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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  
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 منم! تلخ

 سرد   یچا همچون

 ی نگاهش کرده باش یساعات طوالن که

 ... یباش  دهیننوش  و

 منم! تلخ

 کس ندارد  چیکه ه خ،ی یچا

 را... هوسش

☕️✨ 

   ی_صالح یدعل ی#س

http://www.romankade.com/
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 ! نریتر  امیلیبدون و...و یداد، ح...حت یادامه م...م زای لوئ-

 را بست و به جلد کتاب چشم دوخت:  کتاب

 از تو!  شیمن پ-

 به بدن کرختش داد.  یکنسول کنار تختش گذاشت و کش و قوس یو کتاب را رو دیکش یق یعم  نفس

 !دشیرسان انیکتاب نشسته بود و باالخره به پا نیبود که سر ا می ساعت و ن کی حدود

 شد.  یم  یدرس  ریغ یوقتش صرف خواندن کتاب ها  شتریبود اما ب  یکنکور

 تخت بلند شد و بعد از اتاق خارج شد. یرو از

 .دیپله ها بود که مادرش را در حال الک زدن به دستانش د سر

 گفت:  د یخر پله ها رس به آ یآمد، وقت ن ییزد و آرام آرام پله ها را پا یلبخند

 !یمام  یکرد یچ...چسان ف...فسان -

دوزد و با   یدوستش داشت چشم م شتریکه از جانش هم ب یو به دختر ردی گ یسرش را باال م  طال
 : دیگو یلبخند م 

 !یخبر  یتو که ب-

 پرسد:  یفهمد، م یمادرش را نم  منظور

 ؟ یا...از چ-

 :دیگو ی کند و م یم دایپ شتری مادرش وسع ب  لبخند
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 رسه!  یباربد صبح پرواز داشت، تا شب م-

  یکمرش حس م یدرست رو یشود، عرق سرد  یاش حبس م نهیبندد، نفس در س  یم خی دستانش
 کند.

 باربد؟ 

 ؟ یسپاه  باربد

 د؟ یترس یازش م یکه مثل چ  یهمان

 : د یگو یدهد متعجب م ینشان نم  یدخترش عکس العمل خاص  ندیب یکه م طال

 چت شده غزل؟ -

 : دیگو یم دی شن  یکه خودش هم به زود م ییکند و با صدا ین باز م زور دها به

 ! یچیه...ه-

 خورد.  یبزرگ وسط هال بود زنگ م یعسل  یلحظه تلفن همراهش که رو همان

 دارد.  یرا بر م لشیموبا یرود د گوش  یم  یسست و آرام به سمت عسل  ییقدم ها با

  شیها یباشند، تمام نگران  ختهی آتش ر یانگار آب رو  لشیموبا یصفحه  ینام دامون رو  دنید با
را کنار   یکند و گوش  یسبز رنگ را لمس م یبرد و دکمه  یم ادیکند و به کل باربد را از  یفروکش م

آدم در دلش   یها یاندازد تمام خوش یم نی دامون که پشت خط طن یدارد، صدا یگوشش نگه م
 شود.  یم  ریزسرا

 پرنسس؟ -
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 پرنسس؟ -

  ی" جلب مستیمادرش که منظورش "ک  یخواهد جوابش را دهد اما توجه اش نسبت به اشاره  یم
 : د یگو یشود، آرام م

 د...دامون!-

 رود.  ی شود و به سمت پلکان م  یمبل بلند م یزند و از رو یم  یلبخند طال

 گذاشته بود تا راحت با معشوقش صحبت کند.  شی تنها

 بار نگران: نیاندازد، ا یم  نیبار دوم پشت خط طن  یدامون برا یصدا

 ؟یغزل؟...هست-

 ؟یه...هستم!...خوب-

 کند.  یلبان سرخ غزل زنده م یرا رو یکشد لبخند پهن تر یکه دامون م یآسوده ا نفس

 رون؟ یب  میبر یخوبم پرنسس! امشب هست-

 ب...با بچه ها؟ -

 (...دو تا دو تا! ی)نامزدینچ! نومزد-

  یرسد و مهمان  یامشب باربد م نکهیآوردن ا ادیخواهد قبول کند اما با به  یزند و م   یم قهقهه
  یلبخندش محو م ند یایشهر و شهرستان ها ب نیخواهند از هم یدارند و تمام خانواده م یخانوادگ 

 : دیگو یشود و آرام م 

  یتونم! امشب ق...قراره باربد ا...از خارج کشور برگرده!...م...مهمون ینم  یتم...و...ولد...دوست داش-
 .مید...دار یخانوادگ 

 :دیگو یم دامون
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 اد؟ یکرده واسه اومدن ها! با زنش م دا یداداشت هم وقت پ نیشانس!...ا نیتو ا-

 : د یگو یم ند،ینش ینشسته بود م  شیطال رو ش یپ یکه چند لحظه   یمبل یکه رو یحال  در

 !گهید ادینگفت! ا...احتماال با زنش م یدنیاز س  یزیچ...چ  یدونم...م...مام ینم-

 گه؟ید یایخوب! باشه واسه فردا شب! م یل یخ-

 زد و گفت:   یآرام لبخند

 ! امیم...م-

 فعال پرنسس؟  یندار یکار-

 ن...نه، مراقب خودت باش! -

 فعال!-

 . ردیگ یگوش نواز دامونش را م یصدا  یست که جابوق ممتد ه یبعد صدا و

 امشب آماده شود. یرود تا برا یکشد و به اتاقش م  یم یق یعم  نفس

 

* * * * * 

 

 بودند.  ستادهیهشت شب ا یها رو عقربه

 بودند.  یخانواده آمده بودند و منتظر باربد خان سپاه ی همه

 امدهی حال بدش ن  لیطاها به دل ییآمده بودند اما دا ماهیو پر بایفر شیفرح و دو تا دختر ها ییزندا
 اش بود. یعروق  ی قلب  یماریب  ریبود، درگ

اش، طناز همراه با تک پسر برسام هم آمده بودند، برسام چهار سال از باربد کوچک تر بود و   خاله
 بود، پدرش را هم...از دست داده بود. ی عکاس هیآتل  کی ریمد
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رسانده   راز ی و بوسه و شوهر ها و فرزندانشان خودشان را از ش یبشر شیآن سمت دو تا عمه ها از
هم با   یو خاطره داشت و شوهرش خسرو نام داشت. بشر اریخشا یبودند، بوسه دو فرزند به نام ها

آمده بودند تا باربد را بعد از چند   تخت یتک دخترش سوگند و شوهرش صابر از اصفهان به کوب به پا
 . نندی سال بب

داشت که همه حاج بابا   یپدر بزرگ پدر کیاش مرده بودند و فقط  یبزرگ و پدر بزرگ مادر مادر
 اش را هم از دست داده بود. یزدند، مادر بزرگ پدر  یم شیصدا

دانست اما از سوگند دل  یرا همچون برادرش م  اری بود و خشا  یمیصم  یل یخ  اریخاطره و خشا با
  یاش مورد تمسخر سوگند قرار م یکوچک تر بود بخاطر زبان لکنت  یوقت شهینداشت، هم  یخوش

 گرفت. 

 خاطره به خودش آمد:  یصدا با

جمهور   سی ! واهلل رئدیما با باربد خان رس داریخره لحظه دکر چشم حسود کووور، باال  طونیگوش ش -
 آقا داره. نیدغدغه نداره که ا نقدریا

 اما سوگند زودتر گفت:  دیبگو یزی خواست چ غزل

! باربد  رنیبگ  یرو به شوخ زیبگردن و همه چ  یتلل یللیکه  ستنیکار ن  یبه تو چه؟...همه مثل تو ب-
 کار داره خب!  یکل

 جوابش را داد:  یبا تند  خاطره
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دونم به   ینم   یکن ی چسپم! فکر م  یبه پسر مردم نم ایحداقل من چند تا ورژن مثبت دارم مثل بعض-
  ای رد تماس زد؟...برو خودت رو اصالح کن بعد ب یزنگ زد  یهر چ یول  یآورد  ری زور شماره باربد رو گ

 عار!  یبه من بگو ب

 حاج بابا هال را غرق سکوت کرد:  یصدا

 ! نیبه جون هم! امشب رو زهر نکن نیدو تا دختر بالغ مثل سگ و گربه افتاد ن یه...خجالت بکشبس-

 وارد بحث شد و گفت:  ار یخشا

  یرسونه ول  ینم یآزار یمن که به کس دهیترش یآبج  ه؟یحق با ک  نیبنگر بب کمی خودت   ؟یعه، حاج-
 نمه مرموز... هی شونیا

 گفت:  یحرفش را قطع کرد و عصب بوسه

 ! ری! زبون به دهن بگاریبسه خشا-

 داد. هیمبل تک یو به پشت دیکش ینفس کالفه ا ار یخشا

 یها کیالست غیج  یکه صدا دیچرخ یم گرید یها زیباربد، کار و چ  است،یها حول و حوش س حرف
 داد زد:  اطیپسر باغبان از ح  یباربد سکوت را در خانه حکم فرما کرد و عل  نیماش

 باربد خان اومدن!-

 ...دآم

 آمد... باربد
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 به سمت در رفتند تا از باربد استقبال کنند.   یوصف نشدن  یبا خوشحال یهمگ

نفر   نیو به ناز و عشوه به سمت در رفت و آخر  دیتازه بلوند شده اش کش یبه موها یدست سوگند
 جان به دنبال آنها رفت.  یسست و ب  ییغزل با قدم ها

 آمد؟  یم دیبا حتما

 !گریماند د یم همانجا

 تواند داشته باشد مگر؟   یم  یلیچه دل آمدنش

 شانس قشنگ دخترک!  نیبر ا لعنت

کرد، اول  یجنتلمنانه به همه سالم و احوال پرس  یلی شد و خ ادهیپ  نیاز ماش لکسیآرام و ر باربد
 و بعد مادرش طال را،  دیپدرش برزو را در آغوش کش

خش   ی اندازد اما قبل از آن باربد با صدا یخواست به سمتش برود و خود را در آغوشش ب  سوگند
 دارش رو به حضار گفت: 

 غزل کجاست؟ -

 و گفت:  دیلب برچ  سوگند

 ؟ یدار کاری با اون چ-

 هشدار دهنده گفت:  یبشر

 سوگند! شروع نکن!-

 و رو به باربد گفت:  دیرا به سمت خودش کش   غزل گذاشت و او یشانه  یدست رو ار یخشا

 !یحاج  نجاستیا-

 ! گریکالمش بود د کهیت
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غزل قرار گرفته بود چشم  یکه دور شانه  اریبه خون نشسته به دست چپ خشا  یبا چشمان باربد
 دوخت. 

 کرد.  تیو به سمت باربد هدا  دی کش رونی رفت و غزل را از آغوشش ب ار یبه سمت خشا دهیترس طال

 توانست باشد؟  یترسش چه م لیدل

 از ترس گفت:  یادی با حجم ز  ریباربد قرار گرفت و سر به ز یرو به رو غزل

 س...س...سالم...خ...خ...خ...-

 توانست حرفش را کامل کند.  ینم

 حد نگرفته بود.  نیبه حال زبانش تا ا تا

 پر از تمسخر سوگند سوهان روحش شد:  یصدا

 ؟ی لکنت یبگ  یخواست یم نوی! ایخوش اومد-

 در چشمانش حلقه بست...  اشک

سرش   یبر رو یرا همانند پتک  یگریتوانست سنگدل و پست باشد که ضعف د  یآدم تا چه حد م  کی
 بکوبد؟ 

 را بست.   زشی کرد و سوگند از ترس زبان ت تی اش را به سمت سوگند هدا ینگاه برزخ باربد

 و دم گوشش زمزمه کرد:  دیرا بوس  شیموها یو در آغوشش گرفت و روبه سمت غزل برگشت  باربد

 ممنون!-

 حرکت باربد را محبت برادرانه حساب کردند اما...  نیا یهمگ
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باز   اریو خشا  ستادیرفت و کنارش ا ار یآمد و عقب گرد به سمت خشا رونیمعذب ار آغوشش ب غزل
 غزل حلقه کرد و او را به خود چسپاند.  یهم دستش را دور شانه 

 به آن دو کرد و دم گوش مادرش گفت:  ینگاه خصمانه ا باربد

 چسپه؟ هوم؟...مامان سگم نکن! یبه غزل م  یبه چه حق اریچه خبره مامان؟ خشا نجایا-

 گفت:  دهیترس طال

 اونا فقط دوستن باربد!-

 حاج بابا متوقف شد:  یاما با صدا دیوبگ یزی خواست باز چ باربد

 َمرَدم!  ری ش-

 کرد و دم گوش غزل زمزمه کرد:  یتک خنده ا ار یخشا

 مارستان؟یبردمش ب  یشد م ی نقش چغندر رو دارم که هر وقت حالش بد م  نجایمرد؟ من ا ری ش-

 زد و آرام گفت:  اد یبه خشا یکرد و سقلمه ا یتک خنده ا غزل

 شنون!  ین...نگو م-

 ماند.  یباربد دور نم  زی آن دو از نگاه ت ی، پچ پچ هاالبته که

 خودش را گرفت، خم شد و بر دست حاج بابا بوسه زد. یجلو اما

 . دیارشدش کش یبابا هم دست نوازش بر سر نوه  حاج

 خانواده به سمت در عمارت رفتند و وارد عمارت شدند.  ی هیبا بق یاز سالم و احوالپرس بعد

 . ردیکرد و به سمت پلکان رفت تا دوش بگ یمعذرت خواه باربد

 رفت داد زد:  یکه از پلکان باال م یحال  در
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 باال چند دست لباس واسم بردار.  ای غزل، ب-

 بزاق دهانش را قورت داد و به دنبال باربد روانه شد.  یبه سخت غزل

 کرد و گفت:  یان قروچه ادند سوگند

 ده؟ ی م تیاهم  یلکنت   ی  دختر پرورشگاه هیبه   نقدریچرا ا-

 دختر سر آمده بود محترمانه گفت:  نیا یها یکه صبرش از زبان دراز طال

به   نقدریکنم ا  ی...ازت خواهش ممیتو دلمون دار ینقص ها هیما  یسوگند! همه  میما آدم یهمه -
 دختر ماست! ست،ین ی! غزل پرورشگاهگهید زیچ ه ینکن...و  نیغزل توه

 نگفت.  ی زی در دل نسبت به غزل نداشت سکوت کرد و چ زیچ چیکه جز نفرت و حسادت ه  سوگند

 هم به سمت آشپزخانه رفت تا به کار آشپز ها سر بزند.  طال

 مشغول گفت و گو بودند و خنده. همه

 نشنود رو به برزو گفت:  یکه کس  یحاج بابا آرام طور انیم نیا در

 شه؟یم  یدو تا چ نیبرزو؟ عاقبت ا یکن  یکار م یچ-

 انداخت و گفت:  نییسرش را پا برزو

من عمرا اجازه بدم...زنش رو طالق داده حاج بابا! طالق داده و  یدونم حاج بابا...ول یبه واهلل نم-
 ده حاج بابا! یقد نم  گهی. عقلم دارهی برگشته تا غزل رو به دست ب

 فرستاد و گفت:  رونیبابا نفسش را ب  اجح

 طالق داده؟-

حاج بابا،   ست ی ن یغزل رو شوهرش بدم! کار سخت  نکهیندارم جز ا  یا گهیگم راه د یبله حاج بابا!...م-
که تا االن فقط واسش  یخوام به زور و اجبار کنار باربد بمونه، کنار کس ینم زهی عز  یلیغزل واسم خ

،!...اسمش دنشی شناس  ی آشنا شده. فکر کنم م یپسر هیحکم برادر رو داشته! غزل با  دامون  امون 
 فرخ، پسر شاهپور فرخ!
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 تکان داد و گفت:  یبابا سر حاج

  یلی...خدمی د یهستند! پسرش رو هم چند بار یو محترم لیاص یشناسم! خانواده  یشناسم، م یم-
 مه!و محتر تی با ترب

 از چند لحظه مکث ادامه داد: بعد

پا شد   یدی د هوی حرفاست  نی! اون کله خراب تر از اسی شناس یشه برزو! باربد پسرته! م  ینم یول-
 پسره رو کشت! ای دشیرفت دزد

 داد عاجز گفت:  یکه حق را به پدرش م برزو

 ! دمیکار کنم حاج بابا...ُبر یدونم چ ینم-

 بابا گفت:  حاج

 .میری گ یم میکرد اون موقع تصم یکن...اگه کارن یفعال اقدام-

 نگفت.  ی زیچ  گریبه سر تکان دادن اکتفا کرد و د برزو
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 دور تا دور اتاق چشم دوخت...  به

 . دیکش یم  رونی را از چمدانش ب شیوسط اتاق بود و لباس ها باربد

 دست کرد و در آخر گفت:  دست

 و...و...واستون ل...لباس ب...ب...بردارم؟  نیم...مگه ن...ن...نگفت-

 بدو حرف به سمتش برگشت و گفت:  باربد
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 ؟ یترس یاز من م-

 انداخت و گفت:  ن ییشده از سمت باربد سرش را پا دهی از سوال پرس متعجب

 ؟ نیک...ک...کرد  یف...فکر نی ن...ن...نه! چ...چ...چرا همچ-

 شد و گفت:  کیقدم به دخترک نزد چند

از   شی زبونت ب ،ی زن  یبا من حرف م  یوقت یول  یگ یزبونت کمتر م  یزن  یحرف م  هیبا بق یچون وقت-
 ! یجمله ات رو کامل کن  یتون ینم  یو حت  رهی گ یحد م

 نگفت.  یزی انداخت و چ ن ییرا پا  سرش

 بود! قیو دق زی از حد ت شیبشر ب  نیا

 برداشت و غزل تکان نخورد.   گرید یقدم باربد

نه به عنوان   حتینص هیبه عنوان   نویغزل، ا یبپر لیفام  یبا پسرا ادی !...خوشم نمگهیموضوع د هیو -
 بشم...  یعصبان یگم! چون وقت یهشدار دارم بهت م  هی

 را ادامه نداد. حرفش

 د؟ یکش  یخط و نشان م  شیبرا یچه حق به
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 د؟ یکش  یخط و نشان م  شیبرا یچه حق به

 ؟یبرادر حق
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چه  یدنی...همسرش سیاش بود؟...به راست یبودتش زمان عروس  دهیکه د ی بار نیکه آخر یبرادر
 شد؟

 به او پشت کرد و گفت:  باربد

 !یبر یتون  یم-

 گوشزد کردنش! یحرف ها بهانه بود برا نیلباس و ا پس

 ! دیترس یآن چشمان  خاکسترمرد با  نیاز ا دیکه با یوا

 اتاق را ترک کرد. دی بگو یزیآنکه چ بدون

آوردن هشدار باربد   ادیاما با به  دی برود و کنارش بنش اریشد و خواست به سمت خشا  ری پلکان سراز از
 متوقف شد!

 برد! یاز آن مرد حساب م یدانست چرا، ول  ینم

 گرفت.  یمبل سه نفر جا یاز قدم برداشت و به سمت پدرش رفت و کنارش رو قدم

 پشتش پنهان بود. یناگفته ا یزد که حرف ها یغزل لبخند دنیبا د برزو

 مبل سه نفره نشست.  یآمد و کنار غزل رو نییباربد از پلکان پا  یقیاز دقا بعد

 و گفت:   دیخند ینمک  سوگند

 بد خان!بار  ستین  اتی از زن  فرنگ یخبر-

 کلمه گفت:  کی باربد

 !ومدین-

 وارد بحث شد و گفت:  ار یخشا

 بود! اتونی پارسال عروس میکرد ارتیرو ز  شونیکه ا یبار نی ا وا...چرا؟ بابا ما آخر-

 انداخت.  اریبه خشا ینگاه خصمانه ا باربد
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 بودنش متنفر بود.   یاز نمک یبچگ  از

 یخندند و در دل همه جا یم شی ها یکند و همه به شوخ  یراحت با دختر ها ارتباط برقرار م  نکهیا از
 است.  اریخشا یکشته مرده  هیباز کرده است و حال...متوجه شد که غزل هم مانند بق 

 !میجدا شد-

 ُرک و پوست کنده زد. ،ینیرا بدون  مقدمه چ حرفش

خاطره پنهان   زی سوگند از نگاه ت د  یحسوس و پل حضار حکم فرما شد و لبخند نام  انیم یبد  سکوت
 نماند. 

 نگفتند...  یزیو برزو و حاج بابا که از موضوع مطلع بودند چ طال

 برگرداندن َجو دوستانه گفت:   یبرا ار یخشا

ش رو رو یی  پسر دا یخانم هم متوجه اخالق سگ  یدنیخب فکر کنم س- کول ش گذاشته  یما شده و ُدم 
 و رفته!
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 شد. یبلند تر م شانیرفته رفته خنده ها هیگرفت و بق ینگاهش رفته رفته رنگ خون م باربد

 از خودش نشان نداد.  یاما حرکت غزل

 نگفتند.  یزیو برزو هم چ طال

 انداخت.  نییبابا هم فقط سرش را پا حاج

 که سوگند زودتر گفت:  دیبگو  یزیخواست چ باربد
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 رو نداشته! اقتشی زشت ل یبوده؟ احتماال اون دختره  یاخالقش سگ ی! باربد ک یا وا خش-

 کالم گفت:  کیو  دیکش  یقینفس عم  باربد

 !نی چرت و پرت به هم نباف نقدری! امیجدا شد یتوافق-

 رو به مادرش گفت:  و

 ست؟ یشام آماده ن-

 کرد و گفت:  یدست شی پ یبشر

 !ننی چ یاالن سفره رو مهست عمه! -

 نگفت.  یزیتکان داد و چ یسر باربد

 بود شروع به زنگ زدن کرد.  زیم یغزل که رو ی  لحظه گوش  همان

 را زودتر برداشت.   یکرد گوش یدست  شی را بردارد اما باربد پ اشی شد تا گوش  خم

 متعجب به او چشم دوخت و گفت:  غزل

 منه! ی  ا...اون گ...گوش-

 گفت:  الی خ  یب باربد

 !دونمی م-

 چشم دوخت.   لیموبا یصفحه هی و

 : دی غر یاما خشن فیضع  یرفته رفته محکم تر شد و با صدا اخمانش

 دامونم؟-

 گفت:  دهیترس غزل

ش به...م...م...من!-  ب...بد 
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 رفت.  اطیتماس را لمس کرد و به سمت ح  یاما بدون توجه به غزل دکمه  باربد

 کند!  ری بخ خدا
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 باربد صبرش سر آمده بود.   یجا یب  یها ییزورگو نیا از

 توانست انجام دهد.  یهم نم یکار یول

  هیکند بق ر ی خدا بخ آورد،ی به او فشار م نطوریاست آمده که ا یشب هم نه، چند ساعت  کیفقط  حال
 روز ها را!

 . رودیم اطیو سمت ح کوبدیم ن یرا به زم شیپا کالفه

 : کندیلب زمزمه م ری و ز شودی متوجه غزل م سوگند

باربد   ی باش   ایدختر تو کل دن ن یآخر یزنُش واس خاطر تو طالق داده ملعون؟...حت یهه! فکر کرد-
 !یبهت دل ببنده!...لکنت  ستیحاضر ن

 نگاهش را از غزل گرفت.  یوحشتناک یبا چشم غره  و

 و در دل گفت: العمل سوگند شد و پوزخندس زد متوجه عکس  خاطره

ت بنداز  ینیهه! تو خوابت بب -   یکیندونه من  چکسیموزمار!...ه یبزارم اون باربد  بدبخت رو به دام 
 بازنده! ین ی!...تو خواب ببیکرد  زیدندون واسه ثروت عمو برزو ت  دونمیم

 چه خواهد شد! یو خدا داند که آخر باز شدی ها تازه داشت شروع م یریدرگ

 .دید بی به درخت س دهیباربد را تک  دیکه رس اطیح به
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 دهانش را پر سر و صدا قورت داد و به سمتش رفت.  بزاق

 جز غزل!  ست ین  یکه کنارش است کس یداد فرد صیتشخ اشی ن یب  ریز  اسیبا حس کردن عطر  باربد

 نگاه کردن به او گفت:  بدون

 ؟ یدار یال قبا چه صنم هی یپسره   نیتو با ا-

به او راجع  گونهنیکه ا دهیباربد که او را ند  یاز دامون است ول اشهیدهد کنا  صی تشخ توانست یم
 !دیگوی سخن م

 بار به خودش جرئت داد و گفت:   نیاول یبرا

 ؟ یبهش گ...گفت ی...چ؟یدی را ربط م  یص...صفت نیبه دامون ه...همچ یب...به چه ح...حق-

 زد و به سمتش برگشت.   یدخترک انداخت، پوزخند یبرزخ  یبه چهره ینگاه  مین باربد

 در کف دستش گذاشت و هشدار دهنده گفت:  اشی را گرفت و گوش دستش

 ! یباهاش حرف بزن نمینب گهید-

 پشتش را به او کرد و به سمت عمارت رفت.  و

 زد:  ادیاز بهت در آمد و فر غزل

 !یکن فی ت...تکل   نییواسم تا ی ت...تو ح...حق ندار-
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 : دیگذاشت و عاجز نال  زی م یرا رو  سرش

د...در  یباز سیرئ  یجور هیآ...آروم من!   یدونم به ق...قرآن! سگ شده ا...افتاده تو زندگ ین...نم-
 !ارهیم...مقابلش ک...کم م یکه ه...هر استبداد گر ارهیم

 اش گفت:  یذات یال یخ  یدستش و با ب  یدست گذاشت رو  لدای

 زیهمه چ دهیکنه! به ماه نکش یم فا یرو ا رتیخوش غ  ینگران نباش بابا!...مثال داره نقش داداش ها-
که ده  ی...اووو بعدشم...از کجا معلوم باز بر نگرده اون ور آب؟ کس رهی گ یخودش رو م یبه روال عاد

 دلت راه نده!غزل! بد به  ارهی دووم ب نجایسال اون ورا مونده عمرا بتونه ا

  ای و دوستانش پرستو و مان یلی آرا دنیاما با د دیبگو ی زیبرداشت و خواست چ   زیم یرا از رو  سرش
 قلم را کم داشت. کی نی...همدی حرف در دهانش ماس  لدایدرست پشت سر 

 گفت:  لدایداشت رو به  یرا بر م  فشی که ک یرا صاف کرد و درحال  کمرش

 !میپاشو ب...بر-

  یم تگانیآن سه که عفر دنیشد و برگشت تا به صندوق برود  و حساب کند اما با د متعجب بلند لدای
 فرستاد و گفت:  رونی کالفه نفسش را ب  دشینام

 ؟ یکن  ینگاه م یبز دار نیچرا ع ه؟یسالم! چ کیعل-

 کرد و گفت:  یدندون قروچه ا یلیآرا

 ! خودت رو نخود نکن! لدایندارم  یبا تو کار-

 زد و گفت:  یپوزخند لدای

 ؟ یبار غزل کن ادی از اون دهن گشادت در م یخودم رو نخود نکنم که هر چ-

 زد و گفت:   یپوزخند یلیآرا

 !دهیمن؟...اونه که دوست پسر منو ازم قاپ ؟یک-
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 وارد بحث شد و گفت:  غزل

 نکردم! د...دامون خ...خودش اومد سمت من! یکار نیم...من ه...همچ-

از غزل بلند تر بود و با آن کفش   یپنج شش سانت ستاد،یاش ا یو قدمبه سمتش رفت و در د یلیآرا
 شد.  یاش بلند تر هم م یپاشنه ده سانت یها

 غزل زد و گفت:  ی نهیس یشصتش را رو  انگشت

که دامون رو از دست دادم، نه! هزار تا مثل دامون و  ستی ! واسم مهم نمیتو زندگ یبختک افتاد  نیع-
 ... یول ختنیبهتر از دامون واسم ر یحت

 گفت:  یاش زد و عصب  نهیس  یرو یگرید ی ضربه

تونه مثل آدم بگه  یجمله هاش هم نم  یکه حت یدختر لکنت  هیتموم شد که  نیواسم سنگ  یول-
 تموم شد! نیسنگ یل ی! خدیدوست پسرم رو ازم قاپ

 چنگ زد. ش یه گلوب بغض

 زد.  یرا بهم م زیاش همه چ  یلکنت زبان

 نگاه نکرد!  یآدم عاد  کیبه او مانند  چکسیه چوقت،یه
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 دست و پا بودنش حالت تهوع گرفته بود.   یو ب یف یدر چشمانش حلقه زد، از ضع اشک

را به خود   ایسر داد که توجه تمام کافه تر یاشک حلقه زده در چشمان غزل قهقهه ا دنیبا د یلیآرا
 جلب کرد. 
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 !یدر افتاد ی! با بد کس یکن هیخون گر دیهم داره! با هیگر  ؟یکن یم  هی! گریاوخ-

 کرد و با لکنت به حالت تمسخر گفت:  یمکث

 غ...غ...غ...غزل! -

 . میبه آن دو عالمت داد که برو و

 ر از کافه خارج شد. خود زودت و

 به غزل زدند و از کافه خارج شدند.  یهم پوزخند ایو مان  پرستو

 بود.  دهیامانش را بر اشک

 بود.  شیهمه رو نگاه

 با پوزخند و تمسخر!  یو عده ا  یال یخ  یبا ب یو ترحم...عده ا یبا ناراحت  عده

 زد و داد زد:  یقهقهه ا یسال دوم یاز دانشجو ها یک ی فرزاد

 غ...غ...غ...غزل! یبه سالمت-

 کردند و شعار دادند:  دنیشروع به خند یادیز یبعد عده  و

 غ...غ...غ...غزل!...غ...غ...غ...غزل!-

 زد:  غ یج  یعصب لدای

 تو... ی...هون؟ی!...شما مروت ندارنیالل ش-

 انگشت اشاره اش را به سمت فرزاد گرفت و گفت:  و

و   شی تازه در اومدت)منظور ر ی...هوم؟...با اون جلبک ها؟یتموم  زیچ همه یکن یخودن فکر م-
 ات؟  یخرگوش یاست( و دندون ها لیسب

 حضار بلند شد.  یهم قهقهه  باز
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 زد. یاما فقط هق م غزل

 بود! دهیو جامعه خسته شده بود! بر  لیشدن در دانشگاه و فام لیخار و ذل  نیا از

 خارج شد.  ایانداخت و از کافه تر نییسرش را پا ینگاه کردن به کس  بدون

 دانشگاه متنفر شده بود. از

 گرفت.  یروز و هر روز مورد تمسخر قرار م  هر

 گفت:  یرا که م لدای یصدا

 !سایغزل...غزل وا-

  یتاکس نی اول یاما بدون توجه به او پا تند کرد و از دانشگاه خارج شد و برا دی شن یپشت سرش م  از
 دست تکان داد و سوار شد.

 به غزل گفت:   نهیاش را با دستمال سرخ رنگ دور گردنش پاک کرد و از آ یشانیعرق پ راننده

 ؟ یکجا برم آبج-

 پاک کرد و گفت:  یرا سر سر  شیها اشک

 و...ولنجک! -

 !یباشه آبج -

 آمد!  یاش بند نم هیگر

 اش چشم دوخت.  یساعت مچ به

 داد. یده صبح را نشان م ساعت

 کالسش عقب ماند. کی از

 .ستندیساعت از صبح نه مادرش و نه پدرش و نه باربد خانه ن نیبود ا مطمئن
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 و باربد که شرکت هستند.   پدرش

 کند!  میرا ترم شی خواست ناخن ها یم  شگاه،یهم آرا مادرش

 !زدی اشک بر ریدل س کیاست   یکه خانه خال  یدو ساعت نیتوانست در ا یم
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  زش یر یری در جلوگ یسع نکهیشد و بدون ا ادهی پ نیکرد و از ماش هیرا تسو هیکرا دیعمارت که رس به
 کند وارد عمارت شد.  شیاشک ها

 شد:  خکوبیم شی باربد سر جا یاز پلکان باال برود اما با صدا خواست

 غزل!-

 برگردد گفت:  نکهیا بدون

 ب...بله؟-

 : دیرا درست پشت سرش شن   شیاش احساس کرد و بعد صدا یرا در چند قدم حضورش

 !نمتیبرگرد بب -

 ا برگرداند.پله را باال برود اما باربد مچ دستش را گرفت و او ر نیبدون توجه به او اول خواست

 دو ابروانش نشاند و گفت:  انیم یاز اشک غزل اخم   سی صورت خ دنید با

 گفته؟...غزل حرف بزن جون به لبم نکن!   یزیچ یکس ه؟یات واسه چ هیشده؟ گر یچ-

  ی فیضع یبا صدا  ش،یاما به جا ؟یکن  یکه مرا باز خواست م  یستیبه تو چه؟ تو ک  دیبگو خواست
 گفت: 
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 ت...ت...تنهام!  یلیخ...خ-

که فکر   یزیباربد حرام شود و در آن لحظه به تنها چ یبرا دنیبود تا نفس کش   یجمله کاف کی نیهم
 دختر باشد.  نی کند در آغوش گرفتن ا

 .دیو دخترک را در آغوش کش دیدستش را کش مچ

 ادامه داد. ختنی نکرد و در آغوشش حل شد و به اشک ر  یهم مخالفت غزل

 از اشک غزل شده بود. سید خ بارب یمشک  شرتیت

 دخترک را نوازش کرد و نجوا کننده گفت:  سر

 باهام حرف بزن! ؟یها رو حروم کن   دیمروار نیباعث شده ا یشده غزل؟ ک  یچ-

 کنن!...خ...خسته شدم د...داداش! یه...همه مسخره ام م...م-

 هم فشرد! یرا محکم رو   چشمانش

 داشت!  درد

 اش شده بود او را برادر بنامد! برادرش نبود! مجنونش بود! یکه تمام زندگ یداشت، کس  درد

 کند! یتوانست اعتراض ینم فعال

 او بود!  یبرا گر یگذاشت و بعد...غزل د یجگر م  یبه هدفش دندان رو  دنیرس تا
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 و گفت:  دیدر هم کش اخم
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 ؟ یمسخره واسه چ-

 و گفت:  کرد  یتلخ ی خنده

ام خسته  ی...خ...خودت...خودت رو نزن به ا...اون راه! ا...ا...از زبون ل...ل...لکنت؟یدون  ین...نم-
 شدم!

 از اشکش گفت:  سی به چشمان خ  رهیآورد و خ  رونی و سرش را از آغوشش ب دیکش یق یعم  نفس

 نیشناسم! ا یرو نم  چکسیشم ه یم  یعصبان یداره غزل! خود من! وقت ییبه نقص ها  یهر کس-
  یده، خودش ب یکه تو رو مورد تمسخر قرار م  یهستم! هر کس یباشم ول  ینجوریا دینقص منه! نبا

 غزل! ستی نقص ن

 شد.  یم ختهیآتش ر یبود که بر رو یهمانند آب  شیها حرف

را گرفته بود موجب    بانشیگر هیکه در اثر گر یخاموش شده بود اما سکسکه ا ش یاشک ها ی چشمه
 کوتاه باربد شد. یخنده تک 

 ؟ یخوا یآب م-

 زد و گفت:  یا سکسکه

 دارم!  یخ...خودم ب...بر م -

 و خود به سمت آشپزخانه رفت.  ندیمبل تک نفره بنش  یبه او اشاره زد که رو باربد

 مبل نشسته و منتظر باربد شد. یحرف رو یب غزل

 معذب بود...  یکم

 !ستیگر یاش زار زار م  نهیس یدر آغوشش، رو شی پ یلحظه  چند

 نبود که! یبود حکم برادرش را داشت اما برادر تن درست

 خون نبودند تا بخواهد با او راحت باشد! کیشکم و  کی از
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 ...اما

 بود! ا یحس دن نیکه آن لحظه در آغوشش داشت بهتر یحس اما

 دارد! یبان ی کرد پشت یم حس

 هست که به او گوش دهد! یکرد کس  یم حس

 داشت!  دوست

اش بود که لبخند با   یحس را دوست داشت...اما آن آدم همان باربد بد عنق دوران کودک نیا
 قهر بود. شیلبها

 . ردیگ یرا به سمتش م  یآب وانیکه ل یباربد افکارش را پس زد و چشم دوخت به دست یصدا با

 آب را گرفت و آرام گفت:  وانیل

 م...ممنون!-

 گذاشت.  یعسل  یرا رو  وانیو ل دینفس نوش  کیآب را  و

 نشست.  شیروبرو باربد

 گفت:  غزل

 ن؟ یشرکت باش دیا...االن نبا-
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 تا االن خواب بودم.  دمی خواب  روقتید شبیرم! از فردا، د  یامروز نم-
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 شد گفت:  یمبل بلند م یکه از رو یتکان داد و در حال یسر

 رم تو ا...اتاقم. یم...من م-

 "باشه" باز و بسته کرد. یچشمانش را به معنا باربد

 

* * * * * * * * 

 

کنسول  یرا از رو  لشیکتاب گرفت و موبا یچشم از نوشته ها لشیموبا  یزنگ خوردن گوش  با
 انداخت.  یبرداشت و به صفحه اش نگاه

 باربد افتاد:   دیتهد ادی لی موبا یصفحه   ینام "دامونم" بر رو دنید با

 !"یباهاش حرف بزن  نمینب گهید-"

 فرستاد و در دل گفت:  رونی را ب  نفسش

  یاش رو سر من خال  یناراحت بوده که دق و دل یزینداره! مطمئنم که اون شب از چ  یبه اون ربط-
 کرده.

دامون  یکرد که صدا  کیرا به گوشش نزد یسبز رنگ را لمس کرد و گوش یراحت دکمه    الیبا خ و
 انداخت:  نی پست خط طن

 ؟یجواب تلفن ما رو داد یدیبه به، غزل خانم! چشم خان داداشت رو دور د-

 گفت:  شرمنده

 ...یگفت ول  یدونم ا...اون شب ب...باربد بهت چ  یدامون! ن...نم دیب...ببخش-

 حرفش را قطع کرد و گفت:  دامون



 مست شد  یشود با چا ینم

29 
 

کنم غزل؛ اون  یخان داداشت رو درک نم نی! اصال حال ااتیچرند نیو ا ریگفت از غزل فاصله بگ -
 ... دهیمنو ند یحت

 زد و گفت:   سوانشیبه گ یچنگ

 خوام!  یو...واقعا معذرت م-

 نسبت به خان داداشت ندارم!  یمعذرت نخواه! من اصال حس قشنگ-

 گفت:  متعجب

 چ...چرا؟ -

 رساند:  یم را به گوشش ن  یخوش یدامون خبر ها یکالفه  یصدا

 غزل...-

 را قطع کرد و گفت:  حرفش

 چ...چرا دامون؟ -

 و گفت:  دیکش یقینفس عم  دامون

 منظورم رو؟  یفهم یغزل! م ستیات ن یچون اون برادر تن-

 زد و گفت:   یپوزخند

 ؟یت...تو به من شک دار-

 کالفه گفت:  دامون

! نمی تونم بب یات رو هم نم  هیبرگشته سا کا ی باربد از آمر  یمن! از وقت  یخودت رو بزار جا ینه غزل! ول-
 ! اون اومده بود دنبالت نه؟یامروز صبح اومدم دم دانشگاه دنبالت نبود

 و متعجب گفت:   یعصب
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...ا...اون برادر منه! ا...امروز حالم تو دانشگاه بهم خورد  ؟ی گ یم  یچ یمعلوم ه...هست دار چیه...ه-
 خونه!خ...خودم با آژانس اومدم 

 کرد:  یترش م یدامون عصب  یپوزخند

 حرفت رو باور کنم؟   یانتظار دار-

 باشند. ختهیسرش ر یبر رو خیسطل آب  انگار

 آمد گفت:  یکه از ته چاه م ییصدا با

 ؟یت...ت...تو به من اعتماد ن...ندار-
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 انداخت!  یم نیدامون پشت خط طن یصدا یشد که به جا یسوالش بوق ممتد جواب

 کرد.   یاشک را در چشمانش حس م جوشش

 خورد. ی بودنش بهم م فیاز ضع حالش

 شد.  یم ر ی سراز شیخورد اشک ها یم  یبه توق  یتق تا

 را پاک کرد و گفت:  شیتخت بلند شد و با پشت دست اشک ها یرو از

 غزل!  یست یت...تو مقصر ن-

 دختر جان! یکجا مقصر نبود چیتو ه دینبود که به او بگو چکسیه

 و از اتاق خارج شد.  دیکش یق یعم  نفس
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 کرد.  یم ی داشت کمتر خودخور  یدر جمع حضور م  اگر

 بکشد. یق یسوگند باعث شد نفس عم یآمد که صدا یم  نییپلکان پا از

 بود؟  نجایهم ا باز

 نگاه کرد.  شیپله باال رفت و به لباس ها چند

 تنش بود. یبلند مشک نیآست  شرتیت کی و  دیآل استار سف یها یبلند و کتان یدامن تور کی

 بود.  ختهیرا هم آزادانه دورش ر شیموها

 داد.  یدست سوگند نم یدی جد یسوژه  یپ خب،

 شد.  ریو از پلکان سراز دیکش یگرید قیعم  نفس

 و پدرش و مادرش و سوگند در هال نشسته بودند. باربد

 ناتمام سوگند کالفه شده است. ی از حرف ها یدهد که حساب  صیانست تشخ تو یباربد م یچهره  از

 کرد و کنار مادرش نشست.  یکوتاه سالم

 رفت و رو به باربد گفت:  یغزل چشم غره ا دنیبا د سوگند

 باربد؟ -

 حال گفت:   یب باربد

 هوم؟-

 م؟ یبزن  یچرخ  هی رونیب  میبر-

 خواست مخالفت کند که طال گفت:  باربد

 ! انیب نی هم زنگ بزن اریشه! چطوره به خاطره و خشا  یغزل هم عوض م یچرا که نه! حال و هوا -

 خواست مخالفت کند اما باربد گفت:  غزل
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 باشه! -

 خواست اعتراض کند که طال گفت:  سوگند

 ! انیو خاطره زنگ بزن بگد ب اریسوگند جان، به خشا-

 کرد و گفت:  یه ادندان قروچ سوگند

 !ییچشم زن دا-

 را گرفت.  اریخشا یشماره  و

 تر شود. کیاجاره کرده بود و دانشگاه را بهانه کرده بود تا به باربد نزد یدر تهران خانه ا سوگند

  ازینداشت و ن یماندند. حاج بابا حال خوش  یبود در خانه حاج بابا م  یو خاطره هم چند ماه ار یخشا
 سرش باشند.  یداشت دو نفر باال

هم درس را رها کرده بود و به قول معروف   اری خواند و خشا یم  یگریدر دانشگاه هنر تهران باز خاطره
 گشت.  یم ی تلل یللی

 داشت گفت:  اریکه با خشا یکوتاه یبعد از مکالمه   سوگند

 !انیدادن، دارن م یاوک-
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 به غزل زد و گفت:  یچشمک  ار یخشا

 بپر باال! -
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برداشته بودش برود اما با نگاه هشدار   یدزدک اریحاج بابا که خشا  نیخواست به سمت ماش غزل
 کرد و حساب کار دستش آمد یباربد مکث یدهنده 

 !امیت...تو برو، م...من با باربد م...م-

 نشسته بود گفت:  اریتکان داد و خاطره که بغل خشا  یسر ار یخشا

 ! ایند تو ب سوگ-

 گفت:  سوگند

 .امی م ناینه، من با باربد ا-

 باال انداخت و گفت:  ییابرو خاطره

 بپر باال.  م،یکن یحال نم   یتو نباش اره،یدر ب  یباز وونهیخواد د  یم اریخشا  ا،یبا ما ب-

 خواست مخالفت کند اما باربد گفت:  سوگند

 برو سوگند!-

رفت و در عقب را باز کرد، نشست و    اریخشا نیبه سمت ماش  عانهیو مط  دیکش یق ینفس عم سوگند
 .دی محکم در را به هم کوب

 رفت. ینم  شی پ لشیطبق م زیچ چیه امشب

 باربد نباشد. کیکند تا او نزد یم نیچن نیدانست خاطره از قصد ا یم

 آورد. یاش را در م یتالف

 عربده زد:  داد یکه گاز م  یپدال گاز گذاشت و در حال یرا رو  شیپا ار یخشا

 !یت یعشق و حال...صفا س میبرو که رفت-

 لب زمزمه کرد:  ری ز باربد

 !یروان -
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 کرد و گفت:  یتک خنده ا غزل

 م؟ یب...بر-

 تکان داد و گفت:  یسر باربد

 سوار شو! -

 خود زودتر سوار شد و غزل هم به دنبال او در شاگرد را باز کرد و سوار شد.  و

 را روشن کرد و به راه افتاد.  نیماش

 بست گفت:   یکه کمربندش را م یدر حال  غزل

 م؟ یر یکجا م...م-

 باال انداخت و گفت:  یشانه ا باربد

 کنه!  ری خدا به خ اره،یانتخاب مکان امشب با خشا یدنج! ول یجا هی  میر یبه من باشه، م-

 نگفت.  یزیکرد و چ یتک خنده ا غزل

 شد.  دهیکش شیجا یب  تی عصبان ناگهان به سمت دامون و فکرش

 بود.  یگرید زی چ تینگران بود، اما واقع ینظر خودش دامون الک به

 

* * * * * * * 
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 شد و گفت:   نهیدست بر س ار یخشا

 خدمت از ماست خانم!-

 فاصله گرفت.  قیکرد و از آالچ یتک خنده ا گارسون

 پخش شد.  انیلحظه آهنگ مرغ سحر از استاد شجر همان

 فرستاد و گفت:  رونیکالفه نفسش را ب سوگند

 واسه سالمندانه؟  ار؟یخشا یکجاست ما رو آورد نجایا-

 باال انداخت و گفت:  ییابرو ار یخشا

جاها رو آق باربد   نجوریا یو بپاش، ول  زی بر  ینیزم  ریز یها  یپارت  نیاز ا یکیبردمتون   یبه من بود م-
 انه؟ یباربد عاشق استاد شجر نیدونست  ینم  ییپسنده! خدا یگل م

 داد گفت:  یکه داشت با لذت به آهنگ مرغ سحر گوش م باربد

 ! اریخشا یخورد  یدرد هیبه  تیبار تو زندگ  نیاول  یبرا-

 گفت:  سوگند

 دوست داره؟  انیعه، باربد شجر-

 گفت:  خاطره

 استاد!-

 نگفت.  یزی فت و چر یچشم غره ا سوگند

 زد و رو به باربد گفت:   یلبخند غزل

استاد رو گ...گوش دادم!...شعر مرغ سحر ا...از   یا...از آهنگ ها یلی...م...منم خ...خ...خ؟یجد-
 بهاره! ا...استاد خونده!

 زد و گفت:  یلبخند باربد
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 ده! یگوش م ل یهنوز اص یکمتر کس -

 ؟ید...دلکش هم دوست دار-

 تکان داد و گفت:  یسر اقیبا اشت باربد

 " از دلکشه!یمورد عالقم "آشفته حال کیموز-

 وارد بحث آن دو شد و گفت:  سوگند

 ؟ یچ یدل چ-

 گفت:  خاطره

 سواد!  یدلکش ب-
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 به خاطره رفت و گفت:  یچشم غره ا سوگند

 نخود؟  دمیاز تو پرس-

 آن دو رو به غزل گفت:  یفرستاد و بددن توجه به کل کل ها رونیکالفه نفسش را ب  باربد

 ؟ یدوس دار ایچ گهید-

 گفت:  اقیمتمرکز شد و بعد با اشت یا هیثان غزل

 رم!  یام! چ...چند ساله که م انوی! من ع...عاشق پ انویپ-

 ! یمامان رو راه انداخت یدکور  انوی پس پ-
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 کرد و گفت:  یتک خنده ا غزل

 زنم!  یآره! م...م-

 گفت:  باربد

 ! یواسه منم بزن دیطلبم! با یکی پس -

 زد و گفت:   یلبخند غزل

 ؟ یزن  ی...میتو ساز م -

 زنم!  یم لنیآره! و-

 و مشتاق تر از قبل گفت:  دیدستانش را به هم کوب غزل

 ؟ یزن ی...و...واسه م...منم م؟یج...جد-

 زد و در دل گفت:   یلبخند معنا دار باربد

 زنم! یسالهاست که واسه تو م-

 حرفش را در دل نگه داشت و به زبان گفت:  اما

 البته!-

 آوردن غذا حرف آن دو قطع شد.  با

 مشغول شدند. یهمگ

 که راجع به دامون داشت را فراموش کرده بود. ینگران گرید

 خونگرم و مهربان باشد!  نقدری بد اکرد بار  یدرصد هم فکرش را نم  کی اصال

که باربد   دی د یبود؛ اما حال م دهی نام کتاتوریمرد اخمو و غد و د کیاش او را  ی دفتر خاطرات زندگ در
 چقدر مهربان و خونگرم است.  یسپاه
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 رو به دختر گارسون گفت:  اریاز صرف شام خشا  بعد

 شه بزنه؟  یبلده، م انو ی نمه پ هیما  ییدختر دا نیگم ا ی! میآبج -

 متعجب گفت:  غزل

 ! اریخ...خشا-

 بدون توجه به غزل به گارسون چشم دوخت.  ار یخشا

 تکان داد و گفت:  یسر گارسون

 کنم! یهماهنگ م  ستیانویچرا که نه! االن با پ-

 به سمت گروه ارکست رفت.  و

 گفت:  اریمعترض رو به خشا غزل

 ار؟ یبود خ...خشا یچه ک...کار نیا...ا-

 گفت:  اریخشا یبه جا دبارب

 االن بزن! ؟یواسه من بزن   یخواست یشده مگه؟ مگه نم یچ-

 نگفت.  یزیانداخت و چ  نیی سرش را پا غزل

 گفت:  یو در دل م دییجو یلبانش را م یحرص سوگند

 !یهات باربد رو شکار کن ییمظلوم نما  نیمار! عمرا بزارم با ا یدختره  یا-

با   یزیخودش از چ نکهیسال است که باربد را شکار کرده؛ بدون ا نیدانست که غزل چند ینم سوگند
 خبر باشد 
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 گفت:  اریآمد و رو به خشا قیگارسون به سمت آالچ دختر

 ! نیبر نیتون یموافقت کردن، م-

 زد و گفت:   یسوت ار یخشا

 !ییبپر دختر دا-

  انویانداخت و از جا بلند شد و به سمت ارکست رفت و پشت پ اریبه خشا ینگاه خصمانه ا غزل
 نشست. 

 گفت، شروع به زدن اثر معروف بتهوون کرد.  یلب بسم الله  ریو پس از آنکه ز دیکش یق یعم  نفس

 کرد. یرا لمس م انویپ یها دیرا بسته بود و با آرامش انگشتانش کل  چشمانش

داد و   صیشد تشخ  یم  یرا به آسان اریحضار بلند شد و سوت خشا قیاز تمام شدن آهنگ تشو بعد
 گفت:   یبعد عربده اش که م

 (! cousin)نی تبارک اهلل کاز-

 کرده بود.  یرا قاط  یس یو انگل یعرب 

 تخته اش کم بود. کی اصوال

 رفت و کنار باربد نشست.  قیکرد و به سمت آالچ یکوتاه میشد و تعظ بلند

 دم گوشش زمزمه کرد:  باربد

 بودم.  دهینشن  بایز نقدر یآهنگ رو ا نیبود،تا به حال ا  یکارت عال-

 کرد.  یو معذبش م تی باربد اذ یک ینزد

 فاصله گرفت و آرام گفت:  یکم
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 ن...نظر لطفته! -
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 ستند. ها رفتند و نش قی از آالچ  یکی سمت  به

 بود.  یقشنگ یجا

 .ل یاص یزنده  یقیبا موس  یرستوران سنت کی

 بود.   دیبع اریخشا از

 به سمتشان آمد و گفت:  ی با لباس محل  گارسون

 د؟ یدار لیم یچ-

 منو را برداشت و گفت:  ار یخشا

 خوام.   ی...اممم، و دوغ متونیو ز  ازیبا پ دهیمن دو پرس کوب -

 به خاطره گفت:  رو

 ؟ یخور  یم یتو چ-

 به منو نگاه کرد و گفت:   یکم خاطره

 پرس جوجه با نوشابه! هی-

 اه؟ یس-

 آره!-
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 رو به گارسون گفت:  ار یخشا

 . اهیپرس جوجه و نوشابه س هیبا -

 عاجز گفت:  سوگند

 !ممیمن رژ-

 به سوگند رفت و گفت:  یچشم غره ا ار یخشا

 ؟یخور  یخوردن م  یسبز-

 و گفت:  دیلب برچ  سوگند

 !...با آب! هیچاره چ-

 کرد و رو به باربد و غزا گفت:   ادداشتی گارسون

 ن؟ ی دار لیم یشما چ -

 گفت:  باربد

 ! اهیس کی نوشابه کوچ هیو  دهیپرس کوب هی-

 گفت:  غزل

 پ...پرس ت...ترش و آب!  هی-

 ها اضافه کرد و گفت:  ادداشتیغزل و باربد را هم به   یسفارش ها گارسون

 م یرس  یاالن خدمت م-
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را که پشت سر گذاشته بود را به  ی کرد تا روز سخت یگذشت و غزل سع  یو شاد یشب به خوب آن
 بسپارد.   یفراموش

 

* * * * * * * 

 

 شام بودند.   زیم سر

در سکوت غذا   یبرزو نشسته بود و همگ  ز،یباربد نشسته بود و در صدر م یکنار مادرش و روبرو غزل
 خوردند.  یم

 نگرفته بود.  یدو روز دامون با او تماس نیگذشت و در ا  یروز از رستوران رفتنشان م دو

 زند.  یاو هم زنگ نم ردیخودش عهد بسته بود که تا دامون با او تماس نگ با

 سخت تر بود.  یزیاز هر چ شیدامون برا یچند دور هر

 مرد غد و شکاک را چقدر دوست دارد...  نی دانست که ا یم خدا

 عاشقش است... چقدر

 ...چقدر

 برزو همه سرشان را باال گرفتند.  یبه زنگ در آمدن گوش یصدا با

 با دستمال مخصوص دور لبش را پاک کرد و گفت:  برزو

 وقت شب؟  نیا هیک-

 اش را برداشت.  یبلند شد و به سمت هال رفت و گوش و

 سو گفت:  نیاز ا طال
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 برزو؟  هیک-

 کرد گفت:  یتماس را لمس م  یکه دکمه   یدرحال  برزو

 !ماههیپر-

 که غزل شانه اش را نوازش کرد و گفت:  دیبگو یزی نگران خواست چ  طال

 مامان؟ یچرا ن...نگران-

 گفت:  طال

  ینم فیتعر  ادیتماس گرفتم ز ماهی با پر روزیشده باشه! د  شیزیترسم داداشم چ یدونم غزل...م ینم-
 قلب! وندیواسه پ  مارستاننیگفت هنوز ب  یکرد؛ م

 و بعد گفت:   دیسره نوش هیآب را  وانیل باربد

 !رهی بد به دلت راه نده مامان! انشاهلل که خ-

 لب زمزمه کرد:  ریز طال

 انشاهلل! -

 گفت:  یآمد که نگران م یعربده برزو م یپشت بند "انشاهلل" طال صدا و

 ابوالفضل! ای-

 بلند شد و گفت:  یاز پشت صندل  طال

 شده! یزیچ هیگفتم  ؟یدید-

 آمد... یسرخ به سالن غذا خور یلحظه بعد برزو با چشمان چند

 : دیپرس  باربد

 شده بابا؟  یچ-
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 نگران گفت:  غزل

 ب...بابا؟ -

 گفت:  یبلند یهمچنان سکوت کرده بود که طال با صدا  برزو

 حرف بزن مرد! جون به لبم نکن! -

 داد و آرام گفت:  یبا انگشت شصت و اشاره اش چشمانش را ماساژ برزو

 طاها فوت شد! -

 طال...  غیبعد ج  و

 هق غزل... هق

 سکوت افسوس بار باربد! و

 چقدر بد است! زیمرگ عز و

 تلخ...  چقدر

 تر از زهر! تلخ

 

* * * * * 
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 زد با هق هق گفت:  یخدمتکار عمارت درست کرده بود را هم م هیکه انس یکه آب قند یدر حال  غزل
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 شه؟  ی...میم یح...ح...حاال چ...چ...چ-

 را به سمت طال گرفت.  وانیل و

 گرفت ناله زد:  یرا از غزل م  وانیکه ل یدر حال  طال

 و نه سالش بود خدا! ی همش سبود؟ داداش من  یبتیچه مص نیبود خدا! ا یبتیچه مص-

 گفت:  برزو

 اصفحان! میر یم میافت یامشب راه م-

 گفت:  باربد

 شه؟   یم یحاج بابا چ-

 و خاطره هستن که! مراقبن! اریخشا-

 گفت:  غزل

 م...من د...دانشگاه...  یو...ول-

 : دیگو یکند و م  یحرفش را قطع م  باربد

 کنم! نگران نباش!  یزنم دانشگاهت هماهنگ م  یفردا زنگ م-

 کرد؟  یخرج م برادرانه

 عاشقانه؟  ای

 دوم بود! ی نهیشک گز یب

 نگفت.  یزیتکان داد و چ یسر غزل

 گفت:  برزو

 !میوفتیراه ب  ن،یبردار  نیدار ازین  یهر چ  نیبر نیپاش -
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 رفت.  یم به سمت اتاقش مزودتر از همه به سمت اتاقش راه افتاد و بعد هم طال بود که آرام آرا غزل

 مبل نشست و گفت:  یرو باربد

 ! نهیش یمن م  نیغزل تو ماش -

 محکم گفت:  برزو

 نه باربد!-

 زد و گفت:  یپوزخند باربد

 !نهی ش یم-

 گفت:  برزو

دهنم رو باز    تیموقع نی...تو ا؟یزنت رو طالق داد یبخاطر چ ؟یینجایدونم چرا ا ینم  یکن  یفکر م-
 نکن باربد!

 و شرط گفت:  دیق  یب باربد

خواستم و بعد از هشت سال بازم فکرش رو    یخاطر غزل رو م ی سالگ ستی طالق دادم چون از ب-
 خوامش! واسه خودم! یننداختم دور، بازم جنون وار م
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 گفت:  یکالفه و عصب برزو

 ؟ یرس  یا به کجا م کار نیحرفا و ا  نیبا ا-

 هم پوزخند:  باز
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 به غزل!-

  یکم پشت و جو گندم یبه موها ینشست و دست شی مبل رو به رو یکرد و رو یعصب یخنده  برزو
 گفت:  شیو بعد از تر کردن لب ها دیاش کش

 خواست...  یاگه...اگه غزل هم تو رو م-

 را قطع کرد و گفت:  حرفش

  یمن م نه،ی ب ی برادر م هی گاهیدونم اون منو تو جا یخواد! م  یدوم اون منو نم یدونم...م یمن م-
 خواد...  یبه اسم دامون رو م یپلشت هیدونم 

 دهد:  یکند و ادامه م یم  یمکث

 یدونم و باز م یرو م  نایا ی! همه یخواد بهم گوشزد کن  یدونم بابا، نم  ی رو م  نایا یمن همه -
 از جونم! شتریخوامش! ب

 

 : د یگو یم یقال یبه گل ها  رهی و خ ردیگ ی نگاه از پسرش م برزو

 !دوارمیباربد! ام  یش مونیکه بعد ها مثل سگ پش ینکن  یکار دوارمیام-

 باز پوزخند باربد!  و

 داد؟  یپسر جوالن م نیدر فکر ا یزیچ چه

 داند! خدا

* * * * * * 

 خود برزو.   نیباربد نشست و طال و برزو هم در ماش نی به حرف باربد، غزل در ماش بنا

 اش را شروع کرده بود. یدر پ  یپ یها ازهیحول و حوش ده شب بود و غزل خم  ساعت

 و جاده بود گفت:  یهمانطور که حواسش به رانندگ باربد
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 اد؟ یخوابت م-

 گفت: کرد و  یکرد که باربد تک خنده ا ی"هوم" کشدار غزل

 !ستین یزیچ می افت یشد! االنم تو اتوبان م یسر شام که اونجور ؟یخور ینم  یزیچ-

 جمع کرد و با چشمان بسته گفت:  یخودش را در صندل  غزل

 . ادیخورم!...ا...ا...االن فقط خوابم م ین...نم-

 نگفت.  یزیتکان داد و چ یسر باربد

 داد. یاو م  دنیآرام غزل خبر از خواب خرناس

 گفت:  رلبیانش را تر کرد و زلب  باربد

 نمونده! کم مونده غزل؛ کم مونده! یزیچ-

 

* * * * * * 

 

  یکه ب د یآرام چشمانش را گشود و به نور خورش  ش،ی پلک ها یرو  دینور خوش میخوردن مستق با
 به بدنش داد. یرفت و کش و قوس  یچشم غره ا دیتاب یبه صورتش م ری حر  یپرده  یرحمانه از ال

 به اطراف نگاه کرد. یکم

 نبود. اتاقش

 شد.   زیخ  مین  شیو در جا دیکش یطاها آه سوزناک ییو مرگ دا شبید یآوردن اتفاق ها ادیبه  با

 برد! یمرحومش به سر م ییدر اتاق مهمان عمارت دا پس
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  یبهداشت س ی به سمت سرو زانیسست و نا م  یخودش کنار زد و با قدم ها ینازک را از رو  ی ملحفه
 واقع در اتاق رفت. 

 

* * * * * * 

 

اش به رقص در   ین یب  ریحضار شده بود ز متیگرانق یگالب و حلوا و خرما که مخلوط عطر ها  عطر
 آمده بود.

 را به خاک سپرده بودند و حال در مسجد جامع شهر بودند.  طاها

رنگ وسط   اهیس یپارچه  یخشک شده بود و فقط به عکس طاها که رو گرید ش یاشک ها ی چشمه
 . ستینگر یمسجد واقع شده بود م

اش بود ناگهان چشم  یقلب یماریب   ریماه درگ کیجوان و مهربانش که فقط  ییشد که دا ینم باورش
 ببندد.  یستبر جهان ه

فرح بدجور دلش را   ییزندا یاشک ها تی و مظلوم مایفر  یو بابا گفتن ها ماهیپر  یدر پ یپ  یها غیج
 به درد آورده بود. 

 کرد.  یزد و از خدا گله م یآرام ناله م طال

برزو به   نی کوتاه و بلند مسجد را ترک کردند و طال و فرح با ماش  یها تی با تسل یاز مجلس همگ بعد
باربد   نیرا به سمت ماش   ماهیو پر مایهم فر یسمت عمارت حرکت کردند و غزل و باربد هم با همکار

 کردند.  تیهدا
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 نداشتند.  یحال درست شانیدو هر

 پدرشان بودند ی وابسته
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 حکم فرما بود.  یشام سکوت بد   زیم سر

 بود. دهینرس انیاهنوز هق هقش به پ مایفر تنها

 رو به طال گفت:  برزو

 .میگرد یانشاهلل بعد هفتم بر م -

 گفت:  یحال یباال انداخت و با ب  ییابرو طال

 بمونم!  نجایخوام ا یمن تا چهلم داداشم م -

 گشاد شده گفت:  یبا چشمان برزو

 تا چهلم؟ -

 زن مرحوم گفت:  فرح،

 !نی بعد بر ن ی! حداقل تا چهلم بمون مییتنها ی بزرگ نیبرزو خان! منو دو تا دخترام تو عمارت به ا ارینه ن-

 و دست از غذا بکشد گفت:  اردی سرش را باال ب نکهیبدون ا باربد

 افته! یشه، تا چهلم از درس و مشقش م یبعد شروع م  یغزل تا هفته  یکالس ها-

 گفت:  طال
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 ! میمون یتهران، منو برزو تا چهلم م نی پس تو و غزل برگرد-

 گفت:  یعصب  یمتعجب و کم برزو

 شه زن؟  یم ی شرکت چ یپس کارا-

 مادرش جواب داد: یبه جا باربد

 . میگرد یباش، منو غزل بر م  نایو مامان ا ییبمون مراقب زندا  نجایمن هستم که بابا! تو ا -

 طال گفت:  یم خواهر زاده خواست باز مخالفت کند که برسا برزو

 ! نیهستم! تو و عمو برزو و غزل برگرد نجای! من اهیچه کار-

 خر مگس معرکه لعنت! بر

 دو سه هفته با غزل تنها باشد! یبخواد برا دیشا

 ! ؟یکن یتو چه که خود را نخود م به
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 خواست موافقت کند اما طال زودتر گفت:  برزو

 گهیات مونده! تو به کارت برس، برزو هم د یو عکاس هیآتل یصال برسام جان! تو خودت کاراا-
 گردن! یمونه...غزل و باربد بر م  یبا من م نجایکنه! برزو ا یشرکت رو ول نم  یبازنشسته است، الک

 نگفت.  یزیتکان داد و چ یبه ناچار سر برزو

 به غزل بود کرد، رو به برزو گفت:  رهیبه برسام که خ ینگاه خصمانه ا نکهیبعد از ا باربد
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 حله؟ -

 گفت:   یفی ضع یغزل و باربد چرخاند و با صدا نینگاه نامطمئنش را ب برزو

 باشه پسر جان!-

 داد. یبد م یگواه دلش

 سقف بمانند.  کی ری خواست باربد و غزل تنها، ز ینم

را  شیباربد غذا یفشرده  ینگران برزو و فکر ها یبرسام، نگاه ها ی رهیخ یاما فارق از نگاه ها  غزل
 خورد.  یم

 است! دهید شی برا یدانست سرنوشت چه خواب  یخورد و نم  یم

سالن غذا  ی" کوتاهدیرا برداشت و با "ببخش   لشیموبا عیسر لش،یبه زنگ در آمدن موبا یصدا با
 باربد نشد.  نیرا ترک کرد و متوجه نگاه خشمگ یخور

 نشست.  شیلب ها یرو یاراد ری غ یلبخند  لشیموبا یصفحه  ینام دامون رو  دنید با

 . کیاش را به گوشش نزد یسبز را لمس کرد و گوش  ی دکمه

 الو؟-

 پرنسس؟ -
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 گفت:  یآرام یبا صدا لی دل نیاز دستش دلخور بود، به هم هنوز

 هوم؟-
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 را صاف کرد و شرمنده گفت:  شیصدا دامون

 ؟ یدلخور-

 ! دیش...شا-

 به خان داداشت ندارم غزل!  یبخدا دست خودم نبود! اصال حس خوب-

 فرستاد و گفت:   رونی نفسش را ب کالفه

 هی...یده که به من  یب...به خودش اجازه نم  چوقتی ه...ه ین...نا تن  ای یاون د...داداش منه، تن-
 ن...نگاه کنه! گهیطور د

 !گریبود د  الیخ  خوش

 و گفت:  دیکش یقینفس عم  دامون

 غزل...  یول ؛ یتو بگ یباشه، هر چ-

 را قطع کرد و گفت:  حرفش

 بشنوم! یزیموضوع چ نیراجع به ا...ا گهیخوام د...د ین...نم-

 باشه، باشه! -

 گفت:  یاز مکث کوتاه بعد

 ؟ ییکجا-

 ام فوت شده! ییا...اصفحان! د...دا میاومد-

 متاسف گفت:  دامون

 خدا رحمتش کنه!-

 ممنون!-



 مست شد  یشود با چا ینم

54 
 

 ن؟ یگرد یبر م یک-

  دید یدامون را که به باربد داشت را م تی گردند اما حساس یبعد از هفتم با باربد بر م   دیبگو خواست
 کوچک!  یمصلحت دروغ کیاو را وادار به گفتن دروغ کرد، 

 ! میگرد یبر م نایبعد از هفتم با م...مامان ا-

 با هم! رونی ب میام بده حتما! بر یپ هیتهران  نی خوب، بر گشت یل یخ-

 لبخند گفت:  با

 ؟ یاری از دلم د...در ب یخوا یم-

 از دستمون دلخور باشه ها. الیع مینه؛ واهلل ما خوش ندار ای ادیدر م  مینی! بب ینگ  یبگ یه-

 کرد و گفت:  یخنده ا تک

 ؟ ین...ندار ی! فعال کارزیم...مزه ن...نر-

 نه قربونت بشم، مراقب خودت باش!-

 هستم، خداحافظ! -

 !ادی عزت ز-
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 تخت جا به جا شد... یرو

 برد!   ینم خوابش
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 برسام به غزل بود. ی رهیخ  ینگاه ها ری درگ فکرش

 شکاند!  یباشد، خودش گردنش را م یزیاگر چ  بخدا

 به غزل دل ببندد؟  د یرسد با  یهمه دختر!...هر کس از راه م نیا

کنسول بود برداشت و   یاش را که رو یتخت بلند شد و گوش یفرستاد و از رو  رونی را کالفه ب  نفسش
 شد.  یوارد گالر

 از دستش در رفته بود.  گریکه از غزل داشت د  ییعکس ها  شمار

  یدنیخودش و س یکه روز عروس  یرا بزرگ کرده بود. همان عکس  شی از عکس ها یک یکه بود  کایآمر
 گرفته بود.

 شده بود.  یزنید یشب همانند پرنسس ها آن

 دند.غزل شده بو یاش رو رهیخ یکه همه متوجه نگاه ها دیرس ی به نظر م بای در نگاهش ز یقدر به

 !بای ز گوش،ی باز  پ،یبود! مهربان، خوشت یزن خوب  یدنیس

 توانست!  ینم اما

 جز غزل نگاه کند.  ی توانست به مونث ینم

 خواست.   یغزل را م فقط

 او به غزل شده بود و بعد از طالق به او گفت:  یهم متوجه عالقه  یدن یس یحت

 !"یبگذرون   یلحظه هات رو با اون دختر شرق نی بهتر دوارمیام-"

 اش مادرش از غزل گرفته بود زمزمه کرد:  یکه شب عروس  یبه همان عکس  رهیخ

شکونم غزل! حساب اون دامون خان هم  ینگاه چپ بهت انداخته گردنش رو م   یکی به خدا بفهمم -
 !یبش یاربد سپاه کم مونده غزل، کم مونده مال ب ست،ین یزارم کف دستش...برسام که عدد یم

 



 مست شد  یشود با چا ینم

56 
 

* * * * * * * 

 

 عقب را بست و رو به غزل گفت:   صندوق

 ؟ ی...شارژر پارژر همه رو برداشت؟یجا نذاشت یزیچ-

 تکان داد و گفت:  یسر غزل

 آ...آره برداشتم!-

 در سمت شاگرد را باز کرد و نشست.  و

 به سمت باربد رفت و آرام گفت:  برزو

 نکن! اهی سباربد...بهت اعتماد کردم، روم رو -
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 کالفه گفت:  باربد

 بکنم مگه پدر من؟ مراقبشم نگران نباش!  دیکار با یچ-

 به باربد انداخت و گفت:   ینگاه معنادار برزو

 به سالمت! -

 تکان داد و گفت:  یسر باربد

 !ادی عزت ز-
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 شد و به راه افتاد. ن یبدرقه شان آمده بودند تکان داد و سوار ماش یکه برا یجمع  یبرا یدست و

 مجلس هفتم را گرفتند و امروز باربد و غزل به سمت تهران حرکت کردند. روزید

 قرار شد فردا حرکت کنند.  هیو بق   برسام

 ساعت در راه بودند که غزل گفت:  مین حدود

 ب...باربد؟ -

 دنده عوض کرد و گفت:  باربد

 جانم؟ -

 دهانش را قورت داد و گفت:  زاقب

 ؟ یخر یبگم و...واسم م زیچ هی-

 متعجب گفت:  باربد

 !میچرا نخرم؟ فعال تو شهر-

 انداخت و معذب گفت:  ن ییرا پا  سرش

 !یر...ران -

 متعجب تر گفت:  باربد

 ؟ یران-

 تکان داد و گفت:  یسر غزل

 ه...هلو! یاهوم، ران-

 کرد و گفت:  یتک خنده ا باربد

 ؟ یدکر یهوس ران -
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 و گفت:  دیلب برچ  غزل

 کردم!   یزنه به سرت؟ االن م...من ب...بدجور هوس ران یمگه؟ تو هوس نم هیچ-

 گفت:  یآرام یبه غزل کرد و با صدا ینگاه معنادار باربد

 باشه  دیبا یزی چ یسوپر هیورا  نیا-
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 را به غزل داد.  یدو عدد ران یبا محتوا کیشد و در را بست و پالست  نیماش سوار

 و گفت:  دیکش رونی ب کی از پالست یران کی غزل

 ؟ یدیچ...چرا دو تا خر-

 آورد گفت:  یرا از پارک در م  نی که ماش  یدرحال باربد

 !...بده؟میدو تا گرفتم با هم بخور-

 و گفت:  دیلب برچ  غزل

 نم برات؟ ! ب...باز کینه،  چ...چه بد-

 گاز گذاشت و در همان حال گفت:  یرا رو  شی را که از پارک در آورد، پا نیماش  باربد

 آره، باز کن! -

 را باز کرد و سمت باربد گرفت.   یران غزل

 را از دستش گرفت و گفت:  یران  باربد
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 ! یمرس-

 کنم! یخواهش م...م-

 

* * * * * * * * 

 

 و گفت:  دی کش یق ینفس عم لدای

 دنبالت؟  ادیامروز دامون م-

 انداخت و گفت:  نییناراحت سرش را پا غزل

 !لدایح...حرفش رو ن...نزن اصال -

 خم شد و گفت:   زی م یمتعجب رو لدای

 شده؟  یچرا؟ چ-

 کافه گفت:  یپشت پنجره  یبه منظره  رهی و خ دی کش یق ینفس عم غزل

دنبالت، گ...گفتم  امیگفت ن...نه! خ...خودم م ام، یامروز صبح به باربد گفتم خ...خودم م...م-
  امیکفش که من م...م هیاال و بال پ...پاش رو ک...کرده تو  یول  اد،یخ...خب به راننده بگو ب...ب

 دنبالت!

 گفت:  یدیق  یبا ب لدای

 دنبالم! ادی خواد ب یدامون م یگفت یخب م-

 گفت:  یحرص غزل

دونم پشت تلفن   یدنبالم؟ ب...باربد سر دامون حساسه! ا...اون شب نم ادیرو دامون ب...ب  یچ یچ-
 زنه. یم  ریباربد رو با ت  ی هیبهش گفته د...دامون هم س...سا یچ...چ
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 گرفت و گفت:  شیدست ها انی سرش را م عاجز

نگ زد بهم ب...بهش گفتم ب...باربد  ز  رون،ی ب...ب میب...به دامون ق...قول داده بودم با هم نهار بر-
 ! س...سگ!لدایس...سگ شد  ادیم

 مشکوک گفت:  لدای

 غزل؟-

 هوم؟-

 ست؟ یباربد خان خاطر خواهت ن نیا یگم، مطمئن  یم-
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 گفت:  لدایاز حرف  یو عصب متعجب

 ؟ یگ یم...م یمعلوم هست چ چیه...ه-

 اش گفت:  یذات ید یق  یت و باز هم با بباال انداخ  یشانه ا لدای

 سر دامون حساسه؟  نقدریبه نظرت چرا ا-

 بالفاصله جواب داد: غزل

 داره! رتیچ...چون د...داداشمه!...غ...غ-

 زد و گفت:  یپوزخند لدای

 خوادت!  یخر نباش غزل! اون م -
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 ؟یدیرس جهینت نیا...از کجا به ا-

 داد و گفت:  هیتک   یبه صندل لدای

 جهت داره!  یخود و ب یب  یها تی روت حساس  یلیاز اونجا که خ -

 فرستاد و گفت:   رونی نفسش را ب کالفه

 توام م...مثل دامون!-

 دنبالت؟  ادیحرفا رو...حاال باالخره باربد م  نیخوب بابا، ول کن ا یل یخ-

 گفت:  عاجز

 ب...بدبختانه! -

 گفت؟  یدامون چ-

 نیو ا ی مضخرف که ا...اون اومده ع...عوض شد یحرف ها  یب...بگه؟ ک...کل یخواست  یم یچ-
 خوام د...دامون رو از د...دست بدم! ی من نم  لدای...یحرفا! 

 اش انداخت و گفت:  یبه ساعت مچ ینگاه لدای

 !میریگ  یبه سرمون م یگل هی  م،یبرس  یکالس کوفت  نیبه ا میحاال فعال بر-

 را برداشت و به سمت صندوق رفت تا حساب کند.  فشیتکان داد و ک یسر غزل

 حساب کرده بود، حال نوبت او بود.  لدایقبل  ی دفعه

 

* * * * * * * 

 

 گفت.  ینم  یزیجمع کرده بود و چ  یکرده خودش را در صندل بغ
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 به دنبالش آمده بود. باربد

 نشاند!  یکرس یحرفش را بر رو  باالخره

 قلبش مچاله شد. یکتاتوریو د همه استبداد نیا از

 کار به کارش داشت؟ چه

  شتریاست که ب  یامر عاد کی و دوست پسر داشتن   یدوست شدن با پسر  ک،یو   ستی قرن ب در
 . ندیآ یخانواده ها با آن کنار م 

فرما شدند و دم از   فیخودش و دامون با خبر بودند و حال باربد خان تشر یبرزو و طال از رابطه  یحت
 زنند.  یم رتیغ
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 به جاده گفت:  رهی خ باربد

 ؟ یچته؟ تو هم-

 به خود جرات حرف زدن داد:  باالخره

 !یت...تو خرابش کرد رون،ی ب میامروز ق...قرار بود ب...با دامون نهار بر-

 کرد و گفت:  یعصب  یتک خنده  یقینگفت اما بعد از دقا یزی چ یلحظه ا یبرا اربدب

 من خرابش کردم؟ -

 مثبت تکان داد که باربد ادامه داد: یسرش را به نشانه  یعصب
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  یپسره  ن یکنم...اصال من مگه بهت نگفتم خوش ندارم با ا یخوب کردم خراب کردم، بازم خراب م-
 ! یکن لی نهار م یباهاش بر نکهیچه برسه به ا ؟ینچسپ حرف بزن 

 گفت:  یعصب

 . ستی! ب...بعدشم د...دامون نچسپ ناننیبابا و م...م...مامان در جر-

 ! یعصب یباز خنده  و

ارتباط   ابویباهاش با اون  یکه بتون  یو هر کوفت و زهرمار  وتری و لپتاپ و کامپ ینکن گوش  یکار-
 و رفت و آمد هات رو محدود کنم!  رمی رو ازت بگ یبرقرار کن 

 و متعجب گفت:   یعصب

 یک...کار ها نی...بابا و مامان مخالف ا...ا...ا؟یکار رو کن  نیا یتون یم...م...م ی تو به چه حق-
 بچگانه ات هستن!

 : زد و گفت یپوزخند باربد

 . رمیگ یم می و من واست تصم  ستیاز مامان و بابا ن  یماه خبر کیفعال که تا -

 زد:  غی ج  یعصب غزل

 رتم؟یم...م...مگه اس-

  ختی ذارم ر ی! مامان و بابا هم بر گردن نمیا گهیهر کوفت د ،یزندان ر،یفکر کن!...اس یهر طور راحت -
 !ین یرو بب ابویاون 

 زد:  غی ج  دوباره

 !ستین ابوید...د...دامون -

 شد.  دشیسرخ و سف یکه مهمان گونه   یمحکم  یل یجمله اش برابر شد با س انیپا و

 شد. رهی خ  یگونه اش گذاشت و متعجب به باربد برزخ یدستش را رو یاراد  ری حرکت غ کی در
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 همان باربد خوش اخالق و مهربان بود؟   شی مرد روبرو نیا
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غزل مواجه   یخال  یاما با جا دیبگو یزیعمارت پارک کرد و برگشت تا چ  یشخص  نگیرا در پارک  نیماش
 شد.

 رفت چشم دوخت.   یو لرزان به سمت عمارت م  یعصب  یشد و به غزل که با قدم ها ادهیپ  نیماش از

  یو در حال دی کش رونیاش ب  ییرا همراه با فندک طال گارشیشلوارش کرد و پاکت س  بیدر ج  دست
 با خود زمزمه کرد:  دیکش یم  رونی ب گاریاز پاکت س گارینخ س کیکه 

 بخاطر خودته غزل! بخاطر تو، بخاطر من! زیهمه چ-

 

* * * * * * * 

 

 سرش را بلند نکرد تا به باربد نگاه کند.  یشام حت  زیم سر

 غزل را درست کند.  یموردعالقه  یخدمتکار عمارت سپرده بود غذا ه،یبه انس باربد

 رفت.   یو برنج درون پشقابش ور م یبا قرمه سبز یل یم یاما با ب  غزل

 گفت:  باربد

 ؟یخور یچرا نم -

 کرد.  سکوت
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 سرش را هم باال نگرفت!  یحت

 گفت:  یآرام اما عصب ی فرستاد و با صدا رونی ا ب کالفه نفسش ر باربر

 غزل! به من نگاه کن!-

 هم همان حرکت.  باز

 و داد زد:   دیکوب  زیمشتش را به م یبار عصب نیا باربد

 گم به من نگاه کن! یم-

اش را به   دهیباال گرفت و نگاه ترس   یخورد و سرش را کم  یتکان یاراد ری حرکت غ کیدر  شیها شانه
 دوخت.  ست، ینگر  یبه او م یباربد که همانند ببر زخم
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 گفت:  آرام

 ! یر...روان -

 کرد و گفت:  یعاد  ری غ یخنده  باربد

 ...؟یروان -

 به او چشم دوخت که باربد ادامه داد:  دهیترس

 ؟ ی کن یام م  یروان یتو دار ایام  یمن روان -

 رش را باال گرفت و به خود جرئت داد و گفت: بار کامال س نیا
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کنم؛   یام رو م یز...زندگ یآ...آدم عاد هیکار دارم؟ م...من دارم مثل  یآ...آخه من به ت...تو چ...چ-
 باربد!  ید یب...بهم م یالک  یها ری که گ ییت...تو

 را دوست داشت.  نامش

 کرد.  یتر م ی دوست داشتن  شیدختر، نامش را برا نینامش از زبان ا دنیشن اما

 در حالت چهره اش دهد گفت:  یری تغ نکهیا بدون

 سخته؟ نقدری! ایای ب یال قبا بر هی یگم خوش ندارم با اون پسره  یم  ؟یالک یها ریگ-

 گفت:  محکم

  یلیتم خال قبا هس هی...یکه ع...عاشق اون ب...به قول تو  یم...من یسخته...برا یلیآ...آره، خ -
 سخته!

 مچاله شد.  قلبش

 اش به آن مرد! یتنها عشق زندگ یابراز عالقه  از

 گذاشت! ینم

خبر از راه برسد و دختر    یاز خدا ب کیبرگشته است،  کا یداشتنش از آمر یگذاشت حال که برا ینم
 را از چنگش در آورد!  شی اهایرو

 او بود! یدختر برا نیا

 دهد. ریرا تغ  قتیحق نیتوانست ا ینم  زیچ چیه

 !دیجنگ یداشتنش با خودش هم م یشده برا  ی! حتدیجنگ ی م شیجان برا یپا تا

 !تشیداشتن اوست، چه با خواست خودش و چه بدون رضا هدف

 به سمت پلکان رفت.  یبلند شد و بعد از خارج شدن از غذاخور  شیتوجه به غزل از جا بدون

 : دیشن  یغزل را از پشتش م یصدا
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 ؟ یر ی.مم.. یکجا دار-

 کرد. ینم  یتوجه  اما

 اتاق خودش بود رفت و درش را باز کرد. یسمت اتاق غزل که روبرو به

 نداشت. یکرد اما باز توجه  یغزل را پشت سرش حس م  حضور
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 برداشت.   رشی تحر زیم  یغزل را از رو یگوش

 گفت:  دهیترس غزل

 ؟ یکن  یکار م...م یچ-

 نکرد.   یهم توجه باز

 اتاق برد.  رونی و هر چه که بود را به ب بوردی و ک  وتریرا کند و کامپ   وترشیکامپ یها یکش میس کل

 و لپتاپ را هم برداشت و در راهرو گذاشت.  برگشت

 را گرفت و گفت:   شیبازو  یعصب غزل

 معلوم هست چ...چته؟ چیه...ه-

 رفت گفت:   یاتاق م رونی که به سمت ب ی و در حال دیکش رونیاز حصار دست غزل ب شی بازو

 !هیتنب -

 در اتاقش را قفل کرد و از پشت در گفت:  د،یآمدن نداد و با کل  یآمد و به غزل اجازه  رونیخود ب  و
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! رفت و آمدت هم ستیخرت و پرت ها هم ن نیاز ا  یهفته خبر هیگذره، تا  یم ینجوریامشب ا-
 شه، فقط دانشگاه! یمحدود م

 : دیکش غی از پشت در ج غزل

 !یکن  ین...نم فیتکل نییت...تو واسم تا -

 گفت:  محکم

 کنم! یم-

 را همانجا وسط راهرو رها کرد.   وتریو کامپ یبه سمت اتاقش رفت و لپتاپ و گوش  و

 

* * * * * * * 

 

 زد رو به پدربزرگش گفت:  یکه قهقهه م یدر حال خاطره

 عاشق شده!  ی ش ! حاج بابا؛ خییوا-

 بابا متعجب به خاطره چشم دوخت که خاطره ادامه داد: حاج

! تو  زشهیم یعاشقانه تو کشو  یدلنوشته  یکل دمیرفتم اتاقش رو گشتم، د ی! ولیدونم عاشق ک  ینم-
 " نوشته بود! S" یاز دفتر هاش هم کل یکی

 بابا آرام گفت:  حاج

 استغفراهلل! -

 سر داد و گفت:  یبلند  یباز خنده   خاطره

 ما عااااشق شده!  یخش  یدیشه، س ی! حاج بابا باورم نمییوا-

 بابا گفت:  حاج
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 ؟ یعنی هیک  یدون ینم-

 !هی" کS" نیدونم ا ی! نمینه واهلل حاج -
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 بابا گفت:  حاج

 له؟ یاز فک و فام یعنی-

 کرد و گفت:  ی"نچ" لدای

 ! ینه حاج-

 بابا مشکوک گفت:  حاج

 از رفقاشه؟ -

 متفکر شد و گفت:  یکم خاطره

 که اسمش با "س" شروع شه!  ستین  یشناسم! کس ی هاش رو م قیمن رف-

 باال انداخت و گفت:  یبابا شانه ا حاج

 ! شکشیاش پ  هیانشاهلل؛ فقط خودش رو تو دردسر نندازه!...بق رهی! خ یهر چ-

 بود گفت:  رهی خ ینا معلوم  یهمانطور که به نقطه  خاطره

 !ستمیدل داداشم رو برده!...وگرنه خاطره ن  ی بفهمم ک  دی! بایحاج  ستمیمن دست بردار ن -

 رفت گفت:   ی شد و به سمت اتاقش م یمبل بلند م  یکه از رو یبابا در حال حاج
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دونه داره  یمرد بالغه م هیهات رو بزار کنار خاطره، به درس و مشقت برس؛ اون  یکاراگاه باز نیا-
 کنه! یکار م  یچ

 وارد اتاقش شد و در را پشت سرش بست.  و

 نا معلوم زمزمه کرد:  یبه همان نقطه  رهی و خ دیبه چانه اش کش  یدست خاطره

 ! یهست جز بالغ حاج یاون هر چ-

 

* * * * * * * 

 

 گفت که خاموش است.  ینازک پشت خط م یغزل را گرفت، اما صدا یبار پانزدهم شماره  یبرا کالفه

 زمزمه کرد:   یو عصب دیلخت و پر پشتش کش یموها به یدست

 تو دختر؟  ییکجا-

 هراسان داخل آمد و تند تند گفت:  یلحظه در اتاقش باز شد و منش همان

  یل یموضوع خ هی یکردم ول یسالم عرض م دیشدم و اول با  یبدون در زدن وارد م دیدونم نبا یم-
 اومده! شی پ یات یح

 گرفت و ادامه داد: ینفس

 !ننیخوان شما رو بب  یگن م یهستن؛ م یعصب  یل یاومدن، خ  ییآقا هی-

 متعجب گفت:  دامون

 به نام؟ -

 ی باربد سپاه-
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 لبان خوش فرمش نشست.  یرو  یپوزخند

 کرده بود. جادیکه آمده بود و در روابطش با غزل اختالل ا یخبر ی! همان از خدا ب ی...باربد سپاهباربد

 به خودش آمد:  یمنش یدوباره  یصدا با

 فرخ؟ یکار کنم آقا یچ-

 گفت:  دیکش  ششیبه ته ر یدست نکهیکرد و بعد از ا یمکث

 !ادی بگو ب-

در با   یگفت و از اتاق خارج شد و در را پشت خودش بست و بعد از لحظه ا  ی"چشم" آرام یمنش
 پا به دفتر کارش نهاد.  یشتاب باز شد و باربر عصب

 زد و گفت:  یپوزخند  لکسیر دامون

 ! یسپاه  یآقا نیخوش اومد-

قدرتمندش گرفت و   یاش را درون مشت ها قهیبه سمتش هجوم برد و  یزیاما بدون گفتن چ  باربد
 رتش عربده زد: در صو 

 !یزن  یبه غزل زنگ م ی...به چه حقیتو به چه حق-

 اش کم کند گفت:  یلکس یاز ر یذره ا نکهیبدون ا دامون

 دارم، درسته؟ یحق نیبه عنوان دوست پسرش همچ -

 اش را ول کرد و داد زد:  قهیو باشتاب   یعصب

 !یکه صاحاب داره ندار ینسبت به دختر ی! تو حق ری نخ-
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 خشمش را کنترل کند:   بار نتوانست نیا

 ؟ یچه صاحب  که؟یمرت  یگ یم یچ-

 ! یصاحبش منم، من! باربد سپاه-

 لبانش نشست:  یرو  یعصب یپوزخند

 ؟ یناموس به خواهرت چشم دار یب  ؟ییتو-

 اش را گرفت و در صورتش داد زد: قهیبار دوم  یسمتش هجوم برد و برا به

 پدر و مادرمه! ی! غزل فرزند خوانده ستیخواهرم ن-

 به عنوان خواهر کنارت قرار گرفته درسته؟  یول-

  ینم نویا  یبه توئه پلشت* اجازه  چوقتیمال من بود و هست و خواهد بود و ه ینه! اون از بچگ-
 ! شیری دم که ازم بگ

 ----------- 

 ی ناپاک ،ی زشت  ،یدی*پلشت: پل 
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 دور لبش را پاک کرد و گفت:  یشیبا انگشت اشاره و شصتش نما دامون

برت نداره جناب! انتخاب  الیخ  یبه کفشت هست! ول   یگیر هیدونستم تو  یدونستم؛ م یعجب! م-
 ! زهیچ  نیغزل مهم تر

 زد و گفت:  یپوزخند باربد
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 ؟یدادم چ ر یاگه انتخابش رو تغ-

 اش گفت:  یترس از دست دادن غزل به جانش افتاده بود، باز با اعتماد به نفس ذات  نکهیبا ا دامون

 غزل عاشق منه! -

 کامل گفت:  نانیباربد با اطم و

 مونه؛ جناب فرخ؟  یکه عاشقت م  یمطمئن -

 از اتاق خارج شد. دیبار یکه ترس از نگاهش م یاش را با شتاب ول کرد و بدون توجه به دامون قهی و

 !که نبود کم

 ! دیرس  یخواست م  یکه م یزیبود و به هر چ یسپاه  باربد

 نداشت.  یکار شیزدن مزاحم ها که برا  کنار

 دامون را دست کم گرفته بود.  یادیز اما

 دو حال شروع شده بود. نیا نبرد

 برگ برنده داشت و آن حس غزل نسبت به خودش بود.  کیکه دامون  ینبرد

 

* * * * * * 

 

 درون اتاقش چشم دوخت.  یآپارتمان  ی را در شکمش جمع کرد و به گل ها  شیپاها

 کالس نداشت.  امروز

 بود تا او را به دانشگاه برساند.  امدهیباربد به سراغش ن  نیهم یبرا

 قرار داشت.  یوانگیمرز د در
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 باشد؟ ثی حد پررو و خب  نیتواند در ا یانسان؛ چگونه م کیآدم،  کی

 نسبت به غزل نداشت!  یحق  اصال

 از ده سال آمده بود و حق به جانب هم بود؟ بعد

 ... نکند

 و دامون باشد؟   لدایحق با   نکند

 او...  نکند

 نه! نه،

 امکان ندارد. یزیچ  نیهمچ

 !اصال
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داد و   یز شدن در مکه نشان از با ی آرام ژیق یدر قفل در و بعد صدا دیکل دنیچرخ یلحظه صدا همان
 باربد در چهارچوب در. ی بعد قامت چهارشانه 

 نگاهش را گرفت و به دوباره به گل ها چشم دوخت.  عی حواله اش کرد و سر ینگاه مین

 داد قصد رفتن ندارد. یبسته شدن در نشان م یصدا

دش  محکم و با استقامت به سمت تخت دخترک رفت و کنارش نشست که غزل درون خو یقدم ها با
 انداخت.  نییجمع شد و سرش را پا 

 را صاف کرد و گفت:   شیصدا باربد
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 ...متاسفم!شبیواسه د-

 نگفت و باربد ادامه داد: یزیچ

 خوام!  یکردم! ازت عذر م  یرفتار م وونیح هیزدم و مثل   یسرت داد م ی...اونجوریاونجور دینبا-

 نگاهش کند گفت:  نکهیا بدون

 بود؟  یکارا چ...چ   نیم...منظورت ا...از ا-

 باربد مظلومانه گفت:   یبه چشمان قهوه ا رهی را باال آورد و خ  سرش

 ه؟یم...مشکلت با دامون چ...چ-

 بم و خش دارش گفت:  یفرستاد و با صدا  رونیکالفه نفسش را ب  باربد

 خوام اسمش رو از زبونت بشنوم غزل!   ینم-

پسر و د...دختر با   هیک...که  هیع...عاد  زیچ هی...ی نیم...من د...دوسش دارم ب...باربد! ا...ا  یول-
 ید...دامون ق...قصد بد نکهیع...ع...عاشقانه داشته باشن! و ا یهم د...دوست شن و ر...رابطه 

 نداره! ب...باربد ما قصدمون ا...ازدواجه!
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 شد گفت:  یکه از اتاق خارج م  یبلند شد و در حال  شیاز جا کالفه

  یکنم. هر جا م یرو هم وصل م  وترتیوسط هال هستن! فردا کامپ یعسل  زیم  یو لپتاپت رو یگوش-
 هم... یبر یخوا

 کرد و ادامه داد: یمکث
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 برو!-

 . دندیغزل باال پر یاز اتاق خارج شد و در را محکم پشت سرش بست که شانه ها و

حس   کیمزخرف را به اتمام رسانده است اما...  یباز نی باربد باالخره ا نکهیبود از ا یخوشحال م  دیبا
 دارد.  یو باربد دست بر نم ستی ماجرا ن  انیپا  نیگفت ا یو استرس در قلبش نهفته بود که م ینگران

 گفت!  یراست م دیشا

 

* * * * * * * * 

 

غزل را محکم گرفت و دم گوشش زمزمه   یآمد بازو یکه از دور به سمت آنها م  یلیآرا دنیبا د لدای
 کرد: 

 نباش دختر! یدست و پا چلفت نقدری! ایگردون یگفت بر م  ی! هر چایپا پس بکش نمی نب-

 و تلخ گفت:  کالفه

زبون ب...به درد ن...نخورم ب...برم جوابش رو بدم اون ص...صد تا فحش   میم...من که ب...با ا-
 ب...بهم داده! گهید

 را به درد آورد.  لدایلبانش دل  یتلخ و مظلوم رو   لبخند

 کرد.  یاش حس حقارت م یبخاطر زبان لکنت  یخدا، از همان بچگ ی شهیهم

دانشگاه افتاده  کیدر  لدایکرد که با  یخدا را شکر م  دیبا  را داشت و شیهوا لدای شهیمدرسه هم در
 اند.

 بودند.  یفارس اتی ادب یدو دانشجو هر

 سر داد و گفت:  یبلند  یو غزل خنده  لدایشدن به  کی با نزد یلیآرا
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 اوه اوه! پت و مت معروف!-

دانشگاه حضور داشتند   اطیکه در ح  یکه حواس تمام کسان  یمضحکش ادامه داد. طور یبه خنده  و
 به سمت آنان جلب شد.

 گفت:  یلیآرا

 دنبالت غ...غ...غ...غزل؟ ادیچند روزه دامون جون نم-

 کرد و ادامه داد: یکوتاه مکث

  یبگ ی ریره، تا م یباشه حوصله اش سر م  یهوم؟ هر ک ؟یاون رو هم سر برد ینکنه حوصله -
 یپشت سر هم م ازهی که بدبخت سه تا خم یکن یکنه و تته پته م یمکث م  نقدری"دوست دارم" ا
 کشه! درسته؟

 حضار باال رفت.  ی خنده

 لعنتش کند!  خدا

 دختر نداشت؟  نیکردن ا  ری جز تحق یکار

 سپر کرد و گفت:  نهیس لدای

 مو قشنگ؟ یرو شروع کرد ات یباز یباز تو عقده ا-

 ؟ یشیوص   لیوک کنم،  یتو رو سننه؟ دارم با غ...غ...غزل صحبت م-

 مغرور گفت:  لدای

  نیهمچ یکله برم تا به خودت جرئت ند  هیباهات  دیگه با یحس رفاقت و انسان دوستانه ام بهم م-
 ! یداره بزن کیکوچ بیع هیکه  یبه کس یمسخره ا یحرف ها
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 زد و گفت:   یپوزخند یلیآرا

 !یبا من کل ننداز خرس قطب -

 تکان داد و گفت:  شیجلو  دیتهد یانگشت اشاره اش را به معنا لدای

 !ختی ر یب  یمراقب حرف زدنت باش دختره -

 را گرفت و گفت:  لدای یبازو غزل

 ! ب...ب...ب...لدایولش ک...ک...کن -

 توانست جمله اش را کامل کند.  ینم

 شد.   یکه هست بدتر م ینیکلمش از اکرد ت  یبهش غلبه م یاد ی وقت استرس ز هر

 استفاده کرد و گفت:  تیاز موقع  یلیآرا

 ؟ی شد؟ حرفت ادامه نداشت لکنت یهوم؟ چ-

 شد.  زیصبرش لبر گرید لدای

 مقنعه در مشتش گرفت و در صورتش داد زد:  یرا از رو  شی هجوم برد و موها یلیسمت آرا به

 ! یالل شو عوض-

  یسع یلیافتاد و آرا یلیبه جان صورت آرا شی با ناخن ها لدایو   دیکوب لدایبا مشتش به شکم  یلیآرا
 دعوا اوج گرفت.  نیچن نیو ا ردی کرد دستش را گاز بگ

داد  یکه م یک یرک  یرو به انفجار بود و با فحش ها تی از عصبان لدایرا بکشد اما  لدایکرد  یسع غزل
 آورد.  یهم کم نم یلیاداد و آر یاش ادامه م یبه کتک کار

 پسر و دختر.  یپر بود از دانشجو ها دورشان
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 کدامشان به خودشان زحمت ندادند آن دو را از هم جدا کنند.  چیه

 از بلندگو آنها را متوقف کرد:  یمرد یصدا یق یباالخره بعد از دقا و

 ! یفالح یاتاق آقا نیحافظ! بر یل یآرا ،یل یخل لدای-
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 گشت و از نو.  یداشت و بعد از چند قدم دوباره بر م  یدر راهرو قدم بر م کالفه

  اریبخاطر او در دردسر افتاده بود بس لدای نکهیا یبودند و او برا  یفالح یدر اتاق آقا یلیو آرا لدای
 شرمزده بود. 

 است.  یری دنده و سخت گ کیچه مرد  یفالح یدانست که آقا یم

 را اخراج کند چه؟ لدای اگر

 لب زمزمه کرد:  ری فرستاد و ز  رونی نفسش را ب کالفه

که ا...از  یذ...ذ...ذره هم جربزه ن...ن...ندار هی...یخود!   یب...ب یتوئه ل...لکنت ری همش ت...تقص-
 نبود. تی وضع نیتو ا لدایاالت   ی! اگه ز...زبون د...داشتیحقت دفاع کن 

 .دیرا ناراحت د  یلیرا خندان و آرا  لدایباز شدن در سرش را باال گرفت و  با

 رفت.  ی بدون توجه به آن دو به سمت خروج یلیبه سمتش آمد و آرا لدای

 نگران گفت:  غزل

 شد؟  یچ...چ-

 گفت:  یدیق یباال انداخت و با ب  یشانه ا لدای
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 هفته اخراج! هی-

 انداخت و گفت:  نییناراحت سرش را پا غزل

 ه...همش به خاطر منه!-

 بهش زد و گفت:  یسقلمه ا لدای

در  یباز یدست و پا چلفت نمینب ستمیهفته که ن هی نی! تو اگهیهفته است د هیشده مگه؟  یچ-
 بهت بگه!  یزی کنه چ یجرئت نم گهیگن بر گردون!...البته د یم  ی! هر چایاریب

 کرد و ادامه داد: یکوتاه مکث

 هم دو هفته واسش اخراج زد.   یکنه! فالح  یم نیگفتم بهت توه یبه فالح-

 زد.  یبلند یپشت بند حرفش قهقهه  و

 !لدایواقعا شرمنده ام -

 به او رفت و گفت:  یچشم غره ا لدای

 ! دیتو رگ و خر میبزن  یزیچ هی  میغمت رو!...بر نمی نب-

 گفت:  لدایشد که  رهی پرسشگر به او خ غزل

 !میکن دیخر  کمی میبرتو خونه بابا!  میدیپوس-

 به باربد خبر بدم! دیاول با-

 شد.  رهیباربد بود خ  یبه او که در حال گرفتن شماره   یحرف چیه یب لدای

 به کفشش است.  یگیر  کیدانست باربد  یم

 داشت.  یششم قو حس
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 باربد زنگ زد. به

 انداخت:  نیبم و خش دارش پشت خط طن یصدا  دهیبوق دوم نرس به

 بله؟ -

 س...سالم باربد! -

 ؟ یسالم!...خوب-

 خوبم! -

 کرد و ادامه داد: یمکث

 . دیخر میبعدش بر مینهار بخور رونیب  میبر میخوا یدوستم، م لدایگم منو  یم-

 خب؟ -

 . رمیزنگ زدم ازت اجازه بگ -

 ؟ یاوک  مت،نی ب ی...فقط قبل از ساعت شش تو خونه مستین  یباشه، مشکل-

 را تند تند تکان داد و گفت:   سرش

 باشه! -

 مراقب خودت باش!...فعال!-

 خداحافظ. -

 گفت:  لدا یکه قطع شد  تماس
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 گه؟  یم یچ-

 فرستاد و گفت:  رون ی را راحت ب  نفسش

 داد.  یاوک-

 و گفت:  د یکش یغیج لدای

 !ولیا-
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 یداشت رو به حاج بابا و خاطره که رو یبر م  یدیرا از جا کل  نشیماش  چیکه سوئ یدر حال ار یخشا
 مبل نشسته بودند گفت: 

 کار دارم!   ییرم تا جا یمن م-

 گفت:  ندی مورد عالقه اش هم گناه را بب الیداشت تا سر یکه کنترل را بر م یبابا در حال حاج

 برو خدا پشت و پناهت!-

 طره گفت: خواست از عمارت خارج شود که خا ار یخشا

 ! کجا؟ یهو-

 برگشت و کالفه گفت:  ار یخشا

 کار دارم. ییخوام برم تا جا یگم که...م یم-

 و تند گفت:   ستادیا شی مبل بلند شد و جلو یاز رو خاطره
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 ؟ یکجا؟ چرا؟ با ک-

 کالفه تر از قبل گفت:  ار یخشا

 جواب پس بدم؟  دیبا-

 دستانش را بغل گرفت و گفت:  خاطره

 معلومه!-

 اش را پاک کرد و گفت:  یشانیعرق پ  یش ینما ار یخشا

 !رونیخوام برم ب  یم قمیبا رف-

 ق؟ یکدوم رف -

 صدا بلند کرد:  یعصب  ار یخشا

 ! ادینکن خوشم نم نمیج می! سای زد یعا! خاطره قفل-

 .ید یبه کفشت نباشه ساده جوابم رو م یگیاگه ر دم؛یسوال ساده پرس هی اد؟یمگه قراره خوشت ب -

 رفت.  یزد و برگشت و به سمت خروج  یال یخ  یخود را به ب ار یخشا

 لب زمزمه کرد:  ری کرد و ز یدندان قروچه ا خاطره

 اندازم احمق عاشق!  یم رتیگ-

 بلند تر گفت:  و

 کار دارم.  ییرم تا جا  یحاج بابا من م-

  اریکه به خشا یهمان جمله ا ردیبگ ونیچشم از تلوز نکهیشده بود، بدون ا الیبابا که محو سر حاج
 گفته بود را گفت: 

 برو خدا پشت و پناهت!-
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 رفت تا به اتاقش برود و لباسش را عوض کند با خود گفت:   یکه به سمت پلکان م  یخاطره در حال و

 ! ستمیخاطره ن ارم،ی تو رو در ن  یعاشق یماجرا نیا یته تو-

 

 _مست_شد؟ ید_با_چا_شوی #نم

 45#پست_

 

 انداخت.  ییاش نگاه گذرا یساعت مچ به

 بودند. ستادهیپنج ا یها رو عقربه

  رهی شد که واردش شده بود خ یم  یسه ساعت  اریکه خشا یاش را زد و دوباره به دروازه ا یدود نکیع
 شد.

 را به ساختمان آن دروازه انداخت.  نگاهش

 و فرسوده بود.  یمیقد خانه

 کرد؟ یچه م نجایا ار یخشا

 گذراند؟  یوقت م ی آن خانه با چه کس در

 الله چشم دوخت.  یرنگ با طرح گل ها یآب یفرستاد و دوباره به دروازه   رونی نفسش را ب کالفه

را باال بفرستد و دوباره به آن مکان نگاه   یدود یها شهی دروازه باز شد که باعث شد ش یقیاز دقا بعد
 کند.

 آمد. رونی با چادر گلدار از دروازه ب یآمد و پشت سرش زن  رونی خندان از آن دروازه ب ار یخشا

و آن دختر که   اریگشاد شده به خشا یبا چشمان   نکیع ی آورد و از باال  نییرا پا  نکشیع  یکم متعجب
 خورد چشم دوخت.  یو هشت م ستیو هفت، ب ستی سنش حول و حوش ب
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 خانه؟  کیزن...در  نی سه ساعت با ا ار یخشا

 لب زمزمه کرد:  ریز

 توبه استغفراهلل!-

که زد   یشد و بعد از تک بوق نیرفت و سوار ماش  نشیزد*"به سمت ماش یبوسه ا نکهیبعد از ا ار یخشا
 مکان را ترک کرد *"

 لب با خود زمزمه کرد:   ریکه در بهت فرو رفته بود ز خاطره

 خودت بهم صبر بده! ایکار داشته؟...خدا یچ  تیدر و پ یخونه  نیزنه، تو ا  نیبا ا  اریخشا یعنی-

پدال گاز  یرا رو  شی پا نیشاگرد انداخت و بعد روشن کردن ماش یصندل یرا برداشت و رو  نکشیع و
 اشت و حرکت کرد. گذ
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 چشم دوخت.  ونیزیپا نهاد و به تلو  یرو پا

 شرکت بود.  یکار ها یدر اتاق کار مشغول بررس  باربد

 داشت.  یعوض شده بود و حس بهتر ش یرفت حال و هوا رونی ب  لدایبا  یوقت  امروز

 کشد.  یها از او دست نم  یراحت نیبود که دامون به هم مطمئن

 و باربد بود.  یل یترسش از آرا  تنها

اش   یزنگ گوش یو خواست کنترل را بردارد تا کانال را عوض کند اما صدا دیکش  یق ینفس عم کالفه
 مانع او شد. 
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 بود برداشت.  یعسل   زیم یاش را که رو یشد و گوش زی خ مین

را به  یکرد و گوش تماس را لمس یزد و دکمه  یلبخند لیموبا یصفحه  ینام مادرش رو  دنید با
 انداخت:  نی مادرش پشت خط طن یکرد که صدا کی گوشش نزد

 الو؟ غزل جان؟ -

 لبخند جواب داد: با

 ؟ یسالم مامان جون؟ خوب-

 و گفت:  دی کش یق ینفس عم طال

 مادر! داداشم رفت، خونه سوت و کور شد.   یچه خوب بودن گهید-

 ادامه داره. یباشه که زندگ ادتیگذره؛  یروز ها هم م نی! ایخودت رو ناراحت نکن مام-

 کنه؟  یکار م  یقربونت برم من...باربد چ-

 رسه.  یشرکت م  یاز پرونده ها یسر هیهست؛ االن تو اتاق کاره، داره به -

 نکنه! پسرم دست تنهاست! تیبهش بگو خودش رو اذ-

 نگران نباش مامان!-

 چهلم؟  یبرا ن؟یا یبعد م یواسه هفته -

 !میایآره مامان جون! با باربد م-

 زنم! یها! باز زنگ م نی مراقب باش نیای م نیخوب! دار یل یخ-

 نکن!  تیهم خودت رو اذ  ادیباشه مامان جونم؛ مراقب خودت باش، ز-

 ؟یندار  یباشه قربون قد و باالت برم! فعال کار-

 خداحافظ!-
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 را قطع کرد. یکرد و گوش   یآرام یخداحافظ  طال

 : دیباربد را از پشت سرش شن  یالحظه صد همان

 بود؟  یک-
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 مامان بود! -

 مبل دو نفره نشست و گفت:  یبه سمتش آمد و کنارش رو باربد

 گفت؟  یم یچ-

 باال انداخت و گفت:  یشانه ا غزل

 گفت.  ینم  یخاص زی! چمیایمنم گفتم م ن؟یایبعد واسه چهلم م یگفت هفته   یگرفت، م یاحوال م-

 گفت:  ونیزیبه تلو رهی سکوت خ  یتکان داد و بعد از لحظه ا دنیفهم یبه معنا یسر باربد

 !رونیب  یبا دوست پسرت بر  یتون یامشب م-

اجازه   ینشده بود چشم دوخت، به راست جادیدر چهره اش ا یریتغ چیکه ه  ییمتعجب به او غزل
 داد؟

 خوشحال گفت:  غزل

 ...با د...دامون...ب. یذار یم یعنی...ی-

 حرفش رو قطع کرد و گفت:  باربد
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 فعال که گذاشتم.-

و بعد   دیو دستش را دور گردن باربد حلقه کرد و گونه اش را محکم بوس دیاز سر ذوق کش یغیج غزل
 گرفت به سمت اتاقش رفت.  یدامون را م یکه شماره  یاش را برداشت و در حال یگوش عیسر

لب   ریگونه اش گذاشت و ز یدلبر کوچک بود دستش را رو نیمحکم ا یکه هنوز در بهت بوسه  باربد
 زمزمه کرد: 

مجبورم   ی! ولنمی خوام هم اشکت رو بب یخواستم ناراحتت کنم...نم  یشه! نم ی نجوریخواستم ا  ینم-
 بزنم! یغزل؛ واسه داشتنت مجبورم دست به هر کار

 داد: امی پ یل یو به آرا دیکش رونی شلوارش ب بیاش را از ج یبعد گوش و

 حله!-

 شد:  انیاش نما یگوش  یصفحه   یرو یلیآرا امی لحظه پ همان

 !یسپاه ی...آقایدار ولیا-

 کردند؟  یدو چه م نیا یراست به

 بودند؟  دهیخبر کش ی غزل و دامون از همه جا ب  یبرا ینقشه ا چه

 شناختند؟  یرا م گریاز کجا هم د اصال
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گفت که خاموش   یپشت خط م  ینازک زن  یدامون را گرفت اما باز هم صدا یبار ششم شماره   یبرا
 است.
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 شد. یکم کم داشت نگران م گرید

 لحظه در اتاقش باز شد و باربد وارد اتاقش شد و متعجب گفت:  همان

 باز؟  یغم بغل گرفت  یشده؟ چرا زانو یچ-

 انداخت و گفت:  نیی اسرش را پ غزل

 ! رونیب میش...شام بر   ستیداره، ا...انگار قسمت ن یزنم بر نم یب...به د...دامون زنگ م یه...هر چ-

 زد و گفت:  یلبخند باربد

 ذارم؟  یمگه من م-

 کرده بود؟  ری اخالقش صد و هشتاد درجه تغ کهوی چرا

 زد؟ یم ری دامون را با ت ی هیکه سا  ستین  یهمان باربد سپاه نیا مگر

 گفت:  باربد

 خونه اش دنبالش!   میر یبپوش! م-

 متعجب گفت:  غزل

 ؟یگ  ی...میم یجد یدار-

 تکان داد و گفت:  یسر باربد

 منتظرتم!  نییپا-

 غزل مانعش شد:  یخواست از اتاق خارج شود که صدا و

 ؟ یاگه خ...خونه نباشه چ-

  یبر نم  ایدن ی جا چیخونه! به ه میگرد  ی ! اگر هم نشد؛ بر ممیکن یم داشیشرکتش! باالخره پ میر یم-
 خوره غزل. 



 مست شد  یشود با چا ینم

90 
 

 از اتاق خارج شد.  و

 مجبور بود! یدروغ گفتن متنفر بود...ول از

کنسول برداشت و درون   یاش را از رو یگوش  د؛یانتخاب کرد و پوش یلباس مناسب نکهیبعد از ا غزل
 از اتاق خارج شد.  فشی ک پی انداخت و بعد از بستن ز فشیک

 باشد.  فتادهی دامونش ن یبرا یکند اتفاق خدا

 دامون حرکت کردند. یباربد شد و با هم به سمت خانه   نیماش سوار
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 را خاموش کرد. نی پدال ترمز گذاشت و ماش یرا رو شی پا باربد

 غزل اشاره زد:  به

 ! نیتو برو بب-

 ه در را باز کرد گفت: ک یدر حال  غزل

 ؟ یایتو ن...نم-

 شد و به سمت مجتمع رفت.  ادهیپ نی نه تکان داد و غزل از ماش یسرش را به معنا  باربد

 لب زمزمه کرد:  ریفرمان گذاشت و ز یسرش را رو باربد

 متاسفم غزل!-

 پنج را زد و منتظر شد.  یطبقه  یآن سو غزل سوار آسانسور شد و دکمه  از
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 بود.  دهیرا برامانش  ینگران

 داد. یبد م یگواه دلش

 .ستادیواحد دامون ا  یآسانسور نهاد و روبرو رونیپا به ب  عیآسانسور و باز شدن در؛ سر ستادنیا با

 لب گفت:  ریباز متعجب ز مهیدر ن دنیدر بزند اما با د خواست

 د...در چ...چرا بازه؟ -

 چشمش جان گرفت.  یجلو د ید یکه م ییو جنا یگنگستر یها لمیف یتمام سکانس ها ناگهان

 به زور وارد خانه اش شده باشد و... یممکن است کس  یعنی

فکر به قول خودش مزخرفش را پس زد و با هل دادن در وارد خانه   نیتکان دادن سرش به طرف با
 شد.

 درون هال نبود.  یکس

 صدا زد:  آرام

 د...دامون؟-

 نداد.  یجواب  یکس

 گذاشت.  یبود که دامون خانه است؛ وگرنه عمرا در را باز م مطمئن

 

 _مست_شد؟ ی_شود_با_چای #نم

 51#پست_

 

و   دیکش  یقیبه اتاقش نفس عم  دنیرفت و آرام از پله ها باال رفت و با رس  یسمت پلکان قهوه ا به
 خدا خدا کرد که دامون درون اتاقش باشد. 



 مست شد  یشود با چا ینم

92 
 

  ریتصو  دنیشود و خواست دامون را صدا بزند اما با دو در را گ دیکش نییدر اتاق را پا ی رهیدستگ
 حس کرد روح از تنش جدا شد.  شی روبرو

 خشک شده بود و چشمانش گشاد شده بود. دهانش

 دهیرنگ را تا گردنش باال کش دی سف یکه ملحفه  یلیتخت و در آغوشش آرا  یرو دهی*' خواب دامون
 بود چشمانش را بسته بود.

 لب گفت:  ری و ز دیگونه اش کش یدستش را رو یبهت و ناباور با

 امکان ن...نداره! نیا...ا-

 گفت.  یم یگرید زیچ ش یروبرو ریتصو اما

 طاقت نداشت.  گرید

 شده بود.   زیلبر  صبرش

 زد:  غی ج ناگهان

 ! ایعوض-

 چشمانشان را گشودند. یل یاپشتش را کرد و به سمت در رفت که همان لحظه دامون و آر و

 چشم دوخت و گفت:  یل یمتعجب به آرا دامون

 چه خبره؟ نجایا-

 رفت چشم دوخت. یم  نییکه تند تند از پله ها پا یو به غزل  دینگاهش را باال کش  بعد

 داشت.  دیاتاق به پلکان د از

 گفت:  یلیرفت رو به آرا  یکه دستپاچه به سمت غزل م  یرا پس زد و در حال  یلیآرا

 رسم! یبعدا به خدمتت م-

 باش!  الی خ  نیبه هم یعنیزد و دستش را تکان داد.   یثیلبخند خب  یلیآرا
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 یدکمه  عی زد، از خانه خارج شد و سر یرا با پشت دست پس م  شیکه اشک ها یدر حال  غزل
 آسانسور را فشرد و منتظر شد. 

 را گرفت و ملتمس گفت:  شی لحظه دامون خود را به او رساند و بازو همان

 غزل گوش کن... -

 اما کر شده بود. غزل

سوار شد و دامون هم از  عیو با آمدن آسانسور سر د یکش رونی را از حصار دست دامون ب شی بازو
 استفاده کرد و پشت سر او سوار آسانسور شد.  تیموقع
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را زد و دستانش را بغل   نگیپارک یطبقه  یدکمه  کی ستریه یبدون توجه به دامون با حرکات  غزل
 گرفت. 

 دستپاچه گفت:  دامون

 غزل...غزل...به جان غزلم...-

 و گفت:  د یوسط حرفش پر غزل

 !دمیب...بود رو د...د یدنیرو که د...د یزیق...قسم نخور...چ...چ-

 ! ستین ی کن یاون طور که تو فکر م  یلعنت-

 زد و گفت:  یپوزخند عصب  غزل

 هوم؟ ه؟یصحنه س...ساز  یب...بگ یخوا  ین...نکنه م...م ه؟یپ...پس چجور-
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 گفت:  دامون

 آره!-

 زد و گفت:  یباز پوزخند غزل

 ؟ یف...فرض ک...کرد  یم...من رو چ...چ-

 غزل...-

 د و دامون هم پشت سرش. از آسانسور خارج ش عیآسانسور غزل سر ستادنیا با

 زد:  یداد م مدام

 !سایغزل...غزل وا-

آمد در جلد بهت   یکه به سمتش م انیغزل گر دنیداده بود با د هیتک نشیکه به کاپوت ماش  باربد
 فرو رفت.  یزدگ

 شده؟  یغزل؟ چ-

 شد گفت:  یم نی که سوار ماش یبه سمت در شاگرد رفت و در حال غزل

 ! میفقط ب...بر-

 . دینشست و در را محکم به هم کوب  یصندل  یرو و

 باربد آمد و گفت:  نی به سمت ماش دامون

 غزل...-

 گفت:   یآرام یبه دامون بهت زده، زد و با صدا  یشد چشمک یم نشیکه سوار ماش  یدر حال باربد

 !وفتیدر ن یدرس امروز...با باربد سپاه-

 ون را بهت زده تنها گذاشت. شد و بعد از روشن کردن به راه افتاد و دام نیسوار ماش  و
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 بود.  یسر باربد سپاه  ری ز زی...همه چپس
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 شکاند.   یرا م نشانی ب نیهق غزل سکوت سنگ هق

 کرد گفت:  یکه دنده عوض م یرا صاف کرد و در حال   شیصدا باربد

 ؟ ییشده مو طال  ی چ یبگ یخوا  ینم-

 خواندش! یم  بای ! چقدر زییطال مو

 کرد!  یم  ریس گرید یی ایغزل...در دن اما

 ک...کنارش ب...بود و... یلیرو؟ ن...*" ب...بود! آ...آرا تشیو...وضع یدین...ند-

 را خورد.  حرفش

 !گریشد د  یمتوجه م دیبا باربد

 نبود.   زیتر گفتنش جا واضح

 دوباره گفت:  یطوالن  یاز مکث  بعد

ب...بدبخت که  یلکنت هی...یشه ب...با   یح...حاضر م یک بود!  یلیا...اصال ح...حق ب...با آرا-
اش   ازهیک...کنه و ط...طرف خ...خم   یم ری گ یخواد بگه د...دوست دارم ک...ک...کل  یم یو...وقت
 ! رهیگ یم...م

 دختر داشت.  نیکه ا یتیمچاله شد از مظلوم قلبش
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به دست آوردنش دست به   یاما مجبور بود برا ندیاش بب یخواست نم اشک را در چشمان عسل  ینم
 شود!  تیاذ ؛ییبزند که به قول خودش مو طال ییکار ها

 داره دختر خوب!  ینقص  هی یحرف رو نزن غزل! هر کس نیا-

 کرد و ادامه داد: یکوتاه مکث

 مثال...مثال خود من!-

 زد و گفت:   یپوزخند غزل

 !یندار ین...نقص  چیت...تو ه-

 زد و گفت:  یلبخند تلخ باربد

 ؟یدیشم رو د یم  یکه عصب  ییدارم غزل! وقتا-

 به جاده ادامه داد:  رهیکرد و خ ی مکث کوتاه باز

  میبزنم به س  ینقص منه؛ وقت نیات کردم! ا یبود رو ازت گرفتم! تو اتاق زندون یارتباط  لهیوس  یهر چ-
ازم سر بزنه که بعد  ی! چون ممکنه اشتباهستیاصال خوب ن نیو ا ستیجلو دارم ن یچ یه گهیآخر د

 شم! هوم؟  مونیکه کردم پش یها واقعا از کار

 نگفت.  یزیچ غزل

 تازه کرد و ادامه داد: ینفس باربد

 درسته؟ می گرفت یدرس هیامشب -

 کرد و گفت:  تیسرش را به سمت باربد هدا غزل

 ؟ یچه درس-

 زد و گفت:  یلبخند تلخ باربد

 ذاره! یتنهات م یک ی باشه اونم تو تار ادتی ؛یاعتماد کن دیات هم نبا هیبه سا  یحت  ایدن نیتو ا-
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 خالص را زد:  ری غزل ت سی و خ  یبه چشمان عسل رهیکرد و خ  یکوتاه مکث

 مرگ!  یعنیاعتماد -
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 زمخت و گرفته شده بود گفت:  ادیز  غیکه در اثر هق هق و ج  ییبه عمارت غزل با صدا دنیرس  با

 باربد!  یمرس-

 زد و گفت:  یلبخند باربد

 ! نیآفر-

 شد که باربد گفت:  رهی به باربد خ یسوال غزل

 ! ییمو طال یجمله ات رو بدون لکنت گفت -

 که زد باربد لبخندش پهن تر شد:  یزد و با حرف ی لبخند تلخ غزل

 ! رهیگ یکنم ز...زبونم ک...کمتر م  یم  یاحساس راحت ی با ک...کس  یو...وقت-

 شد و به سمت عمارت رفت.  ادهی پ نیرا باز کرد و از ماش  نیدر ماش  و

 فرستاد و سرش را باال گرفت و گفت:  رونینفسش را کالفه ب  باربد

 مجبورم؛ مجبور! -

 

 * * * * * * 
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 کنار دروازه را فشرد و منتظر شد.  یبلبل زنگ

 رد. آو  یماجرا در م نیسر از ا دیبا

و بعد   دیها را از آن سمت دروازه شن کییموزا یرو یکس یها ییخش خش دمپا یلحظه صدا همان
 !یشدن قامت همان زن با همان چادر گلگل انیباز شدن در و نما کیت یصدا

 را صاف کرد و گفت:  شیصدا
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 سالم!-

 گفت:  زن

 !اوردمیبه جا ن دیسالم...ببخش-

 !اریخاطره هستم...خواهر خشا-

 . دیاز رخسار زن پر رنگ

 گفت:  یخفه ا یوارد کوچه شد و دروازه را جلو آورد و با صدا کامل

 ن؟ یکرد دایپ یرو چطور  نجایا ن؟یکن ی کار م یچ  نجایشما ا-

 زد و گفت:  یپوزخند خاطره

 !میبا هم حرف بزن  دیبا-
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 انداخت و گفت:  نیی سرش را پا زن

 وهرم خونه است!االن ش-

 گرد شدند.  هیاز ثان یخاطره در کسر چشمان

 گفت؟  یم چه

 شوهر؟ 

 ... اری خشا پس

 صبر عطا کن.  ایخدا

 تند گفت:   خاطره

 به داداش ساده دل من؟ نیدیبعد چسپ  نیشما شوهر دار-

 ملتمس گفت:  زن

 !نی بر  نجایلطفا از ا-

 گفت:  یعصب   خاطره

 ! ستمیبرو ن  نجایاز ا یخوند  اری در گوش خشا یتا نفهمم چه ورد-

 دستپاچه گفت:  زن

 !میریطالق بگ میخوا ی...ممیمنو شوهرم اختالف دار-

 زد و گفت:  یپوزخند عصب  خاطره

! نیاونه، با برادر من رابطه دار یکه هنوز اسمتون تو شناسنامه   یدرست زمان ن، یو چون اختالف دار-
 درسته؟

 عاجز گفت:  زن
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 ! نیبر نجایدم، فقط از ا یم حی رو براتون توض زیچ! همه نی بر  نجایلطفا از ا-

 باال آورد و گفت:   دیتهد یانگشت اشاره اش را به معنا خاطره

  یرم با شوهرت صحبت م یم  ؛یدورم بزن  یبه حالت اگه بخوا یوا نجام، یفردا ساعت پنج عصر ا -
 کنم.

 گفت:  زن

 ! نیشما بگ یباشه باشه؛ هر چ -

 خانه شد و دروازه را پشت سرش بست.  اطیوارد ح  و

 لب زمزمه کرد:  ریز  خاطره

 !ی! وااریخشا یوا-
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 بود. ی طرح  دنیحال کش در

کرد و شبش را با اشک به   یگذشت و غزل روزش را با اشک شروع م یروز از آن شب نحس م دو
 رساند.   یم انیپا

 . دیکش  یم یبهتر شدن حالش هم نقاش یبرا

 توانست کتاب بخواند.   ینم اصال

 رفت سمت دامون و آن شب نحس!  یخواند فکرش م یدو خط م تا

 را دوست داشت. دوست؟ او عاشقش بود! دامون
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شکل ممکن به او  نیخواهد و به بدتر  یداد که دامون او را نم یآن شب و آن اتفاق نشان م اما
 کرده است.  انتیخ

 فرستاد.  رونینفسش را کالفه ب  لشیزنگ موبا یصدا با

 باز دامون بود.  حتما

  یآمد اما با داد و هوار  باربد روبرو م یاوقات تا دم خانه هم م یزد و گاه یزنگ م یل یروز ها خ نیا
 شد!

 کنسول برداشت.  یرا از رو اشی گوش

 بود! لدای

 کرد.  کیرا به گوشش نزد ی مس نمود و گوشتماس را ل یدکمه

 ؟ یدار یسگ مصب رو بر نم  نیا زنمیزنگ م یالو غزل؟ چرا هر چ -

 فرستاد و گفت:  رونی را آه مانند ب  نفسش

 !لدا یح...حوصله ندارم -

 متعجب گفت:  لدای

 چته دختر؟ -

 اما چندان موفق نبود. ردی را بگ  شیجوشش اشک ها یکرد جلو یسع

 گفت:  دیرقصیکه بغض در آن م ییصدا با

 !لدای...ی-

 نگران گفت:  لدای

 ! نمیدرست حرف بزن بب شده؟ی ! چرهیبرات بم  لدای-

 داد.  حیتوض  شیرا کوتاه برا  ماجرا
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 کرد و بعد مشکوک گفت:  یاول ابراز ناراحت  لدای

 باربد هم باهات بود؟-

 اش! خونه  میب...باربد گفت بر-

 مشکوک تر از قبل گفت:  لدای

 نداره؟  یبه باربد خان  سپاه  یماجرا ربط نیا یمطمئن -

 متعجب گفت:  غزل

به باربد   ی! چه ربط دمشونید سی ( تو ف...فface)سیف گمی م لدا؟ی...ی یکنی م هیچه ف...فکر نیا-
 داره؟
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 نگفت که غزل گفت:  یزیچ لدای

 ! فعال!لدای برم  دیم...من ب...با-

 ! اینکن تی دلم؛ خودت رو اذ ری فعال عز-

 را قطع کرد. یگفت و گوش یکوتاه یباشه 

 و به سمت بالکن  اتاقش رفت.  دیکش یق یعم  نفس

 . گرفتی م یرا به باز اشیی طال سوانیو گ دی وزی م یزیانگدل م  ینس

 باربد وارد محوطه شد. ن یاز کرد و ماش لحظه نگهبان دروازه را ب همان
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 شد.  ادهی بزرگ عمارت پارک کرد و پ اط  یح یرا گوشه  نشیماش

 ییگشاگرفته بود لبخند دل یرنگش را به باز ییطال سوانیبالکن که باد گ  یرو ستادهیغزل  ا دن  ید با
 زد و زمزمه کرد: 

 من! ی  طال سویگ-

 گفت:  یبلند یتکان داد و با صدا شیبرا  یباربد شد و دست یره ی متوجه نگاه خ غزل

 ! یخ...خوش اومد-

 با همان لبخند پت و پهن جوابش را داد: باربد

 ! یمرس-

 به سمت عمارت رفت.  و

 شد.  ریعمارت که شد غزل هم از پله ها سراز وارد

 به سمتش آمد و گفت:  غزل

 ؟ یکرد رید...د-

 گفت:  رفتیم  یتبهداش سیکه به سمت سرو  یدرحال باربد

 شد قربونت! رید نیواسه هم دیجلسه طول کش-

 تکان داد و گفت:  دنیفهم یبه معنا یسر غزل

 !مینهار ب...بخور نهیرو بچ زیجون بگم م...م هیمن به انس-

 متعجب برگشت و گفت:  باربد

 ؟ ینخورد-

 کرد و گفت:  تیرا به پشت گوشش هدا شیاز موها یاتره  غزل
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 !می با هم بخور یایمنتظر ت...تو بودم؛ ب...ب-

 کرد و ادامه داد: یمکث

 !دهیم...مزه نم  ییت...تنها-
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 زنگ در را فشرد و منتظر شد.  یعصب

زن  متأهل   کی یپا به زندگ اریچگونه و چطور خشا  دی فهمی م دیبود اما با دهیها را فهم  زی چ شتریب
 است. گذاشته

باز شدن دروازه و باز همان زن با همان   ژ  یق یو باز صدا  یک یپالست  ییخش خش دمپا یهم صدا باز
 ! یچادر  گلگل

 ؟ یکنی دعوت نم-

 و کنار رفت تا خاطره داخل شود.  دیکش یانفس  کالفه زن

خانه شد و به سمت   یکوچک اما با صفا اط  یکه به زن رفت وارد ح یظیغل یغرهبا چشم   خاطره
نشست و منتظر به زن   قیآالچ یدرخت  هلو رفت و گوشه ریو ز اطیح یواقع شده در گوشه قیآالچ

 چشم دوخت. 

 نشست.  قیآالچ یرو شی به سمتش آمد و روبرو زن

 یکوچک باز شد و پسربچه  یخانه یوم ینیخواست سر  بحث را باز کند اما همان لحظه در آلوم   خاطره
را  وانیکنار ا یهیالتوپ  دو  د یپوشی را م  شیهاییکه دمپا  یخانه خارج شد و در حال  از یاسبزه 

 حال گفت:  نشد و به سمت دروازه رفت و در هما ری ها سراززد و تند تند از پله  ربغلی برداشت و ز
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 کنم! یفوتبال باز نایبا ابولفضل ا رمی مامان...من م-

 تکان داد و گفت:  یسر زن

 !اریب  ریاز سرکوچه بگ یدو تا نون بربر یای م یدار! ایمراقب باش-

 را ترک کرد. اطی تکان داد و ح  یسر پسرک

 زد و گفت:  یپوزخند خاطره

 !نیپس بچه هم دار-

 و گفت:  د یکش یق ینفس عم زن

 خاطره خانم! کنمی خواهش م-

 با پرخاش گفت:   خاطره

 سوزه؛ی ...دلت به حال  شوهرت نمیخانم محترم؟ شما متأهل که هست کنمیو خواهش م  یچ یچ-
 ! یکنیم  انتیات خعمال به خانواده  ی...تو دار؟یچ زبونی ب یبچه نیواسه ا

 ! میریطالق بگ میخوای منو شوهرم م-
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 من خانم محترم!  عقل  ی به داداش  ب نیدیکه چسپ نی شما هنوز طالق نگرفت-

 ! نیمیس-

  ی" کنارشان در کشوSعاشقانه و " یهاآن دلنوشته  اد  یاسمش  دن  یاسمش را گفت و خاطره با شن زن
 !گری را پس گرفت؛ برادرش بود د نشینفر عیرا لعنت کرد اما سر  اریافتاد ک خشا اریخشا ز  یم
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 هم نداشت.  یریأثتا بلکه بر اعصابش مسّلط شود اما چندان ت دیکش یقی نفس عم خاطره

کار تون به شوهر تون،    نیبا ا نی...شما دارنیری خانم! لطفا از برادر من فاصله بگ  نیمیخوب؛ س  یل یخ-
زن  رو    یهر چ یآبرو نیو متعهد! دار ی! شما متأهلنیکنی م انتیاتون خاتون...به خانوادهبه بچه 

 ! نیبریم

 و گفت؛  دی کش یظی آه  غل نیمیس

 رو دوست دارم!  اریمن...من خشا-

 زد و گفت:  یپوزخند خاطره

اتون پا به خونه یواشک ی نکهیعشق رو قشنگ تجربه کنه نه ا نی! بزاررونی ب نی بر اشی پس از زندگ -
 خانم!  نیمی کنه س یقشنگ عاشق نیبزاره! بزار

 گفت:  یدارخش  یکه اشک در چشمش حلقه زده بود با صدا نیمیس

 منه!ا...اون م...مال -

 فرستاد.  رونیکالفه نفسش را ب خاطره

 !دیکشی اگر پا پس م عمرا

 چقدر؟ -

 خاطره گفت:  یی  هویمتعجب از سؤال   نیمیس

 چقدر؟  یچ-

 رون؟ یب ن یبر  اری خشا ی  سر و صدا از زندگ  ی کنم تا ب زیچقدر به حساب تون وار -

 لبانش را تر کرد و گفت:  نیمیس

 ن؟ یشناخت  ینجوری...شما منو ان؟یگی م نیدار یچ-

 زد و گفت:  یپوزخند خاطره
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که به ضرر شمائه!   شمی وارد م گهیراه د هیاز  نی رو که به نفع خودتونه رو قبول نکن شنهادیپ نیاگه ا-
 !کنمی گزارش م سیبه پل

 !رهیبرادر خودتون هم گ ی! پانیکنی کار رو نم نیا-
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 داد و گفت:  لیتحو نیمیبه س  یگریپوزخند د خاطره

)برزو،پدر   امیی که پدرن و دا نی و بدون   نیداشته باش  یق یاش شناخت دقو خانواده اریاز خشا دیبا-
 ... دهیچی اشون همه جا پآشنا دارن و آوازه  یباربد( و پدربزرگم کل

 کرد و ادامه داد: یمکث

 در امانه! اریپس خشا-

 زمزمه کرد:   یعصب نیمیس

 ! ی  آخر پست نیا-

 هم فشرد و محکم گفت:  یچشمانش را رو  خاطره

 چقدر؟ -

 گفت:  دیخاطره قرار گرفته بود با ترد یحرف ها  ریکه تحت تأث نیمیس

 واسم دردسر درست کنه؟  ؟یولم نکنه چ اریاگه خشا-

 مطمئن گفت:  خاطره

 ست!تو نگران اون نباش! من خودم حواسم ه-
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 انداخت و گفت:  ن یی سرش را پا نیمیس

 !دیای هرچقدر راض-

 در آورد و گفت:  شی مانتو بیرا ار ج اشی گوش خاطره

 شده!  ختهیبه حسابت ر  ونیلیشماره حساب بده تا فردا پنجاه م-

 لبخند زد.   نیمیس و

 عشق بود؟ نیا

 مال  مردم؟  یکردن برا زیدندان ت ای

* * * * 

 پا به عمارت نهاد.  یبود، همان لحظه در با شتاب باز شد و خاطره عصب  پیپ دنیبابا در حال کش حاج

 خاطره گفت:  ان  یبابا متعجب از خشم  ع حاج

 چه خبرته بابا جان؟ -

 مبل انداخت و گفت:  یرا رو  َفشی ک یعصب   خاطره

 ام؟ یدارم از کجا م نیدونی م-

 بابا متعجب گفت:  حاج

 دارم مگه؟ بیبدونم باباجان؟ علم غ  دیاز کجا با-

 لبانش را تر کرد و گفت:  یعصب   خاطره

 !اد یب  نیبه بابا زنگ بزن -

 شده؟ی چ نمیبب  یبد  حیتوض شهی م-

 که زنگ  خانه به صدا در آمد. دیبگو  یزیفرستاد و خواست چ رونیکالفه نفسش را ب خاطره
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 ه؟ یک-

 گفت:  یبلند  یبابا با صدا حاج

 فرح، برو در رو باز کن! -

 عمارت بود.  یخدمتکار  سالخورده فرح

 و گفت:  دیکش  یقی بابا نفس عم حاج

 غزل و باربد هستن، شام دعوت شون کرده بودم.-
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 از مبل ها نشست.   یکی  یو کالفه رو دیکش یقی نفس  عم خاطره

  کیغزل وارد عمارت شدند و با حاج بابا و خاطره سالم و عللحظه فرح در را گشود و باربد و  همان
 کردند. 

 خاطره گفت:   ت  یوضع  دن  یبا د باربد

 شده؟  یزیچ-

 داد زد:  یعصب   خاطره

 بشه؟ ی خواستیم یچ گهید-

 نگران کنارش نشست و گفت:  غزل

 شده؟ی ...چ...چزمیآ...آروم باش عز-
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 و گفت:  دیکش یگرید ق  ینفس عم خاطره

 عاشق شده! اریخشا-

 بابا گفت:  حاج

 نداره دخترم!  ت ی که عصبان نیخب ا-

 زد و گفت:  یپوزخند خاطره

  تی هم داره بشه...خب عصبان  پنج ساله یبچه هیزن  متأهل که  هیاگه عاشق   ینداره نه! ول  تی عصبان-
 داره!

 از تعجب دهانشان دو متر باز شد.  یهمگ

 مبل نشست. یقلبش گذاشت و آرام رو یبابا دستش را رو  حاج

 به سمت حاج بابا رفت و گفت:  باربد

 حاج بابا؟  یخوب -

 رو کرد و به فرح که او هم دهانش از تعجب باز مانده بود گفت:  بعد

 ! اری ب یزیچ یآب قند  وانیفرح...به ل -

 گفت:  رفتی که به سمت آشپزخانه م یتکان داد و در حال  یسر فرح

 چشم باربد خان -
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را در دستش داد و  وانیبه سمت باربد آمد و ل زدیرا هم م وانیل یکه با قاشق محتوا یدر حال  فرح
 را بنوشد.  وانیل یباربد به حاج بابا کمک کرد تا محتوا

 روانه شدند...  شیاشک ها خاطره

 از سرش گذاشته بود... گرید

 !رون ی بکشه ب اریخشا یحاج بابا...بهش قول دادم پنجاه تومن بهش بدم تا پاُش از زندگ -

 گفت:  ی متعجب و عصب  باربد

 مگه دختر؟ یپنجاه تومن؟ تو عقل ت رو از دست داد-

 داره بفرما! یکنم؟ تو راه حل کاری چ یگیم گهید-

 کرد:  یرو انهیم غزل

ک...که  ی  ! ب...باالخره اتفاق نی آ...آروم حرف بزن  نیریزبون ب...به دهن ب...بگ قهید...دو دق-
 . میب...با هم مشکل رو ح...حل کن دیافتاده...ب....با

 کرد و گفت:  ین یف نیف  خاطره

 بدونن!  دی...اونا هم بانجایا انی ب ن یبگ نیبه بابا و مامان زنگ بزن-

 مثبت تکان داد و گفت:  یبه نشانه یبابا سر حاج

کن بگو تا نصفه شب هم که شده خودش رو   فینگ بزن ماجرا رو واسش تعرباربد جان؛ به خسرو ز -
 تا حاال رفته اونجا!   ی! برزو هم خبر کن...کنجایبرسونه ا

 گفت:  غزل

 !یی  فردا چهلم د...دا یو...ول-

 بابا جوابش را داد:  حاج

 ! و شما دو تا...انیخوب...اونا پس فردا ب یل یخ-
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 باربد و غزل اشاره کرد و گفت:  به

 !خورهی ! مطمئنم اوضاع بهم منیری نم جاچ یفردا ه-

 خسرو را گرفت. یو غزل موافقت کردند و باربد شماره  باربد
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 و غزل و باربد شب را همانجا اتراق کردند.  امدیآن شب به خانه ن ار یخشا

کرد و قرار شد برزو و طال   فیتعر  شی را برا هیقض یدهیبرزو هم زنگ زد و چک  عالوه بر خسرو به  باربد
 راست به عمارت حاج بابا بروند. کیبعد از مراسم  چهلم  طاها 

 .کردی را بدتر م  زیهمه چ لشیو خاموش بودن  موبا  اری خشا اب  یبود و غ ختهیبهم ر اوضاع

 

* * * * * * * * 

 

 زده بود! دهیسپ

 هم نگذاشته بود. یچشم روتا صبح   خاطره

پدرش و    تیمادر و پدرش و عصبان  شیدلش پ  کیو  امدهی بود که تا االن ن اری خشا ش  ی دلش پ کی
 برزو!

 با داد برسد! خدا

 اش را جلب کرد: توجه آمدی م نییپا یکه از طبقه  یبود که داد و هوار شی روبرو د  یسف واریبه د  رهیخ
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 کجاست؟   رتیغی ب یاون پسره -

 نبود جز پدرش!  یکس یعربده نیا و

 از اتاق خارج شد. شیهای رو فرش دنیتخت بلند شد و بدون پوش  یپتو را کنار زد و از رو دهیترس
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  اشنهیس یوارهیخود را به د  مهابای قلبش ب  دید یدر ورود یدر آستانه  یرا که همچون ببر زخم  پدرش
 . دیکوب

 ب...بابا! -

 گفت:  یو شمرده شمرده و عصب ستی به خاطره نگر خسرو 

 کجاست؟  ار یخشا

 خسرو نهاد و گفت:   یبازو ی دستش را رو مادرش

که قربون قد و  شهی حل نم یزی و عربده چ دادی آروم باش...با داد و ب کنمیخسرو جان خواهش م-
 باالت برم!

و داد و  یکتک کار یبرا دیخاریو صدا بود برعکس پدرش که تنش م سریو ب  یمنزو یزن  مادرش
 !ادیفر

 داد زد:  خسرو 

 آروم باش؟  یگی اون وقت تو م  زنهی و تاک م کیزن  متأهل ت هیرو آروم باشم؟ رفته با   یچ یچ-

 نگفت.  یزیچ گرید بوسه
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 آمدند. ن ییپا یشدند و به طبقه  داریخسرو کم کم همه ب یها ادیداد و فر از

 باربد به سمتش رفت و گفت:  دنیبا د خسرو 

 کجاست؟  اری باربد جان؟ خشا-

کرد و با   بشیدست در ج  الیخی اما باربد ب امدهین شبینگو که د  یعنیو خاطره به او اشاره زدند  غزل
 گفت:  اسی شگیژست  خاص  هم 

 خسرو خان! ومدهین شبید-

 .آمدی ش در نمخون یزدی چاقو م خسرو،

 بابا گفت:  حاج

 شه؟یم دایاش پ استراحت کن...االن سر و کله کمیبرو باال   ایخسرو جان...ب-

 بار شه؟  نیچندم-

 باال انداخت و گفت:  یابابا شانه  حاج

  رهیام مو ناتوان! قرص هام رو بزنم باال ساعت هشت شب نشده کله   َرمیواهلل بابا جان...من که پ-
 بالشت!  یرو

و به خاطره منتظر چشم دوخت که خاطره دستپاچه  دی کش اشی جو گندم یبه موها  یچنگ و خسر
 گفت: 

 بابا به خدا من... -

 حرفش را قطع کرد و داد زد:  خسرو 

 ایگفتم  ده؟ی تره، عقلش کمه...کار دست خودش م کی صد بار نگفتم حواست بهش باشه، اون کوچ -
 نگفتم؟

 گفت:  یفیضع  یانداخت و با صدا نییسرش را پا  خاطره
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 بابا جون... -

 حرفش را قطع کرد و عربده زد:  خسرو 

 جواب  منو بده! -

 زمزمه کرد:   دهیترس  خاطره

 ! نیگفت-
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لب    ریرا ز ی که شاد و شنگول آهنگ یدر حال  اریخواست ادامه دهد که در عمارت باز شد و خشا خسرو 
 وارد عمارت شد:  کردی زمزمه م

 مست  مستم کن، باده پرستم کن...-

 گفت:  شیهالب  یخسرو، بوسه، باربد و غزل ساکت شد و با لبخند پهن  رو دنیبا د اما

 پدر؟  یآقا ی! چطورمیبود و ما خبر نداشت ی به به...جمع خانوادگ -

پسر« اما حال   یشما آقا  ی  ه خوبگفت:»ب یو م  کردیم یابود خسرو تک خنده  یدر حالت عاد اگر
 .دیدی اش مرا به عنوان طعمه  اریبود که خشا یزخم   یهمانند ببر

 زد:   غیبه سمتش هجوم برد که بوسه ج خسرو 

 در برو!  اریخشا-

عمارت رفت و خسرو هم با   اطیقرض گرفت و به سمت ح گرید یدو پا داشت دو پا دهیترس  ار یخشا
 داد و عربده پشت  سرش...



 مست شد  یشود با چا ینم

116 
 

 هم پشت سرشان روانه شدند تا بلکه خسرو را آرام کنند.  هیبق

 رفت ی م اطیبه سمت ح  اشی چوب یبابا اما آرام آرام با عصا حاج

 تو کلوم بزرگونه با هم حرف بزنن که!  ننیبش توننی بچه شدن باز...نم-

 !دشینشن سکچیحاج بابا بود که ه یزمزمه

 : زدیداد م دیدوی م اریهمانطور که پشت سر خشا خسرو 

 به ناموس  مردم؟ یچشم دوخت ی! رفتپدری ب یاَ -

 به پشت سرش انداخت و عاجز داد زد:  ینگاه ار یخشا

 بابا؟  یگی م یچ-

 روبرو شد.  اطیوسط ح  یرا برگرداند که با درخت گردو  سرش

 که از درخت باال برود.  دیرس جهی نت نیپس به ا دیتر د کیسرش را برگرداند و پدرش را نزد دوباره

 .زدی درخت نفس نفس م نیی خسرو پا دی درخت که رس  یباال به

 ! رتیغی ب یپسره   نییپا  ایگمشو ب-

 را بغل کرد و گفت:   یبزرگ  یشاخه ار یخشا

 ردم؟ مگه مغز  خر خو  ؟یآش و الَشم کن  یکه بزن نیی پا امیب-

 به آنها رو به خسرو گفت:  دنیبا رس باربد

 !شهی مسائل حل نم ینجوری! انی خسرو خان آروم باش-

 به سمت باربد برگشت و داد زد:  خسرو 

من در کمال   یبچه هم داره! اون وقت تو انتظار دار هیزن  متأهل شده که  هی رفته واسه من عاشق  -
 پسر؟ گل  نیآرامش واسش کف بزنم بگم آفر
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 افتاده بود زمزمه کرد:  اشیانگار تازه دوزار ار یخشا

 ! دنیفهم-

 و داد زد:  دیاش آرام بود خسرو شن زمزمه   نکهیا با

 !میدیفهم یم  ی! اگه خواهرت نبود معلوم ک میدیبله فهم -

 و گفت:   ستیحق به جانب به خاطره نگر ار یخشا

 ؟ یگفت  خاطره تو-

 زد:  غی ج  خاطره

 پر پر ت کنم؟  یدست یدست یانتظار داشت -

 از کوره در رفت و داد زد:  بارنیا ار یخشا

 !یکن ی من دخالت م ی  تو مسائل شخص خورهیم  یُگه  اضاف یلی تو خ-

 داد زد:  باربد

 م؟یبدهکار شد َزمی چ هیاحمق!  ری...زبون به دهن بگیهو-

 داد زد:  خسرو 

  یبا اّره برق زهی ...وگرنه به جان  بوسه که چقدر واسم عزمیحرف بزن دیبا نیی پا ایگمشو ب  اریخشا-
 درختا! نیبه جون  ا افتمیم

 خودش زد و گفت:  یبه گونه یآرام یلیس بوسه

 مرد؟ ی ام رو به کشتن بدبچه یخوای خاک  عالم! م-

 رو کرد به بوسه و گفت:  یعصب  خسرو 

  ریکرد! حاج بابا رو بهونه کرد که از ز  لیرو گرفت ترک تحص پلمیذاشته؟ دآبرو واسم گ گهیبچه د نیا-
مگه   ینور! ول ینور  عل  کردمی م تی ترب  نویمن ا نیدادیمن در بره! واهلل اگه شما امان م یایری سخت گ
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من غرور داره  یبچه  که یانداختیبه گوشش داد و هوار راه م  زدمی آروم م یلیدونه س هی...نیگذاشت
 ...بلوغ و کوفت و زهر  مار! یغرور جوان ی! هارهیفالنه بس

 درخت بود اشاره کرد و گفت:  یکه باال اریخشا به

 داره؟  یاالن که قد  خرس شده باز غرور جوان -
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 نگفت.  یزیانداخت و چ  نیی سرش را پا بوسه

 گذاشته بود. شیبه الال یلیل یادیحق داشت...ز خسرو 

 محکم گفت:  بارنیا ار یخشا

 لی خانواده تشک هی خوامی االن م یکردم! ول یاد یبه گذشته ندارم...درسته اشتباهات ز یکار-
 رو بسازم!  امی زندگ نی میبا س خوامیکار کنم!...م خوامی بدم...م

 گفت:  نی خشمگ یباربد با حالت  اندازدی خسرو باز داد و هوار راه ب نکهیاز ا قبل

 ار؟ یخشا  یشد ناموسی ب  نقدریکه خودش شوهر و بچه داره احمق؟ ا  یبا زن-

 رو کرد به باربد و گفت:  ار یخشا

 ! رهیطالق بگ خوادی م  نیمیس-

 زد و گفت:  یپوزخند خاطره

ت نداره! فقط بخاطر پول و َپال -  !دهیبابا و بابا بهت چسپحاج  یاون زن دوس 

 مطمئن گفت:  ار یخشا
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 !خوادی اون منو م-

 غزل وارد بحث شد و گفت:  بارنیا

 خ...خاطره رو ق...قبول کرد؟ شنهاد  یچ...چرا پ...پ  خواستتیا...اگه م-

 مشکوک گفت:  ار یخشا

 ؟ یشنهادیچه پ-

ازش گرفته بود را   روزیکه د نی میس یدر آورد و شماره  بشیرا از ج  اشی زد و گوش یپوزخند خاطره
 گذاشت.  کریاسپ  یگرفت و رو

 انداخت:  نی پشت خط طن نیمیس یکه صدا دیبوق دوم نرس به

 بله خاطره خانم؟ -

 را داد:  نیم یجواب س  اریبه نگاه مردد خشا رهی خ  خاطره

 تو حسابته!  ونیلیپنجاه م گهیتا دو ساعت د-

...با  کشمیهم خط م اری...دور خشاشمی متون نممزاح گهید  نیممنون خاطره خانم! مطمئن باش  یل یخ-
 شهرستان! حق با شما بود!...خدا نگهدار! میگردی ام بر مشوهر و بچه 

 . دیکشی خط م  اریاعصاب خشا یرو  نیمیس  یصدا یبوق ممتد بود که جا یصدا نیا و

 گفت:  اریبرگرداند که خسرو رو به خشا بشی را درون ج اشی گوش خاطره

 کسر بشه  بمونی از ج دیتو پنجاه تومن با یایباز وونهیبخاطر د ؟یدل بسته بود  یبه ک یدیبفرما! فهم-
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 گفت:  یو عصب  نیغمگ ار یخشا

 ! مطمئنم!نیکرد دشی! تهدنیکنیم ی با من باز نی شما دار-

 تر از قبل گفت:  یعصب  باربد

 یهابچه  نی ع  نییپا ای! گمشو بگهیهم قبول کرد د ارویداد اون  شنهادیپ هی عقل؟ی ب  مییایما مگه ماف-
 به درخت!  دهیدو ساله رفته اون باال چسپ

 باربد گذاشت و آرام گفت:  یشانه  یدستش را رو غزل

 آروم باش ب...باربد! -

 و گفت:   دیغزل پاش یبه رو یآن همه جنگ و داد و هوار لبخند  ان  یم باربد

 طال!  سویآرومم گ-

 : دیکش رونیب  نشیری ش یخسرو باربد را از آن خلسه یصدا

 !یدیرو بزار کنار! خودت که د ی...بچه بازاریخشا  نییپا  ایب-

 رو کرد به باربد و گفت:  بعد

  ریختم بخ  جانیمسئله هم نیکن ا زیوار روایباربد جان از حساب  من پنجاه تومن به حساب اون -
 شه!

 تکان داد و رو به خاطره گفت:  دییتا  یبه معنا یسر باربد

 رو واسم بفرست!  ارویشماره حساب اون -

 مغموم گفت:  اریتکان داد که خشا یسر خاطره

 شناختمش! گهی! دنیزیبه حسابش بر یزی چ ستین یازین-

 با پوزخند جوابش را داد:   خاطره
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هر حرف   ای یشدی کنه! بگه تو مزاحمش م تیممکنه ازت شکا ه؟یراحت  ن یبه هم یکنی فکر م-
 !گهید یمسخره 

 گفت:  خسرو 

 ! رازیش یگردی تو باهامون بر م -

 خواست جوابش را بدهد که باربد گفت:  ار یخشا

ما! من واسش تو شرکت کار جفت و   شیپ  ادیمدت ب هی بمونه!اصال  جان یهم د ینه خسرو خان...بزار-
 .کنمی جور م

 به باربد نگاه کرد که بوسه گفت:  دیپر ترد خسرو 

 .شهیبمونه! انشاهلل که درست م  نجایمدت ا هیبزار  گهی باربد جان راست م-

 حرف  باربد زد.  ریرا ز دییبا سکوتش مهر تا خسرو 

 داشت.  نانیباربد...همانند چشماتش اطم  به
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* * * * * * * 

 )سه هفته بعد...(

 

 کرد و گفت:  یهوم کشدار لدای

 کارش!  ی  و اون زنه هم رفت پ  مونهی شما م ش  یپ  اریحساب االن خشا  نیبا ا-
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 تکان داد و گفت:  یسر غزل

 !نطورهیه...هم-

 سکوت کرد و دوباره گفت:  یاقهیدق لدای

 ؟یخبر ندار گهیاز دامون د-

 و گفت:  د یکش یآه  سوزناک غزل

 لدا؟ ی هیچ...چ  یدونیکه د...دنبالمه! م نمیبیاوقات م  یگاه یام رو عوض کردم! ولشماره -

 او چشم دوخت که غزل گفت:  هیمنتظر  لدای

 م...من هنوزم دوسش دارم!-

 ناراحت گفت:  لدای

 و هوسرانه!  اقتیلی آدم ب هی  ای دوسش نداره و  ایرو دوست داره که  ی! آدم کسنطورهیا شهیهم-

 .دیآیکه به سمتشان م دیرا د یدختر لدایلحظه  همان

 به غزل زد و گفت:  یاسقلمه

 سمت  ما؟  ادیداره م ه؟یک نیا-

 نگفت.  یزیبه دخترک انداخت و چ  ینگاه غزل

 ه هر دو جوابش را دادند.شد و سالم کرد ک کی به آن دو نزد دخترک

 ادامه داد: دخترک

 باهات حرف بزنم! دیغزل...من با-

 مشکوک گفت:  غزل

 !اوردمی ب...به جا ن-
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 گفت:  دخترک

 !یلیهستم! خواهر  آرا یآنال -

 ادامه داد: ینگفت که آنال یزیزد و چ  یپوزخند یل ینام  آرا دنیبا شن  لدای

 مهمه!  یل یخ-

 گفت:  غزل

 ؟ یراجع به چ-

 تو و دامون! یراجع به رابطه -

 کرد روح از تنش جدا شد.  حس

 و گفت:  ستادی مقابلش ا یاز کنارش بگذرد که آنال خواست

 مهمه! یلیغزل! خ کنمی خواهش م-

 شروع کرد:  ی منتظر به او چشم دوخت که آنال غزل

و چک  ر اشی گوش  یواشکیگرفتم  میداشت! منم تصم  یمشکوک یتماس ها ی ل یمدت بود که آرا هی-
 کنم!

 کرد و ادامه داد: یکوتاه مکث

ش که رفتم...د یتو یهاام ی تو پ- ! از چت ها شون به  زنهی به نام باربد حرف م یپسر هیبا  دمیتلگرام 
اون شب   یلیآرا  نیهم یتو و دامون رو بهم بزنن برا یرابطه خواستنی بردم! اونا م ی پ هیاصل قض

 دامون! یرفت خونه 

 !دیشنی نم  یزیچ گرید

 جرَمش بود! کی تنها نبود؛ بلکه باربد هم شر یلیآرا

 ادامه داد: یآنال
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 غزل! یحقته که بدون  دمید ینه! ول ایرو بهت بگم  هانیبا خودم کلنجار رفتم که ا یل یخ-

 گفت:  لدای

 ؟یگی تو راست م میاز کجا بفهم -

 را در آورد و گفت:   لشیو موبا  فشیک  یدست کرد تو یآنال

 خودم عکس گرفتم! ی  ها با گوش  ام یاون پ یاز رو نیهم یبرا نیحرفام رو باور نکن حدس زدم ممکنه -

 نشان داد. لدایعکس ها را به  و

 گفت:  لدای

 بودنا! ییعجب موذمار ها-

 رو کرد به غزل و گفت:  بعد
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 ؟ یغزل؟ خوب -

و دستش را  دیدو ابانیبزاق دهانش را قورت داد و بدون توجه به آن دو به سمت خ  یبه سخت غزل
 باال گرفت و سوار شد.   یتاکس  نیاول یبرا

 فرستاد و گفت:  رونی کالفه نفسش را ب لدای

 داره! هیقض نیبه ا  یربط هیبه کفشس هست! گفتم باربد  یگیر هیباربد   نیگفتم! گفتم ا-

 : و گفت   یرو کرد به آنال بعد
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 !خوردی اشون بهم مرابطه یوگرنه الک  ؛یبهمون گفت نکهیاز ا یمرس-

 تکان داد و گفت:  یسر یآنال

 !دادی کار رو انجام م  نیبود ا یاگه یهر کس د-

 

* * * * * * * 

 

 گفت:  یبه منش رو

 ص...صحبت کنم! یسپاه یب...با آ...آقا  خوامی م-

 انداخت و گفت:  توریبه مان ینگاه یمنش

 ن؟ یداشت  یوقت قبل-

 !ری خ-

 اجازه... تونمی متاسفانه نم-

 یبلند یپشت سرش رفت و با صدا یبه سمت اتاق باربد رفت که منش  یبدون توجه به منش غزل
 گفت: 

 خانم محترم؟!  نیکنی م کاری چ-

که باربد متعجب   و وارد اتاق باربد شد دیکش نییرا به سمت پا  رهینکرد و دستگ یاباز هم توجه غزل
 گفت: 

 غزل؟-

 پشت سر غزل وارد اتاق شد و گفت:  یمنش

 گفتم گوش نکردن خودشون اومدن! یهر چ  ؛یسپاه یآقا دیتوروخدا ببخش-
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 گفت:  یرو به منش باربد

 ! ارهیب  یی! برو به رضا بگو دو تا استکان چاستین  یمشکل-

نسبتا   یبرافروخته و صدا یغزل با صورت "باشه" تکان داد و اتاق را ترک کرد که   یبه معنا یسر یمنش
 بلند گفت: 

 ؟یخوای از ج...جونم م  یچ-

 شد:  یجد باربد

 !فهممی منظورُت نم -

 زد و گفت:   یپوزخند غزل

 ت...تو کفش من؟  یهوم؟ چرا پ...پاُت کرد اد؟یم  رتیگ یمُن دامون چ یاز خراب کردن رابطه -

 داد و گفت:  هی چرخدارش تک  ی  زد و به صندل یپوزخند باربد

 پس! یدیفهم-

 گفت:  یعصب غزل

م...منو دامون رو   یکه رابطه   نیک...کرد  یک یدست به  یل یب...با آرا ؟یکشی خ...خجالت هم نم -
 ن؟ یب...بهم بزن 

 زد و ادامه داد: یعصب   پوزخند

 به سنگ خورد! ر تونی ت  یو...ول-

 زد و گفت:  یپوزخند باربد

 !خورهی گ نمبه سن  َرمیت  چوقتیمن ه-

ها را   یاز چا یک یشرکت وارد اتاق شد و   ی  به در خورد و در باز شد و رضا؛ آبدارچ یالحظه تقه  همان
 وسط اتاق.  ز  یم  یرا رو یگریباربد گذاشت و د ز  یم یرو
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 به غزل گفت:  شدی از اتاق خارج م  انیکه "با اجازه" گو یحال  در

 . دیکن لیرو م  یچا د ینیبش-
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 گفت:  یعصب غزل

 ؟یداریچ...چرا د...دست از س...سرم بر نم  ؟یخوایا...از ج...جونم م  یچ-

که باعث شد نگاه  غزل  ستادیا اشی قدم  کیبلند شد و به سمت غزل رفت و در  َزشیاز پشت م باربد
 !ردی رنگ ترس بگ

 بود! دهیفای حال تالشش ب نیود اما با اقد غزل شهم  بایسرش را خم کرد تا تقر باربد

 گفت:  دیکشی که استبدادش را به رخ م یغزل با لحن خشن  یها یبه عسل  رهیهمان حال...خ  در

 دارم؟ی چرا دست از سرت بر نم-

 کرد و ادامه داد: یمکث

 ها رو...  نیجز من...ا  یمرد خوامی چون نم-

 زده بودند اشاره کرد و ادامه داد: رونیاش سرسختانه بمقنعه  ری غزل که از ز یموها به

 ها رو... چشم نیو ا-

 اشاره کرد. شیهاچشم به

 ! یباربد یطال سویطال! گ سویگ یرو تصاحب کنه!...تو مال  من شهی که به تو مربوط م یزی و هر چ-
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 کرد روح از تنش جدا شد... حس

 و دستانش لرزان! قیعم  شی ها نفس

 !دیلرز ی هم م شیها پلک

 گفت؟ یم چه

 خواست؟ یم چه

 برادرش نبود؟  مگر

که انگار از ته چاه  ییفرستاد و لبانش را از هم باز کرد و با صدا نییبزاق دهانش را پا  یسخت به
 گفت:  آمدیم

 !یت...تو ت...تو برادرم -

 با پوزخند جوابش را داد:  باربد

 ! انیغزل مشکات هامونی لیو نه فام هیک ی! نه پدر و مادرهامون گهی نم نطوری برادر؟ قانون و شرع ا-

باربد   یزدن به گونه  یلینشان دهد باال بردن دستش و س توانستی که م یالعمللحظه تنها عکس  آن
 بود.

! هر چند ه...همه شناسنیخ...خواهر و برادر م! همه م...ما رو به عنوان یشد  وونهیت...تو د...د-
...ا...اصال گن؟ی م ی پشت سر مون چ یگی مروت نم ید  آخه ب...ب یو...ول امیمن پرورشگاه دوننیم

تنم؟   یکنیم یرا...االن هم د...دا یو دوخت  یدیو...واسه خودت ب...بر یر...رفت خوام؟ی م یمن چ
که هست  ی! د...دست از سر من بردار! چون تو ق...قلب  تنها ک...کس ای ب...باربد سر  عقل ب

 د...دامونه!

  یاری رو بهت بگم و تو نه و نو ب نایاحمقم که ا نقدریا یفکر کرد دارم؟ی قدم بر م   فکری من ب  یفکر کرد-
 و والسالم؟ 

 زد و ادامه داد:  یپوزخند



 مست شد  یشود با چا ینم

129 
 

 . دارمی قدم بر نم چوقتیه یزیر نه بانو! من بدون برنامه-
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 ادامه داد: َثشیکرد ک با آن نگاه خب یمکث

 ؟ ی  تیتو چه موقع یدونی! االن میگی رو که م یاون دامون یغزل! حت دارمی موانع رو بر م یهمه-

 گفت:  دهیترس

 ه؟ یم...منظورت چ-

 گذاشت.  کری اسپ یرا گرفت و رو یاآورد و شماره  بشی را از ج اشی کرد و گوش یدیپل یتک خنده  باربد

 انداخت:  نیپشت  خط طن  یزمخت مرد یبود که صدا دهیبوق دوم نرس به

 ن؟یداشت یشیبله آقا؟ فرما-

 ؟ ییاونجا-

  ای ادیب میبگ  لیبه عزرائ  م؟یکن  کاری! چمیدامون فرخ رو گرفت  نیبله آقا! همونطور که دستور داده بود-
 بمونه؟ 

 باربد سوق داد و گفت:  ینگاهش را رو دهیترس غزل

 ! یکنی کار رو نم نیباربد ت...تو ا-

 زد و تماس را قطع کرد و گفت:  یپوزخند باربد
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اگه  یمطمئن باش جون  دامون در امانه ول یکه باهام ازدواج کن یداره!...اگه قبول کن یبه تو بستگ-
رو وداع   یوقته که دامون خان  فرخ دار  فاناون  یبر یآب ری و ز یرو قبول کن شنهاَدمیپ ینخوا

 دامون دست توئه! ی  دست  توئه غزل! مرگ و زندگ زی!...همه چگهیم
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 اش از انزجار در هم شد.چهره  غزل

 انسان بود؟ نیا یراست به

 !دیکشی م دکی! فقط نام انسان را به نه

 ! خواستی خودش م یرا برا زیود که همه چنب  شی ب  یطانیش

ات رو به  خ...خواسته یخوایم دی زنت شم؟ با زور و بال و تهد یخوایم...م ؟یخوای ازم م یت...تو چ -
 هی  ر  یز میک...که ا...اگه ب...با هم بر میدونی ما م یه...هر دوتا ؟یت...تو آدم  ؟یبنشون یکرس

 !داموَنم! چ...چون م...من ع...عاشق   میچشی رو ن...نم یط...طعم  خوشبخت   چوقتیس...سقف ه

 گفت:  باربد

! چون  رهیواسش انجام بده! نذار بم یکار هی یزنی م یدم از عشق و عاشق نقدریخب اگه ا ؟یعاشقش -
سقف خوشبخت  هی ر  یز  میواسه شّر درست کردن واسه خاطر تو! بر خارهی ! تنم مامی من روان

 م؟یشی نم

 کرد و ادامه داد: یمکث

واسه تو چه کار ها که نکردم؟   یدونی با تو بچشم!...م امی طعم  بدبخت خوامی! اصال من ممیخب نش-
  یبه آنال ؟ی فهمی! "من" مدمینقشه کش یل یبا اون دختره آرا ران؛یاومدم ا دمی زنم رو طالق دادم کوب
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حاضرم   یعل  اهلل  به تو اون مزخرفات رو بگه و دامون رو گروگان گرفتم و به و ادیرشوه دادم تا ب 
ش! چرا؟ واسه چ  ... ؟یواسه ک ؟یبکشم 

 گفت:  ی بلند تر یبا صدا  بارنی کرد و ا یکوتاه یمکث

صبرم سر   گهید یواسه خاطر تو غزل! فقط بخاطر داشتنت! ُنه ساله تو تب ت سوختم و ساختم؛ ول -
 اومده!

 ! گفتی نم  یزیو چ  ختیریقطره اشک مقطره  غزل

آخر    خواست؟ی خود  غزل چه م د؟یگوینبود اما او بد عاشق شده بود! مردم چه م یزشت ز  یچ عشق
 شد؟ یراه به کجا ختم م نیا

 و گفت:  دیکش  یقینفس  عم  باربد

 !یپدر فکر کنواسه مرده و زنده بودن اون سگ یتونی! مدمی و چهار ساعت بهت وقت م ستیب-

 گفت:  عیسر غزل

 ...کنمی ! و...ولش کن بره؛ قبول میواسم نذاشت یراه گهی! د...دخوادی ف...فکر کردن نم-

 بود گفت:  اشی کار  زندگ  نیجمله سخت تر  نیگفت ا نکهیکرد و با ا یمکث

 !کنمی باهات ازدواج م-

 

* * * * * * * 
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 زد:  غی پر است از دانشجو ج اطیو ح  برندیدانشگاه به سر م اطی در ح نکهیبه ا توجهی ب لدای

 ؟ینکنه عقل ت رو پاک از دست داد ؟یشد وونهیدختر تو د  ؟یچــــــ-

 گرفت و گفت:  اشی ن یب  یاش را جلوانگشت اشاره  دهیترس غزل

 ! آروم ب...باش دختر!شیه-

 زد و دستانش را باز کرد و گفت:  یپوزخند لدای

که  یزن  کس  یبش یخوای م ؟یکنی م  یچه غلط یمعلوم هست دار چیخنگ ه یباشم؟ دختره آروم -
 ! ؟ی  تر از هر کس یباربد روان  ارویو خود  اون   شناسنیهمه به عنوان داداشت م

 و گفت:  دیکش یق یکالفه نفس  عم غزل

 برم!  د ی! بالدای...یبس کن -

 تکان داد و گفت:  یسر لدای

 حاال؟  یبر یخوایزده به سر ت!...کجا م -

 : دیگوی م دیرقصی که غم درش م ییو با صدا اندازدی م ن ییرا پا  سرش

 برم س...سر خاک  مامانم!  خوامی م-

 دخترک!  تیاز مظلوم ردیگی دلش م شود؛ی م نیغمگ لدای نگاه  

 : دیگویو م کشدی غزل م یبه شانه  یدست لدای

 غزل؟  امیمنم باهات م  یخوای م-

 : دیگویم دهدی تکان م  نی سرش را به طرف  غزل

 . رمی ن...نه! تو برو خونه؛ م...من خودم م-

 ابانیو غزل به سمت خ  شوندیجدا م گریاز همد یکوتاه  یو بعد از خداحافظ  دهدی تکان م  یسر لدای
 .رد یبگ  یتا تاکس رودیم
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* * * * * * 

 

 .ندینشی م نیزم  یو کنار سنگ  قبر رو گذاردی سنگ  قبر م یبود را رو دهی که سر راه خر یُرز گل  

 .شودی است اما دهانش باز نم ادیها ز ناگفته

آرد؛  ادیکوچک از مادرش به  یخاطره  کی یشده حت کندی م  یو سع دوزدیبه سنگ  قبر چشم م  تنها
 اما نه!

 با مادرش.  یکوچک  یاز خاطره غیبود، در دهیفای ب  تالشش

 .آوردی نم ادیاز آن روز ها به  یزی را وداع گفت او پنج سال داشت و چ  یمادرش دار  فان یوقت

 .شدی مادرش بلند م یدست و کمربند پدرش بود که رو آورد؛یم  ادیکه به  یزیچ  تنها

 

 _مست_شد؟ ی_شود_با_چای #نم

   74#پست_

 

 نداشت. یمشکل  نیشد! وگرنه او از اول چن  یوچکشان بود که لکنتک یکه جنگ و جدل در خانه  نقدریا

 : دیگویبه سنگ قبر م  رهی و خ کندی زبان باز م باالخره

که  دونمی م ینه! و...ول  ای یب...بهم کمک کن یتونستی م یبود نجایاگه ا دونمی م...مامان! ن...نم-
 مامان!... یمرحم د...دردام باش یتونستیم...م

 :دهدیبغض ادامه م با

 ! برمی ل...لذت م نمیری ش   ی خ...خوشبختم و د...دارم از زندگ  کردمی م...من فکر م-
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 زد و ادامه داد: ی تلخ  پوزخند  

نبود که س...سرنوشت  منو از همون ا...اول بد  ادمیباطل! ا...اصال  ال  ی خ...خ یز ه  یو...ول-
بشه! مامان م...من ع...عاشق  د...دامونم!  اشیزید...دامون چ...چ خوامی ن...نوشتن! مامان من نم

 !شمی به مرگش نم ینفس بکشم؛ م...من که راض تونمی ب...بدون ا...اون نم

 :دهدیو باز ادامه م کندی م ین یف نیف

به ک...کفشش بود. د...دامون رو   یگیر هی گفت؛یراست م لدای! گمی باربد رو م ؛یروان   ض  یاون مر-
 من دامونم رو ن...نجاتش دادم!  یگ...گروگان گرفته بود! و...ول

 . زندیم هق

شدم د...درخواست ش رو قبول کنم! م...مامان مجبور شدم ق...قبول کنم که باهاش ازدواج   یراض-
 !کنمیم

 ! زدیریو اشک م زدیری م اشک

 بزند! یحرف تواندی نم گرید

 .شودی م  یچشمانش پر و خال یو کاسه  لرزدی م شیهالب

 ! ؟ی...باربد سپاهن؟یکرده بود که تقاصش شده بود ا یگناه چه

 

 * * * * * * * 

 

 عربده زد:   یعصب برزو

 و رو! چشمی ب یباالخره کار  خودُت کرد-

 تر از برزو داد زد: یعصب  باربد
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 !دمی کامل  غزل انجام م  تی رو دارم با رضا نیکه شما نذاشت  یآره کار  خودُم کردم؛ کار-

 بابا وارد بحث شد و گفت:  حاج

 االن تو؟  اریخشا شیپ یهفته م؟یدار دیداستان جد هی اهلل اکبر؛ ما هر هفته -

 زد و گفت:  یپوزخند باربد

 االن سه تا توله هم داشتم! نیاومدیاگه باهام راه م  ؛ی  میقد  یلیداستان  من که خ-

 : زمزمه کرد  طال

 استغفراهلل! -

 گفت:  کرد،ی نشسته بود و مغموم به آنها نگاه م اریبابا رو کرد به غزل که کنار خشا حاج

تون ازدواج نبود    یفرخ رابطه نداشت اوشیغزل جان بابا؟ تو مگه با پسر س- بابا جان؟ مگه قصد 
 قربونت بشم من؟ 
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 گفت:  کردیم  یباز  راهنشیپ یکه با گوشه یو درحالانداخت  نیی سرش را پا غزل

ب...باربد   دم یم...منم فهم م؛یاون تموم شد ح...حاج بابا؛ م...من و ب...باربد ب...به هم وابسته شد-
 و...واسه ازدواجه! یبهتر س  یک

 گفت:  طال

 قربون  قد  رعنات بشه مادر؛ راستش رو بگو، به خواست  خودته؟ -

 گفت؛  اشی ذات  ل  یخالف  م  بر
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 !یب...بله مام-

 گفت:  ار یخشا

  ی...گور  بابایباربد راض ،یرو دوست دارن؛ غزل راض گهید! همنیکنی چقدر باز خواست م گهیبسه د-
 ! یناراض

 که برزو گفت:  ستیحلقه کرده بود نگر غزل  یخصمانه به او که دستش را دور شانه  باربد

 واسه حرف  ما!  مونهینم  ییجا نیگی م نطوریخوب! حاال که ا یل یخ-

 به برزو زد و گفت:  یچشمک  ار یخشا

 !یتو کار بله برون و عروس  می! برییخان دا یدار ولیا-

 رو کرد و به باربد گفت:  بعد

 بخونما! یخودم تو عروس خوامی شخصا م -

 خواند:  یرا صاف کرد و با ملود  شیصدا بعد

 بده شراب  نابم؛ بکن مست و خرابم -

 آخر؛ که مخلص  شرابم! م  یبه س زدم

  ب  یعج یندهیالبته جز غزل که نگران آ دند،یو همه خند  ردیاش را بگخنده ینتوانست جلو یکس گرید
 نه چندان دورش در کنار  باربد بود!
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 بابا گفت:  حاج
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طاها، برادر  طال تازه فوت   نیدونی واسه سال  بعد؛ خودتون که م میبزار دیرو با یعقد و عروس   یول-
 ! میشده زشته ما االن بزن و بکوب راه بنداز

 گفت:  باربد

 ! بدون  بزن و بکوب!میریگی عقد  ساده م هیخب -

 معترض گفت:  ار یخشا

بدون  بزن و بکوب؟...سال بعد با بزن و بکوب باشه بهتره تا   ی چ یعنی! ای زنیم  یعه؛ باربد حرف دار-
 و تمـــام!  میخطبه رو بخون میبر یدود و دم چیبدون ه نکهیا

 گفت:  طال

 هی یغه یص هیو  نیدی رو م  شاتتونیآزما میریبعد م یواسه سال بعد! هفته نی باربد جان؛ بهتره بزار-
 تا سال بعد! نیخون یساله م

 معترض گفت:  باربد

 دنبال خونه!  می ری بعدش م میکنیبعد عقد م یاصال؛ هفته -

 زد و گفت:   یسوت ار یخشا

 آهـــان! پس بگو؛ آقازاده عجله داره واسه...-

 و گفت:   دیوسط حرفش پر یعصب  باربد

 ! اریببند خشا-

 باال انداخت و گفت:  یاشانه  ار یخشا

 نگفتم که!  یزیچ-

 بود گفت:  نیی د به غزل که کوسن مبل را بغل گرفته بود و سرش پارو کر برزو

 دختر؟ گل هیغزل جان؛ نظر تو چ -
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 گفت:  آمدی که انگار از ته چاه م ییبا صدا غزل

 !نی شما بگ یهـ...هر چ-

 شک داشتند! ییهویازدواج  نیطال و برزو رد و بدل شد! هنوز هم به ا  نیب  یمنظور دار نگاه  

 بابا گفت:  حاج

شمال   یال یو دیکل ن یعقد کن نیبعد بر  ی! هفته دوننیجوونا خودشون صالح م  ی! هر چگهیبسه د-
 حال و هواتون عوض شه!   نیبر نیهم بردار

 گفت:  ار یخشا

 ؟ یحاج گهیباهاشون د رمی منم م-

 بابا گفت:  حاج

 دو تا دو تا!  یعن ی! ماه  عسل اریخشا-
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* * * * * * * 

 

 گذشته بود. ازدهی از  ساعت

پادشاه را   نیحاج بابا را به عمارتش رسانده بود و خود برگشته بود و حال خواب هفتم ار یخشا
 .دیدیم
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خواب به چشم باربد   انیم نیبود سر بر بالشت نهاده بودند و در ا دهیو طال هم ساعت به ده نرس برزو
 .آمدی و غزل نم

 .کردی بود و فکر م  یبه ماه نوران  رهیاش خپنجره  یطاقچه ینشسته بر رو غزل

  یکه خبر یکه هشت سال در دل باربد نهفته بود و به دامون! دامون یبه باربد، به عشق نده؛یبه آ  فکر
 ازش نبود!

 . کردی م یطراح  a⁴کغذ  یا بر روغزل ر ینشسته بود و چهره َزشیآن سو باربد پشت م از

 خواست؟ یچه م  گریبود و د  دهیاش رسهشت ساله  یآرزو به

 .شدی همراه با غزل ثبت م اشیپس تمام  لحظات زندگ   نی مال  او بود و ز غزل

 !دیآی روال کنار م نی با ا یبه زود شیطال  سویداشت که گ دیام

 از کنار  پنجره بلند شد و از اتاق خارج.  غزل

 نشست.  انوی رفت و پشت پ یسمت سالن اصل  به

 . شدیآرامش  روحش م یقیو موس نواختی م انوی پ گرفتی وقت دلش م هر

 به رقص در آمدند و باز هم اثر معروف بتهوون را نواختند.   انویپ یها  دیکل  یرو انگشتانش

 آورد.  ادیشب را به  آن

 باربد چقدر مهربان و دلسوز است.  کردی که به رستوران رفته بودند و او فکر م  یشب

 !شیخراب کردن آرزوها یکه برگشته بود برا یباربد

 !شیاهایکابوس شدن رو یبرا
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 شد. قلم و کاغذ را کنار گذاشت و از اتاقش خارج  انوینواز  پگوش  یصدا  دن  یبا شن باربد

 نشسته بود چشم دوخت.  انوی و به غزل که پشت  پ ستادیراه پله ا سر

 چشمانش روانه شده بود. یکه از گوشه  یاشک به

 رفت.   انویآمد و به سمت  پ  نییاز پله پا  آرام

اش متوجه حضور  باربد کنارش شد و دست از نواختن  که غزل با همان چشمان  بسته ستادیغزل ا کنار  
 .دیکش

 گفت:  باربد

 !کردمی داشتم گوش م-

 پوزخند زد و گفت:  غزل

 !زدمی واسه ت...تو نم -

 لبان  باربد نشست و گفت:  یرو  یتلخ  لبخند

شد همون  د؛یده از سرش پرسه هفته نش زد؟ی م نیمیو س یدم از عشق و عاشق  ؟ین یبی رو م اریخشا-
 یهفته  کیچون کمتر از  یکه فراموشش کن یغزل؛ مجبور یکنی سابق...توام فراموشش م ار  یخشا

 پدر گناهه برات! فکر کردن به اون سگ  یحت گهیمنه و د یاسمت تو شناسنامه گهید

  شیروبرو و شدی بلند م انویکه از پشت پ  یرا پاک کرد و در حال  شیهابا پشت  دست اشک غزل
 گفت:  ستادیایم

 گرده! نیزم ؛یب...باربد سپاه  مونهینم  ینجوریتا آخر ا...ا-

 پله رفت. پشتش را به باربد کرد و به سمت راه و
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 گفت:  یمتعجب و عصب  سوگند

 ازدواج؟ باربد و غزل؟  ؟یچـــــــ-

 : د یکش غی بلند شد و ج شی از جا بعد

 ! اونا خواهر و برادرن!نیشد  وونهیشما همتون د-

 گفت:  یعصب  باربد

...د سرت  ی کشیشاخ و شونه هم م  یدار ازیو نه ته پ یازینه سر  پ ؟یاکاره ید به تو چه؟ هـــان؟ چ-
 پررو!  گهیتو کار  خودت باشه د

 به باربد رفت و گفت:  یاچشم غره سوگند

رو   یپرورشگاه ی  غربت  ی  دختر  لکنت هی یخوایم یر و برادرباربد خان! جدا از خواه  یفهمی شما نم-
 آره؟ ؟یعقدت کن 

 حضار حکم فرما شد.  ان  یم یکه باربد به صورت سوگند زد سکوت بد یل یس با

 بود.  یخانوادگ ی  مهمان  مثال

وار   دیتهد یسوگند که صورتش کج شده بود تکان داد و با لحن  یاش را روبروانگشت اشاره  باربد
 گفت: 

 رو آب سوگند! زمیات رو بردهن  منو باز نکن که پته-

 صورتش را صاف کرد و جسورانه گفت:  سوگند

 ؟یاچه پته-
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 لبانش گفت:  یچشم درشت کرد و با پوزخند  رو باربد

  یکنیم  تیااجاره  ی  که تو اون آپارتمان  کوفت ییهایو صابر خان از ُگه کار ی...عمه بشر؟یاچه پته-
 خبر دارن؟ 

 و صابر گلو صاف کرد:  دیاز رخسار سوگند پر رنگ

 تو مرد؟  یگی م یچ-

 وارد بحث شد:  ار یخشا

ش رو بزنه که ج خواستی هم باربد بود که م اشی مورد  بعد قت؛یصابر جون! حق  قتیحق-   ـــز؛یُمخ 
 به سنگ خورد.  رشیت

 گفت:  یعصب  یبشر

 ن؟ی فرض کرد یسوگند  منو چ ن؟یگی م نیدار یمعلوم هست چ  چیه-

 گفت:  بوسه

آپارتمان   هی تک و تنها تو  نجایا یو سوگند رو ول کرد  ییایجون! تو که خودت اون سر  دن  یواهلل بشر-
 ... یواحد و کل  یبا کل

 گفت:  شیرا ادامه نداد و به جا حرفش

 استغفراهلل! -

 گفت:  یبلند شد و عصب   شیاز جا صابر

 !نیپاهاتون گذاشت ری شماها؟ دختر  من از برگ  گل پاک تره!...حرمت ها رو ز نیگی م نیدار یچ-

 بابا گفت:  حاج

 ! بحث بحثه ازدواج  باربد و غزله!ستین  رهیبحث ما سوگند و غ  نیصابر! شاخ و شونه نکش  نیبش-
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 گفت:  خاطره

 که سوگند... دونمیحاج بابا جون! خودمون م-

 گفت:  غیحرفش را قطع کرد و با ج  سوگند

بهم تهمت   ی بس نبود هر چ  ؟یفضول؟!...سوگند چ یدختره کنهی دخالت م ید  تو چرا تو هر مسائل -
 روش؟ هــان؟ یدو تا بزار یخوای توام م ن؟یزد

 عاجز گفت:  غزل

 !نی ت...توروخدا بس کن -

 رو کرد به غزل و با پرخاش گفت:  سوگند

ما رو   یاومد یپا شد یااز کدوم  خراب شده ستی ! معلوم نشهی تو بلند م شی از آت نایا یهمه-
 شرک! یگربه  یجون  هم! تو ذاتت خرابه؛ خودُت کرد یانداخت  ینجوریا

 عربده زد:  باربد

 !کنهی م  بدتر گمی نم یهر چ  یالل شــــو! ه-

 رو کرد به غزل و گفت:  بعد

 !میبپوش بر-

 را بپوشد.  شیاز اتاق ها رفت تا مانتو   یک یتکان داد و به سمت  یبه ناچار سر غزل

 بابا گفت:  حاج

 !ای باربد جان؛ تو کوتاه ب-
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 پوزخند زد:  باربد

 حاج بابا؟  کنهی بلغور م  یداره چ ینیبی مگه نم  ام؟یکوتاه ب -

 گفت:  برزو

 باربد! -

 داد زد:  باربد

 ! نیهمتون راحت ش رهی باربد بم-

 بلند تر داد زد:  بعد

 تو غزل؟  یکجا موند-

 گفت:  ده یآمد و ترس رونی لحظه غزل از اتاق ب همان

 ا...اومدم!-

 به سمت  در رفت.  یمچ  دست  غزل را محکم گرفت ک بدون خداحافظ  باربد

 بود. ختهی بهم ر  اعصابش

 جلو داَرش نخواهد بود. یزیچ  گریآخر د م  یبه س زندی م یبار به غزل گفته بود که وقت  کی خودش
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 فرمان گذاشت.  ینگه داشت و سرش را رو ابانی خ یرا گوشه  نیماش

 بود. ختهیبد جور بهم ر   اعصابش
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 گفت:  دهیترس غزل

 ؟یکرد یقاط هویب...باربد؟ چ...چرا -

از   سی خ یبه جاده رهی خ دیکش  یقینفس  عم  نکهیفرمان برداشت و بعد از ا یسرش را از رو باربد
 باران گفت: 

 شدم...  اتیی طال یغرق  موها دمیدست  خودم نبود! تا به خودم اومدم د-

 اش را کامل کرد: رو کرد به غزل و جمله بعد

 من! یطال سویگ-

 شد.   رهیخ  ابانیبا خجالت چشم از باربد گرفت و خ لغز

 گفت:  باربد

بهت بگم   ی زیچ َتمیتو عصبان  ترسمی م یکنه غزل! حت نی من توه یطال سویبه گ یدوست ندارم کس -
 !یش  تی اذ خوامینم  دم؛ی کنه! من واسه تو جونمم م تتیکه اذ

 زد:  یخود آگاه پوزخند  تلخ نا

 شم؟ تیا...اذ یخوای نم-

 رنگش گفت:  یلبان  صورت  یکرد که غزل با همان پوزخند  رو  ی"نچ"ـ باربد

که دوسش    یشم؟ که با ک...کس تیکه کل  عمرم ا...اذ یکنی م یک...کار یپ...پس چ...چرا دار-
 رم؟ یندارم ا...ازدواج کنم؟ که از ع...عشقم فاصله بگ

 کرد.  سکوت

 نشد چون گفت:  یطوالن  ادیسکوتش ز اما

 ...خوامی رو م  اتی خوشبخت-

 کرد و ادامه داد: یمکث
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 اما کنار  خودم! -

 !خورهی ح...حالم از م...منطق ت بهم م-

 گفت:  آوردی را به حرکت در م نیکه ماش  یرا روشن کرد و درحال   نیماش

 طال! سویگ یکنی عادت م -

 

 _مست_شد؟ ی_شود_با_چای #نم

 82#پست_

 

 هفته بعد...« کی»

 

 : آمدی م نییاز پله پا خواندی زاده را م یبلند آهنگ  شماع یکه با صدا یدرحال ار یخشا

 اومدن... یواسه دختر  شما! واسه دختر شما؛ خواستگار آ -

 زد و گفت:   یمبل نشسته بود لبخند یکه رو طال

 !یگل، ترگل ورگل کرد ار  یبه به؛ آقا خشا-

 را زنانه کرد و با عشوه گفت:   شیصدا ار یخشا

خب   ره؟یافتاده رو بگ  لیشده باربد  ما رو که انگار از دماغ  ف  یراض  یکی یا وا خـــواهر! مگه خبر ندار-
 ترگل ورگل کنم!  َدمیبا

 سر داد و گفت:  یاقهقهه  طال

 پسر! یاوونه یتو د-
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 خودش گفت:   ی  عاد یشد و با صدا نهی دست به س ار یخشا

 !...باربد و غزل کجان؟ ییزندا نیدار اریاخت-

 ار؟ یخشا گمیبرسن!...م گهیبدن؛ از صبح  سحر رفتن؛ االناست که د شیرفتن آزما-

 مبل تک نفره نشست و گفت:  یرو ار یخشا

 ؟ ییجانم زندا-

 با استرس گفت:  طال

 هنوز!  دهیوقت؛ طاها تازه فوت شده! به سال نکش  هیفرح و دختراش ناراحت نشن  نیا گمی م-

 ناراحت شن؟  دیاست؛ چرا باساده  یعقد  محضر هیکه!  می! بزن و بکوب نداریینه زندا-

  فایده ساله که نقش خواهر و برادر رو ا نای! ااریخشا اد یحرف در م یمطمئنم پشت  سرمون کل یول-
 بست! شهی خب باالخره در دهن  مردم رو نم یخونه بودن با هم...هر چند کم ول هیتو  کنن؛یم

 زد و گفت:   یب شَکن ار یخشا

  یزکیگفتن تا نباشد چ میبست! از قد شهی ! در  دهن مردم رو نم ییزندا یگیخودت که م ن؛یآفر یاَ -
 !خورندیمردم باز هم ُگه م

 کرد و گفت:  یاتک خنده  طال

 باهات حرف زد! شهی نم یمزه؛ دو کالم جد یب-

 زد و گفت:  یلبخند ار یخشا

 کجاست؟  ییدا یراست ن؛یدار اریباز هم اخت -

 خونه واسه باربد و غزل!  لیوسا یبرزو هم صبح رفت دنبال کارا-

 برن؟  نجایاز ا خوانی م-

 ! حکم نادر شاه!گهیباربده د  یواهلل غزل دوست داشت بمونن ول -
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 لحظه در  عمارت باز شد و باربد و غزل وارد شدند.  همان

 رفت و رو به غزل گفت:  شانیبه سو طال

ساعت پنج وقت محضر گرفته!...غزل جان تو برو باال؛   ی! ساعت دوازدهه! برزو برا نیخوب شد اومد-
که تو هم  هی ! بقادیب گمی م زنمیزنگ م لدایآورد؛ االن به  اطی خ نی که رفت نیلباست حاضره صبح هم

 !مین یبی محضر م

 حرف بزند به سمت پلکان رفت.  یاکلمه   یحت نکهیتکان داد و بدون ا یسر غزل

 : رو کرد به باربد و گفت  طال

 کارواش؟  یرو برد  نیماش-

 که! میارینم  میدار لمبرداریبردم مادر  من!...ف  روزید-

تیر اری! برو خشانی آراسته بر دیباالخره با-  رو بزنه!  ش 

 متعجب گفت:  باربد

 ار؟ یخشا-

 داد زد:  یسالن اصل یاز آن سو ار یخشا

 داداش  من! فمی هم بلد باشم؟ من همه فن حر یشگریآرا یکردی فکر نم  ه؟یچ-

 گفت:  اری تاسف تکان داد و به سمت پلکان رفت و در همان حال رو به خشا یبه معنا یسر باربد

 ! فیحرهمه فن  یآقا کنهی چه م نمیبب میبر  ایخوب؛ ب یل یخ-



 مست شد  یشود با چا ینم

149 
 

 

* * * * * * * * * 

 

 یشما را به عقد  دائم جناب آقا دیدهی به بنده وکالت م  ای آ اسری فرزند  ان؛یگام غزل مشکات زهی دوش-
 لم؟ یبنده وک ایآ  اورم؟یشده در ب نیتع یه یفرزند برزو، با مهر ؛یباربد سپاه 

عقد نشسته بود  یسفره  یکه رو یزبانی دخترک  ب  یکه درونش برا یبلند و رسا بود اما غم لدای یصدا
 همتا بود:  یب

 !نه یعروس رفته گل بچ -

 گفت:  یآرام یو غزل ناچار با صدا  دیباز جواب داد و تا به بار  سوم رس لدایو  دی بار دوم پرس یبرا عاقد

 ب...با اجازه ب...بزرگتر ها ب...ب...بله!-
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بر زن و   یمربوطه و اعالم کردن عاقد مبن  یعقد و دادن بله و امضا زدن  جاها یطبهاز خواندن خ  بعد
را اهدا کرده و با عروس و داماد  ایها نوبت به نوبت جلو آمدند تا هداشدن؛ خانواده یشوهر رسم
 . رندی عکس بگ

 گفت:  نهی را به غزل داد و با ک یرنگ یآب  ی  مخمل یکه جلو آمد جعبه فرح

 !نیسالگرد طاها بشه بعدا جشن و بله برون راه بنداز نیموندی حداقل م-

 کرد و گفت:  یدستش یخواست جوابش را دهد که غزل پ باربد
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 ! ب...بابت کادو! ییزندا  یم...مرس-

 با گفتن:  فرح

 نداشت. یقابل -

 آنها دور شد.  از

 بودند. امدهین  شیها دختر

 بودند. دهی! داغ دگرید دداشتن حق

 اتاقک کوچک عقد شروع به خواندن کرد:  یاز آن سو ار یخشا

 د یاری غنچه ب-

 د یبکار الله

 د یبر آر خنده

 به حجله شاه دوماد! رهیم

 کردند:  یرا همراه اریخشا  یبا شاد زی ن هیبق

 تکونه ی بله برونه گل م-

 به دسته دسته

 به دونه شاه دوماد! دونه

خوش انداخت و نگاهش را به سمت  غزل سوق داد که با   شهیهم ار  یبه خشا ینگاه  غضبناک  باربد
 شده است.  رهیخ  اریلبخند به خشا

 دوست دارد؟ گونهن یا یعنی

 بخواند؟ شیدارد برا دوست
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 دوستش دارد؟  اصال

 !یاسوال مسخره چه

 است که نه! معلوم

 شده بود و کمتر از سه ماه شده بود شوهرش؛ آن هم به اجبار!  اشی به زور وارد  زندگ او

 را دارد. یگریاو در قلب کس  د  اصال

 آوردن دامون دستانش مشت شد.  ادیبه  با

 !کشتشی م دیبا

 ! لعنت

 خاطره کنار  گوشش به خودش آمد:  یصدا با

 !نجایا یستسور و سات اونجاست؛ همه رفتن تو نش یخونه؛ ادامه میبر نیباربد! پاش -

 کنار دستش چشم دوخت.  به

 هم رفته بود. غزل

 در افکارش غوطه ور بود که متوجه اطراف نشده بود.  یقدر به

 !امیباشه؛ تو برو م-

از آنجا خارج شد و باربد هم بلند  یپاشنه ده سانت یتکان داد و با آن کفش ها یبا لبخند سر  خاطره
 شد.

 !دیجنگ  دیبا
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 .دیکشی سوت م سرش

و   دیکشی آنقدر بد حال*"بود که باز هم از خواندن دست نم اریها رفته بودند اما خشامهمان یهمه
 : خواندی را م یآهنگ تمیمبل لم داده بود با ر یهمانطور که رو

 بافَتش یگه موچه قشن-

 بلنده تازه عروس  چه

 قشنگه چه خوش رنگه چه

 رنگه مثل  طاووس... همه

 به سمتش پرت کرد و گفت:  یبالشتک  یعصب  باربد

 خودُش نگه داره کمتر بخوره! یجلو تونهی نم گه؛یالل شو د-

 چشمانش را درشت کرد و کشدار گفت:  ار یخشا

 شاه دوماد؟!  یزنی نخوردم! عــه عــه عــه! تهمت م یزیمن که چ-

 کمک کرد بلند شود و در همان حال گفت:  اری به خشا برزو

 !شهی م ری برو بخواب گل پسر! فردا کار ت د  ایب-

 گفت:  ار یخشا

 ده؟ ینم یروَزم مرخص  هیاووو!...-

 کرد. ی را تا اتاقش همراه اری تاسف تکان داد و خشا یبه نشانه یسر برزو

 گفت:  طال
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 !...باربد جان؟ نی بخواب نیشما هم بر-

 خسته گفت:  باربد

 بله مامان؟ -

 خوَنتون؟  نیری فردا م-

 نگفت.  یزیمثبت تکان داد و چ یبه نشانه یسر باربد

 غزل چشم دوخت.  به

 ها خوابش برده بود. وقت بود که با همان لباس   یلیخ  دخترک

 و آرام گفت:  دیکش یتصورت  معصومش دس به

 بخواب! ری بپوش بگ  یپاشو غزل! پاشو لباس راحت-

 

 _مست_شد؟ ی_شود_با_چای #نم

   86#پست_

 

 بلند شد و با همان چشمان  بسته به سمت  اتاقش رفت.  یگفت و به سخت  یهوم کشدار غزل

 

* * * * * * * * * 

 

 و گفت:  دیغزل را به آغوش کش گریبار  د طال

 ...خب؟ایزنی به خودم زنگ م  یداشت  ازین  یهر چ-



 مست شد  یشود با چا ینم

154 
 

 گفت:  یبا لبخند  تلخ غزل

 ؟ی مونی جون! ح...حاال چرا نم یباشه م...مام -

 به سمت در رفت و گفت:  طال

  یسرش باش  ی باال دیهم با هیانس نی...اخوانیان آب و غذا مو برزو خونه  اریبرم...خشا دیبا گهینه د-
 هی...دمیم ادی ...خودم دونه دونه غذا ها رو بهت هایباربَدم رو داشته باش  یتا تقلب نزنه...توام هوا 

 .ادیتو گوگل هم م یسرچ کن 

 تکان داد و طال را بدرقه کرد. یسر غزل

 . ردیکه نگرفته بود را بگ ندهیمواد  شو  یسر کیرفته بود تا   یبه سوپر باربد

 چشم دوخت.  ونیتلوز مبل  سه نفره نشست و به یرو

 تمام شد؟  زیهمه چ  یراحت   نیبه هم یعنی

 دامون!  یدوستت دارم ها آن

 همه عشق و عالقه! آن

 شد و رفت هوا؟  دود

 بود؟  نیهم عشق
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 است. دهیکه باربد سر رس دیباز و بسته شدن  در فهم یصدا با
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جا ساز   هانت یدر کاب  لیرا به سمت آشپزخانه برد و وسا  دیخر یهاسهیبست و ک  شیدر را با پا باربد
 کرد.

 نگاهش هم نکرد.  یاما حت غزل

 گفت:  گذاشتی م  نتی که دامستوس را در کاب  یدر حال باربد

 !یریگی نم  لیتحو-

 نگفت.  یزی زد و چ  یپوزخند غزل

 : اورد یاما کم ن باربد

خانم  ما   یشوهر  گلم ول یمرس گنی ! مرنیگی ها رو م دی...خر انیممردم به استقبال آدم  یهاواهلل زن -
 ! یما رو چراغ نفت رهیگی همه رو برق م  اری رو باش! به قول خشا

 کانتر نشست و گفا:  یبلند شد و به سمت  آشپزخانه رفت و رو شی از جا غزل

 منو! یرین...نگ یخواستی م-

 به چشمانش گفت:   رهیرا بست؛ به سمت  غزل برگشت و خ نتیکرد و در  کاب یاتک خنده  باربد

 !اممی من عاشق  چراغ نفت یول-

 شد.  ساکت

 گفت:  شیپاها یالک زده  یهابه انگشت  رهیاز باربد گرفت و خ  نگاه

 برسام ز...زنگ زد!-

 باربد در هم رفتند:  یها اخم

 خب؟ -

م...منم قبول  ؟یای ب  یتونیگفت تو مرو نداره...گ... ی کس یداره؛ و...ول ازیگفت م...مدل  عروس ن-
 کردم!
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 عربده زد:  باربد

 !یکه قبول کرد یخورد  یُگه  اضاف یلی تو خ-
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 گشاد شده به باربد چشم دوخت و گستاخ گفت:  یبا چشمان  غزل

 چه طرز  ح...حرف زدنه؟  نیا...ا-

 زد و گفت:   یپوزخند یعصب  باربد

  دیبا یبه اون برسام  الدنگ بگ دینبا ؟یبذار ونیبا من در م  دیچه طرز حرف زدنه؟ نبا نیا یگی تازه م-
 نه؟  ایبزارم  ونیبا شوهرم در م 

 را بغل گرفت و گفت:  دستانش

 چیکه ه یمن گ...گذاشته؟ ش...شوهر   ی که ب...به زور پا تو ز...زندگ  یش...شوهرم؟ شوهر-
 د...داداشم بود؟ ش...شوهرم؟  شیدارم و تا دو روز  پ نسبت ب...بهش ن یاعالقه

  یکه بر دمی نم یااجازه  نیزمان شوهرتم و بهت همچ نیمن االن و تو ا یزور ری و چه غ یچه زور-
عکس بندازه ازت و بچسپونه به    زشی ه یو اون الدنگ با اون چشما یای ب گوری اون و ف  ن  یدورب یجلو

 بهش نگاه بندازه! رسهی از راه م یپدری که هر ب اشهیآتل  وار  یدر و د

 . گفتیهم نم راهی ب

 االن وقت کم آوردن نبود.  اما

 گفت:  سرتق
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 زشته بگم نه! امی ! ب...بهش گفتم ف...فردا مخوامی نم-

 گردنش گذاشت و گفت:  یانگشتانش را رو یعصب  باربد

 !کنمی م  ریخونه رو خرد و خاکش نیهمه بند و بساط  ا زنمی ن غزل...سگم نکن مسگم نک-
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 بود.  دهیترس

جلو دارش   زیچچ یه گرید شودی که م یعصبان  دانستی نظاره گر  خشم  باربد شده بود و م  یبار دو
 ! ستین

 انداخت و گفت:  ن ییرا پا  سرش

 ...زنمی خوب! بهش زنگ م  یلیخ...خ-

 : د یحرفش را قطع کرد و توپ باربد

 !گمی ...خودم بهش م یالزم نکرده تو زنگ بزن -

 لب زمزمه کرد:  ر  یبه سمت اتاق  مشترکشان رفت و همانطور ز  و

 که! ذارنی اعصاب واسه آدم نم-

 حرفش را پس گرفت.   عیباربد اما سر یسوخته بود برا دلش

 غزل؟  یرد و دامون را گروگان گرفت دلش سوخته بود براک دشیآن روز که تهد مگر

 دلش سوخته بود؟ دادی غزل با بغض بله را م یوقت مگر
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 کرد دلش سوخته بود؟  یچند روز او را در اتاقش زندان یوقت مگر

 کند؟  یدلسوز شیحال غزل برا که

قع شده در آشپزخانه وا یچهار نفره ی  نهار خور زی م یرا از رو اشی کانتر بلند شد و گوش یرو از
 .دیای فردا ب تواندی نم  دیبرسام را گرفت تا بگو یبرداشت و  شماره

 آوردن فردا آه از نهادش بلند شد.  ادیبه  با

 کند!  ری نخوانده بود و خدا بخ چیکالس داشت و امتحان و ه فردا
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 . زندندیقدم م روادهیدر پ  لدای با

 را داده بود.  امتحانش

 خوب و نه بد؛ متوسط! نه

 دهن باز کرد:  لدای

 غزل؟-

 هوم؟-

 دامون بهم زنگ زد؟ -

 !ختیر نیی پا یهر دلش

 دامون؟
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 موفق نبود.  یلی کرد خود را خونسرد نشان دهد که خ یسع

 ؟یگی به من م...م...م نُ یخ...خب؟ چرا ا-

 و گفت:  دی کش یق ینفس  عم لدای

ازت   کمیحرفا...  نیمدت نرفتم سراغش که برگرده و ا نی! گفت اچپیعل یغزل خودُت نزن به کوچه-
 ...نی کن یو آشت  نین یواستون جور کنم که هُم بب یقرار هیدلخور بود! بعد ازم خواست که 

 و گفت:  دیکش یسوزناک آه  

 داغون شد... امیلی...غزل داغون شد! خی من بهش گفتم که با باربد ازدواج کرد یول-

 تا بغضش را مهار کند.  دیکش یق یعم  نفس  

 گفت:  لدای

 دیدیم  یاونم وقت  دش؛یبخاطر  تهد  یکن تیاز باربد شکا یتونستیمملکت قانون داره! م نیغزل! ا-
 .دیکشی اومده وسط پا پس م  سیپل یپا

 زد.   پوزخند

 گر؟ یبود د الی خخوش  یادیز دالی

 کشهیو پ...پ...پا پس نم  آرهی اون ک...ک...کم نم  ستندیه...هم مقابلش ب...با ایا...اگه کل  دن-
 !لدای

 ساکت شد.  لدای

 باربد را خوب نشناخته بود.  انگار

 گفت:  شانیعوض کردن  حال و هوا یبرا

 زم؟ یحال و هوامون عوض شه عز ییجا یاکافه هی میبر یخوای م-

 تکان داد و گفت:  یمنف یرا به نشانه   سرش
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 .شهیم  یعصبان  ستینهار آ...آماده ن نهیبب ادین...نهار درست نکردم! ب...باربد س...ساعت دو م-

 گفت:  لدای" تکان داد که ه؟ی "چ یغزل کرد که غزل سرش را به معنا یحواله ینگاه  معنا دار لدای

 غزل؟ یدار شدانم  خونهباور کنم خ -

 که حرفش چقدر درد داشت.  یوا

برادر    یدامون باشد و حال...شده بود خانم  خانه  یخانم  خانه   خواستیم  شیپ یهفته  کی تا
 ! اشی ناتن

 !گریبد است د زمانه
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 چشم دوخت.  یواریساعت د به

 نبود.  یبودند و از باربد خبر ستادهیچهار بعد از ظهر ا یها رو عقربه

که   گفتی با باربد تماس گرفته بود اما زن  پشت خط م یرا خورده بود و حدود دو سه بار  نهارش
 باربد خان خاموش است.  ی  گوش

 که نگران شود. گفتی اش مانسان دوستانه حس

"دستگاه  مشترک   یرده باشد اما باز همان جمله را روشن ک  یاش را گرفت تا بلکه گوش شماره   گرید بار  
 .آمدی باربد م  یصدا یمورد  نظر..." بود که به جا

 .شدی نگران م زیاو ن زدی به پدرش زنگ م اگر
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  اریخشا یدر شرکت مشغول به کار است شماره  نیمیهم بعد از اتفاق س ار یخشا  نکهیآوردن ا ادیبه  با
 انداخت:  نیپشت خط طن  ارینگران  خشا یداص  دهیرا گرفت که به بوق  دوم نرس

 بله غزل؟ -

 افتاده است. یکه حتما اتفاق  دیرس جهی نت نیحرف بزند پس به ا گونهن یا اریبود خشا دهیبه حال ند تا

 گفت:  نگران

 خاموشه! زنمیبه باربد ز...زنگ م یشده؟ ه...ه...هر چ یزیچ...چ...چ  اریخ...خ...خشا-

 چطور بگم...-

 گفت:  یعصب

 همونطور که ه...ه...هست!-

 و گفت:  دیکش یقینفس  عم  ار یخشا

ت...دامون فرخ اومده بود شرکت!-  اون دوست پسر  سابق 

 لب زد:  ناباور

 ؟ یچ...چ-

زدن و  نکهی...خالصه ایناموس ری و غ  ی؛ فحش ناموسشدن و بزن بزن  قهیبا باربد دست به -
  یو رفت...از باربد هم خبر د یراهش را کش دنید از شاخ و شونه کشهم بع کهیخوردن...اون مرت 

 . رونی داغون از شرکت زد ب یبا اعصاب  ست؛ین

 گفت:  دهیترس

 خ...خود  خدا!  ای-
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 و باز و بسته شدن  در آمد. دیچرخش کل  یلحظه صدا همان

 گفت:  اری به خشا عیسر

 فکر کنم اومد...ف...فعال!-

 و درهم  باربد روبرو شد. نیمبل بلند شد که با صورت خون  یقطع کرد و از رو و

 و به سمتش رفت و گفت:   دیکش ینیه

 ب...باربد؟ -

 شدی که وارد  اتاقش م یبه او به سمت پلکان رفت و بعد از باال رفتن از پلکان در حال  توجهی اما ب  باربد
 عربده زد: 

تا موهات رنگ  دندونات شه؛  یمونی خونه و کنار  من م   نیتو ا نقدریا دمت؛ی نم  کسچیبه ه-
 تمـــــــــام! 

 لب زمزمه کرد: ر  یو ز دیلرز شیکه غزل در جا دیدر را محکم به هم کوب و

 !وونهید...د-

 شش؟ یبرود پ یعنی

 نرود؟  ای

 نداشت.  یبود و حال  درست ی صورتش خون  چارهی ب

 برود کنارش!  شیکردن  زخم ها یضد عفون  یبه بهانه  تواندی م خب
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  یباربد را ط  یراه  رفته  هیاول یکمک ها یفکر به سمت آشپزخانه رفت و بعد از برداشتن جعبه  نیا با
تخت    ینشسته رو یرو راهنی کرد و در اتاق  مشترکشان را بدون  در زدن باز کرد که باربد را بدون پ

 .دید

 شد.   شیتنش دلش ر ی رو  یزخم ها دنید با

 .دادی العمل را نشان معکس  نیهم بود هم یگریهر کس  د خب

 !گریکه کرده بود از او متنفر بود اما انسان بود د یکار بخاطر  

کردنشان   یچ ی و باند پ شیکردن  زخم ها یمشغول ضد عفون  یزیسمتش رفت و بدون گفتن چ به
 شد.

 نرم تر شده بود. بارن یا باربد

 زد و انگار که با خود حرف بزند گفت:  یاخسته  لبخند  

 که من ول کنم؟ کنهی رو ول م   بارهی رو که از هر دستش هنر م ی زن  ی آخه کدوم احمق-

 گفت:  یتنش و متعجب و عصب  یکه غزل افتاد رو  دیدست  غزل را کش یحرکت  ناگهان  کیدر  و

 هات...باربد زخم -

 به*" غزل زد و زمزمه کرد:  یابوسه  باربد

 به درک! -
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 زمزمه کرد:   دیکش یق ینفس  عم نکهیرنگ  دخترک فرو کرد و بعد از ا ییطال سوان  یرا در گ  سرش
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 ؟ یفهمیآدم بکشم؛ م یبود بخاطر  تو...توئه لعنت کیبا من؟ امروز نزد یکرد کاری چ-

 نکرد.  یتوجه  شدی م نیی باال و پا شیکه در گلو یچشمانش را با عجز بست و به بغض  غزل

 دوستش نداشت! ایخدا

 است؟! یدوست داشتن هم اجبار یکه حت استیی ایچه دن نیا

 .داردی بر طبق  مراد  دل  آدم قدم بر نم وقتچ یاست که ه یرحم ی ب یایدن چه

 است؟یی ایچه دن هان؟

 را مهار کند.   یتا بتواند آن بغض لعنت دیکش یق یعم  نفس  

 ام؟ی شد ز...زندگ نیکردم که ا  کارتی! م...م...مگه من چنید...د...د یو...و...ولم کن المذهب  ب-
 هوم؟

 گفت:  دی رقصی که خشم در ش م یو با نگاه دیکش رونی رنگ ب ییطال سوان  یگ  ن  یسرش را از ب باربد

از تو   یکسام رد بشم ول نی تر زیعز  یالقه دارم که حاضرم از روع یبه توئه لعنت نقدری! ایعاشقم کرد-
 !ستین یزی که چ ابوینگذرم! اون 

 نتوانست!  بارنیا

نشان دهد و باز کم آورد.   یرا مهار کند؛ نتوانست خودش را قو یخدا که نتوانست آن بغض  لعنت  به
 سرانگشت از حقش دفاع کند.  یبه اندازه  ینگذاشتند حت یلعنت  یاشک ها نیباز ا

 اتاق را پر کرده بود.  یهقش فضا هق

 خاص  خودش را دارد. ت  ی هم جذاب ختنشیاشک ر یفکر کرد که حت نیباربد به ا و

هق  استختهیر  نیزم  یکه رو اشی بستن یخردسال که برا یو مانند کودک  ندیچی که لب بر م گونهآن
 !زندی هق م زند؛یم

 ده است و برق  اشک در چشمانش را دوست دارد. ش سی از اشک خ  شیمژها
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 بود.  یو خواستن  یاز نظر  باربد بکر و دوست داشتن  َزشیچ همه

 فرستاد و گفت:   رونی نفسش را ب کالفه

ته! بسه بسه...-  توام که همش اشکت دم  مشک 

غزل را پاک کرد و با   یگونه یشده رو ختهیر یهارا قاب گرفت و با انگشتان  شصتش اشک صورتش
 گفت:  یآرام یصدا

 دختر! گمی نکن بهت م  هیگر-

 زد و گفت:  یگریهق  د غزل

...ک...ک...ک...کاش بر  یموندی م کا یا...ا...ازت متنفرم! کاش همونجا تو آ...آ...آمر-
 ! ک...ک...ک...ک...یگشتین...ن...ن...ن...نم

 شد  شتریبو  شتری ب  اشهیاش را کامل کند و گرجمله نتوانست
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تن به آغوشش داد و آرام هق هق   یاعتراض چیو غزل بدون ه دیسخت دخترک را به آغوش کش باربد
 که کم کم خواب مهمان  چشمانش شد.   ییکرد تا جا

 

* * * * * * * * * 

 

 گفت:  یعصب برزو
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 هیها کارمند یافتاده که همه  یچه اتفاق یتو اون شرکت  کوفت روزیآدم بگو د یمثل  بچه  اریخشا-
 !ستین یو از باربد خان هم خبر کننی به من نگاه م  یجور

 خبر نداشت.  برزو

و   یشرکت  کاش  س  یبا رئ  داریبه د کیو سرام یبا شرکت  کاش انهیقرار داد  سال د  یتمد یبرا  روزید
 بود.  خبری ب روزی رفته بود و کامال از اتفاق  د کیسرام

 انداخت و گفت:  ن ییسرش را پا ار یخشا

 قرآن...به   ییدا-

 حرفش را قطع کرد و گفت:  برزو

  یباربد چه غلط روزیبگو د کنه؛یاز وسط دو نصفت م زنهی بسه بسه! قسم نخور خدا با همون قرآن م-
 کرده؟!

 و گفت:  دیکش یقینفس عم  ار یخشا

زد باربد هم از کوره   ییحرفا هیاومده بود شرکت؛  روزی...دامون فرخ که خاطرخواه  غزل بود داروی اون-
مزخرفش   یها دنیبعد از شاخ و شونه کش  ارویدر رفت و بزن بزن و فحش و ناسزا...خالصه اون 

 !ســـااش!...دعواشون سر  غزل بود؛ باربد هم حسـو رفت و باربد هم رفت خونه دیراهش رو کش

 و گفت:  دی کش ی قینفس  عم برزو

 همون پسر  شاهپور فرخ؟-

 نگفت که برزو گفت:  یزیمثبت تکان داد و چ  یبه نشانه  یسر ار یخشا

که غزل زنشه و خب هر   ین یبیم  یول  شدمی م ینه...باربد حق داره؛ اگه غزل فعال زنش نبود عصبان -
ها لندهور اومده تو شرکت آبرو نذاشته واسمون...کارمند  ی! پسرهشهی م یرت یمسائل غ  نیسر  ا یمرد
با شاهپور حرف   دیا! بشهی نم ینجوریکردم! ا یاره ی چه گناه  کب کنمی که فکر م  کننی نگاهم م یجور هی

 واسمون! کنهی پسره آخرش شر درست م نیبزنم...ا

 گفت:  ار یخشا
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 !ییرو دارم دا هینظر نیمنم هم-

 :گفت  برزو

 ! تو برو به کارت برس!زنمی به شاهپور زنگ م-

 زد و گفت:   یلبخند پهن ار یخشا

 ؟ییدا-

 روشن کرد و گفت:  یگاریدارد به سمت پنجره رفت؛ س  یاچه خواسته دانستی که م برزو

 بردار! زهی م یرو-

  یکوتاه  یخداحافظ  زیم یبرزو از رو  ن  یماش چیلب گفت و بعد از برداشتن  سوئ ر  یز ی"ـولی"ا ار یخشا
 کرد و از اتاق  کار  برزو خارج شد. 
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 عربده زد: یعصب  شاهپور

 !کنمی من اون نفله رو زنده زنده خاک م-

 گفت:   دهیترس ایثر همسرش

 آروم باش! انیشاهپور جان...تو رو به روح  دا-
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  یبود آه  سوزناک دهیخروار ها خاک آرام خواب ر  ی که حال ز انیکوچکش دا نام  پسر   دن  یبا شن شاهپور
 از مبل ها نشست و گفت:  یکی  یو رو دیکش

  یپسر  برزو سپاه یاحمق آبرو واسمون نذاشته! رفته با باربد سپاه  یکنم زن؟ پسره   کاریچ یگی م-
 !انیبرزو غزل مشکات یشده...سر  دخترخونده ریدرگ

 و گفت:   دیکش ی"ـنی"ه ایثر

 امام  هشتم! ای-

 زد و گفت:  یپوزخند شاهپور

 کرده بودم؟ که چشم داشته باشه به ناموس  مردم؟  تی ترب ینجوریا رونیبلـــه! من ا-

 : د یمردد پرس ایثر

 ناموس  مردم؟ -

 غزل و باربد ازدواج کردن؟-

 و گفت:  دیکش  یگری"  دنیباز "ه ایثر

 پور خان؟ مگه خواهر و برادر نبودن شاه نایا-

 جواب داد: حوصلهی ب شاهپور

 پسر  توئه!ما شاه  ی  نداره! موضوع  اصل  یبه ما ربط  نایبودن...حاال ا یناتن -

 گفت:  یعصب ایثر

 پسر  من؟ حاال شد شاه -

باهاش حرف    نجایا ادیشام ب یبحث ندارم! بهش زنگ بزن بگو امشب برا یاصال حال و حوصله ایثر-
 دارم!

 تکان داد و گفت:  یسر ایثر
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 چشم شاهپور خان! -

 

 * * * * * * * * 

 

 از پنجره گفت:  رونی ب یبه منظره رهی داد و خ هیکافه تک ی  صندل  به

 نجا؟ یا...ا یچ...چرا منو آورد-

 در جوابش گفت:  باربد

 خواستم حال و هوات عوض شه! -

 نگفت.  یزی زد و چ  یپوزخند

 را آورد.  شانیهاسفارش  گارسون

 تلخ!   ی  فنجان چا دو

 و گفت:  دیرا نوش یاز چا یاجرعه  باربد

 نه؟ ی  قشنگ زی دوست داشتن چ-

 پوزخند زد:  غزل

 شهی شه م اشی اجبار ق...قاط ی...وقتیدوست داشتن کن ی  که ا...اجبار رو قاط   ینه تا وقت-
 !یخ...خودخواه

 خم شد و گفت:   زیاما باز لبخند زد و سر م باربد

بگم که نگاه  تموم    تونمیچشم بسته م یرو بزار کنار دختر...حت   یبند ی! خال یقابل  تحملم؟...ه ریغ-
 گم؟ی منه...درست م  یکافه رو نیا یدخترا
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 هم جوابش پوزخند بود. باز

 ن تو رو... باربد! م...م...م یدونیر...روت باشه...خودتم م خوادی م...م  ینگاه هر ک-

 حرفش را قطع کرد و گفت:  باربد

 ...دونمی...چه میازم متنفر باش  دیشا  ی!...حتیدختر...تو منو دوست ندار دونمی م-

 گفت:  یزی کرد و با لحن  وحشت انگ یمکث

واسه  یاقانع کننده  ل  یدل نی !...پس اخوامتیم یزیاز هر چ شتریمن تو رو دوست دارم و ب  یول-
 داشتنته دختر  خوب! 

 نگفت که باربد گفت:  یزیچ غزل

 صحبت کردم! الیفر  ی  ق یبا آموزشگاه  موس-

 شد که باربد ادامه داد:  رهیبه او خ  یسوال غزل

 !یکن  سی اونجا تدر انویبه عنوان  استاد پ یتونی م-

 . ردیرا بگ اشی ذات  ی  خوشحال  ینتوانست جلو گرید

 گفت:  یبلند بایتقر یصدا با

 ؟یگی م یج...جد-

 غزل گفت:  ی  خوشحال از خوشحال باربد

 !یآموزشگاه بر ر  ی صحبت با مد  یبرا کشنبهی  یتونیبله! دروغم کجا بود؟! م-
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 و گفت:  دیشش ساله دستانش را به هم کوب یهمانند کودک غزل

 ! ــهیعال نیا-
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 خارج شدند. یق یدر دست هم از آموزشگاه  موس دست

 بود.  ریغزل وصف ناپذ ی  خوشحال

ها و سه شنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت هفت صبح تا دوازده ظهر به  کشنبهیهفته  نیا از
 . کردیم  سی تدر انویو پ آمدی م یق یآموزشگاه  موس

به  دیکالس داشتند اما غزل با  یم رس الت  یها و تعط هفته جز جمعه  یهاتمام  روز  نیمدرس یه یبق
 باربد بود.   یی  آموزشگاه دوست دوران  راهنما ری و جدا از آن مد دیرسیدانشگاهش هم م

 لبخند به باربد گفت:  با

 و...و...واقعا ازت ممنونم!-

 زد و گفت:   یلبخند  محو باربد

 !کنمی خواهش م-

 کور شد.  اشی خوشحالو   دیلبانش ماس ی لبخند رو دیکه از پشت  سرش شن ییصدا با

 با از ما بهترون؟  یرفت یبه به! ما رو قال گذاشت-

 کرد.  دیوار کار  باربد را تقل  کیبرگشت که غزل هم اتومات یدامون عصب یصدا  دن  یبا شن باربد

 شد.  شیدامون دلش ر یسر و وضع آشفته دن  ید با



 مست شد  یشود با چا ینم

172 
 

 ُپر و نامنظم...  ش  یر آن

 چشمان  سرخ و متورم...  آن

 نبود!  اشی داشتناز آن  دامون  دوست  شینفرت  النه کرده در چشمان  مرد روبرو آن

 آدم ها را! کندی زمان عوض م و

 !دهندی که در زمان رخ م یکه نه...اتفاقات  زمان
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 زد و گفت:  یپوزخند دامون

 تمت!! نشناخان ینشناختمت مشکات -

 گر؟ یداشت د یوسط چه حکم نیقطره اشک  سمج ا آن

 جبهه گرفت:  باربد

 برو رد  کارت!-

 زد و گفت:  یگریباز پوزخند  د دامون

 ...اومدم رد  کارم!نجاستیکار  من ا-

 که غزل ملتمس رو به باربد گفت:  دیبه گردنش کش یدست یعصب  باربد

 !میبر نجایا...ا...از ا-

 گفت:  باربد
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 ! زمیآروم باش عز-

 عربده زد:   ابانی جوش آورد و وسط خ بارهکی دامون

 ! ناموسی ب  ستیتو ن  ز  ی اون عز-

چپ  دامون فرود آورد که دامون صورتش کج شد   یگونه  یبه سمتش هجوم برد و مشتش را رو باربد
 ها جلب شد. به آن انی و کم کم توجه  اطراف

 با هق هق گفت:  غزل

 !میبر نجایا...ا...از ا کنمی مب...ب...باربد خواهش -

 کرد و گفت:  ی"نچ"ـ باربد

  یالدنگ بفهمونم چشم داشتن به ناموس  مردم...اونم ناموس  باربد سپاه ناموس  ی ب  نیبه ا دیمن با-
 داره! یچه عواقب

را  شانیهای نشان ندادند و فقط گوش  یالعملعکس  چی ه کنندی تماشا م یینمایس لمی انگار که ف مردم
 صحنه را ثبت کنند!   نیدند تا ادر آور

 : د یرا شن دهی تازه به دوران رس یاز پسرها یکی بلند  یصدا

 !ی  ...دعوا ناموسنیای ب نی ایب-

 کمرش را صاف کرد و گفت:  دامون

توئه ناموس   ای ناموسم؟یب خواستمی ال مذهب رو م نیکه دو سال  تموم خاطر  ا  یمن ناموسم؟ی من ب-
 دزد  از غربت برگشته؟ 

 !زدی عربده م گریاش دجمله   یها آخر

 به صورت  دامون زد و عربده زد:  یگریمشت  د باربد

 !یخفه شو شارالتان  عوض-
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 ... دیکش غی غزل ج و

 بود!  یتیچه وضع گرید نیا
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دعوا از سر گرفته شد و هق هق  نیچنن ید فرود آورد و او مشتش را در شکم  بارب  اوردیکم ن زین دامون
 ...شتریو ب شتریغزل ب

باربد و دامون رفتند و با   یبه سو تیوضع نیا دنیآمدند و با د رونیب یادو مرد از مغازه نکهیا تا
 یحواله  کیرک  یدشوار آنها را از هم جدا کردند اما آن دو دست بر دار نبودند و باز فحش ها یعذاب

 . کردندی م گریکدی

 از آن دو مرد رو به باربد گفت:  یکی

 ه؟ یجوون؟ دعوا سر چ شدهی چ-

 گفت:  یبلند یبه دامون کرد و با صدا  یاکه حالش دست  خودش نبود اشاره  باربد

 به ناموس  من...  الدنگ چشم دوخته نیا-

 عربده زد:  بلندتر 

 به زن  من!-

 داد زد: بارنیکه دامون ا دیبگو یزیخواست چ  مرد

قصه خودش دست   یبا دوز و کلک عشق  منو از چنگم در آورده...منو کرده بده   اروی نی! ایمرد  حساب-
 !!کنهی رو متر م  هاابون ی تو دست خانم خ



 مست شد  یشود با چا ینم

175 
 

 گفت:  یبا دهن کج باربد

 ! نمیخفه شو بب-

 گفت:  هیبا گر غزل

 ! نیت...تو رو خدا ب...ب...ب...بس کن-

 : گفتی آمد که م یاز پسران  تماشاچ  یکی یصدا

  ریبا هم درگ یسگ و گربه شدن افتادن به جون  هم؟ من گفتم سر  چه لعبت  یلکنت یدختره  نیبخاطر  ا-
 شدن!

را در  اشقه یبه سمتش هجوم برد و   یآن پسر  هفده هجده ساله عصب یجمله   دن  یبا شن باربد
 مشتانش گرفت و در صورتش عربده زد: 

 ؟ یخورد  یتو چه ُگه-

 باربد چشم دوخت که باربد بلند تر عربده زد:   ی  برزخ یبه چهره  دهیترس پسر

 ؟ی خورد یگفتم چه ُگه-

 باربد را گرفت و ملتمس گفت:  یبازو غزل

 م؟یبر نجایاز ا ایت...تو رو خدا بب...باربد ت... -

 گفت:   بارن یگرفت که غزل ا ده یحرفش را نشن باربد

 ت...ت...ت...تو رو جون  من ولش کن ب...ب...باربد! -

که باربد با ضرب   ختیمردد به غزل چشم دوخت که غزل هر چه التماس بود در چشمان  َتَرش ر باربد
رفت و در همان   َنشیدست  غزل را محکم گرفت به سمت ماش  نکهیپسرک را ول کرد و پس از ا یقهی

 که باز گردد داد زد:حال بدون آن 

 فرخ! نمتیبیغزل نم ی  دو متر گهید-
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 گفت:  دهیترس طال

 !مارستانیب  میباربد جان...بر-

 گفت:  حوصلهی ب باربد

 شو مادر  من!  الیخی ب-

 گفت:  کردی طول و عرض هال را متر م ی که عصب  یدر حال  برزو

 !ادین دور و بر  غزل و باربد  گهیمن با شاهپور حرف زدم...گفتم پسرُش کنترل کنه تا د-

 گفت:  یعصب  باربد

 !نمشیاطراف  غزل نب  گهیبکشم تا د  دیپدر  من؟ اوُن من با یگی م یچ-

 گفت:  میباربد گذاشت و مال  یبازو  یدستش را رو غزل

 !یشد  یعصبان یل یب...ب...باربد حرص نخور! امروز خ...خ...خ-

 گفت:  اریزد که خشا یلبخند مچهین باربد

 تو هم! رهی سگرمه هات م رسهی اوووو! به ما که م-

 کرد و گفت:   اری به خشا یاخم  باربد
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 ! زی کم مزه بر-

 باال انداخت و گفت:  یاشانه  الی خی ب ار یخشا

 مگه؟ گمی واهلل...دروغ م-

 مبل نشست و گفت:  یرو برزو

-!  تنها راه  حلش ازدواج  دامون 

 خوش  پدرش زد و گفت:  ال  ی خند زد به خحس کرد روح از تنش جدا شد و باربد پوز غزل

 حرفاست بابا! نی تر از ا ناموسی اون ب-

 گفت:  ار یخشا

 دی...مثال خود  غزل! باهاش حرف بزنه قانعش کنه اونم شامیباهاش عاقالنه حرف بزن میتونی م ای-
 !اشی زندگ  ی  قبول کرد و رفت پ

 جبهه گرفت:  باربد

 حرف بزنه؟  سناموی من اجازه بدم زنم بره با اون ب -

 فکر کرد و گفت:  یکم  برزو

 باربد!  گهی بد هم نم-

 داد زد:  باربد

 !نینعش من رد بش  یاز رو نکهیمگه ا-

 گفت:  طال

 باربد... -

 و گفت:  دی وسط  حرفش پر باربد
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 در آرم؟  یایباز  ناموسی ب  نیهمچ نی واقعا انتظار دار ؟یهان؟ باربد چ ؟یباربد چ-
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 گفت:  یبا دهن کج ار یخشا

 ناموس ناموس کردنات!  نیبابا...توام با ا یاَ -

 داد زد:  باربد

ت!  شنهادات  یپ  نیالل شو با ا یک یتو -  مزخرف 

 کالم گفت:  کی برزو

 !زنهیغزل با دامون حرف م -

 به خون نشسته گفت:   یبا چشمان باربد

 !نینعش  من رد ش  یاز رو نکهیمگه ا-

 زمزمه کرد:  ار یخشا

 !یهند لمیف-

 گفت:  طال

 ها!  زهیری دکور  صورتت رو بهم م زنهی هست م ختهیاعصابش بهم ر یکاف یبه اندازه  نیا اریخشا-

 با حرص گفت:  باربد

 تو هدف!  یزد-
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 باال آورد و گفت:  میتسل یدستانش را به نشانه ار یخشا

 خوب بابا! یل یخ-

 کالفه گفت:  برزو

 .میزنی خونه بعدا راجع بهش حرف م  نیبر  نیخوب...پاش یل یخ-

 تکان داد و زودتر از غزل به سمت  در رفت و از عمارت خارج شد. یسر باربد

 کرد و گفت:  ی"ـشی"ا ار یخشا

 آخه؟  یسازی سگ اخالق م نیبا ا  یچجور-

 خسته اکتفا کرد.   یغزل تنها به لبخند و

 درونش نهفته بود. هاخسته که حرف   یلبخند

 

* * * * * * 

 

 باران!-

 ببار 

 ز یام را فرو برشدهو برگ تباه  ببار

 ببار 

 نت یاندوهگ یبه نغمه  تا

 فرو شوم.  وهیپر م  یخواب  در

 غزل چشم از کتاب گرفت:  یصدا با
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 ؟ یخونی شعر م -

 زد و گفت:  یاخسته  لبخند  

 .کنهی آرومم م-
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 تخت نشست و گفت:  یکنارش رو غزل

 شعر؟  نیبود ا یا...ا...از ک-

 کتاب را بست و گفت:  باربد

 ! یشمس  لنگرود-

 کتاب را ازش گرفت و گفت:  غزل

 اته؟ش...ش...شاعر  مورد  ع...ع...عالقه-

 !ی  ریمش دون  یام فرشاعر  مورد  عالقه یشعر هاش رو دوست دارم...ول-

 ناگهان گفت:  غزل

 که ا...ا...االن ازش اومد ت...ت...تو ذهنت رو بگو! یشعر نیا...ا...اول-

 کوتاه گفت:  یبا مکث  باربد

 مردم، در ازدحام  شهر  انیم یگاه-

 !کنمی از تو هر چه هست فراموش م ریغ

 چقدر وصف  حالش بود.  شعر
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صورتش رها کرده بودند را به پشت   یکه گستاخانه خود را رو یینگاه از ش گرفت و تار  موها غزل
 گفت:  یفیضع یگوشش فرستاد و با صدا

 ق...ق...قشنگ بود!-

 باربد به صدا در آمد. لیزنگ  موبا یلحظه صدا همان

  ری اش زصفحه  دنیکنسول برداشت و با د یرا از رو یفرستاد گوش رونیکالفه نفسش را ب  نکهیاز ا بعد
 لب زمزمه کرد: 

 عنت!بر خر مگس  معرکه ل-

 کنجکاو گفت:  غزل

 ه؟ یک...ک...ک-

 جوابش را داد:  باربد

 !دیَنو-
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 کرد:  کی را به گوشش نزد  یسبز رنگ را لمس کرد و گوش کون  یآ و

 !دیبگو نو-

 گفت:  یبلند یبا صدا دینو

 ؟ یکنی م یدار یمعلوم هست چه غلط چیه-

 و گفت:   دیابرو در هم کش باربد
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 تو؟  یگی م یچ-

 تو! یُپره از خبرها یکوفت  ی  خبر یهاگاهیپا نیتو ا ؟یات نگاه کردصاحب مرده  ی  به اون گوش-

 : دیپرس  متعجب

 نوشتن؟  یمن؟ چ-

پس از طالق  همسر  اولش    یاز عشق است؟ باربد سپاه یریو دامون فرخ...درگ یباربد سپاه-
دزد  عشق  دامون  ی. باربد سپاه ردیگی اشتباه م دانیرا با چاله م ابانی خ ی*"ازدواج کرد. باربد سپاه

 پسر! یها رو برد یسپاه یو چند ساله  نیچند  ی! باربد آبروگهیمزخرفات  د یسر هیفرخ و 

 زد و گفت:  شی به موها یچنگ باربد

 که شده! ی  کنم؟ کار کاری خب االن چ-

 گفت:  یتر یبلند تر و حرص یبا صدا دینو

  فکر  ی ب پرنی ها دونه دونه م ی! مشترخوننی اخبار رو م  نیشرکت ا یهایمشتر یکله خراب...همه -
 کله خراب!

 گفت:  یبا دهن کج باربد

 بخورن. خوادیکه دلشون م یکنم؟ هر ُگه   کاریچ یگی خب حاال توام! م-

 رو جمع کنم؟  هاتی گند کار دیباز من با-

 بکن!  ی دوست دار یهر کار-

 ُپر حرص گفت:  دینو

 از دست  شماها راحت شه! رهی بم دینو یاَ -

 قطع کرد.  یبدون  خداحافظ  و

 : د یپرس غزل
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 ه؟یک...ک...ک  دینو-

 تخت گذاشت و گفت:  یرا رو یگوش

 از اخبار!  خورهی ! حسابدار  شرکته! داره حرص مقمیرف-

 تکان داد و گفت:  دنیفهم یبه نشانه  یسر غزل

 برم ب...بخوابم! گهیم...من د-

 را گرفت و گفت:  شی تخت بلند شد تا به سمت  اتاق  خودش برود که باربد بازو یاز رو و

 دختر؟  یریازم فاصله بگ یخوای م ی تا ک-

 بدون برگشتن جوابش را داد:  غزل

 ! امیکه ب...ب...با خودم کنار ب   یت...ت...تا وقت-

 را از حصار  دست  باربد در آورد و به سمت در  اتاق رفت و از اتاق خارج شد.   شیبازو و

گرفته  یاتاق جا یکه گوشه  ولَنشیتخت بلند شد و به سمت  و یلب گفت و از رو ر  یز  ی"ـی"لعنت باربد
حر  ساز  پروچهارده از  یشماره  یقطعه  یبود رفت و پس از آماده ساز  را نواخت.  یاحق ی  ز  یآلبوم  س 

 .دهدیم  یبه او دلدار ولنیو حس کرد که و  نواخت

 و در ذهنش غزل را تمام و کمال مال  خودش فرض کرد.   نواخت

 ردیچند روز فاصله بگ نیا یزااسترس  یفضا نیکرد از ا  یو سع  نواخت
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* * * * * * * * 

 

 متعجب گفت:  دالی

 حد؟   نینه بابا؟ در ا-

 مثبت تکان داد و گفت:  یرا به نشانه   سرش

 حد! نید...د...در ا-

 باال انداخت و گفت:  یاشانه لدای

 !شهیبهش فکر نکن...حل م-

 و گفا:  دیکش یق یعم  نفس

 کار رو د...دارم! انتی خ...خ هیحس -

 ؟یای! امشب ُرز تولد گرفته ما رو دعوت کرده! مالی خیرو ب  نایغزل!...حاال ا شهی درست م زیهمه چ-

 نه بابا! ب...ب...باربد عمرا اجازه بده! -

 ...ادیاوف! بهش بگو اونم ب -

 !لدای...ی-

 !شهی م  یراض ی! تو بگگهید اری نه و نو ن-

 و گفت:  دیکش یق یعم  نفس  

 .زنمی خوب! باهاش حرف م یل یخ-

 : د یرا از پشت  سرش شن  اریخشا یلحظه صدا همان

 کردن باربد با من! یراض-
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 : دیپرس لدایرا برگرداندند و  شان یرو دهیدو ترس  هر

 شما؟ -

 گفت:  غزل

 ام!! پ...پسرعمه ارهیخشا-

 باال انداخت و گفت:  ییابرو ار یخشا

 جوان! یخوشوقتم بانو-

 با اخم جواب داد:  لدای

 هستم! لدای!...اریآقا خشا  نطوریمنم هم-

 رو به غزل گفت:  ار یخشا

  ی...راضدمی جان شن  لدای ایدنبالت برسونمت خونه! نا خواسته حرفاتون رو  امیکرده ب  جیمنو بس باربد-
 شرط داره! هی  یکردن باربد با من ول 

 : د یپرس غزل

 ؟ یچ...چ...چه شرط-

 !امیُرز خانم م  نیمنم تولدت ا-
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 آخر کار  خود را کرد. ار یخشا
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 لدایغزل و  یهادانشجواز هم  یکی پا به تولد  رز  یکرد و چهار نفر ی روش  خودش راضرا با  باربد
 گذاشتند.

 .آمدی خوشش نم  یبلند و رقص نور و زهرمار یهاک یشلوغ با موز یهای از مهمان ادیز باربد

غزل قبول کرد که با آنها همراه  ات  یسر و صدا بود اما بخاطر  عوض شدن  روح   یدنج و ب  یجاها عاشق  
 شود.

 دلباز  رز بود.  ی  آپارتمان یدر خانه  یمهمان 

رفتند و شروع کردن به جلو و عقب کردن  دانیکه پا به آپارتمان نهادند به م نیهم اریو خشا لدای
 است.( دنیکمرشان!)منظور رقص

 د و گفت: ز نهی دست به س باربد

 ؟یاومدیجاها م  نجوریقبال هم ا-

 و جواب  باربد را داد:  دیپرتقالش را نوش از آب  یکم غزل

 !یلی...ن...ن...نه خیه-

 تکان داد و گفت:  دنیفهم یبه معنا یسر باربد

 گرم گرفته ها! قتیبا رف یلی خ  اریخشا نیا گمی م-

 تکان داد و گفت:  یبا لبخند سر غزل

 آ...آره منم متوجه شدم.-

 کرد.  داینزد و بحثشان خاتمه پ  یحرف باربد

 .وستندیها پخوشحال و خندان به آن  لدایو  ار یخشا

 را به سمت  باربد گرفت و گفت:   نیجام  شامپا انیخشا

 ! یبزن روشن ش-
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 گفت:  یوحشتناک یبا چشم غره  باربد

 ؟ها خوردم که بار  دومم باشه یزهر مار  نیاز ا یمن ک-

 گفت و ادامه داد: ی"ـشی"ا ار یخشا

 خوب بابا... یل یخ-

 آب پرتقال  کنار  دست باربد اشاره کرد و باز ادامه داد: به

 بزن!  یاسالم-

 ها؛ ساکت شدند. آمدن رز به سمت  آن با

 گذاشت و با لبخند به غزل گفت:  اریخشا یشانه  یدستش را رو رز

 بال؟ یحال کردم! چرا زودتر رو نکرد یل یات خپسرعمه نیغزل با ا یوا-

 باربد اشاره کرد و ادامه داد: به

 آشنا نشدم! شونیانگار با ا یول-

 را به سمت  باربد دراز کرد و گفت:  دستش

 رز هستم!-

 دستش را در دست  رز نهاد و محترمانه گفت:  باربد

 باربد هستم؛ همسر  غزل!-

 و رو به غزل گفت:  دیمتعجب دستش را پس کش رز

 ازت انتظار نداشتم واقعا!  ؟یبه ما نگفت  یچی وقت هدختر؟ اون  یغزل؟ ازدواج کرد-

 شرمنده گفت:  غزل

 شد ر...رز!  یی هوی زیه...همه چ-
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 نشست و گفت:   لدایو  اریوسط خشا رز

 .یکنی ن م! جبرازمینداره حاال عز بیع-

 گفت:  اری بعد رو به خشا و

صدات حرف    دمیفهم یخوندیم  یداشت شی چند لحظه پ ؟یخونی دهن واسمون م هیجان؟   یخش-
 نداره.

 . گفتیقلم را راست م  کی نیا

 بود. یدوست داشتن  اریبم و بس  شیصدا ار یخشا

 به رز رفت و زمزمه کرد:  ینامحسوس یچشم غره لدای

 جون!  یبود االن شده خش یوثوق یآقا شیپ یقه یتا دو دق-

 با لبخند رو به رز گفت:  ار یخشا

 حتما! -

 رو کرد به باربد و گفت:  بعد

 ؟یدار یبخونم؟ درخواست  یچ-

 گفت:  باربد

 ها رو بخون!سلطان  قلب -
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 زد و گفت:  یچشمک  ار یخشا

 ... هست اون گوشه انویرز خانم؟ اون پ -

 گفت:  رز

 ن؟ یبزن   نیهم بلد انویبله بله...مال  مادرمه! پ -

 ...چطوره؟ زنهیغزل م  خونمی! من متونهی غزل م یمن نه ول-

  ار یرفت و پشتش نشست و شروع کرد به زدن و خشا انویموافقت کردند و غزل به سمت  پ یهمگ
 شروع کرد به خواندن: 

 برم برم... گهیدل م هی-

 نرم نرم... گهیدلم م هی

 نداره دلم دلم... طاقت

 تو چه کنم؟  یب

  بیغزل ترک یانوی و پ ار یخشا  یبود و صدا رهی به معشوَقش خ  رایگ یبا نگاه نهی دست به س باربد
 شده بود.  ییبایز

 ...ی سلطان  قلبم تو هست-

 ...یهست تو

 ...یدلم را شکست یها دروازه

 ... یبه قلبم تو بست یاری مان  یپ

 . ..یوست یمن پ با

 آهنگ وصف  حالش بود:  نیو چقدر ا گرفتیدامون جان م یغزل در ذهنش چهره و

 اکنون اگر از تو دورم به هر جا... -
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 نبندم دلم را... گرید ار  ی بر

 از آرزو و تمنا... سرشارم

 ... بایز ار  ی یا

 بست؟ یدگر نم  ار  یدل به  واقعا

 !دیگوی نم نطوریا سرنوشت
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 پنجره چشم دوخت.  رون  یب یمنظره  به

 العاده بود.فوق  اشمنظره 

 بود. شیپاها  ر  یتمام  تهران ز نجایا از

 .داشتی شهر  غبار زده را دوست م  نیا اصال

 بود.  ادیخوب و بَدش ز خاطرات  

تا پول  مواد  آن به  فروختیو گل م دیدوی شهر م  ن یهم  یها ابانی شش ساَلش بود در خ یوقت
 .اوردیاصطالح پدر را در ب 

 ُپر بود از خاطرات  بد. اشی کودک
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 تلخ کرد. شانیرا به کام  هر دو  یعوض شد و پدرش بد شد و زندگ زیاز مرگ  مادرش همه چ بعد

 .کندی پدرش چه کار م  دانستینم االن

 پدر داشت و آن برزو بود.  کیُمرده؟ او فقط  ا یزنده است  کجاست؟

 !یبود و مادر دهید یکه ازش فقط مادر ییکم نگذاشته بود و طال شیبرا  زیچچ یکه ه ییبرزو

شد و   کایآمر  ی  اول راه یها. هر چند باربد همان سالگذاشتندی خودش و باربد نم  ن  یب  یفرق چیه
 .دیدیدوبار او را م  یفقط سال

 کوتاه و کم چگونه به او دل بسته بود؟ یها دارید  نیهمه فاصله و ا نی د با اعجب بود بارب در

 تق  در چشم از منظره گرفت و افکارش را پس زد و گفت:  یصدا با

 . دییب...بفرما-

 بور...حدود  پانزده شانزده ساله وارد  اتاق شد. یباز شد و پسر در

 لبخند گفت:  با

 سالم استاد!-

 زد و گفت:  یلبخند

 !نیدلم! ب...بش زیس...سالم عز-

 جا گرفت و غزل گفت:   شیروبرو  یصندل یرو  پسرک

 ؟ یرو ش...شروع کرد  انویخب؟ ت...تازه پ -

 تکان داد و گفت:   یسر پسرک

 بله استاد!-

 ؟یزدیم...م یاگهیس...ساز  د-
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 نه استاد!-

 تکان داد و گفت:  یسر غزل

 !دمینت ها رو بهت آموزش م...مخوب پ...پ...پس اول  یلیخ...خ...خ-

 با ذوق گفت:  پسرک

 دو! ،یفا، ُسل، ال، س ،ی دو، ر، م-

 کرد و گفت:  یاتک خنده  غزل

 ؟ی!...دفتر نت داریپ...پس حدودا ب...بلد-

 گفت:  دیکشیم  رونی ب فشیکه دفتر  ُنَتش را از ک  یتکان داد و در حال  یسر پسرک

 دارم استاد!-
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 آمده باشد گفت:  ادشی  یزیانگار که چ غزل

 ه؟یاسمت چ یر...راست-

 دفتر را سمت  غزل گرفت و گفت:  پسرک

 !یباربد! باربد بهرام-

 مات به او چشم دوخت.  غزل

 همراهش باشد؟  ادشی دیهمه جا با یعنی
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 ...شیهاعربده  ش،یهااخم  ش،ی صدا  ولنش،یو نامش،

 گفت:  گرفتیدو م یکه دفتر را از دست  باربد  شماره یو در حال  دیکش یق یعم  نفس  

 هستم! انی خ...خوشبختم! م...منم غزل مشکات-

 

 * * * * * * * * * 

 

 تکان داد و گفت:  یسر دیَنو

 ! امیکنار نم یُخمس  نیبابا من اصال با ا-

 : د یمتعجب پرس باربد

 ه؟ یکدوم خر یُخمس -

 د و گفت: تفکر کر یکم دینو

  یکوفت ی  مشتر نیکه من با ا نهیاحد، اثنان، ثالث...مهم ا کنهی م  ی! َاه اصال چه فرقینه...ثالث یُخمس -
 یسالمندان بسازم؛ نقشه   خوامیم گهی بار م هی! گهیها مبه طراح  زیچ هی! هر وقت امیکنار نم

! بابا اصال معلوم  نیش گلخونه بک یگلخونه بسازم نقشه  خوامینه م گهی باَرم م  هی ن،یسالمندان بکش
نه سالمندان   گهیداده بعد م لیطرح  سالمندان رو بهش تحو ینیچند چنده با خودش! خانم ع  ستین

بزرگ   پی ا ک هی اشیسالمندان  کوفت نیواسه ا  ی! ناصردهی نه گلخونه! پول  طرح  سالمندان هم نم
 .شمی م وونهیمن دارم د ایخدا! دمیپول هم نم گهی ! مرشیز نهزی داده بود حاال داره م لیتشک

 گفت:  الی خی ب باربد

 گفت؟  یبابا چ-

 زد و گفت:  یپوزخند دینو
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بحث!   یبه ادامه میبرس ادیقند بهش دادم تا حال بآب هی. کردی گفت؟ بدبخت داشت سکته م یچ-
 کجا گذاشته رفته؟! یریو یری ه نیتو ا اریخدا! من موندم خشا ینداره بنده ینظر چیاونم ه

 گفت:  باربد

اگه   یچی کارساز بود که ه میدیبعد اگه د میکنی م تشیبه شکا دی...اول تهدمیکنی م  تیازش شکا-
 مملکت قانون داره. م؛یکنی م  تی نبود واقعا شکا

 کرد و گفت:  یمکث

 رفته. یاکدوم جهنم دره  دونمی دو ساعته گرفته ازم نم  یهم مرخص  اریخشا-
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 تکان داد و گفت:  یسر دینو

ش کرد اشی برداشت یباربد! الک  دهی اون اصال دلش رو به کار نم -   یلیواسم خ  اری . خشایاستخدام 
ت ن نیبحث  کار جداست! توام که ا ی...ولکنمی باهاش حال م   زهیعز  !ستیروزها اصال حواس 

 و گفت:  دیکش  یقینفس  عم  باربد

اونجور که انتظارش   یچ ی ه یول ارمیدست مبا زور و بال هم که شده غزل رو به  کردم ی ام! فکر م خسته-
ش، روحش، قلبش همه چ ینرفت! کنارمه ول   شیرو داشتم پ اون الدنگه و  ش  یپ  زشیندارمش! حس 

گم و   رمبغلم ب ری رو بزنم غزل رو بزنم ز زیهمه چ دیق گهی م طونهی من فقط جسمش رو کنارم دارم! ش
 گور شم.

 به باربد انداخت و گفت:  ینگاه  کج  دینو
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سال، دو  هیو به اون فکر کنه؟ هان؟  رهی فاصله بگ تونهی! چقدر مگهید  یزنی زر م یدار گهید-
که همه جوره  یبه کس  ستین  دیو بع یچرا؟ چون تو کنارش کنهی ش مسال...باالخره فراموش 

 اشه دل ببنده...سقفه و مهم تر از همع اسمش تو شناسنامه هی ر  یو باهاش ز   خوادشیم

 خم شد و ادامه داد: ز یم یرو

! رونی ب  نیبر  ییکه دوست داره رو واسش فراهم کن. دو تا ییها زیبزار پسر! چ گریدندون رو ج-
 ور...اون  ،ورنیا

 هم کنارش گذاشت و گفت:  یفرض ینقطه  کیو  دیکش  زیم یرو یفرض  یخط 

 !یاگه بهت دل نبنده سپاه  ستمین دینشون! نو نمیخط ا نیا-

 انداخت و گفت:  دیبه نو ینگاه  کوتاه باربد

 وقتم رو با غزل بگذرونم؟  شتر  یب یگی م-

 ! قایدق-

 به صدا در آمد. لشی لحظه زنگ  موبا همان

 اش چشم دوخت.برداشت و به صفحه  زی م یرا از رو اشی گوش

 بود.  ار یخشا

 

 * * * * * * * * * * 

 

 زد.  رونیآموزشگاه ب  از

 حول و حوش  هشت  شب بود.   ساعت

 .دیای قرار بود به دنبالش ب باربد
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 .دیباری م یدیشد باران  

 آموزشگاه مانده بود. بان  ه یسا ریز

 حبس شد... اشنه ینفس در س دیکه از کنارش شن ییصدا با
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 غزل؟-

 به چشمان  مرد گفت:  رهی به سمت  صدا برگشت و خ دهیترس

 !هکنی ف...ف...فکر  بد م ندت ی بب نجایا...ا ادیا...االن باربد م ؟یکنی م کاری چ...چ  نجایت...تو ا-

 پوزخند زد:  مرد

ت یبزار بکنه! تو رو از چنگم در آورده...واسم پاپوش درست کرده که تو د کنه؟ی فکر بد م- نسبت به   د 
 ... یلیمن و آرا  یمن بد بشه و فکر کن 

 حرفش را قطع کرد و گفت:  غزل

 باهات حرف بزنم! خوامیبرو! ن...ن...نم  نجایاز ا کنمی خ...خواهش م-

 و گفت:  تکان داد یسر دامون

ت ندارم تا ُدمم رو بزارم رو کولم و د-  نشم.  یآفتاب ورانیا گهی به چشمام نگاه کن و بگو دوس 

به چشمان  رنگ  شب  دامون   رهیخ کردی م  ییدر چشمانش خود نما ی را باال گرفت و با برق  اشک  سرش
 خالص را زد:  ر  ی شد و ت

ت ندارم!-  دوس 
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 و لب زد:  دیچشم  دامون چک یاز گوشه  اشک

ت دارم" ها، او زمزمه ها، اون حرف  یعنی-  عاشقانه...  یهااون "دوس 

 کرد و گفت:  یمکث

 دروغ بود؟ -

 از پشت  سر  غزل آمد: ییصدا

 که دروغ بوده! ینیبی م-

 برگشت و به باربد چشم دوخت.  غزل

 را گرفت و گفت:  شی که غزل به سمت باربد رفت و بازو دیبگو  یزیخواست چ دامون

 م؟ی ب...بر ؟یکرد رید...د-

 ناباور به غزل چشم دوخت و باربد با لبخند به غزل گفت:  دامون

 دلم!  ز  یعز میبر-

 باربد رفتند.  نیُپشت شان را به دامون کردند و به سمت  ماش شانیهر دو و

 خش دار زمزمه کرد:  دامون

 دختر! تا خود  گور باهاتم  دارمی نم دست از سر ت بر-
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 . گفتی نم  یزیبود و چ رهی خ  سیخ  ابان  یبه خ  نیماش یشهیش از
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 گفت؟ یم چه

 دور کرده بود؟  اشیکه او را از تنها عشق  زندگ کردی باربد تشکر م  از

 باالخره سکوت را شکست:  باربد

 زنگ زد. اریخشا-

 سکوت کرد و باربد ادامه داد: غزل

 !یبره تو خط  خوانندگ  کنهی از شرکت استفعا بده! گفت اون دختره رز داره بهش کمک م خواستی م-

 تنها گفت:  غزل

 چه خ...خوب!-

 نگفت. یزی چ گریو د دیکش  یقینفس  عم  باربد

 حرف زدن ندارد.  ل  ی که غزل م دیفهم

 شد و از پلکان باال رفت.  ادهیپ  نیاز ماشغزل بدون  توجه به او  دندیخانه که رس به

 آسانسور متنفر بود.  از

 به دنبال  غزل روانه شد. نشیهم بعد از پارک  ماش باربد

 گفت:  یخانه که شدند باربد عصب وارد

 تو چته؟-

 زد و برگشت و گفت:   یپوزخند غزل

 ؟ یعنی  یفهمی چ...چمه؟ نم -

 زد و گفت:  اشنه یس یرو محکم
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م...مزخرف  توئه  ی! چرا؟ بخاطر  ا...ا...احساس و نقشهدمی ! د...دارم ج...جون مرمیمی دارم م-
ت...ت...تو رو گرفتم!  ی! به ع...عشقم؛ به همه ک...کسم پشت کردم ا...اومدم دستایل...لعنت

 چمه؟ یپرس یب...بعد م

 زد:   غیج

 بخت بودم.  اهیس...س نقدریهم یح...حالم خ...خرابه! ا...از اول  زندگ-

 به سمت  اتاقش رفت و در را بست و قفل کرد. و

 کرد و متوجه شد که در قفل است. نییرا باال و پا  رهیبه سمت  اتاق رفت و دستگ باربد

 گفت:  یعصب

 در رو!  نیغزل سگم نکن! باز کن ا-

 عربده زد:   بارنیو باربد ا امدی ن ییصدا

 !شکنمیم یعل یوگرنه به وهلل  ی کنی ز مرو با  یکوفت نیا یای م یشی آدم پا م یغزل! غزل مثل بچه-
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 غزل از پشت  در  بسته آمد:  یصدا

 !نهیه...هم خوامی که ازت م یزی ت...تنهام بذار! ت...ت...تنها چ کنمی ب...باربد ازت خواهش م-

 سکوت کرد و پشت در نشست.  باربد

 نگذشته بود که گفت:  یقهیدق

 ! ذارمی تنهات نم-
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* * * * * * * * * * 

 

 متعجب گفت:  طال

 ؟ یپرس یم هیها چسوال  نیوا باربد؟ ا-

 گفت:  آوردی در م بشیاز ج  یکوچک یکه دفترچه  یدر حال باربد

 غزل رو بدونم! َبده؟  ق  یعال خوامی م-

 باال انداخت و گفت:  یاشانه  طال

 !یدونی بد چرا؟ فکر کردم م -

 !شی کم و ب-

 تازه کرد و گفت:  ی نفس طال

دوست داره،   یلیموز خ  ریش انوئه،ی از وجودش پ یمیجونم برات بگه که...غزل عاشق  گربه هاست، ن-
بچه  اره،ی اش شهرگردش دوست داره، شاعر  مورد عالقه  انه،یشجر ونیاش همامورد  عالقه یخواننده 
"پنج قدم   شاو کتاب  مورد عالقه  س  ی هال چلیاش رمورد عالقه یسندهیدوست داره، نو یلیها رو خ 

 که بتونه راحت و بدون  لکنت حرف بزنه! نهیآرزوش ا  نیو بزرگتر نکاتهی پیل  چلی فاصله" از ر

 کرد و گفت:  ادداشتیطال را  یحرف ها یدانه دانه باربد

 ؟ یچ اشی خارج یمورد  عالقه یپس! خواننده میافتاد انی شجر ونیکنسرت هما هی-

 سلنا گومز!  یسیو انگل ناش یالچی  اسیال  یترک-

 اضافه کرد و گفت:  شیها ادداشتیآنها را هم به  باربد

 برم.  گهیمامان! من د یمرس-
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 گفت:  طال

 کجا؟ -

 گهیحرف بزنم. بابا هم که د ی  با اون مشتر دیشده امروز با  دیجد ی  مشتر ر  یدرگ  دیبرم شرکت! نو دیبا-
 . ستیواسش خوب ن  زهای چ نیازش گذشته استرس و ا یسن

 بود.   اریباربد به صدا در آمد. خشا ی  تکان داد که گوش یسر طال

 الو؟-

طور  ی  سپاه ک یسالم عل-  ؟ یکوچک! چطور م 

 گو! حرفُت ب زی مزه نر-

شمال  میبر  میخوای باهات مثل آدم حرف زد. خواستم بگم آخر هفته با بچه ها م شهی خب حاال نم -
 ن؟یایعشق و حال! تو و غزل هم م

 مکث کرد.  یکم

 بود. یزیغزل خوب چ یحال و هوا  یبرا شمال

 هستن؟ های ! کیاوک-

 . ارهیهم ب لدای  قشیبه غزل بگو اون رف  یمنو خاطره و سوگند و برسام. ول-

 و گفت:  د یاخم در هم کش باربد

 برسام چرا؟ -

 متعجب گفت:  ار یخشا

! ی مهمون یهیوا! اون پا-  ها و عشق و حاالمون 

 تکان داد و گفت:  یسر باربد

 خوب قطع کن. فعال! یل یخ-
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 !ادی عزت ز-

 را نسبت به برسام نشان دهد. تشیحساس خواستی نم

 تا چه حد سر  آن انسان حساس بود.  دانستی خدا م  یول
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 زد. رونی ب اشی عمارت  پدر از

 . کردی را مشخص م یثالث  ف  یو تکل  رفت ی به شرکت م  دیبا

 .کردی را با خاک ماالمال م  یثالث دینو شدی بود اگر خودش دست به کار نم مطمئن

 نشست و استارت زد.  نیماش  پشت  

  دی. بادیاست که بدون  لکنت سخن بگو نیدخترک ا یآرزو نیبزرگتر  گفتی غزل فکر کرد. مادرش م به
بچه تر   یاست که وقت یو از ترس  ست ین یلکنتش مادر زاد دانستی . م یگفتار درمان فرستادی غزل را م

 بود از پدرش داشت.

 شد.  ادهیپارک کرد و پ نگیرا در پارک  نشیماش  دیشرکت که رس به

 .آمدیبود که از اتاق  جلسه م دی نو اد  ی که توجهش را جلب کرد داد و فر یزیچ  نیشرکت شد. اول  وارد

  ندیگویچه م  یو ثالث دیکه سراپا گوش شده بود تا بفهمد نو اشی و رو به منش دیکش یاکالفه  نفس  
 گفت: 

 ؟ ییرزای خانم م-

 که متوجه باربد شد به سمت  باربد برگشت و گفت:  ییرزایم
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 !نیخوش اومد ؟ی سپاه یآقا-

 شده؟ی چ-

 شدی چ دونمی طرح ها صحبت کنن بعد نم یرفتن تو اتاق جلسه تا در باره  یو ثالث یخالق   یواهلل آقا-
 رفت باال.  یخالق  یآقا یعربده 

 تکان داد و گفت:  یسر باربد

 بابا کجاست؟ -

 رفتن.  کی و سرام یداد با شرکت  کاش  واسه بستن  قرار -

 تکان داد و به سمت  اتاق  جلسه رفت و در را گشود.  یهم سر باز

 : زندی عربده م یبلند یکه با صدا دیرا د دینو

تی گلخونه تکل یگی بار م هیسالمندان  یگی بار م هی م؟ییتو یما مگه مسخره یآخه مرد  حساب - با    ف 
 !ستیخودتم مشخص ن 

 کنترل شده گفت:  ییبا صدا یثالث

 ! نیمال  گلخونه هم بکش عیسر نی تونیطرح  ساده است م  هی-

 باربد گفت:   بارنیا

گلخونه هم  ینقشه میتونی ! ما مستیساده ن نیکنینقشه اونطور که شما فکر م هی! زی عز ی  ثالث یآقا-
! ما  نیکنی سالمندان رو پرداخت نم  یپول  نقشه  یگیم  یشما االن َدبه در آورد یول  میواستون بکش

  یو قانون   میبزار ونیم  رد سیبا پل میتونی م نی ای! اگه با ما کنار نمزی که مرد  عز  میستیشما ن یمسخره 
 . میبر شیپ

 کرد و گفت:  یکه انگار ترس َبَرش داشته بود مکث  کوتاه یثالث

  نی بکش نیخوای رو چرا م  سیپل ی پا میکنی خودمون َحل ش م ن؟یشی م  یخوب! شما چرا عصب یل یخ-
 وسط؟ 
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 به باربد زد و باربد هم همان لبخند را به او برگرداند. یلبخند  معنادار دینو

 نبود! یکار  آسان  یزدن  باربد سپاه دور

 

 * * * * * * * * 

 

 ت: که پشت  خط بود گف لدایبه   کردی را کم م اشمهیخورش  ق ری که ز یحال  در

 ؟ یای! میایشمال! گ...گ...گفت به توام بگم ب  میبه ب...باربد گفته بر  اریخ...خشا-
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 انداخت:  نیپشت  خط طن لدای یصدا

 م؟ یمونی چقدر م-

 د...دو سه روز! هی-

 !رمی اجازه بگ زدانیاز  دیبا  یمن که از خدامه ول-

 برادرش بود که بعد از طالق مادرش از پدرش و ترک آنها و مرگ  پدرش همه َکَسش شده بود. زدانی

 خوب! ا...اجازه رو صادر ک...کرد بهم زنگ بزن! یل یخ-

 باشه قربونت؛ فعال! -

 . انداختی م  نیپشت  خط طن لدای یصدا یبوق  ممتد بود که جا نیا و
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 بلند گفت:  یُاپن نهاد و با صدا یرا رو یگوش

 نهار حاضره!   ایب...باربد ب...ب-

خشک   یرنگ یصورت  یرا با حوله   شیکه مو ها یباربد را در درگاه  آشپزخانه در حال قهیاز چند دق بعد
 . دید کردیم

 گفت:  متعجب

 ب...باربد اون مال  منه!-

 نشست و گفت:  زی پشت  م الی خی ب باربد

 !رمیمی دارم م یکه! غذا رو بکش از گشنگ میمنو تو ندار-

برنج و   یباربد گذاشت و خودش هم مقدار  کم  یو پشقاب را جلو دیغذا را کش  یحرف   چیه یغزل ب و
 . ختی خورش در پشقابش ر

 گفت:  یتصنع تی با عصبان باربد

 پوست و استخون! ی! بگو چرا شدخوره یعه عه عه! اندازه گنجشک داره غذا م-

 به پشقابش اضافه کرد.   مهیق گریو چند قاشق د دیکش  شیبرنج برا س  ی د از ری دو کفگ و

 عاجز گفت:  غزل

 !خورهی بهم م...م ممیعه ب...باربد! ر...رژ-

 به او رفت و گفت:  یوحشتناک یچشم غره باربد

 طال! بخور حرف نباشه!  سویبخور گ-
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 بشقابش را خورد. یاجبار باربد تمام  محتوا به

 به صدا در آمد.  لشیموبا امک  ینهار بود که زنگ  پ  یحال  ُشستن  ظرف ها در

را    امیکانتر برداشت و پ  یرا از رو یَکف  دستانش را بشورد و دستانش را خشک کند باربد گوش  دیای ب تا
 باز کرد. 

 چشم دوخت.  رفت یدر هم م  شیکه رفته رفته اخم ها یفرستاد و به باربد  رونی را کالفه ب  نفسش

 نوشته؟   یچ...چ ه؟یک-

 نگاهش کرد و گفت:  زی ت باربد

 ده؟یرو کش  اتی دختره نقاش نیداداش ا-

 بود را خواند.  لدایرا که از طرف  امیپ یو محتوا دیرا از دست  باربد قاپ یگوش  حوصلهی ب

  ی  نقاش زدانینرفت؛  ادمیتا  یشبختانه...او راستدلم! داداشم اجازه رو صادر کرد خو ز  ی"سالم عز
 . بوس!" دمیشمال بهت م  میریم می دار دیات رو کش چهره 

 اش گذاشته بود. که آخر جمله یلب   ی  موجیا و

 به او چشم دوخته بود گفت:  نیکه خشمگ یسرش را باال گرفت و به باربد الیخی ب

 نیام رو بکشه؛ خ...خودم بهش گفتم! ا...اچ...چهره   ی  ق...قرار بود نقاش  شیا...از چند ماه پ-
 داره؟ تیعصبان 

 سرش را تکان داد و گفت:  یعصب  باربد

 ده؟یهات رو کشاز عکس  یکی اون وقت کدوم -

 کنه؟ی م  یچه ف...فرق-

 باال رفته گفت:   ییبا صدا باربد
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 بکشه واست؟  ناموسی اون ب یداد یکرد شونی فرق داره! ُزلف ت رو پر-

 گفت:  رفتی که به سمت  حال م یحال  در

سرت ن...نصف   ر  ی! خ...خیکه ف...فقط عربده بزن  یتیموقع هی! م...منتظر یاوونه یت...تو واقعا د-
 !یگذروند کایعمرت رو تو آمر

  یمبل نشست و پا رو یرو  الیخی نکرد و ب  ییاما اعتنا د یباربد را از پشت  سرش شن یقدم ها یصدا
 پا نهاد.

 مبل نشست و گفت:  یدسته  یرو باربد

 غزل...-

 حرفش را قطع کرد و گفت:  غزل

 شروع نکن!  کنمیب...باربد خواهش م -

 داد زد:  یبلند ینتوانست خودش را کنترل کند و با صدا  گرید بارنیا

 حقمه که از روابط  زنم مطلع باشم. -

 م گفت: تما  ییو با پررو  اوردیکم ن غزل

 ه؟ یدردت چ یح...حاال که مطلع شد -

 بهش ُزل بزنه! قهیاز دو دق شتریب  یحت  ایعکس  زنم رو بکشه   یکه خوش ندارم کس نهیدردم ا-

 !خورهیشصت م یتو افکارت ب...به درد  د...دهه-
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 غزل...-

 عاجز گفت:   بارنیا غزل

تمومش   کنمی ب...باربد. ح...حق کامال با توئه! ف...ف...فقط خواهش م یگیباشه باشه؛ تو راست م-
 کن!

 نگفت.  یزیچ  گریغزل کرد و د یحواله  ینگاه  معنادار باربد

 ربع بود که هر دو سکوت کرده بودند که غزل آرام گفت:  کی حدود

 م؟ ینی بب لمیف...ف-

رفت و در   ون یتلوز  ز  یم یحرف  غزل زد و غزل بلند شد و به سمت  کشو  ریرا ز دیی با سکوت مهر تا  باربد
 همان حال گفت: 

 قشنگ باشه. دیب...با دم؛ی! خودم ندکالهیم...موز م؟ینی ل...الال لند بب-

 .شودی م  رهیباربد در سکوت به او خ و

 موضوع را عوض کرد. عیسر چقدر

 :دیگوی و م کشدی م یق یعم  نفس  

 !یمن برم پاپ ُکرن درست کنم تا تو انتخاب کن -

 :دیگوی و م گرداندی را بر م  شیرو غزل

 ؟ یبلد-

 : ردیگی م افهی باربد ق و

 ! یپس چ-

 . رودیبه سمت  آشپزخانه م و
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مبل  دو نفره نشسته  یآن دو رو گرید یقی را بگذارد و تا دقا  کالیموز لم  یگرفت همان ف میتصم غزل
 .دندیدی را م  لمیبودند و پاپ ُکرن به دست ف

 گفت:  باربد

 است؟عاشقانه -

 ؟یاهوم! د...دوست ندار-

 .ادی چرا! خوشم م-

 به سمت باربد برگشت و گفت:  لمیبه ف توجهی ب غزل

 !دمیک...که د ییها! حداقل مرد یمردا فرق دار یهیت...تو با بق -

 ت: کرد و گف ی"هوم"ـ باربد

 از چه لحاظ؟ -

 ! بازم بگم؟ یندار یعاشقانه مشکل  لم  ی! با ف...فیکشیکم م  گاری! س...سیخوری ت...تو مشروب نم -

 :دیگوی و م اندازدی باال م یاشانه  باربد

 بد؟  ایخوبه   نیحاال ا-

 ! گریبود د خوب

 خوب بود!  شکی ب

 باربد حرفش را خورد.  ل  یجوابش را دهد اما با به زنگ در آمدن  موبا خواست

 اش چشم دوخت. برداشت و به صفحه  یعسل یرا از رو لشیو موبا دیکش یانفس  کالفه  باربد

 بود. دینو
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 را کنار  گوشس قرار داد:   یسبز رنگ را لمس کرد و گوش کون  یو آ دیکش یاکالفه  نفس  

 د؟ ینو هیچ-

 صاف کرد و گفت:   ییصدا دینو

 مزاحمم؟ -

 کرد و گفت:  ی"هوم"ـ باربد

 اگه بخوام صادق باشم آره!-

 گفت:  الیخی ب دینو

پول  طرح  سالمندان رو پرداخت کرد  یکار ساز بود ُخمس دت یخوب حاال خواستم بهت بگم تهد یل یخ-
 ان!گلخونه  یکارها ر  یگی پ  پی اک یو االن بچه ها

 وار گفت:  دیتاک

 ! یثال ثـــــ-

 کالفه گفت:  دینو

 ! یهر کوفت-

ت به بخش  شرکت  من باشه ها! آتو نده دست بابا که باز به  ستمیدو سه روز ن هیمن  دینو- حواس 
 جونم غر بزنه. 

 !یایم  یباربد از سر اجبار دار ستیکار ن  نی ا تو که اصال دلت با-

 ! دمیکسب و کار  جد هیتو فکر    یفعال آره...ول-
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 ؟یچه کسب و کار-

 ؟یندار یبهت حاال...کار گمی م-

 نه برو فعال...به غزل خانم هم سالم برسون!-

 فعال!  یاوک-

 تماس را قطع کرد. و

 گفت:  غزل

 بود؟  یک-

 آموزشگاه؟ از دانشگاه و  یگرفت ی! مرخص دینو-

 تکان داد و گفت:  یسر

 گرفتم. یروز از دانشگاه و د...دو روز از آ...آموزشگاه م...مرخص  هیآره! واسه -

 تموم شد؟  لمیخوبه! ف-

 گفت:  زانیآو  یلبان با

 !دنیاهوم، ب...به هم نرس-

 گفت:  دیکشیکه ُلپ  غزل را م  یزد و در حال یلبخند باربد

 خوشگل! لمهیف-

 زد.   یاش گذاشت و لبخند خجلگونه یمتعجب دستش را رو غزل

 یو سع کردی بود. باربد آنقدر هم بد نبود. چطور بود شانس  خودش را امتحان م  نیکار هم ن یبهتر
 با باربد خوش باشد و...دامون را فراموش کند!  کردیم

 مبل بلند شد و گفت:  یاز رو باربد
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 بخوابم. رمی من م-

 !هامیح...حرکت کن  میخوای ف...فردا صبح م  ؟یچمدونت رو جمع کرد -

 خودت جمع کن اصال دل و دماغ ندارم. -

 نگفت.  یزیتکان داد و چ  یلبخند سر با
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 کرد:  یبلند با خواننده همخوان  یرا باال برد و با صدا  کیموز یصدا ار یخشا

 نه...دانه به دانه چه عاشقا یدیگل  عشقم را چ-

 داد زد:  کردی که چمدان  غزل را پشت صندوق جاساز م  یدرحال باربد

 کم کن اون سگ َمَصب رو! -

 آورد و گفت:   نییرا پا  کیموز یصدا ار یخشا

 خوب بابا! یل یخ-

 رو به غزل گفت:  لدای

 خوشت اومد؟  یاز نقاش-

 چشم دوخت و گفت:  لدا یبه  یبا قدردان  غزل

  یدستمزدش رو نگرفت. ک...ک...کل زدانی...یبخدا ناراحت شدم  یشده بود! و...ول یعال لدای...ی-
 بود. دهی واسه اون زحمت کش
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 به غزل رفت و گفت:  یاچشم غره لدای

 ها!نشنوم گهیغزل؟ د هیها چحرف  نیا-

 مشغول بود. ی آموزشگاه  نقاش کینقاش بود و در  لدایبرادر   زدانی

 گفت:  یآمد و با لبخند  مضحک  نییپا  اری خشا ن  ی از ماش سوگند

 ام؟ یشما ب   ن  یباربد؟ من با ماش -

دوست داشت   یو از طرف کندیرا کوفتشان م ریاگر سوگند با آنها روانه شود طول مس دانستی م باربد
 با غزل تنها باشد. 

 گفت:  لدایکه  گشتی م یدنبال  جواب  هنوز

 نه نه!-

 گفت:  اوردیبدون  آنکه کم ب لداینگاه کرد و  لدایبه   زیت سوگند

  اری! منو تو و خواهر  خشاگهیبا هم خلوت کنن د دیکم با هیآخه نه که غزل و باربد تازه ازدواج کردن -
 .ادی خودش م ن  یو آقا برسام هم با ماش میری م  اریخشا ن  یبا ماش 

 گفت:  یبلند یبا صدا  لدایخواست اعتراض کند که  سوگند

 ؟ نیموافق-

 رفت.  اریخشا  نیکرد به سمت  ماش  یادندان قروچه نکهیموافقت کردند و سوگند بعد ار از ا همه

 گفت:  لدایزد و آرام به  یلبخند خاطره

 ! یکردم خوب حالش رو گرفت فیک یل یخ-

 نگفت.  یزیزد و چ یلبخند لدای

 رفت و در سمت شاگرد را باز کرد و نشست.   اریخشا ن  یهم به سمت  ماش خاطره

 رو به غزل گفت:  لدای
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 حواست به شوهرت باشه دختر!-

 نگفت.  یزیتکان داد و چ یسر غزل

 نسبت به باربد دارد.  یکه سوگند حس دانستی بود و م امدهیهم از رفتار  سوگند خوشش ن خودش

 . گریبود که عاشق  باربد نبود اما خب شوهرش بود د درست

  ن  یکه ماش اری شدند و برسام زودتر از همه به راه افتاد و به دنبالش خشا شانیهان یسوار ماش همه
 حاج بابا را قرض گرفته بود و بعد هم باربد. 

 سفر  مشترکش با غزل بود. نیاول

 . گرفتی طاها را فاکتور م  ییاگر مراسم  دا البته
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 . دندیحاج بابا رس   یالیباالخره به و یانندگاز چند ساعت ر بعد

 و حمام داشت.  ییاتاق و دستشو نیبزرگ بود و چند یل یخ الیو

 طبقه بود.  دو

غزل  یحال و هوا  نکهیبه شمال نداشت. فقط بخاطر  ا  یلیم  ادیآمده بود اما باربد ز نجایهم به ا قبال
 همسفر شده بود. هیو بق  اریعوض شود با خشا

 شدند.  الیشدند و وارد و ادهی ها پ نیاز ماش  یهمگ

 را صاف کرد و گفت:   شیصدا ار یخشا

 !میکن یبند   میتقس دیخب با-
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 متعجب گفت:  لدای

 ؟یای بند میچه تقس-

 داشت دو چمدان را با هم حمل کند جوابش را داد: ی که سع یدرحال برسام

اتاق پسرها هم تو   هی. دخترها تو کنهی م یبند میخواب تقس یواسه جا ار یخشا  نجایا میایهر وقت م-
 .گهیاتاق د هی

 گفت:  ضیمبل نشست و با غ یرو دیکشی که ناخنش را سوهان م یدرحال  سوگند

 اتاق! هیتو  میبچپ  یچند نفر دیهمه اتاق خواب و فالن و فالن آخر هم با  نیا-

 در جواب  سوگند گفت:  خاطره

 خانــم! انیخانواده م یاست واسه سال نو که همه دهیپارچه کش ل شونی  ها وسااقات یه یچون بق-

 نگفت.  یزی به خاطره رفت و چ ینامحسوس یچشم غره سوگند

  ال  یخ یز ه  یکنار  غزل بخوابد ول تواندیحداقل امشب م کردی م الیاش درهم بود. خاما چهره  باربد
 باطل! 

 گفت:  ار یخشا

 باال اتاق دوم. تمام! یطبقه رنیباال اتاق اول. دخترا هم م یطبقه  میری ، برسام و باربد ممن-

 

* * * * * * * * 

 

 از تخت ها خودش را پرت کرد و گفت:  یک ی یرو لدای

 !رمیمیم  یدارم از خستگ یوا-

 گفت:  شدیکه از اتاق خارج م یکوچکش را برداشت و درحال  یمسواک و حوله  غزل
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 م...مونده حاال! -

 دن  یاتاق قرار داشت برود اما با شن  یکه روبرو ییاز اتاق خارج شد و خواست به سمت  دستشو و
 باربد متوقف شد:  ی  عصب یصدا

 ؟ ی  چه سر و وضع  نیا-

و مسواک و حوله به دست  یو شلوارک  طرح دار نارنج  یمشک  یرکاب کیو به باربد که با  برگشت
 و گفت:   ستینگر

 ؟یگی م  یچ...چ-

کشاند و در را بست و   ییرا محکم گرفت و به داخل  دستشو  شیبه سمتش رفت و بازو یعصب  باربد
 قفل کرد و گفت: 

 ؟یگردی واسه خودت م  یبا شلوارک و تاپ و بدون روسر-

 و گفت:  اوردیکم ن غزل

 ! د...درسته؟یقجر موند یمگه؟ ت...تو تو دوره  هیچ-
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 کرد و گفت:  شتریغزل ب یفشار  دستش را دور  بازو باربد

 ! قایدق-

 درهم از درد گفت:  یابا چهره  غزل

 و...ولم کن باربد. د...دستم درد گرفت!-
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 وار گفت: و سرزنش  دی دستش را پس کش یناک با نگاه  غضب باربد

بعد من  ؟ ی...اصال بهش فکر کرده بودشد؟ی م یچ رونی ب اومدی برسام م  ای اری اگه االن جز من خشا-
ل   ینطوری و من فقط حق دارم ا ی هان؟ زن  من یکه متأهل یفراموش نکرد گرفتم؟ی به سرم م یچه گ 

 برانداز ت کنم اصال ت... 

"* 

 دختر امشب پاک زده بود به سرش! نیا

بود. آن هم  دنیبه بوس  یازیدهانش! چه ن یرو گذاشتی ساکتش کند خب دستش را م خواستیم
 ! جنبهی باربد  ب دن  یبوس

 یشتریانگار که تازه به خودش آمده باشد دستش را دور  کمر  غزل حلقه کرد و با شدت  ب باربد
 ! دشیبوس

"* 

 دختر امشب پاک عقلش را از دست داده بود. نیا

 .کردی دامون را فراموش م دینه؛ با اما

 .آمدی سوگند خوشش نم یصانه یحر ی از نگاه ها چون اصال آمدی با باربد کنار م  دیبا

 و بس! خواستی خودش م یباربد را فقط برا یهای مهربان

 او حسود است. ندینامش حسادت است بگذار بگو اگر

 : ار یخشا یشد و پشت  بندش صدا دهیور بودند که در کوبخود غوطه  ن  یریش یخلسه  در

 اونجا؟  یهست ابو؟ی یهو-

 از غزل جدا شد و داد زد:  لیمی کالفه و ب  باربد

 بنال! -
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 اون تو دو ساعته؟  ی کنی م یدار کاری کرد چ سی اسب! برسام خودُش خ گهید رونی ب  ایب-

  اریخاطره که طرف  صحبتش خشا یو بعد صدا  دیرا شن یی قدم ها یجوابش را دهد که صدا خواست
 بود: 

 شده؟ی چ-

 !رونی ب  ادینم کنه؛ی م  کاریچ  کنهیداره کوه م دونمی باربد رفته اون تو نم-

 متعجب خاطره:  یبعد صدا و

 !ییغزل خواست بره دستشو یباربد؟ ول -

 استفاده کرده!  نییپا  ییاز دستشو دیشا-

 گفت و ادامه داد:  یناگهان "آهان"  بلند  اری سکوت کردند که خشا شانیهر دو یاقهیدق

 ! کننیم  یبرسرخاک  یتو دارن کارها نیباهم ا نایا-

 هم فشرد و باربد داد زد: یچشمانش را محکم رو غزل

 ! اریالل شو خشا-

 : د یتوپ ار یخشا

برسام  بدبخت بگم بره    نیاز اول بگو من برم به ا ؟ییآخه تو دستشو  ن؟ینکرد دایجا بهتر پ-
 .گهید نییپا یی  دستشو

 خجل زمزمه کرد:  غزل

 آ...آبرومون رفت!-

 .امدی و خاطره ن ار یاز خشا ییصدا رگید

 رفتند. حتما

 دستش را دوباره دور  کمر  غزل حلقه کرد و مماس با صورتش نجوا کرد:  باربد
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 م؟یخب کجا بود-
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 ستبر باربد گذاشت و خجالت زده گفت:  ینهی س یرا رو دستش

 ب...باربد...-

 تمام کند *"  اما نگذاشت حرفش را باربد

 و گفت:  دیزور و عذاب خود را پس کش با

 ب...باربد بسه!-

 زمزمه کرد:  طاقتی ب باربد

 رو؟  طاقتی من  ب  ؟یمنو ببوس  یایب  یپاش  دیهمه وقت؟ االن با نیآخه ا-

 و گفت:  دیباربد را کوتاه بوس یبلند شد و گونه  شیپاها یپنجه  یرو غزل

 بسه باشه؟-

 و گفت:  دیعقب کش  لیمی ب باربد

 نباشه بعد برو خب؟  رونیب  یکس نمی من برم بب سایوا نجایتو ا-

 منگ گفت:  غزل

 چ...چرا؟ -

 اش کرد و گفت: حواله یاهانه ینگاه  عاقل اندر سف باربد
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 وضع؟  نیبا ا-

 غزل اشاره کرد و غزل هم حساب کار دستش آمد و ساکت شد. یهابا انگشت  اشاره به لباس  و

رو کرد به غزل و    ستیدر راهرو ن یمطمئن شد کس   نکهیانداخت و بعد از ا ینگاه رونی به ب باربد
 گفت: 

 برو!  ایب-

 خارج شد و وارد  اتاق دخترها شد. ییتکان داد و با عجله از دستشو یهم سر غزل

 زد و گفت:  یغزل پوزخند دنیبا د سوگند

 رون؟ ی ب یایکه ب یباالخره افتخار داد-

 خاطره گفت:  دیبگو ی زیغزل چ نکهیاز ا قبل

 با باربد خلوت کرده بودن!-

 گفت:  یبلند یناگهان منفجر شد و با خنده  لدای

 ؟ ییتو دستشو-

 ینگفت که سوگند با چشم غره یزیو به سمت  تختش رفت و چ  دیکش یق یکالفه نفس  عم غزل
 اش کرد از اتاق خارج شد.که حواله یوحشتناک

 با خنده گفت:  لدای

 ؟یی! تو دستشوینتلع یوا-

 داد. یخال  یجا لدایپرت کرد که  لدایبالشتش را به سمت   غزل

 گفت:  خاطره

"* 
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 * * * * * * * * * 

 

 چشمانش را گشود و گفت:  دهیترس  یسوت  بلند یصدا دنیشن  با

 چ...چه خبره؟ -

 که در اثر خواب دو رگه شده بود گفت:  ییبالشت فرو برد با صدا ر  یسرش را ز یعصب   خاطره

 وجود داره؟  یجز خش یبه نظرت مردم آزار-

 و گفت:  دیصورتش کش  یپتو را رو سوگند

 ! اریلعنت بهت خشا-

 تخت بلند شد و گفت:  یاز رو لدای

 زنه؟ی چرا سوت م -

 جوابش را داد:   خاطره

 ! یورزش صبحگاه-

 متعجب گفت:  لدای

 ! مدرسه است مگه؟اهللبسم -

 گفت:  غزل

 هم با مدرسه نداره! ی ف...فرق -
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 تخت بلند شد و گفت:  یاز رو و

 !ییدستشو رمی من م-

 گفت:  دیایپتو در ب ریاز ز  نکهیبدون  ا سوگند

 نشه! شبی مواظب باش مثل د-

 اما بدون توجه به سوگند از اتاق خارج شد. غزل

 

* * * * * * * 

 

 پشت  بندش داد زد: دوباره سوت زد و  ار یخشا

نگاه کردن به غزل پروانه برو!   یباربد به جا یدو سه چهار...سوگند ُشل نباش! خاطره تند تر...هو کی-
 دو سه چهار!   کی! نیخوبه آفر لدایباش!   داریبرســــام ب

 گفت:  حالی ب  برسام

ت! ساعت شش صبح کدوم از خدا ب یاَ -  اصال!  میکنیورزش م  میکه ما دار شهی م  داریب  یخبری تو روح 

 با خنده گفت:  لدای

 دوران مدرسه افتادم! اد  ی-

 داد زد:  ار یخشا

 حرف زدن تند تر!  یبه جا-

 کالفه داد زد:  باربد

 ! گشَنمونه!گهیبسه د-
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و زودتر از سوگند به سمت  باربد   دی د که غزل فهمو خواست به سمت باربد برو ستادیاز حرکت ا سوگند
 را گرفت و گفت:   شیرفت و بازو

 منم گ...گشنمه!-

 رفتار غزل گفت:   ری متعجب از تغ باربد

 شمال بهت ساخته ها! -

 تکان داد و گفت:  یبا خنده سر غزل

 ا؟ ی در می! ب...بعد  صبحانه بریلیخ...خ-

 گفت:  اریخواست جوابش را دهد که خشا باربد

 !یبازار سنت  میبر میخوای ما م نیشما بر-

 گفت:  سوگند

 ! ایبرم در خوامی منم م-

 گفت:  خاطره

 برن! خوانی اونا با هم م-

 گفت:  سوگند

 ؟ یتو زبون شون-

 رو کرد به باربد و گفت:  بعد

 ام؟ یمنم ب-

 خواست مخالفت کند که برسام گفت:  باربد

 سوگــــند!-
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 رفت.   الیمعروفش به سمت  و یُخرد نشود با همان چشم غره نیاز ا شتریب  نکهیا یبرا سوگند

 

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

 

 چشم دوخت.  ایدر به

 موج گوش سپرد.  یصدا به

 را استشمام کرد.   یساحل یهاشن  یبو

 را دوست داشت. ایدر

 نشست و گفت:  یتکه سنگ یرو

 ب...باربد؟ -

 به سمتش برگشت و گفت:  باربد

 جانم؟ -

 گوگوش افتادم!  ک  یاون موز  اد  ی ؟یدونی م-

 با لبخند آرام خواند:  باربد

 ی ساحل یهاشن -
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 ؟ یگفتیم  نُ ی... ایشن یها قلعه

 لبخند گفت:  با

 ؟ یدیاز کجا ف...فهم-

 به لب آورد و گفت:  یمغرور لبخند  

 !گهید گهید-

 مواج گفت:  یایبه در رهی تکه سنگ نشست و خ یکنارس رو باربد

 بزارم؟  یچ یرو پا  شبتیکار  د-

 لبو!  نیشد. ع سرخ

 . گریدارد! شوهرش بود د یبی قدم شد. اصال چه ع شیبار او بود که پ  نیآمد اول ادشی تازه

 داد: جواب

 !ییز...زناشو یفهی و...وظ  یب...بزار پا-

 ابرو باال انداخت و گفت:  باربد

 !هاکشمی پا پس نم گهیمن د یحاال که استارت رو زد گمی م-

 ُرَخش گفت:  میبه ن رهی باربد گذاشت و خ یشانه  یرا رو دستش

 ! یپا پس نکش! ت...تو شوهرم-

 .دیکش  یقینفس  عم  باربد

 کالفه بود.  انگار

 را به سمت  غزل برگرداند و گفت:   شیرو

 ؟ یفراموشس کرد-
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 شد.  رهیخ  ایباربد افتاد و دوباره به در یشانه  یاز رو دستش

 گفت:  یاز سکوت  نه چندان کوتاه بعد

اون رو   کنمی م یکه؟ ت...تو رو قبول کردم و د...دارم سع ینیبی ! م...مکنمیم  یدارم سع  ینه! و...ول-
 فراموش کنم. 

 در هم بود سوق داد و گفت:   شیهاکه سگرمه یسمت  باربد را به نگاهش

 ؟ یکنیکه؟ د...درکم م  یدونیس...سخته! م-

 ها هم کله خر نبود. آنقدر

 غزل انداخت و گفت:  یرا دور  شانه  دستش

 !کنمی درکت م-
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 تازه کرد و گفت:   ینفس

 ساحل! میا یب میخوای امشب با بچه ها باز م ال؟یو میبر-

 خوشحال گفت:  غزل

 دم؟ یگ...گفتن من نشن  یجدًا؟ ک-

 زد و گفت:  یلبخند باربد

 بخونه! یبزنه و خش تار یانگار قراره َبرسام گ-
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 و گفت:  دیخند غزل

 !گذرهی خوش م  ی ل یمطمئنم خ ولیا...ا-

 اش و گفت: دست انداخت دور  شانه  باربد

 ! نطورهیهم-

 

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

 

 آتش نشسته بودند. دور  

شان  را خورده بودند. شام 

که داشت  اریبه خشا لدای د،یکشی را سوهان م شیبود، خاطره ناخن ها لشیسرش در موبا سوگند
 یو باربد دستش را دور  شانه  دکری و برسام ساَزش را کوک م  کردینگاه م کردی را صاف م شیصدا

 . دندیخندی بلند م یبا صدا یو گاه زدندی غزل انداخته بود و با هم حرف م 

 خوشبخت!  یشده بودند مانند زوج ها درست

 گفت:  ار یخشا

 رو بخونم؟   یفروغ دونیمن از فر یپروانه -

 شروع به خواندن:   اریکرد و خشا تاریموافقت کردند و برسام شروع به زدن  گ یهمگ

 ی خواهم تو شو-

 دلم  محبوب  

 نرگس  من  چو

 من! یوانهید
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 شد.  رهیخ دادی گوش م یقیبه غزل که با لذت به موس باربد

 ُرخ من  تی رو-

 َره من  تیسو

 چو بهشت  یهست

 من یکاشانه 

 من... یپروانه 

 من... یپروانه 

 ؟چه کنم توی ب

 من؟ یمستانه

 تو شد  یآوا

 من ینغمههم

 من یالله یا

 دل  من یُبرد

 .کردی سوز داشت و آدم را غرق  لذت م شیصدا

 قرار گرفته بودند. ری سوگند هم تحت  تاث یحت یهمگ

شانیکه تمام شد تشو آهنگ  کردند.  ق 

 با ذوق گفت:  لدای

ّّ بد  ی خونی م زیچ هیصدات َخَفنه!  یل یخ- ّّ  م؟یقّر

 مغرور زد و گفت:  یکه به خود مغرور شده بود لبخند ار یخشا
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 چشـــــم!-

 کرد به برسام و گفت:  رو

 زاده! یدختر  مردم َپَکَرم کرده از شماع -

 کرد و گفت:  یاتک خنده  برسام

 ! یاوک-

 خواند:  اریزد و خشا  برسام

 دختر  مردم -

 کرده...  َپَکَرم

 کرده!از هر سال عاشق َتَرم  امسال

 خم شد و دم گوش  غزل گفت:  باربد

 وصف  حال  خودشه!  یکی نیا-
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 و گفت:   دیخند ینمک  غزل

 ! قایدق-

 و شاد شدند. دندیو رقص  زدند

 ! استیزیخوب چ ی الیخی ب  یگاه و
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* * * * * * * * * 

 

 خود را داشت.  یروال  عاد یروز بود که به تهران باز گشته بودند و زندگ سه

 شده بود البته به کمک  پدر  ُرز!  یخوانندگ  یمشغول رشته یبه تازگ  ار یخشا

 جدا از هم بود. شانیهااما هنوز اتاق  آمدندی بودند. با هم کنار م ی و باربد هم...عاد غزل

 رده بود.شام دعوت ک یشب طال آنها را برا  آن

 آنجا بود. شهیهم که مثل  هم ار یخشا

 شد و به سمت  عمارت رفت؛ باربد هم پشت  سرش.  ادهیپ  نیاز ماش غزل

 در را گشود. ه یکه انس دینکش یزنگ  در را فشرد. طول غزل

 لبخند گفت:  با

 جون! یس...سالم ا...انس-

 زد و گفت:   یلبخند هیانس

 .دیدم  در نمون  دیی بفرما دییبفرما  ن؟یسالم خانم؛ خوب هست-

کرد و پشت  سرش   یسالم و احوالپرس اریکنار رفت و غزل وارد خانه شد و با طال و برزو و خشا هیانس
 هم باربد کار  او را تکرار کرد.

 .دیرسی م  یبه نظر عصب برزو

 گفت:  طال

 چطوره؟  میکنی بچه ها شام حاضره اول شام رو سرو م -
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 رفتند.  یموافقت کردند و به سمت  سالن  غذاخور یهمگ

 شام نشسته بودند و مشغول  غذا خوردن. ز  ی م دور  

 .زدی نم یحرف برزو

 گفت:  باربد

 شده بابا؟  یزیچ-

 و گفت:  دیدست از خوردن کش برزو

 پسر؟ یکنی م  کاریچ یمعلوم هست دار چیه-

 متعجب گفت:  باربد

 شده مگه؟ یچ-

 هشدار داد:پوزخند زد و طال   برزو

 برزو جان آروم باش لطفا!-

 ناگهان داد زد:  برزو

 !کنهیکه عشقش بکشه م  یبرگشته هر کار کایاز آمر یاز وقت اقتیلی ب یپسره  نیآروم باشم؟ ا-

 اخم کرد و برزو ادامه داد: باربد

سال طالق داده اومد دست گذاشت رو خواهرش! حاال هم  کیرو کمتر از  یزن به اون دسته گل-
 !َدمیگفته دنبال کسب و کار جد دیبرگشته به نو

 هم خودکار بلند شدند. اریبلند شد که غزل و خشا یصندل یاز رو یعصب  باربد

 بلند و شمرده شمرده گفت:  یبا صدا باربد

 !خورم ی م یکه دارم چه ُگه دونمی من خودم م-
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 زد و گفت:   گرید یپورخند برزو

ت م یخوری م یچه ُگه یدار یدونی که م- طالق  غزل  کنمی نه؟ به جان  طال به جان  غزل از ارث محروم 
 مزخرفت! یهام یو تو بمون و تصم  رمیگی رو ازت م

 داد زد:  باربد

تم داشتم، اگه برگش یلیدل هیرو طالق دادم حتما   یدنی! من اگه سدارمیبابا دارم احترامت رو نگه م-
 دارم.  یل یدل هیحتما  فروشم ی داشتم، اگه دارم سهاَمم را م یلیدل هی
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 گفت:  یناباور و عصب برزو

  یایکه تو ب   دمیهمه واسه اون شرکت زحمت کش  نیمن ا ؟یسهام  شرکت رو بفروش  یخوای م-
ت رو بفروش   ؟ یسهام 

 تکان داد و گفت:  یتخس سر باربد

 بزنم! یق یبفروشم آموزشگاه  موس  خوامیبله! م-

 گفت:  ی فیضع  ینشست و با صدا یصندل  یناتوان رو برزو

 !نی آب بهم بد وانیل هی-

 را پر از آب کرد و به سمت  برزو رفت و به دستش داد.  یوانیدستپاچه ل غزل

 نگران گفت:  طال

 برزو جان؟  یخوب -
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 گفت:  ار یخشا

 ؟یی جا یاهدرمونگ میبر-

 و گفت:  دینفس سر کش کی را  وانیل برزو

 !ستین یازین-

 گفت:  یرو کرد به غزل و عصب باربد

 !میبپوش بر-

 خواست موافقت کند که برزو زودتر گفت:  غزل

 !مونهی م جان ی! همادی نم ییجاچیغزل ه-

 خواست داد بزند که طال گفت:  یعصب  باربد

 ! نینکن اتونیپدر و پسر یدعواها ی  برزو جان! غزل رو قاط -

 زد و گفت:  یپوزخند برزو

 خانم جان! یخبر ندار  یچیهه! تو از ه-

 ُگنگ گفت:  طال

 ه؟ یمنظورت چ-

 به باربد کرد و گفت:  یااشاره  برزو

 غزل عقد کرده!  دیآقازاده با زور و تهد-

 !الیخی ران و باربد...ب شدند و غزل نگ رهی و طال متعجب به او خ ار یخشا

 گفت:  غزل

 ب...باباجون... -
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 حرفش را قطع کرد و شرمنده گفت:  برزو

 ... یکه دامون رو عاشقانه دوست داشت ییتو کردم،ی شک م هان یزودتر از ا دیبا-

 فرود آمد و عربده زد:  زی م یباربد رو ُمشت  

 !د یو چه بدون  تهد دیغزل زن  منه؛ چه با تهد-

 گفت:  برزو

 مملکت قانون داره آقازاده!-

 

 _مست_شد؟ ی_شود_با_چای #نم

 127#پست_

 

 پوزخند زد:  باربد

  نیتونی رو امضا کرده شما نم یکوفت یخودش بله رو داده و اون عقدنامه   ت  یقانون داره؟ غزل با رضا-
 بابا!  نی کن یکارچیه

 اش زد و گفت: محکم به گونه  طال

 پسر؟  یشد  دیپل  نقدریا یتو ک-

 گفت:  غزل

 ب...بابا هم بد متوجه شده! ست؛ین  نیکنی ک...که شما ف...ف...فکر م یاونطور یچ یم...مامان ه-

 گفت:  برزو

  ینمک به حروم داره چه غلط یپسره نیا فهممی دختر جان نترس! من دو تا چشم پشت  سرم دارم م-
 !کنهیم
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 و گفت:  دی کش یق ینفس  عم غزل

 خودم با باربد ازدواج کردم. ت  ی م...من با رضا-

گلوله حرام  دامون   کیاو  دیاو سخن بگو هیاگر بر عل دانستی باربد را شناخته بود؛ م گری! ددانستیم
 . کندیم

 چرا دوست نداشت باربد را تنها بگذارد.   دانستی ...نمیطرف از

 داد زد:  یبلند یزد و با صدا یپوزخند باربد

تو دل   نیفرستاد  یاز حال  من؟ منو تو نوزده سالگ نیفهمی ا چه محاال من شدم نمک به حروم؟ شم -
  ایب  نیدم نزدم. گفت ینشد ول بمی نص یچ ی...از مهر و محبتتون هدمیدی دو بار شما رو م  یغربت؛ سال
من اون   یبود درست ول  یدختر  همکارمه، َاله و َبله! دختر خوب  ،ی  ازدواج کن دختر  خوب یدنیبرو با س

تو   یَچک زد  هی یدرکم کن نکهیا یبه جا  ؟یکرد کاری تو چ یغزله ول  ش  یم بابا؛ گفتم دلم پروز بهت گفت
  گهید بارنیا  یَبده؟ ُجرمه؟ اگه آره باشه، من ُمجرم! ول  یگوشم. چرا؟ چون عاشق شده بودم؛ بابا عاشق 

 به اجبار و چه به خواست  خودش!  ...چهمونهیبابا! غزل مال  منه؛ مال  منم م گذرمی نم

 نگفت.  یزیانداخت و چ  نییسرش را پا برزو

اما خدا   ستین  مانیپش شیخودش را گرفت که انگار از کارها  یاز ُاُبَهتش هم کم نکرد. طور یاذره 
 .گذردی ها که نم  زیدر دلش چه چ دانستیم

 .دادیطال را ماساژ م یهاشانه  ار یو خشا کردی م هیآرام گر طال

 غزل... و

 .کردی به باربد نگاه م  فقط

طالقشان هم   ل  یدوستش داشت؟ نکند دل  ؟یدنیآن زمان دوستش داشت؟ از قبل از ازدواجش با س از
 غزل بود؟

 گفت:  یاگرفته یو با صدا دیبه صورتش کش یدست باربد

 غزل! میبپوش بر-
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 شال و کاله کرد.  عیتکان داد و سر یسر غزل

 به دنبال  او روانه شد. یکوتاه  ی  عمارت را ترک کرد و غزل بعد از خداحافظ  ی بدون خداحافظ  باربد
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 در  اتاق را باز کرد.  آرام

 .دیتخت در حال  خواندن  کتاب د یرا نشسته رو باربد

 اش شد و کتاب را کنار گذاشت و گفت: وارد شد و در را پشت  سرش بست که باربد متوجه کامال

 شده؟  یزیچ-

 گرفته بود.  شیصدا

 بود که هنوز از دست  پدرش ناراحت است.  معلوم

 تخت نشست و گفت:   یسمتش رفت و کنارش رو به

 ؟ یخ...خوب-

 بدون درنگ جواب داد: باربد

 خوبم! -

 دهد.  صیتشخ توانستی اهش مرا از نگ   نینبود؛ ا خوب
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 را گرفت و گفت:  دستش

 نشو؛ ب...باشه؟ وونهید...د-

 : دهیَمنگ پرس  باربد

 ه؟ یمنظورت چ-

 زد و گفت:  یلبخند

 رو دوست ندارم! اتی وونگید ؛یچ یه-

 و مماس با صورتش گفت:  دیو غزل را سمت  خودش کش  دیدستش را کش باربد

 کنه؟ ی حالم رو خوب م یاالن چ یدونی م-

 حالت خوبه!  یگ...گفت-

 زد؛ هر چند تلخ! یلبخند

 غزل را نوازش کرد و ملتهب زمزمه کرد:  یگونه اشی نی نوک  ب با

من   یتو رو داشته باشم ول ستین   یراض ای دن نیتو ا چکسیداغونم...داغون  داغون! ه ستم؛یخوب ن-
 !زیهمه چ  یعن ی نیتو رو دارم و ا

 بگذرد. توجهی خاصش ب  یاز عالقهاز ابر نتوانست

 را نوازش کرد و گفت:  ششیباربد گذاشت و آرام ته ر یگونه  یرا رو دستش

 کنه؟ی ح...حالت رو خوب م  یچ  ینگفت-

دور تا دور  غزل را احاطه کرد   شیرا پشت  کمر  غزل حلقه کرد و او را به خودش فشرد و با پاها  دستش
 و گفت: 

 !ییمثل شمال و تو دستشو ؛ییهوی یهااز اون بوسه -

 انداخت که باربد زمزمه کرد:  نییزده سرش را پا   خجالت
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 غزل...-

 چشمانش گفت:  ی  به عسل  رهی را باال گرفت که باربد خ  سرش

 ؟ یکنی داغونم؛ آباَدم م-

 قدم شد********** شینکرد خود پ افتیغزل در یاز سو یالعملعکس  یوقت
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  یو کش و قوس دیاش را در هم کشپنجره بر صورتش، چهره  ر  ی حر یپرده یاز ال دیتابش  نور  خورش  با
 به بدنش داد. 

 و به بغل دستش چشم دوخت.  دیکش یاازه یخم

 .دادی منظمش خبر از خواب بودنش م یهابود و نفس  دهی به پهلو دراز کش باربد

جذاب تر   شیاز پ شیاش را ب شده بود و چهره ختهیر  اشی شان یپ یرو یرنگش کم یاقهوه یموها
 . کردیم

اش درهم شد و دوباره به حالت دراز  شکمش چهره  ر  یز دن  یکش ری شد اما با ت زی خ  میتخت ن یرو آرام
 کش برگشت.

 تمام  بدنش ُگر گرفت.  شبیآوردن د ادیبه  با

 شده بود.  خودیکامال از خود ب  شبید
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 کرده بود. خالف  شرع نکرده بود که؛ شوهرش بود! خوَدشی بگذار اصالح کنم؛ باربد از خود ب  ای

که در اثر خواب خمار شده بود  ییباربد گذاشت و آرام تکانش داد و با صدا یبازو یرا رو دستش
 گفت: 

 باربد؟ -

 چشمانش را باز کند گفت:  نکهیبدون  ا باربد

 هــــوم؟-

 فرستاد و گفت:   رونی ش را بنفس کالفه

 ب...باربد پاشو!-

 گفت:  یخش دار یرا باز کرد و با صدا  شی پلک ها یآرام ال باربد

 ؟یگی م یچ-

 ُج...ُجم بخورم.  تونمی باربد پاشو! د...درد دارم نم-

 شد و گفت:   زیخ  میتخت ن یرو  عیانگار تازه به خودش آمده باشد سر باربد

 دکتر؟  میکنم؟ بر کار ی چ...چ ؟یدرد دار-

 تکان داد و گفت:  ینف یسرش را به نشانه  غزل

 !شمیُمسکن بخورم خ...خوب م هی...ی-

 . اوردیُمسکن ب شیتخت بلند شد از اتاق خارج شد تا برا یاز رو عیسر باربد

و دوباره به اتاق برگشت و به غزل کمک کرد تا   ختیآب هم ر وانیل کیکرد  دا یُمسکن را که پ قرص  
 قرص را بخورد. 

 ! گذاشتیم ش یَ به الال یلی ل یادیز
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 زنگ خانه بلند شد. یکه صدا  دیبگو یزی چ خواست

 گفت:  کالفه

 ؟ یسر  صبح هیک نیا-

 رو کرد به غزل و گفت:  بعد

 ! ارهیخشا ادیبپوش به احتمال ز یدرست و حساب  زیچ هی-

رنگ    یمشک ی  رنگ و شلوار  راحت  ینارنج  شرت  یت دنیتکان داد و باربد هم بعد از پوش یهم سر غزل
 دوباره از اتاق خارج شد.

 را گشود. در

 جا خورد و متعجب گفت:  سی دو مأمور پل دنید با

 ن؟ یکار دار یبا ک -

 از مأمور ها گفت:  یکی

 !یباربد سپاه-

 گفت:  باربد

 خودم هستم!  دییبفرما-

 گفت:  یدوم مأمور

 ! نیایب  سیپل یبا ما تا اداره دیشما با-
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 گفت:  یعصب  یمتعجب و کم باربد

 ل؟ یبپرسم به چه دل شهی م-

 گفت:  یاول مأمور  

 .دیداریاتون نگه متو خونه دیرو با زور و تهد انی به ما گزارش شده که شما غزل مشکات-

 زد و گفت:   یعصب یپوزخند

 اش دارم؟تو خونه نگه دیبا زور و تهد دیهمسر  منه؛ چرا با انیغزل مشکات -

 : د یغزل را از پشت  سرش شن یصدا

 باربد؟  هیک-

 گفت:  دهی ترس  سیپل یمأمور ها  دن  یاز چارچوب  در کنار رفت و غزل با د باربد

 شده باربد؟  یچ...چ-

 از مأمور ها گفت:  یکی

 ن؟ یهست انیشما غزل مشکات -

 اومده؟  شیپ  یبله خودم هستم؛ م...مشکل-

 !دارندی شما رو عقد کردن و تو خونه نگهتون م دیبه ما گزارش شده که شوهرتون به زور و تهد -

 متعجب گفت:  غزل

و د...در کنار  شوهرم    نجای! م...من با خ...خواست  خودم استین...ن یزیچ نی نه؛ ا...اصال همچ-
 ه...هستم!

 ُمردد گفت:  سیپل مأمور

 خانم؟ نی مطمئن-
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 ب...بله!-
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 تکان داد و گفت:  یسر مأمور

 خوب، روز خوش! یل یخ-

 تکان دادند و آنها رفتند.   یو غزل سر باربد

 گفت:  یو عصب  د یمحکم در را کوب باربد

 ! کننیدشوُن مباز کار  خو نی دخالت نکن امی تو زندگ گمی م یکار کار  بابائه! ه-

 رفت.  شیبه سو غزل

 دستانش صورتش را قاب کرد و گفت:  با

 آروم باش! -

 گفت:  شیزد و بعد از َتر کردن  لبها  یعصب یپوزخند باربد

و   ارنیاز چنگم در ت ب خوانیام شدن دشمنم! از صد تا دشمن هم بدتر شدن؛ مآروم باشم؟ خانواده-
تیتقد یدو دست  !ناموسی کنن به اون دامون  ب م 

 داشت.  ی بی اما آرامش  عج غزل

 خونسرد زد و گفت:   یلبخند

 تونن؟ی م...م-
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 گفت:  باربد

 ؟ یچ-

 واضح تر گفت:  غزل

ت د...د...َدَرم ب توننی م...م-  ارن؟ یاز چنگ 

 ابروانش نشاند و گفت:  ان  یم یاخم  باربد

 ام رد بشن!جنازه  یاز رو نکهیمگه ا-

 با همان لبخند گفت:  غزل

 ؟یکنی م  یعصب یچرا خودُت ا...ا...الک توننین...نم گه؟یخ...خب د-

 و زمزمه کرد:  دیکش  یقینفس  عم  باربد

 .یگی درست م -

 آورد و گفت:  ن ییدستانش را پا غزل

 ا...امروز با تو!  یصبحانه   رم؛ی دوش بگ رمی م...م...من م-

 و دور شد. زد و از ا ی چشمک و

 لبان  باربد نشستند و زمزمه کرد:  یرو  یلبخند

 اد؟ یداره باهام راه م یجد  یجد یعنی-

 تکان داد و به سمت  آشپزخانه رفت تا صبحانه را دست و پا کند. یسر

 زنگ خورد.  اشی ها بود که گوش کی َپنک یرا  ختنی حال  عسل ر در

 کانتر برداشت.  یرا از رو یگوش

 سبز رنگ را لمس کرد. کون  ی و آ دیکش یانفس  کالفه لیموبا یصفحه  یرو  ارینام  خشا دن  ید با
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 ار؟ یبله خشا-

 !میباربد بدبخت شد-

 بود. یجد اریخشا یصدا

 گفت:  متعجب

 شده؟ی چ-

 گفت:  ار یخشا

 باربد!  مینشست اهیبه خاک  س م؛یباربد بدبخت شد-

 گفت:  یعصب

 !گهید  حرف بزن د-

ماه  که با هم رابطه   هی نایغزل به خاطره درخواست ازدواج داده. پسر ا ی  دامون فرخ؛ دوست پسر  قبل -
اون و   نی ب  یبا دامون ازدواج کنم هر چ خوامی کفش که من م هیدارن. خاطره هم پاُش رو کرده تو 
  شیپ یهفته چند نیمشکوکم؛ هم یلیباربد من خ  یول دونهی نم  یزی غزل بوده تموم شده. بابا فعال چ

 داشته باشه! یانکنه نقشه َپقشه گمی شد. م قهیبود که باهات سر  غزل تو شرکت دست به 

 و گفت:  دیبه گردنش کش یکالفه دست باربد

 دونه؟ی خسرو خان نم  یگفت-

  یناسشی اش رو که مچون دامون و خانواده  کنهیاگه بفهمه مطمئنم استقبال م ی! ولدونهی نه نم-
 سرشانَسن!

 نشست و کالفه گفت:  ینهار خور ز  ی م ی  صندل یرو

ل نم ی! فعال قطع کن ببدیموضوع  جد  هیهر روز -  . رمیبه سرم بگ دیبا یچه گ 

 باشه داداش فعال! -
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 : د یغزل را از پشت  سرش شن یانداخت که صدا زی م یرا رو یگوش

 باربد؟ -

 شد.  رهیبود خ  شیغزل که درحال  خشک کردن  موهاو به  برگشت

 نفس!  نی! تا آخردیجنگیبکند که غزل را از دست دهد. م توانستی فکرش را نم یحت

 جونم؟ -

 برداشت و گفت:  یقدم غزل

 ؟یزدی حرف م یداشت  یب...با ک-

 نگاه گرفت و گفت:  باربد

 !اریخشا-

 باربد نشست و گفت:  یروبرو   ی  صندل یرو غزل

 گفت؟ ی م  یخب؟ چ-

 واست؟  زمی بر دهیدم کش ی! چایشگی هم یهاحرف  ؛یچ یه-

 شد. ی چا ختن  یتکان داد و باربد به سمت  گاز رفت و مشغول  ر یسر غزل

 .کندی را از ش پنهان م  ی زیباربد چ دانستیم

 چه بود را؛ خدا داند و بس!  اما



 مست شد  یشود با چا ینم

246 
 

 

* * * * * * * * 

 

 فرود آورد و داد زد:  زی م یُمشتش را رو یعصب  شاهپور

ته   یاش! چدختر عمه ؟ی؛ اونم ک گه؟ید یکی سمت    یری چرا م یهنوز اون رو دوست دار یوقت- تو سر 
 دامون؟

 گفت:  الی خیاما ب دامون

 شوهر داره! گهیبسوزم که! اون د  دیتو َتب ش نبا رم؛ی زن بگ  یبعد از عمر خوامی م ؛یچ یه-

 گفت:  شاهپور

ت هست! تا د یگیر هیتو  دونمینه! من م-  یغزل غزل؛ االن چ یگفتیم  یرفتی راه م  روزیبه کفش 
 عوض شده؟ آفتاب از کدوم طرف در اومده جناب  فرخ؟ 

 کاناپه بلند شد و گفت:  یاز رو دامون

 ! یخاطره وثوق ی  خواستگار رمیهفته م نیهم یمن جمعه  یای و چه ن یایچه ب-

 !!تمام

 پشتش را کرد و از اتاق  کار  پدرش خارج شد. و

 .دهندیدر مغزش جوالن م یدیکه چه افکار  پل  داندی م خدا

 زمزمه کرد: رفتی م نییکه از پلکان پا  یحال  در

ت! یتا آوار شم رو  امی! مانیغزل مشکات  امیدارم م-  سر  تو و اون شوهر  الدنگ 

 

* * * * * * * * * 
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 آموزشگاه متوقف شد. یجلو

 کمربندش را باز کرد و گفت:  غزل

 م...مراقب  خ...خودت باش! -

 و گفت:  دیاش را بوس خم شد و گونه باربد

 دلم! ز  ی عز نطوریتوام هم-

 شد و به طرف  آموزشگاه رفت.  ادهیپ  نیاز ماش  یکوتاه  ی  زد و بعد از خداحافظ یلبخند  خجل غزل

  شتر یپدال  گاز نهاد و با سرعت  هر چه ب یرا رو شیمطمئن شد غزل وارد  آموزشگاه شده؛ پا یوقت باربد
 به سمت  شرکت  دامون فرخ راند. 

 .گذاشت یحقش را کف  دستش م دیبا امروز

 آرامش نداشت که! قهیدق کیسحر  یکله از

 از دامون  سمج! نیاش و ادر  خانه  فرستدیاز پدرش که مأمور م آن

 شد. ادهی را متوقف کرد و پ  نیشرکت ماش  یجلو

 است!  یو زمان شاک  نی بود از زم  انی که ع داشتی قدم بر م یطور

 .دادی اما غزل را نم دادی . جان مدیجنگی غزلش کنارش نباشد. اما او م  خواستندی که م یو زمان  نیزم

 در  اتاق دامون بود. یجلو  گرید یق یساختمان  شرکت شد و تا دقا وارد  



 مست شد  یشود با چا ینم

248 
 

 است در را بدون  در زدن باز کرد.  دهیسالخورده که معلوم بود خواب  ی  توجه به منش  بدون  

 نشسته بود. زشیپشت  م دامون

 باز و بسته شدن  در سرش را از انبوه  اوراق گرفت.  یصدا با

 چرخ داَرش داد و گفت:  ی  را به صندل اشهیزد و تک  یباربد پوزخند  دن  ید با

 ؟ یعرض کن کیتبر یدرسته؟ اومد رسهی خبر ها زود م-

 گفت:  یعصب  باربد

خدا   دیبا اوردمی ن نیی ات رو پاکه تا االن نزدم َفک نیهم ؟یدو هزار یکه یمرت  یکنی بلغور م یدار یچ-
 ! یرو شکر کن

 بود.  یگریزمان  د تر از هر لکسیاما ر دامون

 بلند شد. یصندل یاز رو آرام

 را دور زد و به سمت  باربد رفت. زیم

 ُکت  باربد را پاک کرد و گفت:  یخاک  رو یشی و نما ستادیا شیجلو

 .گهید میشیم  لیفام مینباشه دار ی. هر چ یآروم باش  دیبا-

 : دیقفل شده غر یفک ان  یاز م باربد

 به نفعته! ر؛ی ام فاصله بگاز خانواده  که،ی مرت-

 !یسپاه فهممی رو نم تتیعصبان  ل  ی دل خوام؛یمن خاطر  خاطره رو م -

 اش را سمت  دامون گرفت و گفت: زد و انگشت  اشاره  شی به موها یچنگ باربد

 ! ستیبا احساسات  خاطره راهش ن  یمرد...باز ستیراهش ن   نیا یول ه؛یدردت چ دونمی من که م-

 زد و گفت:   یگریپوزخند  د دامون
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 از غزل!  ریبه غ  یکنم...با کس یزندگ خوامی من گذشتم؛ م-

 شد:  قهیبه  دست

 !کهی مرت ارین  فتی اسمش رو به زبون  کث-

 پنجره گفت:  رون  یب یبه منظره رهی پشتش را به باربد کرد و خ دامون

 !نی ندارم؛ شما هم نداشته باش یمن با شما کار-

 جان  خودش!  آره
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 لبانش را تر کرد و گفت:  باربد

 فکر نکن که دست برداشتم!  یول  رمیاالن م-

 خارج شد. ییپشتش را کرد و اول از اتاق و بعد از آن شرکت  کذا و

پشت  خط    دینو یصدا  دهیرفت، به بوق  دوم نرسرا گ دینو  یشماره شدی م نشیکه سوار  ماش یحال  در
 انداخت:  نیطن

 جانم؟ -

 کمربندش را بست و گفت:  باربد

 جور شد واسه سهامم؟ یمشتر-

 آمد:  دی نو  ق  ینفس  عم یصدا
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 باربد؟  یمطمئن -

 داد زد:  یعصب  باربد

له دارم تو  نیاز زم  یکاف یبه اندازه  کردم؟ی م یکار نی مطمئن نبودم همچ- نرو  گهید  یکی و زمان گ 
 ام!ُمخ  نداشته  یرو

 شد:  میتسل دینو

ت رو م میداشت  ی! قبال باهاش همکاریخوب بابا؛ هار شده باز...آره جور شد. کمال یل یخ-  ! خرهی سهام 

 کن.  اشکسره یجلسه   هیخوب. تو  یل یخ-

 خودم برم؟ -

 آموزشگاه. یابرم دنبال کاره  دیآره خودت برو دنبال کارهاش من با-

 َمد  نظرت هست؟  ییجا-

 کردم. دایواسه شروع پ کی ساختمون  کوچ  هیآره -

 ؟ یُمَدرس دار-

  یمیتا هی تونمی م ادی برسام رو هر چند ازش خوشم نم  تاریغزل هست. واسه گ انویخودمم، پ ولنیو-
 ؟یندار  ی. فعال کارکنمی م یکار هیهم  اشهی. بق ارمیب

 نه داداشم؛ مراقب  خودت باش. -

 نگفت و تماس را قطع کرد و استارت زد.  یزی چ گرید باربد

 دامون هم شده بود قوز  باال قوز!  نیا

 

* * * * * * * * * * 
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 گفت:  یعصب   خاطره

. مگه کنهیبه دامون فکر نم  گهیها از هم جدا شدن؛ غزل عاشق  باربد  داون ه؟یتو مشکلت چ  اریخشا-
 ار؟ یخشا یکنی ها فکر م یقجر ن  ی رم؟ چرا ع من دل ندا

 تر گفت:  یعصب  ار یخشا

منم سبک   خورهی به درد  من نم نی میس ی. خاطره تو گفت خوامی چون من صالح  توئه احمق رو م-
که دامون  گمیو گذاشتمش کنار. االن من به تو م خورهی به دردم نم  یگی راست م  دمیکردم د نیسنگ

 .خورهی به درد  تو نم 

 به جانب گفت: دستانش را بغل گرفت و حق  طرهخا

 یبچه  هیمتأهل بود و  نیمیداشتم. چون س یمنطق  لیچون دال خورهی به دردت نم  نی میمن گفتم س-
که به دردم   یبهم بگ ینداره که بخوا یرادیو ا بیع چیدامون ه یشش هفت ساله داشت. ول 

 . خورهی نم

 ست؟ ین یاقانع کننده ل  یغزل بود دل  یاون دوست پسر  قبل-

 شانه باال انداخت و گفت:   خاطره

و اگه االن با دامون بود  دونمش یام م. مثل  خواهر  نداشتهزهیعز یلیغزل واسه من خ نیبب ست؛ینه ن-
. غزل فراموشش کرده و به  نیاما بب شدمی م  یاحساس یکه با دامون وارد  رابطه  دمیخندی به گورم م
هفته با   ن ی. آخر همگذرمی که دوسش دارم نم یتو از کس منطق  ی ب  د  یل بسته. منم بخاطر  عقاباربد د
حرف    ی برا ییها هم قبول کردن. جا. به بابا و مامان هم گفتم و اونیخواستگار انیاش مخانواده 

 . اریخشا مونهی نم  یاضافه باق
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 رنجور گفت:  ار یخشا

 بکن.  خوادی گه دلت م  یحرف  من شد حرف  اضافه؟ باشه؛ هر کار-

 و گفت:  دیدهانش را کش پ  ی ز یشینما

 .زنمی نم یحرف گهیمن د-

 . دیاز اتاق  خاطره خارج شد و در را محکم به هم کوب و

 تختش نشست و زمزمه کرد: یرو یعصب   خاطره

 باهاش بد حرف زدم.-

 بود.  نطوریهم  مطمئناً 

 باربد را گرفت.  یشماره  شدیم  ری که از پلکان سراز یدرحال  اریآن سو خشا از

 انداخت:  نیباربد پشت  خط طن یصدا د یبوق  چهارم که رس به

 ار؟ یبله خشا-

 ؟ ییکجا-

 ؟ یداشت ی. کارکنمی م فیآموزشگاه رو رد سیتاس  یدارم کارها-

 گوش دروازه! هیگوش در  هیبا خاطره حرف زدم؛ اما -

 منم کارساز باشه. یدهایفکر نکنم تهد-

 د؟ یتهد-

 حضرت  آقا! دن  یرفتم د-

 : د یپرس مشکوک

 دامون؟-
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 ! یهر کوفت-

 اد؟ ی از دستمون بر م یچه کار ؛یخواستگار  انیآخر  هفته م-

 برم دنبال  غزل.  دیبا  کنمی ! من فعال قطع میچ ی! واقعا هیچ یه-

 خوب؛ فعال!  یل یخ-

 کرد. را قطع   یگوش و

 

* * * * * * * * * * 

 

انداخت و   یبود نگاه رهیخاموش خ  ونیگذاشت و به باربد که به تلوز یعسل ی را رو  یچا ی  نیس غزل
 گفت: 

 ب...باربد؟ -

 گرفت و گفت:  ونیاز تلوز نگاه

 جانم؟ -

 نشست و گفت:  کنارش

 شده؟ یزی چ...چ-

 و گفت:  دیکش  یقینفس  عم  باربد

 .کنهی خاطره داره ازدواج م-
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 با لبخند گفت:  غزل

 ...یجور هی...ی...یخوبه...مبارکش! ب...باربد تو حالت   یل یکه خ نیخب؛ ا...ا-

 حرفش را قطع کرد و بدون  مکث گفت:  باربد

 غزل! کنهیداره با دامون فرخ ازدواج م-

 .ستادیا زمان

 برد. ادیو تاک کردن را از  کیت  یوارید ساعت  

 .آمدی و نم  رفت ی نم  ینفس

 چه بود؟ گری د شیهادست  لرزش

 ها دروغ بود؟  ای آن همه دوستت دارم ها و برو و ب یعنی

 زد.  بیخود نه  به

 دختر جان؟ ییگویم چه

. تا آخر  عمر که  گریکند د  یزندگ  دی. آن هم بایکه ولش کرد ی. تو بودیدیکه پا پس کش یبود تو
 مجرد بماند.  تواندی نم

حد   نیخاطره؟ نه نه! تا ا  یاست روبه او دست گذاشته یک یچرا خاطره؟ نکند...نکند بخاطر  نزد اما
 تواند؟ یکند. م یدختر  جوان باز کی پست شده باشد که با احساسات   تواندی نم

 باربد به خودش آمد:  یصدا با

 غزل؟-

 گفت:  حواسیرا باال گرفت و ب   سرش
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 ها؟-

 کالفه گفت:  باربد

 تو هنوز... -

 حرفش را قطع کرد و گفت:  غزل

 رو بخور س...سرد شد!  اتیی چ...چا-

 کالفه تر گفت:  باربد

 !!یغزل تو هنوز دوسش دار-

 را پشت  گوشش فرستاد و گفت:  شیموها غزل

 ... یعنی...یندارم! -

 و گفت:  دیکش یق یعم  نفس  

ف...فنجانت رو    یرو خورد اتیی ! چ...چاادیام خوابم مخ...خسته ؟یب...بس کن  شهی ب...باربد م-
 ! ریب...بشور! ش...ش...شب بخ 

که غزل  دیمبل بلند شد و خواست به سمت  پلکان برود که باربد مچ  دستش را گرفت و کش  یاز رو و
 افتاد.  شی پاها یرو

 ؟یکنی م  کاری چ...چ-

تو باشه، فقط    ینفهمم و فقط نگاهم رو  یچی از سرم بپره، ه کن مست شم! هوش یشرابم باش! کار-
 شراب وجودت منو حل کن! یغزل! منو حل کن، تو اتی هات، همه چتو...چشمات، لبات، مژه

 چشم دوخت. یعسل یرو یچا یهااز ش گرفت و به فنجان  نگاه

 مکث کرد و دوباره نگاهش را سمت  چشمان  باربد سوق داد و گفت:  یکم
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تا   یتوش و حل کن یزیدو تا ح...جبه قند بر دیساده ام که با یچ...چا هیب...باربد!  ستمیشراب ن -
ر...رفع   یباشم برا یالهیتونم وس یکنم، فقط م  یات نمشه! مثل ش...شراب وسوسه  نیری ش...ش
 کنم باربد!  یات! مستت ن...نم یخستگ

 به چشمانش خش دار زمزمه کرد:   رهیخ

 مست شد؟"  یبا چا شهی نم-"

 غزل سکوت کرد و باربد *"گفت:  و

دارم جون   یدونی دوست دارم دختر! م یل یام رو خساده ی. من چاخوامیتو رو فقط واسه خودم م-
  یبه بعد تو نیاز ا  دیبا نکهیما. ا یتو خانواده ذارهی اون الدنگ داره پا م نکهیاز ا دمیم

  یه روزیو دم نزنم که  نمینحسش رو بب  یه یسا دیبا شهیها همباشه. سال نو، مناسبت  هامونی مهمون
تو   کسچیکه ه  ی. زندمیکه ُمردم تا بهش رس  ی. زندمیکه واستش جون م یدوست پسر  زنم بوده. زن

 دختر؟ یکنیداشته باشمش! درکم م خوادی سگ مصب نم یایدن نیا

 و زمزمه کرد:  دیاش را بوس را با دستانش قاب گرفت و آرام گونه صورتش

 ! یتو منو داشته باش خوادی نم  ایدن-

 من دارمت!  یول-

 به او گفته بود را تکرار کرد:   یکه باربد روز یالبخند زد و جمله غزل

 ! زی همه چ یعنی نیو ا-
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 ؟ یعاشقم-

 و گفت:  نییسرش را انداخت پا غزل

 د...دوستت دارم! -

 بود. نیچن نیهم ا واقعا

 .دادی در قلبش جوالن م یکوچک یمدت به او عادت کرده بود و حس  عالقه نیا در

 بود.  یمیقد یدفتر خاک خورده کی گرید دامون

از آن  او نبود. اصال  گریبود. اما د  یکه بسته بودتش. دامون مرد  خوب شدیم یکه چند ماه یدفتر
 را بچشد؛ نه با دامون!  یو زندگ یبود که با باربد طعم خوشبخت  نیسرنوشتش ا دیشا

 را ناز کرد.  شیموها باربد

 .دادیجان م  سوانش یگ یبرا

 آموزشگاه! ی کارها ی  امروز رفتم پ-

 با ذوق گفت:  غزل

 شد؟ یب چخ...خ ؟یج...جد-

  رمیهفته هم م نیبستن قولنامه! تو هم یبرم برا خوامی رو قبول کردم. فردا م  کی ساختمون  کوچ هی-
 . رمیگی رو م  یق یمجوز  آموزشگاه  موس

 ؟ یا...اسمش فکر کرد یدرباره -

 نازک کرد و گفت:  یپشت  چشم  باربد

 خب معلومه غزل! خواد؟ی فکر کردن م-

 متعجب گفت:  غزل

 غ...غزل؟ -
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 . خورهیبه کارمون م اشیآره. هم اسم  توئه و هم معن-

 )غزل=شعر و ترانه( 

 تر شد و گفت:  قیعم  لبخندش

 کنم؟ی م سیا...اونجا ت...تدر امیبه بعد م نیاز ا یعنی...ی-

 .کنمیهم جور م هیهم برسام. باهاش حرف زدم قبول کرد. بق تاریمن، گ لنیتو، و  انوی ! پنطورهیهم-

. چ...چکامه هم زنهی ت...تنبک م  اینی هام هستن. ح...حامد عل  یم...من چند تا از هم د...دانشگاه-
 باهاشون ص...صحبت کنم؟ یخوای . مزنهی تار مس...سه

 چرا که نه!-
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 سرخ  درون  دستانش زد و گفت:  ب  یبه س یگاز لدای

 ن؟ یبا آموزشگاه در چه حال -

 مبل  تک نفره نشست و گفت:  یرو شی روبرو غزل

  هیبق س؛ی ت...تدر یح...حرف زدم برا هامونیدانشگاهباربد مشغوله...م...جنم با چند نفر از ه...خم -
 .کنهیرو هم باربد ج...جور م 

 زد.   بیاز س یگریتکان داد و گاز  د یسر لدای
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 گفت:  یاانه یبا لبخند  موز غزل

 چه خبر؟  اریا...از خشا-

 زد و گفت:  یپوزخند لدای

 که! کنهی آقا با رز خوشه ما رو نگاه نم-

 متعجب گفت:  غزل

 ب...با رز؟ -

رو   اریآهنگ  خشا نیها! رز هم داره متن  اولحرف   نیو ا یقی رز رفتن تو کار  موس  یبله! با بابا-
 !سهینویم

 گفت:  غزل

 !گهید ی  ک...کار یخب رابطه -

 زد و گفت:  یپوزخند لدای

  یول میبا هم رل بزن میبتون  کردمی فکر م  هی. دروغ چاومدی خوشم م  یلیخ  اریغزل من اولش از خشا -
نسبت به من نداره  یاون حس نکهی. هم امیخوری اصال به درد  هم نم  دمیدقت که کردم د کمی

. پشتش هم به پدربزرگ  شهی م یم ی و زود صم رهیگی گرم م یل یمطمئنم. بعدش هم اون با دختر ها خ
زود   یرابطه هیوارد   خوامی ! من نمیکار  مناسب یو نه حت ین یداره و نه ماش یاو پدرش گرمه! نه خونه 

دارم. نه   ازین تی داداشم! من به حما زدانی باشه که پشتم باشه. درست مثل  یک ی خوامی گذر بشم. م
! ی  آدم  نیهمچ هی اریاخش  ی. ممکنه بهت بر بخوره ولاشی زندگ ی  که باهام الس بزنه و بره پ  یبه کس

شده بود؟ بعدش فراموشش   ن یمیبه اسم  س یخانم  هیکه عاشق  یگفتی غزل؛ مگه نم ستین  بندیپا
بهتره!  یل ی خ میبمون  یواسش راحته غزل. همون دوست  معمول  یلیها ختموم کردن رابطه  یعنیکرد! 

 !  میخوری بست مآخرش به بن  میاگه وارد  رابطه بش دونمیچون م

 شد.  ساکت
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  دی. شابد هم داشت یهااخالق  یسر کیبود  ی هر چقدر آدم خوب و مهربان  اری با او بود. خشا حق
 انگشت شمار اما مهم! 

  یبا احساساتش کار  خوب یمانده است. باز یباق  شی بعد از پدر و مادرش فقط برادرش برا لدای
 ! ستین

 تکان داد و گفت:  یسر غزل

 !یکنی م دایات رو پ...پ...پشدهگم یمه ین...ن یروز هیح...حق با توئه؛ مطمئنم -

 نگفت.  یزیچ گریزد و د  یلبخند  تلخ لدای

 مبل بلند شد و گفت:  یاز رو غزل

 !شمونیش...شام بمون پ -

 خواست اعتراض کند که غزل زودتر گفت:  لدای

آموزشگاه رو   یهابا ب...باربد برنامه  ادیب خوادی. ب...برسام هم مشمی که د...دلخور م ارین...نه ن-
 کنن. ت...توام بمون! ستیر...راست و ر

 گفت: تکان داد و  یناچار سر لدای

 پس من به داداشم زنگ بزنم. -

 شام کند.  یبرا یزد و به سمت  آشپزخانه رفت تا فکر  یلبخند غزل
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 همه!  ل  یگرفت که کتلت درست کند. هم راحت بود و هم باب  م می تفکر تصم  یاز کم بعد
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 به کار شد و شروع کرد به گرفتن  مواد  کتلت.  دست

کرد و   یاتک خنده  زندیغزل به به مواد  کتلت چنگ م دن  یوارد  آشپزخانه شد و با د لدایلحظه  همان
 گفت: 

 اوه اوه؛ کد بانو! -

 زد و گفت:   یلبخند غزل

 ؟یزد  امیپ زدانیب...به -

 هم فشرد و گفت:  یمثبت رو یرا به نشانه شیهاپلک لدای

 نگفت امشب با دوست دخترش قرار داره! یزیاهوم؛ چ-

 گفت:  غزل

 ؟ یجد-

 ه؟یاهوم! حدس بزن ک-

 متعجب گفت:  غزل

 شناسم؟ی م...م-

 تکان داد و گفت:  یسر لدای

 صد در صد! -

 ه؟یمن ح...حدس زدنام ا...افتضاحه بگو ک لدای...ی-

 پر شور گفت:  لدای

 حافظ!  یآنال ؛یلیخواهر  آرا-

 بند آمده گفت:   یمتعجب با زبان غزل
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 ن...نه!-

 !کنمی رو م هاش س یدونه دونه گ م، یش  لیفام یلیدرصد فکر کن منو آرا هیآره! -

 .دیپشت بند  حرفش خند و

 و گفت:  دی کش یق ینفس  عم غزل

و   یل یکنه که آرا یبه من مثال چ...چوقول ادیکرده بود ب...ب جیرو بس  یب...باربد اون موقع آنال-
 د...دامون با هم بودن.

 اش قطع شد و آرام گفت: خنده لدای

 باربد... دی غزل؛ شا ی  دختر خوب -

 و در همان حال گفت:  دیرفت تا دستانش را بشو ییشو به سمت  ظرف  غزل

 !الیخی بهش ص...صحبت کنم! ب...بر...راجع  خوامی نم-

 باربد:  یو بعد صدا دیرا شن  دیچرخش کل  یلحظه صدا همان

 گرفتم واست! یچ نیبب  ا یغزل ب-

 

 _مست_شد؟ ی_شود_با_چای #نم

   140#پست_

 

 دستانش را شست و در همان حال گفت:  عیسر

 اومدم!-

 نگفت.  یزیکرد و چ یاتک خنده  لدای
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 هم آرام پشت  سرش روانه شد.  لدایپا تند کرد و از آشپرخانه خارج شد؛  غزل

 ست  باربد متعجب گفت: در د یرنگ  یقفس  کوچک و آب دن  ید با

 ه؟یچ نیا...ا-

 از قفس خارج شد. یرنگ  دیملوس و سف یگذاشت و درش را باز کرد که گربه نی زم یقفس را رو باربد

 و گفت:  دیو به سمت  گربه رفت و آن را در آغوش کش دیاز سر  ذوق کش یغیج غزل

 هام؟م...من عاشق  گربه  یدونستی ا...از کجا م -

 و گفت:   دیبه پشت  گردنش کش یدست باربد

 !گهید گهید-

 به سمت  غزل رفت و گربه را از او گرفت و گفت:  لدای

 چقدر نازه! ؛یاله-

 به سمت باربد برگشت و گفت:  غزل

 ه؟ یاسمش چ...چ-

 گفت:  باربد

 ملوس! بده؟ -

 شده بود گفت:  رهیگربه خ که با عشق به  یگرفت و در حال  لدایگربه را از  غزل

 ق...قشنگه! امی ل ینه؛ خ-

 و گفت:   دیبه سمتش رفت و سرش را کوتاه بوس باربد

 مبارکت! -

 ! یباربد؛ و...واقعا م...مرس  یم...مرس-
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 نگفت.  یزیزد و چ  یلبخند باربد

 !کنندیم یگریکه تشکر را جور  د فهماندی حضور نداشت به غزل م نجایا لدای اگر

 برسام زنگ زد تو راهه! رم؛یدوش بگ هیمن برم -

 نگفت و باربد هم به سمت  پلکان رفت. یزیتکان داد و چ یسر غزل

 رو به غزل گفت:  لدای

 دوستت داره ها بال؛ قشنگ معلومه! یل یخ-

 نگفت.  یزیسکوت کرد و چ  غزل

 .دیباریباربد م یبا او بود. عشق و جنون از رفتار ها حق

 : دوباره گفت  لدای

 . تو با ملوس خانمت خوش باش!کنمی کتلت ها رو سرخ م رمی من م-

 نگفت.  یزی به او کرد و چ ینگاه قدردان غزل

 بعد کتلت ها سرخ شدند.  یقیدقا

 از حمام آمد.  باربد

 . دیهم سر رس برسام

 ملوس متعجب گفت:  دن  یبا د  برسام

 ن؟ یدیگربه خر-

 در جوابش گفت:  لدای و

 کرده!  زیباربد غزل رو سورپرا-
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از مبل ها نشست که غزل  یکی  یباربد کرد رو یحواله ینگاه  معنا دار نکهیزد و بعد از ا  یسوت برسام
 گفت: 

 !نیب...بعد به کار هاتون برس  میش...شام حاضره؛ ا...اول شام بخور-

 سرو شد.  لدا یبرسام و  یها یبازو باربد موافقت کردند و شام با مسخره   برسام
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 آموزشگاه! یبرا دنیاز شام برسام و باربد شروع کردند به نقشه کش بعد

 هم با ملوس مشغول بود. لدای

گذاشت و   یعسل  یرا رو  ینیرفت و س منی به سمت  نش ین یری و با ش ختیر ی چهار استکان چا غزل
 شد. رهینشست و با لبخند به ملوسکش خ  لدایکنار 

 .شانیهاکردن ویم ویم یبرا دادی ها بود. جان مطال به باربد گفته بودند که عاشق  گربه  ایبرزو  حتما

 کرد و گفت:  ی"هوم"  کشدار باربد

 . میها رو بر طرف کن یکم و کاست خونمیمدرس ها رو م  ست  یدور ل هیخب پس حله؛ -

 خواند:  شی کاغذ  روبرو یو غزل هم به آنها جلب شد و باربد صدا صاف کرد و از رو  لدای توجه

تار چکامه  سه ا،ینی تنبک حامد عل  ،یبرسام صادق  تاریگ  ،یباربد سپاه ولنیو  ان،یغزل مشکات انو یپ-
 . یساره فاضل والینورسته، و ژنیسنتور ب ،ینژاد، تار محسن حسنفرح 

 کرد و گفت:  یمکث

 ! فونیاز جمله عود و فلوت و ساکس گهیو چند تا ساز  د میندار یساز دهن م،یلی متک نجایتا ا-
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 گفت:  لدای

 باهاش صحبت کنم.  تونمیم  ده؛یرو د  یکامل  ساز دهن یداداش  من دوره -

 داشت.   ازی ن روی نداشت اما موافقت کرد چون واقعا به ن یل یچنانچه م باربد

قرار شد برسام   شانیهامیو تا شانیهااز مدرس ها و حقوق  یسر کیکردن   ستیاز راست و ر بعد
که در   یآموزشگاه ر  یصحبت کند. از آن سو غزل به مد شی از آشنا ها یک یبا  یورود  یتابلو یفردا برا
 شآموزشگاه دل ر  ی از آمدن معذور است و چنانچه مد گریزنگ زد و گفت که د کردی م  سیآن تدر

  تیموفق ی آرزو شیرا از دست دهد قبول کرد و برا یاار کشتهمدرس خوب و ک نیهمچ خواستی نم
 کرد.

 آن دو رفتند. رساندیداد که او را م شنهادیپ لدای هم عزم رفتن کردند و برسام با  لدایو   برسام

 ها را جمع کرد و شست.  یدستش یها و پاستکان  غزل

 بود.  یهم بغل گرفت و به سمت  اتاق  مشترکش با باربد رفت، فردا روز  پر کار ملوس
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* * * * * * * * * * 

 

 عاجز گفت:  دینو

زد به سرش، خب   یفکر ک  نیا دونمی نم غمبریبرزو خان تو رو خدا دست از سر  کچل من بردار؛ به پ-
اش، از اولش هم عالقه نداشت شغل  شما رو ادامه بده شما مجبورش  قهرفته دنبال  عال ه؟یمگه چ
 ! دایبگذرونه؛ البته ببخش کا یشما رو بخونه و نصف  عمرش رو آمر یرشته نیکرد
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 : د یبرزو را از پشت  خط شن  ق  ینفس  عم یصدا

 کار موفق بشه. نیکه تو ا خورهیمن چشمم آب نم  یخوب پسر جان؛ ول یل یخ-

 سر تکان داد و گفت:  تند تند دینو

 ن؟ یندار ی. فعال کارشهیانشاهلل که موفق م کنه؛ی م  کاریچ م ینیبب   نیحاال شما بزار-

 جان! دینو  یعل ای-

 خداحافظ برزو خان! -

 لب زمزمه کرد:  ری را پر حرص قطع کرد و ز  یگوش و

و بزن   ایبعد ب کنهی م کاری باربد چ   نیغر غر هاش واسه منه...تو اجازه بده بب کنهی کار رو باربد م ؛یوا-
 خدا!  یتو سرش! ا

 باربد را گرفت.  یشماره 

 انداخت:  نیپشت  خط طن  شیصدا  ویبوق  پنجم که رس به

 د؟ یبله نو-

 گفت:  یشاک دینو

 سالم!  کیعل-

 آموزشگاه. نیتزئ  یهابرم واسه کار  دی سالم! بگو کار دارم با-

  دیفقرا بزن ری سر به فق هی دیتوام الزمه! بعد از ظهر اگه وقت دار یسهامت رو فروختم، فقط امضا-
 ! نیسیجناب موز  دییرا امضا بفرما یکوفت یبرگه  نیا نیایب

 کالفه گفت:  باربد

 خوب بابا؛ قطع کن قطع کن.  یل یخ-

 خواست قطع کند که باربد گفت:   حوصلهی ب دینو
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 ! یآ راست-

 گفت:  یحرص دینو

 داداش  من؟ هیچ گهید-

 ممنون!-

 زد و گفت:  یلبخند  کمرنگ دینو

 .کنمی خواهش م-
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 نشست.  زشیرا قطع کرد و پشت  م یگوش

 حال  باربد قطبه خورد. به

 اش است.دارد، حاال هم که به دنبال  عالقه گرم یابه حالش، زن دارد، کاشانه  خوش

 !یادارد و نه بچه یسال سن نه زن ودوی و با س  کندی او چه؟ تمام روز خودش را در کار غرق م اما

  نیدر هم اشی اش کار کار کار! زندگ! همهرودی هم که نم یدرست و حساب  حی تفر کیبه سال  سال
 کلمه خالصه شده است "کار"! 

  شتریکند. هر چه ب یامروز را بررس  یهاتا حساب  کندیرا روشن م  ستمیو س دیکشی م یق یعم  نفس  
 .شودی فکر کند حالش خراب تر م

 . خوردیدوباره زنگ م اشی گوش

 باشد.  یکه تلفن کار زندی م حدس
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 .اندازدی م ینگاه  اشی گوش یصفحه به

 بود!  یحدس زده بود؛ فالح درست

 . امروز اصال حوصله نداشت. کندی م  لنتیرا سا یگوش

 را ندارد.   یشگیکردن  حساب ها بردارد...آن تمرکز  هم یکه دست از بررس  ردیگی م میتصم

و   یو بعد از برداشتن  گوش شودی چرخدار بلند م ی  صندل یو از رو کندی را خاموش م ستمیس
 . شودیاز اتاق خارج م چشیسوئ

 خودش باشد.   یبهتر است برا امروز

 خودش خوش باشد.  با

 .فشردی همکف را م یطبقه یو دکمه  رودیبه سمت  آسانسور م زندی م رونیاتاقش که ب  از

 .زندی م  رونی شرکت ب از

 : کندی اش را جلب متوجه یو داد  غیج  یبرود که صدا  نشیبه سمت  ماش خواهدیم

  امی ب شمیحاضر م یکنی فکر م جایب  د  یبا دو کلوم تهد ؟یهست  یک ی! فکر کردشعوری ب  ی  ک یولم کن خ -
 !نمی خوابت شم؟ گمشو بب ریز

به دست و   یای متنوع سرت اومد ن یبال  کیمنو بنداز پشت  گوش. بعد که هزار و  یها دیباشه؛ تهد-
 !های وفتیپام ب 

 .گرداندی را بر م  سرش

 .آمدی بغل  شرکت م یمتروکه  یاز کوچه صدا

 داشت.  یگریاما امروز کال حال  د آمدی خوشش نم  یدخالت و فضول  از

را خفت کرده است و هر دو به   یچاق و حدودًا پنجاه ساله دختر  جوان  یمرد دیسمت  کوچه رفت. د  به
 !پرواستی سرکش و ب یدخترک معلوم بود که از آن دختر ها ی. از چهره ندیگوی م راهی هم بد و ب
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 .دیمرد را گرفت و کش  یسمتشان رفت و بازو به

 متعجب گفت:  مرد

 ؟ یگی م یتو چ-

 : دیاخم در هم کش دینو

طلب کار هم   یجناب به اصطالح محترم؛ تو روز  روشن دختر  مردم رو خفت کرد  نی درست صحبت کن-
 ؟یهست

 : زندی پوزخند م مرد

 ! دوست دخترمه تو رو سننه؟ ادیور بزار باد ب برو اون   ایب-

  شودیکه باعث م ندینشی صورت  مرد م  یو مشتش ناخواسته رو خوردی از وقاحت  مرد بهم م حالش
 بکشد. یبنفش  غ  یدخترک ج 

 جوان کجا؟  یچهارشانه  د  یکجا و نو ریپ  ی  کی اما آن خ کندی به سمتش حمله م یعصب  مرد

 . رودیو عقب م  شودی م میو مرد تسل زندی . تا جان دارد مردک را م زندیم

 : دیگوی رو به دخترک م شودی که با دو از کوچه خارج م یحال  در

 کارم باهات تموم نشده خانم حافظ!-
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 : دیگویم دیدخترک رو به نو شودیکه از کوچه خارج م مرد

 !دیآقا؟ تو رو خدا ببخش  نیخوب هست-
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 :دیگوی و م دهدیسرش را آرام تکان م دینو

 که نکرد؟  تتونیاذ ن؟یخوبم خانم؛ شما خوب هست-

 : دیگویو م دهدی تکان م  یسر دخترک

 ! نیشده هم امیعادت کردم؛ زندگ گهید-

 .لرزدی اش مبغض چانه از

 : دیگوی نا خواسته م دینو

 !یدار اجیبه حرف زدن احت  کنمی...حس م یعن ی م؟یحرف بزن مینی با هم بش ییجا هی میبر نیخوای م-

  شوندیم دینو   ن  یو سوار  ماش شوندی و با هم از کوچه خارج م کنندی از خدا خواسته موافقت م دخترک
 ینا معلوم ینشسته بودند و به نقطه  یسبز رنگ  پارک   مکت  ین یبعد هر دو کنار  هم رو یق یو تا دقا

 . رهیخ

 : شکند ی باالخره سکوت را م دخترک

 .میسال با هم بود کیاز جونم!  شتری! بیلیدوست داشتم؛ خ یل یرو خ  یکی-

احمق افتاد  ی  دختر  لکنت  هیخوب گذشت. بعدش...بعدش  یکه با عشق و عالقه و روز ها یسال کی
بود.   امیشگاهداناون. دختره هم ی  . دل اون رو برد و اون بدون  توجه به من رفت پ امونی وسط  زندگ

 کردمی . فکر مکردمیجلوه بدم و از لکنتش استفاده م  لیتا اون رو خوار و ذل  کردمی م  یهر کار
  کای جز خود  نامردش. داداش  اون دختره از آمر کردی دردم رو دوا نم یچ یه یول شمی آروم م  ینجوریا

عاشق  دختره شده   اسی بود. داداش  ناتن  یدختره خودش پرورشگاه اش؛ی برگشت. البته داداش  ناتن
عشقش بودم. خب   سر  که دوست دختر  سابق  دوست پ دیکرد و فهم دایمنو از کجا پ  دونمی بود. نم

کردن  من که  دایاز اون گردن کلفت ها بود که همه جا آشنا و دم دستگاه داشت...پ یباربد سپاه 
کنن و   هوشی دامون و بهش قرص بدم و اون رو ب  یداد که برم خونه هادشنیبراش نبود. بهم پ یزیچ

  ی  و از زندگ نهیور اون و غزل سر برسن و در واقع غزل ما رو با هم بب کنم و از اون  یبعد...صحنه ساز
 . رونی دامون بره ب

 و ادامه داد: دیکش یق یعم  نفس  
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  لیاز فام ی کیزم متنفر شد. االن هم داره با ا یو از قبل ازم فاصله گرفت و حت شتر یرفت اما دامون ب-
 اون دختر عاشق  باربد شده.  گهیبهم م  یحس هیشه. و  کی تا بهش نزد کنهیاون دختره ازدواج م یها

 :دیگوی و م کشدی به صورتش م یدست

  ینجوریدرمون  دردم رفتم سمت  جنس مخالف و خواستم ا ی. برافهممی نم یچ یه گهیشدم...د جیگ-
 ! زمی نفرت انگ یلی...خ خورهی گذشته را فراموش کنم اما نشد. حالم از خودم بهم م

معروف بود که اسمش را از زبان    ی  لیهمان  آرا نیمتر باز مانده بود. ا کی یاما دهانش اندازه  دینو
 بود؟  دهیباربد شن 
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 : دیگوی و م کندی را با نوک  انگشتانش پاک م شیهاگونه  یو اشک  رو کندی تازه م   ینفس یلیآرا

 حافظ!  یلیهستم؛ آرا یل ینکردم...آرا ی...خودم رو معرف یراست د؛یسرت رو درد آوردم ببخش-

 اش بدهد.جلوه  یدارد واقع یکه سع یلبخند و

 :دیگوی و م دهدی تکان م یسر دینو

 !یفعال  دیهستم؛ نو دینو-

 ! دیخوشبختم نو-

 اما...به دلش نشست. شودی م یم یصم  زود

 :دیگوی و م کشدی م یق یعم  نفس  



 مست شد  یشود با چا ینم

273 
 

که به  ی ! خوب؛ حس یست یموضوع مقصر ن نیتو اونقدر ها هم تو ا کنمیفکر م یعنیخب...من...-
 هاش کر! کوره و گوش  عشق بود و به قول معروف عاشق چشماش یدامون داشت

 :دیگوی و م دهدی تکان م یسر یلیآرا

  یلیشده! خ  رمیگآه  اون دختره غزل دامن کنمی من...من حس م  د؟ینو هیچ یدونی م یول نطوره؛یهم-
  نیتو ا-از خودش دفاع کنه.  تونستی نم  چارهی عام و خاصش کردم و اون ب یآزارش دادم. مضحکه 

 یبود موندامون. تو عاشق  دا ینه تو، نه غزل، نه باربد و نه حت   ؛یلیآرا  ستیمقصر ن چکسی ماجرا ه
  یشتریکه قدرت  ب  یوسط کس نی و دامون عاشق  غزل و غزل عاشق  دامون و باربد هم عاشق  غزل...ا

 و اون آدم باربد بوده. رسهی داره به معشوقش م

 : دیگوی و م زندی م  یلبخند  تلخ یلیآرا

. من...من کننی تو روم نگاه نم گهیام دکردم. خانواده ریگ  یمن تو بد باتالق ی! ولیزنی قشنگ حرف م-
 امی کارت بانک  نم،ی. ماشرونی مدت  کم! پدرم منو از خونه انداخت ب نیبودم. تو هم یادیز یبا پسر ها
! همه ازم متنفرن! خواهرم، مادرم، ازم یست یدختر  من ن گهیرو ازم گرفت. گفت تو د زمیهمه چ

 ندارم.   یچیخواب ندارم. ه  یمتنفرن! خودم رو گم کردم. جا

 . ردیگی را از سر م اشهیگر و

 :دیگوی و م کندی م ین یف نیف

 ینبودن! برا قیاصال رف  قنیرف کردمی که فکر م ییهاقی دانشگاه رو ول کردم چون پول نداشتم؛ رف-
به تمام معنا! حالم از خودم بهم   یهرزه هیو اون! شدم  نیدستم به دهنم برسه رفتم تو بغل  ا نکهیا
 ! خورهیم

 را گرفت و گفت:   یلیدست جلو برد و دست  آرا دینو

 .کنمی بهت کمک م-

 به او چشم دوخته بود.  دیاز ام ییایکه با دن یای لیآرا و

 !چارهی ب  دخترک  
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 !جاستن یگرد است؛ هم نیزم ندیگویم

 

 هفته بعد...‹  ›دو

 

 .ندینشی کنار  در م ی  صندل یرو خسته

 شکل ممکن برگزار شد.  نیبه بهتر هیافتتاح

مانده  لدا یخودش، برسام، برابد و  زدان،یها و کارکنان و مهمانان رفته بودند و فقط مدرس یهمه
 بودند.

 جز برسام.  دیباری م یهمگ  یاز سر و رو یخستگ

 : خواندی اش بلند بلند منکره  یمشغول بود و با آن صدا تارشیبا گ  هنوز

 نوم  تو باز... یروز هیاگه -

 گوش  من صدا کنه... تو

ت ب  دوباره  ... ادیباز غم 

 منو مبتال کنه... که

 نباشه...  اش یکار  گمیدل م به

 درد  تو دوا شه  بزاره

 تموم  جونم که باز برات آواز بخونم...  یتو بره

 ( یفرامرز اصالن/روز... هی)اگه 

 گفت:  اعصابی ب باربد
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 ببند گاله رو! -

 به باربد رفت و ساکت شد. یاچشم غره  برسام

 با لبخند گفت:  لدای

 ست؟ ین  فیح یقشنگ نیچرا؟ صدا به ا-

  لدایبرسام و  ن  یکه با اخم نگاهش را ب  یزدان یچشم دوخته بود و  لدایبه   یکه با لبخند  پهن یبرسام و
 . چرخاندیم

 را صاف کرد و گفت:  شیصدا زدانی

 !میپاشو بر لدای-

 کرد و گفت:  یدستش یپ  برسام

 !رسونمتونی من م-

 با اخم گفت:  زدانی

 ممنون از لطفتون!  یل یآوردم؛ خ  نیماش-

 از آموزشگاه خارج شد.  لدایکرد و زودتر از  یهم خداحافظ  هیبا بق و

 هم مانند  لشکر  شکست خورده پشت  سرش روانه شد  لدای
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 هم رفت.  برسام
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 گفت:  باربد

 .ادی جونم داره در م یاز خستگ میپاشو ما هم بر-

 :دیگوی و م شودی بلند م  یصندل   یو از رو دهدی تکان م  یسر

 ومد؟یچرا ن اریخ...خشا-

بار   هیرو   ابویخاطره بود؛ ما رو هم دعوت کردن من گفتم اصال خوش ندارم اون  ی  امشب خواستگار-
 . نمیبب  کیاز نزد گهید

 : دیگوی و م ردیگی را به دندان م  لبش

 داشتم. یابفهمن ب...با دامون گ...گ...گذشته هی ب...بق  خوامی من نم-

 که از آموزشگاه خارج شود. زندی به غزل اشاره م باربد

 و باربد پشت  سرش.  شودی خارج م  غزل

 . نندینشی و م روندی م  نیو با هم به سمت  ماش کندیم  دیآموزشگاه را کل در  

 شود گفت:  ادهیغزل بدون  آنکه پ  دندیخانه که رس به

 خاطره...   یعن ی...ی ؟یبگ یزیچ  یخوای باربد؟ ن...نم-

 :دیگوی و م  کندیحرفش را قطع م  باربد

 بشنوم؛ افتاد؟ یزیموضوع چ ن یراجع به ا خوامی نم-

 .شودی و وارد  مجتمع م شودی خارج م  ن یاز ماش عیو سر ردیگی دلخور از او رو م  غزل

 : کندیو زمزمه م آوردی فرمان فرود م یمشتش را رو کالفه

 پسر!  یتند رفت -

و قبل   زندیمسواک م  د،یشوی را م  شیدست و رو کند،یم  ضیرا تعو  شیهاآن سو غزل کالفه لباس از
 . رودی پتو فرو م  ر  یو تا گردن ز کشدیتخت دراز م  یباربد وارد  اتاق شود رو نکهیاز ا
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 دستش دلخور است.  از

 .دهدی نشان نم یالعملاما عکس شنودی باز و بسته شدن  در را م یصدا

را با   شی! لباس هاگریشده بود ر ینازک نارنج  داً یجد د،یگوی نم یزی و چ اندازدیبه غزل م  ینگاه باربد
و مسواک   دیشوی را م شی. دست و رو رودی م ییو به سمت  دستشو کندی عوض م یلباس راحت 

و دستش را دور  کمر  غزل حلقه   کشدی تخت دراز م یو رو دیآی م رونی ب ییاز دستشو عیو سر زندیم
 . کندیم

 :دیگوی و م  کندیخودش را جمع م  غزل

 و...ولم کن! -

 :دیگوی غزل م ُرخ  میبه ن رهی و خ کندی دستش را َجک  سرش م  باربد

 تو چته؟-

 : دیگویو م شودی م زی خمین غزل

 شدی مشترک م یهرکس باهات و...وارد  زندگ یعنی...ی! ی خوب   یلیباربد؟ ت...تو خ  هیچ یدونی م...م-
 باربد... یول شدی ز...زن  عالم م نیخوشبخت تر  دیش...شا

 : دهدیو ادامه م کندی م  یمکث

 باربد. شهی فراموش نم  چوقتیه نیا...ا ،یت...تو م...منو به زور به ع...عقد  خودت در آورد-

 :دیگوی و م  ندینشیتخت م یرو یعصب  باربد

 ییهم دلش هوا شونیا یاش رو در آوردسابق  خانم کله  یآها، بگو موضوع از چه قراره! معشوقه-
 شده، آره؟ 

 .دیآیباربد فرود م  یگونه یو محکم رو  شودیخود آگاه دستش بلند م نا
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 : دیگویو م داردی و بالشتش را بر م  شودی تخت بلند م یبغض از رو با

 رو ن...نداشتم!  یحرف نیا...ازت انتظار  ه...همچ -

 . بنددی و در را محکم پشت  سرش م زندیم رونیاز اتاق ب  عیسر و

 : کندیو زمزمه م  کشدی م یق یکالفه نفس  عم  باربد

 !ری رو ازم نگ میازم...زندگ رشی نگ ایبود به سرم اومد؟ خدا ییچه بال نیا ای خدا ا؛یخدا-

 

* * * * * * * * * 

 

 : پرسدی مردد م یلیآرا

 ...زهیخونه...چ  هیبعد تو  میآخه ما دو تا مجرد گن؟ی نم ی زی ها چ هیبعد همسا-

 : دیگوی مطمئن م دینو

  یگی تو م دنیازت پرس یزی اگه چ یول ستنی فضول ن  ادیز هاهینباش؛ همسا یچ ینگران ه-
 ؟ یواسه درس خوندن. اوک یکه از شهرستان اومد یمن یدخترخاله

 :دیگوی و م دهدی تکان م یسر یلیآرا

 .یکنی عا ممنونم که بهم کمک مواق  د؛یممنونم نو یل یخ-

 زد و گفت:  یلبخند مهربان  دینو
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ت ادامه بده یکردم؛ منش دایاز دوستام کار پ یکی واست تو مطب - ! فعال اونجا مشغول شو و به َدرس 
  یاصال کار نکن  گمیم یخوای نظر منو م یخب؟ ول   یکار خوب واسه خودت دست و پا کن هیتا خودت 

 بهتره! 

 :دیگوی م عیسر یلیآرا

کار کنم تا خودم معذب  خوامی...میدیم یخرج دانشگاه  منم دار ،یات کردخونهنه نه؛ منو هم-
 نباشم. 

  مهی. از ساعت دو بعد از ظهر تا هشت شب. نیکنی. از فردا کارت رو شروع میهر طور راحت ،یاوک-
َتم برس  . حله؟ یوقت برداشتم بزار به دانشگاه 

 : دیگویو م دهدی تکان م  یسر

 ممنونم.  یلیآره، خ -

 :دیگوی م کندی که در را باز م یدر حال دینو

 بهم زنگ بزن. یالزم داشت یزیمن برم فعال، چ-

 .کندی اش مو بدرقه  دهدی تکان م یسر یلیآرا

 . رودیم نش یو به سمت  ماش شودی مجتمع خارج م  از

 .ستین  یاست ناراضاش راه دادهرا به خانه بهی غر کی نکهیدارد؛ اصال از ا یبی عج حال  

 باربد است.  ی  م ینگفته است که دوست  صم  یلیچند هنوز به آرا هر

 !یگرید ز  ی هر چ ای فکر کند باربد او را مٔامور کرده است،   دیاست نداند. شا بهتر

داشت، انگار که دوباره   یبی عج ی  شد و وارد  ساختمان شد. امروز انرژ ادهیپ عی سر دیشرکت که رس به
 زنده شده باشد.

 بلند شد و گفت:  یصندل  یاز رو عیسر دینو  دن  یبرزو با د ی  منش

 ! ریصبح بخ  ،یفعال  یسالم آقا-
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 داد:  ییروبار جوابش را با خوش  نیاول یبرا دینو و

 ! ییایخانم ک   ریسالم، صبح شما هم بخ-

 به سمت  اتاقش رفت.  و

 با خودش زمزمه کرد:   ییایک

 !زننی م  شیامروز همه ش -

 لحظه تلفن زنگ خورد.  همان

 را صاف کرد و تلفن را جواب داد:  شیصدا

 در خدمتم! ،یشرکت  بساز و بفروش  سپاه-

 انداخت:  نی پشت  خط طن اریخشا یصدا

 ن!خودمو ی  به به، گل-

 . گریبود د اری شده بود. خشا  یمیپرسنل شرکت صم یکه در شرکت مشغول بود با همه  یمدت  کم آن

 با لبخند جواب داد:  ییایک

 ن؟یبا برزو خان کار داشت ن؟یی شما  اری آقا خشا-

. گفتم به تو  رمی بگ یچ دونمی نم رم، ی بگ  ییکادو هی خوامیم یدوست هیبگم من واسه  خواستمی نه، م-
 . یکن امیی زنگ بزنم راهنما
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 جا کرد و گفت: چشمانش جابه  یرا رو  نکشیع  ییایک

 باشه.   یتا دوستتون ک-

 دختره. -

 ن؟ یدونیم  یزیهاش چ از عالقه-

دوست داشته باشه، داداشش نقاشه. چه  ی َپقاش ی ! فکر کنم نقاشی  دختر  معمول هیراستش نه، -
  یچ دونمی نم  یبدم ول  یبهش درخواست دوست رمیواسش بگ یزیچ هیگفتم  نهیفردا ولنتا دونمیم
 . رمیبگ

 فکر کرد و گفت:  یکم ییایک

. به نظرم  نیری بگ یزی چ یُادُکُلن ،یدونه از اون خرس گنده ها با نوتال و عطر هیواسش  نیتونی م-
 .یبد  هیبهش هد یاتون رو قاب کنعکس  دو نفره  ای...ای . ادیخوشش ب

 گلفام جان، فعال! ی. مرسمیاول بهتر بود. عکس  دو نفره ندار نهیهمون گز-

 ! ایخداحافظ آقا خشا-

 را قطع کرد.   یگوش و

 بود.  یبساط چه

 !ادیبود؟ عشاق هم ز  نیولنتا فردا

 

* * * * * * * * * * 

 

  یو دقتت رو  یبزن یتونی بهتر م یُنت ها رو حفظ کن  کنمی تکرار م ه،یامروز کاف  خب واسه-
 ؟ ی! اوکیو بزن  یُنت ها رو حفظ کن زانیبه م  زانیکن م ی. سعشهی بهتر م یگذارانگشت
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 تکان داد و گفت:  یسر دخترک

 !دیچشم استاد، خسته نباش-

 تکان داد و دخترک بعد از جمع کردن  بساطش از اتاقک خارج شد. یسر باربد

 . رفتی م شیآموزشگاه خوب پ یها کار

 داد  برسام باعث شد چهره در هم بکشد:  یصدا

 خدا! ینه... ا ینجوریمن، ا ز  ی عز-

 . شدیم ی و او عاص  گرفتندی م ری د یاز هنرجو ها کم یسر کیبود اما  قیبا حوصله و دق یل یخ  برسام

 کلمه هم با او سخن نگفته بود. کی ی  بود که غزل حت یروز ن یسوم مروزا

 بد حرف زده بود. یل یهم داشت، آن شب خ حق

 . آوردی از دلش در م دی روز  عشاق بود با فردا

 بنوشد.  یچا وانیل کیاتاقک خارج شد و به سمت  آبدارخانه رفت تا  از

و   کندیخودش قهوه آماده م یکه فارغ از دگران برا دیغزل را د سادیدر  آبدارخانه که ا یآستانه  در
 : کندیلب زمزمه م  ر  یز یآهنگ

 ی همه آشفته حال نیا...ا-

 یال ی همه ن...نازک خ نیا

 سویبه دوش افکنده گ ی...اا

 ...از تو د...دارما

 تو دارم!  از

 باربد بود.  یمورد  عالقه آهنگ
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 خواند؟ی م ینطوریهم ا یبود؟  ادشی

 جهان بود. ی  ملود نیتر با یز شی صدا یراست به

برسام او را به خود آورد و باعث شد غزل هم سرش   یبود که صدا شیطال سویگ دن  یلبخند محو  د با
 : رد یرا باال بگ 

 ور!برو اون   ای! بشی گاوم-

 در کنار رفت و برسام وارد  آبدارخانه شد.  یآستانه از

 با اخم از او رو گرفت و از کنارش رد شد و از آبدارخانه خارج.  غزل

 که رفت برسام گفت:  غزل

 ن؟ یدعوا کرد-

 ناراحت گفت:  باربد

 است؟ ع یضا یل یخ-

 و گفت:   ختیر یخودش چا   یبرا  برسام

 ! حی فج-

 . ارمیاز دلش در م نه،ی فردا ولنتا-

 زد و گفت:  یلبخند  برسام

 ! یروز  عمرمه سپاه  نیفردا بهتر-

 مشکوک گفت:  باربد

 چطور؟ -

 و گفت:   دیداغش نوش یاز چا یقلپ برسام
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 درخواست  ازدواج بدم.  لدایبه   خوامی حلقه گرفتم، م-
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 متعجب گفت:  باربد

 ؟ یدوسش دار یعنی ...یعنی ؟ی حلقه گرفت-

 باال انداخت و گفت:  یاشانه  الی خی ب  برسام

 !س  ی ک   نی بهتر لدایبدم.  امی به زندگ یسر و سامون هی دیباال با رهیداره م گهیآره، سَنم د-

 نگفت.  یزیگفت و چ ی"هوم"  کشدار باربد

 .آمدی خوشش م   لدایهم از  اری داشت خشا ادیکه به  ییجا تا

 گفت:  برسام

 ؟ یندار یبرم اونجا. کار دیهم مونده االن با هیآتل یبرم؛ کارها دیبا گهیداداش من د-

 تکان داد و گفت:  یسر باربد

 نه؛ برک سرت سالمت! -

 تکان داد و اول از آبدارخانه و بعد از آموزشگاه خارج شد. یسر برسام

 و از آبدارخانه خارج شد.  ختیخودش ر یبرا یچا یفنجان باربد

 .کردی فردا م یفکر برا دیبا
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* * * * * * * * * 

 

 به زنگ در آمد. اشی گوش

 تخت نشست و تماس را وصل کرد: یرو کالفه

 بله؟ -

 انداخت:  نی پشت  خط طن اریخشا یصدا

 . اَرمی جان، خشا لدایسالم -

 ؟یزنگ زد یداشت یکار ؟یسالم، خوب -

 .میبزار یقرار هیامروز با هم  شهیبگم اگه م خواستمی شکر  خدا خوبم؛ م-

 گفت:  متعجب

 ل؟ یبه چه دل-

 پر استرس گفت:  ار یخشا

 . نمتیبب خوامی ...من باهات کار  واجب دارم م یعنیهم که نه... یجورن ی...همیجورن یهم یچ یه-

 برسام درنگ کرد:   ام  یآوردن  پ ادیقبول کند اما با به  خواست

بذارم؛ اگه   ونیرو باهاتون در م  یمهم ز  یچ خواستمیم م،ین یرو بب گهیامروز هم د شهی خانم م لدای"
 ."نیساعت چهار عصر تو کافه)...(باش شهیم

 را رد کند. برسام زودتر گفته بود. ار یتا درخواست  خشا دی رس جهی نت نیدو دو تا چهار تا کرد و به ا یکم

  وقت   هیقرار دارم. انشاهلل باشه واسه  یاگهیبا کس  د یول  ار،یآقا خشا امیدوست داشتم ب یل یخ-
 . خدانگهدار.گهید

 دهد تماس را قطع کرد.  یمهلت خداحافظ ار ی بدون  آنکه به خشا و
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 نشسته بودند. می سه و ن یها رو عقربه

 .شدی آماده م ترع یبود هر چه سر  بهتر

و لوازم    لی هم کرد. بعد از برداشتن  موبا یمختصر ش  یعوض کرد و آرا  رونیرا با لباس  ب  شیهالباس 
 اتاقش را ترک کرد. فشی و ک  یضرور

 امروز خانه نبود. زدانیرا شکر کرد که  خدا

 !نیولنتا یرفته بودند، برا یبه شهرباز  یبا آنال همراه

 برود.  ادهیگرفت تا کافه پ میزد و تصم رونیخانه ب  از

 بود.را کنار گذاشته  یرو ادهیوقت بود که پ  یلیخ

 دارد. یب ی حس کرد حال  عج دیکافه که رس به

 انتخاب نکرده بود.  شیبرا یکه فعال نام ینیری حس  ش کی و  جان،یه استرس،

 کافه شد.  وارد  

 .نگردی پنجره م رون  یب یکنار  پنجره نشسته است و به منظره ز  ی که پشت  م دیرا از دور د  برسام

 نشست.   شیسمتمش رفت و روبرو به

 سالم!-

 اش شد.تازه متوجه  برسام

 زد و گفت:  یلبخند

 سفارش بدم؟ نیدار لیم  یخانم! چ لدایسالم -

 تکان داد و گفت:  ینف یسرش را به نشانه  لدای

 نهار خوردم. ری ندارم؛ امروز داداشم نبود د  لیم یزینه چ-
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 تکان داد و سکوت کرد.  یسر برسام

 . دیباریم ش یاز سر و رو استرس

 گفت:  لدای

 !نیدار یکار  مهم نیگفت-

 !یی جورا هی...یعنیبله؛ -

 مردد گفت:  لدای

 ن؟یگی خب؟ نم -

 را صاف کرد و گفت:   شیصدا  برسام

! یکرده و هم مادر یبودم از دست دادم؛ مادرم هم برام پدر  کیکوچ  یلیخ  یم...من پدرم رو وقت-
من در کنار     یدرس بخونم و خودم رو در ببرم. ول  گفتیبود و مادرم فقط بهم م  ادیرومون ز یفشار مال 

زدم. تو   یاس عک یه یآتل هیخوندم و   یمحل! عکاس یی  تو نانوا ی. شاگردکردمیدرس خوندن کار هم م 
.  باربد ی  قی و هم تو آموزشگاه  موس کنمی کار م هیگرفتم. االن هم تو آتل ادیهم  تار یها هم گهمون سال

  یش با مادرم زندگواحد هیآپارتمان  سه طبقه. فعال تو   هی. خونه دارم. دمی خرج  مادرم رو هم م
 ازدواج کردم... یوقت گذاشتمواحد هم  یکیرو دادم اجاره. اون  اشگهی د  واحد  هیو  کنمیم

 و ادامه داد: دیکش یق یعم  نفس  

 !رسهیهم دارم...خالصه دستم به دهنم م نیماش-

 زد و گفت:  یلبخند لدای

 به من داره. یچه ربط  هان یا ی...ول ی...ولنیستیای خودتون م یپا یخوبه که رو  یل یخ نیا-

 بلند شد.  یصندل  یرا پاک کرد و از رو اشی شانیپ یرو  عرق  

 خود جلب کرد.زانو زد که توجه  کل  کافه را به  لدای یرا دور زد و روبرو زیم

 اشک در چشمانش حلقه زد. لدایدر آورد و  بشیهم از ج یکوچک یجعبه 
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 د؟یدیم چه

 را باز کرد و گفت:  جعبه

 د؟ یکنیخانم؛ با من ازدواج م لدای-
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 درنگ گفت:  یابلند شد و بدون  لحظه   یصندل یاز رو لدای

 آره، آره، هزار بار آره!-

 کرد.  لدایزد و بلند شد و حلقه را از جعبه در آورد و در دست    یلبخند  پهن  برسام

اشکش را پاک کرد و با شتاب خود را در آغوش  برسام انداخت که باعث شد کل  کافه دست  لدای
 بزنند. 

 

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

 

 دامون را گرفت که باالخره جواب داد:  یبار  پنجم شماره  یبرا

 بله خاطره؟ -

 ناراحت گفت:  خاطره

 ؟ یکنی م جکتی ر زنمی زنگ م یدامون؟ چرا هر چ ییمعلوم هست کجا چیه-
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 گفت:  یعصب دامون

 کار دارم خاطره؛ کار! -

 بغض کرده گفت:   خاطره

 ه؟یامروز چه روز  یدونی م-

 ؟ یچه روز-

 !نهیامروز ولنتا دامون ؟یدونی نم-

 پوزخند زد و گفت:  دامون

 سرم خاطره! یرو ختهی کار ر ی دلت خوشه ها؛ کل-

  هویتو؟ دامون چرا  یذوقی ب  نقدری چرا ا ن؟یبزارم تو روز  ولنتا دینبا یاستور هی م؛یدامون مثال ما نامزد-
کردم که   یاشکال از منه! کار دیشا  ه؟یمشکلت چ یبهم بگ شهی م ؟یکرد ریصد و هشتاد درجه تغ 

 ؟ یناراحت بش 

 . انداختی م نیدامون پشت  خط طن یصدا  یبوق  ممتد بود که به جا یصدا نیا اما

 کرد؟ یم گونهنیشکست. چرا ا  بغضش

 نامزدش نبود؟  مگر

 دلش بگذارد؟  یعاشقانه را کجا یهاحرف  آن

 بخاطر  کار است که کالفه است.  دیشا نه،

 کن.  ری ن را بخخودت عاقبتشا  ایخدا

 

 * * * * * * * * 
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  یر...رو رهی هر شب م  چارهی توام د...دلت واسه ب...باربد تنگ شده؟ م...مرد  ب گمی م...ملوس؟ م-
دلم واسش تنگ شده؛  یلیکنم؛ م...من خ یاعتراف هی خوامیم گمی ! م...ملوس مخوابهی کاناپه م

 ! خوامیمو...واسه بغل  گرمش، م...ملوس من ب...باربدم رو   هاش،یحسود دناش،یو...واسه ناز کش

 . کردی غزل لوس م یو خودش را برا کردیم  ویم ویجهان فارغ فقط م یاما ز غوغا ملوس

 تند رفته بود. یادیز انگار

 باربد کارش ناپسند بود و هم خودش.  هم
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 : شنودی را از پشت  سرش م  ییکه صدا کشدی م یق یعم  نفس  

 طال؟  سویگ کنهی قهر م یچرا الک  یشیدلتنگ م نقدریخب تو که ا-

 .گرددی ها به سمتش بر مگرفتهو مانند  برق  گذاردی مبل م  یرا رو ملوس

 ؟ یاومد یت...تو ک -

 :دیگوی و م دیآی به سمتش م  باربد

 کنه؟ی م یچه فرق-

 :دیگوی و م ردیگیدستانش را بغل م  غزل

درخواست ازدواج داد، بابا مامان   لداینه؟ ب...برسام به  ای  ادتهی! ا...اصال تو امروز رو کنهی ف...فرق م-
  یدوستت دارم  خ...خشک و خال  هی ...ی ؟یاما تو چ  دیطال خر سیسرو هیو واسش  رونی رو نهار برد ب

 !یگفتهم ب...بهم ن
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 و گفت:  دیخند انهیموز باربد

 ؟یبشنو یدوست دار-

 گنگ گفت:  غزل

 هان؟-

 ؟ یبشنو یدوست دار گم؛ی رو م  زمیسورپرا-

 ؟ ی  دنیمگه شن-

 هم فشرد که غزل گفت:  یبله رو یرا به معنا شیهاپلک  باربد

 آره، ب...بگو!-

معجزه بود...حداقل  کی د،یکه شن یزیانتظار داشت دوستت دارم را از زبان  باربد بشنود اما چ غزل
 او! یبرا

 ! یگفتار درمان  یریواست وقت دکتر گرفتم؛ م-

 و خودش را در بغل  باربد انداخت و گفت:   دیکش یبنفش  غیج

 من! یخدا یوا-

 ه کرد: و دستش را دور  کمر  غزل حلقه کرد و زمزم  دیخند باربد

 طال! سو یگ میکنی امون رو انتخاب ماسم  بچه میدار موقعن یسال  بعد هم-

 . دیخند

 است.  یبی عج ز  ی چ یزندگ  و

حس  تنفر نسبت به او داشت؛   شی و تا دو ماه  پ دانستی او را برادر م  شی که تا چند ماه  پ یمرد
 باز کرده بود.   یدر دلش جا گونهنیا

 داشتن...  دوست
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 ... یوابستگ

 ...عشق

 بود.  یزیچه که بود خوب چ  هر

 

* * * * * * * * * * 

 

 به صدا در آمد. اشی گوش زنگ  

 گفت:  یآلودخواب  یکه در آغوشش بود با صدا  یپلکش را باز کرد که غزل یال کالفه

 ه؟ یک-

 تخت نشست و گفت:  یرو

 ! نایا شناسنی وقت نم  ار،یخشا  ای دینو ای-

 جواب داد:  لیموبا یداشت و بدون  نگاه کردن به صفحه کنسول بر  یرا از رو اشی گوش و

 بله؟ -

 انداخت:  نیپشت  خط طن گفتی سخن م یسی که انگل یدنیس یصدا

 ؟ یسالم باربد! چطور-

 متعجب چشمانش را درشت کرد و گفت:  باربد

 ؟ یدنیس-

 . ندیتخت بنش یزده رو بود تا غزل شتاب  یکلمه کاف  کی همان
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 ما رو؟  یآره باربد؛ فراموش کرد -

 زد و گفت:  یلبخند مچهین باربد

 ؟یکرد ادی تو از ما  شدهی. چگهید میری نه بابا؛ درگ-

 داشتم.  یراستش باهات کار-

 !شنومی بگو م-

 تمیسا یو تو سمیبنو رانیا ی  دنید یهابه مکان مقاله راجع  هی خوامی م ران،یا امیفردا دارم ممن پس -
 !یبهم کمک کن  شمی همراه داشته باشم؛ خوشحال م هی دیبا یبه اشتراک بزارم. ول 

 گفت:  باربد

 دنبالت! امیحتما؛ فرودگاه م-

 ممنون...-

 گفت:  ظی غل یبا لحن  یکرد و به فارس یمکث

 !ییایُکداحافظ)خداحافظ(مرد  آر-

 قطع کرد.  و

گذاشت و به سمت  غزل که بغض کرده به او چشم کنسول  یرا رو  یکرد و گوش یاتک خنده  باربد
 دوخته بود برگشت و متعجب گفت: 

 طال؟ سویگ شدهی چ-

ت ر...رابطه دار-  ؟یه...هنوز با زن  سابق 
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 غزل شد گفت:  ی  که متوجه ناراحت  باربد

باهاش نداشتم.   ی ارتباط چیه شی پ  هیفرق داره، بعدش هم من تا چند ثان دشونیها عقاغزل اون-
 کنه، بده کمکش نکنم.  هیته رانیا ی  دنید یمقاله راجع به مکان ها هیو  رانیا ادیب خوادی خدا م یبنده

 را برگرداند و گفت:  شی و رو دیتخت دراز کش یرو دلخور

 بکن.  خوادی دلت م یه...هر کار-
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 و گفت:  دیکش یق یکالفه نفس  عم  باربد

 ه؟یادا ها چ نیا ؛یشد ینازک نارنج  یلی خ داً یغزل جد-

 تخت نشست و گفت:  یرو  یعصب

  یانتظار دار ؛یخندی ص...صد تا م یگی دونه م هیت...تو با زن  سابقت  ارم؟یادا؟ م...من ادا در م-
 نگاهت کنم؟  نمیم...مثل ُبز بش

 .میکنار  هم نبود شتریسال ب کی. می جدا شد یباهاش صحبت کردم...غزل ما توافق یعاد گمی من م-

 : زندی م  پوزخند

 و ب...با من کمتر از پنج ماه. یس...سال بود  کیبا اون -

 .کشدی و دراز م  گرداندی بر م یرو  یو غزل عصب کندی سکوت م باربد

 د؟یگویچه م شی نشسته در گلو بغض  

 : دیگویبه سقف م رهیو خ کشدی باربد هم دراز م  هیاز چند ثان بعد
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 معشوقش رو از دست بده!  ترسهیفرد  عاشقه که م کیالعمل  العملت درست مثل  عکس عکس -

 : دهدیو ادامه م کندی م  یمکث

بودم   یدنی که با س یسالکی...اون نهیبی جز تو رو نم  یمن کس یهاطال؛ چشم  سویبدون گ  رونیاما ا-
 !اتیی طال  ی. فقط به تو و موهاکردمی به تو فکر م  اشه یهر لحظه و هر ثان

 گر؟یکننده چه بود دبغض  خفه   نیا ان  یلبخند  از سر  ذوقش در م نیا

 بود.  یزیچه که بود خوب چ  هر

 باشد.  دیبا

 

 * * * * * * * * * * 

 

 باال انداخت و گفت:  ییابرو زدانی

 کردم!   قیتحق-

 زده گفت: ذوق  لدای

 خب؟ -

 و گفت:  دیکش یق ینفس  عم زدانی

 تو واسم مهمه!  ی  ندارم، خوشبخت  ی من حرف یای تو راض ه؛ی خوب پسر  -

 : دیگوی و م کشدیاز سر  ذوق م یغیج لدای

 داداش! یمرس ول؛یا-

 :دیگوی و م کندیم یاخنده تک زدانی
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 برم آموزشگاه، تا پنج کالس دارم.  خوامیخوب حاال؛ من م یل یخ-

 باهات.  امیمنم م-

 کار؟ ی اونجا چ یایب-

 ملتمس گفت:  لدای

 داداش! کنمی خواهش م-

 تکان داد. یو سر دیکش یق ینفس  عم زدانی

 را عوض کند.  شیهابا ذوق به سمت  اتاقش رفت تا لباس  لدای

 زد.  رونی که شد از اتاق ب حاضر 

 منتظرش است. نییرفته؛ حتما پا زدانیشد  متوجه

 .دید  نشی را درون  ماش زدانیخانه خارج شد و  از

 شاگرد نشست.   ی  صندل  یرفت و رو  نیسمت  ماش به

 . دندیربع به آموزشگاه رس  کیاز  کمتر

 رفت و گفت:   یبه سمت  منش لدایبه سمت  اتاق  خودش رفت و  زدانی

 . زمی سالم عز-

 سرش را باال گرفت و گفت:  یمنش

 سالم گلم!-

 هستن؟  یصادق یآقا-

 .شهی کالسشون تموم م گهیبله بله؛ االن د-
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  یلبخندش کم لدای دن  یخندان وارد  آموزشگاه شد و با د  اری باز شد و خشا  یلحظه در  ورود همان
قطع   شیآن روز تماس را رو  نکهیکرد خودش را خوشحال جلوه دهد؛ هنوز از ا  یاما سع افتی  لیتحل

 کرده بود ناراحت بود. 

 زد و گفت:   یلبخند  کوتاه لدای

 ! اریسالم آقا خشا-

 ...ی  یسالم؛ خوش اومد-

 گفت:  لدای دن  یحرفش تمام نشده بود که در  اتاق  برسام باز شد و برسام با د هنوز

 ! زمی عز یخوش اومد-

 و گفت:  ستیدو نگرمتعجب به آن  ار یخشا

 زم؟ ی عز-
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 نشان داد و گفت:   اریاش را به خشابا ذوق دستش را باال گرفت و حلقه  لدای

 ست  ازدواج داد.بهم درخوا-

 گفت:  آمدی که انگار از ته چاه م ییزد و با صدا  یلبخند  تصنع  ار یخشا

 ...مبارکه!هیاوه، عال-

 به سمت  آبدارخانه رفت.  و

 باال انداخت و گفت:  یاشانه   برسام
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 چش بود؟  نیا-

 گفت:  الیخی ب لدای

 ناراحت بوده!  یزیحتمًا از چ دونمی نم-

 با ذوق گفت:  بعد

 برسام!-

 جانم؟ -

 داداشم قبول کرد. -

 گفت:   یبلند یبا صدا  برسام

 !ولیا-

 لب گفت:  ریدو چشم دوخت و زبه آن  نکیع  یاز باال یمنش

 !دهیو نشن ده یند یزهای به حق  چ-

 اشاره کرد و گفت:  یشده بود به در  ورود تشیکه تازه متوجه موقع  برسام

 .استگهیدو ساعت  د امی س  بعدکال  م؟یبزن یدور هی رونیب  میبر-

 تکان داد و با هم از آموزشگاه خارج شدند. یاز خدا خواسته سر لدای

 با حسرت زمزمه کرد:  یمنش

ـ  -  نشد. ب مونی و پولدار و مهربون هم نص  پیشوهر  خوشگل و خوشت هی! یهــ

 : د یغزل را از پشت  سرش شن یصدا

 جان؟  لویشده ن یزی چ...چ-

 برگشت و گفت:  لوین
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 کالست تموم شد؟  زم،ی نه عز-

 ه؟ یک یآره، کالس  بعد-

 انداخت و گفت:  شی رو یجلو  ستیبه ل  ینگاه لوین

 ! یبا محمد خالق م،یساعت پنج و ن -

 تکان داد و گفت:  یسر غزل

 ز...زنگ بزن ک...کنسلش کن، امروز و...وقت  دکتر دارم. -

 متعجب گفت:  لوین

 ن؟ی ضیا وا بال به دور، مر-

 زد و گفت:   یلبخند  کوتاه غزل

 . رمی م ین...نه و...واسه گفتار د...درمان-

 زد و گفت:   یلبخند  پهن لوین

 گلم! یموفق باش  ه،یعال-

را بردارد و برود. باربد هنوز کالس داشت،    فشیکرد و به سمت  اتاقش رفت تا ک  یلب  ریز  تشکر
 .گرید  رفتی مزاحمش شود. خودش م  خواستی نم

 

* * * * * * * * * * 

 

 پا کرد و گفت: و آن  پانیا غزل

 اومدم؟ی م دیح...حاال ح...حتمًا م...منم با-
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 به او انداخت و گفت:  ینگاه  غضبناک  باربد

 دکتر! یرفت یبدون  من پا شد   روزید-

 متعجب گفت:  غزل

 م...موضوع داره؟  نیب...به ا یچه ربط-

 : اورد یاما کم ن باربد

 !میدی ربطش م -

 "برو بابا" در هوا تکان داد و گفت:  یدستش را به معنا  لغز

 تو! یاوونهید...د-

 نگفت.  یزیچ  گریرا در آورد و د شی ادا یبا دهن کج باربد

  چاندهیسرش پ یشکل ممکن رو نیو شالش را به بدتر دیآیکه به سمتشان م دیرا از دور د یدنیس
 است.

 گفت؛  یظیغل  ی  زد و به فارس یق یلبخند  عم دی به آنها که رس یدنیس

 ! دلتنگت بودم.ییایپسر  آر-

 . ستیبه آنها نگر یباربد را بغل کرد و غزل عصب و

 بغل کرد و گفت:  زی از بغل  باربد در آمد و به سمت  غزل رفت و او را ن یدنیس

 خوشبختم!  اریبس دنتیبودم غزل جان! از د زی دلتنگ  تو ن-

 زد و گفت:  یای لبخند  مصنوع غزل

 جان!  یدنیس  نیه...همچن-
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 از آغوش  غزل در آمد و گفت:  یدنیس

 ند؟ یهستم، آنها کجا زی دلتنگ  مامان طال و بابا برزو ن-

 جواب داد:  باربد

 . یتو اومد دوننی نم-

 کنم!  داریبا آنها د  دیاوه چه بد، حتمًا با-

 تکان داد و گفت:  یسر باربد

 !شمونی پ  انیامشب شام ب گمی بهشون م م،یفعالً بر-

 تکان داد و زودتر از آنها قدم برداشت.   یبا لبخند سر یدنیس

 آرام گفت:  غزل

 شام درست کنه؟ دیبا یبزار، ک...ک هیاز خودت ما-

 غزل حلقه کرد و گفت:  یدستش را دور  شانه باربد

 ! یباربد سپاه یهمسر  کدبانو-

 به او زد و گفت:  یاسقلمه لغز

 ! یخر خودت-

 

* * * * * * * * * * * 
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 گفت:  یعصب  باربد

 رو؟  یرو ثابت کنه هان؟ چ یچ خوادی کارهاش م   نیبابا با ا شه،ی واقعا باورم نم-

 آرام باش باال گرفت و گفت:  یدستش را به معنا  غزل

 زشته! شنوهی م یک یباربد االن -

 تر از قبل گفت:  یعصب  باربد

رو  لیا هیبرداشته  ؟یک یهان؟ اجازه  ؟یک یمن راه داده، با اجازه  یرو تو خونه   کهیبشنون، اون مرت -
 باربد خان مهمون داره، زن  سابقش!  نین یبب نیایب گهی با خودش آورده که م

 باربد! -

 با پرخاش گفت:  باربد

 ام.تو خونه   ادیسابق  زنم ب یخوش ندارم معشوقه ه؟یغزل چ هیچ-

 امون!خونه  ادی منم د...دوست ندارم ز...زن  سابق  شوهرم ب -

 نداشت.  دیکه باربد سرش تاک یزیکرد. چ دیامان" تاک"خانه  یرو

 و گفت:  دیکش  یقینفس  عم  باربد

 غزل...-

 حرفش را قطع کرد و گفت:  غزل

 ا...اونا اونجا نشستن ز...زشته! میبر ایلطفا بس کن باربد؛ ب...ب-

 خودش زودتر از باربد اتاق را ترک کرد. و

 و با خود گفت:  دیکش  یقینفس  عم  باربد
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 نشه.  َچمیتا پا پ  کشتمش یرو گروگان گرفتم م یقبل که اون دامون  عوض یدفعه دیبا-

 اتاق را ترک کرد.  و

 .کردی پدرش را درک نم   یرفتار ها  ل  یدل اصال

را با خودش همراه کرد. از جمله   لی ا کیفقط او و طال را دعوت کرده بود و پدرش چه کار کرد؟  باربد
 دامون.

 شد.   منینش وارد  

 . کردندی م ییرایدور  هم نشسته بودند و غزل و خاطره پذ همه

 مبل  دو نفره نشست.  یرو

کمال  تعجب به سمت   اما در  ندیکنارش بنش  ییرایبود. انتظار داشت غزل بعد از پذ   یخال کنارش
 رفت و کنارش نشست.  یدنیس

  یطور دیبه او چسپ باً ی بلند شد و کنارش نشست و تقر ن یزم  یاز رو دید یکه کنار  باربد را خال سوگند
لبانش نقش بست و خاطره مشکوک با   یرو یکه غزل اخمانش در هم رفت و دامون لبخند  محو

 . ستیدامون نگر

 گفت:  دامون

 جان نگفته بود.  ییدارن، دا فیر  سابقتون تشرهمس میدونستی نم-

 جان!  یی دا گفتی برزو م به

 کرد: یروانهیم یدنیبه او دهد که س  یخواست جواب  دندان شکن باربد

 ام. قرار است غزل و باربد به من کمک کنند. آمده رانیام به امقاله  یاتفاق افتاد، من برا ییهویخب -

 تکان داد و گفت:  یسر دامون

 ه؟ یو غزل راض-
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 گستاخ به او چشم دوخت و گفت:  غزل

 ونی موضوع رو در م نیب...به من زنگ زد و با من ا...ا یدنیس...س ام،ی م...معلومه که راض-
 گذاشت!

 گفت:  لیدل  نیاست به هم یخبر دیفهم یدنیس

 . میهست یم یصم  ی لین و غزل خبله، م-

 : اوردیکم ن دامون

 ن؟یکه جدا شد شدی چ-

 گفت:  یعصب  باربد

 ... اروی-

 اما حرفش را قطع کرد و گفت:  یدنیس

 قیکه با باربد بودم از حسش به غزل خبر داشتم و خودم او را تشو یسال کیمن آن   ،یکامالً توافق-
 عشقش برود.  یکردم تا به دامان  وطن برگردد و به سو

 نزد و خاطره گفت:  یحرف گرید دامون

 ازدواج کنن درسته؟ خوانیم لدایبرسام و   دمیشن م،یای بحث در ب  نیحاال از ا-

 گفت:  یدنیس

 ستند؟ ی و برسام ک لدای-

 ا غضب گفت: ب ار یخشا

 باربد.  یخانم دوست  غزله، برسام هم پسرخاله  لدای-

 تکان داد و برزو گفت:  دنیفهم یسرش را به معنا یدنیس

 خونه.دربست طالق  گهید یدو فردا کننی شده، امروز عقد م  ینجوریواهلل االن ا-
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 به باربد بود. اشکه یت

 با باربد داشت. اصال

 گفت:  طال

 و برسام، هم دامون و خاطره. لدایانشاهلل خوشبخت شن، هم  ه؟یچه حرف نیا-

 شد؟ی دار به طال زل زده بود. خوشبخت منم  یکه با چشمان یاخاطره  و
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 گفت:  ار یخشا

 ... یراست-

 شدند و او ادامه داد:  رهیبه او خ همه

 .دمی م رونی آهنگم رو ب نیبعد اول یهفته-

 زد و گفت:   یلبخند غزل

 م...مبارکه! -

 گفت:  هیگفتند و دامون با کنا کیتبر یهمگ

 .زدی م  انویغزل هم قشنگ پ نن؟یسیخانواده همه موز نیتو ا-

 کرد و گفت:  یمکث

 بود.  بایز یل یخ ،یقطعه واسم زده بود هی ادته،یرو   اتیغزل تولد هفده سالگ -
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 نگفت.  یزیسکوت کردند و غزل چ همه

 بلند شد و داد زد:  شی از جا یاما عصب باربد

 غزل زن  منه! ناموسی ب ؛یری باز از رو نم کنمی مراعاتت رو م یهر چ  کهی مرت-

 و گفت:  ستادیباربد ا یجلو ار یخشا

 آروم باش داداش. -

 خوره؟ی داره م یچه ُگه  ینیبی آروم باشم؟ مگه نم-

 مبل بلند شد و گفت:  یاز رو دامون

 کثافت!  یزل رو به زور عقد کردکه تو غ  دوننیهمه م-

 بلند شد و خاطره زمزمه کرد:   شیاز جا دهیترس غزل

 ؟ یچ-

 گفت:  یعصب  ار یخشا

 بسه، دروغ نباف به هم!-

 خبر داشتند اما خاطره چه؟ زیاز همه چ اریبرزو و خشا طال،

 گفت:  دامون

کردن، چشم باز   هوشمی ام، بآدم فرستاد حمله کردن خونه یعوض نیا بافم؟ی من دروغ به هم م-
. تو  کنهیاسب ازدواج م نیدرب و داغونم! دو روز بعدش گفتن غزل داره با ا ی  انبار هیتو  دمیکردم د

 کنه ابله! تی از تو شکا تونهی آدم؟ غزل راحت م ؟یآدم

 داد زد:  باربد

  ؟یستی خاطره ن یشهیکه دوست داشتم کردم به تو چه؟ مگه عاشق پ یکردم، هر کار  دیآره تهد-
 داره؟ هان؟ یمنو زنم به تو چه ربط یهاداستان
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 گفت:  یاشک  یسکوت کرد و خاطره ناباور با چشمان  دامون

  یایکه ب یت...تو بخاطر  غزل بهم درخواست ازدواج داد  ؟یشد کیتو...تو بخاطر  غزل به من نزد-
 آره دامون؟  ؟یراب کن رو خ  نایا ی  زندگ

 ساکت شد و باربد گفت:  دامون

 ؟ یجوابش رو بده چرا ساکت گه،یبگو د-

 گفت:  یعصب برزو

به   یدنیو با س یکردی نم  جادیوسط مزاحمت ا نیاالن اگه تو ا ؟یکشی باربد بس کن! خجالت نم -
 .شدی نم چهی دو تا جوون هم کنار  هم بودن و هم خاطره باز نیهم ا یدادیادامه م اتی زندگ

 که غزل گفت:  دیبگو یزیزد و خواست چ یپوزخند باربد

منو ت...تو پر و   ن،یکرد تی ا...ازم حما ن،یکرد یادیز یهابابا، شما ت...تا االن ب...ب...بهم کمک -
 !نی کن نیم توهبه شوهر دمی بهتون اجازه ن...نم یو...و...ول  نیق...قو بزرگ کرد

 درجا گفت:  دامون

 باز تهـ... -

 حرفش را قطع کرد و گفت:  غزل

خودم کنار  باربَدم!   ت  ی ش...شروع شد اما م...من االن با رضا  دیا...اول با تهد ست،یدر کار ن  یدیتهد-
 ک اعتماد داره... مانیب...بهم ا کنه،ی م تی ازم حما کنه،یب...باربد منو د...درک م

 کرد و گفت:  یمکث

 !یکه تو نداشت یزی چ...چ-

 : شوندی شان ساکت مخاطره نه تنها دامون بلکه همه غی بزند اما با ج یحرف  خواهدیم دامون

کردم   کارتیدستت؟ مگه من چ یچه یباز ی! منو کردزیچهمهی خفه شو، خفه شو نامرد! خفه شو ب -
 آشغال؟ خدا ازت نگذره دامون فرخ! خدا ازت نگذره! ی  عوض
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 . کندیکنار  مبل سقوط م همانجا

 : دیگوی و م کشدیاو را در آغوش م دهیترس  اریو خشا روندی به سمتش م  دهیترس یهمگ

 خاطره چشمات رو باز کن، خاطره؟  زم؟ یخاطره؟ خاطره عز-
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ُرمش تموم شه م یحالش خوبه، بخاطر  فشار عصب-  ! نشیببر ن یتونی بوده. س 

 : دیگوی و به دکتر م دهدی تکان م یسر ار یخشا

 ممنونم دکتر!  یل یخ-

 .شودی و از اتاق خارج م  دهدی تکان م  یسر دکتر

 : زند یم ج یبه باربد مس  ار یخشا

 ! نیحالش خوبه؛ نگران نباش-

 .گذاردی شلوارش م ب  یرا درون ج  اشی گوش و

 است.  رهی خ ینامعلوم یکه به نقطه  کندی خاطره نگاه م به

 خاطره جان؟ -

 : دیگویاو برگرداند م یبدون  آنکه نگاهش را به سو  خاطره
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 ! اریحق با تو بود! حق با تو بود خشا-

 :دیگوی و م ردیگیدستانش را م ار یخشا

حال  سیانگل یمدت بر هیبا بابا صحبت کنم  یخوای. مکنهی م یاشتباه  هی اشی زندگ یتو  یهر کس-
 ؟ یدور ش  نجایو هوات عوض شه؟ از ا 

 :دیگوی م یو با لبخند  تلخ  کندیباالخره نگاهش م  خاطره

 ... یحت دمیو به راهم ادامه م مونمیم  نجایکم آورد. ا دیداداش، نبا ستین یازین-

 :یگوی و با بغض م کندی م  یمکث

 بدون  دامون!-

 

 * * * * * * * * * * * 

 

 : دیگویو م داردی چشمش بر م   یرا از رو نکشی ع لوین

 غزل جون رو کنسل کردم.  یهاشما و هم کالس یهاواسه دو روز هم کالس-

 :دیگوی و م دهدی تکان م یسر باربد

 ممنون!  لو،یباشه ن -

 .دیگوینم  یزیو چ دهدیتکان م یبا لبخند سر لوین

 . دیباریم ش یاز سر و رو یخستگ

 :دیگوی م  برسام

 تنها باشم. خوامینم  لدای ی  برم خواستگار دیبا گهیاز دو روز نشه ها، سه روز د شتریب-
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 :دیگوی و م  زندیم یالبخند  خسته  باربد

 !امیهستم داداش، م-

 .دیگوی نم  یزیو چ دهدی تکان م یسر برسام

 : دیگویو م دیآی م  رونیز اتاق  مخصوص  خودش ب لحظه غزل ا همان

 زنگ زد منتظرمونه!   یدنیباربد، س...س-

 : دیگوی و رو به برسام م دهدی تکان م یسر باربد

 حواست به آموزشگاه باشه. -

 ن؟ یبریباشه داداش، خاطره هم م-

 کرده. اشی به زور راض  اری آره، خشا-

 حاال؟  نیری کجا م -

! فکر کنم واسه رازی اصفحان و بعد ش میری ...اول مکای برگرده آمر دیوقت نداره، زود با ادیز  یدنیس-
 باشه. یاش کاف مقاله

 نشه داداش. رتیبرو د  ،یآها اوک-

 !ادی عزت ز-

 رفتند.  یدنیزدند و به دنبال خاطره و س   رونیو غزل از آموزشگاه ب باربد

 . گذشتی روز از آن ماجرا و جنجال م دو

  خواستیشدن به غزل م  کیرا بهم زد و به پدر و مادرش نگفت که دامون بخاطر نزد ینامزد خاطره
 با او ازدواج کند. 

 هم نکرد.  یاز خاطره عذرخواه یهم رفت. حت دامون
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  یینبود. معلوم بود از آنها یو غزل با او کنار آمده بود. دختر  بد دیچی سفرش برنامه م یبرا یدنیس
 که مانند کنه به شوهرش بچسپد.   ستین

 کند.  ستیداشت خودش را راست و ر یهم سع خاطره

سفر  دو روزه حالش را   نیکه ا دادی م ی. به خود دلداررفتی دو روز بود که به دانشگاه  هنر نم فعال
 .کندی خوب م

 . کردیم  یخال  چارهی ب د  ینو یاز باربد داشت را رو  یر چه دق و دل ه زی ن برزو

 بود. یل یآرا ر  یهم درگ دینو

در آمده  ییهر دو از تنها ییجورها کیکرده بود. او را به دانشگاه فرستاده بود و  دایکار پ  شیبرا
 بودند.

 کردی پخش م یویال نستاگرامیا یبود و هر شب در برنامه  دشیآهنگ  جد یکارها  ر  یهم درگ ار یخشا
 . طرفدارانش کم نبودند. خواندی و م

 همچنان ادامه داشت... یزندگ  و

 

 _مست_شد؟ ی_شود_با_چای #نم

   158#پست_

 

 روز بعد‹  ›دو

 

 گفت:   دیبا لبخند غزل را در آغوش کش یدنیس

 ! بای خوش گذشت دختر  ز یل یخ -
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 با لبخند گفت:   زین غزل

 !ورانیا  ایبازم ب  طوره،ن یهم -

 را کرد رفت.   یکل یخداحافظ نکهیآمد و بعد از ا رونی تکان داد و از آغوشش ب یسر یدنیس

غل و غش، مهربان، خندان   یب یرا بشناسد. دختر یدنی سفر  دو روزه باعث شده بود غزل بهتر س نیا
 و موفق بود. 

 گفت:  یبا لبخند  کوچک   خاطره

 برم دانشگاه! فعال!  دیمن با -

 گفت:  باربد

 ! متی رسونی م سایوا -

 فعال! رم،ی م  رمیگی م یتاکس هی شم،ی نه مزاحم نم  -

 از فرودگاه خارج شد.  و

 غزل و گفت:  یدست انداخت دور  شانه  باربد

 م؟یبزن   یدور هی میبر -

 من کالس دارم!  -

 برسونمت!  میبابا، باشه بر یا -

 تکان داد و با هم از فرودگاه خارج شدند. یسر

 

* * * * * * * * * * 
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 زمزمه کند:   ر لبیشود به سمت  باربد برگشت و *"که باعث شد باربد ز ادهیپ نکهیاز ا قبل

 جون! -

 زد و گفت:  شیبه بازو یمشت

 ! شعوری عه، ب -

 گفت:  ی با لبخند  مهربانن باربد

 گذار بوده ها!  ریدکتره انگار تٔاث نیا ره،یگی کمتر زبونت م  گهید -

 تکان داد و گفت:  یبا لبخند سر غزل

 بود! نمیو...ولنتا یهیهد نیبهتر -

 شد.  ادهی پ نیاز ماش  و

 امروز کالس نداشت. خسته هم بود.  باربد

 .زدی م  یو ُچرت رفتی بود به خانه م  بهتر

 صدا در آمد.به  لشیزنگ  موبا ردیبگ یای درست و حساب  م  یتصم نکهیاز ا قبل

 . دیکش رونی شلوارش ب ب  ی را از ج  لیموبا

 و جواب داد: دینام سوگند اخم در هم کش دن  ید با

 بله؟  -

 متعجب شود:  شیاز پ  شیهق هق  سوگند پشت  خط باعث شد ب  یصدا

 باربد؟ باربد تو رو خدا خودت رو برسون!  -

 ؟ ییتو کجا شده؟ی چ -

 ام.خونه   ا،ینپرس فقط ب  ی چ ینپرس؛ ه  یچ یه -
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در  واحد     یسوگند رساند. به خود که آمد جلو یچگونه خود را به خانه دیرا قطع کرد ک نفهم  یگوش
 سوگند بود.

 در بزند سوگند در را گشود. نکهیاز ا قبل

 بود؟  نیچن  نیدختر چرا ا نی. چه شده بود؟ ارساندی را به او نم  یخوب یسوگند خبر ها ی  اشک چشمان  

 سوگند؟ شدهی چ -

 از چارچوب  در کنار رفت و گفت:  سوگند

 .کنمیم  فیتو واست تعر  ایب -

 تکان داد و وارد  خانه شد. یسر باربد

 مبل  تک نفره نشست.  یرو

 آمد.  رونی پرتقال بآب  وانیل ک یبا  یق یبه سمت  آشپزخانه رفت و بعد از دقا سوگند

 را سمت  باربد گرفت و گفت:  وانیل

 بفرما!  -

نفس سر   کیرا  وانیشوم  دختر ل  یهااز نقشه خبریرا گرفت و ب   وانیلب کرد و ل ری ز یتشکر اربدب
 .دیکش

 نشست و باربد گفت:  شی روبرو سوگند

 شده؟ی چ یبگ یخوای نم -

 و سوگند از قصد نامش را با لکنت صدا زد:  شدیتار و تار تر م  شیسوگند هر لحظه برا یچهره 

 ب...ب...باربد!  -

 غزلش گرفت.  ر  ی را تصو شی سوگند محو شد و جا ر  یتصو

 کرد:  زمزمه
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 غزل؟ -

 نشست و باربد مسخ شده زمزمه کرد: شیپاها ی به سمتش رفت و رو  یثیبا لبخند  خب  سوگند

 من! یطال سویگ -

تر شد و صورتش را غرق  بوسه کرد و   ینهاد که باربد جر یااش بوسه گونه یخم شد و آرام رو سوگند
 تازه شروع ماجرا بود... نیا

 

* * * * * * * * * * 

 

 نا آشنا روبرو شد. یرا باز کرد که با سقف   چشمانش

 بود. ده یدرد امانش را بر سر

تخت نشست که باعث شد    یسوگند در آغوشش متعجب رو دن  یاطرافش چشم دوخت. با د به
 سوگند چشمانش را باز کند و زمزمه کند: 

 عشقم؟ شدهی چ -

 

 _مست_شد؟ ی_شود_با_چای #نم

   159#پست_

 

 گفت:  یعصب

 ازت بپرسم! دیمن با رونیا شده؟ی چ -

 تخت نشست و گفت:  یرو سوگند
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 اد؟ ینم ادتیا وا،  -

داشت    َنشیچروک راهن  یپ یدر بستن  دکمه یکه سع  یتخت بلند شد *"و در حال  یاز رو یرو باربد
 گفت: 

 *"یعوض دختره  نشونمتی م اهی به خاک  س -

 .یوا باربد؟ تو خودت خواست -

 و گفت:  دیبه صورتش کش یدست باربد

 !ینه...نه... تو نبود ،یمن بود! تو نبود یطال سویغزل بود، غزل بود... گ -

 زد و گفت:  یدی پللبخند   سوگند

 !یسپاه یآقا  م،یما با هم بود یو چه نخوا  یچه بخوا -

 زد و در همان حال عربده زد:  رونیاز اتاق ب  یعصب  باربد

 ! یبکن یتونی نم  یغلط  چیتو ه -

 با خود زمزمه کرد: سوگند

 !مینیبی م -

 

* * * * * * * * * * * 

 

 شده بود نگاه کرد و گفت:  رهی خ  ینامعلوم یو به باربد که به نقطه برگشت

 باربد؟  -

 را به سمت  غزل سوق داد و از ته  دل گفت:  نگاهش
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 جون  دلم؟  -

 زد و در آغوشش جا به جا شد و گفت:   یلبخند  کوتاه غزل

 دوستت دارم مرد! یل یخ -

 ُپر از حرف گفت:   یبا چشمان باربد

 دوستت دارم؛ زن!  یل یمنم خ -

حس  نفرت   هیاولش  م،یم...منو تو با هم باش ستین یکه بابا راض  ستیاصالً برام مهم ن ؟یدونی م -
 که بهت دارم عشقه ع...عشق! یازت تو دلم لونه کرده بود اما االن ت...تنها حس

 ناگهان گفت:  باربد

 غزل؟ -

 جانم؟  -

 : د یپرس

  ل  ی...از قب دونمیگرفتم و چه م اتدهیناد  یحس کن ،ادی کنم که تو خوشت ن یکار هیاگه من  -
 هوم؟  ؟یکنی م کاری! چهان یهم

 فکر کرد و گفت:  یکم غزل

 .میکنی رو حل م زیبا صحبت همه چ کنم،یب...باهات صحبت م  -

 و گفت:   دیرا با عطش بوس اشی شانیپ باربد

 ولم نکن باشه؟ چوقتیه -

 ! چوقتیه -

 حتمًا بهت فشار اومده!   یامروز کالس داشت  یابخواب، خسته ر یبگ -

 باربد سفت تر کرد و گفت:  ی  دستش را دور  شکم  عضالن  یحلقه
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 آغوش ف...فقط مال  منه! نیپا مسکنه! ا هی...آغوشت  یاهوم، ول -

 به سقف گفت:  رهی خ باربد

 فقط تو!  -
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 زد و گفت:  یلبخند برزو

 پس مبارکه! -

 تا بناگوش سرخ شد. لدایکف زدند و  همه

خوشش   اریبس  لدایبود. خدا را شکر همه موافق بودند. اتفاقًا مادر  برسام از  یشب  خواستگار امشب
 آمده بود.

 و صد البته وابسته تر از قبل به غزل.  ؛یو منزو ریاما در خودش بود. گوشه گ باربد

 گفت:  دهیمبل بلند شود که باربد دستش را محکم گرفت و ترس یخواست از رو غزل

 کجا؟  -

 متعجب گفت:  غزل

 !گهید میب...بعد بر میبگ کی بهشون تبر میب...بر -



 مست شد  یشود با چا ینم

319 
 

 : د یفرستاد و غزل مشکوک پرس رونینفسش را آسوده ب باربد

 ! یرسی به ن...نظر م شده باربد؟ ن...نگران یزیچ -

 به لب آورد و گفت:  یای لبخند  تصنع  باربد

 !می. برزمیخوبم عز -

 رفتند.  لدایتکان داد و با هم به سمت  برسام و  یمتقاعد نشده بود سر نکهیبا ا غزل

 و گفت:  دیرا به آغوش کش لدای غزل

 برات خوشحالم سنگ  صبور! یلی ! خنیب...باش داریپا -

 بش را داد:با لبخند جوا  لدای

 !یدلم؛ مرس  زی عز  یمرس -

 آمد و رو کرد به برسام و دست در دستش گذاشت و گفت:  رونیب  لدایآغوش   از

 برسام! گمی م  کیت...تبر -

 قربونت دختر خاله! -

 گفت و عزم رفتن کردند.  کیو برسام تبر لدایبه  زی ن باربد

 غزل به صدا در آمد. ی  بودند که زنگ  گوش نی ماش در

 نام  سوگند متعجب زمزمه کرد:  دن  یدر آورد. با د فشیرا از ک  یگوش

 الخاق! جل  -

 : دیپرس  باربد

 ه؟ یک -

 سوگند! -
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 بار بود که ترس به دل  باربد چنگ زد. نیاول  یبرا نیا و

 ! کریجواب بده بذار رو اسپ -

 گذاشت:  کری اسپ یسبز رنگ را لمس کرد و رو کون  ی تکان داد و آ یمتعجب از رفتار  باربد سر غزل

 الو؟ -

 غزل جون؟   یچطور زم،ی سالم عز -

 گفت:  متعجب

 ؟ یداشت یممنون، ک...کار -

 داشته باشم که بهت زنگ بزنم؟ خواستم حال ت رو بپرسم.  یکار دیا وا؛ مگه با -

 خوبم.   یمرس -

 چطور بود؟  یخب خدا رو شکر، خواستگار -

 خ...خوب بود همه موافق بودن. -

 

 _مست_شد؟ ی_شود_با_چای #نم

   161#پست_

 

 مزاحمت نشم گلم، به باربد سالم برسون! گهیعه؟ چه خوب... د -

 حتما، فعالً  -

 کرد و قطع کرد.  یکوتاه ی  خداحافظ  سوگند

 باال انداخت و گفت:  یامتعجب شانه  غزل
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 چ...چش بود؟ نیا -

بود.   میمستق ری غ د  یتماس تهد نی. ادادی بهش نشان م دیدرد او چه بود. با دانستی اما م باربد
 ...دادی ... نشان مکندی م  یباز  ریکه دارد با ُدم  ش دادی. نشان مدادی بهش نشان م

 

* * * * * * * * * * * 

 

 گفت:  یبلند  یکانتر گذاشت و با صدا یها را رو دیخر

 رو جا به جا کن.  دهایخر نیا ای جان ب   یلیآرا  ؟یلیآرا -

 .دیترس ی. کمدینشن ییصدا

 سمت  اتاقش رفت و در زد:  به

 ؟یجان هست  یلیآرا  ؟یلیآرا -

 . دینشن یصدا  باز

 : ی لیبنفش  آرا  غ  یدر را گشود که برابر شد با ج  دهیترس

 تولدت مبارک!  -

 و زمزمه کرد:  ستیبود نگر ستادهیاو ا یدر دست داشت و روبرو یک یکه ک  یل یبه آرا متعجب

 سرت اومده. ییفکر کردم بال دمیکه دختر؛ ترس  یمنو جون به لب کرد  -

 از ته دل زد و گفت:  یلبخند یلیآرا

 ؟ ینگرانم شد -

 !؟ی دیترس گهی جون به لبم کرده م وونه،یآره د -
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 لبخندش را خورد و گفت:  یلیآرا

چند سالته عالمت سٔوال  دونستمیمن نم  دیرو ببر. فقط نو  کیک  ای... ب ایخوب بابا لوس نشو، ب یل یخ -
 گرفتم واست. 

 زد و زمزمه کرد:  یابوسه اشی شانیپ یرو ارادهی سمتش رفت و ب به

 دختر! یاتو فرشته -

 زد و گفت:   یلبخند  آرام یلیآرا

 به فرشته.  یکرد لیبودم، تو منو تبد طانی ش -

 ببرد گفت:  نی را از ب  نشانیب ن  یجو سنگ  نکهیا یبرا یلیو سکوت کردند و آراد هر

 !میبخور میفوت کن ببر ایب -

 گفت:  یلیبا لبخند خواست فوت کند که آرا دینو

 نه نه فوت نکن، اول آرزو!  -

 نبود.  رممکنی آنقدر سخت و غ وستنشیپ قتیدر دلش کرد که به حق ییکرد و آرزو یاخندهتک  دینو
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 ماه بعد...‹  کی›
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 بغض دار گفت:  غزل

  زنهیبلند صدام م یبا صدا  ییجا یایی دستشو رمیم...م  قهیشده. دو دق یجور هیمامان؛  دونمی نم -
تو  ره ی پ...پشت  س...سرمه، م  هیسا نیع  رمی... هر جا مدمیترس  ؟یستی چرا ن ؟یی کجا گهیم

 بهمو ب... کنهی م تشیاذ یزیچ هیشده،  یطور هی... نهیبی کابوس م  گه،یم  ونیف...فکر، شب هذ
 .گهی نم یزیچ

 نگران گفت:  طال

 خودش رو داره! ی  که روال  عاد زیکنه غزل؟ همه چ تش یاذ دیبا یآخه چ -

 .دونهیخدا م هی. چکنهی م تشیاذ  یزیچ هی ،ینه مام -

 ؟ یباهاش حرف زد -

ل...الم تا کام حرف   کنه؟ی م تتیاذ یچ...چ شده؟یب...باربد چ گمی م ینزدم؟ ه...ه یکنی فکر م -
 !یمام زنهی نم

 نگفت.  یزیو چ دی کش یق ینفس  عم طال

 شد.  رهیسکوت کردند و طال مشکوک به باربد خ  شانیآمدن  باربد هردو با

 نگران  چه بود؟  کرد؟ی م تشیاذ یزیچ چه

 گفت:  باربد

 . میغزل پاشو بر -

 کرد:  یدستش یپ طال

 بده؟  میخوری حاال؛ شام رو کنار  هم م نیبود -

 خواست مخالفت کند اما غزل زودتر گفت:  باربد
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 !یهم عال  یل یآره، خ...خ -

 نگفت. یزیچ رگیسکوت کرد و د باربد

و ترس به دلش چنگ زد... ترس  از دست دادن   دیشن  رونی را از ب یو داد غی ج  یلحظه صدا همان
 غزل.

 ها!  یسپاه نیایکرده! ب یشاه پسرتون چه کار نی نیبب   نیایها ب  یها، سپاه یسپاه -

 .اشی سوگند بود. خود  عوض یصدا

 متعجب گفت:  طال

 ا وا؟ سوگنده؟ -

 گفت:  غزل

 آ...آره انگار!  -

 مبل بلند شد و گفت:  یاز رو طال

 !شدهی چ مین یبب نیپاش  -

 زودتر از عمارت خارج شد و غزل هم پشت  سرش.  طال

 : کرد یو زمزمه م دادیرا ماساژ م شیهاقه یاما همانجا نشسته بود و شق باربد

 !ستین  یچیبکنه باربد... ه تونهی نم  یغلط چیه ست،ین یچ ی ه ست،ین یچ یه -

 بلند شد و به دنبال  آنها از عمارت خارج شد.   شیجا از

 هنوز شرکت بود.  برزو

 در مهارش داشتند. یها سعو نگهبان  زدی م ادیعمارت فر اط  ی در ح سوگند

 گفت:  طال
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 ... نیولش کن -

 اطاعت کردند و طال متعجب گفت:  هانگهبان 

 گفتن! یترگفت کوچک  ی تربزرگ  ؟ی زنیم هیها چحرف  نیسوگند جان؟ ا هیاافهیچه ق نیا -

 زد و ُرک گفت:  یپوزخند سوگند

 ام!من حامله  -

 . ستیهم فشرد و غزل با دهان  باز به سوگند نگر یچشمانش را محکم رو باربد

 که ازدواج نکرده بود تا حامله باشد.  او

 گفت:  طال

 ات باشه؟ رت کجا بود که بچه تو دختر؟ شوه  یگی م یاهلل اکبر؛ چ  -

 زد و گفت:  یپوزخند سوگند

 ه؟ یبچه ک  نیپدر  ا  نیپرسی نم -

 خالص را زد:   ر  یشد که سوگند ت رهی مشکوک به او خ طال

 ! یباربد سپاه -
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 زد و گفت:  یبلند یهمه سکوت کردند که غزل قهقهه  یقیدقا
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*"؟ ب...باربد   یکرد زی! دندون واسه ش...شوهر  من ت ؟یهست  یچه مارمولک هگی من؛ تو د یخدا یوا -
 رو بده! اتیروز گهید یجا هی. برو خ...خدا کنهی نم  یکار  نیه...همچ  وقتچیه

 پوزخند زد:  گریبار  د سوگند

از خودش   یزنی م اتنهیسنگ  شوهرت رو به س نقدری ! حاال که ایلکنت یزن یمطمئن حرف م  یل یخ -
 !گهی رو بهت م  قتیسر  سوزن دوستت داشته باشه حق هی یاگه اندازه  یبپرس؛ حت 

 رو کرد به باربد  کالفه و گفت:  بعد

 مگه نه باربد خان؟  -

 شد و گفت:   رهیمشکوک به باربد خ غزل

 !یکنی نم  یکار نیتو همچ  -

 غزل و گفت:  یهاشانه یدست گذاشت رو  باربد

 ...دمی م حی توض -

 با شتاب دستانش را پس زد و گفت:  غزل

 .زنه ی داره تو ر...روز  روشن بهت تهمت م نی بگو باربد... بب کنم،ی ب...بگو نم ه؟یچ حی توض -

 گفت:  طال

 باربد...  -

 کالفه داد زد:  باربد

 آره کار  من بود اما...  -

 عقب عقب رفت و ناباور زمزمه کرد:  غزل

... ب...باربد  من فقط منو د...دوست داره. کنهی نم یک...کار  نینه... نه... باربد  م...من همچ -
 آ...آغوش  باربد ف...فقط مال  منه!
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 شد و گفت:  کیبه او نزد باربد

منم گفتم  کرد،ی م هیهام گوش کن، اون روز بهم زنگ زد گفت حالش بده، گرغزل به حرف  -
 ینقشه نی همچ دونستمی سوخت نم بده... منم دلم براش   یلیام حالم خ خونه ای ... گفت بشدهیچ

 داره غزل...  یشوم

 : دیکش  غیج غزل

 اش و باهاش...خونه   یرفت -

 حرفش را قطع کرد و عربده زد:  باربد

  کردمی ... فکر مدمیدی داد به خوردم... به خدا من تو رو م  ختیپرتقال رتو آب یچه کوفت دونمی نم -
 غزل... به جان  غزلم اگه دروغ بگم...  ییتو

 گفت:  سوگند

 ... یتو خودت خواست ؟یگی م یدار یچ -

 جنجال به سمت  دروازه رفت که طال هم پشت  سرش رفت و گفت:  نیکالفه از ا غزل

 ؟یری غزل مادر کجا م  -

 و بازواش را گرفا و گفت:  دیبه سمت  غزل دو  باربد

 غزل... -

 ا آزاد کرد و گفت: بازواش ر  یرحمی با ب  غزل

 ... ایدنبالم ن  -
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 باربد شد و از آنجا دور شد.  ن  ی سوار  ماش عیسر غزل

 و داد زد: ستادیا ابانیوسط  خ یکالفه و عصب باربد

 شانس!  نیلعنت بر ا -

و طال را   نی زم  یآوردن  سوگند و بچه کالفه به سمت  عمارت برگشت که سوگند را نشسته رو ادیبه  با
 .دیکنارش د ستادهیا

که دست  دادی اجازه را نم  نیاش ابه سمت رفت و بازواش را گرفت و بلندش کرد. رگ  مردانه   یعصب
 .زدی بر شیرا در صدا تشیکرد تمام  عصبان  یزن بلند کند، اما سع یرو

 گردن  من *" یاندازی م یرو دار یپدری کدوم ب یبه غزل؟ هان؟ بچه یگفت هیخزعبالت چ نیا -

 بازواش را از حصار  دستان  باربد آزاد کرد و با حرص گفت:  سوگند

 از تو بودم؟  ر یبه غ یتوئه ابله! مگه من با کس  یبچه  -

 ! یواسه چند نفر تور پهن کرد  ستیواهلل، معلوم ن دونمی نم -

اومدن  ایبعد از به دن تونمیچون م یبکن  یتونی ! انکار نمیتوئه باربد خان  سپاه یبچه، بچه  نیا -
 !وونهیبچه از توئه د نیندارم چون مطمئنم که ا یهم ترس  یچ یاز ه رم،یبگ یاانیبچه تست د

 .دیگوی معلوم بود که دروغ نم زدی که مصمم حرف م طورنیا

 شده بود.  وانهیفکر کرد که غزل چطور د شیپ یزد و به چند لحظه شیبه موها یکالفه چنگ باربد

 ها و گفت: از نگهبان یک یکرد به  رو

 بابا هست؟  یراننده  -

 برزو خان رو رسوندن شرکت، االن هم اونجاست باربد خان!  -
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 ادیمطمئنم ز ؟ی روبروم باشه اوک دیتا شب با ن،یدنبال غزل بگرد نیبر هیخوب، پس تو و بق یل یخ -
 دور نشده!

 اطاعت کرد:  نگهبان

 چشم باربد خان!  -

 عمارت خارج شد. اط  ی از ح و

 رو کرد به باربد و گفت:  سوگند

 شه؟ی م یوسط چ نیمن ا ف  یتکل  -

 زد و گفت:  یپوزخند باربد

 !یبا تو حاال حاال ها کار دارم افع -

 خوب نبود. ادیبه سمت  عمارت رفت. حالش ز و

 ت: متٔاسف گف طال

 خونه خراب کن!  -

 

* * * * * * * * * * * 

 

... شدهیکرد، منم گفتن چ هیهام گوش کن، اون روز بهم زنگ زد گفت حالش بده، گرغزل به حرف  -"
داره   یشوم ینقشه  نیهمچ دونستمی بده... دلم براش سوخت نم  یلیام حالم خخونه   ایگفت ب
 غزل..."

 .خوردندی م چیباربد در سرش پ یهاحرف 

 بود...  شی پاها  ر  یز  شهر
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  نجایبا باربد ا توانست ی را ساخته بودند... کاش م یقشنگ یکه از دور منظره  یو درشت  زی ر یها چراغ
 را خراب کرد... خود  نامردش!  زی... آه... همه چییاهایکه با باربد نداشت... چه رو  یی. چه کارهادیایب

... فکر  دمیدی داد خوردم... به خدا من تو رو م  ختیپرتقال رتو اون آب یوفتچه ک دونمی نم -"
 غزل... به جان  غزلم اگه دروغ بگم..." ییتو کردمیم

  یرا باور نکند. او به باربد باور  قلب   شیحرف ها توانستی به باربد حق دهد و نه م  توانستیم نه
 نسبت به دامون نداشت.  وقتچ یکه به باربد داشت را ه یداشت. اعتماد

 ها بگذرد.  یراحت نیبه ا  توانستی نم اما

 ها دست بردارد. یراحت  نیبه ا توانستی نم

 ببخشد...  توانستی نم

که پدرش باربد بود اما  یابود... بچه  انی روح در م کیبچه...  کینطفه...  کی که نبود... حرف  یالک
 مادرش او نبود... 

 چنگ زد... ش یبه گلو بغض

 را گرفت  لدای یرا گرفته بود... شماره   مشیتصم
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 انداخت:  نیپشت  خط طن لدای یصدا  دیبوق  دوم که رس به

 جونم؟  -

 ! زمیس...سالم عز -



 مست شد  یشود با چا ینم

331 
 

 افتاده است.  یداد که حتمًا اتفاق صیاش تشخگرفته یاز صدا لدای

 افتاده غزل؟  یاتفاق  -

 ر کند: کرد بغضش را مها یسع

 ازت کنم؟  یدرخواست هی شهی م...م لدا،ینه  -

 تو که! یقربونت برم؟ بگو جون به لبم کرد یچ -

 اونجا؟ امیب شهی م...م -

 چت شده! نمیبب   ایب ؟ی پرسیم یسٔواله دار -

 ب...باشه! -

 

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

 

 گفت:   یمتعجب و عصب لدای

سوگند  یوقت رفته سر از خونهاون  زدی م یهمه دم از عشق و عاشق  نی... آقا اشهی واقعًا باورم نم -
 خانم در آورده. 

 کرد:  یروانه یم زدانی

 واقعًا باربد راست بگه! دینباشه... شا دهی طور که نشون ماون دیجان شا لدای -

 کرد و گفت:  ین یف نیف غزل

 !شهی االن هم داره پ...پدر مچه راست چه دروغ اون با س...سوگند ب...بوده! ا... -

 آخرش را با تمسخر به زبان آورد.  یجمله
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 نگران گفت:  لدای

 ؟ یکن  کاری چ یخوایاالن م -

 گفت:  مصمم

 برم! خوامی م -

 : د یپرس زدانی

 کجا؟  ؟یبر -

 از کشور خارج شم! خوامی م -

 گفت:  لدای

 !ی کنی کار رو م نیبهتر -

 گفت:  یعصب  یمتعجب و کم  زدانی

 ! نیحل کن نی با هم حرف بزن  نینیکار؟ بش نیو بهتر یچ یچ -

 تکان داد و گفت:  ینف  یرا به نشانه   سرش

 برم!  خوامیاالن نه، ا...االن فقط م یب...باهاش حرف زدم، و...ول  یروز هی دیشا -

 سکوت کردند. لدایو  زدانی

 . داشتی او را از حرف باز نم یحرف چیه انگار

 

* * * * * * * * * * * * * * 
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خودش نبود. تمام    نک  یچشمانش برداشت و به محوطه چشم دوخت. هرچند ع یرا از رو  نکشیع
  یبه آن خانه برگردد؛ از ملوسکش هم خداحافظ خواستی بود. نم  لدایکه همراه داشت مال   یلوازم
 نکرد. 

 . ستینگر ی که با لبخند به او م دیرا د یدن یدور س از

 به سمتش رفت.  یهر چند تصنع یلبخند با

 !ییایسالم دختر آر -

 را در آغوش گرفت و گفت:  یدنیس

 ... زمی سالم عز -

 کرد و گفت:  یمکث

 ؟ینگفت یزی به باربد که چ -

 ! ستیها چ یباشک باز میقا نیا ل  یکه دل یبد حی بهم توض دی با  یول  با،ی نه دختر  ز -

 زد و گفت:   ینیغمگ  لبخند  

 ...کنمیم فی مفصله، واست تعر -

 اضافه کرد:  طنتی با ش  بعد

 !ییدختر  اروپا -

 ... اما او فقط لبخند زد. دیخند یدنیس

ادامه  نجایدر ا یچهل و هشت ساعت هم نشده بود که دلتنگ  باربد شده بود. چگونه به زندگ هنوز
 داد؟یم
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* * * * * * * 

 

 گفت:  یدنیانداخت و رو به س دشیبه اتاق  جد یسر سر نگاه  

 ستم؟یم...مزاحمت ن  -

 نگاهش کرد و گفت:   یچپک یدنیس

کردن سخت است، خوب است که حال   یزندگ  ییتنها بودم، تنها یل یدختر جان؟ من خ یچه مزاحمت -
که   یو چرا به او نگفت ستیکه چرا باربد همراهت ن یده  حی به من توض دیخانه دارم. اّما باهم کی
 ؟ییا یب  نجایبه ا یخواهیم

 و عاجز گفت:  دی به صورتش کش  یتخت نشست و دست یرو

 !شهیب...باربد داره پدر م  -

 ذوق زده گفت:  یدنیس

 غزل؟!  یخوب است، تو باردار یل یکه خ نیا -

 زد و دردمند گفت:   یپوزخند غزل

 !ستمیم...مادر  بچه من ن -

 گفت:  جیگ یدنیس

 چطور؟... -

 کرد ک گفت:  یمکث

 از باربد حامله است؟  گرید یزن یعنی -
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 تٔاسف گفت: م یدن یشد که س رهی با سکوت به او خ غزل

! او فقط تو را دوست دارد... من باربد را ستی ن  یآدم نی... باربد همچ شودی اوه، باورم نم -
 ! شناسمیم

 و گفت:  دیتخت دراز کش یرو غزل

 ...یروز هی... زنمی و باهاش حرف م  گردمی بر م یروز هیاستراحت کنم،  خوام یا...االن فقط م -

 

 سال بعد...‹  کی›

 

 !خورمینم گم،ی گمشو م -

 گفت:  یو عصب دیکوب  زی غذا را محکم به م ی  نیس ار یخشا

 !یری تو حلقومت تا بم  زی رو بر  یانقدر اون زهره مار ،یکوفت بخور -

  رهیاش را از او گرفت و به لباس  بند دار  غزل که در دستانش گرفته بود خنگاه  به خون نشسته باربد
 شد.

... زدی *" نم زایچ نیکه لب به ا ی... باربدگاریس یها لتری*"  و فیدنیاز نوشُپر بود   یعسل ز  یم یرو
 ... *"!نیبود شد ا یفرار گاریکه از س یباربد

 کالفه گفت:  ار یخشا

 یخودت رو تو خونه حبس کرد م،ینگفت یچیه یداداش  من آموزشگاه رو لنگ در هوا ول کرد  -
 مرد! نیات رو بب برو بچه  ا یحداقل ب م،ینگفت یچی ه یومدیسوگند ن یخاکسپار م،ینگفت یچیه

 از کوره در رفت و عربده زد:  باربد

 ! ستیمن ن یمادرش غزل باشه... اون بچه  دیمن با ی... بچهستیمن ن یاون بچه  -
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 و گفت:   دیکش یقیکالفه نفس  عم  ار یخشا

 بخور!  دی کش  لتی غذا هست هر وقت م رم،ی من م -

 از خانه خارج شد.  و

 با بغض به لباس  بند دار  غزل چشم دوخت و زمزمه کرد:  باربد

باربد بدون    ینگفت ؟یرفت یچرا گذاشت سوطال؟یگ کنمینم  داتیپ گردمی چرا هر جا رو م ؟یکجا رفت -
چرا  ؟یدادم جون  باربد! چرا گوش نداد حی من که بهت توض شه؟ی م وونهیباربد د  ینگفت ره؟یمیمن م
 را؟ چرا؟ چرا؟ چ ؟یبود لعنت یکنتو که دختر  حرف گوش  ؟یگرفت میچرا خودسر تصم ؟یرفت

 کرده بود.  ریها تغ  زیچ  یلی سال خ کی نیا در

ازدواج کردند،  لدای. برسام و کردی م تی ریآنجا را مد زدانی و فعالً  رفتیآموزشگاه نم  گرید باربد
خورد. سوگند سه ماه   یآب  ک  یت  شینستایا ج  یکنسترش را برگزار کرد و پ نیاول شیپ یهفته ار یخشا

بار   کیسه ماه  نیا درکه  یاآمد. بچه  ای جان  خود را از دست داد اما بچه سالم به دن  مانیسر  زا شیپ
  یلیو آرا دینامش را چه گذاشتند. نو دانستی نم  ی  . حتکردی و طال بزرگش م رفتی نم دنشیهم به د
که روز به روز افسرده و افسرده تر    یکرد و تنها کس  یرا باز  لمشی ف نیعقد کردند. خاطره اول شیماه  پ

کردند بچه را از   ی. اول سعرندیرا فاکتور بگ وگندو صابر پدر و مادر  س  یباربد بود. البته اگر بشر شدیم
ها   یسراغ  سپاه  وقتچیبروند و ه  ایگرفتند به استرال میتند و تصماما نتوانس رندیطال و برزو بگ

 . ندیاین

 .کردی م  یغزل بد جور دهن کج ی  خال یجا  انیم نیدر ا و
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با   رم،ی نم رونیبا باربد ب   خندم،یسال  تمام که من باربد رو کنارم ندارم. با باربد نم  کی شهی "با امروز م
با باربد سال   گذرونم،ی رو نم نیبا باربد ولنتا رم،ی نم امونی دوست داشتن ی  قیباربد به آموزشگاه  موس

براش   دنیه... تپ بدون  باربد بتپ دهو قلبم باز عادت نکر رمی با باربد سفر نم کنم،ی نم  لیرو تحو
 !" یبزرگ... مثل  باربد سپاه  یلیخ  ز  یچ  هیرو گم کرده...  یزیچ هیسخته... انگار که 

 اش چشم دوخت. نوشته به

 . کردی م ییکاغذ خود نما یاشک رو قطرات  

 داد. یکنسولش جا یرا بست و در کشو  دفتر

 روز بدون  باربد!  وپنجصدوشصت یس

 سخت! چقدر دشوار! چقدر

بود   دهیدر ارتباط بود. از طال شن لدایحالش نباشد. با طال و   یایجو توانستیباربد است اما نم  بدون  
 است.  ار یخشا رودی باربد م  دار  یروزها به د نیکه ا یتنها کس

  جز مرگ یه یناراحت شد... انگار خدا هم تنب یفقط کم یبود و کم دهیشن  زی مرگ  سوگند را ن خبر  
  کیحال باربد  کهن ی. اکردیبه آن روز و آن اتفاق فکر م یل یسال خ کی نینکرده بود. ا دایپ  شیبرا

مادرش او    اماکه پدرش باربد بود  یبود. دختر ینیسنگ  ز  ی چ شیدارد برا اسی دختر  سه ماهه به نام  
 نبود!

 کرد خودش را سرگرم کند.  یسع  یلیخ

و ُنت    یکه در آن مشغول به کار بود. سرگرم  کتاب، نقاش  شدی م یکه پنج ماه یآموزشگاه سرگرم  
گرفت به  میآمد تصم  کای که به آمر ی... لکنت  زبانش کامالً خوب شده بود. وقتیقیموس یها

 ادامه دهد. یگفتاردرمان

 .کردی م  یباربد بد جور دهن کج ی  خال  یجا انیم نیخوب بود اما در ا زیچ همه

 افکارش را پس زد. طال بود. لشینگ  موباز  یصدا با

 سالم مامان! -
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 ره؟ یم  شی کارها خوب پ ؟ی دلم، خوب زی سالم عز -

 و گفت:  دیکش یق یعم  نفس  

 ؟ی! تو چطورگذرهی م یه -

درست کن،    ریپوشک عوض کن، ش  کنم،ی م یباز دارم بچه دار یریسر  پ  زم؟یباشم عز یخوای چطور م -
 !گهیکن، بخوابونش! مشغولم د یباهاش باز

 : دیرا پرس دیپرس یم زدی طال بهش زنگ م  یوقت شهیکه هم یکرد و سٔوال یآرام یخنده

 باربد چطوره؟  -

 و گفت:   دیکش یآه  سوزناک طال

داد زد.  اریسر  خشا ی... حالش خوب نبود کلری رو فرستادم واسش غذا ببره. اما نخ اریامروز خشا -
مادرش غزل باشه... اون  دیمن با یاونم گفته بچه  نی ات رو بببچه   ایهم بهش گفته بود ب ار یخشا
 ! ستیمن ن یبچه 

 بغض کرد و گفت:  ناگهان

 !ینجوریمامان نگو ا -

... برگرد  رهیمی داره هر روز م ی ... باربد زنده است ولگهید گمی رو دارم م قتیدختر؟ حق یچجور -
 درست شه... برگرد! عقلمی مامان جان... برگرد بذار پسر  ب

 

 _مست_شد؟ ی_شود_با_چای #نم

 168#پست_

 

 را صاف کرد و گفت:  شیصدا



 مست شد  یشود با چا ینم

339 
 

 ؟ یاوک زنمی... بعدًا بهت زنگ مزنهیصدام م یدن یمامان س -

 و گفت:   دیکش یآه  سوزناک طال

 !یتونی ... توام بدون  باربد نم یزن یخودت رو گول م یبدون دار یدخترم، برو... ول  باشه -

 انداخت.  نیطال پشت  خط طن یصدا  یبوق  ممتد به جا یصدا دیای به خودش ب تا

 داخل شد. یدن یباز شد و س یبلند شد و از اتاق خارج شد که همان لحظه در  ورود  شیجا از

 سالم! -

 م؟یدار ی... نهار چ زمی سالم عز -

 ! دیغذا درست کردن نداشتم ببخش یسفارش دادم... امروز اصالً حال و حوصله تزایپ -

 زد و گفت:   یلبخند  مهربان  یدنیس

 !ستیحالت چندان خوب ن کنمی احساس م ؟یاست؟ تو خوب هست ی چه حرف نیا -

 زد و گفت:  یای تصنع  لبخند  

 !یاهات رو عوض کن حتمًا خستهو لباس بر   ای... بای! بمی چرا خوب نباشم؟ عال  -

 گفت:  رفتی که به سمت  اتاقش م یتکان داد و درحال یسر یدنیس

 ! رمیدوش بگ  کیمن   اورندیرا ب  تزایتا پ -

 !زمیباشه عز -

  یدنیس ختیری باربد اشک م ی  که از دور ییکمک حالش بود. شب ها یلیسال خ کی  نیدر ا یدنیس
 بود... یکرد. دوست  خوب  دایآموزشگاه  واشنگتن کار پ نیدر بهتر شی. برادادی م یبه او دلدار

 

 * * * * * * * * * * * * 
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او را   آمدیکه از پشت  سرش م یغیج  یبود بشود که صدا ده یخر  یکه به تازگ نشی سوار  ماش خواست
 مانع کرد. 

. دودیاو م یکه به سو دیپهن د یفر و لبخند  یبا موها ی خورده به سمت  عقب برگشت که دختر کهی
 گفت:  یپر شوق  ی با صدا دیبه او که رس

 !دمید کی رو از نزد یوثوق ار یخشا شهی باورم نم -

 زد و گفت:  یلبخند ار یخشا

 !نجامیباورت بشه چون من واقعًا ا -

 حلقه کرد. اریو دستش را دور  گردن  خشا دیکش یگریبنفش  د   غ  یباز ج  دختر

 متعجب گفت:  ار یخشا

 !شهی واسم دردسر م نهیبب یکس  ؟یکنی م کاری دختر چ  یه -

 را ول کرد و گفت:  ار یبه خودش آمد و خشا دختر

 دوستام ُپز بدم! یجلو خوامی م م؟یریعکس با هم بگ هی شهی م -

 کرد و گفت:  یاخندهتک  ار یخشا

 حتماً  -

 کرد و گفت:  میرا تنظ ن یرا در آورد و دورب اشی لبخند گوش با  دختر

 ! نیلبخند بزن -

 لبخند زد و دخترک با همان لبخند  پهن عکس را ثبت کرد.  ار یخشا

 آورد و گفت:  نیی را پا اشی هم گرفت و گوش  گرید یتا چند

 خوشحال شدم!   یل یخ  دنتیاز د ،یمن الهه هستم! الهه ترق -
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 با همان لبخند گفت:  ار یخشا

 الهه جان! نطوریمنم هم -

 شود که الهه گفت:  نشی سوار  ماش خواست

 !اریخشا -

 ار؟ یشد خشا ی! ک اریخشا

 به سمتش برگشت و گفت:  ار یخشا

 جانم؟  -

 ذوقش را در چشمانش پنهان کرد و گفت:  دخترک

 شم.داشته با  یدوست دارم باهاتون همکار یلیمن خ  یعنی ... زنمی من سنتور م -

 مشخصه! امی قیخوبه... اما من باند  موس  یلیخ  یزنی سنتور م  نکهیا -

من فقط    نی کوتاه! تو رو خدا! اصالً پخشش نکن  یلیخ پ ی کل هیشده  ی  حت  ار؛یخشا  کنمی خواهش م -
 به دوستام نشون بدم! 

 کرد و گفت:  یاخندهتک  ار یخشا

 ! رمیگیات رو بده باهات تماس مخوب... شماره  یل یخ -

 اش را گفت رفت. و شماره  دیکش یغیذوق زده ج الهه

 لب زمزمه کرد: ر  ی شد و ز  نش یسوار  ماش  ار یخشا

 !وونهید یدختره  -

 زنگ خورد. رز بود.  اشی لحظه گوش  همان

 جانم رز؟  -
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 ؟ ییکجا یخش -

 !اشیدنبال  کت و شلوار  داماد  میبا هم بر  نمیرو بب دیو برزو، ن ییشرکت  دا رمی االن دارم م رونم،ی ب -

 ه؟یک   اشونی عه؟ عروس -

 ؟ یزنگ زد یداشت  یماه  بعد... کار -

 !یانگار کار دار ی ... ولیای گفتم توام ب م یریبگ  یدور  هم میخواستی نه، با بچه ها م -

 را روشن کرد و درهمان حال گفت:   نیماش

 !گهیوقت  د هی... انشاهلل رمی آره بابا، درگ -

 باشه پس، فعالً  -

 فعالً  -
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 چشم دوخته بود...  شی روبرو د  یسف وار  یلبخند به د با

 اعتراف کرده بود: یلیاآورد که عشقش را به آر ادی را به   شیوقت  پ  چند

 

 ماه قبل‹  ›دو
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 کرد و گفت:  ین یف نی ف یلیآرا

اجازه داد برم تو اتاقش... فکر   اشی باهاش حرف بزنم... منش خواستمیبابام، م ش  یامروز رفتم پ -
 یبه صورتم زد و گفت تو تو خونه  ی محکم  ی  لی! تو اتاقش که رفتم سدهینرم شده و منو بخش کردمیم
  یش  تو زندگ یمن پ  دهیفهم دی! نوکنهی م بیمنو تعق دونستمی نم  ؟یکنی م یپسر  مجرد چه غلط  هی
 ... یابون ی دختر  خ هیبد باهام رفتار کرد... حس کردم  یل یخ کنم،یم

 حرفش را قطع کرد و با اخم گفت:  دینو

 رو از دست داده! یچه جواهر فهمهی و م ادیحرف رو نزن، پدرت باالخره به خودش م  نیا -

 . دیرا بوس زدی م یرا که به سرخ   یلیپدر  آرا ی  ل یس یخم شد و جا دینگفت. نو ی زی زد و چ  یهق یلیآرا

 اش گذاشت و گفت: گونه  یمثل  برق گرفته ها دستش را رو یلیآرا

 ؟ یکنی م کاری چ -

 زد و گفت:  یلبخند دینو

 نتونستم نبوسمت!  ینی ریش  نقدریا -

 گفت:  دینگفت که نو یزی گرفت و چ دیبا خجالت نگاه از نو یلیآرا

 !ادیخجالت اصالً بهت نم  -

 کرد و گفت:  یاخندهتک  هیگر ان  ی م یلیآرا

 چرا؟  -

 قرار داد و گفت:  یلیخم شد و صورتش را ُمماس با صورت  آرا دینو

 ! خوامی م هاتی با پررو بازچون من تو رو   -

 *" زمزمه کرد:  دی که نو دیبگو  یزیمتعجب خواست چ یلیآرا
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 ! خوامتی م یل یخ -

 زده گفت: خجالت  یلیآرا

 ...دیوا نو -

 ! د؟یجون  نو -

 ؟ یکنیم  یباهام شوخ  یدار -

 کنن؟ ی م یکه شوخ  یی  هاآدم ه  یام شب چهره  -

 ؟ یتو... منو دوست دار یعنی -

 !یلیآرا  یشدم... مستم کرد  اتوونهیمن د یعنی -

 زد و گفت:   یلبخند  محجوب یلیآرا

 !یفعال یباعث  افتخاره که شما رو مست کنم آقا -

 کرد *" یاخندهتک  دینو

 

 ›حال‹ 

 

وارد  اتاقش   غی خواهرش با ج انا،یزد که در با شتاب باز شد و ک  یق یآوردن  آن روز لبخند  عم ادیبه  با
 شد: 

 عروس چقدر قشنگه انشاهلل مبارکش باد، دوماد خوشاب و رنگه انشاهلل مبارکش باد...  -

 گفت:  یبا اخم  تصنع  دینو

رو    وار تال یداداش  ع یعالقه دار یل یشرکت رو نذار رو سرت، انگار خ  یایم یصد دفعه گفتم دار انایک -
 اخراج کنن! 
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 و گفت:  دیخند  انایک

 !ــــالیبابا ع -

 هم وارد  اتاقش شد و با صوت خواند:  اریخواست جوابش را دهد که خشا دینو

 به حجله شادوماد... ال ال ال، ال ال ال، ال ال ال ال! رهی م  د،یخنده برآر د،یالله بکار  د،یاریحلقه ب  -

 با خنده گفت:   انایک

 که از من بد تره!  نیا ایب -

 گفت:  دینو

 !دیاوونه یجفتتون د -
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 گفت:  انایکرد و رو به ک  یاخندهتک  ار یخشا

 به قول  معروف...  -

 حرفش را قطع کرد و با خنده گفت:   انایک

 !میادهیصد دفعه خند وانگانیکنند ما د دایخنده پ  یبرا  یلیتا عاقالن دل -

 هر دو قهقهه زدند.  و

 رفت و بلند شد و گفت:  شانیبه هردو یاغرهچشم دینو

 !نیاریداد  برزو خان رو در م نیبمون نجایا گهید قهیرو سرتون، دو دق نیشرکت رو گذاشت می... برمیبر -
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 : د یپرس  انایک

 اد؟ ینم  یلیآرا -

 گفت:  ار یخشا

داماد رو   تونهی عروس هم نم نه،یتو لباس  عروس بب یعروس رو قبل از عروس دیهمونطور که داماد نبا  -
 چون شگون نداره! نهیبب یتو لباس  داماد یقبل از عروس 

 گفته؟ یها! کوا چه حرف  -

 من گفتم! -

 کرد و گفت:  یاخندهتک  دینو

 ! نیزیکم زبون بر  میبر  میکار داشت... بر ادی نتونست ب  یلیآرا -

 

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

 

 !آمدی جز او هم نم  یداشت؛ کس  دیخودش کل اریدر به صدا در آمد. خشا زنگ  

 . دیمبل بلند شد و به سمت  در رفت و در را گشود که طال را بچه به بغل د یاز رو کالفه

 را از بچه گرفت و گفت:  نگاهش

 مامان؟ نجایا یچرا اومد -

 کردم؟!  یاونم به پسرم سر بزنم؛ کار  بد -

 کودک کند گفت:  یحواله  ینگاهم ین ی  ت ح نکهیبدون  ا  یعصب

 ؟ یآورد نجا یبچه رو چرا ا نیا -
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با اون  نینگاهش کن... بب  ؟یازش بگذر یتونیم  یدخترته، چجور اسیاته باربد؛ بفهم! بچه  -
 بهت زل زده؟ نگاهش کن باربد؛ پدرش رو شناخته! یخوشگلش چجور ی  آب یهاچشم

  نکهیرنگش به هو زل زده بود انداخت و با ا  یدرشت و آب یاهکه با چشم  یبه کودک ینگاهم ین باربد
 گرفت و گفت:  عیبود نگاهش را سر دهیقلبش لرز

 ببرش مامان!  نجایاز ا -

 باربد!  -

 عربده زد:  ناگهان

 ببرش!  نجایگفتم از ا -

 .افتدی ب  هیبه گر اسیباعث شد  اشعربده 

 را در بغلش تکان داد و گفت:  اسی طال

 .کنهی خوشگلم، باالخره قبولت م می ما بر ای ! بهیمامان؛ بابات عصبان ستین یزی... چشی... هششیه -

 رفت.   نییاز پله ها پا یبدون  خداحافظ  و

 در را محکم بست و کنار  در نشست.  باربد

 !یمردگ  دی... شایبود جر زندگ  یزیهر چ ه  یکه شب یای زندگ  نیشده بود... از ا خسته

 زمزمه کرد:  واروانهید

...  یستی... نیستی... چون ن ینیبینه نم شم؟ی م وونهیدارم د ینیبی نم ؟یستیچرا ن ؟یی کجا ؟ییکجا -
  ؟یرفت یکجا گذاشت ارم؟یدووم ب  ی من بدون  تو چجور ؟ی لعنت  یست ی! چرا نیباش دی... باش، بایستین
 ؟ ییمن کجا یطال سویگ ؟ییدادم المصب! کجا حیبود رسمش؟ من که بهت توض  نیا خبر؟ی ب
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 اش ُسر خورد آشنا بود. که از گونه  یاشک با

که بدون  او گذشت...   یسال کیاش رفت و آمد داشتند. گونه یرو یل یاشک ها خ نیسال ا کی نیا
 ...یلعنت یاو

 

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

 

و هم باربد را... برگرد با باربد حرف بزن... آن بچه    یکنینابود م  یبرگرد غزل جان؛ هم خودت را دار -
باربد آن   یدانی خودت هم م شود؟ی ... مگر چه میکن یاو مادر یبرا  یتوانیهنوز سه ماهه است... م

 دختر جان؟  یندارشب در حال  خودش نبود... حرف  باربد را باور 

 زد و گفت:  یهق

 بشه! هیتنب خواستمی بود! م  ازیواسه هر دو تامون ن یدور نیا یدارم... دارم حرفش رو باور دارم ول -

 دستش را گرفت و گفت:  یدنیس

 تنها نگذار!  نیاز ا شتری! بس است، برگرد... باربد را ب گریشد د هیتنب  -

 کنم؟  کاری وقت چاون  ؟یاگه اشتباهش رو دوباره تکرار کنه چ -

 ؟ یدوستش دار -

 گفت:  درنگی ب

 از جونم!  شتریب -

 .کندی نم  اهتیدوباره بده و مطمئن باش روس  یپس اعتماد کن، به باربد شانس -



 مست شد  یشود با چا ینم

349 
 

 گفت:  نانیبا اطم  یدنیانداخت که س یدن یبه س  یمشکوک نگاه  

 به باربد! نطوریبه من اعتماد کن!... هم -

 و گفت:  دیکش یق یعم  نفس  

 باره!   نیآخر نی! اما اگردمی بر م  -

 زد و گفت:  یلبخند یدنیس

 ام!گونه یو بکوب رو  ایب ی... اگر شدیشوی نم  مانیمطمئن باش هرگز پش -

 کرد و گفت:  یاخندهتک  هیگر ان  یم غزل

 رم؟ ی بگ طیفردا بل پس واسه پس  -

 کار را بکن! نیهم -

 برم خونه؟  -

 !کندی کم نم یاز کس  یزی آره، برو خانه... کنار  باربد و با او حرف بزن! حرف زدن چ -

 

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

 

 برزو خان جمع شده بودند.  یدر خانه  همه

 تا بوسه و خسرو!  ری بگ دیو نو  یلیآرا از

 بودند جز باربد و غزل! همه

طناز)مادر    یبه غر غر ها لدایو  دادی را در آغوش گرفته بود و با لذت او را ناز م  اسی یلیآرا
 : دادی برسام(گوش م
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 ... من دربست مخلصش هم هستم!نیاریبچه ب هیها؛ شما هم  شهی م ریتون بره باال ددخترم سن   -

 گفت:  برسام

 مثالً! میمادر  من االن زوده، ما تازه ازدواج کرد -

 نده گفت: با خ ار یخشا

 بشن! یبرسام چ یاوف، توله ها -

 رفت و گفت:  ار یبه خشا یاغرهچشم  برسام

 !یالل گنی نم  یتو حرف نزن  -

 رو به برزو گفت:  خسرو 

 ومد؟ یباربد چرا ن  -

 !ادی نم رونیب  شتریبار ب کی یاخودش را تو خونه حبس کرده خسرو جان، هفته -

 گفت:  بوسه

 ؟ یتا ک   شه؛یکه نم  ینجوریخب ا -

 جوابش را داد:  ار یخشا

 غزل برگرده! یتا وقت  -

 بنفشش ساکت شد:  غ  ی و ج منیکه با ورود  خاطره به نش دیبگو یزی خواست چ بوسه

 !مین ی رو با هم بب لممیف هیوقجت  خوب میحاال که همه دور هم جمع شد -

 گفت:  دیرفت که نو ونیموافقت کردند و خاطره به سمت  تلوز  یهمگ

 حاال؟  هیچ داستانش -

 !شهی باند  خالفکار م هیزن  مطلقه است که وارد   هی ایثر -
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 با خنده گفت:  ار یخشا

 !یدیمف یچه خالصه  -

 گفت:  یل ینگفت که آرا یزیکرد و چ یدهن کج خاطره

 ؟ی رو دار  ایتو نقش  ثر -

 آره! -

سال جمع و جور شده بود. خودش را با کار و درس و دانشگاه مشغول کرده   کی نیهم در ا خاطره
 موفق هم بود. شی ببرد که کم و ب ادیبود که دامون را از 

 ...دامون

 نداشت... یازش خبر سالک ی نیدر ا کسچیه

 .اشی زندگ  ی  او هم رفت پ انگار
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 !اسیماند و برزو و طال و  اریهمه عزم رفتن کردند و خشا کم کم لمیف دن  یاز د بعد

با برزو و طال   دادی م  جیخانه را داشت ترج د  یبود و پول  خر یخود االن مرد  مستقل نکهیبا ا ار یخشا
 وابسته شده بود. اسی بماند. انگار که به آنها و صد البته به 

 گفت:  دشیکشی وش م که به آغ یرا از آغوش  طال گرفت و در حال   اسی ار یخشا

سر  عقل و تو رو   ادی برگرده بابات م اتی اصالً نگران نباش نامادر یاست فنچول! ولکله  هی یل یبابات خ -
اتفاقًا   ها،ست ین ندرالیس ی  مثل  نامادر اتی نامادر ی! راستشهی ... مطمئنم عاشقت مبرهی با خودش م
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جفتشون بر    گریج  یرو میکه دندون بذار کمی ... یشی! مطمئنم عاشقش مندرالئهیدرست مثل  خود  س
 من! اس  یگل   گردنیم

 گفت:  زدی م  نییرا باال و پا ونیتلوز یهاکه شبکه  یشد و برزو در حال   رهیخ ار یبا عشق به خشا طال

 !دنیهردوشون کش یسر  عقل و بر گرده! بسه هر چ ادیطال، با غزل حرف بزن! بگو ب -

 و گفت:   دیکش یه  سوزناکآ طال

... شهیپسر داره داغون م نیگفتم غزل برگرد ا یباهاش حرف نزدم؟ کل  یکنیبگم برزو؟ فکر م  یچ -
! اما نه گوشش  کنهی دو تا خودش رو خفه م نیاالن داره با ا زدی و الکل*"نم گاریکه لب به س یباربد

  یریمی م اشی وراز د یبگه دخترم تو که دار ستین  یکی باربد خوبه؟ آخه  گهیبدهکار نبود... فقط م 
هم طعم  مادر   اسی... بذار اس یهم باربد و هم  یریبرگرد بذار هم خودت آروم بگ ه؟یچه کار نیا

 داشتن رو بچشه! گناه داره طفل  معصوم! 

را به بغل  طال  اسیحرفش را خورد.  لشیبا زنگ  خوردن  موبااما  دیبگو ی زیخواست چ ار یخشا
 را جواب داد: اشی برگرداند و گوش

 بله؟  -

 : دیچی پشت  خط پ یشاد  دختر یصدا

 !اریخشا -

 شما؟  -

 ام!الهه -

 گفت و ادامه داد: یبود "آهان"ـ دهید ابانیکه سر  خ یآوردن  دختر اد  یفکر کرد و با به  یکم

 قرار بود خودم بهت زنگ بزنم؟  ؟یام رو از کجا آوردشماره  -

خودم    یکه تو بهم زنگ بزن اوردمی خب من طاقت ن نکه یات مفصله! و اکردن  شماره  دایداستان  پ -
 نه! ای  یسرکارم گذاشت نمی باهات تماس گرفتم تا بب
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 زد و گفت:  شیبه موها  یچنگ ار یخشا

هام برنامه  ریمد یکن، شماره یکار هی! تو کنمی بزنم بهش عمل م  یتر  خوب؟ من حرف سر کار چرا دخ -
مد   یچه آهنگ ی... راستمیرو مشخص کنه و اجرا کن  یوقت  هیبهت با اون هماهنگ کن تا  دمی رو م

 نظرته؟ 

 با ذوق گفت:  الهه

 ! یمرا ببوس از حسن  گلنراق -

 تکان داد و گفت:  یسر ار یخشا

 کن. ادداشتی هام رو برنامه ریمد یحله، شماره  -

 ! یاوک -

 قطع کرد که برزو گفت:  یکوتاه ی  را گفت و بعد از خداحافظ   شماره

 الحمداهلل شوهر که نداره؟  ده؟یجد -

 بود!  نیمی س یبه ماجرا اشکه یت

 .می داشته باش  کیکوچ یاجرا  هیاز طرفدارهامه قراره با هم  یکی نه بابا  م؟ی! داشت؟ییعه دا -

 ؟یدی م تی به طرفدار هات اهم  نقدریتا حاال ا ی تو از ک -

 دلش بشکنه!  خواستی دلم نم یو از طرف دمی م تی به طرفدار هام اهم شهیمن هم -

 با خنده گفت:  طال

 آره، ما هم که عر عر!  -

 فرستاد و گفت:  رونیکالفه نفسش را ب ار یخشا

 !گهید ن یزنی بگم شما حرف  خودتون رو م   یهر چ -
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 از پلکان باال رفت. و

 آتش بود دخترک!  یلبانش نشست. پاره  یپر شوق  الهه لبخند رو   یآوردن  صدا اد  یبه  با

 

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

 

 بار  هزارم کوفته شد:  یبرا در

 یباد هی رونیب  ایب  ؟یکه خودت رو تو خونه حبس کرد ی چ یعنیدر رو باز کن!   نیباربد؟ باربد جان ا -
 ات بخوره باربد! به کله

 را نداشت.  چکسیه یبرسام بود اما االن اصالً حوصله یصدا

 زد: داد

ت رو بذار رو کوله یاگه اون بچه رو آورد -  ات و برو برسام، اصالً حال و حوصله ندارم!ُدم 

 متعجب گفت:  برسام

در  نینشو ا وونهیکه بهت سر بزنم! باربد د نجایراست اومدم ا هی هیمن؟ من از آتل بچه کجا بود برادر   -
 رو باز کن! 

 . ماندی اگر در را باز نکند برسام تا صبح پشت  در م دانستیم

 .دیدر د یمبل بلند شد و به سمت  در رفت و در را گشود که برسام را در آستانه یناچار از رو به

 سالم! -



 مست شد  یشود با چا ینم

355 
 

 مبل َلم داد. یبرگشت و رو منیگفت و دوباره به نش  یم  آرامسال حوصلهی ب

 خانه گفت:  یوضع  آشفته  دن  یبا د  برسام

 !هیراض  یلیاز کارش خ  لدایبکشه؟   نجایبه ا  یدست ادیبه کلثوم خانم بگم ب یخوای م -

 مخالفت کرد:  عاً یسر باربد

 !رهی نه، بوش در م -

 منگ گفت:  برسام

 ؟ یچ یبو -

 گفت:  یآرام یصدا با

 غزل! -

 و گفت:  دیکش یقی کالفه نفس  عم  برسام

 دنبالش؟  یری چرا نم ؟یخونه حبس کن  نیا یخودت رو تو یخوای م یتا ک  -

 با پوزخند جوابش را داد:  باربد

و بلوچستان...   ستانیس یمازندران، مشهد، حت الن،یاصفحان، گ راز،ی نرفتم؟ تهران، ش یکنی فکر م -
! آب ستیرو وجب به وجب گشتم... به صد نفر سپردم بگردن... اما کو؟ کجاست؟ ن رانیا یهمه

 کشم.یم  شی سرش اومده باشه کل  تهران رو به آت ییخدا اگه بال  ی  ! به خداوندنیزم یشده رفته تو

 حرفش را زد. برسام گفت:  یکامالً جد

 گردن؟ی آدمات هنوز دارن م -

 ت: گف  کوتاه

 آره! -

 و گفت:  دیکش یقینفس  عم   برسام
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 شه!  داشیهر چه زودتر پ  دوارمیبگم؟! ام یچ -

. آن روز با  کردی م  یباز شینفره با کاموامبل  تک  یشد که رو رهیتنها سکوت کرد و به ملوس خ  باربد
بود که  ی از باربد فرار نقدریملوس هم با خودش نبرد! ا ی... حت دیغزل خر یملوس را برا  یچه عشق

 حد؟  نیکوچک هم با خودش نبرد؟ در ا ی  ادگاری کی ی  حت

 

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

 

 .دیتهران را نفس کش یهوا

 از کجا شروع کند.  دانستی بود و نم  دلتنگ

 باربد؟  یخانه ایعمارت  برزو و  ایکه ُپر از خاطره بود  یدانشگاه

 .کردی م  تشیکه ته  قلبش داشت اذ یترس

 واکنش  باربد چه خواهد بود؟  اینشان دهد  یچه واکنش دی باربد با دن  یبا د نکهیا

 ... هر چند سخت... هر چند دشوار!رفتی آمده بود... به بعدش هم م نجای... تا اباختی م دینبا
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 دست بلند کرد و سوار شد. یستاک  نیاول یبرا

 گفت:  یبا لحن  لوت راننده

 ؟ یآبج  یری کجا م  -
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 ... ابان  ی خ -

 ! یچشمم آبج یبه رو -

شود؟ نکند باربد او را به خانه راه   وانهیو د  ندشی . نکند باربد ببزدی همانند  قلب  گنجشک م قلبش
 ندهد؟ نکند... 

 ُپر شده بود از نکند ها...  ذهنش

 گفت:  راننده

 که؟  یندار یبا آهنگ مشکل  یآبج  -

 ! دینه، راحت باش -

از ضبط پخش شد. مرغ  سحر   انیاستاد شجر یتکان داد و ضبط را روشن کرد که صدا یسر رانندا
آهنگ پخش   نیرفته بودند و ا  یبد آمده بود و به رستوران  سنتتازه بار  یکه وقت یبود. همان آهنگ
 دوستش داشت... باربد... باربد... باربد...  یل یکه باربد خ یشده بود. آهنگ

 ترمز کرد و گفت:   ی رنگ  مجتمع  خالق یمشک یدروازه  یخودش که آمد راننده جلو به

 ؟ یبود آبج  نجایا -

 بله، ممنون! -

را از    دشیکل جهی و در نت ستادیدروازه ا یروبرو قهی چند دق یشد. برا ادهیرا حساب کرد و پ  هیکرا
 چشم دوخت. برود؟ نرود؟  دیدر آورد. با غصه به کل فشیک

 و زمزمه کرد:  دیکش یق یعم  نفس  

 دختر! یتونی تو م -

 اشان بود.در  خانه  یبعد روبرو  یقیانداخت و وارد  ساختمان شد و دقا دیکل
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کرد... همان قطعه، اثر  معروف  بتهوون که غزل  یاشک را از چشمانش جار یق یبلند  موس یصدا
 یگرید  ق  یبود؟ نفس  عم ادشیهنوز  یعنیقطعه را دوست داشت.  نیو باربد چقدر ا نواختیم

 انداخت و در را آرام باز کرد. دیو کل دیکش

بهم   ش  ی و بلندش، ر دهیژول ی اده و چشمانش را بسته است. موهامبل َلم د یکه رو دیرا د باربد
 یلترهایو ف گاریس یها*" و پاکت یدن ینوش یهایاش، بطرتن  کرختش، صورت  افتاده  اش،ختهیر
 کنند. شیکنارش... همه و همه دست در دست داده بودند تا دل  غزل را ر گار  یس

 قدم برداشت و به سمتش رفت.  آرام

باربد برد که باربد محکم ُمچ  دستش را   ینشست و دستش را به سمت  موها نیزم  یمبل و رو کنار
 گرفت و چشمانش را گشود.

 سوان  یگ  ش،یبایدستش را ول کند فقط نگاهش کرد. صورت  ز نکهیغزل مات ماند. بدون  ا دن  ید با
 غزل بود؟ خودش بود؟  نیزده بودند. ا نروی که گستاخانه از شالش ب اشیی طال

 کرد:  زمزمه

 غزل؟ -

 . باربد اما هنوز منگ بود.ختیری صورتش اشک م   یبه پهنا صدای ب غزل

 ؟ یتو غزل  -

 تند تند سرش را تکان داد و گفت:  غزل

 غزلم! -

 زد و گفت:   پوزخند

 . نمیبیم الیباز دارم خواب و خ  یستی غزل رفته... ترکم کرده، تو غزل ن ،یستین -

 را ول کرد و دوباره چشمانش را بست و گفت:  دستش

 ! مطمئنم.زنهی م بت یچشمام رو که باز کنم غ -
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 دردمند زمزمه کرد:  غزل

 باربد!  -

 مبل نشست و داد زد:  یخروشان شد. رو ناگهان

 ت؟ ی وضع نیتو ا یمنو انداخت نکهیاز ا ؟یخوشحال  کار؟ی چ نجایا یباربد و درد! االن اومد -

 اشاره کرد و داد زد:  گاریس یلترهای*" و فیدن ینوش به

 هیباشم؟ من گر لیبودم که*" پات یرو دور و برم جمع کنم؟ من آدم هانی بودم که ا یمن آدم -
چرا  ؟ی که به سرم آورد ییاز بال یخونه؟ آره؟ خوشحال  یو َلش کردن تو ی باربد سپاه  کردم؟یم

!  قالپرتبود تو اون آب ختهیر یدادم... گفتم چه کوفت حی هان؟! من که به توئه المذهب توض ؟ینموند
  یگذاشت یتو با خودخواه یدست  من نبود! گفتم ول یچی! من که گفتم همیدی من که گفتم تو رو م 

 ان؟ یغزل مشکات  ی! خوشحالیو رفت یقضاوت کرد طرفهک ی! یرفت

 . دندیغزل باال پر یهاعربده زد که شانه یآخر را طور یجمله

 هق هق گفت:  با

 خودم رو داشتم! ل  یباربد من... من دال -

 باز هم عربده زد:  باربد

 !یکه بود یاچشمام گمشو برو همون جهنم دّره یگمشو، از جلو -

 با غم نگاهش کرد که باربد نگاه از او گرفت.  غزل
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 جانب گفت: بهست به طرف  در برود که باربد ُمچ  دستش را گرفت و حق بلند شد و خوا نیزم  یرو از

 کجا؟  -

 برگشت و در سکوت نگاهش کرد که باربد گفت:  غزل

 !نی! بشیبود  یسال کدوم گور کی ن یا یبگ  دی! بایجواب پس بد دیبا  ن،یبش -

 و گفت:  د یرا باال کش اشی نینشست که باربد ب کنارش

 بگو! -

 گفت:  کرد و ینیفن یف غزل

 ! یدن یس ش  یپ  کا،ی آمر -

 داندی گفته بود که نم یرحمی هم زنگ زده بود اما او با ب   یدن ینگفت. به س یزی زد و چ  یپوزخند باربد
 ... اما غزل کنارش بود... امان... امان...دانستیاما م

 و غزل ادامه داد: دیچی پیخانه م   یبتهوون هنوز در فضا  یانویپ یصدا

دور باشم تا بتونم  کمی درک کنم، الزم بود  تونستمی فکر کنم، نم تونستمی داشتم تنها باشم! نم ازین -
 قشنگ فکر کنم و بعد برگردم تا... تا باهات حرف بزنم! 

 زد و گفت:  یگریپوزخند  د باربد

 هم مونده؟ یحرف؟ مگه حرف -

 عاجز گفت:  غزل

 باربد!  -

 در نگاه  باربد هم نشست.  غم

 و گفت:  دیکش یق یعم  نفس  
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ور  آب خوش و خّرم  سال اون کیتو  نکهیاز ا م؟یبگ  ی ... از چمیحرف... حرف... خب حرف بزن -
 ؟یمفنگ ینعشه هیو من شده بودم   یکردی رو م اتی زندگ

 باربد نشست و تند گفت:  یگونه  یرو دستش

 حرف رو نزن! نیا -
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تکه طال بود المذهب!  کیشد.   ری باالتر از لذت در تمام  وجودش سراز  یاز لمس  دستان  او حس باربد
همه ظرافت؟ به   نیاز ا ؟یهمه دلبر نیاز ا شدی خسته نم کرد؟ی م یدلبر دیمواقع هم با  نیدر بدتر
 لکنت  زبانش چه شد؟ یراست

 !ره یگی نم گهیزبونت د -

 خوب بحث را عوض کرد!  چه

 و گفت:   دیکش را پس دستش

 ادامه دادم. امی آره! به گفتاردرمان -

 نگفت که غزل دوباره گفت:  یزی تکان داد و چ یسر

 باربد؟  -

 سالکی نیدلخور است وگرنه از تمام  ا دانستی چه شد؟ م شیهانگاهش کرد... آن جانم گفتن  فقط
 خبر داشت! 

 ؟ ینیدخترت رو بب  یری چرا نم  -
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 ازش گرفت و گفت:  نگاه

 نداره!  یبه تو ربط  -

 من زنتم! -

 زد:   پوزخند

 هان؟! ؟ ینبود شمیسال چرا پ  کی  نیپس ا ؟یزنم  -

 و هرچند از ته دل نه گفت:   یرحمیازش گرفت و با ب  نگاه

 !ستم؟یباشه، پس زنت ن  -

 شد که غزل دوباره بلند شد و گفت:  رهی مشکوک به او خ  باربد

 !یسپاه  یطالق باش آقا یه ینتظر  احظارم گهیپس تا چند روز  د -

و با   یمبل افتاد و باربد عصب  یکه غزل محکم رو دی باز باربد ُمچ  دستش را گرفت و محکم کش و
 نشسته گفت: به خون  یچشمان

 !ارمیَدخل ت رو ب  جانی حرف از طالق بزن تا هم گهیبار  د کیبار... فقط  کی یجرئت دار -

 زد و گفت:   یپوزخند غزل

 !ستمیزنت ن  یو که گفتت -

 عربده زد:  یعصب  باربد

 غزل! ینزد یمن گوه خوردم آقا، زر  طالق رو زد -

 گرانه گفت: شد و افسون کیبه باربد نزد غزل

که  اری در ب یَادا ها رو واسه کس نیباربد! ا یدی! هنوز واسه من جون م یتو هنور دوستم دار -
 ! ی... عاشقمشناسمیکف  دستم م ن  ینشناستت! من تو رو ع 

 مسخ شده زمزمه کرد:  باربد
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 تمومش کن! -

 کرد:  ادیداغش را هم ز از یاما نه تنها تمامش نکرد بلکه پ  غزل

 مال  توان! ای... بای عطر  تنم؟ موهام؟ ب یدلت تنگ نشده بود واسم؟ برا -

 شد و زمزمه کرد:  ی  باربد گرفت که باربد جررا گرفت و به سمت   شیاز موها یادسته و

 کرم از خودته! -

*** 

 

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

 

را از صورتش کنار زد   شیاالن در آغوشش آرام به خواب رفته بود! موها ینداشت که دخترک  فرار باور
ه خواهد شد... لحظه نتوانست درک کند که چه شد و چ. هنوز ازش دلخور بود اما آنندشی تا بهتر بب

هم بد به دلش نشسته بود! از جلد  آن غزل   ای حیغزل  ب  نی. اخواستیآن لحظه فقط غزل را م
 در آمده بود. یخجالت

 اش کاشت و زمزمه کرد: گونه یرو یابوسه

 من! یطال سویگ شمی هنوز باهات کار دارم... فکر نکن خر م  -

 به خودش فشرد و باز زمزمه کرد:  شتریدستش را دور کمر*" غزل حلقه کرد و دخترک را ب  و

 گهی ات دسابق  گاه  یبه جا ی ... حاال که برگشتیخوری تکون م نجایاز ا دیبود! نبا  جان یجات هم -
 !یفرار یطال سوی... گیدر بر ذارمی نم
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 شد و لبش را به دندان گرفت.  تیموقع یز کرد. تازه متوجه چشمانش را با  غزل

 بود. غزل عاجز گفت:  رهی اما در سکوت به او خ باربد

 !میقرار بود حرف بزن  -

 سرش را تکان داد و گفت:  باربد

 !یتو خرابش کرد -

 به جانب جوابش را داد: حق  غزل

 !یتو َرم کرد زنمی من؟! من داشتم باهات حرف م -

 من کنترلم رو از دست دادم. یزر زد نقدریکرم از خود  درخت بود! ا یمن َرم کردم، درست! ول -

 !یشد ادبی چه ب -

 نگفت.  یزی زد و چ  یپوزخند باربد

 مبل بلند شد.  یشد و از رو  زی خمین غزل

 .دی افتاده بودند را جمع کرد و پوش یارا که هر کدام گوشه  شیهالباس 

 مبل نشست و تند گفت:  یرو باربد

 کجا؟  -

 گفت:  لکسیر  یلیخ  کردیسرش مرتب م  یکه شالش را رو یدرحال  غزل

بعد هم بر   یخوندن تو گوش  خره! هفته  نیاسی! حرف زدن با تو مثل نایامامان یخونه  رمی م -
 اشتباه کردم اومدم؟  گردم،یم
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 گفت:  یبلند شد و ُمچ  دست  غزل را گرفت و با تند شیاز جا باربد

 . ارمیبه سرت م ییچه بال نی بب  رونی در بذار ب نیفقط پات رو از ا -

 هم تند شد:  غزل

اش نگه داشت؟  که منو به زور عقد کرد و تو خونه  یاول؟ همون ی  همون باربد سپاه  یباز شد ه؟یچ -
 همون آدم؟  یباز شد

 کرد و عربده زد:  شتاب ُمچ  دستش را ول با

تو تب  عشق   ؟یگذاشت یباق  یزیچ  ان؟ی مونده غزل مشکات یاز من باق یزیهم مونده؟ چ یمگه آدم -
 نیخواهرته، ا نیبهم گفتن باربد ا  یعشق سوختم! هر چ  نیفقط تو تب  ا یتو سوختم! از هجده سالگ

...  خواهرتهامونه، خواهرته... دختر فرزندخوانده نیا ،یخواهرت دوست داشته باش  ن  یع  دیدختر رو با
با    انداختیرو که بهت نگاه  چپ م   ی... اونقدر عاشقت شده بودم که هر کسرفتی تو َکت  من نم یول

  یگفتیبه من م  یرفتیراه م ید یفهمی نم  یچی... هیدینفهم  یچ ی تو ه یول  کردمی م کسانیخاک 
و    کامی تو آمر دمیتا به خودم اومدم د ؟یواسه ک ؟ی! واسه چیدیترسی ازم م ی... حتیداداش! حت

 یدلت رو داد دمی... تا دست بجنبونم و برگردم دستینه... غزل ن دمیزنمه! چشم چرخوندم د یدنیس
من و کم آوردن محال  ممکن بود. به دستت آوردم... هرچند با   ی! ول خبری به اون دامون فرخ  از خدا ب

 ها ازم دور کرد. لومتریتو رو ک  فاهمسوءت هیاتفاق!  هی شد؟ی دستت آوردم! اما چ به    یزور و اجبار ول

 تر عربده زد:  بلند

بود اون دوستت دارم ها و   نیبود؟ ا قدرن ی! اعتمادت به من همیگوش کن ینموند یحت -
 بود؟ غزل من... نیها؟ اعاشقتم 

*** 
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 نازک کرد و گفت:  یپشت  چشم رز

 !پشی... به تخورهیبهش نم  یعنیبخونه!  تونهی نم لیاص  ی  قیموس اری به نظر  من خشا -

 کالفه گفت:  الهه

 !خورهی که چقدر هم بهش م  ین یبی م یریزبون به دهن بگ قهیتو دو دق -

 کالفه از جدال  رز و الهه گفت:  ار یخشا

 ! نیش  الیخی اصال مرا ببوس رو ب -

  یلبخند رو اریخشا ی  بعد یزد که با جمله یاروزمندانهیبه او نگاه کرد و رز لبخند  پ  یبا ناراحت  الهه
 : د یلبانش ماس

 ؟ی! الهه ُنت ش رو که بلدمیکنی ناز رو اجرا م یالهه -

 گفت:  یبا خوشحال الهه

 ظم! آره، حف -

 معترض گفت:  رز

 ناز؟ یحاال چرا الهه  -

 کالفه گفت:  ار یخشا
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 ! ایکارمون که تموم شد دوباره ب  ؟یبخور ییهوا هی رونیب  یبر هیرز نظرت چ -

 گفت:  یعصب رز

 !نی شما به کار تون برس  رمی خوب، من م  یل یخ -

 از اتاقک خارج شد. عیسر و

 با لبخند گفت:  ار یخشا

 !میکنی خب شروع م -

 

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

 

 پا انداخت و مغرور گفت:  یرو پا

تیصورت پ   کیفقط در  -  !مونمی م ش 

 زد و گفت:  یپوزخند باربد

 !یبر یتونی نم یگورچ ینوبره! ه  ؟یذاری شرط م یدار -

 از باربد پوزخند زد و گفت:  دیتقل به

 !ینگه دار نجایمنو ا یتونیقبل... به زور نم  یدرست مثل  دفعه تونم،ی م -

 سکوت کرد و غزل ادامه داد: باربد

 !ی نیدخترت رو بب  دیبا -
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 کالفه گفت:  باربد

 جمله رو نگو! نیا نقدریا -

 ... ی... تو پدرشگناهیب ینوزاد  سه ماهه هی! گناههی باربد اون طفل  معصوم ب -

 دستانش گرفت و گفت:  ان  یرا م  سرش

 تمومش کن! -

چرا بابام   گهی کنن؟ بزرگ که بشه نم یدارات نگهقراره مامان و بابا از بچه  یتا ک  کنم؛ی تمومش نم -
خودت   کنه؟ی نم یحسود هاشیکالسچرا بابام دوستم نداشت؟ به دوستاش و هم  نه؟یمنو بب ومدین

 نکن باربد! غ یرو ازش در

 : د یت و مشکوک پرسسرش را باال گرف  باربد

 مامان و بابائه؟!  ش  ی اون بچه پ یدونی تو از کجا م -

 گفت:  یسکوت کرد و باربد عصب غزل

 ها ازت خبر داشتن؟ آره؟! اون ؟یباهاشون در ارتباط بود -

 باربد...  -

 را قطع کرد و گفت:  حرفش

 !ادیتون بدم منگو که داره از همه یچی نگو؛ ه یچ یه -

 سمج گفت:  غزل

 باربد! ین یات رو بببچه دینبود؛ با نی ما اموضوع   -

 !خوامی نم -
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 ... جان  من!کنمی بار! ازت خواهش م کیفقط  -

 .آوردی وسط حرف کم م  آمدی کرد... هر چقدر هم که ازش دلخور بود حرف  جانش که م  سکوت

 

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

 

 در به صدا در آمد.  زنگ  

 گفت:  یبلند یبا صدا دادی را در بغلش تاب م اسیکه  یدر حال  طال

 !هی ک نی جان برو در رو باز کن بب هیانس ه؟یانس -

آمد و به سمت  در رفت. در را باز کرد که غزل و باربد را کنار  هم پشت    رونیاز آشپزخانه ب عیسر هیانس
 .دیدر د

 گفت:  یخوشحال با

 شکرت!  ایخدا -

 با لبخند گفت:  غزل

 جون!  یسالم انس -

 غزل را بغل کرد و گفت:  هیانس

 دخترم! میچقدر که دلتنگت بود  -

 !طورن یمنم هم -

 . ردیپوزخندش را بگ ینتوانست جلو باربد

 از چارچوب  در کنار رفت و گفت:  هیو غزل از هم جدا شدند و انس هیانس
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 !دییبفرما  د،ییبفرما -

 و غزل وارد  عمارت شدند.  باربد

 زده و خوشحال گفت: آنها شگفت  دن  یبا د طال

 هام!بچه  -

 داد و به سمت  آنها رفت و در آغوششان گرفت و با اشک گفت:  هیرا به بغل  انس اسی

 ر مرتبه شکرت!هزا  ایخدا -

 را پاک کرد و رو به باربد گفت:   شیهاطال اشک یاز ابراز  دلتنگ بعد

 آره باربد؟  ؟ی ن یرو بب اسی یاومد -

 گفت:  هیرو به انس   یسکوت کرد و طال با خوشحال باربد

 ! اریرو ب   اسی جان  هیانس -

 را به طرف  باربد گرفت.  اسیبه سمت  آنها رفت و  هیانس

 بود نگاه کرد.  دهیآرام خواب  هیکوچک که در بغل  انس  د  یرک  سفبا بغض به دخت باربد

 را در آغوش  پدرش گذاشت.   اسی هیربات دستش را جلو برد و انس همانند  

دخترک را ناز کرد که باعث     ی شانیپ  یاش روبا عشق به دخترک چشم دوخت و با انگشت  اشاره  باربد
 بزند و باربد هم لبخند زد.   یشد دخترک لبخند  کوچک

 . چقدر... چقدر... آمدی دو نگاه کرد. چقدر پدر شدن به باربد مبا لبخند به آن غزل
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 زمزمه کرد:  باربد

 بود؟   یاسمش چ -

 گفت:  یبا لبخند  پهن  طال

 ! اسی -

 و آرام زمزمه کرد:   دیسرش را خم کرد و دخترک را بو کش باربد

 بابا!  اس  ی... یدی م اسیعطر   -

 را ازش گرفت و گفت:  اسیرا مهار کند. به سمت  باربد رفت و  شیهاتا اشک  دی کش یق ینفس  عم غزل

 بغل  من با مامانش آشنا شه!  ادی ... بذار ب یکنی بابا، فقط خودت بغلش م یا -

 گفت:  اسیه رو ب بعد

 خانم؟  یاسیمگه نه  -

 با لبخند به هم نگاه کردند و باربد متعجب به غزل چشم دوخت...  هیو انس طال

 که فرزند  خودش نبود را قبول کند.  یمهربان باشد که فرزند توانستی م چقدر

 

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

 

 گفت:  لدایمتعجب رو به  غزل

 خودمون؟  ی  لیازدواج کرده؟ همون آرا دیبا نو یل ی... آرایعنی... یعنی -

 گفت:  کردیخوشگلش نگاه م یهاکه به ژله یدرحال  لدای
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 !ستی ن یلیکه چقدر عوض شده! اصال اون آرا شهی آره، غزل باورت نم -

 بلند شد.  اسی یهیگر  یها بزند که صدابه ژله ی خواست ناخنک غزل

 رفت.  منی ارج شد و به سمت  نشو برسام خ لدای یخانه یاز آشپزخانه  عیسر

 را آرام کند:   اسیدارد  یکه سع دیرا د باربد

 هاست؟ نگاهش کن... دلقک  هیچقدر شب  نیرو بب اری... عمو خشاسیجان بابا؟ ه -

 گفت:  اریرو به خشا بعد

 !رهیاش بگبچه خنده  اریدر ب یمسخره باز کمی -

 شد.  شتریب اس ی یهیزبانش را در آورد و چشمانش را درشت کرد که گر ار یخشا

 با خنده گفت:   برسام

 ؟یشما رو چه به بچه دار -

 به برسام رفت و گفت:  یاغرهچشم ار یخشا

 ! نمتی بی م یکه بچه دار شد موقعن یسال  بعد هم -

 را ازش گرفت و در بغلش تاب داد:  اسیبه سمت  باربد رفت و  غزل

 که! ستنی آدم ن  کنن؟ی م تتیاذ هان یجونم مامان؟ ا -

 درشت شده به غزل چشم دوخت که غزل با لبخند گفت:  یکمتر شد و با چشمان اشه یگر اسی

 اون چشمات رو ها! خورمی م -

 گفت:  برسام

 !نیری بگ ادی -

 را در آورد.  شی ادا یبا دهن کج باربد
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 . گذشتیماه از برگشتن  غزل م کی

خوشبخت  سه   یخانواده کیکرده بود. حال همانند   ریماه باربد صد و هشتاد درجه تغ  کی نیا در
 نفره بودند. 

 در به صدا در آمد.  زنگ  

 بلند شد و به سمت  اف اف رفت.   برسام

 را زد و گفت:  دکمه

 اومدن! دیو نو  یلیآرا -
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 کنار  باربد نشست و باربد گفت:  غزل

 اد؟ ینم زدانی -

 . رونی شام رفتن ب یبا آنال گفتی م لداینه،  -

 را از غزل گرفت کا غزل معترض گفت:  اسی تکان داد و دوباره  یسر باربد

 ... بدش من!رهیگی م اشه یباز االن گر -

 تکان داد و گفت:  یسر باربد

 به تو!  دمشیگرفت م اشهیُنچ... گر -

 !کمی سالم عل -
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 بلند شدند و به استقبالشان رفتند.  یهمگ  دینو یصدا با

 معذب به سمتش رفت و گفت:  دیغزل را که د یلیآرا

 سالم! -

 دراز کرد و گفت:  یل یدستش را به سمت  آرا غزل

 !گمی م کیبهت تبر   زم،ی سالم عز -

 گفت:  یلیآرا

 ممنونم! -

 زنگ خورد.  اری خشا ی  گوش

 را جواب داد:  اشیجمع دور شد و گوش  از

 بله؟  -

 انداخت:  نی الهه پشت  خط طن غ  ی ج یصدا

 خورد! چهارصد تا کامنت!  ویناز رو پست کردم ُنه هزار تا و یالهه یقطعه  اریخشا -

 با لبخند گفت:  ار یخشا

 خوشحالم برات دختر!  -

 عالً!ف شمی مزاحمت نم  گهی... دیکه بهم کرد ی واقعًا ممنون از کمک  -

 گفت:  اریخواست قطع کند که خشا الهه

 الهه... -

 جانم؟  -

 ... یعن ی رون؟ی ب میفردا شام با هم بر گمی م -
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 حرفش را قطع کرد و گفت:  الهه

 چرا که نه! -
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 سال بعد‹  ›پنج

 

 باال انداخت و گفت:   ییابرو اسی

 جون!مامان یبرم خونه  خوامی نم -

 کرد و گفت:  یاخم  تصنع غزل

 وقت؟ چرا اون  -

 ! منو دوست ندارن!کننیچون باراد اونجاست و همه به اون توجه م  -

 زده؟ یحرف   نیهمچ یک -

 ! دمیخودم فهم -

 آمد و گفت:  نییاز پلکان پا  باربد

 شد!  رید نیی! بدونیی نجایشما که هنوز ا -

 و گفت:  ستادیراست ا غزل

 ! ادیب خوادی خانم نم   یاسی -
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 چرا؟  -

 منو دوست ندارن! کننی همه به باراد توجه م گهی م -

 رفت و بغلش کرد و گفت:   اسیبه سمت   باربد

 پرنسس؟  یکنیم یکوچولوئه ها! به اون حسود یلیباراد هنوز خ  -

 داشت. ش دو سال بود که همه لدایبرسام و  یبچه  باراد

 سرش را تکان داد و گفت:  اسی

 ! امیب  خوامی نم -

 گفت:  غزل

دوست   ینجوری! امیدی به توام نم میخوری بابا رو م تولد  حاج   ک  یک میریخب پس من و بابات م -
 ؟یدار

 که باربد گفت:  دیلب برچ اسی

 باهامون پرنسس؟  یایم -

 تند تند سرش را به عالمت  مثبت تکان داد. اسی

 . آوردی کم م اسی دیزدی از غذا که م حرف

 رفتند.   نیزدند و به سمت  ماش  رونیو آماده از خانه ب  حاضر 

 .رند ی بابا تولد بگحاج ی. قرار بود امشب برادندی ساعت  بعد به عمارت  برزو خان رس مین حدود  

 زد و به سمتش رفت و بغلش کرد و گفت:  ی لبخند سای دن  یعمارت شدند. برزو با د وارد  

 کجا؟  نجایخانم  گل  گالب، شما کجا ا  اسیبه به  -

 و گفت:  دیکش شی به موها یدست اسی
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 بخورم!   کیاومدم ک -

 گفت:  غزل

 اس؟ یعه؟!  -

 کرد و گفت:  یاخنده تک  برزو

 !میهم دار کیام رو؟ کبچه یدار کاری چ -

 بودند. دهیتر رس ریبودند. انگار آنها از همه د یهمگ

 و نامزدش الهه... ار یخشا

 و کودکشان باراد...  لدایو   برسام

 باال آمده بود...  یکه شکمش کم یل یو آرا دینو

 بابا و طال!خاطره و حاج  و

 . بردی به سر م یهمچنان در مجرد خاطره

 برسد.   شیبهتر به کارها تواندی مجرد است م یداشت وقت دهیعق

نهاد و برسام با فندک روشنش کرد و   کی ک یشمع  عالمت  سٔوال را رو اریرا آورد و خشا کیک هیانس
 گفت:  ار یخشا

 !یحاج  یفوت کن  -

 با لبخند گفت:   باباحاج 

 کارها؟   نیآخه ما رو چه به ا -

 گفت:  الهه

 !اتونهی بابا، تازه اول  جوونحاج   نیفوت کن  -
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 فوت کرد و باربد سرش را به سمت  غزل خم کرد و گفت:  باباحاج 

 به ذهنت رو بهم بگو! دی که رس یشعر  نیاول -

 با لبخند گفت:  غزل

 زاده شدم،  -

 تو را   تا

 [ شیبدارم... ]محمود درو دوست

 را زمزمه کرد:   یبا لبخند شعر باربد

 تو   یاز بهار  رو یا -

 گشته عمر  من... ]موالنا[ سرسبز

 است!  یحوال  نیدر هم عشق

 ... ندیها را بب  یکه خوب  خواهدیجفت چشم م کی فقط

 باز شود...  نیری که به سخنان  ش خواهدی م یلبان 

 پور[که دوست داشتن با خوب درک کند... ]غزل داداش خواهدی م یدل و

 

. 

 

 دفتر... نیا دیرس  انیپا به

 است...  یهمچنان باق تیحکا
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مهسا، ماهک، مادر و پدرم...   انا،ی کردن... الهه، ک امیرمان همراه نیکه تو نوشتن  ا یاز کسان  ممنونم

 ♡رمان رو خوندن نیکه ا یزان یو تمام  عز دادنیم ی بهم دلگرم ناشناس ام ی که به صورت  پ  یکسان

 دنبال کن  qazal_dadashpourچنل با آدرس @  نیرو به نام  #کاس در هم  دمیجد رمان  

 

 ��عاشق سندهیت و نوعشق اس نوشتن
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