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نام خدا  به  

"... نمیبه تمام مادرانِ فداکار سرزم میتقد  " 

اشخاص یصرفا جهت معرف ییابتدا ی اکثر مردم جامعه نوشته شده. بخش ها دگاهیرمان با د  نیا ) 

بگذارد،  ش یبه نما عیآن ها را در مواجهه با وقا  ی شان نوشته شده تا رفتارها یاخالق  یها ی ژگیو و  

(... د یپس صبور باش  

 مقدمه :

لوده ام آ ،من  

ی به گناه تعد آلوده  

تو  ی خط قرمزها م یحر  به  

تو ،و  

... و  یهست یقربان کی  

. هستم  یقربان  کی ز یمن ن  

! یپنهان در پس نقاب دوست یها رنگ ین یقربان  

." ی قربان "  نی ا میتقد یقربانگاه برا  ن یدر ا میو من و تو همراه هست  

اول   فصل  

کرد هر لحظه ممکن ی شد. احساس م یاز هم باز نم شی. پلک ها دیشدت سردرد، از خواب پر از  

ی را از هم باز کند؛ بالفاصله اشعه   شیپلک ها یشود. باالخره موفق شد تا کم یسرش متالش است  

. فرو رفت   شیبّران در چشم ها یغیچون ت دیخورش ینوران  

طول  یرا گشود؛ کم شیپلک ها  یست. کم کم الرا ب شیخورد و به سرعت پلک ها  یدرد تکان از  
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. شد ز یخ میبه نور عادت کند. پشت به پنجره اتاق کرد و به کمک آرنج در جا ن شیتا چشم ها دیکش  

کجا  یعن یتخت ثابت ماند.  یروبرو ی  نه یآ یو رو دیبا تعجب در اطراف اتاق چرخ شیها  چشم  

! شکل نبود نیکه به خاطر داشت اتاقش اصال به ا  یی بود؟ تا جا  

به اتاق کامران... اتاق کامران؟ مان،یو پ  ریحالش بد بود و به کمک ام شبی خاطر داشت که د به  

مانده بود؟  نجایتمام شب را در ا  یعنی  

تخت نصب شده،  یاز کامران که باال  یبزرگ یتابلو دنیدر اتاق چشم چرخاند و با د گر ید یبار  

. کرد که در اتاق کامران بود  دایپ نانیاطم  

کجا  شی ! لباس ها ش؟یلباس ها یبه بدن کوفته اش داد و از جا بلند شد. ول ی تعلل کش و قوس با  

. افتاده بود، آه از نهادش بلند شد یبه اطراف اتاق که هر تکه اش گوشه ا یبودند؟ با نگاه  

ی را بست و دستش را بند صندل شیها شد. فورا چشم اهیس شیمقابل چشم ها  ستادیا  نکه یمحض ا به  

ش یسبز، چون صاعقه پشت پلک ها انی جفت چشم گر  ک ی ریکنار تخت کرد. اما تصو ر ی تحر  ز یم  

 جان گرفت. با هراس چشم باز کرد .

نداشت. امکان  ت یگرفتند؛ واقع یکه در ذهن آشفته اش جان م یر ی نه ممکن نبود. نه... تصاو نه؛   

یبا زانو رو یفشرد و با بدبخت شی دست ها  انیخودش بود؟! سر دردناکش را م یعنی. نداشت  

. آوار شد نیزم  

یصورت مردانه اش رد یرو اریاخت ی اشک، ب ی بر او. چطور ممکن بود؟ چطور؟ قطره ها یوا  

. گذاشتند یسوزان به جا م  

به د،یکش یم که جانش را به آتش یدرد  نیکند؟ مستاصل از ا  ینم هیگفته بود مرد گر یکس  چه  

و ضجه اش نه دیکوب نیبه زم یشانی . با درد پدیکش شهیزد و از ر ش یچنگ موها انیدر م شدت  
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: رنگ اتاق، که عرش را به لرزه در آورد دیسف ی وارهای تنها د  

 - خداااا...

*** 

از طرف دوستانش یوسه سالگ ستیتولد ب ی ه یاش که هد یبه صفحه ساعت بند چرم مشک ینگاه  

. دانشگاه شد اط ینشده بود، وارد ح ر یهنوز د  نکه یآسوده از ا  یالی بود، انداخت و با خ  

بود تا دوستانش را که کنار هم مقابل کافه  ی را در اطراف چرخاند؛ همان نگاه کوتاه کاف نگاهش  

. کند دایقرار گرفته بود، پ یکه سمت چپ در ورود ایتر   

توانست یرا پُر کرده بود و از همان فاصله هم م اطیبلندشان ح یخنده ها یصدا شهیهم مثل  

. ند یحامد و محسن را که رو به او نشسته بودند، بب  یصورت سرخ از خنده   

به او  مانی بود که چشم پ دهینرس ز یسرعت داد و به سمت آنها رفت. هنوز درست به م شیگام ها به  

 افتاد .

! مشرف  ن؛ ی. مز یاومده؛ حاج آقا عماد... تقبل اهلل حاج یک نینیبَه؛ بب  - 

قرار داشت، برداشت و به سمت ز یدور م ی خال یتنها صندل یرا که رو مانیپ فیبا خنده ک عماد  

 او پرت کرد .

فک تو؟ نی ا یو مهره ها چیو کمتر حرف بزن. شل نشد پ ریبگ فتوی. کسالم  - 

باال انداخت ییگذاشت، ابرو  یم نیزم یکه آن را رو یهوا گرفت و در حال یرا رو فشیک مانیپ  

. به سر و گردنش داد  ینازک شده قر  ییو با صدا  

بگو خب؛ شوهر هم،  ی چ ه یتو  ر؟یام ینیب ی. میبند یفک زدم؟ بُهتون م یمن ک  یحاج  وا - 

. داشتن به خدا  یرتیغ ه ی م یقد یشوهرا  
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خم شد و با  ز یزد که سرش به سمت م مان یبه پشت گردن پ یبا کف دست آنچنان ضربه ا ر یام  

: دیتوپ  ر یگرد شده به ام یی چشم ها  

. اصال برو گمشو. عمادسمینو یم  یادگاری  یک  وارید یرو نیآخه لندهور؟ منو بب ی دار مرض  - 

! خودم  شیپ ایجونم تو ب  

. شد زیخ میعقب داد و ن یاش را کم یبا خنده صندل لیسه  

. رمیبرم برات بگ یخور یم ی گن. چ  یتا صبح چرت وپرت م یرو ول کن عماد؛ ولشون کن نایا  - 

. دوستش گذاشت ی شانه  یعماد دست رو  

! من هم تابع جمع ن،یگرفت ی. شماها که چا گهید رم یگ یرم م یم سادمیخودم وا  ن؛ یبش  - 

گذاشت و به سمت بوفه قدم برداشت. سفارشش را داد و همان طور که  یصندل یرا رو فشیک و  

. آماده شود، به عقب برگشت و به دوستانش نگاه کرد  یبود تا چا ستادهیمنتظر ا  

که وارد دانشگاه شدند، آشنا شد و حاال مثل سه برادر همراه یو محسن از همان ترم اول لیسه با  

. به خود آمد خدمت شیپ یهم بودند. با صدا یو همپا  

. شما آماده ست ی چا د؛ ییبفرما  - 

توجه اش را  ر یام ینشست که صدا لی کنار سه شیبرگشت و سر جا  زیکوتاه به سمت م ی تشکر  با  

 جلب کرد .

م؟یکار کن یباالخره چ د؟یهست هیهمه پا  حاال  - 

: دیپرس یکرد، با کنجکاو یکه بسته کوچک قند را باز م یدر حال  

؟یچ ی  هیپا  ه؟یچ موضوع  - 

. زد یشخندیاش فرو برد و ن ی پرپشت و مشک یموها انیم یدست لیسه  
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! خوان امتحان روز شنبه رو کنسل کنند یم  - 

اش را به سمت او  یعسل یچشم ها مانی. پدینوش یرا برداشت و جرعه ا یچا  وانیبا آرامش ل عماد  

 چرخاند.

عماد؟ ه یتو چ نظر   - 

. دراز کرد   زیم ر ی ز یبلندش را کم یگذاشت و پاها  ز یم یرا رو وانیل  

امکان نداره د؟یشناس ی رو که م ی. صالح دینکن خی ی خود خودتونو سنگ رو ینظر من که ب به  - 

امتحان نصف نی غوز. همون روز اعالم کرد که ا ی شه غوز باال یکنه م  ی کنه. تازه لجم م  قبول  

ادتونه؟ی  م؛یو بابابزرگم مُرد و مادربزرگم سکته کرد هم ندار رییترمه و کنسل و تغ نمره  

با  ر یزدند. چرا صورت ام یبرق م اهشیس ی. چشم هادیکوب ز یم  یبا حرص دستش را رو ر یام  

. نبود  نیدلنش شیوقت برا  چیمردانه ه تیهمه جذاب نیا  

ی . حاال چ. اَه ..مایطرف حساب  یبا صالح  نکهیگه... مثل ا یشانس؛ آره! راست م یبخشک  - 

شه؟ یم  

باال انداخت. شانس آورده ی چاق شانه ا  یآدم ها ژهی و یشگیهم یبا همان لبخند و خونسرد حامد  

 بود که قدش بلند بود .

یکه مونده رو حساب  یدو روز نیا  دیبا  و،یکی آ گه یشه. خب معلومه د  یکشن، چلو م یم آبشو  - 

دراز گوش مهربون زحمتکش وونیهر جا هم مثل همون ح م، یسینو یم م یدیکه فهم ی. اونمیبخون  

. م یسی نو یدست عماد م یگِل، از رو یتو میموند  

را  ی چا وان یل یحرف چیزد و بدون ه یرا منفجر کرد. عماد لبخند اطیح  شانیخنده ها یصدا  

به کتفش باعث ر یرا فرو نداده بود که ضربه محکم ام  یبه سمت دهانش برد. اما هنوز چا دوباره  
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. فتدیبجهد و به سرفه ب شیدر گلو  یشد، چا  

. و با عجله چند ضربه محکم به پشت کتف عماد زد  دیاز جا پر لیسه  

!  - رد که م  شی کشت  ر؟یچه خبرته ام  

از شی دست نگه داشتن باال آورد. چشم ها یکرد دستش را به معنا ی که سرفه م یدر حال عماد  

ی نم یسرفه به اشک نشسته بود. اما در همان حال خنده اش هم گرفته بود. قطعا اگر از خفگ شدت  

. شد  یجوان مرگ م لیسه یکار  یمرد، از شدت ضربه ها   

. سر تکان داد  لیو رو به سه  دیکش یفرض یی ها رهی اش دا  قهیشق یبا انگشت رو مانیپ  

زنه وسط خفه یما لبخند ژکوند متو عقلو مختل کرد؟ داره واسه  یکار  ی ضربه ها ن یا نکنه  - 

؟ یخند ی م یرفت عماد؛ هان؟ به چ یشد وونهیگم د ی! مشدن  

. را پاک کرد و از جا برخاست  ش یعماد اشک ها  

گهیو د  ادیسر کالس االن استاد م می بر  دیافتادم خنده ام گرفت. بلند ش  یز ی چ هی  ادی بابا.  یچیه  - 

. ده ها یراهمون نم  

و بعد از دندیبا عجله از جا پر  وسته،یپ رهیچند متغ  یآوردن استاد بداخالق روش ها ادی با به  همه  

شلوغ گذشتند و خودشان را  ی . از راهرودندیبه سمت کالس دو شانی ها و کالسورها فیک برداشتن  

. در کالس رساندند  یجلو  

نانیبا اطم .دندیدر کالس کش یدادند و سرک رونیب یاز سر آسودگ یدر باز کالس نفس دنید با  

نشستند حرکت  ی م شهیآخر کالس که هم فیاز نبودن استاد، وارد شدند و به سمت رد  خاطر   

 کردند.

کرده انگلستان بود، کالس به دو لیمنظم، منضبط و تحص یدانشگاه که مرد تیریخواست مد به  
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یی جلو  یها یصندل یعقب کالس و دخترها رو یها یصندل یشد. پسرها رو یم کیتفک قسمت  

. نشستند  یکالس م  

ن یا ا ی وارد کالس شد. گو یشگیهم ینشده بودند که استاد با همان اخم ها ریدرست جاگ هنوز  

از صورتش پاک  ی شکل چیصورتش بودند که به ه نفکیدر هم گره کرده، جزو ال یابروها  

. شدند  ینم  

انه یشکل م چیو قد بلند، به ه پیخوش ت  یادیو ز دهیتو کشا شهیاستاد هم  نیواضح بود که ا  یلیخ  

حضورشان را در کالسش تحمل یبه سخت ییکه گو  یکالس نداشت. به حد ی با خانم ها یخوب  

. کرد  یم  

رنگش را که با کفش و  یچرم قهوه ا ف ی ک شه یرفت و مثل هم ز یبلند به سمت م ی با قدم ها استاد  

. پرت کرد  ز یم یکمربندش ست کرده بود، رو   

ی با متانت نشست. پا شهیرا برداشت و آن را درست وسط کالس گذاشت و چون هم یصندل  

. چپ انداخت و نگاه نافذش را در کالس چرخاند ی پا یراستش را رو  

! داره بتیغ یکه باز هم قنبر  نمیب یخب؛ م  - 

یت از کالس محروم شوند. همه به خوب خواس ی. اصال دلشان نمامدین رونیب یاز کس نفس  

بود نفس بکشند تا کل ترم را از کالس محروم  یدانستند. کاف یرا م یاستاد صالح ی ها اخالق  

 شوند .

کرد. عماد  یدرس دیمبحث جد حیو شروع به توض ستادی از جا برخاست و پشت به کالس ا استاد  

: خم شد و زمزمه کرد  مانیبه سمت پ یبود که کم ر یداشت حواسش به ام یکه جزوه برم یدر حال  

؟یامتحانو کنسل کن یخواست ینم مگه  - 
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: تکان بخورد گفت  شیلب ها  نکهیبه تخته بود؛ بدون ا میمستق مانینگاه پ  

مسابقه گذاشته؟ لییامروز با عزرا  ینیب یشدم؟ مگه نم ریبابا مگه از جونم س الیخ یب  - 

و در جا دیپر   ر یو ام مانیپ ی. رنگ از رودیتخته کوب یدستش را محکم رو کیماژ یصالح  

 صاف نشستند .

ته چه خبره؟ اون  - 

یکه عماد حاضر بود قسم بخورد که صدا  یانداخت؛ به حد هی محض در کالس سا یسکوت  

و  دیهمه چرخ ی بار رو کی  یصالح یبرزخ  ی ! چشم هادیشن یهم م یقلبش را صالح یها تپش  

 دوباره به سمت تخته برگشت.

... گفتم که یخوبه. خب داشتم م  - 

ساعت نشده بود که سر تا سر تخته از فرمول و اثبات پر شده بود. همه بچه ها کالفه،  مین هنوز  

اندک استاد  یها حیبود و با توجه به توض  یکردند. درس سخت یتخته را با چشم وجب م یها نوشته  

. بپرسد  یجرات هم نداشت سوال ی همان حال کسشد، اما در   یمتوجه نم یکس  

. نشست یصندل یرو یصالح  

. یبعد هیتا برم سراغ اثبات قض دیسیبنو  - 

: جزوه عماد با مداد نوشت یمحسن باال  

ی؟ تو متوجه شد » -  » 

. دیکش  رونیمحسن ب یانگشت ها انیعماد مداد را از م  

برام فته یبکنم که جا  ن یتمر  گه یبار د هی  دی. بایآره؛ تا حدود » -  . » 

: و با حسرت زمزمه کرد  اریاخت  یمحسن ب  
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 - خوش به حالت!

: گذاشت و لب زد  ینیب یعماد به سرعت انگشتش را رو  

. سیه  - 

اش تخته را از وسط  ی شگیاز جا برخاست و طبق عادت هم یشده بود. صالح ر ی د ی ظاهرا کم اما  

 پاک کرد .

. دیو وقت اضافه آورد دیزن یحرف م  دیکه دار دینوشت نکهیمثل ا  - 

. خت یهمهمه اعتراض دانشجوها کالس را به هم ر  یصدا  

د؟یچرا پاک کرد  استاد  - 

. میاستاد ننوشته بود  - 

م؟یجواب پس بد  دیزنه ما با یحرف م گه ید  یکی  استاد  - 

... 

به سمت محسن  یبه سمت کالس، همه ساکت شدند و برخ یصالح  یبرزخ یچرخش چشم ها با  

باال انداخت یتفاوت شانه ا  ی. محسن بدندی خط و نشان کش شیبرا  نیخشمگ ی و با چشم ها برگشتند  

. عماد متمرکز شد ی جزوه  ی باال داد و رو یشانی پ یلختش را از رو یو موها  

ی . در حالدندیکش یرفت و بچه ها نفس راحت رونیاز کالس ب یبعد از دو ساعت، صالح باالخره  

. اشاره کرد  یرفتن صالح ریبا چشم به مس ر یرفتند، ام یم رونیکه از کالس ب  

کالس یبا صالح ی! به خدا از وقتنجام یمن ا  ایبه ابوالهول گفته تو در ن ه؟یک  گهی د ن یبابا، ا یا  - 

. ادیاز چهارشنبه ها بدم م میبرداشت  

. تکان داد  با خنده سرش را مانیپ  
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 - آره به خدا چهارشنبه ها هم شنبه شدن!

. را نشانه گرفت  مانیپ یبازو ر یمشت ام  

کمک؟ ادیم ی . کرمیمن برم سلف صف بگ دیمسخره کن دراز. حاال هم کارت هاتونو بد خودتو  - 

. زد  شیبه بازو یگرفت و دست ریعماد کارتش را به سمت ام  

. امیمن نمازمو بخونم و ب د،یریناهار بگ د یدمت گرم داداش. تا شما بر   - 

. و بعد شکمش را نشان داد  دینداشته اش کش شی به ر  یدست ی با لودگ مانیپ  

حاال ال،یخ  یشه. ب یسرش نم مونیو ا ن یاول وجود بعدا سجود. شکم گشنه که د  ،ی بابا حاج یا  - 

. ی بخون یتا عصر وقت دار  

 لبخند محو عماد صورتش را روشن کرد .

و غذا از گلوم رم یگ یس. بعد هم نخونم، عذاب وجدان م گهی د ز ی چ  هیوقت  داداش نماز اول  نه  - 

. ره  ینم نییپا  

لیرا به دست سه فشیتوجه به آن دو ک یزدند که دل عماد را فشرد. اما ب یپوزخند ر یو ام مانیپ  

. د یبه سمت نمازخانه دو "فعال"داد و با گفتن   

ا موکت سبز رنگ فرش شده بود، رفت. باکه ب یهر روز وضو گرفت و به نمازخانه کوچک مثل  

داوطلبانه آن را  لیبا سه شیسبز که چند ماه پ یاز قفسه کوچک کنار در ورود ی مهر  برداشتن  

بودند، ستادهیکه به نماز ا  یو همراه با چند نفر انگشت شمار ستادی کرده بودند، رو به قبله ا رنگ   

 قامت بست.

سر به سرش مانیو پ ر یبه محض رفتن به جمع دوستانش ام شهی دانست که مثل هم یم خوب  

. را باال گرفت شیمهم نبود. نمازش که تمام شد، دوباره دست ها ش یخواهند گذاشت، اما برا  
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. باشم دیروسف شتیپ  یهمه مراحل زندگ یفراموشم نکن و کمکم کن تو ایخدا  - 

ند؛یگو  ی چه م گرانیو از جا برخاست. اصال مهم نبود د دیصورتش کش یرا رو شیدست ها کف   

. دیکش یکس دست از اعتقادتش نم چیه ندیاو به خاطر خوشا  

و به سمت سلف قدم تند کرد. با ورود دیرا پوش ش یرفت و به سرعت کفش ها رونینمازخانه ب از  

گشتن در سالن بزرگ  یاز گرما به صورتش خورد. با کم یسلف شلوغ و پر سر و صدا موج به  

. سالن نشسته بودند یقد یاز پنجره ها یکی کنار  ی ز یکه سر م  دیسلف باالخره پسرها را د  

نشست و به دنبال زیدور م یخال  یتنها صندل یرو ی سرسر  یرساند و با سالم ز یرا به م خود  

د عما ی برداشت و جلو ش یزانوها یرا از رو  ی چشم گرداند. محسن ظرف زیم یرو شیغذا ظرف  

. گذاشت ز یم یرو  

تو رو هم بخوره که من نجاتش یخواست غذا یداداش. بخور بگو دستت درد نکنه. حامد م ایب  - 

 دادم.

 لبخندش را تکرار کرد .

. یتو به فکر من باش نکهیدمت گرم. مگه ا  - 

. دیوسط حرفش پر مانیپ  

. نخواد سهمتو بخوره یتا کس یخودت باش یخواست یم  - 

رلب ی ز یو با بسم الله دیکش رونیاش ب یبار مصرف را از بسته بند کی اشق ق  مان،یتفاوت به پ یب  

 شروع کرد .

. آن را تکان داد  جانیو با ه دیکش رونیاش ب  یسرش را از گوش ر یام  

؟یپارت می فردا شب بر  ن یا  هیها پا  بچه  - 
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ده یحرفش را نشن شهیمثل اکثر اوقات دعوتش را رد کردند و عماد هم مثل هم لیو سه محسن  

درهم رو به یی با ابرو لیهمراه اش باشند. سه یقبول کردند که در مهمان مان یاما حامد و پ گرفت؛   

. به تاسف تکان داد  یو حامد سر  مانیپ  

شماها شنبه امتحان عالف تر از خودتون؟ مگه نیدنبال ا  دیمثل پت ومت راه افتاد ه یچ آخه  - 

. دیدرستونو بخون نینیرفتن، بش یپارت یبه جا د؟یندار  

. زد و با گوشه ابرو عماد را نشان داد  یپوزخند مانیپ  

مثبت گذاشته. سجاده بدم خدمتتون ر ی شما دو تا تاث یرو یلیبچه مثبت خ ن یکه ا نمیب یبابا. م نه  - 

بابا الی خ  ی. بیره واسه پارت یدونم ته دلتون داره ضعف م ی. من که میآقا؟ جمع کن اخو حاج . 

! گذره  ی خوش م م یبر  دییایشمام ب  

. و رو کرد  ر ی را ز شیغذا مان،ی به پ ینگاه می بدون ن لیسه  

. بعدمفتمین ی ترم مزخرف با صالح نی درسمو بخونم که بعد از تحمل ا  نمیدم بش یم حیترج من  - 

یصالح دنید  یهدر دادن ندارم. اصال هم حوصله  یشم؛ وقت برا لی ترم فارغ التحص نیخوام ا  یم  

. ندارم  گه یترم د  ه ی یرو برا  

. زد یشخندین ر یام  

؟یبرس حتیبه سجاده و تسب یخوا  یبرادر محسن؟ تو هم م  یچ تو  - 

. کرد و سرش را تکان داد  ل یبه عماد خونسرد و سه ینگاه میمحسن ن  

بارم به غلط ه یهمون  یهفت پشتم بس بود. برا یبار که اومدم برا هی. همون  امیغلط کنم ب من  - 

 کردن افتادم .

. سرش را با تاسف تکان داد ر یام  
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دوازده تپل ازت ه ی. حداقل نمیش یتو م  شی. عماد خوب درس بخون که من شنبه پنیاین باشه  - 

. خواما  یم  

نگفت. بعد از یز ی نگاه کرد و چ ر یام ی محو به صورت سبزه  یو لبخند یبا خونسردتنها  عماد  

. در دانشگاه در سر و کله هم زدند ی از جا بلند شدند و تا جلو یعماد، همگ یاتمام غذا  

اش از همه  یکه وضع مال ر یام نیمسافر ماش شه یحامد و محسن مثل هم مان، یپ ،یدر ورود مقابل  

به شرق تهران و  یکی به همراه هم به سمت مترو قدم برداشتند تا  ل یبود، شدند. عماد و سه بهتر   

. به غرب بروند یگر ید  

شانه اش جابه جا کرد و با حرص به سمت یکوله اش را رو لیمحض دور شدن پسرها، سه به  

تا  زد. یرنگش برق م ی قهوه ا  یاز خشم سرخ شده بود و چشم ها دشیبرگشت. صورت سف عماد  

. کرد  یخدا را شکر م دینشکسته بود با ادی جا هم که فکش از فشار ز نیهم  

ن یبعد ا یو زحمت بکش یو بخون ینیهمه بش نیهان؟ ا  سن؛ یدستت بنو یاز رو ی ذار ی م چرا  - 

تازه نمره ن؛ یسیدست تو بنو یاز رو انیهاشونو بکنن و روز امتحان ب یو تلل یللی برن  عالفا  

رن؟ یبگ میقبول  

. دیرنگ پرپشتش کش یمشک یموها انیم یعماد دست  

گم؛ یداره؟ من که جوابا رو بهشون نم ی چه اشکال  نکهینکن داداشِ من. دوم ا بتیغ نکهیا اول  - 

. ذارم یبرگه مو باز م یفقط رو  

. دست عماد او را هم متوقف کرد  دنیو با کش ستاد یا لیسه  

یدون یعماد. خودتم م ینذار یبهتره سر خودت کاله شرع ،یهست ینظر من تو که آدم معتقد به  - 

. کارت گناهه  ن یکه ا  
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. را هدف گرفت  لیسه  ینافذش چشم ها ی رهیت  ی با چشم ها ی عماد لحظه ا  

که یجور  ن ی. اارنیتقلب م ایکنن   ی سر جلسه کتاب باز م ای دستم نگاه کنن،   ینذارم از رو من  - 

. گناهشون کمتره   سن،ی دستم بنو یاز رو میمن راض  

نداشت تا بخواهد عماد را قانع  ی ا دهیدانست که فا یباال انداخت و راه افتاد. خوب م ی شانه ا لیسه  

. داشت  یو برهان لیدل یز ی هر چ یکند. عماد بود و اعتقادات خاص خودش. برا  

شتر یب  قهیخط مورد نظرشان رفتند. پنج دق در مترو، با هم دست دادند و هر کدام به سمت یجلو  

جا داد تیجمع  انیبود خود را م  یشد و عماد به هر زحمت ستگاهیبود که قطار وارد ا  نگذشته . 

نکه یسوزن انداختن در قطار نبود؛ چه برسد به ا  یموقع از روز اصال جا ن یمعمول ا طبق  

. ند یبخواهد بنش  

ف یاش را از ک  یدوخت. هندزفر  رونیداد و نگاهش را به ب هیتک یا له یو به م ستادیدر ا کنار  

ی را انتخاب کرد و به صدا گانهیاز محسن   یآلبوم ،یو با نصب آن به گوش دیکش رونیب  

. محبوبش گوش سپرد یخواننده   

نبود  یادی حرکت کرد. راه ز ابانیبه سمت سر خ ادهیخارج شد و پ  ستگاهی توقف قطار از ا با . 

. ستاد یدر ساختمان ا یجلو  زانی ر ساعت بعد عرق مین  

اما هنوز دیکش رونیشلوارش ب بیرا از ج دیو بعد کل دیایصبر کرد تا نفسش جا ب ی لحظه ا چند  

. مسن واحد سه در را باز کرد  ه یهمسا یمنصور ی را به سمت در نبرده بود که آقا دیکل  

سالمش را ییعماد با خوشرو دنیبا د  رمردیو سالم داد. پ دیاحترام خود را از سر راه کنار کش با  

 پاسخ داد .

. یپسرم بفرما بفرما؛ حتما خسته ا یمهندس. خوب ی به به سالم آقا  - 
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. انداخت  ر ی عماد سرش را به ز  

. دیی. شما بفرمایکنم جناب منصور ینه خواهش م  - 

. کنه بابا پسرم. خدا حفظت  یزنده باش  - 

به سمت ی کوتاه ی رود و با خداحافظ رونیاز در ب ی منتظر شد تا منصور یچند لحظه ا عماد  

. رفت و سپس وارد خانه شد ابانیخ  

کرد که حداقل واحدشان در طبقه اول قرار داشت وگرنه بدون آسانسور تا به طبقه ی را شکر م خدا  

. اول را رد کرد و در خانه را باز کرد رفت. چند پله کوتاه تا طبقه  یآخر برسد از نا م  

غذا خورده بود، نکه یمشامش را نوازش کرد. با ا  ی قرمه سبز  یدرست وارد نشده بود که بو هنوز  

 اما دلش ضعف رفت .

شد. احتماال   ینم دهیآشپزخانه اپن کوچک د ا یخانه    نیدر سالن دلنش یبه اطراف انداخت. کس  ینگاه  

. استراحت به اتاقش رفته بود  ی مادرش مثل هر روز بعد از ناهار، برا  

شد، قدم برداشت و وارد اتاق مشترک با   یاتاق ها به آن باز م یکه درها  یکی بار یسمت راهرو به  

ض یگذاشت و بعد از تعو ی واریدر کمد د شه یرا به عادت هم فشیکوچکترش عرفان شد. ک  برادر  

. دیتخت سمت چپ اتاق که متعلق به او بود، دراز کش یلباس و شستن دست و رو، رو  

چشمش یرا رو شیامتحان شنبه آماده شود. بازو یکرد تا بتواند برا ی استراحت م یکم دیبا  

. را بست ش یگذاشت و پلک ها  

چه دانست   ینم ج،یچند لحظه خمار از خواب و گ  ی. برادیعرفان از خواب پر  یسر و صدا با  

. به خواب رفته  یبود چه وقت دهیخبر شده؛ اصال نفهم  

گشاد شد. شش عصر؟   شیساعت چشم ها  دنیشد و با د دهیاتاق کش یوار ی به سمت ساعت د نگاهش  
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. دیافکارش دو انیعرفان م یصدا  

! گرفتم توپ یباز ید  یس هی  م؟یکن یباز  یای. مگهی عماد عماد! با تواما... پاشو د  - 

. دیکش شی موها  انیشد و کالفه دست چپش را م ز یخ میتخت ن یبه کمک آرنج دست راست رو  

؟ ییدنبال باز م یبچه که دا یتو مگه درس و مشق ندار ؟یکن یعماد عماد م یخبره هِ چه  - 

هوا تکان داد  یتپلش را رو  یدست ها عرفان  

... مگه مثل تو اُس ه؟ینه بابا، درس چ  - 

. به سمت عرفان گرفت  اردویعماد انگشتش را تهد  

 - مودب باش بچه.

. انداخت ن ییعرفان زود سرش را پا  

م؟یکن یباز یای. حاال ملهی. تازه فردا تعطگهی. خب حواسم نبود ددیببخش یعنی... اووم  - 

. اش را مرتب کرد   یاز جا برخاست و روتخت  

 - نه. شنبه امتحان دارم.

 عرفان دلخور به سمت در اتاق قدم تند کرد .

! یش ی ناراحت م یگم اسکل   یبابا. بعد من م یا  - 

ساله بر خالف ازدهیبرادر  ن یرفتن عرفان خشک شده بود. ا ر یمس ی متعجب عماد رو ی ها چشم  

. توجه به درس و مشق بود   یسرکش و ب ، یاغیاو کامال   

و به سمت در اتاق قدم برداشت. حتما تا به حال پدرش به خانه برگشته بود. به محض دیکش یآه  

آمد. لبخند مهربان مادر خواب را از  یکه به سمت اتاق او م دیاز اتاق مادرش را د  خروج  

. دور کرد  شیچشم ها  
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 - سالم مامان.

. ستاد یمادر مقابلش ا  

. مینه بخوراومدم صدات کنم عصرو یداشتم م  زم؟یعز  یشد داریب  - 

. امیاالن م  - 

نشسته بود و  ونیزیرا از تنش دور کرد. پدرش مقابل تلو یو کرخت یاز خواب آلودگ  ی سرد کم آب  

مقابل پدرش گذاشت و با ی چا یوانیکرد. مادر ل  یبا دقت به اخبار شبکه خبر نگاه م شهیهم مثل  

 لبخند به سمت عماد برگشت .

. بخور یچا نیپسرم. بش نیبش  - 

قد و قامت او برق  دنیاز د  شهیمادرش مثل هم یقهوه ا ی . چشم هادی مادرش پاش یبه رو یلبخند  

ن یا  یکند و دل عماد هم برا  یدانست مادرش تا چه حد به او افتخار م یم ی زد. خودش به خوب یم  

ضعف د،یرس یبه نظر م یرستانیدب یچون دختر  کل،یقد و ه نی که در مقابل او با ا  فیظر  زن  

. رفت  یی رایتش را پشت کمر مادرش گذاشت و به سمت پذرفت. دس یم  

. نیسالم بابا. خسته نباش  - 

. کنده شد  ونیزیاز تلو  ی لحظه ا  یپدر، برا یمشک یچشم ها  

؟یبابا، خوب سالم  - 

. شما  ی. به خوبیمرس  - 

. د یکش ی مادر دست عماد را گرفت و به سمت مبل راحت  

. سرد شد  یچا  گه؛ ید نیبش ایب  - 

. دیپشتش را بوس یدست مادرش را گرفت و به نرم  
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. خورم که به درسامم برسم یاتاق م یتو یشنبه امتحان دارم قربونت برم. اجازه بد  - 

. مادرش نشست  کی بار یلب ها یرو یلبخند  

. ببر با خودت ینیس ی باشه پسرم؛ برو. صبر کن پس عصرونه تو بذارم تو  - 

یچا  یوانی گذاشت و با ل ینینان در س ی و کم ر ی پن ار،ی گوجه، خ  یحرف بشقاب  نیبه دنبال ا  و  

. کرد و به دست او داد  لیرا تکم ینیس  

که زبانش را ی در حال د،یکرد و به سمت اتاق رفت. در را که باز کرد، عرفان را د  ی تشکر  عماد  

به راست و چپ وتریکامپ ی جلو  ،یباز یزده و با حرکت دسته   جانیگرفته بود، ه شیدندان ها انیم  

. زد  یغر م رلبیز  یشد و گاه گاه یخم م  

کنار تخت گذاشت و یعسل یرا رو ینیشد. س یپسر آدم نم نی را با تاسف تکان داد. ا سرش  

ترم را هم نیخواست و ا  ی تخت نشست. اگر خدا م یرا برداشت و رو ی استاد صالح یها جزوه  

. کرد   یگرفت و مرتبط با رشته اش، شروع به کار م یرا م سانسشیشد، ل یپاس م  

گفته بودند که در طول چهارسال گذشته ی صالح یها  یر یاز سختگ گری د یبس دانشجوها  از  

. شد  یدرس تنها با او ارائه م نیترم، ا  ن یا  یرا با او بردارد، ول یجرات نکرده بود درس  

ردیدرس نمره بگ نیواست از ا خ  یبدون درس خواندن چطور م ریخود فکر کرد، واقعا ام با . 

در برگه   یتا بتوان یدیفهم یدرس را م دیشود قبول شد. با  یبا تقلب هم نم یبود که حت مطمئن  

. ی سیبنو یز یچ  

به تنش داد و از جا  یاذان کش وقوس یصدا دنیجزوه بود که با شن  یسرش رو یساعت کی  

ش یدست ها  شهیآورد. بعد از خواندن نماز مثل هم ی سر حالش م شهی آب سرد هم ی. وضوبرخاست  

 را به سمت آسمان بلند کرد .
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. شکست ندارم یسختت امتحان نکن. رو ی منو با آزمونا ا؛ یخدا  - 

بود، باالخره طاقت  دهیبرادرش نشن ی از دعا ی ز یچ یکرده ول ز یکه مثل هر شب گوش ت  عرفان  

. نشست  نی زم یو کنار سجاده رو اوردین  

؟یگ ی م یبعد نمازت به خدا چهر شب  داداش  - 

خوش  یقهوه ا   یموها یرو یو براق برادرش نگاه کرد و دست طانیش یمحبت به چشم ها با  

. و تپل را دوست داشت  طنتیپسرک بازگوش، پر ش ن ی. چقدر ادیرنگش کش  

. یبعد از نماز به خدا بگ  یتون یدلت بخواد م یهر چ  - 

. را باال برد   شیابرو ی عرفان با کنجکاو  

! یگ  یم یخوام بدونم تو چ  یدونم. م یخودم م  - 

. شد  رهیعماد نشست و به گوشه سجاده خ یلب ها یرو یلبخند  

. امتحانش رد شم  یخودش شرمنده نکنه. که مبادا تو شیسخت، پ یگم منو با امتحانا یم  - 

. زانو گذاشت یعرفان متفکرانه دستش را رو   

گفت امتحان یم دهیبابا به عمه فر شیخته؟ آخه چند روز پس یل یگم عماد، امتحان خدا خ یم  - 

. ی باش یصبور دیخداست که شوهرت برشکسته شده. با  

، یپسرک پر مدعا از مرد نیبخندد و ا  دیترس یعماد جا خوش کرد. م ی لب ها یمحو رو یلبخند  

 برنجد .

باز تو نمیبب نجایا  اریکه برشکسته نه و ورشکسته؛ دوم صبور باشه. سوم اون گوشت رو ب اوال  - 

؟یبود سادهی در اتاق بابا فالگوش وا  پشت  

. دیو به سمت در دو دیعرفان مثل جت از جا پر   
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. دمیشدم که صداشونو شن یرد م وار ی... اصال هم. داشتم از کنار د ر یمن؟ نخ  - 

عرفان  ی خال ی به جا ی. عماد لحظه ادیهم کوب یو در را بر رو دی پر ونر یاز اتاق ب یمثل قرق  و  

. جانماز برداشت  یرا از رو حشینگاه کرد و بعد تسب  

. ری . خودت دستمونو بگمیبا تقلبم قبول نش دیکه شا  نقدریسختن. ا یلیتو خ ی امتحانا ایخدا  - 

*** 

. خم شد منیاپن به سمت نش  یگذاشت و از رو ز یم یبرنج را رو  س یاعظم خانم د  

! شام. آقا مسعود دیاریب  ف یتشر ونی شام حاضره؛ آقا  - 

 عرفان با غرغر به سمت اتاق رفت تا عماد را صدا کند.

! خونه، آقا مسعوده ن یا  ونیکل آقا  گه یبله د  - 

. به پشت گردن او زد یعماد از اتاق خارج شد و با خنده ضربه ا  

. کن بچه ی کم فضول  - 

. دیعرفان پشت گردنش را مال  

. اومدم تو رو صدا کنما. دستم شوره یخوبه داشتم م  - 

. د یدر هم عرفان بلند خند یو بدون توجه به ابروها رد یخودش را بگ ی عماد نتوانست جلو  

یتا صدا میبر  ا یگن دستم نمک نداره. حاال ب یجور وقت ها م ن یچشمِ که شوره آقا عرفان. ا اون  - 

. م یاوردیرو در ناعظم بانو   

به ینگاه  یچشم ر ی کوچک چهارنفره آشپزخانه کنار هم نشسته بودند که اعظم خانم ز ز یم سر   

. به سمت همسرش برگشت  ی رکی عماد انداخت و با ز  

ما  ییکه پارسال واحد باال  یکه؟ همون ادتهی . یمسعود امروز رفته بودم خونه خانوم توکل  یوا  - 
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. خونه شون جلسه قرآن دارن ینشستند. چهارشنبه ها تو  یم  

. د یو رو به عماد پرس  

مامان جان؟ ادتهی  - 

. تکان داد  یعماد سر   

 - بله؛ قبول باشه.

بودمشا، اما دهیگفتم، امروز دختر برادرش اومد بود خونه شون؛ قبال د یحق پسرم. داشتم م  قبول  - 

مونه  یخانوم و بزرگ شده که نگو. ماشاءاهلل، هزار اهلل اکبر. مثل پنجه آفتاب م نقدریا  ماشاءاهلل . 

... و سَ دهیکش یچشم ها  ،یمشک یابروها  

. د یمکث حرف مادرش را بر  یعماد بدون لحظه ا  

مگه من چند سالمه که بخوام ازدواج کنم ؛ ی بگ یخوا  ی م یدونم شما چ یجان، من که م مامان . - 

. ازدواج ندارم   تیبگم؟ من االن موقع من، چند بار  ز یعز   

. شد  لیبه طرف عماد ما  ز یم ی رو یو کم دیرا درهم کش شیاعظم خانم ابروها   

؟یر یگ  یچرا بهونه م ؟یچ تیموقع  - 

. را بست و سرش را با تاسف تکان داد  شیعماد پلک ها   

شغل مناسب و درآمد گه یطرف من هنوز دانشجوئم و درسم تموم نشده؛ از طرف د ه ی از  - 

دختر مردم اسم بذارم؟  یبرم رو یدی هم که تار عنکبوت بسته. به چه ام بمیندارم. ته ج یآنچنان  

دخترشونو به من بدن؟ یکن  یفکر م  طیشرا  ن یبا ا اصال  

. به نشانه سکوت باال برد تا اعظم خانم خواست دهان باز کند، مسعود دستش را   

. منیخواستگار م یبر  ا یگه ب یسراغت و م اد یگه. هر موقع وقتش شد، خودش م یدرست م عماد  - 
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. شناسم؛ به خودم رفتن  یخوب پسرهامو م  

ن یمسعود، صورت اعظم خانم از شرم رنگ گرفت. مسعود هنوز هم ا ی خواستگار ادآوردنیبه  با  

ول دوست داشت. اعظم خانم با عشق نگاهش را به ا یرا مثل روزها یو خجالت فیظر  زن  

. شوهرش قفل زد  یچشم ها  

ب یاو را تعق  یکس رستانیتمام نشده بود که متوجه شد، هر روز در راه دب رستانشیدب هنوز  

از دور شهیساکت که هم ی بهی غر ن ینداشت. کم کم ا شتر یکند. آن روزها هفده سال ب یم  

کوچه   نیزم یکه هر روز رو دیرس ی سرخ ی شد. کار به گل ها کتر ی کرد، نزد  یاش م یهمراه  

در مدرسه، یکه به گل ها اضافه شد و تا جلو ی سرخ رنگ گچ یبودند و بعد قلب ها  منتظرش  

دل از اعظم هم ربود و هر روز منتظر  جی به تدر ی مخمل یعاشقانه ها  ن یکردند. ا یاش م ییراهنما  

. قلبش از راه برسد  یضربان هاآشنا با  به یغر  نیصبح و ظهر بود تا ا   

دست هی از اقوام دور همسا ی کیپسر  یسر ماه نشده بود که مادرش با اعالم خواستگار هنوز  

. گذشت   یم هیروز و شب نداشت و تمام اوقاتش به گر گر ی. ددیراستشان، دلش را به آتش کش  

ی کند که برا ی کارتوانست   یدل ببندد؟ کاش م ی گر ی که نداشت به د  یتوانست با دل یمگر م اصال  

. بخرد  یخواستگار یبرا یشتر یاش زمان ب شهیمرد عاشق پ  

دو نفر از  یکی . با مشورت با دیفرا رس ی آخر هفته و روز خواستگار یچشم بر هم زدن در  

نامناسب در مراسم حاضر شود که  یی موجه و لباس ها ر یغ یگرفت، با ظاهر  میتصم دوستانش  

. منصرف شوند یخواستگارها کال از خواستگار   

که با  ی شد. همان لحظه ا یآوردنش صورتش سرخ م اد یبود آن روز، هنوز هم از به   یروز چه  

دن یشد و با د ییرا یوارد اتاق پذ یچا  ینینامرتب با س یینامناسب و لباس ها یو وضع سر   
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... در اتاق خشک شد ی صورت خواستگارش، جلو  

ش یلب ها یرو ی لبخند محو د؛ یکش رونیب نشیر ی ش یپنجه خاطره ها انیاز م  عرفان او را یصدا  

. مادرش را گرفت و تکان داد  ی حوصله بازو ی. عرفان بدینشست و به سمت عرفان چرخ  

 - مامان؟

. به دو طرف تکان داد  یاعظم سرش را سوال  

؟یگفت  یز یچ ها؟  - 

 عرفان با حرص غر زد :

یگم برام پلو بکش؛ ه  یم یخوبه ه  ؟یگفت  یز یچ  یگ یکنم تازه م یدو ساعته دارم صدات م اِه  - 

مامان؟  ییشه. کجا  یم دیلپت سرخ و سف یه ؛ یزن یم لبخند  

لبخندش مشخص نشود، سرش را  نکهیا  یدانست عروسکش کجا بوده، برا یکه خوب م مسعود  

: د یانداخت و توپ نیی پا  

. نکن عرفان تیمادرتو اذ  - 

پدرش در رفت و آمد  یافتاده  نیی صورت سرخ مادر و سر پا  یعرفان مستاصل رو  ی ها چشم  

 بود.

مامان؟ ی ز یشه برام پلو بر یگفتم؟ حاال م  ی. انگار چ چشم  - 

ن ی دانست که ا یبه سرعت بشقاب را از دست عرفان گرفت و آن را از پلو پر کرد. خوب م عماد  

مادر  ی موجب ناراحت شیها طنتیزبانش را نداشت و ممکن بود ش  ار یگرسنه، اخت شهیهم پسرک  

 دل نازکش شود .

به اتاق برگشت تا به ادامه یکوتاه ی تمام شدن شام و جمع شدن سفره، عماد با عذرخواه با  
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 درسش بپردازد.

*** 

دوم  فصل  

نرفته بود که در  شیپ  شتر ی. هنوز چند قدم بدیبلند به سمت سر کوچه دو یرا باز کرد با گام ها در  

: زمزمه کرد  رلبی بر سرش کوفت و ز یبه آرام ،یو دو دست ستادی جا ا  

حواست کجاست؟ یوا  - 

که گوشه   یدر طوس ی. کف دستش را باال برد و رودیبار به سمت خانه دو ن یعقب برگشت و ا  به  

. کرد  دنیگوشه اش، زنگ زده بود گذاشت و محکم شروع به کوب  

ها و متعاقبش  یی لخ لخ دمپا ی« چند لحظه بعد صدا ه ی»؟ ک یرو گرید  ی . باردیندا به گوشش رس ی  

. دیدر کوب  

 - منم ندا، در رو باز کن .

و  یمشک یها یکه هنوز دستش بند قفل بود و از پشت چتر  یبه زحمت باز شد و ندا در حال در  

. در ظاهر شد یکرد، جلو یبه او نگاه م  یلختش به سخت  

! ؟ ی! مگه نرفته بودییتو یآج  - 

کرد و به سمت خانه قدم تیاو را به عقب هدا ،یشانه ندا گذاشت و به نرم یرا رو دستش  

 برداشت.

. جا گذاشتم  فمو یک یبرم، ول چرا قربونت  - 

: د یکش  اد یکرد و در همان حال فر  دنیندا در را محکم بست و هم قدم با نرگس شروع به دو  

. ارمی... من مارمیمن م  - 
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پرتاب کرد و جلوتر از او وارد خانه شد. نرگس دست یرا به سمت شیها  ییهر کدام از دمپا  و  

. تازه کند یشد تا نفس  خم  ن،یی به سمت پا یچپش را بند در کرد و کم  

. دی شد، به گوشش رس یم کتریندا که به او نزد دنیدو یصدا  

. یآج ایب  - 

. شد رهیسرشار از محبت و لبخند به او خ ی و با نگاه دیسر او کش یرو یدستش را به آرام  

 - قربونت بشم خوشگلم؛ ممنون.

برداشته بود، دستش را ز ی او زد و همان طور که به سمت در خ یبه گونه  عیسر یشد و بوسه ا  خم  

. تکان داد  یبه نشانه خداحافظ  

. زمی خداحافظ عز   - 

تا قبل از هشت، دی. ساعت هفت صبح بود و بادیدر را باز کرد و به سمت سر کوچه دو مجددا  

پر آن ی اه یبه صندل یاتوبوس، نگاه ستگاهیبه ا دنیرساند. با رس یرا به محل کارش م خود  

. داد  هیتک ستگاهیبه اتاقک ا ،یانداخت و با نفس تنگ  

ش یها ه یشهر تهران را به ر ی آلوده  یهوا  ق،یعم یاش گذاشت و با دم نه یس یقفسه  یرا رو دستش  

. و به سرفه افتاد  دیکش  

به سمت  واری از در و د تیجمع  ل یلحظه، س کیشد و نگه داشت. در  ستگاهیوارد ا  اتوبوس  

. و هر طور که بود، خود را در اتوبوس جا دادند دندیآن دو یدرها  

نفر، با فشار خود را داخل اتوبوس جا داد نیشانه جابه جا کرد و پشت سر آخر یرا رو فشیک . 

شیچشم ها   یلحظه ا یماند. برا یدر اتوبوس م یحتما ال   د،یکش یرا عقب م شیتر پا  ر ید  یکم اگر  

. کرد  ی دو خط عوض م دیبه مقصد، با دنیرا بست. تا رس  
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صفحه  یبه ساعت رو یبود. نگاه دهیمحل کارش رس ک ینزد ستگاهی بعد، به ا قهیپنجاه دق حدود  

ی ها باق ییایض یتا خانه  یادی زمان داشت و هنوز مسافت ز قهیساده اش انداخت. فقط ده دق یگوش  

 مانده بود.

ری آفتابگ ی که کاله یپوش کیش رمردی. پ دیشانه محکم در مشت گرفت و باز هم دو یرا رو فشیک  

رو ادهیخود را از وسط پ  د،یدو یاو که با سرعت به سمتش م دنیبر سر داشت، با د دیرنگ سپ به  

: زد  اد یداد و فر هیپشت سرش تک وار یبه د  د،یکنار کش  

! چه وضعشه؟ نیا  - 

خم شد و هر دو دستش د،یکه رس ییداد. مقابل در قهوه و طال ادامه دنشیتوجه به او، به دو بدون  

و با پشت  ستاد ینظم دهد. صاف ا  یتندش را کم یکرد نفس ها یگذاشت و سع شیزانوها  یرو را  

. اش را زدود و زنگ را فشرد  یشانیپ  یدست، عرق رو  

ماندند و  یبه همراه پسرش، شب ها هم آنجا م یمثل هر روز بدون پرسش باز شد. آخر شمس در  

. شد ی صبح اول وقت قبل از او، سر کارش حاضر م  

باز رز  مهین ی شد و در را پشت سرش بست و سمت ساختمان به راه افتاد. نگاهش به غنچه  وارد  

را فشی لط ی. جلو رفت و با لبخند گلبرگ هابود دهیقبل از رفتن، آن را ند روزی افتاد که د ی قرمز   

: وار گفت یی نوازش کرد و الال  

 - تولدت مبارک قشنگم.

را باز کرد و  ینگاهش را از آن همه لطافت گرفت و به راهش ادامه داد. در ورود یسخت به  

. از مقابلش عبور کرد و با چشم و ابرو به سالن اشاره کرد  یوارد راهرو شد. شمس  

» سالم « با سر ی. خانم و آقادیبه سالن سرک کش وار،ید و جلو رفت و از پشت د دا یبه شمس ی  
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. دند ینوش یم ی در سالن نشسته بودند و چا ییایض  

لباس بود، رفت و  ضیتعو یبرا  یی عقب گرد کرد و به اتاق کنار آشپزخانه که جا یآرام به  

خارج شد و خود را به از اتاق  عیفرمش شد. سر   یخود با لباس ها یلباس ها  ضیتعو  مشغول  

 آشپزخانه رساند.

! ه؟یامروز من چ ف ی خانم، وظا یخب شمس  - 

. آشپزخانه گذاشت  ز یم  ی قرار داشت، رو ینیزم بیکه در آن چند س ینیس یشمس  

. رو پوست بکن تا بهت بگم اینیزم بیس نیا  نیفعال بش ایب  - 

. نشست  ز یپشت م ،یصندل یجلو رفت و رو  

! ؟یبپز  یخوا یم یچ  - 

. اجاق گاز رفت  یرو  یبه سراغ قابلمه   یشمس  

. ناهار بپزم  ی کردن و امروز برا مهی. خانوم صبح گفتن که هوس قمهیق  - 

یو مشغول پوست گرفتنشان شد. شمس  دیها را جلو کش ینیزم بیس یحرف ظرف حاو یب  

. زد، به عقب برگشت  یقابلمه را با قاشق به هم م  اتیهمان طور که محتو   

ه خبر؟! حالش بهتر شد؟از پدرت چ نرگس  - 

. خط انداخت  شیابروها انیم یاخم رد،یها بگ ینیزم بی نگاهش را از س نکهیبدون ا  

 - نه، هنوز همون طوره.

. کرد و سرش را با تاسف تکان داد  ینچ نچ یشمس  

چرا دنبال  گهی د د،یهمه پول دار  نیبهشون بگه ا ستین ی کینگذره. آخه   راتشونیاز سر تقص خدا  - 

. ها  چارهیو ب ر ی ! اونم از راه خوردن حق ما فقن؟یشترشیب  
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خوردند. هر روز  یچرخ م یاریبس ی نگفت. در سرش برنامه ها یزیسکوت کرد و چ نرگس  

. دیبا حسرت کش یافسوس... آه یکرد ول یم ی ز یبه اهدافش برنامه ر دنیرس یبرا  

و شست. در ظرف ختیر  یها از جا برخاست و آنها را درون ظرف  ینیزم بیاز خرد کردن س بعد  

را شی سفت شود. دست ها  یبرود و کم نیگذاشت تا نشاسته آن، خوب از ب ی پر کرد و کنار آب  

بود که در  نیکند. کار هر روزه اش هم  شانیها رفت تا از پوست جدا   یعمان مویو به سراغ ل شست  

. خانم کمک کند   یمنزل به شمس یکارها  

رفت  یبرداشت و به سالن ناهارخور  ی نکرد، دستمال دایخانم را پ یشمس  ی از اتمام کارش وقت بعد  

. آمد  یخوشش نم یکار یتا آنجا را نظافت کند. از ب  

شد یتند و شتاب زده، وارد ناهارخور  یبا گام ها  ،ییایض یبود که آقا یر یدقت مشغول گردگ با . 

ی ول ستادیاز حرکت ا ی نرگس، لحظه ا دنیگشت. با د  یم ی ز یدنبال چ  د،یرس یطور که به نظر م آن  

 بعد مجددا مشغول گشتن شد.

نرگس؟ یدیهمراه مو ند یگوش تو  - 

. بود  ستادهی حرکت ا  ینرگس همچنان ب  

. نیسالن جا گذاشت یتو دی. شادمشیند نجا ینه آقا، ا  - 

. باال انداخت یسرش را به نشانه نف یی ایض یآقا  

 - نه نگاه کردم. اونجام نبود.

. به سمتش جلو رفت ینرگس قدم  

د؟یخطتون تماس گرفت یرو  - 

. گشت  ی ها را م سیو سرو ستالیکر   یتمام کمد ظرف ها ییایض  
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. حالت سکوت مونده یمتاسفانه از شب قبل رو یآره. ول  - 

. پا و آن پا شد ن ینرگس ا  

کنم؟ داشیمن برگردم و براتون پ دیخوا  یم  - 

: به او نگاه کند، پاسخ داد  نکهیابدون   

. کنم یم داشینه؛ تو به کارت برس. باالخره پ  - 

از آن خارج شد. نرگس شانه اش را باال انداخت و جهیو رو کردن اتاق، بدون نت ر یز  یاز کم بعد  

و به طرف در برگشت ستادی صاف ا ، ییایض ی آقا یکند که با صدا  ز یرا تم یصندل هیشد تا پا  خم . 

. بود  دهیو به داخل گردن کش ستادهیاتاق ا رونیب  

ایسر ب ه یخونه،  ی بر  نکهیو قبل از ا یفراموش کردم بگم! امروز بعد از ساعت کار یراست  - 

 اتاقم.

. برجسته و خوش فرمش نشست  ی لب ها یرو یبرق زد و لبخند شیچشم ها  

 - چشم آقا!

پرداخت ی مالقات برا نی کرد. ا یرا در دفتر کارش مالقات م کارکنانش ییا یض یهر ماه آقا آخر   

درخشان شده بود یستاره ها همانیو براقش، م با یز ی بود. خوشحال بود و چشم ها انه یماه حقوق . 

که به  ی راحت به قول ال یتوانست با خ ی « .حاال م مایبود، عمل کند » ن داده  

: نجوا کرد  رلبیبود، سرگرم کارش شد و ز دهیپوستش دو ر ی که در ز  یبار با شاد ن یا  

. خوام زود برم  یکن که م ز ی! بهتر تمییدستمال جادو یآها  - 

. دیکش یو به داخل سرک ستادیبعد از اتمام کارش، مقابل در آشپزخانه ا   

! خانوم؟  یکمک شمس امیب  - 
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. شد  رهینرگس خ یبای با لبخند به صورت ز یشمس  

درست یدونم چطور  ی. نمستمیها بلد ن  یدیساالد جد ن یکه از ا  ساالد رو آماده کن. من ن یا ایب آره  - 

! . خانوم سفارش ساالد سزار دادن یکن یم  

که از قبل پخته شده بود، قدم تند  یمرغ  ی لبخند، کامل وارد آشپزخانه شد و به سراغ تکه ها با  

. صورت بشاش او را از نظر گذراند  یکرد. شمس  

! خونه؟  ی! کبکت خروس مه؟یچ  - 

. و دخترانه اش را باال فرستاد  یپُر مشک یو ابروها دیخند  

. برم اتاقشون  ی آقا گفتن بعد از ساعت کار  - 

. را از هم باز کرد  یشمس یلب ها یلبخند  

! ماه چطور گذشت؟ ن یا دمی چه خوب؛ آخر ماه شد و من اصال نفهم  - 

: زمزمه کرد رلب، یو ز  ختیبرداشت و چند تکه اش کرد و درون ظرف ر ی نرگس نان تست  

! دیو شلوغم نکن نینی. صاف بشنیآفر   - 

. درشت شده به عقب برگشت و نگاه منتظرش را در صورت نرگس چرخاند یبا چشم ها یشمس  

. شنوم یدختر؟! نم یگ یم یچ  - 

. تلبش نشس یرو  یبرگشت و لبخند دستپاچه ا یبا تعجب به سمت شمس  

! با خودم بودم ست؛ ین یز یها... چ  - 

برگشت و برنج آغشته به  نتیشد و بعد به طرف کاب رهیبا سوءظن به او خ یا  هیچند ثان یشمس  

 زعفرانش را هم زد .

*** 
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قدم برداشت و پشت در،   ییایض یهمان روز، قبل از رفتن به خانه، به سمت اتاق کار آقا  غروب  

: دیرا شن یی ایض ی قاآ یچند ضربه به آن وارد کرد. صدا  

. دییبفرما  - 

. و بعد کامل وارد شد دیباز کرد و طبق عادتش، اول به داخل اتاق سرک کش ی در را به آهستگ  

. ر یوقتتون بخ  - 

. نرگس نیبش  - 

شیپاها ی را رو فشیبه آن اشاره کرده بود، نشست. ک ییایض یکه آقا  ی مبل یرفت و رو جلو  

. آن، به هم گره زد  یرا رو شیگذاشت و دست ها  

اسکناس شمرده شده، به همراه یکارش را باز کرد و دسته ا  ز یم  یخم شد و کشو ییا یض آقا  

ینرگس را برا یپشت بلندش برخاست و مبل روبرو یصندل یآورد. از رو رونیاز آن ب یکاغذ  

 نشستن انتخاب کرد .

گذاشت. رو به نرگس با ابرو به دسته اسکانس اشاره کرد  ز یم یها و کاغذ را مقابلش رو اسکانس  

: گفت  دیبا تاک گر، ی و مثل هر بار د  

 - بشمرش!

از نانیبرد و دسته اسکناس را برداشت و مشغول شمردن شد. بعد از اطم شیدستش را پ نرگس  

. را داشت، مبلغ را نوشت و امضا کرد  دیکه حکم رس یکاغذ  یدرست بودن تعداد آنها، رو  

. ممنونم از شما یلیخ  - 

. داد  هیمبل پشت سرش تک یگرفت و به پشت دینگاهش را از برگه رس  ییایض  

. یبر یتون ی بود که حقته. حاال م  ی ز یچ  نیکنم. ا  یخواهش م  - 
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از جا برخاست و دسته اسکناس را داخل  ی با دست به در اتاقش اشاره کرد. نرگس با دستپاچگ و  

رونیو نفسش را با آرامش ب  ستادیگذاشت و با تشکر مجدد، از اتاق خارج شد. پشت در ا فشیک  

 داد.

ش یدر تک تک سلول ها یدالوصفیزا ی کرد، خوشحال  یم افتی که حقوقش را در یروز اول شهیهم  

شد و یم ن یشدن به آخر ماه، ته نش کی با گذشت روزها و نزد  یخوشحال نی افتاد. ا یم انی جر  به  

! گذاشت یرفتار و چهره اش بر جا م یبر رو یچون مخدر اثرات مخرب  

داخل راهرو ی رفت و همان طور که از مقابل آشپزخانه  نییسالن پا  چیمارپ ی عجله از پله ها با  

. کرد، دستش را تکان داد  یعبور م  

. خانوم یمن رفتم. خداحافظ شمس  - 

: دیاو را شن یدر را ببند، صدا  نکهیقبل از ا   

 - خدا پشت و پناهت.

آنجا انداخت. از آن  ی به مغازه ها یکنان رفت. نگاه ی لِ یلِ یرا قدم زنان و گاه ی اصل ابانیخ تا  

! کرد   دیشد خر  یمحله که نم  

را دو  تمام حقوقش  دیکرد، با  یم دیخر ابان یخ ن یا  یاگر از مغازه ها دیتوانست بگو  یجرات م به  

پر زرق و برق آنجا شد و خود را یمغازه ها  الیخیکرد. پس ب یم میبه فروشنده تقد یدست  

. کند  دیتوانست خر  یکوچک و شلوغ خودشان هم م یاتوبوس رساند. از محله   ستگاهیبه ا  

ی عصرگاه کیبه زحمت خود را جا داد. با وجود تراف شهیمثل هم ستگاه،ی اتوبوس در ا ستادنیا با  

شد تا ادهیجلوتر پ ستگاهی. دو ادیبعد به محله خودشان رس میساعت و ن کیشلوغ،   شهیهم تهرانِ  

. اندازد یمغازه ها ب نی تر یهم به و یبتواند نگاه  
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بود. با نظرش را جلب کرده  یکیش ی دخترانه  راهنی . پستادیا یمغازه لباس فروش ن یتر یو مقابل  

: وارد مغازه شد و رو به فروشنده جوان گفت  دیترد  

چنده؟ نه،یتر یکه پشت و  دهیسف رهنیاون پ متی. قدیآقا، خسته نباش سالم  - 

. خم شد یلبش نشاند و با احترام کم یرو یپسر جوان لبخند  

داره؟ ی. کدوم؟ اون که کمربند مشکدیخوش اومد سالم،  - 

. تکان داد  دیینرگس سرش را در تا  

 - بله؛ همون.

االن نودونه تومن یبوده ول ستیصدوب دیع ی شما رو نداره. اون کارمون تو آفه، برا قابل  - 

! ه یتن خورش عال د،یفروشه. پرو کن  

گرفت و از مغازه دهیفروشنده را نشن ی ها یتشکر کرد و ادامه بازار گرم زان،ی آو یلب و دهان با  

خواست یقفل زد. اگر م  راهن،یو نگاهش را با حسرت به پ ستادیا ن یر ی باز هم پشت وشد.  خارج  

. ماند  یم دهایخر ریخودش بخرد، از سا  یآن را برا  

را  گرش ید میو ن ی خرج خانه در ماه آت ی از حقوقش را برا یمیاش، ن  ی قبل ی ز یبرنامه ر طبق  

پدر گذاشته بود. از کنار آن اگر ی خواهر و برادر و خرج داروها یضرور یدهایخر  یبرا  

روز یماند، برا یم یباق یز یکرد » مبادا « .چ یانداز م پس  

بلند به سراغ مغازه ی و با گام ها دیکش نیی پا  راهنی حسرت انباشته شده در دلش، نگاهش را از پ با  

. رفت. بعد از چند لحظه نگاه کردن به اجناس، وارد مغازه شد  یکفش فروش  

... مناسب متشیخواستم که با دووم باشه و ق ی پسرونه م یکتون  هی.  دیخسته نباشسالم آقا،    - 

گذاشت و با دست آزادش، محکم به در ضربه زد نیزم یرا پشت در رو دشیخر  ی ها سهیک . 
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. شد کی به در نزد  ییقدم ها یصدا  

ه؟یک  - 

. برادر کوچکترش بود. لبخند زد  ما،ین یصدا  

. . منممایباز کن ن  - 

. دستش را بند قفل در کرد و با شتاب آن را گشود  ی حالبا خوش ماین  

. نرگس یسالم آبج  - 

: ادامه داد  یرا گذاشته بود، انداخت و با شاد  دیخر  یها سهیکه ک یی نرگس، جا ی پا ن ییبه پا ینگاه  

؟یکرد دیهمه خر نیا  - 

وارد  یها را برداشت. نرگس پاسخ سالمش را داد و با خستگ  سهیدست انداخت و چند تا از ک بعد  

از سر شوق خواهر یهم به زور و با تجسم لبخندها نجایدر بدن نداشت. تا ا یی نا گری شد. د اطیح  

 و برادر کوچکترش، خود را تا خانه کشانده بود.

. اش نهاد  ی شانیبر پ یبوسه ا ،یحلقه کرد و با مهربان ماین فیدستش را دور شانه ظر  

و محکم در دینرگس، به سرعت از خانه خارج شد و به سمتش دو یصدا دنیهم با شن ندا  

لخت و کوتاه او یموها یرو ی. با محبت دستدیرس یگرفت. سرش، تا شکم نرگس م آغوشش  

. دیکش  

طال؟ گر یج ی چطور تو  - 

ی به دور کمر نرگس گره شده بود، سرش را باال گرفت و با چشم ها شی همان طور که دست ها ندا  

. شد  رهیمعصومش به او خ  

! یاومد ری. دلم برات تنگ شده بود. چقدر دیخوبم آج  - 
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. خواهرش لبخند زد  ی ها ینرگس به دلتنگ  

داخل؟ یاریها رو م سه یجان، ک مایقربونت برم. ن دیبودم خر  رفته  - 

. ها را در دستش جا کرد   سه یک ی باق ی با خوشحال ماین  

. یتو برو تو؛ خسته ا  ،یآره آبج  - 

که با  یدوازده متر  یشدند. اتاق شان یبا صفا یندا را گرفت و همراه هم وارد خانه کوچک ول دست  

کوچکتر با  یداد. اتاق یم لیو هال خانه را تشک یی رای ترکمن قرمز، پذ یها یمندرس و پشت یفرش  

. تنها خواب خانه بود  چ،یو رختخواب پ  شیزآرایکمد، م  

درآورده بود که راهش از داخل هال  اط، یهم از گوشه ح یآشپزخانه کوچک ش،یسال ها پ پدرش  

. خودشان بود و اجاره خانه نداشتند  یبرا ی بود. خدا را شکر؛ خانه شان هر چند کوچک ول  

با فوت مادرش هنگام  یداشتند. ول یخوب و شاد یدور، زندگ یبود و سال ها یساده ا یبنا پدرش  

. رخت بربست نشانیاز ب ی ندا، شاد مانیزا  

مادر  ،ی واقع  یایبار در دن ن یرا کنار گذاشت و ا شیآن پس، نرگس چهارده ساله، عروسک ها از  

نیبه هم ر،یدست تقد ینوزاد. باز هم شاکر خدا بودند ول یگریخردسال و د ی کیکودک شد.   دو  

. نگذاشت بشانینص یها، ب بتینکرد و باز هم از خرمن مص تیکفا  

سقوط کرده و دو مهره کمرش خرد شده بود. پس  نییداربست به پا   یگذشته پدرش، از باال سال  

. پناه، هر چه داشتند و نداشتند فروخت و خرج عمل پدر کرد  یاز آن نرگس، تنها و ب  

بود. خرج و مخارج چهار نفر و یپزشک بر استراحت مطلق و دیتاک ی بود ول ز یآم تیموفق عمل  

... ی در خانه، مجبورش کرد که به دنبال کار بگردد. ول یماریحضور ب  

! ه؟یک یها برا یکتون نی! ا؟یآبج یوا  - 
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که  یی بایاز افکار مشوش به خانه شان بازگشت. به سمتش برگشت و با لبخند ز  ما،ین یصدا با  

: کرد، رو به او گفت  یم شه یاز هم باتریچهره اش را ز   

. رهیهم بگ  یخوب ی آقا پسر خوب و جذاب، که قرار نمره ها هی یبرا  - 

. کودکانه برق زدند یها یاز شاد  مایروشن ن یچشم ها  

. خوشگلن ی لی. خیآبج یمرس یوا  - 

چمباتمه  نیزم یرفت و کنارش رو مایشد، به طرف ن یم دهیکش ن یزم یکه رو ییبا قدم ها  ندا  

پشت و  یو رو به نرگس، با لب ها  دیبعد به عقب چرخ یشد. اندک رهی او خ یها یو به کتان نشست  

: زد، گفت  یموج م شیکه در صدا  یرو شده و حسرت  

؟یآج یدیمن نخر یبرا  - 

بلند یطاقت جلو رفت و او را سفت و محکم در آغوشش فشرد و با صدا ی. باوردیتاب ن دلش  

. د یخند  

. توئه یقرمز برا سهینخرم؟! اون ک  یز ی خودم چ یخانوم طال  ی شه برا یمگه م  - 

د یکه چند قلب بزرگ و سف یقرمز ی  سهی به سرعت از آغوش نرگس خارج شد و به طرف ک ندا  

فرو برد و بلوز و سهیکوچکش را داخل ک ی هاو بازش کرد. دست  دیچاپ شده بود، دو شیرو  

ی داشت. جلو دیسف یها ونیپاپ ش،ی سر شانه ها یآورد که رو رونیاز آن ب یرنگ  یسرخاب شلوار  

. درست کرده بودند ی شمیآن را با نخ ابر  یبود که موها یدختر  ر ی بلوز، تصو  

! ه یخوشگله. موهاشم واقع یل یخ ی... آجیوا  - 

شکم او ی سرش را رو د؛ یکوچکش گرفت و به سمت نرگس دو  یو شلوار را در مشت ها  بلوز  

. را به همراه بلوز، دور کمر نرگس حلقه کرد  شیگذاشت و دست ها  
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اگر  یارزش داشت. حت یی ایخواهر و برادر کوچکترش، دن یلبخند و شاد دنینرگس، د یبرا  

. بپردازد  نیسنگ ییشد به خاطر آن، ب ها یمجبور م  

. کوچکش را جلو آورد  یدا از او جدا شد و مشت ها ن  

! برم به بابا نشونشون بدم؟ ،یآج  - 

. برو زم؛ یآره عز   - 

زد  یو در همان حال، مرتب پشت هم صدا م دیو به طرف تک اتاق خانه دو  دیسرعت چرخ به  

 .«« بابا

هم  یفکر   دینمانده بود. عالوه بر شام، با یتا نه شب باق یز یبه ساعت انداخت. چ ینگاه نرگس  

کرد. ابتدا به سراغ پدرش، به سمت تک اتاق خواب خانه قدم تند یخانواده اش م  یناهار فردا یبرا  

 کرد.

؟یبابا، خوب سالم  - 

. شد رهی خود، خ  یهمرنگ چشم ها یپدرش با لبخند به صورت خسته و چشم ها  

. بابا جان یممنونم. خسته نباش زم؛ یسالم عز   - 

. را از هم باز کرد  شیلب ها یزد و لبخند  هینرگس به چهارچوب در تک  

. بابا؟ امروز حقوق گرفتم  دیندار اجیاحت یز یممنونم. چ  - 

ایدن ک ی ، یکن یو دل خواهر و برادرتو شاد م ی د یمنو انجام م ی  فهیکه وظ  نی. همزمیعز  نه  - 

 ممنونتم .

انیغوشش را گشود. نرگس جلو رفت و مثل همان نرگس پنج شش ساله در محرفش، آ انی پا با  

. بر شانه او زد  یگرفت و به آغوشش پناه برد. بوسه ا ی باز شده پدر، جا یدست ها  
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. شده ریکم د  هی با اجازه تون برم سراغ شام.   - 

. شد رهی خوشرنگ دخترش خ ی پدر در چشم ها  

. بود و خوردن دهیخر پسیچ  ماین یبرو بابا جان؛ عجله هم نکن. عصر   - 

کرد. فقط در حد  ی منزل به نرگس کمک م یکرد و کمتر در کارها  یاکثر مواقع، استراحت م پدر  

. شد  یبلند م شیاز جا  ییگرم کردن غذا و رفتن به دستشو  

از  نانیرفت و بعد از اطم رونیزد و از پدر فاصله گرفت. برخاست و از اتاق ب یلبخند نرگس  

کرد. دست و صورتش را شست و به سمت ضیرا تعو  ش یلباس ها یحال پدرش، با خستگ  صحت  

ینیزم بی. پس به کوکو سندیبب ینداشت تا تدارک شام آنچنان یاد یرفت. خب، وقت ز  آشپزخانه  

. داد  تیرضا  

کرد و از  ی درست م ادی شام، غذا ز یگشت، برا  یکه زودتر به منزل باز م یی روزها معموال  

. نداشت یادی االن فرصت ز یگذاشت ول ینهارشان م یهمان، برا  

ناهار فردا چه درست یفکر بود که حاال، برا   نی کرد، در ا یها را رنده م ینیزم بیکه س ی حال در  

. نشست  نی زم یکند. همان لحظه ندا وارد آشپزخانه شد و کنارش رو  

! ه؟ی... ناهار فردا چیآج  - 

 با لبخند به جثه کوچک خواهرش نگاه کرد .

. درست کنم یدونم چ ی. نمزمی عز  یچیهنوز ه  - 

. گذاشت و آن را چرخاند شیلب ها نیندا انگشت اشاره اش را ب  

... من بگم؟اوم  - 

. دی ژست ندا خند ن ینرگس به ا  
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. زم یاگه سخت نباشه، آره عز  - 

. و خود را به دو طرف تکان داد دیرا در هم تاب شیندا دست ها  

. داشتن  نایا حانه یدرست کن. امروز ر  یقرمه سبز   - 

. شد  کیبه هم نزد شتر یدقت ب ی نرگس برا یابروها  

؟یاونجا؟ ناهارم موند  یرفته بود بازم  - 

. تکان داد  دییمرتبه به نشانه تا ک یندا سرش را   

. خانوم گفت برو خونه خودتون ناهار بخور قیصد یرفت، رفتم اونجا. ول ی آره، حوصله م سر م  - 

که از اشک تار شده  ییرا در چنگال فشرد. با چشم ها شیو بغض گلو  ستاد یاز حرکت ا  دستش  

. د یکش ریبود، نگاهش را از صورت مظلوم ندا به ز   

. کنم یقربونت بشم. خودم برات درست م  - 

شد و دو تا ماچ زانی ه دور گردن نرگس حلقه کرد و از او آورا ب  شیدست ها  ی با خوشحال ندا  

رونیاز جا برخاست و ب   تش،یراحت از انجام مامور ال یگذاشت. بعد با خ  شیگونه ها یرو آبدار،  

. د یدو  

بزاق دهانش را با غم فرو داد و از جا بلند شد و تا کوکو را سرخ کند. با نگاه به ساعت، نرگس  

رفت تا آن را بار بگذارد یقرمه سبز  ل یرا خواند و به سراغ وسا  یهخواب راحت شبانگا فاتحه . 

. انجامش را داشت  ییباشد که او توانا  ی ز یکوچکش در حسرت چ یخواست ندا یدلش نم  

به  یشب هم گذشته بود. نگاه مهین کیاز ساعت   قهیدق ستیبالشت گذاشت، ب یسرش را رو یوقت  

ینامرئ ی را بست و خود را به دست ها شیبود انداخت و چشم ها  دهیراستش که ندا خواب سمت  

 خواب سپرد .
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*** 

سوم  فصل  

عرفان خانه را  یرا باز کرد. سر و صدا شیدر شانه و گردنش چشم ها یفیبا درد خف صبح  

یرو دنیبد خواب لیبه خواب رفته و به دل یبود چه موقع  دهیاصال نفهم شبیبود. د  برداشته  

. بود  زیجزوه هم تاسف برانگ یجمع شده   یعالوه بر شانه درد و گردن درد، گوشه ها شیجزوه ها  

شتر یب یرا بست تا کم شیسرش، چشم ها یپتو رو دنیتخت گذاشت و با کش یرا درست رو بالش  

نداشت، اما خسته و دنیخواب اد ی. حداقل اذان صبح گذشته بود که خوابش برد. عادت به زبخوابد  

. داد از جا بلند شود یاجازه نم شیچشم ها ینیکرخت بود و سنگ  

هم نرفته بود که در به شدت باز شد و عرفان با سر و صدا داخل  یدرست رو شیچشم ها هنوز  

. دیاتاق پر  

خونه؛ صبح شده یقوقو خروس م ی ... عماد... داداش عماد. پاشو صبح شده. قوقولپاشو  - 

 چشم هاتو باز کن !

که در حال باال و ی باز به عرفان مهین ی آورد و با چشم ها رونیپتو ب ریاز ز ی را به سخت سرش  

. بود، نگاه کرد  دنیپر  نییپا  

! صدات کنم که برازنده ت باشه یبه بعد با اسم  نی کردم از ا یعرفان، داشتم فکر م یدون یم  - 

. گشاد به سمتش رفت  یعرفان با لبخند  

منه؟ یبرازنده  یچ  ؟یداداش؟ چ  یگ یم راست  - 

. مقاومت کند ند،یبنش شیلب ها یرفت رو یکه م یکرد در مقابل لبخند یم یعماد سع  

؟یکن  یم داریکه با سر و صدا منو ب یی هر روز صبح تو یچطوره؟ خوبه؟ دقت کرد خروس  - 
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. صفحه اشاره کرد  یگرفت به ساعت رو  یرا به سمت عرفان م  لیموبا  یکه گوش یو در حال  

. یشم، اما تو زودتر اقدام کرد داریخودم ساعت گذاشته بودم که ب ن؛ یبب  - 

. را از او گرفت  ش یو حرص رو ی شد و با ناراحت زانیعرفان آو یلب ها  

یبه من نگ  گهی که د یش داریسرت تا ب ی رو زمی ر ی. اصال دفعه بعد آب میخودت خروس اه،  - 

 خروس.

. تخت نشست  یشد و پتو را کنار زد و رو ز یخ مینعماد   

ه؟یطور ن یا اه  - 

. خطر را حس کرده بود، به سمت در پا تند کرد   یعرفان که بو  

! هیطور نیبله هم  - 

خود را از   جانیاز ه یادی برداشت که عرفان با فر  ز ی و به سرعت به سمت او خ دیاز جا جه عماد  

. دیانداخت و در را محکم بر هم کوب رونیاتاق ب  

. دیچیاعظم خانم در سالن پ یپشت سرش صدا  

د؟یمردم رو زابه راه کرد  ل،یخبره اول صبح روز تعط چه  - 

به آن همه شجاعت عرفان و حرص خوردن مادرش زد و بعد به سمت ساعت چشم  یلبخند عماد  

 چرخاند. تازه ده صبح شده بود، پس هنوز وقت داشت .

ک یوقت در   مهیشنبه، سه شنبه و چهارشنبه که کالس داشت، هر روز ن یزها جز رو به  

نیممکن مخارج خود را تام یکرد تا جا یکرد. تالش م یخانه شان کار م ی کیدر نزد  یکتابفروش  

. پدرش دراز نباشد  ی کند که دستش جلو  

رفت رونیرا جمع کرد و در کوله اش گذاشت و از اتاق ب شیو جزوه ها دیپوش یمناسب لباس . 
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و دیکش ش یبه موها یگذاشت و دست و صورتش را شست و شانه ا یی اش را کنار در دستشو کوله  

. از مرتب بودن سر و وضعش به سمت آشپزخانه قدم برداشت  نانیبعد از اطم  

ز، یم ی پهن صبحانه رو یبود و سفره  ینیزم بیدر حال پوست گرفتن س نکیس ی جلو مادرش  

. دیکش  یانتظار او را م  

. ر یسالم مامان؛ صبح بخ  - 

. نثارش کرد  یو لبخند مهربان  دیسر اعظم به سمتش چرخ  

نه؟ یعرفان نذاشت بخواب ن یمادر. باز هم ا سالم  - 

. نشست زیتکان داد و پشت م یسر   

. شدم یم  داریب دیبا گهینداره د یبیع  - 

. د یشانه اش کش یرو یدست یابل عماد گذاشت و با مهربان مق زیم یرو یچا  یوانیاعظم ل  

. مثال سفارش کرده بودم سر و صدای بخواب شتریکم ب  هیگفتم   ؛ یبود  داریتا صبح ب شبی د دمید  - 

ره؟  یگوشش م یمگه حرف تو یول نکنه،  

شد کرد؛ عرفان بود و  ینم یتکان داد. خب کار یخود گرفت و خندان سر   یبرا ی لقمه ا عماد  

. ها  طنتیها و ش یشلوغ نیهم  

را مرتب کرد زیم یگذاشت و رو نکیس یرا برداشت و رو یچا وانیاش که تمام شد، ل صبحانه . 

. برداشت و به سمت مادرش رفت  یصندل ه یکوله اش را از کنار پا  

؟یندار یبا من کار مامان  - 

 اعظم خانم با تعجب به کوله عماد نگاه کرد .

شتر یب یمونده که. بمون بلکه بتون یآخه هنوز تا ساعت دوازده دو ساعت ؟یبر  یخوا یم ناال  - 
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. ی استراحت کن  

. گونه اعظم خانم نشاند یرو یبوسه ا  

نمیحداقل زودتر برم کارهامو انجام بدم که بعد اونجا بش دمیمامان برم بهتره. من که نخواب نه  - 

 درس بخونم.

 - باشه مادر برو به سالمت.

از  شتر یبود و تا خانه ب کینزد یکرد. خوشبختانه کتابفروش عتیدر خانه مشا یعماد را تا جلو و  

. د یشد به سرعت به آنجا رس یهم م  ادهیپ  یربع راه نبود. حت کی  

ده یمقابل در مغازه رس ی ها و جزوه اش بود که اصال متوجه نشد چه وقت نی در فکر تمر  یقدر به  

. د یبزرگ سر در مغازه چرخ ی تابلو یرو شیبود. چشم ها   

بود ستادهی ا شخوان ی که پشت پ دیو حاج فتاح، صاحب مغازه را د دی در مغازه کش ی! سرککتابکده  

. کرد  یصحبت م ی و با مرد جا افتاده ا  

در، مرد و حاج فتاح هر دو به یباال ی زنگوله  یصدا دنیرا هول داد و وارد مغازه شد. با شن در  

شخوان یگرفت و بعد به سمت پ یمحجوبانه به هر دو مرد داد و جواب یالماو برگشتند. س سمت  

. مغازه رفت گر یگذاشت و به سمت د  شخوانیقدم تند کرد. کوله اش را پشت پ  

فروش کتاب  یبرا یشده بود، بخش میبزرگ به خواست حاج فتاح به دو بخش مجزا، تقس ی مغازه  

ی واریکوچک و د  یچوب یها یچهارگوش و صندل  یزهایکتاب که با م ی مطالعه  ی برا یبخش و  

. جدا شده بود  گر یاز بخش د یا شهیش  

شده بود و عالقه مندان  هیاطراف و مطالعه راحتتر مراجعان تعب یکاهش صداها  ی برا وارید  نیا  

. کنندمطالعه  گان یکه از آنجا خارج نشود، به را   یدست دوم را به شرط یتوانستند کتاب ها یم  
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غرق در   یگذاشت و سرگرم حل مسائل شد. به قدر  ز یم ینشست و جزوه اش را رو یصندل یرو  

. حاج فتاح وارد اتاقک شده بود   یها بود که متوجه نشد چه زمان ن یحل مسائل و تمر   

. جزوه بلند کرد و به صورت مهربانش چشم دوخت  یحاج فتاح سرش را از رو یبا صدا  

. من بهنیبابا، آفر نیاند. آفر  دهی رس یی گار / از همت بلند به جابلند دار که مردان روز همت  - 

شه. قدر خودتو بدون یم دهیکم د یامروز  یجوون ها یهمت تو، تو  ن یکنم. ا یتو افتخار م وجود . 

! ن ی. آفریخون یو هم درس م یکن ی بابا، که هم کار م زهیبرانگ نیتالشت تحس  

شانه  یرو ی. حاج فتاح دستستادیحاج فتاح از جا برخاست و با احترام ا  یپا یبا عجله جلو عماد  

 عماد گذاشت.

. رم؛ حواست به درس و مغازه با هم باشه  یدارم م گهی. من دنیبابا، بش نیبش  - 

. تکان داد  دییبه تا  یعماد سر   

. دی راحت به کاراتون برس الیبا خ دییراحت. شما بفرما  التونیچشم حاج آقا. حواسم هست خ  - 

یهمراه اش را از رو شهیشاه مقصود هم حیتکان داد و تسب ی به نشانه خداحافظ یفتاح دست حاج  

. برداشت و به سمت در رفت  شخوانیپ  

با یو مذهب ی مرد به ظاهر سنت ن یمرد محترم ارزش قائل بود. ا نی ا  ی دانست؛ چقدر برا یم خدا  

. او بود   یبرا یبزرگ بانیرنگ پشت ی مهربان قهوه ا یو چشم ها دیمحاسن سپ نیهم  

از  یکار بار بزرگ   نیتوانست درس بخواند. ا ینم ی عماد به راحت دیواقع اگر او نبود، شا در  

. اعتماد او بود  ونیمد شهیداشت و عماد هم یشانه پدرش برم یاو را، از رو  یها نهیهز   

رفت شخوان یرا جمع کرد و داخل کوله گذاشت و به سمت پ شیاز رفتن حاج فتاح جزوه ها  بعد . 

ساعت روز نی اوقات ا شتر یآمد. ب ی به مغازه م یساعت روز خلوت بود و کمتر کس نی ا معموال  
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. ماند یم کاریب  

به کتاب و  یاد یبرداشت و به سراغ کتاب ها رفت. عالقه ز یز یتم فیدستمال تنظ  ز یم یکشو از  

مورد عالقه اش  ی از کتاب ها یکرد، چند ورق یم دایخواندن داشت و هر زمان که فرصت پ کتاب  

تر به کار  نییرا با وجود حقوق پا  یکتاب فروش   نیهم کار در ا  لیدل  نیکرد. به هم ی مطالعه م را  

. داده بود حیترج عصر یول ابانیدر خ  یدر فروشگاه لباس مردانه ا  

نگاهش به سمت د،یرا که دستمال کش ز یم ن یکرد. آخر  ی ر یدر افکارش همه جا را گردگ غرق  

لی را تعط یساعت کتاب فروش ن ی دو بود. معموال ا کی. ساعت نزددیچرخ  وارید یرو ساعت  

. کرد  یم رفت و ساعت چهار مجددا مغازه را باز ی ناهار و نماز به خانه م ی کرد و برا یم  

پهن  اتوریلبه راد  یخشک شدن رو یمغازه شست و برا  یکوچک انتها  ییرا در دستشو  دستمال  

کرکره، به دنیرفت و کوله اش را برداشت و با قفل کردن درها و کش شخوان ی . به سمت پکرد  

 سمت خانه حرکت کرد .

اول ماه کشنبهیفرستاد حواسش به سمت امتحان شنبه رفت.   یصلوات م رلبی طور که ز همان  

به خدا مثل هر سال روز اول ماه دیتوانست امتحان شنبه را خوب بدهد تا ام یبود؛ کاش م رجب  

. رد یرجب را روزه بگ  

*** 

چهارم   فصل  

به یشد و بعد از جمع کردن رختخوابش، سر داریطبق عادت هر روز، سر ساعت شش ب صبح  

. نشان از خواب راحتش داشت قش،یعم یبود و نفس ها دهیآرام خوابپدر زد.   

آن ی رو ی زرینان فر هیپهن کرد و چند تک ن یزم یرو یطرف آشپزخانه رفت و سفر کوچک به  
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داخل سبد ی به لباس ها یآنها باز شود. بعد از روشن کردن سماور، نگاه  خ یتا  گذاشت  

. وقت داشت  یوز کمهن د،یرخت چرک ها انداخت. تا سماور به جوش آ  

یی لباسشو ن یها جدا کرد. بعد هم داخل ماش یو مشک دیرا از سف یرنگ  یو با دقت، لباس ها  نشست  

. روشنش کند  د،یتا بعدازظهر که به خانه رس خت یو کوچکشان ر یمیقد  

شد. به سمت اتاق قدم  یم رشان یکه دم کرد؛ نگاهش به طرف ساعت اتاق برگشت؛ داشت د یچا  

. زد  شیصدا ینشست و به آرام مایسر ن یتند کرد و باال  

زد و  یغلت  ما یتکانش داد. ن یشانه اش گذاشت و به نرم یدستش را رو د،یاز او ند یحرکت یوقت  

برد و  یبه سر م نشیر یش ی ایبه ندا انداخت. در رو ینداشت. نگاه دهیطور فا ن ی. نه ادیخواب دمر   

. بانمک او زد  یبه چهره  یفاصله افتاده بود. لبخند  یهم کم شیلب ها نیب  

در هم شده، پشت دستش را محکم به صورتش  یحرکت بلند شد و نشست؛ با چهره ا  کیبا  ماین  

. نکند یتا با او برخورد  دیبوسه ها را پاک کند. نرگس خود را عقب کش ی تا جا دیکش یم  

. شه ها  یم ریصبحونه بخور، االن مدرسه ت د  ا ی. پاشو بمایآقا ن ر یصبح بخ  - 

. با اخم نگاهش کرد  ماین  

! ؟یکرد میچرا تف  - 

به کوتاه به ندا، با عشق یخنده اش بلند نشود. با نگاه یرا مقابل دهانش گرفت تا صدا دستش  

. خوابالود نگاه کرد  یماین  

. کنم یپاشو دست و صورتتو بشور. خودم رختخوابتو جمع م  - 

رختخواب او را جمع کرد و گوشه اتاق،  عیرفت. سر  اط یبا غرغر از جا برخاست و به ح ماین  

. خودش گذاشت و به سمت آشپزخانه قدم برداشت  ی رختخواب ها یرو  
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نشست. نرگس  نیزم ی هم وارد شد و کنار او رو ماینو کنار سفره نشست.  ختی ر یچا  وانیل دو  

درهم صورتش را عقب  ی با چهره ا مای گرفت. ن ما یدهان ن یکره و مربا درست کرد و جلو  یا لقمه  

. دیکش  

 - اوم... من کره دوس ندارم!

. به او زد یلبخند  

! ایش ینخور. خنگ م ر ی قدر پن ن یسر صبح ا ی. ولزمیدونم عز  یم  - 

وان یبعد از چند لقمه، ل مایهل داد. ن شی لب ها  انیناچار دهانش را باز کرد و نرگس لقمه را به م به  

. شد  دهیو بلند شد. نگاه نرگس با او رو به باال کش دیرا سر کش شیچا  

! ؟یخور  یپس چرا نم  - 

! شه یم  ر یشدم. تازه مدرسه م د  ر یس  - 

ندا آماده ی کوچک برا یش و چند لقمه پدر یبزرگ برا یرفت. نرگس هم، چند لقمه  رونیب و  

. گذاشت و برخاست  زری فر  سه یکرد و درون ک  

پولش رفت و ف ی گذاشت. به طرف ک  سهی برداشت و داخل ک ی قرمز  بیس خچال،یداخل  از  

پسر بچه ده ک ی ی گذاشت. برا ماین ی مدرسه  ف یداخل ک ب،یبرداشت و به همراه س یاسکناس  

. نبود  ازین نیاز ا  شتر یساله، ب  

او را با  یموها  یقدم تند کرد. نرگس کم فشیبود و به سمت ک دهیروپوش مدرسه اش را پوش ماین  

 دست مرتب کرد .

. مواظب خودت باش یر یم یدار  - 

! نوهامو بپوشم؟ یکتون ،یآبج  - 
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یتو یی. حاال برو، ندوشونیبپوش یتون یم ی قربونت بشم. اونا مال خودته. هر موقع خواست آره  - 

 کوچه ها .

. رفت  شیها  یرا برداشت و با شوق به سمت کتون فشیک  

 - باشه خداحافظ.

به ساعت  یو از در خارج شد. نرگس با نگاه دیرا پوش شیها ی« ، ذوق زده کتان ییو به » وا  گفت  

. شد دنیپا تند کرد و مشغول پوش شیسمت لباس ها  

. عادت داشت صبحدیمال یکوچکش م یرا با مشت ها  شیکه چشم ها  دیعقب برگشت و ندا را د به  

نداشت؛ نرگس حکم مادرش را یری تقص یطفل ند؛ یاز رفتن نرگس به سرکار، حتما او را بب قبل  

 داشت.

. د یسرکش ندا کش یها  یبه چتر  ی نشست. با محبت دست نیزم ی جلو رفت و کنارش رو  

. خوشگلم ر یصبح بخ  - 

. شد زانیندا از گردنش آو  

. ر یصبح بخ  - 

و با گفتن  دیپشت کمرش کش  یشه « ، دست یم رم ی را برداشت و به سمت » د فشیجا بلند شد و ک از  

 در رفت.

یبرو بردار بخور. برا  نته؛ یکاب یرو  زر،ی فر  سه یک ی تو و بابا تو یرم. لقمه  یمن دارم م ندا،  - 

! خانم هم نرو  قی. خونه صدزهی ر یبشه، برات م داریهم صبر کن بابا ب ییچا  

 ندا هنوز داخل رختخوابش نشسته بود .

؟یایم ی! ک؟یآج  - 
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بود که هر روز ی سوال نی و معصوم ندا دوخت. ا یو نگاهش را به چشمان قهوه ا دیعقب چرخ به  

. و پشت آن، هزار حرف و هزار غم نهفته بود  دیپرس یاز او م  

 بغضش را با آب دهانش فرو داد.

برو کنار بابا  ادیخونه. اگه خوابت م  ادیهم زود از مدرسه م  مای. نامیکنم زودتر ب یم یسع  - 

. خداحافظ  ا؛یبخواب. دست به گاز نزن  

. ی خدافظ آج  - 

دنیماند. شروع به دو یحتما از اتوبوس جا م  د،یدو یو از آن خارج شد. اگر نم دیطرف در دو  به  

. نشاند  شیلب ها  یرو یزد، لبخند کمرنگ مایبه ن دنیکه در مورد ندو ی حرف ادی کرد و   

مسافران سوار شوند. بعد با فشار، خودش هی. صبر کرد تا بقدیرس ستگاه یبا اتوبوس به ا همزمان  

ریاش انداخت. خدا را شکر هنوز وقت داشت و د یبه ساعت گوش ی جا کرد. نگاه  تیجمع نیب را  

 نشده بود ...

*** 

ک یآمد و به طرف خانه شان حرکت کرد. حدود  رونیب ها ییایپنج بعدازظهر، از منزل ض ساعت  

. محلشان برسد یاصل ابانیتا به خ دیساعت طول کش  

که شد، شانی و پر سر و صدا کی به راه افتاد. وارد کوچه بار ادهیو پ دینان خر  ابان، یسر خ از  

هم صحبتبودند و با  ستادهی خانم ا  یکه در مقابل خانه زر  دیرا د  ه یهمسا یاز خانم ها یا عده  

. کردند یم  

ها  یخاله خان باج  یها ث ی. حوصله حرف و حددیدستش را باال برد و شالش را جلو کش ناخودآگاه  

. کرد، آهسته سالم داد یاز مقابلشان عبور م یرا نداشت. وقت  
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: پاسخش را داد  هیزودتر از بق حانهیخانم، مادر ر قیصد  

؟یای. از سر کار میخسته نباش زم، یعز  سالم  - 

که از او بابت  یبا تمام ناراحت یگردم ول  یباز م ینه از مهمان دیخواست که بگو  یدلش م یلیخ  

. لبش نشاند یرو یرفتار نادرستش با ندا داشت، لبخند  

 - ممنونم؛ بله.

اگر از او یبود. ول یبه او و اموالش نداشت، زن مهربان ی کار یکه کس   یخانم، تا زمان قیصد  

. کرد  یبه سرعت رو ترش م ، یشد یم یز ی واستار چخ  

به گردنش داد و با ینرگس هم، قر  له یخانم، مادر احمد، خواستگار پر و پا قرص و بد پ یزر  

شیرا برگرداند » ا  شیرو ی  ». 

گفت و از مقابلشان گذر کرد. با دست آزادش، چند ضربه به در زد. در  ی حوصله، با اجازه ا یب  

را به نشانه لبخند به شیلب ها ه یهمسا ی محترمه  ی و رو به خانم ها دیبه عقب چرخ نیح همان  

. کش آورد یسخت  

وارد خانه شد و در را محکم بست. پشتش را به در عیباز شدن در، نگاهش را گرفت و سر  با  

را  شیمشکوک مواجه شد. چشم ها یما یآورد با ن  نییرا تازه کرد. سرش را که پا و نفسش چسباند  

. بود  رهیتنگ کرده و موشکافانه به نرگس خ  

مزاحمت شده بود؟ یکس ؟یآبج ی کرد یفرار م  یک از  - 

نشست و دست شیزانوها یاو رو ی پا ی برادرش زد. جلو یکودکانه  رتی غ نیبه ا یلبخند  

 آزادش را دور گردن او حلقه کرد .

! کنه مزاحم من بشه؟ یجرات م یمگه کس  ، یتو هست یتا وقت  - 
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: آورد و پچ پچ کرد  ن ییرا پا شیصدا  

. خانم ی خونه زر یبازم جمع شدن جلو ه،یهمسا  یخانوما  - 

گذاشت و او را به داخل  ما یزد و برخاست و دستش را پشت کمر ن مای ن یشانیبه پ یهم بوسه ا بعد  

. کرد  تیمنزل هدا  

! خوشگل من کجاست؟ یندا  - 

. دی کشان به طرفش دو غیندا ج  

! نجام یمن ا  - 

. دیکمر نرگس را در آغوش گرفت. نرگس لبش را گز ، یجلو آمد و با حالت لوس  

! ؟یسالم کرد زم،یعز   - 

رهی گرد شده، به نرگس خ ی فشرد و با چشم ها  شیلب ها یا روکوچکش ر ی ندا، دست ها بالفاصله  

 شد .

 - سالم.

. آشپزخونه ینونا رو بذارم تو نیماهت. بذار ا یبه رو  - 

آمد رونیرا روشن کرد. از آشپزخانه ب  ییلباسشو ن یآنجا شد و بعد از جمع کردن نان ها، ماش وارد  

بود، نگاه منتظرش به دهیدراز کش رختخوابش ی که رو ی وارد اتاق خواب شد. پدرش در حال و  

 سمت در بود.

؟یباباجون. خوب سالم  - 

. زم یعز یسالم دخترم... الحمدهلل. خسته نباش  - 

. از اتاق اشاره کرد  رونیبه ب گرینرگس دستش را به کمرش زد و با دست د   
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نستا؟یسر پا وا ادی! مگه نگفتم ز؟یناهار رو شست یچرا بازم ظرفا بابا  - 

. زد  هیپشت سرش تک واری شد و به د ز یخ میپدر ن  

تو از اون یول یسبک انجام بد یکارا  یتون یگه م ینکردم بابا جان؛ حالم خوبه. دکترم م یکار  - 

کم کمکت   هیخونه    یحداقل بذار تو ،یکش  یبرم سرکار و جورمو تو م یذار  ی. حاال که نمیبدتر   

 کنم.

نکرده حالتون بد بشه. کار هم... قبال در ییخوام خدا   یگم. نم یمن به خاطر خودت م  ،ییبابا  - 

. م یموردش صحبت کرد  

. و رو ترش کرد  دی را در هم کش  شیپدر اخم ها  

پسر جوون و مجرد و هیکه    ی! اونم خانواده ایخونه مردم کار کن ی تو ستمین یمن راض یول بله  - 

! و بند داره دیق یب  

. د یکش ریپدر به ز نیغمگ ینرگس نگاهش را از چشم ها   

. کار داره یاون به من چ  - 

: ادامه داد  رلب یو ز  

 - کلفت خونه شون! گرچه که ...

: رو به پدر گفت یبلند یبا صدا  

بابا؟ ی خور  یم یچا  - 

پدر را از هم باز کرد  ی لبخند لب ها باالخره  

. یسته ا خ  ،ی. تازه از سر کار اومدیکن ی خوب حرفو عوض م  - 

: کرد، گفت   یو بم م ر ی را ز شینت ها یکه شاد  یی رفت، با صدا یهمان طور که به طرف در اتاق م  
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لب سوز و لب دوزِ مخصوص نرگس ی چا وان یل هی برات  یصبر کن قهی. چند دقستمیخسته ن نه  - 

. ارمیم  

دم کرد. همان لحظه ندا به سرعت  یتکان داد. نرگس وارد آشپزخانه شد و چا  یبا لبخند سر  پدر  

. را باال گرفت  یبه آشپزخانه قدم گذاشت و کاغذ  

. نیبب موینقاش یآج - 

ک ی بلند قامت که دست دو کودک،  یشد. دختر رهیشده آن خ ینقاش ر ی را گرفت و به تصو برگه  

بود که از دختر کوتاه قدتر  ستادهیا  یآنها، مرد  فاصله از  یدختر را گرفته بود. با کم کیو   پسر   

 بود.

: دختر بلند قامت گذاشت و گفت  ی ندا انگشت کوچکش را رو  

... باباس نمی. ا مییمایهم من و ن نایا  ،ی آج ییتو نیا - 

ستاره باران ندا گره زد ینگاه با محبتش را به چشم ها نرگس  

یتو که موهات کوتاهه. چرا تو یدارم. ول ی نگه م ی ادگاری به عنوان  نو ی. ازمی قشنگه عز  یلیخ  - 

موهات بافته شده س؟ عکس  

. ندا پشت و رو شد  یلب ها  

. خواد مثل تو، موهام بلند باشه یآخه منم دلم م  - 

. شد  رهیخ شیمادرانه به چشم ها یکوچکش زد و با محبت یبه ندا یلبخند  

! کنم. خوبه؟ یموهاتو کوتاه نم گه یباشه فدات شم. د   - 

رونی و از آشپزخانه خارج شد. نرگس نفسش را ب دیبله. بعد هم دو یعنیسرش را فرود آورد   ندا  

فشیک  یمخف پیداخل ز ،یمتیق ءی ندا را چون ش یقدم برداشت و نقاش  فشیو به سمت ک داد  
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 گذاشت.

*** 

پنجم  فصل  

داشت سرش یس کم خوابشد. از ب داریاز خواب ب ل یزنگ ساعت موبا یروز شنبه با صدا صبح  

امتحان، به سرعت از جا برخاست و بعد از شستن دست و رو،  یادآوری منگ بود، اما با  هنوز  

. زد  رونیو با برداشتن کوله اش از اتاق ب دیلباس پوش عیسر   

استراحت به اتاق رفته بود یصبحانه را آماده کرده بود و دوباره برا ز یم شهیمثل هم مادرش . 

. از در خانه خارج شد ی فرو داد و با بسم الله یچا ی ان گذاشت و با جرعه ادر ده یلقمه ا  

. بهدیاول صبح باالخره به دانشکده رس یدر مترو و شلوغ یساعت گرفتار  کیاز حدود  بعد  

. د یچرخ  اطیمحض ورود، نگاهش در اطراف ح  

ها و  طنتی از ش  شهیتفاوت که مثل هم ن ینشسته بودند، با ا ایکافه تر ی زهایاز م یکیدور  دوستانش  

در دست گرفته و سخت مشغول مطالعه   یجزوه ا ک ینبود و هر  یخبر  شانی ها و قهقهه ها یشلوغ  

 بودند .

 به سمتشان رفت و با لبخند سالم کرد .

 - سالم بچه ها. خو...

. جزوه اش بلند کند، دستش را باال آورد  ی سر از رو نکهیبدون ا مانیپ  

. سیه  - 

. دیکوب ز یم یجزوه را رو ی با کالفگحامد   

. نما یش یتو م شیفهمم؛ من سر امتحان پ ینم یچیدستم به شلوارت عماد. ه یوا  - 
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. تکان داد  یعماد سر   

. نیجاتو عوض نکرد، بش ی باشه اگه صالح  - 

. انگشتش را به سمتش گرفت  دیپرت کرد و با تهد ز ی م یهم جزوه اش را رو ر یام  

. گفته باشم ا؛یذار  یبرگه تو باز م یرو  - 

. دیعماد خند  

ورقه مو خط قرمز یرو ی خواد صالح  یدم. اصال دلم نم ی. اما از االن بگم جواب سوال نمباشه  - 

 بکشه.

. به همه کرد  یمیتعظ مچهیاز جا بلند شد و ن ی محسن با لودگ  

ته کالس اشغال  ی هاجا  یسر کالس که االن همه  میبر  دیدرسخون، لطفا بلند ش ونی آقا خب؛   - 

. مینیبش یحلق صالح ی تو میبر  دیشه بعد با یم  

از  یک ی  یعماد رو ، یبه کالس طبق قرار قبل دنیسر تکان دادند و از جا برخاستند. با رس همه  

. دور تا دورش نشستند هیوسط نشست و بق یها یصندل  

و همه در سکوت، منتظر به صورت او نگاه کردند دیورود استاد به کالس، همهمه ها خواب با . 

به سمت ز،یم یرو فشیو بعد از گذاشتن ک مودیمحکم عرض کالس را پ ییبا قدم ها  استاد  

. از دخترها اشاره کرد  یکی در کالس چرخاند و با دست به  ی . نگاهدیدانشجوها چرخ  

خانوم   یشما برو جا یضی خانوم ف د؛ ینیجلو بش یاون صندل یرو دیار یب فیتشر یخانوم عبدال شما  

یشما برو جا  یمعصوم یاول، آقا ف ی رد یصندل یرو نجا یا ایرستگار، ب یو... شما آقا یعبدال  

. ن یرستگار بش ی پشت آقا نجا یا  ایشما هم ب یانیک  یرستگار. آقا یآقا  

اول  فی آمد. عماد ناچار به سمت رد رونیعماد، آه از نهاد همه دوستانش ب یعوض شدن جا با  
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از دستش  یدارند، اما کار یدانست حاال دوستانش چه حال ینشست. خوب م یصندل یو رو رفت  

. نشست یاو م یپشت صندل ر یساخته نبود. تنها ام  

ش ینوشتن بود. انگشت هاقفه در حال  یاستراحت ب  یامتحان دو ساعت بود و او بدون لحظه ا زمان  

. جز نوشتن نداشت  ی کردند، اما چاره ا یاستراحت التماس م یلحظه ا  یبرا  

بود و با دقت دانشجوها را  ستادهیسر کالس ا ی پرواز باال ز یت یچون عقاب یتمام مدت صالح در  

به یضربه ا  یصندل ر ی نمانده بود که از ز یباق ی ادینظر گرفته بود. از زمان امتحان وقت ز  ر یز  

. دیزمزمه وار به گوشش رس ر یام یراستش خورد و صدا ی ساق پا  

 - برگه تو با من عوض کن!

ی اش انداخت. از طرف یبه او زل زده بود و بعد به ساعت مچ میبه استاد که حاال مستق  ینگاه  

نمانده بود تا بتواند دوباره یادی وقت ز گر ید ی کرد و از طرف ی به او نگاه م میمستق یصالح  

گرفت و بدون توجه به او دوباره مشغول  دهیرا ناد ر یام  یها را پاسخ دهد، پس خواسته  سوال  

 نوشتن شد .

هم در حال نوشتن یدادند و اگر کس لیزمان مقرر، اکثرا برگه ها را به استاد تحو  انیاعالم پا  با  

. شد  یم دهی دستش کش ر یبود، برگه از ز   

کالس رفت. در دل  ی را جمع کرد و به سمت خروج لشیوسا  یاز سر آسودگ قیعم یبا نفس عماد  

. پشت سر بگذراند یکرد که توانسته بود امتحان را به خوب یخدا را شکر م  

عماد  دنیمنتظر او بود. با د  نهیداده و دست به س هیراهرو تک وار یبه د  ر یکالس، ام رونیب  

. شد نیرا جمع کرد و حرص با لحنش همنش شیپلک ها  

؟یکرد یشد که برگه تو با برگه من عوض م یم یآره؟ چ ؛ ی کار خودتو کرد باالخره  - 
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. ستاد یاو ا یشگفت زده روبرو یی عماد با چشم ها  

چشمام زل زده بود یتو میمستق ی صالح یکردم؟ اونم وقت یکار رو م  نیا  یچه جور  دیببخش ... - 

برگه ها عوض؟ ا یب یگ ی م یآخر امتحان برگشت ی قهین، ده دقنه وسط امتحا اونم  

. برداشت  واری اش را از د هیزد و تک یپوزخند ر یام  

از نمی. ایجلو نشست  یرفت یاعتراض چیدهنشو باز کرد بدون ه یاز همون اول که تا صالح  اون  - 

! ی که برگه تو با من عوض نکرد ی اسکروچ باز نیا  

دوستانش بُر خورده بودند و انیدو نفر م نی . استادیا  ر یآمد و کنار ام رونیهم از کالس ب مانیپ  

. رد کرده بود  یلیسب ریدو را ز   نیا  یاخالق ها ی با بلند نظر  شهیبا او نداشتند؛ اما هم یتیسنخ چیه  

بهخودت هم   نکهیداد که امتحان بدم. دوم ا یکردم، بهم برگه نم  یکه اگر جامو عوض نم اول  - 

ی خواست  یپشت سر من. سوم که دستم باز بود م یراه افتاد یو بلند شد یجاتو عوض کرد  ناچار  

. یسیبنو  

. به سمت او گرفت دیانگشتش را با تهد ر یام  

. ارمیشو سرت در م یاگر نه بد تالف فتمیفقط دعا کن ن  - 

. د یکوب  ریبه شانه ام یدست مانیپ  

. تحفه رو نی داداش. ولش کن ا  میبر  ایب  - 

واکنش را از مثال  نی رفتند. اصال توقع ا رونیبا تاسف به آن دو نگاه کرد که از در راهرو ب عماد  

. قدم برداشت اط یآن دو گرفت و به سمت ح ریچشم از مس یتفاوت یدوستانش نداشت. با ب  

را به سمت رشی اجرا بود. مسو شاهد همه م ستادهیا  واریکه کنار د دیرا د  ل یقدم جلوتر سه چند  

. داد  ر ییتغ لیسه  
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! آخرشم من مقصر شدم یدید  - 

. با تاسف تکان داد یسر  لیسه  

هم ندارن پسر. تا دنتویاستفاده ازت باهات دوست شدن، اما چشم د  ی برا نا یبار بهت بگم، ا چند  - 

. عاقبتش  نمینکن... تهمت نزن... بفرما ا تیغب  ی گ یحرف بزنم م امیمن م  

. چرخاند  ی سرش را به سمت در خروج ی عماد با ناراحت  

ن یا نی. من ب رمیکنه فاصله بگ یکه اعتقاداتش با من فرق م  یتونم از هر کس یمن که نم لیسه  - 

. کنم  یم یآدما زندگ  

. د یکش اطی دستش را به سمت ح لیسه  

. که محسن دو ساعته منتظره  میبر ایخسروان دانند. حاالم ب  ش یباشه؛ صالح مملکت خو  - 

. د ی. نفس نفس زنان مقابلشان رسدیدو  یکه به سمت آنها م دندیمحسن را د اطیبه ح دنیبا رس  

د؟یشد؟ خوب داد یچ  - 

. دیخند لیسه  

چشماش  نیجواب داده؛ ببهمه رو  دهیند ریعماد خ نیکه نه، همون قبول بشم هنر کردم اما ا  من  - 

! زنه  یم ی چه برق  

را لوچ  شی. محسن خندان، چشم هادیبه کتف او کوب یو عماد دست دندی خند ل یسه یسه به شوخ هر   

 کرد.

خونه. حوصله م یبر  دیایب ال یخ  یخدا رو شکر... ب نمیدونم قبولم! هم ی به حالتون. من فقط م خوش  - 

. رو ندارم  یکالس بعد  

. چشم چرخاند اطی با تعجب در ح لیسه  
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؟ی ر یو بچه ها نم ریبا ام مگه  - 

. باال انداخت یمحسن سرش را به نشانه نف   

همه داغون شدن سر جلسه امتحان که نقدریو حامد رفتن، منتظرم نموندن. ا مانیاونا با پ نه؛   - 

. م یبر دیاینموند. شمام ب یساعت بعد ی برا یکس چیه  

کردند و هر کدام به سمت خط مورد  یخداحافظ  گر یکدیترو از  م ی خروج  یجلو یاز ساعت بعد  

 نظر خودش رفت.

*** 

خانه را برداشته بود. به مهیخوش خورشت ق ی را چرخاند و وارد خانه شد. بو دیکل ی خستگ با  

یخورشت روشن بود. با صدا   ر یآشپزخانه قدم برداشت. مادرش در آشپزخانه نبود اما ز  سمت  

 بلند اعظم را صدا زد .

 - سالم. مامان، من اومدم.

یکی نزد  یدوازده بود؛ قطعا مادرش جا   کیبه ساعتش انداخت؛ نزد ینگرفت. نگاه یجواب چیه  

سرش را به ی نشست و با خستگ ی مبل راحت ی خورشت را روشن گذاشته بود. رو ر ی که ز رفته  

. را بست  شیداد و چشم ها هیمبل تک یپشت  

سه یکه با چند ک دیرا باز کرد و مادرش را د  شیدر قفل در، چشم ها  دی کل دنیچرخ یصدا دنیشن با  

. رفت کمک به سمت در ی شود. با عجله از جا برخاست و برا یوارد خانه م دیخر   

که حداقل کمکتون دیخر  میبا هم بر امیمن ب ی. پس چرا صبر نکرددیمامان. خسته نباش سالم  - 

 کنم؟

. گذاشت  یجا کفش  یرا رو ش یو کفش ها دیچادرش را از سرش کش یاعظم با خستگ  
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مگه کالس ، یخواستم که. چرا خونه ا ینم یاد یز  ز یخودم رفتم، چ  گهی مامان جان؛ د سالم  - 

؟ ینداشت  

. گذاشت  زیم یها را به سمت آشپزخانه برد و رو سهیک  

. بعد از امتحان خسته بودم که نتونستم بمونم نقدریا یچرا؛ ول  - 

و به سمت آشپزخانه رفت و ختی آو یتکان داد و چادرش را کنار در به چوب لباس یسر  مادر  

به  ی اهگاز را برداشت و نگ یرو  یرا مرتب کرد. عماد در قابلمه  شیدهایوقفه خر  بدون  

 خورشت داخل آن کرد .

. یبه به مامان خانوم چه کرده! عجب خورشت خوش رنگ و لعاب  - 

. اعظم نشست یلب ها یرو یلبخند  

شه؛   یفردا اول رجب م ی. راستنمی چ یم زویرسه؛ دارم م یصبر کن االن عرفانم م ؟یا  گرسنه  - 

نه؟ ا یکنم  داریتو رو هم سحر ب م؛یر یروزه بگ م یخوا یو بابات م من  

. زد  ه یتک نتیپشتش را به کاب  

. نذر دارم  ن؛ یکن داریخواستم بگم که منو هم ب یاتفاقا م  - 

: رفت و ادامه داد  فونیزنگ در، به سمت آ  یبا صدا  

. گرسنه مه ی لیزحمت اگه ممکنه غذا رو بکش؛ خ یعرفانم اومد. ب  - 

. هکمک تا عرفان برس ایباشه مامان جان؛ ب  - 

پشتش خورد وار یباز شد و به د  یبد یبود که در خانه با صدا دهیعماد به آشپزخانه نرس هنوز . 

به شی پرت کرد و با فشار پنجه ها  نیزم یرا وسط راهرو رو فشیبا عجله وارد شد و ک عرفان  

المپرت کرد و از همان جا س ییآورد و هر کدام را به سو رونیآنها را نامرتب از پا ب یکتان پشت  
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 کرد.

؟یاریمامان. من گرسنه م زود ناهار م سالم  - 

. به او نگاه کرد  نهیو دست به س دیعماد دوباره به سمت راهرو چرخ  

جمع کنه؟ لتوی وسا ادیب دیچه وضعشه؟ نکنه مامان با   نیبه آقا عرفان... ا  به  - 

. دیدو یی به سمت دستشو یعرفان به تند  

خواستم سهم ناهار تو رو هم بخورما. بعدم حاال خسته م؛ بعدا برشون  یچه بد. م  ؟یتو هم خونه ا اِ  - 

. کنه یکه فرار نم فمیک گه، ی دارم د یم  

. کمک به مادرش به سمت آشپزخانه برگشت یتاسف تکان داد و برا  یاز رو یعماد سر   

*** 

ی ظه اشد. چند لح دهیدر کش یزنگوله رقصان باال یبه رو شهیرا باز کرد و نگاهش مثل هم در  

. در را بست و وارد مغازه شد  د؛ یرس انی تا رقص زنگوله به پا ستادیا  

شد یبود. م ینشسته بود و با دقت مشغول درست کردن جلد کتاب دست دوم یزیفتاح پشت م حاج  

رفت و بلند سالم ز یکرد. به سمت م یم ی دست دوم را صحاف یخودش کتاب ها ی که به نوع گفت  

 داد.

گرمش در یشد. صدا یشعر  یگفت و دوباره مشغول زمزمه  کیسالمش را عل  یبه گرم ی حاج  

. داد  یبود و گوش عماد را نوازش م دیچیمغازه پ یفضا  

دهیخر یرفت که حاج فتاح به تازگ  یکتاب یگذاشت و به سمت جعبه ها شخوان یرا پشت پ فشیک  

: دیبخش یبه او م  یمضاعف ی نرژا یخواندن گرم حاج  یبود تا آنها را در قفسه ها جابه جا کند. صدا  

کنم ر یبا غم عشق تو چه تدب صنما  - 
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کنم ریدر غم تو ناله شبگ یبه ک تا  

شنود حتیاز آن شد که نص وانهی د دل  

کنم  ر ی هم ز سر زلف تو زنج مگرش  

هات یه دمیچه در مدت هجر تو کش آن  

کنم  ر ی نامه محال است که تحر  ی کی در  

خود  ی شانیسر زلف تو مجموع پر با  

کنم  ر یکه سراسر همه تقر ی مجال کو  

( یراز یحافظ ش بیلسان الغ  ) 

. جلد کتاب برداشت و با دقت به عماد نگاه کرد   یحاج فتاح سرش را از رو  

عماد؟ یحاال عاشق شد تا  - 

. جوابش واضحدیبود، چرخ دهیسوال را پرس نیکه ا  یکرد. به سمت حاج رش یغافلگ ی حاج  سوال  

 بود. نه!

دوره و ن یا  یتو گه یکنم د  یفکر م  یوجود نداره؛ ول یگم که عشق واقع یحاج آقا، نم راستش  - 

به خاطر پول سمت هم شتر یشه. دخترا و پسرا نه به خاطر عشق که ب یعاشق نم یکس زمونه  

. اومده  نا یو ا  سنتاگرامیتلگرام و ا  نترنت،یکه ا ریاخ  یچند ساله   ن یا  یرن. مخصوصا تو یم  

: و ادامه داد دیکش یقینفس عم  

یقیکنه. تنها عشق حق  داینمونده که اصال عشق معنا پ یدل گهی. دیشده حاج  یفیواژه سخ عشق  - 

 همون عشق به معبوده و بعدم عشق مادر و فرزند .

. کرد   ی. لبخند مهربانش صورتش را روشن مدیانبوهش خند شیر  انیحاج فتاح از م  
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حق ست؛ یگم حرفات اشتباهه، نه ن ی. نم ستین یگ  یکه شما هم م ای طور ن یا  گهی بابا جون، د نه  - 

د یجوون. فقط با ی کن دایناب رو پ یهنوزم عشقا  یتون یم ینی. اما اگه خوب دور و برتو ببیدار  

. بابا  یبد ر ییتغ دتوید یکم  

. تکان داد  یعماد سر   

. شترهیشما از من ب یبگم؛ حتما حق با شماست؛ باالخره تجربه   یدونم چ ینم  - 

. برق زد  ی حاج  یچشم ها  

رو هم به ینیزنه بابا. اون موقع خودت عشق زم یعشق در خونه قلبتو م ی روز هیشاءاهلل   ان  - 

. ینیب یچشم م  

ود؛حاج فتاح چشم دوخته ب یو همان طور که به صورت نوران دیدست از کار کش یلحظه ا عماد  

آمد که ادشیمحو به   یعاشق شود؟ با لبخند یممکن بود که او هم روز ی عنیفکر فرو رفت.  به  

او چشم یمناسب برا یختم قرآن و ختم انعام و... به دنبال دختر   یمادرش در جلسه ها فعال  

. گرداند یم  

ود که معتقد ب شهیازدواج نداشت. هم  ی برا ینظر خاص چیکه ه دید  یکرد، م  یخوب فکر م یوقت  

ه یبه آن قسمت متفاوت خواهد بود، اما در اصل قض افتنیدست  وهیدارد و تنها ش ی قسمت ی کس هر   

. نخواهد شد  جادیا یتفاوت  

عشق ازدواج کند و یمنتخب مادرش و ب ی از دخترها ی کیبا   یبود که روز نیقسمت او هم ا  دیشا  

... دهیاو د  یبرا ی آشفته ا ی چه خواب ها  ر یدانست که تقد یبعد عاشق همسرش شود. گرچه نم  

گرید  یتکان داد تا آنها را از ذهنش دور کند و دوباره خم شد و کتاب ی از افکار درهم سر  خسته  

 را برداشت و در کتابخانه قرار داد .
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*** 

ششم  فصل  

زودتر از هر روز، ساعت سه بعدازظهر به ی خواسته بود تا به او اجازه دهد، کم یی ایض یآقا از  

. روز از دکتر وقت گرفته بود  ن یا  یماه جلوتر، برا ک یمنزل برود. نوبت چکاپ پدر بود و   

با سر برافراشته و غرور، از  ییایض  یسالن بود که کامران، پسر آقا  یریحال نظافت و گردگ در  

و با دیآمد. نرگس دست از کار کش نییانداخت » سالم « .پله ها پا   ر ی ز سرش را به ، یرلبیز  

کنار گوش  یی . سرش را خم کرد و جاستادیاو ا  یقدم  کیشد و در   کیزد؛ نزد  یپوزخند کامران  

: گفت  ینرگس، به آرام  

سرتو از خجالت دنم،یو با د  یرو نظافت کن نجاهایا  یاالن مجبور نبود ،ی داد یبه من پا م اگه  - 

. ی جلوم خم کن  

که درون دستش بود را محکم فشرد. آنقدر که انگشتانش، از   یدستمال کهنه ا تیبا عصبان نرگس  

ن ی موقعش را پنهان کند. او به ا یتا خشم ب دیکش یم قیعم یشده بودند. نفس ها دیوارده سف فشار   

. داشت  اج یکار احت  

رنگش هل داد و با  یشلوار کتان خردل بیج را درون شیو دست ها ستادی راست ا کامران  

: تکان نخورده بود، ادامه داد شی لب ها  یکه از رو  یپوزخند  

به یمجبور نباش گهی که د نقدریکنم. ا یپول غرقت م یاشاره تم. تو  هینشده، منتظر   ر ی د هنوزم  - 

! ی کار کن ی خونه کس یتو  لت،یعل ی خاطر بابا  

یخارج از تحملش بود. سرش را بلند کرد و نگاهش در اطراف چرخاند تا از نبود کس گر ید  نیا  

که  ییشرم کامران قفل زد و با صدا  یب ی شود. نگاهش را با خشم و جسارت به چشم ها مطمئن  
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: دیدر کنترلش داشت تا بلند نشود، غر یسع  

دم در مورد یاجازه نم ی آقازاده! من به احدالناس یکن یگنده تر از دهنت صحبت م  یدار  گهید  - 

... طور حرف بزنه... من نیپدرم ا  

کرد؛ سرش را کیرا با خشم بار  زشیر ی از گوشه لب کامران رخت بربست. چشم ها پوزخند  

. د یکالم نرگس پر  انیو به م دیعقب کش  

. فکر دمیتحفه رو کش یمنت تو یاد ی جام ز  نیکنه.تا هم یمنم منم م یمن، ه ی بابا... برا برو  - 

مراعاتتو  ی ادیدم... تا حاال هم ز  ی! نشونت م؟یکن یمن بلند م یکه صداتو برا ی هست یک  یکرد  

! مونه  یجواب نم ی! مطمئن باش بینیب یرو باالخره م یاحترام یب ن یا  یسزا یکردم ول  

. نرگس، چشم دوخت یبه چشم ها نشیعقب برداشت و با نگاه سنگ یگام  

. رمیکه دستتو بگ ی و التماسمو بکن یفت یکنم که دنبالم ب یم یکار  - 

کنار  یدر سالن به راه افتاد. در همان حال، دستش را بلند کرد و به نشانه خداحافظ طرف  

. اش نگه داشت  قهیشق  

... اون روز دیبه ام  - 

نکشد. بعد از خروج کامران از سالن، غیتا ج دییهم سا  یرا محکم به رو شیدندان ها نرگس  

. را مواج کرد  شیچشم ها  یای طوفان اشک، در  

ی راحت یبه عقب برداشت. آنقدر عقب رفت که به مبل ها ی انداخت و گام ن ییپا یرا به سست دستش  

. آنها رها کرد  یخودش را رو  ی. با ناراحتدیرس  

را جمع   لشیتوانست بار و بند یآن را داشت که در صورت گستاخش بکوبد. کاش م ییتوانا کاش  

ی معصوم ندا، شاد ی... چشم هایگردد. ول یباز نم گر یرود و د یم  د، یبگو یی ایض ی و به آقا کند  
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. شد یعجوالنه م میتصم نیو لبخند پدر مانع ا ماینشسته در نگاه ن  

دیفرستاد و از جا برخاست. با رونیبر خورد مسلط شد، نفسش را ب یلحظه بعد که تا حدود چند  

از  یبه گوشه ا ی ول ،یکامران را هر چند موقت ی ها نیتوانست توه ی کرد تا م یرا گرم م سرش  

. بدوزد ر یذهنش بفرستد و چشم به تقد   

. به خودش آمد یشمس یمشغول بود که با صدا یساعت کی  

! دکتر؟ شیپ یباباتو ببر ی خواست یمگه نم  - 

 با تعجب به سمت او نگاه کرد.

! ؟یچ  - 

. سرش را با تاسف به دو طرف تکان داد  یشمس  

گذره. ولش کن یاز سه هم م یسه شد. تا لباستو عوض کن کیساعت نزد ؟یبر  ی خوا ینم دختر   - 

! شون؟ رنگشون رفت  یساب یاونا رو. چقدر م  

: ن داد و غر زد را تکا شیرفت، دست ها یو همان طور که به سمت آشپزخانه م دیچرخ  

شدن. انگار تو یطور هیکم حواس شدن. اصال  نقدریا یامروز  یدونم چرا جوونا ینم من  - 

 هپروتن !

لباس رفت و  ضیبه سه مانده بود. دستمال را برداشت و به اتاق تعو  قه یساعت نگاه کرد. پنج دق به  

. از اتاق خارج شد ش، یگذاشت و بعد از عوض کردن لباس ها فشیحواس کهنه را درون ک یب  

. د یبه داخل کش یدر آشپزخانه، سرک یجلو  

. رم. خداحافظ   یخانوم... من دارم م یشمس  - 

 - به سالمت مادر. خدانگهدارت باشه.
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یی شد در جا  یکرد که چه م یزد. با خود فکر م رونیخانه رفت و ب  یپر از گل ها اط یطرف ح به  

قد علم  مانیمقابل پا  ، یسرکج یها خیم شهیهم دیشد؟ حتما با یمزاحمش نم ی کرد، کس یکار م که  

 کنند؟ 

به منزل برسد یا  قهیها فقط کم خلوت تر شده بود و توانست چهل دق ابانیسر ظهر بود، خ چون . 

. کرد  ی سالم و احوالپرس ه یهمسا یاز خانم ها  ی کیبا  ابانیسر خ  

افتاد  انیگر یبالفاصله در باز شد. نگاهش به ندا د؛ یحکم کوبدر گذاشت و م یرا رو دستش . 

. تمام عضالت بدنش ختیفرو ر  نهی در س یو بعد ناگهان ستادیاز حرکت ا یلحظه ا ی برا قلبش  

. باز به او چشم دوخت  مهین یمنقبض شد و با دهان  

برداشت و او را در آغوشش محکم  زیشد و به سمت ندا خ اطیخودش آمد و با سرعت وارد ح به  

. را کنترل کند شیتا بتواند لرزش صدا دیکش یقیفشرد. نفس عم  

؟یکن ی م هیچرا، چرا گر  زم؟ی ... شده عز یچ  - 

 ندا هق هق کنان گفت :

. ...امیخوام ب یمنم م  - 

ی حت  ایبه سمت پدر و  ،یبددل یفکرش همراه با دست ها یداد. لحظه ا  رونیب یرا با آسودگ نفسش  

یرا دو طرف صورت او قرار داد. با انگشت ها  شیرفت. از ندا فاصله گرفت و دست ها ماین  

. زدود ش یشست هر دو دستش، صورت او را از اشک ها  

؟یایب ی خوا یزنن. هنوزم م یآمپول م م یبر  م یخوا یکه ما م ییشه که خوشگلم. اون جا ینم  - 

که سکسکه اش گرفته بود، به نرگس  یگرد شده، در حال  یی ندا در لحظه بند آمد و با چشم ها ه یگر   

. شد رهیخ  
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 - از اون آمپول گنده ها؟!

. که خنده اش را مهار کند  دینرگس لپش را از داخل گز  

... لباستو عوض کنم ک م یبر  ایب ، یایآره... اگه م  - 

 ندا سرش را با سرعت به دو طرف تکان داد .

. بمونم. تنهاس... گناه داره ماین شیخوام پ ی... نه منه  - 

ن یا  ینرگس برا یاجازه نداد که بوسه  ی . حتدیو شتاب زده به طرف خانه دو برگشت  

ترسان چشم  یرفتن ندا ر یو به مس ستاد یشکوفه زند. نرگس ا  شی گونه ها  یرو ، یزبان نیر یش  

. ساعت، به سرعت به سمت خانه رفت  یادآوریدوخت. با   

 - سالم به همه.

برد و ندا، یاز اتاق، در خواب بعدازظهرش به سر م ی که گوشه ا مایجواب ماند. ن یب سالمش  

! در حال شکافتن هسته اتم بود ، یی شده که گو رهی خ ونیزیتلو  یبازرگان یها ام یبه پ یطور  

شیآرا  ز یم نهیرا با تاسف تکان داد و به سمت تک اتاق خانه به راه افتاد. پدرش مقابل آ سرش  

. بست  یرا م راهنشی بود و دکمه پ ستادهیا  

 - سالم بابا.

. نگاهش را به نرگس گره زد  نهیپدر از آ  

. زمی عز  یسالم به دختر بابا. خسته نباش  - 

؟یبابا عکس و دفترچه تو برداشت ؟ی. آماده اممنونم  - 

. شه یم ر ی د میکه تا برس م یبر  یندار ی آره بابا جان، همه رو برداشتم. اگه کار  - 

کوتاهش از اتاق خارج شود و بعد، پشت سرش به راه ی تا ابتدا پدر با گام ها ستادی کنار ا نرگس  
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 افتاد. رو به ندا گفت :

. بذار بخوابه ا؛ ینکن داریرو ب  مایندا. ن میر  یم میما دار  - 

به یپدر و خواهرش نگاه کرد. پدر دست دنیآمد و به کفش پوش اطیبه ح یدر ورود ی تا جلو ندا  

. د یسرکشش کش یها یچتر   

 - مواظب خودت باش بابا. برو تو؛ خداحافظ.

. تکان داد  یدستش را به نشانه خداحافظ   

 - خدافظ بابا.

به راه افتادند. نرگس دستش یاصل ابانیخ با پدرش، از منزل خارج شدند و آرام به سمت همقدم  

گرفت تا  یدر بست  ابان،یبه سر خ دنیاز پشت حائل پدر کرده بود تا مواظب او باشد. با رس را  

 مجبور نباشند خط عوض کنند.

شدند. به طرف پدرش قدم برداشت  ادهیپ ن یاز ماش ی دربست هیدر مطب، بعد از پرداخت کرا  یجلو  

. هن آب، عبور کند و وارد ساختمان پزشکان شدندپ ی و کمک کرد تا از جو  

پدرش سم بود. به ناچار منتظر آسانسور  ی پله برا یدکتر مربوطه، طبقه اول بود ول مطب  

آسانسور در همکف دو نفر از ناکجا آباد، بدون توجه به آنها که منتظر مقابل ستادنی. با استادندیا  

. طبقه مورد نظرشان را فشردند دیکلوارد اتاقک شدند و  عیبودند، سر  ستادهیدر ا  

در گرفت تا بسته نشود و پدر بتواند  یسرش را به نشانه تاسف تکان داد و دستش را جلو  نرگس  

را فشرد کیطبقه   دیشود. خودش هم با زحمت داخل اتاقک کوچک آسانسور جا داد و کل سوار . 

رنگ مشخص شده بود ییطال یکه با تابلو یشدند و به سمت در واحد ادهی آسانسور، پ ستادنیا با  

فوق تخصص و جراح ارتوپد ،ی» دکتر عبدالرسول کمال  رفتند  ». 



 

 
 

72 

  
 قربانی  ➢

 مینا سلطانی  ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

بود. به پدرش اشاره کرد تا  ی خال ییخانم و آقا  انیم یا یسمت سالن انتظار نگاه کرد. صندل به  

. ستاد ی ا یمنش ز یم  یو خودش جلو ندیآنجا بنش  

. میوقت داشت  میساعت پنج ون ی. برادیخسته نباش سالم خانوم؛  - 

. سرش را تکان داد  یمنش  

 - سالم؛ ممنونم. به نام؟!

. ینادر فروغ ،یفروغ  - 

. انداخت یدستش نگاه ر ی به دفتر ز  

. دفترچه دارن؟بله  - 

. گرفت  ینرگس دفترچه را مقابل منش  

. دییبله... بفرما  - 

. شد رهی نرگس خ یبه چشم ها نگاه به اسم و عکس دفترچه انداخت و  یمنش  

د؟یکن یکارت پرداخت م با  - 

به سمت سالن یفوق تخصص که باالتر از نرخ مصوب بود، منش  نی سنگ تیز ی از پرداخت و بعد  

 اشاره کرد .

. زنم یصداتون م د،یداشته باش ف یتشر   - 

 - ممنون.

به پدر معذبش نگاه کرد  ستاد؛ی ا وار ینبود، کنار د ی خال ی گر ید یسمت پدرش رفت. چون صندل به  

نکرده به یی شده بود که خدا لیلبش نشست. پدر به طرف راست متما ی رو یناخواسته لبخند و  

. نکند ی خانم کنار دستش برخورد  
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توانست درس بخواند و پزشک شود،  ی. اگر او هم م دیکش یرا داخل سالن گرداند و آه شیها  چشم  

. گرفت  یم ی کم تیز ی آنوقت از آنها وداشت.  یآنقدر مراجعه کننده م یروز دیشا  

که لبه پنجره گذاشته   یزد و نگاهش را به کاکتوس گرد و کوچک یافکار کودکانه اش پوزخند به  

الخصوص کم درآمدها را فراموش  یو عل  نیریپزشک بود، سا  یاگر او هم جا دیدوخت. شا بودند،  

. کرد  یم  

. به خودش آمد  ، یمنش یچقدر زمان گذشت که با صدا دی نفهم  

. داخل دییبفرما ، ینادر فروغ یآقا  - 

برداشت. پدر به زحمت از جا برخاست و با ز یم یرفت و پرونده را از رو ی منش ز یطرف م به  

به سمت اتاق حرکت کرد. نرگس خودش را به او رساند و همگام با او قدم  یکوتاه تشکر   

دنیبه در و شن ی« .برداشت. با تقه ا  دییرا باز کردند و داخل شدند » بفرما در  

. دکتر  یسالم آقا  - 

. نجایا دینی بنش دییسالم پدر جان. بفرما  - 

گذاشت. دکتر  ز یم یونشست و پدر کنار پزشک. پرونده را ر ز یمقابل م یصندل یرو نرگس  

. و سابقه درمان را کوتاه خواند ی ماریب اتیبرد و پرونده را باز کرد و جزئ شیدستش را پ  

. نمیتخت به شکم دراز بکش. عکساتو هم بده بب یخب پدر جان، برو رو  - 

گذاشت و به طرف تخت رفت. دکتر هم بعد از مشاهده عکس ها، به   ز یم یعکس ها را رو پدر  

. کرد   نهیچند مورد، او را معا  دنیسمت تخت رفت و با پرس  

. دیبلند ش دیتون یخوبه. م  - 

. او نوشت  ی برگشت و دفترچه را برداشت و چند مدل کپسول و قرص برا ز یبه سمت م  
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ی به جا دی. چند تا کپسول جدیداشت  ی کنم استراحت خوب یخوبه. فکر م تتیوضع ، یفروغ  یآقا  - 

. در خدمتم نیدار  ی . اگه سوالتیزیو یبرا  ایموقع ب ن یا ندهینوشتم. ان شاءاهلل سال آ  یقبل یداروها  

. به نرگس انداخت  یپدر از گوشه چشم نگاه  

تونم برم سرکار؟ یدکتر، م یآقا  - 

. به هم گره زد  ز یم ی را رو ش یدکتر دست ها  

. دیکن  ییبنا دیتون ی. نمدیبنا بود د،ی پرونده نوشت یطور که تو نیباشه. ا  ی داره چه کار یبستگ  - 

 نرگس با عجله بلند شد .

. میممنونم دکتر. بابا بلند شو بر  یلیخ  - 

 - به سالمت.

رفتند. مقابل  ن ییبا آسانسور پا  ،یپرونده و تشکر از منش لیاتاق خارج شدند و بعد از تحو از  

 ساختمان، پدر دست نرگس را گرفت .

. یخونه اونا کار کن  ینداره بر  یلزوم گهی تونم برم سرکار. د یگفت بابا، گفت م یچ یدیشن  - 

. دور چرخاند ک یرا  شینرگس چشم ها   

داره. دوم یسرکار. گفت بستگ یبر یتون ینگفت م نکهی! اول ا؟یبابا... باز شروع کرد یوا  - 

. ام ینم رونیمن از کارم ب ،یه نر سر کار چ یچه تو بر نکهیا  

. د یرا در آغوش کش  گر یپدر همد یابروها  

! نمیچ ی م ساتویطوره، گ نی ! بشنوم که ا ؟یشد دیالق یچرا؟! نکنه عاشق اون پسره    - 

. پدرش چشم دوخت نینرگس با بهت و تعجب به صورت خشمگ  

. شد ر ی د م یپسر قحطه عاشق اون چشم چرون دختر باز... اَه. بر  ه؟ی چه حرف  نیبابا... ا  - 
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ی تاکس یو برا ستادیا  ابانی. نرگس بدون توجه به پدر، کنار خدیتنکش کش یموها انیم یدست پدر  

 سمند دست تکان داد :

 - در بست.

وکوتاه به سمت ا  یدر آن را باز کرد و نگاهش را به پدرش که با گام ها ن، یماش ستادنیا با  

. آمد، داد یم  

*** 

هفتم  فصل  

با عرفان شیها  یشوخ انی. شب گذشته در مدیبه دانشگاه رس رترید  شهیچهارشنبه از هم روز  

لشیشب گذشته، ساعت موبا یقلقلک ها  یاز خجالت او در آمده بود و عرفان هم در تالف یحساب  

 را خاموش کرده و باعث شده بود که خواب بماند.

کالس انداخت و با  ی به انتها یخود نشسته بودند. نگاه ی که وارد کالس شد همه سر جاها یزمان  

سمت  کیو حامد  مانیپ ر،یشده بودند؛ ام  میمتوجه شد که دوستانش عمال به دو دسته تقس تعجب  

. گرید یو محسن سمت لیکالس و سه  

به سمت راست سرش را به نشانه سالم ی محسن رفت و در همان حال با نگاه و لیسمت سه به  

ک ینشست و سرش را به او نزد لی نکرد. کنار سه افت ی در یداد، اما با کمال تعجب پاسخ تکان  

 کرد.

د؟یشده؟ چرا جدا از هم نشست ی ز یچه خبره؟ چ سالم  - 

. چانه ستون کرد  ر ی تفاوت دستش را ز یب لیسه  

. کار کردن؛ امروزم کال جدا نشستن  یوز چکه اون ر یدید  - 
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. انداخت و صورتش را با چندش جمع کرد  ن یاش چ ینیب یمحسن رو  

! همه ادا و اطوار ن یخدا رحم کرده دختر نشدن با ا  - 

. د یعماد لبش را گز   

. نهیش یهر جا دوست داره م ی. اصال هر کس می نکن بتیبچه ها؛ غ دیول کن  - 

همه نهیسکوت کالس را فرا گرفت. نفس در س ،یحرف ها بودند که با ورود صالح نیهم در  

اش را وسط یصندل شهینبود. مثل هم ی نشانه خوب یدر هم و برزخ صالح افهیشده بود. ق حبس  

تک تک نیچپ انداخت و نگاهش را ب ی پا ی راستش را رو ی گذاشت و نشست؛ پا کالس  

 دانشجوها چرخاند .

مینمره برگه ها رو تقس ی. وقتنیبود یگم؛ عال  یم ک ی. تبر دیکه همه با هم گل کاشت نمیب یم خب  - 

. ده یمن ماست چقدر کره م هی دیفهم  یترم جمع زدم، تازه م ینمره ها ن یانگیبر دو کردم و با م  

. ستاد یو وسط کالس ا دیکش رونیب یبرگه ا  فشیاز جا برخاست و از داخل ک  

. میدوازده و ن ییرضا رضایعل  - 

. شد رهیخ  ر یو به صورت ام دیرا باال کش شیبرگه بود، چشم ها یهمان طور که سرش رو  

. نمتیب  یپنج. خوبه، ترم بعد در خدمت هستم و بازم م ،یانیک ر یام  - 

: زمزمه کرد  لیمحسن خم شد و در گوش سه  

. افتاده ر یام یوا  - 

. دانشجوها انداخت ریمضطرب سا ی به صورت ها ی نگاه نک،یع یاز باال گری د یاستاد بار  

! در خدمتت  میطور. هست نیهفت... نوچ نوچ. شما هم هم ،یلیحامد وک  - 

: را از هم باز کرد و ادامه داد  شیلب ها یپوزخند  
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. یدو... تو که رسما خودتو مشروط بدون. خسته نباش ،یی ایکامران ض  - 

. دینمرات تمام دانشجوها را خواند، باالخره به اسم عماد رس نکه یبعد از ا  

 - عماد رستگار...

صورتش  یخاص، رو یبا برق یصالح ی. چشم ها دیعماد گره خورد و رنگش پر  نهیدر س نفس  

 نشست.

. یپسر... نوزده شد ن یآفر   - 

توانست یراحت م ال یدرس بود. حاال با خ نیاش هم  ی. تنها نگراندیکش ی سر آسودگاز  ینفس عماد  

. باشد سانسشیمنتظر مدرک ل  

اشاره کرد. رد نگاه او یی با گوشه چشم به جا لیبه خود آمد و لبخندش جمع شد. سه لیسقلمه سه با  

به او نگاه شده، با خصومت کیبار  یی سرخ و چشم ها یکه با صورت دیرس ر یگرفت و به ام را  

. کرد  یم  

ن یا  لیخوب او دل  یتنها درس خواندن و نمره ها یعنیهمه خشم چه بود؟  ن یا لیدل دیفهم ینم اصال  

. اطالع بود  یوجود داشت که از آن ب یگر یهم عامل د دی همه خشم و غضب بود؟ شا  

ن یا  یزد؟ به جا ی سه ساله اش با او را تنها به بهانه قلب نکردن م یدوست  دیق ی به راحت ریام یعنی  

. جا نداشته باشد یتوقع ب ی و درس بخواند تا از کس ندیتوانست خودش بنش یم  

دوخت  یتفاوت باشد. نگاهش را به تخته ا یمسئله ب نیگرفت و تالش کرد نسبت به ا   ر یاز ام چشم  

آورد و با عجله شروع به نت رونیب  ف ی استاد پر شده بود. خودکارش را از ک  ی له یحاال بوس که  

. کرد  یبردار  

ی گذاشت. محسن با خنده ا  ز یم یچند لحظه سرش را رو یتمام برا  یکالس، با خستگ  انی از پا بعد  
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. لب، تکانش داد  یرو  

. که ضعف کردم از بس درس خوندم م یبخور ی ز یچ هی   میپاشو؛ پاشو بچه زرنگ بر  - 

بودند ستادهی ا  یکه گوشه ا مان یو پ ر یام دن یرفتند. با د رونیاز در کالس ب لیبا محسن و سه خندان  

یی قرا یمنبر رفت و سخنران یباز هم رو ل یکردند، سه یبه آنها نگاه م دهیدر هم کش یبا اخم ها و  

 سر داد :

عاقبتش؛  نمیا  دییناجورن. بفرما یجمع ما وصله  ی تو انیکه از همون روز اول بهتون گفتم، ا  من  - 

... به دوستاش نگاه کن حاال شده  یرو بشناس  یک ی ی خوا یگن م  یطلبکارم هستن. اصال م  

. د یرا بر  ل یعماد کالفه حرف سه  

و میچیمردم لقمه بپ یکه برا میستین یگاه ی جا  ینکن برادر من؟ ما تو بتی! چند بار بگم غلیسه  - 

. م یقضاوتشون کن  

 محسن دست عماد را گرفت .

ندونه اما همه مون ی که کس ه یز یچ بتی. غستیقضاوت کردن ن ا یکردن   بتیغ نیعماد، ا  یول  - 

. یدون یخودتم خوب م  م؛ یموضوع و رفتارشون هست نیا  انی جر  یتو  

: پاسخ داد میمال یهم فشرد و با لحن ی را رو شیعماد پلک ها   

پشت سرشون حرف ستیدرست ن م؛ یخره با هم نون و نمک خوردکه باشه باال  ی هر چ باشه؛   - 

. اصال مایبخور ی ز یچ  هیقرار بود   می بر  دیایب ال یخ  یحاالم ب ه؟ی. اون وقت فرق ما با اونا چمیبزن  

 مهمون من!

را بر هم  شیگذاشته بود، کف دست ها  شی و دو دندانش را به نما یکه هر س ی با لبخند گشاد محسن  

. د یکوب  
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. خورم یم یمن بستن  م؛ یجان من؟ بزن بر   - 

. دیچرخ لیعماد به سمت سه  

ل؟یسه ی خور  یم یچ تو  - 

. دی که هنوز در فکر بود با ضربه دست محسن از جا پر  لیسه  

. یسکته م داد ؟یماریبابا، مگه ب یا  - 

. به عماد کرد  یمحسن با همان لبخند سرخوش اشاره ا  

مهمون کرده، تو با چشم باز خواب  یداداش من؛ آقا بعد بوق  یکن یم ریهپروت س ی هم که تو تو  - 

. نمره خوبشو بده ینیریخواد ش ی. ممی مهمون عماد میبر  ایب ؟یرفت  

. به اطراف، تالش کرد که حواسش را جمع کند یبا نگاه لیسه  

. نهیر یش یخواد بده، خب بستن   یم ینیر ی اِه؟... اووم... چه خوب؛ اگه ش  - 

از بوفه اشاره  رونیب یزهایخورد، با دست به م یتکان نم شیلب ها یکه از رو ی با خنده ا عماد  

 کرد.

. برگشتم یگرفتم و جلد ی من سه تا بستن نینیجا بش هی باشه تا شما   - 

زهایها را گرفت، به سمت م یبستن یسفارش داد. وقت یبه سرعت به سمت بوفه رفت و سه بستن و  

. و محسن گشت  لیال سهو با چشم به دنب دیچرخ  

رفت،  ی سمت چپ بوفه نشسته بودند؛ همان طور که به طرف آنها م یدر انتها یز یدو سر م هر   

. با کامران نشسته بودند ز یم کی که سر   دیرا د  مانیو پ ر یام  

پدرش به دانشکده از  ی مال یتمول و کمک ها لیبود که به دل ی سال آخر  یاز بچه ها ی کی  کامران  

ی تا به حال اخراج نشده بود. رفتار نامناسب و اخالق و پوشش نامناسب ترش در همه  دانشگاه  
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حد و اندازه اش کم  یب یها یثروت و ولخرج لیزبان زد عام و خاص بود. البته به دل دانشگاه  

. نداشت انیدانشجو  انیهوادار در م  

زیم یها را رو ینش دور آن نشسته بودند، رفت. بستنکه دوستا یزیتوجه به آنها به سمت م یب  

. و نشست  دیرا عقب کش یا یگذاشت و صندل  

د؟یختیر  یفرجه ها برنامه ا یبچه ها شما برا  یراست  - 

. به محسن انداخت ینگاه لیسه  

. می زیبر یدرست و حساب یبرنامه  هی  دیبا م، یترم آخر نکه یبا توجه به ا یمن که نه هنوز. ول  - 

را در دهانش فرو برد یاز بستن یتکان داد و در همان حال قاشق بزرگ  یسر  دییبه تا محسن . 

. گرد شده، لرز کرد  یی عماد با چشم ها  

پسر؟ ی نکرد خی  - 

. را چپ کرد  ش یبه سمت دهانش برد و چشم ها یاز بستن یگر یمحسن با خنده قاشق پر د   

شده؟ زونی م آواز نوک دماغ یدیبندم ند یم لیجون تو دارم قند چرا،   - 

. دیعماد خند  

. کتابخونه ای  م یدانشگاه قرار بذار یمثال تو م؟یبا هم درس بخون ن یمسخره. خب موافق  - 

. تکان داد ی محسن متفکرانه سر   

از تو کمک میفیکه ضع ییدرسا  یما تو ی طور نی . اهیدر واقع عال  یعنی. ستین ی... فکر بدهوم  - 

. م یر یگ یم  

. تکان داد   دییعماد سرش را به نشانه تا  

برم مغازه هم دیکه من با یی . فقط حواستون به روزالیبا سه یز ی. خب پس برنامه ردیموافق پس  - 
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. می کن یم نی خونه بعد اشکال ها رو با هم تمر  یخودش درس م  یباشه. اون روزها هر کس  

. اش را در دهان گذاشت و برخاست یقاشق بستن ن یآخر  لیسه  

از ی االن استاد حساب چوندن؛ یهم همه کالسو پ شیسر کالس. هفته پ  م یکه بر  نی. پس بلند شهباش  - 

! که چه شود  میبر رمی دستمون شکاره. د  

کرد؛ یسالن بدرقه شان م یکه نگاه خصمانه دوستان سابق، تا ورود  یعجله برخاستند و در حال با  

 همراه هم به سمت کالس حرکت کردند.

به تمرکز و توجه  از یساده و راحت بود و ن ار یبس ینسبت کالس استاد صالح ساعت، درس به  نیا  

. آخر کالس نشستند ف ی مضاعف نداشت. هر سه کنار هم، رد  

در جلب توجه  یسع ی آنها نشستند و با دلبر  ی جلو یها یصندل یاز دخترها درست رو ینفر  چند  

ی بود، برا یعماد از جنس مونث خود عامل مهم یکردن ها یها و دور یتفاوت یآنها داشتند. ب از  

. در جلب توجه او داشته باشند ی دانشکده تا به هر نحو ممکن سع یدخترها انیدر م تیجذاب  جادیا  

عماد بود، یزندگ ی جزو خط قرمزها یابانیخ  یها یکه ارتباط با نامحرم و دوست یی آنجا از  

. شدن به او نشده بود کی موفق به نزد یتاکنون کس  

فیگروه شان شده بود وارد کالس شدند و رد دیو حامد همراه با کامران که عضو جد ر یام مان،یپ  

. کالس نشستند گری آخر اما در سمت د  

... دیبا ورود استاد به کالس، همهمه ها خواب  

کرد. به  لیکالس را تعط دیمستمر و مف سیو استاد بعد از تدر دیدو ساعت به طول انجام کالس  

. بعد از خروج استاد از کالس همه دانشجوها به دندیکش یکالس، بچه ها نفس راحت ان یپا محض  

. هجوم بردند یسمت در خروج  
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در کالس خلوت تر شود؛ بعد همراه با بچه ها به سمت در حرکت  ی جلو یمنتظر شد تا کم عماد  

کار شوکه  نی ا ی. به قدردیهوا سر راهشان پر  یب ی بودند که دختر  دهیدر نرس ی. هنوز جلوکردند  

. چند قدم عقب رفت  اریاخت یاز برخورد با او ب یر یجلوگ ی کننده بود که عماد برا  

ی بود که رو ییاز همان دخترها   یکی که او  افتینقش، در زیکوتاه به دخترک ر  ینگاه با  

. آنها در کالس نشسته بودند یجلو یها یصندل  

. اوی! بله نمازی... نمازاوردینامش را به خاطر ب دیآورد تا شا  یبه مغزش فشار م دیبا یکم  

. با هم همکالس بودند  یس یسال سوم بود و در کالس برنامه نو یدانشجو  

را بدهد به سمت عماد گام برداشت و مقابلش ی اجازه دهان باز کردن به کس نکهیبدون ا دخترک  

. ستاد یا  

منزل؛  د یببر  ف ی تشر  دیخواه یو م دیدونم عجله دار  یشم؛ م یرستگار مزاحمتون م یآقا دیببخش  - 

... رم یگ یوقتتونو نم ادیداشتم؛ ز ک یمزاحمت کوچ هیاما   

دخترک حراف حاال  ن یدانست ا یرا در چشمخانه چرخاند؛ خوب م شی حوصله چشم ها یب لیسه  

در  رهیتوجه به او، خ ی کرد، اما دخترک ب ی بافت. پوف یبه هم م سمانیساعت آسمان ر کی  

: افتاده عماد ادامه داد  ریبه ز  یچشم ها  

 - د،یکن  یم ادداشتی کامل  میجزوه هاتون مرتب و خوش خطه، از طرف شه یشما هم نکه یا نه

یعنی  رم؛ یبگ یمن از روش کپ دیرو بد یس یخواستم اگر ممکن باشه جزوه درس برنامه نو یم ... 

 لطفا!

س گرفتن، صحبت کرده بود و پشت سر هم و نف یوقفه ا چیدخترک که بدون ه ی عماد به جا نفس  

ی لب ها انیگرفت و با شتاب آن را از م یقیدختر، دم عم یآمد. با تمام شدن حرف ها  بند  
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. داد رونیبازش ب مهین  

ی در حال فرو کردن موها یو به سمت دختر که با دستپاچگ دیکش رونیکوله، جزوه اش را ب از  

. مقنعه بود، گرفت ر یبلوندش به ز  

. خوام بخونم  ی چون م دش؛یاریروز شنبه حتما برام ب . فقط لطفادییبفرما  - 

. چسباند نهیبه س یو دو دست دیکش رونیذوق زده جزوه را از دست عماد ب ینماز  

د؟یخون یشما از االن م ی. راستدیبه من کرد  ی چه لطف بزرگ دیدون یممنونم. نم یلیخ یوا  - 

مزاحم شدما دیدم. ببخش یم لیباشه چشم حتما روز شنبه بهتون تحو ست؟یزود ن یول دا،یببخش . 

. ممنون یلی. با اجازه. خدا نگهدارتون. بازم ممنون... خرمیگ ینم  نیاز ا  شتر یوقتتونو ب گهید  

شد. هر   دیناپد شانیکه آمده، حرف زده و جزوه را گرفته بود از مقابل چشم ها  یبا همان سرعت و  

با خنده به لیخشک مانده بودند. باالخره به خود آمدند. سه شانیحظه در جابا دهان باز چند ل سه  

. رفتن دخترک اشاره کرد ر یمس  

ها! ما رو هم که کال داخل آدم حساب  نهیگن هم  یهم داشت؛ وروره جادو که م یچه فک ماشاءاهلل  - 

. کار داشت دسینکرد و با جناب ارشم  

ستگاه یمترو قدم برداشتند و در ا ستگاهی دانشگاه و از آنجا به ا یو به سمت خروج دندیسه خند هر   

. به سمت خط مورد نظر خود رفت کیهر   

*** 

هشتم  فصل  

سرش یدر محل کارش حاضر شد. شب قبل ندا دل درد داشت و او باال شهیاز هم  رتر ید صبح  

. نداشت  یحال مساعد جهیبود و در نت دهیمانده و نخواب داریب  
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بود که   یدر حالت یکارش تمرکز کند. ول یداشت رو یو سع دیکش ی م نیرا به زم یحوصله تِ یب  

. دید  یو نه م دیشن یم یز ینه چ  

! ؟یخوب  - 

سرخش  ی به پشت چشم ها یخورد و از آن حال خارج شد. دست یتکان سخت  ،یشمس یصدا با  

. دیکش  

 - بله... خوبم.

. سرش را با تاسف تکان داد و با دست به آشپزخانه اشاره کرد  یشمس  

. برات درست کنم ظیقهوه غل  هیآشپزخونه. منم برم   ایبرو صورتتو آب بزن و بعدش ب ایب  - 

رفت و ییرا گوشه سالن گذاشت و به سمت روشو یبه او انداخت. ت ی توام با سپاسگزار ینگاه  

. دیچند مشت آب خنک، به صورتش پاش  

را باال آورد و همزمان چند شیشد. دست ها رهیو خوش حالتش خ دهیکش  یبه چشم ها نهیآ یتو  

خارج شد و به  یی. از روشو دیآ  رونیب یدگیتا از رخوت و رنگ پر دیبه صورتش کوب یلیس  

 سمت آشپزخانه قدم برداشت .

. گذاشت  ز یم یفنجان قهوه داغ را رو یشمس  

. زمیعز  نیبش  - 

: نشستن گفت نی و ح دیکش رونیرا ب یصندل  

. برد یداشت سر پا خوابم م گهیممنونم. د  - 

. گرفت  یرنگ دلسوز ینگاه شمس  

حالش خوب شد؟  حاال  - 
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. را به دور فنجان قهوه حلقه کرد  شیتکان داد و دست ها  دیینرگس سرش را به تا  

. دیراحت خواب گهیکه بهش دادم، د یکرده بود. بعد از نبات داغ شیآره. فکر کنم سرد   - 

. خواهر خانوم  شیرن نروژ، پ یم ی چند هفته ا ندهیخانوم و آقا از هفته آ  یخدا رو شکر. راست  - 

. در هم رفت  ی نرگس از نگران یابروها  

سرکار؟ م یاینم گهیشه؟ د یم  یما چ ف یدونستم. تکل ینم  - 

: و در همان حال گفت  دیگاز سرک کش یبرگشت و داخل قابلمه رو یشمس  

. ره یشه. در ضمن پسرشون نم یکارهامون کمتر م یول م،یایب دیآره با  - 

. اش داد ینیبه ب ینینرگس، چ  

. رفت یکاش اونم م  - 

. باال انداخت  یشانه ا یشمس  

... سر کارت یدونم واهلل. زودتر بخور که برگرد  یمثال درس داره؛ چه م  - 

و در دل به  دیکش ی ا ازهیرا بست و خم شیکرد. چشم ها یم یتمام، طول کوچه را ط ی خستگ با  

. و خارج از وقت را داد  ن یر ی ش یخودش، قول خواب  

داده و هیتک وار یکه با فاصله از او به د  دیاحمد را مقابلش د ش،ی محض باز کردن چشم ها به  

چرخاند و یدر دست داشت و آن را م ی ر ینشسته بود. زنج شی لب ها  یاز لبخند رو یطرح  

انداخت و به طرف منزلشان قدم تند کرد   نییرا پا و سرش  دیکش  یبه نرگس بود. پوف رهیخ نگاهش  

: غر زد  رلب یو ز  

! گوشِ باباس و اون نگران کامرانه خیاحمد ب  - 

 - سالم نرگس!
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یی که با چشم ها دیاش د  یاحمد، سرش را بلند کرد و او را در چند قدم ی دهیکش یصدا دنیشن با  

. آورد یها را خوب درم شهی عاشق پ یکرد. ادا یخمار شده، نگاهش م  

احمد ی ادامه داد. صدا رشیو بدون جواب نگاهش را گرفت و به مس دیرا در هم کش شیابروها  

. رفت یفکر و ذهن غرق در خوابش رژه م یرو  

! ؟ینَنه مو بفرستم خواستگار ی... کیجواب سالم واجبه ها! باالخره نگفت  - 

بود. با ظاهر شدن  دهیکه از سرش پر  یبخوا  ف یداد. ح یبدون پاسخ به راهش ادامه م همچنان  

نداشته باشد و ناخودآگاه از دهانش ی کرد تا با او برخورد ستیاحمد مقابلش، در جا ا  یناگهان  

: د یپر  رونیب  

 - چته؟!

. اش را در هم کرد  دهیکش غیت یو ابروها دیاحمد سرش را از گردن جلو کش  

! چمه؟ یدون یتو نم یعنی  - 

. کرد  شیمهمان لب ها یطرفه ا کیو لبخند  دیخود را عقب کش یکم  

. راحت باشه المیقربون او صورت ماهت بشم. بله رو بده و بذار خ  - 

. به عقب برداشت  یاحمد گرفت و گام ی  ستادهیا خیژل خورده و س ینگاه از موها  

. کنه ینم ی ر ییراحت... جوابم تغ التیخ  - 

هم  یداخل شد و در را محکم رو اط،ی در باز ح نیرا دور زد و پشت سر گذاشت و از ب احمد  

انداخت؛ چرا در باز بود؟ اط یبه اطراف ح ی. نگاهدیکوب  

به سمت آن تیبه در، با عصبان ییضربه ها یصدا دنینگرفته بود که با شن ی از در فاصله ا هنوز  

جرات را داده که در   نیبه خود ا  یبه چه حق شورش را در آورده بود.  گری احمد د  نی. ا برگشت  
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را هم بکوبد؟ منزلشان  

و  مایدر شانش بار او کند که با ن ز ی خشم در را باز کرد و خواست چند حرف درشت و ر با  

. بود دهیگرد شده اش مواجه شد که از ترس خود را عقب کش  یچشم ها  

: د یبه او توپ یبازش بسته شد ول مهیناخودآگاه دهان ن  

؟یکرد  یکار م یچ رونیب تو  - 

به همراه ،یزر یفر  ی ا سهیبا تعلل دستش را باال آورد و مقابل نرگس گرفت. در دستش ک ماین  

. د یکنار کش مای داد و از مقابل ن رونیقرار داشت. نفسش را ب یچهار بستن  

و درو برات ی زن یدر م ، یدر رو پشت سرت ببند. هر وقت برگشت رون،یب ی به بعد رفت نی ا از  - 

. کنن  یباز م  

. گذاشت  اطی آب دهانش را فرو داد و قدم به داخل ح ماین  

و دمیدلم براش سوخت؛ زود رفتم خر ضه یمر دمیکرده بود، منم د  ی. ندا هوس بستنیآبج چشم  - 

 برگشتم.

. او انداخت یبه سر تا پا ی او حلقه کرد و با افتخار نگاه ی دستش را دور شانه ها  

خودت. ندا چطوره؟ ی برا یشد یمرد  - 

اش گذاشت ی مشک یموها  یبر رو یرفتند، خم شد و بوسه ا  یهمان حال که به طرف داخل م در . 

. به غبغب انداخت  یباد ماین  

. . دلشم خوب شدهاوردیباال ن گهی خوبه، د  - 

. نرگس نشست یلب ها یرو یلبخند  

. ا یبد دینتو باامتحا  نیاول گهیدو روز د ؟یخب خدارو شکر. تو مشقاتو نوشت  - 
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. سپر کرد  نهیس ماین  

. شم یم ستیب ست؛ ین ی ز یکه چ کتهید  - 

. خت یرنگ او را با دست به هم ر یمشک یموها  

. ی دار شمیپ زهی جا هی باشه،  ستینمره هات ب یکارنامه تو گرفتم همه    ی. اگه وقتنیآفر   - 

. برق زدند  یاز شاد  مایروشن ن یچشم ها  

تونم بگم؟ ی! خودم م؟یچ ؟یچ  - 

اورد،یاو خواسته اش را به زبان ب نکهیقبل از ا ما، یدر ذهن ن ییای دوچرخه رو یادآوری با  نرگس  

. صحبت را عوض کرد  ر یبالفاصله مس  

. که آب شدن. زود ببر بده به ندا ایبستن  - 

*** 

نهم  فصل  

بود زار یگاه بشنبه از آمدن به دانش  یدانست چرا روزها یدانشگاه شد. نم اطیوارد ح ی خستگ با . 

ک یبعد از   نکهیهم به خاطر ا دیشا  ایشلوغ تر بود و   گری د یروزها ی از همه  نکه یبه خاطر ا دیشا  

! بود  رستانیدوران دب ادگاریهم  دی. شادیا یشد به دانشگاه ب یمجبور م لیروز تعط  

بدون توقف به سمت ساختمان دانشکده قدم تند کرد و به سمت ندازد،یب اط یبه ح ینگاه نکهیا بدون  

. ظاهر شد شیرو  یجلو یکالس رفت. هنوز پا از چهارچوب در، داخل نگذاشته بود که نماز  

چهره  یشد! نگاهش ناخواسته و گذرا رو یمقابل او ظاهر م  ی بود که هر بار ناگهان بیعج  

. ود، سر خورد شده ب دهیپوش یظیغل  شیگندمگون دختر که با آرا  

مقنعه ر ی زده بود، به ز رونینامرتب از مقنعه ب شیبلوندش را که مثل دفعه پ یموها دخترک  
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سرخ  یو با چهره ا دیکش ن ییرا از صورت دختر پا شینثارش کرد. عماد چشم ها  یو لبخند فرستاد   

. شد رهیخ ن یشده از شرم، به زم  

. شم یکه هر بار مزاحم م دیما؟ ببخش یبا زحمتا د؟یرستگار. خوب یسالم آقا  - 

. و به او نگاه کند، سرش را تکان داد  رد یسرش را باال بگ نکهیعماد بدون ا  

. دیدار ار ی... اختیسالم خانوم نماز  - 

. نگاهش قرار گرفت  ریدختر، به همراه جزوه در مس ف یدست ظر   

ین جزوه اهمو یچون از رو د،یباش یو سالم. فقط لطفا راض حیجزوه شما؛ صح  نمیا دییبفرما  - 

. کردم  ر یچند تا از بچه ها هم تکث  یگرفتم، برا  یخودم کپ  یکه برا  

. جلو برد و جزوه را از دست دخترک گرفت   نهیعماد دستش را با طمان  

. نداره ی مورد د؛ یدار  اریاخت  - 

یی پا و آن پا کرد؛ گو  ن یا یبود، کم کایکه عماد به خاطر آورده اسم کوچکش مل  دخترک  

شد مانیکرد و در آخر پش یبار آن را در دهانش مزه مزه م نیکه چند دیبگو یز یخواست چ یم . 

. خود را حفظ کند یعماد کالفه شده بود، اما تالش کرد خونسرد   

. رن سر کالس یم یبنده مرخص شم. االن استاد صالح  ن یندار یامر  گهی اگه د  - 

. گرد شد یدخترک به آن یچشم ها  

درس مهم و سختو با اون نیبال به دور. آخه چرا ا  ن؟یکالس برداشت ی شما با استاد صالح یوا  - 

. واحدو نی دارم ا یبرم یبا استاد رجب یمن که ترم بعد د؟یبرداشت  

. دخترک به سمت کالس قدم برداشت یها  ی حوصله از پر حرف یعماد ب  

. با اجازه گه یخب د  - 
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عماد به سمت کالس گام  نکه یشد. به محض ا یم دهیدر تمام حرکات دختر د یخاص ی قرار یب  

. عماد تند تند تکان داد  یرا با هول مقابل رو شیو دست ها  دیبرداشت به سرعت جلو پر   

... یعن یگم   ی... میعنینه نه؛...   - 

. پر از تحکم کالفه بودنش را نشان داد  ییو با صدا ستادی درهم ا ی و چهره ا تیعماد با عصبان  

د؟یی! بفرمابله؟  - 

. فرستاد رونیب دهیبر  دهیکنارش افتاد. نفسش را بر  شیو دست ها دیرنگ از رخ دخترک پر   

. ... روز خوشیچی... هیه  - 

دختر ر یبه مس رتیچند لحظه با ح  ی. برادیو به سمت در راهرو دو  دیبا سرعت به عقب چرخ و  

و محسن ل یه دنبال سهبه تاسف تکان داد و وارد کالس شد. با نگاه ب ی کرد و باالخره سر  نگاه  

. افتیته کالس  یشگیهم یها یصندل یگشت و آنها را رو  

لیکنار سه  یصندل یزد و سرش را به نشانه سالم تکان داد و به سمتشان رفت. رو یلبخند  

. زد  شیبه پهلو  یسقلمه ا لی. سهختیآو یدسته صندل یرا رو فشینشست و ک  

. یساعته؟ فکر کردم خواب موند هی  ییسالم. کجا  - 

کرد،  یکه وانمود م ی عماد بتواند دهان باز کند، استاد وارد کالس شد. عماد در حال نکهیاز ا قبل  

. برد  لیخم شده بود، دهانش را کنار گوش سه فشیبرداشتن ک یبرا  

. که جزوه مو آورده بود؛ معطلم کرد ی در کالس خانوم نماز یفقط جلو   دم؛ ینه. به موقع رس  - 

. زد یشخندین لیسه  

! بگو پس، دوباره مختو کار گرفته بود خواهرمون آهان  - 

بود دوخت ابیرفت و نگاهش را به استاد که در حال حضور و غ  لیبه سه ی چشم غره ا عماد . 
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. درس را شروع کرد  اب یبالفاصله بعد از حضور و غ شه،یاستاد مثل هم  

چند  یجزوه روش ها یاش را به جا ی سیحواس جزوه برنامه نو یبه سمت کوله اش خم شد و ب عماد  

و آن را باز کرد و به محض باز کردن صفحه اول جزوه، دهانش از دیکش رونیب وستهیپ رهیمتغ  

. گرد شده اش به صفحه اول جزوه بند زده شد یباز ماند و چشم ها رتیشدت ح  

: زمزمه کرد  ار یاخت یب  

ه؟یچ گه ید  نیا  - 

ی طوالن ی آن متن یرو یکه با خودکار مشک ی به سمت صفحه ا رتی و محسن هم با ح لیسه نگاه  

یمتن به درشت ریماند. ز رهی شده بود، خ دهیکش یآن با رنگ قرمز قلب بزرگ  ر یشده و ز نوشته  

: زمزمه کرد  اریاخت یب ل ینوشته شده بود. سه کای همراه با نام مل یشماره تلفن  

! خدا ای  - 

و آن را باز کرد دیکش رونیداخل کوله فرو برد و جزوه روش را ب با حرص جزوه را  عماد . 

. صفحه چسبانده بود، نوشت یکه باال   یکر یاست  یبا مداد رو لیبالفاصله سه  

. یخاطرخواهت شده داداش! قلبو داشت یطرف بدجور  - 

از هم چشم  ی ا  هینگاهش را به تخته دوخت و در طول کالس ثان ل،یسه ی توجه به نوشته  یب عماد  

. او بود که از کار دخترک شرم کرده ن یا  ییتخته برنداشت. گو  

جان به سمت  یب ییو با گام ها  ختیرا داخل کوله ر لشیحوصله وسا  یاز اتمام کالس دمغ و ب بعد  

. به شانه عماد زد  یو محسن خودشان را به او رساندند. محسن دست لیدر کالس حرکت کرد. سه  

. شده. بابا نخوردت که ییوال یعاشق چه ه نیدختره بب چارهی. بیحاال چرا ناراحت شد  - 

حوصله به راهش ادامه  یسر داد. اما عماد ب یعماد، خنده بلند یعوض شدن حال و هوا یبرا و  



 

 
 

92 

  
 قربانی  ➢

 مینا سلطانی  ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

. دیبند کوله عماد را کش لیداد. سه  

گهی و تموم شد. د ی. حاال چته مثال؟ خب نوشته که نوشته. تو که محلش ندادنمیبب سایوا  - 

همه؟  یهات چرا تو سگرمه  

. ستاد یعماد کالفه ا   

کردم که  یکار ا ی ی من چه حرکت نمیکنم بب یناراحتم. از اون موقع دارم فکر م ل؟یسه یفهم ینم  - 

... اد ینم ادمی یچی کنم ه یفکر م یخانوم شده. هر چ ن یباعث سوءتفاهم ا  

. پرپشتش فرو برد  یموها انیدستش را م  

فکر که من ن یا  ؟یش یکنم. متوجه م یباز ی ناخواسته، با احساس کس ی خواد حت یدلم نم من  - 

. خوره  ی سوءتفاهم شدم داره منو ذره ذره از تو م نیباعث ا  

. نگاهش را با آرامش به چهره مشوش دوستش گره زد لیسه  

هم ی . اگه کسییماجرا  نیا  ی آدم تو ن یرتر یتقص یعماد. اما مطمئن باش تو ب ی گ یم ی فهمم چ یم  - 

... ی خودته؛ ول  یکنه فقط و فقط به خاطر خوب دایبهت پ ی واقعا احساس  

. دیحرفش دو انیم یمحسن با کنجکاو  

؟یچ یول  - 

. را در اطرافش گرداند شیچشم ها  لیسه  

اصال دیشا ن؟یدون یبگم؟ راستش م ینباشه. چطور ن یاصال موضوع ا دیشا  یعنی... راستش  - 

... کنند و یم یکالس شرط بند  یباشه. معموال دخترا سر بچه مثبتا یسرکار  

. دیمحسن متفکر دستش را به چانه اش کش  

؟یواقع ا یبوده  ی سرکار میاز کجا بفهم  حاال  - 
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. دیبه سمت عماد چرخ لیسه  

اینوشته  ی واقع یاز نوشته هاش بفهم دیشا  ،ی خونو نامه شو ب ینینظرم بهتره سر فرصت بش به  - 

. ی سرکار  

. چشم چرخاند یحوصلگ یعماد با ب  

ه یمسائل باهوش باشم که بتونم از  نی ا  یتو نقدری. اما فکر نکنم که ا لیسه اتیی از راهنما ممنون  - 

! بوده ینوشته بفهمم احساس طرف چ  

. دستش را پشت کمر دوستش گذاشت لیسه  

خودت  یخواد. بخون یاصال هوش نم زا یچ  نیا  یداداش. در ثان  ر ی که خودتو دست کم نگ اوال  - 

. میجا نمون یکه از کالس بعد میبر ایگم. حاال ب یم  ی که من چ یش یمتوجه م  

ی سیمه نوکه افکار عماد هنوز هم در اطراف جزوه برنا ی رفتند، در حال یسه به سمت کالس م هر   

تا کالس نمانده بود که  شتر یب ی. چند قدمدیچرخ  ینامه نوشته شده در آن و قلب قرمز رنگ م و  

. کرد  شیصدا یکس  

و حامد هر سه با لبخند به سمتشان مانیپ  ر،ی. امدندیو به سمت عقب چرخ ستادندیسه ا  هر   

گرفت و بعد  نیی سرش را پا ی. لحظه استادیعماد ا  یجلو رفت و با لبخند جلو ر یآمدند. ام یم  

 نگاهش در نگاه عماد گره خورد.

شو سر  یشدم، دست خودم نبود. نمره م خراب شده بود و تالف یعصب  یلیاون روز من خ عماد،  - 

. یمن ندار یدر مقابل نمره ها یتیدونم تو مسئول ی . خودم میتو در آوردم که اصال مقصر نبود  

. کرد و دوباره سرش را باال گرفت  یه خورده اش باز در هم گر  یبا انگشت ها  یچند لحظه ا  

خوندم که نخوندم. حاالم یدرس م  دی... با یستیکه مقصر درس نخوندن و نمره نگرفتن من ن تو ... - 
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. خوام  یخواستم بگم... معذرت م یم ،یعنی  

عماد حلقه کرد و او را در آغوش گرفت. عماد  یرا دور شانه ها شی جلو گذاشت و دست ها  یقدم  

ریباال برد و ام یرا به آرام شیبود، اما باالخره او هم دست ها ستادهیبا تعجب ثابت ا  ی لحظه ا چند  

... یول ؟یو معذرت خواه ریاز حد مشکوک بود. ام شیرا در آغوشش فشرد. به نظرش اوضاع ب  

. دیبه شانه اش کوب یو دست دیکش رونیخود را از آغوش عماد ب ر یام  

نمره س هیاز   شتریب یلینون و نمک خوردن و رفاقت ارزشش خ می. سه سال ونقیرف دیببخش ... - 

 شرمنده .

و محسن دست لیتکان دادند و قدم جلو گذاشتند و با عماد، سه دییدر تا  یو حامد هم سر مانیپ  

. عماد گذاشت  یبازو یدستش را رو ر یدادند. ام  

. ادین استاد مکه اال میبر   - 

آخر کالس را پر کردند؛ اما در طول درس  ف یدر کنار هم رد  شهیهم سر کالس رفتند و مثل هم با  

که آن روز پشت   ییاتفاق ها   یهمه  ریجسم عماد در کالس حضور داشت و ذهن آشفته اش درگ تنها  

 سر گذاشته بود .

یمانیو ابراز پش ر یکه در کوله اش جا خوش کرده بود؛ ام  یرنگارنگ یو جزوه  ینماز  

از  لیدل یدانست و ممکن نبود ب یکه خود را از عالم و آدم برتر م ی ر یآن هم ام زش،ی انگ رتیح  

. کند  یعذرخواه یکس  

مقابل راهش را مانیرا جمع کرد و به سمت در قدم برداشت که پ لشیاز اتمام کالس، وسا بعد  

 گرفت .

. پاهاتو هم نگاه کن برادر ر ی . زگهید  ر یخودتو نگ نقدریا  گهیبابا، حاال د یا  - 



 

 
 

95 

  
 قربانی  ➢

 مینا سلطانی  ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

و  ر یام ،ی شده بودند؟ نماز وانه یامروز همه د ای چشم دوخت. خدا یمیشاد و صم مانیتعجب به پ با  

. نگاه کرد  شیبا خنده به چشم ها مانی. پمانیحاال پ  

اون دختره س! نه؟ ه یحتما فکرت مشغول قض ؟یلک ی تو ه؛ یچ  - 

یمانی شد. محسن از پش رهی از دهانش در رفته بود، خبه محسن که موضوع  ی ز یبا نگاه ت لیسه  

نداشت و کار از کار گذشته  یا دهیفا گریرا بست، اما ندامت د شیانداخت و چشم ها ن ییرا پا سرش  

 بود.

. هوا زد  یحرف را رو ر یام  

کدوم دختر؟... نه بابا؟ برادر عماد و دختر؟ د؛ یببخش  - 

. دیمحسن کش یبرا یخط و نشان ش یدرهم شده با چشم ها یی با ابروها لیسه  

. گفت  یز یچ  هیبوده؛ محسن   یا  گهی د زیچ ه ینه بابا، قض  - 

. باال برد  ییبا خنده ابرو ر یام  

! میمام بدون دیمثال؟ خب بگ ه یچ هیقض  - 

: د یرا بر  ر یحرف ام  یحوصلگ  ی عماد با ب  

. رم خونه. خداحافظ یم ست؛ یبچه ها... من حالم خوب ن  - 

دیدو  یکرد با سرعت به سمت در خروج   یکه از پشت اسمش را صدا م لیبدون توجه به سه و . 

. ردیاعصابش آرامش بگ یکم دیمترو قدم زد تا شا  ستگاهیدانشگاه، تا ا  اطیبعد از خروج از ح  

نیزم یرو شیپا  ی رنگ انتظار نشست و کوله اش را جلو یآب یها یصندل ی قطار رو دنیرس تا  

کوله را  پیز  دینه. با ترد ای را بخواند  ی خواهد نامه خانم نماز ی. اصال مطمئن نبود که مگذاشت  

. متوقف شده بود ستگاهیافتاد که در ا  یکه باز کرد، نگاهش به قطار   



 

 
 

96 

  
 قربانی  ➢

 مینا سلطانی  ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

توجه به قطار دست در کوله برد و جزوه را یبخواند.   یم دیبار. با کیهم   ونیبار ش کی مرگ  

یچون آتش اهیباز کرد. خطوط س شی زانوها ی . هنوز هم مردد بود. صفحه اول را رودیکش رونیب  

. کاغذ راه گرفته بودند دیصفحه سپ یمذاب رو  

 به نام حضرت دوست »

کنم ر یبا غم عشق تو چه تدب صنما  

کنم  ر یشبگ یدر غم تو ناله  یبه ک تا  

شنود حتیاز آن شد که نص وانهی د دل  

. کنم  ر یمگرش هم به سر زلف تو زنج  

. از جانم  زتریسالم عز   

از همان روز اول، دل به نگاه یمن؛ شوکه کننده است. ول یابراز عالقه ناگهان ن یدانم که ا یم  

. تو، گره زدم  ی پا زیگر   

یا ی؛ اما دل به در ام در برابر تو سخت که نه، طاقت فرسا بود یگفتن از احساس درون سخن  

ضربان یو هم صدا یعشقم باش  یرایکردم. از تو تمنا دارم که پذ  دایزدم و راز دل هو عشقت  

. ی قلبم شو  

 منظر تماس تو هستم.

. کا یدوست دارت مل  

**** *** 0912 » 

ماند ره یلرزان جزوه را بست و به روبرو خ یی فرو داد و با دست ها  یآب دهانش را به سخت عماد . 

شد یم نیی و باال و پا دیچرخ یجمله در ذهنش م کیرا شکر که ترم آخر بود « . تنها   خدا  !» 
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ش یب سانسیدوره ل انی را نداشت؛ قطعا اگر تا پا شهی عاشق پ یبا نماز یی ارویتاب رو یشکل چیه به  

. داد  یمانده بود، انصراف م یترم باق  کیاز   

کرد ینگاه م رهی خ یی هدف به جا یبود و بمتفکر نشسته  ییساعت با چشم ها  میدر حدود ن یز یچ . 

در یآهن ی والیکه ه یک یاز جا برخاست و به تونل تار جهینت یب ،یشدن قطار  ک یبا نزد باالخره  

. شد  رهیآمد، خ یم شیدلش نعره زنان پ  

ستاد ی همان حال صفحه اول جزوه را کند و جزوه را در کوله فرو کرد. منتظر پشت خط زرد ا دد  

ینیبار سنگ ییگو  دیکش یکار نفس راحت نی آن انداخت. با ا ریشدن قطار برگه را ز ک یبا نزد و  

. برداشته بودند شیشانه ها یرا از رو  

یکه رو دیسف یقطار، برگه ا نشست. با حرکت مجدد یخال یصندل نیاول ی قطار شد و رو سوار  

. از جنس آتش نقش بسته بود، به سمت تونل پرتاب شد  اهیس یآن خطوط  

*** 

دهم  فصل  

که به سمت  یکرد. در حال یشد و شام را آماده م یبلند م دینتوانست بخوابد. با شتریساعت ب کی  

. کرد  ما یرفت، رو به ن یآشپزخانه م  

. بگم  کتهیبهت د ار،یپاشو دفتر و کتابتو ب  - 

ی رفت و در آن را باز کرد. نگاه خچالی و به سمت  دیباال بلند، پشت بند حرفش کش یا ازهیخم و  

. پلو درست کند  ا یگرفت، لوب می انداخت و تصم اتیبه محتو  

: بلند گفت  یشام شده بود که به عقب برگشت و رو به اتاق با صدا ه یسرگرم ته  

! ماین یاومد  - 
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. نشست  نیزم یدرهم، کتاب و دفتر به دست وارد آشپزخانه شد و رو ی با اخم ها ماین  

مرد کوچک، کتاب را برداشت و باز کرد و  ن یا  یخم شد و بدون توجه به اخم و تخم ها نرگس  

. گفت  یم کتهی داد، د یگذاشت. همان طور که کارش را انجام م نتیکاب یرو  

. د یشت و از کنار گاز عقب کشهم تمام شد. در قابلمه را گذا کتهی با اتمام کارش، د  

. کنم حی. خودکار قرمزتو بده تا تصحهیخب کاف  - 

منتظر اجازه، به او چشم دوخته بود. نرگس سرش مایلحظه، زنگ خانه به صدا در آمد. ن همان  

 را تکان داد .

ه؟یک نیبب برو  - 

در  نی بلند شد و با دو خودش را به در کوچه رساند. به محض باز کردن در، چهره عمه نسر ماین  

. بر لب نشاند  یشد. لبخند  انیچهارچوب نما   

 - سالم عمه جون.

. دیچادرش را جلوتر کش  نیعمه نسر   

بابا و نرگس هستن؟ ؟یقربونت برم. خوب سالم  - 

در خودش را کنار  ی از جلو مایهل داد. ن یبه کنار بایرا گرفت و تقر مایانداخت و شانه ن دست  

. دیکش  

 - بله هستن.

صفحه دفتر بلند  یبود. سرش را از رو کتهی د حی. نرگس مشغول تصحدیبه طرف داخل خانه دو و  

که با عجله وارد شده مایاش را پشت گوشش راند و نگاه منتظرش را به ن ی مشک یو موها کرد  

. زد بود، گره   
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. ... عمه اومدهی... آبجیآبج  - 

... فقط حضور او را کم داشت. از جادیکش ی دور در حدقه چرخاند و پوف کیرا   شیها  چشم  

. و به استقبال عمه اش رفت  دیبلندش کش ی به موها یبرخاست و دست  

. تو دیی. بفرمادیسالم عمه، خوش اومد  - 

. د یا بوسجلو آمد و دست دور گردن نرگس انداخت و هوا ر نینسر   

! ی. خواب که نبودیسالم عمه؛ خسته نباش  - 

. ها اشاره کرد  یزد و به پشت  ینرگس لبخند  

. دیینه... بفرما  - 

 وارد شد و نگاهش را در اطراف چرخاند.

کجاست؟ ندا  - 

... بابا خوا شیحال ندار بود پ  - 

. دیپدرش، خود را عقب کش یبا صدا  

! ی طرفا؟ راه گم کرد نی. چه عجب از ا یخوش اومد ؛ یسالم آبج  - 

. به گردنش داد  یقر  نینسر   

نی سر به عمه ش بزنه. مجبور شدم من ا هی  ادیتو که نم یوفا یبگم از دختر ب ی داداش. چ سالم  - 

. نجا یا ام یهمه راهو بکوبم ب  

نی زم یرو ،ی نگاهش را از نرگس گرفت و چادرش را برداشت و کنار پشت ی با چشم غره ا و  

 نشست. نادر هم کنار خواهرش نشست.

استکان ها را   ،یدرون قور  ی به سمت سماور رفت و از چا عیداد و سر  رونینفسش را ب نرگس  
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! طلبکار بود  شه یهم ،یر یپر کرد. عمه اش در عوض دستگ  

یچا  ینیگذاشت؛ به همراه س یدست  شیپ ک یدر  اریو خ بیرا باز کرد و چند س  خچالی در  

 برداشت و به اتاق برد و مقابل عمه اش گرفت .

. دییبفرما  - 

. برداشت  یچا یعمه استکان  

. دست تنهام یدون  ی! منم که م؟یایخونه ماست. م یفردا بازم جلسه قرآن تو  - 

. دی کش رینرگس نگاهش را به ز   

کردم  یخواست بودم و شرکت م یدلم م یلیداشتم. خ یتونم عمه جون. اون دفعه هم مرخص  ینم  - 

چطورن؟   یتوکل یبرم. آقا دیفردا حتما با یول  

. دیکوب ن یزم یدر هم، استکان را رو ی و با چهره ا دینوش ی از چا یعمه جرعه ا   

. ! اونم خوبه. اون هم سرش گرمه به مغازشهدهیتون هم که جوش ییاه... چا  - 

. گذاشت ی لبه پشت ینادر دستش را رو  

در ییو از تنها یشه آبج یگردن و تو هم دورت شلوغ م یشاءاهلل هر چه زودتر پسرات برم ان  - 

. یایم  

. را رو به آسمان بلند کرد  شیدست ها  نینسر   

دیسع یپا  ر ی رفت درس بخونه، چرا نشست ز دیحم ن یدونم ا یاز دهنت بشنوه داداش. من نم خدا  - 

یی تونست جا ی. بدون من نمهیعاطف ی بچه  دم،یسعبده. وگرنه  لیادامه تحص  نجایا ا یتو هم ب که  

 بمونه !

: از گوشه چشم به نرگس انداخت و با پوزخند نشسته بر گوشه لبش ادامه داد  ینگاه  
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خوشگل تر و خانوم تر. از هر   یکیاز    یکیرو براشون نشون کردم.   ی حاج اکبر  ی دخترا  - 

. دستشونو بند کنم  تا  انی. خدا کنه هر چه زودتر بزهیر  یهنر م ه یپنچه شون   

. عمه بلند شد یها هی و گوشه و کنا ،ی تکرار یحوصله از حرف ها  ینرگس ب  

. نگاه به غذا بندازم هی با اجازه تون برم   - 

مایرا صدا زد. ن ماین ح، یرا برداشت. بعد از تصح کتهیگاز زد و بعد دفتر د   یبه قابلمه رو یسر   

 به حالت دو خود را به آشپزخانه رساند.

؟یآبج بله  - 

. گذاشت  مایصورت ن یمحکم، رو ی جلو رفت و بوسه ا  

. شد ستی قربون داداش گلم برم که ب  - 

. زد  یصورتش را با پشت دست پاک کرد و لبخند ماین  

. رمیبگ ستیخوام همه درسامو ب یگفتم که م  - 

. گلم ن یآفر   - 

شب، عمه با تعارف پدر شام ماند و نرگس خدا را شکر کرد که غذا اضافه درست کرده بود آن . 

ناهار فردا  ی برا یی و شام، به ناچار به آشپزخانه برگشت تا غذا ییرا یپذ ل یاز جمع کردن وسا بعد  

 آماده کند .

*** 

ازدهم ی  فصل  

گوشه چادر مادرش چنگرا که به   یپسرک  ی مغازه نشسته بود و با دقت چشم ها شخوانیپ پشت  

اتییاز خودش دورتر گرفت تا جز  ی برداشت و کم ز یم ی زد. کاغذ را از رو یبود، اتود م انداخته  
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. ندیآن را بهتر بب  

یرو  لیتوجه اش را جلب کرد. نام سه یگوش برهینگاشته بود که و زیم یبرگه را رو هنوز  

. قدم برداشت  یبرخاست و به سمت در خروج زیشد. از پشت م  یصفحه روشن و خاموش م  

گذاشت تا مزاحم مراجعه  یم برهیو یاش را رو  ی کرد، گوش یدر کتابخانه مطالعه م یوقت کس هر   

: پاسخ داد  یآرام یکننده نباشد. دکمه سبز را لمس کرد و با صدا  

 - سالم.

؟ییکجا  ؟یعماد؟ خوب یچطور سالم؛   - 

. دها چرخاندداخل کم یکتاب ها ف ی رد نینگاهش را ب  

. میکتاب فروش  ؟یممنون؛ تو چطور  - 

هینگرانت شدم، اما فکر کردم بهتره  یل یخ یو رفت یگذاشت یکه اون جور روزید ؟یشد بهتر   - 

گه؟ید ی. االن که خوبیتنها باش خورده  

. را از هم باز کرد   شیکمرنگ لب ها یلبخند  

؟یول کن. چه خبر؟ برنامه رو نوشت گهیخوبم. اونو د   گهی االن د آره  - 

گفت ی . ممیبذار حم یبرنامه هامون تفر  ی داد. گفت تو یشنهادیپ  هی  روزی د ر یام ینوشتم. ول آره  - 

. میامتحان آماده بش ی برا میتون یشه و نم یذهنمون خسته م  ی طور نیا  

. هم فشرد  ی را بر رو شیو لب ها دیکش  شیموها انیم یعماد دست  

اون به یحایکه. در ضمن تفر  م یباش ی قرار بود سه نفر  ؟یقرارمونو بهشون گفت  انیجر مگه  - 

. ... استغفراهلل یدرد خودش م  

گفت یول  م؛ یستین حا یاونم، بهش گفتم که اهل اون تفر  ی حایبهش نگفتم. در مورد تفر  یز یچ من  - 
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. گفتم بهت بگم ست،یبد ن شنهادشیپ دم ی. منم دگهی د زیمنظورش کوه و جنگل بوده نه چ  

. نگاه کرد  ابانیعماد کالفه شد؛ به طرف در مغازه برگشت و به خ  

. باشه تیاولو  یبرامون تو دیجز درس نبا ی ز یچ چی. هم یما مثال ترم آخر لیآخه سه  - 

چطوره؟ م؛یر یدو بار م  م، ی. دو هفته فرجه دار میگم هر روز بر یکه نم منم  - 

. گشود   سکوت برقرار شد تا عماد لب هیچند ثان  

م؟یو کجا قراره بر ی . حاال کِباشه  - 

شه. همون روز برنامه جاده چالوش گذاشتن. نُه صبح تا هر وقت  یفرجه ها شروع م چهارشنبه  - 

؟یایخوبه؟ م  م؛ یبرگشت که  

ازیهمه فشار ن نیو دور شدن از ا  حیسالم تر؟ باالخره او هم به تفر ن یاز ا حیهم نبود. تفر  بد  

 داشت.

... یگم سه ی. مامیباشه م  - 

. کرد  کتر یرا به دهانش نزد یبه سرعت گوش  ی ا شهیبا خروج مراجعه کننده از اتاقک ش  

. رمی گ یمن االن کار دارم؛ بعدا باهات تماس م نیبب  - 

 - باشه پس فعال.

و  میدا  یها ی که از مشتر  یشلوارش سر داد و به سمت خانم مسن  بیرا قطع کرد و در ج یگوش  

. کرد  یعماد نگاه م ی بود و به طراح ستاده ی ا زیم یجلو رزنی بود، حرکت کرد. پ یتابفروشثابت ک  

؟یخانم مقدم  دیبر  یم فیتشر   - 

نمی. ببباستیراهمو گرفت. چقدر ز  ی قشنگ شما جلو  ینقاش نیرفتم اما ا  یپسرم؛ داشتم م بله  - 

؟ی هست یرشته نقاش یدانشجو  
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 عماد محجوبانه لبخند زد .

. بخونم، اما نشد یخواست نقاش  یدلم م یلینه متاسفانه. خ  - 

. شد  رهیباال برد و با دقت به عماد خ ینیب یرا رو نکشیع یخانم مقدم  

. همه استعداد نیا  ف یچرا؟ خانواده ت موافق نبودن؟ ح  - 

. تکان داد  ینفبه نشانه  یاشاره کرد. عماد با لبخند سر  یو با دست به برگه طراح   

... راستش خودتون بهتریانتخاب رشته آزادم گذاشته بودند؛ ول ی. اتفاقا خانواده م برانه  - 

داشته باشه و بتونه کار بزنه یخوب  هیخوبه که سرما   یکس  یبرا ی هنر  یرشته ها نیدون یم . 

ی لیخ یی در واقع جنبه درآمدزا ی عنی.  ستیکه اصال مناسب ن ون یآقا  یجور رشته ها برا  نیا  

. داره یکم  

. تکان داد  دییسرش را با تا رزنیپ  

مناسب با یپارچه خونده، اما هنوزم کار  ی. دختر خواهر منم طراحیگ یآره، درست م آره  - 

گه یشهرن و رفت و آمد سخت. خب د  رونیهم ب ی نساج ی نکرده. اکثر کارخونه ها دایش پ رشته  

د؟ یاوردیکتاب بهشت گمشده رو ن  ،یکه برم. راستنشم جوون. بهتره  مزاحمت  

. کرد  یعماد زن را تا کنار در همراه   

. رسه یدستمون م  گه یبه خدا هفته د  دیحاج فتاح سفارش دادن؛ ام  - 

. شد رهیبه صورت معصوم عماد خ نکیع یزن از باال  

. . خدانگهدارت باشهیممنون پسرم؛ موفق باش  - 

. دی باز کرد و عقب کش یمقدم خانم ی عماد با احترام در را برا  

. خدانگهدارتون ،یممنون خانوم مقدم  - 
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به یبرداشت. با تلخ  ز یم ی را از رو  ی برگشت و برگه طراح شخوانیبسته شدن در به سمت پ با  

ن یبخواند و چقدر در ا ینقاش ا یو  یخواست که طراح  یشد. چقدر دلش م رهیکاغذ خ یرو طرح  

رشته  نی در ا ل یاو را به تحص دیترد یب دشیاسات یکه همه  یداشت. به قدر یاستعداد ذات نهیزم  

... کرده بودند، اما افسوس که  بیترغ  

*** 

بود ستادهی که حامد ا  یی. به سمت چپ جادیصورتش از جا پر  یآب رو  ز ی ر ی حس قطره ها با  

خورد،  یکان م که شکم چاقش از خنده ت ی به او نگاه کرد. حامد در حال سیخ یو با صورت دیچرخ  

. عماد رقصاند  یبرا ییابرو  

یجور ن ینداره که ا یعمق نقدرای. استین ای رودخونه سا، در نی برادر عماد. بابا ا یغرق شد کجا  - 

. توش یغرق شد  

ی درشت و اخالق ها کلی ه نیمرد قد بلند با ا ن یتحمل ا  ی. گاهدیخودش قاه قاه به حرفش خند و  

. شد یسخت م یلیبچگانه خ  

شانه او گذاشت و بدون  یلحظه دستش را رو ک یشد و در  کی به حامد نزد  ن یپاورچ مانیپ  

. آب رودخانه هلش داد  انیبه م دیترد  یلحظه ا  

در آب افتاد یبلند یبود، نتوانتست تعادل خود را حفظ کند و با صدا دنیکه در حال خند حامد . 

. دندیخند یحال همه به او م  

. دیآب کوب یشد و با مشت محکم رو ز یخ  میحامد با خشم ن  

یک یخان تو هم حواست باشه.   مان ی. پرونیب امیکمک کنه که از آب ب ی کی.  گهی بسه د یه  - 

. رونیب امیطلبت... باالخره که م  
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 عماد به سمت حامد داخل آب خم شد.

. ر یدستمو بگ ا؛ یب  - 

خود و   یه آب، سر تا پا. به خاطر شدت ضربه وارد شده بستادیاز جا برخاست و ا یبه سخت حامد  

ض یتعو ی برا  یدرنگ حت ی آمدن از آب، بدون لحظه ا رونیبودند. به محض ب سیخ شیها لباس  

. برد  ورشی مانی لباس، به سرعت به سمت پ  

شلپ و دنی که موقع دو شیو کفش ها دندیچک ی که آب از آنها م شیحامد و لباس ها ی گوشت کلیه  

روند. باالخره هم حامد نفس نفس زنان دست از  سه یاز خنده ر یکردند، باعث شد همگ یم شلوپ  

. ولو شد نیزم یرو یو با خستگ دیکش مانیپ بیتعق  

و نفس دیگرم نشده بود. عماد دوباره به سمت رودخانه چرخ ادیخرداد بود و هنوز هوا ز لیاوا  

ی چشم نگاه ر ی مردانه و درهم عماد ز  یو متفکرانه به ابروها ستادیکنارش ا  لی. سهدیکش یقیعم  

 انداخت.

شده؟ یعماد؛ خبر  یخودت  یروزه که تو چند  - 

. شد  رهیخ ش یاش چرخاند و موشکافانه به چشم ها یمیسرش را به سمت دوست صم  

؟یشده حساس شد یچ ؟یچه مسئله ا  نه؛   - 

. مکث کرد و حرف را در دهانش مزه مزه کرد  یکم لیسه  

چه خبر؟  یگم... اووم، از خانوم نماز  یم یعنی. نه  - 

. دیکش نییعماد نگاهش را تا آب رودخانه پا   

. که نگرفتم  ر ی. نوشته بود باهام تماس بگدمشیند گهیدونم؛ د ینم  - 

برداشت و آب را هدف گرفت. سنگ به پرواز درآمد و  نیزم یاز رو یخم شد و تکه سنگ لیسه  
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. شد  دی امواج ناپد انیدر م با چند بار برخورد به سطح آب باالخره  

ترم هم که ترم ن یا  م؛ یبا هم ندار شتر یدرس ب ه ی. خدا رو شکر ادیجلو نم  گه یپس احتماال د  خب  - 

. م یآخر   

. خت یافکارشان را به هم ر ر یام یصدا  

. میبزن خیجوجه ها رو س دیکمک کن نجا یا دیای. بدینمون کار یبچه ها. اون جا ب یه  - 

نیزم یزدن بود؛ هر دو کنارش رو  خی دو به سمت بساط کباب رفتند. محسن در حال گوجه س هر   

. دیرا عقب کش خیس ریبردارد که ام یخیدست دراز کرد تا س لینشستند. سه  

. زدن می. اون دو تا که جدیجانِ مادرت پاشو با کامران منقلو راه بنداز لیسه  - 

داخل منقل بود،  ی در حال کلنجار رفتن با ذغال هااز جا برخاست و به کمک کامران که  لیسه  

. دیفرو کرد و به سمت عماد چرخ خیجوجه را در س  یتکه ا ر یرفت. ام  

خانوم چه خبر؟ حالش خوبه؟  کایگم عماد، از مل یم  - 

خشم در نگاهش زبانه  ی. شعله هادیچرخ  ر یبه سمت ام یعماد به سرعت و با شگفت  سر   

به خود اجازه داده بود تا حالش را از او  ر یخانم داشت که ام  نیا ا ب ی. مگر او چه صنمدندیکش یم  

 بپرسد؟ 

خبر داشته باشم؟ شون ی از حال ا دیاز کجا با  من  - 

. بود خیجوجه ها داخل س دنیعماد، همچنان سرگرم کش یدر هم رفته   یتوجه به اخم ها یب ر یام  

... اصال ولش کن. دستدیفکر کردم شا د؛یزد ی با هم حرف م دمید ی نه که چند بار خب،  - 

. کنند ی ذغاال رو خاکه م یبجنبون که االن همه   

توانست مثل ینم گر ی گرفت. بعد از برخورد آخرشان د ر ینگاهش را از ام یعصب یبا مکث عماد  
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نیاز ب  انشانیم یبگذرد. حرمت ها  شان یشخندهایو با لبخند از کنار متلک ها و ر یبه راحت قبل  

. ود رفته ب  

دستش دیسپرد. با لیکنار هم گذاشت و به دست سه ی نیجوجه، آنها را در س یها خیآماده شدن س با  

دو زانو نشست و دستش را در آب فرو برد و شست. درست که  یشست. کنار رودخانه رو  یم را  

. بود متیهم غن نیشد اما هم ینم ز یکامال تم  

ی بار مصرف، دور هم نشستند و با خنده و شوخ کیاز آماده شدن جوجه ها و پهن شدن سفره  بعد  

. را خوردند. اصال متوجه نشدند زمان چقدر زود گذشت شانیغذا  

منقل به راه انداختند. دور هم نشسته بودند که یرا رو یذغال ی از خودن ناهار، بساط چا بعد  

. شتگذا نیزم  ی را رو شیچا   وانیکامران ل  

ما؟ ی خونه  میجمع ش یدفعه بعد دیگم بچه ها؛ موافق یم  - 

. گذاشت  ن یزم یرا رو یخورده چا  مین وانیل لیانداختند. سه گریکدی به  یهمه نگاه  

خونه م یقرار نبود بر  عت؛یطب یگشتن تو  یبرا میکه بر  میشما چه خبره؟ ما قرار گذاشت ی خونه  - 

. یکس  

. د یکامران با تمسخر خند  

مگه م؛یچه خبر باشه؟ خودمون هفت نفر  ی خواست  یم ؟یداداش چرا مثل دخترا خوف کرد هیچ  - 

. یمهمون ه یشه  یخودش م م،یکمه؟ دور هم جمع ش  

. گذاشت  راندازی ز یرا رو وانشیتوجه به بحث آن دو نفر، ل یعماد ب  

. خوش بگذره ام؛ یمن نم  - 

. د یبا کامران رد و بدل کرد و به سمت عماد چرخ  ی نگاه مانیعماد برگشت. پ ینگاه همه رو  
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فهمم چرا ینداره؛ داره؟ من نم ی مشکل گه یجمع مردونه که د   هیعماد.   اریدر ن یباز مسخره  - 

د؟یزیانسان گر شماها  

. هم فشرد  یعماد فکش را رو  

هی  میر یم  نیموافقم. اگر دوست داشت ل ی. در هر حال منم با سهمانی آقا پ ستین یز ی انسان گر   نیا  - 

. مثل کوه  عت،یطب ی تو گهی د یجا  

. را بلند کرد  شیخم شد و دست ها  طنتیزد و با ش یکامران لبخند  

گهی. هفته ددایار یکادو ب دیخواستم نگم که مثال مجبور نش یبابا من متعلق به همه شمام. م یا  - 

. د یاریب ف ی و تشر  دییرنجه بفرما زحمت قدم یتولدمه. ب  

پسر قدبلند که نیدانست چرا اصال از ا  یبه صورت کامران نگاه کرد؛ نم یبا بدگمان لیسه  

. آمد یکرد، خوشش نم یجلب توجه م شه یهم کشیمکارش در صورت بار یچشم ها  

هست؟ ست؛یدختر که ن یمهمون یتو  - 

 کامران چهارزانو نشست.

. اصال جوابستیمنم بخوام دختر دعوت کنم، ممکن ن ل؟یسه یزن  یکه م هی چه حرف  نیبابا، ا  نه  - 

ی . اصال هر کسنیاز رفقا؛ هم  گهی. خودمم و خودتون و چند تا دهی بدم؟ مگه الک یو بابامو چ ننه  

. دیاریبا خودتون ب دیرو دوست داشت  

. برداشت  نیزم یرا از رو  یچا  وانیبا عماد رد و بدل کردند و ل ینگاه لیسه  

. هفته مونده هنوز  هی. حاال  مید  یباشه. پس ما بعدا جواب م  - 

دانست اگر حرف  ینبود. م یهمانیبه شرکت در آن م ینزد، اما عماد قلبا راض ی حرف ی کس گرید  

رفتن به یگرفت بعدا به بهانه ا  میمورد شماتت قرار خواهد گرفت، پس تصم شتر یبزند ب ی گر ید  
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. را کنسل کند یآن مهمان  

گذاشت و با اشاره به آنها همه را   راندازی را وسط ز لیو آج وهیم یبا سر و صدا مقدار مانیپ  

 دعوت به خوردن کرد .

. ادینم رتونی گ گهیکه د ونی آقا دییبفرما  - 

پنهان شده یاهی س لکسینا  انیکه در م ی ا یرفت و با بطر  نشیبه سراغ ماش ریبا اشاره ام کامران  

در آن قرار  یچا یها  وانیکه قبال ل یا   ینیس انیبار مصرف م کی  وان یهفت ل ر یبازگشت. ام بود  

. کرد   یکیپالست ی سهیداخل ک یها ل یبه آج یداشت گذاشت و با خنده اشاره ا  

. کامران زیبر اس؛ یمزه هم که مه  - 

را ینیو س ختیها ر وانی را داخل ل شهیدرون ش یو محتو وهیاز آب م یبا مهارت مخلوط کامران  

. گذاشت نیزم یوسط جمع رو  

. گه یهمد یرگ به سالمت یتو  دیگرام. بزن  یداداشا دییبفرما  - 

یوانی با پوزخند ل مانیها نزدند. پ وانی دست به ل کی  چیعماد و محسن ه ل،یخالف آنها سه بر   

 برداشت و به سمت محسن گرفت .

. ی اخو ی اریمفکر کردم فقط اداشو در  ؟یتو هم بچه سوسول یعنی  - 

و دیرا پوش ش یدرهم از جا برخاست و کفش ها یی با ابروها لی. سهدندیبه حرفش خند گری نفر د سه  

. مانده بود  رهیخ نیفرو افکنده به زم یبه سمت رودخانه رفت. محسن با سر  

ی آدم ها نی که ا دیشیاند یبه جمع سرخوش آنها انداخت و با دلهره به زمان ی با تاسف نگاه عماد  

. کردند ی م یو خم چالوس رانندگ چیپر پ  یدر جاده   دیسرخوش با  

برود، محسن هم از جا برخاست. هر دو کفش لیاز جا بلند شد تا به سمت سه نکه یمحض ا به  
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عماد با ستادندیکه ا ل ید. کنار سهرفتن لیو بدون توجه به تمسخر آنها به سمت سه دندیپوش  

. از گوشه چشم به آنها اشاره کرد  تیعصبان  

کنن و به یجاده؟ خدا کنه بتونن رانندگ ی تو میجماعت مست برگرد ن یبا ا ی چطور  حاال  - 

 کشتنمون ندن .

. شد رهی با تاسف به رودخانه خ لیسه  

میداشت نیاز ما ماش ی کی. کاش حداقل  رهیراه جلومونو نگ سیکه پل م یاریتازه اگر شانس ب آره؛   - 

. م یموند ینم نایکه محتاج ا  

بیعکس العملش عج یماند. به قدر رهیخ  یی گرد به جا یی ناگهان قطع شد و با چشم ها لیسه حرف  

ی  شهیکه ش دندیرا د  ر یکه محسن و عماد ناخودآگاه به سمت آن چهار نفر برگشتند و ام بود  

. نوشد  یبه دهان برده و الجرعه م مشروب را  

صورتشان به خود آمدند. محسن با  یشدن آب به رو دهیمات مانده بودند که با پاش ی لحظه ا چند  

. را پر از آب کرد  شیمشت ها طنتیش  

. حداقل خودمون به روشگهی د یباز دیایب ؟یکه چ دیخور  یو و حرص م دیمات اونا موند ه؟یچ  - 

. میخودمون خوش بگذرون  

 عماد عقب رفت.

... محسن، بچه شُ الیخ یب  - 

برداشت و به سمت ز یماند. خ مهی سر و صورتش، حرفش ن یشدن مجدد آب به رو دهیپاش با  

سه طرفه  زهی انگ جانیجنگ ه کی شد آغاز   ن یو شروع به دفاع از خود کرد و ا دیدو رودخانه  

. آنها انیم  
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به جمع ی پنج شده بود. با نگاه  بایساعت تقر  دند؛ یکش  یدست از بازباالخره خسته و کوفته  یوقت  

. به ساعت اشاره کرد  رانداز،یز ینشسته رو  

سرخوشا برگشتنمون ن یبشه و با ا کی ترسم هوا تار ی. ممیو برگرد  م یجمع کن  گهیها بهتره د  بچه  - 

 سخت بشه.

را جمع  لی که وسا یحرف به سمت آنها قدم برداشتند. در حال یتکان دادند و ب دییبه تا ی دو سر  هر   

. به شانه حامد زد  ی ضربه ا لیکردند سه یم  

؟یایراه ب یتون یتو حامد؟ م یچطور  - 

. رفت  لیحامد از جا بلند شد و تلوتلوخوران به سمت سه  

. نی... ببمیاوک یِ آ... آره. مَ... من اوک  - 

تکان داد و به سمت یبا تاسف سر   ل ی. سهدیخند هودهیهوا تکان داد و ب یرا رو شیدست ها و  

. د یعماد چرخ  

. دارن ف ی تشر یکامال معلومه که اوک  - 

به لیدادند وصندوق ها را بستند. سه یو کامران جا ر یام نیرا در دو ماش لیهمه وسا  باالخره  

. به صورت سرخ شده شان نگاه کرد  یو کامران رفت و با نگران ر یسمت ام  

. مینی ش یما م دیبذار دا، یما رو به کشتن ند دیتون ینه؟ اگه نم ا ی دیکن یرانندگ دی تون یم نمیبب  - 

. دی به صورتش کش یداده بود دست ه یتک نیکامران که به ماش  

. دونم ینم روی. امستی ن ینه؛ من عادت دارم مشکل  - 

لی را به سمت سه چ یسو د، یخز   یجلو م یصندل یخنده دار رو  یتیکه با وضع  یدر حال ر یام  

: گفت دهیکش ی انداخت و با لحن  
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. نی . تو... بشستمیمن... خوب ن  - 

. از ر یام ن یدر ماش ریو ام مانیپ ل،یکامران نشستند و محسن، سه نی عماد و حامد در ماش کامران،   

اعصاب  یعقب خوابش برده بود، رو  یصندل یحامد که رو یخرناس ها یراه، صدا یابتدا همان  

. دیکش ینداشته عماد خط م  

سالمت   یچشم به جاده دوخته بود و برا یکرد خونسرد باشد با نگران یکه تالش م یدر حال عماد  

. خواند یم یالکرس  تیآ رلبیز دنشانیرس  

به صورت ی نگاه میآزرد. کامران با ن  یروانش را م گریهم از طرف د  نیبلند پخش ماش یصدا  

. کم کرد  یضبط را اندک ینگران عماد صدا  

ناراحت  یلیخ  یایتولدما. اگه ن  یایعماد حتما ب ینباش داداش؛ گفتم که خوبم. راست نگران  - 

. شم یم  

کامران تا  یآن را کمتر کرد که همراه با آن چشم ها یعماد به سمت پخش رفت و صدا دست  

. دهد حیشد. ناچار بود توض دهیکش ن ییدست او پا یرو  

. حامد هم خوابه گهیاز طرف د رم؛ یشه سردرد بگ یبلند باعث م یصدا  - 

عقب انداخت و با سر به  یبه صندل نهییاز آ   یرا پر کرد. نگاه نیماش یقهقهه کامران فضا  یصدا  

 حامد اشاره کرد .

. بود ن ییپا یلیخ تشیبشه. ظرف داریکپل خان ب نی کنم حاال حاالها ا  یفکر نم  - 

توجه باشد، اما  یگفت و تالش کرد با نگاه کردن به جاده، به کامران ب  رلبیز  یاستغفرالله عماد  

. کامران در گوشش نشست  یشد. باز هم صدا یمگر م  

کنم؛  ی مراسم دعوت م ژهینه؟ اصال تو رو به عنوان مهمون و گه؛ی د ی ایحاج عماد؟ م ینگفت  - 



 

 
 

114 

  
 قربانی  ➢

 مینا سلطانی  ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

 چطوره؟

. کامران را از نظر گذراند دهیو کش کیرخ بار مین  

به من وابسته نقدریا  ؟یشمع تولدتو فوت کن یتون یکه من باشم؟ بدون من نم یدار  یاصرار چه  - 

؟ یشد  

. عماد انداخت یبه صورت جد ینگاه میکامران ن  

نوشته ن ید ی عصر حجر مسخره ت کنن؟ بابا کجا یها دهیعق نی به خاطر ا یخوا   یم یتا ک ییخدا  - 

شماها  نیهم ، یتونن دور هم جمع شن؛ هان؟ اصال مگه جشن گرفتن گناهه؟ اَکه یتا پسر نم چند  

! گه ید دیکن یکه ماها رو از مذهب زده م نیهست  

. د یرا در هم کش  شیعماد ابروها  

امروز تموم شه از گناه گذشته؛  کجا ننوشته که جشن گرفتن گناهه، اما اگه قرار باشه مثل چیه  - 

 حماقته .

. د یکامران خند  

خوبه؟ حاال قبول؟ م؛ یسرو نکن یدنیدم نوش ی. قول مهیاز اول بگو دردت چ خب  - 

دعوت  ن یزد که از قبول ا یم  بیعقل و دل گرفتار شده بود. عقلش نه ی دو راه نیب عماد  

دا یجشن حضور پ نی در ا دیهم که شده، با  دشیگفت به خاطر دفاع از عقا یکند و دلش م ی خوددار  

 کند .

: گفت  رلبیبه خدا توکل کرد و ز  شهیدعوت سرگردان مانده بود. مثل هم ن یقبول و رد ا نیب  

. توکل به خودت ایخدا - 

. بلندتر رو به کامرانِ منتظر کرد  ییو با صدا  
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. کنم یقولت حساب م ی . اما روامیباشه م  - 

که با چشم دوختن به جاده آن را از نگاه عماد پنهان دیکامران درخش ی در چشم ها ثیخب یقبر   

 کرد.

 - دمت گرم داداش. اصال نگران نباش.

یدرست  میتصم ا یبود که آ ر یبه خانه با خود و عقل و دلش درگ دنیبعد، تا رس یساعت یط در  

. کامران به خود آمد یدر خانه با صدا ینه. جلو ایگرفته    

. خوش گذشت م؛ یدیخب رس  - 

را دور بزند و ابانیکوتاه، خ  یداد و منتظر شد تا او با بوق یشد و با کامران دست ادهی پ نیماش از  

را در قفل چرخاند و  دیرا با چشم دنبال کرد و بعد کل ن یماش ر یدور شود. مس  شیمقابل چشم ها از  

 وارد خانه شد.

. فوتبال بود. جلو رفت و با او دست داد   ینشسته و مشغول تماشا  ونی ز ی ل تلوکه مقاب دیپدرش را د  

؟یخور یحساسه. تخمه م  یلیخ  شیکه امشب باز نیبش  - 

یو فکرش، هنوز در پ  ونیزیتخمه برداشت. نگاهش به تلو یبرد و مشت شیدستش را پ عماد  

کامران به او داده بود، دلش که ینانیدانست چرا با تمام اطم یبود. نم ندهیآ ی آخر هفته  یهمانیم  

. زند یشور م  

*** 

کرد یم یرا ط یک یکرد. نگاهش را در اطراف گرداند؛ طول کوچه بار یگرما م  احساس . 

و نامشخص. ناگهان احساس  یطوالن ریبود و مس کیدانست به کدام سمت برود؟ همه جا تار  ینم  

! چکد  یاش، خون م   ینیکرد که از ب  
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شده بود. چند مرتبه دستش یو به آن نگاه کرد. دستش خون دیکش ینیب ریرا باال برد و به ز  دستش  

ش یآمد. حاال تمام دست ها و لباس ها یکرد، خونش بند نم یهر کار یول دیکش ینیب ر ی به ز را  

. شده بود یخون  

سیتخت نشست. تمام تنش از عرق خ یشد و رو  ز یخ می. نفس نفس زنان ندیوحشت از خواب پر با  

امان قلبش کنترل  یب یتا تپش ها دیکش قی عم یچشمانش را بست و نفس ها  یلحظات یبود. برا شده  

 شود.

کنار تخت برداشت و به ی عسل ز یم یاش را از رو یبرد و گوش شی که آرام شد، دستش را پ یکم  

نداشت و یا دهیخواب فا گری به چهار صبح مانده بود. د قهیصفحه نگاه کرد. پنج دق یرو ساعت  

. نمانده بود ی به اذان صبح باق یز یچ  

اش دهی و به چهره رنگ پر  دیرفت. چند مشت آب به صورتش پاش یی و به سمت دستشو برخاست  

بود. دلش به شدت شور دهیکُند و کش شی زد و نفس ها یشد. هنوز نگاهش دو دو م رهیخ  نهیآ در  

نسبت به آن نداشت. وضو گرفت و  یندی حس خوش آ ی خوابش چه بود ول  ر یدانست تعب یزد. نم یم  

. ستاد یبه نماز ا  

ساعت چهار بعدازظهر قرار درس خواندن داشت ی اش نبود و با بچه ها برا ی روز روز کار آن . 

ر ینماز ظهر به مسجد برود که هم ثواب نماز جماعت شامل حالش شود و هم تعب یتوانست برا یم  

. نماز بپرسد  شیخوابش را از پ  

هم گذاشت و یرا رو شیاز نماز صبح، جانمازش را جمع کرد و به تختش بازگشت. پلک ها  بعد  

 در دل نجوا کرد :

. بگذرون ر ی خودت بخ  ا،یخدا  - 
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و به طرف مسجد محل دیلباس پوش عیکرد. سر   یسپر  ی و سردگم یجیاذان ظهر در حالت گ تا  

. کرد  یسالم و احوالپرس  انیقدم برداشت. از در مسجد وارد شد و با چند نفر از آشنا   

رفت و نمازش یمشغول شود، هر روز به مسجد م یوقت در کتابفروش مهیبه طور ن نکهیاز ا قبل  

. رد که به مسجد برود ک  ی بعد از آن کمتر وقت م یکرد. ول  یرا به جماعت ادا م  

. ستاد یبرداشت و وارد صف شد. قامت بست و به نماز ا  ی مکبر در حال گفتن اقامه نماز بود. مهر   

از نماز عصر، منتظر نشست تا اطراف امام جماعت مسجدشان خلوت شود. حدود پانزده بعد  

. تا مسجد خلوت شود. برخاست و جلو رفت دیطول کش قهیدق  

. شه سالم حاج آقا. قبول با  - 

. نشست شیعماد سر جا دنیکه در حال برخاستن بود، با د  یروحان  

 - به به... سالم آقا عماد گل؛ چه عجب، چشممون به جمالتون روشن شد. قبول حق باشه.

. نشست نیزم یزد و کنارش رو یعماد لبخند  

. داشتم از خدمتتون یراستش حاج آقا، سوال  - 

. هم گذاشت یپلک رو یروحان  

. باشه؛ بپرس جانم ر یخ  - 

. انداخت  ر ی سرش را به ز  

... که  دمیخب... من قبل از نماز صبح خواب د  - 

انداخت و  نییکرد. حاج آقا سرش را پا ف ی از فضا و احساسش در خواب را تعر  ی شرح کامل و  

. چرخاند شیانگست ها  انیدور در م  کیسبزش را  حیتسب  

! نداره یخوب ر یتعب ی . ولرهیان شاءاهلل که خ  - 
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. حاج آقا چشم دوخت   یآب دهانش را فرو داد و در چشم ها  یعماد با نگران  

احساس میداریکرده. راستش بعد از ب  ر یدرگ یحاج آقا؟! از صبح تا حاال فکرمو بدجور یچ  - 

. نداشتم یخوب  

 حاج آقا سرش را به تاسف تکان داد .

... یول تیشه انجام گناه و معص یکه م رشیتعب  - 

: در نگاه شعله ور عماد ادامه داد  رهیخ سرش را بلند کرد و  

با من  گه ی. اگه د رهیگ  یتوبه کن. ان شاءاهلل که مقبول درگاه حق قرار م ، یانجام داد  یگناه اگر  - 

. حاضر بشم   ییجا  دیبا  ،یندار یکار  

. تکان داد  یسر  یبه محراب مسجد، به آرام رهی خ یعماد بدون توجه به حرف حاج آقا، با نگاه  

. ممنونم یلیخ  - 

. به شانه اش زد  یحاج آقا با دست ضربه آهسته ا  

 - توکلت به خدا باشه. خداحافظ .

برخاست  یبعد که به خود آمد، با سست  قهی رفتن حاج آقا خشک شده بود. دو سه دق ریاش به مس نگاه  

» توبه « . !و سمت منزل به راه افتاد  ؟یچه گناه از  

کرد. موقع درس خواندن هم  ینشسته بود و فکر م ی گوشه ا بعدازظهر که با بچه ها قرار داشت، تا  

 حواسش نبود.

! یکن یاشتباه حل م یراه حلت غلطه! دار نیعماد؟! ا  - 

گره زد. چند لحظه فکر کرد تا به خاطر  لیتعجب سرش را بلند کرد و نگاهش را به نگاه سه با  

نوشته شده دوخت. بله، غلطزد. نگاهش را به کاغذ و راه حل  یاز چه حرف م  لیکه سه اوردیب  
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 بود!

. د یمحسن نگاهش را به سمت او کش یبا صدا  

! شده؟ ی ز ی. چیتو فکر  ،یاومد  یمعلوم هست حواست کجاست؟ از وقت چیه  - 

. جمع چرخاند  انینگاه سردرگمش را در م  

. نیکم سر درد دارم؛ هم  هی.  ستین یز ینه، نه چ  - 

. سرش گذاشت ر ی را ز شیو دست ها دیدراز کش نیزم یرو ر یام  

هی! هر فرمولش م؟یرشته بود ما قبول شد نمیمنم خسته شدم. اَه ا م؛ یاستراحت کن قه یچند دق خب  - 

 صفحه راه حل داره !

: برگشت ریمحسن به طرف ام  

! ؟یمسئله حل کرد ی ! کیکن یچت م  یهمه ش دار  یاومد ی! از وقتیگوش داد  یلیخ  نکهینه ا  - 

. شد ز ی خ میستون کرد و ن نیزم یآرنج دست چپش را رو ر یام  

. ده یذهنم جواب نم گهیطرف بابا؛ من د نی دونه از اون گوجه سبزا رو بنداز ا هی کال گفتم. حامد،   - 

. و محسن رفت و برگشت کرد  ل یسه انینگاه کامران م  

! ن؟یایآخر هفته م ی... شما دو تا هم مهمونیراست  - 

. باال انداخت  یتفاوت یرا با ب ش یمحسن شانه ها  

! م؟یمگه فقط ما موند  - 

. سرش را به نشانه موافقت تکان داد  عیکامران سر  

نه؟ ا ی  نیا ی. حاال مادیعماد هم قبول کرده که ب آره  - 

شد. عماد سرش را بلند کرد و رو به کامران رهیبه صورت درهم عماد خ یسوال یبا نگاه لیسه  
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: گفت  دهیبر  دهیبر   

 - نه... نه من...

: دیکالمش دو انیمکامران   

. . قولشو ازت گرفتمگهید ار ینه ن گهید  - 

. و محسن برگشت  لیبعد به طرف سه  

! ؟ی. شما چادیعماد م  - 

محسن با تاسف سرش را به دو طرف  یکرد ول یفرق م یتا حدود طیآمد شرا  یکه عماد م  حاال  

 تکان داد .

خواست حاال که همه یدلم م یلی. خ یایب دی. مامانم گفته تو هم بامیدعوت یی... آخر هفته جا نه  - 

. شه ینم یول امیهستن، منم ب  

. نگاه کرد  لیکه گوشه لبش نشسته بود، منتظر به سه یکامران با کج خند  

! ل؟یسه یتو چ  - 

به شرکت در آن  یلیمکث کرد. اصال تما ی عمادِ مستاصل بود. لحظه ا یهنوز نگاهش رو لیسه  

رش یکرد که او مجبور به پذ  یتوانست عماد را هم تنها بگذارد. احساس م ینم ینداشت، ول یمهمان  

. دعوت شده نیا  

. انداخت و دفتر را در دست گرفت نییسرش را پا   

... حل بشه دیراه با ن ی سر سوال. به نظر من از ا دی . حاال برگرد امیباشه منم م  - 

*** 

دوازدهم  فصل  
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به سفر رفتند و پسرشان ماندگار شد. نرگس هر روز صبح، طبق ییا یآقا و خانم ض هباالخر   

. گشت  ی رفت و بعدازظهرها باز م یبه محل کارش م  یبرنامه قبل  

دست بافت هال، سالن و اتاق ها بود که در باز شد و کامران به  یفرش ها   دنیجارو کش مشغول  

جارو بلند بود، متوجه ورودشان به خانه   یکه صدا  ییوارد سالن شد. از آن جا یخانم جوان همراه  

 نشده بود .

تکان داد و یدکمه پاور گذاشت و جارو را خاموش کرد. سرش را به نرم  یرا رو ش یپا بالفاصله  

. او شد  یابیرو به خانم جوان سالم کرد و مشغول ارز  یبا لبخند کم رنگ  

د یق یرنگش، ب ی رها شده بود و شال مشک شیشانه ها  ی اش، آزادانه رو یپر کالغ ی مشک یموها  

یج یخل شیصورتش، کم از آرا  ش یبود و آرا  دهیپوش ی سرش قرار داشت. سر تا پا مشک یرو  

قرمزش ی رمزش را با الک ها و کفش هاکرده بود و رژ ق اهی. دور تا دور چشمانش را سنداشت  

کامران حلقه کرده بود  یداشت، سِت کرده بود. دستش را دور بازو شی با لباس ها  ییبا یتضاد ز که  

. د یجو یو آدامسش را با ناز م  

دست کامران به سمت تیاعتنا به نرگس و پاسخ لبخند و سالمش، نگاه از او گرفت و با هدا یب  

 پله ها رفت. مقابل پله ها، کامران دستش را پشت کمر زن جوان گذاشت .

. ام یتو برو بال آماده شو، منم االن م زم یعز   - 

سرش را تکان داد و با ناز و کرشمه، از پله ها باال رفت. کامران به سمت نرگس برگشت و با زن  

: ر گوشش، زمزمه کرد مکث، به سمتش رفت و کنا یپوزخند به او چشم دوخت. بعد از لحظه ا  

! یبود لو ین یاالن تو جا  ،ی زد یاگه لگد به بختت نم  - 

نظر گرفت ر یو با کج خند، تمام حرکات پر حرص نرگس را ز  دیبا تعلل سرش را عقب کش و . 
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هم یرا محکم به رو شی. دستش را مشت کرد و دندان هادیلرز  یاز خشم بر خود م نرگس  

. بر خود کنترل داشته باشد یفشرد تا کم یم  

نیجلو گذاشت و از ب یمقابلش بود، قدم یا یح یفرد ب دنیکه هر لحظه آماده در یی چشم ها با  

: د یبا خشم غر  شیدندان ها  

اهمی! صد سال س؟یاریب نییپا  یی دختر هرجا ه یمنو در حد  یبه خودت اجازه داد چطور  - 

! ی گلستون کن امویاگه دن  یخوام با تو باشم، حت ینم  

. دیکش یم قیعم یکرده، نفس ها  ک یبار یکامران با چشم ها   

! تویرس یبه حرفم م ،یدیاون روزو د ی . وقتیش یم مونیپش یاز حرفت بدجور   یروز هی  - 

. ینداشت اقتیل  

 عقب گرد و به حالت دو، از پله ها باال رفت .

کرد به ی ست و سعو عضالت منقبض شده اش را رها کرد. چشم ب دیکش یقینفس عم نرگس  

داد و  یرا آب م اطیح  یگل ها ،یکه به خواست شمس یفکر کند تا آرام شود. آن زمان شیپ یساعت  

. گفت   یسخن م مای با آنها، از ندا و ن یکرد و گاه  ی را نوازش م کشانیبه  کی  

یپاور گذاشت و آن را روشن کرد. خوب یرا رو شیبه فرش، پا  رهیرا باز کرد و خ شیها  چشم  

... حاال  ی کرد ول یم تیرعا  یبود که کامران، تا حدود ن یدر منزل ا   ییا یض یحضور خانم و آقا  

خود چشم   یو برا دیاش، لبش را گز   ینگاهش به طرف پله ها برگشت. از تجسم ذهن ناخودآگاه  

. شد دنیرفت و مشغول جارو کش یغره ا  

آمدند و بدون نگاه و نییان و آن زن دست در دست هم از پله ها پا ساعت بعد، کامر کی حدود  

. به نرگس، سمت در حرکت کردند و از آن خارج شدند یتوجه نیکوچکتر  
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. از آشپزخانه خارج شد و با چشم و ابرو به طرف در اشاره کرد  یشمس  

تلفن زنگ یگرفت. گوش یبه نشانه ندانستن، شانه اش را باال انداخت و نگاه از شمس نرگس  

. شماره کامران، مکث کرد  دنیخورد. به سمتش قدم برداشت و با د  

. رفته را بازگشت و به نرگس چشم دوخت ی که تازه به آشپزخانه برگشته بود، قدم ها یشمس  

نرگس؟ هیک  - 

. دیباال کش یشمس یتا چشم ها دینگاهش را با ترد   

 - شماره آقا کامرانه.

خواد بگه؟ یم یچ نیاالن رفت! خب جواب بده بب نکه یا  - 

آن را ،ی گذاشت. با نگاه مجدد به شمس یگوش یآب دهانش را فرو داد و دستش را رو نرگس  

 برداشت و کنار گوشش گذاشت.

 - بله؟!

بگو تدارک مفصل ی گرفتم. دوستامو دعوت کردم. به شمس یمهمون هی رفت بگم. آخر هفته  ادم ی  - 

. ... خودتم کمک دستش باشنهیبب  

. هم فشرد یرا رو شیپلک ها  

 - چشم.

 - خوبه.

. دستگاه گذاشت یانداخت و رو ی خاموش درون دستش نگاه ی . به گوشامدین یی صدا گر ید  

! گفت؟ یم یچ  - 

. رفت  یبه سمت شمس  



 

 
 

124 

  
 قربانی  ➢

 مینا سلطانی  ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

. مینیتدارک مفصل بب دین و باگرفت  ی گفتن که آخر هفته مهمون  - 

. یو زن باز یمهمون ی . افتاده تودهیچشم ننه و باباشو دور د نمیاه... ا  - 

ل یبه ساعت انداخت و وسا یزد، به آشپزخانه بازگشت. نرگس نگاه یغر م رلبی طور که ز همان  

یبا شمس ش،یلباس شد. بعد از عوض کردن لباس ها  ض یاتاق تعو  یرا جمع کرد و راه نظافتش  

. کرد و به طرف منزل به راه افتاد  ی خداحافظ  

*** 

را مقابلش ی جلو آمد و پاکت نامه ا دیبا ترد مای. ندیکش  ینشسته بود و لباس ها را اتو م نیزم یرو  

کرد،  یم  ی دستش باز یخطاکار، همان طور که با انگشت ها  یگذاشت و مثل بچه ها نیزم یرو  

. نشست  یکنار پشت  واری خودش هم گوشه د  

. دیباال کش مایصورت ن ینرگس نگاهش را تا رو  

! ه؟یچ نیا  - 

: افتاده، گفت  ر ی به ز یو چشم ها زان یآو یبه نشانه ندانستن باال انداخت و با لب و دهان ی شانه ا ماین  

. به ماماناتون نیگفتن بد  - 

. گرفتن کارنامه ترم آخرشان بود  ی برا ایامه اولزد و پاکت را باز کرد. دعوتن ینرگس لبخند  

و منو ی مدرسه دعوا کرد یفکر کردم تو  ،یخودت جمع شد یو تو یاون گوشه نشست نیهمچ  - 

 خواستن !

 دستش را باز کرد و با چشم به آغوشش اشاره کرد .

. نمیبب نجایا ایب  - 

سرش را بلند کرد و با مکث، به آغوشش پناه برد. نرگس او را محکم به خود فشرد و ماین  
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. سرش نشاند یبه رو یبوسه ا  

ام؟یکه ب ستمیمن ن مگه  - 

ی بود و با انگشت ها ستادهی که سرش را بلند کرد، نگاهش به ندا افتاد که در آستانه در اتاق ا نیهم  

. و نرگس چشم دوخته بود  ماینو با بغض به  چاندیپ یکوچکش لباسش را م  

را باز کرد و با چشم به او اشاره کرد. ندا به گرش یدخترک حسود زد. دست د   نیبه ا یلبخند  

آغوش باز نرگس جا داد. با لبخند به سر هر دو بوسه زد و تنگ در  انیو خود را م دیدو سرعت  

 آغوشش فشرد .

. اره ها دوستتون دارم ست ی. اندازه همه دیمن یا ی! همه دننیشما دو تا، جونم  - 

. جمع کرد  شتریندا خود را ب  

. دوست داشته باش مایاز ن شتر یمنو ب  - 

. سرش را بلند کرد  یبا قلدر ماین  

! یمن بوده، بعد تو اومد یاول آبج  - 

. سر داد؛ چقدر طرفدار داشت یخنده بلند  

گرفت تا به مدرسه برود ی دو ساعت مرخص یبا کامران برا  یتلفن یتماس یبعد، به ناچار ط روز  

. رد ی را بگ مایو کارنامه ن  

کرد  یاو چشم دوخته بود. خدا را شکر م  یها ی عال اری براق به کارنامه و بس ییلبخند و چشم ها  با  

بود و او،  یثمر نبوده. از همان جا به محل کارش رفت. فردا روز مهمان یب شیحداقل تالش ها که  

استرس داشت؟  لیلد یدانست چرا ب ینم  

*** 
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زدهمی س فصل  

از او سر بزند و شب ها از  ییتمام حواسش به اعمال و رفتارش بود که مبادا کار خطا روزها  

خواند و بعد از نماز صبح  یبرد. اکثر اوقات هم تا سحر درس م یکابوس، خوابش نم دنید ترس  

. دیخواب یم  

ریبتواند تاث یهمانیم ن یا  دیکرد شا یمسخت را پشت سر گذاشته بود. با خودش فکر  یهفته  کی  

گناه  یهمانی م نیرفتن به هم دیزد که شا یم بیاش داشته باشد و عقلش مرتب نه هیدر روح یمثبت  

قول  نی وجود نداشته باشد و ا  یهمانیدر آن م یدنیکامران قول داده بود که دختر و نوش ی! ولباشد  

. کرد  یرا آسوده م الشیخ یاو تا حدود  

رساند یتا ساعت هشت، خودش را به منزل کامران م دیحدود هفت بعدازظهر بود و با ساعت . 

ی مشک راهنی و پ نیشلوار ج ش،یرا جمع کرد و از جا برخاست؛ از داخل کمد لباس ها ش یها کتاب  

. د یانتخاب کرد و پوش یرنگ  

سته برمرتب نش شیبه ته ر  یخوش نگش دوخت. دست یبه چشمان قهوه ا نهییرا در آ نگاهش  

و با  دیبه سمت در قدم برداشت و از اتاق خارج شد » بسم اهلل « .صورتش کش ی  

؟یندار  یمامان، با من کار خب  - 

. ره یخونه سر م یخب امتحانام تموم شده حوصله م تو ؟یشد منم با خودت ببر  ینم  - 

. به او انداخت یعرفان به عقب برگشت و با لبخند، نگاهِ پر محبت یصدا دنیبا شن  

دونم جَوِش چطور یبه رفتن ندارم. نم یلیراستش خودمم تما  یبردمت ول یشد حتما م یم اگه  - 

 باشه؟

. دیکوب نیرا به زم شیو دست به کمر، پا  دیرا در هم کش شیابروها  
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. کن؛ منم تنهام ی ازب شن یاست یبمون با من پل  ،ی بر  یخب اگه دوس ندار  - 

. را گرفت  انهیاعظم م  

. برو ا ینکن. عماد جان، شما هم ب تیداداشتم اذ  ت؛ یسر باز  ن یمامان جان، برو بش  - 

اش زد و با تکان   یشانیبه پ یو بوسه ا  دیبه گونه تپل عرفان کش یجلوتر رفت با محبت، دست عماد  

. دیرا پوش ش یسمت در رفت و کفشا  ، یدستش به نشانه خداحافظ  

. ستاد یا یاعظم جلو آمد و کنار جاکفش   

؟یگرد  یبر م یک  - 

منتظر مادرش  یرا به چشم ها د،نگاهشیپوش  یرا م ش یکه خم شده بود و کفش ها ی همان حال در  

 گره زد.

شم؛  یشد، مزاحم خوابتون نم  رید یل یاگه خ  یشن ول یبلند م یبچه ها ک نمیبب دیدونم. با ینم  - 

. و تنهاس  ستن یخانواده دوستم خونه ن نکهیمونم. مثل ا  یهمون جا م  

. تکان داد  دییاعظم سرش را در تا  

. برو به سالمت زم؛یباشه عز   - 

تکان داد و از در خارج یعرفان انداخت. دستش را به نرم یبه چشم ها یو نگاه ستادیا صاف  

انداخت و بعد در را  ی و برادرش نگاهقبل از بستن در مجدد به عقب برگشت و به مادر  یول شد،  

. شد ر ی سراز نیی پشت سرش بست و از پله ها به سمت پا  

. رفت، انداخت  یم یکیکه رو به تار   یبه آسمان یاز در ساختمان که خارج شد، نگاه  

. و مجبور نشم شبو اونجا بمونم میتوکل به تو. کاش زود برگرد  ایخدا  - 

. رساند ابان یبلند خود را به سر خ ییو با قدم ها  
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ستادنی که چراغ زد دست تکان داد. با ا  یسوار نِیماش نیاول یبرا  ،ی اصل ابانیبه خ دنیرس با  

را که منزل کامران در آن یابانیشده، رو به راننده نام خ دهیکش نیی خم شد و از پنجره پا نیماش  

 قرار داشت، گفت .

. د یبه چانه اش کش  یراننده دست  

! ؟یبر  ی خوا یت مدربس  - 

نیچند بار ماش  نکه یبردند. مگر ا  ی نم میها مستق ی تا خانه کامران، خط نجاینبود. از ا یا چاره  

. کرد. به ناچار سرش را به نشانه مثبت تکان داد و سوار شد  یعوض م  

. داد  امیپ لیو به سه دیکش  رونیشلوارش ب بیاش را از ج یبه محض نشستن، گوش  

؟یراه افتاد تو  - 

 چند لحظه بعد جوابش آمد.

. امیآره دارم م  - 

نی پر تردد ا ابان یسمت راست به خ شهیفرستاد و نگاهش را از ش  رونیب یرا به آرام نفسش  

 ساعت دوخت.

مقابل نیتهران خالص شدند. ماش یشب ها  ک یساعت، باالخره از تراف کیاز گذشت حدود   پس  

را هی او ارسال کرده بود، نگه داشت. کرا  یال کامران براکه آدرسش را قب ی رنگ یقهوه ا در  

. شد ادهی پرداخت کرد و پ  

ی شده بود. هنوز هم برا رهیکرم، خ یو دو طبقه با نما  ییالیو به ساختمان و ستادهیخانه ا  مقابل  

. بچه ها نداشت یخانه و برنامه  ن یبه ا  یرفتن مردد بود و حس خوب  

را فشرد. چند لحظه بعد، در بدون پرسش باز شد  یریتصو فونیجلو رفت و زنگ آ دیترد با . 
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 داخل شد و همان طور که نگاهش به ساختمان مقابلش بود، در را پشت سرش بست .

ی قیبزرگ و سمت راستش، آالچ یبزرگ قرار داشت که سمت چپش استخر  یاطیح شیرو شیپ  

را  زهی از سنگ ر دهیپوش ک یم برداشت و راه باربه طرف ساختمان قد ی بودند. به آهستگ ساخته  

. کرد  یساختمان روشن شده بود، ط یبلند تا در ورود ه یپا یکه توسط چراغ ها  

که   ییجنا  یها لمیمرموز ف ی . تمام صحنه هادیرس یبه گوشش نم ییصدا چیبود که ه بیعج شیبرا  

. کرد   یبود، از پشت نگاهش عبور م دهیتا به آن روز د  

یباز گذاشت و آرام به داخل هل داد. در با صدا مهیدر ن یش را با تعلل جلو برد و رو« دست  ژ یق »  

داد. چند رونیب ینفسش را به آهستگ د؛ یبه گوشش رس یتیال  کیموز  یشد. با ورودش، صدا باز  

. چرخاند شیرو شیپ  ک یتار مهین ی. نگاهش را در فضاستادیقدم جلو رفت و ا  

! ؟یساد یدر وا  ی پس چرا جلو  - 

تکان خورد و سرش را به آن طرف  شی کامران از سمت راستش، به شدت در جا یصدا دنیشن با  

. زد  یکه خرج کرده بود، پوزخند یخودش و شجاعت ی برگرداند. در دل برا  

 جلو رفت و با او دست داد .

هنوز؟ ومدهین ی کس سالم،  - 

 کامران سرش را تکان داد .

. میبر ایسالن نشستن. ب یچرا اکثرا اومدن؛ تو  - 

و حامد را ر یبه سالن بزرگ خانه، ام دنیبه راه افتاد و عماد هم پشت سرش رفت. با رس جلوتر   

. دیکش یو نفس راحت دیشناخت، د  یکه نم  یگر یچند پسر د انیدر م  

: با گفت  به یکمر عماد گذاشت و رو به آن چند نفر غر  ی کامران دستش را رو  
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! عماد زم،یکنم؛ دوست عز   یم یبچه ها، معرف  - 

متصور در ذهنش نبود ی ها یاز پارت ی خبر  نکه یرفت و با آنها دست داد. خدا را شکر مثل ا  جلو . 

. مبل نشست یحامد رفت و با او دست داد و کنارش رو شیپ  

د؟یکن  یکار م یخبر؟! چ چه  - 

. برداشت ینیر یخم شد و ش شیرو شیپ ز یبه خودش داد؛ سمت م یحامد تکان  

ونی خودمون بمونه، بچه ها داشتن قل  نی. البته بمیتا جشنو شروع کن انیهم ب هیبق میظر منت  - 

. جمع کردن  یتو که اومد دن،یکش یم  

زد و با   یاضافه اش تکان خوردند. لبخند ی ها یکه چرب  یبه طور د،یحرفش، بلند خند انی پا با  

. از جنس مونث نبود یاطراف را از نظر گذراند. خبر ینگاهش کم  

رفت و در را زد. دستش را رو به جمع تکان  فونیزنگ که بلند شد، کامران به سمت آ یصدا  

 داد.

. اومد مانمیپ  - 

. پاک کرد  ینیریش یحامد دور دهانش را با دست از خامه ها  

! گه؟ید ادیم لمیسه  - 

. تکان داد  دییسرش را به نشانه تا   

. گفت تو راهم آره  - 

رفت و آهنگ   ستمیاز جا برخاستند و با او دست دادند. کامران به سراغ س ی همگ مان،یورود پ با  

از دوستانش هم رقص نور ها را روشن ی کیگذاشت.  یتندتر  یقیبار موس نیعوض کرد و ا  را  

. گرفت   یذهنش م ی ها یکم کم شباهت به پارت  نکهیکرد. مثل ا  
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و به سراغ  دیکش رونیب بشیاش را از ج  ینبود. گوش لیاز سه یساعتش نگاه کرد. هنوز خبر  به  

. را کنار گوشش نگه داشت  ی ضربه زد و گوش لیاسم سه  یدفتر تلفن آن رفت. رو  

ی هر چه صبر کرد جواب یول د،یرس یبوق ها به گوشش م  یبه سخت ،یقیبلند موس یصدا انیم از  

: کرد  پیکوتاه شد و تا امی بار وارد قسمت پ نیآورد و ا ن ییرا پا ی نگرفت. گوش  

! ؟یای! چرا نم؟ییپس کجا  - 

داشت. آن را باز کرد و  امیپ  لیرفت. از سه برهیاش و ی بعد، گوش یارسال کرد. کم   لیسه یبرا و  

 خواند.

. امی افتادم. نگران نباش، م ر یشده، فعال گ کیهمت تراف یتو  - 

چشم دوخت. به نظرش شیدر حال تکان روبرو تیه جمعو ب د یباال کش ی را از گوش نگاهش  

. کرد  یجلف آنها نگاه م یجمع شده به حرکت ها ینیرقص چند پسر با هم مسخره بود. با ب  

چرخش رقص نورها  ک، یتار  یادکلن، فضا  یهم به بو گاریس ینگذشته بود که بو  ی ادیز زمان  

به او  نقدریداشت تا کامران ا یلیدانست چه دل یبلند اضافه شد. واقعا تهوع آور بود. نم یصدا و  

. جشن باشد   نی و در ا نجایاصرار کند که ا  

 از جا که برخاست بالفاصله کامران خودش را به کنار او رساند .

! ؟یش یشده؟ چرا بلند م یچ  - 

: بشنود، پاسخ داد  اهویکه او در آن ه یبلند یبا صدا  

. خوام نماز بخونم. از خونه که دراومدم، هنوز هوا روشن بود و اذانو نگفته بودند یم  - 

. و با دست به او اشاره کرد   دیکامران سرش را عقب کش  

. ایباشه؛ پشت سر من ب  - 
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کرد. در را باز کرد و داخل شد یی که کنار آشپزخانه قرار داشت، راهنما  یرا به سمت اتاق او . 

کمد  کیو   ینیماش ی فرش لش یکه تنها وسا ی رد شد و نگاهش را در اتاق ساده اهم با تعلل وا عماد  

. بود، چرخاند یمیقد یو تخت چوب  

. هم گذاشت و با دست به اطراف اتاق اشاره کرد  یکامران در را رو  

. ارمیب کو یخوام ک  یکه م  ای. زودتر بخون باد یصدا کمتر ب نجایفکر کنم ا  - 

. رنگ کامران امتداد داد  یمشک  یچشم ها یعماد نگاهش را تا رو  

! ؟ید ی مهر بهم م هی  - 

. کامران را از هم باز کرد  یلب ها یپوزخند  

! شه ینم دا یپ زایچ ن یخونه ما از ا  یتو  - 

 عماد سرش را تکان داد .

. خونم یسنگ م  یباشه؛ ممنونم. رو  - 

بود که کف خانه با  دهیکه در سالن بودند، د یتکان داد و از اتاق خارج شد. هنگام یسر  کامران  

نمازش  عتر یکرد سر ی شده. فرش را بلند کرد و رو به قبله، قامت بست. سع دهیکرم پوش  یها سنگ   

 را بخواند که دوستانش منتظر او نمانند.

ی مهر رو کیافتاد.   یه کمد جالباسشد، نگاهش ب یاز اتمام نماز، همان طور که از جا بلند م بعد  

به تاسف تکان یکردند. سر  ینم یرویقاعده پ ن یافراد خانه هم از ا یآن قرار داشت! پس همه   لبه  

. قدم برداشت  هیداد و از اتاق خارج شد و به سمت بق  

: رو به کامران گفت  یبلند یبا صدا دنش،یبا د ر یام  

. کیسراغ ک میخب عمادم اومد؛ بر  - 
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حامد را هم یبود، جا  امدهیکه هنوز ن لیجمع گرداند عالوه بر سه انیکه نگاهش را در م  نباریا  

شد. بعد از فوت کردن شمع ها و باز کردن  رهی خ ک، یک یرو یتفاوت به شمع ها ی. بدید  یخال  

. د یرس  کینوبت به خوردن ک ا،یهدا  

بعد به همراه قهیخورند؛ چند دقها ب کی در آشپزخانه مشغول درست کردن نسکافه بود تا با ک ر یام  

ماگ ک یخم شد. فقط   د،یاز آشپزخانه خارج شد و به همه تعارف کرد. مقابل عماد که رس ینیس  

. مانده بود. دستش را جلو برد و آن را برداشت  یباق ینیداخل س یسرمه ا  

. را مقابل عماد گرفت  ی. ظرفدیبود، از راه رس کیک ی برش ها یکه محتو  ییهم با ظرف ها مانیپ  

! یبزن روشن ش  - 

داخل دهانش ک یک یانداخت و برش  ی. عماد مجددا به ساعتش نگاهدیخودش به حرفش، خند و  

داشت. چانه اش را باال  یبیبه نظرش طعم عج د؛ینسکافه را برداشت و سر کش وانی. لگذاشت  

 انداخت.

منتظر او نمانده بود. احساس گرما هم  ینبود. کس  ل یاز سه ی از نه گذشته بود و هنوز خبر  ساعت  

. نبود  لشیموبا  یشلوار کتانش کرد ول بی مقطع شده بود. دستش را داخل ج شیکرد و نفس ها یم  

آنجا هم نبود. احتماال موقع نماز خواندن از یول دیهم کش گرشید بیج  یتعجب دستش را رو با  

رفت و  جیکه در آن نماز خوانده بود برود که سرش گ ی افتاده بود. برخاست تا به سمت اتاق بشیج  

. ستاد یا  یشد. دستش را به سرش گرفت و لحظه ا اهیس دگانشیمقابل د  

! شد عماد؟ یچ  - 

. برگشت  مانیگشاد شده به سمت پ ی با چشم ها  

... رفت. آخ جیدفعه سرم گ  هیدونم...  ینم  - 
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. ندیمبل بنش یبه سمتش آمد و کمک کرد که رو یبا نگران مانیپ  

. نیبش ؟یساد یچرا سرپا وا   - 

شد؟  ش یدایاز کجا پ ی لعنت جهیسرگ  ن ینگه داشت و محکم فشرد. ا شیدست ها انیرا م سرش  

حالت تهوع هم اضافه شده بود جه،ی رفت. حاال به سرگ یقلبش لحظه به لحظه باالتر م ضربان . 

. کرد  یم  ژنی احساس کمبود اکس ینفسش به شدت تند شده بود ول  

! ست؟یحالت خوب ن  - 

ی تند پسرها و رقص نور در مقابل نگاهش با مکث همراه بود. آب دهانش را به سخت یها حرکت  

 فرو داد .

... مانیدونم چِم... شد. پ ینه... نم  - 

. به سمتشان آمد  ز ین ر یام  

! ست؟یحالش خوب ن ده؟ی! چرا رنگش پر مان؟یشده پ یچ  - 

. را باال انداخت شیشانه ها مانیپ  

. داره جهیسرگ نکه ینه، مثل ا  - 

. دست عماد را گرفت  یبا اضطراب و نگران ر یام  

کم استراحت کنه خوب هی اتاق کامران  یباال، تو م یبلندش کن ببر  مان یدفعه؟ پ هیچِت شد  آخه  - 

. کنه  یحالشو بدتر م اده؛ یسر و صدا ز نجا یشه. ا یم  

. د را کنار ز ر یعماد دست ام  

... ینه... خوبم...ل الزم... ن  - 

. زد یتا از جا برخ  دیتوجه به حرف عماد، دستش را به سمت باال کش یب ر یام  
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ر یکتفشو بگ ریز مان ی! بلند شو عماد... پیکن یسکته م یگه خوبم! دار یتونه حرف بزنه، م ینم  - 

 و کمکش کن .

هوا  یکرد رو  یانداختند و به سمت پله ها روان شدند. عماد احساس م شیبازوها  ر ی دو دست ز هر   

از پله ها باال رفتند. قلبش یشد. به سخت یم دهیکش مانیو پ ریداشت. در واقع به دنبال ام یبرم گام  

. نمانده بود ی باق یادی عمرش، زمان ز انیکرد که تا پا  ی. فکر منیسنگ ش یسفت شده بود و نفس ها  

کرد تیرا باز کرد و او را به داخل هدا یدر اتاق  ر یپله ها، جلوتر رفتند و ام یبه باال دنیرس با . 

. نداشت یلیتحل چیرفت، بدون آنکه بداند کجا؟ ه یم شیفقط با کمک آنها پ  

. تخت کامران خواباندند  یاو را رو مانیو پ ر یام  

 - کف... کفش... ام...

. هوا تکان داد  یدستش را رو ر یام  

. . راحت باش بابایهست یاوضاعم به فکر نجس و پاک ن یا  یبابا... تو یا  - 

. دیکش  رونیب شیعماد را از پا یخم شد و کفش ها ر،یبدون توجه به ام مانیپ  

چه  نکهیا  یبه خاطر نداشت. حت یول د،یو شن دیهم د دی. شادیو نشن دیند یزیچ گریاز آن، د  بعد  

ی ع یکه آبستن وقا یو چطور و چه وقت خوابش برد. خواب از اتاق خارج شدند مانیو پ ر یام ،یوقت  

 ناگوار بود .

*** 

کرد هر لحظه ممکن ی شد. احساس م یاز هم باز نم شی. پلک ها دیشدت سردرد، از خواب پر از  

ی را از هم باز کند؛ بالفاصله اشعه   شیپلک ها یشود. باالخره موفق شد تا کم یسرش متالش است  

. فرو رفت   شیبّران در چشم ها یغیچون ت دیخورش ینوران  
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طول  یرا گشود؛ کم شیپلک ها  یرا بست. کم کم ال شیخورد و به سرعت پلک ها  یدرد تکان از  

. شد ز یخ میبه نور عادت کند. پشت به پنجره اتاق کرد و به کمک آرنج در جا ن شیتا چشم ها دیکش  

کجا  یعن یتخت ثابت ماند.  یوبرور ی  نه یآ یو رو دیبا تعجب در اطراف اتاق چرخ شیها  چشم  

! شکل نبود نیکه به خاطر داشت اتاقش اصال به ا  یی بود؟ تا جا  

به اتاق کامران... اتاق کامران؟ مان،یو پ  ریحالش بد بود و به کمک ام شبی خاطر داشت که د به  

مانده بود؟  نجایتمام شب را در ا  یعنی  

تخت نصب شده،  یاز کامران که باال  یبزرگ یتابلو دنیدر اتاق چشم چرخاند و با د گر ید یبار  

. کرد که در اتاق کامران بود  دایپ نانیاطم  

کجا  شی ! لباس ها ش؟یلباس ها یبه بدن کوفته اش داد و از جا بلند شد. ول ی تعلل کش و قوس با  

. افتاده بود، آه از نهادش بلند شد یبه اطراف اتاق که هر تکه اش گوشه ا یبودند؟ با نگاه  

ی را بست و دستش را بند صندل شیشد. فورا چشم ها اهیس شیمقابل چشم ها  ستادیا  نکه یمحض ا به  

ش یسبز، چون صاعقه پشت پلک ها انی جفت چشم گر  ک ی ریکنار تخت کرد. اما تصو ر ی تحر  ز یم  

 جان گرفت. با هراس چشم باز کرد .

نداشت. امکان  ت یعگرفتند؛ واق یکه در ذهن آشفته اش جان م یر ی نه ممکن نبود. نه... تصاو نه؛   

یبا زانو رو یفشرد و با بدبخت شی دست ها  انیخودش بود؟! سر دردناکش را م یعنی. نداشت  

. آوار شد نیزم  

یصورت مردانه اش رد یرو اریاخت ی اشک، ب ی بر او. چطور ممکن بود؟ چطور؟ قطره ها یوا  

. گذاشتند یسوزان به جا م  

به د،یکش یکه جانش را به آتش م یدرد  نیکند؟ مستاصل از ا  ینم هیگفته بود مرد گر یکس  چه  
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و ضجه اش نه دیکوب نیبه زم یشانی . با درد پدیکش شهیزد و از ر ش یچنگ موها انیدر م شدت  

: رنگ اتاق، که عرش را به لرزه در آورد دیسف ی وارهای تنها د  

 - خداااا...

*** 

چهاردهم   فصل  

و با دست راستش، به پشت  ستادیا یم  یرفت. گاه ی م گر ی طرف سالن، به طرف د ن یاز ا  یشمس  

. همه اضطراب او چشم دوخته بود  ن ی. نرگس با لبخند به ادیکوب یدست چپش م  

گه تو ی. مدمیتدارک ند شتر ینفر ب ستیب یچند نفرن؟ من برا میگه به آدم که بدون یخدا. نم یوا  - 

نزده، دیو سف اهیکه تا به حال دست به س یپسر  ه یکنم. آخه چطور   یم ی دگیبرو، خودم رس زودتر   

! همه آدمو بده؟  نی خواد جواب ا یم  

. باال انداخت  یشانه ا  ی الیخ ینرگس با ب  

. رهیگ  یالبد از دخترا کمک م  - 

. ! منم تعجب کردمستنیمهموناش دختر ن ینه. گفت تو  - 

. آرام پچ پچ کرد  ییفت و با صداگر ش یبه اطراف انداخت. دستش را کنار لب ها ینگاه  

! اهلل و اعلم  یالبته من که باور نکردم. ول  - 

تابه خارج  ی رفت و آنها را از ماه ییطال یها ینیزم بیو به سراغ س دیهم به لحن او خند نرگس  

 کرد.

 - نرگس... نرگس!

بود ستادهیپله ها ا  یرفت. کامران رو رونیگاز را کم کرد و از آشپزخانه ب  ر ی کامران، ز یصدا با  
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. خواند  یبلند، اسمش را م  یو با صدا  

 - بله؟

. اتاقم. کارت دارم  یباال تو ایب  - 

. کرد  یکوتاه نگاه از او گرفت و رو به شمس یبا مکث  

. گازه. لطفا حواستون باشه  یرو اینیزم بیس  - 

 - باشه... برو، حواسم هست!

کامران در اتاق بود، به آنجا برود یخواست وقت یاز پله ها باال رفت. دلش نم یسست ی گام ها با . 

. دستش را باال برد و با پشت انگشت اشاره اش، دیکش یقیکرد و نفس عم یدر اتاق او، مکث یجلو  

. به در وارد کرد  یضربه ا  

. تو ایب  - 

بود. داخل  ستادهیکمدش، دست به کمر ا ی. کامران جلودیرا باز کرد و اول به داخل سرک کش در  

 شد .

تونم براتون انجام بدم؟ یم یچه کار  د؟ییبفرما  - 

: به اتاق گفت  ی کامران به سمتش برگشت و با اشاره ا  

. امشب برام لباس انتخاب کن  یبرا  ایکم مرتب کن، بعد ب ه یرو  نجا یاول ا  - 

رلب یکه روز قبل آن را نظافت و مرتب کرده بود، چرخاند. آهش را ز  ینگاهش را در اتاق نرگس  

ها رفت. در تمام مدت، کامران با  ی عسل یرو ی داد و به سمت تخت نامرتب و زباله ها رونیب  

. نظر داشت  ر ی او و حرکاتش را ز ی طرف کی یلبخند  

حرف، با دستش به کمد یکارش تمام شد. به سمت کامران نگاه کرد. کامران بساعت بعد  مین حدود  
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. ستاد ی ا  نهیاشاره کرد و دست به س  

تخت گذاشت یو رو دیکش  رونیرا ب یکت اسپرت سرمه ا ش،یلباس ها نیجلو رفت و از ب لیم یب . 

. تخاب کرد ان  یو شلوار مشک راهنیبه کامران صامت انداخت و به طرف کمد بازگشت و پ ینگاه  

!... شد ف ی. حستیبدک ن نیتم همچ قهیخوبه! سل  - 

. انداخت ر ی نرگس سرش را به ز  

! د؟یندار ی با من امر  گهید  - 

رو  ی ز یچ  هی  دی. بانجایا  ایخونه، ب  ی بر  نکهیتموم شد، قبل از ا ی ساعت کار نکهی. بعد از ا چرا  - 

 بهت بگم.

. جلو گذاشت یقدم  ینرگس با نگران  

! ؟یچ  - 

 کامران با پوزخند سرش را باال انداخت .

. گم یاالن نه... قبال از رفتن به خونه تون م  - 

. به نشانه موافقت تکان داد و به سمت در رفت  یآب دهانش را با صدا فرو داد. سر   

. شه  یخودت بد م  ی! براینگ یدر ضمن... بهتره به شمس  - 

کار   نیشدنش. او به ا  کاریتعلل نکرد و از اتاق خارج شد. نگران بود، نگران از کار ب گرید  

. کرد   یخودش حکومت م ی نبود، کامران برا ییایض  ی داشت. حاال که آقا اجیاحت  

. به خود آمد  یشمس یحدود ساعت پنج بعدازظهر با صدا  

! ؟یکن یچرا لباساتو عوض نم  ؟یبر  یخوا یمگه تو نم  - 

ضی را تعو  ش یبه ساعت انداخت. برخاست و به سمت اتاق رفت و لباس ها ینگاهاسترس،  با  
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. رفت  یزد. از اتاق خارج شد و به سمت شمس  ی کرد. دلش به شدت شور م  

. رم... خداحافظ  یم گهیمن د  - 

 - خدانگهدار.

به طرف نینگاهش هم نکرد. پاورچ یهنوز در حال مرتب کردن ظرف ها بود و حت یشمس  

. به سراغ کامران برود ، یتا بعد از رفتن شمس ستادیکتابخانه رفت و کنار آن ا  

یادآور یهر بار با   یبار به سرش زد تا بدون توجه به خواست کامران، بگذارد و برود. ول چند  

. شد  یرفتن م الیخ یدندان گربه بود، ب ریکه ز  یگوشت  

خواسته بود که در طول   یاز شمسرفت و در سالن را پشت سرش بست. کامران  ی شمس باالخره  

. گشت  یپس قطعا باز نم د؛یا یمطلقا به آنجا ن ،یهمانیم  

بود حیدانست کارش صح یگاهش خارج شد و از پله ها باال رفت. نم یو از مخف دیکش یقیعم نفس  

. بود  شیمشغول درست کردن موها  نه،ینه. در اتاق کامران باز بود و خودش مقابل آ ای  

. داخل ایو زل بزن به من. ب نستایاونجا وا  - 

. به جلو برداشت یخورد و قدم یکامران تکان یبا صدا  

. خانوم رفتن یشمس  - 

کار ن یهم یکنم؟! گفتم برا ییرا یخوام از مهمونا پذ   یکه خودم م ی که حرف منو باور نکرد تو  - 

. ی ر یم رتر ی. به خانواده ت اطالع بده که شب دیبمون  

. بزند، به سمتش بازگشت ی رگس حرفاجازه دهد، ن نکه یقبل از ا   

! پاداش توپول! چطوره؟ هیکنم.   یباهات حساب م  - 

کند هیرا ته ماین ییایبتواند با پول آن دوچرخه رو دیطور بد هم نبود؛ شا  ن یخود فکر کرد ا با . 
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. سرش را به نشانه موافقت تکان داددیکش یکه با گرفتن کارنامه اش، انتظارش را م یهمان . 

. برگشت  نهیتوجه به او به طرف آ یکامران ب  

. انیخب فعال برو استراحت کن. فکر نکنم بچه ها زودتر از شش، هفت ب  - 

ض یرا تعو شیبرگشت و لباس ها  نییوقت داشت. پا  یساعت کیبه ساعت انداخت. هنوز  ینگاه  

 کرد. از شدت اضطرابش کاسته شده بود.

آنها یبه هم گره زد و سرش را رو زیم یرا رو شیآشپزخانه نشست و دست ها یصندل یرو  

. کامران به خود آمد یچقدر گذشته بود که با صدا دیگذاشت. نفهم  

بخور نوی... ا ای! ب؟یکن یی رایتا آخر شب از مهمونام پذ ی خوا ی ! چطور میاینظر خسته م به  - 

. سرجاش  ادیحالت م  

. کرد  ینگاهش م یماننرگس بدون حرکت با شک و بدگ  

رفع ی خوام اغفالت کنم. عرق نسترنه؛ برا ی! نترس نم؟یکن ی نگام م ی طور ن ی! چرا اه؟یچ  - 

. ده یبهم م شهیهم ی شمس ،یخستگ  

که پشت آن بود، شک داشت یکامران و فکر و نقشه ا یبه مهربان یرا به خاطر داشت ول نیا ! 

. را باال انداخت  شی شانه ها یتفاوت یکامران با ب  

منم خوابم یحال یقدر ب  نیخورم. تو هم جمع کن برو خونه تون. ا  یاصال بذار خودم م نخور،  - 

! رهیگ یم  

! ... خورمینه... م  - 

زنگ در از آشپزخانه خارج شد. نرگس، آب یمقابل نرگس گذاشت و با صدا ز ی م یرا رو وانیل  

. کرد  کینزد شی را به لب ها  وانی ل دیدهانش را با اضطراب فرو داد و با ترد  
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. کامران مقابل در سالن دیسرک کش  رونیتوانست به کامران اعتماد کند. برخاست و به ب ینم نه  

. نشست  شیکرد و دوباره سر جا یخال نکیرا در س وانیبود. ل  ستادهیمنتظر دوستش ا  

. کن  یی رایاز دوستم پذ اینرگس! ب  - 

و  یچشم و ابرو مشک ی و وارد سالن شد. پسر  ختی ر وانیآماده را درون ل یشد و شربت ها بلند  

کرد و  ی. سالمدیکش ی م گاریمبل لم داده بود و س یرو د،یسف نیو ج  ی رو، با بلوز تنگ مشک سبزه  

. را مقابل او گرفت ینیجلو رفت. خم شد و س  

! هستن؟ ی ک شونیکامران، ا  - 

. چپش انداخت یپا  یراستش را رو ی کامران با غرور پا  

اد؟یم ینگفت ک مانیخدمتکارمون. پ نرگس،  - 

مشکوک   شان، یآمدن صدا نیی با پا یآن دو به طرف آشپزخانه برگشت ول یتوجه به حرف ها بدون  

. کرد  ز یو گوش ت  ستادیپشت ستون ا  

نبود و خودم یعماد. کاش برنامه ا یبرا  فهینرگس خانمتون! ح نی ا  هیگم کامران، عجب داف یم  - 

! ؟ یکارت کرده که طعمه ش کرد ی آوردم. حاال چ یدلشو به دست م  

رفت ش،یبارم چند ماه پ  هیشکارم.   هیقض نیده که! منم از دستش سر هم یپا نم ر؟یام ی گ یم یچ  - 

! بابا کرد  شیمنو پ یو چوغول  

. زد  یقهقهه ا ر یام  

. حال تو رو گرفته یکی ! باالخره یعجب دختر باحال  - 

. شه ی آخر سر، اونه که حالش گرفته م یبخند... ول  - 

. خوره. طرف بچه مثبته یمن که چشمم از برادر عماد آب نم  - 



 

 
 

143 

  
 قربانی  ➢

 مینا سلطانی  ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

! بچه سوسول هیچه برسه به   اد،یهم از پا در م لیکه من آماده کردم، ف  یز یبا چ یآره... ول  - 

خط  هیتنگ و  شیبود، نفس ها دهیکه شن ی یزهای . با چختیدلش پاره شد و هر چه بود، فرو ر بند  

هر چه زودتر  دیداشتند؟ طعمه؟! با یزدند و چه برنامه ا  یحرف م ی ز ی شده بود. از چه چ انیم در  

. ماندن نبود یرفت. آنجا و آن خانه جا  یم  

کرد و  ض یرا تعو شیلباس ها عیصدا وارد اتاق شد. سر  یرا داخل آشپزخانه گذاشت و ب ینیس  

که کامران و  ییرفت. نگاهش به عقب، طرف سالن بود. جا یبه طرف در ورود نیپاورچ  

 دوستش نشسته بودند .

جلو یکه سرش را چرخاند و همزمان قدم نی. همدیکش  نییرا گرفت و پا رهیدستگ یآرام به  

و ناخودآگاه، دستش را ختیفرو ر  نهیمواجه شد. قلبش از ترس در س به یغر  یبا پسر  گذاشت،  

. عقب رفت  ی گذاشت و گام دهانش یرو  

! ؟ی... کجا به سالمتیخوشگل  ی ر یبه به، چه غافلگ  - 

: را بلندتر کرد و رو به سالن داد زد  شیصدا  

! تون در حال فرار از بهشتن! بابا حواس جمع یکامران خان، حور  - 

نداشت و از وار ینرگس که رنگش کم از گچ د  دنیو کامران هر دو به سمت در آمدند. با د ر یام  

. لبالب از اشک بود، داد زد  شیدت ترس، پلک هاش  

! آره؟ ؟یبود  ستادهیحاال! فالگوش ا دیداشت ف یتشر   - 

. تکان داد  ن یهر سه چرخاند؛ سرش را تند چند مرتبه به طرف  انینرگس نگاه ترسانش را م  

. برم دی. باستینه... نه... حال... حال بابام، خوب... ن  - 

. باال انداخت یدستش را به کمر زده بود، سرش را به نشانه نف کی که   ی کامران در همان حال  
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! مادموازل یامشب ژهیشه. شما مهمون و  ینم ر ینخ  - 

: داد و با تک خند گفت هیپشت سرش تک  واری به د نهیدست به س ر یام  

. نیا  ژهی. هر دوتون مهمون ویعمادو جا انداخت  - 

: گفت  ی آرام تر  یو با صدا  

... ایقربان  - 

: . به زحمت لب باز کرد دیچیشد و به دور تنش پ ی چکیترس و اضطراب پ  

... خوام برم  ی... برم... مدیمَ... من با  - 

. د یرا در مشت گرفت و به سمت راه پله ها کش کشیکامران جلو رفت و مچش بار   

 - حرف نباشه!

دهیسنگ سالن کش یرو شیکامران، پاها . با قدرت دیمقاومت کرد و خودش را عقب کش نرگس  

. شد  یم  

... ... آقا کامرانزتی تو رو... خدا. تو رو جون عز  - 

توانست یو هر لحظه ممکن بود از حال برود. چطور م دیکوب یامان م یرا باخته بود. قلبش ب خود  

نشسته بودند، فرار کند  نیتشنه به خونش، در کم یکه چون گرگ ها ی سه پسر  انیم از  

باال رفتن مقاومت کرد یپله ها دست آزادش را به نرده ها گرفت و با تمام وجودش، برا  یجلو . 

. د یحوصله به طرف سالن گردن کش یکامران ب  

. کمک نی ایب ر،ی... اممانیپ  - 

. . سرش را تکان داددندیغلت یم ن ییبه پا شیاز چشم ها   یگر ی پس از د  یکی قطرات اشک   

. ... تو رو خدا بذار برمامی. نه... منه..  - 
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: پوزخند زد  د،یکش یدر همان حال که کامران با قدرت نرگس را از پله ها باال م   

از فردا گه یبنداز به بابا بگم که د  ادمی برو... درضمن  ،یبر  ی آخر شب هر جا خواست کجا؟  - 

! یاینم  

. داد  در اتاق مجاور اتاق خود را باز کرد و نرگس را به داخل هل   

دونم یم ؟یفکر فرار به سرت بزنه. آبروتو که دوست دار ا یو  یبه حالت سرو صدا کن یوا  - 

خونه تون ی کنه رفت یفکر م  یکه شمس  یدون ی. مستیمهم تر از آبروش ن یز ی چ ی هر دختر  یبرا ! 

. شه یبد م یلیاون وقت اگه صداتو بشنوه... نچ نچ! خ  

. اتاق پرتاب کرد  رونیو به ب د یرا از دست نرگس کش ف یک  

. یفعال الزم ندار نمیا  - 

. کف هر دو دستش را مقابل کامران گرفت و ضجه زد   ان،ی نرگسِ لرزان و گر   

 - غلط کردم کامران... تو رو خدا...

... یندار  یراه نجات ا یگوه خور  نیبا ا  یول ی آره غلطو که کرد  - 

رفت و در را بست و پشت سرش قفل کرد. بالفاصله نرگس به سمت پنجره ها رونیاتاق ب از  

. پشت آن، آه از نهادش بلند شد  ینرده ها یادآوری با  یبرگشت ول  

زودتر   ش،یزد، امکان داشت صدا یبود؛ اگر او را صدا م  یاد یز یفاصله    یآنجا تا خانه شمس از  

. ی به گوش کامران و دوستان بدتر از خودش برسد تا شمس  

را  شیجمع کرد؛ دست ها نهیس یرا تو شینشست. پاها نیزم یسُر خورد و رو وار یگوشه د  دیناام  

. گذاشت  شیپا  یدور آنها حلقه کرد و سرش را رو  

د یتپ یباز هم به سراغش آمد. قلبش ته حلقش م یدر انتظارش بود؟ احساس نفس تنگ ی سرنوشت چه  
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بود؛ نگران  شیکردند و او نگران آبرو  یم  سیرا خ شیگونه ها  یگر ی پس از د ی کی  شیاشک ها و  

. و ندا بود مایپدر، ن  

پشتش،  ی  رهیو ت دیلرز یبه شدت م شی توانست تمرکز کند. دست ها  یاضطراب داشت که نم آنقدر  

. از عرق بود. نگاهش را به سقف اتاق دوخت  سیخ  

... یول ستمیبرات ن یدونم بنده خوب  ی... مایخدا  - 

بر لب، وارد  یبا پوزخند ریماند و به آن سمت نگاه کرد. ام مهیباز شدن در جمله اش ن یصدا با  

درون وانیجلو آمد و ل ر ی. امدیپشتش چسب واری شد. بالفاصله نرگس از جا بلند شد و به د اتاق  

 دستش را تکان داد .

برامون خطرناک باشه! ظاهرا دست پخت کامرانو هم تونه یتو م ی اریکنم هوش یفکر م من  - 

. یی که هنوز سرپا  ینخورد  

 نرگس کف دستش را مقابل او گرفت و سرش را به دو طرف تکان داد .

. ایجلو... ن  - 

. باال انداخت یشانه ا ی الیخ یبا ب ر یام  

! البتهنیکتام ؟هیکه چ یدون یبخور. م نو یا  ر ی بگ ایندارم... ب ی... متاسفانه من باهات کارنترس  - 

ه؟ یچ زا یچ  نیا یچه بدون  ، یستین شتر یکلفت ب هیکه   تو  

. به طرف در برداشت یقدم واریبه د دهینرگس همان طور چسب  

. خوام برم  یخورم... م ینه... نم  - 

. زد یشخندین ر یام  

. ستیباال. اون مثل من صبور ن ادیمگه دست توئه؟! نذار کامرانو صدا کنم ب  - 
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. داد از حال برود یبه هق هق افتاده بود و هر لحظه احتمال م گر ید  

... خوام برم... تو رو خدا یم  - 

. را جلو فرستاد  شیلب ها ر یام  

ه یبه خدا ندارم. نگران نباش؛ فقط  یشد، چون من اعتقاد ف ی . حزمیعز  متاسفم  - 

ی هم ادعا داره در مقابل جوجه خوشگل ی لیبچه مثبتو که خ هیواکنش   میخوا   ی. مکهی کوچ  یسرگرم  

! م ینیمثل تو بب  

فاصله   شیلب ها  نیرفت و خود را به او رساند؛ دو طرف صورت نرگس را محکم فشرد تا ب جلو  

برد و در دهان  ک یرا نزد وانیرا گرفته بود، ل ش یتوجه به دستان سرد نرگس که مچ ها ی. بفتدیب  

. حالش را بد کرد و به سرفه افتاد  وانیل اتی محتو ی کرد. مزه  یاو خال  

. انگشت اشاره دست راستش را تکان داد  دیبا تهد ر یام  

! یاریبه نفع خودته که باال ن  - 

ضجه گر یو قفل کرد. نرگس د دی گرد کرد، از اتاق خارج شد و در را محکم بر هم کوب عقب  

فنا   ز ی. همه چدید ینم یراه نجات چیخود ه یبلند. چقدر بدبخت بود و برا یازد، آن هم با صد یم  

 شده بود .

تار شده شی سرپا ماندن، به حال خودش نبود. چشم ها یچقدر گذشت، با تمام تالشش برا دینفهم  

شد یامان قلبش در مغزش اکو م یاز عرق بود و ضربان ب سیرفت. تنش خ یم ج یو سرش گ بود . 

. بود دهیدراز کش نیزم  یحال گوشه اتاق رو یب  

وارد اتاق شدند و او را بلند کردند و با زور به اتاق کامران بردند. به طور  ی چه کسان دیند  

. کرد   یجان به اشباح دورش التماس م مهیهمان طور ن ، یز یغر   
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تخت یو رونداشت. او را به داخل اتاق بردند  یثمر  ، ییرها  یجانش برا یب یها و تقالها التماس  

 کامران هلش دادند و... در پشت سرش قفل شد...

*** 

« . کرد  یطلوع م دیهر روز چون خورش  

. آمدند  یروشنش به رقص در م ی هزاران ستاره درخشان درون چشم ها  

 و

. دوانده بود شه یدر تمام تار و پودش ر ،یشور زندگ  

... ی ول  

ان یشد م ر یاس  

گرگ صفت  یا عده  

از وجودش ی شاخه گل دنییبه بهانه بو  که  

اش را  شهیساقه و ر کندند  

. روز، غروب کرد  انیحال چون پا   

. ها سقوط کردند یک یشهاب سنگ شدند و در تار شیچشم ها یستاره ها  

. شب، چمبره زد ی و مرگ بر سرش چون پرده  دیپر کش یزندگ  

... نبود  یشور گر ید  

 چون

 او مرده بود!

جسمش، بلکه روحش  نه  
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ش یاهایرو  

دگانشیدادند، مقابل د  جان  

 و

 او ...

. دیتنها درد کش  

 درد حقارت...

 درد تهمت ...

... ییآبرو یدرد ب  

نبود گر ید او  !» 

( یسلطان نایم ) 

*** 

ناآشنا بود و به  شیبرا  طی! محیاز هم گشود. عجب کابوس دردناک یرا به سخت نشیسنگ ی ها پلک  

را به خاطر آورد، زیکه نگاهش را در اطراف چرخاند، همه چ نیهم ینداشت کجا بود؛ ول خاطر   

. دیاز بغض لرز  شیو لب ها ختی فرو ر نهیقلبش در س  

به رهیاتاق، نگاهش خ  یها یو روشن کیتار  انیدردناکش را به سمت راست چرخاند و در م سر   

ثابت  د،یکش یتخت به خواب رفته و خرناس م یجوان که بدون لباس رو  یرخِ ناواضح پسر  مین  

 ماند .

گذاشت. هق  یپس در آن گام م ن یکه ز یی ایداشت؛ دن ییا یاو دن یبرا یکلمه بود ول ک ی یچارگیب  

. عق زد  اریاخت یتن برهنه اش، ب دنیشد. با د  ز یخ  میتخت ن یزد و با درد رو  
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بود و پشت هم  دهیداشت. حالت تهوع امانش را بر  ی کرد و احساس خمودگ یوجودش درد م تمام  

. از جا برخاست  یزد. به زحمت و با درد خود را به لبه تخت رساند و به سخت یعق م  

چه  قایکه دق اوردیکرد به خاطر ب یرا بست و سع شیتخت افتاده بودند. پلک ها ن ییپا شیها لباس  

اد یبه  ی ز یچ د،یکش یم غیکه در تنش ت ی جز درد یرا گرفته ول بانشیگر  یخانمان سوز یبال  

. بود که دوره اش کرده بودند ی اهیداشت، اشباح س اد یکه به  یر ی تصاو ن ی. آخر اوردین  

که در  ی توجه به پسر  ی. بزدی بر سرش بر  ی چه خاک  دیدانست با ینم  یکرد، حت یکار نم ذهنش  

یی خراب و دست ها یرا با حال شیلباس ها د،یکش  یخرناس م یکرد و گاه یناله م یگاه  خواب  

. شد، به طرف در رفت  یم دهیکش ن یزم یکه رو  ییو با قدم ها دیلرزان بر تن کش  

دهانش فشرد تا یرا از پشت در برداشت و دستش را رو فشیانتظارش در باز بود. ک برخالف  

. را از حضور او مطلع نکند  ن یر یهق هقش، سا یصدا  

رفت ن ییمطمئن شد، آرام از پله ها پا ی از نبود کس یطرف راهرو را از نظر گذراند و وقت دو . 

. در آنجا نبود  ی کس ی مهمان یو پاش ها  ختیبود و جز ر  یسالن خال  

از شب بود و حاال   یدانست چه وقت یرفت. نم رونیها ب ییایض اهیشوم و س یزار از خانه  ی حال با  

فکر چیه  یشرویرفت؟ سرنوشت نامعلومش، اجازه پ یبه خانه م دیبا کرد؟! چطور  ی چه کار م دیبا  

. داد  یرا به او نم یگر ید  

کرد ینم شی رها ی دم ،یزد. احساس نفس تنگ ی رفت و ضجه م یم شی شب، پ اهیهدف در دل س یب . 

! ؟ ییبا چه رو ی گشت ول ی به خانه برم دیبا  

از  قهیدق  ستیشد. ب رهیو به ساعت آن خ دیکش رونیب فیاش را از ک یلرزان، گوش یی دست ها با  

. بامداد گذشته بود. چند تماس از دست رفته هم از منزل داشت  کی  
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گردد   یبه خانه باز م رتریپدرش گفته بود د  به  

رساند. قبل از ورود، نفس ابانیسر خ یگرفت و خود را به آژانس شبانه روز  واری را به د دستش  

را مرتب کرد. هر چند امکان نداشت  شی لباس ها یو کم . صورتش را از اشک زدوددیکش یقیعم  

. کرد بر خود مسلط باشد یسع یول  

. ... خواستمیم نیماش  ه ی... یس... سالم آقا...   - 

بود، چه رسد به ظاهر آشفته و صورت ز ی شک برانگ ییساعت از شب، حضورش به تنها نیا  

. به سر و وضع آشفته او انداخت  یاش. مرد با تعجب نگاه ه یمتورم از گر   

! کجا؟ یسالم! برا  - 

اشاره  یدرهم رفت و به صندل شیداشت، اخم ها  یادیفاصله ز  نجای که از ا یر یمس دنیبا شن مرد  

 کرد.

. ادیم ن یاالن ماش ن،ینیبش دییبفرما  - 

نشست و در خودش جمع شد. حالش را  یصندل ی هدف تکان داد و با درد رو یرا ب سرش  

مبهم و ترس از ی ندهیبه سرش آمده. دلشوره از آ  ییچه بال قایدانست دق یو نم د،یفهم ینم  

. د یگز  یو لبش را م چاندیپ یرا در هم م ش یکرد. مرتب دست ها ینم ش یرها یلحظه ا ،ییآبرو یب  

او شده بود، ی  رهیکه خ ز،یبه مرد پشت م ینگاه یچشم  ر یهمراه اش زنگ خورد. ز یگوش  

 انداخت و تماس را وصل کرد. از منزل بود .

... بله؟ب  - 

دونستم ی ساعت؛ اگه م نینه تا ا  یول یایم رید  یتو باباجان. دلم هزار جا رفت! گفت ییکجا پس  - 

. دادم. چند دفعه هم زنگ زدم. نصف عمر شدم که یاجازه نم  
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. گرا... ن نباشبابا... ن امی ... یدارم م  - 

فشیرا قطع کرد و به ک  یگذشته بود. گوش ی . کار از نگراندیلرز شیتلفظ نگران، صدا هنگام  

در هم به نرگس اشاره  یبا اخم ها ز یوارد آژانس شد. مرد پشت م ی. همان موقع مردبازگرداند  

 کرد.

. آدرس نی . خانوم مسافرن. ببر به انینش دیآقا سع  - 

. گرفت  دی بود را به طرف سع ه یو مبلغ کرا که شامل آدرس یو کاغذ  

. ببرما سیسرو ستینوبت من ن  - 

! وقته ر ی هنوز. پاشو که د ومدهیاحمد ن یدونم ول یم  - 

را  ر یرفتند. راننده دزدگ یرنگ دیو شش سف ست یراننده از آژانس خارج شد و به طرف دو همراه  

. سوار شد نهیلرزان در را باز کرد و با طمان ی زد و پشت فرمان نشست. نرگس هم با دست ها  

. هنوز همزدیاشک بر  دش،یجد یبدبخت ی استفاده کند و برا نیماش یکی توانست از تار ی م حاال  

. زد  یبه قلبش چنگ م شتر یب نینداشت و ا ادی به  ی ز یچ یچه به روزش آمده؛ حت قایدانست دق ینم  

نش، یف نی ف یرا بست. با بلند شدن صدا شیداد و چشم ها  هیتک یصندل ی ل سرش را به پشتحا یب  

. به عقب انداخت ینگاه نهیراننده از آ  

! ؟یشده آبج یز یچ  - 

: تنها گفت یگرفته ا یمتورمش را باز کرد و با صدا یپلک ها   

 - نه.

. چ یه گر یو د  

ی بهانه ا ی در خاطر مشوشش نمانده بود. حت یادی ز زیبه خانه، چ دنشیرس ی آن شب و چگونگ از  
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. پدرش آورد  یکه برا  

از تیمعصوم یبه چهره معصوم ندا در خواب، برا رهی صبح در رختخوابش نشسته بود و خ تا  

. و در دل ضجه زده بود   خته یدست رفته اش اشک ر  

. پدر به خودش آمد یساعت هشت، با صدا  

؟یکه هشته. خواب موندسرکار؟ ساعت  یبر یخواست یجان مگه نم بابا  - 

: و خسته اش را به پدر دوخت و تنها لب زد ی ا شهینرگس نگاه ش  

. رم یخسته م... بهشون گفتم امروز نم  - 

. متورم و سرخ او را با دقت از نظر گذراند یپدر چشم ها  

. رم بخوابم ی شدم. بخورم م داریراحت بخواب. منم وقت کپسوالم بود که ب ر یخب پس بگ  - 

ی گر یمعضل د دش،یجد یو روح یجسم تی. حاال عالوه بر وضعدی دراز کش شیحرف سر جا یب  

بعد چه به پدرش یدانست از روزها یشد. نم ینرفتن به آنجا هم مطرح م لیو دل ی کارینام ب به  

کردند؟  یرفت از کجا خرج م یاگر نم  یاز طرف د؟یبگو  

روز را به خودش استراحت دهد کیتوانست  ینم ی حتو نگاهش را به سقف دوخت.  دیکش  یپوف  

به خودش  عیسر  دیکم رنگ شود. با شی فاجعه برا ن یعمق ا یکند و کم ی خودش عزادار  یبرا تا  

. بود. او تنها به خودش تعلق نداشت یم یگریآمد و به دنبال کار د  یم  

رفت رونیو بدون سر و صدا از خانه ب دیرا پوش شیبرد، برخاست و لباس ها یکه نم خوابش . 

مطلع ز یکرد تا از همه چ یفرصت به دکتر مراجعه م نیدر اول  دیقدم زد و فکر کرد. با یکم  

. بود ستادهیا  یشد. به خود که آمد، مقابل دکه روزنامه فروش یم  

ت. امروزنکرد. دست از پا درازتر به خانه بازگش دایپ ی ها، کار مناسب یازمندین ی ها یآگه انیم  
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کرد؟  یم دی کرد، فردا و فرداها چه با هینرفتنش را توج ،یاسم خستگ به  

*** 

شناخت، به یاو را نم یکه کس  ییروز بعد، از خانه خارج شد و چند محله آن طرف تر، جا صبح  

سالن کوچک انتظار نشسته بودند و یها یصندل یدکتر زنان مراجعه کرد. دو زن رو مطب  

. کرد یپرونده ها را مرتب م ،یمنش  ز یجوان، پشت م یدختر   

. رفت  یمنش ز یشد، به طرف م یم دهیکش نیزم یکه رو یی آب دهانش را فرو داد و با گام ها  

 - سالم.

را شی شد. نرگس مردد چشم ها رهیسرش را باال گرفت و جوابش را داد و منتظر به او خ  یمنش  

 در اطراف چرخاند.

. خوام ینوبت م ه ی... هی  - 

. اشاره کرد  ی خال یسرش را تکان داد و با دست به تنها صندل یمنش  

فرستمتون داخل. خانوم؟ یخانوما م ن یبعد از ا نیباش منتظر   - 

شست و  یدست از او نم ینشست. اضطراب لحظه ا یصندل یرو ت، یز ی از پرداخت و بعد  

. بست  یرا م شیرحمش، راه گلو یب یپنجه ها  

شد. آنقدر در افکارش غرق شده بود که گذر زمان را  یم نییدر سرش چه کنم ها باال و پا  مرتب  

. به خود آمد یمنش یکرد. با صدا یاحساس نم  

. نوبت شماست دیی! بفرمایخانوم فروغ  - 

یمنش  یدر چشم ها  ی لحظه ا یجا برخاست و با تعلل به طرف در قدم برداشت. پشت در برا از  

دهیکش نیزم  یکه رو  ییکه آمده بود، بازگردد. با گام ها  یراه نیخواست از هم یشد. دلش م رهیخ  
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. شد، وارد اتاق دکتر شد  یم  

*** 

پارک ی شناخت، راه یهمان روز به اصرار ندا که از ماندن نرگس در خانه سر از پا نم عصر   

. بود اهشی به بچه ها، در فکر سرنوشت س رهیکردند و او، خ یم یباز مایمحله شدند. ندا و ن  

داد رونیپارک گذاشت و نفسش را با آه ب مکتیگاه ن  هیلبه تک یرا از دو طرف رو  شیها دست . 

ی گشت. حت یو افسوس، به عقب باز نم هیداشت و با گر شیدر پ  یبود؛ راه طوالن یم ی قو دیبا  

را انتخاب کرده  یشومش، خوب کس  یبرنامه ها یکند. کامران برا  ه یرا نداشت تا به او تک یکس  

! پناه ی ب یبود. دختر   

با دیمتوجه مشکلش شود. با یداد کس یاجازه م دی. هر طور که بود نبا دیجنگ یم رشیبا تقد دیبا  

شدند که او یشد. چطور متوجه م یخواست، م یکرد. اگر م یحفاظت م شیو دندان از آبرو چنگ   

ست؟ین روزی د آدم  

را صدا زد و به طرف تا غروب نمانده و وقت رفتن بود. بچه ها  یزیبه ساعت انداخت. چ ینگاه  

. توجه اش را جلب کرد یمغازه ا نیتریپشت و یبرگشت، آگه  ر ی خانه، به راه افتادند. در مس  

. میازمند یفروشنده خانم ن کیبه   - 

: گفت  مایبود. رو به ن یبه مغازه انداخت؛ مانتوفروش ینگاه  

. ابونی ره تو خ. خب؟ حواست به ندا باشه که نامیتا ب دیسی جا با ندا وا نیجان، هم ماین  - 

. با غرور، دست ندا را محکم گرفت  ماین  

. راحت باشه؛ حواسم هست التیخ ،یبرو آبج  - 

رگال پر شده  ف ی رد ن یداشت و با چند یرا باز کرد و وارد فروشگاه شد. مغازه، سالن بزرگ در  
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. جلو آمد دنشیبا د  یبود. مرد جوان  

. در خدمتتونم دییبفرما  - 

. پشت سرش اشاره کرد  شهیبا دست به ش  

. دمیخدمتتون رس د،یزده بود  شهیکه پشت ش  یآگه یبرا  - 

 - آ... بله...

ی آقا ی ارائه داد. حقوقش کمتر از پرداخت یحقوق و ساعت کار  ف،ی از وظا  ی شرح کامل فروشنده  

رفت و برگشت نداشت و نهیبه خانه خودشان هز  یک یدر عوض، به خاطر نزد یبود ول ییایض  

. تا چهار بعدازظهر هم ساعت استراحتش بود  میون کیبرود. از ساعت  ادهیتوانست پ یم  

رفت و دست ندا را  رونیبود، از مغازه ب بیخودش هم عج یبرا  طیکه در آن شرا  یخوشحال با  

. نبرده بود  ادی گرفت. دلش روشن شده که خدا هنوز او را از   

. مایبچه ها؛ ممنونم ازت ن میبر   - 

. دیندا دستش را به عقب کش  

! ؟یبخر یشه برام بستن یم یآج  - 

: کنار گوشش آهسته پچ زد ماین  

! یخورد شیهفته پ  - 

. هوا تکان داد  ی را در هم جمع کرد و دستش را رو شیندا اخم ها  

. خوام یاوه، اون همه دور بود. من االن م  - 

را محکم به  شیدرهم، پا  یم هابرنداشت و با اخ یاو گام یول دیحواس دست ندا را کش یب نرگس  

. کوفت  نیزم  
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. خوام یم ی. بستنامیمن نم  - 

: آمد، جواب داد  یاش نم دهیو رنگ پر  نی که به چهره غمگ یبا لبخند  

. لباسات یرو یز ی ر یم یبخور  ابونی. تو خرمیگ یخونه، برات م کینزد میبذار برس  - 

کرد فراموش کند که آدم دو روز قبل نبود و حاال فرسخ ها از خودش فاصله گرفته بود. خم  یسع و  

. او را از هم باز کرد   یبه گونه ندا زد و با انگشت اخم ها یشد و بوسه ا  

... بود  یگر یفردا روز د  

*** 

پانزدهم  فصل  

تخت نشسته و یخارج نشده بود. رو  یشد که از اتاقش، به جز موارد ضرور یم ی هفته ا کی  

. حرکت و صامت  یرفت؛ ب یم یی خورد و نه جا  یم یز ی را در آغوش گرفته بود. نه چ شیزانوها  

ی لکه خون، برا ریپلک بزند. تصو  یحت  نکه یشد، بدون ا یم رهیخ  یساعت ها به نقطه ا یگاه  

را شی فشرد، موها   یهم م یرا به رو شیرفت؛ پلک ها  یر نمکنا  دگانشیاز مقابل د  ی ا لحظه  

. حک شده بود شیلکه خون، پشت پلک ها  یول دیکش یم  

کردند و یغوغا م شیدر چشم ها  ی بود که گاه شیداد، اشک ها  یکه به اطراف نشان م یواکنش تنها  

. دند یدرخش یم شیآرام و سوسوکنان، در کنج چشم ها ریکو یشب ها یهمچون ستاره ها  یگاه  

وزنش محسوس بود ر یینگفته و لب به غذا نزده بود. آنقدر که تغ یسخن  ی چند روز با کس ن یا در . 

داد اتاق  ی م حیترج ط،ی شرا نیهم نگران او و اوضاعش بود و در ا  طانیو ش الیخ  یعرفان ب یحت  

 را ترک کند تا آرامش عماد را بر هم نزد .

 مسعود رو به اعظم گفت:
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! دفعه؟! مگه امروز امتحان نداشت؟ هی شده  یآخه چ  - 

. دی اعظم با تاسف کف دست راستش را پشت دست چپش کوب  

جوشه یو سرکه م  ریگرده به اون شب. دلم داره مثل س یکه هست برم ی دونم مسعود؛ هر چ ینم . - 

. به سر بچه م اومده  ییدونم چه بال ینم  

به ی شد. مسعود با تفکر دست ری مثل چند روز گذشته، در غم فرزندش سراز شیاشک ها و  

. د یکش شیها شیر  

گفت؟  یم یچ لیسه  - 

. را با کف دست زدود شیاعظم اشک ها   

زنه. چند دفعه یبچه چش شده؟ از اون روز تا حاال هر روز زنگ م نی دونه ا یهم نم یطفل اون  - 

اصال نگاشم یزم اومده بود ببردش سر جلسه، ولدر، عماد راش نداده. امرو یاومده جلو هم  

 نکرد. چه برسه که بخواد بره...

: دی کالم مادرش دو انیزده از جا برخاست و م جانیعرفان ه  

! شده؟ ینکنه جن  - 

حرف را زده بود، کردند. عرفان با ن یبه عرفان که ا یو اعظم هر دو با غضب نگاه مسعود  

. شانه اش را باال انداخت یتفاوت یب  

 - خب، من فقط احتمال دادم.

. انداخت  ریو سرش را به ز دی لبش را گز  د،یپدر و مادرش را د رهیهمچنان نگاه خ یوقت  

. تونه باشه ینم ن ینه نه. قطعا ا  - 

. او سرش را به سمت همسرش بازگرداند یمسعود بدون توجه به حرف ها  
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کرد،  یهمه براش مهم بود و تالش م  ن یدرسش که ا میشه. حاال بگ یکه نم  یطور ن یا  باالخره - 

! نه؟ ای غذا بخوره  دی... بایچیه  

. حرف مسعود، اعظم خود را ننووار به دو طرف تکان داد  نیبا ا  

! بود که به سرمون اومد؟  ییچه بال ن یخدا، ا ی پوست و استخون. وا که یت هیبچه م شده   - 

ت به آنها همچنان نشسته بود تفاو  یب یول د،یشن یتمام مکالمات مادر و پدرش را م عماد . 

خته یاش ر یشانیپ یآشفته رو شیبر صورتش نشسته بودند و موها شهیبلندتر از هم شیها شیر  

 بود.

هر بار یچند مرتبه دوش گرفته و غسل کرده بود ول یروز یهفته، هر روز، حت  ک ی ن یا در  

شد. شب ها تا صبح در خلوت دلش،  ینم ز یشده و تم نی و گناه با او عج یدیکرد که پل ی م احساس  

 ضجه زده و ناله کرده بود و از درگاه خداوند طلب عفو و بخشش داشت.

قدم برداشت  شیاز جا برخاست و به سمت کمد لباس ها  یبدون معطل د،یکه به ذهنش رس یفکر  با  

. و دلش را داشت نی د ی عزادار بود؛ عزا د؛یپوش اهیدست س کیو   

یآن چشم ها  ی ادآورینداشت، اما هر بار با  اد یدخترک در   یو صداجز نگاه  یز ی چ نکهیا با  

که او را به آنجا  ییکرد پا   یکرد. لعنت م  یکوفت و لعنت م یملتمس، بر سر خود م یو صدا انی گر   

. اتفاق شده بودند  نی که سبب ا یاو قد علم کرده و عوامل یموقع و در ناآگاه یکه ب یکشانده، نَفس  

دیاز جا برخاست و به سمتش دو دنشی. اعظم با د دیج شد و به سمت در دوسرعت از اتاق خار با  

. را در دست گرفت شیو بازو  

! فدات شم؟ ی ر ی! کجا م؟یر یجونم، کجا م یدردت بخوره تو  - 

بند زد. گناه او چه بود؟! او که  سشیسرخ و خ دگانیسمت مادر برگشت و نگاهش را به د  به  
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. نداشت اهیشوم و س یباز  نیدر ا  ی نقش نیکوچکتر  

ک یزد. بعد از  یکرد و آرام بر پشت آن بوسه ا   کینزد  شیرا در دست گرفت و به لب ها دستش  

: بود  نی خش دار به زبان آورد، ا یکه با صدا ی جمله ا نیهفته اول  

 «. برام دعا کن » -

قبل از رفتنِ  دیامن خدا. با  یخانه خارج شد. مقصدش مسجد بود. خانه و به سرعت از  دیچرخ  

. نبود، به طرف مسجد رفت دنیکه به شباهت به دو یبلند ی. با گام هادید ی او را م شنمازیپ  

رها کرد و به ی آورد و نامرتب، گوشه ا رونیرا از پا ب شیدقت کفش ها یسرعت وارد شد و ب به  

: برسد، گفت  یکه به گوش و ییدر حال بلند شدن بود. از همان جا با صدا شنماز ی. پدیداخل دو  

. لحظه حاج آقا هی  - 

شد. تا به آن روز او را رهی و نامرتب عماد خ دیآقا به عقب برگشت و با تعجب به چهره جد حاج  

: شد و نفس نفس زنان گفت کیبود. عماد به او نزد  دهی ند شانیگونه آشفته و پر  ن یا  

. ج آقاسالم... حا  - 

. عماد گذاشت و سالمش را پاسخ داد  ی زانو یآرامش او، رو یحاج آقا دستش را برا  

! ؟یشده آقا عماد؟ آشفته ا یسالم... چ  - 

از فکرش هم شرم  یگفت؛ حت یم ش یشد. حاال چگونه از خطا  ر یعماد سراز  یاز چشم ها اشک  

را طلب زیچ ک یهم فقط . زبانش قاصر بود و عقل و دلش همگام با انشیچه رسد به ب داشت،  

تکان  یاز شدت بغض فرو خفته اش، به آرام  شیانداخت؛ شانه ها  نییکردند. سرش را پا  یم  

! شده بود ر یخوردند. خوابش تعب یم  

. شانه عماد گذاشت و فشرد  یدستش را رو یحاج  
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! فوت کرده؟  یافتاده؟ زبونم الل کس یاتفاق  ی کس یخدا بد نده؛ برا  - 

. دیاش کوب نهیس یسرش را با تاسف به دو طرف تکان داد و با کف دست بر رو  

 - بله حاج آقا... من... من مردم. خودم با دستام خودمو کشتم.

. دیاش را در هم کش یپهن و مشک  ی حاج آقا ابروها  

؟یزن یحرف م یشده؟! از چ  یچ نمیواضح بگو بب ه؟یحرفا چ  نی... ا استغفراهلل  - 

یاز مهمان دهیباالخره با خجالت زبان گشود و مقطع و بر  یاه، خودش گناه بود ولکردن گن برمال  

. کرد و در انتها هر چه در خاطرش بود به زبان آورد  ف ی نبود تعر  شیب یکه دام یدوستانه ا  

استغفار رلبی ز ی داد و گاه یگوش م شیافتاده به حرف ها  ن ییپا ی تمام مدت، حاج آقا با سر  در  

. کرد  یم  

عماد باال  ی دهیدزد ی او، حاج آقا سرش را بلند کرد و نگاهش را تا چشم ها یم حرف هااتما با  

. دیکش  

 - استغفراهلل...

. او گذاشت  یزانو  یدستش را جلو برد و رو  

یباشه، گناه هر چقدرم بزرگ باشه، باز به جهت عظمت خدا و رحمت و بخششِ اله  ادتی  اما  - 

بوده و قصد انجام دوباره اونو مونیقلب پش میباشه و از صم یشه. البته اگر توبه واقع یم دهیبخش  

عمل زشت مبتال  نیبه ا  بیمثل تو به سبب فر ای به غفلت  ی کس نکهیبه خصوص ا ،یباش نداشته  

کنه  یو سع فتهیکار ن بیدام فر  ینشه و تو فتهیکنه که فر   یسع دیباشه. در هر حال انسان با شده  

نیصورت اون به اندازه هم نی ا ر یگناه بشه. در غ نی قرار نده که موجب ا ی طیشرا  ی تو خودشو  

در  یچ  یدونست یکه نم  یرفت یم ییاصال به جا   دیتو نبا یمقصره... قصد شماتت ندارم ول غفلت  
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م، یقرآن کر   یتو از رحمت خدا بشه. تو یدیو نا ام أسیموجب  دی کدوم نبا چیه نا ی. اما ا انتظارته  

بخشنده(  اریآمرزنده( و پنج بار به عنوان غفار )بس ار یبار به عنوان غفور )بس هینود و   پروردگار   

اومده  ونیتوبه، سخن به م یخدا و قبول  یاز هشتاد بار از توبه و بازگشت به سو شیشده... ب ادی . 

ی توبه  یو قبول یرحمت و مغفرت حق تعال یگسترده  ی از دامنه  تی گم، همه حکا  یکه م یینایا  

ن یفرما  ینساء م یداره. خداوند در سوره   نیبه خود ستم روا « : تواب ایانجام داده   یکار بد ی کس هر   

افتی از لطف ...» داشته اگر از خداوند طلب آمرزش کنه، خدا را آمرزنده و مهربان خواهد   چرا  

فرمود  امبر یسخن خداست که به پ ن یعماد جان؟! ا یشد دینا ام یکرانِ حق تعال  ی« : و رحمت ب از  

ن، یها و گناهان بر خود ستم روا داشت یکه با بد یکسان ی بندگان من! ا ی من به مردم بگو، ا قول  

گناهان را  یکه در صورت توبه کردن خدا همه  نیو بدان ن ینشو دیرحمت خداوند ناام از  

آمرزنده و مهربان است ار یاو بس نکهیآمرزد، چه ا  یو .» م یبا توبه، خدا از انسان راض نیبنابرا  

. شه  یو محبوب م ز ی اون عز   شگاهیفرد در پ  

. فشرد  یگرفت و با مهربان شیست ها دست عماد را د  

یو بهتره که دعاها  یکفاره بد دیبخشتت. با یخداوند متعال م ،ی از ته قلبت توبه کن اگه  - 

و مهم تر از  یمناجات خمس عشرو بخون ای  ه، یسجاد فهیتوبه از ائمه اطهار، مثل صح مخصوص  

 همه...

: و ادامه داد دیکش یقینفس عم  

ی ر ی بگ تیدنبال او دختر... هر طور شده ازش رضا یبگرد دی ... مهمتر از همه، بااستغفراهلل . - 

کار   نیبه بعد اون دختر، به سبب ا نیکه از ا   ی. هر گناهیوقفش کن  تو یاگه شده خودتو زندگ یحت  

شه. استغفراهلل... اگه که مجرد بود،  یتو نوشته م ی به پا ،یانجام بده، چون تو مسبب اون هست تو  
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تموم لحظات، فراموش نکن خدا بزرگه و  ی تو ی. ولیو باهاش ازدواج کن یکن شیکه راض رهبهت  

. بخشه  ی توبه گناهکارارو م  

د،یو نگاهش را به آسمان دوخت. در اثر تابش نور خورش دیکش یقیخروجش از مسجد نفس عم  با  

. را جمع کرد شیپلک ها  یکم  

. رمی گ یم تیکنم و ازش حالل  یم اشدیکنم. هر جا که باشه، پ داشیکمکم کن پ  ا،یخدا  - 

ی کیکه در نزد  ی آرام به سمت پارک خلوت یی از دست دادن نداشت. با گام ها ی برا یزیچ گرید  

همراه اش  ینگاهش نشست. گوش ررسیدر ت یخال یصندل نیاول ی قرار داشت، رفت. رو مسجد  

گم شده بود یهمانیکه شب م یهمراه ی را گرفت. گوش لیآورد و با پوزخند شماره سه رونیب را  

. کرده بود  دایپ نی زم یرو شیشوم، کنار لباس ها  یو روز بعد از آن حادثه   

گفت تا از او کمک  یم یبه کس دی آمد. با رونیاز فکر آن شب و روز ب ل،یسه یصدا دنیشن با  

اش؟ یمیبهتر از دوست صم ی و چه کس ردیبگ  

گذاشت. به صبح روز بعد که انی در م ل یآن شب را از بدو ورود به منزل با سه انات یجر تمام  

او  امدنیو هق زد. در آخر هم علت ن خت یهمراه هر کلمه و احساسش در آن روز، اشک ر د،یرس  

. شد  ای را جو  

. بود  نیهم نش یبا بهت و ناباور لیسه یصدا  

. آدرسرمیم که باهات تماس بگازم زدن. منم شمارتو حفظ نبود   مویگوش ،یروز مهمون صبح  - 

ماجرا  یتونستم. بد ینم امم، یخواستم ب یاگه م  جهیاس ام اس هام بود، در نت ی کامران هم تو خونه  

. نکرده بودم  ادداشتیجا   چیتو و نه آدرس کامرانو ه یبود که نه شماره  نجایا  

 عماد مشتش را محکم فشرد .
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با مانیو پ  ر یشده. دست ام نییتع شی از پ ِفی کث نقشه ه ینقشه بوده...  هی زدم؛ همه ش  یم حدس  - 

خوام ی. فقط آدرس اون دخترو مستیبرام مهم ن تشونیکاسه س... اصال قصد و ن ه ی ی تو کامران . 

ن یاز همچ ؛یانی. فقط تو در جرر یرم سراغ ام یگم! من االن دارم م یم  یچ  نیبب ل،یکن سه گوش  

. ست ین دیبع یچیه ،ییآدما  

. بهتره ی! تنها نر ام؟یمنم همرات ب یخوا یم  - 

 عماد سرش را باال انداخت .

. . نگران نباشفتهینم یاتفاق چیه  - 

: من و من کرد  یکم لیسه  

! ؟یکارو کرد  نیواقعا ا  ی عنیکه...  یگم... عماد تو مطمئن یم  - 

. و نگاهش را در پارک خلوت چرخاند دیکش ش یموها انیم یچنگ  

. به خوردم داده بودن یدونم چه کوفت ی دونم چرا و چطور؟. اصال نم  ی... داغون. نملیداغونم سه  - 

شد،   م ی. اگه خبر یکن  یو هر جور که شده جبران م یکن یم شی دایعذاب نده، باالخره پ خودتو - 

. کنم ینم قهی مضا اد یاز دستم بر ب ی . منتظرتم. هر کارر یباهام تماس بگ  

. داد  رونیعماد نفسش را ب  

 - باشه. فعال خداحافظ.

نیاول ی رفت. برا ابانیمصمم بود؛ از جا برخاست و به سمت خ مشیرا قطع کرد. در تصم یگوش  

. دست تکان داد و آدرسش را گفت  یتاکس  

آپارتمان  کیشد. منزلشان در   ادهیپ نی از ماش یانی ساعت بعد، مقابل در منزل خانواده ک مین حدود  

. نشود دهیکه د  ستادی ا یطور ،ی ر یتصو  فونیده طبقه قرار داشت. جلو رفت و کنار آ   
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کدام طبقه اوردیبه ذهنش فشار آورد تا به خاطر ب یآمده بود. کم ر یبار به منزل ام کی  شیسال پ دو  

. نه را فشرد  یبودند و بعد زنگ شماره   

! د؟ییبفرما  - 

. مشخص نشود  رشی حواسش بود که تصو  یدهانش را جلو برد ول  

. از دوستاشم  یکیدر. من   یجلو ادیب قهیچند دق د،یبگ ریشه به ام ی. مر یسالم خانوم. روزتون بخ  - 

. ن ییپا ادیگم ب یباشه. بهش م  - 

د. باآم رونیب ریشد که در باز شد و ام ی م دیمنتظر شد؛ کم کم داشت از آمدنش ناام ی ا قهیدق چند  

. شد رهی. با تعجب و ترس به صورتش خستادی خورد و در جا ا یا  کهی عماد،  دنید  

 - ع... عماد؟!

. به طرفش جلو رفت یو گام دیرا در هم کش  شیعماد ابروها  

! نه؟ ینداشت دنموی! توقع د ؟ی! تعجب کرده؟یچ  - 

او را از در فاصله داد  یرا در مشت گرفت و کم ریام راهنیپ قهیبه جلو برداشت و  یهم قدم باز  

. کنار در کوباند واریو محکم به د  

! داره؟ یتاوان  هی  یهر کار یفکر نکرد  - 

. بزند رونیکم مانده بود از حدقه ب ر یام  یچشم ها  

! بود! باور کن  یشوخ  هیمَ... من... عماد فقط    - 

. ه لرزه درآمدند اش ب  یصوت یکه تارها یبه طور دیکش اد یبلند فر  یبا صدا  

یا ینابود کرد! چه شوخ مویتو، کل زندگ یمسخره  یشنوم؟! شوخ  یم ی من، چ ی! خدا؟یشوخ  - 

. باشه شیدوم ن یشده بوده که ا  ی ز یاز قبل برنامه ر   
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اش را رها کرد. انگشت اشاره اش را مقابل او گرفت و با تکان  قهیو با شتاب،  دیکش یقیعم نفس  

: د یغر  ی مختصر   

ومدمیکار ن نیا  ی امروز برا ی عنی. ارمیکارتو سرت در ب یکه تالف  نجایا  ومدمین ر،یام نیبب . - 

رمیخوام جواب بگ یسوال بپرسم و م هیکنم. االن اومدم ازت   تی قصد دارم ازتون شکا وگرنه . 

نه؟ ا یگفتم   یچ یدیفهم  

را به  شی حرف عماد، چند مرتبه تند و پشت سر هم تکان داد. عماد پلک ها دییسرش را در تا  ر یام  

. شد رهیخ  ر یام ی در چشم ها یکرد و با موشکاف  کیهم نزد  

! بود؟! اسم و آدرس یخوبه، حاال بگو اون دختر ک   - 

. کف هر دو دستش را مقابل عماد گرفت  ر یام  

ش با هی. بقمی ختیفقط نقشه شو ر  مانیبود عماد؛ باور کن. من و پ یدونم ک یدونم... نم ین... نم من  - 

... بودمش دهیشناخت. من اصال قبل از اون شب ند یکامران بود. اون... اون دخترو... اون م  

. تکان داد   ی سرش را چند مرتبه به نرم  

مشت ه یاجرا کردن! همه تون  یسر  ه یو  ختن ینقشه ر یسر  هی. دیهمدست بود همه تون پس  - 

. نیپست فطرت وونیح  

به عقب برگشت و انگشت اشاره اش را به نشانه یبه عقب برداشت و چند قدم دور شد، ول یقدم  

. تکان داد دیتهد  

... به حالت ینکنم. وا داشیبه حالت اگه پ یوا  - 

یرفت تا سوار تاکس   ابانیخ گریبه سمت د  عیمرتبه انگشتش را تکان داد؛ برگشت و سر  چند  

. سوار شد ش، یمقابل پا ی تاکس ن یاول ستادنی شود. با ا  
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 - آقا در بست برو...

نشان دهد. نا خودآگاه مشتش را گره کرده بود و  یکامران چه واکنش دنیبود که با د  ن یفکر ا  در  

و کامران  ر یخانه ام ن یب یادی مسافت ز  یها خلوت. از طرف ابانید و خفشرد. سر ظهر بو یم محکم  

. دیربع بعد به آدرس مورد نظرش رس کی  جه،ینبود؛ در نت  

مشت دشمنِ  کی  رنگ ین ی که طعمه  یدختر  افتنی  یبود. برا یبه هدفش محکم م دنیرس یبرا دیبا  

 پنهان پشت نقابِ دوست شده بود.

. و زنگ را فشرد  ستادیدر ا یجلو  

د؟ییبفرما  - 

در منتظرشونم؟ یکه جلو  دیبگ شونی شه به ا یآقا کامران هستم. م یاز دوستا یک یخانوم.  سالم  - 

! رونیشما رفتن ب ی پا شیآقا کامران، پ  - 

. عماد باال رفت  یابروها  

! ره؟ ینگفت کجا م  - 

. عجله داشت ی لینگفت. فقط خ یز ی نه... به من که چ  - 

. هم فشرد  یرا رو شیپک ها  

 - ممنونم خانوم.

از آمدن او، ری. حتما امدیدر فاصله گرفت و مشت دست راستش را کف دست چپش کوب از  

. آمد  یم گر یروز د  کی  دیزودتر به کامران اطالع داده بود. با  

جا پا   ن یرا به ا  یبار هزارم لعنت کرد قدم ینگاه کرد. برا  طانیش  یو با نفرت به خانه  برگشت  

 گذاشته بود.



 

 
 

168 

  
 قربانی  ➢

 مینا سلطانی  ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

*** 

به پدر انداخت ی را باز کرد و وارد شد. بالفاصله اعظم و عرفان به سمتش هجوم بردند. نگاه در  

. دیرس یناآرام به نظر م یکرد ول ینگاهش م رهیمبل نشسته بود و از همان جا خ یکه رو  

 اعظم دستش را در دست گرفت.

در  ایتماس گرفتم   ی ره؟! هر چ یدلمون هزار راه م یعماد؟! نگفت ی... کجا رفته بودیوا  - 

. ی داد یجواب نم ا ی یدسترس نبود  

. نشست نیزم یشد و با عجز رو ر ی سراز شیاشک ها  

انداختن. نه غذا یبه چه روز نیبه سرت آوردن مامان جان؟! پسر دسته گلمو بب ییچه بال آخه  - 

. یزن  ینه حرف م یخور یم  

به چهره ی نشست. نگاه نیزم یتارش، خم شد و کنار مادر رواز رف مانیمتاسف و پش عماد  

حلقه  یدستش را جلو برد و دور بدن و دیانداخت. با ترد ینیزم یو غرق در اشک فرشته  نگران  

. سر اعظم گذاشت ی سرش را رو د؛ یکرد و وجود پاکش را به آغوش غرق در گناهش کش  

. ششم. نگران نبا ی... خوب میعنیمن... خوبم مامان؛    - 

. عماد را در مشتش فشرد  ی عزا  راهن یاعظم هق زد و پ  

. یتا از دلم بدون یستیچطور نگران نباشم؟ تو که مادر ن  - 

ن یا دنیکرد، با شن ینشسته بود و متاثر نگاهشان م نیزم یکه تا آن موقع کنار مادر رو  عرفان  

: گفت دهیبر  دهیبر شیخنده ها انی سر داد و م ی حرف، قهقهه ا  

! شه یوقتم نم چی... هستی... عماد مادر نایزد  ی مامان... عجب حرف یوا  - 

و به طرف دیکش رونی. مادر بالفاصله خود را از آغوش عماد بدی بلند شد و به سمت اتاق دو و  
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. برداشت  ز ی عرفان خ  

؟یندازیبچه! منو دست م نمیکن بب صبر   - 

نگاهش کنار رفتند. برخاست و ررسیتکه از  یشده بود تا زمان رهی لبخند به مادر و برادرش خ با  

. عماد گذاشت یپا  یانداخت. پدر دستش را رو نیی جلو رفت؛ کنار مسعود نشست و سرش را پا  

! مردونه؟  ی . حرفامیکم با هم حرف بزن  هیخواد   یبابا؟ دلت م یخوب  - 

شد از ممنوعه ها با پدرش صحبت کند. شرم داشت از آنچه که  ینم شی تر رفت. رو ن ییعماد پا سر   

 مرتکب شده بود .

. بد ی لیکردم... خ ری گ یکه بدجور دیقدر بدون نیهم یتونم بگم بابا. ول ینم  - 

. مسعود نشست یلب ها  یکمرنگ رو یلبخند  

! ؟یعاشق شد  - 

او از چشم راستشاذن   یاشک ب یدوخت. قطره ا  واریزد و نگاهش را به کنج د  یپوزخند عماد  

. شد ریسراز  

. گناه شدم هی کاش عاشق شده بودم بابا... ناخواسته مرتکب   - 

. مهربان پدر گره زد  یول قیغرق در اشکش را به نگاه دق یبرگشت و چشم ها  

کارم  ن یبا ا یهمه وقت ادعا داشتم که مومن و معتقدم ول نی ... نگرانم خدا منو نبخشه. انگرانم ... - 

پا  ر یز  تویکردم... انسا  مالینبودم... حق اونو پا یبد. بنده خوب یلیامتحان کرد... خ  بدجور منو خدا  

 گذاشتم ...

شد. مسعود او و یم یبر زبانش جار کی به   کیربط به جمله قبلش   یاش، ب یمکنونات قلب تمام  

عماد را در دست گرفت یبرد و مشت بسته  شیکرد. دستش را پ یدرک م یرا به خوب احساسش  



 

 
 

170 

  
 قربانی  ➢

 مینا سلطانی  ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

 و فشرد .

که هست و بعد توبه کن. نگران نباش؛ خود خدا هم ی نباش بابا. جبران کن، هر گناه نگران  - 

. کنه  یکمکت م  

*** 

: دیاز مستخدم خانه شن یآن روز، مجددا به خانه کامران سر زد ول یفردا  

باهاشون ی. اگه کار ضرورستنی ن رانی که رفتن برنگشتن. پدر و مادرشونم فعال ا روزی از د  آقا  - 

. دم خدمتشون ی. هر وقت که اومدن، مدیبذار غامیپ د،یدار  

آن یخانه آنها فاصله گرفت. فردا امتحان داشتند و حتما کامران برا واریو گرفته از د  ناراحت  

. رفت  یآنجا به دنبالش م دیرفت. با یآزمون به دانشگاه م  

. بود  لیصفحه آن نگاه کرد؛ تماس از سهحوصله به  یهمراه اش زنگ خورد. ب یگوش  

. لیسالم سه  - 

خونه کامران؟  یرفت ؟ی. خوبسالم  - 

. شد ره یها خ یی ایض یو به ساختمان باشکوه خانه  ستاد یدر جا ا   

. دنبالش امیدانشگاه م  یرفته، هنوز برنگشته. فردا تو روزیگه از د  یمستخدمشون م یآره ول  - 

. ینیب ی و هم کامرانو م ید یهم امتحانتو م یجور نیآره. ا  - 

 سرش را با تاسف تکان داد .

. ل یسه امیامتحان نم یبرا  - 

کنار؟ ی تو هم درسو گذاشت یترم آخر ؟یگ  یم یچ ی فهم یم چی! ه؟یشد وونهید  - 

. باال رفت شیصدا ی ناخودآگاه کم  
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نمی وضع چطور بش نیکردم... با ا   ی من چه غلط یدون ی! تو که مل؟یسه تیوضع ن یتو ا آخه  - 

. تونم؟! امتحان اولمم ندادم  یدرس بخونم؟! م  

 و زمزمه کرد :

. خراب شد یهمه چ  - 

شناسنت،  ی. همه میبود ضیاون نباش. با مسئول امتحانات حرف زدم، گفتم که مر  نگران - 

ن. ترم کن ت ینزنن، به جاش حذف اضطرار بتی. قرار شد برات غیدونن شاگرد زرنگ بود  یم  

نمره قابل  یتون ینخونده هم م ست،ین  ی . حاالم طورید یدرسو امتحان م ه یهمون  یر یم بعد  

. ی ر یقبول بگ  

. و به عقب برگشت  دیکش شیموها انیم یدست  

. رمی گ یم میرم خونه تصم یکنه... م یمخم کار نم جم،ی. فعال گلیدونم سه ینم  - 

. سر جلسه! خداحافظ میدنبالت بر  ام یباشه. پس فردا م  - 

یدر مورد موضوع ی شناخت. وقت یاخالق عماد را م  ن یا  یبه خوب لیرا قطع کرد. سه یگوش و  

. داد یحتما انجامش م ی عنیگرفت،  یبه فکر کردن م میتصم  

ی  جهیحدود دو ساعت قدم زد و فکر کرد. فکر کرد به کارش و نت  یز ی به راه افتاد. چ ادهیپ عماد  

... ستین یراه جبران زها،یچ یبعض  یوقت ها، برا یجبرانش. هر چند، گاه یبرا یآن و راه  

*** 

یخواست، عال  یسر جلسه حاضر شد. امتحانش را آن گونه که قبال م ل یبعد به اصرار سه روز  

. بود  لیسه ی ممارست ها ونیرا مد نیشد و ا یحتما قبول م ینداد ول  

رونی. ناراحت و گرفته از در دانشکده ب دیو بعد از جلسه، هر چه چشم گرداند، کامران را ند قبل  
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. داشت یرا با حرص و بلند برم شیزد. گام ها  

! عماد؟ ی ر یکجا م  - 

. و به طرفش برگشت   ستاد یدر جا ا  لیسه یبا صدا  

! در خونه شون یرم جلو یدارم م  - 

. و دستش را بند آرنج او کرد  دیبه طرفش دو  لیحرفش به راه افتاد. سه  انیبا پا  

! گم؟ یم ی چ نیصبر کن بب  - 

. د یچرخ لیحوصله به طرف سه  یعماد ب  

! ؟یگ یم یچ  - 

. هوا تکان داد  یهدف رو یدست آزادش را ب لیسه  

احساس دی. کامران در رفته؛ بایکن  رشیغافلگ یتون یاونجا که نم یبر  ی تو هر روز بلند ش اگه  - 

! گم؟ یم ی چ ی ش ی. متوجه میکنه که دست از سرش برداشت  

: دیرا به آسمان گرفت و نال شیرو  

. بشه  ر یترسم د  یآخه م  - 

. باال انداخت  یسرش را به نشانه نف لیسه  

. اما ومیرو کار کن گهیخونه ما، امتحان دو روز د  میبر  ایشه. حاالم ب ی. ان شاءاهلل که نمنترس  - 

. م یاگه و نه هم ندار  

ت؟یوضع ن یا یتو  - 

اد؟یبه جز صبر ازت برم ی کار مگه  - 

شد و به همراه او،  لیخواست سه میکرد. تسل یصبر م دیهم فشرد. با یرا بست و رو ش یها پلک  
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. بعد به منزلشان رفت تا با هم درس بخوانند  یآن روز و روزها  

ر یدو هفته بدون خبر از کامران و ام  قیطر نی بودند. به ا یروند مسعود و اعظم هم راض نی ا از  

. کرد یهم در خفا به دانشگاه رفت و آمد م مانیشد. پ یسپر   

شوم کامران شد. از آن خانه و محله  یاز دو هفته و اتمام امتحاناتش، باز هم رهسپار خانه  بعد  

. آنجا را احاطه کرده بودند یطانیو ش اهیس یکرد ابرها یبود؛ احساس م زاریب  

و با استغفار از  دیکرد؛ لبش را گز  یدر مکث کوتاه  یصبح بود. جلو ازدهیساعتش نگاه کرد،   به  

. که قصد گفتنش را داشت، زنگ را فشرد  یدروغ  

. د یمستخدم به گوشش رس یچند لحظه بعد صدا  

د؟ییبفرما  - 

. تا صورتش مشخص نشود  دیخود را کنار کش  

! ؟ییایمنزل کامران ض  - 

جاست. امرتون؟ نی. همبله  - 

. را بست و سرش را با تاسف تکان داد  شیپلک ها  

. امضا یدر برا ی جلو ارندیب فیتشر   ن ینامه دارن از دادگاه. بگ هی  - 

. انیگم ب ی چشم. االن م  - 

: زمزمه کرد  رلبی به اطراف انداخت و با حرص ز ینگاه  

. ! خداجون شرمنده که دروغ گفتم؛ مجبور بودم یپس هست  - 

گرفته و بعد بهت زده در مقابلش   ی. کامران در ابتدا با چهره ادیباز شدن در، به آن سمت چرخ با  

. به صورت ناباور او زد  یشد. عماد پوزخند انینما  
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! شم؟ یم التیخ  یب ،ی خودتو گم و گور کن ی ! فکر کرده؟یچ  - 

. بود تا بر خود مسلط شود  ی کاف هیفقط چند ثان  

! د؟یبَه... برادر عماد. شما دروغم بلد بود  - 

. ستاد یا  شیبه سمتش برداشت و رو به رو یعماد گام  

یو باز یدیکنار هم چ  وی. خوب سنار یو اجرا کردن رو خوب بلد دنی... مثل تو که نقشه کشآره  - 

. ی راه انداخت یمرگ و زندگ  

. ستاد یا  نهیکامران دست به س  

حرف  ی! از چ ؟ینیچ یکه پشت هم کلماتو م  هیسیخودت؟! مگه کالس انشاءنو  ی برا ی گ یم یچ  - 

! ؟ یزن یم  

: زد  یعماد پوزخند  

... چارهی! از اون دختر بیکه برام دوخت  ی! از شب مثال تولدت. از پاپوش؟یاز چ  - 

. باال انداخت یتفاوت  یرا با ب شیرا پشت و رو کرد و شانه ها  شیکامران لب ها   

! کدوم تولد؟ تولد من کهه؟ی خزعبالت چ ن ی. استمین اتتی چرند نی ا انی ! من در جر ؟یچ  - 

. بهت داده یبد جنس تیداداش؟! ساق یزد یزمستونه! چ  

. دیکوتاه کامران را در مشتش گرفت و آن را جلو کش نیآست شرتیت قهی  

! زنم یحرف م یو ک  ی از چ  یدون ی. خوب مبیخودتو نزن به اون راه نانج  - 

را  شرتشیت ه یقیدست او زد و خود را آزاد کرد. در همان حال که  ر ی با پشت دست، ز کامران  

: شد، گفت  ی م نییو بمش باال و پا ریدر ز طنتیکه ش ییکرد، با صدا یمرتب م  

! یدی! البد خواب د ادینم ادم ی  یز ی من که چ  - 
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. دیاش کوب نهیس یعماد با پشت دست چند مرتبه رو  

! یاریب اد یتا خوب به  ارمینه؟! باشه شاهد م  ادینم ادتی  - 

. اش برق زدند  دهیکامران در صورت الغر و کش زیر  یچشم ها  

! ی زن یحرف م یشاهد؟! از ک  - 

گرگ صفت، بدون شاهد و مدرک جرم، خوب  نیکرد. ا  کیرا بار شیبا حرص چشم ها عماد  

. چارهیبود. تنها شاهدش خدا بود و آن دختر ب دهیکش ینقشه ا  

خوام؛   ی . فقط آدرس مرمیتا ازت آدرس بگ نجایبگو... من اومدم ا ی بگ یخوا یم ی . هر چنیبب  - 

. ن یهم  

 کامران متعجب سرش را به دو طرف تکان داد .

! ؟یآدرس ک  - 

. تا مشتش را در صورت کامران نکوبد دیی هم سا یعماد فکش را رو  

! ! خونه شون کجاس؟ه؟ی اون دختر. اسمش چ  - 

: زد  یکامران پوزخند  

زشته داداشِ من ه؟ی. دختر کیزن  ی! توهم میمصرف کرد یز ی چ ه ی یجد  یداداش... جد نه ... - 

... ته یحال  زایچ ن یکه بهتر از من اتو   

با او از قبل آماده شده و در مورد تمام کارها و  ییروبرو ی بود. کامران برا دهیفا ی! بنه  

: به عقب برداشت و رو به کامران گفت یگام دیفکر کرده بود. مستاصل و ناام  شیحرف ها  

که مستحقش یانداخت  یراه یکنم به خدا، که منو تو ی... واگذارت میکنم ول  یم داشیکه پ من  - 

 نبودم.
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. برنگشت  یول ستاد یبلند کامران ا  یرفت. با صدا ابانیبلند، سمت خ یو با قدم ها  دیبه پشت چرخ  

! سالم منو هم بهش برسون شیدیداداش... د نیبب  - 

: نجوا کرد  رلبی توجه به کامران، به راهش ادامه داد. ز یرا گره کرد و ب  شیمشت ها  

. ازش بهم بده ی نشون هیکنم؟ خودت   داشیکار کنم؟ چطور پ یخدا... چ  - 

باشد. وارد خانه شد و با یسخت نیکردن آن دختر به ا  دایکرد که پ یهفته گذشته را فکر نم سه  

. کرد از مقابل مادرش گذشت و به سمت اتاقش پا تند  یسالم کوتاه  

ینشسته بود و باز  وتر یبه عرفان که مقابل کامپ یاعظم به دنبالش رفت. با نگاه بالفاصله  

از زانیآو ی اتاق اشاره زد. عرفان به خواست مادرش، با لب و دهان رونیکرد، با ابرو به ب یم  

. تخت، کنار عماد نشست یاتاق خارج شد. اعظم جلوتر رفت و رو  

تخت، رینشست از ز نیزم ید به سرعت از جا برخاست و روعما د،یبگو یز ی چ نکهیاز ا قبل  

آورد. بلند شد و به سمت کمد لباس ها رفت و چند دست از آنها را  رونیباشگاهش را ب ساک  

. دقت و نامرتب داخل ساک چپاند یبرداشت و ب  

. دست عماد گذاشت  یاعظم هراسان و دستپاچه، دستش را جلو برد و رو  

! ؟یبر  یخوا  یشده؟! کجا م یمامان جان؟! چ یکن ی کار م  یچ یدار  - 

. تخت گذاشت یبه دست مادرش زد؛ بعد آن را از دستش جدا کرد و رو یعماد خم شد و بوسه ا  

. رم ینم یبد یبذار کارمو بکنم مامان. نگران نباش؛ جا   - 

 اعظم انگشتش را تکان داد .

! یبذار رونیدر ب ن یذارم پاتو از ا ینم ، یبر  یخوا  یکجا م  یتا نگ ،یعل یبه وال  - 

. هم گذاشت یرو  یرا به نرم شیعماد پلک ها   
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. بشه و گره از مشکلم باز بشه ی فرج دیرم مشهد، پابوس امام رضا)ع(... شا یم  - 

. اعظم، ناالن باال رفت  یتاج ابروها  

. میبکن یکار میمن و بابات بتون دی! شا ؟یسر من... بگو چه مشکل  یبالت بخوره تو آخه درد و  - 

. و سرش را با تاسف تکان داد  د یکش ریعماد نگاهش را به ز   

. جز خدا ادیبرنم ی از دست کس یکار چیه  - 

 اعظم هر دو دست عماد را در دستش فشرد .

! سرکارت؟ ی ماهه که نرفت کی   یدون یم چی! ه؟ی! کارت چ؟یپس درس و دانشگات چ  - 

. داد رونینفسش را با افسوس ب  

روم  گهیدم. کارمم... د  یدرس مونده که ترم بعد امتحانشو م  هیترم تموم شد. فقط  ن یکه ا  درسم  - 

. حاج فتاح  شیهمه مدت برگردم پ ن یشه بعد از ا ینم  

ی ودم ناخوشگشت. قبال بهش گفته ب یزنگ زد و دنبالت م روز ید نیاون بنده خدا هم یول . - 

سرکارت؟  یگرد یبرم ی! ک؟ی خوب شد نهیخواست بب یم  

. انداخت و با دسته ساک ور رفت  نییسرش را پا   

. رم مامان ینم گهید  - 

. نگران مادرش نگاه دوخت یسرش را باال گرفت و به چشم ها  

. کنم  یم یمدت که منتظرم بوده عذرخواه نی ا ی زنم و برا یخودم زنگ م  - 

. مادرش را فشرد ی دست ها ،یبرد و به گرم  شیدستش را پ  

. دارم ی... قدم از قدم برنمینباش یمامان اجازه بده برم، که اگه راض  - 

 اعظم اشک گوشه چشمش را با نوک انگشت گرفت .
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؟یش یمثل قبل آروم م ؟یش ی... خوب میبر  اگه  - 

. لب نشاند یاز لبخند رو یطرح  

. دم که بشم یقول م  - 

 اعظم آب دهانش را فرو داد .

؟یگرد یبرم یک  - 

. هر موقع که آروم شدم ست،یمعلوم ن  - 

. گرفتند ی شیفرزندش، از هم پ یاعظم در غم و ناآرام یاشک ها  

 - برو مامان جان. خدا به همرات.

. از اتاق خارج شد یپسرش نهاد و به آرام یشانیبه پ ی برخاست و بوسه ا  

ی و نگاهش را به سقف باال دیکش شیانبوه موها  انیم یتخت نشست و دست یرفتن مادرش، رو با  

قرار بود و  یآمد، ب یاز عهده اش برنم یداد؛ حاال که کار یبند زد. دلش به ماندن رضا نم سرش  

! لباس برداشت و با فشار داخل ساک جا داد  گر یرفت. بلند شد و چند دست د یم دیبا  

از اشک پشت در بود. وارد اتاق شد و سیسرخ و خ یباز شد، مادرش با چشم ها ی با تقه ا در  

سرخش در نظر عماد یگذاشت. نگاهش را بلند نکرد تا چشم ها  نیزم یرا رو یکوچک چمدان  

. بود دهیاو د ینباشد ول  

. یچروک پروکا رو بپوش  ن یا یخوا  یدا چطور مکنن؟! بع یکه لباس جمع نم  یاون جور  - 

. کرد   تیهدا یبه عماد، او را به کنار یبا تنه ا  

نیره. نچ نچ... بب یانتظار نم نمیاز ا شتر یکنم. از مرد جماعت ب یاون ور، خودم جمع م برو  - 

. تو  نیرو چپونده ا نایا  یچطور  
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. به مادرش زد و به سمت حمام قدم برداشت  یعماد لبخند  

ی کنسل  تیدو ساعت بعد، در سالن انتظار فرودگاه نشسته و منتظر بود تا بتواند با بل دحدو  

. پرواز کند گر، ید یشخص  

به ی. نگاه دیا یحرکتش مشخص نبود، اجازه نداده بود مادرش به فرودگاه ب قیساعت دق چون  

 ساعت انداخت و از جا برخاست و به سمت اطالعات رفت .

کنسل نکرد؟  یکس  خانوم  - 

. مقابلش نگاه کرد  توریزن به مان  

کنم؟  ستیپروازِ )...( ساعت پنج بعدازظهر. اسم شما رو وارد ل  یشده تو یدو نفر جا خال  چرا  - 

. شم یبله. ممنون م  - 

 دستش را مقابل عماد گرفت .

! تون یکارت مل  - 

شد و شماره  ما یبار، وارد هواپ لیکارت پرواز و تحو  افتیدر  ه،یاز انجام مراحل اول بعد  

توانست از یاش، کنار پنجره بود و م ی کرد و نشست. خوشبختانه شماره صندل دایاش را پ یصندل  

. و آسمان چشم بدوزد  نیآن باال به زم  

داد و نگاهش را به خانه ها و  هیتک یصندل یسرش را به پشت ن،یزم  یاز رو مایاپبلند شدن هو با  

. رفت یشدند و او باال و باالتر م  ی ها داد که لحظه به لحظه کوچک و کوچکتر م ابانیخ  

را بست و در دل  شیچشم ها  د،ید  یو پنبه ا دیسف یانبوه ابرها انیکه دماوند با شکوه را از م یوقت  

: کرد  هیواگو   

جا،   نیخوام هم  یکنم. م یم ی شتر یب یکی باال به تو احساس نزد نی من ا یدونم کفره ول ی ... مایخدا - 
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ببخش و فرصت  تیاشتباه کردم و تو به عظمت و بزرگ  ا؛ یطلب بخشش کنم. خدا شگاهتیپ از  

... دونم یاسمشو نم  یکه حت ی جبران بده. دستم کوتاهه از اون کس  

. نگفت ی ز یچ گری دوخت و د رونی اشک سمج از چشمش، نگاهش را به ب یقطره ا دنیبا چک  

یها  ی چمدانش، به سمت سوار افت ی نژاد، بعد از در یهاشم دیدر فرودگاه شه  ما یفرود هواپ با  

از فرودگاه به حرم  میمستق ارت،یز  یخواست که برا یساختمان رفت. چقدر دلش م رونیب  

. امکانش سخت بود  لیبا آن وسا  یرفت ول یم  

که  افت یدر  ی حساب سر انگشت ک یدر شهر مقدس مشهد بماند، با  یاد ی داشت مدت ز میتصم چون  

که قبضش را در  یبه صرفه تر خواهد بود. جلو رفت و مقابل سوار ر یآپارتمان و مهمانپذ هتل  

. ستاد یدست داشت، ا  

و متیهتل آپارتمان ارزون ق هیبه   دیو ببرخواستم اگه ممکنه من ی . مر ی آقا... عصرتون بخ سالم  - 

. حرم  ک ینزد حایترج  

. را باز کرد  نیکرد، در ماش ی راننده همان طور که با دستمال، گردنش را خشک م  

. م یبر  نیبش ایقبضتو بده، چمدونتو بذار صندوق و ب  - 

به یت نگاهکه رفتند، با دق یاز گذاشتن چمدانش، در را باز کرد و کنار راننده نشست. کم بعد  

ک ینداشت. بعد از گذشت  یکه آمده بود، تفاوت چندان ی اطراف انداخت. با دفعه قبل ی ها ابانیخ  

. کرد  یاشاره م  یی راننده برگرداند که با انگشتش، به جا یمتوقف شد. نگاهش را رو نیربع ماش  

. زهیهم ارزونه و هم به نسبت تر و تم ؟ینیب یرو م دهیاون ساختمون سف  - 

... چقدر شد؟ممنونم  - 

کرده بود، شد یکه راننده معرف یهتل آپارتمان یو برداشتن چمدانش، راه هی از پرداخت کرا بعد . 
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ی وارد اتاقش شد و چمدان را گوشه ا  ر،یمهمانپذ یگرفت و با راهنما  یمدارک، اتاق لیاز تحو بعد  

 گذاشت.

ی ر یاو توف یهم نداشت، برا یمناسب  طیاگر شرا  یحت یداد؛ بد نبود ول یرا در اتاق چرخ نگاهش  

. آمده بود یگری د زیچ تیکرد. به ن ینم  

کند و بعد، نماز مغرب و ارت یتوانست به حرم برود، ز یاش انداخت. م ی به ساعت مچ ینگاه  

 اعشاء را به جماعت ادا کند.

گذاشت و خم شد؛ اشک  نه یس یدستش را رو ، ییگنبد طال دنیبه سمت حرم به راه افتاد. با د ادهیپ  

کرد تا بتواند ی مختصر  ارت یرا تار کرده بود. بعد از خواندن اذن دخول، وارد شد و ز دگانشید  

. برود نماز  ی قبل از بسته شدن درها برا  

بود، دهی پوش  یاز خدام که لباس سرمه ا ی کیاز خواندن نماز جماعت، از جا برخاست و سمت  بعد  

 قدم برداشت .

. ریسالم حاج آقا... شبتون بخ  - 

. نشاند  شیلب ها یرو یلبخند انسالیمرد م  

. در خدمتم دییبفرما  ر؛ یسالم جوون... شب شما هم بخ  - 

ثبت نام برم؟ ی برا دیامام رضا)ع( بشم؟ کجا با  ی تخارتونم خادم اف ی خواستم بدونم چطور م یم  - 

. عماد انداخت  ی از سر تا پا ی خادم نگاه  

! ؟یمتاهل  - 

. به دو طرف تکان داد  یسرش را به نشانه نف  

 - نه!
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. دی به چانه اش کش یخادم دست  

... فکر نکنم قبولت کننیچهارراه شهداء ول  یبر  دی. با یگم که کجا بر   یآدرسشو م یبخوا اگه . - 

؟ ی... مسافر قیو تحق نشیداره، بعد گز  ط یشرا  

 - بله... امروز اومدم.

. را باال انداخت شیخادم شانه ها  

اشکال نداره،  ی . ولیش هم تاهله که ندار هیاز سه شرط اول یکی . یکرد  یاز قبل اقدام م دیبا - 

. ریکمک خواست، دستشو بگ ن یاز زائر   یهر کس نه، یا  تتیش خدمت به زواره. اگه ن فهیخادم وظ  

خواست خادم بشود  یشده بود و دلش م  نیکرد و به سمت هتل آپارتمان به راه افتاد. غمگ یتشکر   

. به سمت هتل آپارتمان به راه افتاد  ادهیو پ دهیخم یامکانش نبود. با شانه ها  یول  

چیکنار هتل قرار داشت و سفارش ساندو قایشد که دق یچیگرسنه بود، وارد مغازه ساندو چون  

و قرمز رنگش نشست تا  یکیپالست یها یصندل یمغازه رو ی ها شهیداد. کنار ش سیسوس  

 سفارشش آماده شود.

. مغازه نصب شده بود، جلب شد یدر ورود ی شه یش یکه رو یهمان لحظه توجه اش به کاغذ  

میازمندیجهت نظافت ن شخدمتی پ کیبه  »  .» 

راهنی که پ  یاز جا بلند شد و به طرف مرد سن دار شخوان،یبه پ یو با نگاه دیفکر چرخ بدون  

. به تن داشت و پشت صندوق نشسته بود، پا تند کرد  ی رنگ یر یمرادانه ش  

ه؟یتون چ ی آگه ط یآقا... شرا دیببخش  - 

. به عماد انداخت یقیاش نگاه دق ییدور طال نکیع ی مرد از باال  

؟یپرس یم ی چ ی ا! بر یستین نجایا اهل  - 
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. پا و آن پا شد ن یانداخت و ا ر ی عماد سرش را به ز  

مشغول نجایمدت ا ن یا دیخواستم اگه اجازه بد یمهمون آقام. م یچند وقت یول ستمین نجا یاهل ا بله،  - 

 باشم .

رنگش ی تنک و خاکستر  یموها انیم  یزد و دست هیاش تک ی ادار یصندل ی به پشت انسال، یم مرد  

. دیکش  

که مسافره و دو روز  یتونم کارو بدم دست کس یماه؟ من که نم هیهفته؟  هی  ؟یمون یچقدر م آخه  - 

! پوست گردو و بره  یبعد دستمو بذاره تو  

جهت بدون توجه به   نیهتل آپارتمان و حرم بود؛ از ا  ک ینزد نجای آب دهانش را فرو داد. ا عماد  

. خواست انجام دهد، به نظرش مناسب آمده بود یکه م یکار  

. نیاستخدام کن  گهیکارگر د ه ی نیدم قبل از رفتن، جلوتر بهتون اطالع بدم که بتون یقول م  - 

. شد رهی مرد با دقت به چهره عماد خ  

ییکارت شناسا هی  یکنم، ول یقبول م  یچون ازت خوشم اومده و از اولش هم صادق بود باشه،  - 

. ی و بر  ی ذار ینم یطور نیبدونم همبذار که  شمیپ  

. که هتل آپارتمان واقع شده بود، اشاره کرد  یی عماد با دست به سمت چپ مغازه، جا  

. مو دارم یتون. فقط کارت مل یکنار  نیشناسنامه م دست هتل آپارتمانه؛ هم  - 

 مرد چانه اش را باال انداخت .

هم از ده صبح تا پنج ت یت کار. ساعاریتو هم ب ی کارت مل ا، یفردا ساعت ده صبح ب باشه،  - 

 بعدازظهره؛ بعد از اون پسر خودم هست .

. ممنونم یلیخ  - 
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*** 

گذشت و هنوز هم احساسش مثل روز اول سفرش، تازه یروز اقامتش م نیدو ماه از اول حدود  

از شب حرم  یخورد، در حد زنده ماندن و عصرها بعد از کار، اکثرا تا پاس  ی. کمتر مبود  

. کرد  یطلب استغفار م هیخواند و با گر  یماند. دعا م یم  

پسرش، از او یگرفته   یصدا دنی گرفت و با شن  یمدت، هر روز مادرش با او تماس م ن یا در  

نشانه، هر چند کوچک از آن دختر کیعماد آمده بود تا   یخواست که به خانه برگردد. ول یم  

. ردیبگ  

د،ید  یکه م یرفت. هر چشم رنگ   یکنار نم دگانشیدو چشم او، از مقابل د  ر ی و شب، تصو روز  

... افسوس  یباشد، ول ن یهم دیگفت شا  یکرد و با خود م ی توجه اش را جلب م  

که ملکه ذهنش، پر شده بودند یچشم ها ی ها یر هتل آپارتمان از نقاشاتاقش د  یوارهاید تمام . 

. را که از او داشت، گم نکند  ی کرد تا تنها نشانه ا یو مرور م دیکش یم  

یشد. رو یم  دیکم کم داشت ناام یخواست اعتراف کند ول یگرفته بود. دلش نم یلی شب حالش خ آن  

حرم گره زده بود. چند ساعت ییرا به گنبد طال  سشینشسته و نگاه خ اط یح ی از فرش ها  یکی  

. از آن دختر نداشت  یدیصحبت کرده بود. هنوز هم خبر جد لیبا سه شیپ  

جابه جا شد و  یکم رد، یاش را بگ رهی نگاه خ نکهیهمراهش، بدون ا  یزنگ گوش یصدا دنیشن با  

: پاسخ داد و تماس را  دیکش رونیشلوار کتانش ب بیرا از ج ی گوش  

 - بله؟

؟ی... عماد خودتالو  - 

. نداشت   اد یفکر کرد؛ صدا را به   یکم  
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. شما؟دیی... بفرمابله  - 

. دیچیزده در گوشش پ  جانیصدا ه  

؟یندار ویصدات عوض شده پسر! مگه شمارمو س چقدر  - 

رهیکه با اسم حامد ذخ رندهیرا از کنار گوشش فاصله داد و به شماره تماس گ یحوصله گوش یب  

: گوشش گذاشت  یرا رو یشده بود، نگاه کرد. گوش  

حامد؟ یخوب  - 

. از اونستمی. چند وقته که خوب نستمی. راستش... نه... خوب نیعجب، باالخره شناخت چه  - 

 شب ...

برده بود؟ او ادی از ذهنش عبور کرد. چرا در تمام مدت حامد را از  یز ی او، چ  یجمله  دنیشن با  

: د یتکان خورد و صحبتش را بر  شیزده در جا  جانیهم در آن شب شوم آنجا بود! ه  

؟یدون یم  یزیتو چ ؟یاون شب چ از  - 

. شد نیهمنش یلحن حامد با غم و شرمندگ  

و فکرشو ی که بگ  یز ی اهل هر چ  اون شب، ناراحتم... عذاب وجدان دارم. من بدم عماد... از  - 

... تولد دعوت شده بودم ی. اون شب... منم مثل تو به مهمونستمین ی... اهل نامردیهستم ول ،یکن  

. د ید یتکان داد. گرچه که حامد نم دییعماد سرش را در تا  

! ؟یدون یاز اون شب م ی ... تو چمی. با هم حرف زدادمهیآره   - 

: مکث پاسخ داد  یبا کم  

گم یخبر بودم... به جان مادرم قسم که راست م یخورم، منم مثل تو ب  یگم. قسم م یباش، م آروم . - 

ی شد، پ ی رد و بدل م مانیو پ ر یکامران و ام نیکه ب ییاز حرفا ،ی نماز بخون ی تو رفت یوقت یول  
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 به نقششون بردم .

. پشت خط سکوت شد یلحظه ا  

گفتن عماد  یول میو نون و نمک همو خورد میقی! مثال ما رفهینامردته  ن یکردم، گفتم ا مخالفت  - 

با ما  ای. گفتن  دینشد، زورم بهشون نرس ینبوده! خواستم منصرفشون کنم ول قمونیوقت رف چیه  

... بکش کنار و برو  ایباش   

. از بغض به لرزش در آمده بود شیصدا  

گناهو ی دو تا آدم ب یو نابود سمیتونستم وا یرفتم... به جون خودم عماد، از ترس نبودا... نم منم  - 

کار کنم یچ  دیدونستم با یبودم که چرا همون شب بهت نگفتم و نم مونیمدت پش نیا ی... تونمیبب . 

حرفا  نی با گفتن ا دی... فکر کردم شای دفعه خودمو شماتت کردم که چرا جلوشونو نگرفتم. ول صد  

. رم ی آروم بگ ،یمنو ببخش  نکهیو ا  

 عماد آب دهانش را فرو داد .

؟یدون یحامد؟! اسمشو م اسمش  - 

: تعجب جواب داد  یبا کم  

! ؟یاسم ک  - 

. به شماره افتاده بود  جان یعماد از ه ینفس ها  

... که اون شب یاسم همون دختر   - 

! گفت نرگس، مستخدم خونه شون بود  یلحظه صبر کن... فکر کنم کامران م هیدونم...  ینم  - 

به گنبد طال، از جا  رهی تار و خ ی اسم نرگس را چند مرتبه تکرار کرد و با نگاه رلب،ی ز عماد  

: زمزمه کرد  رلب یبرخاست و ز  
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 - نوکرتم!

! ؟یبا من بود  - 

. عماد را از هم باز کرد  یلب ها یباالخره لبخند  

. االن دو ماهه که دنبالشمیبهم کرد یرگدونم چطور ازت تشکر کنم؛ کمک بز  ی... نمحامد . - 

. ازش. ازت ممنونم  کی نشونه کوچ ای اسم،  هیدنبال   

: دیمکث پرس ی حامد با کم  

! دونست؟ یمگه کامران... نم  - 

. را به نشانه ندانستن باال انداخت  شیحواس شانه ها  یعماد ب  

اون دختر نقشه یبوده که برا  نیاون شب و اتفاقاش. پست فطرتا، هم یشد؛ حت ی همه چ منکر   - 

! دهیمستخدم ساده رس  هیبودن. زورشون به  دهیکش  

ستاد یا ح یضر  یجلو نرفت. روبرو ت،ی ازدحام جمع لیبه دل یول دیاز قطع تماس، به داخل دو  بعد  

: خش دار زمزمه کرد   ییو از ته دلش با صدا  

. پابوست... کمکم کن  امیدفعه بعد با خودش ب دیکنم... شا داشیه بشه و پ. اگامیکنم و م یم داشیپ  - 

یچیراست خود را به مغازه ساندو کی رفت و   رونیبلند ب ی کند، با قدم ها ی خداحافظ نکهیا بدون  

ی آن دختر، شاد افتنیتند شده بود. با فکر به   شیو نفس ها دیکوب یامان م  یب ی. قلبش از شادرساند  

. بود دهیپوستش دو  ر ی تابستان در ز ی خروشان در دل گرما  یچون رود ،یوصف رقابلیغ  

شیرفت، پ یکنار نم شیلب ها یکه از رو یحالت دو وارد مغازه شد و با لبخند بزرگ به  

 صاحب کارش رفت .

. ر یشب بخ ، یسالم حاج  - 
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. را باال فرستاد  شیابروها  انسالیمرد م  

. میدیخندون و چهره بَشاشتو د یروباشه. باالخره ما  ر ی سالم عماد؛ خ  - 

. هوا تکان داد  یرا رو شیعماد نفس نفس زنان دست ها  

ی برا نیبزن یزودتر آگه یحاجت روا شدم. اومدم بهتون اطالع بدم که لطفا هر چ ، یحاج  - 

. مونم یشدنش م دایشاگرد؛ تا پ  

آشنا شده بود، با  ی عماد به خوب یو رفتار یاخالق اتیمدت با خصوص نی کارش که در ا صاحب  

. که او را معطل کند امدیدرخشان و ستاره بارانش، دلش ن  یدر چشم ها ینگاه  

ز یم  یعماد را از داخلش برداشت و رو ی جا برخاست و به سمت گاوصندوق رفت. کارت مل از  

 مقابلش گذاشت .

. امشب برگرد پسر نیبه نظرم... دست دست نکن و هم  - 

. دیعماد پر کش یلب ها یاز رو یلبخند با ناباور  

 - اما...

. بر لب نشاند یحاج آقا لبخند  

. هر یهست ی دونم چه جور آدم یمدت خوب تو رو شناختم. م  ن یا  یاما و اگه نداره. تو  گهید  - 

طل نکن دنبالش. مع ی امشب بر  نی خوشحال کرده، ارزششو داره که هم نقدریکه تو رو ا یز یچ  

 پسر؛ برو .

. دی خم شد تا دست حاج آقا را ببوسد که او دستش را پس کش  

هم به ما ی سر  هی ینره که هر وقت اومد ادتینگران نباش... برو به سالمت.  ه؟یکارا چ  نیا  - 

. ی بزن  
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. وصف بود  رقابلیعماد غ یخوشحال  

. ممنونم  ی لی. ممنونم... خیچشم حاج  - 

حساب با حاج آقا و هتل آپارتمان، چمدانش را برداشت و شبانه  هیو تسو ی از گرفتن کارت مل بعد  

. کند  هیته تیبرگشت، بل ی فرودگاه شد تا برا یراه  

*** 

آن یرو  یتختش گذاشت و به نرم نیی باز کرد و داخل شد. چمدانش را پا یاتاق را به آرام در  

شد که بتواند راحت تا صبح  یمانع از آن م ادی ز جانیه یکرد ول  یم ی. احساس خستگنشست  

 بخوابد .

داد. در فکر بود؛ فکر هیتک شیگذاشت و سرش را به کف دست ها شیزانوها  یرا رو شیها آرنج  

داشت که  یکم ی لی. احتمال خاوردیچطور آدرس منزل مستخدمشان را بدست ب نکه یبعد و ا روز  

 بعد از آن واقعه، هنوز آنجا کار کند.

تخت یسرش را بلند کرد. عرفان رو عی خورد و سر  یتکان سخت شی در جا غ،یج یصدا دنیشن با  

. زد  یم غیج  یر ی ز یبود و با صدا دهیعقب کش واریشده و تا د ز یخ مین  

لوستر اتاق رفت و آن را فشرد. با روشن شدن اتاق، نگاهش به دیو به طرف کل برخاست  

. از عرفان افتاد و خنده اش گرفت زده و دهان تا کجا ب رونیاز حدقه ب  یچشم ها  

. یکرد داری... منم عماد، همه رو بسیچه خبرته؟! ه  - 

. قلبش گذاشت یمکث دهانش را بست و دستش را رو یعرفان با کم  

! ی! از کجا مطمئن باشم خودش؟یگ یم ی دار یعماد؟! نکنه الک  ییتو  - 

. لبش، خنده اش را کنترل کرد  دنیعماد با گز  
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در مورد روح و ینیش یتا نصفه شب م یمگه مجبور یتو که جنبه ندار م؟یچ ی پ ستمین خودش  - 

... . اهیطور توهم بزن ن یکه ا یخون یجن م  

عماد در را رها کرد و به عقب دنی . با ددیکش یاتاق با صدا باز شد و مسعود به داخل سرک  در  

. دیچرخ  

. خانوم که پسرت اومده ایب  - 

پشتش برخورد و مادر به سمت عماد پرواز کرد و او را تنگ در آغوش  واریبا ضرب به د در  

الشیبود، خ تیپدر و مادرش هم قابل رو ی موضوع که عماد برا  ن ی. عرفان با توجه به اگرفت  

 راحت شد که خود اوست.

. داد و از جا برخاست  رونیا آرامش بنفسش را ب  

! ی... سکته کردم نصفه شبیخبر اومد  یبابا، چه ب یا  - 

. چاندیبه جلو گذاشت و گوش عرفان را دستش پ یپدر قدم  

! ؟ی! مگه تو دختر ؟یپدر صلوات یدیکش یبود که م یبنفش یغایاون چه ج  - 

مخالفش خم کرده یشانه  یفشرد، سرش را رو ی هم م یرا به رو شی که پلک ها یدر حال عرفان  

 بود.

... یآخ آخ... گوشم. بابا... آ  - 

به صورت مادر زد و به عقب یداشت دست مسعود را از گوشش جدا کند. عماد بوسه ا یسع و  

یرپوستی ز ی مادر و محبت ها ی افراط ی محبت ها ش،یها  یعرفان و خل باز ی. دلش برا دیچرخ  

 پدرش تنگ شده بود .

: د یش عرفان را از دست پدر آزاد کرد و پشت دست مسعود را بوسجلو گذاشت و گو یقدم  
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. همه تون تنگ شده بود یدلم برا  - 

. شده بود رهیمسعود با لبخند به پسر ارشدش خ  

؟یشد که برگشت یچ  - 

. پف کرده پدر انداخت یبه چشم ها ینگاه  

. کردم  دایاز گم شده م پ ینشون هی  - 

 - خب خدا رو شکر .

کمر همسرش گذاشت و او را به  یبه طرف در قدم برداشت و در همان حال دستش را رو مسعود  

. کرد  ت یاتاق هدا رونیطرف ب  

. دلم خوشه که پسر دارم ؛یکش یم  غی. عرفان! تو هم با آخرت باشه جمیبخواب میبر ایخانوم ب  - 

حرکت او کی  رفتند و در را پشت سر خودشان بستند. عماد به طرف عرفان برگشت و با رونیب  

! عرفان دوباره بلند شود غیو باعث شد، ج دیرا محکم در آغوش کش  

*** 

انداخت، از منزل به مقصد خانه  یقرارش چنگ م  یکه مرتب به دل ب  یروز بعد، با استرس صبح  

نی کرد و در ا   یمرور م دیرا که قصد داشت بگو یی ببرون رفت. در طول راه، حرف ها کامران  

از کارگران ی کی  ایکامران و   ،ییایض ی صحبت کند، بهتر بود؟ آقا یبود که با چه کس فکر  

 منزلشان؟

خانه کامران انداخت. با چند گام بلند خود را به   اهیس یاز دور به ساختمان کرم رنگ ول ینگاه  

بادر رساند و   ی» بسم اهلل « جلو ی انسالیزن م یرا به صدا در آورد. چند لحظه بعد، صدا زنگ   

. دیچیدر کوچه پ  
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. دییبله؟ بفرما  - 

. ستاد ی ا فونیسرش را جلو برد و مقابل آ  

. در ی جلو  دیاریب ف ی . اگه امکان داره چند لحظه تشرر یسالم خانوم؛ روزتون بخ  - 

! شما؟؟یچ یبرا  - 

. انداخت  ر ی سرش را به ز  

! رهی کنم؛ امر خ  ی... خدمتتون عرض مدیاریب ف ی شما تشر   - 

در ی بعد در باز شد و خانم مسن قهی! دروغ که نگفته. چند دقگر ی بود د  ر ی با خود فکر کرد، خ و  

ن یزد و ا  یدر حاضر شد. نفس نفس م ی جلو د،یسف یبا روسر  یدست سرمه ا ک یو دامن  راهنیپ  

. انداخت  نییبود. عماد سرش را پا  دنشینشانه دو  

د؟یخانوم. خوب هست سالم  - 

. انداز کردزن با دقت عماد را بر  

شناسمت؟ یپسرم. من م ممنونم  - 

. باال انداخت  یزد، سرش را به نشانه نف ی رو را رج م ادهی پ یعماد همان طور که نگاهش سنگ ها  

کنم خدمتتون. من واقعا شرمنده م که مزاحمتون شدم. در مورد نرگس ی ... االن عرض میول نه،  - 

 خانوم...

: کرد  فیو تند و پشت سر هم رد دیکالمش دو  انیزن بالفاصله به م  

که کار کرده میآخر یسرکار؟ حقوق او دو سه هفته  ومدهیشده؟ چرا االن چند ماهه ن یچ نرگس  - 

چرا خودش   ؟یر یحقوقشو بگ یکنه؟! اومد یکار م ی االن کجاست؟ چ دیدون ینگرفت. شما م بود  

افتاده؟   یباباش اتفاق ی اون تو رو فرستاده؟ نکنه زبونم الل برا ومده؟ین  
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درشت شده به زن که پشت هم سواالتش را کنار هم ی سرش را باال گرفت و با چشم ها عماد  

نجا یبه ا گر یطور که از سواالت زن معلوم بود بعد از آن شب شوم، د  ن یشد. ا  رهیخ د،یچ یم  

. گشت  یدنبالش م از او به شتریزن ب ن یبازنگشته و ا  

 عماد آب دهانش را فرو داد .

نش؟یدیاون شب ند ی... شما بعد از مهمونیعنی  - 

. د یدر هم کش شتر یدقت ب یرا برا شیزن ابروها  

چند روز بعدش یول دمی. نه ندومدین گه ی! بعد از اون شب د یگ  یشب؟! آهان، راست م کدوم  - 

شده؟ جواب درست یچرا، مگه چ دمیپرس ی. هر چادینم گه یزد به تلفن همراهمو گفت که د  زنگ   

. بهم نداد یو حساب  

. زن جوابش را بدهد  نی. شک داشت که ا دیپرس دیکرد و با ترد  ک یرا بار شیعماد چشم ها   

د؟یخونه شونو بلد آدرس  - 

. را باال انداخت شیابرو یزن دست راستش را به کمرش زد و تا  

! نمیکارتتو بده بب ؟یسی پل ؟یمگه تو چه کاره ا نمی... ببیآدرسشو که آره دارم، ول  - 

. به دو طرف تکان داد  یعماد سرش را با کالفگ   

. خوام  یم ر ی امر خ ی نه مادر من. گفتم که برا  - 

. جلوتر رفت و در صورت عماد براق شد  یزن کم  

؟یستیکه خونه.شونو بلد ن  هیریامر خ چه  - 

. کرد   یمکث یریعماد با سر به ز  

. دونم خونه شون کجاست ینم دمش؛ ید نجا یخب... ا  - 
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: دیپرس ینیزبیکرد و با ت کی را بار  شیچشم ها  یشمس  

. ی فرستاد  یبزرگترتو م دیفکر کنم با ؟یندار ؟یبزرگتر چ  - 

. نشست شی لب ها یرو یلبخند محجوب  

نم. چشم... شما آدرسشونو به من مرحمت. دنبال آدرسشوامیکه با بزرگترم ب یخواستگار  ومدمین  - 

! ی رم خواستگار یمن حتما با بزرگترم م د،یو بد دیکن  

به ی. جوان محجوبدیبود، دروغ بگو   ستادهی که مقابلش ا یآمد پسر  یفکر کرد؛ به نظرش نم زن  

. دیرس ینظر م  

! مونه؟ یم ادتیبگم   - 

. و لبخندش عمق گرفت. سرش را در جواب مثبت تکان داد دیدرخش  یچشمان عماد از خوش  

. مونه یبله... م  - 

. اشاره کرد  ی زن با دستش به طرف  

... دیبا دونیم یدیرس یگم؟ وقت یکجا رو که م  یدون یراه آهنه. م دونیخونه شون طرف م  - 

م سرش را خ ی اش گذاشت و کم نهیس ی عماد دستش را رو ق،ینه دق ، یاز گفتن آدرسِ چشم بعد  

 کرد.

د؟ی دار  شونیهم از ا ی. فقط شماره تماسدیدر حق من کرد یممنونم خانوم. لطف بزرگ یلیخ  - 

. عماد نازک کرد  یبرا یزن پشت چشم  

! دم. مامانتو بفرست در خونه شون یشماره شو نم یدارم ول  - 

. عماد گذشت یاز لب ها یتبسم  

. که مزاحم شدم دیممنونم ازتون؛ ببخش یلیچشم. خ  - 
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که توقف کرد، آدرس خانه نرگس را داد و  یلیاتومب  نیاول یو برا دی دو ابانیبه طرف خ لهبالفاص  

. را گرفت  لیو شماره سه دیکش رونیب  بشیهمراه اش را از ج یسوار شد. به محض نشستن، گوش  

 با بوق سوم، تماس برقرار شد.

 - سالم.

: زده، گفت جانیه  

! کردم داشی. پلیالو... سالم سه  - 

: د یمکث پرس یبا کم  

رو؟ یک  - 

. زد  یدو دو م شیچشم ها  

 - نرگسو!

ه؟ی! نرگس کنرگس؟  - 

 عماد سرش را با تاسف تکان داد .

برگشتم تهران. االنم شبیرفت بهت بگم؛ د  ادمی  یگشتم. راست یبابا، مگه من دنبال چند نفر م یا  - 

. ش یدر خونه شون! خونه پدر یرم جلو  یدارم م  

. پرده باالتر رفت  کی لیسه یصدا  

انیشده؟ در جر  یغروب باهات صحبت کردم. از اون موقع تا حاال چ روزیبر خدا، من د  پناه  - 

 نبودم!

. دیعماد خند  

... حامد تماس گرفت و شبید  - 
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کرد و یبا تلفن همراهش صحبت م  ر ی تمام طول مس بایکرد. تقر  ف ی تعر لیسه ی ماجرا را برا تمام  

. نگذاشت یچپ راننده هم وقع یبه نگاه ها  

به ادهیپ دیرو نبود و با نیشد. کوچه ماش ادهیپ ن یخانه نرگس، از ماش یبه سر کوچه   دنیرس با  

. گشت  ی سطحش را پوشانده بود، م ی رنگ که گُله گُله زنگ زدگ یطوس یدنبال در  

را با  یدر  ن یاواسط کوچه، همچ با یک خانه گفته بود. تقر در عوض پال ی بود که شمس ی آدرس نیا  

او تند شده و قفسه  افتنیاز تصور  شی. نفس هاختیفرو ر نهینشانه ها مشاهده کرد. قلبش در س آن  

. رفت  یو باال م ن ییاش به شدت پا نهیس  

را باال برد و محکم بر در  جانشیزده از ه خ یلرزان و  یجلو گذاشت و دست ها ینام خدا، قدم با  

ساعت نی جوابگو نبود. با خود فکر کرد حتما ا  یکس  یبر در کوفت ول یدرپ ی. چند بار پدیکوب  

. خانه، منزل نبودند ی از اعضا یکس  

. دیسرک کش یکنار یگرفته بود، از خانه   شیدندان ها نیرنگ که ب ی طوس ی با چادر هیزن همسا  

ن؟ی کار دار  یآقا؟ با ک بله  - 

دانست در خانه ینگاه دوخت. نم ه یبا تعجب به سمت راست برگشت و به زن کنجکاو همسا دعما  

! آنها هم متصل بود  ینرگس به خانه    

. خونه کار دارم نی ا ی . با اهالر یسالم خانوم؛ ظهرتون بخ  - 

عماد را مهمان کرد و با یاز سر تا پا دارانه یخر  ی. نگاهدیگوشه لبش را باال کش یپوزخند زن  

: د یپرس ین بدلح  

! نا؟ینرگس ا  - 

. دیکش  شیموها انیم یعماد دست  
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! ستن؟یبله. ن  - 

: صورتش را پوشانده بود، گفت  ی که کنجکاو  ینازکش را باال فرستاد و در حال یزن ابروها  

! یاومده دنبالشون. نکنه تو کامران  ی! آدم درست و حساببهیعج  - 

. شد دهیزن باال کش یچشم ها یعماد تا رو ینگاه سوال  

ان؟یم ینه! کِ کامران؟  - 

. به گردنش داد  یزن تاب  

... ! یاومد ر ید  - 

*** 

شانزدهم  فصل  

 « سه هفته قبل »

از  شتر یاش ب ی مشغول به کار بود. ساعت کار ی شد که در فروشگاه مانتو فروش یم یدو ماه حدود  

. کارش راحت تر بود  یقبل ول  

بای تقر یگر یبود، دختر د دهیحب مغازه بود و روز اول دکه صا  یبر پسر فروشنده جوان عالوه  

. کرد  یهمسن و سال خودش هم در فروشگاه کار م  

اریداد، بس یهمکار نرگس، در برخورد با او نشان م گانه،یکه   یمی خالف ظاهر مهربان و صم بر   

. نسبت به نرگس در دلش، النه کرد  قیعم ی ا نهیک  ییابتدا یبود. از همان روزها یا نه یحسود و ک  

آرام و یمعقول و قلب ی رفتار نش، یو چهره غمگ دیکه نرگس، عالوه بر مشکالت جد  چرا  

ان، ی باعث جلب توجه خاص اطراف ن یداشت و ا نشیو دلنش با یهمسو با چهره ز مهربان،  

. الخصوص سجاد، صاحب فروشگاه شده بود یعل  
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، یفروشگاه بزرگ و پرفروش  نیبود که با داشتن چن ی ا افهیو ق پی سجاد، پسر خوش ت یطرف  از  

. هم بود  یهر دختر یو آرزو هیخوش آت  

زد. او با حضور  یم نه یسجاد س یبود که در صف طرفداران، برا   یاز جان نثاران یک یهم  گانهی  

برخورد و توجه  چیکاذب بود و سجاد ه  گاهیجا  ن ی! هر چند ا دید یرا در خطر م گاهشیجا نرگس،  

. نسبت به او نداشت یخاص  

داشتند که او  لیاخالق خوب نرگس، تما  ل یفروشگاه هم به دل یها  یمشتر  ی بر سجاد، حت عالوه  

. رد یروزبه روز عمق بگ گانهی  ی  نهیشد ک یعوامل باعث م  نیکند. هم ییآنها را راهنما   

و با ستادیکنارش ا گانه یکند. لباس را پرو  یو منتظر بود تا مشتر  ستادهی در اتاق پرو ا پشت  

. نرگس زد  یبه چهره خسته  یلبخند یظاهر  یمهربان  

. یخسته شد ی لیندازم. تو خ ی. من کارشونو راه منیبرو بش زم یعز   - 

او استقبال کرد و به نشانه تشکر، دست شنهادیپ نی از ا یبند نبود، با لبخند شیپا  ی که رو نرگس  

رگال ها قرار داشت رفت و ف ی رد نیمنظور ب  نیکه به هم یی ها یرا فشرد و به سمت صندل گانهی  

 نشست.

. در صورتش، به کنارش آمد  یمشهود یبعد سجاد با نگران  یلحظه ا  

! دهیپر یلیشده نرگس؟ رنگت خ  یز یچ  - 

. دیکش  ر ینرگس نگاه شرمسارش را به ز  

. دارم؛ فکر کنم فشارم افتاده جه یکم سرگ هی . فقط یمرند ی نه خوبم آقا  - 

. داد  رونیو نفسش را ب دیکش یشانیدست راستش را به پ یسجاد با کالفگ  

... هم کمکت کنه. تو  گانهیبذار  ، یکن  یکار م یلی. خستیآخه دو سه روزه حالت خوب ن  - 
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. .کاره رها کرد مهیحرفش را ن نه، گای یبا صدا  

هوا خفه س یلیخ  نجایکولر... ا ی بلند شو برو جلو  زم؟ی عز  ینشست نجاینرگس جون! چرا ا  اِه . - 

... زم ی عز  ای. بادیطرف نم نیرگاالس، باد ا  یکه ال لو ستین  

: کتف نرگس انداخت و بلندش کرد و رو به سجاد ادامه داد ر ی و جلو رفت و دستش را به ز  

زحمت یخوان مانتوشونو حساب کنن؛ ب  یسجاد، اون خانوم کنار صندوق منتظر شمان. م آقا  - 

! ن یببر ف یتشر   

تکان داد. چشم از نرگس گرفت و به سمت صندوق پا  دیینگران، سرش را به تا  یبا نگاه سجاد  

انی در آنجا جر  یشتر یکولر نشست. مثال باد ب ررسیدر ت ییا ج گانهی کرد. نرگس به کمک  تند  

 داشت!

فروشگاه برداشت و ی را از داخل اتاق کوچک انتها فشینرگس ک ،ی ساعت کار انی از پا بعد  

: ستاد یا  شخوانیپ ی جلو  

. جون... با اجازه تون  گانهی  ی. خسته نباشیمرند ی آقا دیخسته نباش  - 

. به نرگس انداخت  ینگاه میکرد، ن یسجاد همان طور که اسکناس ها را دسته م  

مونه یو فکرم م ستیرسونمت. حالت مساعد ن یم ن یکنم با ماش یکن االن حسابا رو جمع م صبر   - 

. تو شیپ  

کنار نرگس رفت و ظیرا با حرص جمع کرد. از کنار سجاد برخاست و با غ شیپلک ها   گانهی  

. نشاند شی لب ها یرو یلبخند زورک  

یازم گلگ  شبیسرم به خاله م بزنم. د   هیخوام   یمن همراش برم. آخه م دیآقا سجاد؛ اجازه بد نه  - 

. زنم  یرم و بهش سر نم یکرد که اصال نم یم  
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شیپ  یرهای تمام مس گانه،یحرف    ن یخانم بود. با ا ی زر واریبه د واری د ی  هیهمسا  گانه،ی  خاله  

. کرد  ی راه گانهیو نرگس را به همراه  رفتیسجاد به بن بست ختم شد؛ به ناچار پذ یرو  

یرا برا  گانه ی  یاصرارها لیدل یرفتند، نرگس که تا حدود رونیاز فروشگاه ب نکه یمحض ا به  

. فشرد  یدانست، دستش را به گرم یم یهمراه  

. رم  یم واشی  واشیراهتو دور نکن. خودم  ،یاون ور ی ایب یخوا یاگه به خاطر من م زم یعز   - 

. باال انداخت   یسرش را به نشانه نف گانهی  

! زنم. ثوابم داره یسر به خاله م م هیداره. منم  ی نه فدات شم؛ چه اشکال  - 

. برجسته اش نشاند  یلب ها  یرو ینرگس لبخند  

. بود یخال میزندگ یدوست خوب، تو ه ی ی . جایمنو دار یهوا شه یممنونم ازت؛ تو هم یلیخ  - 

. دینرگس نگاه کرد و خند ی دهیاز گوشه چشم به صورت رنگ پر گانهی  

! به بعد، منو دوست خودت بدون ن یاز ا  - 

خوش  چ یکردند و نرگس وارد خانه شد. حالش ه یدر از هم خداحافظ  ی به مقصد، جلو دنیرس با  

کرد. دستش را یتب بزاق دهانش ترشح مو مر  ندیشو  یکرد در دلش رخت م یو احساس م نبود  

. باز کرده بود، گذاشت و وارد خانه شد  شی که در را برا مایشانه ن یرو  

. از جا برخاست دنشیپدر با د  

! شده دخترم؟ یچ  - 

. را که تار شده بود، در اطراف اتاق چرخاند شینرگس چشم ها   

ندا کو؟ ؟یبابا... خوب سالم  - 

. نرگس را از نظر گذراند دهیا دقت صورت رنگ پر به جلو برداشت و ب  ینادر قدم  
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بابا؟ ستیخسته بود خوابش برد. حالت خوب ن ،یومدیمنتظرت شد ن ی... هرچسالم  - 

. اش را فشرد  یشانینرگس دست لرزانش را باال برد و پ  

. دارم جهینه فکر کنم فشارم افتاده؛ سرگ  - 

 نادر با دست به تک اتاق خواب خانه اشاره کرد .

. . خودم هستملیکار تعط گهی امشب د  ن؛ یبش ا یاساتو عوض کن و ببرو لب  - 

. لب گشود  دینرگس با ترد  

... یول  - 

: د یکالمش دو  انیبه م ی نادر با لحن بشاش  

گشتم  یکار سبک م  هیشد که دنبال   یم یکه گفتم. راستش... چند روز نینداره، هم ی ول گهید . - 

. گم  یکردم دارم بهت م  دا یحاال که پ  ی نگفتم بهت که نگران نش  

. شد رهیدرشت شده در صورت پدر خ ی با بهت و چشم ها  

؟یبشه چ  ت ی. اگه طوریکار بابا؟ محاله بذارم بر ؟یچ  - 

. هوا تکان داد   یهدف رو یپدر دستش را ب  

یناهار، غذا یببرم و ساعت ها یچا  دیشرکت شدم که فقط با  هی ی شه، کارم سبکه. آبدارچ ینم  - 

گفت کار سبک ی که دکتر م یدیکردم. د  یکارا رو م نی خونه هم ا یرو گرم کنم. تو کارمندا  

بچه ها راحته. ظهرا هم  نیاز بابت ا  المیخونه، خ  کیتونم انجام بدم. حاالم که کارت اومده نزد یم  

. ی ایکه ناهار خودت م  

کرد اگر لب  ی. احساس مدیبگو یز یتوانست چ یموافق باشد، بلکه نم  نکه ینگفت. نه ا  ی ز یچ نرگس  

. زد یر یم رونیمعده اش ب ات یمحتو د، یبگو یو کلمه ا دیبگشا  
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ی حال رو یرفت، ب ی اهیس شیهم فشرد، سرش را تکان داد و چون چشم ها یرا رو شیها لب  

: توجه به حال او ادامه داد  یب نشست. پدر اما نیزم  

. شام  ا یقراره کارمو شروع کنم. بلند شو لباساتو عوض کن ب  گهید  یاز شنبه هفته   - 

و خود را داخل  دیدو اط یمعده به حلقش، با شتاب از جا برخاست؛ به طرف ح ات یهجوم محتو با  

. گرفت و عق زد  ییرا به لبه روشو شیانداخت؛ دست ها اط یکنار ح ییدستشو  

ستادهیا اط یاز ح ی هم با ترس گوشه ا  مایزد. ن یخود را پشت در رسانده بود و در م یبا نگران نادر  

به در  یشتریبلند دخترش، با قدرت ب ی عق ها یصدا دنیکرد. نادر با شن  یحرف نگاه م یو ب بود  

 کوفت.

شده؟ نرگس؟ ی چ نمی... بابا، باز کن ببنرگس  - 

و به دیباال کش نهیرا ستون بدنش کرد و نگاهش را تا آ شیدست ها  د؛ یپاشآب به صورتش  یمشت  

شد. آب دهانش را فرو داد؛ به عقب برگشت و  رهیفروغش خ یب یو چشم ها  دهیرنگ پر صورت  

 در را باز کرد و خارج شد .

. ... خوبمستین یز یچ  - 

. دیپدر دستش را در دست گرفت و او را با خود به طرف اتاق کش  

؟یخورد یچ  ؟یگه خوبم. مسموم شد یکرده اون وقت م  خیکن،  نگاه  - 

. را باال داد  شی شانه ها ی حال ینرگس با ب  

... دونم ینم  - 

. ندیبنش نیزم ینادر کمک کرد که رو  

. ارمیبابا. االن تشک و بالشم م نیبش  - 
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روز پر کار و خسته ک یرا بست. بعد از  شیو چشم ها  دیتشک دراز کش یکمک پدرش رو با  

کرد که بدون توجه به یم یداشت. آنقدر احساس خستگ  اجی استراحت احت  نیبه ا کننده،  

. دیشام خواب یاش، ب یمعده خال ی اعتراض ها  

*** 

به یظاهر  یزودتر از او آمده بود. با نگران گانهی  د،یبه محل کارش رس یروز بعد، وقت صبح  

 سمت نرگس رفت و دستش را گرفت .

. امروزیش یخوب م  یکردم استراحت کن  ی! فکر مخهیتو که هنوز دستات  زم؟یعز یخوب  - 

! ستادم یمی... خودم جات وایکرد  یاستراحت م یموند یو م یاومد ینم  

. اش نشاند  دهیرنگ پر  یلب ها  یرو ینرگس لبخند  

. نی... همنهییخوبم. فقط چند روزه فشارم پا  زم ینه عز   - 

. دیکش یاو را به سمت صندل گانهی  

. ومدهین ی ... هنوز که مشتر نجایا  نیگلم... بش ایب  - 

ی و گاه دندیچرخ یرگال ها م انیدر م  یبعد سجاد هم به جمعشان اضافه شد. چند مشتر یساعت  

بود،  ستادهی که کنار رگال ا  یکردند. سجاد به سمت نرگس ینگاه مو با دقت به مانتوها  ستادندیا یم  

 رفت.

نرگس؟ یبهتر   - 

 سرش را در جواب مثبت تکان داد .

. یمرند یبله بهترم... ممنونم آقا   - 

را حساب کند. به محض رفتن او  یمشتر  دیتعلل به پشت صندوق بازگشت تا خر  یبا کم سجاد  



 

 
 

204 

  
 قربانی  ➢

 مینا سلطانی  ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

. کند  یم دینرگس احساس کرد که مرتب دهانش بزاق تول  

معده اش به سمت دهانش حمله ور شدند. به حالت دو خود را به   اتی لحظه، تمام محتو کی در  

. قرار داشت، رساند  یبه انبار یمنته یپله ها ر ی که ز ی کوچک ییدستشو  

دیدو یی به سمت دستشو ،دار یو بدون توجه به خر  یبود، با نگران دهیحرکت او را د  نی که ا سجاد  

 و در زد.

 - نرگس؟

سجاد را در مشت ی سرمه ا راهنیپ نیجلو رفت و آست  د،یجو یکه با حرص پوست لبش را م  گانهی  

. دیگرفت و به عقب کش  

! سرکارتون. اون خانوم معطل شمان دییشما بفرما  - 

دیداد. به زحمت چشم از در سف رونیو نفسش را ب دیکش شی موها انیم ی دست ،یآشفتگ با  

. نرگس بود  شیتمام فکرش آنجا و پ یگرفت و پشت صندوق بازگشت، ول ییدستشو  

رفت رونیدر بدن نداشت. به زحمت در را باز کرد و ب ی کرد جان یخوب نبود و احساس م حالش . 

. او نگران شد ی دهیرنگ پر دنیواقعا از د نبار یبه سمتش قدم برداشت و ا گانهی  

. ارمیب فتو یباشه. چند لحظه صبر کن تا برم ک یدکتر نرگس. ممکنه مشکلت جد یبر  دیبا  - 

نرگس را حمل  ف ی که ک گانهی  دنیفروشگاه پا تند کرد. سجاد با د یبه سمت اتاقک کوچک انتها  و  

. کرد، از جا بلند شد یم  

نمی. انیی بده پا مهیرکره رو تا نمغازه و اگه شلوغ شد، ک یبرمش. تو بمون تو یکن خودم م صبر   - 

. در  موتیر  

. به سمت سجاد هل داد  ز یم  یکنترل را رو  گانهیگذاشت.  شخوانیپ یو کنترل را رو  
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. برمش یبهتره. خودم م یباش  نجایشما ا  ست؛ ینه الزم ن  - 

بروند کشانیتوجه به سجاد، به طرف نرگس رفت و کمکش کرد تا با هم به درمانگاه نزد یب و . 

. بود دهی امانش را بر  جه یداشت و سرگ یقدم برم ینرگس به سخت  

قرار داشت، رفتند  یکه درست کنار در ورود  یمنش ز یدرمانگاه کوچک شدند و طرف م وارد . 

زیداد. کنار م ینوبت م شیکرد و ف یم  افتیدر  تیز ی چند پزشک مشترک بود، و یکه برا یمنش  

. لب باز کرد  گانهی دند،یکه رس  

. دکتر  شیپ می بر میخواست  یسالم خانوم. م  - 

. به دقت او را از نظر گذراند  یمنش  

؟یدکتر عموم تیزیو ا یچشم   نهی. کدوم دکتر؟ معا سالم  - 

 با دست به نرگس اشاره کرد .

. ستیحال دوستم خوب ن  ت؛ یز یو  - 

: گفت  گانهیبه چهره نرگس، رو به  ی با نگاه  

. خانوم دکتر  شیپ نیبر   - 

وارد اتاق شدند میدر نوبت نبود و مستق یخوشبختانه کس ش،یف افتیو در  تیز ی از پرداخت و بعد . 

. سالم کند  رلب،ی نرگس تنها توانست ز  

شده؟ حالش بده؟ ی. چزمیعز  سالم  - 

. ندیدکتر بنش ز یکنار م یصندل  ی و روکمک کرد تا ا گانهی  

. کرده. امروزم باال آورد خیو دستاش   دهیبله خانوم دکتر، دو سه روزه رنگش پر   - 

آن پهن کرده بودند، یرو یرنگ دیبار مصرف سف ک یبا دست به تخت گوشه اتاق که روکش  دکتر   
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 اشاره کرد .

. تخت دراز بکشه یکمک کن رو  - 

شد. فشار و  کی. دکتر از جا برخاست و به تخت نزددیتخت دراز کش یرو گانهیبا کمک  نرگس  

. شد ا یضربان قلبش را گرفت و از احوالتش جو  

سِرم ه ی نتییفشار پا   یزنه. برا یو نبضتم منظم نم نه ییفشارت پا یول ست؛ ین تیمسموم  - 

برام  یکه گرفتجوابشو   سم، ینو یهم م  شیآزما  هی کنن.  قیبرات تزر  ی اونو ببر اتاق بغل سم، ینو یم  

. ارش یب  

: دیکمک کرد تا نرگس بلند شود و در همان حال پرس گانهی  

خانوم دکتر؟  یشی آزما چه  - 

. و به آنها قوس داد  دیکش  نییرا پا شیدکتر دو طرف لب ها  

. شه ی. حاال انجام بده مشخص مهیمشکوک به باردار  - 

. شده نرگس انداخت و سمت دکتر برگشت دیبه صورت مثل گچ سف ی شوک زده نگاه گانهی  

! . او... اون مجردهنیکن  یخانوم دکتر... اشتباه م یول  - 

. باال انداخت  یشانه ا یتفاوت یدکتر با ب  

شیتهوع، افت فشار و نبض نامنظم. حاال آزما ود، یکه عالئمشو داره. مثل عقب انداختن پر فعال  - 

. شه... به سالمت  یبده، مشخص م  

یول د،یلبه تخت بلند شود و دستش را به طرف در کش یتا نرگسِ ناباور از رو کمک کرد  گانهی  

. شد رهیو با التماس به صورت دکتر خ دیاعتماد نداشت، به عقب چرخ ش یاو که به گوش ها  

! خانوم دکتر... به خدا... من مجردم  یول  - 
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در بهت و شدند و ی جار  شیاز چشم ها یگر یپس از د   یکیزدند و  خون یاشک شب ی ها قطره  

. شدند  یم دهیبه طرف در اتاق کش شیگام ها ،یناباور  

کرد. در همان حال با سوءظن به تیهدا  قاتیاو را به سمت اتاق تزر   گانهی بار  ن یرفتند و ا رونیب  

 نرگس نگاه کرد و کنار گوشش، پچ زد :

؟یرابطه داشت یبا کس نرگس  - 

لرزانش گذاشت و سرش را یلب ها ی چرخاند؛ دستش را رو گانهی وحشت سرش را به طرف  با  

 چند مرتبه به شدت تکان داد .

 - نه... نه... من...

. جمع کرد   یرا با موشکاف ش یپلک ها گانهی  

! شه یسرمتو وصل کنن تا بعد معلوم م انیباشه حاال... آروم باش بگم فعال ب  - 

در دل دعا  ی. گاهختیکه منتظر بودند تا سرمش تمام شود، نرگس اشک ر  یتمام زمان در  

را  یاحتمال یحاملگ ن یکامران و مسبب ا یموضوع صحت نداشته باشد و گاه ن یکرد که ا  یم  

داشته قتی کابوس حق ن یدانست اگر ا یفرستاد. نم  یبه بخت بدش لعنت م ی کرد و گاه یم نینفر   

چه  ییآبرو یب ن یمتوجه نشود. حاال با ا یقصد کرده بود تا کس کرد؟ مثال یچه کار م دیبا باشد،  

کرد؟  یم  

بازگشت به ینرگس، برا یرغم اصرار ها یعل گانهی رفتند و  شگاهیاز اتمام سرمش، به آزما  بعد  

. رفتند رونیب شگاهی با گرفتن قبض از آزما ،یر ی فروشگاه همراهش رفت. بعد از انجام نمونه گ  

. به ساعتش انداخت ی نگاه گانهی  

من ببرمت خونه تون از اونجا هم ایمغازه. ساعت ناهار شده. ب می نداره برگرد دهیفا   گهی د االن  - 
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. مغازه  یبرم چتر بشم خونه خاله م! ناهارمم که موند تو  

بعد از  گانهی...  چیه گری کرد و د یفکر م ز یچ  کیبه دنبالش روان شد. فقط به   ی حرف چیه یب نرگس  

. گس، به خانه خاله اش رفت رساندن نر   

پرسه  دهیخم یی اش با شانه ها یحوادث تلخ زندگ یجسمش در خانه و فکرش در البه ال نرگس  

را شی نشست. زانو  نیزم یرا انجام داد و کنار سفره رو نیروت یقرار، کارها  یزد. سست و ب یم  

. داد  هیآن گذاشت و سرش را به کف دستش تک  یخم کرد و آرنجش را رو  

؟یخور یخودت نم  چرا  - 

. مشوشش خارج شد  یاز اعماق فکرها ما،ین یبا صدا  

؟یگفت یچ  - 

. با چشم به ظرف غذا اشاره کرد  ماین  

اد؟ی! بابا نم؟یخور  یگم چرا نم یم  - 

را همانجا مانده به عمه شان بزند و احتماال ناهار یبه ساعت انداخت. پدرش رفته بود سر  ینگاه  

 بود.

. ندارم لی. منم م دی... شما بخورگهینه د  - 

: گفت مایوارد شود، رو به ن نکه یاز جا بلند شد و به سمت اتاق رفت؛ قبل از ا   

. کنم یجمع م ام یم نیسفره رو بذار ن، یغذاتونو که خورد   - 

یی شد. گو  رهیو به چهره اش خ ستادی ا  شیزآرایم نهیداخل قدم گذاشت و در را بست. مقابل آ به  

که آن شب، مقابل یدر نظرش مجسم شد. همان شیدو ماه پ  انینبود. نرگسِ گر  نهیدر آ  خودش  

. اش، زار زده بود ندهیو در سوگ آرزوها و آ ستادهی ا نهیآ نیهم  
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گذاشت... دستش  نهییچهره اش در آ   ر ی تصو یدستش را رو دیدر قلبش تکان خورد. ناام یز یچ  

. سر خورد و نشست  ن یزم یرو یافتاد؛ به آرام  

داد که حدس دکتر درست بود و او... اصال همان دکتر زنان هم به او  یدانست... دلش گواه م یم  

. ست یاو جوابگو ن  یبرا یگفته بود که اقدامات اورژانس  

کی زرگش، فقط  کوچک و ب یها یگرفتار  انیداد. م رونیب یلرزان از بغضش را با آه نفس  

. فشرد   شیدست ها انیکم داشت. سرش را خم کرد و م دیپدر و شناسنامه سف یب یبچه   

ها... اقوام و آشنا. اصال در ه یو ندا... همسا مایداد؟ ن ی م یداشته باشد، به پدر چه جواب قتیحق اگر  

کردند؟  یاو، چگونه فکر م مورد  

اشک از گوشه چشمش ی شکمش گذاشت. قطره ا یو دستش را رو  دیبه پهلو دراز کش نیزم یرو  

 خارج شد و تا کنار گوشش راه گرفت. آرام زمزمه کرد :

...! ؟ییتو... اون تو  - 

*** 

نش، ی. به کمک آرنجِ دست به خواب رفته و سنگدیباز شدن در اتاق، از خواب پر  یصدا با  

. در داد  ی در آستانه  یما ینشست و نگاهش را به ن  

. نرگس را مقابلش گرفت  یجلو گذاشت و گوش یقدم ماین  

. خوره یزنگ م تمیساعت پنج شده... گوش  - 

یی رفت و آن » وا کتر ینزد یگام مایبرد. ن شیاش پ یگرفت گوش یگفت و دستش را برا   رلبیز »  

: درنگ پاسخ داد  یکه تماس از فروشگاه بود. ب افتیرا به دستش داد. با نگاه به شماره، در  

 - بله؟
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. دیچینگران سجاد در گوشش پ یداص  

. حالتینه تماسامو جواب داد یپس تو دختر؟ نگرانت شدم. نه اومد یی ... نرگس؟ کجاالو  - 

 بهتره؟ 

. دیاش کوب یشانیپ یرو یدستش را به آرام  

. ام یخوابم برده بود؛ االن م دی. ببخشیمرند یبله ممنونم آقا  - 

. تو کهنمتیبب یجور  ن یخواد... ا  ینه... بمون خونه و امروزو خوب استراحت کن. دلم نم نه،  - 

. ! مواظب خودت باش؛ خداحافظ یچی... انگار... قلب منم... هیباش ضیمر   

ات یمانده بود. حاال به مشغول رهی هاج و واج، به روبرو خ یقطع شد. نرگس با چهره ا تماس  

هم اضافه شده بود ی گر ی اش، مورد د ی « . ذهن ؟یمرند سجاد  !» 

کرد. هر  یم یداشت، نف یرو شی زد و آنچه که پ یبا خود حرف م رلبیآخر شب، مرتب ز  تا  

. ساده ست تیمسموم د، یبود که دکتر بگو ش یلحظه منتظر روز بعد و گرفتن جواب آزما  

که پدرش  یدر بطن داشته باشد؟ بچه ا  یبود که بچه ا  یسادگ  نیکرد، مگر به هم یخودش فکر م با  

را به خاطر نداشت. اصال مگر ی ز یکه او چ  یا ی رابطه اجبار ک یبود و حاصل از  مجهول  

شب، باردار شود؟ کیقدر بدشانس باشد و تنها با    نیشد ا یم  

. رد یرا بپذ یدیبود که حال بخواهد مورد جد امدهیاش کنار ن ی شکن میهنوز با حر  

*** 

ردیبرود و جوابش را بگ شگاهی رفت تا اول به آزما  رونیاز خانه ب شه یتر از همبعد، زود روز . 

. اش بهتر بود  ی قبل، حال جسم یامروز به نسبت روزها  

بود، بعد از  یکه خانم جوان رشیگذاشت. پرسنل پذ  شخوانیپ یشد و قبض را رو شگاهیآزما وارد  
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. انداخت یصفحه اول آن را باز کرد و نگاه  ج،یباکس نتا  انینرگس از م ش یآزما جهیکردن نت دایپ  

. لحظات به سانِدیکش یانتظارش را م ی ز یدر دلش نبود تا هر چه زودتر بداند که چه چ دل  

کُند شده بود. آب دهانش را فرو داد و به ند،یآ  یدو انگشت کش م  انیشده که م دهیجو یآدامس  

. شد، چشم دوخت  یم زن هر لحظه بزرگتر یلب ها یکه رو یلبخند  

. یش یمادر م یدار ی. به سالمتزمی مبارک باشه عز   - 

بود ستادهیا  ینرگس و حال روزش؛ » مادر « . بهت زده در جا یبود برا  یبیعج یواژه  عجب  

او اریانتخاب و اخت یبود. مثل زن شدنش، ب عیسر  یلیخ  ز یشد! همه چ یهمسر نشده مادر م هنوز . 

. کرد  یاو را له م دهیکش یسخت یاش، شانه ها ینیکه سنگ یمقدس یشد. کلمه   ی حال مادر م  

بود. درست  دیو سف ی ذهن و فکرش خال یسوخت؟ ول یم شیو چشم ها  دیتپ یامان م  یقلبش ب  چرا  

. شده باشد  ی فضاساز دیکه به عمد با رنگ سف یمثل صحنه تئاتر   

یگفت؟ آر یم ک یشدنش را به او تبر  دانست که دوباره مادر  یزن چه از حال و روز نرگس م آن  

او را  یبچه قصد داشت با آمدنش، آبرو نی ... فقط اشیو ندا مایهم مادر بود. مادر ن ن یاز ا  شیپ او  

. زد یبر   

یو با گام ها دیکش رونیزن ب یدست ها ان یبرد و برگه را از م ش یجان دست لرزانش را پ یب  

... شد به سمت سرنوشت رفت  یم دهی کش نیزم یکه رو یسست  

اش آنقدر زنگ  یداشت. گوش ی قدم برم یآفتاب سوزان تابستان  ر ی هدف در ز یشد که ب یها م ساعت  

کرد به خودش، یکرد. فکر م یفکر م  یمزاحم چیه یبود که خاموش شده و او حاال ب خورده  

کرد به  یو ندا... و فکر م مایداد؛ » فرزند « پدرش، ن یبه پدرش م دیکه با ی. به جواباش  

. عمه اش دی شا ا یفضول و  ی ها هیهمسا  
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مقطع. مگر شیمشت شد و نفس ها نهیفکر قلبش در س ن یشد؟ با ا یبرد، چه م  ی م نیاو را از ب اگر  

ی آمد. آن هم برا یقلبش از فکر نبودنش به درد م ن یچن نی روز، مادر آن لخته خون بود که ا چند  

. را کرده بود  شیکه قصد آبرو یفرزند  

را احساس قیشدند و او گذشت لحظه ها و دقا ی م یمرتب پر و خال ش،یچشم ها  انیم ن یا در  

ی از وجود خودش و گاه ی کودک  یایرو ی داشت. گاه یگام برم یبه هر سمت الیکرد و در خ ینم  

 نبودنش ...

از وجودش بود ی نبود و حاال او، ذره ا شیب یاز بودن او، تنها چند ساعت شیها  یناله و زار  تمام . 

که عالمت مثبتش نشان از وجود   یبلکه با برگه ا ش، یکرد نه با لگدها  یکه بود و احساسش م  حاال  

. شداو نبا گریخواست که د  ینتواند، دلش نم نکه یاو بماند. نه ا یتوانست ب ینم گر ی او داشت، د  

ی وانگی که نه، قطعا د دیشده بود؛ شا  شیما یکوچک و ن یآنکه مادر شود، مادرِ ندا یب شیپ ی ها سال  

. تر لمس کند. با پوست و گوشتش  قیاحساس را عم ن یخواست ا یاو م یمحض بود، ول  

ها جواب  هی به همسا نکه یو ندا بزرگ کند؛ بدون ا مایاز وجود خود را در کنار ن یاش را، بچه ا  بچه  

دانستند چه بر سرش آمده که قضاوتش کنند؟  یداشت؟ مگر آنها م ی. چه اشکالدهند  

کرد  یپدرش قبول م دینشست. شا شیلب ها یرو یکوچک فرزندش، لبخند یو خاله  ییفکر دا  با  

به هر حال او  یداشت. ول یزد و زبان تلخ  یم شیاز آن محله بروند. عمه اش چه؟ او که فقط ن که  

گذشت. قطعا پدرش از او  یخواست بجنگد؛ حاال که بود از او نم  یرا گرفته بود... م مشیتصم  

. کرد  یم تیحما  

به ساعتش انداخت؛ وقت ناهار بود. وارد خانه شد ی بلند به سمت خانه رفت. نگاه ی قدم ها با . 

که چه به پدر  دیبجو  ینخودک قد علم کند، فرصت داشت فکر کند و چاره ا  نیکه ا  یتا زمان هنوز  
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. کند  یتوانست پدرش را راض یو راه حل مشکلش چه خواهد بود. م دیبگو  نی ر یو سا  

مبهم  یا ندهیباشد. گرچه در حقش جفا شده و آ روزشید یخواست برعکس روزها  یرا م امروز  

. حاال تنها نبود یرو داشت ول شیپ  

هر چه که بود خواست او بود. برخالف تصور کامران، به یه نه، حتما حماقت بود. ولک دیشا  

. شناخت  یبود که پدر نخودکش را م یم ی اگر او تنها کس  یرفت؛ حت یسراغ آن موجود رذل نم  

*** 

آن روز از همان صبحش متفاوت یدر محل کارش حاضر شد. ول شه یآن روز، مثل هم ی فردا  

. کند  یوقت اشتباه نم چیدانست ه  یزد و م یبود! دلش شور م  

را با   یخانم  یدر داخل اتاق پرو، مانتو گانه ینشسته بود و   شخوانیپشت پ یصندل یرو نرگس  

. ببرد و تنگ کند  یاطی زد تا به خ یسوزن اندازه م  

به اتاق  گرشی ها چشم د دهیچشمش به او و مثل مار گز ک یکه  یبه کنار نرگس رفت در حال سجاد  

. آورد  نییرا پا  شیکه ممکن بود، تن صدا یی پرو بود. تا جا  

! م؟یشه با هم صحبت کن ینرگس... م  - 

 با تعجب نگاهش را معطوف سجاد و نگاه متفاوتش کرد .

؟یمورد چ در  - 

. پا و آن پا کرد  نیا  یسجاد کم  

... خواستم بگم که... بگم  اد، یب گانهی نکه یقبل از ا  - 

. نشست شی لب ها یرو یلبخند گانه،ینرگس با تصور عالقه سجاد به   

من باهاش صحبت کنم؟ نیخوا  یم  - 
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. درخشان نرگس چشم دوخت یسجاد سرش را به سرعت باال گرفت و متعجب به چشم ها  

امیخوام ب ی! من... مینه فکر کنم اشتباه متوجه شد   ؟یچ  ی! برا؟یبا ک یعنی... نه  - 

. ستین شیحرفا حال  نی... دلم ا یزوده ول یکم  هیدونم   ی... خب متیخواستگار   

شده بود. چند فکر رهی خ گانهی  ییایباز به سجاد، مرد رو مهین یگرد شده و دهان یبا چشمان نرگس  

 مختلف همزمان به ذهنش حمله ور شدند.

شیدست ها انیلغزان از م یهمچون ماه ی را داشت، به راحت شی آرزو ی که هر دختر  یتیموقع  

سجاد و برمال شدن رازش و از دست دادن کارش، دنیاز فهم یخورد. نخود کوچکش! نگران سر   

... داشت و اجیکه به آن احت یکار  

. مسلط شود  شیکرد بر خود و لرزش صدا ی آب دهانش را فرو داد و سع  

. ندارم طشویمن فعال شرا یول  ن، یهست یخوب و محترم... شما انسان یمرند یآقا دی نیبب  - 

. کرد  کیبه هم نزد  شتر یدقت ب یرا برا  شیسجاد ابروها  

... من ؟یطیچه شرا ؟یچ یعنی  - 

؟یر ی بگ شتویجواب آزما ی گم نرگس؟! رفت یم  - 

! نرگس با ترس آب دهانش را فرو دادزدیزهرش را بر یا  لهیخواست به هر وس یبود که م گانهی . 

آمد،  یکه باال م  یبا شکم گر یکرد. تا چند وقت د یو محل کارش م گانهی  یهم برا یفکر   کی دیبا  

. گشت   یم گر ید یاز همان فردا به دنبال کار  یتوانست آنجا کار کند. آر  ینم  

باال  ی کرد، برگرداند و سرش را به نشانه نف یکه خصمانه نگاهش م گانه یرا به سمت   نگاهش  

 انداخت.

. رم ینه هنوز... بعدا م  - 
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: گفت  یرا باال برد و با لحن خاص شیابرو  یتا گانهی  

! زد  یم بیعج یآخه اون خانم دکتر حرفا ،یجوابتو گرفته باش  دیآهان... گفتم شا  - 

: د یپرس گانه یکنجکاو سجاد امتداد داد و رو به   ینرگس نگاه نگرانش را تا چشم ها  

... چطور شد؟ ؟یاندازه هاشونو زد  - 

و منتظر شد،  دیدرهمش، به سمت خانه قدم برداشت. در را کوب یخسته و درمانده از فکرها  ظهر   

. داد  یآزارش م شیاز پ شیاش، ب یطاقت فرسا و حال جسم ی تا باز کنند. گرما  

دستانش را دور کمر او انداخت و شه،یو مثل هم دیبا شتاب باز شد و ندا به سمت نرگس دو در  

کودک  ی برا ینکند اتفاق دیلحظه ترس  کیحرکت ندا،  نیدر آغوشش گرفت. از ا  محکم  

. دینگو  یز ی به ندا، موجب آن شد که چ ادش یعالقه ز یول فتد؛ یناخوانده اش ب  

نشسته بود؛ ون یز ی مقابل تلو مایو همراه هم وارد خانه شدند. ن دی لخت او کش یبه موها یدست  

نیزم ی رو یرا کنار در ورود فشیرا چرخاند و به او سالم کرد. نرگس پاسخش را داد؛ ک سرش  

 گذاشت و به سمت آشپزخانه پا تند کرد .

پدرش درکند.   ضیرا تعو شیگاز گذاشت تا گرم شود و بعد وارد اتاق شد تا لباس ها یرا رو غذا  

 حال خواندن روزنامه بود.

؟یبابا. خوب سالم  - 

؟یممنونم. تو بهتر شد زم؛یعز  سالم  - 

بدهد. به سمت در یشد، نتوانست جواب یم دهیکه به در خانه کوب  یمحکم یضربه ها یصدا با  

. ستادی برگشت و در آستانه آن ا  

اره؟یکه داره پاشنه درو از جا در م هیک نیبرو بب ندا  - 
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از » چشم « ندا   نشیو داد عمه نسر  غیج  یبعد، صدا ی. لحظاتدیدو اطیبا دو به سمت ح گفت و ی  

جلو گذاشت و نادر ی. نرگس نگران قدمدیدو ی به سمت خانه م پورزنانیکه ش دیبه گوش رس اطیح  

 هم خود را به کنار او رساند .

خبره؟ چه  - 

ی پشت سرش برخورد کرد و عمه نفس زنان و با چهره ا ی گچ  واریباز خانه، با ضرب به د  مهین در  

افتاده بود، وارد خانه  ن ییکه چادرش تا دور کمرش پا یدر حال دن،یشده توام از خشم و دو سرخ  

 شد .

. گرفت  ی شینرگس از پدر پ  

! شده عمه؟ یچ  - 

. هوا تکان داد  یرها کرد و با حرص هر دو دستش را رو ن یزم یچادرش را رو نینسر   

یتو تییآبرو  یآبت که آوازه ب ای ! نونت کم بود د؟یچشم سف یبشه دختره  ی چ یخواست ی م گهید  - 

! خانوم  دهیافتاده و صداش به گوش منم رس تیی ! تشت رسواده؟ یچیمحل پ  

: د یو توپ دیرنگش را در هم کش ی پهن و مشک ی نادر ابروها  

چرت و ن یدم از گل نازکتر به دخترم بگه! ا یاجازه نم ی ! من به کسن؟ی دهنتو بفهم نسر  حرف  - 

؟ یگ یم ی من دار یکه تو رو ه یچ پرتا  

: داد  یرا در هوا تاب گرشی دستش را به کمر زد و دست د ک یعمه مانند طلبکارها   

دور و  یمفه یبرف، نم ریز یکبک کرد  نیسرتو ع ی... چرت و پرت؟! معلومه آقا! وقتهه  - 

گن؟ یکه نم ای تو محل چ نیکنج خونه... پاشو برو بب  خیب یزنا نشست  نیچه خبره. ع برت ! 

وپوک کاراش خبر داره... خانوم  کیفتنه همکاره! از ج نی اکرم خانوم با ا ی خواهرزاده  
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! ... باال  ادیشکمش هم م گهی... دو روز دچیکه باال آورده ه یز یآبرور  

و هر ختیفرو ر نهیحرکت داد. نرگس قلبش در س رهی دا میهوا به شکل ن یرا رو شیدست ها و  

اش جا  نه یس انیم ان، یدر م ی کی شیکرد. نفس ها  یاز لحظات قبل افت م شتریفشارش ب لحظه  

. ماندند  یم  

پشت سرش  واریاش نداشت تا آن را فرو دهد. دست لرزانش را به د دهیدر دهان خشک یبزاق گرید  

. کند یری ز افتادنش جلوگگرفت تا ا  

ی! خواهرزاده ده؟یپشت سرش حرف زده که تا گوش عمه اش هم رس ی نداشت... چه کس باور  

! همان مثال دوستش؟ گانهیخانم...   اکرم   

شد یم  یرحم روزگار، چند صباح یب ی حلقه زد؛ دست ها شیچشم ها  یتو یبهت و ناباور اشکِ  

. زدند یخود کف م  یاش به راه انداخته بودند و خودشان برا  یکه آشوب را در زندگ  

: د یکش  ادیبرداشت و فر نی به سمت عمه نسر ی پدر گام  

حرمت منو نگه ؟یکن  یم ییآبرو یب  شتر یگم تو هم ب ینم یچیه  ی... دهنتو ببند. هگهید بسه  - 

. کن  تیدو تا طفل معصوم رعا   نیا  یحداقل جلو  یدار ینم  

بودند و با دهیچسب  واری که هر دو کنار هم گوشه د مایندا و ن یاخودآگاه رولبالب از اشکش، ن نگاه  

. ماند رهیکردند، خ یترس به عمه نگاه م  

گداخته بر قلبش فرود یکه نه... چون مذاب نیندا... قطره قطره بر زم ی معصومانه  یها اشک  

. به طرف ندا بردارد که با حرف عمه در جا خشکش زد یتکان خورد تا گام شیآمدند. از جا  یم  

ندیمردم نگو  یزک یگفتن، تا نباشد چ می چه ساکته؟! از قد نیداداش؟! بب یپرس یاز خودش نم  چرا  - 

، یگوشه خونه و چشاتو بست یحرفا پشتش نبود! نشست  نیاومد که ا  یرفت و م ی! اگه آسه مزهایچ  
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ده؟یپر  یم یرفته؟ با ک یکجا م یدون یم خانومم صبح رفته، شب برگشته. اصال  نیا  

در  رت یبا شک و تعلل، سرش را به سمت نرگس چرخاند و با چشم به خون نشسته از غ پدر  

. شد  رهیصورت نرگس خ  

؟ید یگه نرگس؟! چرا جوابشو نم ی م یت چ عمه  - 

: لرزانش زمزمه کرد  یلب ها انیاز م  

 - بابا...

. پرده باالتر رفت کیپدر  یصدا  

... ! دِ حرف بزن؟یو چ بابا  - 

. بود، دو قدم عقب برداشت دهی پدر ترس یزده  رونینرگس که از چهره برافروخته و رگ ب  

... خواستم یمن نبود... من... نم ر یمَ من... من... تقص  - 

اجازه نداد تا از خودش یلحظه به سمتش هجوم برد. حت کیدر   ،ی از ناباور ی ناش یبا مکث نادر  

 دفاع کند .

... یآبرو یببند دهنتو ب  - 

ندا و نرگس همزمان بلند شد. نرگس غی ج د،یاو کوب یکه به تن در هم شکسته  ی ضربه ا نیاول با  

پدر، بر شکمش وارد نشود و با  نیسنگ یاز مشت و لگدها  یخودش جمع شده بود تا ضربه ا در  

: کرد  یالتماس م  هیگر  

... تو رو خدا... االن کمرت... آخ بابا... نزن... کمرت تازه... خوببابا...   - 

پدر را در مشت گرفته  راهن یکوچکش، با خشم و لرز، جلو رفت و پ ی با آن جثه و دست ها ماین  

بود. فقط دهیآنها نفهم ی از حرف ها یزیبرد. چ ینم ییو راه به جا  دیکش یو به عقب م بود  
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. زند یمغلطه کرده و حاال پدر، خواهر محبوبش را کتک م  هشیدانست که عمه اش مثل هم یم  

پشت سرش  واری و به د دیدر کمرش دست از زدن تن رنجور نرگس کش یدرد دنیچیبا پ باالخره  

ن یمسئله در آن لحظه هم نیتر  تیاهم  یب ییو گو  دهیچیته گرفته در خانه پ یغذا ی داد. بو هیتک  

 بود.

که دهانش تا انتها   ییزد؛ از آنها  یبلند ضجه م یبا صدا گر یکرد. د ینم شیرها  یندا دم ی سکسکه   

! خورد  یشد و زبان کوچکه اش هم تکان م یباز م  

کرد. کم مانده بود  یرا که بر پا کرده بود، تماشا م ییدست به کمر و لبخند به لب، با لذت بلوا  عمه  

. کرده، کف هم بزند  فایا  یصحنه به خوب ن یاش را در ا فهیپدر که وظ یبرا  

دست انیاز اشک او را م سیلرزان و خ ینشست و دست ها شیزانوها ینرگس رو یکنار پا ماین  

: دیکش  ادیفر  هیگرفت و رو به پدر، با گر  

! کار کرده؟ ی ! مگه چش؟یچرا زد   - 

کنده شد و به حالت دو خود را به کنار نرگس  واری از د افت؛ ی یهم به پشتوانه برادرش جرات ندا  

او را از صورت کبودش پاک  یکوچکش، اشک ها یو با انگشت ها  دیو محکم به او چسب رساند  

 کرد.

ن یدر مواجهه با ا شه،یهم ینگاه کردن به پدر را نداشت. مقصر نبود ول  ی اما... رو نرگس  

قضاوتشان یآنکه برا یشوند. ب یم  اول شناخته ی دختران هستند که متهم درجه   نیا  موارد،  

. شوند یمحاکمه، قصاص م یبرپا شود. ب یدادگاه  

وارد ی گر یاز در د  د،یایب ن ییپدر از موضعش پا دیکرد شا  یکه حال نگران بود و احساس م عمه  

 شد و با عجز و البه گفت:
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اونم د؛ یپسرش پسند ی سابقمون نرگسو برا ی ها هی از همسا ی کیمراسم قرآن،  یتو شیوقت پ چند  - 

من  یکنم. خوب شد پسرش قبول نکرده بود وگرنه آبرو  یمن گفتم دخالت نم ی! ول؟یخانواده ا چه  

من گفتم  یگه نرگس افتاده دنبال پسرش احمدا... ول یخانوم م  یزر دمیرفت. اِ اِ اِ... د  یوسط م نیا  

... کاره س نیتازه باهاش برخوردم کردم. نگو خانوم ا  ؛ دهیحرفا از نرگس بع  نیگه و ا  یدروغ م  

کنده شد   وار یرفت، از د   یم نییاش به شدت باال و پا  نه یکه قفسه س ی کبود و در حال یبا صورت پدر  

. ستاد ی کرد، ا یم هی همخونش، خون گر  یحرف ها دنیو پشت به نرگس که از شن  

رو بزرگ ما یگوشه خونه و فقط ندا و ن ی تمرگ یم یایو م ینداز یجا... بچه رو م هی  میر یم  - 

! شه دیرنگ دندونات سف ساتمیتا گ یمون یم نقدری. ایکن یم  

. ترک خورده اش را به زحمت باز کرد  یلب ها  

 - اما من...

: دیکش  ادی نادر گردنش را به راست چرخاند و فر   

! که گفتم  نیحرف نباشه... هم  - 

خواست   یخواهرش؟! او هم مخالف بود؛ نم ی ه تکان خورد. بچه؟! بچ مایدر دل کوچک ن یز یچ  

از دست بدهد. دست نرگس را گرفت و به گر ید  یبچه  کیرا هم مثل مادرش به خاطر   نرگس  

. دیطرف خود کش  

! ! مثل مامان؟؟یاریبچه ب یخوا یم  - 

. برخاست  نیزم یبه زحمت از رو ماین یتوجه به نگران ی. نرگس بدیاز بغض لرز شیلب ها  

. خوام یمن... بچه مو م یول  - 

: دیکش ادی اش شد و فر  رهی زده خ رونیاز حدقه ب یپدر با شدت برگشت و با چشم ها  
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گفتم  یبود که م ن ی... همگهیپدر، پدرشه؟! آره د ی! نکنه کامران به؟یت؟! ؟! کو پدرش...ک بچه  - 

... ی بر  ی اصرار داشت ،یاونجا کار کن یبر  ستیالزم ن  

نتوانست  ی به سمت نرگس برداشت و نرگس با ترس و وحشت همان قدم را پس رفت. حت یقدم  

. . نادر با دست به شکم او اشاره کرد ستیکه کامران پدرش ن دیبگو  

هی به در و همسا یخوا یم ی... چدیشناسنامه سف هیکه شکمت باال اومد... با  گه یروز د دو  - 

من یو بگ  ی شه تو چشمام نگاه کن ی روت م! اصال؟یکن یروشون نگاه م ی تو ی! چطور؟یبگ  

! خوامش؟ یم  

: د یکش اد یو بلندتر فر  

 - هان؟!

و وحشت دیکوب ینرگس، ناخودآگاه باال آمد و در جا تکان خورد. قلبش با سرعت م یها دست  

ری به ز ی آورد و با نگاه نییرا پا  شی. آرام دست هادیپا پس نکش یرا در برگرفته بود، ول  وجودش  

 افتاده، زمزمه کرد :

... و ندا مایدارم. مثل ن یمن نگهش م یول  - 

: که گفت  یبار بلندتر بود وقت ن یا  ادشیپدر در صورتش، حرفش نصفه ماند. فر یلیبا س  

؟ینگهش دار یخوا یپدر... اصال... اصال م یجمع نبند... با اون ب  یمنو با او حروم یو ندا ماین  - 

 آره؟ باشه... نگهش دار!

او را هم  ف ی در خم شد و ک یجلو د،یت نرگس را در مشت گرفت و به سمت در کشدس مچ  

قدم تند کرد. در کوچه را  اط یخورد، به طرف در ح  یم یتوجه به نرگس که سکندر یو ب برداشت  

. صورتش پرتاب کرد  یرا رو  فیهل داد و ک رونیباز کرد و نرگس را با شتاب به ب  
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! ستیتو ن  یبرا ییخونه من جا   یتو گهی برو... برو بچه تو نگه دار... د   - 

 - بابا...!

ان یمقابل نرگس گر دیشد و برگشت. انگشت اشاره اش را به نشانه تهد مانیپش یداخل رفت ول به  

 تکان داد .

به حالت ی . وایتخم حرومو پس انداخت  نی که ا یهمون خراب شده ا  یکن یو گورتو گم م یر یم  - 

. کنم  ی... جفت قلم پاهاتو خرد منمتیاطرافا بب نیا  

رفت و پشت در  شیپ ی. نرگس بهت زده گامدیهم کوب یداخل برگشت و در را محکم به رو به  

و  هیبا گر رد؟ی پذ یبچه را م ن یکرد پدرش، ا  یبه در زد. چطور فکر م یجان یب ی و ضربه ا ستاد یا  

: ها نرسد، گفت  ه یکه به گوش همسا یآرام یصدا  

... کنم یتونم زندگ یو ندا نم مایبابا... تو رو خدا... بذار بمونم. من بدون ن  - 

: دیکش  ادیکه فر ی پدرش هم آن طرف در، پشتش را به در چسبانده بود وقت  

. ندارن یاجیبه وجود تو احت گهی به جهنم. اونا د  - 

: ادامه داد یتر نییپا  یو با صدا  

... ننگ  یلگه   - 

. به در زد  ی گر یضربه د  

نجای... مادرشون بودم... آخه کجا برم؟! من که جز استمیتو رو خدا... من خواهرشون ن بابا  - 

. رو ندارم  ییجا  

. اش ضجه زد. پدر هنوز پشت در بود  یپناه  ی ب یو با جمله آخر، برا  

... همونجاس اقتتیکه ل ییبرو جهنم... جا   - 
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ستادهیا یما یتوجه به ندا و ن یشد، ب یم دهیکش  نیزم یکه رو ییفاصله گرفت و با قدم ها  از در و  

. به در زد  یوارد خانه شد. نرگس ضربه ا اط،یدر ح  

... یآج دیدر و باز کن  دیای... ندا... بماین  - 

ش یلب ها یکمرنگ رو یلبخند ،یسبک ی قدم ها دنیدو یصدا دنی. با شندیبه طرف در دو ندا  

. پدر، لرزه بر اندام در هم شکسته اش انداخت ی... صداینشست، ول  

شیبره پ دیو با ستمیمن باباش ن گهی نرگس باز کنه... د  یدرو به رو ی بکش ندا!... هر کس دستتو  - 

 گداها... والسالم.

. کنار در سر خورد؛اندازدیگرداب دردسر ب انیو ندا را هم در م ما یخواست ن یدلش نم نرگس  

را دور  شی و دست ها دیباال کش نهیرا تا س شیداد. پاها  ه ینشست و کمرش را به در تک نیزم یرو  

. گذاشت  ش یزانوها یآن حلقه کرد و سرش را رو   

خوامت! بلند شو... بلند شو ی... من هنوزم میول ده،یچیمحله پ یتو  تییآبرو  یحرف ب نکهیا با  - 

. میعقد کن م یخونه ما... تا بعد بر  م یبر  ای. بنیزم یرو نینش  

بود، گره زد. در دل ستادهیسرش ا یتعلل سرش را بلند کرد و نگاهش را به احمد که باال با  

از  شتر یحداقل مرام احمد ب یاو سوخته بود؟! ول ی هم دلش برا یبه خود زد. چه کس  یپوزخند  

! پدرش ی بود؛ حت نی ر یسا  

توجه به احمد، از کنارش گذشت و با یحرف از جا برخاست و پشت مانتواش را تکان داد. ب یب  

. شد، به طرف سر کوچه به راه افتاد  یم دهیکش  نیزم ی که رو  ییقدم ها  

 احمد با تعجب دو قدم به طرفش برداشت.

نرگس...؟ ی ر یم کجا  - 
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رفت؟! کجا را داشت که  ی رفت. کجا م ی ناکجا آباد م ر یهدف بود و به سمت مس یب ش یها قدم  

ی فکرش که آدرس خانه   یب یعمو ی... خانه  ایزد؛ عمه  یتک عمه اش؟! پوزخند ی! خانه برود؟  

را ندارد، باز  ییدانست جا یرا هم بلد نبود؟! دوست و آشنا هم که نداشتند. پدرش اگر م برادرش  

. کور شده بود  کرد؟ هر چند، منطقش یم رونیهم او را ب  

: شکمش گذاشت و نجوا کرد  یدستش را رو  

خونه،  یپناه، ب یب م، ییبه سرم آورده و حاال ما آواره کوچه ها ییچه بال نهیکجاست که بب بابات - 

!... ... بابای... بماین یندا... ب یب  

ال را با خود، به دنب ادهیو نگاه متعجب و متاسف عابران پ ختیر یگفت و خودش اشک م  یم خود  

: زمزمه کرد  رلبیکشاند. ز یم  

! م؟یحاال... کجا بر   - 

یو دل ناالن از ضعفش، راه رفت و فکر کرد، ول سیصورت خ ی توجه به کبود  یب یساعت دو ... 

. رنگش نشست  یب ی لب ها یکم جان رو یلبخند ،یبا به خاطر آوردن مطلب  

تکان داد و سوار شد. به محض نشستن، سرش  ی تاکس نیاول  یو دستش را برا ستادی ا ابانی خ کنار  

. شلوغ بعدازظهر تابستان بند زد  ابانیداد و نگاهش را به خ هیتک ن یماش شهیرا به ش  

به ساعت انداخت؛  یدرآمده بود. نگاه ش ینوا به نما یهمراهش زنگ خورد؛ شماره سجادِ ب یگوش  

شده  کاریراحت کرده بود! حاال ببابت  ن یداد و پدرش، کارش را از ا یبعدازظهر را نشان م پنج  

. ابدیموقع سجاد ب یب یخواستگار  شنهادیرد پ ی برا یموظف نبود جواب یبود و از طرف  

چه واکنش دنش،یاز شن د،یرس یخبر به گوش سجاد برسد که قطعا م  نیخود فکر کرد اگر ا  با  

فشیرا خاموش کرد و داخل ک یسجاد. گوش  چارهیشد؟ ب یداد. حال و روزش چه م یم نشان  
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 گذاشت.

. خانوم میدیرس  - 

یی شد. با گام ها  ادهیرا حساب کرد و پ هی رحم پرتاب شد. کرا یو ب ف یکث یایراننده به دن یصدا با  

. رفت  یبهداشت سیآرام به داخل محوطه قدم گذاشت. ابتدا به سمت سرو  

در هم   ر یگونه چپش افتاد و نگاهش را از تصو  یبه خط کبود و مورب رو نه یدر آ نگاهش  

به سر و صورتش زد،  یخودش را مرتب کرد و آب ی کم نکهیو بعد از ا دیکش ر ی اش به ز شکسته  

. مورد نظر، جلو رفت  یکردن باجه   دایخارج شد. نگاهش را در اطراف چرخاند و با پ  

. گرگان  یخواستم برا یاتوبوس م  تیبل هی سالم آقا...   - 

. او را برانداز کرد  ی چهره   ،یموشکاف مرد با  

خوبه؟  نیکنه. هم ی اتوبوس حرکت م  هیربع به شش   کی ساعت  - 

ی را پرداخت کرد. رو تیسرش را به نشانه مثبت تکان داد و مبلغ بل ی با خوشحال نرگس  

. در حال تردد چشم دوخت تیسالن انتظار که خنک تر بود، نشست و به جمع  یها یصندل  

زد  یشاگرد راننده که داد م یگرگان « با صدا ی را به » مسافرا تشیسمت اتوبوس رفت و بل به  

. دیدر صورت او، از مقابل راهش کنار کش رهیشاگرد شوفر، نشان داد. شاگرد با لبخند و خ  

. دییبفرما  - 

کنار پنجره را انتخاب کرد و یهره نشاند و سوار شد. سمت راست، صندلبر چ  ی اخم نرگس  

. بعد از پر شدن اتوبوس، باالخره راننده افتخار داد و اتوبوس را به حرکت انداخت. بهنشست  

. قلب او مطلع بود  یاز وسعت مهربان یاز او را نداشت، ول یقیرفت که آدرس دق  یم یکس یسو  

داده و نگاهش هین خارج شده بودند. سرش را به پنجره اتوبوس تکشد که از تهرا  یم یساعت دو  
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بود که با سرعت از کنارشان ییدرخت ها یبه جاده سرسبز گره زده بود. گرچه نگاهش پ را  

... فکرش  یگذشتند، ول یم  

ی چشم باز کرده بود، او را باال یکه از وقت ی کوچک یبود. ندا شیو ندا  مایاز همه دلتنگ ن شتر یب  

. کرد   یاش را م  یتاب یدانست که حتما ب یبود. م دهیمادر د  یسرش به جا  

را بست و از ته  ش یشدند. پلک ها شیچشم ها یناخوانده  همانیم شی فکر، اشک ها ن یتصور ا از  

شان یپا  ر ی را از ز ش یشکل ممکن شکسته و او خرده ها نیکه آن روز به بدتر   ییهمان جا  دلش،  

خود و خانواده اش راحت تر   یبرا ی دور نیکرده بود، دعا کرد... دعا کرد تا تحمل غم ا  جمع  

 شود.

خواب او  ینامرئ  یدانست چه.وقت دست ها  یرا باز کرد. نم شیشاگرد اتوبوس چشم ها یصدا با  

انیماستراحت کوتاه توقف کرده، نرگس از   یراه برا نیاتوبوس ب ی وقت یدر برگرفته بود. حت را  

. بود امدهین رونیازدحام خاطراتش ب  

چهره اش   یایدر تمام زوا  یاش فرستاد. خستگ  یروسر  ریسرکشش را ز  یو موها دیکش یا ازهیخم  

را بلد نبود ییشده بود و او جا کیرفت. همه جا تار رونیکرد. برخاست و از اتوبوس ب یم دادیب . 

. رفت  نال یزرد رنگ ترم ی ها یبه ناچار سراغ تاکس  

به دور ی آنها که شال سبز رنگ ن یراننده ها گرداند و به سراغ مسن تر  ی چهره ها  انیرا م نگاهش  

 گردنش بود، قدم برداشت .

 - سالم حاج آقا.

. به طرف او بازگشت رمردیپ  

؟یبر  یخوا یدخترم. کجا م سالم  - 
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. را در مشت فشرد  فشینرگس دسته ک  

! منو؟ دی بر  یخوام برم دهکده، م یم  - 

. درب و داغانش اشاره کرد  کانیبا دست به پ رمردیپ  

. بابا نیها... بش  - 

ی ال قهیتا روستا حدود چهل وپنج دق  نال یعقب نشست. از ترم یصندل ی کرد و رو یکوتاه تشکر   

. به عقب انداخت یجلو نگاه  نهیروستا، راننده از آ یها ک یساعت راه بود. نزد کی  

! ؟یبر  یخوا  یروستا م  یدخترم کجا  - 

خاطرات محوش، آدرس انیتوانست از م یاگر روز بود م دیبه اطراف انداخت. شا ینگاه نرگس  

. اوردین ادی را به  ی ز یبر علت شده بود تا چ دیشب مز  یکند ول دایرا پ  

. خوام برم خونه ننه گل نساء یم یندارم حاج آقا... ول قیآدرس دق  - 

. را از هم باز کرد  مرد دیسف لیو سب شیر ر ی پنهان به ز  یلب ها یلبخند  

! ؟ یننه ا شیها... از قوم و خو   - 

. د یخود را جلو کش یاو گرفت و کم یصندل یزده دستش را به پشت جانینرگس ه  

! دشون؟یشناس ی. میبله حاج  - 

. هوا تکان داد  یمقابل بود، دستش را رو ی راننده همان طور که چشمش به جاده   

راه یبپرس یشناسن. از هر ک  یبرم. تازه... همه روستا ننه رو م ی براش م اد یمسافر ز ها،  - 

. ده  یخونه شو نشونت م  

را نگه   نیسرسبز ماش ی تپه ا ن ییپا ، یا قهیچند دق ی ر یمس یشد و بعد از ط یخاک یجاده ا  وارد  

. تپه اشاره کرد  ی باال ، ییداشت. به عقب برگشت و با انگشت به جا   
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ام؟یباهات تا باال ب یخوا  ی. میبر  ادهیپ دیره؛ با  ینمباالتر  نیماش گهی جاست. د اون  - 

. گذاشت  رونیرا ب شیپا  کی نرگس در را باز کرد و   

. دیلطف کرد یلینه ممنونم حاج آقا؛ خ  - 

. سرش را چند مرتبه تکان داد  رمردیپ  

باال. سالم منو به ننه ومدمیامنه دخترم. اگه مطمئن نبودم، حتما باهات م  نجاهایا یول شبه،  - 

 برسون.

یقیشد، چشم دوخت. نفس عم یکه هر لحظه دورتر م ی شد و به تاکس ادهی پ ه،ی از پرداخت کرا بعد  

ی کیکه در آسمان رخ نمونده بود روانه داشت. به طرف جاده بار یو نگاهش را به ماه کامل  دیکش  

. تپه راه داشت قدم برداشت  یباال که به  

از  یو ضعف ناش ی گرسنگ  ،یخستگ یآنجا از تهران خنک تر و مناسب تر بود ول یهوا  نکهیا با  

. اوردیسبب شده بود که طبق معمول نفس کم ب ن، ییفشار پا  

آن را پوشانده بود،  یروانیرنگ سقف ش دیسف یها تیکه پل یمانیس  یبه خانه دو طبقه   دنیرس با  

داد و به حالت رکوع   هیمقابل خانه تک ی چوب رک یرا به ت یگر یو د شیزانو  یدستش را رو کی  

 خم شد.

گرفت و با یو ضربدر یچوب یدستش را به نرده ها ستاد؛یصاف ا  ش،یاز جا آمدن نفس ها بعد  

رفت و  شی شتاب زده پ ی هارا با گام  وانیمقابلش باال رفت. طول ا یاز دو پله چوب یکوتاه یها گام  

. انداخت  ر یخانه وارد کرد و سرش را به ز   یچند ضربه کوتاه به در چوب  

سرش را بلند کرد و  یکه حاکم شده بود، به آرام یباز شد. با سکوت ی لحظه بعد در به آهستگ چند  

شیپ یقهوه و مهربان که حاال مملو از اشک بود، گره زد. لرزان قدم   یرا به آن چشم ها نگاهش  
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 گذاشت.

 - ننه...

. را از هم باز کرد  شیگل نساء دست ها  

 - جان ننه؟!

. داد، پناه برد یمادرش را م یکه بو یجلو رفت و با هق هق به آغوش پر مهر ننه گل نسائ  

... ذره شده بود ننه هیدلم برات   - 

. بر سر نرگس نشاند ی. بوسه ا دیچک ن ییاشکش پا  

! ؟یبه من بزن یسر  ه ی یومدیبود که بعد از عاطفه ن ن یبه خاطر هم  - 

 سرش را بلند کرد و نگاه رنجورش را به گل نساء دوخت و شِکوه کرد .

و ف ینوزاد ضع هی خواست و  یپسر بچه که مرتب از من مادرشو م هی تیشد... مسئول ی. نمنشد  - 

تنها ی لینها بودم ننه. خمن بود. مگه چند سالم بود؟ ت یتر از شونه ها نیسنگ ی لیخ ناتوان، ... 

یو ما رو تنها گذاشت یومدینتونست جاشو پر کنه. تو هم ن یکس  چیشد؛ ه یکس برام مامان نم چیه . 

؟ یومدی! تو چرا نی... اصال باهات قهر بودم که فراموشمون کرداصال  

. زد  یگل نساء لبخند  

! ؟یکن  یکردم که باهام آشت دایچطور سعادت پ  یشه بگ یحاال م  - 

ی کرد و رو دنیآورده، شروع به جوش رونیب نینوپا که سر از زم ی همچون چشمه ا اشک  

 صورت کبودش راه گرفت .

! تو؟ ام یب ید یراهم م  - 

. کرد  تشیدستش را پشت شانه نرگس گذاشت و به داخل هدا  
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ُُ 

. تو نرگسم ایدُردونه مو راه ندم. ب  ز یشه عز یمگه م  - 

که دورتادور اتاق پهن شده بود، دیسف ی پتو یرو یقرمز ترکمن یها  ی کنار پشت ،ی گچ وار ید  گوشه  

. نرگس را در دست گرفت  یکنار هم نشستند. گل نساء دست ها  

! چطوره؟معرفتم  ی! اون داماد ب؟یاورد یو ندا رو ن مای! چرا ن؟یتنها اومد ،یچرا حاال که اومد  - 

که به  یانداخت و با بغض   نیینگفت. نرگس با شرم سرش را پا  یزیاز صورت کبودش چ گرید و  

. در کنترلش داشت، دست ننه را فشرد  ی چنگ انداخته و سع شیگلو  

. ارمشونینذاشت ب  - 

. شد  رهیبراق از اشکش خ یبا پرسش به چشم ها  

! زم؟ی عز  یک  - 

 بغضش را با دهان فرو داد .

... ارمشونیبابا... نذاشت ب  - 

به نگاه نگران گل نساء گره  شیخروشان چشم ها  یرا بلند کرد و نگاهش را از پشت موج ها  سرش  

 زد.

! رونیمنو... منو از خونه انداخت ب  - 

. داشت آرام باشد یدهانش گذاشت و محکم فشرد؛ سع یبا بلند شدن هق هقش، دستش را رو  

! ... کجا برم؟یکن  رونمیرو نداشتم ننه. اگه تو هم... ب یی... جا نجای... جز ا من  - 

. برد و سر نرگس لرزانش را در آغوش گرفت شیدستش را پ  

بچه شو از خودش برونه؟ چه برسه ن یبدتر  یتونه حت یمادر م هیکنم نرگسم؟! مگه  رونتیب چرا  - 
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نکه یبه سرت اومده. نه ا یبهم بگو چ ی استتخم چشمامه. اگه خو ی. جات رو یدلم ز ی تو که عز  به  

آروم  ،یکه سبک ش  نهیطاقت اشکاتو ندارم. قصدم ا نکهیا ی ازت حرف بکشما! نه ننه، برا بخوام  

... ... بگو مادریش  

 نرگس در آغوش او زمزمه کرد :

! پاهات بذارم؟ یتونم... سرمو رو یم  - 

. زکمیآره عز   - 

زد. نرگس سرش را از پهلو و پشت به صورت هیتک یو به پشت دی نساء خودش را عقب کش گل  

دلش، شرم  یکردن غم ها ف ی تعر  نی ح ش، یاو گذاشت. از نگاه به چشم ها  یپاها ینساء، رو گل  

 داشت.

ی باق  ارید  یکوچک را به او سپرد و راه  یکه مادرش ندا یگشود و از روز اول گفت، روز لب  

او پنجه  یموها ان یحرف، در م یشب شوم و حوادث بعدش. تمام مدت گل نساء بتا... آن  شد  

ی را جا ننداخت. حت یکلمه ا  ز،یداد. او ن ی کرد و گوش م یآنها را نوازش م یو به نرم دیکش یم  

 موضوع نخود کوچکش و ...

: را زمزمه کرد  یشعر  رلب،ی نرگس، فشرده شد. آرام و ز یقلب گل نساء هم از هجوم غم ها  

شبنم یبایالال کن دختر ز » -  

قیشقا  یزانو یکن رو الال  

ینینب ی مهر  یتا رنگ ب بخواب  

قیکه تلخه حقا  یداریب تو  

ی مون یمثل التماس من م تو  
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دم یشونه هاش چک یشب رو ک ی که  

اون بود  ی گرم نوازش ها سرم  

دمیخوابم برد و کوچش رو ند که  

کنج خلوت ه یمن موندم و  حاال  

چکه کرده  یبیاز سقفش غر  که  

یی امواج جدا  یها تالطم  

کاشونم رو صد تکه کرده  زده  

ن یریخواست پس از اون خوابِ ش یم دلم  

شد یوا نم ایچشمم به دن  گهید  

یقلب متروکم نشون ونِیم  

شد  ینم دایاز خاطره پ  گهید  

کردم هی از بس گر  نهیغمگ صدام  

ستین ی آوازه ا چیاسم و ه چیه ازم  

! ؟یدر چه حال ،یه ی پرسه کس ینم  

ست ین یتازه ا یاز آشنا خبر   

پروانه صفت ها گفته بودم  به  

ستیمن ن یخاموش لیشمعم م که  

... کن  ونیپرنده رو درختم آش  

ستیمن ن یوقت فراموش حاال  
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ی مون یمثل التماس من م تو  

دم یشونه هاش چک یشب رو ک ی که  

اون بود  ی گرم نوازش ها سرم  

دمیرو ند خوابم برد و کوچش  که  » 

گرفت و به  شیگذاشت؛ دستش را به زانو  نیزم یرا که به خواب رفته بود، رو یسر نرگس آرام  

نرگس انداخت و بالش ی آورد. پتو را رو ییاز جا برخاست و به اتاق رفت و بالش و پتو یسخت  

. سرش گذاشت  ریرا ز  

دیدر سر داشت. با یتا نماز صبح نمانده بود. فکر  یز ی انداخت؛ چ وارید ی به ساعت رو ینگاه  

توانست یخواست. نم ی کرد و از او کمک م یروستا مشورت م دیسف شیر ، یرفت و با مالعل یم  

تنها مکان امن و  نجا، یدادن او از ا یدهد، افکار پوچ مردم روستا باعث آزار و فرار اجازه  

 پناهش باشد .

ی چند سال بعد از فوت دخترش، نتوانسته بود برا ن یا خواست او را برنجانند. در ینم دلش  

خشک شده و چهره  یبه اشک ها یکند. با نگاه  یکند، حاال وقتش بود تا کار یکار  ادگارانشی  

. و به سمت اتاقش قدم برداشت دیکش  یاو، آه یکبود و خسته   

*** 

هفدهم فصل  

. نگاه بهت زده وفتدین نیزم یخانم، مادر احمد گرفت تا رو یزر  یخانه  یرا به درگاه دستش  

. د یناباورش را باال کش  

! کجا رفتن؟ دیدون یحاال نم  - 
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. فکر کرد   یخانم کم یزر  

یبودن. ول دهیبره خونه همون پسره که با هم پر  نکهینداشت بره. مگه ا یی که نه... جا خودش ... - 

. فتهیب ابیکنم رفته باشه خونه خواهرش تا آبا از آس  ی باباش... فکر م  

: دیپرس  یرفته ا لیلرزان و تحل یبود و کار از کار گذشته بود. با صدا دهیرس رید  

د؟یخواهرشونو دار آدرس  - 

. ترش کرد  یو رو دیخانم ابرو در هم کش یزر  

! صداشون هم که کلدمید  یرو هم که گفتم اتفاق یینای... من چه بدونم. مگه من مفتشم؟! همواه  - 

 محل رو برداشته بود .

شیبر سر آن دختر و آبرو ییکه او کرده، چه بال ی شد. کار یلحظه حال عماد بدتر از قبل م هر   

! اش؟  ندهیآورده بود؟ سرنوشت و آ  

و نشنود آثار  ندیمرگ داشت. تا نب یخداوند آرزو  شگاهی از پ تش،یتوجه به معص یبار ب نیاول یبرا  

شده بود. اصال آن دختر کجا  یخانواده ا ی آبرو ختنیموجب ر  یکه هر چند ناخواسته، ول یعمل  

شد؟ یواسطه، مرتب گناه م نی اگر به ا بود؟  

. برگشت  یکه از سرش گذشت، به سمت زر  یبا فکر  یعقب گذاشت ول یقدم  

د؟ید یع ممن... شماره تماسمو بذارم، هر وقت که برگشتن، به من اطال اگه  - 

. داد  یرا همراه دستانش تاب شیابروها  

. اد یم شیپ یچ مینیبده، بب سیحاال شمارتو بنو  - 

کرد و به  ادداشتیاش را  ی لیآورد و با خودکار شماره تماس، اسم و فام رونیب بشیاز ج یکاغذ  

 سمت زن گرفت .
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. ممنونم ازتون. منتظر تماستون هستم یلیخ  - 

بود، دهی. عماد ناباور از آنچه شندیاو کوب ی کرد و در را محکم به رو یعی سر  ی خداحافظ یزر  

آن  یرو یزنگ زده   یو لکه ها یکه نگاهش به در طوس یو در حال دیکش  شیموها ان یم یا پنجه  

. آن اتفاق شوم لعنت فرستاد  نی بار هزارم بر خودش و عامل یبود، چند گام عقب رفت. برا   

خودش  ی کند. چون پا یر ی گیپ یمراجع قانون قیتواند از طر یدانست نم یبود که م نجایا یبدبخت  

. وسط ماجرا بود  ،ی هم به عنوان عامل اصل  

نیاو از ب  یو چندساله پدر و مادرش بود که با کوتاه نیچند یمهم نبود، نگران آبرو خودش  

از آن. با  شتر یبود را هم نداشت؛ چه رسد به ب خته یکه ر ییآبرو  نیهم دنیرفت. تحمل د یم  

. هدف به راه افتاد  یکوتاه و ب ی و قدم ها  دهیخم یشانه ها  

آن  یاز فردا  جهیبماند. در نت هیدست بگذارد و منتظر تماس خانم همسا یتوانست دست رو ینم  

مستخدم خانه کامران رفت و از آنجا آغاز ، یشروع به گشتن کرد... اول به سراغ شمس روز،  

 کرد.

از  یو آنها هم تا حدود دیعماد، موضوع به گوش خانواده کامران هم رس ی درپ یپ  یها ی ر یگیپ با  

یپدر کامران، توانست شماره همراه نرگس را بدست آورد ول قیمطلع شدند. از طر انی جر  ... 

. اش خاموش بود ینه گوشمتاسفا  

گرفت. با پرسش یگشت، هر روز چند بار با همراه او تماس م یاو م ی در پ نکه یعالوه بر ا  حاال  

و از او و آدرس محل کارش هم مطلع دیرس گانهی ی نرگس، به خاله  یخانه پدر ی ها هی همسا از  

کرد. درست از یدر آنجا کار نم گریشد که د  یچرا که مدت ها م افت؛یاز نرگس ن یرد یول شد  

... بود دهیکس او را ند چیه گری د ،یظهر همان روز گرم تابستان  
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. خسته و افتین یز ی چ یها... ول مارستانیو ب یکالنتر   یسر زد. حت دیرس یجا که به ذهنش م هر   

 درمانده شده بود...

*** 

اجازه دهند، زودتر  نکه یبر ا  یدانشگاه مبن سیرئ تیمهر ماه بود و او به دنبال گرفتن رضا  لیاوا  

آسوده و فراغ بال به سراغ  یالی امتحانات ترم اول، امتحان درس جا مانده اش را بدهد که با خ از  

با او تماس گرفت و از آمدن پدر نرگس به همراه بچه ها به  یبرود. همان وقت بود که زر نرگس  

 خانه خبر داد .

خلوت   یبه کوچه  یه خانه نرگس رساند و با نگاهخودش را ب مهی بعدازظهر بود که سراس یحوال  

. دیدر را کوب یدرپ یدستش را بلند کرد و محکم و پ  

. دردیبه گوشش رس اطیح  کییموزا یرو  ی کیپالست یها ییشدن دمپا دهیکش یبعد صدا ی ا لحظه  

. شد  انی پشت در نما زتر،یر  یبا جثه ا یهمسن و سال عرفان ول  بایتقر یباز شد و پسر بچه ا  

. برد  شیدست دادن با او پ یدستش را برا  

من عمادم... عماد رستگار. پدرت هست؟ سالم،  - 

. باال انداخت یمردد با او دست داد و سرش را به نشانه نف ماین  

. ادیم گه ی. سرکاره، دو ساعت دستشینه، ن  - 

. پا و آن پا کرد  ن یا  یکم ن، یبعد از ا  

 - شما؟!

. او زد  به یعماد لبخند  

... کردم. عماد رس یخودمو که معرف   - 
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: دی کالم او دو انیحوصله م یب  

! بودم دهی! من تا حاال شما رو ندد؟یکار دار یبود که با پدرم چ  ن یمنظورم ا  - 

که در آن بغض یر ی ز یبه دو طرف کوچه انداخت و با صدا یجمله اش، خم شد و نگاه انی پا با  

: د یزد، پرس یموج م  

! ن؟یخبر آورد میاز آبج  - 

او دوخت دگانیچمباتمه زد و نگاهش را به د  نیزم یاو رو  یفشرده شده، مقابل پا یبا قلب عماد  

. و همان سبز خوشرنگ یدگینرگس داشت. همان کش  یبه چشم ها یبیکه شباهت عج  

. او گذاشت یشانه  یبرد و رو شیدستش را پ  

... ستیازش ن  یاثر  ی... دنبال خواهرت گشتم ولیعنینه،   - 

گونه اش  یرو یخواهر را نداشت، به آرام  یتاب دور گری که د ماین  دگانیاز د یاشک درشت قطره  

. از بغض فرو خورده اش به لرزش درآمد شی. لب هادیغلت  

ای یشده. امسال رفته کالس اول ول ضیاون رفته مر  ی براش تنگ شده... ندا هم از وقت دلم  - 

هم  ی ... هر چسهینو یگوشه. اصال مشقاشو نم ه یزنه  ی و زل م نهیش ی همه ش م ایره  ینم مدرسه  

. ره  یشه، تو گوشش نم ی ناراحت م یدرس نخوند نهیبب ادیب یگم آبج یبهش م  

در  رهیبه درد آمده بود، آب دهانش را فرو داد و خ تیهمه معصوم نی که قلبش از ا عماد  

: دیپرس شیچشم ها  

 - اجازه دارم؟!

پناه،  یکودکان ب ن یا  د؛ یاو را تنگ در آغوش کش  ؟یچه کار یو بپرسد برا دیایبه خودش ب مایتا ن و  

 آغوششان را از دست داده بودند .
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: نرگسش گفته بود  یشد و آنجا منتظر پدر ماند. آبج اط یوارد ح ما،یبا اجازه ن  

دارن یمهمونو هر چند ناخوونده هم باشه پشت در نگه نم » -  .» 

قدمگاه نرگس  نجایا  یفکر بود که روز  نی نشسته و در ا اط یوسط ح یِا روزهی لب حوض ف عماد  

. دیرس یآنها به مشام م یِمیخانه قد  انیاو، م یبوده. هنوز هم عطر نفس ها   

در قلبش جوانه زده بود که تا به آن یاو، حس  با گذشت چند ماه از آن اتفاق و گشتن به دنبال  حاال  

. ی قرار یناب و توام با ب ی را تجربه نکرده بود. حس ی احساس نیروز همچ  

نرگس گمگشته اش. آنقدر  د؛ یرس یهنوز عطر نرگسش در آن خانه به مشام م د، یبهتر بود بگو دیشا  

. کرد  یبود که در تمام لحظاتش حضور او را احساس م شهیبه او اند  

برنداشته بود یکوچک را قدم زد. هنوز چند گام اطیداد و از جا بلند شد و طول ح رونیرا ب آهش  

. وارد خانه شد  دهیخم یی باز شد و پدر، خسته و با شانه ها دیکه در با کل  

انداخت یمکث کرد و به سمت اتاق نگاه ی خانه اش لحظه ا اطی عماد، درست وسط ح دنید با . 

. جلو گذاشت  یعماد قدم  

. یفروغ  یسالم آقا  - 

. شد رهیدر را بست و او خ  

! ؟یسالم... جنابعال  - 

. انداخت  ر ی سرش را به ز ی عماد با شرمسار  

 - من... عماد رستگارم. همو...

. را جلو فرستاد و سرش را چند مرتبه تکان داد شینادر لب ها  

دهیشن رتونویها ذکر خ هیز همسا محل، دنبال ما. ا یکه چند وقته دوره افتاده تو ی... همونآهان  - 
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 بودم. خب امرتون؟ !

. کلماتدیکش ریدانست از کجا شروع کند. نگاهش را با شرم به ز   یدهانش را فرو داد؛ نم بزاق  

 را گم کرده بود .

 - من... من باعث اون اتفاقم...

انداز نیکه بر گوش عماد نواخته بود، طن  یمحکم یلیس یسکوت برقرار شد و بعد صدا ی ا لحظه  

. و با دست به در خانه اشاره کرد  دیشد. نادر عقب کش  

! رونیاز خونه من گمشو ب  - 

سرش را بلند کرد و با التماس  اورد،یدانست، خم به ابرو ب یکه حق خود م یلیبابت س نکهیا بدون  

. شد و دستش را در دست گرفت  رهیخ  شیروبرو ن یبه مرد خشمگ  

... شده یبراتون بگم که چ دیاجازه بد  - 

: و با اشاره به در گفت  دینادر دستش را پس کش  

! رونیشده... ب یدونم چ  یخودم خوب م  - 

. برخاست  اهوی به ه شیچشم ها انیزد و م خون یاشک سرکش، شب  

... دارم یاز حق دخترتون دفاع کنم، قدم از قدم بر نم نی ... تا نذاریعل یبه وال  - 

. به سمت او برداشت  یو قدم دی کش  را در هم شینادر ابروها  

... توئه؟! اون تو رو فرستاده؟ شی پ  - 

دانست که  یبه راه افتاد. نادر هم نم ابانیگذاشت و به سمت خ رونیقدم از در خانه ب دیو ناام خسته  

حداقل توانسته بود ذهن پدر را از گناه دختر کمرنگ یزد. ول یحدسش را هم نم  یکجاست؛ حت او  

 کند ...
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*** 

رونیپر دردش ب ی نهیاز س ینشسته بودند. عماد آه گر یشاپ، مقابل همد یکاف  یها یصندل یرو  

زیم شهی نگاه متفکرش را از ش لی. سهدیلبه فنجان شکالت داغش کش یو انگشتش را دوران داد  

 گرفت و سرش را بلند کرد .

؟یکار کن یچ  یخوا ی م حاال  - 

: جواب داد  رد، یچشم از فنجانش بگ نکهیبدون ا  

طول بکشه   دیکنم. شا  یم داشیپ یاگه شده باشه شهر به شهر هم برم، ول  یگردم دنبالش... حت یم  - 

که جاش  ارمدویهست. فقط ام یی جا  ه ی... نیرزمی شم. باالخره آب نشده که بره ز ینم دیناام یول  

 خوب باشه .

. به هم گره زد  ز یم یداد و دو دستش را رو  ی نگاهش را در اطراف چرخ لیسه  

و یخونه، بخور ی تو ینیبش یخوا  یم ی . تا کیدنبال منبع درآمدم باش دی... فکر کنم با یول خوبه  - 

؟ یر یبگ یب یو از بابات پول تو ج یبخواب  

. بست یرا با خستگ  شیچشم ها  یبه صندل هیحوصله فنجان را به عقب هل داد و با تک یعماد ب  

. یراه حل داشت  ه یحرفا  ن یا  ی... کاش به جالیدونم سه ینم  - 

! داشته باشم دیشا  - 

. شد رهیرا گشود و به او خ شیزده چشم ها  جانیحرف ه نیا دنیبا شن  

! ؟یچ  - 

. به نگاه او لبخند زد  لیسه  

... ما هم ی . رشته رهیگ یم  ر یگذاشته و دب ر ی آزمون فراگ ه یوزش و پرورش ... آمنیبب  - 
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. زد  هیتک یصندل ی دور چرخاند و به پشت ک یرا  شیعماد چشم ها   

... نکهیکردن نرگس بود نه ا دایپ ی من منظورم برا  - 

. کف دستش را مقابل او گرفت  لیسه  

یامتحان دانشگاه رو هم داد اد،یکه جوابش ب یحرفم تموم بشه... تو فعال شرکت کن تا وقت بذار . - 

دا یان شاءاهلل نرگس خانومو پ  ،یمشغول بش ی . تا اون موقع که بخواینیدوره بب ی بر  دیبا کسالم ی  

. یکرد  

. د یخسته اش کش ی چشم ها یرو یدست  

. کنم  یدر موردش فکر م  - 

. . پس عماد قبول کرده بود دیخند لیسه  

کم هی. بهتره یدیخونه که معلومه چند روزه نخواب م ی! حاال بلند شو بر یکن  یم یکار خوب  - 

. ی کن داشیو پ یسرپا باش یتا بتون ی استراحت کن  

از جا برخاست و به طرف در کافه رفت. در دل خدا را به خاطر داشتن دوست یسست با  

. شکر کرد و همراه اش به سمت خانه ره سپار شد ل، یمثل سه یخوش فکر   

*** 

. دور تااطشی وسط ح ی ا روزهیف یحوض هشت ضلع کیداشته باشم با   یخواهد خانه ا یدلم م »  

کش،ی تار مهیملسِ سرد و گرم و آسمانِ ن یهوا با آن زییباشد و پا یحوض، گلدان شمعدان دور  

مسخ،  وان؛یا  یتو نمیکشد و باران ببارد و ببارد و... بنش یرا در آغوش م دیخورش ، یکه ابر  یوقت  

 باران را تماشا کنم.

که  یی ها یچشم مات رفته ام. آن وقت نگاهم را از شمعدان  یشَتَک باران بخورد به گوشه  یهرزگاه  
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و به دلِ  رمیخورده برگ سیخ  اطیآب حوض و کف ح یقطره ها رو یکنند و باز  یباران غسل م در  

 دَر، بسپارم ...

... خاک نم خورده یباران و بو یقیو در انتظار آمدن تو، آرام گوش دهم به موس  

ی بارد و نه کس یباران م زها یینه خانه ها حوض دارند نه پا گری د نجای سال است که ا یلیخ  افسوس  

ندینش یم یدَر به انتظار کس پشت  ...» 

( ینسترن سلطان ) 

*** 

هجدهم  فصل  

( ابرها انیم ینیسرزم -چهار سال بعد  ) 

برگه را امضا زد. از جا برخاست نیی کرد و پا  ست یوارد ل ینمره را هم، با خودکار مشک نی آخر   

قدم  ر یتر مدبرداشت و به سمت دف ز یم ی دانش آموزان را از رو یدسته شده  یو برگه ها ستیل و  

 برداشت.

. کرد و با چند ضربه کوتاه به در، وارد دفتر شد یدر مکث یجلو  

. دیخسته نباش  - 

. شد ز یخ مین یصندل یرو ر یمد  

جناب. باالخره تموم شد؟ دیخسته نباش شمام  - 

. گذاشت  ز یم ینمرات را به همراه برگه ها رو ستیزد و جلوتر رفت. ل یلبخند  

. خدمت شما د،ییهم نوشتم. بفرما ستویبله خدا رو شکر؛ ل  - 

. به نمرات لبخند زد  یرا برداشت و با نگاه ستیل ر یمد  
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عالقه بچه ها به ن،یاومد رستانیدب ن ی شما به ا ی ممنونم از زحماتتون. از وقت د؛یخسته نباش  واقعا  - 

. نعمته ی هر مدرسه ا یمثل شما تو ییرا یاز سابق شده. حضور دب شتر یب ی لیخ یاضیدرس ر  

. انداخت  نییسرش را پا  ،یعماد با لبخند محجوب  

. دم ی مو انجام م فهیبه من. فقط وظ دیشما لطف دار   - 

. فرستاد   رونیداد و نفسش را با صدا ب یاش را به صندل هیتک ر یمد  

که کالسا مشخص شد،  ور یشهر   لی ان شاءاهلل اوا رم؛یطور بودن. وقتتونو نگ نیهمه هم کاش - 

! گه؟ ید  دیاریب فیتشر  دی تون ی. فقط امسالم همون روزا مرمیگ یخدمتتون تماس م  

. تکان داد  دییسرش را به تا  

. دادم مویهستم، به اونام همون تا ی ا گهید یروزا مدرسه   ریبله، چون سا   - 

. نمتونیب یخب... پس م اریبس  - 

. برد  شیعماد دستش را پ  

. ا اجازه تون. خداحافظ به خدا... ب دیام  - 

. فشرد   یهم دستش را به گرم ر یمد  

. خوش بگذره؛ خدانگهدار التیتعط  - 

رفت و منتظر شد. امسال هم سال  ی تاکس ستگاهیآرام به سمت ا  یدر خارج شد و با قدم ها  از  

رفت. گرچه  یم التشیآسوده به استقبال تعط یالیبود و با خ دهیرس  انیعماد به پا  یبرا  ،یلیتحص  

. امتحاناتشان بودند  ر یبچه ها کماکان سرگرم سا   

. هنوزیتاکس ر یاش انداخت و بعد به مس ی به ساعت مچ ینشست و نگاه ستگاهیا یصندل یرو  

. بار به کدام شهر سفر کند  ن ینگرفته بود که ا میتصم  
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ستادنیبرخاست و جلو رفت. بعد از ا یصندل یشد؛ از رو یم کی نزد  ستگاهیبه ا یزرد سمند  

. عقب پر بود، جلو نشست  یراننده سوار شد. چون صندل دییرا گفت و با تا رشیمس ،یتاکس  

کرد کی داد نزد  یگرم انجام م  یکولر را در آن هوا فهیکه وظ یباز مه ین شهیرا به سمت ش سرش . 

ی که رو  یخوردند. ناخواسته مکالمات دو مرد جوان ی در دست باد گرم خرداد ماه تکان م شیموها  

. عقب نشسته بودند، توجهش را جلب کرد  یصندل  

یهوا بر  نی ا  ی ده که تو ی . جون مهییقشنگ و خوش آب و هوا  یجا  ی لیگن خ یم ینرفتم ول منم  - 

ایصفا داره. ب ی در عوض کل ینداره، ول نترنتیده و ا یآنتن نم لمیگن موبا  یم یبکره! حت اونجا؛   

. مونه یاالن اونجا مثل بهشت م م؛یشرکت بر  یو با بچه ها  می ر ی بگ یچند روز مرخص یبرا  

: گفت  یگر ید یصدا  

! ه؟یچطور نمیبگو بزنم بب ؟یگفت ی اسمشو چ  - 

 شخص اول پاسخ داد :

 - دهکده جهان نما!

. کرد  یاش سرچ م   یگوش  نترنتیسکوت برقرار شد و احتماال نفر دوم اسم آنجا را در ا یلحظه ا  

! داره؛ تور بهشت میتور گردشگر نیبب! معرکه س پسر... ییعجب جا  - 

... خودش ی ها برا هیعکساشو... بهشت یدید  - 

: لب تکرار کرد  ر ی ز یعماد با کنجکاو  

 - دهکده جهان نما.

که بهتر بود؛ یکار  یکند. از ب قیبه خانه حتما در موردش تحق دنیبه خود قول داد که با رس و  

. سفرش به آنجا افتاده بود  یبار قرعه  ن یهم ا دیشا  
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یشد و به سمت خانه رفت. وارد شد و از همان جا با صدا ادهیمورد نظر، پ ستگاهیبه ا دنیرس با  

 بلند رو به آشپزخانه گفت :

 - سالم مامان.

که تا سحر  شبم یکم بخواب مامان جان، د ه ی. برو یماهت شازده دوماد؛ خسته نباش یبه رو سالم  - 

تو یبش یاون چشمونت بشم. چه داماد  ی زنم. برو فدا یفطار صدات ما ی برا ،یبود داریب ... 

 ماشاءاهلل.

و به  دیکش  یمادرش، پوف یتکرار  یحرف ها دنیاکتفا کرد. » ممنون « عماد با شن رلب یز ی  

به عرفان یرا درون کمد گذاشت و نگاه فشیمادرش وارد اتاق شد و ک ی حوصله از حرف ها یب  

گوشش گذاشته و یبزرگ هدست را رو یها یبود و گوش دهیتخت دراز کش یکه رو انداخت  

. عمود باال گرفته بود   شیکتاب را مقابل چشم ها   

: داد زد  با یکه به گوش او برسد، تقر  یبلند یبه تاسف تکان داد و با صدا یسر   

! چه وضع درس خوندنه آخه بچه؟ نیا  - 

: دیشد و نشست و داد کش ز ی خ میتخت ن یاو به سرعت رو یصدا دنیعرفان با شن  

! ؟یاومد ی اِه سالم داداش... ک  - 

به هدست کرد و عرفان بالفاصله آن را از  یبلند او، اشاره ا یجمع شده از صدا  یبا پلک عماد  

. دیکش نیی گوشش پا یرو  

شد درس. اصال ماه میتونم حفظ کنم. آخه اجتماع یجون داداش اصال آهنگ گوش ندم نم به  - 

نذاشتن. اِاِ... من یخواستن امتحانا رو بندازن جلوترا، ول یوقت امتحان گرفتنه؟! م رمضمونم  

... . اونم با زبون روزهستیخوب ن اتمیاصال استعداد حفظ  
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لیتحل یکرد، انداخت و با صدا ینگاهش م نه یبه عماد که همچنان ساکت و دست به س ینگاه  

: گفت  یرفته ا  

مدرسه امیهم م گهی ... سال دایحفظ  ی خوبه ول میاضی من چه؟! منم به خودت رفتم. استعداد ر به  - 

! یچی... اصال هیکن ینگاه م یکم... باهام راه... چرا اون طور  هیشما که به خاطر تو هم شده...   

. پرت کرد  ز یم ی کتاب را بست و رو  

. کشم  ینم گهی اصال من گشنمه. د  - 

لبش نقش یرو ی. لبخند کمرنگدیرفت و در را پشت سرش محکم به هم کوب ونر یاز اتاق ب و  

تخت یرا عوض کرد و رو شیکرد به جز عرفان! لباس ها یم ر ییتغ ی و هر کس ز ی . هر چبست  

. دیدراز کش  

*** 

ی مادرش از خواب بلند شد و بعد از گرفتن وضو، کنار پدرش دور سفره افطار رو یصدا با  

رفت و بشقابش را دشیپسر رش یقد و باال یقربان صدقه    رلبینشست. اعظم با لبخند، ز نیزم  

 از سوپ پر کرد !

: در هم شده، اعتراض کرد  یاش را فرو داد و با اخم ها  یو سبز ر ی عرفان لقمه نان و پن  

 - ،یبه ما بنداز میگوشه چشم ه ی ی... منم هستم. اگه گاهایدو تا بچه دار  نکهینوم... مثل اخا مامان

. ست یبد ن  

. انداخت نیاش را چ ینیاعظم ب  

ده... هر وقت بزرگ و آقا  یم ر یش  یخُبه توام... چه دور برداشته. حاال تو هنوز دهنت بو خُبه،  - 

! اون وقت  ،یخواستگار میبرات بر میخواست یو به سالمت یشد  



 

 
 

247 

  
 قربانی  ➢

 مینا سلطانی  ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

. نان برداشت و در سوپش انداخت ی گر ی د یعرفان تکه   

... اد یبهار م ر یبابا. بزک نم  میاوه... نخواست  - 

حواله عماد کرد. عماد سر ی چپاند، نگاه چپ یهمان طور که تکه نان را با قاشق داخل دهانش م و  

عماد ی به بشقاب و بعد به چشم ها یکرد. اعظم نگاه یو رو م  ر ی با قاشقش سوپ را ز ریز به  

 انداخت.

! خوب نشده؟؟یکن  یم یو باز یخور ینم ی ز یمادر؟ چرا چ هیچ  - 

. داد  رونیعماد نفسش را ب  

 - نه خوب شده. دستت درد نکنه.

. نان برشته کنار بشقاب او گذاشت یا هیاعظم تک  

! ؟یپس چ  - 

به پدرش که مشغول خوردن بود انداخت و بعد رو به یقاشق را درون ظرف گذاشت، نگاه عماد  

 اعظم کرد .

. ندارم ازدواج کنم میمامانِ من! صد دفعه گفتم من فعال تصم  - 

. سفره برداشت  ینان از رو یانداخت و تکه ا نییسرش را پا   

. نکردم  دایهنوز گم شده.مو پ  - 

. هوا تکان داد  یرا رو شیو دست ها دیرا در هم کش شیاعظم ابروها  

کار و باباتم پشتتو گرفت یتو ینه آورد هی وهشت سالته! هر وقت گفتم  ستیب گه ی! د؟یتا ک آخه . - 

فطر قرار  دیروز دوم ع یدختره هم تماس گرفتم و برا  ی. با خانواده امیکوتاه نم گهیدفعه د نیا  

! ی گذاشتم. حاال خود دان  
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رلب یحرف ز  نیا دنی« عماد با شن دی گفت و از جا بلند شد و به اتاقش برگشت. اعظم » ببخش ی  

بار قصد کوتاه آمدن ن یا یداد و نگاهش را با تاسف به ظرف عماد دوخت ول رونیرا ب آهش  

 نداشت .

: گوشه دهانش گذاشت و در همان حال گفت یگر یبزرگ د ر ینان و پن یعرفان لقمه   

نداره. من یمورد ، یخواد زودتر مادرشوهر بش یدلت م ی لیان. اگه خنباش مام ناراحت  - 

! دختریمن برو خواستگار  یاصال برا ی خوا  ی. مرمیگ یکنم و چند سال زودتر زن م ی م یفداکار  

... شیگوش یخاله اکرمم خوبه. دوستش دارم مخصوصا با... اون... دو موها  

. رفت  لیتحل شی پدر، صدا در هم ینگاه غضب آلود مادر و اخم ها دنیبا د  

بعد رهیبگ پلمیده سال صبر کنم که بهارم د دیحداقل با  نمیب یکنم م  ی... حاال که فکر مخب ... - 

 خب ...

: دیکش  ادی بلند فر  یاعظم از کوره در رفت و با صدا  

و بس! صد دفعه گفتم با دهن پر   هیبلند شو برو. فقط کارش مسخره باز ا یبخور   ا ی! گهید بسه  - 

 حرف نزن .

بشقابش را ی برگشت و دو دست شی بود، سر جا دهیمادر خودش را کنار کش اد یکه با فر   عرفان  

. دیچسب  

! خب ه یخورم. چه کار ینه بابا م  - 

و مقابلش دیکش  رونیب ز یم یاز کشو  ینشست و برگه آچهار  ر ی تحر  ز یپشت م یصندل یرو عماد  

! ی شگیرا برداشت و سرگرم طرح زدن شد؛ همان طرح هم یگذاشت. مداد مشک  

اش، دفتر کالسور یدر خاطر داشت. بعد از تمام شدن طراح شیاهایکه از نرگس رو ی ز یچ تنها  
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طرح ها گذاشت. نگاهش ی هیآورد و باز کرد؛ برگه را برداشت و کنار بق رونیب ز یم ی از کشو را  

. اتاق دوخت و به فکر فرو رفت یاز پرده   یرا به گوشه ا  

یکه زندگ یبدهد، وقت یزندگ لیخودخواهانه، خودش با آرامش تشک  نقدریتوانست ا یم چطور  

. را خراب کرده بود  گر ید یکس  

که  یعماد سابق نبود. حاال تمام فکر و ذهنش پر شده بود از نرگس. نرگس گری آن گذشته، او د از  

ها یاز روزمرگ ی کرد. گاه ینشست و با او دردِدل م یکنارش م الش،یا در خساعت ه یحت  

نو رَس دلش به ی کرد. کم کم جوانه  یم  هی و گال دیپرس ی مجهول او م ی از جا ی گفت و گاه یم  

. شده بود لیتبد ینهال  

را پشت سر یبود؟! در تمام مدت چهار سال گذشته، چه زندگ ینرگس کجا و در چه حال  یعنی  

... باشد  دهیگذاشته بود؟ نکند عذاب کش  

همراهش را برداشت ی گوش ، یمکالمات دو مرد داخل تاکس یادآوریفرستاد و با  رونیرا ب آهش  

: کرد  پیو وارد گوگل شد. در قسمت جستجو تا   

 - دهکده جهان نما.

فکر کرد، بد  یبه روستا بزند. کم یا، مشتاق شد که خودش هم سرو مناظر آنج ر ی تصاو دنید با  

بیاو ترت یکه مادرش برا یخواستگار  یمراسم اجبار ر ی توانست از ز یم یطور نینبود؛ ا  هم  

! شد یبدون داماد نم یکند. قطعا مراسم خواستگار یداده بود شانه خال  

تختش بازگشت. فردا پنجشنبه به ساعت انداخت؛ برخاست و چراغ را خاموش کرد و به ینگاه  

. رفت  یبه شرکت م دیبود و با  

*** 
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یبه مرخص ی درپ یپ یروز بعد در محل کارش حاضر شد و اطالع داد که تا چند هفته  صبح  

. بود  ر یاش، پنجشنبه هشتم ت  ی روز مرخص نیرود و اول یم  

پنجشنبه به  یبود، روزها سیمشغول به تدر رستان یهفته که در دو دب ی روزها ر یبر سا عالوه  

گرفتن  یشده، با مرخص  لیکرد. حاال که مدارس تعط یکار م یدر شرکت ستم، یگر س لیتحل عنوان  

. بار سفر ببندد گر ید  یبود تا بار یاز شرکت، فرصت خوب  

را به دور از چشم مادر جمع کرد. البته لشیوسا ، یخانه که برگشت بعد از استراحت کوتاه به  

انیبا مادرش در م رتریموضوع را د  نیداد ا  یم حیترج یبودند ول انی و عرفان در جر  پدر  

! که در جاده و در راه آن روستا بود  یموقع  دیبگذارد. شا  

. به عماد انداخت یتخت نشست. نگاه  یآخر شب مسعود وارد اتاقش شد و رو  

! ؟یبر  یخوا یم یمطمئن  - 

: لب داشت، گفت  ی که رو ی عماد با تبسم  

. کنم  یازدواج راض  نیتونم خودمو به ا  ینم نم،یب یکنم م  یبله بابا. هر جور که فکر م  - 

. شانه او گذاشت یمسعود دستش را رو  

. قطعا ومده یکه از دختره خوشت ن یگفت  یبه مادرت م یجور هیو بعد  یاومد یبهتر بود م دیشا  - 

کنه آبروش رفته و   یشه. چون احساس م یناراحت م یلیمامانت خ ، یر بر خب ی که ب ی جور  نیا  

 ممکنه نتونه ببخشتت!

. گرفت و فشرد  شی عماد سرش را با دست ها   

گردم، نگفتم؟!... فکر یخودشه. چند بار گفتم من مخالفم... هنوز دارم م ر یتقص یدونم بابا. ول یم  - 

. داد  یم تیکنم بهتر بود مامان به نظر منم اهم یم  
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. شانه عماد گذاشت و فشرد و بعد از جا بلند شد یو دستش را رو دیکش یمسعود آه  

فرسته دنبالت تا کت  یدونم اگه آدرستو بدونم، مادرت منو م یچون م  ، یر یپرسم کجا م ینم ازت  - 

. بدم. همون بهتر که ندونم  لش یبسته برت گردونم و تحو   

 به سمت در رفت .

. ی بر  دیبخواب بابا... صبح زود با ر یمواظب خودت باش؛ خوش بگذره. بگ  - 

. برود رونیمنتظر شد تا پدرش ب  

. ر یشب بخ  - 

. بابا جان ر یشب بخ  - 

*** 

چشم  شی رو ش یاش، به جاده سرسبز پ یآفتاب نکیاتوبوس نشسته بود و از پشت ع یصندل یرو  

بر یمروز صبح و فرارش از خانه، لبخندا  ادیبود.   ی ساک دست کی اش  له یبود. تنها وس دوخته  

 لبش آورد .

. شاگرد راننده، از فکر خارج شد یبا صدا  

. دییگرگان... بفرما ستگاهیا  - 

به اطراف انداخت تا یجا بلند شد و به سمت قسمت بار رفت و بعد از گرفتن ساکش، نگاه از  

که به صف متوقف شده بودند، به طرف آنها حرکت  ی چند تاکس دنیکند. با د  دا یها را پ یسوار  

. گل دار به تن داشت، جلو آمد   یقهوه ا  راهنی که پ  یکرد. مرد جوان  

! ؟یر ی! کجا م؟یخوا  یم یآقا سوار  - 

ش یمکث کرد و بعد شانه ها یحرکت مرد، لحظه ا  ن یا دنیبه دسته ساک او زد. عماد با د  یچنگ و  
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. برود  نینداشت که با کدام ماش  یاو فرق  یرا باال انداخت. برا  

. خوام برم جهان نما ی. مدیسالم، خسته نباش  - 

نشسته  ه یکه در سا  ی رمردیمقصد، دسته ساک را رها کرد و با انگشت سبابه به پ دنیبا شن راننده  

 بود، اشاره کرد .

صرفه  یمن نم ی. واردترم هست. برابره.. یجهان نما رو اون م ی مسافرا ؟ینیب یآقا رو م اون  - 

. رم یتا اونجا برم و چندرغاز بگ لومتر یهشتادوپنج ک  

کوتاه از کنار او عبور کرد؛  یچرخاند و با تشکر   رمردی مرد جوان تا پ ی نگاهش را از رو عماد  

: گفت د، یکه رس رمرد یپ ک ینزد  

؟یرسون یخوام برم جهان نما، منو م یحاج آقا، م سالم  - 

. دیدو نشیاز جا بلند شد و به سمت ماش رمردیپ  

. سوار شو ا یبرم؛ ب یسالم بابا. ها م  - 

کرده بودند، راننده سرش را به  یرا ط ریکه از مس  یجلو نشست. کم یصندل ی کرد و رو تشکر   

 طرف او چرخاند.

؟یگردش اومد یبرا  - 

. شد رهی خ رمرد یپ ی رخ آفتاب سوخته  میعماد با لبخند به ن  

یرو هم کامال اتفاق  نجایدور باشم. ا  یاز شهر و شلوغ  یخواستم چند وقت یا. راستش محاج آق بله  - 

موندن؟  ی هست برا ییکردم. جا  دایپ  

. هوا تکان داد  یهمان طور که نگاهش به روبرو بود، دست راستش را رو رمردیپ  

یاالن چند سال  یبردم خونه ننه گل نساء. ول یاومد، همه رو م یمسافر که م  میقد ی... زماناآره  - 



 

 
 

253 

  
 قربانی  ➢

 مینا سلطانی  ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

بخواد بره اونجا. مخصوصا  ی کس ادیم شیکم پ گهیساختن اول جاده، د ریمهمون پذ هیشه که   یم  

ی ز یدونن که چه چ ینم یکنن. ول یاتاق رزرو م  ر ی مهمون پذ یو از قبل تو ان یکه با تور م جوونا  

! کجا؟  نییبکر اون باال کجا و اون پا  عتیدن. طب یرو از دست م  

. به عماد انداخت یبا لبخند نگاه  

دیدون ی. نمدیتا ته روستا بر  ادیزورتون م د،یاالن تنبل شد یشما جوونا یبابا، ول ینش ناراحت  - 

. داره  ی بکر  ی که چه جاها  

به روستا،  دنینگفت و سکوت کرد. با رس یز یداشت؛ چ ازیخلوت و بکر ن یجا کی هم به  عماد  

. به او نگاه کرد  یلحظه ا  ی نگاهش را از روبرو گرفت و برا رمرد یپ گریبار د  

! بابا؟ گهید ی ر یم ر یمهمون پذ  - 

. باال انداخت یسرش را به نشانه نف  

. دیهمون جا که گفت م یگردم. مشتاق شدم بر   یآروم م یجا  ه ینه پدر جان؛ منم دنبال   - 

. دیخند ی با خوشحال رمردیپ  

و چشم به رزنهی پ هیهم ثواب داره. ننه گل نساء هم   ،یبر  یباباجان. هم خودت لذت م یباش زنده  - 

 راه مسافر... آره بابا .

بود، دهیچیو با شکوه پ  بایز  یجاده  انیاذان آن، م یکه صدا یامامزاده ا دنیزد و با د یلبخند عماد  

. ننده خواست تا توقف کند که او بتواند نمازش را بخوانداز را  

ستادی شد و به نماز ا  یاستقبال کرد و همراه عماد وارد امامزاده رض  شنهادی پ نیهم از ا  رمردیپ . 

آنجا اشاره ی نگه داشت و با انگشت به باال یتپه ا یاز خواندن نماز، مجددا به راه افتادند. جلو بعد  

 کرد.
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 - خونه ننه گل نساء اون باالس. برو به سالمت جوان؛ خوش بگذره.

. د یدر را کش رهیعماد دستگ  

. دیتوقفتونم حساب کن ی هی ممنونم. لطفا کرا  - 

. شیپ ر ی خواستم نماز بخونم؛ خ یبابا جان. خودمم م ه یحرفا چ نیا  - 

جمع شده ی با پلک هاکرد و   شیبان چشم ها ه یکرد. دستش را سا یدست داد و خداحافظ   رمردیپ با  

. شد  رهیتپه خ ی به باال یبهار  دیدر اثر تابش نور خورش  

دست تکان  یپشت ابرها، پناه گرفته بود و فقط گاه با یآن روستا، زورش کمتر بود و تقر  آفتاب  

. خود را داشت  یتابستان یهوا همچنان گرما یداد، ول یم  

شانه جابه جا کرد  یبلند ساکش را رو ی؛ دسته زمزمه کرد و از تپه باال رفت. » بسم اهلل «  رلب یز ی  

. کند باشد ش یشد، گام ها یهوا سبب م یتند و گرما بیش  

خوردند، نگاه کرد  یباد تکان م میکه با وزش مال  یسرسبز  یو به درخت ها ستادیا  یلحظه ا یبرا . 

انیروستا مشخص نبود و در م یزد و به پشت سرش نگاه کرد. انتها ییبا یبه آن همه ز یلبخند  

 ابرها پنهان گشته بود .

ی شانه جابه جا کرد. نگاه ی ساکش را رو  یو دسته  دیکش یقی. نفس عمدیتپه رس یبه باال باالخره  

ی مناظر  نی باتر یاز ز یکی لبخند زد.  اریاخت ی مقابلش کرد و ب یروانیبا سقف ش ییروستا ی خانه  به  

. دید  یبود که به چشم م  

مکث، دستش را باال برد و ی . با کمستادیدر ا   یجلو وانی ا یمقابل خانه باال رفت و رو یپله ها از  

. وارد کرد  ی چند ضربه به در چوب  

ی« چند لحظه بعد، در با صدا ی ژ ی» ق  دنیجا خورد. توقع د  ش،یرو  شیشخص پ دنیشد. با د باز  
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! گفته بودند به نام ننه گل نساء   یرزنیخانم جوان را نداشت؛ به او در مورد پ کی  

لچک ریبافته اش از ز سیرنگ که دو گ یآب ی با لباس محل بارو، یدختر جوان و ز  ن یا  قطعا  

ی ل کارتون هاهم مث دیبود، ننه گل نساء نبود. شا ستادهیآمده و مقابلش ا رونیلباسش ب همرنگ   

شکل داده ر ییتغ فتنشیفر  ی برا ،ی بارویز یی در ظاهر بانو یتیاش، جادوگِر عفر  ی کودک زمان  

 بود.

و طرح دیکش ریکرد. نگاهش را به ز  یاش تبسم ی تصورات ذهن ن یو از ا دیرا از داخل گز لبش  

هر دنیشد که با د یم یرا از پشت پلکش کنار زد؛ مدت شیرو شیسبز و خوش حالت پ ی ها چشم  

. دانست یاو را نرگس خودش نم ، یچشمِ سبز   

. را با زبان تَر کرد  شیلب ها  

. دید یم  ه یسالم خانوم. به من گفتن که شما، به گردشگرا اتاق کرا  - 

ی حرف دستش را از رو یانداخت. ب یشهر یمایبه جوان جذاب و خوش س یبا دقت نگاه نرگس  

به در باز انداخت. نرگس ی. عماد سرش را باال گرفت و نگاه کوتاهدیبرداشت و عقب کش در  

 متوجه تعلل او شد .

. دیاریکنم. لطفا کفشاتونم در ب یداخل... االن ننه رو صدا م دییبفرما  - 

تنکوتاه و گف  یبا مکث ش، یاهلل « بعد از در آوردن کفش ها ای شد. نگاهش را در اطراف اتاق »  وارد  

اتاق  لیتنها وسا د،یسف ی ها یبا پشت در  یپنجره چوب ک یساده و  یچند پشت  م،یچرخاند؛ گل  کوچک  

. بود شیرو شیپ  

نشسته و  نیزم یکه پشت به او رو یبه جلو برداشت. همان لحظه پسر بچه ا  یرا بست و گام در  

. بود، توجه اش را جلب کرد  یمشغول باز  
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. زد  هی تک ینشست و به پشت واریگذاشت؛ کنار د یزد و جلوتر رفت. ساکش را گوشه ا یلبخند  

! عمو؟ یخوب  - 

. با تاسف دیپر کش ش یلب ها یکوتاه از رو ی لحظه ا یکودک به سمتش، لبخند برا دنیچرخ با  

دیکش ن ییبود، پا گرشی د ی چپش که کوچکتر از پا یآن کودک تا پا یبایرا از صورت ز  نگاهش  

. کرد باز هم لبخندش را تکرار کند  یو سع  

ا یدن یخدا، همه جا ی و نشانه ها ات یشد. آ رهیخ وار یاز د  ی را از او گرفت و به گوشه ا شیها  چشم  

. خوش آب و هوا  یمنطقه  ک یروستا، در  ک یاز  یدر گوشه ا ی حضور داشتند. حت  

. کرد بر خود مسلط شود  یسع  

پسِر خوشگل؟ هیچ اسمت  - 

کرد، نگاهش را  ی م انیگونه اش را نما یکه چال ها   یبچه کامل به سمت او برگشت و با لبخند پسر   

و به دیرا شن یرزنیپ ی خش دار و گرفته  یصدا د، یبگو ی ز یبچه چ نکه یاو دوخت. قبل از ا به  

 عقب برگشت.

. رو خونه خودت بدون نجایپسرم؛ ا ی. خوش اومدهی... اسمش مانیمان  - 

. کوتاه، چشم گرفت   یاز جا برخاست و بعد از نگاه رزنی پ یعماد مقابل پا  

. ممنونم ی لیسالم خانوم؛ خ  - 

. جوان تا صورت نرگس امتداد داد  یگل نساء نگاهش را از رو  

. کن  یی رای دخترم از آقا پذ  - 

اش را با  رهی» چشم « نرگس نگاه خ رزن یاز او گرفت و به سمت آشپزخانه پا تند کرد. پ رلب یز ی  

دیرا همچون پنبه سف شیموها یر ینشست. گرد پ نیزم  یرو وار،یجلو رفت و با کمک د یسخت به  
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. از تجربه بود   ییا یدر صورتش نقش زده بود. هر کدام از آن خط ها دن  یاد یز ی کرده بود و خط ها  

. زنن، تو هم بهم بگو ننه یهمه منو ننه صدا م  نجا یپسرم... مردم ا ن یبش نستا،یاسرپا و  - 

. نشست  شیلب ها یرو یلبخند محجوبانه ا  

 - چشم ننه.

نجابت جوان  ن یبه ا  یرج زد. گل نساء لبخند شیپا ر ی ز مینشست و نگاهش را به گل نیزم یرو و  

یاو کار سخت ی بود و شناخت اهل از نااهلش، برا دهیرا د یادی سال ها مسافران ز نی. در ا زد  

 نبود .

. یبمون یخوا یچند شب م نم،یقربون اون چشمونت بشم. حاال بگو بب  - 

. نشد رهی او خ ی به چشم ها میمستق  یعماد سرش را باال آورد ول  

بمونم تا روحم پاک بشه و احساس نقدریخوام ا ی. مستیمد نظرم ن یقیزمان دق د،یبخوا راستشو  - 

 آرامش کنم.

. یزن یماشاءاهلل چقدر قشنگ حرف م  - 

رفت و یگذاشت و به طرف مان نی زم یرا مقابل عماد، رو یچا  ینیوارد اتاق شد و س نرگس  

 دستش را به سمت او دراز کرد.

. کن یاتاق باز یتو م یبر  ایپاشو ماما، ب  - 

نداشت یلیرنگش به عماد چشم دوخته بود، تما  یدرشت و مشک یکه در تمام مدت با چشم ها یمان  

. دست مادرش را پس زد  جهیبکند. در نت به یغر  نیدل از ا   

 - نه... نه... بمونم.

 ننه به طرف نرگس برگشت .
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تو بخور تا یی. تو هم پسرم، چا نمیبب  شمیپ ن یبش ایب ؛یکار به کار بچه م دار ی باشه ننه، چ بذار  - 

 سرد نشده .

لشی» چشم « نرگس بر خالف م بهیغر  نینداشت کنار ا  یلیگفت و کنار گل نساء نشست. تما ی  

ینیرا از داخل س  یچا کی و استکان کمر بار ی گل سرخ یو نعلبک دیجلو کش ی. عماد کمباشد  

. دردناکش را با دست مالش داد  ی برداشت. گل نساء زانو  

؟ی! چه کاره اه؟یاسم و رسمت چ نمیبگو بب خب  - 

. داد  یچرخ یانداخت و استکان را درون نعلبک  ر ی ماد سرش را به زع  

شرکت کار هی  یوقت تو مهیام و عالوه بر اون به صورت ن یاض یر  ر یرستگارم ننه. دب عماد  - 

که چند ساله  یدارم... آرامش ازیبچه ها، احساس کردم که به آرامش ن یکنم. بعد از امتحانا یم  

... ی گردم ول یش م  ی گمش کردم و در پ  

. د یاو پاش یبه رو یفرستاد. گل نساء لبخند رونیب نهیمکث کرد و نفسش را از س  

شغل ی ! معلمنی. آفریمعلم ی. اون جور که گفتیکن  یم داینخور مادر. باالخره آرامشتو پ غصه  - 

به عنوان امانت یهست که مهمونمون  ی. حاال اگه شناسنامه ت همراهته، بده بهم تا روزاسیانب  

 دستم باشه.

ساکش برد و شناسنامه را  پیگذاشت. دستش را داخل ز نیگفت و استکان را زم ی چشم عماد  

. گل نساء کرد. گل نساء آن را گرفت و به دست نرگس داد  میتقد یآورد و دو دست رونیب  

ه یره. فقط پخت و پز ندا لهیخودمونه چون اتاقت وس  یضمن صبحونه، ناهار و شامت پا در  - 

؟یندار یاتاق هست و مستراح و حمامم مشترکه و پشت خونه س. سوال  یتو ییروشو  

. به دو طرف تکان داد  یعماد سرش را به نشانه نف  
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 - نه؛ ممنونم ننه.

. نشونش بده نوییپا یاز اتاقا  ی کیکنم مادر... نرگس! ننه بلند شو  یخواهش م  - 

نام  دنیخورد و به سرعت سرش را » نرگس « با شن  یتکان شیزبان گل نساء، به ناگاه در جا از  

ن ی خود را کنار زد و به ا ی نرگس گمگشته  الِی کوتاه، خ یکرد و به او چشم دوخت. با نگاه بلند  

: حواله کرد و با خود گفت  یدر دلش پوزخند یالیخوش خ  

ن یا ی. حاال و تو ینکرد داشیو پ یانو الک کرد ... خاک تهر یهمه سال دنبالش گشت نیا  » -  

. تنها شباهتشون، نشونهیهمه تفاوت ب  ن یخانوم، همون نرگسِ من باشه؟! ا نی چطور ممکنه ا  شهر،  

پناه بود ی... رنگ چشماشه؛ نرگس من باسمشو  .» 

. از جا برخاست و بعد از برداشتندیسوخته اش کش ی نهیاز س  یانداخت و آه ن ییرا پا سرش  

. ستاد یرا باز کرد و کنار ا  یرنگ  یقهوه ا یاکش، پشت سر او به راه افتاد. نرگس در چوبس  

. دیبهم بگ دیالزم داشت   یز یاگه چ د،ینگاه بنداز هیاتاقتون.   نمیا د،ییبفرما  - 

شی داد... امروز چشم ها رونیکرد و وارد اتاق شد. نفسش را ب  ی تشکر  یر ی با سر به ز عماد  

. گفت و ساکش را گوشه اتاق گذاشت  یرفتند! استغفرالله یخطا م یادیز  

اتاق قرار داشت که رو به ی در باال ی چوب  یچرخاند. پنجره ا یرا در دور اتاق شش متر  نگاهش  

. بود  نیزم ی رو ی رختخواب هم گوشه ا یساده کف اتاق را پوشانده و دست یمیشد. گل یدشت باز م  

هم در اتاق قرار ی ا نه یو آ یگفته بود، چوب لباس که گل نساء در مورد آن  ییبر روشو عالوه  

. خواست  یرا م عتیبود؛ او آرامش طب یکاف نیخلوتش هم یداشت. برا  

مقابل عتیکه به طب شیرو شیرفت و پنجره را باز کرد و از پشت آن به دشت سرسبز پ  جلو  

ش یگشود. چشم ها یرا م الشیخ  یکه بال ها  ییا یرو یشد، چشم دوخت. چشم انداز ی باز م ساختمان  
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. آن بهشت بکر پر کرد  ی از هوا یقیرا با دم عم شیها ه یرا بست و ر  

ی که با بلوک ها ی حوض کوچک ش،ی در سمت چپ ساختمان و روبرو ینگاهش، آغل  ررسیت در  

. خورد  یساخته شده بود، به چشم م یمانیس  

به طرف در د؛ یشش رسدر اتاق به گو یاطراف غرق بود که صدا یچقدر در منظره ها دینفهم  

. دیچرخ  

. دییبفرما  - 

: در نگاه او گفت  رهی در باز شد و نرگس خ  

. ناهارتونو آوردم ینیس  - 

. را از دستش گرفت  ینیبه نرگس نگاه کند، س نکهیجلو رفت و بدون ا  

. دیدیممنونم؛ زحمت کش  - 

: رفت، گفت  یم رونینرگس همان طور که از اتاق ب  

. دارم یبرم امیپشت در، م دیکنم. تموم شد بذار یخواهش م  - 

را با آرنج پشت سر او بست و مچ دست چپش را باال آورد و به ساعت نگاه کرد. ساعتش دو در  

. را مقابلش گذاشت ینینشست و س نیزم یداد. رو   یبعد ظهر را نشان م  

شیلب ها یرو یخندآن بست و لب  ریرا از طمع دلپذ شیاول را که به دهان برد، چشم ها  قاشق  

. بود  ی خوشمزه ا  یساده ول ی پلو اینشست. لوب  

خواست. آرامش و یرا م نیهم گذاشته بودند. هم یخوردن و ماست محل ی ظرف غذا، سبز  کنار  

و کریدر و پ یشهر ب یو شلوغ یشغل یمادر و پدرش، بدون دغدغه ها یها یبدون نگران ، یسادگ  

. اش  یاجبار یالبته خواستگار  



 

 
 

261 

  
 قربانی  ➢

 مینا سلطانی  ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

سرش گره زد و ر ی را ز شی. دست هادیدراز کش نیزم یرا کنار زد و رو ینیتمام غذا، ساز ا بعد  

. نشست شی لب ها یرو یکه از پشت پنجره رخ نمونده بود، بند زد. تبسم  ینگاهش را به آسمان آب  

پروانه ها را که با  یبال زدن ها یتوانست، صدا یم ی زد که حت یموج م طیآرامش در مح آنقدر  

بود، ناغافل خواب  افتهیکه در  یبشنود. با آرامش یبه خوب دند،یچرخ  یسبزه زارها م انیم یشاد  

. گشت  شی چشم ها یمهمان ناخوانده   

*** 

گذاشت. نگاهش هنوز به سمت اتاق او و ذهنش یدرون دهان کوچک مان یگر یقاشق د  نرگس  

. آن بود  یفرا  

 - ،یش ینم رهیخ  یطور ن یالخصوص جوون ا  یعل ی مرد چیبه هشناسمت که  یشده ننه؟! م یچ

. ! بهم بگو ننهیرو به اون رو شد ن یاز ا نجا یپسر پاشو گذاشته ا نیا  یاز وقت یول  

یماست به مان ی و قاشق دیاو دزد نیزبیو ت رهی خ یگل نساء، نگاهش را از چشم ها یصدا دنیشن با  

 داد.

. یکن  یننه. اشتباه م ستین یز یچ  - 

. شد  رهیگل نساء با دقت به صورت نرگس خ  

بشم؟! چرا یحرفت راض نی کردم که با ا دیسف میمش رح ابیتو آس سامویگ ن یمن ا یکرد  فکر  - 

! ی دزد ینگاهتو م  

: به سمت اتاق رو به گل نساء گفت  گر ید ی مکث کرد و با نگاه ی مردد لحظه ا  

! شناسمش ینم یول دمشید یی کنم آشناست... مطمئنم جا ی... فقط فکر میچیه  - 

که نرگس هم بشنود  ییگفت و بعد با صدا رلب یز  یز یسکوت برقرار شد. گل نساء چ ی ا لحظه  
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 گفت:

! ؟یمطمئن  - 

. باال انداخت  ی نرگس سرش را به نشانه نف  

. کنم یاشتباه م دی. شاستمیمطمئن ن یول دمشیکنم د  ینه... گفتم که، فکر م  - 

. شد رهی گل نساء به در اتاق خ  

که ادی. بهش نمهیپدر و مادرش نگهش داره. معلومه که پسر خوب  یکه هست، خدا برا  یک هر   - 

. داشته باشه  شهیخرده ش  

نرگس قاشق را از او گرفت و  یتوجه یحوصله از ب یب یشدن دستش، به خود آمد. مان دهیکش با  

. کرد خودش بخورد  یسع  

 - خودم بخورم.

. زد  یحرکت مان ن یبه ا یگل نساء لبخند  

. خود کفا شده  گهی ماشاءاهلل پسرم د  - 

چه   نکهیبود. ا ادشانی بغض کرد. هر روز و هر لحظه به  مایندا و ن اد یبه  شه،یمثل هم نرگس  

و ندا را در پشت  ماین دیکنند. هر روز چهره جد  یم یچطور زندگ ای پوشند و  یخورند و چه م یم  

. رفت  ی کرد و در دل قربان صدقه شان م یتجسم م شیپلک ها  

ی افسوس... مهر  ی. ولندشانیتوانست دورادور بب یکرد که کاش در تهران بود و م  یآرزو م یگاه  

بود. او مادرانه دوستشان داشت. درست مثل  یاحساس خواهر  ی به آن دو داشت، ورا که  

. ی احساسش به مان  

. دیکش رونیرا از افکارش ب گل نساء او   
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بهش،  ی ش یم رهیخ ی جور  نی. درضمن، ا ادیم ادتیفکر نکن. باالخره    نقدریبخور ننه... ا غذاتو - 

. شه یمعذب م  

را در آغوش گرفت  یعماد نشد. مان  ی از ظرف ها ی هر چه منتظر ماند خبر  ش،یاز اتمام غذا  بعد  

. گونه بخوابد  نی تا خوابش برد؛ عادت داشت ا دیو آنقدر راه رفت و آرام پشتش کوب  

را برداشت و از خانه خارج شد. کنار  ف یکث  یاز جابه جا کردن او، برخاست و ملحفه ها بعد  

کوچک نشست؛ تشت را پر از آب کرد و ملحفه ها را درونش قرار داد تا یصندل ی رو حوض  

. اتاق او انداخت  یبه پنجره  یگشت و نگاهبخورند. به عقب بر  سیخ  

و نگاهش را به ستاد یکه از چرت لذت بخش بعدازظهرش فارغ شده بود، پشت پنجره ا  عماد  

داد. با برگشتن نگاه نرگس، ناخودآگاه مثل دزدها از پشت پنجره فاصله  شیرو شیبکر پ عتیطب  

 گرفت .

یِمحبوس کند. خوب ی واری چهار د ن یتوانست که تمام روز، خود را در ا  یرا خاراند؛ نم سرش  

راحتتر بود و  یگونه کم ن یشد. ا یخانه جدا م  ی از قسمت اصل ییبود که با راهرو ن یدر ا اتاقش  

. شد یکمتر معذب م  

داد برداشت و از اتاق خارج شد. تمام مدت تا یمنطقه آنتن نم ن یهمراهش را که در ا یگوش  

و بدون  دیرا پوش شیدر کفش ها یانداخت و بلند نکرد. جلو نییسرش را پا  ،یه در ورودب دنیرس  

. بلند، طرف جنگل به راه افتاد  ی کرد، با گام ها ی نگاهش را احساس م  ینیکه سنگ ی توجه به نرگس  

پوشانده بودند، با شان یکه طاق آسمان را با شاخه و برگ ها  دهیسر به فلک کش یدرخت ها دنید با  

خلق  ییا یرو ی و صحنه ا دهیاز پشت درخت ها به اطراف پنجه کش دیجلو رفت. اشعه خورش وجد  

 کرده بود.
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به خودش قول داد که حتما روز یبود. ول مان یپش اورده،یاش را به همراه ن  ینقاش لیوسا  نکهیا از  

را  یاثر هنر  ن یگوش نواز دارکوب ها، ا یو در آرامش جنگل، همراه با ملود بازگردد نجا یبه ا بعد  

. گرفت  شیبازگشت را در پ ریداد و مس تیعکس رضا نیثبت کند. فعال به گرفتن چند  

کرد و دستش را باال آورد و چند ضربه به در وارد کرد. در بدون ی خانه گل نساء، مکث  یجلو  

ری . وارد که شد، با سر به زدیرا ند ی کس یباز شد. با دست در را به داخل هل داد ول پرسش  

. به سمت اتاقش قدم تند کرد  میانداخته، مستق  

 - عمو؟!

شکم  یرو یو با تعلل به عقب برگشت. مان ستادیدر جا ا  ی و کودکانه ا ف یظر  یصدا دنیشن با  

. کرد  یم یباز نش یبود و با ماش دهیدراز کش  

رفت و مقابل شیپ د،یرا ند یکس ی به اطراف انداخت و وقت ینه، نگاه ا یشت جلو برود  دا شک  

. نشست نیزم یرو یمان  

 - جان عمو؟!

. دیکوب نیزم یرا رو  نشیچند بار ماش یمان  

. میکن یباز  - 

آنجا  ینداشت، ول ییجا  ش یهمسن و سال ها انیکودک مظلوم که م ن یخواست دل بدهد به ا یم دلش  

. کرد  ینم ینبود و احساس راحت  مشیحر   

. دراز کرد  یدستش را به طرف مان  

م؟ی کن یاتاق من باز  میبر  یایم  - 

مورد عالقه و توجه اش بود، بالفاصله سرش را ی او فقط کلمه باز یکه از تمام حرف ها یمان  
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. رد یرا از هم باز کرد تا عماد او را در آغوش بگ شیموافقت تکان داد و دست ها یبرا  

ی رنگ یها ی خانه ساز ی  سهیو ک نیحرکت او را بلند کرد و در آغوشش گرفت. خم شد، ماش  کی با  

گذاشت  نیزم یرا رو یبرداشت و به سمت اتاق رفت. وارد که شدند، مان نیزم یرا از رو یمان  

. ستاد یو دست به کمر ا   

! م؟یکار کن ی خب حاال چ  - 

. برد  نییدستش را چند مرتبه باال و پا  یمان  

. یباز نیماس  - 

. بر لب آورد  یعماد لبخند  

نتویکشم که ماش  یم نیزم یجاده رو  ه ی ا، یخونه ساز  نی من با ا ی. خب باشه ولیباز نی... ماششِ  - 

... خب؟یاونجا ببر  از  

ها را کنار هم ی . خانه سازدینشست و دور تا دور اتاق را به قول خودش، جاده کش نیزم یرو  

. کرد  یرا مشخص م یراه ن، ی عبور ماش یو برا دیچ یم  

ط یهمسن و ساالنش، به خاطر شرا ریانداخت که برخالف سا  یبه مان  یاتمام کارش، نگاه با  

. کرد  ی تحرک مانده بود و فقط نگاه م یکه داشت، ب  یا یجسم  

و دیبا لذت خند یکمرش گذاشت؛ خم شد و چهاردست و پا به راه افتاد. مان  یرا بلند کرد و رو او  

. . عماد هم خنده اش گرفته بود فتدین نیزم یعماد را محکم گرفت تا رو یگوش ها  

. جاده راه ببر  یبردار و تو نتو یعمو جان، گوشمو ول کن. به جاش ماش  - 

. دیبا صدا خند یمان  

! خوبه ینه... ابس... ابس باز  - 
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 عماد سرش را با تاسف به دو طرف تکان داد .

. میبر  م یخوا یکه م نیآره؟ پس محکم بش گهی! حاال من اسب شدم دیپدر صلوات یا  - 

را خواند نشیشلوار ج ی و فاتحه   دنیبه دور اتاق چرخ شیزانوها یشروع کرد با سرعت رو و . 

. د یشک یم غیج  یو گاه دیخند یم یمان  

اتاق توجه اش را جلب کرد. نرگس بود که با  رونیاز ب ییصدا ،یمان  یخنده ها یصدا انیم از  

کوچکش، کجا یپا  کی با آن  یزد. خب حق داشت که بترسد. مان یرا صدا م یمان ترس،  

توانست برود؟ یم  

. مامان شیپ میبسه؛ بر ی. بازیاوه اوه مامان نگرانت شده مان   - 

. سرش را باال انداخت  یمان  

. میکن ینه نه... باز  - 

: گفت  یخاست رو به مان ی همان طور که از جا بر م  

؟یزن یو درستم حرف نم یا زهیم  زهیر نقدریچند سالته که ا  تو  - 

اهلل « .در را باز کرد و با  ا یبه سمت صدا رفت »   رافتادهی و سر به ز بلند  

. منه خانوم شیپ  - 

او دوخت. با  یشرمنده  ی را به چشم ها نشیاشک آلود و خشمگ یها به عقب برگشت و چشم نرگس  

. دیکش رونیرا از آغوشش ب یحرص قدم برداشت و جلو رفت و مان  

 عماد شرمنده تر از قبل، زمزمه کرد :

. خوام یمعذرت م  - 

. دیرا به هم کوب شیزده، کف دست ها جانیستاره باران و ه ییبا چشم ها  یمان  
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... با عمو میکرد یماما... ابس باز  - 

اشکِ نشسته در چشمش با  یرا بست. قطره ها  شیاش فشرد و پلک ها نه یرا به س ی سر مان نرگس  

. شدند ر ی سراز رونیباره به ب کیحرکت،  نیا  

 - قربونت بره ماما... من بدون تو چه کنم؟!

، یمان یها  یو خانه ساز یباز نیماش دنیبه عقب برداشت و وارد اتاق شد. با د یبا تاسف گام عماد  

. رفت  رونیآنها را جمع کرد و ب عیسر   

کرد یرا در ذهن دوره م   زشیعز نیبود و کابوس از دست دادن آخر ستادهی هنوز همانجا ا نرگس . 

. برد  شیها پ  ی دستش را همراه اسباب باز  

. دییبفرما  - 

را را باز کرد و نگاهش را به دست دراز شده عماد دوخت. با مکث دستش  شیسرعت چشم ها به  

. را گرفت  نیو ماش سهی ک یجلو برد و به آرام  

 - ممنون.

وارد اتاق خود شد و در را بست. عماد تا بسته شدن در با نگاه  ی و همراه مان دیبعد چرخ و  

در قلبش  یز ی عشق مادرانه بود، چ یصحنه، که تجل  نیا  دنیدانست چرا با د یکرد. نم بشیتعق  

انداخت و با  ن ییوارد اتاق شد و در را بست » استغفراهلل « .تکان خورد. سرش را پا ی  

یکنار  پیرفت. ز  یم ی کیغروب کرده و رو به تار دینگاه کرد. خورش رونیپنجره اتاق به ب از  

آورد. بلند شد و وضو رونیرا باز کرد و جانماز سبز رنگ سوغات کربال را از آن ب ساکش  

. رفت رونیو از اتاق ب دیمرتبش کش شیبه ته ر  یگرفت؛ دست  

. اهلل ای  - 
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. او سرش را چرخاند یگل نساء با صدا  

. ستیحجاب ن ی ب یکس  ایننه. ب ارتیاهلل   - 

. ستاد یگل نساء ا یجلو رفت و روبرو  

. باشه ر یسالم. شبتون بخ  - 

: د یاو پرس  ی به سرتا پا ی با نگاه  

؟یبر  یخوا  یم  ییماهت. جا  یبه رو سالم  - 

. د یکش ریعماد نگاهش را به ز   

 - بله با اجازه تون.

. نشاند و با دست به سفره اشاره کرد  شیلب ها یرو یگل نساء لبخند  

. اول شام بخور بعد اگه کارت واجب بود، نهیچ یکه وقت شامه. نرگس داره سفره رو م االن - 

 برو ننه .

. مخالفت باال انداخت ی سرش را برا  

. شه ی م ر یرفتم و برگشتم؛ دستشون درد نکنه. کارم واجبه د  ی ه وقتنه شام باش  - 

 - باشه مادر، خدا به همراهت...

او  یرفت. نرگس که تمام مدت چشمش پ رونیب ش،یکفش ها دنیتکان داد و بعد از پوش یسر  عماد  

اء کرد، رو به گل نس یپارچ دوغ را سر سفره گذاشت و همان طور که به طرف در پا تند م بود،  

 گفت:

. گردم یباشه، االن برم یننه حواست به مان  - 

 - کجا؟!
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 به سمت او برگشت .

! نجا؟یاومده ا ی چ یبرا نمیکنم بب  بشیخوام برم تعق یم  - 

. د یگل نساء لبش را گز   

؟ی. مگه تو مفتشاستغفراهلل  - 

. جمع کرد  ی را با موشکاف شینرگس پلک ها   

! دمشیو کجا د  هیک  اد،یب ادم یمشغول کرده که   یکنجکاوم. ذهنمو بدجور یلیخ ینه، ول  - 

 سرش را با تاسف به دو طرف تکان داد .

. . حواسم هست؛ مواظب خودت باشرهی گ یگوشه آروم نم  هیدونم دلت  یبرو مادر، برو که م  - 

کرد و کی را بار شی. چشم هادیدو رونیو ب دیرا پوش شیتعلل نکرد و به سرعت کفش ها گرید  

که عماد  یپشت سرش به راه افتاد؛ طور   یرفت. به آرام یمجاور م یکه به سمت تپه   دیرا د  عماد  

. او نشد  بیمتوجه حضور و تعق  

و بعد خم شد و ابدیبه ستاره ها انداخت تا جهت قبله را ب یو نگاه  ستاد یا  د،یتپه که رس یباال به  

. ستاد یگفت و به نماز ا  رلبیز جانمازش را پهن کرد. اقامه نمازش را   

را  شیعماد، گوش ها  یصوت ملکوت  نینشست. طن نیزم یرو د،ید  یناباور از آنچه که م نرگس  

. چشم از او بر دارد ی توانست لحظه ا یداد و نم ینوازش م  

زدند یچشمک م شیاز پ شیب شیکه ستاره ها یرا رو به آسمان شیاتمام نماز مغربش، دست ها  با  

 بلند کرد.

. کنم داشیکمکم کن... کمکم کن تا پ ایخدا  - 

ذکر گفت. نرگس مسخ شده از جا برخاست و راه خانه را در رلبیتربت را برداشت و ز  حیتسب  
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. وارد خانه شد هنوز در افکارش غوطه ور بود ی گرفت. وقت شیپ  

! ؟یخودت یتو نقدری که ا ی دید یشد ننه؟ چ یچ  - 

. او امتداد داد ی چشم ها یتا رو گل نساء نگاهش را  یبا صدا  

! خونه  یتپه، نماز م ی رفته باال  - 

سفره یبه سمت آشپزخانه کوچکشان رفت و ظرف کتلت را برداشت و رو یحرف اضافه ا یب و  

. به او انداخت  یگذاشت. گل نساء نگاه کوتاه  

اد؟یتا ب میصبر کن ی خوا یم  - 

. گرفت  یمان یبرا  یحرف، سرش را باال انداخت و لقمه کوچک ینرگس ب  

و او دیکوب  نیزم یبه در باز خانه، وارد شد. گل نساء دستش را رو یبعد، عماد با ضربه ا  قهیدق ده  

 را به کنار سفره دعوت کرد .

. کنه  یجا کنار من. االن نرگس برات کتلتاتو گرم م نیهم نیبش ایننه. ب ایب  - 

. دستش را بلند کرد عماد به سرعت   

. دیخوبه؛ زحمتشون ند ینه...ممنون. همون طور  - 

. ذوق کرد  دنشیبا د یو کنار او سر سفره نشست. مان  

! یعمو... ابس باز  - 

شده بود، انداخت و رهی خ یکه به نقطه ا   ی به نرگس یچشم  ر یز  یلبش نشست و نگاه یرو یلبخند  

: گفت  یبعد رو به مان  

. بعد ی ر یاز مامانت اجازه بگ دیبا  - 

. گرفت  یدرست کرد و مقابل دهان مان ی گر ی نرگس نشست. لقمه د ی رو ،یمان ینگاه سوال  
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! نکن تیخوان شام بخورن. عمو رو اذ  ینه ماما جان... االن م  - 

نسپرده بود. گل نساء با  ی را به کس یکس اعتماد نکرده و جز گل نساء، مان چیبه حال به ه تا  

: لحن او، نامش را خواند ن یاز ا   یناراحت  

. ز یآقا عماد دوغ بر ینرگس! برا  - 

 - چشم.

. کرد و برخاست یبعد از شام، تشکر محجوبانه ا   

. ریبا اجازه تون. شب بخ  - 

. تکان تکان خورد  شیسر جا  یمان  

! میکن یعمو... باز  - 

که وارد آشپزخانه ی م نگاه گرفت و در همان حالبه نرگس انداخت. او ه ینگاه مستاصل عماد  

: شد گفت  یم  

. یزود بخواب دی! شب با یساعت مان کیفقط   - 

را سمت عماد بلند کرد. عماد خم  شیشد و دست ها انی گونه اش نما یزد که چال ها  یلبخند یمان  

 شد و او را در آغوش گرفت .

. ینه اسب باز یول ؛ ی باز میر یباشه م  - 

خانه قدم برداشت. او را در آغوشش جابه جا کرد و با دست آزادش، به رونیمت ببه بغل، س یمان  

 آسمان اشاره کرد .

در موردشون یزنن. دوست دار  یکن چقدر ستاره اون باالست؛ انگار دارن چشمک م نگاه  - 

بگم؟ بهت  
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. حوصله سمت عماد برگشت یبعد ب  ینگاهش را متفکرانه به آسمان دوخت. لحظه ا یمان  

! یدوس ندارم عمو. ابس باز  - 

. دیانگشت اشاره و وسطش کش انیرا م یکوچک مان ینیرا باال انداخت و ب شیعماد ابروها  

ین ی مثل ن دینبا زم؛ی عز  یاون موقع. تو بزرگ شد "میکن" یعمو اسب باز ی! هر وقت گفتنه  - 

! ی کوچولوها صحبت کن  

بود. او را یهم کاف نیروز اول هم یجمله را گفت. خب برا نی هم هیشب رلب، یز  یز یچ یمان  

. کوچکش را در دست گرفت   یسوار کرد و دست ها شیشانه ها یرو  

. یفتیکه از اون باال ن  نیمحکم بش  - 

ی باال رفت. حواسش بود که او از رو یمان ی شاد غِیکرد و ج دنیسرعت شروع به دو با  

: گفت  یرو به مان دهیبر ییبا صدا دنیدو  نی. در حفتدین شیشانه ها   

! ؟ی... دوس داری... نقاشیمان  - 

و  دیکش ن ییپا ش یشانه ها یدست انداخت و او را از رو ستاد، ی . ادیخند یو م  دیکش ی م غیفقط ج یمان  

. لپش زد یبه چال ها یبوسه ا  

؟یدار دوست  - 

: نجوا کرد  رلب یسرش را تکان داد. عماد او را محکم به خود فشرد و ز یدرپ یتند و پ  

! پات ناقص شده؟ هیبوده که   یگناه تو چ  - 

. زد یلبخند یرو به مان  

. فردا یباشه برا ی باز هیکنه. بق ی... مامان دعوامون مگهید  میخب بر   - 

. 
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که از  یی راه جا ماند. گو ی انهیدر دل عماد تکان خورد و نفسش م یز ی حرکت او، چ نی ا از  

ق،یحس عم  نیاز ا  یرا بست و تبسم شی کرده باشد. چشم ها ت یعشق به قلبش سرا ،یمان یها لب  

. نقش بست شیلب ها یرو  

و ارتباط با  یروانشناس یو گذراندن واحدها ی . به واسطه شغل معلمندیرا بب یبود پدر مان کنجکاو  

. ببرد  یپ  شانیآنها به احساسات و مکنونات قلب یتوانست از رفتارها  یم ی نش آموزان، به راحتدا  

او را درک کرده بود. عدم حضور  یعاطف یکمبودها یارتباط کوتاه و چند ساعته با مان نیهم در  

ی واضح بود. سرش را در آغوش گرفت و متقابال بوسه ا شیبه نام پدر در رفتارها یمذکر  جنس  

. داد  یبهشت م ی کوچک، بو یاو نهاد. مان یشانیپ یرو  

را در آغوش گرفته بود. نگاهش به آسمان و شیتشک نشسته و زانوها یقبل از خواب، رو شب  

. شدند   ینم دهیشد در تهران د یم ی بود که چند سال ییستاره ها  

بود کیو نزد  ز یرا در برگرفته بود. کاش آسمان تهران هم، آنقدر تمکوچک اتاقش   یفضا مهتاب . 

. و خودش را به دست خواب سپرد  دیدراز کش ش،یبا فکر به فردا و برنامه ها   

*** 

تا حدود ساعت کسرهیآن خانه و آن روستا لذت بخش بود که بعد از نماز صبح،   ی خواب ها آنقدر  

همچنان پنجه از  د،یتاب یبه صورتش نم طنتیشبا  دی. اگر نور خورشدیظهر خواب ازدهی  

. د یکش ینم  رونیخواب ب یانگشت ها  

« از جا برخاست و بعد از مرتب کردن لباس ها و شستن دست و صورتش، با گفتن   ااهللیاتاق »   از  

. جلو گذاشت یدر اتاق نبود. قدم  یکس  یپنجره پهن بود ول ر یرفت. سفره صبحانه، ز  رونیب  

 - ننه؟! نرگس خانم؟!
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رونی از آغل ب دهیخم ی . گل نساء با کمر دیسرک کش رونینبود. در را باز کرد و به ب ی! خبر نه  

ی چوب یجلو رفت و کنار نرده ها  دنشی در دست داشت. عماد با د ر یسطل ش  کیکه   ی در حال آمد،  

. ستاد یخانه ا   وانیدور ا  

. ر یسالم ننه... صبح بخ  - 

. ان انداختبه آسم یگل نساء نگاه  

. ستیصبح ن گه یسالم مادر... ماشاءاهلل ت باشه. ظهر شده، د   - 

. د یکش شیموها انیم یانداخته، دست ر ی خجل و سر به ز یعماد با لبخند  

. صبح شد  یده. اصال متوجه نشدم ک یمزه م  ی لیخ نجا یخواب ا یول  ستمین ی من آدم خوش خواب  - 

. زد و به داخل اشاره کرد  یگل نساء لبخند  

! صبحونه تو؟ یبه نرگس گفتم سفره رو جمع نکنه، خورد  - 

. باال انداخت یسرش را به نشانه نف  

. ده نگران شدم یجواب نم  یکس دمی صدا زدم، د ی نه هنوز. هر چ  - 

. گذاشت و وارد خانه شد  یسطل را کنار در ورود یبا لبخند  

. زم ی بر  یچا ه یبخور تا منم برات  نیبش  - 

گل نساء،  یلقمه گرفت. صدا یمحل ر یگفت؛ داخل رفت و کنار سفره نشست و از نان و پن یچشم  

: د یرس  یاز آشپزخانه به گوشش م  

اطراف چرا کنن. نرگسم دو سه نیبرمشون هم یم ا یدوشم  یگوسفندا رو م  ر یکه صبحا ش من  - 

به  یکمک حال ه یکنه. هم  یکار م یباغ ممدعل ای  نیره سر زم یدر هفته صبحا تا بعدازظهر م روز  

که هر روز   یر یش ن یسر سفرمون. البته بگم، با هم ارهیم یروز هی  نکهیبنده خداست و هم ا اون  
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مسافرا   گه یکه د  ی خب، از وقت یفروشم. ول یبرم روستا م یزنم و م یم ر یدوشم ماست و پن یم  

. میکار کن  شتر یب میمجبور  ان،ینم نجایا اد یو ز ر یرن مهمانپذ یم  

که او مقابلش گذاشته بود، به  ییباز ماند. با چا  دنیآخر گل نساء، دهانش از جو ی حرف ها دنیشن با  

ینسب  شیفرستاد. از خودش شرمنده شد؛ او تمام عمرش را در آسا  ن ییلقمه سنگ شده را پا زور  

. آوردند  یخود را بدست م یبود و امثال گل نساء و نرگس ها، به زحمت روز  

نی زم یسفره رو گر یزد و طرف د  یچهره عماد شده بود، لبخند  ینساء که متوجه گرفتگ گل  

 نشست.

نی ما هم یکه... سرگرم ستیانیما مثل شما شهر یننه. کار برا یر ی رو نگفتم که ماتم بگ نایا  - 

من دراز  ی کشه دستش جلو یو زحمت کشه. خجالت م یزن کار هی. مخصوصا نرگس که  کارمونه  

. فهمم  یمن م یگه ول یباشه. نم  

شود  ایچشم به او انداخت. حاال وقتش بود که در مورد شوهر نرگس جو   ر ی از ز  ینگاه عماد . 

اش آنقدر در یاز حد چه بود؟ تا به حال در زندگ شیب ی کنجکاو  نیا  لیدانست دل یهم نم خودش  

. نکرده نبود یکنجکاو  یمورد مسئله ا  

. که باهاشون آشنا بشم ومدنین شبمی! د؟یگم... ننه، دامادتون پس چ یم  - 

. زد یدوخت و پوزخند میاز گل یرا در آغوش گرفت و نگاهش را به گوشه ا شیپا کیگل نساء    

به امرزمویمعرفته و دلم ازش خونه. حق من و دختر خداب یب یلیداماد دارم که خ  هی! من داماد؟  - 

. م  جه یهم نت ی... نرگس نوه مه؛ مانیول اوردهیجا ن  

رلب یو ز  دیکش یو ادامه داد » استغفراهلل « :آه گفت  

. بلند شم بهنجایپدرش نمونده و اومده ا شیفوت شده؛ اونم پ یعن ی... نرگس شوهر نداره... یول  - 
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سر هیرو بدم، برو  یممدعل نیخواد آدرس زم  یبرسم. تو هم صبحونه تو بخور، اگه دلت م کارام   

. ه ی قشنگ ی جا  یلیبزن؛ خ  

. را باال انداخت شیهم نبود؛ شانه ها یمکث کرد. فکر بد یکم  

. سر بزنم ه ی ادیچشم... بدم نم  - 

از  یکرد و با خداحافظ ضیتعو رونیرا با لباس ب شیاز صبحانه، به اتاق برگشت و لباس ها بعد  

پوستش احساس یخنک را رو یهوا  انی به راه افتاد. جر  یمحمدعل نینساء، به سمت زم گل  

: کرد. با خود نجوا کرد  یم  

... ابرها انیدر م یاز بهشته. دهکده ا ی قطعه ا نجا،یا  - 

نازک و  یساقه ها  ی البه ال یمیمال میزد و نگاهش را به مزارع دو طرف جاده دوخت. نس یلبخند  

انیشادمانه در م کوچک،  ی داشت و پروانه ها ی و آنها را به رقص وا م دیچیپ یگندم ها م ییطال  

. کردند یم یرنگارگ کنار جاده باز یگل ها  

کلبه کوچک در  کیرفت که   یشد و به سمت نیکه گل نساء داده بود، وارد زم یبه آدرس دنیرس با  

بود و دانه  یتا کجا گل فشیظر یکه دست ها  دیتر شدنش، نرگس را د کیقرار داشت. با نزد  آنجا  

پاک  یو از گل و ال دیکش یکه مقابلش بود، دست م یرا در آب سطل ف ی کث یها ینیزم بیس دانه  

. کرد  یم  

. در کلبه نگاه کرد  یجلو ییبه سمت چپ، جا ،یمان غیج یبا صدا  

 - عمو!

. نشست. همزمان نگاه نرگس به طرف او برگشت و از جا برخاست شیلب ها یبر رو یلبخند  

 - سالم.
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 جلو رفت و خود را به نرگس رساند.

! . اجازه هست؟نیسالم... خسته نباش  - 

. اش نشست یصندل ینرگس رو  

! رو داد؟ نجا ی. ننه آدرس ادییبفرما  - 

. شد  کتر یبه نرگس نزد  

. نمیببرو  نجایکم کنجکاو بودم که ا هیبله. راستش منم   - 

و  دهی نشسته بود و خود را به طرف او جلو کش نیزم ی که رو یمان  یبرگشت به سو نگاهش  

نیزم  یرا از رو یداد. با دو گام بلند، خود را به او رساند و مان یهوا تکان م یرا رو شیها دست  

. او نهاد  یقهوه ا  ی موها یرو ی بلند کرد و به آغوش گرفت. بوسه ا  

! تو عمو؟ یچطور  - 

کدام از  چینداشت ه ادیآمد. به  یاش انداخت. از او خوشش م یبا عشق به همباز  ینگاه یمان  

ط یبه خاطر شرا یکرده باشند. حت یکه به خانه شان آمده بودند، با او باز ی قبل ی و خاله ها عموها  

. کردند  یم یری انداخته و مشمئز از او کناره گ نیچ  ینیاش با ب یجسم  

کنار او نشست؛  هیچهار پا  ینرگس بازگشت و رو شیکه در آغوشش بود، پ ی ه با مانهمرا عماد  

. او بود  ینگاهش به دست ها  

! ست؟یسخت ن  - 

: دیکش  ینرگس آه  

. رو دوست دارم یکار که خوبه. کشاورز  نیرو انجام دادم. ا  نا ینه... قبال سخت تر از ا  - 

یدرشت مان  یخورد گرفت و به چشم ها ی او که کنار شانه اش تاب م اهیبافت س سیاز گ نگاه  
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 دوخت.

! ره؟ یحوصله ش سر نم  - 

. نگاه عماد را دنبال کرد  ر ینرگس لحظه سرش را بلند و مس  

. نکرده تیوقت شکا چیآقاست که ه نقدری دونم. پسرم ا  ینم یعنینه...   - 

: آورد  نییرا پا  شیصدا یکم  

. جنب وجوشش کمه  تشم،یبه خاطر وضع  - 

. او را کنار زد  ی ها یعماد با دست چتر  

کنه و ی پا باز هی  نیگرفت که با هم یم اد ی  ،یستی بهز  یرفت کالسا یباهوشه. اگه م یلیخ یول  - 

 راه بره .

. دینرگس چشم از او دزد   

. ومدهین ش یپ طشیببرمش شهر که... شرا  دیرو نداره. با زا یچ  نیو ا  ییابتدا  یروستا هی که  نجایا  - 

: سکوت برقرار شد و بعد نرگس ادامه داد  یلحظه ا   

! د؟یشما از تهران اومد  - 

. تکان داد   دییعماد سرش را به نشانه تا  

 - بله. چطور؟!

. شد نینرگس با غم و حسرت همنش یصدا  

! عوض شده؟ یلیخ  - 

: کرد و پاسخ داد  یتبسم  

از راه میتون یروز مشه مطمئن بود که بازم ام ینم یکنه. حت  یم ر ییتغ ی هر سال کل بایتقر   - 



 

 
 

279 

  
 قربانی  ➢

 مینا سلطانی  ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

نه! چطور؟ ا یسرکار  میبر یروزید  

: مشهود بود، گفت  شیکه در صدا ی با بغض  

... نرفتم... خانواده م اونجان گهی ننه، د شیاومدم پ یاز وقت  - 

را  شیمورد صحبت ها نیخواست که او در ا   یبود، نم دهیاز زبان گل نساء شن شیکه کم و ب عماد  

. ا عوض کرد صحبت ر ر یادامه دهد. مس  

! به جز جنگل کجاس؟ نجایا ی مناطق گردشگر   - 

بود، پاک کرد و  دهیصورتش چک یرا که بدون اجازه او رو یبا پشت دست، قطره اشک نرگس  

و لبخند عماد، سرش را بلند کرد و  ی از ته دل مان یشد. با خنده   یصورتش گل ق، یطر  ن یا به  

. انگشت کوچکش را سمت او نشانه رفته بود ی. ماندیآن دو نفر چرخ نیمتعجب نگاهش را ب  

 - لولو...

زیخ یدستش را به داخل سطل پرتاب کرد و به سمت مان یتو ینیزم بینگاه به خنده عماد، س با  

 برداشت که در آغوش عماد نشسته بود .

! ن؟یخند  یم یبه ک نم،یبب سایوا  - 

: بلند شد یمان غیج  

 - عمو... فرار کن.

. دل کوچک او، از جا بلند شد و چند گام به عقب برداشت یعماد هم برا  

ن؟یکن ی ما رو گل نیخوا   یکه نم شما  - 

. تکان داد دییو سرش را به نشانه تا دیخند طنتینرگس با ش  

. خندم  یمنم به شما م یطور ن یچرا اتفاقا... ا  - 
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. انداخت  ن ییسرخ نرگس گرفت و سرش را پا  یلب ها ینگاه از لبخند رو  

 - آخه...

: به هوا خاست  غشیشد و ج یگل  یطرف صورت مان کی د، یایتا به خودش ب  

 - عمو... فرار ...

. او آغشته شد و آه از نهادش برخاست یبه گِل دست ها  دش،یسف راهن یپ یبرگشت که بدود ول  

... ! ... لباسمستیمنصفانه ن نیا یول  - 

. دی گرد او خند ی بلند به دهان باز و چشم ها ینرگس با صدا  

. نی به من نخند ن ی. تا شما باشیحقتونه؛ با شمام هستم آقا مان  - 

زد. لباس عماد را در مشت کوچکش  یخوشش آمده بود و همچنان قهقهه م  ی باز نی که از ا یمان  

 گرفت و فشرد .

... ی عمو، مام باز  - 

. برگشت  یبار با تعجب به سمت مان ن یعماد ا  

! م؟یکن یما هم مامانو گل  یعنی  - 

. چند مرتبه سرش را تکان داد  یمان  

 - آره... دوست دارم.

. انگشتش را مقابل او گرفت  تیرخت بربست و با جد شی لب ها  یلبخند نرگس از رو  

. برگردم سر کارم  دی. با میشد یبسه؛ همه مونم گل ی ... بازگهینه د  - 

با سرعت به عقب برگشت و مشغول کارش شد رد، یرا بگ یهرگونه اقدام یجلو   نکهیا  یبرا و . 

. باال انداخت و جلو رفت یشانه ا  یعماد رو به مان  
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! ن؟یی نجایا  یتا ک  - 

. انداخت دیبه خورش ینرگس نگاه  

 - تا بعدازظهر؛ چطور؟ گرسنه تونه؟!

 عماد سرش را باال انداخت .

 - نه...

. دستش را بلند کرد  یمان  

 - چرا ماما... گشنمه.

: رفت و در همان حال گفت  رآبینرگس از جا بلند شد و به سمت ش  

. م یکلبه بخور یتو می کنه، بر  یم تتون یاالن وقت ناهاره. آقا عماد، اگه آفتاب اذ  - 

نشست. احتماال ناهارش را فقط به اندازه خودش و  شیلب ها یسخاوت نرگس رو نی از ا یلبخند  

. زد یخواست آن را قسمت کند. لبخند یحال م  نیبا ا یبود. ول دهیتدارک د یمان  

. گردم خونه یندارم. برم  ی لیشم؛ تازه صبحونه خوردم و م یمزاحمتون نم  - 

. ناهار ظهر شما و ننه گذاشته بودم  ی غذا برا نی. خونه م از همستیقابل دار ن  - 

برداشت کند، پس یگر ی د زیخودش چ شینرگس پ دیندانست. ترس ز یرا جا  ن یاز ا شتر یب مخالفت  

: که به گوش نرگس برسد گفت  یبلند یبا صدا  

! ؟یخوبه... هوا خنکه. مگه نه مان رونیب نیهم  - 

! بود ی کرد کجا باشد. حضور عمو کاف ینم یاو قطعا فرق   یتنها سرش را تکان داد؛ برا یمان  

فاصله  نیاو را به عماد بازگرداند. در ا   ،یمان خودش و صورت  یبعد از شستن دست ها  نرگس  

. کرد  ز یاز گل تم  یلباسش را با دستمال کاغذ یعماد هم تا حدود  
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ی دیو سف یآب ی چهارخانه  ی برگشت و از داخل آن، پارچه ا یلیبه طرف کلبه رفت و با زنب نرگس  

. پهن کرد  نیزم یآورد و رو رونیب  

. نینیبش دییبفرما  - 

شی پا  ی نگذاشت و رو نیرا زم ی مان ینشست ول نیزم یرا در آورد و رو ش یکفش ها عماد  

آورد رو به  یم رونیرا ب یو نان محل دهیماست چک ل،ی. نرگس همان طور که از داخل زنبنشاند  

 عماد گفت :

. نیزم دشیبذار ن؛یش یخسته م  - 

. گرداند  یبا محبت نگاهش را در صورت معصوم و با نمک مان  

. هیپسر خوب  یلیخ یراحتم... مان شم. ینه، خسته نم  - 

با لبخند انگشتش را داخل دهانش برد و دیو نگاهش را دزد دیخجالت کش یحرف او، مان نی ا از  

و یآورد و بازش کرد. داخل آن، کوکوسبز رونیرا ب ی. در آخر نرگس ظرف در دارچرخاند  

. و گوجه قرار داشت ارشوریخ  

. ن ییبفرما د،یخودم گذاشتم. تعارف نکن ارشورشویخ  - 

ردیکوچک بود، دست آزادش را به طرف نان برد تا لقمه بگ یدستش به دور مان کیچون   عماد . 

زد و لقمه یداد. با نگاه به عماد، لبخند یآماده کرد و به دست مان  یلقمه کوچک ع یسر  نرگس  

. درست کرد و به طرف او گرفت  یگر ید  

. نی ر یلقمه بگ نیونت یدست که نم هیبا   - 

برد و شی و رو شد. دستش را پ ر یدانست چرا دلش ز یلقمه ماند. نم یبر رو یعماد لحظه ا نگاه  

 آن را گرفت .
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 - ممنونم.

 - نوش جان.

رئوف و ی قلب رد، یخود بگ  یکرد برا ی م ی که نرگس سع یخود فکر کرد، پشت ظاهر سرسخت با  

ی ها نیزم  انیروستا، م کیبرسد که در    ی کرد، روز یوقت فکرش را هم نم چ ینهفته بود. ه دلسوز  

را  ی ذیلذ یو ناهار ساده ول ندیدر کنار زن جوان و پسر بچه اش بنش نیزم  یو رو یکشاورز  

ه یدامنه کوهپا  ی وحش ی و عطر خوش گل ها دیوز یمیمال می. نسیماند اد یبه  یکند. ناهار صرف  

 را به همراه خود تا آنجا کشاند.

ی و کارگرش، راه نیصاحب زم یساعت بعد، کار نرگس تمام شد و با آمدن محمدعل کی حدود  

. شد. نرگس با دست به او اشاره کرد  یاز آغوش عماد جدا نم  یلحظه ا یخانه شدند. مان  

. خستتون کرد  یامروز حساب یمان  - 

به مادرش بود رهیشانه او گذاشته و نگاهش خ یزد که سرش را رو ی ا یبه مان یلبخند عماد . 

. نگاه کرد  یی طال یگندم ها  یو آرام به مزرعه  دیکش یقینفس عم  

خودمونو  نقدریا  یعمرم بود. گاه ی روزا نی باتر یو ز  نیاز بهتر  یکی ! امروز ه؟یچه حرف  نیا  - 

ن ی که به ا هی ساده تر از اون ی لیخ یره، خوشبخت یم ادمونی که  میکن یتجمالت و ظواهر غرق م  یتو  

. داشته باشه  اجیاحت زایچ  

نشاند. جلو  ش یلب ها یرو یچهره سرحال نرگس لبخند دنیهم وارد خانه شدند. گل نساء با د همراه  

. را از آغوش عماد گرفت  یرفت و مان  

. پسرم یش ر یپ  - 

. انداخت  ر ی عماد با لبخند سرش را به ز  
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 - ممنونم ننه؛ با اجازه تون.

ی لب ها یبه تبسم رو ینیزبیکرد و با ت ک یرا بار شیطرف اتاقش رفت. گل نساء چشم ها به  و  

. شد رهینرگس خ  

! یغالف کرد رتویشده؟! شمش یچ  - 

. به گل نساء انداخت  ی نگاه یرچشمینرگس ز  

دمید م،یحاال که هم صحبت شد یبهش نداشتم ول یاحساس خوب دمشیاول که د  ن،یدون یم خب  - 

. کردم  یدر موردش اشتباه م  

. انداخت و به سمت آشپزخانه قدم تند کرد  نییسرش را پا   

. هیپسر خوب  - 

. زد و پشت سرش رفت  یگل نساء لبخند  

. مادرش نگهش داره یخدا برا  - 

: کرد، گفت  یخودش احساس م  ی نگاه او را رو ینینرگس که هنوز سنگ  

نسبت یاحساس بد گه یدش عوض شده، دجور نگاه نکن ننه... گفتم که فقط نظرم در مور اون  - 

؟ یخور یم ی . چانیندارم... هم بهش  

. ز ی عمادم بر  یآره مادر. برا  - 

. و در زد   ستادیا  یو به اتاق برد. به سمت اتاق عماد رفت؛ پشت در لحظه ا خت یر ی چا یا ینیس  

. یچا  نییآقا عماد... بفرما   - 

. آمد رونیاش از اتاق ب  ینقاش ل یعماد به همراه وسا  

. باعث زحمت شدم یممنونم؛ حساب یلیخ  - 
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. انداخت  ر ینرگس با لبخند سرش را به ز   

. دییس. بفرما فهی... وظهیحرفا چ نیا  - 

به یرا کنارش گذاشت. نگاه مان لشینشست و وسا  یبا او به طرف اتاق رفت و کنار پشت همگام  

. اش دنبال کرد  ینقاش لی را تا وسا  یشد. جهت نگاه مان دهیسمت کاغذ و مدادها کش  

عمو؟ یبکش ینقاش یدوست دار ،یمان  - 

به  نکه یداد. عماد هم بدون ا ر ییتنها به تکان سرش اکتفا کرد و جهت نگاهش را به مادرش تغ یمان  

. شود، به طرفش برگشت  رهیاو خ  یچشم ها  

نی. اگه اجازه بددمید ی نقاش یبرا ییبا یکه اونجا بودم مناظر ز  روزی قصد داشتم برم جنگل؛ د من  - 

. برم  یرو هم م یمان  

امد یدلش ن د،یرا د یمشتاق مان یکرد. نرگس که چشم ها یحرف فقط نگاهشان م ینساء ب گل  

 مخالفت کند .

! شه یمزاحمتون م  - 

تکان داد  یبالفاصله سرش را به نشانه نف عماد  

. گفتم ینه اصال. اگه مزاحمم بود، اصال نم  - 

: برگشتن به اتاقش گفت  ن یاز جا برخاست و در ح  

. ارمیدارم که ب  یچ  یآقا مان یبرا نمیبذار بب  - 

ش یگذاشت و سر جا  نیزم یرو یبرگشت. مقابل مان یپاستل گچ یلحظه بعد، با جعبه کوچک  چند  

و به نوک انگشتش دیتل قرمز رنگ کشپاس یبرد و رو شیانگشتان کوچکش را پ ی. ماننشست  

زده نوک انگشتش را به مادرش جانیکرد و ه  یپاستل خنده ا یگردها دنیشد. در اثر چسب رهیخ  
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 نشان داد.

 - ماما!

را در آغوش گرفت و از خانه خارج شد. در  یرا برداشت و مان لشیوسا  ،یاز صرف چا بعد  

. کرد  یصحبت م  یرفت، با مان یکه به سمت جنگل م یهمان حال  

تو رو بکشم؟ ینقاش یدوس دار یمان  - 

. سرش را تکان داد  یمان  

 - اوهوم.

. به جنگل، نگاهش را در اطراف چرخاند دنیبا رس  

. نجایا  نیبش ا یکشم. پس ب یباشه؛ تو رو م  - 

صله گذاشت و خود با فا شیگذاشت. کاغذ و پاستل را مقابل رو یکُنده بزرگ درخت   یاو را رو و  

 از او نشست .

. بکش یتو هم نقاش یمان  - 

جنگل  یزد، تمام فضا  یضربه م یکه با سرعت به تنه درخت یدارکوب یشد. صدا دنیکش سرگرم  

 را برداشته بود .

یرا هنگام غروب برا شیتالش ها نیآخر دیاش تمام شده بود که به خود آمد. خورش  ینقاش بایتقر   

. گرداند یرا برم یهوا مان  یک یبود قبل از تارکرد. بهتر   یروشن نگه داشتن جنگل م  

. بود به او نشان داد  دیرا که کش یبه سمتش رفت و نقاش  

ده؟یکش  یعمو چ نیبب  - 

عماد دوخت. عماد با خود  یرنگش را به نقاش یدرشت مشک یسرش را بلند کرد و چشم ها یمان  
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. بود دهیبه پدرش کش یفکر کرد، حتما رنگ چشمان مان  

. بود، برداشت و نگاه کرد  یرنگ ی ها یخط خط  بایرا که تقر یمان ینقاش  

؟یدیکش ه یک نی. ا یمان نی آفر ده،یکش یچ نیبه... بب به  - 

. گذاشت  بیعج یاز شکل ها ی کی  یسرش را بلند کرد و انگشتش را رو یمان  

 - ماما...

. را نشان داد و لبخند زد یگر یو شکل د  

 - عمو...

او شده. او را در  ی نقاش یاز کاراکترها ی کیر خوش شانس بود که شد. چقد رهی محبت به او خ با  

 آغوش گرفت و بلندش کرد .

. شه  یم کی که االن هوا تار میبر   - 

به خانه در  دنیشانه عماد گذاشته و قبل از رس یخسته شده بود؛ سرش را رو ی لیخ یروز مان آن  

 آغوش گرم او به خواب رفته بود.

ردیبود، به خاطر آورد که فراموش کرده با پدرش تماس بگ دهیکه در رختخوابش دراز کش شب . 

فکر که روز بعد حتما با او  ن یبرده بود. با ا  ادی شده که آنها را از  ینیبهشت زم ن یسرگرم ا آنقدر  

. گرفت، به خواب رفت یتماس م  

*** 

نوزدهم  فصل  

 (لطافت عشق)

صبحانه یرفت. سفره پهن بود و نرگس به مان رونیبار زودتر از خواب برخاست و از اتاق ب نیا  
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. داد یم  

. ر یسالم، صبح بخ  - 

. به چهره جذاب و مهربان عماد انداخت  ینگاه  

. نییبفرما ر؛ یسالم... صبح شمام بخ  - 

: گرفت، سوال کرد  یعماد کنار سفره نشست و مشغول شد. همان طور که لقمه م  

. ده یآنتن نم  لیکه موبا   نجایتماس گرفت؟ ا هی شه  ی از کجا م  - 

. چشم دوخت   ر ی سرش را بلند کرد و به عماد سر به ز  

از نی دار  لیشما که موبا  یول یخونه ممدعل میر  یمعموال م م،یندار یتماس تلفن اد یچون ز  ما  - 

. ن یر یتماس بگ نیتون یخود روستا هم م  

: من و من کرد  ی عماد کم  

ن؟یسر زم نیر  ی... امروز نمشما  - 

 نرگس سرش را باال گرفت و با تعجب به او نگاه کرد :

رم... چطور؟ یم  ونیروز در م هیمعموال   نه،  - 

نرگس  یرا از همراه یندیامتحان کند. احساس خوش آ   گر یرا بار د روزی خواست تجربه د یم دلش  

. به نرگس انداخت ی نگاه یرچشمی کرده بود. ز  افتیدر یو مان  

! البتهن؟ی کن میهم، همراه یشما و مان  ی عنیشه... شما...  یاطرافو بگردم. م  نیخوام برم ا  یم من  - 

... خواد  یدلم م ی. از طرفستمیاطراف آشنا ن نی خب من با ا  یول ه،یاد یتوقع ز  

روز قبل را  یخواهد باز هم تجربه   ی دلش م نکهیگفت؟ ا یادامه نداد. اصال داشت چه م گرید  

. انداخت ی تکرار کند؟ سرش را بلند کرد و به نرگس نگاه کوتاه  
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! ن؟یایم  - 

مشکل بود. از  شیبرا  ییتنها یرا بگرداند ول یآمد مان یانداخت. بدش نم یبه مان ینگاه نرگس  

. نبود! به سمت عماد برگشت  لیم یب یههمرا نیخودش هم به ا  یطرف  

. میدرست کنم و بعد بر یزیچ ه یناهار  یبرا دیاجازه بد  - 

. خود را اعالم کرد  تی رضا ، یعماد با لبخند کوتاه  

که تا به حال   یکرد. مان یم یباز یبعد نرگس در آشپزخانه مشغول بود و عماد با مان یساعت  

. کرده بود  دایبه او پ یدیشد ی نکرده، وابستگ افتی از جنس پدرانه در یمحبت  

یداد. سع یترحم و بدون مرز به او توجه و عالقه نشان م یموضوع، ب نیهم با دانستن ا  عماد  

کوچک او را  یکتف ها  ر ی ز شیبتواند راه رود. با دست ها ش یپا کی دهد که با   ادی  یبه مان داشت  

. خواست که راه برود یگرفته بود و از او م  

. س از آشپزخانه خارج شد نرگ  

 - خب... کارم تمو...

. نرگس، عماد سرش را بند کرد و به او چشم دوخت  یبا سکوت ناگهان  

که سنش ی کنم باهاش کار کنم. هر چ ی م یسع نجام، یمدت که ا نیکنم. ا  هیعصا ته هی براش  دیبا  - 

از سن   ی. از طرفدیبغلش کن شییجابه جا  یبرا دیتون یشه و شما نم یم اد یباالتر، وزنشم ز  بره  

. اد یکنار ب طشی بتونه با شرا  دیعادت کنه به راه رفتن براش بهتره. با نییپا  

. را از او گرفت و به طرف آشپزخانه برگشت  نشینرگس نشست و نگاه غمگ یلب ها یرو یتبسم  

. امیو م لی ذارم تو زنب یم لو یاالن وسا  - 

داشت، گرفت. نفسش را چون آه دنیرا که قصد چک ی آشپزخانه که شد با انگشت اشاره اشک وارد  
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گذاشت  لیرا درون زنب یفرستاد و به طرف غذاها رفت و سهم گل نساء را جدا کرد و مابق رونیب  

. رفت رونیو ب  

. رونیب میر ی من برم به ننه اطالع بدم که م د،یتا شما آماده بش  - 

. ستاد ینرگس ا  دند،یامامزاده که رس ی کیهر سه به سمت مرکز روستا به راه افتادند. به نزد  

. آنتن بده نجایکنم ا   یفکر م  د،یر یتماس بگ دیخوا یآقا عماد اگه م  - 

: آورد، گفت  رونیاش را ب یکه گوش  ی را در آغوشش جابه جا کرد و در حال یعماد مان  

. کنم؛ ان شاءاهلل که آنتن بده یامتحان م  - 

: . بعد از چهار بوق، باالخره پاسخ داد ردیتماس بگ ل یداشت ابتدا با سه میتصم  

 - جانم؟

. زد یلبخند  

؟یسالمت باشه. سالم خوب جونت  - 

. االن چند روزه پدرتیر یباهام تماس بگ یدیرس ی ! قرار بود وقت؟ییتو معلوم هست کجا پسر   - 

! ه یخطر  تتیکنم وضع  گرده. فکر  یدنبالت م  

 عماد سرش را با تاسف تکان داد .

. حاال چرا یش یو متوجه م یا یپاک فراموش کردم. ان شاءاهلل دفعه بعد همرام م ل،یسه شرمنده  - 

! ه؟یخطر  تمیوضع  

 چند لحظه مکث کرد .

 - مادرت!

: دیپرس یبلندتر  ینگران شد و با صدا  
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شده؟ یز ی! چ؟یچ مامانم  - 

! حقم داره. منمهیاز دستت بدجور شاک یگفت انگار  یاون طور که پدرت م یدونم ول یکه نم من  - 

. مگه تو گهیشهر د  هیآقا مثل هر سال ول کرد و رفت   یول یر یکردم تابستون کالس بگ یم فکر  

! کدوم شهره؟ یاون دختر کجاس و تو یدون یم  

. د یکش شیموها  انیم یعماد کالفه دست  

نمیبب رمیکنم با پدرم تماس بگ  ی... قطع ملیسه ستیحرفا ن ن یکه وقت ا بگذرونه. االن  ر یبخ خدا  - 

. رم یگ  ی. اگه تونستم بازم باهات تماس مفهیضع یلیخ یآنتن ده نجایاوضاع چطوره. ا  

. شد  رهیبه صورت عماد خ یگذاشت و با نگران  شیپ یبه محض قطع کردن تماس، نرگس قدم  

! شده آقا عماد؟ یز یچ  - 

. شد  یر یبه او انداخت و مشغول شماره گ ی عماد با لبخند نگاه کوتاه  

؟ی... سالم بابا. خوبدی... نگران نباشنه  - 

. دی چیپ یمسعود در گوش یصدا  

! ! چه عجب؟یسالم، ممنونم. تو چطور  - 

! شده بابا؟ یز یچ ،یسالمت  - 

! بشه مثال؟ ینه... چ  - 

. کرد، انداخت یکه همچنان در آغوشش بود و به او نگاه م یبه مان ینگاه میعماد ن  

... و هیگفت مادرت از دستت شاک یم لیدونم سه ینم  - 

ناراحت شده؛ بهت که گفته بودم! حاال تو فعال به ی ... خب بهش حق بده؛ بدون خبر رفتآهان  - 

! ی کن یجبران م یبرگشت یفکر گردشت باش. وقت  



 

 
 

292 

  
 قربانی  ➢

 مینا سلطانی  ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

. هم باز کرد را از  شیلب ها یلبخند  

 - چشم... به مامان و عرفان سالم برسون.

. . خدانگهدارت باشهیسالمت باش  - 

خودش تنها گری روز د ک ی دیو بعد امامزاده انداخت. با یبه مان  یآورد و نگاه نییرا پا  یگوش  

. خارج باشد. رو کرد به نرگس  یمان یآمد. ممکن بود از حوصله  یم  

م؟ینظرتون االن کجا بر  به  - 

. کرد   شیبان چشم ها هینرگس دستش را سا   

رادکان « شما تا حاال  لی» م - ن؟یدید رو  

. فکر کرد  یعماد کم  

! کجا هست ن،یگ یکه م نجایدونم ا ینه... اصال نم  - 

. اشاره کرد  ی ر ینرگس با دستش به مس  

از سپهبدان ی کیکه مدفن    دمیشن اییاز روستا  یکی روستاست. از  هیحاش  یتو م؛یبر  ادهیپ دیکم با هی  - 

« .خاندان باوند طبرستان به نام  یباوند نی» ابوجعفر محمدبن وندر اونجاس  

. قوس داد و چند مرتبه سرش را تکان داد  شیعماد به لب ها  

. نمیاون جا رو بب ادیدونستم. بدم نم یچقدر جالب؛ من در موردش نم  - 

یوحش  ی پر از گل ها  یدشت ها انیرادکان به راه افتادند. چون از م لیبه سمت م ادهی هم پ کنار  

بلند و رقصان گل ها روز  یساقه ها انیرا م  ی. مانردی رفتند، عماد وسوسه شد که چند عکس بگ یم  

. عقب رفت یگذاشت و کم نیزم  

. رمیخوام ازت عکس بگ یبه من نگاه کن؛ م یمان  - 
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. به نرگس انداخت  ی گل ها مشخص بود. ناچار نگاه انیاز م یتنها سر مان  

بغلتون؟ یتو دیر ی رو بگ یشه شما مان یم  - 

شد  رهیخ  نیبا لبخند به دورب ،یرنگ به رنگ شد. جلو رفت و بعد از در آغوش گرفتن مان نرگس  

 و در همان حال گفت :

. به عمو لبخند بزن ،یمان  - 

لی بعد به راهشان ادامه دادند. اطراف م انداخت و یعکس هم عماد تنها و همراه مان نیچند  

. آنجا گشتند و عکس گرفتند  ی خورد. ساعت یبه چشم نم ی رادکان خلوت بود و کس  

به ساعتش انداخت؛ احتماال اذان ظهر را گفته بودند. از قبل وضو داشت، از نرگس  ینگاه عماد  

استفاده کرد و بساط ناهارش تیمنتظر بمانند تا او نمازش را بخواند. نرگس هم از موقع خواست  

. اطراف پهن کرد  یچمن ها یرا رو  

گس به طرفش گرفته بود که نر  ینشست و لقمه ا راندازی ز یرو یاز تمام شدن نماز، کنار مان  بعد  

. گرفت و تشکر کرد  یر ی را با سر به ز  

تا به آن ی جنس مخالف چیکرد که با ه  یرا تجربه م یبود که کنار نرگس، احساس بیعج شیبرا  

شد، حال آنکه با نرگس یبا خانم ها معذب م یی اروی در رو شهی نداشته بود؛ در واقع او هم روز  

. کرد  یم ی کیجور احساس نزد ک یاو  آمد. با یحالت به سراغش م  ن یکمتر ا  

که با  یکوچک و دوست داشتن یداد به حضور مان یاحساس را ربط م ن یدانست و ا یرا نم لشیدل  

. شد یم رهی به او خ اه، یدرشت و س  یآن چشم ها  

ی حواله  یجنبه ا   یشد و آن موقع بود که ب ینرگس، غرق لذت م یرپوستیز  یچند از توجه ها هر   

. کرد  یخودش و احواالتش م  
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. دیکش یمان ی به موها یبعد از ناهار از جا برخاستند و به قصد جنگل، به راه افتادند. عماد دست  

! ؟یعمو شعر بخون یبرا یبلد یمان  - 

قبل از  ییشد که مادرش اغلب به عنوان الال  ییسرش را تکان داد و مشغول خواندن شعرها  یمان  

. رخ جذاب عماد گره زد  میسرش را چرخاند و نگاهش را به ن خواند. نرگس یم شیخواب برا   

دلش تکان خورد؛ بغض  انیم  ی ز یاو گشوده بود، چ یکه در را به رو یمثل روز اول درست  

. راه نفسش را بست  یی چنگ انداخت و همچون گردو شیهمزمان به گلو   

کردن را یوقت فرصت عاشق شدن و عاشق چیدختر. ه کیمادر بود با احساسات ناب  کی او  

همسرانه  یمحبت افتیو حال بدون در افتی،ن  

دادیب انشانیتمام شده بود و سکوت م یو نگاه بر سبزه زار قدمگاهش دوخت. شعر مان دیکش یآه  

. به اطراف انداخت یکرد. عماد نگاه یم  

. فرق داره ی لیخونه شماست خ کی که نزد ی با اون قسمت نجایا  - 

 نرگس هم نگاهش را در اطراف به گردش درآورد .

. هم داره یوحش  ی وونایشه تنها اومد. ح ی نم یقشنگتره ول  نجایآره... ا  - 

و با ستادندی. هر دو در جا ا دیکش غیبود، ج ستادهیبوته ها ا  انیکوچک که م یی شوکا دنیبا د یمان  

. اد نشست بر لب عم یشوکا، لبخند دنیترس به آن سمت نگاه دوختند. با د  

بهشت قدم انیکه م  ییداشت؛ گو  یآورد و از او عکس گرفت. حس خوب رونیرا ب یگوش  

را به دلش ی طراوت خاص شی بود و صدا انیکنارشان در جر  یآب ی که یداشت؛ بار  یبرم  

. د یبخش یم  

 رو به نرگس کرد و سکوت را شکست .
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گم؟ یشه، درست نم یسرد م یلیهوا خوبه، مطمئنا زمستونا خ نجا یکه تابستونه ا  االن  - 

. کرد، سرش را تکان داد  ینرگس همان طور که به اطراف نگاه م  

دادیب خبندونیمونن. سرما و کوالک و   ینم نجایا  ی جز اهال یکس گهیاز آبان ماه، د  بایتقر  آره،  - 

. سخته  ی لیزمستون خ ی تو نجایا یکنه. زندگ یم  

سرش انداخت یباال یو آفتاب یبه آسمان آب یاو شد، نگاه یجمله  نی غم و اندوه آخر متوجه  عماد  

: نجوا کرد  رلب یو ز  

! ده یرخ م ی تازه ا ینشو، هر روز معجزه  م یهرگز تسل  - 

 و در ادامه اضافه کرد :

. شم ینم دیاز رحمتش ناام یتا آخر عمر... ول یمن منتظر اون معجزه م... حت   - 

مثل ان یم نی ا ی ز یچ  یبه اتاق خودش برگشت. ول شهیعماد مثل هم دند،یکه به خانه رس عصر   

. د یدزد ی چشم م عیکرد و در مواجهه با گل نساء، سر  یم یقرار یسابق نبود! نرگس احساس ب   

به اسرار نهانش ببرد یو گل نساء پ ندیاذن او لب گشا  یدلش شوند و ب ی  نه ییآ شیچشم ها  دیترس یم . 

. بود، موشکافانه او را نگاه کرد  دهیچشمان نرگس را د   ز ی ء که گر گل نسا  

! شده مادر؟! حالت خوبه؟ یز یچ  - 

شد. هول شده بود؛ ینشسته و مشغول پاک کردن سبز  نیزم یبه او نگاه کند، رو  نکهیا بدون  

. کرد، سرش را باال انداخت یکه برگ ها را از ساقه جدا م ی برداشت و در حال حانیر یدسته ا  

. ... خوبمستین یز یه چن  - 

. امدیگل نساء کوتاه ن  

... ... نکنهنمیو صورتت گل انداخته؟! بب یدزد  یپس چرا نگاتو م  - 
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د یتوانست دروغ بگو یشد. به خودش که نم رهیسرش را بلند کرد و به گل نساء خ ع یسر  نرگس  

او را مطمئن ی خواست کس یدانست چه بگذارد. دلش م یشک داشت. اسم احساسش را نم یول  

 کند .

! ننه؟ یچ  - 

. کرد   کیرا به هم نزد شیگل نساء پلک ها   

تیزیچ ه یحاال اخالقات عوض شده!  یول یشد یهم صحبت نم یمرد جوون چیوقت با ه چیه تو  - 

 هست.

. انداخت ن یینرگس سرش را پا  

. ... خوبمستین میطور  ،ی کن یم الینه خ  - 

! ؟یشدعاشق   - 

با وحشت، به در اتاق عماد انداخت و بعد با صدا آب  یرا به سرعت باال آورد و نگاه سرش  

. زد  ا ینگاهش را گرفت و دل به در  ی دهانش را فرو داد. رو به گل نساء کرد و با شرمسار  

دمید میزندگ ی که تا حاال تو یی مردا هیدست خودم نبود. اون با بق  یدونم احساسم غلطه ول یم  - 

... فرق دارم  گهید ی ... منم با تموم دخترایفرق داره... ول  

. دیچک دگانشیکرد و از د  ش یرسوا  ، یقطره اشک درشت  

نبوده که بهش میزندگ ی تو یمرد چی وقت ه چیمادرم با احساسات و عواطف دخترونه. ه هی من  - 

... اونم  ا،ی ضاشد و بعد از اون ق  ر یگ  نیپدرم... تا چشم باز کردم زم یکنم... حت هیتک  

را از پشت پنجره به سشینتوانست ادامه دهد، از جا برخاست و به اتاقش پناه برد. نگاه خ گرید  

ی . دستش را روستادیسرسبز دشت گره زده بود که گل نساء وارد اتاق شد و پشت سرش ا  دامان  
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. فشرد  یشانه او گذاشت و به گرم  

و مثل یدختر جوون  ه یازت گرفته شده... تو هم   یرحم ی که با ب هیحق نی کنم ننه. ا یدرکت م من  - 

... ی ول یدار  ازیهمه به محبت و توجه ن  

شد تا بداند چه رهی خ نشیغمگ یبه طرف گل نساء برگشت و درون چشم ها یبا کنجکاو نرگس  

. د یخواهد بگو یم  

یو احساس ... به جز نظر خودشادینتونه با گذشته تو کنار ب یهر کس دیبگم... شا  دیبا یول تلخه،  - 

. طرفه باشه، خانواده شو نظرشونم مهمه  هیکه ممکنه بهت نداشته باشه و   

نداشت و ناعادالنه محکوم  یسرنوشت، او نقش ن یو با عجز به هق هق افتاد. در ا دیلرز  شیها لب  

موعودِ عماد باشد؟  ی توانست منتظر معجزه  یبود. چطور م شده  

. تا دیپشت کمرش کش یاش نشاند و دست یشانیبر پ ینساء سرش را در آغوش گرفت و بوسه ا گل  

. که آرام شود، در آغوش گل نساء ماند یزمان  

*** 

ی بقچه ا انیم ر، یماست و پن یرا که روز قبل پخته بود، همراه ظرف  ییها  ینیریعدد از نان ش چند  

. گذاشت  لیو داخل زنب دیچیپ  

رفت که همزمان یرا در آغوش گرفت و به سمت در م ی. ماندیکارش را پوش یشد و لباس ها بلند  

اهلل « در اتاق عماد باز شد و با گفتن  ایمتوقف شد و »   ینرگس، لحظه ا دنیآمد. با د رونیب  

: تعارف گفت  یب  

ن؟یسِر زم دیر ی... جسارتا، م  ر یصبح بخ سالم،  - 

. رد یقرارش آرام گ  یدل ب یکم دینداخت تا شا ا ریبار او هم سرش را به ز  نیا  
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. ننه خونه س ی. بله ولر یسالم، صبح شمام بخ  - 

 عماد نگاهش را باال آورد .

ام؟یشه... منم همراه تون ب یم  - 

کند جان،یمصمم عماد انداخت. نفسش از ه یبه چشم ها یسرعت سرش را بلند کرد و نگاه به  

. خواب آلود چرخاند یکرد آرام باشد. نگاهش را تا صورت مان  یسع یشده بود ول  

! خوشحال بشه   یلیاز حضورتون خ  یکنم مان ی فکر م  - 

. عماد نشست یبر لب ها ی شود. تبسم یو نگفت که خودش چقدر خوشحال تر م  

. گردم یاالن برم دیپس اگه ممکنه چند لحظه صبر کن  - 

یقیهم فشرد. نفس عم یرا بست و رو شیطرف اتاقش برگشت و داخل شد. نرگس چشم ها  به  

: زمزمه کرد  رلبی و ز دیکش  

که دی. نبایباش شهیکن مثل هم یسع ؛ی بودن کنارش عادت کن یو عاد دنیبه د  دیباش... با آروم  - 

سرما خورده ی که مان شی... ماه پاریب ادتی! مثال یکن یقرار یب ی طور ن یا دنشیهر دفعه د  با  

... شد و چند تا آمپو  تیچقدر اذ ادتهیبود...   

که جذب اندام ینفت یآب راهن یآمد و با آن پ رونیب یبلند یاتاق عماد باز شد و با گام ها در  

. نرگس را به دست باد داد  یمردانه اش بود، تمام تالش ها  

را برگرفت و به طرف در رفت و از آن خارج شد. گل نساء داخل آغل، پشت به در و نگاهش  

. ستاد یدر ا   یگوسفندانش بود. نرگس جلو ر یش دنینشسته و در حال دوش هیچهارپا  یرو  

؟یندار یکار ،یباغ ممدعل م یر یم م یما دار ننه  - 

بود، حدس ستادهیپشت سرش ا  یعماد که با فاصله کم دنینساء به طرف نرگس برگشت و با د گل  
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نرگس » ما « زد آن  شتر یر چه بفرو رفتن ه  یعنی  نیشود و ا  یکه نرگس گفت، شامل عماد هم م یی  

. طرفه  ک ی یعاشق انیجر  نیدر ا  

. به جلو برداشت  یاز جا برخاست و گام  

 - نه ننه، خدا به همراهتون .

 و آهسته نجوا کرد :

 - توکل به تو...

را باز شیپلک ها  یال ی. ماندیکش رونیرا از آغوش نرگس ب یبرد و مان  شیدستش را پ عماد  

. عماد نشست یلب ها  یحرکت او، رو  نیاز ا  یبه او انداخت. لبخند ی کرد و نگاه  

کرد. نگاهش را یرفته بودند، تفاوت م شیکه دو روز پ  ینگاه کرد. با راه ریبا دقت به مس عماد  

 به طرف نرگس برگرداند .

ن؟یسر زم دیر ینم مگه  - 

. جاده بود  ینرگس اما نگاهش همچنان بر رو  

استان ی شه که تو یم یو باغ داره. چند سال نیچند تا زم یممدعل  باغ. م یر یم ی ول میر ی م چرا  - 

و نهال هلو کاشت دیخر  وهیباغ م هیهم   یشه. ممدعل یکاشت و برداشت م یدیجد  محصوالت . 

. خرداد تا مرداد قابل برداشتن ل یاز اوا بایداره و تقر  ی محصول خوب  

 سرش را تکان داد .

! باشه یتجربه جالب ینیچ وهیباغ هلو... فکر کنم م میر  یم میپس دار  - 

. شد رهیرخ جذاب عماد خ میبار به ن نی زد و ا ینرگس لبخند  

ن؟ینیبچ  وهیم دیخوا یشما م م مگه  - 
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. به غبغب انداخت  یعماد باد  

. اومدم نیهم ی برا نم؛ یچ یالبته که م  - 

 لبخند نرگس پررنگتر شد .

. دی کن ینم افتیهم بابتش در یحقوق  جهیخواد. در نتب دیکارگر جد یفکر نکنم ممدعل یول  - 

. به نرگس و لبخندش انداخت ینگاه کوتاه  

. و خودم لمس کنم ف ی احساس لط نیخواد ا  یاز حقوق زدم؟! گفتم تجربه! دلم م یمگه من حرف  - 

. اشاره کرد  ییشدن به باغ، نرگس نگاهش را گرفت و به جا کیبا نزد  

 - اونجاست.

رنگ که هر یدرشت و آبدار و نارنج ییبود پر از درختان هلو. هلوها  یی بایبزرگ و ز باغ  

زد ی م یبه سرخ شتریقرار گرفته بود، ب دیدر معرض تابش نور خورش شتریاز آنها که ب یقسمت . 

ینی بود، سنگ شتریکه تعدادشان ب یبودند و نقاط دهییشاخه ها چند هلو دور هم رو یجا  یجا  

. کشاندند یم ن ییاخه را به پاکردند و ش یم  

. بودند با دست اشاره کرد  دیکه در د  یبا وارد شدن به باغ، نرگس به چند نفر   

انیکمک م یم برا   گهی چند تا کارگر د  ،ینیچ  وهیهر سال موقع م یچند تا کارگر داره ول باغ . - 

. جوونن  یمعموالم دخترا  

. شد  کینزد  یمرد جوان  

؟ینرگس خانوم، مهمون دار سالم  - 

. سرش را تکان داد  تینرگس با جد  

. اومدن کمک من یسالم جعفر آقا، بله ول  - 
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. جعفر در هم رفت  یاخم ها  

دونه؟ یم یممدعل  - 

. کارگرها گذاشت  ریسا  ل یرا کنار وسا لینرگس زنب  

روعکارمونو ش ، ید یبودش. اگه اجازه م دهید ینیزم بیس نی سر زم شیدو روز پ یممدعل  - 

! میکن  

. به باغ کرد  یعقب گذاشت و اشاره ا  ی. گامامدیجعفر از لحن او خوشش ن  

 - بفرما.

 پشتش را کرد و به طرف باغ رفت. نرگس به طرف عماد برگشت.

. ادیها خوشش نم بهی... جعفر تندخوئه و از غردشیببخش  - 

. را باال انداخت شیعماد شانه ها  

رو به پشتم ببندم؟ یکه من با اون بتونم مان دیدار  ی ز ینداره. شما چ یمورد  - 

. نگاهش کرد ینرگس با شگفت  

... و نجایا  نهی... عادت داره که بشستین یازیپشتتون؟! نه ن  - 

. درشت و معصومش نگاه کرد  یساکت و چشم ها یعماد به مان  

؟یمان  یخواد همرام باشه. دوست دار یکه من هستم؛ دلم م فعال  - 

نرگس،   یچشم ها  یای در انیم ی. اشکدیعماد چسب نهیبه س شتر یتنها سرش را تکان داد و ب یمان  

ی رفت، سع یها م لیکرد. پشتش را به آنها کرد و همان طور که به سمت وسا  دنیبه خروش شروع  

 کرد بدون لرزش پاسخ دهد :

. ارم یچادر م هی االن براتون   - 



 

 
 

302 

  
 قربانی  ➢

 مینا سلطانی  ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

خشک شیت و به آسمان نگاه کرد تا نم چشم ها از چادرها را برداشت. سرش را باال گرف  یکی  

 شود. بعد به طرف عماد رفت .

پشتتون؟ نشیمن کمکتون کنم که ببند نیبرگرد  نیخوا   یم اگه  - 

. فکر کرد  یعماد کم  

. بازم ممکنه حوصله ش سر بره ینه... اون طور  - 

. به خود بست  نه،یس یرا رو یو مان دیکش رونینرگس ب یدست ها انیچادر را از م  

. دیلطفا از پشت، لبه هاشو گره بزن  - 

. دی داد، خند ی را تکان م شیحالت ذوق زده شده بود و همان طور که دست و پا ن یاز ا یمان  

 - عمو...

. به صورت او زد یعماد لبخند  

 - جانم؟

 و بعد به طرف نرگس برگشت.

. نمیچها رو ب وهیم دیکه چطور با ن یبد ادیخب نرگس خانوم، لطفا بهم    - 

ها درون سبدها داد و هر دو وهیو قرار دادن م دنیچ  یدر مورد چگونگ  یمختصر  حیتوض نرگس  

نرگس بر کار عماد نظارت هم داشت. البته قیطر نی و مشغول شدند. به ا ستادندیدرخت ا ک ی کنار  

. داشت  یگرفت، احساس خوب  ینگاه غضبناک جعفر فاکتور م ینیاگر از سنگ  

نگاه پسران جوان ،یدختران جوان، همه جا را پر کرده بود و هر از گاه یخنده و شوخ یصدا  

پسران،  یعاشقانه   یگل انداخته از شرم دختران و لبخندها ی . گونه هادندیکش یبه دنبال خود م را  

. عماد بر جا گذاشت  یلب ها یرو یتبسم  



 

 
 

303 

  
 قربانی  ➢

 مینا سلطانی  ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

د؟یروستا ازدواج کرده بود یهم تو شما  - 

در  یحواس نگاهش را سمت او گرداند. همان لحظه سوزش  یسوال عماد، ب ن یا دنیبا شن نرگس  

. بود  دهیانگشتش احساس کرد. با کارد مخصوص، دستش را بر   

یشد » آخ « .صدا رهی به دستش خ یعماد را کنار او کشاند و با نگران ش  

قه؟یعم  یل یشد نرگس خانوم؟! خ یچ  - 

به انگشتش انداخت یهم فشرد و نگاه ی را رو شیدرهم گره شده، لب ها ی با ابروها نرگس . 

. نبود قیعم اد یز  یداشت ول ی ز یخونر   

. ببندمش دیخوبم. فقط با   - 

. عماد نشست یابروها انیم یاخم  

! د؟یدار  ز یپارچه تم ا یچسب زخم    - 

. انداخت ی گذاشتند، نگاه یها را م لیکه وسا یینرگس به سمت جا  

. چسب زخم دارم شهیبله هم  - 

 عماد با دست به آن طرف اشاره کرد .

. براتون  ارمیرم م یاالن م دیصبر کن  - 

گشتن،  ی . با کمدینرگس دو لیبلند به طرف زنب یگرفت و با گام ها یبدن مان ر ی را به ز دستش  

. ستاد یکرد. برگشت و مقابلش ا دایچسب ها را پ ل،یداخل زنب لیوسا انیم  

. دیدستتونو بردار  - 

را باز کرد و بدون تماس دستش، دور انگشت نرگس چسباند و با بلند کردن سرش، به یبچس  

که با اشک به او   دینرگسش را د انیاو، نگاه گر  یچشم ها ی به جا یشد. لحظه ا رهی او خ ی ها چشم  



 

 
 

304 

  
 قربانی  ➢

 مینا سلطانی  ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

. داد  یهم فشرد و سرش را به دو طرف تکان مختصر  یرا محکم رو شیشده بود. پلک ها  رهیخ  

. من به جاتون هستم ن،ینیشما بش  - 

. باال انداخت  ی نرگس سرش را به نشانه نف  

. اد یم شیپ ادیاتفاقا ز  ن ی... از استین یز ینه... ممنونم. چ  - 

ی ز یسخت تر از چ ی لیزن، خ وهیب کی  ینگاه نگرانش را از او گرفت. قطعا زندگ یبه سخت عماد  

بزرگ کردن  تیکند و مسئول یروستا زندگ ک یدر  نکهیکرد. مخصوصا ا یکه فکر م ودب  

. به عهده داشته باشد ز یفرزندش را ن  

نشستن عماد و نرگس،  هیزدند. زاو هیآن تک  ی درخت نشستند و هر دو به تنه  ر ی استراحت، ز یبرا  

. انداخت  ر ی نود درجه بود. عماد سرش را به ز گر یبا همد  

. کردم ی که فضول دیببخش  - 

خبر بود  ی نداشت! از سرنوشت شوم او ب یرخ او چرخاند. او که گناه مین ینگاهش را رو نرگس  

. بود. سرش را سمت مخالف چرخاند دهیو نادانسته پرس  

بودم. ننه،  ومدهین نجایا  شترمیکردم. چند بار ب یم یتهران زندگ شی... من تا چهار سال پنه - 

کار به تهران  یبود. قبل از ازدواجش با مادرم برا ی رازیرم اصالتا شو پد مه یمادر مادربزرگ  

 رفته بود...

. داد رونینفسش را ب  

رن یکردنش همراه ننه م دا یپ یبود و اون موقع مادرم برا یجنگ  ی بزرگم عباس، از اُسرا ییدا  - 

شه و ننه  یبود که مادرم موندگار م نیکنن. ا  یشن و ازدواج م ی... همون جام با پدرم آشنا متهران  

... برنگشت رانی آزاد شده به ا یاسرا ونیوقت م چی گرده. پسرش ه یتنها برم  



 

 
 

305 

  
 قربانی  ➢

 مینا سلطانی  ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

نگاه نرگس، طبق عادتش چشم دنیسمت عماد برگشت، توجه و نگاه عماد به او بود. با د به  

. داد  رونیگرفت. نرگس نفسش را ب  

 - خستتون کردم!

. مخالفت به دو طرف تکان داد  یعماد سرش را برا  

نداره؟ یا گهی تون، بچه د یی... خودم خواستم بدونم. ننه جز مادر و دا نه  - 

. د یکش ینرگس آه  

پسرش... با خانواده ش تهران یم داره. در واقع مادرم بچه سومش بود. ول   گهی پسر د  هی  چرا  - 

نجام، یکه ا م یچند سال نی ا یارتباط کردن. توکنن و به خاطر خانومش، با ننه قطع  یم یزندگ  

اون موقع که تهران بودمم با ما رفت و آمد ی کنه... حت یصحبت م یبا ننه تلفن یفقط گاه دمش،یند  

. قطع شده بود  ی نداشتن. کال بعد از فوت مادرم، ارتباطمون با خانواده مادر  

. داد  رون یعماد نفسش را محکم ب  

! هستن م ییبچه ها نیکنم که همچ یوقتا فراموش م  یعجب! گاه  - 

. کشاند ینرگس نگاهش را به طرف مان  

... رو ندارم ی کس یجز ننه و مان  گهی بشه! االن من د یطور  نیخدا نکنه پسر منم ا   - 

توجه به  ی را در دست گرفته بود و ب یبزرگ  یدوخت که هلو یهم نگاهش را با لبخند، به مان عماد  

. زد  یآنها، گاز م  

سه ساله باشه؟ دیاالن حدودا با یحساب، مان نی کنه! پس با ا یفرق م ی... ماننه  - 

. انداخت ر ی نرگس سرش را به ز  

 - پونزده اسفند سه سالش تموم شد.
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. رخ گرفته نرگس انداخت  میبه ن ینگاه کوتاه  

 - خدا براتون نگهش داره.

ی کیآورد  رونیقرمز ب بیدو عدد س لش یلب نرگس نشست؛ خم شد و از داخل زنب یرو یلبخند  

دهیکش ینگاهش به چشم ها یلحظه ا یبرد و برا  شیآنها را مقابل عماد گرفت. عماد دستش را پ از  

 و براق نرگس افتاد .

اش ینیرا به ب بیو با تعلل آن را گرفت. س دیکش  نییسرخ پا  بیس ی نگاهش را تا رو عیسر   

... و مست شد از آن دیآن را به مشام کش  یکرد و عطر بهشت کینزد  

بود می نشسته بود و مشغول بافتن جاج نیزم یغروب که به خانه برگشتند، گل نساء رو کینزد . 

چند روز اقامت را که از قبل حساب کرده بود، ن یا  نهیوارد اتاقش شد و هز  یبا سالم کوتاه عماد  

. بازگشت  ششانیبرداشت و پ  

هست؟ اجازه  - 

. جمع کرد  نه یرا در س شیگل نساء پا  

. مادر  اریب زیبر  ییپسرم... نرگس ننه، سه تا چا  نیبش  - 

» چشم « با گفتن  ینشست و به پشت واریآنها بود. عماد کنار د  شیگوشش پ یآشپزخانه شد ول وارد  

. گذاشت و با احترام به سمت گل نساء هل داد  نیزم  یپول رو ی زد. دسته ا هیتک  

. دییبفرما  - 

. به پول ها انداخت یگل نساء نگاه  

! ننه؟ ه یچ نیا  - 

. گره زد  میپول ها برداشت و نگاهش را به جاج یعماد دستش را از رو  
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. که درست باشه دشیچند شب. لطفا بشمر  ن یا ی اتاقم... برا ه یکرا  - 

به در  ینگاه  ی. گل نساء با نگراندیچی شد و به دور تن نرگس پ یحرف، ترس همچون مار ن یا با  

: د یپرس ی تر  نییپا  یآشپزخانه انداخت و رو به عماد با صدا  

! ؟یبر یخوا یم  - 

. د یجو یبود و گوشه انگشتش را با اضطراب م ستادهی نرگس منتظر پشت در ا  

. زد  یعماد لبخند محجوب  

نشه. هر چند روز ن یدم حسابم سنگ یم ح یترج ی... فعال مزاحمتون هستم، ولدیاجازه بد اگه  - 

. کنم   یم هیبار تسو  هی  

. گل نساء نشست  یلب ها یرو یلبخند  

نبود یازیقدمت سر چشممونه. ن  یکه بخوا  یخونه خودته... تا هر وقت نجا ینداره مادر. ا قابلتو  - 

! ی عجله کن  

را مقابل او گرفت  ینیرفت، وارد اتاق شد و س یکنار نم شیلب ها ی که از رو یبا لبخند نرگس . 

. برداشت و تشکر کرد  یچا یبه او نگاه کند، استکان نکهیعماد بدون ا  

برگشتم تهران چطور اونجا یآرامش دارم که نگرانم وقت نقدریا   نجایننه. راستش ا  دیدار  لطف   - 

. از بهشته  یجزئ زشی... همه چنجای. ا ارمیدوام ب  

یطاق آسمان ر ی از جا برخاست و به سمت تپه مجاور رفت تا مثل هر شب، ز یاز صرف چا بعد  

. گم شده اش دعا کند  افتنی  یبود، نماز بخواند و برا کتریبه او نزد  شهیکه از هم  

: سبز رنگش گره زد و زمزمه کرد  حیبعد از نماز مغرب، نگاهش را به تسب  

یهم که باش اینقاش دن نیبهتر   - 
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انتظار را  نی باتر یز  

... کشند یچشم ها م  

. را رو به آسمان بلند کرد  شیو دست ها دیکش یآه  

کنه؟ ی کار م  یو داره چ استیدن ن یا  یاالن کجا یعنیکنم.  داشی... کمکم کن تا پایخدا  - 

. انداخت  ریآورد و سرش را ز  ن ییرا پا شیدست ها  

کنه  ن یگز ینرگسش، جا  ی رو به جا ی ا گه یبشه و نرگس د  دیترسم که ناام ی... از دلم منگرانم . - 

ه ی ر یشرمنده نرگسم بمونم! نخواه که دلم سُر بخوره و اس  شهیبشه و من تا هم نطور یکه ا  نخواه  

! بشه... کمکم کن  گهی چشم د  

*** 

ماند تا مزاحم آنها  ی از خواب برخاست. داخل اتاقش باق یا  بهیمرد غر  یروز بعد، با صدا صبح  

. د یرس یبه گوشش م واضح شانیصدا ینشود ول  

! د؟یکه به من و دوستم بد دیاتاق ندار هیحاال   ی عنی. دیبه من نگفته بودن شما مسافر دار   - 

. کردم؛ در خدمتتون بودم ی نم ینه ننه... اگه بود کوتاه  - 

 - باشه... پس با اجازه تون.

. مادر شیپ ر یخ  - 

و بعد از شستن دست و صورت و مرتب کردن  دیآشفته اش کش یموها انیم یجا برخاست. دست از  

. رفت رونیاز اتاق ب شیلباس ها  

. ر یسالم... صبحتون بخ  - 

. دیبه صورتش پاش یگل نساء با محبت لبخند  
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. یشد داریما ب یپسرم با صدا دی. ببخشر یسالم ننه... صبح تو هم بخ  - 

: گفت  ریسر به ز   

. جسارت نشهدیندار ی اتاق خال نیکه گفت دمی. فقط... صداتونو شنهیچه حرف   نیکنم، ا  یم خواهش  - 

... ی ول  

. هوا تکان داد  یگل نساء دستش را رو  

؟یکن ی مادر، چرا من و من م بپرس  - 

. انداخت  نییسرش را پا   

... ! اونجا؟یپس... طبقه باال چ  - 

. گل نساء نشست  یلب ها یرو یلبخند  

. کنه یسفره صبحونه رو پهن م اد یاالن نرگس م نیبش  - 

. دیدردناکش کش یپا یرو یبا نشستن عماد، دست  

اون برف و بارون،  یسقف خراب شده بود و تو یها تیبگم ننه... زمستون سال گذشته، پل یچ - 

ی کی دیداده به سقف کاذبا و... منم دست تنها بودم، نتونستم درستش کنم. حاال سر فرصت با آب  

. چطوره  نهی نگاه بندازه بب هیکه   ارمیرو ب  

ی خانواده  نی ا ی برا ی خواست کار یدلش م  یمطمئن نبود ول ادیانداخت. ز  نییسرش را پا  عماد  

. زد  ا یانجام دهد. دلش را به در  یمیکوچک و صم  

چطوره؟  تشیشده! و وضع یچ نمیرم باال تا بب ی من م دی... بخوااگه  - 

 گل نساء سرش را باال انداخت.

. نهیبب دی. اوستا باستیتو ننه ننه... کار   - 
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 عماد اصرار کرد .

. برآورد کنم هیتونم براتون  ینداشته باشه. حداقل م یمشکل خاص دیآخه شا  - 

ریلحظه نرگس وارد شد. سالم کرد و مشغول انداختن سفره صبحانه شد و در همان حال ز  همان  

. کرد. گل نساء نگاهش را از نرگس گرفت  یبه عماد نگاه م یچشم  

. شده یچ مینیبب میپس صبحونه تو بخور، بر  - 

که سقف آب داده بود را در نظر ییاز صرف صبحانه، اول عماد به طبقه باال رفت و جا بعد  

. رفتند رونیگرفت و بعد هر سه از خانه ب  

د؟یدار نردبون  - 

 گل نساء با دست به پشت سرش اشاره کرد .

. آغل هست یبلندش تو هیآره ننه،   - 

. ارمشیپس با اجازه تون من برم ب  - 

ردینردبان را بگ گر یموافقت گل نساء، به سمت آغل رفت. نرگس هم پشت سرش رفت تا سر د با . 

. کرد   جادیا ی عماد با دستش حائل  

. دیممنونم، شما زحمت نکش  - 

. نردبان را گرفت  گدیتوجه به او خم شد و سر د  ینرگس ب  

... ... کاش نِمیشه برد. ول یراحت تر م یطور  نی کنم؛ ا یخواهش م  - 

به  دنینگفت. با رس یز ی نرگس چ گر ی هر چه منتظر ماند، د  یبه او انداخت ول ینگاه کوتاه عماد  

را شی داد. با بسم اهلل دو طرف نرده را گرفت و پا  هینردبان را بلند کرد و به ساختمان تک خانه،  

. گذاشت شیپ یقدم یو با نگران اورد یپله اول گذاشت. نرگس باالخره طاقت ن یرو  
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. دیتو رو خدا مواظب خودتون باش  - 

نرگس با یرفت. گل نساء به داخل برگشت، ولبه او زد و از نرده باال  یبخش نانیاطم لبخند  

تمام توجهش به عماد  یکنار حوض کوچک نشست و مثال مشغول شستن لباس ها شد ول ینگران  

: گفت  نییو رو به پا  ستادی بعد، عماد کنار لبه ا ی قیبود. دقا  

. هم جابه جا شدن تایو مهره ها در اومده و پل چیپ  - 

. او گره زد  نرگس از جا برخاست و نگاهش را به  

! خطرناکه  ن،ینستی... اونجا وانییپا  دیایلطفا ب  - 

. تکان داد   یتفاوت یعماد دستش را با ب  

. نینگران نباش  - 

خورد. تا نرگس بر وحشتش یراه بود که نردبان تکان انهیروان شد. م نیی از پله ها به سمت پا و  

. سقوط کرد  نییعماد از نربان به پا  د،یایغلبه کند و به خود ب  

را از  شیپلک ها  یال ی هم فشرد. به آرام  ی را محکم رو شیچشم ها ی لحظه ا یو برا دیکش یغیج  

. دیاز او اقدام کردند؛ به سمتش دو عتر یسر  ش یحرکت چشم دوخت. اشک ها   یهم گشود و به عماد ب  

 - آقا عماد... عماد... ننه... عماد...

: . هق زد دیکش ینفس م یه بود ولعماد بست ینشست. چشم ها  نیزم یکنار سرش رو  

 - عماد...

. را از هم گشود  شی چشم ها   یعماد نشست و به آرام یلب ها یرو یلبخند  

... یفکر کنم هنوز زنده م، ول  - 

. را با دست پاک کرد  شینرگس تندتند اشک ها  
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؟یچ  یرو شکر، ول خدا  - 

: گفت  ده،یو نفس بر  دیاز درد چهره درهم کش  

کرد... سرعتمو گرفت و باعث شد با  ر ی از پله ها گ ی کی... مچ پام به  فتمیب نکهیقبل از ا یول  - 

. فکر کنم... پام در رفته باشه  ی... ولفتمیضرب ن  

. دیگونه اش کوب ینرگس با دست رو  

! ... ننهیوا یا  - 

ی دردناکش سع یکه بابت زانوها یینرگس، با گام ها ی و دادها غیج یصدا دنینساء با شن گل  

. کرد تندتر بردارد، به سمت آنها رفت  یم  

. مردم رحم کن ی پنج تن... خودت به بچه  ای  - 

. را بلند کرد تا به گوش او برسد شیصدا یعماد کم  

. دیخوبم ننه... نگران نباش  - 

: و رو به نرگس گفت دیسرشان رس یگل نساء باال  

... اریمادر؟! برو دکترو ب یچرا نشست  - 

یبازو ریکرد. گل نساء جلو رفت و دست انداخت ز  دنیع به دوحرف شرو یبلند شد و ب نرگس  

 عماد.

مادر؟ یبلند بش یتون یم  - 

. تکان داد  دییسرش را به تا  

 - فکر کنم... بتونم.

نشست. به نیزم یشد و رو ز یخ میگاه کمر دردناکش کرد و به کمک آنها، ن هیرا تک شیها آرنج  
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دهی. متورم شده و درد امانش را بر دیچپش باال کش  ی مچ پا یجلو خم شد و شلوار را از رو سمت  

. بروز ندهد  یز یچ قیعم ینفس ها دنیکرد با کش  یم یسع یبود، ول  

آنها به خانه، نرگس دنیکنان وارد خانه شد. تا رس یل یکمک گل نساء از جا برخاست و ل به  

 نفس زنان بازگشت.

. رسونم ی گفت تو... برو االن خودمو م  به دکتر گفتم...  - 

. عماد را در دست داشت  یگل نساء هنوز بازو  

. هال باشه بهتره یچشممون تو  یبنداز... جلو نجایو ا اریتشک ب ه یمادر، برو  نستایوا  - 

پهن کرد. عماد با  نیزم یو رو دیبعد با تشک و بالش به هال دو یوارد اتاق شد و لحظات نرگس  

. داد  هیپشت سرش تک وار یتشک نشست و به د  یرو شیکمک دست ها  

ی عماد بالفاصله پا یبرد ول شیعماد پ  ی را به سمت پا شیدست ها  ، یناخودآگاه و با نگران نرگس  

دستش را  یشد. به آرام دهیعماد باال کش دهیدزد ی . نگاه نرگس تا چشم هادیرا عقب کش دردناکش  

و با  دی« .عقب کش دیاز جا برخاست و به آشپزخانه رفت » ببخش یرلبیز  

: د یبه در خانه وارد شد. گل نساء با عجله در را باز کرد. دکتر نفس زنان پرس یضربه ا  

شده؟ یننه... چ سالم  - 

 گل نساء با دست به داخل اشاره کرد .

... تو ایسالم مادر، ب  - 

ز درد جمع شد او افتاد. به سمتش رفت و محض وارد شدن، نگاهش به عماد و صورت ا به  

. نشست  نیزم یکنارش رو  

ه؟یچ مشکلت  - 
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اشاره کرد. دکتر جوان، شلوار  شیتنها با دست به پا  د، ییسا یهم م ی که فکش را محکم رو عماد  

کرد. حاال عالوه بر فکش، نهیدردناک او را در دست گرفت و معا  یمچ پا د؛ یباال کش ی را کم او  

. فشرد  ی بر هم م ز یرا ن شیچشم ها  

. به گل نساء که سمت راست تشک کنار عماد نشسته بود، انداخت یدکتر نگاه  

. جا بندازم دیپاش در رفته؛ با   - 

متوجه منظور او شد. سرش را به  یبا چشم به عماد کرد. گل نساء به خوب یرو به او اشاره ا و  

عماد  یمچ پا  ی. دکتر هنوز دستش رودیخود را سمت عماد کش یموافقت تکان داد و کم  نشانه  

 بود.

؟یتم درد دار گه ید  یجز مچ پات... جا به  - 

. تکان داد  یقرار یرا با ب شیعماد شانه ها  

... درد دارم که نقدری... دونم... اینم  - 

دیچیدر اتاق پ ادشیفر  یلحظه صدا کی و در   دیتکان سر دکتر، گل نساء محکم عماد را چسب با . 

 نرگس با وحشت خود را به کنار تشک رساند .

دهانش فشرد تا  ی هم از اتاق نرگس برخاست. نرگس دستش را محکم رو یمان ی ه یگر  یصدا  

. را در آغوش گرفت یو مان د یو به سمت اتاقش دو دیاش بلند نشود. چرخ  هیگر  یصدا  

. ستین ی ز یجانم ماما؟... چ  - 

. شد رهیمملو از اشک به او خ ،یدرشت مان یچشم ها  

. نجامیمن ا زم؛ ینترس عز   - 

عماد بود و او رنگ یاز جا برخاست و به اتاق بازگشت. دکتر مشغول بستن پا ،یهمراه مان به  



 

 
 

315 

  
 قربانی  ➢

 مینا سلطانی  ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

 به صورت نداشت .

. زنم  یو بهت سر م امیهم خودم م  گه ی. چند روز د یحرکت نکن اد ی بهتره تا چند روز از جات ز  - 

 عماد سرش را تکان داد .

 - ممنون دکتر .

 دکتر جوان از جا برخاست .

. کنم... با اجازه ننه یخواهش م  - 

در او را بدرقه کرد. عماد سرش را بلند کرد و نگاهش را به   ینساء همراه دکتر تا جلو  گل  

. گره زد  یاز بغض مان دهیبرچ  یو لب ها یاشک  یچشم ها  

یهم به سمت او خم شد. نرگس رو ی برد. بالفاصله مان شیگرفتن او پ ی حرف دستش را برا یب  

اش نهیرا به س یاو گذاشت. عماد سر مان  یآغوش باز شده  انیم یرا به آرام  ینشست و مان نیزم  

 فشرد .

. زمیعز  دی... ببخشیدی! ترس؟یکرد  ه یپسر خوشگل چرا گر   - 

او زد و عطر خوشش را به  یموها ی بر رو یتکان داد. عماد بوسه ا دییتنها سرش را به تا یمان  

. رخ او چشم دوخته بود  میبه ن ی. نرگس اما، هنوز با نگراندیمشام کش  

: به طرف نرگس برگردد، گفت نکهی خشک شده عماد نشست. بدون ا  یلب ها یرو یلبخند  

 - نگران نباش بانو... خوبم.

. و از جا بلند شد دیلبش را گز رنگ گرفت.  ینرگس به آن یگونه ها  

. ارمیاالن براتون آب م  - 

اد یاو را به هنگام افتادن به  یها و صدا زدن ها یاو محو شد. عماد نگران  یاز مقابل چشم ها و  
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را که در آغوشش به خواب رفته بود، ...» عماد « . آورد  یکرد. مان  ی اسمش را تلفظ م  بایز چقدر  

. را بست  شیداد و چشم ها هیتک وار یرش را از پشت به د تشک خواباند. س یکنار خود رو  

را به وانی زانو نشست و ل یاو، رو یبسته  ی چشم ها دنیبعد نرگس وارد اتاق شد و با د ی ا لحظه  

. کرد  کیعماد نزد  یلب ها  

ار یرا به سرعت باز کرد. فاصله اش با نرگس، بس شیچشم ها   وان،یل ی و خنک یبا احساس تر عماد  

. خت یفرو ر نهیس ی قلبش تو د؛ید  یم کیروشن او را از نزد   یبار چشم ها نی کم بود و ا  

را از نرگس گرفت  وانیباال برد. ل وانیگرفتن ل ی لرزانش را برا یرا برگرفت و دست ها  نگاهش  

وان، یل یفشرد. خنک  ی کرده بود و محکم محلقه  وانیانداخت. دستش را به دور ل ن ییسرش را پا و  

جنبه شده بود و ضربان قلبش دچار نوسان یب نقدریدانست چرا ا یاز التهابش کم نکرد. نم یز یچ  

. دهیگرد  

نه  ؛یگر ی د  ز ی هم فشرد؛ ناراحت بود... به دنبال آرامش آمده بود، نه چ یرا محکم رو ش یها پلک  

اش، دلش را ببازد. نفسش را  یی ایاو به نرگس رو یبه خاطر شباهت چشم ها  دیباختن. نه! نبا دل  

. دلش بکاهد یها یاز تالطم آشفتگ یبلکه کم دیداد و آب را سر کش رونیمحکم ب  

. آرام شد  ن،یبا ورود گل نساء به اتاق، جو سنگ  

بخواب... ها؟ ری بخور، بگ ارمیمسکن ب یننه دراز بکش. اگه درد دار عماد،  - 

. لب نشاند  یرو یلبخند  

. خوابم ی خوبم. چشم م  ست،یبه مسکن ن یازین  - 

ن . بالفاصله نرگس، بدودیتشک دراز کش یرو ش، یانداخت و با کمک دست ها یبه مان ینگاه و  

. آنها انداخت و با دستش مرتب کرد  یرو یسبک  ی عماد، پتو یدانستن آشفتگ  
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دیکرد فکرش را از حضور نرگس و نرگس ها پاک کند؛ او با یرا بست و سع شیچشم ها عماد  

کوچک  ی . دستش را به دور شانه هادی در خواب به طرف او چرخ ی. مانافتیخودش را م محبوب  

 او حلقه کرد و به خواب رفت .

*** 

به اطراف انداخت ی را باز کرد و نگاه شیشد؛ چشم ها داریبرخورد ظرف ها به هم ب یصدا با . 

وسط اتاق  دنشیبود که وقت نکرد به خاطر دراز کش ریخواب آنقدر ذهنش آشفته و درگ موقع  

 معذب شود.

دستش را برداشت و سر یبود کشاند. به آرام یسر مان ر ی دست راستش که ز یرا تا بازو نگاهش  

. نشست ز یخ می بالش گذاشت و ن یاو را رو  

سفره گذاشت. عطر خوش یآمد و آن را رو رونینساء با ظرف خورشت از آشپزخانه ب گل  

. مشامش را نوازش داد  ، یقرمه سبز   

ننه؟ یشد داریب  - 

. د یکش شیموها انیم یدست  

. ه نبودم. درد داشتم متوجدمیکه جلوتون دراز کش دیسالم... ببخش  - 

. نشست  نیزم یرو یگل نساء کنار سفره به سخت  

. یاشکال نداره مادر... تو هم مثل پسر من  - 

و درون دیبرداشت و پلو کش یسفره گذاشت. بشقاب یپلو وارد اتاق شد و آن را رو سیبا د  نرگس  

برداشت و از جا بلند شد. به طرف عماد یکنار ظرف خورشت گذاشت. قاشق و چنگال ،ینیس  

. او گذاشت  یپا  یرفت و آن را رو  
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. اومدم کنار سفره یم د؟یدیچرا زحمت کش  - 

. او انداخت یبه مچ پا ینرگس نگاه  

. دیبلند ش دیتون یزوتر م  دیکمتر راه بر  ی گفت؟ هر چ  یدکتر چ نیدیمگه نشن  - 

. رفت و تکانش داد  یبه سمت مان  

. میناهار بخور  م یخوا یپسرم. بلند شو م  یخواب یماما... چقدر م  - 

پف ی کوچکش، چشم ها یداد. با مشت ها ه یتشک نشست و از پشت به عماد تک یرو یمان  

. به عماد انداخت ی . به عقب برگشت و نگاهدیکرده اش را مال  

. و حلقه کرد کوچک ا یزد و دستش را دور شانه ها یحرکت او، لبخند  نیا  دنیعماد با د  

من غذاشو بخوره... مگه نه؟ شیخواد پ یم  - 

 نرگس بالفاصله مداخله کرد .

. شه ینه مزاحمتون م  - 

. سرش را باال انداخت  ی مان یدر چشم ها رهیخ  

. دیهم بکش یمان ی راحتم. اگه ممکنه برا ست،یمزاحم ن  - 

درون بشقاب گذاشت و آن را  ی قاشق کوچک  د،یکش  یغذا به قاعده خوراک مان یظرف نکهیاز ا بعد  

. قرار داد. عماد لقمه اش را فرو داد  نیزم یمقابل او رو  

! ... نکنه زبونتو موش خوردهی ساکت یلیشده عمو؟! خ یچ  - 

. بلند کرد ی سرش را سوال یمان  

خوره؟ یم ی چطور موش  - 

 عماد سرش را جلوتر برد و کنار گوش او گفت :
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. زنه یساکتو گاز م یه هاو زبون بچ اد یخواب م یتو  - 

حرکت او، هر سه   نی. از ا ندیرا لوچ کرد تا بتواند آن را بب شیداد و چشم ها رونیزبانش را ب یمان  

. دند یخند  

*** 

. از جا بلند شد و به طرف در رفت  یروز بعد، به سخت  

د؟یر  یم کجا  - 

. به عقب چرخاند مهینرگس، سرش را تا ن یصدا دنیبا شن  

... ییبرم دستشو  دی... بار یسالم، صبح بخ  - 

. ستاد یجلو گذاشت و درست پشت سرش ا ینرگس قدم  

. ادیبه پاتون فشار م ی لیبدون عصا خ ی جور ن یکمکتون کنم؟ ا  دیخوا یم  - 

. نشست شیلب ها  یاز لحن نگران او رو یمانده بود که نرگس کمکش کند! لبخند نیهم  

. دیممنونم. پام خوبه، نگران نباش  - 

. دیبه سمت در دو یمکث کرد و با فکر کوتاه ی نرگس لحظه ا  

. بوده میی. مال دادمیعصا د  هیانبار ننه، قبال   ی. تودیلحظه صبر کن هی  - 

ادی نرگس، او را  یها یتکان داد. نگران ن یبا سرعت از در خارج شد. سرش را آرام به طرف و  

ی او را کرده بود و البته  ی. دلش هواردیتوانست با او تماس بگ ی کاش مانداخت؛   یم مادرش  

! را  طان یعرفان ش  

. د یچک ی داد؛ آب از آن م هیکنار در تک واریوارد شد و به د ییبعد، نرگس با عصا  قهیچند دق  

شده بود، مجبور شدم بشورمش که ف یکث  یکم ه یخشکش کنم.  ارمیدستمال ب  د،یلحظه صبر کن هی  - 
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. نشه  ف یلباستون کث  

نه یاز خشک کردن، عصا را سمت عماد گرفت. تشکر کرد و به سمت مستراح رفت. درون آ بعد  

. کرد  فشیبه لباس کث یو نگاه دیکش شی موها انیم یدست ییدستشو  

تمام  نکه یکند. با به خاطر آوردن ا   ضیاز آن اتفاق، فرصت نکرده بود لباسش را تعو بعد  

با آن  یبودند، آه از نهادش برخاست. روز قبل قصد داشت آنها را بشورد ول ف ی کث شیها لباس  

خانه یپله ها یرفت و جلو رونیرا فراموش کرده بود. به کمک عصا ب ش یتمام برنامه ها حادثه،   

. ستاد یا  

 - نرگس خانوم... نرگس خانوم...

. ا رساند و به طرف او خم شد شتابان از در خارج شد و خود را به نرده ه   

آقا عماد؟ بله  - 

د؟ی ار یبرام م ن،یکه روز اول توش ملحفه ها رو شست یتشت اون  - 

. آمد  نییپا  ی نرگس پله ا  

د؟یخوا یم ی چ یبرا  - 

. اشاره کرد   راهنشیعماد با چشم به پ  

کارو نیا  روزی داشتم د میشسته بشن. تصم دیشدن و با فیکه با خودم آورده بودم کث ییلباسا تمام  - 

. ارم یتا من برم لباسامو ب دیاریکم پودر برام ب هیفراموش کردم... اگه ممکنه تشت و   یانجام بدم ول  

. دندیرا در آغوش کش گر ینرگس همد یابروها  

من خودم د،یاری. اگه ممکنه شما لباساتونو بدیپاتون؟! اصال امکان نداره بذارم شما بشور  ن یا با  - 

... شورم یم  
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. و به عقب برگشت  دیکش  یو از کنار عماد رد شد و به سمت انبار قدم تند کرد. عماد پوف  

... ستیدرست ن نی آخه ا یول  - 

بود که   یتنها کار ن یادامه داد. ا رشی هوا تکان داد و به مس یتوجه به او دستش را رو یب نرگس  

. آمد. تشت را آورد و از آب پر کرد و منتظر عماد شد یاو از عهده اش برم یبرا  

. لباس ها با چند تکه از در خارج شد و کنار نرگس لب حوض نشست  کیعماد بعد از تفک  

... خو دیشم. اجازه بد یمن معذب م یطور  نی نرگس خانوم آخه ا  - 

ی چشم ر ی زو داخل تشت انداخت.  دیکش رونیلباس ها را از دست او ب یحرف و به نرم یب نرگس  

نشست ش یلب ها یرو یزد، نگاه انداخت؛ لبخند کمرنگ یم یعماد که رنگ صورتش به سرخ به . 

. نشست و مشغول شد  ه یچهار پا یرو  

یی همانجا لب حوض نشست و نگاهش را در دشت مقابلش چرخاند. نرگس سرمست از هوا عماد  

یت و با پشت دست رورا بس شیعماد را با خود به همراه داشت، چشم ها  ی نفس ها یبو که  

. د یاش کش یشانیپ  

کرد؛ لبخند زد. پروانه جلو آمد و از کنار نرگس یرا دنبال م یرنگ دیبا چشم پروانه سف عماد  

آمد  رونیاش ب یروسر  ر ینرگس که از ز   یبافت شده  یها سیگ یرو ی کرد. نگاهش لحظه ا عبور  

. آب دهانش را فرو داد و با دیکوب یم  نه یس واری گره خورد؛ قلبش به شدت خود را به در و د بود،  

 استغفار، گره کور نگاهش را باز کرد و از جا برخاست.

. رم داخل... زحمتتون دادم یمَ من... من م  - 

آنها  لباس ها، دنیسمت خانه برداشت. نرگس بعد از آب کش یرا به تند شیبا کمک عصا، گام ها  و  

. و لبخند زد  دیآنها دست کش یکرد و نوازش وار رو زانیبند آو یرا رو  
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شد. با یاز قبل حالش دگرگون م  شتر یصحنه بود، هر لحظه ب  ن ینظاره گر ا شهیکه از پشت ش عماد  

: زمزمه کرد  رلبیعجز ز   

یدنبال گمشده  یبگرد دی... بایبد  گهی د ی دلتو به کس یعماد! حق ندار یکه نامرد نبود تو  - 

 خودت!

را بست و سرش را رو به آسمان شی اش نبود. چشم ها ی حرف ها حال ن یقرارش ا یدل ب یول  

 گرفت .

... ختهی به هم ر شیتو قطعا زندگ  یِشه که با نامرد یم یاون دختر معصوم چ  ف یپس تکل  - 

به دور ی ز جوانمردشود و فقط به فکر خود و خواسته قلبش باشد؛ ا ال یخ یتوانست او را ب ینم نه  

. دیاش کوب  یشانیپ یرو ی آن نشست و مشت یبود. به سمت تشکش رفت و رو  

! یکن یفراموشش م ، یکه بر  نجایاز ا  - 

کرد، قبل  یآنجا را ترک م ش یپا یبالفاصله بعد از بهبود  دینبود. با ز ی جا نی از ا شیماندن ب گرید  

که امکان داشت، مچ یی کرد تا جا یم  یسع دیرا سلب کند. تا آن روز با  ارشیقلبش، اخت  نکهیا از  

. که مبادا سمت نرگس قدم بردارد  ردی نگاهش را محکم بگ  

*** 

. نرگس در اتاق نشسته بوددیایعماد ب دنید  یروز گذشته و قرار بود، صبح روز بعد دکتر برا سه  

. خواند تا بخوابد یه کوچولو را ماو کتاب شازد  یداد و برا یرا در آغوشش تاب م یو مان  

دی« : شازده کوچولو پرس - ه؟یاز اومدنت خوشحال نشه، چ یو کس یایب نکه یاز ا   زتر یانگ غم  ...» 

: لرزاند، ادامه داد  یرا م شیکه صدا یمکث کرد و با بغض  یلحظه ا   

« : روباه جواب داد -متوجه رفتنت... نشه  ی و... کس یبِر   ...» 
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اد یاز خانواده اش، به   یکس یعنی افتاد.  نیی صدا پا  یو ب دیصورتش لغز   یرو یماشک به آرا ی ا قطره  

اش را احساس کرده؟ بعد از رفتنش، به دنبال او گشتند؟ هنوز در   یخال  یبود و رفتن و جا او  

دهانش فشرد تا  ی نتوانست ادامه دهد؛ دستش را محکم رو گریداشت؟ د ییجا  ما یندا و ن خاطر   

. هق هقش بلند نشود یصدا  

داد یگوش م شیآنکه نگاهش کند، به صدا یداده بود و ب هیتک  واریبا فاصله از او به د عماد . 

. شد؛ ناخودآگاه سرش را چرخاند و به او چشم دوخت شی متوجه بغض نهفته در صدا  

اوردیرا که بر زبان آورده بود، به خاطر ب یود فکر کرد تا جمله ابا خ یکرد. کم ی م هیگر نرگس . 

نجا یتهران را ترک کرده و به ا ش،ی درد پنهان او از چه بود و چرا چهار سال پ ن یدانست ا ینم  

. نگفتند یز یآمدنش چ ل یکدام از دل چیآمده. نه گل نساء و نه نرگس، ه  

جابه جا  ش یداشت؟ در جا یال به او چه ربطرا لعنت کرد. اص طانیانداخت و ش ن ییرا پا سرش  

توجه باشد. دست راستش را باال آورد  یکرد به حضور و احساس نرگس ب ی . سعدیو دراز کش شد  

. گذاشت  شیچشم ها  یو رو  

برق را روشن نکهیاز جا برخاست و وارد اتاقش شد. بدون ا یبعد، نرگس همراه مان قهیدق چند  

گشت تا ی خواباند و به سراغ کمد گوشه اتاق رفت و بازش کرد. کم  شیرا سر جا یمان کند،  

. آورد و مقابل نور مهتاب گرفت  رونی. آرام آن را بابدیبتواند آنچه را که به دنبالش بود ب  

کوتاه قامت تر،،  یداد. مرد ی دختر قد بلند را کنار دو کودک پسر و دختر نشان م ک یکه  یا ینقاش  

کاغذ، با تمام احساسش آن را به  یاشک به رو یقطره ا  دنیبود. با چک دهستای فاصله کنارشان ا با  

. دیفشرد. نگاهش را تا هالل ماه باال کش نهیس  

 - دلم براتون تنگ شده...
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باشد و به آنچه که از دست داده،  نیکرد خوش ب ی . سعدیرفت و دراز کش یکه شد، کنار مان آرام  

. شد یاندین  

به دام  نهیس  انیم ییجا  ش،یبود و نفس ها سی. تمام تنش خدیشب، با وحشت از خواب پر  یها مهین  

کرد و   یبود را باور نداشت... چطور ممکن بود؟ حتما اشتباه م دهیبود. آنچه که در خواب د افتاده  

آب، به سمت آشپزخانه  یوانیبود. از جا برخاست و به قصد خوردن ل نی اش ا  یتصور ذهن ای  

 رفت.

یبود، پهن کرده و با پا  دهیکه از پنجره به داخل تاب یمهتاب ر ی که جانمازش را ز  دیرا د  عماد  

و دیرا به صورتش کش شیبعد، دست ها یرا رو به آسمان گرفته بود. لحظه ا شیدست ها  درازکش  

: نجوا کرد  رلب یز  

شانمیرپ چه  - 

شب و روز  شانِ یفکِر پر نی ا از  

یی شب و روز کجا که  

... تو کجاست  یِو کجا  

: انداخت و ادامه داد  ر ی سرش را به ز  

... ایکجا دنبالت بگردم؟ خدا  ؟ییپس تو کجا  - 

را بست  شیداد. چشم ها هی پشت سرش تک وار ی رفته را برگشت و به د شی پ ی قدم ها  یبه آرام نرگس  

سال، چون روز  نیکه بعد از چند یقتی. حقرفتیپذ یرا م قتیحق دیبا د، یاش چنگ زد. شا نهیبه س و  

. روشن شده بود شیبرا  

*** 
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ستم یب فصل  

( یعشق مادر ) 

ی که با آن پا یعماد به خانه ننه گل نساء آمد. باند تیوضع دنی د یروز بعد، پزشک برا  صبح  

به چشم  یی ها ی نقاط، هنوز کبود یر بعض اش کرد. د  نه یرا بسته بود، گشود و به دقت معا عماد  

. بود  افتهی نسبت به روز اول بهبود  یخورد ول یم  

. روش راه نرو ادیمواظب باش و فعال ز  یپات خوبه. ول تیوضع  - 

. او تکان داد   یحرف ها دییسرش را در تا   

. ممنونم دکتر  یلیخ  - 

. به عماد انداخت یکرد، نگاه یرا جمع م لشیهمان طور که وسا   

. ی تا کامل خوب بش ی ر ینم نییتپه هم فعال باال و پا  نیدر ضمن... از ا   - 

. لبش آورد یرو یعماد لبخند  

. دیدیزحمت کش ی لیچشم دکتر... خ  - 

. او زد  یبه پشت شانه   یاز جا برخاست و ضربه آهسته ا  

. مه... خداحافظ فهیوظ  - 

 - خدانگهدار.

. آن روز حال و رفتار دیرا ند یمان ا ینرگس   یانداخت. ول به اطراف ی رفتن دکتر، نگاه با  

ها و  هی چه بود. گر لشیدانست دل یکرد. نم   یم ر ی گذشته توف یتا آسمان با روزها نیزم نرگس،  

... ا یشب قبل  یناراحت  

داد؛ یتلفن همراهش آنتن م نجایاز جا برخاست. کاش ا  وار یرا تکان داد و به کمک د سرش  
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. رفت  شیبه جلو پ یقدم  

 - ننه؟!... ننه؟!

. آمد رونیانداخته، از آشپزخانه ب   ر یدرهم و سر به ز  ینرگس با چهره ا  

. راشیفروش ماست و پن  ی... رفته براستیبله؟! ننه ن  - 

. به سمت او برداشت  ی گر ی تفاوت باشد. لنگان، قدم د ینتوانست باز هم ب  

! شده؟ یز یچ  - 

نگاه او، یمنتظر او گره زد. از سرما یدش را به چشم هاسرش را بلند کرد و نگاه سر  نرگس  

: د یتفاوت نرگس را شن یب یصدا یبر تنش نشست و چشم گرفت ول یلرز  

! ستین یز ینه... چ  - 

مطمئن شده بود که  گری آشپزخانه بازگشت و نگاه عماد را با خود کشاند. هر چه که بود، حاال د به  

. شت در به عقب برگ ی. با صدادهیاز او رنج  

 - سالم ننه.

. وارد خانه شد یگل نساء با خستگ   

د؟ی پسرم. دکتر اومد پاتو د  سالم  - 

 سرش را تکان داد .

. راه نرم اد یبله اومد؛ گفت خوبه فقط ز   - 

. گذاشت نیزم یرا که همراهش بود، رو ی گل نساء لنگان جلو رفت و بقچه ا  

؟یساد ی... خدا رو شکر. حاال چرا سرپا وا خب  - 

 عماد با دست به طرف در خانه اشاره کرد .
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روستا بتونم برم. قبال دونیتا م تیوضع نی کنم با ا   یده. فکر نم یآنتن نم نجا یا  میننه، گوش دیببخش  - 

. د یر ی گ یتماس م ینرگس خانوم گفتن که شما از منزل ممدعل  

. تکان داد  دییسرش را به نشانه تا   

زنگ  یبر ی خوا  یاونجا. حاال م میر ی باشه، م یوقت کار هی. میزن  یتلفن نم ادی ننه، ما که ز آره  - 

؟ یبزن  

گذاشته بود،   نیزم یرا که او رو یاز آشپزخانه خارج شد و به طرف گل نساء رفت. بقچه ا نرگس  

بدون نگاه کردن به عماد گل نساء را   نی ان حو مجددا به طرف آشپزخانه برگشت. در هم برداشت  

 مخاطب قرار داد :

. و برگرده نیی ننه دکتر گفت چند روز از تپه نره پا  - 

نکه ی. مثل ارد ی نشست را بگ یم شیلب ها یکه رو  یلبخند کمرنگ یهر چه کرد نتوانست جلو  عماد  

انداخت و لنگان به سمت اتاقش رفت تا   ر ی سرش را به ز د؛یخانم با او قهر بود! لبش را گز  نرگس  

. ستاد یگل نساء ا   یوارد اتاق شود، با صدا نکه یگل نساء متوجه لبخندش نشود. قبل از ا  

خواد به کجا زنگ بزنه  یم نیبب ا ی. بیتون یتونه بره، تو که م یمادر، آقا عماد نم نرگس . - 

. رهی گ یدش تماس مخو  گهی ... برو بهشون اطالع بده که چند روز در یشماره شو بگ  

: دینرگس از آشپزخانه به گوشش رس یصدا  

 - به من چه! من کار دارم...!

یرفت که رو یی توجه به آنها وارد اتاق شد. به سمت لباس ها یرا با تاسف تکان داد و ب سرش  

. مدت که مصدوم شده، نرگس آنها را شسته و تا زده بود  نیساکش گذاشته شده بود. در ا   

ا به همراه حوله اش برداشت و لنگان خارج شد. به محض خارج شدنش، گل نساء از آنها ر یدست  
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. لب نشاند یرو یانداخت و لبخند لشی به او و وسا ینگاه  

. ستاد یبه چهارچوب در ا ه یعماد که از خانه خارج شد، گل نساء به سمت آشپزخانه پا تند کرد و تک  

... چته مادر؟نرگس  - 

. ظرف ها گرم کرد  ی انداخت و سرش را با آبکشبه گل نساء  ی حوصله نگاه یب  

! ستین میز یچ  - 

. تنگ کرد  ی را با موشکاف شیگل نساء پلک ها   

 - تو چشمام نگاه کن و بعد بگو .

. جلو رفت  گر ید یبه حرف او توجه کند، به کارش ادامه داد. گل نساء قدم نکهیبدون ا  

! یر یگ  یم افهیبچه ق نیا  یهست؛ برا  تیز ی چ هیاز صبح تا حاال    - 

. تر آورد  ن ییرا پا شیصدا  

نه به حاال که اصال ،یشد یم دیو سرخ و سف یزد یم یبه اون موقع که دم از عشق و عاشق نه  - 

داره که  ی احساس  یبه کس یبهت گفته؟ متوجه شد یز ی کرده؟ چ ی... کار نمی! ببیکن ینم نگاشم  

؟یاز رو بست رتویشمش  

. آبچکان گذاشت  یدستش را رو یبشقاب تو  

! زنه که  یگفته... اصال حرف نم یزینه اون چ مه یز ی ننه... گفتم که! نه چنه   - 

. گل نساء نشست  یلب ها یرو یلبخند  

! زنه ینم یبزنه ول ی حرف یآهان... پس منتظر   - 

. و به عقب برگشت  دیرا آب کش شینرگس کالفه دست ها   

... . خواب اون شبودمیبازم خواب د  شبی... دیخوام؟ ول  یم یدونم چ ینه... اصال خودمم نم  - 
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. د یدر هم کش شتر یدقت ب ی را برا شیگل نساء ابروها  

 - کدوم شب؟!

. داد  هی پشت سرش تک ی فلز  دیسف نتینرگس به کاب  

مویکه تموم زندگ یشد. همون شب میو آوارگ  یکه باعث بدبخت یننه... همون شب گهی نکن د تیاذ  - 

... دور کرد... همون شب ام ز ی کرد. منو از عز  اهیمثل سرنوشتم س  

 گل نساء سرش را با تاسف به دو طرف تکان داد .

! بنده خدا؟ ن یداره به ا یو خوابت چه دخل  یگ  یکه م یینا یخب ا  - 

. انداخت  نییسرش را پا   

گفتم برام آشناست؟ ادتهی... یدونم ول ینم  - 

. حرف او تکان داد   دییگل نساء سرش را در تا  

خب؟ ادمه؛ی آره  - 

. شد رهیهدف به آن خ یکوچک آشپزخانه چرخاند و ب  خچالی نرگس نگاهش را به سمت    

بودم. اصال چهره اون پسر فراموشم شده بود،  دهیخواب اون شبو ند گهیوقت بود که د یلیخ - 

. ... اون... اون پسره عماد بود دمیکه خواب د شبی... دیول  

. جلو گذاشت یباز، قدم مهیناباور و دهان ن یگل نساء با چشم ها  

! پسر...چطور ممکنه؟! استغفراهلل  نیآخه ا ؟یمطمئن  - 

 نرگس آب دهانش را فرو داد .

به حال خودم اومدم،  ی ندارم و وقت اد یبه  ی ز یکه از اون شب چ یدون  یننه... م ستمی... مطمئن ننه - 

حالم بد بود که اصال به چهره ش دقت نکردم. اصال ممکنه نقدرمی. ادمشیلحظه کنارم د هی  فقط  
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که هست، یپس شباهتش... هر چ ی . ولدمیاون پسر د  ی کردم اونو به جا ی به عماد فکر م چون  

... نباشه  یاگه عماد همون پسر اون شب ی تونم باهاش مثل قبل رفتار کنم، حت یفعال نم  

. ن داد هم فشرد و سرش را تکا  یرا رو شیگل نساء لب ها  

نستا؛ یوا نجا یا ی . اگه خودش باشه... براش دارم! حاالم الکمیمطمئن بش نجاستیتا ا  ی جور  هی دیبا  - 

تنبل گه یکن. دو روز د  داریبرو اون بچه رو هم ب ایتو آشپزخونه، ب یدیصبح همه ش چپ از  

... شه ها  یم  

نشسته ن یزم ینه، روآشپزخا وار یعماد که پشت د دنیرفت. با د   رونیو از آشپزخانه ب دیچرخ و  

داده بود، در جا متوقف شد. نرگس هم پشت  هیپشتش تک واریبسته، سرش را به د یبا چشم ها و  

. آمد رونیسرش از آشپزخانه ب  

... به مامانش ست،یتنبل ن چمیننه! بچه م ه  - 

ستادی اش، حرفش را قطع کرد و با ترس کنار گل نساء ا دهیپر  یعماد و رنگ و رو دنیهم با د او . 

شد و ی م نیی فکر در ذهنش باال و پا نیباشد. چند دهیرا شن شانیخواست او حرف ها  ینم دلش  

: بود  نیا  نشیپررنگ تر   

" کنه؟ یفکر م  یحاال عماد در موردم چ  " 

انداخت و  نییسرش را پا را باز کند،  شی چشم ها  نکهیکه متوجه حضور آنها شده بود، بدون ا عماد  

از اشک، با تمام حس عذاب و سیسرخ و خ ی بعد، با چشم ها یتکان خورد. لحظه ا شیها شانه  

. شد رهینرگس خ یکه در حق او روا داشته به چشم ها  ییندامتْ، از جفا  

باز مهین ی و با دهان افت ی  ییرها  دیبود، از ترد اتشیبر شکّ یدیینگاه عماد که تا ن یا دنیبا د  نرگس  

کنار آشپزخانه برخورد کرد. جوشش اشک داغ را از   واری به عقب برداشت و با د یقدم ناخودآگاه  
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دهانش محکم یباال برد و طبق عادت رو یکرد. دستش را به آرام یاحساس م  شیچشم ها حصار   

. کرد  یم یفشرد. باز هم احساس نفس تنگ  

قلبش، یبه سمتش برداشت. تپش ها یلرزان، گام یپاها  از جا بلند شد با واریبه کمک د  عماد  

. خورد  یوتاب م چی پ نه یکُند بود و در س یول شی بود. نفس ها دهیامانش را بر   

نگاه نکهی. بدون استادیا شیروبرو  قایاز عرقش را با شلوارش پاک کرد و دق  سیخ یها دست  

نشست و نیزم ی دردناکش، رو ی او بدون توجه به مچ پا دگانیدر د  رهیخ  رد،ی را بگ انشی گر   

. دامن نرگس را در دست گرفت نییپا  

: به زحمت دهان باز کرد  د؛یلرز یاش از بغض م دهیخشک  یلب ها  

... فاطمه زهرا)س( منو ببخش و حاللم کن یتو رو به آبرو  - 

. گل نساء به خود آمد یحرکت و صامت، خشکش زده بود. با صدا ینرگس ب  

 - بلند شو پسرم...

. نگاهش را از او بردارد، سرش را به نشانه مخالفت تکان داد  ی لحظه ا ی آنکه حت یعماد ب  

تونم... چهار ساله که روز و شب ندارم و دارم در به در دنبالش ی... تا حاللم نکنه، نمنه  - 

خشش... تو رو به گردم که بگم، منِ مفلوک... خبط کردم... غلط کردم... منو ب یگردم ننه... م یم  

... قسم  زتیعز   

: و هق زد  دیلرز  شیشانه ها   

قبوله. فقط حاللم کن و از گناهم بگذر... به واهلل توطئه ، یبگ یکنم... هر چ ی م یبگ ی کار هر   - 

رفتم اونجا... باور  یشکست و نم یگم کاش قلم پام م ی... هر روز مقایبودن نارف دهی... نقشه کشبود  

نبودم... به قرآن قسم، انگشتمم نامحرمو لمس نکرده بود زایچ ن یاهل ا کرده بودن؛ زخورمی چ کن . 
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... ونتی گر   ی به جز چشما ستین ادمی یتو  یچیمنِ بدبخت اصال ه  

د یبه دامنش زد و با فشار آن را به طرف باال کش یلرزان، چنگ  یو دست ها دهیپر ی با رنگ نرگس  

. عماد خارج شود ی تا از دست ها  

. خوام برم یبرو کنار... م  - 

. د یجلو کش ن یزم یخود را رو یعماد کم  

؟یذارم بر  یمگه م ،یتا حاللم نکن کجا؟  - 

و بعد تا دیاز عرقش کش شیخ  یشانیاز عماد گرفت و دست لرزانش را باال آورد و به پ نگاه  

وار یبا دشک رنگش،  یرفت و ب یم  جیراستش امتداد داد. فشارش افتاده بود و سرش گ ی گونه  

. کرد ینم یریپشت سرش توف  

قطعا   خت؛ ی ر یبه نرگس انداخت. رنگ به رو نداشت و بدتر از عماد اشک م ینساء نگاه گل  

آب قند درست کرد و به طرف نرگس  ی وانیخوش نبود. به سمت آشپزخانه قدم برداشت و ل حالش  

. فشرد تا دهانش باز شود   یچسباند و کم  ش یرا به لب ها وانیرفت. ل  

را  وانی. گل نساء باز هم لدیعقب کش یرا بست و سرش را کم  شیحرکت او، نرگس چشم ها ن یا با  

 جلوتر برد .

! ستیکم... حالت خوش ن ه یننه، بخور   - 

ه یشب یی» نه « تنها آوا دهیفا  یخارج شد. گل نساء سرش را با تاسف تکان داد. ب شیلب ها  نیب از  

او قرار داد و  یشانه ها یگذاشت و هر دو دستش را رو یرا کنار وان یکرد. ل یم ی کار  دیبا بود؛   

. کرد  ت یهدا نییبه سمت پا  

مشت عماد  انیدامنش م نیی مقابل عماد نشست. هنوز پا ن،یزم یفشار دستان گل نساء رو   ر یز  
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. را با زور به خوردش داد  وانیل ات یبار محتو  ن یشد. گل نساء ا یفشرده م  

. کرد  ی به او التماس م شینگران حال او شده بود که ساکت ماند و تنها با چشم ها ز یعماد ن  

پر قدرت یانگشت ها  ان یکرد دامنش را از م ی انداخت و سع ن ییکه حالش جا آمد، سرش را پا یکم  

. حاصل بود  یتالشش ب یبکشد ول رونیاو ب  

. دیشمان او باال کشچ  ی عماد نگاه سرخش را تا رو  

یشد میی تنها ی چشمامه... چهار ساله که همدم لحظه ها ی ... چهار ساله که چشمات جلونرگس  ... - 

ن یا ی ... تونجایکردم، االن و ا  یکردم... اصال فکرشو هم نم یجز خدا، فقط با تو درد دل م به  

. نمت یبهشت بب  

. داد رونینفسش را ب  

خوردم. بعد از اون یگفتم، نه م یم یزیده متحرک بودم. نه چهفته مثل مر  هیاز اون شب، تا   بعد  - 

منکر شده بود از ز ی همه چ یکردم، کامران ب  دایبه خودم اومدم افتادم دنبالت... سخت آدرستو پ که  

دنبالت گشتم، از خونه و فروشگاه محل کارت یگفت. بعد از اون هر جا که بگ ینم ی ز یچ تو  

باالتر از ابرها ییجا ه ی... نجایکردم ا ی... اصال فکرشم نمیاطراف ول ک یکوچ  یتا شهرا ر یبگ ... 

. کنم داتیپ  

: زمزمه کرد  ی لرزان یانداخت و با صدا ر ی سرش را ز  

تیخونه و زندگ ات، ز ی دونم چهار سال از عز   یکردم... م یتو و خانواده ت باز یدونم با آبرو یم  - 

... ی جدا بود  

. زده بود رونیاش ب یشانیرگ پ رت،یشد. از شدت غ شتر یب شیلرزش صدا  

بود... همه رو دهیند یکس ازش بد چی که تا اون موقع ه یدونم حرف مردم پشت سرته... کس یم  - 
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. دونم چون تو رو خوب شناختمت یم  

شد که نرگس،  یپر حرف و ناباور او گره زد. سال ها م ی به چشم ها میبار نگاهش را مستق نیا  

. نداشت ن یبه چشم دزد یازیمحرم دلش بود؛ پس ن  

. اصال تایبذار جبران کنم... همه شو... هر جور که بخوا ی. ولزامیچ  نی... من باعث همه ا من  - 

. شم  یآخر عمرم نوکرت م  

. را تکان داد   شینرگس به زحمت لب ها   

! نمتیخوام بب ینم  - 

استوار عماد، خم شد و  یاو گفت. شانه ها   یبود که نرگس در جواب تمام حرف ها یتنها جمله ا نیا  

. زد  ی دست و پا م یدیدر اوج ناام یدانست ول یرا گناه م یدیافتاد. ناام نییدستش پا  

 - ماما...

ادی ر او را از و مکث سرش را به عقب چرخاند. چطو یبا شگفت  ،یمان ف یظر  یصدا دنیشن با  

باز و مهین یبه سمت نرگس برگشت و با دهان رتی! فرزند نرگس و... با حیبود... مان برده  

 چشمان درشت شده، نگاهش را به او دوخت .

قدم تند کرد؛ او را در ینرگس بدون توجه به او، به سرعت از جا برخاست و به طرف مان یول  

. اش فشرد  نهیو محکم به س دیآغوش کش  

زم؟یماما... گرسنه ته عز جان  - 

صورت نرگس گرداند و سرش را تکان داد. متوجه  یاجزا انیدرشتش را در م ی چشم ها یمان  

صدا ینبود. مادرش ناراحت بود و ضربان قلبش، به تند یوسط عاد نیا  یزیبود که چ شده  

. گرفت  دهیداد. نرگس کال حضور عماد را ناد  یم  
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. به پسر خوشگلم... ننه، اگه گرسنه ته سفره رو بندازم؟ فکر کنم غذا آماده باشهغذا بدم  میبر  ایب  - 

نشست نیزم یو مقابلش رو دیغذا کش ی مان یبرا ، یظرف کوچک یآشپزخانه شد و تو وارد . 

اش از   یی نگاه کرد. تنها دارا یکوچک را پر کرد و داخل دهان او گذاشت و با عشق به مان قاشق  

نینداشت، هم تینرگس اهم یکه برا ی ز یمعلول بود. تنها چ یول نی ر ی کوچکِ ش نی... همایدن نیا  

. و آنها را مرتب کرد  دیرنگش کش ییقهوه ا یبه موها یاو بود. دست تیمعلول  

مقابل در آشپزخانه، از گوشه چشم نگاهش کرد. عماد بود که با لبخند یاحساس حضور کس با  

. کرد  ی چشم دوخته و با لذت نگاهش م یبه مان ینیاندوهگ  

یرا رو شیخم کرد و دست ها نهیرا در س  شینشست. زانوها  نیزم یسر خورد و رو واری د کنار  

یرش، کنار هم... لبخنددر نوسان بود؛ عشقش و پس ینرگس و مان انیگذاشت. نگاهش م  شیپاها  

. نشست  شیلب ها ی تصور رو ن یاز ا  

در فکر بود. با  قاینشسته و عم یکه گوشه ا دیرا به سمت مخالف برگرداند. گل نساء را د  نگاهش  

. نشست نیزم یمقابل او رو یبار به سخت نی که از سرش گذشت، از جا برخاست و ا  یفکر   

. یخواستگار  یبرا انیبه خانواده م اطالع بدم که ب ن،یننه... اگه شما اجازه بد  - 

 گل نساء سرش را بلند کرد .

 - چرا؟!

: دیبا تعجب پرس  

چرا؟ یچ  - 

. جمع کرد  ی را با موشکاف شیپلک ها  

یاومده و مان شیپ نتونیگذشته ب یکه تو ی ز یبه خاطر چ ؟یکن یازش خواستگار  یخوا ی م چرا  - 
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داره؟ ی ا گهید ل یدل ای و  

. انداخت  ن ییعماد سرش را پا  

و باهاش ازدواج رم یبگ تشو یبود که رضا ن یا  تمیکه شروع کردم به گشتن، ن یاز روز راستش  - 

... ی تره، ول یشه و هم خدا راض یهم بار گناه و عذابم کم م یطور نیکنم. ا  

. جابه جا شد  یکم  

نی بار بود که ا نیاول ی . بارها و بارها... برادیبودم، دلم لرز نجای که ا   یچند روز ن یا یتو یول  - 

تونست مانعم بشه و  یهم نم یحضور مان  یکردم. اگه دنبال گمشده م نبودم، حت یتجربه م حسو  

... کنن  یخواستم که نرگسو برام خواستگار ی دادم و ازشون م یقطعا به خانواده م اطالع م   

: منتظر گل نساء بند زد و ادامه داد  ی د کرد و نگاهش را به چشم هاسرش را بلن  

که چهار سال دنبالش بودم  یکه دلمو لرزونده همون نرگس گمگشتمه. همون  ی نرگس حاال . - 

... که بخوامش نیحقو بد  نیبهم ا یجسارته ول  

 باالخره گل نساء سکوتش را شکست:

یرسم  یخواستگار  یا خانواده ت براکه ب یکن شی. راضیکن شیکه راض  ی... به شرطباشه  - 

. یایب  

همچون قلبش شینشاند. چشم ها  شی بر لب ها یو انعکاس آن لبخند دیبه قلب عماد تاب دیام نور  

. کند ی توانست او را راض یکه م دیتوانست... با ی. مدیدرخش  

. از جا دی کرد و بوس کینزد  شیشد و گوشه چهارقد گل نساء را در دست گرفت و به لب ها خم  

دیفکر داشت؛ با  ی آزاد و کم یبه هوا اجیاز خانه قدم برداشت. احت رونیو به طرف ب برخاست  

کرد تا با سالح عشق، وارد شده و  یم  دایمحکم قلب نرگس پ یبه دروازه ها دنیرس ی برا یراه  
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. درآورد  ر ی تسخ قلبش را به  

صحبت یبرا یکه آن لحظه و آن روز، اصال وقت مناسب دیرس جهینت نی فکر کرد و به ا یساعت  

. عماد را شناخته، نبود  ی که به تازگ یکردن با نرگس  

*** 

نشود  ی نرگس آفتاب ی چشم ها یتوانست و ممکن بود، جلو یکرد تا آنجا که م یروز بعد، سع تا  

را  ی مان دنیرفتن و در آغوش کش یبرا لشیم ی. به زحمت جلوردی آرام گ یاو تا حدود بلکه  

ی فکر همزمان حس ها  نیباشد و با ا  یپسر خودش م  یدانست که مان ی. هر چه بود، حال مگرفت  

... داد  یبه او دست م یمختلف  

که دی بود. پشت پنجره رفت و نرگس را د یبعدازظهر، هوا مثل اکثر روزها گرفته و ابر  یحوال  

. بود  یمان یکنار حوض نشسته و مشغول شستن لباس ها  

حرف لبه حوض نشست و نگاهش را  ی توکل به خدا، آرام از در خارج شد و به سمت او رفت. ب با  

. رخ نرگس گره زد  میبه ن شه،یبر خالف هم  

. هنوز همردیبگ دهیکرد حضور عماد را ناد یم یسع یاز گوشه چشم متوجه او شده بود ول نرگس  

حالش همچون روز قبل  گر ید یاو ناراحت بود و احساس خشم بر افکارش غلبه داشت. ول از  

 نبود .

که با خود آماده کرده   ییفرستاد. تمام حرف ها  رونیو نفسش را ب دیرا در هم تاب ش یدست ها عماد  

کرد اعتماد به نفس یبود. سع دهیپر کش  ادشیگرفتن نرگس از   دهیو ناد یتفاوت یب ن یا دنیبا د  بود،  

: هوا دهانش را باز کرد  یرفته اش را باز گرداند و خود را آرام کند. ب لیتحل  

. انیب ت یخواستگار  یخوام به خانواده م بگم که برا یم  - 
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نگاه او،  دنی. عماد با ددیرا در هم تن  شیبا سرعت سرش را به سمت او گرداند و اخم ها  نرگس  

. ا صدا فرو داد و آب دهانش را ب امدیکوتاه ن  

اول دنتیبود که با د نی. قصدمم ا یمدت دنبالت گشتم، هر جا که فکرشو کن نیا  ی... واقعا تومن  - 

... ی و بعد ازت بخوام که باهام ازدواج کن ی بخوام منو ببخش  

بار  ن یاو، به چنگ زدن لباس ها ادامه داد؛ فقط ا  یتفاوت به حرف ها ی سرش را برگرداند و ب نرگس  

: ! عماد ادامه دادشتر یببا قدرت   

و از یو مقاوتت، مهربون یکه شناختمت... صبور یچند روز  نیا  یحاال... تو یول  - 

ی خورم که تو یباعث شد که دلم برات بلرزه. قسم م گه، ی د یزا یچ یل یو نجابتت و خ یخودگذشتگ  

. احساسو داشتم ن یبود که ا یبار نی اول نی که از خدا عمر گرفتم، ا  یوهشت، نّه سال ستیب نیا  

حرکت او   نیو از جا برخاست. با ا  دیپاش رونیکه آب آن ب دیمحکم لباس را در تشت کوب نرگس  

. از سر و زبان عرفان را داشت یخورد و در دل آرزو کرد، کاش فقط کم  یعماد تکان سخت  

که  یعماد  یا، ولچر ش یچهار سال پ  تکاریتا خود را آرام کند. جنا  دیکش  یم قیعم ینفس ها نرگس  

چند روز شناخته بود، سزاوار خشم و برخورد تندش نبود. محجوب تر و پاک تر از آن بود ن یا در  

یادآور یکرد،   یاو را آرام م یکه کم ی ز یچ  ن،یبزند. عالوه بر ا شیبخواهد او را با زبان ن که  

از جرم او کم  یز ی چ یمورد حق با عماد بود ول نیکامران و دوستش بود. در ا  یها  حرف  

. کرد ینم  

: و ادامه داد  دیعماد باز هم عقب نکش  

. انیکه من بتونم به خانواده م اطالع بدم ب یبد تی رضا دیننه گفته... خودت با   - 

. شد رهی خ شیبه طرف عماد برگشت و با نفرت در چشم ها   
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! دم ینم تمیرضا  ستم؛ ین ینه... من راض  - 

ی . قدش بلندتر بود و حاال نرگس سرش را باالتر گرفته تا چشم هاستادیاز جا بلند شد و ا هم عماد  

. به دو طرف تکان داد  ی. عماد سرش را سوالندیاو را بب  

 - چرا؟ من که برا ...

انینگه داشتنش داشت، م  ن ییدر پا ی که سع یدو رگه ا یرا مشت کرد و با صدا شیها دست  

: دیکالمش دو  

! م با قاتلم ازدواج کنمتون یچون نم  - 

قلبش آنقدر بلند بود که  یبه عقب برداشت. تپش ها یو ناخودآگاه گام دیاز صورت عماد پر  رنگ   

. د یشن  یرا م شانیبه وضوح صدا  

... من یول  - 

. ستاد یاش ا  نهیبه س نهیاو را جبران کرد و س ی نرگس قدم پس رفته   

... ... قاتل سرنوشتم... قاتل احساسم ی! هان؟! تو قاتل؟یتو چ  - 

. . عماد کف هر دو دستش را مقابل او گرفت دیاز بغض لرز شیبا جمله آخر لب ها  

. گردونم یبذار حرفمو کامل بگم. به فاطمه زهرا)س( قسم، آبروتو برم  - 

. دیصورتش غلت یبه رو شی اشک از چشم ها  یقطره ا  

؟یرو جمع کن ختهیکه ر  ی آب ی خوا  یچطور م ؟یچطور  - 

انداخت، به لرزش   یچنگ م شیکه به گلو ی از بغض فروخفته ا شی رفت و لب ها لیتحل شیصدا  

 درآمد .

 - ،یکردم تو با همه فرق دار  ی. چرا حاال؟... حاال که فکر ممیباعث بدبخت ؟یتو باعثش بود چرا
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! ی تو... برام از همه شون بدتر بود دمید  یحاال که دلم... ول  

. نشست  نیزم ی بلند به هق هق افتاد و رو یو با صدا ردیخود را بگ ینتوانست جلو گر ید  

پاک کردن ی زانو نشست. دستش را بلند کرد و برا یهم بالفاصله خم شد و مقابلش رو عماد  

. راه متوقف شد  نیدر ب یبرد، ول شیاو پ ی فرار یاشک ها  

ازم بگذر... به ینکرده، ول یکس به اندازه من در حقت بد چیتموم عمرت، ه یدونم که تو یم  - 

! ی به خاطر... مان ت،یخاطر پاک  

 هق هق نرگس متوقف شد و سرش را به سرعت باال گرفت.

؟یمن حرف بزن یِکه از مان یهست ی ک یکن ی ! تو فکر می! هه... مان؟یمان  - 

را با  شی داشت؟! لب ها ی رادی کرد، ا  یم یبدجنس یاگر ذره ا انداخت؛  نییسرش را پا  ی ا لحظه  

 زبان تر کرد .

 - من پدرشم!

 نرگس از جا بلند شد.

! ؟یگفته تو پدرش یک  - 

. او باال گرفت   یعماد سرش را تا چشم ها  

 - ،ی. قبول دارم سخته... راستشو بخوا یاز گناهم بگذر یتون یدونم که نم ینرگس، م نیبب

ه ی... االن ما یدادم، ول ینشون م یکردم و چه واکنش یکار م ی تو بودم چ یدونم اگه من جا ینم  

کنم بهتر باشه با هم   یبه خاطر اونم که شده، فکر م ؛یر یبگ دهیاگه احساسمو ناد  ی. حتمیدار بچه  

. میازدواج کن  

. تر به نظر برسد یجدتا   ستاد یبعد از جا بلند شد و ا   
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گرده. از اون یشه که دنبال پدرش م یبزرگ م  نقدریا گه یچند سال د   یفکر کن. مان یکم منطق هی  - 

ستیگم؟ بهتر ن یبره مدرسه... و من مطمئنم که... هنوز شناسنامه نداره. درست نم دیبا گذشته،  

؟ی ریاونو هم در نظر بگ صالح  

. را از خشم جمع کرد  شینرگس پلک ها   

که بخوام با  ستین یخوب لیدل ، یکه گفت یی نایکدوم ا چی! ه؟ی » تو « .که چ  -کنم  ازدواج  

و پشتش را به او کرد و سمت خانه به راه دیبه صورت هاج و واج عماد زد. چرخ یپوزخند  

. که عماد زد، در جا متوقف شد ی با حرف ی افتاد؛ ول  

! ی!... قانونرمی ... ازت بگتونم اونو یمن... اگه بخوام، م  - 

همه  ن یا  یخدا برا شگاهیانداخت و در دل از پ نییحرف، بالفاصله سرش را پا   نیبعد از ا  عماد  

. کرد  یعذرخواه یبدجنس  

یسمتش برگشت. صدا د،ییسا یهم م  ی که به رو  یزده و فک رونیاز حدقه ب ییبا چشم ها  نرگس  

. د یرس یبه گوش م  یبلندش، به راحت ینفس ها  

و کف ستادیعماد ا یوجب کیمحکم جلو رفت و درست در  یمشت شده و گام ها یدست ها با  

و در همان حال لب باز کرد و  دیخودش کوب  ی نهیس یرا چند مرتبه محکم به رو دستش  

 شمرده شمرده گفت :

. بهتره فکرشو ازینسبت به اون ندار یحق  چی! تو هیفهم ی... پسر منه. فقط پسر من! میمان  - 

! ؟یدی. فهمیکن رونیهنت بذ  

. آرام کردن او باال آورد و مقابلش نگه داشت  ی عماد هر دو دستش را برا  

خوام اونو ازت جدا  ی. من نمیکن ینرگس خودت مجبورم م  یخوام که تند رفتم، ول یم معذرت  - 
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... خوا یکنم. م  

. د یعماد کوب نهیبار انگشت اشاره اش را محکم به س ن ینرگس ا  

! ستی... پسر تو نیگم؛ مان ی . دارم واضح می خوا  یم یچتو  ستیمهم ن  - 

ش یلب ها نیگرد شد و ناخودآگاه ب شی از ذهن عماد گذشت، چشم ها   یلحظه ا یکه برا  یفکر  با  

. شد رهیشکاف افتاد، با بهت به او خ  

یکه به خاطرش به خودت انگ بدنام ادیاز من بدت م نقدری... نه! چطور ممکنه؟! ایعنی  - 

پس ست، یچه برسه... اگه پسر من ن ست، یموردم جالب ن ن یصحبت در ا ی! حت؟یچسبون یم  

! ه؟یک یبچه   

: پاسخ داد  یآرام ینرگس پشت به او کرد و با صدا  

! نکردم. من فقط مادرم یی... من خطا یول ادیاز تو بدم م  - 

که  یرفت وقت رونیبه جوشش افتاد. جان از تنش باش،  دهیخشک ی حرف چشمه اشک ها ن یا با  

را در آغوش گرفت و نگاهش را به دشت شینشست و زانوها  نیزم ی حس و حال، رو یب  

. دوخت شیرو شیپ  

نیا  یکردم که تو یروستا اومدم، فکرشو هم نم نیننه به ا دیکه به ام شیچهار سال پ حدودا  - 

ی روستا، به اهال دیسف شیو ر یروحان ،ی. ننه با مشورت و کمک مالعلمیرحم بشه حام یب یایدن  

ی روستا هی  نجا یکنم. ا یتا با اون زندگ نجایننه ام و بعد از فوت همسرم اومدم ا  یکه من نوه  گفتن  

ی هاشون قضاوت کنن. برا دهیخواست که مردمش، نشناخته منو با د یو ننه دلش نم که یکوچ  

... رن یگ یم  میتصم گهیو نادرست در مورد همد ستیمهم ن نقدریهاشون ا مردم، دونسته تیاکثر   

. گذاشت  ش یزانوها یو چانه اش را رو  دیکش یآه  
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کرد و پشت  ینگاهم نم یبا بدگمان یکس  گه یمردم روستا جا افتاد. حاال د  نیحرف ب ن یو ا گذشت  - 

... بودن وهیب یایبودم و سخت وهیخب بازم ب یآوردند. ول یسرم حرف در نم  

شی را به دور زانوها شینشست و مثل او، دست ها نیزم یهم جلوتر رفت و کنارش رو عماد  

. بنفش و کوچک دشت بند زد یحلقه کرد و نگاهش را به گل ها  

: دینرگس را شن یدر همان حال صدا  

نقدریچرا. ا   یخونه تنها بودم. ننه گوسفندا رو برده بود برا  یکه دردم گرفت، تو یروز  - 

بتونم دیخونه برسونم بلکه شا یدر ورود یدردام شروع شد که فقط تونستم خودمو جلو یعه ا دف  هی  

... بودم، کم  دهیکه کش ییو رنجا ایبود و طاقتم با تحمل سخت اد ی. دردم زرمیکمک بگ یاز کس  

از شیب  ی طیلحظه و شرا نیدر همچ ، یرخ دردمند او گره زد. هر زن میبا غم نگاهش را به ن عماد  

... بود و او  ازمندیو دستان گرم و پر مهر همسرش ن تگر یحما یبه شانه ها  یز یهر چ  

بهم یخواستم تا فرصت  یاز خدا کمک م ونمیکردم. اون م یو ننه رو صدا م دمیکش  یم غیج فقط  - 

نکه یو ننه رو برام رسوند. مثل ا دیبرسونم. انگار خدا صدامو شن یکه بتونم خودمو به بهدار  بده  

... بعدم کمکم کرد ادیکنه و با وحشت به طرفم م ی شنوه و گوسفندا رو رها م یلخراشمو مد یغایج  

. می. مردم و زنده شدم تا برسیبهدار میتا بر   

. به عماد انداخت و مجددا رو گرداند ینگاه کوتاه  

اتاق که دو تا تخت با فاصله کم کنار هم قرار هی  یبردنم تو ییروستا کمکم کرد و دوتا یماما  - 

روستا بود ی شناختمش، از اهال یبود. م دهیتخت خواب یهم اونجا رو گهیخانم باردار د   هی. داشت . 

برگرده. قول داد که  شمیآغل جمع کنه و دوباره پ یمجبور شد برگرده خونه تا گوسفندا رو تو ننه  

عالم به دلم چنگ ی گوسفندا بود... با رفتنش، تموم ترسا  نیاز هم مون ی. حق داشت، روزادیب زود  
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غ یکار کنم؟ حاال همراه اون زن با هم ج یدونستم چ  یبود. نم ییو بدتر از همه احساس تنها انداختن  

فشار  گهیبه همد ی دلدار یو برا میهمو گرفته بود ی که دست ها دی رس یی. کار به جامیدیکش یم  

. اون لحظه درک کنه   یحال و روزمو توتونست  ی. فقط اون ممیداد یم  

. د یچک ن ییبه پا  شیپلک ها  انیاشک از م یرا بست و قطره ا شیچشم ها  

مانیهمزمان با هم زا بایتقر  یول میدی دونم چقدر درد کش ی. نمهیفیتوص  رقابلیسخت و غ لحظات  - 

! شد؟ یچ  ی. ولمیکرد  

. را محکم به دندان گرفت تا هق نزند نشیریلب ز د؛یلرز یاز بغض م شیلب ها  

کرده بودم... هم صحبت و همدردم بود... باهاش درد دل کرده یکه نه ماه باهاش زندگ یا بچه  - 

از یو غصه دور ایی کنم... از تنها تیپدرش شکا  ی تونستم از نامرد ی... فقط به اون مبودم  

... دمیو اون شن نی که از ا ییخانواده م... حرفا  

از اشک او نگاهش کرد. نرگس با  سیرخ خ میبه ن یکامل به سمتش برگشت و با نگران عماد  

 ضجه ادامه داد :

سرم خراب شد... اصال یرو بتاش،یعظمت و مص یاومد... تمام عالم با همه  ایبه دن مرده  - 

شه؟ فقط هر لحظه منتظر یم یبدون اون که تنها همدم و همرازم بود چ ا یتونستم تصور کنم دن ینم  

... یرو برام پر کنه... ول  مایندا و ن  ی رو نداشتم که بتونه جا یمرگم بودم. آخه جز اون کس  

. کرد بر خودش مسلط باشد  یو سع دیکش یقینفس عم  

تا بچه دارن شیکه ش دونستم یکرد. پسرش... معلول بود. م یم ه یزنم خوشحال نبود و گر اون . - 

گفت  ی« : م میا یتا بر م شیمخارج همون ش یباردار شده، شوهرش ازش ». به زور از عهده  یوقت  

اون گفته یببره ول نیگفت، با خودم گفتم « : خواسته که بچه رو از ب ی. مادیب ایداره، بذار دن گناه  
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که بچه ناقصه... آه  نهی... اگه ببحاال ی... ولفتهیو مهرش به دلش ب نهیبعدا بچه رو بب دیشا ... 

... من نگرانشم، نگران سرنوشتش. خودم باعث میکنه. آخه من گفتم نگهش دار یجهنم م مویزندگ  

. حاالم حتما دیکش یکردم، حداقل رنج نم  یاگه سقطش م م؛ یشدم چون گفتم نگهش دار شیبدبخت  

معلولو بزرگ کرد  یبچه   هیشه   یم یذارتش سر راه. چطور  ی.»! شوهرم م هیگفت و خون گر یم  

زنده موندن نداشتم  ی برا یدیام گهیاز ذهنم گذشت. من که بعد از بچه م د  یفکر  ه یدفعه  هیکرد.   یم . 

پنهاه شو که از بد روزگار معلولم بود بذاره سر راه. اون بچه چه  یب  یخواست بچه   یکه م اونم  

شد یسرنوشت خون م ن یا دنیاون بودم، دلم از شن  یاشه؟ من که جاتونست داشته ب یم یا ندهیآ  

با  یکردم قبول کنه ول  ی. فکر نممیبهش گفتم. ازش خواستم که جابه جاشون کن شنهادموی... پپس  

... رفت یپذ یخوشحال  

. ناباور عماد انداخت  یبه چشم ها ینگاه  

اطالع نداره جز همون زن و ماما. اون زن به شوهرش گفت که بچه مرده یکس  انی جر  نی ا از  - 

کرد و از روستا رفتن؛ ماما هم منتقل دایشهر کار پ یاومده. شوهر اون زنم، سال بعدش تو ایدن  

! ننه گل نساء  یجز خدا و... تو از رازم اطالع نداره؛ حت یشد. حاال کس  

ارمشد بهت بگم چقدر صداتو دوست د ی م یکاشک  

دوست دارم  اتویی الال  امیمث بچگ چقدر  

دوست دارم  اتوی دوست دارم، خستگ اتویسادگ  

... لب خدا خداتو دوست دارم  ریچادر نماز ز  

بود، رو کرد به عماد و کف دستش را یجار شیکه اشک از چشم ها  یجا بلند شد و در حال از  

. دیاش کوب نهیس یمحکم رو  
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و فیضع یل یدادم... خ ر یبار بهش ش نیبچه حالل و مشروعه و من مادرشم... خودم اول اون  - 

از اون گه یکه بود، د  ی هر چ یبخوره ول ریتونست ش یم یبه سخت ی که حت نقدریبود... ا  ناتوان  

خودم تر و خشکش کردم، نذاشتم آب یمُرد ول یمن... داشت م یمن بود. مان ی به بعد بچه  لحظه  

. رو نداره یدلش تکون بخوره. اون حاال جز من کس یتو  

. مزاحم را پاک کند  ی تا اشک ها دیبا پشت دست محکم به صورتش کش  

لحظه  هیدم   یو منم اجازه نم ینسبت به اون ندار یحق چینداره. تو ه اج یهم احت یا گه ید  یکس به  - 

 ازم دور بشه .

. رف خانه رفت برگشت و به ط  

رفتنش چشم دوخته بود. اصال  ر ینشسته و به مس  نیزم یرو یهمچنان با بهت و ناباور  عماد  

تر از  یقی حق نکه یذهنش هم عبور نکرده بود چه برسد به ا  یمتروکه   یاز جاده ها یانیجر نیهمچ  

. شود  انینما  شیچشم ها شیپ  یز یهر چ  

ا ی دانست خوشحال بود  ی. نمدیرا در مشت گرفت و کش شیداد و موها رونیرا محکم ب نفسش  

بار دی مرتکب نشده و شا تیبه سبب نامشروع یدر حق مان یظلم نکهی! خوشحال از اناراحت؟  

خبر مرگ فرزندش، هر چند نامشروع در هنگام  دنیناراحت از شن ا یسبک تر شود، و   گناهش  

لطف را در حقش نموده و ن یود. او اب یهر چه بود به حکمت خداوند متعال راض ی... ولتولد  

. بود  یتیقطعا در آن مش  

ن یکرد نرگس با سخن گفتن درباره ا یاحساس م  یکند. ول دا یپ یگر ی کرد تا راه حل د  یفکر م دیبا  

. نرم شده بود یموضوع تا حدود  

ان یبرداشته و آن را با او در م شیحتما عماد را محرم دانسته که پرده از راز مگو یطرف  از  
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. به ننه گل نساء هم نگفته بود  یکه حت  یگذاشته بود. راز  

گره زد یشناور در آسمان آب  یپنبه ا دیسف ی سرش را باال گرفت و نگاهش را به ابرها د؛ یکش یآه . 

. مصمم تر هم شده بود مشینکرده بود؛ بلکه برعکس، حاال در تصم ر ییاو تغ ی برا یز یچ  

بهتر از آنجا. از یی به آرامش داشت و چه جا اجیتجا برخاست و به طرف امامزاده رفت. اح از  

. کرد  ی خلوت م یکم  دیبا ز یشد بهتر بود؛ او ن ینم ینرگس آفتاب ی آن گذشته، مقابل چشم ها  

که شامل حالش شده بود، شکر به  ی شب در امامزاده ماند و مناجات کرد. به خاطر رحمت اله تا  

از  یرحمت یمان دیشا ،ی... آریرگس و مانفکر کرد،به خودش، ن یآورد. و به اندازه کاف  جا  

تا آخر دیکرد که با  یگونه فکر م  نیعماد بود. ا یبرا یعبرت نهیینرگس و آ یبرا یحق تعال جانب  

مرتکب یکه هر چند ناخواسته ول فتدیب ییخطا  اد یاو به   دنیباشد و با د  شیاو مقابل چشم ها عمرش  

کرد. عالوه بر عالقه و محبت، نسبت یبود و باز هم از درگاه خداوند متعال طلب بخشش م شده  

. کرد  یم ن یبه او احساس د  

شب به خانه بازگشت که مزاحم خواب آنها نشود. آرام به سمت اتاقش رفت و در دل  مهیاز ن قبل  

. شب به خواب رفت  یکیتار  

« ... سم یبنو دیبا  گر یدانم چقدر د ینم نشسته ام. زیچند ساعت قلم به دست، پشت م  

چون  یمقدس ی نوشتن از کلمه  یبه اندازه » مادر « برا ایوقت الزم است؟ به اندازه نه ماه؟  چقدر  

! عمر ک ی به قدر  دی... شاای ل؟یتحص یسال ها  ؟یکودک یروزها  

یعنی نوشتن از مادر... مادر  ی است برا یعمر زمان مناسب  ک ی«  یزندگ  » 

... مادرمسمی نو یروز از تو م هر   .» 

( یسلطان نایم ) 
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*** 

کم یو   ستیب فصل  

( ... عشقدیشا ) 

بروند. عماد با عجله از در خارج  نیآماده شدند تا سر زم یروز بعد، نرگس به همراه مان صبح  

. آمد نییپا کنان از پله ها   یل یل د، یپوش یرا م شی که کفش ها  یشد و در حال  

! لحظه هینرگس... نرگس خانوم... صبر کن    - 

را در آغوشش جابه جا کرد. عماد خود را به آنها  یو مان ستادی به عقب برگردد، ا نکهیا بدون  

. را از آغوش نرگس گرفت و همقدم با او به راه افتاد  یرساند و مان  

؟یکرد فکراتو  - 

. ختبه او اندا ینرگس سرش را چرخاند و نگاه کوتاه  

 - در مورده؟!

: دیپرس اورد،یب شی خم به ابرو نکه یعماد بدون ا  

 - در مورد من و ازدواج !

. زد  ینرگس پوزخند  

تهران،   دیگرد یگردشتون برم  انیکنم؟! فکر کردن نداره. شما بعد از پا  یقرار بود چه فکر  مگه - 

! . البته بدون شمادمید ی ادامه م مونیمثل قبل به زندگ یو من و مان  

. داد رونینفسش را ب  

ندارم، بلکه بهش عالقه م دارم یو حضورش مشکل  ی با مان نکهینرگس... من عالوه بر ا نیبب . - 

ی چه حال ی دون یپسرمه، نم یکردم که مان ی دونستم و فکر م ینم انوی جر  ی وقت یول یباور نکن دیشا  
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! نه یر یهمه ش ن یکه ا  یداشتم... اونم مان  

. و آنها را مرتب کرد  دیکش یرنگ مان یقهوه ا  یموها یبه رو یدست  

ینقدریعالقه ا نی کنم ا یرو... فکر م ی... دوستت دارم؛ دوستتون دارم. هم تو رو و هم مانمن  - 

رو از  نایباشه، چه برسه به گذشته مشترکمون... ا  یمشترک کاف  ی  ندهیآ ه یشروع  یکه برا باشه  

. گم  یقلبم م میصم  

انی... مانده بود میعالقه هم داشت ول چ،یکه نبود ه لیم یسکوت کرده بود. به عماد ب نرگس  

بود، کدام را انتخاب ش یرو شیکه پ ی و عشق و عالقه نسبت به مرد کامل شیاز قاتل آبرو نفرت  

را در آغوش داشت و با محبت به او نگاه  یرخ جذاب عماد که مان میانداخت به ن ی. نگاهکند  

هم به او  ینگاه گرم و با محبت متقابل بود؛ در آن چند روز متوجه شده بود که مان ن یکرد. ا یم  

. شود یپدر خوب ، یمان یتوانست برا یعماد م دیعالقه دارد. شا   

یکرد؛ حت  یرا خراب م یمان ندهیآ  ، یمیقد  یا نه یخودخواهانه و به خاطر ک دی... نبادیکش یآه  

دانست که عماد  یگرفت. خوب م یم م یتصم یمنطق ،یمهم نی در مورد موضوع به ا دی... باخودش  

خواست؟ یچه م گر یبا درک و شعور باال... د  دهیفهم  یباشد. مرد یآل دهیتواند شوهر ا  یم  

قلمداد کرد و لب  تشیعماد از افکارش خارج شد. او هم سکوت نرگس را نشانه رضا یصدا با  

. د یگشود تا از خود بگو  

کنم  یشرکت کار م ه ی یو به صورت پاره وقت تو میاضیر ر یمن دب ،یدون یطور که م نهمو . - 

. دارم  م یپس انداز مختصر  ه یام و  مهیده. ب  یم مونوی. کفاف زندگستیدرآمدم خدا رو شکر بد ن  

. به نرگس انداخت  یزد و از گوشه چشم نگاه یلبخند  

ر یداشته باشم. مس نیبه ماش یمبرم اج یرفتم که احت ینم یی. در واقع جا نیخونه دارم، نه ماش نه  - 
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و به بنده جواب  یبد تیو اگه شما رضا  هی دوران مجرد یاون برا یهم سر راست بود. ول مدرسه  

. خرم  یم  نیماش ه یبرسم تهران  نکهی به محض ا  د،یمثبت اعطا کن  

پسر داشت کید. او  ... حق با عماد بویدل نشده بود ول ک یانداخت. هنوز   نییسرش را پا  نرگس  

... رفت یبه مدرسه م دی شد و با یبزرگ م یمان ی! به زوددیشناسنامه سف کیو   

کی  ی برا ی روستا و بدون امکانات رفاه نی در ا یاو، زندگ یجسم  تیوضع ن یبا ا یطرف  از  

. مشکل بود  اری بس ت،یمعلول، دست تنها و بدون حما  

و تشیاز بابت وضع  یروز دیشد. شا ی هم سخت تر م طشیشد، شرا یبزرگتر م یچه مان هر   

! شد  یکه داشت، از مادرش طلبکار م  یطیشرا  

توانست منکر عالقه اش به او شود. اصال یمثبت عماد، نم یها یژگ ی حرف ها و و نی با تمام ا اما  

چند روز عماد با تمام وجودش ن یرا بعد از رفتن او به تهران تصور کند؛ در ا یتوانست زندگ ینم  

 در قلب و فکرش حک شده بود.

! شود  یشد که دلش خال  یتصورش هم باعث م ی حت د؛ یکش یآه  

: افتاده او ادامه داد  ر ی سر به ز دنیعماد با د  

تحت دی... با میباش میبه فکر مان دیکنم. با یمحل کارم رهن م کی خونه نزد ه ی ، یموافق باش اگه  - 

بتونه کمکش کنه... البته اگه باهامون ی ستیبهز  ی کنم کالس ها یباشه و فکر م یتوانمند نظر   

! کنن  یهمکار  

ن یتوانست شانس ا یکه داشتند، چقدر م ی بود. خارج از گذشته ا یاب یارز  رینرگس هنوز درگ ذهن  

یاو و مان طی کند و بتواند با شرا یز او خواستگارهمچون عماد ا یداشته باشد که مورد مناسب را  

؟ یچ گرانید  یعماد حل شده بود ول یبرا  دشیشناسنامه سف د؟یایب کنار  
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. بود  نییلب گشود همچنان سرش پا  ی اش را کنار زد. وقت یذهن ی ها یر یدرگ  

شه؟ یم ی چ یمان شناسنامه  - 

ش یلب ها ی رو یبود؟ لبخند رفتهی پذ ی عنیشد.  رهیبه نرگس خ یو با شگفت ستادیدر جا ا  عماد  

. را محکم در آغوشش فشرد  یبرق زد. ناخودآگاه مان یاز خوش شینشست و چشم ها   

ت؟یخواستگار   یبرا انیو بخوام که ب رمیتونم با خانواده م تماس بگ یم  - 

. تنها سرش را به نشانه موافقت تکان داد ختیفرو ر   نهینرگس گلگون شد و قلبش در س ی ها گونه  

. نبود، به راه افتاد  دنیشباهت به دو  یکه ب یبلند یو جلوتر از عماد با گام ها   

. زده پشت سرش قدم تند کرد  جانیعماد ه  

! ؟یر ی بگ یامروزو مرخص یتون ینرگس... م  - 

. زد. نرگس با شرم به سمتش برگشت. افعالش دوباره جمع شده بودند  یو لبخند  

. ادهیتا اونجا راه ز  د؟یدرد ندار گه یپاتون خوب شده؟ د  - 

. رنگ گرفت  ش،یلب ها یلبخند رو  

ن؟یسر زم ینر  یتون ی. حاال ممیاالن عال یبود ول بهتر   - 

. انداخت و سرش را به نشانه مثبت تکان داد  رینرگس نگاهش را به ز   

کنار امامزاده بساط کوچکشان را پهن کردند   ییروستا به راه افتادند. جا  دانیهم به سمت م همراه  

فاصله شیب یچهار سالشه اش، گام یشناخت و تا تحقق آرزو  ینشستند. عماد سر از پا نم و  

 نداشت .

که شماره منزلشان را گرفت و منتظر شد. بعد از چهار بوق،  یاو نشسته بود وقت  یپا یرو یمان  

. د یچیشاد عرفان در گوشش پ شهیهم یصدا  
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 - بله؟!

. نشست شیلب ها یرو یلبخند  

تو؟ ی ... چطورسالم  - 

! پس شاه... دوماد؟  یی! به کجا ؟ییعماد تو  - 

. کرد  یعماد خنده صدادار  

! کلک؟  یدیتو از کجا فهم  - 

تا ششینبود. پس؟! ن انیعرفان افتاد که موضوع از چه قرار بود و عماد در جر یهزار دو  

 بناگوش باز شد.

! ؟ی ر ی و قلوه بگ یدل بد ی رفت ای مسافرت  ی! رفتطونیش یا  - 

. به نرگس انداخت یبا لبخند نگاه  

! داره؟ یهر دو... مورد  - 

. دیخند  یالیعرفان با خوش خ  

! خوشگله؟  نم،ی. حاال بگو ببیاریسوغات، زن داداش برامون ب یبه جا ی خوا یپس م  - 

. کرد یعماد با لبخند، اخم جذاب  

 - روتو کم کن عرفان!

گه؟یخان داداش. امر د چشم  - 

. شده بود، مرتب کرد  رهی را که به او خ یمان یت موهابا دس  

مامان؟ ید  یرو م یگوش  - 

. و با تاسف آن را تکان داد  دیبر سرش کوب یعرفان دست  
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 - باشه. سالم برسون... از من خداحافظ.

. . خداحافظیسالمت باش  - 

. گرفته اعظم در گوشش نشست   یبعد، صدا یلحظه ا  

 - بله؟

؟یصدات برم، خوبمامان خوشگلم. قربون   سالم  - 

یروز هیکردم که   یمونه. اصال فکرشو نم یتو مگه آدم خوب م ی! با کارا؟ی... چه خوبسالم  - 

... که همه جوره قبولت داشتم یی. اونم تویبش م یباعث سر شکستگ  

. لبخند زد  یعماد با خوشحال  

. کتر یبعد. اومدم خونه در خدمتتونم و گردنمم از مو بار  یرو بذار برا ایمامان جونم... گِلِگ  - 

! ؟یشده بعد از چند سال شنگول یچ  - 

مورد لطف خدا قرار گرفته باشد دیکرد با بخشش نرگس، شا ی. احساس مدیاز ته دلش خند عماد . 

بود و اگر خواست او نبود، هرگز شینرگس گمگشته اش، راهنما افتنی  یخود خدا برا  نکهیا  کما  

. دندید  یرا نم گر یهمد  

کردم. حاالم تماس دایهمه مدت، خدا جوابمو داد و گم شده مو پ نی مامان خانوم... بعد از ا بله  - 

ی! با اجازه تون، بله  یخواستگار  یبرا دییایکه ازت بخوام به همراه بابا، هر چه زودتر ب گرفتم   

 عروستونم خودم گرفتم.

دیبا یاو را زائل کند، ول یخوش امدیظم دلش ندر پشت خط سکوت برقرار شد. اع ی ا لحظه  

: گفت  یم  

! ی شه. تو االن نامزد دار ینم  - 
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رلبیاعتماد نداشت. ز شیرخت بر بست؛ به گوش ها یعماد به آرام ی لب ها یاز رو لبخند  

 زمزمه کرد :

! ؟یچ  - 

 - ،یباهاش حرف زد ی که وقت بهیکردم بابات بهت گفته! عج ی. فکر میتو االن نامزد دار گفتم

! موضوع نگفته  نی از ا یز یچ  

. چشم به دهان او دوخته بود  یبه نرگس انداخت که با دلهره و نگران ینگاه مین  

... مامان؟ جون عماد واضح بگو یزن ی حرف م یاز چ  - 

کار  یشد ول مانیکه کرده بود، پش یمتعجب و مغموم پسرش، بابت لجباز یصدا دنیاز شن اعظم  

: و گفت  دیه بود. لبش را گزاز کار گذشت  

یکه تو ی که بهت بله داد و از انگشتر  ی که بدون حضور تو انجام شد. از دختر  ی خواستگار از  - 

 دستش کردم .

مکث ی نگران به نرگس انداخت. با کم یآب دهانش را با صدا فرو داد؛ برگشت و نگاه عماد  

. گذاشت، بعد از جا برخاست نیبلند کرد و زم شیپا یرا از رو یمان  

فاصله گرفت. با   راندازیاز ز  یبدهد، کم یآنکه به او جواب یو ب دیمادرش را شن یالو یصدا  

. دیکش شی موها  انیم یدست یکالفگ  

! نه؟ گهید یکن  یم یشوخ  یمامان... دار  - 

 - م،یتونستم مردم رو عالف خودم کنم. حرف زده بود ی! من که نم؟یا   یمامان جان... چه شوخ نه

. موافقت کردن ،یخواستگار میبود... ما که رفت دهیکرده بودن. دختره تو رو دورادور د قیتحق  

خود، پشت  ینگاه نرگس به رو دنی و با د  دیدور، به گِرد خودش چرخ  کیشوکه شده بود.  عماد  
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: که لب باز کرد  یوقت دیلرز  یم شی. صداستادیبه او ا   

داشیچقدر گشتم... حاال که بعد از چهار سال پ یدیداشتم؟ د  یکه من چه حال یدیمامان... د یول  - 

ی گ ی رو هم که م یحقم نبود. مامان... من نرگسو دوست دارم. اون دختر  ن ی... اکردم  

وجدان و عذاب ی تا آخر عمرم با سر شکستگ اد یبکن. دلت م یکار  هیشناسم... تو رو خدا   ینم  

... گم  یم یچ  یفهم ی عشق؟! مامان... تو که خوب م یکنم؟! ب یزندگ  

تماس را  د، یبگو یز ی آنکه چ یب خت،یر  یپسرش اشک م یکه پشت خط از غم و بغض صدا اعظم  

 قطع کرد .

به اطراف نگاه کرد. نه  یآورد. کم نییرا از کنار گوشش پا  یقطع شدن مکالمه، گوش با  

که پدر و مادرش یعالوه بر عالقه، او مجبور بود؛ اجبار رد؛ یبپذ  سرنوشت را  ن یتوانست ا ینم  

. آن مطلع نبودند  یستیاز چ  

آن ضربه زد. بعد از دو بوق، تماس یکرد و رو دایمخاطب ها، شماره پدرش را پ ستیل انیم از  

. ساعت از روز سرکار بود  نیبرقرار شد. مسعود ا   

 - جانم؟

. آن، متوجه شد که چندان موفق نبوده دنیبا شن یول رد یرا بگ شی لرزش صدا ی کرد جلو یسع  

 - بابا؟!...

افتاده؟ یشده عماد؟! حالت خوبه؟ اتفاق یچ  - 

به او نگاه یرا در آغوش گرفته و با نگران ی به نرگس انداخت. مان یعقب برگشت و نگاه به  

. کرد  یم  

! گه؟  یم ی! مامان چه؟ینامزد چ انی بابا... جر   - 
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. دیرا شن قشیمنفس ع یصدا  

خواستم رو در رو باهات صحبت  یتهران... م یخواسته بودم بهت نگه تا بعد که برگشت ازش  - 

 کنم!

. و صدادار شده بود دهیکش شینفس ها یحس و صدا  یب شیدست ها  

شیبرام خواستگار ادیکردم و زنگ زدم به مامان که بگم ب دای! ... االن که من گمشده مو پاالن؟  - 

. ستیانصاف ن نی بکن. ا یکار  ه یهمه گشتن... بابا...  نیکنه؟! بعد از ا  

. زده بود جانیمسعود هم ه یصدا  

! ؟ی! چطور؟یکرد داشیپ  - 

 سرش را به دو طرف تکان داد.

مفصل برات انو ی. حاال بعدا جرمیقرار گرفت  گهی دونم! خواست خدا بود که سر راه همد ینم  - 

. کنم بابا   یم ف یتعر   

: دیمسعود به گوشش رس یمکث، صدا یبا کم  

گم عماد، ممکنه نتونم  یدارم بهت م  ی. ولادیم شیپ یچ نمیکنم بب  ی... با مادرت صحبت مباشه  - 

. گم  یرو بهت م جه یببرم؛ توکل کن به خدا. نت شیاز پ یکار  

. هم فشرد یرا رو شیپلک ها  

. ستیکه اقامت دارم آنتن ن ییبابا. گفتم که قبال، اونجا رمیگ یبعدازظهر خودم باهات تماس م  - 

. کنم. فعال خداحافظ شیکنم راض یم یباشه... سع  - 

 - فعال...

را کنترل کند شیتند نفس ها تمیکرد ر ی را قطع کرد و سرش را رو به آسمان گرفت. سع تماس . 
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ها مطلع شود و باز هم ساز انیخواست نرگس از جر ینم . دلشدیرس یبه نظر م یعاد دیبا  

 مخالفش را کوک کند.

نشاند و به طرف شیلب ها یداشت جز لبخند را رو ی ز یکه شباهت به هر چ یزور یلبخند  

: و تنها گفت  دینرگس را د ی آن نشست. نگاه سوال یقدم برداشت و رو راندازیز  

. و با پدرم صحبت کنم امیقرار شد بعدازظهر ب  - 

ی سوال گر ی داد د  ح یترج یدانست ول یعماد را نم ی و نگران یهمه تماس تلفن ن یا  لیهنوز دل نرگس  

. گفت  یداشت خودش م ل ینپرسد؛ اگر عماد تما  

. را به طرف عماد گرفت  شیدست ها یمان  

 - عمو...

او بلند کرد و در آغوش گرفت یپا یرا از رو یبه نرگس انداخت و مان یرچشمیز  ینگاه عماد . 

: بر سرش نشاند و کنار گوشش نجوا کرد  ی بوسه ا  

من بابات باشم؟ یدار دوست  - 

تکان  د ییرنگش را به او دوخت و با لبخند سرش را به نشانه تا یدرشت و مشک ی چشم ها یمان  

 داد. عماد ادامه داد :

نگو عمو... بهم بگو گهی « ... پس د - بابا  ». 

دیآن را بگو  یمان نکهیچه برسد به ا د،یکلمه بر زبانش دلش لرز  ن ی شدن ا یهم از جار خودش . 

به مادرش انداخت و سرش را  یهم با خجالت نگاه یشد تا او را صدا زند. مان رهی به او خ منتظر   

: زمزمه کرد  رلب، یگرفت و ز نیی پا  

 - بابا...



 

 
 

358 

  
 قربانی  ➢

 مینا سلطانی  ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

شد. محکم او را در  قیتزر  شیرگ هاخون، در  ی لهیدر قلب عماد به گردش درآمد و بوس شوق  

. به نرگس انداخت که هنوز در فکر بود یآغوش فشرد و نگاه  

تر عمل  دهیسنج دیخودش... حق با پدر بود، با ی فکر   یاو، لعنت کرد بر ب یصورت گرفته  دنید با  

را شی عدم رضا  ،ی ماند و بعد از شرکت در مراسمِ خواستگار یفرار، م ی کرد. بهتر بود به جا یم  

. گرفت   یگونه در تنگنا قرار نم ن یا  نکهیکرد تا ا یاعالم م  

ی و با نگاه دیبه شکمش کش یجو بکاهد. دست ی نیاز سنگ ی کرد کم یرا باال گرفت و سع سرش  

 مظلوم گفت :

گوشه از اون سهم من باشه؟  هی هست که  نقدریا ناهارتون  - 

. آورد و مقابلشان پهن کرد  رونیب لیزد و بقچه ناهار را از داخل زنب یگس لبخندنر   

*** 

رفتند، قصد داشت به یم شیاز صرف ناهار هر سه به خانه برگشتند. اگر طبق برنامه اش پ بعد  

یبگذارد ول  ی مراسم خواستگار  انیبه خانه، گل نساء را در چند و چون جر دنیرس محض  

. بود  ختهی بر هم ر یبه سادگ ز یهمه چ  

کند  یبود پدر بتواند مادرش را راض دواری. امدیدراز کش نیزم یحرف وارد اتاقش شد و رو یب . 

مادر و ای گذشت  یم یاز نرگس و مان  دینشود چه؟! با یخود فکر کرد اگر مادرش راض با  

 پدرش؟ !

 با درد زمزمه کرد :

رونیتو سرشکسته ب یاز آزمونا  نیاز ا   شیپقرار نده که  یدو راه  ن یجون... منو سر ا خدا  - 

. طانه یخواست ش یدینکن که ناام دمیناام ا؛ یاومدم. خدا  
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روستا پا تند کرد تا با پدرش تماس دانیرفت و به سمت م رونیاز غروب آفتاب، از اتاق ب قبل  

. داشت تا زودتر برسد یرا بلند برم ش ی. دل در دلش نبود و گام هاردیبگ  

تازه کرد یزانو گذاشت و نفس یرا به حالت رکوع رو شیخم شد و دست ها د،یسکه ر دانیم به . 

کرد و آن روز ی هم هنوز درد م شی بر علت شده بود تا نفسش تنگ شود؛ مچ پا دیمز اضطراب  

. کرده بود یرا ط یاد یمسافت ز  

. نشست و شماره همراه پدرش را گرفت  نیزم یرو  

 - بله؟

. کرد، آرام باشد یسع یاعظم جا خورد ول یصدا دنیبا شن  

 - سالم مامان!

پدرت واسطه بشه،  نکهیا ی گفتم به جا یول یمنو نداشت یصدا دنیدونم انتظار شن ی... مسالم - 

 بهتره خودم باهات صحبت کنم.

 با استرس آب دهانش را فرو داد.

. من در خدمتم دییبفرما  - 

... یندارم. ول ت ینزدن نامزد ایبر بهم زدن   یمبن یمیتصم چیعماد... من فعال ه نیبب  - 

یمادرش در گوش یهم فشرد. صدا یرا محکم به رو شیرا بست و پلک ها شیچشم ها عماد  

: دیچیپ  

و قانع بشم که نمیمن اون دخترو بب نکهیشه به ا  یمورد، منوط م نیدر ا  یینها  میگرفتن تصم یول  - 

. مناسب تره یتو از هر کس یبرا  

. حرف گوش سپرده بود  یداد و همچنان ب رونینفسش را ب  
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کنم،  د ییو تا نمشی! فقط اگه من ببا یر ی خودت مراسم نگ یگم؟! برا  یم یعماد چ  ی د یم گوش - 

. نامزدت  ی و خانواده  یدون یزنم وگرنه خودت م یبهم م توینامزد  

. زد  ش یموها انیم یچنگ  

! دیشما بگ یممنونم مامان. هر چ  - 

م؛ یکن ی. ما فردا صبح حرکت میبهش بگ قویدم به پدرت تا آدرس دق یرو م یوش! حاال گ خوبه  - 

 خداحافظ...

. . خداحافظمیمنتظرتون  - 

. پدر در گوشش نشست  یخش خش و بعد صدا یصدا  

 - الو عماد...

 سرش را با تاسف به دو طرف تکان داد .

. یکن  یاومدن راض ی مامانو برا ی سالم بابا. ممنون که تونست  - 

اومد یجا از عهده م بر م نیکنم. فقط تا هم شیتونم صددرصد راض  یبابا جان. گفتم که نم سالم . - 

! باشه؟  یخواست خدا چ نکه یداره و ا  یبه خودتون بستگ گهیش د هیبق  

نداشت و بهتر بود هر یوقت گر ی داد. د رونیو نفسش را ب دیکش شی موها  انیم یدست ی کالفگ با  

. کشاند یخود م یطور که بود، پدر را به جبهه    

داشت، با ازدواجشان موافقت کند. مجبور ینرگس پسر  نکهیدانست مادرش با دانستن ا یم دیبع  

پرده برداشته و در مورد آن باالخره با پدرش سخن شیاش، از راز مگو یباطن لیبرخالف م بود  

. نداشت نی جز ا  یچاره ا   یگناه، خودش گناه است ول ک ی. هر چند که معتقد بود برمال کردن دیبگو  

. صحبت کنم یکه بتونم باهاتون خصوص  ییجا  دیبابا... امکان داره بر  - 
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. د یمسعود با مکث به گوشش رس یصدا  

! ؟یدر مورد چ  - 

: زمزمه کرد  یداد و با شرمندگ رونینفسش را ب  

... که مرتکب شدم ییدر مورد خطا  گشتنم...  لی... گم شده م و دلشی در مورد اتفاق چهار سال پ  - 

. یباشه... گوش  - 

که رخ داده بود  یلب گشود و به اختصار از اتفاق یکه داشت، به سخت  ی تمام احساس گناه و شرم با  

چند روز قبل از شناخت ن یکه در ا  یاز احساس انی آن با پدرش سخن گفت. در پا یامدهایپ و  

به  یز یچ  یاز سرگذشت مان یداشت، گفت! ول  یانکه به او و م ینیبه قلبش چنگ زده و دِ  نرگس  

گذاشته بود، پرده بردارد  انیکه نرگس با او در م ی پدرش از راز شیخواست پ ی. نماوردین زبان . 

. خودش و نرگس   انیبود م ی سِر  نیا  

 لبش را با زبان تر کرد و ادامه داد :

به وجود اومده... من مجبورم؛ مسبب تمامش من بودم و ونیم نیکه ا  ی... عالوه بر عالقه احاال  - 

کمکتون حساب کنم؟ یتونم رو  یجبران کنم... م دیبا  

ی» استغفراهلل « :صدا دیپدر را شن یرلبیز  

یدون یکنم خودت بهتر از من م ی... فکر میگناهاس ول  نیکه افتاده جزء بدتر  یعماد، اتفاق  نیبب  - 

چهار  نکه یحاصله. مخصوصا ا  ی... پس سرزنش کردن من بیرانشجب  یو حاال در پ ی توبه کرد و  

ن یحق رو بهم بده که شوکه بشم!... با ا ن یا ی مطلعم. ول یدیکه کش ی گذشته و من از رنج سال  

که  ییو مطمئن باش منم پشتت هستم و تا جا  نه یو درست تر  ن یبهتر  یکه گرفت یمیتصم اوصاف،  

. کنم ینم یبتونم کوتاه  
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. حلقه زد  شیچشم ها  انیاشک م  

. خوشحالم  یلیخ  ،یکن یدرکم م نکهیممنونم بابا... از ا  - 

. میایکن. فردا با مادرت و عرفان م امکیآدرسو پ  - 

. نشست  شیلب ها یکمرنگ از لبخند رو یرد  

. خداحافظ  د؛ ی. مواظب خودتون باشمیممنونم؛ منتظرتون  - 

ی مگو و ناگفته با پدرش، بار ی حرف ها نی . صحبت از ادیکش یمکالمه، نفس آسوده ا انی از پا بعد  

. دوشش برداشته بود یرا از رو  

انیرا با او در م انیجر  نیرا گرفت و تا ا  لیآسوده شده بود، شماره سه یتا حدود الشیکه خ  حال  

. دیچیپ ی در گوش  لیخسته و خواب آلود سه یبگذارد. بعد از چند بوق، صدا  

. تازه ازستمین یمرخص ینگاه به ساعت بنداز! بنده که مثل شما تو ه یخرمگس معرکه...  بر   - 

! ی مزاحمم شد یمرگمو گذاشتم که جنابعال یسرم کپه  ریسرکارم اومدم و خ  

لحنش کرد و  یو غلو چاشن ی شوخ لی جمله سه  انیشد. با پا  یعماد رفته رفته پررنگ تر م لبخند  

 گفت:

طوره نی بود. حاال که ا یشدم؛ قصدم دعوت به مجلس عروس فتونی اوقات شرکه مصدع  دیببخش  - 

... خوا  ی  هیبه بق دییشم؛ بفرما یمزاحم نم نیاز ا  شتر یب  

. دیکالم عماد دو  انیکرده بود، م ز یرا ت شیگوش ها یمجلس عروس دنیکه با شن لیسه  

یداره عروس ی چه خبره؟ ک نمیحداقل بگو بب ؛ی... خودتو لوس نکن عماد. حاال که مزاحم شداِه  - 

کنه؟ یم  

. دیعماد با صدا خند  
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 - من!

؟یشد یراض یعنی  واقعا؟  - 

. جمع کرد  یرا با موشکاف شیعماد پلک ها   

؟یدون یم ی از کِ تو  - 

؟ییتو کجا نمی. با خونه تون تماس گرفتم که... ببدمیاز عرفان شن روزیکن د  باور  - 

 عماد نگاهش را در اطراف چرخاند.

خوام با اون ازدواج یکردم و م دای! من نرگسو پ یمنظورمو اشتباه گرفت ل یسه ینما... ول جهان  - 

 کنم!

رهیاش خ ی و به صفحه گوش دیکش نیی را از کنار گوشش پا  ی گوش ل،یشدن سکوت سه یطوالن با  

 شد. هنوز تماس برقرار بود .

ل؟یسه الو  - 

؟یکرد داشیپ چطور  - 

. د یخند یعماد با خوشحال  

خدا بود. حاال چرا صدات گرفته شد؟ خواست  - 

. لب گشود  دیبا ترد لیسه  

منم خودم تازه متوجه شدم؛  ؟یدون یم ی عنیبهت بگم.  دیهست که با  یزیچ ه یعماد...  راستش  - 

ی دفعه گذاشت هی و بعدم که تو  ومدین شی پ طشیشرا  یخواستم سر فرصت باهات صحبت کنم ول یم  

! یو رفت  

. د یرا در هم کش شیروهااب  یعماد با نگران  
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ل؟یشده سه یز یچ  - 

انیافتاده و جر  یی بده که چه اتفاقا حی. حاال قشنگ توضمیرو در رو صحبت کن دیدونم. با ینم  - 

ه؟یچ یعروس  

اضافه کرد که  انیگل نساء و نرگس گفت و در پا   یصحبت ها یاتفاق دنیاز آن چند روز و شن عماد  

. مراسم او برساند یهم قول داد که خودش را برا لیکنند. سه یخانواده اش صبح زود حرکت م  

ی رفت، به سمت خانه رفت. حت یکنار نم  شیلب ها  یکه از رو یاش، با لبخند  یاتمام تماس تلفن با  

. اش زائل شود  یبلکه خوش شدیاندیب لیسه  ی حرف ها یِ ستیخواست به مخالفت مادر و چ یدلش نم  

به آنجا  ییآشنا  یگذاشت که خانواده اش روز بعد برا  انیننه گل نساء را در جر د،یانه که رسخ به  

. بر لب نشاند  یرسند. گل نساء لبخند یظهر م ک یروند و احتماال نزد یم  

 - قدمشون سر چشمم، خوش اومدن پسرم.

ش برخالفانداخت. احساس   ر ی خبر رنگ گرفت و سرش را به ز ن یا دنینرگس هم با شن ی ها گونه  

. دم بخت بود  ی رفت، هنوز عواطف و احساسات دختر  یآنچه که گمان م  

و نگاهش را به  دیتشکش دراز کش یکه به ذهنش هجوم آورده بودند، رو یمختلف ی با فکرها شب  

نگران واکنش  گر،ی د یی بابت آمدن خانواده اش خوشحال و از سو ی گره زد. از طرف آسمان  

 مادرش بود.

یکرد و رو  یبگذارد، احساس خجالت م انیمجبور شده بود، رازش را با پدر در م نکهیا از  

. جز آن نداشت یتنها راهش بود و چاره ا  ن یدانست که ا یم یاز طرف یرا نداشت؛ ول دنشید  

. که داشت تا نماز صبح خوابش نبرد و بعد از آن، خواب او را در آغوش گرفت  یاسترس لیبه دل  

*** 
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و دوم  ستیب فصل  

( ر یتقد ) 

به هم یکرد، به زحمت چشم ها ی که به در اتاقش اصابت م یآرام یضربه ها یبا صدا صبح  

. تشک نشست یشد و رو ز ی خ میشب قبل بود، باز کرد؛ ن یاش را که به خاطر کم خواب دهیچسب  

تا خواب را از خودش دور کند. به طرف  دیصورتش کش یمحکم رو ن ییاز باال تا پا  شیدست ها با  

: جواب داد   یدو رگه و آرام یدر برگشت و با صدا  

 - بله؟

. نرگس گوشش را نوازش داد  حیمل یصدا  

! د؟یخور  ی. صبحونه نمازدههی  کیآقا عماد... ساعت نزد   - 

به  یآب عی. رختخواب ها را گوشه اتاق جمع کرد و سردیبه سرش زد و از جا پر  یآرام ضربه  

. رفت و به سمت سفره پهن شده قدم برداشت رونیورتش زد. از اتاق بص  

نشست شی لب ها  یرو ی به نرگس افتاد که داخل آشپزخانه مشغول تدارک ناهار بود. تبسم چشمش  

اجاق به گردش در آمد و یقابلمه ها یزد. نگاهش رو هیو به چهارچوب تک ستادیکنار در ا و  

 مشامش را از عطر خوش آنها پر کرد .

. باعث زحمت شد ؛یدیدستت درد نکنه، چقدر تدارک د  - 

. او، به سمت در برگشت  یصدا دنینرگس با شن  

. س فهیوظ ، یسالم... چه زحمت  - 

ش یلب ها یرو  شتر یکرد. لبخندش را ب یم  ییایح ینداشت؟ داشت؟! دلش ب یرادی که ا طنتیش یکم  

 کش آورد.
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. و کدبانو دوست داره قهیعروس با سل یلیالبته مامانم خ  - 

رلبی گل انداخت. ز شیو گونه ها   دی« بالفاصله نرگس نگاهش را از صورت او دزد یی پررو »  

 زمزمه کرد و مشغول کارش شد.

: و با خود زمزمه کرد  دیرا گز  نشیر یو عقب گرد کرد. لب ز  دیحرکت او با صدا خند ن یعماد به ا  

. اینیب یآب نم  - 

و از جا  دیبلع دهینجو  ده،یچند لقمه جو  عیکنار سفره نشست و سر   ساعت، شتاب زده ی ادآوری با  

. سفره را خودش جمع کرد و به اتاقش برگشت  د،یبرخاست. چون نرگس را مشغول کار د   

و با  دیمرتبش کش شیبه ته ر ی. دستستادی اتاق ا  نهیدست لباس برداشت و مقابل آ کیحمام و  حوله  

 خود گفت :

! ارهیگفتم برام لباس مناسب ب یکاش به مامان م  - 

به بغل از در خانه وارد شد. جلو رفت و یکه مان دیرفت و گل نساء را د  رونیعجله از اتاق ب با  

: زد و رو کرد به گل نساء  یمان یبه صورت گل انداخته  ی بوسه ا  

نش؟یننه... حمام برده بود سالم  - 

. دیکش یبراق مان ی به موها یلبخند زد و دست یگل نساء با شاد  

. چه پسرم ماه شده نیسالم مادر... آره بب  - 

. و محکم به خود فشرد  دیطاقت او را در آغوش کش یعماد ب  

. بردمت ی من م یکرد یقربونت بره بابا... خوشگلم صبر م  - 

: دیگل نساء با صدا خند  

ده ت از راهاالن خانوا ؟یبر  یکن  یخودت وقت م یشد داریب ر ی د نقدریا  نیدوماد، شما بب شاه  - 
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. رسن پسرم؛ دست بجنبون یم  

. را به گل نساء برگرداند یمان  

که بتونم انجام بدم؟ یکار  ای کنم؟!  هیکه من ته دیالزم ندار ی ز یننه... شما چ چشم  - 

. باال انداخت یسرش را به نشانه نف  

 - نه ننه... همه کارا رو خود نرگس انجام داده؛ برو به سالمت.

. به عقب برگشت  یدرگاه انیبه سمت در رفت و م  

 - ممنونم.

ی. ماندیکرد و با عجله به طرف اتاق دو میگاز را تنظ  ر ی رفت. نرگس ز رونیو از خانه ب دیچرخ  

ی آورد و با لباس ها رونیکمد برا از   ینو مان یاز گل نساء گرفت و وارد اتاقش شد. لباس ها را  

. دیاو کش یبه موها یکرد. دست ضیتنش تعو  

. میپسرم، خب؟ مهمون دار  اینکن فیماما... لباساتو کث  - 

. به دو طرف تکان داد  یمادرش نشست و بعد سرش را سوال یبا دقت رو ینگاه مان  

ه؟یممون ک ممون؟  - 

. ند ک  ضیتعو  ز یخود را ن یبه طرف کمد برگشت تا لباس ها  

 - مهمونامون، مامانبزرگ و بابابزرگتن.

. شد رهی برگشت و با لبخند به صورت کنجکاوش خ یبه طرف مان  

. ادیعموت هم ب دیشا  - 

ی خاله ها و عموها  شهیشناخت. هم یگفت را نم  یکه مادرش م ییها  نی فکر کرد. ا ی لحظه ا یمان  

کرد و ی شناخت. اخم یمادربزرگ و پدربزرگ؟! فقط گل نساء را م یبود ول دهید اد یز  بهیغر   
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. دیرا برچ شیلب ها  

به ی رفت. عماد نگاه رونیرا در آغوش گرفت و از اتاق ب یعماد، مان یصدا دنیبا شن نرگس  

. زد یآن دو انداخت و لبخند یلباس ها  

شون ییتپه که اگه اومدن راهنما نییرم پا  یباشن به روستا. من م دهیکنم تا االن رس   یفکر م  گهید  - 

 کنم.

. دییکنم. بفرما  یخواهش م  - 

. جلو رفت  یعماد قدم  

؟یایبا من ب ی خوا ی... میمان  - 

که  ییها به یآن غر  دنید یخواست برا یخودش را در آغوش نرگس جمع کرد. دلش نم یمان  

. د یرا پس کش شیشناخت برود. عماد دست ها ینم  

 - باشه... پس من رفتم.

یق یرا بست و دم عم شیآن روز انداخت. چشم ها یبه آسمان آفتاب یدر خارج شد و نگاه از  

. دشت را با خود به همراه داشت  یوحش یکه عطر گل ها دی وز  یم یمیمال میگرفت. نس  

ن یکه از ا ینبود. روز یانداخت، هنوز خبر  ی ه خاکبه جاد یتپه بهراه افتاد. نگاه ن ییسمت پا به  

ن یهم یاقبالش شود و نرگسش باال یخانه، خانه  نی برد که ا یرفت، گمانش را هم نم یباال م جاده  

 تپه باشد .

قرار داشت، نشست. دستش را یصورت ی رقصان گل ها ی ساقه ها انیکه م یتخته سنگ یرو  

. جمع شده، نگاهش را به راه گره زد  یکرد و با پلک ها  شیبان چشم ها  هیسا  

یرو یآنها لبخند دنیآمد. با د یکه آرام به آن طرف م  دیپدرش را د ن یبعد، ماش قهیدق ستیب حدود  
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. نشست و از جا برخاست شیلب ها  

ی را باز کرد و با لودگ شیدست ها  د؛ یپر  رونینفر عرفان ب نیاو توقف کرد و اول  یکنار پا نیماش  

 به طرف عماد قدم برداشت .

 - داداش... داداش...

. د یاو کوب یدر آغوش هم رفتند و عماد چند ضربه محکم پشت شانه ها   

! یدیتو پسر... قد کش یچطور  - 

. و از او جدا شد دیعرفان خند  

زن داداش خوشگلم کجاست؟ یگم. راست ینم ی! ول؟ی شد ر یبگم تو هم پ یمنتظر   - 

مکث کرد و بعد به یشد، لحظه ا یم  ادهیمادرش که پ دنیو با د  برداشت ز ی به طرف او خ عماد  

 طرف او رفت .

. دیسالم مامان... خوش اومد  - 

. ناخودآگاه به ستیخوشحال ن دنشی به عماد انداخت. نتوانست وانمود کند که از د ینگاه اعظم  

. دیسمتش رفت و او را محکم به آغوش کش  

! مامان جان؟ رنگ و روت باز شده یخوب  - 

. مادرش نهاد یشانیبر پ یعماد بوسه ا  

! ؟ی قربونت بشم. دلم برات تنگ شده بود... هنوزم باهام قهر   - 

. شده بود، با نوک انگشت گرفت  ر یرا که از گوشه چشمش سراز  یاعظم قطره اشک  

. خوام  یو صالحتو م ر ی! مگه بچه م؟ من خه؟یقهر چ  - 

! ره؟یبگ لیما رو تحو نجا یا تسین ی! کسنمیبب  - 
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او، دلش گرم شد که مکالمه روز گذشته یلب ها یلبخند رو دنیطرف پدرش برگشت و با د  به  

. او نشده بود یدیسبب رنجش و ناام  

کرد. مسعود سرش  ییتپه راهنما  یمدت، عماد هر سه نفر را به سمت باال نی ا ی از رفع دلتنگ بعد  

. کرد  کیرا به گوش عماد نزد   

. زنه  یپر م دنشید ینوه م کجاست؟ دلم برا  پس  - 

. انداخت  ر یعماد با شرم سرش را به ز   

بابا؟ یگفت  ی مادرش... به مامان چ شیپ  - 

: د یکش ی مسعود آه  

. بچه داره ه یس و  وهی... فقط گفتم که نرگس بیصحبت نکن یبا کس گهی از اون موضوع بهتره د  - 

. به مادر و بعد مسعود انداخت  ی عماد به سرعت نگاه  

گفت؟ یچ  - 

: دیمسعود باز هم آه کش  

و اونو اد یشد که ب یبه پا کرد و بعد راض امتیکار کرد؟ دو ساعت تموم، ق  یچ  یکن یم فکر  - 

... نی. فقط همنهیبب  

: گفت  هی اعظم چادرش را جمع کرد و با کنا  

! دید یو پسر، خوب به هم درس م باشه شما دو تا پدر ادتونی د؟یکن یگوش هم پچ پچ م  یتو یچ  - 

: دیکش یخانه، سوت دنیعرفان با د   

! مونه یم لمایمثل ف ه،یباحال یپسر... عجب جا  یوا  - 

. دند یتپه رس  یهر چهار نفر به باال   
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به او بیبود و عج  شیاش را که همرنگ لباس ها  روزهی ف یآب یدر، روسر  یصدا دنیبا شن نرگس  

. آمد، مرتب کرد و به سمت در قدم برداشت  یم  

کمرنگ تر شد شیلب ها یمادر عماد، لبخند رو دنیبر لب نشاند و در را باز کرد. با د  یلبخند . 

. کرد خودش را کنترل کند و آرام باشد  یسع  

. داخل  دیی... بفرمانیخوش اومد یلیسالم... خ  - 

د شد و به هر دو دست داد. پشت سرشو خوش آمد گفت. اعظم وار ستادینساء هم کنار در ا گل  

: رو کرد به نرگس  یبلند یعرفان وارد شد و با صدا  

 - سالم زن داداش...

انداخت و پاسخش را داد. بعد از  ر ی. نرگس با لبخند سرش را زدیبار ی م طنتیش شیچشم ها از  

. زدند هیتک  ینشستند و به پشت نیزم یاتاق، رو یباال یبه دعوت گل نساء همگ ی سالم و احوالپرس  

نرگس تمرکز کرده و در افکارش غوطه ور بود یتنگ شده، رو یو پلک ها  قیبا نگاه دق اعظم . 

از  ، یچا  ینیبعد با س یا  قهی. دقزد یبر یاو به آشپزخانه رفت تا چا رهیمعذب از نگاه خ نرگس  

. آمد و آن را مقابل مسعود و بعد اعظم گرفت رونیآشپزخانه ب  

بود که به خاطر آورد! با بهت به نرگس چشم دوخت ینیداخل س یچا   وانیاعظم هنوز بند ل دست  

. گرداند، نگاه از او نگرفت  ی را م ی نیکه او س یو تا زمان  

: د ینشست، پرس نیزم ینرگس کنار گل نساء رو نکه یو به محض ا اوردیطاقت ن گر ید  

ن؟یستین ی برادرزاده خانوم توکل ...شما  - 

: به گل نساء انداخت و رو به مادر عماد گفت  ینرگس با تعجب، نگاه کوتاه   

شناسم؟ ی ... من شما رو مبله  - 
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. به مسعود انداخت و رو کرد به نرگس  یاعظم حلقه زد. ناباور نگاه کوتاه یچشم ها  انیاشک م  

... کرد  ی فکرشو م ی... کنمتیبب نجا یشه که ا  ی. باورم نمستیآگاه ن رشیکس از تقد چیه   - 

: دیطاقت پرس یفرستاد و نگران به مادرش چشم دوخت. جابه جا شد و ب ن ییعماد آب دهانش را پا  

؟یشناس یشده مامان؟ شما نرگس خانومو م یچ  - 

 اعظم سرش را در جواب مثبت تکان داد .

هر وقت در موردش یر گرفته بودم، ولرو برات در نظ یدختر  هی  ش،یچهار سال پ حدودا  - 

قرآن یجلسه ها ی. من فالنم و بهمانم... اون دخترو من توستیاالن وقتش ن  یکردم، گفت صحبت  

یبه دلم نشست که همونجا به عمه ش گفتم، ول نقدریبودم. ا  دهیسابقمون د هی همسا ، یتوکل خانوم  

شو نگرفتم و بعد از اونم ی پِ ،یتو مخالف  مدیکنه. منم که د  یامور دخالت نم نیا  ی گفت که تو اون  

نرفت. حاال و ادمی وقت چهره اش از  چیحسرتش به دلم موند و ه ینشد برم جلسه شون... ول  گهید  

یکرده بودم ول ی بهت معرف شیکه من چندسال پ یخوا یرو م ی همه سال، تو کس ن یاز ا بعد  

 خودت ...

. گره زد  نی را در دست گرفت و نگاهش را به زم شیچا وانیمسعود ل  

... ستی حکمت ن ی کار خدا ب چیه   - 

به نرگس چشم دوخت و در خاطراتش یباور نداشتند. عماد با ناباور دند،یشن یرا که م آنچه  

 غوطه ور شد.

به  ینگاه یچشم ر ی کوچک چهارنفره آشپزخانه کنار هم نشسته بودند که اعظم خانم ز  ز یسر م »  

. به سمت همسرش برگشت  ی رکی نداخت و با زعماد ا  

ما  ییکه پارسال واحد باال  یکه؟ همون ادتهی . یمسعود امروز رفته بودم خونه خانوم توکل  یوا  - 
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. خونه شون جلسه قرآن دارن ینشستند. چهارشنبه ها تو  یم  

. د یو رو به عماد پرس  

مامان جان؟ ادتهی  - 

. تکان داد  یعماد سر   

 - بله؛ قبول باشه.

بودمشا، اما دهیگفتم، امروز دختر برادرش اومد بود خونه شون؛ قبال د یحق پسرم. داشتم م  قبول  - 

مونه  یخانوم و بزرگ شده که نگو. ماشاءاهلل، هزار اهلل اکبر. مثل پنجه آفتاب م نقدریا  ماشاءاهلل . 

... و سَ دهیکش یچشم ها  ،یمشک یابروها  

. د یمکث حرف مادرش را بر  یعماد بدون لحظه ا  

مگه من چند سالمه که بخوام ازدواج کنم ؛ ی بگ یخوا  ی م یدونم شما چ یجان، من که م مامان . - 

. ازدواج ندارم   تیمن، چند بار بگم؟ من االن موقع ز یعز   

. شد  لیبه طرف عماد ما  ز یم ی رو یو کم دیرا درهم کش شیاعظم خانم ابروها   

؟یر یگ  یچرا بهونه م ؟یچ تیموقع  - 

. را بست و سرش را با تاسف تکان داد  شیعماد پلک ها   

شغل مناسب و درآمد گه یطرف من هنوز دانشجوئم و درسم تموم نشده؛ از طرف د ه ی از  - 

دختر مردم اسم بذارم؟  یبرم رو یدی هم که تار عنکبوت بسته. به چه ام بمیندارم. ته ج یآنچنان  

دخترشونو به من بدن؟ یکن  یفکر م  طیشرا  ن یبا ا اصال  ...» 

را به خاطر داشت. همان روز شوم که عمه اش بسانِ عجل معلق، بر سرش ییزها یچ  ز،ین نرگس  

یسابقشان، خواستگار نرگس بوده و خدا را شکر او، اقدام ه یشده بود. گفته بود که همسا آوار  
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. شد  یاش م ینکرده وگرنه موجب شرمسار   

آب شده بود، خود را وسط انداخت و شروع کرد  خشیعرفان که  د،ی ایعماد به خود ب نکهیاز ا قبل  

. ختن یبه مزه ر  

! ی مبارکه! از همون اولم زن داداش خودم بود یخب پس... به سالمت  - 

خواست برود سراغ  یزد. تازه م ییخورد، ساکت شد و لبخند دندان نما شیکه به پهلو  ی سقلمه ا با  

! کند  نی ر یشو دهانش را  ینیر یش  

: به جمع انداخت و صحبت را دست گرفت  یمسعود نگاه  

دو تا  نی مقدمات ازدواج ا دارید  ن یهدف از ا دیدون یگل نساء خانوم، همون طور که م خب  - 

ی کنم تا حدود  یکه خانوم بنده از نرگس خانوم داشتن، فکر م ی قبل یی. مخصوصا هم با آشنا جوونه  

که عماد مزاحمتون بود،  یمدت ن یا ی دونم تو یوسط مطرحه، حل شده باشه. نم ن یکه ا یمسائل  

هست،  یسوال ای  ی کنم. اگه حرف یم دشییمن به عنوان پدر تا  یول دی کرد دایروش شناخت پ چقدر  

. میدر خدمت دییبفرما  

. لب نشاند یرو یجابه جا شد و لبخند شیگل نساء در جا   

مثل یکم نداره و مشخصه که سر سفره پدر و مادر با کماالت   ییاز آقا  یچیآقا عماد، ه ماشاءاهلل  - 

کنم بهتره اول در مورد اون صحبت بشه  یهست که فکر م یخب، موضوع یبزرگ شده ول شما . 

د؟یاطالع دار یکه از وجود مان شما  

: به اعظم انداخت و بعد رو به گل نساء گفت  یمسعود نگاه  

. نمشیمشتقاقم که زودتر بب یلیو من خ میانیبله در جر  - 

. اوردیجمع ب انیرا به م یگل نساء با اشاره از نرگس خواست که مان  
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ن یشناخت و ا یم ینرگس را تا حدود نکهیانداخت. با وجود ا   ر یسرش را به ز  یبا ناراحت اعظم  

. ازدواج موافق نبود   نیهنوز هم قلبا با ا  یدانست ول  یم یاله تیرا مش هیقض  

داشت، ینرگس که پسر طی با شرا  یزن وهیبا ب دیبود، با  هیمجرد و خوش آت یعماد که پسر  چرا  

! موضوع را هضم کند  نی توانست ا یکرد؟! هنوز نم یازدواج م  

از شی و چشم ها  بود  شیلب ها یبه عماد انداخت. لبخند رو  یرا بلند کرد و با غم نگاه سرش  

ی و خشنود بود، چه اشکال یازدواج راض  نی. با خود فکر کرد، اگر عماد از ا دندیدرخش یم یخوش  

کرد؟  یهم داشت، ازدواج م یکه فرزند وهیب یبا زن داشت  

ی. با صداچاندیرا در هم پ  شیسرش را بلند کرد و نگاهش » سالم « دست ها یو کودکانه ا فیظر   

یرا در آغوش داشت، ماند. با تعجب و ناباور ینرگس که پسر بچه ا یتر از دست ها نییپا  یی جا  

گفت که آن بچه معلول بود و  یبه او از قبل م دینکرد. با  ییاو اعتنا یسمت مسعود برگشت ول به  

! رد یرا بر عهده بگ یکس  نیهمچ یداشت سرپرست  میعماد تصم  

. باز کرد  یدر آغوش گرفتن مان یرا برا شیپدرانه دست ها یمسعود با شوق  

. پسر خوشگلم  نمیبب نجایا ایب  - 

هم  ادی چشم دوخت. خب کنار بابا عمادش نشسته بود، پس ز شیرو شیبا خجالت به مرد پ یمان  

. باز شده مسعود گذاشت و کنار گل نساء نشست یدست ها انیترس نداشت! نرگس او را م  

: نشاند و رو به عماد گفت  یبه صورت مان یمسعود با شوق بوسه ا   

! خوشگله؟  نقدرینوه م ا ی پس چرا نگفت  - 

لب یرو یتبسم ، یاش در مورد مان یپدر و پنهانکار ی از تصورها ن یخجالت زده و شرمگ عماد  

. بند زد میگل یا به گل هاانداخت و نگاهش ر  ر ی نشاند و سرش را به ز  
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در شکمش فرو  ،ی ز ینوک ت ءیبود که ش رهیبه صورت مرد مهربان خ یهنوز با کنجکاو یمان  

بر لب  یو لبخند بزرگ  طنتیکه با ش دی را د  ی . به سرعت سرش را به آن سمت چرخاند. پسر رفت  

. کرد  یبه او نگاه م  

. به عرفان انداخت ی مسعود با اخم نگاه  

! نکن عرفان تیاذ  - 

آغوش مسعود جدا کرد و محکم به خودش انیرا با زور از م یتوجه به حرف پدر، مان یاو ب یول  

از  یبود! گاز ز ی انگ جانیه شیمثل او در خانه شان برا  ی. تصور حضور پسربچه بانمکفشرد  

. را بلند کرد  یمان غیاو گرفت و ج یلپ ها  

 - چقدر تپله!

کردند. برعکسِ مسعود و عرفان، اعظم   یصحنه ها نگاه م نیگل نساء و عماد با لبخند به ا نرگس،  

بود و با دو انگشتش لبه چادرش ر ینداشت. همچنان سرش به ز یبه در آغوش گرفتن مان  یلیتما  

. د یکش یرا دست م  

ک یس نزد به ساعت سرش را به گوش نرگ  ی آسوده شده بود، با نگاه الشی خ ینساء که تا حدود گل  

 و زمزمه کرد :

. ... مسافرن و از راه اومدن؛ حتما خسته و گرسنه نمیننه وقت ناهاره. بلند شو سفره رو بنداز  - 

: گفت و از جا برخاست. با بلند شدن نرگس، گل نساء رو به جمع گفت رلبی ز ینرگس چشم  

. بعد از ناهار و استراحت یصحبتا بمونه برا یبا اجازه تون باق  - 

. سرش را خم کرد  یگذاشت و کم  نه یس یستش را رومسعود د  

... مزاحم شمامنییشما بزرگتر ما د،یخودتون صالح بدون یحاج خانوم، هر چ  دیدار اریاخت  - 
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. م یشد  

. شد  ز ی خ میگل نساء ن  

. میرس ی. االن خدمتتون مدیپسرم، مراحم یزنده باش  - 

به پدرش انداخت و از جا بلند شد و به ی نگاه میجا برخاست و به دنبال نرگس رفت. عماد هم ن از  

 طرف آشپزخانه رفت تا کمک کند!

: رو به عرفان گفت دیرا مناسب د  تیبا رفتن او مسعود که موقع  

. با مامانت صحبت کنم دیکن، با  یباز  یکم برو اون طرف تر با مان هی بابا جان   - 

تر برد و آهسته کیاو کشاند و سرش را نزد  ین عرفان، مسعود خودش را سر جابلند شد با  

 زمزمه کرد :

ظواهر قضاوت ی وقت از رو چی! هینبود یطور ن یاعظم خانوم؟ شما که ا هی چه رفتار  نیا  - 

اومده؟ مگه دست خودش  ایبه دن یجور  نیکرده که ا  ی طفل معصوم چه گناه ن ی... ایکرد ینم  

طور صالح  نی. حتما ا میبد یخدا نظر  یدر مورد بنده ها میوده و ما حق ندارخواست خدا ب بوده؟  

 دونسته .

. سرش را بلند کرد  ظیاعظم با غ  

! س  گهی د ز ی گفتم؟! در ضمن... حرفم سر چ ی ز یمگه من چ  - 

. شد رهیبه همسرش خ کیمسعود با لبخند از آن فاصله نزد  

مشترک، هنوز خط نگاهتو یسال زندگ یبعد از س یبگ یخوا  یم  یعنی  ؟یبگ یز ی چ دیبا مگه  - 

و منم قصد ندارم تا مجبور یستین انشونی هست که در جر  ییزا یچ ه یتونم بخونم؟! خانومم،  ینم  

االن  تی بچه و وضع ن یا تیقدر بدون که عامل معلول نی... همیدر موردشون بگم ول یز یچ نشدم  
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 نرگس، پسر خودمونه.

. بود  ینگاه اعظم توام با نگران  

! نکنه عماد زده شوهر نرگسو کشته؟یگ  یوسطه که به من نم نی ا  ی! چ؟یزن یحرف م ی چ از  - 

! بوده؟  نیمدتش هم نی ا یآشفتگ لیو دل  

. نشست  شیلب ها ی همسرش رو یی از تصورات جنا ی نیر یلبخند ش اریاخت یب  

کار ممکنه نی بدون که ازدواجشون هم از نظر شرع و هم عقل درست تر  یمن، ول زیعز  نه . - 

که عماد چقدر خوشحاله ینیب یخدا گناه دارن؛ م یبنده ها ن ی. ایکن تا شب دلتو صاف کن  یسع . 

و برو  اریدارن. حاال هم بلند شو چادرتو در ب اجیتو احت ر ی خ یو دعا ی قلب تیدوشون به رضا  هر   

... به دست و صورتت بزن. بلند شو  یآب هی  

متوقف شد و نگاهش یخورشت بود لحظه ا دنیورود عماد به آشپزخانه، گل نساء که مشغول کش با  

 را به صورت بشاش او دوخت.

! ؟یخوا یم یز یننه... چ  - 

. پا و آن پا کرد  نی ا یعماد کم  

. دیدیزحمت کش ی لیکه خ دمینه، راستش... اومدم کمکتون کنم. از صبح د   - 

. کرد  یگل نساء خنده ا  

! سفره ناهار؟ دنیچ  یکمک عروس برا یاومد  ی... تو روز خواستگارمیقد  یدامادم، دامادا  - 

: انداخت و زمزمه کرد  ریحرف او، نرگس خجل شد و عماد با شرم سرش را به ز  نیبا ا   

. میباعث زحمتتون شد یلیمک کنم. آخه خفقط خواستم ک  - 

. و سفره را به دستش داد دیگل نساء خند  
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ی. مانمیکن یشو حاضر م هیخودمون بق نیببر پهن کن بعد برو بش نو یا  ایننه. ب هیچه حرف  نیا  - 

. کنه، حواست به اونم باشه مادر  یبیممکنه غر   

. او رساند  با برگشتن عماد به جمع، اعظم از جا برخاست و خود را به  

! تونم دست و صورتمو بشورم؟ یکجا م  - 

. کرد  یی گذاشت و مادر را به اتاقش راهنما  نیعماد سفره را زم  

با  یکوچک، بدجور   یعمو ن یا ییهمه جا را برداشته بود. گو یعرفان و مان  یخنده ها یصدا  

. نشست  نیزم یجور شده بود. عماد کنار آن دو رو یمان  

! بغلم؟ یایبابا... م یپسرمو. مان  ینکن تیعرفان اذ   - 

باال انداخت؛ یرا به دور گردن عرفان محکم تر کرد و سرش را به نشانه نف شیدست ها یمان  

. خت یرا به هم ر شیفعال مهم تر بود! عماد موها  شیعمو  

! آدم فروش یپدر صلوات یا  - 

که از کنار عرفان ی. مانبا تعارف گل نساء دور سفره نشستند یاز پهن شدن سفره ناهار، همگ بعد  

چون عرفان که کم سن و   یشده بود. حضور شخص رهینخورد. نرگس با افسوس به او خ تکان  

. آورده بود رونیاز الک خود ب   یرا کم یو شوخ طبع بود، مان طانیسال و ش  

باعث شده بود نرگس و او بعد از یفکرش را مشغول کرده بود. چه عامل  یگر یاما، مسئله د  عماد  

از اسرار  یشک کس ی! برند؟یمجددا سر راه هم قرار بگ ن،یب نی در ا یسال و حضور مان چهار  

: دیشیبا خود اند یآگاه نبود ول یاله  

دهیکش   یبا عاطفه، دلسوز و از قرار، تنها و سخت یسر راه زن ،یطور مقدر بوده که مان نیا  حتما  - 

. سرپرست نمونه ی ب قیطر  نی و به ا رهیمثل نرگس قرار بگ  
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ی داده شده بود، پدر و مادر عماد برا بینرگس ترت ر ینظ یب قهیکه با سل ی از ناهار خوشمزه ا بعد  

بار  نی ا  یشدند و باز هم عرفان، هم اتاقِ عماد شد. ول ییبه اتاق مجاور اتاق او راهنما استراحت  

. ی مثل مان یهم داشتند؛ مهمان کوچک ی گر یمهمان د  

: تشک گذاشت و رو به عماد گفت یدر آغوشش به خواب رفته بود، رورا که  یعرفان مان  

. گردم یخونه مون برنم یاز االن بگم... من بدون مان  - 

. را درشت کرد  شیعماد چشم ها   

که باباش هیی. پسرم جا ایزن یدر مورد بچه من حرف م  یدار نکهی! مثل ا ؟یگ یم ی دار یچ  - 

 اونجاست .

. زد  یز یآم طنتیعرفان لبخند ش  

! نرگس جون؟ شیپ یر  ی خونه و م  یبرگرد یخوا  ینم  گهی آهان... پس از االن د  - 

. دی به پشت گردن عرفان کوب یبرداشت و ضربه آرام  زی! عماد خدیو جانش را با منظور کش  

! حواست باشه. درضمن... نرگس جون، نه و زن داداش. افتاد؟ ا، یشد ا یح ی ب یلیچند وقته خ  - 

. داخت را باال ان شیابروها  

! افتاد م یافتاد داداش... بدجور  - 

 عماد سرش را با تاسف تکان داد .

. مثال یشد داریبخواب بچه... صبح زود ب ریاال اهلل... بگ  یال اله ه  - 

. بلند شد و نشست شیعرفان از جا   

. بلندمی خونه و استراحت کن یتو میکه بمون   ستین نجایا فی. حادیمامان، باور کن خوابم نم جون  - 

. م یبگرد ییدو تا  میشو بر   
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و مچ دست چپش را دیتوجه به او دراز کش یبا انگشت به خودش و عماد اشاره کرد. عماد ب و  

. اش گذاشت  یشانیپ یرو  

! ... خوبه؟میر یم ی شه... وقت هست. فردا همگ ینم ر ی باور کن د  - 

ینفس ها  یبعد، از صدا قهیو چند دق دیراز کشد ی داد و کنار مان  تیعرفان هم رضا باالخره  

. و بلندش مشخص بود که به خواب رفته  دهیکش  

ی حوال  یی مقابل دوخت و فکرش به چند متر آن طرف تر، جا وار یزد و نگاهش را به د یغلت عماد  

! بود؟ دهینرگس، او را بخش  ی عنینرگس به پرواز در آمد.   

را  شانیخواست زندگ یهر چند کوچک، از او به دل گرفته باشد. دلش م یخواست کدورت ینم دلش  

. شروع کنند یخاطره تلخ چیبدون ه  

دور هم جمع یی نها ی صحبت ها یهمان روز، خانواده عماد به همراه گل نساء و نرگس، برا عصر   

. تر داشت  یشکل رسم  یدورهم نی بار ا نیشدند و ا  

اتاق نشسته و نرگس و گل نساء،  ی پدر و مادرش باال انیافتاده درست م  ر ی با سر به ز عماد  

حذف شده بودند و در اتاق   یجلسه رسم نی از ا طنتیش لیهم به دل ی بودند. عرفان و مان مقابلشان  

! کردند  یم یعماد، باز  

هم  نباریازدواج نداشت. ا ن یبا ا یهمسرش، آرام تر شده بود و ظاهرا مشکل ی با صحبت ها اعظم  

. ه دست گرفتمسعود مجلس را ب  

شغل پاره وقتم داره. درآمدش به نسبت هیو   هیاضیر  ر ی... عماد دبر یخ  ای  نیانی دونم در جر  ینم  - 

. اد یتونه از پس خرج و مخارج خانواده ش بر ب یخوبه و ان شاءاهلل م  

. تکان داد  دییگل نساء سرش را به تا  
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. پارچه آقاس هیبله... خدا حفظش کنه. ماشاءاهلل   - 

: بر لب نشاند و ادامه داد  یمسعود لبخند  

. ن یاز خودش داره و نه ماش  ی بگم که نه خونه ا دیخب... با ی غالمتونه حاج خانوم... ول  - 

 به سمت عماد رو کرد .

! گم بابا؟ یدرست نم  - 

: بت تکان داد و رو به گل نساء گفتبار نوبت توست. عماد سرش را در جواب مث ن یا  یعنی  

دارم که  میپس انداز هی مواردو به نرگس خانوم گفتم...  نیگن و من قبال تموم ا   یپدر درست م بله،  - 

. کنم ه یدر حد خودم ته ن یماش هیخونه رهن و  ه یتونم  ی قبول کنن، م شونیاگه خدا بخواد و ا  

 گل نساء، با لبخند سرش را تکان داد .

ه؟ینظر خود نرگس چ مینیبب دیر... باماد یباش زنده  - 

. خبدیاش چسب  نهیگرفت که به س نیی شد و آنقدر سرش را پا یبار ارغوان ن یا  شیگونه ها نرگس  

گفت که آنها  دیبا احساس و دلش مشخص بود. از نظر عقل و منطق هم با فشیکه تکل نرگس  

! بهتر از عماد؟ یهمسو با احساسش بودند. چه کس  

ن یآنها با ا  یول رفتندیپذ یاو را به عنوان عروس نم یکه داشت، هر خانواده ا یط یشرا نیبا ا  قطعا  

 موضوع کنار آمده بودند .

. مسعود به خود آمد  یبا صدا  

م؟یجان، سکوتتو به عنوان جواب مثبت برداشت کن بابا  - 

از ظرف  ی نیر یزد و ش یو با محبت به او چشم دوخت. مسعود لبخند دیاز لفظ بابا جان لرز  دلش،  

 مقابلش برداشت.
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. میکن نیری دهنمونو ش ،یپس به مبارک  - 

. نفر بود که شروع به دست زدن کرد و پشت بند او، گل نساء و مسعود  نیاعظم اول  

کرد دنیشو شروع به کل ک دیپر  رونیبه بغل از اتاق ب یدست ها، عرفان مان یصدا دنیشن با . 

 مسعود تنها سرش را به نشانه تاسف تکان داد و کنار گوش اعظم پچ زد :

... مونه یرفته؟ ادا و اطواراش مثل دخترا م یبه ک نیا  - 

نشست و دو طرف صورتش را نی زم یبه خنده افتاد و از جا برخاست، کنار نرگس رو اعظم  

. و او را در آغوش گرفت دیبوس  

خدا نخواست... از امروز یدختر داشته باشم ول  هیخواست  یدلم م شهی. همزمیباشه عز مبارکت  - 

. دختر خودم  یش یتو م  

فشرد و  یرا به گرم  شیروشن نرگس به جوشش درآمد. اعظم دست ها ی شوق در چشم ها اشک  

 سرش را به طرف گل نساء چرخاند.

. میدختر گلمونو نشون کن نیما ا  د،ییاگه اجازه بفرما  - 

. زد  یلبخندگل نساء   

. دییکنم... بفرما  یخواهش م  - 

آورد و درش را باز  رونیرنگ از جنس مخمل، ب ی سرمه ا یلباسش برد و جعبه ا بیبه ج دست  

. درون آن قرار داشت  با یز یول ی سادگ نیدر ع ن،یتک نگ یکرد. حلقه ا  

اخت و با گفتن آورد و به انگشت دوم نرگس اند رونی» مبارک باشه « حلقه را از جعبه ب گر، ید بار  

 به صورتش بوسه زد.

عرقِ شرمش را با دستمال ز یر  یاز دانه ها دهیبراق و پوش یشانیبر لب، پ یاما تنها با تبسم عماد  
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... نه چندان دورش ی شب ها یایبود. رو دهیرس شیزدود. باالخره به آرزو   

به اذن پدر نداشت گل نساء را  ازیازدواجش ن ی برا ی نرگس به لحاظ شرع نکه یبا علم بر ا مسعود  

 مخاطب قرار داد .

تا به میدو تا جوونو عقد کن نیو ا  م یاریعاقد ب هیفردا   د،یاجازه شما و جمع اگه موافق باش با  - 

رن سر خونه و یو م رن یگ یهر چه زودتر محرم بشن. ان شاءاهلل سر فرصتم مراسم م یسالمت  

. خودشون  یزندگ  

انداخت و با شرم زمزمه ریسرش را به ز ز ینساء سرش را به سمت نرگس برگرداند. او ن گل  

 کرد :

. ننه دیشما بگ یهر چ  - 

و  یشاد نی از ا یدانست چه خبر بود ول ینم یدست ها بلند شد. مان یصدا گر یحرف بار د  ن یا با  

. بکشد غیالخصوص عرفان، به وجد آمده و کم مانده بود ج  یحضور جمع، عل  

ینرگس و عماد صرف شد. بعد از شام، برا یدزدک ینگاه ها ر یو ز  مانهیدر کنار جمع صم شام  

شد که به آنها اختصاص داده یوارد اتاق یو خواب بر طبق روال بعدازظهر، هر کس استراحت  

 بودند .

نور ماه  ر ی به عرفان که ز یشد. با نگاه یعماد نم یم هاچش همانیخواب م جانیبار از شدت ه نیا  

. رفت رونیاز خانه ب یغرق در عالم خواب بود، از جا برخاست و به آهستگ   

که از   یچانه گذاشت. نگاهش را به ماه روشن ر ی پله ها نشست و دستش را ز یدر، رو مقابل  

به سمتش رفت و با  ید، به آرامخواب شده بو یبود، قفل زد. نرگس هم که مثل او ب باتریز شهیهم  

. پله ها نشست یفاصله، کنارش رو  
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نرگس به خود یآنقدر در افکارش غوطه ور بود که حضور او را احساس نکرد. با صدا عماد  

 آمد .

... قشنگ و پر نوره یلیامشب ماه خ  - 

نور ماه، همچون ریبه او انداخت. صورتش ز یبه سمت نرگس برگشت و نگاه کوتاه یشگفت با  

روان شی که به سو ی پنبه ا  ی. چشم بر گرفت و مجدد به ماه و ابرهادیدرخش یم یروشن  قرص  

: گفت یمیمال یبودند، نگاه کرد. با صدا  

؟یخواب شد یب توام  - 

. تکان داد  یزده سرش را به نرم جانینرگس ه  

. رونیب دیکه اومد دمیبله... د  - 

: فت به ماه گ رهیو همچنان خ دیکش یآه  

. کرده ر ی از ظهر فکرمو درگ یزی چ هی... یخوب شد که اومد  - 

: دیپرس ردیآنکه چشم بگ یبه سمت نرگس برگشت و ب   

؟یدیخوام بدونم که... واقعا از ته دلت منو بخش یم  - 

. بخواند شی نگاهش را نگرفت تا صحت پاسخ او را از عمق چشم ها   

نمود، چشم  یم اهیس ی ویشب، چون د  ی کیتار  انیکه در م یو به جنگل انبوه دیکش یآه نرگس  

 دوخت.

بودم. از دهی... من اون روز، قبل از مثال جشن تولد کامران، همه حرف هاشونو شنخب  - 

... خوان مقاومت شما رو بسنجن  یم نکه یکردن و ا ینقشه شون صحبت م  

 رو کرد به عماد .
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... من فرار ارهیاز پا در م لو یبه خوردتون بدن که ف یز ی خوان چ ی کامران گفت که م دوست  - 

. ... گرفتار شدم یکردم ول  

: بر لب نشاند و ادامه داد یلبخند  

یاونا چ یدشمن لیتونم حدس بزنم دل  یشناختمتون و م یتا حدود د، یبود نجا یمدت که ا  ن یا یتو  - 

... تونسته باشه یم  

: نداخت و ادامه داد ا رینگاهش کرد. نرگس سرش را به ز یعماد سوال  

اعماق وجودشون نسبت به یعمل بد عادت کردن، تو ه یکه به انجام  یی ... اکثر آدمادیدون یم  - 

. دریدی داره تا سپ لیتما ی اهیبه س شتر یذاتشون ب  یکنن ول یعمل، احساس عذاب وجدان م اون  

و اون ستنیکه مثل خودشون ن یی اوقاتم به کسا شتری... برنیخودشونو بگ یتونن جلو ینم جه،ینت  

. کنن  یم یدن، حسود   یعملو انجام نم  

 لبخندش را تکرار کرد .

... طاقت نداشتندنیبراتون نقشه کش نیهم یکردن. برا یم  یبه شما و ذاتتون حسود اونا  - 

یتو  یتاعتقاد داره ح یز ی که به چ  ی رفته بود، کس ادشونی... یول  نیرو بب یدیبه سپ لتونیتما  

. کنه... مثل شما  یراه و روششو عوض نم طم یشرا نیبدتر   

. د یپشت ابرها پنهان شده بود، باال کش گریکه د ی ماه ینگاهش را تا رو  

و بازم گناهتونو تکرار  نینداد  رییتغ رتونویمس ی ول نیبار مرتکب خطا شد هی  نکهیبا ا  شما  - 

یاون زمان یرفتارتون کامال مشخص بود. حت یندامت تو ن یو ا دیبود  مونی. برعکس پشنینکرد  

که  یاطالع نداشتم... حاال در مورد سوالتون؛ من همون روز تونیقرار یمن هنوز از علت ب که  

دونم جبران  یو م نیبخششو داشت اقتی. چون لدمتونیبخش د،یشدم اون شخص شما بود متوجه  
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. د یکن یم  

آمد بر دل یچون از دل برم ش،ی و حرف ها دیکش یم ادیرا فر   شیصداقت گفته ها نگاهش،  

. نشست یم  

انیدر م  یاز خوش  یکرد. موج یاحساس م  شیشدن را با تک تک سلول ها دهیخوب بخش حس  

. نشست ن یزم ینرگس رو یپله ها، مقابل پا ن ییافتاد. از جا برخاست و پا  انیبه غل شیرگ ها  

. دم جبران کنم... با تموم عشق و احساسم  یقول م  - 

. در آن روز رنگ گرفت. خجالت زده از جا برخاست و وارد خانه شد گر ینرگس، بار د یگونه ها  

: زمزمه کرد  رلبیعماد نشست. ز  یلب ها یحرکت او، رو   نیاز ا  یلبخند  

تو و عشق یبه جز حال و هوا ستیسرم ن در  - 

یو شدت می همه حال و هوا  نکهیاز ا شادم  

*** 

و سوم  ستیب فصل  

( شدن دایهو ) 

عرفان فهیوسط وظ نیکرد و ا   یم یکار یروز بعد خانه گل نساء غلغله بود. هر کس صبح  

. متعلق به آن دو نفر بود ز یو پاش و سر صدا ن ختی ر نی شتر یبود که خب، ب یاز مان ینگهدار  

و از  دیدو یم گر یسر خانه به سمت د نی را در آغوش گرفته بود و مرتب از ا یمان عرفان،   

. کرد  ی ذوق م یشاد مان یخنده ها  

وارد بود به خانه آورده ی شگر یروستا را که به کار آرا یاز اهال یک ی خواست اعظم، گل نساء  به  

. نرگس بکشد ی به سر و رو یتا دست  
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روستا که  یاهال یبرا یوستا، در تدارک شام مفصلر ی به کمک چند نفر از خانم ها زین خودشان  

. آمدند، بودند  یمراسم عقد م  ی به دعوت گل نساء، بعدازظهر همان روز برا  

درست کردن اتاق و سفره عقد، به خانه گل نساء  یبرا ز یروستا ن ی  قهیباسل ی نفر از دخترها چند  

ن یاتاق عقد آذ ی بود تا آن را برامنظور اتاق گل نساء در نظر گرفته شده  نیا یبودند. برا آمده  

 ببندند .

بود از یکرد و عماد در تدارک لوازم مورد ن  یحضور مهمان ها م یخانه را آماده  مسعود . 

! دست کت و شلوار آورده بود  کیاو   یخوشبختانه مادرش، فکر همه جا را کرده و برا  

تر بود، در را باز کرد و با کیو دار بود که در خانه به صدا درآمد. عماد که نزد ریگ نیهم در  

. دندیرا در تنگ در آغوش کش  گر یهمد ل،یسه دنید  

کرد. در تیعماد را گرفت و او را به عقب هدا یبازوها د؛ یدستش را پشت کمر او کوب لیسه  

: چرخاند، گفت   یکه نگاهش را در صورت او م ی همان حال  

تو پسر؟ یچطور  - 

: دیزد، خند یبرق م یکه از خوش یی عماد با چشم ها  

. کردم. امروز عقدکنونمونه داشیخوشحالم که باالخره پ  یلیخ  - 

یسالم و احوالپرس هیعماد وارد شد و با بق ییرنگ باخت. با راهنما  لیسه یلب ها یرو لبخندِ  

کرد  یرا گرفت و او را مشغول کار  ل ی. آنقدر سرشان شلوغ بود که بالفاصله عماد دست سهکرد  

. رفت  رونیو خود از خانه ب  

که سر دلش مانده و او را  یکرد و از حرف  ینشست حتما با او صحبت م یم ی ا قهیعماد دق اگر  

. گفت یکالفه کرده بود، سخن م  
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شکل  یتر مانهیاعظم و گل نساء روابط صم  انیم ان،یم نی بعدازظهر همه مشغول بودند و در ا تا  

به حمام رفت و بعد از آن، لباس یکه خوردند، عماد به همراه مان  ییبود. بعد ناهار سرپا  گرفته   

. از قبل داشت، به تنش پوشاند یکه مان یی بایز یمحل  

نکرد. با  دا یاو را پ یچشم چرخاند ول  لیبه دنبال سه را در آغوش داشت، یکه مان یدر حال عماد  

. کشاند ی عرفان دستش را گرفت و او را به گوشه ا دنید  

؟یدیند لویسه  - 

 عرفان رو به در خانه اشاره کرد .

! نه؟! انگار گرفته س! فکر کنم دوسته؟ی جور  هی ی. ولرونیحموم، اونم رفت ب  یکه رفت تو  - 

. و خودش عقب بمونه ینداره تو ازدواج کن  

 عماد سرش را با تاسف تکان داد .

؟یدار  یرو نگه م یبچه؟ مان یزن یم هیچه حرف  نیا  - 

. عماد هم به سراغ دیرا از آغوش عماد گرفت و صورت سرخش را بوس یحرف مان ی ب عرفان  

جلو برود، نکه یکرد. بدون ا یبود و به روبرو نگاه م ستادهیا  وانیا ی که رو دیرفت. او را د  لیسه  

. زد  شیاز همانجا صدا  

. کرد ی دست شیاسمش به عقب برگشت و پ دنیبا شن لیسه  

! خواستم باهات صحبت کنم عماد  یم ،یخوب شد اومد  - 

اش  ییبایکه به ز یمختصر شی. آرادیبه داخل انداخت و همان لحظه، نرگس را د ینگاه عماد  

به سر بسته یدیبه رنگ سرخ بر تن کرده و چهارقد سپ یافزود، بر چهره داشت و لباس محل یم  

. کرده بودند هیشد، ته یکه در روستا اجرا م  ادیاع یمهمان ی لباس ها را برا نیبود. ا  
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داشت که   یبا او چه حرف لیسه گریصحبت کردن نبود و از طرف د  یبرا ی وقت مناسب یطرف  از  

 باعث شده بود آنقدر گرفته باشد؟ و اصرار داشت زودتر صحبت کنند.

. آورد ن ییرا پا شیچرخاند و صدا لیسرش را به طرف سه  

تا بعد؟ یصبر کن  یتون یشه! نم یکه نم االن  - 

. سرش را با تاسف تکان داد  لیسه  

! میصحبت کن گه یبا همد دیبشه عماد. االن با  ر یممکنه د  - 

گذاشت و در را پشت وانی داد و از چهارچوب در فاصله گرفت و قدم به ا رونینفسش را ب عماد  

. دیرفت، کش یرا که به طرف پله ها م لیسرش بست. دست سه  

شده؟ یچ  - 

. رفت؛ در همان حال گفت  نییو از پله ها پا  دیدستش را پس کش لیسه  

! حرفامو بشنوه ی. ممکنه کسمیکن یپشت ساختمون، اونجا صحبت م میبر  ایب  - 

دیبود که نبا یو رو شد؛ مگر چه حرف ر ی مکث کرد. دلش ز یحرف، لحظه ا ن یا دنیبا شن عماد  

. لرزان پشت سر او قدم تند کرد  یی آب دهانش را فرو داد و با پاها د؟یشن یم یکس  

میمال میدرخت ها در دست نس ی اه کرد. شاخه هانگ رهیبه منظره مقابلش خ ی لحظه ا یبرا لیسه  

بود که سکوت حاکم  ی برخورد برگ درخت ها تنها ملود یبه حرکت در آمده و صدا یعصرگاه  

. شکست  یبر تپه را م  

. پر تپش لب گشود  ی و با قلب  ستاد یا  لیعماد پشت سر سه  

! شه یمراسممون شروع م گهی ساعت د ه ی  ؟یبگ ی خوا  یم یمگه چ  - 

. شانه به طرف عماد چرخاند  یبه عقب برگردد، سرش را رو نکهیمکث بدون ا یبا کم لیسه  
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داینرگس خانومو پ یکردم که بتون یدونم چطور شروع کنم؟! اصال فکرشو هم نم ی... نمراستش  - 

یول یبود که بهت بگم؛ چون حقت بود که بدون ن یقصدم ا  یعنیگفتم.  یوگرنه زودتر بهت م یکن  

! ی از صرافتش افتاد  گهیکردم که د ی . منم فکر مومدین شیفرصتش پمدته  ن یا یتو  

شتریدر دل عماد برپا شده بود و استرسش لحظه به لحظه ب یگنگ او، آشوب ی حرف ها ن یا با  

. گذاشت و فشرد  لیشانه سه یشد. دستش را رو یم  

! یشده مرد مومن؟ تو که منو جون به سر کرد  ی دِ بگو چ  - 

. شد رهیبه روبرو خسرش را چرخاند و  لیسه  

ی حقته که بدون ی ز یقبل از هر چ یول ،ی مراسمتو دار جانیدونم ه  ینباشه و م یزمان خوب دیشا . - 

پدرش دمیبچه ها بهتر بود. اون طور که شن هیاز بق شیدانشگاه وضع مال یتو ریباشه، ام ادتی  اگه  

! کله گنده ها بوده نی از ا یکی  

. تر رفت  ک ینزد یطاقت قدم یعماد ب  

 - خب؟

: ادامه داد  رد، ی سرش را باال بگ نکه یبدون ا یول ستاد یو رو به عماد ا  دیبه عقب چرخ لیسه  

با یول دم ید رویشهر. اونجا ام یشرکتمون رفته بودم شورا یاز کارا ی کی ی برا شیوقت پ چند  - 

ی دنینوش ک یپ کیبود که پ یر یهمون ام نیکردم ا  یباور نم ید ید ی! اگه م؟یپیوضع و ت چه  

ساده و یل یگذاشته بود و موهاش خ شی بود؛ ر  دهیپوش پلماتید  قهی رهن یخورد! کت شلوار و پ یم  

 بدون ژل و هزار کوفت و... استغفراهلل ...

 سرش را با تاسف به دو طرف تکون داد و گفت :

وو سراغ تو رو گرفت. از اوضاع کار  میشده بود. با هم حال و احوال کرد  گهی آدم د هی اصال  - 
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د یشده « : بارت که گفتم، ازم پرس الیخیب ا یگرده؟  یگفتم »؟ عماد هنوز داره دنبال اون دختره م منم  

... فکرشه  یهنوز تو یگرده ول ینم گهید  

نشان  یچه واکنش دنشیدانست عماد با شن یبود و نم دهیدهانش را فرو داد. قسمت سختش رس آب  

. ستاد یو پشت به عماد ا  دیداد. چرخ یم  

کنه « : گفت  یمثل آدم زندگ شو یسر زندگ نهیبشه و بش الی خ ی« : گفت بهت بگم ». بهش بگو ب - من  

یراحت باشه. تو الشیکنم؛ به اونم بگو خ ی م مویکردم و دارم زندگ توبه  ... » 

آماده  یارخبر ناگو  دنیشن یهم گذاشت و محکم فشرد. عماد که خودش را برا ی را رو ش یها پلک  

: د یپا و آن پا شد و نال نیکرده بود، ا   

! ؟یزن یحرف م هی ! چرا نسلیشو بگو سه هیبق  - 

. هم فشرد یفکش را رو لیسه  

! کاشیبدون دیبا  یدردم گرفت چه برسه به تو... ول دمیدرد داره داداش من. من که شن آخه  - 

 همون موقع بهت گفته بودم .

رخش چشم  میباعث شد با دقت به ن لی سه یکه صدا دیکش شیموها انیم یچنگ  یبا کالفگ عماد  

 بدوزد.

« : گفت -نداشته  ینقش  چیعماد ه انی اون جر  یراحت باشه. تو الشی اونم بگو خ به  !» 

. حلقه کرد و فشرد  لیسه یعماد دستش را دور بازو  

! ؟یچ یعنی  - 

. را در چنگ گرفت  شی با هر دو دست موها لیسه  

ونیکه اولش هذ یش ی خود م  یاز خود ب نقدریکنن، تو ا  ی خورت م زیچ  یقتاون شب و نکه یا مثل  - 
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... شه  یبلند نم یاز تو بخار نهیب ی م یکامرانم وقت ،یر  یو بعد از حال م یگ یم  

. وارد کرد  لیسه یبه بازو  یشتر یباز هم سکوت کرد. عماد نفس نفس زنان، فشار ب  

شه؟ یم یچ بعد  - 

. انداخت و لبش را با زبان تر کرد  نییسرش را پا   

عماد هم یادامه نداد ول گر ید لیرها شد. سه  لیسه یحرف دستش از دور بازو  نیا دنیشن با  

نرگسعماد  چارهیبود. ب افته یاو در  یبه ادامه نداشت. آنچه که الزم بود از حرف ها ی اجیاحت  

بود؛  دهیهم گذاشت و فشرد. چهار سال درد کش  ی را رو ش یها پلک  

سنگ شده و راه نفسش را بسته بود شیچهارسال، در گلو  ن یدرد ا یبه اندازه  ،ینیسنگ ضبغ . 

صورتش را  یها یو بلند یپست یو به آرام دیغلت ن ییپا شیپلک ها انی اشک از م یقطره ا  اریاخت یب  

. کرد  یط  

. به عقب برگشت  لیسه  

... خواستم زودتر بهت بِ یباور کن م  - 

ل یسه ی رهینگاه خ یرا باز کرد و نگاهش رو سشیسرخ و خ یچشم ها ل،یقطع شدن کالم سه با  

که در تمام مدت کنار  دیرس یماند. رد نگاه او را دنبال کرد و به نرگس در هم شکسته ا ثابت  

کرده و  بیآنها را تعق یکه از سر کنجکاو ی بود. نرگس دهیآنها را شن ی و حرف ها ستادهیا  ساختمان  

. بود  دهیرس نجایا به  

رنگش از بغض فرو خفته اش یب یاز اشک بود و لب ها سیاش خ یو مهتاب دهیرنگ پر صورت  

. نداشت  شیبه نو عروس ساعت پ یشباهت چیو ه دیلرز یم  

به سمت او  یقدم ار یاخت  یهم فشرد. ب یرا به رو  شیگرد شد و لب ها  شیاو، چشم ها  دنیبا د  عماد  
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. عماد چند قدم بهدیبلند به طرف در خانه دو ی که نرگس به خود آمد؛ برگشت و با قدم ها برداشت  

. برگشت  ل یو به طرف سه ستادیدر جا ا یول دیدنبالش دو  

یاجبار گهی د یول ی کن یفکر م  یدونم چ یصحبت نکن. م یموضوع با کس نی کن و از ا یبرادر  - 

که   ستیبه خاطر گذشته ن گه ید دم، یو د و نرگس نجا یکه اومدم ا  یاز وقت ست؛ یکار ن در  

... خوامش یم  

نشست و نفسش را لیسه یلب ها یحرف او، لبخند رو نی بلند به راهش ادامه داد. با ا یبا قدم ها  و  

را به نشانه ندانستن باال انداخت و  شیآسوده شده بود. شانه ها الشیفرستاد. حال خ رونیآرامش ب با  

. مطلب بوده نیدر ا  ی حتما حکمت د، یشیبا خود اند  

که ممکن بود در مورد آنها بکنند، پشت  ییخانه، و فکرها   یتوجه به رفت و آمد و شلوغ یب عماد  

. برد و در را باز کرد  رهیدستش را به طرف دستگ دیو بدون ترد ستادی در اتاق نرگس ا  

را از  شی ضجه ها  یصدا نکه یا  یکرد و برا یم هی گر  یصدا ینشسته بود و ب نیزم یرو نرگس  

. د یگز  یگوش حضار پنهان کند، دستش را م  

. سرخ او چرخاند یدو گو انیاو نشست و نگاهش را م یعماد جلو رفت و مقابل پا  

فراموشش کن. با هم فراموشش گهی که بوده، د ی هر چ یجا خوردم، ول  یلیخ دمیشن یوقت منم  - 

. میکن یم  

. گرفت دند،یچک  یم نییپا  شیاز چشم ها  ی گر ی پس از د یکی که  یینرگس با کف دست اشک ها   

... زیهمه چ یب یِچطور فراموش کنم؟ چطور فراموش کنم که اون کامرانِ عوض  - 

. د یکش ریفشرد و نگاهش را به ز   یرا رو شیلب ها  

و نیآزاد  گهی ... دیول نی. قبلشم نداشتنی به گردنم ندار ینیشما دِ  گهی موضوع، د نی دونستن ا با  - 



 

 
 

395 

  
 قربانی  ➢

 مینا سلطانی  ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

... که  یاونم من ن؛ ینداره با من ازدواج کن یلزوم  

. دیکالمش دو انیدر هم گره شده، به م یعماد با ابروها  

گذشته چیخزعبالت؟ اگه ه ن یباعث شده که فکرت بره سراغ ا  یچ  ؟یزن یکه م هیچه حرف  نیا  - 

حتما از   دم،ید  یاومدم و تو رو م یم نجا یمسافرت و گردش به ا ینبود و من برا نمونیب میمشترک  

ه ی ست؛ یحرفا ن ن یلحظه وقت ا  نی. االن و ا انیب ت یخواستگار یخواستم که برا  یم م خانواده  

. عقد کنونمونه گهیساعت د  

. لرزانش را به زحمت به حرکت انداخت ینرگس لب ها  

... نداره که... شما  یس، لزوم گه ید  ز یچ قتیکه حق اتفاقا االن وقتشه. حاال  - 

. تر برد  کیبار سرش را نزد  نیو ا  دیعماد باز هم حرف او را بر  

من... من دوستت دارم یول میستیحرفو بزنم. به هر حال ما هنوز محرم ن  نیا  دیاالن نبا دیشا . - 

تونست یکه م  یبرامون افتاده؛ گذشته ا  یی و چه اتفاقا ی داشت یکنه که چه گذشته ا ینم یفرق   برام  

من هنوزم  نا،یا  یمشترک باشه. با وجود همه  میکرد   یلحظه فکر م ن یکه تا ا یز یچ مثل  

به  یحت یوقت  ن، یبه اسم دِ  ی رفتن کلمه ا نیبا از ب نکه یعوض نشده جز ا نمونیب یز ی خوامت. چ یم  

. خوامت ی از قبل م شتر یب یل یشه. حاال خ یو رو م رینبود و نداشتنت فکر کردم، دلم ز  

بود، دهیکردن به هم چسب هیبلند و تاب خورده که در اثر گر یروشن نرگس با آن مژه ها ی ها چشم  

از قبل  باترینرگس، ز یشد. صورت اصالح شده  رهیعماد خ نی ر یو ش یقهوه ا  ی به چشم ها میمستق  

. کرد یتاب م ی بود و عماد را ب  

 نرگس چند مرتبه پلک زد .

؟یش ینم مونیپش یمطمئن  - 
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. کشاند و با لبخند سرش را به نشانه مثبت تکان داد   ر یسرخ او به ز   ی عماد نگاهش را از لب ها  

 - مطمئنم.

 نرگس آب دهانش را فرو داد و زمزمه کرد :

توبه کرده! به نظرت توبه ش درسته؟ ر یام  - 

. شد، چشم دوخت یم دهیکه از پنجره اتاق نرگس د یعماد سرش را چرخاند و به آسمان  

حال نیو در ع یدونم که اگه گناه کن یم نقدریا  یول ستمیحکم و قضا ن  گاهیدونم. من در جا  ینم  - 

حق اون شخصو ادا و  نکه یا مگه  ستی توبه قبول ن ،ی و توبه کن یبش ی شدن حق کس عیضا باعث  

. ی ازش طلب بخشش کن  

. فرستاد رونینفسش را محکم ب  

ک ی. تو به خاطر کارِ به ظاهر کوچستین ن یبه اندازه حق الناس سنگ ی حق چینرگس، ه یدون یم  - 

. گذره  یخدا ازشون نم  شونی. تا نبخشیمتحمل شد یاونا، سال ها رنج و سخت  

. را پاک کرد و از جا برخاست شینرگس با کف دست اشک ها   

! کنن  یکه نم ییکه االن در موردمون چه فکرا  میبر   - 

به صورتش بکشد. عماد  یرفت تا نرگس دست رونیحرف از اتاق ب  یبا متانت لبخند زد و ب عماد  

تولدبا خودش که رو راست بود. حاال حکمت مرده م یبه نرگس نگفت ول ی ز یمورد چ ن یا در  

. د یفهم   یشدن نوزاد نرگس را م  

کند، یرا بزرگ م ر یام  ای کامران و  ی بچه  نکهیاز ا ندهیدر آ د یکرد، شا  ینرگس ازدواج م با  

. شده بود  دهی مثل پازل کنار هم چ ایوقا  نی شد. انگار تمام ا  یم مانیپش  

دورتادور انی. با دعوت مسعود، آقا دندیشدن به غروب آفتاب، کم کم مهمان ها از راه رس کینزد با  
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عقد آماده یاتاق ها بزرگتر بود و برا ر ی نشستند و خانم ها به اتاق گل نساء که از سا ی اصل اتاق  

 کرده بودند، رفتند.

ینفر، ترانه محل کیو  زدند  یساز م ی« گروه  ی زدند و با » کتول یها دست م همانیخواند و م یم  

. کردند  یم یاو همخوان  

ن یا دنیرفت. حاال با شن  یمخصوصا نرگس و عماد کنار نم زبانان،یم ی لب ها یاز رو یدم لبخند  

. برداشته شده بود  ان یاز م  نیبه نام دِ  یسمانیداشتند و ر یگر یخبر، احساس د   

کننده  یه و همه تداعرنگارنگ، هم یاسفند و لباس ها  یدست، سوت، ساز و دهل، بو یصدا  

 مجلس شاد عقدکنان بود .

کرد و جز  نیصلوات جمع فضا را عطرآگ یده، صدا دیسف شیر یورود عاقد به همراه مالعل با  

. دیرس یبه گوش نم  ییدخترکان، صدا ز ی ر یپچ پچ ها و خنده ها  

به  ،یسفره عقد، کنار هم نشسته بودند. خانم ها در اتاق عقد، و عاقد، مالعل یو نرگس باال عماد  

. و عرفان، پشت در نشسته و منتظر بودند لیهمراه مسعود، سه  

د،یرس یکه به گوش م ییساکت شدند و تنها صدا یشروع خواندن خطبه عقد توسط عاقد، همگ با  

. شد یم دهییسر عروس و داماد سا یبود که رو یی ضرب آهنگ کله قندها  

منتظر نرگس به جوشش یچشم ها ان یبار سوم خطبه را قرائت کرد، اشک م یعاقد برا یوقت  

حاال... تنها هم خونش، یو ندا باشد ول مایکنار پدر، ن یروز نی آرزو داشت چن شهی. همدرآمد  

. دلگرم و سرمست بود به گل نساء انداخت؛ چقدر از حضور او در کنارش  یگل نساء بود. نگاه  

ی مادرش، برا ا یدانست چه وقت عماد    یدستش، به خود آمد. نم انیم ی قرار گرفتن جعبه کوچک با  

موکول  یگریحلقه به زمان د  دیخر ی بودند. آنقدر عجله داشتند که حت دهیتدارک د  یلفظ ریز او  
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: نام خدا را به زبان آورد و بعد رو به عاقد گفت رلبیشده بود. ز  

 - بله!

کرد، بار  یم یهمراه یعاقد که تقاضا یاتاق را در برگرفت. با صدا  یکِل و هلهله فضا یصدا  

. انداز شد  نیسکوت طن گر ید  

ری بود. اشک شوق در کو انشیم ییطال ی و جام ها دیتاب بود. نگاهش به سفره سف ی عماد ب قلب  

. او، در نظاره بود  یلب ها یم و گلِ لبخند رواعظ  یچشم ها  

ی دوستش » بله « با صدا نکهیهم از ا لی هلهله برخاست. سه یصدا گر یرسا و محکم عماد، بار د  ی  

یگرفت، با خرسند یبود و کنار نرگسش آرام م افتهیسال آرامش گم شده اش را  نیاز چند بعد  

. زد یلبخند م  

نرگس را کنار زد و با محبت به دیچادر سپ ، یخواست گل نساء، عماد با شرم و برافروختگ به  

آن  انیکه م یی کرد و با صدا کی را به گوش او نزد شیشد. لب ها رهیروشن او خ ی ها چشم  

: به گوش نرگس برسد، گفت یشلوغ  

... بانو یخوش اومد میندگکشن... به ز یانتظارو چشم ها م ن یباتر یز ،یکه باش   امینقاش دن نیبهتر   - 

ی برا یشدن اعظم به آنها، فرصت ک یسرخ نرگس نشست. با نزد   یلب ها یرو یحیمل لبخند  

نرگس را در  یکرد. اعظم به گرم ی . از جا برخاست و با او دست داد و روبوسافتین ییپاسخگو   

: و کنار گوشش زمزمه کرد  دیآغوش کش  

. مامان جان دی ان شاءاهلل که خوشبخت بش  - 

. به گردن نرگس بست  ی ز یر  نهیاز او فاصله گرفت و س یعد از آن کمب  

عماد ازدواج نکهیا دیرو من از چند سال قبل به ام نا ی. امیبرات بخر  ی ز یتا چ میوقت نداشت ادیز  - 
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. زم ی کنم عز  یتهران جبران م م یکردم. ان شاءاهلل برگشت  یم هیکنه، خرد خرد ته  

 نرگس با خجالت لبخند زد.

. ممنونم ازتون یلیخ د،یدی ندارم. زحمت کش یمامان... من ازتون توقع هیچه حرف نیا  - 

. دیمسعود هم جلو آمد و عماد را در آغوش کش  

که لطف خدا شامل حالت یخوش شانس بود یلیبابا جان، خ ی... نظر کرده بودیبش خوشبخت  - 

. ی جبران کن کنار عشق، اشتباهاتتو یشد و تونست  

فشرد و  یپشت عماد زد و از او جدا شد. به طرف نرگس رفت و دستش را به گرم یا ضربه  

. اش زد  یشانیبه پ یبوسه ا  

. دختر دارم  هیخوشحالم که حاال منم    - 

رفت و عماد را در آغوش گرفت و کنار گوشش زمزمه شیهم پ  ل یاز اعظم و مسعود، سه بعد  

 کرد :

. داداش یان شاءاهلل که خوشبخت بش ؛ یدیکش یسال ها چ ن یدونم که ا یفقط من م  - 

: به کمر او از عماد فاصله گرفت و رو به نرگس گفت یبا ضربه ا   

. ن یبش ر یهم پ یگم زن داداش؛ به پا یم کیتبر   - 

وزاند و چقدر عکس گرفت و در آخر اعظم مجبور شد او را س یاز آنکه عرفان چه آتش  میبگذر  

تاب آغوش مادرش بود و یگلگون ب ی هم خسته شده بود و با گونه ها یکند. مان رونیاتاق ب از  

. گل انداخته اش نشاند  یلپ ها یرو ی گرفت. عماد او را در آغوش گرفت و بوسه ا یبهانه م  

. بود  یکه مجوز حضور داشت، مان  یها کسکردند و تن یوقت شام هم، اتاق عقد را خال  

آن شب،  یو تکرار نشدن  بایبازگشتند و خاطرات ز  شیخو ی از شام، کم کم مهمان ها به خانه ها بعد  
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. از ذهن عماد و نرگس جاودان شد  یدر گوشه ا شهیهم یبرا  

و  ختیر یچا   یر ی شان تنها شد، نرگس با خجالت و سر به ز یمیشب که جمع کوچک و صم آخر   

. بار کنار عماد نشست  نی جمع گرداند و بعد از آن، ا انیم  

. به آنها انداخت و اعظم را مخاطب قرار داد  ینگاه یچشم ر ی ز طنتیگل نساء با ش  

جوونا نی و هم ا نیخسته شد ی لیکه هم شما خ میبخواب م یبر  میخانوم جون، زودتر جمع کن اعظم  - 

!... ست یدلشون ن یدل تو  

باره کی و شروع به سرفه کرد. نرگس که تمام صورتش   دیعماد جه یبه گلو یحرف، چا ن یا با  

کنار گوشش ی و به آهستگ دیچند مرتبه پشت عماد کوب لی. سهدی را گز  نشیر ی شد و لب ز سرخ  

 زمزمه کرد :

 - حاال هول نکن داداش من؛ زشته.

لیرفتند تا آنها تنها باشند. سه ی عماد و گل نساء، با خنده از جا برخاستند و هر کدام به اتاق خانواده  

. اتاقش را تصرف کردند ب،یترت نی هم به اتاق عماد رفت و با عرفان هم اتاق شدند و به ا  

یانداخت. با صدا نشیشرمگ یبه نرگس خجول و چشم ها یسرش را بلند کرد و نگاه  عماد  

: بود، گفت یتابستان یرا در خود داشت و گرم، همچون شب ها  دیخورش ی که گرما  یر یدلپذ  

داتیکه هست پ یگرفتم، هر جور می که تصم ی ... روزیاحساسم ول یب یفکر کن دیدونم شا یم  - 

ن یادا کنم... ااونو  دم، یکه بهت رس یگذاشتم... نذر کردم تا شب اول ی مانیعهد و پ هی... با خدا کنم  

! بانو؟  ید  یاجازه رو به من م  

دانست عماد از  یشد. نم رهیاو خ یقهوه ا  یسرش را بلند کرد و با استفهام به عمق چشم ها نرگس  

بر لب نشاند و سرش  یبا تمام وجودش به او اعتماد داشت. لبخند یکرد، ول یصحبت م یز ی چ چه  
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 را به نشانه موافقت تکان داد .

را دشانییشد حسرت بو  یم یاو را که دل از او برده بود و مدت اهی س یها سیخم شد و گ عماد  

بر آن نشاند یبه دست گرفت و بوسه ا داشت،  

... ر ی با اجازه بانو... شبت بخ  - 

به یمکث کرد و به عقب برگشت و نگاه  یلحظه ا د،یسمت در قدم برداشت؛ کنار در که رس به  

کرد. دستش را به نشانه یاو را بدرقه م  ش،یلب ها یانداخت. همچنان با لبخند رو نرگس  

. رفت  رونیتکان داد و از در ب  ی خداحافظ  

را باال زد و به  شیها  نیکه عماد آست دی. دستادیرفتن او نرگس از جا بلند شد و پشت پنجره اتاق ا با  

 سمت حوض کوچک رفت و وضو گرفت .

: نجوا کرد  رلبیداخت و زبه ماه ان ی عماد نگاه  

. ی ر یکه بپذ  دوارمیالوعده وفا... اومدم که نذرمو ادا کنم... ام  - 

. که عکس ماه را در خود به امانت داشت، وضو گرفت  یخم شد و از آب حوض  

او، تا صبح از پشت پنجره یبا خدا سخن گفت و نرگس همپا رلبی تا صبح نماز خواند و ز عماد  

. چشم بر هم نذاشت. تنها نگاهش، با عشق به عماد بود و بس ی ااتاق تکان نخورد و لحظه   

با جانان که تا جان در بدن دارم  ست یمرا عهد »  

دارم  شتن یرا چو جان خو  شیکو  هواداران  » 

*** 

و چهارم  ستیب فصل  

( گر ی د یطلوع  ) 
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کرد و به تهران بازگشت که تا ظهر بتواند سرکارش  یخداحافظ ی با همگ لیروز بعد، سه صبح  

 حاضر شود. عماد بابت حضور برادرانه اش از او در مراسم تشکر کرد .

به گل نساء  ی را صاف کرد تا توجه حضار را جلب کند. نگاه شیسفره صبحانه، مسعود گلو کنار  

 انداخت.

. میبش حاج خانوم... ما هم امروز از حضورتون مرخص دیاگه اجازه بد  - 

. بر لب نشاند یگل نساء لبخند  

. خونه خودتونه نجایا د؛ یرفت سرکار، شما بمون یم دیبا لیپسرم... حاال سه  هیچه حرف نیا  - 

: به اعظم انداخت و رو به گل نساء گفت ی مسعود نگاه کوتاه  

نیو ا  امیداشتم که ب یبرگردم سرکارم. فقط سه روز مرخص دیمنم فردا با یول ن،یلطف دار شما  - 

 جوونا رو دست به دست بدم .

 گل نساء با محبت نگاهشان کرد .

تعارف گهی خونه خودتونه پس د نجامیا ،یدون یپسرم... هر طور که صالح م یدیکش زحمت  - 

. کنم ینم  

. به عماد و نرگس انداخت  یبار نگاه ن یمسعود ا  

مدت عمادم  ن ی. امیعروسمم با خودمون ببر  د،یخوام اگه شما موافق باش یاجازه تون... م با  - 

 مزاحمتون شده.

را  شینجایفکر ا چیبه گل نساء انداخت. ه ی نگاه یبالفاصله سرش را بلند کرد و با نگران نرگس  

هر چند ، یگر ی همه سال گل نساء را تنها بگذارد و به شهر د ن یبود؛ چطور بعد از ا  نکرده  

. ت که نه، دور از تصور بود سخ شیزادگاهش باز گردد. ترک او برا  
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: دور نمانده بود، مسعود را مخاطب قرار داد ش یگل نساء که نگاه نگران نرگس از چشم ها  

 - د،یاون صالح بدونه. اگه اجازه بد ی با شوهرشه؛ هر چ گه یپسرم. اجازه نرگس د یدار اریاخت

! کنه یجمع م لشو ی تا ظهر وسا  

به عماد انداخت تا  ی. از گوشه چشم نگاهبه زحمت لقمه درون دهانش را فرو داد نرگس  

با یمخالفت چیمشغول خوردن صبحانه اش بود و ه ی عماد با خونسرد یالعمل او را بداند ول عکس  

 حرف پدرش نداشت.

دیکش یکنار پنجره نشست و آه وار یگفت و از جا برخاست و به اتاقش رفت. گوشه د  یاجازه ا با . 

ی نشست و پا ن یزم یساء به داخل اتاق قدم گذاشت؛ کنارش روباز شد و گل ن یبا ضربه کوتاه در  

. د یکش شیزانو  یبه رو یدردناکش را دراز کرد و دست   

بره خونه بخت... حاالم امروز همون روزه... تو دیبا ی روز هی ی ... گل من... هر دختر نرگسم  - 

داره و یرفتن ه ی ی... هر اومدنیشوهرتو از خودت برنجون  رزن،ی به خاطر منِ پ یخوا ینم که  

عادت داشتم ییو چند سال بود که به تنها  ستی. منم بیش یم یرو شکر که با شوهرت راه  خدا . 

بارم  هی چهار سال،  ن یا  یکه تو یدیزنه... د یابوالفضل هم بهم سر نم گهی از عباس و عاطفه، د بعد  

منم بزرگه،  یمنتظر تو و شوهرتم. خدا شهی... همیستیون ندونم که تو مثل ا یم ی. ولومدین  

 نگران نباش.

. او زد   یشانیبه پ یو بوسه ا  دیدست انداخت و سر نرگس را به سمت خود کش  

. مادر... معطلشون نکن رهی بلند شو قربونت برم... بلند شو که د  - 

بر   یمرتبه نرگس به سمت او برگشت و او را در آغوشش گرفت و محکم فشرد. بوسه ا کی  

و دیاش را به شانه او مال  ینیکه گذر زمان و کار سخت، چروکشان کرده بود، زد. ب  ییها دست  
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. دیعطر مهر مادرانه اش را به مشام کش  

خودم  ومد، یاگه عماد ن ی حتدم زود به زود بهت سر بزنم...  یشه ننه... قول م ی برات تنگ م دلم  - 

... ام یم یبا مان  

. دی بر سر او کش ی گل نساء دست  

شیو برنجون ی کن یبه بعد هر جا که شوهرت رفت، تو هم برو... نکنه کار نیننه... از ا  نه ... - 

. باشه مادر  یبذار ازت راض  

. زد یلبخند  

. دیشما بگ یچشم... هر چ  - 

. د یاو کش   یپا یبه رو یننه دست  

. . دست بجنبون که صالت ظهرهخب پس..  - 

آن چند روز اقامت را حساب کرد و هیها، عماد با اصرار فراوان کرا  ل یاز جمع کردن وسا بعد  

 قول داد دفعه بعد به عنوان داماد گل نساء، به آنجا برود نه مسافر.

نکه یدانست از ا  ی. نمدیشیاند ینرگس سخت تر از آن بود که م یبرا  ییبود. جدا  ی ر یدلگ بعدازظهر   

نییگل نساء ناراحت. مرتب بغضش را با آب دهان پا  یاز دور ایعماد بود، خوشحال باشد   کنار  

. جمع زار بزند انیداد که مبادا م یم  

. به صورتش زد  ی بوسه ا سیخ یی را در آغوشش فشرد و با چشم ها یگل نساء، مان  

گل پسرم... باشه؟  یو مامان باش خودت مواظب  - 

. با زبان کوچکش، خواسته او را اجابت کرده بود  یو مان  

تپه نیی عماد چمدان کوچک نرگس را برداشت و همراه هم، به سمت پا ، یاز خداحافظ بعد  
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 رهسپار شدند .

س یخ ییو با چشم ها ستادهی پله ها ا یکه رو  دیلحظه نرگس به عقب برگشت و گل نساء را د نی آخر   

خانه کوچک و   نیپا به ا  د،یشکسته و ناام یافتاد که با قلب ی روز ادیکرد. به   یرا نظاره م رفتنشان  

. که صاحبش، پناه او بود ی پر مهر گذاشت. خانه ا یول یمیقد  

سبقت گرفتند. دستش را به نشانه  گریکد یاز  دنیو در چک اوردندیاشکش تاب ن ی ها قطره  

رفت تا  ی. مدیبود، دو ستادهیتکان داد و با سرعت به طرف عماد که منتظرش ا یخداحافظ  

. رقم بزند یگر یسرنوشتش را طور د   

و به زحمت، ساک عماد و چمدان نرگس را هم داخل صندوق، کنار  دندیمسعود رس لیاتومب کنار  

. عقب نشستند   ه،ید و مسعود جلو و بقاعظم و مسعود جا دادند. عما لیوسا  

و در سکوت،  اوردین انیسخن به م یکردند، در طول راه کس یحزنِ وداعِ نرگس را درک م چون  

. سوزان دل جاده را شکافتند دیخورش یتالش ها ن یآخر  ر یز  

 از روستا که خارج شدند، عماد سرش را به سمت مسعود چرخاند.

. دارم یتماس ضرور هی.  دینگه دار ی حوال نیهم قهیبابا... امکان داره چند دق  - 

. به او انداخت ی مسعود نگاه کوتاه  

. دارم  ی توقفگاه نگه م نیاول  - 

. را متوقف کرد. عماد به عقب برگشت  نی بعد کنار جاده ماش قهیچند دق  

. شه یتموم م عیسر  رم،یبگ  کیتماس کوچ هیشرمنده...   - 

نه،ی . اعظم از آ ردی از آنها فاصله بگ ی تا کم دیجاده دو ی  هیشد و به سمت حاش ادهی پ نیماش از  

به دو طرف تکان داد. مسعود هم در جواب شانه اش  یبه مسعود انداخت و سرش را سوال ینگاه  
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!... داد  یدانست و بروز نم یرا به نشانه ندانستن باال انداخت. گرچه که م  

داد. چند یمکالمه تکان م نیرا ح شیو دست ها ستادهی ه آنها ابود که عماد پشت ب یی نرگس جا نگاه  

. برگشت و سوار شد. مسعود به طرفش برگشت  ن یبعد، کنار ماش قهیدق  

شد بابا؟ تموم  - 

 کمربندش را بست و سرش را تکان داد .

. میبله، تموم شد؛ بر  - 

االخره به تهرانساعت شش بعدازظهر بود که ب ی را روشن کرد و به راه افتادند. حوال نیماش  

. دند یرس  

طرف کیراند و نرگس از وضع موجود معذب شده بود. از   یهمچنان به سمت خانه م مسعود  

که  یبا خانواده عماد تا زمان یزندگ گر یاز طرف د  دش،یجد  ف یو وظا نیشیپ  طیشرا  ر ییو تغ تاهل  

نداشته باشد. دلشوره و استرس، یمناسب رهن کند، سبب شده بود که حال خوش یخانه ا بتواند  

. کرد  ینم شیرها یدم  

کرد. حق با  یروشنش را نوازش م یدر آغوش اعظم به خواب رفته بود و او با محبت موها یمان  

. او نشسته بود  رهیدر نگاه ت ی خاص تیمسعود بود، معصوم  

. را نگه داشت ن یه ماشبه مقصد، مسعود مقابل خان دنیبا رس  

؟یبر  ی خوا یم ای باال  یایم ؟یکن  یکار م یاز منزل ما. عماد... چ  نمیا دییبفرما  - 

دلش ینبود ول ی. کم رو و خجالتختیفرو ر نهیحرف مسعود، قلب نرگس در س ن یا با  

شوهرش، تنها باشد. هنوز معذب بود و بدون یحضورش در خانه پدر نیخواست در اول ینم  

کرد. اصال عماد قصد داشت کجا برود؟  ینم یاحساس راحت عماد،  
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. به ساعتش انداخت  یعماد مچش را چرخاند و نگاه  

. میایشه. باال نم یم ر ینه... د  - 

. کرد به عقب برگشت  یمسعود همان طور که در را باز م  

. کن داری ما. عرفانو هم ب میبر  دییباشه بابا... پس اعظم خانوم، بفرما  - 

به یشد. نرگس هم مان  ادهی کرد و پ  دارینبود، عرفان را به زحمت ب دادها یرو انی که در جر  اعظم  

! چه کار کند دیبا ندیو منتظر شد تا بب ستاد یا  نیماش ی بغل، جلو  

. ستاد یعماد کنار مسعود ا   

. شد بگم یممنونم بابا... خودم رووم نم. در ضمن ارمیباال، برگشتم خودم چمدونا رو م دیشما بر   - 

. عماد زد  یبه بازو ی مسعود با لبخند ضربه ا  

. شه یتموم م ی و خوش ریبرو بابا جان... در پناه خدا، ان شاءاهلل که بخ  - 

. پدر گرفت  یزد و نگاه از چشم ها  یلبخند  

 - ممنونم بابا.

 به طرف نرگس برگشت .

. امیاالن م نیماش یتو دیینرگس خانوم... شما بفرما   - 

کرد و یلب خداحافظ  ر ی رفت؛ ز نیمردد، به طرف ماش ییگرد شده و قدم ها   ییبا چشم ها  نرگس  

لیبعد، عماد آمد و پشت فرمان نشست و اتومب یخورد. لحظه ا یدر خواب تکان  یشد. مان سوار  

 را به راه انداخت .

: دیاعظم رو به همسرش پرس ن، یبا دور شدن ماش  

تشکر کرد؟ االن کجا رفتن؟ یبابت چ عماد  - 
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. کوچه گم شد، گرفت چیکه در پ ن یماش ریلب نشاند و نگاهش را از مس یرو یمسعود لبخند  

گه یگفت د  یتهران. م میاریازم خواست که هر طور شده امروز نرگسو با خودمون ب صبح  - 

... کجا رفتن  نکه یتشکر کرد و اما ا ن یکنه. به خاطر هم یاون زندگتونه بدون  ینم  

. دیکوب نیرا به زم  ش یپا ی عرفان که بدخواب شده بود، مثل بچه ها با کالفگ  

. دی ... اه، خوابم پر گهیباال د  میبر  دیای! بد؟یدر کوچه شرح واقعه کن ی جا، جلو ن یهم دیحاال با  - 

 مسعود سرش را با تاسف تکان داد .

. کنم  یم ف ی برات کامل تعر  انوی باال خانوم، جر  میبر   - 

. رخش نگاه کرد  مینرگس با تعجب به سمت عماد برگشت و به ن  

! م؟یر  یم میکجا دار   - 

. لب نشاند  یرو یلبخند  

. ها مونهیروز متاهل نیسرمون امروز اول ر ی... خمی بگرد یکم ه ی م یر یم میدار  - 

ن یسمت راستش کشاند. هنوز هوا گرم بود و ا شهیزد و با شرم نگاهش را تا ش یبخندل نرگس  

شلوغتر از  شیرو شیتهران پ ر،یتفاس نی با تمام ا یبودند ول شانی از روز اکثرا در خانه ها  ساعت  

. بود  شیچهار سال پ  

. از گوشه چشم به او انداخت   یعماد نگاه کوتاه  

نداره خاموش یلزوم گهی کنم د ی! اگه تلفن همراهت شارژ داره، روشنش کن. فکر مدرضمن  - 

 باشه.

آورد. آن روز قبل از حرکت به سمت رونیاش را ب یمیقد یرا باز کرد و گوش فشیک نرگس  

 تهران، آن را شارژ کرده بود .
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. فن ندارهرو ندارم که باهاش صحبت کنم. ننه هم که تل ی... کسیکنم ول یاالن روشن م  - 

. و سرش را به دو طرف تکان داد  دیعماد با صدا خند  

... چهار سال  نی . مثل ا رمیگ یبه بعد خودم هر روز باهات تماس م نیاز ا  - 

 نرگس با تعجب به سمت او برگشت .

! ن؟یچهار سال؟! مگه شماره منو داشت نیمثل ا  - 

. تکان داد  دییو سرش را به تا دیکش یعماد آه  

خوب برات بخرم که یگوش هی دی گرفتم. با  یصدات، تماس م دن یشن دیه ام! هر روز بحفظم  - 

. میبا هم چت کن میبتون  

ینرگس را گلگون کرد. هنوز هم نرگس از دور یزد و گونه ها  یحرف چشمک ن یبا گفتن ا  و  

. نگاهش کرد  یرچشمی گل نساء گرفته بود. عماد ز  

میگ یننه گل نساء. هوا هم که سرد شد، م شیپ میبار آخر هفته ها رو بر  هیدم هر دو هفته   ی م قول  - 

. تهران خونه مون  ادیگوسفنداشو بسپاره به آشناها و ب  

. زده به طرفش برگشت  جانینرگس ه  

؟یگ یم راست  - 

. میکن  ر یو سقف خونه رو تعم م یبر  دیروزا با نیبله! تازه هم  - 

شیپارک کرد. دستش را پ ی سبز کوچک ی را کنار فضا نیماش ن،ی سنگ ک یاز گذشتن از تراف بعد  

ی شد. به طرف در کنار ادهیشده بود، از آغوش نرگس گرفت و پ داریرا که تازه ب یو مان برد  

 رفت و بازش کرد .

... بانو دییبفرما  - 
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. آمد یبرد، خوشش م یاو به زبان م دنینام ی که عماد برا یی از لفظ بانو  

قدم  ، یشده در اثر تابش آفتاب تابستان رهیت یسرسبز با برگ ها  یدرخت ها انیهم در م کنار  

او گره  یانگشت ها  یزدند. عماد دست راستش را به دست نرگس رساند و انگشتانش را البه ال یم  

 زد.

گرم  یاز لمس دست ها د؛یکش نیی در هم حلقه شده شان پا ینگاهش را تا دست ها یلحظه ا نرگس  

آب قدم ر یو به سمت ش دیرا باالتر کش ینشست. عماد مان شی لب ها ی روبر  یلبخند عماد،  

 برداشت.

. میصورت پسر خوشگلمونو بشور میبر   - 

دست نرگس را رها کرد و چند مشت آب به یلحظه ا  ،یآبخور ی جلو  یخواست ول ینم دلش  

. دیو دست کش دیپاش یصورت مان  

نرگس؟ ی دار دستمال  - 

. را خشک کرد  ی و به دست منتظر عماد سپرد. عماد صورت مان دیکش  رونیب یدستمال فشیاز ک  

رم؟یبرات بگ ی خور ی م یبابا... چ یدارم من. مان ی به... چه پسر  به  - 

. چانه زد و فکر کرد   ر ی انگشتش را ز یمان  

... یبسن  - 

. صورتش نشاند یرو یبوسه ا  

. خرم یم می! چشم بستنیبستن  - 

که یو به سمت صندل دیخر یسنت یدر دست هم به سمت بوفه پارک رفتند. سه کاسه بستن دست  

. آن نشسته بود، رفت ینرگس رو  
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را به نرگس. با محبت یگر یها را به دست او داد و د  یاز بستن یکی نشاند و  یصندل یرا رو یمان  

. او  یگرفت و به طرف نرگس برگشت و مست شد از عطر نفس ها ی نگاهش را از مان  

؟یاون شبتو بگ یناراحت  ل یشه حاال دل ی... بانو، مخب  - 

. تکان داد  ینرگس با تعجب به سمت او برگشت و سرش را به نرم  

شب؟ کدوم  - 

. د یکش نیزم یبه رو یفرض ی انداخت و با نوک کفشش، نقش ر ی عماد سرش را به ز  

یکرد هی... متوجه شدم که گریناراحت بود یلیموضوعو بفهمم. خب تو خ نکهیقبل از ا شب . - 

... اجازه شو نداشتم. از امروز تا آخر عمرم، سنگیتونستم آرومت کنم ول یخواست م یم دلم  

باعث رنجش دل یدلت لونه کنه. حاال بگو چ یلحظه غم تو ه یدم  یشم. اجازه نم یم صبورت  

شده بود؟  مهربونت  

. د یکش یق را درون ظرف گذاشت و سرش را بلند کرد و آهنرگس قاش  

... مایخواهر و برادرم افتادم. ندا و ن ادی  - 

. برگشت و نگاهش را به صورت معصوم او دوخت یبه سمت مان  

... کاشدشونیندارم جز د  ییآرزو  چیرو کنار اونا بزرگ کنم. االن ه یخواست مان یم دلم ... - 

 ببخشن منو.

. زد یلبخند  

. زمی بخشن؛ غصه نخور عز  یم  - 

 نرگس ادامه داد .

و تار نکنه... کاش رهیاونا رو ت ی ز یچ چی خوب، قشنگ بمونن و ه یو خاطره ها  ادی  شهیهم کاش  - 
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... ذهنشون یاز من تو  

برد و شی را پاک کرد. عماد دستش را پ یدور دهان مان یو با دستمال کاغذ دیرا دزد شیها  چشم  

. گذاشت و فشرد  او  ی کرده   خی یدست ها یرو  

وقت فراموش نکن که درد،  چیه نوی... مطمئن باش! ایخاطره خوب بود ه یبراشون  شهیهم تو - 

با من و گرفتن انتقام  یسرنوشت تو مقصر بودم؛ به خاطر دشمن یکنه... منم تو یرو بزرگ م آدما  

یول  ی رو از دست داد زا یچ  یلی. تو خمیبود  ف ی کث یباز ه ی ی. من و تو قربانیدیتو درد کش ازم  

آدم بزرگ و  هی ده،یشن تویو داستان زندگ دهیکه د  ی من، بلکه هر کس ی باعث شده نه تنها برا نیهم  

. توانم جبران کنم... خانومم  نیکنم تا آخر ی م ی... سعیقابل احترام باش  

. گرفت و از جا بلند شد یرا از دست مان یبستن یخال مهیظرف ن  

زم؟یعز م یتموم شد، بر  اگه  - 

. را بغل کرد و برخاست. بالفاصله عماد او را از نرگس گرفت  ینرگس مان  

ماشاءاهلل گهیکنم. د ینگرفته که خودش راه بره، خودم بغلش م  ادیمن هستم و هنوز   یوقت تا  - 

. زنه یم بیشده و به کمرت آس ن یپسرم سنگ  

. زد ینرگس لبخند  

. میبراش بکن یفکر   هی دیممنونم ازت. حق با توئه، با   - 

. حرکت کردند ن یفشرد. به سمت ماش یدستش را گرفت و به گرم  

. زمی نکن عز  ر ی کنم. شما فکرتو درگ یکالساش اقدام م یاز هفته بعد برا  - 

ناشناخته به سمتش حمله ور شدند. با شک و ی باز هم حس ها ل،ی محض نشستن داخل اتومب به  

. به سمت عماد برگشت  یدودل  
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خونه تون؟  میر  یم میدار  - 

: دیپرس رد، ینگاهش را از جلو بگ نکهیبدون ا  

 - چطور؟

. چاند یرا در هم پ شیدست ها  

. میموند یم شتر یب  یکم ه ی... فقط کاش یچیه  - 

. زد یلبخند  

یشهرباز میر  ی. اصال ممیا یم گهیروز د هی ان شاءاهلل وگرنه من از خدام بود.  زمیشه عز ی م ر ید  - 

کنه. خوبه؟  یبتونه باز میمان که  

 به ناچار سرش را به نشانه موافقت تکان داد .

 - باشه.

. سمت نبود  نی عماد ا یکه به خاطر داشت، خانه پدر  ییشد؛ تا جا ر یمتوجه مس  

خونه؟  میر ینم مگه  - 

 عماد سرش را تکان داد .

 - چرا!

. مقابل اشاره کرد  شه ینرگس با دست به ش  

به نظرم خونه تون یول ستین ادم ی قی... من که حواسم نبود و دقیر ی طرف م ن یچرا از ا پس  - 

 سمت غرب بود.

. زد و ضبط را روشن کرد  یلبخند  

. ... نگران نباشمیر یخونه هم م  - 
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زبان به کام  یبه خانه بروند و اصال نگران نبود ول رتر ی است که د ش یاز خدا دیخواست بگو یم  

 گرفت .

دل من قِیبا درد عم »  

که مردم چه کردن  یدید تو  

ی غرورم نشست شیپ تو  

ی قلبم رو بست  یزخما تو  

روزگار  نی رفتن ا شکل  

تنها نذار هیتو گر منو  

منو دست خودم نسپار  ریاز آدما پس بگ منو  

دست خودم نسپار  منو  

درد  ن یمهربون نبود با هجوم ا یشکیتو ه جز   

منو از عشق منو راحت جدا کرد  یزندگ  

شه یآدم هم روزمی هنوز همون درد د من  

شه  یمثل من عاشقت نبود، عاشقت نم یشکیه  

داره  یچه رسم تلخ ا یدن یدون یکه م تو  

ارهیاونو سرت م ی ترس یکه م یهر چ از  

رو  ایزدم دن صدا  

تو باد  دمیکش نفس  

داد  یبود منو نجاتم م نجا یتو ا یهوا  
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درد  ن یمهربون نبود با هجوم ا یشکیتو ه جز   

منو از عشق من راحت جدا کرد  یزندگ  

شه یآدم هم روزمی هنوز همون درد د من  

شه یمثل من عاشقت نبود عاشقت نم یشکیه  » 

. را پارک کرد  نیماش  ابان یاز خ یعماد گوشه ا  

. زمی شو عز  ادهیپ  - 

شد و اده یدانست آنجا کجاست. پشت سر عماد پ یدر اطراف گرداند. نم یرا با کنجکاو نگاهش  

. رفتند  شیشدند و عرض آن را پ ی به نسبت تنگ یرا به او سپرد. وارد کوچه  یمان  

که درون کوچه  ی داد. از مقابل سوپر مارکت کوچک یمشام ها را نوازش م ی نانوان ینان تازه  یبو  

. ستادندیطبقه ا ک ی ی رنگ خانه ا دیدر سف ی ند و جلوبود، عبور کرد  

کجاس عماد؟ نجا یا  - 

. زد و زنگ در را فشرد یلبخند  

. یفهم یکم صبر کن، االن خودت م هی  - 

باور نداشت؛  د،ید  یو آن را با شتاب باز کرد. آنچه را که م دیبه طرف در دو یبعد کس ی ا لحظه  

یی باز و چشم ها مهیگره خورد. با دهان ن نهیس انیم یی جا شیقلبش باال رفت و نفس ها ضربان  

. ست ینگر  یدرشت به فرد مقابلش م  

پشت لبش سبز شده یکه به تازگ ییها  لیروشن و سب  یهم سن و سال عرفان، با چشم ها یپسر   

. کرد  یو لبخند نگاهش م یبود و با خوشحال ستادهیبودند، مقابلش ا  

: ناباور به طرف عماد برگشت و به زحمت زبان در کامش چرخاند و زمزمه کرد  یا لحظه   
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... چطور؟آخه  - 

. چنددیاو حلقه کرد و تنگ به آغوشش کش ی را دور شانه  شیمهلت نداد و جلو رفت؛ دست ها ماین  

کنارش را باال برد و محکم به دور  زان یمعطل و آو یبعد نرگس به خود آمد و دست ها لحظه  

گری... حاال ددیاو گذاشت و عطر تنش را به مشام کش ی شانه  یحلقه کرد. سرش را رو  ماین گردن  

. گذاشت شیشانه ها  یشده بود. آنقدر که بشود، سر رو یو مرد دهیکوچکش، قد کش یماین  

. را مخاطب قرار داد   مایچشم دوخته بود. ن شیرو شیعماد با لبخند به صحنه پ  

. و سالمت حیخواهر و خواهرزاده تون... صح نمی... ا مایالوعده وفا آقا ن  - 

. سرش را به طرف عماد برگرداند  یجدا شد و با شادمان  ماینرگس از آغوش ن  

! نجا؟یآخه چطور...؟ ا  - 

. دیکش اطیدستش را گرفت و به سمت داخل ح ماین  

... آقا عم دییتو... بفرما  م یبر  ادهیوقت ز  - 

رخت بر بست. نرگس با سکوت او به سمتش شیلب ها  یدن سرش، لبخند از رومحض چرخان به  

. شده بود  رهی کوچک خ  ینگاهش را دنبال کرد. به مان ر یبرگشت و مس  

سمت عماد برداشت  یبردارد، دست نرگس را رها کرد و گام  یچشم از مان نکهیبدون ا ماین . 

. خواهرزاده اش باشد  ، یو دوست داشتن بایز یشد که آن کوچولو یباورش نم  

ش یکجا؟ دست ها دنیکجا و د  دنیشن یول  ندیآ ی بود که با خواهر و خواهرزاده اش م دهیعماد شن از  

. گرفت ی برد و رو به مان شیرا پ  

! ؟ییبغلم دا یایم  - 

به آغوشش رفت. خدا را چه  یلیم یبا ب یمتعجب و شگفت زده شد! مان ، ییهم از لفظ دا  خودش  
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! باشد یخوب یاو هم مثل عرفان، همباز  دیشا ،یدید  

را در وجودش ی موذ یترس جان،یهر چهار نفر به داخل رفتند. نرگس عالوه بر ه ما،یتعارف ن با  

... کند چه؟ آن هم مقابل عماد  رونشیکرد. ترس از واکنش پدر... اگر ب یاحساس م  

خانه نقل مکان کرده بودند؟  نی به ا یک کرده بود؟ آنها  دایرا پ دیعماد از کجا آدرس خانه جد اصال  

! چه وقت آنقدر بزرگ و آقا شده بود؟ ما یکرد. ن یچقدر سوال در سرش رفت و آمد م  

. به خود آمد ما،ین یبا صدا  

. دیتو... خوش اومد دییبفرما  - 

شکفت و قصد پژمردن نداشت. نه حاال که شانه به شانه عماد، وارد خانه  شیلب ها  یلبخند رو گل  

. آمد و سالم کرد  رونیاز آشپزخانه ب یشد. دختر  یم یپدر  

بگذارد شیپ یاجازه را به او نداد که قدم  نیندا، ا  بی... نگاه غریتاب آغوش او بود ول یب نرگس . 

برگشتن ندا به آشپزخانه را با  ر یو مسمبل نشست  ی مملو از اشک، کنار عماد رو یی چشم ها با  

 چشم دنبال کرد .

به جوش و خروش آمده بود! عماد که  رتشی آن دو در هم رفت. غ نیاز فاصله کم ب ما،ین ی ها اخم  

. لب نشاند یرو یموضوع شده بود، رو کرد به او و لبخند ن یمتوجه ا  

رفت که... من شیپ عیسر یچ همه  نقدریجان نشد که زودتر اطالع بدم... اصال ا مای... نراستش  - 

. م یعقد کرد  روزی و نرگس، د  

را  یجان گرفت. مان  شیلب ها یرو یکم کم لبخند یآن دو گرداند، ول نیبا تعجب نگاهش را ب ماین  

و سمت عماد رفت. با دیمبل گذاشت و از جا پر ی تا آن زمان در آغوشش بود، کنارش رو که  

. برخاست ز یشدن او، عماد ن کینزد  
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. دیاو را تنگ در آغوش گرفت و صورتش را بوس ماین  

! ی... مبارک باشه. پس رسما داماد خودمون شدیواقعا؟! به سالمت  - 

. انداخت  ریزد و سرش را به ز یعماد لبخند محجوب  

 - با اجازه تون.

. به شانه او زد  یضربه ا  

خوشحال  یلیخ  یبودم ول یمراسمتون م ی دوست داشتم تو یلیخ  نکهی... با ادیکرد یکار خوب  - 

 شدم .

: زمزمه کرد ی آرام یو با صدا مایرو کرد به ن ینرگس با نگران  

 - ندا...

. انداخت  ریو سرش را به ز دیکش یآه ماین  

شد. تو رو مادر خودش ت یاز همه اذ شتر ی. اون بدیکش یسخت یل ی ناراحته؛ بعد از رفتنت خ ازت  - 

خودشه؛ هنوزم فکر  ینکرد. اکثر اوقات تو یخنده واقع ه ی گه یدونست. از اون موقع تا حاال، د  یم  

! ی و رفت یکنه تو اونو فراموش کرد  یم  

صورتش شدند؛  همانیزدند و م خونیباره شب ک یداغش به  یو اشک ها اوردیتاب ن گر ید نرگس  

کنارش نشست و دستش را دور شانه او حلقه کرد و او را بهرا برآوردند. عماد با تاسف  آهش  

. اش فشرد  نهیس  

.. شه. دوباره مثل قبل یدرست م ی ... همه چزمیآروم باش عز   - 

از آن دو فاصله گرفت و به سمت در رفت؛ در  مای. ندیباز شدن در کوچه به گوششان رس یصدا  

 همان حال گفت :
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... بشه ر ی غافلگ دنتونیبا د خواستم ن ییا یبه بابا خبر ندادم که م  - 

: بلند گفت یمنتظر پدر شد. از همانجا با صدا ی درگاه  انیدر را باز کرد و م  

! میکه مهمون دار   ای... بیسالم بابا، خسته نباش  - 

رونیرا از پا ب ش ی. پدر کفش هاستادندیو عماد از جا برخاستند و در انتظار پدر منتظر ا  نرگس  

 آورد .

؟یبابا، مهمون؟ ک  یباش سالمت  - 

ماند رهینرگس خ یوارد خانه شد و با تعجب نگاهش رو ی و پدر با خستگ دیخود را کنار کش ماین . 

مایکه به سفارش ن یا  وهیم یها سهیبعد، ک  یلحظه سکوت همه جا فرا گرفت؛ لحظه ا ک ی یبرا  

قل خوردند و نگاه  یها به سمت وهی افتاد. هر کدام از م نیبود، از دستش رها شد و به زم دهیخر   

. هم با آنها به گردش درآمد  یمان  

. را از هم فاصله داد  ش ینادر به زحمت لب ها  

 - نرگس... بابا جان...

مکث کرد و  ی لحظه ا د،ینرگس به لرزش افتاد. به سمت پدر پا تند کرد؛ کنارش که رس یها لب  

یرا به دور کمر او محکم تر کرد و موها  شیدست ها یبه آغوش او پناه برد. نادر گره  بعد  

. اشک مواج شده بود ی از قطره ها ش،ی . چشم هادیینرگسش را بو   

بودم؛   یتحمل کنم؟ اصال من گفتم برو... عصبان یمن بدون تو چطور یبابا؟... نگفت ی بود کجا  - 

د ی... تو بانمیذاشت بب ینم رتمیلحن شوکه شده بودم؛ غ نیاونم با بدتر  ی ز یچ نیهمچ دنیشن از  

! م؟یچقدر دنبالت گشت یدون یم ؟یکرد یپشت سرتو هم نگاهم نم گهی و د یرفت یم  

. به عماد انداخت و لبخند زد ی سر نرگس، نگاه یاز باال  
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 - ممنونم ازت...

صورت نرگس را از نظر گذراند و رو  رفت و با او دست داد. پدر کل شیزد و پ یهم لبخند عماد  

: دیبه عماد پرس  

؟یکن داش یپ یاز کجا تونست باالخره  - 

: او زمزمه کرد   یدر چشم ها رهیعماد با عشق سرش را به سمت نرگس گرفت و خ  

 - دهکده جهان نما...

. به طرف نرگس برگشت یدهان پدر از تعجب باز ماند و با شگفت  

گل نساء؟ شیپ  ی! جهان نما؟! رفته بود؟یچ - 

: دیتکان دهد. باز هم پدر پرس دیینرگس تنها توانست سرش را به نشانه تا   

یبار  نی ! آخر ؟ی. مگه اصال تو خونه شو بلد بودمینداشت یچطور؟! ما که با هم رفت و آمد آخه  - 

... که  یازش نداشت میشماره تماس چی! هیبود  کیکوچ میکه اونجا رفت  

بر لب نشاد و به  یگل نساء قلبش را ماالمال کرده بود، لبخند یکه از دور یبا حزن نرگس  

. شد  رهیخ ی گوشه ا  

. بود  دمیرفتم؟! اونجا تنها ام یرو نداشتم برم... کجا م  یی بود. جا ادمی یحدود  ییزایچ هی  - 

گذاشت و سرش را به آن  شیزانو یمبل نشست و آرنجش را رو ن یکترینزد  یرو یبا ناباور پدر  

: زمزمه کرد  رلبی داد. ز هیتک  

همه ن ی... آخ... استین ادتی ... گفتم اونجا رو یکردم بر  یکه فکرشو هم نم یی... تنها جاآخه  - 

... کرده بودم داتیدونستم... زودتر پ یزدم... اگه م  یسر م هیکردم و   یسال... کاش امتحان م  

افتاد که   یره فشرد و سرش را بلند کرد. نگاهش به مانرا با دو انگشت شست و اشا شیها  چشم  
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. کرد  ینگاه م  رهیبه نادر خ یحرف، با تعجب و شگفت یساکت و ب  

. او داد  ینگاهش را به پاها ینشست و با ناباور نیزم یاز جا برخاست و جلو رفت. مقابلش رو  

! ... پسرته؟نینرگس... ا  - 

. ستادیجلو رفت و کنار پدرش ا  

 - بله باباجون.

داد یبهشت م  یرا در آغوشش فشرد؛ بو  ی جلو خم شد و آن موجود کوچک و دوست داشتن به . 

. به مادرش نگاه کرد  یتیو با نارضا دیدر هم کش یچهره ا یمان  

: گفت  ینشست و رو به مان ن یزم ینرگس کنارشان رو  

... یول ی خاله کوچوکو و بانمکم دار ه یبابابزرگه... البته  نی پسرم... ا ،یمان  - 

که پناهگاه ندا شده بود، نگاه کرد ییداد و از جا برخاست. به سمت آشپزخانه، جا رونیرا ب آهش . 

حلقه  ش یرا دور پاها شینشسته و دست ها وار یو به همان سمت رفت. ندا گوشه د  اوردین طاقت  

. بود  رواید یرو یی کرده و نگاهش به جا  

: آنکه نگاهش کند، زمزمه کرد  یداد و ب هیپشت سرش تک وار یجلو رفت و کنارش نشست و به د  

باعث نی... ا ی... رها کنم و برم ولزانموی مجبور شدم خونه مونو عز  ، یلی... بنا به دال یروز هی  - 

اد ی کردم،  ی که اونو بغل م یگم! هر موقع  یپسرمو م  ،یفراموششون کنم. هر موقع که مان نشد  

بودم، مگه  ادشونیو هر لحظه به  شهی ... همدمشیبوس یکه م ی... هر وقتفتادمیو برادرم م خواهر  

. از وجودم و قلبم بودن یشد که فراموششون کنم. اونا جزئ یم  

. گونه اش راه گرفت   یاز گوشه چشمش رو ی به طرف ندا برگشت؛ اشک  

بود که  ی ا یکه ازت داشتم، نقاش یادگار یشکل ممکن... تنها   نی شدم برم، اونم به بدتر  مجبور  - 
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... یازتون نداشتم... ه  یعکس چی . هیبود دهیمن کش یبرا  

صورتش گذاشت و زار زد یرا رو ش یبلند رها شد. دست ها یمجالش نداد و با صدا بغض . 

م او را به به دور گردنش حلقه شد. نرگس سرش را بلند کرد و محک  ی کوچک ی بعد، دست ها یکم  

 خود چسباند.

. مبل جابه جا شد  یدنادر رو  

د؟یکجا بر   دیدار م یتصم حاال  - 

. انداخت  ر ی سرش را به ز  

... خونه پدرم م یر یم د،یاگه اجازه بد  - 

. به چهره نشاند یاخم  

؟یر ی خونه جدا بگ  یخوا ینم ،ی! در ثاننینکرد  یکه عروس هنوز  - 

. بر لب نشاند یعماد تبسم  

میبر   ی زندگ یمحل کارم رهن کنم و برا ک یخونه، نزد  هیدارم که هر چه زودتر  م ی... تصمچرا  - 

. خونه پدرم   میر یبه طور موقت، تا اون موقع م یاونجا. ول  

. زد  شیبه پا  یداد و ضربه آرام  رونیفکر کرد. نفسش را ب یپدر نرگس کم  

و آبرومند کیمراسم کوچ هی یو بتون ی خونه جدا رهن کن  هیکه   یطور! پس تا وقت ن ی... که اباشه  - 

... مونن  یم نجایا ینرگس و مان ،یریدخترم بگ یبرا  

شد؟ یجدا م   یاز نرگس و مان دیگشاد شده بود. با شیبا تعجب سرش را بلند کرد. چشم ها  عماد ! 

همه به زحمت آنها را از جهان نما به  نی باشد. ا  نیکرد که خواست نادر ا  یتصورش را هم نم یحت  

 تهران آورده بود که حاال از هم جدا شوند؟ به زحمت دهان گشود .



 

 
 

423 

  
 قربانی  ➢

 مینا سلطانی  ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

... ما یول  - 

. تکان داد  ینادر دستش را مقابل او گرفت تا ادامه ندهد و سرش را به آرام  

ت حاال که همه مد ن یخواد بعد از ا یمونه... دلم نم یم نجا ینرگس ا  ی ول د؛ یدونم عقد کرد  یم بله،  - 

تونم براش  یکه م ه یتنها کار نیبهش بزنه و برنجونتش. ا یحرف ینکرده کس  یی کرده، خدا ازدواج  

که  یی هر وقت کارا ،یپسر من  ی. عماد جان، تو هم جاهیو کاف دهیکش  ی بدم. چهار سال سخت انجام  

ن موقعم قدمت سر خودتون... تا او یو ببر سر خونه و زندگ ریدستشو بگ ایب ،ی رو انجام داد گفتم  

تو بازه! نگران ی چهار سال به رو  نیخونه، مثل تموم ا   نیو در ا  ی خونه ا نی ... داماد اچشمم  

. نامربوطش به گوش مادرت برسه  یدن حرفا  یخواهرمم نباش... اجازه نم  

اش، از جا برخاست ی زد و برخالف خواسته قلب ی. به ناچار لبخندرفتیخواسته او را پذ مودبانه . 

گونه ارج و قرب نرگس در مقابل ن یکرد؛ ا یم دییپدر را تا  یمنطق ی عقلش حرف ها گرچه   

. شد یخانواده اش حفظ م  

 - خب پس... با اجازه تون من فعال مرخص بشم.

 نادر تعارف زد .

 - حاال شام بمون بعد برو!

. دیکش ر ی عماد محجوبانه لبخند زد و نگاهش را به ز  

. شم یمزاحمتون م گه یوقت د هیخسته ان.   مینرگس و مان نجا،یا میاز راه اومد میمستق  - 

: که به گوش نرگس برسد، گفت یبلند ینادر هم از جا برخاست و با صدا  

! برن یم ف ی نرگس بابا... آقا عماد دارن تشر   - 

. آمد رونیبشاش، دست در دست ندا از آشپزخانه ب ینرگس لبخند به لب و با صورت  
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... . آخه تازه ندامیبعد بر  میبمون گه یکم د   هیشه  یم اگه  - 

. کالم او رفت   انیو م دیتُنکش کش یخاکستر  یموها انیبه م یپدر دست  

! تا وقتش برسه یمون یم نجایرن! شما ا یبابا جان، آقا عماد تنها م  - 

پدر و عماد رفت و برگشت  انینرگسِ بهت زده کنار رفت. نگاه متعجبش م ی لب ها یاز رو لبخند  

 کرد.

! چرا؟ ؟یچ  - 

. کرد  یانیاو را درک کرده بود، پا در م یعماد که نگران  

... خودمون یسر خونه و زندگ میبعد بر  م، یر ی مراسم بگ ه یخونه رهن کنم و  ه یقرار شد اول   - 

*** 

را از بغل  ی هال گذاشت و مان یرده بود، پشت در ورودآو نینرگس را که از صندوق ماش چمدان  

ش یرفت و کفش ها رونیگفت و از در خانه ب ی. رو به جمع خداحافظ دیگرفت و به آغوش کش ماین  

. دیرا پوش  

کرد ی در ط یکوچک را تا جلو   اط یبه طرف در رفت و نرگس هم دوشادوش او طول ح بعد . 

. زد  یورت مانبه ص ی و بوسه ا ستادی عماد پشت در کوچه ا  

خودت و مامان باش پسرم... خب؟ مواظب  - 

. انگشتش را به دهان برد و سرش را در جواب مثبت تکان داد  یمان  

 - خب!

را به آغوش او سپرد. بعد از آن چند روز  یو مان دیکش ن ییروشن نرگس پا یرا تا چشم ها نگاهش  

. جدا شدن از آن ها سخت بود  ،یفراموش نشدن  
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بلند یشانی پ یگرم رو ی را بست؛ خم شد و بوسه ا شیبه سمت نرگس برداشت و چشم ها یگام  

. را باز کرد  شیچشم ها ق،یعم یعقب برداشت و با دم ینرگس نشاند. قدم  

: انداخت و رو به نرگس زمزمه کرد   یبه سمت خانه نگاه ی سخت بود، ول  

 - تا بعد خداحافظ ...

ی . نگاهستادیمقابل آن ا  یرفت؛ پشت سرش در را بست و لحظه ا  رون یدر را باز کرد و ب لیم یب  

. داد  رونیبه آسمان انداخت و نفسش را محکم ب  

بلند به سمت سر ی نرگس کرده بود، از در جدا شد و با گام ها افتنی  یکه برا ینذر ی ادآوری با  

او را یآورد و شماره  رونیب بی از جهمراهش را  ی به راه افتاد و در همان حال، گوش کوچه   

 گرفت .

! عماد؟ یجا گذاشت ی ز یجانم... چ  - 

: بر لب نشاند و گفت یلبخند یدلش را ول  دیخواست بگو  یم  

اگه امکان داره شرطاشو از هفته ،یبه بابات بگ یتون یخواستم بگم م ی م زم؛ یسالمت عز  جونت  - 

! م؟یبعد اجرا کن  

. دیمتعجب نرگس به گوشش رس یمکث، صدا یبا کم  

! عماد؟ هیمنظورت چ  - 

. نشست شی لب ها  یخبر رو یب یلبخند  

. کردنتو هم ادا کنم داینذر پ  نی خوام آخر  یسفر چند روزه ببند. م هی یچمدونتو برا  - 

: آرام نرگس در گوشش نشست  یسکوت پشت تلفن برقرار شد و بعد صدا یلحظه ا   

! م؟یبر  میخوا  یهست؟ کجا م ینذرت... چ ن یآخر   - 
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. بود دهیرس نیکنار ماش  

. حاال وقتشهمیکه رفتم، نذر کردم دفعه بعد با هم بر  یبار ن ی! پابوس امام رضا)ع(. آخر مشهد  - 

 که نذرمو ادا کنم .

شتریکنند و هم ب  ارتیتوانستند ز یهم م  قیطر نی شده بود. به ا نیهمنش ینرگس هم با شاد یصدا  

 کنار هم باشند.

. رم باهاش حرف بزنم یکنم بابا مخالفت کنه؛ م یباشه... فردا منتظرتم. فکر نم   - 

 قلب عماد آرام گرفت .

. پس تا فردا؛ خدانگهدارت باشه زمیباشه عز   - 

 - خداحافظ.

بر لب نشاند یو قرمز رنگ تنگ غروب نگاه کرد. لبخند ی پنبه ا ی را بلند کرد و به ابرها سرش  

: زمزمه کرد  رلب یو ز  

جبران کنم... ممکن  کیتا اشتباه مو، هر چند کوچ یفرصتو داد  نیازت ممنونم که به من ا  ا؛ یخدا  - 

و اونو سر راهم ی که بهم لطف کرد  یبزرگ نقدریتو ا  یکردم؛ ول ینم دا یوقت نرگسو پ چیه بود  

به وجودش یکه اعتقاد  یکه بتونم با وجودش عشقو تجربه کنم، احساس یکرد  ی ... کاریداد قرار   

به حال  یرو لحظه ا یکس  چیکنم که ه یدارم. دوستت دارم خدا... دعا م   ی. حاال احساس بهتر شتمندا  

. ی خودش وا مگذار  

*** 

یی ،چه هوا »  

ی طلوع ،چه  
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 جانم ...

دم یرا د  یامروز حواسم باشد، که اگر قاصدک دیبا  

را بدهم تا برساند به خدا میآرزوها  

دانم  یکه خودم م یی خدا ،به  

از خشم  م یکه برا یی خدا ،نه  

از قهر م یکه برا یی خدا ،نه  

... زغضب ساخته اند  میکه برا  یینه خدا  

دانم  یکه خودم م  ییخدا به  

که دلش پروانه است  ییخدا به  

به مرغان مهاجر ،و  

د یگو یسال، راه را م هر   

به باران گفته است  ،و  

ها تشنه شدند باغ  

ی حواسش حت ،و  

دل نازک شب بو هم هست به  

که ترک بردارد مبادا   که  

دانم  یکه خودم م  ییخدا به  

یی خدا  چه  

پایان          جانم  ...» 


