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 یم ی رح دهی: وح سندهینو

 

 

 

 :  ژهیو  تشکر

 

 عرض ادب و احترام سالم با

  یی.اول از همه خدا دیکرد تمیباشد که تا به امروز حما یزان یتا جاذبه شما عز دیمجموعه گرد گرد  نیا  
نام اعظمش دستم را گرفت و راه رفتن در راه علم را به من آموخت ، تا بتوانم انسان   یکه به بزرگ

 کنم .  تی باشم و انسان

کنارم بوده    طیشرا نیو بهتر نیکنم که در بدتر یم میرمان را با افتخار به مادرم و خانواده ام تقد نیا
 کرده اند .  تمیجانانه حما یها یو با دلگرم 

  ینوشتن رمان مجاز  طهی که در ح  ییها تی بابت حما یغالم  یمحترم رمانکده جناب آقا تیریمد از
پا به   بایو ز یقو یکه در ساخت فصل به فصل  زمیبه من اعطا نموده و خانم بهاره نوربخش همکار عز

  یآقا جنابدارد که از جا   نجایا ن یآورم ؛ همچن  یکرد تشکر به عمل م ییو راهنما ستادیپا کنار من ا
ندارم بابت   نهیآهنگ ک یو ترانه سرا رانیگلزار ، خواننده موفق پاپ کشور خوبم ا نایمقدم و س یمهد
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  یطرفداران ن یتر اقتیو با ل  نیکنم و در آخر بهتر یادیآهنگ در متن رمان  نیکسب اجازه و استفاده ا
 ژهیو یام کرده اند تشکر  یاهمثبت داده و با نظرات خوبشان همر  یمن تا امروز انرژ  یکه پا به پا

 . مینما

 همه لطف و محبت باشم .  نیباشد که در خور ا   

 هستم . نتانی ریطرفدار لحظات ش    

 یم یرح دهیامضا : وح    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خالصه

 

هم جونشون   یکه هر کدوم برا یی. همزاد ها  نهیخواد همزادش رو بب  یم یکنجکاو یکه از رو یپسر 
کنن . هر  دایشکل بودنشون رو پ کی یتا معما شنیجمع م گهیدن . همه دور هم د یرو م
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با   تی دن . پروژه انسان یم هیبه هم هد یک ی یک یکدومشون دغدغه و مشکالت بزرگشون رو دارن و 
 کنه ... یبه هم متصلشون م بیهمزاد ها عج  نیجاذبه ب  یروی ره و ن یم  شیپ  تیموفق

 

 

 : مقدمه

 

 

 .   ستیاز خلقت خدا ن  رادیا

ماها   دی. شا تیخالقه ، نشسته سر فرصت آب و خاک به هم زده گل ساخته واسه ساختن آدم خدا
رو  گهیکه بد هم د لی وقاب لیاز همون هاب دیاز همون بدو ورود آدم وحوا شا میهممون همزاد هم باش 

از آسمون و داره  ییوقته شکست خورده و نشسته گوشه ا یل یخ  تشیه انسانگن پروژ  یخواستن . م
 خوره .  یغصه م

کنه .   یاز بنده هاش هنوز ذوق م  یخود خدا هم بابت وجود بعض  یگاه نیب   نیا نمیب  یمن م یول
 . نی گه فتبارک اهلل احسن الخالق  یزنه و م یهنوز به خودش لبخند م

 .  میانسان باش پس

 1یمی : و .رحامضا

 

 

 

 اول فصل

 ی ناسازگار 
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تازه کرد. سمت اتاقش رفت و در   یو نفس ستادیشد ا  یکه به اتاقش ختم م ی لیطو یراهرو یروبرو
 اتاق را باز کرد. 

که   یرا به او داد و ذوق زده در حال شی مطالعه برخواست و جا زیمخصوص م یصندل یاز رو یمان
 چشمش به صفحه لپ تاب بود گفت: 

 کردم!  دایپ یچ  نیپسر بب ــ

 بود را بلند خواند .  شی که روبرو یینشست و صفحه ا  یصندل یمتعجب رو گرشا

 جالبه.  به،یغر یدو قلو ها  twinstrangersــ

پر از خباثت گوشه   یزد ، تبسم کم جان ول  یرو به مان یاش را به صفحه دوخت و چشمک  رهی خ نگاه
 بش نشست. ل

   ؟یاز کجا آورد گهیرو د نیا ــ

 نیاز گوشه اتاق آورد، آست یرنگ یی قهوه ا یو صندل دییزده کف دستانش را به هم سا  جانی ه یمان
 نشست.  یصندل یرا تا زد و رو   راهنشیپ

 .دم یدانشکده رو د یمیقد  یاز بچه ها یکی ــ

 را باال انداخت.  شی ابرو یتا کیمتعجب  گرشا

  ؟یدید ویک ــ

 زد.  یپوزخند یمان

 منگل.  نیمب ــ

که  یمنگل همان پسر  نیمب دیگو  یسخن م یاز چه کس یدانست مان  یخوب م  د،یغش خند غش
 گفتند.  یمنگل م  نیاش مناگل بود و دوستان دانشکده اش به او مب  یلیفام

 کش آمده اش را جمع کرد.  یلب ها  یبه سخت  گرشا
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 خوب؟!  ــ

 وگفت:  دیخند  زیر  زی ر یمان

 کردم و قراره باهاش ازدواج کنم؛ فکرشو کن پسر... دایبهم گفته که من همزادم رو پ وونهید ــ

به   عیسر  یل یسه بار پلک زد و حرفش را خ یاش سر داد. گرشا با شگفت یزدگ  جانی از ه ییقهقه ا و
 زبان آورد.  

 قراره ازدواج کنه ؟!  یبا ک   ؟یگفت یچ ــ

شد و با   نیزد ، گرشا خشمگ  یبلندش تپق م یخنده ها ن یتوانست خنده اش را کنترل کند و ب ینم
 .دیغر  ییکنترل شده ا یصدا

  رتی نه تصو ،یبرفک دار شد  ونیتلوز هیاالن شب ؟ی گ یم یچ  نمیاون خنده رو نگه دار بب کمی ــ
 واضحه نه صدات! 

 و صاف نشست.   یجد یمان

که االن روبروته.   نیهمزاد آدمه، هم یکردن برا یهست که بهش معرف تهیسا نیرفته ا وانهید نیا ــ
 دوسش داره باهاش ازدواج کرده.  یحساب  دهیکرده ، د دایهمزادش رو پ تیسا یاز تو

  یمب ساعتوشروع به متر کردن اتاق کرد، ناگهان مثل ب ستادیگرشا ا یکرد ول دنیشروع به خند باز
 منفجر شد. 

 .هیفکر خوب  ــ

 کرد گفت:  ینم دای آن پ یبرا یف یکه تعر ی و با حال ستادیا یمان

  ؟یمنگله ، تو گرشا احتشام. عقلت رو از دست داد نی، اون مب الیخ  یداداش ب ــ

شد. گرشا چشم غره کنان    رهیبه گرشا خ تی تخت نشست و با جد یبرخواست و رو  شیاز جا یمان
 نشست.  زی پشت م

 صاف کرد و گفت:   ییگلو یمان
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  ادمی. من اون دفعه رو زهیر  یکه پدرت بفهمه باز همه جا رو بهم م یدون  ی. مالشیخ یگم ب یمن م ــ
 نرفته هنوز.  

 مشکوکانه نگاهش کرد و در لپ تابش را بست وگفت:   گرشا

 مگه قراره بفهمه؟! ــ

 جا به جا شد و معترضانه گفت:  شی اکالفه از سر ج یمان

 چقدر مزخرفه.    هیصندل  نیپسر ا ــ

 کرد. یحواله مان  یکم جان زد و چشمک یلبخند

 ، درسته؟!  یفهمه مان ینم  یز یکردن همزادم چ دایبابا از پ ــ

 را معترضانه باال آورد  طلبکارانه گفت:  دستانش

 گم؟ واقعا که داداش.   یرم به بابات م یمن دهن لقم و م یگ یم یاالنم دار  ــ

 گفت:  ی رفت و با مهربان   کشی و نزد  ستادیشد ا یمان یمتوجه ناراحت گرشا

 . ینبود نجایکه اگه بهت اعتماد نداشتم االن ا یدون یم ؟یگفته تو دهن لق ینه بابا ک ــ

  نیاعتماد ب قیرک به نشانه تزررفتار مشت نیا د،یکش  ی دست راست مان یدست چپش را به بازو و
 رفاقت چند ساله شان بود. 

 اش نگاه کرد وگفت:  یزد و دستش را باال آورد وبه ساعت مچ یلبخند پررنگ یمان

 ؟ االنه که اسمال جون برسه.   رونی ب  میبر  ییایاوه اوه ، ظهر شده نم ــ

 با اخم گفت:  نهیدست به س گرشا

 ترسم؟ یمگه ازش م ــ

 کرد و گفت:  یاخم ساختگ یمان

 .نیهم ادیب  شیپ  نتونیب  یخوام باز بحث یمگه لولو خور خوره اس؟ من نم  ــ
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  نیو کت چرمش را دستش گرفت و از ب  ستادیا عیشد سر  یکه متوجه حرف به جا و به موقع مان گرشا
با   یکرد و دستش گرفت، و به اطراف چشم دوخت. مان دایرا پ  نشیماش چییسو  زشیم یرو یشلوغ

 گفت:  ییترشرو

 ؟ ییخوا یم یچ گهید ــ

 اش شروع به کنکاش کرد.  ختهیبهم ر  لیوسا نیب  گرشا

 رو کجا گذاشتم ؟  لمیموبا یدیند ــ

 متعجب گفت:  یمان

 االن دستت بود که!  ــ

 را باال انداخت و گفت:   شیها شانه

 کنم.  ینم داش یاالن پ یاره ول ــ

 .دیرا در هم کش شیها اخم

 ،ییخانوم اجازه بده اتاقت رو مرتب کنه، کو گوش شنوا ؟ شلخته ا دهیحم  نیصد بار گفتم به ا ــ
 شلخته.

را   لشیپررنگ زد و خم شد و موبا یاش لبخند ختهی بهم ر  یآوار لباس ها ری ز لشیموبا دنید با
 از اتاق هل داد.  رونی را به ب  ی دستش گرفت و مان

 تو مغزم غر نزن. گهید یکی رو تحمل کردم تو  هیبق  یها امروز غر غر یبه حد کاف گهیبسه د ــ

 .ستادیو طلبکارانه ا نهیاز اتاق دست به س رونیب  یمان

 . میغر بزن  میما هم مجبور ید یآخه حرفمون رو گوش نم  ــ

 را چنگ کرد.  یپهن مان یبازو

 حرص نخور.  یالک میاالنه که بابا برسه ، زود باش بر  یمگه نگفت ــ
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لب   ری عمارت روانه شد. هنوز دست از غر زدن بر نداشته بود وز یهمراه گرشا به سمت راه پله ها یمان
 گفت:  یم

 . یکروب یآدم چقدر لجباز؟ م هینه، آخه  یگ یم  یشیم یکروبی آخرش م فهی گم اتاقت کث یصد بار م ــ

 انش نشاند. لب یپهن رو یشخندین

 دخترونه شده ها.  دایاخالقت جد ــ

به   یعوض کردن جو هل کوچک یبه گرشا رفت، گرشا برا ییو چشم غره ا ستادیراه پله ا نیب  یمان
خوردنشان    یسکندر  نیپله ب  نیپله؛ آخر نیکار را تکرار کرد تا آخر نیهم متقابال هم یداد و مان  یمان
 شد.  یمتوجه مان لیروبرو شدند. آقا اسماع   لیآقا اسماع  نیهوا با چهره خشمگ یرو

کرد. کف دستانش گز   یمدام دستانش را باز و بسته م ختهیخورد، از اعصاب بهم ر  یخونش را م خون
 دید یکه در خور خانواده اش نم  یپسر  یخوش نداشت تنها پسرش را همراه مان چیکرد. ه یگز م

 .دیغر  ییرو، با ترش  ندی بب

 کجا؟  ــ

راه   نیب   لیآقا اسماع ادیکشاند، فر یرا گرفت و به سمت خروج  یمان  یبازو یتوجه  چیه یب  گرشا
 متوقفشان کرد. 

 پسر گستاخ ؟ گفتم کجا؟  یادب ندار  ــ

 که فقط گرشا بشنود ملتمسانه گفت:  یآرام جور  ینکرد. مان  یبه عقب نگاه یول ستادیا

 احترام پدرت رو حفظ کن. یداداش بخدا االناست که بد بشه ، جان مان ــ

 : د یغر یگوش مان سمت

 . یمان ــ

 شود عقب گرد کردند.  ریقبل از آن که د د،یبه گوششان رس  لی آقا اسماع یقدم ها یصدا
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اش   یکرد لجباز  یفرزندش با او بحث م پدرش بود و به عنوان  کیزد. حال که نزد یدور  مین  گرشا
 باال انداخت و با طعنه گفت:   ییعود کرده بود. جفت ابرو

 شه؟یشرکت نم  نیهم ع  نجاینکنه ا ایرستوران.   میبر دیاگه اجازه بد ــ

  یجا به جا شد و سع یبه جوش آمده بود کم شتریکه از رفتار خودسرانه گرشا خونش ب لی اسماع آقا
  یمان یجلو یدیجد  یز یکه مثل سابق آبرو ر نیا یاش را حفظ کند، برا یدکرد مثل پسرش خونسر

 گفت:  یرخ ندهد با لبخند ساختگ

 چرا؟  رونیخونه غذا حاضره ، ب  ــ

همراه   یاعتراض چیشوکه شده بودند به هم نگاه کردند و بدوِن ه لی و گرشا که از رفتار آقا اسماع یمان
 عمارت رفتند.   یاو سمت سالن غذا خور 

تواند گرشا را کنار خودش نگه   یرفتارش م ری به بعد با تغ نیدانست که از ا  یخوب م  لی اسماع آقا
از او   یز یکنارش که تمام وجودش را تصرف کرده و چ یمثل مان  یاغ ی یدارد ، آن هم با وجود شخص

 نبود.  ریامکان پذ رینگذاشته، واال غ ی خانواده اش باق  یبرا

قرار داشت به سمت   یکه در قسمت غذا خور  یبهداشت  سی داخل سرو شانیبعد از شستن دست ها 
 راه افتادند .  زیم

 کرد، گفت:  یکه خنده اش را کنترل م یگوش گرشا برد ودر حال  کیسرش را نزد یمان

 شده؟   یشکل  نیپسر بابات چرا امروز ا ــ

 آرام گفت :  ییو صدا یو با کالفگ  دیکش ششیبه ته ر یدست

 واال خودمم تو شوکم هنوز . ــ

 راه متوقف شد .  نیب  لیآقا اسماع دیخند  زیر  زی ر یمان

 که فقط خودشان بشنوند گفت :  یزد و آرام جور  یمان  یمحکم به پهلو ییسقلمه ا گرشا

 واسه خودت ؟   یداستان درست کن  ییخوا یم ــ
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هر آن ممکن بود صبرش   دییسا یانگشتانش را به هم م  لیقا اسماعخودش را جمع کرد، آ عی سر یمان
حالش بهتر شود   یاش را باز کرد تا کم  یپلمات ید دیسف راهنیو دکمه پ  دیکش قی عم  یشود ، نفس  زی لبر
 کشن ! « یخجالت نم  لهیاحمق ، هر کدوم سنشون اندازه ف یلب گفت :» پسرا  ری، ز

 زد .  یبود رو به گرشا کرد و پوزخند دهیرا شن  لیآقا اسماع  یلب ر ی ز یکه حرف ها یمان

 تشت بهمون آب بده فقط؟  یخواد تو  یکرد ها . االن م لمونمیپدرت ف  ــ

به   یبزند باز جنگ یدانست اگر بخواهد بخندد و حرف  یبزند خوب م  یز ی کرد فقط لبخند ر یسع  گرشا
 .  ستیجلو دارش ن  یکس چیشود که ه یپا م

کرد   یو گرشا نگاه م یبه مان  یچشم ری که ز یدر حال لی آقا اسماع  دند،یرس ین غذا خور به سال یهمگ
  یصندل  یسمت چپ را انتخاب کرده و هر کدام رو ی نشست. گرشا و مان  زی سر م یتک صندل  یرو

 استقبال کرد. لیاز آقا اسماع  یو با خوشحال دینشستند ، الله خانم سر رس

 .  ی جان ، خسته نباش  لیاسماع  یخوش اومد ــ

دست   یاکتفا کرد، الله خانم که از آشوب دلش با خبر بود دستش را رو یبه لبخند کم رنگ لی اسماع آقا
 داد . یکوتاه به او دلگرم یهمسرش گذاشت و با لبخند

آقا   نیب  زیکارش از چشمان ت  نیبود ناخنک زد و ا شیکه روبرو یبا چنگالش به ساالد الیخ  یب  گرشا
انداخت و منتظر   ریبه رسم ادب سرش را ز یمان  یتر شده بود دور نماند ول یعصب  یکه کم  لیاسماع

 ماند. لیتعارف آقا اسماع

شده بود با جسارت اشاره زد و رو به   دهیچ  زیم یکه رو  ییگرشا دخالت کرد و به غذا ها نیب همان
 گفت:  یمان

  ؟یخور   یچرا نم دهیزحمت کش نقدریخانوم ا دهی داداش حاال که حم  ــ

 بهم فشرده اش گفت :  یدندان ها ریکه فقط گرشا بشنود از ز یجور  یمان

 گرشا پدرت . ــ
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بود  ستادهیا  زی از م ییگوشه ا شیخانم که با تشو  دهیباال انداخت و رو به حم ییشانه ا الیخ  یب  گرشا
 گفت : 

 ؟  ید یبرنج رو م  سیخانوم اون د  دهیحم ــ

  شیاز پ یر یشگیپ یکه دستش بود را درون بشقاب رها کرد، الله خانم برا یچنگال وکارد لی اسماع آقا
 تلخ گفت :  یآمد ها

 آروم باش ، بچه اس .  زمیعز ــ

به الله خانم کرد و دستانش که دو طرف بشقاب بود را باز و بسته کرد ، کارش   ز یت  ینگاه لی اسماع آقا
 خانم گفت:  دهیرا گرفت، رو به حم مشی کرد تا باالخره تصم یرا پشت سر هم تکرار م 

 .  دیشروع کن  د؟یهست یخانم منتظر چ دهیحم ــ

 خانم که مضطرب بود به سمت سرو غذا رفت وگفت :  دهیحم

 چـ.... چشم آقا .  ــ

 سمت گوش گرشا گفت :  شیبا تشو یمان

 ؟   یار یدر م یخونه مجرد هیسر  هیچ ایبچه باز  نیا ید یبخدا تو پدرت رو دق م ــ

 لب گفت :  ریز

من رو   دی که هستم . بچه .پس با نمیخوب دق نکنه ، مگه دوس نداره من کنارش باشم من هم ــ
 . رهیبپذ

  کنی کند ل یرفتار م   نیجمع دوستانه شان سر وسنگ نیدانست که گرشا در ب یکرد ، م  ینچ نچ یمان
 و جبران اتفاقات صبح.    یهدف دارد ، لجباز  کیاالن فقط 

 ه پدرش کرد وگفت : رو  ب  گرشا

 .  امی شرکت نم گهیبابا من از فردا د ــ

 و گفت:  دیبود دست از کارش کش   یان یکه در حال تکه کردن مرغ بر لی اسماع آقا
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 ؟!  ییای چرا نم ــ

 گفت:  ییاش نشاند و با ترشرو یشان یپ  یرو ظی غل یاخم

 دم .  یاستعفا م ــ

 تر از اخم گرشا بر چهره اش نقش بست .  ظی غل یاخم  لی اسماع آقا

شرکت   ادیکنه م یاستعفا داره لطف م  یکه تقاضا ی، هر کارمند یخونه پسرم   یناهار و تو  زیسر م ــ
 ده .   یو استعفا م

 ناراحت شده بود با غصه رو به او گفت :  اریکه گرفته ، بس یم یخانم که از حرف گرشا وتصم  الله

 ه ؟دلم چرا استعفا آخ زیعز ــ

 .  دیرو به الله خانم غر لی اسماع آقا

حق نداره بزنه ،   یخونه کس  یلوس شده . گفتم حرف استعفا رو تو یبه الالش گذاشت یل  یل نقدریا ــ
 تمام .  

کاره اش انداخت و با   مهی ن یودستمال سفره اش را لوله کرد و داخل بشقاب غذا ستادیا گرشا
 گفت :  ییتندخو

 پسر نذار. نیا یبه الال یل یگه ل یبابا راست م  ــ

 کرد و ادامه داد :  لی به آقا اسماع رو

 نکن .   ییخوا یقبول کن م ییخوا یدم م یاستعفا م نجایمن هم ــ

که هر لحظه   یکنار گرشا مثل آتشفشان فعال  یمان دنیکه از بدو ورودش به خانه با د لی اسماع آقا
 : دیو داد کش ستادیباالخره از خشم منفجر شد ا دیجوش  یامکان انفجار داشت ، م

 .  یرو حرف من حرف زد یکرد جای تو ب ــ

را گرفت    لیو ملتمسانه دست آقا اسماع  ستادیلحظه بود ا نیهر آن منتظر ا  یخانم که با نگران الله
 وگفت: 
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 .  میزن  یاتاق ، بعدا راجع به استعفا حرف م میبر زمیعز ــ

 گفت :  یگرشا رو به مادرش کرد و با بدخلق 

 خواد بگه .  یم یچ  نمینه مامان بذار بب ــ

 کرد  ملتمسانه گفت :  شیدایپ ی گشت و وقت یبا چشمانش به دنبال مان الله

 تو رو خدا ببرش اتاقش . ــ

 سرش را تکان داد و دستش را گرفت و کشان کشان همراه خودش او را به اتاق برد .  عی سر یمان

را از خودش دور    یمان دیراه پله که رس یپله   نیشد ، به آخر  یکشانده م یبا غر غر همراه مان   گرشا
 نسبتا رسا گفت :  ییکرد و با صدا

   ؟ییخوا  یاز جونم م  یچ ــ

 گفت:   یسردبر آرام کردن گرشا داشت. با خون یسع

بدون   یول  یکن یم  ینجور ی دونم چرا با پدرت ا یخوام بخدا فقط نم  ینم  یچیداداش من ه ــ
 ، اون پدرته .   ستیدرستش ن

 کرد .  ادی ز یو فاصله اش را با مان دیغر

 .  ستیمن ن یاون بابا ــ

 رفت گفت :   یکه همراهش م یدر حال  یبه سمت اتاقش رفت ، مان  و

 یدادن رو ندار  یرأ یستگیگفته شا رهیمد ئتیکه تو ه نیواسه ا ست؟؟؟ی بابات ن   یگ یچرا م ــ
اون هم  یدرس بخون  یبار فکر کن به زور فرستاد تورو بر  هیرو ازت گرفته ؟ آخه داداش گلم  یوحق رأ

  تیریمد ی داخل شرکت که بتون  ی آبروت نره ، به زور رفت یبزرگ شد یکه وقت نیدانشگاه آزاد واسه ا
حق   ی؟؟؟ توقع دار  یداشت یاردیل یم یواسه شرکت جز ضرر ها یدیتو بهم بگو چه کار مف  یول  یکن
  یرس یهم که م یوقت  یهفت روزه که هشت روزش رو شمال  ییهمچنان پا برجا بمونه ، هفته ا یرا

  حقوق، آخر ماه  یر  یبار درست درمون شرکتش نم  هی ییخدا هفته ا  ی، محض رضا ییخونه خسته ا
 ؟ ییخوای م ازش مکامل ه
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 نشست ، در لپ تابش را باز کرد .  رشی تحر زیپشت م  یمان زیت یاز تمام شدن حرف ها بعد

 کرد .   ییچشمانش خودنما یجلو بهیغر  یدوقلو ها تیدر لپ تاب باز شد سا یوقت

ودر لپ تاب را محکم بست و    دیپر زیجهش به سمت م  کی گرشا شد با  میکه متوجه تصم  یمان
 ملتمسانه گفت : 

 هیها . بابات هم که فقط منتظره  یساز  ی، بازم واسه خودت و من دردسر م الیخ  یداداش ب ــ
 باز همه رو بندازه گردن من و خانواده ام .  نهیبب یز یچ

به سمت  بزه کارانه نگاه کرد و بعد از آن مردمک چشمش را   یبا حالت یبا چشمانش به مان  گرشا
 گفت :  یو با دلخور   دیدستش را کنار کش عیسر یدر لپ تاب بود حرکت داد ، مان یدستش که رو

 گفته باشم .  ستین یمان  یانجام بده ، به من چه ، به مشکلم خورد یکه دوس دار  یاصال هر غلط ــ

 اش گفت :  ی رفع ناراحت  یبرا ییو با گشاده رو ستادیا

 که کارمم از دست دادم . یدیشم . د یم ونهویدارم واال د ازین  یسرگرم ــ

 گفت :  ملتمسانه

  یز یچ چیکه ه  یتیبده ، آخه سا  لیدونم ادامه تحص یخوب ، اصال چه م یهمه باشگاه ورزش نیا ــ
 رفت ؟!  ادتیرو  ی ؟ دفعه قبل  یهم شد سرگرم یدون  یازش نم 

 نشست .  یصندل یرو

 خوبه .  میش  یم الی خ یاگه بد بود ب  میکن یامتحانش ضرر نداره ، امتحان م ــ

 گفت :  یبه مان   دنیخاطر بخش نان یاطم یچشم دوخت برا یچشمان مان  وبه

که اون گفت   یچسبم به کار . هر کار  یآدم م  نیوع  لیرم شرکت آقا اسماع   یاگه بد بود اصال م ــ
 شم .  یم یاصال آبدارچ 

 زده گفت :  جانی کنار گرشا نشست و ه یصندل یگرفته بود رو زهیانگ یکه کم  یمان

 ؟  ید یقول م ــ
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 زد .  یپررنگ لبخند

 ها .  ادی بگم اون از تو خوشش نم  نویا یمهمه ، ول یل یاوه اوه پس اسمال آقا واست خ ــ

 باال انداخت .   یالی خ یرا به نشانه ب  شیها شانه

  یدیمف یوسرگرم  زهیانگ ندهیماه آ کیخوام ، اگه تا  یبفهمه من بدش رو نم   دی، با ادیخوشش ن ــ
 . باشه؟  یگرد  یو به شرکتش بر م یکن   یم یو ازش عذر خواه یر  یبهت نداد م

 وگفت:  دی انگشت شستش را گوشه لب کش یکالفه از شروط سخت مان گرشا

 باشه قبول .  ــ

 زد .  نیری ش یتبسم 

 . هیکاله بردار  تشیکه به حق پنج تن اصال سا شاهللیا ــ

و رمز عبور به   ینام کاربر  افتیدر  یرا برا  لشیم یکرد و در آخر ا  تیشروع به ثبت نام داخل سا  گرشا
توجهشان را جلب کرد ، گرشا   جیمس نگید ینگذشته بود که صدا قهیاز دق یداد. به پاس تیسا

 اش شد .  یر را باز کرد و نظاره گر رمز و نام کارب جیمس

 دمش گرم ، چه زود اومد. ــ

 لپ تابش را باز کرد و ادامه داد:  در

طرفدار داشته  یل یخ دیپس با میو ششصد هزارمش  ونیل یزده ما کاربر پنج م  لیم یکه داخل ا نجوریا ــ
 باشه. 

  شیکه برا ی( وارد شدن ( را زد و همان نام کاربر   log inشد و   twinstrangers.net تیسا وارد
( وارد شدن ( را فشرد ،  حال    log in  دیکرد و  مجدد کل یگذرا به مان  یشده بود را زد، نگاه لیمیا

بود   شیبرولپ تاب که رو نیهمان دورب  ایبه وبکم   یکی آپلود عکس بود  یپنج صفحه برا شی روبرو
  my computerاز پوشه ، انتخاب از پوشه را انتخاب کرد و وارد   لیانتخاب فا ی گر یشد و د یوصل م 

را که با درجه وضوح مناسب بود انتخاب کرد و    شیاز عکس ها یکی :/ f ویمن شد و از درا وتریکامپ /
قرار داد و اطالعات   زیخواسته بود را ن  تیکه سا گریمن قرار داد و چهار عکس د لیداخل بخش پروفا
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شروع کرد، در  تی سرچ را زد و سا  نهیبود، کامل کرد و گز  لیمیامل شماره و ااش را که ش یکاربر 
؛ مواجه شد .  باز تکرار کرد و حال   ستیبه آن ن هیشب یفرد چیکه ه یی خطا غامیمرحله اول با پ

پلک زد و   یچند بار  ی، مان تبر لبانش نقش بس  یخودش بود لبخند پهن هیشب یفرد قایدق شی روبرو
 گفت :  رتیبا ح 

 دماغش از تو بزرگتره ها . ــ

 .  دیکه توجهش جلب شده بود خند گرشا

 پسر همزادمه ؟!  نیاالن ا یعنی،  هیباحال  ت یپسر چه سا ــ

 .  دیکه محو صفحه شده بود خند یمان

 از هر فرد هفتا همزاد وجود داره .  دمیکنه ! من شن یم دایپ یز ی چ مینی بازم بزن بب ــ

که در مرحله اول آمده بود را هم گم کرده  یمتاسفانه عکس همان فرد یزده باز سرچ را زد ول جانیه
را   لیمیآمد. ا ش یبرا  تیاز طرف سا لیمیشد . همان موقع ا زانی بود ، دستانش دو طرف بدنش آو

از   یبر خ چی ه یبا سرچ بعد  کنیداده بود ول هیهد نهیبه او پنج فرصت سرچ بدون هز تی باز کرد. سا
 نبود. ناالن گفت:  یشخص چیه

 که .  دیهم پر یشد ؟! اون حاج  یپس چ ــ

 باال انداخت .  ییشانه ا یمان

 . دیارز ی خوب به امتحانش م  ی. ولستی ن شیوقت تلف کردن ب تیسا نیدونم ا یپسر من م ــ

 .  ستادیباز قرار داد و ا مهی لپ تاب را ن در

 .  دیپر جانمی تمام ه ــ

 زد .  یزده لبخند پررنگ  جانی ه یمان

 .  یکه به قولت عمل کن دهیدونستم ، االن وقتش رس یم ــ

 حوصله گفت :   یب  گرشا
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 !  یبرو بابا حوصله دار  ــ

  ادم یمن اون دفعه رو  ،یگوش بد قت ی به حرف رف گهیگرشا خان ، تا د یبه قولت عمل کن   دیبا ری نخ ــ
 . رونی ب  امیبابات سر بلند ب  یبار جلو نیا دیشد. پس با ینرفته که چ

 ، حوصله خونه موندن ندارم اصال .  رونی ب  میشه بر یم ــ

 باشه .   ــ

شود   یگرشا شطرنج  فیادامه دهد ممکن است اعصاب ضع گرید یدانست اگر کم یکه خوب م  یمان
 را دستش گرفت .   شرتشی او شد و سو الی خ یبه او اصابت کند پس فعال ب  شی و ترکش ها

 . میبزن بر ــ

  دشیرفتند گرشا در اتاق را قفل کرد و کل رونیکه از اتاق ب  یراه افتاد ، وقت  یو همراه مان ستادیا گرشا
 گفت :  یگذاشت و رو به مان  بشیرا داخل ج 

 ؟  هیحاال برنامه ات چ  ــ

 .  ابونایتو خ  میفر بخور کمی ــ

 . گرشا گفت:   دندیپله رس ن یهم راه افتادند تا به آخر همراه

 کنن ؟ یبچه ها چکار م  م ینیبب   میبر ییا هیپا ــ

 حوصله گفت :  یب  یمان

 ندارم .    نینگار رو کنار آرم  دنیآخه من حوصله د ــ

 گفت:  زی آم طنتی ش یلبانش نقش بست و با لحن  ی دندان نما رو یلبخند

 ! یسوز   یپس بگو از کجا م  ــ

 شده بود موضع گرفت .  یعصب  یکه کم  یمان

 شه . یم  یتداع زایچ یسر  هیباشم   نشونینداره من ب ت ی ، نامزدن ؛ خوب هینه داداشم سوختن چ ــ
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 گذاشت .  یشانه مان  یدستش را رو گرشا

 هست .  ینگار و نشون بده که بعد از اون هنوز زندگ  یجلو رو ستیبه نظر من محکم با  ــ

 رفت .  یحوصله دست گرشا را پس زد وبه سمت در خروج  یب  یمان

 گول بزنم خودمو؟  ویک ــ

 کرده پشت سرش راه افتاد وگفت:  یرا برزخ یدانست مان یکه م گرشا

  ؟یدخودت رو عذاب ب ییخوا یم یآخه تا ک  ینبود ، ول  نینه داداشم منظورم ا  ــ

 : دیرا به گرشا دوخت و داد کش  نشیو نگاه خشمگ ستادیا کدفعهی

 .   یمخالف نگار بود شهیره هم ینم ادمی؟  یبحث رو ادامه ند نیشه ا یم ــ

 .  دینثار او کرد و به سمتش دو یلب فحش  ریبه راهش ادامه داد و گرشا ز یمان

 خواد .  یتو رو نم  یدید  یداداش خوب نم ــ

 و بلند داد زد .  ستادیو ا دیغضبناک از راه رفتن دست کش یمان

 نه ؟  ای یکن یتموم م ــ

 رفت و بلند داد زد .  نگیبه سمت پارک کالفه

 فرار کن . یباشه ، باشه ه ــ

 رفت و ادامه داد :  ییکرد و چشم غره ا یبه مان  ینگاه مین

 تا من برسم .  یمون  یم نجایهم ــ

 اشاره زد . نگیچشم غره اش به پارک الیخ  یب

 زود برو ، زود . ــ
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کرد  ینگاهش م یکه عصب یمان ی پا یخارج شد و جلو  نگیاز پارک عیرفت و سر نشیسمت ماش به
 سوار شد . یترمز زد ، مان 

 را بدرقه کرد. شانی هردو یرا باز کرد و با لبخند اطیدر  ح  نگهبان

 داد .   نییرا پا شهیزد وش یدر جوابش لبخند  گرشا

 به زحمت نبود .   ازیممنونم مش رجب ن  ــ

 کوپه گرشا فرو ببرد.   نیرجب سرش را خم کرد تا از پنجره به داخل ماش  مش

 فرو برد غر غر کنان گفت :  ن ی را داخل ماش کلشیاز ه  یم یاز آن که ن بعد

 بچه؟ یدوباره باباتو حرص داد ــ

با خنده زودتر   یان داد و لب گشود تا حرف بزند که مانمش رجب نگهبانش لیتحو یلبخند پررنگ گرشا
 گفت : 

 دق همه شده . نهیپسر آ نیمش رجب ا ــ

 . دی و گوش گرشا را محکم کش دیرجب خند مش

 ؟!  یدار  از ین زای چ نیپس از ا ــ

 ادامه داد : ضی و با غ چاندیدور پ کیگرشا را  گوش

 آره ؟!  ــ

 دردش گرفته بود ، با خنده گفت :  یدستش مش رجب گذاشت. حساب یرا رو دستش

 گوشمو .  یمش رجب َکند ی، آ یآ ــ

 خنده گفت :   نیرجب دستش را رها کرد و ب  مش

 حقته . ــ

 ادامه داد .  دیخند   یکه م یبه مان  رو
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 خان ؟   یمان  ستین  نطوریا ــ

 فروکش کرده بود گفت :  تشیکه عصبان یمان

 .  ادیز ی لیحقشه ، خ   یلیخ ــ

 و رو به گرشا گفت :  ستادیا نهیرجب دست به س  مش

 . ایراه بنداز  ی، جنگ جهان ینکن  ریپسر باز شب د ــ

 : دیخنده معترضانه غر  نیب

 مش رجب توام ؟!   ــ

 شد .  یجد

 توام؟ خجالت بکش جوون . یگ  ی، حاال م یتا بزرگ شد یکرد ری خونه رو پ نیا یتمام اهال  ــ

 فرود آورد  و گفت:  میدستانش را باال آورد و سرش را به نشانه تعظ گرشا

 .   میتر بزن خالص بش کی، جناب گردن من از مو بار میتسل ــ

، خنده اش را   دیآ یم رونیب نگی از پارک نی شد که سوار بر ماش لیمش رجب متوجه آقا اسماع  ناگهان
 قورت داد . 

، پس زود   یکرد  شیعصبان دمی ده ، شن یمو و خالص شدن رو نشونت م  یاومد ، بمونصاحبش  ــ
 گازش رو بده و برو . 

 ها نگاه کرد و رو به مش رجب گفت :  نهیآ از

 با اسمال جون . افتادهیراه ن  ی تا بقول خودت جنگ جهان میپس ما رفت  ــ

 کنار رفت و به سمت اتوبان همت راه افتاد .  یاز در خروج  عیسر و

 کرد و راهش را ادامه داد .  زیرقت انگ   یبه مش رجب نگاه لی اسماع آقا

 و رو به گرشا گفت :  دیخند یمان



 را سرد بنوش   تییچا

23 
 

 کرده ! میج  نیحتما االن مش رجب رو س ــ

 را باال برد وگفت :   نیضبط ماش یتفاوت ولوم صدا یب  گرشا

 فکر نکنم .  ــ

 *** 

 

  نیی ضبط را پا یترمز زد و صدا یرو  ،یو دوست مشترکشان با مان  شی چه مهران پسر عموکو یروبرو
 گفت :  یآورد ورو به مان

 تک زنگ بهش بزن . هی ــ

 به مهران زد.   یرا دستش گرفت و تک زنگ تلفنش

  را خم کرد تا مهران یشد و صندل  ادهیپ  نیاز ماش یزد ، مان  رونی از خانه ب قهیبعد از پنج دق مهران
شمال تهران راه   یها شگاهینما  یو پس از آن خودش نشست و به سمت محل برگزار  ندی عقب بنش

فروش محصوالت بهاره اش   شی پ یفصل بهار مهران بود و برا ژهیمد و شیافتادند ، امروز آغاز هما
 شد .  یآماده م

 قرار داد .  یگرشا ومان  یصندل   نیجلو آمد ودستاش را ما ب یکم

 چه خبر رفقا ؟   ــ

 و گفت:  دیرو به مهران چرخ  یمان

 عقلش کمه .  قتیرف ــ

 مشکوکانه نگاهشان کرد و گفت:  مهران

 ؟! گهید یبا گرشا بود ــ

 ادامه داد . دیخند یم  زیر  زیکه ر یدر حال و
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 عروس و مادر شوهر ؟  دیبه اختالف خورد ی باز شما دوتا سر چ  ــ

 اش گفت:  دهییبه هم سا ی دندان ها ریشده بود از ز  یکه باز عصب یمان

 .  نی آرم یدوشنبه ها یدورهم  میگه بر یم ــ

 کرد گفت :  ینگاهش م نهی صاف نشست و رو به گرشا  که از آ مهران

 . پتیاوهع ، پس زده به ت  ــ

 و ادامه داد : دیرا در هم کش شیها اخم

 بچه چقدر حالش خرابه .  نیا یدون یآخه نم ــ

 ترمز زد و تند گفت:  یرو شگاهینما یدر ورود یروبرو  گرشا

 باطل .   الیخ  یزه ــ

 شدند . مهران غر غر کنان گفت :  ادهی وبعد از آن مهران پ یشد و اول مان ادهی پ نیماش  واز

 عهع . عقب نی. تنگ افتادم ا ارمیرو ب   نمیخودم ماش  نیعقب ، نذاشت نیا نیمن رو فرستاد ــ

برد . مهران  نگی را به سمت پارک ن ی گرشا نشست و ماش  نیپشت فرمان ماش شگاهینما یورود  نگهبان
 گفت:  یواشکی شد و  کیبه گرشا نزد

 هنوز سه ماه نشده؟ یگ ی بچه رو ، آخه نم  نیا ی ختی تو که باز بهم ر ــ

 با غضب گفت :   گرشا

بره چشمه  یمنو م  نیصدتا ع نیدختر ارزش نداره . بعدشم نترس ا نیآخه من بهش گفته بودم ا ــ
 تور کرده باز .   ویکی گهیماه د کیگردونه تا   یتشنه بر م

 کرد وگفت :  ز یچشمانش را ر مهران

  ی، حاال هم مان یذار  یم یب یع هیتهرون  یارزشش رو داره برادر من ؟ رو تموم دختر ها یپس ک ــ
 شده؟ قهیکج سل
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از دستش شکار   یکه به خاطر حرفش حساب یاوت و شانه به شانه مهران داخل رفت ، مان تف یب  گرشا
 به مهران کرد وگفت :  ییداشت ، گرشا نگاه مکش ما یبود و با فاصله از او قدم بر م 

 ارزشش رو داره . یک  یدون یخودت هم خوب م  ــ

 تعجب باز شده بود گفت :  یاز حد از رو شیکه ب   یبا چشمان مهران

 . ی، ندار  ی، ندار  یندار  یعنی،  یگم تو عقل ندار  یمن م ــ

 به مهران زد .  یمحکم  یو پس گردن  دیخند

 کرد ؟   ری ضبطت گ ــ

 آهسته گفت:  ییبا صدا ملتمسانه،

 دختر بشو .  نیا الی خ  یتو رو خدا ب ــ

 را باال انداخت و گفت :  شی ها ابرو

 حرفشم نزن .  ــ

 .  دیرفت و آرام غر یراهش را از گرشا جدا کرد و به سمت مان مهران

 ذارم گفته باشم .   یگرو نم شی واست ر یک یبکن ، من  یخواست  یپس هر غلط ــ

 که مخاطبش مهران بود گفت:  یدرحال یلب  ری و ز  وستیپ  یبا خنده به جمع دو نفره مهران و مان  گرشا

 باشه .  ــ

 گفت:  شانیبا اخم و تعجب رو به هردو یمان

 باشه ؟  یچ ــ

 خودش را به کوچه معروف زد .   عیسر مهران

 . هیشگیهم یداداش ، حرف ها ستین یز یچ ــ
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مد  شی مخصوص نشستند و منتظر نما یها یصندل  ینداد . هر سه وارد شدند و رو یجواب یمان
 و تعجب گفت : با لبخند  یشروع شد مان قهیپس از پنج دق شی شدند . نما

 ؟  یلباس ها رو زد نیتو طرح ا  یعن یپسر  ــ

 کرد وگفت :  یفخر فروشانه همراه با خنده به مان  ینگاه

 ؟   یفکر کرد یپس چ ــ

 و رو به مهران کرد و گفت:  دیو قمپوز در گردن مهران خند یاز فخر فروش گرشا

 ان شاهلل ؟! شهیباز م یاز ک  ت یفروش سا شیپ ــ

 زده گفت :  جانیه

 ؟   یرو شل کن  سهیسر ک ییخوا  ینکنه م ــ

 زد :  یپررنگ لبخند

 . مین یتا بب ــ

 وگفت :  دیگرشا را محکم کش یها گونه

 جونم ، داداش اصال همه اش واسه خودت . یا ــ

 بشاش گفت :  یچهره ا با

 خوام چکار ؟! اونم کت وشلوار . یهمه لباس م  نیمن ا یشد وونهید ــ

کند   یفکر م   یز یدانست گرشا به چه چ یزد . خوب م یبه گرشا کرد و لبخند  ینگاه   یچشم ری ز یمان
والله خانم به  لی آقا اسماع یا یدانست که باالخره رو  یبه کت وشلوار دارد ، م  ازین یچه کار  یو برا
 شود .  یبا پسرشان م   یدوست قیال یمان ن یع یپدر  یشود و پسر ب   یم لیتبد قتیحق

 و رو به مهران گفت :  ختیخودش رفع کرد و هرچه بود را دور ر نیاش را از گرشا ب یدلخور 

 .  قیواست رف میخوب دار یخبرا ــ



 را سرد بنوش   تییچا

27 
 

 زد وگفت :  یکرد ، گرشا لبخند تلخ  شانیبه هردو یمشکوکانه نگاه  مهران

 ذاره .  یکه بابا م یط یخوام از اول اسفند برم شرکت بابا اونم با شرا یم ــ

 : دیلب نال  ریمانده بود . ز هاج وواج مهران

 ؟یچـ ــ

 ، مهران را به آرامش دعوت کرد .  یمان

 آروم باش پسر ، آروم . ــ

 کرد .  یکه گرد شده بود رو به مان  یمتعجب و با چشمان مهران

 بشر .  نیآورده ا یو هشت ساله عمو رو به رقاص  ستیگه ! ب یم  یداره چ نیآخه بب  ــ

 .  دیمهران کش  یپررنگ زد و دستش را به بازو یلبخند یمان

 شه .  یپسرمون باالخره داره سر به راه م ــ

 که حال تبسم بر لبانش نقش بسته بود گفت :  مهران

 . میدیروزم د نیوا مینمرد ایخدا ــ

 به گرشا کرد وادامه داد : رو

 من بهت .  هیدونه از کت وشلوار ها رو انتخاب کن وکدش رو بهم بگو ، هد هیپس  ــ

 و رو به گرشا گفت :  دیخند یمان

 ...   تیاون از سا یر یگ یامروز چه خوش به حالته پسر ، چندتا چندتا کادو م  ــ

بود   شی ابرو باال انداخت ، مهران پسر عمو یمان یشد وبرا  یکه آمد چهره اش برزخ  تیسا اسم
 چینداشت و ه  شیبرا  یسود و منفعت چیکه ه یتیسا هیدانست که ممکن است از قض یوخوب م

  کنی شده بود ساکت شد ول هیکه متوجه قض  ی، مان دیرقم نزد را به پدرش بگو  شیبرا  یاتفاق خاص
 گفت :  عجبمهران با ت
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 تو اون کار؟  نی؟ نکنه باز زد یتیچه سا ــ

 بلند کرد:  یغرش دیرا که د سکوتشان

 ن؟ ی. بازم دردسر درست کردنیحرف بزن ــ

او کرد  .   یبرا دنیکرد و با چشمانش شروع به خط ونشان کش زی ر ینش را رو به مانچشما گرشا
 کند.  زی که زده را خودش تم یمجبورش کرد گند

 با لکنت زبان گفت:  یمان

درست کرد .   یدانشکده واسش مجان  یاز بچه ها یکیشرکتشون مشکل داشت که   تی... سازهیچ ــ
 . نیهم

  یبر نم  ی را از مان زشیت یفاخرش نگاه کرد ، گرشا همچنان نگاه ها شیشد و به نما الی خ یب  مهران
 شانیمتعجب شد و رو به هر دو یچشم ریهمه ز نیباال انداخت ، مهران از ا یی شانه ا یداشت ، مان 

 : د یپرس

 هست ؟ یپسرا مشکل  ــ

 قبل از هر گونه شک وشبهه گفت :  گرشا

 .  ینه داداشم چه مشکل  ــ

 و گفت :  ستادیا مهران

 . ارنیب  یز یچ ییپس من برم بگم واستون قهوه ا ــ

 رو به مهران زد :  یلبخند یمان

 ممنون داداش . ــ

 شد و با خشم گفت :  یمان  کیدور شد ، گرشا نزد مهران

 پسر؟  یگ یم یمعلومه چ چیه ــ
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 خورد گفت :   یبود و از کارش تاسف م ری تقص یکه ب  یمان

 شد .  یچ دمیبخدا نفهم ــ

 لب گفت:  ریفاصله گرفت  و ز یکم دی آ یکه متوجه شد مهران به سمتشان م گرشا

 باش شک نکنه بهمون .  یباشه ، عاد ــ

 فاصله گرفت و خودش را به کوچه معروف زد . یکم  یمان

 کدش چند بود؟  یگرشا اون قبل ــ

 نشست و با لبخند گفت :  نشانی ب مهران

 .  ارنی ، گفتم واستون کم شکر ب  دیشغول انتخاب کردن هستکه م نمیب یم ــ

 گفت :  ییدستش را به کمر مهران زد و با خنده رو گرشا

 پسر عمو . یلطف دار  ــ

 یپررنگ داد ، موها یو پر از حرف رو به گرشا کرد و او فقط در جوابش لبخند قیعم  ینگاه مهران
 زد و رو به او گفت :  یز یکردند ، لبخند ر  یم ییچشمانش خودنما یمهران جلو قهی شق یرو دیسف

 !  یپسر شد رهیپ ــ

 پرپشتش فرو برد  و گفت:  یموها نی انگشتانش را ب مهران

 شدن آره؟! دیسف ــ

 تر نگاهش کرد و گفت :  قیگرشاعم

 .  یلیخ ــ

 زد  وگفت:  یپررنگ لبخند

 خوبه .   رمیپ ــ
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مراسم باال بود که  ی صوت ستمیس یصداآنقدر   یشد منته لیسابقه تبد یب ییلبخندش به قهقه ا و
 مراسم خوانده شد . یمحو شده بود ، همان موقع اسم مهران توسط مجر  شیصدا

برندمون رو   ری نظیب یلباس ها یمراسم و طراح  نیکه زحمت ا  یوتشکر فراوان از کس ری با تقد ــ
 جناب ... دیکن قشونی؛ تشو دنیکش

  ییرسا یبا صدا یصورتش نقش بست ، به سمت سکو رفت و مجر  یونور صحنه رو ستادیا مهران
 گفت : 

 مهران احتشام .  ــ

  یدست و سوت سالن را پر کرده بود . مهران بلندگو را در دست گرفت  و تک سرفه ساختگ یصدا
 کرد: 

 .  یمرس ــ

 که همهمه آرام گرفت ادامه داد : یکم

   m&eکه مفتخرم کردن ودر جشن بهاره برند  یبگم به افراد  دیاول از همه سالم کنم وخوش آمد ــ
گرشا   یکنم از جناب آقا ییا ژهیو پس از آن تشکر و دیآورد فیتشر دیلطف کرد ی لیشرکت کردند . خ

 پرواز .  زی ریاحتشام از کارخانه و شرکت خوب آ

ود خم که مهران در حقش کرده ب ییدر برابر لطف و معارفه ا میو سرش را به نشانه تعظ ستادیا گرشا
نشست و مهران از مهمانان دعوت شده    شیشروع به دست زدن کردند . گرشا سر جا یکرد . همگ

 و تشکر کرد و در آخر گفت :   ری تقد کیبه  کیاش 

شه و هر    یگذاشته م شیشه و محصوالت بهاره به نما  یباز م   تیاز ساعت ده شب چهارشنبه سا ــ
شرکت   ژه، یو کی فرصت با پ نی در اول  دیبفرست تیرو به سا  قتونیدق زیمحصول کد داره ، کد و سا

%  20 ف یتخف یمعرف رو برا یکد ها یشه . از در ورود یداده م لتونیشما تحو یمحصول انتخاب 
 . باز هم ممنونم. دیکن افتیدر

بود با    دهیکه مهران در نظر د  ییها نگیشروع به کف زدن کردند و مراسم شروع شد . مدل یهمگ
 گرشا برد .  کیسرش را نزد یبودند . مان ستاده یدر گوشه گوشه مراسم ا شانیلباس ها
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 ؟  یکن یکار رو شروع م یاز ک ــ

 بهت زده نگاهش کرد.  گرشا

 کجا ؟  ــ

 اش گل کرده بود گفت :  یکه شوخ طبع یمان

 !  یشرکت پدرت ، آخه قول داد ــ

 :  دیغر

 بگذره .  دیماه با کیبود ؟!  یرفت شرطمون چ ادتی ــ

 باال انداخت وگفت :  ییتفاوت شانه ا یب  یمان

 .  یر یگ ینم جهیهم نت گهیماه د ک یاز من گفتن ، تا  ــ

 گفت :  ییبا ترش رو یرو به مان  گرشا

 ؟! یشه تنهام بگذار  یم ــ

 محزون شد و گفت:   زشیاز برخورد ت  یمان

 . یقول ند ی خواست یم ؟! خوب یشد ری باز جوگ ــ

 .  دیاین  شیپ نشان یب  یاز سالن رفت تا دلخور  ییگوشه ا به

 *** 

، پشت   دینفر را د کیدستش گرفت و مزه کرد . چشمش  یخنک  یدنیو نوش ستادیا زی م یروبرو
 کرد .  یبه پا م  امتیق  دید یم نجایاو را ا یسرش راه افتاد ، خودش بود ، اگر مان 

 آمده بود ؟!   یبا کس ایبود   تنها

 کاغذ نوشت .  یکرد و رو یکاغذ وقلم یباز گشت و از گارسون مراسم تقاضا زشیشد و به م الیخ  یب
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 به پا نشده .  امتیبرو خونه تا ق عی، سر  نجاستیا یمان ــ

 گذرا کرد وگفت :  یبود نگاه  یدنینوش  ینیرا صدا زد و رو به گارسون که دستش س وگارسون

 ؟   دید یام انجام مبخو یکار  هی ــ

 گفت :   عی شناخت . سر یم یگرشا را به خوب  گارسون

 بله ، بله . ــ

 .  دیانگشت  شستش را طبق معمول عادتش گوشه لبش کش گرشا

 .  دهیرنگ پوش یآب یکه مانتو یکاغذ رو بده به اون خانم  نیا ــ

 نگاه کرد .   تیجمع  نیمبهوت ب گارسون

 کدوم خانم ؟  ــ

 با چشمانش به دختر اشاره زد و گفت :   گرشا

 .  ستادهی ا 23شماره   زیسر م ــ

آن که   یداد و کاغذ را از دستش گرفت و به سمتش رفت وکاغذ را ب صیرد نگاه گرشا را تشخ گارسون
 پوش داد . یمتوجه شود دست همان دختر آب  یکس

 . دیه شده پرس کاغذ را دستش گرفت و نگاه متعجبش را به گارسون دوخت . شوک دختر

 داد ؟! یک ــ

به سمت    واشی واشیپوش مردمک چشمانش را  یبا چشمش به گرشا اشاره زد ، دختر آب گارسون
 زد . رونیاز مراسم ب عیسر یل یزد .خ رونی چشمش ب هیگرشا حرکت داد . تا حد امکان قرن 

آنجا نبود مثل بادکنک سوراخ نفسش را از   یکس یول   ابدیبتواند او را ب  دیرفت تا شا  رونی ب  گرشا
 یداد ، م یاش نگاه کرد . ساعت ده شب را نشان م یدست داد . مچش را باال آورد و به ساعت مچ 

  یمانجواب پس بدهد . همان موقع مهران و  لی به آقا اسماع دیکند باز با ری د یدانست که اگر کم
 شد و گفت :  کشانی آمدند . نزد رونیب
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 برم . دیمن بابچه ها  ــ

 اش نشاند . یشانیپ یرو  یساختگ  یاخم  مهران

 شه .  یشروع م گهیساعت د کی  یبابا مراسم اصل ــ

 یاز خونه موندن رو ندارم ، خوب م رونیو ب   لیحوصله جواب پس دادن به آقا اسماع  یآره ، ول ــ
 شه . یوجه باز نم  چیبه ه گهی عمارت د یشب در ها ازدهیکه ساعت  یدون

 . دیگرشا کش  ی زد و دستش را به بازو  یلبخند کمرنگ مهران

 . ی، خوشحالم کرد یممنونم که اومد یلیباشه ، خ  ــ

 که مهران کرد را تکرار کرد .  یکار  نایدر جوابش زد وع یلبخند

 نکردم .  یکار  ــ

 رو به گرشا گفت :  یمان

 بمونم .   نجایخوام ا یم گهید کمی .  امیداداش من نم ــ

 و ادامه داد : دیخند  زیر  زیر

 به اسمال جونم سالم برسون .  ــ

 کوتاه گفت :  یکرد و با تبسم یساختگ یاخم

 . دیرو داشته باش  گهیهم د یداداش ، هوا  یباشه هرجور راحت ــ

 باشه.  ــ

 من رفتم ، فعال تا فردا . ــ

  یبه دختر مانتو آب ندیرس یبرا  ییو مهران فاصله گرفت ، زود رفتن را بهانه ا یجمع دونفره مان  واز
 که ذهنش را مشغول کرده بود؛ کرد . رو به نگهبان مراسم گفت :  یسوال  دنیپوش و پرس

 ؟! یار یرو م نمیماش ــ
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آمد ، گرشا   رونیب  نینگذشت که با ماش  قهیرفت به دق نگیسرش را تکان داد و به سمت پارک نگهبان
بود و همان موقع   یکم راه افتاد ، حدسش درست بود آن دختر تنها منتظر تاکس  یسوار شد و با سرعت

 رسا گفت :  ییرفت و با صدا  نییپا ن یاز ماش  عیترمز زد ، سر شیپا یجلو یتاکس

 صبر کن .  ــ

برسد و آن دو را کنار هم   یبود که مبادا مان دهیترس یآرام تر به سمتش قدم برداشت . دختر حساب و
 فرو برد. شیموها نی زد و دستانش را ب  یبه پا کند ، گرشا لبخند پر رنگ   امتی و ق ندی بب

 رسونمتون ؟  ی؟ خودم م یچرا تاکس ــ

  فشیقرار داد و شروع به مشت کردن و رها کردن بند ک  فشیبند ک  نیدستان عرق کرده اش را ب  ایمان
 آمد گفت :  یکه به زور از ته چاه در م ییزد با صدا یکرد ، استرس در چهره اش موج م

 رم .  یم ی احتشام خودم با تاکس ینه آقا ــ

نه ! گرشا متوجه   ایهمراهش هست  یمان ندیچشم دوخت تا بب نی به پشت سر گرشا و داخل ماش و
 استرسش شد . 

 برسونمتون .  ن ییاینگم با من ب  نییخوا یبهش نگفتم ، اگه م یز ی، چ  ستین ــ

 که منظور گرشا را بد برداشت کرده بود با خشم گفت :  خترد

 ؟ دیگذار یمن شرط م یبرا ــ

 آن که سو تفاهم را رفع کند گفت :  یبرا

 ! هینه جانم شرط چ ــ

 :  دیجر و بحثشان پر  انیبداخالق م  یتاکس راننده

 نه ؟  ای  یش ی خانم سوار م ــ

 که به شدت بود گفت :   یتیبلند و عصبان ییو با صدا  دیکاپوت سمند زرد رنگ کوب یرو  گرشا

 برو آقا .  ــ
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 شد . یشاک  یتاکس راننده

 زنت رو ببر .  ایخوب زودتر ب  ــ

عدم سوار   یمنتظره برا ری گذاشت و در را باز کرد . گرشا غ یدر تاکس  رهیدستش را به دستگ ایمان
شده بود   یکه حاال شاک  ایآن را بست ، مان  یوحشتناک یدر گذاشت و با صدا ی شدنش دستش را رو

 مانند گفت :  غیج   یرو به گرشا با صدا

 چه طرز برخورده ؟! نیاحتشام ا یآقا ــ

 لب گفت :  ریاز آنجا دور شد و ز عیپدال گاز فشرد و سر یرا رو  شیپا یتاکس راننده

 . درو کند مردک   رنیمردم با خودشونم درگ ــ

 گفت :  ینشست و با ناراحت ابانیجدول کنار خ یرو  ایمان

 ؟  نیخواست  یرو م نیاز دست دادم ، هم نمیهم ــ

 گفت :  یو با تند ستادیا شی روبرو

 رسه ؟  یبه آخر م  ای دن دیاگه مثل بچه آدم سوار بش ــ

 کرد و گفت :  یو به شدت اخم  ستادیا

 ها بشم .  بهی غر نهیمونده سوار ماش نمیهم ــ

 را باال برد .  شیشده بود صدا  یکالفه و عصبان یکه حساب  گرشا

 رسونمتون خونه .  ی، م میبرادر مان  نیمن ع  ه؟؟؟یچ بهیغر ــ

 کرد وگفت:  نیخشمگ  یگرشا نگاه یچشمان وحش به

 شما داره .   نیع  یقیرف هیخاک تو سر داداش من که  ــ

 که خشمش بر افروخته شده بود داد زد . گرشا
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  ای  یش یسوار م ای! االنم  دیدار ی دونم شماها چکار به من و مان یهم دلتون بخواد ، من نم یلیخ ــ
 خانم .   ایمان نتتی بب  ادی ب یتا مان  یمون یم

 .  دیایب  نیداخل ماش  ای و منتظر ماند تا مان دیرفت و در را محکم به هم کوب   نیسمت ماش و

 گرشا رفت و نشست و در را محکم به هم زد.  نیاطراف را نگاه کرد و با اکراه به سمت ماش  یکم ایمان

 از ترس خودش را به دسته در چسباند .  ایپدال گاز گذاشت ، مان یرا محکم رو  شیپا گرشا

 تر .   واشی کمیتروخدا  ــ

 آورد .  نییرا پا  نیبود کرد و سرعت ماش  دهیترس یاش که حساب  یم یبه خواهر دوست صم زی ت ینگاه

 مراسم ؟ دی اومده بود یبا کس ــ

 شجاعتش را به دست آورد .  ایمان

 فکر نکنم به شما مربوط باشه ؟! ــ

 تفاوت شانه باال انداخت وگفت:  یب

 .  ستی نه ، مربوط ن ــ

 که متعجب شده بود آرام گفت :  ایمان

 .میاومد  نیبا نگار و آرم ــ

 شد .  ینقش بست چهره گرشا برزخ  ایکه بر لب مان نیآرم نگار و  اسم

   د؟یشما قصد دق دادن برادرتون رو دار ــ

 داد . هیتک  یو صاف به صندل  یعاد

 .  یشناس یرو خوب م  یخوب نگار دختر خالمه . شما هم مان ــ

 لب گفت :  ریز
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 گم پسر عموشه .  یمن م  یاستغفراهلل ، انگار  ــ

 ادامه داد : ادیفر هیشب  ییکرد و با صدا  ایمان پر از خشم حواله ینگاه و

 شه . یاگه م دیو نگار رو از هم دور نگه دار یمان  یکم ــ

 تفاوت گفت :  یرا باال انداخت و ب  شیابرو یتا کی

فقط دنبال تنوعه و من  ی. مان دیتفاوت باش یاحتشام ، بهتره شما هم ب یبه من ربط نداره آقا  ــ
 کارشو ندارم .  ی اصال قصد دخالت تو

در خانه  یراه سکوت کرد ، جلو انینزد و تا پا یتعجب کرده بود حرف  ایکه از طرز برخورد مان گرشا
ساعت   میرفت ، گرشا به سمت خانه راه افتاد .ن   نییآن که تشکر کند پا یب  ایترمز زد و مان  یرو یمان

با   ایماند  یدر هتل م  ایامشب را  دیبا دیرس  یبه خانه نم ازدهی ، اگر تا ساعت بود  ازدهیمانده به 
 گرفت .  یرفتن به خانه شان تماس م یبرا یمان

ساعت   ی. ول  دیدو یاصل  یو داخل رفت و به سمت در ورود  دیقبل از ساعت به خانه رس خوشبختانه
 عمارت قفل شده بود .  یگذشت و در ورود ازدهیاز  قهیسه دق

کردند رفت و در   یم یخانم که همراه مش رجب زندگ  دهیو به سمت خانه خدمتگذارشان حم  ستادیا
 قهیاز دق ی ، پاس ردیرا بگ یدر ورود دیعمارت بود را زد تا کل  اطی از ح ییخانه کوچکشان که گوشه ا

  یاش در را باز کرد و وقت دیسف  یراه راه آب  یشلوار  ریو ز ینگذشته بود که مش رجب با لباس راحت
 متعجب گفت :  دیگرشا را د

 ؟ یاومد ر ی ؟ باز د ییپسرم تو ــ

 کردم .  رید  قهیمتاسفانه سه دق ــ

گل از گلش شکفت ،   دیگرشا را د یو وقت  ستادیاش کنار مش رجب ا یخانم با چادر گل گل دهیحم
  هیگرشا را شب شهیهم نیهم یبود برا میبچه دار شدن را نداشتند و مش رجب اق  ییموقع توانا چیه

 پسر خودش دوست داشت ، ذوق زده گفت : 

 ؟   یکن  یچکار م نجایوقت شب ا نیمادر ا ــ
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 فراموش کردم ، االن هم که ...  دامویکل ــ

 ادامه داد : ساختمان عمارت چشم دوخت و ناراحت  وبه

 ساعت باز بودن عمارت تمام شده و وقت خوابه . ــ

 زد وگفت :  یخانم لبخند پر مهر  دهیحم

 داخل . ایب ــ

 مکث کرد و دستش را پشت سرش گذاشت .  یکم

 گم کار شما بوده .  یبه الله نم  دیرو بد  دتونی؛ اگه کل زهیچ ــ

 ناراحت گفت :  یخانم غمزده نگاهش کرد و با لحن دهیحم

 . هیکه خدمتگذار داخل  هیعمارت رو ازم گرفت و داد به حور دیآخه امروز خانم بزرگ کل ــ

 خانم رو به مش رجب گفت :  دهیرا باال انداخت ، حم شی ها ابرو

 .  زمی عز ایداخل ، ب  ادیمرد کنار برو پسرم ب  ــ

 در کنار رفت . گرشا معذبانه گفت :  یرجب از جلو مش

 بمونم . نجایتونم ا یآخه من که نم ــ

 خانم غمزده رو به گرشا کرد وگغت:  دهیحم

 .  زمی امشب کنار ما باش عز ی، اگه قابل بدون ستین شی ب  ییکلبه خرابه ا هی ــ

لو آمد  ج ع یخانم خدمتگذار مهربانشان از لحن حرفش ناراحت شده سر دهیکه متوجه شد حم گرشا
 وگفت : 

 باشم . نجا یمن ا دیش   ینبود ، آخه شما معذب م نیخانوم ، منظورم ا دهینه ، نه حم ــ

 در کنار رفت ، رو به مش رجب گفت :  یخانم متوجه محبت گرشا شد و از جلو دهیحم
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 . گهیداخل د اری؟ آقا گرشا رو ب  یهست یمرد منتظر چ  ــ

مهمان   ریبارش بود که در دوماه اخ نید . گرشا سومرجب دست گرشا را گرفت و به داخل کشان مش
 گفت:  ریاز مبل داخل سالن نشست و سر به ز ییمعذب گوشه ا نیهم یخانم شده برا دهیخانه حم 

 من شرمنده ام بخدا . ــ

گرشا    یروبرو ییچا یوانیبرگشت ، ل یی پر از چا ینی خانم به سمت آشپزخانه رفت و با س  دهیحم
 گذاشت وگفت : 

 خونه هم از خودته .    نی؟! ا هیچ یقربونت برم مادر ، شرمندگ ــ

کرد و    دییانداخت ، مش رجب ادامه حرف همسر مهربانش را با سر تا ری خجالت زده سرش را ز  گرشا
 دست گرشا گذاشت .  یدستش را رو

، به  میمعلوم نبود ما االن کجا بود چینبود ه  لیهم خونه خودته ، اگه آقا اسماع نجایآره پسرم ا ــ
 .  میکن یم  یزندگ  نجایو ا میینجایلطف شماهاست که ا

 زد . شانیبه هردو  یزده مش رجب گذاشت و لبخند پررنگ نهیدستان پ یرا رو دستش

 .  دیلطف شماهاست که کنار ما موند نیا ــ

 خانم با خنده رو به او کرد و به مش رجب اشاره زد  و گفت:  دهیحم

  ا یدر نیماهه دلش ع یکنه ول یبا آقا بزرگ بحث م  نیگم ، گرشا ماهه . نب یبه رجب م شهیمن هم ــ
 اس .  وونهیکله شق و د کمی  یپاک و بزرگه ول

بر   ییبه ستوه آمده بود ، روبه گرشا که لبخند کنترل شده اخانم   دهیحم یرجب که از پرچانگ مش
 لبش نقش بسته بود کرد و گفت : 

 کنه .  یم یاگه پرچونگ دی، آقا ببخش گهیخانم ماست د ــ

که زده بود فکر کرد . متعجب و   یخانم تازه به حرف دهیخانم کرد ، حم دهینثار حم ییچشم غره ا و
 گفت :  مانیپش
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 .  دیبارتون کردم  ، گرشا آقا ببخش  یچه حرف  خاک عالم یوا یا ــ

 خانم گفت :  دهیو مهربانانه رو به حم  دیخند  گرشا

 کله شقم .  یل یاز خ کمیخانم من  دهینداره حم یمشکل ــ

 . ستادیپر از مهر رو به گرشا زد و ا یخانم لبخند دهیحم

 من برم واست لحاف و تشک بندازم .  ــ

 زد .  شیو بلند صدا ستادیا عیسمت اتاق حرکت کرد . گرشا سر وبه

 خوابم .  یمبل م  ی، رو ستین یاز ی خانم ن دهینه حم ــ

 وگفت :  ستادی رجب متعجب ا مش

 .  یاندازه تا راحت بخواب یواست رختخواب م دهی؟ االن حم یر یگ یکمر درد م هیپسرم مبل چ ــ

ندارند و اگر بخواهد آنجا بماند  شتریاتاق ب  کی دانست که  یخجالت زده شده بود وم  یلیخ
 دنیکش  رونیخانم که مشغول ب دهیسمت اتاق رفت و به حم  عیشوند سر  یم  تیاذ شانیهردو

 رختخواب مخملش بود گفت : 

 . نجایرم از ا یم  دیکن تی خودتون رو اذ ای دیکن  یاضافه کار  نییبخدا اگه بخوا ــ

 .  ستادیرجب کنار دست گرشا ا مش

  یدونه پسر ما رو هیگن  ینم لی ، الله خانم و آقا اسماع یمبل بخواب ینداره رو تی آخه پسرم خوب  ــ
 ؟!   دیمبل خواب

 وگفت :   ستادیا نهیبه س دست

درصد حس کنم شما ها   هی، گفتم که  دیالله ؟ حرفشم نزن یحت  ایبفهمه ؟  لی مگه قراره آقا اسما ــ
 ؟!  نید یدونه پتو و بالش به من م هیزحمت  ی رم . فقط ب  یم نجایاز ا دیش  یم تیاذ دیارد

 دستش گرفت و به سمت گرشا دستانش را دراز کرد .  یز یو بالش تم  دیکش رونیرجب پتو را ب  مش
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 فقط لب تر کن .   یداشت ازین  یآقا هرچ ــ

 .  دیکن یم ت یاذ ینجور یچشم ، بخدا خودتون رو ا ــ

 .  مینه ، نه ما راحت ــ

سرش گذاشت و به   ری پتو وبالش را دستش گرفت و به سمت مبل سه نفره رفت و بالش را ز گرشا
 شد .   رهیسقف خ

 که گذشت . ییفکر کرد ، به روز ها زیبه همه چ 

ممکن تر از برگشتش بود . به پدر و مادرش   ریممکن و جبران آن غ ری که برگشت آن غ ییها هیثان به
بود .   شیخوب برا یکه دوست یدانستند ، به مان  یدقشان م نهییتک فرزندشان را آ شهیکه هم
پدر و   یجلو  یدانست تا حت  یرا آنقدر واال م  اقتشیکه ل  یکه صادقانه کنارش بود . دوست یدوست

 .  ستدیمادرش با

نبرده ؛   تی از انسان  ییپدر بزرگ شده و بو یاست که ب ی پسر  یبرعکس پدرش که معتقد بود مان رایز
 .دید یخانواده و دوستانش م   یکامل و مهربان و دلسوز برا یرا مرد یمان

 کم بود . زیهمه چ یکم نداشت ول یز یکه چ  نیخودش فکر کرد به گرشا احتشام ، به ا به

اتفاقات و به قول   یآسوده خاطر ماندنش ، جلو یفکر کرد که امشب برا ای، مان یآن دختر مانتو آب به
که رک به  یبه پا شدن در خانه و خانواده شان را گرفته بود . به همان دختر   امتی خودش ق

 .  ردیچشمانش نگاه کرد و گفت از برادرش فاصله بگ

خانم به او داده بود را  دهیکه حم ییخوش رنگ و نو یزد و پتو یهم فشرد و غلت یرا رو  چشمانش
 .   دیچی دورش پ 

 

 دوم   فصل

 

 رفت .  نشیاش را تن کرد و به سمت تختخواب نازن ی راحت یلباس ها ایمان
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متوجه  یکمکش کرده بود و اگر مان  یفکر کرد که گرشا دوست برادرش حساب  شی پ یساعات  به
شبانه   یبه او اجازه قرار ها یگاه مان چیکرد ، آخر ه یبه پا م  یامتیشد حتما ق  ی حضورش در مراسم م

بود و امروز را با    یخانه م دی برود راس ساعت شش عصر با ییخواست جا  یداد و اگر م یرا نم
در خانه به پا   یبرود و اگر لطف گرشا نبود حتما االن جنگ   رونی از مادرش وقت گرفت که ب تماسال

 شده بود . 

که گذشت فکر نکند و   یکرد به روز   یو سع حالت دار روشنش را پشت گوشش زد  یزد و موها  یچرخ
  یکه در تاکس ییگرشا در ذهنش حک شد ، آن هم لحظه ا ری تصو یهم فشرد ول یپلکش را محکم رو

 به خانه برود .   یرا محکم بست و نگذاشت با تاکس

لبانش نقش بست . به سمت پنجره اتاقش رفت و به آسمان صاف تهران چشم   یرو یکمرنگ  لبخند
 شیاز مدل ها یکی که فرهاد  ینگی بود آن هم حضور در جشن مدل  شیبرا یبی دوخت ، چه شب عج 

اش بهار بود و امشب را با بهار به آن مراسم دعوت شده بود و  یمیقد یبود ، فرهاد برادر هم کالس
 داد تا آن جا نرود .  یو گرشا را در آن مراسم نم یمان احتمال حضور یرصدد یحت

برادرش    فتهی او را ش یگفت و حساب یم ش یفرهاد نسبت به او برا تینها یاز عشق ب  شهیهم بهار
با فرهاد    یقیعم  یاست دوست  یرتیغ یکه برادر  یتواند با وجود مان یدانست نم  یم یکرده بود ول 

 خواند .   یو مسخره م کار را مزحک نیا  شهیداشته باشد و هم

 یداشت . حال مردمش رو به شاد بیعج ییشب تهران کرد ، شهر هوا یبه شمردن ستاره ها شروع
هستند  نی ستاره ها چند نفر غمگ  نیاز جنس هم یآسمان و سقف نیهم  ریداند ز یخدا چه م  یبود ول

. 

؟   یدیکند ، خدا را چه د یم یکه در آسمان دلبر  ییداستان هر ستاره ا یباشد برا  یشب شروع دیشا
 دهند . یستاره ها در دلشان غصه پرورش م نیهم دیشا

از حد   شیکه او را به خانه برساند ب  نیا یو مصر بودنش برا  یفکرش سمت گرشا رفته بود . لجباز  باز
  شیپ یعاد  کیسالم و عل  کیاز  شتریبود گرشا به خودش اجازه دهد ب دهیند چگاهی بود ، ه  بیعج

بود را الجرعه سر   وانیکه داخل ل یسر تکان داد و آب  یامروز او را تا خانه آورده بود . چند بار  یبرود ول
  کیو گفت :» فکرش رو کن تا  دیخودش کش یو به سمت تخت رفت و پتو را به شدت به رو دیکش

 دختر ِ احمق .«  تیخواستگار ادی فرهاد قراره ب یبگ یچجور به مان  گهیماه د
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شد محکم چند بار    یگرشا در ذهنش حک م ریمدام تصو یهم فشرد ول یرا محکم رو   چشمانش
چشمانش گذاشت و   یسرش کنار زد و در دستانش گرفت و رو ری سرش را تکان داد و بالش را از ز

 ؟«  ییخوا یپسره م نیاز جون ا یآرام گفت :» دختر بسه . چ

 

 *** 

 

زد و به ساعت که شش صبح را   یخانم لبخند دهیعمارت احتشام بود ، حمدوباره در  یشروع  صبح
  رونی نان ب دیخر یداد نگاه کرد . متوجه شد مش رجب طبق روال معمول هرروز صبح ، برا ینشان م
و خدمت   گرید یروز  ی. حال آماده شده بود برا دیسر خدمتکار را پوش  یولباس ها ستادیرفته . ا

رفت متوجه شد که گرشا هنوز خواب  رونی . آهسته در اتاق را باز کرد و بدر عمارت احتشام  ردنک
جنگل بود چشم دوخت . دست   هیکه شب  یبلند یو به چشمانش و مژه ها ستادی سرش ا یاست . باال

 راستش را به قلبش زد و گفت : 

  یار ی. بچه ب رهیگ یدونم چرا الله خانم زن واست نم  ی، نم  یخوشگل بود تی از همون بچگ یاله ــ
 هات رو بده . یبچگ  یبو  کمی.  میبغلش کن کمی

از پلک  یک ی رفت  ، همان موقع گرشا   یلب قربان صدقه گرشا م ریبود و مدام ز ستادهیا همانجا
 خانم متعجب نگاهش کرد وگفت :  دهی را گشود . حم  شیها

 مادر . دیگرشا آقا بخواب ــ

 گفت :  یوخواب زدگ  یفرو برد و با منگ شیموها نی مبل نشست ودستش را ب یرو

 برم . عمارت احتشام باز شد ؟   گهینه د ــ

 زد و گفت :  یخانم لبخند دهیحم

 تازه ساعت شش وربعه ، سه ربع مونده تا باز شدن .  ــ

 مش رجب کجاست ؟! ــ
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 آقا ؟  دیدار ازین  یز ی، االناس که برسه . چ رهیرفته نون بگ ــ

 گفت :  یپر از مهربان یزد و با لحن  یلبخند

 نه ممنونم از لطفتون . ــ

  یم شی بلند و باال که تمام حلق و حنجره اش را به نما  ییا ازهی رفت و خم رونی خانه مش رجب ب از
رفتم   یم دیلب گفت :» اگه مش رجب نبود که من با ریرا صاف کرد و ز  شی، لباس ها دیگذاشت کش

 پدر من ؟!«  یقانونه دار  نیهتل ، ا

 افتاد .   دیبه عمارت رس  ریکه چرا د نیا لیودل شبید ادیبه  ناگهان

حضورش   یبرا ییکننده ا هیتوج ل یدل  یکه دزدانه به مراسم مهران آمده بود و حت ی، خواهر مان  ایمان
قرار   ایکاسه مان مین ریز ییدانست کاسه ا یبود پس م دهیگرشا نگار را در طول مراسم ند رای ز اوردین

 دارد که به دروغ گفته با نگار آمده . 

؟ «و   شعوری لب گفت :» آخه االن وقت تموم شدنته ب  ریدرصد و تمام ، ز  کیکرد  ینگاه  لشیموبا به
 یدستش است و به سمت در ورود زد ، متوجه مش رجب شد که نان سنگک در رونی از عمارت ب

 .   دیآ ی عمارت م

پررنگ بر لبانش نقش   یاست شده بود ، لبخند داریمش رجب متوجه حضور گرشا که صبح زود ب حال
 بست و رو به او گفت : 

 ؟  یخور  یآقا نون تازه گرفتم واسه صبحانه ، م ــ

 و گفت :  دی کش یگر ید ی ازهیخم

 گردم .   یم کنم بر یرو ادهی پ کمیممنونم ،  ــ

 .  یخواب یدونم هرروز تا ساعت نه وده م ی؟ شرمنده م  یخانم نذاشت بخواب دهیحم ــ

 شدن از خواب است زد وگفت :  دار یکه مخصوص صبح زود ب ییلبخند رنگ ورو رفته ا گرشا

 کرد . ینه اتفاقا کار خوب  ــ
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  یکه به سمت آشپزخانه م  یخانم غر غر کنان در حال دهیرجب داخل خانه اش رفت و رو به حم مش
 رفت گفت : 

 گرشا آقا بخوابه ؟!  یخانوم چرا نذاشت ــ

 خانم که متعجب از حضور مش رجب بود ، حق به جانب گفت :  دهیحم

 گوش نکرد .   یشد من گفتم بخواب ول  داریبخدا خودش ب ــ

 وگفت : زد   نیری ش یتبسم 

 خانوم ، فکر کنم آقا گرشا عوض شده .  ــ

 خانم که از حرف مش رجب شاخ در آورده بود گفت :  دهیحم

 ؟! یچ ــ

 .  یرو ادهیخوام برم پ یگفت م  ــ

 شنوم رجب جون ؟!  یوقت صبح ؟! گرشا آقا ؟مطمئنم دارم درست م نیا ــ

نون ها رو   نیکنه ! ا  یم کاریچ هیحور  نیا نی، از در آشپزخونه برو بب یشنو یدرست م یآره خانوم ــ
 .  زیکنه واسه سر م کهی ببر ت

 پر از عشق رو به مش رجب زد و گل از گلش شکفت :  یخانم لبخند دهیحم

 چشم رجب جان .شما دستور بده .  ــ

  هیبه در زد . در توسط حور یینان ها را در دستش گرفت و به سمت آشپزخانه عمارت رفت دو تقه ا و
 خانم زد .  دهیاز سر ترحم به حم یلبخند  هیباز شد . حور

 ؟   ییخوا ی ؟! نکنه اضافه حقوق م هی؟! خبر یخر  ینون تازه واسه خانوم م ــ

 چش ورو بکش کنار .  یب ــ
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گاه سر   چیدر کنار زد ، ه  یچهل ساله و مجرد بود را از جلو بایتغر یار که خدمتگذ هیمحکم حور و
که داخل رفت انگشت   یگفت جادوگر کوتاه قد . وقت  یبه او م شهینداشت . هم هیبا حور یسازگار 

 گرفت وگفت :  هیرو به حور  دیاشاره اش را با تهد

جادوگر   ید یکنم ، فهم یبه دونه م گرشا خونه نبوده تموم موهاتو دونه شبید ی اگه به آقا بزرگ بگ  ــ
 ؟!

 برد و بلند گفت :  زی صبحانه را به سمت م یغذا خور  سیهوا تکان داد و سرو یرا رو دستش

 برو بابا .  ــ

 گفت :  یپوست ری گرد و قلمبه اش نثارش کرد و ز کل ی ه هیتپل شب یلب فحش ری خانم ز دهیحم

من ماست چقدر کره   هیرو مخ من بره تا بهش نشون بدم  یشم ، حاال ه  یآخرم خودم قاتلش م ــ
 داره . 

داد دوخت . ساعت هفت   یربع مانده به هفت را نشان م   کیرا به ساعت آشپزخانه که  چشمش
صبحانه را    لیوسا  یخانواده احتشام باشند . تمام یباشد و منتظر حضور اعضا دهیصبحانه چ زی م دیبا

 .  دیچ  زیم یرفت و رو یلن غذا خور سا زی و به سمت م دیچ  ینیداخل س

 نشسته بودند . شروع به سرو صبحانه کرد .  زیوالله خانم سر م لی اسماع آقا

پسرش شد در دلش آشوب به پا شد که نکند گرشا حرفش را   یصندل   یخال یمتوجه جا  لیآقا اساع 
  دهیرا از حم  لیکرده واز خانه رفته ، نگاهش را به الله خانم دوخت ، الله خانم سوال آقا اسماع یعمل

 .  دیخانم پرس

 گرشا کجاست ؟!   ــ

 خانم گفت :  دهیقبل از حرف زدن حم هیحور

 ...  شبیآقا د ــ

آمد   یسالن غذا خور  یاز در ورود یی دوخت همان موقع صدا هیرا به حور زشیخانم چشمان ت  دهیحم
. 
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 بودم .   یرو ادهیمامان . پ نجامیمن ا ــ

کرد   دنیزد و با چشمانش شروع به خط ونشان کش  هیرو به حور  ییا روزمندانهیخانم لبخند پ  دهیحم
 ی. هنوز لباس ها وستیآن که به اتاقش برود به جمعشان پ  یو مشغول سرو صبحانه شد ،. گرشا ب

 بود گفت :  ن یب زی ز حد را  شیکه ب  لیبه تنش بود . آقا اسماع  روزید

 ؟!  یچه موقع اومد شبید ــ

 ... شبید ـــ

 دخالت کرد .  عیبزند و سر  یخانم نگذاشت  گرشا حرف  دهیحم

 اومدن . ازدهیربع به  کی ــ

 یاش را محکم رو ییشد و فنجان چا یخانم عصبان  دهیحم  ی شگیهم یاز حاضر به جواب لی اسماع آقا
 .  دیکوب ینعلبک 

 خانم ؟!  دهی حم  دم یاز شما پرس ــ

 جان .«  لیلب گفت :» اسماع   ریدانست ز یخانم م  دهیرا حم شی خانم که خدمتگذار با وفا الله

 وگفت :  ستادیا لی اسماع آقا

 . یندار  ییجا نجا یخونه ا  یبرس رید گهید کباری.   یکن  رید گهید کباری ــ

شد . دستانش را مشت کرد و نفس   رهیخ  شی دستانش را از دور فنجان رها کرد و به روبرو گرشا
 رفت .    رونی ب تی از سالن با عصبان  لی. آقا اسماع دیکش ی قیعم

 و رو به مادرش کرد وگفت :  ستادیسفره اش را درون بشقابش انداخت وا دستمال

 نگو .  یز یچ ــ

 ماند .  رهی تعجب به رفتن گرشا خبست و م لیخانم حرف در دهانش قند الله

 به سمت اتاقش و داخل حمام رفت .   تی عصبان با
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  یکه مزحک ومسخره م ییرا تن کرد ، از همان کت وشلوار ها دیپسند یکه پدرش م یز یچ  نباریا
 انتخاب کرد . یکیدانستشان 

  شیاز موها یادکلن به گردنش زد و با کش قسمت  یکتش را صاف کرد وکم قهی و  ستادیا نهیآ یروبرو
 رفت .   رونی بلند شده بود از هم جدا کرد و پشت سرش بست و از اتاق ب یرا که کم

 بود. ستادهیا شیالله خانم روبرو دیپله آخر که رس به

  کرد . تبسم بر لبان خوش فرم و پروتز زده اش  زشی آنال ی شوکه شده بود و چند بار   یخانم حساب الله
زد دستانش را دوطرف بازوان پهنش قرار   یآمد چشمانش از خوشحال برق م  کینزد ینقش بست کم 

 داد . 

 لباس . نیبهت اومده ا یلی ابراز کنم ، خ مویدونم چجور خوشحال  ینم ــ

 شد .   رهیاز چشمان مادرش خ  ریبه غ ییکالفه به نقطه ا گرشا

 شه .  یم رمیمامان د ــ

و با تمام وجودش عطر مردانه  دیشد و محکم گرشا را به آغوش کش ری زخانم صبر و تحملش سرا الله
 و سمت گوشش گفت :  دیاش را بلع 

 مادرت .  یدلخوش یبمون . حداقل برا ینجور یهم شهیپسرم هم  ــ

تمام شده بود دستان پهن مردانه اش را باال آورد ومادرش را محکم در آغوش گرفت و آرام    تحملش
 گفت : 

 مامان . ــ

 خانم از او جدا شد ودو طرف صورت خوش فرمش را گرفت .  الله

 جانم پسرم ؟؟؟  ــ

 نرم بر آن نهاد .  ییمادرش را گرفت و بوسه ا فیظر دستان

 کنه .  ی، داره واسه رابطه من و بابا تالش مبده  یگ یکه م  یمامان همون مان ــ
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 . لبانش را به حرکت در آورد .   اوردیو غمش را ن  یگرشا ناراحت یناراحت شد و به رو  یخانم کم الله

 که کنارته .  هیزنم اون پسر واسه پوله و شب گرد  یکنم ، حدس م یمن فکر نم یول ــ

 گفت :  ییمادرش را رها کرد و با ترش رو دست

 .  ستین  دیکن یکه شما فکر م  یاونجور  یمان دینیب  یا چرا نم باب ــ

طبقه دوم عمارت بود رفت و با   یکه مشرف به راه پله ها نمنیاز سالن نش ی سمت یخانم عصب  الله
 غضبناکانه گفت :  یحالت

 خواهرش .  یخواستگار  یبر   ییخوا یگه م یفکر نکنه م یکه هرک یگ یم یجور  هی ــ

 جمع کرد . ظی غل یاخم ی هم فشرد و پوستش را برا یدندان رو گرشا

 مامان . ــ

 زد و به سمت شرکت راه افتاد . رونی خانه ب واز

 

 *** 

 

شد   یکنار  نیبود متوجه ماش ستادهیداد پشت چراغ قرمز ا یبه هشت را نشان م  قهیپنج دق ساعت
. چراغ سبز شد و گرشا   دیرا د ای کرد و متعجب مان  یکه کنار پسر بود نگاه مختصر  یبه سمت دختر 
 کرد .  بیداخل آن بود شروع به تعق ایکه مان ین یپشت سر ماش

رو به پسر و رفتنش به سمت دانشگاه شد .   ایپهن مان   ی، نظاره گر لبخند ها د یرس  ایبه دانشگاه مان 
 ؟!« هیک گهیپسره د نی با خود زمزمه کرد :» ا

را   نیو ماش دیانقالب رس ابانیواقع در خ  یاز پاساژ ها یکی سر پسر راه افتاد و پسر به سمت  پشت
که پسر   یپارک کرد . کم عیسر نشیهمان محدوده پارک کرد . پشت ماش یها  نگیاز پارک یک یداخل 
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  موتیفت و با رها ر یاز کتاب فروش یکی جلوتر رفت پشت سرش راه افتاد و متوجه شد که به سمت 
 را زد و داخل رفت .  ری را باز کرد و دزدگ  ییدر مغازه ا

از مغازه به داخل چشم دوخته و   رونی ب یاز مغازه اش کرد و متوجه شد که فرد رونی ب  ینگاه فرهاد
 . دیآ یباالخره بعد از کنکاش کردن به داخل  مغازه م

نبود جز گرشا   یفعال شد . پسر کس  مغزش یبود ، رادار ها ستادهیا شیروبرو  لیخوش استا یپسر 
پرواز. به احترامش   زیری شد ، صاحب شرکت آ یمهران معرف نگی مدل شیدر نما شبیاحتشام که د

 وگفت :  ستادیا

 احتشام .  یآقا د یخوش اومد  یلیخ ــ

 خم شد . زی م یاش را از چشم برداشت و رو یدود  نکیرا باال انداخت و ع  شیابرو یتا کی

 ؟ نکنه اون واست گفته ؟! یشناس ی تو از کجا من رو م ــ

 خورد را رد تماس کرد . یگوش خراش زنگ م ییتلفنش که مدام با صدا فرهاد

 . دمتونیتو مراسم د شبیآقا گرشا ؟ من د  یک ــ

 وگفت :   دیتعجب طبق روال معمولش انگشت شستش را به لبش کش با

 مراسم ؟!  ــ

 دامه داد :رو به فرهاد زد و ا  یوچشمک

 ؟!  هیچ هیقض ــ

 کرد .  ز ی چشمانش را ر فرهاد

 ؟! مهران احتشام .  یست یبابا مگه پسر عمو مهران ن ــ

 خوب ؟! ــ

 زد .  یلبخند کمرنگ فرهاد
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 مراسم بودم .  شبید یها نگیاز مدل یکی من جز  ــ

 در آورده بود گفت :  ایمان یخاطرات مغزش فعال شده بود و سر از معما   ستمیکه حال س گرشا

 .  دمیآهان فهم ــ

 زد ودستش را رو به گرشا دراز کرد .  یلبخند پررنگ  فرهاد

 هستم ، خوشبختم .   یبنده فرهاد محراب  ــ

 داد وگفت :  یاکراه دست فرهاد را گرفت و فشار آرام با

 بنده هم گرشا احتشام . خوشبختم .   ــ

 پر از رنگ و جان زد .  یلبخند فرهاد

 واستون انجام بدم ؟ یتونم کار  ی، م نمتونیب یم  نجایخوشحالم که ا ــ

 دیرسد ، االن با  یچقدر مزحک به نظر م یکرد که حضورش در مغازه کتاب فروش  یبا خود تامل  گرشا
 :   گفت عیچکار کند ؟ به فکر فرو رفت و سر

 .  یفکر نکنم شما داشته باش  یدارم ول  ازیکتاب ن هی ــ

 خواست هرجور شده نظر گرشا را جلب کند گفت :  یکه م فرهاد

 داشته باشم ؟!  دیبگو شا یچه کتاب ــ

 خواسته را انتخاب کرد و به زبان آورد . نی فکر کرد و به نظرش احمقانه تر گرشا

 .  ینسخه اصل یعنی ی س یپاتر چاپ اول با ترجمه انگل یرمان هر  ــ

 نگذشته بود که گفت :  قهی از دق یبه پاس  یفرهاد در هم رفت ول  چهره

 کنم ؟!  دایواست پ ید یبهم وقت م ــ

 لب گفت :  ری احمقانه زد وز یلبخند
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 . یکن  دایکه خواستم رو پ ییا قهیکتاب عت  یعمرا بتون  ــ

 بلند گفت :  و

 حتما .  ــ

 .  رمیگ  یشد حتما باهات تماس م  دایکنم پ ویپس شماره ات رو بگو س ــ

 زد وگفت :  نشانیب ییا شهیش  زیبه م ییا هیآرنجش تک با

 ...0912-بزن  ــ

 پس خبرش با من .  ــ

 . ر ی باشه ، فعال روز بخ ــ

 زد .  رونی ب یاز مغازه کتابفروش  عیسردش را گرم فشرد و گرشا سر دستان

 

 *** 

 

ضبطش را باال برد و راه افتاد ، ناگهان  یصدا  یکنار دستش انداخت وکم  یاز صندل یرا سمت تلفنش
دانست از سمت آقا   ینبود چون م زی شرکت رفتن جا گریبود افتاد . د میچشمش به ساعت که نه ون

  ازکج کرد و تلفنش را دستش گرفت قبل  یشود راه را به سمت خانه مان  یم خی توب یحساب  لیاسماع
به اتمام   لشیکه به زور روشنش کرده بود خاموش شد و شارژ موبا ییصفحه ا  یاس گرفتن با مانتم
  کیپاور بانکش را در آورد و به تلفن متصل کرد . نزد نی و از داشبورد ماش  ستادیا ابانی، کنار خ دیرس

گوشش   در ین ما یشد تا که تلفنش باالخره روشن شد .. شماره اش را گرفت . صدا یبه خانه مان 
 انداخت .  نیطن

 .  یپسر ؟اومدم عمارت نبود ییکجا ــ
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چراغ سبز بود  دیبرف سرد زمستانه شروع به بارش کرده بود ، به تقاطع رس  رای پاک کن را زد ز برف
 گفت :  انهیبه بزرگراه همت رفت و شاک   عیراهنما زد و سر

 ؟!  یگرفت ی نفس بکش پسر . مرخص ــ

 زده گفت :  جانی ه یمان

 شرکت .  یام . الله خانم گفت رفت یآره مرخص  ــ

 . مودیبه سمت دور برگردان رفت و راه شرکت را پ  عیذوق مادرش شده بود سر یآور  ادی که محو  گرشا

 االن تازه راه افتادم . ــ

 به آنطرف قدم برداشت .  نطرف یدر عمارت از ا یروبرو متعجب

 دمت؟یدکه من ن یدر اومد نگیاز پارک یک ــ

 خونه نبودم .  ــ

 ؟! ی؟! پس کجا بود  یچ ــ

 کار داشتم .  ییجا ــ

 وگفت :  مودی را پ  یاصل ابانی شد وراه خ  نیسوار ماش یمان

 کار داشتم !   ییجا  یگفت یوقت بهم نم چی؟! ه یکجا بود ــ

 ِمن ِمن کنان گفت :  گرشا

 . میزن  یشرکت حرف م  ا ی، من ؛ اصال ب زهیچ ــ

 .   نمتیب یباشه ، پس شرکت م ــ

 .  نمتیب یم ــ

ناراحت شده بود   یکار داشتم !  کم ییگفت جا یبه فکر فرو رفت . مگر گرشا کجا رفته بود که م یمان
از دلش رفع شود . به الله خانم فکر کرد که امروز   یکرد تا به نکات مثبتش فکر کند تا دلخور  یسع یول
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کنجکاو بود از   یلیزند ؟! خ  یکرده که حال مادرش مدام لبخند م چقدر خوشحال بود مگر گرشا چکار
 ؟!  ستیاو بپرسد علت رفتار مادرش چ

 

 *** 

 

شد و به سمت آسانسور   ادهیممکن پارک کرد  .پ یجا نی کتریرا در نزد  نیرفت و ماش نگیپارک  داخل
 را فشرد . ستی شرکت رفت و طبقه ب

 یمادرش و لبخند پر از ذوقش افتاد . به صدا یحرف ها ادیآسانسور تماشا کرد .  نهیرا در آ  خودش
 آسانسور گفت :  یا یکالم و آرامش بخش آسانسور گوش سپرد . اپراتور گو ی ب کیموز

 .  ستمیطبقه ب ــ

کرد لبخند کم  یکردند . سع ی آسانسور باز شد . به محض ورودش به شرکت همه به او نگاه م در
 ر لبانش حفظ کند . جانش را ب 

اش را بر چشمانش گذاشت و به پرونده   یطب نکینشست و ع  یسمت اتاقش رفت و پشت صندل  به
  شیو فروخته شده شرکت فروزان را به نما دهیکه تعداد قطعات خر شی مانده از دوروز پ یباق یها
 شد و دستش را به سمت آن ها دراز کرد و شروع به مطالعه کرد .  رهیداد خ یم

بود از اتاق   دهیگرشا تازه به اتمام رس یامضا ضیتفو  یاش برا رهیمد ئتیکه جلسه ه لی اسماع آقا
 ساله بود گفت :  یس  یاش که خانم  یرفت و رو به منش  تیریجلسات به داخل اتاق مد

 .  اریشرکت فروزان رو واسم ب یپرونده ها یم یخانم سل ــ

کند و اخراج   ریکه مبادا د دیترس  یاحتشام م یاز حد آقا شیاز اقتدار ب ستادیا ع یسر یم یسل خانم
در را بست ، گرشا   یآن که در بزند داخل اتاق رفت وقت  یبه اتاق گرشا احتشام رفت و ب  عیشود . سر

با   وزد  یکوتاه غی دهانش گذاشت وج یدستش را رو  یم ی. خانم سل ستادیمتعجب نگاهش کرد و ا
 لکنت گفت : 
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 ؟!  نیاومد یاحتشام ، شمـ شما ک  یآ  آقا ــ

 بلند گفت :  ییاش نقش بست و با صدا یشان یپ یرو  یظیغل اخم

 داخل ؟  دیر  یو م نیی پا دیانداز یسرتون رو م  نجوریهم هم تی ریتو اتاق مد ــ

 .  دیکش  قیعم  ینفس

 احتشام ببرم .  یآقا  یشرکت فروزان رو برا  یجسارت نشه آقا . اومدم پرونده ها ــ

 کرد وگفت :   زیرا ر  چشمانش

 کنم .  یدگ یبهش رس  دیپرونده که دست منه . من با نیا ــ

راه افتاد.  قبل از آن که به در   تیریرفت و به سمت اتاق مد  رونیوپرونده را دستش گرفت و از اتاق ب  
 . ستادیدر ا یجلو  یم یبرسد خانم سل

 داخل . دیه دادن بر خبر بدم . اگه اجاز دینه آقا ، بذار ــ

 را باال برد .  شیخورد صدا یخون خونش را م یو عصبان کالفه

 کنار خانم محترم .  دیبکش ــ

 را باال برد .  شیگرشا زد و صدا نهیبا خودکارش به س یم یسل خانم

  یم جادی ام رو به نحو احسن انجام بدم . چرا خلل ا فهی وظ  دیمن با یفهم  یمحترم مگه نم  یآقا ــ
 ؟!   یکن

 شد و بلند داد زد . مانیپش یعقب رفت ول  یکم

 برو کنار خانوم .  ــ

  ریبه جلو هل داد و ز  یگذاشت وکم نکشیدر کنار رفت و دستش را به وسط ع   یاز جلو یم یسل خانم
 لب گفت :» پررو .« 
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و   دیخر  تی که در حال نظاره کردن فعال لی باز کرد . آقا اسماعرا با شدت تمام   تیری در اتاق مد گرشا
 . داد زد . ستادیبود متعجب سرش را باال آورد و ا ری فروش ماه اخ

 چه خبره ؟!    نجایا یم یخانم سل ــ

 رفت گفت :  یکه رو به گرشا م  ییو چشم غره ا یو با ناراحت  دیداخل اتاق پر یم یسل خانم

 نذاشتن . شونیا یمن خواستم خبر بدم ول ــ

و گرشا رفت .   زی تمام به سمت آن طرف م  تیرها کرد وبا عصبان  زی م یخودکارش را رو لی اسماع آقا
 و داد زد .  دیکرد و پرونده شرکت فروزان که دستش بود را محکم کش  شی به سر تا پا ینگاه

 . رونی برو ب یم یخانم سل ــ

دور   کی عیگذاشت و سر  زی م یپرونده را آرام رو لیرفت . آقا اسماع رونی با ترس فراوان ب یم یسل خانم
 نسبتا کنترل شده داد زد. ییو به سمت گرشا برگشت  و با صدا  دیپاشنه پا چرخ یرو

  ستین لهیطو نجایباش ا یباش  ی هرک  ییخوا یچه طرز ورود به اتاقه ؟ م نی؟! ا یش یچرا آدم نم  ــ
 گرشا احتشام .  یبرا  یقانون داره حت

شده بود و   رهی خ  ییساکت به گوشه ا ل یرا در هم قالب کرده بود و بر خالف تصور آقا اسماع دستانش
  راهنیکرد . دکمه اول پ یعصبان  شتریرا ب  لی کارش آقا اسماع نیسپرد . ا یگوش م شیها ادیبه فر

 رنگش را باز کرد .  یر ی ش یپلمات ید

 ؟!  یگ ینم  یز یچرا چ ــ

 لبانش نقش بست وبا تمسخر گفت :  یرو یزهرخند

هم که ساکتم   ی! وقت  یستیچرا وام یگ یم ستمیکه جلوت وام ی. وقت نمی بابا کدوم طرفت رو بب ــ
 ! یگ ی نم  یز ی چرا چ یگ یم

 تر از قبل جلو آمد .  یعصبان  لی اسماع آقا

 ؟!  یفهم ینم نویاحتشامم چرا ا یشرکت آقا ی. تو ستمیمن بابات ن  ــ
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 را باال برد .   شیاز کوره در رفته بود صدا یکه حساب  گرشا

 احتشام ، چشم . یچشم آقا ــ

 آلوده شهر تهران چشم دوخت و آرام گفت :  یاتاقش رفت و به هوا یسمت پنجره قد به

 ؟! هیکارت چ ــ

 آمد و به پرونده شرکت فروزان اشاره زد .  جلو

رم   یم شی پرونده حاصل زحمت منه . پس بد نی. ا ستیپرونده هست حق من ن  نیکه ا  یینجایا ــ
 شم .  یو مزاحمتم نم 

که   یز یگرشا رغم چ یبه سمتش برگشت ول عیدر دلش نقش بسته بود سر دیکه روزنه ام لی اسماع آقا
 در دلش بود گفت : 

 .  یپروژه رو ندار  نیاداره کردن ا یستگیباشه . تو شا  یحق ک یکه چ رم ی گ یم میمن تصم ــ

 مانند گفت :  ادیفر ییخورده بود جلوتر آمد و با صدا  کهی یکه حساب  گرشا

ره بخاطرش چقدر    ینم ادمی چی جلو آوردمش . ه نجایپرونده واسه منه . جونم در اومد تا ا نیا ــ
  نی، ع یقطعات تا پرونده رو بهم بد  یبخش سر هم بند یماه من رو فرستاد  شی شدم رسما ش تیاذ
 یها چی کردم و پ  یم یره تا ساعت ده شب مثل سگ تو شرکت حمال  ینم ادم یکارگر بدبخت .  هی

  تیاحتشام باالخره رضا یکردم . تا آقا یقطعات رو م یبستم . روغن کار  یاون قطعات رو م  ینتلع
 داد پرونده رو بهم بده .

 هوا گرفت و به اتاق اشاره زد . یدستانش را رو و

سال  کیره که   ینم ادمی. من  ید  ینم  یمفت یرو به کس یز ی چ چیتو ه نی احتشام ، بب یآقا نی بب ــ
رو پاهام واستم و   رمیبگ ادیچرا ؟ چون  یدون ی. م یحمال  یبرا  یمانیشرکت ا یتمام من رو فرستاد

بهم  یادو حق امضا د یاومدم شرکتم و منت گذاشت یوقت  یدر آخر سر هم فقط بخاطر رفاقتم با مان
 .  یرفتازم گ  یلیدل چیه  یحق امضا رو ب
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و رو به گرشا کرد و   دییهم سا یاش بود رو یانگشت اشاره و شستش را که نشانه کالفگ لی اسماع آقا
 حد گذاشت .  شی تا گوش ها یدست چپش را به صورت افق

 .  نجاستیگرشا صبر من تا ا نی بب ــ

 گرفت .  یسرش به صورت افق یدست راستش را تا پنج سانت باال و

 .  یرسوند  نجایبه ا  یتو من رو تو زندگ ــ

 را باال برد و داد زد . شیصدا

و آشنا   لی ؟ خسته شدم از تمسخر فام  یکن  یپسر . خسته ، چرا خودتو درست نم یخسته ام کرد ــ
 ی. خسته ام کرد یبه زور هلش بد دیخواست انجام بده با یهر کار  ییو هر جا ستیکه پسرت آدم ن

  ااون از رفتارت ب یخونه مجرد  دنیو خر دنتی. اون از طرز لباس پوش یسوندگرشا ، جون به لبم ر
شرکت توقع داره که پرونده فروزان   ادیم میهم از شرکت اومدنت . آقا ساعت نه و ن  نیمادرت و ا

 .   یهمون حمال ی. تو بهتره بر  ستیپرونده واسه تو ن نیدستش بمونه . ا

 جلو آمد وگفت :  گستاخانه

 پرونده رو مطمئن باش .  رمی گ یم  بابا ازت ــ

 داد زد :  لی اسماع آقا

 !  یمی. خانم سل یم یخانم سل ــ

 هن هن کنان به داخل اتاق آمد وگفت :  یم یسل خانم

 بله آقا ؟  ــ

شد و   رهیسوخت به گرشا خ  یم  هیاز ثان یشد در کسر  ی م رهی خ ییچشمانش که از خشم به هرجا با
 گفت : 

 یگروه آقا یها شنیاز پارت یک ی شرکت و  یقسمت حسابدار  یبر  یاحتشام رو م  یآقا لیوسا ــ
 . ید یرو بهش م  یر یزه
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نگاه کرد و متوجه گرشا شد . داخل رفت و   تی ریباز اتاق مد مهیو به در ن  دیهمان موقع سر رس یمان
 و گرشا شد .  لی ، آقا اسماع یمینظاره گر خانم سل

 را  خطاب قرار داد و با خشم گفت :   یمیکرد و خانم سل یبه مان ز یت  ینگاه لی اسماع آقا

 االن . نیهم ــ

 شد رو به پدرش گفت :  یکه متوجه حضور مان گرشا

 االن . نی دم هم یاستعفا م ــ

 نسبتا بلند گفت :  یبا صدا لی اسماع آقا

  یتون  یور مچج نمی ؟! برو بب  یر ی پرونده شرکت فروزان رو بگ  یخواست ی. مگه نم ستیقبول ن ــ
 ؟!  یتوانشو دار  نمیبب   یکردم واسش ؟  بازم برو حمال یحمال   یگ  ی. مگه نم یر یبگ

رفت خواست داد بزند که   یم ید یکه پوست دستش رو به سف  یرا مشت کرده بود درحال  دستانش
 مداخله کرد . یمان

 پرونده رو .  یر یگ یــ داداش م 

 دست گرشا را گرفت وگفت :  و

 .  نجایاز ا میبر ــ

 و با تمام توان داد زد . دیحرفشان پر نی ب لی اسماع آقا

 .  دیمن نگفتم بر ــ

 به گرشا ادامه داد . رو

رو   ی، فرم شرکت و قسمت حسابدار  یو ادار  یاز لباس رسم  ری غ یلباس دنیبه بعد حق پوش نیاز ا ــ
شه ساعت هفت شب طبق   یکه م یو آخر از همه بر  یباش   نجایا دی. از ساعت هشت صبح با یندار 

 . رهی رو بگ تی حق نداره وقت ادار  یکس چی، ه یکس چی. ه یروال ادار 

 اشاره زد وگفت :  یبا چشمش به مان  و



 را سرد بنوش   تییچا

60 
 

از حقوق   یپا بگذار   ریرو ز نی. هر کدوم از قوان  رهیگ ی مورد آخر اصال مورد بخشش قرار نم نیا ــ
از طرف حساب شرکت با حقوق   دی سوزه و کارت جد یفردا م تای. مستر کارت هات تا نها ستین یخبر 

 شه .   یاداره کار واست صادر م 

با تعجب و هاج و واج به   یرا از حرصش فشرد . مان یمان  یشده بود بازو یبرزخ  یکه حساب  گرشا
.  آرام سمت گوشش   سپرد یپسرش وضع شده بود گوش م یکه برا لیسر سختانه آقا اسماع نیقوان

 گفت : 

 کنه . زده اون فازش .  یداداشم تو رو خدا مخالفت نکن بدتر م  ــ

 زد و با دستش به در اتاق اشاره زد .  یلبخند محو لی اسماع آقا

 .  دیبر دیتون یاالن م ــ

 .  ستندیباز مجبورشان کرد با لی آقا اسماع یعزم رفتن کردند که صدا  یو مان گرشا

  یهماهنگ کن یم یسه روز قبل با خانم سل دیبا  دیداشته باش یه قراره با من مالقات ک  یدر ضمن وقت ــ
  انی. گفتم در جر رهیگ  یکه وضع کردم رو در بر م یینیاجازه وارد شدن هم همون قوان ی . هر بار ب

 . یباش 

 رفتند .  رونی ب  یو مان گرشا

  ختیر نییبود پا   زیم یکه رو یرا به همراه لپ تاب زشیم یرو یتمام پرونده ها  دیبه اتاقش رس یوقت
 و داد زد .

 خدا لعنتت کنه . ــ

 را محکم گرفت و گفت :   شیشانه ها یمان

 تو رو خدا . ــ

 گفت :  تی کرد و با عصبان یرو به مان  گرشا

 توعه پس رو اعصابم راه نرو .  ری همه اش تقص نی بب ــ
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اتاق و   ختهیصحنه بهم ر دنیداخل اتاق آمد و با د یم یموقع در اتاق باز شد و خانم سل همان
 بود گفت :   دهیکه ترس یگرشا در حال  تیعصبان 

ببرم و خودتون هم هرچه زودتر اتاق رو ترک   نییرو به پا لیاحتشام گفتند وسا یآقا گرشا ، آقا ــ
 .  دیکن

 را در دستش گرفت .   فشی و ک ستادیا گرشا

 طبقه چند ؟  ــ

 انداخت وگفت :  ریسرش را ز  یم یسل خانم

 طبقه شونزدهم . ــ

رفت به محض خروج از اتاق ،   یشانه به شانه اش راه م یرفت . مان  رونیرا دستش گرفت و ب  فشیک
رو به   یکرد . گرشا غرش ینگاهش م  یبود و با لبخند کمرنگ ستادهیدر اتاقش ا یروبرو لی آقا اسماع

 کرد وگفت :  یمان

 .  یمان  میبر ــ

 و گرشا شانه به شانه هم داخل آسانسور رفتند و گرشا طبقه شانزدهم را فشرد .   یمان

 رو به گرشا کرد وگفت :  یمان

 کرد بابات ؟!  یقات  هوی شد آخه ؟ چرا  یچ ــ

 کرد . یچپ به مان ینگاه

 فروزان رو ازم گرفت . بگم پرونده  یرو ندارم،کل  فشیاصال دل و حوصله تعر ــ

 بابا .  یا ــ

 گرشا کرد . یبه سر تا پا دارانهیخر  یگرشا شد و نگاه پیمتوجه ت  یمان

 . یشد  پیپسر چه خوشت  ــ
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 کرد .  یحواله چشمان مان زی ت ینگاه  یچشم  ریز  گرشا

 و ادامه داد :  دیخند  زیر  زی ر یمان

  یم یمامان شیت یت پی ت نیرو هم ازت گرفته و داره با ا  رهیمد ئتیالله خانم بفهمه سمت عضو ه ــ
 چقدر ذوق داشت .  یدون یرفتم خونه نم یکنه . وقت یبپا م  امتیبخدا ق یفرستت حسابدار 

 ادامه داد : یکرد و به فکر فرو رفت . مان  یگذرا به مان ینگاه  گرشا

اومدم . دو تا چهارراه رو بدون سبز شدن رد   نجایزده تا ا جانیذوق کرد که من هم ه یپسر اونقدر  ــ
 رسه .  یاش م مهیهم جر  گهید کمیکردم 

 سر داد و گفت :  یی، قهقه ا  مهیجر  جیمس نگید با

 و منکر سر چهارراه ها . ری نک نمیا ــ

 کرد ، زد . یم  فیگذشت را تعر یکه به سخت  یروز  ش یبرا جانی که با ه یکمرنگ به مان  یلبخند

. واقعا در   یخند یم یخل و چال دار  نیع یشد مهی؟! جر  یار یرو از کجا م  ی انرژ همه  نیپسر ا ــ
 عجبم ازت . 

 زد و به در آسانسور که باز شده بود اشاره زد .  یشخندین یمان

 توعه .  ی. حاال فعال نوبت خل باز  یخوش آمد دتیبه شغل جد ــ

 کرد وگفت :   یکشنده به مان  ینگاه

  ی، الک ی دفتر وکالت سند رو بزن  ی؟! چرا نرفت ی؟! چه خبره پسر امروز خوشحال  یبازم طفره رفت ــ
 ؟!  یگرفت یمرخص

 راه انداخته . یدرونم عروس  یز یچ  هیکنم  یاونو که صبح زدم رفت . حس م ــ

  یالخ  شیشماره نه را که پدرش برا  شنیرفتند و راه پارت  ی همراه هم به سمت سالن شلوغ حسابدار  و
 به اطراف کرد وگفت :  ینگاه  یگرفتند . مان شیکرده بود در پ 

 هم نداره . کریدر و پ  دتیشغل جد ــ
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 که پر از برگه بود اشاره زد .  یدومتر در دومتر  شنیبه پارت و

 پسر ؟! یبلد یحسابدار  ــ

 زد وگفت :  زیآم طنت ی ش  یشخندینگاه کرد و ن یبه مان  گرشا

 اصال . ــ

 را باال آورد وگفت :  دستانش

 کنه . یم زی ر زی پرونده تو سرت ر هیجون   یبه من چه پس دخلت اومده . هرروز اس ــ

 کرد .  یبه مان بیعج یها شهیمتفکرانه و پر از اند ینگاه

 ؟  رم یشه پرونده فروزان رو بگ   یبه نظرت م ــ

 و گفت :  دیخند

  یه چاره نداره مردنه . هدف داشته باشک یگفت تنها راه یم شهیهم  امرزمیمامان بزرگ خداب ــ
 .  یرس  یبهش م 

 بر لبانش نقش بست وگفت :  رایگ یعوض شده بود . لبخند  شیحال و هوا یکم

 .  یچه مامان بزرگ به روز  ولیا ــ

 ؟! یپسر کجا رفته بود یراست ــ

که سالم مانده بود قرار داد  لشیبه همراه وسا  زی م یرو ی و فاکتور  دیسر رس یم ی موقع خانم سل همان
 گذرا کرد .  ی. فاکتور را دستش گرفت و نگاه 

 ؟!  گهید هیچ نایا ــ

 که از ترس ضعف کرده بود آرام گفت :  یم یسل خانم

  کیو   میاتاق رو فاکتور کن یها  لهیشکستن لپ تاب و خراب شدن وس  نهیپدرتون گفتن که هز  ــ
 .  دیشه با خبر باش یاز حقوقتون کم م یبه صورت درصد ندهیکه از ماه آ می شما بفرست ینمونه برا
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دانست   یبود ؛ چون م دهیترس یحساب  یندانست . مان زی ماندن را جا یمیشد و خانم سل ی برزخ  گرشا
 گفت :  شیبه او کرد و با تشو یممکن است . نگاه ریغ  بایآرام کردن گرشا تغر گرید

شه   یم ی پات یداره قات ژنیبا اکس دیاکس یکنم د یمن برم آخه حس م ید  ینم حیداداش ترج  ــ
 !  نجایا

کارخانه متشکل از پنج دختر و سه   یکه در سالن حسابدار  یکرد . توجه افراد زی ر زی فاکتور را ر گرشا
نشست و دستش را به   یصندل یآنجا را ترک کرد و گرشا کالفه رو  عایسر یپسر بودند جلب شد  ، مان

 . ستادیشود ا  زیزد و حس کرد االن است که صبرش لبر هیاش تک یشانیپ

جو   ییبه نسبت کوتاه و موها یبا قد انسالیم یظاهر شد و مرد شیپرونده جلو یناگهان تعداد 
 زد و به پرونده ها اشاره زد وگفت :  یوخوش پوش ؛ لبخند یگندم

.   یکن  لیتکم دیبا ندهیپرونده ها رو تا آخر ماه آ نیهستم . ا رتیمد یر یزه یسالم پسرم . من آقا  ــ
 سرمون شلوغه  .  یآخر ساله وحساب  یکه حساب ها یدون یم

 مزحک در جوابش زد وگفت :  یلبخند

 جناب .   ستمیبلد ن یآخه من که حسابدار  ــ

 زد وگفت :  یز یلبخند ر یر یزه یآقا

 ؟  ییپس گرشا آقا شما ــ

 داد .  رون ی را محکم ب  نفسش

 متاسفانه .  ــ

 شانه اش گذاشت وگفت :  یو دستش را رو  دیخند

 .  یینجای. حتما به صالحته پسر که ا هیاحتشام مرد بزرگ  یاتفاقا آقا ــ

 بلند کرد و گفت :  یپووف کالفه
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شرکتش و خسارت   یپسرش رو بفرسته حسابدار  ادیم  یعمو جون ؟! آخه کدوم آدم  یچه صالح ــ
 ؟؟؟  رهی لپ تاب رو ازش بگ

 گفت :  جبمتع

 لپ تاب ؟!  ــ

  یبه گردنش م یر یزه یها را آقا ری دانست که االن تمام تقص یزد . م  یالیخ یبا ب ختهیآم  یلبخند
 اندازد .

 .  الیخ  یب ــ

 گرشا را محکم گرفت و فشرد .  یدو طرف بازو  یر یزه یآقا

 خان سرمون خراب نشه . لیبپرس که آقا اسماع  ایحتما ب یداشت یسوال ــ

هم از   یر ی زه  یباال انداخت . پس دل آقا  ییزد و تک ابرو  یزد و رفت . گرشا لبخند پررنگ یشخندین
شد و پرونده اول را در   الیخ  یبرود که ب  یر یزه یدست پدرش خون بود خواست به سمت آقا 

 بود را روشن کرد  و وارد اکسل شد .   شیکه روبرو یستمیدستش گرفت و س

 

 *** 

 

تمام محصوالت   یجمع بند یبود مشغول بود و در آخر سر که دست برد تا اعالم ضرب رو  یساعت کی
 داد زد . تیهنگ کرد و خاموش شد . با دو دستش به سرش زد و با عصبان  ستمیس کدفعهی بزند 

 آخه چرا ؟  ــ

. به سمت اتاق  ستادیجلب شد . ساکت شد و درون خودش شروع به غر زدن کرد و ا یهمگ توجه
 داخل رفت.  دیرا فهم  یر یزه  یآقا یصدا یراه افتاد و دو تقه به در زد و وقت یحسابدار   تیریمد

 .  دییبفرما ــ
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 و با خنده گفت :  ستادی، ا دیدست از کارش کش دیگرشا را د یوقت  یر یزه یآقا

 .  یغر بزن سبک بش کمیخوب اول  ــ

 . دیغر زدن خند یشد وبه جا رهی خ  یر یزه یآقا به

 .   یر ی زه یدم آقا یو زمان م   نیتو دلم دارم فحش عمه به زم یدون یجان پس م یا ــ

 جلوتر آمد .  یر یزه یآقا

  ی. دوما تو به چ ییحسن ، تو هم بگو دا ییگن دا ی. بچه ها بهم م یر یزه ی اوال به من نگو آقا ــ
 گذره ، فقط به من فحش نده . یم یفهمم تو مغز و دلت چ ی؟ من نگاهت کنم م یفکر کرد

 آمد و ادامه داد :  وجلوتر

 ندارم . ییفحش دادنت رو بشنوم گرشا جان  چون عمه ا لمیحاال ما ــ

 وگفت :  دی خند یپوست  ریز  گرشا

 جان .  ییدا ید یم  یواقعا به آدم انرژ  ــ

 .  ختهیکار رو سرم ر  ی؟! که کل هیمشکلت چ  نمیزود بگو بب پس  ــ

 حسن کرد وگفت :  ییبه دا ینگاه مظلومانه

 .   دیداخلش زدم پر ی . هرچ دیپر  ستممیجان س ییدا ــ

 وگفت :  دیحسن خند ییدا

 تازه کار هاست واسه دق دادنشون .  یبرا ستمیس نیا ــ

 و گفت :  دیباال پر  شیابرو یتا کی

 !؟یچ ــ

 و فرسوده شده .   ریخودم پ  نی. درست ع مشیها آورد دی. واسه دق دادن جد گهیآره د ــ
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 .  دیشده بود غر  یعصبان  یکه کم  گرشا

 آخه چرا ؟! ــ

 از اتاق حواله اش کرد .  رونی گرشا را گرفت و ب یحسن بازو ییدا

 تمام شد برو به کارت برس .  متی ساعته . تا کیتو  قهیغر زدن پنج دق  میتا ــ

 غر کنان گفت :  غر

 شه با لپ تاب خودم از فردا کار کنم ؟! یداغون ؟ م  ستمیس نیآخه با ا ــ

 گرشا حواله کرد وگفت :  نیب  زیچپ به چشمان ت ینگاه

 .  رهی گم حراست بگ یم یار یب ــ

 . دییهم سا یرا رو شیها دندان

 . یـــــیدا ــ

 ستمی برگشت و باز س  شنشینه به پارت حسن داخل اتاقش رفت و در را بست وگرشا سالنه ، سال ییدا
  ییخودنما  زشیم یپنجاه عدد پرونده رو  کیرا روشن کرد و غر غر کنان پرونده را از اول باز کرد . نزد

 لب گفت :  ری کرد . ز یم

 کنن . فیعمه هاتون برقصن و ک  یفکر کنم قراره تا آخر سال حساب  ــ

 از اول زد و زمزمه کنان گفت :  باز

 ... یتاد و نه هزار قطعه فن به ازاو هف صدیس ــ

  یساله بود با چشمان یس  بایتغر یکنارش شد سرش را باال آورد پسر  یمتوجه حضور شخص ناگهان
صورتش نقش بست و متعجب   یرو یپهن بر لبش نشسته بود . اخم ساختگ ی، لبخند رایو گ  یرنگ

 گفت : 

 هست ؟! یمشکل ــ
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 دستانش را در هم قالب کرد و با لبخند به صفحه اشاره زد .  محسن

 ؟!  یستی داداش اکسل بلد ن  ــ

 بر خورده بود با لبخند گفت :  رتشی به غ یکه کم  گرشا

 چرا ، بلدش هستم . ــ

گرشا قرار داد و اشاره   یصندل  یخم شد و دستش را به پشت  یکرد لبخندش را کنترل کند . کم  یسع
 به صفحه زد .  ییا

 .   یاز سمت راست درستش کن دیداداش . با یزن  یاشتباه م  یآخه دار  ــ

 . دیرا در هم کش شی ها ابرو

 ؟!   یشما کار ندار  ــ

 . ستادیصاف ا یبر خورد ول یمحسن کم  به

 کمکت بدم .  یداشت ازی جان گفت اگه کمک ن ییدا ــ

 .  ستادیزونکن پرونده را محکم بست و ا در

 ندارم .  ازی کمک ن ــ

 گفت :  الیخ  یاش را باال انداخت و ب  شانه

 من اون سمت هستم . ی. کمک خواست یراحت  یهر جور  ــ

 شماره سه اشاره زد و با لبخند گفت :  زیبا دستش به م و

 شماره سه . شنیپارت  ــ

 لبانش نقش بست و گفت :  ی رو  ییمسخره ا لبخند

 باشه .   ــ
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  یاز مهندس ها ی کیاز سالن رفت و به اطراف نگاه کرد .  رون ی رفت و گرشا ب زشیبه سمت م محسن
.   دییتوانست خواسته اش را به او بگو یدر حال گذر از سالن بود که نظر گرشا را جلب کرد . م عیصنا
 صاف کرد و بلند صدا زد .   یرا کم شیصدا

 . مهندس . یر یام یآقا ــ

درشت   یچشمش به گرشا خورد چشم یو وقت  دیپاشنه پا چرخ  یو متعجب رو ستادیا یر ی ام مهندس
 گفت :  عیهول کرده بود ، سر یکرد . حساب

 ؟!  نجای؟! شما ؛ ا دیاحتشام  خودتون یآقا ــ

 چشم دوخت و گفت :   نیزد . به زم یلبخند

 کنم ؟!  دایتونم واسه خودم قهوه پ  یم یچجور  ــ

آمد و متعجب به مهندس چشم دوخت   رونیب یسالن حسابدار  یموقع محسن از در ورود همان
 انداخت و آرام گفت :  ری وسرش را ز

 ؟! دیدار  ازین  یز ی. چ یر یسالم جناب مهندس ام ــ

  یب  یبه نسبت خشن بود . لبخند  یینسبتا بلند و چهره ا  یبا قد انسالیم یکه مهندس یر ی ام مهندس
 سابقه زد وگفت : 

 ندارم . ازین یز ی. نه چ یسالم جناب علمدار  ــ

 رو به گرشا کرد وگفت :  و

جان حواسش  ییسر زده ؟؟! دا یحسابدار  یاز بچه ها ییخطا  یخبط دی احتشام نگفت  یآقا ــ
 بهشون هست . 

 متعجب گفت :  یر ی شد و رو به مهندس ام رهی گرد شده به گرشا خ یبا چشمان محسن

 جانه .  ییدا دی جد یروین شونیچکار داره مهندس جان ؟! ا  نجایاحتشام ا یآقا ــ

 و متعجب گفت :  دیباال پر  شیابرو یتا کی
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احتشام  یو جناب آقا رهیمد ئتیعضو ه شونی؟! ا یکن  یم  یشوخ یالبد دار  یعلمدار  یآقا ــ
 ؟!  دهیعضو جد یگ یکوچک هستند  . شما م

 گفت :  یرو به گرشا با شرمندگ  و

 من رو . دیجناب ببخش ــ

 زد . یجان یعبوس و کسل لبخند ب  ییچهره ا با

 قهوه خواستم ها .  هی. بابا من  دیکن یبزرگش م  دیاوه دار ــ

 زد وگفت :  ییمتعجب به هم چشم دوختند . لبخند کنترل شده ا یر ی و مهندس ام محسن

ه . بنده داخل  هم درست یجناب علمدار  شونیهر دوتون درسته . هم شما مهندس و از ا یگفته ها ــ
 شرکت مشغول به کار شدم .  یاتاق حسابدار 

 چند بار پشت سر هم پلک زد و گفت :  یر ی ام مهندس

 نه ؟! دیکن  یم  یشوخ ــ

 گفت :  کالفه

 ؟! ه یچ ینه جانم شوخ ــ

و   ستیو متعجب به جمع سه نفره گرشا ومهندس و محسن نگر  دیحسن سر رس  ییموقع دا همان
 جلو تر آمد .

 اومده ؟! شیپ  یمشکل ــ

 زد .  یحسن رفت و متعجب لبخند یی به سمت دا مهندس

 ؟! هیبازرس دیجد  وهی جان ش ییدا ــ

 .  دیمتعجب پرس یرا جا به جا کرد و با حالت  نکشیحسن ع  ییدا

 ؟!  یبازرس ــ
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 با چشمانش به گرشا احتشام اشاره زد . مهندس

 هست .  نجا یجناب احتشام ا ــ

 وگفت :  دیحسن خند ییدا

 . میبهش بد یدرست وحساب یگوش مال هی می. آورد دهی جد  یها روی آره از ن ــ

 کم جان گفت :  یزد . محسن رو به گرشا  با تبسم  یحسن لبخند پررنگ ییبا حرف دا  گرشا

 .  ریمد یآقا  دیجسارتم رو ببخش ــ

 بود گفت :  دهیآمپر آب مغزش چسب یکه حساب  گرشا

 آورد ؟! ری گ ییچا  ا یشه قهوه  ینفرتون به من بگه از کجا م  هینداره . فقط  یمشکل ــ

 گفت :  عیشده بود سر انی که متوجه جر مهندس

 اتاق من جناب احتشام .  میبر ــ

 حسن دخالت کرد وگفت :  ییدا

 مهندس بچه رو پررو نکن به قول باباش .  ــ

 به آخر سالن اشاره زد و ادامه داد :  و

 . یار یب ی ز ی واسه خودت بر ییقهوه و چا  یتون یکه م  میدار یآشپزخونه نقل  ه یسمت چپ سالن  ــ

 قصد دخالت کردن داشت که گرشا دستانش را گرفت .  یر ی ام مهندس

 رسم .  یخدمت م یروز  هیشش ماهه   تیممنونم جناب مهندس ، انشاهلل بعد از مامور ــ

 زد . یدست گرشا قرار داد و لبخند  یرا رو گرشیدست د یر ی ام ندسمه

 چشم . یممنونم جناب احتشام . قدمتون رو ــ
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بخش   یبود و در انتها یمی قد یلیخ  یها کیسرام یکه دارا یآشپزخانه کوچک و نم دار  داخل
کرم رنگ شروع به کنکاش کرد . جعبه قهوه  یچوب یها  نتیقرار داشت وارد شد . از کاب یحسابدار 

و قهوه در گردش قرار داد .  یقور   نیگذاشت و نگاهش را ب رونی به نظرش خوش آمد . قهوه را ب ییا
 لب گفت :  ری ز امآر

 شه قهوه درست کرد . یم یچکار کنم ؟!چجور  دیحاال با ــ

و   یعدد قور  کیجز  یز ی آنجا چ متاسفانه یکند ول دایبتواند قهوه ساز پ  دیکنکاش کرد که شا  یکم
 :  دیلب غر ری و قند نبود . ز ییچا

 نداره .  یچ یشرکتو . ه نیخدا لعنت کنه ا ــ

قرمز رنگ   یگاز که انبرک  ی لهیکه گذشت کتش را در آورد و به م یزد . کم هی تک ییبه گوشه ا کالفه
و    ختیدرون آن ر عیما یادیز یلی قرار داد و مقدار خ نکیرا در س  یکرد و با وسواس قور  زی داشت آو

را  ستششد . د یکف ها تمام نم یگذشته بود ول یربع  کیبا وسواس تمام شروع به شستنش کرد . 
 .  دیو متعجب غر  دیاش کش ی شانیبه پ

 رن ؟! یعمه ننه ها نم  نیا زمیر  یآب م  یچرا هرچ ــ

 .  دیترس  یپشت سرش شد ، حساب یی متوجه صدا کدفعهی

 . یزد  عیما یل یالبد خ ــ

کند .   یبه او نگاه م ییشد که با لبخند کنترل شده ا یمتوجه خانم جوان  دیپاشنه پا چرخ یرو یوقت
 اش نشاند . یشان یپ  یرو ظی غل یاخم

 . نمیبب  رونی ؟برو ب یخند یشما م  یدار  یبه چ ــ

خودش درست   یبرا ییقهوه ، چا الیخ یدر آشپزخانه را محکم بست و باز به کارش ادامه داد و ب و
سماور در حال قل خوردن قرار داد و   یو رو ختیآن ر ی و آب را رو ختیر یرا درون قور   ییکرد . چا
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 هحول رایمنتظر ماند همان موقع تلفنش زنگ خورد . دستانش را با گوشه کت مارکش خشک کرد ز
زار   شی چرک از سر ورو ینمانده بود وحساب  شی برا  ییشده بود رنگ ورو ختهیآو خیکه گوشه به م ییا
شد   یروشن و خاموش م  لشیصفحه موبا یزد . تلفن را دستش گرفت و به اسم مامان که رو یم

 گفت :  ینگاه کرد . با ناراحت

 آخه مامانم االن وقت زنگ زدنه ؟!  ــ

 کالفه وصل کرد .  و

 جانم مادر ؟!  ــ

 زده گفت :  جانیزد وه یخانم لبخند الله

 .  یپسرم؟! خسته نباش  یچطور  ــ

کم باشه .« و از   شیی :» فکر کنم چا دیلب غر ری را برداشت وز یرفت و در قور  یبه سمت قور   گرشا
 زبان بسته روانه کرد .   ی ر داخل قو  گرید ییدو قاشق چا ییبسته چا

کاناپه جا به جا   یرو  یکنترل شده زد ، متوجه حرف گرشا شده بود کم یخانم با تعجب و لبخند الله
 شد وگفت : 

 گرشا جان ؟! یگفت یز یچ ــ

 .  دیانداخت متعجب پرس  یرنگ نم ییباز نگاه کرد . چا  گرشا

 داره ؟!  ازین  ییخوب چند تا قاشق چا ییچا هیمامان  ــ

را کنترل کند متعجب   شیصدا  نیخنده ب  دیشد یداشت رگه ها یکه سع ی زد و در حال ییا هقهق
 .  دیپرس

 تو پسر ؟! ییکجا ــ

 :  دیغر گرشا

 مامان جوابمو بده ؟! ــ
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 . دیاخمش را در هم کش متعجب

 چکار ؟!  ییخوا یم ییپسرم ؟؟؟ چا ییدونم ! گرشا تو کجا ینم ــ

 حوصله گفت :  یب

 دونم چرا!  یاندازه . نم ی رنگ نم  ختمیکنم چهار پنج تا قاشق سر پر ر یدرست م یی مامان دارم چا ــ

 . دیبه لباسش کش یکرد خودش را کنترل کند دست ی. سع ستادیخانم ا  الله

  دیبا تی ریکه مد ختهیکارخونه بهم ر نقدریا یعنی.  ارهیب  ییواست چا یگفت  یم یخوب به منش ــ
 درست کنه ؟! ییچا

رنگ گوشه آشپزخانه نشست و دستش را    یآب یکیرنگ و رو رفته و پالست یصندل   یکرد و رو یپوف
 گذاشت .  شی زانو یرو

 ؟! یک تی ری . مدر الیخ ی مامان تو رو خدا ب  ــ

 داد زد .  یرا کنترل کرد ول شیصدا

 شده ؟! یپسر ؟! باز چ ییتو کجا ــ

 گفت :  عیو سر ستادیا .ستادهیپشت در ا  یمتوجه شد کس گرشا

 گم . یخونه بهت م امیقطع کنم . م دیمامان من با ــ

 .  دیپرس یخانم متعجب وعصب الله

 صبر کن ...  ــ

 حرف مادرش تمام شود و قطع کرد .  نگذاشت

گرشا   افهیق  یحسن وقت ییدر را باز کردند و داخل رفتند . دا یدیحسن همراه محسن وخانم فر ییدا
از شلوارش در آمده بود   راهنشیرا باال زده بود و پ شیها  نیکنترل شده زد . گرشا آست یلبخند دیرا د

 کرد .  یم  شانیشرک تماشا شنیم یگربه ان هیشب ختهی بهم ر یو با سر وصورت 
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،   ختیر   ییچا وانیل  کیزد  یشسته بود و برق م  یکه حساب  یرا دستش گرفت و در فنجان  کتش
از بند بند   یوا رفت . خستگ ی صندل یراه افتاد . رو ی سمت اتاق حسابدار همراه با دو حبه قند به 

را مزه کرد . ناگهان هرچه خورده بود به   ییرا دستش گرفت و چا وانی. ل دیبار یم شیاستخوان ها
 زد . ادیو فر ستادیدهانش باز گشت .متعجب ا

 ؟!  گهید هیچ نیا ــ

  ییچا یجا مانده و از طرف ییو طعم تلخش هنوز در چا  یظرفشوئ  عیاز ما یادی شد که مقدار ز متوجه
آن نقش بسته است . در   یوجب کف رو کیهنوز کم رنگ و سرد است و  یبا چهار قاشق غذا خور 

و آن خانم حاضر به جواب   یعلمدار  یجان و آقا ییروشن شد و خاطرش آمد که دا ییذهنش جرقه ا
 خواند .  دستشان بود . فاتحه خودش را وانی، ل

 وانیکه ل یو دختر در حال یعلمدار  یو آقا ییکرد و متوجه شد دا ینگاه یموقع به در ورود  همان
 .  ندیآ یدستشان است ، داخل م یکذائ ییاز همان چا ییها

  رید یحساب   یو آبروش را حفظ کند ول   ستیقابل خوردن ن ییآن چا دیجلو رفت و خواست بگو عیسر
 و شروع به سرفه کردن کرد .   دیت کشرا هور ییچا یشد . علمدار 

حسن   ییشد . دا  یعصب یکرد لبخندش را کنترل کند . حساب  یکرد و سع  یجوان به گرشا نگاه خانم
 گفت :  یعلمدار  یرو به آقا

 ! ؟یشد یمحسن چ ــ

 مرموزانه زد و گفت :  یکرد ، لبخند ی به گرشا نگاه  محسن

 . زهر مار ِ ، زهر مار .  ستین ییچا نیجان ا ییدا ــ

 کرد تا مزه کند که گرشا دخالت کرد .  کیرا به لبش نزد ییچا ییدا

 جان نخور .  ییدا ــ

 انداخت و آرام گفت :  ریهمه جلب شده بود . سرش را ز توجه

 .  ییچا نیگه . زهر مار شده ا یمحسن راست م ــ
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 زد و گفت :  ی شخندیحسن ن ییدا

  یذار  ی. چرا نم یرو غسل بد ی. کم بوده سماور و قور  یکرد   زیتر و تم  یگفت حساب  یدیخانوم فر ــ
 هم کرده .  یچه کف نی مزه کنم پس ؟ بب

 زده گفت :   خجالت

 شه .  یشده . نخور که حالت بد م ز ی از حد تم ادیآخه ز ــ

 داد و رو به گرشا مهربانانه گفت :  یدیرا دست خانم فر وانی حسن ل ییدا

 عیبا طعم ما ی. االنم که درست کرد یدرست نکرد ییتو عمرت چا میدون ینداره . ما م  یاشکال  ــ
 بوده اهلل اعلم !  ی مارکش چ هیطرفشوئ

حسن را از دستش باز کرد وکتش   ییدلش گرفت و دستان دا دندیخند یکه م  انشی طرز فکر اطراف از
  شیراه افتاد و راه خانه را پ اده یپ یبا پا ابانیزد . به سمت خ  رونیاز شرکت ب  را دستش گرفت و

 اش را نداشت .  یطرف پرتگاه زندگ   چیگرفته بود . ه زیگرفت . دلش از همه چ

که از قشر خودش نبودند نفس   ییآدمک ها  نیدر ب یپدرش در امان نبود و از طرف یها ادیفر از
 و کار کردن .  یشمرد چه برسد به زندگ یرا هم سخت م  دنیکش

نبود جز محسن  یدر حال راه آمدن است و آن فرد کس یشد که شانه به شانه اش کس  متوجه
 موضع گرفت .  عی. سر یعلمدار 

 کنم .  یبرو سر کارت و اال اخراجت م ــ

 باال انداخت .  ییتفاوت شانه ا ی ب محسن

 پسر خوب . یندار  یحق رأ ــ

محسن را   قهیانداخت و  نی زم یمحسن بود رو انهی که اندازه حقوق ماه خوش دوختش را کت
 و داد زد .  دیچسب

 ؟!  یکن  یکه به من امر و نه ی باش یتو ک ــ
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  یخواست دعوا و جو را آرام کند . ب یداد و م یم ینظر  یدورش جمع شده بودند و هرکس  مردم
 محسن را رها کرد و داد زد . قهیمنطقه  یاهال  الیخ

 .  نمیکارت بب یبرو پ ــ

شد و کتش را در دستش گرفت و به راهش ادامه داد . مردم متفرق شدند و محسن باز پشت   خم
 کالفه پشت سر گرشا داد زد .   یسرش به راه افتاد . با حال

 شاهزاده ؟!  یکن یفرار م تیاز واقع شهیهم ــ

 به سمتش انگشت اشاره اش را گرفت .  یو با حالت تهاجم  دیپاشنه پا چرخ یرو عیسر

 به من نگو شاهزاده . ــ

 را باال انداخت و مغمومانه گفت :   شیابرو یتا کی

رو   نی. ا یذاره تا آخر عمرت حسابدار باش  ی. پدرت نم یحسابدار   یمون یته تهش شش ماه م ــ
گم  یچرا بهت م یدی. پس حاال فهم  میمرمون حسابدارمن و امثال من تا آخر ع یخوب بدون . ول 

 شاهزاده ؟!

 محسن را فشرد و به عقب هلش داد . نهیس یآرام تر شد و با دستش رو یکم

 خسته ام . بخدا خسته شدم . ــ

 مفرح گفت :  یرا باال انداخت ، با حالت  شیابرو یتا کی زد و   یکم رنگ لبخند

 ؟! یناراحت  ییفشوظر عیبا طعم ما  یینکنه بخاطر چا ــ

خنده   نی و ب  دیخند یم  زیشد . محسن ن  لیبر لبانش نقش بست و کم کم به قهقه تبد یلبخند
 رو به گرشا که در حال قدم زدن بود گفت :  شیها

 نخورده بودم . یمدل نیا ییتاحاال چا شییخدا ــ

 :  رگفتیزد و شرمنده و سر به ز یز یر  لبخند
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.   ارهیم یی آشپز واست چا یبقول خودت شاهزاده باش  یدرست کنم . وقت ییخوب بلد نبودم چا ــ
 که .  یدرست کن   ییچا یر  یخودت نم

 زد وگفت :  یکم جان  لبخند

 که نه ، معموال قهوه . ییچا ــ

به نشانه بله زد . محسن شانه به شانه همراه  یمحسن چشم دوخت و پلک  ق یبه چشمان عم  گرشا
 که گذشت کالفه گفت :  ی زد . کم  یم م گرشا قد

 کشه . ی خر کار م نیمطمئن باش فردا دو برابر ازمون ع یجان بهمون رحم کرد ول   ییامروز رو دا ــ

 که در حال رفت و آمد بودند نگاه کرد .  یت یزد و به جمع یلبخند

 ؟!  میگرفت یپس امروز رو مرخص ــ

 گفت :  جانی ه با

 بد رو ؟! ایخبر بد واست دارم . اول خوب رو بگم  هیخبر خوب و  هی ــ

 گفت :  متعجب

 اول خوب . ــ

 .  یخوب کار کن  یلیخ ستمیس  هیبا  یتون  یفردا م ــ

 زده گفت :  ذوق

 جان چه خوب . یا ــ

 شد وگفت :   یاش برزخ افهی ق یکم

 شه .  یاضافه م ستمیس ضی و پنج تا پرونده به علت تعو  ستیکه ب نهیخوب ، خبر بد . خبر ا ــ

 را باال برد .  شیو صدا ستادیاز حرکت ا متعجب

 ؟! یکن  یم  یشوخ ــ
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 بود شمرده شمرده و آرام گفت :  دهیترس یگرشا حساب  تی نها  یکه از خشم ب  محسن

 .  یبد لیتا آخر هفته تحو دیو پنج تا رو با ستیکه اون ب نهینه داداش . بدترش ا ــ

 ماند . رهی و به محسن خ دی راه رفتن دست کش  از

 نبود .   یجالب  یشوخ ــ

 باال انداخت وگفت :  شانه

 وقت داره .  گهیاز من تا دو هفته د یهمون تعداش رو هم من دارم منته ــ

 پرونده ها کجا بود ؟! نیا ــ

شه وپرونده هاش    یشروع م شی فردا مرخصگرفته و از  مانیزا  یاز خانم ها مرخص یک یراستش  ــ
 شه . یم  میتقس هیبق  نیب

 بابا.  یا ــ

 گفت :  یو با خونسرد دیکش شیبه بازو  یزد و دست یگرشا شده بود لبخند یکه متوجه کالفگ محسن

 .  یکن  یحلش م ــ

 گفت :  کالفه

 .  میبرگرد ــ

 متعجب گفت :  محسن

 کجا؟   ــ

 رو فراموش کردم .  لمیو وسا نمیماش میشرکت . بر ــ

 باشه.  ــ

 و گرشا به سمت شرکت راه افتادند .  محسن
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زنگ  یزنگ تلفنش که صدا یاش داخل اتاقش رفت . همان موقع صدا ییبا استکان چا  ایمان
که    F یس یکلمه انگل دنیجهش تلفن را در دستش گرفت و با د کیبود به صدا در آمد . با   یآنشرل

قلبش گذاشت . در اتاق   یشد لبش را به دندان گرفت و تلفن را رو یصفحه روشن وخاموش م یرو
 بست .  شیرا با پا

تخت   یگذاشت . رو رشیتحر زی م یاش را رو ییچا وانیآواژور کنار تختش را روشن کرد و ل  چراغ
 نشست و دکمه اتصال را زد . 

  یکرد رو  ی که مطالعه م  یو کتاب رمانتخت نشسته بود  یپهن به لبش نشست ، رو یلبخند فرهاد
 .   چدیجانانش در گوشش بپ  یبود . منتظر بود صدا شیپا

 جدا کرد . ای دن نیو او را از ا دیچی در گوشش پ ای و خمور مان بایز یصدا

 عشقم سالم . ــ

 داد . یعمر ؛ عمرش را از دست م کی کنارش نبود  هیثان کیخودش فکر کرد اگر   با

 انداخت .  نیدر گوشش طن  ای نگران مان یصدا

 عشقم ؟! ــ
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اش  ی دورگه فرهاد به نگران  ی زده بود . صدا  خی یبه دلش هجوم آورده و دستانش حساب ینگران
 خاتمه داد .

 عشقم ؟! ی سالم خانمم . خوب  ــ

دستش را   دیبار یشده بود و گرما از صورتش م  دیسرخ و سف یحساب شیپهن زد . گونه ها یلبخند
که به بدنش نشسته فرار کند . آرام   ییگرما دیجدا کرد و بلوز بافتش را تکان داد تا شا  ییچا وانیل از

 گفت : 

 ؟!  یچطور  ــ

 آرامش بخش زد .  یکنار تخت گذاشت و لبخند  زیم  یرا رو کتاب

 .  یشنوم عال  یصدات رو م ــ

 زده و خجول گفت :  ذوق

 شم ها .  یمن از خجالت آب م یگ  یم ینجور یا ــ

 قربون خجالت هات بره فرهاد . ــ

از رابطه   یبود که مبادا کس  دهیترس  یشود . حساب یم ک یبه اتاقش نزد ییپا ی متوجه شد صدا ایمان
 با لکنت زبان گفت :  عی اش با فرهاد با خبر شود . سر یپنهان 

 کنم .  ی قطع م ادیداره م یکی فرهـ فرهاد  ــ

 کرد .  زیرا از تخت آو شی پاها متعجب

 !؟یچ ــ

 گفت :  عیبه در چشم دوخت و سر نگران

 خدافظ عشقم . ــ

رنگش پنهان کرد و کتابش را همراه با اتود در دستش   یصورت  یروتخت  ریهمراهش را قطع و ز تلفن
 شد .   انینما یبلند حفظ کند . در اتاق باز و چهره مان ییرا با صدا  شیکرد نکات روبرو یگرفت ، سع 
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 داخل اتاق آمد .  نیریش  یلبخند با

 ؟!  یخواهر  یخون   یدرس م یدار  ــ

؟!«  یچ  دید یم  یزد . از ترس زبانش بند آمده بود با خودش گفت :» اگه مان یلبخند مزحک  ایمان
از رابطه اش با فرهاد با خبر شود . به زور لبانش را کش داد و با   یتوانست فکر کند که مان ینم  یحت

 خش دار گفت :  ییصدا

 . یبله داداش ــ

بود نگاه کرد .   یروتخت  ریبا گوشه چشمش به تخت و تلفنش که ز ا یاتاق را بست و داخل آمد . مان در
برود . دستانش عرق   رونیب هرچه زودتر از اتاق  یکرد که فرهاد زنگ نزند و مان ی با خودش خدا خدا م

 کرده بود و ترس به چهره اش هجوم آورد . 

 گفت :  یکنارش نشست و با نگران  یمان

 ؟  ای مان یخوب ــ

 بود . با لکنت زبان گفت :  دهیترس یشد . حساب رهی خ  یچشمان مان به

 شده ؟! یز یخو خوبم داداش . چ ــ

 باال انداخت ولبخند زد .   ییشانه ا متعجب

 بشه آخه ؟! ینه چ ــ

 .  دیکرد و پرس یبود . رو به مان ی به مان گرشیو چشم د  لشیاز چشمانش به موبا یک یکه  یحال  در

 امروز ؟! رونیب  ینرفت ــ

 شد . رهی از پنجره خ رونی و ب  شی به روبرو یمان

  میرفت ی. بهتر هوا سرده هرجا م میاحوال بود . نشد بر  ضی مهران که حوصله نداشت گرشا هم مر ــ
 .  میخورد  یسرما م

 حالش بهتر شده بود گفت :  یکه کم  ایمان
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 آهان .  ــ

 .  دیخودش بود گذاشت . متعجب و نگران پرس  یپا یکه رو ایدست مان یرا رو دستانش

 . حالت خوبه؟؟؟! ی زد خی دختر چقدر  ــ

 یبه سمتش برداشت و دستش را رو یقدم  یزرد کرد . مان  یبود حساب دهیکه د یاز عکس العمل  ایمان
 گذاشت .  ای مان یشانیپ

 . یزد  خی یحساب  یبگم تب و لرزه ول یتب ندار  ــ

 در آورد .  یدستش را از دست مان  عیسر

 !؟یشه تنها بذار  ینه به خدا خوبم . فردا امتحان دارم م ــ

 وگفت :  ستادیا

 البته . ــ

رفتن از اتاق بود نگاه کرد . ناگهان    رونی که در حال ب یو  به مان دیکش یاز سر آسودگ ینفس  ایمان
 تلفنش زنگ خورد .  

شد و    رهیخ  یآب دهانش را فرو داد و نگران به مان یبرگشت . به سخت ایو به سمت مان  ستادیا یمان
 را در ذهن گذراند .  یبا خودش عکس العمل مان

 کرد .  یبه پا م  امتی ق یمان  حتما

عاشقانه اش با فرهاد افتاد که در تلفنش مانده و پاکشان نکرده ، اگر   یها  جیبه فکر مس  یطرف از
 شود .   یبا خبر م  زیاز همه چ ردی تلفنش را بگ یمان

 .  دیداد نگاه کرد و با تعجب پرس ی شب را نشان م میاش که ساعت نه و ن یآمد و به ساعت مچ جلو

 زنه؟!  یبهت زنگ م هیوقت شب ک نیا ــ

 گفت :  دیایجلو ب گرید یقدم  یاز آن که مان  قبل
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 سارا دوستمه . ــ

 کرد خونسرد باشد ، ادامه داد .  یو سع ستادیباال انداخت . صاف ا ییابرو متعجب

 زنم .  یداشته باشم زنگت م  ازیراستش واسه جزوه ها زنگ زده . گفت فردا قبل از کالس اگه ن ــ

 و گفت :  دیکش  ایمان  یاحساساتش را به بازو قیدست تزر یزد و با مهربان  یلبخند

 . ری .شبت بخ یمراقب باش خواهر  یحساب  ــ

در   یواظب باش تا پسر گفت م  یم شهیزند . هم یم ی ز یاشاره به چه چ یدانست که مان یم خوب
 داد . یمان  لی تحو یمان یپر از استرس و پش  یلبخند ای نکند . مان تیمبتال نشیدام عشق دروغ

کرد . تلفنش را    جکتی فرهاد را ر ع یدستانش با شدت شروع به لرزش افتاد و سر ی محض رفتن مان به
 فرود آمد . نیزم  یزد و رو  هیگر ری از تخت پرت کرد . ناگهان ز یبه سمت

 خدا لعنت کنه من رو . ــ

  یمجال  شی . اشک ها دیکش ییخفه ا  غیرا به دندان گرفت و بالش را به دهانش گذاشت وج   لبش
 شدند .   یم  ریدادند و پشت سر هم از چشمانش سراز ینم  دنینفس کش یبرا

  شیباز سرجا هیگذاشت و با گر لنتیسا یبه سمت تلفنش رفت و رو ایزد . مان یهنوز زنگ م فرهاد
 گفت :  هیگر نی فرود آمد . ب

 ... ی. من رو ببخش داداش  یمن رو ببخش مان  ــ

شد .   یم ر ی چشمه اشکش پا برجا بود و همچنان اشک از چشمانش سراز یساعت گذشته بود ول کی
 که از سمت فرهاد آمده بود نگاه کرد . همان موقع تلفنش زنگ خورد . ییها  جیبه تلفنش و مس

وصل کرد   ای نگاه کرد . مان  یبرف ینگران شده بود به پنجره اتاقش پناه برد و به هوا یحساب فرهاد که 
 وقفه گفت :  یو فرهاد ب 

 .  یُمردم از نگران  یگ یدختر ؟؟؟! نم  ییکجا ــ

 که اشک از چشمانش روانه شده بود گفت :  یرا به دندان گرفت و در حال  لبش
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 ینم گهی گفتم ؟! من د یبهش م یمن چ دیفهم  یم یفرهاد . االن ... االن مان میتمومش کن  ایب ــ
 تونم .

تلفن را قطع کرده بود   ای بود قبل از به حرف آمدنش مان ر ی د یکرد ول لی تحل هیمغزش شروع به تجز در
  ز ی م یکه رو  ییرفت .تمام کتاب ها رشیتحر  زیو به سمت م تختش انداخت یرا رو   لشیموبا ی. عصب

 پرت کرد .  یرا به سمت   یصندل  ی. عصب ختی ر نیی بود را پا

به هم شده بود .  ایفرهاد و مان  دنیشد و مانع از رس یوصلت نم  نیبه ا یگاه راض چیفرهاد ه مادر
انداخت . همان موقع در اتاق باز شد ، مادر و پدر و خواهرش   یفرهاد م یپا  یسنگ جلو شهیهم

را در دستش گرفت و بدون تلفن همراهش از کنارشان عبور کرد . پدرش   ش ی داخل آمدند . پالتو
 داد زد . نگران

 کجا پسر ؟!  ــ

ر شروع به قدم زدن د  یتفاوت به سرما و سوز زمستان ی زد و ب  رونیبدهد از خانه ب  یآن که جواب  یب
 شهر کرد .  یکوچه پس کوچه ها نیب

 

 *** 

 

خورد نگاه کرد و    یکنار تختش که مدام زنگ م یکسل چشمانش را باز کرد و به ساعت کوک گرشا
گوش خراش   یصدا  یول  دیسرش کش یرا رو ی لب نثار سازنده اش کرد و خسته باز روتخت ری ز یفحش

 از فحش بدتر بود . شیبرا یساعت کوک

 ، رو به ساعت گفت :  ستادیا یآورد و به سخت نییا از تخت پار  شیغر کنان پا غر

 چلغوز؟!  یر یم یبخوابم . م  شتریساعت ب هیبار جنبه داشته باش بذار  هی ــ

 اتاقش رفت .  سی به سمت سرو و
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  دهیاتاق را موقتا به حم دیکل دیحد و مرز اتاق کالفه اش کرد با   یب یبه اتاقش بازگشت شلوغ  یوقت
 سر و سامانش دهد .   یداد تا کم یخانم م

 .  دیو غر  دیخورد . دستش را بر سر کچل ساعت کوب یرفت ، هنوز زنگ م   یسمت ساعت کوک به

 .  ن یشدم بب  داریب یزن  یعر م  یسره دار  هینفس بکش  گهیخوب د ــ

 ه کرد .داد توج یصبح را نشان م میساعت که شش و ن  یبه عقربه ها و

 ؟  یکن یم کاری چ نیره سر کار که من برم ؟! بب  یشه م  یساعت صبح پا م نی ا یآخه کدوم احمق ــ

مرتب انتخاب و بر تن کرد .   ی کمد لباسش کت و شلوار  یشلوغ  نیبه ساعت کرد ، از ب  زی ت ینگاه 
 کرد .   شیو شروع به حالت دادن موها ستادیا نهیآ یروبرو

و  دید نهیو به سمت در اتاق رفت . در آخر خودش را داخل آ  دیدست از کار کش قهیاز پنج دق بعد
 خودش زد . یبرا  یچشمک

 . ینشون بد یخود  دیوقتشه پسر . با ــ

مچش را باال اورد و به ساعتش که هفت صبح را نشان   د یپله که رس ن یسمت راه پله رفت ، به آخر به
را   شی. صدا وستیخانم به جمعشان پ دهیمان موقع حم. ه دیداد نگاه کرد به پدر و مادرش رس یم

 صاف کرد . 

 سالم بر اهل خونه .  ــ

 اعصابش جلو آمد . یپاشنه بلند و رو یکه به لب داشت با آن کفش ها یظ یخانم با لبخند غل الله

 !  یشد پیسالم پسرم . چه خوشت ــ

 باال انداخت .  ییکم جان زد و رو به گرشا ابرو یقدمش را برداشت و لبخند نیآخر لی اسماع آقا

 سالم پسرم .  ــ

خانم از تعجب چشمانش را  دهیخانم رفت . حم  دهیکم جان زد و به سمت حم یجوابشان لبخند در
 کردند به گردش داد .  یکه با تعجب نگاهش م لی الله خانم وآقا اسماع نیدرشت کرد و نگاهش را ب
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 گفت :  ییکنترل شده ا یآورد و سمت او گرفت . با لبخنددر  بشیاتاقش را از ج  دیکل

 .  دیرو جا به جا نکن  یز یزحمت چ یاتاقمه . فقط ب  دی کل نیخانم ا دهیحم ــ

 را گرفت .  دیکل عیزد و سر یپررنگ  یخانم لبخند دهیحم

 چشم آقا . ــ

 گفت : کرد و  کیشد . سرش را به گوش همسرش نزد یآب م  لویک لویخانم در دلش قند ک الله

 شه . یمن که باورم نم  ــ

 باال انداخت و آرام گفت :   ییوکنترل شده زد . ابرو  ظیغل یدر جوابش لبخند لی اسماع آقا

 که کرد .  ییها یبه اون در لجباز  نیده باالخره . ا یگفتم اثر م ــ

 را در دستانش گرفت .  لی خانم دستان پهن آقا اسماع الله

 اشتهام باز شده . ی که من حساب میبر ــ

رفتند و پشت سرشان گرشا   یکه بر لب داشتند به سالن غذا خور  یبا لبخند لی خانم و آقا اسماع الله
شد . صبحانه در   ییرایخانم مشغول پذ دهیاش نشست ، حم یصندل  یشد و رو یوارد سالن غذا خور 

سکوت   با دی رس  یبه اتمام م با دعوا شهیبر خالف تصور اهل خانه که هم نبار یشد . ا لی سکوت کامل م
 .   دیبه اتمام رس

 .  دیو دستمال سفره را گوشه لبش کش ستادیصبحانه اش را تمام کرد ا  گرشا

در بهت فرو رفته بود ، چند بار   یکوتاه بر گونه اش نهاد . از خوش ییسمت الله خانم رفت و بوسه ا به
 راه افتاد .  یبه سمت در خروج   زیپلک زد زد . او ن 

را محکم   ل یزد و دست آقا اسماع  یاز سرخوش ییخانم دستش را به گونه اش گذاشت و قهقه ا الله
 گرفت . 

 امروز چه مهربون شده . ــ

 . دیکش ششیلبانش نقش بست و دستش را به ته ر یرو ظی غل یلبخند
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 شه خانم .  یبهترم م ــ

 . شاهللیا ــ

 

 *** 

 

  یکرد . تلفنش را در جا یم  یآرام رانندگ یرفته بود و در راه لغزنده و برف   رونیکه از خانه ب  گرشا
 مخصوص قرار داد و شماره محسن را گرفت و منتظر متصل شدن تماس ماند . 

نان و   یبه لقمه ها ییا تازه تن کرده بود رو به مادر جانش کرد و با خنده اشاره اکه لباسش ر محسن
 آورد زد .  یداخل اتاق م شیگرفت و برا یکه م ییکره و خرما

 ؟!  یمادر جان دورت بگردم پس خودت چ ــ

 اش نهاد و با خنده گفت :  یشان یبر پ ییو بوسه ا دیجان سر محسن را جلو کش مادر

  ی چیبهت ندم تا ظهرم ه یز یترسم چ یشده م رتیدل مادر . تو د زیخورم عز یخودم هم م ــ
 .  ینخور 

 . دی لمس کرد و غر دارانهی محسن را خر یبازو و

 مادر .  یپوست استخون شد نی بب ــ

 پر از مهر بر دستش کاشت .  ییمادر جان را گرفت و بوسه ا دست

 رفتم مادر جون .  یمن تورو نداشتم کال از دست م ــ

 حواله چشمان خوش رنگ محسن کرد .  یجان لبخند مادر

 خدا نکنه گل پسرم .  ــ
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شد   یصفحه روشن و خاموش م  یتلفن توجهشان را جلب کرد ، اسم گرشا رو یموقع صدا همان
 کرد گفت :  یگاه مرنگ مادر جان ن  یکه به چشمان عسل یدر حال یوصل کرد و با انرژ  عیسر

 جانم گرشا ؟!  ــ

 گرفت وگفت :  ی، انرژ  یآن همه انرژ  از

 !؟ییسالم پسر ِگل . کجا  ــ

 را بست .  راهنشیرو به مادر جان زد و دکمه آخر پ  یلبخند محسن

 خونه ام .  ــ

 کن واسم .  جیآدرستون رو مس ــ

 زد وگفت :   یاز سر خوش ییقهقه ا محسن

 چشم .  ــ

را باز   اطی رفت و در ح  اطی. به سمت ح  دیرا پوش  شیساعت کفش ها  میرا فرستاد و بعد از ن آدرس
 کرد .  

  نیداخل ماش  عیسر داد و سر یاز سر خوش ییبرف به سمت محسن پرت کرد و قهقه ا  ییگلوله ا گرشا
  عیبود . سر دهینشست . محسن خنده اش را کنترل کرد . با آن گلوله برف ِ سرد خواب از سرش پر

 گفت :  دیخند ی را بست . رو به گرشا که م یمن ینشست و کمربند ا نی داخل ماش

 ؟!  یکن یبه نفع پدرت کار م  ی. دار  دی. خواب از سرم پر یبد  یلیخ ــ

 باال انداخت و راه افتاد . ییا شانه

 .  نمیتا بب ــ

 

 *** 
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فرصت داشتند تا داخل بروند .   قهی. تنها دو دق  دندیاز گذر سه ربع ساعت به شرکت رس بعد
دکمه را زدند .   عیو سر دندیرا در دستشان گرفتند و به سمت آسانسور دو شانیها فیک شانیهردو

  هینثا یدر آسانسور باز شد و هردو داخل رفتند و طبقه شانزدهم را فشردند . س قهیدق کیبعد از گذر 
 آمد .  کتری زد و نزد یلبخند پهن شانیجان به هردو یی. دا دیفرصت داشتند که آسانسور رس 

 پسرا ؟! دیبا هم اومد ــ

 ناراحت گفت :  محسن

 جا موندم .  سیامروز خوابم برد و از سرو ــ

 که به مکالمه شان گوش سپرده بود گفت :   یمتعجب در حال  گرشا

 ؟! دیدار سی مگه سرو س؟یسرو ــ

 آمد و با خنده گفت :  کیحسن نزد ییدا

  هیبق  یول ییایتا شرکت ب  نتیبا ماش یتون  یقانون منعت کرده و م  نیاحتشام از ا یخداروشکر آقا ــ
 دارن .  سیسرو

 را باال انداخت .  شی ابرو یتا کی متعجب

 چه جالب .  ــ

 مزاح گفت :  با

 من و محسن بشو . سی سرو ایخوب تو ب  ــ

 شد . انیگونه اش نما یپررنگ زد. چال رو یلبخند

 چشم حتما . ــ

 حسن گفت :  ییو رو به دا  دیخند زی ر زی ر محسن
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 شد .  سمیجان امروز گرشا من رو آورد . در اصل سرو ییدا ــ

 کرد وگفت :  یمصلحت  یاخم ییدا

 ها . یاز من جلو زد چیه کیمحسن  ینامرد  یلیخ ــ

 را باال آورد . دستانش

 هم واسه شما . یک ی. اون  میتسل ــ

 گفت :  یو جد دیرا در هم کش شیها اخم

واال  نمی سر کارتون بب دیبر دی؟! زود باش  دیکن یم  یوقت کش  دیشما دوتا جانور من رو به حرف گرفت ــ
 زنم واستون . یم بت یغ

 یمخصوصشان رفتند . گرشا غمزده و ناراحت به پرونده ها یها شنیو محسن به سمت پارت گرشا
که  یدرست کند ؟! در صورت  ی و پنج پرونده را کِ  ستیشد و ماتم گرفت که آن ب رهی خ  زشیم یرو

  روزیاش که از د ییچا وانیرا روشن کرد . چشمش به ل ستمش یاز اکسل نداشت ، س  یاصال معلومات
 آورد . رونشی محسن از فکر ب یتامل کرد . صدا روزیپهن زد و به د یافتاد ، لبخند  مانده بود

 ! ؟یر یبگ ادی نمی بار واست جدول بچ  هی  ییخوا یداداش م ــ

 را به محسن داد .  شیبرخواست و جا  یصندل  یرو از

 .  ستین  یاگه زحمت ــ

 نشست و با لبخند گفت :  عیسر محسن

 .  ینه جانم چه زحمت  ــ

 اشاره زد . یبا چشمک و بدجنس  ییچا وانیبه ل و

 دم .  یدرست کردنم حتما تو سه جلسه بهت آموزش م ییچا ــ

 .  اوردی خودش ن یبه رو یاز طرز صحبت و فکر محسن خنده اش گرفت ول گرشا
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 درست کردن رو بلدما .  یی. چا زهیچ ــ

 کنترل شده زد وگفت :  ییا خنده

 . ید یبه خوردمون م تکسیوا ی؟ دفعه بعد یبه کشتنمون بد  ییاخو یم ــ

 ؟!  هینه جانم کشتن چ ــ

 .  دیرا به شدت در هم کش  شیبرنامه اکسل را باز کرد و رو به گرشا کرد و اخم ها محسن

باز   ینگرفت  ادیدم  ی م حیبهت توض کباریکنم .  یبهت رحم م  یس یبچه فکر نکن پسر رئ نی بب ــ
 دم .  یم  حیتوض

 . رو به گرشا که ماتش برده بود گفت :  دیخند  زیر و

 بدم .  ح ی تا واست توض نیبش اریب  یصندل هی! ؟یهست یپس منتظر چ ــ

  شنشیبود را در دستش گرفت و به سمت پارت  همانیمخصوص م ی گوشه سالن که صندل یصندل  تک
 آمد و رو به محسن گفت : 

 ؟!  یکردرو جا به جا   یبگه چرا صندل ادین ییدا ــ

شد و ماوس را در دست گرفت .   رهیخ  توریباال انداخت و به صفحه مان ییشانه ا الی خ ی ب محسن
 که درست کرده بود را بست و مجدد برنامه را اجرا کرد . یقبل  یپنجره ها

   page layoutقسمت که زده   نیو از ا یکن  یم کیکل   Aو  1ستون  یبگه . رو یز ی فکر نکنم چ ــ
تا به   یکن  یاز راست به چپ هست رو انتخاب م  یصفحه بند نهیکه گز shet right-to-left نهیگز

  جو دونه دونه داخل ستون ها کاال رو در  یرفت بر نخور   یکه موقع چاپ ناکجا آباد م روزیمشکل د
 راحته .  یل ی. خ یزن  یم یو....  اعمال جمع بند  یکن یم

 تمام و تعجب رو به محسن کرد .   یهمراه با گنگ زبان ینگاه

 تمام !  ــ

 به گرشا کرد و غر غر کنان گفت :   ینگاه متعجب
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 ؛ گلوم خشک شد از بس حرف زدم . گهیآره د ــ

نه ! آرام دهان خشکش را   ای اوردی و مردد ماند که حرف دلش را به زبان ب دییرا به هم سا  انگشتانش
 به حرکت در آورد و رو به محسن گفت : 

 !  یبه خدا چکار کرد  دمیمن نفهم ــ

 لب نشاند .  یرو  یالی خیب  یاز رو  ییکالفه شده بود خنده ا یکه  حساب محسن

 !  هیبه چ یاکسل چ دمینفهم  وتریکامپ یاشکال نداره من خودم هم هنوز بعد از پنج سال مهندس ــ

 راه افتاد و بلند گفت :  رونی به سمت ب و

تا   یآماده کردم استفاده کن روزیمشترکه و واست د یکه داخل فضا  یستیاز اون ل یتون یفعال م ــ
 !؟یدار  لی م یز یخودم . چواسه  ارمیب  ییخوام چا ی. من م افتهی دستت راه ب

 مشترک را باز کرد و ذوق زده گفت :  ینشست و فضا یصندل یرو

 فعال نه . ــ

باز کرد و شروع به زدن اعداد و ارقام و رو   عیکرد . سر یم  ییچشمانش خودنما  یآماده شده جلو لیفا
کوک   فشی ک  یکرده بودند ، کرد . حساب یدار یکه از آن ها کاال خر ییشرکت ها ینوشت حسابدار 

 کرد .  لی خودش پنج پرونده تکم الیشده بود . تا ظهر به خ 

 

 *** 

 

 ولوو کرد . یصندل  یخودش را خسته رو محسن

 روباه پسر؟!  ای یر یش ــ

 حواله اش کرد وگفت :   یزد و چشمک  یلبخند



 را سرد بنوش   تییچا

94 
 

 . پنج تا پرونده زدم . ریش ــ

 گرشا رفت . ماوس را از دستش گرفت و گفت :  زی و به سمت م دیباال پر  شیابرو یتا کی

 . نمی بب ــ

شد و   یم دی ناام دشیگفت حتما ام یماند . اگر م رهی کرد دو دل به گرشا خ یپرونده ها را بررس یوقت
 به جز گفتن نداشت . حرفش را مزه کرد وگفت :  ییچاره ا یزد  ول یدر جا گردنش را م

 . یکرد  یکر کنم فرمول رو دستکار . ف  یداداش تمام جمع ها رو خراب زد ــ

 :  دیغر یعصب

 ! ؟یگ یم یدار  یچ ــ

 آورد وگفت :  ن ییرا پا شی صدا یکم

حساب ، حسابشون    نیدور با ماش هیآخر سر  شهیگم که . هم یداداش آروم باش .من از خودم نم ــ
 کارت .   یپ یو بر  یشه که بزن یکار خودت سخت م ینجور یکن ا

 رفت .   یاز اتاق حسابدار  رونی و ب ستادهی ا یصندل یاز رو کالفه

گرشا مشغول به درست کردن پرونده   شنیحسن متعجب به سمت محسن که حال سمت پارت ییدا
 ها بود آمد .

 ؟! رونی شده بود که زد ب  یپسر باز چ نیا ــ

 حسن گفت :   ییکه خنده هم به لبش آمده بود رو به دا یزده درصورت  غم

 از اول بزنه . دیکه بهش آماده دادم خراب کرده . االن با یفرمول ــ

 محزون بود گفت :  دیکش یکه گرشا م  یاز زجر  یحسن که خنده اش گرفته بود و حساب  ییدا

  نمی. من برم بب یحسابدار  ادیپسر که گفته ب نیتو ا دهید یاحتشام چ یدونم آقا یبخدا من نم  ــ
 کجا رفت ! 
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 حسن زد . ییدا یو حس انسان دوست  یبه مهربان یلبخند محسن

 باشه .  ــ

 ها شد .  لیمشغول درست کردن فا و

 شد رفت . با خودش زمزمه کرد .  یم یبه پنجره قد یحسن به سمت ته راهرو که منته  ییدا

 کنم گرشا خان .  داتیپ  نجایهرروز ا گهیفکر کنم د ــ

 ییقدم ها  یآلوده شهر چشم دوخت .صدا یبود به منظره هوا یکالفه و عصب  یکه حساب  گرشا
که   ی. کم  ستی آرام ک یقدم ها نیا یصاحب صدا ندیعقب گرد نکرد تا بب  یتوجهش را جلب کرد ول

 انداخت .  نی حسن در گوشش طن   ییدا ییگذشت صدا

 هم کرده توله سگ . ینگا نگا چه اخم ــ

تر   کیحسن دستانش را در هم گره کرد و نزد ییزد . دا ی شده بود و دم نم  رهیبه همان نقطه خ   گرشا
 شد .

 کنه . ی. عزا گرفتن نداره که پسر . محسن درستش م ادی م شیپ ــ

 زد و گفت :  یزهرخند

 . ستمی کاره ن نیمن ا ــ

 شد .   رهیاز شهر خ ییزد . به نقطه ا یشانه گرشا گذاشت و لبخند کم جان  یحسن دستش را رو ییدا

کاره   ن یلقمه نون مجبورن ا ه یبه خاطر  ی کاره نبودن ول نیا یحسابدار  یکدوم از بچه ها چیه ــ
 باشن . 

لبش نقش   یرو یواقع  یجان بود . لبخند ییحسن و منظور حرفش فکر کرد . واقعا حق با دا ییدا به
 حسن گفت :   ییبست . رو به دا

 .  یکن یقانع م عیها . آدم رو سر ی کارت رو خوب بلد ــ

 از درد سر داد وگفت :  ییحسن قهقه ا ییدا
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 .  ستین یز یمن رو قانع کرده . قانع کردن شما جوونا که چ   یعمره زندگ هیپسر  ــ

 و سرش را کج کرد . دیو دستش را گوشه لبش طبق عادت کش دیخند

 جان .  ییها دا یبه من بدهکار  ی وگرافی ب هیعجب .  ــ

 هلش داد . یالن حسابدار حسن دست گرشا را گرفت و محکم به سمت س ییدا

 ! ؟ییخوا  یم یوگرافی ب ست یاز رئ  یکش یبرو پسر . خجالت نم ــ

 و گفت :  دیخند  زیر  زیر

 نده . و یخوب اصل بده . ب ــ

 .  دیو غر دیرا در هم کش شی حسن اخم ها ییدا

 دم ها .  یم یعوض اصل بهت اضافه کار  ــ

 کرد دستانش را باال آورد وگفت :  یکه خنده اش را کنترل م یو در حال  ستادیا صاف

 .  سی . عفو کن جناب رئ میتسل ــ

 کرد وگفت :   زیرا ر  چشمانش

 .  نمیپسر ؟! برو سر کارت بب ستی ن  یکاف  یوقت کش ــ

رفت ، متوجه شد که محسن مشغول درست کردن آن   شنشیدلچسب به سمت پارت یتبسم با
 ونده را دستش گرفت و رو به محسن گفت : است . پر  ییکذا یپرونده ها

 .  لیکردم رو سر آقا اسماع یم زشی ر زی شد ر یاگه م ــ

لبش نقش بسته بود و گرشا حرف دلش را   یرو  طنتیپر از ش یشخندیکه ن یو در حال ستادیا محسن
 کرده بود گفت :  انیب

کنه ؟!  یم  تی شرکت اذ نیا یچقدر پرونده ها یدون یم چیها . ه ید یم ادمونیکار  یدار  قیرف ــ
 پرونده ها . نیکرده ا رشیحسن . پ  یینمونه اش دا
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 شد .  رهیاش آزاد نشست و به محسن خ  یصندل یو رو دیخند

. اسمم رو   ست ینکردم اسمم گرشا ن زیر  زیپرونده ها رو ر  نیاز ا یکیماه اگه  نی من روز آخر ششم ــ
 .  لهیذارم جم یکنم م یعوض م

 آرام تر گفت :  یزد که توجه همه جلب شد . با لحن  یدر سالن ساکت حسابدار  ییقهقه ا محسن

 خانم . لهیمبارکه جم ــ

 بلند گفت :  یی خودش رفت و با صدا شنیبه سمت پارت و

  ایروباه  ای  یر ی ش نمیبب   نیبچ حی رو با فرمول صح  هیکنم بق یاون پنج تا پرونده رو من درست م  ــ
 .  لهیجم

کرد   یحساب جمع و ضرب را اعمال م نی کامل دست به کار شد و هر بار با ماش اطیگرشا با احت نباریا
 تا مبادا کارش چند برابر شود ... 

 

 

 چهارم  فصل

 

به دو هفته در   کیکه االن نزد نیداد . فکر ا یدلشوره امانش نم  یخوش بود ول  یحساب  احوالش
  یاش شده بود ول یدلگرم  ردیبگ اد یبه نحو احسن را   زیشرکت پدرش موفق شده همه چ یحسابدار 

خوب   زیقرار است همه چ یی.گو د یکش یرا م  یبود که انتظار خبر خوب بیو غر  بیعج   یته دلش حس
 .  دیایخبر داد که خانه شان ب   یگرفت و به مان متیبود ، آن را غن دهیشود . روز جمعه رس 

رفت و    رشی تحر زی و به سمت م ستادیسپرد . ا یتاک ساعت گوش م  کیاتاقش نشسته بود و به ت در
را باز کرد همان موقع پنجره   الی لپ تابش را بعد از دو هفته به شارژ زد و روشنش کرد . مرورگر موز

اتاق   خلدا یبا انرژ  یباز شد . همزمان در اتاقش باز شد و مان   شیبرا  twinstrangers.net تیسا
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 یبرا یدیتواند بهانه جد  یم تیسا  نیدانست که ا یمهران وارد شد . گرشا م ز یو پشت سرش ن  دیپر
 مزحک زد .  یکرد خونسرد باشد لبخند یکه سع  یدر لپ تاب را بست و در حال عیپدرش بشود . سر

 داخل ! دیخبر اومد  یبچه ها چه ب ــ

نزد . مهران متعجب جلو آمد و    یحرف یشد ول  رهی کرد و متعجب به او خ زیچشمانش را ر یکم  یمان
 گفت :  جانی به اتاق مرتبش چشم دوخت . با ه

 که !  نیمثل ا یپسر آدم شد ــ

 تخت نشست و رو به او گفت :   یسر داد و رو ییقهقه ا یحرف مهران ، مان  از

 که ! نیمثل ا یادب شد یپسر تو هم ب  ــ

 حواله اش کرد .  یو چشمک  دیخند  زیر و

 موضع گرفت .  عیخجالت زده زد و سر یکه متوجه منظور بد حرفش شده بود لبخند مهران

 نداشتم . ینه جونم من منظور بد ــ

دانست که اگر ناگهان مهران در لپ تاب را باز کند   یرا م  نینشست ا رشی تحر زیم  یصندل یرو  گرشا
کند ؛ که   یافتد و بازخواستش م یبه جانش م  یحساب  لیشود و آقا اسماع  یفاتحه اش خوانده م

 چاق کرده .  تیبرا ینترنت یدردسر ا یو مان ستین مانی که در خور اسم خانوادگ ی ده یانجام م یکار 

 نشست و متعجب گفت :  یکنار مان  مهران

 ؟!  نجایا میما چرا نشست ــ

 زد و گفت :   یرو به مهران چشمک یمان

 !؟یداداش چه خبره قرار دار  ــ

 بود گفت :  دهیرا در هم کش شیکه اخم ها  یو در حال دیغر مهران

 آخه قرار گورمو دارم ؟! ــ
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  ینم زیگرشا که ماندن را جا  برد . یلذت م  یکه رو نرو مهران برود حساب  نی . از ا دیخند زی ر یمان
به لپ تابش بود گفت   شیاز چشم ها یک یکه  یو کت تکش را دستش گرفت ،در حال  ستادیدانست ا

 : 

 بچه ها ؟! میبر ــ

 :  دیدور نماند ، به سمتش رفت و غر یز ی چ یمان نی ب زی از چشمان ت یمتوجه گرشا نشد ول مهران

 ؟! میبه مامانت بگ  یترس  یم یداخلش دار   یز ی چ یلمیلپ تابو . نکنه ف یپسر خورد ــ

 به هم فشرده اش گفت :  یدندان ها ری زد و آرام از ز  ی مان ی. گرشا محکم با لگد به پا دیخند  زیر و

 فهمه ؟! یببندم حاال مهران م  ای یبند یم ــ

شود .   یبد م یحساب  شیبرا ندی بدر لپ تاب است که اگر مهران ب یز یاش افتاد که چ یدو هزار  یمان
 ناراحت گفت :  یدندان با حالت ری نطق نکرد و به راه خروج از اتاق ادامه داد و آرام رو به او از ز

 داخلشه ! یخاک به سر   یزایدونستم چ یزودتر . من چه م یزد  یم یحرف  هیخوب  ــ

از اتاق   عیسر  زیچشم دوخت و با چشمانش به خروج از اتاقش اشاره زد . خودش ن  یچپ به مان  گرشا
 گذاشت .   بشی را داخل ج  دشیزد و در اتاق را قفل کرد وکل رونیب

باال انداخت    یی. شانه ا دینرس  ییا جهی به نت یکرد تامل کرد ول  یکه گرشا م  ییمتعجب به کارها  یمان
 شد .«  یبچه جن نیلب گفت :» بسم اهلل باز ا ریو ز

 رفت .  کشیبا خودش خنده اش گرفته بود ، نزد  یکه از حرف زدن مان ی در حال مهران

 فکر کنم وقتشه ؟! ــ

سر داد که   ییزده ، مهران قهقه ا یکه مهران چه حرف   دینفهم یکرد و حت یم  ری س یگر ید یایدن در
 از ترس به خودش آمد .  یمان

 .  آروم تر کمی. دمیترس شعوریشتر ِ ب  ــ

 رو به گرشا کرد و با خنده گفت :  مهران
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 پسره باز عاشق شده ؟! نینکنه ا ــ

راحت و دلش قرص   الشیکرد . حال خ دنیتفاوت باال انداخت و شروع به خند یب  ییشانه ا  گرشا
  شرتیدردسر درست کند . دستش را به ت شیتا برا ندیب  یداخل لپ تاب را نم  گر ید یشده بود که کس

 و رو به گرشا گفت :   دی. مهران خند د یکاله دار گشادش کش

 شاخم رسما در اومده . نمیب  یدارم از شما دوتا م  ییزایچ هی ــ

 به نشانه تمسخر زد ، گردن و چشمانش را چپ کرد و گفت :  یپوزخند یمان

 ده .  یم ری ش تریده ل  یکه روز  چارهیب  ونیاون ح نیع  یتازه شد ــ

 از رو نرفت و در جوابش گفت :  مهران

 !؟یگ ی م یاز همزادت دار  ــ

رادار مغزش فعال شد که گرشا داخل لپ تاب به چه  عیبه سرفه افتاد و به گرشا چشم دوخت سر یمان
. گرشا   دی کش شیشدن برا مانی مشغول بوده ، رو به گرشا کرد و با چشمانش خط و نشان پش یکار 

 پلکش را به هم چسباند و بلند رو به مهران گفت : 

  میشر بپا کنه نذاره بر دهیوضع من رو کنار شما دوتا ند نیتا باز اسمال جون با ا میداداش زود بر ــ
 مثل هفته قبل .  رونیب

 راه افتادند .   یخروج  سه به سمت در هر

 خانم را مخاطب قرار داده بود توجهشان را جلب کرد .  دهیکه حم  یدر حال  ل یداد آقا اسماع یصدا

 خانوم گرشا کجاست ؟! دهیحم ــ

بود گوشه مانتو اش را گرفت و خودش را با آن مشغول کرد . آقا    دهیترس  یکه حساب یدر حال  دهیحم
 زد .  ادیا تکان داد و باز فرداخل دستش ر یپرونده ها لیاسماع

 گرشا کجاست ؟!  ــ

 آرام گفت :  لیجلو رفت و کالهش را از سرش برداشت و پشت سر آقا اسماع یکم
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 ؟  یزن یشده ؟! چرا داد م یز ی . چ نجامیبابا من ا ــ

مدت مشغولشان بود خورد . متعجب  نیکه ا ییبرگشت چشم گرشا به پرونده ها  لیآقا اسماع یوقت
 دستش را دراز کرد .

 بابا اون پرونـ...  ــ

که   ییپوستش نشست . دستانش را باال آورد و به جا یرو   یقیتمام نشده بود که سوزش عم  حرفش
رفت   یم  یکه از خشم صورتش رو به کبود  لیزده بود گذاشت و غمزده به آقا اسماع  یلیپدرش س 

 کرد .  ینیدهانش گذاشت و ه یو دستش را رو دیسر رس چشم دوخت . الله خانم

 زدن باال برد و رو به گرشا داد زد .  ادیفر یتمام قدرتش را برا لی آقا اسماع 

 . رونیمن ب  یمصرف . گمشو از خونه  ی. ب  یمصرف یب هیاحمق . تو  ــ

و مهران   ی کرد . مان  نکرده بود فقط نگاه ل یتحل هیکه افتاده را تجز یکه هنوز اتفاق یدر حال متعجب
 شوکه شده بودند . یحساب 

  یهوا سکندر  یپرتش کرد . رو ی گرشا را گرفت و به سمت در خروج یجلوتر آمد و بازو لی اسماع آقا
را   لی نشست و دست آقا اسماع نیزم  یو با التماس رو  دیخورد و به خودش آمد . الله خانم جلو دو

 گفت :  هیدر دستانش گرفت و با گر

 ؟! یکن  یم ینجور یباهاش ا یشده ؟! چرا دار  یقربونت برم من . چ  ــ

 و داد زد . دیکش رونی دستش را از دست الله خانم ب لی اسماع آقا

 الله . یندار   ییمن جا یخونه  یتو هم تو یکن تشیاگه حما ــ

و به سمت راه    ختی را داخل کوله اش ر  لشیساو یو به سمت اتاقش رفت . تمام ستادیصاف ا  گرشا
 . ستدیزد باعث شد از حرکت با لی که آقا اسماع یادیپله رفت . فر

. من عمرم رو،   یر  ی م یبر  ییخوا یم  یبعد هر گورستون ید یرو م نتیماش ر ی دزدگ موتی کجا؟! ر ــ
مثل تو که داره شرکت رو تا مرز   یاقتی ل یخوش گذرون و ب   ونیح هیدم به خاطر  یپولم رو هدر نم

 بره .   یم یورشکستگ
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 مملو از بغض گفت :  ییکرد .با صدا یم هیکه گر یو در حال  ستادیا لی آقا اسماع یخانم جلو الله

 ؟!  لیبرخورده اسماع نیکرده که مستحق ا کاریآخه چ ــ

 اد زد .گوش خراش د ییگرشا پرت کرد و با صدا یپا یکه دستش بود را جلو ییها پرونده

شده .  ختهیاز حد پول به حساب شرکت ها ر شیآخر سال شرکت رو خراب بسته . ب یحساب ها ــ
  ینم دهیجوره بخش چیاشتباه ه نیهوا رفته و ا یشرکت رو هی. تمام سرما هیشرکت رو به ورشکستگ 

 شه .

 دخالت کرد . هیگر نیجلو آمد و قبل از به حرف آمدنش الله خانم ب متعجب

که اشتباه نکنه .   ارهیقول داده دل گرشا رو بدست ب یکه داد  یمحسن در برابر پول یتو گفت یول ــ
 کنارشه .  یرو . گفت  یاون بلده حسابدار  یکنه . گفت  ی داره چکار م نهیحواسش به گرشا باشه و بب 

 و متعجب جلو آمد . دیدر هم کش را شی اخم ها گرشا

 شناسه ؟!  یمامان ، بابا محسن رو م ــ

 فرو داد .  یآب دهانش را به سخت لیشد . آقا اسماع رهی خانم متعجب به گرشا خ الله

 زد :  ادیفر

 شناسه؟! چرا بهش پول داده ؟! حرف بزن ! یمامان بابا محسن رو از کجا م ــ

کرده بود . جلو آمد و غمزده دست گرشا که به شدت از   را گم  شیدست و پا یخانم حساب الله
 را گرفت .  دیلرز یم  تیعصبان 

 ... نی بب ــ

 و داد زد . دی کش رونیرا محکم از دست مادرش ب  دستش

 مامان . جوابمو بده ؟! نینه ، تو بب  ــ

 دخالت کرد و جلو آمد .  لی اسماع آقا
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 به صالح خودتون بوده .  میکرد ی. ما هر کار  یسر مادرت داد بکش یتو حق ندار  ــ

 زد .  ادیپرت کرد و فر لیرا سمت آقا اسماع نیماش ریدزدگ  موتیر  گرشا

 .  گهیو ثروتت تو سرت بخوره راحتم بذار د نیماش ــ

ره زد و  اشا یمان  یبه سر تا پا لی کرد گرشا را به آرامش دعوت کند . آقا اسماع   ی جلو رفت و سع یمان
 گفت : 

 پدره . یب نیمثل ا  یولگرد یبا سگ ها یولگرد  اقتتیل ــ

 ادیکه فکش منقبض شده بود از ته دل فر یدستش را مشت کرد و با تمام وجود در حال یعصب گرشا
 زد .

 بابا .  ــ

را فرو   شی و بغض گلو ردیبگ دهیکه شده را نشن  ینیکرد توه یو سع ستادیگرشا ا یغم زده جلو یمان
 بدهد . آرام گفت : 

 گرشا .  میبهتره بر ــ

 قدم تند کرد . رونیبه سمت ب  یحرف   چیه یب  گرشا

 شد .  لیآقا اسماع  کیخم شد و کوله گرشا را در دستش گرفت و نزد یمان

نره . اگه من ولگردم   ادتیرو  نی ا لیآقا اسماع میپدر . امثال من سگ ولگرد خدا دار یامثال من ب ــ
 سگم منت . ، اگه من

 به سقف زد و ادامه داد :  ییا اشاره

 . یخبر  یکه از خدا ب ییکشم نه تو  یرو م یمنت در خونه اون باال سر  ــ

 و ادامه داد : دیکردن کش  زیبه نشانه تم لی دستش را گوشه کت آقا اسماع و

پسرت هم کنارت نموند   ی؟! حت یکن  یافتخار م  یدار  یکنم تو به چ   یمن به ولگرد بودنم افتخار م ــ
 پدره .  یب یشه ک  یکه مشخص م نجاستی. ا
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 زد .  ادیداد و فر رونی ب  قیدستانش را مشت کرد و نفسش را عم لی اسماع آقا

 . رونیگمشو از خونه ام ب  ــ

 مزحک گفت :  یقرار داد و با لبخند لشیشانه عمو اسماع یجلو آمد و دستش را رو مهران

 . یعمو . دمت گرم عمو جان . از فرهنگ و ادب جلو زد نیآفر ــ

که رد   نیزم یملحق شد . گرشا رو یزد و به جمع دونفره گرشا و مان  رونی ب شی عمارت بزرگ عمو از
 از برف داشت ولو شد و غمزده گفت :  یکم

ش خسته شدم . من احمق رو بگو دلم واسش سوخت . نگو سر کرده پدر جانم بوده . نگو همه ا ــ
 خوره . ی بوده تا من باهاش رفاقت کنم . حالم از همه شون بهم م لمیف

انداخت و هزار تکه اش کرد . همه جا را   نیکه گوشه سالن بود را زم  یگلدان بزرگ یعصب  لی اسماع آقا
 .   ختیبهم ر یحساب 

 از خانه رفت .   رونیب  یبه همراه مهران و مان  گرشا

سوار شد و کمربند را بست . مهران   زی بلندش رفت و در را باز کرد گرشا ن یشاس  نیبه سمت ماش یمان
 به سمت خانه اش رفت .   یمختصر  یبا عذر خواه

 گفت :  یکرد و رو به مان  یزده به کوچه نگاه غم

 که افتاده رو باور نکردم .  ییکدوم از اتفاقا چیهنوز ه ــ

 : محوشده بود آرام گفت  شی که به روبرو یدر حال  یمان

 منم . ــ

 گفت :  هیگر نی ب یباز کرد . مان  یمان یزد . گرشا غمزده آغوشش را برا هیگر ری ز کدفعهی و

 .  ستیپدرم ، بابا باال سرم ن   یامروز بعد از چند سال حس کردم ب ــ

 خش دار گفت :   ییو با صدا دیرا گوشه چشمش کش دستش
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 خوام .  ی من از طرف پدرم معذرت م ــ

 . دیلرز یمردانه م شی کرد و شانه ها یم هیبلند گر یمان

 .  یکس چی. ه ایکه بابا رفته اون دن یمدت نیشه . ا  یداداش . داداش گرشا باورت م ــ

 سرعت گرفت .  شیو نفس ها د یهق امانش را بر هق

.   مهیهنوز پدرم حام ی، ول  یباشم . ول یآدم عوض هی دی پدر . من شا یبهم نگفته بود ب یکس چیه ــ
 . ستمیپدر ن  یاون رو کنارم دارم . من ب  ی. ول ستیدرسته ن

 را صاف کرد و از او جدا شد .  شی که اشک صورتش را پر کرده بود صدا گرشا

نکنه   یکه ازت عذر خواه یزد . تا وقت  یاون حرفو بهت م دیمن نبا ی. بابا قمیرف  یستی پدر ن یتو ب ــ
 گردم.  یبر نم  یخونه لعنت نیبخشمش و به ا ینم

 هیشد . گر  یاز دستش منحرف م نیماش یچشمانش تار بود و هر از گاه یجلو  یراه افتاد ول  یمان
 .«  ستمیپدر ن یکرد :» من ب یلب زمزمه م ریداد . غمزده ز  یبه او نم  دنینفس کش یبرا یهنوز مجال

زده بود ، مدام  هیکت  نیبخار گرفته ماش شهیسرش گذاشته بود و سرش را به ش  یدستش را رو گرشا
 نیگاه ا چی را امروز دعوت نکرده بود ه یکرد . اگر مان  یپدرش فکر م   زیآم نیو توه زی ت یبه حرف ها

 دانست .  ی اتفاق شوم م نی. خودش را مقصر ا دیشن یحرف ها را از پدرش نم 

که در  نینمانده بود . ا یباق  شیجز بغض برا یز یشده بود و چ  یخال کبارهی، ته دلش به   یمان اما
  یسرخ کرده بود و از هر کار  یل یکه تا االن صورتش را با س نیسن کم پدرش را از دست داده بود . ا

 یم  کطرفیها را  نیآورده بود ، همه ا یخانواده اش خرج  یحالل داشته باشد برا یکه در آمد
  یکرد :» من ب یم در دلش زمزمه مداد و مدا یترازو قرار م  گریرا در سمت د یپدر  یگذاشت و کلمه ب 

 .«   ستمیپدر ن

 ترمز زد و رو به گرشا گفت :  یدر خانه شان رو  یجلو

 .  یداداشم به خونمون خوش اومد ــ

 کم جان و پر از حسرت زد .  یلبخند
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 خونه تون .  امیتونم ب یبعد از اون حرف نم  یخوام  ول یداداش من معذرت م ــ

 را زد و داخل رفت .   نگیپارک موت یرا فعال کرد ور نی ماش یقفل مرکز  یمان

 !؟ییچرا تو معذرت بخوا  ــ

 را باال آورد .   شیصدا متعجب

 خونه ات؟!  یبر  یمن رو م  یکن یتو در رو قفل م امیتونم ب یگم نم یمن م ــ

 لب گشود . یشد . مان رهیخ   یپهنش نشست . منتظر به چشمان مان یشانه ها  یرو دستش

  یرو نم یمعن نیا یول   یدونم چقدر با پدرت مشکل دار   ی. خوب م  دمینشن یز یمن از سمت تو چ ــ
 .  یهتل بمون  ایده که بعد از اون حرف بذارم مسافر خونه 

 کم جان زد .  یرا در دستش گرفت و لبخند  یدست مان  گرشا

 .  یش  ینم  مونیدم پش ی.قول م ق یرف  یبا مرام  یلیخ ــ

 .  دیاعتماد کش قیگرشا به نشانه تزر یرا به بازو  گرشیدست د یمان

 . میگ یکه پدرت زد نم یراجع به حرف یز ی هم چ ای. به مامان و مان نییپا  میبر ــ

 انداخت وگفت :  ر یرا ز  سرش

 من بازم شرمنده ام . ــ

 :   دیغر یمان

 .  یناسالمت یگه شرمنده . خجالت بکش مرد تو غرور دار  یم یه ــ

 

 *** 
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  یمانتو وشال  عیکرد و متوجه حضور گرشا در خانه شان شد . سر ینگاه رونینجره اتاقش به باز پ ایمان
 :   دیو لبه تختش نشست و غر دیپوش

 چکار داره ؟! نجایپسره ا نیا ــ

شروع به تکان خوردن و بال زدن کرد .  ییتکان خوردن پروانه ا هیشب  یز ی چ  ایدلش دلشوره  در
آمد   یخوش و بش از سالن م یدانست چه در وجودش اتفاق افتاده . صدا   ینم قایخودش هم دق

در قالب  رهیبر لب داشت . دستش را به دستگ  یکه لبخند یبه سمت در رفت در حال عیو سر ستادیا
 کرد .

  یرو یو عصب  عیدر را رها کرد و سر رهیتگو قرمز رنگش محو شد ، دس ییقلوه ا یاز لب ها لبخند
 :   دیتخت نشست و با خودش غر

 ؟!  یهم واسش درست کن ییچا  یبر   ییخوا یخانوم؟! م ایمان یچ گهید ــ

را از آن  شی اش را باز کرد و موها ییپرت کرد . کش مو ییرا از سرش برداشت و گوشه ا  شالش
دستش گرفت و دور انگشتانش   یی. تکه مو دیکش نشانی اسارت نجات داد و دستش را نوازشگرانه ب

 . دیچ یپ

  شیلب ها یفکر کردن با حالت تهاجم یکه گرشا او را تا خانه رسانده بود فکر کرد . بعد از کم  یروز  به
. با   ستادیرا باال بست و شالش را سرش کرد و ا ش یحرکت موها کیهم فشار داد و با  یرا رو

 گفت :  دوارانهیانگشت اشاره رو به در اتاقش تهد

 دارم واست گرشا خان . پسره پررو .  ــ

 شد عزم رفتن کرد .  یکه به سالن ختم م یباز کرد و به سمت راه پله کوچک عیاتاق را سر در

 

 *** 
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کم جان زد . هنوز هم  یدوخت و لبخند یمان یمیصم  یچشمش را به دور تا دور خانه کوچک ول  گرشا
خانم به محض   هیرفت . فخر  یچشمانش رژه م یکه افتاده بود جلو  یو اتفاق ش یساعت پ کی
رفت   کیشد . نزد  یمتوجه غم چشمان مان عیسر یلیپررنگ زد و خ یلبخند یگرشا همراه مان  نیدید

 گفت :  یرانو با نگ 

 ؟! ی کرد هیپسرم تو گر ــ

  عیسر  یل یخ  یخانم چشم دوخت . مان  هیزد و به فخر یچرخپاشنه پا  یگرشا جلب شد رو توجه
  یبه چشمان کس میگاه عادت نداشت موقع دروغ گفتن مستق چیچشمانش را از مادرش گرفت ه

و منتظر   دیرا در هم کش شیگذاشت و اخم ها  یچانه مان ریخانم دستش را ز هیبشود . فخر  رهیخ
 . دیرا در هم کش  شیاخم ها یداد و با نگران یرا به سمت خودش چرخ  یمان ورتجواب نماند و ص

 ؟!  یقراره باز دروغ بگ  ــ

 خانم فاصله گرفت .  هیاز فخر معترضانه

 .  ستین یز یمامان دروغم کجا بود .چ ــ

 خانم به سمت گرشا لبخند زد .  هیفخر

 خوش آمـ...  ــ

نقش بسته بود   دشیصورت سف  ی که رو یدست یتمام نشده بود که متوجه صورت گرشا و جا حرفش
 تمام به سمتش رفت .  یماند و با نگران  رهی پلک زدن به او خ یشد . ب

 شده؟!   یپسرم تو بگو چ ــ

انداخت و انگشتانش را در هم قالب کرد و به خودش ناسزا گفت که چرا به   ریزده سرش را ز   خجالت
دخالت   عیگرشا شد سر یکه متوجه خجالت زدگ یگوش کرده و به خانه اش آمده . مان یحرف مان 

 کرد .

 مدت مهمونمونه . هیمامان راستش گرشا  ــ

 ه به سالن آمد . شد معترضان  یبود و متوجه حرف مان ستادهیپله ا نیآخر یکه رو ایمان
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 !؟یکن  یچکار م  یمعلومه دار  چیداداش ه ــ

 یسقف هرچند برا کی ری نبود که با گرشا ز یدلش راض  یو از طرف   دیترس یاز گرشا م یحساب  یطرف از
 رسا گفت :  ییبا صدا  ایو رو به مان دیرا در هم کش شی اخم ها یکند . مان یزندگ یمدت کوتاه 

خونه شوهرته که   یکارو کن  نیا یتون  یکه م یی. تنها جا  یروشن کن   فیواسه من تکل  یتون یتو نم ــ
 اونم اگه اجازه بده . نه خونه برادرت . 

 گفت :  یکرد انداخت و رو به مان  یکه با خشم نگاهش م ایمختصر به مان ینگاه  گرشا

 .  ستین  نجایمن ا یداداش خواهرت حق داره جا ــ

 گفت :  یو با نگران ستادی اگرشا  یدخالت کرد و جلو عیخانم سر هیفخر

  یرو مطمئنم . ول  نی. ا یکن یم  فیواسه خاله تعر ی. اگه دوس داشت یینجایدونم چرا ا یمن نم ــ
 .  یبر   نجایدم که از ا یاجازه رو بهت نم نی و من ا ییا بهی غر نجایوقت فکر نکن ا چیه

 دخترش نگاه کرد و ادامه داد : ایبه چشمان مان زی ت یل یخ و

دوست داشت مهمون به   شهیشه . هم یپسرم . مطمئنم روح عباس هم شاد م یمون  یم نجایهم ــ
 .  ادیخونه اش ب 

 کرد گفت :  یگذرا م ینگاه  ای که به مان ی زد و ناراحت و غمزده در حال یلبخند کم جان  گرشا

 آخه ... ــ

 :  دیرا گرفت و غر یخانم دست مان  هیفخر

 تا ناهار آماده بشه . دیاستراحت کن کمیاتاق  دی پسر؟؟؟همراه گرشا بر یواستاد  نجایچرا ا ــ

 شد گفت :   یاش حس م ی که مهربان ییخانم داد و با صدا هیفخر  لیپررنگ تحو یلبخند

 .  یممنونم خاله . محبت کرد یلیخ ــ

همراه گرشا به سمت راه   یچشم غره رفت . مان یزد و به مان  یخانم در جوابش لبخند کوتاه هیفخر
 پله راه افتاد و داخل اتاقش رفت .  
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 :   دیرا گرفت و با خودش به سمت آشپزخانه کشاند و غر ای مان یخانم بازو هیفخر

کرده ؟! کار االن   یرفته گرشا چقدر در حقمون خوب ادتی ؟؟؟یکن یم کاریمعلومه چ چیدختر ه ــ
ها رو   نیکدوم از ا چیاگه گرشا نبود ه یدون یم چی. ه میکه دار ییاخونه و دار  نیبرادرت و ا

 م؟ینداشت

 به هم فشرده اش گفت :  یدندان ها ری و از ز دیکش  رونیخانم ب  هیدستش را از دست فخر ایمان

 . ییا گهید زیدست و پا کرد نه چ یکار واسه مان هیمامان بس کن . اون پسر فقط  ــ

 . دیرا به شدت در هم کش شی خانم اخم ها هیفخر

  ی. کار  یکن  ینم یاحترام یب ای  ن ی. به گرشا توه هیدخالت نکن تو کار بق یدون ینم یز یچ یوقت ــ
 هم نکرده باشه اون مهمون ما که هست . 

 خانم گفت :  هیرنگشان نشست و رو به فخر دیسف یناهار خور  ز یم  یصندل  یرو غمزده

 . ادی پسره خوشم نم نی مامان آخه من از ا ــ

 لبش نقش بست و آرام گفت :  یکنترل شده رو  یلبخند

 دختر؟! ادیکه خوشت نم یمگه قراره باهاش ازدواج کن ــ

هوا تکان داد و چشمانش   یرا رو گرش یدستش را به کمرش زد و دست د کی  یو عصب ستادیا عیسر
 کرد .   زیرا ر

 مامان؟! یچ گهی. د یوا یوا ــ

  یشده بود به سمت خروج یعصب  یحساب   ای. مان دی خند زی باال انداخت و ر  ییخانم شانه ا هیفخر
 گفت :  دییسا یکه به هم م ییدندان ها  ری آشپزخانه رفت و از ز

 امان از دست تو مامان . امان از دستت .  ــ

 

 *** 
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 در اتاقش را باز کرد ورو به گرشا لبخند زد . یمان

 . یبه اتاقت خوش اومد ــ

 . دیکنترل شده زد و انگشت شستش را به گوشه لبش کش یلبخند رشاگ

 اتاق خودته که ! نیــ ا 

 را به داخل اتاق هل داد .  گرشا

 حاال از تو هم هست داداش . ــ

 گردنش را شکست .  یبه خودش داد و قلنج ها  یو تکان ستادیداخل اتاق صاف ا  گرشا

 ! ؟ید  یرو بهم م  دشیکل یگ  یبا افتخار م  یعنی ــ

 تختش نشست .  یسر داد و رو  ییا قهقه

 که . یکنه خبر دار  یم  اهتیخانم با جارو س هی. در قفل بشه فخر میقانون ها ندار نیما از ا نجایا ــ

 نشست و گفت :  یمان کنار

 خوبه .  ــ

 وگفت :   ستادیا عیشد و سر ره یبه گرشا خ  متفکرانه

 .  میتخت بخر هی میپاشو بر ــ

 ، با خنده گفت :  ندیرا گرفت . مجبورش کرد بنش  یو دست مان ستادیا گرشا

 خوابم . یم نی زم یخواد من رو  یتخت نم ــ

 . دیرا در هم کش شیها اخم

 .  یش یداداش چوب خشک م ــ
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 گذاشت .  یمان یپا یرا محکم رو دستش

 شم داداش.  یــ نم 

کوله را دستش گرفت و لپ تابش را از   عیشد . گرشا سر  رهی گردنش را کج کرد وبه گرشا خ یکم غمزده
 گفت :  طنتیآن خارج کرد و با ش 

 دارم .  یچ نی بب ــ

 :   دیغر یمان

 ! تهیسراغ اون سا یبر   ییخوا یتو رو خدا . نگو باز م ــ

 داد و گفت :  لشیتحو یساختگ یاخم

 کرده بودم. افت ی در غامیخبره فکر کنم پ چه نمی. بذار بب  یتو تروخدا مان  ــ

  شیپا یرا دستش گرفت و روشن کرد . در لپ تاب را باز کرد و آن را رو رانسلشیمودم همراه ا گرشا
 گذاشت . 

 شروع شد .   ییخوب . ماجراجو ــ

 کرد وگفت :  کیکنجکاو شده بود ، خودش را به گرشا نزد یمان

 به نظرت من هم همزاد دارم؟!  ــ

 و گفت :  دیخند  زیر  زیر

 آره دراکوال .  ــ

 گفت :  شیخنده ها  نیکنترل شده ب یگرشا زد و با اخم یشانیبه پ   یمحکم یگرگ کف

 مرض.  ــ

  یشدند . متعجب رو به مان  انیهفت نفر نما شیزد و برا  کیکل امیصندوقچه پ  یموقع گرشا رو همان
 گفت : 
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 پسر من چقدر همزاد دارم . ــ

 هل داد و لپ تاب را از دستش گرفت .   گریرا به سمت د  گرشا

 .   ادنی؛ اوه اوه داداش چقدر ز نمی بب ــ

 .  دیکش یلپ تاب را از دست مان باز

 ؟! نمشونیبذار بب  یکن  یپسر چکار م  ــ

به گرشا بود قفل شد .   هیصورتش شب یتمام اجزا قیدق ق یاز همزاه ها که دق یک ی  ینگاهش رو یمان
 رو به گرشا گفت :  یبا ذوق زدگ 

 . هتهیچقدر شب  نیپسر ا ــ

 صفحه لپ تاب گذاشت و ادامه داد . یانگشت اشاره اش رو وبا

. معرکه  دییا گهیهم د هیزده نود وپنج درصد شب تمیسا نی . بب دیرد شد  نتریدستگاه پر ری از ز یانگار  ــ
 اس .

 فت : زد و گ  یدست مان یرو  گرشا

 . نمشیبردار دستتو بب ــ

 گفت :  یبار متعجب پلک زد و رو به مان چند

 نداده؟!  لمیعکس خودم رو تحو  ــ

 کرد .  زیشد وچشمانش را ر  رهی متعجب و حق به جانب به گرشا خ یمان

 !؟یر ی بگ  ینجور یشاپ عکس ا یکاف  یبا کت و شلوار رفت  یها . آخه تو ک  یزن  یخنگ م قیرف ــ

 باال انداخت و گفت :   ییشانه ا متعجب

 دونم .  ینم ــ
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به  یرا گرفت ، چنگ  یکرد . گرشا سر مان کیکرد و سرش را به لپ تاب نزد  زیچشمانش را ر یمان
 . د یکرد و غر شیزد و از لپ تاب جدا شیموها

 رسما .  یپسر لپ تابو خورد  ــ

 دست گرشا زد . یرو محکم

  یم ییچه خودنما پایشاپ . محصول سا یاز پشت پنجره کاف نیها رو بب نی. ماش هیرانی ا یکیاون  ــ
 کنه .

 کرد و گفت :  یگذاشته بودند نگاه  لشانیصفحه پروفا یکه با حجاب عکس رو   یبه دو خانم  متعجب

 .  انیم یرانیدوتا خانم هم ا نیبه نظرم ا ــ

 زده دستانش را به هم زد .  ذوق

 ! ؟یهمه همزاد دار  نیخودمون ا  رانیتو ا یعنی ــ

 را ماساژ داد .   شیبه گردنش که درد گرفته بود داد و مهره ها یتکان گرشا

 یهم انگار  ی کی هست عکسش . اون  فلیکنار برج ا یک یباشن . نگاه اون  یرون یفکر نکنم همه ا ــ
 وسط قطبه .

 چانه اش گذاشت و متفکرانه گفت :  ریدستش را ز یمان

 کرد؟!  داشونیشه پ  یبه نظرت چجور م ــ

 وگفت :  دیمنزجر کننده در هم کش یرا با حالت شی اخم ها گرشا

 منگل .  نیمب ــ

 و با حالت چندش ناک گفت :  ستادیا یمان

 الی خ یمنگل رو ب  ن ی. مب میخودمون حلش کن میرو بخون  تیسا نیقوان میبر  ای . ب قیرف  الیخ  یب ــ
 سلـ لـ لـ ا  ا ا م م کنه . یپشت خط بمون دیدو ساعت با
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خانم داخل آمد .  هیدر لپ تاب را بست و فخر عی موقع دو تقه به در اتاق خورد گرشا سر همان
  شیابرو یتا  کی لپ تاب بسته شده بود نگاه کرد و  یو گرشا که هردو دستشان رو یمتعجب به مان 

 لپ تاب بود گفت :  یش روکه نگاه یمتعجب در حال  یرا باال انداخت . با لحن 

 شام حاضره .  ــ

دوتا   نیدر بود با خودش گفت :» ا رهیدستگ یکه دستش رو یاز اتاق رفت و پشت در درحال  رونی ب و
 کردن؟!« یم کاریچ

 . دیعرق کرده اش کش  یشانیدستش را به پ یمان

 .میترس یهم م نجا یکه اسمال جون بفهمه ا میدیاز بس خونه تون ترس ــ

شد و داخل اتاق برگشت . با    رهیساکت خانه خ یو در اتاق را باز کرد ، به راهرو  ستادیا متعجب
 تعجب گفت : 

 !د؟یبه نظرت مادرت فهم  ــ

 متفکرانه گفت :  یمان

 شام حاضره ! نیی ایفکر نکنم ! نه .گفت ب ــ

 سابقه سر داد .  یب  ییقهقه ا ناگهان

 مرگ ِ گرشا شک کرده بهمون .  ــ

 : د یتخت نشست و دستانش را در هم قالب کرد و غر یرو یمان

 . دی گم نفهم  ی؟! م یگ یم یدار  ی.چ  یکن یشک م زیتو به همه چ ــ

 خنده گفت :   نیتوانست خنده اش را کنترل کند . ب  ینم

 پسر االن ظهره . مادرت گفته شام حاضره . صد در صد شک کرده . ــ

 . دیدرش شک کرده خند اش افتاد و متوجه شد که ما یکه دوهزار  یمان
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 . نمیب  یبد بد م یها لمیف میکنه ها . االن فکر کرده دار ینخند اتاقمون رو جدا م ــ

 کرد .  دنیشروع به خند کدفعهیشد و  رهی خ یدرشت به مان  یسکوت و چشمان با

 ؟! ادیبه من م زایچ نیپررو ؟ آخه ا ییخوا یهم از من م لمیف ی!؟ تعارف ندار  یچ گهید ــ

 .  ستادیو ا دیخند یمان

 فکر نکرده .  ییا گهید یزایتا به چ میبر  ای؟! ب  ادیب دیمگه با ــ

 :  دی شده بود غر  یکه متوجه منظور ِ بد ِ مان گرشا

 پسر .    یحال بهم زن   یلیخ ــ

 .   دیخند  زیر  زیور

 کرد گفت :  یکه لبخندش را کنترل م  یخم کرد و در حال میکمرش را به نشانه تعظ یمان

 تعارف ندارم که . ی از خودته داداش . من تو حال بهم زن یحال بهم زن ــ

چانه  ی. اخم کرد و دستش را متفکرانه رو  ستدیرا مجبور کرد صاف با  یسر داد و مان ییقهقه ا گرشا
 اش گذاشت . 

 بهت وصله؟! یز ی چ یپسر تو فنر  ــ

 حواله گرشا کرد . یچشمک  شیخنده ها نیو ب  دیخند یمان

 ؟! یدار   ازشیچطور؟ نکنه ن  ــ

دانست که اگر دم دست گرشا برسد ، حتما گوش   یرفت . خوب م رونیو از اتاق ب  دیبدجنس خند و
 در اتاق را محکم گرفت تا گرشا نتواند باز کند .   نیهم یشود برا یم یحساب  یمال

 داد زد : دی خند یشده بود و م  یعصبان  یکه حساب  گرشا

 . یدر رو مان  نیباز کن ا ــ

 .  یکن  یفنرم م یب  ییایآخه باز کنم م ــ
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که   ی. مان  دیکوب یدر ادامه داد . با مشت به در م رهیدستگ دنیکش  نییسر داد و به پا ییقهقه ا گرشا
 بود و نگران به او دهیپر رونیشد که دوان دوان از اتاق ب ای ناگهان متوجه خواهرش مان دیخند یم

شد   رهی به او خ مامزحک و دندان ن  یدر برداشت و با لبخند رهیدستش را از دستگ عیکرد . سر ینگاه م
. 

خوردند و   واریبه د شانیخورد و هردو  ی؛ محکم به مان دیپر رونی در را  به شدت باز کرد . ب گرشا
 به وجود آمد .  وار یاز برخوردشان با د یبلند یصدا

 کرد خنده اش را کنترل کند . یبا انزجار گرشا را از خودش جدا کرد و سع یمان

 ؟! یفنرم کرد یآخرش ب دیچشم سف ــ

 را محکم گرفت . یسر داد و گردن مان ییا خنده

 وله . نمونیاله ب نمونیفهمه ب  یمامان م یگ یاز خود عقب مونده ات هست . از بس م ریتقص ــ

 کرد اشاره زد .  یگرد شده نگاهشان م یبا چشمان  ایاز راهرو که مان یباال انداخت و به سمت ییابرو

 ها ؟! یبه اطراف نگاه کن  یموقع زحمت نکش هی ــ

 : دینبود ، غر یکس چیکرد که ه یفاصله گرفت و به سمت چپش نگاه یاز مان  عیسر

 من رو؟! یمسخره کرد ــ

 سمت راست اشاره زد وگفت :  به

 نه . ــ

 شد .  رهی کرد خ یکه با خنده نگاهش م   ایبه مان  یو نگاه دیچرخپاشنه پا  یرو  گرشا

 کنه که .  یخاله جون فکر م  یعنی.   یبود که من و مان  نی نبود که گفتم ها . منظورم ا یمنظورم اون ــ

 :   دیغر یمان

 !؟یگ یم  یچ ی فهم یپسر م ــ
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 : دیاش غر دهیبهم چسب یدندان ها ریزد و از ز   یمزحک لبخند

 نه جان تو .  ــ

 گفت :  ایو رو به مان  دیخند

 !ن؟ییپا  میبر ــ

کرد و   یبا خبر شود رو به مان هیخواست هرچه زودتر از قض  یمتعجب شده بود و م یکه حساب  ایمان
 باال انداخت .  ییابرو

 !  دیکن یرو پنهون م  یز یچ هیشما  ــ

 را گرفت و به سمت راه پله رفت .   ایمان  یباال انداخت و بازو ییابرو

 !ه؟یچ ینه خواهر پنهون کار  ــ

 داشت گفت :  یکه قدم بر م  یپشت سرشان راه افتاد و با خوش غر غر کنان در حال گرشا

 ؟! یپسر احمق چرا الل شد ــ

 

 *** 

 

از   یشدند ول شانیچهار نفره کوچک داخل آشپزخانه نشستند و مشغول خوردن غذا زیسه سر م هر
قاشق و چنگالش را   یگذشته بود . مان ییا قهیخانم در امان نماندند . ده دق هی فخر زیت  ینگاه ها ریز

 در داخل بشقاب رها کرد و رو به مادرش گفت : 

 ها؟!  یکن یغذا رو کوفتمون م یدار   ینجور ی؟! ا یبپرس ییخوا یم  یز یمادر چ ــ

  انداخت . باال  ییو ابرو دیبه شالش کش  یخانم صاف نشست و دست هیفخر

 دارم بپرسم؟!  ینه جونم . چ ــ
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 گفت:  یخانم معترضانه رو به مان هی. فخر  ستادیتمام شده بود ا شیکه غذا گرشا

 رفت واسه گرشا بازم غذا بکشم . ادمی  یحواسمو پرت کرد ــ

 به گرشا کرد و ادامه داد: رو

 بازم واست برنج بکشم .  نی گرشا جان بش ــ

 کم جان به او زد .  یخانم شده بود لبخند هیمشکوکانه فخر یکه متوجه نگاه ها گرشا

 خاله جان . دست شما درد نکنه خوشمزه شده بود . رشدمیمن س ــ

 رو به گرشا زد .  یز ی را فراموش کرد و لبخند محبت آم  زیخانم همه چ هیفخر

 نوش جونت پسرم .  ــ

 رفت .   نمن یت سالن نشهل داد و به سم شیاش را سر جا یصندل   گرشا

 سرش را جلو آورد .  یخانم کرد وکم  هیرو به فخر یمان

 چه وضعشه؟! نیپسر مهمونه . ا نیمامان ا ــ

از آشپزخانه  یی، به گوشه ا دی را در هم کش شیخانم دستانش را در هم قالب کرد و اخم ها هیفخر
 ماند .  رهیخ

 مگه چجور نگاه کردم؟! ــ

 . دییرا به هم سا  شیدندان ها یمان

 مامان . ــ

 کرد . زیچشمانش را ر یاز دستش رفت و رو به مان  امان

 نگاه کنم؟!  نجوری، به نظرت حق ندارم ا نیاون موقع اومدم اتاق دستپاچه شد ــ

کرد و او در   بشیغرشانه نص ینگاه یخنده زد . مان ریدهانش گذاشت و پق ز  یدستش را رو ایمان
 درشت گفت :  یه مادرش با چشماننطفه خفه شد ،  رو ب
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 .  میدیترس ینشونم داده بود . اومد تیسا  هی چارهی! ب ؟یکن یفکر م یدار  یمامان چ ــ

 رفت وگفت :   نکی ، بشقابش را دستش گرفت و به سمت س ستادیبا خنده ا  ایمان

 ؟! یتیمامان ازش بپرس چه سا ــ

 گرفت :  ای به سمت مان یبا حالت تهاجم   یو چنگال دی غر ی. مان  دیخند  زیر و

 شما .  یپا م ایمان ــ

  یداد و در حال ی مان لی تحو ظیغل  یداشت خنده اش را کنترل کند اخم  یکه سع یخانم درحال هیفخر
 زد ، گفت :  یموج م شی که رگه خنده در صدا

 گه ! یخوب راست م  ــ

 ر غر کنان گفت : شد غ  یکه از آشپزخانه خارج م یو در حال   ستادیا یعصب یمان

 مامان امان از ذهن خرابت  .  یوا ــ

که تبسم بر لبانش نقش بسته بود رو به   یدر حال ایخنده زدند . مان ری همزمان ز ایخانم و مان  هیفخر
 خانم کرد .  هیفخر

 .  ایکرد  یبد نگاه م یل یخ  شییمامان خدا ــ

 

 *** 

 

جابه جا شد و تلفن   نمنیرنگ داخل سالن نش  یکاناپه صورت یاز رو یمان  دنیبه محض د  گرشا
 . ستادیشلوارش قرار داد و ا بی همراهش را داخل ج

 ؟!  رونیب میبر   ییایم دیدلم پوس ــ
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خنده   یبا رگه ها شیکه صدا یکرد . در حال دنیکرد و شروع به خند یپشت سرش را نگاه یمان
 شده بود غر غر کنان گفت :  ختهیآم

 نه؟!  ای میرب  ییایم ــ

 اش را فرو داد .  خنده

 .  میبر ارم یب  چییبرم پالتو و سو  ــ

 چسبه .  یم  یرو ادهیپ  هی.هوا برف میبر ادهی. پ ستین  ازین چییسو ــ

 .  نجامیا گهید هیباشه . چند ثان  ــ

 شد .   رهیخ  یسالن رفت و به منظره برف  یقد یو گرشا به سمت پنجره ها دیبه سمت راه پله دو یمان

به سمتش قدم   ستادهیکه تنها کنار پنجره ا دیگرشا را د یآمده بود ، وقت  رونی که از آشپزخانه ب ایمان
.  دیرس  ی. قدش به زور تا سر شانه گرشا م ستادیکه مردد بود پشت سرش ا یتند کرد و در حال

 ت داد . حنجره اش را که از استرس خشک شده بود به حرک

 گرشا آقا .  ــ

داشت از  یبرگشت و به چشمان خوشرنگش چشم دوخت . سع   ایبا لبخند به سمت مان  گرشا
  بایچشمانش حرفش را بخواند . مردمک چشمانش از استرس به لرزه افتاده بود . چشم از چشمان ز

 کرد گفت :   یم زی را آنال ایکه صورت مان  یداشت . در حال  یوخمورش بر نم

 جان ؟! ــ

که گرشا به زبان آورده بود به جانش نشست . حرف از خاطرش رفت و   ی زد . جان یلبخند کج  ایمان
او در ذهنش   یبای فقط لبخند ز دیخواسته بگو یچه م اوردی هم فشرد تا بخاطر ب یچشمانش را رو

 گرفت .   یشکل م 

همانگونه در سکوت   ای کرد مان ی آرزو م  یطرفغرق شده بود و از  ای مان یرایصورت گ  ییبای گرشا در ز 
 هر دو را از حسشان خارج کرد .  یمان ینگاهش کند . صدا

 گرشا ؟!  میبر ــ
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 کرد .  یحرکت نگاه م ی، ب  دیباال پر شی ابرو یتا کی متعجب

داخل دستش فرو   شی به خودش داد و دستانش را مشت کرد . ناخن ها یدر دلش فحش آبدار  ایمان
رد شد و به    یاز کنار مان عی. سر د یکش ی دست از کارش نم یکرده بود ول جادیا یدرفته و سوزش ب

تخت پرت کرد و به فکر فرو رفت و بالش را دستش گرفت   یسمت اتاق خوابش رفت . خودش را رو
 در پرت کرد . سمتو به 

 ؟!  نجایا ی. آخه چرا اومد یپسر ِعوض  ــ

شده   رهیخ  ز یاز م ییکه به گوشه ا یو با خودش شروع به صحبت کرد . در حال دیاز تخت خز نییپا
 بود گفت : 

 بگه؟!  ینکنه بره به مان  ــ

 چانه اش گذاشت و چشمانش را به سقف دوخت .   ری زانو نشست و دستانش را متفکرانه ز  چهار

 .  ستیاونقدرام احمق ن ــ

 گفت :  شیو تشو ی. با نگران  ستادیگاهش کرد و ا هیچانه برداشت و تک ری را از ز دستش

 کنم . ی گه . اگه نگفت اسممو عوض م  یگه . بخدا م یره م  ینه م یییآ ــ

 شروع به متر کردن اتاق کرد.  متفکرانه

 .  گهی؟ قمرالملوک خوبه ؟ خوبه د یذار  یم یمثال چ ــ

 شد .  رهیو به در خ  د یرا در هم کش شیو اخم ها ستادیحرکت ا از

؟! اگه  یکن ی و اسم واسه خودت انتخاب م   یزن  یکه با خودت حرف م یخل شد ؟یچ گهیخوب د ــ
 تو سرش . تمام . یزن  یرفت گفت با گلدون م 

 تختش نشست .  یرو

 گه . یگه مطمئنم نم  یمدت کنار هم بودن نگفت . حاال بگه ؟؟! نم نیا ــ
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 *** 

 

 و به راه پله اشاره زد . ستادیگرشا ا یروبرو یمان

 باز ؟!دعوا شد  ــ

 آرام گفت :  یفکر کرد . با لحن  ایزد و به چشمان مان یکج  لبخند

 .  دمینفهم ــ

 وگفت :  دیخند

 ! ؟یخواهرمون بهت خورد الل شد  یداداش؟ باز ترکش ناسزاها ی؟ خوب  ویچ ــ

 . دیرا در هم کش شیها اخم

 !؟یاومد یعه ک ــ

 و گفت :  دیگرشا را به سمت در ساختمان کش دست

داده قندت   ر یجون کم بود دخترشم بهت گ ی. فخر   یواست بخرم روشن ش جیآب هو میبر  ایب ــ
 افتاده .

به خودش آمد    یشد وقت یم دهی کش  یعروسک کوک نی کرد و همراهش ع  ینگاه م  یبه مان متفکرانه
 ر بود تا او در خانه را ببندد و به او ملحق شود .بود و منتظ ستادهیا یخانه مان یوسط کوچه روبرو

راه افتادند ،   یبعد ابانیخ  یفروش وهی شروع به قدم زدن کردند و به سمت آبم  یبرف  یدو در هوا هر
 شد .  کیبه گرشا نزد یمان

 .  یرو ادهیپ میبر   یگ یزدم اون موقع تو م خی بخدا . تو خونه از سرما  یپسر خل  ــ

در حال آمدن بود نگاه کرد و خودش را    یبنز   نیکه ماش شیداشت به روبرو  یکه قدم بر م یحال  در
 .  ردیشکل نگ  یتا تصادف دیکنار کش 
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 نداشتم .  ن یآخه حوصله ماش ــ

که از همان اول هن و هنش در   یگرفته نشود و در حال  ری ز  نیکنار رفت تا توسط آن ماش زی هم ن یمان
 :  دیآمده بود غر

خونه   میمسخره بود . برس یرو ادهیپ  نیشستم . بهتر از ا یداشتم . خودم پشت فرمون م من  یول ــ
 .  میشد یآدم برف 

 دوخت .  یبه مان انهیعقل اندر سف  ینگاه

 واست خوبه. یآورد  یراه برو ، چرب  ــ

و داخل لژ   دندیرس  یفروش وهیداشت . به آبم یغر غر کنان همراه گرشا شانه به شانه قدم بر م  یمان
دادند و منتظر آماده شدن سفارششان   یبستن جیرفتند . سفارش آب هو یفروش  موهیآب  یخانوادگ 

 ماندند .  

 بود ، گفت :  انی حرفش نما نیکه رگه خنده ب یدر حال گرشا

 ؟  ید یسفارش م یبستن  جیآب هو یر  یسردمه م یگ  یپسر م ــ

 را باال انداخت .  شیگرشا داد و جفت ابرو ها  لیتحو یز یر  لبخند

 .  یرو  ادهیپ  نیکنم از ا مونتی؟! حاال مونده تا پش یکجاشو فکر کرد ــ

 

 *** 

 

 افتاده .  نشانیداد که چرا آن اتفاق ب  یبود و به خودش فحش م ریهنوز با خودش درگ ایمان

پشت خط است . وصل   یکس توجه به آن که چه یدر آمد به سمتش رفت و ب  لشیزنگ موبا یصدا
 کرد .

 بله؟! ــ



 را سرد بنوش   تییچا

125 
 

 شوکه شده بود ناراحت گفت :  ای عکس العمل مان نیکه از ا فرهاد

 !؟یخوب   ایمان ــ

 حوصله گفت :  یب

 خوبم .  ــ

 زد و گفت :  یکم جان  لبخند

 خدا روشکر .من هم خوبم .  ــ

 .   ردیبگ دهیداد سکوت کند و متلک فرهاد را نشن حی ترج  ایمان

و چال لپش حک شده بود . باز دستانش را مشت کرد و به   شیبای فکرش گرشا با آن لبخند ز در
  یادیفکر کرد . به عشقش ، به فرهاد که اصرار ز دیرس  یبه گوش م  یکه از فرد پشت خط  ییصدا

 ازدواج با او داشت .   یبرا

 : دلخورانه گفت   فرهاد

 ! ی ستیشده ؟؟ تو خوب ن یز یچ ؟؟؟ی زن یحرف نم   ایمان ــ

 و گفت :  ستادیا نهیآ یروبرو

 نشده ؟! یفرهاد هنوز مادرت راض ــ

مادرش از ازدواجشان است .  یت یبابت نارضا  ایمان یکم جان زد و با خود فکر کرد که دلخور  یلبخند
 گفت :  عیسر

 روز ها .  نی شه هم یم یشه عشقم . راض  یم یراض ــ

 . دیرا در هم کش شیها اخم

 بفهمه .  یز ی چ یخوام مان یکه من نم  یدون  ینشده به من زنگ نزن . م  یپس تا راض ــ

 بلندش نقش بست .  یشانیپ یرو  یاخم
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 فرح .  ــ

 : دیتخت نشست و غر یرو دلخور

 ُمرد . ــ

 اش جابه جا شد .  یصندل یرو  نیغمگ فرهاد

 خدا نکنه .  ــ

 گفت :  عیو سر ستادیدر مغازه اش ظاهر شد . ا یموقع مشتر  همان

 . میکن  یدارم بعدا صحبت م یعشقم االن مشتر  ــ

زد   یکه ناراحت بود لبخند تلخ ی قطع کرد . فرهاد در حال یقبل از کلمه خداحافظ عیسر یل یخ  ایمان
 و سه ساله بود گفت :  ستیب  بایتغر یاش که خانم  یورو به  مشتر 

 ! د؟ییبفرما ــ

 

 *** 

 

بود تا گرشا با غضب رو به او نگاه کند . از   یکار کاف  نیو هم  دیاش را هورت کش وهیته مانده آبم یمان
 اش گفت :  دهییبه هم سا یدندان ها ریز

 .  یمان ــ

 گرشا شد .  یباعث خشم چند برابر  نیدندان نما زد و هم یلبخند

که همه نگاهش کردند   نیرا از ا  یزد ؛ با چشمش به اطرافشان اشاره زد و مان  یمان یبه پا یلگد
باال   ییشاپ لم داد و شانه ا یرنگ لژ کاف  ییچرم قهوه ا  یصندل   یرو  یالی خیبا ب  یمطلع ساخت . مان

 انداخت و تلفنش را دستش گرفت . 
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 کجاست؟! مین یمهران بب  میبه نظرت زنگ بزن  ــ

 باال انداخت وگفت :   ابرو

 .  الیخ  یب ــ

که متوجه تلفن   یگذاشت . همان موقع تلفن گرشا شروع به زنگ خوردن کرد ، مان زیم یرا رو تلفنش
نثارش کرد   یلک لک به سمت تلفن خم کرد گرشا پشت گردن هیبود شد سرش را شب ز یم یگرشا که رو

 و گفت : 

 ممنوع برادر .  یآ آ فوضول ــ

اسم   دنیو با د دیو سرش را به سمت قهر از گرشا برگرداند . گرشا خند دیهم کش را در شیها اخم
 :  دیانداخت و غر  شی شد تلفن را سر جا  یصفحه روشن و خاموش م   یمحسن که رو

 دارن مردم بخدا . ییچه رو ــ

 را باال انداخت .  شی ابرو یتا کی متعجب

 دختر کنه شده . هی ای! ؟ینکنه دوست دختر دار  ــ

 :  دیدر چهره اش مشهود بود غر ی اعصاب  یکه ب  یحال  در

 محسنه . نیدوست دختر گور رو دارم من . بب  ــ

را   شیشد و دندان ها رهی گرفته بود خ شیکرد و به تلفن گرشا که حال با خشم روبرو  زیرا ر  چشمانش
 .  دییهم سا یرو

 چقدر کنه اس پررو .  ییییا ــ

 و گفت:  ستادیا

 . گهید میبر ــ

 اشاره زد .  رونی ، با دستش به ب ندیجا خوش کرد و دست گرشا را گرفت و مجبورش کرد بنش یمان
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 . نی رو بب رونی پسر ؟! هوا ب یخل مشنگ شد ــ

 داد . رونی کرد و نفسش را محکم ب یچپ به مان ینگاه

 ! حواست هست؟! نجای هم  یزندانمون کرد ــ

 وگفت :   دیکش ییا ازهیخم

 ؟! میکن کاری خوابم گرفته چ ی. من  گرمم شده و حساب  ستی ن ییچاره ا ــ

 با دست به مغز سرش اشاره زد .   گرشا

 ؟!  نجایا یواست رختخواب بذارم بخواب یکش یاگه خجالت نم ــ

 .  د یخند زی ر زی زده ر ذوق

 افتاد وگفت :  تیبه فکر سا  گرشا

 شه باهاشون ارتباط برقرار کنم؟!  یپسر به نظرت م ــ

  پیبودند و ت شانییروبرو  زیکه سر م یکرد و به دو دختر  یخبر به اطرافش نگاه  یب  ای و از دن متعجب
شد و با خودش زمزمه   رهی رنگ داشت خ  یشراب ییموها  یگر یبلوند ود یموها ی کی زده بودند ؛  یجلف 

 کرد .

 !  ستنینه بدک ن ــ

زد و   یهم در جوابش لبخند یزد . مان ییخمور کرد و لبخند مکش ما  ینگاه یاز دختر ها به مان  یکی
 رو به گرشا گفت : 

 . گرنیج یل ی شه پسر . چرا که نه ؟! به نظر من خ یم ــ

 لبش نقش بسته بود گفت :  یرو  یاز سر خوش  یکه لبخند یدر حال متعجب

 . گهیبه من رفتن د ــ

 زد و محو آن بود گفت :  یر چشمک مدخت یکه برا یحال  در
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  یکرده . ا شیاصال انگار که خدا سر فرصت نقاش  یخوشگل نینه جونم به تو نرفته که . دختر به ا ــ
 جان . 

 :  دیدرشت نگاهش کرد و غر یمتعجب با چشمان گرشا

  ی؛ بعد م ی د یسر م یو چس ناله عاشق  یمن نظر دار  ی، به همزاد ها تیسا  یتو یبه دختر ها ــ
 منگله فالن؟! نیمب یگ

 صاف نشست و گفت :   یمان

 ! ؟یگ یها رو نم یمگه اون دخ ــ

 شد .  رهی خ یبه مان  متعجب

 کدوم؟  ــ

 از آن ها بود اشاره زد . یکه با فاصله پنج متر  یز ی با چشمش به م یمان

 . گریاون دوتا ج  ــ

 : دیو غر ستادیا

 . یمنحرف  یل ی! خ؟یگ یم  یگم تو چ یم ی. من چ ی. وا یمان یوا ــ

 و غر غر کنان گفت :  ستادی. ا دیرا در هم کش شی اخم ها یمان

! دلم رفت  ؟یمن رو وسوسه کرد نقدریکه ا یخواست یتو . تو نم  یار یدر م هیچ  ایُامل باز نیا ــ
 شه .  ینم یباهاشون دوست بشم . اصال دوست نشم دلم راض دی، با یگفت  ینجور یا

 اش گفت :  دهییبه هم سا یدندان ها ری از ز متعجب

 رو تو سرت خورد نکردم .  وانیل  نیتا هم  میپاشو بر ــ

 نشست .  شی سر جا محکم

 .  امی نم  ییمن جا ی ر ی واسه من شماره نگ  گریتا از اون دوتا ج ــ
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 رسا گفت :  ییبا صدا  گرشا

 !؟یچ ــ

 باال انداخت وگفت :  ی تفاوت  ی با ب ییا شانه

 .  ییخوا  یخوام حاال که تو نم یدوست دختر خونم کم شده . من هر دوتا شون رو م  ــ

  یکی هوا مشت کرد و به سمت  یرو ی گرفت ول  یوارانه به سمت مان  دیانگشت اشاره اش را تهد گرشا
 زد وگفت :  یداشت رفت . لبخند ی عمل یو دماغ  رایگ یبلوند و چشمان  یی از دختر ها که مو

 !د؟یبه ما وقت بد رونیب  کمی  دیتون یم رونیب  میر یم میما دار ــ

 دندان نما زد .  یلبخند دختر

 چرا که نه؟! ــ

 گرشا شد .  کیبرخواست و نزد  شیباز از جا  یشیبا ن یاشاره زد . مان  یچشمش به مان با

 .  قیدمت گرمه رف ــ

 گفت :  یشد و با لوند کیشاپ رفتند . دختر مو بلوند به گرشا نزد  یاز کاف رون ی چهار نفرشان ب هر

 ؟! دیندار نیماش ــ

 گفت :  عی دخالت کرد وسر یمان

 .  میکن یرو ادهیپ م ی. گفت میاوردیخونه مونده ن یول میبلندشم دار  یشاس میچرا دار ــ

 داشت رو به دختر مو بلوند کرد وگفت :  یشراب  ییکه مو یدختر 

 .  ارمیرو ب   نیرکسانا جان من برم ماش ــ

 تر کرد . کیرا نازک کرد و خودش را به گرشا نزد شیحو زد . صدام یلبخند رکسانا

 . متونی رسون یسرده ما م یهوا هم حساب دیندار  نیشما که ماش  ــ
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 لب گفت :  ریز  گرشا

 . یامان از دست تو مان  ــ

 باز دخالت کرد .  یمان

 . یهم عال یلیخ ــ

 کرد و گفت :  یرو به دختر مو شراب   رکسانا

 . م یجان منتظرت  یناز  ــ

 رکسانا فرستاد و گفت :  یبرا یهوا یرو یبا لبخند ، بوس  ینار 

 پس من رفتم .  ــ

 گفت :  جانی و با ه دیپر  یبه سمت ناز  یمان

 کنم . یم تونیپس من همراه ــ

 : دیغر یرو به مان  گرشا

 کجا؟!  یمان ــ

راه افتادند . رکسانا رو به گرشا کرد   نیبه سمت ماش  یحواله گرشا کرد و همراه با ناز   یچشمک یمان
 وگفت : 

 ؟!  دیچقدر اخم کرد ــ

 آن که نگاهش کند گفت :  یب

 .  گهید ــ

 فاصله گرفت .  یکم

 بهتره .  ینجور یا ــ
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 زد و گفت :  یکم جان  لبخند

 بله. ــ

 و دست دادن دراز کرد .  یلبخند دستش را به نشانه معرف با

 من رکسانا هستم .  ــ

 شد .   رهیخ  ابانی توجه به دست دراز شده رکسانا به خ یب

 من هم گرشا هستم . ــ

 آورد .  نییپا عیراه مانده بود سر  نیکرد و دستش را که ب شتری فاصله را ب یکم رکسانا

 ! ؟یانتهر یچه خوب . گرشا جان بچه کجا ــ

 تفاوت گفت :  یب

 جردن .  ــ

 گرد و ذوق زده گفت :  یزد و با چشمان  یلبخند

 .  میکینزد کمیچه خوب پس  ــ

 زد وگفت :  یلبخند کم جان  گرشا

 ! ؟ییمگه شما کجا ــ

 حدس بزن ؟! ــ

 و بدوِن فکر کردن گفت :  عیسر گرشا

 ؟ ونک ؟ کدومش ؟! شی تجر ــ

 . دی را به هم کوب  دستانش

 .  شمیحدس اولت درست بود . من بچه تجر ولیا ــ
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 خوبه .  ــ

 با لبخند گفت :   رکسانا

 . ییبای من مطب دارم . مطب پوست و مو و ز ــ

 !د؟یپس دکتر هست ــ

 در آورد وگفت :  فشیاز ک ی کارت  جانی با ه  رکسانا

به مراقبت    ازیاگه ن  یاس ول نه یهم کارت مطبم هست . شما که صورتتون خوبه و قر نیبله ا ــ
 .  رمینگ تی زیدم و ی. قول م  دییایب  دیتون  یم دیداشت یز یهرچ  ای یپوست

 حرفش کرد و ادامه داد :  یکم جان چاشن یلبخند و

 ! ؟یشما چ ــ

 .  کارمی من ب ــ

 کرد وگفت :  یساختگ یاخم

 بابا چرا؟  یا ــ

 . الی خیب ــ

ترمز زد و   شانیهردو یپا یبلند جلو یفرو برد همان موقع لکسوز شاس  فشی را داخل ک دستش
 رکسانا گفت: 

 گم . یباال بهت م میبر ــ

 به سمت گرشا گرفت وگفت :  ی نشستند .رکسانا کارت گر یبا فاصله از هم د کنی دو سوار شدند ل هر

دونم   یم ی ول  ستی سخت ن یلی. خ  یدون یم یاز حسابدار  ینم چدو یداره . نم شگاهیپدرم آزما ــ
 . هیده . توافق یحقوقش رو هم باال م یکن  یکه بهش عادت م 

 کرد و رو به رکسانا با خنده گفت :  یبه سمت عقب نگاه یمان
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 . دیند شنهادیشغال پ نیرکسانا خانم به داداشم از ا ــ

 به او انداخت و رو به رکسانا کرد وکارت را از او گرفت .  زی ت ینگاه

 ممنونم رکسانا خانم . انشاهلل که بتونم جبران کنم . ــ

 گفت :  ی ظیبا لبخند غل   رکسانا

 . شگاهیآزما میبا هم بر امیفردا م ییخوا یم ــ

 دخالت کرد .  یمان

 . د یبر گهیآره با هم د ــ

 نگفت .   یز ی چ یول دییرا به هم سا  شیدندان ها گرشا

 رو به گرشا کرد و غمزده گفت :   رکسانا

 گرشا آقا ؟! نیساکت ــ

 را به هم فشرد . شیرکسانا داد و پلک ها لیتحو یبه نشانه احترام لبخند  گرشا

 .  نیی ایباشه فردا ب  ــ

ترمز زد و   ی در خانه مان یبه او داده بود جلو یکه مان یبا توجه به آدرس یزد و ناز  یلبخند رکسانا
 گفت : 

 . دید یرس  یخوب آقا مان  ــ

که در حال خوش و بش کردن با آن دو   یرفت و به مان یشد و به سمت خانه مان  ادهی پ عیسر گرشا
 لب گفت :   ریو ز دیرا در هم کش شیشد ، اخم ها رهیبود خ  بهی خانم غر

 .  یتو مان ییا وانهید ــ

 

 *** 
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شد و  رهی از خانه خ رونیو مدادش در دستش بود به ب  ستادهیپنجره اتاقش ا یکه روبرو ایمان
شود و در حال   یم ادهیپ یبلند یشاس  نیعقب ماش   یخورد که از سمت صندل   یچشمش به دختر 

بر لب داشت . اخم  یاست . چشمش به گرشا خورد که لبخند یخوش بش کردن با گرشا و مان 
 :   دیلب غر رید و زیرا در هم کش شیها

 .  یعوض ــ

  ای جلو تر آمد مان  یدو دستش گرفت و به سمت مخالف فشار داد . دختر کم نیاش را ب  یمداد کاغذ و
بلند و خوش اندام   یو قد رایگ یروشن و چشمان  ییبا موها  بای ز یل یخ یکرد ، دختر   زیچشمانش را ر

 بود . 

دو دستش ادامه داد .   نیتختش نشست و به فشردن مداد ب یو رو دیاتاقش را کش یپرده ها محکم
، همان موقع در   دیچ یداخل دستش پ یتلخ از وسط شکست ، درد بد  یلیخ ی کم ول  ییمداد با صدا

که شکست خورد . متعجب جلو آمد   یخانم وارد اتاق شد . چشمش به مداد هیاتاقش باز شد و فخر
. 

 !؟یمداد رو تو شکوند ایمان ــ

 پرتش کرد .  ییو به گوشه ا ستادیبود ا  یه عصبک ایمان

 نه شکست . البد جنسش خوب نبوده . ــ

 گذرا کرد و گفت :  یافتاده بود نگاه ییخانم متعجب به الشه مداد که گوشه ا  هیفخر

 .  میقد یبابا. مداد هم مدادها یا ــ

 : دیغر یعصب ایمان

   ه؟یمامان کارت چ ــ

 .  دیرا در هم کش شی خانم اخم ها هیفخر

 چه مدل حرف زدنه دختر؟! نیا ــ
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 اش گذاشت و گفت :   قهیشق یرا رو دستش

 !؟یو بر  یزود بپرس یشه لطف کن   یکنه . درس هم دارم . م یسرم درد م ــ

 سرش را تکان داد وگفت :  یخانم کم هیفخر

 ن . کنن رو نداشت یکه به مادرشون امر و نه  نی. جرئت ا میقد یدختر هم دخترا ــ

 :  دیگرفته غر ییبغض کرده بود با صدا یکه حساب  ایمان

 مامان . ــ

 جلو آمد وگفت :   یخانم کم هیفخر

 ؟  یخوب   ایمان ــ

تشک تختش را   یشد . کناره ها رهی از چشمان مادرش خ ریغ ییتختش نشست و به گوشه ا یرو
 گذاشت وگفت:  ای چانه مان ریخانم کنارش نشست و دستش را ز هیفشرد. فخر

 ! نمیمن نگاه کن بب  یبه چشما ــ

 و محکم اشکش را پاک کرد .  ستادیشد . ا ریاز چشمانش سراز اشک

 !؟یشه تنهام بذار  یم ــ

 شد .  کشی و نزد ستادیخانم نگران ا هیفخر

 گفته ؟! یز یبهت چ  یشده؟ کس یچ نمیدونه مامان بگو بب  هی یکی ــ

 آمد و ادامه داد :  کتری خانم با دلشوره نزد هیزد . فخر یدر چشمانش سوسو م اشک

 ام یمان  یکرد  ینم هیتو گر ــ

را که فقط استخوان   کشی بار یخانم بازو ها هی. فخر دیباز دستانش را محکم به چشمانش کش   ایمان
 گفت :  یآن بود لمس کرد و با نگران یرو یو پوست

 دخترم؟!  ــ
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دانست اگر   یخوب م صدایکرد آن هم ب هیو در آغوشش گر دیخانم را به آغوش کش هی، فخر ایمان
  هیکه آرام شد از فخر یکنند . کم یم مشیج  نیس یبشوند حساب شیها هیو گرشا متوجه گر  یمان

 خانم نگران گفت:   هیخانم جدا شد . فخر

 شده؟!  یچ یگ یم ــ

 خانم را در قاب دستانش گرفت و گفت:  هیدو طرف صورت نگران فخر ایمان

 االن نه مامان . یدم بگم ول  یقول م ــ

 و گفت :  دی به اشکش کش یدست  ایآمد توجهشان را جلب کرد . مان   یم نییکه از طبقه پا یمان یصدا

 . شیشناس یشه خودت که خوب م ینم  الیخ  یبفهمه ب یبرو مامان مان  ــ

  ییبا رو  یمانده بود . مان یباق  ایدلش در اتاق مان  یرفت ول   نییپا یو نگران یخانم با دودل  هیفخر
 خانم قدم تند کرد .  ه یخوش به سمت فخر

 مامان گلم چجوره؟!  ــ

 یم هیگر  نجوریکه ا ودیدر فکر فرو رفته بود ؛ چه به سر تنها دخترش آمده   یحساب  یخانم هیفخر
خانم به بهانه غذا به سمت   هیخانم تکان داد . فخر هیچشم فخر یدستش را جلو یکرد؟! مان

 نکرد .  یبه مان  یتوجه   یآشپزخانه رفت و حت 

 خورد را به زبان آورد .   یکه در ذهنش تکان م یکرد و سوال ی متعجب نگاه م گرشا

 بود؟!  شیزی خاله چ ــ

 باال انداخت و گفت :  ییمتعجب شانه ا یمان

 بود .  بیغر  بیدونم . عج ینم ــ

 گفت :  عیجان گرفته بود . سر یکه به خانه آمده حساب  نیاز ا گرشا

 ؟! میبر ــ

 زد .  یمتوجه منظور گرشا شد و چشمک  یمان
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 .  میبر ــ

 .  قرار داد شی پا یرفتند . گرشا لپ تاب را باز کرد ، به شارژ زد و رو یبه سمت اتاق مان  هردو

گرشا با درصد چهره   یبرا یشش نفر قطع نباریرا باز کرد و ا  تی کنار گرشا نشست . گرشا سا یمان
 زد وگفت :  یلبخند پهن   یمتناسبشان نشان داده شد ، مان

 کم شده !؟  یکی ــ

 کرد و گفت :  یبه صفحه نگاه متعجب

. دختر خانم ها کمتر و پسر ها   نیباال پنجاهه بب هیدرصد بق  یکم شده ول ی ک یکه  نیآره مثل ا ــ
هفتاد   یکینود و پنج درصد و اون   شونیکیمن هستن .  هیشب شتری. نگاه کن دو تا پسر ها ب  شتریب

 اس هفتاد .  هیهم که عکس آتل یو پنج و اون آخر 

 چانه اش قرار داد و متفکرانه گفت :  ریرا ز دستش

 و اطالعاتشون رو واست بفرستن. لی میاس برقرار کن و بگو اجالبه . به نظر من باهاشون تم ــ

 زده گفت :  جانیه

 . هیفکر خوب  ــ

با   ینگرفت . مان  یجواب  یتماس فرستاد و منتظر جوابشان ماند ول یآن شش نفر برقرار  یبرا عیسر
 تلفن همراهش مشغول بود. 

 .  ستادیکه گذشت دلسرد شد ، لپ تاب را کنار گذاشت و ا یکم

 گرم بشه . تیسا نیاز ا ی برم لباسم رو عوض کنم . فکر نکنم آب  من ــ

 برو .  ــ

 : دیبود . غر یزدن به ناز   جینگاه به صفحه تلفن همراهش کرد . در حال مس مشکوکانه

 . یل یبعد عاشقش بشو خدا وک  شینی ساعت بب هیپسر بذار  ــ
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 کرد و رو به گرشا گفت :   زیرا ر  چشمانش

 چی بدبخت ، ه ِلی نگاهم به خودت کن فس هی.  ریبگ رادیبرو لباست رو عوض کن کمتر از من ا ــ
 .  یندار  ی عشق  ایدوست دختر 

که ست بود   یمشک  یرنگ و شلوار  یرا با گرمکن آب  شی به سمت اتاق لباس رفت و لباس ها  گرشا
هر دو به    یآمد . گرشا و مان تی از طرف سا غامیپ نگید یآمد . همان موقع صدا رونیعوض کرد و ب 

 باال انداخت وگفت :  ییابرو یبه نام ساموئل بود .مان یاز فرد غامی. پ دند یسمت لپ تاب دو

 گفته ؟! یچ  نمیپسر باز کن بب  ــ

 بود باز و بلند شروع به خواندن کرد . یسیرا که با زبان انگل  غامیپ  گرشا

 نیو ا  samouel.ferdin@yahoo.comمن است  لی میا نیسالم اسم من ساموئل است . ا ــ
 ...  003545شماره تماس من است 

 زد و گفت :   یلبخند کج یمان

 بهش ؟! یزنگ  ی. م ستی ن  نجای! معلومه پسره اهل اه؟یچه اسم گهیچه جالب . ساموئل د ــ

  یبرقرار  یدو دل مانده بود برا ییشد . گو رهی ذشته بود . متفکرانه به صفحه لپ تاب خگ یلحظات 
تخت    یکنارش رو یمان  دیکرد و با چشمانش سوالش را پرس ینگاه یهمزادش به مان  نیتماس با اول 

 گفت :  یر یگ جه ی نشست و بعد از نت

 داره . نستاگرامیا  ایواتس آپ   نیدونم پسر . به نظر من بزن شماره اش رو بب ینم ــ

  عیسر یلی کرد و داخل واتس آپ رفت . خ  ویهمراهش را دستش گرفت  و شماره ساموئل را س تلفن
 مزحک زد و گفت :  یلبخند یشد . مان  انی اکانت واتس آپ ساموئل نما

 اول عکساشو باز کن . ــ

 گفت :  زیت  یکرد و با لحن یچپ به مان ینگاه

 ؟!  شیخواستگار یبر  ییخوا یمگه م ــ
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 . ستادیگذاشت و ا شیپا  یرا باال انداخت و معترضانه دستانش را رو  شیابرو یتا کی یمان

 پسر؟!  ییای با من کنار ب ییخوا  یتو نم ــ

کنار   یاش  باز کرد . مان  هیساموئل را از نما یکرد و عکس ها یخرج مان  انهیعاقل اندر سف ینگاه
 . دیگرشا نشست و تلفن همراه را از دستش کش 

 . نمی بده بب ــ

 : دیپس گرفت و غر یسماجت تلفن را از دست مان  با

 تو ؟!  یباز پررو شد ــ

 فاصله گرفت .  یبا ناراحت یمان

 انجام بده .  یدوس داشت یپس هر غلط ــ

 کرد و گفت :  کیکه حال ناراحت شده بود نزد یخودش را به مان یکم گرشا

 ! ؟یکن یباشه بابا چرا قهر م  ــ

 و ادامه داد :  دیخند  زیر

 حواست هست ؟!  یگ  یم نویهم شهیهم ــ

 نشست .  نهیدستانش را در هم قالب کرد و دست به س یمان

 . قیرف ی. فقط تو بد اخالق شد ستمیناراحت ن  ــ

 نوشت :  شیبرا ی س یبه زبان انگل یغامی کرد و پ ساموئل باز یصفحه چت را برا  گرشا

من  یدوقلو برا یهمزادها تی رو در وب سا لتونیسالم اسم من گرشا هست و شما شماره موبا ــ
 . دیفرستاد



 را سرد بنوش   تییچا

141 
 

و به ساعتش که   دیآمده بود از کار دست کش شیکه از طرف واتس آپ برا یغامیپ یبا صدا ساموئل
  غامیلم داد و تلفنش را دستش گرفت و پ یصندل یداد ، چشم دوخت . رو   یعصر را نشان م کی

 شروع به نوشتن کرد . عی گرشا را خواند . ذوق زده صاف نشست و سر

 سالم گرشا .  ــ

 . دی خشکش کش یکرد . زبانش را به لب ها ینگاه  یتلفنش را دستش گرفت و به مان  گرشا

 مـ...  یمان ــ

با چشمش به تلفن همراه گرشا    ی. مان دیرس شی سالم ساموئل برا مغایتمام نشده بود که پ حرفش
 اشاره زد وگفت : 

 .  یدردسر رو واسه خودت چاق کرد قیرف ــ

 کرد گفت :   یکه قفل تلفنش را باز م یتفاوت در حال  یب

 . ینه بابا چه دردسر  ــ

سالم ساموئل باز   غامیپ دنیبعد از د عیسر یلی. خ د یساموئل را د غامیشد و پ کینزد یکم  یمان
 بلند سر داد وگفت :   ییخنده ا یرفت . مان  پی در حال تا یساموئل به رو تیحالت فعال 

 شوم همزادم .  تی. نامه فدا سهینو یاوه اوه داره واست نامه م ــ

 گفت :  یچپ رو به مان ینگاه با

 گه ! یم یچ نم یجنبه . بذار بب  یب ــ

 آپ آمد . واتس غامیپ نگید  یموقع باز صدا همان

 حالت چطوره ؟! ــ

 ساموئل نوشت .  یبرا

 خوبم . حال شما چطوره؟!   ــ
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در دلش کنجانده بود   یوصف نشدن یکه خوشحال   یبه جواب گرشا زد و در حال  یظی لبخند غل ساموئل
 نوشت .  عیبا او ارتباط برقرار کرده سر شی از همزاد ها یکیکه 

 گرشا ؟  ییاهل کجا ــ

 که رگه خنده داشت گفت :  ییبا صدا یمان

 بلده . می نیبب   سیبنو  یفارس ــ

 عیرا وادار به سکوت کرد . سر یانداخت و مان  یمان نی ب  زیچشمان ت  یبا حالت سکوت حوال ینگاه
 نوشت : 

 هستم . رانیمن اهل ا ــ

 گرشا نوشت :   یجا به جا شد و برا  یصندل  یاز قهوه اش را مزه کرد و رو یکم  ساموئل

 هستم .  کیاوی کی در شهر ر سلندیمن از ا ــ

 لپ تاب گرشا را دستش گرفت وگفت :  یمان

 کجاست ؟! گهید کیاویک یر ــ

 کجاست ! نم یمپ بزن بب عیسر ــ

  سلندیا تختیپا کیاویکی را سرچ کرد . ر  کیاوی کینقشه ، ر یگوگل مپ را باز کرد و در جستجو یمان
  ای پد یکی معروف بود . داخل و  اری بس  یو تجارت ماه یر ی گیبه ماه سلندی، ا با یز  یلیخ  یبود و شهر 

  غامیپ نگید یرا در آورد و شروع به خواندن کرد . همان موقع باز صدا کیاو یکی اطالعات ر یتمام
 که ساموئل فرستاده بود را بلند خواند :  یامی و گرشا را جلب کرد . گرشا پ  یتوجه مان

 ؟! دیهست رانیکدام شهر از ا ــ

 رو به گرشا مشکوکانه گفت :  یمان

 نباشه ؟! یز یچ یر ی پسر گروگان گ ــ

 : دیکرد و غر  زیرا ر  چشمانش
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 کنه؟!  کاری چ رهی خواد بگ یگروگان مثال من رو م ــ

 آرام گفت :  یباال انداخت و با لحن  یتفاوت و مظلومانه شانه ا یب  یمان

 باشه . شتریگم حواست به خودت ب  یخوب م ــ

 . چشم خانم مارپل ــ

 گرشا کرد وگفت :  یحواله بازو یمشت

 صد بار گفتم بهم نگو خانم مارپل .  شعوریب ــ

 یهمان شکلک  سوال ای  یموجی از طرف ساموئل آمد که چند عالمت سوال و ا امیپ نگید یصدا  باز
 بود . 

 بستن در گفت :   نیرفت و در آخر سر در ح رونی با خنده از اتاق ب  یمان

 . با ساموئل خوش بگذره ــ

 نوشت :  عیسر گرشا

 من از تهران هستم .  ــ

کنم . واقعا  یکردم واالن دارم باهاش صحبت م دایکه همزادم رو پ هیحس خوب  ی لیچه خوب . خ ــ
 خوشحالم گرشا . 

 از همزاد هام باهام ارتباط برقرار کرده .  یک یدارم که باالخره  ی من هم حس خوب ــ

 گرشا ؟  ییا کارهیچ ــ

 لب گفت :  ری ز نیهم ینداشت برا یشغل چیبه فکر فرو رفت او ه  گرشا

 اشکال نداره . یدروغ مصلحت  هی ــ

 ساموئل نوشت .  یبرا عیسر و

 کنم . یمن داخل شرکت پدرم کار م ــ
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 رفع کرد و نوشت .   قیعم  یساش را با نف یزدگ جانیزد و ه یلبخند ساموئل

  یم یادیپول ز یر یگ ی. از شغل ماه یر ی گیمعروفه به ماه یلیخ  کیاویکیهستم . ر یمن تاجر ماه ــ
 شه بدست آورد . 

 چه خوب . ــ

 و دو سالمه و هنوز ازدواج نکرده ام . یمن که س  ؟یگرشا ازدواج کرد ــ

 و هشت سالم هست .  ستینه من هم هنوز ازدواج نکرده ام . ب  ــ

.... 

انگشت   یکه وسط اتاق بود را باال آورد و رو یراستش توپ بسکتبال  یداخل اتاق آمد و با پا یمان
کرد تعادلش را با توپ   یم یکه سع یاشاره دست راستش شروع به چرخاندن کرد و رو به گرشا درحال 

 حفظ کند گفت : 

 !؟ی زن یحرف م  تیسلندیبا همزاد ا یهنوز دار پسر  ــ

 تامل کرد و نوشت :   یکم  یتوجه به مان یب

 دو روز قبلش بهم خبر بده . خدانگهدار . ییایب یپس هر موقع خواست ــ

کرده   یدر خود قتل ییسرخ شده بود گو یکه حساب  ی، به آسمان ستادیمنتظر جواب ساموئل نشد و ا 
ستاره ها را در خود کشته و ماه خون به   ییزد گو یبود که چشم را م یاش به قدر  یشد . سرخ  رهیخ

 ستارهامشب ماه عزا دار   یستارگانش است . آر  یاشک ماه از دلتنگ زی برف ن یپا کرده و دانه ها
  یم ییآن ستاره ا هیخودش را شب  دیارزش داشتند . شا شیبرا اری که بس ییبود ، ستاره ها شیها
و  ستادیگرشا ا یروبرو  طنتیبا ش  ینبودش سنگ تمام گذاشته . مان یبرا  یب ماه حسابکه امش دید

  بسکتبالکه ساخته بود دورش کرد و با توپ  ییایو از آن دن ختیاش را بهم ر ییایخولیافکار مال
 از اتاق فرار کرد .  عیسر یلیمحکم به سمتش زد و خ

 

 *** 
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  یآن نوشت :» من فردا ساعت نه روبرو یدستش گرفت و رو یکاغذ عیسر یل یخ  یمیتصم  یط  ایمان
 .« دییا یپارک دانشگاه منتظرتون هستم لطفا ب

قلبش را   یاز دل آدم  ییداد گو یبد  یکاغذ را از دفتر کند . کنده شدن کاغذ صدا ینوشت عصب یوقت
و در   ستادیا انداخت . شی کاغذ را لوله کرد و دورن سطل کنار پا عیحرکت سر  یکشند ، ط  یم رونیب

 زد دستش را به گردنش گذاشت و گفت :  یکه قدم م  یحال

 .  میشه حرف بزن ی! تو خونه نم؟یآخرش چ ــ

  رونی و کاغذ مچاله شده را از دل سطل ب دیکش رونیب ر یتحر  زیم ری خم شد و سطل زباله را از ز عیسر
  یمخمل ی. موها دیقرمزش کش ریحر یبه روسر  یدست نهیآ یآورد و صافش کرد . همانجا روبرو

  رونیب  رشیحر یاز روسر  ییداشت دلبرانه از گوشه ا  یبه مان  یار یشک تشابه بس یمجعدش که ب 
 بود را داخل فرستاد . ختهیر

 یها وانیل هیدرست شب  شیبایاش دلربا بود . اندام ز  ییمهتاب و چشمان شهال ی به روشن پوستش
گران  یتن پوش  ییبایبه ز  یو مندرس برتنش ول یمیهرچند قد ییمادر بزرگ بود . مانتو کیکمر بار

که در دستان عرق کرده اش  ییسمت صاحب نامه ا یکرد . فکرش به آرام یم ییخودنما  متیق
به خون  یگونه ها  یزده اش را رو خی رنگ انار گرفت . دست  ش یشده بود رفت و گونه ها له یحساب 

نداشت . مردمک بزرگ چشمانش   دهیفا یبخشش باشد ، ول   امیالت یکم  دیت تا شانشسته اش گذاش
 رفت.   رونی. قدم از قدم برداشت و از اتاق ب  دیبه نامه رس

منتظر است  ییخورد گو یدر دلش تلو تلو م یجانیدر گذاشت . ه  رهیدستگ یدستش را رو گرشا
خوشش را به آن نشان دهد .   یمنتظر نشسته تا رو یی اتفاق فرخنده ا ییجانانش از راه برسد . گو

 شد .   رهیخ  ای اتاق مان ی عن ی یدرنگ به در اتاق کنار  یرفت و ب  رونیب

چشم ها ،   نیگذشت تا ا یم دی. چند سال با ستادیآمد و ساعت از حرکت ا رونی ب ای موقع مان همان
دومش  یخدا  ییرفتن نداشت گو  الیبرود . آنقدر در دلش جا باز کرده بود و خ ادشیت از صور  نیا

 . ستادهیا شی روبرو
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در دلش نقش بسته   یب یحس عج   دی، شا جانیه دیمانده بود . شا رهی جلو آمد . گرشا به او خ یکم
اش به حساب و محسور   ییبایکه ز یی بای باالتر از دختر ز یز ی باالتر از خواهر دوستش . چ یز یبود چ

 کننده بود . 

  کی دیباشد رفته بود . شا شیروبرو شهیخواست هم  یکه م یدختر  یشهر دلش برا یکنج حوال دیشا
 داد .  یم  انیکوچکش پا یشاخه گل به غم ها کی  دیقرار عاشقانه ، شا کی دیکافه ، شا

 شی کرد تا که سر جا شیجادو بایز  ییرا کج کرد و به سمت راه پله عزم رفتن کرد . صدا راهش
 .  ستدیبا

 گرشا آقا .  ــ

به او نکرده بود ،    یطوالن یوقت نگاه چیشده بود . نگاه نکرده بود . ه وانهیقلبش د ینکرده ول نگاه
  یاگر نگاهش نم  یصدا نبود ؟! حت نیشود عاشق ا یشد . مگر م  یدر عمق نگاهش گم م شهیهم
 هکه در غروب جمع ییقهوه ا نی کرد آرام آرام ع یبود . او کار خودش را م ییجادو  شیصدا یکرد

 نشست .  یم شی، بر تک تک سلول ها ندینش یزمستان بر جانت م 

شد   رهیخ  زشی تم  یبه چشمانش کند به کفش ها یآن که نگاه یو ب  ستادیگرشا ا یروبرو عیسر ایمان
 و کاغذ تا شده را خجول به سمتش گرفت .

 . دی ریرو بگ نیشه ا یم ــ

 داخل اتاقش رفت .   ایکاغذ را گرفت و مان عیسر

  یو به منظره برف  ستادی، به اتاق بازگشت و کنار پنجره ا نمنیبه سالن نش یاز رفتن کنار مان مانیپش
 فرو کرد .  بشی کند در ج یآن که نگاه یشد و کاغذ را ب رهی اش خ

شد . عشقش    ریو از غمش پ  ستادیا یشد سالها کنار پنجره برف یداشت که م یی چنان جادو عشقش
به قلبش رخنه کرده بود قلبش را از پا در آورده و مجبورش کرده بود   یبود . سم وزهر بود . وقت ونیاف

 اتاق .   یخاک نشسته  یپشت پنجره  ستادنیبه ا

  زیی ندارد پا یمانند . فرق  یم رهیروند و فقط خ   یشوند ، پشت پنجره م یعاشق م  یمرد ها وقت آخر
  رهی سوزاند . فقط خ یتابستان با عطش گرمش م  ای دیآ  یندارد ننه سرما م یآمدن بهار . فرق ایاست 



 را سرد بنوش   تییچا

147 
 

برعکس اند   هازن  یکند ول  یشوند . عشق مرد ها را جادو م ری مانند تا پ یم رهی مانند ؛ آنقدر خ یم
 یدید  یاگر زن وراج   یخودمان باشد ول  نی. ب ستیمهم ن  یز یچ شانیبرا گریعاشق شوند د یوقت

  یم لیبشکند . آن زن وراج تبد یکه دل زن  یاز زمان  یوا یسرخوشش کرده و ا  یبدان که عشق حساب 
 بماند .   زندهخورد تا  یم ییغذا ن یآن ب  یپوشد و گاه ی رود م یکه فقط راه م  یشود به عروسک کوک 

پنجره   چارهیکردند . ب  ینار پنجره درد و دل مبود . هردو با چشمانشان ک نیچن نیا شانیهردو حال
  کیو فقط شده اند باعث آزار  ستندین گریکه معشوق هم د یاز درد و دل عاشقان دیکش  یم یچه زجر 

شود ، شد   ی م کیکه به او نزد یمان یپا یجا به جا شد و از پنجره دل کند . متوجه صدا ی. کم گرید
 گفت :  یبرزخ  یمتعجب با حالت  ی. مان

 !؟یدید نایی ما نییاون پا یمخ  ینکنه دخ  ییا  شهیداداش محو ش ــ

 و به سمت در اتاق رفت .  دیپاشنه پا چرخ  یرو معترضانه

چجور کنار   ی که خورد ی. موندم با شکست عشق   یر  یباال م   یمخ یتو هم که همه اش از دخ  یوا ــ
 !  یاومد

و شانه به شانه اش به   دیود به سمت گرشا دود یکه به دنبال مادرش م یبچه گربه لوس نیع  یمان
 بود گفت :  دهیکه تا به حال از او ند یسمت راه پله رفت و با حالت

 .  امیهم کنار ب   دیکنه با یتو دارم که دختر واسم جور م نیع  گریج  قیرف هی یوقت ــ

  یمیمستق یها یدوخت ، از همان چشم تو چشم یو چشم به چشمان مان دی کش  قیعم ینفس  گرشا
 بدهد .  لشیتحو اتیو کمتر چرند دییا یحساب کار دستش ب یکه مان

 گرفت .  شی آشپزخانه را پ راه

برنج بود   دنی همزمان با گرشا به داخل آشپزخانه وارد شد و به سمت مادرش که مشغول کش زی ن یمان
به   ایبا مان شهیخانم که هم هی با واکنش فخر عیزد که سر ین یزم بیس گیبه ته د  یرفت و ناخنک 

 گفتند ، روبرو شد . یم یر ی واکنشش واکنش کفگ

 ؟!  ید ی نشون م یر ی عه مامان چرا واکنش کفگ ــ

 و رو کرد .  ری خانم غر غر کنان برنج را ز هیفخر
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 به غذا ؟!  ی زن  یکه چنگولک م ییحقته . مگه گربه ا ــ

  ین یزم بیس گی خانم با بشقاب ته د هیدراز کرد که فخر گی تفاوت دستش را به سمت ته د یب  یمان
غر غر کنان لپش را   یگذاشت . مان  خچالی یبرد و باال خچال ی. آن را همراه خودش به سمت  ستادیا

 باد کرد . 

 برش دارم.   تونم برم از اون باال یمن نم  ینگار یخانوم .ا ی فخر  یاصال همه رو خودت بخور چاق بش  ــ

 گفت :  دیآمد و با تهد یبه سمت مان  ری خانم با کفگ هیفخر

 اتاقت ؟!  یبر  یخواهرت باد کن نی ع  ییخوا  ینکنه م ــ

 گفت :   ینشست و جد صاف

 دعوات شده ؟! ایبا مان  ــ

 گرشا کرد .   یبرنج برا دنیخانم خودش را مشغول کش هیفخر

انداخت و االن هم که حرفش بود چه  یقلبش را به لرزه م ایگرشا جذاب شد آخر اسم مان یبرا بحث
 اش ؟!   یاخالق  اتی و اطالعات کسب کردن راجع به خصوص ای بهتر از حرف مان  یحرف 

 گرشا گذاشت .  یخانم بشقاب برنج را جلو هیفخر

  دیخوره امشب و با یذا نم اومد گفت غ شمیپ کمیبرق گرفتش .   یهویشما  یپا  شیدونم . پ  ینم ــ
 استراحت کنه .

 گاز اشاره زد .  یبه رو یگذاشت و با چشمش از سمت مان  یمان یجلو   زی ن یبرنج  بشقاب

 . خسته شدم .  نمی بب اریپاشو قابلمه مرغ رو ب یمان ــ

برنجش    یماست رو یدر کرد و قاشق  گرشیو از گوش د دیشن  ینبود و از گوش الشیخ  نیع  یمان 
 خانم گفت :  هیو رو به فخر ستادیتفاوت دهانش گذاشت . گرشا با خنده ا یو ب  ختیر

 !؟ی کن  ینون سر م فیح ن یبا ا یخاله چجور  ــ
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زانو گذاشت و چشمانش را بست و سرش را   یگرشا حرف دلش را زده بود ؛ دو دستاش را رو ییگو
 چپ و راست کرد . 

. من بدبخت   نی آشپز و شوفر و کوفتو ماجرا داردست رو دلم نذار که خونه . باز خوبه شما  یآ ــ
که بدتر نگاش   میکی  نیگه درس دارم ا یچپه تو اتاقش م یکه م دیندارم اون دختر چشم سف یچیه

 کن .

شده   یاورتودنس یدندان ها فیکه رد  یدخالت کرد و با لبخند یاشاره زد . مان یمان  یبه سر تا پا و
 گذاشت گفت :  یم  شیاش را به نما

 .پسر نگو شاخ نبات بگو . یگل نیپسر به ا ــ

 از تاسف تکان داد .  یدوخت و سر  یخود پندارانه رو به مان یخانم نگاه هیفخر

 سر سفره ؟! ارهیپابشه قابلمه غذا ب دیکه . مهمون با یندار  رتیغ ــ

که با   یرفت و در حال را دستش گ هیو قرمز خاله فخر  دیسف یگل گل ییپارچه ا یها رهی دستگ گرشا
 آمد گفت :  یم زیقابلمه مرغ به سمت م 

 .  زمی خاله جون حرص نخور آوردم که عز ــ

 انداخت .  شیپا ی تفاوت پا رو یب  یمان

 مامان . صاب خونه اس . ستین یگرشا مهمون  ــ

 گفت :  یساختگ یخانم با لبخند هی داد و رو به فخر یمان  لیپر از فحش تحو یگوشه چشمش نگاه با

 ! هیصاب خونه چ ــ

 زد و گفت :   یمان یمحکم به پا شیخانم با پا هیفخر

 . یهمه رو کوفت کرد  اریب  زیپاشو ماست بر ــ

 . دیکش شیبه پا یو دست ستادیغر غر کنان ا یمان

 مامان . ــ
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 به گرشا گفت :  رو

 در اصل .  ییگه . تو صاحب خونه ا یراست م یمان ــ

 کرد و ادامه داد : یبه مان زیت  ینگاه و

 . می. االن خونه هم نداشت میشد  یاگه اون روز پدرت نجاتمون نداده بود بدبخت م ــ

درون بشقاب   یساختمان با قاشقش برنج ها یخاک بردار  اتیعمل  هیانداخت و شب  ری سرش را ز گرشا
 را جا به جا کرد و گفت : 

 کردم .   یمعرف یرو من به مان  یکالهبردار  تیمن هم بود . اون سا ری اونروز تقص ــ

 شانه گرشا گذاشت .  یبا سه کاسه ماست کنار گرشا نشست و دستش را رو یمان

 داداش افتخاراتمون رو به رخ مامان نکش . ــ

از  پر  یگذرا ول یخانم نگاه هیتوانست . فخر ینم یداشت خنده اش را کنترل کند ول یسع یل یخ  گرشا
 مرغ مشغول کرد .  دنیتکان داد وخودش را با کش یکرد ، سر  ی گرشا و مان نیحرف ب 

 را صاف کرد و رو به گرشا گفت :  شی صدا  یخانم کم هیفخر

 گرشا ؟!   هیلپ تاب چ هیقض ــ

 لب گفت :  ریمحکم به کمرش زد و ز یو شروع به سرفه کرد . مان دیپر شیبه گلو  برنج

 گفت که . ن یخاص   زیپسر آروم باش چ ــ

 . دیو به سمت گرشا گرفت و او الجرعه سر کش ختیر  یآب  وانیخانم ل هیفخر

 ممنونم . ــ

 شنوم .  یم ــ

 کرده بود .  انیو گرشا ب یمان  یخواسته اش را برا ین یب  شیقابل پ ریو غ  عیسر یلیخ

 هول کرده بود . به من و من افتاد . یحساب   گرشا
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 .   نترنتیا  یعنی... راستش داخل لپ تاب ...  زهیچ ــ

 :  دیپر یدهن مان از

 .  مینی ب یم لمیف ــ

را   نکشیبرنج و مرغ داخل دهانش گذاشت و ع   یکرد و قاشق نشانی ب یتفاوت نگاه یخانم ب هیفخر
 شد .  رهیخ شانیبه هر دو  یچشم ری جا به جا کرد و ز یکم

 خان ؟!  یکه باور کنم مان یتوقع ندار  ــ

 کرد وگفت :  یخنده مزحک و بلند یمان

 نه . ــ

 .  دیجرعه از آن نوش  کیدستش گرفت و  یآب وانیل

 ــ خوب . حاال بذار گرشا صحبت کنه .  

 . دیعرق کرده اش کش  یشانیبا دستش به پ   گرشا

 خاله جان؟!  میشه بعدا صحبت کن یم ــ

پاشنه  یرو  عیسر یلیگاز گذاشت و خ  یو قابلمه برنج وپس از آن قابلمه مرغ را رو ستادیخانم ا هیفخر
 زد .  یپا چرخ

 ؟! دیبد لمیتحو دیدروغ بجور دیفکر کن  نییخوا یگن بعدا . م یدونم چرا امروز همه م یهرگز ! نم ــ

گرشا   ینترنت یبفهمد باز دسته گل ا زی دانست که اگر مادرش ن یرا م نیزده بود و ا  خی یمان دستان
سرنوشت گرشا   هیشب  ی مطمئنا سرنوشت ستین یخبر  لی آقا اسماع تی از حما نباریمنتظرشان است و ا
 گفت :  عیکنند .سر متیبه خانه مهران عز  یهمگ دیخواهد داشت و با

 . زهی نده فکر کن سوپرا ر ی مامان تو رو خدا گ ــ

 خونش جوش آمد .  خانم هیفخر
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 رفت بچه ؟!  ادتی.  یشدن از اون شرکت هرم  ونریلیشبه م هی زی بود . سوپرا زیهم سوپرا یدفعه قبل ــ

  لیآرام کردن مادرش از س یبرا ییقفل شده بود و واژه ا یزبانش حساب  دیدانست چه بگو ینم  یمان
آتشفشان فعال  هیخانم شب  هیکرد . فخر  ینم دایکه به مغزش هجوم آورده بود پ ینا مناسب  یواژه ها

فعال شده بود و هر لحظه ممکن بود فوران کند و همه جا   یزند ، حساب  یم رونی که از خودش بخار ب
 .   ردی در بر بگ نشیآتش یرا گداخته ها

دانست .   یرا محال م  هیله فخرکرد . متقاعد کردن خا یمادر و پسر م  نیب یدرمانده فقط نگاه گرشا
 . دیپر  یخانم و مان  هیبحث سرسختانه فخر  نیو ب  دیکه دستش بود را الجرعه سرکش یآب وانیل

 گم چخبره . یمن م ــ

 : دیغر شیصدف نما  دیسف ی دندان ها ریاز ز یمان

 پسر .  ــ

نشست و با   یصندل   یزد رو یم  یآرام شده بود و رنگش از فشار باال رو به کبود یخانم که کم هیفخر
 دستش شروع به بادزدن خودش کرد .

 کنم . یزود بگو که االن ضعف م ــ

  یدانست افشا یکمرش نشسته بود . خوب م یمهره ها یرو  یرا گم کرد . عرق سرد شی و پا دست
زد و دکمه   یی شود . لبخند مسخره ا رونیخانه ب  هم از یمان  چیشود خودش که ه یباعث م قتیحق

آن که به  یو ب  دیکش  قیعم  یبزاغ دهانش خشک شده بود . نفس جانیرا باز کرد . از ه  راهنشیاول پ
 خانم نگاه کند گفت :  هیفخر انچشم

 دختر دوست شدم .  هیخاله من با  ــ

. منتظر   اوردیلبش ب یرو یلبخند یکرد با خونسرد یکرد و سع یدرشت تماشا م  یبا چشمان  یمان
 گرشا باشد .  یقطار کلمات بعد

ظاهرش نامناسب بود و من   کمیزد .   یحرف م  یر یلپ تاب اومده بود تصو یداخل واتس آپ تو  ــ
 .   یممکنه ناراحت بش ین یگفتم اگه شما بب
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  یاز استرس منقبض شده بودند ول شیها چهی. ماه ستادیا عیآزاد کرد و سر  ی صندل  یرا رو  خودش
 . اوردی خودش ن یبه رو

 .  گهیمن مرخص بشم د ــ

 از آشپزخانه رفت .  رونی ب و

 حق به جانب گفت :  یزد و با ظاهر   یبخش تی خانم لبخند رضا هیرو به فخر یمان

 خجالت زده شد . چارهیمامان گفتم نپرس . پسر ب  ــ

 رفت  .   یو به سمت اتاق مان  د یرس  کیبار یپله به راهروده  مودنیو بعد از پ  دیبه راه پله رس  گرشا

 

 *** 

 

تامل کرد . رکسانا    یکم شی بلند جلو یشاس نیو با ترمز ماش ستادیا یدر خانه مان یروبرو  گرشا
 داد و بلند گفت :  نییطرف شاگرد راننده را پا شهیش

 آقا گرشا ؟  ــ

و  دیبه سر گربه کش یکرده بود . گرشا خم شد و دست کی رنگ خودش را به گرشا نزد دیسف  ییا گربه
 بلند گفت: 

 !د؟ییرکسانا خانم شما ــ

در خانه    ی. صدا دیقالب کرد و در را کش نیدر ماش رهی، دستان پهنش را به دستگ ستادیا عیسر و
کننده    ریو تسخ  ییچشمان جادو. آن  دیپاشنه پا چرخ  یشد توجهش را جلب کرد . رو   یکه باز م یمان

 بود .   شی باز روبرو

به سمت   یینشست و صاعقه ا یچشم ها ؛ رعد و برق نگاهش بر دل م نیخودش را بلد بودند ا کار
 کرد .  یقلبش پرتاب م 
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 زد .  ین یجلو آمد و لبخند غمگ  یکم ایمان

 ؟! دیهنوز نرفت  ــ

هم  دی کرده بود . شا شیاو جادو یبایهنوز برق چشمان ز دیکرد . شا یم  ری س یگر ید یایدن در
که هزاران کشته  ییصاعقه ا  هیشب  دیداشت . شا بیعج  یموقت . هرچه بود چشمانش رعد یهوشیب

 آسمان .   نانهیغرش غمگ هیشب دیدارد . شا

 چشم گرشا تکان داد و او را به خود آمدن وادار کرد . یجلو  یدست ایمان

 . دی کوتاهش به نشانه مرتب کردن کش یبه پالتو یو دست ستادیا صاف

 جانم ؟! ــ

خفه کرد   ینشستند . آرام در دلش ذوق  یگرشا به جانش م  یزد . چقدر جانم ها یلبخند کم جان  ایمان
 فرستاد .  رونی ب قیکرده بود نفسش را عم یاش را خدا نقاش ییبایکه ز یدختر  دنیبا د یول

 منتظرتونن ها ! ــ

 فاصله را کم کرد و سرش را کج کرد . یخمور کم یبا چشمان   گرشا

 بمونه .  ــ

 قدم فاصله گرفت و عقب رفت .  کی عیسر

 بله ؟! ــ

 فرو برد و گفت :  شی موها نیب یدست

 ! ؟یبر  ییخوا یم  ییجا ــ

 گفت :  یظی را جا به جا کرد و با اخم غل فشیک

 . شما هم منتظرتونن . خدا فظ . رمی بگ یبلدم تاکس ستمیبچه که ن ــ
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آمد . چه  یمخالفت در نم یبرا   شیرفت و صدا ینم شی پ شی پا یبه رفتنش نگاه کرد ، حت فقط
 رکسانا شد . نی سوار ماش عی سر د؟یداشت که بگو

 مزاحم نباشم ؟! ــ

 .  یستین ــ

 ممنون. ــ

  یراه افتاد . گرشا که حساب  شی کرد . به سمت امامزاده واقع در تجر یم یدر سکوت رانندگ  رکسانا
 اش گذاشت و با طعنه گفت :  یشان یکالفه شده بود دستش را به پ

 انشاهلل؟! ارتیز یر  یم ــ

 گفت :  هیحاش یکرد و ب  ییا خنده

 خوام واسه شما و عشقتون دعا کنم . یبله . م ــ

 را صاف کرد .  شی نشست و گلو صاف

 رکسانا خانم ؟! نیتوهم زد ــ

 گفت :  ییعکسش العمل اضافه ا چیه  یپدال گاز فشرد و ب یرا رو شیپا

 گرشا آقا .  یکن یچجور نگاهش م دمی. د ستمی. بچه که ن  ریخ ــ

 را باال برد . شی دندان نما زد و تن صدا ییا خنده

 شدم بزن کنار.   مونیپش ــ

را فعال کرد تا   ی. قفل مرکز  دیرس  کیباالتر برد و به تراف ینه تنها کنار نزد بلکه سرعتش را کم  رکسانا
 نرود .   نییگرشا پا

 شده اش گفت :  دهییبه هم سا ینگاهش کرد و از دندان ها  یچشم ریز

 خوام .  یسر کار؟ خانوم محترم نم یمن رو ببر  ییخوا  یم یزور  یزور  ــ
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 کالفه گفت :  رکسانا

.من کور نبودم که .  میخودشون نیکنن ما هم ع  یخنگن و فکر م  شهیدونم چرا پسرا هم ینم ــ
رسه که بفهمم    یو جواب نداد . اونقدر شعورم م یقلمبه کرد رتی و غ یروش زوم زد یچجور  میدید

 حرفا نزن .  نیاز ا گهیکرد . پس د یشه به زور کار   ینم یرو دوس دار  گهید یک ی یوقت

وقت روز  ، گرشا که دل و  نی ا یکوکش کرده اند برا یمثل ساعت کوک  ییزد گو  یحرف م   زیر کی
 نداشت گفت :  شی گوش سپردن به حرف ها یبرا  ییحوصله ا

 .  ستمی. من عاشقش ن یکن  یاشتباه م یخواهر من دار  ــ

 سرش را کج کرد و گفت :  یکم

دوسش   یو بهش نگفت یدووم آورد گهیماه د کیکه اگه تا  نیشم . ا یم ال ی خ یشرط ب  هیبه  ــ
 شدن . دهیواسه د یبه من فرصت بد دیبا یدار 

 بود متعجب گفت :  دهیمغزش پر ی چیپ  میس یکه حساب  گرشا

 .  گهی! االنم اسمش فرصته دد؟یدار  ی! مگه االن چ؟یچ ــ

 زد وگفت :  ییا قهقه

  یاونه واال فعل جمع واسه من به کار نم  شهی! تو دلت پ؟ید یاالن بهم فرصت م یمرگ من دار  ــ
 .  یبرد

 تامل گفت :  یشد و بعد از کم  ساکت

 ! ؟یدیرس جهی نت نیآخه چرا به ا ــ

 به سمت گرشا پرتاب کرد .  انهی چپ و عاقل اندر سف ینگاه

 . خودشه؟! یبود اسمش ؟ اها مان یخواهر دوستته ؟! چ نمیتو اول بگو بب  ــ

 زد و گفت :   ی. رکسانا لبخند کم جانبا سکوت جوابش را داد   گرشا

 . زهی ر یخونت رو م دمیکه من د یها . اون پسر  یعاشق خواهرش یبهش بگ ینش وانهیفقط د ــ
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 کرد و گفت :  ینگاه  نیماش یشده بود به آپشن ها   زیکه صبرش لبر گرشا

 قفل در کجاست؟ نیا ــ

 که متوجه رفتار اشتباهش شد گفت :  رکسانا

 گرشا آقا .  نیگم بنش یباشه . باشه نم ــ

رفت و   شگاهیآزما نگیپدرش عمل کرد . به سمت پارک شگاه ینشست و رکسانا به قولش تا آزما صاف
 پارک رفت .   یداخل جا عیرا انداخت و او سر ری زنج شیبرا یبا دو بوق نگهبان 

 چرمش را در دستش جا به جا کرد و در را بست و رو به او کرد .  فیشدند . گرشا ک  ادهی پ همزمان

 کنه ؟!  یاخراج شدم پدرت قبول م روزیمن د  ــ

بوتز چرم پاشنه   میرا در دستش گرفت و با تق تق ن   فشی و خز دارش را بست و ک  یزرشک یپالتو دکمه
  یرو شهیتق تق کفش رکسانا کج کرد . هم یشد . گرشا گوشه لبش را با صدا  کیدارش به گرشا نزد

  لتدانست . رکسانا متوجه حا یپاشنه دار مادرش م  یرا متعلق به کفش ها ایدن  یصدا  نیاعصاب تر
 :  دی چهره گرشا شد و پرس 

 داره؟! یلباسم مشکل  ــ

 کجش را صاف کرد . صورت

 نه ! نه !  ــ

 . یکرد یشکل  نی آخه صورتت رو ا ـــ

 خنده زد .   ری صورت خودش اجرا کرد . گرشا پق ز یروشکلک صورت گرشا را  و

 که تو تصادف کج و موعوج شده .  هیآدم  هیشب نیهستم ؟! ا یشکل نیا یمن آخه ک ــ

 کرد . جادهیا قیعم  ییگونه اش بود حفره ا یکه رو یو چال  دیخند  زیر  رکسانا

 . یشده بود یآخه اونجور  ــ
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 بزرگ داشت ، برداشت و گفت :   ییکه تابلو یبه سمت در ورود  قدم

 کنه .  یم رونمونی حاال پدرت ب  ایب ــ

که از  ی جوجه اردک  هیپاشنه دار شب یاز رکسانا دور شده بود و رکسانا با آن کفش ها یحساب   گرشا
وگفت   دیخند دیرکسانا به او رس ی. باز صورتش را کج کرد وقت  دیمادرش جا مانده پشت سر گرشا دو

 : 

 که .  یکرد ینجور یبازم ا ــ

 شد . رهی به چشمان رکسانا خ میو مستق ستادیا

 صدا کفشت رو مخه .  شییخدا ــ

لبخند گرشا به  هیشب یشد . لبخند دهیپاشنه دارش کش یو به سمت کفش ها  نیینگاهش پا  رکسانا
 صورتش را کج کرد وگفت :   یطرز فکرش زد و کم

 آخه نشونه خانوم بودنه . ــ

 سر داد و گفت :  ییا قهقه

 کلفت ؟!  لی بی گن اصغر آقا س ی؟! بهت م یستیخانوم ن  یکفش پاشنه دار نپوش  یعنی.  یل یخدا وک ــ

 شد گفت :   یکه رگه خنده در آن حس م ییخجالتزده با صدا  رکسانا

 گن عرضه نداره کفش پاشنه دار بپوشه .  یگن . م یکلفت نم ل یب ینه . اصغر آقا س  ــ

 همراهش رفت .   زینگاه کرد و به همان سمت راه افتاد . رکسانا ن  یسمت در ورود به

تموم   یبلندشون رو رو  یکه ده نفر همزمان ناخن ها  نیا ههی؟! شب  هیچ هیصداش شب  یدون یم ــ
 . نهی بکشن . من که حسم ا  ایدن یها اهیتخته س

  انداخت و حق به جانب گفت : را باال شی ها ابرو

 . میکات کن  ایخوشگل پاشنه دارم . ب ی. منم و کفشا مونمی از شرطم پش ــ
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 خنده اش گرفته بود . یآخرش حساب  ی. گرشا از خنده ها دیخند  زیر  زیر و

اجازه باز کرد . آقا   یرفت و در را ب ت ی ریبه سمت اتاق مد  عیو رکسانا سر دندیرس شگاهیآزما یورود به
 قلبش گذاشت .  یبود معترضانه دستش را رو دهیجا خورده و ترس   یمحمد که حساب

 اتاق تنها باشم ؟!  نیتو ا یک یاستغفراهلل من با  یگ ینم دیدختر چشم سف ــ

 .  دیاش به سمت پدرش رفت و گونه اش را بوس یرو مخ  یهمان کفش ها با

 اصال ؟!  یکن ی خانم جرئت م مهیتو از سل ــ

 گذاشت .  زشی رنگ و تم  دیمحمد خودکارش را داخل روپوش سف آقا

 !؟یدید ویک یدوباره تو زبونت دراز شد  ــ

 شمرد جلو رفت و گفت :  متیکه فرصت را غن  گرشا

 شدم . شونیجرم ا کی خوام که هم دست و شر ی. من معذرت م  نیمع یسالم آقا ــ

 زد وگفت :   یمحمد لبخند گرم آقا

 اعتماد کرد . دینبا دیدختر چش سف نیبه ا ــ

 گردن پدرش کرد وگفت :  زی را آو دستانش

 بابا !  ــ

 دست رکسانا زد .  یمحمد معترضانه رو  آقا

 ؟!  یمن شد زونیباز مثل بچه گربه آو  ــ

 اش را دستش گرفت و گفت :  یدست فیک  رکسانا

بکن . از  یدوس داشت یشما هم با آقا گرشا هرکار امروز کوک شدم بابا جونم . من برم مطب .  ــ
 خودته .
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انداخت و   نیی قرمز سرش را پا  ییهوا رفت . گرشا خجالت زده با گونه ها یسه نفره شان رو  جمع
 آقا محمد فرستاد و رفت .   یهوا برا یرو  یرکسانا بوس

فت و نشست ؛  ر  زشی م یروبرو ی راحت  یمحض رفتنش آقا محمد در را بست و به سمت مبل ها به
 .   ندیاشاره زد تا که گرشا بنش شی به روبرو

 .   ندیجابه جا شد تا راحت بنش   یمبل نشست و کم  یرو

 گفت :  یرا دستش گرفت و به آبدارچ  مشی س یب  تلفن

 اتاق .  اریقهوه ب وانیدو ل  مانیمش سل ــ

 مبل رها کرد . یگرشا آزاد رو هیخودش را شب  یکم

 شنوم پسرم ؟! یم ــ

 را زد و پوشه رزومه اش را از آن در آورد و به سمتش گرفت .  فشی ک یدکمه فلز   گرشا

 خدمت شما .  نیا ــ

رنگش زد و    یرا در آورد و به چشمان آب  نکشیرنگش ع   دیسمت چپ روپوش سف  بیمحمد از ج آقا
  ینیبا س مانید و مش سلبه رزومه نگاه کرد و شروع به خواندن کرد ، همان موقع دو تقه به در خور

 گرشا گرفت وگفت :  یرا روبرو ین یکلفت س ییقهوه داخل آمد . با صدا

 .  دییبفرما ــ

بردارد فنجان قهوه را در دستش گرفت و مش   مانیآن که چشم از چشمان درشت مش سل یب  گرشا
رفت . رزومه را به سمت گرشا گرفت   رونیگذاشت و از اتاق ب  شیقهوه آقا محمد را روبرو مانیسل

 وگفت : 

 سوال بپرسم ؟!  ییتونم چند تا یم ــ

 گذاشت .  زیم یو فنجان را رو  دیاز قهوه را نوش  یکم

 .  دیبپرس  دییخوا یم  یفکر کنم بدونم چ ــ
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 حرف گرشا ماند :   هیمبل لم داد و منتظر بق  یمحمد فنجان را دستش گرفت و رو آقا

و اخراجم کردن .اون هم به خاطر مسائل   دنیصالح د شونیکردم و ا یار ممن کارخونه پدرم ک ــ
 پا افتاده .   شیواقعا پ

 ضرب گرفت .  زی م یگذاشت و رو زیم یمحمد فنجان قهوه اش را رو آقا

سر   ییچه بال نمیپا افتاده اس . بگو بب  شی از نظر شما جوونا سوز دل ما مسن ترا حرف پ یدون یم ــ
از   یاستخدام بش ییبخوا  ییکه هرجا یرو فکر کنم بهتر بدون  نیاجت کرده ؟! اکه اخر یپدرت آورد

 . یدار  از ینامه ن  یکرد ی که کار م ییجا

 جا به جا شد و خونسرد گفت :  یکم

 بهش خورد . یاردی لیشد و ضرر م جادیا یشرکت خلل بزرگ یتو حسابدار  ــ

 داد . هیمحمد تک آقا

 زده صاحب امضا شرکت و کارخونه .  نجای؟! ا یمگه حسابدار بود ــ

 را در هم قالب کرد و سرش را جلو آورد .  دستانش

 مدت حسابدار بودم .  هی ــ

 سر داد وگفت :  ییمحمد قهقه ا آقا

 !؟یمن حسابدار بش شگاهیآزما  ییخوا یاالنم م ــ

 شود .  ینمکار  شیکار برا نیدانست که ا یداد . خوب م هیتک گرشا

 اگه بشه آره . ــ

 خودش نشست و گفت :  زی سر م یصندل یو رو  ستادیمحمد ا آقا

  یتونم بهت کار بدم . تو حت یتو و رکسانا قائلم شرمنده گرشا جان . نم  یکه برا یبا تمام احترام ــ
که   نیتا ا ییایباهاش کنار ب یشرکت پدرت بهتر بتون ی. به نظر من برگرد ستی ن یرشته ات حسابدار 

 .  یو نتون  یکار آبرو مند باش  هیدر به در دنبال 
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 گذاشت . دستش را به سمت آقا محمد دراز کرد .  فشی و رزومه اش را داخل ک ستادیا

 . بابت قهوه هم ممنونم . نی مت یآقا تونییخوشبخت شدم از آشنا ــ

 فشرد و گفت :  یمحمد دستش را به گرم آقا

 .  یاز حرفم ناراحت نشده باش رمدوایام ــ

 لبخند گفت :  با

 نه جانم .  ــ

نمانده   شی برا  ییدل و حوصله ا  یراه افتاد . حت  یزد و به سمت خانه مان رونی ب شگاهیاز آزما عیسر
دانست   یرا خوب م نیکرد . ا یحال خرابش را خوب م ی رو ادهی. فقط پ ردیبگ  یبود تا بخواهد تاکس

آن همه   باشود و داشتن آن نامه    ینم دایپ شیبرا ینکن کار  دشییاز سمت شرکت تا ییکه تا نامه ا
 ممکن بود .  ریکه به شرکت وارد شده بود غ یقابل جبران ری ضرر غ

کرد و تلفنش را   جکتیحوصله ر  یروشن و خاموش شد . ب یبه صدا در آمد و اسم مان تلفنش
و عمو   ن یگرفت . اسفند ماه شروع شده بود و بساط سفره هفت س  شیخاموش کرد و راهش را پ

 پوش کرده بود .  دیبه شهر نداده و همه جا را سف  ی برف مجال  یبه راه بود ول ابانیدر خ  ی حساب روزیف

  یهدف م ی ر ب شه  یکوچه پس کوچه ها یبرف قدم برداشت ، از پ  یرفت و رو  یسمت راه اصل به
 نه ؟! ایشده   ای عاشق مان ایرکسانا فکر کرد که او آ یداشت و حرف ها ایکه کنار مان یگذشت به لحظات 

 لب زمزمه کرد .  ریز

 من بود دیچشمانت ام ــ

 دلم بگذارم ؟! یرا کجا  رفتنت

 شده   تی دانم خاطره ساز خاطره ها یخوب است ، م یدانم کنار او حال دلت حساب  یم

  میچه بگو ایبا من لبخند مشترک   یحت و

 ی ندار  یمشترک  عکس
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 شود  ی قرارت م یقلبم ب یول

 ستاره دلم یاندازد به شب ب یرعد م  چشمانت

 دلت را قرض گرفت  ییلحظه ا یشد برا ی م کاش

 تو را داشت .  ییلحظه ا یشد برا ی م کاش

 ات تمام شود یتفاوت  یحجم انبوه ب  نیا دیشا

 شود  یحال قصه تمام م و

 من ندارمت   یآر 

 از نبودت قرص شده  یحساب   نیبارد ، آسمان اخم کرده و دل  زم یم برف

 ...  ستیبرف خال انیکنار من در م تیرد پا یخال   یهمچنان جا و

  یعمارت یکه برا یمسقف  واریداد . کنج د یراه رفتن به او نم  یبرا یسرد مجال  یشده بود و هوا  خسته
 میدوازده و ن کیشد نزد  رهیدر آورد و روشنش کرد ، به ساعت خ بشی و تلفنش را از ج ستادیبود ا

االن سر کار هست و اگر مزاحم کارش بشود ممکن است کارش   یظهر بود با خود فکر کرد که حتما مان 
 شیتماس را لمس کرد . گلو یکرد و برقرار  دایتلفن ، اسم مهران را پ یاسام ن یرا از دست بدهد . ب

 .  دیچی مهران داخل گوشش پ یپر از انرژ  یخش دار شده بود . صدا شیداشت و صدا یسوزش بد

 جانم پسر عمو ؟!  ــ

 کوتاه کرد (  ییسالم مهران جان ) سرفه ا ـــ

گذرا کرد و   یخاطر به اسم گرشا نگاه نانیاطم یرا از خودش دور کرد و برا ی گوش یبا نگران مهران
 کرد .  کی تلفن را به گوشش نزد

 ؟! ی سالم پسر . خوب ــ

 ؟! یخونه مان یمن رو ببر  ییایشه ب یخوبم . م ــ

 مخصوصش در آورد و دستش گرفت .  یرا از جا لباس شی و پالتو ستادیا مهران
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 !؟ییــ کجا 

 .  ابونی سر خ امیهستم االن م شی تجر یمن ضلع غرب  ــ

رنگش را تن   یدود یکه پالتو ی گذاشت ، در حال زیم ی زد و رو  کری اسپ یو تلفن را رو ستادیا مهران
 .  دیکرد پرس یم

 !؟ی کن یاونجا چکار م ــ

 .  میکن  یمفصل صحبت م یاومد ــ

 پا تند کرد .  نگ یبه سمت در رفت و به سمت پارک مهران

 زود اومدم .   یمنتظر باش ــ

 ممنونم . ــ

عزم   شیراه افتاد و به سمت تجر  یشد . به سمت در خروج   نشیقطع کرد و سوار ماش  عیسر مهران
 آورد و منتظر ماند تا چراغ سبز شود .    نییضبط سوت را پا یرفتن کرد . صدا

  عیترمز زد و او سر  شیپا یتکان داد . جلو یمهران جلو رفت و دست نیماش  دنیبه محض د  گرشا
 :   دیمهران غرسوار شد . 

 البد؟! یزد خیبود !  کیبرف چرا انقدر تراف  نیدونم تو ا ینم ــ

 شد . رهی خ  شیگذرا به او کرد و باز به روبرو ینداد . مهران نگاه یجواب

 پسر !  یستین  زونیم ــ

 به حرف آمد . باالخره

 بشه . دایواسم پ یفکر نکنم کار  یو از طرف  ازهیداشتم ردم کرد . گفت نامه ن یمصاحبه کار  ــ

نشست ، مهران برف پاک کن   نیماش یها شهینرمش به ش یکرد و دانه ها دنیباز شروع به بار برف
 اش را نشان دهد گفت :  یداشت ناراحت یکه سع  یرا زد و در حال 
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 شه باالخره .  یم دایبابا تا هست کار . پ یا ــ

را از   ایزودتر با مهران که تمام قضاخواست هرچه  یشد . دلش م دهیرکسانا کش یبه حرف ها فکرش
 دانست درد دل کند . یقبل م

 مهران .  ــ

 لبش از لحن حرف زدن او نقش بسته بود گفت :  یکم جان رو یکه لبخند یدر حال متعجب

 جان ؟! ــ

 را تکان داد . مردد بود از حرفش .  شیپا یشد .کم رهی را در هم قالب کرد و به روبرو خ دستانش

 رو دوست دارم !   ایعلومه من ماناز کجا م ــ

 با تعجب سر داد .  ختهیآم ییا قهقه

بشه در   یشکل  نیا یبودم کس دهی. تاحاال ند تیشدنت . از همه چ یرت یاز چشمات داداشم . از غ ــ
  نی. ا یزن  یجا م  یو گاه  یکن یقبول م  ی؟! خودتم گاه هیچ  ستیبرابر خواهر دوستش . اگه عشق ن

 عاشق ِ مجنونه .  هی اتیاز خصوص 

 .  ییایبهم گفت عاشق مان گهینفر د ه ی!  امروز  یدون یم ــ

 .  دیپرس عیسر مهران

 سوزه ! یکه رادار مغزم م ینگو مان ــ

 نشست و گفت :  صاف

 ؟!  یچ گهینه بابا . د ــ

 آورد و گفت :  نیی را پا  نیسرعت ماش یکم متعجب

 ؟! یک ــ

 ...  روزیبه اسم رکسانا د یدختر  هی ــ
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 . رو به گرشا کرد و گفت :  ستادیزد سرعتش را کم کرد و ا  یکه راهنما م یدر حال  ابانیخ  کنار

 !؟ییا  گهیدختر د هیدوست دخترت گفته عاشق  ــ

 به سمت مهران برگشت .   یعصب

 ؟ ی؟ عقلت رو از دست داد هیدوست دختر چ ــ

 شن .  یهم متوجه م  یو مان ایمان  یبمون  یبه نظر من خونه مان  ــ

 گفت :  تیشد و با عصبان  رهی را مشت کرد و به روبرو خ دستش

  یم یچ یفهم  یموضوع با خبر بشه . م نیاز ا یذارم کس ی. هرگز . من نم افتهیاتفاق ب نیا دینبا ــ
 شه ؟!

 شد . رهیگرشا گذاشت و به او خ  یرا پشت صندل گرشیفرمان بود دست د یاز دستانش رو یکی

 کنه . یتونه پنهون کنه . عشق آدمو رسوا م یم ی حد هیعاشق تا  هی ــ

 گفت :  مصمم

 کنه .   یموضوع راجع به گرشا احتشام صدق نم نیا ــ

رفت . ادامه   رونی ب نگیزد از پارک   یسمت چپ م یکه راهنما یرا روشن کرد . در حال   نیو ماش دیخند
 شد .  یطلق سپر در سکوت م ریمس

 

 *** 

 

  یلب در حال  ریکه از دست گرشا دلخور بود به سمت مترو رفت و به سمت خانه شان راه افتاد . ز ایمان
 که خشمش فوران کرده بود گفت : 

 .  ییایامروز جا موندم  تاب  می. دوساعت از کالس مفاه  نهیبوز ــ
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خانه به  یبود که امروز جلو ی لوندزد و بدتر از همه فکر آن دختر مو ب  یاز صورتش زار م یخستگ
کولش جا به  یرا رو  فشی هم فشرد و ک یرا رو شیکرد . دندان ها یم تشیسراغ گرشا آمده بود ، اذ

با هر   شا  یمشک یبدون پاشنه ارتش  ی. با بوتز ها دی تا به کوچه رس مودیرا پ ریجا کرد و ادامه مس
توجهش را جلب کرد خم شد و بچه گربه را   یی؛ ناگهان بچه گربه ا ختیر یقدم برف را به هوا م

 زد گفت :  یم ی از سر ِخوشحال یکه لبخند یلب در حال ریدست گرفت و باال آورد ، ز

 خوشگله . یشیپ  یتو کجا بود یآخ ــ

 که ضعف کرده بود گفت :  یو در حال  دیبچه گربه کش دیسف یموها نیانگشتانش ب با

 .  یام داره توپ قلقل ییچشما چه  یاله یآخ ــ

  شیپا نیی دوشش تا پا  یرو یکه کوله پشت یو ناگهان چشمش به دختر  دیچ ی داخل کوچه پ مهران
 کرد و گفت :  یشیدستش بود خورد ، ا  ییآمده بود و بچه گربه ا

زنه   یترسه گربه دستش گرفته چندشم شد . خوب احمق جون پنجولت م یعه نگاه کن دختره نم ــ
 که .

 گفت :  عیتوجهش به دختر جلب شد . سر گرشا

 که. اههی مان نمیواستا بب  ــ

 زد و گفت :  یشخندین

 بود . با خودم بودم . نجایعهه . پس صاحبش ا ــ

 رفت .   نییپا نیانداخت از ماش یچپ به چشمان خندان مهران م یکه نگاه  یدر حال گرشا

  ادهیگرشا از آن پ یشد و وقت   رهیترمز زده بود خ شیپا یکه جلو  ین یدرشت به ماش  یبا چشمان   ایمان
که گربه دستش بود به سمت خانه راه افتاد . گرشا قدم   یکرد و صورتش را کج کرد . در حال  یشد پوف

 ا گرفت .راهش ر یتند کرد و جلو

 !د؟یبزن  یحرف نییخوا ینم ــ
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کالم حرف از   کیآن که  یکرد و محکم آن را به خودش فشار داد و ب یرا سر بچه گربه خال  حرصش
 بود شانه به شانه همراهش راه افتاد . ختهیاز کنارش رد شد . گرشا که بهم ر اوردیب  رونی حنجره اش ب

 کنه . یم  تی خانم ؟! اون بچه گربه االن زخم ای مان یکن  یم ینجور یچرا ا ــ

 شد . رهی و گستاخانه به چشمان گرشا خ میبزند مستق یآن که پلک یب

 .  میکه تو خونمون راه داد ینه به اندازه اون گربه وحش ــ

 زد و گفت :  یی کج دندان نما لبخند

 کردم ؟! تی من االن زخم ــ

  دی. از کنار گرشا رد شد و کل دیکش قیعم  یت و نفس چشمانش را بس ییرا بهم فشرد و لحظه ا لبانش
 را داخل قفل در انداخت و داخل رفت . 

که خنده اش را   یبه شانه گرشا زد . در حال یو دست  ستادیشد ؛کنار گرشا ا  ادهیپ  نیاز ماش  مهران
 کرد گفت :  یکنترل م

 باهاش .  یکن یچه م یدفعه بعد مینی شد . بب یخانوم کوچولو از دستت عصبان  ندفعهیا ــ

مهران سکوت کرده بود   یرو مخ  یکه در برابر رفتار ها  یرا در دستش جا به جا کرد و در حال فشیک
 را باال برد .  شیتن صدا

 !؟یبر  گهیتو د ستیبهتر ن ــ

 و گفت :   ستادیا نهیبه س دست

 !ه؟یچباشم . نظرت  هیداخل و ظهر مهمون خاله فخر امیهم بخوام ب  دیشا ــ

 و گفت :  ستادی ا نهیدست به س زین او

 با پشت دست بکوبم دهنت .  دیدلم پر کش دیمن هم شا ــ

 ترسم عشق خشنت کنه .  یگرشا . م یخشن شد ــ
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 ؟!  یاز جلو چشمم خفه ش ستیبهتر ن ــ

نثار جان ِ   ی نکرد و فحش یگرشا زد و گرشا هم کم لطف  ی دار برا یمعن  یشد و بوق نیسوار ماش عیسر
 مهران کرد و به سمت زنگ در رفت .  

کرد که چقدر وجودش در   یآمد . با خودش فکر م یکامل بود وظهر به خانه نم  فتیامروز ش  یمان
سرد و   یهوا نیدر ا یمعذب هستند اضافه است ول  ش ی که جلو یدو خانم نامحرم  انیم یخانه مان 

 نمانده بود .   شیبرا یگر ید یراه چاره   یبرف

 حساب باز کند .  شی مهران و عمو یتوانست رو  ینم  یحت

به سمت راه پله راه افتاد . اواسط راه پله بود ،  ری در را باز کرد و گرشا داخل رفت . سر به ز هیفخر خاله
زد و به  یپله که او را مخاطب قرار داده بود نظرش را جلب کرد . پا گرد نییخانم از پا هیفخر یصدا

 ه کرد و منتظر حرفش ماند .خانم نگا هیسمت فخر

 اش را صاف کرد وگفت :  یروسر  هیفخر خاله

 حاضره .  گهیساعت د میپسرم ناهار تا ن  ــ

 داد . هیانداخت و دستش را به نرده راه پله تک ر یرا ز  سرش

 .  دی. خسته نباش  امیممنونم . حتما م  ــ

 پسرم . یسالمت باش ــ

و دستش را   دیگرسنه و کسل بود به سمت راهرو رس ی. حساب  دیرس  یبه مشام م یسنت یغذا یبو
اطرافش را مرتب کرد .  یرفت و کم   یمان ختهیدر گذاشت و به داخل اتاق بهم ر رهیدستگ یرو

  سیگرفت به سمت حمام سرو میکرد . تصم  یحس م  شیدر گلو یگرفته بود ، سوزش بد شیصدا
رنگش رفت    ی دود راهنیدستش به سمت دکمه پ را آماده گذاشت .   شیاتاق خواب برود . لباس ها

که در   ای دکمه را بست و متعجب به مان  عیاجازه باز شد . سر یدکمه دوم باز نشده بود که در اتاق ب 
 .  دیبود نگاه کرد و پرس ستادهیچهارچوب در ا

 نداره ؟!  تیخوب  یپسر بدون در زدن وارد بش هیتو اتاق  یکن  یخانم فکر نم دیببخش  ــ
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 خش دارش را صاف کرد .  یسر داد و صدا ییداخل اتاق آمد و در را قفل کرد . گرشا قهقه ا یلجباز  با

 !ه؟یچ هیقض ــ

 .  دییهم سا یرو تی از عصبان یکرد و دندان  زیآمد چشمانش را ر  جلو

 کنم .  یم اهیبودم روزگارت رو س   مد شیکه من اون شب نما یبگ یبه مان  یبخدا اگه بر  ــ

 انداخت .  یدر آورد و به سمت شیتخت نشست و جورابش را از پا یتفاوت رو یب

  دیاز اتاق بر دینه . لطف کن  ای کنم بگم  یبعدا فکر م   رمی خوام برم حمام و دوش بگ یمن االن م ــ
 . رونیب

 گفت :  ع یشده بود سر مانیکه در اتاق را قفل کرده پش نیجلو آمد . دلش به شور افتاده و از ا یکم

 ی. م یومد یبخاطر شما موندم و شما ن میگفتم ؟ امروز دو ساعت از کالس مفاه  یچ  نیدیفهم ــ
 . دی به حرف من گوش بد د یدو ساعت ! با دیفهم

  ای مان ییبه چشمان جادو میخونسرد باشد . مستقرا باال نبرد و  شیکرد صدا یسع  یلی، خ ستادیا
 حرفش را به زبان آورد .  عیکه تسلطش را حفظ کند سر نی ا یچشم دوخت و برا

دونم دوست پسر   یدوما من م ییایب  ییچون من ازت نخواستم جا یاوال بخاطر من جا نموند ــ
فت خط نباشه خودش .  کن که ه یباز  یکیحداقل واسه   ایکردن رو تمومش کن  ی. نقش باز  یدار 

 گم . یبه مادرت هم م  چیکه ه یحاال هم خانم کوچولو برگرد اتاقت واال مان 

 باال انداخت .   شیبرا یی تک ابرو  تیدر نها و

گرفت به سمت حمام راه افتاد . دستش به  یرا در دست م زشی تم یکه لباس ها یزد و در حال  پاگرد
 قفلش کرد .  ایمان یبود که صدا دهیدر نرس  رهیدستگ

 همزاد . تی. اون سا هیچ  تونینترنتیگم دردسر ا یمن هم به همه م ــ

برگشت و انگشت اشاره    ای. به سمت مان دیکش قیعم  یهم گذاشت و نفس  ی را محکم رو چشمش
 به سمتش گرفت .   دیاش را با تهد
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 ....ـیشما ب  ــ

  دیرنگش پر ای . مان دیخانم به گوشش رس   هیاز فخر ییتمام نشد که دوتقه به در خورد و صدا حرفش
دلش به   شتر یدانست که او ب ینم  یکند ول  دایپ شیبرا ییو  با چشم التماس کرد که گرشا راه چاره ا

 و بلند گفت :  دیکش نییدر را پا رهیخانم دستگ هی را گم کرده ؛ فخر شیشور افتاده و دست و پا

 ؟! یپسرم خوب  ــ

 را باال برد وگفت :  شیصدا

 خوبم خاله .  ــ

 خانم متعجب داد زد . هیفخر

 چرا در قفله ؟!  ــ

شده   یگرشا زانو زد و در حال که اشک از چشمانش جار  یبا دستانش به حالت ملتمسانه روبرو  ایمان
 آرام گفت :  یل یبود خ

 گرشا .  تو رو خدا آقا ــ

لبانش نقش بست و   یرو یطان ی باال انداخت و لبخند ش   ییشمرده بود ابرو متیکه فرصت را غن  گرشا
 کاغذ نوشت .  یرو

 من بگم قبوله ؟  یپس هرچ ــ

 با لرزش دست نوشت .   ایمان

 قبوله . ــ

 زد و بلند گفت :   جانی پر از ه یلبخند

 . نمییپا  گهیساعت د میرم حمام . ن یخاله دارم م  ــ
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در  یو از ال  دیبه سمت در دو ایآمد . مان شیدور شدن قدم ها یگفت و صدا  ییخانم باشه ا هیفخر
  یل یخ ییبا صدا  کدفعهیو  ستادیپشت سرش ا قاینبود . گرشا دق یکس چیبه راهرو کرد ، ه ینگاه

 بلند گفت : 

 دا دان .  ــ

  غیشد انداخت و ج یم  دهیکوب روا یبه در ود یوحشتناک  یبه قلبش که با صدا ی و چنگ  دیترس یحساب 
 نشست و گفت :  ریتحر زی م یاتاق روبرو یتک صندل  ی. گرشا با قهقه رو دیکش ییخفه ا

 .  یخوب خانوم خانوما قول داد ــ

را به سمت گرشا گرفت    دشیبود انگشت تهد  تیکه مملو از عصبان  ییرفت و با صدا ییا چهیقر دندان
 .  دیو غر

 دونم . یازت م یباشه چ ادتی ــ

 باال انداخت و گفت :  ییتفاوت شانه ا یب

باز هم بگم ؟ به بهانه رفتن با    ای یبا فرهاد دوست ای.  یگم که تو اتاقم بود ی م یمن هم به مان ــ
بلند   یجک شاس  نیبود آهان اون ماش یچ نشیدانشگاه . ماش یر  یدوستت با فرهاد جان م هیمهد
 ب.... ، بازم بگم ؟!  55 رانی رنگ . با پالک ا یتوس

 خواست گردن گرشا را از جا بکند .    یشد . دلش م یم یعصبان  شتریلحظه ب  هر

 زد گفت :  یخنده در آن موج م  میکه ن ییرا کج کرد و با صدا گردنش

 ؟! ی؟ قفل کرد  یبگ  یدار  یحاال چ ــ

 داد :  ادامه

  یچی پ یبه بعد به پر و پاچه من نم نی. دوما از ا ومدهیتا باز مادرت ن  رونیب یر  یاوال زود از اتاق م  ــ
و تو هنوز به    تیخواستگار ومدی ن گهیماه د کیباشه . اگه تا   ی. سوما اون فرهاد فکر نکنم آدم جالب

ماه فرصت   کی تا  پسگم .  یرو م  زی همه چ یبه جان خودم به مان  یرو خورد بشیو فر یپاش نشست 
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خانم از   ه یو فخر یمان یو تو هنوز باهاش ادامه داد ومدیاز طرف من بهش بگو . اگه ن رو نیداره . ا
 شن .  یبا خبر م زیهمه چ

وارانه انگشتش را به سمت گرشا دراز   دیرا باال برد و تهد شی را پر کرده بود صدا شیگونه ها اشک
به سمت   هیزد . با گر  رونی آنجا بماند و از اتاق ب نیاز ا شیتواند ب  یشد که نم نیمتوجه ا ی کرد ول

 اتاق خودش رفت . 

 لب گفت :  ریو در اتاق را بست و غمزده ز ستادیا

 اون تورو دوست نداره . یدم . ول یکنم . قول م ینم تتیاذ گهیبخدا د ــ

 

ول مشغ یو با سشوار مان ستادیا نهیآ یو جلو دیکه گرفت لباسش را پوش ی از دوش مختصر  بعد
به سمت آشپزخانه عزم   شیپر پشت وبلندش کرد . بعد از خشک شدن مو ها یخشک کردن موها

دار که خشمش را   یمعن یبا لبخند ای. از کنار مان  ستادیا شی روبرو ای رفتن کرد و به محض ورودش مان
را   شیکه زودتر غذا ایشد . مان  شینشست و مشغول خوردن غذا یصندل  یعبور کرد و رو ختیبرانگ

 شروط گرشا شد.  یکرده بود به اتاق رفت و غمزده به فکر راه چاره برا لیم

 گذرا به گرشا کرد وگفت :  یخانم نگاه هیفخر

 بود اومده بود دم در ؟! ی صبح اون دختره ک ــ

 سرعت لقمه کتلت و نانش را فرو داد .  با

 !؟یک ــ

 انش گفت : با دقت گرفت و قبل از گذاشتن داخل ده ییتفاوت لقمه ا یب

 دختره زردمبو بود . هی ــ

 کم جان بر لبانش نقش بست .  یخانم تبسم   هیفخر فیتوص  از

 .  ستین یخاص  زیآهان . رکسانا خانم . چ ــ
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 کرد . زی و چشمانش را ر دینوش یجرعه آب  دیبلع  یرا م شیکه لقمه غذا یحال  در

 ! ه؟ینترنتیا ست ین  یخاص زی نکنه همون چ ــ

. با لبخند مختصرش   اوردی را ن شی جای ب  یخانم دخالت ها هیفخر یکرد خونسرد باشد و به رو یسع
 گفت : 

 همونه . ــ

داد و هوار راه بندازه  نجایا  ادیخوام الله خانم باز ب  یکنم . نم  یناراحت نشو که چرا دخالت م ــ
 که . ی. خبر دار  دی پسرمو از راه به در کرد

 سمت به آن سمت فرستاد . نیمانده در بشقابش را از ا یباق کتلت

 کرد .  یاحترام یبهتون ب یل یخ یخاله جان ، مادرم دفعه قبل  دیحق دار ــ

 شد .  مانی که رک حرفش را زده بود ، پش نیزده از ا غم

 .  زمینداشتم عز یمن منظور  نی بب ــ

 زد .  یو لبخند کم جان  ستادیا

 دونم . بابت غذا ممنونم . یم ــ

 گفت :  یمانیلب با پش ری شد و ز رهی ناراحت شده بود به رفتن گرشا خ ی خانم که حساب هیفخر

 .  یآخه ناراحت شد ــ

  یشده از سمت همه کرد . همگ دیی تا یبه درخواست ها یاتاق رفت و در لپ تاب را باز کرد . نگاه به
  یباعث شد که در لپ تاب را ببندد و رو یو خواب آلودگ  یکسل  یفرستاده بودند ول لیم یا شیبرا

 تخت دراز بکشد . 

 

 *** 
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خانه آمد خانه را در سکوت و   داخل یکه در شرکت گذرانده خسته شده بود وقت یاز روز پر کار  یمان
لب ناله  ری رفته و ز یق یبه سمت اتاقش رفت و متوجه شد که گرشا به خواب عم عی. سر دید یخموش 

گرشا گذاشت . با توجه به تب  یشان یبه پ یگذاشت و دست ییرا گوشه ا فش یک  عیکند . سر یم
 که داشت داد زد . یدیشد

 مامان . ــ

آنجا نبود.   یبه سمت اتاق مادرش پا تند کرد ول  عیبود . سر امدهی ن یکس  یگذشته بود ول قهیدق پنج
 زد .  یبلند داد م

 ! ؟ییمامان کجا ــ

 رفت .   رونی سرش انداخت واز اتاق به ب یرو   یشال مهیسراس ایمان

 رو سرت که ! یشده داداش؟؟ خونه رو گذاشت  یچ ــ

 به حرف آمد .  ا ی مان زی که بهت زده شده بود . بعد از آنال یمان

 .  ادیپسره جونش داره در م نیا ــ

 گفت :  عیو سر  دیترس ایمان

 !؟یگ ی م ویشده ؟! ک یچ ــ

 وگفت :  دیبه سمت اتاقش دو یمان

 گرشا حالش بده .  ــ

  ینیدهانش گذاشت و ه یرو ی دست دیگرشا را در آن حال د یرفت و وقت  یبه سمت اتاق مان   ایمان
 کرد .  

 گفت :  ایرا دستش گرفت ورو به مان  نیماش چییسو یمان

 ؟! مارستانیب  مشیببر ییایم ــ
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  رونیب  یمناسب با فضا یمانتو وشلوار وشال عیو سر  دیزد و غمزده به سمت اتاقش دو یپلک  ایمان
  چیگرشا ه یکرده ول داریگرشا را ب  یبه سخت  یرفت که متوجه شد مان یو به سمت اتاق مان دیپوش
 . ندجلو گذاشت یصندل  یراه افتادند و گرشا را رو نیبه سمت ماش   یبر تن ندارد . همراه مان ی جان

  یبرا یگفت تا اتفاق یلب ذکر م ریفشرد و ز یاز فشار واسترس دو شست دستش را به هم م ایمان
 صدا زد .   عیترمز زد و سر یرو ی خصوص مارستانیب یجلو  ی. مان  افتدیرشا ن گ

 . میدار یاورژانس ض یپرستار مر ــ

 به گرشا زدند .  یبه سمت اتاق چکاب رفتند و سرم  عیتب گرشا به حد ممکن باال رفته بود .سر شدت

 

 *** 

 

 واریرنگش را به د  یبوتز اسپرت خاک مین  یدر اتاق چکاب منتظر مانده بودند . مان یجلو  یو مان  ایمان
گذرا کرد . با خود فکر کرد که   یچرک و چندش بخش اورژانس نگاه یها کیداده بود وبه سرام هیتک

ست وهفت  ی ب یباشد ! همان موقع پرستار بخش که دختر  فیکث  نقدریا دیبا یخصوص   مارستانیچرا ب
 گفت :  ییآمد وبا خوش رو رونی بساله بود 

 اومد.  نیی تبشون پا ــ

 وگفت :  دی کش  قیعم  ینفس یمان

 شده بود خانم پرستار ؟! نجوریالحمداهلل . چرا ا ــ

 ناگفته که بر دلش مانده بود زد .  ییتوام با حرف ها  یپرستار لبخند خانم

 شن.  یکه گرفتن . خوب م هیبد روسی. فقط و هیسرما خوردگ یضیمر هی نی شلوغش کرد  یکمی ــ

 باال انداخت .   ییبه جانب ابرو حق

 ده . یبشه الله خانم دودمانمون رو به باد م  شیزینگران بشم . چ دمیبا ــ
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وا رفت و با خوش    ایکنار مان  یصندل   یرو یتکان داد و به سمت اورژانس رفت . مان  یسر  پرستار
 گفت :   یال یخ

 .  کهیکوچ  یآبج  یکی نخند تو  ــ

 و گفت :  د یخند یپوست  ریز  ایمان

 ؟! دمیخند یک ــ

 االن .  ــ

 .  یتو من رو هم سکته داد یآخه داداش ــ

 به پا کرد ؟!  ییپاش شکست الله خانم چه الم شنگه ا ستین ادتیبخدا دفعه قبل  ــ

   یمان ــ

مصرف   کباری وانیداخل ل  یآب وانی که گوشه سالن بود رفت ول یو به سمت آب سرد کن  ستادیا ایمان
 و بلند گفت :  دینفس سر کش کیو  ختیر

 ! ؟یخور  یم ــ

 ! ؟یار یم وانیل هی ــ

 برد .  یمان  یاز آب برا  یمصرف خال کباری یوانیاش گل کرده بود ل یشوخ  یکه حساب  ایمان

 . وانیل هی.  اریداد یهم سفارشتون آقا نیا ــ

 .  ستادیو ا دیخند

 .  رهیخواد تورو بگ   یم ی. موندم کدوم بدبخت ییمسخره ا یل یبخدا خ ــ

 به جانب گفت :  حق

 ؟!  اری ب وانیل هیعمه من نبود که گفت  ــ
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  ختیآب ر  یوبه سمت آبسردکن رفت و دکمه مخصوص را فشرد و کم  ستادیرا گرفت و ا وانی ل یمان 
 وگفت :  دیرفت ونوک دماغ کوچکش را کش ای. به سمت مان  دیو نوش

 !؟یکجا بود یداشت زبون رو ن نیا ــ

 خونه عمو شجاع .  ــ

 بود گفت :  دهیخنده امانش را بر  ینشان دهد ول ظیغل  یرا با اخم  تشیکرد جد یم  یحال که سع در

 . دهیورپر ــ

 آمد وگفت :  رونی که خوش اندام و خوش برخورد بود از اتاق ب یگر یموقع پرستار د همان

 . دیانجام بد صشویترخ یکارا  دیبر  دیتون یکم کم مرخصه . م ضتونیمر ــ

 از دور شدن پرستار گفت :  بعد

 داره. یگر یفقط کار کنان ج  ــ

 گفت :  ی زد و سمت گوش مان یشخندین  ایمان

 کن .  ی داداش کمتر چشم چرون ــ

 شد . رهی خ  ایبه مان  غضبناکانه

 . می پول تخ کن  میبر دیکه با ایزود باش جوجه اردک زشت همراهم ب ــ

 

 *** 

 

  بشیدستش را داخل ج  یدار بهم کردند . مان یمعن یهردو نگاه دندیفاکتور سرم و وسوزن را د یوقت
 کرد و گفت : 
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سرم تنها ؟! اگه زبونم الل قطع نخاع بود چقدر   هیشه ؟  ی هزار تومن م  270سرم زدن  هیمرگ من  ــ
 شد ؟! یم

بود  کارت را   ظیغل  شیپر از آرا یرنگ شده وصورت  یبا لباس مخصوص و موها  یدار که خانم صندوق
 رفت و گفت :   یز یبا خنده گرفت و چشم غره ر

 رمزت آقا؟  ــ

 کرد آرام گفت :  یاز چشم صندوقدار نگاه م ری به غ ییکه به نقطه ا یدر حال  یمان

 انتخاب کردنته .  قیرف  نیبا ا یمان ی رمزم گور به گور ش ــ

را   یمان  یدانست به صندوق دار گفت و بازو یرا م  یرمز کارت مان که خنده اش گرفته بود و ایمان
 به همراه خودش کشاند .  یعروسک کوک هیو او را شب دیکش

 شده ؟!  سیخس  یداداش ِمن ک ــ

 چپ کرد و با خنده گفت :  ینگاه

 هشت تومن .  ییلویهزار وپونصد و گوجه ک یتر یشد ل نی که بنز یاز اون وقت ــ

 کم جان کرد و گفت :  ییا خنده

 .  یامان از دست تو داداش ــ

 و با خنده گفت :  دیکش رونیب  ایرا از قالب دست مان  دستش

 از اون اتاق که بازم پول رو دستم نگذاشته . رونی ب ارمیپسر رو ب  نیبرم ا ــ

 

 *** 
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؛  داشت  جهی سرگ یفرو برد . حساب  شی موها نیب یتخت نشست و دست یحال بود رو یکه ب  گرشا
آمد . همان موقع در اتاق باز شد    نییاش بازگشت و از تخت به پا  یعیکه گذشت به حالت طب یاندک
 با خنده داخل آمد .  یومان

 ؟! میبر ــ

  کیتار زینمانده بود و هوا ن یباق ش یبرا یانرژ  گریرفت . د  یراه م یفقط به دنبال مان  یحرف چیه یب
بر پوستش نفوذ کرد وتا مغز استخوانش فرو   مارستانیهوا به محض خروج از ب یشده بود . سرد

همچنان   یکه سرما رو به اتمام است ول  نیتمام شود آن هم با ا  ستیزمستان قرار ن  نیا ییرفت . گو
پشت   یجا داد و مان  یخودش را کنار دست مان  نیماش  یصندل   یجان رو یزمستان پا برجا مانده .  ب

  یر ینا واضح با درگ یخوابش برد . خواب ها عیهم گذاشت و سر ی. چشمانش را روفرمان نشست 
 . دید یم یادیز یها

 یچراغ ها یوگرشا ماند . مان   یشد و منتظر مان ادهیپ  نیبه خانه از ماش دن یبه محض رس  ایمان
 گرشا زد .  یرا خاموش کرد و با دستش آرام به بازو  نیماش

 . میدیداداش رس ــ

سوز به صورت گرشا   یشد و به سمت در شاگرد راننده رفت و در را باز کرد وقت  ادهینگرفت . پ یجواب
بود  ستادهیا  یکه نگران پشت سر مان  ایعکس مان ریتصو ن یچشمش را باز کرد و اول  ریجان ز یخورد ب 

 کم جان زد . ی. لبخند دیرا د

 چشمات جادو داره .  ــ

  یانداخت . مان  ری با ترس عقب رفت و سرش را ز دینظورش را فهمکه م ایسر داد . مان ییقهقه ا یمان
بلند گفت   یقهقه   یپر از رگه ها یینداشته گرشا کرد و بعد از آن با صدا ینثار جان ِ عمه  یاول فحش

 : 

جون شک    یگه چرا فخر  یگه همه اش . بعدم م یم ونی. هذشعورینداره . ب  یچ یمن ه یچشما ــ
 کرد !
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گفتنش بابت آن همه آرام   انیدانست هذ یاش کرد خوب م ادهی پ نیگرشا را گرفت واز ماش  یبازو و
داخل سالن رفت   عیسر ایبه او زده اند . مان  شیآوردن تب باال  نییپا یاست که برا یبخش و مسکن 

 اش زد .  گونه به دیحال زار گرشا را د ی آمد و وقت نییخانم نگران از راه پله پا  هیو در را باز کرد . فخر

  ی؟ چرا گوش نجورهیپسر چرا ا نی؟! ا  نیبود یمعلوم هست کدوم گور  چیخاک بر سرم . ه یوا یــ ا 
 ؟!  دیهمراهتون نبرد

 برد .  نمنی به هن وهن افتاده بود غر غر کنان گرشا را به سمت کاناپه داخل نش یکه حساب  یمان

 چاق شده پسره گامبو . لهم کرد .  ــ

.   دیدو یم ی به سمت مان  یوکم  ایبه سمت مان  یکرد و کم  یرا تکرار م شیخانم مدام سوال ها هیفخر
خورد گرفت و با    یمادرش را که اشک در چشمانش تلو تلو م یطاقتش طاق شد و دو بازو یمان

 خاطر گفت :  نانیاطم

 مامانم نفس بکش .  ــ

 صحبتش بود گفت :   نیکه ب یبلند یها هیو با گر دیرا به آغوش کش یخانم محکم مان  هیفخر

دلم هزار را رفت   نیگ ی؟! نم دیستی کنه . چرا شما دوتا به فکر من ن  یدق م  رتی مادر پ  یگ  یآخه نم ــ
که همراهتون نبود . گفتم  لمی. موبا یهمه اش چشمام به در بود . مردم از نگران  نیگ ی. نم  نینبود

آدم از   نیی خوا یم نهخو نیاومد ینجور یا چارهیپسر ب  نیواستون افتاده . االنم با ا یاتفاق هیحتما 
. شما فکر   ستنیبشه خانواده اش ول کنمون ن   شیزیپسرم اگه چ نی. ُمردم مادر بخدا . ا رهی ترس نم

 . دی کن  یرو نم  ییجا چیه

 مادرش زد وگفت :  یشان یبر پ ییا بوسه

  ری تو گلوش گ 270پسره خر گنده هم  نیحالمونم خوبه .ا  میینجای. ما ا یبشه مان اتیقربون نگران  ــ
 بود که رد کرد . 

 زد گفت :  یموج م شیصدا  نیکه رگه خنده ب یدر حال ایمان

 ؟! 270سراغ  یداداش باز رفت ــ
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 و گفت :  دیخند

 هی یتومن برا 270زور گفت   ی لیبخنده . بعدم خ  کمی  دیکنه . گفتم شا یمادر ول نم ینیب  ینم ــ
 سرم . 

ماند . در دل  رهی داشت خ دهیپر  یگذاشت و به صورت گرشا که رنگ شی گرشا را روبرو یدارو ها ایمان
گذراند   یبود و جزء جزء صورت گرشا را از نظر م  ستادهیداره .« همانجا ا یبلند یگفت :» چه مژه ها

  یتوجه رشو ماد  یمان  یبه صحبت ها یکرد . حت  یو محاسنش را جدا م رادی ا یهر جزئ یو با بررس
ثبت شود .  ی در خاطرش حساب دیخواست خوب صورت گرشا را از نظر بگذراند شا   یکرد . فقط م ینم

برازنده صورتش بود . با   یکه حساب  یشیاز عرق بود . ته ر سیکه داشت و حال خ یمجعد یموها
 به خودش آمد .  یمان یصدا

 ؟!  رونیب  زهی از تنمون بر یخستگ  یبذار  ییچا هی یر   یم  کهی کوچ یآبج  ــ

روزمره را بشورد و با   یها یتواند خستگ یم  یبه خوب ییچا وانیل کیمعتقد بود  شهیهم یمان
ساز به دست داخل خانه راه   ییو چا یاوقات قور  شتری خانم بود که ب هیخودش ببرد . آخر پسر فخر

 خورد .  یم  ییرفت و مدام چا یم

  

 *** 

 

زد   هیکرم رنگ آشپزخانه تک نتی. به کاب  ختیر یداخل قور  ییقاشق چا کیساز را به برق زد و  ییچا
.   ستی هر دختر یکه آرزو یی. همان شاهزاده ا  دیو باز فکرش رفت و رفت و رفت تا به گرشا رس

  اکنارشان باشد . ب  یادی خانه شان شده و قرار است لحظات ز همانیم ست یکه چند روز یهمان پسر 
ساز خاموش شد . پارچ را دستش  ییچا مریزد ، همان موقع تا یساز به سمتش چرخ  ییو قل چا قل

که  یگرشا . آن موقع یشد سمت ظهر و لجباز  دهیناخوداگاه فکرش کش ختی ر  یگرفت و داخل قور 
به کنج لبش نشست . همان موقع    یزد . لبخند کج یکرد و گرشا لبخند م  یالتماس م  شیپا یجلو
 . دیخانم که سرزنشگرانه بود به گوشش رس  هیواضح  فخر یآمد و صدا  جلو یدست

 که . یسوخت یسر رفته بود م یحواست کجاست دختر؟! االن قور  ــ
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به مادرش و بعد از آن    یشد . متعجب نگاه دهیکه تا خرخره پر شده بود کش یبه سمت قور  نگاهش
 کرد .  یز آن به قور به پارچ و پس ا

 پر شد ؟!  یقور  یک ــ

 از آشپزخانه فرستاد و بلند گفت :  رونی را ب  ایخانم با دستش مان هیفخر

 امروز دخترم . ی. تو هپروت یدست خودت نداد ی کار  هیتا  نمیبرو بب  ــ

تلفن همراهش در آمد   یباال انداخت و به سمت اتاقش رفت . همان موقع صدا ییتفاوت شانه ا یب
 انداخت .  نی فرهاد در گوشش طن یپر از انرژ  یوصل کرد . صدا  عی. به سمت تلفن رفت و سر

 سالم عشقم . ــ

 گفت :  یجان و کم انرژ  یب

 ؟ی سالم فرهاد . خوب ــ

 و گفت :  ستادیکنار پنجره اتاقش ا یاز انرژ  پر

 .  ی. عال میشنوم عال  یصداتو م ــ

 کرد گفت :   دیخنده اش به گوش فرهاد رس یکم جان که صدا ییخنده ا  ایمان

 ! ره؟یخ ــ

 و ذوق زده گفت :  عیسر

مادرم   یعنی خونه تون.  میایب میسرت کن آخر هفته با مادرت صحبت کرد یعشقم . چادر گل  رهیخ ــ
 با مادرت صحبت کرد . 

 بلند گفت :   ییتخت وا رفت و با صدا یرو متعجب

 آخر هفته ؟! ؟یچــ ــ

 خشک شد و غمزده گفت :  لبخندش



 را سرد بنوش   تییچا

184 
 

 !؟یخوشحال نشد ــ

 لب نشاند .  یرو  یبرزخ یلبخند

 چرا عشقم . خوشحالم فقط شوکه شدم .  ــ

 که هنوز حال غمزده اش ثابت بود گفت :  فرهاد

 .  یباهام ازدواج کن یدوس ندار   گهیآخه فکر کردم د ــ

 و گفت :  ستادیزده ا ذوق

 . از خدامه .  وونهید یخل شد ــ

 زده حرفش رو قورت داد .   خجالت

 خوشحالم .  یلی خ  یاز خدا که نه ول ــ

 سر داد .  ییا قهقه

 برمت دانشگاه .  یم امیردا مقربون خجالتت بشه عشقت . ف یاله ــ

 باشه .  ــ

 

 *** 

 

اش  یی مبل روبرو یخانم رو  هیکرد . فخر یبه او نگاه م  یچشم ری کنار گرشا نشسته بود و ز یمان
خش دار   ییکرد و با صدا  زی را از مبل آو  شینشست و پاها  عیشد و سر دارینشست . گرشا از خواب ب

 گفت : 

 . دیببخش  ــ

 خانم معترضانه گفت :  هیفخر
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 بخواب پسرم .راحت باش.  ــ

 خانم داد . هیفخر  لی تحو یبه مبل زد و لبخند کم جان   ییا هیتک

 راحتم . ــ

 زبانش آورد و اشک در چشمانش حلقه زد . یخانم دو دل از حرفش بود . حرفش را رو هیفخر

 .  یمان ــ

 خانم ادامه داد :   هیجلب شد . فخر زی مضطرب صاف نشست . توجه گرشا ن  یمان

 .  ادی خواستگار ب ایآخر هفته قراره واسه مان ــ

  یخانم که فقط تکان خوردنشان را م هیفخر یدرشت و غمزده به لب ها ینشست و با چشمان صاف
گفتن نداشت و گوش   یبرا یحرف   چیکرد . ه یباز نگاه م ی زد و با دهان یچشم دوخت . پلک  دید

به نظرش قابل   یز یچ چیه گریو د دیرا د  ی. فقط شوکه شدن مان دیشن یرا نم   زیچ چیه شیها
. به او چشم دوخت و در لباس عروس آن هم  دیبه گوشش رس ای مان ی. همان موقع صدا امدین دنید

بزند کنار    یآن که پلک یاش را به گرشا دوخت و ب  رهی نگاه خ  ایتصورش کرد ، مان گرید یکنار مرد
 مادرش نشست .  

  یو فقط برا  دیاش را نفهم یکالم  چیکه ه یو با معذرت خواه ستادیسخت شد ا شیجو برا  تحمل
و شوکه به گوشه  ستادیرفت . پشت در ا  یکرد به سمت اتاق مان یم شیخالص شدن از آن جو ادا

 چشم دوخت .   ییا

 کنند .  ینم  هیبود مرد ها گر گرفته ادی شهیهم

 شکند .   یدلشان م یکنند ول ینم  هیها گر مرد

 لرزد . یاز درون دلشان م  یول  اورندی در ن یباز  یزن کول   کیمثل  دیشا

 .  رندیم  یاز درون م یرا خراب نکنند ول  ییجا دینکوبند ، شا واریبه در و د یز ی نزنند و چ ادی فر دیشا

  یفکر م  ش یو با بهت به نداشته ها دیآ یفرود م  نیپا به زم یکند فقط صادقانه از رو  ینم هیگر مرد
 کند .
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 شده .   یگر یکه بسته به جانش بود و حال قسمت د  یی، به نبود او ؛ او شیاز دست دادن ها به

 کنند .  یم شیادا یخالص شدن از شخص  یکه آدم ها برا یی، همان کلمه ا قسمت

 کنند  ینم  هیگر مردها

 کنند    یباورشان م کبار ی شوند و فقط  ی عاشق م کباریها  مرد

 .  رندی گ یدلشان را م یو عزا دیآ یفرود م نیاست که صادقانه به زم  کباری همان

 ستندی ن شی تخس ب ییکند ، واال قبل از آن پسر بچه ا یم  لشانیاست که به مرد تبد کباری همان

 سازد .  یل کوچک اند مرد م و گ طنتی که عاشق ش ییاز پسر بچه ها عشق

رفتن به گورستان ، سر مزار   یهر پنج شنبه شب به جا یشود و گاه   یخوشحال م  یآن مرد پدر  یگاه
 کند . یم راتی دل مرده اش خ یاز غم برا ییو شاخه ا  ندینش یدلش م

 زنند .   ینم اد ی، مرد ها غمشان را فر تیبرا میبگو خالصه

حتما پنج شنبه گورستان  ستادهیتلخ به دست ا  ییکه به گوشه پنجره با قهوه ا  یرا بدن مرد نیا یول
 قلبش را به عزا نشسته ...

  شیبایچشمان ز  یهم حال که جادو نینداشتند . خبر ازدواجش ا ستادنیا  یبرا یینا شیها زانو
وشنبه سال  د  نیبدتر شیدوشنبه برا نیا دی. شا دیشد شن  یبود که م یخبر  نی کرده بود بدتر رشیاس

  یخوشش را به کس یگاه رو چینکرد . عشق ه دایپ شی برا یلی و دل دیرا کنار هم چ ش یها دیبود . شا
اش هر کدام در   یل یبه او کند از مجنون گرفته تا ل یاو بسوزد و رحم  یداد تا حال دلش برا ینشان نم

 بر دلشان داشتند. ییقصه غصه ا نیا

 

 

 پنجم  فصل
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  رانیساموئل که قصد آمدن به ا امی جا به جا شد و تلفنش را دستش گرفت و پ  یصندل یرو  گرشا
که  ینکرده بود و از آن روز  دایپ  یشغل چیمانده بود ه یمدت که خانه مان  نیداشت را خواند . ا

  یماناوقات در اتاق  شتریدلش را گرفته بود و ب یعزا د یآ یم  ایمان یمتوجه شد فرهاد به خواستگار 
که   یشده بود جلبک یرفت . به قول مان یم رونیخوردن صبحانه و ناهار و شام از اتاق ب  یرابود مگر ب 

شوند .   ی دانست که جلبک ها عاشق نم ی نم یمان  یبه اتاق و قصد تکان خوردن ندارد ول دهیچسب
بود . دل و  مطلق فرو رفته یک یخاموش شده و به تار شیبرا ای دن یتمام چراغ ها کبارهیبه  ییگو

کرد . دو هفته از آن  یخواب را بهانه م یو شبگرد رونیرفتن به ب یرا نداشت و برا یکار  چیحوصله ه
به خواستگارش که فرهاد بود نداده بود . الله  یهنوز جواب   ایگذشته بود و مان  یکذائ  یشب خواستگار 

شد . گه  یموقع بسته م نزد هما یم  دنشید یبرا یدلتنگ گرشا شده بود و به هر در  یخانم حساب 
  دیرس  ینم ی خوب یها جهیگرفت که به نت یسراغ گرشا را از برادر زاده اش مهران م لیآقا اسماع یگاه

 اش شده بود .  ینی و متعجب از خانه نش

که  ییگرفته بود که برود و گرشا را به خانه ببرد اما همان روز خبر دعوا نیاش را بر ا یعلن  میتصم کباری
 شد .   مانی پش دیاز گرشا که در جشن مهران راه انداخته بود را شن

نمانده بود تا به سراغ   شیبرا  ییحوصله ا گریرفت و گرشا د یم  شیپ شانیبه سرعت برا  یزندگ
  یگرفته بود  و فقط تنها کس یرنگ خموش زیمطلع شود . همه چ شیهمزاد ها  گریبرود و از د تیسا

انجام دهد و فقط تنها   یتوانست کار  یبا خبر بود ساموئل بود که آن هم نم ایقضا یکه از تمام
 که به گرشا داده بود قبول کردن دعوتنامه اش بود .  یلخوشد

 

 *** 

 

تکان داد . همزمان با سفرش قصد   شیهوا برا یرو یاز مادرش جدا شد و لحظه اخر دست  ساموئل
از سود شراکت به اسم ساموئل بود و   یم یدر شرف انجام بود که ن رانیصادراتش به ا یبرا ییمعامله ا

 سفر داد .   نی راحت تن به ا یال یقرص و خ یساموئل با دل
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  رایز دی به تهران رس  هیو رفتن به فرودگاه ترک  کیاویک ی و ر سلندیسرد ا یاز چند ساعت از هوا بعد
به حرکت در آورد و به سمت   ین یامام خم یالملل  نینبود . چمدانش را در فرودگاه ب میپروازش مستق

  یشد م  یختم م  نگیکه به پارک یدر خروج  کینزد دی راه افتاد . طبق قرارش با گرشا با یدر خروج 
به   یبا انرژ  ی مان هوا تکان داد . همان موقع یرنگ بافتش را از سرش برداشت و رو ی.کاله آب ستادیا

 رو به گرشا گفت :  د یدو یکه م ی. ذوق زده در حال  دیسمتش دو

 .  قییخودته رف  یکپ ــ

 ساموئل فرو برد وگفت :  یموها نیکرد . دستش را ب  یو قامات ساموئل را برانداز م  قد

 فقط زردمبوعه .  نیبه قول مامانم ا ــ

. گرشا با خنده جلو آمد و دستش را  دیفهم  ی ن را نمکدام از مکالماتشا چی. ساموئل ه دیخند  زیر  زیر و
 گفت :  یسی دراز کرد و با زبان انگل

 سالم ساموئل .  ــ

 شکسته گفت :  یذوق زده با فارس ساموئل

 گرشا هست تو ؟!  ــ

 کرد و گفت :  یمصلحت ی اخم  یو در آغوشش فشرد . مان  دیمحکم گرشا را به آغوش کش و

 ! یزردمبو منو بغل نکرد  ــ

 تعجب کرده بود گفت :  یرا از هم باز کرد . ساموئل که حساب  ودستانش

 ؟یچ ــ

  یداد . گرشا رو به مان  یشکلک در آورد و پشت سرم هم کلمه وات را با شکلک نشان ساموئل م یمان
 :  دیغر

 . زشته بخدا .  نمی بب   ریداداش آروم بگ ــ

 .  ییزشت تو ــ
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 گفت :  یسی از ساموئل دور کرد و به انگلمحکم گرشا را  و

 هیسالم اسم من مان  ــ

و رو به گرشا در   دیرا به آغوش کش یساموئل باز کرد . ساموئل محکم مان  یذوق زده دستانش را برا و
 زد با خنده گفت :  یاشاره م یکه به مان  یحال

 بهت گفت ؟!   یپسر چ نیا ــ

 گفت :  ینداشت . برزخ شی کش آوردن لبها یبرا  ییبود وحوصله ا یبرزخ   اعصابش

 نگفت .  یخاص  زیچ ــ

 که ناراحت شده بود گفت :  یباال انداخت و رو به گرشا در حال ییشانه ا ساموئل

 باشه .  ــ

 جلو رفت .  یزد و کم یهمزادش شد لبخند  یکه متوجه ناراحت  گرشا

 .  یخوش آمد رانیبه ا  زیساموئل عز ــ

 ممنونم گرشا  یلیخ ــ

 دست ساموئل را گرفت و گفت :  یمان

 .  یکن  فینشونت بدم ک رانویکه ا میزود باش . زود باش بر ــ

 متعجب گفت :  ساموئل

 ؟یچ ــ

 رو به گرشا کرد و گفت :  یعصبان  یمان

خواد بگه وات وات آبرو من رو ببره زبانم خوب  یم  دیفهم یهمزادت حاال هر کلمه  فارس نیا ــ
 ! ست؟ین

 پا تند کرد وگفت :  یبه هم زد . مان یبه ساموئل زد و پلک  یو چشمک  دیخند  گرشا
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. زردمبو هم واسه   دیمنتظر باش رونی . شما ب یدر خروج   یروبرو  ارمیب  نگیرو از پارک نی من برم ماش ــ
 خودت فعال. 

و با خنده   دیکرد . گرشا دستش را کش ی رفت و ساموئل هراسان به اطراف و چهره گرشا نگاه م یمان
 گفت : 

 .  ایبا من ب  ــ

رنگش را به همراه خودش   ییرفت و چمدان سرمه ا یشانه به شانه گرشا و قدم به قدم راه م ساموئل
و   یخودمان پی ت یبرا دنیکه بر تن داشت گرشا را وادار به خند یشرتیو ت ن ی . شلوار ج دیکش یم

  یمبه مردم بلند سالم  یو هر از گاه زد یها لبخند م  ست یهمه تور هیکرد . درست شب  یجذابش م
 گرشا را گرفت و بلند گفت :  یشد . ساموئل بازو  یگرشا م یکرد که باعث قهقه ها 

 گرشا .   ــ

رنگ   زشانی کرد تنها تما یرنگ ساموئل نگاه یکرد و به چشمان آب یاسمش مکث دنیبا شن   گرشا
الغر   زی دو برادر کوچکتر و بزرگتر باشند . ساموئل ن هیشب  ییچشم و رنگ موها و دماغ ساموئل بود . گو

 نگران و تعجب گفت :  یتر و بلند قد تر از او بود . ساموئل با حالت 

 هست ؟! ایبرادر مان یمان ــ

کرد   یهم فشرد و سع یسهمش نبود شد . پلکش را محکم رو گریکه د ایمان  ریکه باز فکرش درگ  گرشا
 شد گفت :  ی م دهیکه به زور شن  ییرا از ذهنش پاک کند . با صدا ییو آن چشمان جادو ای عکس مان

 بله. ــ

  دیبه او رس یو وقت  دیبلندش پشت سرش دو یبچه شتر مرغ با آن پاها هی افتاد و ساموئل شب  راه
 .  دیو پرس دیکش  قیعم  ینفس

 ! ؟ینگفت  ایبه مان  یز یهنوز چ ــ

  هیبه ثان  هیآتش خشم در مغزش ثان یشده بود و گلوله ها یعصب  شیشدن ها میج ن یاز س یحساب 
اصال   یتوانست از دست ساموئل فرار کند و از طرف ینم گر ی. د دندیرس  یشد . به در خروج یبزرگتر م 

 نبود که همزادش از دستش ناراحت شود .  ندی خوشا  شیبرا
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 بگم .  ایبه مان ی ز یتونم چ یمن نم ــ

 گرشا شد و گفت :  کینزد یکم

 . ستیادامه دادن ن یبرا  یراه حل خوب نیا ــ

گرشا شد با چمدان چرخ  یشد و به سمت مخالف ساموئل رفت . ساموئل که متوجه ناراحت  یعصب
شانه اش گذاشت . گرشا غمزده برگشت و   یو دست رو دیدارش کشان کشان به سمت گرشا دو

 زمزمه کرد . 

 ندارم .  یانتخاب  چیمن ه ــ

نشان بدهد . عاشق   یتوانست غم چشمش را . اشک چشمش را به کس یانداخت . نم ر یرا ز  سرش
اش   یجز شرکت در مراسم عروس   ییراه چاره ا چیشده بود که قرار است ازدواج کند و ه  یدختر 

 گرشا گذاشت و گفت :  ینمانده بود . ساموئل دستش را به بازو  شیبرا

 اما ... ــ

نداشت   یسود چیه شیبرا یتمام شدن آن بحث که جز ناراحت یشد و برا یمان نیمتوجه ماش گرشا
 گفت : 

 آمد .  یمان ــ

گذاشت . ساموئل سوار   نیساکت شد . گرشا چمدان ساموئل را گرفت و صندوق عقب ماش ساموئل
  ید . مانسوار ش کی رفع تراف یبرا  عیسر یلیشد و گرشا در صندوق را بست و خ   نیعقب ماش  یصندل

 زد و رو به گرشا گفت :  یز یوسط به چشمان ساموئل نگاه کرد و لبخند ر نهیاز آ

 . ادیز  یلیاون هم خ نیهم هست هیخوب شب یول   دیستیهم ن نیع ــ

به ساموئل انداخت    یوسط نگاه  نهیاز آ ی اش را به چشم گذاشت . مان یآفتاب  نکیتفاوت ع یب  گرشا
 .  دیوپرس

 ! ؟یمون یکجا م  ــ
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  یپل  یکه مان یکه سرش را با آهنگ شاد یو در حال دی کش نی خودش را به وسط ماش یکم  ساموئل
 داد گفت :  یبود تکان م یکرده بود و مخصوص عروس 

 هتل. ــ

 و رو به گرشا گفت :  دیخند  زیر  زیکه متوجه تکان دادن سرش شد ر یمان

 گرشا همزادتو .  ــ

را جا به جا کرد   نکشیمتعجب ع  ینشد . مان  یمتوجه اشاره مان  یکرد وحت یم  ری س یگر ید یایدن در
  یمدت !« کم نیبه سرش اومده ا  یچ ستیمعلوم ن چیلب گفت :» ه ری و به گرشا نگاه کرد وز

 را بلند کرد و رو به ساموئل گفت:  شیصدا

 من . یخونه   ایب ــ

 گذراند گفت :  یز نظر مکه هر دو را ا یرو به گرشا شد و در حال  یمان رهی خ ینگاه ها متوجه

 نه متشکرم .  ــ

 گذرا کرد . ینگاه نهیشده بود از آ رهی و به ساموئل که به گرشا خ دیخودش را باال کش یکم  یمان

 گم . یم یجد ــ

گرفته تا حال شده   یاز شب خواستگار  شی که گرشا برا ییهمه اتفاق ها ریدرگ یفکرش حساب  ساموئل
 ب گفت : ل ری کرده بود شد . آرام ز فیتعر

 نه ممنونم . ــ

  یرا به مان سیداد و اسم هتل پرد هیتک  یباال انداخت . ساموئل به صندل ییتفاوت شانه ا یب  یمان
 گفت . 

  ییبو هیاز قض  یکه مان نیا یبرا زی متوجه رفتن ساموئل به داخل هتل نشد و ساموئل ن یحت  گرشا
 نگفت .   یز ینبرد چ 

 ضبط صوت را کم کرد وگفت :  یصدا  یمان
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 !؟یی پسر کجا ــ

 به خودش آمد وگفت :   عیگرشا زد . گرشا سر یبا دستش به بازو دهینفهم یز ی شد که گرشا چ  متوجه

 ! ساموئل رفت؟!ه؟یزی جان چ ــ

 گذاشت .  ییاش را از چشم برداشت و گوشه ا یدود نکیع متعجب

تو فکر . نگرانتم ! شبا کنار پنجره تا   یر  یمدته همه ش م هیتو گرشا؟!  یشد  یساعت خواب. چ ــ
 زونیتو پسر؟! م یشد ی! چ یشد  ییروبرو  هیدونم عاشق دختر همسا ی. من نم یستیا یوقت م  رید
 . یستین

 وگفت :  دیبلند شده بود کش  ینبود و حساب شی ته ر گریکه د شیها  شیبه ر یدست کالفه

 خونه خسته ام .  میشه بر یم ــ

 سرعتش را کم کرد و کنار جاده زد .  ابانیمتعجب کنار خ  یمان

 خونه ات.   ادی ب یبه مهمونت هم تعارف نزد  یتو حت ــ

 را دستش گرفت و خودش را با آن مشغول کرد . تلفنش

خونه از توعه ، من  هیخودم هم برم کنارش . بسمه هرچقدر خونه شما موندم . خونه ام چ دیشا ــ
 تعارف کنم؟ 

 .  داد زد یمان

تو .   ی. داغون یر  ی. کار نم  یرون یوقت ب  ری؟! هر شب تا د یبا کدوم پول ؟! عقلت رو از دست داد ــ
 ؟! قایچه مرگت شده دق

  یباران  یرفت . هوا ادهیاز راه را پ ینبود . کم  سریم ش ی برا  گریشد تحمل آن جو د ادهیپ  نیماش از
 داشت .  یاز بارانش کرده بود . غمزده هر قدمش را برم  سیخ

کند   یکه آرام آرام بر بدن نفوذ م ی است درست مثل زهر  یج یاز معشوق مرگ تدر یعاشق دور  یبرا 
  دیکند تا شا یم یزند و شب زنده دار  ی. فقط قدم م ونیتا لحظه مرگش را بسازد . درست مثل اف
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که  ییشود بهانه ا یطراوت ندارد . باران م یمعن شیباران برا  رگی. د ردیجانش را بگ ای دن نیا یروز 
 را کند .  ارشیآن قدم بزند و با خودش درد و دل رفتن و نبود   ریفقط ز

 زد .   یرفت و بوق م یزد جلو م یباران م   ریرا روشن کرد و همراه گرشا که قدم ز  نیماش یمان

  یبخار  عی سر یکرد . مان یباران چکه م ینشست . از سر و صورتش قطره ها  نیداخل ماش کالفه
 کرد وگفت:  میاو تنظ یرا رو شیرا روشن کرد و فن ها  نیماش

 .  یگ یشده و به من نم تی زیچ ه ینگرانتم بخدا . تو  ــ

 توانست اجازه به هم ی. نم دیگفتن نمانده بود . چه داشت بگو یبرا یحرف  چیسکوت کرد . ه فقط
که   یتوانست در حق عشق ی، دردانه اش را به خود دهد . نم یخواهر مان یزدن مراسم عقد و عروس

 وگفت :  دیخند یبه فرهاد داشت ظلم کند . مان  ایمان

 حال رو داشتم .  نیهم قاینگار رفت منم دق ی پسر . وقت ی آ آ نکنه عاشق شد ــ

 : د ینشست و غر صاف

 خونه . احمق نباش .   یبرو مان ــ

که  نیا یبرا دیشا اوردین شی به رو  یشد . ته دلش از حرف آخر گرشا ناراحت شده بود ول ساکت
  ردیگ یحتما به او خورده و جان رفاقت چند ساله شان را م  فشی دانست ترکش اعصاب ضع یخوب م

. 

 دو داخل خانه رفتند .  هر

رفته بودند وسط    یعقد و عروس دیود و با هم به خرکه حال جواب مثبتش را به فرهاد داده ب ایمان
بود و با ذوق به مادرش   دهیچ ن یزم  یمراسمش را رو  دیخر یاز باکس ها یک ی سالن نشسته بود و 

به    روو  ستادیلبانشان محو شد ، ا یگرشا با آن حال زار لبخند از رو دنیداد . به محض د ینشان م
 حال او شد .  ییایکرد و با چشم جو  یمان

کج کرد و     زی خبر بودن از همه چ ی باال انداخت و صورتش را به حالت گنگ بودن و ب ییشانه ا یمان 
از لباس شبش کرد  ینشست و شروع به باز کردن باکس بعد شیسر جا ایداخل آشپزخانه رفت . مان

 متوجه حضور گرشا نبود .   ی، حت
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 ذوق گفت :  با

 .  ادیرنگ بهت م  نی مامان چه خوشگله . فرهاد واسم انتخاب کرد گفت حتما ا نی بب ــ

و غمزده داخل   مودیراه پله را پ  دیچک یم شیکه هنوز آب از موها یرا مشت کرد . در حال  دستانش
کت چرمش را از تنش در آورد   هیاز ثان یاتاق رفت . به محض ورودش به اتاق در را قفل کرد و در کسر 

و کنار در فرود    ختی ر نییپا  ری تحر  زیم یرا از رو  یمان یو کتاب ها لیپرت کرد . تمام وسا ییو گوشه ا
 را به او داد .  شی اشک ها زشی آمد . غرورش اجازه ر

 شکند .   یمرد م آن

  یوقفه اش تالش کند آخرش م   یب یخوش گذران  یاش ، برا یمصنوع یلبخند ها یهرچقدر برا حال
 شکند . 

بندد و   ی گذراد و کنار جنازه دلش نعش م یکنار م ییا هیثان  یلرزد و غرورش را برا یم  شیها شانه
 کند .  یم  هینبودش گر یبرا

 آورد .  یچقدر دوام م  مگر

 کند ! ینم هیدر گوشش فرو کرده اند مرد گر یاز بچگ  آخر

 . ستدیا یم یقو مرد

  دیگفتند مرد دلش که شکست با یدارد واال م یدانند مرگ دل چه درد یتر ها نم یم یآن قد یول
 آرام شود  دیتا شا ردیدل مرده اش را بگ یهم که شده عزا یساعت یو برا  ندیبنش ییگوشه ا

 رد یهناق نگ دیآ یکه سراقش م  ییوقفه ا  یب یاز بغض ها شی گلو دیشا تا

 اندازد یبه دل م یچه آتش ارش یبا  اری دنیدانستند د یتر ها نم  یمیقد یگاه

  ینم هیگفتند مرد که گر ینم یکردند ، واال به راحت  یتر ها سوزش دل مرد را حس نم  یمیقد یگاه
 کند

 شکنند .   یو دل م ندیربا یکه دل م ییآن گل ها یدانستند . برا  یزن ها م یبرا شهیرا هم هیگر
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مرده   ینمانده و برا شانیبرا یدل گریکه د  یدل یدل است . همان اهال یاهال  یدر اصل برا هیگر
 کنند.  یم هیدلشان گر

  دیبه حمام اتاق مراجعه کرد تا شا  یو همه جا را مرتب کرد و بعد از باز کردن قفل در اتاق مان ستادیا
آب سرد   نیدانست هم یچه م  یسرش باعث کم شدن سوزش قلبش بشود ول یآب سرد رو زشیر

  یم  یتا خاموش شود نفت  دیزیآتش بر یرو ندیگو یکه م یآب سرد نیکند . هم یآتش را شعله ور م 
 کند .  یبه پا م  ریناپذ ی خاموش   یو آتش ودش

شر شر آب از حمام توجهش را جلب کرد . الله خانم تماس گرفته بود و  یداخل اتاق آمد . صدا یمان
 !د؟یبگو احوال پسرش شده بود . چه داشت یایجو

به آن  یهمان ی وقت از آن م ری وزن کم کرده و تا د ینبودم و پسرت حساب  ی امانت دار خوب  دیبگو
 را ندارد .  یکار  چیحوصله ه گریاخالقش تند شده و د یرود . حساب  یم یهمانیم

دانست چه   یرساند سر و تهش را هم آورده بود چون خودش هم نم یکلمه خوب است و سالم م با
 گرشا افتاده . یبه زندگ یآتش
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 ششم  فصل

 

 

مراسم بودند  ری درگ یرفت . همگ  رونی و ب  دیلباس پوش ندی امروز قرار بود ساموئل را رو در رو بب گرشا
  یتاکس نیتر کیمانده بود . سوار نزد یروزها به سرعت گذشته بود و چهار روز به آن مراسم عقد کذائ

منتظر مانده بود تا ساموئل   یوخوب آمد شد و به سمت هتل راه افتاد . در الب  عیکه به نظرش سر
 برسد . 
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اش   ینی ریزنگ گذاشت . گل و ش یترس رو و دستش را پر از اس ستادیا یزنگ در خانه مان  یجلو ریام
آمد و   رونی خانه ب یاز در ورود یرا در دستش جا به جا کرد و به محض باز شدن در داخل رفت . مان 

 متعجب چند بار پشت هم پلک زد .

 ؟! یشرکت بود ــ

 پررنگ زد وگفت :  یلبخند

 داخل؟! میشه بر یم ــ

 کرد وگفت :  ی رو به آسمان ابر  یمان

 الحمداهلل خوب شد . ــ

 خانم سپرد و گفت :  هیرا به دست فخر  ینی ریگل و ش ری دو به سمت داخل خانه رفتند . ام هر

 خدمت شوما. شما .  نیا ــ

خانه را   ی مبل لم داد و همه جا  یگرفت . رو ریرا از دست ام ین یریزد و گل وش  یخانم لبخند هیفخر
 پر رنگ گفت :  ینشست و با لبخند ری کنار ام یماناز نظر گذراند .  زیبه ر زیر

 داداش چه صدات عوض شده .  ــ

 چه گفته ، گفت :  یکه متوجه نشد مان  ریام

 !؟ی گفت  یچ یهان چ ــ

 خنده زد وگفت :   ریز پق

 تو فاز لحجه؟! ی! زد؟یزن  یحرف م ی نجور یداداش چرا ا ــ

 معذب بود ، صاف نشست .  یکم
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 عروس خانم کجا هستش حاال؟!  ــ

 کرد خنده اش را کنترل کند گفت :  یم ی که سع یدر حال  یمان

 ! گه؟یخواهرمه د ایمنظورت مان  ــ

 صاف نشست و گفت :  ریام

 بله . ــ

 شد وگفت :   یجد یمان

 اومده ؟! شی پ یداداش مشکل ــ

 زد و گفت :  یلبخند ریآورد . ام ییچا  ری ام یخانم برا هیفخر

 ها .  ارهیب  ییخودش چا  دیطبق سنت با ــ

 زد وگفت :   یخانم متعجب پلک هیفخر

 !؟یک ــ

  ای مان یگرانه به سر تا پا زیآنال  ینگاه  ری نشست . ام یو مان  ری ام یآمد و روبرو نیی از راه پله پا ایمان
 کرد و گفت : 

 شانس . نیبخشکه ا ــ

 شد وگفت :  ریام کینزد  یمتعجب کم یمان

 !؟یزد یز یچ ــ

 درشت کرد .  یدستش بود ، چشمانش را رو به مان ییکه استکان چا  یحال  در

 پسره.. . نیا چارهیها . ب یشعور یب  یلیخ ــ

 . ستادیحرفش را قطع کرد و کالفه ا یمان
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 ! ؟یهوا بخور  کمیگرشا جان  رونی ب میبر ــ

 نشست و گفت :  شی سر جا محکم

 ! کار؟ی خوام چ  یکنم هوا م  یم ریخودمو س  نایهست با هم  ی ن یری ش ای تا چا ری نخ ــ

 و گفت :  نشست

 !؟ی حاال چکارمون دار  ــ

 نگاه کرد . ایبه چشمان مان میگذاشت و مستق زیم  یرا رو  ییچا استکان

 دارم .  ییحرفا هی ــ

 گفت : جالب شده بود  شیکه بحث برا  یمتعجب در حال یو به لرزه افتاد . مان  دیاز رخسارش پر رنگ

 شنوم !  یم ــ

 و گفت :   وستیخانم که داخل آشپزخانه رفته بود به سالن بازگشت و به جمع پ هیفخر

 !ه؟یموضوع چ ــ

 نگاه کرد .   ایرا باال انداخت و بدجنسانه به مان  شیابرو یتا کی

موضوع   نی دونم چجور بهت ا یرو بگم بهت . من . من نم  یز ی چ هیخوام  یراستش اول از همه م ــ
 رو بگم . 

 و گفت :  ستادیا ایمان

 گرشا آقا من واسه مادرتون الله خانم هم کارت فرستادم .  ــ

 را باال برد .  شیتن صدا ریام

 سر جات .   نی...  اصال ولش کن بش یلی که خ نیبا ا ــ

 و گفت :   دیغر یمان
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 نصفه نصفه حرف نزن . ــ

 گفت :  عی. سر  دیشک قیعم یرا بست و نفس  چشمانش

 کنم . من عاشقش شدم .  یخواستگار   ایخوام از مان یم ــ

 و داد زد . ستادیمتعجب ا یبه عقب رفت . مان یدرشت شده نگاهش کرد و کم یبا چشمان   ایمان

 ؟ یگفت یچ ــ

 و سرش را کج کرد وگفت :  ستادیا

دم . نذار با اون  یدم خوشبختش کنم . به قران قول م یدوسش دارم .قول م یل یبه خدا من خ ــ
 . یکن یخراب م شونایپسره چلمنگ ازدواج کند بخدا زندگ

هوا متوقف کرد .  یرو  یرفت . دستش را مشت کرد ول  وارید کیرا محکم گرفت و نزد  ریام قهی یمان
 پرت کرد و گفت :  ییکرد گرشا است به گوشه ا یم  الیرا که خ  ر یمحکم ام

 !ته؟یحال یز یچ  رتی. تو از غ  یوضع ــ

 لب گفت :  ریز

 بفمم )بفهمم( ؟!  میزی( چیخوای)م  ی خ یگاگول پسره از غصه دق کردس م  ــ

 هم گذاشت . یوچشمانش را رو ستادیا

؟ بدبخت   ی)خواهرت رو ( شوور )شوهر( داد تایخواهر  یهنر کرد یفکر کرد د یبد دیند ی چارهیب ــ
 .)دوست پسرش هست( شس یاون دوست پسر

 کرد و داد زد . زی ت ینگاه  ایدوبار پلک زد و به مان یمان

 تو ؟! یگ یم یچ ــ

 . دستش را گرفت وگفت :  دیدو یاز گونه اش روانه شد و به سمت مان  ای مان یها اشک

 دم .  یم حی تو رو خدا من توض یداداش ــ
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دلباخته اش بود مجسم  یاش را که حساب  ید در خاطرش همسر عقدکر یزد و سع هیتک واریبه د ریام
 کند . فکر کرد که او را از دست داده . اشک به چشمانش هجوم آورد وگفت : 

در  مونیدم خوشبختش کنم .اون م یدم . قول م یبه خدا من دوسش دارم . جونمو واسش م  ــ
 خوره .   یقندون به دردش نم

 رسا گفت :  ییبا صدا ستدیورش کرد بارا گرفت و مجب   ریام قهی یمان

 برو.   نجایزود گورتو گم کن و از ا ــ

 در کشاند . با غصه گفت :  کی را به نزد ری کشان کشان همراه خودش ام و

خواستم  ی)خوهارت رو( م تایبودم( من خواهر  یچن روز چم بود؟!)تو چه حال ن یا یدیاحمق نفهم ــ
 .)دوس  داشتم( 

  ریام ظیمتوجه نوع صحبت و طرز لحجه غل یحت  یول دیکش  قیعم  یکرد و نفس  زیچشمانش را ر یمان
 از خانه پرت کرد .  رونی نشد . او را به سمت ب

 و داد زد . دیکش رونیرا گرفت . دستش را با نفرت از دست ساموئل ب  ری ام یبازو ری ز ساموئل

 . آبرو و شرفم رفت .  شعوریولم کن ب ــ

ها و فرو   شهیلرزش همه ش  یبست که صدا یرا جور   ینه رفت و در سالن ورودداخل خا یمان
  هیبا گر واریاز د ییمحکم خرجش کرد وگوشه ا ییا ده یرفت و کش ایآمد . به سمت مان  ختنشانیر

 فرود آمد . 

 ؟! ی بگ یدار  یواست کم گذاشتم؟ چ یمن چ ــ

رفت وکنارش   ی، به سمت مان  ستادیو ا دیشده بود کش یدستش را به گوشه لبش که خون ایمان
 گذاشت .  یشانه مان ینشست و دستش را رو 

 .ب ه خدا ... یداداش ــ

 .  دیبه اشکش کش ی، دست ستادیهل داد و ا یرا به سمت ایمان  محکم
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  ستین ؟؟؟؟معلومیفهم یمدوست چند ساله ام رفت   ی. آبروم جلو ای مان یواسم نذاشت  یچیه ــ
 که ....  یشد ایح  یفکرو راجع بهت کرده اونقدر ب  نیو ازت آتو داره که ا دهی د یشما رو تو چه حال

را برعکس کرد .تمام گل ها و   زیم  یحرکت یداخل سالن هجوم برد و ط  زی به سمت م  ادیز تی عصبان از
کز کرده   یی گوشه ا ایخانم و مان  هیزبان بسته دانه به دانه سالن شدند و  فخر یمصنوع یسنگ ها

را    اگرش لی به سمت اتاقش رفت و تمام وسا  عی. سر ختیر یفقط همه جا را به هم م یبودند . مان
زنگ   نگید نگید یرفت . همان موقع صدا  نییکولش انداخت و پا یو رو ختیر  فشی داخل ک

 پشت در است باز کرد .   یچه کس ندیآن که بب یب  اینآمد . ما یر یتصو فونیآ

و   دیکه تنش بود کش یدیسف راهنی بزند دستش را به پ ی مصنوع یکرد لبخند  یم یکه سع یحال  در
 رنگش را بست و داخل رفت . بلند گفت :   یدکمه کت مشک

 سالم . ــ

خانم به   هی شد . فخر رهی که از خشم برافروخته بود به گرشا خ یو در حال ستادی پله ا نیآخر یرو یمان
 صورتش زد و گفت : 

 شه . ی خاک عالم به سرم . االن جنگ م یوا یا ــ

 محو شد وگفت :  شیصحنه روبرو دنیکم کم با د لبخندش

 ...  نجایا ــ

 پرت کرد .  شی زد و محکم روبرو یزبان را چنگ  یب  یکوله پشت یمان

 . یر   یم نجایرو کولت و از ا یذار  یل سگ دمت رو م مث لتیوسا نمیا ــ

 گفت :  متعجب

 من هستم گرشا .  یمان ــ

  یکه به راه افتاده بود فرو م  ی لیکه اشک از چشمانش مانند س یجلو اومد و در حال  یعصب یمان
 گفت :  ختیر

 . رونیگمشو از خونه ام ب  ــ
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 که در دلش بلم بشو شده بود گفت :  یرا باال برد و در حال شی صدا یکم

 ! ؟یکن یرفتار رو م  نیآخه بگو چکار کردم که ا یرم ول یم ــ

 اش را در هم کرد . افهیق

 !؟ی کرد یاز خواهرم خواستگار  شیپ قهیده دق  ستین  ادتیو  یگرفت  مریآلزا یعن ی.  یاله ــ

 ومتعجب گفت :  ستادیصاف ا  عیاش بود سر یبرداشتن کوله پشت یکه در حال خم شدن برا گرشا

 !؟یچ ــ

 کرد گفت :  یکه خونش قل و قل م یمان

 ! ؟یفهم یم رونیرو مخ من نرو گرشا . گمشو از خونه ام ب  ــ

 جلو آمد و به خودش اشاره زد .  یکم

 منم گرشا .  قیرف ــ

 به گرشا داد و گفت :   یبود ، هل محکم  یآمد ، هنوز رد اشک در چشمانش باق  جلو

 . یبه خواهرم چشم دار  وییایخونمون م  وونیح ستمی ن  قتیرف گهیمن د ــ

 خانم کرد وگفت :  هیرو به فخر غمزده

 چه خبره؟  نجا یا دیخاله شما بگ ــ

بود را گرفت و با زهر خند   دهیکه دوروز قبل گرشا همراه ساموئل خر یجلو آمد وگوشه کت یکم  یمان
 و گفت : اشاره به آن زد 

 تنت نبود .  شیپ  قهیلباس دو دق نیا یبگ  ییخوا  یم یعنی ــ

 هجوم برد و به سمت گرشا پرت کرد .  ین یریبه سمت گل و ش  و

 گرشا؟!   ی بگ یدار  یرابطه خواهرمو فرهاد . چ ایرو من گرفتم .   نایحتما ا ــ
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 با خبر نبود . خم شد کوله اش را در دستش گرفت وگفت :  یز یشد و از چ  یلحظه متعجب تر م  هر

 ! ؟یمان یشناس یمنم گرشا . تو من رو نم  یول  یگ یم یدونم چ یبه خدا نم ــ

 گرشا زد وگفت :  نهیآمد و با پشت دست به س جلو

م  رسم مرا نی شناسم . تو خونه ام راه دادمت . ا یتو که به خواهرم نظر داره رو نم  نیع  یوونیمن ح ــ
با من   دیبا دمشونیچون د دمشونیخواهرت با نامزد االنش قبال بوده و من د یبگ  ییای نبود که ب

چون   یعنیخواهر من داشت .  یای ازدواج کنه . پس از مرام حرف نزن . حرفات حکم اعدام رو واسه ح 
 ره .  یبا من ازدواج کنه و اگه نکنه آبروتون م  دیکه االن نامزدشه بوده با گهید یک یبا 

 انداخت وگفت :  ر یرا ز  سرش

 عالقه من . یداره . حت قتیحق  یگ یکه م ییها نیهمه ا ــ

 نگاه کرد و ادامه داد : ای به چشمان مان میرا باال آورد و مستق  سرش

  یمان ستمی ن ی من عوض یاالن که گوشه لب خواهرت زخمه انگار تو قلب من خار فرو رفته . ول یحت ــ
رو   یکس یرو خراب کنم خواهرت عاشقه اونه و منم عاشق خواهرت من آبرو  یکس  یزندگ  امی. من نم

 .  الیخ  یشه اصال ب ینم یبرم . عشق زور  ینم

 پر از اشک جلو آمد وگفت :  یبا چشمان  یمان

 . دو کلمه اس گمشو برو .  قیشه بهت بگم رف یعارم م گهید ــ

رفت و آخر سر   ی. گرشا به سمت در خروج  دیاقش رفت . در را محکم به هم کوببه سمت ات یمان
از نظر گذراند . از خانه   ز یرا ن ه یچشم دوخت و خاله فخر ا یزد و به چشمان پر از اشک مان یپاگرد

د  یشد . شا یزده م یدر مغز مثل پتک  شیبا برداشتن هر قدم ، صدا دیکه رس اطیخارج شد . به ح 
کرد .   یگاه عالقه اش را ابراز م چی ه نیهم یدلشوره امروز را داشت برا شهیروز بود و هم نیمنتظر ا

  ییداشت و جاذبه چشمان جادو تی جذاب شیکه هنوز برا ییخانه را باز کرد . صدا اطی غمزده در ح
 . ستدی اش مجبورش کرد با

 گرشا . آقا گرشا؟   ــ
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 نگاه کرد .   ایبار به چشمان مان نی آخر ی. غمزده برا با دو خودش را به گرشا رساند  ایمان

 جانم ؟! ــ

افتاد و محو شد . دستش را  نیزم یرو  ابینا یگونه اش سر خورد و مثل الماس یزد و اشک رو  یپلک
 که مرتب و تا شده بود به سمتش گرفت وگفت :  یفرو برد و دستمال کاغذ بشی داخل ج

 ؟!  یشه پاکش کن  یم هیگوشه لبت خون  ــ

 انداخت و گفت :  نی زم یرا دستش گرفت و رو دستمال

 نداره . قتی حق نیکه زد یحرف   دیلطفا بگ ــ

پشت سرش را نگاه نکرد . اشک از چشمانش   یگرفت و حت شیاز خانه رفت و راه کوچه را در پ رونیب
مملو از بغض   ییبا صدا  ای. مان  ندی ب ی را م ای بار است که مان  نیآخر نیدانست ا یشده بود م یجار 

 زد .  شیصدا

 آقا گرشا .  ــ

  لشیگذاشت گرشا بر خالف م یگاه نم  چیداشت که ه  ییصدا چه جادو نیبرنگشت . ا یول ستادیا
  دیبه گونه اش کش  ی. گرشا دست  ستادیا شیشد و روبر  کیبلند به او نزد یبا قدم ها  ایعمل کند . مان

 و گفت : 

 شه .  یداخل . االن شر م دیشه بر یم ــ

 گفت :  ییخشم کنترل شده ا با

 ؟ دیجوابم رو نداد ــ

 زد .  یرا باال برد ، همان موقع رعد و برق  شیبر افروخته شد صدا خشمش

که  نی؟ ا ی وزم رو ازم گرفتکه شب و ر نی؟! ا یجهنم کرد موی که زندگ نی؟! ا یبدون  ییخوا یم یچ ــ
 دم ؟!  یچقدر جونمو واست م یبدون ییخوا یعاشقتم؟! م

 گرشا فاصله گرفت و گفت :  از
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به نفع   ینجور یا زویکه همه چ دیباش ری حق نقدریکردم ا  یخوره . فکرشو نم  یحالم ازتون بهم م ــ
 .  دیبه من فکر نکن  گهی؛ د دیخودتون بگ

 زد وگفت :  یخند زهر آلود  شین

 . اریچشم حتما. خدافظ خانم داد ــ

قدم تند   یداخل رفته برگشت و به سمت خانه مان  ایمطمئن شد مان یبه سمت کوچه راه افتاد و وقت و
بود .   ی. غم عشق تمام نشدن دیمردانه لرز شیزانو فرود آمد . باز شانه ها یو رو ستادیکرد و ناگهان ا

 شد .  یم ن دهیبخش امی سوزش قلبش الت نیا

 

 *** 

 

کرد .ساموئل دستش را  زی ت ی. به ساموئل نگاه ستدیشانه اش نشست و مجبورش کرد با یرو یدست
 و همراه خودش کشاند . دیکش

مردانه پارک ؛ ساموئل گرشا را داخل  یبهداشت سیبه سمت پارک رفتند و بعد از آن به سمت سرو 
 به عقب برگشت . یشخص یگرفت . با صدافرستاد و در را محکم بست و پس از آن پشتش در را 

 سالم همزاد . ــ

شد . چند  ره ی بود خ ستادهیخودش ا هیشب یک ی قایکه دق  شیو به روبرو  دیپاشنه پا چرخ یدور رو کی
او   هیشب زیهمه چ ششیو ته ر شی موها یشد . حت یمحو نم ری آن تصو یبار پشت سر هم پلک زد ول

  آغوشرا به   ریمنتظره ام ری غ یعمل  یخاطر و ط نانیاطم  یبود . جلو رفت و به صورتش دست زد . برا
را از خودش    ریشانه گرشا نشست . گرشا به خودش آمد و ام یرو  ریکه گذشت دستان ام ی. کم دیکش

 جدا کرد و داد زد . 

 !؟یکار رو باهام کرد نیچرا ا ــ
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.   افتادین نی زم  یخورد ول   یهوا سکندر  یکرد . رو  ریحواله صورت ام  ادیز تی محکم از عصبان یمشت و
 غمزده گفت : 

  یُکنم خب .دلم برات سوخت . م   کاری .من چ یدختره شد نیآخه ساموئل گفت بدجور خاطر خوا ا ــ
چهار ساعت را کوفتم و   نجایگه منم وخسادم از اصفهان تا ا یم یبه دختره ن میچی گفت زبونش اللس ه

  ر. من چکا  یدختر شد نیعاشق ا یل یپا چشام ؟ )آخه ساموئل گفت خ یاومدم تا تو با مشت بکوب 
من هم از  یگ  ی. نمای به اون دختر }مان یز یکنم خوب . دلم واست سوخت . گفت زبون تو الله و چ

 چشمم؟!( ی پا یمشت بزن  کردم وخسته شدم و اومدم که تو با یچهار ساعت راه ط نجایاصفهان تا ا

خود ساخته در ذهنش سر هم   یز یرا متوجه نشده بود و چ ری ام یدو سوم از حرف ها بایکه تغر گرشا
اش را   قهی و به سمتش هجوم برد و  دیپا چرخ یتر از دفعه اول رو یکرد ؛ به سمت در رفت و عصبان

 محکم گرفت . 

 . یخراب کرد  موی ؟  تو زندگ یفهم  یکنه . م  ینم  هیمن رو توج یگ یکه م ینیا ــ

بود . با صراحت به چشمانش نگاه کرد و پلک  دهی که از رفتار وحشتناک و خشن گرشا ترس ریام
 هم فشرد . یرا رو شیها

 بشه ؟  گهید  یکی برد )بره( زن  ینجور یهم یبذار  ییخوای. م  یخره تو عاشقش  ــ

د مشت آب به صورتش زد . به سمتش رفت و چن ییروشو  نکیرا رها کرد و به سمت س ریام قهی
 برگشت . 

 کدوم .   چی. ه نمیکدومتون رو بب چیخوام ه ینم گهیواستون متاسفم . د ــ

از   عیفاصله گرفت و او سر یبه ساموئل کرد . ساموئل از ترسش کم زی ت یبه سمت در رفت و نگاه و
 پارک دور شد . 

 رفت و رو به ساموئل کرد .   رونی با دو ب ریام 

خاک تو سرت نکنن .   یدلت ُخُنک شد؟) ا یخاک بر اون سرت نکنن .پسره را بدبختش کرد یا ــ
 االن دلت خنک شد؟!( یگرشا رو بدبخت کرد
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را متوجه   ری ام یکلمه از حرف ها ک یتر آمد . دلش به شور افتاده بود و  کینزد  یمتعجب کم ساموئل
 را همزمان باال انداخت .   ش ی نشده بود . ابرو ها

 !؟یچ ــ

 برافروخته داد زد . ییبود به چهره ا  دهیهفت و هشتش به هم چسب میس  یکه حساب ریام

شن   یما م یزون ی .آو یکن یم شونیکه بدبخت یکن ینجور یهمه را ا یبخ  یکی  یکی واتو زهرمار .  ــ
شن و در آخرم با هم   یبدبخت م  یار یبال رو ب  نیبه سر همه ا ییکه بخوا یکی  یک ی.)واتو زهر مار . 

 (  میکن یدعوا م

 در مغزش زد . با خنده گفت :  ییجرقه ا کدفعهی شد و منتظر جواب ماند .  رهی به ساموئل خ و

 .  یفهم  ینم  ایرفته بود زبون فارس  ادمیبابا  یا ــ

 گفت :  یسیرو به ساموئل کرد و به انگل و

 !؟یچکار کن  ییخوا یما رو ببخشه . م گهیگرشا رفت . فکر نکنم د ــ

 انداخت وگفت :  ر یرا ز  سرش

 دونم .  ینم ــ

 ساموئل را گرفت .  یجلو تر آمد و دو طرف بازو ریام

 .  ستیدرستش ن ینجور یداداش ا ــ

 زده گفت :  غم

 الن؟یگ  میبر یدونم . ک یم ــ

 بلند سر داد وگفت:  ییا خنده

 !گه؟ید یکن یم یشوخ  یالبد دار  ــ

 باال انداخت .  ییابرو
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 نه . ــ

 آورد گفت :   یساموئل م یبه بازو یکه فشار کم یجلو تر آمد و درحال کمی

 هتل .  میبر ایحاال ب  ــ

 .  مودندیشدند و راه هتل را پ  نیپارک رفتند ، سوار ماش نگیدو به سمت پارک  هر

 

 *** 

 

سر تهران تا آن سر تهران   نیکرد و غمزده از ا یشهر را متر م یهدف کوچه پس کوچه ها یب  گرشا
 .   دیرفت . باالخره دست از راه رفتن کش

مانده بود . سرش را باال   ینوروز باستان دیسرد شد ، پنج روز به ع یرفت و حساب یک یرو به تار هوا
  یرا رواز آن جدا شد . کوله اش  یکه وقت رفتن با دلخور  یشد . همان عمارت   رهی آورد و به عمارت خ

شد   یم یخوب  بهنرده ها داخل عمارت را   نیرفت . از ب ی کتفش جا به جا کرد و مردد به سمت نگهبان
  لی آقا اسماع نیزد و به ماش یدور   میپشت سرش بوق زد . ن ین یماش یبه نگهبان دنی. قبل از رس  دید
 شد .    رهیخ

  ری ز یکرده و رد قرمز  ری تغ یگرشا که چهره اش حساب  دنیبا د لیشدند . آقا اسماع  رهی دو به هم خ هر
چشمانش    ری بر جانش نشست ؛ ز  یشد برق به بدنش وصل شد و لرز  یحس م یچشمانش به خوب 

  بشیکه نص یعشق یمدت جز غصه خوردن برا نیتو رفته بود . ا شیگود افتاده و گونه ها یحساب 
 لب زمزمه کرد .  رینشده بود . ز دشیعا یز یچ  ستین

 ! ؟یپسرم خودت ــ

را باز کند و   نیرفت تا در ماش  ینم  شیدستش پ  یاز طرف یدر دلش نشست ول یوصف نشدن  یذوق
 به سمت پسرش برود . باالخره طاقت دلش طاق شد . به سمت گرشا پا تند کرد .  

 گفت :  ری فاصله گرفت و سر به ز یکم
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 بابا .  ــ

صورت   یاش ، دستش را باال برد و محکم رو یو مهر و محبت پدرانه و دلتنگ تی از عصبان  لی اسماع آقا
 رسا گفت :  ییگرشا فرود آورد و با صدا

 کردم؟  رونتی خونه ب  نیاز ا ینجور یمن ا ــ

 کرد .   یزده بود را لمس م  یلی که پدرش س یی شده بود و جا  رهیخ یی سکوت به گوشه ا در

  یبود برا ده یخورد . دلش پر کش  یاز حد تلو تلو م شی ب  یدر گوشه چشمش از دلتنگ یاشک قطره
اش را پشت چهره   یگرشا تنها وارثش ، دلتنگ یبو یبود برا دهیآغوش مردانه پسرش . دلش پر کش 

  ورفت  یبه اتاق گرشا م یهر از گاه یرفع دلتنگ یمدت برا نیخشن و مردانه اش پنهان کرده بود . ا
ها در خاطرش   نیکرد . همه ا  یاتاق درد و دل م لیبا وسا  یو ساعات دیکش ی م  لشیبه وسا یدست
 را باال برد .  شیو صدا دییهم سا یرا رو یکوتاه و مستند رد شدند . دندان  یلمیف هیشب

تونستم   یمگه من خودم نم  ؟یر یتونستم بزنمت تا بم  یبه سرت آوردن؟! مگه من خودم نم یچ ــ
 ؟یآدم شد گهیدت کرد ؟ حاال دباهاش تا نابو  ینابودت کنم . رفت

 موضع گرفت .  عیقبل بود سر هیو غرورش هنوز شب  یرا باال آورد گستاخ  سرش

 .  ستیمربوط ن یکردم خودم کردم به مان  یبابا هرچ ــ

 و نفس نفس زنان پر از خشم و غضب جلو آمد . دییرا به هم سا  انگشتانش

 !؟یاون پسر دست بردار  یاز دفاع کردن برا ییخوا ینم ــ

 چشمانش قرمز شده بود داد زد . ریو ز دیدرخش  یگوشه چشمش م یکه اشک  یدر حال غمزده

 بابا من عاشق خواهرشم .  ــ

و با قهقه   دیدور ، دور خودش چرخ کیو کالفه  دیکش ششیبه ته ر یقدم به عقب رفت و دست دو
 گفت : 

 ! دته؟یجد یمسخره باز  ــ
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 را نشان داد .   ییتش اندازه ذره اجلو آمد و با دس یکم

 بابا .  یارزش قائل نبود نقدریوقت واسه من ا چی. ه نقدریا ــ

داد زد و  هی گر نی شد . ب  لیباعث تعجب و ترس آقا اسماع نیو هم  دندیمجالش را برد شیها اشک
 ادامه داد . 

  یفهم  یکنم . م یکار  چیکنه و منه احمق نتونستم ه یقدر بابا . اون داره ازدواج م نیفقط هم ــ
 رو نداره . یز یچ چیکه حق ه ییعرضه ا یب هیعرضه ام .  یب هی. حق باتو بود . من  یکار  چیه

به  ی لیس هیزد شب  یکه او م ییگفتن نداشت . همه حرف ها یبرا یالل شده بود و حرف  زبانش
 صورتش زده شده بود . 

 نشست وگفت :  نیزم  یرو ییگوشه ا غمزده

 .  امیتونم ب یهم نم نجایا گهید یحت ــ

. دو طرف صورتش را گرفت و   ستدی پهنش را گرفت و مجبورش کرد با یبازو ری آمد و ز رونیبهت ب  از
 حق به جانب گفت :  یبا لبخند

 . م یکن یما درستش م ــ

 را از صورتش باز کرد وگفت :  لی دست آقا اسماع  عیسر

 شه . با رفتن من . یجور درست م هیبابا فقط  ــ

 شد .  کیبه گرشا نزد یبه لرزه افتاد و با ترس و غمزدگ دستانش

 . زی بمون و بجنگ با همه چ نجای.ــ حرف رفتن رو نزن گرشا . هم 

به چشمان خوشرنگ و روشن پدرش چشم دوخت و   میجلو آمد وگردنش را کج کرد و مستق  یکم
 گفت : 

 خسته .  ؟یفهم ی ام م بجنگم بابا ؟! من خسته  یبا ک قایدق ــ

 رسا داد زد .  ییصدا با
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 مش رجب . ــ

گرشا ذوق زده رو به او   دنیعمارت آمد و به محض د اطی ح  یرجب دوان دوان به سمت در ورود مش
 کرد و گفت : 

 .یآقا . خوش اومد یاومد ــ

 جان گفت :   یلب کوتاه ، مختصر و ب ریز

 ممنون. ــ

 : اشاره زد وگفت  ن یبه ماش  لی اسماع آقا

 .  نگیرو ببر داخل پارک  نیماش ــ

 گفت :  ییرجب که از حضور گرشا ذوق زده شده بود با خوش رو مش

 چشم آقا . ــ

 دست گرشا را گرفت و گفت :  لی اسماع آقا

 !م؟یداخل حرف بزن  میبر ــ

 شد .  رهیباز ماندن نداشت به پدرش خ  یبرا  یینا گریکه د  یبا چشمان غمزده

 بابا .  ــ

 اش گل کرده بود گفت :  یخوش مهربان یکه رو لیاسماع اقا

 سرده .  نجایداخل ا میجانم بابا ؟! بر ــ

خانم ذوق زده به سمت اتاق الله    دهیساختمان عمارت رفتند . حم  یبه سمت در ورود گریهم د همراه
 :  دی اجازه وارد شد . الله خانم غر یخانم رفت و ب

 خانم ؟!  دهیچه وضعشه حم نیا ــ

 گفت :  عیحضور گرشا زبانش بند آمده بود . سر  یذوق زدگ از
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 .  نیبد ینی ریخانوم ، خانوم ش  ــ

تسلط   یکرد . برا نیریش یها  جانی خوردن ِ ه چیخانم متعجب جلو آمد . دلش شروع به پ  الله
 فشرد . باالخره به حرف آمد .  یخانم را گرفته بود و م دهیحم   یزبانش دست ها

 ؟ زود بگو مردم از استرس . دهیشده حم  یچ ــ

 گفت :  د یخند  یکه م یخانم ذوق زده در حال  دهیحم

 آقا اومد . باالخره دعاهاتون مستجاب شد وپسرتون گرشا آقا اومد . ــ

نش گذاشت و  دها یآن وا رفت و ذوق زده دست رو یشد و رو  کیبه کاناپه داخل اتاق نزد  جانیه از
 لب گفت :  ریز

 پسرم اومد .  ییوا ــ

سالن عمارت باز   ی. همان موقع در ورود دیبرق سه فاز به او وصل شد و به سمت سالن دو کدفعهی
 شد .

به سمت گرشا قدم   هیو با گر دی چهره در هم و آشفته گرشا لبخند بر لبانش خشک دنیخانم با د الله
 تند کرد . 

 !؟یشد یپسرم چ  ــ

 .  دیو او را محکم به آغوش کش دیشا رسگر به

و به بلوز روشن   دیآهسته آهسته لغز دشیگونه سف یرو  شیگرشا بغضش باز سر باز کرد و اشک ها 
عطرش را با تمام   یکرد و بو  ی م هیبلند گر  ییلکه دار داد . الله خانم با صدا ییالله خانم رنگ و رو
 کرد .   یوجود استشمام م

 ذره شده بود .  هی. دورت بگردم من . دلم واست   دمتیچند روزه ند یدون یم چیه ــ

کند   هیبود گر  دهیگاه ند چیاز او فاصله گرفت ه عیاش شدت گرفت . الله خانم سر هیبلند گر ییصدا با
 ش زمزمه کرد .ا هیگر نیلب ب  ری . ز هیبق  یحت ایپدرش   ی، آن هم جلو
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 مامان داغونم . ــ

 دو طرف صورت گرشا را گرفت و گفت :  متعجب

 ؟  زمیشده عز ی. چ ینکن  هیگر ینجور یتو ا رهی . مادرت بم  یداغون باش نمی و نب رمی من بم ــ

براق عمارت   یها کیسرام یبه خاک نشسته اش را رو ی الله خانم را گرفت وکوله پشت فیظر دستان
 گذاشت . 

 مامان؟  یشه امشب کنارم بمون یم ــ

توقف باال آورد و رو به گرشا   یالله خانم دستش را به معن یقدم جلو آمد ول کی متعجب  لی اسماع آقا
 گفت : 

 مونم . ی؟! امشب کنارت م زمیچرا که نه عز ــ

 داد .   ی را به او نم شیهااشک  زشیشده بود و غرور مردانه اش اجازه ر زیصبرش لبر  لی اسماع آقا

متعجب چشم  لی منتظره به سمت اتاقش رفت و الله خانم به آقا اسماع ر یو غ  عیسر یل یخ  گرشا
 دوخت و اشکش را پاک کرد . 

 . ابونیگوشه خ یکارتن خواب ها نیبه سرش اومده؟! شده ع یچ ــ

 چشمش به راه پله اشاره زد و گفت :  با

 کنه .  یموقع حماقت م هی یبهتره امشب تنهاش نذار  ــ

به سمت راهرو پا تند کرد و به سمت اتاق گرشا رفت ، نظاره اش کرد   عیسر لیحرف آقا اسماع با
و سرش   دی تخت خز یغمزده لبه تخت نشسته بود . الله خانم در را بست و کنارش نشست . گرشا رو

 .  د یکش یم شیموها نی به فکر فرو رفته بود و دست ب یمادرش گذاشت . حساب  یپا یرا رو

 ا صاف کرد .ر شیصدا قهی از گذشت چند دق بعد

 ! زم؟ی شنوم عز یم ــ
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  عیسر یل یهم گذاشت وخ یشده بود . چشمانش را رو  رهیخ  ییآن که حرف بزند فقط به گوشه ا یب
 به خواب فرو رفت .

 

 *** 

 

چشمش به صورت گرشا خورد   ی گذشته بود و همچنان الله خانم منتظر جواب بود . وقت یساعت مین
از کمد به   ییسر گرشا گذاشت . پتو ری دستش گرفت و ز  یبالشفرو رفته ،  قیعم یمتوجه شد به خواب 

.  ودبا اشتها در حال خوردن غذا ب ل یرفت . آقا اسماع  یبدنش انداخت و به سمت سالن غذا خور  یرو
 الله خانم کنارش نشست و با تعجب گفت : 

 ! ؟یخور  یبا اشتها غذا م ی کنه تو نشست یپسرت اون باال داره دق م ــ

 افتاده گفت :  یتفاوت انگار که نه انگار اتفاق یب

 کنه . یفراموش نم  یشه ول یدردش خوب م  ــ

 ادامه داد : لینگاه کرد . آقا اسماع متعجب

 غم عشق فراموش بشه ؟!  یدید یک ــ

 و ناراحت شد .  نیغمگ  یوپس از آن حساب  دیخانم اول خند الله

 .  یواستگار خ میر ی؟! م هیخوب دختره ک   ؟یگ یم یدار  یچ ــ

 طعمش گفت :  دنیکه با چاقو برش زده بود فرو کرد و قبل از چش کیاز است  ییرا به تکه ا چنگالش

کنه .  یازدواج م گهیسه روز د یهستش . که اونم خودت خبر دار  یدونم خواهر مان  یمن فقط م ــ
 .  یالبته اگه به حرف مهران گوش کرده باش

 و با هول و بال گفت :  ستادیا

 جان . پاشو .   لیاسماع  میپاشو بر ــ
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 شد و قاشق و چنگالش را در بشقاب رها کرد .  کیطعم است الی خیب

 ! م؟یکجا بر ــ

 بلند گفت :  ییخانم مصمم بود.  به سمت اتاقش رفت و با صدا الله

ذارم گرشا درد   ی. من نم  میریگ  یشده اون دختر رو واسه گرشا م  ی. هرجور  ی ار خواستگ میر یم ــ
 . نهی عشق بب

 مانتو و شلوار منعش کرد .  دنیاتاق رفت و دست الله خانم را گرفت و از پوش داخل

 رو ندارن . دنتیرفته اون مادر و دختر چشم د ادتیوقته . بعد از اون هم  ریشه االن د ینم ــ

 ت و غمزده گفت : تخت نشس  یرو

  ستیزنم . واسمم مهم ن یرو به هم م ینگاه کنم پسرم از دست بره . من اون عروس  نمی بش یگ یم ــ
 با پسرم ازدواج کنه .  دی. اون با ادیبدشون م ای ادیمادرش ازم خوششون م ای  ایمان

 که کم کم خونش در حال جوش خوردن بود کنارش نشست و گفت :  لی اسماع آقا

  کمی. بذار  یر ی شه واسه پسرت زن بگ  یکه نم  یزورک ؟ یفهم یشه م یخانم ؟! نم یمگه سر خود ــ
کرد   هیشه . بچه بود گر یکه نم یزورک   ینجور ی. ا میزن یباال م  نی، واسش آست انیجر نیبگذره از ا
هجده سالش   یبزرگتر جور کرد یها یکرد واسش سرگرم هیساکتش کرد بزرگتر شد گر یاسباب باز 

 زیشه همه چ ی. مگه م گهیجور د ه یو  یآنچنان  ینایتور اروپا بزرگتر شد ماش شیشد قهر کرد فرستاد
 .  زمیشه عز  یبارم نم هیبره ؟  شی به خواسته پسرت پ

 باال انداخت .  ییتک ابرو یوبا لجباز  ستادیا

 مونه .  یداغش رو دل پسرم م یکی نیره . ا  ینه من تو َکتم نم ــ

 رفت داد زد . ی که به سمت حمام م یرا کالفه فوت داد و در حال   نفسش

 . ستمیمن ن  ینجاتت بده ها . شر درست کرد ادینم  لیاسماع یکه کرد یپس هر غلط ــ

 : تخت نشست و گفت   یرو نهیبه جانب ودست به س حق
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 کنم .  یاونا به پسر من دختر ندن بدبختشون م ــ

 

 *** 

 

رفت و   نییشد . ساعت ده صبح بود . از تخت پا   رهیتر از روز قبل چشم باز کرد و به ساعت خ خسته
عذاب آورد بود .   شی برا شبیرفت . خاطرات د  نییو پا   دیپوش یلباس مناسب ی بعد از دوش مختصر 

 خش دارش را صاف کرد و گفت :  یصدا

 خانم .  دهیحم ــ

کاناپه لم داده و   یو متوجه شد که گرشا رو دیدو نمنیخانم هن هن کنان به سمت سالن نش  دهیحم
 گفت :  عیاست . سر دن یکش ازهیدر حال خم

 بله آقا؟! ــ

 . دیبه بدنش داد و متعجب پرس   یو قوس کش

 کجا هستن؟!   هیهمه جا ساکته بق ــ

 گفت :  عیهول کرده بود سر ی خانم کم دهیحم

 که شرکت هستند ، خانم هم ... لی آقا اسماع ــ

 کاره ماند. صاف نشست و گفت :  مهیخانم ن دهیحم حرف

 خانم هم؟! ــ

 . دیخانم هم رفته خر ــ

 وگفت :  ستادیا

 ! ؟یواسه من آماده کن یمختصر  یشه صبحانه  یخوبه . م ــ
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 البته آقا .  ــ

 رفت .  یاز سالن دور شد . گرشا به سمت سالن غذا خور  عیبه لب آورد و سر یلبخند و

 

 *** 

 

زد و گفت   یکرد و لبخند مزحک  زیخانم ر  هیفخر یپا انداخت و چشمانش را برا یرا رو  شیخانم پا الله
 : 

 کجاست؟!  ایمان ــ

 و گفت :  د یسر رس ایخانم اخم کرد . مان هیفخر

 .  ادیم  واریمادرش از د میکن  یم رونی به خدا . پسر رو از در ب دی؟بازم شما ؟ چقدر رو دار هیچ ــ

 و گفت :  ستادیخانم ا الله

 !ستاده؟یجلوت ا یک ی فهم یدختر پررو م  ــ

 باال انداخت وگفت :  ییا شانه

 .  ستیباش اصال واسم مهم ن یباش  ییخوا  یم یهر ک ــ

 گرفت .  ای مان یروبرو دیاشاره اش را با تهد انگشت

 دفعه آخرت باشه که ... ــ

 بلند داد زد . ییداخل سالن آمد و با صدا یمان

 الله خانم ؟! ی! که چ؟؟؟یکه چ ــ

 و گفت :  نشست
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 درخواست محترمانه ازتون کنم . هیمن اومدم  ــ

 کاناپه نشست و گفت :  یرو یمان

 زود بگو و برو . ــ

نثارشان کرد و بلند خواسته اش را  یکوتاه  ش یلب فحش و ا ری م با تعجب صاف نشست و زخان الله
 رنگش آورد .  ییبه لبان آلبالو

 کنم .  یرو واسه پسرم گرشا خواستگار   ایخواستم دخترتون مان یم ــ

 و گفت :   ستادیبر دلش نشاند و خونش به جوش آمد ، ا یدرشت کرد و غضب  یخانم چشم هیفخر

  ی، حاال م چیاز سرمون . ازدواج دخترم کنسل شد ه نی بارم خودت . دست بردار هیپسرت  بار هی ــ
 !د؟یبدنامشم کن نییخوا

 جلو آمد و گفت :   ایمان

. گرشا   رمیبم  یشوهر  یبشن . از ب دیدندون هام سف  نی من صد سالم تو خونه بمونم . موهامم ع ــ
 کنم .  یباشه باهاش ازدواج نم نیکره زم  یمرد رو نیآخر

 و داد زد . دی پاش  ای که دستش بود را به صورت مان یآب وانیو ل ستادیخانم ا الله

 .  یدختره منگل از خداتم باشه با پسر من ازدواج کن ــ

 راه افتاد و داد زد .  یبه سمت در خروج و

 . یافتیب  یترشخونه تا   نیکه هست . پس بنش ستین  پیکه هست . خوشت ستیپولدار ن ــ

و به راننده مخصوصش با   ستادیپشت سرش راه افتاد و در را محکم بست . الله خانم پشت در ا یمان
 کرد خونسرد جلوه کند گفت :  یم یکه سع  یدر حال تی کرد با عصبان یباز نگاه م یدهان

 .  یتیشخص  یآ آ چه خانواده ب ــ
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 *** 

 

  یو به سمت در خروج  ستادیلقمه صبحانه اش را که نان تست و کره مربا بود خورد وا  نی آخر گرشا
گرشا   تیخانم در را باز کرد . الله خانم با عصبان  دهیزنگ در آمد . قبل از حم یرفت . همان موقع صدا

 را پس زد . 

 بکش کنار .  ــ

 کرد و گفت :  یگاهزد و به الله خانم که از خشم برافروخته شده بود ن  یپا گرد متعجب

 شده .  یز یمامان چ ــ

 :   دیخانم غر دهیخانم رو به حم  الله

 اتاقم . اری دمنوش ب هی ــ

 زد و گفت :  یتفاوت از کنار گرشا گذشت . گرشا لبخند کج وکوتاه  یب و

 !دات؟یمامان پس کجاست خر ــ

 : و گفت    دیاش چرخ یپاشنه کفش بلند مشک یکرد . رو یشیو ا ستادیخانم ا الله

 بودم .  شگاهیمن آرا د؟یکدوم خر یچ ــ

 زد .  یرا همزمان باال انداخت و لبخند کج شی ابرو دو

 ! ؟ی. کجا بود دیخر یخانم گفت رفت   دهیآخه حم ــ

 خانم کرد و بلند گفت :  دهینثار روح حم  یلب فحش ریز

 . شگاهینظرم عوض شد رفتم آرا ــ

 یاز موها  یمادرش حرکت داد و کم یپررنگ زد و دستش را به سمت روسر  یجلو آمد و لبخند  یکم
 کنترل شده گفت :  یآمده بود را لمس کرد و با لبخند رونی رنگش که ب ییطال
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حداقل رنگ    شگاهیآرا یرفت  یم یوقت ادمهی. تا  یهست هی شب ی. همون د نمیب ینم  یر یمن تغ  یول ــ
 شد .  یو مدل ابروت عوض م 

 زد و گفت :  یز ی متمسخر آ  لبخند

 .  زمی ها . من برم اتاقم عز یگ  یِا راست م ــ

کاسه الله خانم است که پنهان   م ین  ریز  ییکرد خونسرد باشد . با خودش فکر کرد حتما کاسه ا یسع
خانم را کتک زد .  هیرفت  و فخر یبه خانه مان  تیآن سا یکه برا یروز   هیکند . درست شب یم یکار 

 جلو و جلو تر آمد و گفت : 

 !؟ی. کجا بود رهی الله خانم خ ــ

 .   دیگونه اش زد و به سمت اتاقش دو یرو ییفرار از دست گرشا بوسه ا یبرا

 لب گفت :  ریز

. اگه حدسم درست باشه مامان . اگه حدسم درست باشه خوب   یفهمم تو کجا بود یمن تا شب م  ــ
 م .کن کاریدونم چ یم

  دیگفت . شا یکه دلش م ییبه همان جا  دی. شا مودیراه را پ ادهیاز خانه راه افتاد و پ رونیسمت ب  به
با   یو به ساختمان خانه نگاه ستادی ا یدر خانه مان یخواست . روبرو یکه دلش م ییبه همان خانه ا

 لب گفت :  ری حسرت دوخت و ز

 .  نجایا یخاک تو سرت گرشا که بازم اومد ــ

 

 *** 

 

که بلد بود را به خورد   یک یرک ی راه رفتن انواع و اقسام فحش ها  نیاز خانه دور شد و در ح عیسر
 خودش داد . تلفنش شروع به زنگزدن کرد . 
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 کرد و به مهران که پشت خطش بود گوش سپرد . وصل

 ! ؟یسالم گرشا جان خوب  ــ

 رفت و سوار شد . تلفن را از خودش دور کرد و گفت :  یسمت تاکس  به

 دم .  یبهتون م مید یآدرس رو تا رس هیجردن بق  دیآقا لطفا بر ــ

 متعجب گفت :  مهران

 !؟ی هست یتاکس یتو ــ

 راننده راه افتاد .را بست و   یسمند زرد رنگ تاکس  در

 .  میسالم مهران جان آره داخل تاکس ــ

 سرعت داد و گفت :  نشی که داخل اتوبان بود به ماش مهران

 آوردمت .  یاومدم م یم  یگفت یاومدم خونتون م یمن داشتم م ــ

 گفت :  غمزده

 . نمتیب  یخونه م امی. م  ادیخوشت نم کیداره و تو هم از تراف کیکه هستم تراف  ییجا ــ

 خونتونم. گهیربع د  هیباشه . من تا  ــ

 اومدم . یمنتظر باش ــ

  یمن یداد ، گوش سپرد . کمربند ا ی به آن گوش م  ری  پ ِیکه راننده تاکس  ییویرا قطع کرد و به راد  تلفن
 اش را بست .  

نگاه  باز  یترمز زد . با دهان یعمارتشان رو یکه گرشا به او داد رفت و جلو یطبق آدرس یتاکس راننده
 .  دیکرد . مردد پرس یم

 ! نجاست؟یهم ــ

 آورد گفت :   یدر م  بشیپولش را از ج فیکه ک یحال  در
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 بله .  ــ

 شد و آرام زمزمه کرد .  ادهیداشبورد گذاشت و پ  یرو یتراول 

 ممنونم. ــ

 زد .  شی صدا بلند

 . ری پولت رو بگ هیپسر . جوون. صبر کن بق ــ

 زد وگفت :  یدور  مین

 واسه خودتون .  ــ

از  یاثر  گر یرفته بود و د الیشده بود و گرشا داخل و رید  یحساب  یکرد ول  بشیرا داخل ج  دستش
 کوچه راه افتاد .  یکرد و به سمت خروج ینمانده بود . پوف یآثارش باق 

راه افتاد با خودش به    نمنیخانه رفت و متوجه شد که در عمارت باز است . به سمت سالن نش داخل
 کرد که چرا در باز است ! یفکر م  نیا

 توقف کرد .  واری پشت د دیاسمش را از زبان مهران شن  یوقت

 کنه .  یزن عمو . حتما بفهمه باز شر به پا م   ستین  نجوریگرشا ا ــ

 شود ؟!  یخود گفت مگر چه شده که اگر بفهمد شر به پا م با

 خانم دخالت کرد و گفت :  الله

 یرو گفت که تو م زیبهم همه چ لیبشه . اسماع یبگذار  دیشه . بشه هم تو نبا ینم  نجوریا ری نخ ــ
 شده ؟! یچ نمی. حاال بگو بب استی . گرشا عاشق مان یو خبر دار  یدون

 .  دیدستش را مشت کرد و غر یعصب

 بابا .  ــ

 رسا گفت :   ییبا صدا مهران
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درست   یر ی خانم درگ هیو فخر یو مان ایو با مان  دیبر اریداد یعمو بهتون نگفت که به خونه مان یول ــ
بشه که فقط   یو روز   رمیبم  یشوهر   یکه اون دختر هم بگه من از ب  دیکارو کن نی . گفت؟! گفت ا دیکن

 باهاش ازدواج کنم .  ستمیحاضر ن  میباش  ای دن نیمن وگرشا تو ا

با تمام توانش او را طرد کرده و  ای جمله آخر مهران دستانش شروع به لرزش کرد . مان دنیشن  با
  یق ینفس عم چیحس کرد . ه یشکسته شدن قلبش را به خوب  یگرفته بود ، صدا یغرورش را به باز 

 توجهش را جلب کرد .    لیآقا اسماع یکرد . صدا یکرد . خونش قل و قل م  یحالش را خوب نم

 ! ؟یکن یچکار م نجایپسرم تو ا ــ

جلب شد . الله خانم   زی و شروع به دست زدن کرد . توجه الله خانم و مهران ن  دیپاشنه پا چرخ یرو
 . گرشا داد زد . دیرنگ از رخش پر

 ؟!  دیکارو با من کرد  نیچرا من ؟! چرا ا ــ

 گفت :  دانهیبه پدرش کرد و ناام رو

 . یراز من رو با خودت نگه دار  ی. نتونست یستیگفتم واسم ارزش قائل ن  یدید ــ

 .  ستیزد و به مادرش الله خانم نگر یگرد پا

 . دستت درد نکنه . یسوال برد ریکه شرفم رو ز یخوب کرد یل یدستت درد نکنه مامان . خ ــ

 خانم با غصه جلو آمد وگفت :  الله

 گرشا مـ...  ــ

 سهیو شروع به مشت زدن داخل ک  دیو در اتاق را محکم به هم کوب دیبه سمت اتاقش دو عیسر
بشه  یو روز   رمی بم یشوهر  یگفت :» دختر هم بگه من از ب یبوکسش کرد . مدام حرف مهران که م

 یچشمش رژه م یباهاش ازدواج کنم . «جلو ستمیحاضر ن   میباش ایدن نیکه فقط من وگرشا تو ا 
 رفت. 

که در خانه به پا   یجنجال  یدر اتاق گذاشت و داخل رفت .صدا رهیگدست یمردد دستش را رو مهران
 بوکس را گرفت وگفت :  سهیگرشا رفت و ک  یآمد . جلو یشده بود تا باال م
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کارو اگه باز تکرار کنه   نیزنگ زد وگفت به مادرت بگم ا یاعصابت خورده . مان یل یدونم خ یم ــ
 کنه . یم تی واسش شکا

 .  دیتخت نشست و غر یرو

 مهران . ستیمهم ن یچیه گهیواسم د ــ

 . ستادیگرشا ا یآمد و روبرو جلو

 حالم بد شد .  یدگی چیهمه پ نیمن هم از ا چی؟  تو که ه یهوا بخور  کمی  رونی ب  میشه بر یم ــ

زد و از شر آن همه دعوا خودش را   رونیانتخابش بود از خانه ب  نیو همراه مهران که بهتر ستادیا
 راحت کرد . 

مهران راه افتادند . مهران دستش را سمت ضبط   یال یاز شهر به سمت شمشک و و رونی دو ب هر
 که در حال پخش بود را کم کرد و گفت :   اسیاز ال  یبلند آهنگ ترک یصوت برد و صدا

 کنه.  یبهم خورد . ازدواج نم شی عروس ای مان ی ناراحت ول ای یش  یدونم خوشحال م یراستش نم ــ

 داد وگفت :  هیرا گوشه لبش تک دستش

 .  ستیمهم ن ــ

کدام  چیبود و ه ی. امشب شب چهارشنبه سور  مودیباال انداخت و ادامه راه را پ ییتفاوت شانه ا یب
 رفتن داشتند. یبرا  یو نه هدف  یینه جا

 رسم کرد .  ی نامفهوم یشکلک ها  نیبخار گرفته ماش شهیش یرو

 و من بمانم یشود که تو برو یتمام م   یوقت ایند

 میدید یرا م گریکه هرروز هم د ییپشت همان پنجره ا همانجا

 که قاصدک ها با شوق سمت تو پرواز کنند .  یشو یو تو آغاز م  رمیم یمن م ییهمان لحظه ا درست

 و گور و کفن و خاک   مانمیمن م 
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 فهمند یالشان را مکه پنجشنبه ها فقط ح ییها ییو تنها مانمیم من

 طراوت فصل بهار .  یشو یو تو م یشوم سرد یم من

   یکن یبر تن م  یشوم و تو هرروزت را فصل   یدر همان زمستان خاک م من

کند   یکات م میگو ی؛ که کارگردان مشترکمان همان خدا را م  استیدن انیهمان نقطه پا نجایا دیشا
 رساند. یم انیرا به پا  لمشیکه گذشت و ف  یبه تمام لحظات

نا   یرفت . بو  الیشد . داخل ساختمان و ادهیپ  نیدست مهران به خودش آمد و از ماش یتکان ها با
از افتادن  ییبایز  یکرد و سمفون یهدف آب چکه م یب  یآب قطره ها ری همه جا را گرفته بود و از ش

 کرده بود .  جادی قطره آب ا

و  الیو دهی کرد . درختان سر به فلک کش یجلوه م  زیبود همانقدر غم انگ  بایهمانقدر که ز ی سمفون نیا
 یم انهیخود آش  یکه برا یدارکوب یصدا یکردند و گه گاه یم یکه آنجا زندگ  ییپرنده ها یصدا

برد   پناهخورد   یکه تکان م یچوب  یراحت یاز نظر گذراند و به همان صندل  کیبه  کیساخت . همه را 
 اوردی اش را بدست ب یخواست تعادل روح  یحال م  یمخصوص مهران بود ول شهیهم  یصندل نی. ا
 به آن پناه برد .    نیهم یبرا

  یکه به آن زده شده بود را با دقت باز کرد و رو  ییکه دم دستش بود را دست گرفت و تا ینازک یپتو
 خودش انداخت .  

 که دستش بود داخل آمد .  ی از انواع خوراک ییها لونیبا نا مهران

 . میده تنها باش یاصال فاز نم ی؟! شب چهارشنبه سور  انیبه بچه ها بگم ب   ؟یدیپسر چرا خواب ــ

و سوختن چوب ها و  نهیکه به شوم یچرخاند و در حال نهیتکان خورد و سرش را رو به شوم  یکم
  نجایسپرد به فکر فرو رفت . چقدر خوب بود که مهران سه روز در هفته ا یترق ترق آن گوش م یصدا
.   دندیکش ینفس م  ش یها هیو صاف ر زیتم یهوا نیشهر در ا  یها یکرد ، به دور از آلودگ یم  یزندگ
 کرد وگفت :  یزد و به مهران که داخل آشپزخانه بود نگاه یغلت

  یم میتو زندگ دیبمب اتفاق جد ه یهر شب  یندار دارم و تو خبر  یمن چند شبه که چهارشنبه سور  ــ
 ندارم .  شویآت یاز رو دنی ترکه . اصال حوصله پر
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 .  دیاش چ  یو موز شست و داخل ظروف بلور   اری چند پرتغال و خ د یخند  یکه م یحال  در

 یالهایبگذرونه . االن و ییتنها رهی گ یآدم غم باد م هییا گهید زیچ هی یچهارشنبه سور  یفضا یول ــ
 . میکن یهم نگاه م یتو چشما میبوف کور نشست   نیکنن و ما ع  یکنارم شروع م

 کرد وگفت :  ینگاه نهیشوم  یسوختن چوب ها به

 . ادینا م  یبو یروشنه . ول  نهیشوم  نجایا شهیمهران چه خوبه که هم ــ

 کرد وگفت :  ی چوب  یها نتیاز داخل کاب نکیس ری ز ینگاه

 .  دهیهمه جا نم کش یآبو محکم ببندم گند زده به زندگ  ریرفته ش ادمی شبیآره د ــ

گذاشت و به همه دوستانش زنگ زد .  کردی اسپ یداخل سالن آمد و تلفنش را رو یبا ظرف بلور  و
 متوقف شد وگفت :  یاسم مان یرو

 .  ستیکنارمون ن یکه امشب مان  فیح ــ

 و صاف نشست وگفت :   یعصب

 راحت کنارت بمونم؟! الیبا خ   یذار  یامشبو م هی ــ

 . ستادیباال انداخت و ا ییا شانه

 ! ؟یزن  یخوب چرا م ــ

 به سمت در راه افتاد .  و

 زد : داد

 حاال کجا؟!  ــ

 بلند گفت:  دی کش  یکاپشن ضد آبش را تا انتها به باال م پی شد و ز ی که از ساختمان خارج م یحال  در

 . نهیواسه شوم ارمیبرم چوب ب ــ
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زنگ تلفنش به  یبه بدنش داد . همان موقع صدا یکرد وکش وقوس  ییو به اطراف نظاره ا ستادیا
تلفن را رد تماس کرد و آن را   یشد عصب   یاسم ساموئل که روشن وخاموش م دنیصدا در آمد . با د

 رفت .  رونیتک نفره پرت کرد و ب  یمبل راحت  یرو

دستش بود از آلونک   یکه دسته چوب یبه راه افتاد . مهران درحال  الیو یپشت اطیزنان به سمت ح  قدم
 ذوق زده شد و به داخل کلبه اشاره زد .  دیگرشا را د یآمد وقت رونی ب الیگوشه و

 . میدار یباز  شی آت لهیفشفشه و وس یی چند تا نجایپسر ا ــ

 گرفت گفت :  یان مکه چوب ها را از دست مهر یرفت و در حال جلو

 ! ؟یکن یباز  شی آت رونیب  ییای ب ییخوا یم یسرد مغز خر خورد یهوا نیتو ا ــ

 داخل کلبه رفت و بلند گفت :  مهران

 یوسطش؟! کشت یو تر نزن یبهش نخون  اسی هیآ یک ی وتو  نمیبچ  ییبرنامه ا  هیبار شد من  هی ــ
 مارو.  

 بلند گفت:  یراه افتاد و با صدا الی سمت ساختمان و به

 جور کنم .  پویخودم اک ییخوا یاصال م ــ

 باز گفت :   یشیآمد با ن یم  رونیاش را داشت عقب عقب ب  یکه حکم انبار  یکه از کلبه کوچک یحال  در

 چه بهتر .  ــ

 ؟  میریبگ  یجشن چهارشنبه سور   یگ یگم حوصله ندارم م یاون موقع ؟ م یست یپررو ن ــ

رساند و در محفظه اش رها کرد و صاف    نهیتا کنار شوم  یکه دستش بود را به سخت ییها چوب
 از کمرش شکاند و غر غر کنان به سمت تلفنش راه افتاد . یو قلنج  ستادیا

 عه کمرم شکست .  ــ

 کند گفت :  یکه پوست م یدستش گرفت و در حال  ینشست . موز  یمبل تک نفره راحت  یرو

 رو با دختر مختر به گوه بکشنا .  نجایا انی ت رو دعوت کن . سبک هاشون نرفقا آدم  یل یخدا وک ــ
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دستان  ری و کارمندان و ز کینزد  یرفقا یهمه  یبرا یج یکرد مس یکه چپ چپ نگاهش م یحال  در
 نشست گفت:  یگرشا م یکه روبرو یفرستاد و در حال  کشیدرجه 

 .  انیفکر نکنم ب میبه فکر افتاد رید ــ

 را دستش گرفت .  چییو سو ستادیبه موزش زد . مهران ا یباال انداخت و گاز  ییتفاوت شانه ا یب

 بهش زدن .  یواجب  ینگار ی. ا ستیداخلش ن یچی ه خچالی .  دیخر میپاشو بر ــ

 را دستش گرفت وگفت:  ونیجا به جا شد و کنترل تلوز یکم

 به من چه ! ــ

 کتف گرشا را گرفت وگفت:  ری ز یعصب  مهران

 ره بخدا . یخودتن . آبرو وشرفمون م قایاوشگول نصفشون رف ــ

 شد .  یبه مبل انداخته بود و از آن جدا نم  یگربه چنگ هیشب همچنان

 ؟!  یولم کن . مگه من گفتم دعوتشون کن ــ

افتاد و در را محکم   راه نیشد و گرشا را از مبل جدا کرد . گرشا غر غر کنان به سمت ماش  روزی پ مهران
 گفت :  دیخند  یم زی ر زی که ر ی. مهران در حال دیبه هم کوب

 ؟! یکوب یمحکم به هم م نقدریاس ا لهی! مگه در طو ست؟یعمه خوشگلمون ن فیح ــ

 . مهران مصمم گفت:  ندازدی اش ب یشان یپ  یرو ظیغل ی کرد اخم  یکه خنده اش گرفته بود سع گرشا

 ! اد؟یبال سرش ب نیکه ا ستیعمه خوشگل نداشته مون ن فیح  شیینه خدا ــ

 کرد . رو به مهران گفت :  دنیاش را بست .  باالخره طاقتش تمام شد و شروع به خند یمنیا کمربند

 . زی کمتر زبون بر افتیراه ب ــ



 را سرد بنوش   تییچا

231 
 

به   کرد . همراه گرشا یمفصل و آنچنان  دیبود راه افتاد و خر الیو  کیکه نزد یبه سمت فروشگاه مهران
را به آشپزخانه بردند وکنار هم کارشان را آغاز   دیخر یها  سهیک  یکی  یکیخانه باز گشت . بعد از آن 

 که مخصوص جوجه بود .   ییکرد و گرشا مرغ ها  یرا تکه م یکباب  یکردند . مهران گوشت ها

 

 *** 

 

که به سمت   یدر حال  ری. ام دندیبه اصفهان رس  ریهفت شب بود که ساموئل و ام یحوال  ساعت
 غر غر کنان گفت:  دیچ ی پ  یم دیتوح ابانیخ

 نصفش تموم شد .  ــ

 . دیحوصله پرس یب  ساموئل

 !م؟یرس  یم یک ــ

 گفت:  یخسته وکالفه شده بود ، با تند یرانندگ از

 ! ن؟یپشت فرمان ماش ینیخودت بنش  ییخوا یم ــ

 لب گفت :  ریز و

 من جتم.  ینگار یا ــ

شد . زحمت باز کردن در را به خودش داد و غر غر کنان در   ادهی ترمز زد و پ یدر خانه شان رو  یجلو
 داد گفت:  یکه به خودش فحش م  یحال

 حاال .  س یخونه ن  میچک یه ــ

شده بود در را بست و تلفنش را دستش گرفت و به برادرش زنگ زد . بعد از دو بوق جواب   مانیپش
 به آن طرف فرستاد .   نطرفیکه داخل کوچه بود از ا یتکه سنگ کوچک شیداد . با پا

 شوما؟!  نیی سالم داداش .کجا ــ
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لز کباب ها دودشان را  گرفته شده بود و با جلز و و خیس یمنقل پر از کباب ها  یکه روبرو  یدر حال  ایآر
 فرستاد .گفت:  یبه هوا م

 ؟  یتو کوجا میما باغ ــ

 شد گفت:  یم نی که سوار ماش یحال  در

 (د؟یسنگ هست ز ی )کهرن؟ یزسنگی کهر ــ

 کباب برگ را چرخ داد و باد بزن را دستش گرفت و گفت:  یها خیدور س  کیبزن را کنار گذاشت و  باد

 ؟!(  میکجا باش ییخوا ی ؟!)بله پس م میکوجا باش  یخی آره پس م ــ

 .  دیاستخر رفت و متعجب پرس کنار

 اصفان؟ یمگر اومد ــ

 دو فرمانه زد و گفت:  یدر خانه شان دور  یاز جلو عی را بست  وسر کمربند

 شلوغه اس؟!  یلیشوما . خ   شی؟! من اومدم باغ پ یپس چ ــ

 کرد گفت :  ین را متر م شکلشا ییا  رهیکه دور تا دور استخر بزرگ دا یدر حال  ایآر

 همه هستند.( ییجوار هیهمه هسن .)  ییجورا هی ــ

 کرد گفت:  ی که به ساموئل بخت برگشته نگاه م یحال  در

 اونجا . خانومم که اونجاس؟! امیمهمون بخت برگشته دارم . باهاش م هیمنم  ــ

 ، گالره انداخت و گفت:  ریبه همسر ام  ینگاه

 اس؟  بهی غرس؟  هی.مهمونت ک نجاستیا ــ

 اس.  بهیغر ــ

 . مودیقطع کرد و ادامه راه را پ مهیاز عدم جر یر ی شگیپ یرا برا تلفنش
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کارمندان  ایشناخت . گو یکدام از آن ها را نم چیمهران دست داد . ه همانانیو به م ستادیا گرشا
  شتریب یخانوادگ  ی همانیبود و به م ینی سنگ یلی در مراسم امشب حضور داشتند . جو خ ز یشرکت ن

 .  یمجرد یهمان ی بود تا م هیشب

زنگ در   کباری  قهیشلوغ شده بود و پنج دق الیکردن کرد . و ییرایو کمک مهران شروع به پذ ستادیا 
زنگ در را زد . گرشا داوطلب شد تا که   ز ین همانیم نیآمدند . آخر  یم الیبه و  ییشد و عده ا یزده م

شد . دو  ردگ  یچهره در هم فرهاد چشمانش حساب  دنینبود جز فرهاد . با د  یدر را باز کند وکس
 : د یپس گردنش در آمد . فرهاد غر یشاخ 

 تو؟! یچ ــ

 هلش داد . رونی. با دستش به شانه فرهاد گذاشت و به سمت ب  دیرفت و به فرهاد چسب جلو

 آره من . خوده خودمم . ــ

فرهاد  وگرشا قرار   نیو ب دیکه متوجه اوضاع در هم وحضور فرهاد شده بود به سمت در پر مهران
 زد .  یمزحک  یگرفت و لبخند

 داخل؟!  میپسرا بر ــ

.  ستادیا  ییدر کنار رفت و گوشه ا یاز جلودستش را مشت کرد و فکش منقبض شد . گرشا  فرهاد
 لب گفت:  ریبه گرشا زد و ز ییفرهاد موقع رد شدن از عمد تنه ا

رو گفته پس معلومه بد به  یکه کرد یشناسمت . هم کار  یهم عکست رو فرستاده هم من م ایمان ــ
 خونت تشنه ام مراقب خودت باش . 

 و خودش را به فرهاد چسباند .  فرهاد را در دستانش گرفت قهی عی شد و سر  یعصب

 ! ؟یگفت یچ ــ
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 لب گفت:  ری همه جلب شد . مهران ز توجه

 امشب دعوت کردم .  ویک یگل خوردم تو  ــ

 فرهاد و گرشا خودش را قرار داد و دست فرهاد را گرفت . نیب  عیسر و

 .  نمیبب ای. ب ستمی ن رتیمگه من مد ــ

 وگفت:  د یکش رونیرا از دست مهران ب دستش

 .  اشوی چکار کرده . دروغ هاشو ، تموم کارا و گند کار یداداش مهران خوبه خبر دار  ــ

 شده بود .  یکالفه و برزخ مهران

 رو به دهنمون زهر نکن .  یگوشه شب چهارشنبه سور  هی  نیسر جدت برو بش  ــ

خروج از  در گذاشت و قصد   رهی دستگ ینشست . گرشا دستش را رو ییغر غر کنان گوشه ا فرهاد
فشرد گفت    یهم م یرا رو شیکه دندان ها یلب در حال  ری و ز  دیدر پر یمراسم را داشت ؛ مهران جلو

 : 

 !؟ی کن یم کاریچ یدار  ــ

 را باال برد .  شیپا آن پا کرد و صدا نیا یفرو کرد . کم شی موها نیب یدست

 کردم . بکش کنار.  یم  دیکه با یکار  ــ

 گرشا رفت وگفت :  کینزد

خراب   یگم تا باز سر تو و مان یرو به عمو م  نایو دردسر ا ت ی همزاد وسا هیرم قض یگرشا تروخدا . م ــ
 شه ها.

 درشت عقب گرد کرد و متعجب گفت :  یچشمان  با

 ! ؟یگفت یچ ــ

 وگفت:   ستادیا نهیبه س دست
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 کمکم کن . انتخابش با خودته . ایب  ای نیبش یکه بود  یی. االن هم برو سر جا یدیکه شن نیهم ــ

 زد و از خشم قرمز شد .  یکج  لبخند

 !؟یر ی گ یازم حق السکوت م  یتو دار  ــ

 باال انداخت و به افراد حاضر در سالن اشاره زد .  ییابرو

 خوام احمق.  یخواد حسابش کن . من خوبت رو م یدلت م ی. هرچ نجانیهمه ا نی بب ــ

 رفت .  رونی به مهران زد و از کنارش رد شد و ب ییا تنه

 جلوتو گرفته .  ی برو بابا . برو بگو ک  ــ

 کرد وگفت:  دن یپنگوئن پشت سر گرشا شروع به دو هیشب

 داداش کجا ؟!  ــ

 و هن هن کنان گفت:  دیگرشا چسب یبه بازو عیسر

 !؟ یکن  یم نجوریچرا ا ــ

 . دی کش رونی را محکم از دست مهران ب شی بازو

 که به مصلحتمه . برو داخل .  یکار  ــ

 وگفت:   دیباال پر شیابرو یتا  کیپدرش شد .  نیموقع متوجه ماش همان

 مهران. یمحشر  ی لیواقعا که . خ ؟یتو به مامان بابا هم گفت ــ

 شد و ملتمسانه گفت:  زانی آو شی که متوجه خشم برافروخته گرشا شد به بازو مهران

 نکن بد بشه .  یلطفا کار  ــ

 گفت:  ادیو با فر دی را محکم کش بازوانش

 ! ؟یبگ یخواست  یبرو بگو . مگه نم ــ
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 زد جلو آمد .  یکه م یشد و با لبخند ادهی پ نیخانم از ماش  الله

 آ آ پسرا چه خبره؟   ــ

 رو به گرشا کرد و ادامه داد: و

 قراره مهران بهمون بگه ؟! ویچ ــ

 دخالت کرد وگفت:  عیسر مهران

 دم زن عمو جان .  یم حی . بعدا توض ستین یخاص  زیچ ــ

منصرف   یانجام دهد برا یدانست چه کار  یزد و رو به مهران که قرمز شده بود و نم  یکم جان  لبخند
 کردنش ؛ گفت: 

 داخل . مهمونها منتظرمون هستن.  میبر ــ

دادن  تی به جز رضا ییچاره ا ی خواست مخالفت کند ول یکه متوجه منظور بد گرشا شد م  مهران
 گوش گرشا رفت وگفت:  کینداشت . نزد

بلم بشو    ننیبب انی مامان بابام م گهید کمی من . نبرش لطفا تو رو به خدات .   یامشب و آبرو هی ــ
 . لطفا .  زهیر  یشده اوضاع بهم م

 کند گفت :  اش کنترل یکرد خشمش را با لبخند مصنوع  یم یکه سع یحال  در

 باشه .حله.  ــ

 دیخود د یبرا   یگرشا کنج پنجره را خلوت یداخل رفتند و مراسم و بگو بخند ها شروع شد . ول یهمگ
هوا   ینگاه کرد ، آسمان صاف بود ول رونیبه ب دینوش ی که قهوه اش را م یو به آن پناه برد . در حال

  ینشست و دل آدم را آن سرما یدر بند بند استخوان م شیکه سرما یاز حد سرد ؛ به جور  شیب
  یکرد . زمستان در حال رفتن وبهار در حال آمدن بود ، بهار م یم  لیتبد خی یی طاقت فرسا به تکه ا

بود که به   ییپنجره ها شهیهمچنان آن مرد تنها دوستش ش یدادند ول یآمد . درختان شکوفه م 
 شد.  یسمت کوچه ختم م
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نظاره   شهیش یبخار بسته اش را رو ری. تصو دیکش رونی او را از حس وحالش ب لیآقا اسماع  یصدا
 فرستاد . رون ی که دستش بود زد و دودش را ب  یرنگ ییقهوه ا  پی به پ یپک محکم  لیکرد . آقا اسماع

 .ی هنوزم که عزا گرفت ــ

مهم  شیمهران برا یآبرو رای ز زدینر رونی آن در کند وخشمش را بکرد از آن گوشش بشنود واز   یسع
نبود    شی ب  ینی توه شیکه سکوت گرشا برا  لیحرف ها وجنجال ها بود . آقا اسماع نیتر از همه ا

 را آلوده به خشم کرد وگفت:  شیصدا

لوس   یمادرته . از بچگ ری ! همه اش تقص؟یکن یفرار م ی کن یزبونتم که الل شده الحمداهلل . قهر م  ــ
 .  تویزندگ یها تی واقع ین یو بب  یستینداد با ادتیبار آوردت . 

  ییبه مغزش هشدار دهد که اگر واکنش ها قیعم ینفس دنیکرد با کش یرا مشت کرد و سع دستش
که باز هم متحمل سکوت گرشا شده بود   لیشود .آقا اسماع یبد نشان بدهد به ضررش تمام م

 مد .تر جلو آ نیخشمگ

گرشا خان .  ییعرضه ا یب هینخواست ؟ چون تو  ایچرا من رو مان ی بارم شده از خودت بپرس هی ــ
 .  ییعرضه ا یب  یکه باش ول  یپسر من 

افتاد و هزار تکه شد . توجه همه جلب  نیاش را از دست داد و فنجان قهوه اش به زم  یروح  تعادلش
 به فنجان هزار تکه شده زد وگفت:  ییبا خنده اشاره ا لیشد . آقا اسماع 

 .یخودت رو از تا بنداز  ییخوا  ینم یگرشا ول یفنجون قهوه که خرد شده ، خرد شد نیهم نیع ــ

 و گفت: مهران شد  ک یکه پر از خشم بود به سمت آشپزخانه رفت و نزد یلبخند مزحک با

 ؟  ید یاون جارو خاک انداز رو م ــ

آمد نگاهش    یکه گرشا به همراهش قدم زنان م یرفت و در حال  یبهداشت  سیبه سمت سرو  متعجب
 کرد و گفت: 

 گفت ؟!  یز یعمو چ ــ

 وگفت:  دیکش  ینفس
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 که. یان یکنه . خودت در جر یمنو روان ا یتو دور هم دیبا شهی. همهیع یطب  ریغ ری ام هیبودنش  یعاد ــ

 بنفش را به سمتش گرفت و گفت:  یو خاک انداز سر هم دود جارو

 پدرت شو خواهشا.  ک ی.کمتر نزد نمی سلف بچ یها رو تو ینی ریپسر . من برم ش ریبگ ــ

. گرشا پلکش را   دیرنگ پاشنه دارش به سمت گرشا دو  یمشک یخانم دوان دوان با کفش ها الله
 : دیلب غر ری هم فشرد و ز یرو

 رو پاش کرد .   ایلعنت  نیباز ا ــ

 .  دیو خاک انداز را از دست گرشا کش جارو

 کنم .  یم ز یمن تم ــ

 اشاره زد وگفت:  لی که از خشم قرمز شده بود به آقا اسماع  یپس گرفت و در حال عیسر

 شوهرت منتظرته برو کنارش الله خانم .  ــ

 را کم کرد وگفت:  نشانیشد و سرش را کج کرد . فاصله ب نیغمگ

 !د؟یداد ریاز به هم گب ــ

 زد وگفت:  نانهی خشمگ ییا قهقه

 !؟ ینی ب یمن حوصله م  ی دادن دارم؟ تو تو ریکن . من اصال حوصله گ  یمامان کمتر شوخ  ــ

جسد فنجان   یایکه فنجان شکسته بود رفت و بقا یاز کنار الله خانم رد شد ، به سمت مکان عیسر و
 .  ختیشکسته را داخل سطل زباله ر

  ییکه داخل جعبه بودند شد . صدا ییها ینی ریش دنیبود ومشغول چش ستادهیدر آشپزخانه ا ییتنها
 از پشت سر ، نظرش را جلب کرد . 

 . یکنم . تو عشقمو ازم گرفت یرو به دهنت زهر م  یعمرته من زندگ ین یری ش نیبخور آخر ــ
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با خشم حواله اش کرد و به کارش ادامه داد . فرهاد که  ختهیآم  ینگاه میسمت صدا برگشت و ن به
 جلو تر آمد وگفت:   یشده بود کم   یعصب

 گم؟!  یم یچ یفهم  یم ــ

 آشپزخانه اشاره زد .   یرا کج کرد و به خروج گردنش

هم  نویا  یول  نجایهم ستیبا ی دردسر درست کن  ییخوا  یاز اون طرفه پسر جون .اگه م یخروج ــ
 .  یکه صافو صوف بش ی زنما . جور   یبزنم بد م یوقت  یول ستمیبگم که من اهل دعوا معوا ن

 : دیگردنش را چرخاند وغر یدور  میگرشا را گرفت و ن  قهی فرهاد

 ؟!درد یمرفه ب  یفهم  یحق منه . سهم من م  ایمان ــ

  یکوچک یکه دستش بود و به تکه ها یناپلئون  ییخامه ا ین یریرا اندازه غار باز کرد و ش  دهانش
  نشی ری کوتاه کرد و داخل دهانش گذاشت . بعد از مزه کردن طعم ش یکرده بود نگاه مشیتقس

 گفت: 

مراعات مهران رو   نجایا دیخوب ، شا  چی. کمتر به پرو پاچه من بپ ستین یچکسیه یفعال که برا ــ
من  هیگم  ی، بهت م یرفتارو نشون بد نیوا  یخونه دور بش نیقدم از ا هیقدم فقط  هیاگه  یکنم ول

 کنه .  یدردشو سرت آوار م  یدرد چجور  یده و مرفه ب یماست چقدر کره م

 گرشا را رها کرد وگفت:  قهی

 . یرو بهم برسون  ایمنو مان  دیبا ــ

 : دیوغر دی باال پر شی ابرو یتا هی

 روزه؟!  یگ یگم شبه تو م ی. من م نکهیمثل ا یمغز خر خورد ــ

 کرد وگفت:  کیخودش را باز به گرشا نزد  یعصب

 شه . یواست بد م  یکه گفتمو نکن  یکار  نیاگه ا ــ

 خنده اش گفت:  نیو ب  دیخند
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 وجب چه صد وجب .  هیکن . آب از سر من گذشته چه  یدوس  داشت یهر غلط  ــ

 داخل آشپزخانه آمد و دوان دوان به سمت گرشا و فرهاد رفت وگفت:  مهران

 بچه ها بازم ؟!  ــ

 چپ به او کرد وگفت:  ینگاه میبه شانه گرشا گذاشت و ن  یدست فرهاد

 بحث دوستانه بود .  ــ

 شد وگفت:  کی نگران به گرشا نزد یرفت .مهران با حال  رونی از آشپزخانه ب عیوسر 

 گفت ؟! یچ ــ

 گرفته بود گفت:  نی ذره ب ریفرهاد را ز شیکه با چشم ها  یداد و در حال هیتک نتیرا به کاب  دستش

 حرف مفت .  ــ

 مضطرب گفت:  مهران

 پسره .  نیبارم ا هیبار پدرت  هیغلط کردم امشب جشن گرفتم واقعا .  ــ

 تر ادامه داد: ی مکث کرد وعصب یکم

 . ایمان  ی.گور بابا  ارویتو؟ ول کنش بابا مان   یکن یم کاری پسر چ ــ

 : دیدندان غر ری و از ز دی اش را چسب قهیرا با مهران عوض کرد و محکم   شیحرکت جا یط

 . افتاد؟!  یکن نی من بهش توه یشه جلو ینم لیدل یول گهیمن دوسش ندارم د  ــ

همه آدم زبان نفهم راحت بود   که از دست آن ییپناه برد . تنها جا  الیو اطیاز آشپزخانه به ح عیسر و
 بود .   الیو اطیح

 

 *** 
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که آهنگ شاد گذاشته   یو به سمت جمع  دیپر رونیب ن ی ذوق زده قبل از توقف کامل از ماش ساموئل
 بودند رفت . 

 شد . رهی رساند و با عشق به چشمانش خ ریخودش را به ام عیسر گالره

 ! ؟یعشقم اومد یوا ــ

 گالره انداخت و گفت:  یبایبه چشمان روشن و ز ینگاه میرفت ن  یکه به سمت جمع م یحال  در

 ذره شده بودها .  هی. دلم برات  یبله خانوم  ــ

 زد وگفت:  ییبود اشاره ا  یکوبیبا قهقه به ساموئل که در حال دست زدن و پا گالره

 . ن یهم هس هی؟ چقدر شب  یاز کجا آورد نویا ــ

 کرد وگفت:  کی را به گالره نزد  خودش

 همونه اس )همون هست .(.  نیهمزاد بود ِبت )بهت( گفتم !  ا هیقض ــ

 و باال کرد وگفت:  نییباخبر بود سرش را پا  هیکه از قض گالره

 شون کوجان؟ )کجا هستند؟(  هیآهان . آره خودشس)خودش هست.(. پس اون بق ــ

 فت: کرد وگ ستادنیو گالره را وادار به ا دی راه رفتن دست کش  از

برابر اصل   ی که کپ دمید شونویکیچه خبرس )چه خبر هست.( من فعال   میفهم ی م یذره صبر کن  هی ــ
 واسش انجام بدم .  قهی کار عت هیخودم بود .امروزم مجبور شدم 

 و گفت:  ستادیا ریام یمتعجب روبرو گالره

 ! کار؟یچ ــ

 که داده بود شد به جمع اشاره زد .   یمتوجه گاف ریام

 چه خبرس که شلوغ کردن . مینیب یب  میبر  ایب ــ
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 گفت:  یبه جمع اشاره زد و عصبان  دیتهد با

  نیماش  دنیگم که از من برا خر یرم به آقاجون م  یم  ی. بقرآن اگر بهم نگ یکرد یکار  هیباز تو  ــ
.  یکرد کار ی گد پوالدا چ یکشتت م  ینم مدر آوردم . آقاجو میخودم از زحمت کش یگفت ایپول گرفت

 .   یکرد یگذار  هی سرما ِی تو اون شرکت کاله بردار  یگم کا رفت یمنم م

 گفت:  یعصب

 آره ؟! یروز کار دار   هیشد ؟! پس تو با من   یشد ؟ چ یچ ــ

 وگفت:   ستادیا نهیبه س دست

 . یباش  انیگفتم در جر ــ

 گفت:  عیرا بست و سر  چشمانش

 ( عشق همزادم .ی)خواستگار  یامروز رفتم خواسگار  ــ

 به گونه اش زد وگفت:  محکم

 ؟! یخواستگار  گهید یک ی یبرا  یر  ی، م یزن دار  تهی. حال یشعور یب  یلی! خ؟ی کرد کاری تو چ یچ ــ

 به سمت او پا تند کرد .  ریرفت . ام نیبه سمت ماش  هیبا گر و

 باهام قهر نکن.  یل یخداوک یگیافتاده بود . تو د  ریگ ــ

 غم دار کرد وگفت:  یبه جمع نگاه گالره

 رم خونه مون .  یکنم م یول م یبرم اگه سمت من اومد نجایتا آخر شب که از ا ــ

لب به خودش داد و به سمت جمع رفت و   ری ز یفحش ر ی به سمت جمع رفت . ام  ریاز کنار ام  عیسر و
 گرفت .   ینظر م   ریرا ز  ریام یهر از گاه زیت  یاش را نشان دهد . گالره با نگاه یکرد خوشحال یسع

 آمد و گفت:   ریدستش بود به سمت ام یبیکه س  یدر حال  ساموئل

 گالره خانم ناراحته ازت؟! ــ
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 گفت:  تی عصبان با

 ممنوعه . یفوضول ــ

 دور شد .   ریو با خنده از ام دیخند ساموئل

 

 *** 

 

  الیدر و کی همه عزم رفتن کردند .مهران و گرشا نزد یدوازده شب شد و بعد از مراسم آتش باز  ساعت
گرشا بودند ؛ فرهاد   ی. بعد از رفتن پدر و مادر مهران که همان عمو و زن عمو ستادندیبدرقه ا یبرا
 آمد و رو به گرشا گفت:  کینزد

 ! ینکرد یغلط چیه یدید ــ

 یاز افراد و پدر و مادرش و مهران مشت یکم یعده  یداشته بود . جلوکه خشمش را به زور نگه  گرشا
حواله صورت گرشا کرد . الله خانم با    یو مشت اوردیکم ن زیمحکم حواله صورت فرهاد کرد . فرهاد ن 

 .  دکر شانیقرار گرفت و جدا نشانیب عیکند و مهران سر شانیاز مهران خواست که جدا غیج

که داخل دهنش جمع شده بود را   ی نشست ، خون الیجدول کوچه و یشا روبه خانه رفت و گر فرهاد
و   دیقرار داده بود به سمت گرشا دو لونیکه داخل نا یخی . الله خانم دوان دوان با تکه  ختیر رونیب

 یبه صورتش خودش را جمع کرد . نگران چنگ خیتکه  دنیزخم صورتش گذاشت . به محض رس یرو
 صورتش زد و گفت:  به

 درد داره؟!  رمی بم ــ

 نسبتا بلند گفت:   ییبا صدا لی اسماع آقا

 خونه . میالله زود باش بر ــ

 کرد و گفت:  لشیرو به عمو اسماع  مهران
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 خونه .  مییایمونه . فردا با هم م یامشب گرشا کنار من م ــ

از چشمانش به زخم گرشا و چشم  یکینشست . الله خانم که  نی تفاوت داخل ماش یب  لی اسماع آقا
 رفت و غمزده سوار شد .   نیبود سمت ماش  نیبه ماش گرشید

 نگران گرشا هستم .  میموند یم کمی شد  یم یچ ــ

 زد :  ادی فر لی اسماع آقا

 الله . ــ

 نگفت .  یز یبه مقصد چ دنیزد و در خودش جمع شد و تا رس  یدر چنگ رهیخانم به دستگ الله

کاغذ را   یخورده ها یختگیو بهم ر یآن همه شلوغ نی رفت . ب  الیو داخل و ستاد یا یبه سخت  گرشا
فرستاد . مهران در سالن را بست و خسته تر از   رونیمبل لم داد . نفسش را پر از درد ب یکنار زد و رو

 ش را پرت کرد وگفت: از مبل خود ییگرشا گوشه ا

 هامه . شرمنده. یدعوت ستیاصال حواسم نبود که اون هم جز ل ــ

 خش دار گفت:  ییرا بست و با صدا  چشمانش

 ! ستیمهم ن ــ

رفت   کشی کرد . مهران که نگران شده بود نزد یحس م  یدرد بد شی بود و در پهلو ی زخم صورتش
 وگفت: 

 ؟!  یخوب ــ

 خوبم.  ــ

 انداخت .  شی پا یرا رو شیصاف نشست و پا مهران

 یکه م نی. با ایعاشقش نقدریهنوز ا یدیکه از سمتش شن   یدر عجبم که بعد از اون همه حرف ــ
 .ییهنوز بهش وابسته ا یول  یفراموش کن  ییخوا

 سر داد وگفت:  ییچشمش را باز کرد وسرفه ا ریز
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  لیو کم کم تبد ارهی دووم نم ایآب و در یب  یماه یباشه ول  ایو در  ارهیدومم ب ی ماه  یب  دیشا ایدر ــ
 شه .  یبه لجن زار م

 به فکر فرو رفت و غمزده گفت:  مهران

 . ائهیکنه آب فاصالب در یده اجاره که فکر م  یعقلشو م یماه یگاه ــ

 : د ینشست و غر صاف

 درست صحبت کن.  ایدما . راجع به مان  یبهت تذکر م گهیبار د هیمهران .  ــ

 گرشا نشست وگفت:  یروبرو زیم  یو رو ستادیا مهران

 اون تورو دوست نداره .  یول ــ

 زد وگفت:  هیتک

 !؟یاجازه رو بدم پشت سرش حرف بد بزن  نیدوسش دارم که . چجور به خودم ا ؟یمن چ ــ

 شد .  رهیخ   نهیگاه بدنش کرد و به شوم هیرا تک  دستش

 به عشق هم نداشت .  یاون تعهد یول ــ

 کرد گفت:  ینقطه مشترکش با مهران نگاه مکه به همان  یحال  در

اگه سنگ  ینکنه حت  یزندگ یکس  چیده به جز اون با ه یعاشق نبوده . آدم عاشق تعهد م دیشا ــ
 راهش باشه .  یجلو

 کرد وگفت:  یپوف

.   دیاز تو نداشت . رسما جفتتون سر کار رفت یاون پسره هم دست کم یدیحرفات مسخره اس . ند ــ
 که عاشقش بود .  یکه عاشقت نبود چه اون ییچه تو

 وگفت:   ستادیا گرشا

 برم بخوابم .  ــ
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 سمت راهرو راه افتاد ، مهران بلند گفت:  به

 .  یکن یم ی و وقت کش  یستیوکنار پنجره تا صبح وام یخواب   یدونم نم یم ــ

. در   دیایکه به سرش زد نتواند داخل اتاق ب  یتوجه به او در اتاق را بست و قفلش کرد تا مبادا وقت یب
 .  ختیهمه جا را به هم ر هیاز ثان  یکسر 

هم از دست روزگار   دیاز دست خودش شا دی. شا دیکوب یم  واریآمد به د یبه دستش م لهیوس هرچه
 دلشکسته بود . یحساب 

اش بتابد   یبه زندگ  یخواست شبش تمام شود وصبح روشن  یم شود . مخواست دردش تما  یم فقط
بودنش نباشد و    کاریب یاش نباشد . عشق باشد و خنده طعنه ها یدر زندگ یغم  گریخواست د ی. م

 .  دیا ی بر ب یک ی یک ی بتواند از پس همه مشکالتش 

نگران  یها ادی نتواند دوستش داشته باشد . گوش به فر ایدانست که مان  یم  نیرا عامل ا  خودش
 کز کرد .  ییمهران نسپرد و کار خودش را کرد ودر آخر گوشه ا

 .  ابدی یکه عشقش را نم  یشود آن عاشق یم یزخم  یی پرنده ا هیشب درست

 کند .  یاوج گرفتن سقوط م نیدر ح  یزخم   یشود که با بال یم یآن کبوتر  هیشب درست

  یو جان از جانش م ندینش یکند ، آهسته آهسته در قلب م یم اهیس  کبارهیرا   یمروزگار آد عشق
 . ردیگ

  افت ی یخوانده اند ، آن هم که آخرش معشوق   نیریبانو ش   نیریاز زبان ش  شهیما هم  یرا برا عشق
 ادامه دادن .  یبرا

بود که نامش عشق نبود   ینی ریندارد . اگر ش ینی ریگاه ش چیکجا ؟ عشق ه نیر ی ما کجا وعشق ش یول
 شد .  یفروخته م ین یری ش  نیها به عنوان گرانتر ی. حتما در قناد

  یاش م  یما تلخ دیکه فقط عا نشانیریش یآورند با آن قصه ها یآدم بزرگ ها به سرمان چه م یگاه
فکر کرد اما ما کجا و آدم بزرگ   یبزرگ و درست حساب  یآدم ها هیشب یشد اندک یشود . کاش م 

. کار عاشق به جز   ستیکردن ن  یهم قلق خودش را دارد . کار عاشق آدم بزرگ   یجا؟ آدم بزرگشدن ک
 .   ستی ن  گرید یز یچ یوانگید
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که   یماند وهجده سالگ یکند خودش م ینم دایمجال بزرگ شدن پ گریشود د یکه عاشق م  یآدم
کند . عاشق دل  یم ییکه خودنما ییمو یدیکند و سپ  یرا فوت م یفقط هر سال موقع تولدش رقم 

 گذارد .   یجا م  یشود و عقلش را در همان هجده سالگ  یم ر ی شکسته فقط دلش پ

است که ما   نیمنظورشان ا دیشوند؟ شا  یبه ما گفته اند هجده ساله ها عاشق م شهیچرا هم یراست
 .  میشو یهمان بار اول عاشق م 

که فقط   یشود . آن هم در همان عشق یمان تمام م عمر قلب یدانم در هجده سالگ یهم چه م دیشا ای
 .  مییگرفته ا  ادیکردنش را  یعاشق 

شود و   یدل م  یبزرگتر ها . دل در هجده سالگ  نباریا ندیگو یراست م   ی، آر  م یکن یم یسالگ هجده
 . ست ین شی مان ب نهیمتروکه در قفسه س ییا شهیپس از آن خورده ش

  یکه جرئت عاشق  ییرسند همان ها  یم یاندک به بزرگسال  ییو فقط عده ا میمان  یساله م هجده
 دهند.   یرا به خود نم دنیوعشق ورز

  یمبارکشان نم یبه رو یکار دستشان داده ول ایدن یعاشق شده اند و حساب   دیکه شا ییها همان
 آورند .  

 کنند ... ی شان را پنهان م  نهیمتروکه قفسه س شهیکه خورده ش میگو یم ییاز همان آدم ها  درست

 .  باستی ز نینچنیبزرگ شدن ا یآر  و

از   ی. هرکار  یعشق بودن فرار کن  یاز عشق و مدع یشکسته دلت و حساب یبا قطعه ها  یشو بزرگ
 .   یکن  داریتا عاشقان رسوا دل را ب یانجام ده دیآ یدستت بر م 

که مدام حرفشان   ییآدم بزرگ ها  نیواژه عالم بود و ا نی تر یمعن  ینداشت ب  یی اگر عشق رسوا دیشا
که  ییبر تن عشق شده تا آدم بزرگ ها  ی عثمان راهنی عشق هم پ ییشدند . رسوا ینم دهیاست د

 شوند . دهیدارند د نهیدر س شه یخودشان خورده ش

آن پسر بچه   هیگذاشته بود . درست شب واریشانه زخم خورده د یجان سرش را رو یب  واریکنج د همان
  دیجد یدهد تا توپ یبه او نم  یپول گریتوپش را با چاقو پاره کرده و پدرش د هیکه همسا ییده ساله ا

 است .  نی نچنی ا یبخرد . دل شکستگ
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دفاع از   یبرا  ریبه ام یبود که مجال  ادیگالره آنقدر ز  یشدند . دلخور  نیو ساموئل سوار ماش ریام
تا آخر مراسم سر کرد و پس از آن به بهانه استراحت کردن   زی ن  ریخودش نداد و به خانه اش رفت ، ام

 کرد :  ادیضبط صوت را ز یبه سمت خانه راه افتاد صدا

 کنم   یخونه دارم دق م نیا یتو  وونهیمن د »

 کنم «  یرو عاشق م  ای بخدا دن یبرگرد اگه

  هیتک نی گوشه در و پنجره ماش یرا رو  گرشیمان گذاشت و دست دفر یاز دستانش را رو یک ی ریام
اش ادامه داد .   یبه رانندگ نی حوصله و غمگ  یشد و ب رهی گاه سرش کرد و به روبرو با فکر گالره خ

 بامداد گذشته و باران گرفته بود . کی ساعت از 

 آسمونمه « یوقته تو یلیخ  ییابر تنها »

بود را در آغوش   دهیخر هیهد شی برا  ریام  نیکه ولنتا یتختش نشسته بود و غمزده خرس  یرو گالره
 گذرانده بود فکر کرد .  ریکه با ام  یکرد و به خاطرات خوب  یم هیگرفته بود .گر

 استخونمه «  یکه مثل کارد رو تمیخال یجا »

. به فکر فرو    ستیدر هم نگر یباز به سمت پنجره رفت و به آسمان و رعد و برق و هوا زهی انگ یب  گرشا
  یم یخاطره ساز  ای کرد و تا جان در دلش بود همراه مان ی م یزندگ   یکه در خانه مان ییرفت به روز ها

 کرد .

 کنه  یقطره بارون حالمو بد م هی »

 کنه « یهامون حالمو بد م خاطره

اش با گرشا فکر   دهیاز هم پاش ی بود و به رفاقت چند ساله  دنیکش گاریکنار پنجره در حال س یمان
 خورد .  یرفاقت جوش نم   نیجوره ا چیه  گریکه د نیکرد . از ا
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   یببر  ادی منو از  نکهیفکر ا »

 کنه «  یبا اون حالمو بد م  یبر 

  ینگرفت همانجا پشت در غمزده رو جهینت  یول  دیو باز با دست به در کوب ستادی پشت در اتاق ا مهران
در آورد و به عکس   بش ی خودش افتاد . تلفن همراهش را از ج یمیعشق قد ادیفرود آمد و به  نیزم
  نیاز ا د. هنوز بع ستیکه عاشقش بود و او را تنها گذاشته بود نگر یاش با دخترک چشم رنگ یمیقد

دلتنگ و دلشکسته  یکه گذشته بود عکسش را از تلفن همراهش پاک نکرده بود . حساب  یهمه سال
 که داده بماند. یبرگرد و سر قول یاو روز  دیشده و مجرد مانده بود شا

 ندارم نهیازت ک  استیدلم در »

 ندارم «  نهیس نی تو ا یتو که عشق  جز

را صدا   اینکرد و فقط مان  یه شدت بود توجه و به بارش باران که ب ستادیا ایدر خانه مان یروبرو فرهاد
اش رفع   یدلتنگ  دیشا ندی را بب ایمان  ییخواست لحظه ا  یبه سرش زده بود ، فقط م   یزد . حساب یم

 شود .

 بارون بباره «  دیهوا ابره شا »

دهانش گرفت   یو به رختخوابش رفت و بالش را جلو دی پرده را کش عیکه متوجه فرهاد شد سر ایمان
 ختهیاش بهم ر یزندگ یاشک به چشمش هجوم آورد . حساب  ی . پس از مدت دیکش ییه اخف غی وج

 بود .

 «  ارهیب  ادمیخواد تورو  یآسمون م »

واشک از چشمانش   دیهمسرش را در دستش گرفت و به آغوش کش یمیخانم قاب عکس قد هیفخر
 بود.  دهیامانش را بر یشد . دلتنگ  یجار 

 کنه  یقطره بارون حالمو بد م هی »

 کنه « یهامون حالمو بد م خاطره
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مشترک  غامیاز اتاق خوابش رفت و باز شماره گرشا را گرفت و باز هم پ رونی حوصله ب  یخانم ب الله
رفت و   نمنیسالن نش یباشد . تلفن را در دستش گرفت و به سمت پنجره قد  یمورد نظر خاموش م

 .  ستینداشت نگر بند آمدن الیکه خ  یبه باران 

 ی ببر  ادی منو از  نکهیفکر ا »

 کنه «   یبا اون حالمو بد م  یبر 
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 هفتم فصل

 

 

 زد .   یدر خانه پدر گالره قدم م یجلو ریام

شد   رهی قرمز و متورم به او خ یبه سمتش پا تند کرد . با چشمان  ریآمد . ام رونی باالخره از خانه ب گالره
 و گفت: 

 .  ای صبر کن جلو ن ــ

 عبوس گفت:  ییچهره ا با

 چرا عشقم؟ ــ

 و در را با دستش گرفت .  ستادی در ا نیرفت و ب  داخل

 شه . یباعث طالقمون م گهیاشتباه د هی. بهت گفتم  نمتیب  یمتاسفم . روز دادگاه م ریام ــ

کرد   یسر خورد . سع نیزم یزد و رو  هیپشت در تک ریداخل خانه رفت و در را محکم به هم زد . ام و
 لب گفت:  ریاشک چشمانش را کنترل کند ز
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 چرا؟ چرا من ؟!  ــ

  نیبه سمت ماش  ش یپا یو لنگان لنگان به علت خواب رفتگ ستادیشد ا  یخال ه یکه گذشت از گر یکم
 .  مودی راه پ ابانیبه آن خ ابانیخ  نیهدف داخل شهر از ا یرفت و ب

 

 *** 

 

از اتاق رفت . متوجه جارو   رونیشد و ب   داریاز خواب ب یجارو برق هیشب یز ی چ یبا صدا ساموئل
 زد وگفت:  یعصمت خانم شد . لبخند دنیکش

 .  ری سالم صبح بخ ــ

 جلو آمد . و   دینداشت چهره اش را در هم کش یسیخانم که سواد انگل  عصمت

 !؟یگفت  یچ یچ ــ

به اتاقش باز گشت . عصمت خانم باز    عیشد و سر رهی عصمت خانم خ نیبه چهره خشمگ متعجب
 را روشن کرد و گفت:   یجارو برق

  رونی ب دسی کش نترنت یپسره را از ا نیدد . رفتس ا یما که نم یسر گوش به حرف رهیپسره خ  نیا ــ
 کند برا من . یاول صب گود مود م ی.صب  میفم یمی ما ن شمیکه اصال زبون 

در چهارچوب در ظاهر شد . عصمت خانم باز جارو   ری موقع در سالن باز شد وچهره در هم ام همان
 وگفت:  دیدو ریاش را خاموش کرد و هراسان به سمت ام یبرق

 تو مادر ؟!  ینجور یشده اس؟چرا ا یز ی اوا خاک به سرم چ ــ

 و گفت:  دیدزد چشمانش را از عصمت خانم کالفه

 اصال حوصله ندارم .  زیعز ــ

 اش را محکم تر کرد وگفت:  یخانم گره روسر   عصمت
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تو هم ) در   یل یخ شبیدختره گالره د نی؟ا یکرد کاریچ نم یبی ! فقط بگو ب یبه من چه حوصله ندار  ــ
 ؟! یکرد کارشی هم و ناراحت ( بود چ

 پله راه افتاد . کرد و به سمت راه  کیکنار عصمت خانم خودش را بار از

 اش رفت :   یخانم غر غر کنان به سمت جارو برق   عصمت

 چیه نیدادن . ا یم  شایپرسد قشنگ جواب یم یچ  یچ  زیعز نیگفتن ا یم میپسرم پسرا قد ــ
 جاش مارو حساب نکرد .

 اتاق رفت . ساموئل متعجب گفت:  داخل

 مادرت خوبه؟!  ــ

 کرد گفت:  یکه به گالره فکر م یتخت نشست و در حال  یرو ریام

 !؟یتو به مادر من چکار دار  ــ

 به قصد زدن نگاهم کرد .  نییرفتم پا ــ

 وگفت :  دیخند

 . یبهش زد یفکر کرده حرف بد یصحبت کرد یس یحتما انگل ــ

 شد .   ریام یکه گذشت متوجه حالت روح   ی. کم دیخند ساموئل

 ! یرس ینظر م ناراحت به  ؟یکجا بود ــ

 . میجدا شد التیبعد از تعط  دیدوروز . شا نی ده هم یرو م  مونییگالره درخواست جدا  ــ

 امکان نداره .  نیا ــ

 وصل کرد. ری روشن و خاموش شد . ام  یصفحه گوش یرو  sزنگ خورد وحرف   ریموقع تلفن ام  همان

 خانم .   مایسالم س ــ

 گذاشت گفت:  یبه داخل دهان مادر بزرگش م یکه قاشق سوپ یدر حال  مایس
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 ! ؟ی. خوب ریسالم ام ــ

 زد وگفت:  یزهر خند ریام

 ! ؟یمعنا کن یتا خوب رو چ ــ

 مبل نشست .  یگذاشت و خودش صاف رو زیم یکرد وکاسه سوپ را رو یاخم  مایس

 ؟  دیباز با گالره خانم مشکل دار ــ

 گفت:  دیکش  یم رونی که از کمدش چمدانش را ب  یو در حال  ستادیا ریام

 .  ییجورا هی ــ

 . نهیمارجان )مادر جان( مشتاقه شما رو بب  الن؟ی گ نییای . نم زیشه همه چ ی. خوب م  یاله ــ

 زد وگفت:  ییزد و با چشمش به ساموئل اشاره ا یلبخند

 فردا تا ظهر اونجا برسم .  دیافتم شا یچرا اتفاقا . امروز راه م ــ

 ذوق زده گفت:  مایس

  یرشته خوشکار . راست ی محل یکنم . خوراک یم هیته  یهم خوبه . من واستون حتما خوراک  یلیخ ــ
گذاشتم  امیپ  یچند بار  ت ی ؟ من داخل سا انیم  دیباهاش قراره آشنا بش دیآقا گرشا هم گفت

 نزده . ی لیمیا چیه لمیمیبه ا ی و حت رفتهیفقط از ساموئل رو پذ ا یگو یودرخواست اتصال دادم ول

 که افتاد فکر کرد وگفت:  یبه گرشا و اتفاقات شوم ریام

 کنم .  یم  فیبرات ) واست( تعر  امیاش مفصله م هی . قض  ستینه اون ن ــ

 شناخت گفت:  ی که از ذوق سر از پا نم یدر حال  مایس

 منتظرتونم .  ــ

 تلفن را قطع کرد و رو به ساموئل گفت:  ریام

 و گرشا اومدن . مایکه س یرو بذار دقت ی.اصفهان گرد میپاشو بر ــ
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  دیو مهران همزمان داخل عمارت رفتند  . پدر و مادرش آماده سفر بودند سه روز مانده بود به ع گرشا
  یگشتند . گرشا ب یباز م رانیبه ا  گریبروند . ده روز د  ایتالیخواستند به ا ی م شانینوروز و هردو

کردن ماند .  یفظخداحا یمهران برا یرد شد و به اتاقش پناه برد ول  شانیتفاوت از کنار چمدان ها
بزند ممکن است با عواقب  ییاگر حرف اضافه ا شبید یدانست که از دلخور  یالله خانم خوب م

راه افتاد و گرشا را به دست  نی گرشا شد و به سمت ماش الی خ  یب نیهم یبه سفر برود برا  یبدتر 
 مهران سپرد .

 ییمجسمه فرشته ا هیکه شب  یینشسته بود و به تکه تکه کردن لگو رشی تحر زیم  یصندل یرو  گرشا
 آن که در بزند وارد اتاق شد و با خنده گفت:  یبالدار بود مشغول شد. مهران ب 

 ؟! یدار  ییرنامه ا. چه ب یپسر خونه تون شد خونه مجرد ــ

 لبانش نقش بست وگفت:  یرو  طنتی پر از ش یتبسم 

گزارش خالفت رو بهش   رانیتو جلد من ها . الله خانم برگشت ا یر   یم یش  یم  طونیتو هم ش ــ
 دم . یم

 گرشا قرار داد وگفت :  یگاه صندل هیتک یباال انداخت و دستانش را رو  ییشانه ا مهران

  میپدرت فقط خوش بگذرون یها  ادیداد و فر الیخ  یب ندهیخواد تا ده روز آ یپسر . دلم م الیخ  یب ــ
 هوا .  یخونه رو رو  میو بترکون 

 . ستادیخنده بود ا یپر از رگه ها ش یکه صدا یحال  در

 ها . اگه حواست باشه دو تا خانواده با هم رفتن سفر .  هیگم خونه خودتونم خال یم ــ

 زد :  هیتک ار ویبه د نهیبه س دست
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ده روز همه جا رو منفجر   نیخواد ا یشب خونه شما . دلم م  هیشب خونه ما   هیباشه قبول پس  ــ
 .  میکن

 کرد وگفت:  یاخم

 .  ادیکارا خوشم نم  نیکه از ا یدون یزنم . م  یگردنت رو م یفقط دختر مختر آورد ــ

 وگفت:   دیخند مهران

 حله داداش . ــ

 یرفتن از راه پله ها  نییتلفنش را دستش گرفت و به همه دوستانش خبر داد . گرشا که در حال پا و
 زد وگفت:  یاش را گاز  یشکالت   یعمارت بود تاف

کنن .   مونی ها دادگاه هیخوام همسا ی. نم  یدور هم  یمهمون  هیفقط در حد  می ندازیراه نم  سکوید ــ
 که سگ اخالقن . یخبر دار 

 فت وگفت: ر ییغره ا چشم

 ! ؟یبش یراه بندازم تا راض  ئتیه  ییخوا یداداش م ــ

داد   یکه شکالتش را فرو م  یو پوسته شکالتش را در دستش مشت کرد ؛ در حال  دیپله رس  نیآخر به
 گفت : 

 مد نظرمه . نهیگز نیا ــ

 رو به گرشا گفت:   نیپنچر ماش ری تا هیشب مهران

 البد؟! یکن  یم  یشوخ ــ

خوام   یرو م  هی. بق هیشب دو شب باشه کاف هیرو ندارم . در حد  یز ینه ! فقط دل ودماغ چ ــ
 استراحت کنم .

 کرد و گفت :  یپوف مهران

 واسه ترکوندن . متهیشب دوشبم غن کی نیهم ــ
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 رفت گفت:   یکه به سمت آشپزخانه م یحال  در

 فقط . امیمن نم  ری رو خونه خودت بگ  هی. بق یکن  یبابا چرا ترش م  ــ

 کرد وگفت:  ی خانم متعجب به گرشا نگاه دهیحم

 امرتون آقا؟!  ــ

 شکالتش را داخل سطل زباله انداخت وگفت:  پوسته

  یهم خونه رو مرتب کن در اتاق کار و اتاق شخص کمیواسه امشب اندازه ده نفر غذا درست کن .  ــ
 رو هم بده به خودم . دایو الله خانم رو هم لطفا قفل کن . کل لی آقا اسماع

 را که گرشا به او گفته بود مو به مو انجام داد .  یگفت و کار  یخانم مضطرب چشم دهیحم

  چی. طبق خواسته گرشا ه دندیسر رس یک ی یک ی همانانی . م ستادندیزنگ در ا یو مهران با صدا گرشا
عمارت رفتند  نی ریطبقه ز ارد یل یب  زیبه سمت م  یدر مراسم حضور نداشت . همگ  یجنس مونث

 شدند .   یومشغول باز 

 کردند .  یدود م گاریمدام س همانانیزبان در حال پخش بود و سه نفر از م یفرانسو آهنگ

 گوش مهران گفت:  کینزد گرشا

 !؟یدیتو خونه نمونه بعدا بابا بهم بگه تو کش گاریس یبو ــ

بود و   اردی لیب  زیکه م شی روبروبه   یمزه کرد ودر حال یکه دستش بود را کم  یآب پرتغال  وانیل مهران
 باال انداخت وگفت:   یالی خ ی با ب ییکرد شانه ا یبودند نگاه م یدوستانش مشغول باز 

 گفته چرا؟ یکشه کس یعمو خودش چپق م  ــ

 و لبش را تر کرد .  دی را به لبش کش زبانش

 حساسه ها . از من گفتن.  یول ــ

 شه .  ینم  یز یچ ــ
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گرشا بود .  همانانی از م ییرایخانم همچنان مشغول پذ  دهیشب ادامه داشت و حم  ازدهیتا  مراسم
 کرد .    یمدام غر غر م هیحور

  ریکرد ز یها را باز م  نتیاز کاب یکی که در  یداخل آشپزخانه مجلل عمارت رفت و در حال دهیحم
نظر داشت   ری خودش درست کرده بود ز یکه برا یاهیدمنوش گ دنیرا که در حال نوش  هیحور یچشم

 لب گفت:  ری. ز

 . هیزی نشسته من کار کنم . خجالتم خوب چ نیا ــ

 گفت:  ثانهی خب یو حالت  یو با بدجنس ستادیبود ا دهیکه را حرفش شن  هیحور

 بهتره الله خانم بدونن خونشون چه خبره .  ــ

  دیش گرفته بود را از دستش کشدست هیکه حور یمیس  یو تلفن ب دیخانم دست از کارش کش دهیحم
 وگفت: 

 !؟یواسه آقا دردسر درست کن ییخوا یزن؟ م یعقلت رو از دست داد ــ

 سر داد  . یطانیش ییاز رو نرفت و قهقه ا یبرافروخته شد ول خشمش

با هم  یچه َسر و سر  ستیبدنشو سوزوند .معلوم ن یهفت جا دیکه با یتر از مادرش زیعز هیتو دا ــ
 دارن .

رفت و   هیشده بود به سمت حور دهیدر حال انفجار سوت مغزش کش یخانم که مثل زودپز  دهیحم
 انداخت وگفت:  یمقنعه چنگ یرا از رو شیموها

 با من درست حرف بزن .  ــ

  یرا برا  نمنیسالن نش  یاز کاناپه راحت ییعمارت را بست وبه سمت مهران که گوشه ا یدر خروج  گرشا
 را جلب کرد.   شانیاز آشپزخانه توجه هردو ییها غیج یتخاب کرده بود رفت . ناگهان صدا خودش ان

 و وحشت زده گفت:  دیاز جا پر عی به بدن مهران وصل شده بود سر یولت  ستی و ب   ستیبرق دو ایگو

 چه خبره؟!  ــ
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  راه افتاد .  یپنگوئن قطب هیپشت سرش شب  زی به سمت آشپزخانه پا تند کرد و مهران ن  گرشا

به هم  یدندان ها ریکرد از ز یکه هن وهن م یچسابنده بود ودر حال  واریرا به د هیخانم حور دهیحم
 : دیاش غر دهیچسب

 بگو غلط کردم .  ــ

 اش را حفظ کرد وگفت:  یتمام خونسرد ییکه وحشت کرده بود با پررو هیحور

 گم . ینم ــ

خورد و متعجب    کهی یحساب  دید شی که روبرو ییواز صحنه ا دیموقع گرشا به آشپزخانه رس همان
 گفت: 

 چه خبره؟!  نجایا ــ

 .دیرا به سمتش هل داد و غر هیحور عیسرسختش بود شد ، سر یخانم که متوجه گرشا حام دهیحم

 به خانم بگه .  ویخواست همه چ یآقا م ــ

 کرد وگفت:  زیود چشمانش را رب دهیکه حال به آشپزخانه رس  مهران

 چه خبره دعواس؟! ــ

 جلوتر آمد وگفت:  یمتعجب کم  گرشا

 بره بگه!؟ ویچ ــ

 جلو آمد وگفت:   زیرقت انگ ییبا چهره ا هیحور

و چن تا    دیپا گذاشت ری تمام اصول پدرتون رو ز دیدیواستون متاسفم تا چشم خانواده رو دور د ــ
 .  نجایا دیجوون خوش گذرون رو دعوت کرد

 بلند گفت:  ییبا صدا  گرشا

 !؟هااان؟یکن  یم یبه من امر ونه ی دار  یتو به چه حق ــ
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 اش گل کرده بود گفت:  یباز  یکه کول یرفت و در حال یبه سمت در خروج هیحور

 از سفر برگردن .که آقا و خانم  یتونم بمونم حداقل تا وقت ینم  نجایمن ا یشرمنده ول  ــ

 بر لبش نشاند و بلند گفت:  یزد و زهر خند یدور  مین  گرشا

 .  دیخانم شما اخراج هیحور ــ

 تمام بدون ِ آن که سرش را به عقب برگرداند گفت:  یو با گستاخ ستادیا

 . یاخراجم کن  ییکه بخوا یشما من رو استخدام نکرد ــ

و   ستادیا شی گرشا روبرو یول  دیپر هیبه سمت حور یخورد عصب یخانم که خون خونش را م دهیحم
 مشکوکانه گفت: 

 انقدر پررو شده؟!  نیشده که ا یچ ــ

 خانم با لکنت زبان گفت:  دهیحم

 دونم . ینمـ نم ــ

 وگفت:  ادستیخورد ا  یکه تلو تلو م یزد . مهران متعجب کنار گرشا در حال رونی از آشپزخانه ب عیسر و

 شد؟! یچ ــ

 دست مهران را گرفت و هر دو به سمت سالن به راه افتادند . غر غر کنان گفت:  ریز  گرشا

 . صاف واستا کت وکولم افتاد . یفهم ی! نم یکرد یرو ادهیوز یباز احمق شد ــ

 خوابشان برد .   عیوا رفتند و سر ییکاناپه ا یکدامشان رو هر

 

 *** 
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  ینشست و با چشمان ییکاناپه روبرو یافتاد . گرشا از ترس رو نیی زد و پا ی کاناپه غلت یرو مهران
 ولو بود ، شد .  نیزم یدرشت نظاره گر مهران که رو

که به گرشا نگاه   یرا داخل شکمش جمع کرد و در حال   شیزانو ها نیزم یبود رو دهیکه ترس  مهران
 گفت:  صالیکرد متعجب وبا حالت است یم

 افتادم؟ کار تو بود؟! یمن چجور  ــ

 را همزمان باال انداخت وگفت:  شی آمد جفت برو رون ی اش ب یکه از حالت منگ زدگ  یاز کم بعد

 .  نیزم یو افتاد یدیالبد غلت ؟یعقلت رو از دست داد ــ

 یکرد . مهران تکه ها زانی را از کاناپه آو شی پاها  زیو گرشا ن ستادیآمده بود ا رونیکه از شوک ب  مهران
 : دیآمد . رو به گرشا کرد و پرس  یبه خاطرش م  شبیاز د یکم

 شد؟! یبعدش چ میتو آشپزخونه رفت  شبیداداش د ــ

که به فکر فرو رفته بود شروع به تکان دادن دستش داخل   یکرد و در حال  شی موها نیب یدست
 گفت :  زانی آو ییکرد و با لب ها شیموها

 . ادینم ادمی یاد ی ز زیگفت؟! چ لینکنه رفت به آقا اسماع ــ

 کرد .  زی و چشمانش را ر ستادی گرشا ا یروبرو مهران

 !؟یزن  یحرف م   یدار  ی؟ از چ یک ــ

خانم را   دهیداخل آشپزخانه رفت و حم  ع یرا به خاطر آورد و سر هیبا حور شبشیدعوا مانند د مکالمه
 و آرام گفت:  ستادیت سرش ا. پش دید ییتنها مشغول درست کردن چا

 خانم .  دهیحم ــ

آن که به عقب نگاه کند شروع به   یقلبش گذاشت . ب  یخانم زبانش بند آمد و دستش را رو دهیحم
 کرد . دنیکش ادیفر

 .  ییییوا ــ
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گوشش   یبود دو قدم به عقب رفت و دستش را رو  دهیخانم ترس  دهیحم بیمح ادیاز فر زیکه ن  گرشا
 .د یگذاشت و با بهت غر

 کر شدم .  ــ

  دیچهره در هم گرشا را د یخانم باالخره به خودش جرئت داد به پشت سرش نگاه کند و وقت دهیحم
 لبش نشاند .  ی رو  ییلبخند مسخره ا

 !؟یعه آقا شما بود ــ

 بلند داد زد . یی با صدا دیارب  یم شی شده بود وآتش از سر ورو  یجهنم  اعصابش

 کجاست؟! هیحور ــ

 به غم نشسته گفت:  ییخودش جمع شد و با چهره ا در

 .  امی خانم بزرگ اومد م یرفت . گفت وقت ــ

 را مشت کرد . رو به مهران غر غر کنان گفت:  دستانش

 .  میکن یخونه رو خونه مجرد ادیمن بهت گفتم بهم نم ــ

 کرد وگفت:  یدست شی پ مهران

 شد .  فیها . ح یاره گفته بود ــ

 بود . دیاز کار افتاده بود و جوشش در چهره اش به وضوح قابل د مغزش

 کنار؟! یشه از سر راهم بر  یم ــ

کرد   یو رو م ریکه کانال ها را ز ی نشست ، در حال  ونیتلوز  یرفت و روبرو نمنی به سمت سالن نش و
 لبش گفت:  ریز

 دونه که اونجور برخورد کرد . یم یدونه . فقط معلوم نبود چ  یم یچ گهید ستیمعلوم ن ــ

 تامل کردن گفت:  یکنارش نشست و صورتش را کج کرد و پس از کم  مهران
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 بدونه ازت .    یچ ستی. معلوم ن یگ  یراست م ــ

 را باال برد و مضطرب گفت:  شیصدا

 ؟! یکه زرد کرد یکرد مییا گهیکه من خبر دارم کار د یکی از اون چند تا خالف کوچ  ر یپسر مگه تو غ ــ

 گفت:  زانی آو یو با صوت  نیغمگ

 خودم هم خبر ندارم .  یبد کردم  که حت  یلیکار خ  هیکنم  یفکر م  یدونم . ول یخودم هم نم ــ

 رفت .  یو به سمت سالن غذا خور  ستادیغر کنان ا غر

 .  خودش بدتر از منه  یکرد یرو  ادهیگه ز یبه من م ــ

 بلند صدا زد .  و

 !؟یستی. مگه گرسنه ن ایگرشا ب ــ

 با خودش گفت:  ستاد یا یکه م یحال  در

 دونه آخه؟! یم ی.مگه چ الیخ ینکردم .ب ینه بابا من که کار بد  ــ
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 هشتم  فصل

 

 

را به مادر بزرگ داد . هردو  ریو خبر آمدن ام دیتلفنش را قطع کرد و به سمت اتاق مادر بزرگ دو مایس
 یربع نگذشته بود که سر و کله  کی.  ستادندیا ابانیرفتند و سر خ  رونیاز داخل آلونک و مزرعه ب

 شد .   دایپ ری ام نیماش
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باز   یکرد و با دهان شی روبرو یها یودار و استبل و گا زاریشال  یبه مزرعه ها یپر از شگفت   ینگاه ریام
 با خودش گفت: 

 . یگالره جاد)جات( خال  یباحال  یچه جا یوا ــ

اش را پشت گردنش   یمحل یزد . مادر بزرگ روسر  یذوق زده شده بود و قلبش محکم م زی ن ساموئل
و   مایس  نی . نگاهش را ب ستینوه اش بود نگر هیشب با یکه تغر یمهربان به پسر  یگره زد و با لبخند

  یکه به مادر بزرگش م  یو در حال  دیدو ری با ذوق به سمت ام مایدر رد و بدل گذاشت . س ریام
 گفت:  ستینگر

  یم یتهران. ) مادر بزرگ معرف می ش یو ب هیآ ییکه تره بگوتبوم خاهه با هیآقا  ری ام فقی ر یننه آن م ــ
 و من رو ببره تهران .( نجایا ادیدوستم که گفتم قراره ب  ریکنم آقا ام

زد    یکه به مادر بزرگ اشاره م یرفت . در حال مایس کیکرد و متعجب نزد  زیاز چشمانش را ر یک ی ریام
 گفت: 

 ؟ یبه ننجوند )مامان بزرگ ، ننجون(گفت یچ یچ ــ

 گفت :  دیخند  یم زی ر زی که ر مایس

 کردم .  تی معرف ــ

 دیرس  یبه نظر م بایز  یبودنش حساب ری مادر بزرگ که با وجود پ ری گفت و به چهره پ یآهان  ریام
بود و صورت گرد و تپلش   انینما  یبه خوب   یاش در آن لباس محل یگل انار  ی. لپ ها ستینگر

 بود .  یلک یبرازنده لباس گ یحساب 

 جلو آمد وگفت:   یبزرگ کم مادر

 ؟! یسی ا ریخوج  یسالم زا ــ

 گفت:  دیخند یکه م یرا باال انداخت و در حال  شیابرودو  ریام

 خاله جون . میس یحدم بلد ن نیما تا ا گهینه د ــ

 سر داد و گفت:  ییقهقه ا مایس
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به کار ببره  ظی کنه . آگه لحجه غل یصحبت م   یبا فارس  ختهیداره و االن آم یمادر بزرگ لحجه محل ــ
 شم .  یمن هم که نوه اش هستم متوجه نم یحت

 دستش را پشت گردنش گذاشت وگفت:  ریام

 خوب .  دینفم  یچیزبون بسه ام )زبون بسته هم( ه  نیا یچی. من کا ه زسیآخه چ ــ

 زد و ادامه داد: ییو به ساموئل اشاره ا 

 .  یبه دو زبان ترجمه کن دیبا ــ

 گفت:  یس یزد و با زبان انگلرو به ساموئل    یپلک ما ی . س دیخند  زیر  زیر و

 بده .  صیتونه تشخ  یهم لحجه مادر بزرگ رو نم  ریخوبه؟! ام میکن یم فی بعدا واسه شما تعر ــ

 کرد . مایمعترضانه رو به س ریگفت . ام ییباشه ا ساموئل

 منتظرس تا جوابشا بدم .  چارهی ب نی بیگفت؟ ب  یچ یننجوند چ  ــ

 گفت:  نی دلنش  یبا تبسم مایس

 ! ؟یگفت سالم پسرم خوب ــ

 ذوق زده گفت :  ریام

 !؟ی جونم . به ننجوند بگو ، سالم مادر جان من خوبم ، شما خوب یا ــ

 رو به مادر بزرگ کرد وگفت:  دی شد  ییبا خنده ا مایس

 ! ؟یسیا ری سالم مار جان من خوبم تو خوج ــ

 پور ممنونم ، منم خوبم . ــ

 سر داد وگفت:  ییقهقه ا ریام

 .  میدیفم ایکی نیا ــ
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 معترضانه گفت:  مایس

 احواله . ضیمر یداخل . مادر بزرگم کم  مینداره . بر تی خوب یستادیا نجایا نی بب ــ

  یاز رو عی که در حال آواز خواندن بود سر یدیو نرده مانند مزرعه رفت .  غاز سف یبه سمت در چوب  و
بود چشمشان را گرفت    بای ز یبی رد شد . اول از همه ساختمان و آلونک مزرعه که به شکل عج  ریام یپا

 و گفت:  د یکش رخودش را کنا یکم  ری بود . ام دهیخواب  نی زم یرنگ کنار در کلبه رو ییقهوه ا ی. سگ

 وقت ؟! هی رهیپاچه نگ ــ

 کرد گفت:  یکه در کلبه را باز م یدر حال  مایس

 استبل مار جان . ادیعادت داره م شهیاس . هم هیهمساسگ گله  ینه سال ــ

اش   یو ساموئل داخل کلبه رفتند . بزرگ ری شد . ام همانانشیداخل رفت و کنار در منتظر ورود م  مایس
 شوکه و متعجب گفت:  رینبود . ام انینما رونی از ب

 مدرن وخوشگل و بزرگ باشه .  نقدریا اد یبهش نم رونی از ب ــ

 محو زد وگفت:  یلبخند مایس

 محدوده بزرگ هست .  نیا یگن . معموال آلونک ها یرو م نی هم همانانیهمه م ــ

کرد ذوق زده   یو محکم خانه نگاه م  یکه به سقف چوب  یرفت و در حال  نمنیبه سمت سالن نش  ریام
 زد وگفت:  یدور 

 از عمارت نداره . یدست کم نجایا ــ

 نظر داشت .   ری را ز  مایساکت و مظلومانه فقط س ساموئل

  دنیاز سرک کش زی ن ری و ام ندیاشاره زد که بنش رینشست و به ام نمن یکاناپه داخل نش یبزرگ رو مادر
کنار مادر بزرگ   ماینشست . س ش ی و روبرو دیبود دست کش دهیکه از کلبه ند  ییمانده جاها یبه باق

 شد .  ییراینشست و ساره خانم خدمتکارشان مشغول پذ
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را به   ییچا ینیاش س  یقرمز مشک یبا آن لباس محل  نیریش  یو با تبسم  ستادیا ریام یروبرو ساره
 سمتش گرفت و گفت: 

 آقا جان .  دییبفرما ــ

د دستش گرفت و با  رنگ را همراه با دو حبه قن یعناب   ییچا یو دور زر  ک ی استکان کمر بار ریام
 پر رنگ گفت:  یلبخند

 دستت درد نکنه. ــ

  ری از آن را مزه کرد و رو به ام یگرفت و کم دش یدستان تپل سف  نیرا در ب ییاستکان چا زیبزرگ ن  مادر
 گفت: 

 ؟!  یبگود یبوشتوسم عروس ــ

 کرد ومنتظر ترجمه حرف مادر بزرگ ماند .  ی نگاه مایرو به س ریام

 !؟یازدواج کرد دمی گه شن یمار جان م ــ

و   دیاز ته دل کش یدر هم آه ییگالره و امکان جدا شدنشان افتاده بود ؛ با چهره ا ادیکه به  ریام
 گفت : 

 جون . بگو بله ازدواج کردم .  مایس یدون ی خودت که جوابو م ــ

با گالره داشته  یدیشد یناراحت شد و با خود فکر کرد که حتما باز دعوا ریاز عکس العمل ام زی ن مایس
 رو به مادر بزرگ کرد و گفت:  عی. سر

 بگودم.  یبله عروس  ــ

 گفت:  شی شد . با تشو ریبزرگ که متوجه چهره در هم نوه اش و ام مادر

 !(؟یاورد ی!) همسرت را ن ؟یخانمه چره ناورد  یت ــ

 گفت:  عی سر مایکرد . س مای از مکالمه مادر بزرگ شده بود رو به س یم یکه متوجه ن ریام

 ! ؟یگه مار جان خانمت رو ناورد یراست م ــ
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دارد همراهش آمده چون  ریکه به ام یادیز یداد که حتما گالره با وابستگ یواه  دیبه خودش ام و
 . دیآ یرشت م گفت با گالره به ی گرفت م یکه م ییدر تماس ها ریام شهیهم

 شده بود گفت:   ییکه کالفه و هوا ریام

 .  ستینه همراهم ن ــ

 را گرفته شد . ری ام بانیکه گر یبه هدف نخورده بود و متوجه دردسر بزرگ  رشیت  نیکه آخر مایس

دارد   ازین نی انسول قینشستن تمام شده و قندش افتاده و به تزر یبزرگ که حس کرد تحملش برا مادر
 کرد . مای ورو به س ستادی. ا

بکون. ) من   ییرای جا پذ همانانی م یآم یزا مایناخوش احوالم شومه اتاق بخوسم ، س یسچیمو ا ــ
 کن .(  ییرایپذ همانانمونی دخترم از م مایرم اتاق استراحت کنم ، س یکسالت دارم م  کمی

 و دست مادر بزرگش را که داغ شده بودگرفت وگفت:  ستاد یشده بود ا زی که نگران مادر بزرگ ن امیس

   یبخورا.)چشم مادر بزرگ ، دارو هاتو فراموش نکن  یدوانه ج خاطر نبر  ی چوم سر ننه جان ت ــ
 ها (  یبخور 

نشست   ریکنار ام  یمبل راحت  یکه تحملش تمام شده بود رو مایبزرگ به سمت اتاق راه افتاد . س مادر
 .  دیپرس یو با کنجکاو

 ! با گالره خانم حرفتون شده باز؟!  ری شده آقا ام یچ ــ

 و گفت:  ستادیا

 چجورم .  ــ

 رفته گفت:  لیتحل یمکث کرد و با انرژ  یکم

 چه خبرس؟! مینیب ی ب  میبزن یسر  هی نجایاطراف ا میشه بر یم ــ

 بخش زد . تیو لبخند رضا ستادیا مایس

 چرا که نه ؟! ــ
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 به ساموئل که تا االن ساکت بود کرد وگفت:  رو

 شما ؟!   یخوب ــ

 گفت:  عیگرفته بود سر یانرژ  مای س ییاز احوال جو یکه حساب  ساموئل

مادر بزرگ و خدمتکارتون . واقعا  یلباس ها  نیشهرتون قشنگه و همچن ی ل ی. خ میخوبم . عال  ــ
 .  باستیز

 جانانه گفت:  یدستانش را در هم قالب کرد و با لبخند  مایس

 .  ستمیکنم . راستش بلدش ن یم یدور  کمیسنت  نیمن از ا ی. منته  نطورهیبله هم ــ

 باال انداخت وگفت:  ییمتعجب ابرو ریام

 ! ؟یچ یعنی ــ

اره زد که  اش ری کرد در را باز کرد و به ام یکه صحبت م یراه افتاد و در حال  یبه سمت در خروج مایس
 برود .  رونیب

 شهیدانشگاه نم یتو یگرفتم ول یترم رو بخاطر مارجان مرخص  نیراستش من دانشجو هستم ا ــ
. همه اش در رفت   رسمی م زاری و استبل و شال  یبه امور گاو دار   نجایا ی. از طرف دیپوش یلباس سنت

  یتون ینه با لحجه تو محل م یست ین یلک یگ لیدختر اص هیگه تو  یم شهی وآمدم . مار جان هم
 . ه ینه لباسات درست وحساب  یحرف بزن تدرس

 داشت گفت:  یکه به سمت استبل قدم بر م  یدر حال  ریام

حق هم با تو هست و هم با   ییجورا هیرفته .   نیها ولحجه ها از ب شیهمه جا گو یگ  یراست م ــ
  یش یمتوجه نم یز ی صحبت کنم تو چ  ظیغل یمادر بزرگت . االن تو مکالمات ما من اگه بخوام اصفهان 

  شرفتیدر حال پ یای گن دن یکه متوجه مکالمات مادر بزرگت نشدم . بهش م یدیمن . د نیو همچن 
 .  نهیش   یبه دل نم ادی ز یول

  ینیو ساموئل پوت ریکرد و به ام شیداخل پا یچرم یی ها نیاستبل را باز کرد و پوت  یدر چوب مایس
 جداگانه داد و گفت: 
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گوشه  هیشه تکون نخورد و  یم شرفت یجهان در حال پ   نیبه نظرت تو ا یول  ری حق با تو هست ام ــ
 ؟! ستادیا

 اون که نه . ــ

 کرد و گفت:  شیرنگ را داخل پا ی مشک یکیپالست یها  نیخم شد و پوت  ریام

 ؟! میبه اسبا غذا بد مون یببر یخ ینکنه م ــ

 د و گفت: سر دا ییقهقه ا مایس

 .  ییجورا هی ــ

 و رو به ساموئل کرد وگفت:  

 .  یبلد باش  یاسب سوار  دوارمی. ام یاستبل و بعد از اون اسب سوار  میقراره بر ــ

  ری ز یاستبل بود رفت بسته را به چاقو باز کرد و با شخم چند بار  یبه سمت بسته کاه که گوشه  مایس
  دکی نام داشت برد و به سمت سف دکیاز آن را به سمت اسب محبوبش که سف  یورو کرد و مشت

  داشتاز آن بر یمشت ری. ام دیبود را بلع مایتمام کاه که در دست س هیاز ثان یدر کسر  دکی گرفت وسف
 وگفت: 

 . اوه چه خوش اشتها  ــ

 و دلربا گفت:  نیری ش یو با تبسم   دیکش دکی سر سف یرو یدست مایس

سالم بود مار جان واسم گرفت . االن سنش باال رفته و ده سالشه  ستیکه ب  یرو از وقت   دکیسف ــ
 ده . ینم یسوار  یکس چیبه جز من به ه میبه هم عادت کرد یلیخ  یول  بایتغر

 گرفت و گفت:  دکی سف یکه در دست داشت را به روبرو یتمام کاه  ریام

 بخور .خوشگله .  ــ
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از آن را در دستش گرفت و به   یکرده بود رفت و مشت  هی ته   شیکه برا یبه سمت سطل کشمش مایس
بتواند کشمش ها را به   مایکنار رفت تا س ریاسب محبوبش گرفت . ام یسمتش راه افتاد و روبرو

 بدهد .  دکیسف

 *** 

 

 به گرشا کرد و گفت:   ینگاه مهران

 .  ی؟! مثبت شد تییتو اون فاز آ شخ ممد رضا  یداداش چرا زد ــ

 وگفت:   ستادیا یعصب

 خان بگه .  لیدونه و ممکنه به اسماع  یم یز یچ هی گم خدمتکارمون  یم ی فهم  یآخه مگه نم ــ

 زد .  یکه دستش بود را گاز  یار ی اش را به مبل گذاشت و خ  هیتک یال یخ یبا ب مهران

 . راستشو بگو ؟! یترس  یم  یکه حساب یکرد یغلط هی ای؟!  یبه خودت شک دار  نکهیمثل ا ــ

 وکنار مهران نشست .  دیکش  قیعم  ینفس

 نگم . یز یمنم چ  یروش بدو یه  ستین  لیبده . اعصاب منم تردم  رتی پاشو برو خونه ات خدا خ ــ

 مبل لم داد وگفت:  یولو تر وراحت تر رو یکم

 .  نجایراحتم ا  یلیمن خ یول ــ

 کرد و به سمت اتاقش راه افتاد و گفت:  ت ی عصبان یاز رو یپوف

 . من ناراحتم . من. یکن یم  تی لیمخ من رو ت  یسه ساعته دار  قیدق ــ

و کتش را دستش گرفت و به   ستادیبر خورده بود ا رتش یمتعجب شده و به غ یکه حساب مهران
 نثار جان گرشا کرد و غر غر کنان گفت:  یلب فحش  ریبه راه افتاد . ز یسمت در خروج 

 . عجبا .  یرم تا راحت باش  یم ــ



 را سرد بنوش   تییچا

273 
 

حوصله اش را قمر در عقرب    یاعصاب بود و حساب  یاز حد ب ادی تخت انداخت ز یرا رو  خودش
رفت ، متوجه شد که مهران آنجا    نمنینش به سمت راه پله و عیسر یمیتصم یچرخانده بود . ط

 بلند صدا زد .   ستین

 خانم .  دهیحم ــ

 . دیدو نمنی خانم از آشپزخانه به سمت نش دهیحم

 بله آقا ؟! ــ

 مهران کو؟!  ــ

 و گفت :  دیکش قیعم  یخانم نفس دهیحم

 . نجایرن از ا یگفتن م ــ

 .  یبر  یتون  یبابا . تو م  یا ــ

بود   اطیح  دانیکه داخل م نشیرفت و سوار ماش  یخانم به سمت در خروج دهیمحض رفتن حم  به
و به خانه  دیاز ته دل کش یمتوقف کرد . آه یرانندگ   یراه افتاد . پس از کم  ابانیشد و به سمت خ 

 نگاه کرد .  یمان

  چی. عشقش هدستش بود  یبه بهانه عذر خواه یشد و به سمت در رفت . دسته گل ادهیپ  نیماش از
سال نو بود . به قرار هر   لیتحو زی از دست داده بود و فردا شب ن زیساله اش را ن  نیرفاقت چند

 امسال ... یبودند ول گریسالشان سال نو کنار هم د

راه متوقف ماند . همان موقع در باز    نیب  ی. دستش را به سمت در برد ول ستادیزنگ در ا یجلو مردد
 بود .   ریفرار کردن د یشد و برا

از  گریباال انداخت . د یی شده بود ابرو ری دستخوش تغ  یچهره گرشا که حساب   دنیبه محض د یمان
نه در حد قبل  کم کم چهره اش    یبلند بود ول شی نبود هرچند هنوز موها یبلند خبر  یآن موها

اش نقش بست و با اشاره به دسته گل  یشان یخزر بر پ اچهی در یبه بلندا ظیغل یشد و اخم  یعصبان 
 زد . ادد
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 ! ؟یکن یم  یچه غلط  نجایباز ا ــ

چشمت   یباال  دیحق نداشت به او بگو یکس چیو چشمانش را چپ کرد ه دیکش  قیعم  ینفس
 از خودش دفاع کرد وگفت:  عیابروست . سر

 گم ! یم یچ نی . صبر کن بب یربط بزن   یحرف ب یفقط بلد ــ

 و با کف دستش گرشا را به سمت کوچه هل داد . دیجلو آمد و به گرشا چسبشده بود    یبرزخ یمان

 .  یچ یخوام ازت بشنوم ه  ینم یچ یه گهیمن د یول ــ

  دیشب ع ی ن یری وش وهی م دیبه خر  یبود و آماده بود تا همراه مان دهیخانم که کفشش را پوش  هیفخر
  یگرشا روبرو دنیو به محض د دی و دلهره به سمت در دو یشد . با نگران  ادشیبرود  متوجه داد و فر

 مانند گفت:  غی ج ییرفت و با صدا  کیشد ،  نزد یبا دسته گل  چهره اش آتشفشان  یمان

 ؟! میدید یبهت دختر نم  یفهم  یدر خونه ما . نم  یباز که تو اومد ــ

  یمان یپا ی ته گل را جلوفوران کرده بود دس رتشیخانم شوکه شده بود و غ هیکه از برخورد فخر  گرشا
 را در گلو انداخت .  شی صدا نایانداخت و ع

اومدم   یواسه چ یبفهم  ییخوا ینم  ی.حت یمان یاقتیل یگن . الحق که ب  یمامان بابام راست م  ــ
 .  نجایازت پاشدم اومدم ا یخوره که واسه عذر خواه  ی. حالم واقعا از خودم بهم م نجایا

شد   نیسوار ماش عیپلک زد . گرشا سر یشد و چند بار  رهی مانند به دسته گل خ  رهیدا یبا چشمان  یمان
 راه افتاد . یاصل  ابانی و به سمت خ

 در خونه شون بازم حرف بارت کنن؟! یبر  ی. پاشد یاحمق  هیسرت کنن گرشا تو  یخاک تو ــ

 داد مانند گفت:  ییفرمان زد و با صدا یکنار زد . چند بار مشت محکم رو عیسر

  یساموئل . نابودت م زمی ر ی.من خونت رو م یرو خراب کرد زی لعنت بهت . لعنت بهت . همه چ ــ
 .  ینکن یمن فضول یزندگ یکنم تا تو  یکنم . گور به گورت م
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 نوروز گذشته بود با خنده گفت:  دیرو کرد به ساموئل دوروز از ع ریام

استبلشونم  یخانومم خورد مایمادر و س یها ین یری. ش  یدیرو د یدنید دی پسر خوب . ع  نی بب ــ
 . میبر دی. با  گهید هی. کاف یهم کرد ی. اسب باز  یدید

 باال انداخت وگفت:  ییشانه ا ساموئل

 .  میمن مخالفت ندارم . بر ــ

 کرد .  مایرفت و رو به س  نمنیبه سمت سالن نش  ریام

مدل حرف زدنتونو ،   رمیگ یم ادیو تماشا کن . من بهت گفتم  نی جون حاال بب  ریام یها ییاز توانا ــ
 حاال تماشا کن .

 و حق به جانب گفت:  دیخند مایس

 کنه ها .  یترجمه مرجمه واست نم  مای . س مین یب  یباشه م ــ

 .  گهیهست( د یکرد بسس )کاف شویخانوم معلم  مایس ــ

 رو به مادر بزرگ کرد وگفت:  ریام

نوه تون  دی مدت اجازه بد هیتهران .)مادر جان اگه  میببر  ینوه قرض   یت یازه بدننه جان اگر آمره اج  ــ
 تهران ؟(  میببر میری رو قرض بگ

 گفت:  ری بزرگ با خنده و تعجب از لحجه ام مادر

 .( دینداره فقط ناراحتش نکن ی.)مشکل دیناره فقط آنه ناراحت نوا کن بیع ــ

باال   ما یس یبرا ییراحت ابرو  الینشست با خ  یمبل م یمادر بزرگ رو یکه روبرو  یدر حال  ریام
 انداخت و گفت : 
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پوست   ای ب میکرد تشیسر پوسته بکن . خوبه؟!)چشم ؛ اگه اذ یآم هیب میبگود  تیچون؛ سر اذ ــ
 سرمون رو بکن . خوبه؟!(

 . انیدس م یبدار امانت م  هیهوا یزاک هوا یم ــ

 کرد . مای م پلک زد و رو  به سمتعجب چند بار پشت سر ه ریام

 !؟یشه ترجمه کن  ی. م دمینفهم  نویخانم معلم من ا ــ

 کنار مادر بزرگ نشست وگفت :  مایس

 نه نخواههههه. ــ

 بچه گربه لوس گفت:  هیاش مهربان شد وشب  چهره

 خانوم .  مایس ــ

 و گفت:  ستادیا مایس

 من برم اصال .  ــ

 .  ستادیا مایراه س یو جلو دیفنر از جا پر مثل

 مادر بزرگو .  یحرفا  یبرا من ترجمه کن ین یبش دینه . با ــ

 باال انداخت وگفت:  ییشانه ا مایس

 لحجه؟! هیشه بلد بودن  ی گرفتن دوتا جمله م ادیدونم  یمن بلدم . نم   یبه من چه تو گفت ــ

 کرد وگفت:  زان ی صورتش را آو ریام

 . ستمیگم بلد ن یخوب حاال م  ــ

 دسته مبل نشست .  یو رو دیخند مایس

 یزنده زنده م  یکن تشیدست من . اگه اذ هیگه مراقب دخترم باش ؛ اون امانت یمار جان م ــ
 کنن . پس حواست بهش باشه .  تشیبخوان اذ هیبق  ایسوزونمت . 
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 سر داد وگفت:  یینشست قهقه ا یمبل م یکه رو یدر حال  ریام

 همه حرف تو دوتا کلمه بود . نیا ــ

 گفت:  نهیدست به س مایس

 .  گهید ــ

 کرد وگفت:  مای گرانه با مادر بزرگ و س زیآنال  یحق به جانب نگاه  ریام

 کنم . یاز چشم هام ازش مراقبت م شیپس بگو ب  ــ

 گفت:  یرو به مادر بزرگ کرد و با مهربان  مایس

 دارم . هیچومان آنه هوا یج م شتریو ــ

 .  هیخودت آنه بار آ نی فقط تهران باز دین یهان نشاصف  ــ

 خنده گفت:  نیکرد و ب  دنیشروع به خند مایس

 .  نهیاندازدت تو شوم یاالن م نی. هم ریاگه مار جان بفهمه ام ــ

 آخه چرا؟! ــ

 .  یار یمن رو ب  دیفقط تهران . بعد از اون هم خودت با دیگه اصفهان نر یم ــ

 گفت:  طنتی سر داد و با ش ییتعجب قهقه ا نیدر ح ریام

 . میر  یپس بگو چشم اصفهان هم نم ــ

 باشد گفت:   یکرد جد یم ی که سع یدر حال  مایس

 خان دروغ؟! ریا ِ ا ِ ام ــ

 خانوم . مایس گهیبگو د ــ

 با خنده گفت:  مایس
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 .(  میر ی. )چشم اصفهان هم نمیمیشی چومه سر اصفهان ن ــ

همراهش   ری به آشپزخانه برود . ام یمنته  یاشاره زد که همراهش به راهرو  ریو به ام ستادیا مایس
 رفت و با خنده گفت: 

 !ه؟یچ ــ

 گفت:  انهی شاک مایس

 آخه دروغ گفتم به مادر بزرگ .  ــ

 شه.  یمشکل ساز نم هیمصلحت ــ

 ! ؟یاگه مادر بزرگ ناراحت بشه چ ــ

 .  یبا گالره صحبت کن  کمی صفهان ا  میبر مییخوا  ی. م یدختر تو چقدر مثبت  ــ

 ...  یول ــ

 .  میندار یول ــ

 به سمت سالن اشاره زد وگفت:  

 االنم لطفا برو چمدانت رو ببند .  ــ

 .  رونی رم ب یشم از شهرم م  یشناسمش پا م یکه نم  یدونم چرا دارم با کس یمن نم ــ

 شد . یناراحت وشاک  ریام

 !؟ی! بهمون اعتماد ندار ؟یچ گهید ــ

 داره؟!  یآخه چه ربط ــ

 گفت:  یشده بود و با تند  یعصب

 . یر   یم ییبا ما . خودت تنها ییاینه تو نم ــ
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 . دی ببخش   ریآقا ام یوا ــ

 سمت سالن راه افتاد وگفت:  به

 نداره . دهیفا گهینه د ــ

 چرا داره . ــ

 نتواند رد بشود . ریراهرو گذاشت تا ام یها ارهویو دستانش را به د ستادیا ریام یجهش جلو  کیبا  و

 ره .  یم  شیخوب پ  زیکنم همه چ  یباشه فکر م ــ

 وگفت:  دیکش  قیعم  یشده بود نفس  یکه شاک ریام

خوام بال مال سرت   ینم  ای ندارم بهت  یخواهر نداشته ام . من نظر بد نیخانوم تو هم ع  مایس نی بب ــ
 .  این یدرصد به من وساموئل اعتماد ندار  هی. اگه  ارمیب

 هم گذاشت و گفت:  یکه داشت پلکش را رو یبی گرشا رغم دلشوره عج مایس

 . ام ی . باهاتون م امیم ــ

 گفت:  کالفه

 راهم . یکنار از جلو دیحاال هم بر ــ

 لب گفت:  ری ز ریداد و پس از رفتن ام هیتک  واری کنار رفت و به د مایس

 !گه؟یشهر د هیپاشم با دوتا پسر نامحرم برم   یآخه رو چه حساب  ــ

صبر کرد و به سمت ساره راه افتاد و به او گفت در صورت امکان به خواهرش اطالع دهد تا به  یکم
قبول کرد . با آمدن سارا خواهر ساره  لی با کمال م زی همراهش به مسافرت ده روزه آن ها برود ، ساره ن

 رسد .  یبه او نم  یب ی دلش قرص بود تا آس

 

 *** 
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 صفحه لبانش را به هم فشرد وگفت:   یاسم رکسانا رو دنیشد و با د داریزنگ تلفنش ب یبا صدا  گرشا

 ! ؟یچ گهید ــ

وصل کرد و  رکسانا دست بردار نبود .  یسرش گذاشت ول  یاز قطع کردن تلفن بالش را محکم رو بعد
 و گفت :   دیکش ییا ازهیخم

 خانم محترم؟!  ییخوا یم یچ ــ

  یآغشته به الک قرمزش نگاه م ی که به ناخن ها  ینشست و در حال نهیآ یروبرو  یصندل  یرو  رکسانا
 کرد گفت: 

 .  یبد اخالق شد یلی گرشا آقا خ ــ

 داد کرد و گفت:  یمکه نه صبح را نشان  زشیم یگذرا به ساعت رو یتخت نشست و نگاه  یرو کالفه

 کله صبح؟!  نییخوا  یاز جونم م  یچ ــ

 سر داد وگفت:  ییا قهقه

 کوه؟! میبر ییایپسر جون . م گهیظهره د ــ

 بدنش کنار زد . یرا از رو یکرد و محکم روتخت زانیتخت آو یرا از رو شیپا

 رو دارم .  یکوه برم . نه حوصله کوهنورد یرم نه بزم که رو ینه من کوه م ــ

 توام با خنده گفت:  یو در کمد لباسش را باز کرد و به نشانه دلخور  ستادیا

 من بزم؟!  یعنی ــ

 داد . شیبه استخوان ها  یو تکان ستادیا گرشا

 من نامزد دارم .  ری با من تماس نگ گهی رکسانا خانم لطفا د ــ

 تلفن را قطع کرد .  عیسر و
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 بلند گفت:  یآورد و با صدا  نییچمدانش را از پله آخر پا یبه سخت ریام

 !د؟ییخانم . سارا خانم آماده ا مایس ــ

که کنار مادر بزرگش نشسته بود کرد و   مایبه س  یرفت نگاه  یم نمنیکه به سمت سالن نش یدر حال و
 گفت : 

 !؟ی هفت صبح هنوز نشست  یگ یبه من م دیاوه دختره چشم سف  ــ

 داد و رو به مادر بزرگش کرد وگفت:  ری ام لیتحو ی لبخند الیخ  یب  مایس

)   یقرصانه ج خاطر نبر  یحال واورسم . ت  یشمره سر زنه اونه ور ت هیننه جان آ مدت ساره خانم آ ــ
 ش نکن .( زنه . باهاش در تماسم قرص هاتم فرمو  یبهتون سر م ادیمدت ساره خانم م نیمادر بزرگ ا

 داد وگفت:  مای س لیپر از رنگ ولعاب تحو یزد وتبسم یبزرگ پلک  مادر

ره . دفعه بعد اون پنج نفرم با   ینم  ادمیهمراه باور . )   یاو پنج نفرم ت یج خاطر نبرم . بار د آمور  ــ
 .(  اریخودت ب 

 : دیمشهود بود ، غر یبه خوب  ریدر چهره ام یکالفگ

 خانوم ظهر شدا . مایس ــ

 رو با مادر بزرگ گفت:   یالی خی ب با

. من بهت قول  ارمشونیشه ن یمگه م ارمشونی حتما آرمه تونمد نارم ک مو تره قول بدام )حتما م ــ
 دادم .(

 هوا رفت .  ریام ادیفر
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 . ده روزه .  مایزود باش س ــ

 بزرگ با غصه گفت :  مادر

 ار )من نگران نباشم ها و مراقب خودت باش .( بد هیهوا یمو د دلواپس نبما . خودت ت  ــ

 مادر بزرگ گذاشت و گفت:  یشانیپ یرو  ییو بوسه ا ستادیا

 بدار ) تو هم مراقب مادر بزرگ خوشگلم باش .(  هیقشنگه ننه هوا یتونم م ــ

مادر بزرگش تکان   یهوا برا یرو یدست  مایرفتند . در آخر س یهر چهار نفرشان به سمت در خروج  و
خوب چهره خندانش را در ذهنش حک کرد و در را بست . اشک در چشمانش غوطه ور بود   داد و

 شد و رو به ساره کرد .   نیسوار ماش

تو    یکینومه ناورم .)ساره خانم  یک د ت   یکما نب ی سرج نه یننه جان مو ا یم تهیتو ا تهیساره خانم ا ــ
 .(  ارمیاسمتو نم گهیمو از سرش کم بشه د هیمادر بزرگم .  یکی

 غمزده گفت:  ساره

 شه . من مراقبشون هستم (  ینم شونیزیدارم ) نه چ هیهوا نهینبا ا یچینه ه ــ

 زد گفت:   یکه به دلش چنگ م ی بی با دلشوره عج مایس

 ! ) دلم قرص باشه؟!( ؟یقرص بب  لید یم ــ

 جان(   مایجمع جمع س التیجان .)خ  ما یجمع س الیخ  یت ــ

  ریام نی پشت سر ماش یکرد و راه افتاد ساره کاسه آب یکه متوجه مکالماتشان نشده بود پوف ریام
از کلبه مادر بزرگ در خاطرش حک کرد   بای ز تی آورد و ذهن رونیسرش را از پنجره به ب  مای. س ختیر

از تنها    یگذاشت . حساب  یکلبه جا م نیخودش را در هم   دیشد . شا یتنگ م  یلیدلش خ  دی.شا
 نزد .  یحرف   ریناراحت نشدن ام یبرا   یشده بود ول مانیگذاشتن مادر بزرگ پش 

 

 *** 
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بر خالف آن    یباشد ول نیبود و مجبور بود خانه نش یرفت .هوا باران  نمنیبه سمت سالن نش  گرشا
در به  یخانم با صدا  دهیزد . حم  رونی رنگ مخملش را در دستش گرفت و از خانه ب یدود شرتیسو

 و متوجه خروج گرشا از عمارت شد .  دیسمت آن دو

که دلش را در آنجا گذاشته بود و رفاقتش را بخاطر   ییباران شروع به قدم زدن تا همان خانه ا ریز
 بود ، کرد .  دهیدلش به آتش کش 

باران   ریگرشا ز کنی برد ول یکرد و به آن پناه م یم دایخودش پ یبرا یبود پناه گاه ادهیکه پ یهرکس
شده بود ،   ی خاطره ساز  یدنج برا  یخلوت بود و مکان یقدم زدنش گل کرده بود . تهران حساب  یبهار 

عاشق   هیباران است و   هیشده بود . آخر  یطوالن یدست به دست هوا داده بود و حساب زی ن ابانیخ
 ؟   یباران قدم بزن  ری چتر ز یو دلت نشکسته باشد و ب  یشود عاشق باش یم مگر

است .   یمی صم   اریدر افسانه ها گفته اند عاشق با باران ِ  شهیشود . هم  یباران عشق نم یکه ب عشق
از عشق و   ریغ ییباران قدم بزند و دغدغه ا ر یکه ز یکن دای پ یتوان  ینفر را نم کی  دیآ یحال که باران م

 غم شکسته شدن دلش داشته باشد .  

کند . عشق آهسته آهسته بر   یحالش را بدتر م  ماریبهبود کردن ب یکه به جا  ستییهمان دوا عشق
 کند .   یم دای دنج خودش را پ  یو جا  ندینش یجان و تن م 

 انیسواشود ر  ابانیو باران و خ بهشتی دانند حرف از ارد ینم  یول  تییفصل رسوا زیی پا ندیگو یم
 .  ستندی که قابل شمردن ن ادندی عشق آنقدر ز

باران ،  ری . ز دیخواست رس ی که م ییباران جان قلبش را فشرده بود تا باالخره به جا یساعت چند
و بتواند  دیایاو هوس کند کنار پنجره ب  دی. شا ستی و به پنجره اتاقش نگر ستادیاز باران ا سیخ

 .  ندیکه شده آن را بب  ییلحظه ا

بود که در   ییپنجره متروکه ا ه یو خاطره داشت که شب یآنقدر دلتنگ یپنجره همان پنجره بود ول 
 ییا نهیو هر آ  اریپنجره اتاق  ییهر پنجره ا تیبرا میرا هم بگو  نیا یترسناک تنها مانده ول یجنگل

  به سمت شی بای ز یماهش را ندارد . دلش را به سمت چشمانش به سمت صدا یرو دنید اقتیل
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برد آن   ادیشود از  یصورتش در قلبش حک شده بود . مگر م یجا یزلف روشنش پر و بال داد . جا
 را ؟!  اداوریهمه 

کرد تا به مقصد  یم یرو ادهی پ  دیبا یچند ساعت  یاز حضورش به سمت خانه بازگشت ول مانیپش
گاه دلخوش   چیکه ه یبه مقصد دنیخواست رس یچند قرن زمان م دیچند سال و شا دیبرسد . شا

 رفتنش نبود . 

 

 *** 

 

که رنگ خون داشت و رعد   ی . غروب  ستیزد و به غروب نگر  هیاش تک یشانیدستش را به پ ریام
رحمانه   یکه ب  یامان از باران دلتنگ یداد ول یم دنیرس  یکه بو ی. همان غروب  دید یبه خود م  یوبرق 
 خورد .   یم  ن یماش یها شهیبه ش

کرد . قبال با مادر بزرگ مسافرت   ی گذشت نگاه م  یکه از آن م یی ه هادر سکوت مطلق به منظر مایس
فرق داشت ومادر بزرگ همراهش نبود .  نباریا یبه خارج از کشور رفته بود ول   یحت یادیز یها

که تا به حال به  ییوهمراه و همدم سفرش بشود و سارا دختر هجده ساله ا اریهمراهش نبود تا 
 بود کنارش نشسته بود .  دهیدشمارش انگشتان دست او را 

 . دندیشهر اصفهان را د یباالخره ورود  یمحل یاز چند بار نگه داشتن در استراحت گاه ها  بعد

 

 *** 

 

با بوق   ی حوصله به اتاقش بازگشت . شماره مهران را گرفت ول   یوب میبه خانه برگشت و مستق  گرشا
  یحوصله نداشت . پسر  یآن پسر عبوس وب  یبرا ییمهران هم حوصله ا  ییمواجه شد . گو  یاشغال

  یم ریو زمان گ  نیخرابش تند خو وخشن شده بود و به زم ِ یحال عشق لیاواخر به دل نیا یکه حت
 .  ددا
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 *** 

 

 را داخل قفل در انداخت و بلند گفت:  دشیکل ریام

 . زیعز ــ

 و گفت:  دیپر رونیخانم ذوق زده از ساختمان خانه ب   عصمت

 مادر جون؟!  یاومد ــ

 مبارک .  دتیع  زیعز ــ

 . دیبود سخت مادرش را به آغوش کش دهیخانه اش پر کش  یدلش برا یکه حساب ریام

  ریکنار سارا سرش را ز بانهیغر  یبا حالت  مایبود و س ستادهیا اطی از ح ییبا لبخند گوشه ا ساموئل
 عصمت خانم با مهر و محبت به سمتش رفت و گفت:  یدر دلش نشسته بود ول  ایانداخته بود . غم دن

 ! ؟ییتو زمیعز یوا ــ

 گفت:  یمصنوع  یرا پنهان کرد و با لبخند شیبغض گلو مای. س دیرا به آغوش کش  مای محکم س و

 مبارک .  دتونیعصمت خانم ع  ــ

 گذاشت وگفت:  مای س  یشانیکوتاه بر پ  ییخانم بوسه ا  عصمت

 .  زمیهم مبارک باشد عزاز تو  ــ

که کفش   یدر حال ظیغل یبا لبخند ای را به داخل خانه دعوت کرد . آر همانانشیم ییگشاده رو با
 گفت:   ریبرود رو به ام رونیتا ب  دیپوش  یرا م شیها

 ! ؟یمهمونم آورد یاوه اوه داداش خودد)خودت( کم بود ــ

 گفت:  یس یو با زبان انگل ستادیآمد وکنار ساموئل ا نییمشرف به سالن پا  یبا خنده از پله ها و
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 . یمبارک خوش آمد دتیع ــ

قفل شد و    مایرفت . نگاهش در نگاه نافذ س مای. به سمت س ستادیا یزد و گوشه ا یلبخند ساموئل
 زد .  یزدگ جانیاز شدت ه قیعم  ینفس

 .  یهست ریام هیچقدر شب  ــ

که   یینگاه کرد و آرام با صدا ایبه چشمان روشن آر میو دلهره باال آورد ومستق  سرش را با ترس مایس
 آمد گفت:  یاز ته چاه آن هم به زور در م

 سالم . ــ

 پررنگ زد وگفت:  یلبخند ایآر 

 رنگ چشمات روشن تره .  کمیفقط  ــ

 گفت:  ایگوش آر کینزد ر ی انداخت . ام نییخجالتزده سرش را پا مایس

 ؟! یدار  کارشی بچه مردمو چ ــ

 فرو برد .  شیموها نیدستش را ب یبه سمت کوچه قدم تند کرد . چند بار  عی سر ایآر

 دختره از خجالت آب شد .  چارهی. ب ایخاک تو سرت آر ــ

 اشاره زد وگفت:  یرا گرفت و داخل برد و به اتاق مای خانم دست س   عصمت

 . دیخانوم کوچولو بمون  نیبا ا نجایمنس . )من هست.( ا یاتاق  یاتاق کنار  نیا ــ

آن   یتا جا د یچ رونی را ب  لشیگفت و چمدانش را داخل اتاق گذاشت و همراه سارا وسا یچشم مایس
 را در اتاق مشخص کند .

 عصمت خانم رفت وگفت:  کی نزد ریام

 ! ؟یبا گالره حرف زد  زیعز ــ

 به ساموئل کرد و گفت:  یخانم نگاه   عصمت
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 . م ی( صحبت کن ییای)بییاتاقو بعد ب  یپسره را بفرست نیبهتره س ا ــ

 به همراه ساموئل به اتاقش رفت وگفت:  ریام

هم بگذار  یداخل کمد. اگه دوس ندار  ن یهات رو بچ لهی. وس  هیبه چ  یچ یدون  یپسر خودت که م ــ
 داخل چمدان بمونه. 

 تخت نشست وگفت:  یرو ساموئل

 .  ریممنونم ام یلیحتما . خ  ــ

بود   ریمبل نشسته و منتظر آمدن ام یرفت . عصمت خانم رو  نییجوابش را داد و پا یبا لبخند ریام
 وگفت:  ستادیا  ریام دنیبه محض رس

 ! ر؟یام یبهش گفت  یچ یچ ــ

 نشست گفت:  یمبل م  یکه رو یحال  در

 .  زیبش نگفتم عز یچ یبخدا من ه ــ

 خانم دستانش را به کمرش زد وگفت:   عصمت

 لپاشا باد کردس؟)قهر کرده؟!( یپس الک  ــ

 وگفت:  ستادیا

 دارم .  فتی عامو )عمو( زنگ زد گفت امشب ش مارستانیبرم ب  دیمن با ــ

 گفت:  یتهاجم یو با حالت ستادیا ری ام یخانم جلو  عصمت

 ؟  یباز تو مثل کش تومون)شلوار( در رفت ــ

 تنم کوجا بود؟! در رف زیعز یوا ــ

 کرد .   زیکرد و چشمانش را ر زگرانهی آنال یبه او نگاه نهیخانم دست به س  عصمت

 !؟ی کن ی)پنهان( م میاز من قا ویچ ــ
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 فرستاد و گفت:  رونی مبل نشست و نفسش را محکم ب یرو

 شه ها(  یشدا )م  یم رمی د زیعز ــ

 نشست وگفت:  کنارش

  یبذارد واال ما کا نم  شیتا به آقا بگم پا پ یبهش گفت  یچ یشد . حاال بوگو چ   یمی ( نرت ی)دردید ــ
 دعواتون شدس! یچ  یسر چ میدون

 را باال برد .  شیصدا ی و با تند ستادیا عیسر

 زنم .  ی! خودم باهاش حرف منم؟یب یب  ای ک دیبا  نیبذار شی بابا من نخوام پا پ ــ

 وگفت:  ستادیمحزون ا ییخانم با چهره ا  عصمت

 خواد بکن .   یکا دلت م یپس هر غلط ــ

 گفت:  یمادرش شد و با غمزدگ  یناراحت  متوجه

 .  زیعز ــ

داخل آشپزخانه بزرگشان رفت و   ری خانم به آشپزخانه رفت و اشک روانه صورتش شد . ام  عصمت
کرد تا رد شود . از پشت   کی چهار نفره مخصوص آشپزخانه بار یناهار خور  زی خودش را از کنار م

 وگفت:  د ی. عصمت خانم بغضش ترک دیمحکم عصمت خانم را به آغوش کش

 . دیش  یم شعورتریب دیهرروز دار  دیآدم بش نکهیا یشما دوتا به جا ــ

 گوش مادرش برد وگفت:  کیسرش را نزد ریام

ناراحت   یم .الک کن فیکا بتونم برات تعر ستین یز ی اون اشکات برم من . بخدا چ یقربون زیعز ــ
 زند .   یباهاش حرف م مایشدس . س

 را از دور گردنش باز کرد .   ریدست ام یخانم با دلخور   عصمت

 دونم .  یمن کا مادرتم نم سیچ یدوند دردت چ یم بهیکنه نشو ها دختره غر ــ
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. عصمت خانم   ندیآن بنش یرو  زی و اشاره زد تا مادرش ن دیکش رونی را ب یناهار خور  زیم  یصندل
 دستانش را در هم قالب کرد وگفت:  ری نشست . ام

همزادا  نی. چند تا از ا میجوریب  مایرفتم بش عکس دادم همزاد هیتیسا هی گفتم  اددسی  زیعز ــ
 کردم .  یکار  هیکنم  شونیکی  یکا کمک ن ی. منم واسه ا نیرانیا

 خانم متعجب گفت:   عصمت

 !؟یچه کار  ــ

 .  یاز وسط نصف کرده باش  بایس هی ینگار یمنه پسره . ا نیشد ع   یباورد م  زیعز ــ

 و گفت:  ستادیخانم ا  عصمت

 من برم تو اتاقم قرصامو نخوردم .  ــ

 گفت:  متعجب

 خواد گوش کند .   یگم خودش نم  یوا . االنم کا دارم براش م ــ

اد که امشب به بود که به او اخطار د شیکرد . عمو رونشی زنگ تلفن از فکر ب یموقع صدا همان
 لب گفت:   ریرفت و ز اطیو به سمت ح ستادیدارد . ا ازین  ژهیو فتیش

 .  زی کنم عز یم  فیفردا واست تعر ــ

 

 *** 

 

در خواست تماس دارد .  ماندهی آن پنج نفر باق یرفت و متوجه شد که از تمام تی داخل سا گرشا
 تلفنش را در دستش گرفت و با تعجب گفت: 

 هستن؟! یران یپنج نفر چهار نفر ا نیاز ا یعنی ــ
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تماس را فشرد   یبه نام حسام را باز کرد وشماره اش را داخل تلفن همراهش زد و برقرار  یفرد صفحه
 انداخت.  نیدخترانه در گوشش طن یی. بعد از سه بوق صدا

 بله؟! ــ

 لبانش نقش بست . با خنده گفت:  یرو  قیعم  یدختر بچه لبخند نیریش  یصدا با

 تلفن آقا حسامه ؟! نی. ا یاله ــ

 آمد . ی از پشت گوش  ییصدا

 پشت تلفنه؟!  یدرسا بابا ک  ــ

  نیدلنش ی، بعد از آن صدا دی چی و هن وهن کردن کودکانه دختر بچه در گوشش پ دنیدو یصدا
 .  دیحسام از تلفن به گوش رس

 جانم ؟! ــ

صاحب بچه  زی زد . با خودش فکر کرد که چقدر خوب است که همزادش ن یتوام با خوشحال یلبخند
 است .

 کاناپه هتل لم داد وگفت:  یکه بر تن داشت رو یحسام با حوله تن پوش 

 الو؟ ــ

 به حرف آمد .  عیسر

 سالم حسام جان منم گرشا .  ــ

اش را   یرنگ دم خرگوش ییبلند طال یوموها ندی بنش شی پا یدرسا را گرفت و مجبورش کرد رو دست
 در دستش گرفت . با تعجب گفت: 

 شناسم ! ینم ــ

 گفت:  جانیو به سمت لپ تابش رفت ، با ه ستادیا گرشا
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 . یتو همزادم ییجورا هیهمزاد .  یدوقلو ها تیبابا گرشا . داخل سا  ــ

 ت: و به سمت کمد لباس رفت وگف ستادیا عیپشت خط است سر یکه متوجه شده بود چه کس حسام

 گرشا ؟!  یچطور  ــ

 نشست و گفت:  ری تحر زیم  یصندل یلبخند رو با

 !؟ی خوبم تو خوب ــ

 انتخاب کرد وگفت:  یکت و شلوار  حسام

 . ستمیدروغ چرا اصال خوب ن ــ

 گفت:  ش یبست و با تشو مهی لب تاپ را تا ن در

 ! ؟یستی چرا خوب ن ــ

 وگفت:  دیانگشت حسام را کش درسا

 .  ییبابا ــ

 وگفت:  دیدستش را محکم کش حسام

 گه ! یم یعمو چ  نمی لحظه بابا جان ساکت باش بب هی ــ

 تخت گذاشت و گفت:  یکتاب قصه اش را رو درسا

 .  یخون ی. عموهه االن زنگ زده وتو واسم قصه نم اد یمن خوابم م یول ــ

 تخت نشست و گفت:  لبه

 .  ایرو بخور و ب رتی ش وانیخونم . برو ل   یم زمی چرا عز ــ

 زد گفت:   یموج م شیکه در صدا یبا ورجه ورجه به سمت آشپزخانه رفت . حسام با غم  درسا
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عوض   زیفردا همه چ  دیکنم گرشا جان . شا  فشی تونم توص یشده که نم رمیگ  بانیگر یدردسر  هی ــ
و مراقب درسا   ای و جواب ندادم ب  یکنم . لطفا  اگه فردا زنگ زد ی بشه . من آدرس واست ارسال م

 باش . 

 سه بار پلک زد وگفت:  متعجب

 ؟! آخه چرا ؟!  یچ ــ

گذارم اگه قرار   یبفهمه . واست نامه م  یز یواسش قصه بگم و اصال دوس ندارم چ دیمن االن با ــ
 .  یکن دای نامه رو پ  یتون یتخت م ری ز نجایا ییایشد ب

 . ستادی وا پلک زد ی. گرشا چند بار  دیچ یپ  یبوق ممتد داخل گوش یوصدا

 ؟!  یحسام . حسام کجا رفت ــ

 تخت نشست وگفت:  یرو

 چه مدلشه ؟!  گهید نیبابا . ا یا ــ

  یخاموش   غامیکرد با او تماس برقرار کند با پ یشد و هرچقدر سع جیمس شی موقع آدرس برا همان
 رفت و گفت:  نمنیتلفن همراهش روبرو شد . به سمت سالن نش

 کنم؟!  یبابا من االن چه غلط یا ــ

خاموش بود . به   زیساموئل ن  ی تماس را زد ول یاسم ها اسم ساموئل را انتخاب کرد و برقرار  نیب از
از آن را   یدستش گرفت و کم  ییآورد . قهوه ا نییسمت اتاقش رفت و لپ تابش را با خودش پا

 ردک  ویداخل تلفن همراهش س عیسر  شماره بود ما یبه نام س  یشب بود . از دختر  ازدهی ساعت  دینوش
 انداخت .  نیدر گوشش طن  مایخواب آلود س  یتماس را زد . بعد از دو بوق صدا یو پس از آن برقرار 

 بله؟! ــ

 خانم؟! مایس ــ

و منتظر جواب   دیچ یمخمل را دور خودش پ  ینازک مسافرت  یکاناپه جا به جا شد وپتو یرو یکم
 تخت نشست .  یار تختش را روشن کرد و روچراغ آواژر کن مایماند . س  مایس
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 بله؟! ــ

بشود و نتواند جواب آقا  رشیگ بانیگر یدردسر بدتر  دیترس یم رای بود ز زیبه گفتن همه چ دودل
  یرا از گوشش فاصله داد و دستش به سمت قطع کردن تماس رفت ول  یرا بدهد . گوش  لیاسماع

  جیمس شی که برا  یآدرس یشد . اگر آن دختر بچه تنها بماند و به دردسر بخورد چه ؟! از طرف  مانیپش
موضوع را داخل   نیکه خود حسام متولد کرمانشاه بود و ا یبود در حال  المیدر ا  یبود آدرس هتل  شده

 کرد وگفت:  یرا علن   مشیتصم  عیستاده بود . سرفر  شیبرا تی سا امیپ

 خوردم .  یبه دردسر بد  یخانم من گرشا هستم . همزادتون . شرمنده بد موقع مزاحم شدم ول مایس ــ

 در صورتش مشهود بود .  یپلک زد هنوز آثار خوابالودگ یچند بار  مایس

 شما ؟! نیی ؟! گرشا آقا ؟ گرشا آقا نیگفت یچ ــ

 سالن رفت .  یجره قدوبه سمت پن ستادیا

 خودم هستم . ــ

 شد .  رهی خ  یباران یو چراغ اتاق را روشن کرد . متعجب کنار پنجره رفت و به هوا ستادیا مایس

 شده؟! یچ ــ

و   دیده فقط شما شماره تماس گذاشته بود یجواب نم رمی گ یراستش هرچقدر شماره ساموئل رو م ــ
 به نام آقا حسام .  یشخص

 گفت:  عیاست سر یاش افتاد که حسام چه کس  یفکر کرد . دو هزار  یکم  مایس

 خوب؟! ــ

  دیبا یدونم چکار  یمن نم  یداره ول  ازیزنگ زدم حسام بهم گفت تو دردسر افتاده و به کمک ن  ــ
 انجام بدم!

رو بدم    ریشماره آقا ام نییخوا  یتماس گرفتم خوب بود . م شیدو ماه پ  کباریمن با آقا حسام  ــ
 !د؟یریبهتون باهاش تماس بگ
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 همون پسره که .... ریام ــ

 دونم . یرو م  زیمن همه چ د یخودشه تروخدا دعوا نکن ــ

 باشه بفرست .  ــ

 !د؟یندازیمطمئن باشم دعوا راه نم ــ

 مطمئن باش.  ــ

 شده گفت:   زیر  یقطع کرد و با چشمان گرشا

 که.  یعجوبه به پستم خورد یبازم تو ــ

تماس گرفت بعد از   ریرا باز کرد و با ام  جیآمد . مس مای از سمت س  جیمس نگید یموقع صدا همان
 پنج بوق جواب داد .

 ! د؟ییبفرما ــ

 سالم. ــ

 در آورد . تکان داد و به سمت اتاق مخصوصش رفت و روپوشش را  یگردن  ریام

 سالم .شما؟!  ــ

 و گفت:  دیکش  قیعم  ینفس

 من گرشا هستم .  ــ

اش   دانهیع  یاش تمام شده بود و مرخص یدکور  فتیکرد دوساعت ش زانیرنگش را آو دیسف  روپوش
 را باالخره گرفته بود . پالتو اش را در دستش گرفت . 

 نشناختم ! ــ

 .  یبلم بشو کرد شویزندگ یکه زد یبهتره بگم اون ای ؟یبگم همزادتم تا بشناس  دیحتما با ــ

 گفت:  ظیغل  یاست . با اخم  یاش چه کس یکه متوجه شده بود پشت خط ریام
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 ! ؟یتازه طلبکارم هست یمنا خراب کرد یزندگ   یخوبس خوبس . در اصل تو زد ــ

 .  ریدم آقا ام ی بحث نکن که بد جوابت رو م یکی با من  ــ

 اش را بدست آورده بود گفت:  یخونسرد   یکه کم ریام

 !؟یوقت شب زنگم زد نیکا ا یخیم  یچ یخوب حاال چ  ــ

 دارم آخه " ..." ازیمن به کمکت ن  ــ

باز به   دی. هنوز هم متوجه نشده بود چه شده فقط با د یکش قیعم  یتلفنش را قطع کرد و نفس  ریام
 لب زمزمه کرد .  ری رفت . ز  یتهران م

 .  یموش وگربه باز  نیاز ا نهیش یداره عقم م گهید ــ

تلفنش و روشن وخاموش شدن   یداد . صدا یرا تکان م شی تخت نشسته بود ومردد پا یرو مایس
 وصل کرد . عیصفحه توجهش را جلب کرد . سر یرو ریاسم ام

 ! ر؟یبله آقا ام ــ

 راه افتاد وگفت:  نیبه سمت ماش  ریام

 نفهمد.  یز یچ زی سر کوچه . فقط عز ایچمدونت رو بردار و ب ــ

 و گفت:  ستادی تعجب آور ا یحالت با

 چرا ؟! کجا؟!  ــ

 داره . ازیتهران . گرشا به کمکمون ن  میبر دیبا ــ

 بخش زد وگفت:   تیرضا یتبسم 

 !د؟یدیرو بخش  گهیپس باالخره هم د ــ

 خود مغرورانه گفت:   یداشت به خانه شان برسد . با حالت یساعت  میکه ن ریام

 اضافه ام نزن . یسر کوچه .حرف یار ی. زود چمدونت را م گهیخوب برو د ــ
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 ! ؟یسارا چ ــ

 گذرا کرد .  ینگاه دید یبه او که خواب هفت پادشاه را م  و

 .  ییایخواد اصال ب یسر خونه اولت؟! نم  یدوباره شوما رفت  ــ

 و نفس نفس زنان گفت:  د یکش رونیت وچمدانش را ب سمت کمد رف  به

 .  رونی اومدم ب ــ

 . یخدافظ ــ

به   ینبود .کامل در را باز کرد و دست  یکرد خبر  رونیکوتاه به ب  یدر را باز کرد ونگاه ری آرام ز مایس
داد و به سمت در راه افتاد . موقع حمل   رونی به ب یاز سر آسودگ  یو نفس  د یکش سشیخ  یشانیپ

گلدان  اهمزامان ب مایقبل از افتادن س یخورد ول  یبه گلدان فلز  یوچمدانش ، ساک دست یساک دست
  یداشت . به سخت انیبه توان هزار در بدنش جر نیافتاد و مانع از شکستنش شد . آدرنال  نیبه زم

 .  دیچی پ یدر کوچه م یزد . هوا سرد بود و سوز بد رونی ب  اطیاز ح  عیو به سمت در رفت و سر ستادیا

با تمام توانش به سمت سر   ماینور باال زد و س شیچند بار پشت سر هم برا مایس دنیبه محض د ریام
 نشست و گفت:   ریگذاشت . بعد از آن کنار ام نی و چمدان را داخل ماش دیکوچه دو

 برو .  ــ

 سر داد .  ییشده بود کرد وقهقه ا لیتبد د یکه به رنگ زرد و سف  ما یبه رخ س  ینگاه مین

 !؟یدیکه انقدر ترس یقاچاق جا به جا کن یخواست یمگر م ــ

 قورت داد و با غرش گفت:  یآب دهانش را به سخت مایس

 .  گهیبرو د ــ

 گفت:  مظلومانه

 ؟ یبلد ینندگفرمونم . تو را یپشت ینجور یشم چهار پنج روزش هم یبخدا من دارم خل م  ــ

 زد وگفت:  یلبخند
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 . نطرف یا نییای پس ب ــ

به ژست پشت فرمان  ینگاه  میو ن  دیخند  زیر  زی نشست . ر شیبه جا مایشد و س ادهی پ ریام
 نشستنش کرد وگفت: 

 برا گالره نگرفتم .  ی. من آرزو دارم هنوز عروس ایند مونیبه کشتن رهیهمش ــ

 کرد گفت:   یکه خنده اش را جمع وجور م  یدر حال  مایس

 .  ریبسه آقا ام ــ

 سر داد وگفت:  ییقهقه ا  ری کرد وخاموش شد . ام یپرش  نیمحض استارت زدن ماش به

  یسرش . خودم م ری کالجم نداره خ نیماش  یعن ی. نیتو ماش ینشوند  الیعزرائ یعامو تا حضرت   یوخ ــ
 رونم . 

 ت: وگف دیبه فرمان چسب  یچهار چنگول  مایس

 حرفشم نزن .  ــ

 اش روشن کرد وگفت:  ییراهنما یرا برا نیاس ماش  یپ یج  ریکرد و راه افتاد . ام وروشن

 اکس . یپ  یج  امرزمیخدا ب  یننجون  یاس برو .بقول یپ یرو خط ج  ــ

 اس کرد و گفت:  یپ ی مختصر به ج ینگاه د یخند  یکه م یحال  در

 رم .  یاکس م  یپ یچشم  از ج ــ

  ینگاه مین  مایهم گذاشت . س  یکرد و چشمانش را رو میتنظ  دهیاش را به حالت خواب  یصندل ریام
 صورتش کرد وگفت:   کیم یبه م نانهیبدب

 بره . ی! من االن خوابم م؟یدیچرا خواب ــ

کند   یکه م یخروپوف  لیشدنش به دل دارینه تنها خواب است بلکه امکان ب  ر ی متوجه شد که ام یول
  یکرد . ساعت حوال  یتوانست رانندگ  یکه م ییتا جا نیی وبا سرعت پا یصفر درصد است . به سخت
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ز  ی ن مایجا به جا شد تا س مایشد و با س داریب ریتهران که ام یلومتر یک ستی شب بود و ب مهیسه ن
 استراحت کند .

 

 *** 

 

بود . با   دهیبود خواب شیپا یکه لپ تابش رو یداده و در حال هیبه کاناپه تک نی زم  یرو  زیگرشا کنار م 
بود. تلفن را دستش گرفت    کی. اطرافش را نگاه کرد . هوا هنوز تار دیزنگ تلفن از جا پر یصدا

 سر داد و تماس را وصل کرد . ییا ازهی ، خم دیبه چشمانش کش یودست

 جانم؟! ــ

 گرشا گفت:  یصدا دنیتهران متوقف کرده بود . به محض شن  یورود ریام

 رمنده آدرس خونه تون کوجاست؟! ش  ؟یسالم خوب  ــ

گرفت و باز به گوشش   شیرا روبرو   لیفرو کرد و موبا شی موها نیب یکاناپه نشست و دست یرو
 خوابالود گفت:  یی کرد و با صدا کینزد

 !؟یخودت  ریام ــ

 کرد نخندد . یسع

 ؟! امی عمه ام باشه ؟! کوجا ب یخواست  یپس م ــ

 !؟ییخوا  یاممم آدرس م ــ

 بلند گفت:  ییبود با صدا دهیکه آمپر آبش چسب  ریام

 خوام . یم لتویمینه ا ــ

 به بدنش داد .  یو تکان ستادیا
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 .  یجردن بخوام بهت آدرس بدم ممکنه گم کن یسر ورود امیجردن . من االن م  ایب ــ

 .  یمرس ــ

آب به صورتش زد   یرفت وچند مشت یبهداشت   سیرا دستش گرفت و به سمت سرو  نیماش چییسو
  یرا زد تا در باز شود و به سمت ورود  موتیرفت و ر نی از سرش بپرد . به سمت ماش یتا خوابالودگ 

وصل   عیسر یل یبوق و خ کیزنگ زد .  ری تلفنش را در آورد و به ام دنیجردن راه افتاد . به محض رس
 شد .

 جانم؟  ــ

 منتظر گرشا بود تا حرفش را بزند که گفت:  ریام

 !؟ییاکج ــ

 رنگ .  یتابلو آب  یکنم . روبرو یرنگه . االن چراغ کنتاکت رو هم روشن م   دیآزارا سف وندایه نی بب ــ

 من رو بوق بزن .  یکرد دای. پ نیماش عیضا یلی. من پورشه قرمز رنگ هستم . خ نمتیب  ینم ــ

 باشه .  ــ

 گفت:  یشد و با خوشحال  ریام یمتوجه آزارا  ییبه پل هوا دنیجلوتر آمد و قبل از رس یکم

 . صبرکن . امیزنم م یکردم . دور م داتیآهان پ ــ

  یبه سمت دور برگردان رفت . پشت سر آزارا عیمتوجه نشد . گرشا سر یکرد ول  یبه اطراف نگاه ریام
 شد .  ادهیپ نی و از ماش ستادیا ریام

هنوز   ییکرد گو  یجب نگاه مو متع دیاز خواب پر مایشد . س ادهیپ  نیمتوجه گرشا شد و از ماش ریام
که پشت   ییمدل باال نیسر و صورت گرشا آن هم با ماش دنیبه محض د ری در خواب فرو رفته . ام

 خنده زد و گفت:   ریسرش بود ز

 چقدر باحال .  ــ

 . دی کرد نخندد . با تعجب پرس یکرد و سع یاخم
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 !؟یچ ــ

کا تو   ابونیتو خ یاومد یال انگشت ییدمپا ایخنده ام گرفت . با لباس راحت  یشد ادهی از پورشه که پ ــ
 . ییبخوا  شاینخورد راست نتی. به ماش  رونی ب  ییایب  نجوریعمرا ا یروز عاد

 و گفت:  دیشده بود خند ری منظور دار ام یکه متوجه خنده ها گرشا

 خودتو برسون ! یگفت یچکار کنم خوب . زنگ زد ــ

بود . جزء جزء صورتش سر فرصت    هشی به چشمان گرشا نگاه کرد . چقدر شب قی و عم   جلوتر رفت ریام
  یچهار برابر شده نگاهش م ی. گرشا با چشمان دیبه صورت گرشا کش یشده بود . دست ی او نقاش نیع

 و گفت:  دیخند  ریکرد . ام

 !؟ینزد یز یچ یماکس ــ

 لبش نقش بسته بود گفت:  یکوتاه که رو یشخندیسرش را جلو آورد و با ن  یکم

 !؟ی! ما چ؟یچ ــ

 سر داد وگفت:  ییکه داده بود قهقه ا یاز سوت  ریام

 گه ماکس .  یگه به ماسک م یم ی رو چپک  زیمادرشس همه چ نیخل شدم ع  زیعز یبخدا از دست ــ

 .  دیو دستش را به صورت ماساژ به گردنش کش دیخند

 چه بامزه .  ــ

 گرشا را دستش گرفت ولمس کرد . یاز موها ییو تکه ا جلوتر آمد   ریام

 زنم ؟!  یمی تو حرف ن نیمن ع دینفهم یخنگس چجور  قتمی. اون رف یسوسول یلیخ ــ

 بلند ودندان نما کرد و گفت:  ییا خنده

 مدل حرف زدنمون فرق داره .  یلیدونم . خ یواال من نم ــ

 چانه اش گذاشت و گفت:  ری فاصله گرفت ودستش را ز یکم  ریام
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 ؟یدار  گهین  نجایتا خروس خون مارا ا ییخوا  یم یل یخدا وک ــ

 گفت:   عیشده بود سر  ریام یکه متوجه خستگ گرشا

 .  اینه . نه پشت سرم ب  ــ

را زد . ساعت   موتیو ر ستادیعمارت ا یشد و به سمت خانه شان حرکت کرد . روبرو  نیماش سوار
در هم  ل ی را به دل  نشیداد . ماش صی تشخ  یرا به خوب  یز یشد چ  یصبح بود . نم  میچهار ون یالحو

را پارک   نشی بتواند ماش زی ن ریفاصله کم پارک کرد تا ام  تیبا رعا یبرد و حساب   نگیبودن هوا به پارک
قد بلند شد که از  یدر طرف شاگرد باز شد و گرشا متوجه دختر  ریکند . به محض پارک کردن ام

 شود . یم ادهیپ  نیماش

 سمتش رفت و با لبخند گفت:  به

 خانم درسته؟! مایس ــ

 دهانش گذاشت و گفت:  یبرگشت و دستش را رو مایس

 شما .   یهست ریبرابر اصل ام یکپ  نننیه ــ

 و گفت:  دیخند

 . شهیهمه شباهت قابل ستا نی. ا یما هست هی شب یر . شما هم با درصد کمت ییجورا هی ــ

 و گفت:   دیخند ریام

  یخانم موهاشا)موهاشو( بزند )کوتاه کنه( دو سه بارم تو ُدماغش مشت بخورد م  مایاره واقعا . س ــ
 ما .  نیشه ع

 زد  و گفت:   رونی ب نگیاز پارک  گرشا

 . میزنما .تازه من از فرم دماغم راض  یم نگویدر پارک رونی ب  نییاین ــ

 وگفت:  د یکش یسوت  ریشدند . ام لیرفتند و تازه متوجه عظمت عمارت آقا اسماع  رونیب  مای وس ریام

 ارزه؟!  یم اردی لی. چند م دیدار یجان چه خونه باحال یا ــ
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 سر داد و گفت:  ییقهقه ا گرشا

 .  دیکن یم داری خانم رو ب  دهیبخدا االن مش رجب وحم  ــ

و به سمت سالن عمارت راه افتاد . گوشه گوشه  دیکش  پیز دنیرا به دهانش به نشانه کش دستش
 کرد .  یم  یبا چشم باز  یو پر از زرق وبرق بود که حساب  یمت یق لیعمارت وسا

داد و اتاق کنار خودش را به   مایرا نشان س همانیعمارت راه افتاد و اتاق م یبه سمت راه پله ها  گرشا
 داد و گفت :  ریام

 تا فردا . یبمون   نجایا یتون یم ــ

 موجب توقفش شد .  ریام یدر رفت که صدا رهیبه دستگ دستش

 ها ! هیحسام چ   انی جر  دمیمن نفهم ــ

 پاشنه پا زد و به سمتش رفت .  یرو یدور  مین  گرشا

که تلفن رو جواب داد بدجور عذاب وجدانم رو   ییاون دختر بچه ا یدونم . فقط صدا یمن هم نم ــ
 .  ادی سرش ب ییکرد اصال دوس ندارم بال داریب

 وگفت:  دیگرشا کش یبه بازو دنیخاطر بخش نانیبه نشانه اطم یدست

 .  ارندیسرش ب  ییبال میذار یما نم ــ

 بر لبانش نقش بست و آرام گفت:  نیکوتاه هرچند دلنش یتبسم 

 .  ریشب بخ  ــ

 . ری توهم بخ  یشب ــ

 

 *** 
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جمع کرد و    زی م یتخمه شکسته شده را از رو یرفت و پوسته ها نمنیخانم به سمت سالن نش دهیحم
 کاناپه خوابش برده بود کرد و گفت:  یبه گرشا که نشسته رو ینگاه

 .  دهیمادر مرده ها خواب نیع  یطفل ــ

و به سمت    ختی که جمع کرده بود را داخل سطل زباله ر ییپزخانه رفت . اشغال هاسمت آش  به
 و نعره کشان گفت:  دیاز جا پر ی صندل   یمثل فنر از رو  ریناگهان ام ندیآن بنش یرفت که رو  یصندل

 . یحج خانوم اشتباه گرفت ــ

  غی و با تمام توانش ج  از آشپزخانه پناه برد ییو به گوشه ا دیخانم قبل از نشستن از جا پر دهیحم
 که داخل آشپزخانه بود کرد وگفت:  یو پشتش را به فرد دیکش

 به من بکن از شر جن وانس .  یرحم هی ایبسم اله . بسم اله. خدا ــ

 .  دیکش غیقلبش گذاشت و باز ج  یدرست پشت سرش دستش را رو ری ام یصدا با

بخت   یرو پا من ین یشیب یخواست یم  یتوپ قلقل نیع  هویکه  ی. جن خودت  ه یحج خانوم جن چ ــ
 برگشته .

 زد وگفت:  شی پر از تشو یچهره متشابه گرشا لبخند دنیزد و با د یدور  می خانم با ترس ن دهیحم

 آقا . یشما که خواب بود ــ

 زد وگفت:  شیبه سر تا پا ییاشاره ا ریام

 .  سادمیجلو روت وا  داریب  یدار یو حاضر ب یکن ح   گایحاال ن ــ

 و گفت:  دیرا در هم کش شی خانم اخم ها دهیحم

 آقا ؟!  نیسرما خورد ــ

 و گفت :  دی کش قیعم ینفس ریام

 من ... نی بب ــ
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 خانم را جلب کرد .   دهیگرشا توجه حم یموقع صدا همان

 چه خبره؟!  نجایا ــ

آشپزخانه  چشمانش گذاشت و به کنج  یو دستش را رو  دیبلند کش  یغ یگرشا ج دنیخانم با د دهیحم
 گفت:  یمدام م شیها  ادیفر نیپناه برد . ب

 بسم اله . بسم اله . ــ

 با خنده رو به گرشا کرد و گفت:  ریام

 خل شدس .  دونیگرشا خدمتکار ــ

  یسر داد و کم ییخانم شده بود قهقه ا دهیامان حم  یب  یها ادیکرد و حال متوجه فر  ریبه ام ینگاه
 جلو رفت . 

 چشمت بردار . یخانم دستت رو از رو دهیحم ــ

گرشا را  یانگشتانش پا  ری. از ز دی کش  یم غیخانم حنجره اش را پاره پاره کرده بود و هنوز ج  دهیحم
 زد .  غیبا تمام توان ج  دیآ  یکه به سمتش م دید

 به من رحم کن .  ای. خدا ایسمت من ن  ثی . جن خب ایسمت من ن  ــ

 

 *** 

 

و نگران و پر از دلهره دستش را داخل  دیاز جا پر  دیرس  یه به گوش مک ی زن  یها ادیاز فر مایس
  ریبه لرزه افتاده بودند . از ز یضامن دارش را دستش گرفت . دستانش حساب  ی چمدانش کرد و چاقو

 زبان بند آمده اش گفت: 

 نجاتت بدم .  ی نترس من اومدم از دست اون دوتا عوض ــ

 لب گفت:  ریبود ز  بند بند وجودش به لرزه افتاده یحساب 
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 ! ؟یآورد یشد سارا رو همراه خودت م یم  یچ مایخدا خفه ات نکنه س ــ

انداخت و به ادامه   ییرا در آورد و گوشه ا شیرفت . کفش ها نییعمارت پا  یاز پله ها آهسته
  شیعرق کرده بودند و حلق و گلو  یراهش پرداخت و به سمت مرکز صدا حرکت کرد . دستانش حساب 

 از استرس خشک شده بود .

 

 *** 

 

 سر داد ورو به گرشا گفت :  ییقهقه ا ریام

 گه بچه جن .  یطرف( دارد بهت م نی)ا نوریا ای)پاشو( ب  یوخ ــ

 زد .  ادیکرد و فر یاخم

 .  دیساکت باش  تونیلحظه دوتا هی ــ

 . دیکش غ یگذاشت و با تمام توان ج  ری ضامن دارش را به کمر ام یچاقو مایس

 !د؟یدار  کارشی چ ایعوض ــ

 بود دستانش را باال آورد و گفت:  دهیترس  یکه حساب ریام

 چه خبرس؟!  نجایخدا ا یوا ــ

  یوگرشا نگاه کرد و دختر  ریچشمانش برداشت و به ام یخانم باالخره دستش را از جلو دهیحم
 گفت:  هیو با گر ستادیاز آن ها گذاشته بود . ا یکی که چاقو به کمر  هشانی شب

 ! نش؟یآقا گرشا کجاست ؟! کشت ــ

 کرد وگفت:  دنیبلند شروع به خند یبا صدا تشیعصبان  نیکه صبرش تمام شده بود ب گرشا

 خانم ؟!  دهیحم  یترس  ی. چرا م نجامیبابا من ا ــ



 را سرد بنوش   تییچا

306 
 

 دراز کرد وگفت:  ری با ترس و لرز انگشت اشاره اش را به سمت ام دهیحم

 !ه؟یک نی اگه تو گرشا پس ا ــ

 جلو آمد و با خنده گفت:  ریام

 . رمیبابا من ام ــ

 وگفت:   دیبه لب ترک خورده اش کش   یآورد و زبان نیی را پا  شی چاقو مایس

 چه خبره؟!  نجایا ــ

نسوز   یی ا تابهیدفاع از خودش ماه یخانم برا دهیشد و حم  کیخانم نزد دهیبا خنده به حم   گرشا
 زد .  ادیدستش گرفت و فر

 ! یهست  یک ستی زنم تو سرت . معلوم ن   یم  یکی  ییای جلو ب ــ

 کرد خنده اش را کنترل کند گفت:  یم یکه سع  یشمرده شمرده در حال  گرشا

هم دارم  گهید یمنه . نگاهش کن . تازه دو سه تا نی. ع ریهمزادمه . ام شونی خانم ا دهیحم  نی بب ــ
 . یار یدر ب  یباز  یکول دنشونیشه که با هر بار د  یخودم . نم نیع

 آورد و باز با شدت باال آورد و داد زد . نیی را پا تابهی ماه ی خانم کم دهیحم

 .  ستی؟! من گوشم دراز ن دیبا آقا چکار کرد دیراستشو بگ ــ

 بودن تمام شده بود . رو به گرشا کرد وگفت:   یجد یسر داد تحملش برا ییقهقه ا ریام

 .  نیخدمتکار شل مغز تو خونه تون دار هیگم   یم  تیداداش تسل ــ

 جلو رفت وگفت:   یبود کمکه متوجه اوضاع شده  مایس

 خانم .  نی بب ــ

 را تا انتها باال برد .  ش یخانم صدا دهیحم

 . ا یتو هم جلو ن ــ
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 از دور دستش را به سمتش دراز کرد وگفت:  مایس

 . میهم  نیع یعنی.  می هست گهیماها هممون همزاد هم د نی بب ــ

 دستان تپلش به لرزه افتاده بود گفت:  یخانم که حساب  دهیحم

 . دیتو رو خدا راستش رو بهم بگ  ــ

 گفت:  طنتی با ش ریام

اصلش ) اصال( من جنم . انسم . گرشا را خوردم و اومدم شما رو ببرم برا بچام ) بچه هام .( که  ــ
 چسبه .  یکباب کردنت م  یدار  یل یدنبه ام خ  یتپل  یلیگشنه ان . خ

 با تشر گفت:  ریام  و رو به دیخند  گرشا

 بنده خدا سکته کنه؟!  ییخوا یتو رو خدا آروم باش م ــ

 دوخت و گفت:  ریخانم از حال رفت . گرشا با خنده نگاه پر از فحشش را به ام دهیحم

 خوب شد ؟!  ــ

داد و هن هن کنان   هیآشپزخانه تک یچوب یها نتیخانم را به کاب دهیتپل حم  کلیه یبه سخت  مایس
 گفت: 

 بهم .  دیآب قند بد وانیل هیپسرا  ــ

 جلو رفت وگفت:  ریام

 .  رمیبگ  شایبذار نبض  ــ

 با خنده گفت:  مایس

  یر یگ ی نبضش رو م یشما دار  نهی. اگه سکته نکرده باشه بب  یشما دخالت کن   ستین ازیاصال ن ــ
 آب قند به من بده . وانی ل هیکنه . فقط لطف کن و یسکته م
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  مهیرفت و از جعبه قند تا ن نتیداخل کاب  یها وانیبه سمت ل  دیخند یم زی ر زی که ر یدر حال گرشا
شروع به   یآب تا انتها آب کرد و با قاشقچ  ری قاشق نمک داخل آن افزود و از ش ک ی و  ختیقند ر وانیل

 گرفت .   مایهم زدن کرد و به سمت س

 گفت:   هیخانم به محض باز شدن چشمش با گر دهی خانم داد . حم دهیآرام ارام به خورد حم مایس

 ! ن؟یراستشو گفت ــ

 گفت:  نشیدلنش یآرام و با صدا مایس

ممکنه خود شما   ی. حت میهست  گهیهم د هیشب گهیو چهار نفر د ری خاله جون من وگرشا وام نی بب ــ
 باشه .  ایتو دن نتونیهم هفت نفر ع 

 ! ؟یه چجور آخ ــ

 گرم زد وگفت:  یلبخند مایس

 کنم . فیدم بعدا که مشکلمون حل شد واستون کامل تعر یقول م ــ

 کرد و گفت:  ریگرشا وام ن یب  زیت  یو نگاه ستادی خانم با دلهره ا دهیحم

 ! د؟یحاال کدومتون آقا گرشا هست ــ

 جلو آمد و گفت:   گرشا

 من هستم . ــ

 و گفت:   دیخند ریام

 .  میش  یم یواال قات میدستبند نشانه به دستمون ببند دیبا ــ

 موقع تلفن گرشا به صدا در آمد . شماره ناشناس بود .   همان
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 نهم  فصل

 

کرده بود پنهان شد و تلفن را به   دای که پ یم یقد ییبا اظطراب از دست شر خر در دخمه خانه ا  حسام
 انداخت .  نی گوشش طن گرشا در یبه گوشش صدا دنیکرد. به محض رس  کی گوشش نزد

 جانم !؟ ــ

نشست .   ییپس زد و گوشه ا شی بود را با پا دهیکه گوشه دخمه دراز کش یینفس زنان  گربه ا نفس
 شد .  یآنتن مدام قطع و وصل م

انداختن   ری گ یها اون رو برا یداره . ممکنه شاک ازی بهت ن یل یگرشا خودت رو به درسا برسون . خ ــ
 .  رنیمن بگ

 گفت:  عی به جمع کرد و سر ی. گرشا نگاه   دیموقع آنتن پر همان

 داره . ازیگه درسا بهمون ن ی. حسام فرار کرده . م میبر دیبچه ها با ــ

قرار دادند و به سمت   شانیرا در چمدان ها لشانیکه بودند رفتند و وسا یکدام به سمت اتاق  هر
 و گفت :  کرد یابر  یبه آسمان وهوا  یرفتند . گرشا نگاه  نگیپارک

 . میبهتره اگه به برف وبارون خورد  ینجور ی. ا  میدم با پرادو مادرم بر یم شنهادیمن پ ــ

 الله خانم شدند و گرشا به سرعت گاز داد . نیسوار ماش یهمگ  شنهادشیاز قبول شدن پ  بعد

 

 *** 

 

تند . در حال گشت و گذار داخل خرابه هس شیجا به جا شد و متوجه شد که شر خر ها  یکم حسام
باعث شک کردن    یکوچک یدخمه چسباند . آب دهانش جمع شده بود و هر صدا واریخودش را به د
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  یانیپا یمهره ها  یاز استرس رو یشد . عرق ی م یشد و به دست قانون افتادنش علن یشر خر ها م 
 بست .    یم خیبسته بود . آنقدر سرد بود که همان موقع   شکمرش نق

  یاز خون رو یدر گرفته بود و رد  یفلز  یاش که موقع ورود به کلبه خرابه به تراشه ها یدست زخم به
 میکرد تا آن ها متوجه لکه ها و رد خون نشوند . ن یانداخته بود نگاه کرد . در دلش خدا خدا م نیزم

مچاله شد و نفس   شنکرده بودند . از درد صورت دایفراد شر خر هنوز او را پا ی گذشته بود ول  یساعت
 داد . رونی جانش را آرام آرام به ب  یپر از درد و ب

خرابه پر بود از    نیآلوده ومتعفن رها کرد . زم نیزم یاز رفتن شر خر ها با حال زار خودش را رو  بعد
شد .   یحس م   شتریتعفن و گند آن هر لحظه ب یبودند و بو دهیکه به قتل رس یالشه انواع جانوران

را   شمانشاش کم شود . همانجا چ یز ی تا از شدت خونر  دیچی پالتو اش را در آورد وبه دور مچش پ
 هم گذاشت .  یرو

 

 *** 

 

بودند . به سمت هتل مورد نظر به راه   دهیرس المیگذشته بود . باالخره هر سه شان به ا یساعت چند
شد . هوا رو به  یم دشانی عکس العمل باعث تصادف شد نیبود و کوتاه تر  یافتادند . هوا برف

توجه به   یبه هتل گرشا ب  دنیداد . به محض رس یم شیرفته بود و ساعت شش عصر را نما  یکی تار
رفت .    رشی وبعد از آن به سمت پذ یو به سمت الب  دیهتل پارک کرد و داخل پر یروبرو  کیتراف
 زد وگفت:   ییبود اشاره ا ستادهیا شیزار و آشفته روبرو یو به گرشا که با حالت  ستادیا یمنش

 چه وضعشه آقا ؟! نیا ــ

 . اوردی تا بتواند تکلمش را بدست ب دیکش  قیعم  ینفس

 هستم . اومدم دخترم رو ببرم .  یخانم من حسام جوان  دیببخش  ــ

 برتن داشت به سمت گرشا آمد وگفت:  یترک یکورد  یهتل که لباس ت یریموقع مد همان

 کنه . یم هیچه وضعشه ؟ دختر تون چند ساعته داره گر نیآقا ا ــ
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  رونی ب ییبلند طال یبا موها یکلفت و خشن بود دختر  لی بیس یهتل که مرد تی ریپشت سر مد از
و دستانش را دور    دیکودکانه اش را پر کرده بود به سمت گرشا دو یکه اشک گونه ها یآمد و در حال

 گرشا حلقه کرد و با زجه گفت:  یپاها

 !؟یکجا آخه رفته بود ییبابا ــ

که   یدختر بچه زانو زد . در حال یآشفته روبرو یدلش همزمان هزار قاصدک پرواز کردند . با حالت  در
 و گفت :  دیبه اشک دختر بچه کشکرد احساساتش را کنترل کند دستش را  یم یسع

 دم تنهات نذارم . یقول م ــ

 عقب رفت و اخم کرد و گفت:   یبچه کم دختر

 تو ... ــ

و   دیبه آغوشش کش عی. سر دی خواهد بگو یدانست چه م یخوب م راینگذاشت ادامه بدهد ز گرشا
 گذاشت و گفت:  زی م یناموت رو ونی لیو پنج م ستادیا

 اش واسه خودتون . هیبق ــ

 گفت:  ادیرفت . دختر بجه با فر رونی از هتل ب عیسر و

 . ی ست یمن ن یتو بابا ــ

 درسا من پدرتم . سیه ــ

پشت    ع یگذاشت و سر مایرا باز کرد ودرسا را کنار س  نیساکت شد . گرشا در عقب ماش یکم درسا
دهانش گذاشت تا ساکت   یدستش را رو مایکرد . س دن یکش ادی فرمان نشست . درسا شروع به فر

 هتل کنار برود .   یشود و گرشا از جلو

مملو از اشک و تعجب   یبا چشمان ریام دنیسرش را به عقب چرخاند و درسا به محض د ریام
 دهان درسا برداشت و درسا با ذوق گفت:  یآرام دستش را از رو مای نگاهش کرد . س

 بابا .  ــ



 را سرد بنوش   تییچا

312 
 

 گفت تا ساکت باشد .   ریبه ام  یرامآ سی دماغش گذاشت و ه یدستش را رو گرشا

بود تلفنش را دستش گرفت و   ستادهیا یراه نیب یها نگیاز شهر دور شد بعد از آن که در پارک  یوقت
 .  دیچیحسام در گوشش پ  فی ضع یبه حسام زنگ زد . بعد از دو بوق صدا

 بله؟! ــ

 کرد وگفت:  ی سرش گذاشته بود نگاه یرا رو نی ماش غشی به درسا که با ج  گرشا

 ! ؟ییکرد . کجا مونیپسر دخترت روان  ــ

 بهش؟! ید یرو م یگوش ــ

 ! ؟ییتو کجا ــ

 بزند .  ادیتمام توانش را به کار برد تا فر حسام

 رو بده به دخترم .  یگم گوش یم ــ

 .  ستیتو حالت خوب ن  ــ

  یجان نگاه یپدرش بود ساکت شد . حسام ب  هیکه شب یی ا بهیحرف از آن مرد غر  نیا دنیبا شن درسا
 به زخمش کرد وگفت: 

 واسم نمونده . یمن جون  کری بذار رو اسپ  ویگوش ــ

 را صاف کرد و گفت:  شیگذاشت . حسام صدا کریاسپ یلرزش دست رو با

 . ادیده زود ب  یدختر قشنگم . دختر بابا . کنار عمو بمون . بابا قول م  ــ

 دوخت وگفت :  ری ض کودکانه به گرشا و امپر از خشم وبغ ینگاه درسا

 عمو ها رو دوست ندارم بابا .  نیمن ا یول ــ

 حرف بابا رو گوش کن . ــ

 شفافش گفت:  یاشک ها زشی و ر هیبا گر درسا
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 خوام بابا .  یمن تورو م  ــ

 .  ادیوقت نتونه ب چیه دیبابا شا ــ

 گفت:  ادیرفت و با فر نییپا  نیشد و از ماش  یعصب گرشا

 !؟یهست یکنار دخترت . کدوم گور  ییای ن یکن  یتو غلط م ــ

  یاش را برا ییکرد توانا یبود . سع دهینفس زدنش شدت گرفته بود و درد مجالش را بر حسام
 صحبت کردن حفظ کند .

 گرشا جان .  یافت یدردسر م  یمن . تو ... تو تو ــ

 فاصله گرفت و گفت:  نیماش از

 ؟ ییسرت اومده ؟ کجا یینزن . چه بال یادی حرف ز ــ

 !؟ینامه رو نخوند ــ

 ! یهست یهتل بهم شک کرد . حاال بگو کدوم گور  تیری نشد . مد یعنیمن داخل اتاق هتل نرفتم  ــ

 کرد و گفت:  ییا سرفه

 .  یافت یدردسر م  یگرشا تو ــ

 حرف مفت نزن .  ــ

 مراقب باش . یلیخ  یفرستم ول یم شنیلوک ــ

 باشه .  ــ

فعال شود ، به  نترنتشیاز دخمه رفت تا ا رونی و لرزش دست ب یز ی قطع کرد و حسام با خونر عیسر
بود و   یسر خورد . هوا به شدت برف واریفرستاد . همانجا کنار د شی که بود را برا ییجا  شنیزور لوک

پس زدن موش و   ییتوانا ی رفت ، حت  یراه م شی پا یرو  یشده بود . موش کیکلبه خرابه تار
است . فقط حس المسه  کیبدنش را نداشت . حس کرد که هر لحظه مرگش نزد یرو  یها مارمولک

زبر را   یکرد و پس از آن موجود یحس م  شیپا یرا رو یز ی اش به کار بود و تکان خوردن موجوادت ر
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زد . وحشت    یم سی دستش را ل یبود و خون ها  دهیحس کرد که دل دل زنان به دستش چسب
 توانست تکان بخورد .  ینم  یوجودش را گرفته بود ول

 

 *** 

 

به سمت کلبه   ییهمان کلبه خرابه بود نگه داشت و تنها کیشهر نزد نییکه پا یهتل یروبرو  گرشا
بود . داخل کلبه   المیا یلومتر یپنج ک  ییبود و کلبه خرابه در روستا کیتار یحرکت کرد . هوا حساب 

 زد .  ادی رفت و از ته حنجره اش فر

 حسام .  ــ

دور دور خودش چرخ زد و چراغ قوه اش   کی.  دیرا در برف شن   یموجودات یتکان خوردن و پا یصدا
بزرگ دستش  یدر کلبه خرابه را باز کرد و داخل رفت . چوب  شیبا پا یرا به اطراف انداخت . به سخت

 وارید ی داشت . باز حسام را صدا زد . رد چراغ قوه را رو یبا ترس بر م  گرفته بود و هر قدمش را
 دنیرفت و با د نیینظرش را جلب کرد . آهسته آهسته پا وارید یرو یخرابه چرخاند و لکه خون

 .  دیبه سمت حسام دو عیزد و سر  یمنظره اش عق

ام در آن قرار داشت  که حس یزار  تی اش را حفظ کند و اشک چشمانش از وضع یکرد خونسرد یسع
 یکه رو یمحکم به موش بزرگ یبند آمده تلنگر  یسر حسام گذاشت با زبان  ری . دستش را ز زدینر

که داخل کلبه  یبد یکرد . با بو ستادنیحسام را وادار به ا  یدستش چمبره زده بود زد و به سخت
بردند .   یمعده اش به سمت دهانش هجوم م اتیبار تمام محتو کی هیبود هر چند ثان دهیچ یپ  هخراب

.   ختیزخم به چرک نشسته حسام ر  یباز کرد و رو یآب معدن  یو بطر  دیرس نیبه ماش  یبه سخت
 .  دیشده بود . با خودش غر دهیشاهرگش بر یزد ول  ینبضش را گرفت هنوز م

 ! ؟ی. چرا شاهرگت رو زد یاحمق روان  ــ

 راه افتاد . مارستانی ر را بست و به سمت بهل داد و د نیحسام را داخل ماش یپاها

 گفت .   یم انیلب هذ ریز  حسام
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گاز   یرا رو  شیزد . محکم پا یزخم حسام نگاه کرد و عق  یرو  یدرشت به مارمولک ها یچشمان  با
  یی اش بود با تند خو یکه پشت خط ریخورد . باالخره وصل کرد و به ام یفشرد . تلفنش مدام زنگ م

 گفت: 

 ؟! یشه بعدا زنگ بزن یم ــ

 عبوس گفت :  ییاز اتاق درسا فاصله گرفت و با صدا ریام

 ! حسام خوبس ؟!؟ییکجا ــ

 جان  حسام کرد و گفت:  ی به جسم ب ینگاه مین

 . ستمی. من هم خوب ن ستیخوب ن ــ

 از اتاق هتل رفت و گفت:  رونی ب یبا نگران  ریام

 شده اس ؟!  طوریچ ــ

 .  یو درسا بمون  مایکنار س  دیبا یشده ول یگم چ یبهت م ــ

 دم دستش نشست وگفت:   یصندل یرو  مضطرب

 ؟!  گهیبگو د ــ

دست موش و   یداد شاهرگش رو زده بود . رو شنیکه لوک ییپسر داغونه . رفتم خرابه ا نیا ریام ــ
از  یادی خون ز ادی . به نظر م مارستانی رم ب یبود . االن دارم م  یکه بگ یز یمارمولک و کرم و هرچ 

 زنه .  یم یدست داده . نبضش به کند

 وا رفت وگفت:  ریام

 کرده اس؟! یخود کش  یعنی ــ

 بود کرد و گفت:  غیرد ت  هیداشت و درست شب  یز ی حسام که هنوز خونر  قیبه زخم عم ینگاه

 .  هیخودکش نمیب  یکه من دارم م یز یچ نیا ــ
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 ! ؟ی. پس دخترش چ یوا یا ــ

 گفت:  عی ترمز زد و سر  یرو  مارستانیب یجلو

 .  میکن  یبعدا صحبت م  دمیمن رس ــ

 . ای بذار انمی در جر ــ

 باشه .  ــ

شد و به سمت بخش اورژانس رفت و طلب برانکارد کرد . پرستار ها با برانکارد    ادهیپ  نیاز ماش  عیسر
 آمدند . نیبه سمت ماش

  یصندل یسرش رفت . رو  یآمدن حسام از اتاق عمل به بخش منتقل شد و گرشا باال رونی از ب بعد
 نشست و منتظر بهوش آمدنش شد .   مار ی مخصوص همراه ب

. درد   دیآورد . چشمانش را باز کرد و از جا پر  یم درسا را به زبان مو اس کردیلب ناله م ریمدام ز حسام
تخت   یدر مچش رعشه دواند . صورتش را جمع کرد و نفس نفس زنان به گرشا که سرش را رو یبد

در   یول دکرد . آهسته آهسته دستش را به سمت سر گرشا بر  یگذاشته بود و خوابش برده بود نگاه 
و با   دیتکان خورد و از جا پر یهوا نگه داشت . گرشا کم  یرا رو راه منصرف شد و دستش نیب

 خش دار گفت:  ییتخت ولو کرد و با صدا یشد . حسام خودش را رو رهیدرشت به حسام خ  یچشمان

 ممنونم .  یلیخ ــ

 زد و گفت:   یرنگ  یب  لبخند

 نکردم که .  یکار  ــ

 که در بدنش بود گفت:  یدست گرشا گذاشت و با ضعف  یاش را رو یچی دستش باند پ  حسام

 .یدر حق من و دخترم کرد  ی چرا . لطف بزرگ ــ

و به گوشه اتاق رجوع کرد . پرستار    ستادیزد ، ا یبا آمدن پرستار لبخند یبپرسد چه شده ول خواست
 گفت:  نهیخوش چهره و بلند قد بود بعد از معا یکه پسر 
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 .  دیخونه . فقط قبلش حتما به صندوق مراجعه کن  دیبر  دیتون یحالشون بهتره م یکم ــ

اش را دست صندوق دار داد و رمزش را گفت .   یبه سمت صندوق راه افتاد و کارت عابر بانک   گرشا
 مرخص شود . مارستانیتوانست از ب  یحساب حسام م  هیبعد از تسو

که پر از   یصندل  یبزرگ گرفت و رو ییزباله ا کیراه افتادند . گرشا پالست نیهم به سمت ماش همراه
 . ندی بنش  یصندل یراحت رو الیتا حسام با خ  دیخون بود کش  یلکه ها

سر درسا نشسته بود و   یباال ما یکاناپه منتظر نشسته بود تا حسام و گرشا سر برسند . س یرو ریام
 کرد و گفت:  ری . رو به ام دیکش  یخوشرنگش دست م یموها یرو

 مادرش کجاست؟! یعنی ــ

 آرام گفت:  ییکرد و با صدا زانیدانم آو ی را به نشانه نم لبانش

 اهلل اعلم . ــ

 وصل کرد . عیسر یلیتوجهش را جلب کرد . گرشا پشت خط بود خ لشیموبا  برهیموقع و همان

 جونم؟! ــ

 حسام در را باز کرد وگفت:  یبرا

 ؟! دید هستاتاق شماره چن ــ

 203 ــ

رفت . شروع به  رونیمنتظر جواب نماند و از اتاق ب  زین  ری تلفن را قطع کرد و ام یحرف   چیه یب  گرشا
پاشنه   یدور رو کی ری قدم پله را برداشتند . ام نیمتر کردن راهرو کرد . همان موقع گرشا و حسام آخر

  یچند بار  ودب هشانی چهره حسام که شب دنی. با د دی کوبی اش م نهی. قلبش محکم به س دیپا چرخ
 پلک زد و با لبخند گفت: 

 . یوا ــ

 با تعجب بر لبانش نشست و گفت:  ختهی آم ییخنده ا ریاز عکس العمل ام  گرشا



 را سرد بنوش   تییچا

318 
 

 ؟! یبه چ یوا ــ

زد و   ظیغل یچهره حسام لبخند دنیدر را باز کرد و با د ما یدر کنار رفت و همان موقع س  یاز جلو ریام
 گفت: 

 .  هنی شب یل یخ  یلیخ ر ی گرشا و ام ی ول نیبه هم هست هیشب  چقدر ــ

 داد و گفت:  مایوس  ری ام لیکوتاه و مختصر تحو یبر بدن نداشت لبخند ییکه نا حسام

 سالم بچه ها .  ــ

. کنار تخت زانو   دیامانش را بر هی. گر  ستادیسر درسا ا یکنار رفتند و حسام داخل رفت و باال  یهمگ
 زد .

شدم . من رو ببخش عروسک   زیخوام که باعث همه چ یخوام . معذرت م  یدخترم معذرت م ــ
 قشنگم . 

اش غرق صحبت   یو به حسام که عاشقانه با دختر بچه مو طالئ ستادندیکنار هم ا  مایو س  ریو ام گرشا
 گفت: اشکش را پاک کرد و  مای. س ستندیو ابراز عالقه و شده بود نگر

 ؟! دیدون  یآخه چرا خودتون رو مقصر م ــ

 گفت:  انیگر یو چشمان یمان یو با پش  ستادیپرخاشگرانه ا حسام

دونن از   یعده شر خر نم هیمن ِ که  رهی من ِکه االن هما رفته . تقص رهیمنه . تقص رهی همه اش تقص ــ
توان اداره کردن شرکتم  ی که حت ِ اقتیل  یاز من ِب ری. تقص رنی و پولشونو بگ ارنیب  رمی کدوم سوراخ گ

دست زدم  یاز من ِ بخت برگشته اس که به هر کار  ری رو هم نداشتم و ورشکسته شدم . تقص
 برعکسش شد .  

 .  دیلرز یبه شدت م شی صدا ینکند ول  هیکرد گر یو سع ستادیصاف ا

ه جفتش  بش  شمیبزنم اگه جفت ش یدست به هر چ  یکوفت  یزندگ  نیمن ، همه اش من که تو ا ــ
 پوچه . پوچ . 

 گفت:  شانیزار وپر یجلو رفت و با حالت  ریام
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 !؟سیچ ی. فقط بگو مشکلت چ  میکن  ینگو . ما حلش م ینجور یا ــ

جنون وار     ییبا خنده ا ری و رو به ام دیپاشنه پا چرخ یدور رو کیوار سر داد و  وانهید ییقهقه ا حسام
 کرد .   زیچشمانش را ر

 ؟!  دیحل کن  نییخوا  یرو م  یچ قایدق ــ

 دخالت کرد و گفت:  گرشا

 شر خر ها واسه چقدر دنبالتن ؟! نیا ــ

 کاناپه وا رفت و گفت:  یرو  حسام

 تا .  700 ــ

 رسا گفت:  ییرفت و با صدا کی درشت نزد یبا چشمان   گرشا

 ؟!  ونیلی م 700 ــ

 با طعنه  گفت:  ریام

 هزار تومن باشه .   700 یخ یپس م ــ

 گرشا گفت:  هیشب  یعکس العملفکر کرد و با  یکم

 . اوه .  ونیلی م 700 ــ

. صبرش   دی کوب یپارکت کف اتاق م یرا رو  شیدستانش گرفت و با اضطراب پا نی سرش را ب حسام
 و مصمم گفت:  ستادی. گرشا ا دید ینم ییراه چاره ا چیشده بود و ه زی لبر

 ؟  یچقدر وقت دار  ــ

 انداخت .  ری سرش را ز حسام

 هفته . ک ی تاینها ــ

 .  میکن  یجورش م ــ
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 گفت:  یتهاجم ی و با حالت ستادیا ریام

هفته جفت و   هیتومن ناقابال تو  ون یل یهفتصد م ییخوا  یم یجور یتو ؟! آخه چ یخر خورد یمغز  ــ
 ! ؟یجور کن 

 تخت نشست وگفت:  یرو  گرشا

 دم جورش کنم .  یاز سمت خودم قول م یدونم . ول  ینم ــ

 . ستادیا ییمتفکرانه گوشه ا ریام

 ...  یخواستم جمع کنم خونه بخرم ول  یمن صد و پنجاه تا تو بانک دارم م ــ

 و گفت:  دیحرفش پر  نیحسام ب 

 رم زندون . ی. فوقش م  ستیکه ن یبچه ها کم پول دیحرفشم نزن ــ

 گفت:  عیسر ریام

 زندون .   یتو بر  میذار  یاونوقت ماهم م ــ

 و گفت:  ستادیا حسام

 پوله .  یلیخ ــ

 وگفت:   ستادیا شی روبرو  گرشا

 . خوبه؟! یبهمون پس بد ی د ی. تو هم قول م می کن  یحلش م میگفت ــ

 انداخت .  ریسرش را ز یخجالت زده شده بود با شرمسار   یلیکه خ حسام

 من شرمنده ام .  ــ

ته مجموع حساب   دیکم جان زد و به فکر فرو رفت . شا ی و لبخند دیحسام کش   یبه بازو  یدست گرشا
 داد .  یکمتر بود و کفاف قرض بزرگ حسام را نم ونیلی صد م شیها

 کاناپه نشست وگفت:  یرو  حسام
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دارم .   یون یل یدر قبال قرض هفتصد م یاردی لیم کی یراستش من دستشون سفته دارم . سفته ها ــ
  یملک هیاز شرکتم به اسمتون سهام بزنم .  دید یه پول مک یهر چقدر  یدم که به ازا یبهتون قول م

تو   یتونم خودم پرداخت کنم ول یاز اون رو م  یم یهم از مادر و پدرم دارم اگه بتونم به فروش بگذارم ن
 کنم . دایپ یتونم مشتر  ی مدت نم نیا

 دخالت کرد وگفت:  مایس

 خرم .  یملکت رو من نقدا م  یبعد از نظر کارشناس ــ

 و گفت:  ستاد یعجب امت حسام

 . هیل یآخه خ ــ

 مصمم رو به حسام گفت:  و

 خرم .   یم دیصرف یسر ملک . اگه خوب بود و واسم م میر یکارشناس خوب م هیفردا با  ــ

 کرد وگفت:   زی چشمانش را ر گرشا

 !ه؟یشرکتت چ  ــ

 تعجب کرده بود و حرف گرشا را به حساب پرسش ساده پنداشت گفت:  یکه کم  حسام

و  میکن  یم  افتی . قطعات کارخونه جات بزرگ رو از گمرک در هیرابط . شرکت تجار  ییجورا هی ــ
 . مید یدارنده ها م  ازین  لیتحو

 که به فکر فرو رفته بود گفت:  یشد و در حال رهی خ  نیبه زم  گرشا

 داشتم . ازی ونه که من واسه شرکت فروزان نهم  قایخوبه . دق  یلیخ ــ

 به درسا زد وگفت:  یی اشاره ا ر یدانست . ام زیسکوت را جا حسام

 بچه کجاست ؟! نیمادر ا ــ

 شش ماه قبل طالق گرفت .  ــ
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 تخت کنار گرشا نشست و گفت:  یرو ریام

 بابا .  یا ــ

 حسام ذوق زده گفت:  دنیو با د دیموقع درسا از خواب پر همان

 بااابااا   ــ

 جهش به سمت حسام رفت .    کیو با   دیپر نییاز تخت پا  و

 

 *** 

 

وحسام زد . هر سه به سمت   ریو ام  مایس یبرا ینشست و دو بوق محکم  نیپشت فرمان ماش  گرشا
 رفتند و سوار شدند .   نیماش

 را راحت کرد . الشانیتا تهران خ  لومتریپنج ک ی طاقت فرسا تابلو یاز چند ساعت رانندگ بعد

 اش کرد و گفت:  یبیج  میبه تقو  ینگاه ریام

 شد . ی بد م  یل یپوالرا ) پول ها را( خ میجورش نُکن گهید یو اگر تا دوروز  م یدو روز فرصت دار ــ

  یخورد که نکند پول جور نشود و ب یبه جان حسام افتاده بود و خون خونش را م یب ی عج دلشوره
کرده بود و پولش را با حواله   یدار یحسام را خر   نیقطعه زم مایبماند و از طفلش دور شود . س بینص

 که دقش داده بود . ی ونیل یو پنجا م صدیپرداخت کرده بود . مانده بود آن س یبانک نیب

و تمام سهامش را که به ارزش ده کردند  یم فیشد حتما شر خر ها شرکت را توق یآن جور نم  اگر
 ماند به جز رفتن به زندان .  ینم  یباق  شیبرا   یز یگرفتند و حسام چ یبود م الیر اردیلیم

به سمت ساختمان عمارت راه افتادند . ساعت   یعمارت رفت و پس از آن همگ اطی داخل ح گرشا
در به سالن آمد و متوجه شد که  یصدا  دنیخانم به محض شن   دهیداد و حم یهشت شب را نشان م
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سرش را کج کرد   یاضافه شده . کم هشانیشب  قاینفر هم دق کیگرشا نرفته بلکه  هینه تنها آن پسر شب
 .  دیآ یخوشش نم  جایب یدانست که گرشا از دخالت ها یخوب م رایداد ز حی سکوت را ترج یول

که   یرفت و عروسک نمنیسالن نش یکه همراهشان بود دوان دوان به سمت کاناپه ها ییبچه ا دختر
 کردن با آن شد .  یکاناپه گذاشت و مشغول باز  یدستش بود را رو

 خانم به آشپزخانه اش بازگشت و مشغول پخت و پز شد .   دهیحم

  یکند ول فیتعر شانیرا برا انیرفتند و از حسام خواستند تا کل جر  نمنیبه سمت سالن نش یهمگ
 ا باال برد . ر شیقبل از آن گرشا ولوم صدا

 خانم .  دهیحم ــ

 کرد گفت:  یکه نفس تازه م یخانم دوان دوان به سمت سالن آمد و در حال دهیحم

 بله آقا ؟! ــ

 یشمس رو هم بفرست برا یاز اتاق ها رو واسش آماده کن . راننده مون آقا  یک ی درسا رو ببر و  ــ
 بخره .  یاسباب باز  یدرسا لباس و کم

 چشم آقا . ــ

 کنان گفت:  هیخانم حسام گال دهیمحض رفتن حم  به

 .  دمیخر یبه لباس بود خودم واسش م یاز یآخه چه ن ــ

 اش نشاند و گفت:  یشان یپ  یرو ظی غل یاخم

مورد  هی نی . بچه اس دوس دارم خودم واسش لباس بخرم پس دخالت نکن که ا یبهتره لج نکن  ــ
 اش فرق داره .  هیقض

 . دیکش قیعم  یانداخت و نفس  ری سرش را ز حسام

 من شرمنده ام .  ــ

 گفت:  تی با جد ریام
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 نیکه ا یدون  یم میتا ما هم کمتر بهت شک کن  یکن فی رو واسمون تعر هیبهتره پسر جون کل قض ــ
 اعتماد کرد .  یشه به کس  یروزا نم 

 :  دیکرد و غر ری رو به ام مایس

 .  ریام ــ

 باال انداخت و گفت:  ییشانه ا ریام

 دارم! یبده ونیلیو بگه من هفتصد م ادی در ب تیپسر از تو سا هی؟  یکرد یشک نم یخوب تو بود ــ

 کرد .  مایداد و رو به س ری زد و حق را به ام یو پلک  ستادیا حسام

دم  یرو نشون م زیکنه . من االن بهتون همه مدارکمو . همه چ یکار درست رو م شونیخانم ا مایس ــ
 . 

کاناپه  یو صاف رو  دیچ زیم  یرا رو ری شرکتش از پنج سال اخ  یتمام اموالش را . تمام تراز ها و
 نشست و گفت: 

از شهر   یکی ی. تو دیدون یرو همه تون م  نجایساله زاده کرمانشاه هستم تا ا کی و  یپسر س هیمن  ــ
  یلی خ نیزم  یعن یداشت .  یلیخ  ییپدرم ملک و دارا یاومدم ول  ایدست کرمانشاه به دن نییپا یها

. پدر   شتندکدوم از سفر برنگ چی.هجده سالم شد و پدر ومادر به مسافرت رفتند و ه  ییداشت تا دارا
 ومادرم رو از دست دادم . 

 و ادامه داد :  دیدستش گرفت و ال جرعه سر کش یآب وانیکرد ل یمکث

از تبار خودم شدم . باهاش ازدواج کردم و همون  یدختر  و پنج سالم شد دلباخته  ستیب یوقت ــ
و شش سالشه .  دین یب یم د یکه شماها االن دار ییدختر بچه شدم . درسا هیسال ازش صاحب 

شروع شد که هما گفت   یبعد از تولد درسا و زمان  کسالی درست  شیاز پنج سال پ زیراستش همه چ
شرکت که متاسفانه   سی . بعد از تاس ی کن سی تاس یو با برادرم شرکت  یرو جمع کن هیسرما امتم  دیبا

  ییداشت و من هم هر بار تکه ا از ی ن یشتر یب یها هیبا من نبود روز به روز سرما لیحق امضا اون اوا
  مشرکت یاصل  هیفروختم تا سرما  یکه پدرم با خون دل خوردن بدست آورده بود رو م  ییها نیاز زم

بود و  سانسهیبرادر هما ل دیدون یرو به زور گرفتم . م  یطراح  پلمیندارم د یان بشه . من سواد آنچن
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  واشیشد که سواد داشته باشه . همه رو   یم یشرکت به نام کس یاصل یها هیتمام مدارک و سرما
 .  ی بهش دادم حت واشی

 در بهت فرو رفته بودند . ادامه داد :   یشد و ساکت ماند . همگ  رهی خ ییگوشه ا به

نمونده بود  یواسم باق یز ی کار و مجوز و ... کردم . چ  هیرو . فروختم وسرما میخونه پدر یحت ــ
 چیو من فقط حکم بازرس گرشا البدل شرکت رو داشتم . ه دیرس  یشرکت سه بار تا مرز ورشکستگ

  ترو به دست من سپرد و رف زیو همه چ رشیززد  ونینمونده بود واسم . برادر هما هما  ییحق امضا
شرکت رو به نامش کنم واال اون همه   کیانفرمات یبرم که بتونم رتبه ها یکس ی. من مجبور شدم پ

رو به   زی کردم و همه چ دایپ ییبه اصطالح اجاره ا کی شر هیشد .  یپول هدر دادن و تالش پودر م
   یعنی اردیل یم ستیبود به ب دهی که حاال رس ییا هیاهرروز داره از سرم دمیکه فهم نینامش زدم تا ا

تو همه سرا . هما هرروز   میشده بود یشه . ما هم واسه خودمون سر  یناموت کم م اردیل یم ستیدو
  یتا عمل ها  ریو ... بگ یومالز  هیکرد و خوشحال بود واسه خوب بودن اوضاع . سفر ترک  یم  یولخرج

به   دیرس هی. سرما  یب د یآنچنان یکه تو عمرم نخورده بودم و هتل ها  ییو غذاها  یونیل یچند م ییبایز
  ی ونیلیو هفتصد م اردیلیم کیزد و من رو و شرکت رو با قرض    زیهمه چ ریز  کمی و شر اردیلیم کی

و تمام   رانی گرده ا یبر نم  گهیرفته آلمان و د کمی که شر دمیفهم شی پ کسالیتنها گذاشت و فرار کرد . 
از هفته آس و پاس شدم . شر خر ها خونه   ی. شر خر ها افتادن دنبالم . در کسر  دهیپول هامو باال کش

تونست   ی حضانت درسا رو قبول نکرد به قول خودش نم یرو گرفتن هما طالق گرفت وحت  نمی وماش
همون پرستارش   ای هیکنار دا شهیکه از بچه مراقبت کنه ؟! درسا هم هیبچه تو دست وبالش راه بده . ک

سال تمامه دارم شر   کیشدم و  ون یلی م هفتصداون  ریاز قرض داده شد و من درگ اردی لیم کیبود . 
  دمیفهم  نیب  نیهم یهفته وقت گرفتم . تو هیازشون  ایآخر نیکه ا نیدوونم . تا ا یخر هامو سر م

  کبارهیباهاش جا به جا نشده و کمبود به  یمحصول چی و هفتصد در اصل ه  اردیلیم  کیقرض  نیا
 هی.  الیر اردی لیبه هشت م دهیرس الیر  اردی لیو پنجاه م  ستیشرکته که از دو ی اصل هیبودجه و سرما

 دو سال اول . نیع  ییجورا

 داد وگفت:  رونی حسام شده بود نفسش را صدا دار ب یکه خوب متوجه تک تک حرف ها گرشا

 پسر آخه تا کجا حماقت ؟! ــ

 سکوت کرد و دم نزد .گرشا ادامه داد : حسام
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  یگرفت یحق امضا اوراق مهم ازش م  هیطرف نابود کرد ؟! خوب  یشرکت رو داد هیمرگ من سرما ــ
 که نتونه نابود کنه . 

 جا به جا شد و به چشمان گرشا نگاه کرد .   یکم حسام

بهتره بگم بهم گفته   یعن یردم ، شرکت داشته باشم . فکر ک یتونم حق امضا تو ی دونستم که م ینم ــ
پنج سال واسه  نیکه جون و عمرم تو ا ییره و از اونجا  یم نیبودن با گرفتن حق امضا رتبه ها از ب 

گرفتم  میبه نام من نبود هدر شده بود تصم یکه اعتبار شرکت بود و حت  یکوفت یگرفتن اون مجوز ها
 نره . نیگرفتم از ب یکه از اتاق بازرگان  یدینرم جلو تا گر

 و کالفه گفت:  ستادیا گرشا

 مگه ؟! ینداشت  لی محض رضا خدا بهت نگفته بود ؟ وک یکس چیه یعنی ــ

 نبودم .  رانیمواقع ا  شتریب  یدون یزد . م  ینم یبهم حرف ی دونم چرا کس ینم ــ

 داد .وار سر  وانهید  یینشست و قهقه ا ریکاناپه کنار ام  یرو  گرشا

 . ی باحال تر از من یلیخ گهیتو د ــ

اشاره زد و   شانیبزرگ خانوادگ  یو به تابلو دیخند  زیر  زی به گرشا کرد . گرشا ر  یمشکوکانه نگاه ریام
 گفت: 

خونه . همه از دست من دق   یاسمال جون . اهال یبه قول مان لی پشت سرت رو . آقا اسماع نی بب ــ
که با داشتن حق امضا به شرکت زدم . که البته با پروزه  یک یکوچ  یکردن . اون هم بخاطر ضرر ها

 کارش .  یره پ  یشه و م یدستم شرکت فروزان تمامش جبران م

 مرتب شرکت حسام را دستش گرفت و گفت:  یخم شد و پرونده ها و

 تونم بشم .  یسهام دار ساده م هیاالن  یشدم ول  یم ک یشر  داشتم کال شرکتو باهات هیاگه سرما ــ

 ذوق زده گفت:  حسام

 ؟!  یاز صاحبان امضا ش یک ی  یتون یم ــ
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 شانه اش زد .  یرو ی. کنار حسام نشست و دست  ستادینوچ نوچ کرد و ا  یچند بار  گرشا

صاحب   یتون  ی؟! چرا هنوز باورت نشده که خودتم م یکن ی اعتماد م یپسر گل چرا زود به کس ــ
 ؟!  یامضا بش

 انداخت و گفت:  ری سرش را ز حسام

 گفتن .  یاز حد راست م  ادیکه بهم دروغ گفتن ز ییکه دروغ گو ها  نیواسه ا دیدونم . شا ینم ــ

 .  دیشا ــ

ر مجوز و اداره ثبت  که حال متوجه داستان شده بود برگه ها را در دستش گرفت و مهر برجسته ه ریام
 را لمس کرد و گفت: 

خوام   یکند . م یپاره ام م کهیت  نکایکند . با ا یطالقه ام م شی ( گالره اگه بفهمه شنکه ی)با انکایبا ا ــ
 کنم .  یباهات همکار 

 زد و رو به هر سه شان کرد و گفت:  یلبخند حسام

 زدم ؟!  یبه سرم م یمن اگه شماها رو نداشتم چه گل ــ

 و گفت:  دیخند زی ر زی ر ریام

 امروز گل رسس )رس هست(.  شنهادیپ ــ

 و مودبانه گفت:  وستیجمعشان پ  هیخانم  دهی . حم دندیخند یهمگ

 شام حاضره . ونیآقا ــ

 رو به گرشا کرد وگفت:  ری دعوت کرد . ام یبا لبخند همه را به سالن غذا خور   گرشا

 .  یکن یم ی زندگ  یماشاهلل تو قصر دار  اییشاهزاده ا ــ

 کرد و گفت:  مای زد و رو به س ری ام یبرا  یچشمک گرشا

 ؟!  هیمگه خونه شون چه شکل ــ
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 سر داد و گفت:  ییقهقه ا ریام

 خودش اشراف زاده اس . نمیپرسد . ا  یدارد م یاز ک یوا ــ

 گفت:  دیخند  یکه م  یباال انداخت و در حال ییشانه ا مایس

 بزرگ و باحال .   یلیخونه خ هی. خونشون مرکز شهره .  یبود ... اهان فردوس  یپل چ   کینزد قایدق ــ

 سد راهشان شد . نهیحق به جانب ودست به س ریام

 من زرگرس .  یبابا ننا ) مادر وپدر( شوماها کارخونه مارخونه دارن . آقا جون  یول ــ

 کرد وگفت:  ریام هی لحجه اش را شب مایس

 بدس؟!  یمگر زرگر  ــ

 داشت گفت:  یکه به سمت سالن قدم بر م یدر حال  ریام

) بزرگه( را خوردش . واسه سوالت بد نظر  هییگنده ا هیبا اجازه صحب) صاحب( خونه روده کوچول  ــ
 ندارد .  مونیو ا نیگشنه د کمی دم . ش یم

 و گفت :  دیاز جواب دادن در رفته بود خند ری که ام نیاز ا گرشا

 افته . ی. شام از دهن م دییبفرما ــ

با اصرار به سمت اتاق گرشا رفت و   ری رفتند و ام شانی به سمت اتاق ها یاز خوردن شام همگ بعد
 داشت .  ازین   شیکه به کمک ها نیا یبرا دیگفت کنار گرشا راحت تر است . شا

صاف نشست و    یبود به محض خوردن زنگ ساعت کوک دهیخواب  نی زم یکه در اتاق گرشا و رو ریام
 گفت: 

 استغفراهلل .  ــ

 بود کرد و داد زد . دهیراحت خواب   الیبه گرشا که با خ  رو

 ! ؟یدیخواب یصدا گرفت  نیبا ا  یروان ــ
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 تخت نشست و گفت:  یکه خواب زده شده بود . خوابالود رو گرشا

 !؟یچ ــ

 .  دیو غر غر کنان بر سر ساعت کوب  ستادیا

 ! یذار  یرو زنگ م نایا  یچجور  یل یخدا وک ــ

 وگفت:  دیکش  ییا ازهیکه حال تعادلش را بدست آورده بود خم  گرشا

 . ادی خوابم م یکرد فیوقت واسم داستان تعر ریتا د شبیخدا بگم چکارت نکنه . د ــ

 اتاق رفت و بلند گفت:  سیو به سمت سرو ستادیا ریام

 داشتم .  ازین   تییآخه به راهنما  ــ

 ازت .  رهی به نظر من حقته گالره خانم طالق بگ ــ

به صورت و چشمان خندان   یز یآمد و چشم غره ت رونیکه دهانش پر از کف و مسواک بود ب  یحال  در
 برگشت .  سی گرشا رفت و به سرو

 رفتند .  نییخوردن صبحانه پا یبرا یاز مسواک زدن همگ بعد

زنگ عمارت توجهشان را جلب کرد   نگید نگید یند که صدابه راه افتاد یسمت سالن غذا خور  به
  یخندان در حال  ییخانم در را باز کرد . مهران با چهره ا دهیتوقف کردند وحم یدر ورود  یروبرو یهمگ

 و بلند گفت:   دیپاشنه پا چرخ یداغ دستش بود رو یو فانتز  رمالی نان ش ییکه بسته ا

 مـ....  رینون ش   نیداداش بب ــ

  دیپلک زد شا یدهانش باز ماند و چند بار  شی صحنه روبرو دنیبه طور کامل برگشت از د یوقت
 شد . رو به گرشا کرد وگفت:   ینم یدرست مبدل شود ول  ریبه تصو  دهیکه د ریتصو

 .  نجایا نمیب  یدارم م ی لیرفته ؟! از تو خ یز یداداش تو چشمم چ ــ

 و گفت:  دیخند  گرشا
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 . ین یب  یم ینرفته .درست دار  یز ینه چ ــ

 گفت:  یخانم داد وجلو رفت و با شگفت دهینان ها را دست حم مهران

 .  نییا گهیهم د نی. چقدر عهیواو باور نکردن ــ

 زد وگفت:  یلبخند ریام

 هستم . ریمن ام ــ

 دستش را دراز کرد و گفت:  عیسر مهران

 گرشا هستم .  یخوشبختم من هم مهران پسر عمو ــ

 نهاد و گفت:  ییدست داد و بر گونه درسا بوسه ا زیحسام ن  با

 موش بخوره تورو .  یوا ــ

 گفت:  یزبان  نیری با ش درسا

 خودت رو بخوره .  ــ

 کنم .  یم ر یمن چاقم تو گلو موش گ ــ

 رو به گرشا زد وگفت:   ی. مهران چشمک دندیاز حرف مهران خند یهمگ

 کنه درسته ؟! یبه پا م بفهمه الم شنگه لی که آقا اسماع تهیسا هیهمون قض ــ

 ادامه داد : عیزد و او سر یدر جوابش لبخند  گرشا

خبر   ی. اومدم از ب ی. نگو مهمون داشت یرو بهم زد یمجرد  یمهمون  یچ یاوه اوه پس بگو برا  ــ
 کنم .  یرفتنم ازت عذر خواه

تو   یخوام باز حرف مان  یبدونه . نم یز یچ دینبا  لیکه آقا اسماع یخودت خبر دار   یول  ستین  یاز ین ــ
 که . یدون  یخونه باز بشه م

 و گفت:   دیخند ریام
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 اوه همون پسر خشنه ؟!  ــ

 قدم برداشت و گفت:  ریبا خنده بود سمت ام ختهی که آم  یبا تعجب مهران

 !؟یکرد یخواستگار  ای که از مان ینکنه تو همون هست  ــ

 وگفت:   دیکش ری ام یبه بازو یستبا خنده جواب مهران را داد . مهران د ریام

 ؟!  یاون کارو کن ی. چجور تونست یباحال   یلیپسر خ  ــ

 گرشا شد و گفت:  ظیمتوجه اخم غل ری کرد . ام یبا اخم به مهران نگاه م  گرشا

 .  الیخ  یب ــ

 گذرا به گرشا کرد وگفت:  ینگاه مهران

 ؟!  زیسر م  دیدعوتم کن نییخوا ینم ــ

 و گفت:  ستادیکنارش ا زی رفتند . مهران قبل از نشستن گرشا سر م  زیبه سمت م  یهمگ

شه ! در جا عمارتو با بلدزر   یم ی چ یدون یم چیپسر؟! اگه بابات سر برسه ه ی کن یم یدار  کاریچ ــ
 کنه . یرو سرت خراب م

وار   نی آتش ییخالصه کرد و به سمت مهران گلوله ا  نانهیخشمگ یخالصه حرفش را در نگاه  گرشا
 غضب گرشا شده بود به سکوت اکتفا کرد و دم نزد .  ریت  ریتاب کرد . مهران که در گپر

به بانک برود و از    ریداشت با ام   میشد و گرشا تصم یمشغول به کار  یاز خوردن صبحانه هر کس بعد
. بعد از انجام کارشان    زندیحسام بر  یتمام پولشان را به حساب قرض الحسنه بانک  یبانک  نیحواله ب

  زی ن مهرانکم داشت و  ونیلیبودند صد م ختهیکه به حساب ر یپول یبه سمت عمارت راه افتادند ول
  ریبه گرشا هشدار داده بود که ممکن است اس  زین دنی. قبل از کنار کش  دیکنار کش هیخودش را از قض

 حسام شود .  یهبردار کال

اسناد را   یبود که با چشمش تمام دهیرس  جهینت نیبه ا رای را قبول نکرده بود ز هیاصال قض زین  گرشا
  یآن شرکت ، قرار بود سهام یممکن نبود که حرف حسام را باور کند . از طرف ری و وزن کرده والغ دهید

 نوروز به نامشان شود .  دیع التی آن شرکت بعد از تعط
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وقت   ونی لیکردن آن صد م  دایپ یوچهار ساعت برا ستیشام جمع شده بودند . تنها ب  زیر مس همه
شر خر ها آدرس را از گرشا   زیو چهار ساعت مثل برق و باد گذشت و ن ستی مانده بود .آن ب یباق

  یمکه به دل گرشا هجوم آورده بود بند بند بدنش را   ییو دلشوره ا الیزنگ و یگرفته بودند . صدا
از   ییسالن که نما یقد یها شهیگرشا مخالفت کرد و از ش  یخانم به سمت در رفت ول دهیلرزاند . حم

زبانش بند آمد . با لکنت زبان   لیالله خانم و آقا اسماع دنیکرد و با د یساختمان داشت نگاه یورود
 : و بلند گفت  دیدو زی به سمت م

 . تروخدا . دییایبچه ها لطفا همراهم ب ــ

 کرد وگفت:  زیچشمانش را ر ریام

 ! ؟یزرد کرد  ینجور یدر بود کا ا یپشت یمگر ک ــ

 عرق صورتش را برده بود . نفس نفس زنان گفت:  یکه حساب  گرشا

 .  ستین  لیاالن وقت روبرو شدن با آقا اسماع یدم ول  ی م حیمرگ من واستون توض ــ

سمت در   هیبه همراه بق عیهمان پدرش است سر   لیاش افتاده بود آقا اسماع  یکه دوهزار  ریام
خانم اشاره زد که در را باز کند .   دهی و به حم   دیکش قیعم  یساختمان راه افتاد . نفس  یاضطرار  یخروج

 و الله خانم داخل آمدند . لی آقا اسماع

 خانم گفت:  دهیرو به حم  یعصب  یخانم با حال  لهال

 در رو ؟! یکن  یدم در . چرا باز نم یربعه مارو کاشت   هیچه وضعشه  نیا ــ

گاه به ستون کنار در زد  و   هیخانم که زرد کرده بود و نفسش رفته بود دستش را به نشانه تک دهیحم
 گفت: 

 . راستش آشپزخونه مشغول بودم . یچ ی. ه زهیچ ــ

 راه افتاد . یاضطرار  یبه سمت در خروج  دهیبه سمت اتاقشان رفتند و حم  لی خانم و آقا اسماع الله

 کرد و گفت:  یبه همگ یوقفه نگاه یبا کم   گرشا

 دونم چقدر موثر باشه . راستش ما ...  یدارم نم یفکر  هیمن  ــ
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 کرد و گفت:  ین یخانم ه دهیحم

 ذاره گرشا آقا .  یالله خانم زنده تون نم یوا ــ

 و گفت:   دیخند ریام

 . شونیدرست گفتن ا ــ

 زد و گفت:  نانی به نشانه اطم یبه حسام که دستان کوچک درسا را گرفته بود کرد و پلک  ینگاه  گرشا

در خونه هستن و ما   یشر خر ها جلو گهیساعت د میشه . کمتر از ن یم  میبر شی اگه طبق نقشه پ ــ
نه تنها حسام بلکه همه مون   میکارو نکن نیو اگه ا میپول دار ونیلیم شصدیش فمون ی قط و فقط تو کف

 .  میافت یبه دردسر م

 با استرس جلو آمد وگفت:  ریام

 ( ندارد ؟!ییا گهی) د یگید یراه  چیه ریام یمرگ ــ

  یاز شدت خستگ لی سرش را به چپ و راست کرد. الله خانم و آقا اسماع یبه نشانه نه با نگران  گرشا
 خوابشان برد . 

 

 *** 

 

  لی . آقا اسماع نندیتخت بنش یباعث شد هر دو صاف رو ل یزنگ تلفن گوش خراش آقا اسماع  یصدا
 با ترس و لرزش تلفن را دستش گرفت و وصل کرد . 

 بله؟! ــ

 ار شدن بود کرد و داد زد .که در حال مه  یبه آتش سوز  ینگاه نگهبان

 گرفته . ش ی انبار کارخونه آت دیآقا خودتون رو برسون ــ
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 !؟یچ ــ

اش آتش گرفته بود . زبانش بند آمد . الله خانم  هیشروع به لرزش کرد تمام سرما  لیآقا اسماع دستان
 را تکان داد . لی دست آقا اسماع یبا نگران 

 ! ؟یخوب زمیعز ــ

در چشمش تلو تلو   یشده بود و قطره اشک  رهیگوشه خ  کیشد . به  شتریب لیدستان آقا اسماع  لرزش
 . دیکش  ادی خورد . الله خانم با تمام توانش فر یم

 شده ؟! یچ ؟ی جان خوب  لیاسماع ــ

به سمت داخل    یالله خانم سرشان را با نگران غیج  یصدا دنیخانم و گرشا به محض شن دهیحم
 . گرشا با لکنت زبان گفت: عمارت چرخاندند 

 مامـ مامانم بود ؟! غیج یخـ خانم صدا دهیحمـ حم  ــ

. همان موقع در باز شد و   دیدو  لی خانم با دو به سمت اتاق مشترک الله خانم و آقا اسماع دهیحم
 گفت :   ییو با خشم کنترل شده ا عیشد . سر انیقالب در نما نیدر ب  لی چهره بر افروخته آقا اسماع

 . ادی نم ییجا چیله خانم هال ــ

  لی را از آقا اسماع نیچهره خشمگ  ن یخانم که تا به حال ا دهیخانم رد شد . حم  دهیاز کنار حم  عیسر و
 دستش زد وگفت :  ی بود دستش رو دهیند

 اوا خاک بر سرم . انگار مادرشون مرده بود . ــ

 .   دیجو  یکرده اش را م کوری مان یکرد و ناخن ها یخانم با استرس اتاقش را متر م  الله

 

 *** 

 

 هم گذاشت و گفت:  یرو یپلک  گرشا
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و طبق   رونیب  میر یافتاده باشه اومدن اون شر خر ها بدتره در خونمون . پس االن م یهر اتفاق  ــ
 . میر  یم شینقشه پ

عرق کرده در اتاق را    یآهسته و با دستان رینم راه افتادند . امبه سمت اتاق الله خا  مایوس  ریو ام  حسام
گذرا به کل اتاق کرد و به سمت اتاق لباس مشترکشان راه افتاد . بعد از کنار زدن رگال   یباز کرد و نگاه 
چشمش شروع به   یکه گرشا از آن دم زده بود جلو یگاو صندوق لی مارک آقا اسماع یکت وشلوار ها

کردنشان به لرزه   یاز دزد یکه حساب ریرمز را زد . ام  عی را کنار زد و سر ریحسام ام  کرد . ییخودنما
 افتاده بود گفت: 

 .  ستین یکار درست نیبه نظر من ا ــ

 مصمم چشمانش را درشت کرد وگفت:  حسام

  یاتاق واال من بدبخت م  نیاز ا می طالها ودالر ها رو ببر ن یا دیپسر ؟! ما با یعقلت رو از دست داد ــ
دم بعدا کد و رنگ و نوعشو از گرشا بپرسم و بخرم و بذارم سر   یافتم .قول م یقانون م ریشم و گ
 جاش . 

 سرش گذاشت و گفت:  یکناره گرفت و دستش را رو حسام

 افته . یامشب م یاتفاق بد هیکشه .  یبخدا سرم داره سوت م ــ

 که آغشته به ترس ودلهره بود گفت:   ییو صدا نانیو با اطم   ستادیا ری کنار ام مایس

عمارت کمکمون    نیافته . من با مهناز هم هماهنگ کردم بعد از فرار از ا ینم  یاتقاق چیامشب ه ــ
 کنه . یم

که گرشا   یمخمل  سهیرا داخل ک دادیکه به نظر کفاف م  یی طال سی پاکت دالر و چند سرو عیسر حسام
 از اتاق لباس راه افتادند . رونیو هر سه به سمت ب  ختیبه آن ها داده بود ر

 

 *** 
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 الله خانم به شدت پسش زد وگفت:  ی ول دیالله خانم پر یخانم جلو دهیحم

 شده .  یکارخونه چ نمیبرم بب   دی. با نمیبرو کنار بب ــ

 خانم با استرس و ترس گفت:  دهیحم

 . دینه خانم آقا گفتن نر  ــ

در گذاشت و در را باز کرد و چشمش در سه جفت چشم گره خورد .   رهیدستگ یخانم دستش را رو  الله
 وگفت:  دیدستانش را بر سرش کوب  ریام

 شد .  مونیگفتم خاک به سر یدید ــ

 و گفت:  از ته حنجره سر داد یغیو ج  دیکش  قیعم  یخانم نفس  الله

 ؟! دیهست یشما ک  ــ

 داد و گفت:  مایرا دست س سهیک  حسام

 فرار کن . عی سر مایس ــ

  زیو حسام ن  دیدو یرا دستش گرفت و به سمت در خروج سهیبود ک دهیمجالش را بر هیکه گر مایس
پناه برد . همان  واریو الله خانم به کنج د دیبر هم زدن فکرش دو یهمزمان به سمت الله خانم برا

شدت   شی ها هیگر دنیدو نی. ب دیکه در توانش بود دو ییتا جا مای. س دیموقع مش رجب سر رس
 وگفت:   گرفت

 دادم پولو .  یبهشون م  دیمن احمق با ــ

بودند  ستادهیکوچه که شر خر ها ا یکرد و به سمت انتها یرا نگاه  سهی. گرشا ک  دیبه گرشا رس  یوقت
 حسام را گرفت .  یو تمام چک ها وضمانت وسفته ها دیدو

  نیماش ریبود تا گرشا به آن ها برسد . همان موقع آژ ستادهیا یدر خروج   یپشت نرده ها مایس
به دستش زد .   یزن دست بند یکماندو سی پل یاو را ترساند .بر چشم به هم زدن یحساب   سیپل

 گفتن نداشت .   یبرا یز یشده بود و چ زبانش قفل
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 *** 

 

 خر گردن گرشا را محکم گرفت و گفت:  شر

 !؟یهست یجوجه فنج تو ک  ــ

 . دیدندان از درد غر ریاز ز گرشا

 ؟ گورت رو گم کن وبرو .  یخواست  ی. مگه پولت رو نم  وونی ولم کن ح ــ

داد   نیبه ماش یگاز  عیبه درخت سرپرتاب کرد و بعد از خوردن  یخر با لگد گرشا را به سمت درخت  شر
 . دیچ یو از آنجا فرار کرد . گرشا از درد به خودش پ 

کرد .    زیرا چند بار آنال دید شیکه روبرو یز یعمارت راه افتاد . چ یو به سمت ورود ستادیا یسخت به
باز    یفرستاده شدند . با دهان سیپل  نی چشمانش داخل ماش یدستبند زده از جلو مایوحسام و س ریام

زد و به  ادی گرشا و تشابهش با آن دو پسر فر دنی. الله به محض د ستیبه مادرش الله خانم نگر
 کرد گفت:  یلمس م هیکه جزء جزء صورت گرشا را با گر  یو در حال دیسمت گرشا دو

 باشه . امکان نداره گرشا .  یتو کس  نیامکان نداره ع  ــ

 را از دور گردنش باز کرد و با داد گفت:   دستان مادرش گرشا

 ؟!  یبازم کار خودت رو کرد ــ

 در حال رد و بدل انداخت .  ینگاه سیپل نی درشت به گرشا و ماش یخانم با چشمان الله

 گرشا ؟!  ی! تو ... تو کجا بود؟یچ ــ

  سی پل ریحرکت کرد و با آژ  سیپل  نیدستانش گرفت . ماش نی جدول نشست و سرش را ب یرو  گرشا
 و با داد رو به الله خانم گفت:  ستادیا عیاز نظرش محو شد . سر ری و ام مایچهره به اشک نشسته س

 ؟! یزنگ زد  سیمامان ؟! چرا به پل یکرد کاریتو چ ــ

 خانم جلو آمد و با تعجب و خشم گفت:  الله
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 ؟!  یشناخت یمگه تو اونا رو م نمی بب ــ

  یشده بود نگاه دهیدست گرشا خراش  یکه رو یآورد و به زخم  ن ییسرش را پا  جواب سکوت گرشا در
 کرد و آرام زمزمه کرد . 

 با ما ؟! یکرد کاریتو چ ــ

 انداخت و گفت:  ر یرا ز  سرش

 مامـ... ــ

برافروخته نشست و شروع به سوختن کرد . دستش  یدر آتش شیتمام نشده بود که گونه ها حرفش
 گفت:  هیبا گر ختهیآم یاد یله خانم با فرصورتش گذاشت . ال  یرا رو

 ؟! یکن یکه دزد میکم گذاشت یمگه ما واست چ ــ

جرئت نگاه کردن به چشمان مادرش را نداشت . الله خانم با ضعف   یکرد و حت  اریسوکت اخت  گرشا
 بزرگشان کنار فواره آب نشست . گرشا نگران جلو رفت:  اطی کوچک ح دانیجدول م  یرو

 مامان . ــ

 توقف باال آورد و با ضجه داد زد . یخانم دستش را به معنا الله

 .  یهم گذشت یلیگرشا . خ یاز حدت گذشت  گهی. تو د ای جلو ن ــ

شماره   دنیبه محض د  دهیخانم بود شروع به زنگ خوردن کرد و حم دهیالله خانم که دست حم  تلفن
 زد رفت و گفت:   یناشناس به سمت الله خانم که ضجه م

 تماس گرفتن .  یخانم فکر کنم از کالنتر  ــ

 خانم بغضش را فرو داد و تلفن را دستش گرفت و وصل کرد . الله

 بله ؟! ــ

 کرده بود انداخت وگفت:  ریکه دستگ یبه دزدان ینگاه یثاق یسروان م جناب
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  ای دیاریم  فی. خودتون تشر دیکن تی شکا نیمجرم  نیا هیو عل  یکالنتر  نییایب  دیخانم احتشام با ــ
 ؟! لتونیوک

، با دلشوره به چشمان به خون نشسته پسرش   ستادیو ا  دیاشکش کش یرو یخانم دست محکم  الله
 چشم دوخت وگفت: 

 االن . نی. هم امی. االن هم م امیجناب سروان خودم م ــ

 وملتمسانه گفت:   دیبه محض قطع کردن تماس مادرش به سمتش پر  گرشا

 کارو تو رو خدا .  نیمامان نکن ا ــ

 تفاوت رو به مش رجب کرد وگفت:   یخانم ب الله

 .  اریرو ب  نمیماش ــ

 داد و گفت:  رونیو نفسش را محکم ب دیپاشنه پا چرخ یرو  گرشا

 شه . ی نم نتی مامان ماش ــ

 زده بود داد زد . یالیخیکه خودش را به ب   یکرد و با تعجب در حال زیخانم چشمانش را ر الله

 .  اریرو ب نمی مش رجب ماش ــ

 را باال برد .  شیمتقابال دو برابر مادرش صدا گرشا

 شه .  ینم یعنیشه  ینم  نتیگم ماش یم ــ

 را در دستش جا به جا کرد و گفت:   فشی خانم ک الله

 .  یکن یم مونمیکه مادرتم پش نی از ا یگرشا واقعا دار  ی ول یکرد کاری چ نمیبا ماش دمیمن هنوز ند ــ

 آمد گفت:  یکه به زور از ته چاه در م ییشد و از صدا رهی خ ییغمزده به گوشه ا گرشا

 مامان . ــ



 را سرد بنوش   تییچا

340 
 

که ظاهرا سالم بود به راه افتاد و   نشیبه سمت ماش  را زد . موتیرفت و ر نگیخانم به سمت پارک  الله
در را بست و با   عیبه دماغش خورد . سر یخون وتعفن بد یدر را باز کرد به محض باز شدن در بو

 زانو زد وگفت:  شی پا ی. ملتمسانه روبرو  دیو گرشا دو  رونی غضبناک به سمت ب یحالت

 ؟! ی؟ نکنه قتل کرد  یکرد کار ی تو رو خدا بگو چ ــ

بود . دستان   دهیکرد بر یباورش نم یکه کس ی حاتی مادرش زانو زد . نفسش از توض  یروبرو  گرشا
 مشت شده مادرش را گرفت و با غم گفت: 

 .  یکن یبگم باور نم  یمامان من هرچ ــ

 لونینا؟ اون  نمی تو ماش هیلجن و خون وتعفن چ یدم باور کنم . فقط .... فقط اون بو  یقول م ــ
 ؟!  هیچ  یخون یها

 ولو شد .  نیزم ی. زخم دست گرشا را نشانش داد و با ضجه رو د یهق امانش را بر هق

 ؟! هیچ نیا ــ

  نیجلوه دهد . صورت الله خانم را ب  یکرد خودش را عاد یسع یدر چشمانش غوطه ور بود ول  اشک
 حصار دستان پهنش گرفت و گفت: 

 . ینگ  یز یبه بابا چ یقول بد دیامروز نه . فردا ، تو هم با یدم بهت همه رو بگم ول  یقول م ــ

 گریبود و د  دهیپر یحساب  دهی که د یبود و رنگش از ضرر  ستادهیکه پشت سر گرشا ا لی اسماع آقا
 را نداشت گفت:  یتحمل درد

 بهم نگه ؟! ویچ ــ

ال جان دادن بود باالخره راهش را  که گوشه چشمش در ح  یهم گذاشت و اشک یپلکش را رو گرشا
در کار بود و نه هق  یینه ضجه ا گریاشک گرشا ساکت شد . د دنیکرد . الله خانم به محض د دایپ

 گفت:  یکرد خونسرد باشد . با نگران  یکرد و سع  لی و رو به آقا اسماع ستادی. ا یهق

 شده بود ؟!  ی. چ زمیعز دهیرنگت پر ــ
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  یپرت کرد . همان موقع آسمان غرش ب  ییسر دستش را باز کرد و به گوشه ا ی دکمه ها لی اسماع آقا
کرد خودش را خنک کند   یاز جدول ها پناه برد . با باد زدن خودش سع ییکرد . به گوشه ا ییرحمانه ا

 حرفش را شمرده شمرده گفت:  یشد . رو به الله خانم کرد و با خونسرد ینم  یول

 ؟! یکن  ین پنهون مرو از م یالله چ ــ

 و دخالت کرد . ستادیا گرشا

 گم . یبابا من بهت م  ــ

کرد   یکه به گرشا نگاه م یو با اخم در حال ستادیگرشا ا  یجلو عی کرد و سر زیخانم چشمانش را ر الله
 گفت: 

 شده بود .  ی؟! چ ی تو نگفت  زمیعز یول ــ

که اشک بر    یو در حال دیکش قیعم  یرا باز کرد و نفس   راهنشیپ یاز دکمه ها یک ی لی اسماع آقا
 شد و آرام زمزمه کرد . رهیالله خانم خ یچشمانش نشسته بود به کفش ها

  نیاز دسترنج ا یمیسوخت . ن  شونیمیبودم ن  دهیکه خر ی اندازه پنج سال عقب افتادم . محصوالت ــ
 گرفت .  شیکه جون و مرگ کندم از بخش شرکت فروزان سوخت . تمام پروژه آت یهمه سال

را پر کرد . صورتش را کج کرد تا الله خانم عشقش و گرشا   شیگونه ها هیمکث کرد و گر یکم
 محزون ادامه داد . ی زار و دل   ی. با حالت نندیفرزندش اشکش را نب 

 رفت . گ  شینابودم کرد الله . پروژه پنج ساله ام آت ــ

 هق هق مردانه اش گفت:  نیو ب دیو به سمت گرشا رفت . محکم به آغوشش کش ستادیا

نگه داشتنش   یکه برا یی. پروژه ا یکه واسش جون کند ییگرفت . پروژه ا ش ی بابا پروژه ات آت ــ
 گرفت . شی آت یدیجنگ

دست و پنجه   شانیقدم  کی یبود . ورشکستک دهیامانش را بر یدر بهت فرو رفته بود . اشک ول  گرشا
 نجات کارخانه بود .   ی پروژه فروزان برا دشانیکرد و تنها ام  ینرم م
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نشست و   نیزم  یبدنش رو کی ستریکه به مغزش وارد شده بود با لرزش ه ی خانم از شک دوم الله
پنجاه   دیبا رای بود . ز زیاز دست دادن همه چ یپروژه به معنا نیشروع به ضجه زدن کرد . شکست ا

 زدند . یم بشانیدرصد از سهم شرکت را به نام رق 

که در چهره   یشد و با غم  رهیاز گرشا جدا شد و به چشمان بر خون نشسته پسرش خ  لی اسماع آقا
 زد گفت:  یاش موج م

 بابا ؟!  یکنارم  ــ

 زد و مصمم گفت:  یپلک  گرشا

  میریگ یکه م  یرو با زمان  زی. ما همه چ میری گ یتا ته عمرم کنارتم بابا . ما پروژه فروزان رو پس م ــ
 .  میکن یدرست م

فشار و قند خونش افتاد و تعادلش را از دست داد . گرشا مانع از افتادنش شد و رو به  لی اسماع آقا
 الله خانم داد زد .

 کمک .   ایمامان ب ــ

و به   ستادی کردن پسرش را به فردا موکول کند وا میج نی با خودش کنار آمد تا س  یخانم به سخت الله
 تر از جانش را به اتاق مشترکشان برد .  زی کمکش همسر عز

 بود .  یهمگ یبرا  ی سخت یل یخ شب

غربت بر   یهوا و سرد یاش تازه شروع شده بود . آرام آرام سرما یاهینشان دادن س یبرا شب
عذاب  یرک یج  ریج  یانند نشسته بود و صداکه مجبور بودند بم یاستخوان هر سه شان در سلول ها

 کرد .  یم انی گذر لحظه ها را نما شانیآور برا

گرفته بود و  فشینشسته بود ودستان مردانه اش را در دستان ظر  لیسر آقا اسماع یخانم باال الله
به   ی شد و الله خانم با مهربان یو خواب زده م   دیپر یکه از خواب م ی. هر از گاه ختی ر یاشک م

 کرد . یآرامش دعوتش م

دستش گذاشته   یداده بود و سرش را رو هیپنجره تک  یغمزده کنار پنجره دستش را به گوشه  گرشا
که در آن فرو   ییتواند از مخمصه ا یچطور م نکهیگذشت فکر کرد . به ا یکه به سخت یبود و به روز 
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مجبور   لیسماعکه آقا ا ییکه قرار است به الله خانم بدهد . به فردا  یحیکند . به  توض دایرفته نجات پ 
در   یچه جواب نکهیدهد . به ا تی رضا  ایکند   تیشکا ای  ش یاست به دادگاه برود تا از دست همزاد ها

را گوش نداده بود و باز   یمهران و مان یکه حرف ها نیپدرش دارد که بدهد . به ا یها ادی قبال فر
آشکار شود و  زیکه اگر همه چ نیدردسر ساخته بود . به ا شیهمزاد ها زی ن  نباریخودش و ا یبرا

افتد . به درسا فکر کرد . به فرزند همزادش که  یبه زندان م  زیقرار باشد اجرا شود خودش ن یجرم
گذرا به   ینگاه  میاز خاطرش رفته بود که او االن در اتاقش هست . ن  یتختش خواب بود و حت یرو

 صورت معصوم درسا کرد و زمزمه کرد . 

 بدم .  لیبه الله خانم و آقا اسماع  یتونم جواب درست درمون   ینم یفردا اگه کنارم نباش  ــ

 خوابش برد ...  نیزم ی کنار پنجره رو همانجا

 *** 

 

که   ییاتاق و هرجا سینبود . به سمت سرو ی چشم باز کرد با چشم به دنبال درسا گشت ول یوقت
 نکرد .  ش ی دایپ یول  دیداد سرک کش یحتمالش را ما

  یم لیرا م شانینشسته بودند و هر کدام در فکر خودشان قهوه ها زی سر م لی خانم و آقا اسماع الله
که عروسکش دستش  یزبان از فکر درشان آورد . درسا در حال   نیری ش ییدختر بچه ا یکردند . صدا

 فت: کرد وگ  یبود جلو رفت وبه الله خانم نگاه

 خانم .  ــ

با   ختهیآم ی نگاه لی . آقا اسماع دی پر  شیدرسا قهوه در گلو دنیخانم از فکر در آمد و به محض د الله
 ترس وتعجب به درسا کرد و گفت: 

 بچه کجا بود الله ؟!  نیا ــ

 یدرسا زانو زد و موها یو جلو  ستادیبه لب داشت ا ظ یغل یکه لبخند  یخانم متعجب در حال الله
 دستانش لمس کرد و گفت:  نیرنگش را ب  ییطال

 چه خوشگله . لی خانوم کوچولو ؟! نگاش کن اسماع ی؟ کجا بود هیاسمت چ ــ
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و با کمال تعجب درسا را درست   ی رفت . سالن غذا خور   دیرس  یکه به ذهنش م ییجا نی به آخر  گرشا
 را باال برد .   شیفرو داد و صدا ی. آب دهانش را به سخت  دیالله خانم د یروبرو

 ؟!!  یکن یدرسا تو اونجا چکار م ــ

و با  ذوق   دی کردند . درسا به سمت گرشا دو یپسرشان نگاه یو الله خانم به سمت صدا لی اسماع آقا
 زد .  ادیفر

 عمو .  ــ

 و زمزمه کرد .  ستادیاقابل کنترل شده بود  ریبا لرزش دستش که از شب قبل غ لی اسماع آقا

 عمو ؟! ــ

 و گفت:  دیدو لیکه به دستش بود به سمت آقا اسماع ی میس ی خانم با تلفن ب  دهیموقع حم همان

 اقا ! ــ

 هوا به نشانه توقف باال آورد و بلند رو به گرشا گفت:  یرا رو دستش

 گرشا ؟! هیبچه ک نیا ــ

لرزش دستانش نداشت بلند تر   یرو  یهجوم آورده بود و کنترل  ادیکه گرما به بدنش از فشار ز یحال  در
 زد .  ادیاز دفعه اول فر

 ؟! هیک ــ

 و گفت:  دیحرفشان پر نی خانم ب دهیحم

 باهاتون صحبت کنن .  دیگن با یپشت خطه . م یآقا از کالنتر  ــ

نشست و سرش را گرفت و دستش را به  یناهار خور  زی م یسلطنت  یتک صندل یرو لی اسماع آقا
  یکدام نتوانستند کار  چیه یبا چشم به گرشا اشاره زد ول  یسمت تلفن دراز کرد . الله خانم با نگران

 کرد وگفت:  ک یتلفن را به گوشش نزد لیکنند . آقا اسماع

 بله ؟ ــ
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 ... ــ

 ؟! یدزد یچ ــ

به او  دنیخاطر بخش  نانیاطم یاز حد همسرش شده بود برا  شیخانم که متوجه لرزش دست ب  الله
 دیکش رونی با خشم دستش را از دست الله خانم ب لیآقا اسماع  یدستش گذاشت ول  یدستش را رو

افتاد و تلفن را قطع   نییپا  یناهار خور   زیم یاز رو شتریآهسته آهسته با لرزش ب  لی.دست آقا اسماع 
 . ستادی. ا کرد

  زیم  یلحظه ممکن بود خشمش فوران کند و همه جا را به آتش بکشد . تلفن را با لرزش دست رو هر
 گذاشت و گفت: 

 . دیرو بد حاتتونیبعد از اومدنم از دادگاه توض  دیهر کدومتون با ــ

 و ملتمسانه گفت:  دیپدرش پر  یروبرو  گرشا

 ه . بابا تو رو خدا نرو دادگاه . بذار مامان بر ــ

 دخالت کرد وگفت:  زی خانم ن الله

 من برم بهتره . زمی آره عز ــ

 را باال برد .  شیخالف ظاهر آرامش صدا بر

 ؟!  دیکن یاز من پنهون م دیرو دار یچ ــ

 با لرزش صدا گفت:  ختهیآم ادی که منتظرش بود را دادند . با فر ی دو با سکوت جواب  هر

 دادگاه . نیی ا یجفتتون با من م ــ

 زد .  ادیبه سمت سالن رفت و فر ل یالله خانم به لرزش افتاد . آقا اسماع  دستان

 االن . نیهم ــ

 وگفت:  دیبه سمت الله خانم دو  گرشا
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 مامان تو رو خدا .  ــ

 خانم با خشم از کنار گرشا رد شد .  الله

 انداخت.  نی ان در گوشش طنمهر یپر از انرژ  یشماره مهران را گرفت . بعد از دو بوق صدا عیسر گرشا

 جانم ؟  ــ

 کرد گفت :  یکه پالتو اش را بر تن م  یحال  در

 احکام تهران بزرگ . تو رو خدا .  یدادگاه اجرا ایداداش پاشو ب  ــ

 و به سمت پالتو اش رفت وگفت:  ستادیا یصندل  یاز رو عیسر مهران

 ؟! ید یروز ع یکرد کاریچ ــ

 .  یجمع و جور کن  نیجسدم رو از زم  یبتون  ایرو بفهمه . ب  هیهر آن ممکنه تمام قض لی آقا اسماع ــ

 مشکوکانه گفت:   مهران

 !؟ییا هیچه قض ــ

 الله خانم .  یبه اون پسره و تمام طالها و دالر ها  ونیلی، دادن صد م ی، دزد تیسا ــ

 کاناپه اتاقش وا رفت وگفت:  یرو مهران

 احمق ؟! یاز کجا کرد  ی. تازه ... دزد یداد یمن گفتم پولش نده رفت ؟یقاحم نقدر ی؟! تو چرا ا یچ ــ

 مهران داغونم زود خودت رو برسون .  ــ

 باشه . باشه اومدم .  ــ

 

 *** 
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احکام شهر راه افتادند . نه  ینشست و به سمت دادگاه اجرا نیدر ماش  لیبا دلهره کنار آقا اسماع  گرشا
عاقش کند    زی ن یاز فرزند لیبکند بلکه ممکن بود آقا اسماع  شیهمزاد ها یبرا ی توانست کار  یتنها نم

. 

  یم یافتضاح  یل یخ یها جهی به نت  یول دیچ یرا در ذهنش کنار هم م  یاحتمال یها هیفرض یتمام
پرت کند کمتر   نییپا نیخودش را از ماشرا باز کند و  نی . با خودش فکر کرد که اگر در ماش دیرس
 که بخواهد به آن دادگاه برود .   نیتا ا ندیب  یم بیآس

  ییبال ایو امروز صبح وآن همه اتفاق شوم  شبیبعد از د ل یکرد که حتما آقا اسماع  یخودش فکر م با
 آورد . یسر او م ییبال ایسر خودش 

و دستان عرق کرده اش را در   دی کوب  یم  نیکفپوش ماش یرا رو  شیمدام از دلشوره پا زی خانم ن الله
 کرد .  یکرد و پس از آن باز م یهم قالب م

 پر از بغض گفت:  ییرو به حسام کرد و با صدا ریام

 .  رهیگ یبخدا گالره ازم طالق م ــ

 دستانش گرفت و فشرد . نی سرش را ب حسام

 ؟!  ریدخترمو چکار کنم ام ــ

 با ضجه گفت:  ریام

 ده تو خونه اش .  ی کردم . آقا جونم راهم نم یغلط کردم دزد ــ

به دستانش زد و همراه خودش   یو دستبند ستندیموقع در باز شد و سرباز مجبورشان کرد با همان
 برد .   نیکشان کشان به سمت ماش

 

 *** 
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 شد . س یپل  نیبا ضجه و التماس سوار ماش  مایس

در حال ضجه زدن و التماس کردن بود که  مایبه سمت دادگاه شهر راه افتادند . س  سیپل  یخودرو دو
  نیکه به ماش یبلند یشاس نیکرد . ماش یاش بر خورد بد یی روبرو نیبا ماش   سی پل  نیماش کدفعهی
  هوشیب  سیبود و پالکش آغشته به گل بود . راننده پل  یتمام دود شیها شهیخورده بود ش   شیپل

دستبند   سی و بعد از زد و خورد با پل دندیپر رونی ب  کلیه یرنگ دو مرد قو اهیس  نیبود . از ماش  شده
.   دیمنتظرش است دو یدانست چه کس یکه حال م نیبه سمت ماش  مایرا باز کردند و س  مایدست س

 ت: و گف  دیبا ضجه مهناز را به آغوش کش

 افتادم . یمن تو دردسر بد ــ

 را صاف کرد و گفت:   شیصدا  مهناز

 . من هم اومدم از دردسر نجاتت بدم .  زمی دونم عز یم ــ

  مایبه سمت جهت مخالف راه افتادند . مهناز محکم دستان س عیسر شیها گاردیاز سوار شدن باد بعد
 به لرزه افتاده بود را در دستانش گرفت وگفت:  یکه حساب 

 بابا دختر خوب تموم شد .  یا ــ

 . مهناز دل نگران زمزمه کرد . دیزد و مهناز را به اغوش کش هیگر ری ز مایس

 جونم .تموم شد .   قیتموم شد رف ــ

 

 *** 

 

 . به همراه الله خانم و گرشا داخل رفتند و منتظر آمدن مجرمان شدند  لی اسماع آقا

او را تکان دهد وبه او   یداشت کس ازیدستش گرفت . ن نیهم فشرد و سرش را ب یرا رو  چشمانش
 . ی شد  داریکابوس ب نیها خواب بوده و تو باالخره از ا نیهمه ا دیبگو
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آقا   یروبرو  شی. حال همزاد ها  ستادیبه محض باز شدن در دادگاه لبش را به دندان گرفت و ا  گرشا
  ایاز احواالتشان جو یآن ها ساموئل حضور نداشت که او هم تلفن  نیدند  فقط ببو ستادهیا لیاسماع

 شده بود .

پسر خودش   هیدو پسر شب قایدق  دنیچشمانش را آهسته آهسته باال آورد و به محض د لی اسماع آقا
آورد . همه جا در نظر   شانیرا برا یموسو  مایزبانش به لکنت افتاد همان موقع سرباز خبر فرار کردن س

  یجنون وارانه سر داد . قاض ییخنده ا دندیلرز یم کی ستریتار شده  بود دستانش ه لی آقا اسماع
 زد وگفت:  زی م یاش را رو یرسا چکش چوب  ییمعترضانه با صدا

 .  دیزن ینظم دادگاه رو بهم م دیدار  دیاشآقا ساکت ب  ــ

  لیهمزادان پسرش و پسرش و آقا اسماع نیبه بهت فرو رفته بود و نگاهش را ب   یحساب زی خانم ن الله
همه تشابه چهره را متوجه بشود  نیا لیبرسد و دل ییا جهیبه نت  دیدر رد و بدل گذاشته بود تا شا

 کمرش نشسته بود .  یمهره ها  یکرد و عرق رو ی.دستانش گز گز م 

  نیزم یرو  لی. آقا اسماع  دیسر رس زیانداخته بود همان موقع در باز شد و مهران ن  ری سرش را ز گرشا
 زد .  ادیو بلند فر  دیآوار شد . گرشا با ترس به سمت پدرش دو

 بابا .  ــ

زد و   یم  یطلب آمدن اورژانس را داشت . نبضش به کند یدادگاه به هم خورده بود و قاض نظم
 ... چیه گر یآمد ود یآمبوالنس م  یدر رد و بدل بود .صدا ینفسش به سخت

 

 

 

 

 

 دهم فصل
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بود و پس از گذشتن دو هفته هنوز قصد  دهیبه پدرش که آرام خواب  شهیش نی از ب  قیعم  ینگاه  گرشا
  انینما یو چروک ها  نیبه چ یا پاک کرد . گرشا نگاه شدن را نداشت کرد . الله خانم اشکش ر  داریب

 خش دار گفت:   ییصورت مادرش کرد و با صدا یشده رو

 .  یشد ری پ یمامان از بس غصه خورد ــ

نشست . با    یصندل یبه چشمان گرشا نگاه کرد و رو  زیت  یاز اشک با نگاه یی هاله ا نیخانم ب الله
 جان گفت:  یب  ییضجه ها

 افتاد و منم دق کردم . مارستانی. آخرش پدرت تو ب یکرد رمونیتو پ ــ

که اشک صورت برف مانندش را پر کرده بود چشمانش را از الله   یمادرش زانو زد و در حال  یپا یروبرو
 و گفت:  دیخانم دزد

 غلط کردم .  ــ

 .  دیکش ادیو با ضجه فر ستادیخانم ا الله

 شه . یمن شوهر نم یتو برا یغلط کردن ها ــ

سوزش   دیشا  ختیر  یحرکت فقط اشک م  یپهن گرشا کرد و گرشا ب ی نهیبه مشت زدن بر س شروع
 قلبش تمام شود .

بخشمت   یشه . من نم ینم  داریب گهی. بابات د یهست دنشی. تو عامل خواب یتو پدرت رو دق داد ــ
 بخشمت .  یوقت نم چیگرشا .ه

داشتند به  ازین  شانیمدت هردو  نیا دی. شا دیدستان مادرش را گرفت و او را به آغوش کش محکم
 کرد . یبا مادرش درد ودل م دهیبر دهیزد و بر یباشد . ضجه م گریکه مکمل درد هم د یآغوش

  شیزیخواستم بابا چ یخواستم بابا اونجا بخوابه . نم  یخواستم ... نم یمامان ... مامان من نم ــ
 . ادیداشتن و دارن . اون هم ز  ازیه .اونا به کمک ن بش

 وارانه به سمتش گرفت وگفت:  دیخانم با شدت گرشا را پس زد و با انگشت اشاره تهد الله
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رم گم   یرم گرشا . م  یکنم و م یبه قران ولت م یکن  تیاتفاق حما  نیا یاز مصوب ها گهیبار د هی ــ
 شم .  یوگور م

که گذشت   یفرود آمد  . کم واریکنان کنار د هید از کنارش رد شد . گرشا گرکه به گرشا ز ییتنه ا وبا
 وقت کنار پدرش برود .   یاندک یو از پرستار خواست که اجازه دهد برا  ستادیا

که  لی قرمز کنار آقا اسماع یو مخصوص داخل رفت . با چشمان لهیاستر یلباس ها دنیاز پوش  بعد
تن پوشش وصل   یبه بدن ب میلوله بزرگ به دهانش و دستگاه تنفس به دماغش و چند س کیحال 

 فرود آمد و دستان سرم زده پدرش را در مشتش گرفت .  یصندل  ی. با حال زار رو ستیبود نگر

 بابا .  ــ

 و توانش تمام شود .  ردیکلمه باعث شد که ضجه اش شدت بگ  نیهم

 .  دیبه اشکش کش ی کردن آرام شد و دست هیگر یاز کم بعد

 آخه ؟! یبر  ییخوا   ی. کجا م یبابا تو قهرمان بد اخالق من ــ

انداخته بود و   نیبه ضربان قلبش وصل شده در فضا طن  میکه مستق یدستگاه نگید نگید یصدا
 ساخت . یگرشا م یصدایب یها هیگر  نیب ی نیغمگ یسمفون 

 .  ستی شدنت ن داریبه ب یدیام گهیگن د  ی. م یبر  ییخوا  یگن م  یم نایبابا ا ــ

. پدرش سمبل ستون خانه شان با   دیکش شیرا خم کرد و دستش را محکم به اشک ها  سرش
 دیقطع ام تشیاز بهبود وضع مارستان یبود و دکتران ب  دهیخواب شی جان روبرو  یبسته و ب یچشمان

 کرده بودند . با ضجه ادامه داد . 

.   انیکنار ب   زیتونن با همه چ یبد اخالقم م  یشو و نشونشون بده قهرمان ها  ردایشو . ب  داریبابا ب ــ
تونه از خودش دفاع   ینم یاراده اس و حت یپسرت ب  یگفت ی. مگه نم فهیپسرت ضع یگفت یمگه نم

دم آدم   ی. به خاطر من پاشو بابا جونم . بخاطر من پاشو و بجنگ . قول م ینبود فیکنه . بابا تو  ضع
 دم مثل آدم لباس بپوشم .  ی. قول م ییخوا  یبشم که تو م یدم پسر  یبشم بابا . قول م 

  ری که پدرش دوست داشت از ز یی بود آن هم درست همانگونه ا  یمشک یلباسش که کت و شلوار  به
 گفت:  هیخش دار وآغشته به گر ییبا صدااش اشاره زد و  لهیریلباس است
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 .  یست یگوشمو بگو تو آدم بشو ن ری . آدم شدم بابا . فقط تو پاشو . فقط پاشو بزن ز نی بب ــ

چکه چکه    شی. اشک ها دیخش دار کش یجان پدرش گذاشت و نفس  یدستان ب یرا رو دستانش
 و گفت:  دیاش را باال کش ی نی. ب  ختی انگشتان پدرش ر یرو

  یخواد کنارم باشه . بابا نم ینم گهیالله . مامان هم د  یهمه باهام دشمن شدن . حت رونیباون  ــ
 . غلط کردم .  امیتونم با نبودنت کنار ب 

 کرد .  یبه لرزه افتاده بود و مدام زمزمه م کیستر ی شدت گرفت . دستانش ه شیها ضجه

 غلط کردم . پاشو .  ــ

 فیضع یی رفت و با صدا کینزد دیغلت  یکه تحملش تمام شده بود و اشک در چشمانش م  پرستار
 گفت: 

 آقا وقت مالقات تمام شد .  ــ

تخت   یجان رو   یزرد و ب ییتار و بر اشک نشسته به پدرش که با چهره ا ییو از حاله ا ستادیا گرشا
قطره اشکش را به   نیآخر ختنی ر زد و اجازه فرو  یکرد . پلک یزخم بستر گرفته بود نگاه مارستانیب

 خودش داد .

بود بر نظرش نقش بست . مهران سرش را به   نیآمد ، چهره مهران که آشفته و غمگ رونی اتاق که ب از
 .   ستیبر بدنش نمانده بود نگر  یجان   گریوزن کم کرده بود و د  یداد و به گرشا که حساب هیتک  وارید

ماسک صورتش را داخل سطل زباله انداخت و به کنج  آهسته به سمت مهران حرکت کرد و  آهسته
چشمانش گذاشت و از ته دل  یسر خورد . دستانش را جلو  نیزم یرو واریپناه برد و آرام کنار د وارید

 .   دیلرز شیکرد و شانه ها هیمردانه گر

که از ته   ییباز کرد . آرام و با صدا شیشد و آغوش برادرانه اش را برا ن یدر کنارش پهن بر زم مهران
 کرد .  یآمد زمزمه م یچاه در م

 . ادی شه . عمو از پسش بر م یخوب م ــ

 امانش زمزمه کرد .  یب یها هیگر  ن یدستانش را مشت کرده باال آورد و به کمرش گذاشت و ب گرشا
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  یوقت خودمو نم چیز انداختم . اگه بره . اگه تنهام بذاره هرو نیمن کردم . مهران من بابامو به ا ــ
 بخشم .

 گفت:  یو با اخم و تند  ستدیپهن گرشا را گرفت و وادارش کرد با یبازو ری فاصله گرفت و ز ی کم مهران

 جا .  چی. ه رهی نم ییجا  چی. عمو ه یحرفا بزن  نیاز ا نمینب  سیه ــ

زد که   یپلک  دنیخاطر بخش نانی اطم یبرا  زیبه چشمان پر از اشک مهران چشم دوخت و او ن   گرشا
 شد .  مارستانیب یها کیزاللش بر کف سرام یاشک ها ختنیباعث فرو ر

 

 *** 

 

به مدارک  و  دینوش  یکه قهوه اش را م  ینشست و لم داد . در حال نمنیکاناپه سالن نش یخانم رو الله
  یمرد عملش را م یکرده بود ول دایجبران ضرر پ یمناسب برا یکرد . راه حل   یاسناد شرکت نگاه م
بود  رده که ک یشدن از سکته مغز  داریرفته بود و قصد ب وی یس یکه به س  لی خواست . آقا اسماع
نفر   کینجات دادن شرکت انجام دهد .فقط  یبرا یتوانست کار  یدست تنها نم  زی نداشت و خودش ن
 ه ...مانده بود آن هم ک

نبود جز تک   یبلند کس  یپاها نیچشمانش سرش را باال آورد صاحب ا یجفت پا جلو کی دنید با
کاناپه رها کرد و از کنار   یانداخت و اسناد را رو زی م یرا از چشمانش بر داشت و رو نکشیفرزندش ، ع 

 گرشا رد شد . 

بردارد .  یقدم از قدم  یدست الله خانم را گرفت و نگذاشت حت عی سر یل یخ یعکس العمل  یط  گرشا
 . ستادیا شی روبرو

 مامان . دهی وقت حرف زدن رس  ــ

 : د یپر از خشم به چشمان گرشا کرد و غر یبه دستش و نگاه  یخانم نگاه الله

 دستت رو بکش.  ــ
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 کشان کشان مادرش را به اتاقش برد و در را قفل کرد .  گرشا

 .  دیمامان . با یگوش بد دیاز دستم . امروز با یکن یفرار م یدار سه هفته اس  ــ

 را محکم با دستانش گرفت و گفت:  شی تختش نشست و در گوش ها یخانم رو الله

 خوام گوش کنم .  یرو نم یز یچ چیمن ه ــ

الله خانم را گرفت و   فیکه در چشمانش غوطه ور بود دستان ظر  یکنار مادرش نشست و با غم گرشا
 از در گوشش برداشت و گفت: 

کنم و االن  ی من از درسا نگهدار  ینذاشت یکشن . تو حت  یمامان اون پسرا دارن تو زندون عذاب م ــ
  یستیحاضر ن  ی که حت یکن  یم کاری چ  ی. تو دار  ستیانصاف ن نیمهران مونده . ا شیسه هفته اس پ

 ؟؟! یکلمه هم گوش کن  کی

 چشمانش گفت:  یبارش بهار   نیچشمانش اجازه بارش داد و ب به

 . زویگرشا . همه چ یخراب کرد  زویتو همه چ ــ

 هم فشرد و گفت:  یرا رو  چشمانش

  ستنین ی بد یآدما مای وس ریساده شروع شد . حسام و ام ینترنتیا یدوست هی از  زیمامان همه چ ــ
بده بخاطر من . بخاطر پسرت در   یگ یکه م یر یام نی. ا یشناس یساموئلو نم   یبخدا . تو ... تو حت 

کرد که از خونه    یبده التماس م  یگ  ی. حسام که م ایمان یکه ازدواج کرده بود رفت خواستگار   یحال
پا کنه . همه  و شر به نتشونی بابا بب دمیترس یلیاون شر خر ها در خونه بودن . خ یول  مینکن یدزد

.   یرحم  ی زندان مامانم . اونم با ب   ی. که تو اونو انداخت  افتهیهدف بود حسام به زندان ن هیهم واسه 
.   یسوزون  یبا هم م شکوتر وخ ی. تو دار  ستیفرار کرده و خبرش ن  سی شون از دست پل گهید یکی

اگه   یدون  یم چیدکتره ، ازدواج کرده . ه هی.  ریکه آبرو داره . اون پسره ام ستین  لیفقط آقا اسماع 
شه و   یم کاری ب  یدون یم چی؟! ه ادی م شیبه سر زندگ  یهمسرش مطلع بشن زندانه چ ای مادرش 

داره   ی. اون دختر بچه درسا . اون چه گناه یچیزنن . اون هم واسه ه یهزار تا حرف پشت سرش م
 یوقت یبچه تو پاره تنت رو ازت دور کنه ؟! اصال من رو . حاضر بود یکس یار مامان؟! تو خوش د

. مگه  یر ی گ یپدرش رو هم ازش م  یسالم بود ازت دور کنن ؟ اون دختر مادر که نداره . تو دار  شیش
کردم   یبد یل ی؟! آره کار خ ستین  تخارهاس چیحاجت ه  ریدر کار خ  نیبا بابا تو مغزم فرو نکرد شهیهم
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  انشیتونم ب ینم  یمونه من حت یافتخار کردن نم یکردم ، اونقدر زشت بوده کارم که جا یدازت دز
من   یدون  یبابا م یرو مسئول سکته مغز   مایرو هم بدون همونقدر که اون پسرا رو ، س   نیا یکنم ول

  افتهیزندان ب  دیکه با ی. در اصل کس  نهم هستم . پسرت هم هست . چون همه شون مخالف بود
رم   یبه حرفاشون م یاز دستشون . اگه گوش نکرد ینداد تیمن هستم نه اونا اگه تا آخر هفته رضا

  که راست راست ول بگردم و  امی عذاب وجدان کنار ب  نیتونم با ا یکنم . من نم یم  یخودمو معرف
وسط قراره تاوان پس بده منم نه  ن یا ی. اگه کس افتهیب مارستانی جرمم و نکشم و بابام هم رو تخت ب

دونم  یخوب م  نویمن دق کرد من ا ی. من نه به پدرم رحم کردم نه به دوستام . اون از غصه دزد هیبق
. 

 زد .   رونیو در اتاق را باز کرد و از اتاق ب  ستادیا

 

 *** 

 

و گل   ابانی نم باران و خ یبود بو  بهشتیارد یشگیافتاد . باز هم همان برنامه همسمت شهر راه  به
 کنند .  یم لی تبد بهجهنمی را به ارد بهشت یکه ارد ییشکوفه زده ا یها

 چرا ؟!  یدان یگذرند ، م یفصل ها نم نجایا

  نی سخت کم ییضد حمله ا یلحظه درنگ برا  کیدلت نشسته باشد و منتظر  یقدم کیغم  یوقت
 نخواهد بود .   دتیعا بهجهنم یجز ارد یز یپرکند . چ بهشتیکند . حال تمام سال را فصل ارد

  یکه دلخوش یکوچک یها زیچ نی خورده دارد ، هم سینم خاک خ  یکه باران دارد و بو یبهجهنمیارد
 کنند .    ی اش م یندارند جهنم 

 فقط آفتاب تابستان است که اسمش بد در رفته .  انیم نیا

را پر از   ابانی و تمام کوچه وخ دی ایوجب غم در دلت انبار شود آن وقت خود خدا هم ب کی ستیکاف
 .  ین یب  یکند تو فقط آتش سوزان جهنمش را م یعطر گل بهشت
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  زیآدرس را گم کرده بود . سارا ن  یبه تهران آمده بود و به سمت خانه گرشا راه افتاد ول  ساموئل
احتشام   یالیدر بزرگ و یقدم به قدم با او همسفر شده بود . جلو سشیهمراهش و دل نگران رئ

که   اداخل رفت و منتظر مادر گرش الیو زنگ را زد . بعد از باز کردن در توسط خدمتگذار و ستادیا
ند الله خانم  بتوا  دیبود و آمده بود تا شا  دهیرا فهم قیمدت از گرشا تمام حقا نی نامش الله بود شد . ا

 دهد .  تی را متقاعد کند تا از دست همه رضا

سرش را باال   شیتق تق کفش ها یصدا دنیخانم به سمت سالن آمد . ساموئل به محض شن  الله
 گفت:  یس ی و با زبان انگل ستادیالله خانم داد و ا لیمحو تحو یآورد و لبخند

 سالم . ــ

کرد و متقابال جواب سالمش را داد . ساموئل دستانش را در   زی صورت ساموئل را آنال  یخانم کم الله
 و گفت:  دیکه با عطر هل طعم دار شده بود را نوش ییاز چا یهم قالب کرد و کم

شما . آن هم  ش یبدونه آمدم تهران و پ یز ی اون که گرشا چ یراستش الله خانم من باز سر خود ب ــ
من  یکه گرشا برا ییهمزاد شروع شد و تا جا یدوقلو ها تی از سا زی. همه چ زی گفتن همه چ یبرا

 کرده )...(   فیتعر

 و گفت:  ستادیخانم ا الله

 .  دیساموئل حاال نوبت من رس یآقا دی حرف هاتون رو زد ــ

 سالن رفت و ادامه داد : یسمت پنجره قد به

  دیبه دست اومده . فکرش رو کن  لی ون دل خوردن اسماعها تمامش با خ ییدارا نیعمارت . ا نیا ــ
با جان پدر و مادرش   چیه یی . دارا رهی گ یم چهیها رو به باز ییدارا نیکه تمام ا دیدار ییبچه ا
 کنه .   یم  یشوخ

 که در چشمانش حلقه زده بود ادامه داد: یو با اشک دیکم جان کفشش چرخ یپاشنه ها  یدور رو کی

خوام فقط پاشه و به من    یها رو نم ییدارا نیکدوم از ا چی. من ه دهیتخت خواب یرو  لیاسماع ــ
پسر ها جون همسرم رو به خطر انداختن و دور موندنشون از گرشا   نی. ا زمی بگه خانومم . بگه عز

 وخانواده گرشا به نفع همه اس . 
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 و گفت:  ستادیا ساموئل

که االن   یاون دختر  دیدون یم چیچند تا خانواده ؟! ه ختنیبهم ر  متی؟ به ق یمتیآخه به چه ق ــ
داره و بچه طالقه و پدرش نگرانشه که باهاش تماس   ی احوال  ضی خبرن مادر بزرگ مر ی همه ازش ب

  وو همسرش االن ت ری مادر ام دیدون یم چیکنه مسافرت هست ؟! ه  یم الیکه خ ی نگرفته ، در صورت
 . اون هم بخاطر گرشا .   رهیطالق بگ ری خواد از ام یان ؟ گالره م یتیچه وضع

 کرد .   زیخانم جلوتر رفت و چشمانش را ر الله

عامل   دیدون یم ی؟! چرا وقت دید یهم ضرر داشته چرا ادامه م یچقدر برا تونی آشنا نیا دین یب یم ــ
 ؟! دیمون یکنار هم م دیضرر هم هست

 قدم برداشت و حال به اندازه ده سانت با الله خانم فاصله داشت . کی موئلسا

بد بود .  یبخوره . مان  نیجمع شده تا پسرتون به زم  ایدن دیکن  ی؟ فکر م  هیچ  بتونیع  دیدون یم ــ
 ؟! دیبد هست . فقط خودتون خوب هست  ریمهران بد بود . ساموئل بد هست . حسام بد هست . ام

 تامل کردن گفت:  یراه افتاد . الله خانم بعد از کم یسمت در خروج  به

 دم . یم  تیبشه من رضا داریب لی باشه . اسماع نطورهیباشه . اگه ا ــ

 عمارت رفت .   یزد و به سمت خروج  یو زهر خند ستادیا ساموئل

 

 *** 

 

 کرد .  یم یهدف گذشت و الله خانم کماکان از گرشا دور  یروز ب دو

شد   ینم داریشد . اگر امروز پدرش ب  یشدن احوال پدرش راه ای جو یبرا مارستانیسمت ب به  گرشا
رفت . قبال قولش را به الله خانم داده بود و   یکردن خودش م یمعرف  یبرا یراست به اداره آگاه کی

 کودکانه پنداشته بود . یالله خانم قولش را مزاح
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که آن طرف   ی. با تعجب چند بار پلک زد کس  دیت رسمالقا شهیسمت اتاق پدرش راه افتاد و به ش به
گوشه سالن پناه برد . حس   یبه صندل   شیبود پدرش نبود . زبانش بند آمد و با لرزش پاها شهیش

به   اقات نیاز ا  لیبود خروج آقا اسماع  دهیاست از دکتر شن ختنیدر حال فرو ر مارستانی کرد سقف ب
 شود .  یمنزله مرگ پدرش تمام م

کردند با رفتن پدرش همه   یم ییخود نما  مارستانیروح ب  یسرد و ب یها کیسرام  یرو  شیها اشک
 .  دیبخش یگاه خودش را نم  چیگرفت و ه یم یگر یرنگ د زیچ

 دوان دوان به سمت گرشا آمد و گفت:  پرستار

 دفترشون .  دیدم که براحتشام دکتر گفتن به محض اومدنتون اطالع ب یآقا ــ

 زد .  ادیو فر ستادیا گرشا

 ؟   دیمگه نگفتم مراقب بابام باش ــ

 آهسته گفت:  ییداد و با صدا هیتک واریچهل ساله بود از ترس به د با یتغر یخانم که زن  پرستار

 ؟!  می مراقبش باش  یچجور  گهی. د میخوب بود ــ

 . دیکش ادی آمد فر یکه از ته حنجره م  ییبا انگشت اشاره به اتاق پدرش اشاره زد و با صدا  گرشا

 نیکنن ؟ من ا یمراقبت م  یاز کس ینجور یمن از دست رفت .ا ی؟ بابا نیمراقبش بود ینطور یا ــ
 کنم . یرو سر همه تون خراب م  مارستانویب

  یکه در بخش س یمداوم یها اد یآمد فر ونری از اتاقش به ب یبا نگران  لیمخصوص آقا اسماع دکتر
و به محض   دیانداخت . به سمت صاحب صدا دو یرا به خطر م مارانیب یبود تمام دهیچی پ وی یس
 زد و گفت:  یگرشا لبخند دنید

 .  یدادم خودت باش  یاحتمال م  دیبا ــ

 کم جان گفت:  یو با لبخند ستادیگرشا ا یروبرو

 .  یسرت گذاشت یرو رو مارستانی آروم ب کمی پسر  ــ
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  ریدکتر را مشت کرد و از ز دی روپوش سف قهیچشمانش را گرفته بود محکم  یکه خون جلو گرشا
 :  دیدندان غر

 کنم .  یرو سرت خراب م مارستانویب  ستین ی ز یکه چ ادیدکتر فر ــ

 که نفسش به شماره افتاده بود گفت:  دکتر

 بخش .  مشی. پدرت بهوش اومده برد ی پدرت دونم االن نگران  یپسر امون بده . م ــ

از دکتر فاصله   یشده بود دستانش شل شد و کم  وی یس  یکه حال متوجه فقدان پدرش در س  گرشا
 گفت:  عیگرفت و سر

 اتاق چند ؟! ــ

 آب دهانش را فرو داد و شمرده شمرده گفت:  دکتر

 .  ستی االن وقتش ن نی بب ــ

 گفت:  یکرد و جلو آمد . با تند   زی چشمانش را ر گرشا

 اتاق چند ؟! ــ

 .  ستیوقتش ن  ی عنی ستیگم االن وقتش ن یگرشا بهت م ــ

 که از ته دلش سر داده بود شد . یبلند ادی تمام شده اش باعث فر صبر

 گم اتاق چند ؟!  یم ــ

 و نه . صدیس ــ

 دهیرا با چشمانش ند یز یچ یوقتباور را داشت که تا  ن یا رایبه سمت شماره اتاق پا تند کرد ز  گرشا
چشمانش را به سمت گرشا چرخاند .  لیدر اتاق را باز کرد و داخل رفت . آقا اسماع عیباور نکند . سر

 و گفت:   دیگرشا ذوق زده به سمتش پر

 بابا .  ــ
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روبرو شده بود   یدیبا مقاومت شد یکرد گرشا را از پدرش دور کند ول  یوارد اتاق شد و سع عی سر دکتر
خواهد اتفاق    یزد و منتظر ماند تا هر چه م ایپناه برد و دلش را به در یالی خی که دکتر به ب نیا ات
 .  افتدی؛ ب  افتدیب

  ینگاه دیدرخش یکه در چشمش م یرا در دستش گرفت و با اشک لی دستان سرم زده آقا اسماع گرشا
 به چشمان پر از حرف پدرش چشم دوخت وگفت:  قیعم

 شدنت .  داریبابا هزار بار مردمو زنده شدم . دق کردم تا ب ــ

 زد و گفت:  یجان پدرش چشم دوخت . لبخند یحرکت و ب یدستان ب به

 .  دنیبهت نرس  نجایچقدر رنگت زرده بابا . ا ــ

به دکتر کرد و    ینگرفت . نگاه یجواب  یشد  ول  شیماند و منتظر غر غر ها رهی چشمان پدرش خ به
 زد و گفت:   یچشمک

 بهش ؟! یزد یحس  یبه بابام ؟ نکنه ب  یداد یچ ــ

کرد لبخند    یسع  یانداخت ول ینداد . دلشوره در دلش چنگ م یانداخت و جواب  ن ییسرش را پا دکتر
 تکه بار دکتر کند .  یبزند و با خونسرد

 ؟  ید یتر زبونت رو گربه برده ؟! جواب نم دک ــ

بود .   دهیاشک مجالش را بر یکرد لبخندش را حفظ کند ول یبه پدرش چشم دوخت . سع ینگران  با
 سر داد و گفت:  ییکرد قهقه ا یم هیکه گر یدر حال 

 ؟!  یبابا چرا ساکت ــ

 یتکان دادن سرش را نداشت و جلو ینا ی. حت دی چک  یاشک  لی چشمان پر از اشک آقا اسماع از
 .  دیشن یپسرش را م یها ادیها و فر هیچشمش فقط گر

 . رو به دکتر گفت:  دیکش یدست از دست پدرش نم  یبه لرزه افتاده بود ول دستانش

 شدم . به بابا بگو بسه . زیدادان من سوپرا ــ



 را سرد بنوش   تییچا

361 
 

 گرشا را محکم گرفت وگفت:   یشانه ها دکتر

 .  میاتاقم صحبت کن میبر ا ی.ب یستی ن زونیپسر اصال م  ــ

  یرا فرو م شی که بغض صدا  ی. در حال دیکش شیبه اشک ها  یدست دکتر را پس زد و دست محکم
 داد گفت : 

مزحک رو تموم   یشوخ نی. دکتر ا میندار ی. ما با هم حرف یعال هی. عال زونی م زونهی . م زونمیم ــ
 .  دیکن

 انداخت و گفت:  ریسرش را ز دکتر

 کنم . پدرتون قدرت تکلم و قدرت حرکتش رو از دست داده . انیب  نجایهم دیمتاسفانه با ــ

 جنون وارانه سر داد و گفت:  ییا قهقه

 دکتر .   دمیخند  یلیخ یوا ــ

از حد   شی و لرزش ب یزدگ  خیاز اتاق رفت . از لمس دستش متوجه  رونی و ب دیدست گرشا را کش  دکتر
الله خانم توجهشان را جلب کرد . گرشا با دو به سمت مادرش   ید . همان موقع صدادستش شده بو

 و گفت:  دیدو

  یزنه . مامان دارن باهام شوخ  یره نه حرف م ینه راه م گهیگن بابا د یدارن م  نای ا یمامان . مامان ــ
 کن تو رو خدا بگو بس کنن .  یم

منتقل  ی به اتاق  مارستانیشوکه شده بود از حال رفت . با کمک کادر اورژانس ب  یخانم که حساب الله
 شد . 

شده بود . دکتر و مهران پشت سرش    رهیخ  رونی بود و به ب ستادهیپنجره اتاق مادرش ا یروبرو  گرشا
 یخواست نشنود . گاه یدلش م دی. شا دیشن  یو نم د یفهم یرا نم  یز یچ یزدند ول   یمدام حرف م

ق  یحقا د یرا بفهمد بلکه شا یز ی آن که نخواهد چ یزند نه برا یدم خودش را به کر بودن ماوقات آ
و   دنیتوان شن شی گوش ها گریناخواداگاه کر بودنش را فعال کرده و د ریآنقدر تلخ بوده که ضم 

 ودرک آن را ندارند . دنیمغزش توان فهم
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.   ستیز  یکه در آن م  ییایبه دن  دیبرگشت ، شا عیشانه گرشا نشست . گرشا سر یمهران رو دست
 زد .  ادیفر

 ؟! یفهم  یبه من دست نزن م  ــ

 آمد و گفت:  کترینزد دکتر

 زنم فقط گوش کن . فقط و فقط گوش کن . مادرت رو نگاه کن .  یحرف م  یسر  هیگرشا  نی بب ــ

 ه داد :مادرش زد و ادام شانی به حال پر  ییاشاره ا و

کنه   یم دشیو هنوز خطر سکته تهد دهیخواب  مارستانیرو تخت ب  یحالش بده . پدرت تو اتاق کنار  ــ
چرا چون سکته کرده . چون تو   یدون یتونه راه بره و صحبت کنه . م ینم گهیشده و د ری گ نی. زم

باز   و. حاال خوب گوشات یبه موقع قبول کن یرو نخواست  ز ی چ چیوقت ه چیدونم ه یاونجور که من م
هم   یکیکوچ  دیام نیممکنه نفس نکشه و هم گهیبار شوک د کی گفتم ! پدرت با  یکن . پسر بهت چ

  ادیافتاده . فر یکه چه اتفاق ار یبه روش ن  گهیپدرت د ی. جلو یاز دست بد شهیهم یبرا یکه دار 
  یلیواسش سخته . خ یل یت . قبول کردنش خنکن و اما مادر  یپدرت شوخ   ینبات یای نکش . با دن

 . کمکش کن قبول کنه . خواهشا خودت هم قبول کن . ادیز

 گفت:  یعکس العمل چیه  ی، ب شیدر صدا  یحس چیه یب

 شه ؟!  یخوب نم ــ

  یکه اشک در چشمانش تکان تکان م یرفت . در حال  رونیبا سکوت جوابش را داد و از اتاق ب  دکتر
 داد . هیتک واریبه د هیخورد و دنبال راه فرار بود عقب گرد کرد و با گر

 چکار کنم مهران ؟! ــ

 گفت:  دیآ  یالله خانم که با ناله بهوش م  دنیبا د مهران

 .  ریبگ  یدکتر رو جد  یشد . حرف ها دارینکن . مامانت ب هیحاال گر نیتو رو امام حس  ــ

 را گرفت و محکم تکانش داد .  شیکه متوجه حال زار گرشا شد جلو رفت و دو طرف بازو نمهرا

 داره .  ازیبه خودت برگرد . مادرت بهت ن ؟یفهم  یم ــ
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نشست . الله خانم با هق  یصندل  یناله و ضجه به سمت تخت مادرش حرکت کرد رو ی، ب  هیگر یب
 هق دستان پهنش را در دستش گرفت وگفت : 

 .   هیالک دیدونستم همه اش ام یدونستم . م  ی. م ستین  ندینستم تهش خوشادو یم ــ

  ییدستش گذاشت و با صدا یرا رو   گرشیشد . دست د  رهیوالغر مادرش خ  فیبه دستان ضع  گرشا
 خش دار گفت: 

  یکنم . ما بابا رو خوب م  یدم . مرگ گرشا همه رو جبران م یکنم . قول م یمامان همه رو جبران م ــ
معجزه وجود داره . من جاذبه رابطه  مید یبارم نشون م هی.  میکن یرو عوض م  ی. قانون پزشک میکن

 . ستهیا یپاهاش م یدم . قهرمان دوباره رو یکنم . قول م یبا پدرم رو ثابت م

  نباریگرشا اواز ته دل ضجه زد .   دیتخت نشست و محکم پسرش را به آغوش کش یخانم رو الله
 .   شیآخر شب ها یکرد برا یهمه اش را جمع م ییخاموش بود . گو

 .ستین  یکیشب فقط تار  یدان یم

گذرانند و به شب پناه   یم یکه روزمره شان را قو ییآن دسته از آدم ها یشروع ماجراست برا شب
 برند .  یم

 خود درد . درست خوِد خودش .   یساخته شده برا شب

 دارد .  ایشب ح ندیگو یاست م یک یتار ندیگو یم

غروب کند و  دیرا تا خورش  شان یکنند اشک ها یهستند که جمع م ییهمان ها یواقع یها مرد
 شود .. داریسر بزند و ماه پد یکی تار

 دردناکش گذشتند .  ی. شب ها میها که چه بگو روز

  یاصل ی عامل و صاحب امضا  ری شده بود نان آور خانه و مد رای اشت زند یالله خانم سود  تی رضا
را الله خانم به او سپرده شده بود . به قول خودش   زیسر و سامان دادن همه چ ت یکارخانه و مامور

 شده بود . یآدم حساب
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دارد .   لیبه تحل ازیماندن سال ها درکش ن یآدم حساب ی برد ول  یشب زمان م  کیشدن  یحساب آدم
 ماند .  ینم  یآدم حساب  یهرکس

دادنشان از   تیکلمه رضا  نیبخش تر تی زد . رضا یبه چشمان سرد گرشا چشم دوخت و لبخند ریام
طالق  یبرا یدادگستر  یها هیابالغ شیبرا یرا گرفته بود و حت  بانشانیبود که گر ی مخمصه بزرگ نیا
  دهینفس کش ییباز کرده بود . گو یلش را حساب آزاد دست و با یو هوا یگالره مهم نبود . آزاد یابیغ

 تازه گرفته .  یو جان 
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 ازدهمی فصل

 

  شانیآزاد ری . حکم ها خوانده شد و حسام و ام دیسر رس  مایدادگاه باز شد و همان موقع س یورود در
و از آن قرار بود بنا به آن که از دست قانون فرار کرده  دیسر رس  مای حکم س  کنیرا بدست آورده بودند ل 

 شش ماه حبس شد .  دنیحضور نداشت مجبور به کش ش ی بود و در دادگاه ها

 داد زد . یمعترضانه رو به قاض ریام

 چه وضعشه ؟! نیا یقاض یآقا ــ

 با تمام توان داد زد . یقاض

  یآزاد باشن ول  غهیوص دیمدت به ق نیتونستن ا یم شونی. ا ستی ن زی شد اعتراض جا دهیحکم بر ــ
  دنیاحتشام مجبور به کش یآقا تی از قانون فرار کردن و حاال بعد از رضا یخودشون نخواستن و حت

 حبس فرار از قانون هستند .

 ...  یول ــ

 گفت:  یظ یبا اخم غل یقاض

.    یکن  یم کاری چ یدار  نیبب  یمنصور  یآقا یسرک بکش  یخارج  یها تی تو سا یخواست یدفعه بعد ــ
 سه ماهش رو شما برو بکش خوبه ؟! یبعد از اونم اگه اعتراض دار 
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 ملتمسانه گفت:   هیبا ضجه و گر مایدر نطفه خفه شد . س ریام

اون  زتونی. تو رو جون عز دمیمادر بزرگمو ند  مهیماه و ن کی. من  دیتو رو قران من رو زندان نبر ــ
 . دمیترس  یلیتنهاست . من خ 

 . ستادیا یقاض  یرا به زندان بردند . گرشا جلو رفت و روبرو مایس ع یاشاره زد و سر یاضق

 رو ؟!  شی زندان یشه بخر  ینداره ؟! نم یراه چیه ــ

 بست گفت:  یکه پرونده را م یدر حال  یقاض

 کمکش کرده . یالبته اگه اعتراف کنه ک  رونی ب ادینداره . سه ماهشو بکشه با عفو م یراه چیه ــ

 زد .  ادیوتند خو شده بود فر  یکه عصب گرشا

 اون تو بمونه .  ستین  اقتشی دختر ل نیا ــ

 باال انداخت وگفت:  ییشانه ا یقاض

 ریفلفل به مامور قانون حمله کنه ؟ تازه اون همدستش شانس آورده دستگ یمن گفتم با اسپر  ــ
 که چند وجب روغن داره رو .  یخوب داشتم  آش  یکینشده واال واسه اون 

 متعجب جلو آمد وگفت:  حسام

 ؟! هیهم دستش ک ــ

 از دادگاه رفت و گفت:  رونیب  یقاض

رو سد کرده اون هم با   نیماش یشده و جلو  سی پل نیمامور تی نفر مانع انجام مامور  کیاون روز  ــ
چند برابر همه تون  افتهی ب ریاره . اگه گند ینی دورب چیکه ه یفرع ابونیخ یپالک گل پوش شده  و تو

اون  بفهمنشه تا   یم  ییشش ماه بازجو نیخانم در ا  مای که س دیرو مطمئن باش  نیداره و ا یزندان
 بوده و اما ...  یک

 مشکوکانه به گرشا کرد وگفت :  ینگاه
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دونم چکارتون کنم . پس تا زوده   ی کارو کرده . خوب م ن یاز شماها ا ی کی میکه بفهم یامان از روز  ــ
  سی پل نیپالک گل پوش شده به ماش  نیهست بهتره به جرمش اعتراف کنه و بگه چرا با ماش  یهر ک
 حمله کرده ؟! و بدتر از اون باعث فرار مجرم شده ! تی مامور نیدر ح

 کرد وگفت:  یبه چشمان به خون نشسته قاض زی ت ینگاه  گرشا

 ؟! یست یدادمو شما دست بردار ن تی اکه من رض هیچه قانون نیا ــ

  هینشه  دات یطرفا پ نیو از ا یبر   نجای. بهتره با همزاد هات از ا یکن یدخالت م یاز حد دار  ادیز ــ
 مدت . 

 

 *** 

 

 

راه افتادند . گرشا   یندامتگاه مرکز  یبه سمت در خروج   لشانیبعد از جمع کردن وسا  ریو ام  حسام
سوار شدند و گرشا به سمت جردن و عمارت راه افتاد .   عیمنتظرشان پشت فرمان نشسته بود . سر

 گرشا زد و گفت:   پیبه ت  ییاشاره ا ریام

؟ نکنه سر و   سیچ هیعوض شده اس . قض پتمی بلکه ت دمت یکا د یاز اون مدت یشد ینه تنها جد ــ
 ؟  یسامون گرفت

را باال  شی ابرو یتا ک یکرد . حسام  یم یو رانندگ  ستیز  یم گرید ییایرق در دنتفاوت غ  یب  گرشا
 انداخت وگفت: 

 از حرفت .  دیفهم یز ی فکر نکنم چ ریام ــ

 پشت سرش کرد وگفت:   ینگاه ریام

 افتاده اس ؟! ریگ میدختره بگ نیبه ننجون ا یجور یچ یزنم . راس  یحدسو م نیخودمم هم ــ
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  نیعمارت رفت و بعد از پارک کردن از ماش اطیبه سمت ح  عیباال انداخت .  گرشا سر ییشانه ا  حسام
 شد .  ادهیتعارف کردن پ  یب

 گفت:  ری گوش ام کیو حسام مشکوکانه به سمت سالن عمارت راه افتادند . حسام نزد ریام

 هست امروز ! ش ی زیچ هیپسر  نیا ــ

  یبد  ینداشت تا بدهد و صد در صد احتمال افتادن اتفاق یجواب راینگفت ز یز ی سکوت کرد و چ ریام
 داد .  یگرشا م  یرا برا

الله  دهیصورت از هم پاش دنیبه محض د ریراه افتادند . ام  نمنیداخل و به سمت سالن نش یهمگ
پلک زد و حسام که حال دخترش را   یباز نگاهشان کرد . چند بار   یبا دهان لیآقا اسماع لچریخانم و و

باور   قابل  ریغ  شیروبرو ریپلک زد . تصو یکرد . چند بار  دایدر آغوش گرفته بود فرصت نگاه کردن پ
پاشنه  یکه الک انگشتان دستش ، کفش ها یخانواده چه آمده بود ؟! آن خانم نیبود . به سر ا

و   شیآرا چیه یناپه نشسته آن هم بکا یرنگ رو  یشد حال با مانتو و شال مشک  یبلندش ترک نم
 و چروک !  نیبوتکاس ؛ پر از چ 

 که در ذهن حسام بود را به زبان آورد .  یسوال ریام

 چرا؟! ــ

 و گفت:  ستادیا ریام یروبرو  هیخانم با گر الله

  یوقت نم چیمن ه یداده باشه از دستتون ول تی گرشا رضا دیچرا ؟! شا یبدون   ییخوا یم ــ
 وقت . چیبخشمتون . ه

  اریکه بس یدو پسر  دنیبه محض د  لیکاناپه وا رفت . آقا اسماع یرو ری. ام دی به سمت اتاقش دو و
توجه به دستان پدرش به   یافتاد . گرشا ب ییبا پسرش داشتند دستانش به لرزه ا یشباهت ظاهر 

 راه افتاد .  نمنیسالن نش یقد یها شهیسمت ش 

 گم .  ی! من بهتون م چرا دیبپرس دیحق دار ــ

  ظیغل یقانع شود . گرشا با اخم   یکم  دینشست و منتظر جواب گرشا ماند  تا شا ریکنار ام زین  حسام
 گفت: 
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و پدرم دادگاه اومد سکته کرد و   نیافتاد ری که گ یاز دستم بر اومد پسرا . اون روز  نجاشویمن تا هم ــ
خوام از صفر شروع   ی. م میرو باخت  مونیتمام زندگ ییجورا هیکوتاه مدت داشت و  یورشکستگ هی

به الله قول   من یول  دیاز حرفم ناراحت نش دوارمیدورم باشه ام یخوام کس ی. نم یآدم چیه یکنم . ب
مدت   نیشما فقط وفقط وفقط به کارم بچسبم و سالم نامه تمام . ا یدادم . قول دادم در قبال آزاد

ما نه  یگه قرار ها  ی. مامانم درست م ستنیافتادن قابل هضم ن که از سمت شماها واسم ییاتفاقا
 رو خراب کرد .  زی قرار ساده نبود بلکه زد همه چ هیرو درست نکرد و یز یتنها چ 

 .  دیپاشنه پا چرخ  یرو یدور  مین

و تمام   یبود دخترت رو از دست بد کیحسام نزد  نی . بب ستی. االن گالره کنارت ن ریام نی بب ــ
. اون فرصت رو   دیفرصت دوباره بدست آورد هیفرق کرده . شما  زیاالن همه چ یرو . ول   تییدارا

 .  دیخراب نکن

 شانه حسام گذاشت و گفت:  یرو   یو دست ستادیا ریام

 .  ستیموندن ن یجا  نجایا گهیکه د میپاشو پسر گل . پاشو بر ــ

 مقصد اصفهان سفر کردند .  به لیاز عمارت آقا اسماع   یخدا حافظ  یب شانیو هر دو  ستادیا حسام

دانست که چه  ینم  یحت ری توانستند به آن پناه ببرند . ام یبود که م ییاصفهان تنها جا  مقصد
به خاک نشسته   یرا که حساب نی خانه را باز کرد و ماش اط ی در انتظارش است . در ح یسرنوشت تلخ 

  خانهکه به ساختمان  ییه پله هادر بعد از را یشدن پدرش را جلو ادهیبود را پارک کرد . به محض پ 
 .   دیشد د یختم م

 یگذاشت و با سر  اطی از ح ییتر شده بود . چمدانش را گوشه ا ری شکسته تر شده بود . چقدر پ چقدر
  یبود . سرش را حت ستادهیحاج احمد ا  ی. حال روبرو مود یرا پ یسنگ یخم شده دانه به دانه پله ها

محکم به  ییا دهیش . آقا احمد که احوالش آشفته بود دستش را باال برد و ک اوردیباال ن   ییا هیثان یبرا
 زد . ادی زد و فر  ریگوش ام

 بار .  هیهم ( دست روت بلند نکردم .  کباری بارم )  هی یهمه سال که پسرم بود نیا ــ

که در چشمانش بود سرش را خم کرد تا چشمان خوشرنگ و به اشک  یفاصله گرفت و با غم یکم
 را ته حنجره انداخت .  شی. صدا ندیرا بب ریته امنشس
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)تلفنت رو(   دایفون ی لی. چرا ت میکن ی( دق م زت ی) من و عز زتی منا عز یگو  یم ی؟ ن یکوجا بود ــ
همه جا را دنبالد ) دنبالت (   یرفت  شایانداخت نجا یا شی کا آورد هیپسر خارجک  نی؟ ا یخاموش کرد

 خاموش بود .   فونشیل یآقا ت  یگشت ول

امان شروع به بارش کرد . عصمت خانم گوشه  یکرد ، باران ب یو آسمان غرش   دیصدا دار کش  ینفس
داد و  هی راه پله ها تک ی. احمد آقا به نرده ها ستادیا  اطیاش را به دندان گرفت و کنج ح  یروسر 

 مپرت کرد و با خش ری در آورد و به سمت ام یرنگش کرد و کاغذ یآب  راهنیپ  بیدستش را داخل ج 
 گفت: 

 اش رو( گذاشتس اجرا . هیشا )مهر  هیرفتس مهر ری گیب  لیتحو ایب ــ

  یکند ول یکار را با او نم نیگفت که ا یخم شد و کاغذ را در دستش گرفت . قلبش مدام م ریام
پرت   یدادگاه را در دستانش مچاله کرد و به سمت هیبود . برگه احضار یگر ید زیچ  قتیچشمانش و حق

 برد .  رونیرا ب  نی کرد . به سمت در راه افتاد و ماش

رنگ و با   یبا لگد به جان در دود دیپر نییپا نیترمز زد و از ماش یدر خانه گالره محکم رو یجلو
. در با شدت باز شد و پدر   دیکش یدستش به جان زنگ زبان بسته افتاده بود و دست از کارش نم

 گفت:  تی آمد و با عصبان رونی گالره ب

 .ی؟ درا از جا کند یسر آورد ــ

 زد . ادی کرد لرزشش را حفظ کند فر یم یکه سع ییچشمانش را گرفته بود . با صدا یجلو خون

 .  ادیآقا جون برو به گالره بگو ب ــ

زد و از   ر ی جلو آمد وشانه اش را صاف کرد و با کف دستش محکم به شانه ام  تی با عصبان لی خل آقا
 متقابال بلند گفت:   ییدر قدم به قدم دورش کرد و با صدا یجلو

هرته )شهر هرته (؟ برو تا کار دستت  یشر  نجایا یآس و پاس فک کرد یحج احمد زرگر  یپسر  ــ
 .   یکن یگم م دایخونه من گور ی ندادم . زود از جلو در 

  یخورد و رو یهوا سکندر  یرو  لیداد و آقا خل  لی به آقا خل یقدم به قدم جلو آمد و هل محکم ریام 
ادن مشغول گوش د اطیح واری، متوجه شد که گالره پشت د دیافتاد . به سمت داخل خانه دو نیزم
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چشمانش را   یکه خون جلو ریام  دنیو شال سرش بود به محض د  یکه چادر رنگ یاست و در حال 
بود به سمتش  دهیتکان داده باشند گالره را د شیکه پرچم قرمز جلو یشیگاو م هیبود و شب فتهگر
و به   دیدستش را کش نی. کشان کشان به سمت ماش  دی کش یبلند  غی. چادرش را جمع کرد و ج  دیدو

پشت فرمان نشست و تا توانست به   لیقبل از عکس العمل آقا خل زی داخل پرتش کرد . خودش ن
 داد . گاز نیماش

 

 *** 

 

 ستادهیپنجره ا  یآن که در بزند باز کرد و متوجه شد که الله خانم روبرو یدر اتاق الله خانم را ب گرشا
 گفت :  دیرس  یآرام که به زور به گوش م ییو با صدا ستادیکردن است . کنارش ا هیودر حال گر

 کنم .  یوقت ناراحتت نم  چیه گهیمامان د ــ

 گفت:  یحس چی ه یپاشنه پا زد و ب  یرو   یدور  میخانم ن الله

 شه . ینداره . پدرت خوب نم  دهیفا گهید یول ــ

 چیتشک تخت را فشرد . ه یو محکم لبه ها تخت نشست یرو یزد . گرشا با غمزدگ  رونی از اتاق ب و
 نیموضوع باعث غمگ نیآمد تا بتواند باز دل الله خانم را بدست آورد و هم ی از دستش بر نم  یکار 

 شدنش شده بود .

 

 *** 

 

 یگر یاز چشمانش اشک و د یکیکه  یگذشت سه روز   یم  ریام یروز از حضور گالره در خانه پدر  سه
به هتل  زی خوب کند . ساموئل وحسام ن  یکرده بود تا بتواند حالش را کم یهر کار  ری خون بود و ام
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هر   امجمع شوند و سه یمنتظر بود تا همگ زیبود . حسام ن   ریرفته بودند و دورا دور حواسشان به ام
 که پرداخته به نامشان کند و به شهرش باز گردد . یرا مطابق با مبلغ  یکس

که به ساره  نیا یبود اجازه برگشت به رشت را نداده بود و حت  مایتکار س به سارا که دختر خدم ریام
 به زندان افتاده ، تا مبادا به گوش مادر بزرگش برسد . مایخبر دهد که س
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 دوازدهم فصل

 

  ندیراه افتاد تا بب  نمنی. به سمت سالن نش دیکش رونیزنگ عمارت گرشا را از فکر وخشمش ب یصدا
جلو   یباشد کم  دهیاو را د ییزد جا  یکه حدس م یچهره دختر  دنیپشت در بوده . با د یچه کس

داشت جلو   دیسف  یرنگ و پوست  ییرنگ شده و طال ییکرد . دختر که موها ز ی رفت و چشمانش را ر
 با لبخند گفت:  وآمد 

 ؟! نی سالم . خوب ــ
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که در   یکاناپه نشست . الله خانم به شرکت رفته بود و تنها کس یکرد و مشکوکانه رو یمختصر  سالم
 به پدرش کرد و رو به دختر گفت:  یبود . نگاه  لیو حاضر وجود داشت آقا اسماع یسالن ح 

 شناسم ؟؟!  یم ــ

 بر لبان قرمز رنگش نقش بست و گفت:  نیری ش یزد و تبسم   یپلک دختر

 .  دیفکر کن کمی ــ

 وگفت:  ستادیا کالفه

 ؟! دی کن یشه خودتون رو معرف  یخانم من حوصله فکر کردن ندارم م ــ

 .  یمن مهناز هستم . مهناز داراب ــ

 و گفت:  ستادیتفاوت کنار پدرش ا یب

 خوب ؟! ــ

 زد و در دلش گفت:   یلبخند پهن  مهناز

 .   ینی عکسمو بب ید ی زحمت نم   یول ید یتو . درخواست تماس م  یاوفف چقدر خنگ  ــ

 زد و گفت:  نی دلنش یهمراه با لبخند قیعم  ینفس

 . یمن رو بشناس  دیشا ینجور یدوقلو . ا یهمزاد ها تیبهتره بگم سا ــ

 فرستاد .   رونی را پشت سر هم ب شی را به چشمان مهناز دوخت و نفس ها زشی نگاه ت لی اسماع آقا

 د و گفت: زانو ز  لیآقا اسماع یپا یجلو تر آمد و روبرو  مهناز

هستم . قبال تو تهرون پوست گوسفند   یشما . من نوه کرم پوست  یعمو جان فکر کنم من رو بشناس ــ
همون کامران  ای یمعروف بوده تو بازارچه . بهتره بگم دختر کامران پوست  یلیکرده و خ  یجمع م

ده یمشترکتون با عموم د یتو مشارکت ها  یعامل شرکت نرم افزار پارسا . چند بار   ریمد یداراب
 کردم . یفکرشم نم یبودمتون آخه اون شرکت واردات قطعات داره. منته



 را سرد بنوش   تییچا

375 
 

 کرد و ادامه داد : قیعم  یگرشا نگاه به

 . اد ی کردم پسرتون همزادم در ب یفکرشم نم ــ

 شده بود گفت:  انی که در چهره اش نما  یو اخم یکرد و با تند  زی چشمانش را ر گرشا

. حاال واستا با خودم صحبت کن . بعد از اون   ستیمن حالش خوب ن ی. بابا ینوه کرم پوست  نی بب ــ
  ریمن رو و سالم نامه تمام . در خروج اون طرفه والغ یدی د یرو ندارم . اومد زای چ نیهم من حوصله ا

  شنهادی پ نهبتو  یکه اونم فکر نکنم شرکت نرم افزار   یبد شنهادیپ  ییبا شرکت بخوا یهمکار  یبرا
 داشته باشه .  مای قطعات هواپ دیشرکت تول یبرا یمعقول

اش را بروز ندهد و رک بودن گرشا را به  یکرد ناراحت یو لبانش را به هم فشرد . سع ستادیا مهناز
 و گفت:  دیکش  یپدرش بگذارد . نفس  تیوضع  الیخ

 احتشام ؟ یآقا یکن  یقهوه مهمونم نم ییچا ــ

  عیو سر دیگرشا پر  یچرخ دار پدرش را به سمت اتاقش هل داد . مهناز روبرو یتفاوت صندل  یب  گرشا
 گفت: 

 داره .  ازیبه کمک ن  مایس نی بب ــ

 را  رها کرد و گفت:  یصندل دسته

 !؟یچ ــ

از کجا صورت گرفته  مایشد . گرشا که حال متوجه شده بود فرار س رهی با سکوت به چشمانش خ  مهناز
 گفت:  عیسر

 . نمی بب  ایهمراهم ب ــ

 به راه افتادند .  نمنی سالن نش یدو به سمت ضلع غرب هر

 گفت:  یطانیش  ییبا خنده ا  مهناز

 .  مایگفتم س ی اوه اوه پس اول م ــ
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 گفت:  یچند صد برابر از دفعه اول و گوشت تلخ یبا اخم   گرشا

 ؟!  دیداد یخانوم رو فرار  مایکه س د یهست یشما همون  ــ

 .گفت:  دیپر یو باال م  نییزده شده بود از حدس درست گرشا پا   جانیکه ه  مهناز

 . ییجا   هیبه هدف. االنم اومدم ببرمت  یآخ زد ــ

 زد .  ادیفر یشد و گرشا با چهره برزخ رهیبه گرشا خ   یبا غمزدگ و

به من شک کرده   یقاض  یفهم  یم  چیخونه ام ؟ ه نییا ی شما م  نمتونیخوام بب  یگم نم  یبابا من م ــ
 دمت .  یرم ولو م   یمن م ینکن   می. تسل یکن میخودت رو تسل  یبر  دیبود ؟ با

 باال انداخت و گفت:  ییشانه ا  یتفاوت یبا ب  مهناز

 جلوتو گرفته ؟  یبرو لو بده ک ــ

 ادامه داد .   ییبا خشم و تند خو و

که بخاطرت االن اون تو داره  یی؟ اون دختر فلک زده ا نجایاومدم ا یچ  یبرا یبگ  یپرس   یاصال نم ــ
 ینداره . م یخوب   تی مسخره شما اون تو هست وضع شنهادیخوره و فقط بخاطر پ   یآب خنک م

  متکارنه ؟! خد ای یشناس   یدونم ساره خانم رو م ی؟! مادر بزرگ اون دختر . نم هیبدتر از اون چ  یدون
اون   نمیرو بب   مای خوام س یگه م یمادر بزرگ سکته کرده و مگه که  یجون هستش . زنگم زده م مایس

 بار .   نی؟ آخر یفهم  یبار . م  نی آخر یهم برا

 تفاوت به سمت پدرش راه افتاد و بلند گفت:  یب  گرشا

آزاد    قتویرف ین یبب   یپول بد یدونم بر  یچه م ای کنار مادر بزرگ  یسوزه بر  یدلت م یلیبهتره اگه خ  ــ
 نه . الحمداهلل وضعتم که خوبه .  ایکنن  یم

 به پدرش اشاره زد و ادامه داد :  و

دارم   رونیب  نیسوزه من ا ینداره . اگه اون داخل زندون داره م مایمن اوضاعم دست کم از س نی بب ــ
 از دست بدم .  هیبق  یخوام خانواده ام رو بخاطر حماقت ها یسوزم . نم  یم
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 زد .  ادیهش را بست و متعجب فرو را دیگرشا پر یبا دو روبرو  مهناز

  تی چیحاال به ه یپودرشون کرد  ی؟ تو زد هیچ هیخودت ؟! حماقت بق   یبرا یگ  یم یچ  یییهووو ــ
 ؟!  تهی. حال یرو هوا ؟ من به درک . اون سه نفرو تو نابود کرد یهمه رو فرستاد یکه زندگ ستیهم ن

مهناز   یکه به چشمان وحش یدر حال ی زد و با انگشت اشاره اش به در خروج اد یفر تیبا عصبان   گرشا
 کرد اشاره زد .  ینگاه م

  نجایرو کولت و از ا یذار   یدمت رو م عیاز اون سمته . زود تند سر یخانوم خانوما در خروج  نی بب ــ
 گزارشت کنم . سیتا زنگ نزدم اداره پل یر  یم

 به حالت چهار زانو گذاشت و گفت:  شیپا ی رو  را شینشست و پا نیزم  یتلپ رو  مهناز

بدون اگه برم اون تو به  نمیترسم . ا ینم  یچ یبکن . گرشا خان من از ه یدوس داشت یهر غلط  ــ
 از خودت بوده . یدزد شنهادیگم پ یهمه م

 بر افروخته داد زد . ییفرو برد و با تمام توان با چهره ا شیموها نیدستش را ب  تیبا عصبان   گرشا

 خانم .  دهیحم ــ

 که گرشا آقا بود در سالن حاضر شد و گفت:  سشیکه از داد رئ  دینکش هیخانم به ثان دهیحم

 بله آقا ؟! ــ

 پدرمو ببر اتاقش .  ــ

و با خشم به مهناز که حال  که گرشا به او داد را انجام داد . گرشا آهسته آهسته   یخانم دستور  دهیحم
 کرد . زی شد و چشمانش را ر کیبود نزد ستادهیا

 ؟!  ییخوا ی از جون من م  یچ ــ

 بترسد گفت:   ا یقدم عقب برود  کی ی آن که حت  یو ب ستادی ا نهیدست به س مهناز
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به مادر بزرگ برسه .  دیشده  با ی. هر جور  یرو از اون تو نجات بد  مایشده س  یخوام هرجور  یم ــ
رو ترک کنه .    ایدن دنیرو ند گهی هم د یخوام وقت یبه دلش بمونه . نم دنشی خوام حسرت ند ینم
 شه .  یداغون م مایس

 منفجر شد .  یتینامیبه بمب د هیشب کدفعهیکالفه شروع به متر کردن سالن کرد و  گرشا

؟ حکم قانونه و   هیحکم حکومت  و دهیحکم رو بر یقاض ستین  تیشه ؟ حال   ینم  ستین  تی حال ــ
 دولته و خود اداره ؟! شیشاک

 گفت:   زانیآو ییآن نشست و با چهره ا یکوچ کرد و رو دیرس یکه دستش م یمبل نیکترینزد به

 .  یش ی م مونیکن آقا گرشا . بخدا پش  شیکار هی ــ

 اشاره زد . یو با انگشتش به در خروج  دیکش  قیعم  ینفس

امروز زده به سرت . برو خونه ات و خوب استراحت   یقرص هاتو پشت و رو خورد  شبید دیشا ــ
 رو مغز منم رژه نرو .  نیاز ا شی کن ب

 را دستش گرفت و گفت:   فشی غر کنان ک غر

 .  نجایا امیبازم م  ــ

 راه افتاده بود گفت:  یکه همراهش به سمت در خروج  گرشا

  یم شویاگه شده بود خودت زندان یدتم پولدار پوله که خو  یکنم بگ یتونم کار  یمن نم  نی بب ــ
بدن و تا اون موقع  یچند ماه بگذره تا بهش مرخص  دیشه با   یهم نم میریبگ ی مرخص  ی. بگ یدیخر

 تونم واست کنم .  ینم  ی. من واقعا کار  یبپرس زویهمه چ ریاز ام یهم آزاد شده . بهتره بر 

  یارتش  یکرد و با بوتز ها دایشلوغش تلفن همراهش را پ فیو در ک  دیاز راه رفتن دست کش مهناز
 و گفت:  دیرنگش را تا انتها باال کش یشم ی یباران  پیداد و ز هیعمارت تک  یورود واریاش به د

 ؟! ید  یرو م ری شماره ام ــ

  رونیخواند . مهناز با لبخند از عمارت ب  شیرا برا ریکتش تلفنش را در آورد و شماره ام  بیاز ج گرشا
 فت و بلند گفت: ر
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 .  امیکنم چون بازم م  ینم  یخدافظ ــ

باز کرد دکمه اتصال تماس را  شی را برا  نیهوا تکان داد و راننده مخصوصش در ماش  یرو یدست و
 فشرد و رو به راننده قبل از وصل شدن تماس گفت: 

 برو خونه .  ــ

 انداخت .  نیدر تلفنش طن یزن یصدا

، گالره ،   ری از گرفتن آدرس از گالره تلفن را قطع کرد . بعد از رفتن به اصفهان و متقاعد کردن ام بعد
 به مقصد رشت اصفهان را ترک کردند .  یحسام و ساموئل ؛ همگ

 

 *** 

 

 به صورتشان خورد . یگس شرج یصبح بود که هوا11  یحوال  ساعت

در کلبه   ی. جلو دندینواز به مقصدشان رس چشم یها  زاریسر سبز و شال یاز گذر از جنگل ها  بعد
و در را زدند . ساره دوان دوان به سمت در آمد و در را باز کرد .   ستادندیا مایخانه مادر بزرگ س  یجنگل

 به داخل خانه و اتاق مادر بزرگ بود گفت:  شیاز چشم ها یک یکه  یدر حال 

 ؟!  دییسالم بفرما ــ

 جلو آمد و گفت:  ریام

 . ریانم . منم امسالم ساره خ  ــ

به خانه خانم جانش آمده بود ذوق    دیکه قبل از ع ریام  یچهره  یآور  ادیفکر کرد و بعد از  یکم ساره
 زده شد و گفت : 

 ؟! دیباالخره آمد ری آقا ام ییوا ــ
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  نمنیداخل سالن نش یرا به داخل دعوت کرد . همگ هیو بق ری ام ییدر کنار رفت و با خوش رو یجلو از
کردن  ییرایپذ  نیآورد ح یی همه افراد حاضر در سالن رشته خوشکار همراه با چا  ینشستند و ساره برا

 حرفش کرد .   ینچاش یاش رو به ساره کرد و لبخند ییچا  کیبعد از برداشتن استکان کمر بار ریبود ام

 ساره خانوم مادر بزرگ کجاست ؟!  ــ

 لرزان و هول شده اش بود گفت :  یهنده صدامکث که نشان د یزد و با کم  یلبخند مزحک  ساره

 . دهیخانم جانم خوبه . خواب ــ

 مادر بزرگ از پشت سر ساره آمد . یموقع صدا همان

 کجاست ؟!( مای ؟! )پسرا ، دخترم س ایاس هیکو مای س یالکو  یزاکان م ــ

 به پشت سر ساره زد و گفت:  یی با لبخند اشاره ا ریام

 . مونیدارد مادر بزرگ  یکه خواب زدگ نیمثل ا ــ

ترس   یکه چاشن یهمراه با لبخند  یو نگاه  ستادیاش را حفظ کند . صاف ا یکرد خونسرد یسع ساره
 داشت بر لبش نشاند و گفت: 

 شده . دارینه . خانوم بزرگ ب  ــ

 گفت:  هی بق  یصحبت ها  الیخ  یزد و ب یچشمک  ریام

 گفت ؟! یخوب حاال چ  ــ

 دستانش را در هم مشت کرد و گفت:  ساره

 رو گفته . زی خانوم کجاست ؟! راستش سارا بهم همه چ مایگه س یم ــ

و  دینگو یز ی و با ترس ابرو باال انداخت تا ساره چ عیافتاده سر یکه متوجه شد چه اتفاق ریام
 شد .   رهیملتمسانه به چشمانش خ

 ا گرفت و همراه خودش کشاند و گفت . با ترس به سمت مادر بزرگ راه افتاد و دستش ر ساره
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خانم شما رو دست من امانت   ما ی شمره مره بسپاره امانت .)خانم بزرگ لطفا . س  مایخانم جان س ــ
 سپرده .( 

شده بود دستش را محکم از   نی خشمگ  یساره حساب  یاز حد خودمان شیبزرگ که از برخورد ب مادر
 به نسبت بلند گفت :  یی. با صدا دی کش رونیدست ساره ب 

 دخترم کجاست !؟( نمی!؟ ) ساره فرصت بده بب سایا هی کو یزا یم نمیدیمهلت بده ب یپچ یساره ا ــ

  و بعد از آن به خانم ریپر از آشوب به ام یخانم بزرگش بود نگاه یبود و نگران سالمت  دهیکه ترس ساره
 بزرگ کرد و گفت: 

  دی. قول داده فردا برسه .شما آروم باش ادی. آرام ببو تره بخدا . ) م ی. قول بدا فردا فا رس هیآ ــ
 تروخدا .(

  یهمراه با تبسم یپلک ریماند . ام ری کردن ام د ییکرد و منتظر تا ریبه چشمان ام یبزرگ نگاه مادر
بزرگ نجات دهد . ساره خانم جان را به اتاقش برد و   مادر یاز شر سوال ها زیزد تا ساره را ن  یساختگ

 دعوتش کرد .  دنیبه خواب  شی بعد از دادن قرص ها

 کرد و گفت :  ریرو به ام  مهناز

 ؟! می. چکار کن رهیگ یرو م مای سراغ س یطفل ــ

 و گفت:  دیکش یاتاق مادر بزرگ سرک  یو به راهرو  ستادیو ا دی کش قیعم ینفس ریام

  مریننجونش آلزا ادمهیشه . تا   ی م یچ مینی بب میکن یفرج . صبر م  ایستون تا اون ستون  نیاز ا ــ
 داشت . 

 و گفت:  ستادیا گالره

 ؟!  ادیفردا م یگفت روزیرو گرفت و گفت تو د  مایاگه فردا باز سراغ س  ــ

 .  میجور  یم یراه  هیاونوقت  -
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 *** 

 

  یهمان نوه کرم پوست ای  یآخرش با مهناز داراب داریاز د یو زنگ در را فشرد سه روز  ستادیدر ا پشت
  النیکه به الله خانم دروغ گفته بود و به گ نیاش را جا به جا کرد از ا یگذشت . مردد کوله پشت یم

که  یراه انآورد تا مبادا از هم   یمبارک خودش نم یبه رو  یداشت ول  یمانی آمده بود احساس پش
 ته بازگردد. رف

 چهره گرشا گل از گلش شکفت و ذوق زده گفت:  دنیدر را باز کرد و با د  ریام

 تو ؟! یچ ــ

 و گفت:  دیبه داخل خانه کش یگذاشت و سرک  ن ییکوله اش را پا گرشا

 داخل؟ صاحب خونه کجاست ؟! یدعوتم کن ییخوا ینم ــ

 : انداخت وگفت  ری در کنار رفت و غمزده سرش را ز یاز جلو ریام

 صاحب خونه دل مونا کباب کرده اس .  ــ

 خم شد وکوله گرشا را دستش گرفت و ادامه داد : و

 . ارمیمن م ــ

 متعجب گفت:  گرشا

 چرا دلتو کباب کرده ؟! ــ

 وگفت:  دیاز ته دلش کش یآه ریام

 .  سین  امی ب رونیب وی  یس یرفتس تو س  ــ

 بابا .  یا ــ



 را سرد بنوش   تییچا

383 
 

داشت نگاه کرد .   ییبای و ز  بیعج  یکه طراح یکاناپه نشست و به داخل کلبه بزرگ و چوب  یرو  گرشا
 رشته افکارش را پاره کرد وگفت :  ریام

 پسر بابات خوب شد ؟! ــ

و آرام   دیآن کش یرو  یبود رفت و دست نهیشوم وارهید ی که رو  یو به سمت قاب عکس ستادیا گرشا
 زمزمه کرد . 

 خوبه .  ــ

 ناپه لم داد و کوله گرشا را آن سمتش گذاشت و گفت: کا یرو ریام

 ؟! یاومد ایمامان خانومت چطوره اس؟ بهش گفت ــ

 صبح قبل از مسافرتش عذاب وجدان گرفت ... یآور  ادیکرد و با  ری چپ به ام ینگاه

 ساعت قبل  چند

قبل با   یبود . گرشا امروز بر خالف روز ها شیپرونده ها  یمشغول بازرس تی ریخانم در اتاق مد الله
به شرکت آمده بود . به سمت اتاق الله خانم رفت و بعد از زدن دو تقه به   یرسم  ریلباس اسپرت و غ 

 در داخل شد .  

 کناره گرفت و به سمت گرشا رفت .  زشیم ی، از جلو  ستادیخانم متعجب و با لبخند ا الله

 لمون تنگ بشه . د پتیت نیفکر کنم حاال واسه ا  ــ

 و گفت:   دیپهن گرشا کش ی . الله خانم دستانش را به بازو ها دیصدا دار کش ی تفاوت نفس یب

 پسرم ؟!  رهیخ ــ

 گفت:  ین یمقدمه چ یب

 دور باشم . زیمدت برم سفر . از همه چ هیدارم  ازین ــ

 داد . هیتک زیزد و به م یخانم لبخند الله



 را سرد بنوش   تییچا

384 
 

 ؟!  یر  یخطر . فقط کجا م  ی. پس سفرت ب یهم عال یلیخ ــ

 . شی ک دی.شا نایجنوب ا ــ

 برداشت و جلوتر آمد .  زی اش را از م هیتک

 پس خوش بگذره .  ــ

 فعال مامان . ــ

 حال   زمان

 کرد .  یباز نظاره اش م یش یبا ن  ری آمد . ام رونی چشمش از فکر به ب یجلو ریتکان دادن دست ام با

 .   ایپسر تو هپروت ــ

 قاب عکس فاصله گرفت وگفت:  زا

 نه خوبم .  ــ

 باال انداخت و به سمت آشپزخانه رفت و بلند گفت :  ییا شانه

 ؟! اهشیس  ایهس . سبزش  ی فقط چا نجای؟ البته ا  یخور   یم یچ یچ ــ

آن   یمیقد ی بود رفت و دست به کاست ها  یسنت زیم یرو   یرنگ  ییکه درام بزرگ و طال ییگوشه ا به
 و بلند گفت:  دیکش

 سبز .  ییچا ــ

آورد و داخل درام گذاشت . درام مشغول خواندن  رونینظرش را جلب کرد از جعبه به ب  یمیقد یکاست
رشت آن   یسبز به سالن آمد . هر دو به سمت پنجره رفتند و به منظره باران  ییبا دو کاپ چا ریشد . ام
 .  ستندی نگر یآنهمه سر سبز  نیهم در ب

 گرشا زد و گفت:  ییبه فنجان چا ییو اشاره ا  دیاش را نوش ییاز چا یکم  ریام

 اس .  افتادهیشه بخور تا از دهن ن یسرد م ــ
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 کرد وگفت:  یبود نگاه نی کردن پناه گاه در آن باران سنگ دایدر حال پ  یبه روبرو که سگ  گرشا

گوشه زندون   ادیدلم نم دمشیکه د یهمونقدر  یول یشناس یر م شناسمشون . تو بهت ینم  ادیمن ز ــ
سخته . نتونستم شرکت   یلیمرحم دردش کنارش نباشه . خ نیو آخر رونیب ادیبمونه و بدتر از اون ب

که به   یقول  تارم   یمهناز خانوم اومد خونمون دو سه روزه دارم با خودم کلنجار م ی. از وقت ارمی دووم ب
واسش وقت   شتر یب  دیداره . دکترش گفته با ازیطرف پدرم به بودنم ن هینذارم . از  نیالله دادم رو زم

 کارم .  یتنهاتون بذارم و برم پ ادیدونم چرا دلم نم ینم  ری. ام یو از طرف  یبگذار 

 و گفت:  دیتا انتها نوش اش را ییچا

کند . آخرشم آدما خر   کاریمونه چ یخواد کا آدم م  یم  ییزایچ هیزنه   یم ییحرفا هی.  گهیدلس د ــ
 تو ها .  یکند . البته دور از جون یم

 آورد .  رونشانی درسا از فکر ب یصدا

 ؟! دیشه کمکم کن  یعمو ها م ــ

 متعجب گفت:  گرشا

 بچه باز کجاست؟!  نیا یبابا ــ

 داشت گفت:  یکه به سمت درسا قدم بر م یدر حال  ریام

 . ساموئلم باهاشون رفته اس .  مارستانیرفته اس با خانوما ب  ــ

. با   ستیز یکه علت کمک خواستن درسا چه چ  ندیکنجکاو بود بب یلیراه افتاد . خ  ریبه همراه ام  گرشا
 از اتاقش اشاره زد وگفت :  رونی دستش به ب

 ؟!  یار یشه واسم ب  یبارون م  ریافتاده ز ری بچه گربه هست گ هیاونجا  ری عمو ام نی بب ــ

 زد و گفت:  یبلند غیج  ریام

 ( بزنم ؟! ر ی، که  زی ر ی)دانه هایتوتول یخ یترسم . م یخاک عالم من از گربه م ــ

 کرد و گفت:  ری و رو به ام دیگنگ به هم کردند . گرشا خند یوگرشا نگاه  درسا
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 بچه هم بفهمه . نیانتظار نداشته باش ا یگفت یتو چ دمیمن که نفهم  ــ

 و رو به درسا کرد .  ستادیحق به جانب و صاف ا ریام

 ؟ ید ی. نفهم یدیتو فهم ــ

درسا زانو زد و   یجلوسرش را به چپ و راست کرد . گرشا   شیخنده ها نی ب  یبه نشانه منف درسا
 گفت: 

از اون بارون وحشتناک و   میتون ی داشته باشه . م  یمار ی . ممکنه ب  فهیکث  ستین  یگربهه خونگ  نی بب ــ
واست   می تون ینم  یو اون گربه در نره ول  ادی به کمکم ب ری. البته اگه عمو ام میرعد و برق نجاتش بد

 کنه . دییرو تا شی اول دامپزشک سالمت دیکه . با نجایا میاریب

 من دوسش دارم . یول ــ

 نوچ نوچ کنان گفت:  ریام

 بزنم . یخوام توتول   یکا گفتم نم نی. هم امیمن نم ــ

 با خنده رو به درسا کرد و گفت:   گرشا

 .  امیگه نم ی. م  ریهم از عمو ام نیا ــ

 ن کوچکش گرفت وگفت: رفت وملتمسانه دستان پهنش را در دستا  ریبه سمت ام درسا

 .   نجایندارم ا یاسباب باز  چ یعمو لطفا . من ه ــ

 با قهقه گفت:  ریام

 کشه .  یپنجولت م   ستین ی گربه که اسباب باز  ــ

 .  دیکن یپس شماها باهام باز  ــ

که مملو از   ییقهقه اش و صدا نی ب  ریسر دادند . ام ییبه هم نگاه کردند وهمزمان قهقه ا   ریوام  گرشا
 خنده بود گفت:  یرگه ها
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 کرد ها . یک ی یپسر ما رو با گربه و اسباب باز  ــ

 زد وگفت:  ری ام یپا یبا اخم محکم با لگد رو درسا

 که گفتم . نیهم ــ

 زد وگفت:   ییکرد واشاره ا ری تخت نشست و رو به ام یرو  گرشا

 . خانوم کوچولو امروز کارمون داره . ر یام نیبش ــ

که از مهناز قرض گرفته بود  یشیآرا  فیو به سمت عروسک و ک دیخنده دستانش را به هم کوببا   درسا
 و گرشا نشست .   ریام یرفت و روبرو

 رو خوشگل کنم .  یمن اومدم نازل یعنیخوب امممم  ــ

  ری و رو به گرشا وام دیعروسک کش یرنگ ها رنگ قرمز را انتخاب کرد و به لب ها و گونه ها  نیب از
 کرد و گفت: 

 چطوره ؟!  ــ

 با ذوق گفت:  ریام

 کرد . یهم مارو خوشگل م یک ی شاهللیجونم چقدر خوشگلس . ا یا ــ

دار   شی رنگ ورو رفته وته ر یگرفته بود باالجبار به جان صورت ها  زهی انگ ریحرف ام   نیکه با ا درسا
به   یوگرشا نگاه  ریرنگ و لعاب به آن ها داد . بعد از تمام شدن کارش ام   یافتاد و حساب شانیهردو

 و گفت:  دیدست به گونه گرشا کش ریسر دادند .ام یبلند  یلیخ  یهم کردند و قهقه ها

 !کلک؟ یکرد یلی زانپیاوه اوه م ــ

 و گفت :   ستادیا تی با جد  گرشا

 کنه . یعلف بچه رو صورتم نقاش هیمونده بود که  نمیهم ــ

 به سمت در رفت . یتفاوت  یبا ب  ریزنگ در توجهشان را جلب کرد گرشا به همراه ام یموقع صدا همان
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بودند . در باز شد و گالره به  ریو گالره به همراه حسام و ساموئل منتظر باز شدن در توسط ام   مهناز
  یصندل یرو   یروانیش  ریدر ز رونی از ب  ییسر داد و گوشه ا ییقهقه ا ری چهره پر از رنگ ام دنیمحض د

عابش و کار  ول نگمتوجه صورت پر از ر  ریبه قهقه افتادند . ام زی مخصوص وا رفت . حسام و مهناز ن
 از خانه وبه سمت جمعشان آمد و با تعجب گفت:  رون یدرسا شد . گرشا ب 

 ن؟ ییایبچه ها چرا داخل نم ــ

 : دیشده بود غر یعصبان  یکردند . گرشا که حساب دنی گرشا مجدد شروع به خند دنیجمع با د کل

 !ن؟ی خند یچرا م ــ

 آغشته به خنده گفت:  ییدر آورد و به سمت گرشا گرفت . با صدا یبی ج نهیآ فشی و از ک ستادیا مهناز

 .  نیبار خودت رو بب هیمرگ من  ــ

 به حسام اشاره زد و گفت:  یی باال انداخت وبا لبخند کنترل شده ا ییابرو

 دختر بزرگ کردنت . نیامان از دست تو با ا  ــ

 ه بود گفت : که پر از خند ییها  یال یخ یباال انداخت و با ب  ییشانه ا  حسام

گلوت بگه    ریبذاره ز ری شمش ومدیجلو درسا واال اون ن  ینشست ی. خودت رفت  ستیبه من مربوط ن  ــ
 کنم .  شتیخوام آرا یمن م

 وگفت:  دیپر نشانی از خانه آمد و با توجه به جمع ب رونی ب درسا

 دادان کارم چطوره ؟ مدل هام خوشگل شدن ؟! ــ

 ه هم چسباند و گفت: دو انگشت اشاره و شستش را ب مهناز

 محشره .  ــ

که دم دستش بود رفت وچند   یبهداشت   سیجمع فرار کرد و به سمت سرو یخنده ها  لیاز س  گرشا
خودش    دنیبا د  یبه جان صورتش افتاد . هر از گاه یی دستشو عیبه صورتش آب زد و با ما یمشت
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و از تمام    اوردی ب  ییبال نیکه درسا به سرشان چن شدیباورشان نم  ری داد . آخر با ام ی سر م ییقهقه ا
 رسد استفاده کند .  یکه به دستش م  یمواد

دادند .   لیتشک  یگرد زیم نمنیدوستانه شان با خنده به داخل خانه کوچ کرد و در سالن نش جمع
که   یو در حال  دیجمعشان نشست و با حوله صورتش که دور گردنش بود به صورتش کش  نیگرشا ب
 کرد با لبخند گفت:  یاز نگاه مبه مهن

 هست ؟  ی حاال برنامه تون چ ــ

 جا به جا شد و از کنار گالره کنار گرشا نشست وگفت:  ریام

دکترام گفتند کا هر چه زودتر   مهی بنده خدا حالش وخ نیا ی. مادر بزرگ ستین یخاص  زیچ ــ
 کنن .  یو باهاش خدافظ  انیب  کانشینزد

شده  رهی خ ییکرد عکس العمل مهناز را که به گوشه ا  یکه دستانش را در هم قالب م یدر حال گرشا
 نظر گرفت . بلند گفت:   ری بود و اشک در چشمانش جمع شده بود ز

 ؟! هیمهناز خانم نظر شما چ ــ

  یگوش سپرد . باران ب هیبق  یبه گرشا نکرد و گرشا ساکت ماند و به گفتگو یتوجه کم  یحت  مهناز
 کرد .  یم جادیرا ا ییا بندهی تلخ و فر  یشد و سمفون  یزده م یروانیو ش  شهیرحمانه بر ش

 

 *** 

 

 ستادیخودش و خانم جانش فاصله انداخته بود ا نیمانند و بزرگ که ب شهیش ییپنجره ا یروبرو ساره
انگشتان  ن یشده بود ب ینوران  یمثل ماه خانم جان را که حساب  یو چهره  دی کش شهیبه ش یو دست

  یب یصدا به اشک ها  یشده بود لمس کرد . ب یفصل ی قارچ  یمار یب  ینوع ریترک خورده اش که درگ 
که در دلش جوانه زده را خاموش کند و به  یکوه سنگدل نیبتواند ا دیداد شا زشیمروتش اجازه ر

 یکوه بزرگ و محکم شده بود که برا نیآنقدر ا رای توانست ز  ینم یول  دیآ ینم   مایکه س ارودیزبان ب 
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کوه  نیتوانست ا یو حضورش هم نم مایخود س دیداشت شا ازیخرد کردنش سالها زمان ن
 ببرد .  نی را از ب  یو سنگدل یخواهخود

 گرفت و آن کوه را شکست داد .  یغرورش را به باز  شهی هم یآن هم برا کباری را بست و   چشمانش

 . ادی نم  مایــ خانم جان س 

  نیتر کیو به نزد  دیچی دستانش گرفت وضجه زنان در خود پ نیفاصله گرفت و سرش را ب  شهیش از
 نشد .   زیمتوجه هجوم دکتر ها به اتاق خانم جان ن   یپناه برد . حت   یصندل

 

 *** 

 

کرد   یآمدنش را م یاست . عاشقانه تقاضا دنشیمحتاج شن یل یکه خ ییو صدا دید یرا م دنیدو
.  چیه گری شد و د یم دهیمطلق و نفس نفس زنانش د  یک ی گرفت . تار یو فاصله م دیدو ی او م یول

گاه  چیآن صدا ه دیجنگل گم کرده بود تا شا نیودش را ب خ دید یکه چشم چشم را نم ییدر آن هوا
آهو مانندش بر دارد و از   یخواست قدم از قدم ها یو به آغوشش بکشد . فقط م   ندیاو را بب اندنتو

 یوار یمطلق در آن چهار د یکی تخت نشست به اطراف نگاه کرد باز هم تار ی.رو ردیآن صدا فاصله بگ
که  یرنگ  یآب یمسافرت یبه پتو یچنگ فشیشد . با دستان ظر دشیکه اسمش سلول زندان بود عا

شد . نفسش به شماره افتاده   ره یبه او قرض داده بود انداخت و خرناس کشان به همه جا خ  ژهیمن
نداشتند .  ستادنیتوان ا شی کرد . دستانش توان پس زدن وپاها یخس وخس م  شیبود و گلو

و مضطرب کنارش نشست و با دست شروع به باد   دی پر نییبا دلهره از طبقه دوم تخت به پا  ژهیمن
و سلول را  دیکش  یشد . با تمام توانش ضجه م یکم نم شیاز سوزش رد اشک ها یول دزدنش کر

 بود و کالفه اش شده بود .   دهیداشت که خوابش را د ییگم کرده ا  دیبود . شا ختهیبهم ر

شدنش فقط و فقط به دنبال آن    داریبعد از ب   یدمو آ ردی گ یرا م یآدم قیرحمانه عال یخواب ب  یگاه
 .  ابدشی یکه از محبوبش مانده و نم  ستیرد
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گالره شد .   فیخف  غیزنگ در باعث ج یدرسا شدت گرفته بود . صدا یزبان  نیر یجمع با ش  یها قهقه
 وگفت:  ر یمضطرب رو کرد به ام

 .  ادیبد داره م یخبر  هیبخدا  ــ

 .  ستادیو ا  دیخند ریام

 .  ایشد وونهیگالره د ــ

از باران ساره زبانش به حلقش   سی چهره در هم وخ  دنیسمت در رفت و در را باز کرد و به محض د  به
  کی یبه ساعت که حوال ی. نگاه دیکش شیآن را به حرکت در آورد و به لب ها ی. به سخت  دیچسب

 رسا گفت:  ییداد کرد و با صدا یشب را نشان م  مهین میون

 ؟! یمادر بزرگو تنها گذاشت چرا ــ

فرود آمد و   نیزم یخانم جانش رو  یقاب عکس خانوادگ دنیبه سمت سالن رفت و به محض د ساره
 ضجه زنان گفت : 

 خانم جان رفت . خانم جان تنهامون گذاشت .  ــ

به سمت ساره برداشت و   ی. قدم ستادیکرد وا یبرق سه فاز به بدن گرشا وصل شده بود . لرز  ییگو
 گفت : 

 تو؟! یگ یم یچ ــ

کردند    دایکنند و باالخره پ  دای خواستند راهشان را پ ی از سر شب م شیکه اشک ها یدر حال مهناز
 و تکانش داد .  دیو به سمت ساره دو ستادیا

 ؟!  یگ  یدروغ م یدار  ــ
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 یاز سالن رو ییو سرش را به نشانه نه چپ و راست کرد . مهناز گوشه ا دیلبش را به دندان گز ساره
 لب گفت:  ری نشست و ز نیزم

 گم . یم  تی بهت تسل یتنها شد یدوست گلم تنها ــ

 

 *** 

 

خانم جان با شکوه برگزار شد و گرشا با خبر   یحلوا در عطر نم باران پخش شده بود و خاکسپار  یبو
تلخ با   یبتواند وداع  دیاجازه نداد تا به زندان خبر دهند تا شا زی ن ری مخالفت کرد و به ام مایدادن به س

 مادر بزرگش داشته باشد .

  یبا تن پوش دیکش یو تلخ را به رخ م یباران  ییکه منظره ا ییپنجره ا یروبرو  یصندل یرو  گرشا
دست  هودهیب  یها الیوخ  توجهش را جلب کرد و باعث شد از فکر ریام ینشسته بود . صدا یمشک

 بکشد . 

 ؟! یکن  یم ری پسر کجا س ــ

 گفت:  فیضع ییتفاوت با صدا یب  گرشا

.   نیبی عج یقراره جون بدم . آدما واقعا موجودا یکه چجور  نی. به ا هیبی عج  زی به مردن . مرگ چ ــ
  یحساب  ایسر هیکنن .  ینسل م دیتول  یزندگ نیکنن و تو ا یم  یحد وسطش هفتاد سال زندگ

نباشم چند   یکنم که وقت یفکر م  نیشن . دارم به ا یازشون متنفر م ایسر هیبندن و  یبهشون دل م
 که ؟! یر ی گ یدارم . م ای بی غ ری و چند نفر از اون ت  ایعشق دل نینفر از ا

 زد . هیتک  یگرشا جا باز کرد و به دسته صندل کنار

 .. از من گفتن  ای ش یخل م  یفکر کن  زایچ نیبه ا ــ

 کرد وگفت:  ی نگاه  ریچشمان ام به

 ره باالتر .  یبه نظر من جوون مرگ شدن تلخ تره و آمار هر دوش م یول ــ
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 و کالفه گفت:  ستادیا

 . لسیتعط یل یاجاره . تعط یرسما مخت را داد ــ

 و گفت:  ستادیا

 ؟!  میگرد یبر م یک ــ

 کرد وگفت:   یخواندن فاتحه به خانه خانم جان آمده بودند نگاه یکه برا یقابل توجه  تی به جمع ریام

 ؟! ستیحاال زشت ن  ــ

 و گفت:  دییهم سا یرا رو شیها دندان

. همه دارن با انگشت   میندار  یخونواده صنم نی ؟ ما با ا یکن یم کاریچ یپسر معلومه دار  ــ
 دن . ینشونمون م

 باال انداخت وگفت:  ییتفاوت شانه ا یب

. حداقلش دو  ونمیمد یل یو مادر بزرگش خ  مایمن به نوبه خودم به س یول میباشون ندار ینمآره ص ــ
 کنم . شونی در حق ایکم لطف  نیتونم ا یبار رابطه من و گالره را نجات دادن . نم

 و گفت:  ستادیاز کلبه رفت و خودش را داخل استبل مشغول کرد . حسام کنارش ا رونی ب  گرشا

 ؟!  یستین  زونیم ــ

 گذاشت و گفت:  شیکرد آن را سر جا یکه نعل اسب را دستش گرفته بود و نگاه م یحال  در

 شه . یبد م  یلیفکرم تو خونه اس . اگه الله بفهمه خ  ــ

 .  دیکش دکیسر سف  یرو یجلو تر آمد ودست  یکم حسام

 نگو .  یز یبهش چ  ــ

راه افتاد . حسام   یاسب سوار  نی خارج کرد و به سمت زم گاهیاز جا یفاصله گرفت و اسب  یکم گرشا
 گفت:  ستی نگر یکه دور شدنش را م  یمتعجب در حال
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 ! ؟یر  یکجا م  ی. با اسب دار  هیهوا بارون  ــ

 شد گفت:   یکه دور م ی بلند در حال ییبا صدا  گرشا

 ؟!  ییایم ــ

  نیکه انگشتانش را ب  یآورد و به سمت گرشا رفت . گرشا در حال  رونیبه ب گاهیرا از جا   دکی سف حسام
 گفت:  دیکش یرنگ که انتخاب کرده بود م ییقهوه ا یاسب یها الی

 دورم .  یز ی چ هی. انگار از  بیقرار تهران شدم عج یب ــ

 ؟!  یکامال معلومه . نکنه عاشق شد ییکالفه ا ــ

 شد گفت:  یکه سوار اسب م یحال  در

 .  ستیاونقدرا هم جالب ن  یگم . زندگ ینه بپرس و نه م ــ

  نیی حسام از رو نرفت وسوارش شد که باعث رم کردن وپا  یاز حسام فاصله گرفت ول  ههی با ش دکیسف
از   عیشد . گرشا متعجب به پشت سرش نگاه کرد و متوجه اوضاع بد حسام شد سر  دنشیو باال پر
پرت کرد و   نیزم  یحسام را رو دک یسف  دنیقبل از رس ی ول  دیو به سمت حسام دو دیپر نییاسب پا

 سر حسام رساند . یاستبل پناه برد . گرشا خودش را با دو به باال گوشهبه 

از وسط   ییکرد گو یچپش حس م  یرا در استخوان پا ید حس سوزش ب  دیچیپ  یدرد به خودش م از
و در حال قطع شدن است . گرشا   ختهیر  رونی قسمت شده و تمام مغز استخوانش ب میبه دو ن

  ادیکند . حسام با تمام توان فر لیوتحل هیکه افتاده را تجز  یپلک زد تا بتواند اتفاق  یمتعجب چند بار 
 وگفت:  دیره زبان به لبش کش زد و دردش را بروز داد . گرشا با دله 

 شد؟!  تی زیچ ـیچ ــ

 زد .   ادیو فر دیبزرگ ورم کرده بود کش  یکه حال اندازه پرتغال شیپا یشد و دستش را رو زی خ مین

 مردم گرشا . فکر کنم پام شکسته . ــ

 زد .  ادی ورم کرده اش کشاند و متعجب فر یرا به پا نگاهش
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 پسر چقدر ورم کرده . دراز بکش زنگ بزنم اورژانس .  ــ

نکرد به  دا یاز حسام وگرشا پ یرد   یکرد ول زی آمد و با چشمانش همه جا را آنال رونی از کلبه به ب ریام
 یها الیبه   یجلو رفت و دست دی از محفظه مخصوصش د رونی را به ب  دکی سمت استبل رفت و سف

 کوتاه گفت:  یو با تبسم دیبلندش کش 

 رفته اس تورا ببرن داخل ؟! ادشونیبابا  یا ــ

 را داخل محفظه اش برد .    دکی سف و

شد و توجهش را جلب کرد . آهسته  یاسب سوار  نیدر زم یاسب ههی وحشتناک باعث ش  ییا صاعقه
سرش نشسته و  یباال ینفر افتاده و مرد کی نیآهسته قدم برداشت و متوجه شد که وسط زم

کرد و رادار   زیکند . چشمانش را ر یآن مرد م یبه پا  یبه تلفن همراهش و نگاه یهراسان نگاه
 لب گفت:  ری انداخت . ز کار مغزش را به 

 که حسامه . گرشا .  نیِا ا ــ

که از   یحسام شد . با کمک کاردک دیمتوجه مصدوم شدن شد دنیو به محض رس  دیبه سمتش دو و
 به گرشا کرد و گفت:  یحسام را تا آمدن اورژانس پاره کرد . نگاه  نید شلوار جکر دایاستبل پ

 داغونه اس .  یلیکا خ نیچطور شد ؟ ا ــ

ورم کرده اش کرد و با لرزش   یبه پا یشد و نگاه زی خ مین  ختیر یکه عرق از سر وصورتش م  یحال  در
 صدا گفت: 

 از اسب افتادم و اسبه هم با لگد زد تو ساق پام .  ــ

آمدند و پچ پچ  رونیحاضر در مراسم ختم به ب همانانیم ی. تمام  دیآمبوالنس به گوش رس یصدا
 برانکارد بود چشم دوختند . یکنان به حسام که رو

 یمتلک ها نی باالجبار ب  زین  ریرفت و ام  مارستانیداخل آمبوالنس رفت و به همراه حسام به ب گرشا
زندان بودن حضور نداشت   ل یکه خودش به دل همانانشی خانه ماند تا از م  مایدور س یها لیفام
 کند .  ییرایپذ
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به چهار ساعت گذشته بود و هنوز    کینزد یول  دییای پشت در اتاق عمل منتظر بود تا دکتر ب  گرشا
 ش را به گرشا رساند و متعجب گفت: تند خود  ییبا قدم ها ری از دکتر نبود . ام یخبر 

 !رون؟ی ب  اوردنشی ؟! ن یینجایهنوز ا ــ

سرش را به نشانه نه چپ و راست کرد وبه سمت بوفه راه افتاد . دو فنجان قهوه سفارش داد و  گرشا
از قهوه را مزه کرد و   یکم  ریراه افتاد . ام  ریبعد از دادن پول قهوه ها را دستش گرفت و به سمت ام

 گفت: 

 حالم بهم خورد مثل زهرمار اس.  یییا ــ

غر غر   کنی ل ری . ام دینشست و کم کم قهوه اش را نوش یصندل  یرو ری توجه به عکس العمل ام یب  گرشا
کردن قهوه اش به راه افتاد و تا به مقصود دلش  نی ریش  یشکر برا هیته یکنان به سمت بوفه برا

 نشد .  الیخ  یب  دینرس

که به صورت داشت را کنار زد . گرشا   یاز اتاق عمل آمد و ماسک رونی موقع دکتر مخصوص ب همان
 و مردد گفت:  ستادیا

 ؟! گهیخوبه د ــ

 دهنده زد و گفت:  دیام  یهر چند کوتاه ول یتبسم  دکتر

تونن راه برن و بعد از   ینم ادیمدت ز  هی.  میو پالک کن  چیپاشون رو پ میخوبه . فقط مجبور شد ــ
 شه . یراه رفتنشون که به مرور خوب م  یلنگ بزنن تو یاون هم ممکنه کم

منتظر به گرشا نگاه کرد . دکتر دور شد   یجلو آمد و با چشمان  دینوش  یکه قهوه اش را م یدر حال  ریام
 و گرشا گفت: 

 وپالک خورده . چیپ یخوبه . ول  ــ
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نشست و با آن   یصندل یاش را که قهوه اش تمام شده بود دستش رفت و رو یکی پالست وانیل ریام
 کردن شد و گفت:  یمشغول باز 

 اگه خوب عملش کرده باشه .  یخوبه  ول  ــ

 کرده بود به زبان آورد .  ری ذهنش را درگ یطوالن یکه مدت یکرد و سوال ریبه ام قیعم  ینگاه

 درسته ؟!  یتو دکتر  ــ

 آره . ــ

 دکتر بودنش را داشت .  یآرزو شهیشد و به الله خانم فکر کرد که هم رهیخ  شی روبرو به

 نمیب  یاالن که تو رو م یدوس داشت دکتر بشم ول  شهیگم هم یالله ، مادرمو م یدون یم ــ
 کنم که نشدم . یخداروشکر م

 داد و سر وتهش را به هم رساند و گفت:  وانیبه ل یفشار صاف نشست و  ریام

 دارم ، چمه!( یرادیمگر من چمس ؟! )چه ا ــ

 درشت گفت:  یچشمان  با

 ؟! یچ ــ

 دارم ؟!  یرادیگم چم هست ؟! چه ا یم ــ

 زد وگفت:  یشخندین

 ! یخور  ی. به دکترا نم یزن یم یجور  هیآهان . آخه  ــ

 بخورد به آدم ؟!  دیبا یخورم . بعدشم مگه دکتر   یم میلیخ ــ

  یبه دکترا نم  پتیت نکهیا یکی.  هی نوع حرف زدنت کوچه بازار یک ی.  یهست یجور  هیخوب آره . تو  ــ
 هستن .  ییا دهیو اتو کش یفانتز  یکردم دکترام آدما ی فکر م شهیخوره . هم

 به گلش کرد و گفت:  هیکه دستش بودرا به لبش رساند وشب  وانیو جان ل  دی به هدفش رس  باالخره
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 ؟! ستمین  دهیمگر من اتو کش ــ

 و معترضانه گفت:  دیکش  ری را از دست ام وانیکه کالفه شده بود ل گرشا

 !  ید ی من رو هم با سوال پس م ی. همه سواال یاز بس فشارش داد  یبابا جونشو در آورد ــ

 اندازه قطر خط کش کرد وگفت : زد و چشمانش را   یدور  مین متعجب

 )جوابت رو( بدم ؟! دایتا من جوواب ید یسوال پرس  یتو ک ــ

 در آورده بود به سطل زباله پرت کرد .  ری را که از چنگ ام یوان یل یر ی از هدف گ بعد

 خوب همه اش چرا ؟! ــ

 دستانش را در هم قالب کرد وگفت:  ریام

ر بودس تو بازارم گنده ) بزرگ( شدس . دکتر مغزا اعصابم  کا تو بازا  ی من پسر حج احمد زرگرم . کس ــ
شن . بعد از اونم من قبال کا بچه تر   یمی ن ی. پسرا حج احمد زرگر کا سوسول  می نجوریبشم آخرش هم

قبول   یپزشک  تهرش یکردم . وقت یم یامام آ زرگر  دونیآقا جونم تو بازارچه م یشیرفتم پ  یبودم م
  ی(  اونجا بچسب به درسات تا بتون ییای) ب یی خواد ب ی مین گهیشدما رفتم دانشگاه آقا جون گفت د

کا   یز ی. واقعا االنم برام سختس از اون چ  یزنا بچه تا بد ی( خرج   ی)گرفت یپس فردا کا زن استد
 .  رمی گیبودم فاصله ب

 اهان . ــ

 گشاد گفت:  یلبخند با

 نه ؟!  ایباشم   یمک یدک ادی حاال بم م ــ

 خنده جوابش را داد وگفت:  با

 ؟! یدکتر منصور  یچرا که نه آقا ــ

 بنده خدا . نیواسه ا میری اتاق خوب بگ هی و  میرو بد مارستانیپول ب میبر ای ب الی خیب ــ

 زد و گفت :  یراه افتادند بعد از پر کردن فرم پرستار لبخند یو حسابدار  رشیدو به سمت پذ هر
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 شه . قابل نداره .   یم ونیلیهشت م ــ

 رسا گفت :  ییچشمانش را تا حد ممکن گشاد کرد و با صدا ریام

  یمارستان ی گردنه اس خانوم ؟)مگه سر گردنه اس ؟( ما تو ب  یمگر سر  وون؟یلی؟ هشت م  یچ یچ ــ
 .  میریگ ی( مونیلیفوقش چارتومن)چهار م  ینیهمچ  عمل هیعاموم )عموم( برا 

 گفت:  یوبا بد عنق ستادیا پرستار

 ؟! ادی بگم حراست ب  ای ید یآقا کارت م  ــ

 گذاشت و گفت :  زیم یدخالت کرد وکارتش را رو گرشا

 هست .  3223رمزش  ــ

 شد و گفت:  کیبا غر غر به گرشا نزد ری ام یول دیکارت کش  عیسر پرستار

 ؟ اگه مفتس بده به من . یکرد  دایپول مفت پ ــ

 کرد و گفت:  ری به ام ییمکش ما نگاه

 من اومدم .  یاونجا رو اون صندل نیبش ــ

 پناه برد .  یغر غر کنان به صندل ریام

 !  ردی گ یم ونیلیانگار پالک طال گذاشته اس واسش هشت م ــ

 نگاهش کرد وگفت:  قیکرد . عم ری به ام تا اتاق حسام آماده بشود با خنده کنارش نشست و رو گرشا

 ؟! ینداز ی نفر م  هی ادیمن رو  ــ

 بود  زمزمه کرد . ونی لیهشت م ر یهنوز درگ رکهیام

 گذاشت رو سر .   دیبوس دیپا را با نی. ا یپول خرجش کرد  یلیخ ــ

 یکم جان و پر از رگه ها ییپرستار روبرو شد . با صدا سیکنترل شده زد و با ه  ییقهقه ا گرشا
 وخنده گفت:   طنتیش
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 من دادما . ــ

 غصه ام گرفته اس . نیمنم برا هم ــ

 وگفت:  ختیرا بهم ر   شیو موها دیرا محکم کش  ریام گردن

 .  ینداز یم یمان  ادی. منو  وونهید ــ

از عکس العمل گرشا   دیخند  یکه م یدر حال  ریلبخند از لبانش محو شد . ام یبا آوردن اسم مان و
 مانده بود کرد و گفت:  رهی خ ییبه چشمانش که به گوشه ا ینگاه

 همون پسره ؟! یمان ــ

لباس   یبودنش و حت ی، طرز صحبت کردنش ، هوا ای. خاطره چشمان مان دیشن  یرا نم  شی صدا یحت
و در گوش   دیبلند خند ریاش کرده بود . ام ییو گه گاه چادر سر کردنش هوا دیپوش  یکه م ییها

 گفت :  زیر  زیگرشا ر

 باز هوا هندستونا کرده اس ؟!   لتیف ــ

به رفتارش نداشت . به سمت    یتسلط گریبود و د ختهیبهم ر کبارهی اعصابش  یی. گو ستادیا گرشا
 یاش را نشان م دهیرنگ پر ر یکه تصو ییها نهیآ یراه افتاد و روبرو  مارستانی ب یبهداشت   سیسرو

 .  اوردی بتواند حال خوبش را بدست ب دیدادند چند مشت آب به صورتش زد شا

 کرد .  زیر  زیگرشا را ر ختهی و بهم ر دهیرا باز کرد و رشته افکار پوس یبهداشت  سیدر سرو ریام

 .  یبابا . نگو که هنوزم عاشقش الیخ  یب ــ

 حسام آماده کرده بودند راه افتاد .  یکه برا  یبه سمت اتاق  ریزد و ام رونیب  مارستانیب از

که با   ییباز از خاطرش برود . از دعواها   زیهمه چ دیکرد تا شا یم  یرا ط  ابانیهدف متر به متر خ  یب
که مادرش   ییو گل ها یآخرش با مان  یبودن کنار آن خانواده گذرانده بود تا دعوا یبرا لی آقا اسماع

 .  بودطردش کرده  یرحم   یو ب  یکه با سرد یی ایشده و مان هیته یخواستگار  یبرا فکر کرد

کلمات و اتفاقات   لیخاطرات تلخش را از نظر گذراند تا بتواند آرامشش را از آن همه س کیبه  کی
 کند .  دایشوم پ
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بود با   ییکه فاصله ا نیکرده بود . با ا لی سرد تبد ییرشت را به هوا یشرج  یزد و هوا  ینم نم م باران
دست به دست   زیخلوت بودند و همه چ یها حساب  ابانی شد . خ  یحس م یبه خوب  اینم در یول  ایدر

که نه خوب بود نه جبران   یاتفاقات یبازساز  یبرا یسرد نیهم داده بود تا شب و آسمان ِسرخ و زم 
 شد ، بسازد .  یم

 

 *** 

 

 لب گفت:   ریو ز ستینگر دیچ یپ ی نشست و به حسام که ناله کنان از درد به خود م یصندل  یرو ریام

 ؟!  یچرا سوارش شد یسوار اشب بش ی سیآخه تو که بلد ن  ــ

 جبهه گرفت .  ع یشد و سر ری متوجه حرف ام دیکش یکه م ییدرد ها نی در ب حسام

 دونم چرا افسارش از دستم رفت.   یتونم سوار اسب بشم . فقط نم یمن م ــ

  ینم یسوار  یکس  چیبه ه دکی افتاد که به او گفته بود سف مایس یحرف ها اد یفکر کرد و  یکم  ریام
 گفت:  عیدهد . سر

 ده . ینم یسوار  یچکی. اون که به ه یشد دکی آهان . سوار سف ــ

 کج کرد وگفت:  ریرا رو به ام  سرش

 ؟!  یدون  یتو از کجا م ــ

 ده .  یم یفقط به خودش سوار  دکی بهم گفته بود کا سف مایمده بودم رشت سقبال او ــ

نگاه  الیخ یدر زندان دارد . درد را فراموش کرد و ب یچه حال مایبا خودش فکر کرد که االن س  حسام
 چشم دوخت و گفت:  ریبه ام شی بلند گردن کج در پا یها لهیکردن آن م

 . ریام ــ

 سرش را باال آورد و به چهره زرد و چشمان کبودش چشم دوخت .  ریام
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 هووم ؟! ــ

 بود ؟!  یکار خوب  مایبه نظرت نبود س ــ

 حسام نقش بسته بود ماند و گفت:  یشان یکه بر پ یعرق  ینگاهش رو ریام

 گرشا نذاشت .  یمن مخالفش بودم . اما لجباز  ــ

 .  دیای ب گاهش باال هیتک یدسته تخت را چرخاند تا کم  حسام

 نبوده . یشه . کم اتفاق  یم  یبه نظر من شاک ــ

کرد   یکه م  یکه به کار  ی دسته تخت شد . در حال چاندنی و کمکش رفت و شروع به پ ستادیا ریام
 خفه گفت:  یی کرد با صدا ینگاه م

اومد وسط با قرص   یم یبه خانم جانش حساس بود . هر حرف  یل ی. خ وونهیشه . د یم وونهید ــ
 خورد ول کنش نبود .  یکنار و تا قرصشو نم  ستادیا یم یوا

 حسام وصل شده بود کرد و گفت:  یکه به پا یخون هیبه سرم تخل  ینگاه

 ؟!  یزون یم ــ

 رد و گفت: در کوره آتش در حال سوختن بود ک ییکه گو  شینگاه رنگ و رو رفته اش را به پا حسام

 سوزه .  ی. بدجور م  ستمین زونیاصال م ــ

 غر غر کنان گفت:  ریام

 همه پول گرفتن آخرشم کارشون درست نبود . نیا ــ

 درد شد وگفت:  الی خ یمتعجب ب  حسام

 ؟! یچ ــ

 گذاشت و رفت گفت:  یکه گرشا پول را داد و بعد از آن با ناراحت نیا یادآور ینشست و با  شی جا سر

 .  یچیه ــ
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 گرشا کجاست ؟! یراست ــ

 جو گرفتش ول کرد رفت .  هوی ــ

 گرفتش؟! یجو چ ــ

بدنش   ی شکسته اش رو ینکند پتو را دور از پا مشیج   نیس نیاز ا شتریکه حسام ب نیا یبرا ریام
 را هل داد وگفت:  ش یانداخت و شانه ها

 به جو گرشا نباشه . تیتو بخواب فعال . کار  ــ

و عرق بر سر و صورتش   دید یکه مدام کابوس م  یبه خواب رفت آن هم خواب  ریباالجبار ام  حسام
  به سمت  شیبغلش گذاشت و باال آورد و با نگاه کردن به تب باال  ریرا ز  ریتب گ  رینشسته بود. ام

 رفت و گفت:   رشیپذ

 هیسوزه  یداره تو تب م مونی قیرف  نی.( ایرو کند بمونی )ج یما را کند بی که ج یخانم دکتر  ــ
 ؟!  یمسکن ندار 

 کرد و تلفنش را در دست گرفت و فس فس کنان گفت :   یشیا رشیپذ مسئول

 سوزن تب بر بزنن . هیداخل سرمش   انیب  نییپا یصبر کن زنگ بزنم پرستارها ــ

 گفت:  یشده بود با تند  یبرزخ   یکه حساب ریام

 اون سوزن تب برت کجاست ؟! ــ

 وگفت:  ستادیا یعصبان  رشیپذ مسئول

 مسئولش ؟! ادیگم صبر کن ب یمگه نم ــ

 

 *** 
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که از خشم  رش یرساند و به مسئول پذ  ریبرگشته بود با دو خودش را به ام یرو ادهیکه تازه از پ  گرشا
اش را حواله  یقرمز شده بود و هر آن امکان منفجر شدنش بود نگاه کرد و نگاه بعد ییلبو هیشب

 گفت:  ریو رو به ام ستادیا نشان ی کرد و ما ب ریچشمان به خون نشسته ام

 ؟  یشده ؟ قرمز کرد  یپسر چ ــ

 بود رو به گرشا کرد .  رشیکه مسئول پذ یدختر 

عکس العمل زشت   هیگم  یم ی به حرفتون گوش کنه . من هرچ   دیشا دیبگ ی ز ی چ هیشما بهش  ــ
راست زنگ   هیکجاست  نجایو ا نی هست یگم ک  یبرخورد کرد نم ینجور یا یده . دفعه بعد ینشون م

 زنم حراست .  یم

 کوتاه گفت:  یبود کرد و با تبسم  رشیکه مسئول پذ ییبایو ز یرو به دختر مو مشک  گرشا

 کنم .  یبخش .من حلش مخودت ب   یحاال شما به بزرگ ــ

 را به سمت اتاق حسام کشاند و گفت:   ریکشان کشان ام و

 بشه . یط  نجایا یو خوش  ی؟ بذار سه روز با خوب یکن یم یچه غلط یمعلومه دار  چیه ــ

 مغزش به صدا در آمد وگفت:  یشده بود سوت ها  یشاک  یکه حساب ریام

 ؟!  ینیب  یدختره با من لجس )دشمنه( مگر نم  نیا ــ

اش را به چشمانش   رهیدر دستش بود نگاه خ ریام یکه جفت بازو ها یصدا دار درحال   یبا نفس  گرشا
 کشاند و گفت : 

  نیبا ا یرو بدون که اگه باز شر درست کن نیا ری ام یول ی چ  یعنیو لجس  یگفت یدونم چ  یمن نم ــ
حواست باشه . تا    کمیکنن . پس  یم رونیب  مارستانی ب نیحسامو از ادختره ، هم منو هم تورو هم 

 بنده خدا خوب بشه . نیا

 ؟!  یگرفت کجا رفته بود یبنده خدا سراغ تا )سراغت رو( م نیا ــ

 برد گفت:  یدر م  رهیکه دستش را به سمت دستگ یباز کرد ودر حال  ریپهن ام یرا از بازو دستانش
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 .  یرو ادهیپ ــ

 و گفت:   ستادیدر ا یدستش گذاشت و مانع از رفتنش به داخل اتاق شد . جلو یدستش را رو ریام

 ؟!  یرو ادهیپ ــ

 و متعجب گفت:  دیکش ر یودست ام  رهیرا از دستگ دستش

 ؟!  یپس چ ــ

نکند .  سشیرفت تا باران خ یسقف  ریز مارستانیاز ب  رونی زد و کشان کشان ب  شیبه بازو یچنگ
 کرد . زی رشا گذاشت و چشمانش را رچانه گ ریدستش را ز

 کن . گایبه چشام ن ــ

 بلند گفت:  ییدستش را پس زد و با صدا انهیشاک

 بودم .   یرو ادهی گم پ  یبابا چته ؟ م ــ

 فاصله گرفت و گفت:  یکم

 .  یکرد یپات یشد قات نایا یدونم . حرف از مان  یخودمم م نایا ــ

 و گفت:   دیپر شیروبرو ریبرود که ام  مارستانیب یبه سمت در ورود خواست

 ! یذارم بر  ینم  ی. منم تا نگ ید نه د نگفت ــ

 گفت:  یکه بودند رفت و با تند   یسمت همان سقف به

 دارم بگم ؟! ویشه ها . چ  یم تی زی چ هیواقعا امروز  ــ

 دندان نما زد وگفت:  یتر آمد و لبخند کیو نزد کینزد

 ؟!  یکن یهنوزم به اون فکر م  ــ

تا گرشا   ردیمدل خنده نگ  شیکرد صدا یو سع  دیرا چسب ش ی از کنارش رد شود که محکم بازو ستخوا
 راحت تر اعتراف کند . آرام گفت: 
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 شنوم ؟!  یم ــ

 گفت:  یکه طاقتش طاق شده بود با کالفگ  گرشا

 .  ستین یکار درست   هیکه زخم یآدم هیبخدا نبش قبر خاطرات  ــ

 .  ستادیا شی دستش را باز کرد و روبرو چنگ

 درسته اس . میل یگم خ یمن م یول ــ

 زد .  هیپناه برد و تک  واریاز د ییگوشه ا به

ته مونده  یخواستگار  یبازم بر  ییخوا  ی؟ م یکن  کاریچ  ییخوا  یکنم م یبهش فکر م  یحاال بفهم  ــ
 ؟! یآبرومو ببر 

 گفت:  یتر آمد وبا لبخند گشاد جلو

 چرا که نه ! ــ

 توجه نما ادامه داد : ییاز سر دادن قهقه ا بعد

 .  یش  ینه بابا . فقط حرف دلتا بزن تا خال  ــ

 اندازه به همون انبار کاه .  یم  تینداره . بدتر کبر دهی حرف دل من که فا ــ

 وگفت:  دیکش شی به بازو ی. دست ستادیا شی مکان داد و درست روبرو ری تغ ریام

  یکن یکه تو م یکار  نی. بعد از اون اول نایخونه مهناز ا  میر یتهرون . م  مییایباهات م  من و گالره ــ
هم بهت گفت   ی. هر چ یخوا  یخاطرشو م یگ یو بازم بهش م ایجلو مان  ی ستیا یم یوا یر  یم
 .  یگ یو به ما م  یایم

 گفت:  یو با تند  ستادیا نهیبه س دست

 !؟یدستور  یامر  ــ

 راه افتاد و گفت:   یسمت در ورود به
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 نه فعال . ــ

 وگفت:   دیذهنش به سمتش پر یبود با جرقه ها ری از ام یکه به دنبال نقطه ضعف گرشا

 ؟! ی؟ تو دانشگاه ندار  یر ی تخصص بگ یتا بتون  یخون  یدرس م یدار  یگفت  یمگه نم نمیبذار بب ــ

دندان نما بر    ییچشم دوخت . گرشا خنده اگرد شده به چشمان شرور گرشا  یو با چشمان ستادیا ریام
 صورتش نقش بست وگفت:  یرو

ها .   یتو کار من رفتم به گالره گفتم بهش دروغ گفت  یباز دخالت کن  ییاز حد بخوا  ادیاگه ز ــ
 حواست باشه . 

 فرو برد و گفت:  شیموها نیکه کالفه شده بود چند بار دست ب  ریام

 گفته اس ؟!  یک ــ

 مظلومانه و بدجنس گفت:  یرا خم کرد وبا حالت  سرش

نکن که خودم دکتراشو دارم . فکرشو کن با عقل جور   اهی پسر گل منو س نی شد . بب شی دلم ر یآخ ــ
گرفتن تخصص دم به ساعت از   یاوقات درس داره اون هم برا  شتریکه ب  یپزشک یدانشجو هی ادیدر م

 تحانام  یبگ  دمیروز ند هی یشناسمت ول یماهه تورو مشهر به اون شهر بره . من رسما دو سه  نیا
 کالس دارم برم شهرم .  ایدارم 

 احمقانه کمرنگ کند . ییبا خنده ا  شیکرد دلهره اش را در صدا یبه سمت در راه افتاد و سع ریام

 اس .  دهیآدم عاقل بع هیهمه چرت و پرت از  نیتو امشب . واال ا یزد یز یچ هی ــ

 گفت :  دیداشت با تهد یقدم بر م  ظی غل  یکه شانه به شانه اش با لبخند یحال  در

 . یبهم بدهکار   یکی نباشه  ی. هرچ  هیاز من گفتن . امتحانشم مجان ــ

 شد . با ترس گفت:  دایاش هو یباالخره آن حجم از نگران ستادیو ا دیدست از راه رفتن کش ریام

 ! یکن  یحماقت رو نم نیتو ا ــ

 گفت:  یطان ی و ش  نیری ش  ییبه باال انداخت و با خنده ها ییا شانه
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 هم کردم .  دیشا ــ

 چشمش را گرفته بود .  یجلو رفت تا گرشا مجبور به عقب رفتن کند . خون جلو آنقدر

 . یشم تا له ، له بش یسه بار از روت رد م نمیشکنم .با ماش  یجفت پاهاتا م  یکارا کن نیاگر ا ــ

 ؟! ید یملت م لی چرا دروغ تحو نمی . فقط بگو بب ستین  بیع  یامتحانش ب  ــ

 زد : داد

 مگه ؟! یفوضول ــ

 باال انداخت و گفت:  ییشانه ا   یالی خیبا ب   گرشا

 شم خوب.  یمنم ناراحت م یناراحت شد یلی. خ  یکن ی م  یمن دار  یزندگ یکه تو تو  یکار  قایدق ــ

 بلند گفت:   ییبا صدا ریسمت آسانسور راه افتاد ام وبه

عموم خودما چپوندم )فرو کردم ، فرستادم( . گفتم بهونه درس   مارستانینکردم . به زور تو ب دایار پ ک ــ
هم چون  یداد از طرف یکنه . حقوقم کفاف نم   یشه تا کنارم زندگ یخوندن برا گالره باعث م

بهش دروغ   ممورد هی نیگالره بفهمد ا یاستخدامم نکردن .اگه روز  یی)خوب( نبود جا یدانشگاهم مال
خواد   یتا بگه من همونم که م ستادیچرا؟ چون جلو همه وا یدون  یره . م ی کنه و م  یگفتم ولم م

شه جلو همه . حاال از من گفتن بود .    یم ایدروغ بودس رو س  زیکه همه چ نی و ا  دنشیبا فهم  یول
کنم تا دوباره   یباشد م میبهم بخوره هرکار یخواستم رفاقتت با مان  یخواستم کمکت کنم نم  یمن م

.هرچند   ستیانصافش ن نی. ا یز یمنا بهم بر یزندگ  یبر   ییخوا ی تو م یرفاقت جوش بخورد . ول نیا
 خونم که دروغم نگفته باشم .  یم گهیارشد سال د یمن االن دارم برا

به  چشمان نگرانش چشم  قیو به سمتش قدم برداشت . عم   دیپاشنه پا چرخ یرو یدور  مین  گرشا
 دوخت وگفت: 

  یکار  چی خوام ه  یاز تو دارم . م ا یو مان یانتظارو در قبال مان  نیگم و ا ینم  یز ی چ یمن به کس ــ
 مصلحت من . بذار خودش درست بشه .  یهرچند برا ینکن 

 مکث کرد وبا خنده ادامه داد : یکم
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 .  یترسم آخرش دکتر هم نباش ی. من م ای کن یم یخوب نقش باز   یلیخ ــ

 زد وگفت:  یراحت لبخند الی با خ ریام

 داد . یرام ) راهم( نم مارستانینه اونو هستم واال عموم تو ب  ــ

 .ستادی و صاف ا یجد  گرشا

 باشه ؟! یبگ یز ی چ یبر  یخوام به مان  ینم نی بب ــ

 باشه .  ــ

پشت سرش راه افتاد . حسام هنوز خواب بود و سر سوزن   زین  ریاتاق را باز کرد و داخل رفت ام در
که از  یکرده و رفته و تنها رد قیبود که پرستار سوزن تب بر را به سرمش تزر نیگر ا انیرم نماداخل س
 گذاشته همان سوزن است . یخود باق 

رفت   ییبه صدا در آمد گرشا چشم غره ا ری که آنجا بود رفتند . تلفن ام  یکدامشان به سمت صندل هر
 آرام گفت :  ییو با چشم به حسام اشاره زد و با صدا

 خوابه . ین یب یمگه نم ــ

سرش را   ییرفت و گرشا به صورت پر از عرقش چشم دوخت گو رونی. ب ستادیوصل کرد و ا  عیسر ریام
شبزده   یها شهیکوتاه به ش ینگاه  میکرد . ن یرا نوازش م شهیآب سرد گرفته ، باران نم نم ش ریز
 چشمکرد و باز به صورت رنگ و رو رفته حسام  دندیرقص یم شهیش  یکه رو ییو قطره ها ستانماریب

 اش گذاشت و گفت:  یشانیبه پ  یدوخت . دست

 که !   یپسر هنوز تب دار  ــ

 دست حسام گذاشت و شروع به درد ودل کردن کرد . یکشاند و سرش را رو کیاش را نزد یصندل

 شگاهشی الله فقط فکر آرا یباشه باهاش درد و دل کنم . از همون بچگ  یکیخواستم  یم شهیهم ــ
  یدون یکرد . م یم هیسرت اومده و گر ییبال هیگفت  یخواستم درد و دل کنم م یمن م  یبود و وقت

باد   بهم حز ینگه . مان  یز یم که به حرفام گوش کنه و چخواست یم  ویکیاز حد نگران بود . من  ادیز
  یمهران گاه یدرد داشت و گوش شنوا داشت . گاه  یعنیکه به نفعشه  دیخز  یم  یبود . به هر سمت
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شدم .اون از اولشم واسه   رشی درگ  یدونم چرا الک یکرد . نم ری اون گ شیدونم چرا دلم پ یمن . نم
بدبخت   موننه جفت  دمید یم شوی نبود الاقل االن خوشبخت  ریامفرهاد ساخته شده بود و اگه دخالت 

 چون هنوز عاشقش بودم .  دمی. توپ یندار  اقتیگفتم ل دمی. به فرهاد توپ  میباش

 دیکه د ییپلکش را باز کرد و از صحنه ا یتا کیآمد  یکه از ته چاه م  یز یر یصدا  دنیبا شن  حسام
خواب  الیآرام و به خ  ییدرد و دل گرشا که با صدا یخورد . خواست دستش را بکشد ول  کهی یحساب 

. به  دادگوش  شی برد و به حرف ها  ادیکرد دلش را ربوده بود . با لبخند دردش را از  یبودن حسام م 
 یدرد و دل م شانیکه برا ییآدم ها یشد اگر تمام  یچه خوب م یعالقه اش گوش داد . به راست

  یب میکن فی تعر شانیراحت از همه جا برا  الیتا با خ می حق را داشت نیرفتند و ا  یبه خواب م یکرد
 کنند و با نظرشان دلمان را بزنند .  یآن که اظهار نظر 

  بای اش آنقدر ز ییبود که خواب از سرش ربوده بود . از عشق افسانه ا  نیریش  یبه قدر   شیها حرف
. مگر بخشش چه  دمیبخش ی هما را م گریشد بار د  یکرد که با خودش گفت کاش م یم فیتعر

بود تا خودش را به    یتامل کاف یاندک  یتواند ببخشد ول یپس او هم م دهیدارد . گرشا بخش یرادیا
 . ردی بگ ناسزاباد 

 که یتنها همزاد ساکت دیصحبت کند شا  شیخواست گرشا برا یدلش م  یخواب رفته بود ول دستش
  یاز حرف ها یار یبس  ییدوانده بود گو شهیخاص ر یدر چشمانش غم  شهیاست او بود. هم نشانیب

گفت . سرش را   یرا م  زیاگر همه چ یزدن داشت حت یچشمانش حرف برا شهیدلش را نزده . هم
  نیاز ب دیبه تبسم مختصر حسام چشم دوخت . شا  نیقرمز و اشک  یو با چشمان ردآهسته باال آو

  ی. از آن بچگ دهیرا فهم  شیدرد ها یبود که حسام تمام دهیرا خوب فهم نیا ی و تار ول  رهی ت یر یتصو
 . زبان خشکش را به حرکت در آورد . ای تا االن . از غم الله تا مان ریبگ

 ؟!  یبود داریپسر تو . تو ب ــ

 د . هول کرده بود صاف نشست و گفت: جوابش را دا  یبا لبخند  حسام

 ؟! یکن  یم یتو شوخ  ــ

 دست خواب رفته اش گذاشته بود نهاد و گفت:  یدست گرشا که رو  یدست آزادش را رو حسام
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شدمو گوش دادم . راستش  داریو منم ب  یاز تو کم بشه . حرفاتو زد یز ینه قراره چ هینه شوخ ــ
 منم سبک شدم .  چی. خودت که ه یزد یجاها انگار از دل خودم حرف م یبعض

 پر از رنگ و عطر رو به حسام زد .  یلبخند

 واسم با ارزش تره .  زی از همه چ یکن  ینم یکه کار  یرو داد  نانیاطم نیکه بهم ا نیهم ــ

از   یکرد یودل م باهام درد یجا خوردم وقت یل ی. راستش خ ستمیمن ن یول هیباز  وونهیاهل د ریام ــ
عاشق شدنت رو با هم مرور   هیسر فرصت قض  مینیروز بش هی. به نظر من  ایالله مادرت تا عشقت مان

 چطوره ؟! میکن

 خاک بشه . دیکه با هیعشق ــ

کنند . گرشا ملتمسانه به چشمان  ین یدر باعث شد جفتشان عقب نش رهیدستگ یموقع صدا همان
  یآمد به گرشا دلگرم یکه به داخل م ریدور از چشم ام یبا زدن پلک   زیحسام نگاه کرد و حسام ن

 .  دیبخش

 داد . ریرا به ام شیراحت به سمت پنجره کوچ کرد و جا الیخ  با
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 زدهمیس فصل

 

به شهرش    یحت ری به تهران سفر کردند . ام یروز به سرعت گذشت و با مرخص شدن حسام همگ  سه
 از هم گسسته گرشا کند .  یرابطه ها یبرا یاش را گرفته بود تا راه حل  یقطع میباز نگشت و تصم 

.   را زد شانی الیحرکت کرد .زنگ در و اورانیبه سمت ن   زی به سمت خانه شان راه افتاد و مهناز ن  گرشا
بر گونه دخترش نهاد   ییدر را باز کرد و با لبخند بوسه ا یی بر خالف تصورش مادرش با خوش رو  نباریا

 وگفت: 
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 ؟ سفر خوش گذشت ؟!  یگل مامان اومد ــ

 مادرش را محکم گرفت و گفت:  دستان

 ذره شده بود .  هیقربون اون خنده هات که دلم واسشون  ــ

 دلم .  زیخدا نکنه عز ــ

 کرد و بلند گفت:  الیاز و رونیدر کنار رفت و رو به ب  یجلو از

 داخل .  نیی ای؟ ب دی ستادیبچه ها چرا ا ــ

 گفت:  یی خانم با تعجب و خوش رو  مهناز

 ؟! میمهمون دار ییوا ــ

 .  ادیمدت ز هیهستند  نجایبله مامان خانومم . مهمونامون ا ــ

 کردند .   ینم معرفو بعد از خوش بش هر کدام خودشان را به مهتاب خا یهمگ

 خانم رو به دخترش کرد و با تعجب گفت:  مهتاب

 مهموناتو ؟! یکرد ن یاوه دخترم از همه جا گلچ ــ

 دندان غر غر کنان گفت:  ری از ز دیخند  ی که م یدر حال مهناز

 ؟! یمامان باز شروع کرد  ــ

 یاهش کن چجور . نگ هیسلندیگفتم ؟! اتفاقا خوشم اومده ازشون مخصوصا اون ا یوا مگه چ ــ
 کنه . ینگاهت م

 :  دیدرشت رو به مادرش کرد و غر یبا چشمان  مهناز

 مامان . ــ

 خانم ذوق زده گفت:  مهتاب
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 هست .  پمیچه خوشت  یاله یوا ــ

 کرد وگفت:  همانانشیرو به م و

 داخل . دیی ؟ بفرما  نیستادیمن چرا دم در ا یزایعز ــ

 دعوت کرد . مهناز غر غر کنان پشت سر مادرش راه افتاد . نمنیهمه را به سمت سالن نش و

 دونم و تو .  ی من م یچرت بکن  الیمامان بخدا فکر وخ  ــ

اش دوان دوان رفت و   یپاشنه دار مشک یبا کفش ها نمن یخانم ذوق زده به سمت سالن نش  مهتاب
 هوا فرستاد و گفت:  یرو ییرو به مهناز بوسه ا

 .  سلندیا امیبار م هی یاگه بشه ماه ــ

خدمتکارشان با    مهینشست . سل یصندل   یراه افتاد و رو  الیغر غر کنان به سمت آشپزخانه و مهناز
 گفت :  یی خوش رو

 . یخانم جون خوش اومد ــ

 کرد آرام گفت:  یمادرش فکر م  یکه به گفته ها  یحال  در

 ؟!  ید  یآب م وانیل هی؟!  یچه خوش  یول  یمرس ــ

 مهناز آماده کرد و دستش داد . یبرا خچالیسرد از  یآب  وانیل مهیسل

 کرده ؟! دایباز خانم جون واستون خواستگار پ ــ

 کرد با غم گفت:  ینگاه م شیبه روبرو زانیآو یکه با صورت یحال  در

 . نبار یا ستیول کن ن ــ

 گفت:  تیو با عصبان  ستادیو ا  دیکه دستش بود را ال جرعه نوش یآب وانیل

 خوام ازدواج کنم . ی. بابا نم هیفکرا کنه . انگار که شوهر کردن زور نیذارم از ا  ینه من نم ــ

 و گفت:  ستادیخانم با خشم پشت سرش ا مهتاب
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 تو خونه ندارم . دهیخوام . بعد از اونم تحمل دختر ترش   یمن نوه م  خودیب ــ

 چرخ زد و گفت :  یدور  میکه سرش را رو به طاق گرفته بود ن یکرد ودر حال  یپوف  مهناز

 خوره ؟! یها م  دهیمامان من کجام به دختر ترش ــ

 خانم با خودش در حال صحبت کردن بود . مهتاب

 مونه . یم هیسلندیهم با بچه اومده فقط همون ا یکیشه اون  ی اون که زن داره نم ــ

 : دیبلند غر ییصدا با

 مامان . ــ

 بود گفت:  دهیکه خدا فقط خاص صورت عمل شده اش آفر یخندلب  با

 .  نییای چقدر بهم م ــ

و ذوق زده   وستی پ دشیکرد به سمت سالن راه افتاد و به جمع دوستان جد  یکه نچ نچ م یحال  در
 گفت: 

 شه .  یخوشحال م یل ی. بابا هم بفهمه خ نیخوشحالم کرد یل ی. خ دیخوش اومد ــ

 ییزدند . گالره رو به مهناز که حال با چهره ا یخنده م  ریز کدفعهی کردند و   یوگالره پچ پچ م ریام
 آن دوخته بود کرد و گفت:  یرو ییومزحک که به زور خنده ا  یبرزخ

 . میدیتا ما هم فهم نییای اونقدر مادرت بلند گفت بهم م یها ول  یناراحت نش  ــ

 لب گفت:  ری انداخت و ز ریخجالتزده سرش را ز  مهناز

 فهمه . ینم  یالحمداهلل ساموئل فارس ــ

 باال انداخت و گفت:  ییشانه ا گالره

 واال . ــ

 خواد من رو شوهر بده . یبره . به زور م  یمنو م ی آخرش مامانم آبرو ــ
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 زد گفت:  یکه قهقه م یدر حال گالره

 . دیو ساموئلو اول د دیخوبه گرشا آقا رو ند یول  ایدلم ناراحت نش  زیعز ــ

  شی داد رسما آبرو یم ریکه اگر گرشا آنجا بود ومهتاب خانم مادرش به او هم گ دیبه فکرش رس  مهناز
 وگفت:  ستادیا عیرفت . سر یم

 من برم آشپزخونه . ــ

 گالره زد وگفت:  یبه بازو ریام

 بنده خدا را ؟!  یدار  کارشی بابا چ یا ــ

 و گفت:  دیخند  زیر  زیر گالره

 مامانش باحاله . یلیخ ــ

 نداره . تی نخند خوب  نقدریا ری مرگ ِ ام -

 گفت:  یداخل آشپزخانه رفت و رو به مهتاب خانم کرد و با تند تی با عصبان   مهناز

واسه   شی پسند یم ومدهینده . جون مهناز . پسره اومده و ن ری به من گ نقدریمامان تروخدا ا ــ
 . گهیخونه د  هیرم   یبگو م یشد ری ازدواج ؟ اگه از من س

 گفت:  عیبه دلش هجوم آورد سر  ترس

 .  نی. هم میفقط گفتم بخند زینه ، نه عز ــ

 ؟!  یها نکن یشوخ  نیمهمونا از ا یجلو گهیقول بده مامان د ــ

 گرفت وگفت:  دشیدستان تپل سف نیخانم دست دخترش را ب مهتاب

 .  زمی دم عز یقول م ــ

 رد . مهناز با ذوق گفت: زنگ در توجهشان را جلب ک یموقع صدا همان

 بابا اومد . یوا ــ
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  دیپدرش محکم به آغوشش کش دنیو در را با لبخند باز کرد و به محض د دیخودش به سمت در پر و
 گرفت وگفت:  شگونیو صورت تپلش را ن

 ؟!  یتپل خودم اومد یبابا ــ

 رفتند مهناز با ذوق گفت:  ی م نمنیکه با هم به سمت سالن نش یحال  در

 چند روز مهمون واست آوردم .  هیبابا  ــ

 اشاره زد و گفت:  همانانشیبلند وباال به م یو با تبسم  

 . المونیو میدار یمهمون ــ

خوش وبش کرد وکنارشان نشست    همانانشی خان که متعجب وخوشحال بود جلو آمد ، با م کامران
 .رو به مهناز کرد و گفت: 

 دخترم مهتاب کجاست ؟! ــ

 حرص به سمت آشپزخانه اشاره زد و گفت:  با

 فعال اون تو مونده . ــ

به سمت آشپزخانه   یمختصر  یو با عذر خواه  ستادیدخترش شد ا تیخان که متوجه عصبان  کامران
  یکه سع یه را ترک کردند . رو به مهتاب کرد و در حال رفت . به محض ورودش خدمتکارانش آشپزخان

 کرد آرام صحبت کند گفت :  یم

 ؟! یباز چکار کرد نمی بب ــ

رنگش بود   یینقره ا دیسا یبا یسا خچالی که  شیبه روبرو الیخ  ینشست و ب یصندل   یرو مهتاب
 دیجلو کش  یبد یاش را با صدا ییروبرو یشد . کامران خان که خشمش فوران کرده بود صندل   رهیخ

 آن نشست .  یو رو

 ؟! ستمیمهتاب خانوم مگه با شما ن  ــ

 و شالش را دور گردنش محکم کرد و گفت:  ستادیا
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 رم کنار مهمونا .  یمن م ــ

 و گفت:  ستادیا عیخان سر کامران

 ؟!  یحرف من تموم نشده و سوالمو جواب نداد یول ــ

 بعدا .  یباشه برا ــ

را پوشاند و به  تشیعصبان یساختگ  یداد و شانه به شانه اش با لبخند رونی را صدا دار ب  نفسش
 راه افتاد . نمن یسمت سالن نش

که   ییها وهیقهوه و م یبه فنجان ها ییکوتاه اشاره ا ینشست و با تبسم  همانانش ی م یروبرو
 بود زد و گفت:  شانیروبرو

 .  دییبفرما ــ

 به دخترش کرد وگفت:  رو

 مهمونا اتاق حاضر کنه خسته ان .  یبرا  یگفت یخانم م مهی ناز جون به سلمه ــ

 بابا گفتم بهش . االن فکر کنم آماده شده اتاق هاشون .  ــ

 صدا زد .   وبلند

 خانم .  مهیسل ــ

و   دیدو نمنی و به سمت سالن نش  دیاش کش  یمشک یو مانتو دیبند سف  شیبه پ  یخانم دست مهیسل
 گفت: 

 جانم خانم ؟! ــ

 ! گه؟ید یاتاق دوستامو آماده کرد ــ

که با نرده   ییبه راه پله ا ییکرده بود نفس به شماره افتاده اش را کنترل کند اشاره ا یکه سع یحال  در
 شده بود زد و گفت:  نی رنگ تزئ  یطالئ  ییها
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 باال .   ارنیب  فیتونن تشر یآماده کردم . م ــ

 . یبر  یتون  یممنونم . م ــ

 و گفت:  ستادیخانم دور شد و مهناز ا همیسل

 دم .  یبچه ها من اتاقتون رو نشونتون م ــ

 

 

 *** 

 

  شی دور چرخانده بود که در باز شد و الله خانم روبرو میرا داخل قفل عمارت انداخت و ن   دشیکل  گرشا
آورد  یخودش نم  یزبانش بند آمده بود . به رو ییشد . گو  رهیخ  دیو ترس به کل  ی. با درماندگ ستادیا

 ذوق زده از برگشتن پسرش گفت:  کنی . الله خانم ل

 ؟! یاومد ــ

  یجلو ی از کار افتاده بود . دست زیمغزش ن  یینداشت تا بدهد گو یجواب چی جواب الله خانم ه در
 گفت:  ظی غل یفاصله گرفت و با اخم عیچشم پسرش تکان داد تا به خودش آمد . سر 

 چه طرز در باز کردنه ؟!  نیآخه مامان ا ــ

بود سر داد و  دهیآواخر از لبش خشک نیکه ا ییخانم که متوجه ترس پسرش شده بود خنده ا الله
 گفت: 

 ؟!  یدیترس ــ

 گفت:  تیباال انداخت و با جد یی کرد خودش را نبازد و آتو دست مادرش ندهد . ابرو یسع

 ؟!  هینه جونم ترس چ ــ
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توانست حرفش را به   یبود و نم  دهیاز حد گرشا شده بود قهقه امانش را بر ش یترس ب متوجه  تازه
 خواست خودش را لو دهد گفت :  ینم  یخنده اش گرفته بود ول زی گوش گرشا برساند . گرشا که ن

 حاال ؟! یبر   یخواست یکجا م  ــ

سگ  ییسرش گذاشته بود . گو ی و عمارت را رو دیخند  ینداشت همچنان الله خانم م ییا دهیفا یول
شود از   ینم  الی خ  یب دید یشود . وقت ینم  الشیخ یخنده گرفته و ب یرا گاز گرفته و هار   شیخنده پا

 چشمش نخندد گفت:  یکرد جلو یم یکه سع یکنارش رد شد و به سمت سالن رفت . در حال 

 خنده دار نبودا .  یل یمامان خ ــ

 .  ادیبهت م دنی. ترس ادی ز یل ی. خ یمزه شد با یلی چرا بود . خ ــ

آن همه خنده را بفهمد به اتاقش پناه برد و چمدانش را   ل یکرد تا دل  یو رو م ریکه مغزش را ز  یحال  در
مهران که در سالن کنار الله و پدرش   دنیبرگشت . به محض د نییبه پا  عیگذاشت و سر ییگوشه ا

 نشسته بود ذوق زده گفت: 

 کجا ؟!   نجایپسر تو کجا ا ــ

 . دیو به سمت گرشا قدم تند کرد ومحکم به آغوشش کش  ستادیا مهران

 .  دمتیوقته ند  یلیپسر عمو ؟ خ یچطور  ــ

 ؟! یخوبم . خودت خوب  ــ

 .  یعال ــ

 ؟! یاز ما کرد یادیچه خبرا  ــ

 نشست با دست به مهران اشاره زد و گفت:  یکه م یحال  در

 ؟! یستادیبابا اومدنم خار داشت ا نیبش ــ

 خنده نشست و گفت:  با

 سفر .  یبودم رفت دهیشن ــ
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 مدت نبودم .  هیآره  ــ

 دستش را لمس کرد وگفت:   قیعم  یکرد و با لبخند لشیبه عمو اسماع  رو

 عمو ؟!   یخوب ــ

کند با   انیتوانست حس قلبش را ب  ینم گریوقت بود زبانش بند آمده و د یل یکه خ  لیآقا اسماع  و
 جوابش را داد . رو به گرشا کرد و گفت:  یکوتاه آن هم به سخت  یپلک زدن

 چه خبر ؟!  ــ

 !  یتو چه خبر ؟ خوش خبر باش ــ

 خبرا دست شماست . ــ

 و ادامه داد :   بود زد دایبه الله خانم که هنوز رد خنده در صورتش هو  ییاشاره ا و

 عمارتو پر کرده بود .   مایزن عمو مثل قد یاومدم قهقه ها  یم ــ

 جا خوردم .   یانداختم به در باز نشده بود که درو باز کرد . حساب  دیکل یاومدن ــ

 و گفت:  دیخانم وسط حرفش پر الله

 .  دیترس ــ

 با خنده گفت :  مهران

 خوب ؟! ــ

 . یترس یم یوقت  یش ی. باحال م یداده تو سکته زد ریاز اون موقع گ ــ

 گفت:  دیخند یم  زیر  زیکه ر  یمتفکرانه به الله خانم کرد ودر حال ینگاه مهران

 زن عمو .  ــ

 بدهد . زی محبت آم یکرد نخندد و پاسخ پسر ش و مهران را با نگاه یسع
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 ؟! هیمهران . خبر خوبت چ ینگفت ــ

 و گفت:  دی کش رونی ب  یکتش کارت دعوت بیاز ج  مهران

 .  نی دعوت یعروس  ــ

 وگفت:  دیشوکه شده بود کارت را از دست مهران کش یکه حساب  گرشا

 ؟!  هی ک  یعروس نمی بده بب ــ

تا   دیو ذوق زده دست مهران را کش ستادیاسم مهران احتشام ا دنیمحض باز کردن کارت با د به
 و گفت:  دی. محکم به آغوشش کش ستدیبا

 ؟! عروس خودشه ؟!  یاجاره زن گرفت  یآخرش مغزت رو داد ــ

 در گوش گرشا گفت:  د یخند  یکه م یحال  در

 نگو که داغونم پسر . ــ

 عبوس از مهران جدا شد و گفت:  ییگرشا ز کل محو شد و با چهره ا لبخند

 ها ؟! ــ

 شدن مهران شد با لبخند گفت:   یخانم که متوجه خجالت الله

اتاق گرشا . فکر کنم حرف داشته  دیبر دیتون  ی. دوما م یگم حساب یم کی اوال مهران جان تبر ــ
 با هم .   دیباش

را   زیهمه چ یکرد با لبخند یقبل مهران با خبر بود شوکه شد و سع یعشق هی از قض زیخانم که ن الله
  کیرا با خودش به اتاقش کشاند وبه محض بستن در پنهان کند . گرشا کشان کشان دست مهران  

عروس   ماس دنیکرد و بعد از آن کارت دعوت را با دقت خواند . با د زی مهران را آنال یبار سر تا پا
 متعجب داد زد .

 .  ستیکه اون ن نیا ــ
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نشست و به  نیزم  یرو شی تخت نشست و با سکوت جوابش را داد . گرشا روبرو  یرو مهران
 شد . رهی شنش خچشمان رو

 . چرا مهران ؟! ستیاون ن نیگم ا یم ــ

 ...  گهید ــ

 گفت:  ادیوشروع به متر کردن اتاقش کرد و با فر  ستادیا یعصب

؟! مگه مخت   یر یرو بگ گهی د یکی  یبر  یو زهر مار . تو هفت سال صبر کرد گهی ؟! د گهیکه د ــ
 ؟!  لهیتعط

 مغموم گفت:   ییو با چهره ا ستادیا

 من برم ؟!  ــ

 ؟!  یکارو کرد نیمن برم ؟ چرا ا یگ یکه م یمگه من خواستم بر  ــ

 ؟  یشد ای مان الی خ یتو چرا ب  ــ

 او زد و گفت:  نهیشد . با دستش محکم به س ک یمکث کرد و به گرشا نزد یکم

 ؟! ادی سرش ب یچ  ستین  التی خ نیع گهی جوابمو بده ؟ چرا د ــ

 من با تو فرق داره . هیقض ــ

کرد خشمش را کنترل کند تا بد موقع فوران نکند به گوشه اتاق پشت پنجره   یم یکه سع یحال  در
 پناه برد و گفت: 

 گرشا ؟! یفهم  یشه منتظر موند . م ینم ی هاشون فرق داره با هم . گاه هیهمه قض ــ

 .  یکرد یکارو م   نیا دیمهران تو نبا ــ

 .  یزد ی م زیبه همه چ پشت پا دیتو هم نبا ــ

 . دیکش ادیشد و فر  زیلبر  صبرش
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 ؟!  یفهم یمنو نخواست م  ایبا اون فرق داره بگو چشم . مان  ایگم مان یم ــ

 خواد .  یخوب اونم منو نم  ــ

 :  دی و غر  دیمهران چسب قهیبه  هیاز ثان یکسر  در

 کنم . ی؟ حداقلش من ازدواج نم  یرو بدبخت کن  گهید یک ی یکه بر  ــ

 گرشا .  میبقول خودت ما با هم فرق دار ــ

 زد .  ادیرا مشت کرد و باال آورد . با تمام توانش فر دستش

 هیاحمق سر  یتو ، تو یخواد ول ی . اون تورو م  یکن یرو بدبخت م گهید یکی  ی؟ تو دار  یچه فرق ــ
 .  یزن  یدرجا م یکه زنگ نزده هفت ساله دار  یلجباز 

دستش  ی داد وسرش را رو هیگرشا را پس زد و به سمت پنجره رفت . دستش را به پنجره تک دست
  دیبار یم  نش یزم  یرو  یابر بدبخت زی ر کیبود که   یشدن به آسمان  رهیخ  نیعاشقانه تر نیگذاشت . ا

 در آورد .  ییجانش کلمه ها  یب ی. از حنجره سوخته و گلو

با   یخواستگار   هی.  یدانشگاه . چهار سال عاشق هی،   یهمکالس هی.  میما واسه هم ساخته نشد ــ
گن خانواده و داداش کله خرشو   یگن به پات نشسته . م یزنه و م  یکه زنگ نم یجواب رد . کس

 یدبرگر ییخوا  یم یپا چجور  یقطع شده ب خی پاهات ِز ب یبرگرد یتون  ینم  یول یکرده تا برگرد یراض
 خواد .  یکه برگشتن م یینه پاشو نه عرضه ا ی؟ نه دل برگشتن دار 

بتواند  د یشا دیشد . زبانش را به لبش کش رهی و به جزء جزء صورت خوش فرمش خ ستادیا کنارش
 منتقل کند .  یحرف دلش را به درست 

طول   نقدریذاشتم ا یم  دیمهران . من از همون اولشم حماقت کردم نبا میفرق دار یلیمن و تو خ  ــ
  یدلم االن نم نقدریبار . فوقش ا هی ونیبار ش هیگفتم مرگ  ی از همون اول بهش م دیبا دیکش یم

  صبرنگاه کن زهرا واست راه برگشت گذاشته . به پات   ی که منتظرش موندم ول  ییسوخت بابت ساال
و   دمی. همسن عشقتون غصه خورده نگو نه که من د ده یرو چش دهیر ترش کرده . بخاطرت انگ دخت

و فقط   ستهیم یاز دور وا ادیانتها م یال نگتیها تا شرکت مدل شگاهیهرروز تکرارش کردم که از نما
مرد عشقش   هنوز نهیخواد بب ی. م نهی خواد تعهدت رو بب یچرا ؟! م یدون یکنه م یانگشتاتو نگاه م
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حال بهم    یلیخ  یها ول  دیعشقم ؟ ببخش یبگ گهید ی کی به  یبر   ییخوا ینه ؟! حاال تو م ای یهست
 ایبازم بره بگه ؟ مگه آهنگه  گهی د یکیگفت عشقم به   یک یکه به  نیتونه بعد از ا ی. مگه آدم م یزن

مخت برم آخر سرم   روباال منبرو   نمی خوام بش ی؟! نم گهی د یکی  ومدیدونم لباسه که خوشت ن یچه م
آخر هفته   نیکه قراره واست ا یخوام بهت خالصه بگم دختر  ی. فقط م  یبر  و یو ول کن   یبش تی لیت

  یآدما نیاز هم  یلی بسم اهلل . خ ی . اگه تحملشو دار  ستی. عشقت ن ستیلباس عروس بپوشه زهرا ن
رو به جون چند نفر   وادهخان  وینداشتن . پس کام زندگ یول  میزدن تحملشو دار یطالق االن ، جار م 

 تلخ نکن و سالم نامه تمام . 

انداخته بود و شعله  شانیمیبه جان عشق قد یبود آتش  دهیکه شن یرک یحرف ها  ییشد ، گو مردد
شده بود االن خودش را    رشیکه درگ  یتب عشق  دیسوخت شا یورش کرده بود .از درون گرم شد و م 

چشم عاشق با چشم آدم  یدان ی عاشق شد . آخر م  یچشمانش مملو از برق چشم هانشان داده . 
بماند   شانی هردو نیکه ب یذوق ، امان از آن رو ایسوز دارد در رد نگاهش  ایفرق دارد . عاشق  یعاد
رفتن   یکه بر سر دوراه  یچشمان عاشق یاگر هم عاشق نباش  یشود به چشمانش نگاه کرد . حت  ینم

 شود .   یمظلومانه از چشمانش ساطع م یسوز  رای کشد ز ینده به آتشت مو ماندن ، ما

شانه پسر    یشناخت . رو یم ینگاه سوزناک را به خوب  نیزد . کار خودش را کرده بود و ا یلبخند
 زد و گفت:  شیعمو

 درسته . یکن  یبهش فکر م یکه دار  یپسر عمو همون ــ

 ما کارت هامون چاپ شده .  یول ــ

 که کرده بود گفت :  یذوق زده از کار  نبارینشست ا یکه لبه تخت م  یحال  در

فوقش  یبد حی توض  یشن . بهش منطق  یاتفاقا ملت از سر سفره عقد پا م نیاوه ه ه تا هست از ا  ــ
 بزنه .  ی لیبهت س  یعمر زندگ  ه یکه  نهیو تمام . بهتر از ا یخور  یم یلیس هی

 ؟!  یئنمطم ــ

 فقط لب تر کن . یهزار درصد . کمکم خواست ــ

عطر    قیو عم  دیکرد . مردانه به آغوشش کش ستادنشیسمت گرشا قدم برداشت و وادار به ا به
 و گفت:   دیمحبتش را بو کش
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 .  ایسوز یم  ی. بدجور دار  یمشاوره ها واسه خودتم بذار هر از گاه نیپسر عمو . از ا ییدونه ا هی ــ

 لبش موقع جدا شدن از مهران نقش بسته بود گفت:  یرو  یکه زهر خند یحال  در

 بودنش . دهیفا یکار ما از سوختن گذشته حرف مردن و زنده شدنه و ب ــ

که   ستیمشاوره ن نیا یبرا یکس چیدانست ه یم رایکرد ز شتریتلخ فاصله اش را ب یبا لبخند  گرشا
پاشنه پا زد و در را باز کرد و به   یرو یکرد و چرخ  شتری بتواند دردش را دوا کند . مهران فاصله را ب

 از عمارت رفت .   رونیسمت ب 

کرد . الله خانم کنار پله آخر   یپله ها را ط  یکی  یکیشد   یکه گرشا لبخند از لبانش محو نم یدرحال 
دانست و    یکرده بود را م ریکه ذهن الله خانم را درگ یکرد . سوال ینگاهش م بود و متعجب  ستادهیا

 بلند گفت: 

 خوبش رو بسازه .  ندهی مامان . رفت آ رهیخ  یهر چ ــ

 باز چند بار پلک زد .   یو با دهان متعجب

 افته . ی؟ جنگ راه م یبهش گفت  ی؟ تو چ یچ ــ

از   ییها چیمارپ  ب یبا ترک یچوب یبه نرده ها  هیدست مادرش که تک  یو دستش را رو دیپله آخر رس به
 گفت :  یجنس طال بود گذاشت و با خونسرد

 عمره . مگه نه ؟! هی شه  بهتر از   یفوقش دو سه شبه . تموم م ــ

 اون که صد در صد .  ــ

رد   یاش را به رخ بکشد ول یخواست لبخند مصنوع  ی پسرش که با تمام توان م یبه چهره  ینگاه
 با غم بود کرد و ادامه داد : ختهینگاهش آم

 ! ؟یخودت خوب  ــ

  قیعم ی. نفس  دیپرس یکه حال قلبش را م ستییها  یاز همان خوب یخوب  نیدانست ا یم خوب
 و گفت:  دیکش
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 کار دارم .   کمیمامان من برم  ــ

جانش را گرفته بودند . از خدا خواسته بود تا لبخند به جان    ییماند . گو رهیغمزده به رفتنش خ الله
خدا خسته بود . آنقدر خسته که  ی ، به خوب شدن همسرش ول شانیبازگردد . به زندگ شیلب ها

 سرش شلوغ بود . دیشا  ایرا نداشت  شانیحرف ها دنیحوصله شن

 

 *** 

 

قطع کرد و به سمت دوستانش رفت کنار   کرد تلفنش را  یم یرا ط  الیکه راه پله بزرگ و یدر حال مهناز
 پدرش نشست و دست دور گردن کامران خان انداخت و گفت: 

 کوکه ها .  فتی بابا ک ــ

 .   ندازنیم امیجوون ادیخوش برخوردن منو   یلیپسرا خ  نیا ــ

 به دست پدرش زد وگفت:  ییپدرش ضعف رفته بود بوسه ا  یمهربان  یکه دلش برا یحال  در

 . یبودم بخند ده ی. بعد از رفتن مهراز ند یخوشحال  نقدریدورت بگردم که ا یاله ــ

 دخالت کرد وگفت:  ریام

 ؟! هیمهراز ک  ــ

 و گفت:  دیاز عمق وجودش کش  یخان آه  کامران

عمرشو داد به شما . از اون روز مهتاب دچار   شی. چهار سال پ  میبچه دومم . پسرم . ته تغار ــ
برگشت   یداغون شد و به زور به زندگ یلیخنده خ   ریزنه ز  یم یگاه  دینی . نبشد   یروان  یاختالالت روح 

از مهراز بود   لچهار سال هنوز کنارش مونده . اگه قب نی که سرش آورده تو ا یی . مهناز با تموم بالها
کرد تا مارو شاد کنه با بردن مادرش به انواع و اقسام   شویسع شهیموند . هم  ینم نجایروز هم ا کی

 برش گردونه .   یت ها به زندگمسافر 
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 کرد گفت :  یکه در دلش جوش وخروش م ییدست مهناز گذاشت و با غصه ا یدستش را رو گالره

 .  رمی بم یاله ــ

 دستش را محکم فشرد وگفت:  مهناز

 .  زمیخدا نکنه عز ــ

 رو به دوستانش زد و بلند گفت:   یلبخند

. حسام ودخترش   نیبرادر نوزده ساله امو پر کرد یجا  نیبه خونمون آورد ین یری هر کدومتون ش ــ
 وگالره جون .  ریدرسا . ام

 گفت:  یس یزد به زبان انگل یکه لبخند م ی به ساموئل کرد و در حال رو

 داده . دیبهمون ام یل یحضور شما هم خ  ــ

 جا به جا شد و گفت :  یکم  ساموئل

 کنارتون .  یعنیمونم کنارت .   یبودن ها . م نیتا باشه از ا ــ

و ذوق زده   دیزنگ در توجه همه را جلب کرد . از جا پر یپررنگ زد . صدا یدر جوابش لبخند  مهناز
 اشکش را پاک کرد وگفت: 

 اومد . زمیدادان سوپرا ــ

ه گرشا که  چهر دنیخودش در را باز کرد و با د مهیو قبل از باز کردن در توسط سل  دیسمت در دو به
 شکالت دستش بود ذوق زده گفت:  ییجعبه ا

 جانم شکالت .  یا ــ

 راه افتاد .  نمنیو به سمت سالن نش دیتعارف از دست گرشا شکالت را کش یب و

زد سالن   یکه حدس م  یاز برخورد بچگانه مهناز سر داد و داخل رفت . به سمت مکان ییقهقه ا گرشا
 باشد راه افتاد .  نمنینش
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 و گفت:  دیشکالت تلخ بزرگ در دستش داشت خند  ییمهناز که جعبه ا دنیخان با د کامران

 ؟! یبابا جون شکالت سفارش داد ــ

 نچ . ــ

  یو با چشمان ستادیکرد . کامران خان ا یبخند سالم بزرگ زد و داخل سالن آمد وبا ل یدور  مین  گرشا
 زد و گفت :   یبه گرشا کرد . لبخند یو نگاه  ری به ام یدرشت نگاه

 شما دوتا .  ــ

 با قهقه گفت :  ریام

 جوره . هی. مخصوصا االن که لباسامون  میهی بهم شب  یلیخ ــ

 ذاشت و گفت : بزرگ از شکالت دهان پدرش گ ییوتکه ا ستادیکنار پدرش ا  مهناز

 گرشا آقا خجالتمون داده .  ــ

و بعد از آن قورت داد و   دیکرد شکالتش را جو یکه نگاهشان م یخان با خنده وتعجب در حال  کامران
 گفت: 

 .  دیهی شب یل یواقعا خ ــ

  یکه پشت تلفن به فرد مورد خطابش ناسزا م  یخانم با سر وصدا وارد سالن شد و در حال مهتاب
پلک زد و مهناز را در کنارش تصور   یو با لبخند چند بار   ستادیگرشا ا یگفت تلفن را قطع کرد . روبرو

 کرد و گفت: 

 من . یخدا یوا ــ

به سمت خودش و    دیو دستش را کش دیکه متوجه لبخند شوم مادرش شده بود به سمتش دو  مهناز
 گفت: 

 . ن یمان گلم بشما ایب ــ
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رنگش به   یرنگ شده اش که از شال زرشک  یبه موها  یو دست  دیخانم دستش را محکم کش مهتاب
 و گفت :   دیزده بود کش رونیب

 .  امیم یلی به مادر زن شدن خ ــ

با   دیدکتر با  هیهم بود به توص یرو شیتوانست انجام دهد فشردن دندان ها  یکه م یتنها کار   مهناز
زد   یبا تعجب و شگفت ختهیاش را بدست آورد . گرشا لبخند کج و آم یآمد تا بهبود  یرفتارش کنار م

 و رو به مهتاب خانم گفت : 

 جان ؟! ــ

 مهناز گرفت و گفت:  یبه بازو یشگونیخانم ذوق زده ن مهتاب

 . یجنتلمنم دوست یآقا نیبا ا ی. نگفته بود یاله ــ

 گفت:  آرام

 .  ستین  یکه تو فکر کن یمامان اون یول ــ

 به دخترش داد و پسش زد . جلو رفت وگفت:  یخانم هل مهتاب

 . یپسرم خوش اومد ــ

 مهتاب خانم مانده بود گفت :  بیکه در نوع رفتار عج گرشا

 ممنونم خاله جان .  ــ

 نشست و پچ پچ کنان گفت :  ری ام کنار

 نه .ز  یم یجور  هیداره ؟  یخانوم مادر مهناز مشکل نیپسر ا ــ

 گفت :  دیخند  یم زی ر زی که ر یحال  در

 . ستشی تو ل یفکر کنم رفت ــ

 ؟! یستیچه ل ــ
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که گرشا را   یکاناپه جا خوش کرده بود نشست و در حال  یخانم کنار کامران خان که حال رو مهتاب
 خطاب داده بود گفت: 

 ؟! ییبچه کجا نیینقطه ا  هیدوستاتون که هر کدوم از  نی؟ ا هیخوب پسرم کارت چ  ــ

دندان نما باز کرد   یشیکرد بلند نخندد فقط ن یم یکه سع یسرش را چپ و راست کرد ودر حال ریام
 وگفت: 

 گفتم . مبارکه . یدید ــ

دستش  ی ار یکه خ  ریام زی آم طنتی خنده زد و به چهره ش ری ز یکرد و پق  زیچشمانش را ر یکم گرشا
 جا به جا شد و گفت:  یشد . توجه همه جلب شد . مهتاب خانم کم  رهیزد خ یه بود و گاز م گرفت

 ؟!  یخند یاوا چرا م ــ

 گفت :  تی نشست و با جد صاف

عامل شرکت ساخت قطعات    ریخاله جان ؟ کارم که مد یدیپرس یم ینه . خنده نبود . چ ؟یچ ــ
 پرواز هست و بچه جردن هستم . زی ری آ ییمایهواپ

 . ادیز  یلیخوبه . خ  یلیخ ــ

 و رو به گرشا کرد .  ستادیا مهناز

 ؟! میبا هم صحبت کن کمی شه  یگرشا آقا م ــ

 و گفت :  ستادیخانم ا مهتاب

 .  ستیآخه مادرش ن ــ

بحث   شی اخودش را جمع کرد . گرشا که بر عیسر داد که با چشم غره گرشا و گالره سر ییقهقه ا ریام
 نبود گفت :   ندیخوشا

 چکار ؟!  نییخوا ی ؟ مادرمو م یچ ــ

 دخالت کرد . مهناز
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 گرشا آقا .  میبر ــ

 و گفت :  ستادیگرشا ا یخانم روبرو مهتاب

 واسه ... ــ

 گفت :  عینگذاشت حرفش را تمام کند و سر  مهناز

 .  میکن یمامان بعدا صحبت م ــ

اش نقش بسته بود آب دهانش را صدا دار فرو داد و رو به گرشا   یشان یپ یکه عرق شرم رو یحال  در
 زد و گفت :  نمنی از سالن نش رونیبه ب  ییکرد و اشاره ا

 ؟!  نییایم ــ

هم   یو همراه مهناز به گوشه سالن به راه افتاد . حال هردو روبرو  دیبه کت مخملش کش یدست
 بودند .  ستادهیا

  یبه باد م شیگذرد رسما آبرو ی ت که چه در فکر مادرش مگف یبه جانش افتاده بود اگر م استرس
جمع   یممکن بود مادرش جلو دیفهم  یرا نم  قتیکرد و اگر حق  یبد به او نگاه م یدیرفت و گرشا با د

 هر جفتشان را ببرد .   یخواسته اش را مطرح کند و آبرو

 که منتظر مانده بود و شستش از موضوع با خبر بود گفت:  گرشا

 مهناز خانم ؟! یگ ینم ــ

 جمالت را پشت سر هم قطار کرد .   عیسر ی لیچشمانش را بست و خ مهناز

 کنه واسه من . یمامانم ممکنه ازت خواستگار  ــ

کرد وبا قهقه  زی بار چهره آشفته مهناز را آنال کیو  دیبار پلک زد . انگشتش را به گوشه لبش کش چند
 بلند گفت :  ییا

 ؟!  نیبگ گهیبار د هی ــ

 گفتم که . ــ
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 یبه بدنش نشسته بود. نفسش به سخت یپرده حرفش لرز  یبدنش شل شده بود و از گفتن ب  تمام
 آمد .   یم رونیب

 بلند گفت :  یو صدا ظیبا اخم غل دیخوب خند یوقت

 جعبه شکالت اومدم جو گرفته شما رو ؟! هیبا  ــ

 زد .  ادی هم فشرد و بلند تر از گرشا فر یرا رو شیها دندان

 گم مادرم ، نه من .  یم  ؟یمرد درست و حساب  یعقلتو اجاره داد ــ

 را به کمرش زد و گفت:  گرش یهوا تکان داد و دست د یرا رو دستش

  یبد م الیخونشون خ  ادی پسر م  ستی. ملت حالشون خوب ن  یمادرت ندار  ا ی . شما  یحاال هرچ  ــ
 گرفتتش ! یاالتیپرسه نگو چه خ یگم چرا کارمو م  یم  ی. من ه رتشونیگ

 زد .  ادیشد و بلند فر ز ی صبرش لبر کدفعهیشد .  یم دهیلحظه سوت مغزش بلند تر کش هر

  یکن  یچرا قضاوت م یدون  ینم ویز یچ  ی؟! وقت ستین تی . مادرم زوال عقل گرفته حال شعوریبسه ب ــ
 کن .باهام ازدواج    زمیعز ی؟ مگه من جلوت زانو زدم گفتم آخ شاهزاده  

 گفت :  یزد و با منگ هیکه پشت سرش بود تک یستون به

 ها ؟! ــ

 گفت :  یشد و با دلخور  رهی خ ییداد و به گوشه ا هیگرشا تک  یبه ستون روبرو  مهناز

 . ید یگه ترش  یکنه م یخواد واسم خواستگار  یم  نهیرو بب  یهر پسر  ــ

 مهناز کرد و گفت :  یبه سر تا پا  دارانهیخر ینگاه  گرشا

 نه بابا .  ــ

 ادامه داد :  یسر داد که با چشم غره مهناز روبرو شد . مهناز با دلخور  ییا قهقه
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تونست بره .   یهم نم ییدستشو ی نباشه حت یادب یمدت ب  هیمهراز رفت زوال عقل گرفت تا  یوقت ــ
ه جونشو داد به شما و به طرز  حادث   هی. تو  کمهی. مهراز داداش کوچ هیمهراز ک  یپرس یحاال حتما م

مدت   هیگفتن بعد از  مشیدکتر برد  یلی. خ  ستیبه مامان خبر دادن . از اون روز حالش خوب ن یبد
  میر یکه به چه صورته . االن هم م دینی ب یشه و متاسفانه چهارساله هنوز اثراتش رو م  یخوب م

  یو واستون سخته قبولش ول  دیعالقه دار  ای به مان  یلیدونم خ یکنه م یسالن ممکنه ازتون خواستگار 
 . بودداده  ریکه قبل از شما به ساموئل گ دیرو هم بدون  نی. ا دینکن یاگه ممکنه قات 

 چرا ؟! گهیبابا ساموئل د یا ــ

 شد گفت :  یزد و از آنجا دور م  یم  یکه زهر خند یحال  در

 . ستشی ره تو ل  یم ادیخوشش ب  یاز هرکس  دیشا ــ

 سمت گوشش گفت :  ری. ام وستیپشت سر مهناز راه افتاد و به جمع پ دیخند  یم زی ر زی که ر یل حا در

 بخونه .  ارهیخطبه عقدتو هم عاقد م یبمون  گهید کمی پسر  ــ

 گفت :  دیخند  یم زی ر زی که ر یحال  در

 .  دیشا ــ

 گرشا گفت :  یالیخ  یب دنید با

 کرد ؟! فیواست تعر ــ

 .  ییجورا هی ــ

و   دیرس نگ یبه سمت شرکت به راه افتاد . به پارک یو با خداحافظ ستادیخوش و بش ا  یاز کم بعد
صفحه لمس تلفنش شروع به روشن   یمشغول پارک کردن شد که تلفنش زنگ خورد . اسم مهران رو

 وصل کرد . عیو خاموش شدن کرد . سر

 جانم داداش ؟! ــ

 آشفته داشت گفت :  یو اعصاب  ختی ر  یرا داخل چمدانش م لشیکه وسا یحال  در
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 ؟! ییکجا ــ

 شرکت .    نگیپارک ــ

 را خاموش کرد و منتظر جواب مهران شد .   نیماش

 زد و گفت:   رونی اش ب ختهیاتاق بهم ر نیچمدانش را بست و از ب  پ یز عیسر

 شمشک ؟! میبر ییایم ــ

 را روشن کرد و دور زد .   نیماش

 درسته ؟! خته یبهم ر زیهمه چ ــ

 ر . بدجو ــ

 . رون ی ب  ایدر خونه تونم ب  گهیساعت د میتا ن ــ

اش را به آن وصل کرد   یمخصوصش گذاشت و هندزفر  یقطع کرد و تلفنش را سر جا یخداحافظ  یب
 رود .   یخانه نم یو شماره مادرش را گرفت و خبر داد که چند روز 

 

 *** 

 

اش ادامه داد . به محض   یدستانش گرفته بود کرد و به رانندگ  نیبه مهران که سرش را ب ینگاه  گرشا
کدامشان سمت چراغ نرفتند تا   چیرفتند . ه الی. هر دو داخل و دیبه شمشک باران بار دنیرس

  مزمهخش دار ز  ییکز کردند . مهران با صدا ییهر کدام گوشه ا کیابر وتار یروشنش کنند و در هوا 
 کرد .

 کردم اکبر آقا طردم کنه . یکنه . فکرشو نم  یم تمیراه اذ  نیواقعا داره ا ــ

 یخوره همه م یآدم م  یشونیانگش به پ یکه وقت استیاسم جذاب دن نیتر خودیاولشه ، عشق ب ــ
 کنن . تی اذ یخوان به نحو
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بهم   ید و عروسکرد عق یکردم . اون دختر بنده خدا نابود شد . فکرشو نم یکارو م نیا دیگرشا نبا ــ
 بخوره . 

 .  یگرفت یبود که بعدا طالق م نیبهتر از ا ــ

 .  یسنگدل یلیخ ــ

 نه سنگدل . نیواقع ب ــ

 ؟!  یکن یمن خاموشم تو چرا المپو روشن نم  ــ

 سو به آن سو شد و گفت :  نیتکان خورد و از ا شی سر جا یکم

 یوتو دلته به دل م ینگفت  یعشق که وقت نیجذابه . درست ع   یکی بارون تو تار یگوش کن . صدا ــ
 .  یکن یم  ری مثل خر تو گلش گ ادیبه زبون ب   یوقت نهیش

او را   یخوردن غصه ها  شیگنجا گریدانست گرشا آنقدر غصه دارد که د یم  رای نداد ز یجواب  مهران
 ندارد . 

 ساعت ساکت بودن مهران شد آرام گفت :  کیکه متوجه  گرشا

 ران . مه ــ

 خفه گفت :  ییصدا با

 هووم . ــ

 .  یدی. فکر کردم خواب یساکت ــ

 کردم . ینه داشتم فکر م ــ

 ؟! یبه چ ــ

 خنده . یداره چقدر بهمون م یکه زندگ نیبه ا ــ
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خنده از همون خنده   یما هم داره رو آب م ی. زندگ یگن رو آب بخند  یم ید یــ بذار بخنده . شن 
 .  اشی آخر

 ؟! ین یخوش ب  نقدریچرا ا ــ

 !رم؟یگ یباشم کجا رو م  نیبدب ــ

 . یدوار یهمه بال هنوز ام نیا  نی از حد ب ادیآخه ز ــ

 بدم . یدوار یشه مجبورم به خودم ام یحل نم  یز یباشم که چ دیناام ــ

 مسخره اس .  ــ

 ؟! یچ ــ

 .  یاز درون له یول یزونیخوب و م  یبه خودت بقبولون  یکه مجبور  نیا ــ

وبه سمت   ستادیا شیوبا ترق وتروق استخوان ها یو به سخت دیدر جواب حرفش کش قیعم  ینفس
 باران را. یحس کند لمس پاک دیباران زده دستش را گذاشت تا شا یها شهیش  یپنجره پناه برد و رو

 

 *** 

 

 رو به گرشا که هنوز بعد از چند ساعت کنج پنجره مانده بود کرد و گفت :  مهران

 بزن و بخواب .  یز ی چ یره پاشو کنسرو یپسر بدنت خواب م ــ

 و گفت:  ستادیحوصله ا  یب  گرشا

 .  ادیو خوابم نم   ستمیاصال گرسنه ن ــ

آسمان که بعد از آن روشنش کرد . گرشا به   یکی برد و در همان تار ونیدستش را به سمت تلوز مهران
قرآن و گفتن   ی. صدا ستینگر   دیکش یرا به رخ م ش یبارش عصرانه صاف شده بود و ستاره ها
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از شبکه رد شد   عی نگاه کند . مهران سر ونیبزند وبه تلوز یدور  میحلول ماه رمضان مبارک باعث شد ن
 قرآن وآمدن ماه نزول قرآن بود .  یصدا  ریهنوز فکرش درگ  یول

 و گفت :  دی کش  قیعم ینفس  گرشا

 ماه رمضونه ؟! ــ

 و گفت :  دی با تمسخر خند مهران

 ؟! یر یروزه بگ  ییخوا  ینکنه م ــ

 به آسمان چشم دوخت و گفت :   یوجد خشک

 مسخره نکن .  ــ

 . ستاد یپلک زد ا یجا خشکش زد و چند بار  سر

 ؟!  یبچه مسلمون شد ــ

 به چشمان مهران چشم دوخت .  یزد و با تند یدور  مین

 ؟! یستی. نکنه تو ن  میبود ــ

 ؟!  یگ یکفر م  ــ

آن چمبره زد و  یتر از او خودش را به کت رساند و رو عیمهران سر یسمت کتش هجوم برد ول  به
 گفت : 

 .  یکردم جوجه مثبت شده باش یخوب بابا غلط کردم . خوبه ؟ فکر نم  ــ

 نگو . ییا  گهید زیچ ای بذار برم  ای کرده و رد داده امشب .  مهران مغزت داغ ــ

 شد و باز به سمت پنجره برگشت و ادامه داد : الیخ  یرا ب  کتش
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جورم شد . اهل  هیقرآنو اومدن ماه رمضون به گوشم خورد  یصدا یوقت  یول ستمیجوجه مثبت ن  ــ
  دم یپرس نیبهم دست داد واسه هم یواقعا حس جالب  یول  امی چون فکر نکنم از پسش بر ب ستمیروزه ن 

. 

 و گفت :  ستادیکه بر لب داشت کنارش ا یکتش را داخل اتاق گذاشت و با لبخند  مهران

ازش   یهست که شب چهارشنبه سور  یفروش  ینی ریش  ابونیفردا از سر خ  یحاال که هوسشو کرد  ــ
 بر بدن . میبزن رمی گ یم هیبام ای زولب میگرفت  ینی ریش

کرد و دعوتمون   یگم خودش درست م  یخانم گل ، مامان جونو م  ادمهی شهیداره . هم  یمزه جالب ــ
  یماه رمضونا عادت داشت مهمون  یروزه نبود به جز خودش ول  یکس چی کرد . طبق روال ه یم

 ثواب داره .   دیگفت روزه هم که نباش یدعوتمون کنه . م

 .  ری بخ  ادشیآره  ــ

 به مبل پشت سر گرشا زد و ادامه داد :  ییا هیتک

 یمنم م  ینیبش  یخواست ی. تو م میکرد یبود من و تو جنگ م  اطیکه تو ح ی هم سر تاب شهیهم ــ
 گفتم .  یم  زور شهیگرفت . من بزرگتر بودم هم یاومد واسمون وقت م یآخر سر م نمیخواستم بش

 . گهیآره د ــ

 صورت مهران کرد وگفت :   کیمی به م ینگاه مین

 داداش بزرگتر .  نی. ع  یگفت یاز همون اولشم زور م ــ

 .  دیدوتا داداش نی گفت شما دوتا ع یم  شهیهم هم یمامان ــ

 .  دیپر از آه و حسرت کش  ینفس

 خونه خانم گل رو فروختن .  نایکه بابا ا فیمهران . چقدر بزرگ بود و چقدر ح  ادته یرو  هیحوض آب ــ

 .  ستادیمکان داد و کنار گرشا ا ری تغ مهران

 . ف یح  یگ  یراست م ــ
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 ؟! میری رو پس بگ مونیخاطره بچگ   ییایم ــ

 شده . گمون نکنم بهمون پس بدن . هیر یاالن خ  دمیمن شن ــ

 .   میخر یهمون خونه م نیع  یکینشد  میکن یتالشمونو م  ــ

 شانه گرشا گذاشت و گفت :  یرا رو دستش

 .  یخواد بهش عمل کن  یدلم م یخوام بزنم مسخره اس ول  یکه االن م یدونم حرف یم ــ

 ؟! یچ ــ

 دوتا داداش . نیخودمون با هم خوب باشن . درست ع نیخوام بچه هامون ع یم ــ

 من که ... ــ

 و گفت :   دیحرفش پر نیب

 ده .  یتو خونه . آخرش زنت م  یذاره تا آخر عمرت بترش  یالله که نم ــ

 به چشمان مهران نگاه کرد و گفت :  می زد و مستق  یدور  مین

 ازدواج نکنم .  رمویدم بم  یم ح یخوره . ترج   یاز فکرشم حالم بهم م یحت ــ

 .  رهی خ  یتا هرچ ــ

 . گهید یگ یم ونیهذ یبرو بخواب بچه دار  ــ

مهران از حرکت نگهش   یخودش قرق کرده بود رفت . صدا  یمهران برا یالیکه در و  یسمت اتاق  به
 داشت . 

 گرشا .  ــ

 تکان نخورد . یول ستادیا 

 جان ؟! ــ
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 کنم .   دارتیب یسحر  ــ

 زد و گفت :  یدور  مین

 نه ؟  یستیتو به فکر عمه نداشته مون ن ــ

 چرا به فکرش نباشم ؟! خوره . یفحش م  ی کل ستی نبود و ن یبنده خدا ــ

 فاز عمه نبر .  یمن رو رو گهیپس د  یاگه نگرانش ــ

 ؟!  ینگفت یچشم . ول ــ

 کرد .  غرش

 مهران .  ــ

 به اتاق اشاره زد و گفت :  دیخند  یکه م ی در حال مهران

 خواب جلو چشمتو گرفته . یشد  یبرو بخواب وحش ــ

 ؟!  یزن یم یمندر  یمخ من بندر  یپس چرا رو  یدون یتو که م ــ

 زدنم رو مخت صفا داره .  یآخه بندر  ــ

غر غر مهران که از کنار   یبه سمت اتاقش رفت و در را بست و قفل کرد . صدا د یخند  یکه م یحال  در
 . دیشن  یشد را به خوب  یدر اتاقش رد م

 کنه .  یدر رو قفل م ادیبال مال سرش م یانگار  ــ

تخت دراز   یوقفه مهران بر لبش نقش بسته بود رو  یب  یجان از غر غر ها کم  یکه تبسم یحال  در
که   ی. به اتفاقات زیکه گذشت فکر کرد . به همه چ یسرش گذاشت و به روز  ر ی و دستش را بز دیکش

  مادرشکه  یبود و مهناز دختر  دهیفهم  ری افتاده بود . به آنچه که در مورد حسام و ام شیمدت برا نیا
شده  نی نش  لچریکه و یکرده بود . به الله خانم مادرش و پدر  یبه علت زوال عقل از او خواستگار 

 مدت سخت کوش شده بود تا به هدفش برسد .   نیکه ا نیتکلمش را از دست داده ، به ا  ییوتوانا
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و  را لمس  انیخواست هرچه زودتر نوک قله پا یگذاشته بود و دلش م انیپا یی خودش نقطه ا یبرا
 فتح کند . 

خواست هر جور که شده گذشته تلخش را جبران   یگرفت ، م یآن وقت بود که روحش آرام م دیشا
 کند .

 

 *** 

 

  ییکه چا یمهران در حال  دنیو به سمت سالن به راه افتاد . با د  دیاز خواب پر  دنیجارو کش یصدا با
بود   دهیچسب گرشیدر دست د یگوشه لپش انداخته بود و جارو برق  یو قند دی کش  یاش را هورت م

 زد و گفت :  یلبخند

 .  یسر صبح یکوزت شد ــ

دوشاخه انداخت و با   یچه گفته . با انگشتش به گلو  دینفهم یحت  یجارو برق  ادیز یبا صدا مهران
  یگرشا که خوابالود در حال  دنینگاه کرد و با د  زیدرش آورد . مهران به سمت پر ز یاز پر یفشار کوچک 

 سر داد و گفت :  ییصاف است خنده ا  یگر یشلوارش تا خورده و د یاز پاچه ها یکیکه 

 داداش ؟! یار یآب  یرفت ــ

 زد و گفت :  هیسمت راستش تک  وار یبه د نهیبه س دست

 بهتر از کوزت بودنه . یکنم مزرعه دار   یفکر م  یواال هرچ ــ

 جمع کن گذاشت و گفت :  میس  یرا رو شی پا مهران

 کنه. یم یهمه جا رو کتم افتاده . خدمتکارم گربه شور  دمیدست رو دلم نذار که خونه . از بس ساب ــ

 داشت گفت :  یکه به سمتش قدم برم  یحال  در

 نوبره بخدا .  یوسواس نقدریتو هم که خانم مارپل وسواس . پسر ا ــ
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 شد و گفت :  الیخ  یرا ب  جارو

 موجوده .  یی؟! فعال چا  یزن  ی. م یگذاشتم مشت ییچا ــ

 دونه  روزه خوار محترم . هی اریب ــ

 رفت بلند گفت :   یکه به سمت آشپزخانه م یحال  در

  یکه به جرم روزه خوار   ابونیبخدا . تو خ میدر عذاب شتریب میری گ ینگو ؛ ماها که روزه نم ــ
با تموم حلق وحنجره    اروی ی. نصفه شب مییایخواب عذاب م یکنن . تو خونه هم برا یم رمونیدستگ
 گفت .  یبود به بلندگو مسجد . از ته دل اذون م دهیچسب

 شدم .  داریمنم ب ــ

ناب از گرشا   ییکردن سوژه ا دایگذاشت با پ یُاپن م زیم  یگرشا رو یرا روبرو ییچا وانیکه ل یحال  در
 گفت : 

فقط اداشو در  یس یکاره ن نیدونم ا ی شه . بابا من که م یم  یجی . اونوقت آقا جوجه بسایآهان ب ــ
 .  یار یم

 گرفت گفت :  یرا دستش م ییچا وانیکه ل یحال  در

کنم خدا با چوب پشت سرم   یاالنش حس م  نی. دوما هم دمینه به جان تو . اوال که خواب د ــ
حسو داشتم ماه  نیهم شهی. هم یخورد دمیم بگه درو بخورم بکوبه تو سر ییچا نیمنتظر ا ستادهیا

 رمضونا . 

 دارم .  ی به نظر من پتروس درونته . من که عذر پزشک ــ

 .  یاز همون نود درصد یکیدارن تو هم  یــ تو ماه رمضون نود درصد افراد عذر پزشک  

 نشست و گفت :  ز ی پشت م یصندل یرو

 چرا که نه ؟! ــ

 زد و گفت :  وانشیبه ل  ییمکث کرد و با خنده اشاره ا یکم
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 . بخور از دهن افتاد . نیگم فعال چوبشو بذاره زم  یبابا من به خدا م ــ

کرد و در دلش از   کیرا به لبش نزد وانیآهسته آهسته ل یمردد بود ول ییخوردن چا یدلش برا در
 ارد معذرت خواست . دانست توان گرفتنش را د یکه م ییخدا بابت خوردن روزه ا

 .  دیاز دست و دست کردن گرشا شده بود غر یکه شاک مهران

 . یشمشک از شهرت به دور  یاومد  ستیبابا بخورش . روزه بهت وارد ن ــ

و شروع به سرفه کردن    دیپر شیحرف مهران به گلو دنیاش را مزه کرد و به محض شن ییچا گرشا
آرام شد . با   ی. بعد از کم دیسر هم به کمرش کوب و پشت دیکرد . مهران هول شد و به سمتش دو

 بلند گفت :  ییقهقه ا

 . یاسالمم از بر شد  ی. تو که قانونا نایا یج یجوجه بس یگ یبه من م ــ

حواله اش کرد و    دیرس یکه به عمه نداشته شان م ییآبدار از همان ها یپر از فحش ها ینگاه مهران
شکمش   یکه گذشت صدا ی و رو کردن کانال ها شد .  کم  ریرفت و مشغول ز ونیبه سمت تلوز

 داخل تلفنش فرو برده بود کرد و گفت:  خی . رو به گرشا که سرش را تا ب ستدیوادارش کرد با

 ؟!  یسر صبح یخورد   یز یچ ی؟ سنگ ست یتو گرسنه ات ن  ــ

 آورد و گفت :  رونیرا از تلفن ب   سرش

 پولت تموم بشه . یترس ی. م یذار  ینه بابا تو سنگم جلو آدم نم ــ

 .  میبخر یز یچ هی میمرگ من پاشو ضعف کردم . بر ــ

 رستوران فست فود بسته که . ــ

 .  میش یوارد م  شیاز در پشت ــ

 د . و همراهش راه افتا ستادیو کتش را دستش گرفت . گرشا به ناچار ا دیخند  زیر  زیر و
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 چهاردهم  فصل

 

 

بود  دهیکه کش یشوم یکرد . دل نگران نقشه  یپنهان شده بود و به ساموئل نگاه م واریپشت د ریام
که با آن داشت خودش را به غش  یو با برخورد کم  دی پر نیماش  یشد . به محض باز شدن در جلو

و   ستادی که به پشت افتاده بود ا ری نعش ام یشد و روبرو ادهیپ  نیهراسان از ماش یکردن زد . مان 
 محکم به سرش زد . 

 ؟! یتو کجا بود یوا یا ــ
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از ترس شوکه شده  یرا گرفت . مان  ینشست و مچ مان  ریبه او داد . ام  یخم شد و تکان ری سمت ام به
 با خنده گفت :  ریهم گذاشته بود . ام یچشمانش را رو  ییداد خفه ا بود و با

 چشاتو .  یخوب االن وقتشه که باز کن  ــ

محکم   ریام ی ول دیشد و محکم دستش را کش  یبرزخ ریچهره ام دنیمحض باز شدن چشمش با د به
 گفت :  ادی که فکرش را کند دستش را گرفته بود . با فر یتر از آن 

 .  یش  یسر راهم سبز م یدستمو ول کن . چرا ه ــ

 محکم تر کرد و گفت:  یمچ پهن مان نیدستش را ب  ری زنج ریام

 وقت گوش دادنتس . ستیاالن وقت حرف زدنت ن ــ

 داد :  ادامه

 . ی ر  یم  یمن بعد هر جا که خواست یبه حرفا ی د یخوب گوش م ــ

 فرستاد و گفت :  رونی را صدا دار ب  نفسش

 . یفکر کنم تو همون همزاد مسخره گرشا باش  ــ

 . یمسخره خودت  یهو ــ

 ولو شد .  نیزم یرو کالفه

 برم .  دیخوب زود حرفتو بزن با ــ

 .  یر  یجا نم  چیتا من نخوام ه  ــ

 ؟!  یلمیبابا مگه وک یا ــ

 .  ایخان نشد نساز  یمان نی نچ . بب ــ

 محترم زود بگو برم .  یمن کار دارم آقا ــ

 .  میزن  ی. من و تو و گرشا رو در رو حرفامونا م یذار  یقرار م هی ــ
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 گفت :  یموفق نشد با تند یول  اوردیب  رونی ب  ریتا از چنگال ام دیدستش را کش باز

 بشه ؟! یمثال چ ــ

 خواهرت .  یخواستگار   امیسته بود بهمه اش کار من بود . گرشا ازم نخوا ــ

 ؟! یچ ــ

 .  ریخ  یخونه تون برا امر   امیگم گرشا ازم نخواسته بود ب یم ــ

 دونم . یکه م نویخوب ا ــ

 گفت :  ی. با ناراحت ستادندیرا رها کرد هر دو ا  یمان دست

 هم ؟! یتانک  پای به ت  نیپس چرا زد ــ

 کارش درست نبود .   یدونم  ول ینم نویا ــ

 .(  ی)دختر خاله ات هست  یدختر خالد یعاشق  دمیشن  ای ؟ از بعض یمگه تو خودت قلب ندار  ــ

 بهت گفته ؟!  نویگرشا ا ــ

 کرد گفت :  یکه به ساعتش نگاه م یحال  در

 نه گرشا بهم نگفته اس . ــ

 جلو آمد و گفت :  یقدم

  ینم شی دونم اگه تو پا پ  یخوب م نوی؟ من ا یچرا اون کارو کرد یقلب دار  یل یتو که مثال خ ــ
 گفت . یم زویکرد و بهم همه چ یعمرا گرشا اون کارو م  یذاشت

 نداشت اشاره زد .  یی ا دهیرفت و فا یهدر م نشیکه روشن بود و فقط بنز نشیماش به

  امیم ی سر کارت من عصر  یروشن بود . بهتره بر  ی( از بس که الک د ی)ترک دی زبون بسته پک نیا ــ
 .  میکن یبا هم صحبت م  نجایا کیپارک نزد  میر ی. م  یش  یم کاریب  یدونم ک  یم نجایهم

 به ساعتش کرد و گفت :  ینگاه
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 ؟! ادیشه . گرشا که نم  ی م رمیآره داره د ــ

 .  ادینه نم ــ

 باش .   نجایپس ساعت شش که از کار اومدم ا ــ

پنهان شده بود تا   واریبا لبخند به سمت ساموئل که پشت د ریبه راه افتاد . ام نشی شبه سمت ما و
 مختصر کرد و با ذوق گفت :  یبد اتفاق افتاد با آن مقابله کند  نگاه یشآمدیاگر پ

 . مین یب  یرو م گهیحله . عصر هم د ــ

 

 *** 

 

 کرد زد و گفت :  یم ییخودنما  یبزرگ  یبود و با تابلو  شی که روبرو یبه فست فود ییاشاره ا مهران

 پسر خودشه . ــ

 مردد بود . ترسش را به زبان آورد .  گرشا

  افتمیکنه ب ی. الله خفه ام م می کن یخونه درست م  می ر یم میری گ یم یز یچ هیپسر ماه رمضونه  ــ
 .  یها . اونم واسه روزه خور  سی دست پل

 .  لی.مادر ذل  امی و م رمیگ یمن م  نیاش تو م نیاوففف پس تو برو بش ــ

 . افتمی ب سی دست پل یخوام الک  یمن فقط نم لیمرگو مادر ذل  ــ

داخل آن نشست  و با چشمش به   نهیرفت و دست به س نی به سمت ماش ییحرف اضافه ا چیه یب
 گفت اشاره زد تا داخل برود .  یلب م ری ز یز یو چ دیخند یمهران که م

مورد نظرش را سفارش داد و منتظر آماده شدنش ماند   یوارد شد و غذا یبه سخت یاز در پشت  مهران
رنگ گذاشت و   یمشک یها لونی ساعت آماده شد . آشپز فست فود همبرگر را داخل نا می. بعد از ن

 دستش داد . 
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 ا داد .را دست گرش  لونیو نا دیدو ن یبه سمت ماش  مهران

.آخرشم  ینوش کن ییخوا یکه م ییهمبرگرها نیمن رو خورد و لهم کرد و گذاشت داخل ا اروی ــ
 . یمشک  کیگذاشت تو پالست یبمب انتحار  نیع

 حواله اش کرد .  یکرد و پس گردن  یشیا

 . یچقدر تو حال بهم زن  ــ

و سس   شنیهمراه با عطر آو نیر ی ش یی خوش فست فود که بو یها را باز کرد . بو لونیاز نا ی کی در
 دست وپا افتاده بود کنار زد و گفت :  یشکمش تو یبود به مشامش خورد . مهران که حساب  دیسف

 درشو ببند تا خونه . یام کن ونهید ییخوا یم ــ

 گرسنه ام شد .  ــ

 افتاد و گفت :  راه

 . یگرسنه نبود یر یبگ یبر  یخواست  یم یوقت گهیآره د ــ

 .  رمیشب رو بگ  یفروشگاه نگه دار من غذا یپس روبرو ــ

 بهمون ؟!   یکنسرو بد ییخوا یپسر . م  یتو چقدر حال بهم زن  ــ

 نباشه .  تی گم نگه دار کار یم ــ

برگشت مهران ذوق زده نگاهش کرد .    ینگه داشت و گرشا به سمت فروشگاه پا تند کرد و وقت مهران
گرسنه شده بود و   یکه حساب  یبه لب داشت . در حال یدستش بود و لبخند  یند گوشت راسته گوسف

 آمد به مهران که آب از لب ولوچه اش راه افتاده بود گفت :   یجز خوردن غذا به ذهنش نم یز یچ

 . چطوره ؟!   میزن  یشب کباب م ــ

 .  یعال ــ

آن که دستانشان را بشورند به جان همبرگر ها   یب دنی دو به سمت خانه راه افتادند و بعد از رس  هر
 و گفت :  دیاز عزا در آوردند . مهران نوشابه اش را سر کش یافتادند و شکم
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 کردن .  یبودن زنده به گورمون م نجایپسر الله و مهال ا ــ

 سر داد . ییبه دستش که نشسته بود زد و خنده ا  ییاشاره ا و

 به هدف .  یزد ــ

 گفت :  انهی. مهران شاک دیسر کش کسرهی زرد که دستش بود را  یینوشابه ا و

 بابا اون معده فلک زده ات جونش در اومد . ــ

 .  دیچسب یلیخ ــ

 .  دیزودتر از من زوزه کش کمشی ش رهی خواست روزه بگ  یآقا رو باش م ــ

که از   یخودش را پرت کرد و در حال ونی تلوز یکاناپه روبرو یراه افتاد و رو نمنیسمت سالن نش به
 گرم شد که گرشا با خنده از حال و هوا درش آورد . یکرد چشمانش کم  یکانال به اون کانال م نیا

 ده . یکه رو تنه درخت لم م یتنبل خسته شد هیشب ــ

شد . صاف نشست و گفت  اش مواجه  یبا جاخال  یاش را در آورد وبه سمت گرشا پرت کرد ول ییدمپا
 : 

 ؟! میش  یکنه ؟ کدوممون موفق م یم دایقهر ادامه پ  نیا یبه نظرت تا ک ــ

 نظر مثبت من بدم ؟!  هی ییخوا یم ــ

 جان ؟! ــ

 کاناپه کنارش نشست و گفت :  یرو

 میر  یبا هم م یخر  یم  ین یریدسته گل و ش ه ی.  یپوش  یفردا کت شلوار خوشگلت رو م  ــ
 شه .  یه منم تنوع م. واس یخواستگار 

 ؟!  یندار  فیاوه اوه اون موقع شما پررو تشر ــ

 باشم .  یبار تو مراسم خواستگار  هیخواد  یاصال . دلم م ــ
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 بذار .   شیچاه ؟ خودت پا پ  یتو ینداز  ی خوب چرا منو م ــ

 .  رونی . نگفته از خونه پرتم کردن ب ادیکارا نم  نیبه من ا ــ

  یآورد و گرشا را هل م  یرا باال م ش یکه پا یرا دستش گرفت و خاموش کرد . در حال  ونیتلوز کنترل
 داد گفت : 

  تی؟! اتفاقا من هوس دارم تو مراسم خواستگار ادیب  دیدراز بکشم . دوما مگه با کمی اوال پاشو  ــ
 باشم . اول تو . 

 گفت :   دیکش یدراز م  یگر یکاناپه د یکه کنارش رو  یحال  در

 چسبه . فعال بخواب تا بعدش .  یخواب توپ م هیغذا  بعد اون ــ

 اووم . موافقم . ــ

 

 *** 

 

  ری ام نیهر دو با ماش یمان دنیبرسد . بعد از رس  یراه افتاد و منتظر ماند تا مان یسمت خانه مان  به
 نگه داشت .  دیکه د یپارک نیکتری راه افتادند و به نزد

کرد وجز جز صورتش را   یرو به مان  ریبود نشستند . ام کشانی که نزد یمکت ین یشدند ورو  ادهیدو پ هر
 شده بود گفت :  یشاک ری ام رهیخ یکه از نگاه ها یکرد . مان زی آنال

 که .  یمن رو نگاه کن یومدین ــ

. مگه   یدل دار  یکن قلب دار  گایخودت ن  یمن بود ول ری پسر گل همه اش تقص  نیبی حق باهاته . ب ــ
  ینه ول ای  یشناس یدونم ساموئل را م  یذاشت بخوابم نم یدا عذاب وجدان نم؟ بخ یعاشق نشد

  وخواهرت  یکه عروس   تین نیفقط به ا نجایبهم گفت گرشا داغونه اس از اصفان پا شدم اومدم ا یوقت
ما شد ، نه گرشا خوسحال . تازه رابطه   قیزن رف ایخراب شد نه مان  زیهمه چ یبهم بزنم . کارما کردم ول

 آب شد . کریشم با شما ش 
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 خوب ؟! ــ

باباش فلج شد ؟ خبر   یپسره له شده مگه خبر ندار   نیلج نکن تو رو قرآن ا نی بی خب داره ؟ ب ــ
 داغون شد ؟! یندار 

 شده ؟! یچ  لی؟ آقا اسماع یچ ــ

پس  دیهم د نیما را ع یومد دادگاه وقتبنده خدا هم ا نیا میکرد یراستش ما از خونه شون دزد ــ
جونش به خطر   لی آقا اسماع میدیفهم  رونیب میاومد یوقت میافتاد بعد از چند روز که ما زندان بود

خدا   بنده، قدرت تکلمشم از دست داده اس . خونواده    نهیش  یم لچریافتاده اس و بعدشم گفتن رو و
  قشیکنار رف طیکه تو همه شرا هیق یرف  یواقع قیرف هیهست . به نظر من  دهیاز هم پاش  ی به حد کاف

 باشه . 

 فرو برد و گفت :  شی دستش را داخل موها یو چند بار  ستادیکه شوکه شده بود ا یمان

 ؟!  یگ  یدروغ م یشه . دار  یمن باورم نم  ــ

 و گفت :  ستادیبودنش و چهره به خون نشسته اش شوکه ا نیلبخندش و غمگ دنیبا د ریام

 بنده خدا فلج شده اس ؟! نیا  یتو خوشحال شد ــ

 پارک نشست و گفت :  مکتین یرو

  نیخبر ا ه یروز بهم  هیخانواده فکر کردم اگه   یپدر ، بهم گفت ب یبهم گفت ب  ن یدروغ چرا بار آخر ــ
 االن ... یول  رمی خودم از ذوق بم  یشم ول  یواسه گرشا ناراحت م نکهیبدن با ا یشکل 

 قدم به سمتش برداشت و گفت :  کی

 ؟! یاالن چ ــ

کرد و به حالت   ینتوانست به او برسد . پوف  دیهرچقدر دو ری و ام دیدو ریدو به سمت مخالف ام با
 برگشت و گفت :  نیرکوع خم شد و نفس نفس زد . غر غر کنان به سمت ماش 

 !  ایکن ی رفاقت م  ای گرشا با ک ن یب یبرق گرفتش . ب  ــ
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. زنگ را زد و داخل رفت .   ستادیکه از آن نفرت داشت ا یعمارت  یتوقف کرد . روبرو دنیاز دو عدب
 باز کرد و گل از گلش شکفت .  شیدر را برا رینظ یب  یخانم با استقبال  ده یخانه نبود حم یکس

 پسرم . یخوش اومد ــ

 ؟! ستنیممنونم . خانم ن  ــ

 رفت گفت :  یدر کنار م  یکه از جلو یحال  در

 داخل . دیی . بفرما  ستنینه ن ــ

  یبه همان روز  هیرا به سمت داخل عمارت بر داشت همه جا را از نظر گذراند . درست شب شیها قدم
 خانم گفت :  دهیکه با آن اتفاق شوم از انجا طرد شده بود . رو به حم

 ؟!  یگرشا آقا چ ــ

 .  انی شمشک آقا مهران و گفتن تا فردا نم یالیرفتن و ــ

را که  ل ی پاشنه پا چرخ زد آقا اسماع یکه رو یدور  می برداشت و با ن نمنیبه سمت سالن نش یقدم
 فرود آمد . نیزم یرو لیآقا اسماع  ی. قدم به قدم جلو رفت روبرو دینشسته بود د لچریو یرو

 گرفت .  شیغصه ام گرفت . ته دلم آت ی لیخ  دمیفهم  یوقت ــ

خواست زبان باز کند   ی. هر آن دلش م دیغلت یگوشه چشمش م یاشک به لرزه افتاده بود و دستانش
  یبزند . دلش م ادیداشت را فر یکه نسبت به مان  ییا نهیدوانده بود ک شهی که در دلش ر یو غم

تمام شود . ضربان قلبش شدت گرفته بود .   دیتا شا دیکوب  یم  یرا به سر مان شی خواست تمام غم ها
خواست جواب   ی. دلش م  ردیبگ ت ی که باعث غمش شده حالل ییخواست بابت آن کلمه ا یدلش م

 از دهانش خشک شده بود .  ییو گوشه ا دیچرخ ی زبانش نم یول ردی رد کردن پسرش را بگ

 ار ادامه داد :خش د  ییکرد . با صدا دایزد راهش را پ یکه در چشمانش سو سو م یاشک

تونم .   یاالن نم یپدر بشه ول یخواست بگم کاش پسرت ب  یپدر دلم م یب یاون وقت که بهم گفت ــ
 درد داره .

 اش زد و گفت :  نهیبه س محکم
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درد رو بکشه . دلم  نیا قمیخواد رف  یداره . دلم نم یپدر  ی درد ب نجای. ا لیدرد داره آقا اسماع نجایا ــ
فکر   یکه زد ی به حرف یتونم . وقت  یشه . نم  ینم  یول  دمتیخوام بگم بخش ی. م  نهیخواد غم بب ینم
فکر   یداد یکه بهم نسبت م  ییبه کلمه بچه گدا یکنم وقت یفکر م تی الک یبه ترحم ها  یکنم وقت یم
  یکن ول  نشیده نفر یم ده نبخشش . دستور یدستور م نجای . هم رهیگ یم ش یآت نجایکنم هم یم
 ره .  یکردنتم نم  نی کنم که زبونم به نفر کاریچ

الله خانم که  دنیتوجهش را جلب کرد سرش را چرخاند و با د یء کم جان  یافتادن ش یصدا  گرومپ
که جوانش    یآنچنان یها قیاز بوتاکس و و تزر یخبر  گری. د ستادیرا پر کرده بود ا شیاشک گونه ها

  شیروبرو شی آرا یپر از اشک و ب  یشکسته بود با صورت  یکه حساب انسالیم  یکرده بود نبود . زن
 . ستادیزد و ا  یبود . پلک ستادهیا

قدم برداشت و   یآمد و با نفرت به سمت مان  رونی که بر وجودش نقش بسته بود ب یخانم از شوک  الله
 مانند گفت :  غی ج ییبا صدا

شده و چقدر بدبخت   یچ  ینیبب  یگرفت ؟ اومد نمینفر یبگ ی؟! اومد نجایا  یمداو یبه چه حق ــ
 ؟! یکه پسرمو دور زد  یافتخار کن ی؟ اومد میشد

 خش دار گفت :  ییصدا با

 من دور نزدم .  ــ

 آمد و با ضجه گفت :   جلوتر

. پسرمو کشت   ستین یکرد یکه فکر م ییقبا الیِ . اون   ستین هیاون قبل گهی. گرشا د یچرا دور زد ــ
 گرشا مرد شده . یفهم  یخواهرت . مرد شده . م

 انداخت و گفت :  ر یرا ز  سرش

 .  نمشیبب گهیخواستم د ینکردم . من فقط نم  یکار  چیمن ه ــ

 جلو آمد و گفت :  ادی فر هیشب ییصدا با

 ؟  یینجایچرا ا ینیبب   یخواست یاگه نم ــ
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 را خم کرد و گفت :  گردنش

  نیکه ع قمیخواستم رف یگرفت . نم شی . دلم آت ختی رو . دلم ر نایهمه ا دم یراستش تازه فهم ــ
 .  نهیخواستم غم بب  یبکشه . نم یپدر  یداداشم بود غم ب

لژ دار و ساده   یاش خبر نبود . کفش یو رو مخ یخیپاشنه بلند م یاز آن کفش ها گریتر آمد . د جلو
 . دیکش یهنوز اقتدارش را به رخ م یرا گرفته بود ول   شیجا

خواستگار   هی  نیع یو حت  رونیب یکه تو از خونه پرتش کرد  ی؟ اون روز  دیگرشا غم د یک  یدون یم ــ
 . یساده قبولش نکرد

شده بود   شی گلو ریدو دم ز ریاش از شمش یز ی که ت یخواست تحمل آن همه حرف یم یفوالد اعصاب
 گفت :   ی. جلوتر آمد و با تند

  رکمونیاز پسرت متنفره . به زور مجبورش کنم بهش بگه بله ؟ مگه عهد ت ایخواهرم ؟  مان ایمن  ــ
 شما ؟!   یکن یم  یشاست ؟ کجا زندگ

 آرام گفت :  ییکرد و با صدا  زیرا ر  چشمانش

گم   ی. نم یو خراب کرد ستادیپل با پسرم که جلو پدرش بخاطرت ا یهرچ یمجبور نه . تو کال زد ــ
تو گند   یره ول ی م شیطبق قانون خودش پ  زیو همه چ کهی و  ستی. االن قرن ب یکرد یمجبورش م 

 به اسم رفاقت .  یزد

 باال آورد و به خودش اشاره زد و گفت :  انهیرا شاک  دستانش

 کرده . یبوده مان  ی؟ هر کار بد گهیپس من فقط گند زدم د ــ

که به آن وارد   یو شوک   لیماعدستان آقا اس دیهم گذاشت و با توجه به لرزش شد یرا رو  چشمانش
 بلند گفت :   ییاشاره زد و با صدا یشده بود با دستش به در خروج 

 .  رونی برو ب ــ

 رفت و به سمت خانه شان راه افتاد . رونی ب ییحرف اضافه ا چیه یب  یمان
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 *** 

 

به همان سمت   عی. سر ندیرا بب  زی گرشا رفته تا با چشمانش همه چ یحدس زد که به خانه پدر  ریام
ترمز   یدر حال راه رفتن است . رو عیسر یل یخم شده خ  ییراه متوجه شد که با شانه ا  نیراه افتاد و ب

 وگفت :   دیرا کش شیو بازو دیپر نییتوجهش جلب نشد . پا یزد و چند بوق ممتد زد ول

 کجا ؟!  ــ

پلک   یصحنه شوکه شد . چند بار   نیا دنیبا د ریمتورم وقرمز شده بود . امبرگشت چشمانش  یوقت
 زد و گفت : 

 ؟   یخوب ــ

 شمشک ؟!  الیگرشا و شیپ یبر  یمنو م ــ

 .  ستمیشمشکا بلد ن الیمن که و ــ

 تا شمشک ؟!  یرون ی. م یدارم برون  ازیمن بلدم فقط ن  ــ

 .  میآره . برو تا بر ــ

 دو سوار شدند و به سمت شمشک راه افتادند .  هر

 

 *** 

 

بود ودر حال باد زدن   ستادهینصب شده ، ا الیو یپشت اطی که در ح ییا ستادهیمنقل ا یروبرو  گرشا
 زد کرد و گفت :  یکرد بود . رو به مهران که ناخنک م یمنقل جلز ولز م یکه رو ییکباب ها

 ؟! یار یگوجه ها رو ب یر  یم ــ



 را سرد بنوش   تییچا

457 
 

 . باشه  ــ

توجهش را جلب کرد به سمت در رفت و در را باز   الیزنگ و یبه سمت آشپزخانه رفت که صدا مهران
دهانش را سه متر باز کرد . بعد از آن که تعجبش رفع شد  یبه همراه مان ریچهره ام  دنیکرد و با د

 گفت : 

 ؟! یکن یم  کاریچ  نجایتو ا ــ

 گفت :  فیضع ییزد و با صدا هیدستش را به چهارچوب در تک یمان

 . نم یاومدم گرشا رو بب  ــ

 دم .  یاجازه رو بهت نم نیمن ا ی شرمنده داداش ول  ــ

 جلو آمد وگفت :  ریام

 بخاطر من مهران جون . ــ

 خنده اش گرفته بود گفت :  ری که از دخالت ام یدر حال  انهی شاک مهران

 ؟! یو کردتو باالخره کار خودت  ــ

 به داخل اشاره زد و گفت :  نهیباز نگاهش کرد ودست به س یش ین با

 تو .  ادی کامل بشه بذار ب یخوا یاگه م ــ

 رو به مهران کرد وگفت :  یدر کنار رفت و به داخل دعوتشان کرد ، مان  یاز جلو مهران

 کجاست ؟! ــ

 کنه .  یداره کباب درست م  ی پشت اطیح ــ

 مراهش راه افتاد . مهران دستش را گرفت وگفت : و ه یبه سمت مان  ریام

 تو نرو داداش .  ــ

 باال انداخت و گفت :   ییابرو ریام
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 جزغاله نشه ؟! میشه . بر یم فیشه کبابا ح   یبخدا دعواشون م ــ

 اشاره زد وگفت :  ی به مان  دیخند یکه قاه قاه م ی در حال مهران

سالن .  می فرست یو گرشا رو م  اطی ح میر  ی. پس ما م م یبکش یگرسنگ  دیاون موقع با هیحرف نمیا ــ
 .  دیرحم کن  الیو یها لهیبه وس نی فقط جنگ راه انداخت

 زد و داخل سالن منتظر ماند تا گرشا برسد .   یلبخند کم جان  یمان

پشت در پنهان شد و منتظر ماند تا مهران گرشا را به داخل بفرستد . مهران به سمت گرشا رفت .   ریام
 زد گفت :  یکباب را باد م یر ی که با  باد بزن حص یدر حالگرشا 

 ؟! یاومد ــ

 اوهوم . ــ

 گفت :  متعجب

 پس کو گوجه ؟!  ــ

 ؟!  یار ی ب یر  یم ــ

 ؟!  یاوردیچرا خودت ن ــ

 و به سمت سالن هلش داد . دیانش را کش  بازو

 .  اریکه برو ب  یش  ینم  کیکوچ ــ

 و گفت :   دیبه سمت مهران پر  ریغر کنان به سمت سالن راه افتاد . ام غر

 سرم روزه بودم . ریخ  یعنی.  یبده به من که مردم از گشنگ خشویس هیکنن    یدعوا م نایتا ا ــ

 نان گذاشت و گفت :  ری کباب را ز خی چند س دیخند یم زیر   زیکه ر ی در حال مهران

 دکتر .  ینگاه کرده هوس روزه گرفتن داره آقا پسر ما به تو نی قبول باشه . پس ا ــ
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مهران   ی گفت که باعث خنده ها یفرستاد و بعد از آن بسم اهلل بلند یگرفت و صلوات ییلقمه ا ریام
 شد و لقمه را دهانش گذاشت و بعد از قورت دادنش گفت : 

 . ادیفکر نکنم آخه از من اصال خوشش نم  ــ

 جدا ؟ چرا ؟! ــ

 اش را گرفت و قبل از گذاشتن داخل دهانش گفت :  یبعد لقمه

 کنه من فوضولم . ی.فکر م  یپسره مان  نیبخاطر هم ــ

 بابا .دور از جون . یا ــ

 گوجه وقارچ کجاست .   یها خیس ندی کرد تا بب یبه سمت آشپزخانه رفت و نگاه  گرشا

 آشپزخانه برداشت و با لبخند گفت :  واری اش را از د هیتک یمان

 . یگه مرد شد  یه خانم راست م الل ــ

 .  دیغر شیدندان ها دنییهم فشرد و بعد از سا یتکان نخورد . چشمانش را رو ییولحظه ا ستادیا

 .  ریام ــ

 به سرش اومده .  یچ قمیرف دم یفهم یگفت نم یبده اگه نم  رشی خدا خ ــ

 داد زد .  تیزد و با عصبان یدور  مین

 ؟!  یمدت کجا بود نی ا قتیاالن شدم رف ــ

 از ترس باال انداخت و رو به مهران کرد و گفت :  ییشانه ا ریام

 اوه اوه دعوا شروع شدا . ــ

 به کباب ها زد و گفت :  ییاشاره ا مهران

 .  یرو پانسمان کن  شونیکی نعش  یبخور جون داشته باش ــ
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 ؟! یچ ــ

 کنن .  یدعوا م یدو ساعت نایبخور . ا یمگه روزه نبود ــ

 اش را به دهانش گذاشت و بعد از فرو دادنش گفت :  یبعد مهلق

 ؟! یخور   یچرا خودت نم ــ

 واسه دو نفره تو بخور .  نایرستوران . ا م یر یم  یبعد از آشت ــ

 اس .  ادهینه بابا ز ــ

 .  دیپرس  یبه زور دهان مهران گذاشت و با چشمک  یکباب و

 بشه ؟!  یچرا نعش بند ــ

 ؟!  یکرد یراض  یو چجور  یمان  یل یخدا وک ــ

 جواب بده ؟! مایسوال ــ

 از فرو دادن کبابش گفت :  بعد

 .حاال تو بگو ؟!   نیخوب   یقایرف  یبا نظرات هم موافق باشن ول ادیم  شیآخه کم پ ــ

 شده اس .  ریو الله خانوم پ  نهیش  یم لچری. باباش رو و میراستش بهش گفتم که چه به سرش آورد ــ

 شه . یطه گرشا باهات خوب م کنن راب  یاگه آشت ــ

 شه دلش براش بسوزه ؟!  یم دایمثل من پ یشه . آخه ک یدعوام کنن ، خوب م  ــ

 .  هیحرف نمیا ــ

 . دیکش  ادیپرت کرد . فر ییمحکم دستش را به گلدان زد وگوشه ا گرشا

 جوابمو بده ؟!  ــ

 سر داد و گفت :  ییقهقه ا ریام
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 به حرفت گوش نداد بشکن بشکن شروع شدا . ــ

 باال انداخت و گفت :  ی تفاوت  ی با ب ییا شانه

 سرش .  یفدا ــ

 جلو آمد و گفت :  یمان

 . یدید ینم  یبودم ول قیرف شهیهم ــ

 که دم دستش بود را شکست و گفت :  یگلدان  باز

 ؟!  نجایتورو راه داده ا یرو مخ من نرو ها . اون مهران گور به گور شده کجاست ؟ به چه حق ــ

 هم فشرد و گفت :  یرا رو  چشمانش

 دونم . یرو م  زیهمه چ ــ

زده سر    خی واریزار کنار د  یبزند و با حال هیتک واریاز د ییحرف باعث شد که گرشا به گوشه ا نیهم
 بخورد . 

 سر خورد و گفت :  نیزم  یگرشا رو کنار

 ؟! ینگفت  نباری. چرا ا یگفت یاز دردات به من م شهیگرفت . تو هم شیدلم آت یلیخ ــ

 ؟! یشه تنها بذار  یاصال حوصله ندارم . م یمان ــ

خوام باز با هم دوست    یم یتا آخر عمرش ازت متنفر باشه ول دیکنم شا یرو راض اینتونم مان  دیشا ــ
 افتاده . وضع نیپدرت به ا ی. نگفته بود دمیهم د لوی. آقا اسماع دمی. الله رو د میباش

 گفت :  ادیو با فر ستادیا

 آه دل مظلوم گرفت . برو رد کارت پس .  یحاال که خوشحال شد ــ

 و جلو آمد و گفت :  ستادیا
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.   یکن یقضاوت م ویکن  یم ی؟ زود قات هیاخالقت چ یبد یدون  ی؟ م ی؟ احمق شد هیچ  یخوشحال ــ
 آدم حرف بزنه . یذار  ینم  یحت

 به خدا بگو .  ییخوا ی که هستم اگه آدم به سفارش خودت م نمیمن هم ــ

 طعنه  گفت :  با

 .  دهیبچگونه ات رو ند یرفتارا نی. البد هنوز ا  یالله خانوم که گفت مرد شد ــ

 و جلوتر آمد وگفت :  جلو

 تا تهش باهاشه .   قشیاحمق که فکر کرد رف  یبچه  هیمن بچه ام .  یگ  یراست م ــ

 د وگفت : عقب گرد کر انهیشاک

 عاشق اون پسره شده بود . یدون  ینخواست . خوبه خودتم م ای ؟ خوب مان  یگ  یبابا چرا زور م ــ

  یکه خدا زبانش را قطع کرده بود تا حرف ییکرده بود . همانجا ری در برزخ گ ییگو ایآوردن اسم مان با
حلقش   یآمد . به سخت  یچشمش م یجلو رایجفت چشم گ  کیکه فقط  یی. همانجا اوردیبه زبان ن 

 کرد تا بتواند از خودش دفاع کند .  دیاز آن تول ییرا تکان داد و صدا

 گم . یمن راجع به اون نم  ــ

  ییجورا هیهم دشمن شده .  یبا من و مامان فخر   ایروزا مان نیچون ا ییای باهاش کنار ب دیبا یول ــ
 فرهاد . یحت نهی ب ی رو نم یکس چیه

 من .  یزندگ به  یتو گند زد یمان ــ

 شد فاصله اش را اندازه سه بند انگشت کرد و گفت :   زیلبر  صبرش

گم . نعششو  یم قامویتو ، رف ی بود جا گهیمن و خواهرم . هر کس د یبه آبرو یتو هم گند زد ــ
 کردم به جان مادرم .  یپهن م  نی زم یرو

 .  دیکش ادی فر انهیعقب رفت و شاک  یکم

 کرده باشم .  جادی ا یتو خلل یتو زندگ  ادینم  ادمیرفت . هرچند من   میگر به گر شد ــ
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و گفت   ستادیا یگرشا و مان  نیبه سمت داخل قدم تند کرد و ما ب  عیندانست سر زی ماندن را جا مهران
 : 

 بود تموم شد رفت .  ی. هر چ دیپسرا آروم باش ــ

 کتش را در دست گرفت و گفت :  گرشا

 . ستمی باشه من ن نجایا نیتموم نشده . ا ــ

 دستش گذاشت و گفت :  یو دستش را رو دیسمتش پر مهران

 .  ارمیاسمتو نم گهید یبه مرگ خانم گل قسم اگه بر  ــ

 با خشم به گوشش رساند .  یی اش صدا یبه هم قفل شده و صدف یدندان ها ریز از

 مهران .  ــ

 بلند گفت :  ییو با صدا ستادیا نشانیتمام شد. ب  طاقتش

 . گهی. بسه د نیسگ و گربه به جون هم افتاد نیچند ماهه ع ــ

 و ادامه داد :  دیکش  قیعم  ینفس

 دور بره .  دیزیرو بر ایمان هیهمه رو . قض نی. خسته کرد دیکن یبخدا خلق آدمو تنگ م ــ

وقت در دلش  چیکه ه ییا ه یدانستند تنها قض یکلمه در دلش آتش به پا کرد . آن ها نم نیهم
بود لم داد و به او که   کشیکه نزد یمبل یرو یاست . مان  ای به مان  قشیشود عشق عم  یخاموش نم

 و گفت :  ستیحال آتش به جانش افتاده بود نگر

 تمومه ؟! ــ

اش   ی. بر خالف خواسته قلب اوردی خواست دروغ به زبان ب   یهم فشرد اصال دلش نم یرا رو  چشمانش
حفظ غرور مردانه اش  ینبود . برا بشیگاه نص چیکه ه یمصلحت و تمام شدن عشق یبرا دیشا

 گفت: 

 وقته تموم شده .  یلیخ ــ
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 که از دل گرشا خبر داشت گفت :  یمزحک در حال یبا لبخند مهران

 . گهیپس حله د ــ

سه متر آن طرف تر از منقل   الیو یپشت  اطیکه در ح یچهار نفره چوب یناهار خور  زیبه سمت م  یهمگ
 اطراف غذا سفارش دادند .  یکباب بود راه افتادند و از رستوران ها

فقط تظاهر به خوب   یساختگ یگرشا با لبخند  یو مهران شدت گرفته بود ول ی و مان ری بش ام  خوش
مهران دور   شهیوعاشق پ نیب  زیاش از چشمان ت رانهیگوشه گ یام از رفتار هاکد چیکرد . ه یبودن م
 باز هم مکدر شود .  یتا خاطر مان  اوردیمبارکش ن یبه رو ینماند ول 

  

 *** 

 

اش گالره بود . از جمع چهار نفره شان دور شد و تلفنش را وصل   یزنگ خورد و پشت خط ری ام تلفن
 کرد .

 زد و گفت :  ی شده بود کرد و رو به گرشا  چشمک  رهی خ ییبه مهران که به گوشه ا ینگاه  یمان

 پسره ! نیهست ا شیزیچ هی ــ

 گفت :  دینوش یبود را م شیکه جلو  یآب  وانیکه ل یحال  در

 .  میکن دایواسش پ یراه میست نتون یول  زشهی چ هیچند روزه  ــ

 ؟! هیچ هیقض ــ

 شده بود اشاره زد و گفت :  داریکه پد ینیزد به جو غمگ  یکه لبخند م یدر حال  ریام

 شده اس ! تونیطور هی شما ها  نکهیمثل ا ــ

 گفت :  یبرداشت و رو به مان یاش را از صندل هیتک گرشا



 را سرد بنوش   تییچا

465 
 

؟! رفته به خونواده اش  هیکه زهرا منتظرته چرا بق یخواست ازدواج کنه منم بهش گفتم تا وقت یم ــ
 شکر آب شده . زیگفته ، همه چ

 کرد گفت :  یم دادیکه تعجب از چهره اش ب یشد . در حال   رهیخ  زی باال انداخت و به م یی ابرو یمان

 ؟! رونیب یدیکش شوی اشق؟ بعد از هفت سال دوباره پرونده عشق و ع یکن  یم  یشوخ ــ

 را به کمر مهران زد و گفت :  دستش

  میکن یم دای واسش پ یراه حل هیو  میزی ر یهم م یفکرامون رو رو رونی ب ادی ب یفکر لعنت نیاگه از ا ــ
. 

 وگفت :  دیبه صورتش کش یسرش را تکان داد ودست مهران

 ؟!  یگفت یز یچ ــ

 زد و گفت :   یزهرخند یمان

 چجورم تو فکره .  ــ

به خاکستر شده بود رفت و با   لیتبد  شیکه تمام ذغال ها یکه به سمت منقل  ی و در حال ستادیا گرشا
 ورو کرد و گفت :  ری ز یانبر کم

 بگم .   یدونم چ یواال نم ــ

 صاف کرد و گفت :   ییداد گلو یکه تا به حال فقط گوش م ریام

 بدم ؟   ینظر  هیتونم  یمن م ــ

 زد و گفت:  یشخندین یمان

 از همون نظرا ؟!  ــ

بعدا به خانواده   دیو عقد رو انجام بد یخودتون خواستگار   دیبر  دیتون ینه بابا . به نظر من م ــ
 .  دیمهران خبر بد
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 پاشنه پا زد و گفت :  یرو  یدور  میبه انبر گرفته بود رها کرد و ن یکه تکه ذغال یدر حال گرشا

 گفتم . یم نویمن هم هم ــ

 و گفت :   وستیجمع پ  به

 .  ادیتونم با الله هم صحبت کنم ب  یخارجن ، م  نایعمو ا میگ یم ــ

 دستانش را در هم قالب کرد وگفت :  مهران

 شه ها .  یمهال خانوم با الله دشمن م ــ

 زد و گفت :  نانی به نشانه اطم  یگذاشت و پلک شی دست پسر عمو یرا رو دستش

 شه .  ینم ــ

 صاف کرد و گفت :  ییو گلو  ستادی. ا دیرس  یآشفته به نظر م ی کم مهران

 داخل هوا سرد شد . میبر ــ

شب را نشان   میکه ساعت نه ون  یکرد در حال یاش نگاه یداخل رفتند . گرشا به ساعت مچ یهمگ
 داد رو به مهران کرد و گفت :  یم

 ؟! یزهرا خانوم دار  یشماره از خونه  ــ

 دارم . ــ

 ؟! ید یم ــ

تلفن همراهش را به سمت گرشا گرفت . بعد   یکرد وگوش دایشماره را پ  نشیمخاطب ستیدر ل  مهران
و   یگذاشت . رو به مهران که آشفتگ کر ی اسپ یتلفن را رو لشیموبا ریاز زدن در صفحه شماره گ

  داخل یانسال یزن م یداد . صدا لشیکم جان تحو یزد کرد و تبسم   یاز چهره اش زار م یدرماندگ 
 .  دیچ یپ  نتلف

 بله ؟! ــ
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 که ذوق کرده بود گفت :  یرا صاف کرد ودر حال  شیصدا

 ؟!  یر یسالم . منزل ام ــ

 ! د؟ییسالم بفرما ــ

 باهاتون تماس گرفتم .  ریراستش من احتشام هستم . بابت امر خ  ــ

 نشناختم ! ر؟ی امر خ ــ

 ... ـــ

 کاناپه وا رفت .  یاز آن که قطع کرد رو بعد

 کردن .  یپسر چقدر سخت بود خواستگار  ــ

 کرد و با قهقه گفت:  ینگاه  یصورتش کنار برد و به مان  یکوسن را از جلو ریام

 بودم . دهیند یخواستگار  نیتو عمرم همچ  ــ

 زد و خود پندارانه گفت :  یپلک  گرشا

 کنه . یمن مطئنم بخاطر منم که شده قبول م ــ

 در هم قالب کرد وگفت :  دستانش را یمان

 ؟! نی بگ نییخوا  یم یبه الله چجور  ــ

 چهار نفرشان با بهت به هم نگاه کردند .  هر

 

 *** 

 

 پر از خنده به پسرش و مهران کرد و گفت :  یخانم نگاه الله
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 ! ن؟یگفت یچ ــ

 انداخت گفت :  ی م شیپا یرا رو شی کرد به مادرش که پا یکه دستانش را در هم قالب م یحال  در

 مامان تو رو خدا .  ــ

 پسرش بود گفت :   ریاخ  یبا خنده از رفتار ها ختهیکه آم ی و با تند ستادیا عیسر

 ذاره !؟  یمهال سر به تنم نم  یدون یم چیگرشا ؟! ه یعقلت رو از دست داد ــ

 راه الله خانم را گرفت وگفت :  یو جلو ستادیا مهران

 دن .  یختر نم به من د ن ییای اگه شما ن یول ــ

 گفت :  یو با کالفگ  دیبلند کش  ینفس

 ؟! امی ب  دیآخه چرا با ــ

 خواهد کرد و گفت :  یکه غذا م یبچه گربه لوس هیرا شب   خودش

 زن عمو .  ــ
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 پانزدهم  فصل

 

که الله خانم از مادر زهرا گرفته بود تا بعد از افطار منتظر ماند .   یجواب مثبت  دنیبعد از فهم مهران
اش را دستش گرفت   ین یری و دکمه کتش را بست و گل وش ستادیا نهیآ ینه بود روبرو یساعت حوال

 راه افتاد . لشیبود به سمت خانه عمو اسماع اورانیواز خانه خودش که واقع در ن

 داد . یبود و تکانش م ستادهیسر گرشا ا یخانم باال الله

 سرت خراب بشه .   یپاشو پسرم االنه که مهران سر برسه و رو ــ

 خوابالود گفت :   ییگوشش گذاشت و با صدا یچشمش را باز کرد و بالش را رو ریز

 . قهی مامان فقط پنج دق ــ

 . گهی. پاشو د قهیپنج دق یگ  یم امی رم و م  یساعته دارم م کی ــ

 و گفت :   دیکش ییا ازهیتخت نشست و خم یبسته رو یپرت کرد و با چشمان  یرا به سمت  بالش

 خوابو . یکه آدم درست و درمون بخوابه . کوفتمون کرد یذار  ینم ــ

 غر نزن زود اماده شو . ــ

و با سشوار به جون   ستادیا نهیآ یاش روبرو  ی مختصر با حوله بدن یسمت حمام رفت وبعد از دوش به
 آمد . یو لگد زدن مهران به در م  ادیفر یخوش حالتش افتاد . صدا یموها

 شد .  رمونیاز اون تو د رونیب  ایب ــ

بود   دنیانتخاب کرد و با ناز در حال پوش یرسم  یرا باز کرد و به سمت اتاق لباسش راه افتاد و لباس  در
 تا چهره مهران را برافروخته کند .

دور به سمت   کیرا گرفت ،  راهنشیکرد به سمتش رفت و دو طرف پ  یخونش قل و قل م که مهران
باز از سو استفاده کردن از مهران   ی ش یکرد .گرشا با ن شی خودش چرخاند و شروع به بستن دکمه ها

 کرد .   ینگاهش م
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 فاصله گرفت وگفت :  یرنگ گرشا کم   یر یش  راهنیپ یاز تمام شدن دکمه ها بعد

 ؟! میبر ــ

 باال انداخت وگفت :  ییابرو

 نچ . ــ

 کنترل شده گفت:  یت یعصبان با

 چرا ؟!  گهید ــ

 .  میادکلن بهم بزن بعدا  بر ــ

رفت ودر را محکم به هم    رونیزد . از اتاق لباس ب  رونی هم فشرد وبخار از مغزش ب یرا رو دندانش
به حالت اول   یرا باال گرفت . وقت  شی هم فشرد وشانه ها ی. الله خانم از ترس چشمانش را رو دیکوب

 بازگشت با خنده گفت : 

 کرد ؟!  تتیاذ ــ

 نکنه ؟!  ت یپسر الله خانم اذ ــ

 بر چهره اش نشاند و گفت :  یساختگ یکه خنده اش گرفته بود اخم یحال  در

 ها .  امی مهران نم ــ

 . نیدقم بد نییخوا   یدوتا مادر و پسر مدونم شما  یمن م ــ

 آمد وگفت :  رونیباز از اتاق لباس ب  یش یبا ن  گرشا

 . گهید میبر ــ

 از اتاق راه افتاد .   رونی و به سمت ب دی بلند کش ینفس مهران

 

 *** 
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فرشد . قند خونش به شدت افت کرده بود و دستانش به لرزه   یچادر گلدارش را در دستانش م  زهرا
داشت   یشگفت شی اش برسد برا  یقلب یتواند به آرزو یکه بعد از هفت سال باالخره م  نیود اافتاده ب

 . 

و مندرس    یم یفرش رنگ و رو رفته قد ی. رو ختی زنگ در وخوش وبش کردن قلبش فرو ر یصدا با
 هم فشرد . ی قلبش گذاشت و چشمانش را رو یاتاقش وا رفت و دستش را رو

  دیبه شال سف یودست دیپر نهیکرد به سمت آ  یمادرش که به سالن کوچکشان دعوتش م یصدا با
از اتاقش رفت . به   رونی عطر زد و ب یکه داشت کم  یینو یول  یمیلباس قد ی و رو دیساده اش کش

حضور در دانشکده به عنوان  یکه روز ها یمحض خروج چشمش در چشمان مهران گره خورد . پسر 
پسر حاضر او را انتخاب کرده بود و آنقدر سد راهش شده  نی انشکده و پولدار ترن پسر دی تر پی خوشت

  ری سرش را ز ای اش زد و با خجالت و ح یبه چادر گل گل  یرا به دست آورد .چنگ مانشیبود تا دل وا
 کرد .   ینقاش یقرمز رنگش لبخند  یانداخت و بر لب ها

  یو خانم بودنش رفته بود. به رسم ادب چشم از او برداشت و ب  ییای آنهمه با ح یدلش برا مهران
 اش شد . ییمنتظر آوردن چا ری گل انداخته اش شد و سر به ز یغرق شدن در چال لپ ها الیخ

آن که جرئت نگاه کردن به   یحالت داد و ب   ریپتو از حالت دو زانو به چهار زانو تغ  یرو مهران
که دم دستش بود را برداشت و بعد از   ییچا یاستکان نی کتریچشمانش را به خودش بدهد نزد

 گذاشت . نیزم  یدستش رو فیبرداشتن قند استکان را با لرزش خف

.گرشا عکس العمل  دیخز یخودش م یمدام در جا  ندیعادت نداشت بنش ن یزم  یخانم که رو الله
 .   دیخند یم ی پوست  ریز  زیر  زینظر داشت و ر ری مادرش را ز

همه  نیدانست بعد از ا یخوردنش شد چون م ییچا ال یخ  یان نشست و مهران ب مهر یروبرو زهرا
  یم ادیکه آنقدر لرزش دستانش ز نیا ا یبشود  شیدر گلو ییچا دنیتواند باعث پر یاو م دنیمدت د

که کرد توجه همه را جلب کرد . بعد از    ی. پدر زهرا با اهم ختیر  یم نیزم یرو  ییاز چا یمیشد که ن
 گفت :  هیگذر چند ثان



 را سرد بنوش   تییچا

472 
 

صحبت ها رو   هی. تا من و خانم احتشام بق  دیبا هم صحبت کن دیشما دوتا بر  نییخوا  یخوب م ــ
 . میبکن 

 صحبت کنند .  یرفتند تا کم اطی و به سمت ح ستاندیا شانیهردو

  یرنگ یبزرگ دود  ونی زهرا انداخت . تلوز  یمیخانه قد یکه حوصله اش رفته بود چشم به اجزا گرشا
  ییرنگ خودنما  یرنگ و رو رفته و مشک  یز یم یآمد رو یم  ادشی خانه مادر بزرگ  یها میکه از قد

   ی لکرد و  یم تی داده بود به علت سفت بودن کمرش را اذ هیکه به آن تک یکرد . مختع قرمز رنگ یم
 نگفت .  یز یبه رسم ادب واحترام چ 

را   شینلرزد و به چشمانش نگاه نکند . لب ها شیکرد صدا یو سع دییدستانش را به هم سا مهران
 تر کرد وگفت : 

 زهرا خانوم .  دم یکش یامروز رو م یسال بود آرزو  یلیخ ــ

 انداختن سرش از شرم بود . ریتوانست انجام دهد ز یکه م یاو فقط تنها کار  و

که در حقم کرده رو   یلطف نیحماقت . تا عمر دارم ا یعن یگفت . گذشتن از تو  یگرشا راست م  ــ
 کنم .  یفراموش نم 

 را از گلو آزاد کرد و با تعجب گفت :   نیو دلنش  زیر یصدا

 ؟! یخواستگار   دیایپس گرشا آقا بهتون گفته ب ــ

  یبا خودم م  یشد . ه ینم  یتا االن ول شی. اون هم از سه سال پ امیخواستم ب ینه خودم هم م ــ
 . ی همه بهت گفتم ازت متنفرم دوسم ندار  یکه تو دانشکده جلو یبعد از اون روز  گهیگفتم د

 شکست .  یل یدلم خ یول  دیدونم چرا اونروز اون حرفو زد یمن نم ــ

 از عالقه ات کم شد ؟! ــ

 .  میصحبت نکن  زایچ  نیبهتره از ا ــ

 .  یتو بگ  یباشه . باشه هرچ ــ



 را سرد بنوش   تییچا

473 
 

 بود رفت و لبه آن نشست و گفت :   شانیمتر ستی ب  اطیکه وسط ح  یرنگ  یسمت حوض آب به

.   هیوصلت چ نیجوابت به ا ینه و حت ای یدیدونم من رو بخش یاز اون حرفم .نم  مونمیپش  یلیخ ــ
 . مونمیتونم بگم پش یکه برم فقط م  ای از دن ییهر جا یرو بدون  نیخوام ا  یم یول

زبان قلبش آمده و همان را به زبان عقلش    یرو یدانست چه حرف یانداخت خوب م ر یرا ز  سرش
 آورد . 

 ؟! گهینفر د هی یخواستگار  نیپس چرا رفت ــ

 گفت :  متعجب

 ؟!  یتو خبر دار  ــ

  رونتیکه بابا مامانت از خونه ب نیمادرت . ا  یجا نجایکه االن الله خانم اومده ا  نیاز همه ماجرا . ا ــ
 فکرو تو سرتون انداخت ؟!  نیاز من . نکنه گرشا آقا ا یدن بخاطر خواستگار کر

 بگم ؟! یچ ــ

 ؟  دیکرد یکه از جنس خودتون بود ازدواج م یگفت با اون دختر  یاگه اون نم ــ

 جلو تر آمد و فاصله اش را کمتر کرد و گفت :  یکم

 صادقانه بخوام بگم آره . ــ

اش حرفش را به   یگرشا رغم خواسته قلب یول  دیکوب یم  واریوار به در ود وانهیکه دلش هنوز د نیا با
 زبان آورد . 

 .  هیپس منم صادقانه جوابم منف ــ

 ؟! آخه چرا ؟!  یچ ــ

که اشکمو در آورد و   یو اون یراحت برم داخل به مامان و بابام بگم چقدر دروغ گفت  یلیتونم خ  یم ــ
 رم آقا مهران . ینم  یول یهام برد تو بود  یدانشگاههم  یآبرومو جلو

 فرو رفته گوشه حوض وا رفت و گفت :  یکه در بوته خار  یتوپ  هیشب
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 ؟!  امیامشب ب ی پس چرا قبول کرد ــ

خواستگار پولدار وخوب اومده چرا ردش کنن ؟!  هیهمه سال  نیکه بعد از ا  نیمامان و بابام . ا ــ
  رشونیخ  یکه دعا یخونمون . تا وقت انی که پدر ومادر خودت ن یاحتشام تا وقت  یبدون آقا نویا یول

 دم .  یپشت سرم نباشه بهت بله نم

 . میرو دوس دار گهیچقدر هم د میگ یبهشون م میر  یبعد از عقد م ــ

رو هم   نیشه . از من گفتن . ا  یتو و خودم نم  ختهیبهم ر یادگدوس داشتن واسه من روابط خانو ــ
از تو کم نداره پسره دکتره . خانواده داره و با   یز ی چ ادیماه قراره واسم خواستگار ب نیبدون که آخر هم

تا چند   یکن  شونیراض یکه اگه تونست یباش  انی رو گفتم در جر نای. فقط ا نجایا ادی م شی خانواده اصل
 .اریاسممو هم ن گهیاگه نه د چیه که گهیروز د

 بود گفت :  انی که در چهره اش نما یبا غم  زدی موج م شیکه در صدا یو با لرزش ستادیا

 آخه چرا ؟! ــ

 چرا ؟  یچ ــ

به مادر زهرا  فونی زهرا رفت و با زدن زنگ آ  یپدر  یمیاز خانه قد رونیبه سمت ب  نی سنگ یسکوت با
 گفت به الله خانم و گرشا اطالع بدهند که او رفته .

که افتاده . زهرا داخل آمد  یگذاشت . خشکش زده بود از اتفاق  شی را سر جا فونی خانم آ فاطمه
در کلبه خرابه شان  همانشانیافتخار داده بود م  یمارک انچنان یومردد به الله خانم که با لباس ها

 .  ستادیکرد . گرشا رد نگاه نگرانش را خواند وانگران  یباشد نگاه 

 مهران کجاست ؟!  ــ

 رفتن . ــ

 را در آورد و به دست الله خانم داد و گفت :  نش ی ماش چییسو گرشا

 تو برو خونه .  ــ

 و گفت :  ستادیا یخانم با نگران الله
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 کجا ؟!  ــ

کرد   یراه افتاد . اطرافش را نگاه م یاصل  ابانیاز خانه پا تند کرد و به سمت خ  رونی به سمت ب  گرشا
به آن طرف    ییو بعد از گذر از پل هوا دیدو ییاز مهران نبود . دوان دوان به سمت پل هوا یاثر  یول
مورد نظر    مشترک"  غامیگرفت با پ ینبود هرچقدر شماره تلفنش همراهش را م  ینگاه کرد ول ابانیخ
نکرد . تلفنش مدام  دایمهران را پ یشد . همه جا را از نظر گذراند ول یباشد ." روبرو م  یموش م خا

 کرد . یرد تماس م یشد ول یصفحه اش روشن و خاموش م  یخورد و اسم مامان رو یزنگ م

 

 *** 

 

خطرناک است در حال   یاز گشت و گذار گذشته بود ،  متوجه شد گوشه بزرگراه که حساب  یساعت کی
 گفت :  ادی و با فر دیبزرگراه چسب وارهیرا گرفت و به د شی بازو  عیراه رفتن است . سر

 عقلت کم شده ؟!   یروان ــ

  اطیو احت یبود آن هم به سخت ادهیپ  میساعت ون کی از بزرگراه که  یو تا خروج دیرا کش  شی بازو
 رو وا رفت و گفت :   ادهیبه سمت پ ابانی جدول کنار خ یگرشا رو  دندیرس  یاصل ابان یبه خ  یرفت . وقت 

 کردنه ؟!  یرو ادهی پ ی. آخه اتوبان جا  دیخدا لعنتت کنه مهران . جونم به لبم رس  ــ

 دم . یکنم از دستش م یکنه اگه نتونم بابا مامانو راض  یآخر ماه ازدواج م ــ

 بخواد ازدواج کنه ؟! یبا ک  یخواستگار  یشه ؟ تو رفت ی؟ مگه م یبا ک  ؟یچ ــ

 گفت :  یی و با ترش رو تادسیا

  یکه سرش اومده من بودم . بهم گفت م  ییها یتموم حرفاشو زد گرشا . بهم گفت عامل بدبخت ــ
 .  زویدونه همه چ

 کنه . ی م بتی من که بهت گفتم دختره رسما تعق ــ
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  یبهم گفت که اگه مامان و بابا رو نبرم تا آخر ماه وقت گرفتن و به خواستگارش جواب مثبت م ــ
 ده.

 غلط کرده .  ــ

 تو ؟ من زهرا رو از دست دادم . یگ یم یچ ــ

 به او داد وگفت :  یو دو طرف شانه مهران را گرفت وتکان  ستادیا

تا   یافت یمهال و عمو م یخونه تون . شده به دست وپا  یر  یم یش  ی. پا م یهنوز از دستش نداد  ــ
 شن.  یم یجلوشون راض یترشو که بزن  اطی حماقت البته با احت نیهم  نیدونم ع یبشن . چه م یراض

 ؟! یچ ــ

  یکن یم ی رو  ادهیپ یخل مشنگا تو اتوبان دار   نیع دمید ی م یبخدا من اگه مهال خانوم بودم وقت ــ
 .   یاومدم خواستگار  یراست باهات م  هی

 گفت :  دیخند  یکه م یزد . گرشا در حال یاز حرف طنز آلود گرشا زهر خند مهران

 . میساعت ون  هی نیواال . قلبم اومد دهنم ا ــ

 ؟!  ییا ادهیچرا پ ــ

 ؟!   یاالن آروم شد ــ

 برداشت و با چشمانش سوالش را تکرار کرد .   گرید ینگران به سمتش قدم و

 زد و گفت :  یپلک مهران

 بهترم . ممنونم .  ــ

دارم نه تو . چون  بمی نه من تو ج یارتومنهز هیدادم دست الله بره خونه . االن  دویکل نکهیواسه ا ــ
 اون کله شهر .  می و بر میگرشا بگ ای دی. پس با نیتو ماش  میجفتمون کتمون رو انداخت

 بزن .  یزنگ به مان هیکه .  میرس یبابا تا فردا صبح م یا ــ
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 خطمو ندادم قطع کردن . خودت بزن . یبده ــ

 .  ستیتلفن همراهم ن ــ

ساعت   دیگذشته بود که نفسشان بر یساعت میبه سمت شمال تهران راه افتادند . ن  ادهیدو پ هر
 زد .  یاز تنشان زار م یشب بود و خستگ ازدهی یحوال

 

 

 

 

 

 شانزدهم  فصل

 

  یبه کت مشک   یمرتبش کرد و دست یو موها غهیبه صورت شش ت ینگاه ستادیا نهیآ یروبرو مهران
پدر بزرگ را در دست داشت و   یادگار ی یب یبا لبخند دستمال ج گرشا که ریتصو  نهی. در آ دیرنگش کش

 .  دیپاشنه پا چرخ یدور رو کی زد و ی. لبخند پهن  دی شد را د یم کشینزد

 وگفت :  دیپهنش کش یشد و مهران دستش را به بازو کشینزد

 پسر عمو . ــ

 انداخت و گفت :  ریو سرش را ز دیو انگشت شستش را به لبش کش دیخند  زیر  زیر

 باالخره دوماد شد .   لیفام دهیپسر ترش ــ

 بود جمع کرد وگفت :  ظ ی غل یبا لبخند ختهیکه آم یساختگ یاخم یچهره اش را برا  مهران

 خوره ؟  یها م دهیمن کجام به ترش  یرحم   یب یل یگرشا خ ــ
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که با دقت نگاهش   یکتش گذاشت و در حال  بیزد و گوشه ج یب یبه دستمال ج ییحق به جانب تا 
 گفت :   طنتی زد وبا ش یبر مرتب کردنش داشت . لبخند یکرد وسع  یم

 .  یر یزن بگ ییخوا  یوهفت سالت شده تازه م یگم نره خر س  یدروغ که نم  ــ

دست گرفته بود به سمت   یکه لباس شب بلند و دنباله دار قرمزش را رو یخانم با اعتراض در حال مهال
 شا آمد و گفت : گر

که زن  یذار   یسالش باشه . خبر دارم طاقچه باال واسه الله م کیو   ستی گه که خودش ب یم  یکی ــ
 خوام .  ینم

که به  ین یعوض شدن جو غمگ ی برا یکرد و لبخند شی همراه با آه به چشمان زن عمو ینگاه  گرشا
 شی شد و دستانش را دو طرف بازو رهیزد و به مهران خ  یدور  میشده بود زد . ن همانیدلش م

که اجاره کرده بودند اشاره زد و   یسالن داماد باغ نهیدور مجبور به چرخاندن رو به آ  میگذاشت و ن 
 :   فتگ

دونم  یباشه . م  یپر از خوش یزندگ  دوارمیکه حقش بود . ام یز یبه اون چ دیرس  نهیپسره تو آ نیا ــ
حقش بود و   یول  شیبه خواسته قلب دنیرس  یت سال تمام داغون شد براو هف  دیکش یسخت یلیخ

 حقتون بود .  یعنی.  دیرس

 و معترضانه گفت :  دیبه اشک جمع شده در گوشه چشمش کش  یخانم دست مهال

 گرشا .  ــ

  ییکرد با قدم ها یخانه باغ نگاه م  یمخمل قرمز و زرشک یکه به پرده ها یزد و در حال  یدور  مین
 گفت :  شخندیبزرگ به سمتش رفت و با ن 

 شدن شما چه کار ها که نکرد .  یخاطر راض  یبرا تی غزم نینرفته ا ادمی ــ

 خانم با عشق به تنها پسرش نگاه کرد و سکوت اکتفا کرد .  مهال

 ادامه داد : گرشا
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کرد با   دی که تهد یروز  ایردنتون ک  یبگم و قات شیالله رفته خواستگار یدیکه شما فهم یاز روز اول ــ
شد و  الی خ یها رو ب  نیکه همه ا یروز   ایزنه ؟  یعمارت رگشو م یشکسته پنجره ها یها شهیش
 رو عقب انداخت . یماه عروس کیو پاش شکست و ابونیوسط خ دیاحمقا پر نیع

 با خنده جلو آمد و گفت :  مهران

 .  مایرو بند خشک بش   مونی انداخت یشست ــ

  یمشک یجوان و خوش رو بود و لباس رسم یجشن که خانم یاتاق باز شد و مسئول برگزار  در
 کم جان زد و گفت :  یبر تن داشت جلو آمد و تبسم  یدیسف

 عروس خانم آماده شدن . ــ

پسرش شد و دوان دوان به سمت اتاق عروس رفت . مهران به سمت گرشا   الیخ  یخانم ب مهال
 گشت و گفت : بر 

 که منتظرش بودم . ییاون لحظه ا دیپسر رس  ــ

کنم . انشاهلل   یآرزو رو واست م  نی که چرخت بر نگرده . هم یگفت جوون اله یم  شهیبابا بزرگ هم ــ
 بگرده . یواست مشت یکه چرخ زندگ 

. گرشا کنار گرفت و مهران به سمت در رفت و با استرس   دندیرا به آغوش کش  گریدو مردانه همد هر
 در گذاشت .   رهیدستگ یدستش را رو

آماده شدن  یبرود همزمان در اتاق مخصوص عروس که زهرا در حال  رونیاجازه داد مهران ب باالخره
قرمز گل   یو لپ ها  دیرس یشب م یاهیآن به س یسرش که بلندا  یرو یدیبود باز شد . تور سف 

و محجبه که برازنده تنش بود ،  دهیپوش یبود . لباس انی که نما دیآن تور سف  ن یته اش از بانداخ
زد ، دستان لرزان قالب   یکه در چشمانش سو سو م ییا یبود . شرم و ح  دهیبه او بخش یخاص  ییبایز

  یآرام نم ییآمد و تپش قلبش که لحظه ا یم دشیکه به دستان سف یدیشده اش بر دسته گل رز سف
 و چشم از او بدزدد. ردی بگ یآن  یفت همه و همه دست به دست هم داده بود تا مجنونش جنون گر

 زدند .   یسمت چپ و مادر مهران سمت راستش قدم م مادرش
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جشن   یکوتاه راه افتاد و به سمت راهرو یبه سمتش قدم برداشت . پشت سرش گرشا با مکث مهران
اش بود با همسرش برسند   یلحظه ساز خاطرات بچگرفت ومنتظر ماند تا دوست خوبش که همراه و 

. 

  ینلرزد به سمت تور رو ییو دستانش را که کنترل کرده بود تا لحظه ا دیکش  قیعم ینفس مهران
نشست آن را برداشت . فاطمه خانم اشک شوقش   یکه به جانش م یصورت زهرا برد و با شکر خند

قدم شد و دستان عروسش را گرفت ودر   شی را پاک کرد ودست دخترش را رها کرد . مهال خانم پ
 عرق کرده پسرش گذاشت .  ودست سرد 

زد . هر دو دستانشان را در هم قالب   یکرد و برق  ییکه در دستانش ست هم بود خودنما ییها حلقه
از محل مستقر شدنشان جدا شده بود راه  یاشراف  ییسالن مراسم که با پله ها کردند و به سمت

 اسمبزرگ انجام شد . مر یبه راه پله ها  یمنته یدر طول راهرو یمجلل یافتادند . همزمان آتش باز 
 احتشام بود .   لی مهال خانم مجلل ودر خور فام یبه گفته ها

گذاشته بود  لیکه دستش را در دست آقا اسماع  ی الو در ح دیپسرش را چسب یخانم با ذوق بازو الله
 رو به گرشا گفت : 

 واسه تو . شاهللیپسرم ا ــ

چشمش را گرفته بود .  اینشان نداد . مان یعکس العمل  چیو ه دییهم سا یرا رو شیدندان ها فقط
و حضور مهران   یمراسم عروس   یباغ تاالر در حال کف زدن برا یاز انتها ییکه گوشه ا یهمان دختر 

کرد   یو سع دیکش  قیعم  یکه حواسش را ربوده بود . نفس ییوهمسرش بود . همان دختر چشم آهو
  یاتفاقات شوم  ی، حت  ای مان یحضور فرهاد به عنوان نامزد و پارتنر رسم یرا از خاطر ببرد حت زیچ مهه

 افتاده بود .  شیکه برا

 گفت :  یزد آرام ودر گوش یکه دست م  یو در حال ستادیکنارش ا ریام

 عشقتم که با پارتنرش اومده اس .  قیرف ــ

 گفت :  تیشود . با عصبان  دهیاش به گند کش یکلمه باعث شد تا تمام خوشحال  نیهم

 .  ستیاومده . اون عشق من ن  یبه من چه که با ک ــ
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 زد و گفت :  ریام یبه بازو یمشت گالره

 رفت تو الک .  یبود طفلک  یچه حرف  نی؟ ا یر یآروم بگ یتون یتو نم ــ

 و کم جان رو به گالره زد و گفت :  یساختگ یرا صاف کرد و لبخند شیگلو

 .  ستین میزینه گالره خانم من چ  ــ

هم شده بود به مهران   یکه شاک یو ذوق زده در حال  ستادی ا ریو کنار ام دیکش ید یبا ناام یگالره نفس  
 وزهرا اشاره زد وگفت : 

 ؟! دلم خواست .  یگرفت  یم یمن عروس  یبرا یمرد یم ــ

 پر از عشق گفت :  یشکم همسرش گذاشت و با لبخند یرو یدست

 کوچولو باش .  نیدلت نخواد .به فکر ا گهیتو د ــ

 گفت :  ریام و رو به  ستادیا نشانیبود ب  دهیکه حرفشان را شن ی ذوق زده در حال  گرشا

 ؟!  یش  یپدر م یدار  ــ

 با ذوق گفت :  نا یزد و ع ظی غل یلبخند

 بخدا خودمم هنوز باورم نشده اس .  ــ

 و گفت :  دیبه آغوشش کش  محکم

 گم . یم کیتبر  یلیخ ــ

 .  یسالمت باش ــ

 شدند گالره گفت :  یکه از هم جدا م یحال  در

 بچه ها عروس داماد اومدن . ــ

هم انداخته بودند به مهران نگاه کردند که دست به دست  یکه دست دور کمر ها  یدو در حال هر
 مراسم شد . یهمسرش وارد سالن اصل
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 *** 

 

 و گفت :  ستادیگرشا ا یروبرو  طنتی با ش   مهناز

 از شما باشه .  یبعد یداده عروس  ری گرشا آقا مامانم گ ــ

 اش بود گفت :   یشان یکه رو پ یاخم  با

 دادن . ریچرا امشب همه به من گ ــ

 کنه .  یاش م ونهیداره د یساختگ  یداده . اون نامزد ریخوب به منم گ ــ

 بابا .  یا ــ

 کرد و گفت :  دیخند یکرد و قاه قاه م  یبه مادرش که با کامران خان پچ پچ م رو

 .  دیمثال خوشحال  دیلبخند بزن  ــ

 دندان گفت :  ری رو به مهتاب خانم زد و از ز ی ساختگ یلبخند گرشا

 خوبه ؟! ــ

 . خوبه . یمرس ــ

 گفت :  کالفه

 اومدم ثواب کنم کباب شدم . ــ

 زد و گفت :  ییاشاره ا ا یچشمش به مان با

 کنه ! یچه نگاهم م ــ

 و گفت :  دیرا در هم کش شی ها ابرو



 را سرد بنوش   تییچا

483 
 

 ؟ مادرتون ؟! یک ــ

 نه بابا عشقت .  ــ

 به دنبال او گشت .   تیجمع  نیاراده در ب یگفتن کلمه عشق زبانش بند آمد . چشمانش ب با

 

 *** 

 

  یکرد و رو به مادرش با کالفگ یکه به عنوان پارتنر و نامزد همراهش بود نگاه یبه گرشا و دختر   ایمان
 گفت : 

 .  انیچقدر به هم م ــ

 زد و گفت :  یخانم لبخند پهن  هیفخر

صد سال    تیشد . گفتم اونجور که اومد خواستگار یگفت گرشا نامزد کرده باورم نم  یمان  یوقت ــ
 .  رهیگ  یبگذره زن نم  اهمیس

 خانم ادامه داد :  هی. فخر ستادیتر به فرهاد ا کی نزد یگفت و کم یاوهوم  ایمان

کرد . گرشا هم    یو راض  یهاد به زور مانآقا فر نیمونه تو کار شما جوونا . ا یبگم ؟! آدم م یواال چ ــ
 .  شونیکه الحمداهلل زن گرفت . همه رفتن سر خونه زندگ

که همراه گرشا بود   یخانم با لبخند به مادر دختر  هیرا در دستش جا به جا کرد . فخر  فشیک  ایمان
 اشاره زد و گفت : 

دونم چه  ی. نم  انی شون م یداره . پدر ومادر به الله خانم و کالس خانوادگ میماشاهلل چه مادر جوون ــ
 ما .  یکرده بود اومده بود در خونه  یفکر 

چمبره   شی در گلو یکرد اصال به آن دختر نگاه نکند . بغض  یو سع دییهم سا یرا رو شیها دندان
 را در دستش فشرد و گفت :   فشیانداخته بود . ک
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 به ما چه ؟! من برم دستمو بشورم .  ــ

 نهیآ یزنانه رفت . در را بست و روبرو یبهداشت   سیکه بود دور شد وبه سمت سرو یاز مکان  عیسر و
آب به  دنیقبل از رس  ی آب را باز کرد ول ری ش عیگوشه چشمش جمع شده بود سر ی. قطره اشک ستادیا

کند تا آتشش را   دایپ یتوانست آب  ی. دلش آتش گرفته بود و نم ختیر  شی صورتش اشک ها
 کند .   شخامو

 پا نشست .  یرنگش را جمع کرد و با ضجه رو  یو آب   یبلند و کلوش مجلس یمانتو

و چند مشت آب به صورتش زد . با   ستادیآمد . ا یچشمش م  یجلو شانیخنده ها ریتصو مدام
 کرم پودر به صورتش زد .   یجدد کمکرد و م  زیچشمش را تم  ری دستمال مرطوب ز

بر لب داشت داخل آمد   یکه گردنش را کج کرده بود و لبخند یموقع در باز شد و مهناز در حال  همان
 با تعجب گفت:  ای چشمان قرمز مان دنیو با د

 رفته ؟! یز یآ آ داخل چشمت چ  ــ

 کرد وگفت :  ینگاه  نهیو مزحک زد و به آ یساختگ یلبخند

 فکر کنم . ــ

  یداشت نگاه م دنشانیبر دزد یبه چشمانش که سع  نهی که از آ یو در حال ستادیپشت سرش ا  مهناز
 کرد سمت گوشش آرام گفت : 

 چشمته . یاشک تو یها خوشگلم . رد قرمز  ستیمن گوشم دراز ن ــ

بود اشاره  که حال گرد شدن  ایدراز کرد و به چشمان مان نهیبه سمت آ ای را از پشت سر مان ودستش
 زد و گفت :  ییا

 شه . اممم بذار فکر کنم .  یم دهیغم وسط مردمک چشمت د هی ــ

 شد و ادامه داد : رهی چانه اش گذاشت و به سقف خ ری فاصله گرفت و دستش را ز یکم

 !؟ یکرد هیچرا گر دمیفکر کنم فهم ــ
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از  رونی خواست از آنجا فرار کند به سمت ب یقلبش به تپش افتاده بود فقط م یکه حساب  ایمان
 بلند گفت :  یی. مهناز پشت سرش قدم تند کرد و با صدا دی دو یبهداشت   سیسرو

 . یتو عاشق عشق من شد ــ

محکم   ی. دست ختندیاز چشمش فرو ر شیهم اشک ها یو به محض فشردن پلکش رو  ستادیا ایمان
پاشنه بلندش به سمت مهناز   یزد و با کفش ها یدور  می و لبش را به هم فشرد و ن  دیبه چشمش کش

 به سمتش گرفت و گفت :    دیرفت و انگشت اشاره اش را با تهد

 کنم خانم به اصطالح محترم . یم  اهیروزگارت رو س یحرفو بزن نیا گهیبار د هی . فقط  گهیبار د هی ــ

 گفت :  کنترل شده یبلند و خشم ییبا صدا  مهناز

  یواسش زار م  ییدستشو یر  یبعد م یرو مال مردم چشم دار   یکش یدستتو بنداز . خجالت نم  ــ
 ؟!  یزن

 لب گفت :   ریعقب گرد کرد و ز یزبانش قفل کرده بود کم  ایمان

 نه ، نه . ــ

 به شدت بلند گفت :  ییبه مهناز با صدا رو

 ؟! یگ  یم یچ یفهم  یم چیبسه . ه ــ

 و گفت :  دیکوب  ایقلب مان  یشد و دستش را محکم به رو کشیقدم به قدم نزد مهناز

قلبت نفهمم تو دلت چه  یبا صدا  یشرفو ساکت کن صداش کرمون کرد . انتظار دار   یب نیا کمی ــ
 ؟ برو به نامزد منگل خودت برس . یخبره ؟ چشم از نامزد من بردار . اوک

آمد و  رونی . گرشا از پشت بوته ها ب دیاز باغ دو رونی با دو به سمت ب  ایمهناز گرم شد و مان گونه
 گفت :  انهیشاک

 مهناز خانم ؟!  یکرد کاریتو چ ــ
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به  دی کش  یگونه اش م یکه دستش را رو یسرش را تکان داد . مهناز در حال  یتاسف چند بار  وبا
 . دیدو  ایکلمه نگفت . گرشا به سمت مان  کی یشد و حت رهی خ  ایمان دنیدو

خورد .گرشا پا تند کرد به   نیزم ی رو ی همانیمخصوص م یها گاردیباد یباغ جلو  یدر خروج پشت
 رسا گفت :   ییسمتش و با صدا

 خانم .   ایمان ــ

 . دیکش غی با شدت تمام ج ایقدم برداشتند و مان  ایها به سمت مان گاردیباد

 .  د ینش کیبه من نزد ــ

 .  دیشده اش و دست زخم شده اش کش یگل یبه مانتو  یپا شد و دست  شیاز جا هیو با گر یسخت هب

 گفت :  یشده بود نگاه کرد وبا نگران  یو به دستش که خون  دیرس  ایهن هن کنان به مان گرشا

 دستتون .  ــ

 هم فشرد و با تمام توان داد زد :  یدستش را پشت سرش پنهان کرد و لبانش را رو ایمان

 داخل .  دیبر ــ

 شد قدم برداشت . گرشا سد راهش شد و گفت :  یختم م  ابانیمخالف که به خ یبه سمت راه و

 .  ستیحالتون خوب ن  ــ

 کرد وگفت :  ی به چشمان سوزانش نگاه   یو با تند ستادیا

 . دیبپرس  زتونی د عزبهتره از نامز ــ

بود فکر کرد .   دهیکوب  ای که مهناز با رک بودن بر سر مان ییرا باال انداخت و به حرف ها  شیابرو جفت
کار را   نیغرورش اجازه ا یتا باز همان سوال را تکرار کند ول دیکش یعاشق او شده . دلش پر م  نکهیا

 داد . ینم

 کم جان زد و گفت :  یلبخند
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 .  نیشدم هم دنتونیشده . فقط متوجه دو یدونم چ  یمن که نم ــ

  دیدرخش  یدر صدف م  یدیقدم جلو آمد . اشک در چشمان درشت خوشرنگش مانند مروار کی ایمان
  یکردن حالش را خوب نم هیرا فشرده بود و ده سال گر ش ی داد . بغض گلو یرا نم زششی اجازه ر یول

 هم فشرد و باز فاصله گرفت .  یرا روکرد . لبانش  

 .  نیهم رمی خوام بم یفقط م ــ

امان  ی ب  یاز اشک ها شیکه به گلو یبرداشت و با بغض  یقدم شد و به سمتش قدم شیپ  گرشا
 دوانده بود گفت :  شهیعشقش ر

 آخه ... ینکن هیشه گر   یآخه چرا؟ م ــ

 . ردی خشم فرهاد باعث شد گرشا فاصله بگ  یصدا

 .  ایمان ــ

 کرد .   شتری فاصله را ب  یانداخت و کم  ری اشکش را پاک کرد و سرش را ز ایمان

را    یماه تمام التماس مان کیشد .  ی م شتریآتش خشمش ب  ای گرشا و مان دنیلحظه با کنار هم د هر
از آن ها  ی ک یداد قطعا قاتل  یاز دستش م یقبول کند و اگر حال به راحت یکرده بود تا او را به غالم

 زد . اد یو فر ستادیا ایمان یروبرو  یشد . با تند یم

 ؟!  یکن  یم یچه غلط  نجایا ــ

  یجلو یشد ول  یگرفته بود عصبان  یکه غرورش را فرهاد به باز  نیلبش را به دندان گرفت . از ا ایمان
  دیکرد غر ی که فاصله اش را کم و کمتر م یبه سمت فرهاد رفت و در حال  انهیگرشا دم نزد . گرشا شاک

 : 

 خانمه ؟!  هیچه طرز حرف زدن با  نیا ــ

 .  دیکش ادیدستانش را باال برد و از ته حنجره اش فر فرهاد

 ؟!  لشیوک  ای یبه تو چه ؟ داداشش ــ
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که  ی در حال یساختگ یمرافعه گرشا و فرهاد انداخت و رو به گرشا با لبخند نیبا دو خودش را ب   مهناز
 گفت :  دیلرز یدستانش م

 شده ؟! یعشقم چ ــ

  یول  ختیر   یفرهاد را در حلقش م یخواست تمام دندان ها یفرو برد دلش م  شی موها نیب یدست
 گفت :  تی به مهناز زد و با عصبان  ییتوانست . فرهاد اشاره ا ینم

 . ومدهیبه تو ن   ایفضول نیبرو ا رو ی نامزدتو بگ دست ــ

دست مشت شده گرشا   دنیرا مشت و آماده کرد تا بر دهان فرهاد بکوبد . مهناز با د دستانش
 ملتمسانه گفت : 

 شه . ی بد م  میزنه . نر یعشقم مادرم صدامون م ــ

 را آزاد کرد و مهناز با لبخند به همراهش سمت باغ راه افتاد .  دستش

 گفت :  ادی کرد و با فر ای رو به مان فرهاد

 ؟! ی کن یم  یچه غلط نجایچه وضعشه ؟ با اون پسره ا نیا ــ

 فرهاد کرد و با ضجه گفت :  غهی محکم خرج صورت شش ت ییا دهیکش  ایمان

 ؟!  یفهم  یخفه شو فقط . م ــ

  ایکه خورده بود گذاشت و با غضب به چشمان به خون نشسته مان ی لیس یجا  یا رودستش ر فرهاد
 نگاه کرد و گفت : 

 رسونمت خونه .  یم نی زود برو داخل ماش ــ

که به لباسش   ییبه جون گل ها یباغ رفت و با دستمال   سیاز کنار فرهاد رد شد و داخل سرو ایمان
 انسته بود رد گل را از لباسش محو کند . گذشته بود تا تو یساعت کینشسته بود افتاد . 

 زد گفت :  یمراسم لبخند م  یکه رو به اهال  یدندان در حال ری شد و از ز  کیبه گرشا نزد  مهناز

 تو ؟! یکرد یم  کاریچ یداشت ــ
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 وبا خشم به چشمانش نگاه کرد و گفت :  ستادیا گرشا

  یگ یبهش م یر  یم  ادیدختره رسما بهم گفته ازم بدش م ن؟یکرد یم کاریچ  نیخودتون داشت ــ
 ؟!  یعاشق گرشا شد

 من ...  یول ــ

 اش گذاشت و گفت :  ین یب  یرا رو دستش

 مهناز خانم . احترام خودتو نگه دار .  سیه ــ

 اون ... ــ

 نگو . تموم شد رفت .  یز یگفتم چ ــ

 شد . رهی وبه مراسم خ ستادیارش ابه سمت مهتاب خانم رفت و کن یو با ناراحت  دیکش  قیعم  ینفس

از  یدیشروع فصل جد یشد برا  یبود ومهران آماده م دهی. مراسم به انتها رس دیرا ند  ایمان گرید
و گرشا   یبود . مان  دهیدادن باغ تاالر رس لیشب بود و موقع تحو مهی ن کی یاش ، ساعت حوال یزندگ

 گفت :  طنتی شوبا   شانیگفتند . مهران رو کرد به هر دو  شانیم یو از خاطرات قد ستادندیکنار مهران ا

 دست راستمو رو سر کدومتون بکشم ؟! طونای خوب ش ــ

سر   یی. قهقه ا دیدر رفت ومهران دستش را بر سر گرشا کش یباال انداخت مان ییشانه ا الیخ  یب  گرشا
 داد و گفت : 

 ها . هیراض یل یخ یدیکه با مهناز خانم کش  یینقشه ا نی از ا ، الله خانم یخودت  یاوهوع پس بعد ــ

 .  دیاش غر دهییبه هم سا یدندان ها ریز از

 مهران .  ــ

 خانومه . ماشاهلل .  یل یگم خ یجانم داداش ؟ مگه بد م ــ

و   ریو ام یمان نیخودت ع نیدوسته واسم ع هی نیندارم ع   یحس چیمن به مهناز خانم ه نی بب ــ
 .  شتریحسام نه ب
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 باال انداخت ودسته گل زهرا را در دستش گرفت و گفت :  ییا شانه

 مونده ؟!   ایدختره مان نیا شی . دل قلوه ات هنوز پ یش یم  یباشه بابا چرا شاک ــ

 .  ایکن یم  میعصب  یمهران دار  ــ

 و گفت :  دیپر نشانیب  مهناز

 ؟!  یمهران عروس کشونم دار  ــ

 انداخت گفت :  یگرشا اشاره به سمت مهناز م  یو با چشمش برا دیخند  یکه م ی در حال مهران

 به عروس کشونشه . یچرا نداشته باشم همه عروس  ــ

 زده گفت :  ذوق

 . دست راستت رو سر داش گرشا .  والیا ــ

 گفت :  طنتیسر داد . مهران با ش  ییلحن حرف زدن مهناز خنده ا از

 رو سر گرشا .  میدیت راست بکشه سرت . ما که کشبپر برو طرف زهرا دس ــ

 باال انداخت و گفت :  ییابرو

  ایگه نامزدته  یخونمون مامانم م ادیم  یهرک یندارم به حول قوه اله ازی من دست راست ن ری نخ ــ
 خواستگارته . 

سر گرشا    پشت ایبه سمت مهران به راه افتادند . مان ایخانم و مان  هیسر دادند . فخر ییسه قهقه ا هر
 کنار زدن گرشا گفت :  یبرا شی بایز یبود و با صدا  ستادهیا

 کنار ؟!  دی شه بر یم دیببخش  ــ

و فقط منتظر عکس العملش   دیکنار کش عیسر دیرا د  ایچشمان مان یداد و وقت ی گردنش را چرخ  گرشا
 ماند .
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کرد و در   ینگاه  ایگرشا ومان نی. مهران با حسرت به فاصه ب ستادندیخانم رو به مهران ا  هیو فخر  ایمان
در آورد   هیکارت هد هیشب یز یرنگش چ  یمشک فیخانم از ک هیزد . فخر یجواب حرف نزده شان لبخند

 وبه سمت مهران گرفت و گفت : 

 .  ای از سمت من و مان  هیناقابل هیپسرم هد ــ

 کرد وگفت :  یاخم ساختگ  مهران

 ود ؟ب  یاز یآخه چه ن ــ

 زد و گفت :   ییآمد اشاره ا یکه به سمتشان م یمان وبه

 .  نیبد هیهد ستین  ازی شما ن میکن یحساب م  یمن و مان ــ

غرق شود .   ا یمان یخواست در شکر خند ها  یم رایکردند ز دنیاز گرشا شروع به خند ریبه غ یهمگ
بود با حسرت نگاه   ستادهیبا فاصله ا یخوب لبخندش را در ذهنش حک کرد . به فرهاد که کنارش ول 

 و گفت :  ستادیانداخت . مهناز کنار گرشا ا  ریکرد و سرش را ز

 دختر مردمو .  یپسر گل درسته قورت داد ــ

 . کرد و دم نزد شهیسکوت پ زیمهناز داد . مهناز ن   لیتحو ییغره ا چشم

 همه گرشا به سمت مهران رفت وسخت در آغوشش گرفت وگفت :  یاز خداحافظ بعد

 .  یکه خوشبخت بش  دوارمیمرد جوان ام ــ

 زد گفت :  یموج م شیکه در صدا یبا غم  مهران

 خواست امشب اون ... یدلم م یلیداداش من خ ــ

 حرف مهران را قطع کرد وگفت :   عیشد سر یکه از مهران جدا م یدر حال گرشا

 کنه . یخوشحالم م نیشه کنارش و هم  یخوشبخت م ــ

  یقلب پر از دردش بزند ول نیتسک یبرا یخواست حرف یمظلوم نگاهش کرد م یبا چشمان مهران
 و گفت :  دیمهران کش یکرد . دستش را به بازو ینم  دایغربت دلش پ یبرا ییواژه ا
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 .  گهیمن برم د ــ

 لت کرد .دخا مهناز

 ؟! نییا ی عروس کشون نم ــ

 گفت :  عیسر مهران

 . یکشش عروس کشون ندار  گهیود ییدونم خسته ا یبرو داداش . م  ــ

 قدمش را بر نداشته بود که مهناز بلند گفت :  نیاول ی و به سمت در خروج د یچرخ یدور  مین  گرشا

 کشم ؟! ی؟ نم فمی ضع ی بگ ییخوا  یهست . م امیمان ــ

 مهناز گفت :  کینزد مهران

 بره بهتر باشه ؟! دیکن  یمهناز خانم فکر نم ــ

 نگاهش کرد و گفت :  نهیحق به جانب ودست به س  مهناز

 کنه ؟! اون دختر عاشق گرشا آقا شده .  یفرار کردن اوضاعو بدتر م دیکن یشما فکر نم ــ

که به زور از   یین با صداباز نگاهش کرد بعد از چند بار پلک زد یدرشت و دهان  یبا چشمان مهران
 شدند گفت :  یکه به زور جمله م یآمد و کلمات یدر م شیگلو

 ؟! یکن  یم ی؟ شوخ  یچ ــ

 غمزده گفت :  ییحق به جانب وبا چهره ا  مهناز

تو  ی چجور  دمیمن د یگه نه اون دختر بهم گفته نه ول یگم م یبهش م  یبخدا من هرچ ــ
 کرد . یم هیگر ییدستشو

 بلندش گفت :  یخنده ها  نیخنده زد و ب  ریز  یپق مهران

 کردنه ؟!  هیگر یجا برا ییآخه دستشو ــ

 شد گفت :   یخنده حس م شیدر تن صدا یکه اخم کرده بود ول  یدر حال مهناز
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 بهش فشار آورده . یحسود دیکنه . شا هینداشته گر ییخوب البد جا ــ

 پر گفت :  یپی زد و مشکوکانه به مهناز نگاه کرد و با ت یدور  مین  گرشا

 بشه ؟!  شیحسود دی مثال شما بگو چرا با ــ

 زنانه اس .  ی. ترفند ها گهی، د گهید ــ

 به چهره خندان مهناز کرد وگفت :  ی. گالره نگاه وستندیبه جمعشان پ  ریوام گالره

 ؟!  رهیخ ــ

 یبازو عی کرده سر دایزنانه ودخترانه اش پ یآموزش ترفند ها یبرا یخوب یلی شاهد خ دیکه د  مهناز
 و به سمت خودش کشاند وگفت :  دیگالره را چسب 

 ؟! هیچ هیکنه قض ی م هیگر لیدل یدختر ب   هی یگلم تو بگو وقت ــ

منصرف   یول  دیای برداشت تا جلو ب یبود و متوجه بحثشان شده بود قدم ستادهی ا واریکه پشت د ایمان
 . ستاد یجا اشد و همان 

 بلند گفت :  ییرو به جمع با صدا دیخند  یکه م یگالره در حال 

 عاشق شده . اینقشه داره  ای ــ

 پلک زد و رو به مهناز گفت :   یکرد . چند بار  ینگاهشان م  یبا منگ  گرشا

کنار هم  یمان  نیتو ماش   ایکه ثابت کنم بهت فرهاد و مان نیعروس کشون فقط واسه ا امیامشب م ــ
 کنن .  ینم یعروس کشون خوشحال  یو برا ننیش  ینم

 رو به گرشا کرد و گفت :   نهیدست به س مهناز

 ؟! یاگه کردن چ ــ

 کوره . یذارم شمس یکنم م یاسممو عوض م  ــ

 گفت :  دیخند یم زی ر  زیکه ر یدر حال مهناز
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 ثبت احوال ها .  یبر  ی شناسنامه ات رو م  ــ

 دخالت کرد وگفت :  مهران

 کوره .  یشمس  میگ ینه خودمون بهش م ــ

 و گفت :   دیکوب  نیبه زم ییحق به جانب پا  مهناز

 کوره . یگم شمس  یاالن بهش م نیمن از هم ــ

که همه متوجهش بودند   یسیبود کرد و با زبان انگل وستهیبه ساموئل که به جمعشان پ  ینگاه  گرشا
 گفت : 

 .  تیخواستگار یبرا ید یاگه من درست گفتم تو جواب مثبت به ساموئل م ــ

با او دم خور نشده بود و بر خورد   ادیافتاد و چند بار رو به ساموئل پلک زد . ز ن یفکش به زم مهناز
 زد و جرئت زدنش را نداشت .  یکه نم ییاش ، حرف ها ره یخ  ینگاه ها یبا او نداشت ول  یادیز یها

 :   دیغر انهیشاک

 کجا بود ؟! گهید نیا ــ

کرد و   ی دستش را به قلب ساموئل گذاشت و زبان ساموئل شد و رو به جمع و ساموئل نگاه  گرشا
 هم گذاشت .  یچشمانش را رو

مدته که عاشقته و روش   یلیو اسمش عشقه . خ رهیگ ی قلب شکل م  یکه تو ی . حس  ادیاز قلب م ــ
. حاال خودت   میگفت یو م میکرد  یلحظه تحمل نم هی می من وامثال من بود دیشه بهت بگه . شا  ینم
  هیمنطق لشمیو فرهاد اصال حوصله عروس کشون ندارن دل ایگم امشب مان یم  بی من که غ یدون یم
 .  یکرد یبغ م یچون خودتم بود  دیسرش داد کش یفرهاد چجور  یدیهم د ودتخ

که هر لحظه از جا   نیو انتظار ا د یکوب یاش م نهیبهت زده چند بار پلک زد . قلبش محکم به س  ایمان
 داد .  یکنده شود را به خودش م

 ادامه داد : گرشا
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  نیمرد کره زم نی، ده تا قلب داشته باشه و من آخر رهی بم  ای احمقانه نکن دختر جون مان یفکرا ـــ
 شه .  یبقا من آدم بشم و اون حوا عاشقم نمحفظ   ینابود بشه و برا ای باشم . دن

که زده بود  یی. از حرف ها ختندی صدا فرو ر  یب شیدهانش گذاشت . اشک ها یدستش را رو ایمان
 بازگشت نداشت .  یبرا ی راه یشده بود ول مانیپش یحساب 

 که از سمت ساموئل گرفته بود را هضم نکرده بود پلک زد و گفت :  یهنوز شوک مهناز

 ؟! یکرد  یتالف  ینجور یا ــ

 ؟!  یچ یتالف ــ

 که ساموئل عاشقمه . ــ

 به سمت مهناز برداشت و گفت :  یرا از قلب ساموئل برداشت و قدم دستش

،   رهیست آقا اموا ریمن واست آقا گرشا هستم ، ام یبذار  ییخوا یم یدونم اسمشو چ یمن نم ــ
  یم یساموئل همون ساموئله . حاال هرجور  یمهران واست آقا مهرانه و حسامم واست آقا حسام ول

 عشقم گرفتم . یمن دکتر  یعشقو دار  پلمیبرداشت کن . اگه تو د  یبرداشت کن ییخوا

  ی. پس او نامزد نداشت و حت ختی ر نیزم  یو رو دیو لغز دیآهسته آهسته غلت ای مان یها اشک
 اش راه بدهد .  یرا به زندگ  ینتوانسته بود بعد از او کس

 و گفت :  ستادیا نشانیب گالره

 نیشه به ا  یکه روش نم یک یوسط جمع از سمت  یتون  یم یآخه چجور  دیگرشا آقا رنگش پر یوا ــ
 ؟!  یزبون بسته ابراز عالقه کن

 و گفت :  دیخند  زیر  زیر  گرشا

  ایاز زبون مان ایخجالت بکشم ؟   دیپره ؟ چون پسرم نبا  یده من رنگم نم  یاز قلب من نظر م یوقت ــ
 که نامزد داره !

 شد .  مانیپش  یول دیرا بگو تیبرداشت و دستش را دراز کرد تا واقع ی قدم ایمان
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 تون فرق داره . هیشما قض ــ

  ایشه ح  ینم لیشده گالره خانم . چون من مردم دل م یبه تساوات تقس زینه فرق نداره . همه چ ــ
 نداشته باشم . 

دستانش گرفت . مهناز که اشک در چشمش قوطه ور بود   نی دستان مهناز را ب یول  دیکنار کش گالره
 شد .  یبه عدالت اله  میکناره گرفت و تسل

 چیدت گرفته بود . هش شیها هی داد . گر هیکنارش تک واریغم زده به د ای از آن جا رفتند و مان یهمگ
 نتوانسته بود به نفع قلبش انجام دهد .  یکار 

  نیماش کیبا هم داخل  ایمتوجه شدند که نه تنها فرهاد و مان یعروس کشان که شد همگ موقع
بود که   ییمجلس را ترک کرد و علت آن دعوا یخداحافظ   یننشستند بلکه فرهاد به خانه اش رفت و ب

  یبلکه حرف گرشا به کرس امدینه تنها حدس مهناز درست از آب در ن  اتفاق افتاده بود  و نشانیب
 .  نشست

 

 *** 

 

کرده بود از نظر   یط یرا که به سخت یفرود آمد و شب  ن ی زم یاتاقش رو واریکنج د دنیمحض رس به
که در   یکه از سمت ساموئل به مهناز کرده بود . از غم ییتا ابراز عالقه ا ایمان  یها هیگذراند از گر
که داشت   ی تحمل بود . از صبر و  دایکه در چهره مهران هو زی شگفت انگ یتا ذوق   دید یم  ایچشمان مان

عشقش را و تک تک همزاد  ای دوستش را ، مان  ی، هر کدام را از نظر گذراند . مان ری ام یتا کم صبر 
که مهران   یسخت  یمتقاعد کرده بود با آن ها رفت و آمد کند . از روز ها الله را ی را که به سخت شیها
مطمئن است   یگذراند ول یکه خودش م یسخت یاش گذراند تا روز ها یبه عشق واقع  دنیرس یبرا

 شود .  یبه ناکجا آباد ختم م  شیانتها

کرد که تمام   ادی ختهی بهم ر ییمادرش ، از خانواده ا لی دل یب  یساکت بودن پدرش تا سکوت ها از
 واژه را کنار هم نگه دارد . نی را داشت تا ا شیسع
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 که کنار دستش روشن کرده بود بگذراند .  یرا دور هم جمع کرد تا شبش را با شمع کوچک همه

 خوف ناکش تمام شده بود . یکرد ، کودک  ینگاه م کی تار یها واریبه د  رهیخ

  یآدم حساب یی، حال عده ا دشانید یباز ودر حال حمله م  یبا دهان یک یکه در تار ییوالهایه همان
 که خواب را از چشمانش ربوده اند .   ییوالهایشده بودند ه

که هر کدام به   ییآدم بزرگ ها نیکابوس ا می. خواب که چه بگو دیاش رس یخوابیخواب ب وقت
که کور کورانه   یینداشت . دستش را به سمت شعله ا یاش شده بودند تمام  یدر زندگ ییالویه ینحو
کم   یز یشمع چ  یاز وجود طالئ گریبود تا خاموش شود و د یمنتظر باد یسوخت ول  یشمع م  یبه پا

  شیوقت کابوس ها گریبود خاموش کرد . د دهیبرد و با انگشتانش آن شعله را که نعره کش دنکن
 بود .    نیها هم یکردند . هرشب کار آن لعنت  یبه خواب نقل مکان م یدار یبود از ب دهیرس

 شکاندند .  یرا در مغزش م  ییا لهیبودند و هر بار وس  یمدام در اسباب کش ییگو

 شده بودند کرد .  والیکه ه ییها  یبه آدم حساب  دیجد  یهم گذاشت وخوش آمد یرا رو  چشمانش

گذارد  یهم م یها چشم رو ینفر با کابوس آدم حساب ک ی یهمه است ، گاه ی ماجرا برا یهاانت شب
به  یگر یکند د  یفکر م شیبه قرض ها  نیب  نینفر ا کیبرد .  یبا ابراز عالقه خوابش م  یگر یو د

که عاشقش زبان اعتراف   ستیتر آن دختر  بیدختر تازه عروس شده اش ، از همه غر هیزیقسط جه 
 قلبش تحملش کند و شبگرد شود . یزبان یو مجبور است با ب  تهنداش

حرف زدن   یبرا  ییراه رفتن و صدا یبرا یکه جان  یک ی در تار یخاموش مرد  ینعره ها  زیطرف ن آن
 رسد .  یندارد به گوش م

 دن مانده .رفتن و مان یدو راه نیعزا دار دلش است و دو دل مب یدختر  زیسمت شهر ن آن

 

 

 

 هفدهم فصل
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 . دیو به آغوشش کش دیپر رونی ب نی ترمز زد و با ذوق از ماش یرو  مایس  یپا یجلو  مهناز

 . یخدارو شکر آزاد شد یوا ــ

 گرفت گفت :  یکه فاصله م یلبخند در حال  با

 کرده . یخودش رو معرف  کیگفت متهم شماره  لمیوک ــ

 و گفت :  دیخند ز یر  زیر  مهناز

 کرده تا ادب بشه به حرف خانمش گوش نده .   یآره معرف ــ

 خاطره زندان گفت :   یآور  ادیکم جان با  یو با تبسم  دیمهناز کش یبه بازو یدست مایس

 .  ستین  یخوب ی. اون تو جا یکرد  یکار خوب ــ

 و گفت :  دیکه کنار خط لبخندش نشسته بود دست کش یغصه به چروک کوچک با

 . ی رده خواهر ک  رتیپ ــ

 اش باز گشت و گفت :  یانرژ  عیعوض کردن جو سر یبرا یول

 تو شهر.  میمدته دور دور نزد هی نمیباال بب  ای بدو ب ــ

گرفت و کنار مهناز نشست و مهناز با سرعت تمام گاز داد و به سمت خانه  یی دوباره ا یانرژ  مایس 
  یرانندگ نیرا تا انتها باال برد و سرش را از پنجره در ح  نشیماش یصورت  ستمیس  یشان راه افتاد . صدا

 .  دیخند یم  زی ر زی مهناز ر یها یوانگیاز د مای. س دیکش یم  غیکرد و ج  یم رونیب

 

 *** 
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  یکه خبر از تلخ یراه همراهش شدند . راه نیمدت شناخته بودشان در ا نیا که یافراد یتمام
 نداشت .  شیها

از درون وجودش   یز ی کرد . چ یم  شتریشدن درد قلبش را ب کینزد ابانیبه خ ابان یبه جاده ، خ جاده
 .  ردی که رخ داده تا جانش را بگ یبزرگ یسونام هی کرد . شب  یرا تالطم م

  قتیرفتند . همانجا حق  یاز راننده مخصوص کامران خان اول به سر مزار مادر بزرگ م ریخواسته ام با
 اش برمال شد . یتلخ زندگ

 گشت . ی خنک نم  زی شد و داغ دلش ن  ینداشت ، مرده زنده نم یها اثر  یها و زار  هیها ، گر ضجه

کنند   یدند و فقط به سفرشان فکر م بن  یچشمانشان را م  لیدل یکه ب میگو یرا م ییها ، آدم ها رفتن
کنند و   یروند . آهسته رخت آخرت بر تن م یم  یچمدان و خداحافظ یکه ب میگو یم  یی، از همان ها
 .   ستندین زانشانی عز ینگران دلتنگ

 بندد .  یپوشد و  با سکوت چشمانش را م یم د یآنتن ندارد ، مسافرش فقط لباس سف خاک

 فهمد .   یرا نم  ییضجه ا یشود و از آن باال صدا یشروع م  سفرش

 مانیشود به آن ا یکه بگذرد فراموش م  کسالی  دیشا ایماه ، دو ماه   کیخاک سرد است  ندیگو یم
شود سالها به  یباعث م یی، صدا ی، مکان مشترک ییجا  یشود ول یاعتقاد نه . فراموش م یدارم ول

و   ریاش سوختن دارد . پ ی. خاک با تمام سرد یبساز و    یودر خاطره رفتنش بسوز  یعقب باز گرد
  یدان یکه م ستییاز آن رفتن ها نیسوزاند . ا یباشد با رفتنش م زی که عز یجوانش فرق ندارد آدم 

 چه موقع است ! اهلل اعلم . امتیرود . حال ق ی م  امتی به ق دارشید

را که با خود برده پس     ییکه او ستییخدا از همان ها  رای ز ستیدر کار ن یبرگشت  یرا هم بکش  خودت
،   یخواب  یشود فقط گاه یبرگردانده نم ایدهد و بر سر در آخرتش زده مرده خاک شده به دن ینم
 برد .  یاش م  ییتو را به بودن لحظه ا ییایرو

وب تر از  . غافل از آن که مرده ها حال دلشان خ  ندینش  یشود لرز به جان آدم م  یمردن که م حرف
 زنده هاست . 
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زد   یکه بر آن ضجه م یرا گرفتند و مجبورش کردند از خاک سرد ش یبازو ری و مهتاب خانم ز  مهناز
 به گل نشسته به سمت خانه اش راه افتاد .  یی. با سر و پا ردی فاصله بگ

بود .  داغ دلش سردش کرده  یول  دیشد . تابستان بود و دل هوا گرم به بودن خورش ادهیپ  نیماش از
که   یزار ی قدم گذاشتن در شال هیبه ثان هیاش . قدم به قدم و ثان  یزد سرد یرا پس م خی آنقدر سرد که 

 بود .  دهیزحمت کش  شیعمر مادر بزرگ برا کی

 که بند بندش را با هم خاطره داشتند از نظر گذراند .   یعمارت مانند یکلبه چوب  همان

به   بانهیکه غر یی. قدم به خانه ساکت و خاموشش گذاشت . خانه ا دیرا باز کرد و در از ته دل نال در
 و سفرش از آن دور انداخته شد . یخاطر خود خواه 

بود رفت . چهره  سنگان انداخته   یس یسمت قاب عکس کوچکش که با مادر بزرگ در جنگل ها به
 لب گفت :  ریخندانش را لمس کرد و ز

 مار جان . ــ

 وارد خانه نشد .  یشکسته شد . به احترام سکوتش کس  بغضش

و قاب عکس را به   دیآن خز یصدا رو  یب  یمبل را پس زد و با اشک ها یرنگ رو دیسف  یها ملحفه
 کند .خواست نبود مادر جانش را جبران   یقلبش فشرد . آنقدر محکم که م

  مایکه همراه س ییزد به جمع شکست خورده و غمزده ا  یکه در چهره اش موج م یخان با غم  کامران
 آمده بودند نگاه کرد و گفت : 

 .  ارهی سر خودش م ییموقع بال هیداخل؟  نیبر نیی خوا  یبچه ها نم  ــ

مادر بزرگش   یاش برا بانهیغر ی و نظاره گر عزا دار  ستادندیا مایس  یبه داخل رفتند و  روبرو یهمگ
 شدند .

 

 *** 
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کلبه گرفته بود . همه دوستانش هنوز همراهش بودند   ی برا دیجد یروز گذشته بود و خدمتکار   هفت
با تمام توان مخالفت    یمصر بودند که او را همراه خود ببرند ول یشدند همگ  یو فردا عازم تهران م

  نی بود تزئ  شیکه روبرو ییسرو نقره ا ینیگاز گذاشته بود آماده شد . در س یکه رو  ییکرد . حلوا یم
خواست از او عذر   یاز پشت سرش توجهش را جلب کرد . صاحب صدا ساره بود که م ییکرد . صدا

را دستش گرفت و به سمت دوستانش راه افتاد و  شیگوشش بدهکار نبود . حلوا یکند ول  یخواه
و از   ردیوقت بگ ییرفت تا لحظه ا  یساره با التماس پشت سرش راه م همه گرفت . یجلو  یکی  یکی

 بطلبد .  تی او حالل

که اشک  ی به سمت ساره برگشت . در حال یگذاشت و با تند زیم یهمه گرفت رو یحلوا را جلو یوقت
 .  دیکش ادیشده بود فر ری از چشمانش سراز

 ؟!(  یفهم ی؟! ) ساره من به تو مادر بزرگم رو سپردم . م یننه تره بسپارم . فهم یساره مو م ــ

 دراز کرد و گفت :  مایکرده بود دستش را به سمت س رشی که پ یحق به جانب و با غم ساره

 .( دیشما اون موقع زندان بود   ی. )ولنیسابیشما او زمات زندان ا یول ــ

حسام وگرشا زد و    رویبه ام ییفرت پسش زد . ساره اشاره ابا ن مایس دیرس  مایکه به دست س دستش
 گفت : 

 تونستن انجام دادن .(  یهم هرکار  ونیآقا  نیتونستن بگودن . )ا یآ مرداکون هرکار  ــ

 و گفت :  دیساره کوب یانگشت اشاره اش را به بازو یبا نفرت به چشمانش نگاه کرد و با تند  مایس

 خوام ، از تووو. (  یتوووو . ) من مادر بزرگمو از تو مننه جان ج تو خواهم ج  یمو م ــ

 به سمت اتاقش رفت . ساره سد راهش شد و ملتمسانه گفت :  و

 خانم .  مایس ــ

 را گرفت و به سمت در هلش داد و گفت :  شی بازو

از خونه ام   رونیبا من حرف نزن گمشو ب  گهی. )د یخونه ج یم رونیهمراه گپ زن گما بو ب  ید م ــ
). 
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 و دخالت کرد .  ستادیا ری رفت . ام رونی از خانه ب هیبا گر ساره

 زشت بود برا شوما .  یل یخانوم خ مایس ــ

 و گفت :  ستادیساره که اشک صورتش را گرفته بود ا یبه راه افتاد و روبرو  رونی به سمت ب ریام

 ناراحتس .  یل یخوام . خ یعذر م مایمن از طرف س ــ

 رد شد و به سمت خانه اش راه افتاد .   ر یاز کنار ام ییحرف اضافه ا چیه  یب ساره

 گفت :  مایداخل برگشت و رو به س ریام

 خانوم ؟! مایبود س  یامر راض نیمادر بزرگت به ا ــ

 بزند که گرشا دخالت کرد .  یخواست حرف   رینگاه کند سکوت اکتفا کرد .  ام یآن که به چشم کس  یب

 تهران .  ییایخانم شما با ما م مایس ــ

 تهران؟  امیب  دیچرا با ــ

 و گفت :  ستادیکنار گرشا ا حسام

 .  ستیخانم تنها مناسب ن هیواسه  نجایا گهیچون که د ــ

 و گفت :   ستادیا نهیبه س دست

  افتمیبه ؟ که باعث شدن بشناسمشون واسم مناس یکه شش ماهه م  ییا به یغر یا ِ خونه مردا ــ
 زندان !  

 دادزد:  تی با عصبان ری حرفش به گرشا کرد . ام یچاشن  یز ی نگاه ت و

 .  مایس ــ

 شد .   یم کشیقدم به قدم نزد دانهیهجوم برد و تهد ری سمت ام به

سرم نازل شده ؟ چه  ییچه بال دیمادر بزرگ فوت شده ؟ بهم گفت دی؟ شما بهم گفت یو چ  مایس ــ
 . میخونه پدر یفراموش کنم حت زویتهرون باهاتون و همه چ امی پاشم ب دیدار یانتظار 
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 .  دیکش ادیفر حسام

تا کارگر مرد   ستیاز ب شیدرن دشته و ب زاری شال هیکه وسط  ی. خونه پدر  یبسه کدوم خونه پدر  ــ
 داره ؟!

 هربانانه جلو آمد و گفت : دلسوزانه و م یساکت شد . کامران خان با لحن مایس

 .  یار ی در م ییما کنار مهناز . مهناز و مهتابم از تنها یخونه   ییایدخترم مخالفت نکن م ــ

 که از لحن دلسوزانه کامران خان خوشش آمده بود گفت :  مایس

 آخه ... ــ

 را گرفت و فشرد .   مای دستان س مهناز

  ازی ندارم ن  ی. منم دوست میگذرون  یکنار هم خوش م یکل ییپسرا گوش نده خودمون دو تا نیبه ا ــ
 دوست خوب دارم . هیبه 

 

 *** 

 

به احترام مادر بزرگ قول  مایبه سمت تهران به راه افتادند . س یآنروز همگ یفردا مایموافقت س  با
 بپوشد .    یداده بود به مدت چهل روز مشک

گرفتند دور هم جمع شوند .   میتصم  مایبه س دنیبخش  هیروح یبرا یهفته نگذشته بود که همگ کی
 کرده بود و به تهران نقل مکان کرد .  دای به تهران پ ییشش ماهه ا  تیمامور زی ن ریام

  زیو مهران ن  یخارج کنند . مان نیغمگ یرا از آن حال و هوا  مای جمع شدند تا س ری خانه ام یهمگ
 حضور داشتند . 

 ن رو به گرشا کرد و گفت : دو ظهر بود بعد از خوردن ناهار مهرا یحوال  ساعت

 ؟! یرو به منم بد تهیشه اسم اون سا  ی. م دیچقدر خوبه که همه دور هم هست ــ
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 به زهرا همسرش کرد وگفت :  طنتی با خنده و ش ختهیآم ینگاه

 همزاد داشته باشم . دیشا ــ

 گرفت وگفت :  شی به بازو یشگون ین زهرا

 ؟!  یباز تو بد شد ــ

 کرد و گفت :  ری رو به ام  گرشا

 ؟! یدار  تویلپ تابت آدرس سا یتو ــ

باز   شیبرا تی وصل شد و سا یفا  یرفت . همان موقع به وا تی لپ تابش را باز کرد و داخل سا ریام
نوشت و به سمت مهران دراز کرد .   یکاغذ یرا رو تیشد و باز خودکار شروع به سرچ کرد . آدرس سا

  ودکه در جمعشان نب یعکس یگذرا انداخت . رو  یها نگاهعکس  نیکرد و ب   زی مهناز چشمانش را ر
 .  دیکش غیدر لپ تاب گذاشت تا ببند که مهناز ج  یدستش را رو ریقفل کرد . ام

 نبند .  ــ

 متعجب نگاهش کردند . در لپ تاب را باز زد و گفت :  یهمگ

 ؟   ستین  نمونیپسره در خواست اتصال داشتم اسمش سامانه . پس کجاست ؟ چرا ب  نیمن از ا ــ

 کرد و گفت :   زیچشمانش را ر ر ی کردند . ام یهاج وواج به هم نگاه م یهمگ

 داده . لیم یو ا لیآره واسه منم شماره موبا ــ

 تلفنش را دستش گرفت  و گفت :   مهناز

.   ستین مونیک ی.  میبود یل یما خ  دمید یکردم م  یکمه . هرچقدر حساب م مونی کیدونستم  یم ــ
 ؟! ید یشماره اشو م

 بلند شماره را خواند و متعجب گفت :  ریام

 .  کاسیکانادا و آمر ی+ که  برا1کد  ــ
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 مرور کردن شماره گفت :  کباری با   گرشا

 شماره کانادا هستش پس چرا اسم پسره سامانه ؟!  نیا ــ

 و گفت :  دیخند زی ر زی ر ریام

 دارند . فیهمزادمون آقازاده تشر نیا دیشا ــ

 زد و گفت :  ریبه ام یپس گردن  حسام

 مزه .  یب ــ

 نداشت .   ییا دهیفشرد فا یچه اتصال تماس را م هر

اش که مادرش بود  یبه پشت خط ی. مان آورد  رونشانیاز آن حال و هوا ب  ی زنگ تلفن مان  یصدا
 .  ستادی ا یصورت گرفت با نگران  نشانیکه ب ییجواب داد و بعد از مکالمه ا

 گفت :   یو با نگران  ستادیا شی کرد . گرشا روبرو یو واج به همه نگاه م هاج

 شده ؟! یچ ــ

 .  مارستانهی. مامانم ب ای مامانم . مان ــ

 زد و گفت :   یبرق سه فاز به بدنش وصل شده بود . کتش را چنگ ییگو

 .  می؟ زود باش بر یهست یپسر منتظر چ ــ

  یمان یروبرو  یبا نگران   ایرفتند و به سمت بخش اورژانس راه افتادند . مان مارستانی دو به سمت ب هر
بلند   ی. با صدا دیش کشرا به آغو  یشد و مان زی . به چشمانشان نگاه کرد ، صبرش لبر ستادیو گرشا ا

 کرد .   یم هیگر

 یشد . دست  رهیاز اشکش خ  سیقرمز به صورت خ یفاصله گرفت و با چشمان یاز آرام شدنش مان  بعد
 و گفت :   دیاشکش کش یرو

 شده ؟! یچ ــ
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 انداخت و گفت :  ری به گرشا کرد . مردد بود . سرش را ز ینگاه

قبول نکرد .    یتمومه ، اون . اون عوض زیش گفتم همه چفرهاد اومد در خونه . بد برخورد کرد . به  ــ
 .  یلیترسم . خ  یم ی لیخ  ی. مامان اومد دخالت کنه از راه پله افتاد . مان دیسرم داد کش

 .   دیکش ادیفر ی برزخ یبا اعصاب  یمان

 .  زمیر  یرو م وونیمن خون اون ح ــ

به سمت در   یداشت . مان یبر نم  ای اش را از مان رهی و خ   زیت یزد و نگاه ها  ینفس نفس م گرشا
 التماس کنان رو به گرشا گفت :  ایپا تند کرد . مان  یخروج

 نکنه بد بشه . زود باش .  یتو رو خدات برو دنبالش . بگو نره . بگو کار  ــ

 لب گفت :  ری سرش را چپ و راست کرد و ز یبار  چند

 . شونیبه زندگ  یواست متاسفم که با انتخاب اشتباهت گند زد ــ

 شد .    رهیشکسته به چشمان گرشا خ  یو واج با قلب هاج

فرهاد   یراه افتاد . هر دو به سمت خانه فرهاد آن جا را ترک کردند . ول یگرفت و به سمت مان  فاصله
 گرفتند .   شی را در پ مارستانیخانه نبود . به ناچار راه ب

و دو طرف بازوانش را   ستادیاش را به گرشا دوخت . گرشا ا رهی نگاه خ یاز رفتن به بخش مان قبل
 گرفت و تکانش داد و گفت : 

 باش و از راه قانون وارد شو .  الیخ  یچشم و گوشش باز شد . ب ای . مان الی خ  یب نی بب ــ

 لرزان گفت :  ییشد و با چانه ا  رهی قرمز به او خ یبود . با چشمان یعصب  یلی منقبض شد . خ  فکش

کنه . تو بهم بگو  یباشم ؟ مادرم داره اون تو با مرگ دست و پنجه نرم م الیخ  یب  یآخه چجور  ــ
 ؟!  یچجور 

کن و   تی ازش شکا ایکنه . پس با شهادت مان تی و ازت شکا  یاون منتظره تا بهش دست بزن نی بب ــ
 . یدیم که دبه کارش نداشته باش . برخورد مادرش رو ه یکار 
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 ...  یول ــ

 شد .  یچ مینی بب  میبر  اینداره . ب یول ــ

 و گفت :  ستادیا ی راه افتادند . مان  وی یس یدو به سمت آ هر

 .  ایمان ش ی! تو برو پ هیدکتر مادرم ک نمیمن برم بب  ــ

 باشه .  ــ

 

 *** 

 

  یمهر  یوقت گذرانده بود و متوجه ب  ای با مان یمدت حساب  نیشد . ا یخانم مرخص م هیفخر امروز
خوب بود . به سمت   یل یشان شده بود . حال دلش خ  یاش نسبت به فرهاد و به هم خوردن نامزد

بود .  ستادهی ا ایمان  یفرهاد بود که روبرو نی. ا دید یکرد . اشتباه نم زی راه افتاد . چشمانش را ر  ایمان
را بزند که   یاله صورتش کرد . خواست بعدحو یو مشت محکم   دیاش را کش قهی دیبه سمتش دو

 .  دیکش ادیفر

 . وونیبزن . بزن ح ــ

 سمت فرهاد گرفت و گفت :  دیاشاره اش را با تهد انگشت

 حاال . نی جا گم کن و برو . هم نیگورتو از ا ــ

 و شروع به کف زدن کرد .  ستادیا

 بهتره بگم گرشا مادر ... ایگرشا احتشام .  نیآفر ــ

 دخالت کرد و داد زد :  ایمان

 فرهاد .  ــ
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 :  دی کش ادی حواله صورتش کرد . با تمام توان فر گرید یبه سمت فرهاد قد خم کرد و مشت  گرشا

 ؟!  یگ یم یدار  یخفه شو . خفه شو . چ ــ

 زد و گفت :  ا یسمت مان  ی. چشمک خت یر رونی و خون داخل دهانش را ب ستادیا

 بهش ؟!  یگ یعشقم نم ــ

به سمت    تی. با عصبان  ستیو چشمان پر از اشکش را نگر دهیو رنگ پر دیچرخ ایبه سمت مان  گرشا
 و گفت :  دیاش را کش قهیو   دیفرهاد پر

 تو حلقومت ؟!  زمیتموم دندوناتو بر ی؟ هوس کرد هی؟! عشقم چ یگ یم یچ ــ

 گفت :  تی گرشا را پس زد و با عصبان  دست

 نه من . یر ی رد کارت و از پدرت حساب پس بگ یتو بس کن پسره کودن . بهتره بر  ــ

 دخالت کرد . ادیبا فر  ایمان

 حاال .  نیبرو . هم  نجایبس کن فرهاد . زود از ا ــ

 لب گفت :  یرو حی وق یشد و با لبخند ایمان  کینزد

 فکر کن . شنهادمیبه پ ــ

  ی. با اعصاب دیچرخ دیلرز یو م  دیبار  یکه پشت سر هم م ای ن جا دور شد . گرشا به سمت مانآ از
 :  دیبلند غر ییو صدا  یبرزخ

 بهت داده ؟!  یشنهادیچه پ ــ

  زیتحمل همه چ گریزد . د هیگر ری را فشرد . با تمام توان ز شی شد . بغض گلو  رهی چشمان گرشا خ به
 رفت .   یرد شد و به سمت در خروج  یسخت شده بود . دوان دوان از کنار مان  شیبرا

 گفت :  یو با درماندگ ستادیا شی . روبرو دی و نگران پشت سرش دو ی برزخ  یبا حال یمان

 شده ؟!  شیزیمامان . مامان چ ایمان ــ
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 فرود آمد و با ضجه گفت :  نی زم یرو

 اون ...  ی. مان  یمان ـ

 

 *** 

 

 و گفت :  ستادیا یمان  یروبرو  یبا نگران   گرشا

 امضا زد دکتر ؟  صویشده ؟ ترخ  ی؟ چ  ییپسر کجا ــ

او متوجه نشد . رنگ به رخ نداشت و   یچشمانش تکان داد ول یجلو یبه او مانده بود . دست  رهیخ
 نبود .  ایاز آثار مان  یاثر 

 و گفت :  دیکش یمان یبه بازو   یخنده دست با

 ماتت برده داداش ؟! ــ

 زد .  یآمد و لبخند تلخ رونی ب  ازفکر

 شده ؟! یز یچ ــ

 امضا شد ؟!  صی گم ترخ  ی بابا م یا ــ

 شد و گفت :  لی تبد ظیغل ی تلخش به اخم   لبخند

 چه بد . ــ

 تعجب گفت :  با

 ؟! یچ ــ

 .  یچیه ــ
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 پهن گفت :  یو با لبخند  ستادیکنارش ا ریفکر کرد . ام بشی و به رفتار عج دیکش  قیعم  ینفس

 شده ؟  یچ ــ

 .   ستین  الشیخ نی نه ع ایشده   ضیگم مادرت ترخ  یبهش م  ــ

 شه .  یخوب م ــ

 الله خبر داره چرا به تلفن هاش جواب ندادم ؟! ــ

 نه . اطالع نداره . ــ

 پررنگ گفت :  یو لبخند قیعم  یزد و با نفس  یچرخ

 .  ریام ــ

 لب نشاند . یبه او رو هی شب نایع یشد . لبخند  رهیبه گرشا خ  متعجب

 ؟! یدیواسم د یجونم ؟ باز چه خواب  ــ

 ؟! یکن  ی. م یواسم کن یکار  هیخوام  یم ــ

 ؟!  کاریچ ــ

  یر  ی. با گالره م یکن یخوام الله رو راض  یخوام بازم امتحان کنم . م یاز فرهاد جدا شده . م ایمان ــ
خوام   یحرف زدنه . نم  یوقت برا نیبهتر ستمی؟ راستش االن که من ن یخونه ما الله رو متقاعد کن

 بشه .  کی نزد ای بازم فرهاد سو استفاده کنه و به مان

 و گفت :  دیپر ن ییپررنگ تر شد . ذوق زده باال و پا  لبخندش

 . من رفتم .  ولیا ــ

 از آن جا دور شد .  عیسر یل یخ و
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 *** 

 

وقت   لیمردد بود . گالره به دل یکه آمده حساب  یعمارت احتشام راه افتاد . از راه یسمت در ورود به
را گرفته بود تا امروز حتما با الله   مشی. او تصم امدیبچه شان گرفته بود همراهش ن یکه برا یپزشک

آقا   رهی و خ زیت  یاه هداد نگا یکه عذابش م یز یصحبت کند . رابطه اش با الله بهتر شده بود و تنها چ
  یگفت و حساب  یم یینزده ا یو ساکت گرشا بود که با چشمانش حرف ها نینش  لچریپدر و لیاسماع

 به ترسش انداخته بود . 

صدا کار    ییتوجهش را جلب کرد . شناسا ییآن که اطالع دهد داخل رفت . صدا یباز بود . ب  در
 نفر بود . کینبود به جز الله خانم که در حال بحث کردن با  ینبود صاحب صدا کس یسخت

 ! ؟ییخوا یاز جونمون م یچ گهیهمون شده د یخواست یتا االن هرچ هیحور نی بب ــ

 نگم . یز یان چ گهیدو تا برادر کنار هم د یرازو ندارم که وقت ن یتحمل ا گهیمن د ــ

 . دیغر ض یبه مغزش خورد . الله خانم با غ یاول پتک

 شنوه .  یم یموقع کس هیدهنتو ببند  ــ

 بشنوه که بشنوه خواهر زاده هامن . حق دارن بفهمن من خاله اون دوتا هستم . حق ندارن ؟! ــ

.  دیرا د  دیکش یم ادی که سر الله خانم فر ییرد کرد و صاحب صدا واریسرش را از د واشی واشی
کرد . اما او از  یاز او فرار م  شهیهمان خانم خدمتکار مشکوک عمارت احتشام بود که گرشا هم هیحور

 به زبان آورد .   ادیبا فر هیرا مشغول کرده بود را حور  ریکه ذهن ام یزد ؟ سوال یحرف م  یچه کس

  نجایا وشی ک ی که خواهرم  ییحق دارن بدونن برادرن . حق دارن بفهمن که اون دو قلو  ریگرشا و ام ــ
خونه و رفت اصفهان . فقط   نیخودش باشه برداشت و برد از ا یکه برا نیاز ترس ا شویکی گذاشت و 
نداشت . اون    شتریروز ب کیکه  ی کنارش بمونه . اونم وقت لی از اسماع یادگار ی هیکه  نیا یو فقط برا



 را سرد بنوش   تییچا

512 
 

  هیو نبود . چ یقل گشت هیجاها دنبال اون  یل یو خ یتمام خواهرمو دور انداخت ی موقع تو با خودخواه
و   یآب کن ری سر خواهرمو ز یخواست  ی؟ البد بعدشم م  ی خواست ی؟ دوتا دوتا بچه م ی؟ تعجب کرد

 . یبزن  یکه قولشو داده بود یپول دیق

 شد .   یبر سرش زده م یپله فرود آمد . همه و همه مثل پتک  نیآخر یعقب عقب رو ریام

 .  دیکش ادیو فر نشست  نیزم یرو هیحور

  ابونشی! آواره خ  نیازش گرفت  نو یداد یکه به خواهرم با کالهبردار  ییخسته ام . تمام پوال گهید ــ
. منو با   نینشوند  اهی کدومتون .  خواهرمو به خاک س چی ه نیخوش نداد ی. به بچه هاش رو نیکرد

 الله .  رمگذ  یگم . ازت نم  یدونم و بهشون م یبا خواهر زاده ام ، همه اش رو م یگرشا دشمنم کرد

 الله خانم با لکنت زبان به سمتش هجوم برد و ملتمسانه گفت :  

سگ . تو ،  نی سگ واسه من نگهبان گذاشت . ع  نیع ونی. اون احترام ح  یکن یکارو نم  نیتو ، تو ا ــ
 که با هم برادرن . یگ ی. نم مشونیدیخر میه چقدر پول دادک یگ  ی. نم یگ  ینم  یز ی تو به پسرا چ

که احترام گفته   یهمون جور  یرو بشه ، آره ؟ فکر کرد   زیزنده باشه و همه چ  ریام یکرد یفکر نم ــ
رو    ریاصفهان با اون بچه رفته و ام نیکه احترامو فرستاد یکه اون شب  یخبر نداشت یبود مرده و حت 

ده   یاز دست م شوجون ری ام ی. تو حجره بابا رهی کنن تا جون بگ یداده به اون خانواده که ازش نگهدار 
هم تو اون خونه  میتیپر خطر مرد و اون بچه  مانیکه به خاطر زا یدونست ینه ؟ نم  یدونست  ی. نم

 موندگار شد ؟ 

 :ادامه داد  یوار سر داد . با سنگ دل وانهید ییو قهقه ا ستادیا

 یدیترس یکرد . همه اش م ی بچه تو روت نگاهم نم یب  لی دلم سوخت واست الله ، اسماع یآ ــ
دونه از  هیگفت  یهمه اش م ادتهیبشه .  شییا غهیمبادا عاشق خواهرم بشه . عاشق زن ص 

هزار بار از   یکنم روز  یم ی.کار  یکارو نکرد نیکنم که ا یم  مونتیسگ پش ن ی؟ ع میاریپرورشگاه ب 
ُمرد . من اون روزا   ی سالگ ستی تو تو سن ب ی. خواهر من به خاطر ندونم به کار  ییخدا مرگ بخوا

احترام بهم گفته بود ، االن   زوی. همه چ دم یفهم زویالحمداهلل همه چ ینداشتم و بچه بودم ول یسن
 مدرک . بترکونم . من مدرک دارم  ر ی گرشا و ام یبمب تازه تو زندگ  هیآماده باش 
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آن هم در آن  یواشکی ری که از گرشا و ام یان ا یخواهرش و تست د مانیمربوط به زا یکاغذ ها و
 پرت کرد .  شیپا یعمارت بودند گرفته بود را جلو همانیکه م یمدت

  یخورد ول  ی در ذهنش قوطه م یادی . دلش شکسته بود . کمرش خم شده بود . سواالت ز ستادیا ریام
شد و   کیصبر کردن به او نداد . قدم به قدم جلو رفت . قدم به قدم نزد  یبرا یدل شکسته اش مجال 

 ودافتاده ب  نیبر زم  نیبلور ییا شهیکه همچون ش یپر از اشک و گداخته شده ، با دل یبا صورت 
 و از ته دل ضجه زد و گفت :  ستادیالله ا یروبرو

 چرا ؟! ــ

خانم که اشک به چشمان خوشرنگش هجوم آورده بود به سمتش قدم برداشت و با استرس و   الله
 التماس گفت : 

 شده ؟!  یچرا ؟ چ  یچ زمیپسرم . عز ــ

 .  دیکش ادیبه عقب برداشت و فر یقدم

؟! مگه آدم بچه   نی؟ چرا با پول عوضمون کرد نی؟ چرا دورمون کرد نیکرد یباز  مونی چرا با زندگ ــ
و با   یکرد ی؟ چرا خودخواه یمادر کنارمون باشه ؟ چرا نخواست یخره ؟! چرا نذاشت یول م شو با پ

 ؟ یکرد یدو نفر باز  یزندگ

 که اشک صورت به چروک نشسته اش را پر کرده بود کرد و با بغض گفت :  هیبه حور رو

  یکارو م نی ا افتاده مگه ییاون که بفهمه دست چه آدما  یفروشه ؟ ب  یخودشو با پول م یمگه کس ــ
 کنه ؟!

کرد . با   ی سوزش قلبش را خوب نم یاشک  چیسوخت و ه یم شیآمد . گلو ی باال نم  گرید شیصدا
 . دی کش ادیبلند از ته وجودش فر ییضجه و صدا

 اومدنم حالم بهم بخوره . ایاز به دن  نیکرد یکار  ــ

به سمت در   عیکه مدرکش بود زد و سر ییبه کاغذ ها ی آسمان زد . چنگ یقرمز  یبه پهنا یو برق  رعد
که به پارک   دی. آنقدر دو دیرس ی به او نم  دیدو ی. الله خانم هرچقدر پشت سرش م دیعمارت دو

 .   دیعمارت رس  کینزد
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و دلش گرفته بود . تلفنش را دستش   دیبار یپارک سر خرد . باران م یچمن ها یرو  یدرخت کنار
 انداخت .  نیاش داخل گوشش طن  یپر از انرژ  یگرفت و شماره گرشا را گرفت . بعد از دو بوق صدا

 جانم داداش؟! حل شد ؟ ــ

 گرشا .  ــ

 برخواست و گفت :  یصندل  یاز رو ینگران  با

 ؟!  شهیزی؟ مامانم چ  ریشده ام یز یچ ــ

 پارک کنار خونه تون . ییایم ــ

 ؟! یکن  یم کاری هوا پارک چ  نیتو ا ــ

 االن . نیهم ــ

اش قد خم کرد و   یخانم  به سمت باران هیفخر صیو ترخ  یمان  الیخ  ی. گرشا ب دیامانش را بر ضجه
 رفت . دلش شور افتاده بود . رون ی دستش گرفت و ب

 

 *** 

 

را   ش یو بازو  ستادیا ریسمتش قدم تند کرد . ام کنار درخت آن هم با حال زار به ریام دنیمحض د به
 یلوکس پارک او را کشاند . گرشا متعجب فقط مدام م یبهداشت یها سیو به سمت سرو دیچسب
 .  دیپرس

 ؟! میر یکجا م  ــ

  یم یابر بهار  نیکرد . ع یکرد و بغض م  ینگاهش م یکم  ریهم بودند . ام یروبرو   شانیهر دو حال
زده  مهی بر چشمانش خ اهیس یکرد آنقدر ابر ها ی نشسته بود که فروکش نم شی بر گلو ی. بغض دیبار

به عنوان  ال. ح  دیاز اشک او را د ییحاله ا نیبرد . ب   ینم  نیبودند که سالها بارش آن ابر ها را از ب
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اندن  صدا خواند و با هر بار خو یله شده در دستش را به دست گرشا داد . گرشا ب  یبرادرش ، کاغذ ها
رسا   ییکرد . اشک صورتش را پر کرده بود . با صدا یبه برگه ها م  یمجنون وار به او و نگاه ینگاه

 شد گفت :  یحس م  یکه لرزشش به خوب

 ؟!  یکن یم یشوخ ی؟ دار  هیچ نایا ــ

را پاک کرد . به نشانه نه سرش را چپ و راست کرد بغض   شی ضجه سرش را کج کرد و اشک ها با
 بود .  یداد . حال دلش بد ابر  یاجازه حرف زدن به او نم

دستش را سمت صورت گرشا دراز کرد . گونه اش را لمس    یز یی باران پا یآهسته در آن سمفون  آهسته
  نیی. دستش را پا  دیکش یسرد درختان پارک م یها هیمردانه اش نعره بر وجود سا  یکرد . ضجه ها

  یدار نم یگاه از آن ب چیکه ه یخواب  دید یاو را خواب م دی کرد . شا  یآورد و باز به سمتش دراز م یم
به صورت به اشک نشسته  نشی چشمان اشک نی، از ب  شی بغض ها نی شود ، طاقتش تمام شد و از ب

 برادرش چشم دوخت و گفت : 

 داداش . ــ

 یو طعنه ها  یبرادر   یعمر ب کی دلش را ربوده بود .   ریام یا. ضجه ه دیدلش به آسمان رس طاق
آغوش   ی بود ول دهیرا چش دنی دوست به آن دوست پر نیو از ا  یهمراه یبود . ب  دهیرا شن لیفام

 که ییشانه ها یآغوش مردانه برادرش . برا یبو یبرا دی کش یرا تجربه نکرده بود . دلش پر م یبرادر 
 .  دیبه آغوشش کش  عی. سر  شانیبودن و بودن ها  یاش ، برا یهمراه یلرزد بخاطرش . برا  یم

 پر شد .  شیها هیگر یزد و شهر از صدا  ضجه

 ریبر آورده شده بود و با به حرف آمدن ام  شیو امروز دعا  دیکش یآسمان ضجه م ن یهم ری شب ز هر
 . ختیفرو ر شیسقف آرزو ها

 . اون . دهی الله ... الله اونو خر ــ

 سرش را تکان داد و گفت :  شیها هیگر نیجداشد و ب  ریام از

 .  یو الله ام فقط تو داداشم  لی. من پسر آقا اسماع یشد وونهید ــ

 :  دیمردانه لرز شیانداخت و شانه ها ری سرش را ز 
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 الله ، اون ...  ــ

  ی.گرشا که حساب  اوردیبود را به زبان ب   دهیکه کمتر از دو ساعت شن یتلخ قتیتوانست حق  ینم  یحت
خورد .   یمردمک چشمانش مدام تکان م ادینگران شده بود به چشمانش نگاه کرد از استرس ز

 به زبان آورد .  ی سوالش را با خونسرد

 ؟! یاون چ ــ

شده   نیگزیجا ادی ز اریبس  یآن نفرت یو غمش خاموش شده بود و به جا یعطش دور   یکه کم حال
 بود گفت: 

 اونا در عوض پول ... ــ

رفت   یچشمش رژه م یکه در قبال پول انجام شده بود جلو  ییآمد و معاوضه ا یگاه اسم پول م هر
 شد .    یخود زبانش قفل م یبه خود

 گذاشت و گفت :  ریام یکه منتظر بود دو دستش را اطراف بازو  گرشا

 ؟! یدر عوض پول چ ــ

شد . بر جگرش آتش روشن شده بود و    یصدا از گوشه چشمش جار   یرا بست . اشکش ب  چشمانش
 تا منظورش را برساند:  دیرا کنار هم چ  یلرزان و خشک زده اش کلمات ینداشت . از لب ها یخاموش 

 . یپول ی غهی . ص ییا غهی؟! ص یپول یفهم ی. م ی. پول دنیرو خربا پول مادر   ــ

  یفقط م دیپارک به سمت مخالف دو یبهداشت  سیتار شد . از سرو  شیبرا  ایعقب رفت ، دن  عقب
 خواست برسد . 

زنگ گذاشت و با مشت و لگد به جان در زبان بسته   یو دستش را رو ستادیعمارت ا یدر ورود یجلو
 افتاد .

 زد و با لکنت زبان گفت :   دیلرز ی م  کیستریکه ه لیبه دست مشت شده آقا اسماع یچنگ خانم الله

 . دی فهم زوی ماه پشت ابر نموند . گرشا همه چ ــ
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خانم   دهی شد . حم   انیقاب در نما نیگرشا ب یخانم . چهره برزخ  دهیمحض باز شدن در توسط حم به
 و گفت :  دی محکم به صورتش کوب 

 شده ؟!  یاوا خاک بر سرم . آقا چ ــ

 .  دیکش ادیبه داخل رفت و با تمام توان حنجره اش فر یحرف  چیه یخشم و ب با

 مامان . ــ

لب   ریکرد . ز ختنیامانش شروع به ر یب یداد و اشک ها لیبه دست آقا اسماع  یفشار محکم الله
 گفت : 

 ره .  یکنم پسرم از دستم م یاالن چه غلط ایخدا ــ

الله خانم و آقا   دنیپا تند کرد . به محض د نمنیکه در دل داشت به سمت سالن نش یم و بغضخش با
. آهسته آهسته به سمت   ندینش  یکه به گل م یقیحرکت نداشت . همچون قا  ینا  شیپاها لیاسماع

 گل رفت .  

  یکه بغضش را خاموش نم یکه زالل بود . اشک ی. اشک ختیآن که پلک بزند از چشمانش اشک ر یب
 ُمرد .   هیبه ثان هی کرد . قدم به قدم ، ثان 

 فرود آمد .    لی الله خانم و آقا اسماع یپا یبغض روبرو با

 دور شاهد شکستن گرشا شد . یو از نقطه  وستی به جمعشان پ زی ن ریام

  یب یهوا متوقف شد . معجزه اشک ها یرو یبرد ول   لیلرزانش را به سمت دست آقا اسماع  دست
پر   ییدوا نکرد . با صدا نشیاز دل خون یو درد ختی. اشکش ر امدیبه چشم ن  یول  لیوقفه آقا اسماع

 از بغض و خش دار گفت : 

 بابا .   یقهرمانمو ازم گرفت ــ

 و رو به الله کرد .  د ینا نداشت . شانه اش مردانه لرز شیها زانو

 .  یسی مامان . مامان . تو که مامانم ن یکردنمو گرفت  یزندگ دیتوان و ام ــ
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 خانم با بغض گفت :  الله

 گرشا ، پسرم .  ــ

 بلند که کل عمارت را فرا گرفته بود گفت :  ییو با ضجه ها ستادیا

 . بسمه . یو خوردم داد یعمر نون و دروغ تو سفره ناهار و شامم گذاشت هیبسه .  ــ

 مردانه اش گفت :  یها  هیگر نیبلند ب  ییمکث کرد و با صدا یکم

 گرفتم ، قهرمان دروغگو .  ادی زویکنم ؟ من از تو همه چ یزندگ  یدیبابا من حاال به چه ام ــ

 .  دیکش ادیکرد برگشت و فر یم هیکه گر یدر حال تی زد و کالفه و با عصبان یدور  مین

 .  میزندگ یکنم ؟ قهرمان دروغگو یزندگ یچجور  گهیمن د ــ

 برداشت و گفت :  یو به سمتش قدم ستادیداد ا یکه سر م یبلند یخانم با هق هق ها  الله

 ... زمیعز یول ــ

 دو زانو فرود آمد و گفت :  نی زم یرو

 .  ی. بچه زور  یام . پول ی. بچه پول  تمیهو یمادرم ، ب یشما ها . من ب   نیقهرمانمو کشت ــ

و   دیاش کوب نهیپدر دستانش را به س یفته بود ب گ یکه به مان  یروز  یآور  ادیبه پدرش کرد و با  رو
 :   دیکش ادیفر

 شه منم . فقط من .   یرو سرش آوار م  یکه بدبخت  ی. منم . اون آدم یبابا نه مان تمیهو یمن ب ــ

که   یو در حال ستادیوجودش را گرفته بود . گرشا ا یبه لرزه افتاده بود و تشنج بد  لیآقا اسماع دستان
 کرد گفت :   یم هیبلند گر یبا صدا

همه خاطره   ن یکنم با ا یعمر خاطره نابود شد . من االن چه غلط هی.  نینابود کرد مویخاطرات بچگ ــ
 ؟!

 برداشت و گفت :  یخانم قدم الله
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 دم . یم حی بخدا توض ــ

 . دیکش ادی بلند فر یصدا با

 ؟   یمادر تقلب  یبد  حیتوض  ییخوا یم ویبسه . چ گهید ــ

 کرد وبا ضجه ادامه داد :مکث  یکم

تا اون زن خودش رو به شوهرت   یرو شل کرد سهی؟! چقدر سر ک دمیچقدر ارز ؟یدیمنو چند خر ــ
 ؟!  ارهی بفروشه و ازش واست بچه ب

انداخت . گرشا دست   ری سرش را ز یفرود آمد و از شرمندگ  هیبا گر  لیآقا اسماع  لچریخانم کنار و الله
 و گفت :  دیاشکش کش یرو یمحکم 

تو عمرتون هر بار به   گهیکنم د یم  ی.کار  تیشکا یرم پا  یخانم م  هیحور یمن پا به پا یدون یم ــ
 . د یمرگ کن یهزار بار آرزو دیکارتون فکر کن

 و گفت :  دیچسب شی به سمت در راه افتادند . الله خانم ملتمسانه به پا ریام همراه

 .  یکنم تو بر  یپسرم تو رو خدا نرو . تو رو خدا .من دق م ــ

 مجنون وار زد و گفت :  ییا قهقه

 ؟! ی مادر تقلب یکن یدق م یکه پول واسه مادرم داد نینکنه بخاطر ا ــ

 . دی کش ادی بلند فر یبه پدرش کرد و با صدا رو

 وقت .  چیخان . ه  لیبخشمت اسماع  یوقت نم  چیه ــ

چشمش را تار کرده بود   یکه جلو  شیکرد به اشک ها یو سع  دیکش رونی را از چنگ الله خانم ب شیپا
امان الله خانم کل عمارت را پر کرده   یب یضجه ها یندهد . به سمت در راه افتاد . صدا زش ی اجازه ر
 زد و گفت :  یدور  میو ن ستادیبود . ا

 مونده . بمی تو ج نتونیماش دی. کل یراست ــ

 را به سمت الله خانم پرت کرد و گفت :   نشیاش م دیکل
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 هیکه با پول  یخوام . آدم  یرو نم  یخر  یساعته م هی  ییا غهیبچه و زن ص ی د یکه م یمن پول ــ
 خوام .  یبچه رو از مادرش جدا کنه نم

 . دیکش  ادیمکث کرد و فر یکم

 خوام .  ینم ــ

 .  دیکش  ادیفر شیها ه یگر نیو ب ستادیا الله

  یاز دست بدم نم  لویخواستم اسماع یگفتن بدبخت و اجاق کور . نم  یگفتن نازا . م یهمه بهم م ــ
دار  هیسرما  یبودم . تک دختر بزرگتر  یبشم . من الله افتخار  کش ی شر ییا گهیخواستم با کس د

 . یدار  بیحق نداشت بهم بگه ع یکس  چیتهران ه

 آورد گفت :  یدر م  را و پس از آن کت مارکش را شی که پالتو یحال  در

که  یزن  هیاونم از  یساعت هی غهیبچه ص  یو در به در بودم ول  ریخونواده فق  هیکردم تو  یدعا م ــ
 منو نباشم .  دیکه با ثروت هنگفتم خر   یخودشو فروخت و زن

که بر   یور یدر آورد و پس از آن پل  زی و دم نزد . گرشا کفشش را ن ستادیهاج و واج کنار گرشا ا مهران
 تن داشت . همه را به سمت الله خانم هل داد و گفت : 

  یبهم م تونمیلیکه بودم . حالم از اسم فام یپدر و مادر . همون یب  میتیبچه   هی نیصفر صفرم ع  ــ
 خوره . 

 چیکه از ه  یدر حال  لی راه افتاد . مهران با توجه به حال زار الله خانم و آقا اسماع یسمت در خروج  به
 و گفت :  دیگرشا را چسب  یخبر نداشت بازو  ایکدام از قضا

 ؟! هیحرفا چ   نیداداش کجا ؟! ا ــ

 به دست مهران کرد و گفت :  زی ت ینگاه  گرشا

.   ارهیخرن واسشون بچه ب یم یی ا غهیدن و  زن ص  یکه پول م  یبهتره از عمو و زن عموت بپرس  ــ
 کنن . یبچه رو از خودشون دور م   یکیبعد اون 

 مهران شل شد و رو به الله خانم متعجب گفت :  دست
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 گه زن عمو ؟!  یم یگه ؟! چ یم یگرشا چ  ــ

 یبرهنه در آن هوا  یبا پا  ریرفت و قدم به قدم همراه ام رون ی جوابش را داد . گرشا ب هیخانم با گر الله
هارد   یی بود . گو یخال   یبودند راه افتاد . خال از باران شده سی که هر دو خ یدر حال  یسرد باران

 بر مغزش نصب شده .  دیجد  یندوز یضربه خورده و و سکشید

کنارشان گوششان را کر کرده بود . مهران طاقتش تمام شد    ینیزد . بوق ممتد ماش  یزار قدم م   یحال با
 و دست گرشا را گرفت و گفت :  دیشدن به سمتشان دو ادهی و بعد از پ

 باال .  ا یب یشد  سیپسر خ  ــ

 به چشمان مهران کرد و گفت :  قیعم  یبا بغض ینگاه  گرشا

 ما هم گند زدن . یبه خاطره ها هیانصاف یب  یلیخ ــ

 دو طرف صورت گرشا را گرفت و سرش را تکان داد و گفت :  مهران

 .  یقمی. رف یمن یپسر عمو  افتهی ب  یق. هر اتفا یبر  ای دن یپسر . هر جا  ایبه خودت ب ــ

 دست مهران گذاشت و از خودش باز کرد و گفت :   نیدستانش را ب  گرشا

 مهران . ُمردم .  دیخوب خوبا رو در آوردن . دلم پوس یکردن و ادا یرل باز   نیولش کن ا ــ

 کرد و ملتمسانه گفت :  ری نکرد رو به ام دایبا گرشا پ  ییراه چاره ا مهران

خوره    یسر و وضعشو ! بخدا سرما م نی؟ بب نیبا هم داداش یدیتو رو به خدات مگه االن نفم ــ
 مدت شمشک تا اوضاع آروم شه . هی میبر نیی ایب

 خوبش کرد و گفت :  یروز ها قیخش دار رو به رف یصدا با

  یگرده پس الک  یبر نم یگرده حاال تو خودتم جر بد یاون روزا که رفته بر نم گهیوقت د چیه نی بب ــ
 تالش نکن . 

 مهربانانه گفت :  یدوخت و او باالجبار رو به گرشا کرد و با لحن  ری نگاه ملتمسانه اش را به ام مهران

 .  یخور  یگه . االن سرما م یگرشا ، داداش راست م ــ



 را سرد بنوش   تییچا

522 
 

 تکان داد و گفت :  یبه چشمانش نگاه کرد و سر  قیعم

 وقته سرما خورده قلبم .  یلیخ ــ

 برد و گفت :  نیو کشان کشان به سمت ماش  دیرا باز کرد و دست گرشا را کش  نیدر ماش مهران

 که شما حالتون خوبه .  ییهرجا میر ی. م میر   یاصال شمشک نم ــ

 شد رو به مهران کرد و گفت :  یکه سوار م یدر حال گرشا

 که من بگم ؟!  ییهر جا ــ

 گفت :  مصمم

 . ی که تو بگ  ییهر جا ــ

 گفت :  یحس چیه یب

 .  هیبرو خونه حور ــ

 سرش را چپ و راست کرد و گفت :  مهران

 . دیشما دوتا داغون یتو رو خدا امروز نه . به حد کاف  ــ

 :  دیغر

 مهران .  ــ

کند   یرفت تا وقت کش ابانیبه آن خ ابانیخ  نیاز ا یغر غر کنان پشت فرمان نشست و کم  مهران
 روبرو شد .  ر یمخالفت امبا  یول

. گرشا با همان سر و   ستادیخانه محقرش در جنوب شهر ا  یروبرو هیکردن آدرس حور دایاز پ بعد
و   ریکه از ام یمشترک یان ا ی مدارک و تست د یتمام ری شد و از دست ام ادهی پ ختهیوضع بهم ر

 خودش گرفته شده بود را گرفت و به سمت در خانه قدم برداشت .  

 قدم   نیاول
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 داد .   یخون و غم م یکه صدا ییگلوله ها کیشل یقدم  و صدا نیدوم

 قلبش گذاشت و با بغض گفت :  یدست رو هیحور

 قلبم . ــ

ن از شوک در  و مهرا ر ینقش بست . ام شی و بدن غوطه ور در خون گرشا روبرو  دیپر رونیخانه ب  از
 .  دندیآمدند و به سمتش دو 

 نیزم  یرو ختیر  یصدا اشک م  یکه ب  یبا بهت به تن پر از خون گرشا نگاه کرد و در حال هیحور
 کنارش فرود آمد . 

 گفت :  هیو با گر دیگرشا را به آغوش کش عیسر مهران

 . چرا ؟! یداداش . داداش ــ

  دیدو یفرع ابانی کرده و آن فرد به سمت خ  کیرا شل  ریبود که ت  ینبود . با دو به دنبال فرد یول  ریام
سرش   یپخش شد . آهسته و آهسته قدم به قدم جلو آمد . باال نیزم  یرو یبلند تصادف یکه با صدا

 . ستادیا

 خم شد و در گوشش گفت :  ریباز فرهاد بسته شد . ام چشمان

 شم مطمئن باش .  یقاتلت م خودم  یاگه نمرده باش ــ

 . دیکش ادی فر هیضربان گرشا را گرفت و رو به حور مهران

 شه .  یقسم برو زنگ بزن اورژانس . داره تلف م نتی.ــ تو رو به د

  یجواب  یکرد . غرق در خون بود ول  ی که دستش بود را نگاه یبا سرفه چشمش را باز کرد . کاغذ  گرشا
 شد .   یم  دهید یب که در آن حک شده بود هنوز به خو

کم آمده بود .  شانیزدن کردند . صدا ادی و مهران همزمان شروع به فر هیرا بست . حور  چشمانش
 اتفاق افتاده بود زار زد .  شیکه امروز برا یمهران سر گرشا را به خودش فشار داد و به حال
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 ی؟ پسر عمو تروخدا نرو .تو جاذبه  میباش یقو دیبا یگفت ینم شهیداداشم تو رو خدا نرو . مگه هم ــ
کنه ؟ داش  یحسود یبه ک گهیمهران د ی. اگه بر  یتنهام بذار  دینبا ی. تو همراهم یقم ی. تو رف  یمن

 مچ بندازه ؟! یبا ک گهیمهرانت د

 گفت :  یف یضع یو با صدا دیخند زی ر زی چشمانش را باز کرد و ر گرشا

 بد قواره .  ناسوری دا یر  یو رو نروم م دهن نی، ببند ا یزد یحرف م یادیز شهیهم ــ

 گفت :  جانیشدن گرشا ذوق زده شده بود با ه  داریب از

 رسه .  ی نفس بکش ، االن آمبوالنس م ــ

 مردم . یکه م  دمیکش یکرد( اگه نفس نم یطوالن ی)سرفه ها  یروان ــ

 پروراند گفت :  ی که در گلو م یبغض  با

 مزه نباش خوب .  یب یداداش ــ

 و گفت :  دیرا به صورت مهران که پر بود از اشک کش نشیخون دستان

 . ی . تپل مپل یگفتم پنگوئن ، پنگول یبهت م ــ

که نفس نفس   یاز اشک در حال  ییحاله ا  نیو ملتمسانه ب  دیباالتر کش یبا ضجه سرش را کم مهران
 زد گفت :  یم

 مبوالنس برسه . ، االنه که آ اریتو رو جون من دووم ب ــ

 ممتد گفت :  ییو با سرفه ا دیخند

 آمغوالنس .  یگفت  یبه آمبوالنس م ادتهی...  یخنگم بود ــ

 ضجه زنان سر گرشا را به شانه اش چسباند و گفت :  مهران

 .  اری مرگ مهران دووم ب  ــ
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  زیهم رفت . بعد از رفتن آمبوالنس که مهران ن یو چشمان گرشا رو دیموقع آمبوالنس رس همان
 نشد .  یتا به آن برسد ول  دیدو ی پشت سر آمبوالنس م  ری همراهش بود . ام

 شد .   یم دهید انشانیگر یبه وضوح در چهره ها یبودند نگران ستادهیدر اتاق عمل ا یسه روبرو هر

 

 *** 

 

و به آغوش گرفته   دیکش یگرشا را بو م یکه پالتو ینشسته بود و در حال لیخانم کنار آقا اسماع  الله
 به او کرد و گفت :  یبود نگاه

،   لیسوزم اسماع ی.دارم م  ادینم  گهی. د رهیگ یم  شیپسرم . دلم از صبح تاحاال داره آت ادینم گهید ــ
 خواد بره . یسوزه دلم . پسرم م  یم

  اری اخت یزنگ تلفن عمارت به صدا در آمد . الله خانم ب یکرد ، صدا  یم هیگر شی پا به پا لی اسماع آقا
 خش دارش گفت :  ی. وصل کرد و با صدا دیبه سمتش دو

 بله ؟! ــ

 کرد با ضجه گفت :  یدستش بود م  یکه نگاه به خون گرشا که رو ی در حال مهران

 زن عمو .  ــ

 مبل کنار تلفن وا رفت و گفت :  یرو

 شده ؟!  یز یمهران ؟ چ یکن  یم هیها گرچرا مثل مادر مرده   ــ

 .  مارستانیب  ایزن عمو پاشو ب  ــ

 را باال برد :   شیزد تن صدا یموج م شیدر صدا ینگران

 شده مهران ؟ گرشا ! یگم چ یم ــ
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بلند   ی. با صدا دیرس  یمهران به گوش م یهمه و ضجه ها ی. صدا اوردی توانست به زبان ب ینم  یحت
 .  دیکش ادیفر

 شده .  شیزیچ هی پسرم گرشا گرشا ،  ــ

 با لکنت زبان گفت :   لی. آقا اسماع دیالله خانم به سمت سالن دو یها غیج  دنیخانم با شن دهیحم

 عـ.....گرشا .  ــ

  یتلفن را گرفت و با نگران عیخانم سر دهیزد . حم یبلند ضجه م یرا دستش گرفته بود و با صدا  تلفن
 گفت : 

 الو ! الو !  ــ

 . د یچی پ  یدر گوش دیکش  یاش را باال م ینیخش دار مهران که ب یصدا

 امام . مارستانیخانم زن عمو رو بفرست ب دهیحم ــ

 خط انداخته بود گفت :  دش یتپل و سف یکه اشک بر گونه ها یحال  در

 شده ؟!  یدلم ، آقامون چ زی آقا مهران ، عز ــ

 گفت :  فیضع ییصدا با

 خورده .   ریت ــ

به خودش آمد و تلفن را گذاشت .   دیچی که داخل گوشش پ یبوق ممتد یخانم بعد از صدا دهیحم
 . دیکش ادی زد و فر یچنگ ش یو به بازو ستادیالله خانم ا

 .  رمیم ینشده . من م شیزینشده . تو رو خدا بگو چ شی زی نشده ، بگو گرشا چ شی زیبگو پسرم چ  ــ

 دیبود دو ستادهیا الیاز و رونیشرکت که ب یاننده خصوص زور حصار دستانش را باز کرد و به سمت ر به
 و هن هن کنان گفت : 

 امام . مارستانیخانم رو ببر ب ــ
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 نشست .    نیو عقب ماش دیتلفن همراه ببرد به سمت راننده دو ای فیآن که ک یب  عیخانم سر الله

خواسته اش  دیو به زور باال آوردشان تا شا دیلرز ی. دستانش م ختیاز ته دلش اشک ر لی اسماع آقا
خانم به محض برگشتن به سالن   دهیگرشا برود . حم شی کند و همراه همسرش پ انی را بتواند ب

ل و  یآقا اسماع یاشک ها دنیشد . به سمتش پا تند کرد و با د لی مردانه آقا اسماع یمتوجه ضجه ها
زانو زد و   شیپا ی. جلو دیبه سمتش دو یتکه به زور پنج سانت باال آمده بود با شگف یدست

 ملتمسانه گفت : 

 . دیآقا بزرگ تو رو خدا آروم باش  ــ

کرد  ستادنشیدر گلو دارد از پشت سرش آمد و وادار به ا یابر  یمش رجب که معلوم بود هوا یصدا
 خانم کرد گفت :   دهیکه به حم یسر سر  ی. با نگاه

 اورد ؟! یم گرشا رو مکرد ؟ چرا اسم پسر  یم هیخانم چرا گر ــ

 انداخت .  ری و سرش را ز دیاش لرز چانه

 خورده . ری آقا ت ــ

افتاد . ضربان قلبش شدت گرفته بود و لرزش تمام بدنش را گرفته بود   لچریو یرو   لیآقا اسماع  دست
 گفت :  ادیداد با فر یکه شانه اش را ماساژ م  یو در حال دیبه سمتش دو  ی. مش رجب با نگران

 زنگ بزن آمبوالنس .  دهیحم ــ

 توانست غم فرزندش را قبول کند . ی ، نم دیلرز یتمام توان وجودش م با

 چشمانش را بست .   لیبوالنس آقا اسماع آم دنیاز رس قبل

 

 *** 
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خانم ضجه زنان در آغوش مش رجب    دهیفوت را دستشان گرفتند . حم یآمبوالنس برگه ها نیمسئول
داد .  زشیاجازه ر شیاش را در دست گرفت و به اشک ها یبود . مش رجب کاله مشک ستادهیا

 آمد .  رونی شده بود از عمارت احتشام ب  دهیکش  لیبدن آقا اسماع یکه رو دیسف ییبرانکارد با پارچه ا

بود . لحظه به آغوش گرفتن گرشا بعد از   دهیاش کش  یزندگ یکه برا یکه داشت ، زحمت ییها یخوش
تلخ گرفت و   یجانش از عمارت رنگ یب  کریهفت سال بچه دار نشدنشان .همه و همه همراه رفتن پ 

 .  ختی فرو ر

 رفت    دیبا یگاه

   یاز آن همه دلبستگ دیپر کش دیبا یگاه

 اوج گرفت... دیبا یگاه

 

 

 *** 

 

 یبه سخت  یتر آمد . بعد از سه شوک متوال نیی و پا نیی گرشا رو به اتمام بود . ضربان قلبش پا عمل
  رونیقلب گرشا که از آن دو گلوله ب کیبانداژ دور پهلو و نزد دنیچی بازگشت . دکتر بعد از پ ایبه دن

 سالن انتظار رفت .  آمده بود به سمت 

 صورتش کنار زد و گفت :  ی. دکتر ماسک سبز رنگ را از رو دندیو الله خانم به سمت دکتر دو ریام

 گهی. اگه تا چهل و هشت ساعت د میبود ، سه تا گلوله از بدنشون خارج کرد زی آم تی عمل موفق ــ
کشه و  یانتظارشون رو م نیسنگ  یکما ری گرده وال غ یبه حالت نرمال بر م تشونیوضع انی بهوش ب

 رسه. یاحتمال زنده موندنشون به ده درصد م

 تر رفت و گفت :  کیخانم ضجه زنان نزد الله

 ؟!  ادیدکتر بهوش م ــ
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 .  یشکل نیا یضایمر  انیمعموال بهوش م ــ

جان رو به الله   یب  یو لبخند ستادینشستند . مهران ا شانیها یصندل یراحت رو یال یبا خ یهمگ
 خانم زد و گفت : 

 ؟!  یای. شما نم  ارم ی درش ب یهم نگران شده . برم از نگران  ی. کل دهیالبد عمو فهم ــ

 .  امینه نم ــ

 

 *** 

 

 یاعالم فوت به راننده دوم بدهد صدا یتا برا دیچ یرا کنار هم م لی زد و مدارک آقا اسماع یم ضجه
د . به سمت در قدم برداشت . در را باز کرد وبا چهره  زنگ در عمارت احتشام توجهش را جلب کر

 به خون نشسته به خودش اجازه داد تا ضجه بزند .    یخسته مهران با لباس

 مهربانانه به سمتش قدم برداشت و گفت :  مهران

 .  ادیبهوش ب  گهیساعت د 48تا  میدعا کن  دی. با هیقو یلیشه . اون خ یگرشا خوب م ــ

 زد . مهران با خود گفت :  یکماکان ضجه م یدر کنار رفت ول  یجلو از

 مونده . گهید یایدن هیکه تو  نیبابا مثل ا یا ــ

 نشست .    نیزم یرو شیعمو  یچرخدار خال یصندل  دنیراه افتاد و با د نمنیسمت سالن نش به

 به سمت مهران گرفت و گفت :  هیکه مدارک در آن بود را با گر یفی خانم ک دهیحم

 داره . ازین  مارستانیپسرم ب ــ

 زد .  ادیو فر ستادیا

 عمو کجاست ؟!  ــ
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  ییو صدا ه یبا گر  نباریدر سکوت نگاهش کرد . سوالش را ا انی گر یکج و چشم  یخانم با گردن دهیحم
 .  دیبلندتر پرس 

 کجاست ؟! لمیعمو اسماع  ــ

را نداشت ، با گوش    دنشیشن  یگاه آمادگ چیرا که ه  یشد کلمات یم دهیکه به زور شن  ییصدا از
 . دیشن  شیها

 فوت کردند . لی آقا اسماع ــ

 افتاد و هزار بار در سرش صدا زد .  نیزم یکه دستش بود رو یف یک

 .  دیکش یم ادیکرد . پشت سر هم فر یبود که باورش نم  یتلخ یشوخ شی عمو فوت

و   کیحال زار مهران نزد دنیشد . با د انیاعمارت باز شد و چهره خسته الله خانم در قالب در نم  در
دورش را زد و با   می. با استرس ن ندیهمسرش را بب  یخال یبود تا جا یدور کاف  میتر رفت . ن کینزد

 نشست .   نی زم یبا لرزش پا و دستش به طور همزمان رو  لیآقا اسماع یخال  یجا دنید

 نداشت .   یتمام یو بدبخت بال

 خوب نبود . چیحال زنده ها خوب نبود ، ه  الیخ ی که رفته بود را ب ییاو

 

 *** 

 

و   دیپاک کردن بود ، دست به صورت چروک نشسته مادرش کش یخانم مشغول سبز  هیکنار فخر ایمان
 زمزمه کرد . 

 .  یخداروشکر خوب ــ

 .  وستیآمد و به جمعشان پ  رونیاز اتاقش ب  یمان
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کرد   یخانم نگاه  هیزد و به چشمان منتظره فخر  یزنگ تلفنش سکوت خانه را شکست . لبخند یصدا
 و گفت : 

 .  رونیب می مهرانه البد قراره بر ــ

 را وصل کرد و با لبخند گفت :   تلفن

 بود.  رتی پسر ذکر خ ــ

 زد .  ادی، نگران فر چیه گریآمد و د  یهق و هق ضجه از آن سمت تلفن م  یصدا

 ؟! ییشده ؟ کجا   یپسر چ ــ

 نفس زنان از سالن عمارت فاصله گرفت و گفت :  نفس

 گرشا بدبخت شد .  ی، مان  یمان ــ

 بود وا رفت و با لکنت زبان گفت :   کشی که نزد ییکاناپه ا یرو

 شده ؟!  یگرشا ... چ ــ

خورد . قلبش   یدر گوشه چشمش تلو تلو م  ی. اشک ستادیا یرا رها کرد و با نگران  یدسته سبز  ایمان
گذاشته و با تمام   شی بغض گلو خی را ب  شی پا لی عزرائ ییفشرده شده بود و زبانش بند آمده بود . گو

 فشارد .   یتوان م

 داره .  ازین  یلی. خ  یداره مان ازیبهت ن   یلیخ ــ

 .  دیکش ادی تمام شد و با تمام توان فر طاقتش

 شده ؟! یگرشا چ  ــ

 خورده ...   ریاون ... اون ت ــ

 گفت :  یهجوم برد و با نگران  نشیماش چییو به سمت سو  ستادیا

 بخوره ؟! ری ؟ چرا ت یچ ــ
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 . خته یامام ، خونه اشون بهم ر مارستانیبرو ب ــ

 گفت :  یو با نگران ستادیا

 دونن ؟!  ی؟ م  یچ  لیالله و اسماع ــ

 فت و گفت : سرد عمارت نشست و سرش را در دستش گر یها کی سرام یزنان رو ضجه

 ... لی آقا اسماع ــ

فرود آمد و   واریرا پر کرده بود کنار د شیکه گونه ها ینداشت با اشک  ستادنی تحمل ا گریکه د یمان
 گفت : 

 ؟!  یچ لی آقا اسماع ــ

 گفت :  دهیبر دهیکرد و بر هیگر یبلند یصدا با

 فوت کرد .  ــ

خوبش به خطر افتاده بود و  یروز ها  قی. رف دیمردانه لرز شیرا از خودش دور کرد ، شانه ها  تلفن
 کیبه   کیکه با او داشت  یخاطرات  کیبه  کیاش را از دست داده بود .  یفرد زندگ نیتر  زیعز

 رفت .   یچشمانش رژه م یجلو  لیآقا اسماع یها تیعصبان 

 .  دیکش رونشی د بخانم ، از خو هیفخر هیمملو از گر ییصدا

 شده پسر ؟! یچ ــ

 خواهرش و مادرش نگاه کرد .  ایبه مان انی گر یچشمان  با

 .  مارستانهیخورده تو ب   ری، ت مهیگرشا وضعش وخ ــ

 کرد و گفت :  ینیخانم ه هیفخر

 ؟! یاوا خاک عالم به سرم . پدر مادرش چ  ــ

 گفت :  یاپی پ یها هیگر با
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 فوت کرده .  لیمهران گفت آقا اسماع ــ

  یبه سمت چادر مشک  ای و مان ستادی ا یداد . مان  زشیاجازه ر شیمبل وا رفت و به اشک ها یرو  ایمان
 گفت :  عیاش خم شد و سر

 .  امیمنم م ــ

 را به زبان آورد .  دیغلت یکه در ذهنش م  یکرد . سوال یخانم با تعجب نگاه م هیفخر

 رم تو کجا ؟!  یمن نم ــ

 هم فشرد و گفت :  یرا رو  چشمانش

 تونم کنارش باشم . یوقت نم  چیاگه االن نرم ه ــ

 

 *** 

 

بود . فردا صبح ساعت ده همسرش به   ستادهیا ویس یدر آ یشکسته روبرو یو صورت یمشک یلباس با
داد .   ادی بود راه رفتن را دهیتخت خواب یکه رو یکه عاشقانه به پسر  یشد . کس یخاک سپرده م

  ختیر یکه از چشمانش م ی و اشک  نیغمگ ییبا چهره ا  ایگذاشت . مان  ویس یآ  شهیدستش را به ش
 .  دید یبود و شکستن خانواده احتشام را م ستادهیآن سو تر ا

 .  دیکنار هم چ  یکلمات  فشیضع یو بم صدا ری خانم از ز الله

 ؟  یش یگرشا پدرت رفت . قهرمانمون رفت . پا نم  ــ

 . دیکش ادیصورتش را پر کرده بود با ضجه فر اشک

بابا دردم اومد  یآ یبگ  ییخوا ینرو ؟ نم   یپشت سرشو بگ یبدو ییخوا یپاشو ... پدرت رفته . نم ــ
کرد   یزخم  ی و کپسرم هالناسیا یکه آها  زهی زخمت رو با نوازش خوب کنه ؟! همه جا رو بهم بر  یتا جا

 . پاشو .    دهی، قهرمانت خواب دهی ؟! گرشا پاشو بابا خواب
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. گرشا فقط امروز را فرصت داشت   دندیدو دیکش یم  ادیکه فر یی ها به سمت صاحب صدا پرستار
برود . دستان الله را گرفته بودند تا خود   نیسنگ یشود . اصال دوست نداشت پسرش به کما داریب

 غمناکش دل آسمان را درد آورده بود .   یه هانال ینکند . صدا یزن

.   دندیپرستار ودکتر به سمت اتاق گرشا دو ینگذشته بود که تعداد قهیاز دق یدر فرود آمد . پاس  کنار
مشخص   وی س یداخل اتاق آ یز یشد و حال چ  دهیکه کر کره مانند بود کش یی. پرده ا ستادیا یبا نگران 
 نبود .  

  یقدم  ای. مان دیکش یم ادی اسم گرشا را فر یقرار  یو با ب  دیدو یسمت به آن سمت م نیخانم از ا الله
  یبرا یگر ید زانشیعز یبرا  یکی زدند .  ی. هردو زار م   دیبرداشت و تن خسته اش را به آغوش کش

 . سمت گوش الله خانم گفت :  شانشیقلب پر

. اگه  رمی م یدارم م  دهیو االن که اون تو خواب دمشی . ند دمیاز من بود . من گرشا رو ند ریتقص ــ
 شد .   ینم نجوریبودمش ا دهید

بار بود که آنقدر   نیشد . اول  رهیخ  ایاز اشک به چشمان غرق در اشک مان  ییحاله ا نیاز ب الله
اش چه   یدختر نسبت به پسر ناتن  نیکه به دلش نشسته بود عشق ا ی. در آن داغ دید یم نشیغمگ
 بلند گفت :  یشد ! پسش زد و با صدا ی دردش م یبرا ییدوا

 ؟  ینی ب  یتخت افتاده م ی. حاال که اون تو رو یدیاون روز که گرشا ملتمسانه گفت عاشقته ند  ــ

 پزشک معالج از مشاجره نجاتشان داد . یصدا

 خانم احتشام .  ــ

 محزون گفت :  ییزد و با چهره ا یدور  مین

 بله ؟! ــ

 گم گرشا آقا بهوش اومدن .  یم کی تبر ــ

و  دیکه سرش داد کش یکه پدر  دی . حال چجور به او بگو  دیشن  یبود که م یخبر تلخ  نیتر  نیریش نیا
 بخشد فوت کرده ؟! سوالش را دکتر جواب داد . یگفت او را نم 
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  یلیکه خ  یکیو وداع الزمه به  یفردا واسه خاکسپار  دیدون یو اگه م دیبهش نگ دیتون  یتا م ــ
 . یز ی چ یهمسر  یخبرو بهش بده . دوست نی ا نیبگ زهی واسش عز

 لب گفت :   ریفرود آمد و ز یصندل   یاز کنار الله خانم رفت . رو یوقت

 بهش بگه ؟!  یحاال ک ــ

 برداشت و گفت :  ی قدم ایمان

.  میدار یمشترک یجاها هیدونم هنوز ما با هم  یده . م یدونم به حرفم گوش م  یگم . م یمن م ــ
 تنهاش بذارم .  گهیتونم د ینم

 کرد و گفت :  زیو چشمانش را ر ستادیا

ذارم بهش    ی. من نم یکن یخوب خودت رو لوس م  ستین  ی. حاال که کس ایمان  یحی وق  یلیخ ــ
 .  یعشقشو ندار  اقتی . تو ل ی بش کینزد

 گفت :  عیسر یلیخ

 .  یمادر اون شدنو داشته باش اقتیخبر دارم . فکر نکن تو هم ل ریاز همه چ ــ

جانش ، سو سو زدن مردمک    یاش و چشمان ب  دهیاجازه گرفتن وارد اتاق گرشا شد . رنگ پر  یب و
 . ندی ها باعث شده بود تا مهرش بر دل بنش  نیمردانه اش همه ا رتی، غ دنشان یدزدچشمش و 

 

 *** 

 

خواست ؟ دستانش را در هم قالب   یچه از خدا م نیبود عشقش بود بهتر از ا دهیکه د ینفر  نیاول
نکند .   یکه بر سر داشت و خانم ترش کرده بود نگاه یمشک  یکرد به او که حال با چادر  یکرد و سع

  منکرد . با خودش گفت که  یم ر یابر ها س  یرو ی. از خوشحال  ختیدلش فرو ر شی قدم ها یبا صدا
 یم دنمیاست . هنوز به د میزندگ یرو  نیتر نیری چقدر خوشبختم که او با آن همه اتفاق تلخ هنوز ش

 .  دیآ
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. اگر اوج  زدیر  یاشک م میه شد و در دل ادامه داد : و براذوق زد نشیچشمان اشک  دنید با
 ؟!  ستیپس چ ستین  یخوشبخت

 اش را جمع کرد و گفت :  یو چادر مشک  ستادیکنارش ا ایمان

 سالم . ــ

دام عشق به چشمش  یرا از ترس گرفتار  شینشست . چشمان ترسو یبه دل م  شیصدا هنوز
 اش کند . ییتا مبادا سوز عشق باز هوا نداختین

 سالم . ــ

 راستش من ... ــ

  یکلمات م   انی کند . از ب انیاش نشسته را ب یکه بر زندگ یدانست که چجور غم  ینم  دنشیبا د  ایمان
 .  دیترس

که همان بار اول عاشقش کرده بود چشم  یجرئت نگاه کردنش را به خود داد و به آن چشمان باالخره
 زدند .   ینگاه ها بودند که حرف م نیرفت . ا شانیدوخت . رشته کالم از سمت هردو

 کنار تخت نشست و گفت :  یصندل یرو

 بهتون بگم .  و یزیچ هیمن اومدم  ــ

نشست .   یبه دل م یبودن و صحبت کردنش هرچه لفظ قلم بود ول نی را کج کرد . هم   سرش
 زد و گفت :  قیعم یدلبخن

 که نشنوه ؟! هیشما بگو ک  ــ

  ینشست ول  یکه درد بر بدنش م  نیگرشا را صد برابر کرد . با ا یو نگران ختیاز چشمانش ر اشک
 تخت نشست و با بغض گفت :  یصاف رو

 شده ؟! یچ  ایمان ــ

 وبه سمت در رفت و گفت :  ستادیا
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 تونم . یمن نم ــ

 . دیکش ادیاز تخت دراز کرد و فر یرا به سخت  شیپاها

 ؟  یر   یم ی؟! کجا دار  یتون  ینم ویچ ــ

 به گرشا کرد و باز به سمتش برگشت و گفت :  ینگاه می. ن  دیدر رس  رهیدستگ یرو دستش

 .   ستیشه .شما حالتون خوب ن ی؟ االن حالتون بد م نیشه درست بخواب یم ــ

 زد و گفت :  یکرد . لبخند یحالش را خوب م  ی، آن مهربان ک یفاصله نزد آن

 ؟!  ینگرانم ــ

 کرد .  یگرشا منتظر به چشمانش نگاه م  یول دی چشمانش را دزد ایمان

را حفظ کند . هرچند   شی ایاش ح یبه روسر  یدست  دنیکرد با کش یفاصله گرفت . سع یکم ایمان
 . لبش را تر کرد و گفت :  د یکوب یقلبش محکم م

 ؟!  یز ی؟! بهم نر یخونسرد باش  یکه قراره بشنو یز یبعد از چ ید یقول م ــ

 گفت :  ینگران  با

 ؟! یچ ــ

 اول قول . ــ

شد . چشمانش را   یم شتریکه بر بدنش بود لحظه به لحظه ب یتخت گذاشت . درد یرا رو دستانش
 هم فشرد و گفت :  یرو

 قول.  یول زهیر  یبهمم م یچ یدون  یکه م یشناس  یاونقدر من رو خوب م ــ

از   یشد ول  یرا اشک چشمش را هرچند که نم شیکرد بغض صدا یهم فشرد و سع یرا رو چشمش
 گرشا پنهان کند . 

 .  لی آقا اسماع ــ
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 زد و گفت :  زی تمسخر آم یسرش آمده لبخند ییخاطره آن که چه بال یآور  ادی با

 خوب ؟! ــ

 فوت کردن . یخورد ری که شما ت یروز  شونیا ــ

سوخت ، از درون به آتش   یاز درون م یز ی. چ ختی. اشکش ر دی، قلبش لرز  دیبند وجودش لرز بند
  یجفا را در حقش کرده بود ول  نیکه بدتر نیبخشد با ا یکه گفته بود او را نم  نینشسته بود . با ا

از  ش بیآغوشش را به رو ای که بخاطر مان یکه حرصش داد . آن شب ییآتش گرفته بود . تمام روز ها
 ادی توانست فر ینم  ختیر یصدا اشک م  یچشمانش رد شدند . فقط ب یکرد . همه و همه از جلو

 سوزاند . یکه بر تنش بود زخم قلبش او را م یاز سوزش زخم شیبزند . ب 

 

 *** 

 

توانست    یتوانست بگذرد . نم ی شد . نم  انیشده الله خانم در قاب در نما  ریاتاق باز شد و چهره پ در
. الله خانم به   د یطلب یداغ فقط آغوش مادرانه اش را م نیتوانست نخواهد . او در ا ی. نم ندینب

مادرش    ودو از نب  دیکش یکردند . بو م یم هیو محکم به آغوشش گرفت . هردو گر دیسمتش پر کش 
  لچری. حال وباشد  لی باشد . باز همان آقا اسماع یخواست همه اش باز  یبود . دلش م دهیترس زین

 اش گفت :  هیگر نیشد ب  یم دهیکه به زور شن ییباشد . الله خانم با صدا یباشد ول  نینش

 قهرمانت رفت .  ــ

را بر سرش   شیبود که همه نداشته ها ینداشتن  نینداشت . داغ پدر سخت تر یسوخت و تمام یم
 .   دیکوب یم

 و گفت :  دیآمد ودستش را به اشکش کش رونی آغوش الله خانم ب از

 ندارم .  دوی درد جد هیتحمل  گهیتوان ندارم . د گهید ــ

 دستانش گرفت و ملتمسانه گفت :  نیخانم قاب صورتش را ب الله
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 تو رو خدا ، جان الله به حرفم گوش کن .  ــ

خورده بود از  که یکه از او داشت زخم  یغم یاز خود دور کرد ول یرا گرفت و با مهربان دستانش
 و گفت :  ستادیا یرفت . به سخت  یخاطرش نم

 دم فردا برم .  ی؟! قول م ید یخونه ات الله خانم اجازه م امی امشبو ب هیخوام فقط  یم ــ

زود بود . دکتر داخل اتاق   شیبرا مارستانیرفتن از ب   یاز برگشتن پسرش ذوق کرده بود ول یحساب 
 گفت :  یی رش رومعترضانه و با ت  ستادنشیآمد و از ا

 یواستاد ی. االن به راحت ییای تا بهوش ب ی. جون به سرمون کرد یعجله دار  یل یپسر جون انگار خ  ــ
 .  یاون که به دردت محل بد یب

 و گفت :  دیرا پس زد وبه سمت در قدم برداشت . دماغش را باال کش دکتر

 بمونم . نجایخوام ا ینم گهی. د سیبنو صمویترخ  ــ

 گفت :  یباال آورد . با تند ستادنیبه سمت گرشا قدم برداشت که دستش را به نشانه ا دکتر

 رم .  یخودم م  ی سی. ننو سی بنو صمویدکتر ترخ  ــ

.   یش یم ی داخل یز ی ؟ با هر قدمت باعث خونر یکن یم  کاری چ یدار  یدون یم چیعواقب داره . ه ــ
 .  یپدرت بر  ن یو به مراسم تدف ینیبش  لچریو یرو دیفردا هم با یخطر داره ، حت 

 و گفت :   ستادیا شیکه ساکت بود روبرو ایمان

 مهمه . تونی سالمت دینکن  نجوریتو رو خدا با خودتون ا ــ

 زد و گفت :  یکج  لبخند

 تا االن نبود .  یول ــ

 خشم گفت :  با

 حاال که شده .  ــ



 را سرد بنوش   تییچا

540 
 

زد   ی. دکتر لبخند دیآن دراز کش ی و به سمت تختش بازگشت و با کمک دکتر رو دیکش  قیعم  ینفس 
 و گفت : 

 لب تر کنه . میبگ اری کرد به خانم داد ریپس هرموقع کارمون گ ــ

  ینشان نداد . در خاطرات کودک یعکس العمل چیاو ه یانداخت ول  نییخجالتزده سرش را پا  ایمان
که ذوق دوچرخه اش ، ذوق بادبادک هوا کردن با   ییشد . همان روز ها ینم  داریاش غرق بود و ب 

 پدرش را داشت .  

جلو آمد   ای رفت . مان  رونی شده بود کرد و از اتاق ب ریکه پ یبه جوان  قیعم  ینگاه  یحرف چیه یب  دکتر
 و گفت : 

 .  گهی! من برم د یگه کجا بود یشه م  یم وونهید یساعت ده شبه ، االن مان ــ

که چشمانش داشت به   یگردنش را چرخاند و با عمق  یدور  میسرش گذاشت . ن  ری ستش را زد گرشا
 شد و گفت :  رهی خ  ایمان

 امشب حداقل تو بمون . ــ

اش نشست .   یشانیپ یبه وجودش رخنه دواند . عرق شرم رو ایدرشت شد . خجالت و ح  چشمانش
بزند   یتوانست حرف  یکرد . نم  یاش خشک م یاز استرس کف دستان عرق کرده اش را با چادر مشک

 و گفت :  ستادیا دیو حال بد گرشا را د ای مان ی. الله خانم که خجالتزدگ

 ره . یم  اینه پسرم مان ــ

 گفت :  یتند با

دوسم نداشت صاف صاف تو   یدختره . وقت نیکه هنوز باورش دارم ا یمونه مامان . تنها کس  یم ــ
 یجلومو م  نجایا ستادهیوا یمان  یها ادیفر الی خ یاالن ب  یچشمام نگاه کرد گفت دوسم نداره ول

بهش داشتم    یکه چه حس نی. نه بخاطر ا اههیکه هنوز باهام صادقانه خوبه مان   ینرم خونه . کس  رهیگ
  ی نیب ی سوزه ؟ مگه نم یقلبم م چقدر  ین یب یدوست کنارم بمونه . مگه نم هی نیخوام ع   یبلکه م

 هیو هشت سال ؟ پس  ستی تو ب یکه بهم خوروند  ییده بابت همه دروغا  یبودنت داره عذابم م
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 قشهیکه ال یبرو  و بذار کس ارمیبه زبون م   نمتیب یم  یکه هنوز وقت یامشبو به حرمت اسم مادر 
 کنارم بمونه . 

 داد زد . یخانم عصبان الله

 خوره .   یم  نیبمونه حرف بابات زم   نجایشه . ا یبمونه شر م نجایدختر مادر داره . برادر داره . ا نیا ــ

 .  دیکش ادیفر یتند با

 کنم . یمن هنوز نگفتم حاللش م یکدوم بابا . درسته مرده ول ــ

 و ملتمسانه رو به گرشا گفت :  ستادیا نشانیب  ایمان

 خواد . یخوبت رو م  شونیآقا . اتو رو خدا با مادرت دعوا نکن گرشا  ــ

 .  دیکش ادی هم فشرد و فر یرا رو  چشمانش

 االن . نی. هم رون ی ب دیجفتتون بر ــ

دل بکند ، چشمانش   زیبود که بخواهد از همه چ یسرتق تر از آن  ایمان یرفت ول  رونی خانم با قهر ب الله
 گرشا زودتر به حرف آمد .  یول  ردیبگ  دهیرا نشن  دهیکه شن  ییکرد حرف ها یهم گذاشت و سع یرا رو

 اون روز اومدم خونه تون ، بابام ... ادمهی ــ

و   ندیاشاره زد که بنش یهم فشرد و به صندل  یندارد پلکش را رو ییو آبرو تیآن که هو یآور  ادی با
 نشست . ادامه داد :  عیسر زین  ایمان

  ایمان  یدون  یره . م  ینم ادمیو  یان م یها هیوقت گر چی پدر ، ه یداد زد ب یسر مان  لی آقا اسماع ــ
بودم که خدا جواب حرف   یروز  هیاومدم خونه تون . همه اش منتظر  یگرفت وقت شی خانم دلم آت

 بود . خائن یدروغگو هی. اون   رهیگ  یم شیگم بابا هم دلم داره آت یبابامو بده ، هه االن که دارم م

 شد و منتظر ادامه صحبتش ماند .  رهیبه مردمک لرزان چشمانش خ   یترس  چیه یو ب قیعم ایمان

 شده . ...  یچ دمیخوردن فهم  ریقبل از ت  ــ
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کرد ،   ینم دا یعوض کردن حالش پ یبرا ییکلمه ا چیفشرد . ه یدستانش م نی اش را ب یمشک  چادر
  مارستانیاد به بهفته قبل فره کی خبر داشت . درست  ز یچانه لرزانش به حرکت در آمد . او از همه چ

  یم  اگفت قاتل گرش یبود که مدرک نشان دهد . م نی را نشانش داد . قرارشان بر ا  زیآمد و همه چ
 .  زدی ر یاش را به هم م ی گفت زندگ یشود . م

 پر از درد  زد و گفت :  یلبخند

مدت همه اش خواب   نیاتاق و من چشمم بهت خورد فکر کردم ا یراستش اون موقع اومده بود ــ
 کابوس بد که تموم شده .  هیبوده ، 

 و گفت :   ستادیکرد و ا یزده با انگشتانش باز   خجالت

 .  گهیمن برم د ــ

با    نباریبود ا شهیکه هم ییصدا ، صدا  کی یدر دراز کرد ول رهیزد و دستش را به سمت دستگ یپاگرد
 متوقفش کرد .  ییجادو تمیتن و ر

 .  ایمان ــ

 . مردد گفت :  دیحرفش را بگو هیمنتظر بود تا بق  دینخورد ، شا یتکان  چیه یول ستادیا

 .  ی لیتنهام ، خ  یلیخ ــ

 مسخش کرد .  ییجادو یبرود که باز آن صدا رونیو خواست از اتاق ب  دیکش  قیعم  ینفس

تو   یدونم چ یگه ، م یم  یدونم االن قلبت چ ی، م یخوام کنارم باش یم یتا عمر دارم ، تا عمر دار  ــ
 . یخوام کنارم باش  یگذره ؛ فقط م یدلت داره م

به عقب نگاه کردن را به خودش نداد و اما   کباری جرئت  ی و حت دیدو یزده به سمت در خروج   خجالت
توانست بخوابد و همه  یبود . نم  داریمسجد ب  یتوسط منادسحر موقع خوندن اذان  کی گرشا تا نزد
 دهد . هیباز به خوابش هد دهید یدار یرا که به ب   ییکابوس ها

 

 *** 
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حرکت کرد . نم باران    لچریو یجنازه رو عی تش یپا به پا  ری و گرشا با کمک ام دی فرا رس یخاکسپار   روز
 یدود نکی از پشت ع شیآمد در هوا نشسته بود . اشک ها یهوا م یکه از سرد یطراوت برف  یو بو

بود .   ستادهیمزار پدرش ا یتوانست نبخشد . باال   ینم  ختیر  یمتوجه شوند م یآن که کس یب
که فقط افراد  یلب جور  ری، ز د یچرخ یکه قرار بود ادا کند م یلبانش و کلمات  یچشم ها رو یتمام
 بفهمند گفت :  کینزد

 آروم . یلیروم بخواب . خ . آ دمتیبابا بخش ــ

به وجودش نشست   دیاز ام ییغم روزنه ا لیدر آن س  یبه تن الله خانم نشست ، ذوق که نبود ول یلرز 
. 

خود به  یرفتند و با خودرو ها  شانیها نیبه سمت ماش   یبعد از آن که باران شدت گرفت همگ 
 زد .  یم یدیسمت عمارت راه افتادند . باران شد

نتوانست در    شتریساعت ب می. ن  ندیبنش  لچریو یگرشا چتر گرفتند تا رو یبرا لیآقا اسماع  رانندگان
کرد و   ریراه افتاد . رو به ام لی به سمت اتاق مشترک الله و آقا اسماع  ری. با کمک ام اوردیمراسم دوام ب

 ملتمسانه گفت : 

 ؟! یذار  یتنهام م ــ

 فقط زنگ بزن .  یخواست یز یها . چ یراه بر   یپا نش ــ

رفتن از اتاق بدرقه کرد .  رونی که داشت زد و او را تا ب ییمهربانانه به محبت برادرانه ا یلبخند
 گریکه د نهی. نگاه پر از حسرت به جوان آ ستادیاتاق ا  یقد نهیآ یچرخش را هول داد . ناگهان جلو

که بلند   یش ی. ته ر یمشک  کیبار  . کروات یمشک راهنی نمانده بود کرد . کت و شلوار و پ شی برا یدل
از نظر گذراند .   نهی. همه اش را در دل آ دیلرز یکه م یکه گودافتاده بود و دست  یچشمان ریشده بود. ز

با  آن   لیعمارت نقل مکان کردند درست دوازده سالش بود . آقا اسماع نی افتاد که به ا یروز  ادی
 و گفت :  ستادیکرد . کنارش ا یبود و لباسش را مرتب م ستادهیا نهیآ نی هم  یصالبتش روبرو

تو   نیتو بشه . ع نیتو بشه . لباسام ع  نیتو بشم . موهام ع  نیخواد بزرگ بشم ع یبابا من دلم م ــ
 م .و قهرمان باش پی خوشت
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که در دل داشت شاد   ینرفت . خاطرات  رونیب  ییکه آن روز پدرش به او زد از خاطرش لحظه ا یلبخند
 شد .   یم دهید دیو  سف اهیآن ها در نظرش س  یبود ، پر از رنگ ول 

و الله خانم   لیآن عکس مشترک آقا اسماع  یکنار تخت حرکت داد و از رو یرا به سمت عسل  لچرشیو
پنج   ادیکرد .   ختنیشروع به ر  شی. اشک ها دیکش  یصورت پدرش دست ی را دستش گرفت و رو

 و من اومدم نجاتت بدم ...   اریدر ب  مایهواپ یگفت صدا ی گرفت و م  یهوا م یاش که او را رو  یسالگ

 نبود .    یکدام پاک شدن  چیه

 دری خودش را در قلبت بگ  یو جا ندی که بنش دیآ یم  خاطره

کند و   یرا تا عمق قلبت فرو م شی ها شهیکه ر ستیدانم آنقدر قو یدانم فقط م یو بدش را نم خوب
 کند .  یدرجا م  زی قلبت را ن یبکن شهیزند و اگر از ر یباز جوانه م   یاگر قصد کندنش را داشته باش
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 آخر جاذبه  فصل

 

 .  ست ین  یجاذبه کار هرکس  یروی آمدن با ن کنار

گرفتن حقشان  یکردنشان رفته بود .برا ی، قهر کردند و قصد آشت شانیها  قتیکردند از حق فرار
جز   یز یچ دش یجز شکستن ها نبود . عا یز یچ  دشیعا ی ول دندیاز تالش کردن دست نکش ییلحظه ا

 ها و فاصله ها نبود . یدور 

شود و در آخر   یقادر به نگه داشتنشان نم ییروین چی ه گریپاشد و د یکه از هم م ییخانواده ا دو
 شود .  یم روز ی جاذبه خون پ

 کشد .  یخون ، خون را م ندیگو یم

  یفرو برود ، غم تو غمش م شی کف پا یخار   ستی، هم خونت که باشد حاضر ن ستیبه درست یآر 
تر   یقو یان ا یکه از تست د  ییندارم . من فقط از جاذبه ا یو استخوان کار   لیشود . من به فام

شود خانوده و هم  یرا بخواهند . مگر م یگر یخانواده بد د  یشود اعضا ی. مگر م  میگو یاست م
 با آدم بد شود .  یدمخون آ

 کنند .  یخون و همان جاذبه کار خودشان را م نیا

 رابطه را قطع کنند .    نیو فلک در کار شوند تا ا دیابر و خورش  حال

و جاذبه عشق خون   یشود تا همخونت را به آغوش بکش  یباعث م  ی، مکان یی، لحظه ا ییجا آخرش
 .  یرا درک کن   تانیمشترک در رگ ها
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 روز گذشت   چهل

  کیشک مثل  یافتد که ب یم ی. آنقدر در چهل روز اتفاقات مختلف  ستیروز گذشتن آسان ن چهل
 چشم باز کرد .  یآفتاب  یروز گذشت و در روز  توان نوشت چهل ینم لمیف

  قتیافتاد . حق یو فرهاد به زندان م  دیرس  یکه حق به حقدار م  یسخت یل یبود ، روز خ یروز برف   امروز
گذاشته و همان  ر یدر حجره پدر ام یرا روبرو ریکه ام نیو ا  شانیکه احترام مادر فوت شده و اصل نیا

زودرس با   مانیزاو   مارستانیو فرار از ب یدگی عدم رس  لیاصفهان به دل یها  ابانیاز خ یک یشب در 
شده بود خوانده  دهیکه صرفا با پول خر  یفاتحه روابط خانوادگ کنی سن کم فوت شده برمال شد . ول

به اسم  یتر  قیبه رابطه و جاذبه عم   یکه پس از همزاد بودنشان پ  ییشد و به در خواست دو قلو یم
کرد .   یجا خوش م  شانمطعلق به پدر و مادرشان در شناسنامه  یها لیدند فامبو دهیرس  یبرادر 

 کم بود .  یز ی چ کنی را گرفته بودند و به گفته شان حال دلشان خوب شده بود ول شانیاصل تیهو

 ها ، نخواستن ها ، نبودن ها همه دعوا داشت . جنگ و مرافعه  داشت .  رفتن

 کلمه نخواستن و رفتن نبود .   فقط

،   یکودک یزد برا ی ، دلت پر نم  یکند یو دل م یبود ی م دانیمرد م دیلفظ دل کندن نبود . با فقط
  یارزش نداشت ول  تیبرا ایمال دن یشد یم الی خ یرا ب  تی، داشته ها یکه گذراند یخاطرات  یبرا

 هداده بودند و بچه شان شد لی تشک ییکه پس از ازدواج خانواده ا یچه ؟ خاطرات دو نفر  یکودک
 شد رد شد ؟ یگذاشته بودند چه ؟! مگر م هیما تیو از جان و دل برا یبود

 ؟   دیشد ند یم مگر

 یهنر توست که پس از بد نیکنند . ا یخرجت م یکردن را همه بلدش هستند ، تا جان دار   یخوب
 !  یچجور قضاوتشان کن  یدیکه د ییها

 .  یخواند  یعمر مادرش م کیکه  یمادر  ینه برا یسخت بوده ول  شهیهم بخشش

 ؟  دیشود دست کش  ی؟ مگر م یاز آن همه عشق دست بکش  یخواه یم ساده

 اش .  یبخش یم یاور ی، چشمانش را بخاطرت ب  یچشمت را ببند کباری
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 مادر است .   تیبرا میبگو چه

 نداشته تا به تو بدهد .  یر یش اگر  یات نباشد . حت یاگر مادر واقع ی بهشت است حت مادر

 شود .  یم ازتی ، مادر ن ی. داماد شو یشو عروس

 عشق خرج کرده . با نداشتنت نداشت .  تیکه صادقانه برا یکس

 نخوردنت نخورد .   با

 . بخاطر داشتنت نداشت .  میبگو تی گونه برا نیا حال

  نیات دِ   یتمام زندگ یوقت یواژه دست بکش نیساده از ا یتوان یخوردنت نخورد . چگونه م بخاطر
 ؟! یبه گردنش دار   یبزرگ

 ها را تمام کردند و در شهر فقط شرورت بود . یها را تمام کردند خوب نیدِ 

 ؟!  یآن همه با هم بودن را فراموش کن  یتوان یم  چطور

 خواهم و رفتن .  یشما را نم گریخواهد کلمه د  یم شهامت

 ...  ستین یکار هر کس  رفتن

  یاست . حال جاذبه ات را بر هم زدند . لحظات مشترکتان را گرفته اند ول فی ضع یکار آدم ها یآر 
داد   یب یرحم  یصرف نکرده اند ؟ آن جا که ب   یوقت تیبرا ایبه تو نداده اند ؟ آ  یعشق ایعشق چه ؟ آ

  دیرا بر هم زده تا شا وتونیقانون ن نباریکه ا یبود نه خانواده ، نه کس یکرد نامش جنگ جهان  یم
 اش را با تو قسمت کند .  ی بتواند خوشبخت

 

 *** 

 

  دی، فقط با یکن دایپ  یکنند که خودت را نتوان یآنچنان عاشقت م دیایفصل عشق که ب ندیگو یم
 ... یمنتظر آمدنش باش



 را سرد بنوش   تییچا

548 
 

 شود .  یم  دنیشک ثمره انتظارش رس ی عشق ب  ِصبر

دست به سمتش   یتوان یاز دور ، نم  یکن  یم ، حسش یکش  یم  شی، بو یشو  یچشمانش غرق م در
،   دید دی. فقط با دیچش دینبا تی محرم غهیعشق را در قرآن منع کرده اند ، قبل از ص وهی، م  یدراز کن

 شود خوب نگاه کن .   یحال که از آن تو م

 مرده ات به ساحل نرسد .  گریدر جاذبه اش غرق شو که د آنقدر

 یکه برا یشود ، لبخند یم رهیکه به چشمت خ  یجفت نگاه کی،  باست یز   نیچن نیعشق ا یآر 
 دهد . یم هیتو عشق هد یغرور است و برا  گرانید

 کند .  یکار خودش را نم کطرفهیگفته عشق  یشود عاشق نشد ؟ چه کس یم مگر

 شود . ی دوطرفه م ابانیخ کینزد ییا ندهیدر آ کطرفهی ابانیهمان خ  یگاه

 . چیاول هم گفتم فقط چاره اش صبر است و ه همان

 مرد ها عاشق ترند و رسواتر ! ندیگو یم

 ؟  ستیشما چ نظر

  ی، آخر مرد ها وقت دهیهم که منعش کند مرد عاشق ند ی، هر کس  ندیگو ینظر من که راست م  به
  بایگونه ز نیکنند که خود عشق ا یکنند ، آنقدر محبت خرج م  ینگاه م  بایشوند آنقدر ز  یعاشق م

 .  ستین

رسوا شود ، مجنون شود ، فرهاد و خسرو شود . حال هرچقدر دلت سنگ باشد ،    تیرا کن برا فکرش
 کند .  یکار خودش را م  یقبولش کن یهرچقد نتوان

  یبزرگ شد با شرورتش و وقت ی، وقت  شیها طنتیبا ش  ی، از بچگ ییرسوا یزاده شده برا یدان یم
و شصت و پنج روز   صدیکه س میگو یم  یتخس یاش ، از همان پسر بچه ها ییشد با رسوا عاشق

 کنند . یم  ییسالشان را از همان بدو تولد رسوا

  دایبه ندرت پ  یول  یکن دایپ دیکند ، شا  یدختر  طنتیاز ش  تی شکا یکه کس یی ا دهیرا د ای دن یکجا
 شود .  یم
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آن مرد   ریوال غ اوردیاش باش تا بتواند دلت را بدست ب  یی شک منتظر رسوا یب  یدیمرد عاشق د پس
 بوده .  یکودک طنتی نداشته و همه اش ش یحس چیه

 عاقبت ، جاذبه عشق کار خودش را کرد .  ینخواه یخواه دیگو یجاست که شاعر م  آن

 بود .   ستادهیبرازنده تنش بود . برادرش کنارش ا یداماد لباس 

 .   ستادیزدش ساموئل اکنار نام   مهناز

شده بود که  بشینص  یها ، حال خوب دنیاز آن همه دلشکستن ها ، بعد از آن همه حسرت کش بعد
انداخت تا خواهرش را که  یخانه مان  یشد . بعد از چهل روز کنگر خورد ولنگر جلو  ینم  الشی خیب

 .  اوردیمطمئن شده بود حال عاشقش شده بدست ب 

 زد و گفت :   یتا زد و به سمتش قدم برداشت . لبخند ری اش را ام یداماد دیسف دستمال

 . یداداش ــ

 به او زد .  زی محبت آم یو لبخند دیپهنش کش یبه بازو یدتس

 جانم ؟! ــ

 ؟! بتیدستمالو بذاره ج  نیا گهینفر د هیشه  یم ــ

 ؟! یک ــ

  انیبود در قاب در نما شدت گرفته شی وچروک ها نی باز شد و چهره خندان الله خانم که حال چ در
کنار دستش محکم زد و گفت   یچوب زیشد . با لبخند جلو و جلوتر آمد بعد از قربان صدقه رفتنش به م

 : 

 شده  بزنم به تخته.  پیماشاهلل . ماشاهلل پسرم چقدر خوشت  ــ

 الله خانم را در دستش گرفت و گفت :  دستان

 ارهیمادر پشت سر پسرش برکت نم  ریخ  یدعا نی ع یر یخ  یدعا چی. ه دیدستمال رو بذار نیشما ا ــ
. 
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تا خط چشم  دیکرده اش کش شیچشمان آرا ریبه ز یخانم اشک شوقش را پاک کرد و دست الله
 رنگ را دستش گرفت . د یپخش شده اش را پاک کند . دستمال سف 

 یی، مهتاب خانم و عصمت خانم گوشه ا ای، مهران ، مهناز ، ساموئل ، آر ی، حسام ، گالره ، مان مایس 
 .  نندیبودند را بب دهیگرشا کش یکه برا یینقشه ا جهی تا نت ستادندیا

  دیلرز یزد و دستمال را کوچک کرد . با محبت به گرشا که مردمک چشمانش م  گرید ییخانم تا الله
تش گذاشت . دستانش را در دست گرفت . برعکس  کوچک ک  بیزد و داخل ج ینگاه کرد . لبخند

شد و گرشا طاقت دلش طاق شد .   کتریو نزد کیزده بود . نزد خ یدستان گرم الله خانم دستان گرشا 
 گفت :  هیالله خانم باز کرد . الله خانم با گر یرا به رو وششآغ

 .  رمی بم  لیاسماع نیتا منم راحت ع دمتی. بگو بخش دمتیبگو بخش ــ

و زنده   دی را استشمام کرد . نفس کش شی. هوا دیکش ش یمادرش را به آغوش گرفته بود . بو محکم
 شد . آرام زمزمه کرد . 

 مامان .  دمتیبخش ــ

 وجودش شد .   یگرشا گوارا بخشش

بودند اشک شوق بر   ختهیکه در اتاق داماد حضور داشتند و اتاق داماد را بهم ر  ییآن ها یتمام
همان عامل   دیکه صادقانه بخش  یینشست . او یبخشش به جان همگ نیچشمانشان نشست . ا 

 جاذبه بود .

از اتاق رفتند و به سالن بزرگ و مجلل   رونی ب یبود . همگ دهیموقع خواندن خطبه عقد فرا رس حال
  شیرفت و روبرو  رونی . گرشا دست به دست مادرش از اتاق ب وستندیپ همانانیم  یایبقا مراسم و

 .  دید یمحالش را هر شب خواب م یبود که آرزو یدختر 

کنارش جلو رفت و با هم وارد سالن مراسم شدند . بعد از  دیجد یداشتن زندگ  یبه قدم برا قدم
 گرفت .   گرید ییاش رنگ و بو  یزندگ ایبله از طرف مان  دنیخواندن خطبه عقد و شن

 حس جاذبه .  نیبود و خوشحال از ا شاد

   ستین وتونیفقط قانون ن  جاذبه
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 کند   یشود که غرقت م  یم اریجاذبه دو چشم  یگاه

اش   یکه قول خوشبخت  ی، زندگ یزندگ  کی ساختن  یخورد برا  یکه گره م ستی آن دستان انی م جاذبه
 امضا کرده اند گریهم د یرا برا

 .  دیرس انیآغاز شد و از چشمان تو به پا بیاز س  جاذبه

کشد به سمت خودش ،   یخون خون را م ندیگو یمادرشان همان جاذبه شد . م یبرا  یگل شاخه
 تر ها .  یمیآن قد ندی گو یدرست م

 .   گرساختیکدی بودنشان کنار   یبرا ی، جاذبه ساخت ، جاذبه پل   دیخون را کش خون

  وتونیاست  ، شد و ن وتونیبر فرق سر ن  بیکه مستحکم تر از خوردن س یهمان رابطه برادر  جاذبه
 قصه را به نفع خودش امضا کرد.  

 کنار هم نگهشان داشت .  شهیهم یبرا یجاذبه برادر  فرمول

 شد من    جاذبه

 تو   شد

 با جذب فرمول عشق .  یکه همراه شد ییتو

  عشق ِکیزی قرمز ِ کشف ِ ف  ِب یهمچون سپر از جاذبه و لبانتان  تانیزندگ

 تازه آغاز ماجراست ...  نیا و

19:19 

 V.RAHIMI  امضا
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