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 وانهی د نیکنار ا  بمان

 

عرق کرده بود. حسام پشت   نیماش ی هاشهی بود و هوا سرد و ش دهیاز راه رس زی پا
  ییهابه انتظار سبز شدن چراغ راهنما نشسته و چشم به دختر بچه  ن،ی فرمان ماش
اسپند   یگریگُل، د یکیو   فروختی فال م یکیدر گردش بودند.  هانی ماش  نیداشت که ب

هفت، هشت   یا. دختر بچه کردی ُلنگ پاک م بارا   ینیماش یشهیش  یو گاه  کردی دود م
  یآمد. موها  نیماش  کی سرخ شده بود، نزد اشی نیها و بساله که از شدت سرما گونه 

بود و   ختهیر  رونیسر داشت، ب  یکه رو  یا رنگ و رو رفته ی  روسر یها اش از کناره آشفته
رز قرمز را   ی هازد و گل  نیماش  یشهیبه ش فشی ظر یهالب داشت. با انگشت  لبخند به

 ملتمسانه گفت: ینیریباال گرفت و با لحن ش

 بخر واسه خانومت ببر خوشحالش کن.  ؟ یخوا ی آقا گل نم -

 داد و گفت:  نی را پا شهیلبش نشست، ش  یدخترک لبخند رو  یزبان ن ی ریاز ش  حسام

 ! اما من که خانوم ندارم. یچه دختر خوشگل ،یخوشگل یها چه گل  -

 لب باز کرد:  طنتیو پر از ش  نی ریبا همان لحن ش دخترک

  گهید ینفر هست که دوسش داشته باش  هیاصال  ؟ی مامان که دار  ؟ی ندار ینامزد چ -
 مگه نه؟! 

 جواب داد:  یدسته گل را از دخترک گرفت، با تلخند حسام

 دوسش دارم.   یلینفر هست که خ هیآره، نه نامزد دارم، نه مامان... اما  -

را به دختربچه داد. چراغ سبز شد و   یها، تراول پنجاهشاخه گل  متی ق دنیپرس بدون
 دخترک بلند شد: یحسام حرکت کرد؛ صدا 

 پولت... ی  هیآقا بق -
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کنارش گذاشت و   یصندل یها را رو برد و تکان داد. گل  رونیدستش را از پنجره ب حسام
ها عشقش را در  که سال  ینقش بست. دختر  ش یهامقابل چشم  ی تهس یبا یصورت ز 

عشق از همان ابتدا همراه   ن ی دل پرورش داده بود و شهامت برمال کردنش را نداشت. ا
کرده بود  یپدر شی ها برابزرگ در دلش جوانه زد. چطور به دادفر که سال  یبا غم

 .  دانستندیاش م که همه او را خواهرخوانده  یتنها دخترش شده! دختر یدلباخته گفتی م

  یگل را از روشد، دسته  اطی باز کرد و وارد ح موت ی رنگ را با ر یو قهوه ا  یفلز درب
درگاه خانه به  یجلو یلبش نشست. هست   یلبخند رو   اریاختیبرداشت و ب  یصندل

باال برد   یرا کم  ش یها، صدا گل  دنید با یشد که هست ادهیپ نیاستقبال آمده بود. از ماش
 و گفت: 

 ؟ ی دیدخترک گل فروش رو خر   یگال یبازم همه   -

 با لبخند جواب داد: رفتیم   یطور که سمت در ورود همان  حسام

 همه گل واست گرفتم؟  نیمگه بده ا  -

 گفت:  دادی م  رونیکه ب یو همراه با نفس دی ها را گرفت، بوگل  یو هست دی در رس یجلو

نفر سر چهارراه   هیکاش  یا ی! ول یخری فال م یهست که کل   یینه، حداقل بهتر از وقتا -
 واسم.  ید یخریم  لی روز پاست هیتو   فروختی م  لی پاست

 پله گذاشت  و لب باز کرد:  ی هم وارد ساختمان شدند، حسام پا رو  همراه

 خرم... یم  لمیپاست -

اش    دهیو کش کی بار ی ابروها   نیب یفیدرب واحدشان را باز کرد و اخم ظر یهست
 : دینشست و پرس

 .میدور هم باش ایبابا هم امروز هست ب ن،ی پا  یا یمامان گفت ناهار ب  ؟ی ریکجا م -

 سر جنباند و جواب داد:  حسام
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 .امیبه سر و صورتم بزنم م یآب هیرو بذارم،   فمیباشه، برم باال ک -

 حسام را از دستش گرفت و مصرانه گفت:  ف یجلو برداشت، ک یقدم  یهست

آب هست دستاتو   نمی پا  ،یرو با خودت ببر فتیک شهی ! بعد از ناهارم مگهید ایب -
 !ارین  ی. بهونه الکیبشور

 از داخل خانه بلند شد. فهیشر  یصدا 

 غذا از دهن افتاد.  ن یا یساعته؟! ب هیبه هم  نیگی م یچ -

 گفت:  وارطنت یرا باال انداخت و ش شیابرو   یتا  کی   یهست

 برو باال! یاز مامان... حاال جرأت دار  نمیا -

قدم برداشت و به دنبالش وارد خانه   یکرد و ناچار پشت سر هست  یاتک خنده  حسام
نشسته و منتظر بودند. سالم کرد و   یغذاخور زیدادفر پشت م  ی خانوم و آقا فهیشد. شر

 گفت:  گذاشت،ی در م یجلو  یباسجال یکه کتش را رو  ینیح

 خانوم، ممنون. فهیشر ن یبه زحمت افتاد -

 باال داد و گفت:  یرا کم نکشیشد، ع شتریب شیها چشم  یگوشه  نیلبخند زد و چ  فهیشر

دور هم  نی پا یومد یوقته ن یلیپسرم! دلم تنگ شده بود واست. خ یچه مزاحمت -
 .میباش

 رو به حسام خطاب کرد:  دیکشی خودش غذا م یطور که برا دادفر همان  یآقا

بهش   ایچقدر دوستت داره، پس خودت حواست باشه و زودتر ب فهیشر یدونی تو که م -
 سر بزن.  

 چشم«  یچشم گذاشت و با لبخند جواب داد:»به رو ی دست رو حسام
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و چند جرعه  ختیر وانیآب داخل ل  یسکوت مشغول غذا خوردن بودند، دادفر کم در
 گفت:  یگذاشت و رو به هست زیم ی را رو وانیل د،ینوش

 ؟ یدی رو د یری ! تو پسر مهندس امیهست -

 لقمه اش را قورت داد و سر تکان داد.   یهست

 . چطور؟ نمشیبی م یشرکت گاه امی آره، م -

 آرش!  ی... برا ری واسه امر خ  انی ب میاگر اجازه بد گفتی مهندس م -

. قاشق و چنگال در ختیفرو ر  یدادفر مثل پتک بر سرش فرود آمد، قلبش ُهر حرف
حبس شده منتظر جوابش    ی. با نفسدی را پا ی هست یرچشمیدستش فشرده شد و ز 

 گذرا به پدر و مادرش انداخت. لب باز کرد:  ینگاه یسکوت شد و هست  یابود. لحظه 

 !  گهید کس  چ ینه ه یری ر مهندس امازدواج ندارم. نه پس  یمن قبال گفتم، االن آمادگ -

در پنهان کردنش   یکه سع ی چشمش از لبخند  یداد، گوشه  رونیآرام نفسش را ب حسام
  یکرد و رو به هست یفیاما اخم ظر فهیخورد. مشغول غذا خوردن شد. شر نیداشت، چ

 گفت:

و نشناخته خواستگار رد کرد. کم    دهیند شهی! نمیو پنج سالت شده هست   ستیب گهید -
 .یبه خواستگارات فکر کن دیکم با

 سر تکان داد.  یبا کالفگ دخترک

 . میموضوع حرف زد  نیراجع به ا  یلی! قبال خ دیتو رو خدا دوباره شروع نکن -

  زیماندن را جا ن یاز ا شتریآخر را در دهان گذاشت و از جا بلند شد. ب یلقمه  حسام
  فهیبود. رو به شر یکاف شیشد برا  یهست یکه متوجه جواب منف قدرن یهم دانست،ینم

 گفت:

 خوشمزه بود. فعال با اجازه!   یلیخانوم، خ فهیممنون شر -
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ماندن گفت:» نوش   یبرا  یحسام شد و بدون اصرار  یمتوجه رفتن مصلحت  فهیشر
 برو استراحت کن.« یجونت پسرم، خسته ا

  دیفقط شا  دیبود. شا یدلگرم یجا شیبه خواستگارها برا  یهست ل  یدلی ب یهاگفتن  نه
را   فشیو ک   یرا در قفل چرخاند و وارد خانه شد، کت چرم دیعالقه دو طرفه بود. کل  نیا

  یزد و پلک بر هم گذاشت؛ صدا هیجا نشست. به مبل تککنار مبل گذاشت و همان 
امت حرف زدن با دادفر  شه دی ازدواج ندارم« با یدگ االن آما د»یچیپیدر گوشش م  یهست
  لیزنگ موبا  یشود! صدا رید کهن ی ... قبل از ازدی حرف دلش را م دیبا  داشت،ی را م
تا به   ییدوران دانشجو  قیمهراد بود، دوست و رف   یافکارش را پاره کرد. شماره  یرشته

 االن. تماس را وصل کرد. 

 الو   -

 : دیچیبه مزاح مهراد در گوشش پ خته یبم و آم یصدا 

ش ام یب ده،یدرد َامونم رو برو سالم جناب دکتر به دادم برس... دندون ال  -  ؟ یواسم بک 

 لبش نشست و جواب داد:  یرو  لبخند

 نه؟!  ایمنم حرف بزنم  یذاری ! مدیک ش دیدندون، زبونت رو با یجناب به جا  -

 که گوش بده  هیشما حرف بزن دکترجون... ک -

 : دیکرد و پرس یخنده ا  تک

 بوده؟  یحاال بگو غرض از مزاحمتت چ -

  ی اُمرده  نمیمن گفتم زنگ بزنم بب ،یزنگ بزن هی ی ! تو که معرفت نداری... دلتنگیچیه -
 زنده؟  ای

 و گفت:» زنده ام شکر خدا«  دیکش شی موها انیم پنجه

 بچه ها هم هستن.  هیدربند؟ بق م یبر یای امشب م -
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 ام.« خونه باشم خسته  خوامی دارم. من حیجواب داد:» نه حس و حال تفر حوصلهیب

  یدر نگاه یزنگ خانه بلند شد، حسام از جا بلند شد و سمت در رفت. از چشم یصدا 
تو   یدیچپ  رون،ی ب میبر یا. مهراد گفت:» بابا پاشو شب جمعهدیرا د یانداخت و هست

 ؟« یخونه که چ

رفت و گفت:» نه مهراد جان، تو برو خوش بگذره. مهمون   رهیدستش سمت دستگ حسام
 .« زنمی دارم، بعد بهت زنگ م

 سر کج کرد.  یمهراد، تماس را قطع کرد و در را گشود. هست ی های به پرحرف توجهیب

 ستم؟ ی مزاحم که ن -

 عقب برداشت.  یلبخند زد و قدم  حسام

 داخل. ای ب ،ینه مراحم -

کت و   راهن،یها پمبل  یبه اطراف انداخت. رو  ی. نگاه خانه شد و سمت کاناپه رفت وارد 
هم پر بود از بشقاب ها و   یغذاخور  ز یو م یهم چند فنجان خال یعسل  یبود. رو  فیک

باال   ادی مهتاج خانوم ب  یذاریسر تکان داد و گفت:» خب چرا نم  ی. هستفی کث یهاظرف 
 .« یتا شب مطب حکنه؟! خودت که صب  زی رو هم تم

ها را برداشت و گفت:» االن تازه اومدم خونه  مبل  یو لوازم رو   هاراهنیتند تند پ حسام
 خونه رو.«  کنمی هر شب مرتب م ره،یگیوقتم رو نم شتریساعت ب هیوقت نشد. 

 بسپار به مهتاج خانوم.  ،یااما خب خسته  دونمی م -

ها را سمت آشپزخانه برد و  خانه را مرتب کند، فنجان  یکه تقال داشت کم ینیح  حسام
 ؟« ی چا  ای یخوری قهوه م ست،یگفت:» مهم ن

 تلخ  شهیقهوه، مثل هم -
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  ده ینشست. نگاهش کش یبعد، حسام با دو فنجان قهوه برگشت و مقابل هست یالحظه 
و   ختهیر  رونیب دی آزادانه از کنار شال سف اشیلخت و مشک یموها   ،یشد سمت هست

. اما نگاهش پر از حرف بود و غم داشت. دی کشی به رخ م شتریصورتش را ب  ییبایز 
 .« یبه نظر ناراحت ؟یشده هست  یفنجان قهوه را مقابلش گرفت و لب گشود:» چ

لب گفت:»    ری و ز  دی فنجان کش یداد و فنجان را گرفت، با شست لبه  رونی را ب نفسش
 دلم گرفته! «  ست،ین یزیچ

   رون؟ی ب میبر یخوای م -

 از قهوه خورد و سر تکان داد. یکم

 نه، حوصله ندارم  -

 کمکت کنم.«  دیبگو شا اد؟یازم بر م ی :» کاردیاما قانع نشد و باز پرس  حسام

گفت:» حسام! تو چرا ازدواج   مقدمهیشد، ب رهیخ شی هابه چشم یهست بارن یا
 ؟« یکنینم

. شانه باال انداخت  گشتی و گنگ در ذهنش دنبال جواب م جی لحظه نگاهش  کرد، گ چند
مطب زدم. حاال تا رو   گذرهینم  ادیاالنم که ز  خوندم،یو مردد گفت:» خب... خب درس م

 به ازدواج هم فکر کردم.«  دی به راه بشم بعد شا 

صورت   یرا به هم قفل کرد، نگاهش رو  شی هاگذاشت و انگشت  زیم  یرا رو  فنجان
 چمیپاپ ی لیمامان و بابا خ اد،یگفت:» هربار که خواستگار م صالیو با است دیحسام چرخ

 . خسته شدم.«شنی م

... واضح و  خواستی را م یهست یهاحرف   لیوجود حسام را گرفته بود، دل  یو دودل شک
 دونمی م ؟ یکنی :» تو چرا خواستگاراتو رد مدیرا کنار گذاشت و پرس دی ! ترد پردهیروشن، ب

 ونه؟« یدر م یکس یبهانه اس، پا  یندار ی آمادگ یگی م  نکهیا
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.  کردی پا و آن پا م ن یگفتن و نگفتن حرف دلش ا ان یم  یبه هم قفل بود، هست نگاهشان
و لب   دی اش لرز را پوشاند. چانه  شی هااز اشک چشم  یری نشسته و حر شیبغض در گلو 

اما... اما من به  نه،یبیهستم که اصال منو نم  یگشود:» حسام، من... من عاشق کس
 !«  کسچ یه ای اون    ایخودم گفتم  

  دنیبود، شن دنینفسش حبس شده و منتظر شن کرد،ی گنگ و مبهم نگاهش م حسام
 .زدی از عشق به او حرف م یکه هست  یاسم کس

 حسام من... من...  -

شد ادامه داد:» من   یم ده یشن یکه به سخت  ییدوخت و با صدا   نیرا به زم نگاهش
 دم!« عاشق مهرا

داشت.   یرا سد کرده و حس خفگ  شی بغض راه گلو د،یشنی شکستن قلبش را م یصدا 
ها در گوشت دستش فرو  که ناخن  شدندی مشت شده و فشرده م  یطور شی هادست 

  یاز آشفتگ خبری ب یرفته بود. توان حرف زدن نداشت و فکش منقبض شده بود. هست
 بود.  نی، نگاهش به زمحسام 

منو تحت فشار گذاشتن واسه ازدواج، منم دلم    یلیمامان و بابا خکمکم کن حسام...  -
  نیاومد ا  یم  یبا تو گاه یاز وقت   دارها،ید نیوقته، از همون اول یلیمهراده... خ شیپ

 ! چوقتی... هدمینفهم  یزیاز نگاه مهراد چ  چوقتیخونه. اما ه

نلرزد.   شی قورت داد، لب فشرد تا به خود مسلط شود و صدا یرا به سخت  بغضش
از زبون مهراد  یجور هی ،یهست کنمی فرستاد و گفت:» تالشمو م رونی ب نینفسش را سنگ

 . تو غصه نخور!« ک شمی حرف م

. قدرشناسانه لب باز کرد:»  د یکش شیها گونه یلبخند زد و دست رو   ه،یگر انیم  یهست
 .«یکنی بهم م یبزرگ یلیمنونم... کمک خممنونم حسام، واقعا ازت م

  یو باز به حسام چشم دوخت. حسام لبخند دی از قهوه را نوش  یاهمان لبخند، جرعه با
گفت:» حسام من    یلب داشت و قلبش به تالطم افتاده بود. هست یرو  یمحو و تظاهر
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و    ونهیداداش  من هما  گفتمی م  شهیداداش نگفتم، هم یبه کس ونی بعد از هما چوقتیه
از دست دادمش. اما    یمنه که تو هفت سالگ  یبرادر دو قلو ونیکه؛ هما  یدونی تمام. م

  ونیهما  ی. من تو رو به اندازه یرو ُپر کرد  ونی هما یبگم تو واسم جا  دی االن ... االن با
 دوست دارم.« 

که  شمی مو خوشحال   یدونی زد و جواب داد:» خوشحالم منو برادر خودت م یتلخند
 واست انجام بدم. «   یبتونم کار

من هم تو را مثل خواهر دوست دارم، نه! خواهر نبود.    دیتا بگو کرد ی نم یاری زبانش
فنجان را   یبود. هست  افتهی گرفته و پرورش  یها در قلبش جاکه سال  یعشق بود، عشق

 گذاشت و از جا برخاست.  زیم  یرو

  چوقتی. هیکمکم کن یخوای و م  یبازم ممنون که به حرفام گوش داد  ن،ی پا رمی من م -
 . کنمی لطفت رو فراموش نم  نیا

خوشحال و آسوده خاطر از آنجا رفت و حسام را در برزخ احساساتش تنها  یهست
در  یگرم اشک تند و پ ی ها. قطره دیاشکش جوش یو چشمه   دیلرز   شیها گذاشت. لب 

و   دیچی پی در گوشش م یهست   ی. صداشدی فشرده مو قلبش  دیغلتی گونه م یرو یپ
. از جا برخاست،  سوزاندی م ا عقرب تا مغز استخوانش ر شیچون ن ش ی هاداداش گفتن 
  یها سوخت  و داغ بود... پنجره را گشود و باد سرد و سوزناک چون ُخرده  یتمام تنش م

داد.   رونی اش را ب. نفس حبس شده دیخراشی از اشکش را م سیپوست داغ و خ شه،یش
  ییحسام؟! که تک دختر مهندس دادفر به تو  یفکر کرد  یبا خود زمزمه کرد:» با خودت چ

! که حاضره باهات ازدواج  کنه؟ی و رهات کرده فکر م  ینداشت یواسه مادرت ارزش یکه حت
رسوند؟   جان یجمع کرد و آورد به ا  ابونیخ یکنه و به همه بگه شوهرم رو بابام از گوشه

  یو با اصالت لکردهیبه مهراد که پدر و مادر تحص دی معلومه که باعث ننگش هستم. چرا نبا 
 داره فکر کنه؟!« 
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داشت. کتش را   یحس خفگ شدند،ی م ترک ی و نزد  کیخانه به هم نزد  یوارها ی که د انگار
قدم آهسته کرد تا   دیرفت. به پاگرد پله که رس رونیچنگ زد و از خانه ب  یجالباس یاز رو

 رو به رو شود.   یبشنود، مبادا با هست یرا کس شی ها قدم   یمبادا صدا

و موها، صورت و   زدی باران قدم م ریکرد، ز  دنی آهسته و نرم شروع به بار باران
تا به حال را مرور کرد، و   ی. تمام خاطراتش از کودکشدی م  ترسیو خ  سیخ شی هاشانه

 و خاکستر کرد.  دیبعد تک تک خاطرات را در دلش به آتش کش

که  یمادر  کرد،ی ور مو نفرت از مادرش را شعله راندی م  رونیرا از دلش ب یهست عشق
که از  یی با پاها  ابان،یها گَز کردن کوچه و خبود. بعد از ساعت  شی باعث تمام دردها

  یو مچ پا  دیکاناپه دراز کش یبه خانه برگشت. رو  کردی ذق ذق م یشدت سرما و خستگ
ها را بست. خسته بود؛  گذاشته و پلک  یشانیپ ی. ساعد رو دگردان گر ید  یپا یراست را رو

که خواب مهمان    دینکش ی. طولدهیفای ب و جهینتیو در هم، ب شانیپر  یخسته از فکرها 
 شد.  شیها چشم

که خورد، صورتش از   یتکان نی زنگ خانه، حسام را از خواب پراند. با اول یدر پ یپ یصدا 
خشک بود، با هر تکان    یدرد مچاله شد. تمام تنش گرفته و گردنش مثل تکه چوب

  وارکوب،ید  یا کاناپه به صبح رسانده بود و ساعت نقره  ی. شب را رو دیکشی م  ری خوردن، ت
 زنگ...  یهم صدا ز . بادادی هفت صبح را نشان م

انداخت و با   یدر نگاه یزحمت از جا برخاست و با رخوت سمت در رفت. از چشم به
شاد و سرحال، بالفاصله   شه یمهراد متعجب شد. در را باز کرد، مهراد مثل هم  دنید

  یسرد شد. چرا لباس تنته؟ اومد  م یبابا...! بکش کنار حل یو باز کرد گفت:» چه عجب در 
 ؟« یبر یخوای م  ای

مهراد بود، کنار رفت و    یهاکه در دست  میاز حل یشد سمت ظرف کوچک  دهیکش نگاهش
 نشست.  شی لب ها  یکمرنگ رو یمهراد وارد شد. لبخند

 سر صبح جمعه؟  یسالم، تو خواب ندار  کیعل -
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بدهد گفت:»   یجواب سالم نکهیگذاشت و بدون ا یغذاخور زیم  یرو  را میظرف حل مهراد
تو... کجا   یندار اقتیبخورم. ل قمی با رف امیگرفتم ب میرفتم حل یمنو باش اول صبح 

 حاال؟!«  یبر یخوای م

ها را باز  طور که دکمهرفت، همان  راهنشی پ یهادر را بست و دستش سمت دکمه حسام
 .« دمیلباسا خواب نی تا حاال با هم شبید رفتم،ی نم ییجواب داد:» جا کردی م

 بشقاب و قاشق آورد و غرولند کرد. مهراد

 .معرفتیگشت و گذار! ب  یریبعد خودت تنها تنها م  یا یدربند نم میبر  ایب گمی م شبید -

 باال برد:  یرا کم ش یو صدا  رفتی سمت اتاقش م  حسام

 باال؟  یواست در رو باز کرد اومد  یحاال ک -

هنوز زنگ رو   دم،یدهان برد  و گفت:» پشت در که رس یرا جلو  میقاشق اول حل  مهراد
 . « رونی بره ب خواستی در رو باز کرد. م ی نزده بودم که هست

مهراد   دنی هم با د یبا خود فکر کرد» حتما هست د،یلرز   یاسم هست  دنیقلبش با شن باز 
قلبش تند   کنه،ی . حتما اونم دست و پاشو گم مکنهی که من دارم رو تجربه م یحال  نیهم
 و ...«  زنهی م

 افکارش را پاره کرد.  ی مهراد رشته   یصدا 

 از دهن افتاد پسر.   میحل ای حسام؟ ب یکنی چکار م -

و نشست. با لبخند   دیرا عقب کش یچوب یدلعوض کرد و به آشپزخانه رفت. صن لباس
 خوش گذشت؟! «  شبی:» ددیپرس یکج

 کرد، سر تکان داد. زیلبش را تم  یگوشه یکاغذمهراد با دستمال  
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  د ی! آخر شب مامان خانوم از دماغم در آورد. منم بادهی بابا، خوش گذشت اما چه فا یا -
برم خونه بابا   ریهنوزم شب که دآ اما ساله شدم  ی مثل تو خونه مستقل داشته باشم. س

 زنم بده. کالفه شدم به قرآن.  خوادی مامانم همون موقع شب م کنه؛ی غرولند م

 که خوبه!«  طتی شرا  ؟یکنی و گفت:» خب چرا ازدواج نم د یخند زیر  حسام

و  کنهی م  یکه مامان معرف ییدخترا  نینه! واال ا  خوام ی که م یمن بله اما دختر  طیشرا  -
 . ه یمنظورم چ یدونی. خودت م پسندمیرو نم کدومچیه نمیبی خودم دور و برم م

حاال خودت چرا ازدواج   نمی :» ببدیکه مهراد پرس خوردی اش را مصبحانه  حرفی ب حسام
دوس   نقدریهست، خانوادشم که تو رو ا  کتیکه نزد یدختر خوب مثل هست هی ؟یکنینم

 دارن. «

   ه؟یمنظورت از خوب چ -

همه ثروت باز   نی. بعدم با ا خوادتی واسه پول نم یباباش پولداره و مطمئن نکهیهم ا  -
و عمل   شیغرق آرا  ی هست طی با شرا ییو نجابت خودش رو داره، دخترا   یسادگ

 .شهی م دایکم پ یجورن ینگم بهتره. ا  یچیها هم که ه. از رابطهانیی بایز 

  ده یرا د  یو نجابت هست یمهراد سادگ  شد،یباشد اما نم تفاوتیداشت ب یسع  حسام
و ذات پاکش را بارها در دل ستوده بود. بر   یبود اما خودش با او بزرگ شده و مهربان

 لب باز کرد:  لش یخالف م

  یمن و هست نیمنه، ب  یخوبه اما اون خواهرخونده یلیخ ی. هستیگی آره تو راست م -
 .  ستین ن یبه جز ا یحس

 تکان داد و گفت:   سر  مهراد

 رفتمیم   کردمی تو بودم معطل نم یبه خدا، خواهر خونده کدومه! من جا  یا وونهید -
. یرو دار  میتصم نیحتما خودت هم هم کردم ی فکر م شهیتا االن هم ،یخواستگار

  ی. ککردمیمامان خالص م  یدادنا  ریزودتر خودم رو از گ ستیتو وسط ن یپا  دونستمی م
 ! ؟ی بهتر از هست
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  ی. صحبت از هستدیتپی و قلبش تند م کردی م  ینیماند، نفساش سنگ  رهی حسام خ  نگاه
ظرف   لیمی کور شد و ب شی . اشتهاقیکرد به رف شکشیبود و چقدر راحت عشقش را پ
 لب آهسته گفت:» ممنون، خوشمزه بود.«  ریغذا را پس زد و از جا بلند شد. ز 

 پس؟   یچرا نخورد  -

 کاناپه رفت و کوتاه جواب داد: سمت 

 شدم  ریس -

که از آمدن مهراد   شهیبر عکس هم د،یجوشی و در خود م خوردی خونش را م خون
رفتنش   یحاال برا  شدی م یو خنده سپر یخوشحال بود و ساعت ها به خوش

 یاو بود و برگ برنده هم دستش. خار بیرق قش،ی رف نی. مهراد بهترکرد ی م یشمارلحظه 
 شده بود در چشم حسام و نفسش را تنگ کرده بود. 

در هم   اری اختیب ش یها. اخمکردی ها را عوض مشبکه  هدفی را روشن کرد و ب ونی تلوز 
  یجا گریخانه د نی . اکردی باز م یشانیدادن نَفسش گره از پ رونی و باز با ب رفتی م

  یجا نباشد، صدا آن  یاز هست یاکه خاطره  ییجا رفتی م ،رفتیم  دیماندن نبود، با 
  نی. امشب، همندیرا نشنود. رفت و آمدش را نب  شیهای سخن  نیریها و ش ها، خنده قدم 

دور از   یاکردن خانه دایو از صبح شنبه به فکر پ  کردی با دادفر صحبت م دیامشب با
و    یطوالن شی بار برا ن یحضور مهراد ا گذشت،ی م ی. زمان به کند بودیو مستقل م  جان یا

  ینماند. ساعت ادی و سکوت حسام شده و ز   یحوصلگیکننده بود. مهراد هم متوجه بکسل 
 کرد. یبعد خداحافظ

باز   یپنجره را کم خواست،ی تازه م ی راک نشسته بود. دلش هوا یصندل  یپنجره، رو  کنار
سردش گرفته و   یها دست  ان یمسرد وارد اتاق شد. فنجان گرم قهوه را   یگذاشت و هوا 

ها  زنگ زدن  نی ا  شهیهم د؛یزنگ خانه به گوش رس ی. صدا کردی طعم تلخ آن را مزمزه م
باشد اما حاال اضطراب وجودش را فرا   یکاش هست یاکه   ختیریفرو م  یدلش را ُهر

آشوب از  . دل آوردی م ادشیو تمام آنچه که دخترک را به   یبود از هست زانی. گر گرفتی م
و   دیمجعدش کش   یموها   انیم  یگذاشت، دست یعسل  یجا برخاست و فنجان را رو
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  ی. روسردیمهتاج خانوم را د یده یدر که نگاه کرد صورت تک یسمت در رفت. از چشم
و    رهیبه در خ اشیفرورفته و مشک یهاگلو سنجاق زده و با چشم  ری رنگش را ز  یاُسرمه 

 منتظر بود. 

خانوم   یآقا و هست د؟یزد و گفت:» سالم آقا حسام، خوب یرا باز کرد، مهتاج لبخند در
 گفتن بهتون بگم شما...« ست،یبرن پ خوانی م

 حرفش کامل نشده بود که حسام لب گشود:  هنوز 

 . رمی. همراهشون نمکنهی من سرم درد م دی نه مهتاج خانوم، بهشون بگ -

 ر دهان مهتاج ، خشک شد و سر کج کرد، آهسته لب زد: باشه!د حرف

مهتاج که از پله   یها تلق تلق کفش یگفت و در را بست. صدا   یالب با اجازه  ری ز  حسام
  دنیبه نوش لی م  یحت  گری. حسام به اتاق برگشت، حاال ددیچی در راهرو پ رفتی م نی پا

حسام زشت و   یچقدر برا  اش،یی با یو ز  یخانه با تمام بزرگ  نی قهوه هم نداشت. ا
 .  شدی م  شتریخانه ب نیبه رفتن از ا  لشیتحمل بود. هر لحظه تما رقابلیغ

 زنگ...  یهم صدا  بازم

 ...ستیرفتن به پ  یباشد، نکند اصرار کند برا  یهست نکند

باز کرد. دادفر   در را ،یبار بدون نگاه کردن به چشم نیو از جا برخاست. ا  دیکش یپوف
 بود.  دهیچ یعطر سردش در فضا پ یبود. صورت مهربانش متبسم و بو  ستادهی پشت در ا

در   یعقب برداشت و از جلو  یزد و آهسته سالم گفت. با احترام قدم یلبخند نرم  حسام
 کنار رفت. 

 دی بفرما -

 و گفت:» مزاحم نباشم.«  دیکش  اشی به محاسن جو گندم یدست دادفر

 باال انداخت و جواب داد: ابرو 
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 .دیمراحم کنمی نه، خواهش م -

دادفر وارد خانه شد و حسام در را بست. دادفر رو به حسام گفت:» مهتاج خانوم   یآقا
 اومدم حالت رو بپرسم.«  ،یگفت ناخوش احوال 

 و حسام لب از لب برداشت:  رفتندی کاناپه م سمت 

 . شمی استراحت کنم خوب م ستین یمهم زیردم... چسر د یعنینه،  -

 .«اد یب یعیزنگ بزنم دکتر شف یبه دکتر دار از یو گفت:» اگر ن د یمبل لم  یرو  دادفر

 به استراحت دارم.  از ینه ، نه، ممنون ... فقط ن -

. اومدم  یار یب خوادی نم یزیپسرم، چ نیبش ایکه دادفر گفت:» ب رفتی آشپزخانه م سمت 
 م و برم.« حالت رو بپرس

 کند. لب فشرد و اضطرابش را کنترل کرد.   هیبا دلش بود تا حرفش را واگو زیدر ست حسام

 . باهاتون حرف دارم. ارمی ب یچا  هی نیاجازه بد  نه -

کوچک   ینیبعد با س یاساز را روشن کرد. لحظه ینکرد و وارد آشپزخانه شد، چا  تعلل
گذاشت و کنار   زی م یرا رو  ین یشد. س ییرایوارد پذ یداغ چا  یهارنگ و فنجان  ییطال

 اندک نشست.   یادادفر با فاصله 

 شد. لی سمت حسام متما   یکم دادفر

 ؟ یبگ یخواستی م یممنون پسرم، خب ... مشتاقم بشنوم چ -

 را از دادفر گرفت و آهسته جواب داد: نگاهش

بهتون زحمت دادم.   یلیبرم. تا االن هم خ جانی دارم از ا  میمن... راستش من... تصم -
 داشته باشم.  ی مستقل  یبرم و زندگ دهیاما وقتش رس

 از مبل گرفت. هیتک دادفر
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 یاز تالش خودت بوده. االنم زندگ ی دیبوده به هر جا رس یپسرم؟ هر کار یچه زحمت -
 .یخودت رو آواره کن  ی بر یخوا ی. کجا میکنی م یجدا زندگ  یدار ،یمستقل دار

فراموش   چوقتیخانوم رو ه فهیشما و شر یها و محبت  ونمی مد ی لیمن به شما خ -
 . سمی خودم وا یبرم و رو پا  جان یاز ا نیاجازه بد  کنمی . اما خواهش م کنمینم

 : دیپهن و زمخت دادفر گره خورد و پرس یابروها 

 افتاده حسام؟  ی زده ناراحتت کرده؟ اتفاق یحرف یکس -

 تکان داد. سر

شروع کنم. البته قبال   یمستقل یبرم زندگ  دهیوقتش رس کنمی نه، نه اصال... فقط حس م -
 تره. یجد ممیهم گفتم اما االن تصم

ناراحت   فهیشر دونمی مانعت بشم اما م  خوامی بگم! نم یگفت:» چ یلیمی با ب دادفر
کرده و همون اندازه دوستت داره و    ونشیهما   نی گزیکه اون تو رو جا  یدونی. مشهی م

 .«  یزیواسش عز

 را مقابل دادفر گذاشت:  یفنجان چا  حسام

 .  زنمی . زود به زود هم بهتون سر مرمی که نم یدور یجا -

 داد.  رونی اش ب ن یسنگ  ینفس دادفر

رو   تیداماد یآرزو فهی. منو شر یرفتی م جان یو بعد از ا  یکرد ی کاش حداقل ازدواج م -
 .میدار

به قلب حسام فرو رفت و احساسش زخم برداشت. دستش فشرده شد و   یشین ز با
 جواب داد:

که داشتم   یبه خاطر مادر دی. شاکنمی ازدواج کنم، اصال بهش فکر نم تونم ی من فعال نم -
 اعتماد کنم.   تونمیزن نم هیبه 
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 میتصم نیاما مجبور بود به ا   خواستی دادفر تلخ شده بود و رفتن حسام را نم اوقات
 هنوز! کجا؟«  نی نخورد یی حسام احترام بگذارد. از جا برخاست و حسام گفت:» چا

تجربه   یمستقل   یو زندگ یبر  دمیبهت اجازه م لمیندارم ممنون. باشه، بر خالف م لی م -
 . میکنی م  تیموفق یو برات آرزو   میهست ادت ی به  فهیمن و شر  ی. هر جا باشیکن

 .دادیماندن عذابش م  جان ینداشت، ا یااما چاره  دیدی دادفر را در نگاهش م یدلخور

درختان    یو رو آمدندی م نی کنان پارقص  دیوز ی که م یبرف همراه با باد سرد  یهادانه
نشسته و آرام آرام   نیزم یاز برف رو  ینازک یهی... النیو زم  وارهاید  نشستند،ی م  انی عر

  یابنگاه امالک متوقف شد. به دنبال خانه  یحسام جلو   نی. ماششدیپوش م  دیشهر سف
  یشد و از شدت سوز و سرما کم ادهی پ نیمطب بود. از ماش  یکیو کوچک در نزد ینقل

از برف   دهی سنگفرش پوش  یرو اطیکاپشن فرو برد. آهسته و با احت یقه یسرش را داخل  
 پا گذاشت و وارد بنگاه شد.

در دست داشت.  ییها زده و برگه  هیتک یفربه و تنومندش به صندل کلیپاکدل با ه یآقا
 شد، دستش را سمت حسام گرفت.  زیمخیرا باال زد و ن نکشیع یحسام، کم  دنیبا د

   یدکتر ... خوش اومد  ی به به ، سالم آقا  -

 فشرد. یدستش را به گرم حسام

 . ممنون دیپاکدل، خسته نباش یسالم آقا  -

  نیخوا یمطب رو که نم  اناینشست و پاکدل با لبخند گفت:» اح زیمقابل م  یصندل  یرو
 ! « د؟یعوض کن

 تکان داد. نیسرش را به طرف  حسام

به مطب  کی و البته مبله باشه بهتره. نزد ی و نقل زی تم یخونه  هی، نه... اتفاقا  نه -
 بهتر.  کتری. هر چه نزد خوامی م

 ابرو باال انداخت و لب باز کرد:  پاکدل
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 .  کنمی م  یاالن چند مورد رو معرف نی به َچشم. هم یا -

 انداخت.  ینگاه قیرا گشود و دق یدفتر

 و مبله، دو خوابه ...  ییالیو  ،یمتر  ستیخونه دو  هی -

  نیکند. پس اول یبود که بخواهد خانه به خانه بگردد و وارس نیاز ا ترحوصله ی ب حسام
. صحبت پاکدل را ناتمام  رفتیپذ  یشرط و شروط چیهی کرد را ب ی معرفکه   یمورد

 .دی حرفش دو  انی گذاشت و م

 ارم؟ یب لهیوس تونمی پاکدل. امشب م  یخوبه آقا  نیهم -

دکتر   یگفت:» آقا یو متعجب حسام را نگاه کرد، با لبخند نرم دیدر دهانش ماس حرف
 «   م؟یبعد قولنامه کن دینیبب کی خونه رو از نزد نی خواینم

طور که مطب  . همون شتونیپ امیم  ستیاول که ن ینه من شما رو قبول دارم، دفعه  -
 نداره.   یحتما خونه هم مورد ن یکرد  یمعرف یخوب

 سر کج کرد و آهسته جواب داد: پاکدل

  دیاریب ف ی. پس بعداز ظهر ساعت سه تشر یدونی ، باشه هرطور صالح م یلطف دار -
 . دیاریب له یوس  دیتونی و م دی دار دی. از همون لحظه به بعد هم کلدیامضا کنقولنامه رو 

 کرد.  یکوتاه خداحافظ یاز جا برخاست و با تشکر  حسام

  ییهافروش. با صورت بود، دوباره دخترکان گلفروش و فال  ستادهی چراغ قرمز ا پشت
که با ُلنگ مرطوب،   یچشمانش نقش بست. وقت  شیپ اشی زده! دوباره کودک خی سرخ و 

و در عوض فحش و ناسزا بود    زیناچ یپول دیبه ام کردیم  زیرا تم یلوکس  نیماش یشهیش
شود. حاال   بشینص یپول آمدی م  شی. کمتر پیردنگ و اُ  یپس گردن ی گاه ای دیشنیکه م

   برد؟ی کجا م ؟یچه کس یها را بخرد اما برا ها و فال تمام گل  خواست ی دلش م

بخرد چند اسکناس به دخترک   یزیچ آنکهیب  د،یکش نی پا یرا کم نیماش یشهیش
 گلفروش داد و با سبز شدن چراغ حرکت کرد. 
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. با هر نگاه به گوشه و کنار خانه دیخراشی مثل سوهان روحش را م یز یخانه شد، چ وارد 
اگر    الشیادفر شدن. به خد یبود داماد خانواده  یخام  الی. چه خشدی خاطراتش زنده م

. هم شأن و هم تراز رفتیم   ادهای اش از و ثروتمند، گذشته شدی دکتر م کرد،ی تالش م
. شدیدنبالش بود و از او جدا نم  هینه، گذشته چون سا اما شدیدادفر م  یخانواده 

نسبت به مادرش، کارتن    شیاز پ شیب یچشمانش از اشک پر شد و با نفرت یکاسه 
ها را از قفسه برداشت و داخل کارتن  ف اتاق انداخت و با حرص کتابرا ک  یخال
 چمدان لباس.   کی کتاب و  یجمع کردن دو قفسه   یالزم نبود برا  یادی . زمان ز گذاشتی م

تا برود،  شود ی ! چرا ساعت سه نمگذرد؟ی کُند م نقدر یساعت نگاه انداخت، چرا زمان ا به
  دنیزنگ، باز کوبش قلبش، باز ترس از د یجهنم. باز صدا ن یبرود و خالص شود از ا

 . یهست یدوباره 

فشرده شدن قلب و حبس   ش،ی بایلبخند ز  اهش،یس  یها... چشمی را باز کرد، هست در
 شدن نفسش. 

 ؟ یتعجب کردم. چرا مطب نرفت  دمی د اطیرو تو ح  نتیحسام؟ ماش یسالم، خوب -

خونه اجاره کردم   هیکردم،   لیرا َتر کرد و جواب داد:» امروز تعط  نشیر یلب ز  یکم زبان با
 مطب.«  رمی. از فردا مرمی امشب م

 شد و آهسته لب زد: ن یغمگ یهست  نگاه

 ! ؟ی ریامشب؟ م -

  شیو لرزش صدا   فشردی ! لب مدیدی را م شی هانم چشم  د ینبا گرفت،ی م یاز هست  نگاه
 .کردی را پنهان م

 گذاشت. لیتعط ادیز  شهی آره، زودتر برم بهتره... مطب رو نم -

 !« یرفتیکاش نم  م،یرا به چهارچوب در زد و گفت:» بهت عادت کرده بود  اشه یتک یهست

 بود.  رحمانهیو عشق... چه ب  یهمه دلبستگ نیعادت! در برابر ا   کی...! فقط  عادت
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 زد و جواب داد: یتلخند

 .دیکنی به نبودنمم عادت م ن؛ی به بودنم عادت کرد  کنه،ی ادت مع یطیبه هر شرا  زادیآدم -

برد؛ صندوق و   نی از پله پا کی به  کی ها را  سه بعدازظهر بود. کارتن  کی نزد  ساعت
و   ستادهی چهارچوب در ا ان یخانوم م فهیکرد. شر لی عقب را پر از کارتن و وسا  یصندل

غمبار، رفتن حسام را تماشا   یزده بود. با نگاه هیدستش را ستون تن کرده، به در تک
 یاش را ُپر کرده بود. هستپرپر شده  ون  ی هما یالخ یجا  شیکه برا  ی. حسامکردی م

 بود. ستاده ی کنار مادر ا یف یها را در هم گره زده و با اخم ظر دست 

  دیباری برگشت. برف نرم نرم م فهیشر  گذاشت و سمت نیکارتن را هم داخل ماش نیآخر
که نگه داشته بود سرخ شده و چشمانش را   یاز سرما و بغض فهیشر  ینیها و بو گونه 

. حسام خم شد تا  ستادی از اشک پوشانده بود. دستش را از در جدا کرد و صاف ا  یریحر 
برداشت. سر باال گرفت و چشم در چشم هم  قب ع  یقدم فهیدستش را ببوسد اما شر

 و لب باز کرد:   دیلرز یم فهی شر یدوختند. صدا

تا ابد. هر وقت   مونهی. اونجا واسه تو م زنمی دست نم لشیباال و وسا  یبه طبقه  -
 چشم.  یبرگرد، قدمت رو  یخواست

مهربان و   یها لب َچشم گفت. تاب نگاه کردن به چشم ری آهسته پلک زد و ز  حسام
 رفت.  نی سمت ماش یکوتاه  ی را نداشت. با خداحافظ فهیشر  نیغمگ

هر وزش    کشاند،یسو و آن سو م  نیسرگردان برف را به ا ی هاو دانه  دیوز ی م ی سرد باد
 . رفتی م  یکیرو به تار گری. آسمان زودتر از هر شب  دنداختیباد، لرز به تن م

  ک یکه  ی اخانه شد. دش یجد یخانه  اطیدر پارک کرد و وارد ح یرا جلو ن یماش  حسام
کوچک   یاخانه انداخت. باغچه  اطی به ح ی. نگاهشدی بزرگ دادفر هم نم یپنجم از خانه

به چشم  اطی از ح یا پوش شده بود، گوشه دی که از برف سف دهیگل خشک  یهابا بوته 
 کنار باغچه. ی سنگ  یاآب و حوضچه  ری و ش خوردی م
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خانه را   یاز سالن گذاشت. کم  یاداخل خانه برد و گوشه  اطیرا آهسته و با احت هاکارتن 
حمام و    سیسرو  گر،یکدیسمت راست، دو اتاق خواب کنار   یکرد. در راهرو  ی وارس

  دهیچ  یاکرم رنگ و مبلمان قهوه  یهم مقابلشان. سالن با دو فرش دوازده متر ییدسشو 
 شده بود.  

به  یواری تاک ساعت د کی . تنها تریکاناپه لم داد، خانه غرق در سکوت بود و دلگ یرو
چشم فرو بست و در سکوت گذراند. شکمش از شدت  یا. چند لحظه دیرسی گوش م
تا وقت شام نمانده   یزی. ناهار نخورده و چکردی و قار و قور م رفتی مال ش م  یگرسنگ

 ! شدبا  یخال دیبا خچالی بود. به طور حتم 

شد و   نیبرود. سوار ماش رونیو شام از خانه ب یخوراک دیخر یاز جا برخاست تا برا ناچار
خلوت بود. مقابل   ابان یها کشانده و خهوا مردم را به خانه   یحرکت کرد. سرما 

باز شد و   نیماش  گریرا باز نکرده بود که در  د نیمتوقف شد و هنوز در ماش   یسوپرمارکت
 ! ست نش  نیجوان داخل ماش یدختر

فرصت حرف زدن داشته باشد، دخترک   نکهی متعجب نگاهش کرد و قبل از ا   سامح
 ! « فتیدستپاچه گفت:» برو... برو... زود راه ب

 .«نمیبب ن ی تو؟! برو پا یهست ی:» کجا برم؟ کدی تکان داد و پرس سر

 لب باز کرد:   دواریرا مقابل صورت حسام گرفت و تهد اشی بیج یناچار چاقو  دخترک

 ... آزنمی ! مته؟یبرو... حال گمی بهت م -

 به دماغش انداخت و با اخم تشر زد:  ینیچ حسام

 ...بتی... بذار جترسونهی الف بچه منو از چاقو م هیبرو بابا   -

 یقه ی مردانه و قدرتمند، پشت   یباز شد. دست نیهنوز تمام نشده بود که در ماش  حرفش
که دو پسر جوان،  دیطول نکش هیاز چند ثان شتری. بدشیکش رونیدخترک را گرفت و ب 

گرد شده از   یها. حسام با چشم کشاندندی م نی زم یدخترک را به باد کتک گرفته و رو 
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 کهن ی از ا مان یشد؛ پش ادهیپ ن ی خودش آمد و از ماش هتعجب، مات و مبهوت نگاه کرد. ب
 زد: بی. نهدیکاش حرکت کرده بود، سمت دو پسر دو  یا

 .نمیولش کن بب  دش؟یزنیا م ! چردیولش کن -

هم مداخله  گریشدند. دو پسر رهگذر د ریو درگ  دیاز پسرها را کش  یکیکاپشن  یقه ی
چشمش به دخترک افتاد که دست   یافقط لحظه  ،یها و کتک کار ی ری درگ انیکردند. م

. داشتی قدم بر م دهیخم دهیجمع شده از درد... خم یشکم داشت و با صورت یرو
و    دیعقب ُهلش داد. سمت دخترک دو هکه به صورت پسر زد ب یحسام همراه با مشت

 را چنگ زد. شی بازو

 ...نیبرو تو ماش -

که با   ی نیخالص شوند، حرکت کرد. ح یریپسرها از درگ نکهیدو نشستند و قبل از ا  هر
و با  باال برده  یبه دخترک انداخت که سرش را کم ینگاه مین کرد،ی م یسرعت رانندگ
کم کرد که   نی. دورتر که شدند از سرعت ماشکردی م  زیرا تم اشینیب  یها دستمال خون 

 :دی دختر نال

 .شمی م  ادهینگه دار پ -

 انداخت.   ینگاه یبا دلسوز  حسام

 بگو برسونمت خونتون.  ای  ؟یی جا یدرمانگاه میحال و روزت؟ بر نیکجا با ا  -

 خشن جواب داد:  یاما با لحن  دخترک

  خوادیکتک نخورم، حاال هم نم یجورن یکه ا یفت یزودتر راه ب یخواستی الزم نکرده! م -
 .نمیدلت بسوزه... بکش کنار بب

 لب باز کرد:  هی حسام افتاد و با کنا  یابروها   نیب یاگره 

 گمی خوبه به خاطر تو کتک خوردم آ... مهم بدهکار شدم نه؟!   یزیچ هی کهن ی مثل ا -
 برف!  نیتو ا   ادی نم رتی گ نیماش  جان یونت کجاست؟ بگو برسونمت ا خ
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 با همان لحن تند، تشر زد:  دختر

 بکش کنار!  گمی خونه کجا بود عمو؟ بهت م -

  ن،ی گفت:»به جهنم... برو پا ی ترمز گذاشت، با کالفگ  یشد و پا رو یحسام عصبان  بارن یا
 اصال به من چه!« 

کوتاه و    یها فاصله گرفت و با قدم  نیشد. از ماش ادهیرا باز کرد و بالفاصله پ نیماش در
  ی دست رو د،یچیاز سه چهار متر نرفته بود که درد در تمام بدنش پ شتریلرزان دور شد. ب

و سرد زانو زد و در خود جمع    سیخ یها برف  یخم شد. رو  شی دلش گذاشت و زانوها
 . گرفتی و درد م دیکشی م ر ی تبود  رده که خو ییها ُمشت  یشد. جا

  یی کهنه و رنگ و رو رفته، مانتو نیشلوار ج کرد؛ینگاهش م  نهیهنوز نرفته بود. از آ حسام
  یشب برف  نیکه اصال مناسب ا یشرتیو سو  دیرسی م شی که به زحمت تا زانوها  یاقهوه 

خودش مقابل چشمانش نقش   کی تار یو سرد نبود. دلش به رحم آمد و باز گذشته
 شد.   ادآورشیت و طعم تلخ فقر  بس

  ییرفت و با دلجو کشیشد. نزد ادهیپ نیزانو نشسته بود که حسام از ماش یرو   دخترک
برسونمت   ای... ییجا  یببرمت درمانگاه ایب گمی خب؟ من که م یکنی گفت:» چرا لج م

 آخه؟!«  یبر یخوای حال کجا م نیسرما با ا  نی خونتون. تو ا

. ستادی پا، مقابل حسام ا یو دوباره رو  کردی اما مقاومت م د،یکشی با درد نفس م دخترک
 ی. با لحندیدی نازک اشک، تار م یو حسام را پشت پرده   دیلرز ی م  شی هاچشم ین ین

 تلخ جواب داد:

ساز و مخروبه    مهیپارک، ساختمون ن یبرم، پشت شمشادها  خوامی نم یخاص یجا -
پس فکر من نباش و برو رد   کنم،ی م دایسوراخ موش واسه خواب پ هی . هیواسه خوابم کاف

 کارت.
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. شدیهجده سالش هم نم دی نداشت، شا یرفتن نداشت، دخترک سن و سال یپا  حسام
بگذارد. تنها   شیکه داشت تنها  یسرد، با آن درد   یهوا  نیدر ا دادی وجدانش اجازه نم

 را به زبان آورد: دیکه به ذهنش رس ییجا

 من!  یخونه میبر  ایخب ب -

 زد: بیدر هم گره خورد و نه  شی حسام دوخت، ابروها یها را به چشم زشی تند و ت نگاه

 که... بچه پررو می، نگفتم عوضخودت؟! گفتم خونه ندارم  شی پ یفکر کرد  یچ -

را باال   شی صدا   یزد و کم ینرفته بود که حسام پوزخند یقهر قدم برداشت و چند قدم با
 ب باز کرد: برد، به طعنه ل

من رو چه به تو جوجه...؟  اعتماد به نفست منو    ،یاالف بچه  هیهه! تو واسه من   -
 . یکُشته، اصال برو هر جا دوست دار

 :گفتی که با حرص م دیشنیرا م  شی برگشت، صدا نی شد و سمت ماش الیخیبار ب نیا

 َمردک؟!  ی هست یک ی... فکر کرد یجوجه خودت -

بود که  دهینرس رهی هنوز دستش به دستگ داشت،ی قدم بر م شیها به حرف  تفاوتیب
آمد. حسام چشم درشت کرد و متعجب نگاهش کرد که   نیاز او سمت ماش ترع ی دختر سر

دفعه رو مرگ   نی... اادیداره م سیپل نیماش م،یبر  نیبا التماس گفت:» جون ننت بش
 نشده.«  ری تا د نیمن بش

داخل   سی را نزده بود که نور قرمز چراغ گردان پل ن یارت ماشدو نشستند، حسام است هر
آهسته گفت:» نوکرتم به   ییکنارشان متوقف شد. دختر با صدا  سی افتاد و پل  نیماش

 با مرّوت!«  یموال، لو ند 

را   نیسر کج کرد و داخل ماش  ،یفیبا اخم ظر سی و مأمور پل دیکش نی را پا شهیش حسام
 انداخت.  ینگاه

 اومده آقا؟   شیپ یمشکل -
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 سر تکان داد.   حسام

 نه...  -

نگاهش کرد و   ابیبا ارت  سیدختر بود، پل یشدن صورت آشفته  ده یمانع از د  یکیتار
 گفت:» مدارک لطفا« 

را   فیک  سیداد، چند لحظه بعد پل ل یمدارک را از داشبورد برداشت و تحو   فی ک حسام
 داد.  لی تحو

 قف ممنوعه! تو دیدکتر، لطفا حرکت کن یآقا  ستین یمشکل -

را گرفت، بالفاصله حرکت کرد. لبخند  فیسر تکان داد و ک یتصنع یبا لبخند  حسام
 غو؟« یج  غیج هینشست و گفت:» اسمت چ شی هالب   یرو یمحو 

 داد و لب زد:  رونی اش را بنفس حبس شده  دخترک

 ! هانین -

حالت تهوع داشت اما بروز    یکم د،یکش ریت شی شد و پهلو  لی سمت حسام متما یکم
 ؟« ی دکتر یلیخداوک نمی:» ببدینداد و پرس

 دندونپزشکم  -

که منو   ؟یرا باال داد، گفت:» هنوزم سر حرفت هست  شیابرو  یتا   کیزد و   یکمرنگ لبخند
 ات؟!« خونه  یببر

  تی نظرت عوض شد؟ دکترا کبر هیموشکافانه گفت:» چ  یکرد و با نگاه  زیچشم ر حسام
 خطرن؟!«  یب

 نازک کرد و با غرولند جواب داد:  یپشت چشم  دخترک

 باهات!   ام یخو ب یشعور دار  ،یالکرده یتحص ،ی... گفتم دکتررمینخ -
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 لب زد:  یبا تک خنده ا  حسام

 ! آره سر حرفم هستم، شعورم دارم نترس. ییپررو یلیخ -

اگه   نمیموقع فرار افتاد. بب می که بودم، کوله پشت  ابونی خو پس راهتو کج کن همون خ -
 هست بردارم. 

.  دی پای حرکات دختر را م یرچشمیگفت و دور برگردان را دور زد. ز  یالب باشه   ری ز  حسام
 :دی ران پرس. نگفشردی پلک م یو گاه شدی شکمش  مشت م ی دستش رو

 ست؟ ی به دکتر ن از ین  یچته تو؟ مطمئن -

 جا بود«  نیلب آهسته گفت:» خوبم. نگه دار هم   ریسر جنباند و ز  هانین

.  گشتیشمشادها را م  یشد و ال به ال ادهیپ نی از ماش هانیو متوقف شد. ن دیکش کنار
پر از  و ده یخشک یشمشادها  نیرنگ را از ب یکهنه و خاکستر یبعد کوله پشت یالحظه 
آمد و در را باز کرد.  نیسمت ماش تکاندی را م شی هاطور که برف . همان دیکش  رونیبرف ب

انداخت و   یبه کوله پشت ینگاه دیو نشست. حسام با ترد ختگذرا اندا یاطراف را نگاه
 : دیپرس

 ! ؟یکنی فرار م سیچرا از پل ؟یدار یچ  یتو کوله پشت -

 جواب داد: یکرد، با تند  یظیمتوجه شک حسام شد و اخم غل  هانین

 یربط چی ه سیدست لباس دارم و چهار تا خرت و پرت! فرارم از پل  هی یتو کوله پشت -
 کوله نداره.  نیبه ا

 را سمت حسام گرفت و ادامه داد: کوله

  ا ی فتمیب رشون یچون گ کنمی فرار م سیبعدم از پل ره،ی کن دلت آروم بگ گاشین ایب -
 جهنمه!  نهویام که هر دو جا واس من ع خونه ننه ای ی ستی بهز فرستنمی م

 ؟« یگفت:» خونه چرا جهنم باشه؟ چرا فرار کرد   تی حسام به رو به رو بود و با جد  نگاه
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داشت و   جهی زد و آب دهانش را قورت داد. سرگ  هیتک نیماش یشهیسرش را به ش  هانین
 د: لب باز کر رمقی... بدی احساس ضعف شد 

 برگردم خونه!  گهید  خوامی نم کرد،یم   تمی شوهرش اذ -

 : دیپرس یف یبا اخم ظر حسام

 ؟ یشوهر ک -

  گهی ام ددکتر... شوهر ننه آیج یحوصله گفت:» گ ی به دماغش انداخت و ب ینیچ  دخترک
 »! 

شد و سکوت کرد. خودش هم گرسنه و خسته بود، ذهنش پر   اشیحال یمتوجه ب  حسام
حرف زدن نداشتند. مقابل سوپر مارکت نگه    ینا هانیاز سوال بود اما نه خودش و نه ن

 شد، اشاره کرد: ادهیداشت و پ

 بردار. یالزم دار یهر چ  ا،ی تو هم ب -

دکتر   دیفکر کرد شا  یا جا بماند و بخوابد اما لحظه همان   خواستی دلش م هانین
قد   یشد، باز هم لرز به تنش افتاد و به سخت ادهیخاطرش جمع نباشد. در را باز کرد و پ

 راست کرد و قدم برداشت. 

  یبرا رفتی و دلش ضعف م دیچرخی ها مقفسه  نیسوپر مارکت شدند، نگاهش ب وارد 
  گریهمه جا را گرفت و د  یاهیو تار... س   رهیشد و نگاهش ت شتر ی. درد دلش بهای خوراک 

 . دینفهم یزیچ چیه

ها،  قفسه  نیب هانیحسام به پشت سرش نگاه کرد. ن  هان،یافتادن ن نیزم یصدا با
 :زدی و صدا م دی سمتش دو  مهیافتاده بود. سراس ن یزم یرو  دهیو رنگ پر  جانیب

 چشماتو باز کن...  هانین  ؟ی شنوی ... صدامو مهانی... نهانین -

ها و فروشنده هم توجهشان جلب شده بود. زمزمه  یچند مشتر کرد،ی نم یحرکت چیه
دست برد   شانیهاها و حرف به سوال  توجهی. حسام بزدی م یشروع شد و هر کس حرف
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رفت. در آن   نیتند سمت ماش  ییهاو با قدم  دیزانوها و سر دخترک، در آغوشش کش  ریز 
راب داشت و قلبش به نشسته بود. اضط سامح  یشانیپ یعرق رو  ی ها سرد، دانه  یهوا 

 .دیتپی شدت م

لرزان پشت فرمان    یهاگذاشت. با دست  یصندل  یرا رو  هانیدر عقب را باز کرد و ن 
دست    کی نداشت. با  یاده یاما فا  زدی را صدا م هانین ینشست و راه افتاد. هر از گاه

 مهراد را گرفت. بعد از چند بوق جواب داد:  یشماره  گری فرمان را گرفته بود و با دست د

 جانم حسام؟  -

دکتر بود، آهان شهروز بود  مارستان یتو ب  قت ی رف نیگفت:» الو مهراد، ا  دستپاچه
 اسمش...«

 و گنگ جواب داد: جی گ مهراد

 شده؟  یخب، آره شهروز... چ -

زنگ  .ستیحالش خوب ن مارستانیببرم ب خوامی دارم دختره، م ضی مر   هیمن   نیبب -
 وسط!  ادی ب سیپل یپا خوام ی نم ششیبزن هماهنگ کن برم پ

 : دیپرس یبا سردرگم مهراد

 ؟ یی کجا  ؟ی شده؟ تصادف کرد  یحسام؟ مگه دختره چ یگی م یچ -

 لب باز کرد:   ظیسر تکان داد و با غ  یبا کالفگ حسام

 زنگ بزنم حامد؟!  ای یکنی نه، نه، تصادف نکردم! مهراد وقت ندارم هماهنگ م -

 . دمینه، االن خبر م ایهست    فتشیاصال ش نمیباشه بابا! بذار بب -

: »  کردیو خود را سرزنش م   گفتی م  راهیلب به خودش بد و ب ریز  ی رانندگ نیح  حسام
  یطورنی ا رفتمی م فت،یمنه، منه احمق! اگر همون لحظه که گفت راه ب  ری اش تقصهمه 
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خودم رو   ینشده باشه! چجور شی زیکمک کن، چ خودت ای ... خداخوردی کتک نم
 ببخشم؟ بهم پناه آورده بود...«

 : دیرا برداشت و وصل کرد. دستپاچه پرس یبلند شد، بالفاصله گوش یزنگ گوش یصدا 

 شد؟  یالو مهراد... چ -

 راحت... التیهماهنگ کردم خ -

 .کنمی ممنون داداش، جبران م -

 گفت: یبه طعنه و شوخ مهراد

 وقت شب؟!    نیحسام. دختر، تو ، ا یها نبود برنامه  نیاهل ا تو که   -

 داد و غرولند کرد:  رونینفسش را ب یکالفگ با

 . دمیم حیولمون کن تو رو خدا مهراد، بعد توض  -

شد، شتابزده و آشفته   مارستانیب یجواب نماند و تماس را قطع کرد. وارد محوطه  منتظر
بلند تا   یی ها برانکارد گذاشتند و با قدم  یرا رو  هان یاز نگهبان و پرستار کمک خواست. ن

 اورژانس دنبالشان رفت. یورود 

  هانیو با اخم ن  دهیبور و کم پشتش را در هم تن ی ابروها   د،یاورژانس د یشهروز را ورود  
 :دیپرس ستاد،یمقابل حسام ا  را بردند و شهروز  هانیگذرا انداخت. ن  یرا نگاه

 واسش افتاده؟  یچه اتفاق -

 و جواب داد:  دیکش اشده یخشک یهانوک زبان را به لب  حسام

 کتک خورده  -

 انداخت و وارد اورژانس شد.  یبا نگاه پرسشگر و پر از ظن خود نگاه شهروز 
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  یرو  و تا بردی م  شیموها   انیپنجه م زد،ی بود و مدام پشت در قدم م قراری ب حسام
  نیزم یو با پا رو نشستی م ی صندل  ی. گاه رو گذشتی م یبه کند قی . دقادیکشی گردن م
 .  گرفتیو لب به دندان م زدی گاه قدم م گرفت،یضرب م

  یها آمد. نگاه نگرانش را به چشم رونیو شهروز از بخش ب دیانتظارش سر رس  بالخره
  یرا رو   نکیسبز رنگ شهروز دوخت و منتظر بود حرف بزند. شهروز با نوک انگشت، ع

 باال برد و لب باز کرد: ی کم اشی عقاب ینیب

 کتک خورده؟  یگفت -

داد و گفت:» اما انگار شکنجه شده   رونی کرد، شهروز نفسش را ب دی سر جنباند و تأ  حسام
 قیزخم عم هی  گاره،ی س یسوختگ  یپهلوهاش جا یکبوده، رو  یلیتا کتک خوردن! تنش خ

 اس! « هنوز تازه  هیبخ یو جا   گذرهیازش نم ادیبازوش هست که ز  یهم رو 

 و توان حرف زدن نداشت. شهروز ادامه داد:  کردی بهت زده نگاه م حسام

...  هیابونی و خ یتنش مشخصه فرار یاز لباسا   ه؟یجورن یحسام؟ چرا ا   هیدختر ک ن یا -
 واسمون!  شهی خبر کنم، دردسر م سیپل دیبا

 تکان داد و شانه باال انداخت.   نیرا به طرف سرش

کمکش کردم فرار کنه.  دو نفر دنبالش بودن... کتکش زدن، منم دونم،ی ازش نم ادیز  -
 االن حالش چطوره؟ بهوش اومده؟ 

زنگ بزنم  دیحسام، دوباره با تحکم گفت:» با  یها و سوأل  یبه نگران توجهی اما ب شهروز 
 ! « سیپل

 باهاش حرف بزنم.  ادی با من... بذار بهوش ب تشی نه، مسئول -

 را باال برد:  ش یصدا یبا اعتراض، کم شهروز 

بده وگرنه قبول   نقدریاوضاعش ا  دونستمیبگه؟! من نم رو  قتیحق یکنی فکر م -
 ... مارستان یکه؛ حراست ب ستمی در ضمن فقط من ن کردم،ینم
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  یتونی که م دونمی. مکنمی و ملتمسانه گفت:» ازت خواهش م دی حرفش را بر  حسام
 خودم.«  ی شد پا ی! گفتم که هر چیکن یالپوشان

قبول کرد و با اشاره به بخش گفت:» باشه، برو مراقبش   یلیمیکوتاه با ب یاز مکث بعد
 باش. بهوش اومد خبرم کن.« 

. کنارش  دی تخت د یرنگ اورژانس، رو  یآب یرا پشت پرده  هان یوارد بخش شد و ن  حسام
  ی دخترک انداخت. موها  یبه صورت معصومانه  ینشست. با تأثر نگاه یصندل  یرو

و   فیکث  فشینح ی هاو دست   ختهیر  زشی دان تمکنار صورت  نه چن اش ده ی و ژول  یاقهوه 
ُرم قطره قطره دیرسی به نظر م اهیس . دیکشی و آرام نفس م شدی م  قیتزر  شیهارگ  به. س 
نگاه   هانی به ن یالحظه   یرا تجربه نکرده بود، حت یی روزها نیاگر حسام خودش چن  دیشا
تلخ   یها. اما تجربه اندازدیبه خاطرش خود را به دردسر ب نکهیچه رسد ا  کردینم

 را درک کند و دل بسوزاند.  نوایدختر ب شدیباعث م  اشی کودک

  ی هالب   یرو ینشست. لبخند کمرنگ ش یابروها  نی ب یفیو اخم ظر دی لرز  هانین یهاپلک 
 حسام نشست و صدا زد: 

 ! چشاتو باز کن دختر ؟ی شنوی صدامو م هانی... نهانین -

تر شد. حسام واضح  یتار بود و رفته رفته چهره  دشیآهسته پلک گشود، د دخترک
 شد و بعد به اطراف چشم چرخاند، لب زد: رهی حسام خ  ییا یدر یها به چشم  یالحظه 

 من کجام؟!  -

 ؟ ی درد ندار ؟ی خوب ،یمارستانیب -

چشم درشت کرد.  کبارهیو گنگ بود. حرف حسام را در ذهن مرور کرد و    جیگ هنوز 
 !«  مارستانیهولناک گفت:» ب

و صورتش از درد مچاله شد.    دیکش ری تخت بلند شود اما دلش ت یشد تا از رو  زیمخین
دختر، تکون نخور! نترس   یکنی که حسام گفت:» چکار م دیو به پشت دراز کش  دینال
 خبر نکردم.«  سیپل
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 لب باز کرد:   یبا نگران هانین

ام  خبر نکردن؟ به جون ننه  سی بهم شک نکرد؟ پل مارستانیراستشو بگو، ب یری تو َنم -
 . ستمی من خالف ن

در کار  ی سیراحت که پل التیرا آهسته بر هم زد و با آرامش گفت:» نه، خ شیهاپلک 
 کمکت کنم.« دمی! من هم قول میرو بگ قتی حق  یقول بد  دیاما تو هم با  ست،ین

 : دیتکان داد و پرس  نیرا به طرف سرش

 ؟ ی بدون یخوا ی م یبگم؟ چ یچ -

چون   یکنی فرار م سیاز پل یگفت:» بهم گفت  تی را باال انداخت و با جد  شی ابرو  حسام
! اما اون دو تا پسر چرا دنبالت بودن؟ چرا کتک  یستیبهز  ایبرگردونت خونه  یخوا ینم

 ؟« یرد زدنت؟ خالف ک

انداخت. مضطرب آب دهانش را قورت   نی لب به دندان گرفت و نگاهش را پا  دخترک
 داد و با دلهره پاسخ داد:

 اونا دنبال جنس خودشون بودن، من بلند کردم ازشون!   -

 سوأل کرد:  دهیدر هم تن ی با ابروها حسام

 !  ؟ی دیمواد ازشون دزد یعنی -

 نه بابا مواد کجا بود! طال...  -

کنجکاو و پرسشگر حسام انداخت، مطمئن بود ذهنش را   یبه چهره  یکرد و نگاه مکث
 !  کردیرا اعتراف م زی همه چ  دیپر از معما کرده. ناچار با

همکار و    گهیآشنا شدم. با دو تا پسر د دایبه اسم و  یدختر هیبا   شیمدت پ هی -
نفر  هی روز برزو گفت خبر داره   هی  نکهیخودشون جا دادن.  تا ا نی همخونه بود. منم ب
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اما   دهیو از کجا فهم  یچجور دمیمقدار طال رو ببره بفروشه. نفهم ه یفالن ساعت قراره 
 طالها رو بدزدن!  ،یبره طالفروش نکهیا که چطور قبل از   ختنینقشه ر

 و ادامه داد: دیکش یآه

و نه تنها طالها که   میرو نگه داشت نی ماش یتصادف ساختگ هیبا   م،یهم شد  موفق -
و دست و    کردمی کار رو م نیبارم بود ا  نی. اولمید یکه داشت رو هم دزد یو هر چ یگوش

  ده یو فهم شناسهی برزو گفت طرف رو دورا دور م م یدی. خونه که رسدی لرز ی م  دیپام مثل ب
زنش رو بفروشه. عذاب وجدان مثل خوره   ی واسه خرج عمل دخترش قراره تمام طالها

رو   ممی. آخرم تصم ومدیآدم بود! شب خواب به چشمم ن هیافتاد به جونم... پول جون 
 رو برداشتم و فرار کردم.   ف یکه همه خوابشون برده بود ک ی گرفتم و نصف شب

. هنوز مطمئن نبود  دادی گوش م شی حرفهابود و به دقت به  ستادهی مقابل تخت ا  حسام
 : دیو با شک پرس

کردن؟ بعد تو با    داتیپ یچجور دیبرزو و وح ؟یرو چکار کرد  فیافتاد؟ ک  یاتفاق ک ن یا -
 ؟ ی اون پسرا همخونه بود

 و معترض گفت:  دی کش یپوف ش،ی کالفه از سوال ها هانین

بهم  یانگ بزن ی خوای اهم مآ! راه به ر یداد چیسه پ  ری بازپرس؟ گ ای   یتو دکتر یحاج -
  هیتو  دایخواهر برادر بودن. منم با و دایبا و پدریب  دی ام... داش من، اون وح یکه عوض

جا چال کردم تا اول اون صاحب مال   هیرو فعال  فیفرار کردم، ک شبیاتاق بودم. د
ظاهر شدن که از دستشون فرار    ابونیمثل جن تو خ  دمیو وح زوکنم. بر  دایبدبخت رو پ

 نه؟  ای  رونیب یبری خراب شده م ن یتو افتادم. حاال منو از ا ری کردم و گ

 حسام نشاند و لب باز کرد:   یهارو لب  یحرف زدن دخترک لبخند محو یبازار کوچه

 .برمتیداد م  یمرخص یباشه، بذار با دکترت حرف بزنم اگر اجازه  -

 حسام؟«   ی! چرا منو خبر نکرد یشد داریگفت:» ب  نها ین دنیوارد شد. با د  شهروز 
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 نگاه مضطربش را به حسام دوخت که جواب داد:  هانین

 . یبهت خبر بدم که خودت اومد  خواستمی اتفاقا االن م -

 : دیسمت دخترک رفت و پرس شهروز 

 جه؟ ی حالت تهوع، سرگ ؟ی درد ندار ؟یخوب -

 .« ستین یچیتند تند سر تکان داد و گفت:» نه، نه... خوبم، ه هانین

 داد و سوأل کرد: رونی و به شهروز نگاه کرد، نفسش را ب  دیکش ششیبه ته ر یدست حسام

ُرم تموم بشه مرخص م -  نه؟!  گهید شهی س 

 مردد نگاهشان کرد، با اکراه جواب داد: شهروز 

 بره. تونهی آره، م -

ُرم نگاه ک  هانین زودتر از آن   خواستی نمانده بود و دلش م یاز آن باق یزی رد که چبه س 
 آور خالص شود. دلهره  طیمح

حسام   یسست، سالنه سالنه کنار قامت بلند و چهارشانه  ییها با قدم  هانیبعد ن یلحظات
 : دیپرس د ی و با ترد ستادی ا نی . کنار ماشرفتندی م  رونیب مارستانیو از ب داشتی قدم بر م

 ؟ یکنی کمکم م یدار یتو واسه چ  نم،یبب -

گفت:»   نشستی که م ین یرا باز کرد و ح نینگاهش کرد، در ماش   یاه یچند ثان حسام
 تا واست بگم. « نیبش

  یهاک یچرخش الست  یزد، حسام استارت زد و صدا  هیتک ینشست و به صندل هانین
منتظر دخترک    یبه چهره  ینگاه میبلند شد و حرکت کرد. ن سیآسفالت خ یرو  نیماش

 چشم دوخت و لب باز کرد:  ابانیداد، به خ رونیانداخت و نفسش را ب

 روز مثل تو بودم؟!   هیاگه بگم منم  شهی باورت م -
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 که ادامه داد: کردی نگاهش م حرفی ابرو باال انداخت و ب هانین

تازه دو ساله شده بودم،   یمادر نداشتم و زن بابا داشتم. چون وقت اد یم  ادمی  یاز وقت -
خودش. پدرم   یزندگ یپدر و مادرم از هم جدا شدن. مادرم منو رها کرده بود و رفت پ

کنه. پدرم   تمی اذ تونستیخوب بود، زنش نم یهم ازدواج کرد. تا پدرم زنده بود همه چ
 تصادف کرد و فوت شد.  نکهیال سفر... تا اتو جاده و در ح شهیمبود و ه ونی راننده کام

 آورش ، فرمان را در دست فشرد و ادامه داد:سخت و مالل    یکودک یادآوری با

انداخت و شدم آواره... منم مثل تو پنج سال از عمرم رو تو    رونیبابام منو از خونه بزن -
و اون.    نیو فرار از ا  سیکار و سر چهارراه... با ترس از پل یها بچه یسر کردم. قاط  ابونایخ
کردن.   تمیقبول کردن و حما   یثروتمند منو به فرزند یخانواده  هی یبنا بر اتفاقات  نکهیتا ا 
چون   کنم،ی چون درکت م کنمی که االن هستم! دارم کمکت م ینیاونا شدم ا تی حما اب
 .یدار یو چه حال یگی م یچ دونمی م

و   دایو ر یباز، من که گ گهیتو د یبود  ی... عجب خرشانسولیبا ذوق گفت:» بابا ا  هانین
 ان.« تر از خود من اون دو تا نفلهافتادم که بدبخت   دیوح

 : دیزد و پرس ی لبخند  حسام

 شده که مادرت ازدواج کرده؟   یتو از خانوادت بگو؟ پدرت چ هان؟ین یتو چ -

 و اخم آلود جواب داد:   نیغمگو با نگاه  د یلب دخترک خشک یرو  لبخند

بارداره   فهمهی م  غهیبوده! بعد از فسخ ص اشغهی. مادرم صدمی من... من بابامو اصال ند -
  ینخواسته بگرده چون اون بهش گفته هر چ یعن ینکرده.  دایاز اون مرد پ ی رد گهیکه د

ادرم با  م  نکهیشناسنامه نداشتم. تا ا یحت  ی. تا پنج سالگیدنبالم بگرد  یشد حق ندار
 ه معتاد بدبخت... به اسم همونم واسم شناسنامه گرفتن.  ی اصالن ازدواج کرد.  

. کردندی م ی قراریها بگونه   یرو دنیچک یها برا را سد کرده بود و اشک  شیبغض راه گلو 
 و بغضش را قورت داد.    دیپر شده از عطر حسام را بلع یهوا  قیعم یبا نفس
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خورده بود   پدرینبود کتک نخورم، پوستم کلفت شده بود بس که کمربند اون ب یروز  -
جا   هیبه خاطر کتک  از خونه فرار نکردم. چون حداقل تو شب و سرما  یلیبهم. اما خداوک

فرار کردم که   ی. وقتصاحابی شکم ب نی تو ا زمی لقمه نون خشک بود بر هیبود ب َکپم، 
 ...خواستی د. که مبو ردهک  زیشاهپور واسم دندون ت

 اش ادامه داد:بغض فرو خورده  انیلرزان م  یو با صدا دی اش چکگونه یرو  یاشک  قطره

اتاقم   یکنه، دو نفر رو آورده بود خونه! همون شب از پنجره  یبا من کاسب خواستی م -
ُجفتش ناامن بود و ُپر از   ابونینداشت کجا باشم؛ خونه و خ یواسم فرق  گهیفرار کردم. د

 داره. شتریراه درو ب ابونیگ. منتها تو خگر

و   یرتیغی ب نیاز ا  زدی اش نبض م یشانیدر هم رفته بود و رگ پ ش ی هاسگرمه   حسام
 :دی پرس ظی اش با غشده  دیکل ی هادندان  انیکه به دخترک شده بود، از م یظلم

 که رو بدنت مونده کار همون اصالن نامرده؟!  نایو زخم و ا   یسوختگ  یجا -

 گره خورد و گفت:   شیلب به دندان گرفت، ابروها  هانین

 منو؟   یدی تو از کجا د -

 دکتر گفت... دم،یمن ند -

آورد؛ از خجالتم دراومد اما   رمی گ شیانداخت و آهسته گفت:»آره، چند وقت پ ری به ز  سر
 باز فرار کردم.« 

و   دی پای دخترک را م یچشم ریم به فکر فرو رفت، ز سکوت شد و حسا  یالحظه  چند
 و لب از لب برداشت:  دیبرکش نهی از س  نیسنگ یدنبال راه چاره بود. نفس

دنبال پدرت.  میگردیم ،یمن باش  یمدت خونه هی  یایب یتونی م ی اگه خودت بخوا  -
 ازش داشته باشه، زنش بوده!  د یبا ینشون هیبالخره مادرت  

 بشه اونوقت؟!«  یکه چ میکن  دایابرو باال انداخت و گفت:» بابامو پ ی تا کی  هانین
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 کنه بشه سرپرستت. باباته به هر حال. تتی دختر داره خب حما  هیبدونه  دیشا -

 گفت و سر تکان داد. ینوچ دخترک

نشد   دایبره. بعدم اگر پ کردیبود که و ل نم یجون، اون اگه آدم حساب  یدلت خوشه ُدک -
 ! ؟یشد و منو نخواست اون وقت چ دا یپ ای

 شانه باال انداخت و جواب داد: حسام

قبولت    اینشد  دایاگر هم پ ،یکنی م  یباهاش زندگ  یری خب اگر قبول کرد که مشخصه م -
 کرد. تمی ها حماکه سال   یمثل دادفر، کس کنمی م  تتینکرد اون وقت بازم من حما 

  د؛ینه؟ اصالن، برزو و وح  ایبود که قبول کند  یسر دو راه  کرد،ی متفکرانه نگاهش م هانین
ناامن شهر. دلش   یها ابان یاز خ یو هراس  انداختینام هر کدامشان لرز به تن  دخترک م

غذا و   یبالش گذاشتن، برا  یسقف و سر رو  کی   ریز  دنیخواب ی برا  رفتی ضعف م
که از   یامعده   یاز برف انداخت و دستش رو  دهی پوش یها ابان یبه خ  یگرم. نگاه یاخانه

 لب زد:   صالیمشت شد. با است  کردیقار و قور م  یگرسنگ

   امیباشه، م -

سوپر مارکت   یدوخت. جلو  ابان یگذرا به دخترک انداخت و باز چشم به خ ینگاه حسام
 گفت:   هانیرو به ن کرد،ی که کمربندش را باز م ی نیمتوقف شد و ح

 .امیباره که م نیسوم  نیکنم، ا  دیبتونم خر گهید  ندفعهیا  دوارمیام -

.  نیکمرنگ گفت:» نه، تو بمون تو ماش  یخواست در را باز کند که حسام با لبخند هانین
 کنم.«  دیدفعه هم نتونم خر  نیباز حالت بد بشه و ا  ترسمی م

هش اعتماد کنم؟!  ب تونمی م ی عنی.» کردی رفتنش را تماشا م هانیشد و ن ادهیپ ن یماش از 
کنم؟! اما    یکنارش زندگ یاونقدر شانس داشته باشم که بتونم بدون دردسر شهی م یعنی

فرار   نمیو اون فرار کردم فوقش از چنگ ا  نیهمه از دست ا نیا ارزه،ی به امتحانش م
 .«کنمی م
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داد،  هیتک ی و سرش را به صندل  دیکش ی پوف شان،ی آشفته و پر  یهاال ی از فکر و خ خسته
 را آهسته بست.   شیهاپلک 

  یرا رو  شی دهایکه خر  دیچشم باز کرد و حسام را د  ن،یباز شدن در ماش یصدا با
 انداخت.   یرا نگاه دهایو خر   دی. به عقب چرخگذاردی عقب م یصندل

  ای  یدرست کن یماکارون یخوا ی وقت شب م نینوکرتم؟! ا  ید یخر هی چ نایجون ا  یُدک -
 ؟ ی قورمه سبز

  ست،یوقت شب رستوران باز ن نیا  نکهیکنسرو را باال گرفت و گفت:» اول ا  یقوط حسام
توش   یچی نه و حسام. سوم تازه رفتم تو اون خونه، ه ی. دوم ُدکمیدار یامشب تن ماه

 ؟« یالزم ندار یزی واسه بعد! تو چ  نای. اشهینم دایپ

 گشنمه.  یلیآها... نه آق حسام، فقط خ -

خونه   میرسی گفت:» االن م نشستی طور که پشت فرمان مرا بست و همان  نیماش در
 .« میخوری شام م

سرد خفته بود که حسام مقابل خانه   یدر سکوت ابانیو خ دهیکش دنی دست از بار آسمان
فشرده   هانیدر دست ن یتشد. کوله پش اطی باز کرد و وارد ح موتیمتوقف شد. در را با ر

  یفرشته نیخانه، اگر ا  ن یا  یبسته  یشد و اضطراب وجودش را گرفت. پشت درها
از   دی. با ترد دیشنی نم چکسیرا ه شیصدا  دادی از خود نشان م  یگری د ینجات رو 

  هانیرا برداشت و جلوتر از ن دهای گذاشت. حسام خر  اطی شد و قدم در ح ادهی پ نیماش
 سمت خانه رفت. 

 . ایب اطی دختر، با احت یمراقب باش ُسر نخور -

 . لب باز کرد:دیخانه شدند و نگاه کنجکاو دخترک دور تا دور خانه چرخ وارد 

 !  اسختهی بهم ر نجایچقدر ا  -

 بلند جواب داد: یگذاشت و کم یغذاخور زیم  یرا رو دیخر یهاپاکت 
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 آوردم. لمویوسا یبعدازظهر  نیگفتم که تازه اومدم، هم -

  ستیگرم بشه بد ن نایرا برداشت تا گرم کند و رو به دخترک گفت:» تا ا  یماه  یهاُتن  
 !«  یریدوش بگ هی

از حد   ش یمانتو و شلوارش ب  د،یو با شرم لب گز  دیچرخ  شیهالباس   یرو  هانین نگاه
 و چرک آلود بود. آهسته لب زد:  فیکث

 کجاست؟  -

 : دیگنگ نگاهش کرد و پرس حسام

 ! ؟یچ -

 حموم... -

 !« یدست گفت:» آها... اونجاست. در  آخر یباال انداخت و با اشاره   ابرو 

  ادی را از  ی، گرسنگوان حمام و  آب گرم  دنیسر جنباند و سمت حمام رفت. با د هانین
 رد.  لذتبخش آن ک   یرا غرق در گرما شیبرد. وان را پر از آب کرد و تن خسته و زخم

 *** 

از جا   ینشسته بود. با کالفگ  یصندل  یرو  هان،ی شام را آماده کرده و منتظر ن زیم  حسام
غذا   ؟یدختر؟ خوب  یکنی به در زد و گفت:» چکار م یبرخاست و سمت حمام رفت. تقه ا 

 از دهن...«

رنگ و شلوار   یآب یچهارخانه  زی با شوم هان یحمام باز شد و حرف حسام ناتمام ماند، ن در
و مرتب    زینو نداشت اما تم ییها رنگ و روبود. لباس  ستادهیمقابلش ا   یکتان مشک

  ی از موها ی ارنگ گرفته بود. طره  شیها ها و گونهو لب   دتریبود. صورتش حاال سف
  ی. بودیکشی به رخ م شتریرا ب اشیی با یو ز  ختهیر  رونیبکوچکش  یروسر  ری دارش از ز نم

صورت دخترک    یخوش آن، مشام حسام را پر کرده بود. نگاهش رو  یحه یشامپو و را
 سر جنباند و لب زد:  هانیماند. ن  رهیرنگش خ  یاقهوه  یها و به چشم   دیلغز
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 ! شاخ در آوردم؟ ؟یکنیم  گاین هیهان... چ -

 نگاه از دخترک برداشت و عقب گرد کرد.  حسام

 شام... اینه، ب -

  حرفیو نشست. ب  دیفرفورژه را عقب کش یسمت آشپزخانه رفت، صندلبلند  ییها قدم  با
  یشده  دهیچ   زیم  دنیبه دنبالش وارد آشپزخانه شد، با د هانیمشغول غذا خوردن شد. ن

  هی  یایب ی حموم درست و حساب  هیبعد  دهیم یدمت گرم... عجب حال ول،یشام گفت:» ا 
 تو رگ... «  یگرم و خوشمزه بزن یغذا

ُتن گرفت و با   یاز ماه یلیچرب و چ یابرداشت، لقمه  ینشست و تکه نان یصندل  یرو
 را بست. شیها و پلک   دیجوی لقمه را م  یولع داخل دهان گذاشت. دو ُلپ

 دستت طال حسام!  ،یااو...م، عجب مزه  -

. لب  دی خند  ینخود هان،ین  یچند لحظه مات دخترک شد و با باز شدن پلک ها  حسام
 زد:

 نت، بخور.نوش جو -

را نگاه   هانی ن یبا لبخند محو  د،یجو  یو شمرده شمرده م  گرفتی با آرامش، لقمه م حسام
. بعد از تمام شدن غذا به خوردی را م شیکه با ولع و بدون توجه به او غذا  کردی م

 زد. هیتک یصندل

 برم تخت بخوابم. دهیجون  داداش! االن جون م دی... چقدر چسبشیآخ -

 گذاشت و لب گشود: نکیاز غذا را داخل س ی خال یهااز جا بلند شد و ظرف   حسام

. تو برو رو تخت من تو اون اتاق  هیخال یکیاتاق فقط تخت داره، اون   هیبرو بخواب.   -
 .خوابمی م
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زد. من رو   ری بدنت که ید ید هوی  یبخواب نیرو زم  یجون، شما عادت ندار ینه ُدک -
 .  ادهیپتو داشته باشم از سرم هم ز  هیفقط سر رو بالش بذارم و  ن،یزم

 ها انداخت.به ظرف  یجا بلند شد و نگاه از 

 ...ادیدم ظرفارو خودم بشورم. زت ز  یام، اما از فردا قول مخسته  یلیخ ییامشب خدا  -

انداخت   یرفت. حسام پشت سرش نگاه  رونیجواب حسام نماند و از آشپزخانه ب منتظر
 ر« یلب گفت:» شب بخ  ریو ز 

 *** 

  یپ ییهاضربه  ی بود که با صدا قیعم یو غرق در خواب  دهیسرش کش  یپتو را رو هانین
خورد و پلک   شی به در چشم باز کرد. پتو را کنار زد که نور آفتاب به چشم ها یدر پ

و   زدیدر م وقفهی . بدیحسام به گوشش رس  ینور گرفت و صدا یبست. دستش را جلو
 :گفتی م

 ... درو باز کن دختر. هانین ؟یداریب  هانیپاشو تو رو خدا! ن هانی... نهانین -

را داخل قفل چرخاند و در را باز کرد. با   دیو از جا بلند شد، کل دیکش یو منگ پوف جیگ
اول   ه یآشفته، رو ترش کرد و با غرولند گفت:» هان؟ چ ییورم کرده و موها ییهاپلک 
 چته بابا بذارم بخوابم!«  ،یزنی ت ق ت ق ت ق در م یصبح

  یخانوم و هست فهی... شرازدهه ی ساعت  ه؟یگفت:» اول صبح چ ی با دستپاچگ حسام
 .ننیتو رو بب دی! نبا جان یا  انیدارن م

 : دیدست تکان داد و گنگ پرس هانین

 تو؟!   یزن دار ه؟یک یهست  ه؟یک فهیشر -

 و گفت:  دیکش شیموها  نیب پنجه  یکالفگ با
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 ننیبب جان یتو رو ا  رسن،یاالن م   گهیبرو د  ای. بگمی ام رو مزنم کجا بود؟! مادرخونده  -
 بدم. حیتا بخوام توض کننی هزارجور فکر م

. حسام مضطرب لب باز دی چرخ  فونیزنگ خانه بلند شد و نگاه هر دو سمت آ یصدا 
 کرد: 

 .ادیاومدن! بدو بدو برو تو حموم، صداتم در ن -

اطراف   ی و غرولند کنان سمت حمام رفت. حسام با دستپاچگ دیبا حرص پا کوب هانین
 کرد. زنگ دوباره به صدا درآمد.  یخانه را وارس

رفت و در را   فونیدخترک را از اتاق برداشت و داخل حمام انداخت. سمت آ  یپشت کوله
برداشت   زیافتاد و خ هانین یو صورت   دیسف ی های باز کرد؛ همان لحظه چشمش به کتان

بودند. دوان دوان سمت حمام   دهیرس اطیح ی مه ین یو هست فهی ها. شر سمت کفش 
  یصدا  بستی که در را م ینیرا پرتاب کرد و ح  هاآن رفت و در را باز کرد، بدون نگاه کردن 

 .دی گوشش رس به هانیآخ گفتن ن

 به استقبال رفت. یتصنع یو با لبخند  دیبه سر و صورتش کش یدست

وارد شدند. سالم   یو هست فهی به داخل هجوم آورد و شر رونیسرد ب ی باز شدن در هوا  با
چند شاخه گل رز  یرا دست حسام داد. هست ینی ریش یجعبه  فهیکردند و شر یاحوالپرس

  نیگفت:» ا کَندی را از پا م اشی چرم مشک یها بوت  میکه ن ینیدر دست داشت و ح
و   ینقل  یمثل خودت از دخترک گلفروش! چه خونه   دم،یداداشم گل خر  یدفعه من برا 

 ! « یقشنگ

 حرف دخترش لب گشود:  یبا لبخند در ادامه  فهیشر

 خونه. نیتو ا   یاری عروس قشنگم ب هیشاءاهلل که  ان  -

 گذاشت و با کُرنش لب باز کرد:  یاخورغذ زی م ی را رو ینی ر یش یجعبه  حسام
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هنوز وقت نکردم    اسختهی خونه نامرتب و بهم ر دی. ببخشنی ممنون،  خوش اومد -
 مرتب کنم.

 مبل نشست.   یرو فهیشد و شر یآماده کردن چا مشغول

 .نمتیدلتنگت شدم اومدم بب یفدا سرت پسرم، روز اول -

 وقتش بود مستقل بشم.  گهیم، دبهتون سر بزن ادیز  دمی . قول میشما محبت دار -

و مضطرب بود که مبادا   دیتپیو حسام قلبش تند م  دیکشی ها سرک مداخل اتاق  یهست 
 سمت حمام برود!  ی هست ایکند   ییسر و صدا هانین

در   ییهابا سگرمه یرا برداشت که هست ینیگذاشت و س ینیرا داخل س یچا  یها فنجان 
دستش بود و مقابل حسام گرفت. لب کج   هانیو گلسر ن  یهم وارد آشپزخانه شد. روسر

 وار گفت: کرد و مالمت 

 بود؟!  نیمنظورت از مستقل شدن ا  -

 و ناباور لب زد: دیچرخ  یصورت هست یگنگ حسام رو  نگاه

 ؟یکنی فکر م یجورچه ! راجع به من  ؟ی هست یگی م یچ -

 گفت:  نانیو با اطم حق به جانب نگاهش کرد  یهست

 ما دست و بالت بسته بود نه؟  ی! خونهنمیبی دارم م کنم،ی فکر نم -

 د،ی را پا خانومفه یانداخت و شر ییرا یبه پذ ینگاه مین ظی به جوش آمد و با غ خونش
 به طعنه لب گشود:  یدهن باز کرد جواب بدهد که هست

 زشت بود. یلیمامان بفهمه؛ اما کارت خ ذارم ینترس، نم -

که   یاخفه ی رفت. حسام با صدا  رونی و گلسر را کف آشپزخانه پرت کرد و با قهر ب یروسر
 نرسد ُمصرانه صدا زد:  فهیداشت به گوش شر  یسع
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 دختر با توام!  نم،یبب سایوا  یهست  ،یهست -

  یچا ینیم با س مبل نشست. حسا یبه او سمت مادرش رفت و رو  توجهی اما ب  دخترک
  یفیاخم ظر  یگذاشت. هست ی عسل یرا رو  ینیشد، مقابلشان نشست و س ییرایوارد پذ

 لب باز کرد: یبا مهربان فهی. شر دیدزدی بود و نگاهش را از حسام م شیابروها  نیب

  یوقته که کس  یلی. انگار خادی ز  ستین زیاس اما تمدرسته خونه مبله  ،یکار دار یلیخ -
 کمکت کنم. خوردهه یخوردم    ینبوده! چا  جان یا

 باز شد:  هیباال انداخت و باز زبانش به کنا ییابرو  یهست

هستن کمکش کنن. بعدم عصر مهتاج رو   هیکمرت مامان؟! بق  سکی د نیشما چرا با ا  -
 . ادیب فرستمی م

  نیافتی گفت:» ممنون، به زحمت م یتصنع یکالمش را حس کرد و با لبخند  شین حسام
 .« ستین یا . عجلهکنمی م زی تا شب همه جا رو تمخودم 

خانه  لیوسا  ییجاو از جابه  دینوشی م  یو حسام چا   یهست نیب یاز بلوا  خبری ب فهیشر
تا زودتر بروند.   شمردی م هیدلخور و مغموم نشسته و ثان ی. هستشانی زیو تم گفتی م

از جا بلند  یبعد هست یا. لحظهدیجوی لب به دندان گرفته و با حرص م یحسام گوشه 
از دوستام قرار دارم.   یکیاومد ظهر با   ادمی االن   م،یبر انگفت:» مام  فهیشد و رو به شر

 .«شهی م  رید

 :دیمتعجب پرس   فهیشر

 ! میناهار امروز رو با حسام باش یگفتی کجا؟ صبح که م -

 سمت در رفت و معترضانه جواب داد:  یکالفگ با

 . گهیروز د ه ی میآی باز م شهینم ری اومد. د  ادمی گفتم که مامان؛ االن  -

 هم ناچار به دنبالش رفت.  فهیها شد و شر کفش دنیپوش مشغول
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زانو گذاشته،   یها را رو کاناپه نشست و آرنج یرو  نیآلود و غمگبا رفتنشان حسام اخم 
رفتنش   یبه قاض  طرفهک ی و  ی ها پوشاند. از قضاوت زودهنگام هستصورتش را با دست 

  رونیبه کتفش او را از عالم فکر ب یا . برخورد محکم شئ دیجوشیبود و در خود م یعصب
  هانیلب آخ گفت و پشت سرش را نگاه کرد. کفش ن ری و صورتش مچاله شد. ز  دیکش

  یکی ،یزد  یکیو با حرص گفت:»   ستادهی در حمام ا ی خترک جلوکنارش افتاده بود و د
 تو حموم؟!«  یپرت کرد  یبخور! کفشارو چرا اونجور

 زد.  هیبه مبل تک حوصلهی ب حسام

 . هول شده بودم. دینبود، ببخش  ی عمد -

رفت.» اه اه... از خواب پا شدم صاف فرستاده تو حموم،   ییبا غرولند سمت دسشو هانین
کله صبح!« وارد   خواستنی م یدارم. چ ییدستشو زنمی بال بال مساعته دارم  هی

.  دیپر کش یشد و در را بست. حسام پلک بست و باز ذهنش سمت هست ییدستشو 
را در مشام حس کرد.   یاز حضور هست  هعطر به جا ماند  شدی م قیعم  یهنوز هم با نفس
به   هانین  یپسر، تمومش کن!« با صدا  یبهش فکر کن دینبا  گهیزد:» د بیبه خودش نه

 خودش آمد و چشم باز کرد.  

 ! نقدر؟یا  یچکار داشتن؟ چرا پکر شد -

 !« یرا از مبل گرفت و گفت:» اومد  اشهیتک

 رو جواب بده!  سوألم   کشه؟ی کارت طول م  قهیدق کی از   شتریوا ! تو ب -

 لب باز کرد:  شدی م  هدیکه به زحمت شن ییجا بلند شد و سمت آشپزخانه رفت. با صدا از 

 . ستمینگفتن، منم پکر ن یزیچ -

 ناست؟ یو ا   یخاطرخواه هیقض نمیجون من! بب گه،ی آره جون خودت... بگو د -

 و جواب داد:   دیکش یپوف حسام

 ات رو بخور.صبحونه نیکارا کار نداشته باش بش نی . به اهانین یزن ی حرف م یلیخ -
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از خودم   گهی لب گفت:» منم د  ریو دلخور سمت آشپزخانه رفت. ز  دیلب برچ  دخترک
 گفتم بهت.«  ی د یپرس یهر چ شبید ینامرد  یلیبهت، خ گمی نم یچیه

 : دیلبش نشست و پرس  یرو یلبخند نرم  حسام

 ؟ یدرست کن مروین یبلد -

 که ادامه داد: کردی نگاهش م حرفی ب هانین

 کنم.  فی و واست تعر  میتا با هم بخور ن یدرست کن، بش مروین هی  یاگه بلد -

 ! « یزیچ  هیحاال شد    ول،ی زد و گفت:» ا یینمالبخند دندان   دخترک

که تابه را    کردی را نگاه م هانیچانه برد. با لبخند ن  ر ی نشست و دست ز   یصندل  یرو حسام
تر  خوشمزه  زی که گفت:» روغن نه! کره بر زدیگاز گذاشت. خواست روغن براجاق   یرو
 «.شهی م

 ابرو را باال انداخت و لب باز کرد: یتا   کی

 ؟ ی خوای نم گهی د زیچ ره،یگی م لمیچه تحو  -

 شد و جواب داد:  ترق یحسام عم لبخند

 !شهی م  یعال یو گوجه هم اگه ُخرد کن ارشوریچرا، خ -

و گوجه دست خودت   ارشوری دنگ و فنگ! خ همهن یو ا مرو ین هی جونی دمت گرم ُدک -
 رو با کره بخورم بسه.  مرویجسارتأ... من همون ن بوسهی رو م

رفت و از داخل   خچالیتکان داد و از جا برخاست. سمت  نیسرش را به طرف  حسام
 :دیپرس  کردی را آماده م مرو یکه ن ینیح  هانیداد. ن  هانیکره را برداشت و به ن خچال،ی

 ! یضولرو... ُمردم از ف انیجر  گهی بگو د -
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داد و   رون ینفسش را ب کرد،ی را ُخرد م طور که گوجه نشست و همان  زی پشت م حسام
 یلیکردم، خ  یدادفر باهاشون زندگ یرفتم خونه یگفت:» خب... راستش من از وقت

چون مادر خودم به  اومدی ها بدم مجا، از تمام زنمند شدم. قبل از اون بهشون عالقه 
رو   خانومفهی. اما شر ومدیهم سراغم ن چوقتیه  وه بود  خاطر عشق خودش منو رها کرد 

زن مهربون   هی ینمونه  خانومفه ی. شر ستنیها هم بد نزن ینه... همه دمیفهم دم،یکه د
  نیاز ا یخوب یچون خاطره   دیمادر صداش نزدم، شا  چوقتی و فداکار بود واسم اما ه
 بود.«  یمعنیکلمه نداشتم و واسم ب

تمام  هوش و   ،یرا مقابل حسام گذاشت و مقابلش نشست. با کنجکاو  مرویظرف ن هانین
 جمع کرده بود. شیهاحواسش را به صحبت 

مند شدم. عالقه  یبه هست شد،ی که تازه داشت پشت لبم سبز م یو وقت  یاول نوجوون -
 باشه.  یهمون اندازه مهربون و خواستن تونست ی مادر بود و م  نیاونم دختر هم

 

و   دیکش ی. حسام آه دیورز ی رشک م یو به هست د یجنبی ه دل دخترک مت یحسادت  خرده
 ادامه داد:

دست   قدرن ی. ا خانومفه یعالقه، از واکنش دادفر و شر نیاز ابراز ا  دمیترسیم  شهیهم -
  نیتری میعاشق صم یاز عشقش واسم حرف زد. هست  یروز هست هی کهن یدست کردم تا ا 

 مهراد بود. بهم گفت داداش و ازم خواست کمکش کنم به عشقش برسه. قمیرف

 و آهسته لب زد:   کردی زده نگاهش ممات  هانین

 خب... بعدش؟ -

 جواب داد: یبا تلخند حسام

نزدم. فقط   ی! منم بهش قول دادم کمکش کنم و از احساس خودمم بهش حرفیچیه -
 ام رو جدا کردم تا ازش دور باشم. خونه
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 زد و لب باز کرد:  یبه صندل هیتک هانیبودند که ن رهی خ گری کدیدر سکوت به  هیثان چند

 ُمختون تاب داره!  تون یی دوتا یلیخداوک -

 گرفت و ادامه داد: ی القمه 

شده...  الیخی ثروتت ب نیتو رو با ا  یپیکه دکتر به خوشگل خوشت یوونهیاون دختره د  -
! یاون رو به عشقش برسون یاریدر ب یباز نی فرد  یخوای که م ییاز اونم تو تروونهید

 بهم نرسن. برو عمو...  خوامی م  اهیصدسال س

 :دی پرس زدی که خنده در آن موج م یبا لحن حسام

 وقت؟! اون  کردمی کار ممثال چه  -

بهم بزن، دومندش به   اروی شانه باال انداخت و گفت:» اولندش رفاقتت رو با اون  دخترک
ت  زنمی م  ای یشیم  زنم ایدختره بگو    .«کنمی و پ تت م ش 

 و سر تکان داد، لب باز کرد:  د یمردانه خند  حسام

نه داشتنش   خواد،یاون رو م یباشه خوشبخت یعاشق کس  یآخه دختر خوب، آدم وقت -
نداشته باشه چه  یکنار من خوشحال نباشه، حس خوشبخت ی! وقتیمتیرو به هر ق

 ده؟ یفا

 و گفت:  دیعدهانش را بل یلقمه  هانین

 !  یگی باشه که تو م یجورن یا  دیمن که تا حاال عاشق نشدم. شا دونم،ینم -

که با دستمال اطراف   ینیاز جا بلند شد، ح  هانیرا در سکوت خوردند و ن یا لقمه چند
 گفت:  کردیم  زی را تم شیهالب 

 ؟ یندار یبرم، کار خوامی من م -

 : دیکرد و پرس یفیاخم ظر   حسام
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 کجا؟  -

 شده بردارم برسونم دست صاحابش.طالها رو از اون خراب  -

 کردم، وقتش رو دارم. لی. واسه سه روز مطب رو تعطامی خب منم م -

 شم.« . َپ من برم آماده لتهیهرجور م ست،ین یشانه خم کرد و گفت:» طور یسر رو  هانین

 دوباره به آشپزخانه برگشت و غرولند کرد:  هانیکه ن کردی صبحانه را جمع م  زیم  حسام

ل -  باس برم.  نایتو سبدحموم افتاده، با هم فی و کث  یلباسام گ 

 دخترک انداخت و جواب داد: یهاگذرا به لباس  ینگاه حسام

 . نگران نباش.میخری لباس م میری م -

 زده لب باز کرد: صورت حسام ثابت ماند و خجالت   یرو  هانین نگاه

 محبتت رو جبران کنم؟  نهمهیا  یمن چجور -

 لب حسام نشست و سر کج کرد:  یرو  لبخند

 کردم؟  ی... مگه من واسه دادفر کاریچیه -

  یبود که کس بارن یاول  دیاش شادر تمام عمر هفده ساله  فشرد،ی دخترک را م یگلو  بغض
داشت مرتعش نباشد گفت:»دمت   یکه سع یی. با صداکردی م. محبت کردی م تشیحما 

 .«کنمی ... جون ننه فرصتش بشه جبران می ای مشت یلیگرم، خ

 *** 

بود.  ستادهی منتظر ا  اطی و داخل ح ده یحسام را پوش  درنگیخزدار و سف شرتی سو هانین
گُنده...  شرتیسو   نیرا تکاند و با خود غرولند کرد: »شکل دلقکا شدم با ا  شی هان یآست

 !«شهیجا م  نیخودم تو ا   زیسا   گهیهم داره!  دو تا د  یکلیچه ه
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 نیبرف برداشت. برف را ب یُمشت یآمدن حسام از خانه، دخترک با چموش رونیبا ب 
 گلوله کرد و ناغافل پرتاب کرد.  اشزده خ یو   فینح ی هادست 

  یه شد. برا حسام نشست و صورتش از سرما مچال یگونه   یدرست رو یبرف یگلوله 
  یزود لبخند نرم یلیخ هان،ی ن یها خنده  یشد و پلک فشرد اما صدا  یعصبان یالحظه 

را تکاند و لب به دندان   ششی صورت و ته ر یجا مانده رو  یها لبش نشاند. برف  یرو
 آره؟!«  یزنی گفت:» منو م  دواریکرد و تهد زیگرفت. چشم ر 

پر   یهاخنده  یپرتاب کرد. صدا  هان یبرف برداشت، گلوله کرد و سمت ن یشد و ُمشت خم
پرتاب  گریکد یرا سمت  یبرف ی هابود و گلوله  دهیچیپ اطیشر و شور دخترک در ح

 کنان لب باز کرد: . حسام خنده کردندی م

 .شهی م رمونی بسه دختر، د -

  وارطنتیو ش  ستادی ... خبردار ادیگلوله را پرت کرد و حسام سرش را کنار کش نیآخر  هانین
 گفت: 

 ! یشما بگ یچشم قربان، هرچ  -

را روشن کرد؛   ن ینشستند. حسام استارت زد و ماش نیرفتند و داخل ماش نیماش سمت 
دهان گرفته بود و   یرا جلو  شی هادست  هانین برد،ی م  رونی ب اطیرا از ح نیکه ماش ینیح

 . کردی ها م

 نکرده بودم... یوقت بود برف باز  یلیحال داد... خ ییخدا  یزد ول خی  یلیدستام خ -

 را روشن کرد و لب زد: نی ماش  یبخار حسام

 ! یشی االن گرم م -

از سرما قرمز شده بود و   اشینیها و نوک ببه دخترک انداخت که گونه  ینگاهمین
وجودش را فرا گرفته و دلش را    ندیخوشا یاندک داشت. حس یکوچکش لرزش یهالب 

را   نیکه با آمدنش، فرصت ا یمهمان ناخوانده... به دختر  نیگرم کرده بود به حضور ا 
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که   یاداشته باشد. خانه ییغم و تنها  حساسا  دشیجد ینداده بود تا حسام در خانه
دوانده    شهیقلبش ر  ی که تو یدر سکوت و خلوتش دل بترکاند از غم دیبا کردی تصور م

  یشکست و لبخند رو یم سکوت خانه را در هم  شی هاطنت یدختر با ش نیبود و حاال ا
 :دیچیپ نی ماش  یدر فضا  میمال  یقی موس ی. صدا نشاندی م  شیهالب 

 نهیصورتمو تو آ نمیبی م

 از خودم  پرسمی خسته م یلب با

 خواد ی م یاز من چ  هیک بهیغر نیا

 شدم  رهیمن به اون خ ای به من  اون

 نم یبی م یهرچ  شهی نم باورم

 ...ذارمی لحظه رو هم م هی  چشامو

کاره متوقف شد. حسام   مهین یها با ساختمان  ی امحله   یکیدر نزد ن یبعد، ماش یساعت
 نگران لب باز کرد: به اطراف انداخت و دل  ینگاه

 نجا؟ یا  یاومد  ی اصال چجور ؟ یرو کجا چال کرد  فیک -

 شود جواب داد: ادهیتا پ شدی م لی که سمت در متما  ینیح هانین

بمون من   جان ی . همیایب یتونی نم نی ساختمونا رفتم، با ماش نی... ماب سین جان یا -
 .گردم یبرم زیت رم؛ی م

گفت:» دختر   یگذاشت و خواست برود که حسام مچ دستش را گرفت، با آشفتگ رونیب پا
 ام« یخطرناکه، بذار منم م

 کرد و لب گشود: ی اتک خنده   دخترک

 کردم. یزندگ  جاهان یجا بود؟ من ا ک نایا  دایمن و و  یخونه  یتو؟ فکر کرد یگی م یچ -
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نباشه، زود  التیخاطر گفت:» خحسام بود آزاد کرد و آسوده  یپنجه  ریدستش را که اس 
 ام« یم

و دخترک با    ماندی برف جا م ی رو شیحرف زدن نداد و بالفاصله رفت. رد پاها  فرصت
ها به  پارس سگ  یشد. صدا  دیحسام ناپد دی ها از دساختمان  نی بلند ماب ییهاقدم 

و مدام به   دیکاو ی نگران اطراف را م. دل کردی م  شتریحسام را ب یو آشفتگ دیرسی گوش م
و   دیکش ی پوف ینشد. با کالفگ یگذشت و خبر یا قه یق. ده دکردی نگاه م اشی ساعت مچ

  شتریفرو برد. ب قهیدر  یبه صورتش خورد و سرش را کم یشد. باد سرد  ادهیپ ن یاز ماش
را   نیماش  یبرداشت و درها  اط یاحت  یطاقت صبر کردن نداشت. قفل فرمان را برا ن یاز ا

 بست. رد پاها را دنبال کرد...

سرک    واریانداخت و از د  یمخروبه متوقف شده بود، اطراف را نگاه یواری پاها پشت د رد
... ولم کن«  یکرد» گمشو، عوض زیآلود گوش ت. اخمدیرسی به گوشش م یی. صداهادیکش
و سمت    دیطرف پرکوتاه، آن  واری بود. قلبش به تپش افتاد و بالفاصله از د هانین یصدا 

 .دیساختمان دو 

آلود و  چرک  ییها... لباس دهی و ژول  یجوگندم یبا موها  یخرابه و دود گرفته، مرد یاتاق 
  ی هااش دندان منزجرکننده  ی هاکرده بود و با خنده  ر یاس واری را کنج د هانین ده،یتک  یصورت

در تقال بود تا   اشی مال و استخوانچرک  یها. دست شدی م  انی اش نماگرفته  رد و جرم ز 
و خونش به جوش آمده بود.   دی . دندان سادیباز کند که حسام سر رس ار  شرتی سو پیز 

 یخوریم   ی:» چه گ*و*هدی مرد فرود آورد و غر  یها پشت کتف  یا با قفل فرمان ضربه 
 ...« کهیمرت

و    دیکه خورد فورا خودش را کنار کش یابا ضربه الجثه،فیالغراندام بود و ضع مرد
بود و او را   فشیحر یدفاع از خودش باال برد. حسام تنها با َچک و لگد  یها را برا دست 

 پرت کرد. یا به گوشه

 ... بزنم ل هت کنم...وونی ح شرفیب -

 د در خودش جمع ش شودیحسام نم  فیحر   دانستی که م مرد
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 غلط کردم نزن... غلط کردم... -

و    تیرنگ را بغل گرفت و از اتاقک فرار کرد. حسام با عصبان یکوچک مشک ف یک هانین 
 زد: بیبلند دنبالش راه افتاد. نه یهاقدم 

بر   یزوریمعتاد پ  هی  یبود؟ از عهده نیهم امیم زی بزرگ شدم، ت نجاها یا فم،یخودم حر  -
   ؟ی ومد ینم

  نیماش ی. حسام درها رفتیم   نیسمت ماش حرفیو ب  فشردی کرده، لب مبغض  دخترک
. حسام  کردی را نگاه م رونیو ب  فشردی را در بغل م ف یک هان یرا باز کرد و هردو نشستند. ن

 . دیکش رونی را از بغلش ب فی دست دراز کرد و ک

 َبر ش داره...  ادیب میگفتیم  س یبه پل دیاز اول هم با نم،یبده بب -

 :دی پرس یبا آشفتگ هانیو چند تراول. ن ورآالتیز  یکرد، مقدار یرا وارس ف یک داخل

 ؟ یچکار کن   یخوای م -

 پا گذاشت و  جواب داد: یرا رو فی ک دهیدرهم تن ییبا ابروها حسام

 .میدی م  لی تحو یکالنتر میری م ،یچیه -

 دای! خودم صاحبش رو پیبد  لی تحو دیکه منم با یهراسناک گفت:» اونجور  دخترک
 .«کنمی م

 بودم که... دهیرس ری ! د یهم دردسر شده به اندازه کاف جانی الزم نکرده، تا هم -

کالمش کم کرد و با   یاز تند  یداد. کم رونیب نی را قورت داد و نفسش را سنگ حرفش
 ادامه داد:  مت ی مال

 کردم.  داشیپ گمی م  دمیم لی تحو  برمی . مافتهی نم ینترس، واسه تو اتفاق -

  کی و از نزد چاندیپی را در هم م ش یهامضطرب انگشت  هانیحرکت کرد... ن  حرفیب
 وحشت داشت. یشدن به کالنتر



 انده خواهر خو 

56 
 

شد.   ادهیرا برداشت و پ  فیمتوقف شد. ک دیکه رس یکالنتر  نیترک ی و نزد  نیبه اول حسام
 ام« ی منتظر باش، م جان یسر خم کرد و گفت:» هم

نگاهش کرد. شک به   شدی م  یکه او وارد کالنتر ی اتا لحظه  هانیرا بست و رفت. ن در
دختر! اگه   یکنی بهش اعتماد م یدلش افتاد، با خود زمزمه کرد: » رو چه حساب دار

 ! نکنه االن با مأمور برگرده و ... « ؟یبود چ  انسی و س  لمیف اشیمهربون نی ا یهمه 

  یدوباره سر از بازداشتگاه و کانون درآورد و با اصالن روبرو شود دلش ُهر نکهیتصور ا  از 
از  یآن میتصم  کی فشرده شد و در   رهی دستگ یو لرز به تنش افتاد. دستش رو  ختیفرو ر 
 شد، در را محکم بست و فرار کرد... ادهی پ نیماش

ان، از زنپنهان شد و نفس  یو نفس کم آورده بود، پشت ستون  دیدو ابانیسر خ تا
 .دی پای حسام را م نی دور ماش یافاصله 

نگاهش   هان،ین یخال یجا  دنی آمد. با د رونیب یکه از کالنتر  دیبعد حسام را د یالحظه 
 .گشتی و دنبالش م د یچرخی به اطراف م

  ماند؟یتا کجا کنار حسام م  ، یبرگشتن مردد بود. تا ک یبرا  هانیاز مأمور نبود اما ن یخبر
جوان از کنارش رد شد و با طعنه گفت:»   یپسر د؟ یلرز ی ها شدن با او مچقدر دلش از تن

 خانوم خوشگله؟«  یدیلباس آقاتون رو پوش 

  ینگاه کرد، خبر ابان یخ یبا انزجار به پسرک نگاه کرد و رو برگرداند. دوباره به انتها هانین
 حسام نبود!  ن یاز ماش

. لب زد:» خداحافظ  ختیر ی در دستش فشرده شد و قطره اشک شرتی سو یها ن یآست
 نجات«  یفرشته 

 *** 

کاناپه لم داده   یرو  حوصلهی. کالفه و بگذشتیاز برگشتن حسام به خانه م  یساعت چند
سالن تلمبار بود و خانه   یشده و چند کارتن پر از کتاب گوشه یخال ی ها بود، هنوز کارتن 

  رون یب یسرما   یادآوری بخارگرفته افتاد و با  یشهیش به شکامال، مرتب نشده بود. نگاه
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داد زدم ناراحتش   دینداشتم. شا  یدختر؟ من که باهات کار یکجا رفت  »لب زمزمه کرد: ریز 
و از جا بلند شد. در سکوت    دیکش یاش پوفاز افکار آشفته  یاجهینت  چیه یکردم...« ب

  ی. صدا دیچی ها را داخل قفسه مها بود و کتاب خانه، مشغول باز کردن کارتن  نیسنگ
انداخت. مهراد    یبرداشت و نگاه توالت زی م یرا از رو  یبلند شد. گوش یگوش امکیپ

   «ی. مزاحم هم خودتامیب خوامی بود:» منزل نو مبارک! آدرس بده م

وشت و فرستاد. سمت  لبش نشست و سر تکان داد، آدرس را ن  یگوشه  یکج لبخند
  فونیزنگ آ یگذاشت. صدا  نک یرا داخل س زیم ی رو فیکث یها آشپزخانه رفت و بشقاب 

  فونی!« سمت آدینشست و لب زد:» چه زود رس شیابروها  نیب یف یبلند شد. اخم ظر
اش را جمع  دکمه را فشرد و خنده  زد، یینمالبخند دندان   هانین ری تصو دنیرفت و با د

  ستادی درگاه  ا یناراحت جلوه کند. جلو  یو کم یداشت جد یو سع دی تنکرد. ابرو در هم 
به اخم و سکوت   توجهی. بد یدر رس یکرد و جلو  یرا ط اطیطول ح  هانیو منتظر بود. ن

 لب باز کرد:   وارطنت یحسام، ش

اومدم. خوبم ممنون، نه تو رو خدا نگران چرا؟ االنم اصال سردم   سالم، خوش   کیعل -
 . ستین

 ادامه داد:  هانیاش داشت که ندر کنترل خنده یو سع دیلرز ی حسام م یها اخم

 ! یزنمگه زبونت رو موش خورده؟ خو رفته بودم قدم  ؟یکنی م  گامین یجورن یوا چرا ا  -

 کرد، لب زد: یاک خنده سمجش نشد و ت  ی هاخنده  فیحر   حسام

 دختر!   ییپررو یلیخ -

انگشتانش با   یها را مقابل صورتش گرفت و از البه الدست  یقیبا لبخند عم  دخترک
 به حسام نگاه کرد و گفت:  طنتیپر از ش یها چشم

 .دیببخش -

 : دیداد و پرس رونی نفسش را ب حسام
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 ؟ یحاال چرا فرار کرد  -

 انداخت و آهسته لب باز کرد:   ریسر به ز  هانین

 یبهت شک کنه! بعد هم با خودم گفتم تا ک  سیگفتم نکنه پل  دمیلحظه ترس هی -
 مزاحمت باشم؟ 

 تا دوباره مشغول کار شود گفت:  رفت ی ها مکه سمت کارتن  ینیح  حسام

 ؟ ی که برگشت  شدی خب حاال چ -

  یحس دیباز کند و بگو  دخترک ثابت ماند و عاجز بود از گفتن حس درونش،  که لب نگاه
 خانه کشانده... تنها لب زد:   نیاو را دوباره به ا  ی دلتنگ هیشب بیغر

 ... دونمینم -

 و ادامه داد:  دیچی هم م  یرا رو یخال یها کارتن  حسام

 ! یکنی ... منم که نه مهمم نه آدم حساب میآیم ،یری واسه خودت م -

که برگشتم، آدم   ی کرد:» مهم بود هیو با خود واگو   دیآهسته و نامحسوس آه کش هانین
را   شرتیو چموش... سو   پروایب هانی!« سر تکان داد و باز شد همان نیا...فرشته  یستین

  ییکرد. سمت آشپزخانه رفت. با صدا  زانیدر آو یجلو  یجالباس یاز تنش درآورد و رو 
 نسبتا بلند گفت: 

طالها   یگشنمه! راست  نقدهیجون  تو ا م؟یدار یغذا چ د،یبابا... گفتم که ببخش الیخیب -
 شد؟ بهت شک نکردن؟  یچ

 کردم.  دایهست، نه شک نکردن. گفتم پ یماکارون   خچالیتوو  -

  زی گذاشت و پشت م وی را داخل ماکروو یاز ماکارون ی ظرف هانیمشغول کار بود و ن  حسام
که در  یبه او بود. به تنها مرد مهربان رهی چانه گذاشت و خ ری نشست. دست ز  یخورغذا
که مهرش ذره ذره در وجودش رخنه  یداشت. مرد   تی بود و کنارش حس امن دهید یزندگ
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  ینداشت. صدا  هانین یبرا  یی بود و جا یبه هست متعلقتمام قلبش   کهی در حال کرد ی م
  زی م یرا رو   یافکارش را پاره کرد و از جا برخاست. ظرف ماکارون  یرشته وی هشدار ماکروو

 گذاشت و  گفت: 

  نمی. ببنمیخانوم و اون پسره مهراد رو بب  یهست ن یا  خوادی دلم م یل یحسام، خ گمی م -
 شده!   الیخیبه خاطرش تو رو ب یاون مهراد که هست  ا ی  هیچه شکل یهست

 جواب داد: یبا تلخند حسام

 حاال!   شینیبی... مجان یا آدی مهراد داره م -

 ابرو باال انداخت و گفت:   دخترک

 !  نه؟یبرم تو حموم که منو نب د یدوباره با  ؟ یجد -

 و سر جنباند:  دی خند ینخود  حسام

 . یینجایو چرا ا یهست یبهش ک گمی . مستین یاز ینه، ن -

بلند شد.  فونیزنگ آ ینگذشت که صدا  یزیمشغول غذا خوردن شد. چ  حرفی ب هانین
 :دی پر پرس مهیدخترک دستپاچه از جا برخاست و با دهان ن

 اومد؟  -

 گفت: یرفت و با خونسرد  فون یسمت آ  حسام

 ؟ یآره، تو چرا هول شد -

  کرد،ی م ز یکه تند تند با دستمال اطراف دهانش را تم هانیبه ن توجهی را فشرد و ب دکمه
انداخت،  یشد و اطراف را نگاه اطیسمت پنجره رفت و پرده را کنار زد. مهراد وارد ح

سمت خانه آمد. حسام به   قی عم یو دست تکان داد. با لبخند   دیحسام را پشت پنجره د
 استقبال رفت و در را باز کرد.
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  یاافتاد و لحظه هانینگاهش به ن آوردی طور که کفش از پا درموارد شد و همان   مهراد
 مکث کرد. حسام رد نگاهش را گرفت و گفت: 

. و البته مارستانیببرمش ب دیکه بهت زنگ زدم و گفتم با  یهمون دختر هان،ین -
 ام.همخونه 

 سر جنباند و گفت:  مهراد

 خانوم.   هانیخوشبختم ن -

 ابرو پراند و با لحن خاصش جواب داد:  دخترک

 آق دکتر...  شتریما ب -

 اش گذاشت: شانه  ی مهراد نشاند و حسام دست رو  یهالب   یرو یلبخند نرم  اشلهجه

 .نیبش ایب ،یاومد خوش  -

مهراد   یچشم  ریبود. ز  یدر آشپزخانه مشغول آماده کردن چا هانیکاناپه رفتند و ن سمت 
  یی. مهراد چشم ابروها کردی م  سهیو مقا  دی پای و حسام را که مقابل هم نشسته بودند م

 داشت. یبلند یشانیبود و پ یاستخوان  شیها . گونه یگندم یداشت و پوست یمشک

 زد: یانداخت و رو به حسام چشمک ینگاهم یمهراد ن 

 ؟ یاومد  رون یدختر از اون خونه ب نیحسام؟ به خاطر ا  هیچ هیقض -

 اش گرفت و جواب داد:از فکر مهراد خنده  حسام

.  مونی شد آشنا یبودم. اتفاق دهیرو ند هانین جان ی اومدم ا  ینه بابا... من اصال تا وقت -
سرما بذارم بره.   نیتو ا  ومد ی احوال بود دلم ن ضی و مر یرو نداره، چون زخم ییجا

 .ستین نمونیهم ب یز یآوردمش خونه. چ

 گفت:   هیزد و به کنا یشخند ین مهراد
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 بود. یقشنگ یات... منم باور کردم! قصه آره جون عمه  -

 شانه باال انداخت:  یالیخیب با

 نداره دروغ بگم.  یلی فکرکن، دل یور دوست دار هرج -

 و با مالمت لب گشود:  دی بلند خند مهراد

رو   ییتنها یجورن یا  یسالگ ک ی و   یحسام! چطور تو س کنمی بهت شک م یواقعا گاه -
ازدواج کنم و با همه کات    خوامی چون م ستیاطرافم ن ی. من اگه االن کسیکنی تحمل م

 . ستین تی تو زندگ کسچیه  یگفت شهی هم یقمی چند سال که رف نیا  یکردم. اما تو توو 

را   ینیسمتشان آمد و س  یچا ینیبا س هانیبود به قلب حسام. ن یشتر ین شیها حرف 
  یفرار از ادامه  یگذاشت، خواست دوباره سمت آشپزخانه برود که حسام برا  یعسل یرو

 گفت: هانیهراد، رو به نبحث با م

 هان ین نیبش -

پا انداخت و   یبه حسام نشست. مهراد پا رو  کی انداخت و نزد ینگاه دیبا ترد  دخترک
 :دی پرس یبا لبخند کج

 چند سالته؟  هانین -

 را باال انداخت و لب زد:  شی ابرو  ی تا کی  هانین

 هفده  -

 ؟یخونی . درس هم مآدی بهت نم شتری... همون شونزده هفده بگمی م -

لب باز   هیبود به کنا  امدهیبه مزاجش خوش ن  چ یمهراد، ه  یهاکه سوال جواب  دخترک
 کرد: 

 . خونمی منم دارم م ختهیدفتر و کتاب ر ابون،یآره خب... تو کوچه خ -
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به صورت متعجب مهراد، بلند  یاش گرفت و با نگاهخنده  هانین یاز حاضرجواب   حسام
 گفت:  یافه . مهراد با تک سردیخند

 بود. خودی سوالم ب دیآها... ببخش -

!«  یخودی لب گفت:» خودتم ب ریز  دیشنی که فقط حسام م فیضع  ییبا صدا  هانین
 نخندد. مهراد ادامه داد: بارن یحسام لب فشرد تا ا 

 ؟ یسواد ندار  یچیه یعنی -

 گفت:  یکالفگ با

 دارم.  کلیچرا، س -

 :دی را سمت مهراد گرفت و پرس یشده بود، فنجان چا  هانین یمتوجه کالفگ   حسام

 مهراد از مطب چه خبر؟   -

 آمده باشد، فنجان را گرفت و جواب داد:  ادشی  یکه انگار مطلب مهم مهراد

 اومده بود.    یهست روز یمطب، د  یآهان! گفت -

 حسام نشست و سر جنباند:  یابروها  نی ب یفیظر اخم

 خب!  -

 ی جزئ یدگی پوس هیواسه دندونش...  -

به   یهست یعالقه   یادآوریخواست بپرسد چرا مطب خودش نرفته که با  هوای ب حسام
نگاه   هان یو جوابش را گرفت. تنها لب فشرد و به ن  دیمهراد، حرف در دهانش ماس

 و ادامه داد:  دینوش یچا  یانداخت که متأثر چشم به او دوخته بود. مهراد کم

. البته هنوز نگفتم که اون  کنمی به مامان گفتم که دارم به ازدواج فکر م ییجورای  شبید -
 ذوق کرده بود.    یهم مامان کل ینجوریباشه اما هم یدختر احتماال هست 
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بود که از حال دلش خبر   هانیو تنها ن دیجوی لب به دندان گرفته بود، م یگوشه  حسام
  ی. ساعتکردی که به زحمت به آن تظاهر م یدر دلش بود و آرامش که  یداشت. از آشوب

و وارد خانه شد. غرولندکنان   دیجوشی اش، با خود مبعد مهراد رفت و حسام بعد از بدرقه 
  نکیو سمت آشپزخانه رفت. با حرص فنجان را داخل س  ترا برداش  یچا  یها فنجان 

 :زدی نسبتا بلند حرف م ییبا صدا  رلبیگذاشت و ز 

 رهی م شهی کن به مهراد برسم، بعد خودش پا م یکار هی گهی خانوم به من م یهست -
وسط!؟ عه عه عه  یکشیمنو م   یچرا پا  گهید  یناز  کن ی خب تو که بلد ،یمطب دلبر

ازدواج کنم. فکر کرده هنر   خوامی با همه کات کردم چون م گهی مهراد رو بگو... پررو پررو م
! هه... من کنهی آدم بهت شک م گهی داشته؟ به من م دختروست کرده مثال ده تا ده تا د

زن اول   خواستمی خاطره بوده که عاشق بودم، م نی اگر تا االن دست از پا خطا نکردم به ا 
 تر بود. دور منم ده تا ده تا دخ کردمی باشه. وگرنه لب تر م یهست میو آخر توو زندگ

بود که با حرص کار   رهی را بغل گرفته به حسام خ شی مبل نشسته بود و زانوها   یرو  هانین
از حسادت و حسرت در وجود دخترک رسوخ کرده بود و از   یو غرولند داشت. حس کردی م
 را باال برد:  شیشد. صدا  یکفر  کرد ی م فی تعر ی از هست نهمهیحسام مقابلش ا   نکهیا

کنار   هایگالبمثل ببو  یخواستی غر غر غر... م  یه  باقرحاج ز یکن ونهی! عگهیعه بسه د -
!  یخاطرخواهش یگفتی خب به دختره م یالل که نبود ،یباز نکن قتیو جا واسه رف  ینکش

 ! ؟یزنی غر م نقدریچرا ا  یبه همه چ ی حاال هم که گند زد 

 زد: بیتر کرد و نهتلخ، زهر کالم دخترک، کام حسام را تلخ  قتیحق بود و حق  هانین حرف

نداره! با بزرگترت درست حرف بزن دو برابر تو سن دارم. بعدم   یربط  چیبه تو ه هانین -
خونه برو... فقط به پر و   نیهم کال از ا یتونیپاشو برو تو اتاق، نم یاگر از غرغرام ناراحت 

 ! ؟یدی... فهمچیمن نپ  یپا

کرده از جا برخاست و  . بغضدی لرز  شی هادخترک نشست و لب  ی هادر چشم اشک   ریحر 
 سمت اتاقش رفت.  
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 یها فشرد. نفسرا با دست  شیهاقه ی و شق دیمجعدش کش   یموها   انیپنجه م حسام
بود آخه گفتم   ییچه حرفا  نیلب با ندامت زمزمه کرد:» ا  ری داد و ز  رونیرا ب نشیسنگ

 من، لعنت بهم...«

تنش بود،   بارن یکه اول یینمانخ  یهابا همان لباس  دیرا د  هانیرا باال گرفت که ن نگاهش
 مرتعش لب زد: ییبود. با صدا  ستادهیدوش انداخته و مقابلش ا  یاش را رو کوله 

 دمت گرم. ببخش مزاحمت بودم. خداحافظ  یکه بهم کرد  ییهاکمک  یبه خاطر همه  -

حسام، سمت در رفت. با بسته شدن در، حسام به خودش آمد و   یزده نگاه مات  مقابل
اش را  شد و بند کوله کی نزد  هانیبلند به ن ییهارساند. با قدم  اطیخودش را به ح عیسر 

 گرفت. 

  ؟یری دختر، کجا م سایوا  -

 برم!   یخودت گفت -

 جواب داد: یبه نرم حسام

 برو توو...  ایم. بگفت یزیچ هیبودم  یمن عصبان -

 گفت:  خاطرده یرنج هانین

  خوامی منم ناراحت نشدم فقط م ،یَمشت گنی حرف دلشون رو م  تیآدما تو عصبان -
 مزاحم نباشم. 

 !  گمی بهت م یستی مزاحم ن -

نشد و حسام محکمتر کوله را سمت خودش   فیاما حر  د،ی اش را کشلجوجانه کوله  هانین
بخواهد در آغوش حسام جا گرفت. قدش به زحمت تا   آنکهی دخترک ب بارن ی. ادیکش
 .دیکوبی م  واروانهی در آغوشش ماند. قلبش د حرکت یو ب دیرسی او م  ینهیس

 آورد و اروم نجوا کرد:  نی حسام سر پا 
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 نداشتم. ببخش. یدلتو شکستم، منظور دیببخش -

به عقب   ی. قدمکردی تنش را حس م یتلخ حسام مشامش را پر کرده بود و گرما  عطر
اشک نگاهش را تار کرده بود و پلک زد.   یآزاد شد. پرده  شی هابرداشت و از حصار دست 

 لب زد: ینیر یو حسام با سرانگشتانش زدود. با اخم ش دی اش چکگونه یرو  یقطره اشک

 ؟ یآشت -

 کرد، گفت:  یاسرجنباند و حسام تک خنده  حرفی ب هانین

 قرار بود واست لباس بخرم مگه نه؟!   رون،یب میآماده بشم بر رمی م -

 بلند سمت خانه رفت. یها جواب دخترک نماند و با قدم  منتظر

 *** 

  ی هان یتر ی به و هانیمشتاق ن  یها... چشمت یشلوغ بود و مملو از جمع دیخر  مرکز
ها لباس  یاز سر شوق نگاهش رو  یشده بود و با لبخند محو ها دوخته رنگارنگ مغازه 

کنجکاو مردم را که   یها و نه نگاه  دیدی را م تی. غرق در تماشا بود و نه جمع دیچرخی م
و    کردندی تنش نگاه م یمرادنه شرتیکنجکاو به سو  وپرسشگر  یبا پوزخند و گاه یگاه
 . شدندی و رد م  دندیخندی م زیر کردند،ی پچ پچ م گریکدیکنار گوش  یبعض

 رنگ ثابت ماند و لب باز کرد:  یچرم مشک یدخترک به پالتو  نگاه

 خفنه حسام!   یلیخ ن یا -

 کش آمد و گفت:  میمال یحسام به لبخند  یهالب 

 ؟ ی دوست دار نیخب برو داخل مغازه بپوشش بب -

 بلند وارد مغازه شد. با ذوق رو به فروشنده گفت:  یهابدون تعلل، با قدم  هانین

 ؟ یآری رو م نیتر یداداش اون پالتو چرم پشت و -
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انداخت و   هان یبه ن ینگاه اشی طوس یها با چشم ،یلیمستط نکیجوان از پشت ع پسر
 زد.   یلبخند کمرنگ

 بله، حتما  -

 ب زد: ل  گرفتیکه پالتو را م  ینیرگال رفت و پالتو رو آورد، دخترک ح سمت 

 دمت گرم  -

  شی آهسته از بازو یشگونیاتاق پرو رفت که حسام پشت سرش قدم برداشت و ن سمت 
 لب »آخ « گفت که حسام  گفت:   ریبه دماغش انداخت و ز   ینیچ  هانیگرفت. ن

 الاقل حرف نزن من بگم. یتونیبذار کنار دختر... نم نارویداداش و دمت گرم و ا -

 جواب داد: طنتیش با

 چشم.  ی... حواسم نبود آق دکتر، به رو یاوخ -

بعد در اتاق باز   یابود که لحظه  ستادهیاتاق پرو شد و در را بست. حسام منتظر ا  وارد 
 شد.

  ییتمام در تنش خودنما  ییبا ی و پالتو به ز  ستادی مقابلش ا  ضیعر   یبا لبخند هانین
 . کردی م

 و باحاله نه؟   یَمشت یلیخ -

 واب داد:عطوفت ج با

 . یبپوش رمیهم بگ نیشلوار ج هیتا   سایآره، مبارکت باشه. وا  -

 نهیبا ذوق لب به دندان گرفت و حسام سمت فروشنده رفت. دخترک دو مرتبه به آ هانین
را   شیهاو کفش   یشلوار و روسر ینو و براق، کهنگ یزد، پالتو  یانداخت و چرخ ینگاه

رنگ را   یذغال نی. دست حسام مقابلش دراز شد و شلوار جدیکشی به رخ م شتریب
 گفت:   گرفتی طور که شلوار را مو همان  تقدرشناسانه انداخ  یسمتش گرفت. نگاه 
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 قربون مرامت.  ، یمعرفته هست یآخر هرچ یلیخداوک -

 سر تکان داد و گفت:   حسام

 ... وفتهی مدل حرف زدنت از سرت ب نی حاال حاالها کار داره تا ا -

  رونینگذشته بود که از اتاق ب قه ی. چند دقستادی اتاق پرو بسته شد و حسام به انتظار ا در
 گفت:  تی از سر رضا   یآمد و با لبخند 

 َحله... شلوارم اندازه بود!   -

 باال انداخت و گفت: ییابرو  حسام

 .کننی انتخاب م ! معموال خانوما سختیکنی جالبه، چقدر زود پسند م -

 با تحسر لب باز کرد:  هانین

  دنیخر نقدریهستش که ا  ییمال اون خانوما  یگی کردن که تو م دیناز آوردن و خر ن یا -
دفعه تو عمرم   نیکه حاال انتخاب سخت شده واسشون. نه واسه من که اول دنیو پوش

 !  بمیپول تو ج ایباشم   متینگران ق نکهیبدون ا  دیکه اومدم خر  شهی م

تموم   دیخر یهمه  گهی دو ساعت د یکیتا  یکنیسرعت که تو انتخاب م   نیپس با ا  -
 !  شهی م

 : دیمتعجب پرس  دخترک

 مونده؟  یچ  گهید ؟ی خری مگه بازم م -

 کرد و جواب داد:   زیچشم ر حسام

هم واسه توو   یدو دست لباس راحت یکیکفش و  ف،یک ،ی... روسرآره مونده هنوز  -
 خونه.
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برداشت سمت   زیخ اریاختیخفه ب یغیها را بهم زد و همراه با جبا ذوق دست  هانین
مشت شد   شی هاو دست   ستادی حسام ا یقدم کی عقب رفت. دخترک  یحسام که قدم

اش را باال  به لبخند، انگشت اشاره  ختهیآم یبه دندان گرفت. حسام با تشر نیر یو لب ز 
 گرفت و گفت: 

 ! زشته دختر...  سیه -

.  کردندیانداخت که کنجکاو نگاهشان م   گرید یدو مشتر  یکیبه فروشنده و   ینگاهمین
 آهسته لب زد:  ییبا صدا  هانین

 به موال  ینوکرتم، َمرد  -

طور که  مان پرداخت پول، سمت فروشنده رفت. ه ی نگاه از دخترک گرفت و برا حسام
که   یامغازه   نیرا انجام داد و اول دهایخر یزود مابق یلیخ هانیحسام حدس زده بود، ن

فود فست  یجلو  د،یپر از خر ییها بعد با پاکت  ی. ساعتکردی م د یخر  گذاشتندی پا م
 : دیو حسام پرس  ستادندی ا

 ؟ یموافق تزایبا پ -

 کرد و جواب داد:   یاتک خنده  هانین 

 ...یهم عال یلی! خچرا که نه -

 زیم   یرا رو  دهایمخصوص سفارش داد. خر یتزا یفود شدند و حسام پفست  وارد 
برق   یکه از خوشحال یچانه گذاشت و با نگاه  ری دست ز  هانیگذاشتند و نشستند. ن

 به حسام بود که گفت:  رهیخ زد،ی م

 یکردن پدرت. چه نشون دایکار! پ هیمونده   م،یدیلباس هم خر  م،یداد  لی طالها رو تحو -
 ؟ ی ازش دار

 داد و لب باز کرد:  رونیب یزد، نفس یبه صندل هی چانه برداشت و تک  ری دست از ز  هانین
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بوده. کم حرف و تودار.  یبیآدم عج  گفتی ام م. ننهمیپورسل اوشیس  اوش،یاسمش س -
نبوده...   نشونیب ی ا. عالقهرفتهی و م دادهی م یپول  هی  اومدهی دو شب م یکی یاهفته 
و نه    ستی و هشت، ب  ستی. سن و سالش هم بکرده ی کار م یکارگاه نجار هی. تو از یفقط ن

 بوده.  کتریکوچ یپنج سال ارام چهنبوده. از ننه شتریب

 متفکرانه لب گشود:   حسام

  نمیداشته باشه. بب دیحساب پدرت حدود چهل و پنج_شش سال سن با   نیپس با ا  -
 ؟ یردا یاز اون نجار  یآدرس

  تزایپ ی اکه تکه  ینیح  هانی گذاشت. با رفتنش ن  زیم  یرا آورد و رو  تزاهایپ شخدمتیپ
 گفت: داشتی برم

ثابت   یچجور ام،ی شدم. گفتم برم بگم ک الیخیب  یرفتم ول یبارم تا جلو نجار هی، آره  -
 کردم؟ ی م

 شد که حسام گفت: تزایخوردن پ مشغول

 . میشروع کن دیبا ییجا  هیبالخره از   ،ینجار  میری فردا م -

اش را به حسام دوخته بود. و نگاه پرمحبت و قدرشناسانه  خوردی م تزا یبا لذت پ دخترک
. حسام متوجه نگاه  تی حس امن  ،یحام کی بود، حس داشتن  یندیچقدر حس خوشا

از و لب ب   دیدهانش را بلع یلقمه   هانیجواب داد. ن یشد و با لبخند نرم هانین یره یخ
 کرد: 

با اون   یچجور  نکهیهمه از خودم بهت گفتم، خب تو هم بگو. مثال ا  نیا گمی م -
   ؟ی خانواده که بزرگت کردن آشنا شد 

جواب   زدی ُسس م تزایطور که به پ. همان دیزد و فکرش به گذشته پر کش یتلخند  حسام
 داد:
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  نایبودم و منتظر بودم چراغ قرمز بشه و ماش سادهیُلنگ به دست وا  ابون ی روز کنار خ هی -
داره   هوای و ب یکه سرگرم باز  دمیدختربچه رو د   هیکنم.  زیتم شهیتا من برم ش ستندیبا

بهش بزنه  نیبود ماش کی که نزد یاسمتش و درست لحظه   دمیدو ره،ی م  ابونیسمت خ
رو پا   نست توی حالش بد شده بود و نم ادیاز ترس ز  د یسکنار. پدرش که ر دمشیکش
 لحظه از دخترشون غافل شده بودن.  هیبودن و  د ی. با خانومش سرگرم خرسهیوا 

 خورد و گفت:  یرا بردارد، قلوپ ین نکهینوشابه را برداشت و بدون ا  وانی ل هانین

 بود و اون زن و مرد هم دادفر و زنش آره؟  یاون دختربچه هست -

 را باز و بسته کرد و لب زد: ش یهاپلک  حسام

دختر رو داشتن... چون   هیفوت شده بود و همون    ونیکه پسرشون هما  ییآره، از اونجا  -
  یخال ی قبول کنن و جا یگرفتن منو به فرزند   میجون دخترشون رو نجات دادم، تصم

 پسرشون رو ُپر کنم.  

 : دیپرس یبا کنجکاو  هانین

 !  نمشیبب خوادی م مدل ی لیخ ؟یدار یهست  نیعکس از ا  هی -

 آره دارم -

که   یکت درآورد، صفحه را باز کرد و تنها عکس  بی را از ج اش ی را گفت و گوش ن یا  حسام
به   هانیرا مقابل دخترک گرفت. ن یصفحه آورد و گوش یداشت را رو   یاز خودش و هست

و شش  ستیحدودا ب ،یو مشک  دهیکش ییبا چشم و ابرو یشد، دختر رهیعکس خ
و مرتبش را به    یصدف  یهادندان  قشیعم_هفت ساله کنار حسام نشسته بود و لبخند 

چقدر دلش   ش،یهاو تمام داشته  یبه هست خوردیگذاشته بود. در دل غبطه م شی نما
  یاز قلب حسام را داشت اما مطمئن بود هست یا بود. کاش ذره  یهست یجا  خواستی م

 .کرده است ریتمام قلب حسام را تسخ

 *** 
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ها را نرم  آفتاب برف  یآسمان امروز صاف بود و گرما  ،یو برف  یاز گذشت چند روز ابر بعد
  یا. با تقه دادی غرق در خواب دخترک را نوازش م یها. نور آفتاب چشم کردی نرمک آب م

 .دی لرز  هانین یهاکه به در اتاق خورد پلک 

 !ی رنجا می. قرار بود برشهی م ری پاشو د هانی... نهانین -

باال   یآلودش را کمگرفته و خواب  یبه تنش داد و صدا  یچشم باز کرد، کش و قوس هانین
 برد: 

 ! ؟ی... چه خبره اول صبح یپزنه که کله ،ینجار  میقرار بود بر  -

... تا آماده بش - دختر.  شهی ده صبح م کی اونجا نزد  میُنه، تا برس شهی م میساعت هشت 
 .اری در ن یباز پاشو تنبل 

لبش نشست.   یبود، لبخند رو  ی جالباس یکه رو  دشیچرم جد یپالتو   دنیزد و با د یغلت
ُپف کرده از اتاق   یو صورت دهیژول یی. با موها دیمال ی را م شی هااز جا بلند شد و چشم

 زد و گفت:  یدار، لبخندنم  یو موها  یرفت. حسام با گرمکن ورزش رونیب

 اس. صبحونه آماده  ایخوابالو... ب ریبخصبح  -

 : دیافتاد و پرس شی ابروها   نیب یاگره 

 ؟ ی داریب یاز ک -

 . یدارشی. ورزش کردم، دوش گرفتم و صبحونه آماده کردم تا بشهی م  یدو ساعت -

 لب گفت:  ر یرفت و ز  ییبا رخوت سمت دسشو  د،یکشیم   ازهیکه خم ینیح

 ! یاول صبح یدار یاچه حوصله  -

  یبا صورت هانیبعد ن قهینشست و مشغول خوردن صبحانه شد. چند دق زی پشت م حسام
مقابلش نشست.   شدی م  دهید شیها گونه یآب رو  زیکه هنوز مرطوب بود و قطرات ر 

 را برداشت و گفت:  یفنجان چا 
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. خداکنه امروز  نمشیکنجکاوم بب ینگ یبگ نیبابامم. همچ هیشب یل یخ گفتی ام مننه -
 بشه.  رمونیدستگ  یزی چ هیو  می برنگرد  یدست خال

 زد:  یدر دهانش گذاشت و چشمک یا لقمه  حسام

 !یدار یخوشگل  یپس بابا  -

مشغول خوردن صبحانه شد. بعد از صرف  حرف یدخترک رنگ گرفت و ب ی هاگونه
 شوند.   یکارگاه نجار یصبحانه، هر دو آماده شدند تا راه

وارد کارگاه    گری کدی دوشادوش   هانیکارگر و کارفرما. حسام و ن یادیبا تعداد ز  یبزرگ کارگاه 
  یُبرش بلند بود و کارگران مشغول کار بودند. مرد  یهاخراش دستگاه گوش  یشدند. صدا 

رنگش   ی اقهوه  یها کار را از چشم یمنیا  نکیع ، یجوگندم یو موها  شیربا ته  لانسایم
 : دیدو انداخت و جلو آمد. رو به حسام پرس هربه  یبرداشت. نگاه

 آقا. امرتون؟  دی بفرما -

کار  نجایا  ش ی. هفده هجده سال پمیپورسل اوشیهستم به اسم س ییدنبال آقا -
 . کردهی م

 تکان داد و گفت:  یسر مرد

 . آدی ب بیخود حاج حب دی. صبر کننجامیا شهی . من ده سال مشناسمینم -

 اشاره کرد:  یدست به سمت اتاق با

 بشه. داشیپ دیبا  گهیاالن د  د،یتو دفتر منتظر باش دی بفرما -

. مرد تا اتاق  داشتی و به دنبال حسام قدم برم  کردی نگاه م یاطراف را با کنجکاو  هانین
بود   زی رنگ که مقابل م یاقهوه  یمبل چرم یشدند. رو  یکرد و وارد اتاق شانی راههم

  یروشن بود و بخار آبجوش اطراف قور یاز اتاق سماور کوچک گاز   یانشستند. گوشه 
 بود.   هآن را گرفت یدار روگل  ینیچ
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از  ی را همراه ظرف کوچک درنگیکوچک سف ی ها. فنجان ختیر  یدو فنجان چا  مرد
 شکالت مقابلشان گذاشت. حسام آهسته تشکر کرد.  

و تنومند وارد اتاق    کلیحدودا شصت ساله اما درشت ه یاتاق باز شد و مرد ُمسن در
 شد. مرد لب باز کرد: 

 . بیسالم حاج حب -

انداخت و جواب    ینگاه بیهردو از جا برخاستند و سالم کردند. حاج حب هانیو ن  حسام
 الم داد که مرد گفت: س

 . یا ی. گفتم صبر کنن تا شما بگرفتنیرو م یمیکارگر قد هیخانوم و آقا اومدن سراغ  ن یا -

 . رو به مرد گفت:نندیسر تکان داد و اشاره کرد بنش  بیحب  حاج

 .یبه کارت برس  یبر یتونیبله، م -

 : دیپرس رفت،ی م زی که پشت م ینیح  بیگفت و اتاق را ترک کرد. حاج حب یابااجازه  مرد

 آد؟ی ازم بر م یچه کار   ن؟ی اومد یک  یخب جوون، پ -

 گفت: بیحبانداخت و رو به حاج  هانیبه ن ینگاهم ین حسام

 .کردهی کار م نجایا شیسال پ یلی. خمیپورسل  اوشیس اوش،یس -

 افتاد و کنجکاو لب باز کرد:  شی ابروها   نیب یاگره 

 ن؟ یاومد   اوشی همه سال سراغ س  نیبعد ا  شدهیچ -

 کرد و جواب داد: هانیبه ن یااشاره   حسام

 کنه. داشیو اومده که پ  دشی ند چوقتی. البته هاوش  یدختر، دختر س ن یا -

موشکافانه، به صورت دخترک    یفیشد و با اخم ظر  دهیکش  هانیسمت ن بیحبحاج   نگاه
 لب گشود:   یفیضع  یشد. با صدا  رهیخ
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 اما فائزه که...  ؟ی اتو دختر فائزه  -

 تکان داد و گفت:  نیسرش را به طرف هانین

 نه، اسم نن... -

 حسام، حرفش را اصالح کرد و ادامه داد: یسقلمه  با

 .اس ی اسم مادرم لع -

 گرفت و گفت:  هانینگاه از ن مرد

  دنید همه سال با نی. بعد ااوشهی . نگاهت نگاه سیاوشی دختر س گهی آره، چشمات م -
 ! یجلو چشمام جون گرفت. چه شباهت  اوشی س یتو چهره 

 باال انداخت و ادامه داد: شانه

  یپدر ی... آدرس خونهاوشیس  هیشب یلیدختر خ  نیا  یاما چهره  شناختمی نم ایمن لع -
  یجا دنبالش. البته اگر هنوز اونجا زندگهمون  دی بر سمینوی رو دارم واستون م اوشیس

 .خبرمی ازشون ب شهیوقت م  یلیکنن. خ

 کرد و گفت: یاکرد. حسام تک سرفه  ادداشتیکوچک برداشت و آدرس را   یابرگه 

 دیدونی که م یهرچ د؟یدونی م  یچ اوشی از س گهی آدرس د ن یبه جز ا د،یآقا ببخشحاج  -
 د؟ یازش ندار یزیچ  ی. عکسدیلطفا بگ

 گذاشت و جواب داد:  زیم  یآدرس را لبه یبرگه  بیحب  حاج

آبرو و اعتبار.  نبود. پدرش بزرگ محله بود و با   یکه نه ندارم. راستش پسر بدعکس  -
به اسم سهراب داشت.   کتریبرادر کوچ هی  اوشیبود. س هیداداش من باهاشون همساخان 

  ری پسر به کل تغ نی چرا ا دونمی نم دفعهیآقا بود اما   یلیکه خ یتا پونزده شونزده سالگ
و دل به درس و مشق هم   رفتیباباش نم  یگه کتابفروشیکرد و رنگ عوض کرد. د

  تیدخترعموش فائزه رو واسش عقد کردن تا بلکه مسئول ،ی. بعد از خدمت سرباز دادینم



 انده خواهر خو 

75 
 

و    یتیمسئولی پسر رو عوض کنه اما بازم افاقه نکرد و نامزدش هم از ب نیا  یزن و زندگ
  گاری قبل شد، س از بدتر   اوشی طالق گرفت. سخسته شد و  اوشیس  یهای ریگگوشه

درست بشو   دی د ی. پدرش وقترسوندی روز رو به شب م هدفیو ب   کاریو ب دیکشی م
  یننگ و سرافکندگ یه یما یکرد و گفت شد  رونشی هم داره از خونه ب ادیو اعت  ستین

 من! 

  یدی در هم رفته بود و با ناام  شی هاسگرمه  ب،یحاج حب  ندیناخوشا  ی هاف ی با تعر هانین
 پدرش کور شده بود.  افتنی ی . تمام ذوقش برا کردی به حسام نگاه م

 برداشت و ادامه داد:  زیم  یرنگش را از رو یاقوتی  حیتسب  بیحب  حاج

  نی. آوردمش تو ا دیرسینم  ینداشت. آزارش به کس یدلم واسش سوخت، ذات بد  -
  ری و تغ  اوشیس  یرفتارا  کردمی . حس مدیوابخی م جان یکارگاه کار کنه، شب رو هم هم

  یخبر داشتن و کار ای بودن  خبری اش از اون بخانواده  ای که  یلیداره. دل یلیُخلقش دل
  ادیز  اوشیس  ادیکه اعت ی... زماندونهی کنن. خدا م یکار تونستنیهم نم دیشا  کردند،ینم

 هم رفت.  جان ینتونست خوب کار کنه عذرش رو خواستم و از ا گهیشد و د

 گفت: دادی م رونیشو  ب نی با نفس سنگ همراه

نه  دمینه خودش رو د  گهیبعد از رفتنش هم د  دونستم،ی اندازه ازش م  نیمن هم -
داداشم بود که اونم همون  اش رو. ارتباط من با اون محله و آدماش خان خانواده 
 موندم ازشون.  خبریشد که ب نیرفت فوت شد و ا  جان یاز ا  اوشی که س ییهاسال 

 گفت:  بیحبآدرس را برداشت و رو به حاج  یبرگه  حسام

مزاحم    گهی. ما دنیکه داد   یخدا برادرتون رو رحمت کنه، ممنون بابت اطالعات -
 .میشینم

 جواب داد: شدی بلند م یصندل ی که از رو  ینیهم ح  بیجا برخاست و حاج حب از 

 .  دیکن داشیپ دوارم یبود، ام فهیوظ دی. مراحم امرزهی رفتگان رو ب یخدا همه  -
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  یهابا قدم  دیسرگشته و نوم هانیکردند و رفتند. ن یخداحافظ ب یاز حاج حب هردو
داده بود   هی تک نیماش یشهیشدند. سر به ش نیسست دنبال حسام راه افتاد و سوار ماش

 :دی انداخت و پرس ینگاهمی. حسام نکردی را تماشا م ابانیخ فی ظر یو در سکوت، با اخم 

 ؟ ی چته؟ چرا َپَکر -

 . لب باز کرد: دیزد و سمت حسام چرخ هی تک یبه صندل هانین

 بگم؟  ی زیچ هیحسام   -

 گفت:   یدنده عوض کرد و با لبخند نرم حسام

 بگو. زیدو تا چ -

  ییبابا  نیبابا گذشتم. همچ  نی کردن ا دایپ ری. من از خیشو َمشت الیخیات بجون ننه  -
 .کنهی من وا نم یاز زندگ  یاگره  چیه

  دیدوستت داشت، ازت مراقبت کرد. شا  دی. شایکن، بگو دخترش  داشیپ گمی اما من م -
 کن. داشیاما پ  دونمیتا حاال عوض شده باشه. نم

 زد و گفت:  یپوزخند هانین

...   یلینمرده باشه تا حاال خ نابویگوشه خ دمیکه من ازش شن ییبابا  نی هه! ا- حرف 
  الیخی کنه!؟ ب یواس من پدر آدی م رون؛یانداخته ب  پایاز خونه با ت نویخودش ا یبابا

خودم رو بردارم و برم   یلباس کهنه  کهیخونه دو ت می. برشمیدماغ تو هم نم یبابا... مو 
 .میبدبخت یپ

 و به اعتراض لب گشود:  دیابرو در هم تن   حسام

االن باهات حجت تموم   ن ی هم هانین نیبب ؟ی بر یخوا یم شهیم   یتو چرا هر چ -
 .  کنمی م

 بود، ادامه داد: شی که در صدا یتحکم با
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. من دلم  یبر ذارمیخب؟ اصال من نم یرینم کجاچ یخوب تو گوشات فرو کن! تو ه -
. شدمیم   وونهی د یهست الیفکر و خ چند روز من از   نیا  ی. تو اگه نبودیباش خوادی م

 .میکنی م  دایحرف رفتن نزن. پدرت رو هم حتما پ  گهیپس د

 لب غرولند کرد: ر یو ز  د یکش یپوف دخترک

 ! آمی افتاد ی ریعجب گ -

نزد. به چهارراه   ی لبش نشست اما حرف  یرو  یو لبخند محو  دیغرولندش را شن حسام
 : دیبه اطراف انداخت و متعجب پرس ینگاه هانیسمت راست. ن دی چیبود که پ دهیرس

 !میرفتی م  میمستق  دیمگه نبا  ؟ی دی چیچرا پ -

 دار گفت: کش  یدار کرد. با لحنخش  یرا کم شیزد و صدا  یاانهیلبخند موذ   حسام

 دور و خلوت!   یجا  هیببرمت  خوامی ... مهانین متیدزد -

 لب زد: ری اخم کرد و با دهن باز و متح هانین

 هان؟!   -

 و گفت:  دیمردانه و بلند خند  حسام

 خانوم بزنم.  فهیسر به شر هی  خوامی خونه دادفر. م رمی نگاه... دارم م شوافه یق -

 لب گفت:   ریبه دماغ انداخت و رو برگرداند، ز  ینیچ هانین

 .مزهیزهرمار... لوس  ب -

متوقف شد. حسام و    ییالیو  یاحسام مقابل درب خانه   نیاشساعت بعد، م میاز ن  کمتر
بلند   فونیمهتاج خانوم از آ   یشدند و حسام زنگ را فشرد. صدا  ادهیپ نیاز ماش هانین

 شد:

 .نی سالم آقا... خوش اومد -
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  اطیح  ری ابرو باال انداخت و متح هانیشدند. ن  اطیباز شد و وارد ح یکیت یبا صدا  در
 . کردیبزرگ خانه را نگاه م 

من فقط تو    هااط ی ح نی که اصال، باغ . از ا ستین  اطی! حیبزرگ اطیچقدر خفن... چه ح -
 .  دمید لمایف

از   یاکه گوشه یقیبود و شمشادها. آالچ اطیکوچک و بزرگ ح یهابه درخت  نگاهش
و از حسام   اشتدی را کوتاه و آهسته برم شیهاکنار آن. قدم  یبزرگ  یبود و آبنما  اطیح

 نظرش را جلب کرد.  یزن یعقب افتاده بود. صدا

 . نیسالم آقا حسام، خوش اومد  -

که  ین یباشد. حسام ح خانومفه یشر دانستیم  دی. بعانسالی ساده پوش بود و م یزن
 گفت:  رفتی سمتش م

 ؟ یخانوم، خوبسالم مهتاج  -

قدم تند کرد و    هانیقدم بردارد. ن ترع ی سر   هانیپشت سر نگاه انداخت و اشاره کرد تا ن به
  رونیاز خانه ب ی با لباس بافت قرمزرنگ و شلوار مشک یکه همزمان هست دی به حسام رس
سمت   ییها رها شده بود و با لبخند دندان نماشانه  ی و بلندش رو  یمشک  یآمد. موها 

 گرفت و گفت:  حسامحسام آمد. دستش را سمت  

 . یاومدسالم حسام، خوش  -

  ایقلبش فشرده شد. حسرت بود   اریاختی ب هانیفشرد و ن یرا به گرم یدست هست حسام
نداشت.    یبه حسام، حس خوب یشدن هست کی اما اصال از نزد دانستی حسادت نم

  هانیپرسشگرانه به حسام نگاه کرد و ن یافتاد و با اخم کمرنگ هانینگاهش به ن یهست
 گفت: یآهسته سالم کرد. حسام رو به هست

 من.   یهمخونه هان،ین -

 و به طعنه گفت:  دیباال پر یهست  یابرو  یتا   کی
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 دختر جوون؟  هیخونه؟!  هم -

درهم رفت. با تعارف   شیها مانده بود سگرمه  جواب یسالمش ب نکهیاز ا  هانین
  یهابزرگ و مجلل با مبل  یامانده بود، خانه  رهیخانوم وارد خانه شدند. نگاهش خمهتاج 
به   شباهتیکه در نگاه دخترک ب یا. خانه یستالی کر  یو لوسترها  ییدطالیسف یسلطنت

خانه  یجا و نگاه کنجکاوش همه  داشتی رمقصر نبود. کنار حسام آهسته قدم ب
رنگ جلو آمد.   ییکوتاه طال  یو موها  یخردل یدامنبا کت  د،یرا د  خانومفه ی. شردیچرخی م

را   اشی شانیپ فهینگاهش مهربان بود و لبخند بر لب داشت. حسام جلو رفت و شر 
داد.  اببا عطوفت سالمش را جو فهیسر جنباند و آهسته سالم کرد. شر  هانی. ندیبوس

 نرم گفت:  یبا لبخند  دیرا د  فهیشرحسام که نگاه پرسشگر 

  یاما بزود  میاخود من. آوردمش خونه و فعال همخونه  یگذشته  ییجورای... هانین -
 .شهیمستقل م

 به مزاح لب گشود:  فهیشر

 . یکن یعروسم رو بهم معرف ی ! اومدیاز ما ازدواج کرد  خبریفکر کردم ب -

 کرد و جواب داد:   یاتک خنده  حسام

  انیکه در جر  یینفر شما نیقصد ازدواج داشته باشم، اول یاگر روز  دی نه... مطمئن باش -
 .ذارمی م

 نازک کرد و گفت:  یپشت چشم یها رفتند و نشستند که هست مبل  سمت 

 کنه، تو کارا هم کمکش کنه. یخانوم زندگبا مهتاج  جان یا  ارشیخب ب -

و معترضانه   دیتند شد. حسام ابرو در هم تن شی هافس و ن دیدو  هانیبه صورت ن خون
 لب باز کرد: 

که   اوردمشیداشته باشه. ن ی بهتر ینده یآ هانین  خوامی من م ؟ی هست هیچه حرف ن یا -
 واسمون کار کنه!  
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 شانه باال انداخت و جواب داد:  یهست

 کنه. یزندگ جان ینداشتم، فکر کردم دوس داشته باشه ا  یمنظور بد -

 ینیکه س ینی خانوم گرفت و حقهوه را از مهتاج ینیدخترش، س  یسرمکدر از سبک   فهیشر
 گفت:  گذاشتی م زی م یرا رو 

 قهوه.  دی قصد ناراحت کردنتون رو نداشت. بفرما ست،یمهم ن -

 گفت:   یگذاشت که هست زیم  یقهوه را مقابلشان رو  یها فنجان 

 اتاقم، حرف دارم باهات.  م یبر ای لحظه ب هیحسام   -

جا برخاست و سمت اتاق رفت. حسام ناچار از جا بلند شد و به دنبالش قدم برداشت.   از 
اگر   شکی. بحاصلشیو ب  کطرفهی  یعالقه  ادآوری عذاب بود و  یه یما   ،یهست دنید
. وارد اتاق شدند و بالفاصله  گذاشتی قدم نم جان یا  چوقت یخانواده نبود ه نیا  ونی مد

 گفت:  ی با خوشحال یهست

اما خواستم ازت تشکر کنم. مهراد   یگفت یبه مهراد چ ،یچکار کرد   دونمی حسام نم -
 .  میدار ستی عوض شده...فکر کن! واسه آخر هفته با هم قرار پ یلیخ

 جواب داد: یلب حسام نشست و با لحن سرد یگوشه  یکج لبخند

 .یرسیات م به خواسته  ی. خوشحالم که دار ستیبه تشکر ن یاز یردم، ن نک یمن کار -

 و ادامه داد:  د ی کش شیموها   انیم   یاپنجه  یکالفگ با

 من برگردم تو سالن!   ستین یاگه ی اگر حرف د کنهی سرم درد م -

 گفت:   ریو دلگ دیلب برچ  یهست

 . چته؟!  یمشتاق بود  یلیحرفام خ  دنیواسه شن شهیعه حسام! هم -

 .می زنی با هم حرف م ی ترفقط االن سردرد دارم. وقت مناسب   نطوره یهنوزم هم -
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نشست. بعد از صرف قهوه   هانیگرد کرد. وارد سالن شد و کنار نجواب نماند و عقب  منتظر
 کردند.  یکوتاه، از جا بلند شد و خداحافظ یو گپ و گفت

 *** 

هر دو خاموش بودند.   هان،یام و ن و حس شدی پخش م ن یماش  یدر فضا یمیمال   کی موز 
  صدای. دخترک بدیاز اشک د  س یانداخت که صورتش را خ هانیبه ن ینگاهم یحسام ن
  یا بلند نشود. گره  شیتا صدا  فشرد ی لب به دندان گرفته بود م  یو گوشه ختیری اشک م

ت  فرمان گذاش یمتوقف کرد. دست رو  ابانیخ کناررا  نیحسام افتاد و ماش  یابروها  نیب
 : دیشد. متعجب پرس لیمتما   هانیو سمت ن

 ؟ یکنی م  هی! گرهانین -

 و لب زد:  دیاش کشگونه  ی رو ینگاهش کند، دست آنکهی ب هانین

 .ستین یزیچ -

آلود  اش و صورتش را چرخاند. وادار کرد نگاهش کند و اخمچانه   ریدست دراز کرد ز  حسام
 گفت:

 . خوامی من از طرف اون معذرت م  ؟یناراحت شد  یواسه حرف هست  -

 سرش را عقب ُبرد و جواب داد:  هانین

 . میبر وفتی . راه بستیمهم ن -

به   نیعوض کردن جو سنگ ی داد و حرکت کرد. برا  رونیب نهیاز س نی سنگ  ینفس حسام
 جود آمده، لب از لب برداشت: و

 ! ؟یشی خودم م یاز فردا منش یخانوم خانوما... خبر دار نمیبب -

 :دی پرس ری و متح  دیباال پر هانین یابروها 

 ! ستمیبلد ن یچی من که ه  ؟یمنش -



 انده خواهر خو 

82 
 

 ؟ ی بلد وتری . کار با کامپیدی نوبت م  ،یندار یکار خاص -

 تکان داد و گفت:   نیرا به طرف سرش

 نه...  -

  شتری و ب  ینیبب کی از نزد  برمتی . حاال میسی نوی فعال تو دفتر م ،یریگی م  ادیخب  -
 .دمی م  حیواست توض

 ها را به هم زد:دست  جانیو با ه دی پوست دخترک خز ری نرم نرمک ز  یخوشحال

 حسام. دمت گرم!   یداش مشت یلی... خولی ا -

 :دیمردانه و بلند خند  حسام

 ! آیحرف نزن یجورن یا  یشد  یجون من منش -

 کرد:  یاو تک سرفه  دیلب گز  هانین

 ؟ ی مرس  ؟یژنتلمن یلیخ گفتمی م دیاالن با  یعنیآها...  -

 جواب داد:  زدی که خنده در آن موج م یبا لحن حسام

.  یحرف بزن، معمول  ی. عادیر یسخت بگ  نقدریا خوادی ژنتلمن نه، جنتلمن! بعد هم نم -
 و دمت گرم نگو!   یو مشت  ولی ا

 طبق عادت سر کج کرد و لب زد:  هانین

 باشه نوکرتم!  -

 گفت:  کرد ی طور که کمربند باز مرستوران متوقف شد و حسام همان  ی جلو نیماش

ناهار  ای. بمیرو شروع کن یخونه تازه آشپز  میگرسنه شدم، حوصله ندارم بر  یلیخ -
 .میبعد بر  میبخور
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غذا   یشدند. وارد رستوران شدند و بو ادهیپ نی گفت و از ماش یاباشه عانهیمط هانین
 آهسته لب باز کرد:  هانیکه ن رفتندیم  ز یکرد. سمت م شتریرا ب شانی گرسنگ

 نداره؟  ییمسشو   ییدسشو نجایحسام ا -

 گفت:  دیلب فشرد و با تأک   حسام

 هیچ  ییمسشو  گهید ،یی! بگو دسشو یکن قشنگ حرف بزن نیاالن تمر   نیاز هم -
 ؟یگی م

 کرد، جواب داد:  یرا ُپر از باد و خال شی هاُلپ  هانین

 . ترکمی االن من دارم م گه،یموضوع د هی چشم داش من، کالس رو بذار واسه   -

 سالن اشاره کرد.   یو به انتها دی خند ینخود  حسام

 . نی از پله برو پا -

رفت که پشت   نی رفت. پله را پا ییبلند سمت دستشو یهامعطل نکرد و با قدم  هانین 
دهانش   یجلو  یفرصت نگاه کردن داشته باشد، دست نکهی. قبل از ادیپا شن  ی سرش، صدا

کشاند. با  هایی از دستشو   یکیاو را داخل  ی با خشونت و به تند یگرفته شد و کس
چاقو را مقابل صورتش   یزیکه ت کردی برزو نگاه م هتند ب یهاگرد شده و نفس  یها چشم

 : دیاش غر شده  دی کل یهادندان  نیخفه از ب ییبا صدا  ظیگرفته بود! برزو با غ 

 افتاد؟  کنم،ی م  تیخط خط آدیصدات در ب -

  یزیدهان دخترک برداشت. ت یدستش را از رو  اطی هراسناک پلک زد و برزو با احت هانین
 کرد و گفت:  زی. برزو چشم رسوزاندی را م هانین یگلو   ریچاقو ز 

دل آسمون   ای  یباش نیزم ریز  کشم،ی برزو سگ؟! مثل سگ بو م گنیبه من م  یدینشن -
دلم   ؟یاز دست من خالص ش یتونی م ی! فکر کرد کنم؟ی م  اتکهیت کهیو ت کنمی م داتیپ
  نیبعد با هم یجون بد  رم ی اول ز  یدونسگ  ه یکردم ببرمت   داتی پ یوقت خواستی م
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خوشم   ت ینداره! اما االن از زرنگ یشوخ یبرزو سگ با کس یات کنم که بدوندستام خفه
 اومد!  

 با ترس و درد چشم بست و باز کرد.  هان یفشار داد و ن شتریرا ب چاقو 

 هان؟    ؟یریگیچند م  یشب یشد  ش یدکتره چ اروی نی ا یتو خونه  یرفت -

 زو با خشونت گفت: با حرص لب فشرد و خواست جواب بدهد که بر هانین

تومن بهم   ونی لیشو... ببند دهنت رو فقط به من گوش کن! اگر تا آخر هفته صد مخفه -
! پدریاصالن ب یدکتر رو بلدم، هم خونه نیا  یوگرنه هم خونه  شمی م  التیخی ب یداد

نکن با اصالن   یکار هی. گردهی که اصالن در به در داره دنبالت م یدونی خودت بهتر م
 سروقتت!  آمیب

 آرم؟ ی پول آخه از کجا ب همهن یمن ا -

گند   یبره چجور ادمی بشم و  ال یخی که من ب هیتنها راه نینداره، ا  یاونش به من ربط  -
 . یو طالها رو ک ش رفتهام به نقشه  یزد

 گفت: یهی فشرده شد و با لبخند کر  برزوی هاپنجه  ان ی دخترک م یبازو

 !  یدیاز چشم خودت د یدی د ی. بعد هرچیتا آخر هفته، فقط تا آخر هفته وقت دار -

  شیها از اشک ُپر شد و لب  هانیچشم ن یرفت. کاسه رونی ب ییکرد و از دستشو گردعقب 
 اصالن است و بس!  هان،ی بود کابوس ن دهی. برزو خوب فهمدیلرز 

 * 

شد تا از جا   زیخمی. نکردی مرا مدام چک   اشیمنتظر نشسته بود و ساعت مچ   حسام
  یدوباره رو  دنشیسالن افتاد و با د   یبرود که نگاهش به انتها  هانی بلند شود و سراغ ن

  یصندل ی رو  حرفی و ب دیرسی و مضطرب به نظر م دهینشست. دخترک رنگ پر  یصندل
 نشست. 
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 دنبالت.   آمی ب خواستمیم  گهی! د یاومد   ریچه د -

 : دیپرس  اب یاش بود. حسام سر خم کرد و با ارتزده تنها نگاه مات و بهت  هانین جواب

   هان؟ین یخوب -

 جنباند و لب زد:  سر

 آره... آره خوبم. -

  شیهادست  فی لرزش خف د،ی . قاشق را برداشت و ظرف پلو را جلو کشدیرا دزد نگاهش
اول را   یلقمه مشغول غذاخوردن شد.   نشیسنگ  یها نگاه  ریاز نگاه حسام دور نماند. ز 

قاشق را کنار   صالیمنتظر و پرسشگر حسام نگاه انداخت. با است ی هاو باز به چشم  دیبلع
 ظرف گذاشت و لب باز کرد: 

 ... گهی خوبم د ؟یکنی م گامین ینجوریچرا ا -

 گفت:   کردی که قاشقش را از غذا پر م ینیبرداشت و ح هان ینگاه از ن حسام

 . غذاتو بخور.میزنی خونه حرف م میری اما م ،یستیخوب ن -

برزو مدام در   یها و هردو در سکوت مشغول غذاخوردن شدند. حرف  دی کش یپوف هانین
. طعم خوش غذا را  انداختی و قلبش را به تپش م  خوردی و تاب م چیگوش دخترک پ

 .دیبلعی ببرد غذا را همراه با بغضش م یلذت آنکهی و ب دیچشینم

 * 

تلخ قهوه بود.   یخانه انباشته از بو  ی. فضا گذشتی به خانه م شاناز برگشتن  یساعت
 گذاشت و صدا زد:  زی م یقهوه را رو  یها حسام فنجان 

 هان ی... نهانین -

 را باال برد: شیصدا  حوصلهیدخترک از اتاق بلند شد، ب یصدا 
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 هان؟  -

 باهات حرف دارم.  ایها نه... بله! ب -

 دکتر؟ اومدم.  ای  یمعلم -

 آمد. رونیحسام نشاند. غرولندکنان از اتاق ب  ی هالب   یرو یلبخند کمرنگ  اشی حاضرجواب

 .  شلمهید  یچا وانیل  هیواسه  دی! دلم پوک یخوری قهوه م نقدریچخبره ا  -

 زد: هی پا انداخت و تک یکاناپه نشست. حسام پا رو  یرو  کنارش

ت شد شنومی ُخب، م -  هو؟ ی . تو رستوران چ 

 مغموم جواب داد:  ترکدخ

 ...الیخیب -

 و بده دختر!  جواب من  -

داد و    رونیرا  ب نشیسنگ  یبه فنجان بود. نفس رهی و خ دی فنجان کش یانگشت لبه با
 مردد نگاهش کرد. 

و باحال اون   یآدم حساب هیباشم،   دهیمرد خوب د هیحسام اگه تمام عمرم   نیبب -
 برم.  خوامی بمونم. م جان یا شهیجون خودت نم ی. ولییتو

 : دیزانوها گذاشت، پرس یرا رو  شی هابه جلو خم شد و آرنج  یکم حسام

مگه نگفتم    ؟ی صورت مسئله رو پاک کن یخوا یحل مسئله م   یاش به جاتو چرا همه  -
 کردم. دا یپ یاچاره  دیباز؟ بگو شا  شدهیحرف از رفتن نزن؟! چ

ات بشم. تو رستوران برزو اومد  ه شرمند خوامی. نمشهی واست شر م جان ی بودنم ا -
  ای پول بدم  ونی لیبهش صد م ایکرد گفت   دمیرو بلده. تهد  جان یکرده... ا دامیسراغم. پ

 . آدی با اصالن م رهی م
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 نشست و لب به دندان گرفت، ادامه داد: شی هااشک در چشم   ریحر 

 .  ذارهی ام نمکنه زنده دامی. پگمی . اصالن رو مترسمی چقدر ازش م دونهی م -

 گفت:  یظ یبا اخم غل حسام

برس. من  تیبمون به زندگ جان ی هم ینگران چیبرزو غلط کرد. نترس... بدون ه -
 . وفتهیب ی اتفاق  ذارمینم

 آخه... یول -

 گفت:  نان یقرار گرفت و با اطم هانین ی هاحسام مقابل لب  یاشاره   انگشت

 جز باشه ازت نشنوم. یچی ! هسیه -

 لب زد:  ارناچ

 باشه. -

 زد:  یلبخند نرم 

. اگه  میبر  د یو از روز بعدش با لهیهست که مطب تعط یروز  نیشد! فردا هم آخر ن یا -
 داد.  بیحبکه حاج  یاون آدرس م یبشه فردا بر

 لب گشود:   یبا کالفگ هانین

خو خودت  یگی ! راست م؟ی شی در به در من نم یاون بابا  الیخیب  یداد  ری تو چرا گ -
 ات بگرد.برو دنبال ننه

 جواب داد: یابرو باال انداخت و کفر  حسام

. یخوشگذرون یو گذاشته رفته پ. دختر اون من کُشمشی کنم که م داشیمن اگه پ -
 نت،یاگه بب دی... شا خبرهیتو نه، فرق داره. اون از وجود تو ب یاما بابا   کار؟ یکنم چ داشیپ

 کنه. تی دوستت داشته باشه و ازت حما
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 صورتش را جمع کرد.  د،یاز قهوه نوش  یکم هانین

  م یدنبال بابام. اما فردا نه! فردا بر می! باشه بابا بر یزهرمار نیبه ا  یزدی کم شکر م هی -
 کنم. یاونجا چه غلط آمی ب دیفردا با بده. حداقل بدونم از پس ادی مطب بهم کارم رو 

 را خاراند و مردد گفت:  شیابرو  یبا انگشت، گوشه حسام

و   م یدار ضی . روز بعدش که مر یآشنا بش طی با مح میبر ستی! بد نیگی راهم نم یُپر ب -
 .یل یبعد از سه روز تعط  شهی مطب شلوغ م

 : دیفنجان قهوه را سمت حسام گرفت و پرس هانین

   ؟ینداشت یتا االن منش -

 زد و جواب داد: پلک

که خب تو   رمیبگ دیجد  یم. تو فکر بودم منشاخراجش کن خوامی چرا دارم اما م -
 . یهست

 : دیدخترک باال پر یابروها 

 چرا اخراج؟ گناه داره بدبخت!   -

دور و برم   ی اد یکارش. ز  زی م یاون افتادم. مدام تو اتاق منه به جا  ریگناه من دارم که گ  -
 .  ستی. حواسش به کار نپلکهی م

 افتاد و گفت:  یاگره  هانین یابروها 

 یکنی بپلکه؟! خوب م بهیمرد غر  هیدور و بر  یداره آدم ه یسر... چه معندختره سبک  -
ت و پ تش کن.   اخراجش کن. اخراج کمه بزن ش 

 زدیکه خنده در آن موج م  ییگذاشت. با صدا  زیم  یقهقهه زد و فنجان را رو  حسام
 خطاب کرد:
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.  بوسهی نشو... پاشو برو آشپزخونه، شام امشب دست خودت رو م  یرتیخوبه حاال غ -
 من حوصله ندارم.

 بلدم.  ون یدمپختک خوبه؟ هم -

 زد و گفت:  هیتک

 . هیعال -

 *** 

دوطبقه متوقف شد. دو تابلو کنار هم. دکتر حسام   یمقابل ساختمان  نیماش
 (ی عموم)پزشک  ی: دکتر حامد سپهرگرید  ی)جراح دندانپزشک( و تابلو ختهیفره

ها را باال رفتند  به تابلوها انداخت و همراه با حسام وارد ساختمان شد. پله ینگاه هانین
انداخت و در را باز کرد. وارد سالن مطب شدند و    دی. حسام کلدندیدوم رس یو طبقه 

رنگ بود و   یا قهوه  ی. داخل سالن چند صندلکردی اطراف را نگاه م  یدخترک با کنجکاو 
 .زی م یرو  یوتریاز پرونده و کامپ یاقفسه  زیسمت راست. پشت م  یه گوش یمنش  زیم

و   نتی. چند کابدی. داخل اتاق سرک کشخوردی کوچک به چشم م یاتاق  ،یمنش  زیم کنار
. اتاق دکتر مقابل  یو صندل یغذاخور  یدونفره  زی ساز و مقهوه  ساز،ی کوچک. چا  خچالی
پر از لوازم   یدوازده متر یبود. سمت اتاق رفت و در را باز کرد. اتاق یمنش  زیم

به چهارچوب در،  هی. حسام تکدیدی م کی مرتبه از نزدن یاول  یبرا هانیکه ن یدندانپزشک
 گفت:  یبود و با لبخند محو  ستادهی ا

 ؟ ی با دهن باز اطراف رو نگاه کن یجورن یهم یخواستی خوب شد امروز آوردمت! فردا م -

 را به فشرد. اعتراض کرد: شیهابه خودش آمد و لب  هانین

 عه خب برام جالبه!  -

 بدم.  ادیکارت رو بهت   نجایا  ایزدنت تموم شد ب دید -
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 رفت.  یمنش  زیرا گفت و سمت م نیا

بود  زیبه م کی که نزد یصندل  یاشاره کرد رو  هانی نشست و به ن یمنش زی پشت م حسام
 : دینشست و پرس هانی. نندیبنش

 نه؟  ای منه   فیو قهوه هم جزء وظا   یبند و بساط چا ن یا -

 سر جنباند و جواب داد:  حسام

روز  هی   یااس که هفته خانوم چهل، چهل و پنج ساله  هیاگه صنم خانوم نباشه، آره.  -
 و قهوه هم با توئه.  ی. در نبودش چاآدینم

 گذاشت و گفت:   هانیمقابل ن یو خودکار برگه

. شماره تلفن، سیبنو  نجایا   یو برزو بلد  دیاز اصالن و وح  ی، هرچنرفته بگم ادمی تا  -
 !  یآدرس، هرچ

 متعجب ابرو پراند و لب زد:   دخترک

 چرا؟  -

  هیاومدن سراغت و بردنت.  دیکرده. شا  دتی باشه برزو تهد  یهرچ اط،ی واسه احت -
 . ستیازشون داشته باشم بد ن یزیچ یآدرس

 نشست و لب باز کرد:  هانین یها لب یرو  ینرم لبخند

 دنبالم؟  یآی اگه منو ببرن م یعنی -

 به او انداخت و گفت: یقینگاه عم حسام

تو رو   ای. تا اونجا که آمی و آرامش فراهم کنم آره م  تیبهت قول دادم واست امن ی وقت -
 .یباش یمطمئن یتوو خانواده  ای به پدرت بسپرم 
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  یامردانه  ی به در مطب خورد، صدا یاکه تقه  سدی خودکار برداشت و خواست بنو هانین
 بلند شد.

 ن؟ ی دار فی تشر خته،یفره ی دکتر... آقا یجناب آقا  -

 باال برد. یرا کم شیصدا   حسام

 .  یداخل دکترسپهر دی بفرما -

  ییهاو چشم  یمشک یبه سن و سال حسام، قد بلند و با موها   یباز شد و جوان در
از او برخاست.   تیهم به تبع  هانیوارد مطب شد. حسام از جا بلند شد و ن یخاکستر

 فشردند.    یرا به گرم گری کدی جلو آمد و دست  یدکتر سپهر

 :دیشد و با لبخند پرس دهیکش هانیحامد سمت ن  نگاه

 حسام جان؟  یکنی نم یمعرف -

. امروز اومده با کار آشنا بشه و از فردا مشغول به  دمیجد ی. منشمیپورسل هانیخانوم ن -
 . شهی کار م

 گفت: هانیباال انداخت و رو به ن ییابرو 

آقا باشه.  نیا  یمنش آرهیطاقت نم  یخوشوقتم. خدا صبرت بده البته! هرکس یلیخ -
 . رهیو سختگ یکار جد یبس که تو 

 از حسام لب باز کرد:  یبه طرفدار هانین

که هم به کار خودش   دهی دکتر رو نشون م ی آقا یبودن، شعور باال  ی جد  نیممنون. ا  -
 !  هیهم به وقت بق ذارهی احترام م

 و حامد متعجب ابرو باال انداخت. دی خند ینخود  حسام

اسه من  حاضر جواب رو و  یها ی منش نیدونه از ا  هیبه به... خدا شانس بده حسام!   -
 شعور؟ی ازم دفاع کنه. حاال من شدم ب  ینجوریا آریب
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 جواب داد: طنتیبا ش هانین

 گفتم.  یمن کل ؟ی ستی ن یدکتر، مگه شما توو کار جد  یدور از جون آقا -

 لبخندش را جمع کرد و سر تکان داد: حامد

 . من برم بهتره. حساب کار دستم اومد.امی چرا، صد البته جد -

  هانیاز خنده در آن بود جوابش را داد. ن یاه یکه ته ما  ییکرد و حسام با صدا  یخداحافظ
 : دیابرو کج کرد و مردد پرس

 بد حرف زدم حسام؟ ناراحت شد؟  -

 .  کردیم   ی. اونم شوخهیجورن ینه، حامد هم -

 داد.  رونی آمد و نفسش را ب زی م سمت 

 به کارت برس.  ایب ،میبگذر -

 تو شناسنامه جهانبخشم!  م؟یپورسل یحاال چرا گفت -

 نه اصالن.  ، یاوشی تو دختر س -

 گفت:   ظیداد و با غ رونی را ب نفسش

  اوشیس   نیهست ا  یک نمیکنم بب داشیمن، پ شی اون بابا رو ببند به ر یتو هم ه -
 !؟ میپورسل

گذاشت.   هانیعد تلفن را مقابل نداد و ب حیتوض یدهنوبت  یدر مورد کار و نحوه  یکم
 آورد و گفت:  ستی ل یاز رو   یاشماره 

تماس گرفتم و واسه   ختهیبگو از مطب دکتر فره ر،ی شماره تماس بگ  نی خب، حاال با ا -
 باشه.  نجایا  میفردا ساعت هشت و ن

 :دی لب کج کرد و پرس  دخترک
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 چکار؟  آدیب -

 کرد و جواب داد: زیر چشم

 . نگینیواسه ال آدی عکس من رو بندازه! خب ب آدیب -

 را کش آورد. ش یصدا  متعجب

 ؟ ی چ یال  ؟یچ یچ -

 کرد و لب به دندان گرفت.   یاتک خنده  حسام

بدم.  ادتیرو هم   یپزشکاصطالحات دندون   دی. بایبندکف  شهی ترش مساده  نگ،ینیال -
 نه؟ ای یزنی حاال زنگ م

   ینازک و پر ناز  یرا برداشت و تماس گرفت. بعد از چند بوق صدا  ی با اکراه گوش هانین
 . دیچیدر گوشش پ

 بله؟  -

 دستپاچه شد، بعد تند تند گفت:  یکم دخترک

  می. فردا ساعت هشت و نرمیگی تماس م ختهی عه... سالم، اوم... از مطب دکتر فره -
 . دیباش جان یا

 صبح؟  میبله ممنون، هشت و ن -

 جواب داد: زیآمنازک کرد و طعنه  یشت چشمبا مکث پ یکم هانین

 ؟ ی ا یب دیبا  یمطب تا هفت شب هستش به نظرتون ک  یساعت کار -

 کرد.  یاتکان داد، دختر تک سرفه   نیپلک فشرد و سرش را به طرف حسام

  دیبا یبدونم واسه کدوم دندون و چه کار شهیصبح. فقط م  میآهان بله. هشت و ن -
 آم؟ یب
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 فکر گفت: یباال انداخت و با کم را   شیابرو  یتا   کی

 دندونت!   یریگواسه کف  -

که در گلو حبس شده   یا با هر دو دست صورتش را پوشاند و رنگش از فرط خنده حسام
 :دی . دختر متعجب پرسزدی م  یبود به سرخ

 ؟ ی واسه چ -

 جواب داد:  یهول هولک هانین

 . خداحافظ.دهی م حیآق دکتر توض آریب فی ... حاال شما تشریکف بند  د،یببخش -

زده با حسام فضا را پر کرد. دخترک خجالت   یسرعت تماس را قطع کرد و قهقهه  به
. رفتی دستش ور م ی هاگرفته بود و با انگشت  نی گل انداخته سرش را پا  ییهاگونه

 اش را قورت داد. حسام سر تکان داد و خنده 

 ر!  دخت یدی م یکه همه رو فرار یجورن یا -

 لب زد:   آهسته

 .دیببخش -

زده   هیتک یبه صندل  هانیشدند. ن نی آمدند و سوار ماش رونیبعد هر دو از مطب ب یساعت
بود که   یو حسام مشغول رانندگ شدی پخش م یمی مال  کی بود. موز  ابانیو نگاهش به خ
  شتریب کند،ی م  شانبیگفته بود برزو تعق  هانین یشد. از وقت یکلت یمتوجه موتور س

 آهسته گفت:  ،یگرانند  نیحواسش به اطراف بود. ح

 ؟ ی شناسی موتورسوار رو م  نیا  ن،یجلو بب ینهی ! از آیبه عقب نگاه کن یبرنگرد  هانین -

انداخت و رنگ از    ینگاه د،یخودش را باال کش یگرفت و کم یاز صندل  هیتک هانین
 . لب زد:دیاش پرچهره 

 برزو  قی. رف شناسمی آره، م -
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 : دیپرس یفگبا کال حسام

 کردن؟   دامونیپ یچجور  ای لعنت ن یا -

نداره. احتماال همون روز   ینوچه و آدم داره کار ابون،یواسه برزو که سر هر چهارراه و خ -
 دعوا دنبالمون اومدن.

 نگران گفت: متوقف شد. دخترک دل  ابانیو کنار خ  دیچیپ یفرع یابان یسمت خ  حسام

 ؟ یچکار کن  یخوا ی حسام م -

 جواب داد:  دهیدر هم تن ییهابا اخم  

 نباشه.  تی کار ن،ی تو بمون توو ماش -

بود. خودش را   ستادهیشد. موتور سوار چند متر دورتر ا  ادهیپ نیرا گفت و از ماش نیا
اش  شانه  یموتورش خراب شده. دست حسام رو   کردی سرگرم موتور کرده بود و وانمود م

 خطاب کرد:  یتند و جد ینشست و با لحن

 برو رد کارت...  ؟ی دنبالمون راه افتاد  هیچ -

 باال انداخت:  یا شانه پسرجوان

 ؟ یآقا! دنبال ک یاشتباه گرفت -

 و گفت:  د ی دندان سا حسام

  لایر هیبکنه. نه  تونهینم یغلط  چینشده، برو به اون برزوخان بگو ه یاشتباه چیه -
 برسه.  هانیدستش به ن ذارمی نه م دمی پول بهش م

 پسرجوان بلند شد:   ینرفته بود که صدا   یگرد کرد و هنوز چند قدمعقب  ظیغ با
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جونت.  نوش  دهیرس هانیهمون دست تو به ن م، یستیزده که ندندون  یوه یما دنبال م -
مجازات رابطه با  یدونی . وگرنه مرونیب میکشیبدون از حلقومت م  ون ی اما بابت پول ا
 ن؟! ها هیچ  یدختر، اونم فرار

خونش به جوش آمد و فکش منقبض   هان،یپسر راجع به ن ربطیب  یهااز حرف   حسام
 نینبض گرفت و با خشونت سمت پسر برگشت. از ب اشقهیشد، رگ گردن و شق 

 : دیاش غر شده  دی کل یهادندان 

 ...وونی خفه شو ح -

  یشدند و صدا  زیپسر جوان نشست. گالو  یگونه  یاش باال رفت و رو مشت شده   دست
را از هم جدا کردند و   نیرا جمع کرد. رهگذران دو جوان خشمگ تیجمع هانین یادها ی فر

 رفتند. نی را چنگ زد و سمت ماش شی رفت. بازو  هانیحسام سمت ن

 : گفتیبلند م  یبا صدا  پسر

 !  یطرف سیاصالن نه با پل ،یاگر نه با اصالن طرف ،یبه نفعته پول آماده کن -

 بود.   دهیلباسش چک  یرو  یاحسام را قرمز کرده بود و چند قطره  ینیو ب  لب یگوشه  خون

دخترک   یه یگر یو صدا  دیکشی نفس م ینشستند و حرکت کرد. تند و عصب نیماش داخل
 زد:  بی. نهکردیاش م آشفته  شتریب

 .شمی م تری عصب هاتهی با گر  هان،یبسه ن -

 .شدی م ری سراز   شیها اشک   صدای را در گلو خفه کرد و ب شی صدا هانین

که   رفتی حسام سمت حمام م دند،یسکوت بود. به خانه که رس  نشانیب ریمس تمام 
 بلند شد:  هانیدار نخش  یصدا 

 برزو و آدماش دنبالم هستن، بمونم واست دردسرم. چکار کنم؟  رونی اگه برم، اون ب -

 زد و گفت:  هیدستش را به درگاه حمام تک حسام
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 هم فکرنکن!  یزیبه چ ،ی مونی م جان یهم -

 و لب زد:  د یدخترک چک یگونه یرو  یاشک  قطره

 مجازات!  س،یگفت اصالن، گفت پل -

 : دیوار پرسزمزمه دخترک چشم دوخت و یها لرزان چشم  ینی به ن یالحظه 

 ؟ ی دی ترس -

 جواب داد: آلودبغض

 حسام!    ترسمیکانون... م س،یاز اصالن، پل  ترسم،ی آره، م -

اصالن و مجازات    تیخودش هم از شکا دیشا کرد،ی را خوب درک م شیهاترس  حسام
 گفت:  یبا لبخند نرم هانیقوت قلب ن یاما برا  دیترسی شدن م

 .وفتهیب یاتفاق ذارمی نترس، من نم -

 . یممنون، ممنونم که هوامو دار -

  یکش آمد و وارد حمام شد. با برخورد آب به پوست صورتش، جا جانشیب لبخند
 دادی ها سوخت و حسام پلک فشرد. با سرانگشتان آهسته پوست سرش را ماساژ مزخم
  یمشکل شدی نم یخانه دور کند. اما کجا؟ دلش راض نی را از ا هانین کرد ی فکر م نیو به ا 

  ریبا کار کردن در آن خانه، تحق  هانین یالحظه   ای دی ا یببه وجود  خانومفه یدادفر و شر  یبرا 
 شود. 

 آنکهیدوخته بود، ب ونی زیتلو  ینشسته بود و چشم به صفحه  ونی زی مقابل تلو هانین
به ماندن فکر   خورد،ی و به در بسته م  کردی هوش و حواسش آنجا باشد. به رفتن فکر م

 .دادی حسام درست شده بود عذابش م یکه برا  ییو دردسرها  کردی م

انداخت. حسام پشت   یگرفته شد. به پشت سرش نگاه  شی هامقابل چشم  یابرگه 
 بود و برگه را مقابل نگاه دخترک گرفته بود.   ستادهی کاناپه ا



 انده خواهر خو 

98 
 

 ه؟ یچ ن یا -

 گفت:  طنتیبا ش حسام

  دیدندونت با  یبه مردم بگ  یا ی! که فردا نینپزشکو اصطالحات دندو  یمنش  فیوظا  -
 بشه.  یریگکف

 را کش آورد.  شیانداخت و صدا  یلبخند زد و برگه را گرفت. نگاه حوصلهیب

 سخته که!   رم؟ی بگ ادی  دیرو با نایاوه... همه ا  -

 نشست.   هانیکاناپه را دور زد و کنار ن حسام

 . یریگی م ادیحاال حتما امشب نه، سخته اما    یول یر یبگ ادی  د یآره، با -

. یلبش زخم  یبود و گوشه یاز کبود  یاش رد گونه  یباز به حسام چشم دوخت، رو هانین
 با تأثر لب باز کرد: 

 حسام صورتت... -

 صورتش گرفت.    یکبود و زخم یمه ین یحرفش شد و دستش را رو   یمانع ادامه   حسام

 فراموش کن.    گهی... کشش نده دستین میچیه نیخوبه؟ بب یجورن یا -

 زد و گفت:  هانین ینینوک ب یو حسام با انگشت اشاره آهسته رو دیخند  زیر  دخترک

 نباش. یچی ... بخند و نگران هنی آفر -

 *** 

بود و   زشیدر مطب شروع شده بود. مشغول مرتب کردن م هانی ن یصبح کار  نیاول
  یلیمستط  ینکیرا تنش کرد و ع دینمانده بود. حسام روپوش سف مارهایتا آمدن ب یزیچ

نگاهش را   هانیگذاشت که ن زی م یرو  ی اآمد و برگه  رونی گذاشته بود. از اتاق ب  فیو ظر 
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  ختهیر اشی شانیپ یکه رو  ییو طره مو  نک،یو ع پوش حسام با آن رو  دنیباال گرفت. با د
 با ذوق گفت:  اریاختیو ب  دی بود دلش لرز 

 !  یدکتر باکالسا شد  نیحسام، چقدر شکل ا   یوا  -

 :دیو پرس  دی خند حسام

 ستم؟ ی شکل دکترا شدم؟ مگه دکتر ن -

 زده جواب داد: و خجالت  دیلب گز  هانین

 . یباحال شد یلیبودمت. خ دهیند یجورن یتا حاال ا یچرا... ول -

 . دیکش یپوف حسام

 حرف نزن!  یجورن یا گمی بگذرونه؛ بهت م ر یخدا امروز رو بخ -

 عه خب... -

  یشراب  یجوان و قد بلند که موها  یتمام نشده بود که در باز شد. دختر هانین حرف
پهن و   ی ابروها  انیم یبود وارد مطب شد. اخم ختهیر رونیشال ب  ری رنگش آزادانه از ز 

 کوتاهش نشست و حسام گفت: 

 .یسالم خانوم غفار  -

 ر ی سالم، صبح بخ -

 کرد و لب گشود:  یا بود. حسام اشاره  ستادهی ا یمنش  زی شت مبود که پ هانیبه ن نگاهش

 مطب.   دیجد یمنش م،یپورسل هانیخانوم ن -

 ادامه داد:  هانیبعد رو به ن و

 نرس و همکارم.  ،یغفار تایخانوم ب شونمیا -

 دراز کرد:  یدستش را سمت خانوم غفار ،یق ی با لبخند عم هانین
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 سالم، خوشوقتم.  -

 را فشرد و لب زد:  هانیو با اکراه دست ن  یسرد  به

 . نیسالم، همچن -

 . دیرا باال انداخت و لب ورچ شیابرو  یتا   هانیو سمت اتاق رفت. ن  روگرداند

 راجع بهش؟  یچه بداخالق! نگفته بود -

 نرم پلک زد و گفت:  حسام

 نده. یتیصحبتش نشده بود که بگم. تو به کارت برس اهم ست،یمهم ن -

 : دیپرس کرد ی که روپوش را تنش م ینیح تایله گرفت و وارد اتاق شد. بفاص هانین از 

 دکتر؟  شده ی صورتتون چ -

 بود. کیتصادف کوچ   هی ست،ین یزیچ -

 انداخت. مهراد بود.  یهمراهش زنگ خورد و نگاه یگوش

 ؟ ی من افتاد   ادیباز  یاول صبح هیچ -

 معترضانه گفت:   مهراد

 ؟ ی ستیسالم کردن بلد ن -

 جواب داد:  یبا لبخند کمرنگ حسام

 سالم کن. یتو که بلد  -

 آم؟ یب  یوقت دار ی. کیندار اقتیبلدم، تو ل -

 :دی خند ینخود  حسام

 واسه تو وقت ندارم. -
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 دارم.   یاونجام. کار مهم گهیساعت د  هیحسام! من    یشنگول یزهرمار، اول صبح یا -

 *** 

  شیابروها  نی ب یفیاخم ظر  ز،یم  پشت هانین دنیبعد مهراد وارد مطب شد. با د  یساعت
  یرو یجواب سالمش را داد. گوش  یبا لبخند کمرنگ هان ینشست و آهسته سالم کرد. ن

وارد شدن مهراد به اتاق با حسام هماهنگ کرد. همزمان با  یرا برداشت و برا  زیم
 رو به مهراد گفت:  یگذاشتن گوش

 داخل... دی بفرما -

کبود حسام افتاد و قبل از   یتشکر کرد و وارد اتاق شد. نگاهش به گونه  رلبی ز  مهراد
 : دیرا بدهد متعجب پرس تای جواب سالم حسام و ب نکهیا

 شده؟ یحسام صورتت چ  -

 گفت:  یتصنع یانداخت و با لبخند تایبه ب ینگاهم ین حسام

 بود.  کی تصادف کوچ هی ،یچیه -

 در سالم بود!   ی که جلو  نتیماش -

به حسام انداخت و حسام چشم درشت کرد و دندان فشرد، با   ینگاه  ابیارت  با تایب
 حرص رو به مهراد گفت:

 بودم!   گه ید  نیماش  هیبا  -

  حرفیاست. ب  شانیهامزاحم صحبت   دینماند و فهم تایحسام دور از چشم ب  تیعصبان
 رفت که حسام به محض بسته شدن در تشر زد: رونیاز اتاق ب

 تو اصال؟  یفضول ؟یکه چ یراه انداخت  یسوال ستی ب ومدهی از راه ن -

 را کش آورد و گفت:  شیصدا   مهراد
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 هان؟  ستیدختره که ن نیواسه خاطر ا نمیگفتم، بب یاوه... حاال مگه چ  -

 سر جانباند و لب باز کرد:   حسام

منه راه   ی توو خونه   هانین دنیها فهمالت و لوت  نی ود. اب  هانیاتفاقا چرا، به خاطر ن -
 !  خوانیافتادن دنبالم باج م 

 لب به دندان گرفت و با مالمت گفت:  مهراد

توو   شیآری که م یحد اعتماد کرد  نی دختره تا ا نی چرا به ا  ؟ی احمق نقدر یپسر چرا تو ا -
دختره هم با اونا همدست   نی ا  یترسی واست شر بشه؟ نم یگیخونه و محل کارت؟ نم

 باشه و نقشه داشته باشن؟! 

 داد و گفت:  رونیب نینفسش را سنگ حسام

هم   یزی! بهش هم اعتماد دارم که آوردمش. نگران چهانیدختر اسم داره، ن ن یا -
 .ستمین

 لب باز کرد:  هیبا کنا  مهراد

  یدگاه و هزارجا و دا  یدختر پاتو به کالنتر نیکه هم  گهی! دو روز دی آهان اعتماد دار -
 . نمیبی کشوند بدبختت کرد، حال و روزت رو هم م گهید

 سر تکان داد و معترضانه گفت:  یبا کالفگ حسام

 منتظره!    ضی مر رونی بود کار واجبت؟ ب نی! هم؟یکن حتمی نص یمهراد اومد  -

 جواب داد: یبه تند  مهراد

. اصال کوفتم شد، دیم پر تو تمام ذوق یکارا  نیبا ا یداشتم اومدم. ول گهیکار د ر،ینخ -
 شدم اومدم.  مون یپش

 ؟ یاومد  یشو. واسه چ الیخیو بباشه حاال... من  -
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 سمت در رفت و گفت:   مهراد

واسه    یبه هست دیشده. مامانم تا فهم تری جد یلیخ ی و هستمن  یهی خواستم بگم قض -
 . یمهلت نداد و زنگ زد خونشون واسه خواستگار کنمی ازدواج فکر م

منجمد شد و بدون   شی هاتن داغ حسام. خون در رگ  یبود رو  یخ یآب   شیها حرف 
 گفت: زیآمبه مهراد بود. مهراد طعنه رهیخ یزدنپلک 

 .نی دار  ضی دکتر... مر ی مزاحم نباشم آقا  -

  یتند و عصب ییهافس رفت. حسام با ن رون یفشرده شد و از اتاق ب رهی دستگ ی رو دستش
به   یاپنجره مشت شد و با حرص ضربه  یلبه یاتاق رفت. دستش رو  یسمت پنجره 

 کوفت.   وارید

کرد و   تایانداخت. رو به ب هانی به ن یزیرآمی آمد، با اخم، نگاه تحق رونیکه از اتاق ب مهراد
رو به  تایشد. ب  دهیمتعجب از رفتار مهراد نگاهش به دنبال او کش  هانیکرد. ن یخداحافظ

 :دی پرس تی و با جد  ستادی ا  هانین یرو

 ؟ ی فردا رو هماهنگ کرد  یهاض ی مر  -

 لب زد:   یحوصلگی نگاه از در سالن برداشت و با ب هانین

 آره  -

 م؟ ینداشت یامروز کنسل -

 آلود گفت: اخم تا،یب یها کالفه از سوال جواب  هانین

 نزدن!  یمسائل رو به خودشون بگم، از شما حرف ن یا  یدکتر گفتن همه یآقا  -

 لب گشود: ظی شد و با غ  یتر از حالت عاددرشت  تایب یها چشم

 رو از کجا آورده؟  ادبی زبون دراز و ب یدکتر تو  یآقا  -
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 جواب داد: بالفاصله

 از توو ُلپ ُلپ  -

داشت باال نرود   یکه سع ییلب با صدا  ریخم شد. ز  هانیسمت ن ی و کم دیلب گز  تایب
 : دیغر

 . کنمی اش زبونت رو کوتاه منشسته تو مطب، به موقع  ضی که االن مر فیح -

  زینکردنش، رفتار تند و ت یگرداند و قهرآلود سمت اتاق رفت. نگاه مهراد و خداحافظ  رو
نکند و به  ی داشت توجه یخاطر ساخته بود اما سعدخترک را رنجور و آزرده  ،یخانم غفار

  گشتی و آشفته بود دنبال بهانه م  یمهراد، عصب ی ها کارش ادامه دهد. حسام که با حرف 
رفت. رو   هان یبلند سمت ن یهاآمد و با قدم  رونی کند. از اتاق ب یالرا خ اشی تا دق و دل

 : دیتوپ هانیبه ن

!؟ چرا از صبح  یآری و قهوه و کوفت ب  یچل دیتو با  ستیصنم خانوم ن  یوقتمگه نگفتم  -
 ست؟ ین یخبر چیه

 آلود لب باز کرد: بغض  دخترک

 .آرمی االن م د،یببخش -

زده بود. از جا بلند  هانیخالص را به ن ری ت اشیی سمت اتاق برگشت و با تندخو  حسام
مهراد   ی با رفتارها شیکه از چند لحظه پ یبغض کرد،یرا روشن م ساز ی که چا  ینیشد و ح

ها را  شد. فنجان  ری سراز   شیهاو اشک  دینشسته بود با تشر حسام ترک شیدر گلو  تایو ب
بغضش را   یمابق  یقیبه صورتش زد. با نفس عم یکوچک گذاشت و آب ینیداخل س

 سمت اتاق رفت.  یرا برداشت. با لبخند تصنع ینیو س دیبلع

  تشیهم که متوجه عصبان هانیو ن  تایکار کرد. ب تی بود و با جد  یبتمام روز را عص حسام
دست حسام ندهند تا مورد عتاب او   یاداشتند بهانه یبودند سکوت کرده بودند و سع

خانه شدند. حسام   یراه  ،یو رفتن خانوم غفار یساعت کار  انی. بعد از پارندی قرار نگ
 آهسته لب زد:  هانی. نکردی م  یرانندگ حرفی و ب دآلود پشت ُرل نشسته بواخم
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 شده؟ یبهم بگه چ  شهیم -

 بردار جواب داد: ابان یچشم از رو به رو و خ آنکهیب

 نه -

 گفت: ظیحسام، با غ  یدلخور از جواب سرباال  دخترک

 تشرت هم واسه من نباشه!  نداره اخم و یبه من ربط تی ناراحت لی پس اگه دل -

 زد: بیجوابش نه در

ات رو  واسه من زبونت کوتاه باشه که حوصله یتو هم اگه واسه همه دو متر زبون دار -
 ؟ ید یندارم، فهم

 را باال برد و جسورانه جواب داد:  ش یصدا   یکم هانین

 نداره.   یهم واسم فرق هیکه هستم، تو و بق نمیمن هم -

سرکوب   یو ناراحت تیجرقه بود تا تمام عصبان کی منتظر   یوتکه مثل انبار بار حسام
 زد: ادی اش فوران کند، فرشده 

  بتیندارم؟ من که به خاطرت توو هزار مص یواست فرق  هیمن با بق هانیندارم؟ ن یفرق -
 ندارم؟!  ه یبا بق ی. من فرقشمی بخاطر تو مالمت م نقدریو دردسر افتادم، من که دارم ا 

حسام را    یفیدر خودش جمع شد و با اخم ظر  ی که زده بود، کم یاز حرف  مانیپش هانین
 ،یفرق دار  اینه، تو با تمام دن د یکند و بگو یمعذرت خواه  خواستی. دلش م کردی نگاه م

و متوقف شد.   دیرا کنار کش  نیاما نگفت و حسام ماش یبود  میمهربان زندگ  یتنها حام
که از شدت  یرا باز کرد. در حال انهیدر سمت ن وسمتش خم شد، دست دراز کرد  

 گفت:  زدی صورتش بر افروخته بود و نفس م  تیعصبان

بشه،   خوادی م  یبه جهنم که هر چ گمی م  هیندارم برو... برو منم مثل بق یحاال که فرق -
 . آدی سرت م  ییو چه بال یری که کجا م ست یمهم ن گمی م  هیمنم مثل بق
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گذاشت. در را   رونیو آهسته قدمش را ب  دیلغز  نیحسام و در ماش نیدخترک ب نگاه
سر در    هانیو ن دی وز  یفاصله گرفت. باد سرد  نیسست و کوتاه از ماش  یها بست و با قدم 

را در ته  یکوچک یکیپالست یفرو برد. بسته  ب یج یرا تو  شی هافرو برد و دست  قهی
سنگ   هیشب  یزیرانگشتان فشرد. چبسته را با س وگره خورد   شی لمس کرد. ابروها بشیج
جامانده فورأ به پشت سر   بشیدر ج یزیچه چ نکهیا  یادآوریدستش فشرده شد. با  ریز 

و در را باز کرد. حسام سر   د یدو  نینگاه کرد. حسام هنوز نرفته بود. با عجله سمت ماش
 لب باز کرد:  لتشدر حا  یری بسته بود. بدون تغ  شیهافرمان گذاشته بود و پلک  یرو

 ؟ یفسقل  یبرگشت -

 بهت بدم.  نویبرگشتم ا رم،ی عمته! نخ  یفسقل -

فرمان   یکوچک را سمت حسام گرفت. حسام سر از رو  یرا دراز کرد و بسته  دستش
 گنگ نگاهش کرد و لب زد:  ،یبرداشت. با اخم نرم 

 ه؟ یچ ن یا -

. چون  د یبش بزنخدا. عصر اومد گفت دندونم افتاده واسم چسبنده  هیروکش دندون  -
بهش گفتم   بم،یکردم گذاشتم تو ج چینداشت من دندونش رو گرفتم کفن پ ینوبت قبل

رفت. بدبخت   ادمی اخالق گند تو   نیبا ا گهی. بعدش دآیب زنمی شب آخر وقت زنگ م
 دعوتم!   یدندون جلوش بود گفت شبم مهمون

سرسختانه مقابل   لب به دندان گرفت و پلک فشرد،  هان،ین یها حرف  دنیبا شن حسام
  زی ر زیر دی . دخترک که حال حسام را فهمدیلرز ی م  شی هاو اخم   کردیاش مقاومت م خنده
 گفت:  ینیر یو حسام با تشر ش دیخند

 مطب.  میگمشو زود سوار شو برگرد  -

 گفت:  وار طنت یش ییبا لبخند دندان نما  هانین

 جون.   یبه َچشم ُدک یا -
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 تکان داد و حرکت کرد.   نیو در را بست. حسام با لبخند سرش را به طرف  نشست

 *** 

به   رهیو خ دهیکاناپه لم ی. حسام بغ کرده روگذشتی شان به خانه ماز برگشتن  یساعت
گذاشت و کنار حسام   ینیدار داخل سهل   یدو فنجان چا هانیبود. ن ونی زیتلو  یصفحه

 به حسام انداخت و مردد لب باز کرد:  یگاهنمیگذاشت، ن یعسل یرا رو  ینینشست. س

اون اومد تو    یهست به مهراد مربوطه. از وقت یمطمئنم هرچ  شده؟یچ  یگی حسام، نم -
 .یختیبهم ر

 جابجا شد، لب زد: یداد و کم  رونیب نینفسش را سنگ حسام

 ...ستین یزیچ -

 ابرو کج کرد و مصرانه گفت:  هانین

 !  گهی که به حرفات گوش بدم. بگو د تونمی بکنم اما م تونمی نم یکار -

 مغموم گفت:   یلب حسام نقش بست و با لحن یگوشه  یکج لبخند

غم   شه،ی م تری جد هیقض  نیا  ی! انگار هرچی هست یبره خواستگار خوادی مهراد م -
 .شهی تو قلبم حس م شتریب ینداشتن  هست

چرا تالش   ؟ی دیزود کنار کش نقدریا  چرا  ،یبود یخاطرخواه هست  نقدریخب تو که ا -
 ؟ یبهش نگفت  ؟ینکرد 

  شی موها انیشد، پنجه م ل ی به جلو متما یزانوها گذاشت و کم یها رو رو آرنج  حسام
نامعلوم،   یابه نقطه  رهیخ  یزد. با نگاه هی. چند لحظه سکوت کرد و به مبل تکدیکش

 جواب داد:

ها متنفر  زن یدادفر، از همه  یبرم توو خانواده  نکهیمن تا قبل از ا هان،ین یدونی م -
خودش. بابامم   یخوش یمنو ترک کرده بود و رفته بود پ  رحمانهیبودم. چون مادرم ب 
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 ی. هربار که بهم ظلمامعاطفهی و ب رحمیب یدر سفر بود. من بودم و نامادر  شهیهم
  نکهی. تا ا شدی م  شتریب تمیمسئولی از مادر ببودم، نفرتم  نهات دم،یکشی م یسخت شد،ی م

 نکرد.  غیبه من در یمحبت چیخانوم از ه  فهیدادفر. شر یاومدم خونه

حرف   فهیاز شر یحسام نشست و نگاهش پر از عشق بود وقت یها لب یرو  ینرم لبخند
 . زدی م

اندازه بهمون توجه و محبت   هیفرق نذاشت. به  یمنو هست نیب  چوقتی ه فهیشر -
ها هم  زن  یهمه  دمیزن درک کردم. دلم نرم شد و فهم نی را با وجود ا یداشت. مهرمادر

  یکه از کلمه نهیواسه ا   دی. اگه تا االن بهش مادر نگفتم شاستنیخودخواه و بدجنس ن
 رو در حقم تموم کرده.   یمادر فهی ندارم. وگرنه شر  یخوش  یمادر خاطره 

 ادامه داد:   یانداخت و با تلخند  ینگاه هانین به

خودش رو کنار   یبهم محبت کرده، عاشق شده. خوشبخت همهن یزن که ا نیحاال دختر  ا  -
برسم،   یبه هست تونستمی من مانع بشم. من م هیانصافی ب نی. انهیبی م ی اگه یمرد د

 یلیخ  خانوممفه ی. دادفر و شرذاشتی نم شیپا پ  چوقتیچون مهراد با وجود من، ه
  دی. من شارهی گ یاگه یکس د شیکه دلش پ ودب  یکار هستقبولم داشتن. اما اصل 

اما   رم؛ی بگ دهیو عشقش به مهراد رو ناد آرمیرو به دست ب  یجسم هست تونستمی م
که خوشحال باشه، پدر و مادرش   یکه بخنده، هست یبا من نبود. هست چوقتیدلش ه

 .خوامی رو نم نی جز ا یزی. منم چخندنی هم خوشحالن، م

فنجان، سرانگشتان سردش   یها گرفت. گرما دست  ان ی را برداشت و م یفنجان چا هانین
ها  لب  یو لب باال و زبانش داغ شد، زبان رو  د ینوش یاز چا   یا. جرعهدادی را نوازش م

 و گفت:  دیکش

.  کردهیمتوجه تو نبوده و بهت فکر نم  چوقتیاون ه دیشا ،یگفتی م یکاش به هست   یا -
. مثل  شدی نظرش عوض م کردی و بهت فکر م یتو چقدر دوسش دار دیفهمی اما اگه م

اون موقع    یرو ندار یکه قصد ازدواج با هست یگفت  یو وقت دیدی مهراد که تو رو مانع م
 !  دهیدی م یانع هم م یهست دیگذاشت. شا  شیپا پ
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 د: زد و لب باز کر  یتلخند  حسام

  ی. ولدهیدی بزنه و منو مانع م یحرف تونستهیاما فقط نم  کردهی فکر م یمهراد به هست -
 ! چوقتی. دوسم نداشته، هکردهی اصال به من فکر نم  یهست

 ادامه داد: دیانداخت و با تأک  هانینگران ن ی هابه چشم  ینگاه

عشق رو توو   شهی نم چوقتیه   چوقت،یباشه که ه ادتی  نو یا  ،یکم سن و سال یلیتو خ -
 !یبگ یهر چ ،ی. حاال هر کار کنخوادینم یعن ی  خوادتینم یجا داد. وقت یدل کس

. هر لحظه و هر ساعت  زدی حسرت و حسادت قلب دخترک را چنگ م  ،یدیاز ناام  یحس
  دانستی خوب م هانیو ن ربودی را  م هانیقلب ن شتریمهر حسام ب گذشت،ی و هرروز که م

هستند که   یدانست که او و حسام دو خط مواز  ی! ماسکطرفه یعالقه   نیحس، ا  نیا
گفت.   ریبخلب شب ری هرگز به هم برسند. حسام از جا بلند شد و ز   ستی قرار ن
 جا ماند... زیم  یسرد و دست نخورده رو ،یچا  یها فنجان 

 *** 

ت را  زنگ ساع  یسر برد... صدا  یآلود دستش را باال خواب  هانیو ن خوردی زنگ م ساعت
 حسام بلند شد.  یقطع کرد و خواست دومرتبه بخوابد که صدا 

 شد.  ری پاشو دختر، د هانی... نهانین -

پتو را   یخواب بود و دلش گرما یو با رخوت نشست. هنوز تشنه دیکش یپوف
از جا برخاست. دست برد   ی نرفته بود و با سست رونیاز تنش ب ی. خستگ خواستی م
رفت. سمت   رونی و نامرتبش، پوست سرش را خاراند و از اتاق ب ده یژول ی موها انیم

گفت و خواست از کنارش رد    ری بخ حلب صب ریبه رو شد. ز که با حسام رو  رفتی توالت م
 : دیکرد و پرس کی دست حسام شد. چشم بار ری شود که مچ دستش اس

   ؟ یکرد  هی گر  شبی! دهانین -

 و گفت:  ستادیحسام مقابلش ا  د،ی»نه« گفت و دستش را عقب کش حوصلهی ب دخترک
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 ! چرا آخه؟!ید یخواب یکرد هیورم داره، تابلوئه گر  یلیپلکات خ -

 باز کرد:  هیلب به کنا هانین

. ولمون کن تو  دمیخدا رو شکر کردم کپ ختم،یاشک شوق ر ادیز  یداش من از خوشبخت -
 !یرو به موال  اول صبح

انداخت.    نهیبه آ یقدم تند کرد. وارد توالت که شد نگاه هانیرفت و نناچار کنار  حسام
 ... روحی و ب دی نبود، سف تیبه م شباهت ی صورتش ب

 *** 

  یحت  هانیسکوت بود. ن  نشانیب ریمطب متوقف شد، تمام مس ی حسام جلو   نیماش
و   دی وز ی م  یشد. باد سرد ادهی را باز کرد و پ ن یدر ماش گرفت،ی نگاهش را از حسام م
را دور زد و همراه حسام وارد مطب   نی پالتو فرو برد. ماش یقه یدر  یدخترک سرش را کم 

از پشت سر، نگاهش    هانی. نرفتی و از پله باال م داشتی شد. حسام جلوتر قدم برم
 شهینم چوقت یه چوقت،ی:» عشق رو هدیچیپیحسام مدام در گوشش م  . حرف کردی م

 !«یهرکار کن ،یبگ ی. حاال هرچخوادینم یعنی  خوادتی نم یجا داد. وقت ی ستوو دل ک

رفت و مشغول مرتب کردن   زش یرا قورت داد و وارد سالن مطب شدند. پشت م بغضش
بود   ستادهی که در چهارچوب در ا یکس  دنیبود که در باز شد. دخترک با د  زیم  یرو  لی وسا

صدا زدن حسام را نداشت. برزو با   یقلبش به تپش افتاد. زبانش خشک شده بود و نا 
 گفت:  زیآمو استهزا  آمدی سمتش م یهیپوزخند کر

 ما رو هم داشته باش.   یآ! هوا خانوم! خوب کار و بارت گرفته  هانی به... نبه -

 مرتعش لب زد:  ییصدا با

 !  رونی گمشو ب -

 کرد:  ی و نوچ نوچ  دیباال پر شی ابروها پسرک

 ، مؤدب باش دختر!  حرف بزنه ینجوریکه ا  ستیدختر آق دکتر ندر شأن دوست  -
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صورتش نشست و    یرو یظ یبرزو اخم غل دنیآمد. با د  رونیاتاق باز شد و حسام ب در
 عتاب کرد:

 رو بهت نرسوند؟ گورتو گم کن برو!   غاممیپ قتیشد. رف دایتون پباز که شماها سر و کله  -

 جواب داد:  الیخی داد و ب هیتک زیم ی دستش را لبه  برزو

  هی! د  آخه داش من، شما با ما تسو ییشده؛ نگو معلمش تو  تیتربیب  هانین نیا گمی م -
شما هم راحت به   رمی که من برم. شما حق السکوت ما رو بده، چشم. من م ینکرد 

 .دیعشق و حالتون برس 

اش  شده  دیکل  یهاو خون به صورتش هجوم آورد. از پس دندان  د ی دندان سا حسام
 : دیغر

 زنگ نزدم گمشو برو رد کارت. سی. حاال هم تا به پلدمی بهتون نم المی ر هیمن   -

 زد: بیرا باال برد و نه ش یبرزو صدا  بارن یا

 شهر هرته؟!   ی. فکر کرد سی پل زنمی اون منم که زنگ م ینکن هیاتفاقا اگه باهام تسو  -

را چنگ زد و سمت در هولش   اشقه ی برداشت،  زیبلند سمت برزو خ یها با قدم  حسام
و دستش را   دیکش ینیه د،ی لرز ی که تا آن لحظه سکوت کرده بود و در خود م هانیداد. ن
 حسام بلند شد: ادی دهان گرفت. فر یجلو

 ...یبخور... هر یخوا ی م  یهر گ*و*ه* -

 و گفت: دیکش  یرا دست اشی کاپشن باد یقه ی  برزو

 .شونمیم   اهیوسط. جفتتون رو به خاک س آدیاصالن ب  یپا  نی باشه، خودتون خواست -

اش  . حسام نفس حبس شده ختیری اشک م  صدایهراسان و ب هانیرفت و ن  رونیدر ب از 
بود. سمتش قدم برداشت   سی داد و به دخترک نگاه کرد که صورتش از اشک خ رونیرا ب

 لب زد:  انهی. دلجو دی سرش کش یزشگونه رو و دستش را نوا
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 . ذارمی. من نموفتهینم  یاتفاق چ یه هان،ینترس ن -

 بود.  ستادهی درگاه ا یحامد بلند شد و جلو   یصدا 

 سر و صداها... نی حسام ا -

بود و   ستاده یاز او ا  یکم یو حسام که با فاصله   ختیری که اشک م هانین دنید با
 ماند.  رهیو خ دی حرف در دهانش ماس  کرد،ینوازشش م

 گفت:  هانیحامد رو به ن یزده به نگاه مات  توجهی ب حسام

 هم نترس. بسپر به من.  یچیاز ه آد،یبه صورتت بزن حالت جا ب یآب هیبرو   -

آلود سمت توالت رفت. حسام رو به حامد  و بغض دی کش شیها گونه  یدست رو  دخترک
 اشاره کرد:

 اتاقم ...  آیب -

اتاق رفت و حامد به دنبالش قدم برداشت. با بسته شدن در اتاق، متعجب و با   مت س
 :دیدار پرس کش  ییصدا 

 تو چرا... کرد؟ی م  هیچرا گر هانین  ارو؟ی  نیبود ا  یک -

 حرفش را قطع کرد:   یبا کالفگ حسام

 مهلت بده تا بگم.   قهیدق هی -

 داد: حیسکوت شد و حسام ناچار توض   یالحظه 

! به من پناه آورد منم دلم سوخت کمکش کردم.  هیدختر فرار  هانیراستش... راستش ن -
 .دمی به خانوادش خبر م گهی ! مخوادی دماغ. باج م یو شده مو  دهیفهم اروی  نیحاال ا

 لب باز کرد: ری... گنگ و متحشتریحامد درشت شد و تعجبش ب یها چشم

 آره؟!  شیحسام؟ البد خونه هم برد  یگی م یچ -
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 کرد. حامد ادامه داد:  دی حرف پلک زد و تأ  یب حسام

 با هم؟  نی...رابطه دارشهی نه؟! احمق واست دردسر م یتو از قانون خبر ندار -

 زد:  بینه حسام

   ؟یچ یپناهش دادم، کمکش کردم. رابطه گمی م ؟ یگی م  یحامد چ -

 را در هوا تکان داد و سرجنباند:  دستش

خودش ُجرمه و   نی. ا رنیخونه با هم بگ هیتو و اون رو توو    هی... فقط کافیاصال هرچ -
 ! ؟ی ستین ت یکار  یشالق داره. فکر آبرو 

 و مستأصل گفت:  دیکش شیموها   انیپنجه م حسام

دوس  . خودش هم ارنی سرش م ییبال  هی  وونایح  نی کنم ا رونشیچکار کنم؟! ب یگی م -
 جاها...  نجوریو کانون و ا   یستی نداره بره بهز

 سرش را با تأسف تکان داد و لب زد: حامد

 ؟ یدوسش دار -

 جواب داد: ت یبا قاطع بالفاصله

 . سوزهی دلم واسش م یلینه، فقط خ -

 در انتظارته. یاما دردسر بزرگ یچکار کن  یخوا ی م دونمیحسام، نم دونمینم -

 انداخت:  ینگاه اش ی را گفت و به ساعت مچ نیا  حامد

  دایپ یراه هیفکر کن.  ارویاون  یدا ی منو و تهد ی دارم. تو هم به حرفا  ض یمن برم مر  -
 توو دردسر نه اون دختر آواره بشه.  یوفت یکن نه خودت ب

مدام زنگ    لشیداد. موبا  رونیو نفسش را ب دی به صورتش کش یرفتن حامد، دست  با
گفت:» چه   رلب ی و ز  دیکش یپوف  ،یگوش یصفحه  یرو  یهست ری تصو دنی. با دخوردی م



 انده خواهر خو 

114 
 

از پشت خط   یشاداب هست یتماس را وصل کرد، صدا   یامروز...« با کالفگ یروز نحس
 بلند شد:

 ؟ یخوب ریصبح بخ ،یسالم داداش -

 ؟ یسالم، ممنون. تو خوب -

. خواستم بهت بگم امشب شهی زنگ بزنم اما وقت نم خوامی م شب یقربونت، از د -
 ! گه؟ید یآی . میتو هم باش  خوامی . میخواستگار انی مهراد م  یخانواده 

نرفتن.   یبرا  گشتی م  یااش دنبال بهانهذهن آشفته انی پلک فشرد، م یبا ناراحت حسام
 : گفتی خط بلند شد که خطاب به دخترش م یدادفر از آن سو  یصدا 

 نباشه!پسرم  شهی . مگه مآدی معلومه که م -

 و ناچار لب باز کرد:   دیدادفر، حرف در دهانش ماس یصدا   دنیشن با

 . امیمبارکه... آره م ،یبه سالمت -

 با ذوق گفت: یهست

 . یا یممنون، پس واسه ساعت هفت ب -

 جنباند:وارد اتاق شد. حسام سر  یبه در، در اتاق باز شد و خانوم غفار یاتقه  با

 . امیزودتر ب کنم،ی و مها رو کنسل کنم. اما بازم تالشم تا نوبت  یدادیکاش زودتر خبر م  -

 .نمتیبی ممنون، پس شب م -

 گفت:   کردی را تنش م دیکه روپوش سف ینیح تا یکرد و تماس را قطع کرد. ب یخداحافظ

   د؟یکنسل کن نی خوایدکتر، امروز عصر رو هم م  ریصبح بخ -

 آره، مجبورم.   -

 ابرو کج کرد و با اعتراض گفت:  تایب
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 ...میدار یلیو تعط یاواخر مدام کنسل  نی. اما ا کنمی دکتر که دخالت م دیببخش -

 و لب باز کرد:   دیحرفش پر  انیم  حسام

 . کنمی. جبرانشون مد یشما نگران نباش -

سالن    یها ی صندل  یرو یختر جوانرفت. مرد مسن و د رون یبلند از اتاق ب یها قدم  با
و آهسته    ستادی ا  زشیمشغول کار بود. کنار م ،یفی با اخم ظر هانیمنتظر نشسته بودند.  ن

 : دیپرس

   ؟یخوب -

 گذاشت و لب زد: زی م یخودکار را رو  هانین

 آره، خوبم. -

برم   دی کنسل کن. امشب با  ری ساعت پنج به بعد رو باهاشون تماس بگ  یهاض ی مر  -
 دادفر.   یخونه

 اونجا چرا؟  -

 داخل سالن انداخت و جواب داد: مارانیبه ب ینگاهم ین حسام

 . حاال به کارت برس. م یزنی بعد حرف م -

رو به   هانیشد. با بسته شدن در اتاق، ن ده یاتاق برگشت. نگاه دخترک دنبالش کش سمت 
 دختر جوان گفت: 

 داخل خانوم.  دی بفرما -

مطب و آنجا    ی. حوصلهآمدندی کش م قیو دقا  ها ه یو انگار ثان گذشتی م  یبه کُند  زمان
  یااو و حسام فاصله بود. فاصله  نیب وار،یدر و د  کی  شهیماندن را نداشت. هم

عذاب   یکنار حسام بودن نوع شد؟ی هولناک رها م یورطه   نیآور... چطور از اعذاب 
ساعت که    یهانداشت. عقربه  ی. تمام روز را فکر کرد اما راهگرید یداشت و رفتنش نوع
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نشست. با خلوت شدن مطب، حسام از  هانیلب ن ی پنج بعدازظهر را نشان داد، لبخند رو
 : دیپرس هان یکه ن کردی دوش مرتب م یآمد. کتش را رو  رونی اتاق ب

 امروز چه خبره؟  ینگفت -

 لب حسام جا گرفت و لب گشود:  یگوشه  یکج لبخند

 آره؟  یجون به لب شد ،یصبح تا حاال از فضول -

 را کش آورد و معترض شد:  شیصدا 

 ! گهینکن د تیعه حسام اذ  -

 مطب را خاموش کرد:   یهاچراغ 

 ... واسه مهراد. یهست  یخواستگار -

 باز کرد:  هیچشم درشت کرد و لب به کنا هانین

 !  ینکن امادهیپ ابونی حرف نزنم که دوباره کنار خ ادیاوه اوه... پس امشب حواسم باشه ز  -

 تشر زد:  یف یبا اخم ظر حسام

 . میبر  وفتیحرف نزن دختر، راه ب -

 دستش را خبردار باال گرفت:   ،یبا چموش دخترک

 چشم قربان.  -

  هانیرفتند. حسام پشت ُرل نشست و استارت زد. ن رونیاز مطب ب  گری کدی  دوشادوش
 :د یلب کج کرد و پرس

 آره؟  گه،ید ییامشب شام اونجا  -

 جواب داد: ی رانندگ نیح  حسام
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 آره  -

 ؟ یگرد ی ساعت چند برم -

 به دخترک انداخت و گفت: ینگاهمین

   ؟ی ای واست لباس مناسب بخرم باهام ب میبر  یخوا ی . مستیمعلوم ن -

 تکان داد: نیفورأ سرش را به طرف هانین

هستم؟ اونجا چکار   یک دیگیمهراد م   یبه خانواده  امی. بعدم من بامبهینه، من اونجا غر -
 بهتره.  امی دارم؟ ن

  یبرگردم. تو خونه تنها، نترس  ری شبم احتماال د زونه،یات آو آخه هنوز نرفتم لب و لوچه  -
 وقت!   هی

 زد گفت: یپوزخند هانین

  هیخرابه تا حاال به صبح رسوندم. بعد از چ یو گوشه ابون یبترسم؟! من شب رو توو خ -
 بترسم؟!   خوادی اون خونه م

 شانه باال انداخت و لب باز کرد:  حسام

. حاال هرجور  خرمیندارم. لباسم واست م یمن مشکل  یا یب خوادی به هرحال اگه دلت م -
 . لتهیم

داده بود و با   هیتک  نیماش یدخترک به صندل  ن،ی ماش  یکنندهمسکوت و خسته   یفضا در
. حسام  دیکشی خطوط نامفهوم م نیماش یبخارگرفته  یشهیش  یانگشت اشاره رو 

 :دی انداخت و پرس ینگاهمین

 ؟ ی ساکت  نقدری؟ چرا ا چته  -

 برو رد کارت!  یکنار بگ یحرف بزنم باز بکش ترسمی م ستیگفتم که، اوضاع خوب ن -
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 لب گفت: ری آهسته سر تکان داد و ز  حسام

 بسوزون.  ش یآت یآروم باشم باز تو ه خوامیم   یحاال من هرچ -

 نگاهش کند لب زد:  آنکهیب

 ! یتون ی... نمیستین -

 : دیحسام در هم گره خورد و گنگ پرس  یابروها 

 !  ؟یچ -

 انداخت و گفت: شد، ابرو باال   لی برداشت و سمت حسام ما  شهیش ی از رو  دست

 یلبت رو ه یگوشه  نکهیتابلوئه...از ا اتافهی. قیآروم باش یتونی نم ،یستی آروم ن -
  ریکردنت مشخصه دلت داره مثل س یطرز رانندگ  ،یدی و دندون فشار م یریگی دندون م
 و ...  جوشهی و سرکه م

 تشر حسام ساکت ماند:  با

  ؟یکن می عصب شتریب یخوا یم  ؟یگی م  نارویا ی. که چستی آره حالم خوش ن گه،یبسه د -
 بکش بچه. وت یهمون ساکت باش نقاش

 را باال برد:  شیمعترضانه صدا   دخترک

 یاونجا؟ خودآزار  یبر یخوا ی م ینرو، مگه مرض دار شهی حالت بد م ی خب وقت -
 ! یرفتی نم یآورد یبهونه م هیچرا؟!   یکنی م

بهونه  خواستمی بزن با من، بعد هم مو درست حرف   یباز نزن جاده خاک  نکهیاول ا  -
 بگم نه. ومدیپسرم نباشه، دلم ن شهی اما نشد. دادفر گفت مگه م آرمیب

 پسرم نباشه!.. اه اه اه«  شهی ... مگه مشی غرولند کرد:» ا یکجو با دهن  دی کش یپوف هانین

 به خانه، هردو سکوت کردند.   دنیگرداند و تا رس رو
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که حسام   دادی عصر را نشان م  یقه یدق یشش و س وارکوب،ید  یاساعت نقره   یهاعقربه 
.  بستی را م اشی به تن داشت و ساعت مچ یآمد. کت و شلوار طوس رونیاز اتاق ب

و   ستادیسرش ا  یبود. باال دهیسرش کش یو پتو را رو   دهیکاناپه، دراز کش یرو  هانین
 . دیکتش کش یقه ی به  یدست

 ؟ یندار یکار  رم،ی دارم م ؟یداریب هانی... نهانین -

 پتو بلند شد:  ریاش از ز خفه یپتو را کنار بزند، صدا  آنکهیب

 به سالمت، برو خوش بگذره.  -

 داد و لب باز کرد: رونی نفسس را ب حسام

اومد زنگ بزن  شیپ یمن رفتم، کار  ه؟یکارات واسه چ نیو ا  یناراحت یاز چ دونمینم -
 ؟ یکار کن میسی ب یبا گوش یشده، بلد رهیذخ یام توو گوشبهم. شماره 

 نه؟  ایبکپم  یذاری بلدم، م -

کرده بود تا از  زیلب خداحافظ گفت. دخترک گوش ت  ریتکان داد و ز   نیرا به طرف سرش
را   شی ست. بغض گلوبسته شدن در، پتو را کنار زد و نش یرفتنش مطمئن شود. با صدا 

از اشکش   سی خ یهاگونه  یشد. دست رو زیاز اشک لبر   شیها چشم  یو کاسه فشردی م
نفس   کی را پر از آب کرد.  زی م یرو  وانیو ل رفتو از جا برخاست. سمت آشپزخانه  دیکش

: » به من چه اصال... برو به  کردی غرولند م ظی و بغضش را قورت داد. با غ د یسر کش
داره   نیداره که ا یلوس  نچسب، انگار چ  یجونت، دختره  یهمون هست شیجهنم. برو پ

گرفته که   دوش. دو ساعت رفته توو اتاق با ادکلن کنهی م کهیت کهی و واسش تخودش 
. آدیب خوادی افتاده خواستگار م لی بره خونه دادفر، واسه اون از دماغ ف خوادی ! که م؟یچ

 ... اه اه اه« رهی اونو بگ  خوادیتر از حسام، مهراده که مبدبخت

  خچالی را از  یو سبز ریبرداشت و پن یتکه نان ش،یها ُغر زدن و حرص خوردن  نیح
گرفت و دندان زد. فکر و ذهنش، حسام بود و   ی و سبز  ریپن یالقمه   ظیآورد. با غ رونیب

نشسته   یصندل   یساعت تمام را رو  کی.  یاو نسبت به هست یبه عالقه  کردی حسادت م
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. دیغلتی اش مگونه  ی گرم و لجوج رو یقطره اشک  یبود و در فکر فرو رفته بود. هر از گاه
. سمت کاناپه رفت و  سوختی م شی هاو چشم   کردی کالفه از جا برخاست، سرش درد م

  اطیاز ح یی دا را برداشت تا سرگرم شود. قبل از آنکه دکمه را فشار دهد، ص ونی کنترل تلوز 
باز شدن در را   یکه صدا  رفتی به پنجره نگاه کرد. سمت پنجره م یفی. با اخم ظر دیشن
بود و    یعسل یرو  یقلبش شدت گرفت و عرق به تنش نشست. گوش یها . تپشدیشن

و   دهیخوفناک، از پشت مبل سرک کش  یفورا برداشت. پشت مبل پنهان شد. در سکوت
دهانش   ی . دستش را محکم جلودیرا د  دیبرزو و وحبود که  یورود  یبه راهرو رهیخ

را کنار گوشش  یحسام را گرفت و گوش یشد. شماره  معدر خودش ج شتریفشرد و ب
 حسام بلند شد:  یگرفت. بعد از چند بوق صدا 

 الو، جانم... -

 و مرتعش لب زد: ف یضع ییصدا با

 خونه... برزو... ای حسام ب -

 *** 

 بلند شد:  فونیخانوم از آمهتاج   یو زنگ را فشرد. صدا  ستادیپشت در ا  حسام

 . نیسالم آقا، خوش اومد  -

روشن بودند.  یدو طرف راه سنگ اطیح  یهاگذاشت. چراغ اطیباز شد و قدم به ح در
. اضطراب وجود حسام  دیرسیبه گوش م  اطی ح یبزرگ گوشه  یُشرُشر آب، از آبنما یصدا 

را بلند و محکم  شیها . قدم کردی م  یقراری ب هنیس  انی را فرا گرفته بود و قلبش م
داشت آرام جلوه کند و خوشحال باشد. در  یسع د،یکشی م قیعم یهانفس  داشت،ی برم

که   یرنگ و شال یآب یریبا حر  د،یبلند و سف راهنیبه استقبال آمد. پ یباز شد و هست
. دیکشی به رخ م شیاز پ شی را ب اشیی با یانداخته بود ز   اشی مشک  یموها   یآزادانه رو

 گل انداخته بود. شیها و گونه زدی برق م یاز خوشحال  شیها چشم

 مهمونا برسن!   دیبا  گهیاالن د  ، ید ی. به موقع رسیسالم، خوش اومد  -
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 لب نشاند:  یرو  یتصنع  یلبخند

 ! یشما سفارش کرده باش ی اومدن هم دارم وقت ری سالم عروس خانوم، مگه جرأت د -

  یهست  یابروها  انی م یافشرد. گره  یکرد و حسام دستش را به آرام دست دراز  یهست
 کرد:  ک ی افتاد و چشم بار

   ؟یچه سرده دستت حسام! خوب -

 جواب داد: یتلخند با

 هواست.  ی آره خوبم، به خاطر سرما -

 .یگرم بش ارم،یداغ ب یقهوه   هی نیبش ایب -

کاناپه نشسته و منتظر    یخانوم، آراسته و مرتب رو  فهیخانه شدند. دادفر و شر وارد 
کردند و مشغول خوش و بش شدند که زنگ  یها بودند. سالم و احوالپرسمهمان   دنیرس

 گفت:  یبا خوشحال رفتی م فونیکه سمت آ  ینیخانه بلند شد. مهتاج ح

 اومدن!   -

آنقدر که   را شیها. لب فشردیرا م  شی و بغض گلو شدی م شتریقلب حسام ب یهاکوبش 
مهراد کنار پدر و مادرش، حسادت و   دنی. با دسوختی از داخل به دندان گرفته بود، م

که نداشت و تمام عمر تقاص نبودنشان را   یحسرت قلبش را ُپر کرد. حسرت پدر و مادر
 پس داد. 

شده   نیسنگ  شی ها. نفس فشردی به مهراد قلبش را م یهست یُپرمهر و عاشقانه  یها نگاه 
گفت و سمت آشپزخانه رفت.   یاآهسته  د یلب ببخش  ریاز جا برخاست. ز بود و 
 لب باز کرد:  دنشیخانوم با د مهتاج 

 ن؟ ی الزم دار یزی بله آقا حسام؟ چ -

 آب خنک لطفا.  وانی ل هی -
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  نی و نفسش را سنگ دیبه صورتش کش یرفت، حسام دست خچالیبالفاصله سمت  مهتاج
بلند شد، با اخم   لشیزنگ موبا یآب را مقابل حسام گرفت. صدا  وانی داد. مهتاج ل رونیب

بود.  ستادهی اش بود. مهتاج منتظر اخانه  یآورد. شماره  رونیب بشیرا از ج یگوش یفیظر
 تماس را وصل کرد: 

 الو، جانم؟  -

 :دیبه گوشش رس هانیو لرزان ن  فیضع یصدا 

 خونه، برزو...  ایالو حسام ب -

 : دیناتمام ماند. دستپاچه پرس حرفش

 ؟ یبرزو چ هان،یالو... الو ن -

  رونیبلند از آشپزخانه ب ی ها. با قدم زدی پلک م ی اپیقطع شده بود. مضطرب و پ تماس
رفت. وارد سالن شد و نگاه پرسشگر و منتظر همه به حسام دوخته شده بود. دادفر سر  

 جنباند:

 شده پسرم؟  یزیچ -

اومده. عذر  شیکار مهم پ هیبرم.  دی. اما متأسفانه من با ستی ن یزینه... نه چ -
 . خوامی م

 نگران لب گشود:از جا بلند شد، دل دادفر

 ؟ ی بر یخوا ی ؟ کجا مافتاده  یاتفاق -

 جواب داد: یتصنع یلبخند  با

 . خوامی . فعال با اجازه، باز هم معذرت مگردمی برم  د،ینه، نگران نباش -

رفت. دادفر به  رونیکرد و از خانه ب ینداشت. خداحافظ فرصت ماندن ن یاز ا شتریب
 شد.  اطی دنبالش وارد ح
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 بگو!   ادیازم برم  یجان کمکحسام  -

 برم.  دیکه با دیاومده. ببخش شیاز دوستام پ  یکیواسه   یمشکل هینه،  -

 نداره. مواظب خودت باش. برو خدا به همرات.  یاشکال -

ُرل نشست و استارت زد. با عجله و سرعت  رفت. پشت  رونیکرد و ب یرا ط اطیح  طول
  کی بود. نزد دهیفای اما ب گرفتی خانه را م یمدام شماره   یرانندگ نی . حکردی م یرانندگ

 حامد را گرفت.   یشماره  د،یخانه که رس

 جانم حسام؟  -

 : دیلرز ی از شدت اضطراب م  شیصدا 

باهام تماس   گهید یقه یبدم خوب گوش کن. پنج دق حیالو حامد، وقت ندارم توض -
 ؟ ی دیام رو بده. فهمو آدرس خونه   سی. اگه جواب ندادم زنگ بزن پلریبگ

 شده؟ ی حسام چ  ینگرانم کرد  -

 را متوقف کرد و گفت:  نیماش 

 نره!  ادتیواست. بگو دزد رفته خونه،  فرستمی آدرس رو م -

خانه   اطیقفل چرخاند و وارد ح  یرا تو  دیرد. کلک امکیرا قطع کرد و فورأ آدرس را پ تماس
 ادی داد و فر یشدنش به در سالن، صدا کیکرد؛ با نزد   یرا دوان دوان ط اطیشد. طول ح

  یزیرا فشرد. به محض ورودش، ت رهیو هراسناک دستگ  یفکر چیهی. بدی به گوشش رس
 برزو کنار گوشش بلند شد: یصدا  د؛یچاقو را مقابل صورتش د

 .کنم ی م  تیتکون نخور، وگرنه خط خط -

کاناپه نشسته و در خودش جمع    یبود که رو هانیماند و نگاهش به ن  حرکتی ب حسام
و   باز مهین  ییهادخترک را پوشانده بود و با چشم  یها و چانه خون، لب  یشده بود. سرخ

را در   هانی ن یهاس ی گ رحمانهی ب دی. وحآلود، نگاه دردمندش را به حسام دوخته بوداشک 
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حسام ُقل زد و قلبش فشرده    یها. خون در رگ دیکشی م  قبچنگ گرفته بود و رو به ع
 : دیغر  تی و با حرص و عصبان دی شد. دندان سا

 !یکثافتا؟! ولش کن لعنت  دیکنیم یمن چه غلط یتوو خونه  -

به دماغش   ینیحسام چسباند و حسام از سوزش آن، چ  یگلو  ری نوک چاقو را ز  برزو
پخش   شیعصب یها . نفسستادی جلوتر آمد و رخ در رخ حسام ا  ی انداخت. برزو قدم
 لب باز کرد:  ظی و با غ شدی صورت حسام م

  تی کن؛ حال هیباهام تسو  گمی وقته دارم م یل یکثافت هفت جد و آبادته مردک! خ -
که   ییالسکوته، بلکه پول اون طالهانه تنها حق   وامخی هم که م یپول نی! ا گهی د ستین
خوب و حرف  یبچه ه یاالن مثل   نیخانوم به باد داد هم هست. پس هم هانین

 افتاد؟  ،س ی بنوچک روز  هیکن برو توو اتاقت و واسم  گوش 

 به دندان گرفت و لب زد: ن یری لب ز   حسام

 رو ول کنه. هانیباشه، اما اول بگو ن -

 اول چک!   -

 حسام باال رفت و عتاب کرد:   یصدا 

 . هانیاول ن -

  هان ین یموها  د یبرزو، وح یانداخت و سر تکان داد. با اشاره   دیبه وح یناچار نگاه برزو
  یها گرفت. دست  نی را رها کرد. دخترک صورتش از درد مچاله شد و سرش را پا 

 به کتف حسام زد. یا. برزو ضربهدادی سر نشاند و آهسته ماساژ م یرا رو  فشینح

 . سیبرو چک بنو  گه،ی د االید   -

 حسام بلند شد، برزو تشر زد:   لی زنگ موبا  یصدا 

 .نمیماسک رو؛ بدش به من ببقطع کن اون ماس  -
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به  یگوش یصفحه   یحامد رو  یرا برداشت. شماره  یبرد و گوش بیج  یدست تو  حسام
و او را   دیرا از دستش قاپ یرا سمت برزو گرفت. برزو گوش یآهسته گوش ورد،خی چشم م

را زد.   دی ُسر خورد و کل  وارید  یکرد. وارد اتاق شدند، دست حسام رو   تی سمت اتاق هدا
  دهیدر هم کش ییها برسد. برزو با اخم سیتا پل کردی م یکُشو وقت  داشتی آرام قدم برم

 زد: بینه

 ...االی د  بجنب، لفتش نده؛  -

 جا به جا کرد.  یها را کمو برگه دی کش رونیرا ب زش ی م یکشو  حسام

 دسته چکم رو کجا گذاشتم؟!  ستی ن ادمی صبرکن،   قهیباشه، دو دق -

  نیمن فقط با چک و پول از ا  که؛یمنو مچل نکن مرت  ست،ین ادتیکه   یتو گوه خورد  -
 وسط خونه. ندازمی نعش جفتتون رو م یاریدر ب یزباز یت  یبخوا  رم؛ی خونه م

و باز به جستجو و    دیبه برزو انداخت، لب گز  یتند نگاه م یفکش منقبض شد و ن حسام
 گفت:  یها ادامه داد. با کالفگ و رو کردن برگه ریز 

 . نیخودت بب ایب ی باور ندار ست،ین -

 زد.  ادیفر  یعصب برزو

... من دست  یپول نقد، چک، هرچ ار،یبردار ب یگذاشت ینداره، هر قبرستون یبه من ربط -
 . رمی نم رونیشده بخراب  نیاز ا یخال

 زد:  ادی و فر  ختیقفسه را وسط اتاق ر  ی هااز کتاب  یمیدست ن کی  با

 . دمینکش شیچک رو تا خونه رو به آت س یبنو -

زد و   یچک، پوزخنددسته  دنی درا باز کرد و دسته چک را برداشت. برزو با  ی گرید  یکشو
 گفت:

 زود باش.  س ی حاال شد... بنو -
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به   دشیبه ساعت انداخت، ام ینگاه یچشم  ریشروع به نوشتن مبلغ کرد و ز  حسام
جلو آمد و دست دراز   یبود. چک را نوشت و سمت برزو گرفت. برزو قدم سی پل دنیرس

که چاقو   ی حسام ناغافل هر دو مچ برزو را گرفت و دست نی . همان حردی کرد تا چک را بگ
نگه داشتن چاقو و ضربه به  ی و برا  کردی م  مقاومت. برزو  دیکنارش کوب واریداشت را به د 

 زد: ادی حسام در تقال بود. فر

 ... دیوح -

. دیمشت فشرد و رو به عقب کش  انیپهن حسام را م یهاوارد اتاق شد و شانه   دیوح
حسام زد و    یبه پهلو  یصورتش کرد. برزو لگد  یند و مشتش را حواله خوابا نیزم یرو

. دست مشت  دیبه گوش رس س یپل ریآژ  یبعد باال برد که صدا  یضربه یمشتش را برا 
 انداخت. رو به حسام گفت:   ید نگاهیبرزو معلق ماند و هراسان به وح  یشده 

 پدر؟یب  یخبر کرد  سیپل -

به سرعت از   دی کاپشنش چپاند. همراه وح بی ج یچنگ زد و تو  ن یزم یرا از رو  چک
.  فشردی پهلو م یبلند شد و دستش را رو  نیزم یرفتند. حسام با رخوت از رو  رونی اتاق ب

خودش را به  عی بلند و سر یی هاکرد و تمام توانش را جمع کرد تا با قدم  یاتک سرفه 
بلند و   یها. با وجود حفاظ دیدر سالن به گوشش رس  شدن دهیکوب یبرساند. صدا  هانین

کاناپه  یرساند که رو  هانیاطراف خانه، امکان فرارشان نبود. خودش را به ن یدو شاخه 
آلود دخترک  و خون  یرا دو طرف صورت زخم شی هادر خودش جمع بود. دست  وارنیجن

 گذاشت و گفت: 

 ؟ یخوب  جانهان ین هان،ین -

 زد. حسام با عجله و مضطرب ادامه داد:پلک فشرد و هق  هانین

ما همو دوست   یگی . اونجا می کالنتر َبرهی ما رو م  یهمه  سیخوب گوش کن، پل هانین -
و   یفرار کرد  دادهی چون اصالن آزارت م یگی م ؟ ی د یفهم میازدواج کن  میخوای و م میدار

بهم اعتماد کن،   هانین ؟ یدی . فهممیقانون با هم عقد کن یبا اجازه  م یتا بر  نجایا  ی اومد
 ، باشه؟ ینزن یحرف نایجز ا
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 و گنگ سر جنباند و پلک زد.   جیگ هانین

 *** 

آلود و سر  اخم ده؛یدر هم تن یینشسته بود، با ابروها یکالنتر ی راهرو  یصندل  یرو حسام
بود   لی ش سجاد که وکدوخته و غرق در فکر بود. حامد همراه برادر نی چشم به زم ریبه ز 

چپ چپ به  ی. نگاهزدیآمده و مقابل حسام با استرس و حرص قدم م  یبه کالنتر
 : کردلب باز  ظیحسام انداخت و با غ

باباشم   ،یقانون یپزشک برنی ! حاال فردا دختره رو مشه؟ی نگفتم؛ نگفتم واست شر م -
 و درستش کن.   ایو بعد ب کنهی م  تی ازت شکا

به حرف حامد، نگاهش را باال گرفت و رو به سجاد که کنارش نشسته بود   توجهی ب حسام
و    تیشکا  یه یقض نیا م،ی گفت:» اگه بگم دوسش داشتم، اگه بگم قصد ازدواج دار

 حله؟«  نایمجازات و ا

 یگی م یزده رو به حسام لب گشود: » چ و چشم درشت کرد؛ بهت  ستادی از حرکت ا حامد
 پسر؟ زده به سرت؟!« 

 باالتر برد و تکرار کرد:» حله؟!«  یرا کم شی صدا بارن یا  حسام

 بده حله«  تی کنه و باباشم رضا دی ناچار سر جنباند و لب زد:» اگه اونم تأ سجاد

 معترضانه گفت:  حامد

  تهیخر  ست؛ین ی دلسوز  ست،یکمک ن گهید ن ی؟! حسام احله  وی چ یچ -
  یاومده بودن دزد یه نفرس  یشناسی رو نم کدومچ ی! احمق بگو اصال هتی ؟خریفهمی م

 و خالص کن.و خودت 

 آمد و صدا زد:   رونیاز اتاق ب  سرباز 

 داخل.  ادیب خته،یحسام فره -
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مسن و    یاز جا بلند شد و همراه سجاد وارد اتاق شدند. مأمور پرونده که مرد   حسام
سبزرنگ اتاق،   یها ی صندل  ی . رونندینشسته و اشاره کرد بنش زیچهارشانه بود پشت م

به در اتاق خورد و سرباز وارد شد؛ احترام گذاشت و گفت:»   یانشستند. تقه  زیمقابل م
 داخل؟«  بفرستمقربان، اصالن جهانبخش اومدن 

 داخل. ادی_ بله، بگو ب

وارد اتاق شد.   شان یکم پشت و پر ییو قدبلند، با موها   هچردهیس ی بعد، مرد  یالحظه 
به حسام و سجاد  یداشت، با انزجار نگاه دهیو کش یواناستخ یو صورت زی ر یها چشم

 برداشت.  زیانداخت و سمتشان خ

 تو بوده؟!   یدختر من خونه  ف،یدزد کث یا -

 نشسته بود، تشر زد:  زی که پشت م یو مرد  ستادندی حسام و اصالن ا   نیو سرباز، ب  سجاد

 !  سی بنو ایب یدار تی شر درست نکن. شکا  نیآقا، بش نیبش -

 : دیاصالن را به عقب ُهل داد. مأمور رو به اصالن پرس  سرباز 

 ؟ یشناسی آقا رو م ن یا -

 رو!  پدریب نمشیبی باره م نینه واال؛ اول -

 را باال برد.  شیاز کف داد و صدا   اریاخت  حسام

  ی! چند دفعه اومدم خواستگاریشناسی نم یتو غلط کرد  که؛یدرست حرف بزن مرت -
چون پول داشت واست.  ،یداده بود ی اگهی رو به کس د چون قولش ینداد هان؟ین
 !  یو بفروشدخترت  یخواستی م

 دهانش برد:  یزده، دستش را مشت کرد و جلو متعجب و بهت   اصالن

چه   ؟ی! چه خواستگاردمشیجناب سروان، من اصال تا حاال ند  گهی عه عه عه... دروغ م -
 کدوم قول؟  ؟یکشک
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 شهی آقا شلوغش نکن، بالخره مشخص م نیگفت:» بش یمأمور با لحن تند مرد
به حسام انداخت و ناچار به  ی.« اصالن با انزجار نگاهدیگی رو م قتیکدومتون حق

از او نشست. مأمور مشغول نوشتن بود که حسام از فرصت   ی صندل  کی  یفاصله 
کنار گوشش نجوا   یفیضع یا سمت اصالن خم کرد و با صد یاستفاده کرد؛ خودش را کم

  یپول هیمن   ؛یداد تیو به ازدواجمون رضا  یحرف منه! اگر قبول کرد   هان،یکرد:» حرف ن
 یدونیخودت م  کنه؛ی م تی هم ازت شکا  هانین یکن تی اذ  ی. اگه بخوا دمی هم بهت م

ادامه داد:» در ضمن    دواری تهد ی!« با لحنیو کم اون دختر رو شکنجه نکرد رهیپات گ
 نرفته؟«   ادتیهم که   رارشعلت ف

  کرد ی اش مفکر گرفتن پول وسوسه  د؛ی سای نگاهش کرد و دندان م ی اصالن با اخم تند  
 به جانش انداخته بود.   دی و ترد

 آره؟!  یدار تیو ازش شکا  یشناسی آقا رو نم نیا یگی ُخب، پس م -

گفت:»    یترم یانداخت و با لحن مال ری سر به ز  د،یحسام و مأمور چرخ نی اصالن ب  نگاه
  خوامی کرده رو م یمرد زندگ ن یا  یمدت توو خونه   هیکه از خونه فرار کرده و رفته  یدختر

 خاطرخواهشه، باشه! ب َبره عقدش کنه.«  گهی چکار؟ م

 ش؟ یشناسی :» پس مدیلب حسام نشست و مأمور پرس یگوشه یرمن پوزخند
 جواب داد:» بله...« ریخواستگارش بوده؟« اصالن با تأخ

 کرد. کی کرد و حسام و اصالن را از نظر گذراند، نگاهش را بار  ی مکث کوتاه  مأمور

ا  کرد؛ ب  دی درمانگاه باشه، صبح که آوردنش اگر حرفاتون رو تأ دیاون دختر امشب با -
که عقد   ن ی هاتون رو آوردعقد. هروقت شناسنامه   یواسه کارا   دیر یو م دیشی آزاد م قهی وث

 .  دیرو آزاد کن قهی وث دیتونی ثبت شده م

  قهیرا باز کرد و گفت:» موکل بنده که االن آزاد هستن درسته؟ من وث فشیک سجاد
 آوردم!« 

 .ستین یبله، مشکل -
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  جانی ات رو ا رو از اون دو نفر که اومدن توو خونه تتیشکا  ایرو به حسام گفت:» ب و
 س« یبنو

  ریگیبرداشت، مشغول نوشتن شد. سجاد پ زی م یاز جا بلند شد و خودکار را از رو   حسام
رفتند.سجاد   رون یب یبعد همراه حسام و حامد از کالنتر یکارها شد و ساعت  یمابق

در   ییرفت.  حسام کنار حامد نشسته بود و با ابروها نشیکرد و سمت ماش یخداحافظ
  هان یفکرش ن یدوخته بود. همه  نیماش یبخار گرفته  یشهیهم گره خورده، چشم به ش

 . کردی مدام حسام را مالمت م یرانندگ نیبود و حال و روزش! حامد ح

شد طالق نگرفت   زونتی بعد آو یواسه خودش شر درست کرد، عقدش کرد یالک  یالک -
اصال مگه خره که   ؟ی ستیخودت ن ینده یفکر آ  ؟یکنیخواست چکار م ن یسنگ  هی! مهر؟یچ

 !  ره؟ی طالق بگ

 .شمی م  ادهیدار پنگه -

 ! گمی نگرانتم که م! دل یقهر کن خواد ی انداخت و با اخم گفت:» خوبه حاال نم ینگاه حامد

اصالن! برم باهاش حرف بزنم  کهیاون مرت یبرم خونه خوامی ام قهر کنم؟ ممگه بچه  -
 .یفردا گند نزنه به همه چ

 مگه؟«  ی و گفت:» آدرس دار دیکش یپوف حامد

 گرفتم آدرس رو!  هانیآره، قبال از ن -

 .می ریباشه، با هم م -

آجرنما   یا رنگ خانه یدرب مشک یجلو ن،یرنشیو فق ی میقد  یابعد در محله  یساعت
  یبه ظاهر خانه انداخت و زنگ بلبل یشد و نگاه ادهیپ نیمتوقف شدند. حسام از ماش

به گوش   شی هاو ل خ ل خ کفش   دیچیپ اطیزمخت اصالن در ح یخانه را فشرد. صدا 
 .دیرسی م

 اومدم... ه؟یک -



 انده خواهر خو 

131 
 

پرسشگر به حسام و   آلودش را متعجب وکه در باز شد و اصالن نگاه اخم  دی نکش یطول
 حامد دوخت.

 راجع به فردا!   هان،یراجع به ن م،یاومدم حرف بزن -

به  یدر کنار رفت. حامد و حسام نگاه  یاز جلو حرفی را گفت و اصالن ب ن یا  حسام
کوچک   یاطیشدند. ح اطی انداختد و اول حسام و پشت سرش حامد وارد ح  گری کدی

سمت    یگوشه ینیرزمیو ز  هنه و شکستهک یهاک ی موزا  ،یحوض ا یباغچه   چیبدون ه
  هیتنب یبرا  شیها شدن یکه از زندان ادافت هانین ادی  ن یرزمی ز  دنیراست آن؛ حسام با د

 و نمور گفته بود.  کی تار  یداخل آن انبار

 را باال برد.  شی مانند داشت. اصالن صدا ز یو  زیو   ییفرسوده بود و صدا اطیالمپ ح 

 ...االی... االی -

  یقال یرو  یاگشت و گوشه  یچهل متر یخانه شدند، نگاه حسام دور تا دور خانه وارد 
  یها بود و تشکچه اهیخانه دود گرفته و س یوارهای قرمزرنگ نشستند. د یرنگ و رو رفته 

دود   یبود؛ بو یمیکهنه و قد لشیکوچک که وسا  یا . آشپزخانهفیکنار خانه نامرتب و کث
 یاتاق باز شد و زن  یدر خانه حس کرد. در چوب شدی م  یترا به راح اک ی و تر  گاریس
از در  یالغر و استخوان ینداشت با صورت هانیبه ن یشباهت چیرو که هو سبزه   انسالیم
 گود افتاده بود.   شیها و چشم دادی از سنش نشان م  رتریپ یلیاو را خ ادی آمد. اعت رونیب

 سالم  -

به  هان، ین یبار محل زندگاع اسف اوض   دنیآهسته جواب داد و هرلحظه با د  حسام
 . شدی تر ممطمئن   نوای از دخترک ب تی و حما   مشیتصم

. حسام سوک لب  کردی به حسام و حامد نگاه م یف یکنار اصالن نشست و با اخم ظر  ایلع
زده و اون   جان یراجع به ا  هان یکه ن ییتامل گفت:» با حرفا  یبه دندان گرفت و با اندک
 فرستهی و م دهی شما نم لیش؛ قانون اون دختر رو تحو آثار شکنجه رو تن و بدن
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! شک ندارم دومرتبه فرار  ی ستیدوست داره نه بهز ور جان یهم نه ا هانین ،یستیبهز
 .« کنهی م

و   یدادن نفسش ادامه داد:» حاال اگر شما فردا مانع نش رونی و با ب د یلب کش  یرو  زبان
 وفتهی توو کارمون ب یااما اگر گره  دم؛ی بهتون م ونیلیم  ستیواسه عقد، من ب  میبر

کنه و واستون دردسر درست کنه. پس به نفعتونه  تی ازتون شکا  تونهی م  هانیوقت ناون 
 د« یموافقت کن

هم شد پول؟ توو    ونیل یم  ستیباز کرد:» هه... ب هیزد و لب به کنا یپوزخند  اصالن
 !«یکنی خرج م یگفتم اقل کم صد تومن  دمی پول م یگفت یجور هی یکالنتر

بدم؟! من   ونیلیصد م  دیبا ی گفت:» بابت چ ظیکرد، با غ زیشد و چشم ر یکفر حسام
تومن   ستیبده و ب تی فردا رضا ای ،ی. خود داندمی که گفتم نم یاز اون شتریب المیر  کی
از او بلند    تیکنه« از جا برخاست و حامد هم به تبع تی ازت شکا هانیبمون تا ن ای  ریبگ

 زن او را متوقف کرد.   یصدا   هسمت در برداشت ک یشد. قدم

 تو باشه؟  یخودش دوست داره خونه  هانین -

 بود.  ستادهیا  شی روبروبلند شده و  ا یانداخت. لع یو نگاه  دیپا چرخ  یپاشنه یرو حسام

 .  موندی دوست نداشت که تا االن نم -

:»  دیگرفته و بم بود، رو به اصالن توپ شیو بغضش را قورت داد؛ صدا   دیزن لرز  یهالب 
اون   یاسم ازت توو شناسنامه هی  ؟یمگه باباش  ؟یذاری که نم یهست هانین یتو چکاره 

  ییتومن کمه؟! اون لندهورا  ست ی ! بیستین شیواقع   یتو بابا  گمی هست که اونم من م
صدهزار تومن   یبدبختم؛ شب یسراغ بچه یبفرست  ی خواستی خونه م یکه آورده بود

 تومن کمه؟!«   ستیب یگیم  یکرد   زی که حاال دندون ت دادن ی بهت م شتریب

لعنت به من که به  یگفت:» ا   هیگر انی م د،یاشکش جوش یشکست و چشمه  بغضش
خدا شاهده اصالن   ،یبکن خواد ی دلت م یخمار نمونم گذاشتم  تو هر غلط نکهیخاطر ا
. بذار بره اون  کنمی رسوات م ی رو آب؛ توو همون کالنتر زمیری تو مخودم پته یند تی رضا
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  خوامیبار م هی  نیواسش نکردم ا  یکار چی. هشی زندگ یبدبخت، بذار بره پ یدختره 
 .« سمی پشتش وا

در  دواریاش را تهداز جا بلند شد، انگشت اشاره  یچشم درشت کرد و با برافروختگ  اصالن
ز ر   یزبون وا کرد  بهیجلو دو تا غر  ا،یداره واست لع  یحرفات بد عواقب ن یهوا تکان داد:» ا 

 آ«حواست به بعدش هم باشه یزنی مفت م

شما دو تا رو بشنوم.   یوا دع  ومدمیو گفت:» من ن  دیابرو در هم کش  یبا کالفگ حسام
 .« نمتونیبی م یفردا کالنتر د؛ی . فکراتونو بکندمینظر نم  ری ذره هم تغ هیحرفامم گفتم، 

پشت   یظ یرفتند. حامد با اخم غل رونیکرد و همراه هم از خانه ب یاحامد با سر اشاره  به
. حسام نگاهش به روبرو بود و لب زد:» کردی م ی رانندگ نیسنگ یُرل نشسته و در سکوت

 رم؟« ی چرا دارم تا عقد کردن جلو م یدی حاال فهم ؟ ید یخونشون رو د تیوضع

ها رو  صحنه   نیبد شد، ا ی لی... حالم خدمیدار:» آره، دبود و خش   نی حامد حز  یصدا 
 !« هان ین چارهیبودم. ب ده ید لمایفقط توو ف

  ،یدیرو د  شونیتازه تو فقط وضع زندگداد و حسام گفت:»  رونی را با صدا ب نفسش
! من  یدی!؟ گرسنه نخوابگمی م  یچ یکه بدون یدینخواب  ابونیخ یشب توو پارک و گوشه

بود، بعد از اون چهار پنج سال در  یعال یعنیخوب بود،  میقبل از مرگ پدرم اوضاع زندگ
رو  یرنگ خوش چوقتیدختر ه نیا  ؟ی چ هانیاما ن  رفاه؛و باز رفتم توو  دمیکش یبه در
 !« دهیند

 دوخت. ابانیبه حسام انداخت و باز چشم به خ ینگاهم ین حامد

عقد کنم. بعد  شونوی کیفردا  دی که منم با یجورن ی. ا ادهیز  هانیآره خب، اما امثال ن -
 شه؟ ی م  یچ ندمیو آخودم  یاونوقت زندگ

و اون بود که بهم پناه آورد. دوم   هانیمن نرفتم سراغ ن  نکهیفرق داره؛ اول ا هیقض ن یا -
 ... نکهیا
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حرف دلش را بزند و    تواستی تکان داد؛ نم نیو سرش را به طرف دیحرفش را بلع  یمابق
  یرایپذ اشزده خ یبود و حاال قلب   اشنده یو آ  یتمام زندگ یلب از لب بردارد که هست

دوم   ؛ی:» نگفتدی . حامد منتظر پرسودشیگرم نم یابهانه  چیو با ه  ستین کسچیه
 !« ؟یچ

  ی. کسمیبرنخور یمشکالت  نی به همچ گهیکه د نهیعقدم فقط محض ا نیا  ال،یخیب -
 کنه!   دیتهد اینتونه باج بخواد  

. دیکنار کوچه به گوش رس ی زده خ ی  یها برف  یرو  نی ماش  یهاک یچرخش الست  یصدا 
  ینیحسام متوقف شد و حسام کمربندش را باز کرد؛ ح یحامد مقابل درب خانه  نیماش
 .«کنمی . جبران میشد ت یاذ   یلیگفت:» ممنون داداش، امشب خ شدی م ادهیکه پ

   شکش«یکار دستمون نده، جبران پ اتیباز  نی با لبخند جواب داد:» تو با فرد حامد

و خواب    یکه نگاهش سراسر خستگرا بست، حامد  نیکرد و در ماش  یاتک خنده  حسام
قفل چرخاند و   یرا تو  دیکرد. حسام کل یبود؛ پلک زد و دستش را تکان داد و خداحافظ

کرد و وارد خانه شد؛ اوضاع   یآهسته ط یها را با قدم  اطی شد. طول ح اطی وارد ح
صورت   ی ادآوری چشمانش آورد.  یرا جلو  شیخانه، تمام اتفاقات چند ساعت پ یآشفته
از   یقلبش را به درد آورد و نگران حالش بود؛ کاش خبر  هان،ین یخورده و کتک  یزخم

 داشت!   هانین

کاناپه دراز   یلباس عوض کند رو  نکهیمبل انداخت، بدون ا   یرا از تن درآورد و رو کُتش
  یگوشه ی. لبخند کجکردیرا حس م  هانین یخال  یخانه سوت و کور بود و جا  د؛یکش

را   لشیکُت موبا  بیشد و از ج زیخم ی!« نغو؟یجغ یجک جورو ییلبش نشست:»کجا
!  یاز دادفر و هست یدر پ یپ ی هاتماس  داخت،ان  یگوش یبه صفحه ی . نگاهدیکش رونیب
بودم امکان تماس گرفتن نداشتم.   ییمن جا دیفرستاد:» سالم، ببخش امکی دادفر پ یبرا 

  یرا ارسال کرد و ساعدش را رو امیپ رم«یگی. فردا تماس م دیحالم خوبه، نگران نباش
 زود خوابش برد.  یلیخ یگذاشت. پلک بست و از فرط خستگ یشانیپ

 *** 
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  شی هاکه خورد درد در گردن و شانه یتکان  نیچشم باز کرد؛ با اول یآالرم گوش یصدا با
بود. نشست و کش و   دهیکاناپه خواب یو صورتش جمع شد؛ تمام شب را رو  دیچیپ

ماساژ داد. به آشپزخانه نگاه    یو کم  دیستش را پشت گردن کشبه تنش داد؛ د یقوس
  یبه جا  یصبحانه را آماده کرده بود. تلخند زی م هانیساعت، ن  نیانداخت؛ هرروز صبح ا

  نکهیساعت بعد بدون ا  میزد و از جا بلند شد؛ سالنه سالنه سمت اتاق رفت. ن شیخال
  یمشک نیو شلوار ج یمشک  دیسف  شرتیسو  کی را با   شیهاصبحانه خورده باشد، لباس 
 رفت.    رونیعوض کرده بود و از خانه ب

. آهسته سالم  دینشسته بودند که حسام رس یکالنتر یراهرو  ی صندل  یرو  ای و لع  اصالن
سرباز هر چهار نفر از   ی. با صدا دیبعد سجاد هم رس یاکرد و مقابلشان نشست؛ لحظه 
 جا برخاستند و وارد اتاق شدند.

به هم   نی:» که گفتدیپرس کردی ها را نگاه مکه با دقت برگه   ینیپرونده ح مأمور
 و پدر دخترخانم هم با عقدتون موافقت کرد آره؟«   دیمندعالقه 

 بود، آهسته لب زد:» تشیرضا گران ی به اصالن انداخت و سکوت اصالن ب ینگاه حسام
 بله جناب سروان« 

  هانیاحترام کرد و گفت:» قربان ن  یبه در خورد و سرباز وارد اتاق شد؛ ادا یاتقه 
 جهانبخش رو آوردن« 

 داخل«  ادیسر جنباند:» ب سروان

رفت؛ در اتاق باز شد و حسام چشم به در  رونیمجدد احترام گذاشت و از اتاق ب  سرباز 
دخترک را در دست داشت و وارد   فیسبزرنگ دست نح فرمیونی با چادر و  یدوخت. زن

. دیرسیو پژمرده به نظر م  دهیاش کبود و کنار لبش زخم بود؛ رنگ پرگونه  ی اتاق شد. رو
خودش را پشت مأمور زن پنهان کرد.   یو کم برداشت به عقب  یاصالن قدم  دنیبا د

غضبناک به دخترک چشم دوخته بود؛  ییهاحسام فورأ به اصالن نگاه کرد که با چشم
اون   نی :» بنداز پادیمنقبض شده غر  یکرد و اروم  با فک کی به اصالن نزد  یخودش را کم
 کنه!«  تی ازت شکا هانیعقد رو نزدم و نگفتم ن نیا  دیچشاتو تا ق



 انده خواهر خو 

136 
 

 سروان گذاشت. زی م یرو  یاگرفت و مأمور زن پرونده  هانیص نگاه از نبا حر اصالن

 قربان.  یقانون یگزارشات پزشک -

باال داد و رو به اصالن با اخم گفت:»   یرا کم نکشیانداخت، ع یها را نگاهبرگه سروان
 گفته کار شماست!«  گاره؛یبا س یزخم و سوختگ ه،یرو بدنش آثار بخ

 یدراز جناب، زبون  کردیم   یداخت و جواب داد:» نافرمونان نی نگاهش را پا  اصالن
 .« کردی م

 ! ش؟ی سوزوند ی م  دیبا -

بود، پاک کرد.    دهیگونه چک یرا که رو  یقطره اشک  یبا پر روسر ایسکوت کرد و لع  اصالن
آقا    نی دخترجون، تو به ا نمیگفت:» بب هانی ها برداشت؛ رو به نسروان چشم از برگه 

 ؟« یباهاش ازدواج کن یخوای و م  یمندعالقه 

 سر جنباند. سروان گفت:» جواب بده...«   حرفی ب هانین

 لب زد:» بله «    فیمرتعش و ضع یی با صدا دخترک

 ؟ ی کن تیپدرت به خاطر ضرب و شتم شکا  هیعل  یخوای م -

بود.   هانینکردن ن تی و منگ به حسام نگاه کرد؛ شرط موافقت اصالن، شکا  جیگ هانین
  یفهماند که چه جواب هانی حسام آهسته و نامحسوس سر تکان داد و با نگاهش به ن

 ندارم.«  یتیبدهد. دخترک چشم از حسام برداشت و رو به افسر گفت:» نه، شکا

 ؟ ی مطمئن -

 بله. -

 . سیبنو جان یا  ایب -

ه را  سروان، برگ  یهارفت و خودکار را از دست سروان گرفت. طبق گفته  زیسمت م هانین
  رونیب یاز کالنتر   یکردن مراحل قانون یبعد، پس از ط یگذاشت. ساعت ز یم  یُپر کرد و رو



 انده خواهر خو 

137 
 

بلند خودش را   یهادنبالش قدم برداشت؛ با قدم   ایسمت حسام رفت که لع  هانیآمدند. ن
 . دیکه دخترک خودش را عقب کش ردیبگ  شیرساند و خواست از بازو  هانیبه ن

 .  بخشمتی نم چوقتیبه من دست نزن! ه -

  ای لع یها نشسته بود. اشک  شی هااشک در چشم   ریو حر   دیلرز یاز بغض م   شیصدا 
بشه.  یجور ن یا  خواستمی... به خدا نمخواستمی کرد و گفت:» نم س یرا خ شی هاگونه

 منم...«  یخورد ی هربار کتک م

 .دی زد و کالمش را ُبر بینه هانین

  ؛یبهم بد کرد  یلی. خکنمینداره و منم باورشون نم  یاده ی فا چیها هحرف   نیگفتن ا -
 بخشمت« ینم

 ولش کن«  هان،ین میرا گرفت و لب باز کرد:» بر  هانیدست ن حسام

  یبار مادرش رو گرداند و دست در دست حسام، از کالنترنادم و اشک  یها از چشم  هانین
را پاک کرد و   شیهاپشت دست، اشک  نشستند؛ دخترک با نیدور شد. هر دو داخل ماش

 م؟« یکجا بر  دیلب زد:» االن با 

سند  ،یها به کالنتر شناسنامه  لی تا بعد از تحو م یعقد کن دیهرچه زودتر با  شگاه،ی آزما -
 آزاد بشه. 

زده بود و تمام لحظات آن   هیتک   نیماش  یبه صندل هانیرا روشن کرد و راه افتاد. ن نیماش
اش،  و برزو، درمانگاه و حال آشفته  دیوح یها ... کتک شدی م  در ذهنش مرور ییشب کذا

. حسام هم حال  دیاش غلتگونه  یو... پلک فشرد و اشک رو  یقانون یپزشک ناتیمعا
در  یم ینداشت؛ کالفه و آشفته بود، دست دراز کرد سمت پخش و آهنگ مال یبهتر
 .دی چیپ نی ماش  یفضا

 بود. یبود؛ شب و روزم مثل آسمون رگبار یتکرار یبودن من، قصه یقصه

 بود. یاجبار شهیکردن من هم یزندگ چوقت؛ینکردم ه یواسه خودم که زندگ  من



 انده خواهر خو 

138 
 

 .شمی دارم تک و تنها م یروزا بدجور نیا  شم؛ی م ایکه بشکنه در نمهیتو س یبغض

 . شمی م ایآدم دن نیترمن کردن که؛ دارم افسرده  یچاره یدل ب نیبا ا  یکار

 . فیح  دمینفهم دم،ینفهم یزیچچ یردم و هک یزندگ

 . فیح  دمینخند دم،ینخند شهیاز ر گهی وقته د یلیخ

 ...ایدن  نیتو ا  یکسچیاز ه گهی وقته د یلیخ

 ...فیح  دمیقشنگ عاشقانه نشن  یقشنگ عاشقانه، قشنگ عاشقانه، حرفا  یحرفا

 برگردم. یبچگ یا یسر کردم؛ کاش به دن  یعمر با همه چ  هی نکهیاز ا  امخسته 

 بهتر بود. یکه غم بود اما زندگ ییخوش باور بود؛ روزا وونهیدل د  نی که ا ییروزا

مشغول    کرد؛ی لب زمزمه م  ری که آهنگ را ز  ین یبه روبرو ح رهیغرق در فکر و خ حسام
  دنیبه دخترک انداخت و با د ینگاهمی. نختیری اشک م  صدایب هان یبود و ن یرانندگ

  هانی متوقف شد. سمت ن ابانی از اشکش، سرعتش را کم کرد و کنار خ سی صورت خ
 اش گذاشت. شانه  یو دست رو  دیچرخ

 ؟ یکنی م هی! گر نمتیبب هان،ین -

 .  فشردی دوخته بود و لب م ابانیلجوجانه نگاهش را به خ هانین

 م؟ ینعقد ک میخوا ی م  یخب؟ ناراحت یناراحت یاز چ -

و    صالی . حسام با استداشتی برنم ابانیو چشم از خ  شکستیسکوتش را نم  دخترک
 لب باز کرد:   میمال  یلحن

  نی. امیکنیم  یدرست مثل قبل زندگ شه؛یعوض نم نمونیب یچیکن بعد از عقد ه »باور
هنوزم سر حرفم   ره؛یبخواد باج بگ ایکنه   دمونینتونه تهد یکس گه یکار رو کردم که د

که   المیکنم. خ دایپ توی واقع  ی بابا ایجدا جور کنم   یواست سرپناه و خونه   ایهستم که  
 . نگران نباش!« هانین تیزندگ یپ یبر دمی ازت راحت شد طالقت م
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به  یبود که هر کالمش چون خنجر نیاز ا  خبریو ب دادی م  یبه اصطالح دلدار حسام
  کی خودش را  هانی. نگذاردی و زخم بر زخمش م رودی فرو م هانین  یقلب زخم خورده 

و با   دیلرز   شیها از او نداشت. لب  یسهم چیاما ه دیدی اش مو اسطوره  یحام  یقدم
 بدبختم حسام...«  یلیزد:» خ و لب  وختو مغمومش به حسام چشم د ینگاه باران

ا صورتش را  هو هق هق دخترک بلند شد؛ با دست   دیو مزاحم ترک  نیبغض سنگ آن
نگاهش را به  یآلود سو به دندان گرفت و اخم نی ری . حسام لب ز زدی پوشاند و هق م

از   امکیرا برداشت. پ  یو گوش  دیکش ی. پوفدیلرز  بشیج انی م یدوخت که گوش ابانیخ
  گهی! دو شب د؟یزنیزنگ نم ؛یدی نم بتو؟ چرا جوا ییبود:» حسام کجا  ده یرس یهست

 !« ستین  داتیمنه بعد تو اصال پ یمراسم نامزد 

  یزهر بود. صدا  یدستش فشرده شد و کامش به تلخ انیم یگوش د؛یکش ری ت قلبش
در سرش دنگ دنگ صدا   یهست  یجمله  کرد؛یم   شتریرا ب اشی آشفتگ هان،ین یهاه یگر
!... گهیمنه!... دو شب د  یمراسم نامزد  گهی. » دو شب دآوردی و به مغزش فشار م دادی م

از خودش و   یمشتش فشرد و شاک   انیرا م یگوش د،ی ش فشرده شد و دندان سا« فک
  یعصب  یدر دستش، صدا دهیچی . درد پدیفرمان کوب یتمام اتفافات، مشتش را محکم رو 

نکن... لعنت به من...   هی گر ،ینکن لعنت هیگر گمی :» د  مکردی م شتریو معترضش را ب
 لعنت به من!«  

که   کردیو منگ حسام را نگاه م  جی گ د؛یو سمت حسام چرخ د یبا ترس از جا پر دخترک
  اشیشانیعرق بر پ ی هاو سرخ بود. دانه  یاش عصب و چهره   دهیخون به صورتش دو 

:» زدی م ادی فر یبلند و عصب ی. با همان صدازدی زده و دل م رونیگردنش ب نشسته و رگ 
مکافات   همهن ی . ایخوا یاالن برو هر جا که م  نی هم ت؛ی باشه، باشه... برو دنبال زندگ

 برو... برو...«  ی خواینم ؛یزار بزن یجورن یکه تو آخرش ا  دمینکش

هوا گرفت. با التماس   انیحسام را م ی هاتکان داد و دست  نیسرش را به طرف هانین 
. حسام آروم  ستمیحسام؛ غلط کردم. به خدا از تو ناراحت ن دیببخش د،یگفت:» ببخش

 باش.«  
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  رد؛یرا دور تنش حصار کرد تا آرام بگ فشیظر یهاحسام گذاشت و دست  یبازو  یرو سر
  یها دارش و آن نفس. تن داغ و تب کردی را حس م تی کوبش قلب حسام از فرط عصبان

پلک   صالیو کالفه است. حسام با است یکه تا چه حد عصب دادی پرشتاب نشان م تند و
و لب از لب   دیاش چکگونه  یاز اشک رو   یدرشت یبر هم گذاشت و فشرد؛ دانه 

و آسمون داره واسم   نینکن. از زم یجورن یباهام ا  گهیبرداشت:» حالم بده دختر، تو د 
 نمک به زخمم نپاش«  گهیتو د  بارهی م

 حسام، باشه... تو فقط آروم باش.  ببخش -

 زد.   یبه صندل هیتک   حالی آغوشش جدا شد و حسام ب از 

 !  ؟یبرم... چجور ی! چجورهانین شهی ... باورم نمشهینامزد گهیدو شب د -

سکوت حاکم شد    یا! لحظه طرفهک ی  یعشق کرد،ی با بند بند وجودش او را درک م هانین
 حسام!«  شهی م  رید  شگاهیآهسته گفت:» آزما  هانیو ن

استارت زد و   د؛یکش شیموها   یداد و پنجه ال رونیو با صدا ب نینفسش را سنگ حسام
اخم   فشرد؛یو م  گذاشتی دلش م ی دست رو گاهی گاه و ب یرانندگ نیحرکت کرد. ح

 .  دیگزی و لب م  نشستی م شی ابروها   نیب یفیظر

 کنه؟ ی دلت درد م -

 . کردیو نگران نگاهش م   د یا پرسر نیا  هانین

ام درد  معده  یحساب یفشار عصب ن ینخوردم؛ االنم با ا یچیصبح اشتها نداشتم ه -
 گرفته.

 نرفت«  ن ی و گفت:» آره، منم از گلوم پا  دیلب ورچ هانین

 .می صبحونه بخور   مینشه؛ بعد بر ر ید میبد  ش یآزما میاول بر  -

به ساختمان انداخت و   ینگاه هانیمتوقف شد؛ ن  شگاهیآزما  ی جلو نی بعد ماش یالحظه 
 رن؟« یگی :» خون مدیپرس
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را باال   شی ابرو  یتا   هانین ؟«ی ترسی لب حسام نشست و گفت:» م یگوشه  یکج لبخند
 متوجه اضطرابش بود. یداشت ترسش را پنهان کند اما حسام به خوب یانداخت و سع

 ! دمیپرس یجورن یهم  ترسم؛ینه که نم -

 .رن یگی آره، خون م -

شدند و چند   شگاهیآب دهانش را قورت داد و پشت سر حسام راه افتاد. وارد آزما  هانین
  هانیرنگ سالن به انتظار نشسته بودند. صورت ن یآب یها ی صندل  یهم رو  گریزوج د
.  دادی او را آزار م شانیهاپچو پچ   هیبق نیسنگ  ی هاکبود شده بود؛ نگاه  یو کم یزخم
بعد   یا باشد را انتخاب کرد و نشست؛ لحظه  دید  رضخلوت که کمتر در مع یاگوشه

گرفته   یرا به باز  اشی حسام هم برگشت و کنارش نشست. دخترک با استرس َپر روسر
و هر دو از جا بلند  دی . نوبتشان فرا رسزدی م یلبخند محو   انهیموذ   یبود و حسام گاه

که   دینکش ی. طولردپشت در تعلل ک یاحظه زودتر وارد اتاق شد و حسام ل هانیشدند؛ ن
حسام سمتش    دنیآمد و با د  رون یمتعجب از اتاق ب  ،یکوچک یکیبا ظرف پالست  هانین

به   نکهیو آهسته گفت:» ا دهیباال پر ینشنود با ابروها  یداشت کس یکه سع  یرفت. طور
واسه ازدواج اومدم چپ چپ نگام کرد. چکارش کنم    نیمن ظرف داده! گفتم اشتباه کرد 

 و؟« ن یا

ها را جلب کرد؛ لب فشرد و  اش نگاه بلند و مردانه یخنده و تک خنده  ریزد ز  یپق حسام
 کنترل شده گفت:» برو رَگ ت رو بزن توشو ُپر کن«   یابا خنده 

 ما رو؟«  ی:» گرفتدیتوپ ظ یکرد و با غ زیچشم ر  هانین

 !« رمتیگی م گهی ساعت د  هیهنوز نه، تا  -

 . دیحسام کوب  یمشتش را آهسته به بازو  هانین

 دو؟  ای  کی ! حاال مزهیدرد... لوس ب یا -
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اش را باال گرفت و وارد  و صورتش سرخ شده بود؛ انگشت اشاره  دیخندی م زی ر زیر  حسام
را باال زده   شرتیسو   نیآمدند؛ حسام آست رونیها ببعد هر دو از اتاق  یااتاق شد. لحظه 
 .فشردی رگش را م یبود و با پنبه رو

 عه از تو خون گرفتن؟!   -

 آره   -

ذوق گفت:» تو برو صبحونه  با هانیکنار سالن انداخت که ن یرا داخل سطل زباله پنبه
 بخور من برم طبقه باال« 

 !« ؟ی:» طبقه باال واسه چدی گنگ پرس یف یبا اخم ظر حسام

هم   یدی کتاب و س شه؛یباال کالس برگزار م  دی حاضر بشه بر   شیگفتن تا جواب آزما -
 بهمون!«  دنی م

 ئه؟!« برو بچه تو رو چه به کالس؟! مگه واسه تو ایگفت:» ب ین یری با تشر ش حسام

 !« هیچجور  نمیذوق دارم بب ه،ی:» خودشون گفتن خب! مگه چدیلب ورچ هانین

 اصال؟«  هیکالساش واسه چ یدونی :» مدیپرس  تی و با جد ستادی مقابلش ا  حسام

 ! گهیبرم د  خوامیم  دونمی چون نم -

 .دیاش را بلع و خنده  دیلرز   یحسام کم یده ی درهم کش یابروها 

 ؟ یبر یخوای ! بازم میاز باردار  یریو جلوگ  ییکالس آموزش زناشو -

  نیاز خجالت سرخ و تنش داغ شد؛ لب به دندان گرفت و نگاهش را به زم  هانین صورت
  نیرفت و حسام با لبخند سرش را به طرف شگاهی آزما یسمت در خروج حرفیدوخت. ب

را روشن   نیو ماش  نشستی م  که پشت فرمان ینیتکان داد، دنبالش به راه افتاد.  ح
 : دیپرس کردی م

 حاال؟   میکجا بر  -
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 دونم« یشانه باال انداخت:» نم هانین

 خوبه؟   یگرکیج -

 اوهوم  -

 زد.  یینمالبخند دندان   حسام

 مشکل دارن. گری! دخترا معموال با جیا ه یپا ادی خوشم م -

نخوردنم   گریکه ج اسگه ید  یدخترا  هیشب میزندگ یزد و گفت:» من کجا  یتلخند  هانین
 باشه؟«  

 نیماش  یتلخ در فضا یو زهر کالمش، کامش را تلخ کرد. سکوت دی حسام خشک لبخند
  زیم  یبود و به جا یسنت یداخل ونیمتوقف شد. دکوراس یحاکم شد؛ مقابل مغازه جگرک

به شکل   ییهاقاب  هاوار ی د یکوچک استفاده شده بود. رو  یها از تخت  یو صندل
نان سنگک و جگر   یا. حسام لقمه نگارنگر ی هاشه یبود با ش یو چوب یمی قد ی هاپنجره 

 درست کرد و سمتش گرفت.  هانین یبرا 

 ؟ یهست ی مراسم نامزد یا ی باهام م -

 شناسم« ی رو نم یچکار؟ کس  امی لقمه را گرفت و گفت:» ب هانین

 ا« یجواب داد:» به خاطر من ب میمال یسر کج کرد و با لحن  حسام

 :» به خاطر تو؟« دیاش را قورت داد و ابرو باال انداخت؛ گنگ پرسلقمه  هانین

 ... اتی زبون دراز  ات،یباز خنگ غات،یجغی... با جیکنی حواسمو پرت م یتو که باهام -

 . امی حاال اصال نم  گهیزبون درازم خودت! د یغویجغی اوهوک؛ خنگ  ج -

.  ایباهام ب گمی م  یجد یخودم؛ ول نایا  یگفت:» باشه، همه انهیدلجو   و د ینرم خند حسام
  نیا  ،ینامزد نی. اکنهی بودنت چقدر حواسمو پرت م دمیتازه فهم یکه خونه نبود شبید

 واسم سخته!«  یلیخ ییتنها  ،یمهمون
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بعد را در دهانش گذاشت و به نگاه پر خواهش حسام چشم  یلقمه  یبا تأن هانین
بودن در آن جمع،   ،یپر مهر حسام به هست یها نگاه  دنید ،یهست دنیدوخته بود؛ د

  ی های نبود اما توان نه گفتن نداشت. در مقابل تمام خوب ندیخوشا شیبرا  کدام چیه
لب   ر یم زد و ز . پلک بر هرفتیپذی م دیبود و با  چیکوچک ه یخواسته  ن یحسام ا

 .« امیگفت:» باشه، م

زنگ  لشیزد و خواست لقمه در دهانش بگذارد که موبا  تی از سر رضا ی لبخند  حسام
نشاند. بعد از مکث   شی ابروها نیب ی اخم کمرنگ ، یگوش یصفحه   یرو یخورد؛ اسم هست

 ؟« یجواب داد: »الو، جانم هست یکوتاه

هم فشرد.   یها را رو مشت شد و دندان  اریاختی ب هانین یهاجانم گفتنش، دست  با
خوندم...مبارک   امتویگفت:» آره، پ یاما حسام بعد از احوالپرس دیشنیرا نم  یهست یصدا 

 «یباشه، خوشبخت بش 

-  ... 

 ام« یم  هانیبا ن ت ی مراسم نامزد یفقط برا  ام؛یب تونمیام نمنه، نه شرمنده  -

آن   یا به حسام دوخته بود. هستنگاهش ر یو با کنجکاو دیجوی آهسته لقمه م هانین
 یکنی اما فکر نم آی ! ناراحت نش؟ی اریرو چرا ب هانیطرف خط با اعتراض گفت: »حسام! ن 

 ؟« یدی بها م ی ادیبهش ز  یدار

فاصله گرفت و   زیاز م  یبلند شد؛ چند قدم زی انداخت و از پشت م  هانیبه ن ینگاه حسام
  یتو که دختر مهربون ؟ی دار هانیبا ن یتو چه مشکل یآهسته جواب داد: »هست ییبا صدا

 ؟« یکنی خوب تا نم  هانیچرا با ن ،یبود

به خاطر پول راه افتاده دنبالت؛ چون شک ندارم واست تور پهن  کنمی چون حس م -
 الف بچه سرت کاله بذاره.   هی خوامی کرده. نم



 انده خواهر خو 

145 
 

چکار   تونهی الف بچه م هی ن ی الف بچه؛ ا هی یگی زد و گفت: »خودت م یپوزخند حسام
  هانینباش، ن یزیام. تو نگران چکنه آخه؟ تازه اونه که به من اعتماد کرده و اومده خونه 

 ست« ین یگی که م یطورن یا

! پس واسه مراسم  یلب به طعنه باز کرد: »باشه، از من گفتن بود... خوددان  یهست
 نمت« یبی م

برگشت.   زیداد و سمت م  رونیگفت و تماس را قطع کرد؛ نفسش را ب ی اباشه حسام
حسام    ؟«ی رفت یکه پا شد گفتی م یرا باال انداخت و گفت:» چ شی ابرو  یتا  هانین

 کرد« ی مراسم صحبت م  ینبود، برا  یخاص ز یکند جواب داد:» چ ینگاه نکهیبدون ا

خودت؛ پشت سر من  نازک کرد:» خر  یزد و پشت چشم یرا به صندل اشه یتک هانین
 حرف زد!« 

! چه طرز حرف  هانیزد: » عه ن ینیر یتشر ش د،یلرز ی م  یکه کم یدر هم ی با ابروها حسام
 واسه من نداشته باش«   یزبون دار یزدنه؟ نگفتم واسه هر ک

به من   یو گُل یو مهراد و ُقل یو مهست  یجا هستبعد اون  یمهمون امی من ب  یباشه؛ ول -
شدن بعد   کسانی! جوابشونو دادم با خاک  آنمیشی بندازن، طعنه بزنن ساکت نم کهیت

 ! یاعتراض نکن

 کرد جوابشو بده«  تی اذ ی جا هر کاون  ا،یو گفت:» باشه، تو فقط ب د ینرم خند حسام

 *** 

به عروس و دامادها نداشت.  یشباهت چیبودند؛ ظاهرشان ه ستادهی محضر ا  یجلو
  ی. از حلقهشیآرا  یاها بدون ذره لباس   نیتربا ساده  نها یاسپرت و ن  پیحسام با ت

 ینیسنگ  هانین یدر گلو ینبود؛ بغض یهم خبر ینیری ش یو جعبه  دیازدواج، چادر سف
  یدر تقال بود تا آشوب دلش را پنهان کند. تاکس ا و راه نفسش را بند آورده بود ام  کردی م

به حسام   یقدم هان،یشدند. ن ادهی پ ایمتوقف شد و اصالن و لع ابان یزرد رنگ کنار خ
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باهات   یکار  گهیشد و دستش را گرفت؛ حسام  اروم  لب زد:» نترس دختر؛ د  کی نزد
 !« ستیاما دست خودم ن دونمی مرتعش جواب داد:» م یینداره« با صدا 

  یاحوالپرس گریکد یبا  یرا فشرد. به سرد هانیدست ن ،یدلگرم یو برا  دیکش یپوف حسام
 !« گهی داخل د میکردند که اصالن گفت:» خب بر 

نزد   ی. صبر کن تو راهه« اصالن حرفادیب دیبا لمی وکجواب داد:»   یآلود و جداخم  حسام
خوشحال   کسچیه دند؛ی بعد حامد و برادرش از راه رس یا. لحظه ستادی ا  واری و کنار د
  شتریمراسم ب نی که مهمان مجلس عقد باشد نبود، ا یکس هیکس ظاهرش شب چینبود، ه

 بود تا مراسم ازدواج!   هیشب یرکا یبه جلسه و عقد قراردادها 

اگر   شدیکه در محضر بود با خودش فکر کرد؛ چه م  یبه سفره عقد  ره ی با تحسر خ هانین
  یرو د یمادرش چادر سف گر،ید  یاگر مثل دخترها  شدی مراسم با عشق بود؟ چه م  نیا

! اگر همسرش بعد از خوانده شدن  کردی دعا م شی خوشبخت یو برا  انداختی سرش م
حسام به خودش    ی! با طعنهانداختیم  شاز جنس عشق را دست یاعقد، حلقه  یخطبه

 گفت.   جانی ب یاآمد و در جواب عاقد بله

  چیکه ه ی کنار دختر جا،ن یعقد محضر بود؛ ا یمحو، نگاهش به سفره   یبا تلخند حسام
لحظات را    نیا  شی ایچقدر در رؤ کرد؟ی و ترحم به او نداشت چکار م  یجز دلسوز  یحس

اش با اسم  شناسنامه  دیسف یصفحه  خواستی تصور کرده بود؛ چقدر دلش م یکنار هست
شده   مهمان ناخوانده  ینشسته بود که به تازگ یدختر دادفر پر شود اما حاال کنار  یهست

و  ی بود حام نیاما تنها قرار بر ا  شدی اش مبود. اسمش به عنوان همسر وارد شناسنامه 
 یرا مثل امانت هانیکرده بود و حاال ن تری حسش را قو  ت یمحرم  نیپناهش باشد؛ ا

عقد، حسام چک را به    احل. با تمام شدن مرسپردی به پدرش م دیکه با دیدی بها مگران 
و رو به مادرش   دی اش چکگونه یرو  یتلخ، قطره اشک یا با تک خنده  هانین داد. ناصال 

 !« میلب زد:» هه... فروخت

که سمت در  ینیو ح دیچیحسام پ یدور بازو  هان،یخواست دهان باز کند که دست ن ایلع
 حسام«   میبر م،یگفت:» بر  داشتی قدم برم
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رفتند. اشک   رونیدار بود؛ همراه حسام از دفتر محضر بمرتعش و بغض  شیصدا 
 نی تند و بلند از پله پا یها کرده بود و نگاهش تار بود. با قدم  س یصورتش را خ

 .دیرا گرفت و رو به عقب کش شی خورد که حسام بازو یپله را سکندر نیآخر رفت،ی م

 مراقب باش!   هان،ین -

و با تأثر سرش را در    انهی. حسام دلجو زدیها پوشاند و هق مصورتش را با دست   ستاد؛ی ا
  یسرش گفت:» چرا به روزا  یرو  میمال  یها قلبش گذاشت؛ با نوازش  ی و رو د یآغوش کش

رو   یادغدغهی آروم و ب یکنارش زندگ م،یکنی م دای پدرت رو پ نکهیبه ا ؟یکنی خوب فکر نم
. یکنیم   شرفتیو پ یخونی هات درس مهمسن و سال  یه یقو مثل ب یکنی تجربه م

 گذشته رو با تمام خاطرات تلخش فراموش کن.« 

 ی در کاسه  یآب ی به دو گو رهی دارش خنم ی هااز آغوشش فاصله گرفت و با چشم هانین
 دادیاش را به دخترک م که وعده  یروز  دانستیحسام بود. حسام چه م یها چشم
  رونیاو ب یکه قرار باشد از زندگ یحکم مرگ دارد روز   شی ابر  ست؛ی ن یروز خوب شی برا

شدند و    نیرفتند. سوار ماش رونیمحضر ب مان سمت در رفت و از ساخت  حرفیبرود. ب
!  ال؟یع می بخور یزی د میگفت:» بر یبا لحن شوخ  کردی را روشن م نیکه ماش  ینیحسام ح

 !«  آی زنم شد  یالک  یالک

 .دیاما هنوز بغض داشت و لبش را گز  هانین

 .خوادی ام، دلم فقط خواب مخسته  یلیخونه... خ مینه، بر -

زده و   یبه صندل هیدادن نفسش حرکت کرد. دخترک تک رونی و با ب دی حسام خشک لبخند
 بود. ابانیبه خ رهیخ

 دنبال بابام؟  میگرد ی م یک -

 ؟ ی چطور؟ از من خسته شد -

 زد. یلبخند کج هانین
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 خسته شدم. یلیآره، خ -

 .میری م ادی ن شیپ یاگر مشکل  یهست یاومده؛ اما بعد از نامزد  شی پ یکار هیهرروز   -

گذاشت و   یلباس عوض کند، بالش آنکهیسمت اتاقش رفت. ب هانین دندیخانه که رس به
تن،   ی. کوفتگامدین شی هااما هرچقدر پلک فشرد و تالش کرد خواب به چشم دیدراز کش
دخترک نبود که   یدل  شکسته   فی حر چکدامیشب گذشته ه یخوابیها و ب پلک  یخستگ

 . ربودی خواب را از او م

کرده بود. تمام   طاقتی حاکم بر خانه، حسام را کالفه و ب  نیگذشت؛ سکوت  سنگ یساعت
از جا برخاست   تابی که قرار بود برود. ب یفکر کرد و مراسم نامزد  یهستساعات را به   نیا

 به در زد. یا رفت؛ تقه  هانیسمت اتاق ن  هودهیب الیهمه فکر و خ فرار از هجوم آن  یو برا

 ؟ یداریب هانی... نهانین -

 بلند شد.  اشحوصله ی و ب  فیضع یصدا 

 ؟ ی دار کاریها...ن، چ-

  رون،یب می بر  ایب گمی در را باز کند گفت:» م آنکهیداد و ب  هیرا به چهارچوب در تک سرش
 خونه رو ندارم«  یحوصله 

 !؟ یچکار به من دار رون،یخب تو برو ب -

واست لباس    میمکث لب باز کرد:» بر یالبش را به دندان گرفت و بعد از لحظه   یگوشه
 !«شهی وقت نم گهیبرم مطب د  دی ا. از فردا بیبخرم، واسه مراسم نامزد  یمجلس

در   دهیژول ی پف کرده و موها ییهابا چشم  هانیکه در اتاق باز شد؛ ن دی نکش یطول
 چهارچوب در ظاهر شد. 

ما   الیخی و ب ایباشن. ب ینرفتم که همه آدم حساب ایمهمون ن یمن تا حاال از ا گمی م -
 شو؛ خودت برو حسام.
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 خرم،ی که واست م نایلباس و ا  ؟یچکار کن خوادی و گفت:» مگه م  دیکش یپوف حسام
 یتا حاال مهمون  یگی که م یبکن خوادینم ی کار خاص ینیشی گوشه م هیجا هم اون 
 .« ینرفت

هردومون عوض  یبازار، حال و هوا  میبر اینداد و حسام ادامه داد:» ب یجواب هانین
 ا« یآماده بشم تو هم ب رمی . من مشهی م

 *** 

باال پراند و   ییوارد پاساژ شدند؛ حسام ابرو   گری کدی بعد هر دو، دوشادوش  یساعت
 م؟« یگفت:» خب... حاال از کجا شروع کن

بعد   میلباس بخر دیفکر کنم اول با  یول دونم،یشانه باال انداخت و لب باز کرد:» نم هانین
 کفش!« 

سرد بود.   ی دخترک را گرفت؛ سرانگشتانش کم فی دستش را جلو برد و دست ظر حسام
بود.  نی تریپشت و  یمجلس کی بلند و ش ی هالباس رفتند و انواع لباس   کی سمت بوت

چه  یعن ی دم؛یمدل لباسارو نپوش  نیا  چوقتی آهسته با خودش زمزمه کرد:» ه هانین
 شم؟« ی م یشکل

 یچی چرا ه  هانیها بودند که حسام معترضانه گفت:» نلباس  ی دو محو تماشا  هر
 بخرم خب نظر بده!«  خوامی مثال واسه تو م  ؟یگینم

 شدم!    جی!؟ االن فقط گدمی نپوش دمینخر ییهالباس  جورن یتو عمرم ا  یبگم وقت یچ -

داشت   ی دوز سنگ   یقسمت  یبود و رو  یآن بند یکه قسمت باالتنه  یبلند  یاسی  لباس
  ییبا یهمرنگ و ز  ری و حر شدی آزاد م یتوجه حسام را جلب کرد. دامن لباس از کمر کم

 دامن بود.  یرو

 مناسبه!  یلیقشنگه به نظرم؛ بخصوص رنگش خ یلیخ ن یا -
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فقط   ست؛ین دهیاش پوشباال تنه یانداخت و لب کج کرد:» آره قشنگه، ول ینگاه هانین
  نویا  یبازوهام کبوده چجور ستیسالم تو تنم ن  یجا  هیداره! من  کی دو تا بند بار 

 ؟ بپوشم

گفت:» بذار از فروشنده   یتصنع یحسام افتاد و متأثر شد؛ با لبخند   یابروها  نیب یاخم
 داشته باشه!«  دیبا  یزیچ یکوتاه، شنل کُت  هیبپرسم، حتما 

  ای لباس کت  نی خانوم، ا خوامی باال برد و با اشاره به لباس گفت:» عذر م یرا کم شیصدا 
 شنل داره؟« 

جواب داد:»  ییبود چند قدم جلو آمد و با خوشرو  یاکه دختر جوان و آراسته  فروشنده
 خدمتتون«  ارمیبله کت داره، االن م 

 گمیحاال م   ن،یاز ا نمیگفت:» ا هانیرو به ن یی نماتشکر کرد و با لبخند دندان  حسام
 ؟« یدوسش دار نیبرو بپوش بب ارهی واست ب

  یقیداد و دخترک وارد پرو شد. لبخند عم هانین  لی بعد فروشنده، لباس را تحو یالحظه 
را از تن   ش ی هازود لباس  یلیلباس ذوق داشت؛ خ  دنیپوش یبود و برا شی هالب   یرو

لبخندش را خشک کرد و غصه  های ها و کبود زخم  یاما جا  د،یرا پوش راهنی درآورد و پ
  یهاانهش یلباس مدام از رو   یها نک یبود و بند ز پشت کمرش با پ ی قلبش را فشرد. ز 

اش  شد؟ اندازه  یچ هانی به در خورد و حسام گفت:» ن یا. تقه خوردی ُسر م فشینح
 خوبه؟« 

  هیبسته بشه تو تنم چجور  دونمی باز مونده، نم پشیابرو کج کرد و جواب داد:» ز   دخترک
 لباس؟! ظاهرش که خوبه!« 

 خب در رو باز کن واست ببندمش!  -

مونده! الزم نکرده بگو همون دختره   نمیجواب داد:» هم یبه کمر زد و با دهن کج دست
 !« ادیب

 !نمی. بازکن ببادی بگم اون ب جامن یزشته من ا گه؛یلوس نشو د  هانیعه ن -
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سرک   رون یکه خودش را پشت در پنهان کرده بود به ب  یدر را باز کرد و در حال هانین
و فروشنده را صدا بزند که حسام فورأ در را باز کرد و  را باال ببرد  شی. خواست صدا دیکش

  یخودش گرفت و بندها یجلو  یرا ضربدر شی هاو دست  دیکش ین یه هانیجلو رفت. ن
 . شتنگه دا شیهاشانه  ی لباس را رو

 پررو!  ،یتیتربیب یلیخ -

 گفت:» برگرد جوجه، حرف نزن.«  یابا تک خنده  حسام

  یتنش شوکه شد! دهانش خشک شد و به سخت  دنیناچار برگشت و حسام با د  هانین
و   یُمردگ باال رفت و با سرانگشتان خون  اریاخت ی آب دهانش را قورت داد. دستش ب

را لمس کرد؛ تن دخترک از برخورد سرانگشتان داغ حسام به  شی پشت بازو  یکبود
  دهیکه به زحمت شن ییاصد  با قلبش تند شد. حسام   یهاو تپش  دی پوست تنش لرز 

 کتک زدنت؟«  دیمال اون شبه که برزو و وح  نای... اهانیلب زد:» ن شدی م

  الیخیب یل یبلند شد:» د  بکش باال اون المصبو، خداوک هانیآلود نمرتعش و بغض   یصدا 
 !« آشمی م یلباس و اون مجلس کوفت  نیا

و نفس   دی را باال کش پیز  یظی تنش متأثر شده بود با اخم غل  یهازخم دنیکه از د حسام
کار   نیا  وونی... آدم با حیعوض یلب گفت:» آشغاال  ری داد؛ همزمان ز  رونیرا ب نشیسنگ
 را آزاد کرد. شیو بعد صدا  کنه«ی رو نم

 ؟ یاس؟ دوسش دار، اندازه خوبه -

  ی. نگاهدی پا چرخ یپاشنه  یطور پشت به حسام، کتش را تن کرد و بعد رو همان  هانین
 گا« ین ادیکش م نیانداخت و گفت:» باال تنه که خوبه؛ اما دامنش رو زم  نهیبه آ

لب حسام نشاند و لب باز کرد:» چون کفش اسپرت    یلبخند رو  ش، یهاحرف   یسادگ
 .«شهی دامنش هم اندازه م بلند بخرم. اونوقتواست کفش پاشنه  دیبا ؛یدار

 ازش.   ادیباحاله لباسش، خوشم م یلیپس حله! خ -
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رو باز کنم. زود عوض   پیزد و گفت:» پس برگرد واست ز  یا تمندانهیلبخند رضا   حسام
 م« یدار  دیخر  یکه هنوز کل ایکن ب

داشت لبخندش   یو سع شدی هم فشرده م  یرو یمدام از شوق و خوشحال   هانین یهالب 
. با زدی برق م ادیاز ذوق ز  شی ها را در دست گرفته بود و چشم  دیخر ی را جمع کند؛ بسته 

 بخرم؟ اصال به پاشنه بلند عادت ندارم.«  ی:» حاال کفش چه رنگد یمشتاق پرس یلحن

 . بردی لذت م هانین ی خوشحال دنیحسام بود و از د یها لب یرو  یمیمال لبخند

 .یکنی عادت م یکم راه بر  هی؛ توو خونه بپوش  بشه قشنگ دیبه نظرم سف -

  ی هابه کفش  رهیزده ختنها ذوق هانیباز هم ن ستادند؛ی ا  یفروشکفش  ن یتریو  پشت
بتواتد انتخاب کند و بخرد.   یروز  کردی فکر نم  چوقت یکه ه ییهارنگارنگ بود. کفش 

 واست انتخاب کنم؟ «   دیگفت:» بازم من با دیحسام که سکوتش را د

 اوهوم. -

 تکان داد.  نیسرش را به طرف آسته

 تره. دارها بهتر باشه، راه رفتن هم باهاش راحت خب به نظرم اون لژ  -

 داره؟«  زی ر یاش را باال گرفت و گفت:» اون که گاُل انگشت اشاره  دخترک

 .ادی ساق م  یداره و بنداش تا روکه روش بندنه... اون  -

 و سر کج کرد.  دیچیحسام پ  یدور بازو  دستش

 خفنه!  یلیآره، خ یوا  -

 یکنیچرا حرف زرنت رو درست نم هانیو لب به اعتراض باز کرد:» ن د یخند زیر  حسام
 نه! حداقل بگو خوشگله«  نایدختر؟ خفن و باحال و ا
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به  نه یآ یجلو  دیها را که پوشها را آورد، دخترک کفش فروشنده کفش مغازه شدند و   وارد 
حسام؛   نمیبی انداخت و با تحسر رو به حسام گفت:» انگار دارم خواب م ینگاه شیپاها 

 .«کنمی غش م یکفشا؛ از خوش نیمن اون لباس رو بپوشم با ا 

ندارم!   شی قلمم لوازم آرا  هیحسام؛ من که   ینگران گفت:» راستابرو کج کرد و دل  کدفعهی
 کنم!«  شی آرا  ستمیتازه داشته باشم هم که بلد ن

انداخت و نرم نرمک لبخند رو لبش نشست:»    ینگاه نانهیزبیت یبا اخم کمرنگ  حسام
  شی! حاال آرا؟یکنی نم شیآرا یچیدقت نکردم که تو ه چوقتی! چرا من هیگی راست م

 !« یدار  لیبیاصال س یچیه

حسام مشت زد و    یآهسته به بازو د؛یت و با خجالت لب گزرنگ گرف  شی هاگونه
کرک داره   خوردهیندارم،   لی بیس  چمیگفت:» ه دهیورچ  یها. با لب دینگاهش را دزد

 !« نیهم

  گرفتی اگر وسط بازار نبودند حتما دخترک را در آغوش م د؛یو مردانه خند  نیری ش حسام
  یزیخنده گفت:» باشه بابا... من که چ انی. مفشردی دو انگشت م انی اش را مو گونه 

. حاال هم شگاهیآرا  فرستمتی رو نخور م شتی آرا  یغصه ؛یهم خوشگل یلینگفتم؛ خ
 کنم.« بدرآر تا حسا ید یکفشارو اگر پسند 

راه رفتند که  یرفتند. چند قدم رونی و از مغازه ب دند یرا خر درنگیو کفش ست سف فیک
آورد. کارت  رونیپولش را ب فیبرد و ک فرو بیدستش را داخل ج ستاد؛ی حسام ا

 گرفت.  هانیرا مقابل ن  اشیبانک

 . یدونی بخر؛ رمزش هم که م یالزم دار یبرو هرچ -

  دیدزدی که با شرم نگاهش را م ینیبود. ح ریلباس ز   یرد نگاهش را گرفت؛ مغازه  هانین
را در  د یخر  یها بود و پاکت  ستادهی ا  یکارت را گرفت و سمت مغازه رفت. حسام کنار

چه  داد؛ی سوق م  یتنها شدن، تمام فکر و ذهنش را سمت هست یادست داشت. لحظه
در فکر بود   قینامعلوم عم یا به نقطه  رهی. خباشد دیهم مشغول خر  ی هست دیبسا که شا 
 .دیبه گوشش رس هانین یکه صدا 
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 تموم شد؛ ممنون.  دامیخر -

لبخند زد و کارت را   کرد؛ی را مقابلش گرفته بود و متبسم و قدرشناسانه نگاهش م کارت
 گرفت. 

 ؟ ی الزم ندار یزیچ  گهیشام؟ د مینداشت، حاال بر یقابل -

 را فشرد و به چپ و راست حرکت داد. ش ی هارا باال داد و لب  شی ابروها هانین

 بگم؟  یزی چ هیاو...م،  -

 ! بگو -

  یدو ُلپ نمیاونم وسط سالن چهارزانو بش خوادیم   تزای دلم پ ارن؛یب تزایخونه بگو پ میبر -
 گرفتن ندارم!  کی بخورم؛ حوصله با کالس خوردن و لقمه کوچ

سرش   داد،ی م  رونیکه نفسش را با صدا ب ینینگاهش کرد و ح حرفی ب یالحظه   حسام
 .« میتکان داد:» باشه، بر  نیرا به طرف

 *** 

بود را وسط اتاق کنار هم گذاشت و با حظ   دهیکفش و هر چه که خر ف،یک لباس،
 با ذوق لب  هانیو ن زدی و کفش برق م  فیلباس و سگک ک ی هایدوز نگاهشان کرد؛ سنگ 

و    ستادی رفت؛ پشت در اتاق حسام ا رونی. از جا بلند شد و از اتاق بگرفتی به دندان م
داخل   ایحسام بلند شد:» ب  یبه در زد که صدا یاهداد. تق  رونی اش را بنفس حبس شده 

 هان« ین

را   شی هاتخت نشسته بود و دست  یدر را باز کرد و وارد اتاق شد؛ حسام لبه  اطیاحت با
 در دو طرف ستون تنش کرده بود.

 ؟ ی داشت یکار -
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  یو با صدا دیسائی را به هم م شی هاناخن  ستاد؛ی جلو رفت و مقابلش ا دیبا ترد  هانین
  یلی! تو خید یواسم خر نارویازت ممنونم که... که ا یلیگفت:» او...م، راستش... خ یفیضع
 حسام!«  یخوب

آن خم   ک ی دادن داشته باشد، دخترک در  حسام فرصت جواب نکهی و قبل از ا  بالفاصله
بلند و پرشتاب از در  یهاعقب گرد کرد و با قدم  عی سر  یلی. خدیاش را بوسشد و گونه

را باال   شی خنده صدا انیشد و قهقهه زد، م دهیرفت. نگاه حسام پشت سرش کش رونیب
 ؟« یکنی چرا فرار م ترجوابت رو بدم دخ سای برد:» خب وا

بوسه پوستش را قلقلک   یتنش داغ شده بود و جا د؛یتخت دراز کش ی تکان داد و رو  سر
 !« هانیو نفسش را آزاد کرد:» از دست تو ن  دیاش دست کشگونه  ی. رودادی م

را لمس کرد. عکس را   یبالش برد که عکس هست ر یو دستش را ز  دیپهلو دراز کش به
  نیا  گهیزن مردم؛ د یشد گهید  گفت:» یانداخت؛ با زهرخند یو نگاه   دیکش رونیب

عکس را   یها باشه!« پلک فشرد و عکس را پاره کرد؛ تکه پاره  دیبالش من نبا ر یعکس ز 
 .دیچرخ  گرید یو به پهلو  ختیوسط اتاق ر 

 *** 

  یگذشته بود. کش و قوس قهیدق  یچشم باز کرد؛ ساعت هفت و س یآالرم گوش یصدا با
و   هانیاز ن یرفت؛ خبر رونینه سالنه از اتاق ببه تنش داد و با رخوت از جا برخاست. سال

  هانی... نهانیبه در زد:» ن ی ااش نبود. پشت در اتاقش رفت و تقه آماده  یصبحانه   زیم
 ؟« یداریب

 .« دارمی:» آره، بدیشن یفیضع یصدا 

در خودش جمع شده بود   وارنیدخترک جن د؛یدر را باز کرد و داخل اتاق سرک کش آهسته
من امروز   شهی به حسام انداخت و لب زد:» م یبود. نگاه دهیچانه باال کش  ریو پتو را تا ز 

 مطب؟«  امین

 اش را لمس کرد. رفت؛ با سرانگشتان گونه کشیو نزد دیابرو در هم کش  حسام
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 ! ؟یچته؟ تب که ندار هان؟ین یخوب -

 . امیمطب ن شهی خوبم؛ فقط م -

درد   تی شده؟ چته؟ جا  یمطب؛ اما چ ایلب باز کرد:» آره ن یند و با نگرانسر جنبا  حسام
 کنه؟« ی م

 .« شمیخوب م ست؛ین یزیآلود جواب داد:» چو خواب  حالی ب هانین

اصال زنگ بزنم  ای دکتر؟  میبر  یخوا ی اما خاطرش جمع نبود و باز مصرانه گفت:» م  حسام
 هان؟«  ادیحامد ب

  شم؛یاستراحت کنم خوب م گم ی نه حسام؛ م یجواب داد:» وا  یبا کالفگ هانیاما ن بارن یا
 !« گهی برو د

 لبش نشست.   یمکث کرد و بعد نرم نرمک لبخند رو   یاندک  حسام

 کنه؟ی ! دلت درد مدمیآهان، فهم -

  یگفت:» ا ظی و با غ دیسرش کش ی پتو را رو  د؛یدخترک سرخ شد و لب گز  ی هاگونه
 نه؟«  ای  یری درد... حسام م

  رم؛یلب گشود:» باشه بابا االن م زدی که خنده در آن موج م ییو با صدا د ینرم خند سامح
 !« یاعصاب نداشت شمیجورن ی بگذرونه تو هم ریخدا بخ

 بلند شد:» حسا...م«  هانیدار نمعترض و کش   یصدا  باز 

  کی ین یپز را روشن کرد؛ داخل سمرغ و تخم  ساز ی رفت؛ چا  رونیاز اتاق ب یشخندین با
را برداشت و پشت   ینینان گذاشت. س یمرغ آبپز و کمچند خرما و تخم نبات،ی چا   وانیل

 مطب؟!«   یری بلند شد:» تو چرا نم هانیمعترض ن یدر رفت؛ آهسته در زد که صدا 

 صبحونه آوردم واست!   -
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که  شدی م ده یط انگشتان دستش دبود و فق  دهیسرش کش  یرا فشرد؛ پتو را رو  رهی دستگ
  زی م یرا رو  ینیطور که سپتو را محکم چنگ زده بود. لبش به خنده کش آمد و همان 

!  شی محکم گرفت  نقدریکه ا  ک شمیسرت نم ی گفت:» نترس، پتو رو از رو گذاشتی م
اما حتما قبلش صبحونه   یالزم داشت راگ  یغذاخور  زی م یرو  ذارمی مسکن واست م

 بگو.«  یخوا یم   یزیاگه چ ؟یالزم ندار یچی. هیبخور

 پتو خفه بود و لب زد:» نه!« ریز  هانین یصدا 

اش را خورد و لباس عوض  زود صبحانه یلیرفت؛ خ رونی گفت و از اتاق ب ی اباشه حسام
  ارن؛ یب دمی را باال برد:» ناهار خودم واست سفارش م شیصدا  رفتی م  رونیکرد. از در که ب

 . خداحافظ.« ریتماس بگ یداشت یکار

.  کردی حس م  نیماش یرا تو  هانین یخال یرفت؛ جا  رونیجواب نماند و از خانه ب منتظر
  یروزها لبخند رو نیکه ا یلیتنها دل   دیمدت کم، به بودنش عادت کرده بود؛ شا نیدر هم
 دخترک تخس و چموش بود.   ن یوجود هم کردی را فراموش م شی هاو غصه آوردی لبش م

 نهیبه آ  ی. نگاهستادی حامد هم پشت سرش ا  نیمطب که متوقف شد، ماش  یجلو
را   نیکه در ماش ینیگذاشت، حامد ح رونیب نیانداخت و کمربندش را باز کرد؛ پا از ماش 

 شادوماد... خانومت...«  ریگفت:» صبح بخ بستی م

 !« ؟ی ! کدوم شادوماد؟! چه خانومسی تشر زد:» ه  ظیفورا دستش را باال برد و با غ حسام

 گم؟« یمگه دروغ م  ؟یچ یعنی:» دی متعجب پرس حامد

گفت:» تو   یترم یجلو رفت و همراه هم سمت مطب رفتند که حسام با لحن مال  یقدم
باج   یکس  گهید  نکهیواسه ا یبود  یهمش صور م؛ یعقد کرد  یطیتحت چه شرا یدیکه د

 .« میجدا بش نهیو قرار بر ا  ستی ن نمونیب یزیمزاحم نشه! وگرنه چ ای نخواد 

 یعنی! خوادی م  نیپوالد یاراده  ؟ی گیم  یو گفت:» نه بابا! جد  دیحامد باال پر یابرو   یتا
 !« دیاخونهفقط هم 
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مرم  من که تمام ع ی اما نه برا خوادی م  نیپوالد ی جواب داد:» آره، اراده  تفاوتی ب حسام
 یدختربچه  هیبرام فقط   هانیشون. نمختلط  یا ی بزرگ شدم و تو مهمون یرو کنار هست

 !« هیمعمول

ن  ادمی لب به طعنه گشود:» پس  حامد  صدات بزنم!«  نیحسام، فرد   یبعد به جاباشه م 

 گفت:» برو بابا... «  یفیبودند و حسام با اخم ظر  دهی پاگرد پله رس به

  یو در  مطبش را باز کرد که حسام به عقب برگشت و گفت:» راست دی خند ینخود  حامد
 حامد...«

 و نگاهش کرد.  دیسرک کش رون یکه وارد مطب شده بود؛ به ب حامد

 .  خوامیم   هانی! واسه نزایچ  ن یو ا یسوختگ یجا  ،یواسه رفع کبود   چینسخه بپ هی -

 !« انداخت؛ لب زد:» باشه ینگاه  اب یکرد و با ارت یفیاخم ظر حامد

و مدام به ساعتش نگاه   گذشت ی م یتشکر کرد و از پله باال رفت؛ زمان به کند حسام
را   اشیپزشک  یها دستکش  مار، یظهر بود که طاقتش طاق شد و با رفتن ب ی. حوالکردی م

  یها را انداخت و گوشآورد و با پا پدال سطل زباله را فشار داد؛ دستکش  رونی از دست ب
  هان،ین فی نازک و ظر  یصدا  ،یاپی خانه را گرفت و بعد از چند بوق پ ی را برداشت. شماره 

 لبش نشاند. یلبخند رو 

 بله؟  -

 ؟ یخوب هان،یسالم ن -

 کلمه جواب داد:» آره «  کیآلود در و خواب   حالیب

 ؟ ی دارالزم ن یزیچ -

 نه! -
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  رونیاز تنش ب  یانگار به کل ی شد؛ خستگ ترقیداد و لبخندش عم یرا به صندل  اشهیتک
 رفته بود.

 ! ؟ یندار یبه جز آره و نه، حرف -

 بخوابم مزاحمم نشو!   خوام ی چرا... م -

 واست؟!«  ارنیدرد... زنگ بزنم ناهار ب یو سر تکان داد:» ا   دیخند ینخود

 جواب داد:» آره «  یالیخی با همان ب ش،ی در صدا یری اما بدون تغ هانین

البد بازم    یندار یگفت:» اگه بگم کار یرا خاراند و با لبخند کج اشیشان یسرانگشتان پ با
 نه! پس فعال...« یگی کلمه م  کی

که منتظر بود   ینیگرفت. ح تماس را قطع کرد و بالفاصله شماره  یکوتاه  یخداحافظ با
  بیها را به ترتضرب گرفته بود و انگشت  شیپا  یشتان رو تماس وصل شود، با سرانگ

 . زدی زانو م یرو

 جون؟!  یجونم ُدک -

لب باز کرد:»    یقیبا لبخند عم د؛ یخط به گوشش رس یبود که از آن سو یرضاجگرک یصدا 
 ؟« یسالم رضاجون، خوب 

 دکتر جون، جانم بفرما!   تیبخوب -

به در خورد و حامد وارد اتاق شد؛ سر   یابدهد که تقه یاز لب برداشت تا جواب لب
و دل   گریج  خی چند س هیو در جواب رضا گفت:»   ند؛یجنباند و به حامد اشاره کرد تا بنش

 ام.« بفرست به آدرس خونه یتازه و به قول خودت َمشت یو قلوه 

 قربون. شما جون بخواه!   شهی به چشم... الساعه اطاعت م یا -

 !« یجواب داد:» قربونت ممنون، لطف کرد  یحی با لبخند مل حسام

 سمت حسام گرفت. یا کرد و تماس را قطع کرد که حامد برگه یخداحافظ
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 ! ؟یندار یکار ؛یکه خواست یانسخه  ن یا -

:»  دیپرس ی فیگرفت و با اخم ظرحسام نسخه را  مند؛ه یدلخور بود و لحنش گال  نگاهش
 شده حامد؟!«  یزیچ

 گفت:» نه!«  ظی شد؛ لب فشرد و با غ رهیحامد به او خ زی تند و ت نگاه

 و سمت در رفت. دیپا چرخ یپاشنه  یرو

 شده؟ ی خب حرف بزن پسر؛ چ -

 سمتش برگشت و دستش را مقابل حسام تکان داد. حامد

 نقدریا نکه یامال به خودت مربوطه؛ اما اول اک یکه دار یتو و روابط ی حسام، کارا  نیبب -
 برندار، بعدش منو احمق فرض نکن! یو فداکار  یبامرام پی ریت

 !« نمیحامد، درست بگو بب یگی م  یتکان داد و گنگ لب زد:» چ نیسرش را به طرف  حسام

و فالن... بعد پماد سفارش    میاخونه، ازدواج کدومه؟ هم نگو  یچیه  یگی د  به من م -
  گریدل و ج یزنی اون زخمارو؟ زنگ م یدی تنش؟! از کجا د یواسه رد زخما  ی دیم

 واسش؟!    ید یسفارش م

  یحامد؟ برا   هیچ اتی چرند نی زده گفت:» ا جلو آمد؛ مات  یاز جا برخاست و قدم  حسام
  نی ا م،د یکه بدنش رو موقع پرو لباس د میرفته بود ی هست  یلباس واسه نامزد   دیخر

مرام و معرفت دارم نه  ی! من نه ادعا ستین یکنیکه تو فکر م  یاصال اون  انشی ناهارم جر
 هست که گفتم!«  ین یمه قتی تو رو احمق فرض کردم. حق

بود؛  ستادهیا   شیو حق به جانب رو به رو  یعصب ش،یپ یکه تا چند لحظه حامد
 بد برداشت کردم!«  د؛ی لب باز کرد:» ببخش  متی از هم باز شد و با مال شیها اخم

 ؟« ی تو هم واسه مراسم عقد دعوت ال؛یخیو لب فشرد:» ب  دیکش یپوف حسام

 آره، مهراد دعوتم کرد.   -
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 خوبه. -

 *** 

دوخته بود.   اطی چشم به ح ستاده؛ی کنار پنجره ا هانیفرو رفته و ن نیسنگ  یدر سکوت خانه
به در مانده بود تا   رهینگاهش خ یاال با دلتنگکسل کننده را پشت سر گذاشته و ح یروز 

و منتظر بود؛ نور   کردی م زیپنجره را با سرانگشتان تم یعرق کرده  یشه یحسام برسد. ش
نشست. در که  هانیلب ن یافتاد و لبخند رو  اطیدر به داخل ح ریز  ز ا ن،یماش  یهاچراغ 

به موها و   یو دست ستادی و سمت اتاقش رفت؛ پشت در ا  دیاز جا پر  اریاختیباز شد ب
  یو سع دیدی شور و شوق را در نگاهش م همهن یا  دی. حسام نبا دیکش  زشیشوم یقه ی

باز   یو آسوده وانمود کند. صدا   الیخیو مشتاق بود، ب تابی دلش ب نکهیا رغمی داشت عل
 و لب به دندان گرفت.   دیو بسته شد در به گوشش رس

 دار؟ یب ای  یدختر؟ خواب یی.. کجا.هانین -

  رونیکه ب ینیآن کرد؛ در را گشود و ح نیگزیرا جا یرا قورت داد و اخم کمرنگ لبخندش
 شدم!«  داریتو ب یسروصدا ن یرا باال برد:» خوابم اگر بودم با ا شیصدا  رفتی م

 برگشت.  هانیگذاشت و سمت ن یغذاخور زیم  یرا رو  وهی م یها پاکت  حسام

 ؟ یسالم، خوب   کیعل -

 را از داخل پاکت برداشت. یزرد ب یوارد آشپزخانه شد و س هانین

 آ! درست نکردم  یچیمن ه  ؟ی . شام نگرفتستمیسالم، بد ن -

  میبر  یخوای م  ای. ارنیب زنم ی سرت... زنگ م  یبا لبخند پلک زد و گفت:» فدا  حسام
 رون؟« یب

پر جواب    مهیزد و با دهان ن ب یبه س یآب گرفت و شست؛ گاز  ریش  ریرا ز  بیس  دخترک
بعدشم   از یکردم با دوغ و پ ی زیخوبه، اما رستوران نه؛ هوس د  رونی ب میداد:» او...م، بر

 نعنا!«  بیدو س هی
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  یزیآخه؟! د یزی ! شب دهانی و متعجب لب باز کرد:» ن دیرا در هم کش شیها اخم  حسام
 تو؟«  یکشی م  ونیاونوقت؟! قل هینعنا چ بیبه کنار... دو س

برم   ییجا یح یتفر ،یوقت  یخب آره، گاه ونمی قل ؟یبخور  یزیشب د شهی م ی وا مگه چ -
 ! ادیبدم نم

نعنا  بیکف دست بچه واسه من دوس  هیسر تکان داد:» برو بابا؛   ین یری با تشر ش حسام
 !«  خوادیم

  هانیتکان داد: » ن هانیانگشتش را مقابل صورت ن  دواریرا باال انداخت و تهد شیابروها 
 آ! «نشنوم  گهید

 !« ون ی پا منقل و وافور؛ گفتم قل مینیو گفت:» خب حاال... نگفتم که بش دی ورچ لب

! خجالت نکش... شنومی ... حرفا مکالیزد:» بار  بیحسام چشم درشت کرد و نه بارن یا
 بده!«  شنهادیاونم پ

 آهسته گفت.  یلب زهرمار  ری و حسام ز  د یخند یپق هانین

 ! ؟ی دینکش گاریم  گاری جون  من حسام؛ تا حاال س -

 ؟« ید ی:» تو کشدیپرس یف یبا اخم ظر آوردی م  رونیکه کُتش را از تن ب ینیح  حسام

اصالن منو چند بار سوزوند، کال بدم اومد   کهن یابرو باال انداخت:» نه بابا... نه ا  دخترک
 ازش.« 

دادفر،   یکه اومده بودم خونه ل ی سوک لب حسام نشست:» خوبه! اما من اوا   یکج لبخند
رو به  سادی وا د؛یرو دستم د  گاری روز دادفر س هی . دمیکشی م  گاریس  یواشکیوقتا   یگاه

 جان یگفت من آوردمت ا گوشم و  ری خوابوند ز  یک یروم و چند لحظه فقط نگام کرد. بعد 
که   ییجابرو همون  ،یغلطا بکن نی از ا  یخوای وگرنه اگه م  یشداشته با یروشن ینده یکه آ
 ! منم خب قول دادم تکرار نکنم.«یبود
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را بلند   شی شد و صدا دهیبه دنبالش کش  هانیرا گفت و سمت اتاقش رفت؛ نگاه ن  نیا
 کرد.

 ! رون؟یب م یبر ی! مگه نگفتیکنی لباس عوض م  یتو که دار -

 بسته شدن در اتاق بلند شد.  یصدا 

 . ارنیب تزایپ  زنمی کال منصرف شدم. زنگ م یکه داد یشنهادینه... با پ -

زد و هر دو ُلپش پر شد؛ با خود زمزمه کرد:» کاش توو همون   بیگنده به س یگاز  هانین
  ی!« و بعد به فکر احمقانه م یاالن در و تخته با هم جور بود  یآ ،یشد یبزرگ م ابونایخ

  ی انداخت. هوا رونیبه ب یزد؛ سمت پنجره رفت و پرده را کنار زد، نگاه ی خودش پوزخند
آمد و   رونی رنگش از اتاق ب ی اآلود بود؛ حسام با ست گرمکن سورمه سرد و مه  رون،یب

 !« ؟یخوری م  ی:» چا دیپرس رفتی طور که سمت آشپزخانه مهمان 

که جواب حسام را بدهد گفت:»   آن ی، سمت آشپزخانه آمد و بپرده را انداخت هانین
شبا رو تو   یچطور بعض  گمیم کنمی هوا نگاه م  نیجون  سگ داشتم من، االن به ا

 بود؟«  یچه شب یدونی شب عمرم م ن یو نُمردم؟! بدتر  کردمی صبح م  ابونیخ

 گذاشت.  زیم  یرا روشن کرد و دو فنجان رو  ساز ی چا  حسام

 !  ؟یچه شب -

 به آن شب سرد و دهشتناک.   دی و نشست؛ ذهنش پر کش دیرا عقب کش یصندل هانین

  یهر کار خواستی بهم فشار آورده بود که دلم م یو سرما جور  یگرسنگ ،یشب برف هی -
... آخر  شب ابونید به خسرم داشته باشم. نگام افتا یسقف باال   هیگرم و  یغذا  هیکنم تا 

دارم   دمیفهمی خودمم نم سادم،ی وا ابونیرفتم کنار خ شد؛ی رد م نیماش  یوقت یبود و گاه
مرد جاافتاده بود و چهل به باال   هیجلو پام نگه داشت؛ راننده  نیشما  هی! کنمی چکار م
 رو باز کردم و جلو نشستم.  نی. در ماشخوردی بهش م
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  کهیها چرخاند؛ با تلخند ادامه داد:» مرتانگشت  نی انداخت و ب  یرا نگاه خوردهمین بیس
و کوفت و زهرمار...  یو دلبر یدهنش باز شده بود به شر و ور گفتن؛ که چه خوشگل

دلم خواست وسط همون برف   هویسمتم، حالت تهوع گرفتم انگار!    دیدستش که چرخ
  دم یاما کنار اون آشغال نباشم. مثل سگ هار پر  َنمجون ب کَ  یو تا صبح از گرسنگباشم 

  دیطرف قاط زد! گُرخ هویراه انداختم که خفه شو و بزن رو ترمز...   دادیبهش و داد و ب
 ...«کهن ی با ا یری . تو َنمرونی رو نگه داشت و با چک و لگد شوتم کرد ب نیاصال... ماش

 ی:» آ...د یگذاشت و کالمش را ُبر  هانین یدم را جلو داغ و تازه  یپر از چا فنجان  حسام
  د،ی! گرخآی زنیداره واسه خودت حرف م یجورنی هم یکانال کوچه بازار یدختر... زد یآ

! زبونم مو درآورد  بس که گفتم درست حرف بزن! ؟یچ یعنیچک و لگد، شوتم کرد  
 !«یزنیقاط م  هویآ...  یخوب

  یحسام؟ گفت یگفت ی! چ؟یرا کش آورد:» چ شیو بهت زده صدا   دیباال پر هانین یابروها 
 !«یزنی قاط م

نرم، سر تکان داد:» آخرشم   یادخترک خانه را ُپر کرد و حسام با خنده  یقهقه   بالفاصله
 !« یستیتو عوض بشو ن  شه؛ی من لحنم عوض م

 *** 

از دوستان   شگر یحرف نزده بود؛ آرا  ینشسته و کالم شگاهیآرا یصندل ی ها رو ساعت  هانین
 دیرسانده بود، تأک  شگاهیآخر که دخترک را به آرا  یبود و حسام تا لحظه  خانومفه یشر

و مهراد   ی نشود. مراسم عقد هست واری صحبت نکند تا ناخواسته لحنش لوط ادی داشت ز 
 شد.  ی برگزار م گرید  یتا ساعت

  ن؛یگفت:» خب... حاال بلند شد و خودتو بب یقیعقب رفت و با لبخند عم  یقدم شگریآرا
 !« یخودت رو نشناس دمی قول م

ز مانده بود و پلک  از جا برخاست و به پشت سر نگاه کرد؛ دهانش از تعجب با هانین
  یاسیکه با آن رژ  ییهاو مرتب بود، لب  یحاال کمان  حالتشی ساده و ب  ی! ابروها زدینم

. دیرسی به نظر م شهیتر از همدرشت  شیها و چشم آمدی به چشم م  شانیی با یکمرنگ، ز 
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... ولی لب و نامحسوس زمزمه کرد:» ا ری داده شده بود؛ ز  تحال  ییبای با بافت ز  شی موها
 گرم!« دمت 

 ! زم؟یعز  یهست یراض -

  زم؛یگفت:» آره، ممنون عز شگریخودش را جمع و جور کرد و رو به آرا  یا تک سرفه با
 باحا... «  یلیخ

قشنگ شده   یلی... خیعنیادامه داد:»  یمیسرعت حرفش را قورت داد و با لبخند مال  به
 !«  یمرس

 ختهیفره  یشد و گفت:» آقا  شی وارد سالن آرا  یداد که دختر جوان رونی را ب نفسش
 زم؟« یعز  یاآوردن، آماده  فی تشر

 ام. بله، آماده  -

شال را به   د؛یو بلند پوش یهمان لباس مجلس  یپالتو و شالش رفت و پالتو را رو سمت 
 رفت.  رونیب شگاه یاز آرا  یسر انداخت و بعد از تشکر و خداحافظ یرو  یآهستگ

نشست، با ذوق رو به   نیداخل ماش نکهیبود؛ به محض ا گاهشیحسام، مقابل آرا   نیماش
 عوض شدم نه؟!«  یلیحسام گفت:» دمت گرم حسام، خودمو نشناختم جون  تو! خ

آهسته   کرد؛ی را روشن م نیکه ماش ینیانداخت و ح ینگاه مین ظ،یغل  یاما با اخم  حسام
 !« یجواب داد:» آره، عوض شد

وا   یصندل  یرو  کبارهیبه  ؛ یکه سوزن زده باش  یذوق دخترک کور شد و مثل توپ تمام 
شد. در دلش اما تقال داشت که ناراحت نباشد و حسام را درک   رهی خ رونی رفت و به ب

  رهی هاست. سرش را چرخاند و به حسام خشب نی تراز سخت  شی امشب برا حتملیکند؛ 
برجسته    اشقه یشق یهاکرده بود؛ رگ  ضمنقببود و فکش را  ابانیشد که نگاهش به خ

قرمز رنگ    ییهاو رگه   دید اشیشانیپ یرو شدیعرق را م  ز یر یها . دانهزدی بود و نبض م
. آهسته لب  دیجوی . سوک لب به دندان گرفته بود و با حرص مشی ها چشم  یدیدر سف

 زد:» آهنگ بذارم حسام؟« 
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 با تحکم جواب داد:» نه آهنگ بذار، نه حرف بزن!«  اندازدیب ینگاه نکهیبدون ا  حسام

اما امشب نه!   کرد،ی لب به اعتراض باز م  هانیبود؛ ن ن یجز ا یگرید تیاگر هر موقع  دیشا
 دوخت. ابان یناچار سکوت کرد و چشم به خ

از    یدر با طاق یشدند؛ ورود  ادهیحسام مقابل منزل دادفر متوقف شد و هر دو پ  نیماش
. سر تا سر  کردی م  ییآمدگوو خوش   ستادهی ا یشلوار مشکبا کت  یمرد  گل تزئين شده و

تا ساختمان    یورود ری بود. مس یبندسه یشمشاد ر ی هاها و بوته درخت  ن یو ب اطیح
 گذاشته شده بود.  بلندهی پا  یها خانه مشعل 

  ی هاراه رفتنش با آن کفش  یرو  یحسام حلقه کرد تا کم  یدستش را دور بازو هانین
  یقیموس ی به ساختمان خانه انداخت که سر و صدا یبلند تمرکز داشته باشد؛ نگاهپاشنه

 .  دیرسی و سوت و کف به گوش م

 جاست؟ ی! زنونه مردونه  نا؟یشهرام بهرام ندارن ا -

 !« جاستیکه نگاهش کند لب زد:» آره  آنی ب حسام

ختمان شدند؛ سالن پر  دخترک آزاد کرد؛ وارد سا ف ی ظر را از حصار دست  شیو بعد بازو  
  وه،یانواع م   زهایم  یدر اطراف. رو ییهای گرد و  کوچک و صندل ی فلز یزها یبود از م

 شده بود. دهیچ های دنیو نوش ینیریش

عروس و داماد   گاهی قدم با هم سمت جابا مهمانان بود. هم یحسام مشغول احوالپرس 
کردند.   یبود احوالپرس ستادهی که کنار عروس ا  خانومفه یو مهراد و شر  یرفتند با هست

گفت:»   هانیبا لبخند رو به ن د، یکنار حسام د  بایرا با آن ظاهر آراسته و ز  هانیکه ن یهست
خونه؛ من اگر  هم   هیبه عنوان  یشد! حت تیحسام وارد زندگ هک یشانسخوش  یلیتو خ

 !« شدی برگزار م دی با یقنار ریجزا  یشانس تو رو داشتم االن مراسم عقدم تو

 ! « اقته یل  زم؛ی اسمش عز  ستیزد و سر کج کرد:» شانس ن یینمالبخند دندان  هانین

و چشم درشت کرد که حسام معترض لب زد:»   دیماس  یهست  یهالب  یرو  لبخند
 ...ن!«هاین
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 نگفتم که!«  یزیگفت:» چ  یالیخی ت و با بشانه باال انداخ دخترک

کرد؛ مچ   یکوتاه یو مهراد، معذرت خواه یبه زحمت لبخند زد و رو به هست حسام
  ییها یبلند از عروس و داماد فاصله گرفتند. با دندان یهادست دخترک را گرفت و با قدم 

 !« اقتی لیب ی! رسمأ بهش گفت؟یالل بش یتونی نم هانی:» ندیلب غر  ریشده، ز  دیکل

  جوابیحرف بزنه ب یکس امیو جواب داد:» من که گفتم اگه ب  دیآلود، لب ورچاخم  هانین
 !« ذارمینم

 خراب شدمون!   مینسوزون تا برگرد  شی ساعت آت هی ن؛یجا بش هی! برو  خودیب -

  انی م تنها شخص آشنا دنی دور تا دور سالن گشت و با د هان،ین ب ینگاه ناآشنا و غر 
  ییلبش نشست. از حسام جدا شد و سمت حامد رفت که به تنها یها، لبخند رو مهمان 

 بود.  رهی خ اشیگوش  ینشسته و به صفحه  یصندل  یرو

 به سالم حامدخان!  -

لبخند   ینشست؛ با اندک تأمل شیابروها  نیب یف ینگاهش را باال گرفت و اخم ظر  حامد
 ؟« ی خودت هانی:» ن دیآمد و پرس شی هالب   یرو  ینرم

 !هانمی َپ نه َپ... بدل ن -

خطاب به   نشست؛ی حامد م  ک ینزد  یصندل  یکه رو ینیرا باال انداخت و ح شی ابرو  یتا
ما رو؛   یچشم به صورتش دوخته بود گفت:» خب حاال... نخور یق یاو که با لبخند عم

 کن!«  شی چشاتو درو

 !« دمش؟یو لب باز کرد:» حسام کجاست ند  نگاه از او برداشت یابا تک خنده  حامد

  یها، حسام با همکالسمهمان   نیتر بطرف  آن  یکم د؛یچرخ تیجمع نیب نگاهشان
 . کردی دوران دانشگاه صحبت م ی میقد

  یها به تن داشت و چشم یکاربن یشلوارحسام انداخت؛ کت  یبه سر تا پا  ینگاه یمانل
مجعد و خوش    یداشت و صورتش با آن موها ییرا ی گ یاز هر وقت شتریاو انگار ب یآب
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حسام،    نمیپر از ناز  لب از لب برداشت:» بب یتر بود. سر کج کرد و با لحنحالت جذاب 
 به سوئد!«  ؟یکنی فکر نم شرفتی به پ راچ  ؟یبمون رانی ا  یخوای هنوزم م

  کشور هیجواب داد:» سوئد!؟ مگه اقامت و مشغول به کار شدن تو  یابا تک خنده  حسام
 !« ه؟یراحت  نیبه هم گهید

 نازک کرد. یرا باال انداخت و پشت چشم  شی ابرو  یتا یمانل

کن و فکر اومدن   یساز جا، آره! تو فقط مدرکت رو معادلاون  یاگر آشنا داشته باش -
آن   یو رو  د ی را عقب کش یمقابل مانل یاون طرف با من! حسام صندل  یباش؛ تمام کارها

  یبود که خنده رو  یپا انداخت. نگاهش به هست یا رو زد و پ یبه صندل هینشست؛ تک
. دندیخندی و م کردندی کنار گوش هم پچ پچ م د؛لب داشت و با مهراد گرم صحبت بو

  یکت فرو برد و جعبه بیبه عروس و داماد بود؛ دستش را داخل ج دادنهیوقت هد 
ماندن    رانی ا  یبرا  یلیدل گر یگرفته بود، لمس کرد. د یهست یکوچک را که برا  ییکادو

 نداشت!  

 سوئد!«   امی. مکنمیگفت:» باشه، من کارامو رو به راه م یبه مانل رو

نشست.  شی هالب   یرو یقیانداخت و رفته رفته لبخند عم یزده نگاه مات   یمانل
... فکر  هیعال نی به تعجب گفت:» خوبه! ا ختهیآم یو با خوشحال  دی باال پر شیابروها 

  مون یکه پش  یزیجا از تنها چاون  یا ی ب ینه! مطمئنم وقت یبهم بگ شهیمثل هم  کردمی م
 !« ؟ی ومد ی که چرا زودتر ن نهیا  یشیم

گفت:» هر موقع کارام درست شد باهات   یتصنع ی از جا بلند شد و با لبخند  حسام
 اومدن«  یبرا  کنمی هماهنگ م

 !«  ؟ یهم از جا برخاست و دستپاچه گفت:» شمارمو دار یمانل

دو انگشت سبابه و   انی آورد. کارت را م رونیرا ب تشیز یبرد و کارت و بیج یتو  دست
 تک بزن!«  هیمن،   یشماره  نیگرفت و گفت:» ا یانیم
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را از داخل   یکوچک مخمل ی داد و سمت عروس و داماد رفت. جعبه یرا به مانل کارت
حک شده بود را برداشت.    یآن اسم هست یکه رو  یو پالک  ریورد؛ زنجآ رونیب بیج

 یس یزد تا خ یاپیبود را فرو خورد و چند پلک پ شی ها مهمان گلوکه ساعت  یبغض
ها  کف زدن  یرفت؛ صدا یهست سمتاحساس نشود. به زحمت لبخند زد و    شیها چشم

و سرش بشدت درد گرفته بود؛ مقابل   زدی نبض م اشقه یشق یها. رگ دیرسی به گوش م
  اشیقدم در چند  شهیبود و هم ی که خاص هست یمیعطر سرد و مال  ستاد،ی ا  یهست

  ری گرفت و زنج یو خندان هست با یمشامش را پر کرد. نگاهش را از صورت ز  شد؛ی حس م
زد:» مبارک  و لب   دیرا بوس اشی شانیانداخت؛ قفل کوچکش را که بست، پ  دنشرا دور گر 

 !« یشه، خوشبخت بش با

  یبرا  کردندی م  یقراری ب شیها لجوج و سرتق پشت پلک   ییهااشک   د؛یلرز ی م  شیهالب 
لبش   یماند و لبخند رو   رهیسرخ چشمان حسام خ   یهابه رگه  یشدن. نگاه هست ریسراز 

 حسام؟«   یلب زد:» خوب ی بست؛ با نگران خی

 من برم...  یاگه اجازه بد  کنه،ی فقط سرم درد م -

کمرنگ   یو با لبخند  دی صورتش را بوس د؛ینماند و سمت مهراد چرخ ی جواب هست منتظر
اطراف عروس و داماد فاصله گرفت و نگاهش دور تا دور سالن   تیگفت. از جمع  کی تبر

لب به دندان گرفت.   ظیدرشت کرد و با غ چشم  هان،ین دنیبا د د؛یچرخ  هانیبه دنبال ن
 زدی را دندان م یدرشت قرمز  بیحامد نشسته بود و س یبه رو رو  ی صندل یدخترک رو 

 ! دیخندی صحبت با حامد م ن یو ح

تو؟! جمع و جور کن   ییبلند سمتشان رفت و تشر زد:» معلوم هست کجا یها قدم  با
 .« میبر

حسام، صدا در   بیهنوز که... « با نه یاش را جمع کرد و متعجب گفت:» ولخنده  هانین
 خفه شد.  شیگلو

 !میآماده شو بر  گمی بهت م -
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راه   نیحامد، به دنبال حسام رفت؛ ح یزده ناچار از جا برخاست و مقابل نگاه مات  هان،ین
به پوست صورتش   یرفتند. باد سرد و سوزناک  رونیو از ساختمان ب دی رفتن، پالتو را پوش
برو خب، االن   ترواش ید:»  پالتو فرو برد و غرولند کر یقه یسرش را در    د؛یخورد و تنش لرز 

 کفشا!«  نی ن با ایزم خورمی م

  هانیرا روشن کرده بود که ن  نیرفت؛ ماش رونیب اط ی از ح هانیبه ن توجهی اما ب  حسام
از سرما   اشی نیو توک ب زدی طور که نفس نفس مخودش را رساند و در را باز کرد. همان 

از  یده شد و حسام که مثل انباراز جا کن آفک ی با ت نیسرخ شده بود، در را بست. ماش
را سر دخترک   تشیتمام عصبان یاد یانفجار بود با فر  ی برا یاباروت، تنها منتظر جرقه 

 کرد.   یخال

ر م یها...ن؟! نشست یکرد یم یتو کنار حامد چه غلط - ر ه  بلد  بی ! س؟یکنی کنارش ه 
و مثل اسب  دهنت  تیکه وسط جمع یبخور یکن  کهیت ،یریمثل آدم پوست بگ یستین
 !  ؟یکنیباز م یآب

 .دیرا کش  شی فرو برده و خودش را جمع کرده بود که حسام بازو قهی سرش را در  هانین

 به هم؟!   نیگفتی م  یبا حامد چ ؟ی با توام... کر -

  شناختی م  شهیکه هم یحسام را نگاه کرد؛ اصال آن آدم تی زده و با مظلوممات  هانین
 !« یچیو آهسته لب زد:»ه دیرا عقب کش شی نبود! بازو

  یاسمت به عنوان همسر تو شناسنامه   ی! تا وقتگم؟ ی م یچ نیخوب گوشاتو باز کن بب -
 دلت خواست بکن!  یمنه، حواست به رفتارت باشه. طالقت که دادم بعد برو هر غلط

امشب   کی نزد؛ به خودش قول داده بود،   یجگر گذاشت و حرف یباز هم دندان رو هانین
و لب    کردی حسام را م  ینکند. مراعات حال آشفته یدراز باشد و زبان  ریسر به ز  یا را بّره 

خانه را سمت   دیآلود، کلمقابل خانه متوقف شد؛ حسام اخم  نی. ماشداشتی از لب برنم
 گرفت.  هانین

 برو تو!   ریبگ -
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 !« ؟ی ا ی:» مگه تو نمدی م انداخت و پرسدست حسا  یتو  دیبه کل  ینگاه دخترک

 نه!  -

  یرو ن ی ماش  یهاک ی الست غیج ی شد؛ صدا ادهیپ نیرا برداشت و از ماش دیکل یتأن با
  یکوچه و رفتن حسام مانده بود که صدا  ینگاه غمبارش به انتها  هانی آسفالت بلند شد. ن

قفل چرخاند    یرا تو دی. کلدیغرش ابرها بلند شد و لرز به تنش انداخت؛ بغض آسمان ترک
  د؛یباریوار م سمت خانه رفت. باران شدت گرفته و شالق  نهشد؛ سالنه سال اطیو وارد ح

ها و رعد آسمان به  پنجره  یشهی ش ن،یشدن قطرات درشت باران بر تن زم دهیکوب یصدا 
روشن    یکم گر،یکد یبا برخورد ابرها به  یخانه هر از گاه کی تار  ی. فضا دیرسی گوش م

زد.  یانداخت و پوزخند نهیبه آ ی. سمت اتاقش رفت و چراغ را روشن کرد، نگاهشدی م
ذوق داشت! دوش گرفت و با بلوز شلوار   یمهمان  نیظاهر آراسته و اول نی ا  یچقدر برا

دلواپس حسام بود و خواب به   د؛یکاناپه دراز کش ی که به تن داشت، رو  یو گرم  یراحت
شدن   دهیبر هم کوب یشب گذشته بود که صدا  مهین ی. ساعت از سه آمدی چشمانش نم

فاصله داشت که در باز شد؛  یو چند قدم   دیرا از جا پراند. سمت در سالن دو خترکدر، د
 و دستش را مقابل دهان گرفت. آهسته لب زد:» حسا...م!«  دیکش ین یحسام ح دنیبا د

باران   ریز  یرواده یبه تنش خبر از پ دهیچسب یهاحسام و لباس  یده یو ژول   سیخ یموها 
گونه و    یپاره بود. جلوتر که آمد رو راهنش یپ یقهی دوش گرفته و   ی. کتش را رودادی را م
و با   دی دی را نم هانیانگار اصال ن. شدی م  دهیاز خون د  یکبود شده و رد  اشیشانیپ

در مشام   گاریتند س یبو هان،یبا عبورش از کنار ن خورد؛ی تلو م لوت باز مه ین ییها چشم
  یهاها را درآورد سمت اتاقش رفت و با لباس کفش  یحت نکهی. بدون ا دی چیدخترک پ

 تخت افتاد.  ی رو سیخ

چشم به حسام دوخته بود و    ستاد؛یآب دهانش را فرو برد و کنار درگاه اتاق ا  هانین
دختر؟! تو که   یترسی م یزد:» از چ بیشدن نداشت. در دل به خودش نه کی جرأت نزد 

 چه مرگشه؟!«  نیچک و لگدت بزنه... برو جلو بب نهیا  تشیخورت ملسه! نهاکتک 

 جان... «  جلو رفت و صدا زد:» حسام... حسام اطیاحت با
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حسام رفت و آهسته    ی. دستش سمت بازوفشردی دخترک را م ینداد؛ بغض گلو یجواب
 !« ؟ی شنوی تکان داد:» حسام... حسام صدامو م

حسام گذاشت.    یگونه یدست رو  د؛یناله بود شن  هیشب شتریگنگ و نامفهوم که ب ییصدا 
هراسان سمت   و  دیدخترک غلت یهاگونه   یپوستش داغ بود، داغ و سوزان! اشک رو

 یاپیحامد را گرفت. بعد از چند بوق پ  ی. مضطرب و با عجله، شماره دیتلفن دو  یگوش
 . دیچیآلود در گوشش پخواب  یصدا 

 الو... بله؟!   -

... حسام  ایلب باز کرد:» حامد جون مادرت پاشو ب  هیگر انیمرتعش، م  ییبا صدا  هانین
 بده!«  یلیحالش خ

 !  شده؟ی چ ؟یی تو هانین-

االن تب داره حالش بده    ی! ولدونمیبوده، فکر کنم دعوا کرده... نم رونی حسام تا االن ب -
 .ایب

 باشه... باشه اومدم!   -

ها  . پشت دست کردی م یکار  دیحامد با  دنیرا قطع کرد و سمت اتاق رفت؛ تا رس تماس
ها را  ب حسام رفت و کفش و جورا  کی و بغضش را مهار کرد. نزد دیکش شی هاگونه  یرا رو 

قرمز و    اشنه یگردن و س یرا باز کرد. رو  راهنشی پ یهادکمه  د؛یکش رونی ب شیاز پاها 
و ستبر حسام ثابت ماند؛ لب    یعضالن ینه یرو س گاهشن یابود؛ لحظه  یدگیخراش یجا
  رونیرا از تنش ب سیخ راهنیکرد پ  یو سع دیاما فورأ نگاهش را دزد  دیو  دلش لرز  دیگز

او را نداشت؛   نیو کوچکش توان حرکت دادن جسم سنگ فی ظر یهاآورد. دست 
درآرم...  راهنویبخور، بذار پ یتکون هی  ؟ی شنوی ملتمسانه گفت:» حسام... حسام صدامو م

 حسام!«  

پهلو به  نیاز ا    یدست از تقال برنداشت. با کم د؛یشنی حسام را م ف ی خف یهاناله  فقط
و   دیگردنش باال کش یرا از تنش جدا کرد؛ پتو را تا رو  راهنیآن پهلو گرداندن حسام، پ
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زنگ خانه بلند شد؛  ی که صدا  گرفت ی را م شیبرداشت. نم موها  یکوچک یحوله 
 را فشرد و در باز شد.  دیحامد، فورأ کل ری تصو دن یو با د   دیدو فونیسمت آ  مهیسراس

 که حامد وارد خانه شد. دی نکش یطول

 خونه؟!  نی ومدیکو؟ کجاست؟ مگه با هم ن -

 سمت اتاق اشاره کرد.  هانین

کرده؛ سر و بدنش   یکتک کار رونی ! منو رسوند خودش رفت. انگار بجاستن یا  ایب -
 داره!  یو کوفتگ   یدگیخراش

 صدام بزن.«  یداشت یکار رون،یب رمی گفت:» من م  هانیوارد اتاق شد و ن حامد

تا در اتاق باز   دیطول کش یساعت  میمبل به انتظار نشست؛ ن  یرفت و رو  رونیاتاق ب ز ا
 حالش خوبه؟«  شد؟ی:» چ دی و دستپاچه پرس  دیشد. از جا پر

 خورده!« بهتره، نگران نباش؛ فقط سرما داد و گفت:»   رونینفسش را ب حامد

 ، یزدی چون با من حرف م نمی:» ببدیپرس یآمد و با کالفگ هانیسمت ن  آلوداخم
 ناراحت شد و دعواتون شد؟«  یدیخندی م

باهام دعوا کرد، بعدم منو رسوند   ری آره. تو مس یعنینه، لب کج کرد و جواب داد:»  هانین
 خونه و خودش رفت!« 

  دونستمی لب باز کرد:» چه م دادی م  رونیب  ییو پرصدا  ن یهمراه با نفس سنگ حامد
بوده.    یصور ی بهت نداره و همه چ یحس چی فته بود که هبه من گ شه؛ی م یجورن یا

  یرتیغ یجورن ی طالقت بده، از کجا بدونم باهات حرف بزنم، بخندم ا خوادی گفت م
 !« شه؟ی م

به او ندارد و طالقش   یحس   چیکه گفته بود ه نیدلخور شد؛ ا  ش یها از حرف  هانین
نشده!    یرتیواسه من غ رم،یحرصش را باال آورده بود. با غيظ جواب داد:» نخ دهد،ی م

 کرد«  ی ازدواج کرده، ناراحته سر من بدبخت خال  یهست
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ماند که گنگ و مبهم چشم به او دوخته بود؛   رهی حرف نگاهش به حامد خ نیدنبال ا  به
 ناراحته؟!«  ی! به خاطر ازدواج هست؟ی و لب زد:» چ  دیابرو در هم کش

 ینگ یچی دادم! سر جدت ه ی لب به دندان گرفت و مضطرب گفت:» اوخ، سوت  دخترک
 !«شمی م  چارهیآ! ببهت گفتم 

 رو دوست داشته؟!  یهست -

 ابا... « ! نشنوه بسی :» هدیمسترس لب گز هانین

  یُمسکن زدم بهش که االن توپ بترکون  نقدری! ا شنوهی اون نم هان؛یجواب منو بده ن -
 .« شهینم داریب

بهش  ی اتاق انداخت و سر جنباند:» آره خب، اما هست یبه در بسته  ینگاهمین هانین
دو تا رو بهم رسونده!   نیمعرفت برداشته و ا  پی تر نمیگفته من مهراد رو دوست دارم. ا

 ...« نیو حالش شده ا  الیاالنم خودش مونده وسط واو 

 !«  نطوری لب با تأسف زمرمه کرد:» که ا ری ز  حامد

بود و نرم   شی به پنجره انداخت؛ هوا گرگ و م یسکوت حاکم شد و حامد نگاه  یالحظه 
 ش یو آفتاب قدم پ رفتی شب، پس م اه ی. دامن سرفتی م ینرمک رو به روشن

 .  گذاشتی م

 . بعدش برم خونه استراحت کنم.ارمیداروهاشو بخرم ب  یروز من برم شبانه -

ل  دونستمی نم یدمت گرم حامد؛ نبود -  !  رم؟یبه سر بگ یچه گ 

نکردم، انجام   یجواب داد:» کار یمیرا مرتب کرد و با لبخند مال  اشی کاپشن چرم یقه ی
 بود. فعال. . .«  فهیوظ

حسام عوض شده بود و معصومانه در  یها ت اتاق رفت؛ لباس سم  هان یرفتن حامد، ن با
به آن صورت مهربان و غرق در   رهیتخت نشست و خ یفرو رفته بود. لبه  یقیخواب عم

خوش حالت و مجعد حسام رفت.   یسمت موها  اط یخواب شد؛ دستش لرزان و با احت 
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گونه؛    یُسر خورد تا رو قهیکنار شق از   یفرو برد و دستش به نرم شی موها انیپنجه م
لب   یرو  یاش رفت؛ با شست به نرمکمتر شده بود. دستش سمت چانه  یلیتبش خ

حسام از    ییسوک لبش نشست. زمزمه کرد:» خدا  یو  لبخند کج  دیحسام کش نی ریز 
و   جیگ یجورن ی و باز ادامه داد:» حاال که ا دیخند زی ر زی آ نه؟!« ربدترم  فی صدتا پسر کث

حرفا،  ن یا  تی دار یکه تو ب ی باهات حرف نزنم؟ چرا نوازشت نکنم؟ وقتچرا  یخواب رق غ
 ها ... محاله، محا...ل!« نوازش  نیا

قلب حسام   یکرد؛ دست رو  نینشست و نفسش را سنگ شی ناخوانده در گلو یهمانیم
اما   تپهیمن نم   یقلب مهربون برا  نی مرتعش و متحسر لب زد:» ا یی گذاشت و با صدا 

 من بود.«   یقلب جا داشتم و برا  نیاز ا یا گوشه هیدوسش دارم؛ کاش   یلیخ

 داد و دست حسام را گرفت. رونیب یآه

! د  آخه با مروت با  یدونیبخدا که نم  خوام،یچقدر خاطرت رو م   یحسام اگه بدون -
هواشو   یکس  ده،یبار طعم محبت نچش هی یدختر توو تمام عمرش حت نیا  یخودت نگفت
  نقدریکاش ا ،یخوب نبود  نقدری! کاش ا شه؟ی م  ریاس نهیمحبت بب یجورن ی نداشته، ا

خب حق   ،یخوای تو نم شه؛ی باشم اما نم نارتتا ابد ک خوادی ! دلم میهوامو نداشت
 ... منه در به در و آواره رو چه به دکتر مملکت؟!  یدار

سرانگشتانش   ینرم رو  یا و دست حسام را باال برد، بوسه  دیاش ُسر گونه یرو  یاشک  قطره
به  ی خوا ی م ،یدنبال بابام بگرد  یبر یخوا ی م یگی نشاند و ادامه داد:» هربار که م

. انگار قراره برم  رهیگی م شی آت گرمیرد کارم، ج یو بفرست یاصطالح سر و سامونم بد
 نرسه!«  چوقتیبشم جون تو... کاش اون روز ه  یسالخ

 و از جا برخاست. دیکالمش را بر  یرشته فون،یزنگ آ یصدا 

که  دیکشی سرک م اطینشسته و به داخل ح وارها ید  یرو  ،یسرد صبح زمستان  آفتاب
  دیکاناپه دراز کش یرو  یداد و رفت؛ دخترک با خستگ هانیحامد پاکت داروها را دست ن

 هم گذاشت.  یو پلک رو 
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. کردی و تبش را چک م شدیم   داری؛ مدام بنداشت یحال حسام بود و خواب راحت نگران
سوپ بار   یاجاق گذاشت و کم  یرو  یکوچک یحدود ساعت ده صبح بود که قابلمه 

نشد.  یشدن حسام بود اما خبر داریو منتظر ب دی خانه کش یبه سر و رو  یگذاشت؛ دست
حامد به   رمقی دار و بخش  یصدا   گرفت؛حامد را  یرفت و شماره  یناچار سمت گوش

 :» جانم؟« دیگوشش رس

 نداره؟  ی! اشکالخورهیحسام مثل خرس افتاده رو تخت تکون نم  نیالو حامد... ا -

و گفت:» دختر خوب، منم مطب نرفتم تا االن خواب    دیخط، نرم خند یآن سو حامد
 چیکردم. ه قیهم مسکن بهش تزر  یبوده و کل ضی بودم؛ چه برسه به حسام که مر 

 .«کنمی رو چک م  تشی جا وضعاون  امیبذار بخوابه. منم االن منداره،  یاشکال

 نخورده که!   یچی ه شبیآخه از د -

ُرم زدم همون کاف شبینگران نباش، د -  !هیبهش س 

 سر کج کرد و لب زد:» آها، باشه.«  هانین

 و با تحسر گفت:» خوش به حال حسام!«  زیآمطعنه  حامد

و الش شدنم خوش به حال گفتن  :» وا ... آش دیابرو باال پراند و متعجب پرس  دخترک
 داره؟!« 

  نیپرستار مثل تو داره که تا ا  هی نکهیبه خنده جواب داد:» نه! ا ختهیآم یبا لحن حامد
 حد نگرانشه خوش به حال گفتن داره!« 

  یاب بودحامد! خوبه خو آشهی م تی زیچ هی گفت:»   حوصلهیو ب دی کش یپوف هانین
 ... فعال خداحافظ« ی کرد  یپرحرف نقدریا

  یاسورمه   یچهارخانه  ز یاز قطع تماس، سمت اتاقش رفت و لباس عوض کرد، شوم بعد
 اش انداخت. شانه  یطرف رو  کی را بافت و از  شی موها  ن،یقرمز و شلوار ج
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که کفش  ینیو دخترک به استقبالش رفت. حامد ح دیبعد، حامد از راه رس یساعت
 لبخند زد و گفت:» سالم مادمازل!«   هانین  دنیبا د آوردیدرم

 زل؟«  یچی :» چدیو پرس دیابرو در هم کش هانین

 !« زهیجواب داد:» مادمازل؛ همون دوش یابا تک خنده  حامد

  یگفت:» چا هانیلب آهان گفت؛ وارد سالن شدند که ن  ریابرو باال انداخت و ز  هانین
 قهوه؟!«  ای یخوری م

 و گفت:» قهوه لطفا!«  رفتیسمت اتاق م  حامد

ساز را روشن کرد.  سمت آشپزخانه رفت و قهوه  هانیرا گفت و وارد اتاق شد؛ ن نیا
 که حامد وارد آشپزخانه شد.  گذاشتی م  زیم  یقهوه را رو یها فنجان 

 بشه. داریهتره، جوابمو داد صداش زدم؛ االناست که بب یلیحالش خ -

لب باز کرد:»   هان یو نشست که ن  دیرا عقب کش یغذاخور زیم یرا گفت و صندل  نیا
 جا!« اون  اوردمیم   ،ینشستیسالن م

 جا ن یخوبه هم -

 !« ؟ی:» دوسش داردیزد و پرس یمقابلش نشست، حامد لبخند کمرنگ هانین

 !« و؟ی چ  و؟یانداخت و لب زد:» ک ینگاه ابی با ارت دخترک

 ؟ یدوسش دار گم؛ی حسام رو م -

زد و با   ی آرام، لبخند کج یقلبش تندتر اما با ظاهر ی هاو تپش  ختیدخترک فرو ر دل
 و کار رو چه به دکتر؟!«  کسی و ب  سوادیجواب داد:» هه! نه بابا... منه ب یالیخیب

شده،   تی ام مثل تو نبوده؟ حما حس   ی! مثل خودش؛ مگه گذشتهیخونی خب درس م -
 ! جان یبه ا دهیتالش کرده درس خونده رس
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 تا حاال بهش فکر نکردم.«  دونم،ی چانه گذاشت و لب کج کرد:» نم ر یدست ز  هانین

شد و   ره یدخترک خ ی هابه چشم نان یگذاشت و با اطم زی م یرا رو  شی هادست  حامد
 .«کنمی م تتیگفت:» اما بهش حتما فکر کن! منم حما 

 و هر دو از جا برخاستند.  دی کالمشان را بر  یحسام، رشته یدر پ یپ  یهاسرفه   یصدا 

صورتش از شدت درد گلو جمع   کرد؛ی تخت نشسته بود و مدام سرفه م  یرو حسام
 !« ؟یرد داراش نشست و گفت:» حالت چطوره حسام؟ دشانه ی. دست حامد روشدی م

تمام تنم   کنه،ی درد م یلیلب باز کرد:» گلوم خ یها به سختها و سرفه زدن نفس  انیم
 اس!« کوفته 

 ی اکه زنده  نیبدون لباس گرم؛ هم یشد  سیپسر خوب، توو بارون زمستون خ -
 !هیعیاس، درد که طبمعجزه 

 ارم؟« ی واست ب یخوری م یزیبالفاصله گفت:» چ هانین

با حرص   د،یکرد و ابرو در هم کش ز یچشم ر د؛یرا د هانینگاهش را باال گرفت و ن حسام
 لب به دندان گرفت. 

فهماند که اتاق   هانیانداخت و آهسته سر جنباند؛ با نگاهش به ن هانیبه ن ینگاه حامد
کاناپه نشست.   یرفت؛ رو  رونیانداخت و ب ریزده، سر به ز را ترک کند. دخترک گنگ و مات 

 در فکر بود؛ حسام هنوز از او دلخور بود؟!   ق یها صورتش را پوشانده و عمست با د

  شد؟ی:» چدیسمتش رفت و پرس مهیرفت؛ سراس رونی که حامد از اتاق ب دی نکش یطول
 بهتره؟!« 

انداخت و لب زد:» خوبه! فعال  هان یبه ن ینگاه مین ده،یدر هم تن ییهااما با اخم  حامد
 خداحافظ...« 

گفت بهت؟!   یچ نم،یبه دنبالش:» عه وا... صبر کن بب هانیتند کرد و ن در، قدم سمت 
 حامد!«  
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 نگفت؛ خداحافظ!  یزیچ -

هاج و واج رفتنش را   هانیرفت. ن رونیرا گفت و از در ب ن یکه نگاهش کند ا آنیب
  دیاز سوپ را داخل ظرف کش ی گر بود و با بسته شدن در، سمت آشپزخانه رفت. کمنظاره 

  یبود. ظرف سوپ را رو دهیو وارد اتاق شد. حسام به پهلو و پشت به در، دراز کش
 جان واست سوپ آوردم«  گذاشت و مردد لب باز کرد:» حسام  یپاتخت

 !  رونیبرو ب خورم،ینم -

 .« ینخورد  یزیتا حاال چ شبیاز د گه،ی اصرار کرد:» پاشو د   صالیبا است هانین

 ...ن« روی ...خورم! برو بیزد:» گفتم نم بیتندتر نه یبا لحن بارن ی و ا گرید بار

 اما اگه غذا...   یناراحت یاز چ دونمی م ،یناراحت دونمی م -

  ی. حسام روبه عقب برداشت یو قدم  دیبلند حسام، حرف در دهانش ماس یصدا با
ناراحتم؟ خو بگو   یاز چ یدونی! م؟یدونی زد:» م ادیبلند فر  ییتخت نشسته و با صدا 

  یاد یمنه غلط ز  یتوو شناسنامه  تی اسم لعنت یبهت نگفتم تا وقت شبی! مگه من دنمیبب
 یرو تخت افتاده بودم تو با حامد چه غلط نازهتا حاال که من مثل ج  شبینکن هان؟ د 

 ! هان؟« ؟ یگرد ی که تو جلو حامد م هیچه سر و شکل ن یا  ن؟یکردی م

 یدار یچشم به حسام دوخته بود و لب زد:» چ  باز مه ین یمات و مبهوت با دهان هانین
 تب؛ منم... « یتو   یسوختی م ی! خب تو داشتم؟یگفتی م  یچ م؟یکرد ی چکار م ؟یگی م

و رو ترش کرد:» برو بابا حرف مفت نزن؛ اورژانس نبود    دیم حسام حرفش را ُبر باز ه و
... همتون فکر منفعت  ی... تو، مادرم، هستدیحامد؟ همتون مثل هم یکه زنگ زد

  یکرد، هست  دایاز بابام رو پ  ترپ ی تر و خوشت! مادرم بابامو ول کرد چون جوون دیخودتون
بودن، تو هم حاال بهتر از   یهمه آدم حساب  اشانواده عاشق مهراد شد چون مهراد و خ

!. فقط بذار من طالقت بدم  هی. حامد اصالت داره، خانواده داره، آدم حساب یکرد  دایو پمن 
 ُدم تکون بده!«  گهید  یکیبعد برو واسه 
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خون در   ت؛رفی به قلب دخترک فرو م یاحسام چون دشنه ی هابه کلمه حرف  کلمه
را مشت کرد:»   شی ها. طاقتش طاق شده بود و دست دی و دندان سا دیجوش شیهارگ 

و  شورش  گهی گرفتم ، مراعات کردم اما د یمونتا حاال الل  شبیببند دهنت رو حسام! د
ُپره سر من   یبدم. دلت از ازدواج هست کونُدم ت ی واسه کس ستم،کهیمن سگ ن   ؛یدرآورد

مفت از چنگت در    یذاشتینم ایمثل ببو گالب یدادی به خرج منکن! عرضه  یبدبخت خال
 .«  ارنشیب

به عقب   ی دخترک را قدم د،یتخت کوب   یکه رو یحسام همراه با مشت  یکر کننده  ادی فر
 راند.

 ...ن! رویبرو گمشو ب -

پا   یپاشنه یاز اشک؛ رو  هانین یهاحسام از خون پر بود و چشم   یهاچشم  یکاسه 
 رفت. طاقت ماندن در خانه را نداشت. رونیو از اتاق ب دیچرخ

سرش انداخت؛ دستش سمت   یچنگ زد و شال رو  یجالباس  زیرا از آو  شی پالتو 
شده بود مقابل رفتنش!   یحسام، سد   یهایرفتن نداشت، خوب یرفت اما پا  رهی دستگ

!  ستین  شکسته است، وقت رفتنحد تنها و دل   نیوقت رفتن نبود؛ حاال که حسام تا ا
 . دیو بغض دخترک ترک دیرسی حسام به گوش م یها سرفه  ی رسمش نبود! صدا

  یوانیبرداشت؛ به آشپزخانه برگشت. ل  شی هافشرد و با سرانگشتان اشک از گونه  لب
پهلو   یگرم آماده کرد و باز سمت اتاق رفت؛ وارد اتاق که شد، حسام دست رو  رعسلیش

نکرد و   یحسام مقاومت  بارنی را مقابلش گرفت و ا وانی. لکردی گرفته بود و مدام سرفه م
کرد. با   دای پ نیتسک شی هاو سرفه دینوشی جرعه جرعه م  ت؛گرف  هانیرا از ن ری ش وانیل

 گذاشت.   یپاتخت  ی را رو یخال  وانی ل ق،یعم ینفس

 رفت.  رونی از اتاق ب  یبدون حرف هانین

خشک و پراکنده به گوش   یها سرفه   یتنها صدا یغرق در سکوت بود و گاه خانه
 تا غروب آفتاب نمانده بود؛ از جا برخاست و سمت آشپزخانه رفت.  ی . ساعتدیرسی م
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شد که  از یشام آماده کند؛ مشغول ُخرد کردن پ یبرداشت تا برا  زریگوشت مرغ از فر  یاتکه
  شی هاو چشم  دهیپرمتوجه حسام شد. نگاهش را سمت حسام گرداند، صورتش رنگ 

دوخته بود و آهسته لب زد:»  هانینگاه سردش را به ن ده،یخشک ییهاسرخ بود. با لب 
 !« خوامی معذرت م

 حالت بهتره؟«   ست؛یلب باز کرد:» مهم ن  یبا تلخند  هانین

 .«شمی جواب داد:» خوب م ری و سر به ز   دینگاهش را دزد حسام

گذاشت و پلک   یشانیپ یدستش را رو  د؛یکاناپه دراز کش یسالن برگشت و رو  سمت 
طور که با حوله  را شست؛ همان  شی هاو دست   دیدست از کار کش هان یبست. ن
  ارم؟یب یخوری م یزی:» چدیسمت حسام رفت و پرس کردی را خشک م شی هادست 

 !« ؟یداروهاتو خورد 

  از یفقط سکوت و آرامش ن خوام،ینم یچیبسته جواب داد:» ه ی هابا همان پلک  حسام
 دارم. برو به کارت برس!« 

 سمت آشپزخانه برگشت.    دیناام یدخترک فرو افتاد و با اندک تأمل ی هاشانه

ساعت    یها عقربه گذشت،ی انگار... زمان نم آمدندی ها کش مساعت  ها،قه یدق ها،ه یثان
. سکوت  گذاشتندی به روح دخترک م یچون نوک سوزن بودند که با هر حرکت خود، خراش

  ی هاخنده  ی تنگ بود برا  هان،یآور و آزاردهنده! دل کوچک نآور بود، مرگ خانه خفقان 
 بود.   متی ش هم غنی حسام، خنده نه... لبخندها

تا خلوت کند با دلش و  را داشته باشد؛  خواهدیکه م  یکرده بود تا حسام آرامش سکوت 
بود که حسام حاال   نیدخترک ا  ی... تنها دلخوشیعشق پوشال نیذره ذره دل ب َکَند از ا 

دار  و تب  نی سکوت سنگ  نیدو روز در ا خورد؛ی م یرا بدون مقاومت  شی غذا و داروها گرید
 گذشت.

  یرواوقات را در اتاقش و    شتریب کرد؛ی حسام بهتر بود و کمتر سرفه م یجسمان حال
وقت ناهار بود و دخترک ظرف غذا را   برد؛ی م ش یبرا  هانیغذا را هم ن یتخت بود. حت
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تخت   یبه در، وارد شد؛ حسام رو  یاگذاشت. سمت اتاق رفت و با تقه  ینیداخل س
پشت سرش بود. زانوها را بغل گرفته و   گذاشتههم  یبه دو بالش رو  اشه ینشسته و تک

گرد  گذاشت و خواست عقب   یپاتخت ی را رو ینیاتاق بود؛ دخترک س   ینگاهش به پنجره 
گره شد و گفت:»   فشیبرود که دست حسام دور مچ ظر  رونی از اتاق ب یکند و بدون حرف

 !« هانین نیبش

 ی زی:» چدیپرس یحی تخت نشست؛ با لبخند مل یانداخت و آهسته لبه  ینگاه 
 ؟« ی خوای م

  لی دست پشت سرش گذاشت؛ سمتش متما و   دیصورت دخترک چرخ یحسام رو   نگاه
ممنون که تو    هان،یو لب زد:» ازت ممنونم ن دیرو بوس  اشیشانیشد و آهسته و نرم، پ

 .« یخسته نشد  ام ی که از بداخالق ،یو ازم مراقبت کرد یکنارم بود  طیشرا  نیا

پوستش گزگز   یحسام رو  یبوسه  یجا د،یتپی م  امانی و قلبش ب   دیدخترک لرز  تن
بهت   نایاز ا  شتریب یلیگفت:» خ  یتصنع یو با لبخند  دیلب کش  یزبان رو کرد،ی م

 طرف. دمت گرم!«  هیکه دارم  ی تیطرف... امن  هیخواب و غذا و همه  یبدهکارم؛ جا 

لبخندات تنگ   یکش آمد:» دلم برا  هانین یهالب حسام نشست و لب  یرو  ینرم لبخند
 !« ییشده بود خدا 

 حسام، توجهشان را جلب کرد؛ منزل دادفر!   یگوش  یبره یو  یصدا 

دخترک را گرفته   فیهنوز دست نح  گرشیرا برداشت و جواب داد؛ دست د  یگوش یتأن با
 بود.

 الو  -

-  ... 

 سرما خوردم!  یکم هی  ستین یزیسالم، ممنون، خوبم... چ -

 . نی! خوش اومد ه؟ یچه حرف نی... اکنمی نه، خواهش م -
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و نگاهش کند.  ندیجا بشها همان ساعت   خواستیبه حسام بود و دلش م هانین نگاه
رو به   یمهربانش و دستش را رها نکند. تماس که قطع شد با تلخند یزل بزند به چهره 

 ! « جان یا  ادیخانم داره م فهیدخترک لب باز کرد:» شر

 خوش اومد؛ چکار کنم!« زمرمه کرد:»  رلبیز  ل،یمی ب هانین

بذار االن   ز یم ی کرد و گفت:» برو دختر، ناهار رو ببر آشپزخونه، رو  یاتک خنده  حسام
 م« یبا هم ناهار بخور امیم

اش را  سمت حسام خم شد؛ گونه  ارادهیزد و ب یبرق یدخترک از خوشحال یها چشم
 همون حسام اول!«  ی... شدولیو با ذوق گفت:» ا   دیبوس هوایب

را با شوق برداشت و سرخوش سمت آشپزخانه رفت؛  ینیتازه گرفته بود انگار، س یجان
. از جا برخاست و  کردی را تماشا م هانین یذوق و خوشحال یینماحسام با لبخنددندان 
 سمت توالت رفت. 

اش را قورت داد و  لقمه   هانینشسته بودند؛ ن زیبعد، هر دو مقابل هم پشت م  یلحظات
 !« ؟یکنی نم یبپرسم باز قاط یزیچ هیمردد لب باز کرد:» حسام  

 آب خورد و سر جنباند:» نه، بپرس«  یکم حسام

که ناراحت رفت،  یگفت ی:» اوم... به حامد چ دی ابرو باال انداخت و آهسته پرس هانین
 ازش نشد؟!«  ی هم خبر گهید

  یاومده؟ چرا اومده؟ چ یکردم که ک چشیل پداد و گفت:» سؤا رونی نفسش را ب حسام
 و بهش بر خورد، رفت!«  ه یمنظورم چ دیبه هم؟! اونم فهم نیگفت

 کرده بود!«  یبهمون خوب همهن یوار لب زد:» بدبخت... الب کج کرد و زمزمه  هانین

 مشغول غذا خوردن شد.  یالیخیبا ب حسام

 . ارمی خودم از دلش در م قمهیتو نگران اون نباش؛ رف -
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 *** 

  رونیها را از دست ببشقاب را شست و داخل آبچکان گذاشت؛ دستکش  نیآخر  هانین
مو را باز کرد و  گل  د؛یرسی نامرتب به نظر م یکم شی رفت. موها  رونیآورد و از آشپزخانه ب 

 را شانه بزند.  شیمبل نشست تا موها   یرو

مبل نشست و    یبود، رو هانیطور که نگاهش به نآمد و همان  رون یاز اتاق ب  حسام
 گفت:» بذار من واست ببافم.« 

دست حسام،   یهاانگشت  یال به ال  شی و تاب موها  چیپ یدخترک قنج رفت برا دل
خوش جعد    یحسام و پشت به او نشست. دست حسام که موها  یجلو  یبدون مخالفت

شد. با لبخند گفت:» چه مرتب هم   یوشگرفت، وجودش پر از خ یو شکن او را به باز 
 .« ستنی بلد ن ونی ! معموال آقا یبافی م

 گرفتم! ادیاز اون موقع   بافتم؛ی رو م یهست ی موها   یموقع هی -

مغموم   یکرد و با حرص لب به دندان گرفت؛ با لحن  لیرا زا  اش یحسام تمام خوش  جواب
 ! « ؟یبافیو م من   یموها  یاون دار ادیگفت:» به 

 !...«یجورنیبه دخترک انداخت:» نه... هم یمتعجب سر کج کرد و نگاه  حسام

  یاز دست حسام جدا کرد و از جا برخاست:» من هست ظیرا با غ شی موها هانین 
 نکن خواهشا.«  یاون واسه من کار ادی ! به ستمین

  خانومفهی بلند شد؛ شر  فونیزنگ آ ینگاه گنگ حسام سمت اتاقش رفت که صدا  مقابل
 اش آمده بود.خوانده پسر  دنید یا بر

  اشی پنجاه زندگ یدهه نکهی مبل مقابل حسام نشسته بود؛ با ا  یرو  فهیبعد شر یلحظات
گلو گره زده بود و   ری را ز  اشیزرشک یاما هنوز سرزنده و دلشاد بود. روسر گذراندی را م
با  ی را کم اشی لیمستط  یدور مشک نکیبود، ع یهمرنگ روسر کشیبار یهالب 

چند   نی. اومدم یپسرم که حالت خوب نبود و ن بخشسرانگشت باال زد و متبسم گفت:» ب
 روز گرفتار بودم.« 
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بهتون نکردم. شب مجلس حالم   یمدت اصال کمک  ن ی! شما ببخش که اه؟یچه حرف ن یا -
 اصال خوب نبود؛ نتونستم بمونم.

تعارف کرد؛   خانمفه یمقابل شررا   یآمد و چا  رونیاز آشپزخانه ب ی چا  ینیبا س هانین
 لب، فنجان را برداشت.  ری ز  یبه قامت دخترک انداخت و با تشکر ینگاه فهیشر

 !  یبوده کنارت؛ تنها نبود جانهان یباز خوبه ن -

زحمتم   یلیخ یجواب داد:» آره، طفل یحیانداخت و با لبخند مل  هانیبه ن ینگاه حسام
 شد.«  تیاذ   ی. حسابدیرو کش

 نکردم!«  ی جواب داد:» مخلصم، کار هوای ب هانین

  فهیشر  د؛یدوخته شد و دخترک لب گز هانین ی هانگاه سرزنشگر حسام به چشم یالحظه 
 !«یزنی و گفت:» بامزه حرف م  دیخند ینخود

هنوز عادت نکرده لحنش رو   د،یرا خاراند:» ببخش اش یشانیبا سرانگشت آهسته پ حسام
 عوض کنه!« 

پا گرداند و   یرا به مبل زد؛ پا رو  اشهی تک فهیبه آشپزخانه برگشت و شر هانین
مهراد    یخانواده  م؛یدعوت  یرا دو طرف مبل گذاشت:» آخر هفته مهمون شی هادست 

 « ی ای کن حتما ب یزیردعوتمون کردن. برنامه 

 نرفتن.  یمهمان   نیبار ا  ر یز  یبرا  گشتی م  یرذهنش دنبال راه فرا یآشوبهدر دل  حسام

. با دوستام قرار مسافرت  ستمیاو...م... راستش، چطور بگم؟! خب... من آخر هفته ن -
ها رو جا به جا کردم.  کردم و نوبت  لی سفر چند روز مطب رو هم تعط ن یگذاشتم؛ بخاطر ا 
 ! شهی بد م ی لیاگه کنسل کنم خ

گفت:»    کردی م  کی نزد شیهاکه به لب  ینیبرداشت و ح یعسل  یفنجان را از رو فهیشر
 سفر؟!«  یبر یمهمون  یفردا  شهینم

 !« ی  سفر دو روز قبل از مهمون خ یجواب داد:» نه، تار هوای ب حسام



 انده خواهر خو 

186 
 

 !« می:» من که نگفتم چند شنبه دعوتدیو با لبخند پرس دی باال پر فهیشر یابرو 

ن کنان جواب داد:» عه... اوم... گفت آب دهانش را فرو داد حسام ن م  آخر هفته   نیو م 
 حتما پنجشنبه!«   یعنی! خب گهید

 .می ناهار دعوت شد ینه، روز جمعه برا  -

 . ستمیبعدش ن یآهان! خب به هر حال من سه شنبه تا شنبه -

 از آن اصرار نکرد. شی گفت و ب یاکوتاه، باشه  یبا مکث فهیشر

تمام هوش و   داد؛ی در آشپزخانه نشان م یکه خودش را مشغول کار و آشپز ینیح هانین
 بود. فهیحسام و شر   یهاصحبت  یحواسش پ

 مبل نشست.  یبا شور و شوق سمت حسام رفت و کنارش رو  فه،یشر  یاز خداحافظ بعد

 ! م؟یبرنامه سفر دار  ؟یگی راست م یلیحسام خداوک -

لب باز کرد:» نه بابا... سفر کجا بود؟!   تفاوتیداد و لب کج کرد؛ ب رونی نفسش را ب حسام
مهراد رو    ای  یاصال هست  خوامی مدت نم هینرم. تا   یگفتم که فقط مهمون یزیچ هی
 .«نمیبب

و   نی غمگ ییرا بغل گرفت و با صدا  شی و ذوقش کور شد؛ زانوها  دیلب ورچ هانین
  رمی بارم شده توو عمرم م هی  ی! فکر کردم برا فیلب زمزمه کرد:» چه ح  ریز  فیضع

 مسافرت...« 

 یکف سالن دوخت که حسام با لبخند کج یهاک ی و نگاهش را به سرام دیکش یآه
   ؟«ی عنی ی:» تا حاال سفر نرفتدیپرس

جواب داد:» چرا رفتم...  هیبه حسام انداخت و با تمسخر و کنا ینگاه چپ چپ دخترک
  میشده بود داشت یتکرار گهی د ران یا  ای آخر نیسفر! ا  بردی بار م هیماه   شیاصالن هر ش

 دلم از قصر اصالن فرار کردم!«  ریزد ز   یکه خوش میکردی رو شروع م یجهانگرد 
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خنده   ی. رد پا دیخنده را بلع شی هاتک سرفه  انیاما به سرفه افتاد و م د یبلند خند حسام
 ت،برم ی صورتش مانده بود که سر تکان داد و گفت:» باشه... مسافرتم م یهنوز رو 
 خوبه؟!« 

:» دمت گرم حسام،  دیباال پر یمبل با خوشحال  یرا مشت کرد و رو   شیهادست  هانین
 نم؟« یبب ای شمال، در می بری م یعنی!  یگیجون ننه بگو راست م

اما   برمتی چشم دوخته بود:» آره م هانیزد و با نگاه خندانش به ن  هیبه مبل تک حسام
 سمت جنوب.«   میبر دیآخه؟ با میسرد شمال کجا بر   یشمال نه! هوا 

 از حسام نشست. یکم یو با فاصله   دیجلو خز  هانین

 شمال... تو رو خدا!   میبر  ره،یبم هانیحسام، جون  من، ن -

سرده؛ برف و بارونه! شمال   گم یگفت:» عه! م ین یری چشم درشت کرد و با تشر ش حسام
 دختر؟!«   میکجا بر

دور گردنش حلقه شد و صورتش را جلو آورد، مصرانه ادامه داد:»  هان،ین ی هادست 
زمستونشم قشنگه! جنگل   نم؛یشمال رو بب یو جنگال  ای حسام تو رو خدا! آرزو دارم در

 !« گهی د میهم قشنگه... بر یبرف

حس    کی نزد  یفاصله  نیتنش را از ا  یمشامش را پر کرده بود و گرما  هان،یتن ن عطر
و   یکی نزد نی و لبخندش محو شد. کالفه از ا دیصورت دخترک چرخ ینگاهش رو  کرد؛ی م

که از جا   ی نیرا از دور گردنش آزاد کرد و ح هانین  یهااش، دست هجوم احساسات مردانه 
 داره.«  ایجا هم درجنوب. اون  میری االن م ال،شم میر یگفت:» بهار م  خاستی برم

 !« یچیبهتر از ه  یو آهسته گفت:» باشه، کاچ  دیلب ورچ  دخترک

 . یفهمیم ینیبب یتره، حاال بر قشنگ  یل یجنوب خ یا یدر -
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به   ینگاه میخانه را پر کرد؛ ن  هانین یخوشحال ادیو فر   غیتمام نشده بود که ج  اشجمله
اش را در هوا  مشت شده  ی ها و با ذوق دست   دیپری م  نی انداخت که باال و پا هانین

 .دادی تکان م

 دمت گرم... ،یگل یلی... مخلصتم، خولی ا -

به   شیها اش بردارد و سمت اتاقش رفت؛ لب دخترانه یها طنتیداد چشم از ش حیترج
 کش آمده بود. یقی لبخند عم

 !  ینیبی خودمم که م  ر،یبفرستم تعم دیاداغونه ب نمیاما همون آخر هفته؛ ماش -

  ی! راستمینت یبلند خودش را به حسام رساند:» ما مخلص خودت و ماش ی هابا قدم  هانین
 بود؟«  یدعوا چ یه یقض یواسم نگفت

حواسم   ، یچی:» هدیاتاق ثابت ماند و سمت دخترک چرخ  یره ی دستگ ی حسام رو  دست
خودت تا ته   گهیشد و... د ی سبز شده بود اما من حرکت نکردم. طرف شاک نبود و چراغ 

 رو بخون!«  هیقض

 *** 

پلک باز کرد و ابرو در هم  هانین خورد،ی که به در اتاق م یدر پ یآرام و پ  یهاضربه  با
 . دیکش

 ؟ یچکار دار ه؟یها... چ -

 .میکه ناهار رو اصفهان باش  میوفتی راه ب دیبا گهی ساعت د  هیتا  شه،ی م ر یپاشو دختر د -

آلود در را  و خواب  باز مه ین ییها با رخوت از جا بلند شد و سمت در رفت، با چشم  دخترک
 .« دمیاز ذوق تا خود صبح خوابم نبرد، تازه دو ساعته خواب شبی باز کرد و گفت:» د

انداخت و با لبخند جواب داد:»   اشده یدر هم و ژول یبه چهره  ینگاه حسام
  یصبحونه   هیآب به صورتت بزن،   هینباشه، برو   ی شکل نیا  اتافه یکه االن ق یدیخوابی م

 حالت بد نشه.«   ریهم بخور که تو مس یدرست و حساب
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 را از چارچوب در گرفت و سالنه سالنه سمت توالت رفت.   اشه یتک هانین

با   هانیکه ن خوردندی شسته و صبحانه من زی بعد هر دو مقابل هم پشت م یلحظات
 ا؟« ی در میبرس کشهی پر گفت:» چقدر طول م مهین یدهان

ها و زبانش را سوزاند، لب  لب  یکم ،یچا  یو داغ  دیداغ نوش نیریش  یاز چا  یکم حسام
 گمیاما من م  میرسی که شب م میبر  ری فشرد و جواب داد:» اگه بدون توقف تو مس

و   میروز کامل بمون هی  اینصف روز  هیهست رو هر کدوم   ری که تو مس راز یاصفهان و ش
 .«مینیرو بب ش یدنید یجاها 

من   ش،ی ک میشانه کج کرد و ملتمسانه گفت:» نه تو رو خدا... گازکوب بر یسر رو  هانین
 باشه؟«  راز یاصفهان و ش  میرو دارم. اصال تو راه برگشت بر ای در دنیفقط ذوق د 

 .« یوفت لب زد:» باشه، هر جور تو دوست دارپلک زد و با عط حسام

  هانیبعد حرکت کردند؛ ن یگذاشتند و ساعت  نیسفر را داخل ماش  لی از صبحانه وسا بعد
  طنتیو ش دادی را در هوا تکان م شیهارا گذاشته بود و مدام دست  ی آهنگ شاد

شد،   یط ری که از مس یرا پر کرده بود. کم  نی ماش  یفضا  شی هاه خند  یصدا کرد،ی م
 زدیکه خنده در آن موج م  یزد؛ با لحن یبه صندل هیرا کمتر کرد و تک کی موز   یصدا 

قدم نحس من اومده توو   یکال از وقت یعنیاواخر،    نیا  یگفت:» حسام دقت کرد 
 ها!«  پرهی م  هاتی مشتر شه؟یم لی کال مطب همش تعط ت،یزندگ

تنها  ی و خوش بوده که مانع شد ست یش که قدمت نحس نبه قول خودت اولند -
کم بشه، چون موندگار   هام ی که مشتر ستیو غصه بخورم. دومندش مهم ن نمیبش
 .  ستمین

 !« ؟یستیکه موندگار ن یچ یعنیو گنگ لب زد:»   دیابرو در هم تن هانین

لبخند   د،ی کش شیموها   انی فرمان برداشت و پنجه م یدستش را از رو یالحظه   حسام
 لب داشت.  یرو یتلخ
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بعدش هم دنبال   ،یدرس بخون ی تو بر شمیم   ریگیاولش پ میسفر که برگرد  نی از ا -
 یو با پدرت زندگ  تیزندگ ی خدا پ دیبه ام یبود بر یکه اگه آدم حساب  گردمی پدرت م

هام  . خودم هم برنامه کنمی م  دا یپ یزندگ یامن برا   یجا هیاگر نبود که بازم واست  ؛یکن
 نداره!   یاده یموندنم فا جان یا  گهی که برم خارج، د کنمی م  فی رو رد

را   اشنهیاز غم، س  ینیو حجم سنگ  دیاز دلش پر کش بارهک ی دخترک  یهای خوش تمام 
  نی و مشوش به حسام چشم دوخت و لب زد:» خوبه، بهتر از ا  رانیح  یفشرد، با نگاه

 .«شهینم

  شیهاو  نم اشک در چشم  فشردی را م شی نگاه کرد، بغض گلو رونیگرداند و به ب رو
 هان؟« ین یبخواب یخوا یصورتش انداخت که حسام گفت:» م  ینشست. شال را رو 

و با    دیغلتی ونه مگ  یرو  صدا ی ب شیهاداشت و اشک  یبه صندل هیکه تک طورهمان 
 .« دمیخوب نخواب شبیکنترل شده جواب داد:» آره، گفتم که د ییصدا 

و چند ساعت   نی کرد و خوابش برد؛ سکوت ماش نیاش را سنگخسته یهاپلک  اشک،
و   دندیرس یراه نیب یمداوم، حسام را خسته و کالفه کرده بود. به رستوران  یرانندگ

انداخت و   هان یبه ن یرا کنار جاده متوقف کرد. نگاه نیبه ساعت، ماش ی حسام با نگاه
 .« جانهان ی... نهانیصدا زد:» ن

  ش یهاقبل از خواب، حتما حاال پلک  یهاه یبا گر   دانستی چشم باز کرد و خوب م هانین
 صورتش کنار بزند لب زد:» هوم؟«  یکه شال را از رو  آنیورم دارد؛ ب

 .شو اده یوقت ناهاره، پ -

به حسام   یداشت نگاه یصورتش افتاد، سع   یبرداشت و شال از رو  یاز صندل هیتک
که حسام   کردی سرش مرتب م ی گرفته بود؛ شال را رو نی پا یو سرش را کم ندازدین

 !«نمی... نگام کن بب هانیمشکوک انداخت و لب باز کرد:» ن  ینگاه
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دو انگشت   انیاو را م یهحسام دست دراز کرد و چان بارن یباز رو گرفت که ا دخترک
صورت دخترک   یحسام رو  وشیآب ی هاگرفت و به اجبار نگاهش را باال برد. چشم

 !« هان؟ین ی کرد هیو گنگ لب زد:» گر  دیچرخ

که  یالل بش یلب باز کرد:» ا  یبه تند د،یو سرش را عقب کش دیدخترک لرز  یچانه باز 
 !« یکنی و خراب محال خوش من  شهیهم

 گفتم مگه؟!   یچرا؟! چ -

که  یبعدش بهم بگ میاز سفر برگشت  یوقت شدیو گفت:» نم   دیلرز یاز بغض م   شیصدا 
 خارج؟«  یقراره باز آواره بشم و تو بر

و سر تکان داد؛    دیخند ینگاهش کرد و بعد نخود  یلحظات یبرا  ر ی و متح مات   حسام
ولت کنم برم که    ابونینار خک خوامی گفت:» مگه م زد یموج م  شیکه خنده در صدا  ینیح

 ی! بعد مگه خارج خونهرم ی گفتم که تا خاطرم ازت جمع نشه نم  ؟ یاز االن ماتم گرفت
انجام بدم. پس   دی کار دارم قبلش با یاس که من بالفاصله بعد از برگشتنم برم؟ کلخاله 

ناهار   می بر  ایسفر رو به خودت زهر نکن، پاک کن اون اشکاتو! ب نی ا جهتی و ب خودیب
 .« میبخور

 نیرا از اشک پاک کرد و به دنبال حسام از ماش شیهاها، گونه با پشت دست  هانین
 شد.  ادهیپ

هنوز هم با   هانیرستوران نشسته و منتظر سفارشات بودند؛ ن یچوب زی م پشت
که   زدینم یدوخته و حرف رونی رستوران به ب یشه یدر هم نگاهش را از ش ییهاسگرمه 

! من که واست  گهی ... اخمو نباش دجانهان ی... نهانیلب باز کرد:» ن  انهیحسام دلجو 
خودمم ندارم چه   یحوصله   گهیبدتر. د یلیخ ،دادم؛ به خدا حال من از تو بدتره حیتوض

 تو!«  ی برسه به اخما

بردارد لب زد:» معلومه که   رونیب  یکه نگاه از فضا  آنی چانه گذاشت و ب ر یدست ز  هانین
 !« ی منو ندار یحوصله 
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 هاتو که دوست دارم!  اخماتو ندارم، خنده  یگفتم حوصله  -

  یینمازد که حسام با لبخند دندان  یحیکش آمد و لبخند مل اریاختیدخترک ب یهالب 
 ... «شتری! بخند... بنهیگفت:» آهان... ا

چانه برداشت، باز شد همان   ری شد و دستش را از ز  ترق یعم هانیرفته لبخند ن رفته
 !« یکه واسم از اونا بخر یدخترک تخس و شرور و گفت:» به شرط 

که پر از   دیرا مقابل رستوران د  یارا گرفت و مغازه  هانیرد نگاه ن ین یر یبا اخم ش حسام
شه، تو بخند من هر  تنقالت بود؛ با خنده گفت:» با  گری اخته و دآلوچه و لواشک و زغال 

 .« خرمی واست م یبخوا  یچ

و    خوردی دوچندان غذا م یی دخترک با اشتها د؛ یچ زیم  یغذا را آورد و رو  شخدمتیپ
قرار است شب را کجا   نکهیسفر و ا یدر مورد برنامه  دیپرسی خوردن مدام سؤال م نیح

  ند؟یبی را م ایدر  یباشند و چه ساعت

  یشدند برا  نی و باز سوار ماش  دیتنقالت خر  هانین یاز غذا، حسام طبق قولش برا  بعد
 راه... یادامه 

و   سیخ یآلوها  گریاز ترشک آلو را در دست داشت و با دست د  یظرف کوچک هانین
 ادیز  یاز ترش ذاشت،ی و در دهان م  گرفتی دو انگشت شست و سبابه م انی آبدار را م

  یهالب   ی. آب سرخ آلو روشدیجمع م شی هاو لب  تبسی را م شیها آلوها چشم 
از سر لذت او...م  خوردیکه م  ییآلو با هر  کرد،ی ها را قرمز مو آن   ختیری کوچکش م

 .دیمکی را م شیهاو انگشت  گفتی م

 اس... به به... او...م، چه خشمزه  -

تند و تنش داغ شده   اری اختیحسام ب یها نفس ش،ی هاملچ ملوچ و اوم گفتن   یبا صدا 
قلبش تندتر شده بود. با  یهاتپش  تمیو ر  سوزاندی را انگار م شیها بود؛ حرارت گوش 

 تشر زد:» درست بخور دختر!«   یفیاخم ظر

 بخورم؟!«  یکرد و گفت:» وا خب ُترشه، چجور  زیباز چشم ر  هانین
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رکش  احساسات س نی خالص شدن از ا یباز مشغول خوردن شد، حسام برا  اعتنایب و
را نشنود  هانین یرا بلند کرد تا صدا  کی موز  یاش دست برد سمت ضبط و صدا مردانه 
َنَنته؟   یچخبره؟! مگه عروس ،یبالفاصله صدا را کم کرد و معترضانه گفت:» او... هانیاما ن

 گوشام کر شد!« 

را مقابل دهانش  ییدستش را جلو برد و آلو   هانیبدهد، ن یحسام جواب  نکهیاز ا  قبل
 گرفت. 

 ؟ یخوری م -

  نای:» ا دیپرس یدخترک نگاه کرد و با اخم کمرنگ یهاانگشت   انیم  یبه آلو یالحظه   حسام
 !« ؟یکرد یکه االن تو دهنت بودن ملچ ملوچ م  ستنیهمون انگشتا ن

 نخور!«  یخوری و گفت:» چرا هموناست، ده تا دست که ندارم. نم  دیخند ز یر هانین

سرش را    عیسر  یلیخ یزیآمطنت یدستش را عقب بکشد که حسام با لبخند ش خواست
دو انگشتش را از   یکوتاه غی با ج هانیرا در دهان گرفت. ن هان ین یها جلو برد و انگشت 

... خوبه ییلب باز کرد:» ا وار و با صورت جمع شده و چندش  دیکش  رونی دهان حسام ب
آلوها رو   یه یبق ی! حاال من چجوریکرد  هنتانگشتامو تا نصفه توو د  ومد،یبدت م

 چندش آخه؟!«  نقدریبخورم؟ دکتر مملکت ا 

پاها   یگفت. ظرف آلو را رو یلب زهرمار  ر یسرخوش و مردانه قهقهه زد و دخترک ز   حسام
آلو در دهان حسام   گری و با دست د خوردی دست خودش آلو م کی گذاشت و با 

 . زدی م  هانی به سرانگشتان ن یز یو گاز ر  کردی م طنتیش یو او هم هر از گاه گذاشتی م

و گفت:» امشب   دیکش  یاازهیحسام خم دند،یرس راز یغروب بود که به پاسارگاد ش یحوال
صبح که راه  ندارم. فردا   یرانندگ  یسرم درد گرفته و اصال حوصله  م،یمونی م جان یرو ا 
 !« شیک میرسی تا ظهر م میوفتیب

 !«کنمی م ی با لبخند گفت:» خب من رانندگ هانین

 جوجو؟«  یبلد یگفت:» عه! رانندگ  یو با لبخند کج   دیحسام باال پر  یابروها 
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 خب آره  -

 وقت؟!  اون  یچ نامهیگواه -

 قلم رو ندارم!    هی نی ا گه،ینه د -

 و لب زد:» پس حرف نباشه!«  د یدر گلو خند حسام

به تنش داد و   یمقابل هتل متوقف شد و حسام با باز کردن کمربند، کش و قوس  نیماش
سنتر   یتی و فقط س  میرد کرد  یدنید  یهمه جااصفهان رو با اون   گه،ید یباز گفت:» لج 

تو فقط عشق   ی قشنگ داره ول  یجاها یهم کل جا ن ی. اراز یش میحاال هم که اومد  م؛یرفت
 !« یدار ای در دنید

رو   ایجا هست. درگل و بوته و درخت هم که همه  اد،یخوشم نم یخی تار یمن از جاها  -
 عشقه!  

اطرافش را    هانیشدند و با برداشتن چمدان، سمت هتل رفتند، ن ادهیپ نیدو از ماش هر
منتظر   ی در الب ی. کمداشتی و به دنبال حسام قدم برم  کردی نگاه م یبا ذوق و کنجکاو

  هیو  میاستراحت کن  یساعت  هیماند تا حسام اتاق رزرو کرد و سمتش برگشت و گفت:» 
 .« میبگرد  میبعدش بر م،ی و قهوه بخور کیک

چرا   گهی د یگشتن دار یو حوصله  یلب به اعتراض باز کرد:» اگه خسته نبود  هانین
 م؟« یراه رو نر یادامه 

 !«میباش راز یوست دارم شب رو شحسام به لبخند کش آمد و گفت:» چون د  یهالب 

 یآسانسور شد، طول  نی لب » بدجنس« گفت و به دنبال حسام وارد کاب  ریز  دخترک
داره سفر...  یاگه یحال د  هیکه باز لبخند زد و گفت:» اما کال خوش گذشت، اصال  دینکش
 هم انگار فرق داره! خالصه که دمت گرم.«  شی سوار  نیماش

 م«یجواب داد:» مخلص ینیر ی با لبخند ش حسام
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حرف   یمشت یچجور یریگیم  ادی کم کم  یو لب زد:» خوبه، دار دیخند  ینخود دخترک
 !«یبزن

  هانیرفتند. وارد اتاقشان که شدند، ن رونیباز شد و ب نیکه در کاب دند یدو نرم خند  هر
که   ینیمو را باز کرد و حکاناپه انداخت. گل  یسرش برداشت و رو   یرو بالفاصله شال را از 
شال بودن، چه   ری... از صبح ز شیگفت:» آخ دیکشی بلندش م یموها   یدستش را ال به ال
 .«مینشد شب رو راحت استراحت کن مبد نی راحت شدم! همچ

دوش   رمی گفت:» م کردی طور که آن را باز متخت گذاشت و همان  یچمدان را رو  حسام
 ؟« ی ندار یکار رم،یبگ

سمت حمام    یراحت یها کاناپه لم داد، حسام با برداشتن لباس  ی»نه« گفت و رو هانین
 رفت.

بود.  یو آب  دیاز سف  یبیترک ون یبه دور تا دور اتاق انداخت؛ رنگ دکوراس ینگاه دخترک
ل در دو طرف پنجره و  بودند. دو مب  گریکد یاز هم، کنار   یکم یبا فاصله  کنفرهیدو تخت  

 رز.   یهابا گل  یستالی گلدان کر زی م یبود و رو  نشانیب یکوچک  یاشه یش زیم

. از جا برخاست و  دیکش ینامرتب حسام، داخل چمدان افتاد و پوف یها به لباس  نگاهش
  یها لباس   یکرد تا چروک نشوند و مابق زانیاتاق آو  یگوشه  یها را به جالباس لباس 
هتل   رونیب  یبایسبز و ز   یگذاشت. نگاهش از پنجره به فضا یرا مرتب کرد و کنار یراحت

 رفت.  رونیسرش انداخت و از اتاق ب یافتاد؛ دو مرتبه شال را رو 

  یها با خط یو شلوار اسپرت مشک دیسف  شرتیآمد؛ ت رونی بعد حسام از حمام ب یلحظات
 . کردی خشک مرا  شی نم موها ، یکوچک یبه تن داشت و با حوله  دیسف

نگران کاپشنش  نبود و دل  ی! « خبر هانی... نهانیبه اطراف انداخت و صدا زد: » ن  ینگاه
 نی رفت. با آسانسور پا رونی اتاق، ب دیشانه انداخت، با برداشتن کل یرا برداشت و رو

  رونیاز هتل ب یدلنداشت؛ با آشفته  ی هتل گرفت اما اطالع یرفت و سراغش را از متصد 
  کردی احساس م  شترینبود. به خاطر نم موها، سرما را ب یخبر ماطراف را گشت ا رفت و ا

  داشتی اتاق با حرص قدم برم  انی باز به هتل برگشت. م جهینتی گشتن  ب  یو بعد از ساعت
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به در خورد و فورأ   یادرد گرفته بود. تقه  یو سرش کم زدی عطسه م ی. گاه دیجوی و لب م
 برداشت.  زیسمت در خ

زد:» معلوم هست   بیخون به صورتش هجوم آورد و نه هان،ین دنی را که با کرد با د  در
 !« ؟ی رفت یکدوم گور

 !« نمیلب زد:» رفتم اطراف هتل رو بب  فیضع ییبه عقب برداشت و با صدا یقدم هانین

 او را به داخل اتاق کشاند و در را بست.  ظی دستش را گرفت و با غ مچ

واست   یاتفاق  ینگفت شم؟ینگران مدل  یگیدور دور؟! نم  یخاله بود که رفت یخونه -
 وفته؟ یب

 !  وفتادهیواسم ن یحاال که اتفاق - 

 منم که به درک نگران شدم آره؟!   -

! فقط کنجکاو شدم. قهر  گهی د دیکودکانه لب زد:» خو ببخش ییو صدا   طنتیبا ش هانین
 نکن جون من!« 

ساعت آشفته بود و   کی  نی فکر کرد که چقدر در ا نیسکوت کرد و به ا   یالحظه   حسام
دستش را   اریاختی . بستادهیو سالم مقابلش ا  حی صح  هانیحاال چقدر خوشحال بود که ن

را نرم  اش صورتش را کنار صورتش جلو برد و گونه   د،یجلو برد و دخترک را در آغوش کش
 !« یکنی منو نگران م یجورن یآخرت باشه ا  ی:» دفعه دیبوس

به حسام انداخت،   یو نگاه گنگ  دیدخترک چرخ  یها چشم  یدر کاسه  یاقهوه  یله یت دو
دخترک   یهااشک در چشم  ری سکوت بود و نرم نرمک حر  نشانی ب هیکمتر از چند ثان

 دیآزاد کرد و لب زد:» ببخش  را شیهادست  ریو با تح دینشست. حسام ابرو در هم کش
 کردن نداشتم.«  تی ! قصد اذ بودمندارم. فقط نگران شده  تی کار هان،ین
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حرفا   نی! تو اهل ا یَمشت دونمی و لب باز کرد:» م د یدخترک چک یگونه یرو  یاشک  قطره
منم   صاحابی حواست به دل ب  یول هیعیواسه تو طب  زایچ  نیا دونمی م نمی. ا یستین

 مرد...«  یهر چ یباشه. من که از بچگ 

 یزیجز زور بازو چ  دمینر د یادامه داد:» مرد که نه... هر چ یکرد و با تلخند یمکث
 بوسم کنه و بگه نگرانم بوده!«  ره،یکنه، بغلم بگ فی ازم تعر ینبودن! عادت ندارم کس

  یوقت ،یراره بر ق  یو ادامه داد:» وقت  دیگونه غلت  یرو  یشتریگرمش با شدت ب یها اشک 
که بودم... پس بد َادا نکن منو با مرام،  یتنها و بدبخت هانیقراره من بازم بشم همون ن

هم دلم رفته واسه   جان ی به جونم! تا هم وفتهیعادتم نده که بعدش مرض ترک عادت ب
سر راحت رو بال ش بذارم   هینکن. بذار بعد از تو بتونم  رمیاس نی از ا شتر یب گهیمرامت، د

 نشم!«  ییو هوا 

بود به حسام که او را به خودش آورد؛ آنقدر به دل  یمحکم یل یس هانین یها حرف 
ممکن است    شیها رفته بود با محبت  ادشیخودش و حال خرابش فکر کرده بود که 

 چقدر دخترک وابسته شود! 

و   یسادگ  تیکه در نها  ردکیرا نگاه م هانیبه عقب برداشت و هاج و واج ن یقدم چند
  یالحظه  ی حرف زده بود. لب به دندان گرفت و برا  اشیو دلبستگ ییاز تنها  ت،یمعصوم

کرده بود،   ریروحش را اس هان،یکمک به ن یناخواسته به جا نکهیشد، از ا زاریاز خودش ب
ها صورتش را مبل نشست و با دست   یباشد! رو داشته یاکه خودش عالقه آنیب

  شیها قهیشق  یها را از دو طرف رو داد و دست  رونیاش را بپوشاند، نفس حبس شده 
 شد. انداز ن یطن هانین یو به پشت سر برد. باز صدا  دیکش

کنارت بمونم َجلدت  نی از ا شتریب ؛یَپرمو باز کن یخوا ی م میبرگرد  یخوبه که وقت -
 ! شمی م

... ییبه نبودنش، به تنها هان،یفکر کرد، به رفتن ن  یااال گرفت و لحظه نگاهش را ب حسام
و تنها بود، حاال   شدیسرراهش ظاهر نم  هانیدادفر ن یاگر بعد از رفتنش از خانه  نکهیبه ا
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عالقه، که فقط به خاطر   ینبود، نه از رو ی به رفتن او راض یاداشت؟! دلش ذره  یچه حال
 شدن!   اترس از تنه

 نه!«  یزود نی! حداقل به ایرینم ییرا به مبل داد و لب زد:» تو جا اشهیتک

پام برسه تهران   رم،ی آلود و لجوجانه گفت:» مو اخم دی کش شیها گونه  یدست رو  دخترک
 تو؟!«  یگ یم  یمرد باشم، اونوقت چ هی  یهمخونه خوامی ! اصال من نمرمی م شتیاز پ

و برزو همخونه   دیلب به دندان گرفت و با حرص گفت:» مگه تو قبل از من با وح  حسام
 ؟« یحاال با من مشکل دار ؟ی نبود

ها کرد و با غرولند جواب داد:» اونا مثل تو  رو گرداند و خودش را سرگرم لباس  هانین
 !« کردمینبودن، که اگه بودن دستشون رو قلم م 

  امی سمتت نم گهی! دجنبهیب باز کرد:» باشه بابا... بدستش را در هوا تکان داد و ل حسام
مثل    دیمنه با  ی! قبال که بهت گفتم؛ تا اسمت تو شناسنامهیتو هم حق رفتن ندار یول

 ! « یکن یآدم زندگ

پرت کرد و گفت:» اه... مگه از من   نیزم یکه در دست داشت را رو یبا حرص لباس  هانین
تو   ه؟یچ یدونی ! اصال میو تنم کرد یدوخت ،ید یعقد؟ خودت بر  یبرا  ینظر خواست

که خودت به  یواسه منفعت خودته، عقدم کرد  یکنی م ی... هرکاریخودخواه یلیخ
حال و   گهی که د یهرموقع هم حس کرد  ،ینش اتا خودت تنه ینگهم داشت ،یوفتی دردسر ن

بعد  یبر  رانیاز ا   یبشه، بخوا ستیکارات راست و ر  ای  دهیاون دختره از سرت پر  یهوا 
 و دلش.«   هانین ی! گور بابارونیب یکنی آشغال پرت م نهو یمنو ع

و   دیکش یرا بغل گرفت. حسام کالفه پوف  شی نشست و زانوها نیزم یبه حسام رو  پشت
مدت بگذره تا    هی دیو با  م یچکار کنم؟ حاال که عقد کرد یگیگفت:» حاال م متیبا مال 
سفر رو به    نیا  یخوبه؟! پاشو الک شمینم کتینزد گهیمنم که گفتم د  م،یجدا بش میبتون

 دوتامون زهر نکن!« 
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حسام زنگ خورد. حسام از جا    ینخورد و قهرآلود نشسته بود که گوش یاما تکان هانین
 بود. خانمفه یکتش برداشت؛ شر بیرا از داخل ج یبرخاست و گوش

 ...خانومفه یالو، سالم شر -

  یکرده بود. صدا  زی و گوش ت دی پای حسام را م ی چشم ری ها، ز اخم از پس همان  هانین
به لرز افتاد.  شی هاو دست   دیکه رنگ از رخ حسام پر  دیدی اما م دیشنی را نم فهیشر
و با رخوت تماس را قطع کرد. آب دهانش را فرو برد و    رفتی م لیهرلحظه تحل  شیصدا 
 حسام ؟!«  شدهی :» چدیپرس

 را به زحمت جنباند و جواب داد:» دادفر سکته کرده!«  شیهالب 

 *** 

چند   نی... همه در عرض هملیبپا بود؛ دوست و آشنا و فام یادادفر همهمه یخانه
به   یو ابراز همدرد تی سلعرض ت  یبودند برا  دهیساعت که خبر فوت دادفر را شن

درب خانه نصب کرده بود و داخل   یرا جلو یاهی س  یشان آمده بودند. مهراد پارچه خانه
 .  کردندی و صحبت م  ستادهینفر از بستگان ا  نی چند اطیح

  نیباز بود و ماش اطی. درب حدیرسی ها به گوش مزن ونیناله و ش ی داخل خانه صدا  از 
شد و نگاه    ادهیپ نی و متعجب از ماش  شانیپر  یامقابل خانه متوقف شد؛ حسام با چهره 

 بود.   ستادهی ا  شیرو به رو  سیخ ی هابه مهراد بود که با چشم  رهیناباورش خ

  ریو لب زد:» د دیسست، سمت مهراد رفت که او را برادرانه در آغوش کش ییها قدم  با
 حسام!«   یدیرس

خودش را از آغوش او جدا کرد و سمت   زد،یبر یقطره اشک  یحت  ایبزند  یکه حرف آنیب
را سکوت   ری . تمام مسداشتی به دنبالش قدم برم صدایب هانیساختمان خانه رفت؛ ن

حسام    یشاهد نگران ری در تمام مس هانینزده بودند. ن یکرده بود و جز به ضرورت حرف
  یگرید زی چ ری اما انگار دست تقد وفتدیفر نداد ی برا  یفاقات  کردی مدام دعا م  نکهیبود و ا 

 حسام برسد، دادفر تمام کرده بود.  نکهیرقم زده بود و قبل از ا  شانی برا
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از جا بلند شد و    یشد؛ هست  شتریب هاون یناله و ش یساختمان خانه که شدند صدا  وارد 
 سمت حسام آمد. 

خوب   یلی. بخدا خوب بود، حالش خمینازن یشدم حسا...م، بابام رفت... بابا چارهیب -
 .کنمی بود. باور نم

بود و با    فهیتنها نگاهش به شر  د؛یشنی نم یزیو چ دیدی را نم چکسیاما انگار ه  حسام
گذاشت،   فهیشر  یزانوها  ی. مقابلش زانو زد و سر رو رفتی سست سمت او م  یهاقدم 
  یو لب باز کرد:» کجا بود  دیسر حسام کش  یدست نوازش رو  ه،یرهق هق گ انیم  فهیشر

.  یدلش بود زیعز  ،ی. تو پسرش بود یبود  ارشکن  شتریکاش ب ،یرفتی پسرم؟ کاش نم
 !« یتنهامون گذاشت

.  ختیگذاشت و اشک ر فهی شر  یزانوها  یسر رو  یحسام شکست و مثل کودک بغض
 .  ختیریاشک م ارادهی ها، بصحنه نیا   دنیبود و با د  ستادهیا  ی اگوشه  هانین

 *** 

و حسام در منزل دادفر    هانیمدت ن ن یگذشت و تمام ا یروز در تب و تاب عزادار سه
و   دندیخوابی جداگانه م یها ها را در اتاقشان آنقدر بزرگ و جادار بود که شببودند. خانه

  ییرا در اتاق و به تنهاارتباط را با حسام داشت؛ اکثر اوقات   نیکمتر  هان،یسه روز ن  نیا
کاناپه نشست و   یرو فهی مراسم ختم، شر  یهامهمان   نی. بعد از رفتن آخر کردی سر م
و خرما وارد    یچا  ینیهم در اطرافش نشستند. مهتاج با س هانیمهراد، حسام و ن  ،یهست
برداشت و رو به حسام گفت:»    یفنجان چا  فهیخم شد؛ شر فهیشد و مقابل شر  ییرا یپذ

 !« یخونه و ما رو تنها نذار  نیبه ا  یبرگرد  خوادی خواهش دارم حسام؛ دلم م هیازت 

حسام دوخت، حسام اما بدون   ی هاو نگاه نگرانش را به لب  ختی ر یدخترک ُهر دل
  کنم،ی رو جمع م لمیخونه و تا شب وسا رمیجواب داد:» چشم، من االن م یتعلل چیه

 خونه.« نیا  گردمی اول وقت برم  فردا صبح
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گفت:»    ینشست و خوشحال شد که هست فهیشر  یهالب   یرو  تی از سر رضا   یلبخند
چند روز بوده رو   ن یا  هانیکه ن ی اتاق  نیا ،یکن  یباال زندگ یپس حاال که قراره طبقه

 خودمون«  ش یپ جان یهم ادیب هان یمهتاج خانوم آماده کنه و ن میگی م

 !  میتر هم هستبا هم راحت  جانی . چند تا خانوم ا هی خوب شنهادیآره، پ -

آشفته، تنها به حسام   یاما با دل  هانیگفت و ن  یصحبت هست دی را در تأ نیا  فهیشر
 چشم دوخته بود.  

 . میگردی رو جمع کنه. فردا با هم برم لشیکه وسا  ادیامشب رو همراهم ب هیباشه،  -

بغضش را نگه داشته بود؛   یبه سخت هانید و نخوردن شدن یمشغول چا  حرفی ب یهمگ
بعد، حسام از جا برخاست و   یاداشت. لحظه  یبیو حس غر   کردی م ینینفسش سنگ 

 . دیتنش کش یمشک  راهنیبه پ یدست

 .گردمی خدا برم دیرو جمع کنم. فردا صبح به ام لمیخب... با اجازه من برم خونه و وسا -

 کمک؟!«  یرو بفرستم برا  یکس یخوا ی جواب داد:» م یمی با لبخند مال فهیشر

 . میکنی نه ممنون، چهارتا خرت و پرت رو خودمون جمع م -

رفتند. بعد از سه   رونیدوشادوش هم از خانه ب ،یکوتاه یو حسام با خداحافظ هانین
به  ینگاه هانی. نرفتندی سمت خانه م  نیسنگ  یروز، باز با هم تنها شدند و در سکوت

آب دهانش   کرد،ی م یرانندگ حرف ی ابروها داشت و ب نیب یظینداخت که اخم غلحسام ا
 کنم؟«  یزندگ خانوم فه یشر شیبرم پ دی :» واقعا من بادیپرس یرا قورت داد و با لحن آرام

 !« ؟یخواستی نم نویلب زد:» آره، مگه هم  ابانیبه خ رهیو خ ی رانندگ نیح  حسام

 !« خواستمیانداخت و زمزمه کرد:» نه، نم  ری به ز  سر

  راز یش  یدر هم شماتت بار گفت:» مگه تو اون شب تو یهااما با همان اخم  حسام
  ایبشم؟ خب ب کی بهت نزد  دی نبا یمگه نگفت ؟ ی با من همخونه باش یخوای نم ینگفت

 امن و بدون مرد!«  یخونه  هی نمیا
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  یبرا  ایشت؛ بخاطر مرگ دادفر بود  عبوس و لحن تند حسام را دوست ندا یچهره   نیا
سمت حسام    ی. کمخواستی اما دلش همان حسام مهربان سابق را م  دانستینم هیتنب
. تو رو خدا منو  دمیقول م گم،ینم یچیه گهید دی گفت:» ببخش  تیشد و با مظلوم لیما 

 !« نی نفرست پا

  هانین بارن یکه ا  کرد ی م یرانندگ یشانیپ ینداد و با همان اخم جا خوش کرده رو یجواب
بود را گرفت و ملتمسانه لب زد:» حسام... تو رو خدا،  نیفرمان ماش یکه رو  یدست
 !« گهید دیببخش

تو رفتارم ندارم، و    یتیمحدو   چ یمن ه  یو پر تحکم جواب داد:» اگر اومد  ی جد یلحن با
اش کنم... هر طور راحت  ! خالصهستی بر دوست داشتن و موندن ن لیدل یرفتار چیه

باشه که  ادتی ت فرو کن و خوب تو گوش  نو ی. ارمی م ذارمی تهشم م کنم،ی باشم رفتار م
حرفا...  نی از ا  یو منو وابسته کرد   یکرد  یبا احساساتم باز  ینگ گهیدو روز د  ،یاگر اومد 

 واست هست.«  نی طبقه پا گمی که االن دارم م یتونیو نم  یخوای اگر هم نم

  یرو و مهربان بود، به سختو دلتنگ همان حسام خنده   دیاز بغض لرز  هانین یهالب  
حسام؟ اولش که باهات   هیچ یدونی بغض را در گلو مهار کرد و لب از لب برداشت:» م

با تو، ته  ییآشنا فهممی االن... االن م  یآوردم؛ ول شیآشنا شدم فکر کردم جفت ش
پناه بودن، صدبار بهتر از حس له شدن   سریو ب   یبوده! حس سرما و گرسنگ یبدبخت

! که  یستی کنه که در حدش ن  یبهت حال یکیکه   نهیشدنه! صد بار بهتر از ا  ری غرور و تحق
 بهش!«  یچقدر محتاج اره یبه روت ب

سرخ    ییهاچشم  متوقف شد؛ با  ابانیخ یه یو حاش  دیرا کنار کش نیماش  یبا کالفگ حسام
  یکه محتاج  منم نه تو! تو بدون من فقط جا  یمستأصل گفت:» اون ی و برافروخته و لحن

 . من بدون تو... « یندار  یخواب و زندگ

 را فرو برد و رو از دخترک گرداند. بغضش

رو   یکار چیاز خودم که نتونستم ه خوره،ی حالم از خودم بهم م  هان؟ین هیچ یدونی م -
حواسم   نقدریخودم. ا  نهویساختم ع  یکیدرست انجام بدم. خواستم کمکت کنم اما از تو 
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! حاال با دست پس  یبهم وابسته بش دیفکر نکردم که شا  یادل خودم بود که لحظه  یپ
کمتر غصه  کنم،ی کنارت حالم خوبه، کمتر فکر م  چون کشمی م ش یو با پا پ زنمی م
که نگهت   ادی از خودم بدم م ی... ول یباش میتو زندگ شهیمواسه ه خوادی! دلم مخورمی م

رو   صاحابمیدل ب یدونی تو که م ،یعاشقت باشم! تو که از دلم خبر دار نکهیدارم بدون ا
بهم!  یو نه محتاج  یستین حدم در  گمیکنم، نه م رتیتحق خوامی کجا جا گذاشتم! نه م

بود که حاال   نیبهتر از ا  یکرد ی جا کار مدادفر، اون   یخونه  بردمتی کاش همون اول م یا
 !  یمن به حضورت وابسته بشم و تو به من دلبسته بش

  هانیشد؛ هوا سرد و سوزناک بود و ن ادهیپ نیو از ماش  دیفرمان کوب ی حرص مشت رو  با
و چشم به حسام دوخته بود که پشت به او    ختیری اشک م صدای ب نیداخل ماش

به صورتش   یشد؛ باد سرد  ادهیپ نیزده بود. از ماش هیتک  نیاپوت ماشو به ک  ستادهی ا
 سست سمتش رفت.   یهاخورد و با قدم 

. کنمیاعتراض نم یچیبه ه گهی ! به خدا دیخوریسرما م   ن،یتو ماش ن یبش ایحسام... ب -
  یچشم. تا حالت خوب نشده کنارت هستم و هروقت بگ گمی م یری تو بگ یمی هر تصم

 . به جون خودم حسام...رمیم  تیسر و صدا از زندگ یب

و  من یبخشی م یبرم؛ چجور تیکه از زندگ  ینگاهش کند لب زد:» اون روز  آنکهیب
 هان؟« ین

مقصر بود    یمگه هست ؟ی ناراحت ی:» ببخشم؟! مگه تو از هستدیپرس یبا تلخند  دخترک
که  ی و دوست نداشت؟ حاال تو هم مثل اون... نه ازت ناراحتم، نه تو مقصرکه تو ر

 ،یهوامو داشته باش یو خواست  یخرج کرد ینبخشم. تو فقط مردونگ ا یبخوام ببخشم  
 « جنبه نداشتم، هوا َبَرم داشت. یمن ول

 .« شهیم  ری د ن،یتو ماش نی در هم فرو رفت و گفت:» بش شتریحسام ب یها اخم

داده بود    هیتک یسر به صندل  هانیشد؛ ن یدر سکوت ط ر،یمس یدو نشستند و ادامه  هر
کاش آن    یکه ا کردی . در دل خودش را مالمت مکردی گذشته فکر م ی و به شب و روزها 
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و   دیرسی نزده بود! کاش آن سفر به سرانجام م اشی از دلبستگ یهتل، حرف  یشب تو 
 ...شدادفر هنوز زنده بود... کاش... کا

گذاشت و سمت   ینیس  یتو یدو فنجان چا  هان،یجمع شده بود که ن بایتقر  لشانیوسا
که حسام   دیدر د یشدن به اتاق از ال  کیبود و با نزد  باز مه یاتاق حسام رفت؛ در اتاق ن

  نی غمگ ی. هربار که چهره زدیر ی اشک م صدایدست دارد و ب یاز دادفر را تو  یقاب عکس
. شدیکه داشتند م  یشاد  یها و  دلتنگ لحظه  شدی م  دهفشر قلبش  د،یدی حسام را م

ها  گونه  یوارد اتاق شد؛ حسام اشک از رو   یارا صاف کرد و با تک سرفه شی گلو یکم
 پاک کرد و قاب عکس را داخل چمدان گذاشت. 

را جمع کرد و   شیگذاشت و خودش هم نشست؛ زانوها   نیزم یرا رو  ینیس  دخترک
حد دادفر رو دوست داشته   نیتا ا   کردمی ها را دور زانوها قالب کرد و گفت:» فکر نمدست 
 !« یباش

هم گذاشت و مرتب کرد، داخل کارتن گذاشت و جواب داد:»   یچند کتاب را رو حسام
من االن   دونهی مرد اگر نبود فقط خدا م  نیکرد، ا  ی چطور دوسش نداشته باشم؟ برام پدر

 بودم!«  یتیچه وضعتو 

 ...!« یزانوانش گذاشت و گفت:»هوم، مثل من... که اگه تو نبود یاش را روچانه   دخترک

  نی جواب داد:» من که واسه نفع خودم تو رو آوردم تو ا یکار کردن با پوزخند نیح  حسام
 رفته؟«  ادتیخونه؛ 

برداشت و   ینیرا از داخل س  یرا آزاد کرد، فنجان چا  شیهاو دست  د یکش یپوف دخترک
! اصال  ؟ینگ  گهیو د  یبش الیخی ب شهیخوردم، تو م یشکر هیسمت حسام گرفت:» من  

  یبابا ،یگفتی که خودت م گفتم. قرارمونم همون  راز یاون شب تو ش  یفراموش کن هرچ
 !« تی دگکن، برو دنبال زن دایدر به در منو پ

مشغول    حرفی از قندان برداشت؛ ب یگرفت و حبه قند  هانیفنجان را از دست ن حسام
 شد. ی چا دنینوش
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 *** 

بود؛   ستادهیها انداخته و کنار پنجره ا شانه  یرنگش را رو  یشکالت یاشارپ عنکبوت فهیشر
و منتظر حسام بود. باالخره در با   انداختیم ی نگاه اشی به ساعت مچ یهر از گاه

  یزد و برا  یمیند مال لبخ  دنشیشد؛ با د  اطی حسام وارد ح نیباز شد و ماش موتیر
 استقبال سمت در رفت.

سالم کرد و    یکه در دست داشت، هول هولک یبا کارتن کوچک هانیرا که باز کرد، ن در
شد و رو   ده یکش هان یکوتاه، نگاهش به دنبال ن یبا سالم  فهیها باال رفت. شراز پله  عیسر 

گفت:» سالم مادر، چرا   آمدیکه در دست داشت و جلو م  یبه حسام که با چمدان بزرگ
 !« ن؟ی پا ادیرفت باال؟ مگه قرار نبود ب

هم از خانه  یداد، هست رونیاول گذاشت و نفسش را ب  یپله یچمدان را رو  حسام
درنگ، مردد لب باز کرد:» نه...   یبود که حسام با اندک ستادهیآمده و کنار مادرش ا  رونیب

 خودم باشه!«  شیقرار شد باال پ م،ی با هم صحبت کرد 

جدا بود   تی خونه زندگ روز ی بار اعتراض کرد:» حسام جان، تا دشماتت  یبا نگاه فهیشر
  ادی. بگو بیباال سر ما باش بهی دختر غر  هیبا  ستیصالح ن  گهینداشتم؛ اما االن د یمن کار

 !« نی پا

انداخت، مردد لب زد:» راستش...    نی و نگاهش را پا دی اش کشبه چانه یدست حسام
 بگم؛ ما... «  یچجور

دوخته بودند،  شی هاانداخت که منتظر چشم به لب یو هست فهیبه شر  ینگاهمین
 !« خانومفه یشر م یو لب از لب برداشت:» ما به هم َمحرم  دینگاهش را دزد

 فهیر انداختند و حسام لب به دندان گرفت؛ ش ینگاه گری کدیمتعجب به  یو هست فهیشر
لب کج کرد و با تأسف    یو قهرآلود وارد خانه شد. هست دیپا چرخ یپاشنه یرو حرفیب

 بود؟!«  ن ی گفت:» واقعا که حسام... انتخابت ا
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  فهیوارد خانه شد. پشت در اتاق شر  فهیبه دنبال شر  ،یهست یبه طعنه توجهی ب حسام
 به در زد. یاو تقه   ستادی ا

 . دیبه گوش رس فهیشر  یصدا 

 .دی بفرما -

بزرگ اتاقش نشسته   یراک مقابل پنجره  یصندل  یرو  فهیآهسته در را باز کرد، شر  حسام
 بلند شد. فهیدلخور و ناراحت شر  یدوخته بود. صدا  رونیب یبود و چشم به منظره 

فقط بهش پناه   ی. گفتیکنیازم پنهون نم یزیچ ،یدونی منو مادر خودت م  کردمی فکر م -
 منم باور کردم.  د، یاو همخونه یداد

زانوها نشست و آهسته دست او   یرو  فهیشر  یجلو رفت و کنار پا ،یبا لبخند نرم  حسام
 لب باز کرد:  انهی و دلجو میمال یرا گرفت. با لحن

خدا اگر تا حاال مادر صداتون نزدم   ی. به خداوندیمن دورت بگردم، شما تاج سرم   یاله -
ازش ندارم! وگرنه شما مهر   یخوب  یو خاطره  ادیکلمه خوشم نم   نیکه از ا نهیفقط واسه ا 

مادر دوستت دارم. نشد که بگم چون   هیاز   شتری ب یو حت  یرو در حقم تموم کرد یمادر
ما   سیاومد که پل شیپ یاناتی جر هیکه رفتم،  یهست یاستگارشد! شب خو ییهوی یلیخ

.  میدادسرا و مکافات داشت رفتی وگرنه پرونده م م یعقد کن میرو با هم گرفت. مجبور شد
 ! ستین مونن یب یچی فقط، ه  میابه جون خودم االنم همون همخونه 

 شد و لب زد: رهی حسام خ  وشی آب یها نگاهش را از پنجره گرفت و به چشم فهیشر

 ؟ یدوسش دار -

 انداخت.  ریهم رفت و سر به ز  در ش ی هاسگرمه   حسام

 نه!   گمیم  یو گاه  دمیطالقش م گمی م  ی. گاهدونمیخودمم نم دونم،ینم -

 که در کالمش بود گفت:  یزد و با آرامش یلبخند   مچهین فهیشر
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 گلوت.   یکنه تو  ریها گدوستت دارم گفتنت، بغض بشه و سال  بارمن یحسام! نذار ا  -

 لب زد:  ابیحسام در هم نشست و با ارت   یابروها 

 ! بار؟ن ی! ا ؟یگفت یشما چ -

حسام سمت در رفت؛ حسام دنبالش راه   رانی ازدجا برخاست و مقابل نگاه ح فهیشر
 افتاد. 

 خانوم؟ فه یبود شر یچ بارن یمنظورتون از ا -

 رفت و دستش را در هوا تکان داد.  رون یاز در ب فهیشر

 . میزنی محاال بعد با هم حرف   ایب -

 خانوم...  فهیشر یول -

 گفت:  دیبا تأک  فهیشر دوباره

 حسا...م! -

ها باال  رفت و از پله رونیاز خانه ب فهیبلند دنبال شر  ی هااجبار، سکوت کرد و با قدم  به
 رفتند. وارد خانه که شدند حسام صدا زد:

 ؟ ییکجا  هانی... نهانین -

 جا بودند بلند شد.ها آن که اتاق  ییراهرو یاز انتها  هانین یصدا 

جا؟  اون  ی ا یب یخونه رو ول کن ن یدلت اومد ا یخفنه! خره چجور  جان یحسام چقدر ا -
 ...نقدریباال ا دونستمی من م

که کنار   خانوم فه یشر  دنیآمد و با د رون یو از راهرو ب شدیم  ترک ی و نزد  کی نزد شیصدا 
و با نگاه به صورت   دیدر دهانش خشکلب داشت، حرف   یو لبخند رو  ستادهی حسام ا

 رفت. لی تحل ش یسرخ از خشم حسام، صدا
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 ...یزی چ ییاالی  هیخب،  دی! ببخش؟یعه... شمام باال بود -

 تشر زد:  حسام

 ...نهاین -

 و گفت: دی خند ینخود  فهیشر

 !یکنی که از خودت دورش نم نهیهم ؛ یاو بامزه   زبونن یریماشاال... دختر ش -

 . دیو نگاهش را دزد  دیحسام لرز  قلب

 . ارمیها رو بکارتن  یه یبق رمیمن م -

بود که   دهی کاناپه لم یرو  یوسط سالن بود و حسام با خستگ ل،ی وسا  یبعد تمام یساعت
 نشست و با ذوق گفت: کشینزد  هانین

باحاله،   یلیمن باشه؟ خ یپنجره داره برا  اطیاون اتاق بزرگه که رو به ح  شهیحسام م -
 !نهیبی رو م یا به اون گنده  اطیباال ح نیاز ا کنهی م  فیآدم ک

 کرد و گفت:  کی چشم بار حسام

  نهیبی رو م یبه اون بزرگ اطی که ح بره یقشنگه و آدم لذت م یلیکه خ نهیمنظورت ا  -
 !  گه؟ید

 نه؟  ایمن باشه   یحاال برا ،یگ ی حسام! باشه همون که تو م  یوا... -

  یرفع خستگ یرا دور گردن قالب کرد و برا  شی هاکرد و رو گرداند، دست  ینوچ حسام
 سرش را به عقب فشرد.  یکم

 انتخاب کن. گهی اتاق د هیاون اتاق خودمه،   -

 گفت:  تیو با مظلوم  دیلب ورچ هانین
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خودتم تنوع   ی. برا خوامی اتاقارو نگاه کردم. فقط همونو م  یمن همه  گه،یلوس نشو د -
 ! شهیم

.  کردیرا تماشا م  رونیاتاق، ب یافتاد که از پنجره   یلحظات ادی فکر کرد و  یاظه لح  حسام
  ای  خوردیو عصرانه م   نشستی م قیآالچ یکه عصرها تو یهست  دنیاز د بردی م  یچه لذت
 در هم رفت و لب زد:  شیآن خاطرات، ابروها  یادآوری . با خواندی کتاب م

 تو... یباشه، اون اتاق برا  -

اش را محکم و با صدا  را دور گردن حسام انداخت و گونه شی هازده دست ذوق  هانین
 . دیبوس

 به موال  یدمت گر...م، عشق  -

 لب حسام نشست و گفت:   یرو یلبخند کج 

 زشته!  نهیبی م  ادیم خانمفهیدختر، در بازه االن شر  نیبش -

بود  یکه از شدت خوشحال یا و با ورجه وورجه دی جا پربه حرف حسام از  توجهی ب هانین
تکان داد،   نیشد و سرش را به طرف ده یسمت اتاق رفت. نگاه خندان حسام دنبالش کش

 بلند شد. فهیشر  یداد که صدا  رونی نفسش را ب

 ... حسام... االی -

 سمت در انداخت و از جا بلند شد. ینگاه

 . دی جانم؟ بفرما -

و تا آخر شب  لی وسا  دنیچ میشروع کن یکمکتون، سه چهار نفر میبا مهتاج اومد  -
 . میتمومش کن

 .میکنی که خودمون مرتب م ستین یادی ز  زی واستون. چ شهی نه بابا زحمت م -
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سرم گرم   یجورن ی تو سرم. ا اد ی م الیهزار جور فکر و خ کارمینشستم ب نی نه مادر، پا -
 ! شهیم

 شدند. لی وسا  دنی گفت و مشغول مرتب کردن خانه و چ ی اناچار باشه  حسام

 *** 

پتو پنهان کرده بود که حسام در اتاق را باز کرد و   ری گرماگرم خواب بود و سرش را ز  هانین
 صدا زد: 

 ... ن!هایشد! ن رید م ی... ن، پاشو دختر. پاشو برهاین-

 برد و غرولند کرد.  رونیپتو ب ریسرش را از ز   یبا کالفگ هانین

 ...  یبش  هانینی ب یاله  یا -

 را باالتر برد و ادامه داد.  شیصدا 

 بذار بکپم بابا!  میتا بوق سگ کار کرد شب یصبح؟! د  یکله  میکجا بر  -

 کرد. کی داد و چشم بار هیدستش را به چارچوب در تک حسام

  ری دختر د میاول! پاشو بر یمطب کال لحنت برگشته سر خونه   میبه به! چند وقت نرفت -
 شده.

 م؟ ی کجا بر  ،ینده جون  ننه اول صبح ریگ -

 . میری مطب، ده روز نم م یری دو روز م دمیسر کار! رو گنج که نخواب میبر  م؟یکجا بر  -

 شهی م  یهفته ده روز نرو مطب چ هیبابا... چهار روز از فوت دادفر که نگذشته؛  یا -
 خب؟  

 بلند گفت:  ی سمت آشپزخانه رفت و با صدا   حسام
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که پاشو آماده شو.  یا یرو ندارم، م یکاریتو خونه نشستن و ب یمن حوصله   هانین -
 هم روضه نخون واسم، بمون تو خونه تا شب!   یاینم

انداخت و ناچار از جا بلند شد، نگاهش به پنجره افتاد و   یبا حرص پتو را کنار هانین
که مشغول ورزش بود؛  دی را د یسمت پنجره رفت. هست خاراندیسرش را م  که ینیح

 لبش نشست و پنجره را باز کرد.   یرو یز یآمطنت یلبخند ش

 ... یهست -

 را باال برد.  شیصدا   هانیآلودش را باال گرفت که ن نگاه اخم  یهست

 ! یکوچولو شکم دار هیکار کن؛  شتریشکم پهلو ب نی! ببیستیفکر کردم ن -

 یبا خنده  هانیبدهد که ن یو دندان فشرد؛ خواست جواب  دیبا حرص لب جو یهست
 رفتنش از اتاق، حسام گفت: رونی . با بدیپنجره را بست و سمت در اتاق دو یبلند

 تو؟  یخندی چرا با خودت م -

 ام. آماده  گهیربع د هیتا   ،یچیه -

  یدختر دن یبا د  هانیمطب بودند و هر دو وارد ساختمان شدند که ن یبعد جلو  یساعت
 و نگاه هردو به هم قفل شد.   ستادی ا  شیبود، سر جا  ستادهی پله اکه در راه

برد و آهسته   هانین  کیشد و سرش را نزد  گری کدیدو دختر به   یره یمتوجه نگاه خ  حسام
 لب زد: 

 ! ش؟یشناسی م هان؟ین هیک -

 !دی . خواهر وحداستی و  شناسم،ی آره م -

 : دیخورده بود با نفرت پرس دی که از وح  ییهاکتک   یادآوریجلو رفت و با  یقدم

 ؟ یکنیچکار م  جان یتو ا -
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 . ستادی ا  هانین یجلو آمد و رو در رو یقدم دایو

 بده داشم آزاد بشه. تی رضا یدوست دار ی! جون هر کخوامی م تی رضا -

 زد و گفت:  یپوزخند هانین

چقدر کتک زد منو؟   یدونی نه حسام. م دمیم  تیهوا باش! نه من رضا  نیهه... به هم -
 بدم؟  تی رضا

 لب باز کرد:  صالیملتمسانه و با است دایو

داشم   دیکه! وح کردی نم یخودش کار اریبرزو بود. به اخت ینوچه  دیوح ،یتو که خبر دار -
شهر   نیو تو ا  یدر سخته دختر باشچق یدونی سرم بود، پناهم بود! تو که م یه یبود، سا 

 آزاد بشه. دیبده وح تی رضا زت ی جون عز ؛یهزار چهره و هزار رنگ که پر از گرگ  تنها باش

  میسر داشتم؟ چطور از پس خودم براومدم؟ آزادش کن یه یمگه من داداش داشتم؟ سا -
 جون مردم بشه؟  یو بال  ابونی که باز ول بشه تو کوچه و خ

 با حرص گفت:  دایو

و   یاز سر ناچار یدونیکه نم ید یرو نچش ید  آخه المصب انگار خودت طعم بدبخت -
 ! میکردی خالف م یگشنگ

 باال انداخت و با اخم گفت:  یسر هانین

 . ستمیبده ن  تی من رضا  -

 گفت: دایرا گرفت. رو به و هانی که تا آن لحظه سکوت کرده بود، جلو آمد و دست ن حسام

 ! میدی نم تی خودت رو تلف نکن، ما رو هم از کار ننداز. ما رضا وقت خودیب -

 را گرفت و رو به حسام گفت:  هانین گریدست د دایاز پله باال بروند که و خواستند

 به خودش بگم. خوامی جمله م هیفقط   -
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را رها کرد،   هانیانداخت و آهسته دست ن یملتمس دخترک نگاه ی ها به چشم  حسام
 باالتر رفت و منتظر ماند.   یاچند پله

 لب زد: دی لرز ی که از بغض م ییبا صدا  هان،یکنار گوش ن دایو

  یخواستی و سرما م یاز زور گشنگ ابونینه؟ کنار خ میآشنا شد یرفته چجور  ادتی -
  کی . من بودم که نذاشتم؛ آره خونمون کوچیختی ری و مثل بارون اشک م یکن یفروشتن
نکرد،   یدراز بهت دست  یاما جات که گرم بود و کس یدونسگ  هیود و به قول خودت شبب

حاال من    ؟ی د یخواب ،ید یگشنه نخواب یول میکرد   ریس  یقاپ فی کرد؟! شکمت رو با پول ک
کنار  رمیآزاد نشه منم م  دی. وحیبود دهیکه تو رس یبه ته همون خط  دمیرس دی بدون وح

 ! بعد تو بمون و وجدانت...ستمی وام  ابونیخ

و   دیرد شد و رفت؛ حسام ابرو در هم تن هانیکرد و از کنار ن سیرا خ دا یو  یهاگونه  اشک 
 : دیپرس

 گفت؟!   یچ -

 لب زد:  یف یبا اخم ظر دخترک

 باال.  م یبر ،یچیه -

 ها را باال رفت. تند کرد و پله  قدم

د و حامد وارد سالن شد. جلو  که در باز ش گذشتیاز شروع به کارشان در مطب م  یساعت
 سالم کرد.  یآمد و با لبخند محو 

 ! ییدایسالم حامد خان، کم پ -

 جواب داد:  یبا تلخند  حامد

 بشم؟  یجرأت دارم آفتاب گهیمگه د  -

 : دیپرس یفیبا اخم ظر  هانین
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 چطور؟  -

 داد و گفت:  رونینفسش را ب حامد

طالقت بده    خوادی م ه،یصور  یهمه چ  گفتی حسام م شیواال؛ تا دو روز پ دونمی چه م -
 ! یهم گفته خانومش هی! ظاهرأ به بقشهیم یرتیغ ارم،یحرفا؛ حاال اسمت رو م  نیو از ا 

 دلش قنج رفت و ذوق زده لب باز کرد:  هانین

 ! نمیگفته خانومشم؟ درست بگو بب ایشد؟ به ک یرتیغ یک -

 با پوزخند گفت:  حامد

 نه؟!  ومدیانگار تو هم بدت ن -

 را باال انداخت.  شیابرو   یبه خودش آمد و لبخند پهنش را جمع کرد و تا  هانین

 فقط کنجکاو شدم. رم،ینخ -

بد جواب داد که  یجور هینکردم، ازش سراغت رو گرفتم اونم  داتی تو مراسم دادفر پ -
رو   هانیراسته که حسام، ن  گهیشدم از سؤالم. امروزم که مهراد زنگ زده م مونیکال پش

 گفته!  نویا  یو هست  خانومفهیعقد کرده؟! گفت که خود حسام به شر

 اما ذوقش کور شد و گفت:  هانین

  یو هست خانوم فهیچون سردرد بودم، به شر  ومدمیآهان... خب مراسم دادفر که خودم ن -
و با   نی داده بود برم پا  ریگ  فهیکه دست از سر کچلمون بردارن. شر  م یهم گفته عقد کرد

 خونه نباشم! هیحسام تو  

 بوده که! یخوب شنهادیپ  ؟ی خب چرا نرفت -

 به دماغش انداخت و گفت:  ینیچ هانین
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پررو بار   یاما من نرفتم؛ دختره  نی ! حسام گفت برو پاادیخوشم نم ی راستش از هست -
 به مهتاج کمک کنه!    ارشیب گهیسام مبه ح دیکه منو د یاول

 : دیفکر کرد و پرس یانداخت، کم نی سکوت کرد و سرش را پا حامد

 نه؟! یندار  یگوش هانین -

 . خرهی صحبتش شد گفت واسم م م ینه، اما سفر بود -

 و ادامه داد:   دیخند ینخود

 نگران شده بود.  رون،ی آخه رفته بودم ب -

کنه که چرا من   یباز قاط ترسمی اومده م  شیواست بخرم اما با اوضاع پ خواستمی م -
 ؟ ی دیشمارتو بهم بده؛ م دی واست گرفتم! حاال هروقت واست خر 

 چانه گذاشت و با لبخند جواب داد: ر یدست ز  هانین

 چرا که نه حامد خان؟   -

 نداده! فعال خداحافظ. ریو گ  ومدهی ممنون؛ من برم تا باز حسام ن -

گنگ و نامفهوم   یکم شی گفت و حامد رفت. رفتار حامد برا  یلب خداحافظ ر یز  هانین
 . شانه باال انداخت و باز مشغول کار شد.  دیفهمی را نم اشی بود، علت ناراحت

خانه شدند. پشت چراغ قرمز بودند   یکردند و راه لی غروب بود که مطب را تعط یحوال
 گفت:  هانیکه ن

 حسام  -

 بود و لب زد:نگاهش به روبرو  حسام

 جانم؟  -

 کند گفت:   یدلبر یداشت کم  یکه سع یلب دخترک نشست و با لحن یرو  یحیمل لبخند
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 ؟ یکنی بگم قبول م یزیچ هی -

 باشه؟!  یداره چ یبستگ -

 شد و خواهشمند لب باز کرد:  لیسمت حسام ما  یکم

 آزاد بشه؟  دیکه وح میبد  تیو رضا   یکالنتر م یفردا بر شهیم -

 انداخت.  یچشم درشت کرد و متعجب نگاه  حسام

سراغت دختر! اون   ادیاز قبل م تریباز زخم شهی آزاد م ؟یشد  وونهی! دیکنی م یشوخ -
 کرد؟  دتیتهد ؟ ی کوتاه اومد  یجورن یت گفت که ا کنار گوش  یخواهرش چ

 گفت:  هانیسبز شد و حسام راه افتاد که ن  چراغ

باشه  یآدم برزو بود، برزو تو حلفدون  دمیوحشدم! اون  وونهینه د کنم،ی م ینه شوخ -
گفت و منم   تشینکرد، فقط از موقع دمی. خواهرشم تهدرسهینم یآزارش به کس  دیوح

 دلم واسش سوخت. 

 ! یترسیو کبودت کنه؛ خوبه نم اهیبزنه س ادیدلت واسه خودت بسوزه که باز ن -

 جواب داد: ین یر ینما و لحن شبا لبخند دندان  هانین

 ! ترسمینم زیچ چیو ه کسچی از ه  یتو که باش -

 تکان داد.  نیلب حسام نشست و سرش را به طرف یرو  لبخند

 . یکرد  چارهیآخ از دست تو و اون زبونت دختر... که منو با اون زبون ب  -

 دست دور گردنش انداخت و باز ملتمسانه گفت:  هانین

 م؟ ید یم تی ! رضاگهیل دقبو  -

 گفت:  ین یری با تشر ش حسام

 . مید یم تی سر جات دختر زشته عه! باشه رضا نیبش -



 انده خواهر خو 

217 
 

 و گفت:  دیحسام را بوس یسکرآور گونه  یبا شوق هانین

 مرامتم!   نیدمت گرم حسام، هالک ا -

 زشته! کننی دختر، پشت فرمونم. نگامون م نیبش -

 لب گفت:  ری نشست و ز  شی سر جا  دخترک

 چشمشون...  ادیدر ب -

که کمربندش را باز   ینیمتوقف شد و حسام ح  ابانیخ یه یحاش نی بعد، ماش یالحظه 
 گفت: کردی م

 شو  ادهیپ -

 :دیبه اطرافش انداخت و پرس  ینگاه هانین

 چرا؟  جان یا -

 کرد و لب زد:  یفروش  لی موبا یبه مغازه  یااشاره   حسام

 بخرم.  یکه واست گوش -

حسام خودش   بارن ی برداشت سمتش، که ا زیبرق زد و خ یدخترک از خوشحال یها چشم
 کرد:  زیو چشم ر دیرا عقب کش

بعد منه بدبخت   ،یبوسیو م  یکنی که تو هروقت دلت بخواد بغل م استی چه جور -
 ! ؟ی بپا کرد امتیق ی اونجور  دمتیبوس

انداخت و   ری نشست، سر به ز  یصندل  یرو زانیآو  یعقب رفت و با لب و لوچه  هانین
 گفت:

... منم یشی نم ییتو که هوا  ینکن؛ ول  ییمنو هوا   یبر یبذار یخوا یمن گفتم تو که م  -
 !  رمیکه نم
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 را باال انداخت و لب باز کرد:  شی ابرو  یتا  یبارطنتی با لبخند ش حسام

 ! شم؟ینم  ییکه من هوا  یمطمئن   نقدریوقت از کجا ا  عجب! اون  -

 نگاهش را باال گرفت و زمزمه کرد: هانین

 ! ؟ی شیم -

دخترک را   یگونه   شیهابرد و نفس  کی با همان نگاه تخس، صورتش را نزد حسام
 .دادی قلقلک م

 ! رمیگازت بگ خوادی وقتا دلم م جورن ی از تو... مثال ا  شتریب یلیخ -

.  دیچسب ن یو به در ماش دیخودش را عقب کش یاخفه  غیبا ج هانیرا باز کرد که ن دهانش
 و لب زد: دیتپی امان م یداد؛ قلبش ب  رونیو دخترک نفسش را ب د یحسام مردانه خند

 زهرمار...  -

و به  ستادی ا  یالحظه   هانیشدند؛ ن  ادهیپ نیاش را فرو برد و هر دو از ماشخنده  حسام
 انداخت. ینگاه نی تری پشت و یها یگوش

 ! خوام ی رو م هی حسام اون صورت -

 با لبخند گفت:  حسام

مدل داره، بد و خوب   ی! گوش؟ی خوای رو م یکه اون صورت یلباس بخر  یخوای مگه م -
 مناسبه!  یچ نمیداخل بب میداره؛ بر 

 *** 

و   بادمجانمه ی پلو، خورشت ق  یهاس ی بود؛ د دهیشام را چ  زیم  قهیبا ظرافت و سل مهتاج
 ... یراز یساالد ش

 گفت:  ظی پا انداخت و با غ ی مبل نشسته بود، پا رو یکه رو  یهست
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 اصال شب برنگردن خونه!  دیخب؛ شا دیزنگ بزن هی -

اش بود؛ نگاه از کتابش گرفت و لب باز در چهره  شهیکه هم یخاص  یبا خونسرد  فهیشر
 کرد: 

مزاحمشون بشم،    خوامی. نممی خوری غذا م ومدنی اگر ن م،یکنی صبر م گه ید قهی ده دق هی -
 .دیبذار هروقت خواستن برگردن خونه؛ زنگ نزن

به مهراد که کنارش نشسته بود انداخت و با حرص سر تکان داد.  ینگاه معنادار یهست
 که مهراد بشنود غرولند کرد: یلب طور ریز 

 .یابونیدزد خ  ی! دختره رونیرفته ب یحاال انگار با ک -

 گفت: کرد و  ترک ی سرش را نزد یکم مهراد

. ذارهی کاله گشاد سرش م هی ! آخرش دختره دونمی اس من نمساده   نقدریچرا حسام ا  -
 حسامم. ینده ینگران آ

طور که دلش  هنوز نتونسته مخ حسام رو اون  ن؟ی پا ومدیچرا ن یفکر کرد  گه؛ی همون د -
ز  ا یمرد جوونه و خال هیباال مونده. حسامم که به هر حال  نیبزنه، واسه هم خوادی م

هزارجور ادعا   دهیپاچه ورمال یدختره  نی و اونوقته که ا  دهیآخر ُدم به تله م ست،یحس ن
 ! سوزهی حسام م  یادگکنه. منم دلم واسه س

 گفت:   فهیموقع مهتاج رو به شر همان

 صداشون بزنم.   رمیاومدن خانوم... من م -

پارک کرد و   اطی را داخل ح نیرفت. حسام ماش  رونیتند و کوتاهش از خانه ب یها قدم  با
 دستش بود.   یدرنگیسف یو گوش  دیپری م نی کودکانه باال و پا هانیشدند؛ ن ادهی هر دو پ

 جون!  یکن. جونم ستشی باال واسم راست و ر می بر  گه،یزودباش د  -

 .دادی سر تکان م یبا لبخند نرم  حسام
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به شارژر   دیچند ساعت با  ؛یاستفاده کن  یتونی. اونو که امشب نمریباشه دختر، آروم بگ -
 وصل باشه. 

و مهتاج با لبخند و مؤدبانه لب   دندیبه پله رس هان، ین ی هادن یگفتگو و با شوق پر نیح
 باز کرد: 

 . نیخانوم... خوش اومد  هانیسالم آقا، سالم ن -

 دو سالم کردند که مهتاج ادامه داد:  هر

اس و همه  شام آماده  زیاالن هم م ن،ی پا دیاریب فیگفتن که شام تشر  خانومفه یشر -
 منتظرن. 

کند و مشغول شود، ابرو کج   یانداز را راه  اشیکه ذوق داشت هر چه زودتر گوش هانین
انداخت    هانیبه ن ینگاهمی. حسام ندهدی م یکرد و چشم به حسام دوخت که چه جواب

 و رو به مهتاج گفت:

 .میا ی. االن م دی رما چشم، شما بف -

 و نق زد.  دیکوب  نیزم یپا رو  هانیگفت، وارد خانه شد که ن یسر جنباند و چشم مهتاج

 حسام؟  یچرا قبول کرد  -

 جواب داد: نشیبک یبا نگاه بار  حسام

! االنم خانمفه یخونه، هان؟ واسه دل شر نیبرگشتم تو ا  یو واسه ک  یمن واسه چ -
 باال. میگردی زود برم گه،یام خوردنه دش  هی. ششیبرم پ دی هروقت بگه با

شام    زیدور م یو کالفه دنبال حسام راه افتاد و وارد خانه شدند. همگ  لیمی ب هانین
بردو   شی حسام از جا برخاست و دستش را پ دن ینشسته و منتظر بودند که مهراد با د

 لب به طعنه باز کرد:

 ! خبریبه... آقا دوماد! مبارکه... چه ببه -
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 داد و با فشردن دست مهراد در جواب گفت:  لی تحو یلبخند  مچهین حسام

. به می رو خبر کن یکس میاز رسومات رو نداشته که حاال بخوا   کدومچ یازدواجمون ه -
 .کنمی و اعالم م  رمیگ ی م یوقتش مهمون

کالمش را در تن و گوشت حسام   شیا نشد ت ینوبت هست  بارن ینشستد که ا زی م پشت
 به سر و گردنش داد: ینازک کرد و موج  یفرو کند؛ پشت چشم

مدت... بعدش   هی دیکنی م یاول زندگ های حسام! مثل غرب  یباکالس نقدریا  دونستمینم -
بعد از  اشونی! تازه اونا بعضنیکه زن و شوهر دیکنی رسمأ اعالم م نیاگر تفاهم داشت

 .رنیگی م ی چند تا بچه، عروس

بالفاصله در جواب   هانیکه ن دیلبش را با حرص جو   یو گوشه دیابرو در هم تن   حسام
 گفت:

  هیو آخرش    انیمردم به ستوه م  یاز فضول کنن،یرو م  شون یخداها دارن زندگاون بنده  -
تهشم بگن بابا   تا دهنشون بسته بشه. کننی م ریو شکم چهار نفر رو س   رنیگی م یعروس

 !نیزر مفت نزن  نقدریا گهی د میما ازدواج کرد 

 لب زد:  ظ یدندان سائيد و با غ تیاز شدت عصبان  یهست

 آ!حرف بزنه یجورن ی تا حاال جرأت نکرده با من ا کسچ یمواظب حرف زدنت باش؛ ه -

 گفت:  میمال   یابرو کج کرد و با لحن  تیمظلوم  تیبالفاصله در نها هانین

دور از جون شما و آقا   نکهی بود نه ا  های جون... من منظورم همون غرب یهست یوا  -
 مهراد! 

 با تحکم لب گشود: فهیبدهد که شر یلب باز کرد تا جواب  یهست

 . دی! غذاتون رو بخور هیدخترا... کاف -
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پرمعنا و پر از حرف که  ییهاناچار لب فرو بست و شام را در سکوت و با نگاه  یهست
و   فهی به اتمام رساندند. بعد از شام، حسام با تشکر از شر شدیو بدل م رد  شاننیب

 گفت:  فهیباال بروند که شر  یبه طبقه هانیمهتاج خواست که همراه ن

 اتاقم باهات حرف دارم.  ایحسام... ب -

حسام را نگاه    زانی آو یارفتن بود، با لب و لوچه قراریکه ب  هانیاتاقش رفت و ن سمت 
 .کردی م

 . امیتو برو باال... من م  -

 وارد اتاقش شد.  فهیرفت و حسام به دنبال شر  ییناچار به تنها  دخترک

  زیکنار م یصندل یبا فاصله، رو  یاتاقش نشست و حسام کم یمبل راحت  یرو  فهیشر
به   رهیو نگاه مادرانه خ م یبا لبخند مال فهیدوخت. شر فهیمطالعه نشست و چشم به شر
 نگاه پرسشگر حسام لب باز کرد: 

دوباره شاهد   خوامیبشه؛ نم ر ی د نکهیبهت بگم قبل از ا  خوامی هست که م ییحرفا  هی -
 نداشت.  یاده ینگفتم چون فا یزیقبل چ یباشم. هرچند دفعه  دنتیرنج کش

 لب زد: ش یابروها  نی ب یفیمات و نامفهوم با اخم ظر  حسام

سؤال که    یو با کل نیکه باهام حرف زد  شیپ یل دفعه شدم. مث  جیمن گ   خانومفه یشر -
باهام حرف   پردهی رُک و ب شهی! منیتو ذهنم به وجود اومده بود، بحث رو تموم کرد

 د؟ یبزن

  ینیب یرا رو نکشیع یدر نگاهش بود، با انگشت کم شهیکه هم یبا آرامش خاص فهیشر
 باال زد و گفت: 

طور که از  همون  دم،یفهم نوی ا  یشد  یجان من از همون اول که تو عاشق هستحسام  -
 به عشقش نسبت به مهراد بردم.   یپ ینگاه هست

 از تعجب لب زد: باز مهین یبا دهان حسام
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 ... آخه چرا...یول -

 .دی حرف حسام پر ان ی آهسته پلک زد و م ،یبا لبخند محو فهیشر

 ! گمیم یچ   نیبب لحظه گوش بده هیصبرکن...  -

 کرد.  زیپا انداخت و چشم ر  یبه نگاه کنجکاو حسام، پا رو  رهیخ

 ؟ یشناسی رو م لوفریسؤال ازت بپرسم. تو ن هیبذار اول   -

شد،  ترک یو نزد  کی به هم نزد شیتأمل کرد و ابروها   یاو گنگ لحظه جی گ حسام
 آمده باشد لب از لب برداشت:  ادشی یزیآن انگار که چ  کینه که  دی خواست بگو

 آره؟!  رفتنی که با هم دانشگاه م یاومد. دوست هست  ادمی  ییزایچ هیآهان آره...  -

 آره، همون.  -

 ؟ یچ لوفریخب... ن -

 گفت:  یبا لبخند کج  فهیشر

و   یفکر کرد  ،یاسمش چند لحظه مکث کرد دنیبا شن اد؛ی نم ادتیرو   لوفرین یتو حت -
جونش واسه   لوفریکه همون ن یهم بوده... حاال خبر داشت یلوفرین هی اومد که  ادتیبعد 

 ومد؟ ی تو در م

 گفت:  تفاوتیو ب  دیحسام باال پر  یابروها 

 دم؟ یفهمیم   دینه! از کجا با  -

 سر کج کرد و با لحن مادرانه و لبخند مهربانش گفت:  فهیشر

پر کرده بود. تمام   یچون تمام قلب و چشم و ذهن تو رو هست یحس نکرد  ،یدینفهم -
خبر داشتم اما   یتو به هست ی! من از عالقه یدیدی م  یرو فقط تو وجود هست هایی بایز 

تو رو   ،ی دیدی رو نم لوفریهم مثل تو که ن یکه هست  دمیدیسکوت کردم چون داشتم م
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دوست ازت   هیفقط به عنوان   ی هستاز تو بود،  یحرف  فرمن و داد نی ! هرموقع بنهیبینم
من و دادفر براش قابل احترام بود. من و دادفر   یکه به خاطر عالقه   یدوست کرد؛ی م ادی

تو رو به عنوان برادر هم قبول نداشت   یحت  یاما هست میدونستی تو رو پسر خودمون م
شد  یچ دونمی اواخر که نم نی ا  زبوده. به ج ونی برادر داشتم، اونم هما هیمن    گفتی و م

 داداش صدات زد!  یو چند بار

خودش   یدلش برا فشرد،ی و لب م شدی ها فشرده محرف   نیا  دنیحسام از شن قلب
 از عالقه باشد!   یداداش نگفتن نشان ن یا  دیشا کردی لوحانه فکر مکه ساده  سوختی م

 ادامه داد:  دادی م  رونی که نفسش را ب ینیح فهیشر

  گهید گم،ی بار حرفامو بهت م هیام فقط  مادرانه   یفه یمن رو حساب وظحسام،  نیبب -
از تو پاره    شتریب راهنیباشه من دو تا پ ی. هرچماتتیتصم یتو  کنمینم یهم دخالت

  ،یپرسی ندارم اما از من م ی کار شون دن یو نرس   دنیدو طرفه و رس  یها کردم؛ به عشق 
که دوستت داره... برو سمت   یو اون یدار دوسشکه  یاون نیطرفه ب کی عشق  ی تو
از با   یلذت  چیهم ه  یاگر بهش برس یکه فقط تو دوسش دار یکه دوستت داره! اون یاون

. چون با چشمات نخواستنش، کم یکشی زجر هم م یکه بماند حت یبر یاون بودن نم
  یسمت کس ی ... اما اگه بریو بساز  یبسوز  ی! مجبورینیبی را م شیمحبت ی و ب های محل

  هی  دیکه شا ورزهی اونقدر عشق م کنه،ی که دوستت داره، اون آدم اونقدر بهت محبت م
 عشق رو حس کنه! یروز دوباره دلت گرما 

  فهیشر  یها آشوب به حرف  یاما دل   یظاهر یکه تا آن لحظه در سکوت و با آرامش حسام
 لب زد:   یگوش سپرده بود با زهرخند

 ! لوفر؟یبرم سراغ ن دیگی م یعنی -

  دیبه جلو خم شد و با تأک  یتکان داد، کم  نیکرد و سرش را به طرف  ی اتک خنده  فهیشر
 لب از لب برداشت:

 !  هانین ست؛ین  لوفرینه منظورم ن -
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 : دیباال پراند و پرس ییابرو  حسام

 زده؟!  یبه شما حرف  هانین -

جا باهات  و همه  شهی!همویهمه چ نمیبی بزنه؛ من دارم م یحرف  ستین یاز ینه، ن -
باال، اتاق تو   یتمام اتاقا نی. بومدی کنه اما ن یزندگ نی پا ادیدادم ب شنهاد یبهش پ اد،یم

!  شهی م  واری د یتو رو  یاون خونه فقط محو عکسا   یای تمام قشنگ  نیرو انتخاب کرد. ب
  ای  یطالقش بد یدونینم یاون شب بهم گفت ی. وقتیدلبستگعشق و  یعنی نایا یهمه 

 !  یو فقط به خودت و احساست شک دار یستین  لی می تو هم نسبت بهش ب دمینه؛ فهم

 گفت:  تمندیرضا  یرا به مبل داد و با لبخند  اشهیتک

ازت   ونی . منم همدیا و فقط همخونه  ستی ن تونن یب یزیچ یخوشحالم که گفت یلیخ -
! مبادا بهش یو دلت صاف نشده سمتش نر ی که تا از خودت مطمئن نشد  خوام،ی م

و تنهاست، به زبون درازش نگاه   پناهی ب هانیبره؛ ن یو بعدم ولش کن یکن یدراز دست 
 مظلومه.  یلینکن خ

و   دیُمخی پوستش م ری ز  ندیخوشا یحسام نشسته بود و حس یها لب  یرو ح یمل  یلبخند
 گفت:  فهیرقدرشناسانه رو به ش یبا نگاه  کرد؛ی در قلب حس م ییگرما 

  شهیممنون که هم  ،یو راه و چاه رو بهم نشون داد  یکرد یممنون که بازم واسم مادر -
 . یصحبت بودراهنما و هم  نیبرام بهتر 

 منه!  یفهیوظ  نیقربونت برم ا  -

 شماست، بااجازه من برم باال.  یلطف و مهربون -

پا   یپاشنه یرو  یا مسئله یادآور ی در رفت و با  ی کیسر تکان داد و حسام تا نزد  فهیشر
 : دیو پرس دیچرخ

دفعه هم دوستت دارم گفتن، تو گلوم   نینذارم ا  نی... چرا اون شب بهم گفتیراست -
 نگفتم؟  یمن اشتباه کردم به هست  یعنیبمونه؟!  
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 لب کج کرد و شانه باال انداخت.  فهیشر

! مثل تو که  کردی بهت فکر م د،یفقط شا... د،یفهمی اگه م د یشا گمی فقط م دونم،ینم -
 .یکنی فکر م هانیبه ن شتریتلنگر، ب هیاالن با 

 جواب داد: یانداخت و با لحن مغموم ری سر به ز   حسام

 بهم گفت که به مهراد عالقه داره.  یبگم اما... قبلش هست خواستمی م -

 پرسشگر نگاهش کرد.  یف یبا اخم ظر  فهیشر

 بهت گفت؟ چرا به تو بگه؟!   یهست -

 ازم خواست کمکش کنم توجه مهراد بهش جلب بشه. -

 را باال انداخت و گفت: شیابروها  فهیشر

 . یداداش! پس تو کمکش کرد گفتی آها! همونه پس بهت م -

 دادن نفسش گفت:  رونیسر جنباند و با ب  حسام

 وقته تنهاست. یلیخ  هانیبا اجازتون برم باال، ن گهی من د -

  یآشپزخانه مشغول کار بود، با خداحافظ یرفت؛ مهتاج تو  رونی گفت و از اتاق ب ریبخشب
 رفت.  رونیاز خانه ب  یکوتاه

 صدا زد:   بستی که در را م  ینیح د،یکه رس باال

 دختر؟  یی...ن، کجاهاین -

 از اتاق بلند شد.  شیصدا 

همش  گهی ماس ماسک رو راه بنداز د نیا   ایتو؟ ب یساعته کجا رفت هیدرد...  یا -
 .  ستمی من بلد ن هیخارجک
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تخت دراز   یافتاد که دمر رو  هانیبود و نگاهش به ن باز مهیاتاقش رفت، در ن سمت 
 نشست و گفت:  شی ابروها نیب یاخم داد؛ی را در هوا تکان م شی بود و پاها دهیکش

 دنه؟ یپاشو دختر خودتو جمع کن؛ چه طرز دراز کش -

 روبراه کن.   ون یا  ای نده، ب ریگ -

 را سمت حسام گرفت.  یو گوش دیپشت غلت به

واسه ادامه    دیهم با یفکر  هی ؟ یستیبلد ن  یسی که انگل یچ یعن ی نم،یبده من بب -
 کنم!  لتیتحص

 باشم. لی هوم، آره... حامد هم بهم گفت به فکر ادامه تحص -

 کرد:  زیرا باال انداخت و چشم ر  شیابرو  یتا  حسام

   ؟یگفت؟ واسه چ  یک -

ت رو بخون.  یجورنیاون شب که تو حالت خوب نبود، هم  -  حرفش شد گفت درس 

 و لب زد:  ستادیحق به جانب ا  

 خبرا بوده!  یلیانگار اون شب خ  ن؟یگفت ایچ گهیخب... د -

 و گفت:  دیکش یکالفه پوف هانین

 همش؟   ید یم یالک ری گ یبه حامد حساس شد  نقدریهوف... حسام! تو چرا ا -

 غرولند کرد:  رفتی م  رونی که از در اتاق ب ینیآلود رو گرداند و حاخم  حسام

 نه!   ای  یدرس بخون یخوا یبه اون چه که تو م کنه،ی دخالت م ادیخوشم نم -

  ری را از دو طرف ز  شی هاو دست  دیشکم دراز کش  یلب »برو بابا« گفت و باز رو  ر یز  هانین
 .دیخواب یبالش برد؛ پلک بست و با خستگ

 *** 
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  یحس کرد، کم شی موها یرا ال به ال  یدست یها غرق در خواب بود که نوازش  حسام
با هر   کند؛ی تخت نشسته و نوازشش م یافتاد که لبه   هانیپلک باز کرد و نگاهش به ن

و لذت وجودش    یاز خوش یحس ش،یموها   نیو گرم دخترک ب فی ظر  یها حرکت انگشت 
 . گرفتی را در بر م

 ! شهیم ریخان  بدعنق، دپاشو تنبل  -

 بسته لب زد: یهاپلک  با

 مگه ساعت چنده؟  -

 !می ساعت شش و ن -

 پتو برد.  ری و ممنوعه، رو گرداند و سرش را ز   ندیاز آن حس خوشا  یخالص یبرا 

 ؟ یکله پز می بر میخوای مگه م -

پتو را با سماجت کنار زد و سمت حسام خم شد، با دو انگشت نوک دماغ حسام   دخترک
 و گفت:  دیرا کش

 میتونی هم م یپزبعدش کله   یاما خواست تی واسه رضا  یکالنتر میبر  میخوا ی م رم،ینخ -
 . میبر

 حالت حسام فرو برد.  مجعد و خوش  ی موها یرا تو  شیهارا گفت و دوباره دست  نیا

تنش را گرم کرده بود. با تشر   هان، ین یکیقلب حسام تندتر شده بود و نزد یهاتپش  تمیر
 گفت: ینیریش

 . میر یهم فردا م یمن ور نرو؛ کالنتر  یبا سر و کله   نقدریپاشو دختر ا  -

 کودکانه گفت:  یاو با خنده   ختیحسام را در هم ر یموها   پروای ب هانین

 !  شه؟یم  یور برم چ -
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و    ردی حسام کش آمد و دلش خواست همان لحظه دخترک را سخت در آغوش بگ لبخند
را غرق در   شدیباز م یزبانن یر یو ش طنتیکه مدام به ش یکوچک و صورت یها آن لب 

دخترک را در دست گرفت و    یبازوها  رکنندهیغافلگ یبوسه کند؛ از جا برخاست و با حرکت
اتاق را پر کرده بود.  هان،ین  یها و خنده   زیت یها غ یج یواباند، صدا تخت خ یاو را رو 

که از  ی پهلوها و شکمش را آنقدر قلقلک داد که دخترک نفس کم آورده بود و در حال
 را آزاد کرد. شیخنده به زحمت صدا  انی بود، م دهیدو  شیها شدت خنده، اشک به چشم

 حسام... غلط کردم... بسه...حسام تو رو خدا... ،یوا... -

اش، احساسات  گونه یرو  یااز قلقلک دادنش برداشت و با نشاندن بوسه   تید  حسام
 سرکشش را مهار کرد و از جا برخاست.  

 !یکنی م  تمیدفعه آخر باشه اذ  -

 پشت سرش بلند شد. هان ین یرفت؛ صدا  رونیرا گفت و از اتاق ب نیا

 ؟ ینتر کال میری پس م -

 آره، آماده شو.  -

 ... ی چاکرخواتم َمشت -

رفتند؛ به پاگرد پله که  رونی بعد هر دو آماده و مرتب، دوشادوش هم از خانه ب یلحظات
و طناب   ستادهیپله ا  یرنگش رو  یرو به رو شدند که با گرمکن مشک یبا هست دند،یرس

که  یو با لحن دیکش ابرو در هم د،یرا که د  هانی دستش بود. حسام و ن یصورت یورزش
 : گفتنبود  می اصال دوستانه و مال

.  نیو خنده راه بنداز  غیج ی من بگذره بعد تو خونه، صدا  ی حداقل چهلم بابا  نیبذار -
 !هی زی هم خوب چ ایح

 چشم درشت کرد و متعجب لب زد: حسام

 ! یهست -
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شان شد و حسام به دنبالش قدم تند  و با قهر رو گرداند، وارد خانه   ستادیاما نا   یهست
که از حسام گرفته بود به کل از   یای و انرژ  یخوشحال ،یرفتار هست ن یکه با ا  هانیکرد. ن

لب غرولند کرد:»    ریرفت. ز  اط یسمت ح زانیآو ی ا بود با لب و لوچه   دهیوجودش پر کش
چندش... حاال باز حسام تا   یتو حال ما! دختره گند نزنه   ین هستیروز نشد ا هیاه... 

 .« شهیبرج زهرمار م نهویشب ع

کرد و جلو   زیاش را جلب کرد، گوش تتوجه  ییکه صدا رفتی م اطیسمت در ح زنانقدم 
 .دیشنی مهراد را م  یرفت؛ صدا

رفته نه؟ ...  ادتیچکار کنم؟ ... مگه من گذاشتم رفتم؟   یگیندا صبر کن... خب م -
 نداجان من... بهم مهلت بده! 

 و گنگ لب زد:   دیدر هم کش ابرو 

 ! ه؟یک گهینداجان؟! ندا د -

اما   شدی نم رشیکه پشت خط بود دستگ یمهراد با کس یپراکنده  یها از حرف  یزیچ
فاصله گرفت و جلو رفت   اطیز در حبود. با آمدن حسام، ا انهیلحن مهراد دوستانه و دلجو 

 سر لب زد:   یآلود با اشاره که حسام اخم 

 سوار شو!  -

بود و   ستادهی در را باز کرد؛ مهراد پشت در ا  موتی شد و حسام با ر نی سوار ماش  حرفیب
را    نی تماسش را قطع کرد. سر تکان دادند و به هم سالم کردند و حسام سرعت ماش

 کرد و دور شدند. شتریب

سکوت کند و اگر    دیو کالفه است تنها با   یحسام عصب یوقت  دانستیخوب م  گرید هانین
نشست و   یصندل  یرا ساکت رو یتا کالنتر ری. تمام مسشودیبزند اوضاع بدتر م یحرف
 نزد.   یشدند، جز به ضرورت حرف  یوارد کالنتر  یوقت

که  یحسام در هم بود. از کالنتر   یها کردند و هنوز اخم  یرا ط تی رضا  یقانون مراحل
 لب باز کرد:   دیو با ترد  فشردی را به هم م شی هاانگشت   هانیآمدند ن رونیب
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 !  زهیچ گمیاو...م، حسام... م  -

 انداخت و لب زد: یآلود نگاهرا باز کرد و اخم  نیدر ماش حسام

 حرفت رو بزن. -

 )...( یبازارچه میبر  شهیم -

 جا چرا؟!  اون  -

 آب دهانش را فرو برد و گفت:  دخترک

 دادم و... تی جاست، برم بهش بگم رضاپاتوقش اون  دایو -

 لب فشرد و تشر زد:   حسام

ما رو   یه  ی. اول صبحفهمهی آزاد که بشه خودش م  ه؟یچ گهیالزم نکرده، باز گفتنت د -
 !  ابونایخ نیبچرخون تو ا 

 شد و حرکت کردند. نی سوار ماش عانهینزد؛ مط یلب به دندان گرفت و حرف هانین

سمت همان   دادی نشان م ر یرا دور زد و مس ابانیحسام خ دیراه بودند که د یمهین
  یحسام را نگاه کرد؛ ابروها طنت یکنج لبش نشست و با ش ی. لبخند نرمروندی بازارچه م
 لب گفت:  ریشد و لبخند زد، ز حسام نرم نرمک از هم باز  یده یدر هم کش

 درد... یا -

 و گفت:  د یخند یپق هانین

 هالک اون مرامتم!  -

 گفت:  هانین دندیبازارچه که رس به

 .  گردمی برم یتو بمون من زود  -

 !ی نکن رید -
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را   دایبازار و یتند سمت بازارچه رفت. ورود ی هاشد؛ با قدم  ادهیگفت و پ یاباشه  هانین
 . فروختندی و چند دختر بچه که فال، آدامس و شکالت م دید

  یهاکه از کناره  شانیپر  یگل انداخته از سرما و موها  یها نما، لپ کهنه و نخ  یهالباس 
 بود و...  رونیب یروسر

لب زمزمه   ر یکه داشت. ز  یسخت و دردناک  ی روزها ادیخودش افتاد؛  ادیو   دیکش یآه
سر   یبودند، کاش روز  شتریمثل دادفر و حسام ب  یخوب یها اگر آدم شدیم  یکرد:» چ

 کار نباشن!«  ی هابچه  یا چهارراه، بازار و بازارچه چیه

 لبخند زد و گفت:  دیکه رس دایو به

 قیسالم رف -

 لب زد:   هانی ن دنیمتعجب از د ،یفیبا اخم ظر  دایو

 سالم  -

 اش گذاشت و لب باز کرد: شانه یدست رو  هانین

 می... با حسام حرف زدم و امروز رفتیپناه داد  ،ینرفته که بهم جا داد ادمیمعرفتت   -
 آزاد بشه.  د یوح  یبه زود دوارم ی. اممیداد تی رضا

 و گفت:  دیرا در آغوش کش هانین یق ی با لبخند عم دایو

 . یبا مرام یلیخ ییخدا  ،یدمت گرم مشت -

 ! کنهی م یبرم قاط ری نوکرتم، من برم حسام منتظره. د -

 برگشت.   ابانیدوان دوان سمت خ هانیو ن دندیهم را بوس یگونه

زنگ خورد؛   اشی بود که گوش هانیدوخته و منتظر برگشتن ن رواده یچشم به پ حسام
 در هم رفت.  شی به شماره انداخت و ابروها ینگاه
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 بله؟  -

  ی ناز را در لحنش جا تیداشت نها یکه سع دی چیدر گوشش پ یانازک دخترانه یصدا 
 دهد.

 .امی مانل ؟یسالم حسام، خوب  -

 مکث جواب داد:  یا با لحظه  حسام

 ؟ یممنون. تو خوب ،یسالم مانل -

 ها؟ برنامه  نیمدرک و ا  یو معادل ساز   زایو  ی دنبال کارا یقربونت... چه خبرا؟ رفت -

 گفت:  دیداد و با ترد  رونی و پلک زد، نفسش را ب دی کش ششیربه ته  یدست حسام

 فعال که نه... آخه...  -

 و ادامه داد: دیرو چکار کنم اما حرفش را بلع هان یآخه ن دیتا بگو  دیچرخی زبانش م 

 ! کنمیچکار م  نمیندارم تا بعد از چهلم بب یمی آخه دادفر تازه فوت شده، فعال تصم -

 رفت و لب زد:  لی تحل شیصدا   یمانل

 واست آماده کردم! ام رو اتاق خونه  نی ... بهترجان یمن ا -

افتاد که   رواده یو لب به دندان گرفت. نگاهش به پ  دیکش شیموها  ان یم  یاپنجه  حسام
 هم فشرد و قاطعانه جواب داد:  یها را رولب   یالحظه  آمد،ی دوان دوان سمتش م هانین

جدا   ی... حتما خونه رمیبه اومدن بگ میتصم ی اما اگر... فقط اگر روز  ،یممنون مانل -
 !  میستیو همخونه ن رمیگی م

 حسام فورا گفت:   هان،یباز شد و با نشستن ن نیماش در

 فعال خداحافظ.  -

 منتظر جواب بماند، تماس را قطع کرد.  آنکهیب
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 گفت:  بستی که در را م ینی نشست و ح هانین

 ومدم؟ ی که ن رید -

 حسام نشست و لب زد:  یها لب یرو  یحیمل لبخند

 !نه -

 *** 

سرگرم شود،   لشیموبا  یبا گوش یکرد تا کم دایپ یبالخره فرصت  هانیخلوت بود و ن مطب
را کج کرد.   ش یهانبود و لب  یگر ید یحسام شماره  یجز شماره  نشیمخاطب ستیدر ل

کرد. دلش   ره یحامد را ذخ ی ها شماره شماره  نی را برداشت و از ب زیم  یدفترچه تلفن رو 
صفحه باال و    یرو  شی هاگرفت، انگشت  دندانو سوک لب به   خچاست یم طنتیش
 زد:  امکیرفت و پ نی پا

 جون.  یسالم ُدک -

مؤدبانه  یل یگذاشت و پسر جوان جلو آمد؛ خ زیم ی را رو  یبه مطب گوش یورود شخص با
افتاد که    یگوش یکرد و نگاهش به صفحه نیوقت را تع  هانیسالم کرد و وقت گرفت. ن

 را داده بود.  مکا یحامد جواب پ

 شما؟  -

 زد و جواب داد: یشخندین

 پاکشوما!   -

از جواب   ی گذشت. وقت یبه مطب، باز سرگرم کار شد و لحظات گریوارد شدن چند نفر د با
 فرستاد: امک یشد، پ  دیدادن حامد ناام

 حامدخان؟  یخوب -
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گذاشت و داخل    لنتیسا   یرا رو ینداد؛ گوش یزنگ خورد اما جواب یبالفاصله گوش  بارن یا
اش  خنده  دنشینگذشت که حامد وارد سالن مطب شد، از د یقیانداخت. دقا  فشیک

 گفت: یعاد   یاگرفت اما مقاومت کرد و با چهره 

 سالم  -

داد و   هی تک زی دستش را به م کی که کنج لبش بود جلو آمد و  یلبخند مچهیبا ن حامد
 لب باز کرد: 

 !  ید یخر  یپس گوش -

 و گنگ لب زد:  دیشابرو در هم ک  هانین

 نه!  ؟ یگوش -

 با لبخند ادامه داد: هان یبه جلو خم شد و مقابل صورت ن یکم حامد

  هیفوقش  زنه،ی و حامد صدا نمجز تو من  کسچ یدومت تابلو بود! ه امیدخترجون پ -
 . یکنی خان هم اضافه م

 و گفت:   دیباال پر هانین یابروها 

 ! زنن؟ی صدات م یشمس  هیبق گه،یوا... خب اسمت حامده د  -

 جواب داد:  یابا تک خنده  حامد

 نقدریکه ا  ییو... فقط تو یسپهر   یآقا  ،یدکتر سپهر یآقا حامد، آقا  گنیم هینه... بق -
 .ادی اخالقته که خوشم م  نیاز هم قأیو منم دق  یزنی صدا م  یمیساده و صم

 د و لب به طعنه باز کرد: را باال پران شی ابرو  یتا  هانین

 اد؟یخوشم باشه! از زن مردم خوشت م -

 به دماغش انداخت و گفت:  ینیچ حامد
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اسم تو   هی... فقط  یو صور یآبک یباشه، نه کشک یکه درست و حساب یزن مردم؟! زن -
 شناسنامه! 

 گفت:  یفیو با اخم ظر امدیخوش ن هانیحامد به مذاق ن دارش ی ن حرف

 بکوب تو سرم!  ی... هیبگو صور یحاال تو هم ه -

 و گفت:  ستادیا  یجد یلیصورتش نبود، خ یاز لبخند رو  یکه حاال اثر حامد

  هیواسش   ؛یا یکه اصال به چشمش نم یرو دوست دار یکس گم،یواسه خودت م -
 ! سوزهی که دلش برات م یادختربچه 

را   شیمتوجه نشود و صدا   یسداست ک  یکه سع یشده، طور دیکل  یهابا دندان  هانین
 کنترل کند تشر زد:

  ؟یکنیمردم رو م  یزندگ یفضول  جان یا  ی تو مطب اومد یندار ضی شما احتماال مر  -
باهات تعارف ندارم، با   یکن یاحترامی... بیواسه من همون حامد  یدکتر یواسه هرک

 !کنمی م تکسان ی خاک 

لب با خودت    ری و ز  دیکش یپوف هانیرفت. ن رونیلب فشرد و غرولندکنان از مطب ب  حامد
رو ُمخم، تو مطب حامد... اه اه اه   رهیم  یآ، تو خونه هستافتادم  یریزمزمه کرد:» عجب گ 

 » 

مدام در گوش    شیحرف حامد بود و صدا  یکرد سرگرم کار باشد اما حواسش پ یسع
که   یادختر بچه هیواسش  ،یا ی اصال به چشمش نمکه  یرو دوست دار ی: کسدیچیپی م

 تمام شود.   شانی زودتر ساعت کار خواستی !... دلش مسوزه ی دلش برات م

صفحه به چشم   یآمد، اسم حامد رو امکی پ شیبه غروب نمانده بود که برا  یزیچ
 . خوردی م

 باهات بد حرف زدم.  دیببخش -

 فرستاد.  امکیبعد دوباره پ قهینداد؛ چند دق یاز حامد دلخور بود و جواب هنوز 
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 ! ییحرفا  نیتر از ا مهربون  ،یبخش ی م دونمی م -

 جواب داد: یلبخند  مچهین با

 باشه قبول، خر شدم. -

 دور از جون.  -

موضوع مهراد و آن تماس مشکوکش افتاد؛   ادی   کبارهیرا کنار بگذارد که  یگوش خواست
 رستاد:ف امکیپ

 ! ؟یشناسی حامد تو چقدر مهراد رو م -

 ؟ ی چطور؟ واسه چ -

 در فکر بود، نوشت: قیهمانطور که عم هانین

  یحرف تونمی نم ستم یفعال چون خودم مطمئن ن ؟ ی شون رو دارآدرس محل کار و خونه -
 داداش!   ستی شر ن ره،یبزنم بهت اما کارم خ  

  نی. با رفتن آخر کردیم  یرا بررس یمدام گوشباز مشغول کار شد اما  هانیو ن امدین یجواب
 که بالخره حامد جواب داد: آوردی را از تن در م دشیحسام روپوش سف مار،یب

 واست.   فرستمی حسام خبر نداره! اما باشه م یعنی ن یا -

 جواب داد: یو هول هولک دی پای حسام را م  یچشم ر یز  هانین

 دمت گرم، منتظرم. -

را   زشیم  ی رو یانداخت و با لبخند رو به حسام خداقوت گفت. کم ف یرا داخل ک یگوش
 رفتند. رونیمرتب کرد و دوشادوش هم از مطب ب

 *** 
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  داری! صبح که باورد؟یفکر کرده بود که چطور سر از کار مهراد در ب روقتی شب را تا د هانین
مطب نرود. همانطور   شدن، به ماریگرفت با ترفند ب  مینرفت و تصم رونیشد از تخت ب

 که به در زد دخترک فورا پلک بست.  یاکه انتظار داشت، حسام سراغش آمد؛ با تقه 

 جان  هانی... نهانین -

 ناله مانند لب زد:  ییصدا با

 ها...  -

 شد. ر یها نه و بله، پاشو دختر د -

 ... یی... آامیب تونمی من نم -

 :دینگران در اتاق را باز کرد و پرس دل  حسام

 چته؟!    هان؟یشده ن یچ -

 سر گذاشت و دردمند لب باز کرد:   یدستش را رو دخترک

 . امیحسام، تو برو من نم  شهیسرم داره از درد منفجر م -

 : دیشد و باز پرس شتریحسام ب یآشفتگ

 ! ؟یسرت؟ فقط سردرد دار -

 نشان دهد، جواب داد: ترمیرا وخ اوضاع  یکم خواستی خودش م ال یکه به خ هانین

 نه... حالت تهوع هم دارم!  -

 گفت:  ی با دستپاچگ حسام

 !  ادی حامد ب زنمی باشه باشه... تکون نخور االن زنگ م -

زود خودش را جمع و جور   یلیاما خ د،یباال پر  یا لحظه   یبرا شی ابروها اریاختی ب هانین
 کرد و گفت: 
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 استراحت کنم.  دیفقط با  شم،ی. خودم خوب مخوادینه، نه نم -

 باشه!  ی زیچ یتیمسموم  دیشا  ست؛ین ینه بابا حالت تهوع و سردرد که شوخ  -

کوفت   یشانیپ یبا حرص، کف دستش را رو  هانیرفت؛ ن رونی را گفت و فورا از اتاق ب نیا
  شیهربونحاال م   نمیبود گفتم؟! ا یغرولند کرد: خاک تو سرم، باز حالت تهوع چ رلبیو ز 

 گل کرده! 

 که حسام به اتاق برگشت و گفت:  دی طول نکش یالحظه 

 .رسهی بهمون گفت االن زود م کهیمطب، نزد رفتی حامد داشت م -

 و ابرو کج کرد: دیلب کش یزبان رو  هانین

 نشه!   رتیحسام... اوم... د گمی م -

 ولت کنم برم. یجورنی که ا  تونمیشد، نم  رمی سرت د یفدا  -

 : دیحرص مالفه را چنگ زد و لب فشرد که حسام متوجه شد و پرس یرو  از   دخترک

 هان؟!  مارستانی حد درد داره؟ پاشو ببرمت ب نی سرت تا ا  هانین -

 شده جواب داد: دیکل  یهابا دندان  هانین

 خوبه. ادی! همون حامد بستین یزینه، چ -

 .دیرسی از سالن به گوش م  شانی احوالپرس  یو صدا   دیکه حامد رس دی نکش یطول

 ببرمش بدتر نشه!  رونیشرمنده مزاحمت شدم، گفتم هوا سرده ب -

 .اسفه یدشمنت شرمنده، وظ -

تخت   یطور که رو همان  هانیوارد اتاق شدند و ن  کردند،ی که تعارف مآبانه گفتگو م ینیح
تخت   ی ه جوابش را داد و لب یبود آهسته سالم کرد. حامد با لبخند محو  دهیدراز کش
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همراهش   گری د یضرور یلهی به همراه چند وس  شه ینشست. دستگاه فشارسنج که هم
 برداشت.    ف یبود را از داخل ک

 گفت:  فیضع ییبا صدا  شودی م ترک ی لو رفتنش نزد   کردی که هرلحظه احساس م هانین

 گلوم خشکه!   ؟یاری واسم ب یزیچ یآب هی  شهیحسام م -

 از ماجرا، گفت:  خبری خواست برود که حامد ب حسام

 بعد... رمینه، بذار فشارش رو بگ -

  رکانهی که حسام متوجه نشود، آهسته به حامد زد؛ حامد ز  یرا طور شی زانو ظ،ی با غ هانین
در  یر یدارد! بدون تغ  یانقشه  هانیطعنه را حس کرد و شستش خبردار شد که ن  نیا

 بود گفت: ستادهی و رو به حسام که نگران به انتظار ا اش فشار دخترک را گرفت چهره 

 بخوره.  اریب ن ی ریش زیچ هی نه،ی پا  یلیفشارش خ -

  ییبا صدا  هانیگفت. با رفتنش، حامد رو به ن  یالب باشه  ری فورا سر جنباند و ز  حسام
 خفه، تشر زد:

 ه؟ ی چ انیتو که فشارت از منم بهتره، جر  -

 جواب داد: ری ز  ییملتمسانه و با صدا  هانین

 ! گمی بشه بره مطبش؛ بعد بهت م  الیخیکن منو ب یکار  هیات جون ننه  -

گرفت   هانیقند را سمت نحرف زدن نبود و حسام وارد اتاق شد؛ آب یبرا  یشتریب فرصت
 :دی و پرس

 حامد؟ حالش چطوره؟   شدیچ -

 شبی. دشهی ساعت بخوابه خوب مچند   هیخوب بخوره و  یصبحونه  هینگران نباش،   -
 ! سردرد و حالت تهوع واسه همونه. یبوده و سرگرم گوش داریصبح ب کی انگار تا نزد 
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 ابرو باال پراند و متعجب لب زد:   حسام

 ؟ ی کرد ی چکار م یصبح تو گوش ک یآخه؟! تا نزد  یبود کرد یچه کار  هان؟یآره ن -

ن کرد: دیلب کش یزبان رو  هانین ن م   و م 

 ! نترنتی. تو ا دمیدی م لمی... خب، فزهیاوم... چ -

  فشیلب غرولند کرد؛ حامد از جا برخاست و با برداشتن ک ری و ز  دیکش یکالفه پوف حسام
 گفت:

 . نگران نباش! شهیچند ساعت استراحت کنه خوب م نی مطب، ا  میبر  ایب -

 .وفتمیراه م گه یساعت د  مین هیممنون، تو برو من  -

 کرد. با رفتنش حسام لب به مالمت باز کرد:   یسر تکان داد و خداحافظ حامد

خودت رو   یبچرخ نترنتیتا صبح تو ا  نکهیواست گرفتم که نگرانت نشم، نه ا یگوش -
درس   یخوا ی م یجورن ی... الیبفرستمت دنبال تحص خوامی سرم م ری! خیکن  ضیمر 

 ؟ یبخون

 لب به اعتراض باز کرد:   یبا کالفگ هانین

 .گهی به استراحت دارم، ساکت باش د از ی! خوبه حامد گفت نگهیعه... بسه د -

کره   یکوچک، کم ینیس  کی لب نثارش کرد؛ داخل   ریز  یلب فشرد و زهرمار  ظیبا غ حسام
 برد و گفت:  شی گرم برا ریش وان یل  کی و عسل با 

.  زنمیبهت زنگ م گهی و ساعت دد  یکیمطب اما  رمیصبحونه بخور بعد بخواب؛ من م -
 ! یباشه، جواب بد  یحواست به گوش

حسام از سالن   یبعد صدا  یگفت و مشغول خوردن صبحانه شد؛ لحظات  یاباشه  هانین
و سمت پنجره   دیتخت پر   یاز رو هانیکرد. با بسته شدن در، ن یبلند شد و خداحافظ 

 پرده را کنار زد و منتظر ماند تا از رفتن حسام مطمئن شود.  یرفت؛ کم
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 زنگ خورد.   لشیرفت تا لباس عوض کند که موبا یکه جمع شد، سمت جالباس خاطرش

 الو... -

 خط بلند شد.  یحامد از آن سو   یصدا 

   ه؟یماجرا چ  ؟ی ضیبه مر یدختر؟ چرا خودت رو زده بود  یکنی چکار م یتو دار هانین -

 کج کرد و گفت:  ابرو هانین

 بگم!  تونمی االن نم -

به حسام   دونمی م  یمن هرچ  ای  یگیبه من م  و یچ همه   ای!  تونم؟ی که نم یچ یعنی -
 بدونم چه خبره؟!   دی وسط ماجرا پس با   ی. منو کشوندگمیم

 گفت:  یتأمل  یبا اندک هانین

 خودمون بمونه؟  نیب  ید یحامد قول م -

 آره، مطمئن باش.  -

و انگار   زدی حرف م یداشت تلفن دم؛یاز مهراد شن  ییحرفا  هی یاتفاق  یلیمن خ نیبب -
. ارمیسر از کارش در ب  خوامی ! میجور خاطرخواه هیهم   هیطرف اسمش ندا بود و قض

تا   یضیخودمو زدم مر  نیواسه هم شد؛یجا باهامه که نمهم که حسام همه  یجورن یا
 تنها بره مطب. 

 معترضانه گفت:  حامد

 ؟ یگی خب؟ بعدشم به حسام چرا نم ید یتو چرا خودت رو دخالت م -

. خورنی و حسام غصه م  فهیبدبخت بشه، شر یاگه هست دونمی چون م دمیدخالت م -
حسام و مادرش   خوادی دلمم نم ستم،ین یراض شی اما به بدبخت ادیخوشم نم  یاز هست

  یالک ترسمی تا مطمئن بشم آخه م گمی. به حسام هم فعال نمبه خاطرش غصه بخورن
 بلبشو راه بندازم. هیفقط  
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 رون؟ یب یحسام بفهمه رفت  یگیحاال؟ نم ی بر یخوای کجا م -

 .چاندیرا دور انگشت پ اش ی شمیابر یاز موها  یا تخت نشست و طره  یلبه  هانین

اون بهش  شیپ رمیبشه آمارش رو واسم درآره، م ریگیپ تونهی دارم م قیرف هی -
تا  زنهی زنگ م گهیدو ساعت د  یکی. حسامم گفت دمی مشخصات و آدرس مهراد رو م

 . گردمی زود برم رم ی . با آژانس مگردمی ماون موقع من بر 

 . میبا هم بر نی پا ا یخانوم کارآگاه! ب یالزم نکرده با آژانس بر -

 ابرو باال پراند و چشم درشت کرد.  هانین

 مطب؟  ی! مگه تو نرفت ؟یچ -

 نمیجا پارک کردم و منتظر موندم تا حسام بره بهت زنگ بزنم بب هیتون نه، دور از خونه -
 ! ه؟یچ انیجر

 مردانه پشت لبش کشاند و گفت:   لی بود را مثل سب دهیچی که دور انگشت پ یی مو هانین

 !  آزنهی منو گردن م نهیحسام ما دو تا رو با هم ببدرصد   هیاگه   یول  امیباشه م -

خودم ببرمت که   ای ماجرا، حداقل ب  نیبه ا یمنو کشوند  یچکار کنم؟ حاال که پا  یگیم -
 نگران باشم. دیمنم با   یایو ب   یتا بر یجورن یخاطرم جمع باشه. ا 

 . امی م زی جلو در من االن ت ایباشه، ب -

رفت و از   نی و آهسته پا اطیها را با احتشد؛ پله زود آماده  یلیرا قطع کرد و خ تماس
دست دراز کرد و در جلو را باز   دنش یدر منتظرش بود و با د  یزد. حامد جلو رونیخانه ب
 نشست و با لبخند گفت:  هانیکرد. ن

 سالم مجدد -

 انداخت، با حرص جواب داد: ینگاهم یرا روشن کرد و ن نیماش حامد
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 . یواسم اول صبح  یسالم و زهرمار... کار درست کرد  -

 . دیبه عقلم نرس یاگه ی ! چکار کنم خب راه دمیبا هم بر یعه... خودت خواست -

 لب زد:  یلبخند  مچهیرا عوض کرد و با ن دنده

 ؟ ی مگه تو عقلم دار -

 با اخم تشر زد:  هانین بارن یا

 ! شترهیباشه از تو ب یعقلم هرچباز شروع نکن حامد،  -

 بود گفت: دایکه خنده در آن پ یو با لحن دیخند  زیو با قهر رو گرداند که حامد ر  آلوداخم

دلم به حالش   شی امروز خدا  یکه تو رو داره ول خوردمیتا امروز به حسام غبطه م -
 بدبخته! یلیسوخت؛ خ

 را باال داد:  شیابرو  یبرداشت و تا  ابانیچشم از خ هانین

 مگه چکار کردم؟!  -

  یمشکلت جد  دیشا سمیبنو  شیبود بهم گفت واست آزما  دهیترس نقدریبدبخت ا  -
 !  یترباشه... خبر نداشت تو از دوتامون سالم 

  شی هالب   یرو  یحیحسام نگرانش شده، لبخند مل نکهیاز تصور ا  هان یو ن  دیباز خند و
 نشست. 

و   ستاده یا  یا بود. دخترک گوشه دایکه پاتوق وبودند  یابازارچه یبعد جلو  یساعت
به ستون کنار   اشه یاش فرو برده و تککاپشن رنگ و رو رفته  بیج ی را تو  شی هادست 

 بود.  وارید

 دا یسالم و  -

 انداخت.  شی به سر تا پا یچرخاند و نگاه  سر
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 طرفا؟!    نی... اکی و عل -

 آزاد شد؟  د یوح -

 ت.و سرش را باال انداخ  دیرا جو آدامسش

 !  رهی پاش گ یقاپف ی نوچ... به خاطر ک -

 اوضاعت چطوره؟   ؟ی اهنوز تو همون خونه -

 باال انداخت و چپ چپ نگاهش کرد.  ییابرو  دایو

 ؟ یبپرس نارویا  ی. اومدارمی در م یرینون بخور نم هی... یجام. ه آره، همون  -

 لب باز کرد:  دایانداخت و رو به و یاطرافش را نگاه هانین

 .دمی بهت م یپول خوب ی که اگه درست انجام بد  یواسم بکن یکار هینه... اومدم   -

 سرش را تکان داد:   یسؤال ،یهمراه با چشمک دایو

 ؟ یچه کار -

آره   نی. ببپلکهی م  یاگه یطرف نامزد داره اما فکر کنم با کس د  خوام؛ی نفر رو م هیآمار   -
 . خوامی م  نه؟ اگه آره، آمار اون دخترم ای

 لبش را خاراند و گفت: یبا نوک انگشت کوچک، گوشه  دایو

 ؟ ید یم  یتنها کارم سخته. چقدردست  ست؛ی ن دیوح یباشه ول -

 . کنمی م  تیمن راض ر،ی تو آمار بگ -

 فکر کرد و لب زد: یو کم  دیلب گز  دایو

 حله... اسم و آدرس؟  -



 انده خواهر خو 

246 
 

کرده بود   ادداشتیکه اسم و مشخصات مهراد را   ی ازد و برگه  یاتمندانهی لبخند رضا هانین
که حسام   ییهای بیتو ج انداز پول از پس یآورد؛ همراه آن مبلغ رون یپالتو ب بیاز ج
 داد و گفت:  دایرا به و دادی م

 .دمیرو بعد از تموم شدن کار بهت م یپول اصل ر،یبگ  الحسابی عل نویا -

حامد   نیاز هم جدا شدند. سمت ماش یکوتاه یگفت و با خداحافظ یاباشه  دایو
انداخت و   یگوش یبه صفحه  ی زنگ خورد. نگاه اش ی که نشست، گوش نیبرگشت و هم

 با اضطراب گفت: 

!    یوا  -  حامد... حسام 

. تو که امروز  یریلو م شهیم  ییموقع سر و صدا   هی میرونیولش کن جواب نده، االن ب -
 روش!  نمیا  یدروغ گفت نهمهیا

 انداخت و لب زد: یچپ چپ نگاه هانین

 بکوب فرق سرمون!  یتو هم ه م،یکرد   یغلط هیحاال ما   -

 .یکرد  یفکریب یلیچون ازت ناراحتم، خ -

و   زدیسکوت بود و حسام مدام زنگ م   شاننی نزد، ب یبا قهر رو گرداند و حرف دخترک
چشمش به    هانیناگهان ن دند،ی . به خانه که رسگذاشتی م پاسخیا بر  شیها تماس  هانین

گرد شده به در نگاه   یها و چشم باز مه یبا دهان ن خت؛یفرو ر یدر، ثابت ماند و دلش ُهر
 زد: بیکه حامد نه کردی م

 ! ادیم  شهیاالن حسام پا م  گهیشو برو د ادهی چته؟ پ -

 زده لب زد: را باز و بسته کرد و مات  ش یها لب  یسخت به

 نه!  یوا...  -

 شده؟  یچ -
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 باال رو دارم!   دی در خونه رو ندارم که...! فقط کل دیحامد من کل -

 زد.  اشیشانیپ یبا حرص پلک فشرد و کف دستش را رو  حامد

 .!..یزنگ بزن دیاالن با یعنیات نکنه ... ن! من از دست تو چکار کنم آخه؟ خدا خفه هاین -

 و ناچار لب باز کرد:  کردی کج شده و مستاصل نگاهش م یبا ابروها  هانین

  رونیکه به حسام نگه ب گمیخانوم م فهیبه شر کنمی سر هم م  یداستان هیتو برو... من   -
 بودم.  

 نگاهش کرد و طعنه زد: ظی با غ حامد

 شده؟!  و حساب نقصیب قدرن ی داستانت مثل داستان صبح، هم -

 غرولند کرد:  شدی م ادهیکه پ یو در حال دیکش یپوف یبا کالفگ دخترک

 ! گهیخوردم د  ی شکر هی... یولمون کن حضرت عباس -

سر لب   یپشت در رفت و برگشت به عقب نگاه کرد، حامد هنوز نرفته بود که با اشاره  تا
 زد:

 !  گهی د برو د -

 .رمیتو برو داخل، بعد من م -

 گفت:   ید کجلبخن با

 نه؟!  گهید  یاعتماد ندار -

 نکن،برو تو!  میعصبان  نی از ا  شتریب هان یمزخرف نگو ن -

  یگذاشت که صدا   اطی که در باز شد؛ پا به داخل ح دینکش یزنگ را فشرد و طول هانین
 آسفالت کوچه بلند شد و حامد رفت.  یرو  نیماش  یهاک ی الست غیج

 : دیپرس آمد ی م  هانیبلند سمت ن یها که با قدم  ینیشد و ح اطی وارد ح  مهیسراس فهیشر
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! حسام زنگ زده بود که تو  یکرد یباز نم زدم،ی در م یهرچ گمی م هان؟ی ن یبود  رونیتو ب -
 بهت سر بزنم.   امی ب ییباال تنها

 : دیپرس یبا آشفتگ دخترک

 ستم؟ یخونه ن دی حسام فهم -

رو هم که جواب   تیگوش کنه،ی ! گفتم در رو باز نمیستی تو ن  دونستمینه... من که نم -
 خونه. ادی نگران شد و فکر کنم داره م ؛یدادینم

 و مضطرب گفت:  دیلب گز  هانین

بودم؛   رونی نگو من ب یدوست دار ی... جون هر کخانومفه یدستم به دامنت شر  یوا  -
 منو!  ذاره ی حسام زنده نم

 داد و مالمت کرد:  رونیب ینفسش را با کالفگ فهیشر

 !  ؟ی دادیجواب نم یچرا گوش  ؟یآخه کجا رفته بود -

ن کنان لب باز کرد:   گشتی م  یدستپاچه دنبال جواب هانین ن م   و م 

 بخرم...  زی ... رفته بودم... آهان! عادت ماهانه بودم، رفتم چزهیچ -

و سر    کش آمده بودند را به زحمت جمع کرد  نینمک ی اکه به خنده شیهالب  فهیشر
 تکان داد:

 . فرستادمی من مهتاج رو م یگفتی از دست تو دختر! خب م -

  هی. زهی نر ششیکن حسام نفهمه و آبروم پ یکار  هیکردم.   یغلط ه ینوکرتم، حاال که  -
 !  گهی سر هم کن بگو د یزیچ

 .کنمیباشه، تو برو باال من آرومش م -
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لب » دمت گرم «   ریکه ز  ینی و ح دیاش را بوسبا شوق، گونه هانیرا گفت و ن نیا  فهیشر
  یبا صدا  دیدوی طور که مدوان دوان سمت ساختمان خانه رفت و همان  کرد،ی نثارش م
 کرد:  دیبلند تأک 

 آ! بودم  زینفهمه چ -

 گفت.   یاو باشه  د یدر گلو خند فهیشر

  فهیو سالم حسام به شر اطیباز شدن در ح یپله شد، صدا وارد راه  هانین نکهیمحض ا به
پله   کیُسر خورد   شیآخر، پا یپله یباال رفت و رو  یکیها را دو تا  . با عجله پله دیرا شن

و صورتش از   د یچیپ شیدر پا یقیشد و درد عم   دهیخراش شی به عقب برگشت؛ ساق پا
وارد خانه شد و    یهول هولک ش،یدرد و سوزش ساق پا  هب توجهی درد مچاله شد. ب
ها را تند تند از  . لباس دیتپیتند بود و قلبش چارنعل م  شی ها. نفسدیسمت اتاقش دو

 داره!«   دیلب زمزمه کرد:» حسام که کل ریکه در زدند؛ ز  آوردی م  رونیتن ب

  دنیانداخت؛ با د  ینگاه یمهتاج باشد، سمت در رفت و از چشم  ای فه یشر کهن یفکر ا با
 داد و در را باز کرد. رونیش را بخانم، نفسمهتاج 

 شد؟  یچ -

 را باال پراند و مضطرب گفت:  شی ابروها مهتاج

! االن  یدادی جواب نم نی و واسه هم  یخانوم به آقاحسام گفتن که شما حمام بود -
  خانومفه یکه حرف شر ریدوش بگ هیبرو   عیشما سر  کنن،ی دارن با آقاحسام صحبت م

 دروغ نشه.

 یلیگفت. با رفتن مهتاج، سمت حمام رفت و خ  یاتند تند سر تکان داد و باشه  هانین
  شیپا  یدگیکرد. سوزش خراش سی دوش خ ریها خودش را ز آوردن لباس  رونیزود با ب

و   آمدندیم   نی کنان پاتنش رقص  یآب رو  یاپیتند و پ ی هاشد و لب فشرد، قطره  شتریب
عطر حمام کردن به   یزد تا کم شیبه موها  شامپوآب دخترک را در آغوش گرفته بود. 

را   دیسف یتن یدوش را بست و حوله  ش،یموها  یزود با آبکش یلی و خ ندیبدنش بنش
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  یبود رو کی آن نزد کی. دیسمت اتاقش دو  مهیآمد و سراس رونیتن کرد؛ از حمام ب
. بلوز شلوار  د کرد و باز راه افتا یگرفت؛ مکث   واریبخورد و دستش را به د نیزم هاک ی سرام
که نگاهش به حسام افتاد؛   گرفت ی را م شینم موها  یکوچک یو با حوله  دیپوش یراحت
 . دی سایبود و با حرص دندان م  ستاده یا  شی روبهو کالفه رو  یعصب

سکوت    یاترسان و مضطرب دخترک به نگاه شرربار حسام دوخته شده بود؛ لحظه  نگاه
 و آهسته لب زد:  یسخت  به هانیبود و ن

 سالم  -

 هم فشرد.  یرو  ظیرا با غ شیهاکرد و لب   کی چشم بار حسام

  یمگه قرار نبود حواست به گوش زنم؟ی سالم و زهرمار! مگه من بهت نگفتم زنگ م -
 !  ؟یگذاشت   سیساعته خودت رو تو حموم خ  کی که  یالمصب باشه؟ مگه برنج بود 

دخترک   برد،ی لباس فرو م یقهی سر در  هان یو ن شدی حسام رفته رفته بلندتر م  یصدا ُتن
 شدندیرا که به خنده باز م شی هااش گرفت و لب که زد خنده  یاز حرف آخر حسام و مثال

هم فشرد. لبخند محوش از نگاه حسام دور نماند و با غيظ    یجمع کرد و رو یرا به سخت
 : دیتوپ

! اون همه آدم رو معطل گذاشتم اومدم  ؟یخندی م یرو! پدر منو درآورد  تشیببند ن -
واسطه  خانوم فه یاگه شر   ؟ید یم  لمیبود تصادف کنم! خنده تحو  کی سه بار نزد جا،ن یا

که معلومه تو حالت از منم بهتره! زود برو   یجورن ی با تو... ا دونستمی من م شدینم
 .ی سر و سامون بد  دی مطب رو خودت با   یفته مطب، اوضاع آش  میحاضر شو بر

و   ری سر به ز  شد،یم  دهیدر برق نگاهش د طنتیاز خنده و ش ییها که هنوز هم رگه هانین
  پشت ره ی دارش را با گو نم  سیخ ی به اتاقش برگشت تا لباس بپوشد. موها حرفیب

 سرش بست و مانتو شلوار تنش کرد. 
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حاضر و   هانیضرب گرفته بود که ن نیزم یمبل به انتظار نشسته و با پا رو  یرو حسام
 دند،ی رفتند؛ به پاگرد پله که رس رونیقدم با هم از خانه ب آماده به سالن برگشت. هم 

 آلود لب زد:حسام اخم

 .نمیبب سایوا  -

 و حسام در را زد، مهتاج در را باز کرد که حسام گفت:  ستادی ا  دخترک

منم وقت ندارم صبر   سه،یباشه! موهاش خ  جان یمن تا شب که برگردم ا   یامانت ن یا -
 تنهاش بذارم!   تونمیشون کنه. نمکنم تا خشک 

 چشم درشت کرد و متعجب لب باز کرد:  هانین

 حسا... م! -

 حرف نباشه!   -

 لب از لب برداشت:  ینخود یا با خنده  مهتاج

َشم.  التونیخ -  راحت باشه آقا، رو چ 

لب خداحافظ گفت و پشت سر   رینزد، ز   یانداخت و حرف  ریناچار سر به ز  هانین
صورت زد و    یبه پهنا یافتاد لبخند  فهیخانم وارد خانه شد. نگاهش که به شرمهتاج 

 : و قدرشناسانه نگاهش کرد و لب زد  دیسمتش رفت؛ زن را در آغوش کش

 ! ختم؟یری سرم م یچه خاک  یمرامتو عشقه... اگه نبود  خانوم،فهیدمت گرم شر  -

 تکان داد و گفت: نیو سرش را به طرف  دی خند ز یر زی ر فهیشر

! پسرم رنگ به رو نداشت  آیکنی نگران م یجور ن یو اآخرت باشه که پسرم  یدفعه -
 دوستت داره. یلی... معلومه که خیطفل

 به عقب برداشت.  یدخترک نشست و قدم یها لب  یرو  یتلخ لبخند
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ََ مهربونه... کنهی م  یدوسم نداره! ذاتش خوبه که خوب -  . کالَ

 کرد و هر دو نشستند.   تیدخترک را سمت کاناپه هدا  ییروبا مالطفت و گشاده  فهیشر

 .اریلطفا ب یخانوم دو استکان چا مهتاج  -

 گفت:   فهیرو به شر یلبخند نرم با هانیگفت و سمت آشپزخانه رفت؛ ن  یچشم مهتاج

 شما رو دوست داره.   قدرن ی... حسام حق داره که ایمهربون  یلیشما خ -

 جواب داد:  رکانهی را باال انداخت و ز   شی ابرو  یتا فهیشر

 به قول خودت حسام ذاتش مهربونه، دوسم نداره.  -

اش را  وارد سالن شد و دخترک خنده   یبزند که هست یو خواست حرف د یخند یپق هانین
 رو به مادرش گفت:  یکردند که هست  گریکد یبه  نی سرسنگ  یجمع کرد. سالم

که  زنهی مدام زنگ م یریآرش، پسر مهندس ام  نیمامان من با شرکت چکار کنم؟ ا -
... من که دل و دماغ شرکت رفتن رو ندارم، حسام و   شرکت اوضاعش فالن  و َبهمان 

 !  ستنی رو بلد ن یشرکت یکارا نیا مهراد هم که 

 : دیپرس یبا اخم کمرنگ  فهیشر

 ! ه؟یبهتر شدن اوضاع چ یبرا  شنهادش یپ گه؟ی م  یخب آرش چ -

 گفت:  یداد و با کالفگ رونیب نینفسش را سنگ یهست

  شهیچکار م نمیبب میصحبت کن یبرم شرکت حضور خوامیبه خدا... حاال م دونمینم -
 کرد. من حداقل تا چهلم بابا دل و دماغ کار رو ندارم! 

و چراغ سبزش چشمک    دیلرز   هانین یمشغول گفتگو بودند که گوش فهیو شر   یهست
 . دیحامد را د  امکی اش را باز کرد که پرا برداشت و صفحه  ی. گوشزدی م

 وفتاد؟ ی ن یاتفاق  ؟یخوب -
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 لبش نشست و جواب داد: یرو  یمحو  لبخند

 رو به راهه نگران نباش. یخوبم، همه چ -

 فکر کن خانوم کاراگاه!   شتر یب ینقشه بکش  یبعد خواست یخدا رو شکر، اما دفعه -

 لب فشرد و تند تند نوشت:  امش،یبا خواندن پ هانین

 آ... حواست باشه! واست  ذارمی اسم م هی خانوم کاراگاه منم   یبگ گهی بار د هی -

 تا جواب داد: دیطول کش یاه یثان دچن

 دلم به حامد گفتنات خوشه!   ،یجز حامد صدا بزن یزیچ یکنی تو غلط م -

!  شهیلب غروبند کرد:» چه زود پسرخاله م ریشد، ز  یدر هم رفت و عصب هانین یابروها 
 دلم به حامد گفتنات خوشه... هه!«

انداخت که    یبه هست یمبل گذاشت، نگاه یرا کنارش رو  ینداد و گوش یجواب گرید
 : دیبه جا کرد و رو به مادرش پرس دوش جا یرا رو  فشیک

 مامان؟   یندار یکار -

 نه دخترم... برو به سالمت.   -

. هرچقدر هم که  کردی ها گفتگو مو مهتاج بود و مدام با آن  فهیتمام روز را کنار شر هانین
و   کردی را حس م اشیحسام و دور  یخال یتالش داشت خودش را سرگرم کند باز جا

باز  یبرگشتن حسام بود. صدا قراری و دخترک ب  گذشتی م یدلتنگش بود. زمان به کند
  یو صدا  دیدو  اطیزده سمت حذوق  د،یرا که شن سامح  نیشدن در  و وارد شدن ماش

 مهتاج پشت سرش بلند شد.

 نکرده!  ییخدا  یخوری سرما م  اط،ینرو تو ح یجوراون   خانومهان ین -
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به  توجهی ها رها کرده بود. بشانه یبلندش را رو یتنش بود و موها  یشلوار راحت بلوز 
شد، گل از گلش شکفت   ادهیپ  نیحسام که از ماش  دنیشد و با د  اطی حرف مهتاج وارد ح

 که سراسر ذوق و شوق بود گفت:  ییو با صدا 

 سال... م  -

 یسراسر آرامش و مهربان شهی لب داشت و نگاهش مثل هم  یرو ی حیلبخند مل  حسام
 لب زد:  آمدی و سمت ساختمان م  گذاشتی کتش م بیکه سوئيچ را داخل ج ینیبود؛ ح

 .یخوری ! سرما مرون؟یب یاومد  یجورن یسالم، چرا ا  -

 شکربار جواب داد:  یو صادقانه با لحن هوای ب دخترک

 دلم تنگ شده بود. -

او را در   ستادیکرد و مقابلش که ا  ترقیلبخند حسام را عم هان،ین کالم یو سادگ ینیریش
 گفت:  یطبعبا شوخ د؛یآغوش کش

ََ امروز مطب در نها -  داشتم. یآرامش بود و من روز خوب تیاتفاقَا

و   دی حسام کوب   یبازو ی خودش را از آغوشش جدا کرد و با مشت آهسته رو هانین
 آلود گفت: اخم

 !یبدجنس یلیخ -

 و لب زد:  د یدر گلو خند حسام

بود همه  یکه کال عال ینداختی رو راه نم یاگر صبح اون مسخره باز   گم،یرو م قت ی حق -
 ! یچ

 :د یتوپ ظی شد، لب فشرد و با غ ترظیتر رفت و اخمش غلچند قدم عقب هانین

دلم واست تنگ   چمیبود. ه یکردم که جواب تلفن ندادم، اصال عمد یاصال خوب کار -
 گفتم خرت کنم که به خاطر صبح باز اخالقت گند نباشه!  ینشده بود! الک
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اش گرفته  خنده  هانین یهاحرص خوردن   دنیقهر به داخل خانه برگشت و حسام از د با
 . دیخندیبود، مردانه و بلند م 

 : دیسالم کرد که پرس هفیخانه که شد، رو به شر وارد 

 دعواتون شد؟!   دهیشده؟ نرس یدو مرتبه چ -

نشسته بود و   ونیدر هم مقابل تلوز  ییهارا بغل گرفته و با سگرمه  شی زانوها هانین
 جواب داد: شخندیحسام با ن

 بود واسم!  ینزدم، فقط گفتم امروز روز خوب ی... من حرفاسجنبهیب هانینه، ن -

 گفت:  فهیلب غرولند کرد که شر   ریانداخت و ز  یچپ چپ نگاه هانین

 . میشام بخور  ا یب ر؛یدخترم، به دل نگ کنهی م یشوخ -

 برگرداند و رو به مهتاج ادامه داد:  سر

 خونه؟!  ادی شام نم نیبزن، بب یزنگ به هست هیمهتاج خانوم   -

 در هم گره خورد.  شی و ابروها  دیشام بود، دست از کار کش زی م دنیکه مشغول چ  مهتاج

اما من   گردن،ی خانوم عصر زنگ زدن گفتن که شام برنم یهست د،یخانوم ببخش یوا   یا -
 رفت بهتون بگم. ادمی

 سر جنباند و لب زد:  فهیشر

 رو آماده کن!   ز ینداره، م یاشکال -

  کرد،ی شان مخشک  یکوچک یطور که با حوله را شسته بود و همان   شی هادست  حسام
 نباشد گفت:  انی داشت نما ی که سع یرفت و با لبخند  هانین کی نزد

 باال.  میکه بر  میشام بخور ایپاشو دختر قهر نکن، ب -

 نگاهش کند لب باز کرد: آنکهی ب هانین
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 !  ام یباال هم نم خورم،ی شام نم -

 تشر زد:  یف یبا اخم ظر حسام

 ! یا یباال هم م ،یخوری ! شام مخودیب -

نزد   یبود و حرف ونیبه تلوز  رهی ها خدر چهره، با همان اخم یحالت  ریاما بدون تغ   دخترک
 رفت و خم شد؛  آهسته پچ زد:  کشینزد  بارن یکه حسام ا 

 باشه، منم دلم تنگ شده بود...  -

 ادامه داد:  یقیو به خنده کش آمد که حسام با لبخند عم د یلرز   هانین یهالب 

 ! غاتی ج غیاما واسه ج -

 لب به دندان گرفت و با حرص گفت:   دخترک

 عمته...!  غویج غیج -

 صدا زد:  گرانهخ یتوب فهیشر د؛ یکوسن را به صورتش کوب  هانیحسام بلند شد و ن  یقهقه

 شام.  نیایب  گه،ید  دی... ن! بس کنهایحسا... م، ن -

 *** 

ها با  خوش نقش و نگار اتاق پهن بودند و گنجشک  یقال یرو د،یخورش ییطال  یپرتوها 
 . دادندی م دی را نو گر ی د یصبح  دنیرس  ،یاد یز  یسر و صدا 

صورت معصومانه و غرق در خوابش، لبخند    دنیشد و با د هانیآهسته وارد اتاق ن حسام
  یها گون و لببه آن صورت گندم  رهیتخت نشست و خ یلب نشاند. آهسته لبه   یرو

ال به  شی هابرد و انگشت  هانین یخرمن موها  ان یرنگ، دستش را م یکوچک و صورت
 . دیلغزی او م یشمیابر  یسوها یگ یال

 ... پاشو دختر.جان هان ی... نهانین -
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  شیها لب   یرو یحسام، لبخند محو   یهاآهسته پلک باز کرد و با حس نوازش  هانین
 وباره پلک بست. نشست و با لذت، د 

 ؟ یخوب -

 سر جنباند. ،یبدون پلک باز کردن هانیو ن د یرا پرس ن یا  حسام

 خوبم. یلیهوم... خ -

 نام.و ببرمت واسه ثبت   میری ات رو بگپرونده  میپس پاشو حاضر شو که بر  -

 : دیپلک باز کرد و گنگ پرس دخترک

 نام کجا؟ ثبت   ؟یچ یپرونده  -

 جواب داد:  یابا تک خنده  حسام

 نام مدرسه!  ثبت  ،یلیتحص یچرا؟ پرونده  یزنیم   جیکجا؟ گ ؟یچ -

 شد. زیخمی دستش را ستون تن کرد و ن کی  هانین

 وقت سال؟!  ن یا -

  یابزرگساالن، هفته  یمدرسه یبر دیتو با  ؟یکه بخواد اول مهر بر ی مگه بچه دبستان -
 ! آی ریرو بگ پلمتیتو سه ترم د  دیبهت بگم که با  نم ی. ا یکالس ندار شتریهم دو سه روز ب

 را کش آورد:  ش یرا باال داد و صدا شی ابرو  یتا   دخترک

  ن یاز ا یعنی. یدادی وحشتناک رو م ی خبرا نیچشمام وا شه بعد ا   یذاشتی او... ه! م -
 درس بخونم؟!   دیبه بعد با

 گفت:  رفتی م  رونیکه از اتاق ب ینیاز جا برخاست و ح  حسام

 شد.  ریاونم تا دانشگاه! پاشو دختر، بجنب که د ،یدرس بخون دیبله که با -

 تخت نشست و لب کج کرد، با غرولند لب زد:  یرو
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 شو جون من... الیخیب -

 پاشو غرغر نکن دختر!   -

رفت. رفتن به آن محله و آن مدرسه،   رون یاز اتاق ب  لیمی ناچار از جا بلند شد و ب هانین
 بود. زانیها گر که از آن  کردی م  یتداع شیرا برا  یند یوشاخاطرات ناخ

  هانیمدرسه متوقف شد، ن  یزده رنگ و زنگ  یحسام مقابل درب آب نی بعد که ماش یساعت
 پالتواش فرو برد و با اکراه لب باز کرد: ی سر در خزها

 داخل؟  امیمن ن شهی ها که دستت هست، نمشناسنامه  -

 . یالزم بود دیشا اینه ب -

سالنه سالنه پشت   هانیشد. ن ادهی را باز کرد و پ ن یدر ماش تعللیرا گفت و ب ن یا  حسام
خلوت بود، اما با ورودش به   اطیبود و ح یسر حسام وارد مدرسه شد؛ ساعت درس 

  ادیپلک بست و   د؛یچیدر گوشش پ شیچند سال پ یو صداها  اهویتمام آن ه اط،یح
 که در مدرسه بود افتاد... یروز  نیآخر

دستش بود، مشغول حفظ شعر بود که دختر   اتینشسته و کتاب ادب اطی از ح  یاگوشه
کتاب زد. کتاب از دستش رها   ری ز  یو با حرص لگد   ستادیشان مقابلش ا قلدر و تپل کالس 

 مقابلش نگاه کرد و تشر زد:  یهچرده یبه دختر س یافتاد، با اخم غليظ نی زم یشد و رو 

 ! ؟ی چته وحش یهو  -

 طلبکارانه گفت:   یهم در اطرافش بودند و دخترک با لحن گریدسه دختر  دو

 هان؟   یگوش نداد یبهت اشاره کردم جواب رو برسون یواسه چ -

 از جا برخاست و دست به کمر زد. هانین

  اتیکه من بهت تقلب برسونم؟ جون بکن خودت درس بخون بلکه چرب ی اتو چکاره  -
 کم!  هیآب شد 
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 زد: بیرو ترش کرد و نه دختر

  گمی و به همه م  شهیوگرنه دهنم باز م ؛یگوش کن د یبا  یکیمن بگم تو   یزر نزن، هر چ -
 !  یهست یک

 من؟!    امی... کنمیدهن نجست رو باز کن بگو بب -

 گفت:  زیتمسخرآم یا پوزخندو ب  دیکنج لبش را جو دختر

 آ! واست بهتره  یلیخ یبهم تو امتحانا کمک برسون یهه...! بگم واقعا؟! اگه قول بد  -

 اخم جواب داد:  با

 بکن. خوادی دلت م ی! هر غلطترسمی نه ازت م رسونم،ی نه بهت تقلب م -

 !  یباشه... خودت خواست -

هم اطرافشان جمع شده و    گرینفر دکه راه انداخته بودند، چند  ییمعرکه و بگومگو  از 
رنگش را به پهلوها زد و با وقاحت   رهی تپل و ت ی هامنتظر بودند که دختر دست   یهمگ

 لب باز کرد: 

خانومه!   هانین نی ا  تیبوته عمل اومده؟! حکا  ری از ز  یفالن گنیم  نی دیها شنبچه -
 هست؟!   یباباش ک ستی... به کل، معلوم نستیسگ نباباش که اصالن 

 زد و ادامه داد:  یامشمئزکننده   یقهقهه

 واسه جور کردن مواد... ستیننشه! معلوم ن یخانوم حاصل خمار هانین ن یا -

سمت   ها،دن یدختران و هو کش هیکر  یها خنده  یصدا  انی ، م دی با غيظ دندان سا هانین
  هانیآن روز، نشدند؛ بعد از   زیخواباندش و با هم گالو  ن یزم یآن دختر هجوم برد و رو 

 مدرسه نرفت...   گرید

نه چندان دور و زجرآورش   یها به سال  الشیحسام، به خودش آمد و از سفر خ  یصدا با
 متعجب و نگران حسام چشم دوخت.  یبود و به چهره  سی برگشت. صورتش از اشک خ
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 ؟ یشده دختر؟ خوب ی... چهانین -

 جنباند و لب زد:  سر

 اون وقتا افتادم!    ادیخوبم،  -

 دلسوزانه گفت:  حسام

 تو دفتر.  رم ی به صورتت بزن، من م یآب هیبرو   -

  یا. بوفه گرفتی جان م اشده یخاطرات تلخ و پوس  کرد،یگوشه و کنار مدرسه که نگاه م هر
بخرد و   شی اوه ی م  یهایخوشمزه و بستن  یهاچ یآرزو داشت از آن ساندو  شهیکه هم

روز   کیکه  یبود و توالت ختهینشسته و اشک ر شانه یسا ری ارها ز که ب  ییهابخورد، درخت 
 !  شی هاطنتیش هی بابت تنب دمجبور به شستن آن شده بو

  زینه چندان تم یشهیبه سر و صورتش زد و سمت ساختمان مدرسه رفت؛ از ش یآب
  دهیکش ین یهنوز همان زن قد بلند با ب رشانی به داخل انداخت. مد یدفتر، نگاه  یپنجره 
  یو گرد  دیکشی اش را صاف و بدون تا زدن به عقب مکلفت بود که مقنعه  یها و لب 

جوان و   اری بس یاما عوض شده بود و زن  معاون،. گذاشتی م شی به نما شتریصورتش را ب
 داشت.   یو نافذ یدرشت، مشک یها شده بود که چشم  نشیگزیجا بارویز 

را   شیابرو   یتا  ری وارد دفتر شد و سالم کرد؛ مد ی ادهانش را فرو برد و با تک سرفه  آب
جواب سالمش را   یفیبا اخم ظر کرد،ی را برانداز م شیکه سر تا پا  ی نیباال انداخت و ح

 داد و معاون با لبخند گفت: 

 . ارمیپرونده رو ب ،یگانیتا من برم از با  دیداشته باش فیتشر  -

نشست و هر دو در سکوت منتظر بودند. پوست دست   یصندل یام، رو کنار حس  هانین
زودتر   خواستی را فشرد؛ دلش م شی هاو انگشت   دیدخترک سرخ شد بس که ناخن کش

که الزم بود را امضا زد و    ییاز آن جهنم خالص شود. پرونده را که آوردند، فورا جاها
 رفت.   رونیب هبلند از مدرس یها دوشادوش حسام، با قدم 
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بود   ابان یدر خودش فرو رفته بود و نگاهش به خ   نیماش یصندل  یو مغموم رو  مسکوت
 به خنده گفت:  ختهیآم یدخترک با لحن یعوض کردن حال و هوا ی که حسام برا

گفتم، دستپاچه شد...   ری رو به مد یلیفام اسم و کهن ی! همآی تخس بود یلیمعلومه خ -
 ! نهیبی فکر کنم هنوز کابوست رو م

 : دینشان نداد و حسام پرس یواکنش هانین

و با   نی... فراموش کن! من فردا تو رو بهتر الیخی گذشته رو ب ؟ی ناراحت یتو از چ نمیبب -
 .  یکنی م دا یپ دیجد یدوستا  ، یکنی م  فیک یکل یر یم کنم؛ی نام ممدرسه ثبت   نیترکالس 

بود،  یرانندگ  یطور که حواسش پداشبورد دست دراز کرد و همان  ی رو  یپرونده  سمت 
 انداخت و گفت:   هانیبه عکس ن ینگاه

 تو؟   یبود ی! خوشگل کیچه فنچ بود جو... نم -

 لبش نشست و حسام ادامه داد:   یرو  یکند و لبخند نرم ینتوانست مقاومت گرید هانین

تو تخس  یمن که پسرم، اندازه  یی! شونزده آخه؟! خدا گایاطش رو نبه به... انضب -
 نبودم!  

 تر شد و گفت: پهن  هانین لبخند

 هوا...   دیمون دو متر پر ترقه انداختم تو کانال کولر! معلم  -

 حسام بلند شد و دخترک ادامه داد:  یقهقهه

 زد بهم!  یکتک کی ... اصالن رو خواستن، اومد مدرسه؛ بعدش نهیچشمت روز بد نب  -

 لب زمزمه کرد:  ری لبش خشک شد و ز   یحسام رو  لبخند

 بشکنه دستش!  -
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را فراموش   شی هاکوچک، غم یاکه با بهانه  یاما متوجه حرفش نشد و مثل کودک هانین
خاطرات   فی گرم صحبت و تعر ش،یپ یفارغ از حس و حال بد چند لحظه کند،ی م

 شد.  شیها طنت یمدرسه و ش

و   شدیحسام پاک نم  ی هالب  یحرف زد و لبخند از رو   وقفهیتا مطب را ب  ریمس تمام 
 .دیخندی م  صدایب  یبلند و گاه یگاه

  زشیپشت م هانیمشغول به کار شدند و ن  گری مثل هر روز د دند،یمطب که رس به
  ید یکه روپوش سف یکه نگاهش به حامد افتاد؛ در حال کردی نشسته و با تلفن صحبت م

شد   هانین ز ی م کی به تن داشت، لبخند به لب نزد  اش ی و شلوار مشک ی وسط راهنی پ یرو
 و لب زد:

 سالم عرض شد خانوم کارآگاه!  -

 حامد نازک کرد و رو به مخاطب پشت خط گفت:  یبرا  ی پشت چشم هانین

 نره خانوم، خداحافظ.   ادتونی  ازدهی فردا ساعت  -

 : دیرا قطع کرد و ابرو در هم کش تماس

 باال؟!  یا یهمش م  یندار یکار و زندگ  ؟یندار ضیتو مر  -

 به جلو خم شد و جواب داد:  یگذاشت، کم زیم ی حامد کش آمد و دستش را لبه  لبخند

 ؟ ی ! قهر؟یدیجوابمو نم  یچکار کنم وقت یدارم... ول -

 مکث گفت:   یابا لحظه  دخترک

دلم به حامد گفتنات   یگی که م یچ یعنی! یش یپررو م یدار یلی آره قهرم! چون خ -
  هی خبرا شهی نم لی حامد، دل گم ی و م زنمیاگه راحت صدات م  ام،یخوشه؟ من آدم راحت

 که!

 لب باز کرد:  یشخند یبا ن حامد
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 ! ستین یکنی منظور من اون که تو فکر م ،یکنی اشتباه م یدار -

 : دیپرس تی چانه گذاشت و با جد  ر یدست ز  هانین

 اونوقت؟!  هیمنظورت چ -

نکن.  ییفکرا نی به وقتش! اما فعال تو ازم ناراحت نباش و همچ گم،ی حاال بعد بهت م -
 فعال... 

گنگ و نامفهوم، همراه با   هان،یگرد کرد و رفت. نرا گفت و با لبخند، عقب  نیا  حامد
 از مشغول به کارش شد. شانه باال انداخت و ب  دادی م  رونیکه ب ینفس

 *** 

  اشیدرس  ی هاشده بود و مدام سرش به کتاب  شتریب شیکارها  هانی ها، نشروع کالس  با
و تا عصر را در    کردی م لیکه کالس داشت؛ ظهر از مطب تعط ان،یروز در م کی گرم بود. 
 .  گشتی غروب به خانه برم کی و نزد گذراندی مدرسه م

 دست تکان داد.  یتاکس  یو برا ستاده ی ا  ابانیخ کنار

 دربست!  -

  یاش را روتن خسته  ن،ی با باز کردن درب ماش هانیمقابلش متوقف شد و ن  یتاکس 
  یهازد و پلک  هیتک یانداخت و آدرس را به راننده گفت. به صندل نی عقب ماش یصندل
  زنگ خورد؛ شماره ناشناس بود و مردد لب لشیهم گذاشت که موبا   یرا رو  اشن یسنگ
 زد: 

 !  ه؟یک ن یا -

و وصل   دی صفحه لغز  ی! دستش رو اوردیب ییخبرها  شیآمد که قرار بود برا  دا یاز و  ادشی
 کرد: 

 الو...  -
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 ! دامیو  هان،یسالم ن -

 ! چه خبر؟ زدمی سالم، حدس م -

 ، پوزخند زد و گفت: خط  یآن سو دایو

 نرفته؟!   ادتیقرارمون که    یخبر دارم واست، ول یالوعده وفا! کل -

 ... تو خبرا رو بگو، پولت فردا حاضره.آی ناسالمت میقی! رف دایدمت گرم و  -

 آق مهراد رفته سرکار... بدجورم رفته!   نیعرضم به حضور شما که ا  -

 و گنگ لب زد:  دیابرو در هم کش هانین

 !  ؟یچ یعنی -

داره مهراد  نوچ! دختره  دمیبعد فهم  ی! ولیعشق و عاشق هیراستش اول فکر کردم قض -
 ! ستی و اصال خاطرخواهش ن زنهیرو دور م

 باال برد: یرا کم شی برداشت و صاف نشست، صدا  یرا از صندل اشه یتک هانین

 .یکرد  جمی! گدایبده و  حیدرست توض -

مهراد دوسش   شناختن؛ی چند سال قبل همو م یاسم دختره نداس. انگار  هان،ین نیبب -
تر  طرفاون   زیم  هیقرار داشت و منم  شاپی اد کافبا مهر  روز یدختره نه! د یداره ول

پسر    هیربع بعد،  هی قه،یده دق  هیدختره هنوز نشسته.  دم ینشستم. مهراد که رفت، د
سر مهراد رو   خوانی نداخانوم با اون پسره م دمیفهم کهجا بود اومد و اون   گهیجوون د

اسم پسره آرش بود و حرف از   ی ول هیچ انشون یجر  دمیکاله بذارن! درست و درمون نفهم
 !زدنی شرکت م هی

که اسم   کرد ی گوش سپرده بود و در دل کنکاش م دا یو  یها مات و مبهوت به حرف  هانین
 آشناست!   شی حد برا  نیکه تا ا دهیآرش و شرکت چقدر را کجا شن

 به خودش آمد و گفت:  دا،یو  یها الو گفتن   یصدا با
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 . فعال...! رسونمی ... دستت طال! پول رو تا فردا بهت مدایباشه، باشه و  -

 مقصد بود و رو به راننده لب باز کرد:   کی افتاد که نزد  ابانینگاهش به خ نی ح همان

 ممنون آقا.   د،ینگه دار  -

آهسته   ییهارا با قدم  ابانیخ یه یاز حاش یشد؛ چند قدم ادهیرا حساب کرد و پ هیکرا
در فکر بود. وارد کوچه شد که  قیپالتو فرو برده و عم بیرا در ج شی هاکرد و دست  یط
خورد   یا ذهنش جرقه ،یهست دنیبا د د؛یچیپ ابان ی به خ یاز فرع یهست نیزمان ماشهم

حرف   کندی ر شرکت دادفر کار مبه اسم آرش، که د یقبال از شخص یآورد، هست  ادی و به 
 زده بود!  

  گری کدیربط ندا و آرش و شرکت را به  توانستیکه نم  یدر حال ر،یآشفته و درگ یذهن با
زنگ خورد،   اشی بفهمد، سمت خانه رفت. دستش باال رفت تا زنگ را فشار دهد که گوش

 حامد، از زنگ زدن منصرف شد و تماس را وصل کرد.  یشماره  دنیبا د

 الو، سالم حامدخان  -

 کالست تموم شد؟  ؟یسالم، خوب -

 خاراند و لب باز کرد:  یرا کم شی با ناخن شست، تاج ابرو دخترک

 ام!  با اجازه شما بله... االنم جلو در خونه  -

 دنبالت. امی! خواستم بیدیعه... چه زود رس -

 :دی به دماغش انداخت و پرس ینیچ هانین

 بشه؟!   یدنبالم؟ که چ -

 لبش نشست و جواب داد:  ی رو  ینیخط، لبخند نمک یآن سو حامد

 که باهات حرف بزنم.  -
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 لب زد:  ی، با مکث اندک را باال انداخت و سوک لب به دندان گرفت  شی ابرو  یتا   دخترک

 ؟ یدر مورد چ -

رو بهت بگم، بگم  لشیخواستم دل ؟یکنی بهت گفتم در مورد من اشتباه فکر م ادتهی -
  لیداشتم و مطب رو تعط یکار هیدلم به حامد گفتنات خوشه! امروز  گمی ت مچرا به
 .میو حرف بزن رونی ب میوقتم آزاده گفتم بهت بگم بر  دمیکردم؛ د 

 داد و گفت:  رونینفسش را ب هانین

 . کنهی م  ی! حسام بفهمه باز قاطستیهست مهم ن یهرچ لش ینه نوکرتم، دل -

 اما مصرانه و ملتمس لب باز کرد:  حامد

مطب کار داره؛ از   گهی بار! حسام تا دو سه ساعت د هی نی هم هان،ین کنمی خواهش م -
 بفهمه؟!  خوادی کجا م

 .دیکش یپوف  یاما با کالفگ هانین

رو که بهش   دایپول و رهی. من االن ذهنم درگستیولمون کن تو رو خدا! اصال حسش ن -
حاال تو هم    دا؟یو  دنیباز بهونه جور کنم و برم د یاصال چجور  ؟ارمیقول دادم از کجا ب

 ! یآورد   ر یوسط وقت گ  نیا

 سکوت کرد و گفت:  یالحظه  حامد

   ؟یموافق م؛یزنی راه حرفم م  نی ! بدمیپولشم من م دا،یو  شی پ برمتی االن م ایخب ب -

 گفت:  شخندیزد و با ن واریرا به د اشه یتک هانین

تو   ارمیکه نه ن یبدهکارم کن ی خوا ی وقت حامدخان! پولتم نخواستم، م  هی یترش نکن -
 کار؟ 

 باال رفت و کالفه جواب داد:  یکم شی صدا بارن یا  حامد
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 بعد کم کم بهم برگردون. خوبه؟!   دم،ی بابا... پول رو قرض م یا -

 تأمل، ناچار قبول کرد و گفت:  یابا لحظه  هانین

 ! آی . زود اومد ابونی سر خ امیباشه، م -

 *** 

مداومش، حسام را کالفه و   ی هاه یُنه ساله بود که با گر  یا مراجع حسام، دختربچه  نیآخر
 گفت:  یکه خانم غفار  دیلم  یصندل  یو رو   دی کش یکرده بود. با رفتنش پوف یعصب

 !  نیحرفا بود  نیدکتر؟ صبورتر از ا یآقا نیشد  یعصب نقدریچرا ا -

 و لب زد:  دیصورتش کش  یرو  یدست ،یبا کالفگ حسام

 . امحوصله ی فقط ب ست،ین یزیچ -

را   هانیبعد، ن یساعت کهن یساعت و فکر ا  دنیانداخت، با د  اشیبه ساعت مچ ینگاه
  یرا از تن درآورد و رو دیلبش نشست. از جا برخاست و روپوش سف  یلبخند رو ند؛یبی م

. دی را تا پشت گردن کش سشی خزد و دست  یو صورتش را آب کرد؛ دست  زانیآو  یجالباس
دلتنگش    ای فکر کرده  یبه هست یک بارن یکه آخر کرد ی ماند و فکر م رهیخ نهینگاهش به آ 

بود که با نبودنش او را   غویج غیروزها تمام فکرش آن دختر چموش و ج نی شده؟! ا
 .  کردیم   حوصلهی کالفه و ب

 برم؟  تونمی دکتر؟ من م دیخوب -

  فشیافکارش پاره شد و نگاهش را سمت او چرخاند که ک یرشته ،یخانم غفار  یصدا با
 بود. ستادهیدر ا  یدوش انداخته و جلو  یرا رو 

 . دی بفرما دیخسته نباش کنم،ی بله، خوبم. خواهش م -

 بااجازه... خداحافظ. -
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برداشت و از  زیم  ری را از ز  فشیک ش،ی هالب خداحافظ گفت و با خشک کردن دست  ریز 
تا   گشتی در قلبش م یاتا خانه را فکر کرد و دنبال نشانه ریرفت. تمام مس رونیطب بم

را داخل   نی ماش جهینتیسردرگم و ب  ت،یرا بفهمد؛ اما در نها هانیبه ن  اشی حس واقع
 نی پا یساختمان خانه که شد، مقابل درب طبقه  واردشد.  ادهی پارک کرد و پ اطیح
بود.  رهیپله و نگاهش سمت در خ یرو ش ی پا کی درنگ کرد؛   یاو لحظه   ستادی ا

 د،ینکش یبه در زد که طول یا پله برداشت؛ تقه  یرا از رو  شی را گرفت و پا مشیتصم
  ی به الال را اشی ها، خستگلب  یرو  قیبا لبخند عم شهیمهتاج در را باز کرد. مثل هم

 گفت: ییصورتش پنهان کرد و با خوشرو   یها و چروک  نیچ

 . دی بفرما ن،ی اومدخوش  یلیسالم آقا حسام... خ -

 . نمشیخواستم بب داره؟یب خانومفهی سالم، ممنون. شر -

 . دی بفرما خونن؛ی بله آقا، دارن کتاب م -

که کنار   دی را د نمخافه یدر کنار رفت و حسام وارد شد؛ با ورودش به سالن، شر یجلو از 
نگاهش را   فه،ی. چند قدم جلو رفت که شرخواندی نشسته و کتاب م ی صندل  یرو  نهیشوم

 لبش نشست.  یحسام، لبخند رو دنیاز کتاب برداشت و با د

 سالم. -

 . یخسته نباش ؟ یسالم مادر، خوب -

 گفت:   ییرورا کنار مبل گذاشت، با گشاده  فشی جلو آمد و ک حسام

 ! مزاحمتون شدم؟ یممنون، شما خسته نباش -

ها  چشم  یرا از رو  نکیکه ع  ینیگذاشت، ح  شی پاها یکتاب را بست و رو  فهیشر
 لب زد:  داشتی برم

 !  یاومد  یکرد  یهم خوشحال شدم. خوب کار یلینه پسرم، خ -

 مقابلش نشست و لب باز کرد:   حسام
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 سردرگمم!   یلیاهاتون حرف بزنم، خاومدم ب -

 : دیپرس یف یبا اخم ظر  فهیشر

 ؟ ی راجع به چ -

 جواب داد: ری زد و سر به ز  ی لبخند محو   حسام

 ! هانین -

 زد و گفت:  یلبخند متیبا مال  فهیشر

 آره؟  ،یپس بالخره دلت رو باخت -

اومدم باهاتون حرف بزنم و ازتون مشورت بخوام. از  ن ی! واسه همدونمینم یعنینه...  -
. کنمیرو حس م  شیخال ی جا  یلیخ ست،یروزا مطب ن یو بعض خونهی درس م یوقت
شما، اما   ش یپ نی پا ادیکنم ب شی راض ای برم دنبال پدرش بگردم  خواستی دلم م لی اوا

 ! شهی هم یبمونه، برا  خوادی االن نه! دلم م

 رفت و ادامه داد:رنگ شرم به خود گ نگاهش

به چشم  چوقتی که من ه لی دل هی کنمی فکر م شهی اما هم گم،یم   نویکه ا دیببخش -
مثل خودمه، رنگ   هانین یو نداشتن خانواده بود؛ ول  کی تار یگذشته ومدم،ی ن یهست

 کهن یشباهت، ا نی. امیداشته باش یکی سر اون   یرو  یمنت میتونینم  کدومچ یخودم، ه
باعث شده تا بگم حتما   نایا   یحواسم بهش هست، همه  کهن یکنارش آرامش دارم، ا

 دوسش دارم! 

 ؟ ی خب... پس چرا دو دل -

 موها برد و گفت:  انیم یو دستش را با کالفگ  دیبرکش نهیاز س نی سنگ  ینفس حسام

  یلیاز دلم بره... هرچند االن خ  یزود نیدو روزه نبود که به ا یکیعشق  ،یعشق هست -
اما با خودم، با دلم  لرزه،یدلم نم دنش،یو مثل قبل با د کنمیوقته که بهش فکر نم
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  ای بسته شدم بهش دل کهن یا  نیمطمئن بشم. ب هانیاز حسم به ن خوامی . مرمیدرگ
  ییکه دوسش دارم، که از سر تنها کنمیم  یتراشل ی دل دمخو یوابسته، موندم! مدام برا 

  هانینکنه ن گمی باز به خودم م شم،یهم که مطمئن م یبرم سمتش. گاه خوامینم
بهش گفتم. بهش گفتم فقط به   ،یام به هستاز عالقه  شهیناراحت بشه؟ آخه من هم

 بگم؟!   یچ  بهشبمونه و بهش عالقه ندارم. حاال  شمیخودم، خواستم که پ ییخاطر تنها 

زانوها گذاشت و لب   یو آرنج روشد  لی سمت حسام متما  یکم ،یقی با لبخند عم فهیشر
 باز کرد: 

االنم از  کهن یدوم ا  ست،ین  یشک یو جا  یرو دوست دار هانیمطمئنم ن کهن یاول ا  -
  دنشیبا د گهیکه د ،یکنیبهش فکر نم گهیبهش بگو! بگو که د یحست نسبت به هست

و    زهیریاونه که تو رو بهم م  ی خال یو در عوض جا  یشیدلتنگش نم  گهید  لرزه،ی دلت نم
و موندگاره، اما قرار   یفراموش نشدن شهیهم ول. درسته که عشق اکنهی م  قرارتیب
 کنارش خوشبخت بود.    شهیانتخاب باشه و هم ن یبهتر شهیکه هم ستین

در نگاهش موج   ینیریزد و لب به دندان گرفت؛ شوق ش تی از سر رضا ی لبخند  حسام
 : دیو پرس زدی م

و فعال دستش باشه تا بعد از  رمیحلقه واسش بگ  هیاگه قبول کرد،  نید یم  اجازه -
 رم؟ ی دادفر براش مراسم بگ یسالگرد آقا

 جواب داد: یبا مهربان فهیشر

 .شم یهم خوشحال م  یلیچرا که نه؟ خ -

از جا  خانم،فهیشر  یها ی نبود و قرص شده بود به دلگرم یسر دو راه  گری که د یدل با
 برخاست و گفت: 

. نیکنی و گره از مشکلم باز م  نیدی مادرانه به حرفام گوش م شه یممنون که هم -
 تون من برم باال.بااجازه 

 اونم موافقت کنه.   یباشه و به سالمت ریشاهلل خبرو پسرم، ان  -
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باال  ها را که رفت. پله  رونیاز خانه ب ،یکوتاه یشاهلل گفت و با خداحافظلب ان   ری ز  حسام
بلند   یانداخت و وارد خانه شد، با صدا  دی. کلندیرا بب هانیدلش نبود تا ن یدل تو  آمد،ی م

 گفت:

 سال... م، من اومدم. -

 مبل انداخت و صدا زد:  یدسته  یسالن نبود، کتش را رو  یتو   هانیاز ن یخبر

 !  یعجب استقبال گرم ؟یی کجا هانین -

 : دیدخترک، از اتاق به گوش رس یحوصله یب ی صدا بارن یا

 .خونمی ها... تو اتاقم، درس م -

  دیلبش نشست و سمت اتاق رفت؛ در را باز کرد که د یلبخند رو   هان،ین یصدا   دنیشن با
را   شی و کتاب مقابلش باز است، پاها   دهیتخت دراز کش  یطبق عادتش، دمر رو هان،ین

 .دهدی تکان م

  رونیکه از اتاق ب یخون شددرس  نقدریتا حاال ا یسالم... از ک ک یها نه و بله! عل -
 !  ی! شامم که ظاهرا آماده نکرد ؟ی اینم

 نگاهش کند، لب باز کرد:  آنکهی ب دخترک

 نوکرتم مگه؟ حوصله شام درست کردن نداشتم!   -

 گفت:  یبا لبخند کج  حسام

 ارن؟ یزنگ بزنم ب یخوری م ینه... من نوکرتم! چ -

 ندارم. لی م ،یچیه -

 و لب زد:  دیاندام دخترک چرخ یرو  ی انگاهش لحظه  ستاد،یسرش ا   یرفت و باال  جلوتر

 چته؟!   نم،یدراز نکش؟ نگام کن بب یمدلن یصد دفعه نگفتم ا  -
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 جواب داد:  دهیبرچ ی هاو لب   دهیدر هم تن ییو با ابروها  دی به پهلو چرخ هانین

 ام.  نشده، خسته یچیه -

لب از لب   اب یکرد و با ارت کی سرخ بود و حسام نگاهش را بارمتورم و  یکم شیهاپلک 
 برداشت: 

 هان؟ ین یکرد  هیگر -

 رو گرداند و گفت:  هانین

 .  ادیفقط خوابم م ر،ینخ -

 زد: بیو نه  دینگران، ابرو در هم کشدل  حسام

 اومده؟  شی پ یزی! تو مدرسه چیکرد هینگو دختر، مطمئنم گر  یالک -

  یرا کنار زد، سر بلند کرد تا جواب شانشیپر ی تخت نشست و موها ی با حرص رو هانین
دخترک و نگاه مشکوک   یارسال شد؛ نگاه آشفته  یاپیپ امکیدو پ  لشیبدهد که موبا 

 و حسام ابرو باال انداخت:  دیچرخ لی حسام، هر دو سمت موبا

 ه؟ یتو نداره! کشماره یجز من کس -

 داشت و حق به جانب گفت:  اش یدرون یفتگدر پنهان کردن آش یسع هانین

بهم،   یشک دار نقدریبعدم ا  مه،یکالسجز تو شماره نداره؟ هم  یکس یدونی تو از کجا م -
 ؟ یگرفت  یخب چرا گوش

 . دیاز وجود حسام پر کش بارهک ی همه   ،یو دلتنگ یحس خوشحال  تمام 

 شک ندارم، سؤال شد واسم!   -
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  یبه خوردن شام نداشت و با کالفگ یلی م گریرفت؛ د رونیرا گفت و قهرآلود از اتاق ب نیا
داده   امیپ  یبود؛ چه کس ریو مدام درگ شدیآزاد نم یا. فکرش لحظه دی کاناپه دراز کش یرو

 کرده بود؟! چرا ناراحت بود؟!   ه یگر هانیبود؟ چرا ن

کلنجار رفتن با دلش، طاقتش طاق شد و از جا برخاست؛ سمت اتاق رفت   یاز ساعت بعد
 در را باز کرد.   اط،ی و آهسته و با احت

تخت   یرو  هانیروشن بود. ن یپاتخت یاتاق خاموش و تنها آباژور کوچک رو  چراغ
را با   ی سمت تخت رفت و گوش ن یپاورچ نیهاش بسته بود؛ پاورچ و پلک  ده یخواب

اش باز شد اما  صفحه  یتخت برداشت. رمز نداشت و به راحت یظرافت و آرام از رو 
شد و شک وجودش را فرا   یاز قبل کفر  شتریبود! ب یتماس، خال ستی و ل  هاام یصندوق پ

 خورد. کهیبلند شد و حسام  هانین یگذاشت که همزمان صدا  شیرا سر جا یگرفت. گوش

   ؟یکنی چک م ولم یموبا -

 و تشر زد:  دیابرو در هم کش  حسام

 هان؟ ین یکنی م یازم مخف وی چ یتو دار ؟ی ها رو پاک کرد و تماس  ها ام یپ یچرا همه  -

 تخت نشست و لب به اعتراض باز کرد:  یرو  هانین

تو رو دارم که تو همه   یداره؟ مگه من حق دخالت تو کارا یمن به تو چه ربط  یکارا  -
 ؟ یکنی منو چک م هیچ

 مقابلش تکان داد: دگونهیاش را تهدو انگشت سبابه  دی دندان سا ظیبا غ حسام

 ؟ یکنی م یچه غلط ی! حق دارم بدونم داریربط داره، چون زنم -

 زانوها بلند شد و دست به کمر زد:  یرو  هانین

  یهست شیساعت پ   کی و  نی پا  یریم  یگرد ی از سر کار برم یعه! حاال شدم زنت؟ وقت -
   ستم؟یمن زنت ن ینیشیجونت م
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 شد.  اشره یخ نیب کی بار یمکث کرد و با نگاه  یالحظه   حسام

که؛   دمیرو ند یهست یرفتم ول نی ! من پاهیحسودخانوم خب همون اول بگو دردت چ -
 ؟ ی کرد هیداد؟ چرا گر  امیبود پ یخانوم بودم. حاال بگو ک فهیشر شیپ

 آلود جواب داد:بغض  هانین

که چه کارم   نمیبود؟ حامد بود، ا  یک یدونی ! اصال میهست  دنید ی رفت ؛یگیدروغ م -
 داشت به خودم مربوطه نه تو!  

باال رفت و   اریاختی دخترک، دستش ب یکالفه از گستاخ ،یتند و عصب یی هابا نفس  حسام
 نشست.   هانیصورت ن  یرو

  یناباورانه دست رو  د؛یلرز  شی هادر قلبش حس کرد و لب  یسوزش ،یل یبا درد س زمانهم
  رونیحسام بود که از اتاق ب  یخال یبه جا  رهیخ  سشیخ یها اش گذاشت و چشمگونه

 رفته بود.

 *** 

و بعد از آن، ساعت    دیاتاق را د یروشن باز،مهین  یهاو با چشم  دیتخت غلت یرو  هانین
شده فورا از جا   ری مطب د کهنی . با فکر ادادی رنگ که نه صبح را نشان م ییطال  ی زیروم
رفت   جیگ  یاآمد. سرش لحظه  نی بود از تخت پا  جیکه هنوز گ یدر حال مه،یسو سرا   دیپر
 رفت.  رونی از اتاق ب ه،یگذاشت و بعد از چند ثان اشقه ی قش یدست رو  ستاد،یو ا 

او، قلبش فرو   یخال یجا  دنیبه در اتاق حسام زد و در را آهسته باز کرد، با د یاتقه 
 و ناباور به عقب برگشت و صدا زد:  ختیر

 حسا... م، حسام.  -

 بارن ی ماند؛ ا  پاسخیرا گرفت اما تماسش ب لش یموبا   یرا برداشت و شماره  یگوش
و خشک حسام در گوشش   یجد یمطب را گرفت که بعد از چند بوق، صدا   یشماره 

 .دیچیپ
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 بله؟  -

 ! ؟ینکرد  دارمیمطب؟ چرا ب یرفت -

 داد: همان لحن سرد جواب با

 !  ستیبکن. مهم ن  خوادی دلت م یندارم، هر کار یبهت کار گهید -

 لب باز کرد:  دستپاچه

 حسا... -

را   ینشست، گوش شی هاو اشک در چشم  دیقطع شدن تماس، حرف در دهانش ماس با
آب به صورتش زد و نگاهش به   یسست، سمت توالت رفت؛ مشت یها گذاشت و با قدم 

  یو هق زد... باز هم رد  د یاش از بغض لرز اش افتاد. چانهگونه یحسام رو   یهارد انگشت 
 بلند شد! شی رو یستصورتش نشسته بود، باز هم د یرو  ی از کبود

 کهآن یها رها کرد؛ ب شانه  یاش را شانه زد و رو آشفته  یخشک کردن صورتش، موها  با
 رفت.  رونیخانه بصبحانه بخورد از 

  شیبعد، مهتاج در را به رو یا بغضش را فرو برد و در زد؛ لحظه  فه،یشر یپشت در خانه 
 از دخترک استقبال کرد. یباز کرد و با لبخند پهن

 . ریخانوم، صبح بخ هانیسالم ن -

 جواب داد: یتصنع یلبخند  با

 هست؟   خانومفه یسالم، شر -

 داخل. دی بله، بفرما -

گفت و وارد خانه شد، مهتاج پشت سرش در را بست و با اشاره به    یدیلب ببخش ریز 
 ها گفت: از اتاق  یکی
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 اون اتاق هستن.  -

به گوش   فهیشر  یبه در زد، صدا  یاآهسته، سمت اتاق رفت و تقه  یبا تشکر هانین
 .دیرس

 .دی بفرما -

بزرگ افتاد که کنار  یا. چشمش به کتابخانهدیرا باز کرد و داخل اتاق سرک کش در
رز   یهااز گل  یگلدان زیم  یدر اطرافش بودند. رو یو شش صندل  یچوب  زی م کی اش  پنجره 

و کنارش    زیم  یکوچک رو  ینشسته و فنجان های از صندل  یکی  یرو فهیقرمز بود و شر 
 باز بود.  یکتاب قطور

 .ری بخسالم، صبح  -

 لب باز کرد:  یمی برداشت و با لبخند مال  شی هامطالعه را از چشم  نکیع فهیشر

 تو.  ا یب ؟ی. مطب نرفتریسالم دخترم، صبحت بخ -

 وارد اتاق شد و در را بست.  هانین

 . زدمی باهاتون حرف م دیتون شدم، اما با که مزاحم  د ینه نرفتم. ببخش -

 شد. ترقی کتاب را بست و لبخندش عم زن،عاقله 

 .نیبش ا یجانم، ب یمراحم -

ابرو در هم   فهینشست، شر  فه یبه شر یصندل نی ترک ی نزد  یسالنه جلو رفت و رو  سالنه
 .دیصورت دخترک چرخ   یرو  یشتریو نگاهش با دقت ب دیکش

 ات کبود شده؟ گونه  هان،ین -

 انداخت.  ریاش ُسر خورد و سر به ز از گونه یاشک  قطره

 مون شد! حسام زد، بحث  -
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 کش آمد:  شی و صدا دیباال پر  شی ابروها اد،یاز تعجب ز  فهیشر

خوب بود.  یلیکه حالش خ شبی! حسام زد؟ اون دست  بزن نداره که...! بعدم د؟یچ -
 ! میبا هم حرف زد یکل جان یاومد ا 

 از قبل شرمنده شد و ابرو کج کرد:  شتریب فه،یبا حرف شر  هانین

کردم. االنم باهام   ی، باهاش تند شما بوده؟ من باور نکردم  شیپ گفتی پس راست م -
 قهره، منو نبرده مطب!

 شده؟ که دست روت بلند کرده؟!  یحد عصبان نی که تا ا یبهش گفت ی حاال چ -

نداره چکارم داره!؟   یمنم گفتم حامد بود، بو تو هم ربط  ه؟یاومد، گفت ک امک یواسم پ -
 رو حامد حساسه!  یلیاون خ

 تکان داد:  نیبار نگاهش کرد و سرش را به طرفاتت شم  فهیشر

 ؟ یدونی مادر حسام رو نم  ی! تو ماجراهانین -

 و سر جنباند:  رفتی دستش ور م یها با انگشت  ریسر به ز   دخترک

 .دونمی چرا، م -

 ! ؟یبوده که تو زد  یدختر خوب؟ چه حرف یز یری حسام م شیبه آت زمیخب چرا ه -

 مرتعش لب باز کرد:   ییصدا با

 خب چکار کنم؟ من...   -

 ادامه داد: یاندک مکث با

! از لجم خواستم  طرفهک ی دوست داشتن  نی از ا  رهیگی من دوسش دارم، حرصم م -
 حرصش بدم.

 داد و گفت:  رونی نفسش را ب یبا کالفگ فهیشر



 انده خواهر خو 

278 
 

  یگیو به فکرته، بعد م کنهیم   تتیداره حما  همهن یدوستت نداره؟ ا  یدونی از کجا م -
 دوستت نداره؟  

دلش واسم   کنه،ی کارارو م نیا  شی و مهربون یقلبقبال هم گفتم... به خاطر خوش  -
 دوسم نداره!   سوزه،ی م

 شانه خماند.  یداد و سر رو هیتک زیآرنجش را به م فهیشر

  ؟یچ ی لیس  نیباشه، ا یقلبو خوش  یبه خاطر دلسوز  شی و هوادار  تی که حما  رمیگ -
  یروت تعصب داره و بهش برخورده؟! اگه براش مهم نبود یلیکه خ  دهینشون نم نیا
 ! گرفتی نم شیحرف آت نی ا  دنیاز شن  نقدریا

حسام به او عالقه   کهن یگوش سپرده بود و از تصور ا  فهیشر  یها در سکوت به حرف  هانین
 . دی لبش نشست و دلش لرز   یرو یداشته باشد، لبخند محو 

  یازم ناراحته، چجور  نقدریگند زدم! االن که ا یلی اگر هم دوسم داشت که من حاال خ -
 درستش کنم؟ 

 سراسر آرامش و عطوفت زن به دخترک دوخته شده بود و لب از لب برداشت:  نگاه

 گهیکم بشه، د تشینگران نباش، بذار تا شب که سرکاره تو حال خودش باشه و عصبان -
جواب   دونمی م  دیبفرست. منتظر جواب نباش، بع یعذرخواه امیبهش زنگ نزن اما پ 

رو بگو و   امکیاون پ قتیباهاش حرف بزن. حق نیبده؛ صبر کن، شب که اومد برو بش
ازت  د یبا  ،یاعتماد حسام رو جلب کن دیبا . تو یازش پنهون نکن ی زیچچ یکن ه یسع

 مطمئن باشه. 

 . دیاش را بوسخم شد، گونه  فهیشر از جا بلند شد و سمت یینمابا لبخند دندان  هانین

  هیرگ خواب حسام دستته. من برم باال... براش  دونستمی م  جون،فهیدمت گرم شر  -
 . ارمیشام باحال درست کنم و از دلش در ب

 گفت:  ش یصدا ی ب یهاخنده  انی م فهینرفته بود که شر یقدم چند



 انده خواهر خو 

279 
 

 یجورن یدختر خوب! حرف زدنت رو هم درست کن، حسام صددفعه نگفته ا  سایوا  -
 ؟ ی حرف نزن

 شام خوشمزه درست کنم. حله؟   ه ی  رمی م جون،فه یشر  یآها، باشه. مرس -

 لب به دندان گرفت و لب زد:  فهیشر

 ! برو دخترجون.اسده یفایب -

سالن رفت که باز  یمهیتا ن د،یدو رونی از اتاق ب یو با خوشحال دی خند ینخود  هانین
در بزند، در را باز کرد و وارد اتاق شد.  نکهیو سمت اتاق برگشت؛ بدون ا ستادی ناگهان ا

 گفت:  کرد،ی که با ُبهت نگاهش م فهی دستپاچه رو به شر 

 ن؟ ی دار یرفت در بزنم؛ کتاب آشپز ادمی د،یعه... ببخش -

  اشی طب یهالف کفش  لف  یسر تکان داد و از جا برخاست؛ صدا   یبا لبخند محو فهیشر
را برداشت و   یتعلل، کتاب یها رفت. با اندککتاب  یها بلند شد و سمت قفسه پارکت  یرو

 آمد.   هانیسمت ن

 ! حسام دوست نداره. یدرست نکن نیر ی ش یباشه غذا ادتی فقط  زم،یعز  ایب -

 د و لب زد:دستش را خبردار باال بر طنت،یبا ش هانین

 چشم قربان.  -

 یانرژ خانم،فهیشر  ی هارفت. با حرف  رونیبلند از اتاق ب یهارا گرفت و با قدم  کتاب
 حسام هم عاشق شود!   دیدر دلش جوانه زده بود که شا دیگرفته و ام یدوچندان

  کی کردن و برق انداختن خانه کرد. نزد زیمفصل، شروع به تم  یااز خوردن صبحانه بعد
و با   ختی خودش ر یدم برا تازه  یفنجان چا  کی خانه تمام شد؛  یزکار ی د که تمظهر بو
 فرستاد.  امکیحسام، پ یرا برداشت و برا  اشی گوش د؛یمبل لم  یرو یخستگ



 انده خواهر خو 

280 
 

حرف   دونمی بودم و زود قضاوتت کردم؛ م یعصبان خوام،ی معذرت م شبی به خاطر د -
 زدم!   یبد

نشد و   دی . دخترک لب کج کرد اما ناامامدین هانین یبرا  یجواب فه،ی شر ینیبشیپ طبق
دستور پخت فسنجان   د،ینوشی را م یطور که آرام آرام چارا برداشت. همان  یکتاب آشپز
 . خواندی را هم م

 کتاب را بست و سمت آشپزخانه رفت... ،یاز تمام شدن چا بعد

 *** 

  زیشده و مرتب، شوم بافته  ییبا موها  هانیبود و ن دهیچیخانه پ یفسنجان در فضا یبو
که  دیمبل، به انتظار آمدن حسام نشسته بود. کل  یبه تن داشت و رو یرنگبنفش خوش 

حسام، لبخند    دنیدخترک از جا برخاست و سمت در رفت؛ با د د،یدر قفل خانه چرخ
 زد و گفت: ینرم

 .یسالم، خسته نباش  -

کرد و با لحن سرد   زانیدر آو  یجلو  یدیجاکل یرا رو دینگاهش کند؛ کل آنکهیاما ب حسام،
 جواب داد: یو خشک

 ک یعل -

رفتار سرد و   نی ا  دنیاز د شدی لب فشرد تا بغض نکند، اما قلبش فشرده م هانین
  دیچ زیم  یرا رو  ینیشکل چ ی مربع یها نامهربان حسام. سمت آشپزخانه رفت و بشقاب 

اموش کرد و از آشپزخانه غذا را خ  ریز  یو طرف ساالد و نوشابه را هم گذاشت؛ شعله
به در زد و   یاو آب دهانش را فرو برد؛ تقه  ستادی رفت. پشت در اتاق حسام ا رونیب

 باال برد.  یرا کم شیصدا 

 اس حسام.شام آماده  -

 بلند، جواب داد: یکه با صدا  دی نکش یطول
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 ندارم!  لی م -

و نگاهش به  ستادی در را فشرد و در را باز کرد، در چارچوب در ا یره ی دستگ اطیاحت با
بود و   دهیتخت دراز کش ی رو  درنگیسف  یو شلوار راحت یراهنیرپی حسام افتاد که با ز 
 بود.   یگوش ینگاهش به صفحه 

 م؟ یبا هم حرف بزن شهیم -

 جواب داد: یبه گوش رهیو نگاه خ  دهیدر هم تن یها همان اخم با

 هات ندارم.با یمن حرف -

 ملتمسانه لب باز کرد:   دخترک

 . یتو بگ یمن دارم، تو رو خدا به حرفام گوش کن، بعدش هرچ -

داد و   رونیحرف بزند؛ نفسش را آهسته ب  توانستی م یعنیسکوت   نینداد و ا  یجواب
  یهاآن نشست، با انگشت   یکوتاه، سمت تخت رفت و لبه  ییهاوارد اتاق شد. با قدم 

 و گفت:   ترفی دستش ور م

 راستش... راستش من... -

سخت بود و از واکنش حسام خوف داشت؛ لب فشرد و تمام   شی برا قتیحق گفتن
 جرأتش را به کار برد تا حرفش را ادامه دهد.

 ! رونیبعد از کالس، با حامد رفتم ب روز ی من د -

 و تشر زد:  دیحسام، سمتش چرخ زی تند و ت نگاه

 ! شناسمتی م  شتریب گذره،ی م  شتریب  یخوبه... هر چ ن،یعه! چه خوب! آفر  -

 گفت:  ی با دستپاچگ هانین
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دلت   ی تا ته حرفام رو گوش کن، بعد هر چ یدوست دار  یحسام تو رو جون هر ک -
 خواست بارم کن! 

 دوخت.  ن یرا از دخترک گرفت و چشم به زم نشینگاه خشمگ حسام

شدم و   یباهام حرف زد، منم ازش شاک  یمیده صم خور هیحامد   ش،یچند وقت پ -
فرصت بهم  نیو اول کنمی بهش که هوا َموا برت نداره... اونم گفت اشتباه فکر م دمیتوپ
  یدلم به رفتن راض یلیباهام حرف بزنه؛ خداوک خواد ی زنگ زد که م روز ی! د دهیم  حیتوض

دختر به سن و   هیعکس بهم نشون داد.  هیرفتم،  باهاش یاصرار کرد. وقت یلینبود اما خ
  هیشب شتریمن بود! ب هیصورتش و چشاش شب  لی است یلیخ یریسال خودم بود؛ تو نم

بود. بعدش حامد   یاون شکل  شگاه،یرفته بودم آرا  یهست ی که شب نامزد ام افهی اون ق
  یشهیهم وبودن   قیبا هم رف یلیخ گفتی اس! معکس خواهرش حنانه  ن،یگفت که ا 

 . رفتنی و گردش م  حیبا هم تفرخدا 

 شد. شی صدا یکرد، لب به دندان گرفت و غم، چاشن یو مکث  دیدو هان ین یبه گلو  بغض

  رهیشون مکالس  یها با بر و بچه ادی م شه؛یحامد بنده خدا، دانشگاهش که تموم م -
و کورس   وفتنی. تو جاده بودن که با رفقاش سر کلکل محیشهر واسه جشن و تفر رونیب
حامد    یآ! ولکن  اطی حامد تند نرو، احت گفتهیم  یحنانه طفل معصوم ه ن ی! اذارنی م

 ...رفتهی م گاز تخته یجورن یگوشش بدهکار نبوده و هم

 به حسام شد و ادامه داد: رهینمناکش خ یها نگاهش را باال گرفت و باچشم  هانین

  نیو حامد از ماش یبیتو  سراش  شهیپا مکله نی ! ماشچهیپی و حامد نم چهیپی م چیپ -
 ... یول   رونی ب شهیپرت م

 گفت: داد،ی م  رونیکه  ب یاش ُسر خورد و همراه با آهگونه   یرو اشک

 !  سوزهیم   نیخواهرش جلو چشاش، تو ماش -

 سکوت شد و دخترک بغضش را فرو برد.   یالحظه 
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کم حالش   هیکه  شهینم ادیحامد تا چند وقت، تحت نظر روانپزشک بوده و االن ز  -
 نه؟!  یدونستیرو نم نایبهتره و مشغول به کار شده! تو ا 

در هم فرو برده بود و اوقاتش تلخ   شتریرا ب شی ابروها  هان،ین ی هاکه زهر حرف  حسام
 شده بود، لب زد: 

شروع شد که تو اون ساختمون مطب اجاره   یبا حامد از وقت مینه، خبر نداشتم. دوست -
 ! شناختمشی کردم. قبلش که نم

 و گفت: د یرا باال کش اشی نیسرخ از اشک، ب یی ها با چشم  هانین

برخورد کرده، گفت   یمیباهام صم ندازمش یاون م  ادیام و  حنانه  هیبهم گفت چون شب -
 بشه!  یسوءتفاهم خوادی و دلش نمواسش فقط مثل خواهرم  

 : دیپرس تیرا باال انداخت و با جد  شیابرو  یتا  حسام

با حامد حرف   یبهم بگ شبی داشت که تو د یچه ربط یقبول! ول یکه گفت  نایخب... ا -
 !  ن؟یگفت یو به من چه که چ  یزد

 زد و جواب داد: یلبخند  مچهین  یبا شرمندگ هانین

امروز    ی. ولی! گفتم که تو هم حرص بخورنی پا ی خب آخه حرصم گرفته بود که تو رفت -
 که اشتباه کردم!  دمیو فهم  یبود ششیخانوم گفت که پ فهیشر

 لب به مالمت باز کرد:   حسام

 !یبودم، نه هست خانومفه یشر شینگفتم؟ که پ نویبهت ا  شبی مگه خود من د  -

 گفت: ییمانسر کج کرد و لبخند دندان  هانین

 !گهید دیخب ببخش -

 رو لب نشاند. یمیحسام، رفته رفته از صورتش محو شد و لبخند مال  یها اخم
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 برو شام رو بکش، گشنمه! -

 با ذوق از جا برخاست و گفت:  هانین

 ! کشمیبه َچشم؛ االن غذا رو م یا -

 شام را آماده کرد. زیزود م یلی رفت و خ رون یبلند از اتاق ب یها قدم  با

  یلب نشاند و تا   یرو ی فسنجان، لبخند کج دنینشست و با د  زی پشت م حسام،
 : دیباال پر  شیابرو 

 که!   یندار ادیفسنجون   یخانوم! گفته بود هانین نی آفر -

 گفت:  د،یکشی بشقاب م یطور که برنج را تو همان   دخترک

 درست کردم. یکتاب آشپز  یاز رو  -

ظرف، ُپر کرد و سمت دهانش برد؛ به محض   یسر جنباند و قاشقش را از محتوا   حسام
  هانیگرد شده به ن  ییهاماند و با چشم  حرکتی دهانش ب د،یغذا را چش یمزه  کهن یا
 شده بود!   نی ری ش اریملس نبود که بس ا یتنها ترش  شد. فسنجان نه رهیخ

 اش وا رفت و لب زد:قاشق از غذا، چهره  نی با خوردن اول هانین

 اصال! دمیشده؟! خاک تو سرم، نچش نیریش قدرن یچرا ا  ن یا -

 !  هان؟ین یختیشکر ر  قدرن ی چرا ا -

! چهار قاشق هم رب انار  ختمیام، نوشته بود دو قاشق منم همون اندازه ربه جون ننه  -
 زدم.

 .دیاش را بلعلقمه  یلیمیبا ب حسام

 !  میه اصال رب انار نداشتما ک یراست -

 خب. دمی محل خر یعصر رفتم از سوپر  -
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رب انار را از داخل   یشهیرفت؛ ش خچالیحرف، از جا برخاست و سمت  ن یبه دنبال ا و
 حسام آورد.  یبرداشت و برا  خچالی

 . ناهاشیا -

 گفت:  هان یانداخت، لب کج کرد و رو به ن یرا از دستش ستاند و نگاه شهیش حسام

 !  نیری! نوشته رب انار شینداختیم  شهیش ینگاه به رو هیود بد نب -

 .دیخند ن یانداخت، دل حسام به رحم آمد و نمک  نی بغض کرده، نگاهش را پا دخترک

 .خورمی اس، مسرت! خوشمزه  یحاال فدا  -

لبش    ی. لبخند روخوردی حسام، با ولع غذا را م دینگاه متعجبش را باال گرفت که د هان،ین
 قاشق را برداشت.  اق،ینشست و باز با اشت 

به دندانش نشست و قاشق را  یقینخورده بود که درد عم شتریب ی چند قاشق  دخترک
 : دینگران پرسفکش را گرفته بود که حسام دل  یظرف رها کرد؛ با دست، رو  ی تو

 دندونت درد گرفت؟  شد؟یچ -

 !  ستین یزینه، نه چ -

 ام نشست و گفت: حس   یابروها  نی ب یفیظر اخم

 ! نمیبب ای برو دهنت رو بشور ب ست؟ین  یزیچ وی چ یچ -

 . گهید ستی ن یزیچ گمیتو رو خدا... م الیخیب -

 حسام تشر زد: بارن یا

 پاشو!  گمید  م -

بعد، برگشت و حسام   یالحظه   د؛یبه اجبار از جا برخاست تا دهانش را بشو  هانین
 دخترک را در دست گرفت و گفت:  فیظر  ی. چانهستادی مقابلش ا 
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 باز کن دهنت رو!  -

انداخت. چشمش به  قی دق یدر هم، نگاه یی دهان باز کرد و حسام با ابروها  هانین
 دخترک افتاد و با شست، آهسته آن را لمس کرد و گفت: یگونه  یکمرنگ رو یکبود

حرصم بده!    یاگه یبه بعد، جور د نی! به قول خودت، جون ننه... از اهانیمتأسفم ن -
 .  زمیبهم بر یجورن یکه ا  ری رو نشونه نگ رتمیغ

جمع کرد و با   هانین یهادندان  فیآهسته پلک زد و حسام باز حواسش را به رد  هانین
 گفت: دهیدو سه دندان پوس دنید

 درست کنم واست.  ا یتر شد ب! فردا مطب خلوتآست یاوضاع چند تا از دندونات خوب ن -

 سرش را عقب برد و با دلهره گفت:  هانین

 . ترسمی نه تو رو خدا! من م -

! درد نداره  گهیمطب، آخ نم ادی ذره بچه م هی ؟ ی ترسی م  یخجالت بکش دختر، از چ -
 که... 

  یقرص نت،یاش گذاشته بود؛ حسام از داخل کابگونه   یسکوت کرد و دست رو هان،ین
 گرفت.  هانی برداشت و سمت ن

 .کنمی فردا درستش م ره،یه بخور تا دردت آروم بگدون هی  نیاز ا  ایب -

 *** 

 هان،یداخل اتاق بود و ن مار،یب نیکار مطب بود و سالن خلوت بود؛ آخر  یانیپا  ساعت
 وارد مطب شد.  یگذاشته و مشغول خواندن بود که پسر جوان  زیم  یرا رو اشی کتاب درس

  شیهادندان  میترم  یبود و چند نوبت برا ریاخ یها کنندهاز مراجعه  شناخت،ی را م پسر
 نشاند و نگاهش کرد که پسر گفت:  یشانی پ یرو  یفیاخم ظر  دنش یآمده بود؛ با د

 . پاکزاد هستم!  ریسالم، وقت بخ -
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 و کار تون تموم شده. نی نوبت ندار  دونمیجا که م هست. تا اون  ادمیسالم، بله  -

 زد و جواب داد: یحیمل جوان، لبخند   پسر

 مزاحمتون شدم!    یاگه یامر د  یبله، درسته. برا  -

 : دیرا باال انداخت و کنجکاو پرس شی ابرو  یتا   دخترک

 امرتون؟  د،ی بفرما -

  یو نافذش نگاه رهیت ی هاصاف کرد، با چشم ییو گلو  د یکتش کش یقه ی به  یدست پسر
 انداخت و لب باز کرد:  هانی منتظر ن یبه چهره 

آداب و   یهر کار دونمی ! مدآ یمزاحم شدم. البته ببخش ری اوم... م... بنده جهت امر خ -
 بذارم...  ونی با خودتون در م کهن ینبود جز ا  یاخب چاره  ی... ولیرسوم خودش رو داره ول

 کرد: زی و چشم ر د یحرفش پر ان ی متعجب و نامفهوم، م  دخترک

 !  ر؟یم! امر خملتفت نشد د،یببخش -

 سرخ شد، سر جنباند:   اشی استخوان یها لبخند زد و گونه  نیشرمگ پسرک

که بنده با خانواده خدمت برسم    نیدی بله... بله درسته! خواستم بدونم که شما اجازه م -
 باهاتون داشته باشم؟!  یشتری ب ییو افتخار آشنا 

پسر جوان انداخت   یسر تا پا  به یرا باال انداخته بود، نگاه شیطور که ابرو همان  هانین
 و به نسبت الغر پسر را از نظر گذراند.   دهیو قامت کش

  قیکم تحق هی ستیبد ن ،یبخوا  یاجازه خواستگار  یایب کهن یداش من، شما قبل از ا  -
 ! بنده نامزد دارم.یکن

 با تظاهر به لبخند گفت:  جوان
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اما گفتن   دم،یپرس یو اون خانوم آبدارچ  ی! چون من از خانوم غفارستینه... ممکن ن -
 !  یدر ضمن شما حلقه هم ندار ؛یشما مجرد

 نشده.  یرسم یام ندارم چون هنوز نامزد خب؛ حلقه  ستنی ن انی اونا در جر -

 !  گهینشده، پس من هنوز فرصت دارم د یرسم  یگیم  یخب، وقت -

 تند شد:  یبرخاست و لحنش کم یبا کالفگ بارن یا  هانین

 آقا؟ من نامزدم رو دوست دارم! یدار یبا... با! فرصت چ یا -

آمدند و حسام با   رونیب بی و حسام به ترت یدر اتاق باز شد و خانم غفار  ن،ی ح همان
 : دیپرس یاخم کمرنگ

 ! م؟یاومده خانوم پورسل  شیپ یمشکل -

کرد و رفت.  یخداحافظ ت، یبه وضع توجهیانداخت و ب   یسرسر  ینگاه یغفار خانم
پاکزاد و حسام در گردش بود. پسر جوان   نیلب به دندان گرفت و نگاه مرددش ب هانین
 کرد و گفت:  یدستشیپ

اومدم،   ریامر خ  ی مزاحم شدم؛ در واقع برا جان یکه ا دیدکتر، ببخش یآقا  دیخسته نباش -
 اجازه خواستم...  میاز خانوم پورسل

کنج لب به دندان گرفت.   ظ،ی و با غ  دیاو، خون در رگش جوش یها رفح  دنیبا شن حسام
 که اصال دوستانه و آرام نبود، تشر زد:  یآلود و با لحناخم

آقا، مطب   دیببر  فی خانوم نامزد داره! تشر نیحرفاست؟! بعدم ا  نیا  یجا  جان یمگه ا -
 ! لهیتعط

 و لب به طعنه باز کرد:  دیابرو در هم کش  پسر

 ! دیتعصب داشته باش  تونیمنش  یرو نقدریا  کردمیفکر نم ...دیببخش -

 پسر، عتاب کرد:   یبخ طعنه  توجهیب
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 آقا!  ریبخشب -

 رفت.  رونیاز مطب ب یغرولندکنان و عصب جوان،

انداخت که دخترک، مظلومانه شانه باال   هانیبه ن  یبرافروخته، نگاه تند یابا چهره  حسام
 انداخت و ابرو کج کرد؛ لب زد: 

ام که ندارم... مجردم! حلقه  یخب؟ خودت تو محل کار به همه گفت هیمن چ  ریتقص -
 خب از کجا بدونه بدبخت؟!  

 زد:  هیبا پوزخند، کنا  حسام

 نه؟!  ومدیانگار بدت ن -

 لب به اعتراض باز کرد:  هانین

که  میشونی! رو پ؟ یداد ر یکه تو به من گ یخواستگار ادیگه من گفتم ببابا... م یا -
 !  گهی کرده د  یدکتر! خب طرف اومده خواستگار یآقا یو صور یشونیپاه یننوشته همسر س

 زد:  ینیر یاش گرفت اما لبخندش را جمع کرد و تشر شخنده  یالحظه   حسام

 برو تو اتاق!  ای. بزیخوبه خوبه... زبون نر  -

 : دیچشم درست کرد و پرس هانین

 چرا؟   گهیاتاق د -

 شانه کج کرد و جواب داد: یسر رو   حسام

 ! گهی چرا؟ قرار بود دندونت رو درست کنم د یزنی م جیگ -

 *** 

تمام، در کشاکش افکار و   یهفته   کی و حسام  آمدی و م رفتی هم م یو روز در پ شب
بود که   رهی خ یشته و به دخترکچانه گذا ری گرفتار بود. دست ز  ضشیاحساسات ضد و نق 
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روزها تمام فکر و ذهنش را مشغول کرده و آرامش را از او سلب کرده بود. خسته از   نیا
 ها لب باز کرد: ی و سردرگم های مشغولتمام دل 

 ...!هانین -

به حسام انداخت   ینگاهمیمشغول ظرف شستن بود؛ ن  ییظرفشو  نک یمقابل س هان،ین
 نشسته بود و گفت:  یغذاخور زیکه پشت م

 هان؟  -

عوض کردن لحن   یبرا  جهینتی همه تالش ب نی داد و کالفه از ا  رونی نفسش را ب حسام
 دخترک، لب زد: 

 حرف دارم باهات. نیبش ایهان نه بله! ب -

 . امیبذار ظرفارو بشورم، م -

 . نیبش ایتره... بمن واجب یحرفا  -

 .دیکش یآب را بست و هوف ریش هانین

 بله... بفرما!   -

چانه برداشت و صاف   ری و مقابل حسام نشست. حسام دست از ز  دی را عقب کش یصندل
 کرد.  یانشست؛ آب دهانش را فرو برد و تک سرفه 

 او... م، راستش...  -

اما پر از شر و شور  یاساده و قهوه  یها مکث کرد و نگاهش را به آن چشم  یالحظه 
 خت و ادامه داد:اندا

همه   فی تکل خوام ی خسته شدم؛ م تیوضع  نیبگم که... که من از ا خوام ی م  خوام،ی م -
 معلوم بشه. یچ
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 و قلبش به تالطم افتاد، به زحمت لب از لب برداشت:  ختی دلش فرو ر  دخترک

 خارج؟  یبر یخوا ی م ؟یچ  فی ! تکلف؟یتکل -

 کرد و سر تکان داد:  یاتک خنده  حسام

 اصال. اما...  نه... نه -

از   د،ی... اما ترسشهیهم یبرو برا  ای و   شهیهم  یکنارم باش برا ای  دیبگو خواست ی م دلش
 بر زبان آورد. یگریو حرفش را طور د  دیترس هانیانتخاب دوم ن

بهت گفتم، درسته که بهت   ادی ز  یاز احساسم به هست  لی ... درسته من اواهانین نیبب -
 اما...  یوترس از تنها شدن خواستم کنارم باش از یفقط از سر ن گفتم،ی م

 گنگ لب زد:   دخترک

 ؟ ی اما چ -

 :د یلب نشاند و پرس ی رو یتلخند  حسام

 دنشی از د گهی ! دکنم؟یفکر نم یلحظه به هست  هی  یاگه بگم، االن حت  شهیباورت م -
 زم؟ یریبهم نم

 گفت:  یق ی با لبخند عم هانین

. دمیدی حال بدت رو م  یوقت خوردم یغصه م یلیخوبه، من خ  یلیخ کهن ی! ایچقدر عال -
 بود؟   یچ فی ! پس منظورت از روشن شدن تکلیخوشحالم که با دلت کنار اومد 

و    ختیر یشانیپ یحالتش رو مجعد و خوش   یاز موها  یانداخت و کم ری سر به ز   حسام
 ه کرد: آهسته زمزم یی. سوک لب به دندان گرفت، با صدا کردی م  یدلبر

 بدونم... خوامیمن... من و تو... من... من م   فیتکل -

 و گنگ دخترک ادامه داد:  جی به نگاه گ رهی دارش را باال گرفت و ختب  نگاه



 انده خواهر خو 

292 
 

 ؟ یبمون میتو زندگ شه یهم یبرا  یبدونم، حاضر خوامی م -

تکان   شی ها مات و مبهوت، آشفته و ناباور، چشم دوخته به دهان حسام و لب  هانین
و همه و   دیکه شن ییها بودن آن لحظه، به حرف یبه واقع ش،ی ها. به گوش خوردینم

 همه شک داشت!  

  ،یکرد  ی مدت باهام زندگ هی چون تو   خوامی ! االن جواب مهانین خوامی ازت جواب م -
  ا،یکنار من با تمام خوب یحاضر ،یدونی ذشته و االنم رو مخوب و بد اخالقم دستته، گ

  تی و به ازدواجمون رسم ینباش یزن صور گهی و د  یبمون ؟یهمه و همه... بمون ا،یبد
 م؟ یبد

زبان در   سوزاند،ی دهانش خشک شده بود و حرارت تنش، تا بناگوش را م دخترک
ب باز و بسته کرد تا  . چند بار لدیچرخی خشک شده بود و نم یدهانش مثل تکه چوب

 از گلو خارج شد.  شیصدا 

 م... من... خب... آخه...  -

نشست و   شی هااشک در چشم  ری و نفسش حبس شده بود، حر کرد ی نم یاری زبانش
اشک، لبخند زد. حسام، جوابش را   انیشد و م ریاشک از چشمش سراز  د،یاش لرز چانه

بر سرانگشتانش   ی ارا در دست گرفت و بوسه  هانیدست ن ،یقیگرفته بود و با لبخند عم
 نشاند. 

اما بهت   ،یاگه ید زیچ چینه مراسم عقد و ه  ،ی داشت ینه مراسم خواستگار دونمی م -
 . رمیرو بگ  یعروس ن یبعد از سالگرد دادفر، واست بهتر دم،یقول م

 اش،ینیب دنیو با باال کش دیکش ش یهاگونه   یبود، دست رو زدهجان یکه شوکه و ه  هانین
 از جا برخاست و گفت: 

 خب... من... من برم ظرف بشورم.  -

 را باال انداخت و متعجب لب زد:   شیرفت که حسام ابروها  نکیس سمت 
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ت ظرف  برم ظرف بشورم؟ االن وق  یهمه احساسات به خرج دادم که بگ  نی... ن! اهاین -
 شستنه؟! 

 سرخ شده ، جواب داد: یی هابا گونه دخترک

 شدم!  ریخب هول شدم! غافلگ یگفت ییهو ی نقدریبگم؟ ا یخب... خب چ -

آن،   کیکه   کردی زده نگاهش مرفت؛ دخترک مات  هانیاز جا بلند شد و سمت ن  حسام
حسام و در آغوشش جا    یهادست  یرو یجدا شد و چون کودک نی از زم  یمثل پر کاه

 گرفت.  

 وقت خواب  خانوم خانوما، نه ظرف شستن!  -

 گفت:  ن یشرمگ ییها و پا زد و با خنده  دست

 منو... حسا... م!  نی بذار پا ؟یکنی حسا... م، چکار م  یوا  -

  هان،یتخت خواباند که ن یدخترک او را سمت اتاقش برد و رو  ی به تقالها  توجهیب
 شد و گفت:  زیخمین

و دوران    میپس االن نامزد  ؟ی ریگی م یواسم عروس  یمگه نگفت جا؟ن یا  میرا آورد چ -
! ولم کن، م   برم اتاق خودم.  خوامیعقدمون 

  نیآتش یو نگاه   زیآمطنتیش  یاگرفت و باز خواباندش، با خنده  شی ها از شانه  حسام
 جواب داد:

باشه که از امشب، جات   ادتی! خوابن؟ی مگه نامزدا کنار هم نم  یول م،ی معلومه که نامزد -
 !  جاستن ی فقط ا

 ... م! خوای عه... ولم کن تو رو خدا، نم -

از   یخالص  یبرا  هانین یهاخفه کرد و تالش  شی صدا را در گلو   یا اما با بوسه   حسام
که  یحظات تمام ل یبه تالف ،یو طوالن  نیریش  یااز بوسه  رابیبود. س هودهیدستش، ب
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سرش را عقب برد و با حظ، به    ش،یهای نرم و خوددار یبوسه  کی   یبرا  دیدلش لرز 
چشم دوخت. دستش از  کنار صورت دخترک    هان،یصورت گلگون از شرم و نگاه خمار ن

 ملتمسانه و هراسان لب زد:  هان یآمد و ن نی نوازشگونه پا

 حسا... م!   -

 گفت:  یلبخند  مچهین با

 کردم؟   یمن تا حاال بهت بدقول -

 نه؟   -

. بهم اعتماد کن،  دونمی االن حد و حدودم رو م ی عنی رم یگی م یگفتم عروس یپس وقت -
 ...!شهیمثل هم

 *** 

پلک باز کرد،   هانیپنجره بلند شده و ن یشهی ش یچک چک قطرات باران رو  یصدا 
لباس کنارش خواب بود   یب ی  نگاهش به صورت غرق در خواب حسام افتاد که با باالتنه 

دخترک نشست و   یها بر لب یمیبود. لبخند مال دهیگردنش  باال کش یو پتو را تا رو 
 .  فتتمام وجودش را در بر گر  ندیخوشا یحس

منظم   یها نفس  یبه صدا  ته خ یپنجره آم یشهی ها با شپچ قطره باران و پچ یپا  یصدا 
 خواست،ی و دلش م  کردیم   قیتزر هانیرا در وجود ن یوصف نشدن  یحسام... آرامش

  یو اسطوره یحام  ی. غرق در تماشاندیبنش  با یز  یلحظه   نیا  یها به تماشا ساعت 
 :دی حسام به گوشش رس یبم و گرفته  یبود که صدا اشیزندگ

 از من؟  یداریساعته چشم برنم هی ،یکنی فکر م یبه چ -

 و ابرو باال انداخت:  دیکش ینی ه هانیزد، ن یقیبه دنبال حرفش پلک باز کرد و لبخند عم و

 تو؟  یداریب -
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 آره  -

 ؟ یپس چرا چشاتو باز نکرد  -

 زد.  هیبالش گذاشت و به دستش تک یآرنج را رو  حسام

 جواب منو بده؟   -

 را غنچه کرد و گفت:  شیها لب  هانین

 وم... خب... ا -

 ادامه داد:  یبا لبخند پهن و

 !  یتیتربیتو چقدر ب دمیفهم شبی تازه د  کهن یبه ا -

 و لب زد:  د یبلند خند حسام

 ! ینیبب یت یتربی مونده تا ب -

 صورت کنار زد:   یرا از رو شانش یبلند و پر  یتخت نشست و موها  یرو  هانین

! دکتر  یو دکتر مهندسا خراب کرد  لکردهیتحص ی رو از آدما  تمیواال به خدا... تمام ذهن -
 ت؟ یتربی ب نقدریمملکت ا 

 و گفت:  د یدر گلو خند حسام

و حرف از   یادامه بد  ن یاز ا  شتر یمطب،که اگه ب  میپاشو... پاشو دختر برو آماده شو بر -
 !کنمی م  لیمطب رو امروز تعط ،یبزن شبید

فشرده   ی هام درشت کرد و دل حسام قنج رفت از آن نگاه متعجب و لب چش  دخترک
آن از هم باز بود،  یهالباسش را که دکمه  ی هااز جا بلند شد و لبه هانیهم؛ ن یشده رو 

 کرد و گفت:  کی به هم نزد
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 یکه تا نصف شب نذاشت  شبمیمطب؟ ظهر کالس دارم، د یتو امروز تنها بر شهینم -
 ام! بخوابم؛ خسته 

 ابرو باال انداخت و لب باز کرد:   حسام

اس تا  فردا جمعه ا،ی امروزم ب شم،ی کالفه م  یکاف یبه اندازه  یستی! نصف روز نشهینه، نم -
 . یبذارم زود بخواب دمیبخواب. شبم قول م یهروقت خواست

 نازک کرد و گفت:  ی پشت چشم هانین

 چه خوبم بلده خر کنه!  نه تو رو خدا... امشبم نذار بخوابم. -

 از حسام گفت:  دیکج کرد و به تقل  لب

 ... ش! یا  شمیکالفه م ،یکاف یبه اندازه   یستینصف روز ن -

رفت و نگاه خندان و پر از عشق حسام به دنبالش بود. بعد از آن اعتراف   رونیاتاق ب از 
دخترک را   از قبل،  شتریشب گذشته، انگار که هزار بار ب  یباز به عشق و عشق نیریش

 دوست داشت. 

از سالن بلند  هانین یهم گذاشت که صدا   یپلک رو یلحظات یو برا  د یتخت غلت یرو
 شد:

برم دوش   خوامی حسام؟ حداقل امروز صبحونه رو تو آماده کن، من م ید یباز خواب -
 . رمیبگ

را   شیآمد و صدا  نی تخت پا یبه تنش داد، از رو  یچشم باز کرد و کش و قوس حسام
 باال برد: 

 باشه، تو برو حموم. اومدم... -

بعد، هر دو حاضر و   یرفت. لحظات رونیرنگ، از اتاق ب دیسف یراهن ی رپیز  دن یپوش با
که حسام پشت سرش   کردیاش را مرتب م مقنعه نه،یمقابل آ  هانیرفتن بودند؛ ن یآماده 
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گرفت و فشرد، دخترک حلقه شد و او را در آغوش    فی دور تن نح شی هادست  ستاد،ی ا
 گفت:  یضیهان با لبخند عریاش نشاند که نگونه   یرو یابوسه 

 ،یکنیمنو بغل م   یری راست م ،یریچپ م نقدریتا حاال ا شبیمن موندم تو که از د -
 در امان بودم؟!   یمدت چجور  نیا ؛یکنی ماچ م

 و لب زد:  دی خند ینخود  حسام

و من دست و بالم بسته    یمن جولون داد  یمدت تو جلو  نی... بس که ا گهی د نیهم -
 ! کنمیم   ی. دارم تالفستیشدم االن دست خودم ن یابود؛ عقده 

 اش گفت: حسام آزاد کرد و با برداشتن کوله   یهاخودش را از حصار دست  هانین

حس   ،یداشته باش یجا کمتر بهم دسترسمطب، بلکه اون   میتو رو خدا... بر میبر -
 ! یجا شد بس که فشارم داد بههام جا ندهد کنمی م

 رفتند.  رونیبه دنبالش راه افتاد و از خانه ب  د،یخند  زیر  زیدر رفت و حسام ر سمت 

 و رو به حسام لب زد: ستادی ا  هانین دند،یپله که رسپاگرد راه  به

 . امی م یبرم، زود  فهیمامان شر  یسر جا   هیرو روشن کن، من  نیتو برو ماش -

دست حسام شد و با اخم    ریقدم برداشت که مچ دستش، اس فهیشر  یدر خانه سمت 
 : دیپرس یفیظر

 فه؟ یتا حاال شده مامان شر  ی! از کفهیتو؟ مامان شر  یگفت  یچ نم،یبب سایوا  -

 را باال پراند و جواب داد:  شیابرو  یتا   طنتیبا ش هانین

 !فهیشدم عروسش شده مامان شر  ی از وقت گه،یبله د -

 و سر تکان داد:  د یم خندنر  حسام

 آ!  یا یاز دست تو و اون زبونت دختر... برو زود ب یوا  -
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به در زد و منتظر ماند که مهتاج در را باز  یا تقه ستاد،ی پشت در ا هان یرفت و ن حسام
پر از    اشی گلو سنجاق زده و نگاه مشک ریرا ز   یو بلند ینخ یروسر شهیکرد. مثل هم

 گل انداخته.  شی هامحبت بود و لپ 

 لحظه کار دارم.  هی رو   فهیجون... مامان شر سالم مهتاج  -

 . خورنیداخل، دارن صبحونه م  دی . بفرماریسالم خانوم، صبح بخ -

شور و شوقش   فه،یشر دنیبلند سمت آشپزخانه رفت، با د  یهاوارد شد و با قدم  هانین
 گفت: بلند  ییدوچندان شد و با صدا 

 خبر خوب دارم!   هی فه،ی مامان شر  یوا...  -

 گره خورد. فهیشر  یها دور شانه  شی هارا گفت و دست  نیا

 با عطوفت و لبخند، لب از لب برداشت: فهیشر

 شده؟  ی. چیخوش خبر باش ر،یصبحت بخ -

 جواب داد: جان یفاصله گرفت و با ه فهیشر از 

مامان   شهی حسام گفت دوسم داره، باورت م شبی ... دریسالم، صبح بخ  دیببخش یوا  -
 .میاز هم جدا بش  خوادی ! گفت نمفه؟یشر

 گفت:  نینمک یا با خنده  فهیوشر  دیرا بوس  فهیشر یبه دنبال حرفش، گونه و

باشه که نقطه  ادتیاول بهت بگم و    نیخوشحال شدم. اما هم یل یخ زم،یمبارکه عز  -
 . یرو ازش پنهون نکن ی! هچی  ضعف حسام، پنهون کار

پنهان از حسام،  یکرد، تنها ماجرا  ینیدلش سنگ یغم رو  یاو لحظه   دیدخترک لرز  دل
و   دیپاشیاز هم م  یهست ی زندگ دیشا رفت،یکه اگر لو م   ییمهراد بود! ماجرا یماجرا 

عشق اولش شود. با   ییحسام باز هوا  ! که مبادا دلهانین یزندگ یبرا  شدی م یزنگ خطر
 لب باز کرد:  یتصنع  یلبخند
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 چشم، حواسم هست؛ من برم که حسام منتظره.  -

 پلک بر هم زد و گفت: فهیشر 

  دیچهلم دادفر هست و با   گهیچند روز د ن؛ی پا  نیا یفقط شام با حسام ب زم،ی برو عز -
 .میکن یزیرمراسم چهلم برنامه  یبرا 

 .میا یخدا رحمتشون کنه، چشم م -

 رفت.  رونیکرد و از خانه ب یخداحافظ

 *** 

که از  دی را د یبود، هست هانیدرب خانه منتظر ن یزده و جلو  نشی به ماش هیتک حسام
دوخت و با نوک کفش،  نی نگاهش را به زم د؛یآی زنان سمت خانه مکوچه، قدم  یانتها 

 زد.  نیآهسته به زم یچند ضربه

 .ری صبح بخسالم،  -

 لب نشاند.   یرو  یسرش را باال گرفت و لبخند محو  ،یهست یصدا   دنیشن با

 ؟ یبود رونی . اول صبح بری سالم، صبح بخ -

 .یرو اده ی رفته بودم پ -

 !  یهم عال یلیآهان، خ -

به عقب برگشت و رو   ستاد،ی منصرف شد و ا  یاخواست وارد خانه شود که لحظه  یهست
 به حسام گفت: 

 ش؟ یدنبال زندگ  رهیم یک ؟یکنی دختره رو روشن م نیا  فیتکل یحسام...! ک یراست -

 : دیو در جوابش پرس دیابرو در هم کش  حسام
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  یجورن یرفتار! من تو رو ا نیبود ا دیاز تو بع ه؟یچ هانیتو مشکلت با ن  یهست -
بد،  ی داشتن گذشته ای ی اجتماع تی موقعصرفا به خاطر  ،ینشناخته بودم که به کس

 ؟ یستیخوب ن هانی. چرا با نیکن یاحترامیب

 داد و لب زد: رونی نفسش را ب یهست

تو   یبرا  شهی . بابا همخوامی رو م تیدوستت دارم حسام! خوشبخت ،یچون برادرم -
و منتظر ازدواجت بود اما تو دست   کرد ی با اصل و نسب رو انتخاب م ی دخترها نیبهتر

خونه که  یآورد یاس رو، گرفتو چکاره   هیاصال، باباش ک  ستی دختره رو که معلوم ن نیا
 ! ؟یچ

 لب باز کرد:  یاز سر اجبار، رو به هست یلبخند مچهیبا ن حسام

 و انتخابم، احترام بذار.  قهی خواهشا به سل ،یاما اگه دوسم دار ،یممنون که به فکرم  -

 و تکرار کرد؟  دیآشکار، باال پر  یدخترک از تعجب یها ابرو 

 و انتخاب؟!   قهیسل -

 کرد:  دی پلک زد و تأ ،یمیبا پوزخند مال  حسام

کنم،  یابن ازدواج رو رسم  خوام ی مند شدم و مو انتخاب! من بهش عالقه  قهی آره، سل -
 . رمیگی م  یشاهلل بعد از سالگرد دادفر، مراسم عروسنداره! ان  یصور یبرام جنبه  گهید

 لب گفت:  ری خبر، اصال خوشحال نبود؛ با حرص لب فشرد و ز  دن یکه از شن یهست

 .ن ی. خوشبخت بشگمیم  کیخوبه، تبر  -

رو از حسام   هان،یچپ چپ به ن یبا نگاه ،یآمد و هست رونیاز در ب هان،یموقع ن همان
آمد   نیسمت ماش ،یبه برخورد سرد هست توجهیب هان،یخانه شد. ن  اطیگرداند و وارد ح

 لبخندزنان گفت:و  

 من اومدم...  -
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با لبخند   کرد، ی را روشن م نیکه ماش  ینیرا باز کرد و هردو نشستند. حسام ح نی درماش و
 :دی که کنج لب داشت، پرس یمی مال

 به هم؟  نیگفت ایچ فهی حاال با مامان شر  -

 به سر و گردنش داد و جواب داد: یقر هان،ین

 مادرشوهر و عروس بود! نی... بگهی د گهید -

 حسام کش آمد و لب زد:  لبخند

 پاره!    شی از دست تو و اون زبونت، آت یوا  -

 لب از لب برداشت: ،ینخود یابا خنده  دخترک

و    کهیچهلم دادفر نزد ن؛ی پا م یگفت که بهت بگم شام بر  فهی... مامان شر یآهان، راست -
 .دیکن یز یربا هم واسه مراسم، برنامه  خوادی م

 محزون گفت:   یبا لحن د،یحسام در هم رفت و لبخندش خشک  یابروها 

بگم که  تونمی . به جرأت مدمی که چهل روز گذشت... چهل روز، دادفر رو ند شهیباورم نم -
از دست دادم اما با دادفر بزرگ   یدوسش داشتم؛ آخه پدرم رو تو بچگ شتریاز پدرم ب

 شدم.   تیو ترب  دمی اون قد کش یشدم، سر سفره 

 اش گرفته بود؛ ابرو کج کرد و لب باز کرد: غم حسام، غصه  دنیکه از د هانین

  یکس چوقتی من که ه ،یبودن که دوسشون داشته باش ییآدما  تیزندگ یخوبه باز تو  -
ام متنفر  و از ننه خوردی نشدم! حالم از اصالن بهم م یرو دوست نداشتم و دلتنگ کس

 ! فهیمامان شر ،یو دوم ییکه دوسش دارم تو ینفر ن یبودم. اول

 دو انگشت فشرد و با ذوق گفت: انیدخترک را م یگونه  حسام

الف ندارد   تویبجا... نم! جهانم  ی ... ایتو دوسم دار امی نفر نیقربونت برم من که اول -
 . یخانوم
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آخر   یصورتش را پوشاند و با جمله   یقیرنگ گرفته بود، لبخند عم یها که گونه هانین
 : دیحسام، متفکرانه پرس

 تو... یجهانم ب  ؟یچ یچ -

 گفت:   کبارهیکرد و  یلب زمزمه کرد و جمله را در ذهنش حالج ری جمله را ز  یمابق

 جهنم!  شهیالف م یآها... ن! جهانم ب  -

 پشت چراغ قرمز لب باز کرد:  ن،یو با متوقف کردن ماش دیو مردانه خند  نیری ش حسام

 مطلب رو!    یگرفت ری تو؟ چه د یبود یزرنگ ک -

 بودم! خنگم خودت.  دهیعه خب نشن -

 . دیخند  ز یر زی باز حسام ر و

 نه نگو، باشه؟  گمی م یزیچ  هی  هان،ین یراست -

 و گفت:   را باال انداخت شی ابرو  یتا  هانین

 باشه؟!   یتا چ -

 ... بگو باشه!  گهیلوس نشو د -

 لب زد: ظی با غ هانین

 بگم باشه!   تونمی که نم دهیخب حاال تو بگو، نشن -

 به دخترک انداخت و گفت:  ینگاهم ین حسام

 دنبال پدرت. باشه؟  میو سفت و سخت، بگرد ایبعد از چهلم دادفر، ب -

 و گفت:   دیکش یهوف یاز چهارراه عبور کرد و دخترک با کالفگ  نیماش
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  یکینباشه، تو  یچکار؟ اگه آدم حساب خوامی ! من اون بابا رو مآیشینم  الیخی حسام ب -
 ؟ یشیخودت ازم دلسرد نم

 ابرو باال انداخت و متعجب لب باز کرد:   حسام

  یفکرکن بابات آدم خوبدرصد  هیازت دلسرد بشم؟  دی! چرا با ه؟یچه حرف نیا  هانین -
 ست؟ یحضور داشته باشه، قشنگ ن مونیباشه و تو عروس

 شد و لب از لب باز کرد:  لی حق به جانب رو به حسام متما  یبا نگاه هانین

حضور داشته باشه،   مونیعروس ؟ی کن دایمادرت رو پ  یگرد ی تو خودت چرا نم نم،یبب -
 آ! قشنگه 

 باال برد و تشر زد:  یرا کم شیصدا  ت،ی با عصبان حسام

اون زن با    یه یکه حضورم داره؛ بعدم قض خانومهفهی! مادر من شراریرو ن کهیاسم اون زن -
 اما اون زن منو رها کرده!   خبره،یفرق داره. پدرت از وجود تو ب یلیپدر تو خ

 گفت:   زانیآو  یدر خودش جمع شد و با لب و لوچه  یکم هانین

 ؟ خو بگرد دنبالش، خوبه؟  حاال یزنیخب بابا... چرا م  -

 : دیپرس طنتیحسام، با ش  تیبردن عصبان نیاز ب  یبرا و

 دم در؟!   دیگفتیم   یچ یصبح با هست نم،یحاال بگو بب -

 با لبخند جواب داد: رکانهی ز  حسام

 خواهر و برادر بود!   نی... بگهی د گهید -

 حسام کوفت و گفت:   یآهسته به بازو  یمشت  دخترک،

 ؟ یگی جواب خودم رو به خودم م... یلوس یلیخ -

 ! اسیجورن ی... اگهیبله د -
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 *** 

مدرسه شد. هرروز   یتا ظهر را مطب بود و ظهر، راه هان یروزها، ن گرید  یبرنامه طبق
ها رنج و  . بعد از سال کردی حس م شتر یرا ب ی از قبل بود و خوشبخت ترن یر یش شی برا

 . کردیتجربه م  یخوش به دخترک نشان داده و آرامش را در زندگ  یرو  یزندگ ،یسخت

شد و با برداشتن کوله و پالتواش از مدرسه خارج  لیغروب بود که کالسش تعط یحوال
  یها سابق را نداشت. دکمه  یبهار نمانده بود و هوا سوز و سرما  دنیتا رس یزیشد؛ چ

و    ستادی ا  ابانیکنار خ کهنیته بود، هم اش انداخشانه  یپالتو را باز گذاشته و کوله را رو 
اش  توجه  ابان،یخ یآن سو  ین یبوق ماش یدست تکان دهد؛ صدا  ،یتاکس  یخواست برا 

و آهسته دست   کندی که با لبخند، نگاهش م  دیرا جلب کرد. حسام را پشت فرمان د 
 تکان داد.

  یهارا با قدم  ابانیرفت؛ عرض خ ادهینگاهش کرد و سمت خط عابر پ ،یقی لبخند عم با
 باز کرد.  شی رفت که حسام در را از داخل، برا نیکرد و سمت ماش یبلند، ط

 دنبالم؟  یشده اومد   یچ کم،یسالم عل -

 ؟ یزنی م یسالم، خودت چه حدس  کیعل -

 را جمع کرد.  شیها باال انداخت و لب  ییابرو  هانین

  ضی و مر  یکرد ی م شی مگس ک یداشت یکاریمطب از ب یتو  زنمی اوم... حدس م -
 دنبال من!  یا یزده به سرت تا ب ،ینداشت

 به خنده گفت:  ختهیآم یبا لحن حسام

اومدم   یکار یاز ب یدرد... اونهمه آدم رو زنگ زدم بهشون و کنسل کردم که تو بهم بگ یا -
 دنبالت؟!  

 .دیذهنم نرس  یاگه ید زی خو چکار کنم؟! چ -

 گفت:  یبا لبخند کج  حسام
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 ...یزیچ هی  ی! راستینیتا خودت بب گم یباشه، پس نم -

 ؟ یچ -

 دخترک را فشرد و لب زد:  یگونه

 تنگ شده بود! یلیدلم برات خ -

 فورا جواب داد: یینمابا لبخند دندان  هانین

 بود! یاز دستت آرامش داشتم و روز خوب نصف روز، هیمن    یول -

 بود، گفت:  یرانندگ یطور که حواسش پو همان  د یبلند خند حسام

 ! آیکن ی تالف یخوب بلد  -

 جناب! یتو پرم و حالمو گرفت یزد  ینرفته اون شب چجور ادمی ب... له! هنوز  -

 ند.سرانگشتانش نشا  ینرم، رو ی ادست گرفت و بوسه  انیدست دخترک را م حسام،

نشم و جو رو   یاحساسات یاد یبود که ز  نیاون موقع من، به خاطر ا   یرفتارا یهمه  -
  ییگفتم تا خودم هوا یجورتنگ شده بود، اما اون  یلیعوض کنم. منم اون شب دلم خ

 نشم! 

 گفت:  زانیآو  یو با لب و لوچه   دیکش رونیدستش را از دست حسام، ب دخترک

 !  شم؟یم یلوس... واست هم مهم نبود که من چه حال -

 ؟ ی غصه خورد کنم،ی جبران م -

به اطراف   ینگاه هانیپارک کرد و ن ابانیخ یهی را در حاش نیبعد، حسام ماش یلحظات
 : دیاش را جلب کرد و پرستوجه  د، یانداخت؛ مرکز خر 

   د؟ی خر میاومد  -

 فکر کرد و لب زد: یدخترک کمنزد،  یلب داشت و حرف  یرو ی تنها لبخند حسام،
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 ! م؟یلباس بخر  یخوا ی آها... واسه چهلم دادفر م -

 گفت:  کرد،ی و بازش م رفتی طور که دستش سمت در محسام، همان  بارن یا

 شو دختر، کم سؤال کن!  ادهیپ -

شد. دوشادوش هم سمت پاساژ   ادهینامفهوم لب کج کرد و به دنبال حسام، پ هان،ین
 ک ی . با نزد رودی م یاکنجکاو بود که بفهمد حسام، سمت چه مغازه  هانیرفتند و ن

ضربان قلبش   خورد،ی و تاب م  چیکه در سر دخترک، پ  یو فکر  یشدنشان به جواهرفروش
 .داشتیکنار حسام قدم برم  ،و مردد و ناباور رفتی هرلحظه باالتر م

 بود، گفت:  یپوشک ی شدند و حسام رو به فروشنده که مرد جوان و ش  یجواهرفروش وارد 

 د؟ ی اری ب دیلطف کن شهیست رو م  ی ها. حلقه ریسالم، وقت بخ -

 و با ذوق لب باز کرد:  دیکش ین یه اریاختی ب هانین

 حسا... م! حلقه؟!   -

تر رفت و با رفتنش  طرف آن  یها چند قدمآوردن حلقه یبرا  ،یبا لبخند محو فروشنده
 زد: ینیری تشر ش ،یقیگرفت و با لبخند عم  ینیاش را مقابل بحسام، انگشت اشاره 

 ! زشته دختر...  سیه -

 حرفش،  پچ زد:  یبود و در ادامه  ترک ی سرش را نزد   سپس

 بشه!  دایباز واست خواستگار پ دمی ترس -

و لب   دادی اش را تکان ممشت شده   یهاآرام و قرار نداشت و مدام با ذوق، دست  هانین
 .فشردی م

دخترک از    ی هاشان گذاشت و چشم ست را مقابل   یها از حلقه یمخمل  یاجعبه فروشنده،
هرکدام از  یکه رو  ییها . حلقهدیها چرخحلقه   یزد و نگاهش رو  ی برق جان،ی شور و ه

نظرش را   شد،ی شان، قلب کامل مقرار گرفتن   گری کدی از قلب بود و با کنار  یمیها نآن 
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از   یداماد ساده و خال یبود و حلقه یکارنیقلبش، نگ یمه یعروس، ن یجلب کرد؛ حلقه 
 . نینگ

 را گرفت و با انگشت اشاره کرد:  هان یرد نگاه ن حسام

 درسته؟   ،یخوای اونا رو م -

 فورا سر جنباند و لب باز کرد:  دخترک

 باحا...   یلیآره آره، خ -

 به فروشنده انداخت و شمرده شمرده ادامه داد:  یچشم ریز  یکرد و نگاه مکث

 ! زم یمتفاوت و خاص هستن عز  یلیخ -

را گرفت. دخترک آنقدر   هانیزنانه را برداشت و دست ن  یکرد و حلقه   یاتک خنده  حسام
و   دیتپی ! قلبش به شدت مگرفتی بار بود، حسام دستش را م نیذوق داشت که انگار، اول

  ینشست و کم هانین دیو سف  فیظر  یها انگشت  انیش به عرق نشسته بود. حلقه متن
که فروشنده متوجه نشود   یکه حسام آهسته و طور دیرسی انگشتش بزرگ به نظر م یبرا 

 پچ زد:

 ! یکوچولوت، فنچ خودم یمن قربون دستا   یا -

. حسام، حلقه  دیگنجیدر پوست خود نم یحلقه ثابت بود و از خوشحال  یرو  هانین نگاه
 آورد و رو به فروشنده گفت:  رونیرا ب

 لطفا.  دیکن کترشیکوچ ز یسا   هیرو  نیهم -

رنگ مغازه رفتند و   یچرم و مشک ی هاخودش، سمت مبل  یبعد از امتحان کردن حلقه  و
 با انتظار آماده شدن حلقه، نشستند.

مدام باال و   هانیرفتند، ن رونیکه ب یهرفروشاز جوا دشان،یاز آماده شدن حلقه و خر  بعد
 زد:  بیکه حسام دستش را محکم فشرد و نه کرد،ی م  یو خوشحال  دیپری م نی پا
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 خونه. میدختر، زشته! حداقل بذار برس ری آروم بگ -

بلند، کنار حسام قدم   یها ذوق و شوقش را پنهان کرد و با قدم   ،یبه سخت دخترک
را دور گردن   شی هانشست؛ دست  نیماش یصندل   یرو  نکهی. به محض ا داشتی برم

  یهابوسه   انی و درشتش قرار داد و م زی ر یها حسام، حلقه کرد و صورتش را آماج بوسه
 :گفتی م  اشیاپیپ

 عاشقتم حسام، چاکرخواتم، مخلصتم...  یوا  -

آزاد   هانین ی ها و به زحمت، صورتش را از حصار دست  دیخندی و باصدا م  ارادهی ب حسام
 شان داشت لب زد:بر کنترل یکه سع ییهاخنده  انی کرد و م

 ! یجورن ی... نکن اکننی زشته، نگامون م -

نشست   شی ها به نگاه خندان حسام بود که نم اشک در چشم  رهیآرام گرفت و خ دخترک
 : دیپرس یفیحسام با اخم ظر  د؛یاش از بغض لرز و چانه 

 ؟ یکنی م  هی... ن! گرهاین -

بود را با سرانگشت   دهیاش دوگونه   یکه رو یو قطره اشک  دیباال کش یرا کم اشینیب
 مرتعش جواب داد:  ییزدود، با صدا

  امیواقعا بدبخت یعنیخوبه.  نقدریا  یکه همه چ شهی حسام، باورم نم شهی باورم نم -
و   یاهیته س  ها،ی دختر فرار  یعاقبتم مثل همه   کردمی فکر م شهیتموم شد؟ من که هم

  هی ترسمی از دست بدمت، م ترسمی م  ترسم،یخوشبخت شدم؟ م   نقدریفالکته... من ا 
 بودم!   هک ییجاروز، دوباره برگردم همون 

 و گفت: دی لب، دخترک را در آغوش کش  یرو یحیمل   یبا لبخند  حسام

دوباره    ستیقرار ن وقت چی ه ذارم،ی هات نمتن وقت چ ی... هنمیزتری. عزهانین ییآره، تو  -
 قلبم.  یو تو   یجا! تا ابد کنار خودماون   یبرگرد

 *** 
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بر هم   یدر سکوت، مشغول غذا خوردن بودند و تنها صدا  یصرف شام بود و همگ وقت
 : دیانداخت و پرس  یبه هست ینگاهم ی. حسام ندیرسی خوردن ظروف بود که به گوش م

 ره؟ یم  شیاز شرکت چه خبر؟ کارا خوب پ -

 جواب داد: کرد،ی را از نوشابه پر م وانشیطور که لهمان   یهست

 زنمی امضا م  ر،یهرجا الزمه به عنوان مد  زنم؛ی شرکت و سر م رمیبار م  هی ،یهر چند روز  -
 .  برهیم شیکارارو پ ی. آرش خودش همه امی و م

 کرد و ادامه داد:  زیلبش را تم یهو با دستمال، گوش  دی از نوشابه نوش یکم

بار رو هم نرم شرکت، اما من   هی یهمون چند روز  گهیوکالت تام بدم، د گهیبهم م -
 نگرفتم! میهنوز تصم

کرده   زیبه غذاخوردنش ادامه دهد، گوش ت  یعیطب  یلیداشت خ یکه سع یدر حال هانین
 بود.  یحسام و هست ی هاصحبت  یبود و تمام حواسش پ

 مبل نشست و گفت:   یرو  فهیتمام شدن شام، شر با

 . میسیمهمونا رو بنو   ستیتا ل جانی ا  نیای... بزمیعز ،یجان، هست حسام  -

مراسم بودند؛   یبرا  یزیرنشستند و مشغول برنامه  فهیو حسام، در دو طرف شر  یهست
مبل    نیترک ی نزد یرو  هانیسرگرم بود که ن ینشسته و با گوش یامبل تک نفره   یمهراد رو

 شد، اروم  لب زد:  لی سمتش متما  یبه مهراد نشست و کم

 ! میبا هم حرف بزن دیباهات دارم. با یمهم یلیخ ی مهراد، حرفا -

 : دیپرس یبرداشت، با لحن متعجب یرا باال انداخت و چشم از گوش شیابرو  یتا  مهراد

 ! ؟ی مهم؟ چه حرف یحرفا  -

 و آهسته پچ زد: دی اطراف را پا   دخترک
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 آره، راجع به ندا!   -

 : دیتند، پرس  یکم یآلود با لحنو اخم  دی رنگ از رخ مهراد پر آشکارا

 هان؟ ین یگیم یچ -

 زد و گفت:  یلبخند کج و محو   دخترک

 کمکت کنم. خوامی . اتفاقا مکنمی نترس، واست شر درست نم -

 مانع شد. خانمفه یشر یبزند که صدا  یخواست حرف  مهراد

 کارا هم زحمتش با شماست پسرم.   یسر  هیمهرادجان،   -

شد و دخترک از مهراد فاصله گرفت، سمت حسام رفت و در  دهی کالمشان بر یرشته
بعد،  ینشست. حواسش به مهراد بود که چقدر آشفته و سردرگم است. ساعت اشی کینزد

 ها، رفتند.از آن  یبا خداحافظ هانیتمام شد و حسام و ن شانیها حرف 

 : دیپرس هانین رفتندی ها را باال مکه پله طورهمان 

   ؟یچ یعنیحسام وکالت تام   -

آرش همون اندازه معتبر بشه، که  یامضا  یعنی نفر دادن،  هیکامل رو به  اری اخت یعنی -
 معتبره!   یهست  یامضا

 را باال انداخت و گفت:  شی ابروها هانین

 نه؟ بک کارون یمگه چقدر به آرش اعتماد داره که ا  -

 شد،ی طور که وارد خانه مقفل چرخاند، همان  ی را تو د یو حسام کل دندیدر رس پشت
 جواب داد:

.  کردی و پسرش آرش، رفاقت داشت و بهشون اعتماد م ی ریبا مهندس ام یلیدادفر خ -
 ! گهیداشته د  یالبد شناخت خوب
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  یانقشه آرش  کهن ی بود و مطمئن به ا رینزد، اما ذهنش سخت درگ یحرف  گرید هانین
 !  دانستی دارد؛ هرچند هنوز ربطش به ندا را نم

مسواک زد، خواست به اتاق برود، اما قبل از   نکهیبعد از ا هان،یاتاق بود و ن یتو  حسام
و   زدی قدم م اطیح  یآن سمت پنجره رفت تا پرده را بکشد؛ نگاهش به مهراد افتاد که تو

 مشخص بود که فکرش سخت مشغول است.  

پنجره، سمت مهراد پرت کرد. با   یبرداشت و از ال زهیاز داخل گلدان، چند سنگر   دخترک
با دست اشاره کرد تا   هانیلب شد و نگاهش را باال گرفت، ناش جسنگ دوم، مهراد توجه

مبل رها شده بود. با عجله، تکه کاغذ و    یاش رفت که رومنتظر بماند و فورا سمت کوله 
نوشت: بعدا  نشی کرد و پا ادداشتی شماره همراهش را  آن یبرداشت و رو یخودکار
 بده!   امیبهم پ

بود. کاغذ مچاله   ستادهی مهراد هنوز به انتظار ا را مچاله کرد و سمت پنجره برگشت، کاغذ
مطمئن شد، کاغذ را برداشته؛ پنجره را بست و    یانداخت و وقت نی پا شیشده را برا 

 حسام بلند شد:  یخواست به اتاق برود که صدا 

 !گهی د ا یتو دلبرک، دخترک؟ ب ییپس کجا  -

ترک، دلش قنج رفت  دلبرک و دخ  نی و دلنش  نیری حسام و لفظ ش  یصدا دنیبا شن هانین
 نشست.  شیها لب  یرو  یقیو لبخند عم

 اومدم. -

تخت، طاق باز   یکه رو  دیرا سمت اتاق تند کرد و وارد شد، حسام را د شی هاقدم 
 . کردی به تن داشت و لبخند به لب، نگاهش م ید یو شلوارک سف یرکاب ده؛یخواب

 سمت تخت رفت و خودش را در آغوش گرم حسام جا داد.   تعللیب

  د،یاش را نرم بوسو گونه دیخوش جعد و شکن دخترک دست کش ی موها   انیم  حسام
  یها نفس یداغ و سوزان بود. گرما  شیها گذاشته بود و گونه دنی تپ یبنا  هانیقلب ن

 .د یچیاو در گوشش پ یعاشقانه  ی حسام را  حس کرد و نجوا
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 نگم دخترک!   گهی! د؟ی ت بگم خانومم، خانومبشه به یک -

 و گفت:  د یخند یو نخود  نیشرمگ هانین

پس   م؛یفکرکنم االن نامزد  یو گفت  یداد  ی! قول عروسیخرم کن یتونی حرفا نم  نیبا ا  -
 سر قولت بمون!  

 بلند سر داد و لب زد:  یاتک خنده  حسام

تا   کنمیروش! چشمم کور و دندم نرم؛ صبر م  نمیا  ،یمنو چزوند  همهن یباشه، تو که ا -
 . کنمی حد، بسنده م نی! فعال به همیشب عروس

 *** 

  یچشم باز کرد و حسام را با لب شی موها یال به ال ،یدست یهابا حس نوازش  هانین
 .دیسرش د یخندان، باال 

  صبحونه آماده ،یشدیم  داریتنبل خانوم، ظهر شده آ! قبال صبح زود ب گهی پاشو د -
 اما حاال...  ،یکردی م

 آلود تشر زد: خواب  ییدر هم رفت و با صدا  شی ها سگرمه   دخترک

 یداری ام منگه  داریاما حاال تا بوق سگ ب دم،یکپی تنبل عمته! قبال شبا زود مثل آدم م -
 ات... شب راحت بخواب... ارواح عمه  یگفت ،یخرم کرد یالک  روز یخب! د

  ختیری در هم م شتریدخترک را ب یآشفته  یکه موها  ینیو ح دی خند زی ر زیر  حسام
 گفت:

مون با خواب نگذره، دلبرک! پاشو جمعه ینیریو ش  یخواستن نقدریخودته که ا  ریتقص -
 .یامشب راحت بخواب دمیقول م رونیب میبر

 !  زنمی ُچرت م ا یمافنگ نی راحت بخوابم، همش ع دیمعلومه که امشب با -
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  ند؛یدست گرفت و کمک کرد تا بش انیدخترک را م فینح یاز جا برخاست و بازو   حسام
 . دیرا بوس اش یشانیصورت کنار زد و پ  یرا از جلو  شی موها

 ! یا یتو آشپزخونه منتظرتم، زود ب -

چشمش به چراغ   د،یایب  نی تخت پا  یخواست که از رو هانیرفت و ن رونیاتاق ب از 
مطمئن شد   امک،ی پ دنیافتاد. با باز کردن صفحه و د  اشی زن و سبزرنگ گوشچشمک 

 مهراد است! 

 شب؟ یتو د  یگفتی م یچ -

 را درهم برد و نوشت:  شیهامهراد، سگرمه  یتند و طلبکارانه لحن

 !یکنی رفتار م یجورن یدارم و ا بزن...! چه طرز حرف زدنه؟! خوبه ازت آتو ایب -

 . دیرس امکیبعد، پ یالحظه 

 ! ؟یخوا ی باج م ه؟یچ -

 کنج لب دخترک نشست و جواب داد:  یپوزخند

 !شهی الزمت م یدار واسه طالق هستنه ممنون، پوالت رو نگه  -

 . دیمهراد رس  امکیکه پ دی نکش یطول

 نه؟  ای رو  هیقض یگیسر به سرم نذارآ! م هانین -

 بلند شد. رونیحسام از ب  یصدا 

 هنوز؟!   ینشد داری... ن، بهاین -

 حرص لب فشرد و نوشت: با

! فردا  آفهمهی اس، حسام م! امروز جمعه؟یکار دستم بد  یخوای م ید  المصب اول صبح -
 بده.  امیپ
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 را باال برد:  شی تخت، صدا  یرو  یرا فرستاد و با انداختن گوش امیپ

 اومدم... -

 * 

سالخورده بود،  یرمرد یرا که پ مارش یب نیآخر یار بود و حامد نسخه ک  یانیپا  ساعات
  ینیلب از حامد تشکر کرد و ح  ریز  جان،ی ب یبا چند سرفه رمردیو دستش داد؛ پ دیچیپ

 دار گفت: مرتعش و خش  ییبا صدا داشتیرا برم اش ی چوب یکه عصا

  شتریب یچوب  یعصا  نی... پنج تا اوالد دارم و باز همی  ریدست  پ یاوالد، عصا  گن یم -
 بهم وفا کرده تا اوالد! 

  رمردیپ یکوتاه و آهسته   یها و نگاه متأسف و متأثر حامد، به دنبال قدم  دیکش یآه
را از تن   دی از اتاق، حامد از جا برخاست و روپوش سف  رمردی رفتن پ رونیشد. با ب دهیکش

را برداشت تا قبل از رفتن به   فش یدرد داشت و ک یکم درآورد. دندانش از شب گذشته،
 خانه، به مطب حسام برود.

در  یشد؛ گوش هانیکه متوجه ن رفتی ها را باال مکرد و پله  یمطبش خداحافظ یمنش از 
 خفه پچ پچ کرد:  ییدستش بود و با وارد شدن  به راه پله، با صدا

 که آخر حسام بفهمه!  زنگ بزن نقدریا  دم؟یم  امیمگه نگفتم خودم بهت پ -

 کرد. زیگوش ت اب،یو با ارت ستادیپله ا  یرو  حامد،

بگم   اندازهن یهم که بدونم. فقط هم  خوامی و نم دونمی رو نم اشهیمهراد، من بق نیبب -
 اس!  کاسه  ه یتو  یری که ندا با نقشه اومده سمتت و دستش با آرش ام

 سکوت شد و باز گفت:  یالحظه 

گفت آرش ازش    یبه هم دارن؟! اما از اون شب که هست یمن از کجا بدونم چه ربط -
سر برو شرکت و سر و گوش آب بده تا خودت   هیمطمئن شدم!   یلیوکالت خواسته، خ

 به من زنگ نزن.  گهی نه! فقط د ای  گمی راست م یبفهم
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و با اخم نگاهش    ستادهی ا  ترنی پارا که قطع کرد، متوجه حامد شد که چند پله  تماس
 گرفت.  نی را پا  یمضطرب شد و گوش یکم کند،ی م

 سالم!  ؟یی جان یا -

 : دیچند پله را باال آمد و پرس ش،ی با همان اخم نشسته در ابروها حامد

 تو دختر؟!  یگیمهراد رو به حسام نم  یه یقض نی چرا ا -

 انداخت و گفت:   ریسر به ز  هانین

 بشه!  کی نزد یباز به هست یجورن یکه ا ترسمی م -

با تأسف سر تکان داد و خواست از کنارش عبور کند و وارد مطب شود که نگاهش   حامد
 افتاد.  هانیبه دست ن

 اس دستت؟! اون حلقه هان،ین -

دستش را مقابل حامد گرفت و لب باز   ،یینمااز گل دخترک شکفت و با لبخند دندان  گل
 کرد: 

 واسم، قشنگه؟  د یخر شیپآره... دو شب  -

 لب حامد نشست و زمزمه کرد:  یرو  لبخند

 ! د؟یعاشق دلشکسته، باالخره دوباره دلش لرز  نی پس ا -

 و اعتراض کرد:  دیخنده بر لبش ماس هانین

رو دوست   یروز هست هیفراموش کنم که اصال   خوامی حامد! م گهینگو د یجورن یا -
 داشته! 

 و گفت:  دیخند حامد

 مهمه!  نیپسر باشه، ا  هیکه عشق آخر   هیدختر اون نیترخوشبخت ... وونهید -
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 لب باز کرد:   یرا باال انداخت و با اندک تأمل شی ابرو  یتا   دخترک

 لسوف؟ یپسر کدومه جناب ف نیتر! بعدش اونوقت، خوشبخت طورن یآهان، که ا  -

 جواب داد:  ینینمک  یبا خنده  حامد

فراموش   چوقتیدختر باشه! آخه دخترا عشق اول رو ه هیکه عشق اول  یپسر -
 . کننینم

 حسامم که عشق اول و آخر منه!   -

و همان لحظه دندان حامد دو مرتبه درد گرفت و حامد صورتش   دندی خند زیر  زیدو ر  هر
 :دی از درد جمع شد، نال

 نگاه بندازه؟  هی. حسام وقتش آزاده  کنهی ... دندونم درد مییآ -

 تو سالن تا کارش تموم بشه. نیبش ایآخرش داخله. ب ضی آره، مر -

 حرف وارد مطب شد و حامد هم پشت سرش داخل رفت. ن یبه دنبال ا و

 *** 

  گرید هانیخودش را داشت. ن یروال عاد  یو زندگ گذشتندی م ی گریپس از د  یکی  روزها
نه؟! مراسم   ایاست    دهیرس ی ا جهی که مهراد به نت دانستی نزده بود و نم یبا مهراد حرف

  دایپ یبرا هان،یبود و حسام طبق قول و قرارش با ن دهیدادفر هم به اتمام رس یچهلم آقا
 گرفته بود.   یرفت که از اوستا نجار آن کارگاه نجار یسراغ آدرس اوشیکردن س

  هانیتا غروب نمانده بود که حسام و ن  یزیو چ د یتابی م  نیآفتاب بر زم یپرتوها  نیآخر
 را فشرد.   فونیو حسام زنگ آ ستادهیا  ساز ی میو قد   ییالیو   یادرب سبز رنگ، خانهمقابل 

داشته باشند،  یلیخانه با او نسبت فام نیممکن است افراد ا  نکه یبا تصور ا  هانین
  فونیکه از آ یزن جوان ی. صدا فشردی مضطرب بود و دست حسام را مدام در دستش م

 کرد.  شتریاش را ببلند شد، قلبش را به تپش واداشت و دلهره 
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 بله؟  -

 صاف کرد و لب زد:  ییگلو  حسام

 م؟ یپورسل  ی سالم، منزل آقا -

 . دی بله، بفرما -

 و مشتاق هر دو به هم گره خورد و حسام گفت:  دوارانهیزن، نگاه ام یجواب بله با

 دم در؟ دی اریم  فی چند لحظه تشر دیببخش -

 : دیپرس اب یرتبا ا زن

 شما؟  -

 !  دیار یب فی تشر شهیخدمتتون، اگه م کنمی عرض م -

 جواب داد: یاندک تعلل با

 .امیبله، االن م -

 گفت:  جانی با ه هانین فون،یقطع شدن آ  با

 ! ه؟یعممه، عمومه، ک شه؟یمن م  یزنه چکاره  نیا  شه؟یم یچ یعنیحسام    یوا  -

 جواب داد:  یابا تک خنده  حسام

 حتما عموته!   -

 ! منظورم زنعمو بود.آی آورد ری عه... وقت گ -

ساله با   یس  بایجوان و تقر  ی. زندیباز شد و نگاه هردو سمت در چرخ ک،ی ت یبا صدا  در
بود و   ختهیر  رونیب یکم رنگی شال آب ریاز ز  اشی تونیز  یموها  ده،یبلند و کش یقد

 و لب باز کرد:  دیچرخ هانین صورت حسام و ی رنگش رو ی او قهوه   یبادام یها چشم
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 .دی سالم، بفرما -

 گفت:  یلبخند مچهیبا ن حسام

 ! میکار دار  اوشیهست درسته؟ ما با آقاس میمنزل پورسل جان یا  دیسالم، گفت -

 نشست.  شیابروها   نیو بلند زن، در هم فرو رفت و خط اخم، ب یکمان یابروها 

  جانی ا  گهی که اون د شهی سال م یلیخ ن؟ یچکار دار  اوشیبا س ن؟ ی هست یشما ک -
 ! ستین

 سر جنباند و لب زد:   حسام

آوردم.  ریهست که ازش گ  یتنها آدرس جان یدارم و ا اوشیآقاس یبرا  یامانت هیمن   -
 االن کجاست؟   دیبگ شهیم

 که اصال دوستانه نبود گفت: یو با لحن دیجلو کش یرو ترش کرد و شالش را کم زن

که   ستیرفته و مهم هم ن جان ی که از ا شهیسال م   ستیکجاست، ب میما خبر ندار  -
  گهید یرو جا  تونی خدا روز  دیبر  ست،یخانواده ن نیعضو ا  گهیکجاست! اصال اون د

 حواله کنه.  

 شان را جلب کرد و هردو به پشت سر نگاه کردند.توجه   یزمخت مرد  یلحظه صدا  همان

 شده الهام؟   یچ -

پشت  ،یمشک   یو نگاه  کیو بار دهیکش ینیب ،ینسبتا بلند و فرفر  یبا موها  یجوان مرد
 ها داشت.در دست  جاتی و سبز  وهیو چند پاکت م  ستادهی سرشان ا

 : زن جوان که حاال متوجه شدند نامش الهام است رو به مرد گفت 

  یامانت گنیم رن،یگی رو م اوشی خانوم و آقا اومدن و سراغ س نیجان! ا سهراب  یچیه -
 ! میندار  اوشیدارن واسش. منم گفتم س
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 یبرادر اوش،ی گفته بود که س  بیحبدر ذهن دخترک زد! حاج  یا نام سهراب، جرقه دنیشن
 او بود!  یمرد جوان عمو  نی به نام سهراب دارد، پس ا

 زد و عتاب کرد:   یرنگ صورتش به سرخ اوش،ی اسم س دنیبا شن سهراب

آرامش   دی! بذار دیُمرده! دست از سرمون بردار   یوقته برا یلیخ اوشیُمرده... س  اوشیس -
 . میداشته باش

و حسام، سمت در قدم تند کرد و هر دو وارد خانه شدند،  هان ین یزده نگاه مات  مقابل
ماند و   باز مه یدر گذاشت. در ن یو آورد و الرا جل ش یپا  کی  هانیخواست در را ببندد که ن
 دخترک ملتمسانه گفت:

. چه خوب،  دیبهم بگ دیدونی ازش م ی... تو رو خدا هرچاوشی من دخترشم! دختر س -
 .کنمی چه بد! خواهش م

 لب زد: یزاریو ب یبا کالفگ سهراب

ه داشته  زن نداشت که بچ اوشیگورش کجا بود که کفنش باشه؟! س اوش یبرو بابا... س -
 باشه! 

 مداخله کرد و دستش را به در فشرد و گفت:  حسام

دنبال دردسر هم   م،یخوا یازتون نم یاد یز  زیچ دی! باور کنیداشته، پنهون یاغهیزن ص -
 رد و نشون از پدرشه. هیدختر دنبال  نیفقط ا  م؛یستین

سهراب که در را محکم گرفته بود، کم شد و در را آهسته باز کرد.   یهادست  فشار
بر صورتش نماند.   ت،یاز عصبان  یمحو یرفته رفته از هم باز شد و جز هاله  شیها اخم

 به الهام خطاب کرد:  یمیانداخت و با لحن مال  ری سر به ز 

 کن...  االی -

 اشاره کرد:   هانیرو به حسام و ن و
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 داخل.  دی بفرما -

داشت   یو سنت  یمیقد  یخانه سبک اطیشدند، ح اطیها وارد حدر کنار رفت و آن  یجلو از 
  ارداری ش یهاک ی با موزا اطینبود. کف ح یاز کهنگ  یشده بود و اثر یاما بازساز 

کوچک   ی ها که دور تا دور آن گلدان  اط ی وسط ح  یشده و حوض لوز   ده یپوش رنگی طوس
 و بزرگ گذاشته شده بود.

به انسان منتقل   یبودند و رنگ سبزشان آرامش خاص اطیها همرنگ در حو پنجره  در
 . چهار پنج پله را باال رفتند و با تعارف سهراب، وارد خانه شدند. کردی م

نشستند   ییرایپذ یراحت یهامبل  یبود، رو  یاز سبز و طوس  یبیخانه هم ترک ونیدکوراس
 کنار هم نشستند.   شان،یروبهو الهام هم رو   و سهراب

 ؟ ی اوشی دختر س یگیاصال رو چه حساب م ؟ی بدون یخوا ی م یخب، چ -

ن کنان گفت:   هانیو ن  دیرا از دخترک پرس هان یا  سهراب ن م   م 

خودش  اوشی بوده البته س اوشیس یخب... خب مادرم بهم گفته که زن پنهون -
  یمیقد ی نجار هیداره! آدرس محل کارش رو که  مادر من ازش بچه    دهینفهم چوقتیه

جا اون  شهیوقت م یلیجا، اما صاحب کارگاه گفت که خبود رو بهم داد و منم رفتم اون 
 خونه رو بهمون داد. نیو آدرس ا  ستیهم ن

 و لب از لب برداشت: دیبرکش   ینفس سهراب

  ادمی یز ینداشتم که چ یاز خونه رفته سن و سال اوشی س یدخترجون، من وقت نیبب -
که بابام از دستش دق کرده و مرده؛ مادرمم از جوش و غصه  دونمیم   نویباشه، فقط هم

 گرفته.   مریآلزا  ،یادی ز  االتیو خ

که   یها را جلب کرد. دخترو نگاه   دیکالم سهراب را بر  یرشته  ،یانازک و دخترانه یصدا 
 وارد سالن شد.  یچا ین یبا س دیرسیتر به نظر ماما جوان  الهام بود  هیدر ظاهر شب

 .نیسالم، خوش اومد  -
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کنار الهام   ،یعسل یرو  ینیرا مقابلشان تعارف کرد و با گذاشتن س یچا  یاحوالپرس نیح
  اریلبخند داشت و بس لب   یدختر رو  نیجا گرفت و نشست. برخالف سهراب و الهام، ا 

 رو بود.گشاده 

 کالم را در دست گرفت و ادامه داد:  یباز رشته  سهراب

که اگه کمک و   ضی مادر مر  هیبودم با   میتیبچه  هی دم،یمن تمام عمرم رو زجر کش -
  شتریهر چقدر ب یزندگ ی. توومدمیبرنم ینبود، از پس زندگ امرزمیخداب  یعمه  تی حما 
ما    یایبدبخت  چون اون باعث تمام شدمی متنفر م اوشیاز س  شتریب  دم،یکشیم  یسخت

هم که بفهمم.  خوامی و نم  دمینفهم یزیچکار کرده چ  اوشیس نکهی از ا  چوقتیبوده. ه
 دونمی م اندازه ن یو مادرمم هوش و حواس نداره تا بهتون بگه. منم هم  ستی بابام که ن

 که با کاراش خانواده رو از هم پاشونده. 

که به تن داشت، با   یرنگ یابلند و سرمه  راهنیبا پ  یرزنیها باز شد و پاز اتاق  یکی درب
ها  مشت  انیرا م دشیسف ی روسر یآمد، پرها یی رایآهسته و کوتاه سمت پذ ییهاقدم 
 به حسام بود.  رهیو نگاهش خ فشردی م

 رفت و گفت:  رزنیسمت پ یتصنع  یاز جا برخاست و با لبخند الهام

 مامان؟    یشد داریب -

 لب زمزمه کرد: » مادربزرگمه؟!«  ری بود و ز  رزنینگاهش به پ زین هانین

و   نیگونش پر از چبود و صورت گندم  انینما  اشی از کنار روسر رزنی پ دیسف یها سیگ
 داشت.  یها رنج و سختکه نشان از تحمل سال   ییهاچروک 

کند اما او   تشی او را گرفت و خواست به سمت آشپزخانه هدا فی نح یهادست  الهام
 نگاهش را از حسام بردارد، لب باز کرد:  آنکهیعروسش را کنار زد و ب

 کجاست؟  اوشمیس  ؟ی دیرو ند اوشمی مادر؟ س یباالخره برگشت  ؟ یطاهر... طاهر اومد -

 مادرشوهرش را گرفت و مهربانانه لب زد:   یاز دو طرف، بازوها  الهام
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 .  ادیم  اوشیس م،ی بر  ای مامان، ب ایب -

حسام را در دست   ی هاآن دو، دست  رانینگاه ح ان ی دش را به حسام رساند و مخو رزنیپ
 کرد. س یرا خ شی هاگرفت و اشک، گونه 

 کو؟!   اوشمی پسرم رو؟ س یاوردی. چرا نیمواظب پسرم باش  یقول داد  ،یطاهر قول داد  -

 با تأثر گفت:  رزنیپ یدلخوش ی برا د،یرا د رزنیپ  یقراری که ب حسام

 ! ارمشیب دم ینکن. من قول م  هی، گر. شما برو استراحت کن ارمشیمادرجون، م  ارمشیم -

بغض کرد و لب به   اریاختیب ش،یها ها و اشک و التماس  رزنیحال و روز پ  دنی با د هانین
آرام   یحسام کم یها حرف  دنی که حاال با شن رزنیدندان گرفت تا بغضش را قورت دهد. پ 

 :دی دور شد و حسام رو به سهراب پرس ییا ری گرفته بود، همراه عروسش از پذ

 ه؟ یطاهر ک -

 جواب داد: دیکشی که برم یبا تأسف سر تکان داد و همراه با آه سهراب

در کل مادرم تو گذشته   ش،یسال پ  یحدود س یزی... چمای ! البته قدمونه یپسر همسا  -
 ام! پونزده سالشه و من پنج ساله  اوشیس کنهی هنوزم فکر م کنه؛ی م یزندگ

 ابرو کج کرد و گفت:   یدی با ناام هانین

 ن؟ یعکس از بابام ندار هی -

 و تنفر لب باز کرد:  یزاریبا ب سهراب

مادرم!   یها ی قراری ب نیمگر هم  ست،یخونه ن نی تو ا  اوشیاز س یرد و نشون چینه! ه -
  یاوشیس چوقت یکه انگار ه خونه پاک کردم نیرو از ا اوشیخاطرات س یوگرنه من طور

 نبوده!  

که کنار سهراب   یاز او بلند شد، دختر جوان تیبه تبع زین هانیحسام از جا برخاست و ن 
 گفت:   ییبود، با خوشرو



 انده خواهر خو 

323 
 

 ! نینکرد  لی رو م تونی چا  -

 .می ندار لیممنون، م -

را برداشت و   تشیز یفرو برد، کارت و  بشیج ی را رو به دختر گفت و دست تو ن یا  حسام
 مقابل سهراب گرفت:

  یهر سرنخ  ای یتلفن ،ی، آدرساومد  ادتونی  یزی، اگر چشماره و آدرس محل کار من  ن یا -
که پدرش رو   هانهیحق ن  نی. انیکنه، لطفا بهمون خبر بد  دایبتونه پدرش رو پ هانیکه ن
 ! نهیبب

 به آن، سر جنباند:  یکارت را گرفت و بدون نگاه سهراب

 ما!  بله حت -

 جا رفتند.کردند و از آن  یکوتاه، هر دو خداحافظ  یتشکر با

  ابانیآلود نگاهش را به خاخم  هانیحاکم بود و ن نی ماش  یدر فضا ینیسکوت سنگ 
 :د یپرس ینگاهمیبود با ن یرانندگ یطور که حواسش پدوخته بود، حسام همان 

 بگو خب! یز یچ هی ؟یحرف بزن یخوا ینم -

 در هم فرو رفت و معترضانه گفت:  شتریب  شیهااخم   دخترک

  الشیخیب خوام،ی بابا رو نم ن ی من ا  گمیبه حرفم؟ بهت م یدی بگم؟ مگه گوش م یچ -
! واال اون بهتره... ا یتو ه ی شو، ول   یکی  نیکشش بده! فکر کن بابام همون اصالن سگ 

  یش قربون صدقه داقل ننه کرده... اصالن ح یشو روانقبرستون، ننه نهیباباشو فرستاده س
 ! رفتی م  شیچخماق یال یسب

که   میکن دایباباتو پ گمیم کنمی تو؟! اصالن خوبه! مردک تو رو فروخت... بد م  یگیم یچ -
 و کجاست؟!   هیبابات ک ستیاز راه نرسه بگه معلوم ن  یهرک

 : دیرا از دو طرف به کمر زد و سر تکان داد، توپ  شیهادست  هانین
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! دونمی من که م  گهیگفته د یهست ه؟یبابام ک  ستی گفته معلوم ن ی گفته هان؟ ک یک -
  چیپسه  ر ی گ یجورن یاز همون روز هم تو ا  قایدق  ن،یزدی حرف م  اطی همون روز که تو ح

 دنبال بابام. وگرنه واسه تو مهم نبود! میکه بر  یداد

 گفت:  ظی و با غ د ی ان سادند حسام

 بدونم.  خوامی خودم م ست،ین یجورن یا  رینخ -

 ... م!خوای ! من بابا نمیگرفت ی جوابت رو هم م ،یگفتی زودتر م -

 بلندش حسام را کالفه کرد و تشر زد: یصدا 

 به درک!  م،یگرد ینم  گهی. اصال د شمی تو م ی کارا ریگیباشه، من احمقم که پ -

حرف نزدند. به  یبه خانه، کالم دنیدر هم سکوت کردند و تا رس یی ها با سگرمه  هردو
 مهتاج لبخند به لب، به استقبال آمد و لب باز کرد:  دند،یخانه که رس

 .نی پا دیار یب فی . خانوم گفتن که تشرنیسالم، خوش اومد  -

 جواب داد: یو با اخم کمرنگ حوصلهی ب حسام

 ...دیبگ خانومفهی نه، ممنون به شر  -

 و رو به مهتاج گفت:  دیبالفاصله کالم حسام را بر  هانین

 . میا یم میباال لباس عوض کن می چشم، االن بر  دیخانوم بگ فهیبه شر -

 نگاهش کرد و ادامه داد: هانیچشم درشت کرد و لب فشرد که ن حسام

  گهیشام درست کردن ندارم، حالمم د یمن حوصله  ؟یکنی نگام م یجورن ی چرا ا ه؟یچ -
 .  خورهیآماده بهم م  یاز غذا
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به حرص   توجهی ب هانیاش را قورت دهد و نلب به دندان گرفته بود تا خنده  مهتاج
تند سمت خانه رفت و حسام ناچار   یها انداخت و با قدم  ری حسام، سر به ز   یها خوردن 

 رو به مهتاج گفت: 

 .میا یما االن م د،یببر  فی شما تشر -

 سر جنباند و لب زد:  مهتاج

 چشم آقا، با اجازه. -

 : دیتند پرس یمبل انداخت و با لحن یحسام کتش را رو  دند،یباال که رس یطبقه  به

 ن؟ ی پا یر ی بدو بدو م قهیشده که دم به دق یحاال چ  ،یبود یفرار نی تو که از طبقه پا -

 جواب داد:  آوردی را درم شیهاکه لباس  ینیکودکانه، ح یبا لجاجت هانین

! جونمفه یمامان شر شیپ رم ی تو رو گوش بدم؟ م یبمونم باال که غرغرا  کنم،ی خوب م -
 دلم باز بشه. نمیمهتاج رو بب یچهار تا خنده  رمیم

بود و   ستادهی در ا یسمت حسام پرت کرد که جلو د،یکش رونیرا که از پا ب نشیج شلوار
 : کردیآلود نگاهش م اخم

 !  رونی... برو بتیتربیکن ب ش یچشاتم درو  -

  ریز  رفتیم  رون یطور که از اتاق بدومرتبه شلوار را سمت دخترک پرت کرد و همان  حسام
 لب غرولند کرد: 

 ! دمی انگار تا حاال ند -

سر   یشال همرنگ ساپورتش را رو  د،یو ساپورت سف د یسبز پوش د یراه راه سف کیتون
رفت.   رونیبا قهر از خانه ب رفت،ی انداخت و بدون توجه به حسام که سمت حمام م

که مشغول   ینیو مهراد هم ح  یهست د،یرس فهیپله و مقابل منزل شر  نی به پا کهن یهم
که به نظر خوشحال   یو سالم کرد، هست  ستادی ادر  ی . جلودندیگفتگو بودند از راه رس
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متعجب    هانیداد و وارد خانه شد. ن یجواب سالم گرم بارن ی ا شهیبرخالف هم دیرسی م
 باال پراند و رو به مهراد گفت:  ییابرو 

 اوهوک! چه خبره؟  -

و به پشت سر نگاه    ستادی مهراد، ا ی خواست وارد خانه شود که با صدا ،یدنبال هست به
 کرد.

 ...هانین -

 هوم؟  -

 .دیانداخت و زبان رو لب کش  نی را پا نگاهش

 .کنمی! جبران م یمنونم که کمکم کرد ازت م  -

از داخل خانه بلند  یهست  یبزند که صدا یمتوجه منظورش نشد و لب باز کرد حرف هانین
 شد.

 ! گه؟ید  ایب یمهرا... د! کجا موند -

 اومدم!  -

  فهیرو به شر زدهجان ی ه یو هر دو وارد خانه شدند که هست د یماس هانیدر دهان ن حرف
 گفت:

که سرمون کاله بذاره! مهراد   رهیوکالت بگ  خواستهی آرش م شه؟یمامان باورت م  یوا  -
 !می شدی مچش را نگرفته بود که بدبخت م

 نشست و نامفهوم لب زد:  فهیصورت شر  یرو  اخم

 ! چطور آخه؟ رممکنهی! غ؟یچ -
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رو به مهراد نگاه کرد!   شخندی شستش خبردار شد که ماجرا از چه قرار است و با ن هانین
 همچنان با ذوق ادامه داد:  یسته

مهراد اومد شرکت و حساب   شه،ی ! مامان باورت نمکنمی مهراد بهت افتخار م  یوا  -
آرش موزمار   نیا  میدی... فهمگهید ی کارا یلیکرد، به انبار سر زد و خ یها رو بررسکتاب 

 تر به هدفش برسه!که راحت  خواستهی از من وکالت م کنه،ی م ی داره از شرکت دزد 

 را باال انداخت و رو به مهراد گفت:   شی ابرو  یتا فهیشر

  یچجور  ؟یشرکت و سر و گوش آب بد  یبر د ی شد به فکرت رس ی مهراد! چ  کالیبار -
 ؟ ی متوجه شد

 تعلل گفت:  یآب دهانش را فرو برد و با کم مهراد

شد که من   نیگفت که آرش وکالت خواسته، ا  یاون شب هست  کهنیاوم... خب... نه ا -
کردم و   یها رو بررس به شرکت بزنم، حساب کتاب   یسر هیگرفتم برم   م یشک کردم و تصم

 . میریبگ  جهیشاهلل که نتان   میکرد ت ی! حاال از آرش شکا دمیفهم

 مغرورانه به مهراد انداخت و لب زد:   یباال انداخته، نگاه ییبا ابروها  فهیشر

بهت افتخار   یخوبه! از هوش و ذکاوتت خوشم اومد. به قول هست یلیخخوبه...!  -
 . میکنی م

که به مهراد گفته بود باعث   ییهاخودش و حرف   یها ی ریگیپ دانست ی که خوب م هانین
اش را کنترل کرده و با نگاه خندانش چشم به مهراد  اتفاق است، به زحمت خنده   نیا

 دوخته بود. 

  یهم رو  یکوچک یکه حوله  ختهیبهم ر یدار و کمنم  ییباز شد و حسام با موها  در
 درنگیبا شوق سمت حسام رفت و ب یها داشت وارد خانه شد و سالم کرد. هستشانه

 حسام شد.   یماجرا برا   فیمشغول تعر 

 کرد و اروم پچ پچ کرد:  کی خودش را به مهراد نزد هانین
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 یرفتی ! با فرمون خودت جلو مآی جا داد یو دل هستخوب با فرمون من، خودت رو ت  -
 که تهش طالق بود! 

 لب زمزمه کرد:   ری ز  مهراد

 ! گهید کنمی ازت تشکر کردم و گفتم جبران م نی واسه هم -

 وسط؟  نی بود ا یحاال ربط ندا به آرش چ -

 و گفت:   دیلب گز   مهراد

 .  گمی! حاال باشه بعد بهت مسیه -

 مهتاج بلند شد و گفت:   یصدا 

 ...دی اس، بفرماخانوم شام آماده  -

به هم گره   هانیشام نشسته بودند، هر بار که نگاه حسام و ن زیدور م یبعد همگ یکم
لب حسام    یرو یلبخند محو  گرداند،ی و رو م  کردی نازک م یدخترک پشت چشم خوردی م
اش  دخترک خنده  یکودکانه  یها ناراحت شود از لجاجت  کهن ی از ا شتر یو ب نشستی م
 باال رفتند.  یکردند و به طبقه   یخداحافظ هردوبعد از صرف شام،  ی. ساعتگرفتی م

بود و بعد از مسواک، سمت اتاقش رفت؛ گلسرش را   توجهی همچنان به حسام ب هانین 
. زمان  دی سرش کش  یو پتو را رو  دیتخت غلت  یبرد. رو  شیموها  ان ی باز کرد و پنجه م

 اتاق باز شد. نگذشت که در یادیز 

 ؟ ی د یخواب جان یا  یتو چرا اومد  -

 نشان نداد، که حسام دومرتبه گفت: یواکنش چیه  هانیو ن د یرا پرس ن یا  حسام

 آره؟  یکن یآشت یخوا ی و نم  یقهر یعنی -



 انده خواهر خو 

329 
 

بلند سمت تخت آمد، پتو را با ضرب کنار زد و   یها با قدم  بارن یو ا  دینشن یجواب باز 
ها بلند کرد و در آغوش  دست  یحرکت او را رو  ک ی برد؛ با  هان ین یسر و پاها  ری دست ز 

 گفت:  دیگرفت، با تأک 

رو تخت   شهیتو هم یت فرو کن! جا تا آخر عمر تو گوش  گمیبار م هیرو   یحرف هی -
 !یچه نباش  یمنه... چه قهر باش

 شی بازو یحسام آزاد شود و با مشت رو  ی ها ت تا از حصار دست تقال داش  هانین
 .دیکوبی م

 جدا بخوابم!   خوامی م خوام،یولم کن... نم -

تخت خواباند و   یرا رو  هانیبه در اتاق زد و وارد شد، ن یاآهسته  ی با پا، ضربه  حسام
 گفت:

 ! یندار دنیحق جدا خواب یبکن ول یکنی قهر م -

دخترک انداخت و   فی ظر  یهر دو پا  یراستش را رو  یو پا  دیدراز کش هانین پشت
  ینداشت، خودش را تکان یحرکت  چ یکه توان ه هان یاو کرد.  ن  یدستش را حصار بازوها 
 داد و با حرص لب زد:

 ولم کن گندبک!  -

 و گفت:  د یدر گلو خند حسام

 حرف نباشه، بخواب!  -

 لب باز کرد:  ظیبرداشت و با غ اشهوده ی ب یاز تقالها   دست

ر ک!  -  گندبک  زورگو... ش 

 در آغوشش فشرد که گفت:   شتریرا ب هان یو ن دی خند زی ر زیر  حسام

 زهرمار!  -
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 *** 

بسته، دستش را جلو   یهابا پلک  د،یشانه به آن شانه چرخ نیزد و از ا  یتخت غلت یرو
  یحسام را رو یخال یکرد و جا از حسام نبود! پلک باز  یبرد و کنارش را لمس کرد... خبر

به ده صبح بود   کی ساعت که نزد  دنینگاه انداخت و با د یزیبه ساعت روم د،یتخت د
آمد و   نی تخت پا یگرد شده از تعجب، هراسان از رو  یها. با چشم دیاز جا پر  کدفعهی

 سمت سالن رفت. 

 حسام... حسام...! -

حسام را   یرفت و شماره  یدلش نشست، سمت گوش  یاز حسام نبود و غم رو  یخبر
 گرفت. 

 بله؟  -

 حسام، تشر زد:   یصدا   دنیشن با

   ؟یچرا تنها رفت  ؟ینکرد  داریدرد... چرا منو ب -

 !  یتو که قهر بود  -

 و گفت:  دی ورچ لب

 .معرفت یب دم یخواب شت یکه پ شبمی! داوردمیخبرم برسه... داشتم واست ناز م -

  دایخنده در آن پ یکه رد پا  ییبا صدا  د،یشن یحسام را از پشت گوش  زیر  یخنده  یصدا 
 بود جواب داد:

  ایب ریآژانس بگ ،ی. االن صبحونه که خورد یبخواب شتر ینکردم تا ب دارتیکردم، ب یشوخ -
 مطب.

 نشست و لب زد:  هانیلب ن یرو  لبخند

 .امی! االن میفکر کردم باز قهر کرد  دم،ی لوس... ترس -
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 منتظرم. مواظب خودت باش.  ایب ،یزمی عز -

بودن در   یاآماده شدن، سمت اتاق رفت. تحمل لحظه  یلبخند تماس را قطع کرد و برا  با
نان   ی کره و عسل رو  یزود لباس عوض کرد و کم یلیخانه را بدون حسام نداشت، خ

 بخورد.   ری مسو لقمه آماده کرد تا در    دیلواش مال

مطب   یجلو  خورد،ی کره عسلش را م یگذاشته بود و لقمه  یرا هندزفر ری طول مس تمام 
 گفت: پرمهی را از گوشش برداشت و با دهان ن یهندزفر دیکه رس

 !  شه؟یممنون آقا... چقدر م -

انداخت و    ینگاه نهیگون بود از آنقره  ییحدودا چهل ساله با موها  یکه مرد  راننده 
 ود لب زد: آلاخم

 تومن!   ستیب -

 را فرو برد و غرولند کرد:  اش لقمه 

 ! یومدیکه ن شتریاو... ه، چه خبره؟! دو تا چهارراه ب -

 آورد و سمت راننده گرفت.    رونیب فشیاز ک یاسکناس ده تومان دو

  هانیرا از ن هیها پشت فرمان، منتظر نشسته بود. کرا و با همان اخم   یبدون حرف مرد
گذاشت و با  فیاش را داخل کلقمه   یآسوده، ابتدا مابق یالیگرفت و دخترک با خ

در   کهن یشد. هم ادهیاش را مرتب کرد و بعد پکرد. مقنعه زی را تم شی هادستمال دور لب 
به سرعت دور شد.  نینده شد و ماشحرکت از جا ک  کی با  نیماش  یهارا بست، چرخ 

 ! ختهیزد و مطمئن بود که اعصاب راننده را تا حد ممکن بهم ر یشخندین هانین

 مطب حامد افتاد و لب زد:  یساختمان شد و نگاهش به درب بسته  وارد 

 ! لی که از حسام بدتره! مردم رو مچل خودشون کردن... هرروز هرروز تعط نمیا -
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  کسچیهست و ه  یخال های تمام صندل دیارد سالن مطب شد که درا باال آمد و و  هاپله
 به اطراف انداخت و صدا زد: یزده نگاه! ماتستیدر مطب ن

 حسا... م!   -

  نیباز کرد و هم اطیسمت در اتاق رفت، در را آهسته و با احت دیو با ترد  دینشن یجواب
 غیو همراه آن دخترک ج  دیچیدر گوشش پ ی بلند  یصدا  د،یکه داخل اتاق سرک کش

 همزمان تولدت مبارک...  ادیبود و فر  یبمب شاد یسر داد. صدا  یبلند

 ش یها پلک د،یتپی ُزل زده بود و قلبش تند م شی روبهمات و مبهوت به رو هانین
  یشکالت کی ک  کیآن   یکه رو  کردی را نگاه م یکوچک ز یم باز مهی بود و با دهان ن دهیخشک

بود و حسام،  ستادهی. سناخانم کنار در ادیدرخشیاش معلهبود و شمع هجده که ش
 . زدندیکف م  شیبودند و برا  زیم  رو مهتاج که دو  تایمهراد، حامد، ب

 با آغوش باز جلو آمد و گفت:  حسام

 .زمیتولدت مبارک عز  -

 و لب زد:  دیزبان کش اشده یخشک ی هالب   یبه زحمت رو دخترک

 حسا... م!-

  ینشاند، بغض در گلو شی موها ی که رو یاآهسته او را در آغوش گرفت و با بوسه  حسام
!  گفتیم  کی به او تبر  یمرتبه که کس نی تولد عمرش بود و اول نی نشست. اول هانین
که   کردیروزها نداشت و به کل فراموش م  گریبا د یفرق چیروز تولدش ه نی از ا شیپ

 !  فتدیب اشی در زندگ یاتفاق خاص چینبود ه رارهست؟! چون ق یخیاصال تولدش چه تار

رفته بود و دلش تولد   هیبود که جشن تولد دختر همسا  یاش از هفت سالگخاطره  تنها
اما    ردیاو تولد بگ   ی. به خانه که برگشت، اصرار کرد و التماس که مادرش براخواستی م

 که نثارش کرد.   ییمحکم اصالن بود و ناسزاها  یلیس  ش،یها ه یجواب گر

 گفت:  دیلرز ی که از بغض م یابه اشک نشسته و چانه  ییهاچشم  با
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 نبود امروز تولدمه! اصال انتظار نداشتم. ادمیممنون حسام... اصال   -

 قلب حسام گذاشت که حامد با لحن شوخ و معترض گفت:  یباز سر رو  و

 ! بسه...سادهیوا  جان ی! خانواده ا دآیکن تی آقا رعا  -

و همراه   دی کش شی هاگونه   یاز آغوش حسام جدا شد، دست رو هانیو ن   دندیخند یهمگ
 را باال گرفت و لب باز کرد:  شیهاتولد آمد. حسام دست  زی حسام سمت م

دادفر تموم شده بود من گفتم   یتازه چهلم آقا نکهی! به خاطر ا جانهان ین یحیتوض هی -
تولد   ه ی جان یمجبور شدم ا   نیناراحت بشن و واسه هم خانومفهی شر  ای  یمبادا هست

سال   یرو برا  یتولد درست و حساب هیجمع بهت قول  یاالن جلو  نی . همرمیبگ کیکوچ
 ! دمیبعد م

 گفت:  یق ی با لبخند عم هانین

 باحال...   نی مطمئنم ا  یول -

 ادامه داد:  یو با مکث کوتاه  دیرا بلع حرفش

بود و نه انتظارش رو   ادمی چون واقعا نه  شه،یلد عمرم متو نیتر قشنگ  یعنیعه  -
 ...زمیداشتم. ممنون عز 

 بزند که مهراد مداخله کرد:  یلب باز کرد تا حرف  حسام

  یسر اصل مطلب که من دلم برا  میبعد... فعال بر  یدل و قلوه دادنتون باشه برا یهیبق -
 ! رهی م  یلیو  یلیق یشکالت کی ک نیخوردن ا 

 گفت: هانیرو به ن یابا تک خنده  حسام

 آرزو کن و شمع رو فوت کن! هیخب گلم،  -

 لب زد: یحیبه حسام انداخت و با لبخند مل ینگاه هانین
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 داشته باشم؟!  ییچه آرزو  گهید یتو هست ی وقت -

 زد:  هیرا کش آورد و کنا شیصدا  حامد

 و تموم!  دیبش ری. دخترجون آرزو کن کنار هم پدینکن شیهند گه،یبا... با... بسه د -

 حرف حامد لب باز کرد:   یدر ادامه  مهراد

 بذاره!  یکه خودش واست دندون مصنوع یبش  ریآره آرزو کن اونقدر کنار حسام پ -

 گفت:  هانیو ن  دندیخند همه

 . میبا هم باش شهیهم کنمی آرزو م -

  یاتزئين شده  یها بلند شد. با چاقو کف زدن  یرا گفت و شمع را فوت کرد، صدا  نیا
رنگ با روبان قرمز را   یا سورمه  یمخمل یجعبه ک یرا ُبرش زد و بعد از آن حسام   کیک

 مقابلش گرفت.  

برق   یاز خوشحال  شیها شکل، چشم یقلب فی گردنبند ظر دنیجعبه را باز کرد و با د هانین
 شوق لب باز کرد: زد. با شور و 

 حسام! چه خوشگله...   یوا...  -

 ! یقابل شما رو نداره خانوم -

 . زدی آوی را باال زد تا آن را به گردنش ب هانین یگردنبند را برداشت و مقنعه حسام

روز   نیتر نی ر یو ش  نیباتر یبود و ز  جان یدخترک پر از شور و ه یتولد برا یبه لحظه  لحظه
  یخداحافظ تای. بعد از تمام شدن مراسم تولد، سنا خانم و بکردی را تجربه م اشیزندگ

 : دیرو به حسام پرس هانیکردند و ن

 له؟ یمطب امروز تعط -

 باال انداخت و لب زد: ییابرو خورد،ی طور که قهوه مهمان  حسام
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بازار و   نما،یس میتا بر  می ب... له! امروز تا شب رو در خدمت خانوم خانوما هست -
 ! یکه دوست داشته باش ییهرجا 

 گفت: زدهجان یو ه دی حسام را بوس یاز سر شوق گونه هانین

 حسام دمت گرم، عاشقتم.  یوا  -

 بود رو به مهراد لب باز کرد:  کی حامد که هنوز مشغول خوردن ک 

و  یشونیبه پ دی موها رس  یاز رو  دنیندارن، بوس ای مَ  ای ح نا یکه ا م یو بر پاشو... پاش -
 خطرناکه!  یگونه، بعد

 به دماغش انداخت و رو به حامد تشر زد:  ینیچ حسام

 ! کنهی باشم چکار م دهیند  ایبگو که خودم تو مهمون  یکیبرو بابا... به  -

 گفت:   یینمابرداشت و با لبخند دندان  کیاز ک  یگری د یتکه  حامد

 هستن آقا مهراد؟  انی! در جریخانوم خال یهست ی عه! جدا؟ جا -

 و مهراد چشم درشت کرد:  دی خند ینخود  هانین

  تیو جاهل یها مال دوران مجرد وسط؟ اون لهو لعب  نیکشی منو چرا م  یبابا... پا یا -
 خانومه و خالص!    یفقط هست می هست یبود، االن همه 

 زمزمه کرد:و آهسته   دیبلند خند هانین

 ت! آره ارواح عمه  -

 بلند شد و مهتاج را صدا زد.  یصندل  یاز رو   حسام

 مهتاج خانوم.  -

 زود مهتاج به اتاق برگشت و گفت: یلیخ

 بله آقا؟  -
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 آورد و سمت مهتاج گرفت. رونیب بشیرا از ج دیکل

و پاش رو جمع کن، در  ختیظرف و ر  کهیچند ت نیهم  زحمتیمطب، ب  دیکل ن یا -
 . رمیگی رو ازت م دیکل  م،یمطب رو قفل کن و برو. شب برگرد

 راحت. التون ی چشم آقا خ -

 رفتند.  رون ی از مهراد و حامد، همراه هم از مطب ب یاشاره کرد و با خداحافظ هانین به

ساخته بود؛   هان ین یکه حسام برا   یاپر بود از لحظات ناب و عاشقانه هاقه ی و دق هاساعت 
خنک   میدر نس شدی را م شی هاقدم  یبهار را گرفته و صدا  یکه عطر و بو ییدر هوا 

 . دیاسفندماه شن

سمت حمام رفت. قطرات   یرفع خستگ  یبرا  هانیشب بود که به خانه برگشتند، ن اواخر
و   کردی م  قیپوستش تزر  ریرا ز  یآن حس ناب یو گرما   دیلغزی تنش م یآب رو یدر پ یپ

ها را بر هم گذاشته و با آرامش، تمام  . پلک بردی م  رونیرا ذره ذره از تنش ب یخستگ
 نقش بسته بود.  شی هالب  یرو  ینیو لبخند نمک  کردی اتفاقات امروز را در ذهن مرور م

سمت اتاقش رفت.   یتن یآمد و با حوله  رونیاز حمام ب  یاقه یدوش ده دق کیاز  بعد
  نیزتر یانگخاطره  شی کمد برداشت تا تنش کند، حسام برا یرا از کشو  یبلوز شلوار راحت

حسام شب   یبه فکرش خطور کرد تا او هم برا  یاروز را رقم زده بود و لحظه 
  دیمو به تنش راست شد؛ لب گز  د،یکه در سرش چرخ یبسازد. از تصور فکر یزیانگخاطره 
چشم به خودش دوخته بود و قطره   نهیانداخت. در آ یتوالت نگاه ز یم ینه یو به آ
 ش،ی هاصورت و شانه ی رو  گاه ی و مرطوبش گاه و ب  سیخ یکه از موها  ییها آب
تند شد... بلوز و شلوار را  شی هابرداشته بود و نفس  دنیتپ ی. قلبش بنادندیغلتی م

که تنش بود سمت اتاق حسام رفت؛ پشت در  یا جا مقابل کمد انداخت و با حوله همان 
به عرق   شیهاتعلل کرد و آب دهانش را فرو برد. کف دست  یالحظه   د،یاتاق که رس

را گرفت و تمام   مشیآن تصم کی داشت.  دیکارش، ترد ینشسته بود و هنوز در درست
 .کردآزاردهنده را از ذهنش دور   یفکرها 
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  کی و   دهیباز دراز کشتخت طاق  ی شد که رو ره یاتاق شد و با لبخند به حسام خ وارد 
 بدهد لب زد:  یحالت  ریتغ آنکهی ها گذاشته بود. بچشم  یدست را خم کرده، ساعد را رو 

 باالخره؟   یاومد  -

تخت نشست. با تکان خوردن تخت، حسام   ی شد و جلو رفت، لبه  ترق یعم  لبخندش
  یانداخت که با حوله  هانیبه ن یها برداشت و پلک باز کرد. نگاهچشم یدستش را از رو 

 :دیپرس  یفیکنارش نشسته، با اخم ظر  یتن

 ! گهید  ایبرو بپوش ب ؟ید یچرا لباس نپوش -

 : دیدار پرسسرخ و تب   ییهاو با گونه  دیلب کش  یزبان رو دخترک

 اگه قبلش خانومت بشم؟    یحت  ؟ی ریبگ یکه واسم جشن عروس  یسر قولت هست -

  یاسر گذاشت، با تک خنده   ری دست را خم کرد و ز  کیشد و   لیسمتش متما   حسام
 گفت:

نکن که  یبا من شوخ  زایچ نی بخواب. در مورد ا ا ی پاشو دختر... پاشو برو لباس بپوش ب -
 اصال جنبه ندارم! 

 ...مخوای منم م ،یخوشحال کرد  یلیحسام! تو امروز منو خ کنمی نم یشوخ -

 . دیمعترض حسام کالمش را ُبر   یصدا 

 ... ن!هاین -

 سکوت شد و دخترک لب زد:   یالحظه 

 ! آخوام ی لباس عروس م  ؟یریگی جشن م -

 گفت:  طنتیو با ش د ینرم خند حسام

 ! آکنمی نم نیرو تضم یچ یمن ه یباش جانی وضع ا  نی با ا گهید  قهی دو دق هانین -
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 را باال پراند و سر کج کرد، جواب داد:  شی ابروها هانین

 ! دونمی م -

مخمور حسام   یها ذره ذره محو شد، چشم شانی ها ماند و لبخند  رهی به هم خ نگاهشان
نشست. حرارت تنش باال رفته و   شی هالب   یرفت و رو نی دخترک پا بارطنت یاز نگاه ش

 آغوشش بود...  قراریب

 *** 

از   یاندک یافتاد که با فاصله  هانیتکان خورد و پلک باز کرد، نگاهش به ن شیدر جا یکم
دخترک، تمام لحظات بکر   دنیبود. با د  دهی چانه باال کش ر یو پتو را تا ز  دهیاو خواب

سرشار از عشق و گرما وجودش را در بر گرفت. لبخند   یشد و حس یتداع  ش یبرا  شبید
  یمفصل یصبحانه   هان،ین یفکر کرد که امروز برا  نی ا  بهنشست و  شی هالب   یرو یمحو 
صبح   ی معموال برا  دانستی بود که م یکاچ دیکه به ذهنش رس  یز یچ نی کند. اول هیته

 است.   یبعد از شب زفاف، مناسب و مقو 

  یهیرا برداشت، طرز ته اشیو گوش  دیرا پوش اشیراهنی رپیآمد و ز  نی از تخت پا  آهسته
 بپزد!   یو سمت آشپزخانه رفت تا کاچرا در گوگل خواند   یکاچ

  یگذاشت و شروع به هم زدن کرد. مدت م یحرارت مال  یرو  تابه،یو کره را داخل ماه آرد
هم   یشتری ب یکرد و کره  شترینکرده، شعله را ب  ریچرا رنگ آرد تغ  نکهی گذشت و کالفه از ا 

دستش  و دیدستش پاش یاضافه کرد. مشغول هم زدن بود که آرد و روغن داغ رو 
 سوخت.

 !  یاه... لعنت -

آب سرد برد و به  ریرفت. دستش را ز  نکیرا رها کرد و سمت س تابهیقاشق و ماه فورا
را باز   شیها پلک  یسوختگ یدستش، پلک بسته بود که بو  قیخاطر درد  و سوزش عم

و چشم درشت کرد،  دی کش ینیکه در حال سوختن بودند، ه ییآردها  دنیکرد. با د
 یسیخ  د،یآشپزخانه را برداشت و سمت اجاق دو دستپاچه سمت کشو رفت. دستمال 
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و    دیزود به دستش رس یلیخ  تابهیکرده بود و حرارت ماه سیدستش، دستمال را هم خ
 !  فتدیب هاک یسرام  یکف آشپزخانه و رو  یبلند  یبا صدا  تابهیباعث شد ماه

 بلند اجاق افتاده و گُر گرفته بود. ی هاشعله  یرو می ستقرا هم پرت کرده بود که م دستمال

که آتش گرفته بود   یو دستمال ن یزم یپخش شده رو  یو آردها تابهیماه نی ب نگاهش
 بلند شد.  هانیهراسان ن  یرا گم کرده بود که صدا شی و دست و پا دیچرخی م

 شده؟!   یحسا... م! حسام چ -

بود که در آشپزخانه تقال داشت تا دستمال   رهیبا دهان باز از تعجب به حسام خ هانین
 آتش گرفته را خاموش کند. 

در  یاپیپ دن یکوب یجا را گرفته بود. صدا همه  یسوختگ  یپر از دود شده و بو  آشپزخانه
 . دیبه گوش رس فهیبلند و نگران مهتاج و شر یآن صدا  یبلند شد و در پ

 ... ن! حسا... م! هایحسا... م! ن -

و مهتاج به   فهیدر را باز کرد و شر  د،ی سمت در دو  یهولکدستپاچه شده و هول  هانین
و   ستادهیسرعت وارد خانه شدند. آتش خاموش شده بود و هر چهار نفر مسکوت ا 

 ... دیچرخی هم م نیب شانی هانگاه 

و روغن و آب،    یدار از چربلکه   یو شلوارک یراهنیرپی ز  خته،یدر هم ر ییبا موها حسام
آنقدر هول شده بود که تازه   هانیبود. ن ستادهی آشفته و دودآلود ا یاوسط آشپزخانه 

است و از شرم سرخ   انیعر  شی حسام را به تن دارد و پاها  راهنیپ کی افتاد تنها   ادشی
 شده بود! 

 تا نخندد.  فشردی را م شیها را به دندان گرفته بود و مدام لب  اشی پر روسر مهتاج

 که لب زد: دیحسام به گوش رس یزده و خجالت   فیضع یصدا 

 درست کنم!   یکاچ خواستمی م -
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پلک زد و رو به مهتاج   یاپیباشد، چند بار پ یعصبان   ایبخندد  دانستی که نم فهیشر
 گفت:

 کن لطفا. درست  یکاچ هی نی مهتاج خانوم، برو پا -

 جواب داد:  ری اش را قورت داد و سر به ز خنده  مهتاج

 چشم خانوم. -

 گفت:  یحیبا لبخند مل هانیرو به ن فهی رفتن مهتاج، شر  با

 اس! آماده  یکاچ یا ی تا ب زم،یعز  ری دوش آب گرم بگ هیبرو   -

را   شیهادست  کرد،ی عبور م  فهیاز پشت شر یسمت حمام رفت و وقت  نیشرمگ هانین
متوجه نشود اشاره کرد:»    فهیکه شر یرو به حسام طور ظیآورد، با غ نی باال برد و پا

 خاک بر سرت!« 

وارد آشپزخانه شد.   فهیهم فشرد و شر یرا رو  شی هااش گرفته بود، لب که خنده  حسام
 آشپزخانه انداخت و ابتدا پنجره را باز کرد و گفت:  یبه اوضاع آشفته ینگاه

  دونستمی خودمم م گفتم،ینم  یزیمادر؟ مبارکتون باشه... من که چ ی فتچرا به من نگ -
 ی... ُمردم از ترس... بوشهیکه کنار هم نم  شی! پنبه و آتوفتهی اتفاق م نی اول و آخرش ا

 جا رو گرفته بود!  همه  ش یدود و آت

 : دینگران پرسبه دست حسام افتاد و دل  نگاهش

 شده؟  یدستت چ -

 بود و لب زد:   ستادهیا  ری زده و سر به ز خجالت  حسام

 کم سوخت!  هی... ستین یزیچ -

 جلو آمد و دست حسام را باال گرفت. فهیشر
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 پماد بزنم. امیب نی! بشزنهی اس مادر؟ االن تاول مذره  هی ن یا -

  فهینشست. شر یزغذاخوری م  یصندل یرفت و حسام رو  هیاول ی هاکمک  یجعبه سمت 
 لب باز کرد:   نیحو همان  کرد ی مقابلش نشست و با محبت دست حسام را پانسمان م

توئه... اما واسش جشن  ت یتو خونه! حکا  م ینه چونه، عروس آورد  مینه چک زد  -
نداشتم و   ی درست و حساب یوقت دلش نشکنه بگه خانواده  هی ،ی! گناه داره طفلآی ریبگ
  ی! همهآیدختر رو نشکن نیوقت دل ا هیبمونه،  آرزو به دل  یزن مردم شدم! نذار یُمفت

 ...ییتو شی پناه و دلخوش

 مادرانه، هر دو با کمک هم آشپزخانه را مرتب کردند.   ی ها حتیاز نص بعد

  یرا آماده کرده بود و برا یآمده و سمت اتاق رفت. مهتاج کاچ  رونیاز حمام ب  دخترک
تخت چهارزانو   یرو  هانیحسام سمت اتاق رفت؛ ن فه،یبرد. با رفتن مهتاج و شر  هانین

آلود و اخم  دی. نگاهش که به حسام افتاد، ابرو در هم کشخوردی م  ینشسته و کاچ
 .دندیخند ی و بعد هر دو پق بودند رهیبه هم خ یا نگاهش کرد. لحظه 

 . دیدخترک را بوس یشانیتخت نشست و پ یلبه   حسام

چه   دنیمحل فهم   یهمه چ،ی کل خونه که ه یول  رمیبگ لتیتحو  خواستمی م د،یببخش -
 خبره!  

 .یدرد... آبرومو برد  یا -

 ... حسام از جا بلند شد و گفت: دندیهر دو خند  باز 

 مطب، اما تو امروز خونه باش و استراحت کن.   رمیمن م -

 لب زد: یتی با نارضا هانین

 باهات!   امی... بگهینه د -

 .  یشیم  تینه! بمون خونه... اذ -
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 مصرانه گفت:  هانین

 خوبم به خدا!  -

 حسام تشر زد: بارن یا

 .یخوریوقت سرما م   هی سهیبمون بگو چشم! موهاتم خ گمید م -

تا پشت در    هانیرفتن شد، ن یکه آماده  دینکش یو ناچار قبول کرد. طول   دیلب ورچ هانین
 برود که حسام مانع شد.  رونی اش کرد و خواست ببدرقه

 !آی ! مثل اون دفعه هم نباشه که جواب تلفن ندیخوری سرما م رونی ب ایدختر خوب، ن -

 پلک زد و گفت: یمی با لبخند مال د،یاش را بوسپا بلند شد و گونه  یپنجه  یرو  هانین

 باشه، مواظب خودت باش.   -

 . طورن یتو هم هم -

 نرفته بود که باز دخترک دستش را گرفت. رونیب هنوز 

 کن! لیامروز تعط یخوا ی م ؟ی کار کن یتونی دستت م نیبا ا  -

 و سر تکان داد: دی خند حسام

 کار کنم. تونمی که مطب نرم؟! خوبم، م یادنبال بهونه  -

فکر   هان یرا به ن ری کرد. تمام مس یگفت و حسام خداحافظ یاباشه یلیمی با ب هانین
شد   یمتوجه دختر د،ی. به مطب که رسآوردی لبش م یصبح، خنده رو   یو ماجرا  کردی م

 حسام به دختر اشاره کرد:  دنی. حامد با دکندی در صحبت م یکه با حامد جلو 

 خودش اومد. ناهاش،یا -

  دنیو جلو رفت. دخترک بالفاصله به پشت سر نگاه کرد و با د دیابرو در هم کش  حسام
 حسام لب باز کرد: 
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 . ریسالم، وقت بخ -

 حسام آشنا بود، گنگ و ناآشنا سالم کرد که دخترک گفت:   یبرا  اشچهره 

 ام، خواهر الهام و خواهرخانوم آقا سهراب! من الهه  -

 اومد. ادمی آهان بله  -

 گفت: یلبخند  مچهی و با ن دیشالش کش  یبه لبه  یدست الهه

 درسته؟  نیگشتی م  اوشی دنبال آقاس -

 سر جنباند و جواب داد:  حسام

 ن؟ یازش دار  ی بله، چطور؟ خبر -

 لب باز کرد:   یبا اندک درنگ الهه

اصال، اما خب  ستین یمتنفره! آدم بد  اوشی از س یلیبگم؟ سهراب خ یواال چجور -
! اون  دونستهی م  اوشیرو س های سخت  نیا یباعث و بان شهیو هم  دهیکش ادی ز  یسخت

سطل زباله به زحمت   ی تون رو پاره کرد. من از توسهراب کارت  د،ی روز که شما رفت
 کنم. دایتونستم آدرس پ  امانشد،  لیکردم. شماره تکم دایپ هاشو کهیت

گوش سپرده   شیها و به دقت به حرف  کردی نگاهش م دهیدر هم تن ییبا ابروها حسام
 بود. 

 د؟ یدونی م یزیچ  اوشیخب! از س -

 جا کرد.بهشانه جا  یرا رو اشی مشک فیسر تکان داد و ک الهه

برگشته بود  اوشیس ش،یبه دو سال پ  کی نه! نزد ای به دردتون بخوره  دونمی آره، نم -
مادرجون رو ازش پنهون کرد و گفت فوت   یخونه، اما سهراب باهاش دعوا کرد و حت

که از  یزی! تنها چیجا که بودو برو همون   یگفت تو برامون ُمرد  اوشیشده. به س
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شده. گفت تو پاساژ )...(  یو آدم حساب  هبود که گفت ترک کرد  نیا  ادمهی  اوشیس
 داره!  یفروشکفش

 مکث کرد و شانه باال انداخت، ادامه داد:   یالحظه 

هم   جانیچقدر کمکتون کنه! من خودم وقت گشتن ندارم، تا هم  ینشون نی ا دونمینم -
 !دیکن  داشیپ نیموفق بش  دوارمی. امکنهی که اومدم اگر سهراب بفهمه باهام دعوا م

 و لبخند جواب داد:  ییبا خوشرو  حسام

  یراحت، کس التونیبود؛ خ یممنونم ازتون. کمک بزرگ ن،یداد یخوب  یلیخ ینشون -
 . بازم از لطفتون ممنونم.جان یا  نیشما اومد  فهمهینم

 اش لب زد: دخترانه  یا یُحجب و ح و با  ریسر به ز   دخترک

 برم.  دیمن با اجازه با  ستین یبود. اگر امر  فهیوظ کنم،ی خواهش م -

 مآبانه رو به مطب اشاره گرد:تعارف  حسام

 تون.. بازم ممنون از محبت ستین ینه متشکرم، عرض  -

جا رفت. حسام  از آن  یکوتاه  یگفت و با خداحافظ  ی«  کنمی م لب » خواهش ر یز  الهه
کند، مدام اسم پاساژ را در ذهن   لی دلش نبود تا زودتر عصر شود و مطب را تعط یدل تو 
جا باشد. حرف الهه در هنوز هم آن  اوشیکه محل کار س  کردیو دعا م   کردی تکرار م

شده   یبود ترک کرده و آدم حساب دهیشن اوشیزبان س ز که ا خوردی و تاب م چیگوشش پ
خانواده    نیر یطعم ش یکردن پدرش، کم دایخوشحال بود تا بلکه با پ هانین یاست! برا

 داشتن را بچشد. 

جا که تا به حال آن  یآن پاساژ شد، پاساژ یکردن مطب، راه  لیغروب با تعط  یحوال
دار مغازه نی نوروز بود و بازار شلوغ... با ورودش به پاساژ از اول دی ع کی نرفته بود. نزد 

 : دیپرس
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دارن، شما   یکه کفش فروش گردمیم  میپورسل  اوشیبه اسم س ییدنبال آقا  د،یببخش -
 ! ؟یشناسی م

 جوان بود، سر تکان داد و شانه باال انداخت:  یمغازه که مرد صاحب

از  یتونی . مدمیآقا رو تا حاال نشن نیو کفش هست، اما اسم ا فیباال کال بازار ک یطبقه  -
 ! کننی م  ییبهتر راهنما ،یطبقه باال بپرس یهمون کسبه 

 آهان، بله ممنون.  -

دو   یکیاز   دیدوم که رس یرفت؛ به طبقه یجنباند و با لبخند تشکر کرد، سمت پله برق سر
ها  مغازه  نینگرفت. نگاه سرگردانش ب یاجهی، اما نتهم سؤال کرد  گرید یفروشنده 

نشسته و با   زیاش خلوت بود و پشت مکه مغازه  انسالیم  یمرد  دنیبا د د،یچرخی م
 :گفتسرگرم بود، جلو رفت و  یگوش

 !داره   یفروشکفش  د؟یشناسی م  میپورسل اوشیبه اسم س ی. کسدی سالم خسته نباش -

 در هم گره خورد.  شیا نگاهش را باال گرفت و ابروه مرد

 طاهر!   چهار، کفش نیال  یآره، انتها  -

 و لب زد:  دی باال پر شیاسم طاهر، ابروها  دنیشن با

 ! متشکرم. تونیی بله، ممنون از راهنما -

 شد،یم   ترک یهرچقدر نزد   گشت؛ی مورد نظر م  یچهار رفت و دنبال مغازه   نیال سمت 
ها  لب  یمغازه، ضربان قلبش باال رفت و زبان رو دنی! با دشدیم  شتریاضطرابش ب

رنگ داشت با   ییخرما ی تپل بود و موها ینوجوان که کم ی. وارد مغازه شد، پسردیکش
انداخت و رو به    یو اطراف مغازه را نگاه ندمشغول گفتگو بود. چشم چرخا  یدو مشتر
 : دیپسر پرس

 هست؟  میپورسل یآقا  یمغازه  جان یا -
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 به حسام انداخت و لب باز کرد:  یو گردش نگاه ی تک پلک  یها با چشم  پسرک

 بله... امرتون؟  -

 با خودشون کار دارم. -

 و جواب داد: دیرا باال کش اشی نیب پسر

 ! ستنین -

 یشد. کم  های داد و پسر باز مشغول صحبت با مشتر رونینفسش را  ب دیناام حسام
جوان وارد   با یتقر ی که مرد گرددی برم یک اوش یتعلل کرد و لب از لب برداشت تا بپرسد س

 مغازه شد و به دنبالش پسرک گفت: 

 اوش یسالم آقا س -

  یو شلوار مشک  یو طوس یمشک یچهارخانه  راهنی دوخته شد، پ اوشیحسام به س  نگاه
 بیت و ترک جس  شی هاقه یدر شق یدیسف ی تارها شدی کتان داشت. تک و توک م

و    شیزمخت و مردانه با ر   یادر چهره  هانیبود، انگار که ن هان یاش درست مثل نچهره 
 ظاهر شده باشد!   لیسب

 کن، جنس آوردن!  یبرو با رحمت بار رو خال ایسالم، ب  کیعل -

 با شما کار دارن!  شونم یچشم آقا، ا -

خورد!   یاکه یبه وضوح  دنشی و با د   دیسمت حسام چرخ اوش یپسرک، نگاه س یاشاره  با
لبخند   اوش،یبه س هانین بیثابت ماند، شباهت عج  یاه یچند ثان ینگاه هر دو به هم برا 

در هم  شتر یهرلحظه ب  اوشی س یحسام نشاند و در مقابل، ابروها  ی هالب   یرو یمحو 
 .رفتی فرو م

 .ری وقت بخ م،ی پورسل یسالم آقا  -
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دستش را فشرد و با   اوشیجلو برد، س کرد و دستش را یشدستیدر سالم گفتن، پ حسام
 لب باز کرد:   شی همان اخم نشسته در ابروها

 سالم، ممنون. شما؟  -

دارم،  یمهم  ی. اوم... راستش باهاتون حرفا ختهیمن حسام هستم، حسام فره -
 ؟ یترآروم  ط یمح  میبر ای میصحبت کن  جان یهم

   ؟ی بپرسم چه حرف شهیم -

مکث کرد و با   یاچطور و از کجا صحبتش را شروع کند، لحظه  دانستی که نم حسام
 جواب داد: یاندک تأمل

 . شی سال پ ستیحدود ب یزی اس، چاوم... راجع به گذشته -

الغر و قدبلند، با چند   یشد، همان لحظه پسر  شتریب اوشیآلود سو نگاه شک   هااخم
 ها داشت، وارد مغازه شد. دست  یکارتن که رو 

 .  رونیتا ب رمیت به مغازه باشه، من م رحمت حواس  -

 :دیرا باال انداخت و متعجب پرس  شی را رو به پسر گفت و پسر ابروها نی ا  اوشیس

 َنَرم؟  گهیدآقا؟   شهیم  یجنسا چ یهیبق -

 ! ارهیخودش م  ینه بمون، مجتب -

  رونیهم از مغازه ب یکرد، شانه به شانه ییمغازه راهنما  رونیرا گفت و حسام را به ب نیا
 .دیچرخی نگاهش سمت حسام م یدر هم بود و هر از گاه اوشی س یها رفتند، اخم

 که از مغازه دور شدند گفت:  یکم

 جا.اون  میطبقه باالست، بر  نیکافه هم هی -
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بعد هر دو پشت   یرا باال رفت. لحظات گرید یا رفتند و حسام طبقه یباز سمت پله برق  و
بود،  زیم   یشان رو اسپرسو مقابل  یها که فنجان  یگرد نشسته و در حال یاشه یش زیم
 نگاه منتظر و کنجکاوش را به حسام دوخت و لب زد: اوشیس

 ! ختهیفره یآقا شنومیخب... م -

 کرد.   یاو تک سرفه دیکش  اشقه ی به  یدست حسام

 درسته؟   دیداشت  ایبه اسم لع یهمسر  ش،یسال پ ست ی شما حدود ب -

 در جواب دادن تعلل کرد و آهسته گفت:  یدر هم، کم ییهاسگرمه  با اوشیس

 ؟ یدونی و از کجا م  یهست یبله، درسته! اما شما ک -

 داد:  رونیب  ینشد و نفسش را با آسودگ ایمنکر لع  اوشی راحت شد که س الش یخ حسام

دختر   هیاز شما  ایکه لع نهیموضوع مهم ا  ست،یهستم االن اصال مهم ن یمن ک کهن یا -
 االن هجده سالش شده!   هانین  هان،یداره به اسم ن

 نگاهش کرد و لب از لب برداشت:  رانیاش پر از سؤال بود، حکه چهره  اوشیس

 ؟ ی اطالعات رو از کجا آورد  نی شما ا  ؟یکنی حرفت رو باور کنم؟ چطور ثابت م  یچجور -

 سوک لب حسام نشست و سر کج کرد.   یکج لبخند

که پدرش رو   میو االن همسر منه، ما با هم قرار گذاشت هان یدختر اسمش نخب اون  -
شما!    یعنیهست،  میپورسل اوشی گفته که پدرش س هانیبه ن اخانومیو لع میکن دایپ

شماست که   هیاونقدر شب هانیهرچند ن کنهی رو مشخص م زیهم همه چ DNA شی آزما
 ! ذارهینم  یباق یشک یجا

  دوخت،یچشم م  نیبه زم یبه حسام و گاه  یسخت در فکر فرو رفته بود و گاه  اوشیس
و حسام با صبر و حوصله سکوت کرده و منتظر نگاهش   دیکشی فنجان م یبا انگشت لبه
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لب به دندان   اوشیس  یااش کرده باشد. لحظهخبر شوکه  نیکه ا دادیبه او حق م  کرد،ی م
 : دیگرفت و بعد رو به حسام پرس

  یمیدوست قد هیبه  یادی اسم پدر شما رو بدونم؟ آخه شما شباهت ز  تونمی م  من -
 !  نیدار

 و جواب داد: د ینرم خند حسام

شباهت حتما   نی. ا میهمو بشناس دونمی م دی. بع ختهیاسم پدر من کمال، کمال فره -
 هاست فوت شده. ! پدر من سال هیاتفاق

 را باال انداخت. شیابرو  یرا جمع کرد و تا  اشخنده

دخترتون   دینیبب نیهست لی اصال ما  ه؟یچ هانیراجع به ن  متونیتصم  دیبگ شهیحاال م -
 شما؟  دنید امیمن با همسرم ب شهینه؟! م ای رو 

 سر جنباند و گفت:  درنگیزد و ب یبه زحمت لبخند اوشیس

منزل   دی اری ب فیفردا ناهار تشر  نی... همنینباشم؟ اوم... هم لی بله بله حتما... چرا ما -
 ما! 

آور بود! با لبخند جواب  خنده  یو کم  بیحسام عج یبرا  اوشی س اقی استقبال و اشت  نیا
 داد:

 ...داری جهت د یساعت کی م،یشی ناهار که مزاحم نم ینه... برا -

 و گفت:   دیکالمش را ُبر اوشیس

! من تعارف  ستین یساعت کاف کی و   میگفتن داشته باش یحرف برا   یبه گمونم که کل -
 ناهار منتظرتونم.  یبرا کنم،ینم

 ناچار قبول کرد و لب زد:  حسام
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تون  آدرس خونه و شماره تلفن م،یشیچشم. مزاحمتون م دیکنی باشه، حاال که اصرار م -
 . شمیممنون م دیرو اگر لطف کن

 *** 

را به  یگلسر قرمز کوچک  کرد،ی ساعت نگاه م حسام بود و مدام به دن یرس قراری ب هانین
  راهنیها رها کرده بود. پشانه  یرا آزادانه رو  یسرش زده و مابق  یجلو ی از موها یقسمت
  یهاآن تا زانوها بود را به تن داشت و صندل  ی قرمز رنگ که بلند  ز یر  یهابا گل  دیسف
کلنجار رفته و آخر سر هم  یشیبا لوازم آرا نه یآ یجلو  هااعت بود. س دهیپوش دیسف

 زده بود.   ملیرژ لب و ر یصورتش را با آب و صابون شست و تنها کم

آن،   دنیقفل نبود و با شن  یتو  دیچرخش کل یاز صدا   ندتریخوشا ش یبرا  ییصدا چیه
. حسام که وارد شد، از سر ذوق هر دو دستش را دور گردنش حلقه کرد  دیسمت درب دو 

 بلند گفت:  یو با صدا 

 !  یاومد  ری سال... م. چقدر د  -

و با    دیدخترک را بوس یشانی. حسام پدیاش را بوسگونه درنگیبه دنبال حرفش ب  و
 لب باز کرد:   یمیمال   یخنده

 دست ُپر اومدم!  یاومدم ول ری سالم عروسکم، د -

حسام   یخال  یها به عقب رفت، دست  یخودش را از آغوش او جدا کرد و چند قدم هانین
 انداخت و لب زد:   یرا نگاه

 ! ید ینخر یزیاما تو که چ -

 گفت:  آوردی م رونیکه کتش را از تن ب ین یداد و ح هانیرا دست ن فشیک حسام

 !  دیمنظورم خبر بود نه خر -

 : دیرا باال پراند و کنجکاو پرس شی ابروها هانین
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 ! ؟یچه خبر -

 زد و گفت:   یشخند ین حسام

 ! دمشیبالخره د م،یسلپور  اوشیس  یخبر از آقا -

 چشم درشت کرد و متعجب لب زد:  دخترک

 ! ؟یگ یم  ین... ه! جد -

 دارم باهات؟!   یمگه شوخ -

 : دیپرس زدهجان یه هانین

 بود؟!  یچه جور آدم  ؟یکجا رفت  ؟یکرد  داشیپ یخب؟ چه جور یجور چه -

  اری ب زیبر  شلمهیدبش و د ی، بذار برم دستامو بشورم. دو تا چا او... ه! مهلت بده دختر  -
 تا بهت بگم.  میبا هم بخور 

 .دیکش یهوف یبا کالفگ هانیتوالت رفت و ن سمت 

 آدمو...  ید یهو... ف! دق م -

گذاشت، به   ینیو داخل س ختیر  یدو فنجان چا یآشپزخانه رفت و هول هولک سمت 
را با   شی هاطور که دست گذاشت که حسام همان   یعسل یرا رو  ینیشت و سسالن برگ

 نشست. هانیجلو آمد و کنار ن کرد،ی خشک م یکوچک یحوله 

 ...گهیحاال بگو د  ،یچا نمیا -

 پا انداخت و گفت: یبه مبل زد، پا رو هیرا برداشت و تک فنجان

کرد، اومده بود   ییرا ی ذسهراب ازمون پ یکه اون روز خونه یامروز صبح همون دختر -
  دنی سهراب اصال چشم د گفتی اس و خواهرزن سهراب. ممطب! گفت اسمش الهه 

 نداده. یاطالعات چیبه شما ه نیرو نداره و واسه هم اوشیس
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 ادامه داد:   یو با مکث کوتاه  دینوش یاز چا  یکم

  اوشی بار اومده سراغ مادرش، اما سهراب گفته اون ُمرده، از س هی  اوشی س گفتی م -
  لیداره. اسم پاساژ رو گفت و منم عصر تعط یفروشکفش  یپاساژ مغازه  هیکه تو   دهیشن

 آدرس!  یکردم و رفتم پ

 زده لب زد:مات  هانین

 خب!  -

 شانه باال انداخت و گفت:  یبا آسودگ حسام

 ! دمشید گه،یکردم د داشیخب پ -

  شی لب فشرد و از بازو ظیکردنش را دارد، با غ  تیکه متوجه شد حسام قصد اذ  انهین
 گرفت.  شگونین

 یشد خب؟ چه شکل یچ شید یبعد که د نم،ی! د  درست بگو ببآزنمتی حسام به خدا م -
 به هم؟!  نی گفت یبود؟ چ یبود؟ چه جور

 گفت:   ینیجمع شد و با لبخند نمک یشانه خماند و صورتش از درد کم یسر رو   حسام

 ! یخوا ی بابا نم یگفتی م  روز ی تو که تا د -

 کنجکاوم ازش بدونم. شی دیخب االن که د -

 داد و لب باز کرد:  رونی را ب نفسش

هم  یوقت  ،یبهش دار یادی و نه بداخالق! شباهت ز  تیشخصینه معتاد بود، نه ب -
ناهار فردا هم دعوت   یباز ازم استقبال کرد و برا  یبا رو یلیگفتم؛ خماجرا رو بهش 

 ! میشد

 گفت: یاخفه غیاز تعجب کش آمد و با ج شی صدا هانین
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 نشد؟ قبول کرد؟!   ایحسام؟! منکر من و لع یگی ...! واقعا راست میچ -

 ذوق داشت!  کردمی حس م  یفردا حت یکنار اومد و برا  هیراحت با قض یلیآره، خ -

موج   شی که در صدا  یبه حسام بود و با حسرت  رهیکج و دهان باز خ ییبا ابروها  هانین
 گفت: زدی م

  هی ؟ یآدم حساب یبابا  هیواقعا من... من بابا دارم، اونم  یعنی  شه؟یم یعنیحسام    یوا  -
 مهربون؟    یبابا

 ! یارد  یچقدر حس خوب نی دنبالش ضرر نداره؟! حاال بب می گفتم بگرد   یدید -

لرزان، خود را در   یابه هم فشرده و چانه  ی هادخترک را چنگ زد و با لب  یگلو  بغض
 مرتعش لب زد:  ییآغوش حسام جا داد و با صدا 

 منم خانواده داشته باشم؟   شهی م یعنیخوشحالم!    یلیحسام خ  یوا  -

. کنار  کردی دخترک شده و عاشقانه نوازشش م  فی بر تن نح یحسام، حصار ی هادست 
 گوشش زمزمه کرد: 

کنار  یتون ی که م  یقشنگ یروزا  هان،یدر انتظارته ن یخوب ی... زم، چرا نشه؟ روزا یعز -
برات مثل   تی سخت زندگ ی ها که تمام سال  ی. انقدر خوشبخت بش یپدرت داشته باش

 خواب بشه، همون اندازه محو و کمرنگ!  کی

  یفیرا از خودش جدا کرد و با اخم ظر هانین ،یا مسئله  یادآوریکرد و با  مکث  یالحظه 
 گفت:

 رفت بگم! ادمی  یزیچ  هی  هان،ین یراست -

 : دیو پرس دیکش  شیهاگونه یدست رو  هانین

 ؟ یچ -

 بود؟  یچ یدونی پدرت م یجالب! اسم کفش فروش ینکته  هی -
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 بود؟!  ینه... چ -

 طاهر!  یکفش فروش -

 و لب کج کرد: کردی گنگ نگاهش م هانین

 خب... طاهر مگه چشه؟!  -

 !آی شیخنگ م یلیوقتا خ یبعض  هانیهوف ن -

 و معترض گفت:  دیابرو در هم کش هانین

 عه...! خنگم خودت. خب طا... -

 و مکث کرد... دیدر دهانش خشک حرف

 عه طاهر! مادربزرگم گفته بود طاهر!  -

 ؟ یشی خنگ م یدی ! حاال دکالیهان... عا بار -

 را بر هم زد: شی هادست  زدهجان یه هانین

  دیبابام با  یچ یبرا یبوده ول شونه یبوده؟ سهراب گفت پسر همسا یطاهر ک یعنی -
 رو بذاره رو مغازه؟!   هیاسم پسر همسا

 دستش را باال گرفت و گفت:  حسام

  یمیقد ی آشنا هی  هیمن شب گفت ی ترش مونده... باباتم بهم مصبرکن هنوز نکته جالب  -
 هستم!  

 : دیو آهسته پرس  کردی و گنگ نگاه م  جیگ هانین

 بابا؟   یگذشته  ای  یتو به طاهر ربط دار یعنی -

 گفت: یبا پوزخند حسام
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 باشه.   تونهیتشابه ساده م هیو   کنهیبه خودشم گفتم که اشتباه م  ؟ینه بابا چه ربط -

 اش زد: انه بود که حسام آهسته به ش ریذهنش آشفته و درگ هانین

گشنه   یاز االن فکرشو نکن. پاشو شام رو بکش که حساب م،یزنی حرف م میر یحاال فردا م -
 شدم.

بزند، از جا برخاست تا سمت آشپزخانه  یو حرف دیآیدر ب الیاز فکر و خ آنکهی ب هانین
 .  دیبه گوش رس نی پا یاز طبقه  ییبرود که سر و صداها

 لب زد:  هانیو رو به ن دیابرو در هم کش  حسام

 چه خبر شده؟!   -

شانه باال انداخت و هر دو کنجکاو و نگران سمت در رفتند. درب منزل   دخترک
 :زدی م  ادیبلند فر  یو با صدا  ستادهیمقابل مهراد ا  یباز بود و هست خانمفه یشر

 برو!  جان ینگو مهراد... فقط خفه شو و گمشو از ا  یچیه -

 : گفتی ملتمسانه م  مهراد

 ! ستیعکسا مال االن ن نیبدم، باورکن ا  حی بذار واست توض یهست -

را باالتر   شی به مادرش و مهتاج که تالش داشتند او را آرام کنند، صدا توجهی ب یهست
 برد. 

ازت  ، ی! تو باعث مرگ بابام بودیلعنت نمیبیدارم م  ؟ یبد حیتوض یخوای م  ویچ -
 متنفرم! 

 مداخله کرد. جلو آمد و   حسام

 چه خبره؟!   شدهیچ -
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اشکش   یکه صورتش از خشم سرخ بود و چشمه  یدر حال یسکوت شد و هست  یالحظه 
 لب باز کرد:  دیجوشی م

رو نداشتم، به کمدش،   شی شخص لی برم سمت وسا کهن یبعد از فوت بابا شهامت ا  -
 ...لشیامروز دلم تنگ شد و رفتم سراغ وسا  م؛یدست نزده بود گهید  زی چ چیو ه فشیک

 :د یآلود پرسبود و مکث کرد، حسام اخم  ده یامانش را بر  ه یگر

 شد؟ یخب... چ -

 را که در دست داشت سمت حسام گرفت و لب زد: یپاکت یهست

 بابا شده!  یعکسا باعث سکته نیا  دنیکردم، شک ندارم د دایبابا پ فی تو ک نارویا -

از مهراد با    ییهاها را برداشت. عکس اخل پاکت انداخت و عکس به د ینگاه حسام
و   ستادهی ا  ری لب به دندان گرفت و به مهراد نگاه کرد که سر به ز  هانی... نگریدختران د

 داد گفت:  رونیکه ب یبود. حسام همراه با نفس یتند و عصب شی هانفس

 داخل، من با مهراد حرف دارم!  دیشما بر  -

 و جواب داد:  ستادهی اما لجوجانه ا  ،یهست

 .نمشیبی بره، دادگاه م دی! فقط با ستین یحی صحبت و توض چیه  ینه حسام، جا  -

 چشم درشت کرد و تشر زد:  حسام

 برو داخل من باهاش حرف دارم.  گمی م ؟ی هست یکنی چرا لج م -

 لب باز کرد:   انهیلجو دخترش را در دست فشرد و د  یبازو  فهیشر

 !  گهید  رهی مادر، حرف بزنن م میبر  ایب -

و مهتاج   فه یبه مهراد انداخت و رو گرداند، وارد خانه شد و شر یزیانگنگاه نفرت  یهست
با لب   هانی رفتند و ن اطی هم به دنبالش رفتند. با بسته شدن در، مهراد و حسام سمت ح
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که حسام از  یآشوب بود و به خاطر موضوعات ها باال رفت. دلشاز پله زانی آو یاو لوچه 
به  یها ربطنبود که عکس  هانین یبرا  یشک چیه  یداشت. جا استرسبود،  خبریها بآن 

هر لحظه   د،یکشی سرک م اطیو به ح رفتی اتاق م یآرش و ندا دارد! مدام سمت پنجره 
که مبادا حسام، ماجراها را از زبان مهراد بشنود و   شدی م یو دلش خال دیلرز ی پشتش م

  یهست  دیترسی م  نکهیجز ا  نداشت یکارپنهان  نی ا  یبرا یحیتوض  چیشود! ه یعصبان
 کند!  دایدوباره به قلب حسام راه پ

آشفته  یهنوز در هم بود و با ذهن ش یهاگذشت و حسام به خانه برگشت، اخم  یساعت
 ی حرف  کدامچ یخانه حاکم بود و ه یدر فضا ینیکاناپه نشست. سکوت سنگ یرو
 پا و آن پا کرد و آهسته لب زد:  نیا یکم  هانی. نزدندینم

 شام رو بکشم حسام؟!   -

رفته   شیها نگران و هراسان او، اخم  یچهره   دنیبه دخترک انداخت و با د  ینگاه حسام
 نشست. ش یهالب  ی رو  یرفته از هم باز شد و  لبخند محو 

 ! ده؟یرنگت پر  یجورن ی تو چرا ا -

است؛   خبریخاطرش آسوده شد، هنوز از ماجرا ب لبخند مهربان حسام   دنیکه با د  هانین
 زد و گفت:  یلبخند  مچهین

 !شهی وحشتناک م اتافهی ق یشیکه م یعصبان دم،ی از تو ترس -

 سر لب باز کرد:   یشد و با اشاره  ترق یحسام عم لبخند

 ، برو شام رو بکش!  برو دخترجون  -

شام را    زیکه م ینیداد و سمت آشپزخانه رفت، ح نیری ش یجوابش را با تبسم هانین
حسام    یماجرا را برا  یتا خودش قبل از هرکس رفتی با دلش کلنجار م کردی آماده م

 کند. فی تعر
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و مقابلش    دیحسام کش یرا برا  سیداخل د  یاز ماکارون  یکم هانیشام آماده بود و ن زیم
 : دیپرس کردی خودش پر م یرا برا  یطور که بشقاب بعد گذاشت، همان 

 به هم؟  نی گفت یبا مهراد چ -

 . کردیمکث کرد و دخترک منتظر و کنجکاو نگاهش م  یکم حسام

. شهیم یوط به قبل از ازدواجش با هست بود، اون عکسا مرب  شیعکسا مال چند وقت پ -
 نداشت، اما... یک یو نزد یجد یلیخ  یمهراد خبر داشتم، رابطه  یمن از کارا 

 کنج لبش نشست و ادامه داد: یکج لبخند

  یهست ادی ز  یعالقه  یبا دخترا بود!   وقت یاما در کل اهل خوش و بش و خوشگذرون -
رو خط    ینزدم، البته مهرادم قول داده بود دور دختر و دخترباز  یحرف دمیبه مهراد رو د

 بکشه.

 را جمع کرد و مردد گفت:  شیها لب  هانین

 ! ؟ی ناراحت یبوده از چ یمال قبل از ازدواج با هست یدون یخب... اگه م -

 و لب باز کرد:  دادی م یباز  ی رنگ ماکارونبلند و خوش  یهارشته  یچنگال را رو  حسام

داشته، اما با   یاون عکسا رو داده به دادفر؟ مطمئنا خصومت یل شده که کبرام سؤا  -
 مهراد؟!  ای دادفر 

خورد و با    شی از غذا یداشت اضطرابش را کنترل کند، کم یو سع دیتپی تند م هانین قلب
 : دیاش پرسقورت دادن لقمه 

 مهراد؟   ایداره واست حسام؟ دشمن دادفر باشه   یچه فرق -

 مشوش جواب داد:   یو با فکر خوردیک اندک غذا مو اند  لیمی ب حسام

  دیهم هست! من با یو هست  خانومفه یدشمن دادفر، دشمن شر هان؛یفرق داره ن -
 . فتهیبراشون ب یاتفاق  خوامیو جمع کنم، نمحواسم 
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 از مهراد جدا بشه؟   یممکنه هست یعنیاو... م! حاال   -

 و حسام شانه باال انداخت.  دیرا با شک پرس نیا  هانین

 ! دیشا دونم،ینم -

حالت از چشم   نی بود و هرچقدر تالش کرد ا دایدخترک هو  یو استرس در چهره   ینگران
 حسام دور نماند. 

 ؟ یختی! تو چرا بهم ر؟ی هست یتو نگران چ  هانین -

 تند سر تکان داد و انکار کرد.   دخترک

 فقط ذهنم... ستم،ینه... نه من نگران ن -

 را قطع کرد:  هانیحرف ن یو با لحن تند  دیابرو در هم کش  امحس 

که مهر   یستی جدا بشه. هنوز ازم مطمئن ن ی مبادا هست کهن ی! نگران ایچرا نگران -
 کردم نه؟!   رونی رو از دلم ب یهست

 گفت:  ی با دستپاچگ هانین

 من باورت دارم!   ه؟یچه حرف ن ینه حسام... ا -

 جواب داد: منده یگال  یقانع نشده و با لحن حسام

.  دمی... البته بهت حق می! تو نگران دهی نشون نم نویرفتارت ا گه،ینم  نویاما نگاهت ا -
 منم بودم...  دیشا

 و از جا برخاست.   دیبرکش  نیسنگ یادامه داد، نفس  گر یو د  دیرا بلع حرفش

 خوشمزه بود. یلیممنون، خ -

 که...!  ینخورد  یزیچ -

 و دستش را در هوا تکان داد:  رفتی سمت اتاقش م  حسام
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 .ریندارم، شب بخ لی م -

که از   یقتیبود. گفتن حق دهی دو  شی هاو اشک به چشم  فشردی دخترک را م یگلو  بغض
 . دیدی حسام پنهان کرده بود حاال دشوارتر شده و او خودش را ناچار و مستأصل م

  خچالیرا داخل   ماندهی باق ی جمع کرد و غذاها  ز یم  یغذا را از رو  یخورده م ین یهاظرف 
ها را که شست به اتاق برگشت. حسام طبق عادت هر شب، طاق باز گذاشت؛ ظرف 

 گذاشته بود.  شی هاچشم یو دستش را خم کرده و رو  ده یخواب

مجعد حسام برد و   یتخت نشست، دست مرتعشش را سمت موها  یرفت و لبه  جلو
 و لب باز کرد:   دیکش شی موها  ینوازشگونه ال به ال 

خودم   یآ نه! از شور بخت دور سرت بگردم، اگه نگران شدم نه که به تو مطمئن نباشم -
رو به اون رو   نیاز ا  میزندگ هوی ،یمن بعد از اون همه بدبخت شهی . باورم نمترسمی م

بشه که  یچ  هی  ترسمی م شهی بره. هم شی خوب و خوش پ یجورنیهم   یبشه و همه چ
تو رو   یول  رهیکه تو رو از دست بدم. کاش خدا جونمو ازم بگ ره،یرو ازم بگ یخوشبخت نیا

 نه!

  یرو یح یبه دخترک انداخت، لبخند مل یها برداشت و نگاهچشم ی دست از رو  حسام
 .  دیها نشاند و دست دراز کرد سمت دلبرش و او را سمت خودش کشلب 

او   یو خود را در آغوش حسام جا داد، دست زمخت و مردانه   دیکنارش غلت هانین
 کنار گوشش زمزمه کرد:  دادوی را نوازش م شی موها

!  یخودت کرد  یوونه ی و منو چقدر د یکه با دلم چکار کرد  یجان دلم، خودت خبر ندار -
. نه نگران باش و نه کنهی هات، مثل آغوشت آرومم نمتو، مثل خنده  یمثل چشما  یچیه

 ما رو از هم جدا کنه.  تونهیبترس، فقط مرگ م 

کرد و او دخترک را   سیرا خ  اشنه یبود، س دهیغلت هانیچشم ن یکه از گوشه یاشک قطره 
 در بغلش فشرد.   شتریب
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 شی هالب   یرو  یقیگاهش کند، لبخند عماش برد و وادارش کرد تا نچانه  ری ز  دست
 نشاند...  شیهالوپ    یرو یانشست و بوسه 

 *** 

  زی ر یها خنده  یها حس قلقلک داشت و سرش را تکان داد. با صدا و گونه   ینیب یرو 
  یرو ی فیکردن دارد؛ اخم ظر  ت یگل کرده و قصد اذ  طنتشیمتوجه شد که ش هان،ین
 نشاند و تشر زد:  یشانیپ

 نکن دختر بذار بخوابم!  -

 !آنمیبابامو بب میتنبل خان! امروز قراره بر  گهیعه... پاشو د -

پلکش   ریز  هانین فی انگشت ظر  بارن ی از هم باز نکرد و تنها صورتش را عقب برد، ا پلک
 .دیکش نی نشست و آن را پا

 ! یچه وحشتناک شد یاو  -

و از   کردی مقاومت م ش یهاباز کردن پلک  یبرا یند محو را رها کرد و حسام با لبخ پلکش
حسام گذاشت و   یکمان ابرو   یانگشتش را رو  هانیخوشش آمده بود. ن هانین یباز  نیا

  کردی ها را کج و ماوج مو آن  زد ی م شی هالب   یبا سرانگشت رو د،یرا به باال کش شیابرو 
 شد، تحمل نکرد و پلک باز کرد:  دهی. گوشش که کشدیخندی و م

 نکن، بذار بخوا... تی اذ هانین -

 و لب زد:   دیمقابلش، حرف در دهانش ماس  یگوش دنید با

 ! ؟یر یگی م لمیف یدار -

 تخت برخاست. یدخترک بلند شد و از لبه  یقهقهه

 گرفتم.  لمیب... له! از تمام شکلکات ف -

 گفت: یابا تک خنده  حسام
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بذار بخوابم   میریخودت هم برو دنبال کارت... مطب که نم نم،ی! قطعش کن ببوونهید -
 حداقل!  

 گذاشت و لب کج کرد:  یپاتخت ی را رو  یگوش هانین

از استرس اصال خوب   شبی!من دازدههی م سر رفته... ساعت حوصله گهی پاشو د -
 . دمینخواب

 ! یدار  لی فقط سب یخودت گه،ید شینیبی م یر ی م ؟ یچه استرس -

 با حرص گفت:  هانیو ن  دیخند یحرفش نخود  یپ در

 !فهیمامان شر   شیپ رمیکوفت، خودتو مسخره کن، اصال من م  -

 .امینه... برو صبحونه آماده کن االن م -

 چه عجب! خوابالو...  -

تخت نشست.   یبه تنش داد و لبه  یرفت، حسام کش و قوس رونیاز اتاق ب  غرولندکنان
لبخند   لم،یف دنیاش را باز کرد، با د برداشت و صفحه  یاتختپ یرا از رو  هانین یگوش
 گذاشت و از جا بلند شد.  یپاتخت یرا رو  یزد و باز گوش یمی مال

و صبحانه   ختیری را داخل فنجان م یطور که چا همان  هانیرفت، ن رونیاتاق که ب از 
 گفت:  کردی آماده م

اگه زن داشته باشه و زنش از من   گمی م م؟یبپوشم امروز؟ سر راه گل بخر یحسام چ -
 نه؟ خواهر برادر ندارم؟ اصال زن داشت؟  ای نگفت بچه داره  یراست ؟ی چ ادیخوشش ن

 دستش را در هوا تکان داد: یو حسام با کالفگ  دیپرسی را م هانی و پرشور ا  وقفهیب

 !  جانیشور و ه نینه به ا ،یخوای بابا نم یتگفی م کهن یاو... ه چه خبرته؟! نه به ا -

کنار صورتش را پشت گوش زد و   ختهیر ی موها  هانیتوالت شد و در را بست، ن وارد 
 داد: رونی نفسش را ب



 انده خواهر خو 

363 
 

 ! دهیجا منو دق ماون  میهو... ف، تا بر  -

 د،یلباس، سمت اتاقش رفت. مانتو و شلوار را که پوش  دنیپوش یرا آماده کرد و برا زیم
  ی هاداشت با نگاه به چشم یشد. سع قیخودش دق یو به چهره  ستادیا  نهیل آ مقاب
  یمردانه را تصور کند. برا   یا نه چندان کوچکش، چهره  یها و لب   یقلم ینیب ،یاقهوه 
اش بداند که چرا همه جز حسام از او  تا از گذشته   ودپدرش ذوق داشت و مشتاق ب دنید

 کردند؟!   ییبدگو 

دخترک مدام مرطوب بود از   ی ها و کف دست  گذشتی و پر استرس م  یبه کند هاساعت 
 ! جانی شدت آن همه اضطراب و ه

. رفتی قلبش باالتر م یها تپش شدند،ی م ترک ی مالقات نزد  یچقدر به ساعت و لحظه هر
و   دی رنگارنگ را بو یها آالله قیعم یبودند، با نفس ستاده یرتمان ا پشت درب آپا  یوقت

 داد.  رونی نفسش را پر صدا ب

قد    یو چشم دوخته بود به مقابلش. مرد  ختیر  یباز شدن در، قلبش هر کیت  یصدا با
 ،یبدون پلک برهم زدن هانیرو در چارچوب در ظاهر شد و نو خنده  مای بلند، خوش س

 توان حرف زدن نداشت.  کدامچ یبود و ه رهی به هم خ شانیها. نگاه کردی نگاهش م

زبانش را که مثل چوب   هانیبه زحمت لب از لب برداشت و آهسته سالم کرد، ن اوشیس
 دهان چرخاند و لب زد:  انیم  یبود را به سخت دهیخشک

 س... سال... م!  -

 ا سمتش گرفت.ها ردخترک به خودش آمد و دستپاچه گل  اوش،یس  قیلبخند عم با

 بفرما... -

 گفت:   نی شرمگ یاو با خنده   دی، حسام لب گز گفت  هانیو جاهالنه که ن یالت ی بفرما با

 قابل شما رو نداره، خدمت شما!  -
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اش نشسته بود، سبد را گرفت و لب باز چهره  یکه رو  یبا همان لبخند مهربان اوشیس
 کرد: 

 .نی داخل، خوش اومد دی ممنون، بفرما یلیخ -

اطراف را   یو بعد حسام وارد شدند. دخترک با کنجکاو  هان یدر کنار رفت و ابتدا ن یجلو از 
  یبا دو فرش دوزاده متر یبود. سالن نیساده و دلنش  اریخانه بس ونیدکوراس  کرد،ی نگاه م
سالن و کنار   یدر انتها  یی. راهرویاسورمه  دی سف یرنگ و مبلمان راحت یاسورمه 

  یکه بو دی با دکور سف یاو آشپزخانه  گرفتی ها را در بر مخواب  اتاق آشپزخانه که احتماال 
 آن، خانه را پر کرده بود.  یخوش غذا 

  اوشیو س  کاناپه نشستند یهر دو رو  اوش،یس   یهایی آمدگو ها و خوش تعارف یپ در
پدر و   یاپن گذاشت و مقابلشان نشست.  حسام که استرس و سر در گم  یها را رو گل

 لب باز کرد:  یتصنع  یداد خودش سر صحبت را باز کند و با لبخند ح یترج د،ی دختر را د

سؤال تو ذهنش جمع شده،   یکردم، کل دایشما رو پ دهیتا حاال که فهم روز ی د هانین -
که چرا شما با خانوادتون   نه یسؤال هم ا نی شما بدونه! مهمتراز  شتریب خوادی دلش م
 ! د؟یکنینم یزندگ

 انداخت، لب زد: ریاز لبانش محو شد و سر به ز  اوشی س لبخند

 بهتون. گمی و البته سخته! م یطوالن   حشیتوض -

 :دی بالفاصله پرس هانین

 !  ؟یزن ندار ؟یکنی م یشما تنها زندگ دیببخش -

 وار گفت: لب مالمت   ری لب به دندان گرفت و ز   حسام

 ... ن!هاین -

 گفت: یااش گرفت و با تک خنده اما از لحن دخترک خنده   اوش،یس
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 خدمتتون!  ادیچرا دخترم، ازدواج کردم. االن خانومم م -

 ینشست، با نگاه شیهالب   یرو یقیرا لرزاند و لبخند عم هانیدخترم، دل ن  یکلمه
 : پرشور به پدرش گفت

 نقدری ا  کردم ی فکر نم یلیخداوک  یول ،یبود  کتریبهم گفته بود که شما ازش کوچ ایلع -
 !  یجوون باش

 جواب داد:  یبا لبخند نرم اوشیس

 ا؟ یلع  یگیبهش م -

 و زمزمه کرد:  دیها خشکلب  ی لبخندش رو هانین

 بهم ظلم کرد.  یلیواسش! خ ادهیهم ز  ایلع -

. دیو حسام سمت صدا چرخ  هانیشان را جلب کرد، نگاه نتوجه یزن  یلحظه صدا  همان
رنگ بود   ی آب اشی بادام ی هابرجسته، چشم  ی هاو گونه  دهیکش ینقش، با صورت زیر یزن

 داشت. ید یو پوست سف

و خواست سالم کند که  کردی به زن نگاه م یق یاز جا برخاست و با لبخند عم هانین 
بست   خی در دهان  مهیاست! سالمش نصفه و ن حسام یمتوجه شد تمام حواس زن، پ

 و به حسام نگاه کرد.

  شد،ی م شتر یب ش یابروها  نیبود و هرلحظه گره ب رهیدر هم به زن خ ییبا ابروها حسام
  نی متعجب از ا هانیو کشدار شده بود. ن قیعم  شی هااز جا بلند شد و نفس  یبه نرم

و به وضوح    گرداندیحسام و زن م نیخود را ب  ی حالت حسام، نگاه گنگ و ُپرسا  ریتغ
 ین ین َپرد،ی م  شتریبه لحظه رنگشان ب حظهبه هم، ل رهیکه هر دو خ دیدی م

را تکان   شیهالب   ی. حسام به سختشودی کند م شانیها و نفس  لرزدیم  شانیها چشم
 داد:

 !  یط... طو... طوب -
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 و لب زد:  دیگونه چک یچشم زن رو  یاز گوشه  یاشک  قطره

 پسرم!  -

 : دیپرس یجیو با گ  کردی مات و مبهوت نگاهشان م هانین

 !  د؟یشناسی همو م  جا؟ن ی چه خبره ا -

 دیکل ییهادوخت و با دندان  اوشیآلودش را به سنگاه غضب  هان،یبه ن توجهی ب حسام
 : دیغر زدیکه نفرت در آن موج م ییشده و صدا

و    یدیزن  مردم دون پاش یکه برا  یو قرمساق  زیچ همهیاون ب  یپس تو بود -
 ! آره؟ ؟ید یکش شی رو به آت مونیزندگ

  یرا چنگ زد که طوب اوشیس   یقه یو با هر دو دست،  شدی رفته رفته بلندتر م شیصدا 
 جلو آمد و دست حسام را گرفت. 

 .میم حرف بزنبا ه دیپسرم، با یکنی اشتباه م یحسام؟ دار  یگیم یچ -

  ادیفاصله گرفت، فر   شانیاز هردو  یرا پس زد و قدم یطوب یها با خشونت دست  حسام
 :دیکش

 . ستمیمثل تو ن   یمن پسر زن کثافت ،کهیبه من دست نزن زن -

 بود که باال رفت و تشر زد:  اوشی س ی صدا بارن یا

 قضاوت نکن!  خودیپس ب یخبر ندار یچیدرست حرف بزن پسر، تو از ه -

  دهیرنگ از رخش پر د،یتپی و قلبش به شدت م کردی و سرگردان نگاهشان م  ریمتح هانین
 ها بود.آن  یبه مشاجره  رهیخ باز مه یبود و با دهان ن

که   فهیو ازتون متنفر شدم. ح  دمیعمرم رو زجر کش یخبر ندارم؟ لحظه به لحظه  یاز چ -
تون رو  نعش جفت  جان یه وگرنه همدستام به خون شما دو تا کثافت آلوده بش

 !  نداختمیم
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سمت در رفت؛    ،یو طوب  اوشی س یها و بدون توجه به التماس  ت یخشم و عصبان با
 .دی شتابزده و هراسان به دنبالش دو  هانین

 ... سایحسام... حسام وا  -

بلند و محکم از  یهانکرد و با قدم  یو طوب هانین یدر پ یپ ی هابه صدا زدن  ییاعتنا 
 گفت: هانیکه ن دیراه پله رس یمهیخانه خارج شد. ن

 صبرکن حسام، بذار منم... -

  هانیشرر بار رو به ن ییها برافروخته و گرفته به عقب برگشت و با چشم یابا چهره  حسام
 زد: بینه

عذابم  کنه،ی چشما آرومم نم ن ی ا  گهیچون د نمتیبب خوامی نم گهی... دهانین ایدنبالم ن -
 بود!   امیپناه دادم که باعث تمام بدبخت یمدت به دختر کس نی ! ادهیم

و زمان   نیشد... زم هوایآن سبک و ب کیکه سوزنش زده باشند، به  یمثل توپ  دخترک
  ای  دیدی کابوس م دیبود. شا  دهی کند شده و دهانش خشک شیها و نفس کردی را حس نم

اشتباه نکرده، حسام   دیَبَرش داشته بود، اما نه... حسام که دور و دورتر شد فهم االتیخ
 او را تنها گذاشت! 

در  شی ها هیها و گر التماس   یو صدا  رودی دنبال حسام م کنانیکه زار دیدی را م یطوب
  یداشت. با رفتن حسام، طوب یدر آرام کردن طوب یکه سع اوشیبود و س دهیچیفضا پ

که ناباور و   هانیها را باال آمد و رو به نپله  اوشیس  کرد،ی ته و هق هق مپله نشس  یرو
 بود، گفت: ستادهی پله اراه  انی مستاصل م

 دخترم... -

از شدت بغض درد    شیدخترک، حرف را در دهانش منجمد کرد، گلو  زیانگتند و نفرت  نگاه
  د،یها غلتگونه  یسد نگاهش را شکست و رو  اشک  د،یجنبی و زبان در دهانش نم کردی م

 سرزنشگرانه لب باز کرد: 
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که بود و نبودت برام دردسره! که هجده سال   یلعنت ی هست یتو ک ؟ی هست یتو ک -
 ! میبه خوشبخت یسرم و حاال با اومدنت گند زد  ینبودنت چماق شد و خورد تو

 حداقل تو گوش کن دخترم!  کنه،ی حسام داره اشتباه م -

 زد: ادیرفت و فر  نی را پا  ماندهی باق یسست و لرزان، چند پله ییبا پاها  هانین

 ... ایازتون متنفرم... متنفرم لعنت -

  یاز اهال یچند نفر  خت،یری صورت اشک م یرفت و به پهنا  رونیساختمان ب از 
سر و صداها جمع شده بودند، اما دخترک انگار   دنیبا شن هاهی ساختمان و همسا 

حسام را گرفت و بالفاصله صدا   ینداشت. شماره  یتیاهم شی و برا د یدی را نم کسچیه
 ... «باشدی م وش :» دستگاه مشترک مورد نظر خام دیچیدر گوشش پ

حامد در   ی بعد صدا  یاحامد را گرفت. لحظه   یشماره یدیشد و با ناام شتر یهقش ب هق
 : دیچیگوشش پ

 خانوم... یالو سالم آبج -

 دار بود گفت: مرتعش و خش  ه،ی که از شدت بغض و گر ییبا صدا  هانین

 الو... حام... د، کمکم کن!  -

 : دینگران و آشفته پرس حامد

 شده؟  یچ ،ییکجا ؟یکنی م  هیگر هانین -

 حامد، حسام تنهام گذاشت. حسام رفت... -

 تر از قبل لب باز کرد: و گنگ، آشفته  جیگ حامد

 هان؟ ین یگی م یکجا رفت؟ چ ؟یچ یعنی -
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کرد و  نفس   یمکث آمد،ی باال م یبود و نفسش به سخت دهیامانش را بر  هیکه گر هانین
 و لب زد:  دیکش شیها گونه یگرفت؛ دست رو 

با هم   خوادینم گهیدوسم نداره، د گهیحسام گفت د  یبدم، ول حیتوض تونمی االن نم -
 ... رفت! میباش

 گفت:  یبا کالفگ حامد

 دنبالت.  امیاالن؟ بگو ب  ییکجا  -

سمت کدام کوچه و    کنانه یکه گر دانستیبه اطراف انداخت، خودش هم نم ینگاه هانین
 حامد خواند.   ینامش را برا ابان،یکنار خ یتابلو  دنی رفته؟! با د ابانیخ

 .ییپل هوا  کی.( نزد )..ابونیتو خ -

 .امیجا بمون االن مباشه، باشه همون  -

  یاتوبوس رفت. رو   ستگاهی ا  یهامکت یسست سمت ن ییها را قطع کرد و با قدم  تماس
سخت راه    یاو توده  شدی انداخته بود، قلبش فشرده م  رینشسته و سر به ز  مکتین

 :دیرا شن یدلسوزانه و مهربان زن ینفسش را بند آورده بود. صدا 

 شده؟  یچ اد؟ی ازم بر م یدخترم کمک -

به   ینگاهمین د،یکشی م  شیها گونه یکه با دست رو  ینیداد و ح رونینفسش را ب هانین
 تکان داد:  نیانداخت و سرش را به طرف  انسالیزن م

 نشده!  یزینه، دمت گرم... چ -

 شانه کج کرد و لب زد:  یسر رو  زیآمترحم  یبا نگاه زن

 شاهلل که مشکلت حل بشه. باشه، ان  -

زانو   یها را روآرنج  هانیمتوقف شد و زن سمت اتوبوس رفت. ن ستگاه یا  یجلو  اتوبوس
و حسام در ذهنش   یطوب  اوش،ی س یها پوشاند. چهره گذاشت و صورتش را با دست 
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امسال، کنار پدرش سال را    یسال نو   کردی بود که فکر م الیچه خوش خ شد،ی مرور م
و   شوندی اش هم آب مزده خ ی   یهازمستان، درد و رنج  انیکه با پا کند؛ی م  لی تحو
 به وجود حسام و پدرش!   شودی گرم م  اشیزندگ

 ...زمی عز  ای. بمیدر خدمت باش اد؟ی از دستم بر م یکار ،یخانوم -

رنگ مقابلش متوقف شده و   یا نقره  یباال گرفت، پژو  سرش را یجوان ی ناآشنا یصدا با
 :گفتی م  یآورده و با لودگ رونی که کنار راننده بود، سرش را ب یجوان

 نداره خانوم خوشگله...  هی. گرمیدر خدمت ایب ی. پول ندار میبر نیبش ا ینکن، ب یبیغر -

نبودن حسام، باز همان   یاهم قفل شد، فقط با لحظه یرو  شی هاو لب   دیلرز  اشچانه
  کی به او نزد دادی به خودش اجازه م یشد که هر کس ابانیو سرگردان کنار خ  پناهیدختر ب

مانده بود و فکرش به    رهیدهد. نگاهش به جوان مزاحم خ لشیتحو اتی شود و چرند
 م گسست. افکارش از ه یشد و رشته   باز  نیخودش بود که در ماش یچارگیب

 ...یعوض یمگه خودت خانواده  ندار -

و با مشت و لگد به جان هم افتاده   دهیکش رونی ب نیبود که پسر مزاحم را از ماش حامد
  هانیشده بودند. ن ریشده و هر دو با حامد درگ اده یزود پسر راننده هم پ یلیبودند، خ
 :دز یم ادی داشت به حامد کمک کند و فر یزده جلو رفت و سعشتاب 

 کمک کنه! حا... مد... یکیکمک...  -

مداخله کرده و به دعوا خاتمه    گریها و چند رهگذر د نگه داشتند و راننده  ن یدو ماش یکی 
 دادند.

 *** 

 چیخوفناک فرو رفته بود، ه  یجا را فرا گرفته و قبرستان در سکوتشب همه  یکیتار
 باد و بر هم خوردن شاخ و برگ درختان.  یجز هوهو دیرسیبه گوش نم  ییصدا 
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به   رهیدر هم فرو رفته خ ییکنار سنگ سرد مزار پدرش زانو بغل کرده و با ابروها حسام
 .دیتابیآن م  یقبر رو یاز فانوس باال یفیسنگ بود که تنها نور ضع

و با پدرش درد   ختهیو دلشکسته اشک ر  مندهیگال  یکنار سنگ قبر، چون کودک هاساعت 
در تنش نمانده بود و تمام بدنش کرخت شده بود، با رخوت از جا   یکرده بود. جان دل

رفت،  نشیشانه انداخته و سالنه سالنه سمت ماش کی   یبرخاست. کتش را رو
 شده بود.  نی سنگ ش یهاو پلک  سوخت ی م ادی ز  یها ختن یاز فرط اشک ر   شیها چشم

لک بر هم گذاشت. دلش  داد و پ هیتک یکه نشست، سرش را به صندل نیماش داخل
روح و جانش را   یچکیها چون پکه سال  یحال نفرت  نیبود و در ع هانیو نگران ن تابیب

که به خون پدرش تشنه   ردی را بگ یتا سراغ دختر شدی م  نیدر بر گرفته بود، مانع از ا 
 است.

حامد نشان   یدر پ یپ یهاو روشن کرد، تماس  دیکش رونیب بشیرا از داخل ج  یگوش
حامد را گرفت،   یو شماره  دی صفحه لغز  یکه از موضوع با خبر شده! انگشتش رو  دادی م

 :دیچیحامد در گوشش پ یمعترض و عصب   یکه تماس برقرار شد و صدا دی نکش یطول

 تو؟  ییمعلوم هست کجاالو... حسا... م!  -

دارش به زحمت  گرفته و خش   یصدا   د،یکش اشده یخشک ی هالب   یفشرد و زبان رو پلک
 از گلو خارج شد: 

 ؟ ی خبر دار هانیاز ن -

ساعت ده    ؟یری م یذاریم   ابونیزنت رو کنار خ رتیغی ! بیخبر دار هانیزهرمار از ن -
 ! ؟ی ریاومده سراغشو بگ  ادتیشب 

 : دیمرتعش پرس  ییبغضش را فرو برد و با صدا حسام

 حالش خوبه؟  -

 لب به طعنه گشود: ظی با غ حامد
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ُرمه و با آرامبخش   ری ... اونقدر حالش خوبه که نگو و نپرس! فقط ز هیآره عال - س 
 خوابوندمش!  

 حرفش، تشر زد:  یدر پ و

رو مجازات  هانین یبه پدرش داره؟! چرا دار  یچه ربط هانیچه مرگته تو حسام؟ ن -
 ؟یکنی م

  هانیسخته بخوام با ن یلیخته... خ! سیمن نبود   یتو جا  ،یدرکم کن یتونی حامد تو نم -
  میآدم زندگ نیترمنفور  ادینگاه کنم که هرلحظه منو   یکس یادامه بدم. بخوام تو چشا 

 !  ندازهیم

 را کش آورد: شیو ناباور صدا  ر یمتح حامد

 !  ؟یبهم بزن هانیبا ن ی خوای واقعا م یعنیحرفا حسام؟    نیا  یچ یعنی -

 تکان داد و لب باز کرد:  نیسرش را به طرف  یبا کالفگ حسام

بگم!   تونمی نم یچیسرگردونم، فعال ه یلیخ جم،یگ یلیحامد... خ دونمینم دونم،ینم -
 کجاست؟  هانیاالن ن

 ما! مادرم کنارشه. ی خونه -

 سکوت حاکم شد و حامد ادامه داد:  یالحظه 

قبول، اما    یو تنها باش دیشمدت از هم دور با هی  ،یبا خودت خلوت کن یخوا ی حسام م -
و من و مادرم مثل   مونهیمن م  ی. تا اون روز خونهیطفل نی دنبال ا  ایبعدش ب
 یلیدوستت داره، خ یلیخ  هانیحسام! ن ایب یول  م،یکنی م یهامون ازش نگهدارچشم
 . یولش کن یجورن ی ا  هینامرد

 دادن نفسش لب زد:  رونیو با ب  دیکش شیها چشم  یرو  یدست حسام

 ! فعال خداحافظ. یچ ی، هبگم حامد  تونمی نم یچیاالن ه -
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  یراه ن،ی کنارش انداخت، با روشن کردن ماش یصندل   یرا رو یرا قطع کرد و گوش تماس
و   دیکوبیرا مثل پتک بر سرش م  هان ینبودن ن ن،یماش یخانه شد. سکوت حاکم بر فضا 

  هانی ن یناباور و درمانده   ی. چهره کردی را با بند بند وجودش حس م اشی خال یجا
آن لحظات فشرده   یادآوری و قلبش از  شدی مدور ن شی هااز مقابل چشم  یالحظه 

 . شدی م

نگران  آمد و دل  رونیاز خانه ب یپله، هستبه محض ورودش به راه  دیخانه که رس به
 : دیپرس

 کجاست؟!  هانین ؟یاومد  ر ی د نقدیتو؟ چرا ا  یحسا... م، کجا بود -

اش  گونه  یرو یچنگ زد و لب فشرد، قطره اشک ش ی بغض به گلو هان،یاسم ن دنیشن با
 لب زد: ریبا تح یو هست دیغلت

 شده؟  شی زیچ هان یحسام؟ ن یکنیم   هیگر  شده؟یچ -

 جواب داد: شدی م دهیشن  یکه به سخت ییتکان داد و با صدا سر

 ! ستیحالم اصال خوب ن  ،یباال هست ایب -

را به حسام دوخت و دنبالش قدم برداشت. وارد خانه که  رشی نگاه مبهم و متح یهست
را به ُرخش  هانیو نبود ن کردندی م یکجبه حسام دهن  ییخانه گو ی وارهایشدند، د

  دهیچیغذا در خانه پ یبو  گذارد،ی قدم به خانه م  یوقت  خواستی. دلش م دندیکشی م
  ی هاو دست  دیا یبا آغوش باز به استقبالش ب ق،مثل هرشب پرشور و مشتا هانیباشد و ن

کند؛   رونیرا از تنش ب  یخستگ یدر پ یپ ی هارا دور گردنش حلقه کند و با بوسه  فش یظر
کابوس وحشتناک از خاطرش پر بکشد و    کیچشم باز کند و تمام اتفاقات امروز مثل  

مقابلش    یاز هر وقت  شتریب ت ی که حاال واقع فیرو براه است، اما... اما ح  زیهمه چ ندیبب
 ! ستیخانه ن نیدر ا  گری قد علم کرده و دلبرش د

مبل نشست، صورتش را با    یسوت و کورش برداشت و رو  یخانه واری از در و د  نگاه
 : دیپرس طاقتی ب یها پوشاند و هستدست 
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 ؟یزنی شده حسام؟ چرا حرف نم یچ -

 گرفته جواب داد: یی اال گرفت و با صداداد، سرش را ب رونیب  نیسنگ ینفس 

هم   هانیبود و ن یآدم حساب د یکنم، گفتم شا دا یشدم تا پدرش رو پ ری گیچندوقت پ -
 کردم، اما... دایباالخره هم پدرش رو پ د، یخوب رو چش یطعم داشتن خانواده 

 : دیکنجکاوتر از قبل پرس ی کرد و هست سکوت 

 بود؟!  ی آدم بد  ؟ی اما چ -

 سر جنباند و لب زد:  دی با تأ حسام

  داشیتا پ دمیکشی تو ذهنم نقشه م یروز  هیکه  یآدم! کس نیو منفورتر   نیآره، بدتر  -
 که مادرم به خاطرش منو آواره کرد و رفت. یکنم و بکشمش، کس 

 زمزمه کرد:  دهیباال پر ییبا دهان باز از تعجب و ابروها  دخترک

 ؟ ی د یاز کجا فهم ؟ یگیم ینه...! جد -

 بود! خودش بود. یطوب دم،یدزنش رو  -

 را باال انداخت:  شی ابرو  یزد و تا  یپوزخند یهست

  هی گفتمی و م  ومدیدختره خوشم نم نیحق با من بود؟ از اولش هم از ا  یدیهه... د -
 ه؟ ی... دختر دشمنت از آب در اومد، حاال االن کدوم گورای! بهیجور

 آلود پلک فشرد و گفت:حرص   حسام

 ؟ ی حرف نزن یجورن یبهش ا راجع  شهیم  یهست -

 زد: بیچشم درشت کرد و نه یهست

 حسام؟  یکنی عه عه عه...! هنوزم ازش دفاع م -

 لب زد:  صالیبا است حسام
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 آخه؟  هیچ هانیگناه ن -

که خون چه   یدونی چون خودت هم خوب م ست؟ یچرا االن باهات ن هیجورن یاگه ا  -
 با خودت معلومه؟!  فتیاصال تکل ؟یکنی ازش دفاعم م یتو رگهاشه! بعد دار یآدم

فرو کرد و   شی موها  انیو کالفه از حا برخاست و با هر دو دست پنجه م  یعصب حسام
 را باال برد:  شیصدا 

 برو تنهام بذار.  ،ی! اصال برو هستستیمعلوم ن  فمینه... نه... تکل -

رفت. با   رونیبلند از خانه ب یهابا تأسف تکان داد و با قهر رو گرداند، با قدم  یسر  یهست
قلبش نشست، هر شب که   یرو  اریاختی و دستش ب دیکاناپه دراز کش یرو  ،یرفتن هست

قلب حسام   ی را رو اشده یو کش  فی ظر یهاانگشت  گرفت،ی دخترک را در آغوش م
واسم!« سرش را   یی  قلبت مثل الال   دنی :» حس تپگفتیم  یحیو با لبخند مل گذاشتی م
 اما حاال... د،یخوابی و م  گذاشتی م اشنه یس  یرو

کرد تا   الی بسته آنقدر فکر و خ ییها شد، با پلک  ری سراز  شی هاهم فشرد واشک  یرو  پلک
 شب خوابش برد... ی هامهین

تق تق   یبا صدا .کردی آور را تحمل معذاب  یو خواب دیدی لحظات خواب را کابوس م تمام 
انداخت که هشت صبح را نشان   اشی به ساعت مچ یدرب خانه پلک باز کرد و نگاه

 .  دادی م

گرفته و کرختش را آهسته ماساژ داد، سمت در رفت و    یهاکاناپه بلند شد و شانه   یرو از 
 در را باز کرد. یهست  دنیانداخت. با د ی آن نگاه یاز چشم

 واست صبحونه آوردم.  ر،یصبح بخ -

  ریش وانی و گردو با دو ل  ریکره و عسل، پن یکوچک دستش انداخت که کم ینیبه س ینگاه
 نان داخلش بود.  یاگرم و تکه 

 .ینبود زحمت بکش یاز یصبحونه داشتم تو خونه. ن  ر،یصبح بخ -
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ا طور که در روارد شد و همان  یرا گفت و سمت کاناپه برگشت، هست هان یا  حوصلهیب
 لب باز کرد: بستی م

اس و  منم مثل تو حالم گرفته  رون،یب میبعد هم بر میاومدم با هم صبحونه بخور -
 خونه رو ندارم.  یحوصله 

 گذاشت و مقابل حسام نشست.  یعسل زیم  یرا رو  ینیس

 بخور.  یزیچ  هی  ،یهم شام نخورد شبی مطمئنم د -

 به صبحانه انداخت و لب زد:  یلیمی نگاه ب حسام

 !  ؟یشی جدا م ؟ی هست یچکار کن یخوای متو   -

 را جمع کرد.  شی هارا به مبل زد و لب  اشه یتک یهست

اما راه موندن باهاش   ،ی... واقعا سخته! درست مثل توام که دوسش داردونمینم -
 واست سخته.  

 آلود جواب داد: بغض  حسام

ته   یحس تنفر هی نم،یدل چرک یول  ارمش،یم  رمی گفتم م شبیآره... منم صد دفعه از د -
 قلبم هست که...

  شی موها  انی به مبل زد و پنجه م هیداد، تک رونی و نفسش را پر صدا ب  دیرا بلع حرفش
 فرو برد.  

 هان؟  یکه نگفت فهیبه مامان شر  -

 : دیپرس یف یبا اخم ظر یهست

 مامان؟   یگیتا حاال م ی! از کفه؟یمامان شر -

 گفت:   یبا تلخند د،یگونه غلت یچشمش رو  یاز گوشه  یو قطره اشک  دیلب گز   حسام
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 ... رو زبون منم انداخته! گفتی م  هانین -

 را باال انداخت و لب زد: ش یابرو  یتا  یهست

 چرا نگم؟ گفتم بهش...  -

 زانو گذاشت، اعتراض کرد:  یها را رو را از مبل گرفت و آرنج اش هیفورا تک حسام

  زیکنم، همه چ یو باهاش زندگ  هانیمن خواستم برم دنبال ن  دیشا ؟ ی هست یچرا گفت -
 رو هم فراموش کنم! 

مثل قبل   گهیهم د  شیاری. بیتونینم ،یزنی خودت رو گول م یدار ؟یهه... فراموش کن  -
 ! یستیعاشقش ن

به در انداخت و از  یزنگ خانه بلند شد، نگاه یبزند که صدا  یلب باز کرد تا حرف  حسام
 در، غرولند کرد:   یاز چشم فهیشر  دنیجا برخاست. با د 

 ! حتیاومده باال واسه نص یکه اول صبح ی... گفتایب -

نگاهش کرد و با   رهیخ یا لحظه   فهیسالم گفت، شر یتصنع یرا باز کرد و با لبخند در
شانه  یسرش را رو  فهیمحکم شر  یلیبزند، س یحسام حرف  نکهیحرص لب فشرد. قبل از ا 

گونه نگذاشته بود   یبلند شد؛ حسام دستش را رو  یهست یخفه غی ج یخم کرد و صدا 
را سوزاند. مقابل نگاه مبهوت و متعجب  شا گونه  گریدوم هم طرف د  یلیس یکه جا

 اش گفت: شده  دی کل  ییهادندان  نیکرد از ب زی چشم ر فهیشر  ،یحسام و هست

را  زنمی که االن م ییرو زدم تا حرفا یرفته بود، دوم ادتی رو زدم چون حرفامو  یاول -
حد گذشته و اصل و نسب   نی تو که تا ا  ،یبمونه! تو که به احساست مطمئن نبود ادتی
که بهش  ی غلط کرد  یلی. خیبهش ابراز عالقه کرد   یکرد جایب یلیواست مهم بود خ هانین

راحت   الیبا خ جان یا  یو اومد   یکجا ولش کرد  ستین علوم! زنت رو میکرد  یدراز دست 
 ! ن؟ یخوری و دو نفره صبحونه م  یبا عشق اولت، با زن مردم خلوت کرد  ینشست

 و گنگ لب زد:   ری متح  یهست



 انده خواهر خو 

378 
 

 مامان؟ ما فقط...   یگیم یچ -

 زد:  بینه یبلندتر یحرف را در دهانش خشکاند و زن با صدا  فهیشر  تشر

 !  یخفه شو هست -

 رو به حسام ادامه داد: نی آتش ینگاهو   انیع یخشم با

خونه گم   نیگورت رو از ا  شهیهم یو برا  یکنیاالن بند و بساطت رو جمع م   نیهم -
باشه و پسر خودم بدونمش! اما   جان ی مثل تو ا یو نامرد  رتیغیب ادی. ننگم میکنی م

مو گوش کن و بعد  مادرانه  ی قصه  نی! آخر گم؟یم   یقبلش خوب گوشاتو باز کن بشنو چ
 برو...

  تیکه از شدت بغض و عصبان یی به اشک نشسته و صدا ییهاگرفت و با چشم ینفس
 ادامه داد:  دیلرز ی م

ر که فقط اسمش برادر بود و  براد  هی...! یاحیبرادر داشتم به اسم شهباز، شهباز ر هیمن   -
به تمام معنا!   یقمارباز و قاچاقچ  هیمن و مادرم نداشت.  یبرا  یز یچ تی جز آزار و اذ

مادرم به   نکهی. تا ا ومدی ما ن  یمون کرد و پول حرومش تو خونه زندگخدا رو شکر ترک 
شد. واسه مرگ مادرش   دایشهباز پ یسر و کله  دم یختم مادرم، د ز رحمت خدا رفت... رو

 یارث! روز  ی پول به دماغش خورده بود، بو  یحرفا بود. بو  نیاز ا  ترعاطفهی بود، ب ومدهین
شهبازن،  ی زن و بچه  گفتنیکه م  دمیبغلش د یزن رو با بچه  هیدور   یکه اومد از فاصله 

! چند سال بعد، تو وارد دمشید کی نزد از باهاش حرف زدم و نه  ی نه کالم گهید
  دم،یات پرسنشستم باهات حرف زدم، از پدر و مادر و خانواده  ی. وقتیشد  مونیدگزن
 ...یعکس پدرت رو نشونم داد  یوقت

 

 پاک کرد و گفت: شی هااز گونه  اشک  فهیشر

 ! یتو پسر شهباز  دمیفهم -
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 دوخت. فهیرا به شر زشیو نگاه تند و ت ختیحسام فرو ر قلب

به  یاحیف غرق شده بود که اسمش رو از شهباز رپسر همون شهباز که اونقدر تو خال  -
  ابونیداده بود. اون روز به دادفر گفتم تا تو رو برگردونه تو همون خ ری تغ  ختهیکمال فره
  نیاما دادفر مخالفت کرد! گفت ا   شه،ینامرد مثل پدرش م هیگفتم پسر شهباز  ،یکه بود

ما بزرگ   یبچه سر سفره  نیتقاص کار پدرش رو پس بده. گفت ا  دیبا نداره، ن یبچه گناه
 پس بذار بمونه!   میکنی م  تشی و ما ترب شهیم

 گفت:  دیتکان داد و با تأک  نی سرش را باال و پا فهیشر

 م،یکن تیاگر ما تو رو ترب گفتی که م کردی ! دادفر اشتباه میمن  یآره حسام، تو برادرزاده -
که خون اون مرد تو رگهاته! اگر تا   یکارت ثابت کرد  نی تو با ا !یشی مثل پدرت نامرد نم

مادرت رو    سوخت،ی خاطر بود که دلم واست م  ن یاز پدرت بهت نزدم، به ا  یامروز حرف
نخواستم با وجود نفرت از مادرت،  یبوده، ول یچجور زن  دونستمی مو ن شناختمینم

! االن هم برو که  زهی چشمات بشکنه و به هم بر  یجلو  یکه از پدرت دار  یقشنگ ری تصو
 ! هانینه ن ییتاوان کار پدرش رو بده اون تو  یاگر قرار باشه کس

توان   یآنقدر شوکه بود که حت  یرفت، هست نی ها پارو گرداند و از پله کنانه یگر فهیشر
  سرش آوار شده و توان یرو  ایتمام دن کردی پلک بر هم زدن نداشت. حسام که حس م

 در نشست.  یجا جلوخم خورد و همان  شی ندارد، زانوها ستادنی ا

 *** 

  یآمدن صبح د ینان تازه، نو یو بو  یقل قل سماور، بر هم خوردن استکان و نعلبک یصدا 
 .دادی را م گرید

 یگذاشت، در قفسه   زیم  یو رو خت یر یی دور طال  یهارا داخل استکان  یصفورا خانم چا  
  ییاما اعتنا آمد،ی م رونیسخت ب  یداشت و نفسش کمو درد  ینیحس سنگ  اش نهیس

 به در زد و گفت: یاصبحانه، سمت اتاق حامد رفت. تقه  زیم دن ینکرد و بعد از چ

 اس. حامد پسرم، پاشو مادر... صبحونه آماده -
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 مامان، اومدم.  دارمیب -

که از  شدی که چند سال م یسمت اتاق دخترش رفت، دختر  دیحامد را که شن  یصدا 
به آن اتاق قدم گذاشته   یامهمان ناخوانده  شبیبود، اما د  یدست داده و اتاقش خال

 اش نبود! آهسته در زد: سفر کرده   یبه حنانه  شباهتی که ب یبود. دختر

 ... جان هان ی... نهانین -

ا غرق در و دخترک ر  دیدر را باز کرد، داخل اتاق سرک کش اطیو با احت دینشن ییصدا 
  یحیدخترش کرد و لبخند مل ییاو، دلش را هوا  یبا ی. صورت معصومانه و ز دیخواب د 

  یشد، نگاه کی داخل اتاق قدم گذاشت و به تخت نزد  اریاختینشاند. ب شی هالب   یرو
قرار گرفته بود.  هانین فینح دست  فی ظر یهارگ انداخت که با چسب داخل    وکتیبه آنژ

و   دیحامد به گوشش رس   یکه صدا  اش رفت تا نوازشش کندگونه یکیدستش تا نزد
 راه ماند.  یمه یدستش ن

 نکن مامان!  دارشیب -

را   نیا یفی ضع یو با صدا  دهی داخل اتاق سرک کش د،یپشت سر نگاه کرد که حامد را د به
 گفت.

 چرا مادر؟ صبحونه نخوره؟  -

 سر لب زد:   یلبخند زد و با اشاره  حامد

 . رونیب ایب -

 را آزاد کرد:  شیصدا   یرفت، حامد کم رونیکه از در ب صفورا 

 بخوابه.  خوادی خوابش برد. بذار تا هروقت م روقتید شبیقربونت برم، د -

 :دیدلسوزانه پرس  صفورا 

 حالش بده.  یلیخ ،یطفل  نیدوستت زنگ نزد؟ گناه داره ا -
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 و جواب داد:  رفتیسمت آشپزخانه م حامد

کم از هم دور باشن بهتره،   هی. ستیحال اونم خوب ن  م،یچرا اتفاقا با هم صحبت کرد -
 سراغش.  ادیاشتباه کرده و م فهمهی خودش م

 و لب باز کرد:  دیکش  شیرا پ یو نشست، استکان چا  دی آشپزخانه را عقب کش یصندل زن،

 ادیب  هانیبازم ن شهیم یول   ش،یکنن و زود برگرده سر خونه زندگ  یشاهلل که آشتان  -
 . ندازهیحنانه م  ادیش منو  تا حاال همه  شبیاس، دحنانه   هیشب جا؟ن یا

 .دی کش یحامد به غم نشست و آه  نگاه

 .ادیب گمیچشم مامان، م -

  فشیو ک رفت ی راه م یبه سست هانی، نداخل دهانش گذاشت که در اتاق باز شد ی القمه 
 زد و سالم کرد.  یجانیحامد و مادرش، لبخند ب  دنیدوش انداخته بود. با د یرا رو 

 بالفاصله از جا برخاست و سمتش رفت. حامد

 ؟ ی برداشت ف ی چرا ک  هان؟یکجا ن -

 گفت: شدی م  دهیکه به زحمت شن یی با صدا دخترک

اون رگ خواب حسام دستشه؛ اون بلده حسام رو آروم کنه،   فه،یمامان شر  شیپ رمیم -
 بهش بگم.  رمیم

 و ملتمسانه لب از لب برداشت:  ستادیمقابلش ا  حامد

 . میری ! بمون استراحت کن، بعد با هم مستی حالت اصال خوب ن جان،هان ین -

 و لب زد:  دیاشکش جوش یچشمه 

 ... ششیبرم پ دیحال من با حسام خوبه، با -
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خانوم بفهمه!  فهیحسام نخواد شر   دیلحظه فکر کن شا هی  هان،ین ستی قتش ناالن و -
 رو...  جان ی ا نیخودت بب ایب کنه؛ی تر مرفتنت کار رو خراب 

  هان یها را مقابل نتماس  ستیو ل  دی کش رونیرنگش ب یاگرمکن قهوه  ب یرا از ج لشیموبا
 گرفت: 

  هیمن مراقبت باشم تا اون  ،یباش جان یبهم زنگ زد. گفت تو ا  شبید ن،یخودت بب -
 اون دوستت داره.   گرده،ی زود برم یلیخورده تنها باشه! من مطمئنم حسام خ 

  یها شد، دست  ری سراز   شیهالب به دندان گرفت و اشک   یگوش یبه صفحه رهیخ هانین
 مهربان صفورا دور بازوانش حلقه شد و مادرانه نجوا کرد: 

 صبحونه بخور.  میبر  ای... بزمیعز  یدختر گلم، به حرف حامد گوش کن. رنگ به رو ندار -

که نشست   زیصفورا سمت آشپزخانه رفت، پشت م  یهادست  تی ناچار با هدا هانین
 حامد گفت:

 .یتر صبحونه بخوربذار اونو از دستت درآرم، راحت  -

امد گرفت، حامد با آوردن پنبه آن را مقابل ح  حرفی به دستش انداخت و ب ینگاه هانین
سوزن را    یو جا   دیکش رونی آهسته و با مالحظه سوزن را از دستش ب یلیو چسب، خ
 چسب زد. 

 . یموقع بدخواب نش  هیکه  دمی نکش رونیخوابت برده بود، ب شبید -

را   نیا  شستی را م شیهاو دست   انداختیرا داخل سطل زباله م وکتی که آنژ طورهمان 
 به روبرو لب زد:   رهیخ یحامد، با نگاه  یهابه حرف  توجهی ب هانیگفت و ن

 حامد... -

 جانم؟   -

 نشست. هانین یو کنار مادرش و روبرو دی را عقب کش یصندل
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 !لنگهی کار م یجا  هیفکر کردم حامد،   یلیمن خ -

 :دی باال پر  شی ابرو  یبه مادرش انداخت و تا ینگاهم ین حامد

 کار؟  یکجا  -

  نی! اما اکنهی بوده که مادرش ترکش م کی کوچ  یلیسالشه و خ  کی  وی حسام االن س -
 بوده که...؟!  ای لع زونیآو  ش یسال پ ستی که تا ب اوشیس

 به فکر فرو رفت و لب باز کرد:  ی فیبا اخم ظر  حامد

  هیبه خاطرش از پدر حسام جدا شده!   ینباشه که طوب یاون مرد  اوشیممکنه س یعنی -
 از هم جدا شدن و بعد با پدر تو ازدواج کرده، آره؟!   یلیمدت با اون مرد بوده، به هر دل

 زد و گفت:  یلبخند کج هانین

  یول شه،ی از نفرت حسام به مادرش کم نم یزیچ یجورن ی ! ازفهمی... قربون آدم چولی ا -
 ! نهیبی رو آدم بده نم اوشیحداقل س

 : دیتعلل پرس یشانه باال انداخت و با کم مدحا 

  م؟ یخانوم حرف بزن یبا پدرت و طوب میبر  یخوای م  گمیم -

 زدی م یآن متوجه صفورا شد، رنگش به سرخ  کی نزده بود که  یلب کج کرد و حرف هانین
 گذاشت و فشرد.  نهیس  یو دستش را رو 

 مادرش دستپاچه لب باز کرد:   دنیبا د  حامد

 ؟ ی شد ی چ ؟یمامان... مامان خوب -

 لب زد:  یبه سخت صفورا 

 !کنهیقلبم... قلبم درد م  -
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  هانیو ن  دیجا بود دو مادرش آن   یها قرص  یکه جعبه  ینتیسمت کاب  مهیسراس حامد
رو به  ی بود. قرص را که در دهانش گذاشتند، حامد با آشفتگ ستادهی هراسان کنار زن ا

 دخترک گفت: 

 ! مارستانیببرمش ب دیبا  میاش کنکمک کن آماده  هانین -

  یرنگ را تن صفورا کرد و با انداختن شال رو یشم ی  یمانتو  هانیحاضر شدن حامد، ن تا
  رونیآهسته از خانه ب یهابغلش را گرفت و کمک کرد تا با قدم  ریز   اش،ی تونیز  یموها 
 برود.

دخترک   ریشدند، در تمام طول مس  مارستانیب ینشستند و راه نیعقب ماش  یصندل  یرو
حامد که    یخاکستر یها به چشم ی. هر از گاهفشردی دست او را مهربانانه گرفته بود و م

به  هیکه تک دوختی و باز به صفورا چشم م  کردینگاه م  نهیدر آ زدیدر آن موج م  ینگران
 . دیکشیند نفس م آهسته و دردم ذاشته،زده و پلک بر هم گ یصندل

  یانجام کارها   یبالفاصله زن را سمت اورژانس بردند و حامد برا مارستان،یبه ب دنیرس با
 را تنها گذاشت و او پشت درب بخش، به انتظار نشست.   هانین ،یبستر

.  ختیری مقابلش نشسته و آهسته اشک م مکتین یجلب شد که رو  یبه زن اشتوجه
 یسرش، به خاطر کهنگ یسر داشت که قسمت باال یو رنگ و رو رفته رو   اهیس یچادر

شلوارش   ی هاباز بود و پاچه  یلنگه کفشش کم  کی. درز شدی م دهی زردرنگ د  یکم ادیز 
 آلود بودند.  خاک

  یاکهنه  یهانه چندان دور خودش افتاد و لباس  یروزها  ادی زن،  یاوضاع آشفته دنید با
اشک در   اریاختی ! بگشتی باز هم به همان روزها برم یزودبه  د یشا  کرد؛ی که تن م
و آن    هانی. درب اورژانس باز شد و نگاه ن دی دو شی جمع شد و بغض به گلو شیها چشم

که از چله آزاد شده باشد از جا   یری دکتر، مثل ت دنید با. زن دیزن، هر دو سمت در چرخ
 . دیو سمت دکتر دو  دیپر

 شد دکتر؟  یشد؟ چ  یپسرم چ -



 انده خواهر خو 

385 
 

متوسط بود،    یچهارشانه با قد   یو دکتر که مرد  دی و هراسان پرس یرا با آشفتگ هان یا زن
 داد و با تأسف لب زد:  یصورت گوشتالودش را تکان

 واسش بکنم!   ینتونستم کار -

گونه غلتاند و قلبش را به درد آورد. دو پرستار    یرا رو هانین یهازن، اشک  یو زار  ونیش
دهد، اما قبل از   یخواست سمتش برود و او را تسل هانینش جلو آمدند، نآرام کرد یبرا 
شد و   رهی . نگاه تارش، تدیبسته و به خود لرز  خی بردار حس کرد تمام تنش  یقدم نکهیا

 شد...  وزنیمثل پر کاه سبک و ب

نشسته بود، با   یصندل  یبود و حامد کنار تخت رو   مارستانیتخت ب یکه باز کرد رو  چشم
 را از هم باز کرد: اشده یخشک ی هاامد لب ح  دنید

 شد حامد؟  یمامانت چ -

 : دیبا تأثر نگاهش کرد و پرس حامد

   هان؟ین یخوب -

 جواب داد:  حالیب

 شد؟  یخوبم، مامانت چ  -

 مغموم و آهسته لب زد:  حامد

 بشه!  وی آنژ دیتو. با شیکنارش باشم؛ اومدم پ شدی نم اس،ژه یو  یها بخش مراقبت  -

 شانه خم کرد و گفت:  یسر رو  یسکوت برقرار شد و حامد با دلسوز   یالحظه 

  یزیچ  شبیاز د  ؟یخوریم   وهیو آبم  کی ک ای ارم؟ یواست ب یدار ل ی م  بیکمپوت س -
 .یبخور  یزیچ هی  دیبا شهیمدام حالت بد م  نی واسه هم  ینخورد

 رو گرداند و زمزمه کرد:  هانین
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 !  خوامی نم یچیه -

 گفت:  هیو با اعتراض و کنا دیابرو در هم کش حامد

ُرم باش  ری ز  دیمدام با   ینخور یچیه -   گردم؟یبرم  ی! نکنه حسام گفته اگه غذا نخوریس 
  ی. حاال چیپدرت و باهاش حرف بزن شیپ یبر ی تا بتون یا یبخور که سرحال ب یزیچ هی
 ؟ یخوا ی گرم م یغذا  ؟یخوری م

 لب زد:   دخترک

 همون کمپوت خوبه.  -

نگران  در هم فرو رفته و دل   شیها رفت، سگرمه رونیاز جا برخاست و از اتاق ب امدح
اش  به شماره  یزنگ خورد، نگاه اشیکه گوش رفتی م نی حال بد مادرش بود. از پله پا

 که ناشناس بود انداخت و تماس را وصل کرد: 

 بله؟   -

 :دیچی در گوشش پ یانازک و دخترانه یصدا 

 دادفر!  ی. دادفر هستم، هستریسالم دکتر، وقت بخ -

 .دی بفرما ن؟ی خانوم، خوب هست یسالم هست -

زنگ نزده   ؟ی خواستم بدونم شما از حسام خبر ندار نکهیمچکرم، غرض از مزاحمت ا  -
 بهتون؟ 

 :دی ابرو باال پراند و پرس حامد

 باهاش حرف زدم.  شبید بارن ی آخر ست؟یمن؟ نه... مگه خونه ن -

 داد و کالفه گفت:  رونی نفسش را پر صدا ب یهست
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نداشته. راستش صبح   یزیشده جز دردسر چ داشیپ یدختره از وقت نی بگم؟! ا یچ -
بد بود،  یل یدعوا کرد، اونم گذاشت و رفت. حالش خ هانیدختره ن نیمامانم باهاش سر ا 

 نگرانشم!  

 تند بود لب باز کرد:  یکه کم یو با لحنشد  ترظ یغل ش یابروها  نی شکل گرفته ب اخم

  هیبود که شرکت شما رو از   هانین نی ا دونمی جا که من مدردسر؟ دختره؟! تا اون  -
  یکه بعد از اون لطف هیانصافی ب یلیبزرگ نجات داد، خ یو کالهبردار  یحتم یورشکستگ

در  یجورن یا  یزن و شوهر یاختالف ساده  هی در حقتون کرد حاال به خاطر   هانیکه ن
 ! دیموردش حرف بزن

  ابی مکث کرد و بعد با ارت یارا از حامد نداشت، لحظه  یبرخورد  نیکه انتظار چن  یهست
 : دیپرس

 به شرکت داشته؟  یاون چه ربط هان؟ین -

از خود مهراد  دیتونی شد و به مهراد گفت. م هیقض  نینفر اون متوجه ا  ن یاول هان،یبله ن -
 .  دیبپرس

 ادامه داد:  د،یاز بهت و تعجب بود د یرا که ناش ی سکوت هست  یقتو

 ندارم. فعال...  یقطع کنم، متأسفانه از حسام هم خبر دیمن با  -

ماجرا به حسام نزده،   ن یاز ا یحرف   هانیکه ن دانستی م د،یکش یرا قطع کرد و پوف تماس
 دفاع نکند!  هان یو از ن د ینگو یز ی بود که نتوانست چ یاما آنقدر عصبان

  یبرگشت. رو  هانیباال و اتاق ن یبه طبقه  گریتنقالت د یو کم وه یکپموت، آبم دنیخر با
  ی اچند تکه هانین د،یشیاندی را ستون سر کرده بود و م شی هانشسته و دست  یصندل
 تازه گرفته بود، لب باز کرد:  یخورد و جان بیس

 غصه نخور. نقدریا  شه،یحامد مادرت خوب م -

 دار بود: محزون و خش  شیصدا 
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 شهیعذاب وجدان هم هیبده که  یلی! خهانیخودم رو ببخشم ن تونمی نم چوقتیه -
م رو از هم پاشوندم، پدرم از  خانواده  یندونم کار هیهمراهت باشه و آزارت بده! من با  

بشه من   ش یزی کرد. اگه چ فی حنانه دق کرد و جوش و غصه قلب مادرم رو ضع یغصه
 چکار کنم؟!  

 نگاه غمبارش را به حامد دوخت و با تأثر گفت:  هانین

  ؟ی بود ت یاتفاق بوده. مگه خودت کم خاطرخواه آبج  هیخودت رو سرزنش نکن، اون  -
 ! شهیخار به پاش بره؟! مادرتم مطمئنم خوب م یبود  یراض یلیخداوک

زد و   ی دهد، به زحمت لبخند ری به وجود آمده را تغ نیو سنگ نی جو غمگ نکهیا  یبرا 
 ادامه داد:

 ی! داریخواستگار میواست بر  ییروبراه بشه که دوتا  دیمادرت با م،یحاال حاالها کار دار  -
 ! آی شیپسر م ریپ

هرچند    یموفق شده است لبخند   دیکه د هانیسوک لب حامد نشست و ن  یکج لبخند
 کمرنگ بر لبانش بنشاند، لب گشود: 

!  یهست نهویخواهرشوهر ع هیخونه و منم بشم  یار ی عروس خوشگل واسه مادرت ب هی -
 !  دهیحال م   یبه زنت قلمبه بگم، آ امی و ب رمی بگ ادیاز اون   یه

 و گفت:  دیخند زی ر حامد

! بعد چندوقت  یبد  ریشو تغه لهجه ک ترسمیم   یلیاما خ ،یکن تی اذ یستیتو بلد ن -
 ! کردیم   ریداشت تغ شیحسام که کماب   ی! لهجهیبهم بگه دمت گرم عند مرام نمیبب

 و مغموم لب زد:   دیخشک هانیلب ن یرو  لبخند

  نم؟یبی حامد... دوباره حسام رو م -

اس، . حسام فقط شوکه ن یدوست دار یلیهمو خ  یی! شما دوتاوونه؟ ید  ینیچرا نب -
 شک ندارم!   گردهی. برم خوادی م یچ دونهی خودش هم نم
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 :دی به صورتش انداخت و پرس یآمد، نگاه  هانین کی بلند شد و نزد  یصندل  یرو از 

 بهتره.  یلیرنگ و روت که خ ؟ یبهتر -

 تخت جابجا شد و سر جنباند:  یرو یکم هانین

 کم کمپوت خوردم. هیآره، دلم حال اومد  -

 دنبالت، باشه؟  ادیمهراد ب زنمی خوبه، پس من زنگ م -

 باال پراند و لب باز کرد:  ابرو 

 مهراد چرا؟!   -

 مکث جواب داد:   یو با اندک دیلب کش یزبان رو  حامد

 شه؛ی م لی تو رو تنها بذارم، امشب هم سال تحو   تونمیبمونم، نم مارستانیب دیمن با  -
 مهراد. یخونه  یبهتره بر

 : دیاخم کرد و لب ورچ هانین

 ! دایدوستم و شیپ رمیم رم،یجا نممن اون  -

اونم   ق؟یرف  ای بهتره  لی ! خونه فامآی لیبا مهراد فام یگفتم! ناسالمت کهن ی الزم نکرده، هم -
 ...!یقیچه رف

 . ردی را برداشت تا با مهراد تماس بگ اشی نماند و گوش  هانیجواب ن منتظر

  یبرادر واقع کی رساند، حامد درست مثل   مارستانی که مهراد خودش را به ب دی شنک یطول
 تا هوادارش باشد.   کردی بود و مدام به مهراد سفارش م هانینگران ندل

 منزلشان شد.   یو از سر اجبار همراه مهراد راه یتی بانارضا هانین

و سبزه. تمام درختان    ینتیز  یها پر بود از درختان، گل  اطشیبزرگ که ح  ییالی و  یاخانه
بود   ی. ساختمان خانه طرح رومشدندی بهار م دنیرس ادآروی ها جوانه زده بودند و و بوته 
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  یهاو نقش  یپر زرق و برق و لوکس در ورود  یها بلند و با عظمت، المان  یهابا ستون 
 شده. یکاره کند یو برجسته  زیر

جوان با   یبه دنبال مهراد وارد خانه شد، زن گذراندی ه اطراف را از نظر مطور کهمان  هانین
 به استقبال آمد و سر خم کرد: یاسورمه  د یفرم سف یهالباس 

 ...نیاومد خوش  -

 سر جنباند و گفت:  مهراد

گرم و   یغذا هیکن تا استراحت کنه، براش   ییباال راهنما یها از اتاق  یکیرو به   هانین -
 .ببر یدنینوش

 بله آقا، حتما!  -

 دنبال مستخدم قدم بردارد رو به مهراد گفت: نکهیقبل از ا هانین

 ... میحرف بزن اوشی با س میمن با حامد حرف زده بودم، قرار بود بر -

 حرفش آمد.  انیتکان داد و م دی سرش را با تأ   مهراد

 . میر یعصر م ،یاستراحت کن ،یبهم گفته، اما االن بهتره ناهار بخور دونمی م -

از   یکیسالن باال رفت. وارد   یها لب گفت و دنبال مستخدم از پله ری ز  یاباشه  هانین
  دیتخت انداخت و پلک بست. شا یتنش را رو   یباال شد و با خستگ یطبقه  یها اتاق 

و    یدهانش از کنجکاو  گذاشتی خانه م نی پا به ا ت،ی موقع نی جز ا ی گریاگر هر وقت د
دادفر بود نگاه   یتر از خانهو لوکس  باتریز  یلیکه خ  یاانهو با شوق به خ  ماندی باز م ریتح
 ،یستالیبزرگ کر  یلوسترها  ها،وار ید  یهای کارنهیو آ  یکارسنگ  نیاما حاال تمام ا  کرد؛ی م

و   آمدیگوشه و کنار خانه به چشمش نم یالجثه می عظ یها دستباف و مجسمه  یها فرش 
 نبود.  بایز  زیچچیه

چون من مثل مهراد   گفتی آمد، حرف حسام بود که م ادشی خانه  دنیکه با د  یزیچ تنها
 !  امامده ین یبه چشم هست  چوقتیام هخانواده و ثروت و مقام نداشته 
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 زد و با خودش زمزمه کرد:  یتلخند

 !  یرو نداشت زایچ  نیحق با تو بود حسام... تو ا  -

  دنیکنار اتاق افتاد، با د یقد  ینه یخودش در آ  یو نگاهش به چهره  د یتخت غلت یرو
 زد و گفت:  یخودش، پوزخند ل یشکل و شما 

متنفرم...!  زارم،یچهره ب  نیها و از اچشم  نی عمرم از خودم، از ا ی مرتبه تو ن ی اول یبرا  -
پسر داشت که   هیسگ بود، اگه  من اصالن  یآدم تو زندگ ن یحسام، منفورتر یتو حق دار

 بود،ی هم م هاغمبرزاده یاگه اخالقش مثل پ کرد،یم   یخودش بود و ازم خواستگار یفتوکپ
 !نه گفتمی باز من م

  در خودش جمع شد و وارن یگرداند، جن نهیو پشتش را به آ دیاشکش جوش یچشمه 
 .ختیری حال و روز خودش اشک م یبرا 

 به در اتاق خورد.  یاتقه 

 اجازه هست؟  -

 را با سرانگشتان پاک کرد و لب زد: شی هازن خدمتکار، اشک  یصدا   دنیشن با

 بفرما  -

پرس چلوکباب با تمام   کی وارد شد که داخل آن   یکوچک ینیباز شد و زن با س در
 لب گفت:   ریگذاشت و ز  زی م یرا رو   ینیمخلفات بود. س

 خانوم؟  دیندار  یامر -

کرد و   کی را تحر شی غذا اشتها یرفت. بو رونیسر تکان داد و زن با احترام ب  آهسته
تخت گذاشت.   یرا رو  ینیو س  رفتی ضعف م یرفت، دلش از شدت گرسنگ ینیسمت س

نخورده   شتریقاشق و چنگال را برداشت و با ولع شروع به خوردن کرد، اما دو سه قاشق ب
  خوردیم   یتند و دولپ نقدریافتاد. هروقت ا  امبا حس شیهارستوران رفتن  ادیبود که 



 انده خواهر خو 

392 
 

جان گرفت و   هانین ی هانگاهش مقابل چشم کرد؛ ی نگاهش م یحسام با لبخند کمرنگ
 لب باز کرد:  منده یو گال  د یاش چکگونه   یرو ی سنگ شد، قطره اشک شی غذا در گلو

 تنگ شده!  دلم برات   معرفت؟یب ییکجا  -

داشت   یهم گذاشت و سع  ی پلک رو  د،یتخت غلت یرا به عقب هل داد و باز رو  ینیس
  نیپاورچ نی. از جا برخاست و پاورچدیبه گوشش رس رونیاز ب  ییبخوابد که صداها یکم

 :دیمادر مهراد را شن  یعصبان یکرد، صدا  کی تا پشت در رفت و گوشش را به در نزد

 !  جانی فرستادن ا  شونمیابونیبعد عروس خ دنی شون راه نمخوبه واال... تو رو خونه -

 !  شنوهی...! زشته مامان، مسیه -

که حسام دست   دیگفتینم یو هست  یمگه خود جنابعال  نه؟یاز ا  ریخب بشنوه! مگه غ -
ه خونه دستش کج  و اومد  دیگفتی گرفته آورده خونه؟ مگه نم ابونی دختره رو از کنار خ

 ؟ یحسام دزد 

پشت در نشست و دستش را محکم مقابل دهانش گرفت   شانیها حرف دنیبا شن هانین
 : گفتیمهراد بود که م  نیآلود و خشمگ حرص   یهق هقش بلند نشود، صدا  یتا صدا 

و نه دستش کج ... دو روز  ی  ابونیخوردم! غلط کردم. نه خ یشکر هیمامان، من   یوا...  -
 مهمون ما هست خواهشا آشوب بپا نکن!  جان یا

به حال   یفکر هیواسش! برو   یو دل بسوزون  یازش دفاع کن خوادی ُخبه ُخبه تو نم -
خدا تومن پول   دیتو با  ادین ن ی پا طونیاز خر ش  دهیورپر  یخودت بردار که اگه اون هست

 ! یبد  هیمهر

دوش انداخت؛ از   ی را برداشت و رو فشیتخت رفت، کسمت   شانیها صحبت   دنیشن با
 رفت که با مهراد و مادرش روبرو شد. رونی اتاق ب
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که برجسته، با آن  یهاگوشتالود و گونه ییهاو سر باال، لب  یعمل ینیقد بلند با ب یزن
تکان    یااش ذره بوتاکس شده  یاما ابروها  زد،ی و خشم در نگاهش موج م  تیعصبان

 ثابت بود.  اش یشانی پ یو رو  خوردینم

 نازک کرد: یسالم کرد و زن پشت چشم م یمال یبا لحن هانین

 !می که، در خدمت باش ن یتازه اومد  د؟یبریم   فی... تشر کیعل -

 : دیلب غر ر یشده ز  دیکل  یهالب فشرد و با دندان   مهراد

 ماما... ن!   -

 زدم مگه؟  یوا! حرف بد -

 لب باز کرد: یتصنع  یبا لبخند هانین

 !شمی. مزاحم نمتونی بله، ممنون از مهمون نواز  -

 را گرفت.  فی ها برداشت که مهراد دنبالش رفت و بند کسمت پله  یقدم

 بمون!  هان؟یکجا ن -

  یسمت زن انداخت و که با پوزخند ینگاهمینگه داشته بود و ن یرا به سخت  بغضش
 سالن رفت؛ رو به مهراد گفت:   یسمت انتها  زیرآمیتحق

که حسام از مادرش   یبا اون تنفر نمیبیم کنمی مهراد! هرچقدر فکر م  گردهی حسام برنم -
  دا،یو   یخونه رمی و اون برم؟ م  نیا  یخونه تونم یم  یداشت محاله برگرده! من تا ک

 که از اول بودم!  ییجاهمون 

  ای من عشقش به تو رو! ب ،ین یبی ! تو تنفر به مادرش رو مگردهی اتفاقا من مطمئنم برم -
 برگرد اتاقت...

 لب از لب برداشت:  یبا اندک تأمل هان یسکوت حاکم شد و ن  یالحظه 
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 حرف بزنم.  یو طوب  اوشیبا س رمیصبر کنم، حداقل م تونمینم -

 و گفت: دی برکش نیسنگ ینفس د،یکه اصرار دخترک را د  مهراد

 . میم برپس صبر کن با ه  -

  کی رفت. نزد نی از پله پا هانیاتاقش رفت و با برداشتن کت و سوئيچ، همراه ن سمت 
به   یبود نگاه ترک ی بلند شد، مهراد که نزد فونیزنگ آ یسالن بودند که صدا یدرب ورود 

 لب زد:   یفیانداخت و با اخم ظر ری تصو

 !  یهست -

 راه پله بلند شد. یمادرش از باال   یرفت، صدا اط یدکمه را فشرد و سمت ح درنگیب

 قربون رو بفرست... اگه سفارشات رو آوردن مش  -

 را بلند کرد:  شیرفته، صدا  رونیمهراد از خانه ب  دیکه د هانین

 !  اطیبود، مهرادخان رفت تو ح  ینه... انگار هست -

 مد.آ نی تند، غرولندکنان از پله پا  ی هاشد و با قدم  یعصبان یاسم هست دنیبا شن زن

به   اینشده پا قدم ک لی تو رو خدا... سال تحو  نی! بب داسیکه نکوست از بهارش پ یسال -
رد کارش!   رهی امسال  که داره م ینحس یته مونده  دمیواال... شا دونمی خونه باز شده! نم

بود، عروس ما که شد هفت خط   ریسر به ز  یتو رو خدا... تا خونه باباش بود بّره  نیبب
 روزگار از کار در اومد! 

  اطی رفت، وارد ح اطی دخترک از مقابلش رد شد و سمت ح یزده مات   یها به نگاه  اعتنایب
 نگاهش را از او برداشت و رو سمت خدمتکار خانه گرداند و گفت: هانیکه شد، ن

و متر زبون داره، زنش دو  ش دبدبخت باشه، ننه  نقدریمهراد ا  کردمیفکر نم  وقتچیه -
نکنه ننه   یباز مهراد بدبخته! آشت  یری بلبشو رو هرجور در نظر بگ نیآخر ا یعنی!  میمتر و ن

 کنه ننه و زن با هم!  یهست، آشت
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  ری سر به ز  شد،ی هم فشرده م ی رو  شی هااش رو فرو خورد و لب به زحمت خنده خدمتکار
 انداخت و سمت آشپزخانه رفت.  

که   کردیرا تماشا م  اطیح ،شهیدر رفت و از پشت ش کی کوتاه تا نزد ی اهبا قدم  هانین
  دنیبه در افتاد و با د یمهراد و مادرش در حال جر و بحث بودند. نگاه هست  ،یهست

 باالتر رفت: شیچشم درشت کرد و ابرو باال پراند، صدا  هانین

  هانیکه ن گذرهی م  یشما دو تا چ ن یدارن! ب فیتشر  جان یخانوم ا  هانیبه به... خود ن -
ر تون ن یخبر داشته باشه از شرکت؟! تا ب دیبا  از کجا بدونه؟   هانینباشه ن یَسر و س 

 رو به مهراد با تأسف گفت:  و

!   بوتهیب یدختره  نی هم اقتتیل -  و گدا صفت 

  دنیکرده بود، با شن زیصبرش را لبر  یکاسه   ن،یو توه ر یحجم از تحق  نیکه ا  هانین
را   اشقهی بلند خودش را به او رساند.  یها رفت و با قدم  رونیاز خانه ب  یهست یها رف ح
 : دیو غر دی سا ها گرفت و دندان دست  انیم

زن  نی همچ  یچجور دونمی خانومه که نم فهی به حرمت شر  زنمیاگه تو دهنت نم  -
چون مثل تو پخمه و شاسگول   دمیمثل تو دخترشه؟! من فهم  تهیعفر  هی  یمهربون

  ی! چون حسام بهم گفته بود که آرش قبال خواستگارت بوده، بعدشم که خودت گفتستمین
اس نه تو...! به مهراد گفتم و اونم  َپله ووکالت خواسته شستم خبردار شد که دنبال پول  

 زدم تو خال!   دمی شد که گندش در اومد و فهم ریگیپ

 به عقب برداشتند. یجدا کرد و هر دو قدم اشقهی را از  انهین یهابا انزجار دست  یهست

 به وکالت گرفتن داره؟  یچه ربط  شی ببند دهنت رو! خواستگار -

تو...! مثل روز برام روشنه که اون عکسا هم کار خود نامردشه و   ه؟یاحمق وارث دادفر ک -
تو و مهراد شکرآب بشه. آرش خاطرخواهت نبوده و اومده داماد دادفر   نی ب خواستهی م

 بشه که نشده!  
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مادر مهراد با   کرد،یم یرا در ذهنش حالج هانین یهابه فکر فرو رفت و حرف  یهست
جوابش را داده   هانین کهن یاز ا  بردی به عروسش چشم دوخته بود و لذت م یپوزخند کج

 بود. 

 تأمل گفت:  یبا کم یهست

عکسا که فتوشاپ   شه،یکم نم یزیدرست، اما از گناه مهراد که چ یکه گفت  یینایا   رمیگ -
 بودن!  ینبودن، واقع

 لب باز کرد:  صالیمهراد مداخله کرد و با است بارن یا

 نکردم!  انتیمن بهت خ یمون بوده، هستمن که گفتم اونا مال قبل از ازدواج  -

  یو هست دیچرخی م  گری کدی  نیپر از حرفشان ب ی هابرقرار شده بود، نگاه  ن یسنگ  یسکوت
سالنه سالنه سمت در رفت. دورتر که شد مادر مهراد با   یانداخت، بدون حرف ری سر به ز 

 زد: هیکنا یشخندین

 سر جاش!   یرو بنشون  یهست نیا  دیبا  هانی! مثل نری بگ ادی -

 ش کش آمد:چرخاند و لبخند  هانیبعد نگاهش را سمت ن و

 باش!   جان ی... امشب رو حتما ا یدار کالیبار -

 گفت: یتصنع  یبا لبخند هانین

 کار دارم.  ییبرم جا دیممنون، با  -

 .شمیمن خوشحال م ی به هر حال بمون -

باغچه  یلبه   یسمت ساختمان خانه برگشت. مهراد با کالفگ  یاروزمندانهیلبخند پ با
 : دیپرس هانیها را ستون سر کرد، ننشست و دست 

 ؟ یباهام؟ حالشو دار  یا ی م ا یمن تنها برم   -
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 سر جنباند و لب زد:  مهراد

 !نیبرو تو ماش ام،ی آره م -

را   نیطور که ماشرفتند و نشستند، مهراد همان  نی کوتاه و آهسته سمت ماش یها قدم  با
 گفت:  یفیبا اخم ظر کردی روشن م

 ! یاز ندا نزد   یو حرف ی حفظ کرد  یهست ین که آبروم رو جلو ممنو -

 نکردم، اما...   یمخلصم کار -

 ادامه داد:  یبه مهراد انداخت و با مکث کوتاه ینگاه

رو   دنمیو چشم د کنهی ندارم با من حال نم یرو دور نزن، کار یهست  گهید یلیخداوک -
 شد حواست رو جمع کن. ریختم به خ بارنی دوست داره، اگه ا   یینداره؛ تو رو خدا

 دنده عوض کرد و نفسش را فوت کرد:  مهراد

 !  گهیمن غلط بکنم د ،یتو دعا کن درست بشه همه چ -

 و لب باز کرد:   دیسمت مهراد چرخ  یکم هانین

 به آرش داشت؟  یچه ربط ن یبود؟ ا یندا چ نیا  انیجر ینیحاال راست و حس  -

 تکان داد و لب گشود:  نیش را به طرفسر   مهراد

قرار   یزمان هیبکشه!   یانقشه نیروز ندا واسم همچ هی  کردمی بگم... اصال فکر نم یچ -
  م،یسال با هم در ارتباط بود  کی   کی ... نزدییدانشجو لیاون اوا  م،ی ازدواج گذاشته بود
تو همون جلسه   یخواستگار م یجلسه رفت هیهامون با هم سازگار نبودن، اما خب خانواده 

م رو  نبودم که بخوام خانواده  ی چون من پسر م،یهمو زد  دیاول مادرامون بحثشون شد! ق
کردن با آرش، به من   یبا همکار یجورن یبه دل گرفته و خواسته ا  نهی ترک کنم. نگو ندا ک

 ضربه بزنه! 

 متفکرانه گفت:  یابا چهره  هانین
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  یبا آرش آشنا شده که بخواد باهاش همکار یش درست، اما ندا چجورهمه  هیقض ن یا -
 رو بهم بزنه؟! یتو و هست یونه یکنه و م

 بود و شانه باال انداخت:  ابان ینگاهش به خ مهراد

رو بهم بزنه و خودش   یمن و هست یونه یبه هدفش برسه و م نکهیا ی احتماال آرش برا  -
آرش دعوت بود، دوست و   مونی بوده! تو مراسم نامزدجلو، دنبال اطالعات از من  ادیب

با ندا   م ینفر از نامزد هی! البد طورن یمنم بودن، مراسم ختم دادفر هم هم لی آشنا و فام
  نیو ب میبود ینبوده! چون همکالس یکردن ندا کار سخت دایبهش گفته و بعدش هم که پ

که گفتم حضور   یی هامراسم  ن ی که تو ا یی هادوست  اده،ی مشترک ز  یهامن و ندا دوست 
 داشتن!  

 :د یکش  یداد هوف رونینفسش را ب هانین

 آ!شد ییعجب ماجرا -

 مکث رو به مهراد گفت:   یاندک با

نباشه! اگه ماجرا   گهیکه حسام م یمنم اون آدم ی تو رو ببخشه و بابا  یهست دوارمیام -
سال کنار هم    لی حودنبال حسام... خداکنه امشب رو واسه ت رمیباشه من م گهید یچ هی

 !میباش

آپارتمان   یدوباره  دنی با د هانیمهراد مقابل آپارتمان متوقف شد، ن ن یبعد ماش یلحظات
 . د یآن روز تلخ افتاد و ابرو در هم کش ادی

  یمونی بعد از حرفاتون بهم بگو که م ،یبا پدرت حرف بزن یتا تو بر مونمی م جان یمن ا -
 ؟ یگرد ی باهام برم ای

 سر جنباند و لب زد: هانین

 !  یباشه، ممنون که هوامو دار -

 زد و گفت:  یلبخند  مچهین مهراد
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 نکردم. یکار م،یبه قول خودت مخلص -

شد، نگاه مهراد تا پشت در آپارتمان همراهش   اده یپ نیکرد و از ماش یاتک خنده  هانین
 بیرا از ج اشی که وارد آپارتمان شد، مهراد نگاهش را از او گرفت و گوش هانیبود. ن

را گرفت و   مشینوشت و باز پاک کرد. آخر تصم  امکیپ یهست یآورد؛ چند بار برا  رونیب
و  یدر پ یپ یها اش را گرفت و منتظر ماند. بوق شماره  ن،یسنگ یدادن نفس  رونیبا ب
 :دیچیدر گوشش پ یهست یکرد و خواست تماس را قطع کند که صدا   دشیناام جواب،یب

 بله...  -

 و تته پته کرد:  د یلب کش  یرو  زبان

 ؟ یاوم... عه... سالم... خوب -

 جواب داد: یتفاوتیبا لحن سرد و ب یهست

 خوب بودم به نظرت؟  م،ید یهمو د  شیدو ساعت پ یکی  نیهم -

 و گفت:   دیلب گز  یبا شرمندگ مهراد

اون   ،ید یرو که شن هان ین یها فرصت بده! حرف  مونیمنو ببخش، به زندگ  یهست -
 عکسا همه پاپوش بوده... 

 و بغض داشت:  دیلرز ی م  یهست یصدا 

تو فکرم، قلبم    وقتچیصادقانه بود... ه یلیشکسته مهراد! عشق من به تو خ یلیدلم خ -
 جز تو نبود، اما تو...  یکس

. دیرسی دخترک به گوش م  یخفه و آهسته  یهاهق زدن  یسکوت شد و صدا   یالحظه 
 سانه لب باز کرد: و ملتم طاقتی مهراد ب

 !  گهیفرصت د  هیفقط  کنم،ی ... خواهش میهست -
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دادن   رون یبا ب د،یکش شیها گونه یو دست رو   دیخط بغضش را بلع یآن سو  یهست
 گفت:  کردیم   ینیکه سنگ ینفس

روزا   ن یکه ا   یبیغر بیعج یندارم، فوت بابا... اون عکسا... خبرا   یخوب یحال روح -
فکر   دیمن تنها باشم. با  م،ی مدت از هم دور باش هی. بذار کنهی م موونهیداره د  شنومی م

 بابا شده!   یبه خاطر فرستادن اون عکسا که باعث سکته  کنمی م تی کنم! از آرش هم شکا

 سوک لب مهراد نشست و نگاهش برق زد:  یکج لبخند

 داره واسم.   یدلگرم  یجا  یفکر کن یخوا ی که م نی! همیممنونم هست -

 ؟ ی ندار یقطع کنم، فعال کار دیمن با  -

 نه... مواظب خودت باش.  -

بود و با   دهیطول کش هانیبه ساعت انداخت، برگشتن ن یرا قطع کرد و نگاه تماس
به اطراف انداخت،   یداد و نگاه نیرا به ماش اشه یشد. تک ادهیپ نی از ماش یحوصلگیب

قرمز   یدر دست داشت و با ذوق به ماه یرفت که تنگ کوچک یادختربچه یحواسش پ
 . کردیشناور در آب، نگاه م 

 نوروز داشت... دیع  یکه برا  یخودش افتاد و شور و شوق  یکودک ی روزها ادی

 اومدم!   رید دیببخش -

  یهاسرخ و پلک   ییهابا چشم هانینگاه کرد، ن گریبه سمت د هانین یصدا   دنیشن با
! نگاه گنگ و  کردی بود و نگاهش م ستادهیبود، مقابلش ا  هیاز گر  یورم کرده که ناش

 ماند و لب زد:  ره یدخترک خ ی هاپرسشگرش به چشم

 م؟ یشده؟ بر  یچ -

 جواب داد:  یفی ضع یبا صدا  هانین

 ! یو منتظر موند  یتو برو... ممنون که باهام اومد  مونم،ی م جان یمن ا -
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 : دیابرو باال انداخت و پرس  مهراد

 نه؟!   ای هست  کنهی که حسام فکر م یپدرت اون -

! من  رمیتقصی وسط ب نی من ا  نهینه، مهم ا ای که پدرم اون آدم هست   ستیمهم ن -
 دنبالم...  ادیحسام اگر منو بخواد خودش م  مونم،ی م جان یا

 مهراد تا حد ممکن درشت شد و متعجب لب باز کرد:  یها چشم

 دنبال حسام؟!   رمی که اگه بابام اون آدم نباشه، م یتو راه نگفت میومد ی ن ماال -

 جواب داد:  یبا تلخند  هانین

 دیبگم؟ بگم ببخش یمن برم به حسام چ نمیبیم  کنمی نظرم عوض شد! االن که فکر م -
که من ناخواسته   دیبابام با مامانت ازدواج کرده و من روحم خبر نداشته؟! بگم ببخش

 بابام شدم؟   یافهیبرابر اصل ق  یفتوکپ

 مهراد نشست و گفت:  ی هالب   یرو یانرمک خنده  نرم

رو االن   نایا بندمی مغزت رو شست و شو داد! شرط م  دهی... پدرت از راه نرسولی بابا ا  -
 داده!   ادتی  خاناوش یس

 نشسته بود، ادامه داد: شی هاکه کنج لب  یبا همان لبخند کج هانین

 یعنی ی دونی م گه؟یم یچ  نیبب گه؟یم یک نینب گفتی داده! م ادمی  ایهم لع یچ هی -
چکار   گهیحرفش درسته د  ی حرف درست بزنه... وقت هی یآدم غلط ه ی  دیشا  یعنی! ؟یچ
ولت    یخودیحسام ب گهیبد، داره بهم م  ایمنم خوب  یخودش غلطه؟! حاال بابا  یدار

 چشم!  گمیکرده رفته، تو نرو دنبالش... منم م

که   کی نزد آمد؛ ی بلند سمتشان م یهاافتاد که لبخند به لب، با قدم  اوشیمهراد به س  نگاه
 دستش را فشرد.  یآورد و مهراد به گرم  ش یشد دستش را پ

 .میمنزل... در خدمت باش دی راد، بفرماسالم آقا مه -



 انده خواهر خو 

402 
 

 جواب داد: ی با لبخند نرم مهراد

 برم.  دی. فعال با اجازتون بارسمی خدمت م یتروقت مناسب  هیشاهلل ان   شم،یمزاحم نم -

چشم، صاحب   یقدمتون رو  نی آورد فی خدمت از ماست. هر موقع تشر د،یمراحم -
 .نی رسوند جان ی رو تا ا جانهان یهم ازتون ممنونم که ن یلی! خدیااجازه 

 نکردم...   یبود، کار فهیوظ -

به  یزیآمنگاه محبت  هانیکرد و رفت. ن یتعارف و خوش و بش، مهراد خداحافظ یکم با
و   بانهیحس غر  شیبرا  اوشی س یپدرش انداخت و همراه هم سمت خانه رفتند. خانه

  فقط خودش دلتنگ و چشم  جان یحسام، ا  یبرا  ی دلتنگ ،یداشت، پر بود از دلتنگ یبیعج
 هم مثل او غصه داشت!   یبه راه حسام نبود، طوب

  یچا ینی با س اوش یبود، س وار ید  یمبل نشسته و نگاهش به قاب عکس طاهر رو  یرو
 : دیپرس هانیسمتش آمد که ن

 ه؟!  نبود، ن جانی عکس ا نی ا  میبا حسام اومد ی وقت -

 جواب داد:  یبا لبخند نرم اوشیس

 برداشته بودش!  ینه، طوب -

!   هیشب  یلیخ امرز یخداب - تره و پوستش سبزه، اما  لباش درشت  ینگ یکم بگ هیحسام 
 برابر اصل!   یفتوکپ اش هیبق

شوکه شدم. شب  دمیاون شده! اون روز تو مغازه که حسام رو د  هیحسام شب یبهتره بگ -
 کردم.   فی تعر جانی با ه یطوب ی که اومدم خونه برا 

که فنجان را   ینیگرفت، دخترک ح هانیرا سمت ن یرا گفت و فنجان چا  هان ی ا  اوشیس
 گفت:   کردی م  کی نزد شیها و به لب   گرفتی م

 شما االن وقتشه!   یکاسب ؟یبازار باش دینبا  یدیشما شب ع اوش،یآقا س  -
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تنهاش   تونمی . نمستیحالش اصال خوب ن  دهیحسام رو د یاز وقت یچرا، اما خب طوب -
 بذارم.

 : دیپرس  یبا لبخند پهن اوشی بود که س یچا  دنی مشغول نوش هانین

 نه؟! ،یواست نکردم که که بابا صدام کن یپدر -

 جواب داد: نیلب به دندان گرفت و شرمگ هانین

 ... عادت ندارم خب!  دیببخش -

 دارم.  یحس خوب یدخترم دونمی که م نی نداره، هم یبیع -

 پا انداخت.  یرا به مبل زد و پا رو اش ه یتک اوشی سکوت شد و س  یالحظه 

  ترشیازت ب خوادی . دلم ممیکه بود بهت گفت یهر چ یبگو، من و طوب شتریاز خودت ب -
 بدونم.

 . دیبرکش نهیلب نشاند و آه از س  یرو یلبخند تلخ هانین

خالصه شده تو   می بوده! بچگ یبوده بدبخت ی کردن نداره، هر چ ف ی من تعر یزندگ -
کانون و اصالن افتادم؛ فرار   ر یگ یفرار کردم، ه یهم ه  یخوردن، نوجوونو کتک  طنتیش

 داشتم.   یبدبخت گهیجور د  هی کردمی هم که م

 ادامه داد:  ری شود، سر به ز  ری فشرد و مکث کرد تا مبادا اشکش سراز  لب

بعد از فرار   ی، ولاصالن منو نفروشه از خونه فرار کردم  نکهیبه خاطر ا   جاستن یجالب ا -
  یخودکش ای کار بدم! بعض نی که خودم حاضر شده بودم تن به ا  دمی کش یاونقدر بدبخت

 نداشتم... رو  گرشی اما من ج  کردن،ی م

 و نگاهش را باال گرفت:  دی اش غلتگونه  یلجوجانه رو یاشک  قطره

دختر   هی! خان اوش ی س یتو بود  امیبدبخت نی تمام ا یباعث و بان ی... ولیول اد،یبدت ن -
 پدر ....  یب  گفتنی که همه بهش م تی هویب
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دخترک پاک کرد و لب   یبا تأثر نگاهش کرد و دستش را باال برد، اشک را از گونه اوشیس
 از لب برداشت: 

 دونمی ! مکردمی نم یخال تت ی باور کن اگر از وجودت خبر داشتم، شونه از بار مسئول -
از حاال به بعد واست جبران کنم. از االن   دمیاما بهت قول م ،یدیکش  یهجده سال سخت

 باهاتم و پشتت.  ایتا آخر دن

 بود و لب زد:  اوشی مهربان و پر از آرامش س یها به چشم اش ره ینگاه خ هانین

باشه. بغل  منتی هوات رو داشته باشه، محبتش ب  یکیپدر داشتن خوبه... باحاله  -
بهت نداشته باشه، اما دوستت داشته باشه، با  یاز ین چیگرفتنش بدون حرص باشه. ه

   بد! یهاخصلت  یوجود همه 

 : دیلرز ی از بغض م شی زد و لب به دندان گرفت، صدا هق

من دختر   دونست ی نم یتا وقت یدوسم داشت، ول کرد،ی و داشت، محبت محسام هوام  -
اخماتو   گفتی بهم م دمیخندینم یوقت  یآرومش کنم! حت تونستم یکه م  یشمام! تا وقت

 !یکنارم باش  خوامی م یخندونی و م یخندی دوست ندارم، چون م

دخترک   یها اشک   دنیاز د اوشی ها پوشاند، سو صورتش را با دست   دیامانش را بر  هیگر
 . اروم زمزمه کرد: دیقلبش به درد آمده بود و او را در آغوش کش

باز من تمام عمر، خودم   یمنو بابا هم ندون ،یمن دوستت دارم دخترم، بهم بابا هم نگ -
هرجور   ،ینزن ای  یحرف بزن یجاهل ،یاخم کن ا ی  ی. بخندو هواتو دارم دونمی رو بابا م

 دوستت دارم.  یباش

  ی هابه چشم یها قاب گرفت، نگاهرا از خودش جدا کرد و صورتش را با دست  هانین
 از اشک و سرخ دخترک انداخت و با لبخند گفت:  سیخ

  ییجورا  هیدار بشه، بچه تونهی نم چوقتیکردم گفت ه یخواستگار یاز طوب ی وقت -
کامل داشته باشم، اما خب از  یخانواده  هی تونمی نم چوقتی ام گرفت. گفتم من هغصه
االن چقدر از وجود تو و داشتن تو خوشحالم،   یدونی بگذرم! نم تونستمی هم نم یطوب



 انده خواهر خو 

405 
 

  یشهیرتو، همخون و هم   یو خوشگل  یخانومدختر به  هیدارم که  یچه حس خوب
 کنم.   یواسش پدر تونمی خودمه و م

 لب باز کرد:   ارادهی به لبخند باز شد و ب یدخترک از ذوق و خوشحال یهالب 

 تو دارم. مرامتو عشقه!  یو خوشگل یپیخوشت ،یبه جوون ییمنم خوشحالم بابا  -

آمد. نگاه    رونی سالنه سالنه از اتاق ب یکه در اتاق باز شد و طوب دندی خند یدو نخود هر
بود،  فروغ ی سرد و ب  شیهاکه رنگ به رو نداشت و چشم  دیچرخ  یهر دو سمت طوب

 گفت:  آمدی طور که جلو ملب داشت و همان   یرو  یتلخند

 نداشتم!   ی خبر  چیها ازش هسال  نی از حسام برام بگو... تو ا هانین -

دخترش را در  بود و دست  هانیو ن  یطوب نی ب اوشی کاناپه نشستند، س یسه رو  هر
ن کنان لب باز کرد:  یلبخند  مچهین هان یدست داشت. ن ن م   زد و م 

ازدواج   یزن هیکه بعد از شما، پدر حسام با  دونمی اندازه م  نیاو... م، راستش من هم -
هم حسام   کهیاون زن کنهی . پدر حسام که فوت مکردهی م  تی حسام رو اذ یلیکرده که خ

کارا... تا   ن یو ا  یبوده و دستفروش ابونا ی رو تو خ ی چند سال هی رون؛یب  زهندایرو از خونه م
که اون زن  شهیم ن ی. ادهیدختر بچه رو از تصادف نجات م هی  یاتفاق  یلیخروز  هی کهن یا

خودشون. االنم که درس  ی خونه برنی و م کننی قبول م یو مرد، حسام رو به فرزند
. حسام  ی زمستون نیخدا تازه فوت شده، هم یخونده و دندونپزشک شده! دادفر بنده 

 . تدوسش داش یلیشدم، خ میتیانگار دوباره  گفتی م

 : دیپرس ابیو با ارت دیابرو در هم کش یطوب

 حسام؟  یدادفر؟ همون حام  -

 زد و جواب داد:  ینیلبخند نمک هانین

! بس که مهربون  فهیمامان شر  گفتمی که من بهش م فهیخانوم. شر  فهیر آره، دادفر و ش -
 زن.  نیو خوبه ا 
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 انداخت و باز چشم به دخترک دوخت.  اوشیگذرا به س ینگاه یطوب

 و خسرو دادفر، آره؟!   یاحیر فهی... شرنمیبب -

 و متعجب گفت:  دیرا در هم کش شی هاهم اخم  هانین بارن یا

 !  ؟یشناختی آره! مگه شما اونا رو م -

 لب باز کرد:  ری ابرو باال انداخت و با تح یطوب

 ... فهیاش بزرگ کرده! شر پس حسام رو عمه -

. تازه حسام  شهیاش معمه  فهیجون! عمه کدومه؟ حسام نگفت شر ینه بابا طوب -
 یچی ه کدومچ یه  یعمته! ول گفتمی بهش م فهیمن جلو شر  کرد،ی م  تمیهروقت اذ 

 که!   گفتنینم

 گفت:  زدهجان یه  یاش را قورت داد و طوبخنده  اوشیس

هست که شوهرش خسرو دادفر باشه  و خودش هم خانوم و   فه یمگه چندتا شر  -
بار   هیاما همون  دمش،یبار د هی! فقط  اسفه یمهربون؟! من شک ندارم اون زن خود شر

 !دیباری و نجابت از سر و روش م یکه چقدر خانوم  ادمهی

 ملتمسانه لب زد:  اوشیبه س رو

باهاش حرف بزنم. اون به حسام بگه   میبر فه،ی شر  یخونه  میتو رو خدا پاشو االن بر  -
 بودم!   گناهی من ب

 گفت:  متیو مال  یبا خونسرد  اوشیس

باشه  جا،اون   میسرزده بر  ستی مردم گرفتارن! خوب ن شه،یم  لی امشب سال تحو  زمی عز -
 ! میری زنگ بزنه، هماهنگ کنه. فردا با هم م هانین

 آلود لب از لب برداشت: و اخم   کردیزده نگاهشان مگنگ و مات  هانین
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اگه عمه بوده   شه؟یحسام م  یعمه  فهیواقعا شر  د؟یگیم  دیدار ی! چنمیبب نیصبر کن -
 بوده؟!   یبه حسام نگفت بابات آدم بد فهیچرا حسام خبر نداشت؟ چرا شر 

 تکان داد:  نیسرش را به طرف یبا کالفگ یطوب

 ! فهیشر شیپ م یبر  دیشدم، اما با  ج ی. منم گزمی عز دونمی... نمدونمینم -

 گفت:  یرو به طوب انهی دلجو اوشیس

 زی شب رو هم تحمل کن! فردا همه چام هی  ،یکرد  یهمه سال صبور  نیا  زمی عز -
فردا حسام هم باشه. همه دور هم حرف   یبرا   میگیم  فهی. اصال به شرشهیمشخص م

 باشه؟ میزنی م

 انداخت و ناچار لب زد:   ریسر به ز  یطوب

 . یتو بگ یهر چ اوش،یباشه س -

  هانیخانه را عوض کند، با لبخند از جا بلند شد و رو به ن نیجو غمگ  نکهیا  یبرا  اوشیس
 خطاب کرد:

 . مین یرو بچ نیسپاشو دخترم، پاشو هفت  -

 ها گرفت و گفت: دست  انیانداخت و جلوتر نشست، دستش را م یبه طوب ینگاه هانین

شما...  شیپ گرده یرو بفهمه برم  قتیاگه حق دونمیجون، م یمهربونه طوب  یلیحسام خ -
 ! زنهی حتما باهاش حرف م  اره،یحسام رو راه ب یخوب بلده چجور فهیمان شر ما 

 سر تکان داد و لب به اعتراض باز کرد:  یطوب

غلط تو   یباورها  نی بوده؟ چرا گذاشته ا یبهش نگفته پدرش چطور آدم فهیچرا شر -
 و رشد کنن؟   رنیذهن حسام جون بگ

رو درست   یزی. االن غصه خوردن چمیزنی حرف م میری داشته... فردا م یلیحتما دل -
 !کنهینم
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پهن   بایساده و ز  یا سفره  اوشیو س هانیسر داد و از جا برخاست، همراه ن یآه یطوب
با او   یکه نسبت خون   یدیجد  یهابود، کنار آدم  هان ین یبرا  یمتفاوت  لی کرد. سال تحو

 بودند.   یمیداشتند، مهربان و صم

 *** 

را روشن کرد و   و دود گرفته  کی لحظه اتاق تار کی  یبرا  یفیآسمان، نور ضع یصاعقه  با
با شدت و پر خروش بر تن   ی غرش ابرها، تن خانه را لرزاند. باران بهار یبعد از آن صدا 

 . دیرسیها به گوش م شرشر آب از ناودان  یو صدا  زدی م انهی شهر تاز 

در چارچوب در ظاهر  اشکان،  ی و استخوان  دهیبه در اتاق خورد و باز شد، قامت کش یاتقه 
را زد. به  دیو کل دیکش یگچ  وارید  یاز سالن وارد اتاق شد، دستش را رو   یکیشد. نور بار

 محض روشن شدن اتاق، حسام اخم کرد و تشر زد: 

 خاموش کن! سردرد دارم.  -

 بالفاصله چراغ را خاموش کرد و لب به مالمت گشود: اشکان

  یزنی! چرا باهام حرف نم ؟ی دود کرد گاریس نقدر یا  یپسر؟ خفه نشد هیچه کار  ن یا -
 خب؟ 

  نی اتاق ب  یکیدر تار گاری و آتش سرخ س دهینفره طاق باز دراز کش تخت تک   یرو حسام
 د. به سقف بو رهیآلود خمسکوت و اخم د،یدرخشی م  شیها انگشت 

  یفلز یگار یرسیو با فشردن آن در ز   دیکش رونی ب شیهاانگشت  نی را از ب گاری س اشکان
 تخت، گفت: یرو

دارم بهش    یقسم داد تا اگه ازت خبر یمهراد زنگ زد کل خانوم،فه یشر  یپاشو برو خونه  -
 داره!   یباهات کار مهم خانوم فهیبدم که شر   غام یو گفت بهت پ یی جان یبگم. گفتم ا 

 : دیپرس ینزد و اشکان با کالفگ یحرف  حسام

 اصال!   رسونتی پاشو خودم م گم؟یم  یچ یشنوی م -
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 چرا...  گهیاشکان اگه مزاحمم بگو تا برم، د -

 معترضانه حرفش را قطع کرد:  اشکان

چکارت   نی بب میکرده!  االنم پاشو بر داتیشده و پ  ریگی مهراد پ  گمیحسام؟ م  یگیم یچ -
 چشم.  یقدمت رو  جان یهم ا یدارن، بعد دوباره ب

 ندارم!   ی حرف  یمن با کس -

به دست   ینگذشته بود که گوش یقی رفت، دقا رونیو کالفه از اتاق ب  د یکش یپوف اشکان
 را سمت حسام گرفت:  یوارد اتاق شد. گوش

 خودت حرف بزن، مهراده!  ایب -

 دار لب زد: خش  ییرا کنار گوش گرفت و با صدا یگوش

 الو... -

آخه؟  یکجا رفت  ،یها قهر کرد تو؟! مثل بچه  یرفت یالو و درد... الو و مرض... کدوم گور -
 بدبخت... چه مرگته تو؟  هانیاون ن شیبرو پ ای، بحرف بزن  ایب

 مرتعش گفت:   ییشد، با صدا  ن یبه تالطم افتاد و نفسش سنگ قلبش

دل   گهیخالص رو زد، االن د ر ی حرفاشو زد، ت  فهیشر ؟ی مهراد؟ با کدوم دلخوش  امیبکجا  -
 خوش کنم؟!  یو به ک یبه چ

 دنبالت، باشه؟   امیحسام، من االن م یخبری حرفا هنوز مونده که تو ب یلیخ -

 نه مهراد من... -

 ناتمام ماند و مهراد تشر زد:  حرفش

  قهینداره که چند دق نویارزش هم  دیت کشبرا فهی که شر  یسال زحمت  ستی لج نکن! ب -
 ! ؟ ی حرفاشو گوش بد
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بلند شد و آن را   یاز گوش ی در پ یپ یهابوق  ی نزد، صدا یهم فشرد و حرف یرو  پلک
 تخت انداخت.  یرو

با اشکان از سالن به گوش   شیهاصحبت   یصدا د،ینگذشت که مهراد سر رس یساعت
و   آمدی . تنش انگار کش مدیکش شی موها انی. با رخوت از جا بلند شد و پنجه مدیرسی م
  یپاتخت یدستش را سمت پارچ رو د،یشد ی. با حس دهان خشککردی درد م اشیشانیپ

اش درد گرفت و بالفاصله پارچ را  جرعه، معده  نی پارچ آب خورد که با دوم یبرد و از لبه 
دلش مشت کرد و   ید جمع شد و دستش را رودور کرد. صورتش از در شی هااز لب 

گذاشت، آب داخل پارچ   یپاتخت ی« گفت و پارچ را با ضرب رو  یلب » لعنت ری فشرد. ز 
 .ختی دستش ر یاز آن رو  یمتالطم شد و کم

رفت. نگاه   رونیتن کرد و از اتاق ب یمشک  شرتی ت یرا رو  اشیزرشک راهنی پ یکالفگ با
کوتاه، آهسته   یثابت ماند و با مکث  نیخون یها و چشم  دهیآن صورت رنگ پر یمهراد رو

 سالم کرد. 

رفت، به درب که  رونیلب جواب سالمش را داد و از خانه ب ری و ز   دینگاهش را دزد حسام
 .  دیمهراد از اشکان را شن یخداحافظ یصدا  شدی م  کی نزد

زود مهراد چتر را   یلیست، اما خکه شد باران به سر و صورتش خورد و پلک ب اطی ح وارد 
 سرش گرفت و گفت:   یرو

 ...نیتو ماش  میزود باش بر -

رفتند؛   رونیکردند و از خانه ب یرا ط یکوچک و سنت اطی تند کرد و همراه مهراد، ح قدم
 بستن کمربندش لب باز کرد:  نیکه شدند مهراد ح نیسوار ماش

اشکان   نی ! امیزنگ زد ای  میسر زد  یشجا بااون  میکرد ی تا حاال هر جا که فکر م شبید -
 نامرد صبح بهش زنگ زدم گفت ازت خبر نداره، آخر عصر قسمش دادم که به حرف اومد!  

 آب دهانش را فرو برد و گفت:  حسام
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 یدونی رو ندارم. تو نم زیچ  چیو ه  چکسیه  ینزنه! حوصله  یمن بهش گفتم حرف -
 چکارم داره؟  خانومفه یشر

 : دیپرس کرد ی م یرانندگ اطیبا احت ،یآشفته و باران یطور که در هوا همان   مهراد

 اگه بهت بگم؟!   یاریدر نم یباز  جنبهیب -

 نه... بگو!  -

 به حسام انداخت: ینگاهم یکنج لب را به دندان گرفت و ن مهراد

  هیتا باهات حرف بزنه. انگار   ،یا یخواسته تو ب فهیمادرت تماس گرفته و از شر  شبید -
 ! یخب تو نبود  یول  ادیب خواستی ... از صبح میدونی هست که تو نم ییزا یچ

 منقبض شد و با حرص غرولند کرد: فکش

 یبگه چون پدرم بد بوده طالق گرفته آره؟ رفته پ خواد ی بگه؟ البد م خوادی م  یچ گهید -
 خودش...  یخوش

 ادامه داد:  صالیسکوت شد و با است  یالحظه 

چرا به خاطر من نموند؟   ایشو با خودش نبرد؟  سراغم؟ چرا بچه  ومدین چوقت یچرا ه -
 بود!   یمادری از ب دمیکه کش ییا یتمام بدبخت

ازت    یدرد دی! شایبدون نارویهم  لی دل قایتا دق یر یحسام، اما تو االن م دونمی منم نم -
 ! مونهینم یواست باق   یحداقل سؤال یدوا نشه، ول

شهر دوخت که حال   یباران ابانیزد، نگاهش را به خ یبه صندل هیسکوت کرد و تک  حسام
به سکوت گذشت که حسام با   یبه حال دل خودش نبود. لحظات شباهتی ب شیو هوا 
 :د یگرفته پرس ییصدا 

 ؟ ی کرد یآشت یبا هست -

 نشست و جواب داد:  شیها لب  یرو  یلبخند کج  مهراد
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 آره!   خانومهان یبه لطف ن -

و   د یگرفت، سمت مهراد چرخ یرا از صندل اش ه یحسام در هم رفت و تک  یابروها 
 متعجب لب زد: 

 !  هان؟ین -

 !  هانیآره ن -

 و گنگ زمزمه کرد:  جیتکان داد و گ سر

 چطور؟  -

کرد تا برم   رینو اجبار به آرش شک کرد و بعد م ن یبود که اول هانین ی راستش رو بخوا  -
اموال رو داره،   دن یآرش قصد باال کش م یشرکت، سر و گوش آب بدم. بعدم که مطمئن شد

کار آرش بوده تا منو از چشمش بندازه و   ادیز  یل یگفت اون عکسا احتمال خ یبه هست
اما    ره،یگی نم لمیتحو ادیشده، البته ازم دلخوره... ز  آروم یلیخ یجلو! هست ادیخودش ب

 !زنهی نم ییحرف از جدا   گهیخب گفته بهش فرصت بدم و د

 گفت:  منده یو گال   دهیدر هم تن ییبا ابروها حسام

 نزده؟    یچرا به من حرف -

 بود: ابانیشانه باال انداخت و نگاهش به خ مهراد

 شده، نه شر!   ریکارش ختم به خ  نهیداشته مهم ا  یلیحاال هر دل دونم،ینم -

که در ذهنش  یدوخت، از فکر رونیزد و نگاهش را به ب هیتک ی لباز به صند حسام
او به   کهنی از ترس ا  هانینشست. حتم داشت ن  شیها لب  یرو  یلبخند محو دیجنبی م

 .دیفهمی را خوب م یبه هست  هانین تینزده! حساس ینشود، حرف کی نزد یهست

 متوقف شد و مهراد رو به حسام گفت:   خانومفه یمقابل منزل شر  نیماش

 تو برو... من فعال ورودم به خونه ممنوعه!   -
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 زد و حسام سر جنباند و لب زد: یپوزخند

 ممنون، فعال خداحافظ. -

  یدادن نفسش زنگ را فشرد. طول رونیبا ب  ستاد،ی شد و پشت در ا ادهیپ ن یماش از 
  اطیح  یمهیشد. ن اطیوارد حدر باز شد و حسام   فون،یاز آ یکه بدون پاسخ دینکش
 خشک شد و قدم از قدم برنداشت.    شیپاها  هان،ین دنی بود که با د دهیرس

  یده یو نفس هر دو  حبس شده بود، نگاه غمبار و به خون دو  ستادهیمقابلش ا  هانین
از جنس غم و   یواریاما د  ،یگر ی د یبود برا  قراریهر دو در هم قفل بود. آغوش هر دو ب

 حائل بود.   شاننیشکسته ب کدورت و دل  

حرف خواست که از کنارش عبور کند،    یابدون کلمه  ر،ی و سر به ز   دینگاهش را دزد هانین
 انداخت: نیدارش طنلرزان و خش یو صدا  د یچیپ فشیاما دست حسام دور مچ ظر 

دلت رو   دونمی بهت بد کردم، م دونمی ... بمون به حرفام گوش کن. مهانیبمون ن -
 به حرفام گوش کن!  کنمی شکستم، اما خواهش م

 حرف نزد که حسام ادامه داد: یسکوت کرد و کالم  دخترک

بودم. همون شب اول    قرارتی که ترکت کردم ب یاخدا از اون لحظه  یبه خداوند  -
  ییکنم. تو فکر برگشتن و دلجو   یبدون تو زندگ تونمی نم نکهیکردم و ا یچه غلط دمیفهم

 یدونیالبد م  ییجان ی ا یسرم خراب کرد... وقت  یرو رو  ایبا حرفاش دن فهیه شر بودم ک
 بوده؟!   یمنه... حتما بهت گفته بابام چه آدم  یعمه  فهیشر

از بارانش حاال قطرات اشک را هم در آغوش   سی خ یها شد و گونه  ریسراز  شی هااشک 
 گرفته بود.  

لحظه   هیکه از بابام ساخته بودم تو   ی! اون بتیداشتم و نه پدر خوب ی من نه مادر خوب -
... منو  هانین ییکه االن دارم و برام مونده تو یهام نابود شد. تنها کسچشم یجلو

 !  هانیتنهام نذار ن تیموقع  نیببخش، تو ا 
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  یها و اشک   دیلرز ی م  شینگاهش را نرم نرمک باال گرفت و به حسام دوخت، صدا  هانین
 کند!   س یها را خگونه   شتریدر تقال بودند که کدام ب و قطرات باران یدر پ یپ

 باهات بمونم، اما... خوادی بوده حسام... من... من دلم م  یمادرت زن خوب -

 لرزانش چشم دوخته بود.  یهاکرد و حسام منتظر به لب  مکث

اگه بگم    شهیتاوان کار پدرش رو بده! باورت م دی که هرکس با یداد اد یاما خودت بهم   -
و از   یمن بوده؟ تمام اون آوارگ  یبابا  ی ایتمام بدبخت یپدر تو بوده که باعث و بان نیا

 !  شی زندگ دنیهم پاش

 گنگ و نامفهوم سر جنباند: حسام

 ! هان؟ین یگیم یچ -

را به حسام دوخته بود و از دور   انشینگاه گر  ی به پنجره انداخت، طوب ینگاه دخترک
 . با اشاره به خانه ادامه داد:کردی تماشا م

 رو بهت بگن!   تیاومدن تا واقع  یبرو خودت گوش کن، بابا و طوب -

 و لب زد:  دیکش رونی را از دست حسام ب دستش

 منتظرم!   نیبه بابا بگو تو ماش  -

رفت. حسام سالنه   رونیب اطی ححسام از   یزده و مات  رانیتند کرد و مقابل نگاه ح قدم
از   ی. کمدیسالنه سمت خانه رفت، با ورودش به خانه، نگاهش دور تا دور سالن چرخ

کنار هم  یو طوب  اوشیبود، س ختهیر  اشیشانیپ یو تاب رو  چیبا پ  سشیخ یموها 
به نگاه   رهیبود و خ سیاز اشک خ  یطوب ی هامچش  کردند،ی بودند و نگاهش م ستادهی ا

 حسام آهسته سالم کرد.  فاوت تی سرد و ب

با اشاره به مبل   فهیبه زحمت لب از لب برداشت و جواب سالمش را داد که شر حسام
 گفت:
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 حسام. نیبش -

  فهیشر یکی که در نزد  یآهسته و کوتاه سمت مبل  ییهاانداخت و با قدم  ری سر به ز   حسام
نگاهش را   ده یدر هم تن ییهم مقابلش نشست و با ابروها   اوشیبود رفت و نشست؛ س

 انداخت. نی پا

رنگش چند برگه، عکس و سند ازدواج برداشت و   یاقهوه  یدوش ف یاز داخل ک یطوب
 مقابل حسام گرفت. 

با خودم آوردم، بعد از  کنهی منو بهت ثابت م  یصحت حرفا  کردمی که فکر م یزی هر چ -
 بنداز. ی نگاه هی نارو یحرفام ا  دنیشن

  زیم  یها را رو باال آمد و مدارک را از مادرش گرفت، آن  یلرزان حسام به نرم  دست
  اوشیمبل مقابلش و کنار س  یماند. زن رو  یطوب یها حرف  دنیگذاشت و منتظر شن 

به   دیپر کش الشیخ ینامعلوم ماند و پرنده  یابه نقطه  رهیگرفت، نگاهش خ یجا
 باز کرد:  بمکث ل  یدور و زجرآور... با اندک ییهاسال 

. پدرم آدم  دی جد یمحله  هیبه  میکرد یکشپنج ساله بودم که با مادرم و برادرم اسباب  -
بود. مادرم که به حالل و حروم معتقد بود، بدون   یاشیع یو پ  کردینبود، قمار م  یدرست

نکنه. هر از   یدرم رو خرج زندگرو از پدرم جدا کرد تا پول پ شیزندگ ره،ی طالق بگ کهن یا
و   رفتی دو شب خونه بود، باز بعدش م یکی یو گاه شدی م  دایپدرم پ یسر و کله  یگاه

  هاهی همسا  یو مربا برا  ی ترش کرد،ی م یاطی. مادرم خ شدینم یتا چند ماه ازش خبر 
ساله  . برادرم طاهر اون موقع ده اوردی پول درم یو به هر حال از هر راه حالل کردی درست م

 خب کمک خرج بود.  یرو بده، ول  یزندگبود و براش سخت بود بخواد تمام خرج 

 

 انداخت و ادامه داد: اوشی به س ینگاهمیداد و ن  رونیب  یآه

خوب و   یدوست شد، خانواده  اوشی مادرم با مادر س  م،یمدت که تو اون محله بود هی -
مادرامون با هم   یهمسن بودم و همون رفت و آمدها  اوشی بودن. من با س یای میصم
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 یخونه با هم باز  اطی . هرروز تو حمیهم بش یباعث شد ما هم دوست و همباز 
خونه دور هم جمع   اطیتو ح  تابستون یها. شبمیخانواده بود  هیانگار    م،یکردی م
. هشت سال  میبود یزمستون دور کرس ی هاو شب  میداشت ینینشو شب  میشدی م

در نبود   اومد؛ی م  یبار مرخص هیشهرستان سرباز بود و چند ماه   هی گذشت... طاهر تو 
اگر بود، انجام    یاکار مردونه  ای  دیمن و مادرم رو داشت و خر  یهوا  اوشیطاهر، س

 ... ادی. اون روز هم قرار بود طاهر بدادی م

 ... ( اوشیو س یطوب ی)نوجوان

گرم تابستان، با پس   یو هوا  دیپاشی م  نیخود را بر زم ییطال  ی پرتوها ن یآخر دیخورش
 .  دیوز ی م یمی مال مینس یو هر از گاه شدی تر مخنک  یکم دیرفتن خورش

  ی هابا نقش گل  یراهنیو لختش را از دو طرف بافته بود و پ  ییطال  یموها یطوب
  اطی شکل ح  یحوض لوز  یدر دست گرفته و لبه  یا آفتابگردان بر تن داشت، قاچ هندوانه 

و دهانش سرد و   زدی سرخ و آبدار گاز م یشان نشسته بود. با لذت به هندوانهخانه
نه تنها   شی که برا یطاهر بود، طاهر دنیرس نتظر. چشم به در دوخته و مشدی م  نیریش
 پدر هم بود!  کی دوست و  کیبرادر که   کی

طاهر آمده از جا برخاست و   کهن یا  جانیو با ه  دیرا در قفل شن دی کل دنیچرخ یصدا 
 دوان دوان تا پشت در رفت، اما... 

پرپشت و   یهال ی باز شد و قامت بلند و تنومند پدرش با آن شکم بزرگ و فربه، سب در
  دنیبود که هر بار د یمرد  زی نپهن و بلندش در چارچوب در ظاهر شد. کنارش  یابروها 

لحظه طعم   کی . در انداختیبه رنگ شب و مرموزش لرز به تن دخترک م  ی هاآن چشم 
 بینه یو صدا   دیکش یاخفه  غیج اریاختیهندوانه در دهانش گس شد و ب  نیریش

 پدرش، بند دلش را پاره کرد. 

 َالَپر... گمشو برو تو خونه...  دیچشم سف یدختره  -
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رو گرداند و هراسان و دوان   د،یدو شیهندوانه از دستش فرو افتاد و بغض به گلو  قاچ
 د،یکشی سرک م  اطی که به سمت ح ینیدوان وارد خانه شد. مادرش هولناک جلو آمد و ح

 : دیپرس

   ؟ی شده مادر؟ چرا جيغ زد  یچ -

  انی باران مانده باشد، لرزان و تته پته گو ریکه ز  یو مثل گنجشک دیاشکش جوش یچشمه 
 لب باز کرد: 

 بابا... بابا... با شهباز اومده... -

 آلود گفت:با انزجار و حرص  د،یدست پشت دست کوفت و لب گز مادرش 

شمر ملعون و اون   نی. اادیروز پسرم خواست ب ه یشد،  دایاش پخدا... باز سر و کله یا -
 شد؟!   اشون دیمار هفت خط باز از کجا پ

 . اریب یزیچ  یکوفت یشربت وانی ! دو لن؟ی هست یعصمت... کدوم گور -

که   یسر و آن اتفاق  یرو یبه خاطر نداشتن روسر دانستی به اتاقش پناه برد، م دخترک
اتاق کز کرد و   یدر انتظارش هست. گوشه  یسخت هیافتاد، حتما بعد از رفتن شهباز، تنب

 ... ختیری اشک م صدایرا بغل گرفته بود، ب شیزانوها 

سر   یرنگ ی اسورمه  یروسر یجا بود، طوب از طاهر نشد... شهباز هنوز آن   یشد و خبر شب
به سر داشت. با کمک   یاو سورمه  د یسف اه،یس   بیرنگارنگ از ترک یکرده بود و چادر

صحبت و    نا یم  ونسی و کنار حوض پهن کردند و شهباز و  اطیمادرش، سفره را در ح
و عصمت هم در  ی. طوبخوردندی را با ولع م  غذاشان بلند و مشمئزکننده  یها قهقهه

 . خوردندی آشپزخانه نشسته و شام م

دلش آشوب بود و مدام نگاهش را از   یشب بود که شهباز زحمتش را کم کرد، طوب اواخر
نکرد.   ینزد و تند یحرف ونسی کتک دستش بدهد، اما   یبرا  یاتا مبادا بهانه دیدز یپدر م
زود به  یل یتشک انداخت و خ یاش را رو آسوده خاطر به اتاق رفت و تن خسته  یطوب

 خواب رفت. 
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طور که دراز مادرش چشم باز کرد، همان  یه یگر فی ضع یشب بود که با صدا ی هامهین
 کرد.  زیو گوش ت دیچرخ در کاسه  شیها بود چشم  دهیکش

 سالشه!    زدهیفقط س یوبرحم و مروتت کجا رفته مرد؟! ط  -

را   رونی در ب یتا پشت در اتاق رفت و از ال نیپاورچ  نی اسم خودش، پاورچ دنیشن با
آرنج گذاشته و   ریدو بالش را ز  ده،یتشکچه به پهلو لم یکه رو  دینگاه کرد. پدرش را د 

  زدی پک م یالیخی بود و با ب ش یهاانگشت  نیب ی گاریدستش را ستون تن کرده است. س
 به عصمت گفت: و رو 

دختر شوهر   خوامی رحم و مروتت کجا رفته؟! م ی گیکنم که م شیسالخ  خوامی مگه م -
 ! یکی  نمیبخت، ا یخونه  رنی چهارده ساله م زدهی س یدخترا  همهن یبدم! ا 

 . دیباال زد و جلوتر خز  یرا کم راهنشیگونه برداشت و پ  یاشک از رو  مادرش 

و مراسم! نه   یسالشه، با عروس ست ی که فوقش ب یبخت، اما با مرد   یخونه  رنی آره، م -
گوسفند بخره که   خوادی و پنج سالشه! مگه م یکه سن باباشون رو داره، شهباز س   یمرد
 ! برش؟یو م  ادیم

 زد و ادامه داد: هق

 ...! یتو قمار باخت دونمی من که م -

 ینیه ی نشست و طوب اشگونه  یرو  ونسیمحکم   یلیرا کامل نزده بود که س حرفش
تا   فشرد ی دهان م یرا رو شیهاترس وجودش را در بر گرفته بود و دست  د،یکش
  اش هیو نفس اش حبس شده بود. تک دیتپی نرود. قلبش تند و کوبنده م رونی ب شیصدا 

 . ختیری صورت اشک م  یکنار در زد و به پهنا واریرا به د

 خوادی رو دارم. دلم م ارشی... بتوچه اصال... دخترمه اخت یعوض یکهی ببند دهنت رو زن -
 هفتاد ساله، تو رو سننه...!  رمردیبدم به پ
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  ی. طوبدیرسی عصمت به گوش م یه یهق هق گر یسکوت شد و تنها صدا   یالحظه 
  ریز  ی را رو  گاری س یمانده  پدرش ته  دیانداخت که د یو نگاه دی دوباره سمت در خز

 و غرولند کرد: فشرد  یسفال  یگاریس

  زونیآو هاتون س یهر دوتون رو از گ یرو آماده نکرده باش یطوب اد،ی فرداشب شهباز م -
 ! کنمی م

و ناخن   ختیاشک ر   د،یهم نگذاشت و در خود لرز   یتمام شب را تا صبح پلک رو یطوب
 ها فشرد. به کف دست 

  یو گوشه   دهیسر کش  یرو یزد، عصمت چادر رونیاز خانه ب  ونسیبر آمده بود که  آفتاب
از اتاق   صدای سر انداخت و آهسته و ب  یچادر گلدارش را رو یسالن خواب بود. طوب

تا   رفتی پاه راه م یپنجه  یو لرزانش، در را باز کرد و رو ف ینح یهارفت. با دست  رونیب
 رفت.  رونیسر و صدا از خانه ب ینشود. ب داریمادرش ب

شمشاد اطرافش را گرفته  یهاکوچه بود و بوته  یه یکه حاش یدرخت تنومند  پشت
 یها و َپر چادرش، خانهبوته  ی. از ال به الدیکش  شیبودند، پنهان شد و چادرش را پ

گذشت   یق ی. دقا دیا یب رونیاز خانه ب اوشی و منتظر بود تا س دی پای را م میآقا پورسلحاج 
 آمد.   رونیخانه ب اطی اش از حبا دوچرخه اوشی که در سبزرنگ خانه باز شد و س

.  دیخز رون یها باطرافش را نگاه کرد و آهسته از پشت بوته   اطیهراسان و با احت یطوب
 صدا زد: 

 ...اوشیس -

جلب   اوشی دست تکان داد، توجه س شیبرا  یبه اطراف انداخت که طوب ینگاه اوشیس
  یهاو لب   یطوب  یدگیرنگ پر  دنیبلند سمت دخترک رفت. با د ی هاشد و با قدم 

 : دینگران پرسدل  اشده یخشک

 شده؟  شیز یطاهر چ ؟یکنی چکار م جان ی وقت صبح ا نیا   ؟یشده طوب یچ -

 و لب باز کرد:  دی سرد دخترک غلت یگونه یگرم رو  اشک
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 !  ومدین شبینه... طاهر اصال د  -

  خیاومده تار  شیپ یلی. خادی ب رتری دو روز د  یکی دینداره، شا  یکه نگران  ن یخب ا -
 جا به جا شده!   شیمرخص

 سرش را به باال تکان داد و لب زد: یطوب

 ... بابام...کنمی نم هیواسه اون گر  دونم،ی م -

 : دیپرس یبا آشفتگ اوش یکرد و س بغض

 شده؟! تیز یکتکت زده؟ چ ؟ی بابات چ -

 آلود گفت: ه پاک کرد و بغض با پر چادرش اشک از گون یطوب

منو با    ادیشهباز. امشب م  قش یمنو بده به رف  خوادی ! بابام مزدینه... کاش کتکم م  -
 منو تو قمار باخته!   گفتی خودش ببره... مامانم م

بلند نشود، رنگ از  اشه یگر  یرا در دست مشت کرد و به دهانش فشرد تا صدا  چادرش
و اشک   دی لرز ی که در خود م کردی دخترک را نگاه م  رانیبود و مات و ح دهیپر  اوشی رخ س

 . ختیری م

 نکن.  هی... گریطوب  ذارمینم -

 !، زنهی اون کتکت م اوش،ی س یستیبابام ن فیتو که حر  -

 تکان داد و لب زد:  نی دستپاچه سرش را به طرف اوشیس

ما    رسه،ی هم حتما امروز فردا م کنه! طاهر  داتیپ یکس  ذارمینم کنم،یم   متینه... نه! قا -
 تو رو ببرن! میذارینم

و باز پشت    ندیبالفاصله بنش یباعث شد تا طوب یاباز شدن درب خانه  کی ت یصدا 
عصازنان و با   اشده یآمد و با کمر خم رونیاز خانه ب  هیهمسا رمردیها پنهان شود. پبوته 
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  ییبا صدا  اوشیکه دورتر شد س یعبور کرد. کم اوش ی کوتاه و آهسته از کنار س ییهاقدم 
 خفه گفت:

آب  یبعد که برگشتم تو خونه سر و گوش رمیمن برم نون بگ ،یبمون طوب جان یهم -
 طاهر برسه!  یمون تا وقتخونه نیرزمیز   برمتی م  امیبدم، م

 رفت...  اوشی گفت و س یاباشه  یطوب

بر   اشهی به ثان هیو ثان گذشتی م  یبود، زمان به کند  شیترس و تشو از اس زی لبر لحظات
کم   برگشت، کوچه کم اوشینگذشت که س یساعتم ی. نانداختی تن و روح دختر خش م

 تر...نگران دل  یو طوب شدی م شتریرفت و آمدش ب

حبس شد؛ زن که عبور کرد   یو طوب  اوشیاز کنار درخت، نفس س یعبور و زن و دختر  با
 گفت:    اوشیس

. پاشو  دهی مادرمم داره به سهراب صبحونه م ،یآقام رفت کتابفروش ،یپاشو... پاشو طوب  -
 نشده!   ری تا د

شان  برداشت و سمت خانه اوشی بلندش را به دنبال س یهابه اطراف، قدم  ینگاه با
بلند  شی پا یدرآورد تا صدارنگش را از پا   یآب ی هایی دمپا  د،یرفت. به پشت در که رس

 نیرزم یفورا او را به داخل ز  اوش یرفتند و س نیرزمیتند سمت ز  ییها نشود. با قدم 
 فرستاد و گفت: 

 جک و جونور نداره...  کنه،ی م یرو زود به زود سمپاش جان ی! آقام ا  آی نترس -

پله باال  در را بست و از  یمضطرب و هول هولک اوش یبزند، س یحرف یطوب کهن ی از ا  قبل
پر بود از خرت و پرت و   ن یرزمی . ز کردی با ترس و دلهره اطراف را نگاه م یرفت. طوب

 بود.   واریکنار د یا گچهیو د گیطاقچه و د یکارتن... چند دبه و کوزه رو 

لول شده    یکه کنار یاکهنه م یبود را انتخاب کرد و گل زتریتر و تمخلوت  یکه کم  یاگوشه
ضعف   یرا بغل گرفت و نشست، دلش از شدت گرسنگ شی بود را پهن کرد. زانوها
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 ا ی تا مبادا موش، سوسک  دیچرخی م نیرزم ی. مدام چشمم گوشه و کنار ز رفتی م
 !  دیایسمتش ن  گری د یاحشره 

ها پنهان  با ترس، خودش را پشت کارتن  یباز شد و طوب نیزم ریساعت بعد، در ز   کی
 . دیرا شن اوشی س یکرد که صدا 

 ...جانی ... طوبیطوب -

 داد و لب زد: رونیب یاز سر آسودگ  ینفس

 ... اوش یس جان یا  ایب -

دستش بود و آن را سمت   رینان و پن یاها رفت، لقمه به دنبال صدا سمت کارتن  پسرک
 گرفت.   یطوب

 ! کردی. مادرم شک مارم ی رو تونستم ب نیفقط هم  د،یببخش -

 لقمه را گرفت و با لبخند گفت:  یطوب

 ممنون.   اده،یهم ز  یلیخ -

که نگاه   یطوب کرد،ی نگاهش م یمی با لبخند مال اوشی به لقمه زد و س یگاز  تعللیب
 آرام شد.  دنشیرنگ گرفت و جو  شی هاگونه د،یخودش د  یرا رو اوشی س یره یخ

 ؟ یالزم ندار یزی. چزنمیبهت سر م  امیم ادیب  شی باال... هروقت فرصت پ رمیمن م -

 لب زد:  نیشرمگ دخترک

 نه... ممنون.  -

  یرفت. طوب رونیب نیرزمی دخترک برداشت و از ز  وشیآب ی هانگاه از چشم اوشیس
  دنیتنش از نخواب ادیز  یبا وجود خستگ د،یدراز کش میگل یاش را تمام کرد و رو لقمه 

بعد  ی باز بود. ساعت شیها و پلک  شدی شب گذشته، ترس و استرس مانع از خواب م
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و   د یجوی نشست و مدام سوک لب م وبلند شد  د،یشن رونیاز ب یاهمهمه  یصدا 
 تند شده بود.   شی هانفس

 ها آمده بود.آن  یبه خانه  کنانه یبود که گر  عصمت

 ... خاک بر سرم شد... ستین ی... طوبستی شدم دخترم ن چارهیخانوم ب ژهیمن -

سرش انداخت و دست سهراب را گرفت، پر چادرش را به دندان گرفته    یچادر رو  ژه یمن
 بروند. یطوب یرفت تا پ رونیبود و همراه عصمت از خانه ب

با   یرفت. طوب نیرزمیشمرد و سمت ز  متیفرصت را غن د،یکه خانه را خلوت د اوشیس
 : دیو پرس د یسمتش دو  مهیسراس اوش،یس  دنید

 نه؟!   کردیم  هیگرمادرم بود؟   -

 شانه خم کرد:  ینگاهش به غم نشست و سر رو  پسرک

 تا طاهر برسه.  میصبر کن  دی! بایطوب ستین یا چاره  -

 و مستأصل لب زد:  دیناام دخترک

 !  ؟ی بکنه چ یاگه اونم نتونست کار ؟یچ  ومدی اگه طاهر ن -

 !دونمی ن مم  ذاره،ی... طاهر نمتونهی م -

بلند شد،  اشه یها پوشاند و هق هق گر نشست و صورتش را با دست  میگل یرو  یطوب
اما از برگشتن به  گشت،ی دنبالش م شانی که با آن حال پر سوختی مادرش م  یدلش برا

 مقابل دخترک، زانو زد و دلسوزانه گفت:  اوشیخانه هم هراس داشت. س

  دیتو رو بده به شهباز! االن شا  خوادی ... مادرت هم دلش نمگهینکن د هیگر جانی طوب -
 . شهیخوشحال م یلیبعدش خ یناراحت باشه، ول

 گفت:   زانیآو  یها با لب  هی گر   انی و م  دیرا باال کش اشی نیب دخترک
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 هم ناراحتم... گهید  زیچ هیاز  -

 ؟ یچ -

 انداخت و لب زد:  ری سر به ز  زدهخجالت 

 بگم... تونمینم -

 : دیمات و مبهوت نگاهش کرد و پرس  اوشیس

 خجالت نکش... بهم بگو.   ،یشده طوب یچ -

 جواب داد: شدی م  دهیشن یکه به سخت ییصدا با

 دارم!   ییدسشو  -

لب   د،ی اش را بلعهم فشرد و خنده  یرا محکم رو  شی هااش گرفت و لب خنده  اوشیس
 و گفت:  دیگز

 .  ستیخونه ن  چکسیه ،ییپاشو برو دسشو  -

رفت و   رونی ب نیرزمیاز ز   د،یپوش ییرا پاک کرد و دمپا  ش یهابالفاصله اشک  دخترک
بود و مراقب   ستادهی مقابل در خانه ا  اوشی. سدی بود دو  اطی ح یسمت توالت که گوشه

 بود تا مادرش سر نرسد. 

از   ادی داد و فر  یبرگردد، صدا  نیرزمیآمد و خواست سمت ز  رونیکه از توالت ب یطوب
دردمند عصمت... مرد    یها بود و ناله  ونسی  نیخشمگ یادهای کوچه بلند شد. فر

در تقال بودند تا دعوا را   هاهیکوچه به باد کتک گرفته بود و همسا  انی زنش را م واروانه ید
 اش زد و لب از لب برداشت: گونه  یبا دست رو   یخاتمه دهند، طوب

 به خدا!   کشهی مادرم... مادرمو م  اوشیخدا مرگم بده... س -

را چنگ زد، مضطرب و   شی بازو اریاختیب اوش یبرود که س رونیب اطیاز ح  خواست
 ملتمس گفت: 
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 ... بابات اومده تو رو ببره!  نی رزمی برو تو ز  ای! بیجون طاهر کارا رو خراب نکن طوب -

 نی زم یو لجوجانه پا رو دیچیپی دلخراش مادرش، در گوشش م یادها ی فر یصدا 
 . کوفتی م

 تو رو خدا بذار برم.  ره، یمی... مادرم داره ماوشیبذار برم س -

تا   کردیخواهش م  یکه نرود و طوب  کردی التماس م اوشیس ختند،یری دو اشک م هر
شوهرش زنگ بزند و   یتا به کتابفروش اطی هراسان وارد ح  ژهی کند. در باز شد و من شی رها

خشکش زد و دست سهراب را    اطیدر ح یو طوب اوش ی س دنیاز او کمک بخواهد که با د
 سر داده بود، رها کرد.  هیگر

 ...! یخدا مرگم بده... طوب -

  دهیرا د اط ی داخل ح باز مهیدر ن یکه از ال  هیرا گفت و پسر همسا  نی مات و مبهوت ا زن
 زد:  ادیرا باال برد و فر  شیبود، صدا 

 ... جاستن یا ی... طوب جاستن یا -

 با کمربندش سراغ دخترک آمد... ونسیو   افت ی زن و شوهر خاتمه  یدعوا 

در   گرید یکه طوب  دانستی بود، فقط م خبری و طاهر ب یاز طوب اوشی روز گذشت و س دو
. روز سوم  کردی سر م هی... عصمت تنها شده بود و شب و روزش را با گر ستیآن خانه ن
و کالفه با   حوصلهی درخت نشسته بود و ب یهی سا ری شان ز مقابل خانه  اوشیبود که س

اگر طاهر   کهن یبود و ا  یطوب  شی پ شانشی. فکر پر انداختی خط م نی زم یرو  یازه یسنگر 
   !شود؟یبرسد و بفهمد چه م 

که لباس   دیافکارش را پاره کرد و به باال نگاه انداخت، طاهر را د  یرشته  ییآشنا  یصدا 
 دوش انداخته بود.  یاش را رو به تن داشت و کوله   یرنگ سرباز  یخاک 

 ؟ ینشست  جان ی ... چرا اخان اوش ی سالم س -
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گفت و طاهر او را   جانی ب یو با رخوت از جا برخاست، سالم دی از صورتش پر  رنگ
 لب زد:  باز مهین ی. از آغوشش که جدا شد با دهاندیادرانه در آغوش کشبر

 طاهر...! -

 زد:  یمی ابرو باال انداخت و لبخند مال طاهر 

 پسر؟!  یدی...؟ مگه جن دهیچ -

 پته کرد و گفت:  تته

 ؟ ی ومدیچ... چرا... چرا زودتر ن -

کوتاهش   یل یخ یموها   یرو یسر برداشت و دست   یرا از رو  اشیدار سرباز کاله لبه  طاهر 
 : دیو خند دیکش

ها! برنامه  نیو ا  میداشت دی باش بهمون خورده بود. بازدنذاشتن، آماده  یعنینشد...  -
 چته؟  ینگفت

 : دیپرس  دیبا ترد  د،یآن لبخندش خشک شد و ابرو در هم کش کی

 شده؟ هان؟!   شی طور  ینکنه کس -

 نه... نه... همه خوبن! -

 زد: اوشی س یشانه  یزد و دست رو  یلبخند باز 

 تنگ شده!  یمادرم و طوب یدلم برا  یام و هم کلمن برم که هم خسته  -

شان رفت. مهلت حرف زدن داشته باشد، عقب گرد کرد و سمت خانه اوشیس  نکهیاز ا  قبل
نگران و آشفته دل  فهمدیرا م  ز یهمه چ  گرید یطاهر تا لحظات دانستی پسرک که م

و عرق   شدی م  شتریقلبش ب ی ها و چشم به در دوخت. هرلحظه تپش  ستادی جا اهمان 
گرفته و   یبعد طاهر با صورت یابه تنش نشسته بود. حدسش درست بود و لحظه  یسرد
 آمد.  رونیبه خون نشسته از خانه ب ییها چشم
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  دیرا با هر دو دست چسب شاقه ی ستاد،ی ا  اوشیقدم تند کرد و مقابل س اوشی س دنید با
 زد: ادی فر  نی آتش یبرافروخته و نگاه یو با صورت

رو کجا   ی...؟ طوبینبود  یچرا مراقب طوب ؟ی ... چرا بهم خبر ندادیلعنت یچرا بهم نگفت -
 خواهرم رو کجا بردن؟!   دونهیبردن؟  

  یبازو  یُسر خورد و رو قهی از دو طرف   شی هاطاهر بلند شد و دست  یهق مردانه هق
 .  ختندیری گذاشته بودند و اشک م گری کد ی یشانه  ینشست، سر رو  اوشیس

 : دیجدا شد و غر اوشیلب فشرد و از س  یبا نفرت لب رو طاهر 

 ... ارمیرو م یطوب رمی م ارمش،یم  رمیم -

 . دیکه پسرک دنبالش دو  رفتی کوچه م ی فاصله گرفت و سمت انتها  اوش یس از 

 ! امیاهر؟ صبر کن منم مط  یریکجا م -

دوان دوان خودش را رساند.  اوشیو س رفتی بلند م یها به او با قدم  توجهیب طاهر 
از  هیپسر جوان همسا  ستاد،ی شان او مقابل  دیچی داخل کوچه پ یرنگ یکرم کانیپ

 :د یداخلش سرک کش

 !  ری بخ دنیاحوال آقا طاهر، رس -

  اوشیس ستاد،یبه سرش زد و ا  یلحظه فکر  کیلب سالم گفت،   ریسر تکان داد و ز  طاهر 
 که طاهر گفت: ستادی از او کنارش ا تیهم به تبع

 ! ارم یم گهی دو ساعت د یکی  ؟ی دی رو بهم امانت م نتیماش  دیمج -

 مشکوک لب زد:  د،یطاهر چرخ یصورت برافروخته   یکرد و نگاهش رو زیچشم ر  دیمج

 شده؟  یزیباشه... چ ریخ -

 تعلل گفت:  یکم با طاهر 
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 . امیو م   رمی بگ لی رو تحو  یامانت  هیدارم،  یکار  هیشهر   رونیب -

 :دی فکر کرد و پرس ی کم دیمج

   ؟ید یم شوه یکرا  -

 پلک زد و سر و گردنش را کج کرد و لب باز کرد:  یاز سر ناچار یبا کالفگ طاهر 

 ...دمی م امه یکرا  -

تند خودشان را رساندند، عصمت   یهابا قدم  ژهی شد که عصمت و من ادهیپ دیمج
 : دیدستپاچه پرس

 مادر؟  یری کجا طاهر؟ کجا م -

انداخت    ریمتوجه حضور مزاحمش شد و سر به ز  د یانداخت و مج دیبه مج  ینگاه طاهر 
 جا دور شد، با رفتنش طاهر جواب داد:و از آن 

 !ارمی رو ب یطوب رمیم -

 مداخله کرد:  ژه یمن

 ش؟ یاری زنش شده، شهباز عقدش کرده. کجا ب یطوب ه؟یطاهرجان مگه الک  -

 : دیبرجسته شد و غر  اشقهیگردن و شق  یهادندان فشرد و رگ  طاهر 

 ! ارمشیم یجوربود که خواهرم رو برد؟ عقدش کرد؟ منم همون  یمگه الک -

 شی هم به دنبالش قدم برداشت، عصمت پ  اوشی رفت و س نیسمت ماش  درنگیب
 را گرفته بود. اوشیس  یبازو  ژهی که نرود و من کردی پسرش التماس م

 برو خونه!   ایبرگرد ب  اوش؟یس یر ی کجا م گهی تو د -

 با طاهر برم.   خوامی ... مامینم -

 ملتمسانه رو به طاهر گفت:  ژه یمن
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 بگو...  ی زی چ هیطاهر تو  -

انداخت، التماس و    اوشیبه س یگذاشته بود و نگاه نیشرا داخل ما شیپا  کی  طاهر 
 گفت:  ژهیو رو به من  دید  شیهارا در چشم  ینگران

 .دینگران نباش اوشی! به خاطر سگردونمشی برم -

 عصمت التماس کرد:  باز 

 طاهرجان، تو رو به خدا شر درست نکن! کار از کار گذشته... -

 باال برد و تشر زد:  یرا کم  شی صدا طاهر 

  کی برم تبر  خوام ی برم؟ م تونمی خواهرم نم دنید  دنش،یبرم د  خوامی بابا... اصال م یا -
 بگم خوبه؟ 

 گذاشت:  نیدر ماش یو دستش را رو  ختیناچار اشک ر عصمت

  ،یسنگه طاهر!  اوقات شهباز رو تلخ کن  ریدستمون ز  ،ینکن پسرم دعوا دمتیقسم م -
 .شهیجون خواهرت م یبال

 پلک زد و گفت:  طاهر 

 حالش رو بپرسم خب؟ حاال بذار برم. رمیباشه... باشه فقط م -

به عقب   یقدم  لیمیو آشوب، ب  قراری ب یو با نگاه دیلغز   نیماش  یعصمت رو دست
  تابیب ی ههادر خم کوچه از نظر نگا  نیشدند و ماش نیبرداشت. هر دو پسر سوار ماش

 شد. دیهر دو زن ناپد 

  اوشی بعد، طاهر مقابل خانه باغ شهباز که در اطراف شهر بود متوقف شد. س یساعت
 : دیرنگ خانه انداخت و پرس  دیبه در سف ینگاه

 طاهر؟   یرو از کجا بلد بود جان یا -
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 را باز کرد و گفت:  نیدرب ماش هر طا

! حاال معلوم  جان ی بار با بابام اومدم ا هیباشه، اما   جان یاالن شهباز ا   ستمیمطمئن ن -
 نه؟!  ایهست   شهیم

شد و تا پشت در همراهش رفت، در را   ادهیهم پ اوشیگذاشت و س رونیرا ب قدمش
 گفت: اوشینزده بود که رو به س 

با تو اومدم، به مادرت قول دادم واسه تو   نهیبب خوامی ... نمسای تو برو پشت درخت وا -
 شر درست نشه...

 شانه کج کرد و گفت:  یسر رو   اوشیس

 آخه... یول -

 و تشر زد:   دیحرفش پر انیم

 ! گردمی گفتم برو... من زود برم -

  اوشی بعد در باز شد و س یلحظات د،یناچار چند قدم عقب رفت و طاهر در را کوب اوشیس
در رفتار   یصحبت کرد، تند  یاکه طاهر چند لحظه   دی. دکردی از پشت درخت تماشا م

وارد  به جز شهباز در را باز کرده؛ بعد از چند لحظه  یکس زدی و حدس م دیدی طاهر نم
 جا کنار درخت نشست.  همان  اوشیشد. در که بسته شد، س اطیح

دستپاچه   اوشی خانه بلند شد و س اطیجار و جنجال از ح یگذشت که صدا  یقی دقا
 نشد...  یدر زد، اما خبر یاپی و چند مرتبه پ د یاطرافش را نگاه کرد، سمت در دو

  شیهاو کف دست  خوردی ُسر م شی کرد از آن باال برود، پاها یدرخت رفت و سع سمت 
موفق شد و با   بارنی و باز تقال کرد، ا  دیکش   رونیها را از پا بشد. کفش  دهیخراش
رنگش به شدت   د؛یدرخت باال کش یخودش را از تنه  آمدی باال م یکه به سخت  ییهانفس

  وارید ی شاخه خودش را به لبه  ی. از رو کردی م  ینیسنگ  شیها سرخ شده بود و نفس
 آمد.  رونیکه از خانه ب  دینگاه کرد شهباز را د اط ی که به داخل ح ن یرساند، هم
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آن صحنه  دنیبا د  اوشیبود، س ریدرگ گر یکلفت دبا دو مرد قلچماق و گردن  طاهر 
 رو به رو خشک شد!   یبپرد که چشمش به صحنه  نی پا  واریخواست از د

که طاهر   دیطاهر فرو نشاند و نفس  پسرک حبس شد، د ینهیرا در س یخنجر شهباز 
خاک و   یرو  جانشمه یرا سرخ کرد، زانو خماند و تن ن نیقامتش خم خورد و خونش زم
طاهر را حس کند و   نیدار و سنگکش  یها نفس  توانستی خون افتاد. از همان فاصله م

 ماند.   حرکتیاش ُشل شد و بمنقبض شده  دادن آن، بدن  رونیکه با ب   ینفس نیآخر

  یبود، صدا  دهیشده و به تنش چسب سیخ راهنشیراه گرفته بود و پ نشیاز جب  عرق 
 که گفت:  دی زمخت شهباز را شن

 یکه چ  دیدونیتو راه از جاده منحرف شده و افتاده ته دره... م ومده،ین جان یطاهر ا  -
 گم؟ یم

ها  از آن  یک یخواستند نعش طاهر را بردارند که نگاه  دستان شهباز بله قربان گفتند و ریز 
 افتاد.  اوشیبه س

  دهیقدر ترس. آن دیپر نی پا وار یتپنده، از د یلرزان و قلب یبه خودش آمد و با تن اوشیس
.  دیدوی را هم فراموش کرده بود و پا برهنه کنار جاده م شیها کفش دن یبود که پوش

به   ینگاهمین سوخت،ی و راه تنفسش م رفتی م  نی به شدت باال و پا اشنه یس یقفسه 
 ... دودیآن مرد تنومند به دنبالش م دیپشت سر انداخت که د

خورد و به  چی پ شیلحظه مچ پا  کی   یداشت و برا   یقیاش سوزش عمبرهنه یپاها  کف
 .دینفهم یزی چ گریو د د یچیدر سرش پ یقی افتاد، درد عم نیزم

 ( فهیحال )منزل شر   زمان

مشت شده، گوش به    ییهابا دست  ری به حسام انداخت که سر به ز  ینگاه اوشیس
 داد و گفت:  رونی سپرده بود؛ نفسش را ب شانیها حرف 

طاهر رفته تو دره و من   نیبودم، آقاجونم گفت که ماش مارستانیبه هوش که اومدم ب -
کردن، جسد   یساز صحنه یطور ن یشهباز ا  یآدما  دمیپرت شدم! فهم رونیب ن یاز ماش
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شوکه بودم. شبا کابوس   زدم،ی سوخته بود. من تا چند روز حرف نم ن یطاهر همراه ماش
  دیچطور زنده موندم؟! شا دونمی خود هم وحشت داشتم. نم یه یو روزا از سا دمیدی م

 خالصم کردن و... کردنی گمون م

 و لب تر کرد.  دیکش شی هاو شست پشت پلک  یانی سر داد و با انگشت م یآه

که دارم به خاطر تصادف هستش، اما من   یشونی پر  یها اون حالت  کردن ی همه فکر م -
بعد هم  کردن، ی رو به پدر و مادرم گفتم. اول باور نم قتیسه روز بعد زبون باز کردم و حق

از شهباز و آدماش   دن،یبزنم! ترس یباور کردن، گفتن حق ندارم حرف هی که با هزار قسم و آ
  هی. شده بودم رفتیچشمام کنار نم یاز جلو  یاطاهر لحظه  آلودن و خ ی! چهره دنیترس

  مالیمن خانواده رو از هم پاشوندم، اما پا کنهی... سهراب فکر م زهیانگ ی پسر افسرده و ب
 کردن خون طاهر و سکوتمون خانواده رو از هم پاشوند! 

خدا رفته   یخانوم بگم، اما اون بنده گرفتم برم و به عصمت  میبزرگتر که شدم تصم من
به همون آدم  لینکردم. بدتر از قبل شدم و تبد  داشیو من پ ش ی پدر یبود روستا 

 ! یدیشن انیرا از اطراف فشیشدم که تو تعر یاو سرخورده   تی مسئولیب

!  سیخ خون بود و صورتش از عرق  یکاسه  شیها نگاهش را که باال گرفت، چشم  حسام
  شی هابه مادرش انداخت، لب یو نگاه دیدر کاسه چرخ شیها رنگ چشم یآب یله یدو ت
 : دیوار پرسو زمزمه   دیلرز 

 باغ! خونه  ؟ی جا نبوداون روز تو اون  -

 و متحسر لب زد:   دیاز اشکش کش س یخ یهاگونه یدست رو  یطوب

و   یاش ی کرج بودم. اون خونه باغ محل قمار، ع یتو  گهید یخونه هینه... من تو  -
زود باردار شدم، افسرده بودم و اگر خدمتکار   یلیشهباز بود. تو اون سن کم خ  یها خالف
. اما اون زن مردمیهم از غصه م  دیشا ای  کردمی م  یشهباز نبود بارها خودکش یخونه

که تو شکمم جون گرفت،  . بچه کردی م  یدگیمهربون بود و مادرانه بهم رس یلیخدمتکار خ
و همدم   قیرف هیدارم   یکسی و ب  ییتو اون تنها کردمی حس و حالم عوض شد. حس م

به خاطر اعتراضم به   می. ماه آخر باردار زدی و کم سر م ر یبه د رید یلیشهباز خ کنم،ی م دایپ
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و دکتر گفت به  یاومد  ا یدن بهو نبودناش کتک خوردم. اون شب تو  هاشیتوجهیب
 دار بشم! بچه تونمی نم گهیکه خوردم د  ییها ضربه خاطر

. چشم از پسرش  دیغلتیم   یهاگونه  یرو یقطره اشک  گفت،ی م یهر کلمه که طوب با
نشست و   شی هالب  رو یبه او بود. لبخند تلخ ره ی پر تعشق خ یو با نگاه  داشتیبرنم

 ادامه داد:

 یاز همون بچگ کهن یخصوصا ا کردم،ی م یو به عشقت زندگ  یتو بود  میدلخوش -
طاهر بود و   یها ی ات مثل عکس بچگ. درست چهره دمیدیبه طاهر رو م ادتیشباهت ز 

دوست    یلیکه داشت تو رو خ یو بداخالق  هاشی . شهباز با تمام بد زدی باهاش مو نم
دو تا دختر   یکیها و از هر کدوم از زن ودداشت. اون قبل از من دو بار ازدواج کرده ب 

  یتر شده بود و داشتم کم. به خاطر تو با من مهربون یشت، اما تو تنها پسرش بود دا
که دلش رو برده   یپدرت باز شد. زن یتو زندگ گهیزن د  هی یکه سر و کله  دمیکشی نفس م
هم برام    یتیماه یبودم، ول دهیعقد دائمش کنه! من اون زن رو ند  خواستی بود و م

بودم که بالخره   مونیبه شهباز نداشتم. فقط نگران تو و زندگ ینداشت چون اصال عشق
 سرم اومد...  دمیترسی که ازش م یزیچ

و   دیاز شربت بهارنارنج نوش یارا برداشت، جرعه  وانی برد و ل زی لرزانش را سمت م  دست
  دن یخته و منتظر شندو یچشم به طوب یتازه کرد. خانه غرق در سکوت بود و همگ ییگلو
 ماجرا بودند.  یمابق

ازم   یاون زن شرط ازدواجش رو طالق من گذاشته بود! شهباز تو رو که دو ساله بود  -
حداقل برگشتن خودم تالش کردم، اما    ایگرفتن تو   یبرا یلیگرفت و طالقم داد. خ

، حاال نکردم دایازش پ یرد و نشون چیاز اون خونه رفت و ه نکهیبود. تا ا دهیفایب
 داده بوده!  ری رو هم تغ دشخو یلیاسم و فام یکه حت فهممی م

و منگ کرده بود. طعم   جیشده و او را گ دهیمحکم بر سر حسام کوب یچون مشت  قتی حق
کشانده   ییو تنها   ید یتلخ کرده و او را به قعر ناام شیاز پ شیکامش را ب قتی تلخ حق
 بود. 
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 دوخت و لب زد: ینگاه سرد خود را به طوب اش،ی زندگ نیزهرآگ  تی از واقع شوکه

 ...اوشیچطور... چطور با س -

 لب باز کرد:  یبود که طوب دهی به سرانجام نرس جانشی ب حرف

رفته   ش،ی ! حدود پنج سال پمید ید یهمو اتفاق  شیچند سال پ نیهم  اوشی من و س -
  فیرو برام تعر جا ماجرا همون   دیمنو د   یجا بود. وقتاون  اوش یبودم سر خاک طاهر که س

من   یوضع نامناسب زندگ دنیگرفتن از مادرم باهام همراه شد و با د   تیحالل  یکرد، برا 
عذاب وجدانش هم کمتر بشه!   دیشا  یجورن ی. تا انهگرفت کمکمون ک میو مامان، تصم

که هر کدوم   میبود زهیانگیدو تا آدم تنها و ب اوشی مادرم دو ماه بعد فوت کرد... من و س
که داشت و   یبه خاطر عذاب وجدان اوشیداشت حال طرف مقابل رو بهتر کنه! س یسع

و   اون روز افتاده بود هطاهر ب یماجرا  یاز غصه اوشی س دمیدی م کهن ی منم به خاطر ا
... دتشیبسه! مطمئن بودم طاهر هم بخش دهیکش یهرچقدر سخت  کردمی حس م

و   یبهتر شدن حال روح یبرا  م یرفتی رو ترک کرد و جلسات مشاوره م ادشی اعت  اوشیس
 .مون یدرمان افسردگ

 . م یداد لی تشک یکرد و زندگ یسال بعدش ازم خواستگار  کی

 

 گفت:  یحرف طوب  یدر ادامه اوشیس

و   میبش دواریام یبه زندگ  م،یکن شرفتیو پ می جور کن هیتا سرما می شبانه روز کار کرد  -
قلب دوتامون بود که درست    یگوشه  یدرد هیاما...   م،یزیهامون رو دور بر دغدغه میبتون

. شدیو حالمون گرفته م  کردی م یهامون بهمون دهن کجو خنده  های وسط خوشبخت
 من از مادرم!  یدور  نینشد و همچن یعیطب چوقتیه یطوب یتو برا  یدور

 

  یبه مدارک رو  رهی آلود خبود و حسام اخم دهیرس انیبه پا  یو طوب اوشیتلخ س  داستان
نگاهشان کرد. سند   کی به  کی ها را برداشت و آهسته و  مرتعش آن   یبود، با دست زیم
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  یبود! مدارک پزشک شیچهار سال پ یازدواجشان برا   خیکه تار  اوشیو س یازدواج طوب
داشته و او را در چه  یبوده، چه حال مارستانیب دررا که  یشب یطوب دادی که نشان م

بود بر   ید ی که هر کدام ُمهر تأ گرید یآورده و چند عکس و برگه  ایبه دن یتیوضع
  یگذاشت و همزمان قطره اشک زیم  یبر سر حسام! مدارک را رو  یو پتک یطوب یها حرف 
فشرد و اشاره   رامچ دستش   اوشیخواست لب باز کند که س ی... طوبدیغلتاش گونه  یرو

 کرد سکوت کند.  

 *** 

نشسته و در  نیعقب ماش یصندل  یرو  هانیبود. ن دهیکش دنی دست از بار آسمان
  ریز  شی ها لباس  کردی با حسام صحبت م اط،یکه در ح یخودش جمع شده بود؛ لحظات

و   اوشی س ریتأخ همهن ی! کالفه از ادیلرز ی از سرما م  یشده بود و تنش کم سی باران خ
شود که درب منزل  ادهیرا باز کند و پ نیو خواست درب ماش   دیکش یپوف ،یطوب
نشستند  نیکه داخل ماش نی آمدند. هم رونیباز شد و هر دو از خانه ب خانومفه یشر
 : دیپرس جانیو ه  یبا کنجکاو  هانین

 بهش؟  نیشد؟ گفت یچ -

 مغموم لب زد: یطوب

 براش... رم ی م شوکه بود! بمبچه  یآره، طفل -

جلو برد و رو به   یدو صندل نیجلوتر نشست، سرش را از ب یو کم ختیدخترک فرو ر دل
 پدرش گفت: 

غصه  دمشیکرد! برم بهش بگم بخش  یخواهازم معذرت اطیبابا... حسام تو ح گم یم -
 نخوره؟! 

 چشم درشت کرد و لب باز کرد:  اوشیس

 ! صبور باش دخترم. کنهی م شیعصبان شتریترحم و ب ی عنیکار  نینه...! ا -
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 کرد. زانی زد و لب و لوچه آو هیتک یبه صندل یدی با ناام هانین

 *** 

باران تن شسته بودند، حسام   ر ی که ز  ییهاو گل  یخانه پر بود از عطر باران بهار  بامپشت 
. کردی شب را تماشا م یکیها در تار چراغ  یو سوسو   ستادهیبام ا پشت کوتاه  واریکنار د

نشسته در  یماند به حلقه  رهیخ اشی دست چپش را باال گرفت و نگاه پر از دلتنگ
 بود!  هانی دست ن گرشی د یمه یکه ن یامه یانگشتش، قلب نصفه و ن

  یو دست  دیرا شن یاآهسته  ی هاقدم  یفرو برد، صدا  شی موها انیو پنجه م دیکش یآه
 اش نشست.شانه یرو

 !نی پا  ایمادر، ب یخوری جان... سرما محسام  -

نشد و   جادیدر حالتش ا  یریتغ داد،ی بود که گوشش را نوازش م فهیمهربان شر   یصدا 
 آلود لب باز کرد: به روبرو  بغض  رهی همانطور خ

 تنگ شده... هانین یدلم برا  -

 ! ارمیمن از دلش در م  اوش،ی س یخونه  میری فردا با هم م -

 اگه نبخشه...؟!  -

 نشست و پلک زد:  فهیشر  یها لب یرو  یمیمال لبخند

 !بخشهی م -

 : دیو پرس ستادی حسام ا یجلوتر آمد، شانه به شانه فهیحاکم شد و شر سکوت 

 حسام؟  یبخشی منو م -

 و متعجب لب زد: دیابرو در هم کش  حسام

 شما رو؟  -
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بهت   تیاگر همون بچگ  دیشا  کردم،ی رو ازت پنهون م قتیهمه سال حق نیا  د یآره، نبا -
 یتا بدون یشدی م  ریگی پ دی! شا یشدیداغون نم ،یشکستیحد نم  نیتا ا  گفتمی م

  یکردی که تصور م یمادرت هم اون آدم ،یکرد ینبود که فکر م  یطور که پدرت اونهمون 
 ! بهت بد کردم، منو ببخش! نباشه

به خاطر    فهیشد، شر  لی متما  فهیحسام نشست و سمت شر  یها لب یرو  ینرم لبخند
انداخته بود.  شیبازوها  ی را رو یرا حصار تن کرده و شال شیها هوا، دست  یخنک
 و با مالطفت گفت:   دیاش را بوسشانه

شما و دادفر   یزندگ یهاسال  یمن تو همه   دیحرف رو نزن، تمام ام ن یا  فهیمامان شر -
ازتون دلخور   تونمی برگشتم، چطور م یشما جون گرفتم و به زندگ یها. با محبت نیبود

 شما رو مقصر بدونم؟   یاذره   ایباشم 

 . دیدرخشی زد و نگاهش م تی از سر رضا  یلبخند فهیشر

فردا خوب   یده براورم کر  یهاخسته و چشم  یافه ی ق نیاستراحت کن، ا  ن ی پا میبر -
 !ییدلجو  میبر  ینیریو با دسته و گل و ش ی کن پیخوشت یحساب  دی. فردا باستین

 *** 

اش با  دو نفره  یهارا بغل گرفته بود، عکس  ش یتختش نشسته و زانوها  یرو  هانین
و   کرد ی م یا سرفه   یگه گدار خت،یری اشک م  صدای و ب  کردی نگاه م یحسام را داخل گوش 

صبح با هم بودنشان از حسام گرفته بود را    نیکه آخر ی لمی. فگرفتیدرد م  یکم  شیگلو
 شدت گرفت.  شی هاباز کرد و اشک 

 ...!  یمعرفتیب یلیدلم برات تنگ شده حسام... خ -

زنگ  یکرده بود که گوش سیصورتش را خ و اشک  زدی وار با حسام حرف ملب زمزمه  ریز 
 داد.  رونیو نفسش را ب د یکش شیها گونه یحامد، دست رو  یشماره  دنیخورد. با د

 الو...؟  -
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   ؟یخوب  جان،هان یسالم ن -

 کمتر شود و جواب داد: شی صدا  یزد تا گرفتگ یزحمت لبخند به

 مامانت بهتره؟  ؟ یسالم داداش، خوبم. تو خوب -

 مکث کرد و گفت:   یکم حامد

 ؟یکنی م هی گر  هانیخوبم... ن -

 سرفه کرد:   یبغضش را قورت داد و کم دخترک

 مامانت خوبه؟  یشدم. نگفت سی بارون خ ری ز  شبینه... نه... سرما خوردم! د -

 ؟ ی بش سیبارون خ ر ی چرا ز  شه؛یآره، خوبه فردا مرخص م -

 شکر  یاله -

 لب نشاند و در ادامه گفت:  یرو  یپوزخند

بارون حرف   ری خانوم با حسام ز  فه یشر  یتو خونه میدرآورد  یباز  یبابا... هند  یچیه -
 ! دمی چا م،یزد

 !  ن؟ی کرد یپس آشت ن؟ی باالخره با هم حرف زد ؟ یجد -

 جواب داد:  یبا لحن مغموم هانین

 !  ومدهیهنوز ن معرفت ی دنبالت، اونم ب ادی نه...! بابام گفت بذار خودش ب -

 داد:  رونینفسش را ب  یحرفش باز سرفه کرد و حامد با کالفگ یدر پ و

 هان؟ ین یبابا...! دکتر نرفت یا -

 !  شمیخوب م ستین یزیمن قبول نکردم. چ یول  م،یبابام گفت بر -
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.  سمینوی واست نسخه م امی. من عصر مستیحالت خوب ن دهیهات نشون منه، سرفه  -
 ! شه؟یبابات که ناراحت نم 

 لب باز کرد:  رفتی م  فونیطور که سمت آ همان  هان یبلند شد و ن فونیزنگ آ یصدا 

 ! شهیزحمتت م ینه، ناراحت چرا؟! ول -

 حامد نشد و گفت: ی هامتوجه حرف  فه،یشر  ریتصو   دنی و با د ستاد ی ا  فونیآ  مقابل

 خانوم اومده!  فهی شر زنم،ی حامد من بعد بهت زنگ م -

 را برداشت:  فونیآ  یتماس را قطع کرد و گوش یهولک  هول

 بله؟  -

 دخترم؟  یخوا ی سالم مهمون نم -

 گفت:  فشردی لبش نشست و همزمان که دکمه را م یرو  لبخند

 . دی بفرما ن،ی اومدسالم خوش  -

  ییموی ل یانداخت، بلوز شلوار راحت نهیبه آ یرا گذاشت و به اتاق برگشت، نگاه یگوش
رفت که زنگ واحدشان   رونی. از اتاق ب دیکش شیموها  یبه ال  ال یرنگ تن داشت و دست

اسپرت   راهنی حسام که با پ دنیداد و در را باز کرد؛ با د رونیبه صدا در آمد. نفسش را ب
سرخ و   یالله  یها از گل  ی و دسته گل  ستادهیا   فهیکنار شر یو شلوار کتان مشک دیسف
در دست داشت، قلبش به تپش افتاد و عرق به تنش نشست. مات زده نگاهشان   دیسف
 با لبخند لب از لب برداشت: فهیکه شر  کردی م

 م؟ ی ورود دار   یاجازه  -

 در کنار رفت. یبه خودش آمد و دستپاچه از جلو  هانین

 . دی بفرما د،یبله... ببخش -
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دوخته   ن یو نگاهش را به زم ادهستیجا کنار چارچوب در ا همان  هانی وارد شد و ن فهیشر
بزند. عطر آشنا و   رونیب  خواستی قلبش انگار م ستادیبود؛ حسام که مقابلش ا 

حسام   ی. صدا دیدی حسام، مشامش را پر کرده بود و دسته گل را مقابلش م  یشگیهم
 داغ شدند. شیها ها و گوش و گونه  ختیر درون قلبش فرو  یزیچ  دیکه به گوشش رس

 تو رو نداره! سالم، قابل  -

جواب سالمش را داد و دسته گل را گرفت، هر چه با دلش کلنجار رفت توان   ری به ز  سر
 رفت.   ییرا ی حسام را نداشت. در را بست و سمت پذ ی هانگاه کردن به چشم 

 : دیمبل نشست و پرس  یرو  فهیشر

 ستن؟ ی خانوم ن یو طوب   اوشیآقا س  -

 سرفه کرد و جواب داد:  یکم هانین

  یکم هیکرد! من   یاومد و آشت نی پا طونینه... رفتن خونه عمو سهرابم، بلکه از خر ش -
 سرما خورده بودم باهاشون نرفتم.

 شاهلل!  ان  یبال دور باشه، بهتر بش -

 ممنون  -

آلود با  و بغض   ستادهی جا ارا روشن کرد، همان  ساز ی اپن گذاشت و چا   یگل را رو دسته
 وارد آشپزخانه شد.  فه یکه شر فشردی اخن، کف دستش را من

 ... جانهان ین -

 و آهسته لب زد:  دی چرخ فهیشر  سمت 

 بله؟  -

 فشرد و لب به عطوفت باز کرد:  یرا به گرم شی هادست 
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مجازات کرد،   گناهی . چون تو رو بدمیکرده، من کامال بهت حق م تتیحسام اذ  دونمی م -
بود تا   یواسش کاف  ییاز تو و تنها یاندازه دور نیشش. هم ببخ کنمیاما ازت خواهش م 

 به اشتباهش ببره!  یپ

 گفت:  یبا تلخند  هانین

 !دادمی بودم اصال تو خونه راهش نم دهیاگه نبخش -

 شد و سر جنباند: ترق یعم فهیشر  لبخند

 و باهات حرف بزنه؟  ادیب  ید یپس اجازه م -

 .دی اش را بوسگونه  فهیپلک باز و بسته کرد و شر  حرفی ب هانین

 . دیتا شما حرفاتونو بزن کنمی آماده م یخودم چا  اد،یب گمیبرو تو اتاقت م -

تخت   یرفت، وارد اتاق شد و لبه  رونیگفت و از آشپزخانه ب یابا لبخند باشه  هانین
چارچوب در  به در اتاق خورد و قامت بلند حسام در یاکه تقه  دینکش  ینشست. طول

پر از مهرش،   یها لبخند  یبرا  را،ی آن نگاه گرم و گ دنید  یظاهر شد، دلش تنگ بود برا
در   ییهابود. شور و شوقش را پشت اخم اشی زندگ نگآه نیکه خوشنوازتر  ییصدا یبرا 

 هم فرو رفته پنهان کرد و لب زد: 

 تو  ایب -

 آهسته سمتش آمد، کنارش نشست و گفت:  ییهاوارد اتاق شد و با قدم   حسام

 ؟ یرینگاهتو ازم نگ  یجورن یمنو؟ که ا  یو ببخش  یاخم نکن گهیمن چکار کنم که د  -

 لب باز کرد:   ر،یسر به ز  هانین

 تو ماستا!  زی رو نر هامهیق  یشیم یعصبان ی... فقط وقت یچیه -

 کرد و گفت:  یاتک خنده  حسام
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 من اون روز...   هانین -

 باز کرد:  هیو لب به گال  دیکالمش را ُبر  تیبا جد  هانین

بوده... هردفعه هر   ن یحسام! از اول که باهات آشنا شدم هم گمیفقط اون روز رو نم -
  یرو سرش خال تتیکه عصبان ی دیرو ند  یبه هم، تو جز من کس ختی اعصابت رو ر  یکس
منو   یاز اون اتفاقا نبودم، اما تو پا  چکدومیه  ی. من قاطیهردفعه دلمو شکست ،یکن
 !  ید یکش وسط  شهیهم

 لب زد:  د،ی گونه چک یو اشکش رو  دیلرز   شیصدا 

 بده حسام!   ی لیاخالقت خ ن یا -

اش  اشک از گونه  د،یدخترک کش یگونه   ینگاهش پر از شرم بود و دست رو حسام
 برداشت و گفت: 

رفتارم بد   یلیمن خ  یگیراست م هان،ین یدلت رو شکستم؛ حق دار نقدریکه ا   رمیبم -
 تکرار نشه!  گهید دم یبهم فرصت بده... قول م گهی بار د هیبوده. فقط 

 کرد و گفت:  یا سرفه   دخترک

 د یشا ش،ی ک یمنو ببر  یاگه قول بد   یول ،یستیدرست بشو ن دونمی من که م -
 !  دمتیبخش

 : دیرا بوس اشی شانیها قاب گرفت و پصورتش را با دست   حسام

 ! برمتی م ینوکرتم هستم، هر جا که بگ -

  یاز جعبه ی حسام آزاد کرد و از جا برخاست، دستمال  یهاخودش را از حصار دست  هانین
بود   ستادهی کرد. حسام مقابلش ا زیرا تم شی هاو گونه  ینیو ب دیکش  رونیب یپاتخت یرو

 گفت:  طنتیرا دور گردنش حلقه کرد و با ش شی هات دس  هوایکه ب

 هان؟!    یچرا سرما نخورد ؟یبارون نبود ر یمثل من ز  شبی تو مگه د -
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و بعد    دی پاها بلند شد و حسام را بوسس یپنجه یبدهد، رو  یحسام جواب کهن ی از ا  قبل
 و لب باز کرد:  دیبا خنده خودش را عقب کش یاپ یپ یاز چند بوسه 

 ...یشیم  ضی مطمئنم تا فردا توام مر   گهیاالن د  -

 .دی چیشادشان در اتاق پ یها خنده  یصدا 

 *** 

به   ینگاه می از چهارراه عبور کرد. ن  ن،یبا روشن کردن ماش اوشی راهنما سبز شد و س چراغ
  مچهیبا ن کرد، ی را تماشا م رونیدوخته و ب ابانیرا به خ نشیانداخت که نگاه غمگ یطوب

 گفت:  یلبخند

کرده و مادرم   یبرادرم باهام آشت یستیخوشحال ن ؟ی پکر نقدریچرا ا  ؟یشده طوب یچ -
 دم؟ یرو د

 لب نشاند و جواب داد:  یرو  ی تلخند یطوب

دختر از   ه یو هم    یهم مادر و برادرت رو دار گهی تو خوشحالم. حاال د یبرا  زم،ی چرا عز -
 ؟ یوجود خودت، اما من چ

 و ادامه داد: دیکش یآه

  تی داره؟ تو هم که مسئول یام چه حالبچه دونمی نم ست،ین ی حسام ازش خبر -
 ! ششیبره پ هانین یذاریات گل کرده و نمپدرانه

 گفت:   ییدنده عوض کرد و با خوشرو اوشیس

ه جمع خانوادمون اضافه  . حسام هم بشهیماجرا هم تموم م  نیا  یمن مطمئنم بزود  -
  ادی  ییزای چ هی  دیبود، چون حسام با  یعمر زندگ ه یبره چون حرف  هانی! نذاشتم نشهیم
 ! گرفتی م

 تر شد، زمزمه کرد: داد و لبخندش پهن  رونیب یرا با آسودگ  نفسش
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و اثبات پدر    DNA  شیآزما ،یقانون  یدنبال کارا  رمی م هانیهم با ن دیع  التیبعد از تعط -
 .  رمیبه اسم خودم واسش بگ دیجد یتا شناسنامه  یفرزند

ماند و   رهیپارک شده مقابل آپارتمان خ نیبه ماش یشدند نگاه طوب  کی خانه که نزد به
 : دیمردد پرس د،یابرو در هم کش

   اوش؟یس  ستیحسام ن نیماش ن یا -

 واال!  دونمینم -

 ادامه داد:  جانیبا ه شدیم   ادهی ر که پطوهمان  یمتوقف شدند و طوب  نیماش پشت

  نیماش  نی هم دم،ی اومده بود از پنجره د هانیخودشه! اون روز با ن اوش ی چرا... چرا س -
 ! جاستن ی بود. پسرم ا

باشد سمت درب   اوشیاز س  یکه منتظر جوابآن  یسراسر شور و شوق شد و ب وجودش 
ها را به سرعت باال  داشت که منتظر آسانسور نماند و پله اقیآپارتمان رفت. آنقدر اشت

 .رفتی م

 !ترواش ی... یطوب سایوا  -

شان بود، بعد مقابل خانه یانداشت و لحظه اوشیس یدر پ یپ ی هابه صدا زدن  یتوجه
 را در قفل چرخاند و وارد خانه شد.  دیکل درنگیب

 ؟ یی جانی جان... دورت بگردم احسام... حسام  -

بود و دخترک خودش را در آغوشش جا داده بود؛ با سر   دهیکاناپه دراز کش  یرو حسام
کاناپه افتادند و نگاهشان   یبرخاستن، از رو  یهر دو دستپاچه برا  یطوب  یناگهان دنیرس

 ماند!  ره یخ یبه طوب

  دنیبلند شد. حسام با د هانی ن یدر پ یپ یهاسرفه  یسکوت حاکم بود و صدا   یالحظه 
به خودش آمد و فورا از   کردینگاهشان م  یفیکه وارد خانه شده بود و با اخم ظر اوشیس
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را   راهنشیباز پ یهاتند تند دکمه  کرد،ی که تته پته کنان سالم م ینیجا برخاست. ح
 و صورتش از شرم سرخ شده بود. بستی م

 اش را نگه داشت. مرتب کرد و به زحمت سرفه  یبلوز و شلوارش را کم هانین

 !  ن؟ی اومد   ییهویچه   د؟یعه... سالم... خوب -

 اخم و لبخند جواب داد: انیم  یابا چهره  اوشیس

 ! می دادی خبر م دیبا دونستمیسالم، نم -

حسام   ی حسام دوخته بود و آغوشش را برااش را به به اشک نشسته  یهاچشم  یطوب
را   یبرداشت. دست طوب یاش را سمت طوبآهسته  یهاتعلل، قدم  یباز کرد. حسام با کم 
دستش نشاند بغض  یبوسه را که رو نیکرد، اول کی نزد  شی هاگرفت و آن را به لب

پسرش را با  یو دلتنگ  یدور هاال ... سدی و پسرش را در آغوش کش دیترک یطوب
 برطرف کرد.  یپ دریپ یها و اشک  امان ی ب یهابوسه 

 گفت:  یم یها نشسته و حسام با لبخند مالمبل  ی بعد هر چهار نفر مقابل هم رو  یساعت

 شد که مجبور شد بره.   نیا  ادیخانوم اومدم، اما قرار بود واسشون مهمون ب فهیبا شر  -

 کرد و ادامه داد:  یا خنده  تک

منو    هانین ن،یکرد  ی! شما با برادرتون آشتکنونهیو آشت   دنیر امروز، روز بخشدر کل انگا -
 اومدن.   یاز هست ییدلجو  یاش برا اون طرف هم مهراد با خانواده  د،یبخش

 : دیبرداشت و پرس ینیرا از داخل س یفنجان چا هانین

 ؟ ی با اون آرش چکار کردن؟ خبر ندار -

 شانه تکان داد: حسام

 !کردن، دادگاه دارن  تی گرفتن و شکا لی وک دونمی اندازه م  نیهم -
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 و با لبخند گفت:   دینوش یاز چا   یاجرعه  یطوب

دور هم باشن. خانواده داشتن    یمیاندازه گرم و صم  نیها همخانواده   شهی شاهلل همان  -
 !  ینعمت بزرگ

 گفت:  اوشیانداخت و رو به س  یرا نگاه اشی گوش هانین

 آ،ست یخوبم دکتر الزم ن گمی م  اد،یب خوادی حامد م  شه؟ی م یچ جانی ا  قیبابا آدرس دق -
 !شهی نم الیخیباز ب

 پا انداخت.  یگذاشت و پا رو  زیم  یرا رو  یچا یفنجان خال  اوشیس

 !شهی. زحمتش م برمتیاما خودم م  یکنی بدجور سرفه م ،یدکتر بر دیبا  گمی منم م -

 و گفت:  دیچرخ اوشیو س هانین  نینگاهش ب حسام

 دکتر!   برمشی خونه، قبلش خودم م میبر هانیشما چرا؟ االن که با ن -

 : دیپرس ابی و نامفهوم و با ارت دیابرو در هم کش  اوشیس

 خونه؟!  -

 خونمون! گه،یآره د -

 را در هم قالب کرد، لب زد: شیها زد و دست  یپوزخند اوشیس

و   یریبگ  یبهم گفته که شما قراره واسش عروس جانهان ین دونم،یجا که من م تا اون  -
 درسته؟!  تونه،ی نامزد  یدوره  ییجورا  هیاالن  

را   شی ابرو یتا  اوش یکرد که س دی گفت و با تکان دادش سرش تأ ی اآهسته بله  حسام
 باال انداخت و ادامه داد:

  یخونه  یا گه یمثل هر دختر د  هانین ،ینگرفت یواسش عروس کهن یخب پس تا قبل از ا -
 کنم! هیته هیز یدخترم جه یبرا  خوامی منم م کهن ی ! ضمن امونهی پدرش م
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اش را به و خنده  فشردی هم م یانداخت که لب رو  هانیبه ن یمضطرب نگاه  حسام
 زحمت کنترل کرده بود. 

 نه... آخه... خب ما... -

 خانواده داره!   گهی  دحاال هانین ست،ی ن یآخه و اما و اگر چیه یجا  گهید -

 لب به اعتراض گشود:   د،یحسام را د یدگ یکه رنگ پر  یطوب

باشه، حسامم   دیپدر با یباشه اگه دختر خونه ؟یکنی م  تیچرا پسرمو اذ  اوشیعه س -
 ! جاستن یمنم هم یمن باشه. خونه  شیپ دیبا

 کرد و گفت:   یاتک خنده   یبا رند اوشیس

اتاقم دخترم! منم نامزد دخترم رو   هیخونه فقط دو تا اتاق داره، اتاق من و شما و   ن یا -
رو کاناپه   خوادی باشه، حاال آقاحسام م ششیپ دمی اجازه نم  شتری شب ب هی یاهفته 

  هانیاس، ن خونه  نیا  ی به عنوان پسر تو تو یندارم! در ضمن وقت   یبخوابه من مشکل
 فقط خواهرخوندشه!

 قهقهه زد. شیها حرص خوردن  دنی از د  اوشی ت کرد و سچشم درش یطوب

 ان...محرم  گهیبه هم د اوش،ی س یچ یعنی -

و حسام    کردندی بحث م اوشی و س  یطوب د،یاز کف داد و بلند بلند خند اری اخت هانین
  نیر یش یبا شوق هانی! ناوشیقانع کردن س  یو تالش داشت برا  کردیآلود نگاهشان م اخم
حس عشق و   یداشتن و تجربه  بانیدور هم بودن، پشت نیاز ا بردیو لذت م  دیخندی م

 دوست داشتن و دوست داشته شدن!  

 به جز نم نم باران بهار  ستین یزندگ

 ار ی  دنیبه جز د ستین یزندگ

 به جز عشق ستین یزندگ
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 یجز حرف محبت به کس به

  یهر خار و خس  ورنه

 ی کرده بس یزندگ

 ان دارد تلخ فراو یتجربه  یزندگ

 کوچه سه تا کوچه و پس دو

 دارد  ابان یعمر ب  کی  یاندازه  و

 کرد  میو چه خواه  میچه کرد  ما

 فرصت کم  نیا در

 ...انیپا
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