
 
 

 

 

 

 

 

 



 ستیداشتن بلد بودن خواهد. الزم ن دوست

 زیآم و اغراق یا عشق حتما افسانه کی

که محبت را بلد  نیباشد، به نظرم هم

 !ستیکاف ،یباش

عشق را بلد بودن شو خواهد،  اما

! خواهدیم یدلباختگ خواهد،یم یوانگید

 یوقت یبدا ن دیبا م؟یگویچه م یفهمیم

 ،یعبور کن یتوانیم یعنی ،یبازیدل م

! از دوست تیهادلتنگی  از ،یبگذر

که او تمامت  ینبدا دی! باتیها اشتند

ال جانت شودیم تیرنگ و بو. شودیم . اص ً

 !شودیجانانت م شود،یم

 ادیهم  دنیجنگ دیجانانت شد، با یوقت

 یچه؟ برا یبرا دنیجنگ یپرسی. میریبگ

را  دنی. جنگخواهدیعشق مراقبت م نکهیا

 یهایو بلند یدر پست دیبلد باش! با

ها، در  خوشیو نا یدر خوش روزگار،

تا در امان باشد، آنچنان  یریآغوشش بگ

 فرزندش را... یکه مادر



تا  یاست اگر از من بگذر نیریچه ش و

 !یما شو

گوش را  شد،یکه پخش م یمیمال کیموز

 ی. نورکمرنگ آباژورها فضاکردینوازش م

را روشن کرده  الیو ی گوشه به گوشه

 یبود. صدا

مهمانان حاضر در  ادیتعداد ز همهمه،

دمه تند و فرز . خدادیسالن را نشان م

 یدنج یبودند. در گوشه ییرایمشغول پذ

 زیاز سالن، پشت م

 یدختر جوان ،یشدها یمنبتکار یچوب گرد

 یپا یرا رو شینشسته بود. با غرور پا

 ماندهیانداخت و چند کارت باق گرشید

 انگشتان انیم

پرت کرد.  زیم انیرا م فشیو ظر دیسف

بلند مرد جوان  یه هقهق یصدا

پوزخند را بر لبانش نشاند  ش،یروبهرو

 او را یو به دنبال آن صدا

جانان! من که گفته بودم  ی: باختدیشن

 ببره! اوشیاز س تونهینم یکس



را با  رهاشیچشمان سبز ت جانان

دود  انیبه او دوخت و از م یالیخیب

نقش بسته بود،  نشانیکه ماب یگاریس

 نگاهش کرد. لحن

 یناخن رو دنیمثل کش اوشیس زیتمسخرآم

بر اعصابش خط انداخت: خوب  اه،یتختهس

 نقد! ونیلیصد م اد،یرد کن ب

ازجا برخاست  ینداد، با خونسرد یپاسخ

که کنارش بود،  یو رو به دختر جوان

مارکدارش را  فیسارگل! ک میگفت: بر

 دوش انداخت یرو

 شتریب یراه افتاد. هنوز چند قدم و

را  شیاز پشت بازو ینرفته بود که کس

رد  ؟یریم یدار یجوجه؟ باخت : کجادیکش

 ! جانان باادیکن ب

را  شیدست حلقه شده دور بازو خشونت

 نیباز کرد و شمردهشمرده گفت: بب

. دمینم یشازده، من پول زور به کس

 آخرت باشه به من یدفعه



 ی: ادیبا تمسخر خند اوشی. سیزنیم دست

 ی! النگوهات نشکنه؟! باختدمیترس یوا

دست به کمر زد: ! جانان یپول بد دیبا

 یکنیفکر م

که تقلب  دمیمن درازه و نفهم یگوشها

سر  ینشده کس دهییاز مادر زا ؟یکرد

 رمیم نجایجانان کاله بگذاره! من از ا

 یغلط چیو تو هم ه

خط  هیجلو آمد: اونوقت  اوشی. سیکنینم

ا ه هرو گونهات! همهم اندازمیخوشگل م

آن  یرهیچند لحظه قطع شد و همه خ یبرا

 دو شدند.

 کاریمضطرب جلو آمد: جانان چ سارگل

به او از  توجهیاما جانان ب ؟یکنیم

به هم فشرده از خشمش،  یلبها انیم

 دم یپا رو گهی: ددیغر

! و دست سارگل ینیبینگذار که بد م من

 ینگاه بهتزده یرا گرفت و از جلو

 لیعبور کرد. درب اتومب گرانید

 را گشود و هردو متشیگرانق



 نیشدند. به محض نشستن درون ماش سوار

داد و  رونیسارگل نفس حبسشدهاش را ب

جانان. چرا  یوونهایبا غضب گفت: تو د

 کار را نیا

را روشن کرد و  لیجانان اتومب ؟یکرد

 یپدال گاز فشرد: عوض یرا رو شیپا

 تقلب کرد 

کار را  نیا دیتو نبا یخوب باشه ول ـ

 ،یکردیم

پول رو  اره،یسرمون ب ییبود بال ممکن

 جلوش  یکردیپرت م

 دیبا ست،یمسئله پول ن یدونیتو که م ـ

 تونهینم یکه کس کردمیم شیحال

 تیمن کاله بگذاره! سارگل با عصبان سر

 رونیبه ب نیماش ینگاهش را از پنجره

 هیدوخت و زمزمه کرد: کله شق و 

 و دیدندنه! جانان خند

پدال گاز را فشرد. سارگل  دوباره

 : آروم تر، چه خبره؟ دیرا چسب رهیدستگ



من عاشق سرعتم! و پس  یدونیتو که م ـ

 ابانیچند خ یاز ط

از  یکیدر  ،یو بزرگ ییالیو یخانه یجلو

متوقف  نیشهر ماش یاه همنطق نیبهتر

بوق گذاشت و چند بوق  یشد. دستش را رو

 زد و یاپیپ

جارو  نیسارگل گفت: تو فقط ا روبه

 یعاشق اون لحظها یعنیداشته باش، 

 نطرفیا پرهیبا ترس م میهستم که مشرح

 و اونطرف! چند

گشوده  یریبعد درب توسط باغبان پ لحظه

را به سمت  لیشد. جانان با سرعت اتومب

 میباغبان به حرکت در آورد. مش رح

 وحشت زده از

و  دیچمن ها دو انیسنگ فرش به م یرو

سارگل و  یخنده یبه دنبال آن صدا

 را پر کرد. نیماش یجانان فضا

***** 

 یپرده انیاز م دیرنگ خورش ییطال انوار

اتاق  انیرنگ به م یریو ساتن ش ریحر



 یبرا لیزنگ موبا ی. صدادیکشیسرک م

 بار چندم

چشمانش را گشود و  لیمیشد. ب بلند

تخت  انیکه م یدیعروسک خرس بزرگ و سف

را از  یانداخت. گوش یبود را به کنار

 کوچک زیم یرو

پاسخ را  دیتخت برداشت و کل کنار

  ؟یدار کاریچ ه؟یفشرد: چ

 سالم خانوم ساعت خواب!  ـ

 ! یشیمزاحم من م شهیبهادر تو هم یوا ـ

 چه ـ

 ! یگرم استقبال

 بخوابم  خوامیزود بگو م ـ

  ؟یومدین یمان یبه مهمون شبیچرا د ـ

 بودم  رونیا به هبا چند نفر از بچ ـ

 یبا از ما بهترون م ـ

  ؟یگرد

 نداره  یبه تو ربط ـ



 یباشه بداخالق! امشب قرار خونه ـ

 دلم برات تنگ شده!  ایحتما ب انه،یشا

  کنمیم یباشه سع ـ

 نمت،یبیپس م ـ

 نگهدار  خدا

تخت گذاشت و  یرا رو یخداحافظ. گوش ـ

کرد دوباره بخوابد، اما نتوانست  یسع

از جا برخاست: خدا لعنتت کنه بهادر! 

 به سمت

اتاقش رفت، دوش گرفت و  یبهداشت سیسرو

را با  سشیخ یلباس عوض کرد. موها

سر جمع کرد و از پله ها  یرو یرهایگ

 رفت. نییپا

مستخدم خانه  یبلند یکرد و با صدا سالم

را مخاطب قرار داد: کوکبخانوم برام 

 یناهارخور زیو پشت م اریآب پرتقال ب

 و پرنقش یسلطنت

 یاخمهابه  ینگارشان نشست. با نگاه و

شده؟  ی: چدیدرهم پدر و مادرش، پرس



مادرش قاشق کوچک را  د؟یمامان ناراحت

 در فنجان قهوه

پاسخ داد: بله،  یکرد و با بدخلق رها

بعد از  گمیپدرت. بهش م نیاز دست ا

 انیظهر قراره چند نفر از دوستام ب

 سالن یفرش ها دیبا نجا،یا

و روبه  کنهیاما گوش نم میعوض کن رو

 یشوهرش ادامه داد: باشه آقا

 ی. آقامیرسیم گهیبه همد ان،یبرزکیفر

 کالفه گفت: آخه انیک

جان من که با عوض کردن فرشها  فرحناز

برم اصفهان  دیندارم اما االن با یمشکل

مهم دارم خودت همراه  یقرار کار هی

 بابک ایبهزاد 

 بخر  یدوست دار یو هرچ برو

و  ییباین زبرم سال دیاما من با ـ

 ی. جانان جرعهاکشهیکارم تا ظهر طول م

 و گفت: دیاز آب پرتقال را نوش

فرش ها رو که ششماه  نیمامانجون ا آخه

انگشت  تی. فرحناز با عصبانمیدیخر شیپ



اشارهاش را به سمت او گرفت: تو صحبت 

 نکن!

با  خاستیازجا برم کهیدرحال انیک یآقا

 کنمیتلفن م ارخوب،یگفت: بس متیمال

رو  بشیو همراه جانان ترت ادیبابک ب

 بدن. جانان از پشت

: دیپدرش را بوس یبلند شد و گونه زیم

از  یمراقب خودت باش باباجون، سوغات

: دیخند انیک ینره! آقا ادتیاصفهان 

 دردونه. زیباشه عز

بعد از رفتن آقا و خانم  قهیدق چند

سارگل وارد سالن شد: سالم  ان،یک

  ؟یجانان، چطور

 ما در نداره؟!  یسالم مگه خونه ـ

 چرا داره، اما ـ

در بود، من اومدم داخل،  یجلو میمشرح

 خاله کجاست؟ 

  شگاهیرفته آرا ـ

  میدار دیخر یکل میباشه بلند شو بر ـ



 منتظرم بابک شه،ینم ـ

. سارگل میفرش بخر میبر دیبا اد،یب

 یرا از رو دشیمبل نشست و شال سپ یرو

. میریاز اون م سر برداشت: باشه بعد

 درب نینحیدر هم

 کهیدرحال یباز شد و مرد جوان سالن

را در دست  یپنجسالها یدست دختر بچه

داشت، وارد سالن شد و روبه آن ها 

 یگفت: سالم آبج

خودم و سالم سارگل خانوم  یکوچولو

. دختر بچه دست او را زمیعز یدخترخاله

: سالم دیرها کرد و به سمت جانان دو

 را عمهجون. او

خوشگلم. بابک خود  نازی: سالم آدیبوس

مبل ولو کرد: تو که هنوز حاضر  یرا رو

 بهزاد کجاست؟  ؟یستین

 اتاقش مدام با تلفن صحبت یتو ـ

. سارگل شمی. من هم االن آماده مکنهیم

 یاه هو همراه سارگل از پل میبر ایب



دوم وصل  یکه به طبقه یچیو مارپ یسنگ

 باال شدیم

. ستادیا نهیآ یجلو. جانان رفتند

رنگش را با سشوار  اهیمواج و س یموها

 آراست،یآنها را م کهیخشک کرد و درحال

 رهیبه سارگل خ نهیاز آ

 : چه خبر؟ شد

امشب  یچیتخت نشست: ه یسارگل رو ـ

. جانان خط چشم میهست انیشا یخونه

 شیچشمها یرا با دقت باال یو براق اهیس

بهم بهادر  دونم،یو پاسخ داد: م دیکش

به او گفت:  یگفت. سارگل با نگاه

 یاه هرنگ خاص و مژ نیتو با ا یچشمها

 بلند و برگشته، واقعا

هر  یتونیم یکشیخط چشم م یو وقت جذابه

: دی! جانان خندیکن وانهیرو د یپسر

روز بهم گفت که اگه تو زن  کیمهرداد 

 اجازه یمن بش

 یو بر یکن شیآرا یطور نیا دمینم

! یرتیلبخند زد: چه غ. سارگل رونیب



لب  یرا چند بار رو یجانان رژ سرخ رنگ

 ی. مانتودیکش شیها

 یرنگ و شلوار مشک اهیس یکت

را  شیپاها دیکه قوزک سف یمترینودسانت

به تن  گذاشت،یم شیسخاوتمندانه به نما

 یکرد. پابند نقره

 یبست و کفشها شیرا دور مچ پا فشیظر

آخر . در دیسرخرنگ پاشنه بلندش را پوش

انداخت  شیموها یهمرنگ کفشها رو یشال

 و رو

 یو هر دو به طبقه میسارگل کرد: بر به

با  دنشانیرفتند. بابک به محض د نییپا

 یچه خانوم ها یلبخند گفت: وا

 ! اما پسر جوانیپیخوشت

را در آغوش داشت با  نازیکه آ یگرید

 نیا یگفت: آخه برادر من، کجا یلودگ

خصوصا اون هست؟ م پیخانوم ها خوشت

 جانان با اون رنگ

! جانان با حرص پاسخ داد: تو غیج قرمز

خودت رو درست کن که انگار  یبرو موها



برق بهش وصل کردهاند. بعدش هم اگه 

 دیدوست ندار

 ی. بابک به سمت درب خروجمیآینم ما

رفت: بسه باز شما مثل سگ و گربه 

جانان، تو و سارگل  د؟یبهجون هم افتاد

 تا دیائیهم همراه ما ب

و همه سوار  میاستفاده کن قهتونیسل از

از خانه خارج شدند. بهزاد  لیبر اتومب

 یرو برا یخاص ی: جادیبابک پرس یروسو

 فرش در نظر دیخر

  ؟یدار

رو بهم  یتاجر فرش تایبله، پدر آز ـ

فرش  نیستریو نف نیکرده که بهتر یمعرف

 شهیدستباف رو فقط م یو تابلو فرشها

 تو

کرد. اسمش حاج صادق  دایاون پ یحجره

تو کار صادرات فرشه و تو  ه،یتهران

 ییایخودش برو ب یصنف فرش فروشها برا

 داره. بهزاد



داره!  هیسرما یلیخ مونی: پس حاجدیخند

کجاست؟ چرا همراهت  یبابک آذ یراست

  ومد؟ین

. وگایبا خواهرش رفته کالس  یآذ ـ

 با نازیآ

مامانم معصومش به جانان زل زد:  چشمان

. جانان گذارهیمن و تنها م شهیهم

نوازش کرد:  یاو را به آرام یموها

 من زم،یناراحت نباش عز

سکوت کرد و  نازی. آکنمیصحبت م باهاش

 یقیچشم دوخت. دقا رونیاز پنجره به ب

مجتمع  یرا جلو لیبعد بابک اتومب

 و کیش یتجار

شدند.  ادهیمتوقف کرد و همه پ یبزرگ

به ساختمان بلند و چند  یسارگل نگاه

 نجاست؟یانداخت: ا شانیروبهرو یطبقه

 یبابک به نشانه

سر تکان داد و وارد شدند. تمام  دییتا

پاساژ متلعق به تاجران فرش  یواحد ها



واحد  نیبزرگتر یبود. بابک جلو

 داخل. دیایب نه،ی: همستادیا

فرشها و  یطرح ها و نقشه ها انواع

ها دور تا و گرانب سینف یتابلو فرشها

 یفضا بی. ترکخوردیدور حجره به چشم م

 یمدرن با اجناس

بوجود  یجالب یهنر دست بودند منظره که

 یآورده بود. بابک و بهزاد همراه مرد

آنها جلو آمده بود،  ییراهنما یکه برا

 نقشه ها دنید یبرا

 یصحبت با صاحب حجره به سمت انتها و

به  کهیآن رفتند. جانان در درحال

 رهیخ وارید ینصبشده رو یتابلو فرشها

 بود، با وجد گفت:

سارگل او  یهستند. صدا بایچقدر ز یوا

اون جارو نگاه  یرا به خود آورد: ه

. جانان میکرد دایخنده پ یسوژه هیکن! 

 رد نگاه او را گرفت و

 دیرس یاز حجره به پسر جوان یگوشها در

مشغول خواندن  یکوچک یچهیقال یکه رو



 یپوست ستینماز بود، با دقت به او نگر

 یچشمان د،یسف

پر پشت و  یداشت. موها اهیو س درشت

! غرق نیو دلنش حیمل یخوشحالت، چهرها

به تن  یخودش بود. لباس مرتب یایدر دن

 داشت، ساده

که اغلب  ی. مانند اغلب پسرانکیش اما

دور رو بر جانان بودند، پرزرق و برق 

و مارکدار نبود. کنارش پسر جوان 

 بود که ستادهیا یگرید

به جانان و سارگل  ینگاه یهرازگاه

سارگل او را به خود  ی. صداانداختیم

 طنتیبرق ش ؟یکنیم ریکجا س یآورد: ه

 در چشمان جانان

و پاسخ داد: از اون پچه  دیدرخش

. میبخند هکمی میرب ایمثبتهاست! ب

 افهیخوشق ی: آره ولدیسارگل هم خند

 است 

  میبر ایب ـ

 امیمن نم ـ



 بابک و بهزاد زشته  یجلو

تا  یباش نازیبرو بابا، پس مراقب آ ـ

بشم و  میرج طانیش خوامیمن برگردم م

 نماز حاجآقا رو به هم بزنم و با

به سمت او رفت. پسر جوان  زیر یخندها

رسانده بود که  انینماز خود را به پا

گوشش  یپاشنه بلند یتقتق کفشها یصدا

 را پر کرد. صدا

در  یشد و عطر تند کتریو نزد کینزد

جفت  کیو چند لحظه بعد  دیچیپ اشینیب

 متریکفش سرخ رنگ که حدود دهسانت

 پاشنه داشت،

 متریچند سانت یدرست به فاصله ش،یجلو

خم  یاز مهر قرار گرفت. صاحب آنها کم

و دخترانهاش مانند  فیظر یشد و صدا

 یملود

: دیچیدر گوش پسر جوان پ یگوشنواز

ما هم دعا  یحاجآقا قبول باشه! برا

نداد و همچنان به مهر  یپاسخ د؟یکنیم

 جانمازش چشم یرو



و گفت:  دیخند ی. جانان با لونددوخت

نکرده  ینکنه خدا د؟یدیچرا جواب نم

هم غرق در  دیگوشهاتون مشکل داره؟ شا

 دیتملکوت هس

! مرد جوان دیشنویمن رو نم یصدا و

بود، تک  ستادهیکه آنجا ا یگرید

کرد و محترمانه گفت: خانوم،  یسرفها

 دیالزم دار یزیاگر چ

. جانان با تمسخر دیبه من بگ دیبفرمائ

خودت رو  ینگاهش کرد: شما عادت دار

وسط؟ او  یآش بنداز یمثل نخود تو

 :دیمتعجب پرس

 !... نخود؟! من؟

 بله، شما  ـ

 نه من عادت ندارم  ـ

 دهینپرس یازت سوال یکس یپس تا وقت ـ

حاجآقا کار دارم.  نیحرف نزن، من با ا

 و با حرص



صورت پر از آرامش همان پسر زل زد:  به

بار او هم چنان  نیا ؟یحاج یدیجواب نم

بود آرام و شمرده پاسخ  ریکه سربه ز

 تیموقع دیداد: شا

که  کنهیم جابیحجره ا نیمن، در ا دوست

فروشگاه شد، ازش  نیوارد ا یاگر کس

 نکهیالزم داره، اما مثل ا یبپرسه که چ

 دیشما عادت دار

و از  دیبچرخ یمجتمع تجار یظهر تو سر

که مشغول خوندن نماز بود  یهر کس

حتما  د،یالتماس دعا داشته باش

 مشکلتون حاده، درسته؟ در

: دیچیبابک در فضا پ یصدا نینحیهم

طرح ها رو  دییایسارگل ب جانان،

را به  شی. جانان با خشم لبهادینیبب

 طلبت حاجآقا! یکیهم فشرد: 

از آنها دور شد. پسر جوان سر بلند  و

: دیدوستش پرس یکرد و با لبخند روسو

  ؟یچرا هول کرد مان؟یا هیچ

 پارسا مگه نماز جعفر ریآخه ام ـ



من  یدونیتو که م ؟یخوندیم اریط

طور  نیجواب ا یدرست و حساب تونمینم

زود تر ردش  یمردیخانومها رو بدم، م

 پارسا از ریام ؟یکن

آن  یلهیزد که بوس یبرخاست و لبخند جا

 ییخودنما شیاه هگون یدو چال کوچک رو

چطور  گهیتو د مان،یکرد: خجالت بکش ا

 یمرد

 ! ؟یهست

 گنیم ؟یدیداشت، د ییعجب چشمها یول ـ

 یداره؟ گرگ داره؟سگ داره؟ چ ریش

پارسا مهر و جانمازش را  ریام گن؟یم

 یدر کشو

چشم هاش سگ  گنیکنارش گذاشت: م زیم

  کنهیآدم و جذب م یعنیداره، 

  ؟یدیآره همون، د ـ

 نه، من اصال نگاهش نکردم  ـ

 یلیخ ـ



 زینگاه سرزنشآم دنیبود و با د خوشگل

 یپارسا ادامه داد: البته به جا ریام

زمخت،  ییصدا نلحظهی! در همیخواهر

 محکم و باجذبه به

 نجایا ایپارسا، ب ری: امدیرس گوش

 پسرم 

کرد: تو  مانیو رو به ا یچشم حاج ـ

 گریو به سمت د گردمیبمون برم نجایهم

 حجره رفت. مرد

 حیکه تسب دیدست سپ کی ییبا موها یمسن

 انیدر م ییسرخ رنگ و گرانبها قیعق

 زیپشت م کرد،یم ییانگشتانش خودنما

 نشسته یبزرگ

چرم و  یهایراحت یرو یو چند نفر بود

نشسته بودند.  زیم یرنگ روبهرو اهیس

مرد گفت: بله حاجآقا؟ امرتون؟  یروسو

 یحاجآقا برگه

 نیبه دست او داد: همراه ا یکاغذ

به انبار برو و اون تعداد  ونیآقا



که نوشتم رو طبق مدل و  یتخته فرش

 لیتحو انددهیکه پسند ینقشها

  ریبگ دی. و رسبده

و روبه جمع گفت:  یچشم حاج ـ

 یاز آنها که دختر جوان یکی. دیبفرمائ

پاسخ داد:  یدار یبود، با لحن معن

 ممنون

پارسا  ریپسر حاجآقا. ام شهیم زحمتتون

 ست،یکوتاه به او نگر یلحظها یبرا

و به  دهیدرشت، کش یبا چشمان یدختر

 دی! شارهیرنگ سبز ت

چشمانش بود که هر  یجادو یراست به

و دل  کردیرا مجذوب خود م ینگاه

چشمانش  یکه ساعتها در سبز خواستیم

 غرق شود. قد

 دنیبود و خوش اندام. با د بلند

سرخ رنگش، مطمئن شد همان دختر  یکفشها

گرفت: خواهش  ریاست. سر به ز ییکذا

 و روبه کنمیم



را  جی. بابک سوئدیگفت: بفرمائ مردها

 دیاهرش داد: جانان شما بربه دست خو

 لیخونه، من و بهزاد فرشهارو تحو

 جی. جانان سوئمیریگیم

 ریام یاز جلو کهیگرفت و درحال را

نگاهش کرد،  رهیخ کردیپارسا عبور م

از پاساژ  نازیسپس همراه سارگل و آ

 خارج شد. با حرص پشت

کرد:  میرا تنظ نهینشست و آ فرمان

امل عقب افتاده! جواب من و  یپسره

! نی! دارم براش صبر کن و ببدهیم

 یبرا ادی: بدم نمدیسارگل خند

. جانان میسربهسرش بگذار حیتفر

چه  نیرا روشن کرد: حتما، بب لیاتومب

خندهشان  یازش بسوزونم و صدا یدماغ

 لیکوچک اتومب یفضا

لج  نیهم دانستیپر کرد، اما نم را

کودکانه چقدر سرنوشت او را  یباز

 خواهد داد. رییتغ

***** 



آنقدر  شد،یکه پخش م یتند کیموز یصدا

زد: سارگل..  ادیبلند بود که جانان فر

  ه؟یبا تو هستم! سارگل کنارش نشست: چ

 بلندشو ـ

 من حوصله ندارم  میبر

اتفاقا من هم خسته شدم، بهتره  ـ

جلو آمد:  ی. پسر جوان و خوشپوشمیبر

 کهیجانان درحال د؟یچرا بلند شدکجا؟

رنگش به تن  دیتاپ سف یرا رو مانتواش

پاسخ داد: حوصله ندارم  کرد،یم

شلوغ  یادیبهادر ز یهایمهرداد! مهمون

 و پرسروصداست، سرم

زود  میگرفت و روبه سارگل گفت: بر درد

بهادر برسه و اجازه نده  ترسمیباش م

: نگران نباش، دی. مهرداد خندمیکه بر

 چنان مشغولاون 

با خانومهاست که حواسش به  دنیرقص

 یصدا نینحی. در همستین گهید زیچچیه

بهادر آنها را به خود آورد: نه 

 شهیاشتباه نکن، من هم



در همه حال حواسم به جانان هست!  و

دست به کمر  حوصلهیجانان ب ؟یریکجا م

دوش انداخت:  یکوچکش را رو فیزد و ک

 حاال یوا

پس بدم. سرم درد  ساعت جواب کی دیبا

 برم  خوامیم کنهیم

 یاما تازه غروب شده شام که خورد ـ

 . جانان چشمانرسونمتیخودم م

نقشش را به او دوخت: نه ممنون تا  خوش

خوشگذشته. بهادر دست  یلیاالن هم خ

 یاو را در دست گرفت: اما خوش فیظر

 یمهمون نیا

. اریداره، بهانه ن یوجود تو بستگ به

. جانان یکه بمونمن دوست دارم 

. مهرداد ستیملتمسانه به مهرداد نگر

 مداخله کرد: بهادر اجازه بده هر

خسته  دیشا رند،یبگ میراحتن تصم طور

سارگل سر  د؟یآورد نیهستن. سارگل ماش

 ی. بهادر با لحنیتکان داد: بله مرس

 که کامال مشخص



آنها گفت:  یاست روسو یناراض بود

. جانان دیمراقب خودتون باش ارخوب،یبس

لبخند زد: چشم ممنون و با او و 

 مهرداد دست داد: خداحافظ.

شد و به  لیسارگل سوار اتومب همراه

و لوکس بهادر  ییالیو یسرعت از خانه

به  یخارج شد. دنده را عوض کرد و نفس

 ،ی: آخدیکش یراحت

! سارگل متفکر شدمیم وونهید داشتم

: بهادر به تو عالقه داره واقعا؟ دیپرس

جانان پوزخند زد: نه، اون هر مدت با 

 هست، تنوعطلبه  یکی

 اما ـ

 واقعا دوست داره، کامال مشخصه  تورو

 خونه؟  میبر ال،یخیب ـ

 یزیچ یقهوها شاپیکاف مینه، بر ـ

  میبخور

 یبه سو شیباشه، پس پ ـ



را  ابانیهنوز چند خ یشگیهم یجا همون

نکرده بودند که جانان  یط شتریب

را  شیپا ،یساختمان بزرگ یناگهان جلو

 ترمز گذاشت. یرو

را که به  اشیشانیپ یعصبان سارگل

جلو برخورد کرده بود، با دست  یشهیش

 یکنیم کاریماساژ داد و گفت: چ

 ؟یترمز کرد هویچرا  وونه؟ید

 یسرش را خم کرد و از پنجره یکم جانان

 نیکرد: ا ساختمان را برانداز لیاتومب

به  دیسارگل با ترد ادته؟یجارو 

 سر در یساختمان که رو

 یمجتمع تجار»نوشته شده بود:  بزرگش

نگاه کرد و پس از چند لحظه « پارسا

سکوت، گفت: همون جاست که با بهزاد و 

 بابک چند روز

  م؟یدیو فرش خر میاومد شیپ

 یهکاری نجایدرسته، همونجاست. ا ـ

 دارم 

  ؟یچه کار ـ



 پسر رو کم کنم  نیا یرو دیبا ـ

 کدوم؟  ـ

 همون ـ

  گهیمثبت د بچه

  ؟یدار کارشیجانان، چ الیخیب یوا یا ـ

 تونهینم چکسیکنم که ه شیحال دیبا ـ

 ساعت نمیزبون جانان بشه، بب فیحر

  چنده؟

 شش  کینزد ـ

رو بده.  فمیخوبه، پس موقع اذانه، ک ـ

را به دستش داد.  فیسارگل متعجب ک

 جانان از درون آن که مملو از لوازم

 یو براق یبود، رژ لب صورت شیآرا

 یآورد و آن را چندبار رو رونیب

را به سمت  نیماش ینهی. آدیکش شیلبها

 شیکرد، موها میخود تنظ

 یاز آنها را رو یمرتب و دستها را

رنگش را  اهی. شال سختیر اشیشانیپ



سارگل گفت: تو  یو روسو دیعقبتر کش

 منتظر باش. نجایهم

 ادهیپ لی: باشه! از اتومبدیخند سارگل

 نیو شلوار ج یکوتاه مشک یشد. مانتو

پاشنه  یکفشها یبهتن داشت. صدا یچسبان

 بلندش سکوت

 یواحد مرکز ی. جلوشکستیدرهم م را

را  شیگلو ی. با تک سرفهاستادیپاساژ ا

 یآبدارچ رمردیصاف کرد و وارد شد. پ

 او را از یپا سرتا

... در دیگذراند و گفت: بفرمائ نظر

خدمتم. جانان به اطراف نگاه کرد، در 

 یوقت رمردیآن پسر جوان بود. پ یجستجو

 گفت: دیسکوت او را د

 یبرا ستن،ین دیبا حاجآقا کار دار اگر

نماز به مسجد رفتهاند، اما پسرشون 

محکم  ییاونجا هستند. جانان با گامها

 یکه آبدارچ یبه سمت

 دیکرده بود رفت. پسر جوان را د اشاره

ه برگ ینشسته و نگاهش رو یزیکه پشت م



زود تر  یدرون دستش بود. آبدارچ یاه

 از جانان شروع

خانوم  نیا رپارساجان،یسخن کرد: ام به

با شما کار دارند. او سر بلندکرد، در 

 یاول صاحب چشمان سبزرنگ یهمان لحظه

 به او پروایکه ب

را شناخت. با آرامش  کردند،یم هنگا

ا دوخت: ه هدوباره نگاهش را به برگ

 یبرا ی! امرتون؟ آبدارچدیبفرمائ

 یبه قسمت انتها شیانجام کارها

رفت. جانان در سکوت به پسر  حجره

نشسته بود،  شیکه روبهرو یمغرور

او را  یصدا قهی. پس از چنددقستینگر

 د،یندار ی: اگر کاردیشن

من سرم شلوغه.  رون،یب دیبفرمائ لطفا

 زیجانان با غضب جلوتر رفت و پشت م

کار  دیدونی: شما نمستادیاو ا یروبهرو

  ه؟یمن چ

 نه خانوم، ـ

 از کجا بدونم؟  من



  د؟ینگفت شیمگه خودتون چند روز پ ـ

اما من شما رو اصال به  خوامیعذر م ـ

 ! جاناندمتون؟یمگه قبال د ارم،یجا نم

شد: پس حتما حافظه شما مشکل  تریعصب

 نهیکار من ا دیگفت شیداره! چند روز پ

پاساژها بچرخم و از  یکه موقع نماز تو

 مردم التماس

پارسا با  ریداشته باشم. ام دعا

 نطوریپاسخ داد: خوب حتما هم یخونسرد

برلب نشاند و  یبوده! جانان پوزخند

 یمتیگرانق یکه ست ادار ییمبلها یرو

خوب االن هم موقع نمازه  بودند، نشست:

تا شما برام دعا  نجایو من اومدم ا

  دیکن

که  ستمین نیمتاسفم، من اصال قابل ا ـ

 یبرا

 دایرو پ یگهایدعا کنم لطفا آدم د شما

  دیکن



امکان نداره من دوست  ،یحاج رینه خ ـ

. حاال چرا دیدارم شما برام دعا کن

 سرتون رو بلند

نکنه  د؟ینیتا من رو بب دیکنینم

پارسا  ریام د؟یمرتکب گناه بش دیترسیم

 شیاه هگون یلبخند زد و چقدر چال رو

 به نظر جانان جذاب آمد و

همان حال که فاکتورها را امضا  در

خانوم، من از  ریپاسخ داد: خ کرد،یم

به  یلیخودم مطمئنم، در واقع تما

 رونینگاهکردن به شما ندارم، ب

شما  دنیمشتاق د یادیافراد ز نجایا از

و  دیهستند، بهتره منتظرشون نگذار

به جانان از جا برخاست و  توجهیب

 را اهرنگشیکت س کهیدرحال

صدا زد: محمودآقا... من  کرد،یتن م به

خداحافظ و به سمت درب  رمیدارم م

رفت اما قبل از خارجشدن به سمت  یخروج

 جانان برگشت و



مبهوت و سرخ از  یپوزخند، به چهره با

شد و با تمسخر گفت: در  رهیخشم او خ

که شما  ستیضمن خانوم محترم، الزم ن

 و دیزحمت بکش

من خودم بعد از هر  د،ییایب نجایا تا

دعا  ضهایتمام مر یشفا ینماز برا

 یچشمها یخدانگهدار و جلو کنم،یم

 جانان از حجره یبهتزده

 شد. خارج

***** 

پدرش  یرا متوقف کرد و روسو لیاتومب

 نیداخل تا من ماش دیشما بر یگفت: حاج

رو پارک کنم. حاجآقا با گفتن 

 شد ادهیپ ارخوب،یبس

 ل،یپس از پارک اتومب رپارسایام و

در  یبزرگ پدرش شد. منزل یوارد خانه

 یبه سبک معمار ن،یاننشیاع یمنطقه

 .اریبس یبا اتاقها یسنت

بود که دور تا  اطیح انیم یبزرگ حوض

قرار داشت.  ییبایز یدور آن گلدانها



و درختان سربه فلک  شدهیچمن کار اطیح

 در یدهایکش

 ی. جادهکردیم ییآن خودنما نیب

به  گذشت،یچمنها م انیکه از م یسنگفرش

ه . دو طرف پلشدیبزرگ ختم م یچند پله

 ا دو تخته

مفروش  چهیقرار داشت که با قال یچوب

ترکمن قرار  یهایآنها پشت یشده و رو

بلند،  هیپا یداده بودند. نورچراغها

 باغ مانند اطیح یفضا

خانه  یطوالن اطیروشن کرده بود. ح را

 یورود وانیتا به ا مودیرا پ

از تختها نشسته  یکی ی.پدرش رودیرس

 : چرادیاو پرس یبود. روسو

داخل؟  دینرفت ؟یحاج دینشست نجایا

به آسمان که هنگام  یبا نگاه یحاج

 رفت،یم یکیروبه تار د،یغروب خورش

 هوا بهتره. نجایپاسخ داد: ا



با چادر نماز گلدار از  یانسالیم زن

آمد: سالم حاجصادق، خوش  نییا پاه هپل

  یخسته نباش د،یآمد

 رپارسای. امدیسالم خانوم سالمت باش ـ

 هم

 تخت نشست: سالم مادرجان  یآمد و رو جلو

هندوانه  نیایماهت، ب یسالم به رو ـ

هندوانه  یمحتو ینیخنکه و س د،یبخور

 تخت یرا رو

خودش هم نشست و مشغول قاچکردن  گذاشت،

آن شد و در همانحال صدا زد: ثنا.. 

 قهیشربت؟ چنددق شدیثناجان مادر پس چ

 بعد دختر

آمد: سالم  نییا پاه هاز پل یجوان

درون  ینیآقاجون، سالم خانداداش و س

 مویگذاشت: شربت آبل زیم یدستش را رو

 دستپخت ثناخانوم! و

لبخند زد و  رپارسایو نشست. ام دیخند

 ،ییبرداشت: بهبه چه کدبانو یوانیل



! ثنا از خجالت سرخ میوقتشه عروسش کن

 سربه نیشد و شرمگ

انداخت: نه داداش نوبت شماست،  ریز

تک پسرتون رو داماد  نیا یآقاجون پس ک

 ینیریش شیاین ساله با کیاالن  د؟یکنیم

 خوردهاند،

رو بزنه و  ینامزد دیخانعمو ق ترسمیم

رو شوهر بده، اونوقت دل داداشم  شیاین

از کجا  گهید شیایعروس مثل ن شکنه،یم

 م؟یکن دایپ

را  رپارسایام یاه هگون یندیخوشا یسرخ

 ؟یرنگ زد: بسه وروجک، بلبل زبون شد

: مگه بده که دارم دیخند طنتیثنا با ش

 روحرف دلت 

حاج خانم با غرور گفت:  زنم؟یم

خانعموت از خداش هم باشه که 

من دامادش باشه، البته که  یرپارسایام

 خانوم و یلیهم خ شیاین

تکه.  لیاما پسر من تو فام باکماالته

ثنا از جا برخاست: خدا شانس بده، ما 



شما  م،یبه درسهامون برس میکه رفت

 و گل پسرتون و دیبمون

از دور شدن ثنا،  . بعددندیخند همه

 یپدرش کرد: حاج یروسو رپارسایام

از من اجازه خواسته که  مانیراستش ا

 با دیاگر شما موافق بود

از ثنا  یخواستگار یبرا خانوادهاش

 شیبه ر یخدمت برسند. حاج صادق دست

پسر خوب و  مانی: ادیمرتب و پرپشتش کش

 پدرش هم ه،یقابل

اما ثنا کم سن و ساله،  هیمحترم انسان

 زوده  یلیخ ست،ین شتریشانزده سالش ب

  دیدانیخوب هر طور صالح م اریبس ـ

 زهرا خانوم چمدان ـ

  ؟یبست رو

سفرتون چه قدر طول  ،یبله حاج ـ

  کشه؟یم



زمان  میماه و ن کیماه تا  کی ـ

کرد و  رپارسای. سپس روبه امبرهیم

 یگفت: سفارشات

  یکردم رو فراموش نکن که

  یچشم حاج ـ

 یمراقب مادر و خواهرت باش برا ـ

 یخرج چیمراسم محرم و صفر هم از ه

 نکن، من غهیمضا

 امناء مسجد قول دادم  ئتیه به

چشم حاج آقا. قرار شده از فردا  ـ

و  میا بره هشبها با چند نفر از بچ

 میمحرم آماده کن امیا یمسجد رو برا

پسرم. اگر  نیخوبه، اجرت با امام حس ـ

به توافق  یزیو تبر یکاشان یبا تاجرها

 یوقت فرستم،یرو م دیجد یبرسم. جنسها

 اجناسرو نجایا

ا ه هدقت کن که شمار تخت یگرفت لیتحو

 ا درست باشه ه هو نقش



. حاجصادق از جا یچشم حاج یرو ـ

 نماز مسجد یبرا رمیبرخاست: من م

 دیحاجخانوم در پاسخ گفت: زود برگرد و

برادرتون و خانوادهشون امشب  ،یحاج

 مهمان ما هستن 

 خداحافظ  گردم،یچشم زود بر م ـ

 التماس ـ

به سالمت. و حاج صادق از خانه  دعا

به  یبا نگاه رپارسایخارج شد. ام

... زهی... چگمیگفت: م یمادرش به آرام

 خانومجون؟ حاجخانوم با

مادر؟ چرا من  هینگاهش کرد: چ یمهربان

سربه  نیشرمگ پارساریام ؟یکنیو من م

... زهیانداخت: خانوم جون... چ ریز

 اد؟یهم م شیایامشب ن

 ختیتمام محبتش را در نگاهش ر حاجخانم

 زم،یشد: آره عز رهیو با عشق به او خ

. بعد از محرم و صفر ادیهم م شیاین

 شیایانشاءا... تو و ن



خودتون  یسر خونه و زندگ میفرستیم رو

 لبخند زد. نیشرمگ رپارسایو ام

***** 

زد: کوکب... کوکب  ادیفر تیعصبان با

  ؟ییکجا

 بله خانوم؟  ـ

 کیشد؟ دوستهام  یچ ییرایپس پذ ـ

 اتاقم هستن، نکنه یساعته که تو

 برده؟  خوابت

 ی. جانان فوتامیخانوم االن م دیببخش ـ

در هوا کرد و به اتاقش بازگشت. چهار 

نفر از دوستانش که به همراه سارگل 

 نفرپنج 

از  یکیآنجا حضور داشتند.  شدند،یم

نشست  یصندل یآنها ساناز نام داشت رو

سراغت رو  دمیبهادر رو د شبیو گفت: د

 . چراگرفتیم

جانان خود را  ؟یدیتماسهاش رو نم جواب

ازش!  ادیتخت ولو کرد: خوشم نم یرو



هنوز با  ؟یکرد کاریسمج! تو چ یپسره

  ؟یارشیک

 نه ـ

 یاالن با سامان هستم. تو مهمان بابا

تازه از کانادا  دم،یامشب نشونت م

و  دیاز دخترها خند گرید یکیبرگشته! 

 گفت: ساناز رابطهاش با

ماه نشده، اما  کیاز  شتریب یپسر چیه

که جواب بهادر رو  یاحمق یلیجانان خ

و  افهیخوشق یلیاون خ ،یدینم

 زونیثروتمنده! همه بهش آو

در  ؟یکنیاونوقت تو ردش م شنیم

 وهیآبم یمحتو ینیکوکب با س نلحظهیهم

گذاشت  زیم یوارد شد. آن را رو کیو ک

 رونیو از اتاق ب

 یگریدختر د یروسو الیخی. جانان برفت

 شیپا کیمهال  ؟یکارهای: مهال تو چدیپرس

 خوامیانداخت: من م گرشید یپا یرا رو

 کم هی



سر مهرداد بگذارم. جانان بالشت  سربه

به سمت او پرتاب کرد: غلط  یکوچک

 تشیاذ ی. مهرداد داداش خودمه کسیکنیم

 کنه با من طرفه.

را درون  یشکالت کیاز ک یبرش ساناز

: تو خودت سرت دیدهانش گذاشت و پرس

 یا سوژهه ه: بچدیکجا گرمه؟ سارگل خند

 هیجانان  دیجد

هال خندان ! از او مثبتها! مهیحاج پسر

: واقعا؟ بهت شماره داده جانان؟ دیپرس

او پاسخ داد: نه بابا،  یسارگل به جا

 یداده که رو ریجانان گ

خودش  یرو کم کنه اما هر دفعه رو اون

و ساناز گفت:  دندی. همه خندشهیکم م

اون  یشد که تو جلو دایپ یچه عجب! پسر

 .یاریکم ب

 ارم؟یشد: من؟ من کم ب یعصب جانان

شماها  یهمه یامشب جلو نیعمرا! هم

بشه.  یکه باد دماغش خال کنمیم یکار

 :دیسارگل خند



من که چشمم  یول میکن فیو تعر مینیبب

. جانان از جا بلند شد، خورهیآب نم

دامن بلند و  یرو یکوتاه و جذب یمانتو

 رنگش به تن اهیس

انداخت و  شیموها یرو یشال مشک کرد،

مهال متعجب  م؟یگفت: بر هیروبه به بق

 : کجا؟ دیپرس

تا به همه نشون بدم که جانان  میبر ـ

 کم

  ارهینم

 بابا  الیخیب ـ

. همه ازجا برخاستند نیگفتم بلند ش ـ

سربهسر  شانیاه هبا گفت کهیو درحال

از خانه خارج شدند.  گذاشتند،یجانان م

 درون

به سمت پاساژ حرکت کردند.  لیاتومب دو

 ادهیو پ دندیسرانجام به مقصد رس

 نجایگفت: هم هیشدند. جانان روبه بق

 ادیتا ب میمونیمنتظر م



. کنندیم لیساعت تعط نیمعموال ا رون،یب

گذشت. ساناز جلو  قهیدق ستیحدود ب

حوصلم سر رفت. جانان  شد؟یآمد: پس چ

 با اشاره به

کوچک درون دست او گفت: نه که  یکاغذها

  ؟ی. چند تا شماره گرفتیموند کاریب

 هجای تونمینم یدونیششتا، خودت که م ـ

 بمونم. کاریب

گفت:  یزدها جانیه یبا صدا سارگل

ا! نگاه همه به سمت درب ه هاومدن بچ

را  رپارسایشد. جانان ام دهیپاساژ کش

 به نیکه شلوار ج دید

رنگ به  یخوشدوخت سورمها راهنیپ همراه

 کیتن داشت و همراه دوستش به آنها نزد

: کدومه؟ دیپرس یکنجکاو. مهال با شدیم

 جانان

بود، پاسخ  رهیبه روبهرو خ کهیدرحال

 یکه قدش بلندتره، سورمها یداد: اون

زد و گفت:  ی. ساناز سوتدهیپوش

 خوشگله. مونینهبابا، پسر حاج



جذابه،  یلیکرد: آره خ دیهم تائ مهال

پسر با شلوار گشاد  هیاالن  کردمیفکر م

نده گ قیکه چند تا انگشتر عق یپارچها

 عالمه کیدستشه با 

. دندی. همه خندنمیبیو پشم م شیر

 کیبه آنها نزد مانیو ا رپارسایام

زمزمه  رپارسایگوش ام ریز مانیشدند. ا

 ستیدختره ن نیا ریکرد: ام

اومده حجره؟ که  یچندبار یگفت که

چشماش گرگ داشت؟ او کالفه پاسخ داد: 

 سگ! بعدم چرا خودشه  مان،یسگ ا

 خدا به دادمون برسه، ـ

نداد.  یپاسخ رپارسایکرده! ام یلشکرکش

ابروانش  انیم ینیاخم سنگ کهیدرحال

 یاز جلو مانینشسته بود، همراه ا

 دخترها عبور کرد. هنوز

دور نشده بودند که  شتریب یقدم چند

 شهیآقا! م ی: هدیجانان را شن یصدا

 یتوجه رپارسایام ؟یصبر کن قهیچنددق

 شینکرد و همچنان پ



. جانان همراه دوستانش به دنبال رفتیم

روانه شدند. جانان بلندتر  مانیاو و ا

با شما هستم... بچه  یصدا زد: آها

 ؟یشنویصدام رو نم یحاج

از شرم سرخ شده بود،  کهیدرحال مانیا

آبرومون  ریزمزمه کرد: ام یبه آرام

پاساژ دارند  یاه هیهمسا یرفت! همه

 . جانانکنندینگاهمون م

 یترسیم یزد: پسر حاج ادیفر بلندتر

! رپارساخانیام یآها ؟یجوابم رو بد

 ر،یبا غضب گفت: خاک برسرت ام مانیا

 داره اسمت رو صدا

اطراف همه تو و پدرت رو  نیا زنه،یم

سکوت  رپارسایآبروت رفت! ام شناسند،یم

م ه هرا ب شیکرده بود و با خشم لبها

 بر سرعت فشرد،یم

افزود. دوستان جانان ساکت  شیگامها

. جانان با تمسخر آمدندیهمراه او م

صبر کن  شنوند،یگفت: نکنه گوشهات نم

 کارت دارم و از



زد.  رپارسایام یشانه یبا دست رو پشت

برق به  انیکه جر یمانند کس رپارسایام

او وصل شده باشد، تمام بدنش داغ شد و 

 به نیخشمگ

از چشمانش  کهیاو برگشت. درحال جانب

فرط غضب درشتتر از حد معمول شده و 

درهم گره  یبه طرز ترسناک شیابروها

 خورده بود، بر سر

 ؟یدار کاریزد: با من چ ادیفر جانان

به عقب  یگام دهیجانان شوکه شده و ترس

سرخ شده از  یچهره دنیبرداشت، با د

 خشم و رگ گردن

کرد.  یقالب ته رپارسا،یام یبرجسته

انگشت اشارهاش را به سمت  رپارسایام

: خوب گوش کن خانوم، دیاو گرفت و غر

 آدم هیکه شما  نیا

که فکر  شهینم لیدل یو ولگرد کاریب

همه مثل خودت هستند! من نه  یکن

نه ولگرد! پس فرصت ندارم که  کارم،یب

 رو بشنوم. اتتیچرند



 یلهیو اعتبارم رو دوست دارم، وس آبرو

 ستمیت نشما و دوستا حیو تفر یسرگرم

و  ادیمثل شما خوشم نم ییاز آدمها

 که گامبهگام کهیدرحال

و او و دوستانش  رفتیسمت جانان م به

ادامه داد:  رفتند،یبا ترس عقبعقب م

از جنس  ییبه اطرافت نگاه کن، پسرها

 یخودت تو

 یهستن، بهتره برا ادیز ابونهایخ

از اونها رو  یکی یو خوش گذرون یسرگرم

 یو چون پاسخ ؟یدیفهم ،یانتخاب کن

 زد: ادیفر د،ینشن

 یجانان آب دهانش را به سخت ؟یدیفهم

سر تکان داد.  یقورت داد و به آرام

به چشمان هراسان  کهیدرحال رپارسایام

 نیاو زل زده بود، خشمگ

دور و بر  گهیشمرده شمرده گفت: د اما

به محلکار من  گهید شه،ینم داتیمن پ

 یکنیبرام مزاحمت درست نم گهید ،یاینم

 روشن شد؟



 م،یبر ایدست او را گرفت: بسه ب مانیا

چند نفر  یحت کنند،یهمه دارن نگاهت م

 رپارسای. امرونیاز پاساژ اومدهاند ب

 در سکوت به یقیدقا

 نییشد، سپس دستش را پا رهیخ جانان

و همراه  دیکش شیدر موها یانداخت. چنگ

به سرعت از جانان و دوستانش  مانیا

 دور شد. پس از

 یبه راحت یآنها، دخترها نفس تنرف

بغض  کهی. اما جانان درحالدندیکش

به دور شدن آن  فشردیرا م شیگلو

 یدست وشایبود. ن رهیدونفر، خ

 نیرفتن! ا ی: آخدیکش اشیشانیپ یرو

و  کردمیبود؟ داشتم سکته م یک گهید

 یلی... خیلیسارگل مبهوت ادامه داد: خ

 وحشتناک بود! ساناز

 یاون طور شهیجانان هم یدی: ددیخند

همه  نیبا ا ،یکه تو دوست دار شهینم

اون پسر  یاصال به چشمها تیبائیز

 بود کینزد ،یومدین



اون کم  یرو نکهیا یبزنه! به جا کتکت

کم شد. جانان با  یتو حساب یبشه رو

او کرد:  یپر از اشک روسو یچشمان

 خفه کنمیخواهش م

من  ،یبه مهمون دیا شما بره ه! بچشو

به  یگریحرف د چیسردرد دارم و بدون ه

 هیرفت. سارگل روبه بق لشیسمت اتومب

 اه هگفت: بچ

من هم رفتم و به دنبال جانان  د،یببخش

را باز کرد و کنار او  نیرفت. درب ماش

نشست: حالت خوبه جانان؟  یصندل یرو

 را شیجانان پا

 پدال گاز فشرد: من خوبم سارگل  یرو

جانان  ی. اشکهادهیپر یلیاما رنگت خ ـ

 یجلو شعوریاحمق ب یروان شد: اون پسره

 یهمه آبرو

 رو برد  من

 آروم باش  ـ

 کرد  رمیتحق یاون عوض ـ



چند بار بهت گفتم  ،یخودت مقصر هست ـ

پسر مثل  نیرو تموم کن؟ ا یباز نیا

 هیبق

  یاما گوش نکرد ستین

که من رو  ینطوریهم دم،ینشونش م ـ

 !کنمیهمه خراب کرد خرابش م یجلو

***** 

بار چندم بلند  یزنگ تلفن برا یصدا

شد. جانان غرولندکنان به سمت آن رفت: 

و  ده؟یکس تلفن رو جواب نم چیچرا ه

 را یگوش

: بله؟... سالم ممنون... آره برداشت

دستت باشه و صدا زد:  یهست، گوش

 ینهیآ یبهزاد... بهزاد؟ بهزاد که جلو

 مشغول مرتب کردن یقد

 بود پاسخ داد: بله؟  کراواتش

 تلفن باهات کار داره  ـ

  ه؟یک ـ

 دختره ستاره، دوست دخترت  نیا ـ



را از  یآهان اومدم و جلو آمد و گوش ـ

 دست

ساتنش  یروسر انیگرفت. خانم ک جانان

بهزاد  دونمیسر انداخت: من نم یرا رو

! کنهیم دایا را از کجا په هاعجوب نیا

 اخم انیک یآقا

بهزاد  ی: حاال دوست دخترهادیکش درهم

 نیبه خونه تلفن کنند؟ مگه ا دیبا

نداره؟ جانان کنار پدرش  لیپسره موبا

 لشی: حتما موباستادیا

روبه  یعصب انیبوده. خانم ک خاموش

تمومش کن،  گهیبهزاد کرد: بسه د

خالهات منتظر هستن. بعد از  یخانواده

 تلفن را قطع قهیچند دق

آدم دو  دیبابا، اگه گذاشت یا :کرد

که هنوز  نایکلمه حرف بزنه؟ بابک ا

  ومدنین

 کیخاله،  یخونه انیاونها خودشون م ـ

 با یسره دار



. بهزاد یزنیجورواجور حرف م یدخترها

کنم دوستم دارن  کاری: خوب چدیخند

با تاسف سرتکان داد:  انیک ی! آقاگهید

 !نیمارو بب یاه هبچ

 لیسوار اتومب . همهنیسوار بش زود

 یشدند و به خانه انیک یآقا متیگرانق

 یدکتر که فاصله یخاله و همسرش آقا

 با منزل یچندان

نداشت رفتند. مستخدم درب را  خودشان

 لیاتومب انیک یگشوده و آقا شانیبرا

 یپارک کرد. خانواده نگیرا در پارک

 خاله به استقبال آمدند

معمول  یو تعارفها یپس از احوال پرس و

همه داخل شدند. بابک و همسرش زودتر 

خانم  دنیبه محض د نازیبودند. آ دهیرس

 به انیک

 انی. خانم کجونی: سالم ماماندیدو سمتش

. زدلمی: سالم عزدیاو را در آغوش کش

بود. سارگل  ییرایمشغول پذ یخدمتکار

 کنار جانان



دختر؟  ییو گفت: معلوم هست کجا نشست

بهت تلفن  یهفته است که هرچ کی کینزد

چندبار هم اومدم  ،یدیجواب نم کنمیم

 خونتون

  ینبود

 ببخش سارگلجان گرفتار بودم  ـ

جانان لبخند زد و با  ؟یگرفتار چ ـ

رو به دنبال  نمدتیگفت: تمام ا جانیه

 اون بودم، ساعتها

. سارگل نشستمیم نیماش یپاساژ تو یجلو

 یگیم یچ ؟ی: کدیو سردرگم پرس یجیبا گ

 تو؟ 

نظرش  ریپنج روزه ز گه،ید رپارسایام ـ

 گرفتم.

حجره تا  رهیساعت نه صبح که م از

از  شمیمطمئن م گهیدوازده شب که د

. کنمیم بشیتعق آدینم رونیخونه ب

 چشمان سارگل از تعجب



تو پنج  ؟ی: چدیپرس رتزدهیشده و ح گرد

جانان  ؟یکنیم بیروزه اون پسره رو تعق

! سیبه جمع، آرام گفت: ه یبا نگاه

 چرا داد واشتری

نسبت  یآرامتر یسارگل با صدا ؟یزنیم

 ؟یبا اون دار کاری: چدیبه قبل پرس

 ! ؟یهنوز تو فکر انتقام

 جا بد خرابش هیدارم  میآره، تصم ـ

  کنم

  ؟یکن کاریچ یخوایکجا؟ م ـ

حجره  رهینه م ای میاون هرروز هشتون ـ

 رهیتا دو م کیظهر،  کیتا ساعت 

 رستوران کنار پاساژ ناهار

تا هشت شب.  رهیو بعد دوباره م خورهیم

خونشون. بعد ساعت ده و  رهیهشت م

مسجد محله، اون جا با  رهیشب م ازدهی

 زادهیگردان حاج هی

و پرچم  یمشک یپرده گهیبچه مثبت د و

. ساعت زننیمسجد م واریبه در و د



خونه و  گردهیشب برم میدوازده و ن

 ! خوابهیم

 ونهیاقعا دو ـ

همه وقتت رو تلف  نیجانان! ا یهست

  ؟یچ یبرا یکرد

وگرنه آروم  زمیزهرم رو بهش بر دیبا ـ

 هدفمه، یفردا شب زمان اجرا رم،یگینم

  ؟یایهمراهم م تو

اصال دوست ندارم  ینه راستش رو بخوا ـ

 یعصب یدوباره باهاش روبهرو بشم، وقت

 ترسناکه  یلیخ شهیم

 باشه، پس ـ

  رمیم خودم

نگاهمون  ینطوریا تایجانان، چرا آز ـ

  کنه؟یم

بابا، حتما الزمه هربار که  یچیه ـ

 بارش کنم و بلند صدا یزیچ هی نمشیبیم

 نیجون چرا موهات رو ا یآذ گمی: مزد

با  تای. آزادیاصال بهت نم ؟یکرد یرنگ



رنگ االن  نیا زمیغرور لبخند زد: عز

 مده، البته تو از مدلها

چون به  یاریسردرد نم دیجد یمدها و

! جانان لبخند زد: اما یستیروز ن

آدم  دیکه مد شد رو نبا یهرچ زمیعز

 بهت ینیبب دیاستفاده کنه، با

 یکه شما زد یرنگ نینه، مثال ا ای ادیم

راحت  ده،ینشون م شتریسنت رو ب یکل

با حرص  تای! آزیشد رتریپونزده سال پ

 پاسخ داد: اما در

به  یدست هیمد روزه، تو هم بهتره  عوض

جانان  ی. به جایبکش تیپر کالغ یموها

 ونهید دیسارگل پاسخ داد: جانان با

 باشه که موهاشرو

و  اهیس یرنگ کردن خراب کنه، موها با

هر  یو خوشحالت آرزو فیبراق، لط

 خانومه 

که  انیاما به نظر من... خانم ک ـ

 نیا دانستیم



ممکن است تا صبح به درازا بکشد،  بحث

ا بسه، ه ه: بچدیدو تایحرف آز انیم

خاله چندبار صداتون کرد، وقت سرو 

 با اخم تای. آزدیایشامه، ب

 دیخند یجا برخاست. سارگل به آرام از

و در گوش جانان زمزمه کرد: واقعا 

 شد! فیبابک ح

***** 

نفر از پسران جوان محله،  یس حدود

تدارک  یبزرگ مسجد در تکاپو اطیدرون ح

شب  میازدهونیمراسم محرم بودند. ساعت 

 مانیبود. ا

زمزمه کرد: خدا  رپارسایگوش ام ریز

 ونسیکه چقدر از صابر پسر حاج دونهیم

اصال  اد،یبدم م یپسر مهندسکاظم دیو سع

 چشم ندارند مارو

تو قبال  نمیمخصوصا تو رو، بب نن،یبب

 رپارسایام ؟یداشت یبا صابر مشکل

 یو چکش درون دستش را رو خهایم

 ریقرار داد، ز یهایچهارپا



به آن دو که مشغول  ینگاه یچشم

مسجد بودند،  یمصفا وانیجاروکردن ا

گفت: نهبهخدا. من  یانداخت و به آرام

 با صابر ندارم. یمشکل

سن و سال  هیکه نسبت به بق یمصطف دیس

ه داشت، روبه جمع گفت: خوب بچ یشتریب

داخل که تموم  یاه هنصب پردا کار ه

 شد، مونده

 یرونیب یو نما اطیح یو پرچمها پرده

 گهیدو، سه شب د میبجنب دیمسجد، با

 عیسر یاعلی م،یفرصت ندار شتریب

 اجرتون با آقا د،یباش

پراکنده نشده  تی. هنوز جمعدالشهدایس

 یپاشنه بلند یتقتق کفشها یبود که صدا

سکوت شب را شکست. همه به سمت صدا 

 برگشتند.

کوتاه و سرخ  ییقدبلند با مانتو یدختر

که  درنگیرنگ، شال و شلوار جذب سف

و  دیرسیتا کمرش م اهشیس یخرمن موها

 رنگ قرمز



 یزیاز هرچ شتریب شیناخن و لبها الک

با ناز و خرامان جلو  کرد،یجلب توجه م

ه که مبهوت ب رپارسایام یآمد. روبهرو

 شده بود، رهیاو خ

 یکوچکش را رو فیدست ک کی. با ستادیا

را به کمر  گرشیشانهاش انداخت و دست د

 یلیخ رپارسایزد و طلبکارانه گفت: ام

 کی! یبد

 ،یمن رو سر قرار منتظر گذاشت ساعته

 ؟یو عاشقم هست یدوستم دار یطور نیا

 شبیهمون د یاین یخواستیخوب تو که م

 که کنارم

 رپارسای. چشمان امیآینم یگفتیم یبود

. شدیهر لحظه گردتر م رت،یاز فرط ح

که در دست داشت را  یجانان چند شاخهگل

 او یجلو

 ا،یگفت: ب یساختگ یو با بغض انداخت

 ،یبرام آورد شبیکه د هیهمون گلهائ

 پنج  نیتو ا یهرچ

 گذشته رو فراموش نمونیشش سال ب ـ



 رپارسایام یدوستت ندارم آقا گهید کن،

و از او رو برگرداند و به سمت  یتهران

رفت. صابر با پوزخند گفت:  یدرب خروج

 بهتره یتهران یآقا

با قهر  ستیدنبال خواهرمون، خوب ن یبر

پسر  میدونستی: نمدیهم خند دیبره! سع

و  گردهیحاجصادق با از ما بهترون م

 .دندیخند یچند نفر

 شیکه از شدت خشم لبها رپارسایام

و رگ گردنش متورم شده بود،  دیلرزیم

 یبه سمت درب خروج عیسر ییبا گامها

 مانیمسجد رفت. ا

از مسجد  رونی. بدیبه دنبالش دو هم

 یرا برا لیکه درب اتومب دیجانان را د

 رپارسایسوار شدن باز کرده بود. ام

 خود را به او رساند و با خشم

: کجا دیرا به هم کوب نیماش درب

با هم قرار  خانوم؟ صبر کن مگه ما

جانان وحشت کرد اما خود را  م؟ینداشت

 چه خبرته؟! ینباخت: هو



زد: چه خبرمه؟! تو  ادیفر رپارسایام

من رو  یچرا آبرو ؟یخوایاز من م یچ

خود را  یکرد خونسرد یجانان سع ؟یبرد

 حفظ کند، با زبان

کرد و گفت:  سیرژ خوردهاش را خ یلبها

بهت جواب پس  ستمیولم کن. مجبور ن

پوزخند زد: ولت کنم؟  رپارسایبدم. ام

 آخه ما با ر،ینهخ

  میقرار داشت هم

 غیبرو کنار و بگذار برم وگرنه ج ـ

 مانیزدن شد. ا غیج یو آماده زنمیم

وضع  میبر ایرا گرفت: ب رپارسایدست ام

 نیرو از ا

 نکن  بدتر

جواب  دیبا مان،یدستم رو ول کن ا ـ

 رو بدم  نیا

 ایب شه،یم یزیآبرو ر شتریبزشته،  ـ

چندبار سرش را به  رپارسای. اممیبر

 نیطرف



! از یکه دختر فی... حفیداد: ح تکان

 گهیبار د کیچشمام دور شو، اگر  یجلو

که  کنمیم یبشه کار داتیدور و بر من پ

 خودت یاز کرده

و به داخل مسجد برگشت.  یبش مونیپش

و سوار بر  دیکش یبه راحت یجانان نفس

هم قصد  مانیحرکت کرد. ا لشیاتومب

 ورود به مسجد را

درب و  کانیپ لیاتومب یکه متوجه داشت

جانان به راه  نیشد که پشت ماش یداغان

وارد مسجد شد، اما پس  الیخیافتاد. ب

 از چند لحظه

و به فکر فرو رفت.  ستادیا یبرجا

که  رپارسایناگهان مضطرب به سمت ام

بود،  یپارچها یرو خیم دنیمشغول کوب

 ...ریرفت و صدا زد: ام

  رپارسایام

  ه؟یچ ـ

  دمیمن... من غالم و اصغر رو د ـ



 همون دزدها؟  ـ

که آزاد  هیمدت نکهیآره مثل ا ـ

 شدهاند 

 یمگه االن تو ؟یخوب که چ ـ

  ؟یهست ستونیپل یاداره

اون دختره  نیدنبال ماش نیبا ماش ـ

سکوت کرد،  یلحظات رپارسایرفتن. ام

 مانیسپس خونسرد گفت: خوب برن. ا

 !!! رپارسا؟یزد: ام شیصدا ریمتح

  ه؟یبله؟ چ ـ

 رفتند دنبال همون دختر  گمیم ـ

 من هم گفتم خوب برن  ـ

  ر؟یام ینبود ینطوریتو که ا ـ

 ـ

  ؟یچطور

 رپارسای! امرتیغیقدر ب نیا ـ

نثارش کرد و با خشم پاسخ  یچشمغرها



نداره. راستش رو  یبه من ربط نیداد: ا

 خوشحال یبخوا

هستم که رفتهاند دنبالش، حاال برو  هم

دنبال کارت، بگذار من هم به کارم 

با تاسف  مانینه من! ا یسیبرسم، تو پل

 سر تکان داد: اون هر

دختره و  هیهم که کرده باشه باز  یکار

دوتا چاقوکش حروم  ی! جلوفهیجنس ضع

 مریو م سمی. آره من پلپنانهیزاده ب

 دنبالش و از مسجد

کرد خود را  یسع رپارسایرفت. ام رونیب

مشغول نصب پرده نشان دهد اما 

. دیکش شیدر موها ینتوانست. کالفه چنگ

 یچکش را گوشها

و از مسجد خارج شد. سوار  انداخت

. دیرس مانیکوچه به ا انیم لیاتومب

سوار شد و گفت:  مانیبوق زد. ا شیبرا

 یاه هکوچ یاحتماال تو

 یجلوش برو تو چنیپیکه خلوتتره م یفرع

باحرص گفت: آخه  رپارسایاون کوچه! ام



 یایب مهشبین یمجبور وونهید یدختره

 .رونیب

  ؟یموشکافانه نگاهش کرد: نگرانش مانیا

بهت  یزیچ هی مان،یاعصاب ندارم ا ـ

االن هم مارو از  ادی! ازش بدم مگمهایم

 انداخته. یکارو زندگ

 یبا شعفمند قهیپس از چند دق مانیا

که اونجا پارکه.  نشیگفت: اوناها، ماش

شدند.  ادهیپ لیهر دو از اتومب

 : پسدیمتعجب پرس رپارسایام

 ! ستین یجا که کس نیا کجاست؟

جا که  نیا ست،ین نشیماش نیا دیشا ـ

 سوت و کوره 

باالتر رو  یاه هکوچ میباشه بر ـ

 . هنوز چندمینیبب

دور نشده بودند که  شتریب یقدم قهیدق

 یباغچه یاه هاز پشت شمشاد یغیج یصدا

. هر دو به دیکنار کوچه به گوششان رس

 آن سمت



از پشت سر با  یکلیه ی. مرد قودندیدو

دهان جانان را گرفته و مرد  یدست جلو

او ار در دست داشت.  یدستها یگرید

 از پشت رپارسایام

 د،یاز آنها را گرفت و کش یکی یقهی

 زیانداختش و با او گالو نیزم یمحکم رو

 یگریبا لگد به جان د مانیشد. ا

 یقیافتاد. پس از دقا

که  مانیشدند. ا یآن دو متوار سرانجام

لبش زخم شده  یلباسش پاره و گوشه یقهی

رو  جتیکرد: سوئ رپارسایام یبود، روسو

 بده 

 مراقب ـ

را به دست او  جیو سوئ مانیباش ا خودت

به سرعت  لیسوار بر اتومب مانیداد. ا

 یروسو رپارسایبه دنبال دزدها رفت. ام

 جانان کرد و با

: حالت خوبه؟ جانان دیپرس غضب

هقهق  انیم ستیگریبه شدت م کهیدرحال



 یاز حمله عدی یگفت: توقع دار هاش،یگر

 اون دوتا غول

 خوب باشم؟  یابونیب

 ایکه حالت خوب هست  ستیاصال مهم ن ـ

نه، بلندشو برو خونتون. خونه و 

! و راه بازگشت را ؟یخانواده که دار

 در

ناالن جانان را  یگرفت که صدا شیپ

کنم.  یرانندگ تونمی: من... من نمدیشن

 ؟یتونیکالفه به جانبش برگشت: چرا نم

 جانان دستش را از

برداشت و به سمت او گرفت.  شیپهلو یرو

 دست خونآلود او دنیبا د رپارسایام

شده؟ بغض جانان  یچند قدم جلو آمد: چ

 شکست و با

بهم  ی: اون عوضستیگر یبلندتر یصدا

 یچاقو زد، نگاه کن و به مانتو

ابرو  رپارسایخونآلودش اشاره کرد. ام

 عیسر دی: بادیدرهم کش



بلند  یتونیگرفته بشه، م یزیخونر یجلو

و او  رسونمتیم مارستانیمن تا ب ؟یبش

درب  رپارسایاز جا برخاست. ام یبه سخت

 را لیاتومب

گشود و خود پشت فرمان نشست.  شیبرا

را روشن کرد و به راه افتاد.  نیماش

از شدت درد و سوزش  کهیجانان درحال

 نفسنفس شیپهلو

 دیدی: از... از کجا فهمدیپرس زدیم

 رپارسایمن... من اونجا هستم؟ ام

بود، پاسخ  رهیبه روبهرو خ کهیدرحال

 م،یشناسیا رو مه هاون حروم زاد داد:

 هم ازت زدن؟  یزیدارن، چ سابقه

... دست... لمیپولم... موبا فیآره ک ـ

 دست بندم 

  کنهیم داشونیپ سه،یپل مانیا ـ

 دمیاصال... اصال نفهم ـ

قراضهشون جلوم سبز  نیبا اون ماش چطور

پوزخند زد و به طعنه  رپارسایشدند. ام



 یوقت شب برا نیا یگفت: مجبور نبود

 یآبرو ختنیر

  یپس مقصر خودت هست ،یایب نجایتا ا من

با غضب کالمش  رپارسایاما من... ام ـ

چون  یرا قطع کرد: بهتره ساکت باش

 !یدار یزیخونر

به  لیبا بغض از پنجره اتومب جانان

بعد به  قهیچشم دوخت. چند دق رونیب

 ادهیپ رپارسای. امدندیرس مارستانیب

 را صدا زد، به یشد و پرستار

 یکرده و رو ادهیاو جانان را پ کمک

سرش آمد و  یتخت خواباندند. دکتر باال

گفت:  رپارسایام یروسو نه،یپس از معا

 د؟یشما همراهش هست

 بله  ـ

 هیبخ دیاما با ستین قیعم ادیزخم ز ـ

 بشه 



 دیدونیکه صالح م یخوب، هرکار اریبس ـ

. کنار جانان آمد و گفت: دیانجام بد

 هیبخ دیبا

رو  رشتیپذ یتا کارها رمیمن م بشه،

جانان در آن  دانستیانجام بدم. نم

که آن طور ساکت  کردیلحظه به چه فکر م

 بود. رهیبه او خ

چند لحظه در سکوت نگاهش  رپارسایام

 رشیپذ یانجام کارها یکرد، سپس برا

 کیجانان حدود  یپهلو هزدنیرفت. بخ

 ساعت طول

شد و گفت:  . دکتر از اتاق خارجدیکش

االن سرم  م،یو پانسمان کرد میزد هیبخ

استراحت  دیبهش وصله، تا چند روز با

 یکنه چون زخم جا

باز بشن، االن  اه هیو ممکنه بخ هیحساس

تا  دیبراش ببر نیریش یوهیآبم هیهم 

 کمکم بخوره 

 چشم، ممنونم دکتر  ـ

 . دکترکنمیخواهش م ـ



به فروشگاه  رپارسایاو دور شد و ام از

. دیخر وهیرفت، چند آبم مارستانیب

 میانداخت دو و ن اشیبه ساعت مچ ینگاه

 بود. در دل مهشبین

و  یبخاطر ک نیشب بب نموقعی: اگذراند

هستم؟! پشت درب اتاق  نجایاالن ا یچ

چند ضربه به درب زد و وارد  ستادیا

 صدا زد: یشد. به آرام

 ... خانوم؟ جانان نمنم چشم گشود خانوم

  ؟یبهتر ـ

 آره... خوبم، فقط ضعف دارم  ـ

 یزیو هم خونر یدیهم درد کش هیعیطب ـ

 . رنگتیداشت

را  اه هویاز آبم یکیو  دهیپر یلیخ هم

 باز کرد و به سمت او گرفت: بخور 

دستش را  رپارسایبخورم؟ ام یچطور ـ

 بالش فرو برد و سر او ریز

 یباال آورد. جانان جرعها یکم را

. دیو سرش را عقب کش دینوش وهیآبم



چشمانش مملوء از اشک شد. با شرم 

 و گفت: رپارساکردیام یروسو

رو... من رو ببخش. ممنون که نجاتم  من

 وهیآبم رپارسای. امیو کمکم کرد یداد

کوچک کنار تخت گذاشت: من  زیم یرا رو

 دیبا گهید

 انیتا ببه خانوادهات تلفن کن  برم،

 کنارت 

 باشه  ـ

رفت  یخداحافظ و به سمت درب خروج ـ

جانان را  یهنوز خارج نشده بود که صدا

 :دیشن

 : بله؟ ستادیا رپارسا؟یام

 رپارسایچطور... چطور جبران کنم؟ ام ـ

به او زل زد، مصمم و قاطع گفت: فقط 

 نشو و از یچشمم آفتاب یجلو گهید

به درب  ریخارج شد و جانان متح اتاق

 ماند. رهیبسته خ

***** 



بابک و همسرش،  ان،یو خانم ک آقا

بهزاد و سارگل دور تا دور تخت 

را  شیاشکها انیبودند. خانم ک ستادهیا

 ریزدود و گفت: تقص

 مهشبیو دو ن کیاز بس تا ساعت  خودته،

 ابونهایخ یتو یآشغال نیماش نیبا ا

: مامان به دی. بهزاد خندیدیم راژیو

 ستیدو نیماش

 متیآشغال. جانان با مال گهیم یونیلیم

 دینکن هیگر کنمیگفت: مامان خواهش م

 من که حالم خوبه 

 دختر ممکن بود یستیچرا متوجه ن ـ

دست  انی. آقا کادیسرت ب یبدتر یبال

و با  دیدخترش کش یموها یرو ینوازش

 شتریب دیمحبت گفت: حق با مادرته، با

 یمواظب خودت باش

: حتما دیاو را بوس یشانیبابک پ و

بوده.  دهیترس یلیمن خ یخواهر کوچولو

و  دمیترس یلیجانان لبخند زد: آره خ

 کردم  هیگر یکل



 االن درد ـ

  ؟یدار

ناگهان مثل  انیک ی. آقایکم هی ـ

به خاطر آورده باشد، گفت:  یزیچ نکهیا

رو بپردازم  مارستانیرفتم صورت حساب ب

 اما گفتن که

جانان  ؟یشده، خودت پرداخت هیتسو

به فکر فرو رفت. از به  یلحظها

 شیلبها یرو یلبخند رپارسایام یادآوری

 نقش بست و پاسخ داد: نه،

 هیکه کمکم کرد تسو ییهمون آقا حتما

با وجد گفت:  انیحساب کرده. خانم ک

 ینیریش هیو  میازش تشکر کن دیحتما با

 . جانانمیبهش بد

 هیسرعت مخالفت کرد: نهنه! مامان  به

از اون  د،یموقع پول بهش تعارف نکن

 انیک یکه قبول کنه. آقا ستین ییآدمها

 : تودیمتعجب پرس

جانان دست پاچه پاسخ  ؟یدونیکجا م از

داد: آخه... خوب همونه که با بهزاد و 



. میدیبابک از فروشگاهشون فرش خر

 سارگل به کمکش

مند هستن، : نه که خودش ثروتشتافت

 یزشته که پول مژدگان گهیجانان م

سر تکان داد:  انیک ی. آقامیبد

 که گهیاما چند روز د ارخوب،یبس

و ازش تشکر  میریخوب شد م حالت

گفت: ساعت  گرانی. سارگل روبه دمیکنیم

مالقات تموم شده بهتره دورش رو خلوت 

 . شماهامیکن

با  انی. خانم کمونمیمن م دیبر

گفت: نه خاله جون خودم  یمهربان

کس الزم  چی: هدی. جانان خندمونمیم

 به حرف آمد: تایبمونه. آز ستین

 من کنارت بمونم؟  یخوایم

 نازیجون شما بهتره مراقب آ ینه آذ ـ

روبه همسرش گفت:  انیک ی. آقایباش

 فرحناز جان اجازه بده سارگل

دوتا وروجک  نیا یدونیتو که م بمونه،

 انیهستن. خانم ک گهیبا همد شهیهم



مردد پاسخ داد: باشه، سارگل جان اگه 

 اومد شیپ یمشکل

  ریتماس بگ باهام

راحت، من مراقبش  التونیچشم خاله خ ـ

پس از  یکی یهستم. همه پس از خداحافظ

 اتاق را ترک کردند. سارگل یگرید

 میجانان کرد و کالفه گفت: گوش یروسو

سوخت، از بس زنگ زدن و سراغ تورو 

 ن گرفت

 زنگ زده؟  یک ـ

 بهادر، مهرداد، مهال، شاهرخ، ـ

 تی. جانان با عصباندایش ساسان،

چاقو خوردم االن هم  شبی: من ددیپرس

 نیا یساعت پنج بعد از ظهره چطور تو

 مدت کم همه باخبر

 ینطوری: ادی! سارگل اخم درهم کششدن؟

خودت زنگ  ینگاهم نکن خوب به گوش

من  رن،یگیخاموشه، با من تماس م زننیم

 هم مجبورم



 الیخیحرفها رو ب نیشده. حاال ا یچ بگم

 ؟یشد؟ موفق شد یچ شبید نمیشو بگو بب

 ییشب پرماجرا شبی: آره ددیجانان خند

 بود و

که گذشته بود  یعیبه شرح وقا شروع

 کرد.

***** 

داد و  هیتک یگاه صندل هیرا به تک سرش

 یهایچشمانش را بست، هنوز چند ثان

حجره باز و  یشهاینگذشته بود که درب ش

 با مانیا

 یوارد شد: من اومدم... آها سروصدا

چشم  نیخشمگ رپارسای! امیتهران یآقا

جارو  نیا ؟یزنیچرا داد م ه؟یگشود: چ

 سرت. یرو یگذاشت

باشه  یپرانرژ دی: آدم بادیخند مانیا

نشست: چه خبره  یو جلو آمد و رو صندل

 شازده؟ 

است، چند روزه کم شم شیخبرها پ ـ

  ییدایپ



 سرم ـ

 دادیبابا اجازه نم ق،یبود رف شلوغ

هم شانس منه که مافوقم  نیا ام،یب

 پدرم باشه، از دختره چه خبر؟ 

 کدوم دختر؟  ـ

 همون چشم سبزه. ـ

بود؟ آهان جانان، حالش خوب  یچ اسمش

 شد؟ 

 من از کجا بدونم؟  ـ

 نجا،یاومده باشه ا دیگفتم شا ـ

 و یرو آوردم که بهش بد لشیوسا

با  رپارسایگذاشت. ام زیم یرو یپاکت

  ه؟یچ نی: ادیبه آن پرس ینگاه

 بودن  دهیکه ازش دزد یلیوسا ـ

  نجا؟یا یخوب چرا آورد ـ

 آخه من ـ

 دیازش ندارم گفتم شا یو آدرس شماره

 نهایاگر اومد ا نجا،یا ادیدوباره ب



 یسر به کالنتر هیرو بهش بده و بگو 

 بزنه 

 ادیب گهیفکر نکنم د ـ

 االن پنج  آخه

 گهیو د گذرهیشش روز از اون شب م ـ

به حرفم  کنمیفکر م ومده،یاطراف ن نیا

 گوش کرده 

  ؟یچه حرف ـ

 مارستانیب یتو ـ

 یچشمم آفتاب یجلو گهیخواستم که د ازش

 یکه تو یزینشه، بعد از اون آبرور

مسجد راه انداخت به نفعشه دور و برم 

 و به نقش و ادین

چشم دوخت  شیروبهرو یفرشها نگار

مسجد چقدر  یتو یدونیوادامه داد: نم

 خجالت زده شدم 

 یتیخلق خدا چه اهم ،یاشتباه کرد ـ

  یخدا شرمنده نباش یجلو دیبا داره؟



 ینفر آدم! تو یس یدرسته اما روبهرو ـ

نتونستم تو صورت  گهی! دمیمحل زندگ

 کدومشون نگاه چیه

  کنم

 دونندیم شناسند،یاونها تورو م ریام ـ

بعدم من بهشون گفتم  ،یستیکاره ن نیا

 رپارسایداره. ام یکه جانان مشکل روان

 :دیمتعجب پرس

  ؟یگفت یچ

کارو کردم،  نیخوب بخاطر تو ا ـ

  گرده؟یبرم یک یحاج میبگذر

کارش طول  نکهیمثل ا ست،یمعلوم ن ـ

 به دیبا ده،یکش

سر بزنه. در  یبافیقال یاه هکارگا

زنگ تلفن بلند شد.  یصدا نلحظهیهم

تلفن را برداشت: بله؟...  رپارسایام

 جونم حاجخانوم؟... ممنون خدا

من  یدونیشکر... نه مادر شما که م رو

رستوران کنار  رمیم شهیناهار هم



... قربونتون هیپاساژ...نه غذاهاش عال

 را یبرم... خدانگهدار. گوش

را  شیکه پاها مانیا یو روسو گذاشت

گذاشته بود،  زیم یدراز کرده و رو

  ادیم یکرد: پاتو جمع کن زشته مشتر

 اد،یب یحاال کو تا مشتر ـ

با  رپارسایدم کن. ام یچا هی بلندشو

 یبا لحن مانیغضب نگاهش کرد و ا

آقا محمود که  ه؟یطلبکارانه گفت: چ

 تا ظهر یتوقع دار ستین

 م؟ینخور ییچا میهست نجایا که

به تاسف تکان داد:  یسر رپارسایام

و به اتاق کوچک  ییواقعا که پررو

 دیخند مانیحجره رفت. ا یگوشه

سر قرار داده و  ریدستانش را ز و

 یصدا قهیچشمانش را بست. پس از چند دق

! خوامیاو را به خود آورد: عذر م یمرد

 چشم گشود، جانان را

 یپوش کیزن و مرد جا افتاده و ش کنار

را جمع کرد  شیت دست و پا. به سرعدید



 یشهیمحکم به ش شیپا لیدل نیکه به هم

 خورد. زیم

دست آن را ماساژ  کیبا  کهیدرحال

مرد لبخند  د؟یگفت: بله بفرمائ داد،یم

 یآقا خواستمی. مریزد: روزتون بخ

 رو مالقات کنم  یتهران

 مسافرت ـ

 رپارسای. جانان جلو آمد: امهستند

 . یتهران

االن  دیداشته باش فیآهان. بله تشر ـ

و از جا برخاست و به  کنمیصداشون م

 یاتاق رفت. با صدا

 ریگفت: ام رپارسایام یروسو یآهستها

  تیزود باش که اومدن خواستگار

  ؟یگیم یچ ـ

خانوم و آقا اومدند  هیجانان با  ـ

  نجایا

 چرند نگو ـ



 هی. گمیبه خدا راست م ه؟یچرند چ ـ

دسته گل بزرگ هم آوردهاند، برو 

دم بکشه  ینه صبر کن چا ی... ولگهید

 برو که یچا ینیبا س

. دیبشه و آرام خند تریرسم یخواستگار

با غضب نگاهش کرد و از  رپارسایام

که کت و  یاتاق خارج شد. مرد متشخص

 یشلوار خوش دوخت

تن داشت جلو آمد و دست دراز کرد:  به

 برزیسالم، من پدر جانان هستم، فر

دست او را فشرد: سالم  رپارسای. امانیک

 خوشبختم من هم

  دیهستم خوش آمد یتهران

 یکه دخترم برا نهیا تیممنون، واقع ـ

کرد که شما و دوستتون چه  فیما تعر

 ماهم د،یدرحقش کرد یلطف بزرگ

هر چند  م،یدیعرض تشکر خدمت رس یبرا

جبران  شهینم ینحو چیمحبت شما رو به ه

به جانان که  یچشم ریز رپارسایکرد. ام

 مشتاقانه



و  ستیاو چشم دوخته بود، نگر به

ما  کنم،یمتواضعانه پاسخ داد: خواهش م

هم مثل  شونیا م،ینکرد یکار مهم

 خواهرم هستند. کلمه خواهر

 رپارساینبود. ام ندیجانان خوشا یبرا

حالشون خوب شده  دوارمیادامه داد: ام

پاسخ داد: بله،  یباشه. جانان به نرم

 چند روز رو نیتمام ا

بهترم.  یلیو االن خ کردمیم استراحت

دستهگل را به سمت  انیخانم ک

گرفت: قابل شما رو نداره،  رپارسایام

 ممنون که به دخترم کمک

جانان نور چشم ماست.  د،یکرد

: ممنون، واقعا گل را گرفت رپارسایام

کار نبود. جانان با  نیبه ا یلزوم

 گفت: مامان، بابا، مانیاشاره به ا

هستند  یتهران یهمون دوست آقا شونیا

که در موردشون با شما صحبت کردم. 

کرد: واقعا  مانیروبه ا انیک یآقا

 مانیسپاس گزارم آقا. ا



. اون دزدها رو کنمیزد: خواهش م لبخند

که از  یلیو من وسا میکرد ریدستگ

دخترتون به سرقت برده بودند رو گرفتم 

 رپارسایو دادم به ام

بهشون بده، فقط  دیرو د شونیاگر ا تا

تا  دیبزن یبه کالنتر یو سر دیلطف کن

 انجام بشه  یادار یکارها

 رپارسایبله، حتما متشکرم. ام ـ

جانان را به سمت  لیوسا یمحتو یبسته

  دیپدرش گرفت: بفرمائ

 م،یکنیزحمت رو کم م گهیممنون، ما د ـ

 شما تشکر یباز هم از هردو

و به  دی. خانم، جانان بفرمائکنمیم

 یاشاره کرد. جانان روسو یدرب خروج

من هم  د،یپدر و مادرش گفت: شما بر

  امیاالن م

 زم،یباشه عز ـ

 یخدانگهدار و به سمت درب خروج ونیآقا

بدرقه به  یهم برا مانیرفتند. ا



 یدنبالشان روان شد. جانان روبهرو

 . شالستادیا رپارسایام

 سوانشیگ یاهیبه سر داشت که س یدیسف

. لبخند دیکشیبه رخ م شتریرا ب

شد و گفت:  رنگشیصورت یلبها نتبخشیز

 خوشحالم که

  نمتیبیم

نبود که به پدر و  یازیممنون اما ن ـ

. یایب نجایو به ا یمادرت زحمت بد

 ریبطور غ ی: داردیاخم درهم کشجانان 

 یگیم میمستق

 رپارسایام ؟ینیمن رو بب یخواستینم که

! نیسر تکان داد: آفر دییتا یبه نشانه

. جانان لبخند زد: خوب یدیدرست فهم

 ینظر تو اصال برا

  ستیمهم ن من

 گهیمهم باشه چون من د دیاتفاقًا با ـ

 ادتیاگر  نمت،یکه بب ستمین لیاصال ما

 گهیهم گفتم که د مارستانیب یباشه تو



 نشو  یچشمم آفتاب یجلو

 یبدون دیاما تو هم با ادمه،یبله  ـ

 شتریبه بعد ب نیاز ا لمیکه من ما

بشم.  یچشمت آفتاب یو جلو نمتیبب

 رپارسایام

شانه باال انداخت: اونوقت  رتزدهیح

به چه علت؟ جانان لبخند  یبگ شهیم

زد و با اعتماد به نفس کامل  یجذاب

 سخ داد: چون ازت خوشمپا

 هاشیجا خورد و تک رپارسای. اماومده

به سمت جلو  یبرداشت کم یرا از صندل

 ؟یگفت یتو چ ؟ی: چدیخم شد و پرس

 گرفت: ریجانان سربه ز

 دیاما شا ستمین یمن دختر خجالت نیبب

سخت باشه. درسته که  یحرفزدن با تو کم

 یبد تین چیکردم اما االن ه تتیقبال اذ

 ندارم. راستش

و  یسرگرم یفقط برا لیاوا یبخوا رو

بهت  میبا دوستام بخند هکمی نکهیا



از خشم سرخ شد:  رپارسایشدم. ام کینزد

 خانوم محترم نه من

! جانان رکهیس نجایهستم و نه ا دلقک

نگو اجازه بده  ینطورینگاهش کرد: ا

حرفم رو بزنم. من اصال ازت خوشم 

 به نظرم گنده اومدینم

 ریمتح رپارسای. امیو عنق بود دماغ

نگاهش کرد و او ادامه داد: اما... 

. از اخالق و ستین ینطوریاما االن ا

 تو مثل اد،یرفتارت خوشم م

باهم دوست  خوامی. میستین گهید یپسرها

 یچنگ یاز سر کالفک رپارسای. اممیباش

: من اصال درکت دیکش شیموها انیم

 روز هی کنمینم

باهات  یخوایوز مر هی یبریرو م آبروم

که شما  یدوست بشم. به وهلل من اون

! من اهل ستمین یبه عل ستم،ین یخوایم

 ستمیروابط ن نیا



برس. بگذار من هم به  تیبه زندگ برو

برسم. جانان مصرانه به او چشم  میزندگ

 برسم  میبرم و به زندگ تونمیدوخت: نم

 بابا چرا یا ـ

  ؟یتونینم

کنار  دنتیبا ند تونمینم گهیچون د ـ

. دل شهیدلم برات تنگ م امیب

گلگون  شیاه هو گون دیلرز رپارسایام

 شد: خانوم خواهش

 یحرفها رو نزن. پسرها نیا کنمیم

تو رو  توننیشهر هستن که م یتو یادیز

و  ناالنیرو هم انیجر نیخوشحال کنند. ا

 تموم نجایهم

. جانان با خشم انگشت اشارهاش را دیکن

و  کنمیتمومش نمبه سمت او گرفت: 

من  یباز نیا یبرنده ،یشیم یبالخره راض

 هستم در

 ،یگنده دماغ و عنق نکهیاز ا ریغ ضمن

خداحافظ  یهم هست یمغرور و از خود راض

 دور شد. رپارسایو به سرعت از ام



***** 

 یروز جمعه بود. پاکت محتو زیدالنگ صبح

را در دست جابهجا کرد و  شیدهایخر

را در قفل درب چرخاند درب باز  دیکل

 شد و داخل

شاخ و  انیآواز گنجشکها م ی. صدارفت

 دیکش یقی. نفس عمدیچیپیبرگ درختان م

چند  دنیرفت. با د یو به سمت درب ورود

 جفت

و  ستادیپشت درب ا ،یجاکفش یرو کفش

 دنیجند ضربه به آن زد و پس از شن

 انیگو یاعلیگفتن مادرش،  دیبفرمائ

 سالم کرد. وارد شد و

دور تا  شیایو ن شیثنا، زنعمو مادرش،

نشسته و مشغول  یبزرگ یدور ظرفها

بودند. همه با  ینیزم بیخردکردن س

 سالمش ییخوشرو

: دیپاسخ گفتند. با لبخند پرس را

تدارکات شام امشب مسجده؟ ثنا سرتکان 

 داد: آره داداش 



نشست و به  یصندل یو رو دیخسته نباش ـ

 آنها

. ستیتند و فرز مشغول بودند، نگر که

را به  دهایثنا از جابرخاست و پاکت خر

 یبرادرش چا یآشپزخانه برد و برا

 یجرعها رپارسایآورد. ام

 نی: حاال چرا آورددیو پرس دینوش

مسجد و کمک  دیرفتیسابق م نجا؟یا

. مادرش پاسخ داد: آخه دیکردیم

 کنند زیتم خواستندیاونجارو م

گفت:  طنتیجارو بزنند. ثنا با ش و

 رپارسایشده؟ ام یچ یدیداداش فهم

 شده؟  یمتعجب نگاهش کرد: چ

 صابر، مادرش رو ونس،یپسر حاج ـ

براق  رپارسایمنزل عموجان. ام فرستاده

  ؟یشد: که چ

 یتا رسمًا برا رندیکه اجازه بگ ـ

. اخم درهم انیب شیایاز ن یخواستگار

 و دیکش



کرده. البته  جایب گفت: صابر غضبآلود

من در مقابل شما  دیزنعموجان ببخش

 ست،ین یاما صابر عدد کنمیاظهار نظر م

 یگوشه هی دینبا

رو هم نشونش داد. در  شیاین چشم

بلند شد. از  فنیزنگ آ یصدا نینحیهم

رفت:  یجا برخاست و به سمت درب خروج

 من مانه،یحتما ا

دعوتش کنم داخل و از اتاق خارج  رمیم

 یشد. حاج خانوم با لبخند گفت: اله

پسرم چطور  رتیرگ غ نیقربونش برم بب

 زد باال. ثنا هم

تعصب  هاینسبت به بعض گهی: بله ددیخند

 شیایاشاره کرد. ن شیایداره و به ن

را  اهشیسرخ شد و نگاه چشمان درشت و س

 ریبا شرم به ز

هش کرد. چند مادرش با محبت نگا دوخت،

 یاعلی مانیو ا رپارسایبعد ام قهیدق

 ریسر به ز مانیوارد شدند. ا انیگو

 یسالم کرد و با تعارفها



وارد اتاق  رپارسایخانوم همراه ام حاج

مبل ولو کرد:  یشد. خود را رو یگرید

  رخان؟یچه خبر ام

  ؟ی. کجا بودستین یخبر ـ

 خونه، پارسا ـ

سخته آدم حوصلهاش  یلیفرزند بودن خ تک

چه خبر از جانان؟  ره،یسر م ییاز تنها

  ش؟یدیند گهید

 یجلو ادیهرروز م کاریب یچرا دختره ـ

و رفتوآمد  نهینشیم نشیماش یتو پاساژ

: خوب دیخند مانی. اکنهیمن رو نگاه م

  شه؟یم یمگه چ ریحاال دوتا زن بگ

 زهرمار مسخره! ـ

  گذرهیدختر م نیتو سر ا یچ دونمینم

 معلومه، از تو خوشش اومده  ـ

 کنهیشده، فکر م رینه بابا، فقط جوگ ـ

 دوست یهیمن هم مثل بق

هستم. مطمئنم دو روز بگذره  پسراش

. هم شیدنبال زندگ رهیو م شهیخسته م



 طنتیبا ش مانیثروتمنده هم خو... ا

 ! ؟ی: هم چدیپرس

 هم ـ

طالبش  یادیز ی. حتمًا پسرهاباستیز

چرا وقتش رو تلف  دونمیهستند. نم

داده. چند ضربه به  ریو به من گ کنهیم

 درب خورد و ثنا

را  وهیو م یچا یمحتو ینیس کهیدرحال

به سرعت  مانیدر دست داشت وارد شد. ا

خود را جمع و جور کرد و گفت: سالم ثنا 

 خانوم، حال

را جلوتر  دشیخوبه؟ ثنا چادر سف شما

گذاشت و پاسخ  زیم یرا رو ینیس د،یکش

 د: سالم ممنون دا

  میزحمت داد دیببخش ـ

 کنمیخواهش م ـ

با اجازه و  دیدار اریاخت مان،یا آقا

با نگاه  رپارسایاز اتاق خارج شد. ام



 کنمیگفت: فکر م مانیا یروسو یرهایخ

 کباریتو،  یاز در اومد یوقت

 مانی! ایهمه از جمله ثنا سالم کرد به

پاسخ  یرا گاز زد و با خونسرد یبیس

 .ارهیم یسالم سالمت گه،ینده د ریداد: گ

***** 

 اشیدست فیرا از درون ک متشیگرانق عطر

مچ دستها و گردنش  یآورد و رو رونیب

 کهیشد و درحال ادهیپ نی. از ماشدیپاش

 هاشیتک

داده بود، نگاهش را به  لیبه اتومب را

 ییرویدوخت. انگار ن شیساختمان روبهرو

هر روز  ،یقو اریبس یجاذبها ،ینامرئ

 .دیکشیاو را به آنجا م

در وجود آن  یزیچه چ دانستیهم نم خودش

نفوذ هست که تا اعماق  رقابلیمرد غ

وجودش رسوخ کرده و او را هر روز به 

 .کشاندیآنجا م

بود که او  رشیهم مقصر دل بهانهگ دیشا

ساختمان بلند پر از فرش و  نیرا به ا



 ،یشاهعباس یتابلو فرش، پر از نقشها

 ترنج، ترکمن و

 یاپیپ قی! چند نفس عمکشاندیم افشان

تمام  باً یو وارد ساختمان شد. تقر دیکش

و فروش  دیمتجمع مربوط به خر یواحدها

 فرش بود و

پشت  یتابلو فرشها یحت کردیحس م جانان

لبخند  شیا هم به روه همغاز نیتریو

 دنی. اصال او بعد از دزدندیم

 واریدر و د یحت رپارسایام

را هم دوست داشت.  یساختمان لعنت نیا

به  یوارد حجره شد، نگاه اطیبا احت

آنجا نبود. نفس  یاطراف انداخت، کس

 و آرام دیکش یراحت

نشسته  زشیپشت م رپارسایرفت. ام جلو

 بود. 

 دنی. او سر بلند کرد، با دریسالم ام ـ

 زیم یجانان کالفه شد و سرش را رو

 گذاشت، چشمانش



کرد برخود مسلط شود.  یبست و سع را

جانان جلوتر رفت: سالم کردمها! فکر 

سر  رپارسایکنم جواب سالم واجبه. ام

 بلند کرد و آشفته به او

. جانان دیسالم، بفرمائ کیشد: عل رهیخ

را در دست  فشیتامل کرد، بند ک یکم

مرد مغرور  نیحرف زدن با ا فشرد،یم

 سخت شیبرا یکم

روزه که گفت: االن چند  ی. به آرامبود

اما تو  نمتیپاساژ تا بب یجلو امیم

از کنارم  تفاوتیو ب یدینم تیاصال اهم

 . چرا؟ بهیکنیعبور م

دارم که  یبینگاه کن. چه ع من

دوستم داشته  یتونی... نمیتونینم

شد  رهیبه چشمان او خ رپارسایام ؟یباش

 یو در دل اقرار کرد که سبز

 ادیاو را به  شیدخترک روبهرو چشمان

شفاف و  ی. سبزاندازدیشمال م یجنگلها

که انسان را به قعر خود  یزالل

 . جانان کهکشاندیم



ادامه داد: فقط  د،یاو را د سکوت

اول باهم مشکل  یروزها نکهیبخاطر ا

زن  دونمیکردم م قیمن تحق م؟یداشت

 ابرو باال رپارسای. امیندار

: دیجانان را شن یو دوباره صدا انداخت

رو که دوست داشتم  یزیچمن تا حاال هر 

رو به دست آوردم. تو رو هم دوست دارم 

 شتریو هرچه ب

تو کم  یکه رو شمیمصرتر م یکن مخالفت

انگشتانش را درهم قفل  رپارسایبشه. ام

 نیکرد و با لحن قاطع گفت: بب

 جانانخانوم، شما دختر

 یکه دنبالش یاما من، اون ،یهست یخوب

. یزنیمن لطمه م یبه زندگ ی. دارستمین

بگم دست از سرم  یبه چه زبون گهید

 بردار. چشمان

 یک یکنیپر از اشک شد: تو فکر م جانان

راحت غرور من رو  نقدریکه ا یهست

 دنیبا د رپارسایام ؟یکنیم حهداریجر

 نم اشک حلقهزده



 متیچشمان او متاثر شد و با مال در

که من و تو  یکنیگفت: آخه چرا قبول نم

  میمتفاوت هست

  ستیمهم ن نیخوب ا ـ

 چرا هست، مگه ـ

 ای ؟یکه با من دوست باش یخواینم

هر  ای یرابطه داشته باش دونمینم

مثل  دیکه داره. خوب با یگهایهراسم د

 گهیهمد میتا بتون میهم باش

اونقدر  مانی. مثال من و امیتحمل کن رو

 یکه حت هیو اخالقمون به هم شب قیسال

افکارمون هم مثل همه، اما من با تو 

 یچه وجه اشتراک

مثال ساده تو شبها  هیبه عنوان  دارم؟

: دیجانان با تعجب پرس ؟یریکجا م

 شبها؟ 

 امشب؟  شب،یپر شب،یبله، د ـ

 ،یمهمون رمیخوب م ـ



 میگذاریکورس م ،یسوار نیماش ،یپارت

پسرها رو  یرو شهیانقدر باحاله من هم

 یهم برنده شدم. بعض شبید کنم،یکم م

 وقتها هم با

دربند.  میریم ینیشبنش دوستام

دختر  نیپوزخند زد: آفر رپارسایام

شبها  نیمن ا یدونیخوب! اما م

 هینیمسجد و حس رمیم رم؟یکجام

چون ماه محرمه!  نیامام حس یعزادار

دوتا دوست  یمن و تو حت ؟ینیبیم

برو  میباش میتونیساده هم نم یاجتماع

 . درتیدنبال زندگ

وارد شد: سالم  یمتشخص رمردیپ نینحیهم

 جان  ریام

 حال شما؟  ینیام یسالم آقا ـ

 چه خبر؟  یممنون پسرم، از حاج تهران ـ

 خوب ـ

سالم دارند خدمتتون. جانان با  هستند،

 یخوب آقا اریگفت: بس یداریلحن معن



سفارشهام که آماده شد  یتهران

 خداحافظ شم،یمزاحمتون م

از پاساژ  یبه سالمت و جانان به آرام ـ

به سمت  لیخارج شد و سوار بر اتومب

 یرا جلو لیخانه حرکت کرد. اتومب

 خانهشان متوقف کرد.

لوکس بهادر را شناخت که کنار  نیماش

پارک شده بود و جلو آمد. قد  ابانیخ

بلند تا  ییبلند و چهارشانه بود. موها

 داشت. شیاه هسرشان

شد:  ادهیپ لیبه ناچار از اتومب جانان

 یرا از رو اشیآفتاب نکیسالم. بهادر ع

 دیبا گهیچشم برداشت: سالم خانوم! د

 کیخونتون کش یجلو

نگفت و  یزیجانان چ نمت؟یتا بب بدم

انداخت. بهادر با دقت نگاهش  ریسربهز

که  شدهیباال، بگو چ ریکرد: سرت رو بگ

 زیدفعه از همه چ هی

  دمت؟یند وقته ندچ یدونیم ؟یدیبر

  ادهیدختر دور و برت ز ،ینیخوب نب ـ



هزار تا دختر  ؟یگیم دیجد یمتلکها ـ

 یهم کنارم باشه تو برا

 یمسافرت کردمی. فکر میدونها هی من

فقط  یهست نکهیاما نه مثل ا یهست ییجا

  یستیکنار ما ن

 در شهیکه آدم هم ستیدرست ن نیخوب ا ـ

 باشه  دسترس

من ناز نکن، چشمم کور  یباشه تو برا ـ

 ایرو قفل کن ب نتیماش دارم،یخر

خود رفت که  لیسوارشو و به سمت اتومب

 جانان

 گه،یوقت د هیکرد: بهادر؟ باشه  شیصدا

 االن حوصله ندارم 

 میا قراره بره هبا بچ ؟یچ یعنی ـ

  یایب دیساناز تو هم با یالیلواسان و

 نه امشب ـ

  امینم

 چرا؟  ـ

  ستیجان بهادر اصال حسش ن ـ



  اریبهانه ن ـ

 هی اشهی کنمیخواهش م ست،یبهانه ن ـ

 . بهادر چند لحظه سکوت کرد:گهیشب د

امشب رو  یخوایم نطوریاگه ا باشه،

سفر  هی یاستراحت کن اما قراره به زود

 دیو تو با میچند روزه به شمال بر

 چیاونوقت ه ،یایحتما ب

  کنمیقبول نم یو بهانها عذر

باشه قبول فعال خداحافظ و بدون  ـ

بماند  اشیمنتظر پاسخ خداحافظ نکهیا

 داخل خانه شد. سر راست وارد

. دیتخت دراز کش یشد و رو اتاقش

بود.  شانیافکارش درهم و ذهنش پر

انداخت. شش بعد  اشیبه ساعت مچ ینگاه

 به یاز ظهر! فکر

خطور کرد. تلفن همراهش را  ذهنش

برداشت و شماره گرفت: الو سارگل... 

... امشب ساعت هشت ؟یتو چطور یمرس

 باش... نه نجایا



... گفتم ایرو ول کن حتما ب لواسون

کارت دارم... باشه خداحافظ و  ایب

شب خواب گذشت و  زیم یرا رو یگوش

 چشمانش را بست.

***** 

 و پتو را ستادیحرص کنار تخت ا با

. نمیجانان! بلندشو بب ی: هدیکنار کش

را  شانشیپر یجانان چشم گشود و موها

 چشم کنار یاز جلو

: چه مرگته؟ سارگل دو دستش را به زد

هشت  یگیکمر زد: چه مرگمه؟ به من م

 مهیباشم، اونوقت ساعت هشت و ن نجایا

 خودت هنوز

 یوایتخت نشست: ا یجانان رو ؟یخواب

ت: عجله کن خواب موندم و از جا برخاس

  میوقت ندار

 ینکنه سوژه م؟یحاال کجا قراره بر ـ

طرف قراره با دوستش  ،یکرد دایپ یدیجد

من رو همراهت  یخوایکه تو هم م ادیب

  ؟یببر



 نه بابا  ـ

 کهیجانان درحال م؟یریکجا م ؟یپس چ ـ

 کردیرا به سر م یرهایت یسورمها یروسر

 روضه  میریپاسخ داد: م

 ! ؟یگفت یچ ـ

 ئت،یروضه، ه م،یگقتم قراره بر ـ

 یهرچ دونمینم ه،یتک

 یبلند یاسمش هست. سارگل با صدا که

 یشوخی! بامزه بود، حاال بونهی: ددیخند

رستوران؟  ای شاپیقرار کجاست؟ کاف

 یجانان مانتو

 یو براقش را به تن کرد: شوخ یسورمها

امام  یروضه عذادار میریم کنمینم

ز تعجب و . سارگل با چشمان گرد انیحس

 دهیباال پر یابروها

تو حالت خوبه؟ جانان  ؟یکرد: چ نگاهش

 نیبابا بب یرا به دست گرفت: ا فشیک

مسجد  میسارگل جان من و تو قراره بر

 یمحل زندگ



  رپارسایام

باز آبروش رو  یخوایچرا اونجا؟ م ـ

  ؟یببر

! شهیم ریسارگل گفتم بلند شو د ـ

سارگل غرولندکنان از جا برخاست و 

 همراه او از

جانان  یمسافت یخارج شد. پس از ط خانه

پارک کرد.  ابانیرا کنار خ لیاتومب

 نجایبه اطراف انداخت: ا یسارگل نگاه

 ست،یکه مسجد ن

  ؟یرو نگه داشت نیماش چرا

  میچادر بخر دیبا ـ

  ؟یچه چادر ـ

 یتو میدیرس یکه وقت ،یچادر مسافرت ـ

 ی! خوب چادر مشکمیمسجد چادر بزن

. سارگل با گهید میسرمون بنداز یرو که

به او چشم دوخت: به خدا تو  ینگران

  یعقلت رو از دست داد

 که ینطوریخفه شو سارگل، ا ـ



مخصوصًا  ،یمراسم مذهب هی میبر شهینم

. یکه کرد یشیتو با اون هفت قلم آرا

شد و هر دو  ادهیسارگل به ناچار پ

 یوارد فروشگاه بزرگ

وشته بود سردر آن ن یکه رو شدند

جانان روبه «. فروشگاه عفاف و حجاب»

کرد و گفت: سالم  شخوانیپشت پ یفروشنده

 آقا دوتا چادر

  میخواستیم

الزم  یچادر یکهی. تدیسالم، خوش آمد ـ

  ؟یچ یعنی: دیجانان متعجب پرس د؟یدار

دوختن  یبرا دیپارچه الزم دار یعنی ـ

 ای

 آماده؟  یدوخته چادر

االن  نیآماده که هم یآهان، دوخته ـ

  میسرمون بنداز یرو

 باشه؟  یخوب، چه مدل اریبس ـ

 مگه مدل داره؟ کوتاه و ـ



پاسخ داد: نه  ریفروشنده متح بلنده؟

مثال مدل  ه؟یخانوم کوتاه و بلند چ

نقش  ای ،ییدانشجو ،یساتن، عرب ر،یحر

 م،یمختلف، ضخ یو نگارها

هست.  یمتفاوت یخالصه طرحها نازک،

 یسارگل گفت: وا یو روسو دیجانان خند

سارگل چادر هم مدل  ینیبیچقدر جالب، م

 داره و

. فروشنده مبهوت دیهم خند سارگل

شما از کجا  دینگاهشان کرد: ببخش

 یعنی: دیجانان اخم درهم کش د؟یاومد

  ؟یچ

 دیحاال بفرمائ ،یچیه ـ

  ارمیمدل رو ب کدوم

 .میاریمدلها سردر نم نیما از ا ـ

  دیساده بد یلطفًا دوتا چادر مشک

پشت سرش دو چادر  یاه هچشم و از قفس ـ

 تا شده



گذاشت.  شخوانیپ یآورد و رو رونیب

 د؟یهم دار یقد ینهی: آدیجانان پرس

حرکات آنها  یبا کنجکاو کهیمرد درحال

 داشت، به رنظریرا ز

از فروشگاه اشاره کرد. جانان  یگوشها

از چادرها را به دست سارگل داد:  یکی

رفتند.  نهیو هر دو به سمت آ ایب

 سرش یجانان چادر را رو

با  ست،یبه خود نگر نهیو در آ انداخت

 قهیبود. چند دق بهیغر دیدیکه م یزیچ

 نهیقاب گرفته در آ یدر سکوت به چهره

 شد، انگار رهیخ

بود که با  نهیدر آ یگرید دختر

 بی. عجردکیبه او نگاه م یمهربان

سرش بود. با  یرو یاهیس نیمجذوب ا

 لبش یکه رو یهمان لبخند

بسته بود به سارگل نگاه کرد، با  نقش

چقدر بامزه  یاو خندهاش گرفت: وا دنید

 نترییکم اون سمتش رو بکش پا هی ؟یشد

 که دو طرفش



بشه، موهاش رو نگاه کن. سارگل  یمساو

خنده گفت:  انیو م دیبلند بلند خند

نگهش  تونمیباحاله، اما اصال نم یلیخ

 دارم همش سر

  نییپا خورهیم

شالت مثل  ریکم موهات رو بفرست ز هی ـ

چادر را  کهی. جانان درحالیمنگلها شد

 محکم گرفته بود روبه شیگلو ریز

گفت: ممنون آقا چقدر پرداخت  فروشنده

 کنم؟ 

کم شلتر  هیقابل نداره و به نظرم  ـ

و  اه هریگینفستون م ینطوریا دیریبگ

 لبخند زد. جانان

شل  شهیپولش را باز کرد: نم فیک درب

. چقدر شد؟ فروشنده مبلغ افتهیم رمیبگ

را گفت. جانان پرداخت و همراه سارگل 

 لیسوار اتومب

: حاال دیراه سارگل پرس انی. مشدند

 کجاست؟  یدونیم



که اون  یهمون مسجد ادیبه احتمال ز ـ

 را لیو اتومب زدندیاش رو مه هشب پرد

 ادهیپارک کرد و هردو پ یکوچها سر

را محکم  شانیچادرها کهیشدند. درحال

پاشنه بلندشان  یگرفته بودند و کفشها

 کرد،یتقتق صدا م

را  شیجلو یرفتند که فضا یسمت مسجد به

 یوارهایالمپ روشن کرده و د یاه هسیر

 اهیس یاه هاطرافش پوشانده از پارچ

 رنگ بود.

. شدیاز بلندگو پخش م یینوحهسرا یصدا

: دیکرد و پرس یمرد یجانان رو سو

خانومها کجاست؟ مرد  یورود دیببخش

 متعجب به او و

چادر که  ریاز ز شانیکه موها سارگل

زده و آن  رونیچادر ب ریاز ز شانیموها

سر  یبه زور رو یرا به صورت نامتناسب

 نگهداشته بودند،

و پاسخ داد: خانومها از اون  ستینگر

و به سمت چپ خود اشاره  شنیدر وارد م



 رفتیبه آن سمت م کهیکرد، جانان درحال

 گوش ریز

زمزمه کرد: اون آدامس رو بنداز  سارگل

 چطور نگاهمون کرد؟  یدیدور، ند

ه افیکه، ما ق ستیبخاطر آدامس من ن ـ

 تابلوئه. هر یلیخ امونه

دور تا  یدایز یوارد شدند. خانمها دو

زده  هیتک هایدور مسجد نشسته و به پشت

بودند. سارگل مضطرب پشت سر جانان 

 به گمی: مستادیا

چرا  م؟یکه برگرد ستیبهتر ن نظرت

 نیمگه ا کنند؟ینگاهمون م ینطوریا

 یجانان با خونسرد دهاند؟یزنها آدم ند

 کن یپاسخ داد: سع

ه . به نگایبه نفست رو حفظ کن اعتماد

و هردو در  میبر اینکن باشون توجه ه

نشستند. سارگل چادر را جلوتر  یگوشها

 :دیو آرام غر دیکش

 دیلعنتت کنه جانان! من االن با خدا

 نکهیلواسان باشم و تانگو برقصم نه ا



همه نگاه!  نیا ینیسنگ ریز نجایا

 پاسخ داد: تیجانان با عصبان

کم  هی ؟ینیسنگ نیا ریز یِله نش حاال

قد بلند و  ی. دخترگهیتحمل کن د

در دست  یچا ینیس کهیدرحال دپوستیسپ

 شانیداشت، جلو

نگاه مهربانش را به آنها دوخت  ستادیا

. دیبفرمائ د،یو گفت: سالم، خوش اومد

 یسارگل لبخند زد: ممنون و هردو چا

 برداشتند و دخترک

از خانومها دعا  یشد. بعض دور

 یگوش به سخنران گرید یوبعض خواندندیم

: دیپرس ی. سارگل به آرامسپرده بودند

 نیبه ا یخوایم یتو تا ک

  ؟یادامه بد یباز

  ارهیجلوم کم ب دیتا آخرش، با ـ

و با حرص نگاهش را به طرف  یوانهاید ـ

ا ه هدوخت. اما ناگهان مثل برقزد گرید

 گفت:



. دمیرو د رپارسای! جانان، امدمشید

جانان نگاهش را در اطراف چرخاند: کو؟ 

 کجاست؟ 

که اون دختره  ؟ینیبیاون پنجره رو م ـ

 یچا ینیس

  ره؟یگیاز اون جا م رو

 آره  ـ

اما به  دمش،یلحظه د هیهمون جاست،  ـ

 اونجا؟  یبر یخوایم یچه بهانها

 بهانه  ـ

 نیا یجلو گه،یآره د ـ

پشت پنجره و  یبر یخوایآدم که نم همه

 ! ؟یگل بشنو یگل بگ

بعد همان  قهی. چند دقیگیآره راست م ـ

 یمحتو ینیکه س دیدختر را د

را به سمت پنجره  یخال یفنجانها

. از جا بلند شد و به سمتش رفت: بردیم

 خانوم؟ دخترک به جانب او برگشت: بله؟ 

 شهی... مشهیم ـ



که  یتعارف کنم؟ او با نگاه یچا من

: آخه دیداشت، پرس یرنگ تعجب و شگفت

 چرا؟ 

من... من نذر دارم  کنمیخواهش م ـ

 که ییشبها

بدم. دخترک لبخند  یروضه چا رمیم

را به سرعت به سمت  ینیزد و س یمهربان

 یاو گرفت: باشه التماس دعا. کار

 صدام کن اسم یداشت

 یبه سخت کهی. جانان درحالشهیاین من

 یچادرش را نگهداشته بود، با خوشحال

 نکهیا یو برا یرا گرفت: مرس ینیس

 سرش سر یچادر از رو

به سمت پنجره رفت. پشت آن  نخورد

مشغول شستن فنجانها  یرمردی. پستادیا

پشت به او درحال  رپارسایبود و ام

 ینیبود. س یچا ختنیر

که درست پشت پنجره قرار  یزیم یرو را

را جلوتر  اهشیداشت، گذاشت و چادر س



 یصدا دنیبا شن رپارسای. امدیکش

 یرو ینیگذاشتن س

 یاین یبه جانب او برگشت: اومد زیم

جانان شوکه و  دنی... اما بادـ

به او چشم دوخت. جانان به او  رتزدهیح

 لبخند کردیکه مات نگاهش م

 رپارسایسالم کرد. ام یو به آرام زد

به او چشم دوخته  یهنوز با ناباور

 انیم ششیو بدون آرا دیبود. صورت سف

 رنگ چادر چقدر اهیقاب س

کرده بود و  یو خواستن حیرا مل او

قبالً  ایبا خود فکر کرد که آ رپارسایام

بود؟  نیدلنش نقدریدختر هم نیهم ا

 را به رپارسایام رمردیپ یصدا

به سمت او  عیسر رجان؟یآورد: ام خود

کرد برخود مسلط شود:  یبرگشت و سع

همانطور که مشغول  رمردیپ ؟یجانم حاج

 شستن فنجانها

 یخال ینجانهاف یهیپاسخ داد: بق بود،

  ایو ب ریرو از خانوم بگ



چشم و جلو رفت و به جانان که با  ـ

 را ینیبود، نگاه کرد. س رهاشیشوق خ

 ینیداد و س رمردیو به دست پ برداشت

بود را به دست جانان  ختهیکه ر یچا

 یخانومها انیرا م یسپرد. جانان چا

 تازه وارد پخش کرد و

را جمع کرد به سمت  یخال یفنجانها

او و فنجان  یسارگل رفت تا فنجان خال

خودش را بردارد. سارگل  یسرد شده یچا

 دیخند یبه آرام

 یلیخ افهاتیجانان ق یگفت: وا و

ا بدونند که ه هخندهدار شده، اگر بچ

 یچ یکنیپخش م یچا یروضه دار یتو اومد

 چی! مطمئنم هشهیم

 لمیکم ازت ف هیچطوره  کنهیباور نم کس

  رم؟یبگ

رو! زشته همه  شتیزهرمار، ببند ن ـ

. دیخند یو سارگل به آرام کنندینگاه م

 ینیجانان س



را به آشپرخانه  یخال یفنجانها یمحتو

آنجا نبود.  رمردیبرد. خوشبختانه پ

گرفت: او  رپارسایرا به سمت ام ینیس

 رهیخ ینیگرفتن س نیح

 کاریچ نجای: تو ادیکرد و پرس نگاهش

  ؟یکنیم

  ؟یکن رونمیب یخوایم ه؟یچ ـ

خدا و مجلس امام  یخونه نجاینه ا ـ

 مراسم آقاست. نه،یحس

 رونیرو ب یباشم که بخوام کس یک من

 ییظرفشو نکیرا کنار س ینیکنم؟ س

گذاشت و روبه جانان که منتظر بود، 

 یچا گهیگفت: د

 یاالن چراغها رو برا م،یزیرینم

 و بعد هم شامه  کنندیخاموش م ینهزنیس

 باشه  ـ

: دیسرجات. جانان خند نیخوب برو بنش ـ

 باشه و رفت.



 یموها انیم یچنگ یبا آشفتگ رپارسایام

همون  یعنیمن!  ی: خدادیپرپشتش کش

دختره بود؟! و از آشپزخانه خارج شد. 

 جانان کنار سارگل

بعد چراغها خاموش شد  قهی. چند دقنشست

 یمداح، صدا ییو همراه نوحهسرا

مردها بلند شد. سارگل در  ینهزنیس

 به جانان چشم یکیتار

 یلیخ یگفت: وا جانیو با ه دوخت

. زنندیم نهیباحاله، چقدر محکم س

 یجانان به زنها نگاه کرد که عدها

 یزنینیو س ستادهیا اه هکنار نرد

. دست کردندیرا از باال تماشا م مردها

و  میبر ایسارگل را گرفت و بلند شد: ب

ا رفتند. جانان با هه هردو کنار نرد

 یدر جستجو شیچشمها

. افتیبود، بالخره او را  رپارسایام

سبز رنگ اطراف منبر  یچراغها فینور ضع

چهرهاش را روشن کرده بود. محو  یکم

 شد، شیتماشا



 یو رو آوردیرا با قدرت باال م شیدستها

و چقدر در نظر  دیکوبیم اشیعضالت ینهیس

 از تریو دوستداشتن باتریجانان ز

 شدیم ییپسرها

و  فیبا حرکات ظر هایدر مهمان که

 ی! صالبت چهرهاش، اخمدندیرقصیزنانه م

ابروانش نشسته بود،  انیم شهیکه هم

 غرور و متانتش

هم  مانیو همه را دوست داشت. ا همه

سربلند  یبود و گاه ستادهیکنارش ا

سرانجام  ست،ینگریو به اطراف م کردیم

 نگاهش به جانان

زمزمه  یزیچ رپارسایام رگوشیز افتاد

سربلند  یبه قدر لحظها رپارسایکرد. ام

کرد و نگاهش در چشمان جانان قفل شد. 

 ریدوباره سربهز

چقدر  یهایو همان نگاه چند ثان انداخت

بهدل جانان نشست و قلبش را لرزاند. 

به اتمام  ینهزنیبعد س کربعیحدود 

 و مداح پشت دیرس



خروج از مردم خواست تا هنگام  بلندگو

کنند.  افتیاز مسجد شام خود را در

 گریدو جوان د یکیبه همراه  رپارسایام

 مسئول پخش ظروف

درب قسمت زنانه بود و بدون  یجلو شام

آنکه متوجه باشد انتظار خروج جانان 

بدون آنکه  رپارسای. امدیکشیرا م

 متوجه باشد منتظر بود تا

خارج شود. سرانجام جانان و  جانان

به  کهیسارگل خارج شدند. درحال

بود ظرف شام را از  رهیخ رپارسایام

 که کنارش یگریدست جوان د

بود گرفت و همراه سارگل  ستادهیا

از آنجا  ستینگریبه پشت سر م کهیدرحال

: دیدستش را کش یدور شد. سارگل عصب

 پات رو یبسه جلو

ون توجه . جانان بدهایافتیکن. م نگاه

به سمت  کهیسارگل درحال یبه غرولندها

 یمشک رهنیگفت: چقدر پ رفت،یم نیماش

 !ادیبهش م



***** 

از جا برخاست: خوب حاج خانوم  مانیا

. حاج خانوم متعجب رمیبا اجازه من م

 : کجا؟ دیپرس

  گهیخونه د رمیم ـ

 نه پسرم وقت ناهاره ـ

 ما بمون  شیپ

  شمیدستتون درد نکنه مزاحم نم ـ

 یبه خدا اگه بر ه؟یچه حرف نیا ـ

بلندشو تلفن  رپارسایام شمیناراحت م

 کن خونشون و

ناهار منتظرش نباشند.  یکه برا بگو

با شرم گفت: آخه زشته که من  مانیا

 رپارسایمزاحم شما هستم. ام شهیهم

 به سمت تلفن کهیدرحال

 گهیو پاسخ داد: بسه د دیخند رفت،یم

دوباره  مانیسرجات. ا نیکم ناز کن بش

پس از تلفن کردن،  رپارساینشست و ام

 کهیکنار او آمد و درحال



باشه امشب  ادتیگفت:  نشست،یمبل م یرو

  میکم کار دار هیمسجد  میزودتر بر

 باشه  ـ

تموم  یک هایگلدوز نیمادرجون ا ـ

 ما شه؟یم

 یمشغول گلدوز میدیشمارو د یهرچ که

 ی. حاج خانوم سوزن را در پارچهدیبود

درون دستش فرو برد و گفت: دارم ملحفه 

 و رختخواب

 یگلدوز ییبنده خدا هینوزاد یبرا

وسعش  هیدستش خال چارهی. بکنمیم

کنه. خدارو شکر  هیته یسمونیس رسهینم

 و نجایا ادیم شیاین

. ماشاا... از من هم کارش کنهیم کمکم

 ادتی نیبه ثنا گفتم بش یقشنگتره، هرچ

بخوره گوش  بدم که بعدًا هم به دردت

 نکرد، متاسفانه

کارها عالقه نداره.  نطوریبه ا اصالً 

لبخند زد: زنعمو جان آدمها  شیاین



و  قیجور عال هی یباهم متفاوتند. هر کس

 داره. حاج خانم یقیسال

راجابهجا کرد و گفت: آره واال،  نکشیع

مثل ثنا،  نهیبیدختر رو آدم م هی

دختر رو  هی گه،یهزار دختر د ای شیاین

 ادیدختره که م نیهم مثل ا

. شناسمشیهست؟ من که نم ی. دختر کمسجد

فکر  دونم،یابرو باال انداخت: نم شیاین

اطراف باشه. حاج خانم  نیاز ا کنمینم

 ادامه داد:

سرشه که  یروسر هینباشه اما  بتشیغ

. چادر هم رونیموهاش از همه طرف زده ب

اش هه شون یرو ایکه اصالً سرنکنه بهتره 

 اونقدر ایافتاده 

 کنهیکه آدم وحشت م رهیگیم نامرتب

 یلی: اما خدیخند شیاینگاهش کنه. ن

 خوشگل و نازه زنعمو 

 مادر؟ خورهیبه چه درد م یخوشگل ـ

وقار و متانت داشته باشه.  دیبا دختر

دوشب اول باهاش  یکیاون دوستش که 



که نوبر بود به خدا! چنان  اومدیم

 صورتش بود یرو یشیآرا

. حاال یاومده عروس کردیآدم فکر م که

 ؟یدادن روبه اون واگذار کرد یچرا چا

پاسخ داد: آخه گفت نذر داره.  شیاین

 یبلند یبا صدا مانیا

نگاه  دنیخنده افتاد که با د به

ساکت شد و  رپارسا،یغضبآلود ام

گرفت. حاج خانم با تعجب  ریسربهز

 جان؟ مانیشد ا ینگاهش کرد: چ

افتادم خندهام  یزیچ هی ادی دیببخش ـ

  خوامیگرفت. عذرم

پسرم و از جا برخاست  کنمیخواهش م ـ

 سربه غذا بزنم. هیمن برم 

***** 

و در  دیرا جلوتر کش اشیمشک یروسر

شد. دست برد و رژلب  رهیبه خود خ نهیآ

 یرا از کنار انبوه رژها یمات و کمرنگ

 رنگارنگش



کرد،  کینزد شی. آن را به لبهابرداشت

گذاشت.  شیاما منصرف شد و دوباره سرجا

را برداشت. به سمت کمد  چشیو سوئ فیک

 رفت و

تاشده و  اهشیآن را گشود. چادر س درب

. خوردیآن به چشم م یمرتب گوشه

دستش به درب کمد و دست  کیهمانطور که 

 به گرشید

شد،  رهیچوب آن بود به چادر خ چهار

به  است. رهیخ یبه جسم جاندار ایگو

آمد که سارگل چادرش را به  ادشی

 دهیمستخدم خانهشان بخش

. اما جانان از آن تکه پارچه مثل بود

 کرد،یگرانبها محافظت م ینهایگنج

دوستش داشت مثل همان عروسک محبوبش که 

 یپدر وقت

به سوغات  شیبود از آلمان برا کودک

آورده بود و او هرشب آن را در آغوش 

عروسک با  کی. دیخوابیو م گرفتیم

 و ییطال ییموها



. خم شد و چادر را برداشت و یآب چشمان

تو دل  دیزلزده به آن گفت: شا

. آن را درون یرو نرم کن رپارسایام

 اه هگذاشت و از پل فشیک

بود که  یدرب خروج کیرفت. نزد نییپا

: جانان کجا دیرا شن انیخانم ک یصدا

  رونیب رمیبه جانب او برگشت: م ؟یریم

  تنها؟ ـ

 بله  ـ

 کی ـ

 یریموقع م نیاست که هرشب هم هفته

کجا  ،یگردیو ساعت دوازده بر م رونیب

  ؟یریم

  رمینم یبد یمامان جا دینگران نباش ـ

 ترسمیم ـ

مثل  افتهیبرات ب یهم اتفاق بد باز

مادرش را  ی. جانان گونهیهمون دزد

 دی: نه مامان جون نگران نباشدیبوس

 مراقب خودم هستم خداحافظ



به سالمت مراقب باش. از خانه خارج  ـ

به سمت مسجد  لیشد و سوار براتومب

حرکت کرد. به محض ورود، کنار پنجره 

 رفت اما در کمال

 یرا به جا یگریپسرجوان د تعجب

. او دید یچا ختنیمشغول ر رپارسایام

را به سمت جانان گرفت و  یچا ینیس

 سرش را به کهیدرحال

 ریچرخانده و نگاهش را به ز گرید جانب

خواهر،  دیدوخته بود، گفت: بفرمائ

به  تیاجرتون با آقا. جانان با عصبان

 یمشک شیاو که انبوه ر

را  قهاشی یرا پوشانده و دکمه صورتش

را  ینیو س ستیتا آخر بسته بود، نگر

 نیرا ب یچا شانیگرفت. دمغ و پر

 خانومها پخش کرد و چند

 ینیبود درون س شده یرا که خال یفنجان

را  ینیگذاشته و به آشپزخانه برد. س

گذاشت و صدا زد:  زیم یپشت پنجره رو

 .ینیبرادر! س یآها



 راهنیکه به نظر جانان پ پسرجوان

به تنش گشاد بود،  یادیز اهرنگشیس

را برداشت که هنگام ردکردن از  ینیس

 آن به چهار یپنجره گوشه

کرد و چند فنجان  ریپنجره گ چوب

واژگون شد. جانان تمام خشمش از نبودن 

کرد: آخه  یرا برسر او خال رپارسایام

 کم هیبرادر باور کن اگه 

باال نه من تورو  یریرو بگ کلهات

. یرینه تو من رو قورت م خورم،یم

رو  ینیحداقل جلوت رو نگاه کن که س

 . پسرجوانینکوب وارید یتو

و پس از چند  دیشرم گلگون شد: ببخش از

به دست جانان  یگرید یچا ینیس قهیدق

به او انداخت و  یداد. جانان نگاه چپ

 و ناراحت یعصب

 یخال ینیرا پخش کرد و دوباره س یچا

را به سمت پنچره برد. در کمال 

که به ستون  دیرا د رپارسایام یناباور

 نهیداده و دسته به س هیتک



به پنجره چشم دوخته بود. با  منتظر

 رینگاهش کرد: آخ جون ام یخوشحال

هراسان به اطرافش  رپارسایام ؟یاومد

 و انگشت ستینگر

 ینیب یسکوت جلو یرا به نشانه اشارهاش

! توروخدا آرومتر. جانان سیگرفت: ه

گفت: سالم، داشتم دق  یبه آرام دیخند

 گفتم کردمیم

تا  ایمجبورم برگردم  ای ینباش اگه

عقبافتاده کلکل  یآخرشب با اون پسره

متعجب تکرار کرد:  رپارسایکنم. ام

 عقبافتاده؟! 

 گهیآره د ـ

 کهیدرحال رپارسای. و امینکیع همون

 دیلب گز کردیپر م یفنجانها را از چا

رابه  ینیگفت. س یاستغفرالله رلبیو ز

 سمت جانان گرفت:

. جانان مشتاقانه به او چشم دوخت ریبگ

از فنجانها  یکی یگرفت، دسته و آن را



پنجره خورد و افتاد.  یبه لبه

 را از او پس ینیس رپارسایام

شد؟ دستت سوخت؟ و جانان  ی: چگرفت

به پوست سرخشده و سوزان دستش،  توجهیب

  ؟یگفت: تو نگران من شد یبا خوشحال

  ؟یچ ـ

 تو ـ

در هوا  یفوت رپارسای! امیمن شد نگران

خودت نجاتم بده و  نیامام حس ایکرد: 

خانوم، من فقط  ریروبه جانان؟ نه خ

 نیدوست نداشتم ا

 خونه  یآخر با دست سوخته برگرد شب

 رپارسای. امینگران شد یعنی نیخوب ا ـ

و  ریرا به سمت او گرفت: بگ ینیکالفه س

 مواظب باش و

 به سرعت از آشپزخانه خارج شد. خود

***** 

و  دیکش یشمیتابلوفرش ابر یرا رو دستش

اومده؟  دیجنسها جد نی: ادیپرس



نشست: آره، تو  زشیپشت م رپارسایام

 ینگفت شبیمگه د

پشت پنجره  مانیاداره؟ ا یریصبح م که

: چرا بابا فرستادم گشت، تموم ستادیا

بابا  یبهت بزنم. ا یسر هیکه شد گفتم 

 که دوباره نیا

ابرو درهم گره  رپارسای. امنجاستیا

  ؟یزد: ک

پاساژ  یجلو نشیماش گه،یدختره د نیا ـ

 پارکه 

کار هرروزشه، بالخره خسته  الیخیب ـ

 شهیم

  شیدنبال زندگ رهیم و

. خواست پاسخ دونمیم دیمن که بع ـ

زنگ تلفن  یرا بدهد که صدا مانیا

 را برداشت: یتوجهش را جلب کرد. گوش

  دیبفرمائ

  رپارسا؟یالو ام ـ

 سالم حاجآقا، حالتون خوبه؟  ـ



 ممنون  ـ

 شیکارها خوب پ د؟یچه خبر؟ خوب هست ـ

  ره؟یم

 ممنون، حجره چه خبر؟ ـ

  دیخوبه، نگران نباش زیهمه چ ـ

  ؟یاالن تنها هست ـ

با  مانیهم هست و ا مانیا ،ینه حاج ـ

 اشاره از او خواست تا سالم برساند 

 سالم ـ

  رسونهیم

 اونجاست؟  یک گهیسالمت باشه، د ـ

 باشه؟  یکس، مگه قراره کس چیه ـ

. حال مادر و خواهرت یدونیتو بهتر م ـ

 چطوره؟ 

 خوبن. ـ

 مراقبشون هستم  من



که مراقب  یخوایرو م یکیتو؟ تو  ـ

خشم و غضب را  رپارسایخودت باشه. ام

 شده یزیپدرش حس کرد: چ یدر صدا

  ؟یحاج

 یمدت نیشده؟ بگو ا یتو به من بگو چ ـ

  ؟یکرد کاریکه اونجا نبودم چ

شما از  افتاده،ین یپدر، اتفاق یچیه ـ

 د؟یناراحت هست یچ

خبر  ستم؟یناراحت ن یبپرس از چ ـ

  دهیکارها و رفتارت به گوشم رس

 کردم؟  کاریمگه چ فهمم،یمن نم ـ

 دونستمیبگم. نم ادیشرمم م ـ

سرت نباشم  یدو ماه باال یکی اگر

  شهیم ینطوریا

  ن؟یگیم یشما چ ؟یحاج یچ یعنی ـ

بازار فرش  یرو تو ینیحاج ام روزید ـ

 یفروشها

سراغ تورو ازش گرفتم. با  دم،ید زیتبر

دخترها پسرت رو دوره  گهیخنده بهم م



حجره رفتوآمد  یکردهاند و هرروز تو

 دارند 

 ینطورینه ا ـ

  د؟یشما چرا باور کرد ست،ین

با اون  ینیحاج ام یعنیساکتشو!  ـ

دروغ  یمحترم نیسنوسالش، مرد به ا

  گه؟یم

 د؟یشما به من اعتماد ندار ـ

ماه  کی. از یداشتم اما خرابش کرد ـ

 یکه دختر شنومیم یهرگوشه و کنار شیپ

و باهات ارتباط  گردهیدور و برت م

 داره اما باورم

که بهم گفت دوست  ینی. حاج امشدینم

  نیداشتم از خجالت آب بشم و برم تو زم

. حاج ستین ینطورینه پدر، به خدا ا ـ

 تریعصبانصادق 

گفت: بس کن پسر! قسم به  ادیو بافر شد

رو قبول  ینیاسم خدا نخور. حرف حاج ام



خان عموت بهم تلفن کرده گفته  ،یندار

 دختر تو هیبا 

قبل از ماه محرم.  ،یمحل بحث کرد مسجد

از حاج  ده؟یحاال خانعموت از کجا شن

محل رفته!  یآبرومون تو ینیبی. مونسی

 برادرم گفت

 ست،ین شیایبند ن یپا رسارپایام اگر

رو  شیایو ن میتمام قرارهارو بهم بزن

 از خواستگاراش شوهر بده  یکیبه 

 یجور نیا دینه، باور کن ـ

  ستین

است؟  عهیشا نهایتمام ا یعنی ست؟ین ـ

خوب، درستش کن، پاکش کن. تا  اریبس

 دیو نبا خوامینم گردمیکه برم یوقت

 نیاز ا یکی

من،  یپشتسر پسر من و خانواده حرفها

باشه،  یحاجصادقتهران یخانواده

  ؟یفهمیم



 یبله چشم و حاجصادق بدون خداحافظ ـ

 تماس

را گذاشت  یگوش رپارسایقطع کرد. ام را

 شیموها انیم یو آشفته طبق عادت چنگ

شده؟  ی: چدیپرس ریمتح مانی. ادیکش

 ادیفر یصدا

  اومدیهم م نجایتا ا یحاج

 به گوشش رسوندن  زهایچ یلیخ ـ

اون شب  انی. جردمیبله صداش رو شن ـ

 ده؟یمسجد رو خانعموت از کجا شن

هم  ونسیبهش گفته و حاج  ونسیحاج  ـ

. آبروم رفت و دهیشن یاز صابر لعنت

 زیم یچشمانش را بست و سرش را رو

 گذاشت و ادامه داد:

. شمیم وونهیدارم د مان،یشد. ا افتضاح

سرم رو باال  یاز شرمندگ تونمینم گهید

حجره  یشهایدرب ش نینحی. در همرمیبگ

 باز شد و جانان



 نیو شلوارج دیآمد. کفش اسپرت سف داخل

از  اهشیس یبه پا داشت. موها یرنگ یآب

با  مانی. ادیدرخشیم درنگیشال سف ریز

 ترس به او

 زیم ی. جلو آمد و روبهروستینگر

که  یمثل کس رپارسای: سالم. امستادیا

برق به او وصل شده باشد سربلند  انیجر

 و به نیکرد و خشمگ

چشم دوخت. خشم نگاهش جانان را  جانان

 اندازد،یب ریترساند و باعث شد سربه ز

گفت: من... من اومدم که...  یبه آرام

 کهیدرحال رپارسایام

را از او  اهشیغضبناک چشمان س نگاه

 تیاز جا برخاست و با نها داشتیبرنم

چرا دست  ؟ی: توچدیکالمش را بر تیعصبان

 از سرم

 ؟یخوایم یاز جون من چ ؟یداریبرنم

به عقب  یگام دهیجانان مبهوت و ترس

خارج  زیاز پشت م رپارسایبرداشت. ام

 شد و به سمتش آمد:



. ی! بابا ولم کن. آبروم رو بردبرو

. تیآخه مگه پسر قحطه؟ برو دنبال زندگ

 یچ یعنیچشمان جانان پر از اشک شد: 

 که مگه پسر قحطه؟

هستم؟  یمن دنبال هر پسر یفکر کرد تو

جلوتر رفت و  رپارسایاگه... اگه... ام

متعاقب آن جانان عقبعقب رفت. صورتش 

 از فرط خشم

گفت: اگه  یبلند یشده بود، با صدا سرخ

برو دنبال کارت. چطور بگم  ؟یچ

من  انیخانم ک نمت،یبب خوامینم

 . جاناننمتیبب خوامینم

 هیگر انیرا از دست داد و م شکنترل

داد زد: اما من دوستت دارم. من توئه 

 رپارسایرو دوست دارم. ام یلعنت

 زد: من ندارم. ادیبلندتر از او فر

 یمن به شما عالقه ندارم. اشکها خانوم

. قلبش مثل قلب گنجشک افتیجانان شدت 

 یادهایو تمام وجودش از فر دیتپیم

 رپارسایام



به او چشم دوخت:  یناباور. با دیلرزیم

... ی... دوستم داریگیتو... تو دروغ م

پس چرا من رو از دست دزدها نجات 

 ی... چرا... چرا گفت؟یداد

باش دستت نسوزه؟... چرا؟...  مراقب

با انگشت اشارهاش به سمت  رپارسایام

تو  رون،یاشاره کرد: برو ب یدرب خروج

 ی. چیدار یمشکل روان

گربه  هیمن اگه  ؟یخودت فکر کرد شیپ

افتاده باشه  یزخم ابونیهم کنار خ

. جانان بهتزده رونی. برو بکنمیکمکش م

 نگاهش کرد:

! ریجلو آمد: ام مانیا ؟یکنیم رونمیب

او گفت: تو  یبا تشر روسو رپارسایام

و روبه جانان کرد:  مانیساکت باش ا

 . آبرومکنمیم رونتیآره ب

تو، من  یمسخره یباز نی. بخاطر ارفته

 کنمیم رونتیهمه شرمنده شدم. ب یجلو

اگر الزم باشه با کتک! چون ازت  یحت

 متنفرم، متنفر!



و حس کرد  دیقلب جانان لرز ؟یفهمیم

 شی. اشکهادیشکستنش را هم شن یصدا یحت

 یلرزان یگونه خشک شد و با صدا یرو

 گفت:

به کتک زدن  یازی. نفهممی... مآره

 گهید دمیچون... چون بهت قول م ستین

و به سرعت از حجره  ینیبیمن رو نم

 مانیخارج شد. ا

چشم دوخت:  رپارسایبه ام زیسرزنشآم

  ر؟یام یکرد کاریچ

  مانیساکت شو ا ـ

 چارهیب نیچرا با ا ؟یچ یعنی ـ

 خودت ؟یکرد ینطوریا

که صدات چقدر باال رفته؟  یدیفهمیم

 رپارسایبدبخت زهره ترک شد. ام یدختره

 ولو شد و چشمانش را بست. یصندل یرو

***** 

سالن را باز کرد و وارد شد: سالم  درب

  برزیخاله، سالم عمو فر



مبل نشست  یسالم سارگل جان. سارگل رو ـ

 سر یو شالش را از رو

 انی: چقدر هوا گرم شده. خانم کبرداشت

را به دست او داد:  وهیآبم وانیل

 . یبخور، خنک بش

 ممنون، جانان خونه است؟  ـ

 دونمیآره، نم ـ

به سرش اومده. پنج روزه  یبچه چ نیا

اتاقش کز کرده. سارگل جان  یکه گوشه

داره؟ رنگش  یچه مشکل یدونیتو نم

 است و دهیپر

 هیگر ادیقرمزه. فکر کنم ز چشمهاش

  کنهیم

 چیپنج روز جواب تلفن من و ه نیتو ا ـ

کدوم از دوستهاش رو هم نداده 

 خالهجان. خانم

رنگشدهاش را به پشت گوش  یموها انیک

گفت: به من و  یفرستاد و با نگران



. سارگل از جا گهینم یزیپدرش هم چ

 برخاست: نگران

 ی. آقاکنمیمن باهاش صحبت م دینباش

نگاهش کرد: ممنون  یبا مهربان انیک

باشه شما دوتا حرف  یهرچ زم،یعز

 بهتر گهرویهمد

خانم، بهزاد رو  یراست د،یفهمیم

ا ه هبه سمت پل کهیرحالسارگل د ؟یدیند

. دمشید ابونیپاسخ داد: من سرخ رفت،یم

 پر از نشیتو ماش

من رد شد.  یاز جلو عیبود و سر دختر

 نیبا تاسف سرتکان داد: ا انیک یآقا

. همسرش با اخم گفت: شهیبچه آدم نم

 برز؟یفر یدار کارشیچ

دلخوشه.  زهایچ نیجوونه و به هم اون

 یادامها باال رفت و ه هسارگل از پل

. پشت درب اتاق دیصحبت آنها را نشن

 . چند ضربهستادیجانان ا

. آن را دینشن یدرب زد. اما پاسخ به

گشود و وارد شد. جانان تاپ، شلوارک 



تخت نشسته  یبه تن داشت. رو یرنگ یاسی

 زانواش یو سررو

 یبود. سارگل کنارش نشست: وا گذاشته

غم  یو زانو ینشست نجایدختر تو هنوز ا

 یو زار هیبسه، چقدر گر ؟یگرفتبغل 

 همون ؟یکنیم

که تموم شد. فراموشش کن. جانان  بهتر

از  زیسربلند کرد و چشمان درشت و لبر

سارگل،  تونمیاشکش را به او دوخت: نم

  شهینم

 چرا ـ

گفت ازت متنفره و  یگیمگه نم ؟یتونینم

تورو؟ جانان درمانده  نهیبب خوادینم

سرتکان داد: آره... آره اون سرم داد 

 زد و گفت ازم متنفره

ماتم رو بس کن. خودت رو  نیخوب پس ا ـ

چشمهات گود  یپا ؟یدید نهیآ یتو

سوال و  یافتاده. پدر و مادرت کل

 من یجوابم کردن ول



خبر ندارم که تو چه مرگته. االن  گفتم

 شمال  میهم اومدم دنبالت که بر

 شمال؟!  ـ

. میا بره هبچ یآره قراره با همه ـ

 اصرار داره یلیبهادر خ

قباًل ازت قول  گفتیم ،یایتوهم ب که

 گرفته 

آره بهش قول داده بودم. اما حوصله  ـ

  دیندارم شماها بر

 همه هستن مهرداد، ؟یچ یعنی ـ

بهادر، مهال، ساناز، ساسان،  اشکان،

  هیو بق دیمهش

 تو برو  امیباشه من نم ـ

تا  یایب دیمحاله بدون تو برم. با ـ

 کم حال و هوات عوض هی

. رونیب یایو از فکر اون پسره ب بشه

. بهادر یاریب نیماش ستیالزم ن ؟یدیفهم

. جانان میاون بر نیگفته ما با ماش

 : نه مندیاخم درهم کش



بهادر رو  یهایپرحرف یحوصله اصالً 

. نمینشیمهرداد م نیندارم. تو ماش

 به آرامش دارم  اجیاحت

باشه حاال بلندشو چند دست لباس  ـ

 بردار.

و به سمت کمد لباس  میکنیحرکت م امشب

 جانان رفت.

***** 

شب بود که چهار  مهیحدود دون ساعت

 یالیو سرسبز و عیوس اطیدرون ح لیاتومب

بهادر متوقف شدند. همه با سروصدا 

 شانیچمدانها

به دست گرفته و وارد سالن شدند.  را

 خوامی: منکه فقط مدیکش ازهیاشکان خم

خستهام کرد.  یبخوابم، واقعًا رانندگ

 یمبل یساسان هم رو

. مهرداد دمیخواب نجایشد: منکه هم ولو

 اد،ی: حاال که همه خوابشون مدیخند

 یبرا میگذاریرو م لیوسا ییجابهجا

 فردا. بهادر روبه جانان



او دست  م؟یبخواب ه؟ی: نطرت چکرد

از  یکیسارگل را گرفت و به سمت 

 میریاتاقها رفت: من و سارگل که م

 هرطور راحتن هیبق م،یبخواب

همراه سارگل داخل اتاق شد و درب را  و

 یپشت سرش بست. مانتو و شالش را رو

رنگ و  ییمویانداخت و با تاپ ل یصندل

 اهیس نیشلوارج

تخت دراز  یکه به تن داشت، رو یرنگ

سارگل، ساعت داره  گهی: بخواب ددیکش

به تن کرد  ی. سارگل لباس راحتشهیسه م

 و کنار او

 دنیو به محض دراز کش ری: شببخدیخواب

به سرعت خوابش برد اما جانان آنقدر 

 یک دیفکر کرد که نفهم رپارسایبه ام

 خواب او را درربود.

به درون  دیساعت گذشت و نور خورش چند

با سروصدا وارد  وشای. ندیاتاق تاب

ساعت  ن،یشد: سارگل، جانان! بلند بش

 ینه صبحه. و پرده



رنگ  ی. امواج طالئدیرا کامل کش پنجره

 دهیاتاق پاش انیم یشتریبا قدرت ب

چشمانش  یشدند. سارگل ساعد دستش را رو

 گذاشت: برو

که تاپ  وشای. نمیبگذار بخواب بابا

تخت  یبه تن داشت، رو یرنگ یشلوارک آب

 داریخرسگنده. همه ب گهینشست: بسه د

 شدهان و دارند

قراره  دیای. شما هم بخورندیم صبحانه

جنگل. جانان از جا برخاست.  میبر

را با دست مرتب کرد و از اتاق  شیموها

 خارج شدن. همه پشت

خنده  یصبحانه نشسته بودند و صدا زیم

و همهمهشان فضا را پر کرده بود. سالم 

نشست.  هایاز صندل یکی یکرد و رو

 اشکان متعجب

 کجا موندند؟  وشای: پس سارگل و ندیپرس

  انیم ـ



ظهر  میکه تا ما جمع بش ینطوریا ـ

 یُاپن سنگ ی. ساسان که روشهیم

 آشپزخانه نشسته

خانومها  نیا شهیبا خنده گفت: هم بود،

درون  یخوریقاشق چا دیمشکل سازن. مهش

دستش را به سمت او پرتاب کرد: خفهشو! 

 ایبرد

آبپرتقال؟  ای یجانان کرد: چا یروسو

کدوم.  چیپاسخ داد: ه حوصلهیجانان ب

ندارم. مهرداد اخم درهم  لیصبحانه م

 . ضعفخودی: بدیکش

برش  هیو  ریش وانیل هی ای. بردیکنیم

براش بگذار و جانان بخاطر مهرداد  کیک

او لبخند  یو بهرو دینوش ریش یجرعها

 زد.

***** 

گفت: آقا  یبلند یبا صدا یو عصب کالفه

مراقب باش. چند بار بگم؟ کارگرجوان 

: چشم آقا. دیهم چ یتخته فرشها را رو

 جلو مانیا



  ر؟ی: تموم نشد امآمد

 مونده  گهید یکم هینه،  ـ

شام  میبر میتموم شد، حجره رو ببند ـ

گرسنمه. زنگ زدم مامانم  یلیکه خ

 گفت دمیرسپ

 که عاشقشم.  یدونیفسنجونه، م شام

که غذا  یپرسیم یزنیزنگ م شهیهم ـ

 ه؟یچ

 یشوخ یآره بابا، من سرشکمم با کس ـ

 رپارسایندارم. ام

تاسف سرتکان داد: بعد از ظهر کجا  به

ولو  یصندل یخود را رو مانیزد؟ ا بتیغ

شما  یتو کوچه یخونه نقل هیکرد: پدرم 

 می. رفتدهیبرام خر

  هی. همون که نماش سنگه درش مشکمینیبب

 یآهان، آره قشنگه. مبارکت باشه. ول ـ

تعجب داره که جناب سرهنگ  یبرام جا

 یکس دوارهیام

  تیسر خونه زندگ یتو بشه و بر زن



  تیتربی: بدیاخم درهم کش مانیا ـ

 ی. تو کارو زندگگهید گمیراست م ـ

 ؟یافتاد نجایهمش ا یندار

آخه بدبخت من اگه نبودم تو از  ـ

  یمردیم ییتنها

 اوضاع کارت چطوره؟  ،یشوخیحاال ب ـ

 نطرفیا میزیریخوبه، شبها با گشت م ـ

 و

اوضاع تو جور  نکهی. اما مثل ااونطرف

ابرو باال انداخت:  رپارسای! امستین

 چطور مگه؟ 

 ،یستیآخه هفت، هشت روزه مثل سابق ن ـ

 نکنه

و حرفاش ناراحت  یبخاطر تماس حاج هنوز

  ؟یهست

هستم.  حوصلهی. فقط کسل و بدونمینم ـ

 یکارگرها جلو آمدند: آقا نیح نیدر هم

 تموم شد  یتهران

  د؟یدیهمه رو مرتب چ ـ



 بله آقا  ـ

اسکناس  یممنون و دستها ارخوب،یبس ـ

 درسته؟  نیبه سمت آنها گرفت: بشمر بب

 نه ـ

با اجازه  م،یما شما رو قبول دار آقا،

لبخند زد: به  رپارسای. اممیریم گهید

سالمت. دستتون درد نکنه. پس از رفتن 

 رپارسایو ام مانیآنها، ا

دربها را قفل کردند و از پاساژ  هم

 رپارسایدرب پاساژ ام یخارج شدند. جلو

به  مانیبه اطراف افکند. ا یقینگاه دق

 : دنبالدیاز او پرس هیکنا

او جا خورد: نه، چطور  ؟یگردیم یکس

 مگه؟ 

 یکنیبه اطراف نگاه م یآخه طور ـ

  ینیرو بب یکس یانگار منتظر

 ستین نطورینه، اصالً ا ـ

انکار نکن، من از خودت بهتر  ـ

 هفت  نی. تو اشناسمتیم



 ی. منتظریبود ینطوریهشت روز هم ـ

 به حضورش عادت ؟ینیجانان رو بب

 . یبود کرده

که  بهیخوب آره، راستش برام عج ـ

 واقعًا رفته 

 ی. با اون رفتارستین بیهم عج ادیز ـ

 هم دیبا یکه تو روز آخر باهاش کرد

  یدلش رو شکست یبرنگرده. بدجور گهید

 یلیکه بعد از تماس پدرم خ یدونیم ـ

 بودم  یناراحت و عصب

 رو سر اون تیعصبان یو همه ـ

  یکرد یخال

خودش  هایزیاون آبرور یچون مقصر همه ـ

 بود 

که نکرده بود، فقط  تیباشه، اما جنا ـ

 را باز نیبه تو دل بست و درب ماش

کنار  رپارسایپسر خوب. ام نی: بشکرد

غرق در افکارش بود  کهیاو نشست، درحال



: شدیدر ذهنش تکرار م مانیا یو جمله

 فقط به تو دل

 ... فقط به تو دل بست!بست

***** 

 یدر پهنا دیبود. خورش یزیدالنگ غروب

در آغوش  یرنگ آسمان به آرام ینارنج

روشن  ی. آتشگرفتیم یجا کرانیب یایدر

 کرده و

هم دور آن نشسته بودند. مهرداد  یعدها

 یو صدا نواختیم تاریبا مهارت گ

. جانان کردیآن گوش را نوازش م نیدلنش

 گرانیبا فاصله از د

نشسته بود. امواج به  ایدر یروبهرو

 . بهزدندیبوسه م شیپاها یرو یآرام

بود،  رهیخ دیغروب خورش رینظیب یمنظره

 اما تمام فکرش مشغول

کرد  یو سع دیبود. آه کش رپارسایام

 ادیفر یبغضش را فروخورد. صدا

: تو مشکل دیچیدر گوشش پ رپارسایام

 ...رونی... برو بیدار یروان



... ازت متنفرم! نمتیبب خوامینم

را  شیکه گلو ینیسرانجام بغض سنگ

به  شیشد و اشکها روزیبر او پ فشردیم

 . آهستهدیفرو چک یآرام

کرد: اما من دوستت داشتم و سر  زمزمه

زانواش گذاشت. تمام خاطراتش با  یرو

. رفتیچشمانش رژه م یجلو رپارسایام

 کردیاحساس م

بهادر او را از  یداغ شده. صدا سرش

افکارش جدا ساخت: جانان! با پشت دست 

ه؟ را زدود و سربلند کرد: بل شیاشکها

 به یبهادر با نگاه

او، کنارش  سیسرخشده و مژگان خ چشمان

نشست: حالت خوبه؟ جانان سرتکان داد و 

شد. بهادر با دقت به  رهیبه روبهرو خ

 شد: رهیاو خ

. چرا یستیتو اون جانان سابق ن نه،

که  یسهروز نیتو ا ؟یتنها نشست نجایا

شمال تمام حواسم بهت بود. نه  میاومد

 نه یخوریم یزیچ



 ی. چه اتفاقیزنیحرف م یو حساب درست

 کرده؟  نیغمگ نقدریجانان من رو ا

 بهادر  ستین یزیچ ـ

 طونیچرا هست. تو قبالً اونقدر ش ـ

و  ینشستیآروم نم قهیدق کیکه  یبود

ادامه داد:  د،یسکوت او را د یوقت

 یبگ یزیچ یباشه، اگر دوست ندار

 بالی. والکنمیمجبورت نم

  ؟یکنینم یباز

 نه  ـ

 یعاشق رو کم کن شهیچرا؟ تو که هم ـ

 گهی. جانان بغضآلود پاسخ داد: دیبود

 رو یکس یرو خوامینم گهید ستم،ین

: دیکنم. بهادر اخم درهم کش کم

بشم؟  وونهیکه من د یکنیبغض م ینطوریا

او را گرفت و صورتش  یو با دست چانه

 را به سمت خود

 نمی: به من نگاه کن. بگو بببرگرداند

 شیشده؟ بغض جانان شکست و اشکها یچ



روان شد: تورو خدا ولم کن بهادر. 

 بگذار به دردخودم

. بهادر متاثر سر او را در آغوش رمیبم

را نوازش نوازش کرد:  شیو موها دیکش

اسمش  هیکرده؟ کاف تیجانان منرو اذ یک

 چنان یرو بگ

که تا آخر عمر فراموش  ارمیسرش م ییبال

 ینهیس یسرش رو کهینکنه. جانان درحال

 ی. صداستیگریبهادر بود، به شدت م

 آرام بخش

بود: آروم باش  اشیروح زخم یتسال بهادر

نکن. بگو  هیگر کنمیجانان. خواهش م

 ! یدختر؟ تو که منرو دق داد شدهیچ

 نپرس. یچیه ـ

سکوت کرد و آنقدر به نوازش او  بهادر

برداشت  ستنیادامه داد، تا دست از گر

بهادر جدا شد. با پشت  ینهیو از س

 دست، صورتش را از اشک

گفت: ببخش  یآرام یکرد و با صدا پاک

 شانیپر یدست خودم نبود. بهادر موها



 ریاو را با دست به عقب راند: تقص

 خودته! اگر من رو قبول

کنه.  تتیاذ چکسیه دمیاجازه نم یکن

دوستت دارم اما تو به  یلیکه خ یدونیم

تلفنت  شهی. همیکنیمن نگاه هم نم

 چوقتیخاموشه. ه

. جانان بالفاصله پاسخ یاینم کنارم

. بهادر ادیداد: چون ازت خوشم نم

کرد:  کتریو خود را به او نزد دیخند

 نیمن ا یرو برا تویچ یدونیم

از  اشینیجذاب کرده؟ جانان که ب همه

سرخشده بود، نگاهش کرد:  اد،یز یهیگر

  ؟یچ

 یافتنیدست ن نیاخالق تندت هم نیهم ـ

 بودنت.

. من عاشق یکنیکه ازم فرار م نیهم

 رفتارت هستم 

 شهیهم ادیاما من از رفتارت بدم م ـ

 ادیاطرافت پر از دختره و به 

 افزود: رپارسایام



. مدام با یو وقار ندار ینیسنگ

. بهادر باز هم یچرخیمختلف م یدخترها

که دوستت  لهیدل نیبه هم قاً ی: دقدیخند

 یهیدارم. چون با بق

 یاشاره کی. اونها با یفرق دار دخترها

 شهیمن، جلوم حاضر هستن اما تو هم

و دستش را دراز کرد تا  یکنیفرار م

 جانان یدور شانه

کند، که او از جا برخاست. بهادر  حلقه

 شهیهم ؟یدیکالفه از جا بلند شد: د

از او  کهی. جانان درحالیدرحال فرار

 میپاسخ داد: بر شد،یدور م

 .کنهیمهرداد داره صدام م ه،یبق کنار

***** 

 یو با مهربان دیرا عقب کش بشقاب

مادرش گفت: دستتون درد نکنه  یروسو

حاجخانوم. حاجخانم با تعجب نگاهش 

 یزیکرد: وا، تو که چ

 پسرم  ینخورد



 شدم ممنون  ریس ـ

مادر؟ آخه چندروزه  یشد ضینکنه مر ـ

  ییاشتهایب

 رمینه، خوبم. و از جا برخاست: م ـ

 باس عوضل

مادرش گفت:  یروسو ی. ثنا به آرامکنم

 رو ازش بپرسم؟  انیمادر جر

  انرو؟یکدوم جر ـ

. گهیدعواش تو مسجد با اون دختره د ـ

 حاجخانم

 یچه معن ر،یتشر پاسخ داد: نهخ با

داره تو برادر بزرگترت رو بازخواست 

 میماه و ن کی انیجر نیبعدم ا ؟یکن

 اتفاق افتاده  شیپ

 بازخواست ـ

  ه؟یچ

 ی. من پسرم رو اندازهیحاال هرچ ـ

به تو  گهید شیایچشمهام قبول دارم. ن

 نگفت؟  یزیچ



 شیاین دیدونینه مادر، شما که م ـ

رو دوست داره و بهش اعتماد  خانداداشم

به اتاق  رپارسایام نینحیداره. درهم

 رهنشیپ یاه هدکم کهیبازگشت و درحال

 :دیپرس بست،یرا م

 تماس نگرفته؟  یحاج

 مگه به خودت زنگ نزده مادر؟  ـ

 به من ده  ـ

زنگ زد، بعد از اون  شیروز پ ازدهی ـ

 نگرفته  یتماس

 تلفن شبید ـ

معامالتش  یتو نکهیخونه، گفت مثل ا کرد

طول  شتریبه مشکل برخورده و کارش ب

  کشهیم

 مانیدر تا ا یجلو رمیباشه من م ـ

 قراره اد،یب

گفت:  ینزبانیریباشگاه. ثنا با ش میبر

قدبلند و  نیقربون داداشم برم با ا



لپ او را  رپارسایخوشفرمش. ام کلیه

 : وروجک! و از خانهدیکش

 هیتک متشیگرانق لیدرب اتومب ی. جلوشد

 شیپا یجلو یزد و منتظر ماند. توپ

 یبرا یافتاد و به دنبال آن دختر بچها

 برداشتنش جلو آمد،

برداشت و روبه  نیزم یرا از رو آن

عمو و  دیگفت: ببخش رپارسایام

دواندوان دور شد اما چشمان سبزرنگش 

 را به رپارسایام الیفکر و خ

او  ادیرا به سمت جانان کشاند و  سمت

را در خاطرش زنده کرد. ظاهر بانمکش 

 شهیکه هم یدر مسجد با آن چادر نامرتب

 و اهیس یموها

 یبود، جلو رونزدهیآن ب ریاز ز براقش

لبانش نقش بست و  یچشمش آمد. لبخند رو

! در ونهید یزمزمه کرد: دختره رلبیز

 نینحیهم

 یآقا یشانهاش نشست: چطور یرو یدست

 برگشت: سالم  مانیبه جانب ا ؟یتهران



  ؟یکردیم ریهپروت س یسالم پسرخوب، تو ـ

 رینهخ ـ

 برنگشته  یباشه. حاج ـ

 نه  ـ

 یکه رفته غلط نکنم زن ه هاالن دوما ـ

 رپارسایاونجا گرفته. ام یزیچ

 لینثارش کرد و درب اتومب یچشمغرها

جلو نشست:  یدر صندل مانیگشود. ا را

حتمًا تا االن  ؟یکنیچپچپ نگاه م هیچ

چند تا خواهر و برادر هم برات درست 

  دیکرده و خند

 کم ـ

 بگو حوصله ندارم  چرند

 بله، تو ده  ـ

به  یست که حوصله نداره یپونزده روز ـ

فراموشم کن بعد خودش فراموش  گهیطرف م

  کنهینم

 بس ـ



  مانیا کن

 رپارسای. اممیافتاد یباشه، پس عروس ـ

 یگرید ابانیفرمان را به سمت خ

  ؟یچرخاند: چه عروس

 ماه صفر که تموم ،یمرد حساب ـ

 یخونه یببر ینیریگل و ش دیبا بشه،

داد و  رونیخانعموت. کالفه نفسش را ب

 باشگاه متوقف کرد. یرا جلو نیماش

***** 

به  یرنگ یکه لباس کوتاه و آب سارگل

تن داشت، درب اتاق را باز کرد و وارد 

کنار جانان که پشت  تیشد. با عصبان

 و به ستادهیپنجره ا

 ی: واستادیچشم دوخته بود، ا رونیب

هفته  کیبسه؟! باز که چشمهات قرمزه. 

شمال و تو تمامش رو به  میاست که اومد

 یگوشه تنها نشست

  یکرد هیگر و

 کنم؟  کاریچ یگیم ـ



 نیامشب تولد اشکانه. بب رون،یابیب ـ

راه انداخته و با خنده  یچه سور

 تاپ شلوارک قرمز نیافزود: با ا

 ایو دست او را گرفت: ب هایشد گریج

. جانان با سکوت همراه او از میبر

 یمبل یرواتاق خارج شد و درون سالن 

 ینشست. ساسان بطر

به  دیگذاشت: بزن زیم یرو یمشروب

افتخار تولد اشکان و از آنها دور شد 

. سارگل وستیا په هو به جمع رقصند

 خودش و یدرون دو جام برا

از آنها ره  یکیو  ختیمشروب ر جانان

. جانان یبه سمت او گرفت: بخور گرم بش

من  یدونی: تو که مدیاخم درهم کش

 خورمینم چوقتیه

  شهینم یزیبخور. چ یکم هی ـ

  خوامینه نم ـ

همه  یدوتاش رو که بزن یکیباور کن  ـ

اون پسره. مردد  یحت رهیم ادتی زیچ

 جام را گرفت.



و به او اشاره  دیالجرعه سرکش سارگل

. جانان چند جرعه گهیکرد: بخور د

را  شی. طعم گس و تلخ آن گلودینوش

 سوزاند. مهرداد متعجب

 جانان؟  یخوریم: دیپرس

  شه؟یم یآره، مگه چ ـ

نکن و مشغول رقص  یادهرویز یول یچیه ـ

 : مهرداد قشنگدیبا مهال شد. سارگل خند

! ساسان جلو آمد: تو خودت اه هرقصیم

و دستش  ؟یدیافتخار م ،یرقصیهم قشنگ م

را به سمت او دراز کرد و سارگل با 

 ناز دست در

سالن رفت. جانان  انیساسان به م دست

و  یبه جمع انداخت. همه غرق شاد ینگاه

هم پرکرده و  یگریلذت بودند. جام د

 . باز همدینوش

چشمانش نقش  یجلو رپارسایام یچهره

را از مشروب  یگریجام د کهیبست. درحال

از  ،یزمزمه کرد: برو عوض کرد،یپر م

 چشمهام یجلو



کنار و اشک چشمان درشتش را پر  برو

مشروب را  یجامها نیو غمگ یکرد. عصب

اما  رفت،یم جی. سرش گدینوشیم یدرپیپ

 زیچ چیه

با خود حرف  رلبیمهم نبود، ز شیبرا

... برو ی: برو... ازم متنفرزدیم

... اما من که دوستت دارم. با رونیب

 : نه من دوستتدیخند یبلند یصدا

پات له  ری... تو که من رو زندارم

... از کنمیم رونتی... من هم بیکرد

و خواست که جام  کنمیم رونتیقلبم ب

 را از مشروب پرکند یگرید

آن  یمواجه شد. عصب یخال یبا بطر اما

مبل انداخت و از جا برخاست  یرا رو

خود را  توانستیو نم خوردیتلوتلو م

 کنترل کند. روبه جمع

ا ه هبچ دیگفت: گوش کن یبلند یصدا با

رو دوست  یاون عوض گهیمن... من د

مثل شماها خوش  خوامیم گهیندارم... د

 باشم... به جهنم



خوش  دیای... که ازم متنفره... بکه

. دیگفت و خند یزیچ ی. هرکسمیباش

 دایبهادر که مست بودن از رفتارش هو

 بود، جلو آمد و دست او را

مبل نشاند:  یو همراه خود رو گرفت

 دیکه با یهمون یجانان. حاال شد نیآفر

... ؟ی: چرا نشستدیجانان خند .یباش

 گهی. دمیبلندشو برقص

 گهیبه اون فکر کنم... د خوامینم

دوستش ندارم. بهادر دستش را دور 

. زمیعز نیاو حلقه کرد: آفر یشانه

 . به منیگرفت یدرست میتصم

که مال  خوامیکن! من عاشقتم. م نگاه

. جانان چشمان خمارش را به او یمن باش

تو... تو از من متنفرم  یعنیدوخت: 

 ...ینم رونمیب ؟یستین

بهادر  ؟یزنیتو سرم داد نم ؟یکنینم

من. بگو  یبایلبخند زد: نه جانان ز

 یدوست دار ؟یخوایمن و م ؟یتو چ نمیبب

 م؟یبش گهیمال همد



: آره... دیخند یبلند یبا صدا جانان

. خوامیمن تورو م ،یخوایآره تو من و م

 میبلندشو بر : پسدیبهادر هم بلند خند

 که باهم تنها ییجا

 کهیو از جا برخاست و درحال میباش

داده بود به  هیجانان را به خود تک

از اتاقها رفت. هردو وارد  یکیسمت 

 شدند. بهادر درب را پشت

: دیتخت دراز کش یبست. جانان رو سرخود

! بهادر رهیم جی... سرم گادیخوابم م

آرنج دستش  یرو د،یهم کنارش دراز کش

 داد و سرش هیتک

به سمت جانان خم کرد: تو چقدر  را

 دختر!  یخوشگل

اگه... اگه خوشگلم پس چرا اون من و  ـ

 نخواست؟ 

 .رونیب اریفکر اون رو از سرت ب ـ

: دیرو نداش. جانان بلند خند اقتتیل

من و نداشت.  اقتیل یآره. پسرحاج



او را نوازش کرد: اما من  یبهادر موها

 من دوستت دارم.دارم. 

 گهیمال همد شهیهم یامشب برا خوامیم

او جلو  دنیبوس یو صورتش را برا میبش

آورد که درب اتاق باز شد و قامت بلند 

 یمهرداد با چهره

از خشم در چهارچوب آن  برافروخته

به او  یشد. بهادر ناراض انینما

 ی: َاه، مهرداد تو واسه چستینگر

 را قهاشیمهرداد جلو آمد،  ؟یاومد

. بهادر دیو او را عقب کش گرفت

 یبرآشفته نگاهش کرد: چته؟ مهرداد عصب

خود  یپا یرو توانستیاو را که نم

 به عقب هل داد و ستدیبا

: معلوم هست دیکش ادیجانان فر برسر

جانان اخم کرد:  ؟یکنیم یچه غلط یدار

خوش باشم.  خوامیبرو م ؟یچرا اومد

 مهرداد جلو آمد،

تخت بلندش  یاو را گرفت و از رو یبازو

 کرد: پنج 



بسه، من و  یشمال خوش میششروزه اومد ـ

 تهران  میگردیامشب برم نیتو هم

 من ـ

بلند شد:  یصندل ی. بهادر از روآمینم

برسر  نیمهرداد. مهرداد خشمگ الیخیب

از  دی: خفهشو! تو نبادیکش ادیاو فر

 جانان یروح تیموقع

 یبازو کهیلو درحا یکردیم سواستفاده

جانان را در دست داشت و او را به 

از اتاق خارج شد،  د،یکشیدنبال خود م

 به اتاق سارگل و جانان

برداشت  یجالباس یاز رو یی. مانتورفت

 دوش جانان انداخت: بپوش  یو رو

زد: گفتم  ادیولم کن! بلندتر فر ـ

 بهت گفت انقدر یبپوش ک

حرف  نیو به دنبال ا ؟یبخور یزهرمار

سر جانان انداخت و  یرا رو یاهیشال س

 کرد،یمانتو را به او که غرولند م

 پوشاند. از جا بلند شد و



همراه  گرانیتوجه به سخنان د بدون

خارج  الیاز و لیجانان سوار بر اتومب

 شد.

***** 

. گذشتندیهم م یبه سرعت از پ روزها

رنگارنگ، فصل  یبود. فصل برگها زیپائ

به تن  ین لباس نارنج! درختاهاییبایز

 کرده بودند و

زرد و  یبرگها د،یوزیکه م یمیهر نس با

فرود  نیقرمز رقصان و غلطان به زم

 یرپایخشخش برگها ز ی. صداآمدندیم

 عابران روح را

 ابانی. نگاهش را از خدادیم نوازش

 یگرفت. پرده پنجره را انداخت و رو

 یمبل نشست. سارگل خسته کنارش آمد: وا

 که دمیانقدر رقص

 گارشیس ی. جانان تهماندهرمیمیم دارم

له کرد: خوب  ستالیکر یگاریجاس یرا رو

 مجبورت کرده؟  ینرقص، مگه کس

 کنم؟ کاریپس چ ـ



  برهیجانان بابک بفهمه سرت رو م نکش

  کشمیم یکه گاه یدونیم ـ

به  انیکنار م یزیخانوادهات با هر چ ـ

 جز دود! 

 سارگل انقدر مثل ـ

 غر نزن  رزنهایپ

 . مهرداد کجاست؟ یراحت یباشه هرطور ـ

  یکی ـ

  ستیازش ن یدو هفته است خبر ـ

 یبرا کنهیداره کارهاش رو م ـ

 برادرش  شیبره آلمان پ التیتحص یادامه

مهال  یول شهیم یخوب لیاون حتمًا وک ـ

  کنهیدق م

 .ادهیبراش ز یلیدق بکنه. مهرداد خ ـ

بعد درب سالن باز شد و بهادر  چندلحظه

 یوارد شد. مشغول خوش و بش با دخترها

اطرافش بود که نگاهش به جانان افتاد. 

 از آنها جدا شد



به سمتش آمد: بهبه! سالم جانانخانوم  و

به او چشم  یفتگیو کنارش نشست و با ش

جانان  ؟یدیجواب سالم نم ه؟یدوخت: چ

 نگاهش را به

: دیادر خند! بهکیدوخت: عل گرید طرف

  یاوه، چه استقبال گرم

که ازت  یداشت فیسفر تشر دیببخش ـ

 میاستقبال کنم؟ نکنه ما خبر ندار

  ؟یشد یمکه و حاج یرفت

از  شیچه خبرته بداخالق؟ چند روز پ ـ

بچه  نیهم امک،یکه س دمیشن هنفری

 ه،یسوسوله که دانشجو دندانپزشک

. من هم زنگش زدم گرفتیتورو م آمار

دورو بر تو بپلکه فکش رو  گفتم اگه

آخه جانان سهم منه،  ارم،یم نییپا

 جانان با خشم نگاهش کرد:

بابابزرگت هستم که سهم  هیمن ارث مگه

داره که با  یتو باشم، به تو چه ربط

  ؟یکنیبحث م امکیس



 تو هنوز بخاطر دونمیجانان من م ـ

شمال، ناراحت  یتو شیپ کماهی انیجر

  یهست

. چون تو مونمیبله و دلخور هم م ـ

و از  یاز من سواستفاده کن یخواستیم

 جا بلند شد:

درموردش حرف بزنم،  گهیندارم د دوست

 : کجا؟ دی. سارگل متعجب پرسمیسارگل بر

  گهیخونه پسر شجاع! خونه د ـ

 تازه شروع یمهمون ـ

  شده

بمون، اما من  یتو اگه دوست دار ـ

  رمیم

و هردو بعد از  امیصبرکن من هم م ـ

از بهادر از آپارتمان ساناز  یخداحافظ

 انیخارج شدند. م

را کم کرد  نیپخش ماش یسارگل صدا راه

و گفت: جانان بهادر واقعًا دوستت داره 

  ؟یزنیچرا همش پسش م



 یاون هرمدت دونمیچون م ـ

و  کنهیبه روزهم من و رها م ه،یکی با

  یسراغ بعد رهیم

 ه؟یچ یدونینه اون واقعًا عاشقته. م ـ

 نیبه همه بدب رپارسایتو بعد از ام

 هنوز ،یشد

اونرو فراموش  یاز دوماه نتونست بعد

 سهیمقا رپارسایرو با ام یو هرکس یکن

به اون  هیهمه شب ی. دوست داریکنیم

 باشن 

 یربط چینه، ه ـ

نداره. حدود دوماه از  رپارسایام به

به  یخودم عالقها. من گذرهیم انیاون جر

خاتمهدادن به  یبهادر ندارم و برا

 که موردعالقهاش یبحث

پخش را بلندتر کرد.  یصدا نبود،

 یجلو رپارسایآرام ام یچهره کهیدرحال

 چشمانش نقش بسته بود.

***** 



آب حوض  انیدرون دستش را م یزهیسنگر

 رهیشده، خ جادیانداخت و به امواج ا

. دیوزیم یشد. هوا خنک بود و سوز سرد

 یقهی

و به  دیرنگش را جلوتر کش یقهوها بافت

دورتر از او مشغول صحبت  یکه کم مانیا

 یبا تلفنهمراهش بود، نگاه کرد. کم

 -بعد او تلفن

شلوارش گذاشت و  بیرا در ج همراهش

شبه،  ازدهیآمد: ساعت  رپارسایکنار ام

  گرده؟یبرنم یحاج

 یجنسها ستینه صبح رفته حجره و ل ـ

. حالم بهم خورد از کنهیرو چک م دیجد

 بس تابلوفرش و فرش و نقشه رو هم زدم 

. یشد حوصلهیب ه هتو که دوما ـ

 نداد یپاسخ رپارسایام

روبه او  مانینشست. ا یتخت چوب یلبه و

  ؟یکار متنوع انجام بد هی یخوایگفت: م

  ؟یمثالً چه کار ـ



 گشت  میبر ایب ـ

 کجا ازدهیساعت  ـ

 گشت؟  میبر

 گشتها  نیاز اون گشتها که نه، از ا ـ

 مثل آدم حرف بزن  ـ

بابا االن از اداره باهام تماس  یا ـ

 هیجا  هیبرم  دیگرفتن، با

 نقدریاراذل و اوباش جمع کنم، ا مقدار

 باحاله که نگو 

  یوونهایتو د ـ

 رپارسای. اممیبلندشو بر مانیجان ا ـ

 هم من باریاز جا برخاست: باشه 

سرکار تو و روبه ساختمان صدا  امیب

 رونیب مانیبا ا رمیزد: حاجخانوم من م

. دیبه سالمت گفتن مادرش را شن یو صدا

 سوار مانیهمراه ا

به سمت محل موردنظر حرکت  لیبراتومب

راه با پدرش تماس  انیم مانیکردند. ا



 رمیگرفت: الو باباجان... من دارم م

 رو روهایاونجا شما ن

... ستن؟یبابا مسلح که ن... فقط بفرست

 د،ی... ببخشد؟یزنیباشه چرا داد م

 یقیخداحافظ و تماس را قطع کرد. دقا

 کی یرا جلو نیبعد ماش

 سیپل لیکه چند اتومب ییالیو یخانه

آن پارک شده بود، متوقف کرد و  یجلو

شدند. درب خانه باز بود و  ادهیپ

 مامورها در رفت و آمد بودند.

و پس  ستادیا مانیا یاز آنها جلو یکی

االن وارد  نیگفت: هم ،یاز احترام نظام

مختلط با مصرف  یقربان، پارت میشد

 و انواع اتیدخان

: دیخند یبا شاد مانی. ایالکل مشروبات

آخجون از همونها که دوست دارم و با 

نگاه متعجب مامور ادامه داد:  دنید

 !تهیالبته منظورم مامور

وارد  و همراه او رپارسایام میبر ایب

 ادیبا داد و فر کیموز یخانه شد. صدا



بود.  ختهیدرهم آم نیجوانها و مامور

 به پسرجوان یبا نگاه مانیا

 ستادهیکه دستبند به دست ا شیروبهرو

بود، گفت: تورو خدا موهاش رو نگاه 

. رسهیکن، درست مثل دم اسب تا کمرش م

 باغ وحشه به خدا

حرف مشغول گفتوگو با  نیبه دنبال ا و

با  رپارسایدو مامور کنارش شد. ام

به اطراف نگاه کرد. دختر و  یکنجکاو

 با وضع نامناسب ییپسرها

 یاه هبودند. از پل ریمامورها درگ با

باال رفت. درون اتاقها همهمه  چیمارپ

 رونیبد مواد مخدر ب یبو یبودو از بعض

 انی. ناگهان مآمدیم

شمان درشت و رقص نور، چ فیضع یروشن

 رهیکه با بهت به او خ دیرا د یسبزرنگ

و با دقت  ستادیا یبودند. متعجب برجا

 به او یشتریب

دختر قدبلند که  نیا یعنیدوخت.  چشم

به تن  یو تاپ سرخرنگ یمشک نیشلوارج



 اهیبلند و تابدار س یداشت و موها

 را پوشانده شیاه هشان

سرتا  یاپیجانان بود؟ چندبار پ بود،

او را برانداز کرد و دردل  یپا

. نمیبیگذارند: خودشه، دارم درست م

 نگاه مبهوت او را متوجه یجانان وقت

چند گام عقبعقب رفت. سپس به  د،یخودد

. دیدو نییا پاه هسرعت از پل

هم ناخودآگاه به دنبالش  رپارسایام

 راهروها و انیرفت. جانان م

 یو گاه دیدویمجلل خانه م یاتاقها

. انداختیشت سرش مبه پ ینگاه

کرد:  شتریسرعتش را ب رپارسایام

 صبرکن... گفتم صبرکن! سرانجام

انداخت.  ریراهرو او را گ یدرانتها

 رپارسایجانان به جانبش برگشت. ام

 شانیپر یبراندازش کرد. موها گریبارد

 و نامرتب، صورت سرخشده و

 باتریمضطرب و هراسان او را ز نگاه

: دیکرده بود. چند قدم جلو رفت و پرس



جانان  ؟یفرار کرد یدیچرا من و د

 نداد و به اطراف یپاسخ

 یپوزخند زد: الک رپارسای. امستینگر

به دور و برت نگاه نکن. راه فرار 

  ای. با من بیندار

  امینه... نم ـ

 او یو جلو رفت و بازو یایب یمجبور ـ

 نهایا یایگرفت: اگه با من ن را

 ؟یفهمیم یشیپاسگاه، بازداشت م برنتیم

. کردیاما جانان باز هم تقال م

 او را به کهیدرحال رپارسایام

چشمان  یاز جلو دیکشیخود م دنبال

عبور کرد و از خانه  مانیا یرتزدهیح

را باز کرد و  لیخارج شد. درب اتومب

 جانان را درون آن نشاند.

را روشن کرد و با سرعت به حرکت  نیماش

د. جانان متعجب و بهتزده در آور

  ؟یکنیم کاریچ نجای: تو... تو ادیپرس

 اون آشغالها نیتو ب ـ



  ؟یکردیم کاریچ

... ؟یبریکجا م یمن و دار ؟یچ یعنی ـ

رو  نی... ماش؟یشنویصدام و نم

نگهدار... گفتم نگهدار. اما 

 توجهیب رپارسایام

چرخاند.  یگریاو فرمان را به سمت د به

دفعه  هیجانان روان شد: آخه  یاشکها

مگه...  ؟یشد لعنت داتیتو از کجا پ

 یخواینم یمگه نگفت

پس چرا دوباره جلوم سبز  ؟ینیو بب من

... با تو هستم... نگهدار. اما ؟یشد

بلندتر  د،یرا د رپارسایسکوت ام یوقت

 زد: نگهدار! ناگهان غیج

و  دیترمز کوب یرا رو شیپا رپارسایام

 کهایشدن الست دهیکش یبا صدا لیاتومب

متوقف شد. چشمان  ابان،یسنگفرش خ یرو

 را با اهشیس

چرا صدات رو  ه؟یبه او دوخت: چ غضب

سرت؟! ها؟ جانان با وحشت  یرو یانداخت



چسباند: تو...  نیخود را به درب ماش

 داتیتو از کجا پ

 رپارسایام ؟یبریمن و کجا م شد؟

شبانهات  شیع یناراحت ه؟یپوزخند زد: چ

 خورد؟ بهم 

  نجا؟یا یچرا من و با خودت آورد ـ

 چون اگه ـ

 یپاسگاه. دوست داشت بردنتیم یموندیم

و بازداشتگاه؟ جانان سربه  یکالنتر یبر

 رپارسا،یام یدوباره دنیگرفت. د ریز

 خاکستر ریآتش ز

را شعله ور کرده بود. قطرات درشت  دلش

شد. درب  ریسراز شیاه هاشک از گون

شد. به  ادهیرا باز کرد و پ نیماش

 به ادهرویدر کنار پ یآرام

با فک منقبضشده  رپارسایافتاد. ام راه

سوارشو. با  ایب ؟یریشد: کجا م ادهیپ

 ابونیخ یتو یاون سر و وضعت راه افتاد

 و چندقدم ؟یکه چ



 یپاسخ یدنبال او رفت. اما وقت به

زد:  ادیو فر ستادیا یبرجا د،ینشن

برو  یاگه دوست دار ،یباشه هرطور راحت

 کردمیفکر نم چوقتیه

خودت  یدلت برا دی. بایباش یآدم نیهمچ

جانان به جانب او  ؟یفهمیبسوزه، م

مگه  کنه؟یم یتو چه فرق یبرگشت: برا

 یستین یتو همون

ازم  یکه بهم گفت ؟یکرد رونیمن و ب که

. ینیمن و بب یخواینم یگفت ؟یمتنفر

دنبالم؟ من و از دست  یحاال چرا افتاد

 مامورها نجات

 دیاخم درهم کش رپارسایام ؟یکه چ یداد

: آره من بودم که اون ستادیا شیو جلو

حرفهارو زدم و امشب هم ثابت شد که 

 میدرست تصم

دوست داشته شدن  اقتیبودم. تو ل گرفته

که ساعت  یدختر ؟یفهمی. میرو ندار

مشت  هیشب با تاپ و شلوار کنار  ازدهی

 مشت هی ،یعوض



بگشه ارزش  گاریو س نهیالدنگ بش پسر

 اهیمحبت رو نداره. جانان که مژگان س

کرده بود،  باتریو اشکآلودش او را ز

 زد: آره من بدم، ادیفر

 ی! از وقتینبودم تو بدترم کرد یول

که هرشب تو  ه ه. آره دومایدلمرو شکست

که  ییهستم. با دختر و پسرها یمهمون

 یگیتو بهشون م

و اونطرف و  نطرفیا رمیو الدنگ م یعوض

 گاریزد: آره من س ادیبلندتر فر

من و تو  یاومد ؟ی. حاال خوشحالکشمیم

 یدید عتیوض نیا

نشست و  نیزم یراحت شد؟ و رو التیخ

سکوت شب  هاشیهقهق گر یصدا کهیدرحال

تو چه  یرا شکسته بود، گفت: آخه لعنت

 یدونیم

به من گذشت. غم  یدوماه چ نیتو ا که

 رپارسایکرد. ام وونهینداشتنت من و د

متاثر جلوتر آمد: جانان من... اما 

 از ینیسنگ ءیناگهان ش



. دینفهم یزیچ گریبه سرش خورد و د پشت

شد؟  یجانان هراسان از جا برخاست: چ

که چوب به دست، جلو  دیبهادر را د

 آمد: جانان؟ حالت

 ارپارسیبه ام یجانان با نگاه خوبه؟

زد:  ادیافتاده بود، فر نیزم یکه رو

بهادر متعجب پاسخ  ؟یکرد کاریتو چ

 نیکه ا دمیداد: من اونجا د

کرد. دنبالت  نتیبه زور سوار ماش پسره

اومدم تا نجاتت بدم. جانان کنار 

نشست و سر او را در آغوش  رپارسایام

 گرفت و با خشم گفت: چه

جلو آمد  یبهادر عصب ؟یسرش آورد ییبال

جانان؟  یچ یعنیو دست او را گرفت: 

  میبلندشو بر

  امینه نم ـ

 بلندشو ممکنه گمیبهت م ـ

  انیب مامورها



 غی. ولم کن وگرنه جامیگفتم نم ـ

  زنمیم

 نینحی! در هم؟یشد وونهیتو د ـ

متوقف شد و دو مرد  کشانینزد یلیاتومب

 کلیهیقو

از آنها جلو آمد و  یکیشدند.  ادهیپ

شده خانوم؟  یزی: چدیپرس دیبا ترد

آقا، شما  ریبهادر زودتر پاسخ داد: خ

 گفت: انی. اما جانان گردیبفرمائ

مرد به ما حمله کرد.  نیآقا، ا چرا

به من  خواستیشوهرم رو کتک زد و م

 شیصدا رتیکنه. بهادر با ح یدستدراز

 نیکرد: جانان؟ ا

آن دو به سمت بهادر  ه؟یچ اتیچرند

ه چشم به ناموس ک یرفتند: غلط کرد

شدند. جانان  زیو با او گالو یمردم دار

 را که از آن یپسرجوان

صدا زد: آقا...  کرد،یعبور م اطراف

شوهرم رو  دیکمک کن کنمیآقا خواهش م



برسونمش  دی. بادیکن نیسوار ماش

 . پسرجوان بامارستانیب

 شیکه بدون حجاب روبهرو یبه زن بهت

 یو به آرام ستیبود، نگر ستادهیا

سرتکان داد. جانان به کمک او 

 عقب یصندل یرا رو رپارسایام

 مارستانینشاند و به سمت ب لیاتومب

و با  گشتیبه عقب برم یحرکت کرد. گاه

 کردینگاه م رپارسایبه ام ینگران

 مضطرب بودو با سرعت

چند  ی. پس از طکردیم یرانندگ یادیز

پارک  مارستانیب یرا جلو نیماش ابانیخ

به  یشود اما نگاه ادهیکرد. خواست پ

 خود و سپس درون

انداخت. پس از چند لحظه تامل  نیماش

رنگ  یعقب رفت. بافت قهوها یبه صندل

 رونیب رپارسایاز تن ام یرا به سخت

 .دیو خود پوش دیکش

بلند بود. به  شیها برا نیآست

 یراهنیپ رینگاه کرد. ز رپارسایام



به تن داشت.  یدرنگیسف نیحلقه آست

 ییخودنما اشیعضالت یبازوها

داشبورد  یرا از رو ی. پارچهاکردندیم

 نیسرش انداخت. از ماش یبرداشت و رو

شد و صدا زد: پرستار... پرستار  ادهیپ

 .دیلطفًا کمک کن

***** 

سرش  کردیچشم گشود. احساس م یآرام به

گنگ به اطراف  یشده است. نگاه نیسنگ

ناخودآگاه درهم رفت  شیانداخت. اخمها

 و

که درب اتاق  اوردیکرد به خاطر ب یسع

سرش  یباز و پرستار وارد شد. باال

 رپارسایو سرم را چک کرد. ام ستادیا

 :دیو پرس ستیبه او نگر

 من افتاده؟  یبرا یاتفاق چه

 هوشیضربه به سرتون خورده و ب شبید ـ

گذشته و  ریاما خداروشکر بهخ د،یشد

  ستین یمشکل خاص



 االن ـ

 چنده؟  ساعت

 هوشیصبح. حدود چهار ساعت ب چهار ـ

درب اتاق باز شد و  نینحی. در همدیبود

 و کیک یمحتو یپاکت کهیجانان درحال

در دست داشت و وارد شد. با  وهیآبم

گفت: به  یبا شعفمند رپارسایام دنید

: دیخداروشکر. پرستار خند ؟یهوش آمد

 ا!ه هعاشقت یلیخانومت خ

 چهار  نیا تو

لحظه آروم و قرار  هیپنج ساعت  ـ

و  دینداشت. صدبار حالت رو از من پرس

با تعجب  رپارسایرو چک کرد. ام تتیوضع

 تکرار

 : خانومم؟ کرد

خانوم همسرت  نیمگه ا گه،یبله د ـ

 یگفت. پاسخ نطوریخودش که ا ست؟ین

شد، به نظرش او  رهینداد و به جانان خ

 در بافت



جانان بلند و  یخودش، که برا یمردانه

 نیو دلنش نیریش یلیگشاد بود، خ

 ری. جانان سرخ شد و سربهزنمودیم

 یرو یگرفت. لبخند محو

نقش بست. پرستار از  رپارسایام یلبها

اتاق خارج شد و جانان جلوتر آمد: 

 خوشحالم که حالت خوبه 

 ...یلیلباس مردونه، خ ادیبهت م ـ

 ری. جانان سربهزیبانمک شد یلیخ

 تونستمیآخه با تاپ نم دیانداخت: ببخش

 گهید دیببخش هی مارستان،یداخل ب امیب

 هم هست 

  ؟یچ ـ

 ـ

 سرت خورد  یکه بخاطر من چوب تو دیببخش

 شدم؟  هوشیچوب تو سرمزدن که ب ـ

 نشد  یآره، اما خداروشکر طور ـ

 با چوب زد یک ـ

 سرم؟  یتو



نداد.  یجانان سکوت کرد و پاسخ ـ

 دمیبا دقت نگاهش کرد: پرس رپارسایام

 با چوب زد به سر من؟  یک

 از یکی... یکیخوب  ـ

. چشمانش را بست و اخم یپارت یپسرها

تا  کنمیتلفن م مانی: به ادیدرهم کش

 برو  گهیتو د اد،یب

  یتا مرخص بش مونمینه م ـ

 الزم ـ

 نجایسر و وضع ا نی. بده با استین

 برو  ،یباش

 آخه...  ـ

 میرسوند نکهیگفتم برو. بخاطر ا ـ

که  یاون شب یممنونم. تالف مارستانیب

 چاقو

 شد  یبود خورده

نرسوندمت. آوردمت  یتالف یاما من برا ـ

 چون نگرانت بودم  مارستانیب

  گهیبه هرحال ممنونم برو د ـ



 ستیباشه، الزم ن ـ

که ازم  دونمیبرو، خودم م یبگ نقدریا

چشمت  یجلو یکه دوست ندار یمتنفر

که چاقو خورده  یهمون شب ادمهیباشم، 

 که یبودم گفت

 جینشم و سوئ یچشمت آفتاب یجلو گهید

گذاشت: خدانگهدار و به  زیم یرا رو

سمت درب اتاق رفت. هنوز خارج نشده 

 رپارسایبود که ام

پر از  یزد: جانان! او با چشمان شیصدا

اشک به جانبش برگشت. چانهاش از بغض 

گرفت: بله؟  ریو سربهز دیلرز

 به او چشم دوخت: رپارسایام

 ؟یبش یچشمم آفتاب یبازهم جلو شهیم

اشک در چشمان جانان خشک شد و با بهت 

 ؟یگفت ی... تو چ؟یسربلند کرد: چ

 یرو ییبایلبخند ز

نقش بست: تو من و  رپارسایام یلبها

من رو کم  یرو یموفق شد ،یشکست داد



 گهی. دیتو شد یباز ی. برندهیکن

 دلم فیحر متونینم

و به چشمان  خوامیخاطرت رو م بشم،

بود، زل  رهیجانان که با شعف به او خ

 زد.

***** 

  ؟یری: کجا مدیو پرس دیکش یآه

  گه؟یخونتون د ـ

حاج  یسوال و جوابها ینه حوصله ـ

 خانوم رو ندارم 

 پس کجا برم؟ ؟یچ یعنی ـ

 خلوت  یجا هیبرو  ـ

پدال گاز فشرد:  یرا رو شیباشه و پا ـ

  ؟یکن کاریچ یخوایحاال م

 رو؟  یچ ـ

  گهیجانان رو د ـ

  دونمینم ـ

 فتیتو تکل ـ



  ستیخودت هم مشخص ن با

اون  نیبعد از دوماه ب یوقت شبید ـ

. شدمیم ونهیداشتم د دمشیهمه آدم د

 هویشد که  یچ دمیاصالً نفهم

. انگار رونیرو گرفتم و آوردمش ب دستش

کارها  نیمن بود و ا یبه جا گهید یکی

چشمم بهش  یخودم نبودم! وقت کرد،یرو م

 دمیافتاد فهم

دوماه نه تنها از ذهنم پاک  نیتو ا که

 انیم ینشده بلکه پررنگتر شده. چنگ

 یچ دونمیو ادامه داد: نم دیکش شیموها

 .مانیبه سرم اومد ا

ازش بگذرم  تونمیکه نم دونمیم فقط

 که نباشه  شهینم

کم استراحت  هیمن  یخونه میفعاًل بر ـ

 خانهاش یرا جلو لیبعد اتومب یکن و کم

شدند.  ادهیکرد و هردو پ پارک

کوچه  یبه انتها ینگاه رپارسایام

دره! امروز  یجلو یحاج نیانداخت: ماش

 در درب دیکل مانیزود برگشته. ا



به  ال،یخیو آن را گشود: ب انداخت

 رپارسای. امیخوش اومد مانیمنزل ا

به اطراف انداخت.  یوارد شد و نگاه

 شده بود. یچمنکار اطیح

. کردیخشخش م شانیپا ریدرختان ز برگ

باال رفتند  درنگیگرد و سپ یاه هاز پل

وارد سالن  کهیدرحال رپارسایو ام

 کم هیگفت:  شد،یم

چقدر برگ  یدیکن، د زیرو تم اطیح

 بود؟  ختهیر

 یزندگ نجایا یآخه برادرمن کس ـ

 یانشاا... هروقت مارو به غالم. کنهینم

 دیقبول کرد

 یبزرگ سالن خال ی. فضاکنمیم زشیتم

در آن  یدست مبل راحت کیبود و تنها 

قرار داشت. سمت راست آشپزخانه و سمت 

 یچپ راه پله

خود  مانیوجود داشت. ا چیو مارپ یچوب

مبل انداخت: اتاق خوابها  یرا رو



هم کنارش  رپارسایباالست. ام یطبقه

 ت: خوبه، مبارکتنشس

 سرهنگ سندش رو به نام خودت زده؟  باشه

 یدونه هستم و هرچ هیمن  گهینه م ـ

 یازیو ن رسهیباشه بعدًا به خودم م

  ستین

 یدرسته حاج ـ

خانواده  هیکه ما  گهیرو م نیهم هم

 م،یباهم دار میدار یو هرچ میهست

ازش جدا بشم و  دهیاجازه نم چوقتیه

 کنارش باشم  شهیهم دیبا

 ـ

و  هیحاج صادق تهران هیحق داره،  خوب

: دیکاناپه دراز کش یدونه پسر و رو هی

 رپارسایاستراحت کن. ام ریبخواب ام

 درمانده نگاهش کرد:

 کاریچ یگیتو م اد،یبه چشمم نم خواب

 کنم؟ 



رو با خودت روشن کن.  فتیاول تکل ـ

 د،یسکوت او را د یو وقت ؟یدوسش دار

 ادامه داد: آره

که از حجره  یرو از وقت نیمن ا ،یدار

. اما درست فکر دمیفهم یکرد رونشیب

باشه اما با  یدخترخوب دیکن. اون شا

 یکنیتو متفاوته. فکر م

  رممکنهیغ کنند؟یقبول م خانوادهات

از دلم  گهیفراموشش کنم، د تونمینم ـ

 نجایاز ا ره،یاز قلبم نم ره،ینم

 به سرشو با انگشت  رهینم

 کرد  اشاره

چشمانش را  رپارسایام ؟یچ شیایپس ن ـ

زنگ  یصدا نینحی. در همدونمیبست: نم

 دیکل حوصلهیتلفن همراهش بلند شد. ب

 را فشرد: جانم مادر؟  پاسخ

  ؟ییپسرم کجا ـ

  مانمیسالم با ا ـ



تلفن کرد و گفت  شبید مانیا دونمیم ـ

 یول ،یمونیکه شب رو کنار اون م

  ؟یایب یخواینم

  امیچرا بعدًا م ـ

 یپسرم امشب شام خونه ایزود ب ـ

  میخانعموت دعوت

 کار دارم  ام؟یمن ن شهینم ـ

 مادر؟ یوا، چه کار ـ

  میمنتظر ای. زود بیاین زشته

را قطع کرد و  یباشه خدانگهدار. گوش ـ

 از جا برخاست: من رفتم 

  ؟یراهنیرپیبا ز ؟ینجوریا ـ

 یلباس دار ـ

  نجا؟یا

 نه  ـ

  ؟یپرسیپس چرا م ـ



منو بپوش و از جا برخاست  رهنیپ ایب ـ

رنگش را از تن در  یسورمها رهنیو پ

 خودم نیآورد: من با ماش

. ستین یمشکل یرهنیرپیبا ز رمیم

را به تن کرد  مانیا رهنیپ رپارسایام

آن  یاه هو البته موفق به بستن دکم

 مانینشد، چون نسبت به ا

اشت: من د یدهتریدرشتتر و ورز اندام

 رفتم فعالً خداحافظ 

به سالمت و از خانه خارج شد و به  ـ

را فشرد  فنیآ دیکوچه رفت. کل یانتها

 و

بعد باز شد. پدر، مادر و  یلحظات درب

بودند. سالم کرد  اطیخواهرش آماده در ح

. حاج خانوم با دیو از همه پاسخ شن

 نیبه او گفت: ا ینگاه

  ؟یدیپوش هیچ

لباسم  یرو ختیقهوه ر مانه،یلباس ا ـ

و  گردمیمجبور شدم عوض کنم. االن برم

 داخل اتاق خودش رفت. کت اسپرت



به  یو شلوارکتان مشک رهنیپ یرو یزرشک

تن کرد و خارج شد. مادرش با شوق 

نگاهش کرد: قربون قد و باالت برم 

 مادر، امشب قراره با

و قرار عقد رو  میصحبت کن خانعموت

. میشخص کنم یخیتار هی م،یبگذار

همراه آنها از  کهیدرحال رپارسایام

 بهتزده شدیخانه خارج م

 عقد؟  خی: تاردیپرس

 یچقدر آرزو یدونیمادر، نم گهیآره د ـ

 نیدامادشدنت رو دارم و همه سوار ماش

 کالفه گفت: چرا انقدر رپارسایشدند. ام

  د؟یدار عجله

هم کمکم  شیایمادر؟ تو و ن هیعجله چ ـ

  تونیسرخونه و زندگ دیبر دیبا

بهتر بود از قبل با من هماهنگ  یول ـ

 . حاجدیکردیم

 ینهیبود از آ یکه مشغول رانندگ صادق

به او انداخت. حاج خانوم  یجلو نگاه



ثنا  ه؟یچ ی: وا هماهنگدیبا تعجب پرس

 قرار یبرا یعنی: دیخند

و  دیکردیبا داداشم صحبت م امشب

 یصندل هگاهیاز تک یکم رپارسایام

فاصله گرفت و به جلو خم شد: مادر 

 امشب در کنمیخواهش م

. ثنا دیصحبت نکن شیایمن و ن مورد

متعجب نگاهش کرد و حاج خانوم اخم 

 شده؟  یزیچرا؟ چ ؟یچ یعنی: دیدرهم کش

 شیمن االن آمادگ ـ

  ستین ایمه طمیندارم. شرا رو

 ست؟ین ایپسرجون؟ چرا مه یگیم یچ ـ

 زیکار، درآمد. تو همه چ ن،یخونه، ماش

  یدار

 مادر، کنمیخواهش م ـ

 امشب  دینکن یصحبت لطفاً 

... حاج صادق فهممیآخه من نم ـ

همانطور که چشم به روبهرو داشت، دنده 

 گفت: یبلند یعوض کرد و با صدا



 هیعقد باشه  خیکن خانوم، صحبت تار بس

 یبه راحت ینفس رپارسای. امگهیفرصت د

داد: ممنون. حاج  هیو دوباره تک دیکش

 گفت: یخانوم با دلخور

 نیشما گوش به حرف ا ؟یحاج یچ یعنی

  د؟یبچه داد

 گهیم یوقت ه،یازدواج مسئله مهم ـ

 مجبورش کرد  شهیکه نم ستمیآماده ن

 ریهمش تقص ـ

 رپارسایام طونهیاز بس ش مانهیا نیا

دوتا که دل  نیرو هم سربه هوا کرده. ا

تعجب گفت: وا . ثنا با دنینم یبه زندگ

 یخانوم جون چه ربط

داره و حاج خانوم با  مانیآقا ا به

تشر گفت: شما دخالت نکن. حاج صادق 

برادرش پارک  یخانه یرا جلو لیاتومب

 شدند. ادهیکرد و همه پ

را فشردند و بعد از استقبال  زنگ

معمول، داخل شدند.  یو تعارفها زبانیم



که همسرش  شیایخواهر بزرگتر ن شیستا

 ندس ساختمانمه

پنج ساله داشت،  یپسربچه کیو  بود

را گرداند و در آخر کنار  یچا ینیس

زنگ  یصدا نیح نیمادرش نشست. در هم

 تلفن بلند شد.

به سمت آن رفت  دیبا گفتن ببخش زنعمو

 یرا برداشت پس از گفتگو یو گوش

 یتلفن را قطع کرد و دوباره رو یکوتاه

 مبل نشست.

بود  ی: کدیاو پرس یرو سو خانعمو

 شیایبه ن یخانوم؟ زنعمو با غرور نگاه

 وهیانداخت که مشغول تعارف کردن م

 بود، سپس گفت: همسر

 یهفته دفعه نیا یبود. تو یبهرام دکتر

 شیای. پسرشون نرندیگیدومه که تماس م

. اصرار دارن که دهید ریمس یرو تو

 .یخواستگار انیب

 ینشون کرده شیاین میگیم یهرچ

. حاج خانوم کنندیپسرعموشه قبول نم



 یدارش را به چهره ینگاه معن

 افکند. حاج صادق رپارسایام

عروس خودمه  شیایبرادرش گفت: ن یروسو

ه . گوندیقول ند یخان داداش. به کس

به  یرچشمیسرخ شد و ز شیاین دیسپ یاه

 رپارسایام

او گفت: دخترم  یکرد. زنعمو روسو نگاه

 به غذا بزن  یسر هیبرو 

چشم مادرجون و از جا برخاست. چادر  ـ

 و به دیرا جلوتر کش دشیسپ

از  یزیچ رپارسایرفت. ام آشپزخانه

و فکرش سخت  دیشنینم گرانید یصحبتها

 یبعد، به بهانه قهیمشغول بود. چند دق

 خوردن آب، از

 شیایبرخاست و به آشپزخانه رفت. ن جا

ساالد بود.  یهیکه مشغول ته دیرا د

 شیاه هگون یو برگشتهاش رو اهیمژگان س

 انداخته بود. هیسا

کرد تا او را متوجه  یمصلحت یسرفها

درون دستش  یکاهو شیایحضور خود کند. ن



الزم  یزی: چستیرا رها کرد و به او نگر

 رپارسا؟یام یدار

 نه... نه اومدم آب بخورم.  ـ

 زیو از پشت م ارمیچشم االن برات م ـ

را از آب پر  یبلور وانیست و لبرخوا

 رپارسایکرد و به سمت او گرفت. ام

 یبه آرام گرفت،یرا م وانیل کهیدرحال

با چشمان  شیاین ش؟یایکرد: ن شیصدا

 به او نگاه کرد: بله؟  اهشیدرشت و س

 تو چرا در مورد ـ

او که از  ؟یکنیفکر نم خواستگارهات

جا خورده  رپارسایام یمقدمهیسوال ب

گرفت: منظورت  ریبود، با شرم سربهز

  ه؟یچ

 ... منظورمیعنی ـ

 یکه من... من پسر دکتر بهرام نکهیا

 تهیبرازنده و باشخص یلیخ شناسمیرو م

: خوب؟ دیمنتظر پرس شیایو سکوت کرد. ن

 ریسربهز رپارسایام



سخت بود:  شیحرفها برا نیگفتن ا گرفت،

 ؟یکنیخوب... خوب چرا در موردش فکر نم

صورت  یرو شیاین ینگاه بهتزده

 رپارسایام

مستاصل ادامه داد:  رپارسای. امدیدویم

 هیدرسته که پدر و مادرم  شیاین نیبب

 هی ای... ایکردهاند  ییصحبتها

 از گذشته بوده اما... ییحرفها

  یتو حق انتخاب دار اما

  ؟یواضحتر صحبت کن شهیم ـ

که  خوامیمن ازت م شیاین شه،یآره م ـ

 خواستگارهات رو رد یبخاطر من همه

 نیبخاطر من و خانواده ا یعنی ،ینکن

 ایمناسبت هست  یکس یدیکارو نکن اگر د

به دلت نشست ازدواج کن.  یکیاگه 

 یلبها یلبخند رو

که تو با  دونمینقش بست: من م شیاین

اما من...  یزنیحرفها رو م نیا یفروتن

. در کنمیکارو م نیمن بخاطر دلم ا

 شیلحظه ستا نیهم



 وانیل رپارسایآشپزخانه شد و ام وارد

گذاشت و مبهوت  زیم یآب نخورده را رو

 از آشپزخانه خارج شد.

***** 

را بست  شیصادق دفتر بزرگ روبهرو حاج

 یو به دست آقا محمود داد، سپس روسو

کرد و گفت: خدارو شکر  رپارسایام

 که یمعامالت

پرسود  یلیسفرها انجام دادم خ تو

داده که  شنهادیبهم پ یفضل یبوده. آقا

رو در شرکت  هامیاز سرما یمقدار

 کنم. یگذار هیبرادرش سرما

 یبه سمت پنجره کهیدرحال رپارسایام

: دیپرس رفت،یحجره م یبزرگ ضلع شمال

 داره؟  یچه شرکت

 یفضل یاما آقا ستمیمطلع ن ادیمن ز ـ

 یمعروفه و سهامداران بزرگ یلیخ گفتیم

و نگاهش را به  ستادیداره پشت پنجره ا

و  دیکن قیاول تحق دیدوخت: با رونیب

 ابانیبه خ



: چقدر امروز شهر شلوغه. ستینگر

 متیو گران ق اهرنگیس لیناگهان اتومب

پاساژ کنار  یکه جلو دیجانان را د

 پارکشده بود. ابانیخ

 ادیدر دل گذراند: خدا کنه ن مضطرب

وارد حجره شد:  مانیا نینحیباال. درهم

 احوال شما؟  ،یسالم حاج

 سالم پسرم حالت خوبه؟ کیعل ـ

 سرهنگ چطورن؟  جناب

گل پسرتون  نیسالم دارند خدمت شما، ا ـ

به سرعت دست تکان  رپارسایکجاست؟ ام

 هستم، نجایداد: من ا

از پشت تخته فرشها به او  مانی. اسالم

باور  ؟یکنیم کاری: اونجا چستینگر

من هروقت پشت اون  حاج آقا دیکن

 ستمیایم ،یقد یپنجره

االنه که  کنمیفکر م رمیگیم جهیسرگ

: دی. حاج صادق خندابانیخ یتو افتمیب

تو دل خوش  هیسرهنگ به چ دونمینم

 به مانیکرده؟! ا



رفت: دست شما دردنکنه  رپارسایام سمت

دستش را گرفت و با  رپارسای. امیحاج

به پدرش، او را به سمت خود  ینگاه

 چقدر نجا،یا ای: بدیکش

متعجب نگاهش کرد:  مانیا ؟یگیم چرند

چرا پاچه  ؟یقالدهات رو گم کرد هیچ

  ؟یریگیم

به  مانیا نجاست،ی! جانان اتیتربیب ـ

 اطراف

 کرد: کو؟  نگاه

کنار  نشینگاه کن ماش نه،یپائ ـ

و به  دیگردن کش مانیپارکه. ا ابونیخ

: آره اونجاست، خوب که ستینگر رونیب

  ؟یچ

 برو ـ

 کن بره  ردش

 چرا؟  ـ



و حواسش جمعه  زهیت یلیخ یحاج ـ

و بو  نهیموقع رفتن اون و بب ترسمیم

 ببره 

 یبو بکشه برا یحاج فهممینم ـ

  ؟یچ

 بو ببره  ـ

 ه،یمال حاج ابونی. مگه خیحاال هرچ ـ

  شهیرد م ابونیهمه آدم از خ نیا

. من پدرم رو ستیکه بچه ن یحاج ـ

 شناسم،یم

پاساژ  یجلو نیماش یدختر تو هی نکهیا

که پشت سرم  ییبعد از اون حرفها نهیبش

  برهیزدن معلومه بو م

 خوب حاال بو بکشه، آخرش ـ

  ؟یچ که

 بو ببره  ـ

بو  نیبه ا یداد ریبابا تو گ یا ـ

دختر  نیو بو بردن؟ بگو با ا دنیکش

  ؟یکن کاریچ یخوایم



 فعالً برو ردش دونمینم ـ

  شهیم یچ نمیتا بب کن

بو  یموقع حاج هیکه  رمیباشه من م ـ

حرف از او دور  نینکشه و به دنبال ا

 به پدرش انداخت ینگاه رپارسایشد. ام

تازه وارد  یمشغول صحبت با دو مشتر که

بود، سپس دوباره نگاهش را از پنجره 

که به  دیرا د مانیدوخت. ا رونیبه ب

 کیجانان نزد لیاتومب

با او  نیماش یاز پنجره قهیچند دق شد،

را روشن  لیصحبت کرد. سپس جانان اتومب

 یلبها یکرد و دور شد. لبخند رو

 نشست. رپارسایام

دوباره وارد حجره  مانیبعد ا یلحظات

 شد و به سمت او آمد: ردش کردم رفت 

کار  هیخوشحالم که بالخره  دم،یآره د ـ

 رو درست انجام



 کنمیلبخند زد: خواهش م مانی. ایداد

منتظرته.  ابونیسرخ تو پارک ق،یرف

 ! ؟یگرد شد: چ رپارسایچشمان ام

 من ر،یام یدونیخوب م ـ

رو بشکنم تا  یدل کس تونمینم ذاتاً 

کجا، طفلک با  نجایشما کجا ا دمیپرس

من  نه،یشوق و ذوق گفت اومده تو رو بب

 خوب نجایهم گفتم ا

رو  ریاالن ام ابونیبرو پارک سرخ ستین

  فرستمیم

 پارک؟  شیفرستاد ؟یچ ـ

 هیمنتظر نمونه. چ ادیکه ز میآره بر ـ

 بر و بر من و نگاه

که باهاش  هیخوب خره فرصت خوب ؟یکنیم

مشخص بشه و روبه  فیتا تکل یصحبت کن

شما من  یبا اجازه یحاج صادق گغت: حاج

 و

  رونیب میریم پارسا



. ستین یمشکل مانجانیا ارخوبیبس ـ

از  مانیسردرگم به دنبال ا رپارسایام

 یقیشد. دقا نیپاساژ خارج و سوار ماش

 بعد

پارک متوقف شد.  یجلو لیاتومب

به به اطراف انداخت:  ینگاه رپارسایام

: دیخند مانیمارو. ا نهینب یوقت کس هی

 نه بابا، من خودم مامور

سوت و کوره در ضمن  یلیخ نجایا گشتم

 یمنتظر هستم و نگهبان نیماش یمن تو

 یبا دل رپارسای. امگهیبرو د دم،یم

 شد. درون ادهیلرزان پ

جانان بود.  یبا چشمانش درجستجو پارک

که از جا برخاسته  دیسرانجام او را د

. با شرم دادیدست تکان م شیو برا

 به اطراف انداخت ینگاه

است،  دهیاو را ند یمطمئن شود کس تا

به سمت جانان رفت. او  یسپس به آرام

 آمد: سالم. شوازشیبا لبخند به پ

 نگاهش کرد. رپارسایام



که  یرنگ یشمیشال  ریاز ز اهشیس یموها

 رونیداشت، ب یجالب یبا چشمانش همخوان

. دیدرخشیزده بود. برق شوق در نگاهش م

 یدختر

از او متنفر بود، اکنون چقدر  یروز که

. به نمودیم یو دوستداشتن نیریش شیبرا

 مکتین یپاسخ داد: سالم و رو یآرام

 نشست. جانان هم

 : حالت خوبه؟ سرت بهتر شد؟ نشست

 آره خوبم ممنون  ـ

باز هم بابت اون شب متاسفم، اون  ـ

بهادر احمق مثالً اومده بود من رو نجات 

 بده

نگاه خصمآلود  دنیکه با د دیخند و

خندهاش را فرو خورد و  رپارسا،یام

: چرا دیپرس رپارسایگرفت. ام ریسربهز

 پاساژ  یجلو یاومد

 که ـ

  نمتیبب



لبخند جانان کمرنگ شد:  ؟یچ یبرا ـ

... یگفت ،یخوب... خوب تو خودت خواست

 بشم  یچمشت آفتاب یباز هم جلو یگفت

 اما ـ

پاساژ و محل کارم نبود،  یجلو منظورم

  شهیبرام مشکلساز م

  نم؟یتو رو بب امیپس من کجا ب ـ

 یجانان من... من... اشک کاسه نیبب ـ

نکنه  ؟یجانان را پر کرد: تو چ چشمان

 هیو  یشد یاون شب احساسات یبگ یخوایم

 ؟یمونیاالن پش یبگ یخوایم ؟یگفت یزیچ

 تو

که احساس و عواطف  یهست یآدم چطور

با  رپارسایام ؟یشناسیخودت رو نم

انگشت اشارهاش را باال آورد:  تیعصبان

 من به احساس خودم

 ندارم  شک



که دوستش  یبه کس یتونیپس چرا نم ـ

دوستت دارم؟ من با  یراحت بگ یدار

 دوستت یلیخ گمیدخترم راحت م هی نکهیا

چند روز دلم برات پر  نیکه تو ا دارم،

 هیهستم و  نجایکه اگه االن ا زدیم

نشستم  نیماش یپاساژ تو یساعت جلو

 که دلم برات نهیبخاطر ا

 دینبا یگیشده، اونوقت تو راحت م تنگ

شوق و ذوق من رو از  یتو همه نمت،یبب

و بغضآلود از جا برخاست.  یبرد نیب

 با تحکم رپارسایام

تامل او را  یسرجات و وقت نی: بشگفت

و  نیبلندتر تکرار کرد: گفتم بش دید

آرام و  یجانان نشست و به صحبتها

 او گوش سپرد: یشمرده

و اونطرف  نطرفیدوست ندارم ا گمیم اگه

باهات قرار بگذارم و تو کوچه و 

من که  نهیا یبرا نمتیبب ابونیخ

 من خوام،یدوستدختر نم



 نهیارادهام ا نه،یاخالقم ا نه،یا منشم

مال  خوامیرو دوست دارم م یکس یکه وقت

... یعنیخودم باشه، مال خودم باشه 

 زنم باشه، حاللم یعنی

نگاهش  یناموسم باشه که وقت باشه،

به خودم، به دلم بگم دارم زنم  کنمیم

 نکهیخانومم رو! نه ا کنم،یرو نگاه م

 دختر مردم رو، اون هم

. من نمیبب ابونیتو پارک و خ یواشکی

 تونمیو نم خوامتیکه م دونمیاالن فقط م

که رهات کنم.  شهیازت دست بکشم، نم

 یمثل پسرها

چند ماه  یکه تو رو برا ستمین اطرافت

چند سال بخوام. اگه با من  تاً ینها

. حاال یتا تهش باش دیبا یبسما... گفت

 تا آخر یخوایم نیتو بب

رنگ  یکم شیاه هگون ؟یمن باش یبرا

 هی نیا دیانداخت: شا ریگرفت و سربهز

کردن باشه. جانان با  یجور خواستگار

 بالفاصله یخوشحال



داد: خوب جواب من مثبته. دوست  پاسخ

 ریمتح رپارسایدارم که زنت باشم. ام

 ؟یفکر کن یخواینم ینگاهش کرد: حت

 : نه، مندیجانان خند

! شتریب ایدن یدارم، از همهعالقه  بهت

 یاخالق تند، با اون اخم نیتو رو با ا

ابروهات نشسته با محبت  نیب شهیکه هم

 ریز یکردنها

اعتقادات  یبا همه تیواشکیو  یپوست

. خوادیفکرکردن نم نیدوست دارم و ا

 رپارسایام یلبها یرو ییبایلبخند ز

 نشست: پس بهم فرصت

رو آماده کنم. جانان  طیتا شرا بده

به سمت چپ خم کرد: باشه.  یسرش را کم

بلند  لشیزنگ موبا یصدا نینحیدر هم

 به یشد، نگاه

انداخت و تماس را قطع کرد.  شماره

نگاهش کرد و گفت:  یرچشمیز رپارسایام

در مورد  شتریب دیبا زیقبل از هرچ

 و جانان میبدون گهیهمد



 سرتکان داد: اول تو شروع کن  عانهیمط

خواهر دارم. خودت  هیباشه من فقط  ـ

بزرگ  یمذهب یخانواده هیکه تو  یدونیم

 شدم. پدرم تاجر

کار  نهیزم نیو خودم هم تو هم فرشه

 کشیدوست داره که نزد یحاج کنم،یم

 هویکه  دونمیجانان من نم نیباشم، بب

 زیچطور شد، همه چ

ن االن اتفاق افتاد و م عیسر یلیخ

کنارتو نشستم. ما از هر نظر  نجایا

وقت  چی. من... من همیباهم متفاوت هست

 یبه دختر کردمیفکر نم

تو رو داشته  یهایژگیبشم که و عالقهمند

باشه، صادقانه بهت بگم مطمئنم 

ازدواج مخالفت  نیخانوادهام با ا

 ری. جانان سربهزکنندیم

 ستم؟ین ی: من... من دختر مناسبانداخت

پاسخ داد: نه،  یبا مهربان رپارسایام

 یارهای. اما خوب با معستین ینطوریا

 .یاونها متفاوت هست



 چیپدرم خوبه و من ه یوضع مال جانان

اما  دمینکش یسخت یوقت از لحاظ ماد

هم نبوده که بچهننه بزرگ بشم  ینجوریا

 یو دستم تو

کار  یحاج یپدرم باشه، پابهپا بیج

که  یهست یتو دختر دونمیکردم اما م

  یبه پدرو مادرت وابستها یلیخ

 :دیخند رپارسایلوسم؟ ام یعنی ـ

 یدار یثروتمند ی. خانوادهباً یتقر بله

 میکه داشت یچند برخورد نیو تو ا

 بهت عالقه دارند  یلیمتوجه شدم خ

 من دوتا برادر نطوره،یهم ـ

که لبتر کنم  یو تک دخترم. هرچ دارم

که  نی. اما اکنهیآماده م یبابام فور

  ستیبد ن

تو در  یبد باشه، وقت تونهیاما م ـ

 یرفاه کامل بود

  یرو ندار یحتمًا تحمل سخت پس

  م؟یبکش یمگه قراره ما سخت ـ



ساده  یکودکانه فکرنکن جانان، زندگ ـ

 داره، یو بلند یپست ست،ین

اگه داره تلخ هم ممکنه  نیریش لحظات

که تو موقع  ترسمیداشته باشه. من م

و... جانان  یتحمل کن ینتون هایسخت

 : تودیحرفش دو انیم

هستم که  یدختر مامان هیمن  یکنیم فکر

کردن رو ندارم؟ که اگه  یزندگ یعرضه

رو به هم  میزندگ ادیب شیپ یمشکل

 نه، من زم؟یریم

که تا آخرش هستم هر  دمیقول م بهت

از بغض  شیو صدا افتهیکه ب یاتفاق

پر از اشک ادامه  یو با چشمان دیلرز

 امروز رپارسایداد: ام

 یدونیبود. نم میروز زندگ نیقشنگتر

 یکه زنت بشم چطور یخوایم یگفت یوقت

! دیو قلبم چقدر تند تپ دیدلم لرز

 یبا مهربان رپارسایام

 یچشمها نیاو چشم دوخت: تو با ا به

 یکنیم هیگر یسبز قشنگت که وقت



 کنندیم اهیدور تا دورش رو س شهایآرا

 یخودت رو تو یطور

 یچجوریه کنمیکه فکر نم یجا کرد دلم

دلم جابهجا  یاز مهرت تو یذرها یحت

شد:  رهیبشه. جانان با ذوق به او خ

 واقعًا؟ و او سرتکان

زنگ تلفن  یصدا نیح نی. در همداد

 رپارسای. امدیچیهمراه جانان در فضا پ

 تی: چقدر زنگ خور گوشدیاخم درهم کش

 دیبا یمنش هی اده،یز

! جانان بدون آنکه نگاه یکن استخدام

سبزها  انیرا م یگوش رد،یاز او بگ

متعجب نگاهش کرد:  رپارسایانداخت. ام

  ش؟یچرا انداخت

 تو یوقت ـ

خط  هیدور و  اندازمشیم یندار دوست

که فقط تو شمارهاش رو  رمیگیم گهید

  یداشته باش

 دختر  یوونهاید ـ



 یمهمون هیفردا شب  ـ

  یایتو هم ب شدیکاش م م،یدعوت بزرگ

  ست؟ین یمن؟ مگه خانوادگ ـ

 یکی شهیچرا، مختلطه. بهزاد هم هم ـ

 از دوست دختراش رو

از  شهیالبته بابام هم ارهیم همراهش

  رهیگیم رادیاونها ا

  ستمیمن دوست پسرت ن یول ـ

خواستم  یمن مثل نفس یتو برا دونمیم ـ

 یایب

 تنها نباشم  که

که من  یدونیخانوادهات هستن و م ـ

 ندارم  هایمهمان نطوریبه ا یعالقها

 یلیپدرم خ یبرا یمهمان نیا یدونیم ـ

 مهمه.

تجارت دعوت شدهاند وگرنه  یشرکا یهمه

  رفتمیمن هم نم



 تونمیتو همراه خانوادهات برو اما م ـ

 بپرسم؟  یسوال هی

 آره حتمًا بپرس. ـ

شد و گفت: تو...  قراریب رپارسایام

معمواًل چطور لباس  هایمهمون نیا یتو

 یجانان به لبخند دیصورت سپ ؟یپوشیم

 شد: خوب لباس نیمز

 ادیبلند خوشم نم یاز لباسها یول شب،

 شدی. کاش مپوشمیم یکوتاه و عروسک

قشنگه.  یلیخ ینیلباس فرداشبم رو بب

 وجب هیقدش تا 

دکلته و...  ،یزانو، دامن پف یباال

با صورت سرخشده و فک منقبض  رپارسایام

متوجه  ه،یحرفش آمد: کاف انیشده م

 شدم. و نگاهش را به

 یدوخت. جانان مبهوت گفت: چ گرید طرف

 یمهمون یتو یشد؟ تو که توقع نداشت

چادر سرم بندازم و رو بنده بزنم. 

 چشمان رپارسایام



وقت  چیرا به او دوخت: من ه اهشیس

بهت  یحت کنم،ینم لیرو به تو تحم یزیچ

باش  یاونطور ایباش  ینطوریا گمینم

 اما دوست دارم

که  نهیتو باالتر از ا تیشخص یبدون

و  زیه یچشمها یو سرگرم حیتفر یلهیوس

. اما یهرزه باش ینگاه ناپاک مردها

 اگه خودت دوست

مشروب  یمهمون یکه تو ییمردها یدار

اندام  دنیبا د کنندیو مست م خورندیم

لباس  یلیتو لذت ببرند، هرطور که ما

 بپوش و جانان

او گوش سپرده  یکودکان به صحبتها مثل

 گهیاز جا برخاست: د رپارسایبود. ام

منتظره، تو  نیماش یتو مانیبرم ا دیبا

 هم برگرد خونه.

از غم  یاز جا برخاست. هالها جانان

صورتش را پوشاند: آخه دلم برات تنگ 

  شهیم



آماده  عیرو سر زیهمه چ کنمیم یسع ـ

 کنم 

 حداقل ـ

با  رپارسایتلفنت رو بده و ام شماره

او  یشمارهاش را برا بشیخودکار درون ج

از شمارهام.  نمیکف دستش نوشت: ا یرو

 مراقب خودت باش

 کن  یآروم رانندگ و

 چشم  ـ

 یخداحافظ و از او دور شد. پس از ط ـ

چند قدم به سمت او برگشت و گفت: در 

 بپوش یبلندتر ین مانتوضم

. جانان یاگر خودت دوست دار البته

احترام گذاشت.  هایو مثل نظام دیخند

لبخند زد و از او دور شد.  رپارسایام

 و ستادیا مانیا نیکنار ماش

که پشت فرمان خوابش برده  دیرا د او

از  مانیزد. ا شهیاست. چند ضربه به ش



و قفل درب را زد.  دیخواب پر

 یسوار شد: گرفت رپارسایام

را  نیماش کهیو او درحال ؟یدیخواب

ساعته  کیپاسخ داد: آره،  کردیروشن م

به زور آوردمت نه  نکهی. نه به ایرفت

 یو برنگشت یرفت نکهیبه ا

 فرمان را چرخاند. و

***** 

در  انیاتاق باز شد و خانم ک درب

شد: هنوز حاضر  انیچهارچوب آن نما

رد که جانان؟ و به او نگاه ک ینشد

 به اهیلباس شب بلند و س

بستهاش با  یقهیو  نهایداشت که آست تن

 کیکار شده بود. ساده، ش پوریتور و گ

و تابدارش  هیسا ی! جانان موهابایو ز

 شانهاش یرا رو

کنار  یرنگ ینقرها یرهیکرد و گ رها

فرو برد. رژلب براق و  شیموها یسرش رو

و  دیکش شیلبها یسرخ رنگ را چندبار رو

 پاسخ داد:



 شد مامان  تموم

که تازه  یمگه قرار نبود اون لباس ـ

  ؟یرو بپوش یدیخر

 کباریچرا اما نظرم عوض شد و گفتم  ـ

 هم لباس بلند رو امتحان

 نیبا تحس انیحاال چطوره؟ خانم ک کنم،

پرنسس.  کیمثل  ،یبراندازش کرد: عال

جانان لبخند زد و همراه مادرش از 

 اتاق خارج شد. بابک

منتظر آنها  نییپا یهمسرش هم طبقه و

 هیکنا تایآز دنیبودند. جانان با د

جون ما شما رو کنار  یگفت: چه عجب آذ

 میدید نازیبابک و آ

 یبلندش را رو یمانتو کهیدرحال تایآز

پاسخ  دیپوشیلباس دکلته و چسبانش م

من براشون وقت  نهیورت اداد: منظ

 جانان شال گذارم؟ینم

انداخت:  شیموها یرو یاهرنگیو س ریحر

 یو سالنها دیچرا اما اگه دوستات و خر

 اجازه بدن  ییبایز



 انیک یجون شما... آقا یپر رینه خ ـ

بهزاد  د،یگفت: بسه، سوار بش حوصلهیب

به  دمیاون تلفنت رو قطع کن تا نکوب

شدند و  لهای! همه سوار اتومبوارید

 حرکت کردند. حدود

 یبزرگ اریبس یالیو یبعد جلو کربعی

شدند.  ادهیرا پارک کردند و پ نهایماش

جلو آمد و  ییخوشامدگو یمستخدم برا

 یخانمها را برا

 ییراهنما یلباس به سمت اتاق ضیتعو

همراه  شیآرا دیکرد. جانان بعد از تجد

از اتاق خارج شد و  تایمادرش و آز

 کنار پدر و برادرانش

جلو آمد: بهبه  ی. مرد متشخصستادیا

 یبا شعفمند انیک ی. آقاانیسالم جناب ک

وارسته  یبا او دست داد: سالم آقا

 دنتونیخوشحالم از د

 لندیخانوادهام ما دیمتشکرم. بفرمائ ـ

 یکنند و همه به سمت ارتیشما رو ز



 یرو زن و دو دخترجوان کیرفتند که 

 نشسته یسلطنت یمبلها

وارسته نشستند  ی. با تعارف آقابودند

خانوادهاش پرداخت:  یو او به معرف

 یگلم نازل یو دخترها نیهمسرم نوشآفر

 که نی. نوشآفرالیو ناز

صورتش  یرو شیاز دخترها آرا شتریب

نشسته بود، با لبخند گفت: مشتاق 

به  شیو دخترها انیک یآقا میبود دارید

 احترام لبخند ینشانه

لبان رژخوردهاش را  انی. خانم کزدند

. دیلطف دار زمیعز یاز هم گشود: مرس

 یهم اونقدر از شما و آقا برزیفر

 کرده بود که فیوارسته تعر

شما رو  کیاز نزد میشدت عالقه داشت به

را از  شی. خانم وارسته موهامینیبب

 دارتونیصورت کنار راند: از د یجلو

 با انیک یخوشوقتم. آقا

که هردو لباس  الیو ناز یبه نازل اشاره

به تن داشتند، گفت:  یرنگ یکوتاه و آب



وارسته، دخترخانومها رو قبالً  یآقا

 ینکرده بودم. آقا ارتیز

ما بوده.  یلبخند زد: کم سعادت وارسته

دخترها مشغول درس و دانشگاه هستن. 

 کنند،یشرکت نم هایدر مهمان ادیز

 تخصص یدانشجو الیناز

 یدانشجو یو اعصابه و نازل مغز

همسرش  رگوشیز انیک ی. آقایداروساز

من  یاه همثل بچ قاً یزمزمه کرد: دق

 بهزاد چند تا دکترا داره و

نوبل گرفته، بابک هم  یزهیجا جانان

چپچپ نگاهش کرد و  انیاستاده! خانم ک

و  بایگفت: بهبه ز نیروبه نوشآفر

 برزیکرده، فر لیتحص

دسته  نیبه ا یرهابود شما دخت نگفته

جانان به  رگوشیز تای. آزدیدار یگل

دسته گلند، اونقدر  یلیگفت: خ یآرام

 مغرور و متبکر هستن که

باهاشون هم کالم بشه.  کنهیرغبت نم آدم

به آنها پاسخ داد:  یجانان هم با نگاه



مورد باهات  هی نیاستثنائًا تو ا

 یبا دلخور تایموافقم. آز

دوخت. در  گریرا به سمت د نگاهش

وارسته سربلند کرد و با  یآقا نینحیهم

هم  زمیعز یگفت: خواهرزاده یخوشحال

 و نجایا ادیداره م

اشاره کرد که به سمت آنها  یجوان به

 دنی. جانان سربلند کرد. با دآمدیم

مات و مبهوت به  اشیبهادر در چند قدم

 ماند. قدبلند و رهیاو خ

چانهاش  یرو یخط شیبود. ر چهارشانه

ه شان یتا رو ییو موها کردیم ییخودنما

سالم  ییداشت. روبه جمع با خوشرو شیاه

 کرد و درست

جانان نشست. جانان نگاه از  یروبهرو

 یانداخت. آقا ریاو گرفت و سربهز

هم  نیوارسته با افتخار گفت: ا

 رشیمن که ذکر و خ یخواهرزاده

خواهر مرحومه  یدر واقع تنها بچه بود،

با  انیک ی. آقازهیعز یلیمن خ یو برا



. معلومه یعال اریلبخند پاسخ داد: بس

 جوان برازنده و

 یهستند. بهادر با فروتن یتیباشخص

و دوباره  دیسرخم کرد: شما لطف دار

چشمانش را به جانان دوخت که نگاهش را 

 و خود را دیاز او دزد

نشان داد. با  وهیپوست گرفتن م مشغول

را صاف کرد و او را صدا  شیگلو یسرفها

 دنیزد: خانوم؟ جانان خود را به نشن

 او انیک یزد اما آقا

مجبور به پاسخ دادن کرد: دخترم،  را

آقا بهادر با شما هستن. به ناچار 

 یروسو یتصنع یسربلند کرد و با لبخند

 متوجه دیبهادر گفت: ببخش

 یرو ی. بهادر موهادیبفرمائ نشدم،

 یکه کبود یوررا کنار زد، ط قهاشیشق

شد، سپس  انیپوستش نما یکمرنگ رو

 : من قبالً شمادیپرس

آشناست.  یلیچهرتون خ دم؟یند ییجا رو

کبود  یشانیپ یجانان نگاهش را از رو



رنگش  یاو به چشمان شفاف و قهوها

 سرداد و پاسخ داد:

. دمی. من شما رو اصالً ندکنمیفکر نم نه

 ی. مهماننطوریبهادر سرتکان داد: که ا

 یقیشلوغ و پرسر و صدا بود. پس از دقا

 ییرها یجانان برا

بهادر از جا  یرهیخ یاه هنگا از

 یباغ کم یتو رمیمن م د،یبرخاست: ببخش

لباسش را با دست  یقدم بزنم و دنباله

 مرتب کرد و خرامان یکم

عبور  تیجمع انیآنها دور شد. از م از

 لیکرد و از درب سالن خارج شد. اوا

سوز داشت.  یشب کم یواآذر بود و ه

 باال یدامن لباسش را کم

آمد. افراد  نییا پاه هو از پل گرفت

و  دیکش یقیبودند. نفس عم اطیدر ح یکم

شد که  یچیسنگ فرش و مارپ یوارد جاده

 درختان انیاز م

از  یکیاز پشت  ی. ناگهان کسگذشتیم

آمد و مچ دستش را  رونیدرختان ب



وحشتزده به : کجا خانوم کوچولو؟ دیچسب

 جانب او برگشت:

چته بهادر؟ بهادر خود را به او  یهو

! جانان دستش ؟یکرد: پس شناخت کینزد

دنبال  ی: مسخره! واسه چدیرا عقب کش

  ؟یایمن م

 چون ـ

خواست. جانان دست به کمر زد و  قلبم

 یبا تمسخر گفت: قلبت رو بذار برا

دور و برت هستن.  شهیکه هم ییدخترها

 ینازل تیدختر دائ نیا

اون هم  چسبه،یمثل کنه بهت م هم

: اما دل دیبهادر خند ه،یخوب ینهیگز

 ی. جانان با حرص فوتخوادیمن تو رو م

 در هوا کرد و گفت: اگه

 یک دینخوام که دلت من و بخواد با من

  نم؟یرو بب

  یمن یبرا ،یتو حق انتخاب ندار ـ



برو کنار حوصله ندارم و خواست از  ـ

 کنار او بگذرد

را گرفت و او را به  شیبهادر بازو که

به  حیتوض هیسمت خود برگرداند: کجا 

  یمن بدهکار

را عقب  شیبهادر موها ؟یحیچه توض ـ

 راند و

اون  یچ ی! برانیرا نشان داد: ا یکبود

دست اون قلچمانها کتکم  یشب من و سپرد

بهت تلفن  یبزنند؟ بعد از اون هم هرچ

 کردم جواب

نکردم،  داتیپ یجمع چیو تو ه ینداد

که امشب  کردمیاصاًل فکرش رو هم نم

: من چه دی. جانان خندنمتیبب نجایا

 که تو از دونستمیم

 عرضهیو ب یخوریانقدر کتک م اونها

: مسلمًا دی. بهادر اخم درهم کشیهست

کار امتحان کردن قدرت  نیقصدت از ا

 نیمن نبوده بب یبدن



چون  ستیپسره برام اصاًل مهم ن اون

دوست پسرات چند  یهیمثل بق دونمیم

. مهم رهیم یکنیهست و بعد ردش م یصباح

 رفتار توئه.

 تیدیاون شب من و به دوست پسرجد چرا

جانان کالفه شد: اوال دوستپسرم  ؟یفروخت

 یمن به تو ربط یدومًا کارها ست،ین

 نداره، سوماً 

 یکار شمالت بود. صدا هیتنب ییجورا هی

هنوز  : تودیچیبهادر در فضا پ یقهقه

جانان  ؟یرو فراموش نکرد انیاون جر

 شد: نه نهیدست به س

 نکردم  فراموش

که  مونهیم ادتی ینطورینداره ا یبیع ـ

 هیچه لباس نیا ی. راستیآخرش مال من

قشنگه اما عادت ندارم با  ،یدیپوش

 لباس

  نمتیو بسته بب بلند

  یعادت کن دیخوب با ـ



 اونوقت چرا؟  ـ

مست  ونیآقا یوقت خوامیچون نم ـ

 به بدن من نگاه کنن و ذوق زده کنندیم

کوتاه  یلباسها گهید نی. بخاطر همبشن

. بهادر ابرو باال پوشمیو بدننما نم

از دستانش  یکی یانداخت و با ژست جذاب

 بیرا درون ج

را به  گرشیفرو برد و دست د شلوارش

 دایپ دیجد دیداد: عقا هیدرخت تک یتنه

با تاپ و  شناسمیکه من م یجانان ،یکرد

 شلوارک و

 یجلو هایکوتاه تو مهمون یدامنها

. جانان اخم درهم رفتیپسرها رژه م

 ستمین ی: از االن به بعد اون طوردیکش

 :دیبهادر خند ؟یدیفهم

 هیدوست پسرت رو از حوزه علم نکنه

 و طلبه است؟  یکرد دایپ

 تینداره و با عصبان یبه تو ارتباط ـ

و  دیز هم خنداز او دور شد. بهادر با

 بلند



 یشیم ی: بهت گفته بودم عصبگفت

و به دنبال او به سمت  ؟یجذابتر

 ساختمان رفت.

***** 

 دینوش یچا یرا برداشت و جرعها فنجان

تلفن همراهش بلند شد. با  یکه صدا

پاسخ  دیناشناس کنجکاو کل یشماره دنید

 را فشرد:

: دیچیپ یشاد جانان در گوش یصدا بله؟

 شیدر گلو یچا ؟یخوب رپارسایسالم ام

و به سرفه افتاد. ثنا متعجب  دیپر

 شد ینگاهش کرد: چ

  داداش؟

به  یو گوش گردمیمن االن برم یچیه ـ

دست به اتاق خودش رفت. نفسش را تازه 

را کنار گوشش گرفت: سالم  یکرد و گوش

 جانان

  ؟یخوب

  هو؟یشد  یممنون، چ ـ



 ؟یزنیداد م یدختر تو چرا پشت گوش ـ

صدات رو بشنوه و جانان  یحاج دمیترس

  دی: ببخشدیخند

 خواهش ـ

ما  ادیشده  یچه خبر؟ چ کنم،یم

  ؟یافتاد

 یهستم آقا ادتیبه  شهیمن هم ـ

 نیلحن پرتمنا و غمگ ر؟ی... امیتهران

 را رپارسایجانان قلب ام

پاسخ  یو ناخودآگاه با مهربان لرزاند

 داد: جانم؟ 

تموم بشه، ا زودتر ه هفاصل نیکاش ا ـ

رنگ و  هی میزندگ ،یتو اومد یاز وقت

 گرفته. گهید یبو

که دوست دارم  دمیفهم یاز ک یدونیم

 بشم؟  کیبهت نزد

  ؟یاز ک ـ

. همون دمتیکه د یاز همون بار اول ـ

 سجادهات نشسته یموقع که رو



در ظاهر  دی. شایخوندیو نماز م یبود

تمسخرت جلو اومدم اما در واقع  یبرا

صورتت بود رو  یکه تو یشحسرت آرام

 خوردم. همون موقع

آدمها فرق  یرنگ و بوت با همه دمیفهم

و بغضآلود  ینور هیداره. برام مثل 

با محبت او را  رپارسایسکوت کرد. ام

 صدا زد: جانان؟... جانان

اصاًل دوست  ها،یکن هیگر نمینب خانوم

بشه.  یندارم جنگل سبز چشمهات بارون

نکن،  هیگر گهیپاکه. د یلیتو دلت خ

 عانهیباشه؟ و جانان مط

 دی. ببخشکنمینم هیداد: چشم گر پاسخ

که مزاحمت شدم دلم برات تنگ شده بود 

 دونمیو دوست داشتم صدات رو بشنوم. م

 ادیز یتونینم

  یکن صحبت

 مراقب خودت باش  یستیتو مزاحم ن ـ

 چشم خداحافظ  ـ



را قطع کرد و به  یخداحافظ. گوش ـ

 سالن برگشت. همزمان با او

را  دشیهم وارد شد و سبد خر مادرش

 زد،ینفسنفس م کهیگذاشت. درحال یگوشها

. حاج اریآب ب وانیل هیگفت: ثنا جان 

 یصادق از باال

که مشغول مطالعهاش بود، به او  یکتاب

 یدار دینگاه کرد: خوب حاج خانوم خر

خودت رو بگو، چرا  رپارسایام ایبه من 

 ؟یاندازیبه زحمت م

: گفتم خودم دیآب نوش یخانم جرعها حاج

راه  یحال وهوام عوض بشه. تو کمیبرم 

  دمیهمسر برادرت رو د

 به یخوب؟ حاج خانوم نگاه ـ

ادامه  یکرد و روبه حاج رپارسایام

 یپاشنه ونسیصابر پسر حاج  گفتیداد: م

 شیاین گهیدر خونشون رو در آورده و م

 یهرچ خواد،یرو م

. من هم ادیبازهم م دنیجواب رد م بهش

عقد رو  خیتار میایگفتم فردا شب م



که  میکنیهفته مشخص م نیآخر هم یبرا

 حرف نیهمه ا

 هی یتموم بشه، پاشو حاج ثهایحد و

 یتلفن به خان داداشت بزن و رسمًا برا

آشفته  رپارسایفردا شب قرار بگذار. ام

 یسربلند کرد: برا

. حاج خانوم اخم دیقرار نگذار فرداشب

پسر، مثل  گهی: بس کن ددیدرهم کش

. یریگیچهارده ساله بهانه م یدخترها

 دیوقتشه بر گهید

 هیفرداشب  یبرا دی. باتونیسرزندگ

. ثنا با ذوق میدسته گل بزرگ سفارش بد

هم الزمه و  ینیریجعبه ش هیگفت: 

 کالفه رپارسای. امدیخند

 یهفته برا نیآخر ا نیخوایم یعنی: شد

 یلیاالن خ یول د؟یریبگ یما جشن عروس

و ازجا برخاست:  دیزوده. حاج صادق خند

 نکنه از هیچ

و به سمت تلفن رفت  ؟یترسیگرفتن م زن

 یرا برداشت که با صدا یو گوش



. یحاج دیمتوقف شد: زنگ نزن رپارسایام

 .امیمن فرداشب نم

شدند  رهیو مادرش با بهت به او خ ثنا

 یو حاج صادق پس از چندلحظه تامل گوش

 یرا گذاشت و به جانب او برگشت: چ

 رپارسایام ؟یگفت

نگاهش را به  کهیبرخاست و درحال ازجا

دوخته  شیرپایفرش ز ینقش و نگارها

 امیگفت: من فرداشب نم یبود، به آرام

 که مراسم عقد و

 ری. حاج صادق متحنیرو مشخص کن ازدواج

بدت  شیکه چندماه پ : چرا؟ تودیپرس

االن  ت،یسرخونه و زندگ یبر اومدینم

 که شدهیچ

 ینامزد ؟یاندازیرو عقب م مراسم

اون دختره،  ی! چندساله اسمت روهیکاف

. رهیخوب دمبخته، خواستگار براش م

 با کهیدرحال رپارسایام

پاسخ داد:  کرد،یم یدستش باز انگشتان

که مراسم رو عقب  خوامینه من نم



 یاز سرآسودگ یج خانوم نفسبندازم. حا

 : پس مشکلتدیکش

 یبه آرام یمادر؟ و او با آشفتگ هیچ

 شیایبا ن خوامیگفت: من... من کاًل نم

. ثنا چوقتیازدواج کنم نه االن نه ه

 دیاز فرط تعجب کش ینیه

حاج صادق چند قدم جلو آمد و  و

 یچ یفهمی: تو مستادیاو ا یروبهرو

 حالت خوبه؟  ؟یگیم یدار

 به چشم همسر تونمی. نمفهممیبله م ـ

کنم، برام مثل ثناست. حاج  نگاهش

 هیحرفا چ نیخانوم هم جلو آمد: ا

تو که  ؟یچ یعنیپسرم؟ مثل ثناست 

 یلیخ شیای. نیدوستش داشت

  خانومه

بله مادر االن هم دوستش دارم اما  ـ

مثل ثنا، مثل خواهرم. معلومه که اون 

شم به چ تونمیاما من نم هیدخترخوب

 همسرم نگاهش



. حاج ستمیاما عاشقش ن زهیبرام عز کنم

 شهیبرافروخته گفت: م یصادق با صورت

که  یسهسال نیچطور تو ا ییبفرما

 خورده توئه، ینیریش

االن چشم همسر  ؟یحرفها رو نزد نیا

 یتونیاون و نم یگیشده و م نایب نتیب

 شیسه سال پ ؟یبه چشم زنت نگاه کن

  ؟یزبون نداشت

 سه ـ

همه  هیدخترخوب شیایگفتم ن شیپ سال

و  کنمیتمومه، باهاش ازدواج م زیچ

 تونمینم نمیبیاما االن م میکنیم یزندگ

 به چشم همسرم

چون  زهیکنم اون فقط برام عز نگاه

دخترعمومه، هم خونمه. حاج صادق با 

 یگوشها هیکتاب درون دستش را  تیعصبان

 پرتاب کرد و با

مگه اون دختر  ؟یچ یعنیگفت:  ادیفر

 یتوئه؟ جواب خان داداش رو چ یمسخره



بدم؟ بگم پسرم بعد از دو سال حاال 

 رو شیاین دهیفهم

به  یحاج خانم هراسان ضربها خواد؟ینم

 یخود نواخت: خدا مرگم بده حاج یگونه

صداتونرو  اه هی. همسادیداد نزن

  شنوندیم

 ساکت باش ـ

زده به  گه؟یم یچ ینیبیمگه نم خانوم،

کالفه گفت: به سرم  رپارسایسرش. ام

قلبم  لرزه،ی! دلم براش نمینزده حاج

 تندتند شیایواسه ن

کنم؟ عقدش کنم و  کاریچ دیگیم زنه،ینم

 یعادت با سرد یمثل ربات از رو هعمری

 ینطوریا م؟یکن یو بدون عشق زندگ

 هردومون

اجبار و  یاز رو یزندگ م؟یشیم خوشبخت

 ای کنهیبدون عشق من رو خوشحال م

رو؟ حاج خانوم ملتمسانه گفت:  شیاین

 زشته مادرجان،



رو بهم  یبعد از چندسال نامزد یخوایم

با  رپارسایام گن؟یم یمردم چ ؟یبزن

دستان او را در دست گرفت:  یمهربان

 مگه ما بخاطر مردم

 کردمیفکر م شیچندسال پ م؟یکنیم یرندگ

 نمیبیاالن م شمیخت مخوشب شیایبا ن

اون  یبرا ینطوریا دی. باور کنشمینم

 هم بهتره. با

رو داره  اقتشیکه ل کنهیازدواج م یکس

و عاشقشه. حاج صادق با خشم گفت: پس 

اون دختر  شه؟یم یچ شکنهیکه ازش م یدل

 چندساله

  دونهیهمسر خودش م تورو

ازدواج موفق  هیو اون  میاالن جدا بش ـ

عمر  کی نکهیا ایداشته باشه بهتره 

 یسرد رو بگذرونه با کس یزندگ

 شیاین دیبهش نداره؟ باور کن یعشق که

دوست دارم خوشبخت  زه،یمن عز یبرا

بشه، من... حاج صادق با خشم دست 

 یراستش را به نشانه



 رپارسا،یباال آورد: بسه ام سکوت

د صدات رو بشنوم و به اتاق خو خوامینم

 رپارسایرفت و درب را به هم کوفت. ام

 رهیمغموم به درب بسته خ

: پسرم ندیمادرش را ش یکه صدا ماند

دسته گله  هی شیایرو لعنت کن. ن طونیش

 تینهایب یو بالحن حوصلهیتو... ب

 حرف او انیم نیغمگ

 دیاجازه بد کنمی: مادر خواهش مدیدو

 تنها باشم و از سالن خارج شد.

***** 

و  حی. صورت ملستادیا نهیآ یجلو

رنگش  یریش یدر قاب روسر شیبایز

 نهیخود در آ ی. به چهرهدیدرخشیم

 لبخند زد و با دست لباس

کمرنگش را مرتب کرد. درب اتاق  یصورت

 نیا ایب شیایباز و خواهرش وارد شد: ن

سرت بنداز، سوغات  یچادر رو رو

 مادرشوهرم از مکه



 دیسپ ریخوشگله و چادر حر یلیخ است،

رنگ داشت را  یو صورت زیر یکه گلها

ا ه همثل فرشت یسر او انداخت: وا یرو

 با شیای. نیشد

گفت:  طنتیبا ش شی. ستادیخند یخوشحال

 یکه عروس بش یمنتظر بود یلیناقال خ یا

برق  یچشمهات از خوشحال نیبب ،یو بر

 زنهیم

شد،  یطوالن یلیما خ یخوب نامزد ـ

رو  رپارسایام یکه من از بچگ یدونیم

 نکردن؟  ریدوست داشتم، به نظرت د

 میبر ایب دونمینم ـ

و همراه هم از اتاق  انیتا ب رونیب

 دنیخارج شدند. مادرشان به محض د

با شوق گفت: قربونت برم مادر،  شیاین

 اسفند دود کنم و به رمیم

زنگ  یصدا نینحیرفت. در هم آشپزخانه

را  یگوش شیایتلفن بلند شد و پدرن

... سالم حالتون دیبرداشت: الو بفرمائ

 چطوره؟... ممنون... بله



 شمی... متوجه نم؟ی... چمیمنتظر ما

 رپارسای... ام؟یچ یعنیآخه چرا؟... 

بهتزده به  شیو ستا شیایغلط کرده... ن

 شدند و مادرشان رهیاو خ

 یعجله از آشپزخانه خارج شد: چ با

مرد؟ پس از چند  یزنیشده؟ چرا داد م

 شیو ستا دیرس انیحظه مکالمه به پال

 به سمت پدرش رفت

شده  یکت بود: چ دنیدرحال پوش که

از  کهیو او درحال د؟یریبابا؟ کجا م

 رمیخشم سرخ شده بود، پاسخ داد: م

 هایمسخره باز نیا نمیبب

مرد؟  یچ یعنی! همسرش جلو آمد: ه؟یچ

 درست حرف بزن 

شازده داماده گفته قرارهارو بهم  ـ

به درد هم  شیایو اون و ن میبزن

 .خورندینم

 کردیبهتزده جلو آمد، احساس م شیاین

بابا؟  ی: چچرخدیخانه دورسرش م



و  م؟یبهم بزن زویگفته همهچ رپارسایام

 چشمانش پر از

شد. پدرش به سمت درب رفت: االن  اشک

! ه؟یحرفها چ نیا یمعن نمیبب رمیم

همسرش هراسان گفت: ولش کن آقا رضا، 

 خون

 نکن.  فیرو کث خودت

شما برو اسفندت برس، دود همهجا رو  ـ

برداشته و با غضب از خانه خارج شد و 

 نشست. لیدرون اتومب

با  یچندان یحاج صادق فاصله منزل

محله  کیآنها نداشت و در  یخانه

را متوقف  نیبعد ماش قهیبودند. چنددق

 شد. ادهیکرده و پ

 یاپیزنگ فشرد و چندبار پ یرا رو دستش

بعد  یرا به صدا در آورد. لحظاتآن 

درب توسط ثنا باز شد که که هراسان 

 روبه او گفت:

خان عمو. بدون پاسخ دادن او را  سالم

 ستادیا وانیا یکنار زد وارد شد. جلو



 ییو بلند صدا زد: حاج صادق... ؟ کجا

 برادر؟ حاج

به سرعت از اتاق خارج شد: سالم  خانم

تازه دمه.  یباال، چا دیآقا رضا بفرمائ

را در دست جمع کرد:  حشیآقا رضا تسب

 یچا یبرا

حاج صادق  نیح نی. در همومدمین خوردن

از اتاق خارج شد: سالم خان داداش، 

 بفرما.  اهللا،ی

 بود، یحرفها چ نیسالم، ا کیعل ـ

رو  ینامزد یچ یعنی د؟یتلفن گفت پشت

  م؟یشده که ما خبر ندار یچ م؟یبهم بزن

من  یمثل ثنا برا شیایکه ن یدونیم ـ

 اما زهیعز

. من رهیگیوصلت سر نم نیکنم که ا چه

 عروسم بشه.  شیایکه از خدام بود ن

 یهمه ره؟یگیهست که سر نم یچه مشکل ـ

 محله

 من نامزد پسر شماست  شیایکه ن دونندیم



 گهیم رپارسایچه کنم خان داداش؟ ام ـ

باهاش  تونهیمثل خواهرشه نم شیاین

 ازدواج

 یبه زور بنشونمش سر سفره دیگیم کنه

 عقد؟ من شرمندهام 

 خوره؟یم یشما به چه درد یشرمندگ ـ

 دنبالتون؟ میمگه ما فرستاد

من هزاران خواهان داشت. خودتون  دختر

  د؟یخودتون اسم روش گذاشت د،یخواست

صحبت  مینینشیشما بفرما داخل م ـ

 .میکنیم

که  ییطلبکارهاست نه شما یدر جا یجلو

  ییتاج سرما

 یمن هم طلبکارم حاج صادق. آبرو ـ

 خودم و دخترم رو طلب دارم.

رو طلب دارم. حاج  شیاین یشکسته دل

افکند و  ریسربهز یصادق با شرمندگ

ه از اتاق خارج شد و از پل رپارسایام

 آمد: نییا پاه



خان عمو، از پدرم طلب نداشته  سالم

. ستین یحاج یمتوجه یریتقص چیه د،یباش

 چیه میما ازدواج کن من گفتم که اگه

 کدوم

 یبرا شیاین دی. باور کنمیشینم خوشبخت

من... خان عمو دستش  زهیمن مثل ثنا عز

زدن باال آورد اما آن را  یلیس یرا برا

 در هوا

داشت و با خشم مشت کرد و گفت:  نگه

 اریزبونت ن یرو رو شیایساکتشو اسم ن

و روبه حاج  یاون رو نداشت اقتیتو ل

 صادق

نزدم و دهنش رو پر از خون  : اگرگفت

که باهم  یینکردم به حرمت نون و نمکها

بود. اما  مونیو به حرمت برادر میخورد

 نیاز ا

. از میندار ینسبت چیبعد با شما ه به

به  یبرادر گهی. دبهتریهم غر بهیغر

اسم حاج صادق ندارم و به سمت درب 

 رفت و یخروج



: دیخانم دواندوان به دنبالش دو حاج

... آقا رضا... دیرضا... صبرکنآقا 

اما او بدون پاسخ دادن خارج شد و درب 

 .دیرا محکم بهم کوب

***** 

 نییا پاه هرا باال گرفت و از پل چادرش

تخت گذاشت:  یرا رو یچا ینیرفت. س

گفت: دست  ییبا خوشرو مانی. ادیبفرمائ

 شما دردنکنه

. ثنا با گفتن دیدیخانوم زحمت کش ثنا

 مانیاتاق برگشت. ا به کنمیخواهش م

 نیو گفت: بخور تو ا دینوش یچا یجرعها

 !چسبهیسرما م

ادامه داره؟  یقهر و سکوت حاج پس

و پاسخ  دیکش یقینفس عم رپارسایام

داد: آره تا مجبور نشه باهام همکالم 

 حجره ه هما کی شه،ینم

رو  یکه خواستگار ی. از همون روزنرفتم

 بهم زدم 



هم کمکم از دلش در  یخوب تو برو حاج ـ

  رهیم

 کننینم داریاصالً صبحها من و ب ـ

دو روزم  یکیبرم حجره،  یهمراه حاج که

که خودم رفتم اونجا، اصاًل باهام صحبت 

نشسته  یصندل هی یرو کارینکرد و ب

 بودم 

 خوب ـ

 شیایهمه سخته. تو و ن یبرا هضمش

  دیبود گهیچندسال به اسم همد

نبود، فقط در حد  یرسم زیچ چیاما ه ـ

 صحبت بود 

 خان دهامیشن ـ

 محله رفتن  نیاز ا عموت

خونهشون رو فروختن  شیآره، دوهفته پ ـ

 و رفتن 

خودته، چندبار بهت گفتم دو  ریتقص ـ

 چکسیه ریتا رو باهم بگ



: دیاخم درهم کش رپارسایام فهمه؟ینم

 رو ندارم  هاتیخوشمزگ یاصالً حوصله

  شهیدرست م زیپسر، همه چ الیخیب ـ

 من فقط خواستم ـ

کنم مگه  یکه دوستش دارم زندگ یکس با

در فضا  لشیزنگ موبا یجرمه؟ صدا

بود آن را  کتریکه نزد مانی. ادیچیپ

 یبرداشت و با نگاه

طرف حاللزاده هم  ا،یصفحهاش، گفت: ب به

را گرفت و  یگوش رپارسایهست. ام

پاسخ را  دیاز او دور شد. کل یچندقدم

  فشرد: الو

 سالم ـ

 حالت خوبه؟  رپارسایام

  ؟یممنون، خودت چطور ـ

هنوز  یمن هم خوبم. چه خبر؟ حاج ـ

 دلخوره؟ 

 بله، حاج صادق ناراحته و مادرم ـ

  نیسرسنگ



 منه  ریتقص زیمتاسفم همه چ ـ

بخاطر... بخاطر  ستینه بخاطر تو ن ـ

 دلمه 

  ر؟یام ـ

  ر؟یجان ام ـ

 یایبشن و ب یکاش زودتر راض ـ

  میخواستگار

 افتاده؟  یاتفاق ـ

 نه  ـ

 جانان؟  ـ

اما قراره  افتادهین یباور کن اتفاق ـ

 یلیکه خ یکی اد،یبرام خواستگار ب

 مورد احترام پدرمه 

 یک ـ

  ان؟یب قراره

من جواب  نده،یآ یهفته دیشا دونمینم ـ

 تیوضع نیاما... اما از ا دمیرد م



خسته شدم. دلم برات تنگ شده. دوست 

 .نمتیدارم بب

 ی. سرم و بگذارم رورمیو بگ دستات

 ات. راحت باهات حرف بزنم ه هشان

 گهیکم د هی کنمیجانان خواهش م ـ

 صبرکن. حاج آقا و مادرم

به سفرحج برن.  گهیچند ماه د قراره

مطمئن باش قبل از سفر باهاشون صحبت 

  شهیدرست م زیو همهچ کنمیم

 . مراقب خودتدوارمیام ـ

  باش

 تو هم مراقب خودت باش، جانان؟  ـ

 جانم؟  ـ

. هرکس اسمت رو آورد یمن یتو برا ـ

باشه؟ جانان  ،یدیفورًا جواب رد م

 ینیریش یخنده

 : چشم آقا کرد

 فعالً خداحافظ  گهیبرو د ـ



را قطع کرد و  یخدانگهدار. گوش ـ

 نلحظهینشست. در هم مانیدوباره کنار ا

 دیکل دنیچرخ یصدا

و پس از آن حاج  دیدرب به گوش رس در

خانه شد. هردو سالم  اطیصادق وارد ح

کردند. او تنها سرتکان داد و حال 

 . سپسدیرا پرس مانیا

ا باال و به داخل ساختمان ه هپل از

با نگاه او را بدرقه کرد  مانیرفت. ا

 قهیگفت: خوب شد چنددق یو به آرام

 وگرنه حرفات رو دیزودتر نرس

 یتو برا یمثالً اون جمله که گفت دیشنیم

هرکس اسمت رو آورد فورًا جواب رد  یمن

نگاهش  تیبا عصبان رپارسای. امیدیم

 کرد: خجالت

و  یدیگوش م هیبق یبه صحبتها یکشینم

 .دیخند یبلند یبا صدا مانیا

***** 

را به  فشیک د،یعطر به خود پاش یکم

رفت.  نییپاا ه هدست گرفت و از پل



کرد:  شیصدا دنشیبه محض د انیک یآقا

 جانان؟ 

 بله ـ

  بابا؟

  ؟یریکجا م ـ

  رونیب رمیاز دوستام م یکیناهار با  ـ

باهات  نیباشه اما قبل از اون بنش ـ

مبل نشست و منتظر به  یکار دارم. رو

 پدرش

 دوخت: جانم بابا؟  چشم

وارسته تماس گرفت.  یآقا زمیعز ـ

 گرشید یپا یرا رو شیجانان کالفه پا

 انداخت: من که جوابم روبه شما گفتم.

 ونیزینگاهش را از تلو انیک خانم

برداشت و به او دوخت: آخه چرا جواب 

 افه،یخوش ق ه،یبهادر عال ؟یدیرد م

 کرده، با اصل و لیتحص

  نصب



مبارک صاحبش باشه. من بهش عالقه  ـ

درون دستش  اریاز خ یندارم. بهزاد گاز

 یخبط هی! بابا پسره گهید یزد: خر

 شیکرده پاپ

نشده و  مونیزنش شو تا پش گذاشته

. جانان با حرص گفت: هرهر دیخند

کرد  یسع متیبا مال انیک ی! آقادمیخند

 نیمتقاعدش کرد: بب

 یاگه با بهادر ازدواج کن دخترم

از پنجاه  شیب یدونی. منهیتام ندهاتیآ

بهادره؟  یدرصد سهام شرکت وارسته برا

 رهیوصلت سربگ نیاگر ا

  کنهیم یگذار هیشرکت ما هم سرما یتو

 هیپدر شما به فکر شرکت و سرما ـ

درهم  انیک یآقا یمن؟ ابروها ای دیهست

 چه نیگره خورد: ا

 بهادر عاشقته  ؟یزنیکه م هیحرف

نکنه از من  ستم،یمن عاشقش ن یول ـ

 د؟یکنیکه انقدر اصرار م دیخسته شد

 مادرش با تشر گفت: جانان!



. جانان از جا خوادیصالحت رو م پدرت

 یبه سمت درب خروج کهیبرخاست و درحال

و  خوادیگفت: بله صالح من رو م رفت،یم

 نیدر ع

دوست نداره که شراکت و رفاقتش با  حال

بربخوره و از  یوارسته به مشکل یآقا

منتظر  ادهرویخانه خارج شد و کنار پ

 مهرداد ماند. هنوز

توجه او را  یینگذشته بود که صدا یکم

به خود جلب کرد: بهبه جانان خانوم، 

 دنیسربلند کرد. با د ؟یکجا به سالمت

 :دیبهادر اخم درهم کش

  ؟یکنیم کاریچ نجایا

مجبورم  یدیجواب تلفنهام رو نم یوقت ـ

. نمتیبدم تا بب کیخونتون کش یجلو

 یبهایجانان دستانش را درون ج

 یدیفرو برد: خوب حاال د نشیج یمانتو

 یجد یبهادر جلو رفت و با لحن ؟یکه چ

  ؟یجواب رد داد یچ ی: برادیپرس

 تو اعتماد به نفس ـ



جوابم  یکردیکه فکر م یداشت ییباال

 مثبته 

من  ؟یجواب رد داد یواسه چ دمیپرس ـ

  خوامتیم

  خوامیمن نم یول ـ

 نیچرا؟ مشکل تو ا ـ

رفاقت و  یبرا یکردیکه فکر م بود

اما قدم جلو گذاشتم  خوامتیم یسرگرم

  ستین ینطوریکه ثابت کنم ا

 بهادر تو صدتا دوست دختر ـ

رو انتخاب کن، چرا  گهید یکیخوب  یدار

  ؟یکنیو سماجت م یداد ریبه من گ

 نیو هم یکنیچون تو از من فرار م ـ

 من و به شتریب

 نیماش نلحظهی. در همکنهیجذب م سمتت

متوقف  شانیپا یمهرداد جلو متیگرانق

 یآفتاب نکیشد. ع ادهیشد و او از آن پ

 مارکدارش را



گذاشت و جلو آمد: سالم،  شیموها انیم

 یچیشده؟ جانان اخم کرد: سالم، ه یچ

من  بی. بهادر پوزخند زد: نکنه رقمیبر

 مهرداده؟ مهرداد

: خفهشو بابا، من و جانان فقط دیخند

 یلیو البته که اون برام خ میدوست

  زهیعز

صحبت کن و بگو از  زتیپس با دوست عز ـ

 طونیخرش

  ادیب نییپا

نداره  یعنیبهت عالقه نداره  یوقت ـ

راحتش بگذار. بهادر  ؟یکنیچرا اصرار م

 یخود رفت: باشه اصرار لیبه سمت اتومب

 ست،ین

به  نیراحته و سوار شد و ماش هرطور

گم شد. جانان هم  ابانیخ چیسرعت در پ

مهرداد نشست و  لیاتومب یجلو یدر صندل

 گفت: یبا کالفگ



. الیخی: بدینفهمه! مهرداد خند یلیخ

چه عجب خانوم خوشگله به ما افتخار 

  میناهار باهم باش هیداده که 

 ببخش مهرداد جان. حال و روز ـ

اومدن  رونیندارم. حوصله ب یخوب

 نداشتم 

 اوضاع چطوره؟  ـ

در مورد  ینکرده. هنوز با حاج یفرق ـ

 من صحبت نکرده. مهرداد فرمان را به

بهش زمان  دیچرخاند: خوب با یگرید سمت

  یبد

. شهیآره، اما سخته دلم براش تنگ م ـ

 گهیهمد رونیکه ب ستیاما اون حاضر ن

 رو

  مینیبب

خوب  ندش؟یبب یکس نکهیاز ا ترسه؟یم ـ

 آپارتمان من رو بردار برو  دیکل

 یواشکی خوامینم گهینه بابا، م ـ

 ناموس مردم رو تو کوچه



 یدوست دارم وقت گهی. منمیبب ابونیخ

که وجدانم راحت باشه مال  نمتیبب

. مهرداد ابرو باال انداخت: یخودم

 ... چه جوانمردانه،کاهللیبار

 یرا جلو نی! و ماشرتشیاومد از غ خوشم

 دیپارک کرد: بفرمائ یرستوران بزرگ

. یشگیهم یهم جا نیخانوم خانومها، ا

 جانان لبخند زد:

 ادهی. و هردو پپیخوشت یآقا ممنون

 یزیدنج رستوران پشت م یشدند. در گوشه

نشستند و مهرداد به گارسون سفارش غذا 

 داد. جانان از

مشغول بود، که  رونیب یبه تماشا پنجره

: حاال فکرهات رو دیاو را شن یصدا

  ؟یمطمئن متیاز تصم ؟یکرد

  ؟یدر مورد چ ـ

 در مورد اون ـ

 یلی. شما خگهید رپارسایام پسر،

مثل  یبتون یکنی. فکر مدیمتفاوت هست



رو  ای. مثل اون دنیکن یاون زندگ

  ؟ینیبب

 . بخاطرکنمیم یسع ـ

 یهستم. راست یزیحاضر به تحمل هرچ اون

  د؟یخودت به کجا رس یکارها

جانان را  یبعد عازمم. چهره یهفته ـ

 یریم یعنیغم پوشاند: 

 پنج  یاون هم برا آلمان؟

 شش سال  ـ

بدم.  لیاونجا ادامه تحص رمیآره م ـ

برگردم،  دیدرسم تموم بشه شا یوقت

 هم همونجا کنار دیشا

 بمونم  برادرم

تو مثل  شه،یاما من دلم برات تنگ م ـ

  یزیبابک برام عز

دلت بشم. خانوم خوشگله غذات  یفدا ـ

 رو بخور سرد شد. بهت



گوشت  ینگران نباش و تکها کنمیم تلفن

را در چنگال فرو برد و به سمت دهان 

 او گرفت.

***** 

زد.  هیتک یاتاق نشست و به پشت کنار

به جمع انداخت. حاج صادق درحال  ینگاه

و  یاخبار، مادرش درحال گلدوز یتماشا

 ثنا که ظرف

او گذاشت: بفرما داداش.  یرا جلو وهیم

لبخند زد: دستت درد نکنه  شیبهرو

 ایبالخره دل به در . دودل بود امایآبج

 زد و پدرش را صدا زد:

دوباره  د،یسکوت او را د یو وقت ؟یحاج

 شهی... م؟ینامش را بر زبان آورد: حاج

باهاتون صحبت کنم؟ حاج صادق نگاهش را 

 ونیزیاز تلو

 دایجرات پ یو به او دوخت. کم گرفت

کرد، با زبان لبانش را تر کرد و به 

که  ه هما کیاز  شیگفت: االن ب یآرام

 من رو از محبتتون محروم



نگاهم  د،یکنیباهام صحبت نم د،یکرد

. آخه دیشد اه هبی. مثل غردیکنینم

رو  میچرا؟ فقط چون دوست داشتم زندگ

 با عشق شروع کنم؟

سرد و  شیایبا ن میگفتم زندگ چون

ماست که  یحق هردو نیو ا شهیم روحیب

حاج  م؟یرو داشته باش یزندگ نیبهتر

 صادق من محبت

شمارو الزم  ریخ ی. دعاخوامیم شمارو

 یناخلف ینخواستم بچه یعلیدارم. به وال

باشم و رو کرد به مادرش: مگه... مگه 

 یشما آرزو نداشت

 یحاج خانم پارچه ؟ینیمن رو بب یداماد

و  دیگذاشت، آه کش یدرون دستش را کنار

پاسخ داد: چرا پسرم آرزومه، اما تو 

 .یخودت نخواست

ه انداخت. با گون ریسربهز رپارسایام

لرزان، گفت: خوب  یگلگون و قلب ییاه

که ازدواج کنم.  خوامی... مخوامیحاال م

 نگاه حاج صادق رنگ



گفت: اما  ینیگرفت و ثنا با غمگ تعجب

 رپارسایرو... ام شیاین گهیخان عمو د

نه، به... به  شیایحرفش را قطع کرد: ن

 یگهایدختر د هی

شوکه و ذوقزده دارم. حاج خانم  عالقه

مادرجون؟ قربونت برم اهل  ی: کدیپرس

. و یبش دبختیسف یمحله است؟ اله نیهم

 حاج صادق

درهم به او  ییو منتظر با اخمها ساکت

آب دهانش را به  رپارسایبود. ام رهیخ

محله  نیفرو برد و گفت: نه اهل ا یسخت

 یکی... یکی ست،ین

حجره بود،... با  یهایمشتر از

فرش.  دیخر یبرادرانش اومده بودن برا

: دیپرس یحاج خانوم با خوشحال

 خانوادهاش خوبن؟ چند سالشه؟

حاج صادق  ؟یکرد دایازش پ یزیچ یآدرس

 شیاز جا برخاست: بگذار من برات معرف

 هیآقا،  یکنم خانوم. دختر مورد عالقه

 دختر جلف و



 یالمانتوهاش سه وجب با یکه بلند سبکه

گردنش  یمعمواًل رو شیزانوشه، روسر

صورتش  یافتاده و اونقدر رنگ روغن رو

 که مالهیم

توروش نگاه کنه. اکثر  کنهیشرم م آدم

لنگه کفش  یآدامس به بزرگ هیمواقع 

دهنشه و تو معاشرت با مردها  یگوشه

 ییایشرم و ح چیه

با  خواستیاول م داری. در همون دنداره

نشسته رو  نجایکه ا ییآقا نیچشمهاش هم

 حیتوض شتریب ایزن؟  یبخوره. متوجه شد

 بدم؟

سرخ شد: نه اون... حاج  رپارسایام

: شرم کن پسر! دیکش ادیصادق فر

متوجهات  یبسه. فکر کرد ییایحیب

 ارم؟ینبودم؟ که سر از کارات درنم

درمانده پاسخ داد: چرا  رپارسایام

 یمرتکب شدم؟ کجا یمگه گناه ؟ییایحیب

؟ کدوم ه هگنا یقرآن نوشته خاطرخواه

 از ائمه گفتن کی



 داشتن حرامه؟  دوست

من موعظه نکن بچه! تو بخاطر  یبرا ـ

 ؟یبرادرم کرد یاون دختر من و شرمنده

 رو شیاین یدختر نیبخاطر همچ

  ؟یو آبرومون رو برد یزد پس

. ستین یدختر بد دیپدر باور کن ـ

 تیباطنش با ظاهرش فرق داره. من رضا

 من... حاج خوام،یشمارو م

سخنش را قطع کرد:  تیبا عصبان صادق

. دمینم تیهم بشه من رضا امتیاگر ق

من موافقت  ادیب نیآسمون خدا به زم

 رپارسای. امکنمینم

و درمانده از جا برخاست و با  کالفه

گفت: اما من خاطرش رو  یبلند یصدا

بهش دل بستم. حاضرم جون از  خوام،یم

 جانان یتنم در بره ول

بشه و حاج صادق بلندتر از او  زنم

من باال نبر.  یپاسخ داد: صدات رو جلو

بسماهلل  یخوایهمه خاطرش رو م نیاگه ا

 اما بدون رشیبرو بگ



و رخت تنت. من  یو مادر. خودت هست پدر

ازدواج تو  یتو یدخالت چیو مادرت ه

کرد:  یانی. حاج خانم پادرممیکنینم

 چه نیا یآخه حاج

حاج صادق  ؟یتنها بره خواستگار ه؟یحرف

نگاهش را به  یلجوجانه و با بدخلق

 یبر یتونیکه گفتم. م نیپسرش دوخت: هم

 شیخواستگار

 یبدون خانواده. از نظر من آزاد اما

. یازدواج کن یکه با هرکس دوست دار

 شیگلو ینیبغض سنگ کهیدرحال رپارسایام

 سرتکان فشردیرا م

از اتاق خارج  ی: باشه و به آرامداد

مادرش را  یهنوز صدا کهیشد. درحال

کردن حاج صادق  یدر راض یکه سع دیشنیم

 داشت و او سرسختانه

 کرد. مخالفت

***** 

را مرتب کرد و کت  دشیسپ راهنیپ یقهی

را  شی. موهادیآن پوش یرو یرنگ اهیس



 نیعطر زد. آخر یروبه باال آراست و کم

 نگاه در

به خود انداخت. سپس از اتاق  نهیآ

ذوقزده گفت:  دنشیخارج شد. ثنا با د

. لبخند یپشدیخوشت یلیبهبه داداش خ

 لبانش نقش یرو یتلخ

. مادرش یخواستگار رمی: آخه دارم مبست

 زیبا دلهره سربلند کرد و سرزنش آم

 ایب طونیخطاب به او گفت: بچه از خرش

 . بس کننییپا

 شیشب پبس کنم مادرمن؟ چند رویچ ـ

و  دیکن یاومدم گفتم پدرم، مادرم بزرگ

که بهش  یدختر یخواستگار میبر دیایب

 عالقه دارم. منت

. بابا دیاما قبول نکرد دیبگذار سرم

 یفقط خواستم با کس خوامیم یمگه من چ

که دوستش دارم ازدواج کنم. چرا انقدر 

 من رو از خودتون

کرد او را  یحاج خانم سع د؟یرونیم

. ستیتو ن یقانع کند: اون دختر وصله



تباه  تی. زندگخورهیبه درد ما نم

 خودت رو یخوای. مشهیم

  ؟یکن بدبخت

منه، اگه قراره بخاطر  هیآره زندگ ـ

دلم بدبخت بشم بذار بشم. من دوستش 

از چشمان حاج  یدارم مادر. قطره اشک

 خانوم

دامادت کردنت چه  یشد: برا ریسراز

که  شهیآروزها که نداشتم. دلم خون م

نباشم.  تیمراسم خواستگار یتو

 یجلو آمد و با مهربان رپارسایام

قربونت  یدستان او بوسه زد: اله بر

برم. من هم آرزوم بود شما کنارم 

گفت هرجا  یکه حاج یدیاما د دیباش

 تنها برو. حداقل برام دعا یریم

و مادرش سر او را به سمت خود خم  دیکن

: برو پسرم. دیاو را بوس یشانیکرد و پ

هرجا  زهرایکه به حق خانوم فاطمه یاله

 دبختیسف یریم



بغضش را فرو خورد و  رپارسای. امیبش

ثنا لبخند زد. سپس از خانه  یبه رو

منتظرش  لیدرون اتومب مانیخارج شد. ا

 بود. به محض نشستن

: به شاه داماد، دیشاد او را شن یصدا

  ؟یچطور

 خوبم  ـ

 ات توهمه؟ ه هپس چرا سگرم ـ

  ؟یخواستگار رهیمثل من م یآخه ک ـ

 خوب صبر ـ

 بشه  یراض یحاج دیشا یکردیم

 شناسمینه بابا، من پدر خودم رو م ـ

نه محاله از حرفش برگرده،  گهیم یوقت

 موضوع  نیاون هم سر ا

 ـ

. شهیخدا بخواد همون م ی. هرچالیخیب

 جانان چه خبر؟  یاز خونه

 ادیصبح که با پدرش تماس گرفتم ز ـ

 نبود که اجازه بده برم لیما



. در واقع گفت دخترم قصد خونشون

بهش گفتم قبالً  یازدواج نداره. اما وقت

با جانان صحبت کردم مجبور شد که 

 یبده برا تیرضا

 چیبرم. حاال خداروشکر ه یخواستگار

وگرنه فکر  ستنیکدوم از برادرهاش ن

  زدندیم یساز هیکنم اونها هم هرکدوم 

 کجان مگه؟  ـ

 برادر ـ

که با زن و بچه رفته سوئد منزل  بزرگش

هم با رفقاش  یکیاقوام همسرش. اون 

  شیرفته ک

را  نیو ماش یراحتتر ینطوریبهتر. ا ـ

 کنار

 یدستهخال ادهشویمتوقف کرد: پ ابانیخ

شدند.  ادهیو هردو پ یبر شهیکه نم

و به سمت  دهیخر ییبایدگل بزرگ و زسب

 انیک یآقا یخانه



از  نیبعد ماش یقیکردند. دقا حرکت

به  یبا نگاه مانیو ا ستادیحرکت باز ا

گفت: تنها  شانیروبهرو ییالیساختمان و

 که نهیبهتر از ا یبر

 نیماش یتو نجایهمراهت باشم. ا من

سرتکان داد  رپارسای. اممونمیمنتظرت م

شد. لباسش را مرتب  ادهیپ نیو از ماش

 لرزان یکرد و با دل

را فشرد. چندلحظه بعد درب  فنیآ دیکل

که  مانیبه ا یگریباز شد. او نگاه د

نشسته بود، انداخت و وارد  نیدرون ماش

 خانه شد. به درب

. پدر و مادر جانان را دیکه رس یورود

کرد  یکه به استقبالش آمدند. سع دید

آرام باشد و اضطراب را از خود دور 

 .دیکش یقیکند. نفس عم

را در دست جابهجا کرد و با  سبدگل

 دارتونیاز د یلیلبخند گفت: سالم. خ

 یمعمول یبا لحن انیک یخوشحالم. آقا

 دیپاسخ داد: سالم بفرمائ



 یلیهمسرش با لبخند ادامه داد: خ و

 یداخل. خانواده دیبفرمائ د،یخوش آمد

رو پارک  نیتون دارند ماشمحترم

 سرخ شد: رپارسایام کنند؟یم

صورت  یمن تنها هستم. لبخند از رو ریخ

محو شد و نگاهش رنگ تعجب  انیخانم ک

نگفت. سبدگل را از  یزیگرفت، اما چ

 رپارسایدست ام

و او را دعوت به نشستن کرد.  گرفت

را  رپارسایاضطراب ام نیسکوت و جو سنگ

او را  انیخانم ک ی. صداکردیم شتریب

 دیبه خود آورد: بفرمائ

 یلی. خدیکن ییرایخودتون پذ از

ما  نمیبیخوشحالم که دوباره شمارو م

. میونیجون جانان روبه شما مد کباری

 سرخم کرد: خواهش یبا فروتن

 نینحینکردم. در هم یمن کار کنمیم

آمد. لباس  نییا پاه هجانان از پل

ال به تن داشت و ش یبلند و کرم رنگ

 انداخته شیموها یرو ییبایز



خرامان گام  حیو مل بای. زبود

 ی. سالم کرد و کنار مادرش روداشتیبرم

 یبرا یاو قوت قلب دنیمبل نشست و د

 یرچشمیشد. ز رپارسایام

توجهش  انیک یآقا یکه صدا کردیم نگاهش

 یرا به خود جلب کرد: خوب جناب آقا

 رپارسایاز خودت بگو. ام یکم یتهران

 به او چشم

و پنج  ستیهستم ب رپارسای: من امدوخت

خواهر کوچکتر از خودم  هیسالمه. فقط 

و تنها  کنمیدارم. با پدرم کار م

 یپسرخانواده هستم. آقا

او را برانداز کرد و گفت:  انیک

جانان چند هفته  یتهران یآقا دیدونیم

خودم بود  کیداشت که شر یخواستگار شیپ

 بودم لیما یلیو من خ

 یاما مخالفت کرد. وفت رهیسر بگ وصلت

 یخود جانان اجازه خواستگار دیشما گفت

تا  دیایرو داده متعجب شدم و خواستم ب

 حرفهاتون رو



 دیبفرمائ شهیاما قبل از اون م بشنوم

 ؟یمادر ؟یکه خانواده کجا هستند؟ پدر

عمو؟ آخه رسمه که  ایخاله  دونمینم

 با یمراسم خواستگار

نجام بشه. اون هم شما بزرگترها ا حضور

با  رپارسای. امدیدار یکه پدر سرشناس

انداخت:  ریگلگون سربهز ییاه هگون

 خانوادهام... راستش

با حرکت سر،  انی... خانم کخانوادهام

بلوند شدهاش را به عقب فرستاد  یموها

: مسافرت هستند؟ خوب حتما دیو پرس

 حضور دیمراسم با یبرا

با  یاصل یباشند. صحبتها داشته

 یبا شرمندگ رپارسایبزرگترهاست. ام

با دروغ  خوامیپاسخ داد: نه... من نم

 که نهیا تیشروع کنم. واقع

ازدواج هستند و همه  نیمخالفت ا اونها

 یرو به خودم واگذار کردن. ابروها زیچ

مخالفند؟  ؟ی: چدیباال پر انیخانم ک

 نیپدر جانان خشمگ



 دیفرمائیم یعنیشد:  زیمخیخود ن یدرجا

مارو  ست؟ین لشونیدختر من باب م

سربلند  نیغمگ رپارسایام پسندند؟ینم

 کرد: من جانان رو

گفت: بس  یعصب انیک یدارم. آقا دوست

فکر  یآقا. شما با خودتون چ دیکن

جانان هزاران خواهان داره.  د؟یکرد

 از خداشون دیخانوادهات با

چشم دخترمون رو  یکه ما گوشه باشه

من  ه؟یچ دیدونیم . اصالً مینشونشون بد

جماعت رو  زادهیو حاج یهم حوصله حاج

 ندارم. وقت

. جانان ملتمسانه ریو مارو نگ خورت

. اما کنمیکرد: پدر خواهش م شیصدا

او گفت: تو  یبا خشم روسو انیک یآقا

 ساکت باش. مگه از

شوهرت بدم.  ینطوریآوردمت که ا سرراه

آقا به خودشون زحمت  نیا یخانواده

 رپارسای. امیخواستگار انیندادن که ب

 قاطعانه و با احترام



جانان را مخاطب قرار داد: اما من  پدر

به جانان عالقهمندم و اونقدر جنم دارم 

 که بتونم خوشبختش کنم 

 خورهیجنم شما به درد من نم ـ

هم  ی. ما اصاًل وصلهیتهران یآقا

 نیو ا میدار ی. تفاوت فرهنگمیستین

کرد.  یوشکه بشه ازش چشمپ ستین یزیچ

 یدر ضمن خانواده

 یبزرگ نیبه ما و دختر من توه شما

کردهان. جانان از جا برخاست: اما 

 بابا من دوستش دارم 

 نیبا ا یدونیتو حرف نزن جانان. م ـ

چقدر تورو خارو  ومدنشونین یخواستگار

مصرانه گفت:  رپارسایکردن؟ ام لیذل

من بهش عالقه دارم.  انیک یآقا

 جانانم. خانم یدلباخته

پاسخ داد: بسه آقا  ییبا ترشرو انیک

تخم  یدختر رو، رو نیپسر. ما ا

. ناز پرورده میچشمهامون بزرگ کرد

 است. چطور به خودت اجازه



 یایب یو تنها بلند بش کهی یداد

را  یدرب خروج انیک یو آقا نجا؟یا

آقا. بغض در  رونینشان داد: بفرما ب

 جانان نشست و اشک یگلو

حرف  ینطوریرا پر کرد: باهاش ا شچشمان

 رونشیب دی. شما... شما حق نداردینزن

: حرف دیکش ادی. پدرش با غضب فردیکن

 دهنت رو بفهم

و  ؟یستیایما م یپسر تو رو نیا بخاطر

پاسخ داد:  ست،یگریم کهیجانان درحال

آره... آره چون اون هم بخاطر من 

 ستادهیخانوادهاش ا یتورو

 نجایهم انیجر نیبس کن جانان. ا ـ

 یکشیآقا رو خط م نیو دور ا شهیتموم م

جانان  یا رفت که صداه هو به سمت پل

 کشمی: نمدیرا شن

 زد،یاز شدت بغض نفسنفس م کهیدرحال و

چون  کشمیادامه داد: دورش و خط نم

 یزندگ تونمیدوستش دارم. بدون اون نم

 یکنم. آقا



که باال رفته بود، را  یچند پلها انیک

آمد و دست به کمر زد: جالبه،  نییپا

 یکیما و اون  نیب دی. پس بانطوریکه ا

 . جانانیرو انتخاب کن

متاثر  رپارسایام ؟ی: چدیپرس بهتزده

که... اما  ستیجلو آمد: جانان الزم ن

سکوت باال  یاو انگشتش را به نشانه

 کهیت هی... تو ریآورد: نگو ام

خودش رو  تونهیآدم م ،یخودمن ،یوجودم

 یبدون تو زندگ تونمیکنه؟ من مرها 

 شهینفسم تنگ م یکنم؟ تو نباش

 انیک ی. آقارپارسایام

االن  نی. همارخوبیتمسخر گفت: بس با

انتخاب کن. . جانان که اشک تمام 

کرده بود، مظلومانه  سیصورتش را خ

 او گفت: باشه. یروسو

 ریمتح انی. خانم کرمیهمراه اون م من

به  انیجانان گر زم؟یعز یگیم یشد: چ

شما  زی: من اگه عزدیا دوه هسمت پل

 کارو باهام نیبودم ا



و در  دیدیفهمی. حرف دلم رو مدیکردینم

: اگه با دیپدرش را شن یهمان حال صدا

 چوقتیه یحق ندار گهید یپسر بر نیا

 خونه یپاتو تو

 انی. گریستیدختر من ن گهید ،یبگذار

 فیچند دست لباس و مدارکش را درون ک

لباسش  یرو ییچباند. مانتو اشیدست

 اه هو از پل دیپوش

روبه همسرش  انیآمد. خانم ک نییپا

 ی. اما آقابرزیفر ریگفت: جلوش رو بگ

به آنها پشت کرد و روبه پنجره  انیک

 هی: بگذار بره، ستادیا

 انی. جانان مخورهیسرش به سنگ م یروز

مادرش لبخند زد: خداحافظ  یاشک به رو

از ساختمان  رپارسایمامان و همراه ام

 خارج شد.

: داشتیکنارش گام برم نیغمگ رپارسایام

 ینطوریا خواستمیجانان متاسفم. من نم

شد:  رهیو به او خ ستادیبشه. جانان ا

 .رینگو ام یچیه



 یدید ییاالن به بعد همه کس من تو از

 یکردند و صدا رونمیکه بخاطر دلم ب

 یبا مهربان رپارسایهقهق بلند شد. ام

 نکن هیگفت: گر

با  نطوریا یوقت شمیم وونهی. دزمیعز

. تورو خدا بس کن. من یزیریبغض اشک م

 زیچچیه دمیکنارتم اجازه نم شهیهم

 ناراحتت کنه. جانان

را  شیکرد و با پشت دست اشکها سربلند

لبخند زد: خوبه، حاال  رپارسایزدود. ام

منتظره،  نیماش یتو مانیکه ا میبر

 نگاهش کن. و هردو

رفته و درون آن نشستند.  نیسمت ماش به

با تعجب نگاهشان کرد و گفت:  مانیا

 ای دیخر میقراره بر د؟یبرگشت ییدوتا

 خون؟ بابا شیآزما

. یدار یخانوم چه خانواده باحال جانان

دادن. من فکر کردم تا  تیچه زود رضا

وند و شاه داماد بد نیسرکوچه دنبال ا

 یچهره ی. اما وقتدیخند



و چشمان سرخشده  رپارسایام گرفته

: دیپرس یبه آرام د،یجانان را د

 یجانان برا شده؟یافتاده؟ چ یاتفاق

 ینشکند پاسخ شیبغض گلو نکهیا

چشم دوخت و  رونیو از پنجره به ب نداد

پاسخ داد: مخالفت  یبه آرام رپارسایام

از  شهیهم یکردن، بحث شد و جانان برا

 و رونیخونه زد ب

سمج  یبه جانان که اشکها نهیآ از

 افتهیراه  شیاه هگون یدوباره رو

را  لیاتومب مانیبودند، نگاه کرد. ا

 رونده نوریبابا، از ا یروشن کرد: ا

 کاریچ یخوایاونور مونده! حاال م از

  ؟یکن

که بتونم ببرمش  میعقد کن دیبا یچیه ـ

 خودم.  شیپ

  ؟یخودت؟! خونه حاج شیپ ـ

 حاال ـ

  میبر میکه بخوا هرجا



و محضر آشنا  ینگران نباش دادگستر ـ

. جانان کنمیم فشیدوروزه رد یکیدارم 

 من و شهیگفت: م یبه آرام

خالم؟ رفتهاند مسافرت  یخونه دیبرسون

دوشب  یکی نیا تونمیو سارگل تنهاست. م

با  رپارسایرو اونجا بمونم. و ام

 پاسخ داد: البته یمهربان

. برمتیم ی. هرجا که راحتتر باشزمیعز

درست  زیزود همه چ یلینگران نباش خ

و  ی. دوست ندارم اصاًل غصه بخورشهیم

 جانان به

 اشیمرد تمام زندگ نیلبخند زد. ا شیرو

 بود.

***** 

گفت:  یبلند یمبل نشست و با صدا یرو

و پاسخ  اریب وهیکم م هیخانوم  هیمرض

: چشم دیمستخدم را از آشپزخانه شن

 یخانوم. صدا



و جانان با  دیچیدر فضا پ لیموبا زنگ

به آن تماس را قطع کرد. سارگل  ینگاه

 : مادرت بود؟ دیاو پرس یروسو

 آره  ـ

 خوب جوابشو بده  ـ

 ـ

سه روز ده بار تماس گرفته و  نیا تو

 ایما،  ای گهی. مزنهیم یتکرار یحرفها

اون پسر و من هم انتخابم رو کردم. 

 تونمینم رپارسایبدون ام

را  وهیخانوم ظرف م هیکنم. مرض یزندگ

گذاشت و دور شد. سارگل با  زیم یرو

گفت: اما جانان درست فکر کن  یمهربان

 رپارسایاگه با ام

به  یبرگرد یتونینم گهید یکن ازدواج

ترکشون  شهیهم یبرا دیپدرت با یخونه

از بغض  شیصدا کهیدرحال. جانان یکن

 پاسخ د،یلرزیم



ازش دل  تونمیاما نم دونمی: مداد

 یمن چ یفهمیو نم یبکنم. تو عاشق نشد

سارگل  یلبها یرو ی. لبخند تلخگمیم

 نقش بست: تو از

که عاشق نشدم؟ جانان  یدونیم کجا

: سارگل چرا قبالً بهم نگفته دیرپرسیمتح

  ؟یبود

 نداره  دهیاالن هم گفتنش فا ـ

 چرا؟  ـ

 کیچون  ـ

 رپارسایخوشحالم که ام یلیبود. خ طرفه

 هم دوستت داره. خوشبحالت 

بود؟ سارگل بغضش  یطرفه؟ ک کیچرا  ـ

 را فرو خورد: ازدواج کرده،

بچه داره. جانان با تاسف به او  یحت

 نینحی. چه بد! در همیوا یشد: ا رهیخ

تلفن همراهش دوباره بلند شد و  یصدا

 یشماره دنیبا د



پاسخ را فشرد: سالم  دیکل رپارسا،یما

  ریام

 سالم خانوم خودم، حالت خوبه؟  ـ

  ؟یخوبم تو چطور ـ

 میایم می. آمادهشو که داریمن عال ـ

  ییجا هی میقراره بر دنبالت،

 کجا؟  ـ

. همسر من یشیمن م یمحضر. امروز برا ـ

از هم  تونهینم یکس گهیو د یشیم

 جدامون کنه. حس

و اضطراب  یاز شاد یکه مخلوط یندیخوشا

و با  دیبود، در وجود جانان زبانه کش

  ؟یگیگفت: راست م یناباور

 نامه دادگاه و مانیآره، ا ـ

 گهیساعت د کیرو آماده کرده.  زیچ همه

. می. آمادهشو که اومدمیمحضر وقت گرفت

 خداحافظ 

 رهیخداحافظ و بهتزده به سارگل خ ـ

 شد.



 گفت؟  ی: چدیپرس جانزدهیه سارگل

محضر و او با  میبر میگفت آماده بش ـ

 ؟یاز جا برخاست: پس چرا نشست یخوشحال

 بلندشو و دست

را گرفت و به اتاق خود برد:  جانان

و مانتو  یلباس روشن بپوش هیبهتره 

 نیبه دست او داد: ا یرنگ یشلوار نبات

 و بپوش. جانان لباس را به

 شینشست. آرا نهیآ یکرد و جلو تن

بر چهره نشاند. سارگل  یحیکمرنگ و مل

و  دیسف یاز رنگها یکه مخلوط یشال

 سر یبود رو ینبات

و با خنده  یانداخت: مثل ماه شد او

 یتو کردمیافزود: البته من فکر م

مدل  نیآخر نیداماد با ماش یروز نیهمچ

 سالن نیبهتر یجلو ادیم

 یشهر دنبالت. لبخند از رو ییبایز

 ید و با غصه نگاهجانان محو ش یلبها

: البته دیبه خود انداخت. سارگل لب گز

 یاالن هم از همه



. باورکن ناز و یخوشگلتر گهید یعروسها

رو جمع کن.  لتی. بلندشو وسایمعصوم شد

 رپارسایام گهیفکر نکنم بعد از عقد د

 اجازه بده که

. جانان با دلهره یبمون نجایا

 فیلوازم اندکش را درون ک کهیدرحال

تو  شهی... مشهیگفت: م داد،یم یجا

 تنهام، بغض یلیخ ؟یایهمراهم ب

 نکهیا ی. سارگل براکردیخفهاش م داشت

بکشد،  رونیحال و هوا ب نیاو را از ا

 ام،یو پاسخ داد: معلومه که م دیخند

 سرت یرو خوامیم

بخت من هم باز شد و  دیبسابم شا قند

 شیو با وسواس آرا ستادیا نهیآ یجلو

و شال و  یکوتاه صورت یکرد. مانتو

 به تن کرد. دیشلوار سف

نشان از آمدن  یاپیچند بوق پ یصدا

بود. سارگل به سمت  رپارسایو ام مانیا

. اما جانان دنیرس میا رفت: بره هپل

 خانوم را صدا زد. هیمرض



دواندوان جلو آمد: جانم خانم  او

  دیبفرمائ

سرت بود  یرو شبید دیچادر سف هی ـ

 ،یاریبرام ب شهیم یندخویباهاش نماز م

 بعد به سارگل

خانم با  هیکه بهت پس بده. مرض دمیم

  د؟یگی: چادر نمازم رو مدیتعجب پرس

 آره  ـ

  ؟یچ یآخه برا ـ

 که  خورمشینم اریحاال ب ـ

 باشه ـ

ا او ه هپل نیی. سارگل کالفه از پاچشم

  گهید ایرا صدا زد: ب

خانوم  هیاومدم و چادر را از مرض ـ

گذاشت. هردو از  فشیگرفت و درون ک

 خانه

خود  لیشدند. سارگل به سمت اتومب خارج

که موقع  امیخودم م نیرفت: من با ماش



برگشتن مزاحمتون نشم. جانان سرتکان 

 داد: باشه، پس

عقب  یو خود در صندل ایسر ما ب پشت

گرفت و سالم کرد.  یجا مانیا لیاتومب

پاسخ داد و  ییبا خوشرو مانیا

 عاشقانه به او چشم رپارسایام

 حالت خوبه؟  زمی: سالم عزدوخت

 ریخوبم ممنون و با خجالت سربهز ـ

فکر کرد که کاش  رپارسایانداخت و ام

 زمان جلو برود و او هرچه

وجودش عروس خود  یبتواند با همه زودتر

. دخترک گستاخ و ردیرا در آغوش بگ

د، بو دهیکه روز اول د یزبان دراز

 آرام و نقدریاکنون ا

گل انداخته، با  ییاه هبا گون ن،یمت

از  یهالها یکردیکه اگر دقت م یچهرها

 یدر صندل ریسربهز یدیدیغم را در آن م

 عقب نشسته و با

که  یفی. موجود لطآمدیبه محضر م او

را  رپارسایدل ام تشیمالحت و معصوم



بعد دو  یقی. دقاکردیم قرارتریب

 محضر متوقف یجلو لیاتومب

 یبا نگاه مانیشدند. ا ادهیو همه پ شد

باال.  یطبقه دیبه ساختمان گفت: بفرمائ

 یرمردیوارد محضر شدند و سالم کردند. پ

 دیبا محاسن سف

 ینشسته بود. با مهربان یبزرگ زیم پشت

انشاا...  دیآنها گفت: بفرمائ یروسو

تا من  دینی. بنشمنتیو م یبه مبارک

 مانیکارهارو انجام بدم. ا

هم  نیا یجلو رفت: حاج یچرب زبان با

که صحبتشون رو کرده  یعروس و داماد

 بودم 

 اریجان. مدارکشون روب مانیباشه ا ـ

 تا من مشخصات

گفت و  یچشم مانیوارد دفتر کنم. ا رو

. ستادیاو ا زیهمراه با مدارک کنار م

به جانان که  یبا نگاه رپارسایام

 یرش نشسته بود، به آرامکنا



: جانان؟ من... من واقعًا متاسفم. گفت

  ؟یچ یاو سربلند کرد: متاسف برا

آرزو داره با  یهر دختر دونمیچون م ـ

 هیبا  ،یعروس دیلباس سف

بخت اما من  یباشکوه بره خونه جشن

نشد که... جانان  یعنینتونستم... 

 یحرفش آمد و انگشتش را به نشانه انیم

 ینیب یسکوت جلو

نگو. من خودم اون  یچی! هسی: هگرفت

جشن باشکوه و اون لباس عروس رو 

نخواستم. تورو انتخاب کردم. بودن با 

 اونها یتو به همه

 یرهیخ کهیدرحال رپارسایو ام ارزهیم

 یدونیچشمان سبز او بود، زمزمه کرد: م

آخر  یاه هقیدق نیکه ا طاقتمیچقدر ب

 هم به سرعت بگذره

وجودت رو لمس  ینیریمه شه نیبتونم ا و

کنم؟ و جانان از شرم سرخ شد، پلک زد 

 مانیا یدوخت. صدا ریو نگاهش را به ز

 آنها را



که در آن فرو رفته بودند،  یخلسها

و  ه؟یمهر رجانیآورد: ام رونیب

دوباره به جانان چشم دوخت:  رپارسایام

  یتو بگ یهرچ

 یچیمن ه ـ

  خوامینم

  زمیعز شهیکه نم یچیه ـ

خوب... خوب هزار شاخه گل سرخ.  ـ

 مانیلبخند زد و روبه ا رپارسایام

 گفت: هزار شاخه گل و پانصد

 یرو سو یقیطال. عاقد پس از دقا سکه

و  یاتاق کنار دیببر فیآنها گفت: تشر

. هردو ازجا برخاستند دینیسر سفره بنش

 و مانیو همراه ا

رفتند. جانان  یبه اتاق کنار سارگل

شد. ساده  رهیعقد خ یباوجد به سفره

با ظروف  رنگییطال ی. سفرهبایبود اما ز

 که یو نقرها ییطال



با رنگ لباس جانان  یجالب یهمخوان

را  هخانومیمرض دیداشت. جانان چادر سپ

سر  یو رو دیکش رونیب فشیاز درون ک

 انداخت. سارگل با

نگاهش کرد: چادر نماز  رتیح

 ؟یسرت انداخت یرو چرا رو هخانومیمرض

آرامش  کنمیان لبخند زد: حس مجان

 به یدارم و دست یشتریب

تمام محبتش را  رپارسای. امدیکش چادر

 یو گفت: االن شد ختیدر نگاهش ر

عمرم  یکه من تو یعروس نیباتریز

 یرو یو هردو دهامید

سفره نشستند. جانان  نییپا یصندل دو

که در  رپارسایخودش و ام یبه چهره

قاب گرفته شده  شانیروبهرو یندهیآ

 دانستیشد. نم رهیبود، خ

 یندهایرقم زده. از آ شیچه برا ریتقد

 یکه قرار بود تنها و بدون خانواده پا

در آن بگذارد هراس داشت اما هرگاه 

 آرام و ینگاهش به چهره



دلش  افتادیم رپارسایام قیعم لبخند

 ییا رهاه هو از تمام دلشور شدیقرص م

در گوشش  رپارسایام ی. صداافتییم

 : عروسخانومدیچیپ

که در  یو قرآن میباهم قرآن بخون شهیم

را باز  یصفحها د،یدست داشت را بوس

خودش و جانان  یپا یکرد و کتاب را رو

 قرار داد. جانان

 شیتکرار کرد: قرآن؟ و او پلکها مبهوت

آرام برهم زد و  دییتا یرا به نشانه

مشغول خواندن شد. جانان به قرآن چشم 

 و نگاهش رادوخت 

بود  یبار اول دیکلمات چرخاند. شا یرو

 رپارسای. با امخواندیکه قرآن م

. با چند کردیرا تجربه م یدیجد یزهایچ

 وجودش یقیآرامش عم هیآ

فرا گرفت و با خود فکر کرد چرا  را

که به او  ییزهایو تمام چ رپارسایام

 نقدریبود، ا قشیو عال شدیمربوط م

 آرامشبخش بودند؟ سارگل با



: قند و ستادیپشت سرشان ا یخوشحال

آقا پسر،  یکردم، آها دایپ دیتورسف

 مانیرو صدا بزن. ا یبرو اون آبدارچ

 متعجب نگاهش کرد: با من

او کالفه  ؟یچ یرو برا یآبدارچ د؟یهست

 ادیاون ب خوامیدست به کمر زد: م

از  مانیبخونه و من برقصم. چشمان ا

 شد و سارگل گرد رتیح

طرف تور رو اون  هی خوامیداد: م ادامه

 یسر مانیطرف رو هم شما. ا هی رهیبگ

بعد  یقیتکان داد و خارج شد. دقا

 یهمراه عاقد و مرد آبدارچ

وارد شد. عاقد پس از گفتن  دوباره

شروع به  یمقدمات یبسما... و صحبتها

و  مانیا کهیخواندن خطبه کرد. درحال

 یرا رو یتور یآبدارچ

و جانان نگه داشته و  رپارسایام سر

سر آنها قند  یرو یسارگل به آرام

و دستانش  دیلرزی. قلب جانان مدیسائیم

 زده خیاز شدت اضطراب 



بار اول و دوم خوانده  ی. خطبه برابود

 یزبان نیریشد و هربار سارگل با ش

آوردن گل و گالب فرستاده  یعروس را برا

 عاقد در یبود. صدا

شد: عروسخانوم  ناندازیطنجانان  گوش

 لمیبنده وک کنمیبار سوم عرض م یبرا

مندرج و  طیشما را با توجه به شرا

 که قرائت یهایمهر

 یبه عقد و نکاح دائم آقا شد،

 یفرزند صادق تهران یتهران رپارسایام

: دیخند مانیا لم؟یبنده وک اورم؟یدر ب

 ی. جاخوادیم یرلفظیعروس ز

چنگ  رپارسایمادر بر دل ام یخال

را از درون را  یجواهر یانداخت و جعبه

. گردنبند دیکش رونیکتش ب بیاز درون ج

 «هللا»با پالک  ییبایز

بود که آن را بر گردن جانان  درونش

 یخال یسکوت اتاق جا نیو چقدر ا ختیآو

 ی. صدادیبه رخ کش شتریمهمانها را ب

 عاقد دوباره در



داماد درد  ی: به به دست آقادیچیپ فضا

عروسخانوم  یرلفظیهم از ز نینکنه. ا

 یجانان آب دهانش را به سخت لم؟یوک

 در یفرو داد. بزرگتر

بااجازه  دینبود که بگو مجلس

 یآرام یبه بله نیبزرگترها، بنابرا

گفت:  یاکتفا کرد و عاقد با خوشحال

 یو دفتر دیمبارک باشه. خوشبخت بش

د. امضاگرفتن از آنها جلو آور یبرا را

گذاشت  یسارگل تور را جمع کرد و گوشها

که از قبل  ینیریش یدرب جعبه مانیو ا

 کرده بود را هیته

 نیریدهنتون رو ش دی: بفرمائگشود

را بعد از  یجواهر ی. سپس دو جعبهدیکن

و جانان  رپارسایرفتن عاقد به سمت ام

 برد و گفت: مبارک باشه

آنها را گرفت  رپارسای. امگمیم کیتبر

 یراض قیو لبخند زد: دستت درد نکنه رف

 یو جانان هم به آرام میبه زحمت نبود

 تشکر کرد: ممنون



  مانیا آقا

قابل نداره زنداداش. سارگل جلو  ـ

که به دست داشت  یدیآمد، دستبند طال سف

را باز کرد و دور مچ جانان بست: 

 مبارک باشه

  زمیعز

 یچقدر جا و یدیممنون سارگل زحمت کش ـ

پدر، مادر و برادرانش به او  یخال

نبود که موقع  ی. مادرکردیم یدهنکج

 بله گفتن

نبود که  یکل بکشد. پدر شیبرا

را ببوسد و برادرانش نبودند  اشیشانیپ

تنها خواهرشان را جشن  یتا عروس

 او را رپارسایام ی. صدارندیبگ

 اریخود آورد: جانانم دستت رو ب به

جلو. جانان به او نگاه کرد و دستش را 

و  بایز یحلقه رپارسایجلو آورد و ام

 را درون انگشت یبا شکوه

داد. اشک در چشمان  یچپ او جا دست

جانان حلقه زد و بغضآلود گفت: اما... 



اما من حلقه ندارم که دستت کنم. 

 . دستدیخند رپارسایام

شانهاش انداخت و او را به خود  دور

که بغض کردن  نی. اسرتیفشرد: فدا

را به  اشیشانینداره عروسخانوم و پ

 و در گوشش دیبوس ینرم

بغض نکن، چون  ینطوریکرد: ا زمزمه

و من چقدر  یشیم یچقدر خواستن یدونینم

نتونم  گهید ترسمی. مشمیم تابتریب

 خودم و کنترل

و لبخند زد. جانان سرخ شد و  کنمها

 دی: ببخشدیبه گوششان رس مانیا یصدا

نشسته. جانان  نجایجوون مجرد ا یول

 رپارسایو از ام دیخند

را صدا  یگرفت. سارگل آبدارچ فاصله

و  یریعکس از ما بگ هی شهیزد: آقا م

کنار عروس و داماد  مانیهمراه ا

 . پس از گرفتنستادندیا

محضر از ساختمان  یو انجام کارها عکس

روبه آنها گفت:  مانیخارج شدند. ا



که  یو به مغازها دیصبرکن قهیچنددق

 بود رفت. کشانینزد

مشغول باد کردن  کهیبعد درحال یقیدقا

بود، از مغازه خارج شد.  یبادکنک

کاپوت  یرا با چسب رو درنگیبادکنک سف

 چسباند و گفت: نیماش

 هی میبر دیعروس. بزن نیشد ماش حاال

خوردن ناهار.  یرستوران توپ برا

و به سمت  دندیو جانان خند رپارسایام

 هم مانیرفتند. ا لیاتومب

سرشان راه افتاد که سارگل از پشت  پشت

: دیرا گرفت و او را عقب کش قهاشی

کجا؟ وحشتزده به جانب او برگشت: 

 خانوم؟ یکنیم کاریچ

تو روز روشن؟ سارگل با تمسخر  تجاوز

تجاوز، اونم من  ؟یگیم ینگاهش کرد: چ

با  اریب فی! شما تشرریبه تو؟! نهخ

 . بگذارمیمن بر نیشما

را به سمت او  چیباشن و سوئ تنها

جلو  یکن. در صندل یگرفت: تو رانندگ



را روشن  لیمردد اتومب مانینشست و ا

 رپارسایکرد و پشت سر ام

جانان به راه افتاد. سارگل دست برد  و

در  یو ضبط را روشن کرد. آهنگ شاد

آن را تا انتها  یپخش شد و صدا نیماش

 کرد. دستش را ادیز

بوق گذاشت، همزمان شروع به  یرو

داد و  نییرا پا شهیدستزدن کرد. ش

 رونیب نیدستش را از ماش کی کهیدرحال

 برده بود، مشغول

به او نگاه  رتزدهیح مانیشد. ا دنیرقص

 یکنار نیبوق و ترمز ماش ی. صداکردیم

به  یبزند: آها ادیباعث شد، سارگل فر

 ؟یشد رهیخ یچ

بود تصادف  کیرو نگاه کن. نزد جلوت

 یادامه داد و صدا دنیو به رقص میکن

را پر کرد  نیماش شیغزدنهایسوتزدن و ج

 همچنان یو وقت

کالفه  د،یرا د مانیمتعجب ا نگاه

 : چته؟ دیپرس



 یهمکار هوقتی کنمیدارم دعا م یچیه ـ

. نهینب نوضعیمن و تو ا یکس ییآشنا

 سارگل

افتاده و باد  شیاه هشان یشالش رو که

 دیگرفته بود، خند یرا به باز شیموها

دعا کردن چهار تا بوق  یو گفت: بهجا

 میدار یبزن. ناسالمت

. من که میریعروس و داماد م دنبال

 مانیهم برقصم هم سوت بزنم. ا تونمینم

بوق  یسر تکان داد و دستش را رو

 گذاشت: بله شما

 هیکاف دیهمون برقص اده،یز مشغلهتون

و سارگل برخاست و  زنمیم بوق ممن خود

 نیاز سانروف ماش متنهاشین کهیدرحال

 بود، شروع رونیب

که عرق شرم  مانیکرد و ا دنیرقص به

 کهینشسته بود، درحال اشیشانیپ یرو

نوکرتم  ایزمزمه کرد: خدا زد،یبوق م

 نیمن و با ا یکس



ابولفضل. در  ای نه،ینب میرج طانیش

 ینگاه نهیاز آ رپارسایام ییجلو نیماش

 مانیا نی: ببدیبه عقب انداخت و خند

 و کنهیم یچه بوقبوق

لبخند زد: مطمئنم سارگل مجبورش  جانان

 فیدست لط یبه آرام رپارسایکرده. ام

او را در دست گرفت و گفت: بهت قول 

 یهمه دمیم

که  یکه خوشبخت بش کنمیرو م امیسع

چهارنفره بشه. جانان  یعروس نیجبران ا

حرف رو نزن تو  نی: ادیدست او را بوس

 یبرام همه

 یلبخند زد و جلو رپارسای. امییایدن

را متوقف کرد و  نیماش یرستوران لوکس

 یبد یسارگل با صدا نیپشت سر آنها ماش

 مانیترمز کرد و ا

با دستمال  کهیشد. درحال ادهیپ عیسر

به  کرد،یرا پاک م اشیشانیپ یکاغذ

پسر که خودت  ینینب ریگفت: خ یآرام

 ینیشیم نیماش یتو



از خجالت آب  دیمن با یکنیو حال م عشق

و همه داخل  دیخند رپارسایبشم. ام

نشستند و غذا  یزیرستوران شدند. پشت م

 سفارش دادند.

غذا به دهان برد و گفت:  یقاشق سارگل

  ه؟ینطوریچرا ا قتیرف نیا رپارسایام

  ؟یچطور ـ

 چهارده  یمثل دخترها یه ـ

 پونزده ساله سرخ ـ

. کشهیو خودش رو عقب م شهیم دیسف و

دوغ بود، با  دنیکه مشغول نوش مانیا

سروصدا به سرفه افتاد جانان ظرف 

 ساالدش را عقب

 کاری: حاال چدیپرس یو با نگران دیکش

 یبه آرام رپارسایام م؟یکجا بر م؟یکن

منزل پدرم و بالفاصله  میریپاسخ داد: م

 را مانیمتعجب ا یصدا

تقتق  یخونه حاج یبر یخوایم ؟ی: چدیشن

عروس آوردم براتون؟  یو بگ یدر بزن



و پاسخ داد: بله  دیدوغ نوش یکم

 من مانی. اقایدق

رو با قهر پدر و  میزندگ خوامینم

اونجا اگر  میریمادرم شروع کنم. اول م

. کنمیم گهیبه کار د رفتنیمارو نپذ

 گهیسارگل ازجا بلند شد: من د

 گهیبرم. خانوادهام تا چندساعت د دیبا

. گمیم کی. بازهم بهتون تبررسندیم

: دیجانان ازجا برخاست و او را بوس

 ممنونم. زیبابت همه چ

 خودت باش  مراقب

 . خداحافظ نطوریتوهم هم ـ

خود  لیخدانگهدار. سارگل سوار اتومب ـ

پسر، اگه  یگفت: ه مانیشد و روبه ا

 تا یخوایم

متعجب به او  مانیبرسونمت. ا ییجا هی

در هوا  یچشم دوخت: منو؟ سارگل فوت

تورو، نکنه قراره با  گهیکرد: آره د

 یخونه یبر نهایا



  ؟یحاج

... صبر کن من هم زهینه... خوب چ ـ

 رمیکرد: من م رپارسایو روبه ام امیم

 تلفن کن  یداشت یاداره. کار

 باشه داداش ممنون و آن ـ

از آنها دور شدند.  نیسوار بر ماش دو

من...  رپارسایجانان با دلهره گفت: ام

 من... 

  ؟یتو چ ـ

پدرت.  یخونه امیکه ب ترسمیمن م ـ

 رپارسایام

زد، اما در واقع خودش هم پر از  لبخند

پاسخ  یبه نرم یو اضطراب بود ول شیتشو

. افتهیب یداد: نگران نباش هر اتفاق

 من کنارت هستم و

هرچند که هنوز دلهره داشت، اما  جانان

نشست.  لیسکوت کرد و درون اتومب

به سرعت  یگریپس از د یکی ابانهایخ

 نیماش یچرخها ریز



 لیاتومب رپارسایشدند و سرانجام ام یط

 ادهیخانهشان پارک کرد و پ یرا جلو

 یبا کنجکاو ییروبهرو یهیشدند. همسا

 شد. رهیبه آنها خ

تهوع از شدت دلهره احساس  جانان

را  شیو موها دی. شالش را جلو کشکردیم

در  دیکل رپارسایآن فرستاد. ام ریبه ز

 درب انداخت و آن را

. روبه جانان کرد و گفت: تو گشود

بمون و از  اطیح یتو نجایهم قهیچنددق

ا باال رفت. درب سالن را گشود و ه هپل

 برهم یوارد شد. صدا

به  منیقاشق و چنگال از اتاق نش خوردن

. به آنسو رفت. سفره پهن دیرسیگوش م

بود و پدر، مادرش و ثنا مشغول خوردن 

 ناهار بودند.

و دور  نیزم یعادت داشت رو حاجصادق

سفره غذا بخورد. سالم کرد هرسه پاسخ 

 نیگفت: بش ییدادند و ثنا با خوشرو

 داداش برات غذا



  بکشم

ثناجان من... من ناهار خوردم.  یمرس ـ

 ی: چادیپرس یمهربانحاجخانوم با 

  زم؟یبرات بر یخوایم

 ستمینه مادرجان راستش تنها ن ـ

 ... مهمون آوردم مهمون

 ادیخوب بگو ب مانه؟یمادر؟ ا هیک ـ

 باال، ثناجون چادرت رو سرت کن 

. راستش... ستین مانینه حاجخانوم ا ـ

 خوب...

جانان اومدم و نفسش را با صدا  با

آنها به  یداد. نگاه متعجب هرسه رونیب

او دوخته شد. صورت حاجصادق از فرط 

 یخشم سرخ شد و لقمه

بشقاب انداخت.  انیدستش را به م درون

بالفاصله گفت: ازدواج  رپارسایام

. حاجصادق دستانش را می. محرممیکرد

 مشت کرده بود و چشم



سفره دوخته بود و مادرش و ثنا با  به

 ری. سر به زکردندیاو را نگاه م رتیح

 تونمیو ادامه داد: من... من مانداخت 

 و برم رمیدست زنم رو بگ

رو بکنم اما دوست  میگوشه زندگ هی

شما باشم. تحمل  یهیسا ریدارم ز

در توانم  تونم،یرو ندارم. نم تونیدور

 اما اگر ستمیبچهننه ن ست،ین

برکت نداره،  میزندگ دیکنارم نباش شما

قسم نداره. حاجصادق من  یبه عل

شروع بشه.  یبا دلخور میزندگ خوامینم

 که یحاجخانوم خونها

من مثل قفس  یبرا یتوش نفس نکش شما

 ی. شماها رو قسم به اون خونهشهیم

 ریاز من دلگ دیکه قراره بر ییخدا

 شما دلتون با د،ینباش

پدر  ی. دعاخورمیم نیصاف نباشه، زم من

و  خورمیم نیو مادر پشتم نباشه من زم

را فرو  بغضش د،یسکوت آنها را د یوقت

 خورد و گفت:



و  دی. حاللم کنمیریم نجایما از ا باشه

به سمت درب رفت. هنوز از چهارچوب آن 

حاجصادق  یگرفته یخارج نشده، که صدا

 نی: ادیرا شن

تو  یاونقدر اتاق داره که جا برا خونه

 یخدارو آورد یو زنت باشه. اسم خونه

از خدا  شهیراهت ندم؟ هم شهیمگه م

 ریزام ه هخواستم بچ

و بال خودم باشن. برو دستش رو  پر

حاجصادق  یتو. در خونه اریب ریبگ

مهمون باز بوده و  یبه رو شهیهم

 که برق یبا چشمان رپارسایام

پدرش  یشانه د،یدرخشیدر آنها م یشاد

و از اتاق خارج شد.  دیرا بوس

بعد همراه جانان که شالش را  قهیچنددق

 دهیتا حد ممکن جلو کش

د. جانان سالم کرد و وارد شدن بود،

 کهیانداخت. حاجصادق درحال ریسربه ز

نگاهش را به سفره دوخته بود پاسخ 

 سالم. حاجخانوم کیداد: عل



او را برانداز کرد و پس از  یتا پا سر

چندلحظه تامل چهرهاش را در حال پخش 

کرد تعجب  یبه خاطر آورد. سع یکردن چا

 را یو بهتزدگ

 یباشد. رو سو یعیخود دور کند و طب از

او گفت: بفرما سر سفره ناهار بخور. 

لرزان پاسخ داد: نه  یجانان با صدا

 ممنون دستتون درد نکنه.

رو کرد به ثنا و گفت: دخترم  حاجخانوم

کن اتاق  ییجانان خانوم رو راهنما

 یمهمان که بزرگتره. اونجا برا

 و خانومش باشه. ثنا با رپارسایام

 میبر ایازجا برخاست: ب یمهربان

رو جابهجا کن و همراه  لتیزنداداش وسا

 خارج شدند. منیهم از نش

***** 

را شانه  شیو موها ستادیا نهیآ یجلو

کردن  شیاز آرا رپارسایام دانستیزد. م

به صورتش نزد.  یپس دست د،یآیخوشش نم

 تنها لباس



که با خود آورده بود را به تن  یخواب

و  ریزانو، حر یتا باال یراهنیکرد، پ

تخت نشست و به اطراف  ی. رودرنگیسپ

 بزرگ ینگاه کرد. اتاق

 یدست مبل راحت کیتخت دونفره و  کی با

شده بود.  دهیاتاق چ یکه قسمت شمال

 یاه هشیبا ش یبلند و چوب یاه هپنجر

 رنگارنگ که

ه خانه بود. پرد یسنت یاز معمار نشان

از  یدیکه تور سف یمخمل قرمز یاه

همراهش زنگ  یبود. گوش زانیآو انشانیم

 دنیخورد، با د

مادرش، تماس را رد و تلفن را  شماره

که شب  دیشیخاموش کرد. و با خود اند

که پدر و مادرش از خانه  یزفاف دختر

 کردهاند چقدر رونشیب

 ینیسنگ شیو تلخ است. بغض در گلو سرد

درب اتاق باز شد  نلحظهی. در همکردیم

به  یاحتداخل آمد. لباس ر رپارسایو ام

 تن داشت. با



 ی: چرا تودیپرس یجانان به آرام دنید

االن چراغ رو روشن  ؟ینشست یکیتار

و او به سرعت پاسخ داد: نه،  کنمیم

 لطفا روشن نکن 

 باشه ـ

تخت نشست  یجلو آمد و کنار جانان رو و

شد.  رهیداشت، خ ریو به او که سربه ز

 یشانه یکه رو یاهیس یدست برد و موها

 ختهیجانان ر

را پوشانده بود، به عقب  مرخشین و

چه  یدونیگفت: نم یراند و با مهربان

جانان با لباس  هیساخت،  یقشنگ یمنظره

 یکیتار یکه تو دیسف

و مهتاب صورتش رو روشن کرده،  نشسته

که  یبازهم غم یهمه قشنگ نیاما با ا

حس کنم.  تونمیتو دلت خونه کرده رو م

 و ؟یچرا ناراحت

: دلم دیودکان لب برچمانند ک جانان

مامان،  تونمینم گهید یعنیگرفته. 



من  م؟یبابا، بابک و بهزاد رو ببن

 چکسیه کنمیمعذبم فکر م نجایا

تو  یجز تو من رو دوست نداره. کس به

 رپارسای. امخوادیخونه من رو نم نیا

چانهاش گذاشت و  ریدست ز یبا مهربان

 صورت او را به سمت

برگرداند: به من نگاه کن جانان!  خود

اتفاق  عیسر یلیخ زیهمهچ دونمیم

خودم هم سخت  یهضمش برا دیافتاد، شا

 باشه. اما من تو و

 نجایبه ا نکهیا ی. برامیکرد انتخاب

. فکر میگذشت زهایچ یلیاز خ میبرس

حال  نیمن آسون بود؟ با ا یبرا یکنیم

 .نمتیبب نیغمگ خوامینم

 گهیقراره چندسال د ای یشد مونیپش اگر

بهتره... جانان به سرعت  یبش مونیپش

حرف  نیاو گذاشت: ا یلبها یدستش را رو

 رو نزن.

بودم که اول دل به تو دادم من  من

 تیزندگ یبودم که با اصرار خودم رو تو



فقط  شمینم مونیپش چوقتیدادم. ه یجا

 دلتنگم دلشوره

تنها هستم و امشب...  یلیآخه خ دارم

و...  یشب نیتو همچ یخترهر د یعنی

انداخت.  ریدوباره بغض کرد و سربه ز

 سر انگشتان او رپارسایام

و  دیبود، بوس شیلبها یکه رو را

 دونمیدستانش را در دست گرفت: من م

دو سه روز چقدر دلهره و  نیا یتو

 و امشب یاضطراب داشت

 خوامیبرات حرف بزنم. م خوامیم فقط

بره،  نیتنشها از ب نیا یریآروم بگ

و  دیتخت دراز کش یو خود رو ایحاال ب

 از دستانش را باز یکی

اشاره کرد. جانان به  شیو به بازو کرد

 یو سرش را رو دیدر تخت خز یآرام

 یبازو نیاو گذاشت و چقدر ا یبازو

 یاه هچیو ماه یعضالن

آن براش امن و لذتبخش  یدهیهم تن در

و در  دیبه سمت او چرخ رپارسایبود. ام



مانند  کرد،یرا نوازش م شیموها کهیحال

 یکه برا یپدر

شروع به سخنگفتن  د،یگویقصه م کودکش

همه  یبرا ادیم ادمیکه  یکرد: از وقت

 یبودم من تنها پسر خانواده زیعز

 هستم. سه تا یتهران

دارم که دوتا از اونها خارج از  عمو

 چکدومیاما ه کنندیم یزندگ رانیا

من مورد  نیهم یفرزند پسر ندارن و برا

 توجه همشون هستم. پدرم

اجازه  چوقتیبهم عالقه داره اما ه یلیخ

نداد لوس و نازپرورده بزرگ بشم. از 

بودم تابستونها که مدرسه  کیکوچ یوقت

 نداشتم من و با

کار  کردیحجره و مجبورم م بردیم خودش

و از  ستمیخودم با یپا یکنم تا رو

 خوندندیگوشم م یمدام تو یکیهمون کوچ

 شیایکه ن



را به  شی. جانان مردمک چشمهاعروسته

سمت باال حرکت داد و به او نگاه کرد: 

  ش؟یاین

عمو رضام. دختر  کیبله، دختر کوچ ـ

 و هیخوب

بودن  یهم مثل ثنا دوستش دارم. راض من

و قرار بود مراسم ازدواجمون هرچه 

از  هوی دونمیزودتر برگزار بشه که نم

 اما یکجا و چطور

 لیباز شد. اوا میزندگ یتو تو یپا

و کالفه  یواقعا عصب دمتیدیم یوقت

 نیباز ا گفتمیبا خودم م شدم،یم

 جلف و سبک اومده یدختره

از اون  ظت،یغل شیپاساژ. از آرا یجلو

دهنت  یگوشه شهیکه هم یآدامس بزرگ

چشمهام  یبود، از گستاخ بودنت که تو

 از ،یزدیزل م

 نیولا یدونی. اما ماومدیبدم م همه

جانان  د؟یبار کجا دلم برات لرز

 پرسشگرانه نگاهش کرد: کجا؟ 



 که بهت چاقوزدن و مانتوت یاون شب ـ

 یخون بود. اون موقع که تو غرق

 یمونیبود و پش دهیرنگت پر مارستانیب

. کمکم به حضورت دیباریاز چشمهات م

 یعادت کردم وقت

. گشتمیبا چشمهام دنبالت م ینبود

 یاون شب که بعد از دوماه تو ،یدونیم

 دمتیبا اون سر و وضع د یاون مهمون

 شدم. اونجا وونهید

و به  یشد یباز یکه تو برنده دمیفهم

 نکهی. فکر ایدیرس یخواستیکه م یزیچ

اون همه پسر  یبا اون تاپ دو بنده جلو

 یرفتیراه م

: دیخند ی. جانان به آرامزدیم شمیآت

 یاز مهمون تیبا اون عصبان نیهم یبرا

لبخند  رپارسایام رون؟یب یدیمن و کش

 دییتا یزد و به نشانه

مرد  دیخم کرد و ادامه داد: با سر

ظرافت و  یمرد واقع هی یتا بفهم یباش



 یزن مورد عالقش رو فقط برا ییبایز

 که نگاه خواد،یخودش م

بدن خانومش  یرو گهید یمردها یهرزه

 مارستانیب ی. توکنهیم وونهاشید یچجور

 دنیو دست کش خوامتیمطمئن شدم که م

 ازت

 دهیترس یتو با اون چهره ستیمن ن کار

توش  رهیجفت چشم سبز ت کیو نگران که 

 یشونیو پر اهیس یبا موها د،یدرخشیم

 یپارچه هیکه 

 ،یرو به زور روشون بسته بود کوچولو

با بلوز بافت خودم که برات گشاد بود 

رده ک یبلندش دستات رو مخف ینهایو آست

 ستادهیبود، جلوم ا

که دوستت نداشت؟  شدیو مگه م یبود

با  یبرام مهم نبود. نامزد یچیه گهید

 هیکه از نظر بق یمحسنات یو همه شیاین

 اون داشت و تو

 رینداشت. دلم گ تیاهم یچی! هینداشت

خواست  دیکرده بود، اون هم بدجور شا



 یبه دختر چوقتیکه ه یخدا بود من

 شدمینم کینزد

همه  نیبشم که ا یگرفتار دختر ینطوریا

من و خانوادهام تفاوت  یارهایبا مع

. دیبوس یاو را به نرم یشانیداشت و پ

 و دیقلب جانان بلرز

 یاه هکه جنس بوس دانستیم خوب

 دهیکه د یگرید یبا پسرها رپارسایام

هوس و شهوت  یبود تفاوت داشت، بو

 آغوشش هم داد،ینم

عشق و محبت  ایدن کی! انگار نطوریهم

 کردیاو را در آغوش گرفته است. حس م

قرار دارد. دستش  ایدن یجا نیدر امنتر

 را نوازش وار

 یو به آرام دیستبر او کش ینهیس یرو

آروم و  نقدریچرا ا رپارسایگفت: ام

کوه پرقدرت و با  هیمثل  ؟ینیمت

 یکنارم وقت ی. وقتیصالبت

 یگرم ترسمینم زیچچیاز ه یهست کنارم

. کنهیو حرارت آغوشت آرومم مدستات 



 ی. وقتدمیند چکسیکه تو بغل ه یآرامش

 یبار تو نیاول

حس کردم که  یدستهام رو گرفت محضر

فرق  گهید یچقدر دستهات با دست مردها

مال خودت  یکی. چقدر خوبه که کنهیم

 باشه و

من  یدستها یلمسش کن نباریاول یبرا

بود و دست تو بزرگ و مردونه.  کیکوچ

دستت  یبچه رو تو هیانگار که دست 

 رپارسای. امیگرفت

 یستیبچه ن گهیزد: اما تو د لبخند

خوب رو  یزندگ هیو قراره باهم  یخانوم

و  میبهتره بخواب گهیحاال د م،یشروع کن

 یاه هشان یپتو را تا رو

 ری: شببخدیگونهاش را بوس دیباال کش او

و هردو چشمانشان را بستند. اما 

چه  ریکه تقد دانستندینم چکدامیه

 رقم زده است. شانیبرا

***** 



به درون  یخنک میرا باز کرد. نس پنجره

ه یر یقی. با نفس عمدیاتاق سرک کش

و  یشمعدان یرا از عطر گلها شیاه

 باغچه یمحبوب

 دیع ی. اواخر اسفند بود و بوپرکرد

خورد. به جانب . چندضربه به درب آمدیم

. ثنا وارد شد و دیآن برگشت: بفرمائ

 گفت: خسته ییبا خوشرو

 ؟یاتاق نشست یتنها تو نقدریا ینشد

جانان به روبهرو  رون؟یب یایچرا نم

نگاه کرد: آخه گفتم مزاحمتون نشم. او 

 یجلو آمد و با مهربان

 یفکر نیچرا همچ ه؟یداد: مزاحم چ پاسخ

 نیما از ا یخوب البته همه ؟یکنیم

اما نگران  میاتفاق و حضور تو شوکه شد

 نباش کمکم همه

 ی. حاجبابام دل مهربونشهیم یعاد زیچ

 گهی. تو دنطوریداره. مادرم هم هم

مگه آدم  ،یاز خانوادها یعضو

 کنه؟یم یبیباخانوادهاش غر



سرتکان  یبغضآلود به عالمت نف جانان

 ؟یداد. ثنا دستش را گرفت: چرا ناراحت

خانوادهات تنگ شده؟  ینکنه دلت برا

 رپارسایخوب به ام

اونها رو  ایتورو ببره اونجا  بگو

. جانان به سرعت نجایا انیدعوت کن ب

مخالفت کرد: نه... آخه... آخه رفتن 

 طیمسافرت بعد از عقد ما بل

 و رفتن  داشتن

عصرونه  رونیب میبر ایباشه پس ب ـ

 هم تازه برگشته، رپارسای. اممیبخور

 بود  رونیب

و ثنا از اتاق خارج  امیباشه االن م ـ

 شد.

و  اهیس ی: موهاستادیا نهیآ یجلو

به  یبست و نگاه یپرپشتش را دم اسب

لباسش انداخت. بلوز و شلوار اسپرت 

 بهتن داشت. از یسرخرنگ

 یخارج شد و به سالن رفت. رو سو اتاق

 یسالم کرد و رو رپارسایحاجخانوم و ام



 یمبل نشست. ثنا مشغول اتو کردن لباس

 رپارسایبود. ام

او گذاشت و گفت:  یجلو کیاز ک یبرش

بخور که دستپخت ثناخانوم خوردن داره. 

حجره  یمادرش کرد: حاج یسپس رو سو

 است؟ 

 آره ـ

درب بلند شد و  یهنوز. صدا ومدهین

حاجخانوم ازجا برخاست: حتما 

و امامحسن ر یسفره لیزهرهخانومه، وسا

 زحمتی. جانان برمیآورده من م

 پخت آبکش کن و دم بزار  یرو وقت برنج

باشه... چشم. حاجخانوم از سالن  ـ

خارج شد و جانان به آشپزخانه رفت. 

 یو مبهوت به قابلمه جیگ

اجاقگاز چشم دوخت. آب درونش  یرو

برنج در آن شناور  یاه هو دان دیجوشیم

را برداشت و در آن  ریبودند. کفگ

 چرخاند و با خود زمزمه



 زمیبر دیبا ی: من از کجا بدونم ککرد

آبکش؟ و مشغول همزدن برنجها گشت.  یتو

وارد آشپزخانه شد: جانان  رپارسایام

 ثنا یخوایجان م

صدا بزنم کمکت کنه؟ جانان با  رو

حقبهجانب دست به کمر زد:  یافهایق

 دیالزم نکرده خودم بلدم. با رینهخ

 کم آبش هیاونقدر بجوشه که 

 آبکش  یتو زمیبشه. بعد بر کم

 ثنا...  یخوایاگه م یباشه ول ـ

 یثنا رو صدا کن یخوایگفتم که نه. م ـ

 هی نیساکت بش ؟یو آبروم رو ببر

. کنمیبرات درست م یچه برنج نیبب گوشه

ابرو باال انداخت: واقعا؟  رپارسایام

 زیپشت م یباش ی! آشپز خوباومدیبهت نم

 نشست. یناهارخور

بعد حاجخانوم وارد  کربعی حدود

آشپزخانه شد: ماشاا... چقدر صحبت 

 یبرنجها دنیزهرهخانوم و با د کنهیم

 با یبه آرام دن،یدر حال جوش



: خدا مرگم دیخود کوب یبر گونه دست

و تند  ؟یبده، هنوز برنج رو آبکش نکرد

اجاقگاز  یقابلمه را از رو عیوسر

 کشبرداشت و درون آب

م ه هب یبه برنجها یو با نگاه ختیر

 دهیفا گهیبا افسوس گفت: د ده،یچسب

نداره، خراب شد، همه له شده و بهم 

 نی. جانان شرمگدهیچسب

 دیانداخت: ببخش ریخجالتزده سربه ز و

بجوشه تا آبش کم  دیخوب فکرکردم با

به  یبلند یبا صدا رپارسایبشه و... ام

 خنده افتاد. حاجخانوم

خجالتزده جانان  یافهیبه ق ینگاه با

آب  یگفت: نه دخترجان. وقت یبه آرام

توش بعد از  یختیجوش اومد و برنج رو ر

 هیکه  قهیچنددق

آب و  یاز برنجها اومدن رو یمقدار

و چندتا خط  دنیقد کش هکمیکه  یدید

. یآبکش کن دیبا گهیروشون افتاده، د

 یدوبار هم بزن یکی



له  یکارو بکن نیا ادی. اگه زهیکاف

که هنوز  رپارسایو روبه ام شهیم

 گهیکرد و گفت: بسه د دیخندیم

 تازه تازه یمادرجون، خوب همه

اتفاق براشون  نیممکنه ا عروسها

و جانان باحرص پاسخ داد: آخه  افتهیب

مادرجون نه که خودش سرآشپز نمونه است 

 هم من و مسخره دیبا

. حاجخانوم خندهاش را فرو خورد و کنه

دست پسرش داد: سفره رو  سفره را به

. به ثنا هم رسهیم یبنداز. االن حاج

 کمک تا صبح ادیبگو ب

لباس رو اتو  کهیاون دو تا ت خوادیم

شد. ماست،  دهیبعد سفره چ یقیکنه؟ دقا

که اگر نعنا  یتنگ دوغ خوردن،یسبز

 ینداشت اخمها

 ی. ظرفهارفتیدر هم م حاجصادق

 شیکه بو یخوشرنگ و لعاب یقورمهسبز

که  یرازیو ساالد ش بردیهوش از سر م

 رپارسایبقول ثنا، ام



برنج کته  یسهایبود و البته د عاشقش

شد. حاجصادق  دهیسفره چ انیشده، همه م

 نکهیاز حجره بازگشت و ثنا با ا

 شهیاو هم دانستیم

 ینزبانیریبا ش خواند،ینماز م ابتدا

 یرفت: آقاجون براتون چا شیبه سو

 شینهایآست کهیحالو حاجصادق در زم؟یبر

 پاسخ داد: زد،یرا باال م

دخترم، اول نماز بعد هم شام چون  نه

سفره پهنه و گناه داره برکت خداست و 

. پس ستادیحرف به نماز ا نیبه دنبال ا

 نماز کنار انیاز پا

نشست و بسما... گفت بشقاب را  سفره

برنج فرو  سید انیرا م ریبرداشت و کفگ

که به  ییبرد. با تعجب به برنجها

 بودند دهیچسب گریکدی

 ریحاضر نبودند از کفگ یمتیق چیبه ه و

و  دیغذا کش یشد.کم رهیجدا شوند، خ

گفت: حاجخانوم فکر کنم امشب بازهم با 

 یخانومها نیا



! و دهایمشغول صحبت بود هیهمسا

پلو  نیا ،ی: نه حاجدیحاجخانوم خند

 رتزدهیدستپخت عروسته. حاجصادق ح

 ینگاه به جانان و ینگاه

برنجها انداخت. جانان سرخ شده و  به

 ریبه ز توانستیکه م ییسرش را تا جا

 یباز هم به آرام رپارسایانداخت و ام

 . پس از صرفدیخند

بعد  کساعتی. حدود ختیر یثنا چا شام

ازجا برخاستند،  رپارسایجانان و ام

گفتند و به سمت اتاق خود  یریشببخ

 یحرکت کردند که صدا

  رپارسا؟ی: امدندیرا شن حاجصادق

  ؟یجونم حاج ـ

 حجره  ایفردا صبح ب ـ

 من؟ برگردم سرکار؟!  ـ

بسه،  یگوشیبله تو، استراحت و باز ـ

 یتا ک

  ؟ینیتو خونه بش یخوایم



و مادرش  دیشما بگ ی. هرچیچشم حاج ـ

شکرت.  ایزمزمه کرد: خدا یبه آرام

 داخل اتاق خود شدند. جانان با

 یگردیاز فردا برم یعنی: دیپرس تعجب

 حجره؟ 

 نرم شده  یکم هی نکهیآره مثل ا ـ

. نجایا شمیخوب... خوب من تنها م ـ

 شیروبهرو رپارسایام

از صبح  تونمیمنکه نم زمی: عزستادیا

 برم سرکار  دیتا شب کنارت باشم. با

 امیمن هم باهات ب شهیخوب... نم ـ

 حجره؟ 

 اگه فرش فروختنت ـ

کردنت باشه که ما سرماه  یمثل آشپز هم

به  ی. جانان عصبدیو خند میشیورشکست م

اونقدر به برنجم  یشد: واسه چ رهیاو خ

 ؟یدیخند

 دهیم چسبه هب یخانوم. فقط جور یچیه ـ

. جانان رفتیبود که قاشق بهش فرو نم



 نهیبا ناز رو برگرداند و دست به س

 هم یلی: خستادیا

پشت سر او  رپارسایبخواد. ام دلت

و دستانش را دور کمرش حلقه  ستادیا

گوش او به  ریکرد. سرش را جلو برد و ز

 زمزمه کرد: البته یآرام

رو  گهید یزهایچ یلیو خ خوادیدلم م که

. آهسته او را به سمت خوادیهم دلم م

چشمان سبزرنگش  یرهیخود بازگرداند. خ

 شد. نگاهش

او به گردش در  یچشمان و لبها نیب را

آورد و سپس زمزمهآلود گفت: جانان 

مال خودم باشه، اجازه  تیهمهچ خوامیم

 جسمت یدیم

مثل قلبت تصاحب کنم؟ و او سرخ  روهم

 دوخت. ریشد و نگاهش را به ز

***** 

شود  زیمخین شیگشود و خواست در جا چشم

. دیکه درد مانع شد و دوباره دراز کش



بود  دنیشکه مشغول لباس پو رپارسایام

 به جانبش

  ؟یشد داری: سالم ببرگشت

 آره  ـ

  ؟یدرد دار ـ

او جلو آمد  ؟یریکجا م یاوهوم، دار ـ

و پاسخ داد:  دیرا بوس اشیشانیو پ

 برم یقراره با حاج

دوش آبگرم  هی. بلند شو گهید حجره

 کنمی. مادرم رو صدا میشیبهتر م ریبگ

 تا کمکت کنه 

  ریام کشمینه خجالت م یوا ـ

 خجالت ـ

کنم  کاریچ دونمیمنکه نم زمیعز نداره

. مراقب ریبهش بگم تو برو دوش بگ دیبا

خودت باش و از اتاق خارج شد و به 

 آشپزخانه رفت:



حاجخانوم به سمت او برگشت:  مادرجون؟

در  یجلو یحاج ؟یجانم؟ هنوز نرفت

 منتظره 

 یسر هی شهیفقط... فقط م رمیاالن م ـ

 به جانان

  دیبزن

 شده مادر؟  یچرا؟ چ ـ

  ستیحالش خوب ن ـ

 سرما خورده  دیشده؟ شا ضیمر ـ

و سرخ شد و  کنهینه آخه دلش درد م ـ

 ریسربه ز

  گرفت

مشکل زنونه است.  هینداره حتما  بیع ـ

سر بلند کرد:  رپارسایتو برو. و ام

. حاجخانوم متعجب ستینه، اون هم ن

 نگاهش کرد: وا پس

 ؟یشیرنگ به رنگ م یچرا ه شده؟یچ ه؟یچ

دوخت:  ریو او شرمزده نگاهش را به ز



... شبید یعنی... شبیآخه... آخه ما د

 مادرش با

لبخند زد: متوجه شدم  خاطریآسودگ

مادرجون مبارکت باشه. حاال چرا مثل 

به  کهیو درحال دیو خند ؟یگوجه سرخ شد

 سمت اتاق جانان و

 التی. گفت: تو برو خرفتیم رپارسایام

شه. چند ضربه به درب زد و چون راحت با

داخل شد. تخت  یبه آرام د،ینشن یپاسخ

 بود و یخال

کنار  یبهداشت سیشرشر آب از سرو یصدا

 قهینشست. چنددق یمبل ی. روآمدیاتاق م

به دور  یحولها کهیبعد جانان درحال

 بود دیچیخود پ

حاجخانوم در  دنیحمام خارج شد با د از

سالم  یو گفت: وا دیکش یفیخف غیاتاق ج

. حاجخانوم با دمیترس دیمادرجون، ببخش

 لبخند یمهربان

جانان  ؟ی: سالم، حالت خوبه؟ بهترزد

 انداخت: خوبم ممنون  ریسربه ز



لباس خوب بپوش و دل و کمرت رو گرم  ـ

 که یزینگهدار، خونر

  ؟یندار ادیز

  کنهیدل و کمرم درد م یهکمینه، فقط  ـ

االن برات آش  ه،یعینداره طب بیع ـ

 حالت خوب کنمیو جوشونده درست م یکاچ

راه  ادیتخت دراز بکش و ز ی. توشهیم

 نرو 

 چشم  ـ

 زیزمیکم چ هیسرکوچه  یعطار رمیمن م ـ

 و به گردمیجوشونده بخرم زود برم یبرا

جانان را  یرفت که صدا یدرب خروج سمت

 : مادرجون؟ دیشن

  ؟یالزم دار یزیبله، چ ـ

 ینه، فقط خواستم بگم ممنونم شما جا ـ

 یخال

. حاجخانوم با دیرو پر کرد مادرم

نکردم  یپاسخ داد: منکه کار یمهربان



 یتو خوشحال باش یدخترجون. وقت

 من هم خوشحاله. یرپارسایام

پسرم  ی. برایام باشه همادر نو قرار

مراقب  یزیمن هم عز یپس برا یزیعز

 خودت باش تا برگردم 

 ن و حاج خانوم از اتاقچشم ممنو ـ

که  یسنجاق نهیآ یشد. جلو خارج

وصل کرده بود را  یبه روسر شیرگلویز

سر  یرا رو اهشیمحکم کرد و چادر س

 را گرفت شیانداخت. رو

از خانه خارج شد. آرام و موقر گام  و

. اواسط کوچه بود که به دوتن داشتیبرم

 یی. با خوشرودیرس هیاز زنان همسا

 کرد و یاحوالپرس

از آنها  یکی یدور شود که صدا خواست

عروس  ی: زهرا خانوم به سالمتدیرا شن

و پاسخ  دیچادرش را جلوتر کش د؟یگرفت

 داد: بله، سالمت

  دیباش



 شیمبارک باشه، آخه دو، سه روز پ ـ

آقا  گفتیم دمیرو د یاحمد یخانم آقا

 یخانوم هیکه با  دهیرو د رپارسایام

 اومده تو خونه 

 بله، ـ

روبه بغل  هیبوده. زن همسا خانومش

خانوم  قهیکرد و گفت: صد اشیدست

ماشاا... عروس حاج صادق از اون 

 همونا پهاست،یدخترخوش ت

ه شال وسط سرشون ینیبیم ابونیتو خ کع

ا، از اونها. حاج خانوم با حرص پاسخ ه

شما که  گه،یداد: به هرحال جونن د

 مثل ما یتوقع ندار

 بپوشند؟  لباس

هللا، اما مثاًل دختر خودتون ثنا نه و ـ

قشنگ  نقدریا کنهیم فیخانوم، آدم ک

. محجبه . باوقار. حاج پوشهیلباس م

 خانوم

بعد به  نیگفت: چشم از ا حوصلهیب

با  دنیقبل از لباس پوش گمیعروسم م



 یشما شور و مشورت کنه. و او به تند

 چرا یوا یپاسخ داد: ا

 یزیما که چ ؟یخانم تهران دیشد ناراحت

که  اومدی. آخه به حاج صادق نممینگفت

شما  یرپارسای. امرهیبگ یعروس نیهمچ

 نماز شهیکه هم

  خوندیوقتش رو مسجد م اول

و خانومش دست و پاش  خونهیاالن هم م ـ

 فیهمه جلسه تشر نیرو نبسته. بعدم ا

 که دیدینشن د،یبریم

 گرانیتجسس تو کار د گنیا مه هجلس تو

من عجله دارم با  دی؟ ببخشه هگنا

اجازه و به سرعت از آنها دور شد. 

 رلبیز تیبا عصبان کهیدرحال

! چه طونی: لعنت بر شکردیم زمزمه

 یسوژه می. شدیکاریفضول و ب ییآدمها

 شد. یمردم! و وارد عطار یبتهایغ

***** 



سرش جمع کرد. تاپ  یرا رو شیموها

رنگ به تن داشت.  یو شلوارک طوس یصورت

و  دیکش شیلبها یرو ینگکمر یرژ صورت

 از

همهمه از سالن  یخارج شد. صدا اتاق

ه بزرگ ظروف و پارچ یاه ه. جعبآمدیم

راهرو توجهش را جلب  انیسبزرننگ م یاه

 کرد. وارد سالن

و  رپارسایو ام مانی. حاج صادق، اشد

مادرش و ثنا در آنجا حضور داشتند. با 

: اون دیسالم کرد و پرس یبلند یصدا

 نجایچقدر ا ه؟یا چه هجعب

او  یرو رتزدهی. نگاه حاج صادق حشلوغه

چنان به سرعت سرش  مانیثابت ماند و ا

رگ به رگ شدن  یگرفت که صدا نییرا پا

 گردنش

 یبا چهرها رپارسای. امدیچیفضا پ در

سرخ شده به ثنا اشاره کرد و او ازجا 

جانان را گرفت و او را  یبرخاست. بازو

 ازسالن خارج کرد. جانان



شده؟ چرا همه به من  ی: چدیپرس تزدهبه

  د؟یزل زده بود

 تو سالن؟  یسرو وضع اومد نیچرا با ا ـ

 مگه چشه؟  ـ

 مانیمن! تو ا یخدا یوا ـ

  ؟یدیرو ند یاون بزرگ به

  دمیچرا د ـ

تو؟ حاج  یاومد ینطوریو ا یدید ـ

چطور  یدیند شد،یبابام داشت منفجر م

 سرخ شد؟ 

 مانیخوب ا ـ

  ستین بهیغر که

من و  نیدرسته اما نامحرمه، بب ـ

  میمادرم چادر سرمون کرد

تو  یپدرم فقط وقت یمن تو خونه یول ـ

 بودم ابونیکوچه و خ

  کردمیو مانتو تنم م یروسر



 ایخونتون  اومدیم یهرک یعنیوا،  ـ

  ؟یبود حجابیب یرفتیهرکس م یخونه

 خوب اره االن هم فکر ـ

 ایبه چادر  یازیآشناست ن مانیا کردم

  ستیمانتو ن

 یجلو یتونی. تو فقط مزمینه عز ـ

و  رپارسایام یعنی یباش حجابیمحارمت ب

 پدرم. در

پدرم تا حاال با تاپ و  یمن جلو ضمن

اما خوب چون محرمته  دمیشلوارک نچرخ

 نداره  یمشکل شرع

 : حاالدیبد شد؟ ثنا خند یلیخ ـ

 ارمینداره صبر کن برات چادر ب اشکال

 دیرفت و با چادر سپ یو به اتاق

 نازیسر پر یبازگشت. آن را رو یگلدار

 که رشیانداخت: محکم بگ

نخوره و هردو به سالن بازگشتند.  سر

سالم گفت و  گریجانان خجالتزده بار د



نشست. همه پاسخ دادند و حاج  یگوشها

 صادق ازجا برخاست:

شما هم  میریزهرا خانوم ما م گهید خوب

و کارهارو  دیآماده کن نجارویتا ا

. ثنا روبه شهیساعت پنج م دیانجام بد

 نگاه پرسشگر جانان

امام  یزد و گفت: امروز سفره لبخند

 ی. مجلس زنونه است. برامیحسن دار

. رونیب رنیتا شب م ونیآقا نیهم

 روبه جانان کرد: رپارسایام

و حاج  مانیخودت باش و همراه ا مراقب

نه خارج از خا یصادق پس از خداحافظ

شد. حاج خانوم هم ازجا برخاست: خوب 

 دخترها، سفرهرو

. دیتو سالن بزرگ پهن کن قهیباسل

و  دهیمبلها رو کنار کش رپارسایام

گفت و چادر از  ی. ثنا چشمدهیچ یپشت

 سر برداشت و دست جانان را

ساتن  ی. سفره که پارچهمیبر ای: بدیکش

سالن  انیبود را م یبزرگ و سبزرنگ



بلوز و  یپهن کردند و ظرفها ییرایپذ

 یکه محتو یسبزرنگ

آن  انیرشته، شلهزرد و حلوا بود م آش

را دو  اریخ یگذاشتند. جانان ظرفها

 سیطرف گذاشت و روبه ثنا گفت: اون د

 گرد و بزرگ پلوعدس

ه که بست یبگذار وسط سفره و در حال رو

 تیرا با نها یو سبز رینان و پن یاه

: دیپرس د،یچیم یدرون ظرف بزرگ قهیسل

 چرا پلوعدس؟ چرا

  گذارن؟ینم گهید یغذا

مادربزرگم  گهیحاج خانوم م ـ

رسم  میبهش گفته که از قد امرزیخداب

 امام حسن پلو عدس یبوده تو سفره

. جانان دوباره ابرو باال گذاشتنیم

انداخت: چه جالب و با شوق چند 

سفره قرار  یاه هرا در گوش یشمعدان

 سبزرنگ درون یداد و شمعها

را روشن کرد. سفره با ظروف  آنها

 دند،یدرخشینور شمعها م ریسبزرنگ که ز



بود،  دهیچیکه در فضا پ یبا عطر عود

 یآرامشبخش یفضا

 اریکرده که به دل جانان بس جادیا را

. با شوق کنار آن نشست و گفت: نشستیم

که از سالن  یچقدر قشنگ شد! ثنا درحال

 شد،یخارج م

سفره  نیشد، ا یآره عالداد:  پاسخ

. آزروت رو از آقا دهیحاجت م یلیخ

 یرو یبه آرام یبخواه. جانان دست

 و زمزمه کرد: دیساتن کش یپارچه

را دوست  یمعنو یفضا نی! و چقدر اآقا؟

به او  یکس شیسال پ کیاگر  دیداشت. شا

مجلس سفره  زبانیم یروز نیکه چن گفتیم

 امام

و  دیخندیخواهد بود، به او م حسن

. اما عشق به کردیخطابش م وانهید

رقص و  یاو را از مجلسها رپارسایام

 یهایو پارت یمشروبخور

 ییمجلسها نیجدا کرد به چن شبانه

ثنا او را از افکارش جدا  یکشاند. صدا



لباسرو مامان برات  نیکرد: جانان ا

 زیو شوم یکه بپوش دهیخر

داشت  یکراوات یقهیکه  یرنگ یسورمها

که  یاهیو شال س یبه همراه شلوار مشک

داشت به دست او  یو آب یسورمها یطرحها

 داد. جانان

به آن گفت: چقدر قشنگه،  ینگاه با

سرم  یرو دیدستش درد نکنه. چادر هم با

 بندازم؟ 

. در ستین یازینه مجلس زنونه است، ن ـ

 ضمن تو

و  یستیسر کردن برات سخته. بلد ن چادر

بدون چادر  میکن ییرایپذ چون ما قراره

. نهیهم هی. لباس من هم شبمیراحتتر

 آماده میبر ایب

 ی. طولرسندی. االن مهمونها ممیبش

که دورتادور سالن پر از  دینکش

 انیمحجبه از اقوام و آشنا یخانومها

 مشغول یشد. خانوم مداح



دعا بود و جانان و ثنا تند و  خواندن

 ینیو جانان سنگ کردندیم ییرایفرز پذ

. کردیخودش حس م یرا رو هایلینگاه خ

 که ییظرف خرما

با مغز گردو پر شده بود را  درونش

مهمانها گرداند و به دنبال ثنا  انیم

نشست و  زیبه آشپزخانه رفت. پشت م

 وانیتازه کرد. ثنا ل ینفس

را با لبخند به دست او داد: بخور  یچا

 یو او جرعها یخسته شد دونمیکه م

. ستمیو پاسخ داد: نه خسته ن دینوش

 راستش من تا حاال تو

 یلیشرکت نکردم و برام خ یمذهب مراسم

دارم. ثنا  یخاص اقیاشت هیجالبه، 

تا حاال  یمراسم مذهب چیشد، ه ریمتح

  ؟ینرفت

 نه فقط همون ـ

که ماه محرم اومدم مسجد  یشب چند

شما و امشب. در واقع خانوادهام  یمحله



ب و رسوم ندارند. آدا نیبه ا یاعتقاد

 ثنا هنوز در بهت بود

توجه او را  یشاد سالم کردن کس یصدا که

به خود جلب کرد. به سمت تازهوارد 

! شیایبرگشت و با تعجب صدا زد: سالم ن

 کاریچ نجایتو ا

سر  یرا رو اهشیچادر س شیاین ؟یکنیم

 شهیگفت: مگه م یمرتب کرد و با خوشحال

بره؟  ادمیهرسال زنعمورو  یسفره

 اومدم کراستی

 که کمکت کنم  آشپزخونه

که شما کالً از تهران  میدیاما ما شن ـ

کمرنگ شد و پاسخ  شیای. لبخند ندیرفت

 داد: درسته، اما من دانشگاه تهران

رو بخاطر اعصاب  کیشدم. ترم  قبول

ترم دوم  یگرفتم اما برا یداغونم مرخص

که خوابگاه  ه هما کیاومدم و حدود 

  بعدًا براتهستم. حاال

سر  یو چادرش را از رو کنمیم فیتعر

هست که انجام  یبرداشت: بگو چه کار



 یگفت: ممنون کار یبدم؟ ثنا با مهربان

 . تو برو کنارستین

. در ضمن جانان هست که نیبنش مهمونها

به سمت جانان  شیایکمکم کنه. نگاه ن

بود، سپس  رهیکه با دقت به او خ دیچرخ

 یبا شرمندگ

ثناجون  دنید ی. خوشحالدیببخش: گفت

حواسمرو پرت کرد، سالم، حالتون خوبه؟ 

. حس حسادت زنانه در وجود دیخوش اومد

 جانان زبانه

 یرا برا رپارسایاو تمام ام د،یکشیم

حاال که او همسر  ی. حتخواستیخودش م

که  یبود، بازهم وجود دختر اشیشرع

 بیرق شیبرا یزمان

حال  نی. با ادادیاست، آزارش م بوده

 کنم،یلبخند زد و پاسخ داد: خواهش م

 رهیبه او خ یبا کنجکاو شیایممنون. ن

 یشد: چقدر چهره

ثنا  یبرام آشناست؟ از دوستها شما

که نصف و  یثنا مضطرب با لبخند د؟یهست



نشانده  شیلبها یو به زور رو مهین

 و به دیبود، با ترد

گفت: نه... احتمااًل جانان جان  یآرام

پخش  یچا ،یدیمسجد د یرو محرم تو

پس از چند لحظه سکوت،  شیاین کرد،یم

 با حرکت سر

 ادمیکرد: درسته،  دییاو را تأ حرف

رو بدستش دادم  یچا ینیاومد. خودم س

به  ی! ثنا با نگاهنجا؟یاما شما ا

 شیاین زهیآنها گفت: چ یهردو

. چادر از رپارستیجانان همسر ام جان،

 نیزم یسُر خورد و رو شیایدستان ن

افتاد. با بهت تکرار کرد: همسر 

 اون... اون ازدواج رپارسا؟یام

 شیروبهرو شانیجانان به دختر پر کرده؟

درشت  یو چشمها دیچشم دوخت. پوست سف

و لب  یو مشک یکمان یابروها اهرنگ،یس

 ینیو ب

او ساخته  یبرا ییبایز یچهره مناسب

 نییتا پا ییو مانتو یبود. شال سورمها



گ به تن داشت، ساده و رن یزانو و مشک

 محجبه. غم چهرهاش

پوشاند. ثنا که جو را نامساعد  را

جان  شیایگفت: ن یبه آرام د،ید

ازدواج کرده. حاال  ه هما کی رپارسایام

 کنار مهمونها. مجلس میبهتره بر

و همراه جانان  میشده، زشته نباش تموم

به  یاز آشپزخانه خارج شدند. روضهخوان

بود و خانومها مشغول  دهیاتمام رس

 ییرایگفتوشنود و پذ

خود بودند. جانان و ثنا کنار حاج  از

بعد از آنها  یخانوم نشستند و کم

وارد شد و سالم کرد. حاج خانوم  شیاین

 گفت: سالم شیبا بهت روسو

. خان عمو و مادرت یخوش آمد زم،یعز

خوب هستند؟ و او گرفته پاسخ داد: بله 

از  یکیتتون. ممنون. سالم دارند خدم

 یخانومها با نگاه

دختر  نیا یجانان گفت: خانم تهران به

هزار  د؟یکنینم یخانوم خوشگل رو معرف



هستن. چه خوش قد  بایاللهاکبر چقدر ز

 یگریو باال و زن د

داشت با خنده افزود:  یشکم برآمدها که

خانوم اومد و رفت به  نیا یمنکه هرچ

من  یبچه یشدم بلکه چشمها رهیچشمهاش خ

 نیهم ا

بشه و به شکمش اشاره کرد. حاج  یرنگ

از  تیرضا یکه حاک یخانوم با لبخند

بود، پاسخ داد: جانان جان  فیتعار نیا

 عروسم هستند

  سروصدایعروستون؟ چه ب ـ

جشنشون رو  میآخه... آخه گفت ـ

از  یکیبعد از سفر حج.  یبرا میبگذار

 همسر شونی: ادیخانومها باتعجب پرس

به  یو با نگاه ارساست؟رپیام آقا

نشسته بود، ادامه  ریکه سربه ز شیاین

جان نامزد پسرتون  شیایداد: مگه ن

 نبود؟ حاج خانوم سرخ شد:

ما  یجون هم مثل دخترم ثنا برا شیاین

بود.  ینطوریخوب قسمت ا یول زهیعز



 د،یکن ییرایاز خودتون پذ دیبفرمائ

 ی. بغض گلودیبفرمائ

 یاه هو تحمل نگا فشردیرا م شیاین

 یزنها نیا یدر گوش یو پچپچها بیعج

 کردیرا نداشت. دعا م اوهگویحراف و 

 هرچه زودتر بروند

از  یساعت بعد سالن خال کیحدود  و

شد. حاج خانوم برخاست و من  تیجمع

 انیب رپارسایو ام یتلفن کنم حاج رمیم

 و ثنا به دنبالش با

از سالن خارج  فیکث یاز ظرفها یدستها

به سفره انداخت:  ینگاه شیایشد. ن

جانان که در  د؟یدیخوشگله، شما چ یلیخ

 حال جمع کردن

پاسخ داد: بله من  یبود به آرام لیوسا

 یثنا هم کمکم کرد و صدا دم،یچ

: هر سال من دیبغضآلود او را شن

 . از جا برخاست و بهدمیچیم



 شیجلو شیایرفت که ن یدرب خروج سمت

محرم که اون  یهمون شبها دیبا .ستادیا

 یپخش کردن چا یهمه شور شوقت رو برا

! و هیچ لشیکه دل دمیفهمیم دم،یدیم

که در  یچندبار پلک زد تا قطره اشک

 شیچشمانش جمع شده بود، فرو نچکد و ب

 غرورش نیاز ا

پاسخ  متینشود. جانان با مال حهداریجر

دوست  گهرویهمد رپارسایداد: من و ام

 خواسته  نطوریسرنوشت ا م،یدار

 . قسمتنطورهیبله حتمًا هم ـ

 دیکه خوشبخت باش دوارمیبوده و ام نیا

و زودتر از جانان از سالن خارج شد و 

و  شیعمو دنیرفت. با د منیبه نش

 کرد لبخند یسع رپارسایام

سالم کرد. هردو باهم  یو به آرام بزند

به او نگاه کردند و حاج صادق جلو 

 یو با مهربان دیرا بوس اشیشانیآمد. پ

 او را کنار خود نشاند: سالم

 حالت خوبه؟  دخترم



 ممنون عموجان خوبم  ـ

 تهران؟  دیبرگشت ـ

 نه، فقط من تهرانم بخاطر دانشگاه  ـ

  ؟یتهران یکجا ـ

 خوابگاه  ـ

 چرا ـ

همه  نیمن ا یعموجان؟ خونه خوابگاه

. حاج خانوم هم نجایا ایاتاق داره ب

 ایدخترم ب گهیگفت: راست م دانهییتأ

 با شیایما بمون. ن شیپ

که جانان کنارش  رپارسایبه ام ینگاه

انداخت: نه  رینشسته بود، سربه ز

. اما خوابگاه دیممنون. شما لطف دار

 االن هم که یراحتترم و حت

هستم پدرم خبر نداره و اگر  نجایا

بفهمه ممکنه ناراحت بشه. حاج صادق با 

درهم نگاهش را به فرش دوخت و  ییاخمها

 قشیعق حیتسب



از جا  شیایدر دست جابهجا کرد. ن را

. دیبرم، ببخش دیبا گهیبرخاست: من د

 ثنا جلو آمد: امشبرو کنار ما بمون 

 برم دینه ثنا جان با ـ

. حاج خانوم مادرانه نگاهش خداحافظ

کرد: مراقب خودت باش و حاج صادق با 

به خودم  یداشت یمحبت گفت: اگر کار

 تلفن کن 

 چشم ـ

و از اتاق خارج شد.  خدانگهدار

هم ازجا برخاست و با گفتن  رپارسایام

 انیبه دنبال او رفت. در م دیببخش کی

 ...شیایکرد: ن شیصدا اطیح

 یکه به درب خروج شیایصبر کن. ن شیاین

بود، به جانبش برگشت: بله؟ و  دهیرس

 یکه رنگ شرمندگ یبا نگاه رپارسایام

 رهیداشت به او خ

 برسونمت؟  یخوای... میخوای: مشد

 نه، ممنون  ـ



 شبه  میآخه ساعت نه و ن ـ

نگران من نباش. سر کوچه آژانس  ـ

 خدانگهدار و رمیگیم

دوباره  رپارسایخارج شود که ام خواست

و روبه نگاه منتظر  ش؟یایزد: ن شیصدا

او ادامه داد: باور کن تو برام مثل 

 حاللم کن.... یزیثنا عز

زد و سر تکان داد.  یلبخند تلخ شیاین

 از خانه خارج شد و درب را بست.

***** 

 شیلبها انیرا م کسشیمارک لوئ گاریس

اصل آن را  یقرار داد و عطر تنباکو

. نگاهش را در سالن پرنور و دیبلع

 چرخاند. الیو یبایز

 یانیآن خانمها و آقا یگوشه گوشه در

اخر مشغول و ف متیگرانق یبا لباسها

 یبودند و صدا گریکدیگفتوگو با 

 گوش یمیمال یقیموس



لباس  یشو هیشب شتری. بکردینوازش م را

 وانی. لیچهارشنبه سور یبود تا مهمان

به سمتش گرفته شد و بعد از آن  یشراب

 را ینازل یصدا

 رون؟یب یومدیبخور. چرا ن ای: بدیشن

 شیآت یدختر و پسرها از رو یهمه

خوش گذشت. نگاهش را به  یلیخ دند،یپر

 صورت سرخ شده از

او سوق  ادیز یدنهایدو ایآتش و  حرارت

سالن  یپاسخ داد: تو حوصلهیداد و ب

 یرو یزیراحتتر بودم و پوزخند تمسخرآم

 رژ یلبها

نشست: بهادر و کسالت؟  ینازل یخورده

 رونیرا ب گاری. دود سادیبهت نم

 یاه هکه به حلق یفرستاد و درحال

 بود، گفت: رهیشده از آن خ جادیا

و  زمیمتأسفانه واقعًا کسل هستم عز اما

 یگاریرا در جاس گارشیس یته مانده

کنارش قرار داشت  زیم یکه رو یستالیکر

 ِله کرد. ازجا



به سمت  ینازل نمتیبی: بعدًا مبرخاست

دورتر از او  یرفت که کم انیبابک ک

مشغول صحبت با چند مرد جوان بود. 

 .ستادیا کشانینزد

از  یکیرا مرتب کرد و  کراواتش

شلوار فرو برد،  بیرا درون ج شیدستها

! بابک انیک یسپس او را صدا زد: آقا

 به جانبش برگشت: اوه،

شلوغه که  نقدریبهادر خان. ا سالم

 بودم حالتون چطوره؟  دهیشمارو ند

با  یخصوص قهیچند دق تونمیممنون م ـ

 شما صحبت کنم 

 البته ـ

از جمع جدا شد و  یعذرخواه کیبا  و

  شنومیم د،ی: بفرمائستادیکنار بهادر ا

 فیتشر دم،یخانوادهتون رو ند ـ

  اوردن؟ین

 چرا، پدر و مادر و ـ



اون سمت سالن هستن و با انگشت  همسرم

را نشان داد و افزود:  یاشارهاش قسمت

 یشبازیباغه و از آت یبهزاد هم که تو

 و کنهیدل نم

زد. بهادر ابرو باال انداخت: چه  لبخند

بپرسم جانان خانوم  تونمیخوب! م

 یاز رو یلحظها یکجاست؟ لبخند برا

 بابک محو شد اما یلبها

سرعت بر خود مسلط شد و پاسخ داد:  به

 لیادامه تحص یبرا ه هما کیخوب جانان 

  سیرفته پار

 دنوروزیع یچه جالب! اما چطور برا ـ

  ران؟یا برنگشته

. خوب دوست داشت که اونجا خوب.. ـ

 یبمونه. پوزخند رو هاشیکنار همکالس

 یگرفت و با کالفگ یبهادر جا یلبها

داستان نگو.  نقدری: بسه بابک، اگفت

و با  ستین سیکه جانان پار دونمیمن م

پسر ُاّمل و عقبافتاده رفته.  هی

 بابک به هم گره یابروها



 ؟ی: خوب که چدیپرس یو با تلخ خورد

  ؟یکنیم ییمنو بازجو یاالن دار

نه فقط متعجبم شما چطور به حال  ـ

 د؟یخودش رهاش کرد

کرده بودم  یکه من ازش خواستگار درسته

 زیداد همهچ یبهم جواب منف یاما وقت

درک  تونمیواقعًا نم یبرام تموم شد. ول

 کنم چطور ازش

  د؟یگذشت

بهت گفته که من از تنها خواهرم  یک ـ

از سفر برگشتم و متوجه  یگذشتم؟ وقت

سرام خراب شد  یرو ایشده دن یشدم که چ

 اما

 و اون رفته بود  دمیرس رید

خودش نرفته، اغفال شده،  لیاون با م ـ

سوءاستفاده  شیاز سادگ زیهمهچیب یپسره

 کرد. جانانرو از خونتون از

و با  رونیب دیدست پدر و مادرت کش ریز

 تتری! چطور غیراحت نیخودش برد، به هم



دنبالش؟ بابک  یاجازه داد؟ چرا نرفت

 یبا حرص و فک

 دشیشد تیاز عصبان یشده که حاک منقبض

به تلفن  یگفت: هرچ یبود، به آرام

اگر  ایخاموشه و  زنمیهمراهش زنگ م

 روشنه جواب

هم از اون حرومزاده  یآدرس چیه ده،ینم

پدرش رو دارم  یندارم. فقط آدرس حجره

 یچون خودش ناراض دسیفایکه اون هم ب

 بوده و

کرده، پس قطعًا نرفتن  رونیب پسرهرو

بهزاد که از  دنیپدره و با د شیپ

او را صدا زد:  کرد،یکنارشان عبور م

 . بهزاد جلو آمد،نجایا ایبهزاد ب

 اشیشانیپ یکراواتش شُل شده و رو یگره

قطرات عرق نشسته بود. با خنده گفت: 

 رون؟یب یومدیجونم داداش؟ چرا ن

 نییونقدر باال پاا

کم کردم. بابک با  لویسه ک دمیپر

 شیآت نیاو کرد: ول کن ا یروسو یبدخلق



 ینام و نشون یمسخرهرو! تو آدرس یباز

 پسره و جانان نیاز ا

  ؟یندار

 همون که جانانرو برده؟  ـ

 آره همون  ـ

نه بابا، اگه داشتم که فکش رو  ـ

 ی: آقادی. بهادر پرسنییپا آوردمیم

 یچطور؟ نشون انیک

 نداره؟  ازش

نه بابا، پدرم کالً دور جانان رو خط  ـ

خونه ممنوعه.  یو آوردن اسمش تو دهیکش

از سارگل سؤال کردم اما گفت  کباری

 یخبر

 یبه موها ی. بهزاد با خشم دستنداره

و گفت:  دیپر از تافت و ژل خوردهاش کش

و پوک  کیدو تا از ج نی. اگهیدروغ م

 خبر دارند. گهیهمد

. گهیرو م یتا بزن تو گوشش همهچ دو

او کرد: خفه شو  یبابک کالفه روسو



 گهیبرس. د تیبهزاد. برو به دختر باز

 ستیبه کمکت ن یازین

باال انداخت و دور شد.  یبهزاد شانها و

بهادر که چشم به رفتن او داشت، به 

گفت: اما من هم با بهزاد  یآرام

 ارهموافقم. سارگل حتمًا خبر د

االن ازش  نیهم یکنیفکر م نطوریاگه ا ـ

  کنمیسؤال م

که به  یو بابک درحال نجاست؟یمگه ا ـ

 پاسخ داد: نصف تهران رفت،یم یسمت

و هردو به  ایهستن، دنبالم ب نجایا

از سالن رفتند. سارگل که لباس  یگوشها

به تن داشت و  یرنگ یکوتاه بادمجان

 ستادهیا یکنار پسر جوان

بابک جلو رفت و  یاشاره دنیبا د بود،

 : جانم؟ ستادیا شیروبهرو

ازت بپرسم و  یسؤال خوامیسارگل م ـ

 بگو. تترویواقع کنمیخواهش م



از تعجب  دهیباالپر یبا ابروها سارگل

 یبه او و بهادر نگاه کرد و با نگران

 شده؟  یزی: چدیپرس

او  ؟یاز جانان دار یبهم بگو خبر ـ

 ریسربه ز

 ندارم  یخبر چی: نه هگرفت

به جانان  دیسارگل جان من با نیبب ـ

. متعلق به نجاستیکمک کنم. اون مال ا

 جشنها و نیا ه،یزندگ نیا

قشنگ  یلباسها ،ی. رقص، شادهایکوبیپا

االن  یدونیرنگارنگ. اما م یشهایو آرا

! شیکجاست؟ احتماالً برگشته به صد سال پ

 به زمان

 یزندگ یخونها یو حتمًا داره تو قاجار

داره.  یرونیو ب یکه اندرون کنهیم

 یعنیاسارت!  یعنی ؟یچ یعنی یفهمیم

 اه هحقارت. اون عقب افتاد

 ستنیقائل ن یارزش چیخانوم ه هی یبرا

. کنهیحکم م شونیتو زندگ یو مردساالر



کرده و  رونشیشده. پدرم ب ریجانان اس

 پشت و چیه

 نداره  یپناه

 لیبابک اون خودش انتخاب کرد و با م ـ

حرفشان آمد:  انیخودش رفت. بهادر م

 بشیدختر؟ اون پسره فر یفهمیچرا نم

 داده

 دهید ی. من چندبارستین نطورینه، ا ـ

. در هیتیبودمش. آدم معقول و باشخص

 کردیرو م شیداشت زندگ رپارسایضمن ام

 جانان بود که نیا

شد و اونقدر سماجت کرد تا به  عاشقش

هرطور دوست  دی. اجازه بددیهدفش رس

کنه. بابک سرانگشتانش را  یداره زندگ

 سارگل یچانه ریز

 ینگاه او را متوجه متیو با مال گذاشت

 یزیبخاطر من اگر چ زمیخود کرد: عز

. کنمیبگو. من از تو خواهش م یدونیم

 نگرانش هستم.



 نیبا دو سه ج گهیچند سال د خوامینم

کرده و راه  یبچه بفهمه چه اشتباه

نداشته باشه. سارگل نگاهش را  یبرگشت

 یرهیاز چشمان خ

انداخت: من  ریگرفت و سر به ز بابک

 رتیروز عقد همراهشون بودم. بهادر ح

زده تکرار کرد: عقد؟ واقعًا ازدواج 

 کردن؟ 

 بله، ازدواج کردند ـ

قرار شد برن  دمیکه من شن یاونطور و

  رپارسایپدر ام یحاج آقا تهران یخونه

 نکرده بود؟  رونیرو ب مگه اون پسرش ـ

 نه فقط مخالف ـ

 شیهمراه یخواستگار یبود و برا ازدواج

گفت:  رپارسایکه ام دمینکرد و من شن

پدرم اگه راهم نداد  یخونه رمیاول م

 کار هیاون وقت 

: آدرس دی. بابک متفکر پرسکنمیم گهید

  ؟یپدرش رو بلد یخونه



 یمیقد یاه هاز محل یکی دونمیآره م ـ

 قاً یدق دونمیسعادتآباده اما نم

که به  یخونه و بهادر درحال کدوم

گفت: مهم  یبود، به آرام رهیروبهرو خ

 !میپرسیم ستین

***** 

شلوارش را تا زانو باال زده  یاه هپاچ

بود.  ستادهیحوض بزرگ آب ا انیو م

 شیکوچک دور پاها یقرمزها یماه

 و به آن دندیچرخیم

به جانان که  ی. نگاهزدندیم بوسه

گلدانها دورتادور حوض  دنیمشغول چ

هم آب حوض و  نیبود، انداخت و گفت: ا

 یقرمزها یماه

 نیجانان خانوم. جانان آخر یسفارش

خود قرار داد.  یگلدان را هم در جا

را با نفس  شیاه هیکمر راست کرد و ر

 یاز عطر گلدانها یقیعم

 دهیکه چ یسرخ و بنفشه و محبوب گل

. رجونید: دستت درد نکنه امبود، پر کر



در دست داشت،  یدستهبلند یثنا که جارو

 شد: کشانینزد

 یتموم شد. تازه آبپاش اطهمیح یجارو

آقاجون رو  یشمعدون یهم کردم. گلدونها

که دو طرف  ییهم آب دادم و به گلدانها

 یاه هپل

قرار داشت اشاره کرد. عطر گلها  وانیا

بود و  دهیچیخاک نمخورده درهم پ یو بو

 یمسرتبخش یفضا دیوزیکه م یمیمال مینس

 جادیرا ا

حق به  یافهیق رپارسایبود. ام نموده

گرفت و با غرور گفت: اگر من  یجانب

و  زیتم نجایکه ا کردمیکمکتون نم

 آخه شما شد،یخوشگل نم

 اد؟یازتون برم یتا جوجه چه کار دو

جارو را از دست  یجانان به آهستگ

را  رپارسایامآن  یلهیثناگرفت و بوس

 از پشت سر، هول داد و او با

آب افتاد، سپس دست به  انیبه م صورت

کارها  یلیکه خ یدیکمر زد و گفت: د



 سهیو ثنا از خنده ر ادیازمون برم

 یلبها یرفت. لبخند رو

صادق که پشت پنجره نظارهگر آنها  حاج

همسرش  یبود، نشست و به دنبال آن صدا

 ؟یچقدر خوشحالن حاج ینیبی: مدیرا شن

 ادیدختر ز

به دل من که نشسته،  ستا،یهم ن یبد

حاج صادق پرده را انداخت و گفت: 

 سال نمونده  لیبه تحو یزیصداشون کن، چ

 وانیچشم و به ا ـ

ا ه هو از همانجا صدا زد: بچ رفت

 یهنوز سفره کهینزد لی. سال تحودییایب

! ثنا و جانان دوان دیدیهم نچ نیهفتس

 به سمت او رفتنددوان 

کرد: تو  رپارسایحاج خانوم روبه ام و

 سیداخل. همهجا رو خ یاین ینطوریا

و  ارمیصبر کن االن برات لباس م یکنیم

 .دندیدخترها باز خند

را پهن کرد و  ییبایز یترمه یسفره ثنا

 یشده یناکاریم یهمراه جانان ظرفها



آن گذاشتند. جانان  انیرنگ را م یآب

 رهبه سف یبا نگاه

سرکه، سکه، سمنو، سنجد،  ب،ی: سگفت

 رپارسایکمه، پس کو سبزه؟ ام یکی ر،یس

به تن کرده بود،  یکه لباس مرتب

 که در دست یسبزها

هم  نیسفره گذاشت: ا انیرا م داشت

حاال کامل شد. همه  رخانیکاشت ام یسبزه

 یدور سفره نشستند. حاج صادق دعا

 سال را با لیتحو

گوش  ریثنا ز. خواندیم یبلند یصدا

دعا  گهیجانان زمزمه کرد: حاج بابام م

و جانان  شهیاجابت م لیموقع سال تحو

 چشمانش را بست و

تا ابد  رپارسایخدا خواست که ام از

نگه دارد. دلتنگ خانوادهاش شد  شیبرا

اشک را به چشمانش  شانیخال یو جا

 رپارسایآورد. دست ام

آن را فشرد.  یدستش نشست و به نرم یرو

 یاو لبخند زد. مجر یگشود و به رو چشم



سال نو را اعالم کرد و  لیتحو ونیزیتلو

 همه

به سمت  رپارسایفرستادند. ام صلوات

و  دیپدر و مادرش رفت. آنها را بوس

قرآن  انیگفت. حاج صادق از م کیتبر

 درون دستش چند اسکناس

و به او داد.  دیکش رونیب نو

: مگه من بچه هستم؟ دیخند رپارسایام

برکت داره  نهایدستت درد نکنه ا یحاج

 را اشیشانیو حاج صادق پ

. بعد از او ثنا را در آغوش دیبوس

قرآن  انی. ازمدیرا بوس شیو رو دیکش

هم  نیچند اسکناس در دست او گذاشت: ا

 دختر بابا. و جانان یدیع

هم بغض کرد که چرا پدرش او را از  باز

خود راند؟ چرا دوباره دختر بابا 

حاج خانوم را  یگونه زند؟ینم شیصدا

 و به حاج صادق دیبوس

 ریکرد. خجالتزده سر به ز ینگاه

: دیاو را شن میمال یانداخت اما صدا



جلو دخترجان. بهتزده سربلند کرد  ایب

 انداخت رپارسایبه ام یو نگاه

دو زانو  یاو جلو رفت. رو یبا اشاره و

حاج صادق نشست. با انگشتان  یروبهرو

داشت که اشک  یو سع کردیم یدستش باز

 . امازدینر

 یرو ینشد و قطره اشک درشت موفق

شد. حاج صادق دست پشت  ریگونهاش سراز

 د،یسرش گذاشت و او را به سمت خود کش

 اشیشانیپ

گفت:  یو با مهربان دیبوس یبه نرم را

 یبا شاد دیشروع سال نو با ز،یاشک نر

 یباشه بدون کدورت بدون بغض و از البهال

 ندقرآن چ

آورد و آن را به  رونیب گرید اسکناس

 یگهیدختر د یدیهم ع نیدست او داد: ا

 یاشک لبخند زد و گونه انیمن. جانان م

 دی: عدیاو را بوس

هم مبارک آقاجون. حاج خانوم با  شما

جمع  انیرا م ینیریظرف ش یخوشحال



شکرت،  ایکوچکشان چرخاند: خدا

 نیریدهنتون رو ش دیبفرمائ

 لیو آج ینیریخوردن ش. پس از دیکن

شدند. چند  ونیزیتلو یمشغول تماشا

سر زددن  یگذشت و حاج خانم برا یساعت

 پلو و یبه سبز

زنگ  یبه آشپزخانه رفت. صدا اشیماه

قطع شدن  یبلند شد، بدون لحظها فنیآ

. حاج صادق متعجب شد: خوردیمدام زنگ م

 ؟یچ یعنی

 یبلند کس ادیزنگها، فر یدنبال صدا به

دررو...  دی: باز کندیهم به گوششان رس

! حاج خانوم وحشتزده از رونیب دییایب

 آشپزخانه خارج شد:

 یو درحال هیک گهید نیمرگم بده، ا خدا

به  هیهمراه بق داشتیکه چادرش را برم

را  اطی. حاج صادق درب حدیسمت درب دو

 باز کرد و خارج

و مادرش.  رپارسایو به دنبال او ام شد

 یبعد درحال قهیان هم چنددقثنا و جان



سر  یرو یگلدار دیسپ یکه چادرها

 یانداخته بودند، جلو

درهم  یی. حاج صادق با اخمهادرآمدند

گفت: چه خبره  شیجوان روبهرو یروسو

آقا؟ و او با تمسخر پاسخ داد: بهبه! 

 .یتهران یحاج آقا

مردم  نیآبرودار بازار، ام معتمدمحل

 یابروها. دارتونیخوشحالم از د یلیخ

 یدرهم گره خورد. سع یحاج صادق به سخت

 کرد تمسخر موجود

با  رد،یبگ دهیلحن آن جوان را ناد در

 نیجوون؟ ا یخوایم ی: چدیپرس یخونسرد

و او جلو آمد و  ه؟یچ یسروصداها برا

 سرشار از یبا نگاه

پاسخ داد: از پسر ناموس دزدت  نفرت

بپرس. حاج خانوم طبق عادت با دست بر 

ابرو باال  رتزدهیخود زد و ثنا ح یگونه

 انداخت. اما جانان

 یرهیلرزان خ یو دل دهیپر یرنگ با

بابک، بهزاد و بهادر بود. احساس 



زانوانش سست شده و قدرت تکلم  کردیم

 بلند بهزاد در یندارد. صدا

در تمام کوچه پخش  دیو شا دیچیپ فضا

آقازاده دزده  نیشد: پسرت دزده! ا

 یاستغفرالله رلبیناموسه. حاج صادق ز

 گفت، نگاهش را از

آنها جمع شده  کیکه نزد ییاه هیهمسا

 یعنیبودند، گرفت و به بابک دوخت: 

و بابک کالفه و با  ه؟یحرفها چ نیا ؟یچ

 مشت یدستان

صحبت  یپاسخ داد: من دارم فارس شده

شما  یبرا نقدریا دنشیچطور فهم کنمیم

سخته؟ اومدم خواهرم رو ببرم. من و 

 یبهزاد برادرها

و با انگشت اشارهاش جانان  میدختر اون

که تا آن  رپارسایرا نشان داد. ام

هم  یرا از فرط خشم رو شیلحظه دندانها

 لب باز فشرد،یم

. خواهر شما ستمی: من دزد ناموس نکرد

زن منه، شرعًا و قانونًا. جانان تمام 



نش مانده بود را در که در بد یجان

 به یو گام ختیر شیپاها

 یلرزان یبرداشت. با صدا جلو

التماسگونه، بابک را مخاطب قرار داد: 

 ینکن و صدا یزیداداش، تورو خدا آبرور

 بلند بابک تنش را ادیفر

مونده؟ تو  یباق یی: مگه آبرولرزاند

کلمه حرف نزن. و روبه  کیساکت باش و 

انونًا زنته؟! کرد: شرعًا و ق رپارسایام

 کدوم قانون؟ کدوم شرع؟

و  یاز سادگ ؟یداد بیخواهر مارو فر تو

. اون مال یاحساساتش سواستفاده کرد

. ستین یزندگ نیمال ا ست،ین نجایا

 ینگاهش کن! حت

 یکه به زور رو یاون چادر ستین بلد

لحظه  تیرو نگهداره. جمع دیسرش انداخت

و عرق شرم بر  شدیم ادتریبه لحظه ز

 حاج صادق یشانیپ

را به  رپارسایبود، با خشونت ام نشسته

عقب راند و خود جلو رفت: گوش کن بچه. 



 دیمن، روز اول ع یخونه یجلو یاومد

 یمهشببازیخ

 یحاال من فارس ؟یکه چ یانداخت راه

زن و  نهایو تو بفهم. ا کنمیصحبت م

شوهر هستند و عقدنامه دارن. بابک 

 ادیفر نیو خشمگ یعصب

 ی! چقدر ادایاکاریدروغ و ر: بسه زد

مسجد و  یبه جا د؟یاریآدم خوبهارو درم

 ؟یهست ینماز کارترو درست کن. تو حاج

 ؟یمکه رفت

جناب  یول یبر یخوایبازهم م دمیشن

مکه رفتن اعمال خودت و  یبهتره به جا

مردم رو  ی. آبرویخانوادت رو درست کن

 . به پسرتینبر

بده، حاج خانوم  ادی زهارویچ نیا

را محکم گرفته بود،  شیکه رو یدرحال

پر از اشک، گفت:  یجلو آمد و با چشمان

 آقا؟ پسر هیحرفها چ نیا

پدرش  یپاک خورده است، سر سفره ریش من

نون حالل خورده، چکار به ناموس مردم 



دختر زنشه. بهادر دستانش  نیداره؟ ا

 را درون

به  یفروبرد و با نگاه شیبهایج

 یگفت: چه زن و شوهر رپارسا،یام

نبوده و از  یپدرش راض یخانوم؟ وقت

 کرده، همه رونشیخونه ب

 یهمهمه و پچپچها یشدند و صدا رتزدهیح

بلند شد. حاج صادق  اه هیهمسا یدرگوش

 یسو یسرشار از تعجب رو یبا لحن ریمتح

 بابک

 رونشیپدرت ب گه؟یم یپسر چ نی: اکرد

مگه  د؟یکرده؟ مگه شما مسافرت نبود

به  کنه؟یپدر عقد م تیمحضر بدون رضا

 بابک، بهادر یجا

پسرت بدون  یآمد و پاسخ داد: وقت جلو

کردن آشنا و  دایپدر و با پ تیرضا

 شهیرو عقد کنه م یدادگاه دختر ینامه

 ناموس! یهمون دزد

 یهرچقدر هم که از نظر شما شرع حاال

او  یروبهرو نیباشه. جانان خشمگ



 رتیگ یداره؟ چ یربط: به تو چه ستادیا

 به پا شیکه آت ادیم

 انیبهادر به چشمان او که م ؟یکنیم

زل زد:  د،یدرخشیچادر م درنگیقاب سف

شد:  نتری. و جانان خشمگادیچادر بهت م

 جواب منو بده. تو

بهادر اخم درهم  ؟یخوایم یچ نجایا

: صداترو نبر باال. من بخاطر دیکش

و رفاقت با بابک دنبالش اومدم وگرنه ت

 چیو ه یمن ُمرد یبرا

 رپارسای. رگ گردن امیندار یتیاهم

برافروخته جلو  یبرجسته شد و با صورت

تعصبش بود اما  نیآمد. جانان عاشق ا

 او را اندازهیحاال ب

دو رگه از خشم  ی. صداترساندیم

 رهی: جد و آبادت بمدیرا شن رپارسایام

نشو، برو عقب  کی! به زن من نزدکهیمرت

 یبا صدا. بهادر یعوض

به خنده افتاد و در مقابل  یبلند

و نگاه  رپارسایچشمان غضبناک ام



خندهاش را  یبه سخت گرانید یرتزدهیح

 فروخورد و با تمسخر گفت:

نشم؟ برم عقب؟ و دوباره  کیزنت نزد به

و پس از آن ادامه داد: تو  دیخند

من تا حاال چندبار صورت زنترو  یدونیم

 چندبار دم؟یبوس

گرفتم؟ جانان ناِز من، بهش  دستشرو

باهم  هایپارت یتا حاال چقدر تو ینگفت

چندبار بغلت کردم؟  ینگفت م؟یدیرقص

 ییمخصوصًا وقتها

و  کردمیخودم بغلت م یکردیمست م که

 یبعض دنیکش نیه یخونه. صدا رسوندمتیم

 گرید یبلند شد و عدها اه هیاز همسا

 با سرزنش

. جانان سر تکان دادند یحقارت برا و

مشت جمع شده از خشمش را  رپارسایام

: خفه شو! دیچشم بهادر کوب یمحکم پا

 نیزم یبهادر رو

زدن مشت دوم جلو رفت  یو او برا افتاد

 یچ ی: حاجدیمادرش را شن غیج یکه صدا



 دیشد؟ خدا مرگم بده! به سمت پدرش دو

 که دستش

قلبش گذاشت و زانوانش خم شده  یرو را

: آره من دیکش ادیفر انیبود. جانان گر

 یبودم ول یپست بودم، بد بودم، عوض

 ستمین گهید

. دیباشم. دست از سرم بردار خوامینم

. بابک جلو آمد و مچ دست دیگمش دیبر

 نیاو را گرفت: بس کن. برو سوار ماش

 یشو. بخاطر اون پسره

 ینطوریبا ما ا دینبا یو عوض پستفطرت

. دست جانان باال رفت و یحرف بزن

صورت بابک نشست. بغضش  یرو اشیلیس

 و با دیترک

 یاز اشک گفت: تو حق ندار سیخ یصورت

. من یپستفطرت و عوض یبگ رپارسایبه ام

 نی. ببیگذاشتیخوشبخت بودم اگر م

 ؟یکرد کاریچ

به حاج صادق اشاره کرد که قلبش را  و

 یسع رپارسایو ام فشردیمشت م انیم



داشت به کمک ثنا او را به داخل ببرد. 

 بابک بهتزده دستش

گونهاش قرار داد و زمزمه کرد:  یرو را

بردار  یرو ؟یمن دست بلند کرد یتو رو

جونم به  شهیمن که هم یبزرگترت؟ رو

 جونت بسته بود؟

اشکبار به  یجانان با سکوت و چشمان و

شد. بابک سر تکان داد و  رهیاو خ

با لحن تلخ  رفت،یم که عقب عقب یدرحال

 گفت: یو گزندها

. اما بدون مثل رمی... باشه من مباشه

ندارن،  یدختر گهیمامان و بابا که د

 ،یمن و بهزاد هم ُمرد یاز االن برا

 جانان! تو یُمرد ؟یفهمیم

و همراه بهادر و  یما ُمرد یهمه واسه

شد. باد شروع به  نیبهزاد سوار ماش

 یاه هکرد. دستان جانان از لب دنیوز

 چادر جدا شد و کنار بدنش

 لیبه اتومب ستادهیکوچه ا انی. مافتاد

 رهیبابک که در حال دور شدن بود، خ



ماند. بابک را دوست داشت، انگار که 

 .رفتیاز جانش م یتکها

 رونیچادر ب ریکه از ز اهشیس یموها

صورتش پخش  یزده بود، با وزش باد، رو

. کردیم ینیدلش سنگ ی. غم روشدیم

 که نیآنقدر سنگ

تحمل وزنش را نداشت و هرلحظه  ایگو

 یممکن بود زانوان لرزانش خم شود و رو

. آرام به عقب برگشت. حاج افتدیب نیزم

 صادق و

به داخل بازگشته بودند.  خانوادهاش

خانه حضور  یهمچنان جلو اه هیاما همسا

 ریداشتند و به او چشم دوخته بودند. ز

 نگاهشان با ینیسنگ

فروافتاده وارد خانه شد.  ییاه هشان

 یتخت جلو یکه رو دیحاج صادق را د

ه نشسته بود و حاج خانوم شان وانیا

 : ثنا بادادیرا ماساژ م شیاه

: دیقرص به سمتشان دو کیآب و  یوانیل

 رپارسایآقاجون قرصترو بخور! ام ایب



شرمنده جلو  یافکنده و چهرها یبا سر

 بلند یرفت: حاج

ببرمتون دکتر، من نگرانم. حاج  نیش

 یرو یدرون دستش را طور وانیصادق ل

قرمز  یچهیکه شکست و آب قال دیتخت کوب

 سیرنگ را خ

. ازجا برخاست و انگشت اشارهاش نمود

به سمت پسرش گرفت  دیتهد یرا به نشانه

از او  یکه تابحال کس یتیو با عصبان

 ادیبود، فر دهیند

و  ریدختررو بگ نیا : فقط برو! دستزد

 یرد یبرو که حت یبرو. طور نجایاز ا

برنگرد. قلب  چوقتیه گهیازت نمونه و د

 ختیفرور رپارسایام

شکستنش را  یصدا یاحساس کرد که حت و

 انیگر یاه هچهر ی. نگاهش رودیهم شن

صورت  یو دوباره رو دیمادرش و ثنا چرخ

 پدرش

 یبه اندازه قیدقا نیانگار در هم که

شده بود، نشست شرمزده و  رتریسالها پ



من...  یلرزان گفت: اما حاج ییبا صدا

 حاج صادق ادیفر

برو! گمشو!  نجایرا پر کرد: از ا گوشش

به سرعت به سمت اتاقشان  رپارسایو ام

گونهاش  یکه رو یرفت تا قطره اشک

 یبود، را کس دهیدو

اندکشان را درون چمدان  لی. وساندینب

به  یآمد. نگاه اطیه حو دوباره ب ختیر

جرأت  یمادرش و ثنا انداخت که حت

 یخداحافظ ینداشتند برا

. ندیبگو یکالم ای ندیایاو جلو ب با

 ییانداخت و با قدمها ریسرش را به ز

رفت که جانان  یلرزان به سمت درب خروج

 ستادهیهنوز کنارش ا

. دست او را گرفت و هردو از خانه بود

 خارج شدند.

***** 

و به  ستادیبزرگ هتل ا یپنجره پشت

 نیشد. آدمها از ا رهیخ رونیب یمنظره



 یقیفاصله چقدر کوچک بودند. نفس عم

 یو سع دیکش

 یبر افکارش مسلط شود اما صدا کرد

. دیچیپدرش بازهم درگوشش پ ادیفر

که  خواستینم چگاهیبود، او ه نیغمگ

 سبب رنجش پدر و

 یکه جلو یعرق شرم ادیباشد.  مادرش

پدرش نشست، قلبش  یبر چهره اه هیهمسا

به  ینگاه می. نکشاندیرا به آتش م

 جانان انداخت که

نشسته بود.  یمبل یو خاموش رو ساکت

و زمان دست به دست هم  نیانگار زم

عشق را به  نیا ینیریداده بودند تا ش

 کنند. اما لیزهر تبد

که  خواستیانتخاب کرده بود و نم او

ه نظر برسد. شکستخورده ب یمثل انسانها

به سمت جانان رفت. کنارش نشست و 

 گونهاش را به



 ی: حالت خوبه؟ لبخند تلخدیبوس یآرام

او نقش بست: آره خوبم...  یلبها یرو

  رپارسا؟یام

 جانم؟  ـ

  م؟یبه نظرت ما اشتباه کرد ـ

 دلت ـ

  گه؟یم یچ

. من خوادیدلم... دلم تا ابد تورو م ـ

  دونمیم نرویفقط هم

چشمان  ٔە. اشک کاسمیپس اشتباه نکرد ـ

 جانان را پر کرد و بغضآلود

که  خواستمی: اما... اما من نمگفت

انگشت اشارهاش را  رپارسایپدرت... ام

نگو...  یچیه سیاو گذاشت: ه یلبها یرو

 خواستمیمن هم نم

برادرت تورو رهاکنه و بره و با  که

اشکآلود او ادامه  یبه چشمها ینگاه

جنگل سبز  نیا یداد: باز که هوا

 اشک انیشد. جانان م یبارون



بود  شیلبها یکه رو یزد و انگشت لبخند

. ریدوستت دارم ام یلی: من خدیرا بوس

 رپارسایدرب اتاق بلند شد و ام یصدا

 را یکه شال یدرحال

پاسخ داد: من  داد،یدست جانان م به

 مانهیمًا اسرت بنداز حت یهم! شال و رو

و به سمت درب رفت و آن را گشود. 

 او را در آغوش مانیا

 دتی: سالم عدیرا بوس شیو رو دیکش

 مبارک 

تو هم مبارک.  دیع سیپل یسالم آقا ـ

جانان سالم  یداخل شد و روسو مانیا

 کرد: سالم

 . سال نو مبارک زنداداش

 رپارسایممنون. ام مان،یسالم آقا ا ـ

ما  یمبل نشست: چه خبر؟ از خونه یرو

 تلفن یمن هرچ ؟یدار یخبر

 یپا رو مانی. ادهیجواب نم یکس کنمیم

که من سرکار بودم.  روزیانداخت: د یپا



به تلفن همراهت زنگ  یامروز صبح هرچ

 زدم خاموش

  بود

 خونه جا گذاشتم  ـ

. رفتم دادیجواب نم یخونتون هم کس ـ

بود اما  رونیب یحاج نیدر ماش یجلو

 .دادیجواب نم یکس زدمیدر م یهرچ

هم از رو نرفتم انقدر موندم و در  من

دررو باز کرد، پسر  یزدم که حاج

کو  ریمن رو هم بزنه. گفتم ام خواستیم

 گفت من اصالً  ؟یحاج

ندارم و  رپارسایبه اسم ام یپسر

. بعد گفت اگه به حرمت جناب شناسمینم

برو  دمیرسیسرهنگ نبود حساب تورو هم م

 دوروبر نیا گهیو د

نشه و با پوزخند ادامه داد:  داتیپ

سرش  رپارسایمارو هم رد کرد و رفت. ام

داد و چشمانش را  هیرا به تاج مبل تک

 !مانیبد شد ا یلیبست: خ



کوچه  ی. همه توشدیافتضاحتر نم نیا از

 ییچه حرفها یدونیجمع شده بودند. نم

او  یبر پهلو یسقلمها مانیزدند. ا

 نشاند و با اشاره به

داشت،  ریسربه ز یکه از شرمندگ جانان

. الیخیموضوع بحث را عوض کرد: ب

که افتاده. به هرحال تا ابد  هیاتفاق

 دیبگ دیتونستیکه نم

جانان مسافرت هستن. باالخره  یخانواده

نبودن و با  یکه راض دیفهمیم یحاج

. فعاًل جمع دیدادگاه ازدواج کرد ٔەنام

  میبر دیکن

 کجا؟ تو ـ

 یحسابها به اسم حاج یهمه یدونیم که

 یحت اوردمیبا خودم ن یچیبود و من ه

منو  یهم گذاشتم. وقت نمرویماش چیسوئ

 کرده، رونیب

  کار؟یچ خوامیرو م پولش

 یخونه بخر یخوب االن که پول ندار ـ

  ؟یکن کاریچ یخوایم



تا  میمونیهتل م یتو نجایهم یمدت هی ـ

 نمیبب

  ادیم شیپ یچ

 ؟یهتل بمون یُمرده که تو قتیمگه رف ـ

 من  یخونه میریبلند شو جمع کن م

 تو؟  یخونه ـ

 آره همون که سرهنگ برام ـ

 میروز رفت هی. یسر کوچه حاج دهیخر

  میدیباهم د

اومد. اما نه ممنون. خودم  ادمیآره  ـ

ازجا برخاست:  مانی. اکنمیم یکار هی

 حرف مفت

منتظرم  نیماش یتو نییبابا! من پا نزن

 هیو از اتاق خارج شد. با هتل تسو

گرفت.  لیحساب کرد و مدارک آنهارا تحو

 نشست نیدرون ماش

 رپارسایبعد ام یقیمنتظر ماند. دقا و

که در دست داشتند  یو جانان با چمدان



را  لینشستند و او اتومب نیدرون ماش

 رپارسایبه حرکت درآورد. ام

ونت رو آخه تو خ مانی: ادیپرس شرمنده

  ؟یالزم ندار

 یخوایافتاده. تو م ینه بابا خال ـ

 ؟ینیهتل بنش یتو یریدست زنت رو بگ

 خوب اونجا

  دیکن یزندگ

 دمت گرم  ـ

را  نیماش قهیو پس از چند دق میچاکر ـ

شدند.  ادیپارک کرد و هرسه پ

 لیکوچه که اتومب یبه انتها رپارسایام

 دیقرار داشت، چشم دوخت. دلش لرز پدرش

در درب  دیکل مانیگرفت. ا ریو سربه ز

 نی. ادیانداخت و آن را گشود: بفرمائ

 مانیا ی-هم کلبه

به اطراف  ی. جانان با نگاهدیخند و

دستت درد  مانیقشنگه ا یلیلبخند زد: خ

 نکنه 



بخواد من  رجونیقابل نداره. ام ـ

 . وکنمیم مشیتقد

او زد:  یشانه یبا دست رو رپارسایام

در سالن  ی. جانان چرخیبامعرفت یلیخ

 لهیوس یکم هی دی. اما باهیزد: عال

 . تختخواب، فرش،میبخر

 رپارسای. امزهایچ نیو ظرف و ا خچالی

و نور  دیا را با دست کنار کشه هپرد

 هی. سپس گفت: من دیآفتاب به داخل تاب

 کارت یمقدار پول تو

 یضرور لیباهاش وسا شهیهست که م خودم

 ینتهایکاب یرو ی. جانان دستدیرو خر

مقدار پول  هی: من هم دیخاک گرفته کش

 دارم.

: آقا من هم دارم. دیخند مانیا

او کرد:  یروسو یبا مهربان رپارسایام

 نیاز ا شتریاصاًل حرفشرو نزن و ب

 شرمندم نکن و روبه جانان کرد:

بعد  میکن زیتم نجارویا دیبا اول

ه پاچ مانی. الیوسا دیدنبال خر میریم



شلوارش را باال زد: بسما... از  یاه

 کجا شروع کنم؟

***** 

که از آشپزخانه  یتق و توق یصدا

کشاند.  نییپا یاو را به طبقه اومد،یم

 یلبخند زد: اومد دنشیجانان با د

 ناهار آماده است ایب ر؟یام

بود، اشاره کرد.  دهیکه چ یزیبه م و

دونفرهشان نشست و  زیپشت م رپارسایام

 ؟ی: بازهم ماکاروندیبا تعجب پرس

 هفته است کیما  زمیعز

خونه و حداقل پنج  نیتو ا میاومد که

. دوبار یدرست کرد یروزش رو ماکارون

 ریهم خودم املت پختم. جانان سربه ز

 انداخت: آخه فقط

: دیخند رپارسایغذارو بلدم. ام نیهم

 ی. دفعهیرو هم بلد بود نیکاش الاقل هم

دوم نمک  یبود. دفعه ریاول که کامالً خم

 ینداشت، دفعه



شور  یلیچهارم خ یسوخته بود. دفعه سوم

پنجم... جانان با غضب  یبود. دفعه

. گهی: بسه ددیبشقاب او را عقب کش

 هم دلت بخواد. یلیخ

. بلند شو همون یالزم نکرده بخور اصالً 

 رپارسایاملت خودترو درست کن. ام

 انیلبخند زد و چنگالش را م انهیدلجو

 ید. مقداربشقاب فروبر

به  توجهیدر دهانش گذاشت و ب یماکارون

کرد:  فیطعم نامطبوع آن شروع به تعر

شده.  یچقدر خوشمزه است، عال یوا

 جانان ذوق کرد:

  واقعًا؟

 روینگران نباش کمکم آشپز زمیبله عز ـ

 یو اشارها ی. مثل خونهداریریگیم ادی

 یزیهمهجا از تم نیبه اطراف کرد: بب

 .زنهیبرق م

 یلی: اما خدیدوغ نوش یجرعها جانان

 خستهکننده بود. 



و کمکت  امیمن هم ب یکردیخوب صبر م ـ

 کنم 

 خودمرو ریام یدونینه، راستش م ـ

 ییتا تنها کنمیخونه م یکارها سرگرم

پدرم بودم از  یخونه ینکنه. وقت تمیاذ

 رونیصبح تا آخر شب با دوستهاما ب

 یو االن همه رفتمیم

 یکم هیتنها تو خونه نشستن  روزرو

 برام سخته. 

به  یخوای. مکنمی. درکت مدونمیم ـ

بگو  ایدوستات تلفن کن. دعوتشون کن. 

 سارگل

  نجایا ادیب

اونها  قیبابک از طر خوامینه، نم ـ

کنه و دردسر بشه.  دایباز مارو پ

هرچند اون گفت که من براش ُمردم. 

 اصالً  یدونیم

باشم.  کیدبه اون آدمها نز خوامینم

. هیکاف یکه تو کنارم باش نیهم



او را در دست  فیدستان ظر رپارسایام

 یروز هی زیگرفت: همهچ

 گهی. االن هم ددمیبهت قول م شهیم درست

 برم  دیبا

 کجا؟  ـ

برم چند تا  دی. باگهیدنبال کار د ـ

 فرش سر بزنم  یحجره و تجارتخونه

 تو ـ

پدرت که پر از حجره و  یتجار ساختمان

 فرش بود  شگاهینما

 شهیپدرم اونجا هست نم یدرسته. وقت ـ

 و اشه هیهمسا شیکه من برم پ

 یاه هیکنم در ضمن با اون همسا کار

 انیمطمئنم االن جر میکه ما دار یفضول

به من کار  چکسیو ه دهیچیهمهجا پ

 خوب خدا یول دهینم

 . من رفتم بزرگه

 مراقب خودت باش  ـ



 رونیب زیچشم خداحافظ و از پشت م ـ

را شانه زد.  شیموها نهیآ یآمد: جلو

 کت اسپرتش را به تن

 نیو از خانه خارج شد. هشتم فرورد کرد

درختان چشم را  یا روه هبود و شکوف

. او دیوزیم یخنک می. نسکردندینوازش م

 یعاشق هوا

بهار بود. آرام کنار کوچه گام  مطبوع

حاج صادق  نیکه با ماش داشتیبرم

 یدلتنگ تیروبهرو شد. نگاهش را با نها

 به پدرش دوخت که

فرمان نشسته و به سمت خانه حرکت  پشت

 کیو به نزد ستادیخود ا ی. برجاکردیم

که به آب  یزل زد مثل تشنها نیشدن ماش

 رهیخ

او نگاهش را  دنی. حاج صادق با داست

 یرا رو شیبا اخم به روبهرو دوخت، پا

و به سرعت از کنارش  پدال گاز فشرد،

 با رپارسایگذشت. ام



 نیماش یاو را بدرقه کرد و وقت نگاه

 ابانیکوچه گم شد، کنار خ چیدر پ

دست تکان  یتاکس نیاول ی. براستادیا

 داد و سوار شد. آدرس را به

که دستش را  یگفت و درحال راننده

کرده بود، از پنجره  قهاشیشق هگاهیتک

پس از  یکی ابانهایزل زد. خ رونیبه ب

 شدند و یط یگرید

فرش بزرگ و  شگاهینما یجلو نیماش

 ادهیپ رپارسایمتوقف شد. ام یچندطبقها

کتش را  یقهیرا پرداخت،  هیشد. کرا

 مرتب کرد و وارد

از فروشندگان  یکیشد. روبه  ساختمان

 شیکرد: سالم خانوم و آن زن که آرا

 تیبر چهره داشت، با نها یظیغل

 انم؟پاسخ داد: ج یعشوهگر

 یرا با ناز از جلو شی. موهادیبفرمائ

 یصورت کنار راند و ادامه داد: سؤال

 یبه سرد رپارسایدر خدمتم. ام دیدار

 یفتح یآقا خوامیگفت: م



 . نمیرو بب نجایا ریمد

 دیببر فیتشر دیشما با زمیبله عز ـ

سوم. دفترشون اونجاست. اگه  یطبقه

و  امیمن همراهتون ب دیلیما

 تونیراهنمائ

  کنم

ممنون و به سمت  ستمین لینه ما ـ

سوم از  یآسانسور رفت و سوار شد. طبقه

رفت که  یآن خارج شد. به طرف دخترک

 یزیپشت م

 یبود: سالم خانوم، ممکنه آقا نشسته

  نم؟یرو بب یفتح

  دیسالم. اسمتون رو بفرمائ ـ

 هستم.  یتهران ـ

 یو گوش دیچند لحظه منتظر باش ـ

را  یدیرا برداشت. کل زیم یرو تلفن

 یکه ناش اشیتو دماغ یفشرد و با صدا

 یبود، گفت: آقا ینیمکرر ب یاز عملها

 یتهران یآقا ،یفتح



  ننیشمارو بب خوانیم

 یرا گذاشت و روسو یباشه چشم. و گوش ـ

 داخل  دیکرد: بفرمائ رپارسایام

آن را  د،یبه در کوب یممنون. تقها ـ

 گشود

که پشت  یانسالیوارد شد. روبه مرد م و

نشسته بود، سالم کرد: سالم روزتون  زیم

  ریبخ

. سالم. مشرف یتهران یبه به آقا ـ

 دینی. بنشدیفرمود

 نشست: متشکرم  رپارسای. املطفاً 

لب  رپارسایمن درخدمتم. ام دیبفرمائ ـ

به سخن گشود: راستش من اومدم تا... 

 : اجازهدیحرفش دو انیاو م

من اومدم  شیخودم بگم. چند سال پ دیبد

کنه  یپدرتون و گفتم با ما همکار شیپ

 شونیاما ا میداشته باش یشراکت هیو 

 قبول نکرد و با



ادامه داد: بنده رو از آتش  پوزخند

 یادیجهنم ترسوندن و گفتن تو سود ز

 ستیپول حالل ن نیو ا یکشیفرشها م یرو

 یو خالصه کل

 دنیما کردن. االن که د یبرا یسخنران

تو  یکرده و اسم شرفتیما پ شگاهینما

شدن، درسته؟  مونیاسمها داره. پش

 کالفه پاسخ رپارسایام

. پدرم هنوز هم ستیدرست ن ری: خداد

با شما نداره. من  یبه همکار یلیتما

 یادیز یهستم. تجربه نجایخودم ا یبرا

 کار دارم و نیتو ا

 باشم  دیمف تونمیم

 یبرا یخوایشما م یعنی. شمیمتوجه نم ـ

  ؟یمن کار کن

  دیباش لیبله اگر ما ـ

 نیاما چطور ممکنه؟ پدرتون سرشناستر ـ

است اونوقت شما  نهیزم نیتو ا تاجر

  نجا؟یا یاومد



پدرم  شیپ گهید ستیبله، چون قرار ن ـ

 کار کنم 

 پدرت شیپ یاگر نخوا یخوب حت ـ

بزرگ  یتو اون ساختمان تجار ،یکن کار

فرش  ا تاجر به نامه هد یتهران یآقا

 یو حجره دارند. چرا اومد شگاهینما

  نجا؟یا

 چون من کالً  ـ

اون ساختمون کار کنم.  یتو خوامینم

را از چشم برداشت و  نکشیع یفتح یآقا

داد.  هیچرخانش تک یصندل هگاهیبه تک

 سپس با پوزخند

 روی. من نیتهران ی: متأسفم آقاگفت

 نقدریکه ا ییرویالزم ندارم. اون هم ن

رو داشته  نجایمرموزانه قصد کار در ا

 ازجا رپارسایباشه. ام

و با تمسخر پاسخ داد: مگه شما  برخاست

که بخوام  دیکنیم یغن ومیاوران دیدار

مرموزانه وارد دم و دستگاهتون بشم؟ 

 و از ریروزتون بخ



 خارج شد و درب را به هم کوفت. اتاق

***** 

بار چندم بلند شد.  یبرا فنیآ یصدا

... ه؟یرا برداشت: ک یگوش رپارسایام

را فشرد و روبه جانان  دیتو. کل ایب

 .مانهیکرد: چادر سرت کن ا

سر جابجا  یرا رو دشیچادر سپ جانان

به جز اون  مانه،یکه ا دونمیکرد: م

بعد،  قهی. چند دقزنهیبه ما سر نم یکس

 درب سالن باز شد و

داخل آمد: سالم بر  انیااللهگوی مانیا

. جانان با لبخند یآقا و خانوم تهران

 یدم کردن چا یسالمش را پاسخ گفت و برا

 به آشپزخانه رفت.

 ن،یبه مبل اشاره کرد: بش رپارسایام

مبل  یدسته یکتش را رو مانیچه خبر؟ ا

تو چه خبر؟ کار  ،یگذاشت و نشست: سالمت

  ؟یکرد دایپ

 نه ـ



 یبه هر در کار کجا بود؟ ده روزه بابا

. هرجا رفتم ستیکه ن ستین یخبر زنمیم

پسر حاج صادقم به  دنیفرش، تا شن یبرا

 ردم یبهانها هی

  کردن

 خوب چرا؟  ـ

 نینبض بازار فرش تو دست پدرمه. ا ـ

استخدام  کننیهم فکر م یدوزار یتاجرا

 پدرمه و ممکنه لیکردن من خالف م

معامالتشون اثر بگذاره. خالصه بگم  تو

  گردنیکه دنبال دردسر نم

 امتحان کن  گهروید یخوب کارها ـ

 جاها رفتم سابقه کار یلیخ ـ

 یگهاید ینهیزم چیکه من تو ه خوانیم

 دیکش شیموها انیم یسابقه ندارم و چنگ

مقدار  هیو ادامه داد: داغونم. اون 

 دیکه بعد از خر یپول

. شهیمونده بود، داره تموم م لیوسا

 تو خرج و دخل خونه هم بمونم  ترسمیم



... یخوایاگه... اگه پول م ـ

 گهی: ددیاخم درهم کش رپارسایام

و  شمیحرفش رو هم نزن که ناراحت م اصالً 

که او  دانستیسکوت کرد. خوب م مانیا

 یچا ینیچقدر مغرور است. جانان با س

 کشانینزد

 \شت و نشستگذا زیم ی. آن را روشد

دفعه خوب شد نه  نیفکر کنم که ا ریام

. دهیاست و نه دم نکش دهیجوش

 او لبخند یبه رو رپارسایام

 مانی: دستت درد نکنه و رو به ازد

 ؟یکرد: از پدر، مادرم و ثنا خبرندار

 یبحث را عوض کرد و چا انهیناش مانیا

 ی: بهبه عجب چادینوش

: چطور دی. جانان متعجب پرسیعطر خوش

 مانیا ؟یداغ بود. نسوخت یلیخ ؟یخورد

: ردیبگ دهیکرد سوزش زبانش را ناد یسع

 نه... نه خوب

سؤالش  گریبا شک بار د رپارسای. امبود

 یاز حاج دمیرا تکرار کرد: ازت پرس



 یلبخند مضحک مانیا ؟یخبر ندار نایا

 چه رجانیزد: نه بابا ام

 یو روبه جانان کرد: از خونه راض یخبر

جانان سکوت  ست؟یکموکسر ن یزیچ د؟یهست

 یسع مانیبود که ا دهیکرد. او هم فهم

 یدر مخف

با  رپارسایدارد. ام یزیچ کردن

. مانی: با تو هستم ادیپرس تیعصبان

 یاتفاق ؟یکنیم یمخف یدار رویچ

 نگاه دنیبا د مانیافتاده؟ و ا

گفت: راستش...  یاو به آرام غضبناک

 یرفته بود خونه روزیراستش مادرم د

ختم قرآن  یجلسه اتونه هیاز همسا یکی

 که... دهیاونجا شن

 دهیشد: شن زیمخین شیدر جا رپارسایام

  ؟یچ

از خانومها گفته حاج  یکی دهیشن ـ

که  یصادق و خانوادهاش بعد از کار

 یپسرشون کرد، رو



محلهرو نداشتن و شبونه  نیتو ا یزندگ

جمع کردن و رفتن و احتمااًل کاًل از 

بهتزده مانند  رپارسایتهران رفتن. ام

 که در خواب سخن یکسان

زمزمه کرد: امکان نداره و  ند،یگویم

زد: دروغه. ازجا برخاست  ادیناگهان فر

و با عجله از خانه خارج شد. به سمت 

 .دیکوچه دو یانتها

در ذهنش  زیچ کیو تنها  زدیم نفسنفس

خانوادهاش رفته  نکهینقش بسته بود، ا

 دیدویبه نگاه عابران م توجهیبودند. ب

 به یو گاه

. ستادیخانه ا ی. جلوزدیتنه م رهگذران

که در آن بزرگ شده بود.  یخانها

را  شیکه تمام گلها و درختها یخانها

 خود حاج صادق کاشته

که مادرش عاشق نشستن در  ی. خانهابود

خوردن بود. عطر  یو چا وانشیا

پدرش از پشت در هم مشامش را  یگلدانها

 .کردیم نوازش



کرد کاش مثل آن روزها که از راه  آرزو

حاج خانوم در  یقورمهسبز یبو د،یرسیم

شربت  شیفضا پخش باشد و ثنا برا

 .اوردیبهارنارنج ب

 کی دیرا مشت کرد و به در کوب شیدستها

ه بار، دوبار، سه بار، چهاربار... و د

. بغض دادینم یپاسخ چکسیا بار. اما هه

 نشست شیدر گلو

دستانش را که خسته و کمجان شده  و

به درب باال آورد که  دنیکوب یبود، برا

 گه،ی: بسه ددیمچ دستش را چسب یکس

 ؟یزنیچقدر در م

سست شد و کنار کوچه نشست:  شیزانوها

 گهیمن د یعنی مان؟یخانوادهام رفتن ا

دونه  هیپدر و مادرم و  تونمینم

 مانیا نم؟یخواهرم رو بب

شو، چرا کنار را گرفت: بلند  دستش

  کننیزشته مردم نگاهت م ؟یکوچه نشست

من  یهایبدبخت یمردم. همه یگور بابا ـ

 بخاطر حرفها



مردمه و ناگهان مثل  نینگاه هم و

به خاطر آورد، ازجا  یزیچ نکهیا

 بده  چترویبرخاست: سوئ

  کار؟یچ یخوایم ـ

 آن را به مانیتو بده ا ـ

 یاما من هم هرجا بر ریاو داد: بگ دست

به سمت سر  رپارسایو ام امیدنبالت م

پارک شده بود،  مانیا نیکوچه که ماش

 مانی. همراه ادیدو

ازجا کنده  نیآن نشستند و ماش درون

با ترس زمزمه کرد: آرومتر  مانیشد. ا

بعد  قهیبرو... چه خبرته؟ چند دق

 یرا جلو لیاتومب رپارسایام

پدرش متوقف کرد و به سرعت وارد  پاساژ

نفسنفس  مانیکه ا یساختمان شد. درحال

 یحجره ی. جلودیدویزنان به دنبالش م

 حاج صادق

ماند.  رهیآن خ یو به درب بسته ستادیا

به درون نگاه کرد  یشهایاز پشت در ش



 دانهینبود. ناام یخبر چیاما ه

 چسباند شهیرا به ش اشیشانیپ

از پشت سر  ییاچشمانش را بست که صد و

به جانب او برگشت:  رپارسا؟ی: امدیشن

  ینیسالم حاج ام

 سالم، حالت خوبه؟  ـ

 شما... شما ـ

  د؟یدیند پدرمرو

گفت حجره رو  دمش،ید شیدو سه روز پ ـ

از تهران  شهیهم یواگذار کرده و برا

 رپارسایدر چشمان ام ی. نم اشکرهیم

: به شما نگفت دیو بغضآلود پرس نشست

  ره؟یکجا م

 نجایکه ا یینه پسرم، فقط واحدها ـ

 رویهستن ماه به ماه پول حاج یاجاره

 به شماره

. کنندیکه ازش دارن پرداخت م یحساب

دارم و به داخل  یمن مشتر دیببخش



 رپارسایدست ام مانیحجرهاش برگشت. ا

 و میبر ایرا گرفت: ب

که  ییافتاده و گامها ییاه هبا شان او

همراه  دشانیکشیانگار به دنبال خود م

حرکت کرد.  یبه سمت درب خروج مانیا

 نگاه ینیسنگ

که با تعجب به او و سر و  یحجرهداران

 یبودند و پچپچها رهیوضع نامرتبش خ

. ناگهان دستش دادیآزارش م شانیدرگوش

 مانیرا از دست ا

از آنها  یکیو به سمت  دیکش رونیب

را گرفت و او را به  قهاشی. دیدو

: چته؟ آدم دیپشت سرش کوب وارید

 در یکردیِوزِوز م یچ ؟یدیند

پاسخ  دهیو او ترس ت؟یبغل دست گوش

 یداد: ه

به  گریو چند نفر د مانی. ایچی... هـ

جدا  رپارسایزور او را از دستان ام

 با خشم رپارسایکردند. ام



و آن چند نفر  مانیرا از دست ا خود

 ی. درحالستادیپاساژ ا انیجدا کرد و م

 یو به همه دیچرخیکه آرام دور خود م

 کرد،یتاجران نگاه م

 یپچپچها نیزد: حالم از ا ادیفر

پشت  نقدری. چرا اخورهیبه هم م یدرگوش

 یچرا همش تو زندگ د؟یزنیسرهم حرف م

 دخالت گهیهمد

داره  یچه ربط هایبه شما عوض د؟یکنیم

عروسش  یبا زنش دعواش شده، ک یکه ک

مگه  دیبس کن کاره؟یدومادش ب یبده، ک

 شما مسلمون

 غمبریبه پ ریبابا به پ د؟یستین

که  ستین یفقط به اون مکها یمسلمون

 دکیرو  یو اسم حاج دیریشما هر سال م

 دستش مانی. ادیکشیم

 ای... آروم باش. بری: بسه امدیکش را

 نیو او را کشانکشان به سمت ماش میبر

را  نیبرد. خود پشت فرمان نشست و ماش

 روشن کرد: تو حالت



و با  کنمیم ی. من رانندگستین خوب

 درهم دنده را جابجا کرد. یاخمها

***** 

 رپارسایام یعضالن یبازو یرا رو سرش

جابجا کرد و دوباره چشمانش را بست. 

شد.  دنشیمانع خواب فنیزنگ آ یاما صدا

 شیدر جا

صورت  یرا از جلو شیشد و موها زیمخین

 یواریبه ساعت د یکنار راند. با نگاه

و صدا  دیباال پر شیاتاق، ابروها یساده

 !ریزد: بلند شو ام

در  رپارسایصبحه. ام ازدهی کینزد ساعت

و خوابآلود پاسخ داد:  دیخود غلت یجا

مشغول  دیخانم کدبانو شما االن با

 نه یناهار باش یهیته

. جانان یبش داریتازه از خواب ب نکهیا

 ریداره؟ تقص یشد: به من چه ربط یشاک

. میشب سروقت بخواب یگذاریخودته که نم

 با رپارسایام



 یو دوباره رو دیاو را کش یبازو طنتیش

االن هم نگذارم  یخوایتخت انداختش: م

و جانان با مشت  ؟یکه ناهار درست کن

 او ینهیبه س

پشت در  مانی: پررو! فکر کنم اکوفت

تو هم زود  نییپا رمیخودش رو کشت من م

 نییپا یو ازجا برخاست و به طبقه ایب

 رفت. چادرش را

سر انداخت و درب را باز کرد.  یرو

ما  قیداخل شد و سالم کرد: پس رف مانیا

را به دست او  یکجاست؟ جانان فنجان چا

 اد،یداد: االن م

 شده  داریب تازه

و  دیخسته نباشه دالور! جانان خند ـ

. گهید ایب ریرا صدا زد: ام رپارسایام

 یکه با حوله یبعد او درحال قهیدق چند

 یکوچک

 نییا پاه هاز پل کردیرا خشک م صورتش

  ؟یآمد: سالم چطور



 دایسالم، ساعت خواب چه خبر؟ کار پ ـ

 مبل نشست یرو رپارسایام ؟یکرد

 کیبا افسوس سر تکان داد: نه بابا،  و

هر روز از صبح تا شب کل تهران  ه هما

است.  دهیفایاما ب گذارمیپا م ریرو ز

 شگاهیرفتم نما روزید

بهم گفته؟  یچ یدونیتهران پارس، م فرش

گذاشت:  زیم یرا رو یفنجان خال مانیا

 گفت؟  یچ

 برگشت بهم گفت تو پدرت بهت کار ـ

 نیمن بدم؟ جانان غمگ یخوایم ده،ینم

 مانیا شه؟یم یانداخت: حاال چ ریسربه ز

زنداداش خدا  یچیبه سرعت پاسخ داد: ه

 بزرگه. حتماً 

 د؟ینرفت چجایماه ه کی نیا تو

مبل ولو شد: نه بابا.  یرو رپارسایام

همش تمام  گهید دیخر میبار رفت کیفقط 

 روزو دنبال کار بودم 

 حاال ـ



بنده  نیبلند شو و دست ا یولو شد چرا

 نی. ادیبزن یدور هی دیبر ریخدارو بگ

  رهیگیگناه داره دلش م یطفل

 آخه؟  میکجا بر ـ

 من رستوران ـ

 دیرزرو کردم تا آماده بش زیم براتون

وقته ناهار و بعد از اون هم  گهید

 چشیو سوئ دیبزن یدور هیدربند  دیبر

 گذاشت. جانان زیم یرا را رو

دستت درد  ،یتشکر کرد: مرس یخوشحال با

با عشق  رپارسایام ر؟یام مینکنه، بر

همه  نیتو ا یشد: وقت رهیبه او خ

 مگه ،یخوشحال شد

بگم نه؟ بلند شو لباس بپوش و  شهیم

به  رپارسایجانان به طبقه باال رفت. ام

نگاه کرد و گفت: من به فکر  مانیا

 دونمیجانان هستم و م

خونه بود،  یماه گذشته و اون تو کی که

رفتن خرج داره و من اوضاعم  رونیاما ب

  یدونیخرابه، تو که م



 آره اما االن بلند شو برو من هم ـ

 رمیبعد م خوابمیم یکم هی نجایهم

و به  برمیم امیهم شب م نرویخونه. ماش

. دیمبل دراز کش یحرف رو نیدنبال ا

 بعد جانان قهیچند دق

 یبلند یآمد. مانتو نییا پاه هپل از

 شیموها یاهرنگیبه تن داشت و با شال س

دست  یرا رو فشیرا پوشانده بود. ک

 م؟ی: بردیجابجا کرد و پرس

ازجا برخاست: تا من  رپارسایام

کتمرو  زحمتیب کنمیروشن م نرویماش

و خود از ساختمان خارج شد و  اریب

 را چینشست. سوئ نیدرون ماش

شد  ییتراولها یکه نگاهش متوجه چرخاند

داشبورد گذاشته بود.  یرو مانیکه ا

نقش بست. آنها را  شیلبها یرو یلبخند

 برداشت و

 یداشبورد قرار داد. جانان درحال درون

که کت او را در دست داشت. کنارش 



روشن شد و به حرکت  لینشست. اتومب

 پخش رپارسایدرآمد. ام

در فضا  یمیمال یقیروشن کرد و موس را

جانان لبخند زد و  ی. به رودیچیپ

 نیبعد ماش قهیفرمان را چرخاند. چنددق

 یرستوران سنت یرا جلو

 ادهیو هردو پ نگه داشت ییبایز و

به اطراف با  یشدند. جانان با نگاه

  یدنج و قشنگ یوجد گفت: چه جا

 یزیبود. د مانیپاتوق من و ا ـ

جانان نشست و  ینیبر ب ینی. چمیزدیم

دوست ندارم و هردو  یزیگفت: اما من د

وارد شدند. گارسون آنها را به پشت 

 شانیکه برا یزیم

کرد. گلدان  ییشده بود راهنما رزرو

 زیم یرز سرخ رو یپر از گلها یبزرگ

قرار داشت. پشت آن نشستند و 

 منو را به دست جانان رپارسایام

 کردیکه در دل دعا م یدرحال داد،

نباشد.  یمتیگرانق یانتخاب او غذا



گارسون مداخله کرد و با احترام گفت: 

 ،یتهران یآقا خوامیعذر م

ند شما قباًل سفارش داده شده، چ یغذا

و از آنها  دیلطفًا منتظر باش قهیدق

 یدور شد. جانان با لبخند منو را رو

 گذاشت: امان از دست زیم

و به اطراف نگاه کرد:  مانیا نیا

 ادیا من و به ه هپنجر نیا یرنگ یشهیش

با  رپارسای. اماندازهیم یحاج یخونه

 دییتأ یافسوس به نشانه

آمد که چقدر  ادشیتکان داد و  سر

دلتنگ خانه و خانوادهاش است. جانان 

او نشسته  یکه بر چهره یغم دنیبا د

 بود، موضوع صحبت را

 یاون تختها یکاش رو گمیکرد: م عوض

 یباصفاتره و صدا م،ینشسته بود یچوب

فکر کرده که  مانی: حتمًا ادیاو را شن

 زیتو پشت م

 یجانان رستورانها یدونی. میراحتتر

  ستین ادیتهران ز یسبک تو نیبه ا یسنت



جاهارو  نجوریآره فقط در بند من ا ـ

 نی. در همدمید

چرخدار  زیجوان با م شخدمتیدو پ لحظه

غذا و  یشدند و ظرفها کشانینزد یبزرگ

 زیم یرو قهیمخلفات آن را با سل

 . جانان بادندیچ

پر شده بود و  باً یکه تقر زیبه م ینگاه

آن  یمختلف رو یحداقل شش نوع غذا

با بهت گفت: ما دو  کرد،یم ییخودنما

 قدر نیچرا ا م،ینفر

 یبا لبخند تصنع رپارسای! و اماد؟یز

از گارسونها کرد: لطفًا  یکیرو به 

 شخدمتی. پدیاریصورتحسابرو هم ب

 هیمؤدبانه پاسخ داد: قبالً تسو

 یشکفت و نفس رپارسای. گل از گل امشده

: ممنون و روبه جانان دیکش یبه راحت

. بعد افتادهیکرد: بخور تا از دهن ن

 از خوردن غذا از رستوران



را  لیاتومب رپارسایشدند. ام خارج

 م؟ی: خوب حاال کجا بردیروشن کرد و پرس

 پاسخ داد: دربند  درنگیو جانان ب

 به چشم و فرمان را به یا ـ

 یبعد به فضا یدربند چرخاند. مدت سمت

 یکه حت دندیدربند رس زیسرسبز و دالنگ

در آن ساعت از روز هم شلوغ و 

 نیپررفتوآمد بود. ماش

شدند. جانان  ادهیپارک کرده و پ را

و دستش را درون دست  دیکش یقینفس عم

گذاشت و با او همقدم شد.  رپارسایام

 بلند، یاه هکو

رنگارنگ،  یچراغها ،یسنت یرستورانها

که به  ییاه هپرآب و شکوف یهایجو

دند، همه درختان نشسته بو یرو ییبایز

 و همه چشم را

که  ی. درختان کهنسالکردندیم نوازش

داشت شاخ و  یاز آنها سع کیهر ایگو

ه بکشد. مغاز یگریبرگ خود را به رخ د

 ییاه ها و فروشگاه



و رنگارنگ خود،  بایز یبا دکورها که

رقابت  گریکدیبا  یدر جلب مشتر

که دست در  ی. دختر و پسرانکردندیم

 دست هم عاشقانه قدم

به  توجهیکه ب یطانیو کودکان ش زدندیم

آب  یهایخود، درون جو نیوالد یتذکرها

. جانان دست کردندیم زیجستوخ

 را رپارسایام

که  یریمس یسنگها یگرفت تا رو محکمتر

سُر نخورد. مسافت  رفت،یبه سمت باال م

 یکرده بودند که برجا یط یادیز

 ی: واستادیا

. امیب تونمینم گهیشدم، د خسته

 هی نجایلبخند زد: باشه هم رپارسایام

 ی. رومیو بعد برگرد میکم استراحت کن

 تا من برم نیاون تخت بنش

دربره.  تیخستگ رمیبگ یشیآت یتا چا دو

از تختها نشست و  یکی یاو رو

 شتریکه ب یبه سمت مغازها رپارسایام

 یچوب یکلبه کی هیشب



در  انیو قل یو انواع تنقالت و چا بود

رفت توجه جانان به  شد،یآن عرضه م

 رپارسایجلب شد که کنار ام یدخترک

 بود و چشم از او ستادهیا

ازجا برخاست و به  یعصبان داشت،یبرنم

 یسمت آنها رفت. دستش را در بازو

انداخت و آن را محکم  رپارسایام

 . او به جانبش برگشت:دیچسب

که  یو جانان درحال نجا؟یا یاومد چرا

بود، پاسخ داد:  رهیبه چشمان دخترک خ

و  زمیرو تحمل کنم عز تیدور تونمینم

 یبا ابروها رپارسایام

 ینیپاسخ داد: باشه. س دهیپر باال

را در  یچا کیکمر بار یاستکانها یمحتو

تخت  یدست گرفت و هردو باهم رو

 ینشستند. جانان جرعها

 رونیچقدر ب ریو گفت: ام دینوش یچا از

ا تو ب یرفتن با تو قشنگه، اصاًل همهچ

لبخند زد: فسقل  رپارسایخوبه. ام

 رو تیچا ز،یخانوم زبون نر



. ختمی: زبون نردیو او لب برچ بخور

او گرفت  ینگاهش را از لبها رپارسایام

 نیتو ا یشد در چشمانش: چ رهیو خ

 سبز بود که یچشمها

به دل من نشست؟ و جانان  نقدریا مهرت

 یبا نگاه رپارسایبا ناز لبخند زد. ام

به آسمان که هنگام غروب بود و روبه 

 ازجا رفت،یم یکیتار

و هردو با  می: بهتره برگردبرخاست

آرام راه رفته را برگشتند.  ییگامها

 نیو آست ستادیا یمغازها یجانان جلو

 : صبردیرا کش رپارسایلباس ام

  خوامی. من از اونها مکن

 از کدوم؟  ـ

 ترش  یزغال اخته و آلبالو ـ

 دیخر یچشم خانوم کوچولو و هردو برا ـ

 پسر یجلو رفتند. ناگهان صدا

توجه آنها را به خود جلب کرد:  یجوان

َبه جانان خوشگله! چه عجب ما تورو 



. هردو به جانب او که کنار پسر میدید

 ستادهیا یگریجوان د

برگشتند. جانان سرخ شد و سربه  بود،

ثابت  یگرفت، هردو آنها پا ریز

بودند که او در  یشبانها یهایمهمان

 .کردیگذشته در آنها شرکت م

خندان جلو آمد و دستش را به طرف  پسرک

خوشگله؟ به  یجانان دراز کرد: چطور

دست در دست او  رپارسایجانان ام یجا

 گذاشت و آن را

فشرد که صورتش درهم شد. سپس  یقدر به

 ایبا اخم گفت: من همسر جانان خانوم 

هستم و شما؟  انیبهتر بگم خانوم ک

 یپسرک با لودگ

: ِعه جانان، شوهر کرد؟ و دوستش که گفت

 یمضحک یبود، با خنده ستادهیکنارش ا

ادامه داد: غلط کرد که شوهر کرد، همه 

 را دربهدر کرد

دست  رپارسای. امدندیهردو بلند خند و

گفت: االن به  نیو خشمگ ستادیا نهیبه س



جانان دست  د؟یبانمک هست یلینظرتون خ

 :دیاو را کش

و با التماس ادامه داد:  م؟یبر شهیم

تورو خدا روز قشنگمون رو با دعوا 

در هوا  یفوت رپارسایخرابش نکن. ام

 به آنها دست توجهیکرد و ب

 لیرا گرفت و به سمت اتومب جانان

راه جانان دست او  انیرفتند. م مانیا

: از من دیلمس کرد و پرس یرا به آرام

  ؟یدلخور

 نه  ـ

 به خدا اون ـ

 ... پسرها

اونها  دونمیادامه نده. من م سیه ـ

. زمیتو هستند عز یمربوط به گذشته

به خانه  یخودترو ناراحت نکن و وقت

 که هوا دندیرس

شده بود. به محض ورود  کیتار کامالً 

انداخت و به  یمبل یرا رو فشیجانان ک



برات  یخوریسمت آشپزخانه رفت: آب م

 و پاسخ ارم؟یب

را باز  خچالی: نه ممنون. درب دیشن

مبهوت  شیروبهرو یصحنه دنیکرد و با د

 قهیو چند دق نجا؟یا ایب ریصدا زد: ام

 کنارش رپارسایبعد ام

 شده؟  ی: چستادیا

مرغ تا جون  ریاز ش خچالروی نیبب ـ

را باز  زریتوشه! و درب فر زادیآدم

 دیخر ی: تو کدیپرس رتزدهیکرد و ح

 که یکرد

دستپاچه  رپارسایو ام دم؟ینفهم من

پول  مانیلبخند زد: خوب... خوب به ا

لباس عوض کنم  رمیدادم که بخره. من م

 و از آشپزخانه خارج

زمزمه  مانیلب خطاب به ا ریو ز شد

 پسر! یمرد یلیکرد: تو خ

***** 



شد.  یهم به سرعت سپر گریماه د دو

 یتابستان بود و هوا روبه گرم لیاوا

با  دیآسمان نگاه کرد، خورش . بهرفتیم

 قدرت هرچه تمامتر

انداخت.  ری. سربه زکردیم ینورافشان

 اشیشانیدرشت عرق از کنار پ یدانه

 یصفحه یشد. با کالفگ ریسراز

 روزنامه را درون یهایازمندین

انداخت.  یمچاله کرد و به کنار دستش

به خانه بازگردد و در مقابل  خواستینم

سشگر جانان، چشمان منتظر و نگاه پر

 که دیدوباره بگو

کردن کار نشده است.  دایبه پ موفق

 مانیبود. ا دهیپساندازش به اتمام رس

 نیو ا کردیمختلف کمکش م یاه هبه بهان

 موضوع سخت

 ی. به آرامنمودیم حهداریرا جر غرورش

به راه افتاد. سربه  ادهرویدر کنار پ

 شانشیداشت و سخت غرق در افکار پر ریز

 یبود که صدا



که قصد ورود به  یلیممتد اتومب یبوقها

کارواش را داشت، توجه او را به خود 

به سمت راننده  یجلب کرد. عصبان

 برگشت: باشه بابا رفتم،

عبور کرد  نیماش یخبرته؟! و از جلو چه

درب  یرو یبزرگ یکه نگاهش به آگه

به چند کارگر ساده »کارواش افتاد: 

 یقیدقا «میازمندین

 یکرد. سپس داخل کارواش شد. فضا ملتأ

 یبزرگ آن را از نظر گذراند. چندبار

 یخودش و حاج صادق را برا لیاتومب

 شستوشو به آنجا

که  کردیبود. اما فکرش را هم نم برده

کار به آنجا برود.  درخواستیبرا یروز

به سمت دفتر رفت. چند ضربه به  میمستق

 درب زد و وارد شد.

نشسته  زیکه پشت م یانسالیبه مرد م رو

بود، کرد و گفت: سالم آقا، روزتون 

  ریبخ

  دیسالم بفرمائ ـ



 در اومدم. یرو یاون آگه یمن برا ـ

داد و او را از  لشیبه سب یتاب مرد

 خوب، چند سالته؟  ارینظر گذراند: بس

 و شش  ستیب ـ

  یمتأهل ـ

 بله  ـ

  که؟ینزد نجایخونتون به ا ـ

 حدود ـ

  دو

 فاصله است  ابونیسه تا خ ـ

که  یشهر نباش نییخوبه، گفتم از پا ـ

به نظم  یلیظهر بشه. آخه من خ یتا برس

 سر ساعت دیبا دمیم تیاهم

  یباش نجایا

 بله حتمًا  ـ

و دود که  ادی. اما اهل اعتیبخشیم ـ

  ؟یستین

 نه اصالً  ـ



 نیبرگهرو مطالعه کن. بب نیباشه. ا ـ

 موافق طیاگه با شرا

 یتونیکه بسما... از فردا م یبود

برگه را  رپارسای! امیمشغول به کار بش

از دست او گرفت و شروع به خواندن 

 یداشت. برا یکرد. حقوق کم

منصرف شد، اما فکر کرد که از  یلحظها

کاغذ  نیبودن بهتر است. بنابرا کاریب

را امضا کرد و به دست همان مرد داد. 

 یلبها یرو یلبخند

 یهستم آقا یمن کمال نشست و گفت: او

 نجایا می. فرداصبح ساعت هفتونیتهران

 باش 

 چشم ممنون. پس فعالً خدانگهدار  ـ

 به سالمت. ـ

خارج شد و به سمت خانه  رپارسایام

 یحرکت کرد و در راه چند نان خامها

 گرفت که جانان عاشق آن بود.

***** 



درون دستش را  یمچاله شده یپارچه

و با  دیکش نیکاپوت ماش یمحکمتر رو

. ختیآن ر یآب رو یسطل کنارش مقدار

 دستش را

آن  یاز خستگ یکمر قرار داد تا کم پشت

و با پشت دست  دیکش یقیبکاهد. نفس عم

را زدود. خواست تا  اشیشانیعرق پ

 دوباره سطل آب

زنگ تلفن همراهش  یبردارد که صدا را

 یمانع شد. دستش را به لباس کار آب

آن کم کند،  یسیاز خ یتا کم دیرنگش کش

 سپس درون

 رونیرا ب یشلوارش برد و گوش بیج

 یپاسخ را فشرد: بله؟ صدا دی. کلدیکش

  ؟ی: سالم چطوردیچیدر گوشش پ مانیا

 خوبم ممنون، چه ـ

  خبر؟

 خونه؟  یایم ی. کیسالمت ـ



. گهیساعت د میآخر کارمه. حدود ن ـ

تأمل کرد و سپس پاسخ  یکم مانیچطور؟ ا

 آخه... آخه ایداد: زود ب

  دیدار مهمون

  ؟یمهمون؟ ک ـ

  یفهمیم ایحاال ب ـ

چهار ماه در  نیبه جز تو ا چکسیه ـ

مهمون  یگیمارو نزده. حاال م یخونه

  م؟یدار

 آره ـ

  زیعز یلیمهمون خ هی

 مهمون ماست؟  یدرست حرف بزن. ک ـ

. یفهمیم یاومد یبگم. وقت تونمینم ـ

 منتظر نکهیخداحافظ و بدون ا

باشد. تماس را قطع  رپارسایام پاسخ

کرد  ریسراز نیماش یکرد. سطل آب را رو

. تمام ذهنش دیو به کارش سرعت بخش

 مشغول آن مهمان



نامعلومش بود. زودتر از همه  تیهو و

لباس  ضیکار را تمام کرد و بعد از تعو

دلش نبود  یاز کارواش خارج شد. دل تو

 هرچه خواستیو م

 کیجام به خانه برسد. سران زودتر

توقف کرد.  شیپا یزرد رنگ جلو یتاکس

نشست و نگاهش را از  نیدرون ماش

 رونیآن به ب یپنجره

 هیشد و کرا ادهی. سر کوچهشان پدوخت

به  ینگاه یشگیرا پرداخت. طبق عادت هم

 یخال یکوچه انداخت و بازهم جا یانتها

 حاج لیاتومب

را به او  یدیتلخ ناام یمزه صادق،

در درب انداخت و وارد  دیچشاند. کل

 انیکه م دیرا د مانیشد. جانان و ا

 که یحوض گرد یلبه اط،یح

آن بود،  انیقو م کیبه شکل  یفوارها

: سالم، دینشسته بودند. با تعجب پرس

 ده؟یمهمون رس د؟ینشست اطیح یچرا تو

 ای هیک یگیم مانیا



بابا  ی: ادیخند مانیبشکنم؟ ا گردنترو

خودت برو باال  ؟یبه گردن من دار کاریچ

با  رپارسای. کفشهاش پشت دره. امنیبب

 به آنها ینگاه

 یکنارشان عبور کرد و از چند پله از

درب سالن  یباال رفت. جلو درنگیمرمر سف

چرخاند،  نیزم یو نگاهش را رو ستادیا

 یسپس با کالفگ

 نجایا مان؟یمنو ا یزد: مسخره کرد صدا

و خواست به سمت آنها  ستین یکه کفش

جفت کفش  کی یبرگردد که نگاهش متوجه

 اریبس

 کی یبه اندازه شانیبزرگ دیکه شا کوچک

انگشت دست بود، شد. آن را برداشت و 

و با  ه؟یچ گهید نیکف دستش گذاشت: ا

 لبخند ادامه

: چقدر کوچولوئه. به سمت جانان و داد

آمد:  نیا پائه هبرگشت و از پل مانیا

کفش بود؟  نیمهمون مهمون ا !اه همزیب

 با شوق پاسخ مانیا



صاحب کفشه!  ست،یکفش ن نی: مهمون اداد

 ی. اما وقتوونهی: ددیخند رپارسایام

 ییاه هکه با گون دیسکوت جانان را د

 ریگل انداخته سربه ز

جلوتر رفت و به  دیبود، با ترد گرفته

....؟ گهیم ی... چیعنیشد:  رهیاو خ

من  یعنی: بله. دیحرفش دو انیم مانیا

 و شما پدر. شمیدارم عموم م

به  یبهتزده نگاه رپارسای! اممبارکه

او انداخت و سپس دوباره به جانان 

جانان تو... و  گه؟یشد: راست م رهیخ

 ریحوض گ یبه لبه شیپا

 مانیآب افتاد. ا انیو تا کمر م کرد

 ی: چدیپرس یو جانان با نگران دیخند

حوض  یرا به لبه شیاو دستها ؟یشد؟ خوب

 گرفت و سرش را از

 سی. باالتنهاش کاماًل خدیکش رونیب آب

. روبه دیچکیم شیشده بود و آب از موها

تو  گه؟یراست م مانی: ادیجانان پرس

 و جانان ؟یباردار



سر تکان  دییتأ یبه نشانه یخوشحال با

حوض  انیم یبا خوشحال رپارسایداد. ام

! ایخدا شم؟یمن دارم پدر م ی: وادیپر

 تیبا عصبان مانیا

 رپارسایرا که در اثر جهش ام لباسش

شده بود، تکان داد و  سیآب خ انیم

 ؟یکنیم سی. چرا منو خیگفت: مرض روان

 یکه صدا رپارسایام

بود،  دهیچیبلندش در فضا پ یاه هخند

آب فرو برد و به سمت  ریرا ز شیدستها

کنم،  ستیکه خ خوادی: دلم مدیاو پاش

 مانیو ا ه؟یحرف

و پاسخ داد: حاال که  دیحوض پر انیم

 شیپس داشته باش و دستها ه،یجور نیا

آب فروبرد و به سر و  ریز یاپیرا پ

 .دیپاش رپارسایصورت ام

و کامالً  ختندیریبه سمت هم آب م هردو

 دنیشده بودند. جانان دست از خند سیخ

ا ه همثل بچ گهیبرداشت و گفت: بسه د

 . صداتوندیشد



از حوض  رپارسایمحلهرو برداشته. ام کل

که آب از سرتا  یآمد و درحال رونیب

جانان  یجلو رفت. روبهرو د،یچکیم شیپا

 و با عشق ستادیا

شد: چندوقته؟ چرا به من  رهیاو خ به

  ؟ینگفته بود

که حالم بد بود.  شدیم یچند روز ـ

 یاومد مدارک رو برا مانیامروز که ا

 ببره، مهیب

 میبدتر شد و اون اصرار کرد بر حالم

نوشست و جواب  شی. دکتر آزمامارستانیب

دست  رپارسایمثبت بود. من باردارم. ام

 شانهاش انداخت یرو

کرد.  کتریاو را به خود نزد و

و لبخند  دیرا با محبت بوس اشیشانیپ

چقدر  یدونیزد: ممنونم جانان. نم

 چند ماه نی. تو ایخوشحالم کرد

از ته  چوقتینوادهام هاز رفتن خا بعد

 دیبه بعد با نیبودم، از ا دهیدل نخند



مراقبت باشم و دوباره او  شتریب یلیخ

 یاه هسرف ی. صدادیرا بوس

بلند شد و به دنبالش  مانیا یمصلحت

ها پسر عزب  دیشد: ببخش دهیاو شن یصدا

خندان به سمت  رپارساینشسته! ام نجایا

 انیاو که هنوز م

نشسته بود، برگشت: بلند شو برو  آب

حوض  یتا شب تو یخوای. مگهیخونتون د

ازجا برخاست: بله  مانی. ایبمون

 خلوتتون رو به هم

دست لباس بهم  هیحداقل  یول زنمینم

برم و به  شهیکه نم ینطوریبده. ا

اشاره کرد. جانان خندان  سشیخ یلباسها

 به سمت ساختمان

رات سمت ساختمان رفت: من االن ب به

 .ارمیم

***** 

هم گذشت. اواسط مرداد  گریماه د کی

ماه بود و هوا به شدت گرم. کار کردن 



طاقتفرسا  رپارسایام یدر کارواش برا

 یبود و حقوق کم

کفاف مخارج خانه و  یداشت به سخت که

. اما دادیجانان را م یدکتر رفتنها

 تینهایب یزهیوجود آن مهمان کوچک انگ

 کار یبرا ینیریش

را  یاو بود. چند ساعت شتریب کردن

اضافهتر کار کرده بود و حدود ساعت 

در  دی. کلدیپنج بعدازظهر به خانه رس

 درب انداخت و وارد شد.

 یآب حوض فروبرد تا کم انیرا م صورتش

خنک شود، سپس به داخل ساختمان رفت با 

جانان بود اما او  یچشمانش در جستوجو

 .دیرا ند

جان... جانان صدا زد: جانان  نیبنابرا

ا باال رفت. ه هاز پل ؟ییخانوم کجا

توجه او را به  یاپیپ یاه هسرف یصدا

 خود جلب کرد. به سمت صدا

 دهیپر یکه با رنگ دی. جانان را درفت

 نیزم یرو یبهداشت سیدرگاه سرو انیم



دو  یرو شینشسته است. دستپاچه جلو

 زانو نشست و

 یرا در دست گرفت: جانان چ دستانش

شده؟ حالت خوبه؟ بچه سالمه؟ جانان به 

خستهاش را ازهم گشود و  یزور پلکها

 را رمقشینگاه ب

خشک شدهاش  یاو دوخت. با زبان لبها به

که نفس نفس  یتر کرد و درحال یرا کم

پاسخ داد: خوبم... نگران نباش.  زد،یم

 فقط حالم

 یبازو ریدست ز رپارسایخورد. ام بهم

بلند شود.  او انداخت و کمک کرد تا

گفت:  ینشاندش و با ناراحت یمبل یرو

 چرا انقدر رنگ و روت

  ده؟یپر

 . فکر کنم ضعف کردم ستین یزیچ ـ

 ریجانان سربه ز ؟یخورد یناهار چ ـ

نتونستم غذا درست  یعنی. یچیانداخت: ه

 یکنم بو



. بعد هم زنهیحالم رو به هم م یهمهچ

بزنم اما  یخواستم خونه رو جارو برق

شد: آخه  یعصب رپارسایرفت. ام جیسرم گ

 قربونت برم. چرا

حالت  نقدریا یوقت یکنیکارها رو م نیا

. دمیبده؟ چشمم کور من خودم انجام م

 خوامینزن. نم زیچچیدست به ه گهیتو د

 سر خودت ییبال

. جانان با بغض پاسخ داد: ادیبچه ب ای

. لحن یشیتو خسته م ینطوریا یول

سر جفتتون.  یشد: فدا میمال رپارسایام

 به یآب هیاالن هم 

کم  هی میبزن و لباس بپوش بر صورتت

بعد  یقیبرات بهتره و دقا یهوا بخور

دست در دست هم از خانه خارج شدند. 

 غروب بود و کینزد

با  رپارسایخنکتر شده بود. ام یکم هوا

: دیمشهود بود، پرس شیکه در صدا یشوق

 نقدریدو ماهشه ا یفسقل نیحاال ا

 .کنهیم تیاذ مامانشو



فکر کنم از  شه؟یم یچ ادیب ایدن به

ا باشه و جانان با ه هاون بچه زلزل

: قربونش برم. لحن پرمحبت دیذوق خند

 دلش را لرزاند: خدا رپارسایام

 خوامی. من مامان و بچهرو با هم منکنه

او لبخند زد. جانان دست او  یو به رو

را محکمتر فشرد و نگاهش را به 

 ییاه هشلوغ و مغاز یادهرویپ

 کردند،یرا روشن م شانیکمکم چراغها که

نوبرانه و  یاه هویم دنیدوخت. با د

جلب توجه  یکه برا یخوشرنگ و لعاب

 یدر سبدها یمشتر

شده بود،  دهیچ یوهفروشیم یجلو یکوچک

جمع شدن بزاق را در دهانش حس کرد و 

نگاهش به  یدلش ضعف رفت. اما وقت

 یمتهایق

و هنگفت آنها افتاد، آب دهانش  ینجوم

از  یرا به سخت شیرا فرو داد و رو

: دیرا شن رپارسایام یآنها گرفت. صدا

 هوس یزیچ زمیعز



بر  یتصنع یلبخند رم؟یبرات بگ ینکرد

 لب نشاند: نه، دستت درد نکنه 

 یخانومها دهامیمن شن شه؟یآخه مگه م ـ

 یزهایباردار هوس چ

 ،شی. شوهر ستاکننیرو م یمختلف

خانومش باردار  یوقت گفتیدخترعموم، م

 یاز هر مغازها رفتند؛یم رونیبود و ب

 .دیخریم یزیچ هی

جانان  خواد؟یدلت نم یزیتو چ یعنی

درنگ کرد و سپس گفت: خوب...  یلحظات

 رپارسای. امخوادیم یخوب چرا دلم بستن

 ابرو باال انداخت:

 برات گرفتم  شبیکه د یبستن

دوست  یبستن یلیکنم؟ خ کاریخوب چ ـ

و او با  ؟یبرام بخر یکی شهیدارم. م

 لبخند زد: چشم، یمهربان

و به داخل  خرمیاالن برات م نیهم

بعد با دو  قهیرفت و چند دق یمغازها

از آنها را باز  یکیبازگشت.  یبستن

 کرد و به دست جانان داد و



به خوردن نداشت.  یلیبا آنکه اصالً م او

تشکر کرد و با ولع شروع به خوردن 

 کرد.

***** 

. زیریعل ییچا هیهم  نیبفرما، ا ـ

را از دست  یچا وانیل رپارسایام

گفت: دست  یهمکارش گرفت و با مهربان

 آقا یشما درد نکنه عل

  یدیم ینیریبه ما ش ینوش جان. حاال کِ  ـ

  ؟ینیریش ـ

خانومت  یمگه نگفت گهیآره د ـ

شد و  شیبارداره؟ لبخند مهمان لبها

 پاسخ داد:

حتمًا براتون  ادیکه ب ایبه دن چشم

فعال که حدود سه ماهشه،  ارم،یم ینیریش

 مونده هنوز  یلیخ

 وقتش ینه جونم، چشم رو هم بگذار ـ

و  هیگر یشبها از سروصدا گهیو د رسهیم

 رپارسایو ام یبخواب یتونینق ِنقش نم



 یآقا یکه صدا دیبا تصور آن زمان، خند

 را یکمال

  ؟یینجایا ی: تهراندیشن

  خورمیم یبله آقا، دارم چا ـ

بعدًا بخور، بپر پسر  ینوش جونت ول ـ

 هیخوبمون اومده،  یهایاز مشتر یکی

 یبرق

 بنداز  نشیماش به

 یچا ینصفه وانیو ل یکمال یچشم آقا ـ

 یگذاشت واز آبدارخانه زیم یرا رو

 یآقا یکوچک کارواش خارج شد. با اشاره

رفت  یاهرنگیس لیبه سمت اتومب یکمال

که رانندهاش پشت به او مشغول صحبت با 

تلفن همراهش بود. جلو رفت و سالم کرد. 

 راننده به

او برگشت. مکالمهاش را قطع کرد و  سمت

چشم برداشت  یرا از رو اشیآفتاب نکیع

 رپارسایزمزمه کرد: ام رتیو با ح

 !! دارم؟یتهران



صابر پسر  دنیو او با د نم؟یبیم درست

درهم گره خورد و  شیاخمها ونس،یحاج 

 یپاسخ داد: بله خودم هستم اشکال

 داره؟ پوزخند

صابر نقش بست:  یلبها یرو یزیتمسخرآم

 یآب یلباس دو بنده نینه اصالً اتفاقًا ا

. دستان ادیهم بهت م یلیرنگ خ

 مشت شد رپارسایام

 یومدیکرد خونسرد باشد: مسلمًا ن یسع و

که در مورد لباس کار من نظر  نجایا

. ستادیا نهی! صابر دست به سیبد

 و متیگرانق یلباسها

ژل خورده و عطر تند  یموها مارکدارش،

ساده  یبا لباس کارگر اشیادکلن فرانسو

از  سیخ یو چهره ختهیدرهم ر یو موها

 عرق

 یادر تضاد کامل بود. سرتاپ رپارسایام

را از نظر گذراند و گفت:  رپارسایام

کاش  نجا؟یپسر تاجر معروف فرش، ا

 دخترعموت االن بود و



به من جواب رد  یکه به خاطر ک دیدیم

لبخند زد: آهان، پس  رپارسایداد. ام

هست که  ینفرت تو از من عالقها لیدل

 به من داشت شیاین

به تو نداشت. خوب حس و حالت قابل  و

درکه صابر جان اما خونسرد باش و 

باالخره  دوارمیخودترو ناراحت نکن، ام

 بختت گهید یجا هی

سرخ شده از  یبشه. صابر با صورت باز

 ستیجلوتر رفت: تو الزم ن یخشم چند قدم

به هردومون  ینگاه هی. ینگران من باش

 که نیبنداز و بب

داره و از درون  ینبه نگرا اجیاحت یک

 یاسکناس پنج هزار تومان هی بشیج

لباس  بیآورد و آن را در ج رونیب

 گذاشت و با لحن رپارسایام

هم انعامت! قشنگ  نیگفت: ا یزیرآمیتحق

بشور فقط مراقب باش روش خط  نمرویماش

کارواش  یو به سمت درب خروج یننداز

 رفت.



 رونیب بشیاسکناس را از ج رپارسایام

 یآن را با خشم مچاله کرد و رو د،یکش

به سطل آب  ی! لگدیانداخت: لعنت نیزم

 کنارش زد و به

 یزحمت هی شهیآقا رفت: م یعل سمت

  ؟یبکش

 جونم داداش،  ـ

رو شما انجام  یمشک نیکار اون ماش ـ

 برم خونه  دیبده من با

 چرا انقدر ـ

  زود؟

 آخه... آخه حال خانومم بد شده  ـ

 من هستم  رجونیباشه برو ام ـ

 یکمال یممنون و به سمت دفتر آقا ـ

 رفت. درب زد و وارد شد:

 هیمن االن برم؟ برام  شهیم یکمال یآقا

 اومده  شیپ یکار

  ؟یچ نیپس ماش ـ



 یانجام بده، عل یمحمد یگفتم آقا ـ

 آقا 

 یباشه برو مشکل ـ

  ستین

 یممنون. خداحافظ و به اتاق یلیخ ـ

رفت که کمد لباسها در آن قرار داشت و 

زنگ  یلباس بود که صدا ضیمشغول تعو

 تلفن

را کنار گوشش  یبلند شد، گوش همراهش

 گرفت و پاسخ داد: بله؟ 

  ؟یدر چه حال قیسالم رف ـ

 خونه  رمیدارم م مانیسالم ا ـ

 چرا انقدر ـ

 افتاده؟  یجانان اتفاق یبرا زود؟

 کار کردن ندارم  ینه فقط حوصله ـ

  ؟یشده پکر یچ ـ

  ؟یندار یکار ،یچیه ـ

 دنبالت، پنج امیمن م ـ



 کارواش هستم  یجلو گرید قهیدق

 بیرا در ج یباشه خداحافظ. گوش ـ

شلوارش گذاشت و از کارواش خارج شد. 

 و با ستادیا ادهرویکنار پ

گرفت.  یرا به باز یزهایکفش سنگر نوک

 لیبوق اتومب یبعد صدا قهیچند دق

سوار شد و سالم  د،یبه گوشش رس مانیا

 کرد. نگاهش را از

سکوت  یدوخت و وقت رونیبه ب پنجره

به سمت او برگشت: چرا  د،یرا د مانیا

  ؟یکنیحرکت نم

 رمیجا نم چیچت شده من ه یتا نگ ـ

 حوصله ندارم  الیخیب ـ

به روبهرو  رپارسای. و امگهیبگو د ـ

 رویعوض یپسره نیبابا ا یچیشد: ه رهیخ

  ختیاعصابم بهم ر دمید

 کدوم ـ

  پسره؟

  ونسیصابر پسر حاج  ـ



 نه بابا، کجا؟  ـ

شستوشو،  یآورده بود برا نشرویماش ـ

بارم کرد و رفت و با پوزخند  کهیت یکل

 ادامه داد:

 دیلب گز مانی! ابمیج یگذاشت تو انعام

که  نیدهد: ا اشیکرد دلدار یو سع

از اول  شعورهینداره، اون ب یناراحت

 .نهیچشم نداشت تورو بب

 هیتک یصندل یسرش را به پشت رپارسایام

. صابر ستین نیداد و آرام گفت: فقط ا

 یدونینداره. م یمن ارزش یاصاًل برا

 خستهام. دارم مانیا

 کنمی. از صبح تا شب جون مارمیم کم

کمه. قبض آب و برق و  یلیاما حقوقم خ

 یهیکرا گاز و خرج دوا و دکتر جانان و

 یچیرفتوآمد، ه

 یزایچ دی. زنم بارداره بامونهینم

 تونمینم یبخوره اما من حت یمقو

براش بخرم و نفس  کنهیکه هوس م ییزایچ

 و سکوت دیکش یقیعم



گفت: من که  یبا مهربان مانی. اکرد

اجازه بده کمکت کنم من...  گمیم

به جانبش برگشت:  نیخشمگ رپارسایام

 . خوردم نکن.مانینکن ا

پول  یبهت گفتم من از کس صدبار

را باز کرد و  نیو درب ماش خوامینم

و  دیکش شیموها انیم یشد. چنگ ادهیپ

 به راه افتاد. هنوز چند

شانه  مانینرفته بود که ا شتریب یقدم

صبر  ریبه شانهاش با او همقدم شد: ام

  ستیبا قهیدق هیکن... تورو خدا 

 من حوصله ندارم برو دنبال ـ

  کارت

 آخه کارت دارم  ـ

 باشه بعدًا  ـ

بابا از نفس افتادم چقدر تند  یا ـ

 هی. جون مادرت گهیصبر کن د یریم

 رپارسایگوش کن. ام قهیدق

  ه؟یو کالفه به او نگاه کرد: چ ستادیا



 نداشتم  یمن منظور ـ

 نیا ادیهزاربار بهت گفتم بدم م ـ

  یبهم کمک کن یجور

 اما من که نخواستم ـ

 پول بدم  بهت

بگذار کمکت کنم  نکهیپس منظورت از ا ـ

پس از چند لحظه فکر  مانیبود؟ ا یچ

 ... خوب...زهیکردن با ِمن و ِمن گفت: چ

 نیبه ماش ادیخواستم بگم من که ز آهان

از  یتو باشه وقت شیندارم. پ اجیاحت

 هیدو تا مسافر بزن  یگردیکارواش برم

 بشه و یکمک خرج

 رپارسایرا به سمت او گرفت. ام چشیسوئ

مردد به او نگاه کرد: مسافر سوار 

 کنم؟ 

 شغل دوم  هیآره،  ـ

 من که همش ؟یپس خودت چ ـ



مامان و بابام  نیهستم تازه ماش اداره

 چیبه سوئ رپارسایهم هست و نگاه ام

 ماند. رهیخ

***** 

 شیروبهرو ابانیخستهاش را به خ چشمان

توجه او را  رمردیپ یدوخته بود که صدا

گوشه و کنار  نیبه خود جلب کرد: هم

 نگهدار پسرم.

پدال ترمز فشرد و  یرا رو شیپا

  دیمتوقف شد: بفرمائ لیاتومب

جوون و چند اسکناس را به  یش ریپ ـ

 سمت او گرفت 

 قابل نداره آقا  ـ

 ممنون ـ

 رپارسایرا درون دست ام هیو کرا پسرم

 به ساعت یشد. او نگاه ادهیگذاشت و پ

 میو ن ازدهیا ه هانداخت. عقرب اشیمچ

 .دادندیشب را نشان م



. از درون ستیپول درون دستش نگر به

هم  گریاسکناس د یلباسش تعداد بیج

هم گذاشت و  یآورد و آنها را رو رونیب

 یشمرد. لبخند

نقش بست. از  شیبر لبها تیرضا یرو از

آن  یفروش وهیشد. به م ادهیپ نیماش

رفت. روبه فروشنده که در  ابانیسمت خ

 حال بستن مغازه

چند  شهیم دیکرد و گفت: ببخش بود،

  د؟یلحظه صبر کن

 یوهینوع م نیبفرما داداش و او چند ـ

گذاشت.  شخوانیپ ینوبرانه را رو

 فروشنده

شد.  متیق نییوزن کردن و تع مشغول

ه سیکه ک یدرحال رپارسایبعد ام یقیدقا

را در دست داشت به سمت  دشیخر یاه

 رفت و لیاتومب

ساعت  د،یبه خانه رس یشد. وقت سوار

درب  دیبود. کل مهشبیحدود دوازده ن



وارد شد. درب سالن  یانداخت و به آرام

 را آهسته باز کرد اما با

 ونیزیتلو یجانان که روبهرو دنید

: هنوز دینشسته بود، متعجب پرس

 او از جا برخاست: سالم،؛ ؟یدینخواب

 تو که دمی. نه نخوابیخسته نباش

 ی. وقتبرهیبدون تو خوابم نم یدونیم

بخوابم.  تونمیبازوت نباشه نم یسرم رو

عاشقانه نگاهش کرد و انگار  رپارسایام

 یچند جملها نیبا هم

 رونیاز تنش ب هایخستگ یهمه دیشن که

در  ییبایرفت. او چشمان سبزرنگ و ز

خانه داشت که صاحبشان تمام روز 

 انتظار بازگشت او را

که عاشقانه  یو قلب دیکشیخانه م به

مرد  کی یبرا یزی. چه چدیتپیم شیبرا

 یکه بدان نیاست؟ ا باتریز نیاز ا

 که یهست یکس هگاهیتک

گذشته  زیبا تو بودن از همهچ یبرا

شانهات  یسر گذاشتن رو نکهیاست. ا



جهان  یدارو نیآرامشبخشتر یکس یبرا

 باشد و آغوش

از  ییرها یمکان برا نیامنتر مردانهات

باشد که حس  یموجود یهاییترسها و تنها

سرشار از عشق و احساس به تو  فشیلط

 است.

 نیسالن بر زم انیرا م دیخر یاه هسیک

دو زانو نشست و  یگذاشت و همان جا رو

آنها را باز  یکی یکیکه  یدرحال

 نیبب ایگفت: ب کرد،یم

 کی. و جانان به او نزددمیخر یچ برات

نوبرانه  یاه هویانواع م دنیشد. با د

 یکینشست و با ذوق  نیزم یکنار او رو

 از آنها را برداشت:

آرام  ی. صداخواستیانقدر دلم م اتفاقاً 

. دونمیدلش را لرزاند: م رپارسایام

ه ویم یاون روز نگاهت رو رو یفکر کرد

 که دمیو نفهم دمیند اه

در  یزیبخرم؟ انگار چ یبستن یگفت یالک

 یوهی. نگاهش را از مختیدلش فرو ر



 رپارسایدرون دستش گرفت و به سمت ام

 سوق داد که

 یافکنده بود. چشمه ریسربه ز شرمنده

را فشرد.  شیو بغض گلو دیاشکش جوش

 رونیحاضر بود همان لحظه جان از تنش ب

 برود اما

که  ییاه هوی. مندیمردش را نب یشرمندگ

را  دنشانیشوق چش شیپ قهیتا چند دق

 یوالهایداشت، اکنون در نظرش مثل ه

 بودند و یحیکر

 شدیکاش آن روز کور م یکرد که ا آرزو

 یلعنت یاه هویم نیا یرهیو نگاهش خ

مرد  ش،یرپارسایتا حاال ام ماندینم

 نینچنیمغرورش را ا

. او را ندیو سرافکنده نب شرمزده

بود و  دهیدر اوج غرور و قدرت د شهیهم

صحنه قلبش را به درد  نیا دنید

 . بغضش را فروخورد و باآوردیم

 یلرزان گفت: نه... نه من بستن ییصدا

سر بلند کرد و  رپارسای. امخواستمیم



شد.  رهیبه او خ یبا لبخند کمرنگ

 دستپاچه شد و ادامه داد:

اما... اما  خواستمیهم م وهیم درسته

 یبودن و باالخره قطره اشک گرون یلیخ

بلند و برگشتهاش  یاه همژ انیسمج از م

 . لبخنددیفروچک

عمق گرفت و او را به سمت  رپارسایام

شانهاش  یسر جانان رو یوقت دیخود کش

 شمیابر یقرار گرفت، مشغول نوازش موها

 مانندش شد و

اون  یبرا ؟یکنیم هی: حاال چرا گرگفت

من کارم  زمیها. عز ستیخوب ن یفسقل

 رتریچند شبه د ینیبیشده، نم ادیز

 پس حقوقم هم ام؟یم

 یزیشده. هروقت هر چ شتریخدا ب شکر

. مطمئن باش یبهم بگ دیدلت خواست با

  کنمیسنگ هم باشه برات جور م ریز

 تا ساعت یعنی ـ

  ازدهی



  ؟یمونیدوازده شب کارواش م ـ

 شده  ادی. کارمون ززمیبله عز ـ

  یشیخسته م ینطوریخوب ا ـ

 اصالً باور کن  ـ

 ومدین مانیا ـ

 ببره؟  نشرویماش

 لشینه، مامانش رفته مسافرت و اتومب ـ

  مانهیدست ا

  رپارسا؟یام ـ

 جونم؟  ـ

 شتریب یزیاز هرچ ایدن نیا یتورو تو ـ

 دوست

او  یموها رپارسایو ام خوامیو م دارم

. نطوری: من هم همدیبوس یرا به نرم

را به  یتوت فرنگجانان لبخند زد و 

 کرد که کینزد شیلبها

و با  دیآن را از دستش کش رپارسایام

 یبخور دیگفت: نشسته نبا یساختگ یاخم



و ازجا برخاست و به سمت آشپزخانه 

 یکه خورد وهیرفت: م

  امیباال دراز بکش تا من ب برو

  ؟یایتو نم ـ

. جانان امیمن کارهارو انجام بدم م ـ

 یاه هویداد. م هیبه اپن آشپزخانه تک

 شسته شده را از دست

 یگفت: همه ینیگرفت و با لحن غمگ او

 اریو بدو شنیباردار م یدخترها وقت

 ایمادرشون  یخونه رنیم ایهستن 

 کنارشون. ادیمادرشون م

کنارم  طیشرا نیمادرم تو ا دیبا االن

 یایتو خسته از سرکار ب نکهیباشه نه ا

. یخونهرو انجام بد یو کارها

 دست او را در دست ارسارپیام

. میدار گهروی. ما همدستی: مهم نگرفت

فکر نکن و غصه نخور.  زهایچ نیبه ا

و  ستیخودت و بچه خوب ن یسالمت یبرا

 جانان را به سمت



کرد: حاال برو دراز بکش.  تیهدا اه هپل

  امیمن کارم تموم بشه م

  ایزود ب ـ

چشم. بعد از رفتن او به آشپزخانه  ـ

 زریمرغ از فر یبرگشت. بستها

را درون  فیکث یآورد. لباسها رونیب

انداخت و آن را روشن  ییلباسشو نیماش

بود  ییظرفشو نکیکه در س یکرد. چندظرف

 را شست. به

را روشن کرد.  یبرگشت و جاروبرق سالن

و چشمانش  دیباریم شیاز سرورو یخستگ

 ی. بعد از مدتسوختیم یخوابیاز شدت ب

 به آشپزخانه

 ی. مرغ را به همراه کمبازگشت

 یسرخ کرد. مقدار جیو هو ینیبزمیس

برنج پخت و بعد از خنک شدن ظرفها، آن 

 گذاشت خچالیرا در 

جانان فردا موقع ناهار آن را گرم  تا

به  یکه تمام شد. نگاه شیکند. کارها



 یکه رو یکوچک یساعتش انداخت عقربه

 د سه بود، به اوعد

را با پشت دست  شی. چشمهاکردیم یدهنکج

باال رفت. وارد  یماساژ داد و به طبقه

به تن  یاتاق خوابشان شد. لباس راحت

 یکرد و رو

آرام جانان را  ی. صدادیدراز کش تخت

او باز  یدستش را به رو ؟ی: اومددیشن

سرجات و  ایبدو ب ؟یدیکرد: آره، نخواب

 جانان به سمت او

ستبرش  یبازو یو سرش را رو دیخز

 یبعد خواب هردو قهیگذاشت. چند دق

 آنها را در ربوده بود.

***** 

آغاز  اشیبا تمام رنگارنگ زییپا فصل

 یدرختان با رنگها یشده بود. منظره

چشم را نوازش  یقرمز و زرد و نارنج

 ی. برگهاکردیم

فرود  نیزم یشده رقصان و غلطان رو خشک

 یو ابر ریگاه دلگکه  ی. آسمانآمدندیم



 یو چشمنواز، باران یبود و گاه آفتاب

 دیباریکه نمنم م

 یاه هرا به قدم زدن در جاد یآدم و

. کردیو نم خورده دعوت م سیخ

انسان را  یفصل رنگ نیا یهاییبایز

 خالق آن نیوادار به تحس

گرفت  اطیح ی. نگاهش را از منظرهکندیم

که  یپنجره را انداخت. درحال یو پرده

گفت: من عاشق  نشست،یم رپارسایکنار ام

 . او بهزمیپائ

لبخند زد: به نظر من هم  شیرو

بلند  فنیزنگ آ یفصله. صدا نیباتریز

ازجا برخاست: حتمًا  رپارسایشد. ام

 را به دست یو چادر گلدار مانهیا

 ریشکمش از ز یداد که برآمدگ جانان

که به تن داشت، مشخص بود.  یبافت نازک

را فشرد و درب باز شد. پشت  دیکل

 مانی. استادیپنجره ا

را تا انتها  نرویکه درب ماش دید را

باز کرد و مشغول فرمان دادن به 



شد که قصد ورود به خانه را  ینیماش

 داشت. با تعجب پرده را انداخت

و  کنه؟یم کاریزمزمه کرد: داره چ و

 مانیدرب رفتند. ا یهمراه جانان جلو

که  یرد و به دو کارگرروبه آنها سالم ک

 در حال باز کردن درب

 زحمتیب ونیبودند، گفت: آقا وانتبار

باال اتاق  یطبقه دیرو ببر لیوسا یهمه

سمت چپ و آنها مشغول بردن تخت و کمد 

 یاه هو جعب

 ریمتح رپارسایشدند. ام نیماش درون

لبخندزنان  مانیا ه؟یچ نهای: ادیپرس

عمورو  یفسقل لیدست به کمر زد: وسا

 آوردم. رنگش رو هم

 ایدختر  یانتخاب کردم که برا دیسف

نداشته باشه. جانان بهتزده  یپسر فرق

از کارتونها را باز کرد. از  یکیدرب 

 اریدرونش عروسک بس



و  دیکش رونیب یرنگ یو مشک دیسف برزگ

چقدر  نیا نیبب ریام یذوقزده گفت: وا

  مانیقشنگه! دستت درد نکنه ا

 زنداداش، قابل نداره ـ

... مبارکش باشه فقط گفته باشم انشاا

 رپارسای. امکنمیاسمشرو من انتخاب م

 یدیزحمت کش نقدریلبخند زد: چرا ا

 پسر؟ 

 بابا چه یا ـ

 نیا یمن چقدر برا یدونیتو نم ؟یزحمت

شوق و ذوق  ه هکه تو را ییکوچولو

 برمشیکم که بزرگ شد م هیدارم، کاًل 

 خودم، تازه شیپ

 رپارسایبشه. ام یمثل من نظام دیبا

: کو تا اون موقع؟ کارگرها با دیخند

 مانیا یگفتن تمام شد، روبهرو

 گفت و یدی. او خسته نباشستادندیا

آنها را پرداخت. جانان با  یحقالزحمه

 رمیا رفت: من مه هبه سمت پل یخوشحال



به  یبلند یبا صدا رپارسای. امنمیبچ

 او که در حال دور

 نیسنگ لیبود، گفت: دست به وسا شدن

 هیتو  میکرد: بر مانیو روبه ا ینزن

 یبخور. هردو داخل رفتند و رو یچا

 مانینشستند. ا یمبل

 سر کار؟  ی: امروز نرفتدیپرس

جمعه است. صبح تا ظهر رفتم چند تا  ـ

مسافر جابهجا کردم اما بعدازظهر رو 

 نرفتم که کنار جانان بمونم 

 خوب ـ

چشمهات  یپا یاالن هم کل نی. همیکرد

. از بس کار یشد فیگود افتاده و ضع

  یکنیم

. تا ابد که ستین یکنم؟ چارها کاریچ ـ

 تونمینم

پام  ریز نتیتو بمونم و ماش یخونه تو

 ایباشه. پس فردا که اون بچه به دن



و مخارجم چندبرابر  اه هنیهز اد،یب

  شهیم

 نینه بابا خونه و ماش ـ

دستانش را  رپارسایداره. ام یقابل چه

پشت سر قالب کرد: نه داداش، باهم 

دو  یکی. به هرحال میتعارف که ندار

 یخوایتو هم م گهیسال د

. تیسر خونه و زندگ یایو ب یکن ازدواج

نقش بست  مانیا یلبها یرو یپوزخند تلخ

دوخت.  گریو نگاهش را به طرف د

 رپارسایام

او را از نظر گذراند و به  موشکافانه

 مانیثنا بود؟ سر ا یگفت: دلت پ یآرام

افتاد و پس از چند لحظه دوباره  نییپا

 نگاهش را به چشمان

دوخت: بود... هست! و  رپارسایام اهیس

 دونمیپس از چند لحظه ادامه داد: م

زل  قشیکه آدم تو چشم رف هیائیحیب

 بزنه و بگه ناموست



آرزومه اما... اما هست. دل که  یمنتها

 یاون خدا ی. ولشهیحرفها سرش نم نیا

اومدم خونتون و  یباالسرم شاهده هرچ

 نون و نمک

نمکدون نشکستم و نگاهم هرز  خوردم،

 یبا دست به آرام رپارسای. امدینچرخ

پسر؟ من  هیچه حرف نیشانهاش زد: ا یرو

 تورو از تخم چشمم

 یاز تو بهتر برا یقبول دارم. ک شتریب

از  کهیت هیثنا؟ من از خدامه که 

 دونمیوجودم رو به دست تو بسپارم. م

 نیو ا رهیسرت بره قولت نم

 ینشون هی. انشاا... یمرد یلیخ یعنی

. کنمیم دایو مادرم و ثنا پ یاز حاج

 نییا پاه هجانان از پل نیح نیدر هم

 کمک و دییایب شهیآمد: م

 د؟یو تخت رو برام جابهجا کن کمد

***** 

و دوباره به خود  دیصورتش کش یرو یدست

شد. چند گام عقبتر رفت و به  رهیخ



و بازهم به قامت  ستادیا مرخیحالت ن

 نهیخود در آ

دستش را پشت کمر قرار  کیدوخت.  چشم

شکم بزرگ و  گریداد و با دست د

در  یبرآمدهاش را نوازش کرد. کالفه فوت

 یهوا کرد و لبه

انداخت و  نیینشست. سرش را پا تخت

انگشتان دستش شد. چند با  یمشغول باز

 یکه حوله یدرحال رپارسایبعد ام قهیدق

 را دور یتنپوش

بود، از حمام خارج شد.  دهیچیپ خود

که با  یو درحال ستادیا نهیآ یروبهرو

بود  شیسشوار مشغول خشک کردن موها

 روبه جانان کرد و

من چطوره؟ و او  ی: خانوم ِقل ِقلدیپرس

به من : صدبار بهت گفتم دیاخم درهم کش

 شیموها انی. شانه را مینگو قل قل

 :دیو بلند خند دیکش

 یمثل توپ ِگرد شد گه،ید یهست خوب

خانوم. جانان ازجا برخاست و  یقلقل



که دستش را پشت کمرش گرفته  یدرحال

 بود، چند قدم جلو

ه . به چهرستادیو پشت سر همسرش ا آمد

قاب گرفته شده  نهیکه در آ شانیاه

 ری: امدیبا بغض پرسماند و  رهیبود، خ

 یلیکه من خ گمیم

 بزرگ شده؟  یلیشدم؟ شکمم خ چاق

به  گهی. چند روز دزمیخوب آره عز ـ

  یکنیم مانیزا یسالمت

 رپارسایزشت شدم؟ ام یعنی... یعنی ـ

گذاشت و به سمت او  زیم یرا رو شانه

کوچکش را که در اثر  ینی: بدیچرخ

دو  انیکمر ورم کرده بود، م یباردار

 : نهدیانگشت گرفت و کش

 ری. جانان سر به زیهم بانمک شد یلیخ

 نیحاال که ا کنمیگرفت: اما من فکر م

 ری. دست زیدوستم ندار گهیشدم د یشکل

 یچانه



گذاشت و سر او را باال آورد:  خوشتراشش

تو االن خوشگلتر  زم؟یعز هیچه حرف نیا

 یکه باش ی. من هر شکلیاز قبل شد

 دوستت دارم.

از قبل عاشقت هستم. حاال که  شتریب حاال

وجودت پرورش  یعشقمون رو تو یثمره

آوردن  ای. حاال که بخاطر به دنیدیم

 اون مهمون

. دستش یکشیم یسخت نقدریا کوچولومون

جانان را  اهیس یرا باال آورد و موها

پشت گوشش فرستاد و ادامه داد: تو با 

 شکم بزرگ و نیا

ورت رنگ ص نیورم کرده. با ا ینیب

گشاد و  یراهنهایپ نیبا ا دهیپر

 نیباتریبه نظر من ز یپوشیکه م ینیپرچ

 نقدریا ی. چییایزن دن

کرده؟ جانان دست او را در دست  نتیغمگ

فقط دلم گرفته.  دونمیگرفت و گفت: نم

 خسته شدم 

 ی. چشم به هم بزنزمینگران نباش عز ـ



و اون  شهیچند روز هم تموم م نیا

 یروزها برا نی. اادیم ایبه دن یفسقل

. هربار که گذرهیسخت م یلیمن هم خ

 رمیو م بندمیدررو م

 یتا آخر شب که برگردم دل تو سرکار

شروع  مانتیکه نکنه درد زا ستیدلم ن

نباشه کمکت کنه، نکنه حالت  یبشه و کس

 بد بشه و من

روزها  نیبود که ا یبرسم. کاش کس رید

 کنارت باشه 

... کاش ریام هیمادرم خال یچقدر جا ـ

 بود 

 .میباش یقو دیبا ست،ین یحال که کس ـ

زودتر برگردم. تو هم  کنمیم یسع من

اومد  شیپ یمراقب خودت باش اگر مشکل

 بهم تلفن کن  عیسر

 رپارسایباشه چشم، نگران نباش. ام ـ

را از درون کمد برداشت:  شیلباسها

 .یخانوم قلقل شهیم رمیداره د گهید



***** 

کوچکشان نشستند.  نیهفتس یسفره کنار

 یخانه به آنها دهنکج یسکوت و خلوت

بزرگترها سرسفرهشان  ی. چقدر جاکردیم

 یخال

سال دو نفرهشان در  لیتحو نی. اولبود

و غمزده بود.  ریدلگ ،ینیریش نیع

بزرگترها و  یدر خانه نکهیا

 نداشتند، زخم ییجا شانیهایمهمان

. شدیبر دلشان بود که کهنه نم یقیعم

که  ونیزیتلو یمجر یبلندشدن صدا با

 ییبایرا با صوت ز لسالیتحو یدعا

 . نگاهش راخواندیم

که با  یسرخ و کوچک یهایماه از

 ایو گو کردندیدر تنگ شنا م یقراریب

گرفت و به  دند،یدویبه دنبال هم م

 دوخت. ونیزیتلو یصفحه

دستش نشست  یرو رپارسایام یمردانه دست

تماس  نیفشرد. با هم یو آن را اندک



شد.  قیبه وجودش تزر یو دلگرم دیام

 چشمانش را به

بود و  ونیزیدوخت که نگاهش به تلو او

ثنا  ی. صداکردیزمزمه م رلبیدعا را ز

دعا  گهیحاجبابام م»: دیچیدر گوشش پ

 لیموقع سالتحو

چشمانش را بست و در دل  «شهیم اجابت

من  یرو برا رپارسایام ایگذراند: خدا

درست  زینگهدار. خودت کمک کن همهچ

 بشه. همزمان با

 رپارسایشد. ام لیچشمانش سالتحو گشودن

در آغوشش  یبه سمت او برگشت و به آرام

: دیبوس یرا به نرم اشیشانی. پدیکش

 سال نو

نشست:  شیلبها ی. لبخند روزمیعز مبارک

بچه.  یشماهم مبارک بابا یسال نو

و دستش را نوازشوار  دیخند رپارسایام

 شکم او یرو

شماهم مبارک بچهجان و  ی: سال نودیکش

 نیاحساس کرد که درست همان لحظه جن



خورد. هردو ذوقزده  یفیتکان خف

 رپارسای. امدندیخند

 یکتش جعبه بیبرخاست و از درون ج ازجا

آورد. آن را به دست  رونیب یکوچک

هم  نی: ادیرا بوس شیجانان داد و رو

 وم قشنگمخان یدیع

ناقابله. جانان درب  دونمیم دیببخش

جعبه را باز کرد و از درونش گردبند 

. با دست دیکش رونیرا ب یفینقره و ظر

 هیپالک کوچکش را که شب

گل بود، لمس کرد و با شوق گفت:  کی

 شهیقشنگه، ممنونم، م یلیخ نیا یوا

پشت سرش  رپارسایام ؟یبرام ببند

 اهیس یو موها ستادیا

کرد.  ریسراز نهاشیس یمواج او را رو و

قفل گردبند را بست و جانان را به سمت 

خود برگرداند: مبارکت باشه و سرش را 

 انداخت. ریبه ز

جانان دست از نگاهکردن  یقیاز دقا پس

مختلف برداشت و  یایاز زوا هاشیبه هد



 ؟یکنیفکر م یبه او چشم دوخت. به چ

 سربلند رپارسایام

. یحاج ی! خونهشیپ للسای: به تحوکرد

. دمیساله که خانوادهام رو ند کیدرست 

و پاسخ  دیکش یدلم براشون تنگ شده. آه

 داد: من هم

 نیخانوادهام تنگ شده. ا یبرا دلم

رو  شدنیخال یجا شهیاز هم شتریروزها ب

از  رپارسایآنکه ام یو برا کنمیحس م

 رونیآن حال و هوا ب

ازجا برخاست و ادامه داد:  اوردیب

. حاال صبرکن تا من شهیدرست م زیهمهچ

ا رفت ه هو به سمت پل ارمیتورو ب یدیع

 راه انیکه ناگهان م

گرفت.  شیو دستش را به پهلو ستادیا

 رپارسایصورتش از درد جمع شد. ام

شده؟ حالت  یرفت: چ شینگران به سو

 خوبه؟ 

 آره نگران نباش. ـ



 کنمیهستم. فکر م ینطوریصبح ا از

و چند  کنهیو ول م رهیگیآخه م ه،یعیطب

را هم باال رفت که از شدت  گرید یپله

 خم شیدرد زانوها

 رپارسایپله نشست. ام یو رو شد

شد؟ با  ی: چدیوحشتزده به سمتش دو

 دونم،یپر از اشک پاسخ داد: نم یچشمان

 شده دیدردم شد یلیخ

 مارستانیب رسونمتینگران نباش االن م ـ

ا به سرعت باال ه هو از پل نیبش نجایهم

مانتو و شال بازگشت.  کیرفت و با 

 آنها را به جانان

 چیپوشاند. سوئ ستیگریحاال به شدت م که

 یبازو ریبرداشت. ز زیم یرا از رو

جانان را گرفت و به او کمک کرد تا از 

 خانه خارج شود و

را روشن  لی. اتومبندیبنش نیماش درون

 یاه هکرد و به سرعت راه افتاد. نال

درشت عرق  یاه هدردناک جانان که دان

 ریسراز شیاز سر و رو



. مضطرب آوردیقلبش را به درد م بود،

. فشاردیبوق م یبود و مدام دستش را رو

کرد و رو به  رونیب شهیسرش را از ش

 که سد یرانندها

 گهیزد: د برو د ادیشده بود فر راهش

پشت فرمون خوابت برده؟ و او ! یلعنت

پاسخ داد: باشه بابا چه  یبا خونسرد

 جانان غیج یخبرته؟ صدا

را متشنجتر کرد و بلندتر از  اعصابش

به  یاالن نر نیزد: اگه هم ادیقبل فر

و دندونات رو  شمیم ادهیپ یعلیوال

 یتو حلقت. راننده زمیریم

 یرا رو شیپا یبا بدخلق ییجلو نیماش

و راه را باز کرد و پدال گاز فشرد 

را در  نیماش رپارسایبعد ام یقیدقا

 متوقف مارستانیبزرگ ب اطیح

گفت:  ی. رو به جانان با مهرباننمود

 یشد و پرستار ادهیپ زمیآروم باش عز

 یرا صدا زد. با کمک او جانان را رو

 خواباندند و به یبرانکارد



همانطور  رپارسایمنتقل کردند. ام داخل

 د،یدویم بایکه دنبال برانکارد تقر

 ییدست جانان را در دست فشرد و با صدا

 د،یلرزیکه از بغض م

محبت گفت: قربونت برم تحمل کن...  با

 ینگران نباش. جانان را به سمت اتاق

 رپارسایام یبردند و پرستار جلو

 وارد دیتونی: شما نمستادیا

  نیبخش بش نیا

 چرا؟ اون زنمه  ـ

توجه هستم که همسر شماست اما م ـ

که وارد  دهیاجازه نم نجایمقررات ا

  نیبش

 کنارش دیآخه من با ـ

  باشم

 یآقا. االن دکتر و پرستار باال شهینم ـ

پرونده  لیتشک یسرشون هستن. شما برا

و خودش هم وارد  دیبر رشیبه قسمت پذ

 همان



 رپارسایشد و درب را بست. ام اتاق

و به قسمت  دیکش شیموها انیم یچنگ

رفت. مشغول پرکردن فرم بود که  رشیپذ

 تلفن همراهش زنگ

تماس را پاسخ داد:  یحالی. با بخورد

: دیچیپ یدر گوش مانیشاد ا یبله؟ صدا

 مبارک  دتیع ق،یسالم رف

 سالم ممنون  ـ

 شده؟ صدات یچ ـ

 است  گرفته

جانان دردش گرفته، آوردمش  ـ

دارم از دلهره  مانی. امارستانیب

  افتهیبراشون ب ی. نکنه اتفاقرمیمیم

 بابا چرا به من تلفن یا ـ

  ؟ینکرد

بشه؟ تو متخصص زنان  یتلفن کنم که چ ـ

  ؟یمانیو زا

نگران نباش  ؟یزنیحاال چرا من و م ـ

 ایهمه خانوم بچه بهدن نیهرروز ا



که. کدوم  شهینم یطور ارن،یم

  ؟یمارستانیب

باالتر از خونه  ابونیهمون که سهتا خ ـ

 است، نبش چهارراه 

 فعال زنمیم یسر هیباشه من  ـ

  خداحافظ

شلوارش  بیرا درون ج یخداحافظ. گوش ـ

که  یبزرگ یفرو برد نگاهش را از سبزه

گذاشته  رشیپذ یسنگ شخوانیپ یرو

 بودند،

که جانان  یاتاق یو به درب بسته گرفت

و  ریشد. دلش مثل س رهیدر آن بود، خ

آمد که ثنا  ادشی. دیشجویسرکه م

 شهیمواقع هم نطوریا

. ندیشویدلم رخت م یانگار تو گفتیم

دلش رخت  یحال را داشت، تو نیهم قایدق

و طول و  دیبه صورتش کش ی. دستشستندیم

 عرض



 یدعا رلبیکرد. ز یرا چندبار ط راهرو

را زمزمه کرد، آخر  یهالکرسیآ

دعا  نیکه ا گفتیم شهیحاجخانوم هم

 است. زیهمهچ یگرهگشا

هراسان  مانیگذشته بود که ا یساعت

همراه مادرش وارد شد. جلو آمد و 

 رپارسایشد؟ حالش چطوره؟ ام ی: چدیپرس

 رو به او و مادرش سالم

پراز اشک ادامه داد:  یو با چشمان کرد

من برم داخل.  دنیاجازه نم دونم،ینم

 ییدرویکه زن محجبه و سف مانیمادر ا

 یرا رو نکیبود ع

گفت:  یجابهجا کرد و با مهربان صورتش

نگران نباش پسرم. انشاا... که به 

. ساک بچه رو کنهیم مانیزا یسالمت

 با رپارسایام ؟یآورد

پاسخ داد: ساک  دهیباال پر یابروها

  ؟یچ یبرا ه؟یچ



ساک  یلوازم بچه رو تو دیوا... با ـ

دست  هی. برو خونه یاوردیو م یگذاشتیم

 لباس

ال مرطوب و حوله پوشک و دستم ،ینوزاد

 . اریب رخشکیش هیو  شهیو پتو و ش

 باشه چشم  ـ

  ؟یکنیچرا من و نگاه م گهیخوب برو د ـ

 ـ

  آخه؟

هستم نگران  نجایآخه نداره من ا ـ

حواسش  ترسمیباهاش برو، م مانینباش. ا

نکرده  ینباشه و خدا یبه رانندگ

  افتهیب یاتفاق

 چشم ـ

 ایب دیرا کش رپارسایو دست ام مادرجون

. رفتن به خانه و آوردن گهید میبر

. دیطول کش یقهایحدود چهل دق لیوسا

 بازگشتند، مادر یوقت



 یصندل کی یکه رو دندیرا د مانیا

 شیآنها کتاب دعا دنینشسته بود. با د

گذاشت. پس شماها  فشیرا بست و درون ک

 رپارسایام د؟یکجائ

شد؟  ی: چدیبه سمت اتاق دو مهیسراس

آرام  مانیافتاده؟ مادر ا یاتفاق

. ستیاونجا ن گهید ؟یری: کجا مدیخند

 اتاق هیمنتقلش کردن به 

 یمبارکت باشه پسرم به سالمت گرید

بهت زده با  رپارسایکرد. ام مانیزا

لرزان جلو آمد: توروخدا راست  یقلب

 حالش خوبه؟ نکنه د؟یگیم

 میخانوم؟ مر میبراش افتاده مر یاتفاق

 یبا مهربان مانیهمان مادر ا ایخانوم 

پاسخ داد: نه پسرم. حال هر جفتشون 

 خوبه. هم همسرت هم

 یلبها یرو یناز و قشنگت. لبخند دختر

شکل گرفت و صورتش گلگون  رپارسایام

خانوم ساک نوزاد  می. مراشکرتیشد: خدا

 از دست او



رو بده من تا به پرستار  لی: وساگرفت

. نیبدم. خودت هم برو همسرت رو بب

 ییاتاق سمت راسته. و او با گامها

 به سمت اتاق رفت عیسر

 دنیرا باز کرد و وارد شد. با د درب

رنگ  یجانان که با صورت فیجسم نح

بود، گل از  دهیتخت دراز کش یرو دهیپر

 گلش شکفت و به او

او را که  یشانیشد. خم شد و پ کینزد

بود،  دهیآن چسب یاز عرق رو سیخ یموها

چشم گشود:  یجانان به آرام. دیبوس

  رپارسا؟یام

 جانم ـ

جاندلم؟ حالت خوبه؟ لبخند  زم؟یعز

او نقش  یخشک شده یلب ها یرو یکمرنگ

 بست: آره خوبم 

 و یدیدردکش یلیقربونت برم خ ـ

او شد. در  یبه نوازشکردن موها شروع

چندضربه به درب خورد.  نینحیهم



جانان را مرتب کرد و  یروسر رپارسایام

 دیگفتن بفرمائبا 

ورود را صادر کرد. درب باز شد  یاجازه

در دست داشت  یکه سبدگل بزرگ مانیو ا

به همراه مادرش وارد شد، روبه جانان 

 سالم کرد و

گفت. جانان با چشمان مملوء از  کیتبر

از  یلیخانوم کرد: خ میمر یاشک رو سو

مادرم و پر  یخال یشما ممنونم. جا

 که دیدونی. مدیکرد

 یمن هم که نه مادر هیلحظات سخت چقدر

. بودن شما یکنارم بود نه خواهر

پاسخ داد:  ییدلگرمم کرد. او با خشرو

 .زمینکردم عز یمن کار

خوب  یبد ریبه بچه ش یخواینکن م هیگر

. درب اتاق باز شد و پرستار ستین

 یبا لبخند وارد شد. نوزاد یخوشاخالق

 که درون تخت

بود را به سمت آنها  یو چرخدار کوچک

هم از خوشگلخانوم که  نیآورد و گفت: ا



چشمهاشو باز کرده و دنبال مادرش 

 و او را به گردهیم

داد. همه با  یدر آغوش جانان جا یآرام

چشم دوختند.  دشیشوق به صورت تپل و سف

 یسرخ و کوچکش باز بود و گاه یلبها

 زبانش را

 شتریکه ب یزی. اما چدیکشیآن م یرو

 کرد،یازهمه در صورتش جلب توجه م

با  مانیچشمان درشت و سبز رنگش بود. ا

 زمزمه کرد: رتیح

 یچشمها هیمن چشمهاش درست شب یخدا

عاشقانه به جانان  رپارسایمادرشه و ام

 یلبها یرو یقیزل زد: چهخوب. لبخند عم

 جانان

با وجد گفت:  مخانومیبست. مر نقش

گله. ماشاا... هزار اللهاکبر چقدر خوش

 عیسر مانیا د؟یگذاریم یاسمش رو چ

 پاسخ داد: قرار بود من

 شیپ قهیرو انتخاب کنم و چنددق اسمش

و جانان با  رپارسایانتخاب کردم. ام



 مانیا ؟یشدند: چ رهیبه او خ یکنجکاو

 بر چانهاش یدست

 کنمیو پاسخ داد: خوب من فکر م دیکش

و چند ساعت  نیکه چون روز اول فرورد

اومده،  اینو به دن لسالیبعد از تحو

 میاسمش رو بگذار

زمزمه کرد:  رپارسایو ام بهار

نوزاد را  فیبهارخانوم دست کوچک و لط

در دست گرفت و آن را لمس کرد. انگار 

 قیاز محبت به او تزر ییایدر

از قلبش در  یمین کردی. احساس مشد

 نتریریپدرشدن ش تپدیکودک م نیا ینهیس

بود که در تصوراتش  یزیاز آن چ

 . بادیگنجیم

دو جفت چشم سبز  نینگاهش ب یشعفمند

دراز  گریکدیتخت کنار  یکه رو یرنگ

 بودند، به گردش در آمد. دهیکش

***** 

درب خانه متوقف کرد  یرا جلو لیاتومب

آنجا انتظارش را  مانیشد. ا ادهیپ



 یگفت: ا همندیاو گال دنی. با ددیکشیم

 شماها؟ دیبابا کجائ

  میساعته منتظر کی ما

. تو مگه دیطول کش صیترخ یکارها ـ

با اشاره  مانیما؟ ا یگیکه م یچندنفر

 دورتر کنار یکه کم یبه مرد

بود، پاسخ داد: من و  ستادهیا یگوسفند

 گوسفند و قصاب! 

  ؟یچ یگوسفند برا ـ

و خون  یکن یقربون دیبا نکهیا یبرا ـ

 رسمه، تو ،یزیبر

  ستین یچیحواست به ه که

 مانیاولمه. ا یکنم تجربه کاریخوب چ ـ

بچه  نیدو ج یکیمن  یپوزخند زد: ول

 سرخوشانه رپارسایدارم. ام

رفت تا به  لیو به سمت اتومب دیخند

کمک کند. درب را  ادهشدنیجانان در پ

باز کرد و دست جانان را گرفت. او در 

 نوزاد را در آغوش کهیحال



 لیهم وسا رپارسایشد. ام ادهیپ داشت

را به دست گرفت و هردو به درب خانه 

بزرگ درون  یشدند. قصاب چاقو کینزد

 دستش را محکم

را  شی. جانان رودیکش وانیح یگلو یرو

زنده،  یجاندادن موجود دنیبرگرداند د

 مانینبود. ا ندیشایخو شیاصال برا

 یاسکناس رو نیچند

گذاشت و پس از دادن  وانیح جانیب بدن

سفارشات الزم به قصاب، هرسه داخل خانه 

دستش را  کهیدرحال رپارسایشدند. ام

 پشت کمر

 یگذاشته بود و او را به آرام جانان

: دیپرس کرد،یم تیبه سمت داخل هدا

 یکم مانیجمع شده! ا نجایچقدر دود ا

 سرش را خاراند و پاسخ

: آخه رفتم اسپند دود کنم، قصاب داد

در، تا خواستم جوابش رو  ید جلواوم

: دستت دیبدم اسپندها سوخت. جانان خند

 درد نکنه زحمت



ا باال ه هاز پل ی. و به آرامیدیکش

 نیرا زم لیوسا رپارسایرفتند. ام

تخت انداخت  یرو یملحفها عیگذاشت و سر

 و بالشها را مرتب کرد:

 دیدراز بکش دکتر گفت نبا جانانجان

و بهار را از آغوش  یپا بمون یرو ادیز

 یاو گرفت تا بتواند دراز بکشد. بغض

 یکوه گلو کی ینیبه سنگ

 رپارسایاما بخاطر ام فشردیرا م جانان

بر آن غلبه کند و اشک  کردیم یسع

 یرختخواب شینبود تا برا ی. مادرزدینر

 یمقو ییآماده کند، غذا

و دلسوزانه از نوهاش مراقبت  بپزد

 زیچچی. هدادیکند. سکوت خانه آزارش م

و  دانستینوزاد نم کی یاز نگهدار

 مراقبت از بهار، یدلشوره

آمد  ادشیو قرارش را گرفته بود.  آرام

در  یکرد چه جشن مانیزا تایآز یوقت

 یگوشهگوشه تیخانهاش برپا شد. جمع

 بابک را یسالن خانه



 یکرده بود و او چند نوع غذا برا پر

 یایچندطبقه و هدا کیشام سفارش داد. ک

. کردیجشن را کامل م فاتیگوناگون تشر

 مادر و خواهر

به مدت دوماه کنارش  تایآز بزرگتر

به او  نازیاز آ یماندند تا در نگهدار

مادر خودش هم چند  یکمک کنند. حت

 کامل را آنجا ماند. یهفته

 یخانه رو نیاو تک و تنها در ا اما

سر بهار که کاله  یرو یتخت بود. دست

و  دیسر داشت، کشبه  یدرنگیسف ینخ

 زمزمه کرد: ناراحت

. من و بابا خودمون یمامان ینباش

 رپارسایام نینحی. در هممیمراقبت هست

شد و آن را  کینزد رموزیش یوانیبا ل

 زمیبه سمت او گرفت: بخور عز

  کشهینم لمیم ـ

به بهارخانم  یکه بتون یبخور دیبا ـ

 دمیسفارش م یزیچ هی. غذا هم یبد ریش



 یبا شرمندگ مانیا ارنیب رونیاز ب

 گفت:

اما خوب  اد،یدوست داشت ب یلیخ مادرم

. میمهمان داشت یو کل دهیروز دوم ع

. جانان زنهیگفت هروقت فرصت کنه سر م

 لبخند زد: دستش

  میمزاحمش شد ینکنه. تا االن هم کل درد

 گهیمن د ه؟یچه حرف نینه بابا ا ـ

 ریزنداداش. ام یکه شما راحت باش رمیم

 تلفن یداشت یکار

  کن

 دمتگرم داداش  ـ

قربونت. خداحافظ و از اتاق خارج  ـ

کنار تخت نشست و دست  رپارسایشد. ام

 نیکوچک بهار را در دست گرفت: ا

 یدختر خوشگلمون، به خونه خوشاومد هم

 نیا ی. جانان لبخند زد: ولییبابا

بهت  خواستمیاومد که من م یوقت یفسقل

 یبدم. صدا یدیع



و بعد  دیچیدر فضا پ رپارسایام یخنده

 ن؟یبهتر از ا یدیاز آن گفت: آخه ع

 است. هیهد نیبهار بهتر

***** 

خستهاش تازه گرم خواب شده بود  چشمان

نشست  شیبهار، درجا یهیگر یکه با صدا

 ؟یمامان هی: چدیو او را در آغوش کش

 آخه چرا

: دیرا شن رپارسایام یصدا ؟یکنیم هیگر

 بچه؟  نیا خوابهیچرا نم

او  ؟یدینخواب ؟یداریتو ب دونم،ینم ـ

 چراغ را روشن کرد و پاسخ داد: نه

همش داره  گذاره؟یمگه بهار م بابا،

 ریگرسنه است. بهش ش دی. شاکنهیم هیگر

 بده 

کرد  یدادم و سع رینه تازه بهش ش ـ

 را به نهاشیس

و  ستیدهان کودک ببرد اما او گر سمت

 یرگیسرش را به سمت د یقراریبا ب



 دونمیچرخاند. جانان کالفه شد: نم

 رپارسای. امکارکنمیچ

بهار  یشانیپ یآمد و دستش را رو جلو

 ییدستشو دیگذاشت: تب هم که نداره. شا

 کرده 

  مینه تازه عوضش کرد ـ

 یکم هیبدش به من  ـ

ساکت بشه و کودک را  دیببرمش شا راه

در آغوش گرفت و شروع به قدم زدن در 

بلند  یاتاق کرد. بهار همچنان با صدا

 . جانانستیگریم

صورت  یرا از جلو ختهاشیم ره هب یموها

کنار زد و گفت: مثل گهواره تکونش 

 کیکوچ نازیآ یمادرم وقت ادمهیبده، 

 ساکتش ینطوریبود ا

  کردیم

 مثل گهواره؟  یچ یعنی ـ



آروم  یریکه راه م یهمونطور یعنی ـ

در  یکالفه فوت رپارسایتکونش بده. ام

 یسخته ول یلیهوا کرد. خ

 ترسمیم کهی. آخه کوچکنمیم یسع

 ی. جانان با حرص سرش را به پشتافتهیب

بندازش  گمیداد: من که نم هیتخت تک

 یترسیباال که م

 فقط آروم تکونش بده  افتهیب

دمزدن شروع به ق رپارسایباشه. ام ـ

کرد و در همان حال بهار را آرام و با 

 ی. صدادادیدقت تکان م تینها

مادرم رو  یروز هی: اگه دیرا شن جانان

 ییروزها نیکه ا گمیحتما بهش م نمیبب

. دمیکش یکه تنهام گذاشتن چقدر سخت

 که گمیبهش م

خونه.  رحمانهشونیاز رفتار ب چقدردلم

 ریگونهاش سراز یرو یو اشک به آرام

گفت: بهش  یبا مهربان رپارسایشد. ام

 فکرنکن قربونت برم

  گذرهیروزها هم م نیا



 ی. وقتشهیکه فکرنکنم اما نم خوامیم ـ

خجالت  کنهیو کمک م ادیم مخانومیمر

 هیوقتها دلخوش نجوری. اکشمیم

 مادرشه  یدختر هر

فکرکن که تو  نیناراحت نباش. به ا ـ

 نیا یهمه یروز هیو  یخودت مادر شد

 .یکنیبهار جبران م یرو برا زهایچ

جانان نشست: فکرکن  یلبها یرو لبخند

کنه و من  مانیبهار بزرگ بشه و زا

بخوام برم مراقب بچهاش باشم و هردو 

 .دندیخند یبه آرام

. رپارسایام نیبنش ایادامه داد: ب سپس

  ی. خسته شدبرمشیمن راه م

راه  نقدریا دیتو که نبا زمینه عز ـ

 تازه دو روزه ستیبرات خوب ن یبر

  یکرد مانیزا

ساعته  کیاالن  یشیتو خسته م یول ـ

  یزنیقدم م یدار



سرخودت و بهارم. تو  یباشه فدا ـ

 استراحت کن. و حدود یهکمی

بهار را  کهیهم در حال گریساعت د دو

در آغوش داست طول و عرض اتاق را به 

 یخوابیکرد. چشمانش از شدت ب یط یآرام

 و سوختیم

 یبه چهره یخشته شده بود. نگاه شیپاها

آرام نوزاد انداخت که اکنون به خواب 

که چقدر  دانستیرفته بود و فقط خدا م

 دوستش داشت.

سمت تخت رفت و خم شد. بهار را به  به

 یحاک یآن گذاشت. با لخند یرو یآهستگ

به  یکمر راست کرد و نفس تیاز رضا

 دیکش یراحت

همان لحظه کودک چشم گشود و  اما

کرد.  یقراریدوباره شروع به ب

به سمتش رفت و  رتزدهیح رپارسایام

 : بچه تو از کجادیکش یپوف

تخت؟ جانان که  یکه گذاشتمت رو یفهمیم

 داریدوباره ب یبعد از استراحت کوتاه



شده بود، بهار را از دست او گرفت: 

 بهش یکم هیبده 

 ساکت شد. دیبدم شا ریش

***** 

و  ستین ینطوریگفت: ا یبا کالفگ جانان

که  یپاسخ داد: هرطور یعصب رپارسایام

  کنهیم فیهست ببندش. االن همه جارو کث

 آخه ـ

 کنم؟  کاریرو چ بندنافش

  ؟یبه اون دار کاریبابا چ یا ـ

دردش  کنم،یپوشکش م یوقت ترسمیم ـ

 دهیپاهاش رو تکون م ی. بعدم هرهیبگ

تخت  یخوب بگذار من کمکت کنم و لبه ـ

و تپل بهار را در  دیسف ینشست و پاها

دست گرفت: تا من نگه داشتم تو پوشک 

 رو ببند 

 باشه ـ

هردو با  قهینکن و پس از چنددق هولم

به هم نگاه کردند: تموم  یروزمندیپ



 یرنگ یو صورت دیشد. جانان شلوار سف

 را به نوزاد پوشاند و او

تا  رشیداد: بگ رپارسایبه دست ام را

من دستم رو بشورم و از جا برخاست. پس 

به سمت اتاق باز  شیاز شستن دستها

 یکه صدا گشتیم

را  یتوجهش را جلب کرد. گوش فنیآ زنگ

  ه؟یبرداست: ک

و درب را  دیبفرمائ مخانومیسالم مر ـ

 یرو یباز کرد و به اتاق بازگشت و کم

بعد  یقیرا مرتب نمود. دقا تخت

چندضربه به درب زد و وارد  خانوممیمر

که  یشد. هردو سالم کردند. او قابلمها

 یدر دست داشت را رو

پاسخ داد.  ییگذاشت و با خوشرو یزیم

: دیسپس جلو آمد و بهار را در آغوش کش

ماشاا... چقدر خوشگلتر شده. جانان 

 تخت یکالفه لبه

مدام به خودش  قرارهیب یلی: خنشست

االن و  نیمثل هم کنه،یم هیو گر چهیپیم



با  مانیبه بهار که در آغوش مادر ا

 به خود یقراریب

نوزاد  مخانومیاشاره کرد. مر دیتابیم

شانهاش گذاشت و شروع  یرو یرا به آرام

 زمیبه ماساژ دادن کمرش کرد: خوب عز

 حتما آروغش رو

و جانان بهتزده به  رپارسای. امینگرفت

نگاه کردند و همزمان گفتند:  گریکدی

 یبه هردو یبا نگاه مخانومیوغ؟!! مرآر

 آنها پاسخ داد: آره

 دیبا خورهیم ری. نوزاد هروقت شگهید

آروغ بزنه. پشت کمرش رو آروم ماساژ 

ضربه بزن تا هوا از گلوش  واشی ایبده 

 خارج بشه. علت

. خوب بچه دلش درد نهیهم هم شیقراریب

 یخورد و خواست ری. هرموقع شرهیگیم

حتما اون رو به پهلو  شیبخوابون

 یشربت هیبخوابون. 

 دیهست که مخصوص دلدرد نوزاده با هم

  رجانیام یکن هیاز داروخانه ته



 یرو سو مخانومیو مر مخانومیچشم مر ـ

 :دیجانان کرد و پرس

  ه؟یچطوره؟ کاف رتیش

  ستیبله، بد ن ـ

 ریش هکمی یگاه شهینم ریس یدیاگر د ـ

خانومها  یخشک بهش بده. آخه بعض

 طول یچندروز

 یبشه اما هرچ ادیز رشونیتا ش کشهیم

خودت رو بخوره بهتره. جانان  ریکه ش

معلم  یکه گوش به صحبتها یمانند شاگرد

 خود سپرده

و سرتکان  کردیبادقت گوش م است،

دستش را از  مخانومی. ناگهان مردادیم

 ییو با ابروها دیکش رونیبهار ب ریز

 به پشتش یدرهم نگاه

بچه که نم داده. جانان  نی: اانداخت

 د،یببخش یخجالت زده جلو رفت: وا

شرمنده تازه عوضش کرده بودم. 

 بهار را به دست او مخانومیمر



. ی: حتما خوب پوشکش نکردداد

که  یهجوریآب رو ولرم کن  رپارسایام

گرم باشه اما پوستش رو نسوزونه. 

 اریدخترم لباسهاش رو در ب

با  دیکه نبا شهیم. هشیبدم بشور ادتی

. یکن زیدستمال مرطوب بچه رو تم

صدا  یبهداشت سیاز درون سرو رپارسایام

 زد: آب آماده است و

رو  مخانومیبه آن سمت رفتند. مر آنها

 یجانان گفت: بهار رو برگردون رو یسو

 شیدست چبت و با دست راست آروم پاها

 رو بشور. مراقب

. جانان ناالن پاسخ داد: شیننداز باش

  افتهیب ترسمیم

که سر  ینترس مگه صابون دستته گرفت ـ

 . جانان چشمدیخند رپارسایبخوره و ام

که  یبه او رفت و هرکار یغرها

گفته بود، انجام داد. سپس  مخانومیمر

و  دیچیبهار پ یحوله را به دور پاها

 تخت قرار داد. یاو را رو



مدام تذکر و  کهیدر حال مخانومیمر

 یدیاو را پوشک کرد: د دادیم حیتوض

و چسب  یاش رو بکشه هلب دیدخترم؟ با

 که یهارو محکم ببند

 نده  نم

 بله چشم  ـ

که گفتم  یهم با همون پماد شهیهم ـ

وقت نسوزه. از  هیرو چرب کن که  شیپا

که نفخ دارند  ییزهایبه بعد چ نیا

 ادیز

. حبوبات رهیگیچون بچه دلدرد م نخور

 کن  سیرو از شب قبل خ

 بشه؟  ادیز رمیبخورم که ش یچ ـ

 دیبا گهیگرم بخور، من د عاتیما ـ

برادر سرهنگ مهمون ما  یخانواده برم

هستند تو اون قابلمه سوپه گرم کن و 

 بخور 

و  دیدیدستتون درد نکنه. زحمت کش ـ

 از جا رپارسایام



  رسونمیشد: من شمارو م بلند

زن زائو رو تا  ؟یرسونیمن رو م یچیچ ـ

اصال تنها گذاشت. مادر  دیده روز نبا

 آلزده گفتیم امرزمیخداب

 ه؟ی: آل چدی. جانان وحشتزده پرسشهیم

رنگ  یبه چهره یبا نگاه مخانومیمر

 هیمادر.  یچیلبخند زد: ه دهاشیپر

 قرآن باالسرت بگذار

و به سمت  دیرا جلوتر کش اهشیچادر س و

 د،یبود تلفن کن یدرب رفت: کار

بدرقه او  یبرا رپارسایخداحافظ و ام

 کرد: به سالمت. یرا همراه

 .دیدرد نکنه. سالم برسون دستتون

***** 

 یدر درب انداخت و وارد شد. جعبه دیکل

را در دست جابهجا کرد و  ینیریکوچک ش

راست به طبقه باال رفت. داخل اتاق  کی

 شد و رو



 یگفت: چطور یجانان با خوشحال به

  زم؟یعز

 بیدست درون ج ؟یخوبم ممنون گرفت ـ

: دیکش رونیکتش برد و شناسنامه را ب

 هم نیبله، ا

و درب  یبهارخانوم تهران یشناسنامه

 مانیرا باز کرد: ا ینیریش یجعبه

 کجاست؟ 

 یبرا چارهی. بییاحتماال رفته دستشو ـ

 من معذب نکهیا

 یمدام تو ومدیداخل اتاق ن نباشم

دو روز  رپارسایام یراهرو بود، راست

ببرمش  دی. باشهیبهار ده روزش م گهید

 ستمیحمام اما من که بلد ن

  کهیکوچ یلیخ

  ش؟یببر دیحتما با ـ

 ایهمون موقع که به دن ادمهیآره  ـ

بهم  مارستانیب یتو مخانومیاومد، مر

 حمام یروز دهم بر دیگفت با



  یبهار رو هم ببر یکن غسل

اگه بتونه به  گمیم مانیخوب به ا ـ

 مادرش بگه 

 کشمیمن خجالت م رپارساینه ام یوا ـ

 مخانومیبا مر تونمینم

 حمام  برم

باشه که  دیکنم؟ اون با کاریخوب چ ـ

 مانیا نینحیبهار رو بشوره. در هم

شد  یبه درب زد و وارد شد: چ یضربات

 یگرفت ر؟یام

 رو؟  شناسنامه

که  شدیآره ببخش مزاحمت شدم. نم ـ

 جانان رو خونه تنها بگذارم 

و بهار را در  ینه بابا چه مزاحمت ـ

 :دیآغوش گرفت و پرس

 شهیبه من باشه که دوست دارم هم اگه

 رپارسایخوشگل عمو باشم. ام نیکنار ا

انداخت و شرمنده گفت:  ریسرش را به ز

 هی مانیراستش ا



برام  یلیبرات دارم که گفتنش خ یزحمت

شده  یبلند کرد: چ سخته. او کنجکاو سر

 انیم رپارسای... امیمشکل مال ق؟یرف

 : نهدیحرفش دو

بهار رو  دی... راستش پس فردا بااصال

 یاز مادرت خواهش کن شهی. ممیحمام کن

: دیخند مانیتا به جانان کمک کنه؟ ا

 سرخ نکهیآره حتما ا

 نداره  دشدنیسف و

 کشمیچرا داره از مادرت خجالت م ـ

ندارم من و جانان  یاما... اما چارها

  میتونینم ییبه تنها

 نگران گمیباشه بهش م ـ

  نباش

زنگ تلفنهمراه  یممنون. صدا ـ

را در فضا  ییبایز یملود رپارسایام

را کنار گوشش گرفت و  یپخش کرد. گوش

 تماس را پاسخ داد:



 یکمال یآقا یعصب ی. صدادیبفرمائ بله

  ی: سالم تهراندیچیدر گوشش پ

 حال شما؟  یالکم یسالم آقا ـ

 آقا؟ امروز هم ییممنون. کجا ـ

 ! یومدین که

 کرده  مانیبله شرمنده. آخه همسرم زا ـ

 یو گفت یتماس گرفت شیشما هشت روز پ ـ

 کرده. مانیخانومت زا یکه به سالمت

 یتونیهم گفتم مبارک باشه و م بنده

. اما االن هشت روز شده یایچندروز ن

 روین رندیگیم یمرخص هایلیخ دهیع امیا

  میکم دار

 شما ـ

زنم  تونمیاما من نم دیفرمائیم درست

 دیرو تنها بگذارم. حداقل ده روز با

 کنارش بمونم 

نکنه شما  ؟یآقا؟ آخرش که چ یچ یعنی ـ

 یخوایم

 ! ؟یو بچه بزرگ کن ینیبش خونه



من بچه  ستیقرار ن یکمال ینه آقا ـ

 ستیبزرگ کنم اما االن زنم حالش خوب ن

 درست راه بره تونهینم

چند  دیاجازه بد کنمی. خواهش منهیبش و

 کنارش بمونم.  گهیروز د

 یخالها ،یمادر ،یبابا. خواهر یا ـ

 پرستار یکه شما شد ستین یکس

کالفه پاسخ  رپارسایو نوزاد؟ ام خانومت

که من  ستین ی. حتما کسریداد: خ

مجبورم بمونم و دارم از شما خواهش 

 پس یکمال ی. آقاکنمیم

. ارخوبیچندلحظه مکث پاسخ داد: بس از

بمون. اما روز  یهم مرخص گهیسه روز د

 کارواش باش.  یشگیچهارم سرساعت هم

 باشه حتما ـ

  دمیقول م بهتون

 رپارسای. امیارینره ب ادتی ینیریش ـ

 لبخند زد: چشم 

 خداحافظ  ـ



را قطع کرد و  یخدانگهدار و گوش ـ

 .ستادیا مانیکنار ا

و گفت:  دیکش یبهار را به آرام لپ

مارو گرفتار  یچطور یفسقل نیا نیبب

 !؟یکرد

***** 

بهار را محکم در پتو  مخانومیمر

: دیبوس یو گونهاش را به نرم چاندیپ

هم بهارخانوم خوشگل. نافش هم که  نیا

 تخت یافتاد و او را رو

را  شیدور موها ی. جانان حولهخواباند

نشست:  نوممخایمحکمتر کرد و کنار مر

  ده؟یلباس نپوش ادیز

نه مادر، از حمام اومده سرما  ـ

 .خورهیم

که گذشت و خشک شد لباسش رو کم  هکمی

 یکن. خودت هم بدنت رو گرم نگهدار زن

خودش  شتریکرده هرچه ب مانیکه تازه زا

 رو گرم



 بهتره  نگهداره

 باشه چشم  ـ

برم اگر  دیدخترم من با گهیخوب د ـ

 بهم زنگ بزن  یداشت یکار

  مخانوم؟یمر ـ

 گرفت ریجانم؟ جانان سربز ـ

ممنونم. اگر شما  یلیبغضآلود گفت: خ و

روزها رو  نیچطور ا دونمینم دینبود

تنها  یلیآخه... آخه ما خ گذرونمیم

 ا طردمونه ه. خانوادمیهست

دست او  یبا مهربان مخانومیمر کردهان

را گرفت: مطمئن باش اگه من هم نبودم 

خدا که شما رو به حال خودتون رها 

 قربونش برم کردینم

رو  زیبزرگه حکمت همه چ خودش

 یروزها ی... راستش رو بخوادونهیم

رو  رپارسایکه خبر ازدواج ام یاول

 من و سرهنگ هم مثل م،یدیشن



. نگاهمون به میمردم متعجب شد یهیبق

گ سرزنش داشت. به هم زدن رن رپارسایام

باعث شد دل اون  شیایبا ن شینامزد

 دختر بشکنه و

شهر برن از اون  نیاز ا خانوادهاش

عمر باعزت و آبرو  هیگذشته حاج صادق 

خبر ازدواج شما  یکرد اما وقت یزندگ

 لیمحل و آشنا و فام یتو

 اوهگویمردم  نیا یدونیشد، تو نم پخش

از نظر . زدنیپشت سرشون م ییچه حرفها

بود.  یخبط بزرگ رپارسایهمه کار ام

 هم دیپارسال ع

و  یبرادرهات اومدن جلو خونه حاج که

 تیو بدون رضا دنیگفتن خواهر مارو دزد

 تیوضع نیاونقدر ا گهیپدر عقدش کردن د

 یپچپچها

و  نیسنگ یحاج یمردم برا یگوش در

خونه و  چارهیتحمل شد که ب رقابلیغ

از خدا که  رو جمع کرد و رفت. شیزندگ

 از شما ستیپنهون ن



پنهون من هم مثل مردم تو و  چه

. اما دونستمیرو خطاکار م رپارسایام

 یرو از رو یکس دیکه نبا گنیم شهیهم

 گذشتهاش قضاوت ایظاهر 

باهات معاشرت کردم  ی. از وقتکرد

که  ستین یمثل اون زیچچیمتوجه شدم ه

هم  یلی. تو خگفتندیمردم در موردت م

 یدختر مهربون و مؤدب

هرکس هم به خودش مربوطه  ی. گذشتهیهست

 ،یبزن لیباغچه روهم که ب نیباتریز

. جانان یکنیم دایچندتا کرم توش پ

 بادقت گوش

زن بر  نیا یحرفها بیبود، عج سپرده

و مهربانش که  دیسپ ی. چهرهنشستیدلش م

خوشرنگ قاب گرفته شده بود و  یدر روسر

 لحن

بر ذهن مشوش  یمرهم شیو آرام صدا میمال

و دل ناآرام او بود. نگاهش را از 

 مخانومیمر یگلو ریکه ز نداریسنجاق نگ

 اشیبه روسر



بود، گرفت و به چشمان شفاف او که  وصل

 زد،یبرق م نکینازک ع یشهیاز پشت ش

 دیدونیگفت: م یدوخت سپس به آرام

 با مخانومیمر

 یاههستم اما گ رپارسایکه عاشق ام نیا

 شدمینم شیکاش وارد زندگ گمیبا خودم م

تا  دادمیو اونقدر سماجت به خرج نم

 عشق من رو

ازدواج  شیایاون با ن ینطوری. ارهیبپذ

 یهمه سخت نی. اشدیو خوشبخت م کردیم

مجبور نبود از هفت صبح تا  دیکشینم

 کار کنه مهشبین

خونهاش  یباشه که تو قشیرف یشرمنده و

اگه... اگه با من ازدواج  کنهیم یزندگ

رو داشت.  یخونه و زندگ نیبهتر کردینم

 پدرش براش

 یو تو گرفتیجشن ازدواج باشکوه م هی

 کشمیزجر م کردیکار م یحجره به راحت

براش بکنم که  یکار تونمینم یوقت

 یجبران همه



 دیباشه من... من و بغضش ترک زحمتهاش

صحبت را نداد.  یو اشک مجال ادامه

سر او  یرو ینوازش گونه دست مخانومیمر

 و دیکش

رو  رپارسایام ی: من از بچگگفت

 تونمیبزرگ شدند. م مانیبا ا شناسمیم

به  یقسم بخورم در تمام عمرم جوان

 اون یستگینجابت و شا

. مطمئن باش تهی. مؤدب و بادرادمیند

تمام  یعنیتو رو انتخاب کرده  یوقت

کارو کرده  نیو ا دهیجوانب رو سنج

 عشق و عالقه به تو یعنی

براش مهم بوده که از خونه و  اونقدر

و کار راحت بگذره اون به دنبال  نیماش

 ییآدمها شهیدلش رفته و مطمئن باش هم

 عشق یکه از رو

که  ییاز آدمها شتریب رندیگیم میتصم

هدفها  یپا رندیگیم میعقل تصم یاز رو

. اون دوستت مونندیاشون مه هو خواست

 یخوایداره اگه م



 نطوریهم شهیهم یو جبران کن محبتهاش

 یزیچچیعاشقش باش و بهش عشق بورز. ه

 فیاز محبت لط ندتریمرد خوشا هی یبرا

 یو زنانه

 ی. براش وقت بگذار لباسهاستین همسرش

قشنگ بپوش لبخند بزن. لبخند بزن. 

مردها  گفتیم شهیهم امرزمیمادر خدا ب

 هر چقدر هم

بچه هستند.  هیسنشون باشه باز مثل  که

تر و خشک بشن و زود به محبت انس  دیبا

که از جنس زنانه باشه  ی. محبترندیگیم

 نه مثل

تفاوتش  دیپدر و مادر به بچه! با محبت

. دیهست گهی. شما همدم همدیرو بدون

 یغهیص گفتنیم هایمیحالل و همسر! قد

 عقد رو که

و با  شهیم دایآدم واله و ش خوننیم

به شماها که از  خنده افزود: چه برسه

. شما زوج دیهم بود دایقبل واله و ش

 یدخترم جا دیهست یخوب



اما با عشق  شهیدرسته پر نم هیبق یخال

. شهیقابل تحملتر م گهیو محبت به همد

انشاا... که دل حاج صادق و پدرت هم 

 نرم بشه. جانان

زد: انشاا... چقدر حرفاتون  لبخند

 بغلتون کنم  دیدیاجازه م نه،یدلنش

و دستانش را از هم  زمیالبته عز ـ

 در آغوشش یگشود جانان به آرام

که  یو چشمانش را بست. آغوش گرم دیخز

 .دادیمادر م یبو

***** 

آن گذاشت و از  یقابلمه را رو درب

تشک  یآمد. بهار که رو رونیآشپرخانه ب

کوچکش  یبود، دست و پاها دهیخواب ینرم

 را در هوا

از در  یفمختل یو صداها دادیم تکان

. جانان کنارش نشست و با عشق آوردیم

شد که  یدرشت و سبزرنگ یدر چشمها رهیخ

 درست مانند



گفت:  یخودش بود. با مهربان یچشمها

و  ؟یکنیچقدر سر و صدا م زم؟یعز شدهیچ

 کنمی: االن پوشکت رو عوض مدیاو را بوس

 یو دست

و نرم او  اهیکمپشت اما س یموها یرو

بود و هوا رو به . اواخر بهار دیکش

دستمال مرطوب  ز،ی. پوشک تمرفتیم یگرم

 را کنار راندازیو ز

گذاشت و مشغول عوضکردن پوشک  دستش

کودکش شد. کارش که تمام شد بلوز و 

درشت و قرمز  یبا خالها یشلوار نخ

 به تن یرنگ

را  یسرخرنگ یشمیکرد و تل پهن ابر او

سر او گذاشت. نگاهش به  یآرام رو

بود که سمت راست تل  یکوچک ونیپاپ

 قرار داشت اما ناگهان

 دیاز جا پر یبد سوختگ یاستشمام بو با

گاز را  ریز دیو به سمت آشپزخانه دو

را شست سپس درب  شیخاموش کرد و دستها

 قابلمه را



و نگاهش  دیکش ی. با افسوس آهبرداشت

 یسوخته ثابت ماند. صدا یماکاران یرو

خستهاش را به سمت  یگامها فنیزنگ آ

 خود کشاند.

تو و  ای... به؟یرا برداشت: ک یگوش

بعد  قهیرا فشرد. چنددق دیکل

درب سالن را باز کرد و  رپارسایام

 راست به سمت بهار رفت و کیوارد شد. 

تشک بلند کرد و در آغوش  یرا از رو او

جان... سالم دختر بابا.  ی: ادیکش

نان قربونت برم و صدا زد: جانان... جا

 جانان از آشپزخانه ؟ییکجا

 زمیشد و به سمتش آمد: سالم عز خارج

او را  یشانیپ رپارسای. امیخسته نباش

ماهت درمونده  ی: سالم به رودیبوس

 قهیو پس از چنددق ینباش

: چه دیانداخت و پرس اشینیبر ب ینیچ

جانان سر به  ه؟یچ ی! بوادیم یبد یبو

گل  ییاه هانداخت و با گون ریز

 میانداخته پاسخ داد: ماکارون



دارم  دارمی. بهخدا از صبح زود بسوخت

اما باز هم به  رمیمیم یاز خستگ

: دیخند رپارسای. امرسمینم یچکاریه

 . من که روز اولسرتیفدا

 ادیرو هم  یتو همون ماکارون گفتم

. جانان با مشت به شانهاش یریگینم

 رپارسای: اصال هم خنده نداره. امدیکوب

 دست بهار را در کیبا 

 یرا به نشانه گرشیداشت. دست د آغوش

و  دیباال آورد: باشه بابا ببخش میتسل

و  نی: ادیکش رونیتل را از سر بهار ب

 نزن سر بچهام درد

  رهیگیم

 نرم و راحته  یلینه بابا، اون خ ـ

باشه باز هم نزن. جانان مردد و با  ـ

ازت بپرسم  یزیچ هی ری: امدیمن من پرس

 بهم راست جواب

و پاسخ داد:  یساختگ یاو اخم ؟یدیم

دستت درد نکنه مگه تا االن از من دروغ 



 حیجانان به سرعت درصدد تصح ؟یدیهم شن

 درآمد: نه

 نینبود. راستش جواب ا نیا منظورم

با  رپارسایبرام مهمه. ام یلیسؤال خ

به او چشم دوخت: به جان  یکنجکاو

 گمیرو م قتیبهارم حق

 یانداخت و با چشمان ریبه ز. سر بپرس

با انگشتان دستش  کهیپر از اشک در حال

 دهیدهبریو بر یبه آرام کرد،یم یباز

 : تو... تو بهاردیپرس

 یصدا ؟یاز من دوست دار شتریب رو

باعث شد سر بلند کند  رپارسایام یخنده

و متعجب به او چشم بدوزد: چرا 

 مگه برات جوک ؟یخندیم

کردم؟ او خندهاش را فرو خورد و  فیتعر

 یخودت حسود یگفت: نگو که به بچه

و به جانان که سکوت کرده بود  ؟یکنیم

 شد. دست رهیخ

باال  یچانهاش گذاشت و صورتش را کم ریز

گفت: معلومه که  یآورد. سپس به آرام



از وجود منه اما تو  ینه. بهار تکها

 . آخهیتمام وجود من

خانوم  نیمن ا که یاگر تو نبود وونهید

خوشگل رو نداشتم و با  یکوچولو

 ادمیدرهم ادامه داد: در ضمن  ییاخمها

 که بهت گفته بودم ادیم

جنگل  نیا یخودیبخاطر موضوعات ب گهید

نکن. آخه آدم  یسبز چشمهات رو بارون

و جانان را  کنهیم یخودش حسود یبه بچه

 در آغوش

سرش را به  کهی. جانان در حالدیکش

پاسخ داد: من سر  دادیم هیاو تک یشانه

 !کنمیم یتو به خودم هم حسود

***** 

دست به  یآمد و عصب رونیآشپزخانه ب از

اون  نقدری! ارپارسایکمر زد: بسه ام

خورده  ریننداز. ش نییبچه رو باال و پا

 ا،ه هشیحالش بد م

 مانیلباس ا یچقدر رو ادتهیدفعه  اون

استفراغ کرد؟ چون مثل تو باال و 



: دیخند رپارسای. امانداختیم نشیئپا

 مبل دراز یباشه بابا و رو

شکم خود نشاند.  یو بهار را رو دیکش

تپلش را در دست گرفت. به  شیدستها

سرخ و  یلبها یاز گوشه یآب یکهیبار

 ریکوچکش سراز

 یبلند یچشم دوخت و با صدا بود،

 اد؟ی: جانان؟ چرا آب از دهنش مدیپرس

 زی: چدیاو را از آشپزخانه شن یو صدا

 مخانومی. مرستین یمهم

هستند.  ینطوریا اه هبچ یهمه گفتیم

تا بعدا  کنهیم یاش داره خونهسازه هلث

  ارهیدندون در ب

 کوچولوش برم یقربون دندونها یاله ـ

 ی. صدادیبوس یاپیبهار را چندبار پ و

بلند شد. بهار را در آغوش  فنیزنگ آ

را  یگرفت و به سمت آن رفت گوش

 شاد یصدا ه؟یبرداشت: ک

: صبح روز دیچیدر آن پ مانیسرحال ا و

باشه. باز کن که  ریشما بخ یجمعه



: تو که دیخند رپارسای. امدیمهمون دار

 تو و ایب یصاحب خونها

جانان را  دیرا باز کرد چادر سف درب

آشپزخانه  برداشت و به یاز جالباس

و چادر را  مانهیبرد: جانان خانوم ا

 گذاشت. یناهارخور زیم یرو

که بهار را در آغوش داشت و  همانطور

به سالن باز گشت:  کردیم یبا او باز

که  دیرا شن یفیلط یصدا ؟یاومد مانیا

 سالم کرد. یبه آرام

نگاهش را از بهار گرفت و به  بهتزده

را  دیدیکه م یزیچهارچوب درب دوخت. چ

باور نداشت. چندبار پلک زد اما نه 

 . ثنا بادیدیدرست م

 ستادهیا شیپر از اشک رو به رو یچشمان

کوچک  یلحظه انگار ثنا کی یبود. برا

 نیپرچ راهنیکه پ دیپنجساله را د

 به تن دارد و یگلدار

 کردنیو باز دنیمشغول دو اطیح انیم

زخم  یبه زانو انیو گر افتدیاست م



با  رپارسایو ام کندیشدهاش نگاه م

 نه اش،یکوچک یهمه

 یپسر دهساله بلکه مثل پدر کی مثل

و به  ردیگیدلسوز او را در آغوش م

 ی. دستان ثنا از لبهبردیداخل اتاق م

 که به سر یاهیچادر س

جدا شد و کنار بدنش افتاد سپس  داشت،

لرزان از بغض گفت: سالم  ییبا صدا

داداش. چندگام جلو رفت و ناباور 

 مه کرد: ثنا جان! ثنازمز

و خود را در آغوش گرم او  دیدو جلو

که پشت سرش بود، بهار  مانیفرو برد. ا

آورد تا  رونیب رپارسایرا از آغوش ام

 او و ثنا راحتتر ابر از

خواهرش بعد از  دنیکنند. د یدلتنگ

 ینیریبود. به ش نیریچقدر ش کسالی

 شانیکه حاجخانم برا ییهمان باقلواها

 و حاجصادق در پختیم

دهان  یتا تو»:گفتیاز آن م فیتعر

مثل فرد « .شودیآب م یگذاریم



 میاز نس یبود که با موج یگرمازدها

 خنک و روحبخش مواجه

آمد:  رونی. جانان از آشپزخانه بشودیم

ثنا را عقب  رپارسایام ؟یثنا خودت یوا

: دیرا پر مهر بوس اشیشانیو پ دیکش

 چقدر دلم برات تنگ

واهر قشنگم. ثنا که حاال بود خ شده

 یاز اشک بود تکتک اعضا سیصورتش خ

را از نظر گذراند:  رپارسایصورت ام

 قربونت برم چقدر یاله

 فدات بشه  ی. آبجیشد الغر

. نگاه ثنا به سمت زمیخدانکنه عز ـ

را با پشت دست  شیاشکها دیجانان چرخ

 پاک کرد و جلو رفت: سالم

 دیداداش. جانان او را در آغوش کش زن

 ای. بیخوشاومد زمی: سالم عزدیو بوس

بهار  مانیو به مبل اشاره کرد. ا نیبش

 را به خود چسباند:

 لشیتحو یعمو بهش برخورده کس خوشگل

 یزیکه چ ی. ثنا ناگهان مثل کسرهیگینم



رفت  مانیبه خاطر آورده باشد به سمت ا

 و بهار را

خدا چقد  یوا :دیشوق در آغوش کش با

و در  زمیخوشگله! عمه فدات بشه عز

 یرو فشردیبهار را در آغوش م کهیحال

 رپارسایمبل نشست. ام

: حال حاجآقا و مادرم دیسرعت پرس به

چطوره؟ کجان؟ ثنا لبخند زد و پاسخ 

 داد: خوبن نگران نباش 

 کجان؟ تهرانن؟  ـ

 نه، راستش به ـ

حاجبابا اونجا  مینقلمکان کرد کاشان

  دهیخونه خر هی

 چرا کاشان؟  ـ

و  یبافیکه کارگاه قال یدونیخوب م ـ

 داره. پوزخند ادیحجره اونجا ز

نشست:  رپارسایام یلبها یرو یتلخ

 ریو جانان سربه ز د؟یبخاطر من رفت



آنها کرد  یبه هردو یانداخت. ثنا نگاه

 و پاسخ داد: نه حتماً 

حرفها  نیبوده. گفتن ا نطوریا قسمت

 نداره.  یدهایفا

 ما؟  شیپ نجایا یاومد دونهیم یحاج ـ

 ضهیمر شیاینه داداش. راستش گفتم ن ـ

 و

دو  یکیبهش بزنم و  یتهران که سر امیم

 شیای. با نمونمیشب خوابگاه کنارش م

 هماهنگ کردم 

 ثنا سر ؟یبه حاج یدروغ گفت یعنی ـ

 شترینداشتم. ب یانداخت: چارها ریز به

و  گذشتیم دارمونید نیاز آخر کسالیاز 

دلتنگ بودم. جانان با  یلیمن خ

 گفت: ماهم یمهربان

. ی. چقدر خوب شد که اومدمیبود دلتنگ

ثنا شد:  یلبخند دوباره مهمان لبها

سابق  یممنونم زنداداش. راستش شماره

 که از رپارسایام



شد که  نیپارسال خاموش بود، ا همون

تماس گرفتم و گفتم  مانیبا آقا ا شبید

هم  شونی. اامیشما ب دنیبه د خوامیم

 و دنیزحمت کش

دنبالم. گل از  نالیاومدن ترم امروز

لبخند زد و  یشکفت با شعفمند مانیگل ا

 کنمیبه ثنا پاسخ داد: خواهش م رهیخ

 شما ؟یچه زحمت

حرفش  انیم رپارسایشما... ام ،یرحمت

ثنا قراره  یآمد: چرا به من نگفت

و  دیماس مانیا یلبها یلبخند رو اد؟یب

 خواستمیگفت: خوب م

. او از جا برخاست و کنار یبش ریغافلگ

خواهرش نشست. دوباره ثنا را در آغوش 

چقدر  یدونیو بامحبت گفت: نم دیکش

 دوست داشتم

تو مادر  یقشنگم. دلم برا یثنا نمتیبب

تنگ شده بود. ثنا دست  یلیخ یو حاج

را در دستش فشرد و پاسخ  رپارسایام

 یداد: دل ما هم برا



 یتنگ شده بود. بعد از ماجرا شما

خانواده  گهیاونروز و رفتن شما ما د

. انگار که حاج بابا شکست و مینشد

 شد. رتریمادرم چندسال پ

از  یدر هم رفت و گرد رپارسایام یچهره

 یشد. ثنا برا دهیغم بر صورتش پاش

موضوع صحبت را عوض کند. دست  نکهیا

 برد فشیدرون ک

کوچک  یمو یاه هریچندبسته گلسر و گ و

آقا  ی: وقتدیکش رونیو رنگارنگ ب

دختر کوچولو  هیگفت شما صاحب  مانیا

 رفتم و د،یشد

. جانان با لبخند دمیرو براش خر نهایا

قشنگ هستن  یلیبه آنها نگاه کرد: خ

ادامه داد: اما  همندیثناجان و بعد گال

 من گذارهیبرادرت نم

بهار بزنم. ثنا متعجب  یبه موها یزیچ

 یبا اشاره به موها مانیچرا؟ ا شد:

کمحجم و کوتاه بهار، پاسخ داد: نه که 

 بهار بلنده تا یموها



و گلسر  رهیگ خوادی. پدرش مرسهیم کمرش

کنه.  شونینزنه و زلفهاش و براش پر

: به وقتش دیاخم درهم کش رپارسایام

 موهاش بلند

بعد برام  رسهیو تا کمرش م شهیم

بچه فقط  نیاما االن ا کنهیم شونیپر

 یکه چ یبزن رهیچندماهشه. موهاش کمه گ

 بشه سرش درد

 یثنا با شوق قربان صدقه رهیگیم

 نقدریفدات بشم که ا یبرادرش رفت: اله

 نیا یول یبهارخانومت رو دوست دار

 یراحته مشکل اه هریگ

دست  رپارسای. امارهیبوجود نم براش

دور گردن او انداخت: خدانکنه 

تو  نمیکن بب فی. برام تعرخانومیآبج

 ؟یکرد کارایچ کسالی نیا

***** 

که  یپرپشت و مواج یموها انیرا م شانه

به  نهیو از آ دیکش د،یرسیتا کمرش م



تلفن  مانیچشم دوخت: به ا رپارسایام

 کن که ناهار

  نجایا ادیب

بود.  نجایا شیاون که دو ساعت پ ـ

گذاشت و به سمت او  زیم یشانه را رو

را  شیو دستها دهیتخت دراز کش یکه رو

 سر ریز

اما بگو  دونمیکرده بود، برگشت: م قالب

درست  ادی. من که غذا زادیناهار هم ب

گرد شد: تو  رپارسایکردم. چشمان ام

 ؟یغذا درست کرد

برم شما فقط زحمت ساالد رو  قربونت

اجاق  یدو ساعت پا چارهی. من بیدیکش

نثار او کرد و  یگاز بودم. چشمغرها

 .ی هرچپاسخ داد: حاال

چقدر به  یدونیزنگ بزن تو که م بهش

 کسالی نیا یثنا عالقه داره. حتما تو

 دلتنگ شده  یکل

 هستم که بگم ینیبزمیمگه من س ـ



رفع  تیخواهرم رو تماشا کن دلتنگ ایب

صورت کنار  یرا از جلو شیبشه؟ موها

 یعنی ؟یزنیم ییراند: چه حرفها

 چقدر مانیکه ا یدونینم

 روزیو دلش پاکه؟ گناه داره از د چشم

مختلف دهبار اومده  یاه هبه بهان

  نجایا

. من زنمیبهش زنگ م زمیباشه عز ـ

 رو قبول مانیاونقدر ا

 یکه اگر خودش هم به ثنا عالقها دارم

که عالقهمند بشه  کردمیم زخورشینداشت چ

  زخور؟ی: چدی. جانان متعجب پرسدیو خند

 .گهیآره د ـ

 نیی. بهار کجاست؟ پاییجادو ،ییدعا

 خوابه؟ 

. اطیح ینه ثنا بغلش کرد و رفت تو ـ

اومده مدام بهار بغلشه فقط  یاز وقت

 که بچه یموقع



به من حاال هم  دهیبخواد اون و م ریش

 هکمیکنارش و  نییبلند شو برو پا

. دیبزن یخواهر و برادر یحرفها

 با محبت به او لبخند رپارسایام

درکت  نقدریا هنکیوقتها از ا ی: گاهزد

رفتار  دهیباالست و سنج زهایچ یتو بعض

 یساختگ ی. جانان اخمکنمیتعجب م یکنیم

 مهمان

به من  یعنی: دیکرد و پرس ابروانش

 رپارسایدرک داشته باشم؟ ام ادینم

 یعنی زمینبود، عز نی: منظورم ادیخند

 و یهمه خانوم نیا یگاه

که ساعت  یطونیبه اون دختر ش متانت

من به  یآبرو ختنیر یدوازده شب برا

 دی. جانان با ناز خندادیمسجد اومد نم

 هزار بار رپارسایو ام

دل قربانصدقهاش رفت. از جا برخاست  در

. رفتیبه سمت درب اتاق م کهیو در حال

بهت گفته  یبرگشت و گفت: راست یلحظها

 نیبودم ا



 یو به تاپ گلبه ادیچقدر بهت م رنگ

که جانان به تن داشت، اشاره  یرنگ

کرد. جانان لبخند زد و شانه باال 

 از اتاق کهیانداخت و او در حال

بهت  یلیتکرار کرد: خ شد،یم خارج

 اطی. از سالن خارج شد و به حادیم

 یمیمال میرفت. هوا مطبوع بود ونس

 در مانیا لی. اتومبدیوزیم

پارک بود و دو درخت تنومند  یگوشها

انداخته بودند. در  هیساآن  یباغچه رو

تلفن همراهش را  ی. گوشستادیا وانیا

 آورد و رونیب بیاز ج

 یتماس گرفت. او را برا مانیا با

ا ه هناهار دعوت کرد و سپس از پل

رفت ثنا بهار را در آغوش داشت  نییپا

 به سمتش رفت: زدیو قدم م

من بهار رو خستهات کرد. او بهار  بده

نه اصال  :دیرا محکمتر در آغوش کش

چطور ازش دل بکنم. مطمئن باش  دونمینم

 اگه آقاجون و



. شنیعاشقش م ننیبهار رو بب مامان

: حال مادرم دیپرس نیغمگ رپارسایام

 نیچطوره؟ ثنا هم به همان اندازه غمگ

 حوض یشد و لبه

و پاسخ داد: خوب  دیکش ی. آهنشست

تو هردوشون رو  یهستن، اما غم دور

 یبعض تابهیب یلی. مادر خکنهیم تیاذ

 وقتها که آقاجون

تو دستش  دارهیعکست و برم ستین خونه

. حاجبابا هم به کنهیم هیو گر رهیگیم

 یآوردن اسمت تو یحت ارهیخودش نم یرو

 خونه قدغن

اما خودش هم از درون داغونه دلش  شده

برات تنگ شده اما خوب غرورش شکسته و 

طول  قیزخم عم نیا یبهبود هیروحش زخم

 .کشهیم

حوض  یلبه یهم کنارش رو رپارسایام

 ثنا  ترسمینشست: م

 داداش؟  یاز چ ـ



دلشون با من  چوقتیه گید نکهیاز ا ـ

 نکهیصاف نشه. از ا

 ینیبب ریبهم نگه خ یحاج چوقتیه گهید

نتونم  چوقتیه گهید نکهیپسرم. از ا

گلدار حاجخانوم و بعد از  دیچادر سف

 نمازش ببوسم و ازش

شما  یدور ترسمیدعام کنه. م بخوام

که  کنمیرو م امینابودم کنه تمام سع

نشون  یجانان خودم رو محکم و قو یجلو

 بدم آخه اون

هم از خانواده طرد شده و من  خودش

هستم. اگه من رو هم  شیتنها دلخوش

 نیاز ا نهیشکستخورده و سرافکنده بب

 شهیدلزده م یزندگ

که ترس از آه دل  نهیا تیواقع اما

. ثنا با شکنهیو ممن و از ت یحاج

. ستین ینطورینگاهش کرد: نه ا یمهربان

 تو رو عاق چوقتیآقاجون ه

اون فقط  کنهینم نتینفر چوقتیه کنهینم

 زیهمهچ یروز هیدلخوره مطمئن باش 



. اونها آرزو داشتند که شهیدرست م

 تو رو یبچه

ازت دل  یراحت نیبه ا شهیمگه م نندیبب

 فنیزنگ آ ینصدایح نیبکنند؟ در هم

از جا برخاست:  رپارسایبلند شد. ام

 برات چادر رمیم مانه،یا

چادر  کیو به ساختمان رفت و با  ارمیب

بازگشت. آن را به دست ثنا داد و  دیسپ

بعد  یقیگشودن در رفت. دقا یخود برا

 آمد. مانیهمراه ا

انداخت و چادرش را  ریسربه ز ثنا

  مانی: سالم آقا ادیجلوتر کش

 سالم ثناخانوم حال شما خوبه؟  ـ

لپ بهار  مانیممنون به لطف شما. ا ـ

 را

 نلحظهی: خوشگل عمو چطوره؟ در همدیکش

را صدا  رپارسایجانان از پشت پنجره ام

 نمیرو بچ زیکمک کن م ایب رجانیزد: ام

 نکهیو او با ا



بهانه است و جانان  زیم دنیچ دانستیم

باهم تنها  مانیثنا و ا خواهدیم

از  یعذرخواه کیند، اما بازهم با باش

 آنها جدا شد و به ساختمان

با بهار  ی. ثنا خود را مشغول بازرفت

 دیاو را پائ یرچشمیز مانینشان داد. ا

. ادیبهتون م یلیو گفت: ماشاا... خ

 به او نگاه یلحظها یثنا برا

  ؟ی: چکرد

خودمونرو  یانشاءا... بچه گه،یبچه د ـ

به سرعت  د،ینگاه تند او را د یوقت

 یبچه یعنی زهیحرفش را اصالح کرد: چ

 خودتون

گلکون از  یو ثنا با صورت دیبغل کن رو

به  رپارسایگرفت. ام ریشرم سربهز

باال ناهار آماده  دیایآمد: ب وانیا

 است.

***** 

گذاشت و کنار  زیم یرا رو یچا ینیس

ثنا نشست. بهار را از آغوش او گرفت: 



رو  اتیدختر رو، چا نیبده به من ا

 بخور تا سرد نشده و

 تیکرد: چرا گوش رپارسایرو به ام سپس

خودش رو کشت. او نگاه  ؟یدیرو جواب نم

گرفت و تلفنهمراهش را از  ونیزیاز تلو

 زیم یرو

: اصال متوجه نشدم که زنگ برداشت

و تماس را پاسخ داد: بله...  خورهیم

شکرخدا...  می... ماهم خوب؟یسالم چطور

 ا؟... نه ممنون جانانکج

درست کرده و در پاسخ به سوال  شام

 د،یگویچه م مانیا دیپرسیجانان که م

دور کرد و گفت:  یرا از گوشش کم یگوش

 تا گهیم مانه،یا

دنبالمون شام  ادیم گهیساعت د کی

 یگشت هیمهمونمون کنه بعد از اون 

. من هم گفتم که تو شام درست میبزن

 یچا وانی. جانان لیکرد

به ثنا  یلب برد و با نگاه کینزد را

داشت، پاسخ داد: نه من  ریکه سربه ز



 رپارسایام یشام درست نکردم. ابروها

 مگه ؟یچ یعنی: دیباال پر

 ریاالن ز نیهم ؟ینپخت یماکارون

  یاجاقگاز رو خاموش کرد

ناهار  یبرا گذارمیچرا اما اون و م ـ

 میبزن یچرخ هی رونیب میفردا. امشب بر

که ثنا کنار ماست. مگه نه  هیشب نیآخر

و  رونیب میبر یثنا؟ دوست ندار

او نشاند. ثنا با  یبر پهلو یسقلمها

 پاسخ داد: چرا یدستپاچگ

تهران  کسالهیدارم آخه... آخه  دوست

 یلبها یرو ینبودم لبخند کمرنگ

که  یطور رلبینقش بست و ز رپارسایام

 د،یفقط خودش شن

 شیهم پ نیا یکرد: جونور! گلو زمزمه

را به  یو دوباره گوش رهیگ وونهیاون د

کرد و گفت: باشه  کتریگوش خود نزد

 .میمنتظر ایب مانیا

 کهیاز جا بلند شد و در حال جانان

ا ه هبهار را در آغوش داشت، به سمت پل



آماده بشم. به بهار هم  رمیرفت: من م

 لباس مناسب بپوشونم. ثنا

باشه  ادتیداداش  یبرخاست: راست هم

که بتونم باهات تماس  یشمارت رو هم بد

 که خاموشه  ی. خط قبلرمیبگ

 زمیعز ستیخاموش ن ـ

بود نتونستم  یو چون به نام حاج سوخته

  رمیدوباره همون شماره رو بگ

لباس بپوشم و به  رمیباشه. من هم م ـ

 سمت اتاق بهار رفت که در

 کیاو گذاشته بودند. حدود  اریاخت

مادرش  لیبا اتومب مانیساعت بعد ا

 رپارسایدرب منتظر آنها بود. ام یجلو

 بهار را در آغوش کهیدر حال

جلو و جانان و ثنا عقب  یدر صندل داشت

 یآنها را برا مانینشستند. ا لیاتومب

 یرستورانها نیاز بهتر یکیصرف شام به 

 شهر برد. خوردن



و بعد از  دیطول کش یکساعتیحدود  غذا

 لیآن به طرف بامشهر رفتند. اتومب

شدند.  ادهیپارک شد و همه پ یگوشها

 به دیخر یبرا مانیا

رفت. جانان دستانش را از  یگرید سمت

 ی. به منظرهدیکش یقیهم گشود و نفس عم

 ریروبهرو چشم دوخت. انگار شهر ز

 بود. شانیپا

روشن که از آن فاصله کوچک به  یچراغها

در  ییبایز یصحنه دند،یرسینظر م

 ایشب بوجود آورده بودند. گو یکیتار

 یآسمان نوران یپهنه

: ستادیکنارش ا رپارسایبود. ام شده

 یو او به آرام ؟یجارو دوست دار نیا

با  یوقت شهی. و همیلیپاسخ داد: خ

 م،یگذاشتیدوستهام کورس م

 بود  نجایا یانیپا ستگاهیا

قبل تنگ شده؟ جانان  یزندگ یدلت برا ـ

امال به سمت او برگشت: معلومه که نه! ک

 یحت ستمیمن حاضر ن



کنار تو و بهار بودن رو با  قهیچنددق

اون سالها عوض کنم شما دونفر  یهمه

لبخند زد،  رپارسای. امدیمن هست یزندگ

 دست دور شانهاش

کرد.  کتریو او را به خود نزد انداخت

بالل در دست داشت، به  نیکه چند مانیا

شد. باللها را تعارف کرد و  کیآنها نزد

 به سمت ثنا رفت:

کبابشده،  یریثناخانوم بالل ش دیبفرمائ

. ثنا بالل را از دست او گرفت: هیعال

زحمت  یلیدست شما درد نکنه. امشب خ

 مانی. ادیدیکش

پاسخ داد: نه بابا خواهش  ذوقزده

قابل شما رو نداشت.  ؟یچه زحمت کنمیم

ند. ساعت بعد به خانه بازگشت کیو 

 شد و با لبخند ادهیجانان پ

 یلی. خمانیگفت: ممنون ا مانیا روبه

 خوش گذشت 



زنداداش و روبه  کنمیخواهش م ـ

اگه ثناخانوم  رجانیکرد: ام رپارسایام

 خوادیفردا م

 نالیدنبالش و تا ترم امیمن م بره

 . رسونمشیم

آره صبح قراره بره اما خودم  ـ

بابا  یمصرانه گفت: ا مانی. ارسونمشیم

 دیتو با ه؟یچه کار

 امیخودم م شهیم رتیسرکار د یبر

کالفه پاسخ داد: نه  رپارسایدنبالش. ام

 یبرم مشکل رتریساعت د کیممنون من 

 خودم ادینم شیپ

  برمشیم

آخه  ایدنبال من هم ب زحمتیپس ب ـ

رو الزم داره من رو  نشیمادرم صبح ماش

  یهم سرراه برسون کالنتر

 نشیمامانت ماش ـ

ثنا  یخواستیم یالزم داره؟ پس با چ رو

سرخ شد: خوب  مانیا ؟یرو برسون



ادامه  یو بعد عصبان خواستمی... مزهیچ

 داد: اصال نخواستم

شما زحمت نکش خواهرت رو  رمیم خودم

ثنا و جانان سر  یو برا ریببر شب بخ

را روشن کرد:  نیتکان داد و ماش

 یسع کهیدرحال رپارسایام

خندهاش را مهار کند، چند ضربه  کردیم

 یبا همان اخمها مانیزد و ا شهیبه ش

  ه؟یداد: چ نییرا پا شهیدرهم ش

 ساعت هشت سر کوچه ـ

زد که به نظر  ی. او لبخندباش

شد.  انینما شیتمام دندانها رپارسایام

کرد و رفت. شب  یخداحافظ گریسپس بارد

 شد و یبه سرعت سپر

با سخاوت که  دیرنگ خورش ییطال انوار

گرما و نور  نیزم یجایتمام به جا

گشت.  داریدر آسمان پد دیبخشیم

 کفشش یپاشنه رپارسایام

و بلندتر صدا  دیپله باال کش یرو را

. شهیم ریداره د ؟یزد: ثنا جان اومد



آمدند. جانان  وانیا یثنا و جانان رو

 یپر از اشک گونه یبا چشمان

: مراقب خودت باش بازهم دیرا بوس ثنا

بغضآلود او را  یو صدا ایب دنمونیبه د

که پاسخ داد: شما هم مراقب  دیشن

 دلم براتون دیخودتون باش

بهار و صورت  یمخصوصا برا شهیم تنگ

 یاپیبهار را چندبار پ دیگرد و سف

 : خداحافظ دیبوس

درون  رپارسایخدانگهدار. همراه ام ـ

 لیاوتومب

را نگه  نیباالتر ماش ی. او کمنشست

منتظر  ادهرویکه کنار پ مانیداشت و ا

 رپارسایآنها بود، سوار شد. ام

 را دوباره روشن کرد و لیاتومب

: اول ثنا رو بگذارم بعد تورو دیپرس

به او نگاه  نهیاز آ مانیبرعکس؟ ا ای

کرد: اول ثنا خانوم رو برسون. من 

 یندارم بابا کالنتر یعجلها



در  نیبعد ماش قهی. حدود چهلدقهست

 ادهیمتوقف شد. هر سه پ جنوب نالیترم

اتوبوس کاشان،  یجلو رپارسایشدند. ام

 ساک کوچک ثنا را

که برق اشک  یدستش داد و با چشمان به

که تمام  ییو صدا دیدرخشیدر آنها م

تا نلرزد به او نگاه  کردیرا م اشیسع

 کرد و گفت: خدا

من دست  ی. به جازمیهمراهت عز به

حاجخانوم رو ببوس. مراقبشون باش 

کردن  کهیقلبم رو دو ت یثناجان. انگار

 .تپهیو نصفش اونجا م

خود  ستیگریم یبه راحت کهیدرحال ثنا

را در آغوش گرم و پر محبت برادرش فرو 

برد: توهم مراقب خودت و جانان و بهار 

 باش. دلم براتون

 د،یاو را عقب کش رپارسای. امشهیم تنگ

را پاک کرد و با لبخند و  شیهااشک

 یستین ییاون ثنا کوچولو گهیگفت: تو د

 یزیکه سرهر چ



 گهیبغل من، االن د یدیپریم یکردیم بغض

خودت و ثنا بغضآلود  یبرا یشد یخانوم

 یلیانداخت: آخه من اونجا خ ریسربهز

 تنها هستم.

 رپارسای. امشهیشماها تنگ م یبرا دلم

: گفتم دیاخم درهم کش یمهربان نیدر ع

 گروینکن. بازهم همد هیگر گهید

 مانیا نی. ببمینیبیم

فکر  یخوای. نکنه مکنهینگاهت م داره

! ه؟یفیکنه که دختر موردعالقهاش آدم ضع

ثنا تا بناگوش سرخشده و معترضانه 

 انداخت: ریسربهز

 یپله یکمک راننده که رو ی!! صداداداش

. زدیم ادیبود و فر ستادهیاتوبوس ا

... بدو که نیسوار بش کاشان، قم،

 . کاشان قم! آنها رامیرفت

دست پشت کمر  رپارسایخود آورد. ام به

ثنا گذاشت و او را به سمت اتوبوس 

. شهیم رتید گهیکرد: برو د تیهدا

 :دیهم جلو دو مانیا



 ثناخانوم، بهسالمت  دیخودتون باش مراقب

به  یلیخ دیببخش مانیممنون آقا ا ـ

 نیشما زحمت دادم خداحافظ و سوار ماش

 اتوبوس یشد. وقت

سوار  مانیو ا رپارسایشد، ام دور

شدند و به راه افتادند.  لیاتومب

شدند  لیسوار اتومب مانیو ا رپارسایام

با  رپارسایو به راه افتادند. ام

 به ینگاه

. یوایگفت: ا یبا کالفگ اشیمچ ساعت

 چارهامیب یکمال یساعت نه شد، آقا

 . کنهیم

 بابا  الیخیب ـ

 اوضاع نیخوبه تو ا ؟یچ الیخیب ـ

بهار اومده خرج  یکنه. از وقت اخراجم

شده. شبها تا  ادیز یلیو مخارجم خ

 یمسافرکش مهشبین کیساعت دوازده و 

 نی. فقط اکنمیم

 دو روزه رو بخاطر ثنا نرفتم  یکی



. شهیدرست م قیتوکلت به خدا باشه رف ـ

زمزمه کرد: انشاا...  رلبیز رپارسایام

 را نیبعد ماش یو کم

 متوقف کرد. یکالنتر یجلو

***** 

و  ازدهیانداخت.  اشیبه ساعت مچ ینگاه

کالفهاش کرده  یدیشب بود. سردرد شد مین

فرمان برداشت  یدستش را از رو کیبود. 

 و

را ماساژ داد تا  قهاشیشق یآرام به

 نیاز درد آن بکاهد. خسته از ا یکم

 یو مسافرها یتکرار یهاابانیخ

 جلو ینهیرنگارنگش شده بود. از آ

به خود انداخت، چشمانش  یکوتاه نگاه

خون به نظرش آمد. در  یمثل دو کاسه

آمدن بهار  ایکه از به دن ینهماه نیا

 فشار کار گذشت،یم

. کردیحس م شتریرا ب یمخارج زندگ و

به داشتن جانان  هایسخت نیاما تمام ا



ه که حاال نهما یبهار. دیارزیو بهار م

 بود و با آن دست و ه

طول و عرض اتاق  دش،یتپل و سف یپاها

و او  مودیپیرا چهار دست و پا م

و هربار  رفتیهزاربار قربان صدقهاش م

 ادیجانان با حرص فر

 لیقربونصدقه رفتن، وسا ی: به جازدیم

خطرناک رو از سر راهش بردار. با به 

لبانش نقش  یرو یآنها لبخند یادآوری

 بست نگاه چشمان

که حاال سبز  یرا از چراغ قرمز خستهاش

پدال  یرا رو شیشده بود، گرفت و پا

 یکیگاز فشرد. فرمان را چرخاند تا به 

 یفرع یابانهایاز خ

 یبا صدا لیکه ناگهان اتومب چدیبپ

 یگرید نیبه ماش یبلند و وحشتناک

که  اشیشانیبه پ توجهیبرخورد کرد. ب

 جلو یشهیمحکم به ش

 نیشده بود وحشت زده از ماش دهیکوب

 لیشد و با افسوس به اتومب ادهیپ



آن جمع  یشد که کاپوت جلو رهیخ مانیا

 شکسته شیو چراغها

که  یمرد مسن یعصبان ادیفر ی. صدابود

شده بود،  ادهیپ ییروبهرو نیاز ماش

 کهینگاهش را به سمت خود چرخاند: مرت

 احمق ؟یمگه کور

 رپارسای. امیرو داغون کرد نمیماش یزد

او نگاه کرد:  لیبه اتومب یبا شرمندگ

 نتری. او خشمگخوامیمن واقعا معذرت م

 از قبل جلو آمد: زر

 خوره؟یبه چه درد م یمعذرتخواه نزن

 کورت رو باز کن  یسوسول چشما یبچه قرت

آقا من که گفتم حق با شماست. خودم  ـ

 درستش

  کنمیم

حاال من جواب  ؟یچطور ؟یکنیدرستش م ـ

 نیبدم؟ تو که سوار ماش یمردم رو چ

 و از تنگدل دوستدختر یشد ستمیس نیآخر



تنگ دلت ننهات،  یریم یدار یشد بلند

 رپارسای. امستین تیحال زهایچ نیا

کالفه گفت: من که گفتم مقصرم خسارت 

 پس پردازمیم

به  یدست نی. مرد خشمگدیصحبت کن درست

 لیبه سب یتاب د،یکش اشیجوگندم یموها

 یقهیپرپشتش داد و جلو آمد. 

 را در رپارسایام

: مثال درست حرف نزنم دیگرفت و غر دست

نگاهش را به  ؟یکن یچه غلط یخوایم

 یقهیاو دوخت و پاسخ داد:  یچشمان عصب

 من رو

 دیاحترام خودتون رو نگهدار دیکن ول

  دیشما همسن پدر من هست

برو بابا. تف تو روح اون پدرت که  ـ

 جامعه داد. لیبچهننه رو تحو هیتو 

او  یمچ دستها تیبا عصبان رپارسایام

جدا کرد، سپس به  قهاشیرا گرفت و از 

زد: حرف  ادیسمت عقب هولش داد و فر

 دهنت رو بفهم به



نکن. مرد که تعادلش را  یمن فحاش پدر

از دست داده بود، تلوتلوخوران عقب 

کرد و  ریگ یبه تکه سنگ شیرفت که پا

 محکم به عقب

برخورد سرش با جدول  یشد. صدا پرت

را از  رپارسایچشمان ام ابانیکنار خ

 یوحشت گرد کرد. وحشتزده به او که رو

 افتاده و خون نیزم

شده بود، زل زد.  یاز سرش جار یسرخرنگ

که حاال قرمز شده  یدیجدول سبز و سف

 دی. با تردکردیم یبود، به او دهنکج

 جلو رفت و صدا

. دینشن ی: آقا... آقا؟ اما پاسخزد

را  شیپلکها شیپ قهیکه تا چنددق یخواب

پر  یمثل پرندها انداخت،یهم م یرو

 گشاده یو با چشمان دیکش

تکانش  یمرد خم شد و به آرام یرو شده

من رو  یداد: با شما هستم صدا

با دو انگشت نبض او را گرفت  د؟یشنویم

 زدیکند و نامنظم م



امام زمان و  ایاز جا برخاست:  هراسان

او انداخت و به  یشانه ریدستش را ز

 یادهایبلندش کرد، به کمک عابر پ یسخت

 که از آنجا عبور

 لیعقب اتومب یمرد را در صندل کرد،یم

داد و به سرعت پشت فرمان نشست.  یجا

 شیرا در پ مارستانیب نیکترینزد ریمس

 گرفت. عرق

شده بود.  یجار اشیشانیاز کنار پ یسرد

اضطراب و وحشت بر قلبش چنگ انداخته و 

زمزمه  رلبیذهنش ناآرام و مشوش بود. ز

 ایکرد: 

 اطیخودت کمک کن. وارد ح نیامامحس

را صدا  یشد و پرستار مارستانیبزرگ ب

. گذشتیم یا به کنده هزد. انگار لحظ

 را هوشیمرد ب

 مارستانیبرانکارد به داخل ب یرو

پشت درب  رپارسایمنتقل کردند. ام

 انیم یچنگ یاتاق عمل، باکالفگ یبسته

 بود قراری. بدیکش شیموها



به  ی. پرستاردیتپیم یقلبش به تند و

 د؟یسمتش آمد: شما همراه اون آقا هست

 به سرعت پاسخ داد: بله، حالش چطوره؟ 

 نیا یچجور ـ

مانند  رپارسایبراش افتاد؟ ام اتفاق

 ند،یگویکه در خواب سخن م یکسان

. دونمیبهتزده جواب داد: من... من نم

 بشه... ینطوریا خواستمینم

شد،  یاون عصب م،ی... تصادف کردمن

رو گرفت من فقط هولش دادم  قهامی

عقب... خودش افتاد... اون... پرستار 

 با تاسف نسبت به حال

 ارخوبیتکان داد: بس یاو سر شانیپر

 یبه سرش خورده و االن تو یبد یضربه

 دیداشته باش فیتشر نجایکماست. شما هم

 و از او دور

سست شد و کنار  رپارسای. زانوان امشد

 نینشست. باورکردن ا مارستانیب یراهرو

سخت بود. دلش  شیاتفاق وحشتناک برا

 خواستیم



به عقب برگردد و او  یچندساعت زمان

درحال حرکت  مانیا لیپشت فرمان اتومب

 شتریب یقیبه سمت خانه باشد. دقا

 یینگذشته بود که صدا

 یرا به خود آورد: آقا؟ سر از رو او

لباس  یزانوانش برداشت. نگاهش از رو

 یباال آمد و به چهره شیروبهرو ینظام

 . از جادیعبوس مامور رس

: بله؟ مامور با همان اخم برخاست

زبر  شیبه ر یابروانش دست انینشسته م

با ما  دیو گفت: شما با دیکش اهشیو س

  دیایب ینتربه کال

 چ... ـ

  چرا؟

اون آقا  یکه برا یبخاطر اتفاق ـ

 افتاده 

فقط هولش  خواستم،یاما... اما من نم ـ

 دادم خودش افتاد 

 .شهیبعدا مشخص م زیهمه چ ـ



نگاه مات و  یوقت دیاریب فیتشر لطفا

با تحکم تکرار  دیرا د رپارسایسکوت ام

لطفا و به سرباز  دیکرد: حرکت کن

 الغراندام کنارش اشاره کرد.

را  رپارسایام یجلو آمد و بازو او

گرفت و وادار به حرکتش کرد. درون 

نشست و سرش را به  سیبنز پل نیماش

 چسباند. با تمام و جود شهیش

مسبب  خواستیآن مرد بود، دلش نم نگران

بعد در  یباشد. کم یحال خراب کس

 اهویوغ و پرهشل یبودند راهرو یکالنتر

 کردند و یرا ط

گذشت  یکساعتیشدند. حدود  یاتاق وارد

و  کیکش یصحبت با افسر نگهبان، قاض

مختلف او را خسته و کالفه  نیمامور

 کرده بود. احساس

 یو تهوع داشت. روبه مرد تنومند سردرد

نشسته بود، کرد و گفت:  زیکه پشت م

از تلفن شما استفاده کنم؟  تونمیم

 من رو لیوسا یهمه



 در گرفتند  یجلو

  ؟یریتماس بگ یخوایم یبا ک ـ

همسرم  مهشبهیبا دوستم. االن دو ن ـ

به دوستم تلفن  دیحتما نگران شده با

 کنم تا بهش

 بده  خبر

تلفن  یفقط کوتاه و گوش ارخوب،یبس ـ

را به سمت او گرفت.  زیم یرو

را گرفت و  مانیا یشماره رپارسایام

 منتظر ماند. پس از چند

 یخوابآلود او در گوش یصدا وق،ب

بعدا  ادیخوابم م یهست ی: هرکدیچیپ

 زنگ بزن 

 رپارسایقطع نکن ام مانیا مان؟یا ـ

 هستم 

 ؟ییرتویام ـ

 کجاست؟  یوقت شب؟ شماره نیا شدهیچ

اومده من  شیپ یمشکل هی مانیا نیبب ـ

 هستم  یکالنتر



  شده؟یچ ـ

 گمیبرات م نجایا ایب ـ

به جانان  یهجوریقبلش برو خونه  فقط

 خبر بده که نگران نباشه 

  ؟یهست یباشه کدوم کالنتر ـ

 اونقدر اومدمیکه م ی. موقعدونمینم ـ

 آدرس نشدم  یخراب بود که متوجه حالم

رو بده به افسر ازش سوال  یباشه گوش ـ

 نگران نباش  رسونمی. خودم رو مکنمیم

 ممنون فعال ـ

را به سمت مامور پشت  یو گوش خداحافظ

 یواریداد. نگاهش را به ساعت د زیم

از راه  مانیدوخت تا ا وارید یبزرگ رو

 برسد.

***** 

اواخر آذر ماه  یاز روزها یکی صبح

ه بود. نگاه نگرانش را از پشت پنجر

به  ییرایو بلند سالن پذ یقد یاه

 دوخت. یآسمان گرفته و ابر



چهار دست و پا خود را به او  بهار

او را  یکوچکش پا یرساند با دستها

در  ستاد،یمحکم گرفت و به کمک آن ا

 نداشت و یتعادل کهیحال

 یلبها ی. لبخند روخوردیتکان م مدام

جانان نشست خم شد و او را در آغوش 

 دیرا بوس فشیلط یگونه ی. به نرمدیکش

 نیهزارم یو برا

را از نظر گذراند.  یواریساعت د بار

ت بهار، به سم یبه قصد آمادهکردن فرن

زنگ  یآشپزخانه قدم برداشت که صدا

 مانعش شد. فنیآ

دختر کوچکش را درون تخت  مهیسراس

را  دشیحفاظدارش قرار داد. چادر سپ

. آن دیسر انداخت و به سمت درب دو یرو

 را گشود و با

... اما با ریام یگفت: اومد یخوشحال

پشت درب،  مانیا یگرفته یچهره دنید

 کجاست؟  رپارسای: پس امدیمتعجب پرس

 من ادیبعدا م ـ



رو ببرم ممنون  نیمدارک ماش اومدم

در  یجانان از جلو یاریبرام ب شمیم

کنار رفت تا او وارد شود، سپس چادرش 

 و سوالش دیرا جلوتر کش

 رپارسایدوباره تکرار کرد: ام را

 کجاست؟ 

 خراب شده  نشیکه بهت گفتم ماش شبید ـ

چرا  رگاه؟یخوب مگه نگذاشته تعم ـ

 گردهیخودش برنم

  خونه؟

تموم بشه  نیکار ماش گهید ادیم ـ

تموم  ی. تلفن همراهش هم باترادیم

که  یکرده خاموشه. جانان با دلشورها

 به جانش چنگ انداخته

 ستاد،یاو ا یجلو آمد و روبهرو بود،

زل زد و گفت: چه  مانیبه چشمان شفاف ا

رو بگو. سابقه  تیافتاده؟ واقع یاتفاق

 رپارسایکه ام نداشته



شده؟  یشب من رو تنها بگذاره، چ کی

پاسخ داد:  زانیگر یبا نگاه مانیا

بهار کجاست؟ جانان  ادینشده م یچیه

 یمصرانه تکرار کرد: چ

و خاموششدن  نیماش یخراب هیقض شده؟

 یکالفه چنگ مانیدرسته؟ ا ست،ین لیموبا

و پاسخ داد: درسته،  دیکش شیموها انیم

 یگرفتار هی

اومده، اما نگران  شیپ رپارسایام یبرا

  شهینباش حل م

شده؟ تو که جون من رو به لبم  یچ ـ

  یرسوند

 تصادف کرده. ییبابا هیبا  شبید ـ

چادر از دست جانان جدا شد:  یاه هلب

به  مانیا ست؟یشده؟ حالش خوب ن یطور

سرعت پاسخ داد: نه به جان بهار 

 سالمه. بعد از تصادف با

شده هولش داده طرف  ریدر گ اروی اون

افتاده رفته تو کما االن... االن 



بازداشته جانان بهتزده  رپارسایام

 حاال ؟یتکرار کرد: بازداشته؟ تا ک

  شه؟یم یچ

 یچیاون طرف مشخص نشه، ه فیتا تکل ـ

  ادیبه هوش ب می. منتظرستیمعلوم ن

اگه...  اد،یاگه... اگه به هوش ن ـ

 انیم مانیا

 یزیهنوز که چ : آروم باشدیدو حرفش

هم  اروی. انشاا... اون ستیمشخص ن

. االن مدارک رو شهیحالش خوب م

 و از اون دارمیبرم

بکنم  ییپرسوجو هی مارستانیب رمیم طرف

حال اون مرد چطوره. جانان با  نمیبب

به اشک نشسته پاسخ داد: صبر  یچشمان

 کن آماده بشم

درهم گره  مانیا ی. اخمهاامیهم م من

 مارستانیب یایخورد: تو با اون بچه ب

  رمیخودم م کار؟یچ

  امیدوست دارم ب رهیگیدلم آروم نم ـ



 نه، ـ

 یاگه خبر رمیمن م ستیتو ن یجا اونجا

  دمیباشه بهت اطالع م

  نم؟یرو بب رپارسایام تونمینم ـ

 مالقات برات جور هی. بعدا شهیفعال نم ـ

و  اریبرو مدارک رو ب عیحاال سر کنمیم

که شروع به  ینمنم باران ریجانان ز

کرده بود، به سمت ساختمان  دنیبار

 بعد همراه قهیرفت. چنددق

 مانیبازگشت و آنها را به دست ا مدارک

  رپارسا؟یام دنید یریداد: االن م

 رمیبعد م مارستانیب رمینه اول م ـ

 نگران نباش  یکالنتر

 توروخدا ـ

  کنمیمن دق م ینگذار خبریرو ب من

 کنمینکن جانان خواهش م هیباشه گر ـ

 آروم باش 

  تونمینم ـ



 تو فقط مراقب خودت و بهار باش ـ

از  یمن هر کار شهیکارها درست م یهیبق

فعال خداحافظ  دمیانجام م ادیدستم بر ب

 لیو از خانه خارج شد و درون اتومب

 نشست. راه

 یرادآویگرفت با  شیرا در پ مارستانیب

به  یکه رخ داده بود، سر یاتفاق شوم

چه  دانستیتاسف تکان داد. نم ینشانه

 انتظار یندهایآ

را در  لی. اتومبکشدیرا م رپارسایام

پارک کرد و  مارستانیب اطیاز ح یگوشها

 یرفت. جلو یخود به داخل ساختمان اصل

 یپرستار ستگاهیا

که به خاطر  یو رو به دخترک ستادیا

 یتابلو کی هیاز حدش شب شیب شیآرا

خانوم،  خوامی: عذر مدیبود، پرس ینقاش

 یجالالکبر یاتاق آقا

کماست.  یشده تو یبستر روزید کجاست؟

: دیباال انداخت و پرس ییدخترک ابرو

  د؟یباهاشون دار یشما چه نسبت



 من... من از اقوامش ـ

  هستم

تموم  شیساعت پ کیمتاسفم حدود  ـ

و  دیچرخ مانیدور سر ا ایکردند. دن

بهتزده تکرار کرد: تموم کرد؟! با دست 

 اشیشانیپ یرو

 یعنی... یعنی: دیپرس ریو متح دیکوب

بدهد،  یمرد؟ قبل از آنکه پرستار پاسخ

 یهایدو مرد جوان و تنومند که خالکوب

 شتریدستشان ب یرو

جلو  کرد،یتنشان جلوه م اهیلباس س از

او را گرفتند  یقهیآمدند و از پشت 

گفت: آره بچه،  ادیاز آنها با فر یکی

 مرد! پدر ما مرد. تو یعنی

 مانیا ؟یهست یاون قاتل عوض یکارهیچ

 رونیرا از دست آنها ب قهاشیکرد  یسع

: من... من واقعا متاسفم دیکش

 خدارحمتشون کنه. جوان

پاسخ  نیالغرتر بود، خشمگ یکه کم گرید

 یداد: بهتره، به حال اون قاتل عوض



 نمشیدار نب یه تا باالک یمتاسف باش

  میشیآروم نم

. دوست دیلباس من رو ول کن گفتم ـ آقا

من که از قصد نزده پدر شما رو بکشه 

اتفاق بوده، اون خودش افتاده، حتما 

 بوده. ینطوریقسمت ا

 مانیا یقهیبود،  کلتریه یکه قو یمرد

 واریرا محکمتر چنگ زد و او را به د

 دینفهم زد یکهیپشت سرش کوباند: مرت

 دیپدر من رو کشت

شد هم  نطوریقسمت بوده؟ حاال که ا یگیم

دار هم خودت  یباال فرستمیرو م قتیرف

دورشان جمع شدند و  ی. چندنفرکشمیرو م

 نیمامور

آنها را از هم جدا  مارستانیب حراست

کرد از در مدارا  یسع مانیکردند. ا

. بعد دیوارد شود: شما االن داغدار هست

 و میکنیم باهم صحبت

تا  میندار یحرف چیزد: ما ه ادیفر او

کارش  یاون بچه سوسول قاتل رو به سزا



 نینحیدر هم ستمینرسونم دستبردار ن

 در انیگر یزن

را  شیاشکها اهیبا چادر س کهیحال

 م،یبر ایجلو آمد: جابر ننه ب زدودیم

آقات رو بردن سردخونه آن دو به سمت 

 از مانیمادرشان برگشتند. ا

 مارستانیاستفاده کرد و از ب فرصت

 شیموها انیم یخارج شد. با خشم چنگ

و مدام  کردیم یرانندگ ی. عصبدیکش

 بوق یدستش را رو

 ایزمزمه کرد:  رلبی. زفشردیم

بود، خودت  ییچه بال گهید نیا نیامامحس

خدا و نفس کالفهاش را  یکن. ا یکار هی

 یفرستاد. جلو رونیب

شد. کارت  ادهیپ نیاز ماش یکالنتر

را به نگهبان نشان داد و  اشییشناسا

 زیراست به بازداشتگاه رفت پشت م کی

 نشست و رو به یکوچک

 رپارسایگفت: ام یالغراندام سرباز

 ی. او احترام نظاماریرو ب یتهران



رفت.  رپارسایآوردن ام یگذاشت و برا

 زیم یرا رو شیآرنجها مانیا

 شیرا به کف دستها اشیشانیو پ گذاشت

 یقیداد. چشمانش را بست دقا هیتک

آرام و نگران  ینگذشته بود که صدا

 :دیرا شن رپارسایام

! سربلند کرد و با او دست داد: مان؟یا

نشست.  رپارسای. امنیبنش رجونیسالم ام

 دهیژول شیو موها دهیچهرهاش رنگ پر

 درهم بود. با

که به تنش چروک شده بود،  ییلباسها

: چه دیپرس نهصبراینشست. ب یصندل یرو

 خبر؟ حال جانان و بهار خوبه؟ 

 نباش  نگران دمشونیآره صبح د ـ

تا االن انگار که  شبیاز د تونمینم ـ

گذشته دلم براشون تنگ شده من  کسالی

 هی مان؟یبمونم ا نجایا دیبا یتا ک

 یکار

کالفه پاسخ داد: به جان  مانیا بکن

چقدر  یدونیخودت، به جان بهار که م



با  ی. حتستیدست من ن یکار زهیبرام عز

 پدرم صحبت کردم

شد که هروقت خواستم  نیا جهینت فقط

 نی. انمتیبتونم بدون دنگ و فنگ ببب

داره حاال هم که  یروال قانون زهایچ

 یلیخ طیشرا گهید

نگاه نگرانش  رپارسایشده. ام دهیچیپ

چرا... چرا  ؟یچ یعنیرا به او دوخت: 

آشفته نگاهش را به  مانیشده؟ ا دهیچیپ

 دوخت. گریطرف د

 
 

 

 

 



 

 

 



او  اهیدر مردمک چشمان س توانستینم

 یعنیگفت:  یشود. به آرام رهیخ

متاسفانه اون مرد تموم کرد چندساعت 

 سکوت یقیمرده. دقا شیپ

لرزان و  یشد و بعد از آن صدا برقرار

که چندبار  دیرا شن رپارسایناباور ام

من...  یخدا ی... وایگفت: وا یاپیپ

 زیم یو سرش را رو یوا

دهد:  اشیکرد دل دار یسع مانیا گذاشت

قتل  شهیحاال انشاا... که ثابت م

باال آمد و  رپارسایبوده. سر ام رعمدیغ

 گفت: یبلند یبا صدا

خودت؟ من فقط  یبرا یگیم ی! چقتل؟

و هولش  رونیب دمیرو از دستش کش قهامی

 دادم عقب اون خودش افتاد 

 باشه آروم باش برات ـ

مطمئن باش تو دادگاه  رمیگیم لیوک

  یشیتبرئه م

 یبتیچه مص نیا ی... وامانیا یوا ـ

 بود؟! 



 ی. اتفاقرجانیداشته باش ام دیام ـ

 افتهینم

 باش  آروم

که آروم  شدی... کاش متونستمیکاش م ـ

بفهم زن و بچهام  یآخه لعنت یباشم ول

 تا ستیخونه منتظرم هستن و من معلوم ن

 باشم  یواریچهارد نیا ریاس یک

زندان تا زمان  کننیاحتماال منتقلت م ـ

برسه اما نگران نباش من  تیدادگاه

 و کنمیشم رو متال یهمه

که  ینیکرد بغض سنگ یسع رپارسایام

فرو دهد و مانع  فشرد،یرا م شیگلو

 اشکش شود. ختنیر

***** 

که در  یریتصو یغمزدهاش رو رمقیب نگاه

قاب گرفته شده بود به چرخش  نهیآ

 ییبا لباسها دهیرنگ پر یدرآمد. چهرها

 کیکه از 



 حوصلهیبه تنش مانده بود. ب شیپ هفته

مو پشت  یرهیگ کیبلندش را با  یموها

معصوم بهار در  یسرش جمع کرد. به چهره

 خواب زل

باال  شیاه هشان ی. پتو را تا روزد

زنگ  یسرد شده بود. صدا یهوا کم د،یکش

خانه  نیسکوت سرد و سنگ انیدر م فنیآ

 را ی. گوشدیچیپ

 مانیمهربان مادر ا یصدا ه؟ی: کبرداشت

 یمهمون : من هستم دخترم،دیبه گوشش رس

  ؟یخواینم

 یرا فشرد و برا دی. کلدیبفرمائ ـ

 آماده

 قهیبه آشپزخانه رفت. چنددق یچا کردن

 یوارد سالن شد صدا مخانومیبعد مر

 یدرون دستش اصال برا یاه هسیخشخش ک

 ندیجانان خوشا

به آشپرخانه آمد و آنها  میمستق نبود

گشاده  ییگذاشت، سپس با رو زیم یرا رو



 یسالم او را پاسخ گفت جانان با شرمندگ

 به ینگاه

 دیدیکرد: چرا زحمت کش اه هسیک

 مخانومی. مرکشمیحاجخانوم؟ من خجالت م

: خجالت دیاخم درهم کش یشیبه حالت نما

 مادر؟ یچ یبرا

. ستیکه شوهرت ن شهیم کهفتهیهرحال  به

بچه  نیبشه. ا یخال دیکه نبا خچالی

ه چشمان جانان اشک ب خواد؟یپوشک نم

 و دیدو

 یانداخت: پس ک ریسربهز بغضآلود

حاجخانوم؟ دلم خون شد.  گردهیبرم

 هیسرزنشبار نگاهش کرد: گر مخانومیمر

 دتیام دیبا زم؟یچرا عز

هفته شب  کی نیخدا باشه. حتما تو ا به

بوده که انقدر رنگت  نیو روز کارت هم

چشمهات گود افتاده. بغض  یو پا دهیپر

 جانان شکست و

بلندتر شد: بله  هاشیهقهق گر یصدا

هفته شب و روز  کی نیتو ا مخانومیمر



چشمم خون.  هیچشمم اشکه  هینداشتم 

 غذا تونمینم یحت

او  یموها یبا مهربان مخانومیمر بخورم

تحملش  دونمیرا نوازش کرد و گفت: م

 یخودت رو بباز دیبرات سخته اما نبا

 هی یمادر هیتو 

رنگ  نیبا ا یوقت یفکر کرد چیه یهمسر

 یصورت پژمرده و چشمها ده،یپر یو رو

مالقات شوهرت، چه  یریگود افتاده م

 سر اون ییبال

 هیمدام گر ،یخوریغدا نم اد؟یم بدبخت

طفل معصوم  نیقهر به ا ریو ش یکنیم

بشه؟ گناه داره به  ضیمر یخوایم یدیم

 خدا و جانان

 ستیپاسخ داد: دست خودم ن هیگر انیم

 یواریچهارد یکه افتاده گوشه یاون

 یکس رپارسایمنه. به جز ام یزندگ یهمه

 یرو ندارم. وقت

انگار جونم داره از تنم در  نمشیبینم

  رهیم



شوهرت  یدخترم دلت اگه برا دونمیم ـ

بزنه و  یک یبرا یخوایدلدل نزنه پس م

 تابیب

 دیبا یباش یقو دیاما تو با باشه؟

زندان  یکه اون تو یرفتار کن یطور

از بابت شماها راحت باشه، نه  الشیخ

 عالوه بر مشکالتش نکهیا

تو رو  دهیپر یو رنگ و رو یتابیب یغصه

 هیداره به  ازیهم بخوره. بهار بهت ن

مادر  هیمادر سرزنده و سالم نه 

 افسرده و رنجور. االن هم

لباس خوب  ریدوش بگ هیشو برو  بلند

به سر و صورتت بکش من  یبپوش و دست

 یکنار بهار هستم. بلندشو مادر و وقت

 جانان را دیترد

او را گرفت و به سمت  یبازو د،ید

  زمیکرد: برو عز تیهدا یخروج

اول  دیاجازه بد یچشم حاجخانوم ول ـ

  زمیبر ییچا هیبراتون 

 من خودم ـ



تو برو و با رفتن جانان خود  زمیریم

 به آشپزخانه بازگشت.

***** 

که او در  یتخت چندطبقها یلبه

قسمتش بود، نشسته و چشم به  نینترییپا

داشت.  شیروبهرو یشده اهیس وارید

 نیمتنفر بود از ا

 نیچرک مردهاش، از ا یاه هو ملحف تخت

که فقط در  یرنگ و راهراه یلباس آب

بود و حاال به  دهید ونیزیتلو یلمهایف

 تن داشت. نگاهش

 اشیو فلز یاتاق با آن درب نردها در

ثابت ماند.  شیهایهم اتاق یو رو دیچرخ

چقدر با آنها تفاوت داشت. با آن 

 متجاوز به ناموس مردم

با آن جوان  یحت یآن دزد جواهرفروش ای

موادفروش هم سنوسال خودش هم متفاوت 

پر از  شیکه صورت و دستها یبود، جوان

 یجا



آدمها  نیفضا و ا نیو چاقو بود. ا زخم

 نجایناآشنا بود. او مال ا شیبرا

نبود، با صوت قرآن خانومجانش بزرگ 

 که یاسیشده بود عطر 

موقع نماز به خود  شهیهم حاجصادق

. جز دیچیپیم اشینیهنوز در ب زد،یم

هم کالم نشده و  یباادب و احترام با کس

 یاز دشنامها چوقتیه

بر  گفتندیافراد به هم م نیکه ا یکیرک

هم  نیبود. دلش از ا اوردهیزبان ن

گرفت.  شانیهمه تفاوتها نیبا ا یمکان

 زانوانش گذاشت یسر رو

جانان را  یبایپرمحبت و چشمان ز نگاه

بهار کوچکش  دنی. در آغوش کشخواستیم

کاش االن خانه بود، از  خواستیرا م

 یهایهمان ماکارون

و بعد  خوردیجانان م یمزهیو ب رشدهیخم

و با او  نشاندیشکمش م یبهار را رو

مهبولش  یندهی. از آکردیم یباز

 یاز مخمصها د،یترسیم



سرباز  یبود. صدا رافتادهیدر آن گ که

 هایزندان یکه انگار از همه یبداخالق

: دیطلب داشت به گوشش رس یزیچ

 بلندشو یتهران رپارسایام

درب را گشود. از جا  یدار یمالقات

 یاز صدا یبرخاست و به راه افتاد. حت

و  یکیپالست یهاییدمپا دهشدنیکش

 سنگفرش یرو درنگش،یسف

 زیراهرو هم متنفر بود. همه چ یکهنه

منزجرکننده بود. همراه  شیزندان برا

شد  یوارد اتاق کوچک ییهمان سرباز کذا

 در آن با شهیکه هم

به محض  .کردیجانان مالقات م ای مانیا

نشست.  زیسالم کرد و پشت م مانیا دنید

به سرباز اشاره کرد و او خارج  مانیا

 شد و خود

قرار گرفت با محبت  رپارسایام یروبهرو

 یرو یپوزخند ق؟ی: حالت چطوره رفدیپرس

 ینقش بست: حال آدم رپارسایام یلبها

 ه هکمایکه 



دارم  کنمیزندانه چطوره؟! حس م یگوشه

 یدستان مشتشده یدست رو مانی. اپوسمیم

او گذاشت: توکلت به خدا باشه 

 شهیانشاا... درست م

حال جانان و بهار خوبه؟ دلم براشون  ـ

 تنگ شده  یلیخ

بله حالشون خوبه. نگران اونها نباش  ـ

 داشته یکم و کسر گذارمیمن هستم نم

. زنهی. مادرم همه بهشون سر مباشند

مالقات اما امروز  ارمشونیب خواستمیم

 رپارسای. نگاه اممیدار یکار مهمتر

 گرفت: یرنگ کنجکاو

 افتاده؟  یدیاتفاق جد شده؟یچ

 یجلسه یدادگاه دار ندهیآ یهفته ـ

در دل  یزیو اعالم حکم. چ یرسم

 و احساس ختیفرو ر رپارسایام

مثل گچ  یلحظها یرنگ صورتش برا کرد

: دیپرس یلرزان یشده است. با صدا دیسف

با لحن  مانیقراره بشه؟ ا ی... چیچ

 ینانبخشیاطم



 لیداد: نگران نباش. برات وک پاسخ

 یتهرانه. آقا لیوک نیگرفتم. بهتر

 نجایا ادیاالن قراره ب یمحمد

 یگذاشت: وا زیم یسر رو رپارسایام

... اگر افتهیب یاگر اتفاق مانیا

را  مانیا یگلو ینیقصاصم کنن. بغض سنگ

کرد لبخند بزند که  یاما سع فشردیهم م

 و یبه شدت تصنع

نقش بست، سپس  شیلبها یرو مهیو ن نصفه

مگه من  وونه؟ید هیچه حرف نیگفت: ا

 یهمه افتهینم یاتفاق چیمردم؟ ه

 دمیرو م میزندگ

که نمرده  قتی. رفرمیگیم تیرضا برات

 رپارسایام یاشک از چشمها نباریا

شد، بدون آنکه به فکر غرور  ریسراز

 معروف یلهشده و جمله

باشد،  «کندینم هیکه گر مرد»

را در دست  مانیالتماسگونه دستان ا

 مانیگفت: ا یدرماندگ تیگرفت و با نها

 بهم قول بده اگه... اگه



 مانیمن افتاد تو... ا یبرا یاتفاق

! ری: خفه شو امدیحرفش دو انیم یعصب

خراب  نیخودت از ا دمینم یقول چیمن ه

 و رونیب یایشده م

 ی. اشکهایمونیسر زن و بچهات م یباال

شدت گرفت حاال تمام صورتش  رپارسایام

را محکم تر  مانیشده بود، دستان ا سیخ

 فشرد و

گوش بده بگذار حرف  ری: جان امگفت

که  یبه قطره اشک کهیبزنم و در حال

به سمت  مانیچشمان ا یآرام از گوشه

 شده بود ریسراز نییپا

ادامه داد: اگه... اگه  زد،یم زل

برام افتاد حواست به جانان و  یاتفاق

کن.  یدخترم باشه در حقشون مردونگ

 رو ندارن ازت چکسیاونها ه

که  یبا خشم مانی... اکنمیم خواهش

ناساعدش بود،  یاز حال روح یناش

 رونیب رپارسایدستانش را از دست ام

 ! ساکت شو!ری: بسه امدیکش



مصرانه گفت: بهم قول بده  رپارسایام

شبهام کمتر بشه.  نیکمک کن کابوس ا

التماست کنم؟ به دست و پات  یخوایم

 آخه افتم؟یب

رو  تونمیم یمن جز تو به ک معرفتیب

شکست با مشت محکم به  مانیبزنم؟ بغض ا

 زیاز جا برخاست و م دیخود کوب یشانیپ

 را دور زد.

ر را محکم و برادرانه د رپارسایام

: رو نزن دردت به جونم دیآغوش کش

به  یخوایکه م قمیداداش انقدر نارف

 آخه مگه ؟یفتیدست و پام ب

ندارم؟ معرفت ندارم که  رتیغ یعوض من

و چقدر  ؟یگیبهم م زهارویچ نیا یدار

آغوش گرم که سرشار از عطر معرفت  نیا

 بود به دل

سپس او را از  مانینشست. ا رپارسایام

گفت:  متیو با مال دیکش رونیآغوش خود ب

راحت باشه به حاجصادق تلفن  التیخ

 نجایا ادیم کنمیم



قائله رو ختم به  نیا گهیبه کمک همد و

به سرعت اخم  رپارسای. اممیکنیم ریخ

به  دی: نه اصال نبادیدرهم کش

 مانی. ایخانوادهام خبر بد

 ؟یگیم یدار ینشست: چ یصندل یرو متعجب

 اونها حق دارند که خبر داشته باشن 

به پدر و مادرم  یاگر کالم مان،ینه ا ـ

 به یثنا بگ ای

 یحاج ی. وقتبخشمتینم چوقتیبهار ه جان

 گهیکرد، گفت د رونیمن رو از خونه ب

چه  ی. االن اگه خبر بدستمیپسرش ن

 داره یدهایفا

و غصهخوردنشون  یباعث نگران نکهیا جز

  کنهیمادرم دق م شه؟یم

 بدونن که...  دیاما با ـ

 ادیاگرهم ب یحاج مانیگفتم نه ا ـ

 ییکارها نیهم

 لیوک یکنیم یکه تو دار کنهیم رو

 تونهیگرفتن و رفت و آمد! معجزه که نم



چندضربه به درب  نینحیبکنه، در هم

 کت یخورد و مرد

مرتب وارد  یبا ظاهر دهیشلوار پوش و

لبخند زد و به سمتش  مانیاتاق شد. ا

با او دست داد و  یمحمد یرفت: سالم آقا

 زیبه سمت م

که پنجاه و  یمحمد یکرد. آقا تشیهدا

 رپارسایبا ام آمد،یچندساله به نظر م

 زینمود و پشت م یمختصر یاحوالپرس

 با مانینشست. ا

ما در  یمحمد یگفت: خوب آقا احترام

 نکیع یمحمد ی. آقادی. بفرمائمیخدمت

جابهجا کرد و از درون  اشینیب یرا رو

 همراهش چند فیک

شروع  ی. سپس به آرامدیکش رونیب برگه

 یلیکه من سرم خ دیدونیبه صحبت کرد: م

داشتم اگر  یادیز یاه هشلوغه و پروند

 به خاطر جناب

. کردمینبود، اصال موافقت نم سرهنگ

سال  نیدارم که چند ییبنده موکلها



مودبانه  مانی. امونندیگاها منتظر م

 لبخند زد: بله باعث افتخار

شما به پدر من  د،یکه قبول کرد ماست

پاسخ  یاو با خونسرد دیلطف دار یلیخ

طبق شرح  دیابتدا با ارخوبیداد: بس

 که من از جناب یماوقع

 یو االن بهتره آقا دهامیشن سرهنگ

بازگو کنند،  شتریب اتیبا جزئ یتهران

 میکن ییجرم اتفاق افتاده رو شناسا

 رویکامل حاتیتوض دیلطف کن

 حوصلهیب رپارسای. امدیبفرمائ ارائه

نداره.  یکامل حاتیپاسخ داد: توض

 یشدم برا ادهیپ میتصادف کرد

 یاون آقا به شدت عصب ،یعذرخواه

 یرو گرفت و به پدرم فحاش قهامی بود

کرد من هم هولش دادم عقب سرش به جدول 

 یمحمد یخورد و مرد! تموم! آقا

 چندلحظه سکوت

را صاف  شیگلو ی. سپس با تک سرفهاکرد

بگم طبق قانون  دینمود و گفت: خوب با



: دیحرفش دو انیم رپارسایشماره... ام

 لیوک یآقا نیبب

 نیشماره و تبصره و ا دنیشن یحوصله من

کلمه بگو قراره  هیمزخرفات رو ندارم 

سرم  یتو دیبا یبشه و چه خاک یچ

 یمحمد یآقا زم؟یبر

 یهمه کمحوصلگ نیو ا یاز لحن عصب که

برخورده  تشیشد و به شخص ریاو دلگ

حاال که  ارخوبی: بسدیبود، اخم درهم کش

 خالصه نقدریا

که  گمیمن هم خالصه م د،یبدون نیخوایم

. شهینوع قتل عمد محسوب م کیجرم شما 

بعد  یپوزخند زد کم رتزدهیح رپارسایام

 پوزخندش

شد سپس سکوت  لیتبد یبلند یخنده به

 یگیم یدار یزد: چ ادیفر یکرد و عصب

 یخودت؟ قتل عمد؟! من فقط دستا یبرا

 رو ارویاون 

جدا کردم و هولش دادم عقب!  قهامی از

شکمش فرو نکردم! سپس رو  یچاقو که تو



 یکرد و با اشاره به آقا مانیبه ا

 با خشم ،یمحمد

اصال درس  له؟یآخه وک نی: ادیغر

 یآورد یکرد داشیخونده؟! از کجا پ

 لیوک نیخاک تو سرت با ا نجا؟یا

 از شرم سرخ مانیگرفتنت. ا

 تیبا عصبان یمحمد ی. آقادیو لب گز شد

پاسخ داد: مودب باش و درست حرف بزن 

رو از خودم در  یزیآقا. من که چ

 نیقانون ا ارمینم

از جا  رپارسایام د؟یفهمیم گهیم رو

پاسخ  یمانند ادیفر یبرخاست و با صدا

تو خونه  ه هنهما یبچه هیداد: من 

 رو نیدارم. شماهم ا

که راحت به زبون  ی! قتل عمدد؟یفهمیم

 یعنی د؟یفهمیقصاص من م یعنی نیاریم

که هنوز بابا گفتنش  یشدن بچها میتی

 دمیرو نشن

که  یزن وهشدنیب یعنی د؟یفهمیم

خانوادهاش بخاطر من طردش کردن 



هاش و اشک دوباره از گون د؟یفهمیم

 یدست رو مانیشد. ا ریسراز

گذاشت و او را وادار به نشستن  شانهاش

 ی. اجازه بده آقاریکرد: آروم باش ام

. میکنیصحبت م میبده دار حیتوض یمحمد

 نشست رپارسایام

 یسرش کرد. صدا هگاهیکف دستش را تک و

: من حال دیرا شن یمحمد یآرام آقا

 نهیا امیو تمام سع کنمیشمارو درک م

 رییتغ تیکه وضع

قتل عمد  ،یتهران یآقا دی. گوش کنکنه

معموال سه حالت داره. درحالت اول شخص 

رو داره و کشنده است و  یقصد کشتن فرد

 تیبا ن

کارو انجام داده که شامل  نیا یمشخص

. در حالت دوم شخص قصد شهیحال شما نم

 کهیرو نداره، در حال یگهایکشتن شخص د

 قصد

رو داره که  یقصد انجام عمل یعنی فعل

کشنده است. بطور مثال  یبه لحاظ عرف



قصد کشتن شخص ب  نکهیشخص الف بدون ا

 رو داشته

و شخص به خاطر  دهیاون رو هول م باشه

 ری. نظشهیاصابت با جدول کشته م

 یاریبس ایشما افتاده  یکه برا یاتفاق

 که در نزاع یاز موارد

. میکنیمشاهده م یابانیخ یدعواها و

که شخص قصد کشتن مقتول رو  یحالت یعنی

انجام داده که به  ینداشته اما عمل

 کشندهیلحاظ عرف

 تیاهم نجایکه در ا یمرگآوره نکتها ای

که شما به کشنده بودن عمل  نهیداره ا

درمانده  رپارسایام یداشت یخودت آگاه

 گفت: من که

. رهیو بم افتهیقراره ب دونستمینم

 یعنی: دیپرس یجد یبا لحن یمحمد یآقا

شما  یکه جلو یاگر شخص دیدونیشما نم

 رو محکم ستادهیا

ممکنه  افتهیو اون ب دیعقب هول بد به

در اثر برخورد سرش با جدول سالمتش به 



 رپارسایسکوت ام ی! او وقتافته؟یخطر ب

 ادامه داد: دیرا د

مشخص مرتکب  شهیمورد نم کیدر  تنها

جرم رو مجازات کرد اون هم در صورت 

در تمام  یاگر شخص یعنیدفاع مشروعه 

 دفاع مشروع

بزنه که در  یبه ارتکاب رفتار دست

گفت که  شهیجرمه مثل قتل نم یحالت عاد

 یمجازات جهیشخص مرتکب جرم شده در نت

 هم نداره

دفاع از خودش دست  یبرا یاگر شخص مثال

اون  شهیبزنه، نم یگهاید یبه قتل شخص

قتل مجازات  نیارتکاب ا لیرو به دل

 کرد. من تمام

که عمل شمارو در  کنمیخودم رو م یسع

مقام دفاع مشروع جلوه بدم اما اجازه 

 یسخت یلیبا شما صحبت کنم کار خ دیبد

 میرو دار شیپ

 یکه برا ستیمشروع ن یهر دفاع چون

قانون   یماده دیدفاع مشروع با لیتحل



 یمصوب سال  رو بررس یمجازات اسالم

 میکن

که من انجام دادم  یطبق مطالعات و

 شهینم دیکه شما انجام داد یشامل عمل

 نیاگر در ا کنمیخودم رو م یاما من سع

 میمورد موفق نشد

مقتول  یخانواده تیرضا میتالش کن دیبا

و چندسال حبس  هیو پرداخت د میریرو بگ

. سپس سکوت کرد میقصاص کن نیگزیرو جا

 و به

درهم آنها نگاه کرد تمام بدن  یچهره

قصاص به  یکلمه دنیبا شن رپارسایام

 دادیلرزه افتاد. حالت تهوع آزارش م

 زیم یسرش را رو

را  مانیا یو در همان حال صدا گذاشت

ما اول به خدا  دیام یمحمد ی: آقادیشن

 و بعد به شماست.

***** 

هم گذشتند و  یبه سرعت از پ روزها

که به  ی. روزدیدادگاه رس یزمان جلسه



 اشیروز زندگ نینحستر رپارساینظر ام

 نحستر یبود. حت

که حاجصادق او را از خونه  یروز از

بود و نگاه  نییکرد. سرش پا رونیب

 شیمچها یرو یدستبند فلز یرهیماتش خ

 دو مامور نیبود. ماب

را  ی. حس کسمودیپیدادگاه را م یراهرو

که همراه دو ملک عذاب به جهنم  داشت

 ی. از شدت احساس تهوع حترودیم

 آب توانستینم

اتفاقات  نیا یرا فرو برد. همه شیگلو

. ماندیکابوس و حشتناک م کیمثل  شیبرا

 یراهرو نیا یوارهایدر و د کردیحس م

 شلوغ

با تمسخر به او پوزخند  پرسروصدا

درب بزرگ سالن دادگاه  ی. جلوزنندیم

و سربلند کرد. جناب سرهنگ،  ستادیا

 یو مادرش و آقا مانیا

آنجا حضور داشتند و چقدر  یمحمد

آنها نبود.  انیخوشحال شد که جانان م



نداشت.  تیوضع نیاو را در ا دنیطاقت د

 شلوغ و یخانواده

و  دهیپوش یکه سراسر مشک یتیپرجمع

او  دنیبودند، به محض د ستادهیا یکنار

گفتن  راهیو بد و ب یشروع به فحاش

 کردند. دو سه مرد

شوند  ریجلو آمدند تا با او درگ جوان

آنها را گرفتند.  یکه ماموران جلو

جناب سرهنگ رو به او گفت: نگران نباش 

 پسرم توکلت به خدا

قرآن کوچک درون دستش  مخانومی. مرباشه

: آره مادر نگران نباش دیرا بست و بوس

بعد همه  یقی. دقاکنهیخدا خودش کمکت م

 ارد سالنو

مخصوص خود قرار  یو در جاها شده

که در فضا  یهمهمها یگرفتند. صدا

 یقاض یاپیپ یبود، با تذکرها دهیچیپ

 خاموش شد و سکوت

را دربر گرفت. هنوز جلسه رسما  سالن

از پشت در به  ییآغاز نشده بود که صدا



برم  دی: من همسرش هستم بادیگوش رس

 داخل و درب باز

 کهیآشفته در حال یجانان با چهرها شد

بهار را در آغوش داشت در چهارچوب درب 

 تیجمع دنیاز د یقرار گرفت. لحظها

 کهیدرون سالن 

اما به سرعت به خود آمد و  خورد،

به  رپارسایام یچشمان سبزش در جستوجو

او را با آن  دشیگردش درآمد و بالخره د

 ها،یلباس فرم زندان

اصالح نشده،  ینامرتب و صورت ییموها با

که به اشک  یاهیبا چشمان درشت و س

نشسته بود و از آن فاصله به او زل 

 گریزده بود، انگار د

تمام وجودش  دیشنیو نم دیدینم زیچچیه

بود.  رپارسایبه ام رهیچشم شده و خ

 یلحظها ادیبه  یچرا ول دانستینم

 نباریاول یافتاد که برا

 یار در حال نمازخواندن در حجره او

هم بودند  یرهیبود. هردو خ دهیش دپدر



را  مانیا یعصب یکه صدا زدندیو پلک نم

 :دیکنار خود شن

 یمگه نگفتم بمون؟ آقا ؟یاومد چرا

 شونیا یاز جا برخاست: جناب قاض یمحمد

هستند.  یتهران یهمسر موکل بنده، آقا

 یاز باال یقاض

و پاسخ داد:  ستیبه او نگر نکیع

داخل. شروع  ارنیب فیتشر ستین یمسئلها

. جانان همراه کنمیجلسه رو اعالم م

 یجلو آمد و رو مانیا

نشست. نگاه سرشار از بغض و  یصندل کی

جانان به  یاز چهره رپارسایام یدلتنگ

که بلوز و شلوار و  دیسمت بهار چرخ

 کاله مخمل

 یبه تن داشت و لپها یرنگیگلهب

 ماهید یهوا یسرخشدهاش نشان از سرما

انگشت شستش را  یشگیداشت. طبق عادت هم

 در دهان

و چقدر دل  دیمکیبرده و م فرو

و  دنیدر آغوشکش یبرا رپارسایام



نتواند  نکهیضعف رفت. فکر ا دنشیبوس

 کند او را یبهارش پدر یبرا

 یحجم از فشار روان نی. اکردیم وانهید

را  شیواقعا خارج از تحملش بود. دستها

فرو  خواستی. نمفشردیمشت کرده بود و م

 یجلو زد،یبر

دخترک ده  یجلو ازش،ین دیپرام چشمان

و  اه هی. ثانرفتیم جیاش! سرش گه هما

. انگار تماشاگر گذشتیم یبه کند قیدقا

 یشنامهینما

بود که خودش نقش اول آن را به  یتلخ

عهده داشت. صداها در ذهنش درهم 

و  لیوک یگاه یبود، گاه قاض دهیچیپ

 و هیگر یگاه صدا

که او را  یعذادار یخانواده یهیمو

. چشمانش دانستندیم زشانیمقصر مرگ عز

و نگاه سرد و  دیچرخیدر اطراف م هدفیب

 روحشیب

 یو هربار رو گذراندیرا از نظر م همه

 ی. گاهماندیصورت جانان و بهار ثابت م



فقط  نیو ا شنودیصداها را نم کردیحس م

 دهانها هستند

فکر کرد . با خود خورندیتکان م که

 یبرا دینفهم یاست. حت وانهشدهینکند د

 یچه گفت. ساعات یدفاع از خود به قاض

 گذشت گاه سکوت

ا ه هجمع حکم فرما بود و گاه همهم بر

 ی. سرانجام لحظهگرفتیباال م

که در انتظارش بود، فرا  یسرنوشتساز

 شروع به یو قاض دیرس

 دیتپیحکم کرد: قلبش به شدت م خواندن

 یت شده بود. نگاهش روو زانوانش سس

ثابت مانده  یزمخت و عبوس قاض یچهره

 بود و در

قصاص انگار که  یکلمه دنیبا شن تینها

 یپرت شد برا نییارتفاع به پا کیاز 

از  ینفسش رفت. عرق سرد یلحظها

 یجار اشیشانیپ

 یبود. آنقدر شوک زده بود که صدا گشته

 یتنها صدا دیشنیرا نم گرانید یصحبتها



گوشخراش جانان بود که نگاه  غیج

 ماتمزدهاش را

سمت خود جلب کرد: نه... توروخدا  به

... دخترم رو دینه... به بچهام رحم کن

. کنمی... التماس مدینکن میتی

 بهار را از آغوش انیگر مخانومیمر

از سالن  رونیو به ب دیکش رونیب او

برد. جانان دواندوان خود را به 

 یمقتول رساند. نگاهش را رو یخانواده

 گذراندیتکتک آنها م یچهره

... دی: رحم کنگفتیبا التماس م و

 یلیمن خ ی... بچهدیتوروخدا بگذر

... به پاتون دینکن پدرشیب کهیکوچ

 نشست و نیزم یو رو افتمیم

را در دست گرفت.  یاهزنیچادر س یگوشه

 دنیزانوزدن او همزمان شد با کوب

که  شیروبهرو زیم به رپارسایام یشانیپ

 یباعث پارهشدن باال

که حاال  یبه زخم توجهیشد. ب شیابرو

چشم به جانان داشت  د،یچکیخون از آن م



 ی. صداکردیکه هنوز به آنها التماس م

 شیاه هضج

: خانوم کردیسنگ را هم آب م دل

که  دیدیشن د؟یتروخدا... شما دختر دار

هستن... تورو به  ییدخترها بابا گنیم

 دیپرستیکه م ییاون خدا

... التماس دینکن پدریرو ب دخترمن

از پسران مقتول با خشونت  یکی کنمیم

 رونیچادر مادرشان را از دست جانان ب

 و از سالن خارج دندیکش

تاسف  یبه نشانه یسر یمحمد ی. آقاشدند

 یبرا مانیتکان داد و همراه پدر ا

جلو  مانیرفت. ا یصحبت به سمت قاض

 اصال رجانیآمد: ام

 میریگیم تیرضا میدیم هینباش. د نگران

تحمل کن باشه؟ اما  هکمیفقط 

مبهوت به جانان زل زده بود  رپارسایام

 یکه بعد از رفتن خانواده

نشسته و  نیزم یهمانجا رو مقتول

. سربازها به سمتش آمدند. از ستیگریم



دو طرف او را احاطه کردند و به سمت 

 حرکت یدرب خرج

. جانان متوجهشان شد. به سرعت کردند

اشاره  مانیاز جا برخاست و جلو آمد. ا

. ستندیبا قهیکرد تا مامورها چنددق

 جانان یرهیچشمان سبز ت

از اشکش چقدر درنظر  سیمژگان خ با

در  قهیچنددق آمدیم بایز رپارسایام

شدند. جانان دست  رهیخ گریکدیسکوت به 

 برد و با سرانگشتش

همسرش  یشانیپ یخون را از رو قطرات

 یپاک کرد. صورتش را جلو برد و گونه

 شیبا ر مهیاو را که تا ن یدهیرنگپر

 دهیپوش اهرنگیس

. سپس بغضش را فرو دیبود، بوس شده

لرزان گفت: من و  ییخورد و با صدا

. میبهار تو خونه منتظرت هست

 سرتکان یبا لبخند تلخ رپارسایام

ند. جانان تا او را برد نیو مامور داد

آخر با نگاه بدرقهاش کرد و  یلحظه



 گریاو را از سالن خارج شد، د یوقت

 نقش هوشیو ب دینفهم یزیچ

 گشت. نیزم

***** 

به سمت او برد و  گریرا بار د قاشق

با  د،یامتناعش از خوردن را د یوقت

 کیقدر  نیگفت: بخور دختر، ا تیعصبان

 دنده نباش 

 جانان ـ

 لیپاسخ داد: م ینالهمانند یصدا با

 مخانومی. مرتونمیندارم... بهخدا نم

گذاشت،  یسوپ را کنار یبشقاب محتو

 را زیم یرو دیسف یپارچه

 یآب نمناک کرد و آن را رو یکاسه در

جانان قرار داد. در همان حال  یشانیپ

تو چندروزه  زمیگفت: آخه عز یبا دلسوز

 یو رو یتب کرد

که به اون  یخوب بش دیبا ،یافتاد تخت

بهار مادرش رو  یبد ریش چارهیب یبچه



 رهیگیفقط تو بغل خودت آروم م خواد،یم

 جانان در

بود و  رهیاتاق خ دیبه سقف سف کهیحال

پاسخ  د،یچکیم شیاه هاشک آرام از گون

خودم هم آروم و قرار  گهیداد: من د

 تونمیندارم چطور م

دست او  مخانومیرو آروم کنم؟ مر اون

گفت:  یرفت و با مهربانرا در دست گ

نشده، بهخدا توکل  یزیدخترم هنوز که چ

 یراه هیکن حتما 

 یباش یقو دی. باگذارهیما م یپا یجلو

تخت  یرو حالیو ب ضیاالن چندروزه مر

جانان شدت گرفت: هنوز  یهیگر یافتاد

 نشده؟ یزیچ

بشه؟ حکمش اومده. پس  دیبا یچ گهید

کجاست؟ چرا  دیزنیکه ازش حرف م ییخدا

ما که  خت؟یم ره هب زیدفعه همهچ هی

 میداشت

 اتیهجوم محتو میکردیرو م مونیزندگ

 یمعده به سمت دهان مانع از ادامه



صحبت کردنش شد، ازجا برخاست و خود را 

 یسبهداشتیبه سرو

نگران چند قدم پشت  مخانومی. مررساند

شده؟  یسرش آمد: خدا مرگم بده، چ

 ییبعد جانان با رنگورو قهیچنددق

 حالیآمد و ب رونیب دهیپر

مدته  هی ستین یزیتخت نشست: چ یلبه

معدهام  یحالت تهوع دارم و گاه

از قبل شد  تریعصب مخانومی. مرسوزهیم

 : چون گوشدیو غر

شده. غذا که  ینطوریا یدیحرف نم به

فقط غصه و حرص  یخورینم یدرست و حساب

اون معده  یتوقع دار یخوریو جوش م

 یعصب

جانان لبخند  ؟یریزخممعده نگ نشه؟

مادر  هیزد: ممنون که مثل  یکمرنگ

 نیاما راستش رو بخوا دیدلسوز من هست

 مردن و زنده بودن گهید

تخت را  یرو ینداره ملحفه یفرق برام

چنگ زد و با بغض گفت: اگه... اگه 



 رمیمیاعدام بشه من... من م رپارسایام

 کنهینم یفرق گهیپس د

کرد  یو سع دیکش شیگلو یرو یدست سپس

و با غصه ادامه داد:  دیبکش یقینفس عم

فکرکردن  یحت مخانومیمر ی... وایوا

 بهش نفسم

. من... من چطور بعد از ارهیبند م رو

 کنمینفش بکشم؟ دق م رپارسایام

 یزندگ یمنه همه زی. اون همهچرمیمیم

 ایمنه و ضجه زد: خدا

رو بهم  رمیام ایکن... خدا کمکم

اشکبار  یبا چشمان مخانومیبرگردون مر

: دیبه سمتش آمد و او را درآغوش کش

 من... ینوایدخترک ب

همه اشک  نی... آخه ازمینکن عز هیگر

خدا ارحم  ؟یاریرو از کجا م

تو کارش  یحکمت هی... حتما نهیالراحم

 هست و جانان آنقدر در آغوش

 مخانومیهق زد که نفس کم آورد مر او

ا خود جد نهیوحشتزده سر او را از س



آب برداشت و  یوانیل زیم یکرد و از رو

 بهزور چندجرعه به او

تخت دراز بکشد:  یو کمک کرد رو خوراند

 نیا رپارسایبسه دخترم. جان همون ام

نکن  هیکارهارو با خودت نکن انقدر گر

 او یو پتو را رو

 یبهار از اتاق کنار یهیگر یصدا دیکش

. به آنجا رفت و او را که دیبه گوش رس

بود در آغوش  دارشدهیاز خواب بتازه 

 گرفت. به اتاق جانان

نشست بهار را  یصندل یو رو بازگشت

 دادیتکان م یآرامشدن به آهستگ یبرا

که چندضربه به درب خورد. شال جانان 

 سرش یرا رو

تو. درب باز شد  ایکرد و گفت: ب مرتب

داخل آمد. سالم کرد بهار را  مانیو ا

ضرفتن به از مادرش گرفت و کودک به مح

 آغوش او ساکت

: دیدوباره نشست و پرس مخانومی. مرشد

و  دیبهار را بوس یگونه مانیچه خبر؟ ا



 ؟یپاسخ داد: شما چه خبر؟ جانان بهتر

 کرد؟ نهاتیدکتر معا

تنها سر تکان داد و به دنبال  جانان

گفت: آره دکتر اومد و  مخانومیاو مر

بخاطر شوک  یماریتب و ب نیگفت ا

  ؟یکرد کاری. تو چهیعصب

 یچیه ـ

 بایتقر کنمیرو جور م هیپول د دارم

رو فروختم با  نمیکامل شده ماش

که بابا داده  یپسانداز خودم و پول

 بازهم دیجور شد فقط با هیمبلغ د

تا با  میاون خانواده صحبت کن با

بدن. جانان با  تیرضا هیگرفتن د

قصاص  ی: هنوز هم رودیپرس یدیناام

 شن؟ینم یراض کنن؟یم یپافشار

 یخودش هم به پاسخ کهیدر حال مانیا و

 یدلخوش یشک داشت، اما برا دادیکه م

گفت: نه بابا حتما با  یاو با مهربان

 یراض هیگرفتن د



هم  گهیمبلغ د هی. اگه الزم باشه شنیم

تا دهنشون  گذارمیو روش م کنمیجور م

و  رنیگیم هیبسته بشه. اونوقت د

 هم بعد از رپارسایام

. جانان با شهیحبس آزاد م چندسال

 دیسوال کرد: چندسال با یدرماندگ

دوباره بهار را  مانیزندان بمونه؟ ا

 سه تا دهساله اما نی: بدیبوس

 نیکمتر میکنیم ینباش سع نگران

مقداررو براش ببرن جانان از فرط 

از  مخانومیاندوه چشمانش را بست. مر

 پوشک کیبهار  لیوسا انیم

به حاجصادق خبر  :دیبرداشت و پرس زیتم

مبل ولو شد:  یکالفه رو مانیا ؟یداد

و مادرش  دهیاجازه نم رپارساینه، ام

 یعنی: دیاخم درهم کش

اونها حق دارند که  ده؟یاجازه نم یچ

 بدونن 



 گمیبهش م یکنم مامان؟ هرچ کاریچ ـ

جانان با همان چشمان  کنهیقبول نم

 بسته گفت:

من رو  یخانوادهام غصه خوامینم گهیم

مادرش دق کنه و حاجصادق  ترسهیبخورن م

داره سپس چشم  یقلب یهم که ناراحت

 گشود و ادامه

در  یفردا من و ببر شهیم مانی: اداد

 یخودم برا خوامیاون مرد؟ م یخونه

از جا  مانیالتماسشون کنم ا تیرضا

 برخاست و اخم درهم

مونده که تو  نیهم شهی: نه، نمدیکش

 یافتیاه بو ر یبزن ربغلیبچه ز

گرفتن و در  تیرضا یبرا نوراونوریا

 ادامه شدیاز اتاق خارج م کهیحال

هوا  رونیب برمیم هکمی: بهار رو داد

 بخوره.

***** 

که به سرداشت را جلوتر  یسادها شال

و از کنار کوچه به راه افتاد.  دیکش



 یکیمحله که در  نیا یچقدر حال و هوا

 نقاط نینترییاز پا

خودشان فرق  یبود، با مکان زندگ شهر

ه با خان کیتنگ و بار یاه ه. کوچکردیم

که از  یآب یهایو ساده. جو یمیقد یاه

 اه هکوچ انیم

 فیکث یکه با لباسها یوکودکان گذشتیم

و  زیجستوخ اهویو ظاهر نامرتب، پره

و  یرنگ ی. زنها چادرهاکردندیم یباز

 گلدار به

 یخانها یو هردو سه نفر جلو سرداشتند

گفت و  ای ینشسته، مشغول پاککردن سبز

و  دندیخندیبلند م یشنود بودند، گاه

 به او رهیبا خ

به کاغذ درون  ی. نگاهکردندیم نگاه

دستش انداخت، سپس آن را مچاله کرد و 

 یکوچه کیمانتواش چپاند. وارد  بیدر ج

 یبنبست فرع

 یخانه که پارچه نیآخر دنی. با دشد

شده بود،  ختهیوبرسر در آن آ اهیس



کرد مصمم باشد.  ی. اما سعدیقلبش لرز

 را محکمتر شیگامها

. آب دهانش دیو به پشت درب رس برداشت

خانه  یمیفرو داد و زنگ قد یرا به سخت

مسن با  یبعد زن قهیرا فشرد. چنددق

 شکسته یچهرها

بر او بود،  امینشان از گذرسخت ا که

درب را گشود. چادر کهنهاش را با دست 

او  دنیگرفته بود. با د شیرگلویمحکم ز

 کرد زیچشمانش را ر

کار  ی: بله خانوم؟ با کدیپرس و

را تر  شیجانان با زبان لبها د؟یدار

 یکرد و گفت: من... من با خانواده

 کار دارم. زن یمرحوم جالالکبر

 باال انداخت: من زنش هستم. ابرو

 ن؟یدار کاریچ ن؟یباش یاونوقت شما ک

اشک  یکه از پس پرده یجانان با چشمان

 به او زل د،یدیتار م

دو  اد؟ینم ادتونی: من... من و زد

دادگاه اومدم و به شما  یتو شیپ یهفته



 رپارسایالتماس کردم. من هسمر ام

 یظیهستم. اخم غل یتهران

 یچ نجایزن نشست: خوب ا یچهره بر

 یدخترجون؟ قطرات درشت اشک رو یخوایم

 تیشد و با مظلوم یجانان جار یاه هگون

 گفت:

بازهم التماستون کنم، توروخدا  اومدم

که  ی. تورو قسم به هرچدیبه ما رحم کن

  دیو گذشت کن دیببخش دیپرستیم

 شوهر شما زده پدر ـ

 یگیمن رو کشته، اون وقت م یاه هبچ

. ستیخبرها ن نیاز ا رینهخ م؟یگذشت کن

بساط اشک و آه و ناله رو هم جمع  نیا

 دهیکن که فا

. جانان درمانده چادر او را در نداره

دست گرفت. اتفاق بود خانوم! از قصد 

من آزارش  یرپارسایکه نبوده بهخدا ام

 .رسهیمورچه هم نم هیبه 

. زن ستین ینمازخونه، آدم بد مومنه،

 رونیچادرش را از دست او ب تیبا عصبان



 نیکه هست فعال قاتله! ا ی: هرچدیکش

 روبه اهیس یپرده

ما زده. جمع کن برو زن من  یخونه در

دارم که  یواسه خودم انقدر بدبخت

حوصله ادا و اطوار تورو ندارم و 

 خواست به داخل برگردد که

انداخت.  شیپاها یخود را رو جانان

و با دستان  ستیگریبه شدت م کهیدرحال

زمخت زن را که از  یپاها دشیسپ

 یکیپالست یهاییدمپا

 دهیبر کرد،یزده بود، لمس م رونیب اش

رحم  شیگفت: توروخدا به جوون دهیبر

... دیدهماهش رحم کن ی... به بچهدیکن

 ... تاکنمیالتماس م

... تورو جون کنمیرو م تیزیعمر کن آخر

 یکس ی... من جز اوندمیات قسم مه هبچ

 شم،یرو ندارم اگه قصاص بشه بدبخت م

 میتیبچهام رو 

... هنوز پدرش رو بابا صدا دینکن

 دنینکرده... توروخدا... زن که از د



 ریاو متاثر شده بود خم شد و ز یاشکها

 را گرفت. بلندش کرد شیبازو

گفت:  یدرهم به آرام یبا همان اخمها و

 نقدریبس کن دخترجون! نفست بند اومد ا

از  ی. درسته که ما دلخوشیکرد هیگر

 امرزیاون خداب

بود نه پدر  ینه شوهر خوب مینداشت

ه سر بود. بچ یهی! اما الاقل سایخوب

هستن و کسر شأنشونه که قاتل  یاش لوته

 و رونیب ادیباباشون ب

بچرخه جلو مردم  ابونیتو خ راستراست

اما انگار  ؟یفهمیبراشون افت داره. م

و مصرانه فقط  دیشنیجانان نم یگوشها

 درخواست خودش

درب  نیح نی. در همآرودیبر زبان م را

که  یبا خشونت باز شد و مرد تنومند

پسر ارشد آن  دادیجانان احتمال م

 مرحوم است در چهارچوب

درهم رو به  ییشد با اخمها انینما درب

چته صدات رو  ه؟یجانان کرد و گفت: چ



اشک  ؟یسرت؟ مگه طلبکار یرو یانداخت

 ورتص یرو

و  دیخود را عقب کش یخشک شد کم جانان

لرزان و مضطرب پاسخ داد: نه  یبا دل

مرد  ادیفر یمن... من اومدم که... صدا

 تمام تنش را

 ،یکه اومد ی: د تو غلط کردلرزاند

جلو خونه ما. مادرش  یاومد یکرد جایب

کرد او را آرام کند: جابر ننه،  یسع

 قربون قد و باالت برم زشته

داد نزن مادر. اما  ه،یدر و همسا یجلو

چادر او را گرفت و به سمت  یجابر گوشه

کرد: شوما حرف نزن مادر  تیداخل هدا

 تو یریمن. م

شد؟  رفهمیش یاینم رونیب گهیو د اطیح

درب بازگشت جانان آب  یو خود جلو

به  یدهانش را قورت داد و با ترس گام

 جلو برداشت سپس

ا به خدا گفت: آق زیالتماسآم یلحن با

 یاون اتفاق برا خواستهیشوهر من نم



 دیگذشت کن کنمی... خواهش مافتهیشما ب

 گرفت و یاو ژست

جانان را  یسرتاپا ستادیا نهیبه س دست

پاسخ داد:  یاز نظر گذراند و با بدخلق

بساط اشک تمساح رو جمع  نیبسه پاشو ا

 کن! ما دلمون

 نیهم ا گهیتموم شد و رفت د سوزهینم

و  ینیبیکه بد م ینش یطرفا آفتاب

خواست به داخل بازگردد و درب را ببند 

 که جانان کف دستانش

آن گذاشت و به عقب هل داد تا  یرو را

 نیمانع بستهشدن درب شود. جابر خشمگ

. چته خودت کهیزد: برو کنار زن ادیفر

 یتو یرو انداخت

 تیحرف حساب حال نکهی! مثل ادر؟

هقهق افتاد:  نه؟! جانان به شه،ینم

 دیناام دیتوروخدا... توروخدا نگذار

 انجام دیبگ یبرگردم... هرکار

... کنمیفراهم م نیبخوا ی... هرچدمیم

را از  هاشی. جابر تککنمیالتماستون م



شد،  کیبرداشت و به او نزد یدرب آهن

 اهشیس لیبه سب یتاب

او را برانداز کرد. با  یو سرتاپا داد

به جانان زل زد و گفت:  صیحر ینگاه

که داره  ستین یلعبت نیهمچ فیآخه ح

 !کنه؟یم هیگر ینطوریا

 نیبتونم با ا یجور هی دی... شاخوب

 هیبدم، اگه  تیو رضا امیکنار ب انیجر

تا  ستیده ب یعنی یپول قلمبه جور کن

 دیبا هیاز مبلغ د شتریب

. یهم انجام بد گهیکار د هیو  یبد بهم

برداشت  ستنیدست از گر رتزدهیجانان ح

در  دیو ام یکه برق شاد یو با چشمان

 دیدرخشیآن م

 یکنم؟ هرچ کاریچ ؟یشد: چ رهیاو خ به

 کنمیپول هم جور م کنمیباشه قبول م

 کنم؟  کاریچ دیفقط بگ

 خوب باس هروقت که خواستم ـ

 گم؟یم یکه چ تهیحال ،یباش آماده

: ستیگنگ به او نگر یجانان با نگاه



 یبه موها یجابر دست ؟یچ یآماده برا

 و نگاهش دیکش اهشیفر س

در آن  چکسیکه ه یبنبست یدر کوچه را

نبود، چرخاند، سپس جلوتر رفت. آنقدر 

 یصورتش با صورت گرگرفته یکه فاصله

 جانان کمتر

شد. سپس دستش را باال  متریچندسانت از

آورد و به قصد نوازش به صورت جانان 

کرد اما قبل از آنکه بتواند او  کینزد

 لیرا لمس کند، اتومب

وارد کوچه شد  ییبا سرعت باال یاهرنگیس

از  یکه ناش یترمز وحشتناک یو با صدا

به آسفالت درب و  کهایشدن الست دهیکش

 داغان کوچه

شد  ادهیاز آن پ مانیمتوقف شد. ا بود،

باغصب  آمد،یبه سمت آنها م کهیو درحال

گفت: بفرما تو آقا دم در بده! و جلو 

 آمد و با کف دست

: بکش کنار دیجابر کوب یبه شانه محکم

. جانان کهیرو مرت قوارهاتیب کلیه



و عقب رفت جابر با خشم  دیکش ینیه

 را گرفت مانیا یقهی

 یبه صورت او زد: به شونه یمشت محکم و

آش و الشت  نجای! هم؟یبچه قرت یزنیمن م

شدند. جانان  زیباهم گالو و کنمیم

 وحشتزده

: کمک... دیچند خانه را محکم کوب درب

 گهروی. االن همددیتوروخدا کمک کن

به  اه هی. چند تن از همساکشندیم

 همراه مادر و برادر جابر

را از هم جدا کردند. جابر در  آنها

که  یبرادرش و مرد مسن یلهیبوس کهیحال

 دهیبود، به عقب کش اه هیاز همسا

 زد: فقط ادیفر شد،یم

 دیبا فروشمی! من خون پدرم رو نمقصاص

اعدام بشه و داخل خانه شد و درب را 

. مردم متفرق شدند. دیمحکم به هم کوب

 یجانان دستمال

 مانیو به سمت ا دیکش رونیب فشیک از

شده  یجار اشینیکه از ب یگرفت تا خون



با خشونت  مانیبود را پاک کند. ا

 یدستمال را به گوشها

 نجایزد: تو ا ادیکرد و فر پرتاب

بچه رو  ا؟یمگه نگفتم ن ؟یکنیم کاریچ

 لیآدرس رو از وسا ،یمادرم گذاشت شیپ

 یو پا شد یمن کش رفت

بشه؟ و دستش را  یکه چ نجایا یاومد

به صورت خود  یاپیباال برد و چندبار پ

 یزد و در همان حال با صدا یلیس

 زد: ادیفر یگوشخراش

مردم؟! جانان  رتیغیمگه من ب آخه

 مانیجلو رفت: اشتباه کردم ا انیگر

در  مانینزن خودت رو، غلط کردم نزن. ا

 بخاطر شیگلو کهیحال

: دیغر سوختیکه زده بود، م ییادهایفر

من اگه  ی! آخه لعنت؟یاشتباه کرد

... حرفش را یبودم که اون عوض دهینرس

 تمام گذاشت و مهین

به . پشت دیکش شیموها انیم یچنگ کالفه

 یقیجانان کرد و چند قدم دور شد. دقا



سکوت کرد و سپس به سمت جانان بازگشت 

 کرد یسع

باشد و روبه او که  متریصحبتش مال لحن

گفت: تو و بهار  ست،یگریهنوز آرام م

 رپارسایکه ام یدست من تا وقت دیامانت

 خوامیبرگرده، نم

 یشیبشم. متوجه م اهیرو س قمیرف شیپ

سر تکان  یآرام زنداداش؟ و جانان به

اشاره  لیکالفه به اتومب مانیداد. ا

 کرد: سوار شو!

***** 

بهار را  فیگونه نرم و لط گرید بار

 نیتخت گذاشت: بش یو او را رو دیبوس

 ارمیمامان تا برم برات لباس ب نجایا

 و از جا برخاست و درب

او را باز کرد از درونش لباس  کمد

و  دیکش رونیرا ب یدرنگیسف یپشم

تخت نشست با حوصله و دقت  یدوباره رو

 لباس را تن بهار کرد و



لباست  نیا یلیهمانحال گفت: بابا خ در

از فروشگاه  یرو دوست داره وقت

 یبود یتو هنوز تو دل مامان میدیخریم

 قربونصدقهات یکل

 یلباس رو بپوش نیو گفت هروقت ا رفت

. یشیناز م یخرگوش کوچولو هیمثل 

را فرو خورد.  لبخند زد و بغضش

 درنگیسف یپاپوشها

را  شیرا به بهار پوشاند و موها لباس

بلندتر شده بود، با چند  یکه حاال کم

آراست اما پس از  دیکوچک و سف یرهیگ

 شد مانیچندلحظه پش

 یموها انیاز م یرا به آرام اه هریگ و

زمزمه کرد:  رلبیو ز دیکش رونیاو ب

که به  یدوست نداشت! کاله رپارسایام

 یلباس وصل بود را رو

 یبه گوشها ی. با نگاهدیبهار کش سر

که ب قسمت پشت  یآن و دم یرو یخرگوش

زد و  یقیلباس وصل بود، لبخند عم

 دخترش را در



درست مثل  گفتیگرفت: بابا راست م آغوش

تا  می. حاال بریبچه خرگوش ناز شد هی

 مانیمامان هم لباس بپوشه االن عموا

 ما هنوز ادیم

و به سمت اتاق خودش  میستین آماده

 یتخت خواباند جلو یرفت. بهار را رو

و  حوصلهیرا ب شیو موها ستادیا نهیآ

 سرش جمع یباعجله رو

 یو رو دیکش رونیاز کشو ب یشال کرد

کنار  نهیآ یانداخت. از جلو سوانشیگ

دوباره روبه آن  دیرفت اما با ترد

 خود ریقرار گرفت و به تصو

شده بود. به  دهیشد. الغر و رنگپر رهیخ

 ریو تحتتاث رپارسایام دنیشوق د

در گوشش خوانده  مخانومیکه مر ییحرفها

 یبود، رژ صورت

 یبرداشت و رو زیم یاز رو یکمرنگ

رژ گونه زد تا رنگ  ی. کمدیکش شیلبها

 یشادابتر شود. سپس برا اشیپوست مهتاب

 برداشتن



به سمت کمد رفت و درب آن را  پالتواش

باز کرد اما قبل از برداشتن پالتو 

افتاد که  رپارسایام ینگاهش به لباسها

 گریکدیمرتب کنار 

 گریاو بار د یخال یشده بود جا زانیآو

. انگار که آب ختیآوار شد و بر سرش ر

و  سوختیبودند. م ختهیقلبش ر یجوش رو

 گرفتیآتش م

نتوانست بر بغضش غلبه کند و  نباریا

فرو  شیاه هو آرام از گون صدایاشک ب

روز  رپارسایرا که ام یراهنی. پختیر

 عقدشان در محضر به تن

آورد و در آغوش  رونیبود، ب کرده

. دیو چندبار آن را بوس دی. بوئدیکش

فکر آن که ممکن است او را از دست 

 هاشیگر کردیم وانهاشیبدهد، د

 نیزم ینجا کنار کمد روگرفت و هما شدت

زانوانش گذاشت و از ته  ینشست. سر رو

. او مادر، پدر و برادرانش ستیدل گر

 را از دست



بود و حاال تصور از دستدادن  داده

واقعا دردناک بود.  شیبرا رپارسایام

داشت او را از پا  نیقیکشنده که  یدرد

 یدر خواهد آورد. اگر اتفاق

او چطور  افتادیم شیرپارسایام یبرا

 هگاهشیتک یکند؟ چه کس یزندگ توانستیم

 یخال یباشد؟ چقدر شبها موقع خواب جا

 یبازو

 ی. صداکردیسرش حس م ریاو را ز یعضالن

. دادیم مانیخبر از آمدن ا فنیزنگ آ

ازجا برخاست پالتو را به تن کرد و 

 به صورت توجهیب

که با اشک شسته و  یو رژ گونها سیخ

در آغوش گرفت و  پخششده بود، بهار را

 مانیا لیاز خانه خارج شد درون اتومب

 نشست و سالم

. او پاسخ داد و به راه افتاد به کرد

عقب بود اشاره  یکه در صندل ییاه هسیک

رو  دمیکه خر ییزایچ نیکرد و گفت: ا

 بهش بده و دستمال



آورد و به  رونیاز درون جعبه ب یکاغذ

کن که  زیسمت او گرفت: صورتت رو تم

. جانان بغضآلود یکرد هیمتوجه نشه گر

 آن را گرفت.

تا برخورد  دیکش نییپا یرا کم شهیش

از  یآزاد با پوست صورتش کم یهوا

را  لیاتومب مانیالتهاب آن بکاهد. ا

 ساختمان زندان پارک یجلو

به  یشدند. جانان نگاه ادهیو پ کرد

دو  یکی یاطراف انداخت. با آنکه هفتها

اما هربار  د،یدیحنه را مص نیمرتبه ا

 ییمخاردارهایس دنیبا د

شده  دهیکش وارهایتا سرتاسر د یرو که

 رپارسایام نکهی. اگرفتیبود، دلش م

. سوزاندیآنجا محبوس بود، جگرش را م

 شهیمثل هم مانیا

صحبت کرد. سپس او و  یبا مامور ابتدا

 تیهدا یشگیبهار را به سمت اتاق هم

نمود. درب را باز کرد و گفت: برو 

 ارنشیاالن م نیداخل بنش



  ؟یایتو نم ـ

راهرو  ی. من تودینه راحت باش ـ

و درب را پشت سر جانان بست.  نمشیبیم

 کیکه فقط  یاو وارد آن اتاق ششمتر

 و زیم

 یدر آن قرار داشت، شد و رو یصندل دو

نشست بهار را محکمتر  هایاز صندل یکی

 رپارسایام دنیدر آغوش فشرد. شوق د

 لرزاندیدلش را م

بالخره او آمد درب را باز کرد و  و

و  ستادیا رونیداخل شد سرباز همراهش ب

 دنیبه محض د رپارسایدرب را بست ام

 آنها گل از گلش

هردو را در  دیو به سمتشان پر کش شکفت

ه که ب یمثل تشنها دیآغوش گرفت و بوس

 دیباشد جانان خود را عقب کش دهیآب رس

 و اجازه داد

آغوش پرمهر  یگرما ییبهار به تنها تا

او را  رپارسایپدرش را حس کند ام



صورت کوچکش را به  دیبوسیو م دیبوئیم

 چسباندیخود م یگونه

را غرق بوسه  دشیدستان تپل و سف و

چشمانش پر از اشکشده بود اما  کردیم

را جانان از  نیکند. ا هیگر خواستینم

 یپلکزدنها

بالخره به جانان  دیفهمیم اشیمتوال

قربونت برم و  نینگاه کرد و گفت: بش

بهار را در آغوش داشت  کهیخود در حال

 نشست با زیپشت م

به او  دیباریاز آن م یکه دلتنگ ینگاه

شد و گفت: حالت خوبه جانان من؟  رهیخ

صورت قشنگت تنگ  دنید یچقدر دلم برا

 جانان شده بود.

اتاق  نیا یکه تو خوبهیلیزد: خ لبخند

از  لمهایمثل ف نکهیتصور ا نمتیبیم

و با تلفن مالقاتت کنم  شهیپشت ش

 یصدا کنهیم ونهامید

: دست دیبه گوشش رس رپارسایام آرام

دردنکنه و سربه  مانیجناب سرهنگ و ا



انداخت. جانان دست او را در دست  ریز

 گرفت: حالت خوبه

! و به صورت ؟یچقدر الغر شد زم؟یعز

پژمرده و اصالحنشده او اشاره کرد 

: دیسر بهار را بوس یرو رپارسایام

 یآ... آره خوبم اما بغض صدا

مشهودتر از آن بود که بتواند  لرزانش

: دیکش یقیکند. جانان نفس عم اشیمخف

نگاه  یو وقت رجانمیبه من نگاه کن ام

 مردمک لرزان از

بغض و اندوه او را متوجه خود  فرط

 یلیادامه داد: من و بهار خ د،ید

تو حالت خوب باشه  یوقت م،یدوستت دار

 پس بخاطر ما میماهم خوب

 یغصه نخور هوقتیخودت باش.  مراقب

خونه  یگردیدورت بگردم زود برم

 نییچندبار به سمت پا رپارسایام

 سرتکان داد: خوبم... خوبم.

که آزاد  یپس از چندلحظه با دست اما

و بالخره  دیکش شیموها انیم یبود، چنگ



شدند: نه من خوب  ریسمجش سراز یاشکها

 ...ستمین

که  ی... هر روززدلمیعز ستمین خوب

 کترینحس نزد خیو به اون تار گذرهیم

... شمیم رتریانگار ده سال پ شمیم

 ،یزندگ نیمن... من به ا

 یندارم اما غصه یدلبستگ ایدن نیا به

و  کنهیتو و بهاره که داغونم م دنیند

نمود:  هکردنیزن شروع به گر کیمثل 

 از یآخه من چطور

 یدار لعنت یدل بکنم؟ اون چوبه شماها

 یاه هتک یشده کابوس شب و رزوم چجور

 کریدر و پ یشهر ب نیوجودم رو تو ا

 تنها بگذارم؟ جانان

 تونم؟یبغلت نکنم؟ مگه م نمتینب من

عطر  یدلم برا یمن لعنت شه؟یه ممگ

 خواستیمن... من دلم م کشهیموهات پر م

 راه یتاتیتات

مدرسه رفتنش رو  نم،یبهار رو بب رفتن

خوشگل  یلیحتما با لباس مدرسه خ نمیبب



 یمگه نه؟! و جانان با چشمان شه،یم

 اشکبار سرتکان

صورت  رپارسای. امشهی: آره خوشگل مداد

و  دیبهار کش یاز اشکش را به گونه سیخ

کرد و  ی. ناگهان اخمدیباز او را بوس

 یجد یبا لحن

: بهت گفته باشم جانان، بهار رو گفت

 یآدم حساب دی! بایدینم یبه هرکس

خوب  یزندگ هیباشه. مرد باشه بتونه 

 یبراش فراهم کنه... راست

درس بخونه، حواست به درس و  دیبا حتما

 یخودش کس یبرا دیمشقش باشه دخترم با

و با  دیخند هیگر انیه... ناگهان مبش

 شوق گفت:

لباس  هی خوبه،یلیخ قهاتیتو سل جانان

عروس خوشگل براش انتخاب کن و بااندوه 

ه مثل فرشت شیادامه داد: حتما شب عروس

 .شهیا مه

 ،یزد: بسه لعنت ادیفر انیگر جانان

مدرسه، خودت  شیبریبسه تو خودت م



خونه قربونت  یگردی! برمیکنیعروسش م

 برم. من و بهار تو

نفس  میتونینم یکه تو نباش ییهوا

. رپارسایام یمن یزندگ یتو همه م،یبکش

 مانیمن دلم روشنه ا شهیدرست م زیهمهچ

 دنبال کارهاته

 ی. ازجا برخاست و جلورهیگیم تیرضا

نشسته  یصندل یکه رو رپارسایام یپا

او کنار  یپا یبود، زانو زد سرش را رو

 بهار گذاشت و

زمزمه کرد:  رلبیرا بست ز چشمانش

آرام  رپارسایکنارمون و ام یگردیبرم

 سرش را نوازش کرد. یرو

***** 

 یساختمان لوکس و چند طبقه به

 انیاع یمنطقه کیکه در  ش،یروبهرو

 یشد. تابلو رهیواقع شده بود، خ نینش

 یمدرن و بزرگ باال

 «انیک یشرکت ساختمان»را نگاه کرد: در

و مردد بود  دیلرزیدست و دلش م



بعد از حدود دو سال چگونه  دانستینم

 با آنها روبهرو شود.

 ادیبود و دلشوره داشت اما  مضطرب

را  شی. گامهاشدیقوت قلبش م رپارسایام

محکم کرد و وارد ساختمان شد. نگهبان 

 که او را یریپ

ازجا برخاست و سالم  یبه تند شناختیم

به  میتکان داد و مستق شیبرا یکرد. سر

شلوغ  شهیاتاق بابک رفت. شرکت مثل هم

 و پر رفت

به او  یمیآمد بود. کارمندان قد و

اتاق  یجلو کردندیو سالم م شدندیم رهیخ

آن قسمت که دختر  یمنش ستادیبابک ا

 بود، ییبایجوان و ز

برادرتون  انیگفت: خانوم ک ییخوشرو با

 جانان بهار را در آغوش خود ستندین

: دیدرهم پرس یجابهجا کرد و با چهرها

  اد؟یم یکجاست؟ ک

 دو ـ



به  یقرارداد کار هیعقد  یبرا شیپ روز

و احتماال  هیمهم یآلمان رفتند. پروژه

دو تا سه ماه طول بکشه او با افسوس 

 تکرار کرد: دو تا سه

نگاهش را در  یدی! و با ناامماه؟

دورتر از خود پدرش  یاطراف چرخاند. کم

از همکاران  یکیکه همراه  دیرا د

 رونیب یاز اتاق اشیمیقد

در دست داشت به او  ییاه هو نقش آمده

کت شلوار مارک به  شهیشد مثل هم رهیخ

. زدیبرق م اهشیس یتن داشتو کفشها

 مرتب یصورت

که رو  یجوگندم ییاصالحشده با موها و

آورد که  ادیبه باال آراسته بود. به 

بعد از حمام او را صدا  شهیپدر هم

 و دیارایرا ب شیتا موها زدیم

شانه و سشوار به دست پشت سرش  جانان

و مرتب  یآراستگ نیا دیشا ستادیایم

 نطوریبودن پدر بود که مادرش را ا

 او کرده بود. یفتهیش



برد دلش  یپ اشیبه عمق دلتنگ تازه

آغوش پرمحبت و امن پدرش لک زده  یبرا

شانهاش بگذارد  یوبود. دوست داشت سر ر

 هیو با گر

و  دیبگو شیهایا و دلتنگه هتمام غص از

نوازشش کند.  یبا مهربان انیک یآقا

بهار زمزمه کرد: دخترم اون  رگوشیز

 نیآقا پدربزرگته. بب

! و با شوق به سمت او پهیخوشت چقدر

 یو با صدا ستادیا اشیرفت. درچند قدم

 یصدا زد: با... بابا؟ آقا یلرزان

 که مشغول صحبت با انیک

مرد بود، ناگهان ساکت شد و نگاه  همان

جانان با  دیمتعجبش به سمت او چرخ

 یشد صدا رهیپر از اشک به او خ یچشمان

 آن مرد خلوت

دختر  انیرا به هم زد: جناب ک نگاهشان

 یبرا دیخانومتون هستن! مگه نگفته بود

به اروپا رفتهاند؟ و با  لیادامه تحص

 ا خندهبه بهار ب ینگاه



مدرک به دست  ی: حاال چرا بهجاگفت

عموجان؟  یگرفتن، بچه به دست اومد

سرخ شد و روبه او گفت: شما  انیک یآقا

 یآقا دیببر فیتشر

شلوغه بعدا با شما  یلیمن سرم خ یتوکل

به  تیریو به سمت اتاق مد رمیگیتماس م

راه افتاد. جانان آرام به دنبالش 

 یتمام شوق رفتیم

پدر بر دلش نشسته بود، با  دنیازد که

 یو جا دیدرهم او پر کش یاخمها دنید

 یخود را به دلهره و اضطراب داد. آقا

 یدرب اتاق بزرگ انیک

باز کرد و وارد شد. جانان  را

پشت سرش داخل  کرد،یم شیصدا کهیدرحال

اتاق آمد: بابا... بابامن با شما کار 

 یبهادر که رو دنیدارم اما با د

کنفرانس نشسته بود،  زیم پشت یصندل کی

ماند.  رهیساکت شد و بهتزده به او خ

از او نداشت متعجب  یبهادر هم دست کم

 بود و به او



بلند  شهیمثل هم شی. موهاکردیم نگاه

. دیرسیم شیاه هبود و تا سر شان

باال  یجذاب داشت. ابروها یچهرها

 کمکم درهم گره دهاشیپر

نشست.  اشیشانیپ یرو یظیو اخم غل خورد

مغرورانه به جانان زل زده  یبا ژست

به جانان چشم  یعصب انیک یبود. آقا

 یدوخت. دخترک

او از شرکت به  دنیبه شوق د شهیهم که

کوچکتر بود، او  ی. وقتگشتیخانه برم

 یو دلش برا نشاندیخود م یپاها یرا رو

 نیریش

 قیعم ی. اما زخمرفتیضعف م شیهایزبان

به جا گذاشته  شیشکسته برا یو غرور

انداخت:  ریبود. جانان سر به ز

 تنها شهی... مشهیم

با همان  انیک یحرف بزنم؟ آقا باهاتون

 بهیدرهم پاسخ داد: بهادر غر یاخمها

 نجا؟یا یاومد یچ ی! براکمهیشر ست،ین

 ی. پوزخندنمیبگو بب



بهادر نقش بست و جانان به  یلبها یرو

غرور له شدهاش  یپا رو رپارسایخاطر ام

گذاشت و با بغض چند قدم جلو رفت بدون 

 توجه به

بهادر، التماسگونه گفت:  حضور

بهت  دیاومدم... اومدم که کمکم کن

 میدارم پدر... توروخدا زندگ اجیاحت

 رپارسای... امشهیداره نابود م

 زندانه...

آزاد بشه و بغضش  دی... کمکم کنکمکم

 انیک ی. آقاختیفرو ر شیشکست و اشکها

با تمسخر گفت: چه جالب! اونموقع که 

 یسر سفره

االن من پدرت  ،یپدر نداشت ینشست عقد

تمام  هاشیهقهق گر یشدم؟ جانان که صدا

 یاتاق را پر کرده بود، با صدا یفضا

 دهیبر یلرزان

 دی... امدیگفت: توروخدا کمک کن دهیبر

 دیپدر... اگه... کمک نکن ییمن شما



! پس زنندیدارش م ره،یمیم رپارسایام

 از چندلحظه دست از

با پشت دست  کهیبرداشت و درحال ستنیگر

را  شیتا اشکها دیکشیم شیاه هبه گون

مهر  دیپاک کند، با خود فکر کرد، شا

 یبهار بر دل آقا

. با ذوق و لبخند بر لب، افتدیب انیک

 نیبهار را نشان داد و گفت: بابا بب

شماست، چشمهاش  یدختر منه... نوه نیا

 ادتهی... ادتهیمثل خودمه، 

کاش بچهات هم مثل خودت  یگفتیم شهیهم

شد... بابا  نیبشه؟... بب یچشمرنگ

 میتیبچهام  یاگه... اگه کمکم نکن

 ادیفر یصدا شهیم

بندبند وجودش را لرزاند:  انیک یآقا

مزخرفات رو! اون موقع که  نیبس کن ا

 دیبا یهمه مارو به اون پسره فروخت

 یکردیروزهارو م نیفکر ا

 نیاز مردم؟ هم دمیچقدر حرف شن یدونیم

رو  یتوکل یمسخره آقا یاالن خنده



به دل من و  یچه زخم یدونیم ؟یدیند

 ؟یمادرت گذاشت

حاال  یپول کرد هیمارو سکه  یهمه  تو

 نجایاز ا نجا؟یا یاومد یکه خسته شد

! چوقتیبرنگرد ه چوقتیه گهیبرو و د

 سپس به بهار که

 هیو به گر دهیترس ادهاشیفر یصدا از

افتاده بود، اشاره کرد و با خشم گفت: 

اون دزد  یبچه هم تخم و ترکه نیا

 من! یناموسه، نه نوه

و پشت به جانان  ایدور و برما ن گهید

شد.  رهیخ رونیکرد و از پنجره به ب

که رد اشک  یجانان بهتزده و با صورت

 بر آن خشک شده بود،

را به خود فشرد و عقبعقب رفت  بهار

فرار از  یسپس از اتاق خارج شد و برا

 یادهایفر یکه احتماال صدا ینگاه افراد

 را از انیک یآقا

بودند، به سرعت از  دهیدر شن پشت

اشک  یساختمان خارج شد از پس پرده



 نهیس یکه با کس دیدیهمهجا را تار م

 یشد. صدا نهیبه س

 یه کور: مگدیاو را شن زیاعتراضآم

و  ختیگداگشنه؟ پلک زد، اشکش فرو ر

 یرا روبهرو ینازل شیغرق در آرا یچهره

 رتی. او با حدیخود د

 ؟یکرد هیجانان؟ گر یکرد: خودت زمزمه

از نظر  کردیم هیو بهار را که گر

جانان نگاهش  ه؟یک یبچه نیگذراند: ا

 متیگرانق یلباسها یرو

گفت:  یحالیو با ب دیاو چرخ ورآالتیز و

 نکیع یبرم. نازل دیکنار؟ با یبر شهیم

فرو برد و  شیموها انیرا م اشیآفتاب

 با تمسخر گفت:

او را  گریو بار د ه؟یچه عجلها حاال

 رییبرانداز کرد و ادامه داد: چقدر تغ

 گفتنیاون روزها م ادمهی ؟یکرد

 مارکدارت رو از یلباسها

و هر کدوم رو  یخریبرندها م نیمعروفتر

االن لباسات  یول یپوشیم کباریفقط 



ماست و  یکلفت خونه یدرست مثل لباسها

 با خنده

من  هایناراحت نش هوقتی: البته افزود

هر روز با  شیفقط تعجب کردم دو سال پ

اما  یبود شینوع آرا هیمدل مو و  هی

 االن انگار زردچوبه

 ترسهیآدم م ییو رو رنگیچقدر ب ،یزد

و  دیبه شال جانان کش ینگاهت کنه. دست

 یپوزخند زد: شالت از اون پارچه

 که من یکهنها

 کنمیم زیرو تم نمیماش یشهیش باهاش

کرد با دست او  یارزونتره! جانان سع

 یبرم، نازل دیرا کنار بزند: من با

 پاسخ رفتیکنار م کهیدرحال

 می: من و بهادر قراره ناهار برداد

 ییجا هیبمون تا  یخوای. اگه مرونیب

کوچولو گناه داره  ی. اون بچهمتیبرسون

 .زنهیم خیسرما  نیتو ا

به  یازی: ندیاخم درهم کش جانان

 ادهرویتو ندارم و کنار پ یدلسوز



دست تکان  یتاکس نیاول یو برا ستادیا

 بود و باران یداد. زمستان سرد

نشست بهار به  نیدرون ماش دیباریم

بخار  یشهیخواب رفته بود. سرش را به ش

 یاگرچه برا ینازل یکرد چسباند. حرفها

 تمسخرش بود،

 شیرا برا ییقتهایداشت. حق تیواقع اما

دوسال  نیکرده بود که در ا یادآوری

سپرده  یبه فراموش رپارسایکنار ام

 ا در ذهنشه هگذشت ادیبود. 

که پدر  یمدل نیآخر ینهایشد. ماش زنده

و چقدر کورسگذاشتن با  دیخریم شیبرا

به  یخط یلذتبخش بود. وقت شیآنها برا

 نشیماش

صفر  لیتا پدر اتومب زدیقر م افتاد،یم

 گفتیکند. بهزاد م هیته شیبرا یگرید

. رفتیلوس است و بابک قربانصدقهاش م

 مادر لباسها را

و  کردیطال و نقرهاش ست م یسهایسرو با

 یکه همه گفتیحسادت م یاز رو تایآز



 نیآنها زشت است. آن روزها بزرگتر

 دغدغهاش

عوضکردن  ایخاص  ینمهما کیبه  دنینرس

 کیبود. اما حال با  همراهشیمدل گوش

 یراه داکردنیدربهدر پ ه هدهما یبچه

 نجات یبرا

 دی. شادیکش یاز اعدام بود! آه همسرش

بود و او احساس  انیک یحق با آقا

 کرد. یخستگ

***** 

باز شد و سرباز  یبد یبا صدا یآهن درب

 رپارسایدر چهارچوب آن قرار گرفت ام

 ینشست دو هفتها شیدر جا یبا خوشحال

 که شدیم

را مالقات نکرده و انگار که  جانان

 دنیدوسال بر او گذشته بود. مشغول پوش

 دنیشد که با شن اشیکیپالست یهاییدمپا

 سرباز، یصدا

 ی: علستادیا یبرجا ریو متح مغموم

باهات کار دارن.  رونیب ایب یرستم



 دیچرخ اشیهم اتاق ینگاهش با حسرت رو

 یو دوباره به چهره

چند قدم به  یبه آرام دیسرباز رس عبوس

شد  گیآنها که درحال خروج بودند، نزد

سرکار. سرباز با  دیو صدا زد: ببخش

 به سمت یحوصلگیب

محبوس و غمآلود  طیمح ایبرگشت. گو او

گذاشته  ریاو هم تاث یهیروح یزندان رو

عنق و بداخالق نشان  نیچن نیبود که ا

 ه؟ی: چدادیم

  ؟یدار کاریچ

  ومده؟یبه مالقات من ن ی... کسیکس ـ

  میکردینه، اگه اومده بود که صدات م ـ

 آخه االن دو هفته است که زن و بچهام ـ

دو هفته بگذره به  شهیمگه م دمیند رو

  ان؟ین دنمید

فعال که شده، به جز جناب سروان که  ـ

شما  دنیدو مرتبه به د یکی یهفتها

 انیم



 گرید یو روبه زندان ومدهین یگهاید کس

 نیو غمگ دیناام رپارسای. اممیکرد: بر

که  دیتخت دراز کش یبرگشت رو شیسرجا

 به محض انجام

در  یفنرها ژیژقیق یکار صدا نیا

مثل  یرفتهاش بلند شد. دلشوره و نگران

خوره به جانش افتاده بود. چرا جانان 

 مگر آمد؟ینم دنشیبه د

چقدر  یواریچهارد نیاو در ا دانستینم

خود  داریدلتنگ است؟ چرا او را از د

 نکهیبا فکرکردن به ا کرد؟یمحروم م

 چوقتیه گرید دیشا

 یانیپا یروزها نیو ا ندیرا نب آنها

و  گرفتیهم در حال گذر هستند، قلبش م

از آتش در وجودش زبانه  یانگار شعلها

 کرد ی. سعدیکشیم

بهارش سرما  دیدهد، شا یرا دلدار خود

خورده بود. اما نه، سراغشان را از 

گرفته و او گفته بود که حالشان  مانیا

 خوب است. پس چرا



همانطور که  تیبا عصبان آمدند؟ینم

 واریبود دستش را به د دهیدراز کش

 الی. فکر و خدیکنارش کوب یاهشدهیس

 کردیم وانهاشیداشت د

زن جوان  یندهیاعدام و مرگ فکر آ فکر

دخترک کوچک و  دنیفکر ند ناهشسرپیو ب

 یاز گوشه یاشک به آرام رخوارهاشیش

 چشمانش

که کودک  خواستیشد چقدر دلش م ریسراز

در آغوش  یبود و مثل زمان خردسال

 یاه هپرمحبت حاجخانومش بخاطر غص

 هیکوچکش گر

 د،یرسی. آنوقت حاجصادق سر مکردیم

 یو با اخم دیکشیم شیموها یرو یدست

 دیپسرم مرد که نبا»:گفتیم یساختگ

 باشه و فیضع

او با خجالت سرش را در « کنه هیگر

و بعد  کردیمادر پنهان م ینهیس

نکردم  هیگر»:دادیکودکانه پاسخ م

 حاجبابا، بارون اومد و صورتم



 سهیو مادرش از خنده ر« شد. سیخ

 رلبیشدت گرفت و ز شی. اشکهارفتیم

حاجصادق، دردم  ستمین عفیزمزمه کرد: ض

 بزرگه پدر!

شماها  دنینکرد، غم ند هیگر شهینم

حاجبابا دخترم  سوزونه،یجگرم رو م

 ی. براخوادیپدر م که،یکوچ یلیخ

 احتمال کیجانان  امدنین

فکرکردن به  یوجود داشت که حت گرهمید

جانان  نکهیدردناک بود. ا شیآن هم برا

خسته شده باشد.  یزندگ نیاز او و ا

 جوان زن کیمگر 

دارد؟ طرد شدن از  تیظرف چقدر

خانواده، ازدواج چهارنفره در محضر 

عروس که  دیلباس سف دنیپوش یبدون حت

 .ستیهر دختر یآرزو

سخت،  یتوسط حاجصادق، زندگ راندهشدن

و حاال هم  مانیا یدر خانه یبا تنگدست

در دادگاه و به دنبال  دنیا دوه هما

 یرفتنها تیرضا



دستش را از آرنج خم کرد و  دهیفایب

قرار داد  اشیشانیپ یساعدش را رو

چشمانش را بست و آرزو کرد که کاش 

 کابوس کی نهایا یهمه

 باشد. وحشتناک

***** 

زد:  ادیاز کوره در رفت و فر نیخشمگ

شورش رو در  گهید ؟یمرد حساب یچیعنی

. پدرش او را آرام و دعوت به یآورد

 نشستن کرد.

محترمانه روبه دو مرد جوان  سپس

چقدر  دیگفت: شما بفرمائ شیروبهرو

از آنها پشت گوشش را  یکیمدنظرتونه؟ 

 نییخاراند و گفت: ب

والسالم.  میدینم تیما کال رضا جناب

 یعنیگفت:  تیدوباره با عصبان مانیا

مبلغ رو جور  نیا یمن با بدبخت ؟یچ

 دوتا یهیکردم پول د

 یچ گهید ه،یددو برابر مبلغ اصل  آدمه

که جوانتر بود،  یشما؟ مرد یخوایم



 دیتهد یانگشت اشارهاش را به نشانه

 باال آورد: صدات و نبر

 میفروشیما خون آقامون رو نم باال،

در هوا کرد:  یکالفه فوت مانیا ته؟یحال

بامرام، برادر  ،یال اله اال هللا! آخه لوت

 دیمن! شماها خودتون گفت

 شیکار هیبشه  دیبره باالتر شا مبلغ

 یجابر دست ؟یکرد. جابرخان مگه نگفت

 یو با خونسرد دیپرپشتش کش لیبه سب

 !دیپاسخ داد: گفتم شا

که نه  گمیشدم و م مونیهم پش االن

دوبرابره، شوما سه برابر پول  نکهیا

بده  تیما رضا یرو هم جور کن هید

 . پس خودت رو خستهمیستین

  نکن

 میتو هست یآخه مردک مگه ما مسخره ـ

و بعد  میبرقص یبگ یکه به هرساز

جناب سرهنگ او را آرام  یبش مونیپش

 کرد و روبه جابر



 چارهیاون ب اد،ی: خدا رو خوش نمگفت

 یداره زن داره. زندگ کیکوچ یبچه هی

و  دیریپول و بگ دیداره شماها جوون

 . مطمئندیگذشت کن

پشت  ریخ یدعا یتا آخر عمر کل دیباش

و انتقام  نهیبا ک سرتونه. اول راه

و  یگریهمه لوت نی. پس ادینکن یزندگ

 شما کجا به درد یبامرام

خدا رحمت کنه پدرتون رو،  خوره؟یم

 یبوده. جابر با کجخلق نیقسمت ا

حرف ما  ،یلجوجانه پاسخ داد: نه حاج

 کیاعدام  شهیعوض نم

ازجا برخاست و به  نیخشمگ مانی! اکالم

را گرفت و  قهاشیبرد.  ورشیسمت او 

کوباند: به جهنم  واریسرش را به د

 تی! رضایعوض کهیمرت

که  یروز یمطمئن باش فردا یول نده

 یو هرجا که باش امیاعدام بشه م قمیرف

. به کنمیدستهام خفهات م نیخودم با هم

 شرافتم قسم



. سرهنگ که در حال کنمیکارو م نیا

زد: بسه  ادیجداکردن او بود، فر

. دیاو را عقب کش! ساکت شو و مانیا

 پشت کهیدرحال یجابر عصب

: من دیغر داد،یرا با دست ماساژ م سرش

 تیازت شکا ؟یکنیبه قتل م دیو تهد

با تمسخر پوزخند زد:  مانی. اکنمیم

 !سروپایبرو بابا الت ب

نکردم فقط خواستم خبر داشته  دیتهد

اعدام  قمیکه رف یروز یکه فردا یباش

جابر درب را  کشمتیو م امیبشه خودم م

 ینشان داد: از خونه

 کیو چند فحش رک هایعوض رونیب دیبر ما

را  مانیا ینثارشان کرد. سرهنگ بازو

گرفت و او را کشانکشان از خانه خارج 

 کرد.

***** 

نشسته و  زیاتاق مالقات پشت م درون

 رهیبه روبهرو خ روحشینگاه سرد و ب



در  یبازشدن در برق شاد یبود. با صدا

 اهشیچشمان س

. اما با ستیو به سمت آن نگر دیدرخش

 ی: چدیشد و پرس شانیپر مانیا دنید

 شد؟ پس جانان کجاست؟ 

 صبح رفتم دنبالشون که با بهار ـ

 ام،یاما گفت تو برو من خودم م ارمشیب

 بشه  داشیپ دیکمکم با گهید

  ومده؟یچند هفته چرا ن نینگفت تو ا ـ

 اما فقط گفت که دمیپرس ـ

 م مالقات بر نتونستم

 گه،ید اومدیخوب با خودت م ؟یچ یعنی ـ

ذره شده و پس از  هیدلم براشون 

 :دیپرس یچندلحظه سکوت به تلخ

دستپاچه پاسخ  مانینه؟ ا دن،ینم تیرضا

داد: چ... چرا. قرار شده فکر کنن و 

 یلبها یرو یقیخبر بدن پوزخند عم

 نقش بست: رپارسایام



. در یدروغ بگ یبلد نبود چوقتیه

درب اتاق باز شده و قامت  نینحیهم

 انسالیمرد م کیبلند جانان به همراه 

 در دهیکت و شلوار پوش

 رپارسایدرب ظاهر شد. ام چهارچوب

به او که سرد  یخوشحال و پر از دلتنگ

دوخته بود، نگاه  نیو ساکت چشم به زم

 یصدا دنیکرد. با شن

 ابانینگاهش به سمت مرد کنار خ مانیا

  دیچرخ

هستن؟ و جانان  یآقا ک نیجانان ا ـ

 مانیپاسخ داد: ا خزدهی یآرام با لحن

 خواهش شهیم

 ! ؟یمارو تنها بگذار کنم

به ما  ه؟یآقا ک نیآخه ا ؟یچ یعنی ـ

 کن  یمعرف

صحبت  رپارسایتنها با ام خوامیم ـ

 مانیا رونیکنم. لطفا برو ب

نگاه کرد و  رپارسایبه ام رتزدهیح

 رونیبر ب یاو را مبن یاشاره یوقت



آرام از اتاق خارج شد. بعد  د،یرفتن د

 از خروج او، مرد همراه جانان جلو

سر  ینشست و جانان باال زیو پشت م آمد

هر لحظه  رپارسای. امستادیاو ا

و دلش  دیلرزیقلبش م شد،یمبهوتتر م

 . بهدادینم یخوب یگواه

: پس بهار دیشد و پرس رهیخ جانان

آنکه نگاهش کند،  کجاست؟ و او بدون

 مخانومیمر شیپاسخ داد: بهار رو پ

 گذاشتم. بعد از آن سکوت

بر جمع حکم فرما شد.  ینیسنگ

او ماند. اما هرچه  رهیخ رپارسایام

 میمنتظر شد، جانان سربلند نکرد و ن

 . نگاه از اونداختیبه او ن ینگاه

 شیدوخت. ر شیو به مرد روبهرو گرفت

مشغول  عیداشت و تند و سر یپروسفور

درون دستش بود.  یاه هجابهجا کردن برگ

 همه نیاز ا

: چه دیپرس یکالفه شد و عصب یسردرگم

! مرد سربلند کرد و ه؟یآقا ک نیخبره ا



و خشک شروع به صحبت  یجد یبا لحن

 نمود: من فرزاد

هستم.  انیخانوم ک لیوک فروزان

 ل؟یگفت: وک جیبهتزده و گ رپارسایام

 مانیدارم ا لیوک هیمن آخه  ؟یچ لیوک

 .یمحمد یبرام گرفته آقا

دستانش را درهم گره زد و به  فروزان

متوجه  نکهیپاسخ داد: مثل ا یسرد

خانوم  لیعرض کردم؟ وک یمن چ دینشد

 لیهستم، نه وک انیک

درخواست طالق دارن و  شونی. اشما

کارها انجام شده من  یهمه بایتقر

چندهفته است که به دنبال انجام 

 دادخواست موکلم هستم یکارها

شده  یط یو قانون یتمام مراحل ادار و

ا رو امضا ه هبرگ نیبهتره شما هم ا

انجام بشه.  یو طالق بصورت توافق دیکن

 سکوت بود قهیچنددق

بلند  یخنده یبعد از آن صدا و

. دیچیکوچک اتاق پ یدر فضا رپارسایام



 زشیخندهاش که تمام شد نگاه تمسخرآم

 از آن مرد که به نظرش

و به جانان  دیچرخ نمودیمضحک م اریبس

 یداد و با صدا هیتک ی. به صندلدیرس

 یچ اروی نی: ادیپرس یخسته و دورگها

 است؟! وانهید گه؟یم

کرد  یآب دهانش را فرو برد سع جانان

که  یمحکم و قاطع به نظر برسد، با لحن

را  رپارسایتمام وجود ام شیسرما

 را صاف شیلرزاند، گلو

 ی! بهتره منطقریگفت: گوش کن ام کردو

 یزندگ نیمن خسته شدم مال ا میباش

 شمیبا تو خوشبخت م کردمیفکر م ستمین

 اما... اما نشدم

 یشاد یقبل ازدواج چه زندگ ادتهی

رفتن با  رونیب ،یداشتم؟ هرشب مهمون

خارج اما االن  یسفرها ح،یدوستام، تفر

 خسته شدم از بس ؟یچ

زندان و  یکوفت یراهروها نیا یتو

 یحت خواد،ی. دلم آرامش مدمیدادگاه دو



که بابام  ییمدل باال نیماش یدلم برا

 بود دهیتولدم خر یبرا

به  یزندگ نیا ؟یفهمیشده، م تنگ

ادامه  تونمینم گهید رسهینم یجهاینت

که  رپارسایبدم طالقم بده لطفا و به ام

 ریسکوت کرده و سربهز

شد. ساکت بودنش او  رهیبود، خ گرفته

هنوز در بهت بود  دیشا ترساندیرا م

دلهرهآور گذشت.  یدر سکوت یقیدقا

 نیخشمگ رپارسایناگهان ام

برد وتمام  زیم یرو یاه هبرگ ریز دست

 نیآنها را به هوا پخش کرد: جمع کن ا

ا رقصان و غلطان هر کدام ه هبساطو برگ

 یبه گوشها

که از فرط  ی. سپس با چشمانافتادند

 داریدر آن پد یسرخرنگ یاه هخشم رگ

شده بود، روبه جانان کرد و گفت: بگو 

 آشغالها رو جمع نیا

بره. جانان هرچند  نجایو از ا کنه

کرد  یو وحشتزده بود، اما سع دهیترس



گفت: من  یبرخود مسلط شود. به آرام

 امضا کن. خوامیطالق م

قلبش را  رپارسایبلند ام ادیفر

که طالق  یکرد خودیلرزاند: تو ب

 نیفروزان مداخله کرد: ا ی. آقایخوایم

 به رپارسایحق موکل منه لطفا... ام

برداشت: خفه شو بابا و مشت  زیخ سمتش

به صورت او کوفت که باعث شد  یمحکم

شود. سپس مانند  یجار اشینیخون از ب

 گرگ

آمد و به  رونیب زیاز پشت م زخمخورده

سمت جانان رفت که از ترس عقبعقب 

 واریپشت جانان به د یوقت رفتیم

 یبه فاصله د،یچسب

قرار  شیاز او روبهرو متریسانت چند

گرفت کف دستانش را دو طرف صورت او 

 یگذاشت و نعره زد: پس برا وارید یرو

 کینزد نیهم

 یبرا ؟یومدین دنمیکه به د ستروزهیب

 ؟یمن رو چشم به راه گذاشت نیهم



من بدبخت  یبا خودت نگفت وجدانیب

 یزندان از غصه یگوشه

 کنم؟یو دق م سوزمیتو و بهار م دنیند

چشمام به دره که  یخودت فکر نکرد شیپ

 نمتون؟یبب شتریآخر عمرم ب یتو روزا

 سوختیم شیگلو

پس  ؟یخوایزد: طالق م ادیدوباره فر اما

 ؟یآواره کجاش کن یخوایم ؟یبهار چ

و بازدم  زدیجانان که از ترس نفسنفس م

 شینفسها

 یبه آرام شدیپخش م رپارسایصورت ام در

 خوامیگفت: بهار رو... بهار رو نم

. دستان مخانومیمر شیپ گذارمشیم

 شل شد و کنار رپارسایام

گرد از  یافتاد، بهتزده با چشمان بدنش

بهار  ؟یگفت یشد: چ رهیتعجب به او خ

توهم  شمیمنکه اعدام م ؟یخوایرو نم

 شیبسپر یخوایم

ظه مکث ! و پس از چندلح؟یمردم و بر به

ادامه داد: لعنت بهت جانان، لعنت! 



داره اما تو  یمادر یسگ هم عاطفه یحت

 . قلب جانانیندار

گرفت و چشمانش پر از اشک شد.  آتش

 کهیپشت به او کرد و درحال رپارسایام

گفت: جمع کن  گشت،یبازم شیآرام به جا

 یمسخرهباز نیا

داغون هستم،  ی! من به اندازه کافرو

 واریاز د یداغونترم نکن جانان کم

که در خود  یفاصله گرفت، تمام شجاعت

 سراغ داشت را جمع کرد

 نی. همخوامیگفت: نه، من طالق م و

مثل  رپارسای. امنجایامروز و هم

: دیا به سمتش برگشت و غره هبرقگرفت

 یشد اون عشق یپس چ

بود دوست  نیها؟ ا ؟یزدیازش دم م که

 ادیجانان بلندتر از او فرداشتنت؟ 

دوستت ندارم  گهیزد: تموم شد! د

 همه نیاز ا خوامتینم

برم دنبال  خوامیخسته شدم م یبدبخت

 نیخشمگ رپارسایخودم ام یزندگ



 داد،یدستش را در هوا تکان م کهیدرحال

 نعره زد: یبلند یبا صدا

منکه کمتر از  یکردیالمصب صبر م د

اونوقت از  شمیاعدام م گهید یکهفتهی

 یو با چشمان یشدیبند من آزاد م

 اشکبار با غصه داد

و شروع  ؟یکنیزجرکشم م ی: چرا دارزد

به  یاپیسرش، محکم و پ دنیبه کوب

فروزان  یکنارش کرد. آقا وارهید

 کرد او را یوحشتزده سع

. آروم یتهران یبکشد: نکن آقا عقب

به  رپارسایسر ام دهشدنیکوب یباش. صدا

بر سر جانان فرود  یمانند پتک وارید

 خود رپارسای. امآمدیم

فروزان رها کرد و  یاز دستان آقا را

 دی: ولم کن فقط بگو کجارو بادیغر

 زیبه سمت م جهیامضا کنم؟ و با سرگ

 زیم یرفت دستش را رو

داد تا مانع سقوطش شود خودکار  هیتک

 یکه آقا یبرگها یرا برداشت و رو



زد. در فروزان نشان داد، امضا 

 درب اتاق باز شد و نینحیهم

داخل آمد: چه خبره؟ چقدر  مانیا

خونآلود  یشانیپ دنیسروصدا و با د

 ای: دیوحشتزده به سمتش دو رپارسایام

 سرت ییامام زمان! چه بال

از اتاق خارج شد  انیجانان گر اومده؟

 یهم نماند. برا لشیمنتظر آمدن وک یحت

دست تکان داد و سوار شد.  یتاکس نیاول

 اشک کهیدرحال

کرده بود، سرش را  سیصورتش را خ یپهنا

از  یکییکی ابانهایچسباند و خ شهیبه ش

 دیچشمانش رد شدند. به خانه رس یجلو

 به دیکل

در  مخانومیانداخت و وارد شد. مر درب

و صورت  دهیرنگ پر دنیبود با د اطیح

شده؟  ی: چدیاو نگران شد و پرس انیگر

 حالت خوبه مادر؟

 بهار... بهار کجاست؟  ـ



جانان به سمت  دهیتختش خواب یتو ـ

از پشت  مخانومیو مر دیاتاق بهار دو

 یچ نمیکرد: صبرکن بب شیسر صدا

! او در همان حال ست؟یحالت خوب ن شده؟

تموم شد.  زیپاسخ داد: نه، فقط همهچ

به اتاق بهار رفت او را که آرام 

 بود، در آغوش دهیخواب

شد  داریوغرق بوسه نمود. بهار ب دیکش

کرد. او را به خود چسباند  یقراریو ب

و زمزمه کرد: جانم دختر قشنگم؟ مامان 

 قربونت بره. کودکش

 خواستیم ایگو د،یبوسیو م دیبوئیم را

عطر تنش را به خاطربسپارد. ناگهان 

که به درب خانه  یمحکم یلگدها یصدا

 او را به خوردیم

آورد. همانطور که بهار را در  خود

 یصدا ستادیآغوش داشت، پشت پنجره ا

از آن فاصله هم به  مانیبلند ا ادیفر

 در دی: باز کندیگوشش رس



 گریخرابشده رو و چند لگد محکم د نیا

که به  دیرا د مخانومیبه درکوفت. مر

چادر به سر به  فن،یخاطر خراب بودن آ

 . آندیسمت در دو

 تیداخل شد با عصبان مانیگشود و ا را

چه  نیروبه او کرد: چه خبره پسر؟ ا

مادرش را  نیخشمگ مانیطرز در زدنه؟! ا

 راند به یبه کنار

قدم تند کرد جانان  یساختمان اصل سمت

. دیدو رپارسایبه سمت اتاق خودش و ام

 یداخل شد و درب را قفل کرد. صدا

 در مانیا یادهایفر

بود: کجاست؟ جانان  دهیچیپ خانه

وحشتزده به دنبالش  مخانومیکجاست؟ مر

شده؟ به  یچ مانجان،ی: باالست اآمدیم

 من بگو چه خبره؟

پشت در اتاق بود  مانیبعد ا قهیچنددق

 نییباال و پا تیرا باعصبان رهیدستگ

 ؟یزد: چرا در و قفل کرد ادیکرد و فر

 . جاناننمیبب رونیب ایب



باند ساک بهار را به خود چس دهیترس

 دیکش رونیاز درون کمد ب یکوچک

 یبه درب اتاق حت مانیا یمشتزدنها

 .شدیهم قطع نم یلحظها

را درون ساک  لشیعجله مدارک و وسا با

 مانیداد ا یآن را بست صدا پیو ز ختیر

انداخت: اگه درو باز  هیبهار را به گر

 به جان ینکن

. باز کن شکونمشیقسم خودم م بهار

. یکارو کرد نیچه مرگته که ا نمیبب

. اما مانیزد: بسه ا ادیفر مخانومیمر

 دست بردار نبود مانیا

تا  کوفتیبا مشت و لگد به در م همچنان

درب باز شد و جانان بچه به بغل  نکهیا

که در دست داشت از اتاق خارج  یبا ساک

 شد. بهار را

و در آغوش  دیبوس یاپیچندبار پ انیگر

 رهیو واج به او خکه هاج  مخانومیمر

شما... شما زن  مخانومیبود، گذاشت: مر

 توروخدا د،یهست یخوب



سرما  هوقتی دیمراقب بهارم باش قسم

سرد نخوره بچهام حساسه  یزهاینخوره، چ

شبها پتو رو  هیگرمائ ره،یگیدلش درد م

 با پاهاش

کنار اما شما حواستون بهش  اندازهیم

و خم شد و  دیباشه توروخدا مراقبش باش

بهار را پرمهر  یشانیپ گریبار د

 بهتزده مخانومی. مردیبوس

مگه خودت  ؟یچ یعنیحرفها  نی: ادیپرس

 هیساک چ ؟یکه مواظببش باش یستین

دستت؟ جانان بغضش را فرو خورد و به 

 گفت: یسرد

چشمان  یو جلو رمیگرفتم دارم م طالق

ا ه هاز پل مخانومیگردشده از تعجب مر

: دیبه دنبالش دو مانیرفت. ا نییپا

 نیچرا ا معرفتیآخه ب

اون بخاطر تو  صفتیب ؟یباهاش کرد کارو

جوابش؟ جانان  نهیکرد، ا یهرکار

 اطیو به ح دیرا پوش شیکفشها توجهیب

 پابرهنه مانیرفت. ا



زد: اون  ادیو فر دیدنبالش دو به

 گهیندادن و پنج روز د تیخانواده رضا

ا داغ ! چرکشنشیم ؟یفهمی. مشهیاعدام م

 ؟یبه دلش گذاشت

و چندلحظه مکث  ستادیا یبرجا جانان

که حاال مادرش هم به  مانیکرد به سمت ا

 یبود، برگشت و با صدا دهیاو رس

 گفت: مراقب یلرزان

باش، خداحافظ و به سمت درب رفت  بهار

را  شیبازو دیبه دنبالش دو مانیکه ا

: خداحافظ؟! دیگرفت و او را عقب کش

 مگه یکجا به سالمت

 یخوایم یکدوم گور ؟یکه بر گذارمیم من

و  ؟یسوزوند رویکه بخاطرش دل ام یبر

 شرف؟یب یریزد: کجا م ادیبلند فر

 جانان از ترس

با  یعصب مخانومیرا بست. مر چشمانش

زد و او را به  مانیا ینهیدست تخت س

ولش کن.  مانیعقب هول داد: داد نزن ا

 که انتظارش مانیا



نداشت تعادلش بهم خورد و از پشت  را

انگشت  مخانومیافتاد. مر نیزم یرو

 یجلو دیتهد یاشارهاش را به نشانه

 صورت جانان گرفت و

 یکارو کرد نیچرا ا دونمی: من نمگفت

زندان گناه  یاما هم اون بدبخت گوشه

طفل معصوم گناه داره.  نیداشت هم ا

 به کهیکوچ یلیخ

آلود به داره جانان بغض اجیاحت مادر

 یموها ی. با دست آرام روستیبهار نگر

او را نوازش کرد و سپس از خانه خارج 

 به سرعت مانیشد ا

تا به دنبالش برود اما مادرش  برخاست

رو  رمیراهش را سد کرد: بهقرآن ش یجلو

رو  مشی! تصمیاگه بر کنمیحاللت نم

 گرفته جانان

کنار کوچه  انیرا در بغل فشرد گر ساکش

 ادیفر یبه راه افتاد. در همانحال صدا

: لعنت دیرا از داخل خانه شن مانیا

 شیبهت جانان که زندگ



 !یکشوند شیبه آت رو

***** 

روز گذشته بود. سه روز از آن  سه

 یشوم، سه روز از آن امضاها قیدقا

که شکست، سه  یسه روز از قلب ،یلعنت

 روز از خونآلود شدن

 انیسه روز از پا ارپارسیام یشانیپ

 یسپر سالی! اما انگار که سز؟یهمهچ

که حرکت  نمودیم یشده بود. مثل مردها

 هم دیاما نه شا کندیم

بعد از  توانستیمرده بود مگر م واقعا

 یبهار زنده باشد؟ سرد دنیسه روز ند

 یهم گواه خوب خزدهاشینگاه و بدن 

 بود. مردن که شاخ و دم

از  اشهه نیاو همان وقت که س ندارد

کند  رشینبود که س یپر شد و بهار ریش

است؟ درون  یمرد. مگر مرگ چه شکل

 نشسته و لیاتومب

به روبهرو دوخته بود اما مثل  چشم

در دلش و نه  یگوشت، نه احساس یتکها



 یحت روحیدر ذهنش! سرد و ب یفکر یحت

 شک داشت که

نه آسمان گرفته و  ای تپدیهم م قلبش

و  بیدر ج شدهیمخف یبود دستها یابر

عابران  بانیفرورفته در گر یسرها

 ینشان از هوا اده،یپ

داشت. و بالخره درب بزرگ  رونیب سرد

با همان  رپارسایباز شد و ام شیروبهرو

افتاده نسبت  ییاه هقد بلند، اما شان

 ساک کهیدرحال ش،یبه پ

در دست داشت، خارج شد. بافت  یکوچک

 یتنش بود. الغر شده، با چهرها یزرشک

شکستخورده به نظر  یرنجور و مثل آدمها

 .آمدیم

به همراه پدر و مادرش با دسته  مانیا

که در دست داشت به سمت او رفت  یگل

و گل را به طرفش  دیمحکم در آغوشش کش

 گرفت اما

گرفتن گل بهار را  یبه جا رپارسایام

. ساکش دیکش رونیب مخانومیاز آغوش مر



م انداخت و او را محک نیزم یرا رو

 برخود فشرد. چندبار

که همان لباس  یبهار دشیبوس یاپیپ

محبوب پدرش را بهتن داشت  یخرگوش

 رهیآنها خ یاه هنگاهش به آغوش و بوس

 یو پوزخند تلخ

لبش جاخوش کرده بود نه بغض  یگوشه

فقط از پشت  ختیریداشت و نه اشک م

تار  ریبه تصو نیماش یبخارگرفته یشهیش

 آنها زل

 لیسوار اتومب نکهیبود. به محض ا زده

 یجناب سرهنگ شده و دور شدند، صدا

بهادر را مثل ناقوس مرگ از کنارش 

 : خوب حاال کهدیشن

راحت شد؟  التیخ ،یدیخودت د یچشمها با

چندلحظه به او دوخت و  ینگاهش را برا

پلک زد. سپس دوباره از پنجره به 

 شد رهیخ رونیب

را  لیمبرا چرخاند واتو چیسوئ بهادر

 یندهیآ یبه سو شیروشن کرد: پس پ



ازجا کنده شد. جانان  نیخودمون و ماش

 که یریبه مس تفاوتیب

 گریاو د ی. براکردینگاه م شدیم یط

که مقصد کجا باشد پس از  کردینم یفرق

شلوغ  نگیرا در پارک نیبهادر ماش یمدت

 فرودگاه متوقف

با تلفنهمراهش صحبت  کهیو درحال کرد

رو  نیشد: ماش ادهیاز آن پ کرد،یم

... بعد قی.... آره رفنگیگذاشتم پارک

 رو بده... قربون بشیترت ایب

دست چمدان  کی... خدانگهدار. با تو

مچ  گریکوچکشان را برداشت و با دست د

معطل  گه،ید ایجانان را گرفت: ب فیظر

 و او ؟یهست یچ

ربات به دنبال بهادر راه  کی مثل

سالن  یافتاد. انگار همهمه و صداها

. فقط آدمها دیشنیشلوغ فرودگاه را نم

 چشمانش عبور یاز جلو

 یصندل یتا رو دیطول کش یکم کردندیم

نشست. بهادر  مایکنار بهادر در هواپ



داد و نگاه آرامش را  هیتک اشیبه صندل

 دنیبه او دوخت. شن

و  هیفرصت تجز یکودکانها یهیگر یصدا

نگاه بهادر را از او گرفت.  لیتحل

. کردیم هیبود و بلند گر تابیکودک ب

 ناگهان جانان وحشتزده

جا برخاست و بلند صدا زد: حتما  از

... نکنه کنهیم هیبهاره... بهاره گر

که پشت سر آنها نشسته و  یگرسنشه؟ زن

 ردادنیمشغول آرامکردن و ش

 ییکودکش بود، متعجب و با اخمها به

درهم به او نگاه کرد. بهادر دست او 

وادار به  یرا گرفت و با مهربان

 آروم باش... زمینشستنش کرد: عز

حواست کجاست؟  ستین نجایکه ا بهار

 ختهیجانان ر یرو یانگار آب سرد

بودند. نشست و چشمانش را بست. بهادر 

 شیکمربند را برا



او با  یدهیرنگپر یکرد. به چهره محکم

 مایماند و هواپ رهیچشمان بسته، خ

 کمکم اوج گرفت.

***** 

 یزعفران یپلو گرید یکم مخانومیمر

و آن را به سمت  ختیدرون ظرف ر

پوست  یگفت: بخور پسرم. شد رپارسایام

 و استخون، او

: ممنون، دیخود کش یرا جلو بشقاب

مزاحم شما باشم.  خواستمینم دیببخش

که  یندیخوشا یجناب سرهنگ با مهربان

 اشینظام یهیاز روح

چه  نیدور بود، لبخند زد و گفت: ا به

هم منزل خودته و  نجایا ه؟یحرف

انداخت:  ریسربه ز نیشرمگ رپارسایام

 یهیگر یصدا دیشما لطف دار

قصد بلندشدن  رپارسایبلند شد. ام بهار

و غذات مانع شد: ت مخانومیداشت که مر

شده و گرسنه است  داریرو بخور. حتما ب

 رخشکیمن براش ش



. متعحب سربلند کرد: کنمیم آماده

 خورد،یاما بهار که نم رخشک؟یش

 یبهار را از رو کهیدر حال مخانومیمر

 مبل برداشته و در آغوش

پاسخ داد: آخه مادرجون از سه  گرفتیم

که مادرش رفت مجبور شدم با  شیروز پ

 ادیکنم. ز رشیس رهیو سوپ و حر رخشکیش

 غذاخور

زوده  یلیسالش هم نشده خ کیهنوز  ستین

اخم درهم  مانینخوره. ا ریش گهیکه د

اسم مادره که  فی: نگو مادرش. حدیکش

 اون زن یرو

 یچشمغرها مخانومی. مرمیبگذار صفتیب

به هرحال جانان  ؟یچ یعنینثارش کرد: 

از  رپارسایبچه است. دست ام نیمادر ا

 خشم به دور

آن را  کهیحلقه شد و درحال وانیل

به نفرت،  ختهیآم یبا لحن فشرد،یم

اسم اون زن  گهیخواهش کنم د شهیگفت: م

 ! سرهنگد؟یاریرو ن



و  مانیکرد و روبه ا یمصلحت یسرفها

مادرش با تشر گفت: وسط غذا خودن چه 

و  دیصحبتهاست؟ بسم ا... ببر نیوقت ا

 دیشروع کن

دهن افتاد. سکوت برجمع غذا از  برکت

قاشق و چنگال  یحکمفرما شد و تنها صدا

 رپارسای. امدیرسیبود که به گوش م

 بشقاب را عقب

بلند شد: دست شما  زیو از پشت م دیکش

خوشمزه بود.  یلیدرد نکنه. خ

پاسخ داد:  ییبا خوشرو مخانومیمر

 برات نینوشجانت پسرم، بش

  زمیبر یچا

برم و بهار را  دیبا گهینه، ممنون د ـ

. سرهنگ رو دیاز او گرفت و در آغوش کش

 او گفت: کجا؟ بمون حاال که زوده  یسو

 نه ـ

 یبرا یلیشما و خانوادهتون خ متشکرم

 تونمینم چوقتیه دیدیمن زحمت کش

 محبتتون رو جبران کنم واقعا ممنونم 



 پسرم؟ هیچه حرف نیا ـ

و  میدار نهیریو حاجصادق رفاقت د من

ساک  رپارسای. امیمانیل اتو برام مث

خودش و بهار را از کنار سالن برداشت: 

 کم یخدا شمارو از بزرگ

کتش را بهتن کرد: من  مانی. انکنه

آنها را بدرقه  مخانومیمر رسونمتیم

که در مورد  یکرد و تمام سفارشات

 بهار الزم به گفتن هاینگهدار

گوشزد کرد. در  رپارسایبه ام دانستیم

و دوباره گفت: اگر  اوردیآخر طاقت ن

بهار بهونه گرفت به من  ای یداشت یکار

 رپارسایتلفن کن. ام

نشست و در همانحال پاسخ  نیماش درون

سه روز هم  نیداد: چشم ممنون که تو ا

 مانی. خدانگهدار و ادیمراقبش بود

 را روشن نیماش

بهار  رپارسایو به راه افتاد. ام کرده

از  نزایداشت عروسک کوچک آو یرا که سع



 یعقبتر رو یجلو را بکشد، کم ینهیآ

 خود نشاند و یپا

 یاو در حال رانندگ مان؟یا ی: راستگفت

 پاسخ داد: جونم؟ 

 لتیخونهات رو تحو گیمن چندروز د ـ

  کنمیم

 خونه رو؟ چرا؟  ـ

 خوب... خوب ـ

که اون زن رفته، من و بهار  حاال

 م،یاجاره کن کیاتاق کوچ هی میتونیم

که  شهیمسافرخونه هم م هیتو  یحت

 مرد تنها هی یبرا میبمون

 یاز گوشه مانی. اشهیم دایجاها پ یلیخ

 حوصلهیبه او انداخت و ب یچشم نگاه

... یزمزمه کرد: خفه شو روان

 دوباره بهار را عقب رپارسایام

به  زنمیحرف م ی: من دارم جددیکش

 یدار اجیهرحال توهم به خونهات احت

 که من تا ابد اونجا بمونم  شهینم



 حرف یمن هم دارم جد ـ

اون خونه رو الزم ندرام تو که  زنمیم

در ضمن فکر  کنمیفعال ازدواج نم یدونیم

 یتو بهار رو ببر دمیمن اجازه م یکنیم

 تو مسافرخونه

 ؟یبزرگش کن یاتاق اجارها هیتو  ای

 رتیروش غ زهیکه چقدر برام عز یدونیم

مزخرفات رو ول کن تو و  نیدارم. ا

 من یبهار خانواده

داشتن شمارو  اقتی. اون زن هم لدیهست

تو وجودش  دنیکش ینداشت. طاقت سخت

 ینبود. باالخره هم برگشت به همون زندگ

 که ازش

با ما فرق داشت و  شیایبود دن اومده

خانه پارک کرد، درب را  یرا جلو نیماش

 باز کرد و ساکها را داخل برد برگشت و

 که رپارسایروبه ام

برم  دیشده بود، گفت: من عصر با ادهیپ

  زنمیسرکار آخر شب که بتونم بهت سر م

 باشه ممنون  ـ



 نشست و رفت نیخداحافظ و درون ماش ـ

 شیداخل شد درب را با پا رپارسایام

 دیچرخ اطیهول داد و بست نگاهش در ح

و برگ فضا  شاخیزمستان بود و درختان ب

 از هر روحتریرا ب

. دیوزیم یکرده بودند. باد سرد یزمان

صورت بهار را در آغوش خود پنهان کرد 

محبوب  یا رفت. گلدانهاه هو به سمت پل

 جانان دو طرف

از  یکیرا به  شیقرار داشت. پا اه هپل

آنها کوفت. گلدان افتاد چند تکه شد. 

را فشرد داخل سالن شد  شیبغض گلو

 به یانگار که غصها

وه بر دلش نشست. گوشه ک کی یبزرگ

جانان را  یآن خانه رنگ و بو یگوشه

 یداشت. خاطراتش زنده بود. بهار را رو

 گذاشت و نیزم

دستانش را  دیهم کنارش دراز کش خودش

سرش قرار داد. نگاهش  ریدرهم قالب و ز



که با  یلیرا در اطراف چرخاند وسا

 جانان یقهیسل

 یشده بود. به تابلو دهیو چ یداریخر

 یاز منظره یریکه تصو وارید یرو یبزرگ

ماند. چقدر موقع  رهیباغ بود، خ کی

 نصب آن با جانان

کرده بودند و سرانجام جانان حرفش  بحث

نشانده و تابلو را در  یرا به کرس

قسمت دلخواه خودش نصب کرده بود و بعد 

 رپارسایآنکه ام یبرا

گونهاش را  یاپینباشد، چندبار پ دلخور

 یاز گوشه یه اشک درشتبود. قطر دهیبوس

زمزمه کرد:  رلبیشد و ز ریچشمانش سراز

 ازت متنفرم!

***** 

اتاق بزرگ نشسته  کیمجلل در  یتخت یرو

 یو زانوانش را بغل گرفته بود سر رو

 سوانیگ بیترت نیآنها گذاشت و به ا

 بلندش دورش



 فشردیرا م شیگلو ینیشد. بغض سنگ پخش

 یسخت شده بود؟ مگر هوا دنیچرا نفس کش

داشت؟  یچه فرق رانیا یبا هوا نجایا

 درب

 راهنیباز شد و بهادر وارد شد. پ اتاق

به تن  یخوشدوخت یو شلوار سورمها

راهراه  یو سورمها دیداشت. کراوات سف

 ییخودنما نهاشیس یرو

به جانان ابرو درهم  ی. با نگاهکردیم

مثل  نقدریا یگره زد و گفت: خسته نشد

 یخوایم یتا ک ؟یا نشسته همزدمات

 و جلو ؟یعذادار بمون

تخت نشست، سپس ادامه داد:  یو رو آمد

بهم گفت از صبح که من رفتم  ایمار

 ای! مارینخورد یزیتا االن چ رونیب

 خانه بود ریمستخدم پ

جانان به شدت از او نفرت داشت.  که

او را  یبهادر دست دراز کرد و موها

پشت گوشش فرستاد تا بهتر چهرهاش را 

 یسپس به آرام ند،یبب



که در  یقشنگ یبه روزها زمی: عزگفت

 میانتظارمونه فکر کن ما با هم تصم

صبح  میرو بساز مونیکه زندگ میگرفت

 رفتم سفارت، گفتن

عقد  میتونیاز طالقت که بگذره م سهماه

 هیعده!  یبهش؟ دوره گنیم یچ م،یکن

. اما اصال نگران نباش تو یزیچ نیهمچ

 سهماه انقدر نیا

که گذر زمان رو متوجه  کنمیم سرگرمت

پراز باغ و  ه،یبائیشهر ز نی. برلینش

جانان  ؟یجنگل و رود، قبال اومده بود

 سر یبه عالمت نف

 رهیداد بهادر بامحبت به او خ تکان

 دمیشهر رو بهت نشون م یشد: خودم همه

او  انسویگ یو دستش را نوازشوار رو

 . جاناندیکش

 یدست او را پس زد و از رو حوصلهیب

 ی. صداستادیتخت بلند شد. پشت پنجره ا

 یخوای: مدیشن میمال یبهادر را با لحن

 با خانوادهات



مادرت،  ؟ینیکنم تا اونهارو بب صحبت

پاسخ داد: نه،  یبابک؟ بهزاد؟ به سرد

خانوادهام من و انداختند دور! بهادر 

 چوقتیدوست ندارم ه

 یکس خوامی. نمیاز من بهشون بزن یحرف

  کنمیم یبفهمه من باتو زندگ

 آخه چرا؟  ـ

 کنهیخوشحالم نم زیچچیه گهید ـ

 یکس خوامینم

  نمیبب رو

 رمیم یهرطور خودت بخوا زمیباشه عز ـ

ناهار رو  زیبگم م ایبه مار نییپا

  ایتوهم زود ب نه،یبچ

 ندارم  لیمن م ـ

 تو لیطبق م ـ

 ارمیم نییپا یاین یبخور دیبا ستین

 یباال و از اتاق خارج شد. با انگشتها

پرده را کنار زد. نگاهش به  دهاشیکش

 بود اما فکرش رونیب



. آنجا که فشار کردیپرواز م گرید ییجا

را  یباعث شد دل کس یزندگ یاه هو سخت

را با  شیتمام آروزها یبشکند که روز

 . هنوزدیدیاو م

را موقع  رپارسایام یبهتزده یچهره هم

 ی. صداآوردیطالق بخاطر م یکلمه دنیشن

 دیچیپیدر گوشش م واریسرش به د دنیکوب

 و

شده  ریسراز اشیشانیکه از پ یخون یگرم

چشمانش  ی. اشک کاسهکردیبود را حس م

را پر کرد و با خود فکر کرد که چقدر 

 شد،یخوب م

وقتها الل  یبعض توانستیانسان م اگر

کر شود تا نشنود  دینگو یزیشود تا چ

 .ندیکور شود تا نب

***** 

بهار چشم گشود  یدوباره یهیگر یصدا با

آشفته و  شیو ازجا برخاست موها

نامرتب بود چشمانش از شدت  شیلباسها

 یخوابیب



کرده  یقراریبهار تمام شب را ب سوختیم

بود او را بلند کرد و  دهیو اصال نخواب

باباجون؟ چرا  شدهیدر آغوش گرفت: چ

 اما ؟یخوابینم

تخت  یسر داد. رو هیبازهم گر بهار

و پوشکش  سوزهیخواباندش نکنه پاهات م

را درآورد: صبرکن دخترم االن برات 

 و ارمیم زیپوشک تم

 یقیاتاق بهار رفت و پس از دقا به

او آه از نهادش  دنیبازگشت. با د

: دیکش شیدر موها یبرآمد و آشفته چنگ

 بچه؟ یکرد کاریچ یوا یا

 یبا درماندگ ؟یکرد فیت رو کثتخ چرا

کرده بود،  سیرا خ شیبه بهار که جا

کنم؟ پس از  کاری: حاال چستینگر

 کهیچندلحظه تامل در حال

بلند  رفت،یم یبهداشت سیسمت سرو به

 یبمون، تکون نخور یگفت: همونجور

گرم را باز کرد و  رآبیباباجون. ش

 یسع کهیبهار را درحال



نکند به سمت  دایبا خودش تماس پ کردیم

 رآبیرا ز شیبرد. پاها یبهداشت سیسرو

شد به سرعت  دتریبهار شد یهیگرفت گر

 او را عقب

 نیا یآب برد: وا ریش ریو دست ز دیکش

دخترم و آب  دیداغ شد؟ ببخش نقدریا یک

آب متعادل  یسرد را باز کرد تا دما

 یشود به سخت

 یمهیبهار را شست که التبه تا ن یپاها

شد. حوله را  سیبلوز او و خودش هم خ

شده را  فیکث یملحفه دیچیبه دورش پ

 جمع کرد و بهار را

تخت قرار داد. بلوز و  یرو دوباره

 نیآورد و به او پوشاند و به ا یشلوار

لباس پوشاندن به بچه  دیفکر کرد که شا

 کارها نیاز سختتر یکی

 یتمام نشدن یاه هی. کالفه از گرباشد

در آغوش گرفت و شروع به  بهار او را

قدم زدن در طول و عرض اتاق کرد اما 

 آرام کردیم یهرکار



ساعت هفت صبح را  یاه ه. عقربشدینم

. در گوش بهار آرام دادندینشان م

 زم؟یزمزمه کرد: نکنه گرسنته؟ آره عز

 و همانطور که او را در

داشت، به آشپزخانه رفت. آب را  آغوش

خنک شود.  یجوش آورد و صبر کرد تا کم

و خسته روبه بهار کرد:  یعصب یبا لحن

 ی! براگهیبسه د

 ریاالن بهت ش ؟یکنیم هیگر نقدریا یچ

جابهجا کرد و  شیاو را در دستها دمیم

به اتاقخواب بازگشت.  ریش یشهیهمراه ش

 یبهار را رو

سرش  ریز یخواباند. بالش کوچک تخت

را به سمت دهانش  شهیگذاشت و ش

دن امتناع کرد و گرفتاما او از خور

 گریسرش را به طرف د

را تکرار و در  نکاریچندبار ا چرخاند

 ریش شهیش تیبا عصبان رپارسایام تینها

تخت  یپرتاب کرد و لبه یرا به سمت

 انینشست. سرش را م



 گهیزد: بسه د ادیگرفت و فر دستانش

نکن آخه من از کجا بدونم که  هیگر

خودش و  یعکس دو نفره یچته؟! نگاهش رو

 یجانان که رو

 رهینصب شده بود خ شیروبهرو وارید

ازجا برخاست و به سمت آن  نیماند خشمگ

قاب  انیرفت دستش را مشت کرد و م

 شهاشی. شدیکوب

 ختیر نیزم یاش روه هشد و تک خورد

زد: لعنت بهت... لعنت به من...  ادیفر

 شیلعنت به دوست داشتنت! لوازم آرا

 حرکت کیجانان را با 

پرت کرد به سمت  نییبه پا زیم یرو از

کمد رفت و درب آن را باز نمود 

 رونیاز او را ب ماندهیباق یلباسها

 دینشست. شا انشانیو م ختیر

 تشیکار حرص و عصبان نیبا ا خواستیم

کند تمام آنها را تکهپاره  یرا خال

بهار،  یهیگر یکرد و بدون توجه به صدا

 زد: ازت ادیفر



درب  نینحیدر هم زارمی... ازت بمتنفرم

وارد شد  مانیاتاق باز شد و ا

را به  هاشیعقب نشست و تک رپارسایام

 را مانیا یداد. صدا وارید

 هیچه خبره؟ بهار چرا گر نجای: ادیشن

و جلو رفت بهار را درآغوش  کنهیم

پاسخ داد:  حوصلهیب رپارسایگرفت. ام

 تا االن شبیاز د دونمینم

اصال نگذاشت چشم  کنهیم یتابیب داره

 کاریچ نجایهم بگذارم. تو ا یرو

  ؟یکنیم

در  دیبا کل یدیزنگ زدم نفهم یهرچ ـ

 رو باز کردم.

رفته؟ اومدم دنبالت که بهار و  ادتی

مادرم و برسونمت کارواش.  شیپ میبگذار

مرده که بعد از  یلیبهخدا صاحب کارت خ

 ماه اجازه نیچند

 نیبش یشنویاما از من م یبرگرد داد

خونه بهار رو بزرگ کن مراقبش باش او 



 ارمیاز جا برخاست: اونوقت از کجا ب

 مانیخرجش کنم؟ و ا

لبخند گفت: من که نمردم!  با

: الزم دیابرو درهم کش رپارسایام

رو پر  خچالمیتو  ینکرده، بسه هرچ

 آزاد شدم و همش تو ه هما کی. یکرد

  ؟ینشستم آخرش که چ خونه

ون خانواده از بازهم خداروشکر که ا ـ

دادن.  تیشدن و رضا ادهیپ طونیخر ش

 سرتکان داد و به رپارسایام

حمام رفت: بهار رو نگهدار تا من  سمت

به اتاق  کهیدرحال مانیو ا رمیدوش بگ

جانان  یپاره یو لباسها ختهیم ره هب

 همراه کرد،ینگاه م

 تخت نشست. یرو بهار

***** 

را حمل  دیبزرگ خر یاه هسیدست ک کی با

جانان  فیدست ظر گر،یو با دست د کردیم

را گرفته بود. با شوق گفت: اون مرکز 

 دیخر



 که،یش یلیاجناسش خ ؟ینیبیرو م روبهرو

. حتما عاشق استیمعروف دن یاز برندها

 حوصلهیجانان ب یشیشبش م یلباسها

 نگاهش را

 یساختمان لوکس و چندطبقه از

گرفت و گفت: من لباس شب  شانیروبهرو

 خونه  میالزم ندارم برگرد

 یکل ستیفقط که لباس شب ن ـ

 هم داره  گهیقشنگ د یزهایچ

 دیمن خر یهمه برا نیتو ا ه،یکاف ـ

اشاره کرد بهادر  اه هسیو به ک یکرد

 سرت یلبخند بر لب آورد: فدا

که من  یجانان زمیریبه پات م ارویدن

بود جانان  دکردنیعاشق خر شناختمیم

زمزمه کرد: اون جانان مرد!  رلبیز

 اما خود را به دیبهادر شن

گفت:  اقیزد. در عوض با اشت دنینشن

 یو دروازه شتاگیرا یتازه هنوز بنا

 میحتما بر دی. بایدیبراندنبورگ رو ند

 ، من کهه هو باشکو بایز



پاسخ  حوصلهی. او بادیخوشم م یلیخ

تره خسته شدم به میرونیداد: از صبح ب

را  انشانیم یبهادر فاصله میبرگرد

 اما زمیکمتر کرد: باشه عز

که  یدونیم م،یبخور یزیچ هی میبر اول

و  شهیم لیسال تحو گهیتا چندساعت د

! و جانان در ذهن دهیع یناسالمت

 کسالهیگذراند: بهار 

شدند و هردو  شاپیکاف کی. وارد شدیم

نشستند بهادر سفارش قهوه و  زیپشت م

همه دارن  رانیا یداد: االن تو کیک

 قرمز و سبزه یماه

اشاره  زیم یرو کیبه قهوه و ک خرنیم

 دینوش یکرد: بخور خانومم جانان جرعها

 اشیو آن را در دهانش مزهمزه کرد تلخ

 به بیعج

 اهشیبهادر چشمان س آمدیاالنش م روزگار

را به او دوخت: بگو چطور خوشحالت کنم 

 رونیو غم ب یریالک گوشهگ نیکه از ا

 من ؟یایب



ا ه هبودم که مثل بچ یاون دختر عاشق

کنم  کاریبود. بگو چ گوشیو باز طونیش

جانان التماسگونه با  ؟یکه خوشحال بش

 که از یچشمان

 یتونیپر شده بود، پاسخ داد: م اشک

! بهادر کالفه ؟یبهارم رو بهم برگردون

 انیچنگال و کاردش را م نیو خشمگ

 بشقاب پرت کرد: گذشته

تموم شده حاال هم  زیفراموش کن همهچ رو

خونه و  میبلندشو بر یخورینم یزیاگه چ

برخاست و بعد از پرداخت  زیاز پشت م

 صورت

خارج  شاپیهمراه جانان از کاف حساب

به سمت خانه  لیشد. سوار بر اتومب

 یجلو نیبعد ماش یقیحرکت کردند دقا

 بهادر ییالیو یخانه

شد و دست جانان را  ادهیشد او پ متوقف

 اطیگرفت. درب را باز کرد و وارد ح

 رونیشدند. جانان دستش را از دست او ب

 : هنوز زنتدیکش



. بهادر ری. پس لطفا دستم رو نگستمین

داد: باشه اما به  رونیکالفه نفسش را ب

. درب سالن شهیتموم م یکوفت یعده یزود

 را باز کرد به

شد  یوشن و نورانورود آنها فضا ر محض

در فضا پخش شد و  یشاد کیموز یصدا

 ییزن و مرد جوان با لباسها یعدها

 انیکه م با،یز

 کیبودند، دست زدند و  ستادهیا سالن

صدا گفتند: سال نو مبارک. جانان 

به اطراف نگاه کرد همهجا از  رتزدهیح

 یگل و شمع و المپها

 باتریپر شده بود، اما ز یو رنگ کوچک

بود  ینیبزرگ هفتس یاز همه آنها سفره

شده بود و  دهیتمام چ یقهیکه با سل

 .کردیم ییخودنما

که  اهیبا لباس قرمز و صورت س یمرد

جانان آمد  یبود، جلو روزیفیهمان حاج

کرد.  دنیو شروع به خواندن و رقص

 مهمانها هم با او



 ی. جانان با بهت رو سوکردندیم یهمراه

خبره؟ و او با  چه نجایبهادر کرد: ا

سال نو!  لیلبخند پاسخ داد: جشن تحو

 زمیبود عز زیسوپرا

جانان دوباره در اطراف به گردش  نگاه

دو  ن،یبزرگ هفتس یدرآمد. دوطرف سفره

از آنها  یکی یگرد قرار داشت رو زیم

 کیک کی

 یاه هویم گرید زیم یو رو چندطبقه

قرمز درون  یهای. ماهبایشده و ز نیتزئ

. دندیچرخیسفره م انیتنگ بلور و گرد م

 سنجد، سکه، ر،یس

بزرگ  یو... همه درون ظرفها بیس

شده بودند.  دهیچ هداریو پا ینقرها

بهادر هردو دست جانان را در دست گرفت 

 رهیو با عشق به او خ

سال نو مبارک و صدا زد:  زمی: عزشد

 ی! مستخدم دواندوان با جعبهایمار

شد بهادر آن را گرفت  کینزد یچیکادوپ

 و دستش را به سمت



دراز کرد. مهمانها همه دست  جانان

گوش جانان را  شانیسوتها یزدند و صدا

آزار داد. کادو را از بهادر گرفت و 

 کیآن را باز کرد 

با  متیگرانق اریبس سجواهریسرو

! دستش را به سمت گردن انیبرل ینهاینگ

 ینقرهاگردنبند  فیظر ریخود برد و زنج

 لیتحو یکه کادو

 بود را لمس کرد. رپارسایام شیپ سال

***** 

 یمجر یبود. صدا کیمهتاریسالن ن یفضا

سال  لیتحو یبرنامه ژهیکه و ونیزیتلو

در فضا پخش شده بود  کردیرا اجرا م

 یبهار رو

کوچک  ینشسته بود و چند اسبابباز نیزم

قرار داشت آنها را  شیپا یجلو یو رنگ

و بعد باذوق  دیکوبیم مه هب

 رپارسای. امدندیخندیم

نشسته و  نیزم یدورتر از او رو یکم

پشت سرش داده  یرا به مبل راحت هاشیتک



اما  ونیزیتلو یبود. نگاهش به صفحه

 یحواسش جا

سال گذشته در  ادی. دیچرخیم یگرید

که  ینیهفتس یذهنش زنده شد. سفره

چقدر  رپارسایو ام دیجانان با ذوق چ

 به او قر زده بود که:

با اون شکمت خم و راست نشو،  نقدریا»

که  یقرمز یهایماه« دستمونها یدیکار م

بعد از تولد بهار هم با  یجانان حت

 دقت به آنها

 کماهیبعد از  یو وقت کردیم یدگیرس

غصه خورد.  شانیمردند، چقدر برا

که با وسواس انتخاب کرده  یگردنبند

 دیسف بود، چقدر بر گردن

 نی. انگار همآمدیاو م نیبلور و

را کنار  شیبود که موها شیچندلحظه پ

و بعد  ختیزد و آن را به گردن او آو

 ی. چنگدشیپرمحبت بوس

و زمزمه کرد: برو  دیکش شیموها انیم

چشمهام برو... از  یکنار... از جلو



 زیغمانگ یفکرم برو! نگاهش در فضا

 ی. نه سفرهدیخانه چرخ

شب  یبا ماه پلوینه سبز ،ینیس هفت

و  کهیلباس نو! او  دنینه پوش د،یع

خانه  یگوشه کسالهاشیتنها با دخترک 

 غم ینشسته و زانو

 یدعا یک دیکرده بود. اصال نفهم بغل

سال نو آغاز  یخوانده و ک لسالیتحو

را  یاو که کس کرد؟یهم م یشد؟ مگر فرق

 کینداشت تا تبر

 کیتبر یحت ایو او را ببوسد و  دیبگو

بشنود. چشمانش را از فرط اندوه بست و 

 یقیگذاشت. پس از دقا شیزانوها یسر رو

 بهار یمتوجه

او گرفت و  یکه دستش را به پاها شد

او را  یکوچکش موها ی. با دستهاستادیا

داشت سرش را بلند کند  یو سع دیکشیم

 رپارسایام

گفت: برو کنار  یو عصب اخمآلود

بهار دست  سرجات. اما نیبهار... بش



او چنگ  یبردار نبود و به بازو

 او را عقب راند: حوصلهی. بدیکشیم

برو سرجات. حوصله ندارم  گمیم بهت

بابا حوصله نداره، برو! بهار کلمات 

و دور او  کردیادا م ینامفهوم

 نیخشمگ رپارسای. امدیچرخیم

زد: برو، ولم کن  ادیکرد و فر سربلند

سبز بهار افتاد  یبچه، نگاهش به چشمها

بود.  رهیو بهتزده به او خ دهیکه ترس

 از قبل نتریخشمگ

زد: از چشمهات متنفرم... از  ادیفر

. چرا چشمات ادیرنگ سبز اونها بدم م

! من از رنگ سبز حالم ه؟یمثل اون عوض

 !؟یفهمیم خوره،یبهم م

افتاد و همانطور  هیاز ترس به گر بهار

 مبل بود، با آن یکه دستش به لبه

کوچکش عقب رفت و  یتپل و قدمها یپاها

 خود را پشت مبل

چشمان  یکرد. اشک از گوشه یمخف

شد. ازجا برخاست و  ریسراز رپارسایام



چنگ  شیموها انیم یاپیچندبار پ یعصب

 به سمت د،یکش

خنک  یمیرفت آن را باز کرد، نس پنجره

 قینفس عم یشد. کم دهیبه صورتش پاش

به سمت  یقیو پس از گذشت دقا دیکش

 داخل برگشت.

 یبهار بود. صدا یچشمانش در جستوجو با

 یو پاها آمدیم شیو نفسنفس زدنها هیگر

 را الک شیناخنها مانیو تپلش که ا دیسف

بود  دایزده بود از پشت مبل پ قرمز

نقش بست و به سمت  شیلبها یلبخند رو

او رفت. محکم در آغوشش گرفت و چندبار 

 سیصورت خ

بهار شدت  یهی. گردیاشکش را بوس از

. دیتپیگرفت، قلبش مثل گنجشک م

او را نوازش کرد تا آرام  رپارسایام

 من و ؟ییشود: جانم بابا

مبارک دخترم تولدت  دتیع زمیعز ببخش

 میریم یینکن االن دوتا هیهم مبارک گر



جشن  هی میریگیو تولدت رو جشن م رونیب

 کیکوچ

بهار را  یشانیچطوره؟ و پ یو دختر پدر

 .دیکه حاال آرام شده بود، بوس

***** 

را هم بست و  راهنشیپ یدکمه نیآخر

ا ه هبهار را در آغوش گرفت. از پل

زنگ تلفن همراهش  یکه صدا آمدیم نییپا

 بلند شد. آن

پاسخ را  دیکنار گوش گرفت و کل را

  مان؟یفشرد: جانم ا

  ؟ییسالم کجا ـ

 شما  یسمت خونه امیسالم دارم م ـ

  اینه، ن ـ

  ؟یچ یعنی ـ

 آخه ـ

 داشتم فوت کرده  ریپ یعمه هی

 خوب خدا رحمتش کنه  ـ



سمت  میما ساعت پنج صبح حرکت کرد ـ

 که ستیکرمانشاه، متاسفانه مادرم ن

  ریبگ یرو نگهداره مرخص بهار

  کشهیمن و م یکمال ینه بابا آقا ـ

 شرمنده داداش  ـ

فعال  کنمیم شیکار هیدشمنت شرمنده،  ـ

 یکار

  ؟یندار

 نه قربون تو  ـ

خدانگهدار. تماس را قطع کرد و رو  ـ

 دیشد؟ حاال با یچ یدیبه بهار گفت: د

 سرکار. ساک کوچک بهار میبر ییدوتا

به دست گرفت و از خانه خارج شد.  را

بهار از  دانستینشست نم یدرون تاکس

 بردیلذت م نقدریا ینسواریماش زیچهچ

 شیکه مدام دستها

. دیخندیو م زدیم مه هب یبا خوشحال را

داشت و  دیشد. ترد ادهیکارواش پ یجلو



آنجا  یکمال یکه آقا کردیخدا خدا م

 نباشد اما از شانس

 ستادهیا یدر ورود یدرست جلو خوبش،

جلو رفت و سالم کرد  یبود. به آرام

بهار جلو آمد و  دنیبا د یکمال یآقا

 : سالمدیآرام لپ او را کش

چه  یماشاا... چه دختر خوشگل یتهران

داره او لبخند زد: ممنون لطف  ییچشمها

: دیخند یبا سرخوش یکمال یآقا دیدار

 دیگفته باشم با

 مش؟ینیکه ما بب شیخودم بشه آورد عروس

در هستن؟ و خندان سرک  یخانوادت جلو

آب دهانش را قورت داد  رپارسایام دیکش

 یو به آرام

امروز کنارم : نه راستش آوردمش که گفت

 ینبود که ازش نگهدار یباشه آخه کس

خشک شد  یکمال یآقا یکنه خنده بر لبها

 و بهتزده

 یو با صدا نیاو نگاه کرد سپس خشمگ به

بچه  یخوای! م؟یگفت: چ ینسبتا بلند



 شهیچه وضعشه؟ هم نیا ؟یبغل کار کن

 نیچند ینامنظم

حاال  یرسیم ریصبحها د یداشت بتیغ ماه

! گندت بزنه مرد با ؟یهم با بچه اومد

که کامال حق  رپارسایکار کردنت! ام نیا

 دانست،یرا با او م

چاره  خوامیپاسخ داد: معذرت م مودبانه

نداشتم به خدا... اگه... اگه شما لطف 

حرفش  انیم یکمال یو... آقا دیکن

 اریرو ن ی: اسم مرخصدیدو

 ی. مرد حسابادیسگم باال م یاون رو که

 ه هتازه سه ما بتیبعد از شش ماه، غ

! ؟یبر یخوایسرکار دوباره م یکه برگشت

 کار یتونیاگه نم

  تونمیبگو نم یکن

که کار کنم فقط  خوامینه نه... م ـ

او را  یعصب یچندروز... اما باز صدا

روز هم  کی ی: اصال راه نداره، حتدیشن

 شهینم



 یایبا بچه ب یحق ندار گهیفردا د از

تو کارت  یامروز هم اگه کم و کاست

از  نیو خشمگ کنمیاز حقوقت کم م نمیبب

 رپارسایاو دور شد. ام

از  یکیو به سمت  دیکش یکالفها نفس

 قهیچنددق شهیم آقایهمکارانش رفت: عل

تا من لباس عوض  دیبهار رو نگهدار

 کنم؟ و او با

آغوش ازهم گشود: بله چرا  ییخوشرو

به سمت  رپارسایعموجان. ام اینشه؟ ب

باس عوض کرد و بازگشت. رفت ل یاتاق

 آقایبهار را از بغل عل

خودش  گاهیو تشکر نمود. به جا گرفت

آنجا قرار داشت  یمتیگرانق نیرفت. ماش

کارواش شهر و  نیمحل کارش بزرگتر

 پر از شهیهم

لوکس و گرانبها بود بهار  یلهایاتومب

 نجایگذاشت: دخترم هم نیزم یرا رو

تا بابا کارش رو بکنه و شروع  ستیبا

 هم به یبه کار کرد گاه



سوت  یکه با آن کفشها کردینگاه م بهار

بود  دهیخر شیبرا مانیکه ا یدار

 شیسوتها یو صدا داشتیکوچک برم یگامها

 در فضا

و و  ستادیا رپارسای. کنار امشدیم پخش

 نیماش یکوچکش را به بدنه یدستها

صدقهاش با ذوق قربان رپارسایام دیکشیم

 رفت: قربونت

 ی. ساعتیکنیکه به بابا کمک م برم

 یو گاه زدینق م یگذشت بهار گاه

از  یخم شد و تکه فلز کردیم یقراریب

 برداشت نیزم یرو

به سرعت آن را از دست او  رپارسایام

اگه  ؟یکنیم کاری! بهار چیوای: ادیکش

چند  دیکه با نیبه ماش یدیکشیاون رو م

 خسارت ونیلیم

 ستیو با تشر گفت: برو عقب با دادمیم

. بهار بغض کرد و لب ایجلو ن گهیو د

دلش به دنبال همان تکه فلز  دیبرچ

 دور شد رپارسایبود. از ام



جمع  نیزم یکه رو یآب انیرا م شیپاها

و از پخششدن آب لذت  دیکوبیشده بود، م

که تعادلش را از دست داد و  بردیم

 راهنیافتاد پ

سرداد  هیشد و گر سیخ ندارشیو چ دیسف

و او را  دیکالفه به سمتش دو رپارسایام

 یتونی: آخه چرا نمدیغر یبلند کرد عصب

 هجای قهیدق هی

 نینحی! در همیآب شد سیخ نی! بب؟یبمون

 یشد با لحن کیبه او نزد یکمال یآقا

قدرها هم  نیکالفه اما آرام گفت: ا

 ستمین وجدانیب

و  ادیم نیماش ستیبچه ن یکه جا نجایا

خطرناکه. دخترت رو بردار ببر  رهیم

اگه  دمیم یخونه. سه روز بهت مرخص

 مشکالتت رو یتونست

اگر  چیکه ه یایو منظم ب یکن حل

با  رپارسای. اماین گهید ینتونست

دمتگرم  یمرد یلیلبخند زد: خ یخوشحال

 به دورشدن او کهیو درحال



 .دیبهار را بوس یبود گونه رهیخ

***** 

: دیبهادر را شن یلحن پرتمنا گرید بار

بپوش. کالفه ازجا برخاست:  کنمیخواهش م

که تنمه  ینیهم کنمیلباسم رو عوض نم

 خوبه.

 هیبا  یاز او کالفهتر بود: ک بهادر

بلند و شلوار  نیآست یبلوز سورمها

نکن  ی! لجبازکنه؟یعقد م رهیم یمشک

  شهیم ریداره د

 بهادر من ـ

 یناراحت یلیاگه خ امیم ینطوریهم

شد و ابرو  نیبهادر خشمگ م؟یچطوره نر

به  ومدمیدرهم گره زد: بپوش تا خودم ن

 یزور تنت کنم و وقت

ادامه  یمتریبا لحن مال دیاو را د سکوت

 رونی... لطفا. من بکنمیداد: خواهش م

منتظرم و از اتاق خارج شد جانان نفسش 

 رونیرا کالفه ب



 یراهنیو کاور لباس را باز کرد پ داد

تور  ینهایو آست قهیبا  دیبلند و سف

بود که تا کمر چسبان و از کمر به 

 ی. لباسشدیآزادتر م یکم نییپا

. آن را ییاروپا یسبک لباس عروسها به

 ییبایکامال جذب تنش بود و ز دیپوش

 یموها کردیاندامش را دو چندان م

 را همان طور اهشیس

 کی یحت ختیبود آزاد و رها دورش ر که

خودش در  ریبه تصو دینکش انشانیشانه م

به  یشیآرا نکهیشد. با ا رهیخ نهیآ

 چهره نداشت اما

 یقلوها یچشمان سبز، لبها د،یسپ پوست

از او عروس  اهشیس یسرخرنگ و موها

ساخته بود. با بغض به عروس  ییبایز

 نیغمگ

لبخند زد چقدر در گذشته خود  شیروبهرو

 رپارسایرا با لباس عروس در کنار ام

 هیشب زیچچیر کرده بود، اما حاال هتصو

 نبود. شیاهایرو



و درب  دیهمراه لباس را پوش یکفشها

 نییا پاه هاتاق را باز کرد از پل

 زینآمیکه نگاه شگفتزده و تحس رفتیم

 را متوجه ایبهادر و مار

گفت  یزیچ یبه آلمان ای. ماردید خود

که او متوجه نشد و بعد دست زد بهادر 

 بایز یلیشد: خ رهیبه او خ یفتگیبا ش

 اه همثل فرشت زمیعز یشد

بعد  قهیتنها سکوت کرد و چنددق جانان

حرکت  رانیهمراه هم به سمت سفارت ا

کردند. تمام وجودش غمشده و دست و 

 کرده خی شیپاها

را داشت که او را به  ی. احساس کسبود

 اشیو قرار است قربان برندیقربانگاه م

و حالت تهوع  سوختیکنند معدهاش م

 . امادادیآزارش م

از همه آنها حال دلش بود که اصال  بدتر

 یباق شیبرا یدل گرید دیخوب نبود شا

عاقد چه گفت و  دینمانده بود. نفهم

 شد، یجار یخطبه ک



 یوقت دیبله گفتن خودش را هم نفهم یحت

به خودش آمد که از سفارت خارج شده و 

ا بودند. بهادر ب ستادهیا ابانیکنار خ

 شوق دست او را

آن  یدست گرفت: بالخره مال خودم شد در

. جانان دیبوس یرا باال آورد و به نرم

: دیاحساس لرز کرد و دستش را عقب کش

 کجاست؟ نیماش

 نی: اون ماشدیخونه. بهادر خند میبر

 نهیا زمیرو که اومدن و بردن. سورپرا

و با دست به پشت سر او اشاره کرد 

 جانان به عقب برگشت:

که سقفش جمع  یاهرنگیلوکس و س لیاتومب

عقبش پر از بادکنک و  یشده و صندل

 ابانیبود، کنار خ درنگیرز سف یگلها

 ییخودنما

و چشمنواز. با وجد به آن  بای. زکردیم

: دیپرس یشد. بهادر با خوشحال رهیخ

قشنگه؟ جانان سر تکان داد بهادر دستش 

 را گرفت و به سمت



ز کرد و کمک با شیبرد. درب را برا آن

خودش هم پشت فرمان  ندیکرد تا بنش

را روشن کرد،  نیماش کهینشست و درحال

 دونستمیگفت: م

و مهمون دعوت کنم تو  میریجشن بگ اگر

جشن  هیگفتم  نیهم یبرا یشیخوشحال نم

همه! جانان  الیخی. بمیریگیدونفره م

 یپاسخ

فکر  رپارسای. به روز عقدش با امنداد

 کیعروسشان با همان  نیو ماش کردیم

آن چسبانده  یرو مانیکه ا یعدد بادکنک

 یبود. بهادر صدا

 یرا بلند کرد و آهنگ شاد نیماش پخش

دست جانان را گرفت و  دیچیدر فضا پ

 میزنیتو شهر دور م یگفت: اول حساب

 خونه میریبعد م

درست کنه.  یشام عال هیگفتم  ایمار به

جانان فقط به او نگاه کرد. در کت و 

که با لباس عروس خودش  یدیسپ یشلوار

 ست شده بود،



. دور دیرسیو خوشپوش به نظر م جذاب

حدود دو ساعت  ابانهایدر خ شانیزدنها

که در تمام مدت بهادر  دیطول کش

 خوشحال بود و

 کردیم یآهنگ همراه یبا خواننده یگاه

ا زل زده ه هجانان بغض کرده به جاد

بهادر  دندیبود. سرانجام به خانه رس

 باز کرد موتیدر را با ر

 نیپدال گاز فشرد و ماش یرا رو شیپا و

متوقف کرد و  یورود یاه هپل یرا جلو

شدند. دست جانان را گرفت  ادهیهردو پ

 ا بااله هو از پل

به استقبالشان آمد و  ای. ماررفتند

. به زبان خودش دیا بوسهردو ر یرو

تشکر  ییگفت و بهادر با خوشرو کیتبر

 زیکرد. او آنها را به سمت م

بود،  دهیچ قهیسل تیکه با نها یشام

روشن درون  یکرد. شمعها تیهدا

 یبلند نقره و گلدانها هیپا یشمعدانها

 مملوء از گل رز سرخ،



کرده  نیو عطر آگ بایرا ز زیم یفضا

نشست. بهادر  زیبود. جانان پشت م

هر  یبرا ایقرار گرفت. مار شیروبهرو

 خوردن دیآنها غذا کش یدو

در سکوت گذشت و جانان زودتر از  شام

باال. بهادر  رمیبلند شد: من م زیپشت م

من هم  زمیلبخند زد: برو عز شیبه رو

 . قلبامیاالن م

با بهادر  یفکر هم آغوش د،یلرز جانان

اال . دامن لباسش را بکردیآشفتهاش م

ا باال رفت. وارد ه هگرفت و از پل

 تخت یاتاقخواب شد. رو

را در خود جمع کرد.  شیو زانوها نشست

 یداد و چشمان هیسرش را به تاج تخت تک

ورود  یمتوجه یقیرا بست. پس از دقا

 بهادر شد که

به سمت تخت آمد و کنارش نشست.  میمستق

کمکت کنم که  یخوایگفت: م یبا مهربان

چشم گشود و به  ؟یلباست رو عوض کن

 عالمت



سر تکان داد. بهادر دستانش را دو  ینف

شد. سرش  کتریطرف صورت او گرفت و نزد

او جلو برد اما  دنیبوس یرا برا

 فیلرزش خف یمتوجه

و  دیشد. خود را عقب کش فشیظر اندام

. زمیدست دور شانهاش انداخت: نترس عز

کنم و به تاج تخت  ناراحتت خوامیمن نم

 داد و هیتک

که او را در آغوش داشت مشغول  همانطور

 نهاشیس یشد سر جانان رو شینوازش موها

که گذشت احساس کرد شانهاش  یبود. کم

 او

است.  سشدهیخ راهنشیو پ لرزدیم

و به صورت  دیاو را عقب کش رتزدهیح

آخه  ؟یکنیم هیاز اشکش زل زد: گر سیخ

 چرا؟ به من نگاه

جانان. فقط تو رو بغل کردم قرار  کن

او را همچنان  یکنم و وقت تتیاذ ستین

خود را کنار  یعصب افت،ی انیساکت و گر

 : بسه المصب!دیکش



 زانیرا از تخت آو شی. پاهازینر اشک

مارکدارش  گاریآن نشست. س یکرد و لبه

. دیکش رونیرنگ ب ینقرها یرا از جعبه

 با فندک آن را

گرفت. جانان پشت سر  یقیو پک عم روشن

ه . بهادر به حلقستیگریاو همچنان م

چشم دوخت  گاریشده از س جادیدود ا یاه

 یو با صدا

 ،یگفت: من دوستت دارم لعنت یگرفتها

که تو  لیسخته؟! اوا نقدریا دنشیفهم

فقط به  دمتیدیم هایو دورهم یمهمون

 فکر خوش گذروندن

! تخس یبودم. خوشگل و لوند بود باهات

 ییدخترها یمثل همه خواستمیب! مو جذا

 دن،یدو شب بهم مزه م یکیکه فقط واسه 

 طعم تو

که تنوعطلب بودم  یدونیهم بچشم. م رو

! عمرا دیجد یزهایو عاشق امتحانکردن چ

با هر  کماهیاز  شتریب تونستمینم

 بمونم اما یدختر



از دستم  ی. مثل ماهیبهم پا نداد تو

من رو تشنهتر  نی. همیخوردیسر م

شد  ادیز ی. عطش داشتنت اونقدرکردیم

 امیکه با خودم گفتم م

و بعد اگه  کنمیعقدت م ت،یخواستگار

 یخواستم در کنار تو به دوستدخترها

تو  دمید ی. اما وقترسمیهم م گهید

 یبخاطر اون پسره

و  یپدر و مادرت رو هم گذاشت یحت یعوض

تو دلم تکون خورد.  یزیهچی یرفت

که  یزیاز اون چ شتریب یلیخ دمیفهم

 کردمیفکر م

خواستن تو با خواستن  دمی. فهمخوامتیم

 دونستمیفرق داره. نم گهید یدخترها

هر  ایاسمش دوست داشتنه، عشقه، جنون 

 یگهاید زیچ

 یاونهم برا خوامتیکه م دونستمیم فقط

خودت  ری. جانان تو دل منرو اسشهیهم

و  شدینم چکسیه بندیکه پا یدل یکرد

 ناگهان



 هیگر گه،یزد: د بس کن د ادیفر یعصب

از  کهینکن و از جا برخاست و درحال

دست برد و کراواتش را  شد،یتخت دور م

 و دیبا خشونت کش

پرت کرد. به سمت جانان  یگوشها به

برگشت و گفت: به من نگاه کن. ما 

تو تموم شده  ی. گذشتهمیازدواج کرد

 گهیاون آدمها رفتن. د

 یادامه داد: به جا متیو با مال ستنین

 هی م،یاریم گهید یبهار چندتا بچه

 یچ گهید سازمیقشنگ برات م یزندگ

 انیجانان م ؟یخوایم

مادرم چرا  هیضجه زد: من  هیگر

بچهام تنگ شده.  یدلم برا ؟یفهمینم

دستانش را به سمت بهادر دراز کرد و 

 نیهم یگفت: تو بغلم، رو

راه  دی. عادت داشت بادیخوابیم دستهام

تا بخوابه. اونقدر نگاهش  بردمشیم

و  بستیقشنگش رو م یتا چشمها کردمیم

 ...دیخوابیم



بغلکردنش تنگ شده و سرش را  یبرا دلم

 یبلند یبالش گذاشت و به صدا یرو

سکوت کرد. سپس  یقی. بهادر دقاستیگر

 ازجا برخاست.

تخت چنگ زد و از اتاق  یرا از رو کتش

روج روشنشدن و خ یخارج شد. صدا

. دیاز خانه به گوش جانان رس لیاتومب

 گذشت. ازجا یساعت

. بهادر بازنگشته بود. به حمام برخاست

 یرفت و دوش گرفت. بلوز و شلوار راحت

. ساعت ستادیبهتن کرد و پشت پنجره ا

 میو ن ازدهیحدود 

بود. حدود سه ساعت از رفتن بهادر  شب

تخت نشست و  ی. دوباره روشدیم یسپر

بهادر به گوشش  نیماش یبالخره صدا

 یقی. دقادیرس

 کهیخود او وارد اتاق شد. درحال بعد

بزرگ در دست داشت. با  یسهیچند ک

 ؟یداریلبخند روبه جانان گفت: هنوز ب

 او سر تکان داد: آره، کجا



  ؟یرفت

 نیهوا به سرم بخوره. بب هکمیرفتم  ـ

چند  اه هسیو از درون ک دمیخر یبرات چ

آورد، سر  رونیگ ببزر یعروسک دختربچه

 ریبه ز

. اما فکر ستنیبهار ن دونمی: مانداخت

خوشحالت کنه و  یکم هی دیکردم شا

دوباره سر بلند کرد و با ذوق گفت: 

 دختر یعروسکها نیب

که چشم سبز داشتند رو  ییو اونها گشتم

از آنها را  یکیانتخاب کردم. جانان 

بهار بود،  هیشب شتریکه به نظرش ب

 برداشت و به آن زل

. لبخند اهیس یسبز و موها ی: چشمهازد

 نهاشیزد و عروسک را به س یتلخ

او  یموها یچسباند. بهادر خم شد و رو

 : من امشبدیرا بوس

. استراحت کن و به خوابمیم یکنار اتاق

 از اتاق خارج شد. یآرام

***** 



بهار نگاه کرد و  یخال یتعجب به جا با

او در اطراف  افتنی یانش برامردمک چشم

که  دشیبه گردش درآمد. سرانجام د

 شیدستها

بر  یگرفته و سع لیاست یاه هبه نرد را

ا داشت. کالفه ظرف ه هباال رفتن از پل

گذاشت و به سمت او  نیزم یرا رو یفرن

 که یرفت. درحال

و او لجوجانه محکم  گرفتیآغوشش م در

ا را گرفته بود تا به راهش ه هنرد

گفت: دخترم  یادامه دهد، با مهربان

 اه هچندبار بگم سمت پل

راه افتادن تو هم  نیخطرناکه. ا نرو،

از  یا! و بهار را به سخته هشد یبتیمص

 یا جدا کرد و کناره ظرف فرنه هنرد

 سالن نشاند. قاشق انیم

که باالخره آماده  یرا از فرن یکوچک

گرفته بود، پر کرد و به  ادیکردنش را 

که آن  یهان بهار برد. او درحالسمت د

 دستش را خورد،یرا م



پدرش را چنگ زد.  یکرد و گونه دراز

به  یدرهم دست ییبا اخمها رپارسایام

: آخه مگه تو دیکش دهاشیخراش یگونه

 که یبچه گربه هست

 فنیزنگ آ یصدا ؟یزنیچنگ م نقدریا

بلند شد. ازجا برخاست: دختر بابا 

تکون نخور تا برگردم و  ن،یبنش نجایهم

 اطیکه به ح یدرحال

 یلعنت فنیآ نیغر زد: ا رلبیز رفت،یم

خدا خرابه و درب را گشود. با  یشهیهم

بود، مات  ستادهیکه پشت آن ا یکس دنید

 و مبهوت به او

سالم آرامش،  یصدا دنیشد و با شن رهیخ

بلوزش  یاه هبه خود آمد و باعجله دکم

نامرتب و  یبه موها یرا بست، دست

 :دیکش دهاشیژول

 سِ 

 کاریچ نجای. تو اشیای... سالم نـ

 ینگاهش را از چهره شیاین ؟یکنیم



دوخت: اومدم  ریاو گرفت و به ز یخسته

 یکنی. تعارفم نمنمتیبب

 یاز جلو نیشرمگ رپارسایداخل؟ ام امیب

خوش  خوام،یدر کنار رفت: معذرت م

چادرش را جلو  شیایتو. ن ای. بیاومد

 و وارد شد. نگاهش دیکش

. یقشنگ یدر اطراف چرخاند: چه خونه را

که او را به سمت  یدرحال رپارسایام

پاسخ داد:  کرد،یم ییسالن راهنما

 و درب سالن مانهیا یخونه

. به محض ورود دیباز کرد: بفرمائ را

بهار آه از نهادش برآمد.  دنیبا د

و  بردیفرو م یدستانش را در ظرف فرن

 را در دهان شیبعد انگشتها

. دیمکیو با ولع آنها را م گذاشتیم

لباس و  یشده و رو فیاطراف دهانش کث

 یآن نشسته بود هم آثار یکه رو یفرش

 به چشم یاز فرن

 انیکه معذب م شیای. روبه نخوردیم

چرا  نیبود، گفت: بش ستادهیسالن ا



و بعد با خجالت به سمت مبل  یستادیا

 رفت و لباسها و

بود  ختهیآن ر یکه رو ییهایاسبابباز

شود  یخال ییکشاند تا جا یرا به گوشها

با  شیای. نندیبتواند بنش شیایو ن

 به حرکات یمهربان

او نگاه کرد و  نیو صورت شرمگ شتابزده

ولش کن. من  رپارسا،یام هیگفت: کاف

در همان  رپارسای. امنمینشیم نیزم یرو

 حال پاسخ داد:

اومده،  شیپ یمشکل هیآخه  د،یببخش

من هم با وجود  ستیجانان چندروزه ن

کنم و پاسخ  زیبهار نتونستم خونهرو تم

 دونمی: مدیآرام او را شن

 یرو لی. دست از جمع کردن وساستین که

و آنها را همانجا رها کرد.  دیمبل کش

: دیپرس ریّ چشم دوخت و متح شیایبه ن

 که یدونیم

 ریسربه ز شیاین ؟یچ یعنی ست؟ین

او را شرمزده  خواستینم انداخت. دلش



. آهسته پاسخ داد: امروز صبح ندیبب

 یجلو یرو اتفاق مانیآقا ا

  دمید دانشگاه

  ست؟یکرمانشاه ن مانیمگه ا ـ

 شیمهم براش پ تیمأمور هیبه من گفت  ـ

اومده و مجبور شده زودتر از پدر و 

 مادرش از

برگرده. احتمااًل بعد از  کرمانشاه

 . ادیشما و بهار م دنیانجام کارش به د

 نجایآهان. پس اون بهت گفت من ا ـ

  کنم؟یم یزندگ

 بله و تمام ـ

مدت افتاده.  نیکه ا یتلخ اتفاقات

و نگاهش را  دیکش یقینفس عم رپارسایام

آرام و لحن  یاز او برگرداند اما صدا

 :دیرا شن شیاین میمال

جانان ازت  یزندان بود یکه وقت دونمیم

مشت  رپارسایجدا شده و رفته. دستان ام



بر  یشد. احساس حقارت عرق سرد

 نشانده اشیشانیپ

بازهم در دلش جانان را لعنت کرد  بود،

 یتا برات چا نیگفت: بش شیایو روبه ن

به بحث خاتمه  بیترت نیو به ا زمیبر

 خواستیداد. دلش نم

از جانان بزند. او و  یحرف چکسیه

چوب دار  یهمان وقت که پاخاطراتش را 

بود و جانان از او جدا شد، در دلش 

 دفن کرد. همان وقت که

کوچکشان را رها کرده و رفته  بهار

به او خبر  مانیبود. همان وقت که ا

 رانیداد، جانان همراه بهادر از ا

 خارج شده است، او را دفن کرده و

کاشته بود. فنجان  قیعم ینفرت شیجا به

گذاشت  ینیرا درون س ینیریو ظرف ش یچا

کنار بهار  شیایو به سالن بازگشت. ن

 نشسته و با

. کردیم زیصورتش را تم یکاغذ دستمال

 یبا لبخند روبه او گفت: چه بچه



! ماشاا... چقدر هم خوشگله. ینیریش

 لبخند زد: ممنون رپارسایام

فنجان را برداشت  شیایسرد نشه. ن یچا

 ی. در همان حال صدادینوش یو جرعها

: از خانوادهام خبر دیرا شن رپارسایام

 حالشون خوبه؟ ؟یدار

ما  انیکه بعد از اون جر یدونیخوب م ـ

اما من با  میندار یرفتوآمد گهیبا همد

که  شیپ یهفته یثنا در ارتباطم ول

 صحبت یباهاش تلفن

 یکه برا یاصاًل در مورد اتفاقات کردم

 نزد.  یتو افتاده حرف

 کنمیچون خبر نداره و ازت خواهش م ـ

 شیای. نینگ یزیچ چکسیکه به ه

که... که  ی: خوب اون مدتدیپرس متعجب

 چطور متوجه نشده؟  یزندان بود

 میگوش کردیهر موقع به من تلفن م ـ

 مانیخاموش بود، با ا

بهش گفته بود که  مانیگرفت و ا تماس

 ه همسافرت چندما هیمن و جانان به 



تهران  مرویو من گوش میکار رفت یبرا

 یجا گذاشتم ابروها

ادامه  رپارسای. امدیباال پر شیاین

دروغ مضحک و  یلیخ دونمیداد: م

 نیاز ا شتریب مانیاما از ا ه،یمسخرها

 و دیخند شیای. نستین یانتظار

بهار خانوم خسته  کنمیگفت: فکر م سپس

به او  رپارسای. امادیاست و خوابش م

 زد،ینق م یو گاه دیکشیم ازهیکه خم

 نطوره،ینگاه کرد: هم

و نه  دیرو هم نه خودش خواب شبید

 خوادیاجازه داد من بخوابم. فکر کنم م

  کنهیم یقراریکه ب ارهیدندون درب

 خوب ببر بخوابونش گناه ـ

  داره

 حاال باشه بعدًا  ـ

ببرش من  م؟یمگه باهم تعارف دار ـ

  یهستم تا برگرد نجایهم



ر را در آغوش گرفت و باشه و بها ـ

 که به یدرحال

گفت: معذرت  رفت،یا مه هپل سمت

تنها  شیایو ن گردمیزود برم خوام،یم

سر تکان داد. با رفتن آنها نگاهش را 

 خانه چرخاند. قتردریدق

 یزندگ یکه اصالً بو روحیسرد و ب یخانها

خاک  لینامرتب و وسا ی. فضادادینم

 ادیخانه را فر یگرفته فقدان بانو

 یبه نشانه ی. سرزدیم

زن  نیتکان داد و با خود گفت: ا افسوس

چقدر سنگدل بوده که شوهر و بچهاش رو 

 یرها کرده و به دنبال خودش گذرون

 ساعت میرفته؟! ن

متعجب از بازنگشتن  شیاین گذشت،

ا ه هازجا برخاست و از پل رپارسا،یام

که درب آن  یاتاق یآرام باال رفت. جلو

 و به تادسیباز بود، ا مهین

که  دیرا د رپارساینگاه کرد. ام داخل

تخت خوابانده، خودش هم  یبهار را رو



و دستش را دور او  دهیکنارش دراز کش

 حلقه کرده و به خواب

و  ختهیر یشانیپ یرو شیبود. موها رفته

. اما به نظر دادیاو را جذابتر نشان م

در خواب  شانیهردو یچهره شیاین

 معصومانه به نظر

 یجلو رفت و آهسته پتو را رو .دیرسیم

. از اتاق خارج شد و به دیآنها کش

بازگشت. چادرش را از سر  نییپا یطبقه

 یجالباس یبرداشت و رو

کرد. نگاهش را در اطراف  زانیآو

که از کجا  ردیبگ میچرخاند تا تصم

 ییرایشروع کند و سرانجام به سالن پذ

 شده ختهیر یرفت. لباسها

آن را جمع کرده و درون  یگوشه گوشه در

قرار داد. سبد کوچک و  ییلباسشو نیماش

را برداشت و تمام  واریکنار د یعروسک

 هایاسبابباز

 یرا که بهار رو ی. فرشختیدر آن ر را

 زیبود را با دستمال تم ختهیر یآن فرن



 لیوسا یریکرد و پس از آن مشغول گردگ

 شد. گلدانها را

. پس دیا را کنار کشه هداد و پرد آب

 ستادیا یکنار میساعت و ن کیاز حدود 

نگاه  ییرایو به دورتادور سالن پذ

 تیاز سر رضا یکرد. لبخند

برق  یزینشست. همهجا از تم شیلبها یرو

. بعد از آن به آشپزخانه رفت. زدیم

اوضاع آنجا به مراتب بدتر از سالن 

 فیکث یبود. ظرفها

 نکیجمع کرد و درون س زیم یاز رو را

و  دیرا دستمال کش زیم یقرار داد. رو

 یشبندیخود گذاشت. پ یرا در جا یزیهرچ

 یکی یرا که رو

 یافتاده بود، برداشت و رو هایصندل از

آب را باز  ریرنگش بست. ش یآب یمانتو

کرد و مشغول شستن ظرفها شد که انگار 

 یتمام نشدن

به  ی. پس از اتمام کارش نگاهبودند

ا هفت ه هت. عقربانداخ اشیسمت ساعت مچ



به  یزیو چ دادیبعدازظهر را نشان م

 شدن هوا کیتار

را باز کرد و  خچالیبود. درب  نمانده

داشت  میانداخت. تصم یبه درون آن نگاه

 رپارسایام یسوپ و برا یبهار کم یبرا

 کتلت بپزد. تند و

اما  کردیم یمشغول شد. احساس خستگ فرز

لذتبخش بود.  شیکارها برا نیانجام ا

اجاق گاز را  یدو ساعت بعد شعلها

 خاموش کرد و

آن گذاشت و  ینشست. سر رو زیم پشت

 یصدا یقیچشمانش را بست و پس از دقا

!! ش؟یای: ندیرا شن رپارسایام یبهتزده

 به سرعت سر

که  یدرحال رپارسایکرد: بله؟ ام بلند

 شیبهار را در آغوش داشت، روبهرو

به اطراف نگاه  نیبود و شرمگ ستادهیا

 یسپس با قدرشناس کرد،یم

 دونمیاو زل زد و گفت: من اصاًل نم به

و قشنگ شده،  زیبگم؟ چقدر خونه تم یچ



به  ؟یزحمت به خودت داد نقدریچرا ا

 خدا شرمندهات

 شیایچطور تشکر کنم. ن دونمینم شدم،

به  یاجیلبخند زد و ازجا برخاست: احت

پسرعمو! تا دست و صورت  ستیتشکر ن

 خودت و بهار رو

و با خنده به  نمیچیم زرویمن م یبشور

گفت:  کرد،یاو که هنوز مبهوت نگاهش م

سپس مشغول  ؟یستادیچرا ا گه،یبرو د

 شد. زیم دنیچ

و با گوجه و  دیچ سیرا درون د کتلتها

کرد و نوشابه و  نییآن را تز یسبز

 یبرش خورده را هم رو یو نانها وانیل

 قرار داد و درون زیم

. ختیبهار سوپ ر یبرا یکوچک ظرف

و بهار وارد آشپزخانه شدند  رپارسایام

هم نشست و  شیاینشستند. ن زیو پشت م

 که با پشت یدرحال

 کرد،ینرمتر م یسوپ بهار را کم قاشق

که سر خود به  دیگفت: ببخش یبا شرمندگ



 رپارسایدست زدم. ام لتیو وسا خچالی

 به دهان یلقمها

چه  نیپاسخ داد: ا یو با سرخوش گذاشت

به زحمت  نقدریتو ببخش که ا ه؟یحرف

را  شیکه با لذت غذا ی. و درحالیافتاد

 کرد،یمزه مزه م

خوشمزه است. دستت  یلیداد: خ ادامه

 یغذا هیوقت بود که  یلیدرد نکنه. خ

نخورده بودم. بهار هم  یدرست و حساب

 از یمعلومه حساب

پختت خوشش اومده و به بهار که  دست

با دقت و حوصله غذا به دهانش  شیاین

لبخند زد:  شیایاشاره کرد. ن گذاشت،یم

 سوپش یاضافه

هرموقع گرسنه شد  خچالیتو  گذارمیم رو

فقط با  شهیبهش بده. بچه رو که نم

مادربزرگ  تیسکوئیو ب یو فرن رهیحر

 با رپارسایکرد. ام

که مادر  یاپاسخ داد: بچه یتلخ پوزخند

 شیای. نشهیم ینطوریسرش نباشه هم یباال



درهم او  ینگفت و نگاه از چهره یزیچ

 که نشان

 ریگرفت و سربه ز داد،یرنج درونش م از

 یناراحت توانستیانداخت. هنوز هم نم

مرد مستحق  نی. به نظرش اندیاو را بب

 تلخ یزندگ نیچن

نبود. پس از صرف شام و  یدردآور و

شستن ظرفها از جا برخاست و چادرش را 

برم.  دیبا گهیسر انداخت: من د یرو

 نگاهش رپارسایام

: االن ساعت ده شبه بمون تو اتاق کرد

 یرا از رو فشیبهار استراحت کن. او ک

به  دیبرداشت: نه ممنون با یجالباس

 یخوابگاه برگردم و گونه

 دیبود، بوس را که در آغوش پدرش بهار

 یبرا رپارسایو از سالن خارج شد. ام

رفت و او را که در  اطیبدرقهاش به ح

 حال رفتن به سمت درب

به جانبش  شیاین ش؟یایصدا زد: ن بود،

 ریسربه ز رپارسایبرگشت: بله؟ ام



تأمل دوباره  یانداخت و بعد از کم

 اهینگاهش کرد، به چشمان س

به چشمان خودش  شباهتیشفاف او که ب و

بودنشان داشت،  لینبود و نشان از فام

گفت: آه تو بود  یشد و به آرام رهیخ

 مرویکه دامن زندگ

گنگ و مبهوت به  شیایدرسته؟ ن گرفت،

که  یبا غم رپارسایاو نگاه کرد و ام

در لحن کالمش کاماًل مشخص بود، ادامه 

 داد: اون شب که

 یامام حسن داشت، وقت یخانوم سفره حاج

باهات صحبت کردم و ازت  اطیتو ح

 یتو حاللم نکرد ،یخواستم که حاللم کن

 درسته؟! خوب...

من دلت رو  یالبته حق هم داشت خوب

هم دل خودم شکست،  نیشکستم و بخاطر هم

تقاص شکستن دل تورو بد پس دادم 

 یلیخ ش،یاین

! انگار... انگار که کمرم شکسته و بد

با  شیایانداخت. ن ریبغضآلود سربه ز



چندبار به  یپر از اشک به آرام یچشمان

 سر تکان داد و نیطرف

. من یکنی: نه... نه اشتباه مگفت

... دمیتو آه نکش یزندگ یبرا چوقتیه

رنج  دنیچرا؟ چون آدم طاقت د یدونیم

 رو زانشیعز دنیکش

اگه ازشون زخم خورده باشه.  یحت نداره

. خواستمیتورو م یخوشبخت شهیمن هم

 ریسراز شیاشکها نکهیا یاخداحافظ و بر

 نشود، به

از خانه خارج شد و درب را پشت  سرعت

 سرش بست.

***** 

نخورد و  شتریچند قاشق ب شهیهم مثل

. به محض بلند شدن دیبشقاب را عقب کش

: دیبهادر را شن یصدا ز،یاز پشت م

 کجا؟ 

 ریس ـ

 به اتاق  رمیم شدم،



خسته  یتکرار یواریاز اون چهارد ـ

 نییپا یایمثل ربات م نکهیاز ا ؟ینشد

 یبه اتاق رو یگردیو برم یخوریغذا م

و عروسکهات رو بغل  ینینشیتخت م اون

عمرت  یباق یخوای! م؟یخسته نشد یکنیم

 یکس ،یحرف نزن ؟یبگذرون ینطوریرو ا

 رو

 ی! جانان به آرامینر ییجا ،ینینب

راحتتر هستم.  ینطوریپاسخ داد: ا

بشقاب رهاکرد و  انیبهادر قاشقش را م

 با نگاه د،یکش یقینفس عم

 رفتیا باال مه هرا که از پل جانان

دستور جمع کردن  ایبدرقه کرد و به مار

را داد. ازجا برخاست و به بالکن  زیم

 یدرنگیسف یصندل یرفت. رو

 یآتش زد و فندک و جعبه یگاری. سنشست

پرت  شیگرد روبه رو زیم یرا رو گاریس

که با  اطیباغ مانند ح یکرد. به فضا

 هیپا یچراغها



شد و به فکر  رهیروشن شده بود، خ بلند

آنقدر که  خواست،یفرو رفت. جانان را م

و همهکس کرده و  زیبخاطرش پشت به همهچ

 به دور از

 یشهر زندگ نیو خانواده در ا اقوام

آنقدر که با تمام  کرد،یم

. خود را از لذت ساختیم شیهایناسازگار

 تا کردیاو محروم م شدن با یکی

کار  نیتن به ا تیکه او با رضا یوقت

 یو غم یدلمردگ نیا یبدهدا، اما گاه

بود، او  دایکه در عمق چشمان سبزش هو

 .کردیرا کالفه م

 یزد، عطر تنباکو گارشیبه س یقیعم پک

 اشینیاصلش را دوست داشت. دود را از ب

فرستاد و ازجا برخاست. ته  رونیب

 شیپا ریرا ز گاریس

ا ه هکرد و به داخل بازگشت. از پل له

تخت  یباال رفت. جانان طبق معمول رو

و چشم سبزش را  اهینشسته و عروسک موس

 بغل گرفته بود



بهادر به نظرش آمد که سهمش از محبت  و

از آن عروسک هم کمتر بود.  یجانان، حت

را  شیجلو رفت و کنارش نشست. موها

 نوازش کرد

 میبر یست دار: دودیپرس یبا مهربان و

کافه،  یکه تو بگ ییهرجا رون؟یب

هرجا که  دونمی... نمیشهرباز سکو،ید

 .یتو دوست داشته باش

خوبه.  نجاینگاهش کرد: نه هم جانان

رفتن رو ندارم و عروسک  رونیب یحوصله

. دیتخت دراز کش یگذاشت و رو یرا کنار

 بهادر پس از

. ارخوبیلحظه سکوت پاسخ داد: بس چند

و صبح  رمیجا کار دارم. م هیمن امشب 

: کار؟ دی. جانان متعجب پرسگردمیبرم

 شب؟! بهادر لبخند

. رفتمیمهمه وگرنه نم یلی: بله، خزد

 برو  ست،یاو شانه باال انداخت: مهم ن

 ایالبته به مار ؟یترسیتو که نم ـ

 که مراقبت باشه  سپرمیم



 نه، ـ

 ی. بهادر خم شد و به نرمترسمینم

. زمیعز ریشبت به خ: دیگونهاش را بوس

و ازجا برخاست و از اتاق  نمتیبیصبح م

 خارج شد. جانان

چه  نیا دانستیرا بست. نم چشمانش

که بهادر را شبانه از خانه  ستیکار

هم نداشت.  یتیاهم شیکشاند، برا رونیب

 مثل هرشب آنقدر به

و بهار فکر کرد تا خواب او  رپارسایام

شد و  یرا در ربود. شب به سرعت سپر

آسمان  انیدر م دیرنگ خورش ییامواج طال

 گشت. داریپد

پتو را  یگرم خواب بود که کس چشمانش

شروع  یبه آرام یو دست دیکش شیاز رو

بهادر  یبه نوازشش کرد. بعد از آن صدا

 : جانان،دیرا شن

ساعت  ؟یخوابیشو! چقدر م داریب زمیعز

. چشم گشود اما در دل آرزو مهینه ون



 داریهرگز ب توانستیکه کاش م کردیم

 نشود. با پشت دست

کودکان چشمانش را ماساژ داد و  مثل

 رهیروبه بهادر که مشتاقانه به او خ

او لبخند زد:  ؟یبود، گفت: سالم، برگشت

 شه،یم یساعت میبله ن

به دست و صورتت بزن،  یشو آب بلند

. جانان میلباست رو عوض کن مهمون دار

ا درهم از ج ییو با اخمها حوصلهیب

 بلند شد: مهمون؟!

که گفتم دوست ندارم... بهادر حرفش  من

 یدوست ندار یگفت دونمیرا قطع کرد: م

 هیمهمون با بق نیاما ا ،ینیرو بب یکس

 کنه،یفرق م

خوشحالت کنه، زود  دنشید کنمیم فکر

و از اتاق خارج  میکه منتظرت هست ایب

که کنار  یبهداشت سیشد. جانان به سرو

 اتاق خواب

بود، رفت. دست و صورتش را  مجللشان

را  شیشست و به اتاق بازگشت. موها



 اه هریاز انواع گ یکیمرتب کرد و با 

 که بهادر ییو گلسرها

بود و او استفاده  دهیخر شیبرا

سرش جمع کرد.  یآنها را رو کرد،ینم

به لباسش انداخت. بلوز و شلوار  ینگاه

 به تن یرنگ یقرمز و مشک

 نییا پاه هلباس از پل. با همان داشت

زمزمه کرد:  رلبیرفت و در همان حال ز

خودش رو هم ندارم، مهمون خبر  یحوصله

 . اما باکنهیم

سالن  انیکه کنار بهادر م یکس دنید

خود  یبود، بهت زده برجا ستادهیا

نام او را بر  ی. با ناباورستادیا

 ! سارگل؟یزبان آورد: سارگل؟ خودت

و او را محکم در آغوش  دیسمتش دو به

گرفت: سالم جانان جون، حالت چطوره؟ 

بعد از دو سال و چند ماه  شهیباورم نم

 و نمتیبیدارم م

و دوباره نگاهش کرد:  دیرا عقب کش او

 یشیکه خوشگلتر م یکنیم کاریتو چ یعوض



 رهی. جانان ذوق زده به او خدیو خند

 شد: سارگل تو

 ! ؟یکنیم کاریچ نجایا

هستم. بهادر اومد  خیخوب من مون ـ

. نمیدنبالم و من رو آورد تا تورو بب

از پشت سر او نگاهش به بهادر افتاد 

 که

شلوار فرو برده و  بیرا در ج شیدستها

به آنها نگاه  یتمندیو رضا یبا خوشحال

. سارگل دست او را گرفت و به کردیم

 سمت مبل

چقدر دلم  نمیبب نیبنش ای: بکشاند

شده بود و جانان با لبخند برات تنگ 

کنار او نشست: من هم دلم برات تنگ 

 ینیبا س ایشده بود. مار

به جمع آنها  یشکالت کیقهوه و ک یمحتو

مبل نشست: قهوه  ی. بهادر هم رووستیپ

امروز کار  یلیکه خ دیرو بزن کیو ک

 . هردومیدار



به او نگاه کردند که فنجان  کنجکاو

گذاشت و ازجا  زیم یقهوهاش را رو یخال

من  د،یکنیبرخاست: تا شما باهم صحبت م

 دوش رمیم

کت و  نیو لباس عوض کنم. ا رمیبگ

تو تنمه. داره حالم رو  شبیشلوار از د

 شهی: مثل همدی. سارگل خندکنهیبد م

 به ظاهر و یلیخ

ه . بهادر از پلیدیم تیاهم تیآراستگ

. داخل نطورهیا باال رفت: قطعًا همه

 ستادیدوش ا ریوان، ز لایخیحمام شد، ب

 را را با شیو موها

شست، وسواس  متشیمخصوص و گرانق یشامپو

که  آمدیم ادشیآنها داشت.  یرو یخاص

در  کباریبا جانان،  اشییسال اول آشنا

 کی

و  دهیکوتاه د یاو را با موها یمهمان

 یلیبلند خ یمو»به او گفته بود که 

 گریو او از آن پس د« .ادیبهت م شتریب

 را شیهرگز مدل موها



 یآنها را بلند تا رو شهینکرد. هم عوض

. از حمام داشتینگه م شیاه هسر شان

. آب از ستادیا نهیآ یخارج شد. روبهرو

 یرو شیسر موها

. سشوار را شدیم ریتنپوشش سراز یحوله

روشن کرد و مشغول خشک کردن آنها شد. 

 راهنیو پ رهیت یسورمها نیشلوار ج

 به یدیسف

و  دیپوش یکرد. کت اسپرت و سورمها تن

کرد. عطر   شیشروع به آراستن موها

caron's Poivre که محبوبش بود را کنار

 یگوشها و رو

 یدرختان جنگل ی. بودیدستش پاش ساعد

ا ه ه. حاضر و آماده از پلدادیرا م

رفت. جانان و سارگل هنوز مشغول  نییپا

 صحبت بودند. انگار

با لبخند  نداشت. یتمام شانیحرفها

صحبت  نیساعته دار کیروبه آنها گفت: 

. بلند شو جانان جان آماده شو، نیکنیم

 قراره تا شب با



و چقدر ممنون  میشهر بچرخ یتو سارگل

جانان برخالف  دید یحضور سارگل شد وقت

و رغبت ازجا برخاست و  لیبا م شهیهم

 حاضر یبرا

به اتاق رفت. بهادر جلو آمد و  شدن

: ممنونم. ستادیسارگل ا یروبهرو

روز رو بدون فکر  کیحداقل  خوامیم

 بگذرونه هایکردن به اون لعنت

خوشحال باشه. سارگل سر تکان داد:  و

بعد جانان  یقی. دقاکنمیرو م امیسع

و بلوز  اهیس نیکه شلوار ج یدرحال

 به تن یدیبلند سف نیآست

آمد. با کاله  نییا پاه هاز پل داشت

را پوشانده  شیموها یدرنگینقابدار سف

اطالع داد که  ایبود. بهادر به مار

 و گردندیناهار را به منزل برنم

او از خانه  لیسوار بر اتومب هرسه

ه خارج شدند. سارگل طبق عادت گذشت

 نیکه در ماش یبا هر آهنگ شاد شیاه

 دیرقصیم شد،یپخش م



. از کردیجانان با لبخند نگاهش م و

 یاس شادسارگل کنارش بود، احس نکهیا

باهم بزرگ شده و  ی. از بچگکردیم

 داشتند. یادیخاطرات ز

سرسبز و  یمنطقه کیآنها را به  بهادر

به نام جنگل گرون والد برد.  بایز

از درختان  یرا مخلوط زشیدالنگ یفضا

 بلوط، راش، کاج، صنوبر

 یبرا یداده و سرپناه لیتشک ایاقاق و

 یوحش یخوکها یپرندگان، گوزنها و حت

در  لومتریبه طول نه ک اه هاچیبود. در

 امتداد رود هاول،

 یآب یو وزشها یآب تن یبرا یفرصت

از  یکیکرده بودند. اما  جادیا

تا  یمصنوع یمحبوبش تپه یهایژگیو

 فلسبرگ با ارتفاع هشتاد متر

برج  یاه هرانیآن و یکه در باال بود

گرون والد قرار داشت و جانان واقعًا 

چمنها کنار  یآن لذت برد. رو دنیاز د

 نشستند. بهادر اچهیدر



و کنارش دراز  دیتنقالت خر شانیبرا

سرش کرد و به  هگاهیدستش را تک د،یکش

 رهیآنها که مشغول گفتوشنود بودند، خ

 شد. سارگل با

 فیاز خاطرات مشترکشان تعر جانیه

جوان در  یبه زنها ی. با نگاهکردیم

با خنده روبه جانان گفت:  یحال آب تن

 میبار رفته بود هی ادتهی

 یلیپسر خ هیساناز تازه با  شمال،

ثروتمند آشنا شده بود و اون رو با 

 یخودش آورده بود. جانان به نشانه

 سر تکان داد. سارگل خندان دییتأ

اون پسره کالس  یداد: چقدر جلو ادامه

 یلیلباس خ هیروز  هی ادتهی. گذاشتیم

ساحل، تو پاتو  میو رفت دیگرون پوش

 پاش یجلو یگذاشت

 یاون با صورت افتاد تو ِگل، وقت و

بود،  فیو کث یبلند شد سرتا پاش گل

 ی! جانان با صدادیچقدر پسره بهش خند

 به خنده افتاد و یبلند



ماه با  کیتا  انی: بعد از اون جرگفت

 رهیمن حرف نزد. بهادر با شعف به او خ

از ته  دنیشد: چه عجب ما باالخره خند

 . جانانمیدیدلت رو د

گرفت. سارگل لب  رینگفت و سربه ز یزیچ

: من گرسنمه بهادر، صبحانه هم دیبرچ

. بهادر ازجا مینخورد یکه درست و حساب

 برخاست:

و  رمیگیاز رستوران ناهار م رمیم

 و از آنها دور شد. نجایهم ارمیم

فت: تو از روبه سارگل کرد و گ جانان

 یتازگ ؟یوقته آلمان یلیخودت بگو، خ

از  ی... خبریخبر ؟ینرفت رانیا

 ؟یو دخترم ندار رپارسایام

پاسخ داد: نه  یبا مهربان سارگل

. خیمن دوساله اومدم مون زم،یعز

باالخره پدرم موفق شد و منرو مجبور که 

 بخونم اون هم تو یپزشک

و  دید یبرا ی. گاهخیمون یدانشکده

. چشمان جانان رمیم رانیبه ا دیبازد



دلم براشون تنگ  یلیپر از اشک شد: خ

 دارم دق نجایشده. ا

 کنمیدارم دق م نجایسارگل. ا کنمیم

دستانش را در  یسارگل. او با مهربان

. بهادر زمیدست گرفت: غصه نخور عز

 فیبرام تعر انرویجر

 ،یگرفت یدرست میاما تو تصم کرده

کارت  نی. با اینداشت یچارها

. یرو از مرگ نجات داد رپارسایام

 دوستت داره. شبانه از یلیبهادر هم خ

دنبال من تا منرو  خیاومده مون نیبرل

 یدونی. میو تو خوشحال بش دنتید ارهیب

با قطار چهارساعت  خیتا مون نیاز برل

 . حدود پانصده هرا

من ساعت  یخونه دیرس ی! وقتلومترهیک

ار دوباره بود. ساعت چه مهشبین میسهون

. تمام شب رو میحرکت کرد نیبه سمت برل

 .دینخواب

اما  یبود رپارسایکه عاشق ام درسته

و  دیاز هم جدا شد گهیقبول کن که د



 هی. االن وارد شهیتو م یمربوطه گذشته

 از یدیجد یمرحله

شد:  ریجانان سراز ی. اشکهایشد تیزندگ

 تیحرف زدن در موردش راحته اما واقع

. سارگل من بچهام رو شهیکه نم نهیا

 گذاشتم اومدم.

 ریش دیرو. هنوز با رخوارهامیش یبچه

 یستیبود. مادر ن کیکوچ یلیخ خورد،یم

 رپارسایاگه ام ،یفهمیاحساس من رو نم

 از وجودم کهیت هی

بهار تمام وجودم بود. من بدون  بودم

 یکنم. سارگل سع یزندگ تونمیاونها نم

 نیدهد: خودت رو به ا اشیکرد دلدار

 عادت بده یزندگ

 نجایو غصه نخور. ا نیگوشه نش هی همش

 یهیبهادر عاشقته، گر ه،یبائیشهر ز

چرا  تونمیجانان شدت گرفت: نم

 نیا یهوا ؟یفهمینم

 بنده،یراه گلوم رو م یلعنت شهر

 نیتو ا رپارسایچرا؟ چون ام یدونیم



که  نباریآخر یدونی. نمکشهیهوا نفس نم

 داشت. یچه حال دمشید

مجبور شد  یازش طالق گرفتم وقت یوقت

با  یارو امضا کنه، وقته هاون برگ

پام له کردم، به  ریحرفهام غرورش رو ز

 شکستن یصدا یخدا

. نگاه غمزده و ناباورش دمیشن دلشرو

. سارگل او رهیچشمهام کنار نم یاز جلو

 هی: قربونت برم گردیرا در آغوش کش

 نطورینکن قسمت ا

هادر داره . اشکهاترو پاک کن ببوده

را زدود. بهادر  شی. جانان اشکهاادیم

گذاشت.  نیزم یشد و غذا را رو کینزد

 خوردن ناهار با

آنها گذشت.  دنیسارگل و خند یهایشوخ

تا ساعت ده شب را در شهر به گردش 

گذراندند و بعد از آن سارگل را به 

 قطار رساندند. ستگاهیا

 شهیدست او را گرفت و گفت: نم جانان

  ؟یچند روز کنار ما بمون



دوست دارم بمونم اما  یلیباور کن خ ـ

 دارم و ی. فردا کالس مهمشهینم

او را  یکنم و گونه بتیغ تونمینم

: مراقب خودت باش. پس از دیبوس

با آنها سوار قطار شد.  یخداحافظ

 بهادر و جانان هم به منزل

به تن  ی. جانان لباس راحتبازگشتند

 قهی. چند دقدیتخت دراز کش یکرد و رو

 یبعد بهادر شبخواب را روشن کرد و رو

 تخت کنار او قرار

 میخودش و او تنظ ی. پتو را روگرفت

آرام  یبالش گذاشت. صدا یکرد و سر رو

به  ی: بهادر؟ با مهرباندیجانان را شن

 جانبش برگشت: بله؟ او

سبز و درخشندهاش را به بهادر  چشمان

به من خوش  یلیدوخت: ممنونم، امروز خ

ارزش داشت.  یلیکارت برام خ نیگذشت. ا

 بهادر همانطور

بود،  دهیبه پهلو و روبه او خواب که

را نوازش کرد:  شیدست دراز کرد و موها



و  کنمیتو م یخوشحال یبرا یمن هرکار

 سر او را به سمت خود

 اشیشانیگذاشت. پ نهاشیس یو رو دیکش

و جانان چشمانش را  دیبوس یرا به نرم

آنها را  یبعد خواب هردو یبست. کم

 درربود.

***** 

زنگ  یحدود هفت صبح بود که صدا ساعت

اصاًل دلش  نکهیبلند شد. با ا فنیآ

 یاما ناچار چشم گشود. نگاه خواست،ینم

 به بهار

 شهیبدخواب بود و هم تینهای. بانداخت

شکم بخوابد. پتو را  یعادت داشت رو

 نییپا یو به سرعت به طبقه دیکش شیرو

 رفت تا قبل از

شدن او درب را باز کند. خوشحال  داریب

بازگشته،  تیاز مأمور مانیا نکهیاز ا

به  تواندیو او م داردیبهار را نگه م

 سر کارش بازگردد، درب



و نان  شیاین دنیباز کرد. اما با د را

: دیعجب پرسکه در دست داشت، مت یسنگک

وقت صبح جلو  نیافتاده؟ ا یاتفاق

 کاریمن چ یخونه

 شیاه هشد و گون نیشرمگ شیاین ؟یکنیم

رنگ باخت: خوب... خوب من امروز کالس 

تا شروع امتحانات چند  یعنینداشتم، 

 لیتعط یروز

بهاررو  نجایا امیگفتم ب میهست

 رپارسایسر کار. ام ینگهدارم که تو بر

همه محبت او به وجد آورد و  نیاز ا

 ازت ممنونم که یلیلبخند زد: خ

اما اصالً دلم  ،یفکر من و بهار هست به

 ،یخودت رو به زحمت بنداز خوادینم

به درسهات بزنه. او  یلطمها خوامینم

 به سرعت پاسخ داد:

. بودن کنار بهار ستین نطوریاصاًل ا نه

من لذت بخشه و به نان درون  یبرا یلیخ

 ؟یشاره کرد: صبحانه که نخورددستش ا

 مبهوت رپارسایام



در کنار رفت: نه. هردو وارد  یجلو از

به سمت آشپزخانه  کراستی شیایشدند. ن

تو آماده  نمیچیم زرویرفت: تا من م

 ها! شهیم رتیشو، د

بعد  قهیو چند دق دیصبحانه را چ زیم

حاضر و آماده پشت آن نشست.  رپارسایام

. دینوش یفنجان چا کیچند لقمه خورد و 

 که ازجا یدرحال

اگر  شیایگفت: ن یبا نگران خاستیبرم

بهم تلفن کن.  کنهیم تتیبهار اذ یدید

شمارهام رو برات نوشتم. تو اتاق خواب 

 است نهیآ یجلو

 باشه نگران نباش  ـ

 ... فقط زهیاوم... چ ـ

 بگو؟  ه؟یچ ـ

حساسه  یلیبهار پوستش خ یدونیآخه م ـ

با لبخند حرفش را قطع  شیایزود... ن

 کرد:

. من کنمیپوشکش رو به موقع عوض م چشم

خواهرم رو  شیبچه بزرگ کردن ستا



بلدم. خواهش  ییزهایچ هیو  دهامید

 نقدریا کنمیم

لبخند  نیشرمگ رپارساینباش. ام نگران

بتونم  دوارمیزد: دستت درد نکنه. ام

روز محبتهاترو جبران کنم. من ساعت  هی

 گردمیدو برم

  خداحافظ

به سالمت. از خانه خارج شد و کنار  ـ

راه افتاد. چقدر خوب بود که  ادهرویپ

بدون خجالت از  ایبهار  یبدون نگران

 او را جلو نکهیا

 لیخانوم تحو میسرهنگ به مر یخانه

خرداد  لی. اوارفتیدهد، به سرکار م

هوا آن موقع صبح به  یماه بود و خنک

 می. تصمنشستیدل م

کند.  یادهرویکارش پ تا محل گرفت

آقا و  یبا عل د،یسرانجام به مقصد رس

کرد و تند  یهمکارانش احوالپرس یهیبق

 و فرز مشغول کارش



به  ی. ساعات به سرعت گذشت و زمانشد

خود آمد که موقع بازگشت به خانه بود. 

 فونیچندبار زنگ آ دیبه منزل رس یوقت

 را فشرد و بعد

وارد  انیگو االهللیدرب انداخت.  دیکل

که تمام خانه را  یشد. عطر قورمهسبز

پر کرده بود هوش از سرش پراند. چند 

 ضربه به درب سالن زد

وارد  شیاین دیبفرمائ یصدا دنیبا شن و

بود، با  شیکه مهمان لبها یشد. لبخند

و  یرنگ یاز چادرها یکیکه  شیاین دنید

 گلدار جانان را

 ی. حتدیسر انداخته بود، پر کش یرو

. انگار دیم گفتن او را هم نشنسال یصدا

 یدهن کج رپارسایچادر هم به ام یگلها

 . بهکردندیم

آن را قاب گرفته  یکه چادر رنگ یصورت

جفت چشم  کیشد. به دنبال  رهیبود، خ

 گشتیم رهیبه رنگ سبز ت دهیدرشت و کش

 نیاما نه ا



 ی! نفساهیس ه هایبودند. س اهیس چشمان

و دوباره لبخند زد:  دیکش یبه راحت

 حالت خوبه؟  شیایسالم ن

  یممنون خسته نباش ـ

 یسالمت باش ـ

نکرد و به بهار که  تتیکه اذ بهار

به او پوشانده و  ییبایلباس ز شیاین

را آراسته بود، اشاره کرد.  شیموها

 به سمت آشپزخانه رفت: شیاین

دختر  یلیبابا، بهار خانوم خ نه

لباست  م،یباهم دوست شد ی. حسابهیخوب

ناهار آماده است.  ایرو عوض کن ب

 و دیکش یقینفس عم رپارسایام

که  ییغذا نیدلنش یرا از بو شیاه هیر

بود، پر کرد. مثل عطر  دهیچیدر خانه پ

حاج خانومش بود و به  یهایقورمهسبز

 که دیرس جهینت نیا

 شتریآن روزها ب شیایخوب شد ن چقدر

آنها و کنار ثنا و  یوقتش را خانه



چرا  نکهیا ی. اما تلخگذراندیمادرش م

 یزندگ کی هیمثل بق دینبا

از سرکار  یداشته باشد و وقت یعاد

 چدیعطر خوش غذا در خانه بپ گرددیبرم

و همسر و فرزندش منتظرش باشند، مثل 

 کامش را یزهر

کرد و بازهم حسرت را بر دلش  تلخ

 نشاند.

***** 

را به خود جلب توجهش  ییگفتوگو یصدا

کرد. آرام ازجا برخاست و از اتاق 

که  ییا، جاه هراهپل انیخارج شد. م

 دیاصالً به سالن د

و گوش سپرد. اکنون  ستادیا نداشت،

بهادر  ی. صداشدیم دهیصداها واضح شن

 یسرد و کم یگوشش را پر کرد که با لحن

 گفت: چرا یعصب

و  نجا؟یا یایکه م یمن خبر نداد به

که حق  یدخترانها فیظر یبعد از آن صدا



به جانب پاسخ داد: درسته که تو به من 

 ازدواج ینگفت

آلمان، اما اگر فراموش  یو اومد یکرد

 یادیمشترک ز یما دوستها ینکرده باش

. مونهینم یخبرها مخف نجوریو ا میدار

 و بهادر همانطور

 یلیسرد و خونسرد پاسخ داد: دل که

 نیجار بزنم. ا نمکیم ینداره هرکار

زنانه با  یمنه، همان صدا یشخص یزندگ

 که کامالً در یحرص

: دیمشخص بود، به گوشش رس انشیب لحن

 یگفتیم گهید زیچ هیِعه جدًا؟! قباًل که 

! من هم اومدم تا ازدواجتون ارخوبیبس

 کیرو تبر

  ؟یزنی. همسرت رو صدا نمبگم

تا  نی. بنشکنمیالبته که صداش م ـ

ه کنه و به سمت پل ییرایازت پذ ایمار

 که آمدیباال م ریا آمد. سربه زه

 زم،یجانان روبهرو شد: سالم عز با

 امییدنبالت. دختردا اومدمیداشتم م



سالمش را  یاومده. جانان به آرام ینازل

 دیپاسخ گفت و حاال فهم

به نظرش  نقدریآن زن ا یچرا صدا که

ا ه ه. همراه بهادر از پلآمدیآشنا م

بر لب نشاند  یرفت. لبخند تصنع نییپا

 انیکه م یو روبه نازل

به  ینشسته بود و حت یمبل یرو سالن

بلند نشد، سالم  شیاحترام او هم از جا

. بهادر یخوش اومد یلیکرد: سالم، خ

 دستش را پشت کمر

 ینازل یگذاشت و کنار هم روبهرو او

 یزیبا لحن تمسخرآم ینشستند. نازل

 یلیسالم، خ روبه جانان کرد و گفت:

 ممنون. راستش اومدم به

به شما  دونمیبگم. اما نم کیتبر بهادر

ابراز  ایبگم بابت ازدواجتون  کیتبر

بهادر  یتأسف کنم بخاطر طالق. اخمها

 درهم شد و چهرهاش

 ی. اما صدادییگرا یخشم به سرخ از

: شما هرطور دیآرام جانان را شن



 یتیمن اهم یعمل کن برا یراحتتر

 که او دانستینداره. بهادر م

 انیپا یندارد برا یمناسب یروح حال

که اصاًل مورد عالقهاش  یدادن به بحث

 ا؟یرا صدا زد: مار ایمار ینبود، عصب

 شده قهوه؟ چند یپس چ

فربهاش  کلیبا آن ه ایبعد مار قهیدق

 یقهوه را رو ینیهنوهنکنان جلو آمد. س

آماده کردن ناهار  یگذاشت و برا زیم

 یسرتاپا یور شد. نازلد

را از نظر گذراند و با تمسخر  جانان

 قهاتیکه سل اومدیبهت نم زمیگفت: عز

باشه! و به  ینطوریا دنیلباس پوش یتو

 و نداریبلوز آست

که تن او بود اشاره کرد و  یشلوار

... یتازه عروس یادامه داد: ناسالمت

نبود که تو  ادمی خوامیاوه معذرت م

 یو حت یازدواج داشت هیقبالً 

شور و ذوق  گهی. پس حتما دیشد مادر

. جانان دیو خند یتازه عروسهارو ندار



 ینازل یرهایقلبش از تحق نکهیبا ا

 فشرده شده بود اما به او

کوتاه و تاپ سرخ  اریبس نیدامن ج که

به تن داشت، نگاه کرد و گفت:  یرنگ

شما عروس نشده،  نکهیمثل ا زمیاما عز

 تازهشور و ذوق 

بهادر به  ی! لبهاد؟یدار عروسهارو

آن را جمع کرد و  عیخندهکش آمد اما سر

نگاه سرشار از خشم  یمصلحت یبا سرفها

 را به خود ینازل

جان چه خبر؟ حالش  یی: از دادیخر

بلوند شدهاش را  یموها یخوبه؟ نازل

پشت گوش فرستاد و پاسخ داد: حالش 

 خوبه اما حتمًا اگه بفهمه.

ازدواج کرده اون  خبریب خواهرزادهاش

ناراحت  یلیخ وهیخانوم ب هیهم با 

قابل درک  چکسیه ی. واقعًا براشهیم

 کاررو نیکه چرا ا ستین

. البته جانان که مشخصه چرا با یکرد

 ونیتو ازدواج کرده. همون روز که گر



در شرکت  یمسخره جلو یبا اون لباسها

 یبدبخت دمشید

و معلوم بود  دیباریسر و روش م از

 دیبگو یزی! بهادر خواست چهیدنبال چ

سکوت باال  یکه جانان دستش را به نشانه

 آورد و خودش روبه

کرد و پاسخ داد: کدوم روز؟  ینازل

که قرار بود تو و  یآهان همون روز

 ی! راسترون؟یب دیبهادر باهم ناهار بر

 یبعض یتونیاالن هم م زمیعز

 میریکه من و بهادر ناهار م وقتها

. میشیم ،خوشحالیایهمراهمون ب رونیب

هم فشرد  یرا از خشم رو شیلبها ینازل

 و با پوزخند گفت:

جانان خانوم ممنون، من به پس  نه

ندارم و به  یچشم داشت هیبق یمانده

را  هاشیبهادر نگاه کرد. بهادر کنا

 یبا صدا نیمتوجه شد و خشمگ

او را مخاطب قرار داد:  یبلند نسبتاً 

و متلکهات  اه هی! کنایازلن گهیبسه د



خودت نگهدار. من جانان رو  یرو برا

 یانتخاب کردم و به کس

با چشمان گرد  ینداره. نازل یربط هم

 هیشده ازجا برخاست: چه خبرته؟ بخاطر 

! من ؟یزنیسر من داد م وهیزن ب

 هستم. بهادر تیدختردائ

 وهیب وهیب نقدریازجا برخاست: ا هم

که باشه االن همسر منه و از  ینکن. هرچ

بهش  دمی. اجازه نمکترهیبهم نزد یهرکس

 .یکن نیتوه

 ی! نازلیبر یتونی. میگفت کترویتبر

نگاه سرشار از نفرتش را به  رتزدهیح

خودت  یمنرو از خونه یآنها دوخت: دار

 واقعاً  ؟یکنیم رونیب

طرز  نیمتأسفم. مطمئن باش ا برات

و با آن  دمیرفتارترو به پدرم اطالع م

پاشنه بلندش تقتقکنان از سالن  یکفشها

 خارج شد. بهادر

داد و به جانب  رونینفسش را ب کالفه

داشت  ریجانان برگشت که هرچند سربه ز



لرزان از بغض و اشک جمع  یاما چانه

 شده در چشمانش

کرد:  شیصدا یبود. با مهربان مشخص

جانان جان؟ او سربلند کرد و بغضآلود 

 یتو؟ هرچ ادیکه ب یداد گفت: چرا راهش

 از دهنش دراومد

 من گفت  به

رفتار  نیقراره همچ دونستمیمن که نم ـ

که  یدیاز خودش نشون بده، د یزشت

نداد و  یکردم. جانان پاسخ رونشیب

 ازجا

کرده  سی. اشک کاماًل صورتش را خبرخاست

که  رفتیبود و به سمت درب سالن م

 ؟یریکجا م یکرد: حاال دار شیبهادر صدا

 و او

پاسخ داد:  شد،یکه خارج م همانطور

قدم بزنم. بهادر پشت  اطیتو ح خوامیم

و  ستادیو بلند سالن ا یقد یپنجره

 روشن یگاریکه س یدرحال



قدم زدن او مشغول  یبه تماشا کرد،یم

شد و با خود فکر کرد که چقدر مصرف 

شده  شتریچند ماه ب نیدر ا گارشیس

 است.

***** 

و چند ضربه به  ستادیدرب حمام ا پشت

گفت:  یبلند یآن زد. سپس با صدا

 مهبازیدرب حمام ن ارم؟یحولهاش رو ب

 یبخار نیشد و از ب

 یصدا امد،یم رونیاز آن ب که

 ای: نه خودت بدیرا شن رپارسایام

و تعجب گرد  رتیداخل. چشمانش از فرط ح

 ی: معلومه چدیشد و پرس

بلند او را دوباره  یو صدا ؟یگیم

تو... بابا لباس  ایب گمیآره م: دیشن

 م،یتو باهم موهاش رو بشور ایتنمه، ب

 از شیاه ه. گونتونمیمن تنها نم

 دیرا جلو کش اشیگلگون شد. روسر خجالت

بلندش انداخت. سپس  یبه مانتو یو نگاه



وارد حمام شد. بالفاصله احساس گرما 

 کرد.

که با لباس درون  دیرا د رپارسایام

 اشیشانیپ یرو سشیخ یوان نشسته و موها

بهار دلش ضعف  دنیبود. با د دهیچسب

 رفت. پوست

از گرما و حرارت سرخ شده و  دشیسپ

 سیو خ یبا آب باز یخوب یانهیظاهرًا م

شدن نداشت. چرا که مدام در تالش بود 

 رونیتا از وان ب

: من دیرا شن رپارسایام ی. صدادیایب

سرش رو بشور.  زحمتیتو ب دارمینگهش م

از  یلبخند زد: باشه و کم شیاین

 بچه را کف یشامپو

بهار را آرام با  یو موها ختیر دستاش

و  زدیآن ماساژ داد. اما او نق م

ربع شستن  کی. سرانجام بعد از ستیگریم

 رپارسایبهار تمام شد و ام

  یخسته شد یلیگفت: ممنون خ یشرمندگ با

  ه؟یچه حرف نینه بابا ا ـ



 رمیتا من دوش بگ یبهار رو ببر شهیم ـ

  امیب عیو سر

 باشه حتماً  ـ

و به  چاندیحوله را خوب دور بهار پ و

به او  یاتاق خودش برد تا لباس مناسب

را  سشیخ یلباسها رپارسایبپوشاند. ام

 درآورد و به سرعت

گرفت. با حوله بدنش را خشک کرد و  دوش

و  فنیزنگ آ ی. صدادیپوش یلباس راحت

بلند  اطیشدن درب ح دهیبعد از آن کوب

 شد. از اتاق

 مانیگشودن آن رفت. ا یشد و برا خارج

بود، به محض  ستادهیکالفه پشت درب ا

شد و گفت: چه  اطیباز شدن آن وارد ح

 عجب! بابا من

ربعه دارم زنگ  کیهوا.  نیتو ا پختم

 یبه موها یدست رپارسای. امزنمیم

. درب را پشت سر او بست و دینمدارش کش

 ش راه افتاد:به دنبال



زنگ  یصدا م،یحمام بود شیایبا ن خوب

و به  ستادیا یبرجا مانی. امیدیرو نشن

 یرو یزیطنتآمیجانب او برگشت. لبخند ش

 نقش شیلبها

متعجب به او  رپارسایبود. ام بسته

نگاه کرد و پس از چند لحظه با 

رو  شتیدرهم گفت: زهرمار ن ییاخمها

 .میکردیببند. بهاررو حمام م

: خوب چشم دیخند طنتیبا همان ش مانیا

 یزیکور بشه داداش. منکه چ لیبخ

نگفتم. من از خدامه شماها باهم 

 نگاه دنی... و با ددیبر

حرفش را اصالح کرد:  رپارسایام غضبآلود

اما  دیبهاررو حمام کن دیباهم بر یعنی

  ؟یکنیچرا در موردش فکر نم ریام

  ؟یدر مورد چ ـ

 ـ

آبوهوا! خوب در مورد  یناگهان راتییتغ

خاطرت رو هم  ه،ی. دختر خوبگهید شیاین

  خوادیم



در  ی! اصاًل اشتباه کرد؟یوونهایتو د ـ

 مورد من

لب  مانی. ایگفت یزیمشکالتم بهش چ و

 ؟یبابا تو هنوز دلخور یحوض نشست: ا

 یدانشگاه اتفاق یباور کن من جلو

 سراغ تورو دمش،ید

تم نتونستم بهش دروغ بگم. گف گرفت،

اصرار کرد که  ست،یحال و روزت مساعد ن

 شده  یبگم چ

 داخل  میبر هیباشه کاف ـ

 کجا؟ جوابمرو ـ

  هیدختر خوب شیاین بده،

 ادتیتو  ؟یکنیم یازم خواستگار یدار ـ

بچه دارم؟ اوضاعم رو  هیرفته من 

 ی. طرد شده از خانواده، خونهنیبب

سال و  کی یبچه هیکار مزخرف،  یقرض

 یلیخ طتی: پسر شرادیخند مانی! امهین

اخم کرد:  رپارسای. امونهیاکاز

 به ؟یگیم یزهرمار. پس چ



بعد  ده؟یبه من دختر م گهیعموم د نظرت

 کی دم،یزنهارو خط کش یهم من دور همه

عمرم بستمه!  یهمه یبار دل دادم برا

 خوامیم

 محبتم رو نثار بهار کنم  یهمه

  ؟یمطمئن ـ

  ه؟یمنظورت چ ـ

نکنه هنوز به جانان فکر  گمیم ـ

 تو نکهیکه من بخاطر ا یدید ؟یکنیم

همکارهام پرسوجو  قیاز طر یبش مطمئن

ساعت پروازش با بهادر رو  یکردم. حت

و  نیخشمگ رپارسایهم بهت گفتم. ام

 : تودیغر یعصب

من از اون زن  ؟یرو از دست داد عقلت

رو ول  ه هکه بچه ده ما یمتنفرم. کس

 گهید کباری. ستیآدم ن رهیو م کنهیم

 یاریاسمشرو ب

تو دهنت که پر از خون بشه  زنمیم یطور

هم به  مانیو به سمت سالن رفت. ا



را  اهشیچادر س شیایدنبالش داخل شد. ن

 سر انداخته یرو

قصد رفتن داشت. به بهار اشاره کرد  و

 رپارسایو گفت: موهاش رو خشک کردم. ام

 یترم تابستون یبه بهانه تونمیمن م

 بمونم و بهاررو

 مانیها. ا یتا به کارت برس نگهدارم

بود، نگاه  ستادهیکه پشت سر او ا

کرد که با چشم  رپارسایبه ام یداریمعن

 رپارسایاو مواجه شد. ام یغره

او را رد  شنهادیاما قاطع پ مؤدبانه

زحمت  یلیکرد: نه ممنون. تا االن هم خ

و تابستونرو کنار  یبر دی. بایدیکش

  یخانوادهات باش

 چرا ـ

 مهدکودک؟  یگذارینم بهاررو

اعتماد کنم.  ییبه جا تونمیخوب نم ـ

از  یکی ی. بچهکهیکوچ یلیاون هنوز خ

 یمهد از رو یهمکارهام تو



افتاد و قطع نخاع شد. خوب مقصر  سرسره

بوده. در ضمن  اطیاحتیمهده که ب یمرب

 یلیهم نسبت به حقوق من خ نهاشیهز

 مدت هی. ادهیز

تا  کشهیخانوم زحمتشرو م میهم مر گهید

مهدکودک  هیکم بزرگتر بشه. اونوقت  هی

 شیای. نکنمیم دایمطمئن و مناسب پ

 بهار را یگونه

. یدونی: باشه هرطور صالح مدیبوس

  شهیمراقبش باش. دلم براش تنگ م

 شهیجان م مانیچشم. بازهم ممنون. ا ـ

 مت بکش وزح

 مانیا ؟یتا راهآهن برسون شرویاین

 ازجا برخاست: البته.

***** 

و  گذشتندیهم م یبه سرعت ازپ روزها

دونفرهاش با بهار  یبه زندگ رپارسایام

 میعادت کرده بود. اکثر روزها مر

 اوقات یخانوم و بعض



تا او  کردیم یاز بهار نگهدار مانیا

درست  یبه سر کار برود. ظهر بود و برا

که  رفتیبه سمت آشپزخانه م مرویکردن ن

 کنان یتاتیبهار تات

او آمد و صدا زد: با... بابا.  یپ از

بهتزده به جانب او برگشت و  رپارسایام

 هی ؟یگفت یدو زانو نشست: چ یرو شیجلو

 بگو، بگو بابا. گهیبار د

دستانش را به هم زد و با خنده  بهار

تکرار کرد: بابا... بابا... با 

: دیو بوس دیاو را در آغوش کش یشعفمند

 جان بابا؟ بابا قربونت بره. انگار که

بود.  دهیرا شن ایدن یقیموس نیباتریز

با  برد،یکه از بابا گفتن بهار م یلذت

نبود. سر  سهیقابل مقا شیبرا زیچچیه

 خود فشرد ینهیاو را به س

فدات بشم، تو تنها  یزمزمه کرد: اله و

 یو دوباره او را رو یبابا هست یدلخوش

گذاشت: صبر کن برم ناهار درست  نیزم

 میکنم تا باهم بخور



خواست دور شود، بهار  نکهیهم اما

دوباره نقنق کنان به دنبالش راه 

به پدرش  یاز حد شیب یافتاد. وابستگ

 کودکان یداشت مثل وابستگ

لبخند زد و او  رپارسایمادرشان! ام به

برگرداند.  ییرایسالن پذ انیرا به م

را روشن کرد تا بهار با  ونیزیتلو

 محبوبش یشاد و کودکانه یبرنامه

شود. به آشپزخانه بازگشت،  سرگرم

 ایبست و مشغول تدارک ناهار  شبندیپ

شد و با خود فکر کرد که  مرویهمان ن

 آنجا بود حتماً  مانیاگر ا

دو تا تخممرغ شکستن » گفتیو م دیخندیم

روغن  «خوادیبستن نم شبندیپ گهیکه د

و تخممرغها را  ختیر تابهیرا در ماه

 درون آن

نمک اضافه کرد از درون  ی. کمشکست

آورد و  رونیو دوغ ب ینان و سبز خچالی

بلند شد.  فنیزنگ آ ی. صدادیچ زیم یرو

 با خود زمزمه



موقع  شهیکه هم مانهی: حتما اکرد

گاز را خاموش کرد و  ری. زرسهیخوردن م

اواخر مرداد  یرفت. هوا اطیبه سمت ح

 گرم و اریماه بس

بود. درب را گشود. نگاه مات  طاقتفرسا

 ستادهیکه پشت آن ا یشدهاش به شخص

 یماند. چندبار پلک زد و کم رهیبود، خ

 عقب رفت.

است و  داریمطمئن شود که ب خواستیم

بود،  ی. اما نه واقعندیبیخواب نم

! مادرش، حاج یگرید زیاز هر چ تریواقع

 ستادهیوم آنجا اخان

شکستهتر از دو  ی. چهرهاش کمبود

بود، اما هنوز هم مثل  شیپ میسالون

به  یمتیاعال و گرانق یگذشته چادر مشک

 سر داشت و آراسته و

 ی. چشمان قهوهادیرسیبه نظر م مرتب

. همانطور که به دیدرخشیرنگش از اشک م

بود، داخل شد و چند  رهیخ رپارسایام

 قدم جلو آمد.



 سالهیمرد حدودًا س نیا یبه جا انگار

بود،  شیبسته روبهرو شبندیکه پ

 یشهیکه ش دیدیشش سالهاش را م یپسربچه

 را هیپنجره همسا

و بغض  دهیتوپ شکسته و حاال ترس با

است. دستانش را  ستادهیا شیکرده جلو

بغل کردن او از هم گشود و  یبرا

 مثل همان رپارسایام

به آغوش پرمهر  یمعطلیب یکودک دوران

بند  هاشیهقهق گر یو صدا دیمادرش خز

مرد  گریدل حاج خانوم را پاره کرد. د

 نبود، پدر نبود،

بزرگ کردن دخترش نبود، حاال فقط  مسئول

بود که به دستان نوازشگر مادرش  یکودک

داشت. راحت و بدون فکر کردن به  ازین

 غرورش

که او را  یحاج خانوم درحال ستیگریم

: رفتیقربان صدقهاش م کردینوازش م

پسرم؟  یدیکش یچ ره،یکه مادرت بم یاله

 به سرت یچ



برات که  رمیدردت به جونم؟ بم اومده

 یهیانقدر دلت گرفته مادر. و گر

. دل کندن آمدیبند نم ایگو رپارسایام

 شیآغوش امن برا نیاز ا

تا ابد همانجا  خواستیبود. دلش م سخت

ه کند. بس بود هرچه غص هیبماند و گر

 گرانید یو جلو ختهیا را در خودش ره

 لبخند زده بود.

 یمادرش آمده بود، چه سنگ صبور حاال

بهتر از مادر؟ دست حاج خانوم را که 

بود،  شیسرش و در حال نوازش موها یرو

 آورد و نییپا

عطر  شهیکه هم یاهی. چادر سدیبوس

و  دیصورت کش یداشت، به رو یمیمال

و  دیحاج خانوم او را عقب کش .دیبوئ

 یدوباره برانداز کرد. اشک

 یدر چشمانش حلقه زده بود، حاال رو که

. با غصه آرام خوردیسُر م شیاه هگون

 رمی: بمدیکوب نهاشیس انیمشتش را به م

 برات چه بر سرت



سالت  ستوهشتی! بیچقدر الغر شد اومده؟

کنار  دیسف یموها نیا ستین شتریکه ب

بود که  ییچه بال نیآخه ا ه؟یچ قهاتیشق

 سر ما و

چند قدم  رپارسایمادر؟ ام یآورد خودت

نقش بست  شیلبها یرو یعقب رفت. لبخند

شما  شهیگفت: باورم نم یو با شعفمند

 نجایا

. دیفراموشم کرد کردمی! فکر منیهست

ابروان حاج خانوم گره افتاد و با  نیب

که  یبچها شهیپاسخ داد: مگه م یدلخور

 وجود خودم نه ماه تو

کردم رو فراموش کنم؟ تو از  بزرگش

تن من و پدرت  ی. پارهییگوشت و خون ما

و مشکالتترو از ما  های. چرا بدبختیهست

 ؟یپنهون کرد

برات  رمیبالت بخوره تو سرم، بم دردو

 هاشیو گر یدار رفت یچوبه یکه تا پا

شدت گرفت و ادامه داد: اگه... اگه ما 

 ییو بال میدیفهمینم



 ریسربه ز رپارسایام ؟یچ اومدیم سرت

شمارو نگران و  خواستمیانداخت: من نم

 مشکالت خودم کنم  ریدرگ

 خبر دیبا ه؟یچه حرف نیا ـ

 خواستنیهرچقدر م اومدیم یحاج یدادیم

  گرفتیم تیو رضا دادیپول بهشون م

 مشکلشون پول نبود  ـ

 تیشد که رضا یپس چ ـ

  دادن؟

 گفتنیم اومدن،یپسرهاش کوتاه نم ـ

بدون و قاتل  تیبراشون زشته که رضا

 ستیو پدرش ب مانیباباشون آزاد بشه. ا

 نفر یس

 یکردن، حت دایپ دیسف شیو ر بزرگ

گذاشت بزرگ الت تهرونرو  قهیوث مانیا

دارن از زندان  یازش حرف شنو هیکه بق

 و رونیب دیکش

 یطرف. اونها کل یرو بردن خونه همه

گرفتن و  هیصحبت کردن تا پسراش د



 یدر حقم پدر مانیدادن. پدر ا تیرضا

 نیکرد. بخاطر هم

. هنوز نیندادم شماها باخبر بش اجازه

 یبچه گهیکه حاج صادق گفت تو د ادمهی

  یستیمن ن

نگو مادر. بهش حق بده. تو دل پدرت  ـ

 رو

عمرش  یسالها یکه همه یی. آبرویشکست

ذره ذره جمع کرده بود رو به باد 

محل سربلند  ینست تونتو گهی. دیداد

 رپارسایکنه. ام

 : حالش چطوره؟ دیپرس نیشرمگ

 شیپ یهفته شیایخوبه خدارو شکر. ن ـ

 رشیثنا اومده بود. خدا خ دنید یبرا

 به من و ثنا زرویبده همهچ

بفهمه. به محض  یحاج میاما نگذاشت گفت

برگشت مشهد، دلم تاب  شیاین نکهیا

 یو با گوشه نمتیو اومدم بب اوردین

 اهشیساتن س یروسر



 نیح نیچشمانش را پاک کرد. در هم اشک

 رپارسایبهار بلند شد. ام یهیگر یصدا

تند به سمت سالن رفت:  ییبا قدمها

 من دهیحتمًا فهم

داخل مادرجون. به  میبر ای. بستمین

محض ورود به سالن حاج خانوم به سمت 

بهار شتافت و او را در آغوش گرفت: 

 جانم؟ جانم دختر

که قربونت برم. هزار  ی... الهقشنگم

. بهار مونهیاللهاکبر مثل قرص ماه م

کرد و به  یبیدر ابتدا احساس غر

 بعد یادامه داد، اما کم هاشیگر

آرام شد و به حضور مادربزرگش  باالخره

عادت کرد. حاج خانوم مدام قربان 

و در مورد جزءجزء صورتش  رفتیصدقهاش م

 که دادینظر م

حاج صادق است. او را  ایخودش  هیشب

نشاند و گفت: قربونش برم  شیپا یرو

تازه چشمهاش که سبزه فقط بخاطر  یاله

 ها! ستیمادرش ن



خودم، مادربزرگترو  امرزمیخدا ب مادر

 ادتهیاون هم چشمهاش سبز بود،  گم،یم

 یچا ینیو با س دیخند رپارسایکه؟ ام

 کنار او نشست: بله

بچه به شما  نیا ی. اصاًل همهچادمهی

رفته مادِر من. حاج خانوم ابرو باال 

 میاز قد ؟یفکر کرد یانداخت: پس چ

 به مونه،یگفتن به ماه م

! و دست درون یپدر یفهیبه طا ،یپر

آورد.  رونیب یکوچک یکرد و جعبه فشیک

خارج  ییبایز یاز درون آن دستبند طال

 کرد و آن را به

ازجا  رپارسایتپل دست بهار بست. ام مچ

! من د؟یناهار که نخورد یرخاست: راستب

سرد شده  گهی. البته االن ددمیچ زرویم

 و به آشپزخانه

. حاج خانوم هم همانطور که بهار رفت

را در آغوش داشت، به دنبالش روان شد. 

 دنیبه محض ورود به آشپزخانه، با د

 انیم مرویظرف ن



با تأسف سر تکان داد و اشک  ز،یم

 یچشمانش را پر کرد: اله یدوباره کاسه

که پوست و  ستین خودی. برمیبرات بم

 . آخهیاستخوان شد

شد ناهار؟ و با نفرت ادامه  تخممرغ

 زیهمهچیکنه اون زن ب لیداد: خدا ذل

 یچطور بچه شیبا هوس باز نیرو. بب

 یمنرو دربهدر کرده! اله

مادر؟  یدی. دشیاز زندگ نهینب ریخ

 ؟یادستیما ا یتو رو یبخاطر ک یدید

 ی! زنهیدختر خوب یگفتیهمونه که م نیا

 یزندگ یکه تو سخت

و شوهر و بچهاش رو ول  شهیم خسته

به امون خدا و با خواستگار  کنهیم

 یهمه سخت نیآخه ارزش ا ره،یم شیقبل

 رو داشت؟ دنیکش

آبروش رو  ختنیشکستن دل پدرت و ر ارزش

کاررو...  نیداشت؟ آخه چرا ا

متشنج و کالفه از  یبا اعصاب رپارسایام

 انیپایب یسرزنشها



دوغ درون دستش را محکم  وانیل مادرش،

پاسخ  یبلند یو با صدا دیکوب زیم یرو

 یداد: چون دوستش داشتم. منه روان

 احمق دوستش

ضعف  دنشیخند یبرا صاحبمی. دل بداشتم

! گرفتیم شیکردنش آت هیگر یبرا رفت،یم

زد: اما االن ُمرده.  ادیو بلندتر فر

 ریمن ز یبرا

 نیا شهی. مدهیخاک خواب خروارها

اسمش  شهیم د؟یحماقتم رو تو سرم نکوب

و با دستانش صورت خود را  ن؟یاریرو ن

 پوشاند. حاج خانوم

شکسته و  وانیو هاج و واج به ل ریمتح

بود.  رهیخ زیم یشده رو ختهیدوغ ر

و بغضآلود به پدرش  دهیبهار را که ترس

 در دست کرد،یاه منگ

 زیکه چشمانش لبر یکرد و درحال جابهجا

گفت: آره  یاز اشک بود، با مهربان

اسمشرو  گهی. دشهیقربونت برم م

 برات چقدر رمی. بمارمینم



رو  یشده. چه رنج بزرگ فیضع اعصابت

 یسال زندگ ی. بعد از سیتحمل کرد

 دنیمشترک با حاج صادق، امروز بخاطر د

 تو بهش دروغ

رو بهونه  ضمیمر یاز خاله ادتیع. گفتم

. جگر گوشهام نمیتورو بب امیکردم تا ب

 نکهیرو. اومدم مرهم دردت باشم نه ا

 زخمت ینمک رو

چشمان پر از اشکش  رپارسای. امبپاشم

که صدام  خوامیرا به او دوخت: معذرت م

  دیرفت باال، ببخش

 تخممرغ سرد نیخدا ببخشه پسرم. ا ـ

بهار رو ببر خوردن نداره.  گهید شده

 هیو  کنمیجمع م زرویم نیمن ا رون،یب

. پاشو کنمیبرات آماده م یحاضر یغذا

 شرمنده رپارسایمادر. ام

و  دیمادرش را بوس یبرخاست. گونه ازجا

 از آشپزخانه خارج شد.

***** 



از  یقهایبود. چهل دق لیتعط کروزی صبح

اما همچنان  گذشت،یبهادر م دارشدنیب

دستش را  کی ده،یدر تخت دراز کش

 هگاهیتک

بود.  رهیو نگاهش به جانان خ سرکرده

او در خواب، که مژگان  یبه چشمان بسته

 هیسا شیاه هگون یرو اهیبلند و س

 یانداخته بود. به موها

 یشمیابر یکه مثل پارچها اهشیو س مواج

بالش پخش شده بود. تاپ و شلوار  یرو

به تن داشت که رنگ چشمانش  یرهایسبز ت

 شتریرا ب

از لباس  چوقتی. هدیکشیرخ م به

 شیکه بهادر برا یرنگارنگ یخوابها

. بالخره کردیبود، استفاده نم دهیخر

 جابهجا شد و شیدرجا یکم

برق گذشته  گریکه د یگشود. چشمان چشم

 شهیو انگار هم دیدرخشیدر آن نم

از غم صورتش را پوشانده بود.  یهالها

 چشمان باز دنیبا د



خود نشست: سالم،  یمتعجب درجا بهادر،

 یلیبهادر لبخند زد: خ ؟یداریتو ب

را پشت گوش  شیوقته. او با دست موها

 فرستاد و دل بهادر

 ی. صدادیحرکت ساده هم لرز نیهم یبرا

 نییپا ی: پس چرا نرفتدیآرامش را شن

او را  یبهادر بازو ؟یصبحانه بخور

 و دوباره کنار دیکش

تخت خواباند: چون تماشا کردن  یرو خود

از خوردن  ،یخواب یتو وقت یچهره

صبحانه لذت بخشتره! جانان به پهلو 

 و صورتش دیچرخ

صورت او قرار گرفت. چشمان  یروبهرو

را به چشمان بهادر  دهاشیدرشت و کش

دوخت و نام او را صدا زد: بهادر؟ و 

 جانم گفتن پرمهرش

 . سپس ادامه داد: تو چرا ازدیشن را

بهادر درهم  یابروها ؟یشیمن خسته نم

 ه؟ی: چدیگره خورد و اخمآلود پرس

 که ازت خسته بشم یمنتظر



 رهات کنم؟  و

خودم  ینه، فقط برام جالبه که وقت ـ

 یخودم رو ندارم تو چطور حوصله یحوصله

 ! بهادر شروع به نوازش؟یمن رو دار

مقدار  هیتو فقط  زمیاو کرد: عز یموها

که به مرور زمان خوب  یافسرده شد

 شهیو هم شمیخسته نم چوقتی. من هشهیم

 تو حوصله یبرا

چرا؟ چون عاشقت هستم.  یدونی. مدارم

 چوقتیه یرو دوست داشته باش یکی یوقت

. جانان یشیبهش خسته نم دنیاز عشق ورز

 نگاهش

دوخت و  شیروبهرو دیسف واریبه د را

آمد  ادشیکرد.  دییدردل حرف او را تا

چقدر  رپارسا،یدوستداشتن ام لیکه اوا

 و تیجلب رضا یبرا

دستآوردنش تالش کرده بود. هنوز  به

چشمان پر از  یجلو رپارسایام یچهره

اشکش نقش بسته بود، که دست بهادر 

 دورکمرش حلقه شد



کرد. با  کتریاو را به خود نزد و

بهادر  یانزجار چشمانش را بست. لبها

مماس با گوشش شد و زمزمهاش در آن 

 : جانانهناز من، اجازهدیچیپ

لمست کنم! دور بودن ازت برام  بده

که همسرمن  ه هسخته. االن پنجما یلیخ

دارمت اما  یو شرع یزن قانون یهست

 انگار ندارمت. وقتشه

و دستش را  میبش یکیبا هم  که

. دیاو کش یبرهنه یبازو ینوازشوار رو

را به  شیجانان مورمور شد، زانوهابدن 

 و در دیسمت داخل کش

جمع گشت. حالت تهوع به شدت آزارش  خود

. صورتش از درد درهم شد. معدهاش دادیم

 یعاشقانه یاه هزمزم گری. ددیکشیم ریت

 بهادر

معده را به  دی. هجوم اسدیشنینم را

 نیاز ا شیسمت دهانش حس کرد و ب

ست و نتوانست تحمل کند. از جا برخا

 یدستش را جلو کهیدرحال



 سیگرفته بود، به سمت سرو دهانش

. بهادر وحشتزده به دیدو یبهداشت

شده جانان؟ حالت  یرفتنش نگاه کرد: چ

 از جا ست؟یخوب ن

رفت. چند ضربه  سیو به سمت سرو برخاست

. جانان دینشن یبه درب زد اما پاسخ

گشودن در نداشت. معدهاش  یبرا یرمق

 و سوختیم

که  ی. به چند قطره خونزدیعق م مدام

شده  ختهیر درنگیسف ینیچ ییدستشو یرو

در معدهاش نبود  یزیبود نگاه کرد. چ

 اوردیکه باال ب

که طعم دهانش را  یجز کف زرد رنگ به

مثل زهرمار تلخ کرده بود و همان چند 

آرام گرفت و دست  یقطره خون! بالخره کم

 را شیو رو

 سیاز سروزردشده  یی. با رنگ و روشست

نشست.  واریخارج شد و همانجا کنار د

: چت شد دیو نگران پرس یبهادر عصب

 یجانان نفس هو؟ی



 واریسرش را به د کهیکرد و درحال تازه

داده بود، آرام پاسخ داد:  هیتک

! فقط کف و خون باال آوردم یچی... هچیه

 بهادر را نیخشمگ یو صدا

که کاماًل از کوره در رفته بود:  دیشن

گوشه  هی یهمش نشست ی! وقتگهیبله د

 جهاشینت یزیریو اشک م یخوریغصه م

 یمعده نیا شهیم

 یخوریغذا نم یدرست و حساب ی! وقتیعصب

زخم معده، مطمئن باش  شهیم جهینت

کرده. هر  یزیمعدهات از داخل هم خونر

 خوامیدفعه م

و حالت  یکنیبشم چنان لرز م کتینزد

که انگار قراره  شهیو رو م ریز

بهت دست  گهیشکنجهات بدم. اصاًل من د

 فقط تورو جون زنمینم

نکن. حاال هم  ینطوریبا خودت ا زتیعز

کنه.  نهاتیدکتر معا میبلندشو بپوش بر

از جا برخاست: نه دکتر  حالیجانان ب

 الزم ندارم صبحانه



مقدار استراحت کنم بهتر  هیو  بخورم

. بهادر ستیاولم که ن یعهدف شمیم

مرتب کرد: حاال  نهیآ یرا جلو شیموها

 دکتر هم ضرر ینهیمعا

تخت  ی. بلندشو. اما جانان رونداره

دارو و  ی: باورکن حوصلهدیدراز کش

و دکتر ندارم. فقط گرسنمه.  شیآزما

 بهادر کالفه به سمت درب

 رمیتو دختر! من م ی: چقدر لجبازرفت

بگم صبحانه رو آماده کنه و  ایبه مار

 از اتاق خارج شد.

***** 

 نیکه بعد از ا یروز گذشت. سه روز سه

 رپارسایام یبرا بتیو مص یهمه تلخ

دلش  نکهیو دلچسب بود. با ا نیریش

 از خواستینم

مادرش دل بکند اما به ناچار  حضور

 یو وقت رفتیصبحها تا ظهر به سرکار م

چه تر و ب کیحاج خانوم مثل  گشتیباز م

 .کردیخشکش م



که به شدت  یزیعز یاو را و هم نوه هم

خودش را در دل مادربزرگش جا کرده 

. حاج نشستندیم اطیح یبود. غروبها تو

 شیخانوم برا

خانه را  کرد،یبهارنارنج آماده م شربت

محبوبش را  یو غذاها کردیم زیتم

پدر و مادر  دنیروز هم به د کی. پختیم

 رفت و با مانیا

به اشک نشسته از آنها تشکر  یچشمان

کرد. ساعت چهار بعد از ظهر بود. کارد 

از آن  یهندوانه فروبرد و قاچ انیرا م

 رپارسایرا به دست ام

 یلیهوا خ ی: بخور قربونت برم. وقتداد

 ادیآبدار ز یاه هویو م عاتیگرمه ما

جون و  دیبخور. به خودت برس مادر، با

 که یقوه داشته باش

که آب هندوانه از  . بهاریکن کار

 راهنیپ یبود و جلو ریدهانش سراز

کرده بود، جلو آمد  سیرنگش را خ یصورت

 یرا رو شیو دستها



حاج خانوم گذاشت: ما...  یزانو

 یو رو دیماما... حاج خانوم او را بوس

دامن خود نشاند: جون مامان؟ قربونت 

 رپارسایبرم دخترقشنگم. ام

بهار رو از من  کنمیفکر م ی: گاهدیخند

. حاج خانوم در دهایدوست دار شتریب

بهار را نوازش  یهمان حال که موها

 پاسخ داد: کردیم

 زهیگفتن گوش که عز میاز قد مادرجون

. بچه مثل بادام زترهیگوشواره عز

 شهیم یاما نوه مغز بادامه. ک مونهیم

 نم؟یثنا رو هم بب یبچه

لبخند زد: کاش با خودتون  رپارسایام

  دشیآوردیم

پدرت  یکه برا موندیم دینه پسرم با ـ

آماده کنه. در  یزیچ ،یناهار ،یشام

 ضمن اگر

 یبرا گفتیم یحاج ارمشیب خواستمیم

ثنا  ستیالزم ن مارتیب یاز خاله ادتیع

  یرو همراه خودت ببر



 یدلش پ مانیحاج خانوم ا ـ

. مادرش با دیوقت شوهرش ند هی. ثناست

پاسخ داد: من هم دوست دارم  یمهربان

 یلیبچه دلش خ نیدامادم بشه. ا مانیا

 یپاکه. خدا برا

 هیو مادرش حفظش کنه اما بهتره  پدر

 یحاج یناراحت دیمدت بگذره تا شا

 مانیتو از ا انیکمرنگ بشه آخه سرجر

 هم دلخوره 

 یچه ربط ـ

 من خودم انتخاب کردم  داره؟

به هرحال اون هم همراه و  یبله ول ـ

اشتباه  میتصم نیهم دستت بوده. تو ا

 سکوت رپارسایکمکت کرده. ام

و  مانیا یو به فکر فرو رفت. حت کرد

تاوان اشتباه او را پس  دیثنا هم با

. تا کجا قرار بود چوب دوست دادندیم

 داشتن آن زن را بخورد؟!

افکار بود که مادرش ازجا  نیهم در

 برخاست 



 مادرجون؟ کجا  ـ

 دیبرم آماده بشم. ساعت شش با ـ

 باشم. برات چند نوع غذا درست نالیترم

 رونیب ی. غذازریفر یو گذاشتم تو کردم

ها. لباسهاتم شستم و اتو  ینخور ادیز

پر از اشک شد،  رپارسایکردم. چشمان ام

 یمثل کودکان

سخت است و  شانیاز مادر برا ییجدا که

 شهی: نمدی. بغضآلود پرسرندیگیبهانه م

حاج خانوم نگاهش را به  د؟یبمون شتریب

 او دوخت. انگار

را از عمق  اشیتمام مهر مادر خواستیم

رفتن  نیکه ا یچشمانش بخواند. در حال

 ینیخودش هم سخت بود و بغض سنگ یبرا

 شیگلو

اما لبخند زد و گفت: پسرم  فشرد،یم را

بدون که هرچقدر تو دلتنگ من  نرویا

. شمیاون دلتنگ تو ممن صدبرابر  یشیم

 با دیاما با



ازشون  شهی. نمدیجنگ هایو سخت مشکالت

که چطور  یریبگ ادی دیفرار کرد. با

چطور باهاشون  یباهاشون مواجه بش

 گهی. تو دیمقابله کن

 دیبا ی. بچه داریشد یخودت مرد یبرا

تا بهار بتونه بهت  یباش یقو یلیخ

 ریسربه ز رپارسایکنه. ام هیتک

 یلیانداخت: درسته، اما من خ

تنها  خورم،یهستم. تنها غدا م تنها

و  خوادی. دلم خانواده مرونیب رمیم

. یلیچند قدم جلو رفت: خستهام مادر، خ

 حاج خانوم سر او را در

 ی: قربونت برم مادر. زندگدیکش آغوش

 گهیهمد یبرا شهی. آدمها همنهیهم

مگه تو تا ابد کنار من  مونن،ینم

 مگه ثنا قراره بمونه؟ ؟یموند

 نهیشکسته که تخم ک یبا قلب رپارسایام

 رلبیدوانده بود، ز شهیو نفرت در آن ر

پدرمرو  چوقتیزمزمه کرد: اما شما ه

 در یحت دیتنها نگذاشت



 شیموها ی. حاج خانوم روطیشرا نیسختتر

 ی. دوست خوبی: تو بهاررو داردیرا بوس

کنارته و از همه مهمتر خدا  مانیمثل ا

 سرت یباال

کن. اون زن  یخال نهی. دلت رو از کهست

رو هم بسپار به خدا. خودش جوابش رو 

 کنهیم اهیدل آدم رو س نهی. کدهیم

 از رپارسای. امزمیعز

 نیتا آخر تونمیآمد. نم رونیاو ب آغوش

تا شما  مونمیعمرم ازش متنفر م یلحظه

  کنمیروشن م نرویمن ماش نیحاضر بش

 ستیالزم ن ـ

  رمیمیو م رمیگیم یتاکس . منپسرم

رو ازش  مانیا نیماش ه؟یچه حرف نیا ـ

شمارو  نالیقرض گرفتم خودم تا ترم

 و همانطور رسونمیم

را  چیسوئ گرفتیبهار را در آغوش م که

برداشت و از خانه خارج  زیم یاز رو

بود اما  نیشد. حاج خانوم غمگ

 رپارسایام یجلو خواستینم



 نالیبه نظر برسد. در ترم فیضع

و گفت:  دیاو و بهار را بوس گریبارد

قربونت برم. مواظب خودت و دختر  یاله

 رمیقشنگم باش. درسته من م

تو و بهاره.  شیپ نجایاما دلم ا کاشان

دست مادرش  رپارسای. امسپرمتیبه خدا م

طال  یکه انگشتر ی. همان دستدیرا بوس

 قیعق نیبا نگ

. سرانجام کردیم ییآن خودنما یرو قرمز

 یدل کندند و حاج خانوم رو گریکدیاز 

و  رپارسایام یاتوبوس نشست. برا یصندل

 بهار دست

به حرکت درآمد.  نیداد و ماش تکان

که از تهران به  یتمام سه ساعت راه

و  رپارسایرا به ام شدیم یکاشان ط

 یدخترش فکر کرد و گاه

 ریسراز شیاه هگون یاشک رو قطرات

شهر بود که تلفن  یورود کی. نزدشدیم

همراهش زنگ خورد. تماس را وصل کرد. 

 بم و گرم یصدا



 : الو سالم دیچیپ یصادق در گوش حاج

 حالتون خوبه؟  ،یسالم حاج ـ

 دی. بادیممنون خانوم. شما کجا هست ـ

 نگران شدم  نیدیرسیم

 .کمینزد ـ

  عصریول دانیم رسمیم گهیربع د کی

 امیخودم م نیبش ادهیهمونجا پ ـ

 دنبالتون 

 یتازه سرشبه با تاکس ستینه الزم ن ـ

  امیم

 نه اصالً، ـ

 . خداحافظ نیباش منتظرم

 فشیرا دوباره در ک یخدانگهدار. گوش ـ

چشم دوخت و  رونیگذاشت. از پنجره به ب

 دانیبعد اتوبوس به م یقیدقا

از  یو متوقف شد. تعداد دیرس موردنظرش

شدند که حاج خانوم هم  ادهیمسافران پ

شدن  ادهیآنها بود. به محض پ انیم

 دیهمسرش را د



 اهرنگشیو س متیگرانق لیبه اتومب که

از  یساعت نکهیداده بود. با ا هیتک

شهر  یاما هنوز هوا گذشتیغروب آفتاب م

 بود. زیگرم و عرقر

را مرتب کرد و به سمت حاج صادق  چادرش

خودم . من دیدی. زحمت کشیرفت: سالم حاج

 یشگیهم یو او با همان لحن جد اومدمیم

سوار  یرا برا نیکه درب ماش یدرحال

سالم.  کیپاسخ داد: عل کرد،یشدن باز م

. حاج خانوم ریبخ دنی. رسستین یزحمت

 لیهم درون اتومب

به راه افتاد. حاج صادق  نیو ماش نشست

 یکه فرمان را به آرام یدرحال

همسرش  مرخیبه ن ینگاه چرخاندیم

 : حال خالهدیداخت و پرسان

 بهتره؟  خانوم

 یبه شما سالم رسوند. اما خوب بنده ـ

 سن و سالش باالست  یلیخدا خ

بله، انشاا... که سالمت باشن. حاج  ـ

 یخانوم پاسخ



به  نیماش یو نگاهش را از پنجره نداد

 قهیدوخت. پس از گذشت چند دق رونیب

 نکهی: مثل ادیحاج صادق را شن یصدا

 زیپسر عز دنید

هم نتونسته شمارو از اون  کردهتون

. حاج خانوم مثل ارهیدرب یشونیحالت پر

سرخ ازشرم و  یا با صورته هبرق گرفت

 گرد از تعجب یچشمان

 یسمت او برگشت: بله؟... چ به

درهم  یی! حاج صادق با اخمهان؟یفرمود

 یموهارو تو نیدنده را عوض کرد: من ا

 نکردهام دیسف ابیآس

از همون موقع که قصد رفتن . خانوم

 یخاله دنید تین دونستمیم نیکرد

اومد و رفت  شیای. ندیرو ندار ضتونیمر

 و شما حال و روزتون

. دیشد. از خواب و خوراک افتاد شونیپر

کردم به  یسال با شما زندگ یمن س

فکرتونرو  تونمیچشمهاتون نگاه کنم م

 که نیبخونم. در ا



ردن بخاطر بچه و احمق فرض ک ازتون

اما  ستین یشک چیخودم ناراحتم. ه

که  دیاونقدر برام قابل احترام بود

 شما یحال شونیپر یمتوجه

و اجازه  اوردمیخودم ن یو به رو شدم

. حاج خانوم شرمنده و با دیدادم که بر

به  ه هایگرفت: روم س ریخجالت سربه ز

 خالف دونمیخدا. م

شما رفتم  یکردم و بدون اجازه شرع

گفت که  ییزهایچ شیایآخه ن یول ییجا

و مجبور  اوردیدلم تاب ن دیسف سیمن گ

 سن و نیشدم تو ا

 یدونیبه شما دروغ بگم. شما که نم سال

 انی.... حاج صادق با تحکم به مریام

 خوامی. من نمدیحرفش آمد: حرفش رو نزن

 بشنوم  یزیچ

 ـ

 نباری... اریام د،یبدون دیآخه با اما

 کباریباال رفت:  یحاج صادق کم یصدا



 ی. من فرزند پسردیاریگفتم اسمش رو ن

 یزیچ خوامیندارم و نم

موردش بشنوم. شما هم ِمن بعد اگر  در

 دیبا دیپسرتون بر دنیبه د دیخواست

 رویکیمن و اون  نیب شهیهم یبرا

 والسالم. د،یانتخاب کن

ماند و  رهیبه او خ ریخانوم متح حاج

 مجبور به سکوت شد.

***** 

که با  یو درحال ستادیا نهیآ یجلو

 کرد،یرا مرتب م شیموها یوسواس خاص

 نقدریو گفت: ا دیکش یقیکالفه نفس عم

 نکن. یلجباز

 یمهمه. سهامدارها یمهمون هی نیا

 کنن،یشرکت بزرگ در اون شرکت م نیچند

اشون. زشته من تنها ه ههمراه خانواد

 یبرم. جانان که رو

پاسخ داد:  الیخینشسته بود، ب تخت

. بهادر ساعت امیگفتم نم کباری



را به مچ دست  متشیمارکدار و گرانق

 به او نگاه کرد: نهیبست و از آ

که  یبلند شو. اون لباس کنمیم خواهش

کم به خودت  هیبرات گرفتم رو بپوش و 

تنها برم.  شهینم ایبرس. همراهم ب

 بزرگ یجانان جعبه

و  دیتخت کنار کش یرا از رو لباس

حوصله  امیرا دراز کرد: نم شیپاها

به جانبش برگشت:  یندارم. بهادر عصب

 حوصله یک ییبفرما شهیم

 ؟یشیجدا م یاز اون تخت لعنت یک ؟یدار

او چشمان  شه؟یتموم م تیافسردگ نیا یک

به بهادر دوخت:  یسبزش را با دلخور

 مجبور

. بهادر جلو ریزن افسرده بگ هی ینبود

و  یربانتخت نشست. با مه یرفت و لبه

پاسخ داد: آخه قربونت  انهیدلجو یلحن

 برم هشت ماه از

. تمام همکارانم گذرهیما م ازدواج

که من ازدواج کردم و متأهلم  دوننیم



از جشنها و مراسم  چکدومیاما تو ه

 .یکنینم یمنرو همراه

 یجواب اونهارو چ دونمیواقعًا نم گهید

. جانان رندیگیسراغترو م یبدم وقت

اشکش را بست: به هرحال چشمان پر از 

 . بهادرامیمن نم

 ای. مارارخوبیاز جا برخاست: بس کالفه

شب زود برگردم  کنمیم ی. من سعهیمرخص

 زیم ی. ادکلن را از رویتا نترس

 با آن باً یبرداشت و تقر

گرفت. سپس از اتاق خارج شد. به  دوش

محض رفتنش جانان دوباره چشم گشود. 

به مشام  همان ادکلن هنوز در اتاق یبو

 با د،یرسیم

انداخت. از  اشینیبر ب ینیچ انزجار

عطر  دنیبو متنفر بود. دلش بوئ نیا

. خواستیرا م رپارسایام میخنک و مال

 یباز هم همان بغض لعنت

تخت بلند  یرا بست. از رو شیگلو راه

. هنگام غروب ستادیشد و پشت پنجره ا



 نی. به ارفتیم یکیبود و هوا روبه تار

 فکر کرد که االن

 ایخواب است  کند،یچه م بهار

و نگران با  ر؟یس ایاست  دار؟گرسنهیب

باشه.  ضیخود زمزمه کرد: نکنه مر

 شد یآسمان چشمانش دوباره ابر

 یبه گونه یکرد. دست دنیشروع به بار و

تمام ذهنش  رپارسایو فکر ام دیکش سشیخ

ازدواج کرده  یرا پر کرد. نکند با کس

 باشد! نکند دل

فکر  یببندد. حت یگریمهر شخص د به

گمان قلبش را به آتش  نیکردن به ا

. از پنجره فاصله گرفت و با دیکشیم

 آرام از اتاق ییگامها

 ستادیا چیمارپ یاه هپل انیشد. م خارج

و به فضا نگاه کرد. خانه در سکوت 

بود و  کیفرو رفته، تار یزیوهمانگ

 ییاه هاژورها گوشتنها نور آب

 یسالن را روشن کرده بود. رو از

کاناپه نشست و دوباره به فکر فرورفت. 



به مادرش که حدود چهار  اشیبه زندگ

 دارشانید نیسال از آخر

. حتمًا شیبه پدر و برادرها گذشت،یم

بزرگتر شده و بهزاد  یلیدختر بابک خ

رنگارنگ  یهنوم هم به دنبال دخترها

 یاست. سرش را به پشت

تک و تنها  دیداد. چرا با هیتک مبل

. زانشیباشد؟ به دور از عز نجایا

 یاز غصه یمطمئن بود که باالخره روز

 و بهارش دق رپارسایام یدور

و  ریدلگ ییالیو یخانه نیدر هم کند،یم

در کنار بهادر! بهادر را دوست نداشت، 

از  رپارسای! اما بخاطر نجات امچوقتیه

 اعدام مجبور شد

. ردیو طالق بگ ردیرا بپذ شنهادشیپ

خوشش با  یآنقدر به گذشته و روزها

گذر  یفکر کرد که متوجه رپارسایام

 به خود یزمان نشد. وقت

شب را  ازدهیساعت  یاه هکه عقرب آمد

. ازجا برخاست و به دادندینشان م



شام او را آماده  ایآشپزخانه رفت. مار

 به یلیکرده بود، اما تما

معدهاش دوباره  دیترسینداشت. م خوردن

از درون ظرف  یسرخ بیکار دستش بدهد، س

 یبه آن زد. پنجره یبرداشت و گاز وهیم

 بزرگ

ناگهان باز شد و باد پردهاش را  سالن

سالن هل داد. جانان وحشتزده  انیبه م

انداخت و به  ینصفه را به کنار بیس

 سمت آن رفت. به

 یباد ینگاه کرد اما به جز صدا اطراف

 اطیشاخ و برگ درختان ح نیکه در ب

توجهش را به خود  یگرید زیچ د،یچیپیم

 جلب نکرد. پنجره

سالن بازگشت.  انیمحکم بست و به م را

بزرگ و  یخانه نیاز تنها بودن در ا

و سکوت فرورفته  یکیدراندشت که در تار

 بود، احساس رعب

 یبه کند اه هی. ثانکردیوحشت م و

بزرگ  یواریبه ساعت د ی. نگاهگذشتیم



گذشته بود.  مهیسالن انداخت. شب از ن

 کاناپه یدوباره رو

 ی. دستش را روکردی. معدهاش درد منشست

ماساژ داد اما آرام  یآن گذاشت و کم

و  دینشد. برخاست و چند جرعه آب نوش

 شروع به قدم

داشت خود را  میدر خانه کرد. تصم زدن

 یسرگرم کند تا بهادر از مهمان

تنها بودن را  نیو ا دیترسیبازگردد. م

 دوست نداشت. دو ساعت

هم گذشت. از قدم زدن خسته شده  گرید

. ساعت دو دیکاناپه دراز کش یبود. رو

باد و به هم  یبود هنوز هم صدا مهشبین

 یخوردن بعض

. چشمانش را بست دیرسیبه گوشش م درها

کرد بر احساس ترسش غلبه کند و  یو سع

 یاو را درربود. وقت یخواب ک دینفهم

 چشم گشود،

تخت خواب بود و آفتاب تا وسط  انیم

به  یاتاق پخش شده بود. متعجب نگاه



بهادر که لبخند  دنیاطراف کرد و با د

 به لب در چهارچوب

 یبود، با اخم و دلخور ستادهیا درب

 یجهبعد متو قهیبرگرداند. چند دق یرو

تخت شد. سپس دست  یلبه ینشستن او رو

 مردانهاش دور

جانان حلقه شد و او را به  کیبار کمر

 یداریب دمیسمت خود برگرداند: من که د

روت رو ازم  یچ یجانان خانوم، برا

 جانان ؟یگردونیبرم

صورت کنار زد و  یرا از جلو شیموها

 یاریخودت نم یگفت: اصالً به رو همندیگال

 یخونه تنها بودم و کل یتو شبیکه من د

 و دمیترس

. بهادر لبخند زد: من ساعت یبرنگشت تو

. ایسه برگشتم. بهت گفتم که همراهم ب

  یو ممکنه بترس ستین ایمار

 که زود یبله. اما گفت ـ

  یگردیبرم



داشتم  یکار مهم یخوب بعد از مهمون ـ

 نیو به خاطر هم دادمیانجام م دیکه با

. حاال بلند شو امخویکردم. معذرت م رید

 دیبا

  ییجا هی میبر

: دیحرفش دو انیکجا؟ من... بهادر م ـ

و حوصله ندارم رو قبول  امیمن نم

آماده  یفرصت دار قهی. ده دقکنمینم

 و یبش

از اتاق خارج شد. جانان  خودش

 ایغرولندکنان از تخت خارج شد: خدا 

حداقل مرگم رو برسون.  اینجاتم بده 

 و نیدوش گرفت و شلوار ج

را شانه  شی. موهادیپوش یسادها بلوز

سر گذاشت. دوست داشت  یرو یزد و کاله

 کردیموها و اندامش را بپوشاند. فکر م

 اهیچشمان س

. کندیهمهجا او را نگاه م رپارسایام

بهادر منتظرش بود. به محض آمدن او 



را روشن کرد و به راه افتاد.  لیاتومب

 آورد یعقب ظرف یاز صندل

. یبه دست جانان داد: بخور ضعف نکن و

. جانان سکوت کرد استیدستپخت مار کیک

را به دهان گذاشت. به  کیاز ک یو تکها

 که یجادها

 رفت،یو سرسبز م یسمت مناطق جنگل به

 لیبعد بهادر اتومب یچشم دوخت. ساعت

شدند.  ادهیرا متوقف کرد و هردو پ

 ییبایبکر و ز عتیطب

و گل و  یسرسبز کردیتا چشم کار م بود

ا ه هآواز پرند ی. صداشدیم دهیدرخت د

و روح را  دیوزیکه م یخنک میو نس

 . اماکردینوازش م

که آرام به دنبال بهادر  یدرحال جانان

 یبا کجخلق گذشت،یا مه هسبز انیاز م

 یجنگل که چ ی: صبح منرو آورددیپرس

 بشه؟ بهادر با

پاسخ داد: خوبه که! جنگل سبز و  متیمال

. سبز مثل چشمهات. دل جانان باستیز



در ذهنش  رپارسایام یو صدا دیلرز

 جنگل سبز»: دیچیپ

 چوقتیه دیدوست دارم. نبا چشمهاترو

اشک دوباره به چشمانش «. بشه یبارون

بهادر توجهش را  یهجوم آورد اما صدا

 به خود جلب کرد:

. نگاهش را به محل میدیرس باالخره

 رهیخاو دوخت. مبهوت به آن  یاشاره

درختان  انیم ییبایز یچوب یشد. کلبه

 دهیسربه فلک کش

مانندش  باکهی. آنقدر زکردیم ییخودنما

 یاه هبود. پرد دهید لمهایرا فقط در ف

کوچک  یاه هکه از پشت پنجر یگلدار

 ییبود و فانوسها دایپ

شده بود. همه  زانیآو وارهاید یرو که

. نمودیم ایرؤ ایخواب  کیو همه مثل 

درب کلبه را باز کرد و به بهادر 

 جانان اشاره کرد تا داخل

 رونشیاز ب باتریو چقدر درون آن ز شود

دورتادورش روشن  یبزرگ یبود. شمعها



فرش  کیمثل  یسرخ رنگ یبود و گلبرگها

 نیزم یرو

به  یمیعطر مال ی. بوخوردندیچشم م به

و  بایآنقدر ز زی. همهچدیرسیمشام م

چشمنواز بود که جانان ناخودآگاه محو 

 لیتماشا شد. وسا

و قشنگ  زیاما تم ،یهمه چوب اتاق

 زیم نه،یبودند. تختخواب دونفره، شوم

و... بهادر دست او را گرفت و  یو صندل

 انیگرد م زیبه سمت م

کرد. نگاه جانان تازه به  تشیهدا کلبه

قرار  زیم یافتاد که رو یکوچک کیک

. او دیرا عقب کش یصندلداشت. بهادر 

 گریمبهوت نشست و بارد

را از نظر گذراند. بهادر با  زیهمهچ

را  کیک یرو یرنگش شمعها یفندک نقرها

شد:  رهیروشن کرد و با عشق به او خ

 تولدت مبارک

! آه از نهاد جانان بلند شد. زدلمیعز

 یغصه و اندوه برا ریآنقدر درگ



شده که روز تولد خود را  اشیزندگ

 فراموش کرده بود. بهادر با ابرو به

اشاره کرد: فوت کن. اما قبلش  شمعها

آرزو بکن. جانان چشمانش را بست،  هی

. در دل دیچانهاش از فرط بغض لرز

 شده یروز حت هیگذراند: 

! نمیو بهارمرو بب رپارسایدور، ام از

چشم گشود و شمعها را فوت کرد. بهادر 

 زمی: عزدیرا بوس اشیشانیو پ دست زد

 شبیتولدت مبارک. د

 رونیب یساعت دوازده از مهمون من

 نهیکردم بخاطر ا ریاومدم اما اگر د

آماده  نجارویکه داشتم تا ساعت سه ا

 . جانان لبخندکردمیم

قشنگه،  یلیبرلب نشاند: خ یکمرنگ

ممنون. و بهادر هرچند انتظار شور و 

 نیبا هم از او داشت، اما یشتریذوق ب

 اندک هم خوشحال فیتعر

برد:  بشیو با لبخند دست درون ج شد

نرفته. و  ادمیکادورو بهت بدم تا 



گذاشت.  زیم یرو یکوچک چیکادوپ یجعبه

 جانان به آن نگاه کرد:

بهادر شانه باال انداخت: خوب  ه؟یچ

بازش کن و جعبه را به دست او داد. 

جانان ربان دور آن را باز کرد و دربش 

 یدیکل رتیرا گشود. با ح

بود،  نیماش کی چیکه قطعًا سوئ را

بهادر با  ن؟یآورد: ماش رونیب

زد: بله  هیتک اشیبه صندل یتمندیرضا

 یزیمدل همون چ نی! آخرزمیعز

. جانان بهتزده یدوست دار دونمیم که

 آخه...  یرا در دستش چرخاند: ول چیسوئ

تو  دونمی. من که ممیآخه ندار یول ـ

 اون یعاشق رانندگ

به بعد  نی. از ایبا سرعت باال هست هم

تخت و به در  یرو ینیبنش نکهیا یبه جا

شو و  نتیسوار ماش ،یزل بزن واریو د

 شهر دور بزن. یتو



نم. بهادر کارد لبخند زد: ممنو جانان

رو  کتیبه دست او داد: ک یکوچک

 ؟یبرینم

***** 

هم  یا به سرعت از په هو ما روزها

. بهار روز به روز بزرگتر گذشتندیم

تمام توجه و محبتش  رپارسایو ام شدیم

 .کردیرا نثار دخترش م

مبل گذاشت و به  یاو را رو لباس

 ای: فرار نکن بچه! بدیدنبالش دو

سال  گهیساعت د کیلباست رو عوض کنم. 

 دی. دخترم باشهیم لیتحو

. اما بهار ینو و قشنگ بپوش لباس

 گریو از پشت مبلها به سمت د دیخند

بغل  ریبا غضب ز رپارسای. امدیسالن دو

 او را گرفت و بلندش کرد.

گذاشتش و مشغول  نیزم یمبل رو کنار

 راهنیکه پ یلباسش شد. درحال ضیتعو

 پوشاند،یرا به او م یدیسف یدامن پف

 لب غر زد: آخه ریز



لب  یدخترجون! جورابها یطونیتو ش چقدر

را  اهشیس یکرد و موها شیرا پا یتور

 دیبلند شده بود، با گل سر سف یکه کم

 یو رباندار

شد.  رهیبه او خ تیو بعد با رضا بست

بهار با شوق به دامن پفدارش که از 

و دور  دیجنس تور و ساتن بود، دست کش

 :دیخودش چرخ

: عسور دیخند رپارسای... عسور. امعسور

نه دخترم، عروس! حاال بمون تا من هم 

ا رفت ه هلباس عوض کنم و به سمت پل

 اما بهار طبق عادت

نماند و مثل جوجه  شیبر جا شهیهم

اردکها به دنبال او راه افتاد. دستان 

و باال  گرفتیا مه هکوچکش را به نرد

 آرام و سارپاری. امآمدیم

تا بهار بتواند  رفتیباال م باحوصله

لباس بود  ضی. مشغول تعودیایهمراهش ب

را  یکه تلفن همراهشون زنگ خورد. گوش

 جواب داد و گفت:



 جون  مانیا سالم

  یمیصم اریسالم من به تو  ـ

  ؟یدوباره بانمک شد ـ

 یخونه ایزهرمار، بهاررو بردار و ب ـ

 ما 

 ساعت کیاونجا چرا؟  ـ

  شهیم لیسال تحو گهید

سال  خوامیم گمیم نیمن هم بخاطر هم ـ

  میکنار هم باش لیتحو

نه ممنون دوست ندارم مزاحم جناب  ـ

 سرهنگ

 مادرت بشم  و

رفتن  لیسال تحو یپدر و مادرم برا ـ

 حرم امام رضا 

  نجایا ایخوب پس تو ب ـ

عصا قورت  افهیاونجا ق امیمن ب ـ

 تورو یداده



بشه؟ بلند شو با بهار  یکه چ نمیبب

ذره دل  هی میدار نیهفت س یسفره ایب

 اون بچه باز بشه 

 مانی. ادمیقرمز خر یخودم براش ماه ـ

 با

وقت  هیبچه  یپاسخ داد: وا تمسخر

منتظرم  ای! بلند شو ب؟یاز خوش رهینم

و بدون آنکه منتظر پاسخ او باشد، 

 رپارسایتماس را قطع کرد. ام

و شلوار کتان  دیسف راهنیزد: پ لبخند

را شانه زد و  شی. موهادیپوش اهرنگیس

بهار را در آغوش گرفت. از خانه خارج 

 شد تا منزل سرهنگ

 یادهرویگرفت پ مینبود، تصم یادیز راه

ساعت به  کیکمتر از  نکهیکند. با ا

سال مانده بود، مردم هنوز در  لیتحو

 بودند. دیع دیخر یتکاپو

بهار . دیبه منزل سرهنگ رس سرانجام

اصرار داشت که خودش زنگ  غزنانیج



را بفشارد و باالخره به  فونیآ

 یو پدرش رو دیخواستهاش رس

او را بلند کرد؛ چندبار با  دست

زنگ زد. درب باز شد و داخل  یخوشحال

و  مانیشدند. به محض ورود به سالن ا

 به استقبال آمدند. شیاین

متعجب اول به آنها و بعد  رپارسایام

 یسالن که با انواع کاغذ رنگ یبه فضا

شد.  رهیشده بود، خ نیو بادکنک تزئ

 بهار با شوق خود را از

 انیکشاند و م نییپدرش به پا آغوش

و مبلها بود،  نیزم یکه رو ییبادکنکها

 رپارسایبا خنده روبه ام مانی. ادیدو

 چرا خشکت ه؟یکرد: چ

چه خبره؟  نجای: ادیاو متعجب پرس زده؟

به بهار که مشغول  یبا خوشحال مانیو ا

ترکاندن بادکنکها بود، نگاه کرد: جشن 

 یتولد دوسالگ

خانوم هم از صبح  شیایخانومه. ن بهار

به زحمت افتاده.  یو حساب نجاستیزود ا



لبخند زد: من  یبا شرمندگ رپارسایام

 یچ دونمیواقعًا نم

کارها نبود،  نیبه ا یازی! نبگم

که به  یدرحال مانیدستتون درد نکنه. ا

پاسخ داد: زر نزن  رفت،یم زیسمت م

 رو خودم سفارش کشیبابا. ک

 زیبه م رپارسایقشنگه؟ ام نیبب دادم،

پفک، ذرت و  وه،یشد. ظرف م کینزد

 کی. همراه کخوردیبه چشم م گریتنقالت د

 یکه رو یبزرگ

بهار در آغوش  یچاپ شده ریتصو آن

به سمت آشپزخانه  شیایبود. ن مانیا

غذا رو خاموش کنم  ریرفت: من ز

 به طرف مانی. اگردمیبرم

سالن  گرید یکه گوشه ینیهفتس یسفره

 یپلو با ماه یبود قدم برداشت: سبز

خانوم حرف نداره، خوشبحال همسر  شیاین

 .ندهاشیآ

از همان آشپزخانه پاسخ داد:  شیاین

 هاروینصف ماه مانیماشاا... آقا ا



روبه  مانی. ادیس ناخنک زداز ب دیخورد

 االن نیایکرد: ب رپارسایام

سال،  لیها! اول تحو شهیم لیتحو سال

سال  لیبعد تولد. چون بهار بعد از تحو

 مانیشد. ا لیاومده. سال تحو ایبه دن

 هم یرو رپارسایو ام

 یدیو همه به بهار ع دندیبوس را

 یهردو ونیمد رپارسایدادند. چقدر ام

آنها بود که او و بهار را از الک 

 بودند. به دهیکش رونیخود ب ییتنها

به سمت  مانیا کهایتمام شدن تبر محض

 یمخروط یاه هاز کال یکیتولد رفت.  زیم

را  یگریسر خود گذاشت و د یتولد را رو

 سر یرو

شاده تولدت  کیقرار داد. موز بهار

گذاشت  کیمبارک را در دستگاه پخش موز

که عدد دو را نشان  یشمع شیایو ن

 روشن کرد. بهار داد،یم

و  دادیرا نشان م کیک یخودش رو ریتصو

 شیای. نخوامیم ینی... نینی: نگفتیم



دست بهار  مانی. اخوادیم ینی: ندیخند

 را گرفت و او

کم برامون  هیسالن برد:  انیبه م را

 رپارسایبرقص خوشگل عمو، تولدته! ام

ولد با آن کاله ت مانیبه رقص ا

 . به نظرشدیخند اشیمخروط

مضحک شده بود. بعد از رقص بهار  یلیخ

شمع را فوت کرد و باالخره چنگش را 

به  کیک یخودش از رو ریکندن تصو یبرا

 آن انیم

به دست بهار که تا مچ  شیای. نفروبرد

 دویفرو رفته بود، خند کیدرون ک

 مانیقرار داد. ا زیم یرا رو شیکادو

 یآن را باز کرد. گردنبند طال

بود.  کادیوان  یهیبا پالک آ ییبایز

با محبت به او لبخند زد:  رپارسایام

. یدیزحمت کش یلی. خشیایممنونم ن

 یروز هیبتونم  دوارمیام

گل  یاه هبا گون شیایکنم. ن جبران

با  مانیانداخت. ا ریانداخته سربه ز



خود را اعالم کرد:  یکادو یبلند یصدا

 مانهیعمو ا یاون هم کادو

از سالن را  ی! و گوشهانیرید نیرید

لوکس و  یشارژ نینشان داد. ماش

آنجا قرار داشت که  یرنگ ییآلبالو

 را به شکل یربان بزرگ مانیا

آن بسته بود. بهار به محض  یرو ونیپاپ

هم  مانیو ا دیبه سمت آن دو دنشید

ش رفت. سوار کردنش به دنبال یبرا

 که یدرحال رپارسایام

گفت:  یبود. به آرام رهیآنها خ به

 یمثل شماهارو تو ییچقدر خوبه آدمها

لبخند زد و به  شیایدارم. ن میزندگ

 که از وسط بخاطر یکیک

دست بهار له شده بود، اشاره کرد:  یجا

 م؟یبخور کیک

***** 

که عروسک محبوبش  یبهار درحال باالخره

. آرام او را دیرا در آغوش داشت، خواب



درون تختش قرار داد. از اتاق خارج شد 

 یو به طبقه

شب بود.  میو ن ازدهیرفت. ساعت  نییپا

گذشته  میسال و ن کیمثل تمام  دانستیم

است. به  یتا سحر خواب از چشمانش فرار

 آشپزخانه

 وانی. وارد اختیر یچا یوانیو ل رفت

را در  اشیچا وانیشد و همانطور که ل

 یا نشست. به فضاه هدست داشت، لبه پل

 نگاه اطیح کیتار

 اهیس ی. اواخر بهار بود و ابرهاکرد

 یآسمان را پوشانده بود. صدا

سکوت شب را شکسته بود. نفس  رکهایرجیج

 از یو کم دیکش یقیعم

و  یزندگ نی. به ادیرا نوش شیچا

بحها بهار را عادت کرده بود. ص ییتنها

از  یکی رشیکه مد یبه مهدکودک مطمئن

 خانوم میدوستان مر

. رفتیو عصرها به دنبالش م سپردیم بود

 یو هروقت برا شدینم مانیا فیحر



 کرد،یصحبت م ریبا مد اه هنیپرداخت هز

 شدیمتوجه م

او از قبل همه را پرداخت کرده  که

به  مانیکه ا یادیز یاست. از عالقه

با  ی. گاهشدیبهار داشت، شگفتزده م

 یحاج خانوم و ثنا تلفن

آنها بخاطر حاج صادق  کرد،یم صحبت

 ی. صداندیایب دنشیبه د توانستندینم

نصفه از  وانیدرب بلند شد. متعجب ل

 گذاشت یرا کنار یچا

 مانیا دانستیگشودن آن رفت. م یبرا و

وقت شب پشت  نیا یاست، پس چه کس فتیش

با  رتزدهیدرب بود؟ آن را باز کرد و ح

 یچهره

 شیایروبهرو شد: سالم ن شیاین شانیپر

 ! ؟یخوب

 داخل؟  امیب تونمیسالم. ممنون م ـ

در کنار رفت.  یآره حتمًا و از جلو ـ

 او وارد شد و



درب را پشت سرش بست. طاقت  رپارسایام

شده؟  یزی: چدیپرس یو با نگران اوردین

موقع شب؟  نیافتاده؟ آخه ا یاتفاق

 سربلند کرد، شیاین

و نگاهش از او  دیلرزیچشمانش م مردمک

فقط...  افتاده،ین ی: نه اتفاقختیگریم

برم مشهد، گفتم ازت  دیفقط صبح با

 کنم. یخداحافظ

 یکردیقانع نشد: خوب تلفن م رپارسایام

از پاسخ دادن طفره  شیای! نشهیمثل هم

 : بهار کجاست؟ دیرفت و پرس

 داخل. او می. بردهیخواب ـ

ا کنار همان ه هپل یکرد و لبه مخالفت

 نجاینشست: نه، هم یچا ینصفه وانیل

نکرد و  یاصرار رپارسایخوبه. ام

 حوض یلبه شیروبهرو

ماند.  رهی. منتظر به او خنشست

موقع  نیهست که او را ا یزیچ دانستیم

سکوتش  یشب به آنجا کشانده است. وقت

 شد، با یطوالن



 شونیپر ش؟یایشده ن یزی: چدیپرس متیمال

نگاه مضطربش را  شیای! نیرسیبه نظر م

به او دوخت. برق اشک در چشمانش 

 .دیدرخشیم

پاسخ داد:  یتأمل به آرام یاز اندک پس

خوب راستش... مادرم غروب تلفن کرد و 

خواست فرداصبح حتمًا برگردم خونه. 

 نگران شد: رپارسایام

افتاده؟ حال عموجان  یاتفاق چرا؟

 نیآشفته سرش را به طرف شیایخوبه؟ ن

 تکان داد: نهنه! حال همه خوبه 

 بهم بگو چرا انقدر ؟یپس چ ـ

از فرط بغض  شیاین یصدا ؟ینیغمگ

 ی: پسرخالهام قراره برادیلرز

و همه  ادیاز من فرداشب ب یخواستگار

 جا خورد رپارسایموافق هستن. ام

 نکهید: خوب انشان دا یخود را عاد اما

 نداره، کدوم پسرخالهات؟  یناراحت

محمدطاها، دوسال از خودم بزرگتره،  ـ

  هیپزشک یدانشجو



 آهان. ـ

خوش  دمشید شیمراسم ازدواج ستا تو

 یبا دلخور شیایهم هست. نگاه ن افهیق

است.  افهی: آره خوش قدیبه سمتش چرخ

 هم پسر یلیخ

همه دوستش دارند. انگار که  ه،یخوب

پدر و مادرم زودتر جواب مثبت رو اعالم 

بله برونه تا  شتریمراسم ب نیکردن و ا

 رپارسای. امیخواستگار

او  اهیبه چشمان درشت و س یمهربان با

 یگیتو که م ه؟یزل زد: خوب مشکلش چ

شد  ریسراز شیایخوبه. اشک از چشمان ن

 و کالفه پاسخ

ن دوستش ندارم. که م نهی: مشکل اداد

و با  دیکش یقینفس عم رپارسایام

گفت: پدر و مادرت حتمًا  یخونسرد

 که خوانیتورو م یخوشبخت

مثبت دادن نگران نباش من مطمئنم  جواب

. او یشیبعد از ازدواج بهش عالقهمند م



تأسف سر تکان  یبه نشانه تیبا عصبان

 داد و ازجا

: فراموشش کن من اشتباه کردم برخاست

. از همون غروب با نجایاومدم اکه 

اما  امیکه ن رفتمیخودم کلنجار م

 و اوردمیبازهم طاقت ن

حماقت کردم و به حالت قهر  یول اومدم

به  رپارسایرفت. ام یبه سمت درب خروج

... ؟یری: صبر کن... کجا مدیدنبالش دو

 باهات کار دارم.

کرده بود و  دنیشروع به بار باران

 شانیسر و رو یقطرات درشت آن رو

و راهش را  ستادیا شیاین ی. جلوختیریم

 یعصب یسد کرد. صدا

برم.  خوامی: برو کنار مدیرا شن او

 یجد یقاطعانه و با لحن رپارسایام

 ؟ی. متوجه شدیریبعد م یکنیگفت: گوش م

 سکوت او را یو وقت

منظورتون  یادامه داد: من متوجه د،ید

شدم، اما سرنوشت و  نجایاز اومدن به ا



مهمه دوست ندارم  یلیبرام خ ندهاتیآ

 . تو دختریاشتباه کن

فکر کن.  ی. منطقیهست یدهایو فهم عاقل

شدت گرفت و به او چشم  شیاین یاشکها

. شهیدوخت: اما دل که منطق سرش نم

 یگیم

کنم؟  شیکنم؟ چطور حال کاریچ

به او زل زد. به  ینیبا غمگ رپارسایام

 اهیاز اشکش در آن چادر س سیخ یچهره

 باران نمناک شده ریکه ز

. دیرسی. چقدر معصومانه به نظر مبود

جان من احساست  شیایگفت: ن یبا مهربان

نگاه کن!  میاما به زندگ کنمیرو درک م

 .نیبب طمرویشرا

 نیدارم رفاه بهار رو تأم یسخت به

بزرگ کردنش رو  ی. دغدغه و نگرانکنمیم

 یشق و محبتم برادارم. تمام وجود و ع

 یتهایموقع دیاونه. نبا

با  دی. بایاز دست بد ترویزندگ خوب

که وجودش سرشار از  یازدواج کن یکس



سر به  شیایعشق و محبت به تو باشه. ن

 انداخت: اما ریز

شد:  یعصب رپارسایفقط تورو... ام من

 ریبه من نگاه کن. او هم چنان سربه ز

را کم کرد و  انشانیم یداشت. فاصله

 دوباره تکرار نمود: گفتم

آرام سربلند  شیایمن نگاه کن و ن به

از اشکش دل  زیکرد. چشمان لبر

 متیرا به درد آورد. با مال رپارسایام

 نهیس یتو یدل گهیگفت: من د

 خیبتپه! قلبم  یکس یکه برا ندارم

و با انگشت  ؟یفهمیزده. احساسم مرده م

کرد و اشاره  نهاشیشست به سمت چپ س

 نجایادامه داد: ا

 شیپ میسال و ن کی! ستین یقلب گهید

 رویکس گرید تونمیشکست و نابود شد. نم

 شیای! نچوقتیدوست داشته باشم. ه

 ملتمسانه به او

تا...  کنمیکرد: من... من صبر م نگاه

! چوقتیحرفش آمد: ه انیبه م رپارسایام



هم بگذره امکان  گهیاگه صدسال د یحت

 !چوقتینداره. ه

 هاشیهقهق گر یشکست و صدا شیاین بغض

باران به گوش  زشیر یصدا انیدر م

. خواست از کنار او بگذرد که دیرس

 چادرش رپارسایام

کرد.  ستادنشیو مجبور به ا دیکش را

قرار گرفت. لبخند  شیدوباره روبهرو

نقش بست و گفت: بهم  شیلبها یرو یتلخ

 قول بده، فردا که

 میتصم تیخوشبخت یخونتون برا یگردیبرم

شد و  رهیبا غصه به او خ شیای. نیریبگ

تکان داد.  یسرش را به عالمت نف

 مصرانه رپارسایام

کرد: قول بده. قسم بخور که  تکرار

با  دونمی. من میفراموش کن زرویهمهچ

 انیم شیای. نیشیمحمدطاها خوشبخت م

 ضجه زد: با هیگر

. اما او تونمیکاررو نکن، نم نیا من

 خوامینبود: قسم بخور، نم دستبردار



فکر  خوامیتورو داشته باشم. نم یغصه

 کردن به احساست عذابم

. خوشحالم کن. فرداشب بهم زنگ بزن بده

در  شیایو خبر خوشبخت شدنترو بده. ن

. چشمان کردیسکوت به او نگاه م

 هم پر از رپارسایام

 المروی. خکنمیشد: ازت خواهش م اشک

و  یدلم زخم نیراحت کن. اونقدر ا

رو  یگهاید یغصه یشکسته هست که جا برا

 نداره. نگذار

با پشت  شیایتورو هم داشته باشم. ن غم

را پاک کرد: به جان خودت  شیدست اشکها

. خورمیدوستت دارم، قسم م تینهایکه ب

 یلبخند

نقش  رپارسایام یلبها یرو تیسر رضا از

افتاده از  یاه هبا شان شیایبست. ن

را  شیکنار او گذشت اما دوباره صدا

  ؟یری: حاال کجا مدیشن

 ـ



اخم  رپارسایخوابگاه. ام گردمیبرم

و  رمیگیم نی: صبر کن ماشدیدرهم کش

  امیهمراهت م

دوستم اومدم.  نیبا ماش ستیالزم ن ـ

 مراقب خودت

 بهار باش  و

از  شیایتو هم مراقب خودت باش. ن ـ

ن با رفتن او خانه خارج شد و همزما

صورتش روان  یهم رو رپارسایام یاشکها

 شد.

 ی. حال روحدیکش شیموها انیم یچنگ

وجودش را  ینداشت. غم و دلتنگ یخوب

فرا گرفته بود. شروع به قدم زدن در 

 کرد. باران به اطیح

 شیو آب از نوک موها دیباریم شدت

مهم نبود.  شیشدن برا سی. اما خدیچکیم

باران قدم زد که متوجه نشد  ریآنقدر ز

 بند آمد یباران ک

 رفت. یروبه روشن یهوا ک و

***** 



دوش آب قرار گرفت. چشمانش را بست  ریز

آرامش کند.  یآب کم انیو اجازه داد جر

 یدر او حس رخوت و سست شتریآن ب یگرم

 جادیا

همان لحظه  خواستی. دلش مکردیم

 رپارسایامیب یتمام شود. زندگ اشیزندگ

 هدفیچه کند؟ ب خواستیو بهار را م

 . شورکردیم یزندگ

بود که غذا  ینداشت. مثل مردها یذوق و

. تمام خوابدیو م رودیراه م خورد،یم

با بهادر در غم و اندوه  اشیمدت زندگ

 شده بود و یسپر

او خوشحالش  یاز محبتها چکدامیه

او را ازکودک  یوقت شودی. مگر مکردینم

ند، بازهم شاد جدا کردها رخوارهاشیش

 یشود و بخندد؟ وقت

 یبازو یسر گذاشتن رو یبه جا شبها

در آغوش  دیبا رپارسا،یام یعضالن

چطور  د،یخوابیبهادر م یاجبار

 سرشار از یبا قلب توانستیم



را در  یاحساس زن یکند؟ وقت یزندگ عشق

بعد از آن او مرده  قتیدر حق دیاو بکش

تنپوش  یاست. دوش آب را بست و حوله

 درنگشیسف

که حاال  اهشیبلند و س ی. موهادیپوش را

شدن براقتر هم شده بود،  سیدر اثر خ

و  دیرسیشد تا کمرش م ریحوله سراز یرو

 اشیاهیس

 جادیا یحوله تضاد جالب یدیسپ یرو

. در همان ستادیا نهیآ یکرده بود. جلو

لحظه درب اتاق باز و بهادر وارد شد. 

 نگاه مشتاقش به جانان

 قهاشیبند حولهاش را محکم و  عیسر که

ماند. پس از چند لحظه  رهیرا بست، خ

که در  یتلفن همراه یجلو آمد و گوش

 دست داشت را به

باهات  خوادیاو گرفت: سارگله، م سمت

لب  ریرا گرفت و ز یصحبت کنه. گوش

ماند  رهیتشکر کرد و آنقدر به بهادر خ

 یلبخند زورک کیتا او با 



راحت به  الیخاتاق خارج شد. با  از

را  یاتاق نگاه کرد و گوش یدرب بسته

 گوش برد: الو  کینزد

  ؟یسالم جانان خانوم چطور ـ

 ممنون تو ـ

  ؟ییکجا ؟یخوب

 هستم  رانیمن هم خوبم هنوز ا ـ

 چه خبر؟  ـ

خاله  یسر خونه هی. زمیعز یسالمت ـ

 بابک نیرفتم خوب بودن. فقط انگار ب

 حوصلهیشکرآب شده. جانان ب تایآز و

به درب بسته نگاه کرد و  گریبار د

آورد: سارگل از  نییرا پا شیصدا

 یو بهار چه خبر؟ رفت رپارسایام

لحن  ؟یکه گفتم؟ باهاش حرف زد ییاونجا

 یسارگل پر از افسوس و حسرت شد و صدا

: آره رفتم دیغمزدهاش به گوش جانان رس

 اما بهتره



. یناراحت بش خوامیشد. نم یکه چ یندون

شد؟  یپاسخ داد: بگو چ حوصلهیب جانان

فرصت  ادیمن ز گردهیاالن بهادر برم

 ندارم 

 خوب رفتم ـ

 خونش اما...  در

  گهیجون بکن د ؟یاما چ ـ

 یچنان داد و هوار دیاما تا من رو د ـ

بود از ترس خودم  کیراه انداخت که نزد

 کنم. سیرو خ

 گهید قهیدق کیگفت برو گمشو اگه  بهم

 زنمیبه جرم مزاحمت زنگ م یبمون نجایا

گفتم فقط اومدم حالتون رو  سیبه پل

 بپرسم و بهار

شما  یاز همه یکرد جایگفت ب نمیبب رو

 ل،یمتنفرم و هرکدوم از اقوام فام

به  یکه ربط یدوست و آشنا و هرکس

 دخترخالهات داشته باشه،

من و دخترم رد بشه قلم  یاز صدمتر اگه

 انیاصل جر خواستمی. مشکنمیپاش رو م



رو براش بگم اما نشد. اصاًل بهم فرصت 

 حرف زدن

چقدر وحشتناک شده بود.  یدونی. نمنداد

سرخ شده بود و رگ  تیچشمهاش از عصبان

. دیکشیگردنش باد کرده بود. فقط داد م

 خواستمینم

 زاریبهت بگم اما اون از تو ب نرویا

 کی. انگار یشده بهتره فراموشش کن

بودند.  ختهینان رجا یپارچ آب سرد رو

 یدیرنگ صورتش به سف

شکسته به  یشده بود و با قلب گچ

به خود  ی. وقتدادیسارگل گوش م یحرفها

کرده  سیصورتش را خ یآمد که اشک پهنا

 یبود. با صدا

 ؟یدیگفت: بهار... بهار رو ند یلرزان

آخه بچهام االن دو سال و سه ماهشه 

 رهیکوچولوش راه م یحتمًا با اون پاها

 براش از اون مانیو ا

 هیگر نیو ب دهیسوتدار خر یکفشها

 مانیا یدونیو ادامه داد: آخه م دیخند



بهار راه بره براش  یوقت گفتیم شهیهم

 از اون کفشها

کنه و  یکوچه باز یتو یکه ه خرمیم

 یخرد بشه... راست اه هیاعصاب همسا

براش  رپارسایموهاش االن بلند شده! ام

 مو زده بود؟ یرهیگ

درهم خودش پاسخ داد:  ییبا اخمها و

موهاش بره تو چشمش  ترسمیبزنه، م دیبا

 هی یلیخ رپارسای. امافتهیو بچهام ب

 یدنده است. وقت

موهاش  یاز تو اروه هریبود، گ کیکوچ

دردش  ترسمیم گفتیو م کردیباز م

 ییمن... سارگل با صدا یول ره،یبگ

 حرفش انیبغضآلود م

. دمشیند : بس کن جانان من اصالً آمد

جانان روان شد و  یاجازه نداد. اشکها

 کباری شهی... مشهیالتماسگونه گفت: م

  ؟یبر گهید

 زمیعز ـ



من حرف بزنم  دهیاصاًل اجازه نم اون

 تلفن کنه  سیبه پل خواستیم

  کنمیبهت التماس م کنم،یخواهش م ـ

 یباشه. من و خانوادهام هفته ـ

. بابا میهست ورکیویعازم ن ندهیآ

 مارستانیب هیاونجا چهل درصد از سهام 

و قراره هم من و هم  دهیرو خر یخصوص

 خودش همونجا مشغول

اما قول  میریو اقامت بگ میکار بش به

 گهید کباریتا قبل از رفتنمون  دمیم

رو بکنم. فقط بهادر نفهمه تو  امیسع

 سگ بشه یدونیکه م

و من اصالً  رهیجلوش رو بگ تونهینم یچیه

 دردسر ندارم  ٔەحوصل

 راحت باشه  التیخ گمیبهش نم ـ

 برم مراقب خودت باش دیبا گهیمن د ـ

 نگهدار  خدا

را قطع کرد و به  یخداحافظ. گوش ـ

شد.  رهیخ نهیاشکآلود خود در آ یچهره



از او متنفر شده بود! مگر  رپارسایام

 شومتر یاتفاق

رخ دهد؟  شیبرا توانستیهم م نیا از

 توانستیهم م نیتلختر از ا یگر خبرم

درب اتاق باز و  نیح نیبشنود؟ در هم

 بهادر وارد شد. جلو

: صحبتت تموم شد؟ ستادیو کنارش ا آمد

  گفت؟یم یسارگل چ

. با خانوادهاش ی. احوالپرسیچیه ـ

  رنیم رانیاز ا شهیهم یدارن برا

 جدًا؟ ـ

  کجا؟

. بهادر سکوت کرد. جلوتر ورکیوین ـ

دستش را دور کمر جانان حلقه شد آمد. 

کرد. سرش را در  کیو او را به خود نزد

 گردن یگود

فرو برد و زمزمه کرد: بهت  نمناکش

چقدر  سیخ یگفته بودم با موها

را پشت گردن او  گرشیدست د ؟یجذابتر

 قرار داد و ادامه داد: و



موهاترو دوست دارم؟ مثل  یبو نکهیا

 یزیاست! جانان چه هبچ یشامپو یبو

بند  یکیهمه نزد نینگفت، نفسش از ا

 آمده بود و احساس

تازه دارد.  یبه هوا اجیاحت کردیم

بهادر از کنار گردنش تا  یلبها یوقت

آنها  یشده و رو دهیکش شیلبها یرو

 قرار گرفت، چشمانش را

از خدا گلهمند شد که  گریو بارد بست

 ی. سعدهدینم انیپا اشیچرا به زندگ

شد اما توان مقابله کرد خود را عقب بک

 با دستان قدرتمند او

و آرام  عیمط ینداشت. مثل بردها را

بهادر از  یقیبود. سرانجام پس از دقا

 سشیخ یاو فاصله گرفت و با دست موها

 را به عقب راند: حق

. یموهاترو کوتاه کن چوقتیه یندار

و از  یلباس بپوش تا سرما نخورد عیسر

اتاق خارج شد. جانان با خشم چند بار 

 پشت دستش را محکم



 نی. فکر کرد که چرا ادیکش شیلبها یرو

 کند؟یباالخره خفهاش نم یبغض لعنت

***** 

آمد. سکوت همهجا را  نییا پاه هپل از

فرا گرفته بود. ظاهرًا بهادر خانه 

در آشپزخانه مشغول  اینبوده و مار

 سالن آماده کردن ناهار بود. به

نشست.  یصندل کی یرفت و رو ییرایپذ

 شیرنگ مبل روبهرو یینگاهش به تاج طال

بود.  یگررید یدوخته شده اما حواسش جا

 احساس

. سارگل از کشتیداشت او را م یدلتنگ

با او تماس نگرفته  گرید شیپ یدو هفته

. نگاهش کردینگرانترش م یخبریب نیو ا

 در اطراف

تلفن ثابت ماند.  یگوش یو رو دیچرخ

به ذهنش خطور کرد. ازجا برخاست  یفکر

. دیبه آشپزخانه سرک کش گریو بارد

 سخت مشغول ایمار



بود. دوباره به سمت تلفن برگشت و  کار

لرزان و  یکنار آن نشست. با دستان

را  یگوش د،یتپیم یکه به تند یقلب

 برداشت. چند لحظه

تازه کند و  یرا بست تا نفس چشمانش

را به خاطر آورد. از شدت شماره 

اضطراب حالت تهوع گرفته بود. انگار 

 سالن با آن وسعت دور سرش

. شماره را گرفت و منتظر دیچرخیم

تلفن را  یدست لرزانش گوش کیماند. با 

 یرا رو گرشیدر دست گرفته بود و دست د

 نهیس یقفسه

 ای. گوفشردیداده و قلبش را م قرار

 رونیب نهاشیکه هر آن از س دیترسیم

بوق، دو بوق، سه بوق و  کیبجهد. 

 گرمش بعد یباالخره صدا

. دیچیسال و چند ماه در گوشش پ کی از

 زد،یانگار که جان از تنش رفت. قلبش م

. دانستیزنده؟ نم ایمرده بود  زد؟ینم

 یحال و هوا



. با ستین ایدن نیرا داشت که در ا یکس

گوش سر که نه، با گوش جان الو 

. انگار تمام دیشنیماو را  یگفتنها

 وجودش گوش شده بود تا

 حوصلهیاو را بشنود، او را که ب یصدا

چند بار الو گفتنش را تکرار کرد، سپس 

فاصله گرفت و  یاز گوش یکم شیصدا

 دوباره گوش جانان

 ییپر کرد: نکن بهار جان... بابا را

 ن؟ییمبل نپر پا یمگه نگفتم از رو

 ! و بابا گفتنشکنهیدستت م یافتیم

 بود که به قلبش یآخر ریبهار ت

کرد.  سیو اشک تمام صورتش را خ نشست

: دیچیپ یدر گوش رپارسایام یعصب یصدا

بر پدر و  ؟ینکنه الل ؟یزنیچرا حرف نم

 مادرت

مردم آزار و بوق اشغال مثل پتک  لعنت

از قطع شدن  یقیشد. دقا دهیبر سرش کوب

اما او  گذشتیم رپارسایتماس توسط ام

 یهمچنان گوش



کنار گوشش نگهداشته بود و  را

! قرارتری. دلتنگتر شده بود، بستیگریم

و بهار  رپارسایام یشک نداشت که دلتنگ

 خواهد وانهاشیعاقبت د

تنگ شده  رپارسایام ی. دلش براکرد

و مهربانش،  اهیچشمان س یبود. برا

کوه محکم و  کیکه مثل  شیاه هشان یبرا

 کردن بود. هیقابل تک

 تیامن یآغوش پرمهرش که بو یبرا

 شانیدوستت دارم گفتنها ی. برادادیم

بهم خوردن  ی! صداشانیاه هبوس یبرا

 درب سالن او را به

گذاشت و  شیرا سرجا یآورد. گوش خود

. اما چشمان دیکش سشیبه صورت خ یدست

غم  شانشیسرخ شده و حال و روز پر

 ادیدرونش را فر

انداخت  یمبل ی. بهادر کتش را روزدیم

: حالت خوبه؟ او تنها دیو نگران پرس

مثبت سر تکان داد. اما  یبه نشانه

 بهادر با شک و سوءظن



حالت خوبه؟ جانان  یکرد: مطمئن تکرار

 ریاز جا بلند شد و به سمت م حوصلهیب

ناهار رفت: آره خوبم. بهادر لبخند زد 

 که به ظرف یو درحال

: گفتیاو اشاره کرد، م یروبهرو یغذا

با  دیغذاترو بخور که بعد با ارخوبیبس

که با  ی. درحالیبر ییجا هیبه  ایمار

 کرد،یم یباز شیغذا

بهادر با  ا؟ی: کجا؟ من با ماردیپرس

ابرو باال انداخت: بله تو همراه  طنتیش

 انیکه جر یفهمیو بعد م یریم ایمار

 حوصلهتریو جانان ب هیچ

قبل تنها سر تکان داد. همان چند  از

او را  رپارسایام یصدا دنیشن قهیدق

 یزندگ نیاز قبل از ا شتریچندبرابر ب

 کرده بود. زودتر از زارهیب

 فیبلند شد و بالتکل زیاز پشت م شهیهم

: خوب ناهار تموم ستادیسالن ا انیم

برم؟ بهادر دور دهانش  دیشد، کجا با

 کرد زیرا با دستمال تم



گرفتم،  نیپاسخ داد: براتون ماش و

در منتظره و  یه جلوهمراه راننده ک

به  یرا صدا زد و به زبان آلمان ایمار

 دیگفت که جانان نفهم یزیاو چ

نداشت.  یتیاهم شیهم برا دنشیفهم و

کنارش آمد و او را به سمت  ایمار

کرد. هردو سوار شدند و  تیهدا نیماش

 یبا آن راننده لیاتومب

روشن و چشمان  یکه موها یو بداخالق عنق

 یجلو ابانیچند خ یداشت، پس از ط یآب

 ادهیمتوقف شد. هردو پ یساختمان لوکس

 شدند

به استقبالشان آمد و آنها را  یخدمها

به داخل دعوت کرد و به محض ورود 

 نیاز بهتر یکیکه آنجا  افتیجانان در

 نیبرل ییبایسالنها ز

از افراد حاضر  یکیروبه  ای. ماراست

گفت و  ییزهایمسنتر بود، چ هیکه از بق

آن مرد به جانان اشاره کرد تا 

 درهم یی. اما او با اخمهاندیبنش



 نیا یبگ شهیکرد: م ایمار یروسو

و آن شش هفت  ای! ماره؟یچ هایمسخرهباز

حاضر در سالن گنگ به  گر،ینفر افراد د

 نگاه کردند. گریکدی

 یو برا دیکش ینفس کالفها جانان

خود را لعنت کرد که چرا  نباریاول

به حرف مادرش گوش  رستانیبموقع د

 نکرده و در کالس آموزش

شرکت نکرد. در واقع زبان  یآلمان زبان

و فرانسه را هم به اجبار  یسیانگل

 لیم رغمیمادرش آموخته بود. عل

 نشست یصندل یرو اشیباطن

 یکیداشت و به  یخط شیآن مرد که ر و

 یکوچک یحلقها یگوشواره شیاز گوشها

 یباال گریبود، همراه چند نفر د زانیآو

 سرش آمدند

 یکیشدند.  یهرکدام مشغول کار و

مشغول  یگرید آراست،یرا م شیموها

 یرو یگریدیکیپوستش بود و  یپاکساز

 نقش و شیناخنها



. اما او به زدیمختلف م ینگارها

نداشت. فکرش  یاز آنها توجه چکدامیه

 شیکه صدا رپارسایام شیتهران بود، پ

 مثل آن روزها گرم و

که آنقدر  یبهار شیبود، پ گوشنواز

! دیپریمبل م یبزرگ شده بود که از رو

اشک دوباره به چشمانش هجوم آورد و با 

 شدنش نگاه ریسراز

را به خود  ارانشیو دست شگریآرا متعجب

 نیمهم نبود. از ا شی. اما برادیخر

خسته  یاجبار یزندگ نیاز ا ش،ینما

 د از گذشتبود. سرانجام بع

به  ایساعت آنها کنار رفتند و مار چند

سمتش آمد، دست او را گرفت و به اتاق 

را باز  یبزرگ یبرد. درب جعبه یگرید

 کرد و از درون آن

. به دیکش رونیب یو مجلل بایز لباس

جانان کمک کرد تا لباس را بپوشد. او 

در دستان خود جابهجا  یرا مثل عروسک

 یگرد قهی. لباس کردیم



 ینهایبرهنه بود. آست شیاه هتا شان که

داشت و تا کمر تنگ بود، اما از  یتور

مثل لباس پرنسسها پف  نییکمر به پا

 ریداشت. تور و حر

و  دیبود و مروار زانیآن آو از

. کردیم رهیچشم را خ شیهایسنگدوز

 ییبایز یرنگ بود و کفشها ینقرها

 آنها را ایهمراهش بود که مار

سپس دوباره دستش را  جانان پوشاند. به

آورد. همه با  رونیگرفت و از اتاق ب

گفت.  یزیشدند و هرکس چ رتزدهیح دنشید

 تیلبخند رضا

همان مرد نشست و جلو آمد  یلبها یرو

سر  یرا رو یرنگ یتاج کوچک و نقرها

و حلقه حلقهاش  اهیس یموها انیجانان م

 فروبرد و با

اشاره کرد. جانان به  نهیبه آ غرور

 یقد ینهیقاب گرفتهاش در آن آ ریتصو

خودش هم از  یشد. لحظات رهیبزرگ خ

 ییبایآن همه ز دنید



ا شده بود، ه هبرد. مثل فرشت ماتش

که تنها دو بال کم داشت.  یفرشتها

و چشمان درشت و  دیدرخشیلباس در تنش م

 شیبا آن آرا شیبایز

و محسورکنندهتر شده بود.  جذابتر

و  دیدور او چرخ گریچندبار د شگریآرا

 یکرد و وقت یکار خود را بررس اتیجزئ

 آنها از ساختمان خارج

هنگام غروب بود و هوا روبه  شدند،

 ی. باز هم همان رانندهرفتیم یکیتار

عنق به دنبالشان آمده بود، به کمک 

 دامن لباسش را جمع ایمار

به  لینشست. اتومب نیو درون ماش کرد

 شینما نیا انیپا دانستیراه افتاد، نم

 ری. تمام فکرش درگستیمسخره چ

 و دخترشان رپارسایام

 دهیرا شن شانی. از ظهر که صدابود

 دینفهم یبود، آرام و قرار نداشت. حت

دستش را  ای. ماردندیبه خانه رس یک

 ادهیگرفت و کمک کرد تا پ



و همانطور که دست او را در دست  شود

داشت به داخل خانه رفتند. جانان 

ه دست جمع کرد و از پل کیدامنش را با 

 ا باال رفت. درب سالنه

 تیباز کرد. به محض ورود با جمع را

و  کیش یروبهرو شد که با لباسها یمیعظ

و به افتخار حضورش دست  ستادهیا یمجلس

 .زدندیم

 جهیدم سرگآن همه آ دنیاز د یلحظها

شد که هنوز  ایگرفت و چقدر ممنون مار

دستش را در دست داشت. بهادر که کت و 

 اهرنگیشلوار س

به تن  یو کراوات نقرها راهنیپ و

آمد و دست  رونیب تیجمع انیداشت، از م

او را در دست گرفت:  یخزدهیو  فیظر

 !زمیعز یخوش اومد

 کیموز یازدواجمون مبارک. صدا سالگرد

دست زدن  یکه پخش شد، با صدا یشاد

 روحی. نگاه بدیچیمهمانان درهم پ

 جانان تازه به



 یسالن جلب شد. بادکنکها ناتیتزئ

بود.  ختهیدرهم ر اهرنگیو س ینقرها

 باً یبزرگ، تقر اریاز آنها بس یکی

 خود جانان و به یهماندازه

از  شتریبود و ب یسیانگل کیعدد  شکل

قه و چند طب کی. کآمدیهمه به چشم م

و  اهیکه آن هم به رنگ س ییبایز

 تمام یکه رو ینقرها

شده  نیتزئ دیبا شکوفه و مروار طبقاتش

: دیچیآرام بهادر در گوشش پ یبود. صدا

ا! ه ه! مثل فرشتیچقدر خوشگل شد زمیعز

 جهاشیسرگ

شد و دست او را محکم فشرد تا  شتریب

 نیکند. بهادر ا یریاز سقوطش جلوگ

گذاشت  اشیحساب ذوقزدگ یحرکت او را رو

 و همانطور

 انیدستش را گرفته بود، آرام م که

 یکیو  آمدندیمهمانان رفت. همه جلو م

 یی. بهادر با خوشروگفتندیم کیتبر یکی

 اما دادیپاسخ م



سکوت کرده بود. سالگرد ازدواجش  جانان

گفته  کیبه آنها تبر یکس رپارسایبا ام

 نیبود؟ نه نگفته بود. آنها اول

 سالگرد ازدواجشان را دونفره

که دستپخت  یمهسوختهاین کیک کیبا  و

بود جشن گرفته بودند.  رپارسایخود ام

کرد  یو سع دیبرق اشک در چشمانش درخش

 بغضش را

. دیکشیم ریت اشیلعنت یدهد. معده قورت

افراد  نیرنگارنگ ا یاه هچهر دنیاز د

فقط  ی. مثل عروسک کوکخوردیحالش بهم م

 راه

 نیو تازه در ب کردیو نگاه م رفتیم

افتاد که  یقینگاهش به گروه موس تیجمع

مطرح پاپ مشغول  یاه هاز خوانند یکی

 خواندن بود. چه

جانان  ی! پس چرا برایباشکوه جشن

عذابآور بود؟ و با خود زمزمه  نقدریا

را  شیصداشه. دستها دنیکرد: بخاطر شن

 گوشش قرار یرو



متشنج  یو چشمانش را بست. با حالت داد

انگار هنوز هم  دادیرا فشار م شیگوشها

. بهادر با دیشنیرا م رپارسایام یصدا

 تعجب او را صدا

چرا گوشهاترو  زم؟ی: جانان؟ عززد

را برداشت و چشم  شیدستها ؟یگرفت

 شیگنگ به او انداخت. صدا یگشود. نگاه

 :دیرا دوباره شن

سر  یخوبه؟ با بغض به عالمت نف حالت

ر دستش را محکمتر تکان داد. بهاد

. نگران نباش... یشد جانزدهیگرفت: ه

 ایمن کنارت هستم. ب

 یو در حال میرو ببر کیک دی. بامیبر

که دور کمرش  یکه او را به کمک دست

 د،یکشیحلقه کرده بود، به دنبال خود م

 رفتند. کیبه سمت ک

از خانومها به حالت رقص کارد  یکی

را به سمتشان آورد و  یربان زدها

هرلحظه ممکن است  کردیجانان حس م

 معدهاش را باال اتیمحتو



و  لمبرداریعکاس و ف ی. از صدااوردیب

. خوردیحالش بهم م شانینهایفلش دورب

اول  دیبهادر با لبخند گفت: عشقم با

 .میشمع رو فوت کن

کوچک تک شمع  یشعله یرهیجانان خ نگاه

خودش بود  هیبود، به نظرش شب کیک یرو

و آب  سوختیاو هم داشت ذره ذره م

 .شدیم

نه اما  ایکه شمع را فوت کرد  دینفهم

دست زدن حضار بلند  یشعله خاموش و صدا

شد. بهادر کارد را به دست او داد و 

 اشاره کرد تا ببرد.

 رپارسایام یبرد. صدا کیک کیرا نزد آن

: الو... الو... چرا حرف آمدیم

 نیبه طرف یب... سرش را عص؟یزنینم

 تکان داد و کارد را محکمتر

 شیدست گرفت. اما بازهم صدا انیم

مگه  یی: نکن بهارجان... باباآمدیم

دستت  یافتیمبل نپر؟ م ینگفتم از رو

 ی. کاسهشکنهیم



 یپر از اشک شد و کارد را رو چشمانش

بهار انگار  یقرار داد، اما صدا کیک

: دیدور به گوشش رس یکه از فاصله

 کیاز ک یبابا! عصب بابا...

 شیو اشکها دیگرفت. بغضش ترک فاصله

پرتاب  یشد. کارد را به گوشها ریسراز

زد:  ادیفر هیگر انیکرد و م

 جشن نی... من از اخوامینم

 لیو دستش را با خشونت به وسا متنفرم

 هایزد. گلدان و شمعدان زیم یرو

شکستند. اشک  یبد یافتادند و با صدا

 سیتمام صورتش را خ

: از زدیم ادیبود و همچنان فر کرده

. خورهیمسخره حالم بهم م شینما نیا

و  خوامی. طال و جواهر نمخوامینم نیماش

 دست برد و

را بدون توجه به زخم شدن  گردنبندش

پرت  یو به گوشها دیگردنش محکم کش

. مگه من کنهیخوشحالم نم نهایکرد: ا

 عروسک



 یکنیم شمیتو هستم که آرا یمهشببازیخ

دستانش را  یو با حالت عصب یریگیجشن م

و  یفرو برد و تاج نقرها شیموها انیم

 یتعداد

 شیآراستن موها یکه برا ییاه هریگ از

 رونیاستفاده شده بود را با خشونت ب

و ادامه داد: جشن گرفتن دل خوش  دیکش

 بهادر خوادیم

اما من اصاًل دل ندارم که  ؟یفهمینم

قطع شده و  یقیبخواد خوش باشه! موس

سالن در سکوت محض فرو رفته بود. همه 

 رتزدهیح

و بهادر آنقدر شوکه  کردندیم نگاهشان

بر زبان  یکالم توانستیشده بود که نم

 ی. جانان بغضآلود با صدااوردیب

 نسبت به قبل یآرامتر

حاال  ی: شوهر و بچهام رو ازم گرفتگفت

و در همان حال که  یریگیبرام جشن م

 یت چند تن از خانومهابه سم ستیگریم

 مجلس رفت



: شما تا حاال بچه دیروبه آنها پرس و

 یوقت دیدی... د؟ی... شما چد؟یداشت

چشمهات نگاه  یو تو یدیم ریبهش ش

 یچه حس خوب کنهیم

و فقط تو  یکنیبغلش م ی... وقت؟یدار

چه  شهیخودت آروم م یبغل خودت و با بو

و  دیخند هاشیگر انیداره! و م یلذت

 یادامه داد: اما وقت

 دیهمش با افتهیدست و پا راه م چهار

خطرناک رو جمع  یزایو چ یدنبالش بر

که پشت  یتیو روبه جمع دیو چرخ یکن

 سرش بودند، کرد

گفت: آخه... آخه بچه است. سرش  و

 لیوسا زنهیدست م دونهینم شه،ینم

! ارهیسر خودش ب ییخطرناک و ممکنه بال

 چند قدم به سمت

رفت و گفت: شما... شما  ینترمس زن

اتون رو ه هحتمًا مامان گفتن بچ

درسته؟ و خودش پاسخ خودش را  د؟یدیشن

 قشنگه... یلیداد: حتمًا خ



بحال شما... من مامان گفتن دخترم  خوش

رو هم  دنشیمبل پر یاز رو دم،یرو نشن

روز صبح گذاشتمش و رفتم و  هی. دمیند

 بعد به سرعت

گرفت و به  تیدستانش را به سمت جمع کف

تکان داد: نه نه! به خدا  یعالمت نف

سنگدل نبودم، مجبور  ستم،ین یمادر بد

 بودم و روبه

! دوباره یکرد: مجبورم کرد بهادر

رو  میباال رفت: سالگرد بدبخت شیصدا

معدهاش به سمت  اتیمحتو رم،یگیجشن نم

 دهانش هجوم آورد

دهان و  یدست جلو کیکه با  یدرحال و

دامنش را باال گرفته بود  گریبا دست د

. وارد اتاق شد و دیا باال دوه هاز پل

 درب را بهم کوفت. به

رفت عق زد و عق  یبهداشت سیسرو سمت

و در آخر  دیکش ریزد. معدهاش سوخت و ت

 یتخت نشست. سر رو یو سست رو حالیب



شروع  یبلند یگذاشت و با صدا شیزانوها

ساعت  کیکرد. بعد از حدود  ستنیبه گر

 یکی یکیا کم شد و مهمانان ه ههمهم

 رفتند. دوباره

خانه را فرا گرفت. سر و وضعش  سکوت

صورتش پخش  یرو شیآشفته و آرا تینهایب

و محکم  عیسر یقدمها یشده بود. صدا

 بهادر به

 یاتاق ترساندش. قلبش به تند سمت

 یکه درب اتاق طور دینکش ی. طولدیتپیم

 واریبه ضرب باز شد که محکم به د

 برخورد کرد و بهادر

 یوارد شد. جلو آمد و با چشمان نیخشمگ

 یچه غلط نیزد: ا ادیبه خون نشسته فر

من  یهان؟ چرا با آبرو ؟یبود که کرد

 با ؟یکرد یباز

او را گرفت و از  یهستم! و بازو تو

 دهیتخت بلندش کرد. در چشمان ترس یرو

: جواب بده دیاد کشو پربغضش زل زد و د

 ! بگو چهیلعنت



 یبرا یمن که هرکار ؟یخوایم یچ مرگته؟

جشن رو بخاطر  نی. اکنمیتو م یخوشحال

تو گرفتم. دعوت خواننده، سفارش چند 

 نوع غذا

و کوفت و زهرمار! از  کیشام، ک یبرا

سهامدارها و همکارام دعوت کردم  یهمه

 رونیب تیالک تنهائ نیکم از ا هیتا تو 

 اون وقت .یایب

پول  هی یاونها منرو سکه یهمه یجلو تو

 کاریزد: بگو چ ادیو بلندتر فر یکرد

که نکردم؟ اصاًل با خودت  کردمیم دیبا

 که یفکر کرد

که  یمن کنم؟یدارم باهات مدارا م چقدر

 یهر شب رو با چند تا دختر رنگارنگ رو

و آمار دوست دخترهام  کردمیتختم صبح م

 از دست

ساله که زن  کید، االن در رفته بو همه

دارم و بهش دست نزدم که نکنه خانوم 

 لیدلخور بشه که صبر کنم خانوم با م

 خودش باهام رابطه



 نکهیباشه، که لذت ببره نه ا داشته

قراره  یبغض کنه و از ترس بلرزه. پس ک

 یک افته؟یاز سرت ب هایفکر اون عوض

 قرار کابوس من تموم

چرا سارگل دو هفته  یدونیم چیه بشه؟

 ره؟یاست که نتونسته باهات تماس بگ

 یکهیاز اون مرت یخوایم دمیچون فهم

 و یریاّمل خبر بگ

 یتماسش رو گرفتم. فکر کرد یجلو خودم

که ظهر به اون آشغال زنگ  دمینفهم

من  یساده تو آب بخو یدختره ؟یزد

 گهی! اما دفهممیم

 دمیبسه هرچقدر ناز کش گهیشد. د تموم

. بسه ارمیکردم دلت رو به دست ب یو سع

به  نی. از ایهرچقدر غرورم رو ِله کرد

 یبعد اون رو

که خودت  کنمیم ی. کارینیبیرو م بهادر

که او  یو درحال یافتیبه دست و پام ب

را  شیبازو داد،یرا به سمت تخت هل م

 رها کرد و از اتاق



 تخت افتاد. یرو انیشد. جانان گر خارج

***** 

 یبیچشم گشود. سردرد عج یشدت گرسنگ از

تخت بلند شد. ساعت  یداشت. از رو

 کیصبح بود. شب گذشته تا نزد ازدهی

 ستهیسحر گر

خوابش برد. به سمت حمام  یک دینفهم و

از تن  یرفت. آن لباس مسخره را به سخت

را  شی. دوش گرفت و سر و رودیکش رونیب

 شست تا

صورت و  یاز رو یشیمواد آرا اثر

از  قهیپاک شود. پس از چند دق شیاموه

خشک کرد  یحمام خارج شد. بدنش را سَرسَر

 و بلوز و شلوار

سر  ینمدارش را رو ی. موهادیپوش یراحت

 میجمع کرد و از اتاق خارج شد. مستق

 شهیبه آشپزخانه رفت. برخالف هم

 صبحانهاش آماده نبود.

اما از  ابدیرا ب ایچرخاند تا مار چشم

 ریش یوانیل الیخی. بافتین یاو هم اثر



 زیم یاز رو تیسکوئیب یو تکها دینوش

 برداشت و به دهن

که  رفتیا مه ه. به سمت راهپلگذاشت

 ییرایسالن پذ انیبهادر را از م یصدا

به جانبش برگشت.  ؟ی: کجا به سالمتدیشن

 که با دیاو را د

نشسته  یمبل یرو شبید یلباسها همان

کراواتش را شل کرده و  یبود. گره

رنگش چروک شده بود. کت  ینقرها راهنیپ

 مچاله اهشیس

. خوردیمبل به چشم م یدسته یرو شده

 یو موها شانیپر ینگاه جانان از چهره

شد.  دهیکش شیروبهرو زیاو تا م یآشفته

 یگاریس ریز

 یلترهایپر بود از ف زیم یرو ستالیکر

پاسخ داد: دارم  ی. به سردگاریس

 یلبها یبه اتاق. پوزخند رو گردمیبرم

 زمیبهادر نقش بست: نه عز

. ابروانش را ستیوقت استراحت ن االن

درهم گره زد و به او چشم دوخت: 



 یرا رو شیپا کیبهادر  ه؟یمنظورت چ

 انداخت و به گرید یپا

که  نهیداد: منظورم ا هیمبل تک یپشت

ناهاررو آماده  دیظهره و با کینزد

مه. در ضمن سالن از گرسن یلی. من خیکن

 فیکث شبیجشن د

بشه. جانان دست به  زیتم دیبا شده،

به  دیبا نهارویکمر زد: خوب تو ا

نه من! پوزخند بهادر  یبگ ایمار

 اون رو از امروز ا؟یشد: مار قتریعم

 نیاخراج کردم. از ا شهیهم یبرا صبح

کردن  زیبه بعد صبحانه، ناهار شام، تم

خونه، شستن و اتو کردن لباسها و 

 کارها هم به یهیبق

خودته. شانه باال انداخت: اما  یعهده

ا ه هو خواست از پل دمیمن انجام نم

بهادر  یبلند و عصب یباال برود که صدا

 خود متوقف یاو را سر جا

. تو که من رو یانجام بد دی: باکرد

. جانان با نفرت به یشناسیخوب م یلیخ



رو  یزد: باشه غذا درست کردن کساو زل 

 ینکشته و درحال

 یبرا رفت،یبه سمت آشپزخانه م که

بچزاند، ادامه  شتریاو را ب نکهیا

من کلفت  رپارسایام یداد: خونه

 کارهاش رو ینداشتم. خودم همه

را از خشم  شی. بهادر دندانهاکردمیم

زد: بعد از درست  ادیو فر دیبهم سائ

 زیتمام سالن رو تم دیکردن ناهار با

 نداد و ی! جانان پاسخیکن

در آشپزخانه به دور خود  سرگردان

 یادیز زیبود. چ ی. کالفه و عصبدیچرخ

مرغ از  ی. بستهادانستینم یاز آشپز

 خارج کرد و در زریفر

اجاق گاز قرار داد  یرو یکوچک یقابلمه

برداشت و  ینیبزمیتا بپزد. چند س

 یگاهش رومشغول پوست گرفتن آنها شد. ن

 هاینیبزمیس

بود  یسرد و تلخ یزندگ ریفکرش درگ اما

اگر  نیقیکه گرفتارش شده بود. به 



. زدیم یشجاعتش را داشت دست به خودکش

 یهاینیبزمیس

که پخته شده  یکرده را همراه مرغ خالل

ساعت که  کیبود، سرخ کرد. بعد از 

. از دیرا چ زیکارش تمام شد، م

 سرک رونیآشپزخانه به ب

 دیو به حالت تمسخر گفت: بفرمائ دیکش

 یآقا، غذا حاضره. بهادر چشم غرها

نشست، بالفاصله  زینثارش کرد و پشت م

 با تشر گفت: پس

 یصندل یکو؟ جانان با حرص رو ساالد

که  یاوردین فینشست: رستوران تشر

 انی. بهادر چنگالش را میدیسفارش م

 گوشت مرغ فرو برد:

 زیسر مبه بعد  نیاز ا یبدون بهتره

حتمًا باشه و  دیشام و ناهار ساالد با

که  نیادامه داد: ا یبعد با اوقات تلخ

 گوشتش سفته، کامل نپخته!

 دینوشابه نوش ینداد و کم یپاسخ جانان

تا به کمک آن بغضش را فروخورد. اما 



 یظاهرًا بهادر دستبردار نبود. با حالت

 یروسو رگونهیتحق

 گن؟یم ینمک به چ یدونیکرد: تو نم او

است! او کالفه  مزهیو ب نمکیچقدر ب

! من اصالً جنابیعال نینگاهش کرد: بب

 .ستمیبلد ن یآشپز

گرفتم.  ادی رپارسایهم از ام نرویهم

پرت  زیم انیچنگال بهادر با خشم به م

 یاسم اون عوض نقدریزد: ا ادیشد و فر

 و جانان با اریرو ن

 ادیپر از اشک مانند خودش فر یچشمان

 زی! بهادر از پشت مستین یزد: اون عوض

آن  یبلند شد و کف هردو دستش را رو

 : خفه شودیکوب

 هی یاریاسمش رو ب گهیبار د کی! جانان

. تا دو گذارمیدهنت نم یدندون سالم تو

و مرتب  زیسالن تم دیبا گهیساعت د

 باشه و با غضب از

 دنیباال رفت و جانان به محض شن اه هپل

 یدرب اتاق، سرش را روبسته شدن  یصدا



شروع به  یبلند یگذاشت و با صدا زیم

 ستنیگر

و  فرستادی. به بخت بدش لعنت مکرد

لباس چنگ  یدردناکش را از رو یمعده

 یبلند شد و ظرفها زی. از پشت مزدیم

 تیرا با عصبان فیکث

غذا را  یمانده ی. باقختیر نکیس درون

 ییرایگذاشت و به سالن پذ خچالیدر 

 یرفت. آه از نهادش برآمد. نگاهش رو

 بادکنکها، گلدانها

 زیم یکه خودش از رو ییشمعدانها و

 یانداخته و شکسته بود، جامها و ظرفها

که گوشه به گوشه  وهیشراب و م فیکث

 یزهایم یرو

و  دیکش ی. آهدیقرار داشت، چرخ مختلف

را به  فیشروع به کار کرد. ظروف کث

را درون ا ه هآشپزخانه برد. زبال

 .ختیر یبزرگ یسهیک

 سوختیرا جمع کرد. معدهاش م بادکنکها

به  حالیو ضعف کرده بود. خسته و ب



کارش ادامه داد. جارو زد و در آخر آن 

 یسالن بزرگ را ت

براق شود. به  شیکهایتا سرام دیکش

ظروف  یآشپزخانه برگشت و مشغول شستوشو

نبود.  یشد که انگار تمام شدن یفیکث

 حدود سه

از زمان ناهار گذشته و او هنوز  اعتس

مشغول کار بود. سرانجام شستن ظرفها 

آب را بست. از شدت  ریتمام شد و ش

 و ضعف یخستگ

نشست.  نیزم یکنار آشپزخانه رو همانجا

آنها  یرا بغل کرد و سر رو شیزانوها

 ینگذشته بود که صدا یقیگذاشت. دقا

 :دیبهادر را شن

عف و ! سربلند کرد. آنقدر ضجانان

 یبود که نگران دایدر چهرهاش هو یخستگ

: حالت دیرا به وضوح در چشمان بهادر د

 نجایخوبه؟ چرا ا

. دستش را به دیاخم درهم کش ؟ینشست

شد.  زیگرفت و برخاست: سالنت تم وارید



او را  یرهینگاه خ یبرم؟ و وقت تونمیم

 ادامه داد: د،ید

که به قول خودت  یدیمن رو زجر م یدار

 افتم،یاما نم افتم،یبه دست و پاهات ب

مطمئن باش. نگاه بهادر سرد و لحن 

 کالمش تلخ شد: از

 رمی! من دارم منطورهیبه بعد هم نیا

برگشتم شام آماده باشه و  ی. وقترونیب

تخت گذاشتم رو اتو  یکه رو ییلباسها

 و به سمت یزده باش

ار که نگاه سرش یرفت، درحال یخروج درب

 .کردیاز نفرت جانان بدرقهاش م

***** 

از  ییکه سروصدا آمدیا باال مه هپل از

درون اتاق توجهش را به خود جلب کرد. 

درب را باز کرد و وارد شد. متعجب به 

 به هم یفضا

آن  انیاتاق و بهادر که م یختهیر

که دستش  یسهایو داشت درون ک ستادهیا



نگاه کرد. دقت  خت،یریم ییزهایبود، چ

 یکه کرد، لباسها

 سهیکه توسط بهادر درون ک دیرا د خودش

بهتزده چند قدم جلو  شود،یم ختهیر

 ؟یکنیم کاریچ یمعلومه دار چیرفت: ه

 یچ یبرا

بهادر خونسرد  ؟یکنیرو جمع م لباسهام

دور.  زمیبر نهارویپاسخ داد: قراره ا

 یتونیکمده. م یتو دتیجد یلباسها

 به طرف کمد ینیبب

و با خود فکر کرد که نکند بهادر  رفت

شده است. درب آن را گشود. از  وانهید

نگاهش غرق تعجب شد.  د،یدیکه م یزیچ

 کمد پر بود از

کوتاه!  یتاپ و شلوارک و دامنها انواع

متر  میاز ن شیکه به نظرش ب ییلباسها

درب  تیهم پارچه نبرده بود. با عصبان

 کمد را به هم

که قصد  یو به سمت او آمد. شلوار ختیر

را داشت، از دستش  سهیانداختنش درون ک



گفت: من هرگز  یبلند یو با صدا دیکش

 اون

. پوشمیکوتاه و تنگ رو نم یلباسها

خودم رو بگذار سرجاش اما  یلباسها

. دیبهادر شلوار را محکمتر از دست کش

 انداخت: سهیدرون ک

 کی. نییپا اریشو و صدات رو ب ساکت

سال تموم آزادت گذاشتم که هرطور دوست 

 یدوست دار ی. هرچیرفتار کن یدار

 یهرچ ،یبپوش

 ی. اما تموم شد. وقتیبخور یدار دوست

 یتو تموم یو مسخرهباز یعزادار نیا

. بهت گفته کنمینداره، خودم تمومش م

 به نیبودم که از ا

 نیو آخر ینیبیبهادر رو م یاون رو بعد

بود، باال گرفت  یلباس را که بلوز گشاد

 ،یبلوز لعنت نیو با پوزخند گفت: تو ا

 حداقل پنج تا جانان

و با خشم آن را مچاله کرد و  شهیم جا

انداخت. بعد از آن درب  سهیدرون ک



را باز کرد و شروع به  یگرید یسهیک

 ییعروسکها ختنیر

بود، درون آن کرد.  دهیخودش خر که

پر از اشک  یجانان وحشتزده و با چشمان

و چشم سبزش نگاه کرد  اهیبه عروسک موس

 که درون

بهادر بود. چند قدم جلوتر رفت و  دست

گفت: نه... نه... تورو خدا  هیبا گر

بهارش  هیاون رو ننداز، آن عروسک شب

 ییهاییبود. همدم تنها

 دنیغمبارش بود. بهادر با د یزندگ نیا

تعلل کرد  یاز اشک او لحظها سیصورت خ

ز هم با افسوس سر تکان داد و اما با

 آن عروسک را

 یانداخت. جانان با دل سهیدرون ک هم

 یبود که صدا رهیخ سهیشکسته به ک

با خود،  یکم یبهادر را از فاصله

 : لباست رو عوض کندیشن

قرمز  یرو بپوش و تاپ دو بنده نهایا و

که در دست  یرنگ اهیو دامن کوتاه س



 کنمیداشت را به سمت او گرفت: فکر م

 یعنی اد،یبهت ب

آخه پوستت مثل برف  ادیبهت م حتماً 

: دیاو کش یبه بازو یو آرام دست دهیسف

! جانان با نفرت خود را فیوالبته لط

 .پوشمی: نمدیعقب کش

با خشم نگاهش کرد و لب زد:  بهادر

نداره  یمن کار یکه برا یدونیجدًا؟! م

خودم به زور تنت کنم و دست برد و 

 کوتاه نیبلوز آست یقهی

که لباس در تنش پاره  دیکش یرا طور او

: دیکش غیج یشد. جانان وحشتزده و عصب

بهم دست نزن. بهادر عقب  پوشمیخودم م

 رفت و

فرو برد. با حالت  ربغلیرا ز شیدستها

به او زل زد و گفت:  یروزمندانهایپ

منتظرم. جانان تاب و دامن را در دستش 

 مچاله کرد و به حمام

. دیاتاق رفت. لباس را پوش کنار

حمام به خود افتاد.  ینهیچشمانش در آ



اندامش را کامالً  یکه برجستگ یتاپ جذب

 و دامن دیکشیبه رخ م

را برهنه  شیکه قسمت اعظم پاها یکوتاه

 اهشیس یدر موها یچنگ ی. عصبساختیم

 اهیو فکر کرد که کاش پوستش س دیکش

 بود.

 . ازشیروزها نیمثل ا اهیس ه هایس

بهادر  یحمام خارج شد و معذب جلو

 اشی. درست است که در زمان مجردستادیا

 با ییقبل از آشنا

بهادر  یجلو هایهم در مهمان رپارسایام

بود، اما حاال  دهیپوش ییلباسها نیچن

زل زده  شیبه سرتاپا یفتگیکه او با ش

 بود و با لذت نگاهش

جانان چندش ناک و  یبرا کرد،یم

 یبه گوشه یعذابآور بود. بهادر دست

! حاال شد. نیو جلو آمد: آفر دیلبش کش

 ینطوریا دیهمسر بهادر با

لب زد:  یبپوشه. جانان به آرام لباس

 اهی. برق خشم در چشمان سادیازت بدم م



 دیبا یزد: تا ک ادیو فر دیبهادر درخش

 من فقط به فکر تو باشم؟

به درک که از  ام؟یکوتاه ب دیبا یک تا

عاشقتم  کنمی. مجبورت مادیمن بدت م

 یدونی. میعاشقم بش کنمی. مجبورت میبش

 رو میتصم نیا

گرفتم؟ از همون شب جشن، از همون  یک

 یکه جلو ،یمنرو برد یموقع که آبرو

 چی! هیهمه شرمنده و خجالتزدهام کرد

 یوقت یدونیم

ا مهمونه یدر گوش یباال پچپچها یرفت تو

 یهنوز هم وقت یدونیچقدر عذابم داد؟ م

نگاهشونرو  ینی. سنگنمیبیهر کدوم رو م

 کنم؟یحس م

 ییتو محل کارم هم بخاطر حرفها گهید

تو  زنندیکه شرکا و همکارها پشت سرم م

تو غرور  ؟یفهمیم نهارویعذابم. تو ا

 پات ریمنرو ز

 زی. جانان چشمان درشت و لبریکرد ِله

عاشقت  چوقتیاز اشکش را به او دوخت: ه



 انی! دست بهادر پشت سرش رفت و مشمینم

 یموها

که  دیقرار گرفت. آنها را کش اهشیس

متعاقب با آن سر جانان به سمت عقب خم 

را مماس با گوش جانان  شیشد. لبها

 قرار داد و به

 نیجز ا ی! چارهایشیگفت: م یآهستگ

 یرو یکوتاه یبوسه یو به آرام یندار

را رها کرد و  شیگونهاش زد. موها

 اه هسیهمانطور که ک

از اتاق  د،یکشیبه دنبال خود م را

 خارج شد.

***** 

انداخت. موقع  یواریبه ساعت د ینگاه

 حوصلهیناهار و آمدن بهادر بود. ب

ازجا برخاست. خودش هم  زیم دنیچ یبرا

 چرا دانستینم

انجام  دیگویهرچه بهادر م عیو مط آرام

 یبرا یهایروح گریچون د دی. شادهدیم



فقط  کردینم یفرق شینداشت. برا دنیجنگ

 خواستیم

 انیبه پا اشیروزها بگذرد و زندگ نیا

بحث و دعوا با او را  یبرسد. حوصله

. دیترسیاز او م یهم کم دینداشت و شا

 روزگار آن یزخمها

و  فیرا به زن ضع پروایجسور و ب دختر

 لیتبد کرد،یم هیکه مدام گر یشکنندها

 سیو د دیکرده بود. بشقابها را چ

 زیم یرا رو یماکارون

. ظرف ساالد را کنار آن قرار داد گذاشت

آورد.  رونیب خچالیو نوشابه را از 

نشست و منتظر ماند. پنج  زیپشت م

 بعد درب سالن باز و قهیدق

جانان سر تکان  یوارد شد. برا بهادر

 ضیداد و به اتاق رفت. بعد از تعو

از  ینشست. کم زیاس بازگشت و پشت ملب

 و دیکش یماکارون

خوردن شد. چهرهاش هر لحظه  مشغول

. عاقبت قاشق و رفتیدرهم م شتریب



بشقاب رها کرد و چند  انیچنگال را م

 .دیجرعه نوشابه نوش

به او نگاه کرد و بهادر  دهیترس جانان

 ز،یم یرو اشیخال وانیبه محض گذاشتن ل

نسبتًا بلند  ییدرهم و صدا ییبا اخمها

 نیگفت: واقعًا ا

غذاست؟ و بعد صورتش  نیجانان؟ ا هیچ

را به حالت چندش جمع کرد و ادامه 

 ریداره خم کنهیداد: آدم فکر م

 . نه مزه داره، نه طعمخورهیم

هم  یرنگ درست و حساب هی یحت داره،

. بغض دینداره و بشقاب را عقب کش

و  دیلرزیجانان شکست، چانهاش م

 شد. ریسراز شیاشکها

افتاد. او  رپارسایام یخانه ادی به

شکل  نیرا به هم یآنجا هم ماکارون

هربار موقع خوردنش  رپارسایو ام پختیم

 و فیاز اول تا آخر تعر

منحصر  یو از طعم و مزه کردیم دیتمج

بهادر او  یعصب ی. صداگفتیبه فردش م



 ز،یاشک عز نقدریرا ازجا پراند: بسه ا

 بهت یهرچ

. یکرد وونهامی. دیکنیم هیگر گمیم

بلد  یشب مهمون دارم. تو که آشپز یبرا

اما  دمیسفارش م رونیغذا از ب یستین

 هیبا خودته.  ییرایپذ

هم به سر و گوش خونه بکش. جانان  یدست

 انیبلند شد و م زیاز پشت م نیخشمگ

 یزی. چستمیگفت: من خدمتکار تو ن هیگر

 از یهم برا

دادن ندارم پس انقدر بهم دستور  دست

نده. بهادر هم با پوزخند ازجا 

و عواقبش  یانجام ند یتونیبرخاست: م

 باال ٔە! و به طبقینیرو بب

را برداشت  زیم یرو وانی. جانان لرفت

تکهتکه شد و  د،یکوب واریو محکم به د

ه . با شاندیچیشکستنش در فضا پ یصدا

 افتاده از سالن ییاه

تاب  یرفت. رو اطیشد و به ح خارج

دونفره نشست و نگاهش را به درختان 



دوخت.  شیروبهرو یدهیسربه فلک کش

 ریسراز شیاشکها

را کرده بود،  رانیا ی. دلش هواشد

دلش  یو دخترش را. حت رپارسایام یهوا

هم تنگ  مزهاشیب یهایو شوخ مانیا یبرا

 دیشده بود. شا

در تا او را  خواستیم یمادر مهربان هم

را نوازش  شیو آرام موها ردیآغوش بگ

پدرش بود، مثل  یتهایکند. دلتنگ حما

 که با ییروزها

 یو آقا شدیم شیو بابک دعوا بهزاد

دعواها طرف او  نیا انیم شهیهم انیک

 یبود. بهادر حت بانشیو پشت گرفتیرا م

 سارگل هم را از او

گذشت و او همانطور  یبود. ساعت گرفته

. عاقبت ختیریو اشک م خوردیآرام تاب م

زمزمه کرد:  رلبیازجا برخاست. ز

 یزندگ نیباالخره ا

و راحت  رمیمیم شه،یتموم م یلعنت

. و به سمت سالن حرکت کرد. در شمیم



بهادر شد که از پشت  یرفتن متوجه نیح

 اتاق یپنجره

به سالن  یاو بود. نگاه یرهیخ خوابشان

به مرتب  یازیبود و ن زیانداخت تم

ه ویکردن نداشت. به آشپزخانه رفت. م

 هیرا درون ظرف پا اه

خنک  یوهیقرار داد. آب م یو گرد بلند

و  دیمشروب را چ یآماده کرد. جامها

کرد.  هیرا ته ییرایپذ لیوسا یهیبق

 بهادر که یگامها یصدا

 دیبه گوشش رس آمد،یم نییا پاه هپل از

که وارد  دیو بعد از آن خودش را د

من چند  یزخانه شد و گفت: مهمونهاآشپ

 نفر زن و مرد هستن.

فقط  ینداره کنارمون بمون یلزوم

اتاق جانان  یکن و بعد برو تو ییرایپذ

آکنده از بغض و نفرت پاسخ  یبا لحن

 یروز هیداد: مطمئن باش 

که  یو پوزخند شمیدستت راحت م از

 یلبها یاز آن متنفر بود، رو اریبس



پر از تمسخرش را  یبهادر نقش بست. صدا

 یبگ شهی: مدیشن

 هیکه  ینکنه منتظر اون شازدها ؟یچطور

ببره؟ پس  نجایو تورو از ا ادیروز ب

. به من خبر یرو بدون یزیچ هیبهتره 

 تنها ادیدادن که آقا ز

بود؟  یو دخترعموش، اسمش چ نمونده

به خونهاش رفتوآمد  یتهران شیایآهان ن

ه داره و چهبسا تا االن زنش هم شد

 در دل یزیباشه. چ

 یرا رو شی. دستهاختیفرور جانان

: خفه شو... دیکش غیگذاشت و ج شیگوشها

باال  یبه طبقه انیو گر یخفه شو لعنت

 .دیدو

***** 

 یبرا یهم گذشت. زندگ گریماه د چند

شده بود که در  لیتبد یجانان به جهنم

. بهادر او را به هر زدیآن دستوپا م

 توانستیکه م ینحو



 یو خودش مشغول کارها دادیم آزار

با دوستانش  حیو تفر یشرکتش، مهمان

را  شیو موها ستادیا نهیآ یبود. جلو

 شانه زد، بهادر مهمان

 ییرایخدمه پذ کیمثل  دیو او با داشت

زانو به رنگ  یتا باال یراهنی. پکردیم

 نییا پاه هبه تن داشت. از پل ییمویل

 رفت. بهادر حاضر و

بود. مثل  ستادهیدر سالن ا آماده

او را از نظر  دارانهیخر شهیهم

: دیدرهم پرس ییگذراند. سپس با اخمها

 جانان به آشپزخانه ؟یخورد یزیچ

ندارم و او با همان  لی: نه مرفت

زخم  یاخمها پاسخ داد: به درک! ول

و به  یکنیم یزیو خونر یمعده دار

 رفت. چند شیاستقبال مهمانها

بعد همراه دوستانش که پنج مرد  قهیدق

جوان بودند، وارد شد. مشغول گفت و 

تا  شانیاه هخند یشنود شدند و صدا

 ینی. سآمدیآشپزخانه م



را برداشت و  وهیآب م یوانهایل یمحتو

. سالم کرد و جلو رفت. وستیبه جمعشان پ

ه وی. آب مکردینگاهشان را حس م ینیسنگ

 را اه

ه بازگشت کرد و به سمت آشپزخان تعارف

از آنها را  یکی یصدا نیح نیکه در هم

رو از  یبهشت یحور نی: بهادر ادیشن

 ؟یکرد دایکجا پ

 یدونیو پاسخ داد: همسرمه! م دیخند او

 ابینا یزهایدنبال چ شهیکه من هم

و گفت: بله، اما فکر  دیهستم. مرد خند

 فقط تو کردمیم

 نمیبیاما م ،یهست نطوریتجارت ا یایدن

 نهایکه در روابطت هم به دنبال بهتر

. بهادر سر تکان داد و موضوع یهست

 داد: رییصحبت را تغ

بگو!  دیجد یمهران خان از پروژه خوب

گوش  شانیصحبتها یجانان به ادامه

 زینکرد. وارد آشپزخانه شد و پشت م

 رینشست. دستش را ز



 ستالیقرار داد و به گلدان کر چانه

شد. بعد از گذشت حدود  رهیخ زیم یرو

 زیم یرا برد و رو وهیربع ظرف م کی

 گذشت. قصد بازگشت

 شیاز دوستان بهادر صدا یکیکه  داشت

و  دیدیکرد: خانوم شما چرا افتخار نم

. ستادیا یبرجا د؟ینینشیکنار ما نم

 لب یرو یلبخند کمرنگ

و مؤدبانه پاسخ داد: ممنون اما  نشاند

که من  جمع شما مردانه هست و بهتره

و به آشپزخانه بازگشت.  دینباشم. ببخش

 دوباره پشت حوصلهیب

آن  ینشست و با انگشتانش آرام رو زیم

بهادر و دوستانش  یضرب گرفت. صحبتها

به بازگو کردن خاطرات  یاز مسائل کار

 گذشتهشان

تا  شانیهاه هقهق یشد. صدا دهیکش

گذشت و بهادر  ی. ساعتدیرسیآشپزخانه م

ما  یبلند او را صدا زد: جانان! برا

 . جاناناریمشروب اعال ب



لب زمزمه  ریخشم ازجا برخاست و ز با

 یهایکرد: انگار من کلفتش هستم! بطر

را درون  گریمشروب و جامها و تنقالت د

 یظرف بزرگ

آرام به سمتشان  ییو با گامها دیچ

 یگذاشت. همان مرد زیم یرفت. آن را رو

با  زد،یبهادر او را مهران صدا مکه 

 مشتاق به او ینگاه

شد و گفت: جانان خانوم کنار ما  رهیخ

. جانان میباهم آشنا بش شتریتا ب نیبش

به بهادر نگاه کرد  یرچشمیو ز یعصب

 مشغول الیخیاما ب

 نیمشروب در جامها بود. بنابرا ختنیر

با شما  ییناچار خودش پاسخ داد: آشنا

 هی خوامیمنه، اما عذر م یباعث خوشحال

 کار دارم و یکم

به او مهلت پاسخ دادن  نکهیا بدون

بدهد، و به سرعت دور شد. درون 

آشپزخانه نشست و خود را با خوردن 

 به یمشغول کرد. صدا یبیس



 یاه هخوردن جامها و خند هم

 کی. دادیگوشش را آزار م شانیمستانه

 حوصلهیهم گذشت. خسته و ب گریساعت د

 زیم یرو سرش را

 شیو چشمانش را بست. پلکها گذاشت

 رفتیشد و داشت به خواب فرو م نیسنگ

حس  شیموها یرا البهال یکه نوازش دست

 کرد. با

بهادر است،  نکهیا الیو به خ رخوت

 دنیرفتن؟ اما با د ه؟یسربلند کرد: چ

 دیخواب از سرش پر یمهران، حال و هوا

 خود را عقب یو کم

نگاه کرد: شما... . بهتزده به او دیکش

الزم  یزیچ د؟یکنیم کاریچ نجایشما ا

که  یکشدار یخنده د،یمهران خند د؟یدار

 نشان از مست

بود. با چشمان سرخ شدهاش به او  بودنش

شد و گفت: آره خوشگله... خودت  رهیخ

 شیپ یومدیرو الزم دارم. چرا... چرا ن

 خوردیما؟ تلوتلو م



حرکاتش نداشت. جانان  یرو یکنترل و

بلند شد: لطفًا  زیوحشتزده از پشت م

. ستی. شما حالتون خوب نرونیب دیبر

 :دیاما او بازهم خند

و  شمیبهتر نم نیجونم، از ا خوبه

و  دیدر هوا زد. دور جانان چرخ یبشکن

گفت: ما که با بهادر تو کار 

 ی... خوب... خوب چه اشکالمیکیشر

و  م؟یباش کیتو زن و تختخوابم شر داره

و ادامه  دیجانان کش یبه بازو یدست

گذشت.  شهینم یلعبت نیداد: از همچ

 جانان اخم درهم

! شعوریب رونیو عقب رفت: برو ب دیکش

و جلوتر آمد: جون! عجب  دیاو خند

و دستانش را دور کمر  یملوس یگربه

 آشپزخانه واریجانان که به د

ذره با ما  هیبود، حلقه کرد:  دهیچسب

ا زد: بهادر... صد دهی. او ترسایراه ب

: دختر خوشگل دیبهادر! مهران بلند خند

 صداش نکن... اون... اون



. ستین یچیخورده حواسش به ه انقدر

اما  کرد،یبود و تقال م دهیجانان ترس

 یقهیتوان مقابله با مهران را نداشت. 

 غیلباسش که پاره شد، ج

: بهادر!! و زمزمه کرد: لعنت بهت دیکش

کرده  سیصورتش را خ! اشک تمام رتیغیب

به  یبلندش چنگ محکم یبود. با ناخنها

 صورت

کرد.  نیکه او را سخت خشمگ دیکش مهران

جانان جلو  یاجبار دنیبوس یسرش را برا

از پشت او را  یآورد اما ناگهان کس

 و دیعقب کش

آشپزخانه هل داد. جانان  یگوشه به

نشست و در  واریهمانجا کنار د انیگر

که آثار  دیدیر را مخود جمع شد. بهاد

 بود، اما دایدر او پ یمست

شده بود.  زیهمان حال با مهران گالو در

که آن  دیفقط د د،یشنیآنها را نم یصدا

هم به بهادر و مهران  گریچهار نفر د

 . کشمکشهاوستندیپ



ادامه داشت تا باالخره آنها  یساعت کی

رفتند و خانه دوباره غرق در سکوت شد. 

 کهیبعد، بهادر در حال قهیچند دق

 را به شیانگار قدمها

وارد آشپزخانه شد.  د،یکشیخود م دنبال

 یو آشفته، گره ختهیبه هم ر شیموها

خونآلود  اشینیکراواتش شل شده و ب

 جانان یبود. روبهرو

: حالت خوبه؟ او ازجا برخاست. ستادیا

صورتش  یرا با خشم رو شیپشت دستها

 یقهی را پاک کند. شیتا اشکها دیکش

 لباسش را یپاره

تو  یزد: برا ادیدست جمع کرد و فر با

مشت مرد جوون و  هی یوقت کنه؟یم یفرق

تو خونه و تا خرخره  یاریمجرد رو م

 دیخوریمشروب م

بهادر دست  ؟یکنیبه من هم فکر م مگه

مادمازل،  دیببخش یلیبه کمر زد: خ

مهمون دعوت کردن به  یبرا دونستمینم

 خودم هم یخونه



. جانان با رمیاز تو اجازه بگ دیبا

تأسف سر تکان داد: برات متأسفم! اون 

به من چشم داشت، داشت  نتیمهمون نازن

 یبه زنت دستدراز

 یلیو با نفرت ادامه داد: خ کردیم

 یلیس ی! بهادر دستش را برایرتیغیب

زدن باال آورد، اما در هوا متوقف شد و 

 با خشم آن را مشت کرد و

نفهم، ِد  یببر دختره: صدات رو دیغر

بودم که... و حرفش  رتیغیآخه اگه من ب

به  گرید یرا دادمه نداد. چند لحظها

 جانان نگاه کرد و از

 یمشروب رو یرفت. بطر رونیب آشپزخانه

به  یو لگد دیکوب واریرا به د زیم

 جامها زد. سپس از سالن خارج شد.

***** 

و تعرض  ییماه از آن شب کذا کی حدود

مهران گذشته بود. در تمام  یمهکارهین

 یماه بهادر و جانان در قهر کی نیا

 به سر نیسنگ



در طول روز اصالً  یحت یو گاه بردندیم

. اما بعد شدندیهم کالم نم گریکدیبا 

بهادر دوستان مجردش را  گریاز آن شب د

 به خانه دعوت

 یو اکثرًا خودش به مهمان کردینم

آمد. جانان  نییا پاه ه. از پلرفتیم

کوتاه و  نیکه تاپ دامن ج دیرا د

 یکی یبه تن داشت و رو یچسبان

لباس  نینشسته بود. چقدر ا هایراحت از

بار از دور  نیچند یو برا آمدیبه او م

او خوشحال شد.  یقبل یلباسها ختنیر

 نشست شیروبهرو

به محض نشستن او ازجا برخاست. با  و

جانان. باهات کار  نیتحکم صدا زد: بنش

ادامه داد:  قهیدارم و پس از چند دق

 ؟یکن کاریچ یخوایم

به  کینزد ت؟یوضع نیاز ا ینشد خسته

ما  یبه کام هردو رویدوساله که زندگ

 یسرد و عار یو جانان با لحن یتلخ کرد

 از هرگونه احساس،



 نیداد: نه من خسته نشدم. به ا پاسخ

 تونمیعادت کردم. نم یجهنم یزندگ

دلمرو وادار کنم که عاشقت بشه. بهادر 

 از خشم سرخ شد و

بهتره  ای ؟یزد: چرا؟ بخاطر چ پوزخند

که االن از  یبخاطر مرد ؟یبگم بخاطر ک

 ایازدواج کرده  ناً یقیتو متنفره و 

 که تورو یبخاطر بچها

نداره، ها؟ بخاطر کدوم؟  ادیبه  اصالً 

جانان را فشرد: آره بخاطر  یبغض گلو

 شونیکه تو از من گرفت یچهاشوهر و ب

 با اون شرط مسخرهات.

زد: اگه اون شرط  ادیفر یعصب بهادر

 نتیمن نبود که شوهر سابق نازن یمسخره

 یاالن هفت تا کفن پوسونده بود. صدا

 جانان از خشم

و  ی: بس کن. تو اگه مرد بوددیلرز

 یچشمداشت چیبدون ه یواقعًا دوستم داشت

بهادر  !یتو نامرد یکردیبهم کمک م

 ازجا برخاست.



 دیرا از فرط خشم برهم سائ شیدندانها

. دمیرو بهت نشون م ی: نامرددیو غر

 نیو به دنبال ا نیفقط صبر کن و بب

 حرف از سالن خارج

و درب را بهم کوفت. جانان سرش را  شد

داد و چشمانش را  هیمبل تک یبه پشت

را  یکار چیانجام ه یبست. حوصله

 نداشت. زمان از دستش

چند ساعت گذشته  دانستیبود. نم دررفته

چشم گشود که آسمان روبه  یاما وقت

و هنگام غروب بود.  رفتیم یکیتار

 آباژور کنار مبل را

که  دیکش شیبه موها یکرد. دست روشن

که  یدرب سالن باز شد و بهار درحال

حلقه شده  شیبه دور بازو یدست نازل

 بود، وارد شد. انگار که

. فکش منقبض شد و ختندیر شیرو یسرد آب

 شدند،یم کیبا نفرت به آنها که نزد

به بهادر  باً یتقر یچشم دوخت. نازل

 شده بود. زانیآو



با تمسخر نگاهش  دندیاو رس یجلو یوقت

! تو به زمیکرد و گفت: بهادر، عز

 ادیخدمتکارت طرز برخورد با مهمانرو 

 نفرت جانان هر ؟ینداد

 دوست داشت ازجا شد،یم شتریب لحظه

 یرنگ شده یبلند شود و دانه دانه موها

را  اشیاو را از سرش بکند. اما خونسرد

 حفظ کرد و

 یخنده یماند. نازل رهیبه او خ همچنان

 یجور هی زمیسر داد و گفت: عز یبلند

. یکه انگار صاحبخونها رینگ افهیق

 بهادر برام گفته که

نقشت از خانوم خونه به  ه هما نیچند

 یشده و سرتاپا لیخونه بودن تبد یخدمه

او را ازنظر گذراند و ادامه داد: 

 مثل آدمها لباس نمیبیم

نداره.  یدهایکارها فا نیاما ا یدیپوش

! یقلب بهادررو تصاحب کن یتونینم گهید

جانان  یلبها یکه رو یپوزخند کمرنگ

 خود را یبود جا



داد. از ته دل  ینیریش یخنده به

 ینازل یجمله نی. به نظرش ادیخند

 نیخشمگ یواقعًا خندهدار بود. صدا

 ؟یخندیم ی: به چدیبهادر را شن

 ینیبیکن. مگه نم ییرایشو پذ بلند

مهمون دارم؟ جانان به صورت 

 یشده و به آرام رهیاو خ یبرافروخته

 . چشم آقانمیبیلب زد: بله دارم م

با بغض و نفرت از آنها دور شد.  و

گر دست . ادیرا درون ظرف چ اه هویم

 کی یبرا یحت خواستیخودش بود، نم

 با آنها گرید یلحظه

شود، اما ناچار بود. دوست  روبهرو

 یچشمان نازل ینداشت بهادر او را. جلو

کند. ظرف را برداشت  ریتحق نیاز ا شیب

 و به سالن بازگشت.

 یکاناپه لم داده و نازل یرو بهادر

را  وهیدر آغوشش بود. ظرف م باً یتقر

مقابلشان گذاشت و در همان  زیم یرو

 ینازل زیتمسخرآم یصدا نیح



 یحاال شد. خدمتکار نی: آفردیشن را

. من همون اول هم گفتم ادیبهت م شتریب

بزرگتر از دهنته، برات  یبهادر لقمه

 شی. نتوانست بهیادیز

و با  ستادیتحمل کند صاف ا نیا از

 گهید زیچ هیپوزخند گفت: اما شما اول 

رفته.  ادتی کنمیکه فکر م یهم گفت

 ابرو باال انداخت و ینازل

به او چشم دوخت. جانان لبخند  منتظر

بر لب نشاند و ادامه داد:  ییبایز

چشم  هیبق یبه پس مانده یگفت ادمهی

 ! اما االنیندار یداشت

 یبهش. رنگ صورت نازل یدیچسب یبدجور

از فرط خشم سرخ شد و  یهایدر عرض ثان

با من  یکنیر جرأت مازجا برخاست: چطو

 ینطوریا

 یلیو دستش را باال برد و س ؟یبزن حرف

جانان زد. جانان  یبه گونه یمحکم

گونهاش گذاشت و  یبهتزده دستش را رو

 ینگاه یبا ناباور



و بعد به بهادر  شیزن منفور روبهرو به

 دیانداخت. بهادر نگاهش را از او دزد

گرفت. سکوتش قلب جانان را  ریو سربه ز

 یبه درد آورد. صدا

زدم تا  نروی: ادیرا شن ینازل نیخشمگ

به بعد حد و حدود خودترو  نیازا

که  یکلفت هیفقط  نجای. تو ایبدون

 کارت رفت و روب و غذا پختنه،

 ییحرف دهنترو بفهم. جانان با صدا پس

سرد و  یلرزان لب زد: تو... تو... صدا

صحبتش شد:  یبهادر مانع از ادامه یعصب

 . بروگهیبسه د

آشپزخونه و شامرو آماده کن.  یتو

 ادیفر یکه صدا دیبگو یزیخواست چ

: بهت گفتم برو! دیاو را شن یدوباره

 شد، اما رهیبا بغض به او خ

 شیغرورش اجازه نداد که اشکها بخاطر

از  عیسر ییشوند. با گامها ریسراز

آنها دور شد و به آشپزخانه رفت. پشت 

 ینشست دلش برا زیم



 یبرا اش،ییتنها یسوخت، برا تشیمظلوم

زد. دلش  شیبه دست و رو ی! آباشیکسیب

 یآنها او را با صورت خواستینم

 .نندیاشکآلود بب

 ینگذشته بود که نازل یساعت مین هنوز

 شی. دستهادیرا در درگاه آشپزخانه د

رده و با تمسخر به او فرو ب ربغلیرا ز

 نگاه کرد: شامرو زودتر

 گهیساعت د کیکن. گرسنمه. تا  هیته

و دور شد و  یباش دهیچ زرویم دیبا

پاشنه بلندش مثل  یتقتق کفشها یصدا

 به روح یسوهان

شد. مشغول آماده  دهیجانان کش یزخم

چه  دانستیکردن شام گشت. خودش هم نم

فکرش را  خواستیفقط م پزد،یم یزیچ

 مشغول کند

اتفاقات تلخ  نیا ریکمتر ذهنش درگ تا

. اما دیترسیشدنش م وانهیبشود. از د

بلندشان که  یاه هخند یصدا شد؟یمگر م

 لمیف دنیمشغول د



. عشوه دیچیپیدر گوشش م بودند،

. زدیحالش را به هم م ینازل یآمدنها

درون سالن  زیم یآنها رو یشام را برا

 و خودش در دیچ

 رادیکرد به ا ینشست. سع آشپزخانه

باشد.  توجهیاز غذا ب ینازل یگرفتنها

که  یدرحال یساعت بعد نازل کیحدود 

 دست بهادر دور کمرش

شده بود، در چهارچوب آشپزخانه  حلقه

 ی. ابتدا کت کوتاه خودش را جلوستادیا

 فیپرت کرد و گفت: کث نیزم یجانان رو

 شده بشورش

 دیسف راهنیالزمش دارم و بعد پ صبح

هم بشور.  نرویبهادر را نشان داد: ا

 یرو یهایشده و سرخ یکه رژلب ینیبیم

 لباس را نشان یقهی

 شانیاه هبا گفتن از بوس خواستی. مداد

کند. نگاه سرشار از  ریاو را خرد و حق

 شیغرق در آرا یجانان از چهره یدلخور

 به چشمان ینازل



کرد گله و  ی. بهادر سعدیرس بهادر

 دهیمشهود در نگاه او را ناد یدلخور

گفت: تو امشب اتاق  یو با سرد ردیبگ

 مستانه یبخواب و نازل یکنار

 می: آخه ما تخت دونفره الزم داردیخند

که خود را به بهادر چسبانده  یو درحال

ا باال رفتند. ه هبود، همراه هم از پل

 جانان دستانش را از خشم

. دلش از دیاشکش جوش یکرد. چشمه مشت

همه حقارت فشرده شده بود.  نیا

انداخته بود  شیجلو یکه نازل ییلباسها

 را با پا لگد کرد و

باال رفت. درب اتاق خواب  یطبقه به

 یبود و صدا مهبازیمشترکش با بهادر ن

شهوتآلود و عاشقانهشان به  ینجواها

 . ازدیرسیگوشش م

که در آن اتاق در حال رخ  یزیچ تصور

کرد. درست  خیدادن بود، تمام بدنش 

نداشت و  یاست که به بهادر عالقها

 عاشقش نبود اما او



چشمانش دست  یجلو نکهیبود و ا همسرش

به اتاق مشترکشان  گرفت،یرا م یزن

که مال او بود، با  یتخت یو رو بردیم

 آن زن رابطه

تحمل  رقابلیغ شیبرا کرد،یم برقرار

 یاز غرورش باق یزیچ کردیبود. احساس م

آنها له شده  یپا ریز تشینمانده، شخص

 همان ریبود. ز

که تقتق صدا  یپاشنه بلند یکفشها

شد و درب را  ی. وارد اتاق کنارکردیم

کرد  یتخت نشست و سع یبه هم کوفت. لبه

 بر خود مسلط

روح و روانش  یکه رو ی. اما فشارباشد

 یتحمل کند. چنگ توانستیبود را نم

و دستانش را همانجا  دیکش شیموها انیم

 یموها یبهالال

نگه داشت. سردرد داشت،  اهشیو س پرپشت

بغض داشت، دلتنگ بود. خودش هم 

چه مرگش شده است. خسته از  دانستینم

 نیهجوم ا



. دیتخت دراز کش یرو ندیناخوشا احوال

کرده بود.  سیاشک تمام صورتش را خ

. آنقدر غم و آمدیخواب به چشمانش نم

 اندوه در دلش

به  دانستیشده بود که نم انباشته

شب بود که  یاه همیکدامشان فکر کند. ن

 یگریاتاق خوابشان غرق در سکوت شد و د

 ینجواها یصدا

. پوزخند دیبه گوشش نرس یو نازل بهادر

نقش بست. انگار نفس  شیلبها یرو یتلخ

مشکل شده  شیخانه برا نیدر ا دنیکش

 یبود. نگاه

 مهشبیانداخت. سه ن اشیساعت مچ به

به ذهنش خطور کرد.  ینناگها یبود. فکر

جهنم فرار کند. از جا  نیاز ا خواستیم

 برخاست.

از اتاق خارج شد. درب اتاق  نیپاورچ

بود. آهسته  مهبازیخواب هنوز هم ن

را در  یکه نازل یداخل شد. بهار درحال

 آغوش داشت، به خواب



بود. نگاه نفرتآلودش را از او  رفته

 زیم یکوچکش را از رو یدست فیگرفت. ک

لباس مناسب را  افتنیبرداشت. فرصت 

 نداشت به برداشتن

کرد و  تیکفا یجالباس یاز رو پالتواش

 یهمانطور آهسته خارج شد. پالتو را رو

 گرشیرا با دست د فیدستش انداخت و ک

 یگرفت. رو

که  رفتیراه م یپا به آرام یپنجه

باغ مانند  ینشود. فضا جادیا ییسروصدا

بود. ترس  یکیغرق در سکوت و تار اطیح

 وجودش را فرا

مهم نبود. فقط  شیاما برا گرفت

برود.  یلعنت یاز آن خانه خواستیم

ندارد  نیرا در برل ییکه جا دانستیم

 بهتر از تحمل یآوارگ نیاما ا

بود. دست برد تا  یبهادر و نازل کردن

را باز  اطیح اهرنگیو س یدرب نردها

را گرفت  شیاز پشت سر بازو یکند که کس

 .دیو او را عقب کش



بهادر نگاه  نیخشمگ یبه چهره وحشتزده

کرد. چشمانش به خون نشسته بودو 

ابروانش سخت درهم گره خورده بود. 

 بلندش، ادیفر یصدا

را ازجا پراند: ساعت سه نصفه شب  او

لرزان  یساکت با قلب ؟یکجا به سالمت

که  یگرفت. بهار درحال ریسربه ز

 داشت را در دست شیبازو

تکانش داد: با تو هستم. مگه  محکم

زد:  ادیجانان هم مانند خودش فر ؟یکر

برم.  نجایاز ا خوامی! مستمینه کر ن

 تو هم برو کنار معشوقهات.

 یجلو رفت آنقدر که فاصله بهادر

شد.  متریکمتر از چند سانت انشانیم

جانان  ینیمماس با نوک ب اشینینوک ب

 به یدندانها انیبود. از م

: من اگه صدتا معشوقه دیفشردهاش غر هم

 ییجا یهم داشته باشم، تو حق ندار

عاشق من  یتا بگ یمونی. اونقدر میبر

 عاشقم دی. بایهست



نشدم  رتیغی. در ضمن هنوز اونقدر بیبش

که اجازه بدم زنم نصفهشب از خونه بره 

. جانان آب دهانش را قورت داد. رونیب

 یبازدم نفسها

. با پوزخند شدیمدر صورتش پخش  بهادر

که  یشد رتیغیپاسخ داد: اما اونقدر ب

تو  یاریهرزهرو ب هی یزن دار یوقت

 خونه و به اتاق خواب

که  یشد رتیغیاونقدر ب ،یببر خودمون

زنت بلند کنه.  یدست رو یاجازه بد

: دیابرو باال انداخت و با تمسخر پرس

 ؟یناراحت شد ه؟یچ

که  یبرات مهمه! جانان با لحن پس

تمام تن بهادر را لرزاند،  اشیسرد

نداره.  یتیپاسخ داد: نه اصالً برام اهم

 تمهیکه مهمه شخص یزیاون چ

پاسخ  نی. اشیبریم نیاز ب یتو دار که

نبود و خشمش  ندیبهادر اصاًل خوشا یبرا

و  دیسپ یرا دوچندان کرد. چانه

 خوشتراش جانان را در



و  فشردیکه آن را م یگرفت و درحال دست

به سمت باال گرفته بود،  یکم سر او را

شمرده و قاطعانه گفت: پس بچرخ تا 

 ! عاشقممیبچرخ

هم فکر  گهی. دنیفقط صبر کن و بب یشیم

 یبر ایدن یرفتن به سرت نزنه چون هرجا

. تا آخر عمرت تا کنمیم داتیو پ امیم

 که یوقت

بشه مال  دیمثل دندونهات سف موهات

که او را به  ی! و درحالیکنار من ،یمن

 تشیبه سمت اتاق هدا دیکشیدنبال خود م

 اتاق انیکرد. م

و  فیک نیرا رها کرد. جانان خشمگ دستش

پرتاب کرد و  یپالتواش را به گوشها

 رهیخ یتخت نشست. بهادر چند لحظها یرو

 نگاهش کرد.

او بست و به  یدرب اتاق را به رو سپس

اتاق خواب خودشان رفت. به محض ورود 

شد که با آن لباس خواب  ینازل یمتوجه

 و ریکوتاه حر



تخت نشسته بود. با لحن  انیم سرخرنگ

 مین ؟یگفت: کجا رفته بود یطلبکارانها

! بهادر کالفه پشت پنجره یستیساعته ن

 یچی: هستادیا

بخواب! اما او باز هم ادامه داد:  تو

 شیپ ینکنه رفته بود ؟یچیکه ه یچ یعنی

نصفه شب  ؟یدیچرا جواب نم که؟یاون زن

 یرفت یول کرد

 نیاون؟ تو... و بهادر خشمگ اتاق

! صدات رو ببر. یزد: بسه نازل ادیفر

و  یمن دخالت کن یتو کارها یحق ندار

 دیتهد یانگشتش را به نشانه

فقط  گه،ید کباریداد و گفت: اگه  تکان

خودم  یدستترو روش بلند کن گهید کباری

 دهیبه نگاه ترس توجهیو ب شکنمیاونو م

 و ناباور

آورد و  رونیاز جعبه ب یگاریس ینازل

 آن را روشن کرد.

***** 



درب مهد  یکه جلو دیدور بهار را د از

 د،یبود. بلوز سپ ستادهیا اشیکنار مرب

به پا  یدیسف یو کفشها یآب نیشلوار ج

 شیداشت. موها

دو طرف با گل سر بسته شده بود.  از

را  شینشست و قدمها شیلبها یلبخند رو

دست  دنشیتندتر کرد. بهار به محض د

 را رها یمرب

: باباجون. دیو به سمتش دو کرد

محکم در آغوشش گرفت و روبه  رپارسایام

 یلبخند مهربان شهیکه هم یخانوم مرب

 به لب داشت، کرد و

کردم. از  رید خوامی: سالم، عذر مگفت

بود.  ادیز کیتراف نجایمحل کارم تا ا

 کنمیپاسخ داد: خواهش م ییاو با خوشرو

 نداره، یاشکال

 یبهارجان. خدانگهدار آقا خداحافظ

بازهم تشکر کرد و  رپارسای. امیتهران

 یبا یاو دست تکان داد: با یبهار برا

 خاله. سپس دست کوچکش



در دست پدرش گذاشت و با او همقدم  را

 ینبود. از جلو یادیشد. تا خانه راه ز

 یشحالکه با خو کردندیپارک عبور م

 انگشت اشارهاش را

سُل  میسمت آن گرفت و گفت: بابا بر به

پاسخ داد:  یبا مهربان رپارسایسله. ام

 دی. ظهره باشهی! االن نمزمیسرسره عز

 خونه و ناهار میبر

پارک. بهار  ارمتی. غروب ممیبخور

ونگاهش را به طرف  دیلب برچ یناراض

و  ستادیا یمغازها یدوخت. جلو گرید

 دست پدرش را به سمت

 رپارسای. امخوامیم ی: بابا بسدیکش آن

بلند کرد و در  نیزم یاو را از رو

 یبگ دینه دخترم، با ی: بسدیآغوش کش

 قراره مانی. عمو ایبستن

برات  یاگه االن بستن میبخور ارهیب غذا

 نیناهار از ب یاشتهات برا گهید رمیبگ

 یخواستهاش پافشار ی. اما بهار رورهیم

 و همانطور کردیم



 یدر آغوش پدرش بود، با مشتها که

 ی: بسدیکوبیاو م یکوچکش به شانه

. باالخره با خوامیم ی... بسخوامیم

 درب یجلو مانیا دنید

. دیآرام شد و به آغوش او خز خانهشان

 د،یبوسیکه بهار را م یدرحال مانیا

 گشود،یکه درب را م رپارسایروبه ام

 ؟یکرد ریکرد و گفت: چرا د

 درم  یربعه جلو هی

  ؟یندار دیمگه کل ـ

جا گذاشتم خونه و هردو وارد شدند.  ـ

 زرویگذاشت: م نیزم یبهار را رو مانیا

 گرفتم دهیکوب نیبچ

 دنیباشه دستت درد نکنه و مشغول چ ـ

شد. بهار بالفاصله بعد از خوردن  زیم

نگاهش  رپارسایناهار، خوابش برد. ام

 معصوم او یرا از چهره

 یدوخت که چا مانیخواب گرفت و به ا در

: بهار کردیسرد شدهاش را مزه مزه م



چه زود  نیخسته شده، بب یلیامروز خ

 خوابش برد! اما

. کنارش نشست و او را صدا دینشن یپاسخ

او سر بلند کرد:  مان؟ی... امانیزد: ا

 شده؟  یجانم؟ چ

 ؟یفکر یحواست کجاست پسر؟ چرا تو ـ

 . ستین یزینه چ ـ

شده؟  یچ شناسمت،یبرو بابا، من که م ـ

کالفه نگاهش کرد: سرهنگ و مادرم  مانیا

 یریگیدادن که چرا زن نم ریگ

  یازدواج کن دیبا و

 ستی. بیستیبچه که ن گنیخوب درست م ـ

وهشت سالته. خونهات رو هم من در عرض 

 هی دمیم لیهفته تحو هی

 . کنمیرهن م روییجا

. ستیبابا؟ مشکل که خونه ن یگیم یچ ـ

 زیچ هیاالن؟ دردم  کاریچ خوامیخونه م

 موشکافانه رپارسایاست. ام گهید



 چیاما ه ه؟یشد: دردت چ رهیاو خ به

او سکوت کرده  د،ینشن مانیاز ا یپاسخ

انداخته بود. پس از  ریو سربه ز

 خودش ادامه داد: دلت یلحظات

خجالتزده به او چشم  مانیثناست؟ ا یپ

سر تکان داد و  دییتأ یدوخت. به نشانه

دوباره نگاهش را از او گرفت. اما 

 : خوب،دیرا شن شیصدا

  ؟یخانوم گفت میمر به

آره پدر و مادرم خبر دارن که به  ـ

روز  هی گهیثنا عالقه دارم. مامان م

کاشان اما من  میبر یخواستگار یبرا

 قبول

و حاج صادق جواب  میبر ترسمی. مکنمینم

رد بده. خوب حتمًا پدر و مادرم دلخور 

. اونوقت شهیشکر آب م نشونیو ب شنیم

 ممکنه ثنارو

به  رپارسایاز دست بدم. ام شهیهم یبرا

گفت:  یقیفکر فروررفت و پس از دقا



منرو  دیپدرم ق ی. وقتیگیهم نم راهیب

 زده و رفتوآمد باهام

دختر به  چوقتیقدغن کرده، پس ه رو

به  مانی. ادهیمن نم یمیصم قیرف

 نکهیسر تکان داد: ضمن ا دییتأ ینشانه

 جرمت کیمنرو شر

 دونمیلبخند زد: نم رپارسای! امدونهیم

بگم بهت  دینه اما با ایگفتنش درسته 

 مانی. اخوادیکه ثنا هم خاطر تورو م

 یو خوشحال یبا شعفمند

و با  ؟یگی: جون داداش راست مدیپرس

تن  نیخود زد: ا یدست آرام به گونه

: زهرمار! دی! او اخم درهم کشره؟یبم

 ! االنهیزیهم خوب چ ایح

. یکنیم داریسر و صدات بچهرو ب نیا با

زبونشرو  ری. اون زنه زگمیآره راست م

 لیمیبهت ب نکهیبود. مثل ا دهیکش

 که نهی. برا همستین

 مانی. اکنهیخواستگارهاش رو رد م یهمه

مت گرم. : ددیگونهاش را بوس یبا شاد



راحته که پام واستاده.  المیخ ینطوریا

 گهیچند سال د هی

تا هم اون دانشگاهش تموم  میکنیم صبر

بشه هم خدا کمک کنه و حاج صادق دست 

سرد  یبرداره و چا شیشتر ینهیاز ک

 شدهاش را

 .دیضرب سر کش کی

***** 

گذاشت  زیم یاز آب را رو یخال وانیل

: دیرا از پشت سرش شن ینازل یکه صدا

برم  دیمنرو آماده کن. با یعصرونه

 رمید شگاهیآرا

در هوا کرد و کالفه به سمت  ی. فوتشهیم

شده و به  داریاو که تازه از خواب ب

آمده بود، برگشت، حاال که  نییپا یطبقه

 بهادر در خانه نبود،

 نیا یکه به حرفها دیدینم یازین

گوش دهد. دست به کمر زد و  تهیعفر

نداره. خودت  یپاسخ داد: به من ربط

 ی! نازل؟یمگه دست ندار



خشم چشمانش را درشتتر کرد و  با

زبون دراز.  یدختره ؟یگفت ی: چدیپرس

از من  دیبا یفراموش کرد نکهیمثل ا

 . جانانیکن ییرایپذ

آدم از مهمون  زمیباال انداخت: عز شانه

ه ما کی کینزد. شما که کنهیم ییرایپذ

 گهید یخونه لنگر انداخت نیتو ا ه

 صاحبخونه محسوب

 ی. نازلیاصاًل شما خانوم خونها یشیم

را به  شیبه گردنش داد و موها یتاب

من خانوم  نکهیپشت سر فرستاد: در ا

 چیخونه هستم ه نیا

اسم  هیبهادر  ی. تو فقط براستین یشک

 هیو البته  یشناسنامه هست یتو

 یخونه. حاال هم عصرونه یخدمتکار برا

 من رو آماده کن. جانان

از کنارش عبور کرد و از  الیخیب

بهادر  نیح نیآشپزخانه خارج شد. در هم

درب سالن را باز کرد و به محض ورودش 

 تیشروع به شکا ینازل



 ؟یکرد ریبهادر؟ چرا د یی: کجاکرد

پررو چطور با من  یدختره نیا نیبب

 گهید کباری! بهش بگو اگه کنهیصحبت م

 حرف ینطوریبا من ا

. بهادر کتش را رونیب یکنیپرتش م بزنه

چرا  زم؟یشده عز ی: چدیکش رونیاز تن ب

که حال  یبا عشوها یو نازل ؟یهست یعصب

 جانان را به

زد و احساس تهوع به او داد، پاسخ  هم

. کنهیداد: برام عصرونه آماده نم

 هیگفت: خودت  حوصلهیو ب یبهادر سرسر

 .زمیور عزبخ یزیچ

تا شروع  شتریکه چند ساعت ب یدونیم

و  میدار ادینمونده و کار ز یمهمون

 رهیو به او خ ستادیجانان ا یروبهرو

 ؟یشد: کارهارو انجام داد

مرتبه؟ جانان نگاه پر از حرص  زیهمهچ

: بله دیاو پاش یرا به چهره نهاشیو ک

 ،ینیریش ا،ه هویمرتبه. م زیهمهچ

 دمیمشروب، جام و... همهرو چ



. سفارش شام هم که با خودت زهایم یرو

آقا؟ و به  یندار یگهایبوده. امر د

ا رفت که بهادر او را صدا ه هسمت پل

  ؟یریزد: کجا م

 اتاقم رمیم ـ

. برو آماده شو. مهمونهاکه ارخوبیبس ـ

 ییرایپذ دیبا کهیدونی. مایب دنیرس

را به هم فشرد و  شی. جانان لبهایکن

 یپاسخ نکهیبدون ا

ا باال رفت و در همان ه ه. از پلبدهد

که اصرار  دیرا شن ینازل یحال صدا

 شگاهیداشت بهادر زودتر او را به آرا

 شد یبرساند. وارد اتاق کوچک

به او اختصاص  یبعد از آمدن نازل که

. از کردیم یداده شده بود. احساس خستگ

ن و انجام کردن سال زیصبح مشغول تم

 مربوط به یکارها

چند  یبهادر بود تا شروع مهمان یمهمان

. دیتخت دراز کش یفرصت داشت. رو یساعت



شد و  نیسنگ شیچشمانش را بست. پلکها

 به خواب

چشم گشود که هوا کامالً  ی. وقتفرورفت

خود  یشده بود. متعجب در جا کیتار

نشست و شبخواب کنار تخت را روشن کرد. 

 نور آن اتاق

که در آن فرورفته بود،  یکیاز تار را

مهمانها و  یهمهمه یآورد. صدا رونیب

. دیرسیبه گوشش م شدیکه پخش م یقیموس

 با عجله ازجا

شده بود و  ریو به حمام رفت. د برخاست

به دست بهادر دهد  یبهانها خواستینم

کند.  ریو تحق خیتا باز هم او را توب

 او را یآب کم انیجر

نش را با حوله خشک کرد. بد سرحالتر

. درب کمد دیرا سشوار کش شیکرد و موها

 یتا باال یدیسف راهنیرا باز کرد. پ

 آورد رونیزانو را ب

 ی. باالتنهاش چسبان و دامندیپوش و

و پفدار داشت. مجلل و پرزرق و  یعروسک



 نیبرق نبود. ساده بود اما او را دلنش

 کرده بود. بایو ز

و  ختهیدوررش ر اهشیفر درشت و س یموها

 ی. کفشهادادیاو را جذابتر نشان م

و از اتاق خارج شد.  دیرا پوش دشیسف

 یحاال صدا

. از دیرسیبلندتر به گوشش م یقیموس

رفت. سالن غرق در  نییا آرام پاه هپل

آمده  یادیبود و مهمانان ز تیجمع

 آنها نیبودند. نگاهش در ب

 گهیبهادر افتاد که کنار سه مرد د به

جذاب و خوش  شهیبود. مثل هم ستادهیا

به تن  یکیبود. کت و شلوار ش لیاستا

 از یکیداشت. 

شلوار فرو برده  بیرا درون ج شیدستها

در دست  یجام مشروب گرشیو با دست د

آراسته  شهیمثل هم اهشیس یداشت. موها

 بود و برق

دور به جانان  ی. از همان فاصلهزدیم

حرف  دییدر تأ یشده و گاه رهیخ



. جانان نگاه دادیوستانش سر تکان مد

 انیاز او گرفت و به م

آشنا  شیرفت. اکثر مهمانها برا تیجمع

قبل  یهایبودند و آنها را در مهمان

آشناها را با  یبود. احوالپرس دهید

 یمهایلبخند نصف و ن

 یشد. همه ییرایداد و مشغول پذ جواب

نگاه  یوقت گرفت،یوجودش از خجالت گر م

 های. بعضدیدیخود م یمتعجب آنها را رو

 سراغ

 یاو با شرمندگ گرفتند،یرا م ایمار

رفته  یبه مرخص ایکه مار دادیپاسخ م

پاسخها  نیبا ا دانستیاست اما م

 آن افراد کنجکاو را تواندینم

کند که چرا همسر بهادر با آن  قانع

 یمهمان کیو ثروت، در  هیهمه سرما

است. بهادر در هر  ییرایبزرگ مشغول پذ

 حداقل ده یمهمان

 آوردیانجام کارها م یرا برا کارگر

 ییرایمشغول پذ یاما حاال او مثل خدمها



 یوقت فشردیرا م شیبود. بغض گلو

 ینگاه رتیبا ح هایبعض

که دست  یبه نازل یاو و بعد نگاه به

بهادر انداخته بود،  یدور بازو

حس  اشیشانی. عرق شرم را بر پکردندیم

 که کردی. آرزو مکردیم

در همان لحظه تمام شود. خود  اشیزندگ

همه ظلم و حقارت  نیرا مستحق ا

 یصندل کی یرو یخلوت ی. گوشهدیدینم

 یقینشست. موس

جوان  یپخش شد و زنها و مردها یمیمال

دوبهدو مشغول رقص شدند. با نفرت به 

 یبهادر که دستانش را دور کمر نازل

 یگرفته بود و نازل

گذاشته و مشغول  شیاه هشان یرو دست

 یبغض لعنت نیشد. ا رهیرقص بودند، خ

از  خواستی. دلش مکردیعاقبت خفهاش م

 ،یآن مهمان

و کنجکاو از  زیترحمآم یاه هآن نگا از

. زدیاز آن شهر بگر یآن خانه و حت



 نیبهادر را دوست نداشت اما دلش از ا

 فشرده شده ریهمه تحق

د که . در افکار خودش غوطهور بوبود

مرد  یبه سمتش دراز شد و صدا یدست

دور رقصرو  کی: افتخار دیرا شن یجوان

 با؟یخانوم ز دیدیم

 یبه او نگاه کردد و به عالمت نف متعجب

سر تکان داد. اما مرد جوان مصرانه در 

. کنمیخواستش را تکرار کرد: خواهش م

 نیا ستین فیح

. نهیبنش نیتنها و غمگ بایز یفرشته

به بهادر نگاه  گریباردجانان کالفه 

به  یشتریکرد. پوزخند مرد جوان مثل ن

 شیقلبش نشست و صدا

: دیشن زیبا آن لحن تمسخرآم را

مشغوله و بدون آنکه  یهمسرتون که حساب

پاسخ جانان باشد، دست او  دنیمنتظر شن

 و وادار به دیرا کش

شدنش کرد. مشغول رقص شدند و  بلند

 فکر کرد که اصالً  نیجانان به ا



تنها در دستان آن مرد که  رقصد،ینم

 دانست،یاسمش را هم نم

از  یقهای. هنوز چند دقشدیم جابهجا

 یکه بهادر آرام رو گذشتیرقصشان نم

 ؟یدیمرد زد: فرهاد جان اجازه م یشانه

 و دستان جانان را

 حرکتی. جانان بدیکش رونیدست او ب از

اما بهادر دست دور کمرش  ستادیا یبرجا

انداخت و او را همراه خود چرخاند. 

 همانطور که در

لب  ریشده بود، ز رهیسبزش خ چشمان

و از سرجات تکون  یستیای: کنار مدیغر

 یمرد چیبا ه ی. حق نداریخورینم

 با نمی. اگه ببیبرقص

از چشم خودت  یدید یهرچ یگرم گرفت یکس

قفل شدهاش با  یدندانها نیو از ب یدید

گفتم؟  یچ یدیغضب تکرار کرد: فهم

 جانان

و با بغض سر تکان داد. بهادر  دلشکسته

قبل از تمام شدن آهنگ دستان او را 



کرد.  تشیهدا واریرها کرد و به کنار د

 یسپس به جمع نازل

. بعد از رقص وستیدوستان مشترکشان پ و

 یهمه مشغول گفتوشنود بودند که صدا

توجه حضار را به خود جلب  یبلند نازل

 کرد. نگاه سرد

شد.  دهیجانان هم به او کش یخزدهی و

به تن داشت و  یلباس شب بلند و مجلل

 ییبایرا به ز شیماهرانه موها شگریآرا

 آراسته بود. او

شروع  یبلند یزد و با همان صدا یلبخند

 یمهمانها زم،یبه صحبت کرد: دوستان عز

 نیا که در میخوشحال یلیمحترم! خ

 شرکت یمهمان

جشن  نیا دیدونی. همونطور که مدیکرد

بزرگ شرکت بهادر  تیبه مناسبت موفق

. همه شهیساختمان یاه هدر پروژ زمیعز

 دست زدند و بهادر

ادامه داد:  یغرور لبخند زد. نازل با

هم داره.  گهیمناسبت د کیجشن  نیاما ا



به او زل زدند،  یمهمانها با کنجکاو

 بر یبیلبخند دلفر ینازل

گفت:  یبلند ینشاند و با صدا لب

من و بهادر  یاعالم نامزد ،یمناسبت بعد

نگاه بهادر هم بهتزده  نباری. ازمهیعز

 .دیبه سمت او چرخ

سکوت سالن را فراگرفت. اکثر  یقیدقا

که بهادر متأهل است.  دانستندیحضار م

بهتزده و  یاه هو نگا یدرگوش یپچپچها

 زشانیترحمانگ

جانان  ی. زانوهادیسمت جانان چرخ به

ا سست شد و اگر ه هنگا نیاز هجوم ا

نگرفته بود، نقش  واریدستش را به د

 . گر گرفتهشدیم نیزم

بر بدنش نشسته بود.  یاما عرق سرد بود

 خواستیانداخت. دلش م ریسرش را به ز

دهان باز کند و او را ببلعد.  نیزم

 از کردیاحساس م

ذوب شدن است. چند  و حقارت در حال شرم

از  یکیگفتند و  کیتبر یبه نازل ینفر



با خنده گفت: چندتا چندتا  تیجمع انیم

 بهادر جان؟

با دست  گرید یو بعض دنندیخند هایبعض

. اما بهادر دادندیجانان را نشان م

. تمام حواسش به جانان و دیشنینم یزیچ

 دهاشیصورت رنگ پر

در آن سالن به جز  چکسی. انگار هبود

و سرخورده  نیجانان حضور نداشت. غمگ

 یدر خودش جمع شده و مثل انسانها

 ریخطاکار سربه ز

 دای. اندوه و شرم از چهرهاش هوداشت

 انیهنوز در مورد عشق م یبود. نازل

. بهادر کردیم یخودش و بهادر سخنران

 نامش رلبیز نیخشمگ

! تمومش کن. اما او یصدا زد: نازل را

کردن  فیبه حرف بهادر به تعر وجهتیب

خاطراتش مشغول شد. تمام وجود  یادامه

 بهادر چشم شده

. نگرانش بود. دیپائیو جانان را م بود

که از دور هم  یحال خراب نینگران ا



 یکسیو ب تیمظلوم یمشخص بود. دلش برا

 دختر سوخت. نیا

آن گوشه  نیاما غمگ با،یز یفرشتها مثل

ه که چقدر زمزم دانستیبود. م ستادهیا

 گرانید زیترحمانگ یاه ها و نگاه

 ی. صدادهدیآزارش م

از دوستانش او را به خود آورد:  یکی

بهادر جون؟ به او نگاه کرد:  گمیم

  ه؟یچ

خوب... خوب اگه اون دخترهرو  ـ

 ردش کن بره. ،یخواینم

هنوز چشم و دلش دنبال اونه!  مهران

او را در  یقهی یو عصب نیبهادر خشمگ

گرفت: مهران غلط کرده با تو!  مشت

 اون زنمه. مرد کهیمرت

از  یرا به آرام قهاشیبا تعجب  جوان

: باشه بابا دیکش رونیدستان او ب

نگفتم.  یزیمن که چ دیآروم. ببخش

 او را یقهیبهادر کالفه با دست 



کرد: برو داداش من اعصاب ندارم،  مرتب

 گریشرمنده، او دور شد و بهادر بارد

نگاهش را به سمت جانان گرداند، اما 

 خود نبود. یدر جا

سالن چرخاند  یرا در گوشه گوشه چشمش

جانان  دانستی. مافتیاز او ن یاثر یول

 نیمغرور است حتمًا تحمل ا تینهایب

 ا را نداشتهه هنگا

 یگره شانیبه اتاقش بازگشته است. پر و

 یمبل یشل کرد و رو یکراواتش را کم

ن به اتاقش نرفت. از نشست. اما جانا

 تیآن جمع

دور شد و درب سالن را باز  زینفرتانگ

. دیدو اطیبه سمت ح انیکرد. گر

دور  خواستی. فقط مرودیکجا م دانستینم

 کردیشود و احساس م

 انیدارد. م اجیتازه احت یبه هوا که

از باغ  یکیتار ی. گوشهدیدویدرختان م

 هیتک یدرخت ینشست و به تنه نیزم یرو

 یکیتار گریزد. د



مهم  شیموهوم درختان برا یهیو سا آنجا

 یبود که در آن گوشه نینبود. مهم ا

و  زیتمسخرآم یاه هاز نگا یخبر کیتار

 گرانید یپچپچها

 هیراحت گر توانستی. تنها بود و منبود

الزم نبود بغضش  گری. دزدیکند و اشک بر

گذاشت  شیزانوها یرا فرو بخورد. سر رو

 یو صدا

سکوت شب را شکست.  هاشیبلندگر هقهق

چند ساعت گذشت و چه مدت  دانستینم

آنجا نشسته بود، اما آنقدر ماند که 

 مهیشب به ن

سوار بر  یکییکیو مهمانها  دیرس

را ترک  ییالیو یآن خانه شانیلهایاتومب

بعد از خروج مهمانها،  یکردند. ساعت

 درختان یاز البهال

را  ینازل یبازو ریکه ز دیرا د بهادر

. کشدیگرفته و او را به دنبال خود م

 یبلند یمست بود و با صدا ینازل

 حرکاتش یرو ی. کنترلدیخندیم



 شیرا برا نینداشت. بهادر درب ماش را

با  نشست،یکه م یباز کرد و او درحال

گفت: آخ جون  یبلند و لحن کشدار یصدا

 دور می... برمیبر

 میخوایتا صبح م ی... شب نامزددور

. بهادر می. خوش... خوش باش..میبگرد

 نیگرفت و ماش یراننده جا یهم در صندل

 به سرعت از خانه

درختان  یشد. جانان از البهال خارج

آمد. نگاهش را در اطراف  رونیب

 یچرخاند. خانه در سکوت غرق شده و خبر

 کی یو شلوغ اهویاز ه

دور خود زد.  ینبود. چرخ شیپ ساعت

 ییوالهایبه شکل ه وارهایانگار در و د

. دندیخندیدرآمده و با تمسخر به او م

 کف دستانش را دو

گرفت و سرش را فشرد.  اشیشانیپ طرف

 ی: مناسبت بعددیچیپیصداها در گوشش م

... زمهیمن و بهادر عز هیاعالم نامزد

 نکن بهار جان،



مبل نپر  یمگه نگفتم از رو ییبابا

بهت بگم  نرویا خواستمی... نمن؟ییپا

شده، بهتره  زاریباما اون از تو 

 به اعدام رپارسای... امیفراموشش کن

فقط  یشی... عاشقم مکشنشیشده، م محکوم

رفت و نقش  جی. سرش گنیصبر کن و بب

 شیبه زانوها یشد. با درد نگاه نیزم

 انداخت که

شده بود.  یزخم نیاثر برخورد با زم در

و  فیازجا برخاست و وارد سالن شد. کث

و  وهیبود. ظروف شام، م ختهیبه هم ر

 در وهیآبم یوانهایل

به چشم  زهایم یسالن رو یگوشه گوشه

ا ه هبه آنها از پل توجهی. بخوردیم

اتاق خواب سابقش که  یباال رفت. از جلو

 شدیم یچند هفتها

کرده بود، عبور  ریآن را تسخ ینازل

 نهیآ یکرد و وارد اتاق خودش شد. جلو

از اشک خود  سیخ یو به چهره ستادیا

 شد. گلدان کوچک رهیخ



 انیرا برداشت و با خشم م زیم یرو

خودش هم هزار  ری. حاال تصودیکوب نهیآ

هقهق  یتکه شده بود. بغضش شکست و صدا

 هاشیگر

تخت  یبلند شد. خود را رو دوباره

فکر  نیانداخت و چشمانش را بست. به ا

او  یبه اندازه ایدر دن چکسیکرد که ه

 انوادهاش. خستیبدبخت ن

را طرد کرده بودند. عشقش را از  او

دست داده و بچهاش را از او گرفته 

بودند. حاال هم شوهرش در خانه تنها 

 کرده و به دنبال شیرها

رفته بود.  دشیبا همسر جد یخوشگذران

چرا مرگمرو  ایبغضآلود زمزمه کرد: خدا

جهنم نجات  نیچرا من و از ا ؟یرسونینم

 مگه ؟یدینم

همه  نیکردم که مستحق ا یگناه چه

و  میعذابم؟ لعنت به من، لعنت به زندگ

شد و آرام و  رهیخ شیروبهرو واریبه د

 ختنیبه اشک ر صدایب



اشک  نجایاو ا نکهیداد. فکر ا ادامه

 دکیکه نام شوهرش را  یو کس زدیریم

مشغول  یگریبا زن د دیکشیم

 عذابش ستیخوشگذران

پا له کرده  ری. غرورش را زدادیم

که ساعتها  ختیدند. آنقدر اشک ربو

گذشت و هوا روشن شد. چشمانش ورم کرده 

 و سرخ شده بودند.

 دهیکش نیزم یکه رو ییقدمها یصدا

 نکهی. ترس از ادیبه گوشش رس شد،یم

کرد.  زیمخین شیدزد باشد، او را در جا

 اما درب اتاق باز شد

آشفته در  اریبس یبهادر با سر و وضع و

بهم  شیچهارچوب آن قرار گرفت. موها

و نامرتب، چشمانش سرخ شده و  ختهیر

 از سیصورتش خ

 یدست کتش را رو کیبود. با  عرق

 راهنیاز پ یمیشانهاش نگه داشته و ن

آمده بود.  رونیاز درون شلوار ب دشیسف

 را به دنبال شیپاها



که مدام تعادلش را  یو درحال دیکش خود

و به سمت چپ و راست  دادیاز دست م

جلو آمد. جانان متعجب  خورد،یتلوتلو م

 نامش را صدا زد:

 ی! مجبور بودیمست یلی! تو خبهادر؟

رو پات  یکه نتون یبخور نقدریا

 یبرا ی. اتاق کناررونی! برو ب؟یستیبا

 توجهیشماست. اما بهادر ب

که در خواب  یحرفها مانند کسان نیا به

تخت انداخت و  یخود را رو روند،یراه م

: جانان... دیاو را سخت در آغوش کش

 جانان جونم

... فقط خوادیدلم تورو م ؟یینجایا

تو.... دل... دلم بغل کردنترو 

. جانان با خشم او را عقب خوادیم

 که از دهانش یتند الکل یراند، از بو

 یحالت تهوع گرفته بود. عصب آمد،یم

: برو عقب. ولم کن! بهادر تنگتر دیغر

را در آغوش گرفت: بذار بوت کنم. او 

 المصب دلم برات لک



بوت خوبه؟ و سرش را  نقدری. چرا ازده

جانان فروبرد.  یگردن و شانه نیب

او گذاشت  ینهیس یجانان دستانش را رو

 کرد او را به یو سع

عقب هل بدهد: به من دست نزن، برو  سمت

 یه ه. بهادر قهقزتیکنار نامزد عز

... کدوم ه؟یسر داد: نامزد چ یبلند

 نامزد؟ اون دخترهرو

بردم و دم آپارتمانش  نجایاز ا میمستق

اونو  خوام،یانداختم دور! من تورو م

 ،ی... تو... تو عشق بهادرخوامینم

 باهات خوامی... مخوامیم

بشم، طعمترو بچشم. جانان وحشتزده  یکی

او را به عقب راند: ولم کن، برو 

 شیشد و رو تریرکنار. اما بهادر ج

 زد: واسه... واسه مهیخ

. خوامتی. میولت کنم؟ دوساله زنم یچ

و  خوامینم رویچکیه گهید خوامیتورو م

جانان را غرق بوسه کرد. او  یسر و رو

 به دهیترس



افتاد: تورو خدا ولم کن. اما  التماس

 یوانی: مثل حدیشنیبهادر انگار که نم

گرسنه به تن و بدن جانان چنگ انداخته 

 شیپ یرحمیبود و با ب

جانان  یکه برا ی. رابطهاکردیم یرو

 هینداشت و سرتاسر درد و گر یلذت چیه

بدنش کبود شده و آثار  یجا یبود. جا

 در آن یخونمردگ

 یبا وحشت برا قی. دقاخوردیچشم م به

. نگاهش به لباس پاره شدیم یاو سپر

 رهیافتاده بود، خ نیزم یشدهاش که رو

 مانده و اشک

نداشت و  یدهایفا شی. التماسهاختیریم

که آرام گرفت،  یسرانجام بهادر زمان

و جانان  دیتخت دراز کش یکنار او رو

 را که سخت

محکم در آغوش گرفت.  ست،یگریم

و سپس چشمانش را با  دشیبوس نباریچند

بست و جانان آنقدر در آغوش  تیرضا

 او اشک یاجبار



که باالخره خواب او را در ربود.  ختیر

ظهر بود. تن  کیشد، نزد داریب یوقت

 انیاز م یدردناک و کبودش را به سخت

 دستان بهادر که غرق

. ملحفه را دیکش رونیخواب بود، ب در

و وارد  دیچیبه دور بدن برهنهاش پ

آب  انی. جرستادیدوش ا ریحمام شد. ز

 پوستش به یگرم از رو

شد. اشکها دوباره  ریسراز نییپا سمت

. با نفرت به بدنش دندیگونهاش غلت یرو

شده بود.  زاری. از خودش بدیکشیدست م

 سرانجام از حمام

و  دیچیکند. حوله را به دور خود پ دل

 دیخارج شد. به محض خروج بهادر را د

سرشار از عشق به  یکه با لبخند و نگاه

 او چشم دوخته بود.

ا در آنه یکه برق شاد یچشمان با

. جلو آمد و پرمهر او را دندیدرخشیم

 شبید زم؟یدر آغوش گرفت: حالت خوبه عز

 میشب زندگ نیبهتر



اتفاق برام افتاد.  نی. قشنگتربود

خود را از آغوش او  تیجانان با عصبان

زد: منو بغل نکن  ادیو فر دیکش رونیب

 و با پوزخند ادامه داد: آره

شب باشه. تا صبح  نیهم برات بهتر دیبا

 یایهم ب دهدمیسپ ،یبا نازل ینامزدباز

خونه و کام گرفتن از من! بهادر متعجب 

 عقب رفت و ابرو

کدوم  ؟یگیم یگره زد: چ درهم

بعد از اون  شبید روی! نازل؟ینامزدباز

منرو  خواستیکه کرد و م یکار احمقانها

 تو عمل انجام شده قرار

آپارتمانش  یبعد از جشن جلو بده،

حق نداره  گهیکردم و گفتم د ادهیپ

ادامه  یو با گرفتگ ادیدوروبر من ب

 برگشتم دهدمیسپ یدیداد: اگر هم د

ناراحت و  یلیخ شبیکه د نهیا بخاطر

بودم رفتم بارو مشروب خوردم تا  یعصب

حالم بهتر بشه اما خوردم و  دیشا

 نیصورت غمگ یخوردم ول



احمق  یکه نازل یتو، موقع یخجالتزده و

گفت، از  یمهمون یرو تو فیاون اراج

چشمم کنار نرفت! مست شدم، مجنون  یجلو

 شدم اما

 شبید یگرفت وقت شی! قلبم آتنرفت

 یو قدم دمتیو دلشکسته د نیاونطور غمگ

جلو آمد و دوباره جانان را در آغوش 

 : من دوستتدیکش

 نیا ایتو هستم. ب یوونهی. ددارم

ن . ممیاتفاقات تلخرو تموم کن

. اما جانان دوباره خود را خوامتیم

 من یزد: ول ادیو فر دیعقب کش

. هیعشق چ یدونی. تو اصاًل نمخوامتینم

و بلندتر تکرار کرد:  یدوستم ندار

 ،ی! من و از بچهام دور کردیندار

 تو غربت. نجایا یآورد

که  یدرحال یازدواج کرد باهام

 یخواستیدوستت ندارم. چون م یدونستیم

. اگه واقعًا یبه بندم بکش ینطوریا

 یبهم آزاد یدوستم داشت



منو  ریاس هیمثل  نکهینه ا یدادیم

 گهید ینگذاشت ی. تو حتینگهدار نجایا

 ی! مگه تهران جا برانمیبچهامرو بب

 کردن نبود که یزندگ

چند ماه تموم هرطور که  نجا؟یا میاومد

. یروحمرو شکنجه و آزار داد یتونست

تو خونه،  یآورد یگرفت رویدست نازل

 چشم من، تو یجلو

 میشخص میکه حر ییو تخت من، جا اتاق

. غرور یبود، باهاش رابطه برقرار کرد

 یگی. اونوقت میپاهات له کرد ریمنرو ز

 ؟یعاشق من

خدمتکار از  هیمثل  شبیرفته د ادتی

اون همه  یکردم؟ جلو ییرایمهمونات پذ

که  یو درحال یخورد کرد تمرویآدم شخص

 بغض از شدت

... شبیادامه داد: د زد،ینفس م نفس

بهم تجاوز  یوحش وونیح هیمثل  شبید

بدنش را به او نشان  یهایو کبود یکرد

 داد: نگاه کن!



من  یبوده برا نیتو بهتر یکه برا یشب

که  یشب بود و کابوس وحشتناک نیبدتر

 یاز خدا چ یدونی. مرهینم ادمی چوقتیه

 خوام؟یم

که مرگمرو برسونه. دلم مرگ  خوامیم

هقهق تلخش همهجا را پر  یو صدا خوادیم

کرد. بهادر بهتزده و مغموم به او 

 ماند. نگاه رهیخ

 ینهیاشک به آ یاز پس پرده جانان

که  یافتاد. مثل کس زیم یرو یشکسته

را به خاطر آورده باشد، با  یزیچ

 خود را به عیسر ییگامها

را در دست گرفت  یبزرگ یرساند. تکه آن

و اشکآلود زمزمه کرد: من... من خودم 

شکسته  ینهیو آ شمیو راحت م کشمیرو م

 را به

کرد که بهادر  کیخود نزد شاهرگ

زد:  ادیو فر دیوحشتزده به سمتش دو

نکن جانان! تورو خدا نکن و پس از 

 را محکم از نهیتقال آ یاندک



که دست خودش پاره  ی. طوردیاو کش دست

شد. با  ریآن سراز قیزخم عم و خون از

 یپر از اشک و همان دستان خون یچشمان

 جانان را

گفت:  یو به آرام دیآغوش کش در

. آزادت کنمیباشه... باشه من رهات م

به خودت صدمه  گهی. جان بهارت دکنمیم

 شهیهم ینزن. من برا

. سپس او دمیبهت قول م رم،یم نجایا از

 ستنیدر اثر گر شیاه هرا که شان

آورد و  رونیاز آغوش خود ب د،یلرزیم

 به سمت درب رفت، اما

از خارج شدن دوباره برگشت و  قبل

. چشمان پر دیبوس یرا به نرم اشیشانیپ

از اشکش را به چشمان سبز جانان دوخت 

 و گفت: اما بدون

کردم بخاطر دوستداشتن تو بود!  یهرکار

خدا نگهدار و به سرعت از اتاق خارج 

 شد و درب را بست.

***** 



ا گرفت و آرام ه هنرد یرا به لبه دستش

آمد. نگاهش را از  نییا پاه هاز پل

سالن چرخاند. با  یهمان باال در فضا

 سه روز از رفتن نکهیا

داشت  دیاما هنوز هم ام گذشتیم بهادر

 نکهینه ا ند،یکه او را در خانه بب

 نیدلتنگش باشد فقط از تنها بودن در ا

 نی. اکردیخانه وحشت م

 یسال بر او سپر یس یروز به اندازه سه

شد. خسته از نگاه کردن به ساعت و قدم 

بود.  روحیسرد و ب یخانه نیزدن در ا

 یقدم زدنها

و  یحوصلگیب یکه تمامش از رو یهدفیب

که بهادر  شدیبود. باورش نم ییتنها

را روشن  ونیزیواقعًا رفته باشد. تلو

 آن یکرد و روبهرو

کار ممکن  نیدهترکسلکنن شی. تماشانشست

. دیفهمیزبانشان را نم یبود، وقت

ا را ه هشبک هودهیکنترل را برداشت و ب

 عوض کرد. نگاهش



 شد،یپخش م ونیزیکه از تلو یقیموس به

بود.  یگرید یاما فکرش جا ره،یخ

تنها  نجایا دیبا یتا ک دانستینم

 ایبماند. کاش حداقل مار

به جز او در  یگرید یو موجود زنده بود

 یتا جلو ی. گاهدیکشیخانه نفس م نیا

 ینگاه ابانیو به دو سمت خ رفتیدر م

 انگار انداخت،یم

بهادر را در حال  لیداشت اتومب انتظار

و  دیکش یقی. نفس عمندیشدن بب کینزد

تلفن  یگوش یخال ی. جاستیبه اطراف نگر

 گرد زیم یرو

. بعد از کردیم یبه او دهنکج یچوب و

و مشاجرهاش با  رپارسایتماسش با ام

بهادر، او تمام تلفنها را جمع کرده 

 دانستینم یبود و جانان حت

سر آنها آورده است. ساعت  ییچه بال که

شب را نشان  ازدهیسالن  یواریبزرگ د

را خاموش کرد و از  ونیزی. تلودادیم

 جا بلند شد. به سمت



از قفل بودن آن  یسالن رفت. وقت درب

و بدون  ا را بسته همطمئن شد، پنجر

ا باال رفت. وارد ه هخوردن شام از پل

 اتاق شد. چراغ را روشن

تخت  یدرب را از داخل قفل کرد. رو و

و گرسنه  دیکشیم رینشست. معدهاش ت

داشت؟ به چه  یتیبود. اما چه اهم

 یچه کس یبرا ای یدیام

 داد؟یم تیخودش اهم یبه سالمت دیبا

چشمانش  یاز گوشه یدرشت اشک یقطره

نگاهش را در اطراف چرخاند.  .دیفروچک

 از نگاه کردن

خسته شد.  یتکرار یرهایآن تصو به

بود و  مهبازیکه دربش ن یکمد ریتصو

 یاه هکه هنوز هم خرد یشیآرا زیم

 آن یرو نهیآ یشکسته

. دیشده بود. درون تخت دراز کش ختهیر

صورتش باال آورد. نور  یملحفه را تا رو

و به ناچار  دیترسیاما م کرد،یم تشیاذ

 هرشب چراغ را



مگر  ی. چشمانش را بست ولگذاشتیم روشن

بخوابد؟ خواب از او و چشمان  توانستیم

 یدهیتا سپ دانستیبود. م یسبزش فرار

 صبح

 چرخد،یمختلف در ذهنش م یالهایو خ فکر

و مثل هر شب  کندیرا دوره م شیغمها

 .زدیریآرام اشک م

***** 

از  خورد،یکه به درب م یضربات یصدا

 یخواب پراندش. خواب که نه، کابوسها

و  دیبه چشمانش کش یهر شبش. دست

 را شیموها

درب دوباره بلند  یعقب راند. صدا به

 الیکرد. به خ ارترشیهوش نباریشد و ا

هفته به خانه  کیبهادر بعد از  نکهیا

 بازگشته است. به سرعت

ه برخاست و از اتاق خارج شد. پل ازجا

 اطیکرد و به ح یط یکیا را دوتا ه

بهادر  یرفت. درب را گشود. به جا

 روشن و یبا موها یجوان



بود. به  ستادهیپشت درب ا یآب چشمان

گفت که جانان اصالً  یزیچ یزبان آلمان

و گنگ و مبهوت فقط نگاهش کرد  دینفهم

 او که سکوتش

. پرحوصله لبخند زد و درب دید را

را گشود. پس از  لشیصندوق عقب اتومب

به عقب هل داد.  یخانه را کم آن درب

 دیجانان ابرو درهم کش

 یشد. جوان آلمان رهیمتعجب به او خ و

 رونیب نیرا از درون ماش ییاه هسیک

که همه  گذاشتیم اطیو داخل ح آوردیم

 و یمواد خوراک

 رتزدهیخانه بودند. جانان ح حتاجیما

 یک ه؟یچ نهایو گفت: ا ستیبه آنها نگر

 هگاهیدستش را تک کیفرستاده؟ او 

 :دیکرد و پرس لشیاتومب

 –?( د؟یصحبت کن یآلمان دیتوانیم ای)آ

Sprechen sie deutsch 

جانان سردرگم فقط نگاهش کرد و  اما

پاسخ داد: من زبون شمارو بلد  وسیمأ



بهادر فرستاده؟ شما  نهاروی. استمین

 کجاست؟ دیدونیم

 با تأسف سر تکان داد و گفت: جوان

–Ich verstehe nicht )(فهممینم 

 نشست و ادامه داد: لشیدرون اتومب و

 Estut mir leid –متأسفم(  د،ی)ببخش

نگاه کرد،  نیبه دور شدن ماش جانان

سپس به داخل بازگشت و درب را بست. 

انداخت. انواع و  اه هسیبه ک ینگاه

 و یاقسام مواد خوراک

. خوردیدرون آنها به چشم م ییغذا

ن آنها کار بهادر بود. مسلمًا فرستاد

نشست و به فکر فرورفت.  اطیکنار ح

 قرار بود تا آخر عمرش دیشا

کند. کاش حداقل  یتنها سپر نجایا را

و  کهیکوچکتر بود تا  یخانه کم نیا

. به دیایتنها بودنش کمتر به چشم ب

 افکار خودش پوزخند زد و



به تکه سنگ کوچک  ینوک پا ضربها با

و ازجا  دیکش یزد. آه شیپا یجلو

 برخاست.

***** 

. ترس دیبه گوشش رس یزیافتادن چ یصدا

 یتمام وجودش را فرا گرفت. با قلب

به  صدایلرزان ازجا برخاست. آرام و ب

 سمت آشپزخانه

را برداشت و به سالن  ی. کارد بزرگرفت

بازگشت. آب دهانش را با اضطراب فرو 

را در درب سالن چرخاند.  دیداد و کل

 و دیکش یقینفس عم

آنجا نبود فقط  یرا باز کرد. کس آن

افتاده و شکسته بود.  نیزم یرو یگلدان

چرخاند.  اطینگاهش را در سرتاسر ح

 ده،یدرختان سربه فلک کش

 یکه رو ییدونفره، استخر، برگها تاب

که همهجا  یشده و سکوت محض ختهیر نیزم

 یرا فرا گرفته بود. ناگهان گربه

 از پشت یکوچک



و گلدان شکسته،  دیمرمر سف یاه هپل

ا رفت. ه هسبز انیو به م دیپر رونیب

قلبش  یو دستش را رو دیکش یغیجانان ج

 گذاشت. پس از چند

. به دیکش یقیآرام شد و نفس عم قهیدق

داخل سالن بازگشت و درب را از داخل 

قفل کرد. اشک چشمان درشتش را پر کرد. 

 کی نکهیبا ا

اما هنوز  گذشت،یاز رفتن بهادر م ماه

هولناک عادت نکرده  ییتنها نیهم به ا

 ییصدا نیکوچکتر دنیبود. با شن

 . شبهاشدیوحشتزده م

 گذاشتیخانه را روشن م یچراغها اکثر

دست از سرش  االتیاما باز هم وهم و خ

به  یقد ینهی. نگاهش در آداشتندیبرنم

 خودش ریتصو

و دختر  نهیزن در آ نی. چقدر بافتاد

همه از  شیکه چند سال پ یجوان و شاداب

فاصله  شدند،یم یعاص یطنتهایدست ش

 بود! انگار نه انگار



 ینفر بودهاند. دست کیآنها  یهردو که

. دیبه گود افتادهاش کش یچشمها ریز

شده بود. معدهاش درد  دهیالغر و رنگ پر

 گرفت و چهرهاش

از غذا نخوردن  دانستیدرهم کرد. م را

است. مگر دور از بهار  یدرست و حساب

 کینزد رفت؟یم نییپا شیاز گلو ییغذا

 به سه سال بود

کامل را هم با  یوعده غذا کی یحت که

هم  یاشتها نخورده بود. حاال بهادر

نبود تا او را وادار کند حداقل چند 

 را بخورد. شیقاشق از غذا

 نیآنقدر در ا دیبا شد؟یچه م فشیتکل

تنها  تا بعد از سالها ماندیخانه م

از  اه هیو همسا ردیاز آن بم یگوشها

 یتعفن جسدش متوجه یبو

شهر  نیرا در ا چکسیبشوند؟ ه مرگش

چه کار کند.  دیبا دانستی. نمشناختینم

 یحت ایاز بهادر و  یشماره و آدرس

 شرکتش نداشت. خود



دو سال و  یکه چرا ط کردیلعنت م را

 یمشترک با او، حت یماه زندگ نیچند

 دهیتلفنش را نپرس یهم شماره کباری

 نهیبود. هنوز هم در آ

بود که نگاه سرد و  رهیخود خ به

از اشکش افتاد.  سیغمزدهاش به صورت خ

 شیاه هبا نفرت کف دستانش را به گون

 زد: ادیو فر دیکش

 دیبر د؟یشی! چرا تموم نمیلعنت یاشکها

 نیزم ی! و همانجا رودیگم بش دیبر

 .ستیگر یبلند ینشست و با صدا

***** 

. گذشتندیهم م یبه سرعت ازپ روزها

به  یبیعج یبهار سه ساله شده و وابستگ

اوقات به  یداشت، آنقدر که گاه مانیا

 کفر مانیقول ا

 ی. دختربچهآوردیرا درم رپارسایام

بود که به سرعت خود را  ینیریو ش بایز

لپ او  رپارسای. امکردیدر دل همهجا م

 سه چرخهاش یرا که رو



 یو متعاقب آن صدا دیبود، کش نشسته

بهار بلند شد: نکن بابا، مال منه  غیج

. پدرش دیو دستش را محکم به گونهاش کش

 یبلند یبا صدا

. بهار به تیهم حساس نیا لیو دل دیخند

 فنیزنگ آ ی. صدادانستیصورتش را نم

  ه؟یرا برداشت: ک یبلند شد، گوش

 دررو شهیسالم م ـ

 ش؟یایمتعجب صدا زد: ن ؟یکن باز

  ؟یخودت

  ؟یباز کن شهیبله، م ـ

 یالبته بفرما و درب را گشود و برا ـ

 قهیرفت. چند دق اطیاستقبال به ح

که همراه جوان  دیرا د شیاین بعد

 یبرا اریکه بس یو خوشچهرها کپوشیش

وارد  آمد،یآشنا به نظر م رپارسایام

 خانه شد. جلو رفت. سالم

صورت  یو خوشآمد گفت. نگاهش رو کرد

که بعد از  شیاین نیمحجوب و شرمگ



 یلیشده بود، نشست: خ باتریازدواجش ز

 خوشحالم که

 دهیکه ند شدیم یسال کی. نمتیبیم

لبخند زد و به مرد جوان  شیایبودمت. ن

 هیهمراهش اشاره کرد: محمدطاها تهران 

 نیداشت، ا یکار

هم به شما و بهار  یسر هیکه گفتم  شد

 یهمسر و پسرخاله. پس آن مرد میبزن

 یبا شرمندگ رپارسایبود. ام شیاین

 لبخند زد: تورو خدا

. من کال فراموش کردم دیببخش

بگم. محمدطاها با  کیازدواجتونرو تبر

. کنمیپاسخ داد: خواهش م یفروتن

 . دررجانینداره ام یاشکال

و  گذرهیم یکسالیاز ازدواج ما  ضمن

لبخند  رپارسایکهنه شده. ام گهید

بر لب نشاند: به هرحال خوش  یمودبانها

 داخل و دی. بفرمائدیآمد

کرد. هرسه  تیرا به سمت سالن هدا آنها

بهار  دنیبه محض د شیایوارد شدند. ن



به سمتش رفت و او را محکم در آغوش 

 ی: وادیکش

 یبرم، چقدر خوشگل و خانوم شد قربونت

که بهار فورًا  دیاو را بوس یاه هو گون

را پاک  شیاه هبوس یجا یبا پشت دستها

 رپارسایکرد. ام

نثار او کرد و آنها را  یغرها چشم

اما  شیایدعوت به نشستن نمود. ن

همانجا کنار بهار نشست و با شوق به 

 شد: ماشاا... چقدر بزرگ رهیاو خ

براش تنگ شده بود.  یلی. دلم خشده

پاسخ داد:  یبا مهربان رپارسایام

 . حال عموجان چطوره؟یممنون لطف دار

 و سپس ش؟یمادرت؟ ستا

محمدطاها کرد: شما چطور؟  روبه

خانواده خوب هستن انشاا...؟ محمدطاها 

انداخت:  گرشید یپا یرا رو شیپا کی

 خداروشکر همه خوب

و  دی. شما که به ما افتخار ندادهستن

وگرنه همه از  د،یومدین یبه جشن عروس



با  رپارسای. امشدندیخوشحال م دنتونید

 گرفته سربه یچهرا

 امیدوست داشتم ب یلیانداخت: خ ریز

نبود. محمدطاها  ایمه طشیاما خوب شرا

در  یپاسخ داد: بله تا حدود متیبا مال

 که یاتفاقات انیجر

بزرگترها هستم.  نیو کدورت ب افتاده

 نیبه اختالف ب یکار شیایاما من و ن

. به هرحال میعموجان و حاج صادق ندار

 و سرنوشت ریتقد

 نیرقم خورده و خواست خدا هم نطوریا

شما  یبوده. بعد از به هم خوردن نامزد

به سمت  المنیتمام فکر و خ ش،یایو ن

 دیکشیاون پر م

عالقه دارم و باالخره  یلیبهش خ چون

 یبرا شیسال پ کیو  اوردمیطاقت ن

 یلیاقدام کردم و االن خ یخواستگار

 خوشحالم که دارمش.

کم نداره و  یچیو کماالت ه یخانوم از

 ریسربه ز نیکه شرمگ شیایبا محبت به ن



 رپارسای. امستیانداخته بود، نگر

 خوشحالم یلیلبخند زد: خ

و  دهیهمسر دخترعمو، انسان فهم که

مثل شماست. محمدطاها جان  یروشنفکر

. زهیعز منیواقعًا مثل ثنا برا شیاین

 خوشبخت دوارمیام

و  ارمیب یبراتون چا رمی. من مدیباش

 یبسته شیایبه آشپزخانه رفت. ن

 دیکش رونیب فشیرا از درون ک یچیکادوپ

 نیو روبه بهار گفت: بب

 یآورده. بهار با کنجکاو یبرات چ خاله

 یاو رو یشد و جلو ادهیاز سه چرخهاش پ

لبخند  شیایدو زانو نشست: مال منه؟ ن

 زمیزد: آره عز

شماست و شروع به باز کردن کادو  یبرا

حظه بعد از درون آن عروسک کرد. چند ل

با  ی. عروسکدیکش رونیرا ب ییبایز

 و ییطال یموها

. بهار با شوق آن را گرفت. یآب چشمان

گفت: تو که خاله  یتصنع یبا اخم شیاین



که مشغول  یو بهار درحال یرو بوس نکرد

 عروسک یوارس

پاسخ داد: بوس ندارم، آخه  بود،

بوسهام تموم شده. محمدطاها بلند 

به جمع  یچا ینیبا س رپارسای. امدیخند

 زیم ی. آن را رووستیآنها پ

با  یمشغول باز شیایو نشست. ن گذاشت

بهار بود که همسرش او را صدا زد: 

. میبر دیبخور با رویچا زمیعز

 متعجب اخم درهم رپارسایام

  د؟یبر یچ یعنی: دیکش

 ارتیبود که شمارو ز دنتونیغرض د ـ

  میبهتره بر م؛یکرد

محمدطاها؟ به جان  هیچه حرف نیا ـ

 دمیبهار اجازه نم

. محمدطاها با نگاه دینخورده بر شام

ازجا  شیایشد. ن ایرا جو شیاینظر ن

من خودم شام  نکهیبرخاست: به شرط ا

 رپارسایدرست کنم. ام



که زشته  ینطوریپاسخ داد: ا خجالتزده

با  ستی: نه زشت ندیو پاسخ او را شن

اجازه و به سمت آشپزخانه رفت. 

 و محمدطاها هم رپارسایام

گفت و شنود شدند. بهار آرام به  مشغول

خبار شد.  ینیشد: بابا ن کیآنها نزد

به  ییمو باً ینگاهش کرد. تقر رپارسایام

 یسر عروسک باق

کنده شده  شیاز دستها یکیو  نمانده

که  یرنگ ییطال یبود. با اخم به موها

گشتان بهار بود نگاه کرد و ان یالبهال

 گفت: اوالً خبار نه و

و موهاشرو  ی. دومًا چرا خرابش کردخراب

 ییطال یاه هو رشت دیبهار لب برچ ؟یکند

سرش قرار داد:  یدرون دستش را رو

 مال خوامیم

خودت  زمی: عزدیباشه. محمدطاها خند من

 رپارسای. امیدار یقشنگ نیبه ا یموها

خجالتزده ازجا برخاست: سرعت عمل 

 تو خراب ییباال



به  یسر هیداره. با اجازه من  کردن

به زحمت افتاد و  یبزنم. حساب شیاین

که مشغول  دیبه آشپزخانه رفت. او را د

 تفت دادن گوشت بود.

گفت: معذرت  یرفت و با مهربان جلو

لبخند زد:  شیای! نیخسته شد خوام،یم

. کنمیخواهش م ه؟یچه حرف نیا

 تأمل کرد، یکم رپارسایام

دستان  ؟ی: خوشبختدیپرس یبه آرام سپس

ماند،  حرکتیب هیچند ثان یبرا شیاین

که نگاهش همچنان به  یسپس درحال

 یازهایگوشتها و پ

حال سرخ شدن بود، پاسخ داد:  در

. کنارش هیمرد خوب یلیمحمدطاها خ

 یلبها ی. لبخند روکنمیاحساس آرامش م

 نقش بست: رپارسایام

تنها  نیخوشحالم بعد از مدتها ا واقعاً 

بود که تونست خوشحالم کنه. نگاه  یخبر

و به چشمان  دیبه سمت او چرخ شیاین

 زل زد: اهشیس



بدون عشق و تنها  شهیم دمیمن فهم بله،

 زیکرد. همهچ یبا دوست داشتن هم زندگ

بعد چهرهاش  یخوبه. خدارو شکر. کم

 درهم شد و با

 رپارسایانش را گرفت. امده یجلو دست

شد؟ حالت خوب  یشد: چ رهاشینگران خ

دکتر؟ او سرخ  متیبرسون یخوایم ست؟ین

 شده و با

گرفت: نه خوبم،  ریسربه ز خجالت

برقرار  نشانیسکوت ب قهی. چنددقهیعیطب

با بهت تکرار کرد:  رپارسایشد و ام

 نداد یپاسخ شیای! نه؟یعیطب

 انداخت. نییسرش را پا و

***** 

شد.  یهم به سرعت سپر گریماه د چند

تخت دراز  یرو ماریجانان افسرده و ب

چه موقع از سال  دانستیبود. نم دهیکش

 چندم ماه ای

. کردیاز او دوا نم ی. دانستش درداست

از سال  یکه چه روز کردیم یچه فرق



 نیو سکوت سنگ ییباشد؟ او بود و تنها

 خانه. او بود و نیا

و  شدیکه انگار تمام نم ییروزها

جان او را به  دشیکه به صبح رس ییشبها

 کردیبا خود فکر م ی. گاهرساندیلب م

 که از آن خانه برود.

همراه خود داشت،  یبه کجا؟ نه پول اما

 توانستینم یرا بلد بود، حت یینه جا

غمزده  یخانه نیصحبت کند. ا یآلمان

 سر شیحداقل برا

 یچشم رنگامن بود. همان جوان  یپناه

 شیمنزل را برا حتاجیهر ماه تمام ما

را  ییجا نجایاز ا رونی. بآوردیم

 ینداشت که برود. چند روز

 دهیکه درد معده امانش را بر شدیم

رنجور  یزرد و تن ییبود. با رنگ و رو

 ی. صداگذراندیاکثر اوقات را در تخت م

 درب بلند شد و از

. آنقدر دیباز اتاق به گوشش رس یپنجره

 حیبود که ترج حالیبدنش سست و ب



آن  یدرب را باز نکند. اما صدا داد،یم

 بار چندم به یبرا

ازجا برخاست.  ی. با کرختدیرس گوشش

 یو سر و وضع نامرتب دهیژول شیموها

 نییا پاه هاز پل الیخیداشت. اما ب

 رفت. سالن غرق در سکوت

خانه خاک گرفته و  لیو وسا بود

را کور  نندهیآنها ذوق ب یگردوغبار رو

 ی. جانان نه حوصله و نه عالقهاکردیم

 کردن آنها زیبه تم

 گذشتیا از رفتن بهادر مه ه. مانداشت

. کردیم یخانه زندگ نیو او تنها در ا

 یآنها چه سود یریکردن و گردگ زیپس تم

 داشت؟ درب

را باز کرد. باز هم همان جوان  اطیح

بر لب سالم داد و  یبا لبخند یشگیهم

را گشود.  لشیدرب صندوق عقب اتومب

 جانان با بغض و

 یاه هسیپر از اشک به او که ک یچشمان

شد.  رهیخ گذاشتیم اطیرا داخل ح دیخر



آرام به  سهیک نیبعد از گذاشتن آخر

 سمتش رفت و

: آقا... تورو خدا ستادیا شیروبهرو

 د؟یاز بهادر ندار یشما آدرس دیبهم بگ

 نهارویشد: ا ریو اشک از چشمانش سراز

 پس فرسته،یاون م

کجاست؟ حداقل شماره تلفنش رو  خودش

. او متأثر و کنمیبهم بده. خواهش م

 :دیکالفه پرس

– Wie bitte? )(د؟یببخش 

 Kann ich -بهتون کمک کنم؟( ? تونمی)م

lhnen helfen 

جانان شدت گرفت: توروخدا بگو  یهیگر

حالم خوب  ضمیبهادر کجاست؟ من مر

 یاون کجا رفته؟ جوان آلمان ست،ین

 کالفه سر تکان داد:

- Ich verstehe nicht )(فهممینم 

برود که جانان  نشیخواست به سمت ماش و

معدهاش  نیدست او را گرفت. در همان ح



خم  شیزانوها یو رو دیکش ریاز درد ت

 شد. مرد

 :دیپرس یجلو آمد و با نگران جوان

Wie geht es lhnen? )(حال شما چطوره؟ 

: تورو خدا دیدستش را کش انیگر جانان

بهش بگو برگرده. من شبها خوابم 

. ترسمیخونه م نیا ی. تنها توبرهینم

 !شمیم وونهیدارم د

. التماست رانیمنرو بفرسته ا حداقل

هقهقش دل جوان  یبهش بگو و صدا کنمیم

 ریخم شد. ز متیرا لرزاند. او با مال

 راجانان  یبازو

 و بلندش کرد: گرفت

- Ich verstehenicht )(فهممینم 

- Jetztmuss ich gehen )(برم گهید دیمن با 

- Entschuldigen sie )(دیببخش خوام،یعذر م 

زد  هیبه درب تک نیو غمگ دیناام جانان

 رهیخ شد،یم نشیو به او که سوار ماش



 یلباس رو یدستش را از رو کیماند. 

 معدهاش گذاشته

در را  یاه هنرد گریو با دست د بود

 ستادنیا یگرفته بود تا توانش برا

گم  ابانیخ چیدر پ نیشود. ماش شتریب

 که به یشد اما او هنوز درحال

به همان سمت  ختیریصورت اشک م یپهنا

 زل زده بود.

***** 

 یموز در دهانش گذاشت و درحال یتکها

از آشپزخانه  د،یجویکه آن را آرام م

و آن را  ستادیخارج شد. پشت پنجره ا

 نکهیگشود. با ا

بود و هوا آنقدرهاهم سرد نبود،  زییپا

 یاما به محض باز کردن پنجره سوز سرد

و تن او را لرزاند.  دیبه داخل سرک کش

 که دانستیالبته م

بودن  هیو کمبن فیهوا، ضع یجز سرد به

هست.  دنهایلرز نیبدنش هم مسبب ا



ه . مثل خاندیچرخ اطیح یش در فضانگاه

 متروکه یاه

را  نیشده کف زم ختهیر ی. برگهابود

شده بود.  فیپوشانده و آب استخر کث

و  دیچیپیشاخ و برگ درختان م انیباد م

 به گوش شیصدا

ه ما یکه روزها و حت یی. صدادیرسیم او

و ترسناک  زیوهمانگ شیاول، برا یاه

سال از  کیبود، اما حاال بعد از گذشت 

 رفتن بهادر به آن

 نیکه در ا شدیسال م کیکرده بود.  خو

مانده و شاهد گذر  فیخانه بالتکل

 چیعمرش بود. تنها و بدون ه یروزها

 ! خودش همیهمکالم

 شود؟ینم وانهیبود که چطور د درشگفت

! پوزخند یزیاسفبار و رقتانگ یچه زندگ

 ینقش بست. چند وقت شیلبها یرو یتلخ

 که شدیم

. سرد شده بود، ختیریاشک نم گرید

که تنش را  ییهوا نیسردتر از ا



 خی. انگار که تمام وجودش لرزاندیم

 یهم چشمه دیبسته بود، شا

بود  دهیفهم گریخشک شده بود. د اشکش

آنقدر  نکهیندارد جز ا یکه چارها

از  یکس یروز دیبماند تا شا نجایهم

 راه برسد و نجاتش دهد

اگر  ید. حتزمان مرگش فرا برس ای و

بکند باز هم  یاقدام خواستیم

را  یرا بلد نبود، کس ییجا توانست،ینم

 تمام دانستیو م شناختینم

 یپول چیدر دست بهادر است. ه مدارکش

توسط  یزندگ حتاجینداشت، لباس و ما

. معدهاش شدیآورده م شیهمان جوان برا

 سوخت و حالت

فرصت  یچنان به او دست داد که حت تهوع

 یبهداشت سینکرد خود را به سرو

سست شد و  شیراه زانوها انیبرساند. م

 نشست. نیزم یرو

قرار داد  کهایسرام یدستانش را رو کف

 کردیو عق زد. آنقدر عق زد که حس م



در همان  خواستی. دلش مدیآیجانش باال م

 لحظه

عذاب تمام شود. در دل  نیو ا ردیبم

بسه چرا  دمیکش ی: خدا بسه، هرچدینال

 ییو در آخر با رنگ و رو ؟یکنیتموم نم

 نیزم یزرد رو

بود که  ی. نگاهش به قطرات خوننشست

. خوردیبه چشم م درنگیسف کیسرام یرو

که آرامتر شد ازجا  ی. کمزدینفس نفس م

 برخاست.

 دیحال بد را نداشت. با نیتحمل ا گرید

. رساندیم مارستانیخود را به ب

انگشترش  پول با یبه جا توانستیم

 درمان را پرداخت ینهیهز

 یو سست بود که حت حالی. آنقدر بکند

ا را هم ه هتوان باال رفتن از پل

کار را انجام  نیا ینداشت. اما به سخت

 باال نیداد و البته چندبار ح

 اهیچشمانش س یرفت و جلو جیسرش گ رفتن

ا نگرفته ه هشد و اگر دستش را به نرد



هر  . بهکردیبود، حتما سقوط م

 بود، خود یجانکندن

به اتاق رساند. پالتواش را از  را

 نهیآ ی. جلودیدرون کمد برداشت و پوش

ا بود که نگاهش به ه همشغول بستن دکم

 قاب گرفتهاش در ریتصو

چشمانش گود افتاده،  یافتاد. پا نهیآ

 یخشک شده و رنگ پوستش به زرد شیلبها

سبز  شهی. اما چشمانش مثل همدیگرائیم

 انو درخش

. فکرش به زمان تولد بهار پر بود

چشمان او هم مثل  نکهی. چقدر از ادیکش

خودش سبز بود، خوشحال شده و در پوست 

 .دیگنجیخود نم

نقش  شیلبها یهمان پوزخند رو دوباره

به  کیکه حاال نزد یبست: بهار! بهار

و کرم  یچهار سال سن داشت! کاله پشم

 یرارو یرنگ

و از خانه آرام  دیکش اهشیس یموها

شده بود.  دتریخارج شد. وزش باد شد



و دستانش را درون  دیرا باال کش قهاشی

 پالتو فرو برد. بیج

با سرعت  لهایشلوغ بود و اتومب ابانیخ

. احساس لرز و کردندیازکنارش عبور م

را به دنبال  شیداشت. قدمها یدیضعف شد

 .دیکشیخود م

به راه افتاد، تا خود  ادهرویپ کنار

برساند. سوزش معده  یاصل ابانیرا به خ

 نیا یکالفهاش کرده بود. غذا خوردنها

 یرویمدت تمام قوا و و ن

 شیرا از او گرفته بود. پلکها بدنش

 ستادیایم یبرجا ی. گاهافتادیهم م یرو

تا  ی. چند قدمکردیو دوباره حرکت م

 مانده یاصل ابانیخ

و  رهیچشمانش ت یکه ناگهان جلو بود

 یزیچ گریافتاد و د نیزم یتار شد و رو

 .دینفهم

***** 

پلک زد و سرانجام نمنم چشم  چندبار

 یگشود. به محض باز کردن چشمانش، نور



بود،  دهیکه از پنجره به داخل تاب

 به آنها میمستق

ناخودآگاه  شیکرد. مردمک چشمها نفوذ

هم  یرو شیتنگ شد و دوباره پلکها

فرو داد،  یافتاد. آب دهانش را به سخت

 خشک شیگلو

آهسته چشم  قهیبود. پس از چند دق شده

اطراف  یناآشنا یگشود. نگاهش در فضا

 یبا پنجرها درنگیسف ی. اتاقدیچرخ

 بزرگ، روشن و

شد که ناگهان  زیمخین شی! در جاپرنور

در دستش حس کرد. به سمت راست  یسوزش

ه به دستش ک یخود نگاه کرد. به سرم

 وصل شده و

 دهیخون در آن د یشدن کم دهیکش بخاطر

. صورتش درهم شد و دوباره به شدیم

 نیح نیزد. در هم هیبالش پشت سرش تک

 یزن جوان

به  یدرنگیشد. لباس کوتاه و سف وارد

باز او  یچشمها دنیتن داشت. با د



زد و گفت: )حالتان  یلبخند مهربان

 Wie geht'sچطور است؟( ?

کرد. جانان با  قیدرون سرم تزر یزیچ و

 نجای: خانوم ادیپرس یسردرگم

من  یبرا یچه اتفاق مارستانه؟یب

 یافتاده؟ پرستار با اخم کمرنگ

تکان  نیبه طرف یرا به عالمت نف سرش

 د،یگفت که جانان اصالً نفهم یزیداد و چ

سپس از اتاق خارج شد. بعد از رفتن 

 پرستار، او نگاهش

که از پنجره  یگرن یبه آسمان آب را

بود، دوخت. دردش کمتر شده و  دایپ

 نیا یحالش بهتر بود. اما اندوه و غصه

 یزجرآور، لحظها ییتنها

و  یآشفتگ نی. از اکردیرا رها نم او

کجاست.  دانستیخسته بود. نم یفیبالتکل

. ندیگویچه م گرانید دانستینم

 عاقبتش چه دانستینم

تخت  یو رنجور رو ماری. بشودیم

کنارش  چکسیافتاده و ه مارستانیب



در ذهنش زنده  شیچند سال پ ادینبود. 

 که تنها دو هفته یشد. زمان

 یشب گذشت،یم رپارسایازدواجش با ام از

تا  رپارسایداشت و ام یدیکه سردرد شد

سرش  یصبح بخاطر همان سردرد ساده، باال

 نشسته داریب

و او  دهی. چقدر ثنا به آنها خندبود

وانده بود. اشک چشمان خ لیرا زن ذل

درشتش را پر کرد. درب اتاق دوباره 

 باز و همان پرستار به همراه

که روپوش  یوارد شد. مرد یانسالیم مرد

کوتاهش  یبه تن داشت. موها دیسف

بود و چشمان روشنش از پشت  یجوگندم

 نکیع یاه هشیش

 نهی. جانان را معادیدرخشیم یشکل یضیب

به سرم انداخت و با  یقیکرد، نگاه دق

 شیکه پرستار برا یدقت به شرح حال

 گوش داد،یم حیتوض

 دیگفت. جانان نفهم یزی. سپس چسپرد

اما پرستار از اتاق خارج شد و چند 



درون دستش  ییاه هبعد، با برگ قهیدق

 بازگشت. آنها را به دست

داد و او با خواندنشان اخم کرد.  دکتر

او خارج گفت و  یزیدوباره به پرستار چ

: دیشد. جانان بغضآلود و کالفه پرس

 تونمیم یمن... من ک

از  خوامیبشم؟ حالم خوب شد، م مرخص

برم. دکتر تنها نگاهش کرد و  نجایا

پرستار به  نیلبخند زد. در همان ح

 که از گریهمراه سه نفر د

فرمشان مشخص بود، آنها هم پزشک  لباس

هستند وارد اتاق شد. جانان وحشتزده 

 تینگاهش را به آنها دوخت که با جد

 مشغول

او را  یو گفتوگو بودند. گاه تبادلنظر

ه به برگ ینگاه یو گاه کردندیم نهیمعا

. عاقبت انداختندیدرون دستشان م یاه

 و با اوردیطاقت ن

: دیپرسناله بود،  هیشب شتریکه ب یصدا

ساده که جلسه  یزخم معده هیچه خبره؟ 



 یبه من بگه چ یکی! خوادیگذاشتن نم

 شده؟ همان

گفت و دوباره مشغول  یزیمسن چ پزشک

 دیصحبت با همکارانش شد و جانان فهم

از  شتریب ا،یدن نیدر ا زیچچیکه از ه

 متنفر یزبان آلمان

 نی. از اکردی. احساس سردرد مستین

کالفه شده بود و  شیاز صحبتها ،یشلوغ

 یکه اشک کاسه یدرحال تیبا عصبان

 چشمانش را پر

زد: با شماها هستم  ادیبود، فر کرده

 یبرا ن؟یگیم گهیبه همد یچ ها،یلعنت

هر پنج نفر ساکت شدند و  یقیدقا

 نگاهشان را به او دوختند.

و سپس  ستیبه او نگر یبا دلسوز پرستار

گفت، دکتر با سر  یزیروبه دکتر مسن چ

کرد و او از اتاق خارج شد.  دییتأ

 حوصلهیجانان ب

را بست و زمزمه کرد: موش  چشمانش

بعد  قهیکردن! چند دق دایپ یشگاهیآزما



 ییشدن قدمها کیباز شدن در و نزد یصدا

 را به سمت

. فشردیرا به هم م شی. پلکهادیشن تختش

کدامشان را نداشت.  چیه دنید یحوصله

گرم و مهربان به  ییصدا دنیاما با شن

 ناگاه چشم

چشمهاتونرو باز  شهی: سالم خانوم مگشود

 کی شیبه محض باز کردن چشمها د؟یکن

که  دید یجفت چشم درشت به رنگ قهوها

 انیم

. دندیدرخشیبشاش و خندهرو م یصورت

لبخند زد و ادامه  ییصاحبشان با خوشرو

هستم. پزشک  یداد: من سامان توکل

 فوقتخصص

اسمترو  تونمیم ،یگوارش یهایماریب

ماند.  رهیبپرسم؟ جانان مبهوت به او خ

ناآشنا،  یهمه کالمها نیا دنیبعد از شن

 یصدا دنیچقدر شن

همزبان  کی دنیمرد لذتبخش بود. د نیا

شده با آن غربت  نیکشور نفر نیدر ا



بود. مثل  نیریتلخ و کشندهاش چقدر ش

 خنک یخوردن آب

به دل  یطوالن یتشنگ کیگوارا بعد از  و

زمزمه  ی. آهسته و با شعفمندنشستیم

لبخند  د؟یهست یرانیکرد: شما... شما ا

 یلبها یرو

پاسخ  یشد و با مهربان قتریعم مرد

که  شهیم یادیز یداد: بله، اما سالها

به آلمان مهاجرت کردم. دوستان من 

 متوجه شدن که شما به

و از من  ندیکیصحبت م یفارس زبان

خواستن که با شما حرف بزنم. جانان 

کوتاه به آنها انداخت و روبه  ینگاه

 : آقادیپرس یرانیپزشک ا

من زخم معده دارم؟ سامان چند  سامان

 یسکوت کرد، سپس پاسخ داد: برا یلحظها

 م،یمطمئن بش صمونیما از تشخ نکهیا

 اسکنیتیس دیبا

 انجام بشه  یآندوسکوپ و

  ه؟یمشکل من چ دیدونینم یعنی ـ



مربوط به  یهایماریعالئم ب زمیعز ـ

 معده و دستگاه گوارش عمومًا مشابه

 صیتورو تشخ یماریهستن. ما ب گهیهمد

و  یبعد از آندوسکوپ خوامیاما م میداد

 شتریب نانیبا اطم گه،یهمد یشهایآزما

 بهت بگم که

 اسمترو بدونم  تونمی. مهیچ مشکل

 جانان  ـ

. ستین یخاص زیچ نگران نباش جانان. ـ

به  دیبا ؟یشماره تلفن بد هیممکنه 

 خانوادهات اطالع

بدن و در  لیتا برات پرونده تشک میبد

درمانت باشن. جانان سکوت کرد و  انیجر

دوخت. سامان دوباره  رینگاهش را به ز

 کرد: شیصدا

 میبه خانوادهات اطالع بد دی! باجانان

: خانواده دیو پاسخ آرام او را شن

و متعجب  دهیباال پر یبا ابروها ندارم.

 یعنی ؟ی: خانواده نداردیپرس



و  دیجانان از بغض لرز یچانه ؟یچ

از اشک را به او دوخت:  زیچشمان لبر

  کنمیم یندارم تنها زندگ چکسرویه یعنی

 نجایتورو ا یپس ک ـ

  ؟ییآشنا ؟یکرده؟ دوست یبستر

کشور  نینفررو تو ا کی ینه من حت ـ

 نجایچطور سر از ا دونمی. نمشناسمینم

 که ادمهیدرآوردم. فقط 

 شدم  هوشیب ابونیخ کنار

تورو  یرخواهیخ یاز رو یکیپس حتمًا  ـ

من  ارخوبیآورده، بس نجایو به ا دهید

 انجام رشترویپذ یخودم کارها

. ی. بهتره خوب استراحت کندمیم

 ی. شب خوبامیم دنتیفرداصبح به د

داد . جانان تنها سر تکان یداشته باش

 و به او که همراه همکارانش

 رهیحال خارج شدن از اتاق بود، خ در

او را  اهشیس یو موها یشد. پوست گندم

. هنوز آنها کردیم زیمتما گرانیاز د

 کامالً خارج نشده



 ینیوارد شد. س یخدمات یرویکه ن بود

 رونیگذاشت و ب زیم یشام را رو یمحتو

 رهیرفت. نگاه جانان به ظرف سوپ خ

 ماند.

***** 

 کیاز روز است.  یچه ساعت دانستینم

شده و  داریکه از خواب ب شدیم یساعت

 مارستانیو بدون طعم ب مزهیصبحانه ب

 را خورده بود.

در  حوصلهیتخت نشسته و نگاهش را ب یرو

 یاتاق حت نیا ی. فضاچرخاندیاطراف م

کسلکنندهتر  شیبهادر هم برا یاز خانه

 بود. نفسش

داد. در همان لحظه درب  رونیکالفه ب را

اتاق باز و سامان وارد شد. قد بلند و 

چهارشانه بود. با لبخند جلو آمد. 

 واریرا از کنار د یصندل

تخت قرار داد و  کیو نزد برداشت

با محبت  نشست،یآن م یکه رو یدرحال



! حال هموطن ما چطوره؟ ریگفت: صبح بخ

 زد یلبخند کمجان

 یقتپاسخ داد: خوبم ممنون. از و و

. کنمیم یشدم احساس درد کمتر یبستر

لباسش  یقهیرا به  اشیطب نکیسامان ع

 کرد و زانیآو

که بهت  هیبخاطر مسکنهائ نی: خوب اگفت

  میکنیم قیتزر

 مرخص بشم؟  تونمیم یک ـ

 یرو یپوزخند ؟یعجله دار نقدریچرا ا ـ

جانان نقش بست: اتفاقًا عجله  یلبها

منتظر من  رونیاون ب چکسیندارم چون ه

برام خفقان  نجایا طیمح ی. ولستین

 آورده دلتنگتر از

  شمیم شهیهم

. نطورهیهم شهیهم مارستانیب دونمیم ـ

. یرو کنار ما باش یمدت دیاما با

به او زل زد: چرا؟  یجانان با کنجکاو

 مگه... مگه



و با  دیکش یقیشده؟ سامان نفس عم یچ

شمرده و آرام پاسخ داد: من  مت،یمال

صحبت کنم.  تیماریاومدم تا در مورد ب

 خوب به حرفهام

 یبده، باشه؟ و او آرام به نشانه گوش

سر تکان داد و منتظر به او چشم  دییتأ

داد: تو  هیتک اشیدوخت. سامان به صندل

 مردم یدونیم

و  ستنین ییادهگویاهل تعارف و ز نجایا

 نیتو ا یسالها زندگ یمن هم ط بایتقر

 رمینم هیشهر، مثل خودشون شدم. پس حاش

 راست کیو 

تو دختر  دونمیسر اصل مطلب، م رمیم

 یقراری. قلب جانان بیهست یو شجاع یقو

 یکه انگار صدا دیتپیم ی. طورکردیم

 ضربانش در

. دست آزادش را که سرم شدیپخش م اتاق

 نهاشیس یقفسه یبه آن وصل نبود رو

بجهد.  رونیقلبش ب دیترسیقرار داد. م

 حاج خانوم ادی



و حاج صادق  رپارسایکه ام یشب افتاد،

 وانیا یاه هپل یکرده بودند، رو رید

 شینشسته بود، از شدت اضطراب دستها

 :گفتیو م دیلرزیم

حال او را  «شورنیتو دلم رخت م انگار»

چنگ  شستند،یداشت. در دلش رخت م

آنقدر حالش را  نهایا یو همه زدندیم

 بد کرده بود که

 یهر آنچه خورده است را رو خواستیم

به  دی. با ترداوردیهمان تخت باال ب

. سامان پس از کنمیسامان زل زد: گوش م

 سکوت هیچند ثان

شد و گفت: متأسفانه  رهیاو خ به

. تو سرطان ستیتو زخم معده ن یماریب

 نهاشیس یقفسه یکه رو ی. دستیمعده دار

 بود، کنارش افتاد و

باشد، زمزمهآلود  دهیکه نشن یکس مثل

تکرار کرد: سرطان معده؟! سامان با 

مثبت سر تکان داد.  یتأسف به نشانه

 انگار یلحظها یبرا



روز شب  انیشد. نکند م کیتار همهجا

 دانست،یروز نم ایشده بود؟! شب بود 

او  یاما صدا خوردیسامان تکان م یلبها

 . مثلدیشنیرا نم

که در حال غرق شدن است، فرو  یکس

مرده بود و  دی. شادیشنیو نم رفتیم

. سرطان! چه وحشتناک، زدیقلبش هم نم

 چه تلخ! طاقتش

 بتیداشت؟ نه، بعد از آن همه مص را

نداشت و  گریرا د نیمسلمًا طاقت ا

لب زمزمه کرد: ندارم...  ریآهسته ز

 طاقت ندارم. اما ناگهان

بلند و  یبه خنده لیتبد شیاه هزمزم

خندهاش  یه هقهق یشد. صدا یوقفهایب

 رتزدهیاتاق را پر کرده بود. سامان ح

 به او که بلندبلند

. جانان آنقدر کردینگاه م دیخندیم

 ریچشمانش سراز یکه اشک از گوشه دیخند

و نگران سامان را  یعصب یشد. صدا

 : جانان تودیشن



خوبه؟! خندهاش آرامتر شد و پاسخ  حالت

: آره خوبم، فقط خندهام گرفت. تو داد

که به  یهمه بدبخت نیاز ا ،یاگه بود

 خندهات اومدیسرت م

خانواده طردت  ،یعاشق بش گرفت؟ینم

پدر ومادرت موقع ازدواجت  یکنن، حت

 اد،ینباشن، داداشت ولت کنه. حکم ب

 حکم اعدام! عشقترو

 یتو بود ،یبچهاترو رها کن ،یکن رها

و ناگهان ساکت شد و  گرفت؟یخندهات نم

را به خاطر آورده  یزیکه چ یمثل کس

 باشد، سرش را

جابهجا  شیاطراف چرخاند و در جا در

بغضآلود  گشت،یم یزیشد، انگار دنبال چ

 یعنیگفت: بچهام؟... بچهام؟.!.. 

 و رمیقراره از سرطان بم

رو  دنشیحسرت د نمش؟ینب چوقتیه گهید

رفت به گور ببرم؟ سرش را به سمت باال گ

... گهیبسه د ایزد: خدا ادیفر انیو گر

 خسته شدم...



... چرا مرگمرو ؟یکنیتمومش نم چرا

سامان متأثر او را صدا زد:  ؟یرسونینم

! اما جانان کنمیآروم باش، خواهش م

 یدونیم یضجه زد: تو چ

 ؟یدونیم یآروم باشم؟ چ یگیمن که م از

 یغربتم. خدا همه یو تنها آواره کهی

که دوستشون داشتم رو ازم گرفت  ییکسا

 و حاال بهم

که دروغگو  رپارسایداده؟ ام سرطان

خدا مهربونه،  گفتینبود، مگه نم

بزرگه، عادله؟ پس کو؟ کجاست 

 کجاست عدالتش؟ و ش؟یمهربون

تخت نشست و سوزن سرم را  یلبه یعصب

: اصالً دیکش رونیمحکم از دستش ب

. رمیدرمان بشم. دوست دارم بم خوامینم

 که از یخون

 نیرا رنگ دشیشد، پوست سپ یجار دستش

او را گرفت: بسه  یکرد. سامان دستها

 ادیو فر ؟یشنویآروم باش... صدامرو م

 زد: بهت گفتم



او دست از  ادیفر ی. جانان از صدابسه

آرام  شیتقال کردن برداشت و در جا

گرفت. سامان با تحکم ادامه داد: 

 که تو فکر ستین یاونطور

اما اگه خودت هم  شهیدرمان م ،یکنیم

حرکاترو انجام  نیا گهی. پس دیتالش کن

و  ستیگرینده. جانان که همچنان آرام م

 شیاه هشان

داشت،  ریهمانطور که سربه ز د،یلرزیم

  ؟یتنهام بگذار شهیگفت: م

صحبت  تیماریدر مورد ب دینه، با ـ

  میکن

 کنمیاالن نه، خواهش م ـ

 تنها باشم  خوامیم

که آروم  یوقت رمی! من مارخوبیبس ـ

 م،یتا باهم حرف بزن گردمیبرم یشد

باشه؟ جانان آرام سر تکان داد و 

 سامان

گفت: به  رفت،یکه به سمت درب م یدرحال

 سرمترو وصل کنه. ادیب گمیپرستار م



***** 

 یحت گری. ددیصورتش کش یرا رو ملحفه

هم به  دیآسمان هنگام غروب خورش دنید

قرار بود به  ینظرش لذتبخش نبود. وقت

 یزود

 باشد؟  بایز توانستیم یزیچه چ رد،یبم

نداشت که  شتریسرطان؟! شش سال ب ـ

مادربزرگش بخاطر سرطان مرد. در آن 

 یدوران کودک

فرد در  نیتریدوستداشتن مادربزرگ

 نینوه ب نیبود و او محبوبتر اشیزندگ

 شهی! همانیک یخانواده یاه هبچ

 عروسکها و نیباتریز

او  یمادربزرگ برا یاه هیهد نیبهتر

 نیسرطان مادربزرگ ب یاه هبود. زمزم

سال جانان  کیپخش شد و بعد از  لیفام

 شش ساله

 یرا برا اشیفرد زندگ نیتریدوستداشتن

از دست داد. درست از همان  شهیهم



 نیا دنیاز شن یبیروزها بود که ترس عج

 کلمه به جانش

و وحشت تمام وجودش را فرا  افتادیم

 نیبه ا ی. حاال خودش در سن جوانگرفتیم

 دیکه با یمبتال شده بود. در سن یماریب

 یروزها نیبهتر

. درب اتاق باز کردیم یرا سپر اشیزندگ

و  ستادیو سامان وارد شد. کنار تخت ا

صورت او  یبا دو انگشت ملحفه را از رو

 : خوبدیکش نییپا

 ؟یبداخالق، حالت بهتره؟ آروم شد خانوم

نداد و تنها پلک زد و  یجانان پاسخ

چشمانش  یاز گوشه یقطره اشک درشت

 شد. سامان ریسراز

نشست و انگشتانش را درهم  یصندل یرو

گفت:  یقالب کرد. لبخند زد و با مهربان

لطفًا با دقت به حرفهام گوش  ارخوبیبس

 کن. خوشبختانه

مردم، سرطان از  یاریتصور بس برخالف

معده به رغم خطرناک بودن، در صورت 



 تونهیزودهنگام و به موقع، م خصیتش

 درمان بشه. اگه در

 یتو رویمیزخم بدخ یماریاول ب مراحل

 کیبا اقدامات آندوسکوپ م،ینیمعده بب

رو  ماریاون زخمرو برداشت و ب شهیم

 تحت نظر قرار داد. اگه

باشه با عمل  شرفتهتریپ یکم هی یماریب

از  اینجات داد  ماررویب شهیم یجراح

 یوتراپیو راد یدرمان یمیروش ش

 استفاده کرد. اما تو مراحل

از  شهیصرفًا م گهید ،یماریب یشرفتهیپ

کاهش درد و  یبرا ینیتسک یدرمانها

 یماریعوارض استفاده کرد. خدارو شکر ب

 شرفتهیتو پ

داده شده، اگه  صی. به موقع تشخستین

مطمئن باش حالت خوب  یکن یبا من همکار

 یزد. لبها ی. جانان لبخند تلخشهیم

 خشک

را از هم گشود و پاسخ داد:  شدهاش

من مردن و زنده بودن  یدکتر برا یآقا



سامان  ؟یمرخصم کن شهینداره، م یفرق

 کرد یساختگ یاخم

 دیتو با کنه؟ینم یفرق یچ یعنیگفت:  و

  ؟یشد میاز االن تسل ،یبجنگ تیماریبا ب

 یبجنگم؟ اصاًل بخاطر ک یچ یبرا ـ

 بجنگم؟ من

ندارم. همه  ایدن نیا یتو چکسرویه

کردن  یمنرو تنها گذاشتن. واقعًا زندگ

نداره. همش  یلذت چیبرام ه گهید

 عذابه. سامان ازجا برخاست.

و از  زدیاتاق قدم م انیکه م یدرحال

 شتریب ریتأث یبرا شیحرکت دستها

با تحکم  کرد،یاستفاده م ش،یصحبتها

 بخاطر دیگفت: تو با

 الیخیب ه،یبق یگور بابا ،یبجنگ خودت

که تنهات گذاشتن. بخاطر  ییآدمها یهمه

کن. مگه چند سالته؟  یخودت زندگ

  ستوهفتیب

 ـ



االن  ؟یدار ،یندار شتریسال که ب هشت

 ،یشاد باش دیسنوسال با نیا یتو

 یادهرویپ ،یبرقص ،یگوش کن یقیموس

 روابط عاشقانه ،یکن

 تیو از زندگ یقهوه بخور ،یباش داشته

جانان سر  گم؟یم یچ یفهمی. میلذت ببر

 شیگفت: چند سال پ یتکان داد و به سرد

 نیا یهمه

. اما دکتر شما دادمیانجام م کارهارو

به سرم آورد و  یروزگار چ یدونینم

سردتر از قبل ادامه داد: رقص؟! من 

 هم دنینفس کش یبرا یحت

 یصندل یدارم. سامان دوباره رو دیترد

گذشته  یهم که تو ینشست: هر اتفاق

افتاده باشه، مربوط به گذشته است و 

 از دیتموم شده. نبا

. جانان با یکردن دست بکش یزندگ

شد. چقدر به نظرش  رهیپوزخند به او خ

سامان مسخره و مضحک بود.  یحرفها

 در یکم الیخیب



ات قشنگه اما جابهجا شد: حرف شیجا

من مردن قشنگتره، مرخصم...  یبرا

سامان حرفش را قطع کرد و با خشم گفت: 

 پزشک معالج تو

. من نسبت به کنمیهستم و مرخصت نم من

. دونمیخودمرو مسئول م ضهایجون مر

بخش  هیبه  کننیفرداصبح منتقلت م

 ی. بخشگهید

 سیمثل توئه. من رئ یمارانیمخصوص ب که

اون قسمت هستم. مراحل درمانرو به 

 یو اگه دختر خوب میکنیشروع م بیترت

 حتمًا به یباش

و  یداشته باش ی. شب خوبمیرسیم جهینت

بدون آنکه منتظر پاسخ بماند، از اتاق 

 خارج شد.

***** 

 داشتیآرام در کنارش گام برم یپرستار

و دستش را در دست گرفته بود. همراه 

هم از ساختمان خارج شدند و جانان 

 تازه توانست



 ی. فضااندازدیبه اطرافش ب ینگاه

بود که در گوشه  یو سرسبز اربزرگیبس

به چشم  یمختلف یآن ساختمانها یگوشه

 ی. براخوردیم

به آن  یمارستانیبود که ب نباریاول

تازه را با  ی. هوادیدیم یوسعت و بزرگ

. آرام از دیبه جان خر قیچند نفس عم

 سنگ فرش یجاده انیم

و جانان نگاه سرد و  کردندیم عبور

از  یکه گاه ییلهایرا به اتومب روحشیب

به عابران  کردند،یکنارشان عبور م

 که یمارانیو به ب ادهیپ

آمده بودند،  رونیب یهواخور یبرا

 یآن محوطه یگوشه نی. در دنجتردوختیم

قرار  یساختمان بزرگ و سه طبقها ع،یوس

 کیداشت. با نزد

وجودش را فرا  یبیبه آن حس عج شدن

از ترس، دلهره،  یکه مخلوط یگرفت. حس

بود. انگار که به  یدیاضطراب و ناام

 یناشناختها یایدن



 یرو مارانیاز ب ی. تعدادگذاشتیم پا

مشغول قدم زدن  ینشسته و بعض مکتهاین

 دندیچرخیم نشانیبودند. پرستارها در ب

 و از آنها مراقبت

 ی. نگاه جانان وحشتزده روکردندیم

. دیچرخیآنها م فیرنجور و ضع یتنها

و چشمان به گود  دهیرنگ پر یصورتها

 نشسته! اما بدتر

بدون  یطاس و پلکها یهمه سرطانها از

از  یبعض یشده ختهیر یمژه و ابروها

و  دیلرزیآنها بود. تمام وجود جانان م

 ثل گچرنگش م

. مردمک ستادیا یشده بود. برجا دیسف

چشمان پر از اشکش را در اطراف به 

گردش درآورد و همهجا را از نظر 

 را یگذراند. احساس کس

شده  هایجذام نیکه وارد سرزم داشت

به عقب  یاست. بغضش را فروخورد و قدم

برداشت. پرستار به جانبش برگشت و با 

 یزیچ یمهربان



محکمتر گرفت و دوباره . دستش را گفت

کرد. جانان مثل  تشیبه سمت جلو هدا

 ارادهیب رود،یکه در خواب راه م یکسان

 به دنبال او راه

شدند. از  یو وارد ساختمان اصل افتاد

از  یکیعبور کردند. به سمت  ییراهرو

با  ،یاتاقها رفتند. اتاق دوازده متر

 ییاه هبزرگ و پرد یپنجرها

. پرستار دیکش تخت دراز ی! رودرنگیسف

 یزیسرمش را وصل کرد و بعد از گفتن چ

از رفتن  یساعت کیاز اتاق خارج شد. 

 گذشتیاو م

بر لب وارد اتاق  یسامان با لبخند که

 دتی! از اتاق جدریشد: سالم، صبحت بخ

باال انداخت:  یجانان شانها اد؟یخوشت م

 خوبه ممنون.

اخم کرد: لطفًا  یسامان به شوخ دکتر؟

 یخوب یسامان صدام کن. قراره دوستها

  میباش

 باشه، سامان؟  ـ



 بله؟ من هم... من هم قراره مثل ـ

 بشم؟  اونها

  ا؟یمثل ک ـ

بودن، که مو  رونیهمونها که ب ـ

نداشتن، ابرو نداشتن. سامان لبخند 

 درست زی. همهچیزد: تو قراره درمان بش

 هی نجایکه ا یدونی. فقط جانان مشهیم

است و  شرفتهیفوق پ یخصوص مارستانیب

درمان باالست. جانان سکوت  یاه هنیهز

 کرده و سربه

انگشتر  قهیگرفت. پس از چند دق ریز

بهادر بود را از  یهیکه هد یندارینگ

و به طرف سامان  دیکش رونیدستش ب

 ندارم، یگرفت: من پول

حساب کن. سامان بهتزده  نیبا ا لطفاً 

شد:  رهیانگشتر را گرفت و به آن خ

  ؟یچ یعنی

 کی یندارم، حت یپول یچیمن ه یعنی ـ

 . سامانوروی



 هی تونمی: مدیتأمل پرس یاز اندک پس

 یازت بکنم؟ جانان به نشانه یسؤال

 هی یمثبت سر تکان داد و او گفت: وقت

 یمتیگرونق نیانگشتر به ا

 یدستت هست، پس مشخصه از خانواده یتو

 یپول چیکه ه هیچطور ،یهست یثروتمند

 خانوادهات کجا هستن؟  ؟یندار

 من خانواده ندارم. ـ

 یلیهمسرمه، اون خ یهیانگشتر هد نیا

منرو ترک  شیسال پ کیثروتمنده اما 

  یدارم نه پول رویکرد. االن نه کس

 سال کی نیتو ا ـ

  ؟یگذروند ترویزندگ چطور

  فرستادیرو برام م حتاجمیما ـ

خوب بهش زنگ بزن بگو برات پول  ـ

 بفرسته 

 ازش ندارم، اصالً  یشمارها ـ

کجاست. مدارکم رو با خودش  دونمینم

نرم و  ییکه جا فرستهیبرده و پول نم



بمونم.  یاون قلعهاش زندان یتا ابد تو

 پول نداشته دونهیم

برم. سامان ابرو  تونمینم ییجا باشم

داخت و انگشتر را به او پس باال ان

دستت کن. من فعال خودم با  نرویداد: ا

 کنمیحساب م مارستانیب

 بشه  دایشوهرت پ تا

  گردهیاون برنم ـ

 گهیفکر د هیباشه، اگر برنگشت  ـ

  میکنیم

 تو باشم  نید ریمن دوست ندارم ز ـ

 من نید ریز ـ

 دی. بایهمزبون ،یتو هموطن من یستین

هموطن  یباشم که هوا معرفتیب یلیخ

کم  هینداشته باشم.  مارمرویتنها و ب

 برم دیاستراحت کن با

سر بزنم و از اتاق خارج  ضهامیمر به

 شد.

***** 



 تیاتاق باز و سامان با عصبان درب

و  ستادیتخت جانان ا یوارد شد. روبهرو

 یبغل فرو برد. با خشم ریرا ز شیدستها

 که به ندرت دراو

به جانان زل زد و گفت:  شد،یم دهید

همه از  ؟یچ یعنیکارها  نیا یبگ یشیم

 ریشدن. او نگاهش را به ز یدستت عاص

 یدوخت: من که کار

  نکردم

. یخوریداروهات رو نم ؟ینکرد یکار ـ

 انیم نهاتیمعا یکه برا ییبا پزشکها

و  ؟یبرس یبه چ یخوای. میکنینم یهمکار

 جانان

. رمیبم خوامی: به مرگم، مدیغر رلبیز

سامان پوزخند زد: پس بهتره خودت رو 

. یریبم دیشا نییپا یاز پنجره پرت کن

 که ییکارها نیچون ا

فقط  شه،یباعث کشتنت نم یکنیم تو

 نی. دست بردار از اکنهیزجرکشت م



 یحماقت. جانان کالفه پاسخ داد: وقت

 مردن و زنده بودن برام

 یدهایکارها چه فا نینداره، ا یفرق

درون دستش را  یاه هداره؟ سامان پروند

انداخت: گوش کن جانان! اگه  زیم یرو

 و طرز فکر تو هیروح

 یجهاینت چیباشه، ما به ه ینجوریا

بهت کمک کنم تا  خوامی. من ممیرسینم

اما  یاریبه دست ب ترویدوباره سالمت

 .یبخوا دیخودت هم با

تو داشتن  یدارو برا نیو بهتر نیمهمتر

وجودت  یهمه دیخوبه! با یهیو روح دیام

مثبت باشه تا حالت  یسرشار از انرژ

 زودتر خوب بشه. جانان

 یسرد گفت: انرژ یبا لحن تفاوت،یب

که من ندارم.  خوادیمثبت دلخوش م

 زیم یرا از رو شیاه هسامان پروند

 برم، عمل دیبرداشت: من با

 گهینکن. د ی. با خودت لجبازدارم

 تترویشکا یپرستار اینشنوم که پزشک 



حرف از اتاق  نیبکنه و به دنبال ا

 خارج شد.

***** 

که  گذشتیاز صرف صبحانه م یساعت کی

درب اتاق باز و سامان همراه پرستار 

وارد شد: سالم جانان  ییجوان و خوشرو

 خانوم، حالت

پاسخ داد:  یحوصلگیجانان با ب چطوره؟

 دیاز حال و روز من تو با دونم،ینم

. سامان ملحفه را یشبهتر خبر داشته با

 او کنار زد: یاز رو

بود. خوب حال و روزت رو دارم  یمنطق

 میدر واقع ما منتظر کنم،یکنترل م

رو  یو آندوسکوپ دیجد یداروها ریتأث

 االن هم لطفًا بلند م،ینیبب

  شو

  ؟یچ یبرا ـ

 یاز بس شب و روز تو یتو خسته نشد ـ

 ه هدختر تو دو ما ؟یاتاق موند نیا



 ،ینگذاشت رونیساختمون ب نیپاترو از ا

 دیبا

. جانان یکم قدم بزن هی ،یهواخور یبر

ملحفه را گرفت و آن را دوباره  یگوشه

اتاق  یتو ی: ممنون ولدیخود کش یرو

 شتریبودن رو ب

دارم. سامان ملحفه را مچاله کرد  دوست

تو  دونم،یانداخت: بله م یصندل یو رو

که  یو منتظر یدیتخت دراز کش نیا یرو

 از در لیعزرائ

او را گرفت و  یتو. و بازو ادیب

تخت  یرو کردیکه مجبورش م یدرحال

ادامه داد: اما به نظر من  ند،یبنش

 ساعترو کیبهتره هر روز حداقل 

. جانان کالفه به رونیب یاتاقت بر از

 نیو هم مارستانیب نیاو چشم دوخت: ا

 یرو به عهدهدار استشیکه تو ر یبخش

 بزرگه. هر روز یلیخ

 ی. برایکنیرو مالقات م ماریب اه هد

تکتک  ؟یگذاریوقت م نقدریهمشون هم



غذا و دارو  یکنیاونهارو مجبور م

 ؟یبخورن و برن هواخور

اتاقم  یتو خوادیواقعًا دلم م من

بمونم. اجازه بده به حال خودم باشم. 

سامان دستانش را به کمر زد و پاسخ 

 وقت درنقیهمه ا یداد: نه من برا

چرا؟ جانان به عالمت  یدونیم گذارمینم

 یسر تکان داد. او با خونسرد ینف

ادامه داد: چون اواًل اونها هم وطن و 

 دوماً  ستن،یهمزبان من ن

زن جوان و تنها  هیکدومشون  چیه

ا نفر به مالقتشون ه ه. هر روز دستنین

گردن کلفت و  یاه هو خانواد انیم

 ثروتمندشون روند درمان اونهارو

 نی. به خاطر همکننیم یریگیشدت پ به

 یبرا تمیو مسئول فهیوظ یمن به اندازه

. اگه از گذارمیوقت م ضهامیمر یهیبق

 یاتاقت بر

 هیبق یبه اتاقها یو نگاه رونیب

 هر اتاق حداقل پنج  یتو ینیبیم یبنداز



 هگله که مالقاتکنند یشش تا دسته ـ

 اشون آوردن اما توه

و متأسفانه خودت هم  یرو ندار چکسیه

. دل جانان یستین تیاصاًل به فکر سالمت

و چشمان اشکآلودش را به او  دیلرز

 دوخت: چقدر

و تنها بودنم رو برام شرح  یکسیب خوب

. رهیبم دیمثل من با ی. آدم بدبختیداد

در دست  متیسامان دست او را با مال

 ادی دیگرفت: با

کنار  تیزندگ یتهایکه با واقع یریبگ

 یلیخ ی. االن هم بلند شو. سوفیایب

 یبرم کل دیوقته که منتظره! من هم با

 و ختهیسرم ر یکار رو

به  یاتاق خارج شد. جانان نگاه از

انداخت که  یسوف ایهمان پرستار جوان 

. از تخت کردیبه او نگاه م یبا مهربان

 آمد و همراه او به نییپا

 باً یاز اتاق خارج شد. راهرو تقر یآرام

شلوغ و پررفتوآمد بود. با خارج شدن 



باز و  یاز ساختمان و ورود به محوطه

 یهوا مارستان،یسرسبز ب

 شیاه هیدر ر یو مطبوع صبحگاه تازه

. دیکش یقی. ناخودآگاه نفس عمدیچیپ

دستش را گرفت و او را به سمت  یسوف

 سبزها انیم یمکتین

آن نشستند. لباس  یوکرد. هردو ر تیهدا

بود، به  مارانیکه فرم ب یراحت و گشاد

 د،یتابیکه م یتن داشت. آفتاب دلچسب

 پوستش یرو

. دادیم یندیو به او حس خوشا دیدویم

را  اهشیس یو موها دیوزیم یمیمال مینس

گرفته بود. نگاهش را در  یبه باز

 اطراف چرخاند. تعداد

مشغول  اطیدر ح مارانیاز ب یادیز

 دنیبودند. د یادهرویو پ یهواخور

بدن  شانیبدون مو یطاس و صورتها یسرها

 جانان را به رعشه

 یندهایدر آ نکهی. فکر اانداختیم

 یغم شود،یاو هم مانند آنها م کینزد



. نشاندیکوه بر دلش م کی یبه بزرگ

 وحشتناک بود، مگر نبود؟

رنجور  یاه هافیکه با ق یو زنان مردان

مقابل چشمانش در رفتوآمد  ماریو ب

مشغول  یبعض دند،یخندیم یبودند، بعض

 یگفتوگو و بعض

غم بغل گرفته  یمثل او زانو گرید

که سر  یمرد جوان یبودند. نگاهش رو

 رهیخ د،یدرخشینور آفتاب م ریطاسش ز

 توانستیماند. چطور م

از ته دل بخندد؟ سربه سر  نطوریا

 یو با سرخوش گذاشتیم گرید مارانیب

آمد.  وانهی. به نظر جانان ددیخندیم

 یدر گوشه شودیمگر م

سرطان  یماریو با داشتن ب مارستانیب

نگاه عاقل  د؟یسرخوشانه خند نطوریا

در  هدفیرا از او گرفت و ب هشیاندر سف

 اطراف چرخاند. در

افتاد و به  شیپا یجلو یتوپ نیح نیهم

جلو  یشش سالها یدنبال آن دختربچه



زرد و الغراندام  شی. رنگ و رودیدو

 بود. سرش بدون مو

. به دندیدرخشیم اشیاما چشمان آب بود،

جانان لبخند زد، خم شد و توپش را  یرو

برداشت، خواست برود که جانان دستش را 

 گرفت و

 شد. دو  رهیبه او خ بغضآلود

از بهارش بزرگتر بود. با  یسه سال ـ

و صورت بدون مو،  دهیرنگ پر یچهره نیا

 بود، اصالً به بایباز هم ز

موجودات  نینتریریا شه هدختربچ نظرش

بودند. دستش را نوازشوار از  نیزم یرو

. باز هم دیاو کش یسر بدون مو یرو

 یهمان رعشه

وجودش را فرا  یلحظها یبرا یلعنت

گرفت. دست دخترک را رها کرد و لبخند 

دست  شیبر لب نشاند. او برا یکمرنگ

 تکان داد و دوان دوان



دست سردش را  یپش دور شد. سوفتو همراه

 یدر دست گرفت و آن را با محبت اندک

 فشرد.

***** 

 کرد،یتهوع داشت و معدهاش درد م حالت

را باز  رآبیآن فشرد. ش یدستش را رو

. دیآب خنک به صورتش پاش یکرد و مشت

 یبه چهره

جانان را  نیچشم دوخت. ا نهیدر آ خود

بر استخوان از او  ی. پوستشناختینم

 شیب یکه در اثر الغر یمانده بود. صورت

 یاه هاز حد، گون

. چشمان دندیرسیبرجسته به نظر م آن

اطراف  اهرنگیس یکه هالها یدرشت و سبز

آن را پوشانده و به گود نشسته بودند 

 که یو پوست

 ی. قطرات آب روزدیذوق م یزردش تو رنگ

 یلحظه صدا نیصورتش نشسته بود. در هم

که انگار وارد اتاقش  دیسامان را شن

 شده بود:



 رونیب یبهداشت سیاز سرو ؟ییکجا جانان

 ییهستم. او با اخمها نجایرفت: سالم ا

دراز بکش  ایدرهم به تخت اشاره کرد: ب

 تا سرمترو

 کنم  وصل

و  رونیبرم ب خواستمیآخه االن م ـ

شش  ی. کارال همان دختربچهنمیکارالرو بب

بود که جانان هر روز توپ  یسالها

 را اشیباز

: الزم نکرده. دی. سامان غرکردیم تماشا

دارو داخل سرمت  خوامیبخواب، م ایب

احتمااًل ماه  دیجد یکنم، داروها قیتزر

 یهم جراح ندهیآ

 یشد: دارو دهتری. رنگ جانان پریبش

سامان از کوره دررفت:  ؟یجراح د؟یجد

 تیماریب یدونی. میدیبله، درست شن

 یدونیکرده؟ م شرفتیپ

 شش  یدختربچه هیچون تو مثل  چرا؟



. به خدا که یکنیهفت ساله رفتار م ـ

من راحتتر  یحرف زدن با همون کارال برا

 از حرف زدن با

 هی ی! همش نشستیدنده و لجوج کی توئه،

 هیو گر یغم بغل کرد یگوشه زانو

. مگه بهت نگفتم غصه نخور؟ یکنیم

 تو مشکل یمعده

کارها بدتر  نیداره، با ا هم یعصب

شاد داشته باش  یهی. بهت گفتم روحشهیم

برات سمه. چرا  یو ناراحت یفشار عصب

 یبا ما همکار

 دیبا یتا حالت خوب بشه؟ تا ک یکنینم

 یبخور دنیکه بهت م ییپرستارها قرصها

کنن!  دایرو از گوشه و کنار تخت پ

 .ایبسه، به خودت ب

 یرا درآورد و رو شیهاییدمپا جانان

پاسخ داد:  یتخت نشست و با پوزخند تلخ

خوب شدن ندارم.  یبرا یزهایمن انگ

 سامان مشغول وصل



 ایدن یکنی! فکر میسرم شد: احمق کردن

و سر  دی. جانان دراز کشدهیبه آخر رس

سامان؟  یبالش گذاشت: تو بچه دار یرو

 مشیاو نگاه مستق

 ریبه جانان دوخت: نه، اونقدر درگ را

بودم  مارستانیب یو کارها لیادامه تحص

قصد ازدواج  یکه فرصت نشد، اما به زود

 دارم. جانان چشمانش

بست. سوزش حاصل از فرو رفتن سوزن  را

به آن  گریدر رگش را حس کرد، اما د

آهسته گفت:  ییعادت کرده بود، با صدا

 ازدواج یوقت

 چیکن تحت ه یسع یو بچهدار شد یکرد

چون بعدش  یها نکناونهارو ر یطیشرا

 ایدن یکنیو فکر م یشیمثل من احمق م

 به آخر

 یاه ه. سامان نگاهش را از قطردهیرس

به  کیسرم که آرام از درون شلنگ بار

گرفت و به او دوخت  خوردندیسر م نییپا

 که حاال با چشمان



به  شهیمظلومتر و معصومتر از هم بسته

 .دیرسینظر م

***** 

 بردیبه سر م یخبریخواب و ب یایدن در

 یاو را با لهجه یکه احساس کرد، کس

: جانان... جانان! زندیصدا م یآلمان

 نمنم چشم گشود.

 نیبا آن لبخند دلنش یسوف یبایز یچهره

چشمانش نقش بست. او  یجلو اش،یشگیهم

که  یمدت شش ماه نیهم لبخند زد: در ا

 از

. گذشتیم مارستانیشدنش در ب یبستر

بودند که با  ینو سامان تنها کسا یسوف

کاسته  اشییاز حس تنها یکم دنشانید

 و البته شدیم

هم از دوستانش  نیریکوچک و ش یکارال

با دست به درب اتاق  ی. سوفشدیمحسوب م

اشاره کر: مهمان داشت. جانان رد نگاه 

 او را گرفت.



در  یشگیبود و همان توپ هم کارال

 ی. لبخند روکردیم ییدستانش خودنما

نشست و به او اشاره کرد تا  شیلبها

 . او با خندهدیایجلوتر ب

آمد و چقدر لبخند به صورت بدون  جلو

دست جانان را گرفت و  آمد،یم شیمو

 :دیپرس

Warum bist du nicht gekommen? Du fehlstmir 

 دلم برات تنگ شده ؟یامدیچرا ن)(

 یسع د،یکه نگاه گنگ جانان را د یسوف

 یبه فارسکرد آن را دستوپا شکسته 

چرا؟ من  امدیترجمه کند: کارال گفت ن

 دیخواست تو را د

دست کوچک او را باال آورد و با  جانان

 شهیکرد: م یو روبه سوف دیمحبت بوس

 ست،یکه حال من خوب ن یبد حیبراش توض

 یخوب تیوضع

دکتر  یبا اجازه یو فقط گاه ندارم

 یچند لحظها یسوف ؟یبرم هواخور دیبا



که خودش  یبه او نگاه کرد، سپس درحال

 از یادیز زیهم چ

 یبود، اما سع دهیجانان نفهم یحرفها

به کارال بدهد.  یکرد پاسخ قانعکنندها

 ی: تو فارسدیپرس یجانان با کنجکاو

 ییاه هو او با گون ؟یبلد

 کم  کیانداخته پاسخ داد:  گل

  ؟یگرفت ادی یاز ک ـ

هست، ُمرد. و مادر  یرانیپدر ا ـ

  یآلمان

و به او که کنار  یخوشگل یلیتو خ ـ

 یکارال رو

 رینشسته بود، چشم دوخت. تأث یصندل

بودن پدرش در ظاهرش کامالً مشخص  یرانیا

 یبود، چرا که مثل اکثر زنان آلمان

 یلیبود و خ یموها

و  رهیت یقهوها شینداشت. موها روشن

ارال بود. ک یبه طوس لیمتما یچشمانش آب

توپش را به سمت او گرفت و باعث شد 

 ینگاهش را از سوف



. با لبخند توپ را گرفت و از ردیبگ

کم آرام دوباره به سمت  یهمان فاصله

 کارال پرت کرد.

***** 

را در دست جابهجا کرد:  فشیو ک دیخند

چقدر  یدونیبابا سامان جون تو که م یا

 ییسرم شلوغ بود. و سامان با اخمها

 درهم درب

را باز کرد و اول خودش خارج  راهرو

. تو اریبهانه ن نقدریشد: بسه پسر! ا

. یومدین نیبرل گهید شیاز هشت ماه پ

 هشت ماه، نیتو ا یعنی

و پاسخ او را  ؟ینکرد دایفرصت پ کباری

که سرسختانه حاضر به کوتاه آمدن  دیشن

تو  ام،ینبود: حاال من فرصت نکردم ب

 سر هی یومدیچرا ن

سامان به اطرافش اشاره کرد، که  ؟یبزن

و دلچسب آن روز،  یآفتاب یبه سبب هوا

 اطیبه ح مارانیاز ب یادیتعداد ز

 شده بودند، دهیکش



که! وقت ندارم سرم رو  ینیبیم

 یزیچ گریبخارونم. مرد جوان همراهش د

اطراف شد. حق با  ینگفت و مشغول تماشا

 سامان بود بخش

شلوغ و پررفتوآمد  ارینظرش، بس تحت

 مارانیب یبود. نگاه متأسفش رو

 یو جوان، حت ری. زن و مرد، پدیچرخیم

 کودکان خردسال! ناگهان

توجهش را  یزن جوان یآنها چهره نیب در

به نظرش  تینهایبه خود جلب کرد. ب

و  ستادیا یکه برجا ی. بطورآمدیآشنا م

 او یمحو تماشا

سامان را که  یصحبتها یو ادامه شد

توقف او شده و همچنان در حال  یمتوجه

. زن رنجور و دیدور شدن بود، نشن

 یحالیکه با ب یماریب

 ینسبتًا کم یبا فاصله مکتین کی یگوشه

زمزمه کرد:  رلبیاز او نشسته بود. ز

! برق چشمان سبز او دلش هشهیچقدر شب

 یرا لرزاند: ول



چشمها همون چشمهاست و با  نیا نه،

سست به سمت او رفت.  ییو گامها دیترد

و به او چشم دوخت.  ستادیا کاشیدر نزد

 ینیسنگ ایگو

به  یرا حس کرد، چراکه به آرام نگاهش

سمتش سر برگرداند. نگاهش در ابتدا 

بود. اما پس از چند  خزدهیسرد و 

 رنگ تعجب گرفت هیثان

چندبار پشت سرهم پلک زد.  رتزدهیح و

زمزمه کرد:  ریبرخاست و متح یاز جا

را  شیسرتا پا گریمهردا؟! مهرداد بارد

 یبراندازه کرد: خودت

 نجای. تو... تو اشهیباورم نم جانان؟

گرفت.  ریجانان سربه ز ؟یکنیم کاریچ

 توانستینم یحت یاز شدت بغض و دلتنگ

 فیحرف بزند. ک

از دستش افتاد. ناخودآگاه چند  مهرداد

و رنجور  ماریقدم عقب رفت. به زن ب

شد. تنها شباهتش با  رهیخ شیبهرورو

 که از جانان در یریتصو



داشت، همان چشمان سبز بود. مانند  ذهن

که سردرد دارند، با دستانش دو  یکسان

را فشرد. نگاهش را به  اشیشانیطرف پ

 سامان دوخت

بود و صدا زد:  ستادهیدورتر ا یکم که

سامان  کنه؟یم کاریچ نجایا نیسامان! ا

 مگه درخته؟  ه؟یچ نیلبخند زد: ا

 یجواب منرو بده، دار ـ

 یو او با کنجکاو ؟یریگیم ییامال غلط

شد: تو جانانرو  رهیبه آن دو خ

مهرداد از کوره دررفت: دکتر  ؟یشناسیم

 زبون نفهم جواب منو

و دوباره به جانان چشم دوخت و از  بده

 ؟یکنیم کاریچ نجای: تو ادیخودش پرس

ه او از اشک ب زیلبر یجانان با چشمان

 چشم دوخته بود.

به سر  نیریش یدر خواب کردیفکر م دیشا

عاقبت به حرف آمد و ناباورانه  برد،یم

 ؟یبغلم کن شهی... مشهیگفت: مهرداد م

 مطمئن خوامیم



 نی. تو استین الیو خ یکه تو هست بشم

و  دمیکش ییو تنها یکسیب یلیمدت خ

. دیمهرداد برادرانه او را در آغوش کش

 شکستبغض جانان 

افتاد.  هیبه گر یبلند یبا صدا و

او را نوازش  یمهرداد دلسوزانه موها

نکن، آخه  هیکرد: آروم باش... لطفًا گر

 به سرت اومده؟ و جانان یچ

کنم.  هیپاسخ داد: بگذار گر انیگر

 یباشه که بتون یکیچقدر خوبه  یدونینم

 نقدری. خسته شدم ایکن هیتو بغلش گر

 با خودم حرف ییتنها

. سامان به ختمیاشک ر صدایو ب زدم

 نجایشد: بسه جانان! ا کیآنها نزد

 هیگر ینطوریکه ا ستیخوب ن هیبق یجلو

 داخل می. بهتره بریکن

او را گرفت و آرام از آغوش  یبازو و

. جانان با پشت دیکش رونشیمهرداد ب

را پاک کرد و دوباره به  شیدست اشکها

 افهاشیمهرداد زل زد. ق



پختهتر و  شیپ به چند سال نسبت

جاافتادهتر شده بود، اما هنوز هم 

در  ،یشگیهمان نگاه مهربان و لبخند هم

 بود. با دایچهرهاش هو

زمزمه کرد: هنوز هم باورم  یشعفمند

. مهرداد دست یینجایکه تو ا شهینم

 نطوریرا در دست گرفت: من هم هم فشینح

 و همراه سامان

داخل ساختمان رفتند. سپس کنار  به

تخت نشست و گفت: خوب برام  یجانان لبه

لبخند  ؟یکنیم کاریچ نجایا نمیبگو بب

 یرو یتلخ

 یاو نقش بست و پاسخ داد: قصه یلبها

. تو اول بگو ستین یدنیشن یلیمن خ

  ؟یهست نیبرل یچ یبرا

 باشه پنج  ادتیخوب اگه  ـ

 ـ

ادامه  یبهت گفتم که برا شیسال پ شش

حقوق  ی. دکتررمیبه آلمان م لیتحص



حرفش آمد:  انیگرفتم. سامان با خنده م

 مهرداد خان

. مهرداد با هیمشهور لیوک نجایا

 یلبخند زد و ادامه داد: گاه یفروتن

 ی. ولزنمیم یسر هیو  رانیا رمیم

 اه ههربار که رفتم و سراغترو از بچ

ازت خبر نداشت. اتفاقًا  چکسیه گرفتم،

 یبرا خوامیدارم. م طیبل گهیوز دچند ر

وطن خود آدم  چجایبرگردم. ه شهیهم

 . انشاا... تاشهینم

و باهم  یشیموقع تو هم مرخص م اون

ازدواج  گفتیسارگل م ی. راستمیگردیبرم

بچه  نمیهمسرت کجاست؟ بب ،یو رفت یکرد

 ؟یندار

 ؟ینکرد ییبا خنده گفت: مارو دا و

از غم پوشاند  یجانان را هالها یچهره

 گهیگرفت: من چند روز د ریو سربه ز

 که باهم شمیمرخص نم

  رانیا میبرگرد



 ندهیآ یهفته تشیچرا؟ خوب باشه. نها ـ

ارو ه هبچ خوامیخوبه؟ م م،یگردیبرم

 یاون روزها چندروز ادیکنم و به  دایپ

 میبر

از اشک شد:  زی. چشمان جانان لبرشمال

. شمیهم مرخص نم ندهیآ یمن تا هفته

مهرداد درهم گره خورد و با  یابروها

 : مگه...دیپرس دیترد

تمام  دیکه شن یپاسخ ه؟یمشکلت چ مگه

وجودش را لرزاند: من سرطان دارم. 

مات و مبهوت فقط به  قهیچند دق یبرا

 او نگاه کرد، سپس

به  هیشب شتریکرد لبخند بزند که ب یسع

گفت: هنوز هم  یپوزخند شد و با لودگ

اون روزها مسخره و  مثل هاتیشوخ

 ی! اشکهانمکهیب

 ی: کاش شوخدیقلبش را به آتش کش جانان

. من... من دارم کمکم ستین یبود ول

. مهرداد ازجا برخاست و به سمت رمیمیم

 سامان رفت:



هان؟  گه؟یم یچ وونهید یدختره نیا

منرو دست بندازه، مگه نه؟  خوادیم

سامان نگاه از او گرفت: حاال بعدًا 

 . مهرداددمیم حیبرات توض

 واریرا گرفت و او را به د قهاشی یعصب

چسباند: االن بگو دکتر زبون نفهم االن. 

دستان  انیرا از م قهاشیسامان کالفه 

 :دیکش رونیاو ب

 یمن دار یبه زبون نفهم یاصرار چه

آخه؟ بله سرطان داره، اما نه اونطور 

 ستین شرفتهیپ شیماری. بگهیکه خودش م

 یو اگه با ما همکار

درب  نیح نی. در همشهیحالش خوب م کنه

 یاینیوارد شد، س یاتاق باز و پرستار

آمپول و سرم در دست  نیچند یمحتو

 داشت. سامان

مهرداد کرد که ناباورانه به  روبه

بود: وقت داروهاشه، بهتره  رهیجانان خ

و دست  میو بعد دوباره برگرد میما بر

 درباو را گرفت و به سمت 



جانان به  فیضع یکشاند که صدا یخروج

 ؟یری: مهرداد کجا مدیگوششان رس

کم کنارم بمون. به  هیتوروخدا نرو، 

 مهرداد، سامان یجا

استراحت  دیداد: جانان جان تو با پاسخ

و االن هم موقع مصرف داروهاته.  یکن

او را به  یموها یمهرداد جلو رفت و رو

 و با دیبوس یآرام

راحت  الیگفت: با خ ینانبخشیاطم لحن

 گه،یدو ساعت د یکیاستراحت کن. من 

کنارت. و به دنبال سامان  امیدوباره م

 از اتاق خارج شد.

 یاو را که کم یرااهرو بازو انیم

و گفت: صبر کن  دیجلوتر بود، کش

 بهم بگو حالش چطوره؟  نم،یبب

 رونیاز اتاق کشوندت ب نیهم یبرا ـ

ت صحبت کنم و که در موردش باها گه،ید

 یدرب اتاق مجلل خود را که انتها

راهرو بود گشود و هردو وارد شدند. 

 یسامان خود را رو



رها کرد و  یاهرنگیچرم و س یکاناپه

 یبستر نجایکه ا مهیگفت: شش ماه و ن

نکرده. در ابتدا  شرفتیپ شیماریشده. ب

 یبا دارو و آندوسکوپ

 یدرمانش کرد اما خودش اصالً همکار شدیم

رو  گمیکه بهش م یی. کارهاکنهینم

تو مصرف کردن داروها  ده،یانجام نم

 .کنهیم یلجباز

گوشه  هینداره، مدام  یخوب یهیروح اصالً 

 هیساکت به  ای زهیریاشک م اینشسته 

موافقت  ی. با جراحشهیم رهیخ ییجا

 . متأسفانهکنهینم

رو  شیماریاز داروها ب چکدومیاالن ه تا

مانع  یحدوددرمان نکرده فقط تا 

بره  شیپ ینجوریشده. اگه هم شرفتشیپ

 ممکنه خطرناک باشه.

  شهیبدتر از حال جسم شیروح حال

ممکنه...؟ سامان با  یعنی... یعنی ـ

سر تکان  دییتأ یبه نشانه یناراحت

 بره شیپ نطوریداد: بله، اگر هم



  میاز دستش بد ممکنه

 کجاست؟  رپارسای... امریام ـ

  ه؟یک گهید رپارسایام ـ

 اسم شوهرش بود  کنمیفکر م ـ

 دونمیکه من م یینه، تا اونجا ـ

 شیپ میو ن کسالیشوهرش بهادره و  اسم

رفته  ستیجانانرو رها کرده و معلوم ن

و با  دیمهرداد باال پر یکجا. ابروها

 تکرار کرد: رتیح

زنده  شیسفر شمال برا ی! خاطرهبهادر؟

از جانان  خواستیکه م یشد. بهادر

سوءاستفاده کند و او اجازه نداد. با 

 :دیدرهم پرس ییاخمها

 اون چرا ولش کرده و رفته؟  حاال

 زنهیحرف نم ادیز ی. با کسدونمینم ـ

 چکسرویکه ه دونمیکنه. فقط م فیکه تعر

 کشور نداره. نیتو ا

پول  وروی هیهم  تشیخاصیشوهر ب اون

خودم  ینهیبراش نگذاشته. من با هز



از حال  ابونیکردم. کنار خ شیبستر

 رفته و مردم رسوندش

 شیموها انیم ی. مهرداد چنگمارستانیب

. از پشت سر ستادیو پشت پنجره ا دیکش

. ستی: حالش خوب ندیسامان را شن یصدا

 یاگه بتون

مؤثر  هاشیتو بهبود روح یکم هی حداقل

 !کنهیکمک م یلیبه درمانش خ ،یباش

***** 

سمجش  یتمام شد و بازهم اشکها شیحرفها

آه  یانداخت. نفس ری. سربه زدندیفروچک

تلخ  یهم قصه نیو گفت: ا دیمانند کش

 من،

نبود. مهرداد نگاهش  یدنیکه شن یدید

غمآلود او انداخت. باور  یرا به چهره

همه زجر  نیدر چند سال گذشته، ا نکهیا

 بود، به دهیکش

که  ی. دخترآمدیسخت و دردناک م نظرش

 شهیهم د،یدرخشیمثل الماس در جمعها م



 شیطنتهایخنده بر لبانش بود و با ش

 را گرانید

 دهیو درد کش ماریحاال ب کرد،یم شاد

افتاده بود. چشمان  مارستانیتخت ب یرو

آن برق  گریشده و د فروغیب نشیزمرد

 در آنها یشگیهم

او را در دست  فی. دست نحدیدرخشینم

گفت: اتفاقًا  یگرفت و با مهربان

 فیبود. خوب شد که برام تعر یدنیشن

 هم خودت ینطوریا ،یکرد

بهت  تونمیو هم من بهتر م یشد سبکتر

 دیسف یلبها یرو یکمک کنم. پوزخند

جانان نقش بست: کمک؟ کار من از  یشده

 کمک

 یخدا هم برام کار یگذشته. حت کردن

  کنهینم

. شهیدرست م زیحرفرو نزن. همهچ نیا ـ

. کنهیرو بدتر م تیماریب یدیناام

 یاشکها



شدت گرفت: آخ مهرداد... مهرداد  جانان

گرفته، از  ایدن هی یدلم اندازه

خسته شدم. چرا خدا مرگمرو  زیهمهچ

 مهرداد ازجا رسونه؟ینم

را نوازش کرد:  شیو موها برخاست

نکن. آروم  هی... خواهر قشنگم گرزمیعز

 دای. بهادررو پشهیدرست م زیباش. همهچ

 . طالقتروکنمیم

 میگردیو بعد باهم برم رمیگیم ازش

باشه؟ جانان به او نگاه کرد و  ران،یا

را باال  اشینیکه مرتب آب ب یدرحال

 :دیپرس هیگر انیم د،یکشیم

مهرداد به  ؟یچه جور ؟یکنیم داشیپ

گفت: بسپر  نانیپلک زد و با اطم یآرام

. اما کنمیتالشم رو م یبه من، همه

 از غم دوباره یهالها

 ریجانان را پوشاند و سربه ز صورت

 تیبه خاطر من از زندگ خوامیگرفت: نم

 شی. تو قرار بود چند روز پیافتیعقب ب

  رانیا یبرگرد



 باهم ـ

  میگردیبرم

  شمیاما من حاال حاالها خوب نم ـ

  کنمیمن صبر م ـ

 گه؟یماه د کی ؟یصبر کن یتونیچقدر م ـ

 سال کی گه؟یدو ماه د

وقتترو بخاطر من حروم نکن، به  گه؟ید

 برس  تیات برس، به زندگه هبرنام

 یحت کنم،یهرچقدر که الزم باشه صبر م ـ

 اگه چندسال طول

 یمتشنج و عصب ی. جانان با حالتبکشه

بود،  اشیاز حال بد روح یکه ناش

که صبر  دونمیگفت: اما من م نیخشمگ

 .دهاسیفایکردنت ب

و در آخر تنها  یمونیم منتظر

: دیپرس ی. مهرداد با خونسردیگردیبرم

که من  ییشما کجا ییبفرما شهیجدًا؟ م

 قراره تنها برگردم؟ جانان



بلند و  یاه هاون زل زد. مژ به

و اشکآلود بود. به  سیبرگشتهاش، خ

از  یکی یزمزمه کرد: من حتمًا تو یسرد

 ریز نیبرل یگورستانها

ز خشم خاکم. دستان مهرداد ا خروارها

 یمشت شد: بسه، مزخرف نگو. آدرس خونه

 یهمونجا که زندگ سیبهادررو برام بنو

 یکردیم

و شماره پالک  یاصل ابونیفقط اسم خ ـ

 رو بلدم 

  هیهمون کاف ـ

اون که به خونه  خوره؟یم یبه چه درد ـ

  گردهیبرنم

 زهایچ نیتو به ا ـ

را به  ینکن و خودکار و کاغذ کوچک فکر

 دست او داد.

***** 

ماه  کی نیهم گذشت. در ا گریماه د کی

و  رفتیم مارستاانیمهرداد هر روز به ب



. کردیم یرا کنار جانان سپر یساعات

 ناهار را کنار او

سرسبز و  اطیباهم در ح یو گاه خوردیم

. درب اتاق زدندیقدم م مارستانیبزرگ ب

سامان را باز کرد و وارد شد. او پشت 

 نشسته و زشیم

درون دستش  یاه هبرگ یمطالعه مشغول

مهرداد، با خنده  دنیبود. به محض د

قبل  یریبگ ادی یخوایم یگفت: پسر تو ک

 از ورود در

جلو رفت:  یبابا. مهرداد عصب یا ؟یبزن

رنگ به صورت  ه؟ینطوریچرا حال جانان ا

معدهاش  خوره،ینداره. حالش به هم م

 ی. ناکنهیدرد م

را  اشیطب نکیزدن نداره. سامان ع حرف

 تشیاز چشم برداشت: بله متأسفانه وضع

نوشتم  دیجد یشهایبدتر شده. براش آزما

 قراره انجام

  بده



 هیکه بدتر شده؟ خوب تو  یچ یعنی ـ

بکن. سامان کالفه پاسخ داد: خوب  یکار

نشسته بودم. چطور  کاریمن ب ،یشد گفت

 به ذهن خدم

 نیکنم؟ مهرداد خشمگ یکار هیکه  دینرس

زبون نفهم من دارم از  ی: پسرهدیغر

 نجایتو ا رم،یمیم یدلشوره و نگران

 مزاح یدار ینشست

  ؟یکنیم

من نگرانش  یفکر کرد ه؟یمزاح چ ـ

رو  امیسع یمنم دارم همه ستم؟ین

. چشمان مهرداد پر از اشک شد: کنمیم

 !رهینگذار بم

برخاست و  زیمتأثر از پشت م سامان

شانهاش  ی. دستش را روستادیکنارش ا

 یمیدوست قد هیاز  شتریب یلیگذاشت: خ

 .یدل نگرونش

 هیاز  شتریب یلینگاهش کرد: خ مهرداد

برام ارزش داره. مثل  یمیدوست قد



خواهرمه. مظلومه سامان! بهش ظلم شده 

 چکسرویو االن ه

 ی. سامان لبخند زد: من همهنداره

 دیخودت هم با یول قیرف کنمیتالشمرو م

منتظر نگاهش کرد و . مهرداد یکمک کن

 قاطع یاو با لحن

 یمیو ش یبه جراح یکن شیراض دی: باگفت

. برو باهاش صحبت کن و مهرداد یدرمان

افتاده از اتاق خارج شد  ییاه هبا شان

 و به سمت اتاق

و چند نفس  ستادیرفت. پشت درب ا جانان

و  دیبه در کوب ی. سپس تقهادیکش قیعم

گفت:  یوارد شد. لبخند زد و با مهربان

 سالم خانوم

که؟ جانان لبخند  یبهتر خانومها،

نکرده. مهرداد  یزد: حالم فرق یکمجان

 صبر کن  یشینشست: خوب م یصندل یرو

 از بهادر چه خبر؟ ـ

 نشد؟  دایپ



برات  یگفتیکه م یبا اون جوون ـ

 صحبت کردم  آورد،یمنزلرو م حتاجیما

 خوب؟  ـ

 هینداشت. کارگر  یمتأسفانه خبر ـ

 فروشگاه

بهادر فقط از راه دور پول روبه  بزرگه

 ده،یو سفارش م کنهیم زیحسابشون وار

خونتون، از اتاق کار بهادر  یاما تو

 دایشرکترو پ هیمدارک 

از  یکیطرف  کنمیکه فکر م کردم

بشه از  دیاون بوده. شا یقراردادها

 یشماره تلفن ایاون شرکت، آدرس  قیطر

 کرد. جانان دایاز بهادر پ

اتاق دوخت:  دیرا به سقف سف نگاهش

  دونمیم دیبع

چرا  نمیبهادر. بگو بب الیخیفعاًل ب ـ

رو  یدرمان یمیسامان ش یدیاجازه نم

 شروع کنه؟



دکترترو  قیرف یحرفها یاگه اومد ـ

تنهام  کنمیخواهش م یبرام تکرار کن

 بگذار 

خواهش نکن، چون اومدم تا باهات حرف  ـ

 بزنم.

  ؟یخودترو بکش یخوایم

پس چه  رم،یمیکه دارم م فهممیمن م ـ

 غیت ریداره خودمرو ببرم ز یلزوم

 یروزها یدرمان یمیبا ش ای یجراح

قدم  اطیح یعمرمرو کچل بشم و تو آخر

 بزنم؟ 

تا االن  یاز ک ؟یریگفته قراره بم یک ـ

  میکه ما خبر ندار یخودت دکتر شد

 خودم ـ

  فهممیبهتر م حالمرو

اون  ،یفهمیبهتر از دکترت که نم ـ

  شهیخوب م یدرمان کن گهیم

 یتو برا گه،یمن م یدلخوش یاون برا ـ

 یدلخوش



دارم نه  یدی. من نه امیگیم من

خوب بشم؟  دیبا یچ ی. برایزهایانگ

عشقم؟ که االن حتمًا زن داره  دنید یبرا

 یبرده؟ برا ادیو منرو از 

حاال  ستیکردن بچهام که معلوم ن بغل

دل پدر و  یبرا زنه؟یمامان صدا م رویک

 امیدن یمن کجا دوننیمادرم که اصاًل نم

 و دارم با مرگ

 یو ملحفه را رو کنم؟ینرم م دستوپنجه

تنهام  کنمی: خواهش مدیصورت خود کش

 بگذار.

***** 

را به سمت کارال انداخت که درب  توپ

اتاق باز و مهرداد وارد شد. با لبخند 

که در دست داشت را  یروسکسالم کرد و ع

 به سمت کارال

صورت  یرا از جلو شی. جانان موهاگرفت

کنار راند و گفت: حالت خوبه؟ امروز 

مهرداد خان! مهرداد  یاومد رید یلیخ

 از کارال خواست که



اتاق خودش بازگردد و بعد از رفتن  به

به جانان نگاه کرد و  یاو، با مهربان

کردم، االن پشت در  دایگفت: بهادر رو پ

 .نهیتورو بب خوادیاتاقه، م

 ی. قلبش به تندختیجانان فرو ر دل

 یرا به سخت شیو بغض گلو دیتپیم

به  کیبهادر بعد از نزد دنی. دفشردیم

 سخت شیدو سال برا

! رانهیو دلگ زیعذابآور بود، غمانگ و

: من اصالً دیمهرداد را دوباره شن یصدا

که  یدونیم نبودم اما دارید نیموافق ا

 چقدر سمج و کلهشقه.

اما  ،یستین دنشیبه د لیما دونمیم

که اگه  میدیراستش من و سامان ترس

 یرو، رو نجایا نهیتورو بب میاجازه ند

 سرمون خراب کنه، من

گفتم،  زرویصحبت کردم و همهچ باهاش

جانان  نه،یاما اصرار داشت که تورو بب

 خوامیسر تکان داد: باشه، من هم م

 . مهرداد پسنمشیبب



تأمل به سمت درب رفت و آن  یاندک از

همراه بهادر  یقیرا گشود و پس از دقا

 یلرزان درحال یوارد شد. جانان با دل

 که مردمک چشمانش

 شهی. مثل همستیبه او نگر زد،یم دودو

 اهشیچرم س یآراسته و خوشپوش! کفشها

 نیو کت و شلوارش از معروفتر زدیبرق م

 یبرندها

 یرنگ یاروپا بود. کراوات مشک لباس

. صورت کردیم ییخودنما نهاشیس یرو

 یکه تا رو یخوشحالت یاصالح شده و موها

 شیاه هشان

چوب و  ی. همزمان با ورودش بودیرسیم

عطر مارکدار و  یدرختان جنگل، بو

محبوبش اتاق را پر کرد. نگاهش را به 

 عمق چشمان

او دوخت که بدون پلک زدن به  اهرننگیس

زل زده بود.  مارستانیتخت ب ینان روجا

جذاب بود اما نسبت  شهیچهرهاش مثل هم

 به قبل



. چند تار دیرسیشکستهتر به نظر م یکم

به چشم  اهشیس یموها یالبهال دیسپ یمو

همچنان به  رانی. بهتزده و حخوردیم

 رهیجانان خ

 ییموجود فضا کیانگار که به  بود

و . آرام جلو رفت کندیناشناخته نگاه م

 کردینشست، احساس م یصندل یرو

 سست شده و شیزانوها

آن زن  دنیدر بدن ندارد. د یجان

با جانانش  یشباهت چیکه ه یماریب

نداشت زانوانش را خم کرده بود. سکوت 

 گرفت. با ریکرد و سربه ز

آرام و منظم به  شیاز کفشها یکی نوک

 کبار،ی قهیو هرچند دق زدیضربه م نیزم

پشت سر جمع و را  شیبا دست موها

 دوباره آنها را

حالت او را خوب  نی. جانان اکردیم رها

و  یاو عصب نکهیا یعنی نیا شناخت،یم

 یاتاق طوالن نیناراحت بود. سکوت سنگ

 شد و مهرداد



شکستن آن به حرف آمد: خوب ما...  یبرا

داشت  ریاما بهادر همانطور که سربه ز

. رونیحرفش آمد: برو ب انیبا تحکم م

 تعجب ساکتاو با 

 هیو نگاهش کرد. پس از چند ثان شد

: بهت گفتم دیبلندش را دوباره شن یصدا

االن.  نیتنهامون بگذار. هم رون،یبرو ب

 باال یمهرداد شانها

و به جانان نگاه کرد. سپس از  انداخت

بست.  یاتاق خرج شد و درب را به آرام

بعد از رفتن او اتاق دوباره غرق در 

 یقیسکوت شد. دقا

سرانجام بهادر سربلند کرد.  شتگذ

داد و نگاهش را  یرا به صندل هاشیتک

 اهشیبه جانان دوخت. چشمان درشت و س

 لبالب پر از اشک

 وقفهیو ب یکه به آرام یی. اشکهابود

. نگاه دندیچکیفرو م شیاه هگون یاز رو

جانان با تعجب به چشمان  روحیسرد و ب

 اشکبار او دوخته



 هیگر نطوریبود که ا نباری. اولشد

. در گذشته فقط دیدیکردن بهادر را م

بعد از آن شب تلخ و تجاوز  کباری

 با خواستیم یوقت انه،یوحش

شکسته رگ خود را بزند، چشمان  ینهیآ

 ادشیبود.  دهیاو را پر از اشک د

در مراسم  یکه بهادر حت آمدیم

 هیمادرش هم گر یخاکسپار

گفتن  یبا دوستانش برا یوقت نکرد،

در مراسم شرکت کردند، همه از  تیتسل

 ختیریقطره اشک نم کی یبهادر حت نکهیا

 متعجب شدند.

 یلیغرورش خ نیمغرور بود و هم تینهایب

. هردو به کردیاز دختران را مجذوب م

بودند. جانان پوزخند تلخ نقش  رهیهم خ

 یبسته رو

سرد و  یرا کنار راند و با لحن شیلبها

 هیاگه  کردمیفکر م شهیگفت: هم خزدهی

به  یاگه برگرد ای نمتیروز دوباره بب

 حرف یخونه، کل



که بهت بگم. اما االن که جلوم  دارم

 یو با کالم ادیبه زبونم نم یچیه ینشست

مثل زهر جگر بهادر را  اشیکه تلخ

 سوزاند ادامه داد: خبر

که داره  یآدم رم؟یمیکه دارم م یدار

 نیا فهممی! نمکنهیگله نم گهید رهیم

دارن از چشمهات  یچ یاشکها برا

 نکهیا یبرا زن؟یریم

لبخند  ؟یزنت هستم و تو شوهرم من

و  ییزد و ادامه داد: شوهرم تو ینیغمگ

ا تو خونه تنها موندم و درد ه هما

 و مردم ییشوهرم تو دم،یکش

جمع کردن و  هوشیمنرو ب ابونیتو خ از

و دکتر  یی. شوهرم تومارستانیآوردن ب

 یی. شوهرم تودهیرو م مارستانمیخرج ب

 میکسیو مهرداد ب

 یدلسوز یو هر روز از رو نهیبیم رو

را محکم به  شی! بهادر پازنهیبهم سر م

را چنگ زد: ِد  شیو موها دیکوب نیزم

 !یبسه جانان، بسه لعنت



نزن. من رفتم، خودم رو گم و  شمیآت

وگرنه بگو  یگور کردم چون تو خواست

 تونستمین دلت مبدست آورد یبرا کاریچ

 بکنم و نکردم؟ من

خوشحال کردنت  یبرا یکه هر کار چارهیب

 یخواستیم یکردم. اما اون روز وقت

 یرابطها یبهم گفت یوقت ،یخودت رو بکش

 من یکه برا

تو  یبود، برا میاتفاق زندگ نیقشنگتر

بوده، از  یوحش وونیح هیمثل تجاوز 

خودم متنفر شدم. درسته من اون شب مست 

 بودم اما

. من با عشقم کنمیم کاریچ دمیفهمیم

و هوس!  یمست یشدم نه از رو کیبهت نزد

 کهیسکوت کرد. پس در حال یچند لحظها

 شیصدا

از قبل شده بود، ادامه داد:  آرامتر

دلم  دمتیکه د یاول یاز همون لحظها

که تو  یتلعن یاز همون مهمون د،یلرز

 مثل بایبا اون لباس ز



و با ناز و  یشده بود اه هشاهزاد

 ،یدیرقصیم ،یگشتیم تیجمع نیخرامان ب

! با چشمهات همه را جادو یدیخندیم

 . ازجایکرده بود

شد. به چشمان  کیو به تخت نزد برخاست

جانان زل زد و زمزمه کرد: چرا چشمهات 

! و ادامه داد: از زه؟یسحرانگ نقدریا

 روز کارمهمون 

شد که دنبال تو باشم. آمارترو  نیا

 یبا ک ،یریم یبا ک ،یریکجا م رم،یبگ

حق نداره  چکسی. سپرده بودم که هیایم

 بشه. کیبهت نزد

مهرداد احمق دعوام  نیبا هم چندبار

احساس کردم  یازدواج کرد یشد. وقت

قلبم مرد. هزارتا دختر رنگارنگ تو 

 اومدن و رفتن اما میزندگ

. خوردنیفقط به درد تختخواب م همه

 ی. برادیتپیقلبم فقط به شوق تو م

اما  ی. ازدواج کرددینلرز گهید چکسیه

 باز هم خواستمت.



 میکردم و اومد بیو بهزاد رو ترغ بابک

 ی. اونجا تنفرو تویجلو در خونه حاج

اما باز هم خواستمت. تو  دمینگاهت د

 شرکت پدرت بچه به

ستمت. اشک اما بازهم خوا دمتید بغل

اما باز هم  دمتیشوهرت د یبرا زونیر

: دیکوب نهاشیخواستمت و با مشت به س

 یقلب کوفت نیا

 یهیقض ی. ته و توشدینم شیحرف حال که

رو درآوردم و رفتم در  یاون پسر حاج

خونه مقتول، با پسرهاش حرف زدم. اول 

 رفتنیبار نم ریز

وسوسهشون کردن.  شنهادمیبعد پ اما

پانزده نفررو دادم تا قبول  یهید

که  یپونزده برابر اون پول یعنیکردن، 

 جور کرده بود تا بهشون مانیا

شرط براشون گذاشتم. اون  هیفقط  بده،

من نخواستم حق  یتا وقت نکهیهم ا

و با  رتزدهیبدن. جانان ح تیندارن رضا

 تنفر به او چشم



آتش زد و آن را  یگاری. بهادر سدوخت

از آن  یقیت. کام عملبش گذاش یگوشه

اون  یگرفت و ادامه داد: البته وقت

 پسر الدنگ بهم گفت

در  اومدیتو نظر داشته و بدش نم به

دادن، ازت سوء استفاده کنه  تیعوض رضا

دهنش که دوتا از  یبا مشت زدم تو یطور

 دندونهاش

نبود، مطمئن  ریو اگه کارم بهش گ شکست

قبرستون تا کنار  ینهیس فرستادشیباش م

پدرش بخوابه. بعد هم اومدم به تو 

 رپارسارویگفتم ام

طالق  نکهیبه شرط ا دمیاعدام نجات م از

و  یایو با من ب یبچه رو بگذار ،یریبگ

چقدر به  یدونی. نمیتو قبول کرد

 غبطه رپارسایام

 یبکن یبخاطرش هر کار یکه حاضر خوردم

 یزد: خوب مردها هم حسود یو لبخند تلخ

 نیزم یرا رو گاری! سگهید کننیم

 انداخت و با



 ترسمیکفشش آن را خاموش کرد: م کف

به  یدودش برات خوبه نباشه. دست

: ستادیو پشت پنجره ا دیگونهاش کش

 میباهم اومد یوقت

خوشحال شدم. با خودم گفتم به  آلمان،

 یول دمیرس امیبه رو دم،یآرزوم رس

بودم، باز هم نداشتمت. از هر  دهینرس

 وارد شدم. جشن، یدر

 یکردم که خوشحال بش یهر کار کادو،

کنم،  تتیاما بازهم نداشتمت گفتم اذ

و به سمتم  یریتحت فشار قرار بگ دیشا

 اما باز هم یایب

اما خودم  دادمی. تورو آزار منداشتمت

رو آوردم  ی. نازلدمیدیآزار م شتریب

و به سمتم  یتا عذابت بدم تا درد بکش

 درد ترشیاما خودم ب یایب

رو  یبه اون بزرگ یخونه ی. وقتدمیکش

گوشه  هی حالیو خسته و ب یکردیم زیتم

جلو و  امیب خواستیدلم م ینشستیم

 فترویظر یدستا



و  رمتیبوسه کنم. تو بغلم بگ غرق

رو نوازش کنم و به  شمتیمثل ابر یموها

 اهشیسمت جانان برگشت و چشمان س

 دوباره پر از اشک

و  مزهیب یغذاها: جانان من عاشق شد

چقدر  یدونی! نمیپختیبودم که م یبدطعم

 زیبا تو پشت م نکهیاز ا بردمیلذت م

 یو ماکارون نمیبنش

که دستپخت تو بود رو  یشدها ریخم

بودم، تو برام  دهیبخورم، به حسرتم رس

لباسهام رو مرتب  ،یکردیغذا درست م

 هرچند از یکردیم

عشق نبود، هرچند با اجبار بود تا  یرو

 نکهیا یرفتم. رفتم نه برا نکهیا

دوستت نداشتم، رفتم چون طاقت نفرتت 

 رو نداشتم. طاقت نداشتم

اما با من  یخودت رو بکش یحاضر نمیبب

. رفتم مدارکت رو با خودم بردم ینباش

برات نگذاشتم چون  یپول چیو ه

 .یبر ییجا خواستمینم



 التیکه هستم خ ایدن یهرجا خواستمیم

و  ی. مال منیال منراحت باشه که تو م

نشه. من خودخواه  کیبهت نزد چکسیه

 نبودم عاشقت

 واریعاشقت هستم و مشتش را به د بودم،

و با چشمان اشکبار  دیکنار پنجره کوب

او از بغض  یبه جانان زل زد. چانه

 و به بهادر دیلرزیم

. بهادر جلو رفت. کنار تخت کردیم نگاه

را پاک کرد. سربه  شیو اشکها ستادیا

گفت: االن هم  یانداخت و به آرام ریز

 با مهرداد صحبت

طالق رو انجام بده،  یکه کارها کردم

نه  رمیسپردم به خودش. من م زرویهمهچ

دوستت ندارم، من تورو از  نکهیا یبرا

 نیدر ا یزیهرچ

چون طاقت  رمیدوست دارم. م شتریب ایدن

حال و روز  نیو با ا ینطوریندارم ا

. به خدا نمتیبب مارستانیتخت ب یرو

 قسم به جان خودت



 شمیکه از توان من خارجه! نابود م قسم

که االن شکستم. از بند من  ینطوریهم

که  یهمونطور یشیرها م ،یشیآزاد م

 یخواستیم شهیهم

و  قیجانان را عم یشانیخم شد پ و

 ی. بغض جانان شکست و صدادیبوس یطوالن

اتاق را پر کرد. بهادر  هاشیهقهق گر

 در دست لرزانش

او  یگونه یباال آورد و آرام رو را

تاب  نیاز ا شینکن. ب هی: گردیکش

و از اتاق خارج شد. چشمانش از  اوردین

 سرخ شده بود، اما ادیز یهیگر

هم اشکها با سماجت درون آنها النه  باز

و  رشیکرده بودند. به قسمت پذ

 شیکارها رفت. بعد از انجام یحسابدار

 یبه سمت درب خروج

روبهرو شد:  یکه با مرد جوان رفتیم

 ییبا اخمها ؟یشما همسر جانان هست

 درهم به او نگاه کرد: بله، شما؟ 

 پزشک یمن سامان توکل ـ



دوست داشتم شمارو  یلیهستم، خ معالجش

. بهادر کالفه به او نگاه کرد: نمیبب

سامان پوزخند  ش؟یفرما ،یدیخوب حاال د

 ،یچیزد: ه

 نیا رتت،یبگم ماشاا... به غ خواستمیم

 ؟یرو ازکجا آورد یهمه تعصب مردونگ

رو  ضیزن جوون و مر هیدو سال  کینزد

 و یتنها گذاشت

را  قهاشیبهادر از خشم سرخ شد.  ؟یرفت

 نی: ببدیکوب واریگرفت و او را به د

اون  دونستمیجوجه دکتر، اواًل من که نم

 دومًا به تو مارهیب

 یکه برا ینداره، سومًا هر پول یارتباط

 مارستانیرو برو از ب یجانان خرج کرد

. من اونقدر به حساب ریپس بگ

 که ختمیپول ر مارستانیب

مثل جانان رو  ضیده تا مر شهیم باهاش

و درمان کرد. و  یتا آخر عمر نگهدار

بعد او را رها کرد و به طرف درب 

 رفت، اما قبل از یخروج



مت سامان برگشت و خارج شود به س نکهیا

التماسگونه زمزمه کرد: بهش  یبا لحن

 رهیکمک کن تا حالش خوب بشه، نگذار بم

 و قبل از

شوند،  ریدوباره سراز شیاشکها نکهیا

 از ساختمان خارج شد.

***** 

 اهیس یرا به آسمان دوخت. ابرها نگاهش

آن را پوشانده بود. باران نمنم 

. سرش را به سمت عقب و دیباریم

 خم کرد مکتین هگاهیتک

 یاه هچشمانش را بست. از برخورد قطر و

 یندیباران با پوست صورتش احساس خوشا

. باران همچنان دیکش یقیداشت. نفس عم

 آرام

و او هنوز همانجا نشسته بود.  دیباریم

 یگذشت، اما زمان قهیچند دق دانستینم

شده  سیبه خود آمد که صورتش کاماًل خ

 بود. سر بلند



مانش را از هم گشود. اکثر و چش کرد

به داخل ساختمان بازگشته  مارانیب

و  عیوس اطیدر آن ح یبودند و افراد کم

 .شدندیم دهیسرسبز د

خورده بودند.  سیخ شیپا ریز یچمنها

نگاهش را از آنها گرفت. مهرداد را 

 دی. کنارش رسشدیم کیکه به او نزد دید

 و با تعجب گفت:

دختر!  یشد سیخ ؟یبارون نشست ریز چرا

به اطراف نگاه کرد:  گریجانان بار د

هوارو دوست دارم. تو چرا  نیمن ا

 سیخ نجا؟یا یاومد

نمدار  مکتین ی. مهرداد کنارش رویشیم

بعدًا لباسهام رو عوض  ستینشست: مهم ن

 یاجازه نداد گفتی. سامان مکنمیم

 یداروها

 یکنن. چرا برا قیبهت تزر درویجد

 ؟یکنیست مدست د یدرمان یمیو ش یجراح

او نقش بست و پاسخ  یلبها یپوزخند رو

 داد: پس



 ریز یتورو فرستاده که منرو ببر سامان

  ؟یجراح غیت

. ما همه نگرانت نطورهیبله هم ـ

 یسر کیداخل.  می. بلند شو برمیهست

 دهیجد یدارو

و بعد از  یچند روز استفاده کن دیبا

 بلند شو  شهیشروع م یدرمان یمیاون ش

 فهممیمهرداد. خودم م امیمن نم ـ

 حال رم،یبم یقراره به زود

مگه نه؟  زه،یرقتانگ ن،یروزم رو بب و

 یازم نمونده. حت یچیبه من نگاه کن. ه

به خودم  نهیآ یکه تو ترسمیخودم م

 نگاه کنم. عوض

 یدهایفا یدرمان یمیدارو و ش کردن

 نداره. االن هشت 

هستم. چرا باور  نجایکه ا ه هنه ما ـ

خوب بشم؟ خسته  ستیکه قرار ن دیکنینم

 شدم

و دستانش را به سمت  شیسرم و آزما از

او دراز کرد و ادامه داد: خسته شدم 



از بس دستهام رو سوراخ سوراخ کردن. 

 به حال دیبگذار

ازم  دیباشم اگه... اگه خسته شد خودم

حرفش آمد:  انیم یمن... مهرداد عصب

رو کنار  میمزخرف نگو جانان. من زندگ

 گذاشتم و کنارت

تا حالت خوب بشه، خسته شدن چه  موندم

. گذرهیماه از طالقت م کیداره؟  یمعن

کمک کن تا حالت خوب بشه. بعد باهم به 

 رانیا

حساب برات باز  هی. بهادر میگردیبرم

 زیرو به اون وار یکرده و مبلغ هنگفت

راه  دیکار جد هیباهاش  یتونیکرده. م

 .دیجد یزندگ هی ،یبنداز

و بچهدار  یکنیدوباره ازدواج م یحت

به او نگاه کرد  ی. جانان به تندیشیم

 یعشق تو کی: من فقط دیو اخم درهم کش

 داشتم که میزندگ

بچه داشتم که رهاش  هیدست دادمش،  از

 یکردم و امدم، مهرداد با مهربان



که  یمطمئن نقدرینگاهش کرد: چرا ا

 ؟یاونهارو از دست داد

 کیاز من متنفره. االن نزد رپارسایام ـ

من رو  یبه پنج سال گذشته و بهار حت

. پدرش هم حتمًا تا حاال ارهیبه خاطر نم

 دختر هی ای شیایبا ن

 گهید یبچه هی دیازدواج کرده، شا گهید

هم داشته باشه و بغضآلود مدل نشستن 

 مکتین یرا رو شیرا عوض کرد. کف پاها

 گذاشت و

 یسر رورا در بغل گرفت.  شیزانوها

 یعنی. دیلرز شیاه هآنها گذاشت و شان

. مهرداد سر او را کندیم هیگر نکهیا

 شیباال آورد و به چشمها

ازدواج نکرده باشه!  دیزد: شا زل

تورو ببخشه. اون که  دیهوم؟! شا

 یممکنه وقت ،یچرا ترکش کرد دونهینم

 بوده نظرش یچ لشیبفهمه دل

به فکر  یقهایبشه. جانان چند دق عوض

: منظورت دیپرس دیفرورفت و با ترد



مهرداد از جا  ؟یبگ یخوایم یچ ه؟یچ

 شیبرخاست. دستها

شلوارش فروبرد و با  بیدرون ج را

ابرو باال انداخت: خوب من برات  طنتیش

جانان  یدارم و روبهرو شنهادیپ هی

 و به او که منتظر ستادیا

طالق  ه هما کیگفت: تو  کرد،یم نگاهش

 رپارسای. با امیو االن آزاد یگرفت

 ،یکنیو باهاش صحبت م میریگیتماس م

 حیبراش توض

 ی. مطمئن باش وقتیکه چرا رفت یدیم

. مگه شهینظرش عوض م یبگ زرویهمهچ

بدست  یپس دوباره برا ؟یدوستش ندار

 آوردنش

 کیکن. امتحان کن. اما فقط به  تالش

کار رو بهت  نیانجام ا یشرط اجازه

االن به  نیهم نکهیا. به شرط دمیم

 تا سرم یاتاقت برگرد

رو مصرف  دتیجد یوصل کنن و داروها بهت

باهاش حرف  ی. حاال اگه دوست داریکن



 ایدنبال من ب یو صداش رو بشنو یبزن

 به اتاقت

خودش آرام به سمت ساختمان به راه  و

افتاد. جانان مات و مبهوت به فکر 

! چقدر رپارسایام یصدا ش،یفرورفت. صدا

 تنگ بود. برقدل

 ی. لبخند رودیدر چشمانش درخش یدیام

نشست و به سرعت ازجا برخاست.  شیلبها

را  شی. گامهادیچکیم شیآب از موها

 عیسر

تا به مهرداد برسد. پشت سر  داشتیبرم

و سامان به  یاو وارد اتاق شد. سوف

درون اتاق  گریپرستار د کیهمراه 

 بودند. مهرداد اشاره کرد تا

تخت دراز بکشد. به محض قرار  یرو

: پس دیپرس یقراریتخت با ب یگرفتن رو

 ی: زرنگدیکجاست تلفن؟ سامان خند

 خانوم! اول نوبت

اشاره کرد تا سرم  یبه سوف داروهاست

هم  گریوصل کند. پرستار د شیرا برا



سوزش  گریچند قرص به او خوراند. د

 حاصل از فرو رفتن

 شیپ تمام فکرش کرد،یرا حس نم سوزنها

 یقهیتا چند دق نکهیبود و ا رپارسایام

 ی. سامان گوشدیشنیاو را م یصدا گرید

 تلفن همراهش

: دیبه سمت او گرفت و مهرداد پرس را

 شیلبها یلبخند رو ؟یشمارهاش رو حفظ

هست که  یتنها شمارها نینشست: ا

 ادمی چوقتیه

لرزان شماره را  یو با دستان رهینم

ه و گون دیتپیم یگرفت. قلبش به تند

 ادیگل انداخته بود. از استرس ز شیاه

 را مدام به دندان نشییلب پا

. همه منتظر به او چشم دوخته گرفتیم

بوق، دو بوق، سه بوق و  کیبودند. 

: بله دیچیپ یگرمش در گوش یباالخره صدا

 . اشکدییبفرما

 گرید کردیشد، احساس م ریسراز جانان

لرزان  ییدر تنش نمانده. با صدا یجان



نام او را صدا زد:  جانزدهیو ه

 یقیدقا رپارسا؟ی... امریام

 یبرقرار شد و بعد از آن صدا سکوت

سرد و تلخ  تینهایب یبا لحن رپارسایام

 ی. به تندی: اشتباه گرفتدیبه گوشش رس

 پاسخ داد: نه نه! من

منم جانان، گوش کن و  شناسمیم صداترو

تمام  رپارسایام نیخشمگ ادیفر یصدا

. گفتم شناسمتیوجودش را لرزاند: نم

 و بعد یاشتباه گرفت

بر سرش  یبوق اشغال مانند پتک یصدا

خشک شد و با  شیفرود آمد. اشکها

دوباره شماره گرفت و تنها  یناباور

 بود: نیا د،یکه شن یپاسخ

. باشدیمشترک موردنظر خاموش م دستگاه

درون دستش و  یبه گوش یوحشتزده نگاه

که منتظر نگاهش  یبعد به چند جفت چشم

 کردند،یم

روبه  هیلرزان از گر یی. با صداانداخت

از من  دیدید د؟یدیآنها گفت: د



صدام رو بشنوه!  خوادینم یمتنفره؟ حت

 غیکنترلش را از دست داد و ج

. دیدست از سرم بردار د،ی: ولم کندیکش

 یانهای. سپس بصورت وحشرمیبم دیبذار

 وانیم را از دستش کند و با دست لسر

 یرو یآب و داروها

پرت کرد: دارو  نیرا به زم زیم

 د،یآشغالهارو ببر نیا خوام،ینم

در  یسع ی. مهرداد و سوفرمیبم خوامیم

 آرام کردنش داشتند که ناگهان در

 از هوش رفت. یسوف آغوش

***** 

 گذشتیم یاز آن تماس لعنت یساعت چند

اما او هنوز همانجا نشسته و چشم به 

 شیپا یجلو یشکسته و خرد شده یگوش

 داشت.

و حاال  دهیکوب نیرا محکم به زم یگوش

چشم دوخته بود. بهار در  شیاه هبه تک

که دست عروسکش را در دست داشت،  یحال

 ستادیا شیجلو



طلبکارانه نگاهش کرد: بابا...  و

ت او دس ه؟یپاسخ داد: چ حوصلهیبابا؟ ب

جونم  یبگ دیبه کمر زد: اول که با

 . بعدم هزار تا صدات کردم.ییبابا

  ؟یدیجواب نم چرا

  ؟یخوایم یچ دم،ینشن ـ

  میکن یباهم باز ایب ـ

را  شیپا کیاالن حوصله ندارم. بهار  ـ

 من گه،ید ای: بدیکوب نیزم یرو

درهم  ییسر رفته. با اخمها حوصلهام

ندارم، : گفتم برو بچه! حوصله دیغر

عقب  یو کم دی! بهار لب برچ؟یفهمینم

 رمیرفت: باشه من م

با دخترت  ستیدرست ن ییبابا یآقا یول

با  رپارسای. امیحرف بزن ینجوریا

 یوجب میگرد شده نگاهش کرد: ن یچشمان

 درآورده. یچه زبون

بلند شد. قبل از آنکه  فنیزنگ آ یصدا

او از جا بلند شود. بهار به سرعت به 



کوچکش را  یهی. چهار پادیسمت آن دو

 آن یگذاشت و رو

. دیرسیاما باز هم دستش نم ستاد،یا

ملتمسانه به پدرش نگاه کرد. 

تکان داد و ازجا  یسر رپارسایام

 را برداشت و به فنیآ یبرخاست. گوش

داد. بهار با ذوق چندبار پشت  دستش

شاد  یصدا ه؟یالو؟ ک ه؟ی: کدیسرهم پرس

 نی: سالم خوشگلتردیبه گوشش رس مانیا

 . او باایدختر دن

بلند گفت:  مانیو مثل خود ا دیخند ناز

  ایدن یعمو نیپتریسالم خوشت

آخه عمو فدات بشه، دررو باز کن.  ـ

 را دوباره به دست یبهار گوش

داد: بابا لطفًا باز کن عمو  پدرش

را فشرد تا  دیکل رپارسایو ام مانهیا

همه  نیاز ا یدرب باز شود. گاه

 بهار یو حاضر جواب ینزبانیریش

 مانیبعد ا قهی. چند دقشدیم رتزدهیح

به سمت بهار رفت.  میوارد شد و مستق



و چند بار  دیاو را محکم در آغوش کش

 را شیاه هگون یاپیپ

 رونیاز آغوش او ب یعصب. بهار دیبوس

 شیاه هگون یآمد و محکم با دست رو

درهم به سمت پدرش  یی. با اخمهادیکش

 رفت: بابا صورتمو

مبل نشست: بچه  یدمغ رو مانی. ابشور

نزده.  ستیعموت بوست کرده، سگ که ل

 سیکه به سمت سرو یدرحال رپارسایام

 یبهداشت

از  یدونیپاسخ داد: تو که م رفت،یم

به صورتش حساسه و  وره،نطیهم یبچگ

که با  مانیصورت بهار را شست و نزد ا

 یبه گوش رتیح

با  مانیبود، بازگشت. ا رهیخ شکسته

چرا شکسته؟  نی: ادیپرس یاشاره به گوش

شده.  کهیشکسته که چه عرض کنم، صدت

 یقیدقا رپارسایام



گفت: اون زن  یکرد و سپس به آرام سکوت

 !شیچند ساعت پ نیزنگ زده بود، هم

 ! جانان؟یزمزمه کرد: چ رتیبا ح مانیا

 ... اون زن بهتـ

 رپارسایداشت؟ ام کاریکرد؟ چ تلفن

 ینگاهش را به بهار دوخت که مشغول باز

قطع کردم.  دونم،یبا عروسکش بود: نم

 یاه هتک مانیا

برداشت؛ و بعد  نیزم یرا از رو یگوش

به درد  گهید نی! ایرو شکست یگوش

  خورهینم

  رمیبگ دیخط جد هی خوامیم ـ

 چرا؟ که جانان زنگ ـ

 نینگاه خشمگ دنیحرفش را با د و

اصالح کرد: که اون زن زنگ  رپارسایام

با نفرت زمزمه کرد:  رپارساینزنه؟ ام

 صداشرو خوامیآره، نم

 مینحسش رو زندگ یهیسا خوامینم بشنوم،

آنکه به بحث خاتمه  یو بعد برا افتهیب



مادرت  ؟یکرد کاری: تو چدیدهد، پرس

 تماس گرفت؟

درهم شد: آره، اما گفتن  مانیا یچهره

بده و فوق  لیادامه تحص خوادیثنا م

حاج صادق  یعنی ره،یبگ سانسیل

 محترمانه جوابمون کرد،

داره که  یبا شترها نسبت دونمینم

و  نیخشمگ رپارسای. امهینهایک نقدریا

 یدار یمعلومه چ چیمتعجب نگاهش کرد: ه

 او تازه به ؟یگیم

دهانش  یآمد و با دست آرام رو ودخ

 دمیداداش شرمنده، نفهم دی: ببخشدیکوب

به آشپزخانه رفت:  رپارسایگفتم. ام یچ

 یخوایخوب حاال م

  ؟یکن کاریچ

به مادرم و سرهنگ گفتم اسم  یچیه ـ

فقط ثنا.  ارن،یرو ن یگهایدختر د

بشه.  یراض یتا حاج مونمیمنتظر م

 با رپارسایام

 شد. یچا ختنیو مشغول ر دیآه کش افسوس



***** 

هفته گذشت. بعد از آن تماس حال  سه

جانان به شدت بدتر شده بود و همه را 

و حال بد  ی. افسردگکردینگران م

 تیوضع اش،یروح

را چند برابر کرده بود.  اشیجسم بد

مهرداد به اتاقش رفت. به محض ورود 

سر جانان  یکه باال یاو، دو پرستار

 رک کردند.بودند، اتاق را ت

: سالم ستادیرفت و کنار تخت ا جلو

 یحالیحالت خوبه؟ جانان با ب زم،یعز

را به او دوخت:  رمقشیپلک زد و نگاه ب

 سالم، خو... خوبم.

شد. الغر و پژمرده،  رهیبه او خ مهرداد

به گود  یو چشمان یاستخوان یبا صورت

در خود  ینیمثل جن دهینشسته، رنگ پر

 جمع شده بود و طبق

. کردیم ییسرش خودنما یباال یسرم معمول

 دبخشیام یکرد لبخند بزند و لحن یسع



 میداشته باشد: جانان جان سامان تصم

 یداره هفته

 گهیرو شروع کنه، د یدرمان یمیش ندهیآ

صبر کرد. چشمان سبز او بسته  شهینم

 یمیش گهید رم،یمیشد: منکه دارم م

 و زجرکش یدرمان

بغضش را فرو . مهرداد ستیالزم ن کردن

حرف رو نزن، من دلم روشنه  نیخورد، ا

. االن هم اومدم شهیکه حالت خوب م

 یباهات خداحافظ

. رانیا رمیدارم، م طی. فردا بلکنم

و به سرعت  ختیدر دل جانان فرو ر یزیچ

شکستن دلش  یچشمانش را باز کرد. صدا

 مهرداد د،یرا شن

ماندهاش بود، اما او  یدوست باق تنها

چشمانش را  یکاسه کرد،یترکش مهم داشت 

اشک پر کرد، بغضش را فرو خورد و گفت: 

 باشه،

. مهرداد یمدت کنارم بود نیکه ا ممنون

 ؟یچ یعنیابروانش را درهم گره زد: 



جانان نگاهش را از او گرفت: من که 

 همون اول بهت گفتم

من هدر  یو وقتت رو برا ستمین یخوبشدن

و به  یباالخره خسته شد یدینده. د

. به سالمت مهرداد، بابت یدیحرفهام رس

 ازت زیهمهچ

مهرداد  یلبها ی. لبخند روممنونم

 یبمونم. برا رانیا ستینشست: قرار ن

 رمیمن دارم م ؟یدوزیو م یبریخودت م

 و بهاررو رپارسایکه ام

با خودم  یدرمان یمیاز شروع ش قبل

ا ه ه. جانان مثل برق گرفتنجایا ارمیب

او چرخاند و نگاهش سرش را به سمت 

 !؟یگفت یتو چ ؟یکرد: چ

دست سرد او را در دست گرفت و  مهرداد

پر از اشک، پاسخ داد: طاقت  یبا چشمان

چشمهام  یذره ذره جلو نمیندارم که بب

 . دارمیآب بش

صحبت  رپارسایکه با ام رانیا رمیم

. ارمشونیو با خود م کنمیم شیکنم. راض



از  . مطمئن باش قبلارمیبهارت رو م

 یدرمان یمیشروع ش

رو  زانتی. تو عزگردمیبا اونها برم من

خوب  یهیو روح یو بعد با انرژ ینیبیم

. حالت که یکنیرو شروع م یدرمان یمیش

 خوب شد، همه

. اشک از چشمان رانیا میگردیبرم باهم

گفت:  یشد و با ناباور ریجانان سراز

من  یعنی ؟یاریتو... تو بهاررو م

 بغلش تونمیم نمش؟یبیم

ببوسمش، به خودم فشارش بدم و  کنم؟

بذاره موهاش رو  رپارسایاگه... اگه ام

... یعنیخوشگل ببندم؟  یاه هریبا گ

 مهرداد هم شه؟یم یعنی

مثبت  یکرده بود، سرش را به نشانه بغض

تکان داد. جانان دست او  نییبه سمت پا

را فشرد: قول بده، بهم قول بده که 

 بهاررو با خودت

. نمیرو دوباره بب رپارسایه امک یاریب

او را به  فیمهرداد دست الغر و نح



بدون  دم،ینوازش کرد: قول م یآرام

 . اما ناگهانگردمیاونها برنم

 یجانان را غم پوشاند و با لحن یچهره

با غصه به  زد،یموج م یکه در آن نگران

 رپارسایمهرداد زل زد: اگه... اگه ام

 ... اگه...ادیقبول نکنه ب

 ادیاون نم نم؟ینگذاره بهاررو بب اگه

من دوست دارم قبل  یاز من متنفره. ول

 هیفقط  نمشون،یبب گهید کباریاز مرگم 

 تشی. مظلومگهیبار د

مهرداد را به درد آورد. اشک از  دل

او  یشانی. خم شد و پدیچشمانش فروچک

: من باهاش حرف دیبوس یرا به آرام

 تا تورو ببخشه، زنمیم

و بهار قبل از شروع همراه اون  بعد

کنارت.  نجایا مییایم یدرمان یمیش

نکن چون حالت  هیغصه نخور و گر گهید

 . جانانکنهیرو بدتر م

که با دست  یو درحال دیخند هیگر انیم

با  کرد،یرا پاک م شیتندتند اشکها



 هیگر گهیگفت: نه، به خدا د یخوشحال

 غصه کنم،ینم

حالم خوب باشه تا  خوامی. مخورمینم

بتونم  خوامی. منمیبچهام رو دوباره بب

بهارم رو بغل کنم. مهرداد لبخند زد: 

 ! مراقب خودتنیآفر

 م،یگردیبرم ندهیآ ی. ما هفتهباش

که رفتن او  یخدانگهدار و جانان درحال

زمزمه کرد:  رلبیز کرد،یرا تماشا م

 خدانگهدار.

***** 

 مینانداخت. هشتو اشیبه ساعت مچ ینگاه

به کاغذ درون دستش  گریشب بود. بار د

 یسپس چشمانش را به خانه ست،ینگر

دوخت. پالک همان شماره پالک  شیروبهرو

را فشرد.  فنیبود. جلو رفت و زنگ آ

 یمنتظر ماند اما پاسخ یقهایچند دق

 . دوباره ودینشن

کار را تکرار کرد اما  نیا سهباره

نگرفت. با دست چند ضربه  یهربار جواب



 یبود، ظاهرًا کس دهیفایبه درب زد. ب

 در خانه نبود تا جوابش را

 هیتک واریعقب رفت و به د یکم بدهد،

 یگرفت منتظر بماند. گاه میداد. تصم

و دوباره  مودیپیطول و عرض کوچه را م

 .ستادیایم شیسرجا

نشد. حدود چهل  یطوالن ادیز انتظارش

کنار خانه پارک  یلیبعد اتومب قهیدق

 دهیورز یبا اندام یشد و مرد قدبلند

 را نیشد. ماش ادهیاز آن پ

زد و درب طرف شاگرد را گشود.  دور

 چهار  یدختربچه

 کیآمد.  رونیب نیاز ماش یپنج سالها ـ

 شیدر دست داشت. موها یعروسک فیک

با ناز پشت گوش فرستاد و گفت:  را

 میمر یخونه میشام بر شهیم ،ییبابا

خوشمزه و  یلین؟ آخه دستپختش خجو

 نیخوبه. مرد درب ماش

به مادر  دیقفل کرد: اواًل شما با را

خانوم، مگه همسن  میمر یبگ مانیعمو ا



جون؟ دومًا  میمر یگیشماست که بهش م

 دیهرشب که نبا

. میاونجا بود شبید م،یبش مزاحمشون

 کنمیاملت خوشمزه درست م هیخودم برات 

 نیپا بر زم تیو دخترک با عصبان

 : خسته شدم،دیکوب

مهرداد آرام جلو  م؟یاملت بخور چقدر

که  رپارسایام ؟یتهران یرفت: سالم، آقا

انداختن در درب خانه را  دیقصد کل

 داشت، به سمت او برگشت:

مهرداد به  یبله خودم هستم. لبها سالم،

 یاز هم باز شد و با خوشحال یلبخند

 یلیخ ،یهست رپارسایگفت: شما ام

 نمتیبیخوشحالم که م

دست دادن با او جلو  یدستش را برا و

سردرگم و مردد دستش  رپارسایآورد. ام

ممنون،  یلیدست او نهاد: خ انیرا م

 من خوامیاما عذر م

. مهرداد با ارمیشمارو بهجا نم اصالً 

پاسخ داد: خوب باهم آشنا  متیمال



موضوع  انیب یراستش من برا م،یشیم

 ومدم.شما ا دنیبه د یمهم

بهار  یبه نقزدنها توجهیب رپارسایام

که اصرار داشت درب خانه زودتر باز 

را درهم گره زد و با  شیشود، ابروها

 : چهدیپرس یکنجکاو

تأمل کرد،  یمهرداد اندک ؟یمهم موضوع

 یقیآب دهانش را قورت داد و نفس عم

سپس شمرده و آرام پاسخ داد: من  د،یکش

 از طرف جانان

صورت  هیاز ثان ی! در کسراومدم

از خشم سرخ شد و چشمان  رپارسایام

با غضب مهرداد را ازنظر  اهشیس

 :دیلب غر ریگذراند. سپس ز

در درب انداخت و آن  دیو کل شناسمینم

بهار را گرفت و همراه  یرا گشود. بازو

به  توجهیو ب دیخود به داخل خانه کش

 یصدا زدنها

درب را به هم کوفت. مهرداد  مهرداد،

ربه به درب بسته زد: باز کن چند ض



... به حرفهام گوش کن... رپارسایام

 ایب قهیدق هی... رونیب ایب

 دهیفایاما ب گم،یم یچ نیبب رونیب

زنگ گذاشت و چندبار  یبود. دستش را رو

 گریآن را فشرد. چند ساعت د یاپیپ

 یآنجا ماند. هراز گاه

را  فنیزنگ آ ای زدیبه درب م یضربات

متروکه،  یاما مثل خانها فشرد،یم

. دوازده دادیجوابش را نم چکسیه

 بود که خسته و مهشبین

 از آنجا رفت. دیناام

***** 

را به سمت دهان کوچک او  یگرید یلقمه

نکن. صبحانهاترو  یپرحرف نقدریبرد: ا

 دی. بابا هم باشهیم ریبخور مهدت د

 بره سر کار.

پاسخ  د،یجویکه لقمه را م یدرحال بهار

 ه،یپسر بد یلیخ نایآخه بابا، س داد:

. من هم با کفش دیعروسک منرو کش یموها

 یرفتم رو صندل



 نیا نایبعد گفتم که س یمرب خانوم

کارو کرده، خاله ستاره هم دعواش کرد 

کرده و به  فیرو کث یکه چرا صندل

 .دیدنبال حرفش خند

 حوصلهیاز جا برخاست و ب رپارسایام

بهار را به دستش داد: کار  یعروسک فیک

کفشهات رو بپوش.  ایب ،ینکرد یخوب

 نشست و بند

 یاو را بست. بهار خم شد و رو یکفشها

زانو زده  شیپا یپدرش را که جلو یموها

. دیو مشغول بستن بند کفشها بود، بوس

 با رپارسایام

نگاهش کرد. دست کوچک او را در  عشق

دست گرفت و از خانه خارج شد. به محض 

که به  دیخروج همان مرد شب گذشته را د

 هیتک وارید

. دیکشیو انگار انتظار او را م زده

داد. او فورًا جلو  رونینفسش را کالفه ب

... فقط چند گمیم یگوش کن چ نیآمد: بب

 یعصب رپارسای. امقهیدق



را باز کرد تا بهار سوار  لیاتومب درب

رو به اون  یمحترم من کس یشود: آقا

 یکاریب یلی. شما ظاهرًا خشناسمیاسم نم

 که ساعت هشت

و خودش هم  یستادیمن ا یخونه یجلو صبح

شد و درب را بست.  لیسوار اتومب

 یبسته یشهیمهرداد با دست به ش

 زد: صبر کن، لیاتومب

 ومدمیهمه راه رو از آلمان ن نیا من

صبر  ،یشناسیجانان رو نم یکه تو بگ

را روشن کرد و با  لیکن! اما او اتومب

 از آنجا دور یادیسرعت ز

جدول کنار کوچه  ی. مهرداد کالفه روشد

را با سر انگشتان  شیاه هقینشست. شق

ماساژ داد و چشمانش را بست.  یکم

 سرسختتر رپارسایام

حاضر  ی. حتکردیآن بود که فکر م از

او گوش کند.  یبه حرفها یقهاینبود دق

همراهش  زنگ تلفن یگذشت. صدا یساعت کی

 بلند شد.



آن  یسامان که رو یبه شماره ینگاه با

پاسخ را فشرد: سالم  دیافتاده بود، کل

 سامان 

  ؟یچطور لیوک یسالم آقا ـ

 خوبم، چه خبر؟  ـ

 ،یسالمت ـ

 هی دینبا ران،یا یسه روزه رفت پسر

  ؟یکرد کاریشد؟ چ یبه ما؟ چ یزنگ بزن

. روز اول که رفتم دنبال یچیه ـ

 یهیاما همساخانوادهاش 

 یکیبه  شیگفت دو سال پ شیپدر یخونه

 یمهاجرت کردهان حت یخارج یاز کشورها

واگذار شده  گهیدیکیشرکت پدرش هم به 

 بود.

 نکهیبرادرش بابک هم رفتم مثل ا دنبال

از همسرش جدا شده و اون هم همراه 

 خانوادهاش مهاجرت کرده 

 . شوهرچارهیبابا! دختر ب یا ـ

  ؟یباهاش حرف زد ؟یچ سابقش



جلو خونشون. اصالً  امیدو روزه م ـ

تا اسم  میحرف بزن دهیاجازه نم

 چشمهاش پر از نفرت ارمیجانانرو م

  شهیم

 نیا ،یکن شیراض یجور هیکن  یسع ـ

از  ان،یاگه ن کنهیدق م چارهیدختر ب

خواسته چند تا عروسک و لباس  یسوف

 دخترونه براش

بعد نشسته همهرو کادو کرده،  بخره،

منتظره تا بچهاش  دهیاتاقش چ یگوشه

بده. مهرداد با غم  هیو بهش هد ادیب

 شیموها انیم یچنگ

و سرش را با افسوس تکان داد:  دیکش

 یفعاًل کار کنم،یتالشم رو م یباشه همه

  ؟یندار

 نه، خدانگهدار  ـ

 را درون یخداحافظ. گوش ـ

مشغول قدم  گذاشت و ازجا برخاست. بشیج

ظهر بود  کیگذشت. نزد یزدن شد. ساعات



از خانه  ی. کمکردیم یو احساس گرسنگ

 دور شد

که سر کوچه، کنار  یاز فروشگاه و

 وهیو آبم کیقرار داشت، ک ابانیخ

 لیمیبازگشت و ب اشیقبل ی. به جادیخر

 مشغول خوردن آنها شد.

همه  نی. از اگذشتیم یبه کند قیدقا

منتظر ماندن خسته و کسل شده بود. 

 یسرانجام ساعت دو بعدازظهر متوجه

 رپارسایام لیاتومب

وارد کوچه شد.  ابانیخ چیکه از پ گشت

را درون دستش  وهیآبم یخال یجعبه

انداخت.  یمچاله کردو به گوشها

 کنار خانه متوقف و لیاتومب

 ادهیهمراه دخترش از آن پ رپارسایام

مهرداد، چنان اخم  ندیشد. به محض د

ابروانش نشست که مهرداد  انیم یظیغل

 .دیترس یلحظها یبرا

جلو  یجانان، مصمم و جد ادیبا  اما

و  ستادیا رپارسایام یرفت. روبهرو



به  یتهران یآقا نیراهش را سد کرد: ب

 حرفهام گوش کن باهات

با خشم دست بهار  رپارسایدارم. ام کار

را در دستش فشرد. نگاهش را به طرف 

دوخت و زمزمه کرد: الالهاالهلل! و  گرید

 خواست از کنار او

کند که مهرداد دوباره مانعش شد  عبور

: تا به حرفهام گوش ستادیا شیو جلو

 رپارسای. امیکه بر دمیاجازه نم ینکن

 از کوره در رفت و

 شیدر کوچه صدا کرد،یم یکه سع یدرحال

: برو کنار دیباال نرود، غضبناک غر

برو دنبال کارت و  شناسمش،یآقا! من نم

 مزاحمم نشو 

 چطور ـ

 یتو باهاش زندگ ؟یشناسیرو نم جانان

و به بهار که با  یازش بچه دار ،یکرد

به آنها زل زده بود، اشاره  یکنجکاو

 پوزخند رپارسایکرد. ام



 ؟یهست یبر لب نشاند: تو ک یزیتمسخرآم

اون پسر موبلنده  دش؟یدوست پسر جد

بود؟ آهان! بهادر.  یکجاست؟ اسمش چ

 حتمًا از اون

 ،یدیجد یخسته شده و تو سوژه هم

. بهش کهیدرسته؟ برو دنبال کارت مرت

نشه،  داشیمن و دخترم پ یبگو دور زندگ

 نه خودش و با

به مهرداد اشاره کرد: نه  پوزخند

 گهیبرو درنگارنگش. حاال هم  یدوستها

 یو با لحن ی. مهرداد عصباین نجایا

 به دیبا رم،یقاطع گفت: نم

با  نیخشمگ رپارسای. امیگوش بد حرفهام

و او را به  دیکوب نهاشیکف دست تخت س

زد: گمشو برو  ادیعقب هل داد و فر

 پررو! یکهیمرت

و  یشیم حتریوق گمینم یزیبهت چ یهرچ

تکان داد:  دیتهد یانگشتش را به نشانه

. مهرداد نمتیدور من و بچهام نب گهید

 یدر اثر ضربه



 یتعادلش را از دست داد و سکندر او

افتاد.  نیزم یخوران از پشت رو

داخل  د،یدست بهار را کش رپارسایام

 خانه شد و درب را بهم کوفت.

***** 

ضربه به درب زد و وارد شد. جانان  چند

به جانب او برگشت: سالم. سامان لبخند 

 نقدریا یدختر تو خسته نشدزد: سالم. 

 پشت اون

جانان نگاهش را  ؟یستادیا پنجره

 یدوخت و به جا رونیدوباره از پنجره ب

: االن چند روزه که دیپاسخ دادن، پرس

 مهرداد رفته؟ چهار روزه

: آره ستادیسامان کنارش ا درسته؟

درسته. او پرده را انداخت و کالفه 

  گردن؟یگفت: پس چرا برنم

نشده. جانان با شوق  ریخوب هنوز د ـ

 به

اشاره کرد:  زیم یرو چیکادوپ یاه هبست

 یقشنگ یزهایبهت گفت که چه چ یسوف



سامان دلسوزانه  م؟یدیبهار خر یبرا

 نگاهش کرد و سر

 داد: آره، مبارکش باشه  تکان

پنج سالشه،  کیاالن بهار نزد یوا ـ

من  هیبزرگ شده، به نظرت شب یلیحتمًا خ

 که کیپدرش؟ کوچ ایشده 

من بود،  هیبه جز چشمهاش که کپ بود

بود. درب  رپارسایمثل ام زشیهمهچ گهید

ناهار  یمحتو ینیس یاتاق باز شد و زن

 زیم یرا رو

. سامان به آن اشاره کرد: بخور گذاشت

جون داشته  دیبا یدرمان یمیش یکه برا

که جانان  دی. و در کمال تعجب دیباش

 یچانهزدن چیبدون ه

کامل تمام  ینشست و با اشتها زیم پشت

دو قاشق از آن را  یکیکه قباًل  ییغذا

به سرعت خورد. بعد از  خورد،یبه زور م

 آن از جا برخاست

کرد.  زیرا تم شیبا دستمال دور لبها و

که غذا  نمیبیسامان با خنده گفت: م



خوردنت خوب شده! و جانان با شوق 

 بالفاصله پاسخ داد: از

و بهاره،  رپارسایام دنید اقیاشت

  اط؟یح یبرم تو تونمیم

  یرونیب شهیتو که هم ـ

از راه برسن و من زودتر  دیآخه شا ـ

  نمشیبب

 اگه دوست ـ

. کننیبرو اما اونها برسن تلفن م یدار

. سر رمی: باشه، اما من مدیجانان خند

به اتاق،  گردمیداروها برم یساعت برا

 مطمئن باش و به

حرف از اتاق خارج شد.  نیا دنبال

تلفن همراهش را برداشت و  یسامان گوش

مهرداد را گرفت. بعد از خوردن  یشماره

 او یچند بوق صدا

 : جانم سامان؟ دیچیپ یگوش در

 سالم، حالت خوبه؟  ـ

 جانان چطوره؟  ؟یممنون، تو خوب ـ



 ستاده،یپشت پنجره ا ایبگم؟  یواال چ ـ

 رونیب ای

نشسته. چشمهاش  مکتین یرو یورود یجلو

  دیرو دوخته به در تا شما از راه برس

 شهینم یاصاًل راض اروی نی! ایوا یا ـ

 باهاش حرف

 ادیبا من ب نکهی. چه برسه به ابزنم

  نیبرل

خودت برگرد. سه  ادیباشه، اگه نم ـ

. شهیشروع م یدرمان یمیش گهیروز د

 جانان اگر بفهمه اونها

 ترسمیم کنه،یدق م انیب ستین قرار

 یباش نجای. تو اارهیسر خودش ب ییبال

 بهتره 

  رسونمیباشه، خودمرو م ـ

 برم. دو تا دیبا گهیمن د ـ

 مهم دارم. خداحافظ  عمل



 بیرا در ج یباشه خداحافظ. گوش ـ

لباسش گذاشت و از اتاق جانان خارج 

 شد.

***** 

را به دست گرفت:  فشینقنقکنان ک بهار

دوست ندارم  اد،یبابا من هنوز خوابم م

همانطور که بند  رپارسایبرم مهد. ام

 او را یکفشها

هم خوابت  دیپاسخ داد: با بست،یم

دست از  گمیشبها بهت م ی. وقتادیب

 یکردن بردار برو بخواب، برا یباز

 دستش ی. بهار با لجبازنهیهم

 خوابمی: نمدیکش رونیاز دست پدرش ب را

برام  یو حال ندار یچون تو شبها خستها

هرشب براش  ایمامان پر یول یبگ قصه

 گهیقصه م

اصاًل چرا  خوابه،یاون زود م نیهم یبرا

شبها برم  شهیمن مامان ندارم؟ نم

جون برام قصه  میکه مر مانیعموا یخونه

 رپارسایبگه؟ ام



را در آغوش گرفت و گونهاش را  او

به بعد خودم شبها برات  نی: از ادیبوس

 رمونید یکه کل میحاال بر گم،یقصه م

 شده و همانطور که بهار

بغلش بود، از خانه خارج شد. به  در

 یرفت اما متعجب برجا نیسمت ماش

گذاشت.  نیزم یو بهار را رو ستادیا

 لیاز دو طرف اتومب رتزدهیح

برانداز کرد. هر چهار چرخ آن پنچر  را

درهم گره خورده  ییبود. با ابروها

به اطراف انداخت. مهرداد را  ینگاه

 بغل ریرا ز شیدستها که دید

 یروزمندانهایبرده و با لبخند پ فرو

جلو رفت:  نی. خشمگکندیبه او نگاه م

پاسخ  یکار توئه؟ درسته؟ او با خونسرد

 یبمون دیداد: بله درسته. با

 رپارسای. دستان امیبه حرفم گوش بد و

 زیاز خشم مشت شد و خواست با او گالو

 مانیبه جلو برداشت اما پش یشود. قدم

 به یشد. نگاه



انداخت. دستش را محکم در دست  بهار

به راه  ابانیبه سمت خ ادهیگرفت و پ

افتاد. مهرداد متعجب او را صدا زد: 

 ...؟یریصبر کن... کجا م

تو هستم. برگرد باهات حرف دارم.  با

به او در حال  توجهیب رپارسایاما ام

به اطراف  یدور شدن بود. مهرداد عصب

 را یرگنگاه کرد. سنگ بز

 یشهیکنار کوچه برداشت و محکم به ش از

هزاران ترک  شهی. شدیکوب نیماش یجلو

بلند شد.  لیاتومب ریدزدگ یخورد و صدا

 رپارسایام

به جانب او برگشت. با  ریو متح مبهوت

شکسته، دست بهار را رها  یشهیش دنید

به سمت  عیتند و سر ییکرد و با گامها

 مهرداد آمد.

 میتسل یرا به نشانه شیدستها مهرداد

فقط به  دمیباال برد: خسارتش رو م

را  قهاشی رپارسایحرفهام گوش کن. ام

 گرفت و او را محکم



 یخوایاز جون من م ی: چدیکوب وارید به

 یدنبال کارت؟ واسه چ یریچرا نم ؟یعوض

و با مشت محکم  یرو شکست نیماش یشهیش

 یپا

. صورت او از درد دیمهرداد کوب چشم

 یزد: باشه بزن ول ادیاما فرجمع شد، 

دخترت گوش کن. جانان به  نیجون هم

 خاطر نجات جون تو

طالق گرفت. بهادر خودش چند وقت  ازت

به جانان گفت که پونزده برابر  شیپ

رو به پسر اون مقتول داد به  هیپول د

 هر زمان نکهیشرط ا

بدن. بعد هم به  تیخواست رضا اون

جون  یخوایجانان گفت که اگه م

رو نجات بدم و اعدام نشه  رپارسایما

 بچهات رو بگذار ر،یطالق بگ

هم  چارهی. اون دختر بایبا من ب و

که به تو داشت  یبخاطر تو، بخاطر عشق

 یتونیم یکنیقبول کرد. اگه باور نم

 اون یاه ه. بچیبپرس یبر



که زنده هستن. برو بپرس تا  مقتول

و  نیخشمگ یبهت ثابت بشه. چهره زیهمهچ

رنگ تعجب و  رپارسایغضبآلود ام

 یگرفت. گره یناباور

باز و دستانش کمکم شل شد.  ابروانش

عقب  یمهرداد را رها کرد و قدم یقهی

 یرفت. سپس دوباره برافروخته و عصب

 ازش یزد: ک ادیفر

کاررو بکنه؟ من که  نیبود ا خواسته

جون منرو نجات  یمتینخواستم. به چه ق

ِله  متیلبم؟ به قشکستن ق متیداد؟ به ق

 کردن غرورم؟ به

طفل  نیبچه؟ ا نیشدن ا مادریب متیق

 ریو اون و با ش نیکه تو بغل ا یمعصوم

خشک بزرگ شد. مهرداد هم مثل خودش 

 زد: اگه ادیفر

 ریخوب بود؟ با صدقه و ز شدیم پدریب

خوب بود؟  شدیو اون بزرگ م نیا یهیسا

دوستت داشت. نخواست که  چارهیاون زن ب

 تو اعدام



زد که  ادیفر یطور رپارسای. و امیبش

خدشهدار شد:  شیسوخت و صدا شیگلو

اعدام نشدم؟ من همون  یکنینشدم؟ فکر م

 یموقع که تو

ازم طالق گرفت اعدام شدم. همون  زندان

 یاز گرسنگ رخوارمیش یموقع که بچه

اعدام شدم همون موقع که  کرد،یم هیگر

 بهادر با دمیشن

رفته اعدام شدم. مگه مردن  رانیا از

! دنه؟یخاک خواب ریو ز دنیفقط نفس نکش

و با تأسف سر تکان داد و گفت: اون حق 

 ینداشت به جا

را  شی. دندانهارهیبگ میما تصم یدو هر

هم فشرد و ادامه داد:  یاز فرط خشم رو

دوروبر  نیا گهیتو هم برو گمشو و د

 نیاگه ا ی. حتاین

 شیرو هم آت میو خونه و زندگ نیماش

لحظه هم به مزخرفاتت  کی گهید ،یبزن

 گریو دست بهار را که حاال د دمیگوش نم

 از یاثر چیه



و  شدینم دهیدر او د یخوابآلودگ

گرفت و  کرد،یبه آنها نگاه م دهیترس

 ابانیپشت به مهرداد کرده، به سمت خ

 رفت. مهرداد چند قدم به

. دستش را ستادیا یرفت و برجا دنبالش

مشت  یصورت دردناکش گذاشت، جا یرو

ورم کرده و کبود شده بود.  رپارسایام

 ادیفر تیبا عصبان

احمق... داره  رهیمی: اون داره مزد

 ؟یفهمیسنگدل... سرطان داره. م رهیمیم

به  نکهیبدون ا رپارسایکه ام دیو د

 شیعقب برگردد سرجا

. مهرداد بلندتر ستادیشد و ا متوقف

و  کهیزد: از بهادر جدا شده،  ادیفر

افتاده و معلوم  مارستانیب یتنها گوشه

 زنده باشه، یتا ک ستین

 یقیپس از دقا رپارسایاما ام ؟یفهمیم

و  توجهیبه عقب برگردد، ب نکهیبدون ا

همراه با دخترش به راهش ادامه  الیخیب

 ادیداد. مهرداد فر



را  تشی! و تمام خشم و عصبانرحمی: بزد

پنچر  نیماش یبه بدنه یمحکم یبا لگدها

 کرد. یخال رپارسایام

***** 

 ایدن ینشست، غمها نیکه به زم مایهواپ

کرد.  ینیسنگ نهاشیس یکوه رو کیمثل 

بود  دهیچسب نیبه زم شیانگار کف پاها

 و

بلند شود.  اشیصندل یاز رو توانستینم

مهماندار  یبه ناچار و با اشاره

که چطور  کردیفکر م نیبرخاست. به ا

 نزد دیو ناام یدست خال

نگاه  شیبرود. چطور در چشمها جانان

که بهار را با خود  دیکند و بگو

حاضر به  رپارسایاست؟ که ام اوردهین

 . طاقت نداشتستین دنشید

تخت  یجانان را رو یزخم خورده دل

او نابود  دانستیبشکند. م مارستانیب

آمد.  رونیخواهد شد. از فرودگاه ب

 دان کوچکش راچم یدسته



دست گرفت و آن را به دنبال خود  در

 یرو شیشدن چرخها دهیکش ی. صدادیکش

را  ختهاشی. اعصاب به هم رنیزم

 .کردیآشفتهتر م

به  مینشست و مستق یتاکس درون

رفت. درب اتاق سامان باز  مارستانیب

افکنده وارد شد و چمدان  یبود. با سر

 گذاشت. سامان یرا گوشها

پسر؟  یگفت: به، سالم! چطور یشعفمند با

. مهرداد یقرار بود خبر بد خبر؟یچرا ب

 یزمان ینشست: خبر دادن برا یصندل یرو

 بود که

سامان درهم رفت:  ی. چهرهامیپر ب دست

به  یمهرداد با خستگ اد؟یقبول نکرد ب

سر تکان داد: تمام وجود  ینف ینشانه

 اون مرد سرشار از

 یوقت یو نفرت نسبت به جانانه. حت خشم

سرطان داره و ممکنه... باز هم  دیشن

 ینشون نداد. مرده و زنده یواکنش چیه

 جانان اصالً براش



مبل وا رفت:  ینداره. سامان رو یفرق

 نیا دی. خودت باکنهیدختر که دق م نیا

درش  یو از چشم انتظار یخبر رو بهش بد

 . بهتیاریب

 یکی. من ستیباشم، کار من ن گفته

حال و  نیبا ا چارهیطاقتش رو ندارم. ب

چشم به در دوخته.  یرفت یروزش از وقت

 سپس از جا برخاست:

کنم. تو هم  تیزیرو و ضهامیمر رمیم من

و  ستنین یبرو بهش بگو که اونها اومدن

و به  شهیدرمان یمیش یجلسه نیفردا اول

 نیدنبال ا

 هاشیاز اتاق خارج شد. مهرداد تک حرف

رداشت و به سمت جلو خم ب یرا از صندل

 شیزانوها یشد. آرنج هردو دستش را رو

 گذاشت و

داد. چشم  هیرا به کف دستانش تک سرش

دوخت.  شیپا ریز درنگیسف یکهایبه سرام

 یبه فکر فرورفت. چارها یقهایچند دق

 نداشت.



و با او  دیدیجانان را م دیبا باالخره

اول  ی. ازجا بلند شد. دکمهکردیصحبت م

 نیاز ا یرا باز کرد تا کم راهنشیپ

 بکاهد. یاحساس خفگ

به درب  یسمت اتاق جانان رفت. تقها به

زد و وارد شد. جانان پشت به او کنار 

بود. به جانبش برگشت و  ستادهیپنجره ا

 ... امایگفت: سوف

شد.  رهیمهرداد مبهوت به او خ دنید با

 ی: وادیذوقزده پرس هیپس از چند ثان

و بهار  رپارسایام د؟یمهرداد اومد

 و سرگردان دور خود رونن؟یب

هول  ؟ی: چرا قبلش بهم خبر نداددیچرخ

تا آن  دیزده، تندتند به لباسش دست کش

لباس گشاد  نیرا مرتب کند: َاه، آخه ا

 ه؟یو بدرنگ چ

تنم بود و به سرعت  گهیلباس د هی کاش

به سمت کمد کوچک کنار تخت رفت. از 

ه برداشت و با عجل یدرونش شانها

 چندبار آن را به



. مهرداد بغضآلود به دیکش شیموها

بود. شانه را  رهیاو خ یحرکات شتابزده

تخت انداخت و خود را به  یهمانجا رو

 رساند. ییروشو ینهیآ

شد و محکم به آن  رهیصورت خود خ به

کار را تکرار  نی. چندبار ادیدست کش

 یایاز زوا یشتریکرد و هربار با دقت ب

 مختلف به صورت

 یتی. عاقبت با نارضاکردینگاه م خود

تکان داد: نه، نه!  نیسرش را به طرف

. دهیرنگم پر یلی. خستمیاصاًل خوب ن

 و خشک دیلبهام سف

! و به سمت یاه لعنت بهت سوف شده،

ادامه داد:  یمهرداد برگشت و با نگران

 شیقرار بود برام لوازم آرا یسوف

 کم به خودم برسم هیتا  ارهیب

و  نیدلسنگ ی! دخترهاوردهیهنوز ن اما

را پشت گوش فرستاد:  شیموها یبا آشفتگ

 یشکل نیمن و ا رپارسایام خواستمینم

 و جلو آمد نمیبب



 یلی: خستادیمهرداد ا یروبهرو و

 یوقت رپارسایبد شده؟ آره؟ ام افهامیق

مگه نه؟  خوره،یذوقش م یتو نهیمنو بب

 یزیمهرداد نتوانست چ

محکم  شیبا دستها یانگارکس د،یبگو

 ی. تنها به نشانهفشردیاو را م یگلو

 یزیسر تکان داد. جانان ناگهان چ ینف

 یرا به خاطر آورد: وا

 یرو نمیبهار رو بچ یکن کادوها صبر

. مهرداد طاقت دیو به سمت کمد دو زیم

او را صدا  یلرزان یو با صدا اوردین

 زد: جانان! جانان چند

 رونیکادو را از درون کمد ب یجعبه

 ای: بله؟ بدید و به سمت او چرخآور

. ادنیبهم کمک کن مهرداد، کادوها ز

 مهرداد با چشمان پر از اشک

شد: جانان، صبر کن. جانان  رهیاو خ به

و به چشمان  ستادیا یمات و مبهوت برجا

 یچهره یاشکآلود او زل زد، تازه متوجه

 او یگرفته



که دوست  یجواب د،یترسیم نکهی. با اشد

 دینداشت را بشنود، اما باز هم با ترد

 ی... طوریمهرداد؟ طور هی: چدیپرس

 ریشده؟ مهرداد سر به ز

ماه تو شرمندهام  ی: من از روگرفت

 اهیجانان جان. من... منه رو س

نتونستم دل مهربونت رو شاد کنم. دست 

 اومدم. تنها برگشتم. یخال

 یکادو از دستان جانان رو یاه هجعب

 یافتاد. دلش شکست و با درماندگ نیزم

 شیبه مهرداد که خجل و شرمنده روبهرو

 بود، چشم ستادهیا

. رنگش ختیریاشک م صدای. آرام و بدوخت

گچ شده بود. نفسش باال  یدیبه سف

حال بدش قلب مهرداد به  نیو ا آمدینم

 درد آورد. جلو

. دست سرد و ستادیو کنارش ا آمد

 یرا در دست گرفت و به آرام خزدهاشی

 یوقت ستیگفت: حالت خوبه؟ اصاًل مهم ن

 باهم یخوب شد



و تو اونهارو  رانیا میگردیبرم

. تو فقط خوب دمی. بهت قول مینیبیم

دنبالشون باشه؟  میریشو، بعد باهم م

 جانان ساکت و مغموم چشم

 قهیروبهرو داشت. پس از چند دق به

را به سمت راست خود،  روحشینگاه ب

بود،  ستادهیکه مهرداد ا ییجا یعنی

 او یچرخاند و به چشمها

زد: از من متنفره؟ آره؟ مهرداد  زل

سکوت کرد. نگاه جانان از چشمان او 

و پوزخند  دیکبود شدهاش چرخ یگونه یرو

 یاوردیزد: اونها رو ن

! من یچشمت برگشت یپا یکبود هیبا  و

بودم و همون اول چقدر احمقم. چرا کور 

سست شد و  شیو زانوها دمیصورتترو ند

 نیزم یرو

. مهرداد هم کنارش زانو زد: نشست

 یدرمانیمیخودترو ناراحت نکن. فردا ش

حالت خوب شد. خودم  ی. وقتشهیشروع م

 تا رانیا برمتیم



. اما جانان نگاه ینیرو بب بچهات

 یغمبارش را از او گرفت و سر رو

 گذاشت شیزانوها

***** 

آب گرفت تا پر شود و  ریش ریرا ز یکتر

 زینگاهش را به بهار دوخت که پشت م

 دنینشسته و در حال کش یناهارخور

 یبود. در سبز ینقاش

 یبهار غرق شده، اما حواسش جا چشمان

رنگ سبز درخشان،  نیبود. ا یگرید

. بردیم یگریفکر او را به سمت د شهیهم

 خودش هم به

 دیدارد. شا یکه چه حس دانستینم یدرست

شوکه شدن، غم،  دیشا ،یتفاوتیب

آنها!  یاز همه یمخلوط ایو  یالیخیب

 درست است که بعد

و نفرت تمام  نهیرفتن جانان، ک از

 یوجودش را فراگرفت اما هربار که صدا

اون »به او گفته بود:  یآن مرد، وقت

 احمق داره رهیمیداره م



 «؟یفهمیسنگدل، سرطان داره، م رهیمیم

. دیلرزیتمام تنش م د،یچیپیدر گوشش م

عشقش بود، دوست  یآن زن زمان

 نیتریداشتن

او مادر بهار بود.  اش،یزندگ موجود

بهار که با اخم نامش را پشت  یصدا

او را از  آورد،یسرهم به زبان م

 ؟ییافکارش جدا کرد: بابا، بابا، بابا

  ؟یزنیچقدر صدا م ه؟یچ ـ

آبرو  ریشد، چرا ش سیآخه همهجا خ ـ

 یبه کتر رتزدهیح رپارسایام ؟یبندینم

 یاز آب نگاه کرد، کم زیلبر

 ختهیر کهایسرام یرو نکیس یاز لبه آب

را بست، درپوش  ریبود، به خود آمد و ش

که جمع شده  یرا برداشت و آب نگیس

 شد. دهیبود، بلع

بمون  نجایروبه بهار کرد: هم کالفه

تا کف  ارمیب یت رمیدخترم، من م

 الیخیکنم. بهار ب زیآشپزخونهرو تم

 قرمزش را برداشت یمداد رنگ



کاغذ  یرو اشیرنگ کردن نقاش یبرا و

از آشپزخانه خارج شد  رپارسای. امدیکش

را  یرفت، ت یبهداشت سیو به سرو

 برداشت و بازگشت. در

وارد سالن شد: سالم  مانیا نیح نیهم

  ؟یچطور قیرف

هم به آشپزخانه  مانیسالم، خوبم. ا ـ

 گاز یدرون دستش را رو یرفت و قابلمه

: زرشکپلو با مرغه، مادرم گذاشت

نشست و لپ بهار را  زیفرستاده و پشت م

من  یشیتو که ناراحت نم نمی: ببدیکش

 تو خونه امیم دیبا کل

عاقل اندر  رپارسایام زنم؟یدر نم و

: از بس دینگاهش کرد، او خند هانهیسف

. ترسهیخوب آدم م ،یمثل برج زهرمار

 سه،یخ نجایحاال چرا ا

و  یکرد یفکارینکنه کث ؟یکشیم یت

. بهار سربلند کرد: نه دیبلندتر خند

 ختیر ادینشده، بابا آب ز فیعموجون کث

 بعد همهجا ،یکتر یتو



موشکافانه به  مانیشد. ا سیخ

شد: اونوقت حواست کجا  رهیخ رپارسایام

پر شده؟ چند  یکتر یدیبود که نفهم

 .ستیزه رفتارت مثل آدم نرو

اجاق  یگذاشت و شعله یرا گوشها یت او

 گاز را روشن کرد: چرند نگو 

 شهیپس چرا حواست هم گم؟یمن چرند م ـ

 پرته؟ چرا اون کاغذ

چرا  زه؟یم یشده هنوز رو مچاله

اون مرد اومد  یدور؟ از وقت شیننداخت

 ! یریو رفت، تو با خودت درگ

 یمزخرفات رو، حرفها نیبس کن ا ـ

نداره.  تیمن اهم یبرا یمرد ذرها اون

چه  کنمیخودمرو هم باور نم گهیمن د

  هیبرسه به بق

دنبال اثباتش؟ چرا  یریپس چرا نم ـ

 یرینم

 قتیکه بهت ثابت بشه اون مرد حق یبپرس

من  ه؟یچ یدونینه؟ اصاًل م ایرو گفته 



هم به تو  یکار پرسمیو م رمیخودم م

 خوامیندارم. م

خودم ثابت بشه که اشتباه قضاوتش  به

درست و بهار را در آغوش  ایکردم 

 هی رونیب میعموجون باهم بر ایگرفت. ب

 . بهار بامیبزن یدور

استقبال کرد و دستانش دور  یخوشحال

حلقه شد. و او بدون توجه  مانیگردن ا

همانطور که بهار را در  رپارسا،یبه ام

 آغوش داشت، از خانه

نشاند و  یصندل ی. او را روشد خارج

کمربندش را بست. خودش هم پشت فرمان 

 یرا روشن کرد. نگاه لینشست و اتومب

 یبه درب بسته

: عمو دیبهار را شن یانداخت. صدا خانه

  م؟یرینم

و دوباره به  میریاالن م زم،یچرا عز ـ

بعد، باز شد  یدرب نگاه کرد که لحظات

 رپارسایو ام



 یلبها یآمد. لبخند رو رونیخانه ب از

کله  یایکه م دونستمینقش بست: م مانیا

 یاه هکه دکم یدرحال رپارسایخر! ام

 بستیرا م رهنشیپ

درهم  ییعقب نشست و با اخمها یصندل در

نگاه کرد: برو  مانیبه ا نهیاز آ

 مانیو ا ؟یهست یمنتظر چ گه،ید

 را به حرکت درآورد. لیاتومب

کرد.  یط یگریپس از د یکیرا  ابانهایخ

شهر رفت  نییپا یاه هاز محل یکیبه 

آنها  انیم یآب یکه جو کیبار یاه هکوچ

 به چشم

و  فیکث یا با لباسهاه هبچ خورد،یم

و زنها با  ینامرتب مشغول باز یموها

کنار کوچه نشسته بودند.  یرنگ یچادرها

 را لیاتومب مانیا

 یشدند. به درب آهن ادهیکرد و پ پارک

ه کرد: اونجاست. بهار اشار یو دولنگها

که دست کوچکش درون دست پدرش  یدرحال

 یبود، با نگاه



کجاست؟ مگه  نجای: ادیاطراف پرس به

را بر  شیو پا یشهرباز میقرار نبود بر

دوست ندارم.  نجاروی: من ادیکوب نیزم

 چند ضربه به مانیا

. یشهرباز برمتیخانه زد: بعدًا م درب

. ستادیمضطرب کنارش ا رپارسایام

با  انسالیم یبعد درب توسط زن یقیدقا

 شکسته که چادر یچهرها

به سر داشت، باز شد:  یو کهنها یرنگ

مؤدبانه  مانیا د؟یکار دار یبله؟ با ک

 د؟یشناسیپاسخ داد: سالم خانوم. مارو م

 زن با تعجب روگرفت

به آنها انداخت. سپس با  یقینگاه دق و

درهم گفت: شما که چند سال  ییاخمها

هرروز جلو خونه  تیبرا گرفتن رضا شیپ

 و روبه یبود

 یچ نجایا گهیکرد: تو د رپارسایام

و آزاد  میداد تیما که رضا ؟یخوایم

لبخند زد: ترش نکن حاج  مانی. ایشد

 خانوم. آقا پسرهات هستن؟



دوروبر  نیکه ا اه هدیرندینه، اون خ ـ

. از باال شهر زن گرفتن شهینم داشونیپ

 سیگ یاو دخترها دست اد،یو عارشون م

 دماغ یدهیبر

به  یسر نجایا ارنیو ب رنیبگ رویعمل

 نهاشیس انیننهشون بزنن و با مشت به م

حرومشون باشه. حاال شما  رمی: شدیکوب

 چکار به اونها

درسته  ؟ینکنه قراره شر درست کن ؟یدار

اوالدم هستم.  یازشون ندارم ول یدل خوش

بذار سرشون به کار خودشون گرم باشه. 

 فروشگاه

پوزخند زد:  مانی. اکننیو کار م زدن

ماشاا... زن از باال شهر گرفتن، 

اشون رو ه هفروشگاه زدن! آدرس خون

  ؟یدار

 نینه پسرجون. از ا ـ

 یاه هناگرفته رفتن و محل یبو یمحله

 دونمینم یخونه گرفتن. من حت ونیاع



. آخه هیچ نشونیخونشون کجاست و ماش

 چشم یاون زنها

که با من رفتوآمد  گذارنینم دشونیسف

 کنن 

 یفقط بگو چ میبه پسرهات ندار یکار ـ

دادن؟ حتمًا بخاطر  تیرضا هویشد که 

 یدهایشسفیر

و رفتوآمد من و پدرم نبوده، مگه  محل

! زن هو؟یپولدار شدن  نقدرینه؟ چطور ا

 یبچهجون. دنبال چ اخم کرد و گفت: برو

 بعد از ؟یهست

و خواست  یشر درست کن یسال اومد پنج

 انیرا م شیپا مانیدر را ببندد که ا

: گوش کن دیآن گذاشت و با خشم غر

 خودت ایخانوم، 

اون دوتا  رمیم ایبگو،  یدونیم یهرچ

مثل سگ  کنم،یم دایپسر الدنگت رو پ

اگه ده تا  یتا حرف بزنن، حت زنمشونیم

 نیهم ا گریقتل د



 کنم،یکار رو م نیا افته،یاتفاق ب وسط

درب را  ی. زن عصبیپس بهتره حرف بزن

بابا اون گوربه  یدوباره باز کرد: ا

 گور شده تا زنده بود از

روز خوش نداشتم حاال هم  هیخودش  دست

که مرده از دست قاتلش و تولهسگهاش. 

اومد  هداریجوون ما یآقا هیهمون موقع 

 ریو ز

رو داد  یادیپول ز ی، وعدهنشست پاشون

که  یتا وقت میند تیرضا نکهیبه شرط ا

اون بگه. پسرهام وسوسه شدن. کدوم 

 از خونه و یجوون

اون پدر  اد؟یو کار بدش م نیماش

 نهایا یکه تا زنده بود برا عرضهشونیب

با مردنش پسرهاش به  ینکرد، ول یپدر

 .دنیرس یینون و نوا هی

 ختهیر رپارسایام یرو یآب سرد انگار

آنها گوش  یبودند. مبهوت به گفتوگو

: شما دیرا شن مانیا یسپرده بود. صدا

 دهیاون آقارو د



  ؟یبود

 چطور مگه؟  نجا،یاومد ا یآره چندبار ـ

 بود؟  یچه شکل ـ

. فقط دمشید شی. پنج سال پستین ادمی ـ

 یافهایجوون خوشق دونمیم

موهاشم بلند بود، جابر بهش  بود،

 گرید رپارسایموبلنده. ام گفتیم

را گوش  شانیصحبتها یتا ادامه ستادینا

 کند، دست بهار را رها کرد و

از آنها دور شد. اعصابش به  قدمزنان

و فکرش سخت مشغول بود.  ختهیهم ر

 چیکه در پ رپارسایام دنیبا د مانیا

 به عیکوچه گم شد، سر

با آن زن خاتمه داد. بهار را  صحبتش

نشاند و خودش هم سوار  لیدرون اتومب

سرعتش  دند،یکه رس رپارسایشد. کنار ام

 را کم کرد و چند

 سوار شو  ایب ؟یریزد: کجا م بوق

 تنها باشم.  خوامیمن م د،یشما بر ـ



؟ ه هچقدر را یدونیچه تنها؟ م یعنی ـ

 به نیخشمگ رپارسای. امنیبنش ایب

حوصله ندارم،  گمی: بهت مدیاو چرخ سمت

  ؟یفهمیم، چرا نمتنها باش خوامیم

 یدیفهم قترویبابا، االن که حق یا ـ

  ؟یچرا کالفها

 چون ـ

 ره،یبگ میمن تصم یحق نداشت به جا اون

کنه،  یاز ما مخف زرویحق نداشت همهچ

به  یبره و با نگاه خبریحق نداشت ب

 یدهیترس یچهره

پدرش تعجب  یحال عصب نیکه از ا بهار

و گفت:  دیکش یقیکرده بود، نفس عم

بهاررو ببر خونه، من دوست دارم تنها 

 باشم و بالفاصله از

فاصله گرفت و به سمت  مانیا نیماش

 کوچه رفت. گرید

***** 



که با  یماه کیهم گذشت.  گریماه د کی

جانان همراه بود،  یبرا نیسنگ یسکوت

و کارال  یسوف ی. حتزدیحرف نم چکسیبا ه

 هم

از اندوهش را کم  یذرها توانستندینم

از دهانش خارج  یکنند. به ندرت کالم

قهر کرده  ایدن ی. انگار با همهشدیم

 خسته زیبود. از همهچ

حالتش مهرداد و  نیشده و ا دیناام و

. جلسات کردیم یسامان را کالفه و عصب

پشت  گریپس از د یکیرا  یدرمان یمیش

 و گذاشتیسر م

 یناش یتهوع و استفراغها ،ییاشتهایب

و رنجورتر  فتریاز آن، بدن او را ضع

 کردیاز قبل کرده بود. احساس م

 یکره یآدم رو نیتنهاتر

نداشت و روزها  یزهایانگ چیاست ه نیزم

. شمردیبه زمان مرگش م دنیرس یرا برا

 نیمهرداد و سامان که در تمام ا دنید

 با هایسخت



کنارش بودند، قلبش را به درد  یدلسوز

 ردیهرچه زودتر بم. دوست داشت آوردیم

 نهیآ یرا راحت کند. جلو گرانیو د

 رمقشی. نگاه بستادیا

خود به گردش درآمد. سر  ریتصو یرو

و  دیدرخشینور المپ م ریکه ز یطاس

 روحتریکه بدون مژه و ابرو ب یچهرها

 بود. زشت شهیاز هم

از زشت بودن،  شتریب دیشا ایو  بود

 یترسناک شده بود. چشمان سبزش در گود

 اشیصورت استخوان انیفرو رفته و م

 . دستدیدرخشیم

با سر  یرا باال آورد و به آرام لرزانش

انگشتان پوست سرش را لمس کرد. بدنش 

فرا گرفت و با وحشت  فیخف یرا رعشها

 نییدستش را پا

. با خوردی. حالش از خودش بهم مانداخت

و  دیکوب نهینفرت مشت کم جانش را به آ

 نهیکرار کرد، تا آکار را ت نیآنقدر ا

 شیاه هشکست و تک



. بدون توجه به دست ختیفرور نیزم یرو

و خونآلودش، به مشت زدن ادامه  یزخم

 یدرب اتاق باز و پرستار نکهیداد تا ا

 دنیوارد شد. با د

 یزیو چ دیاخم درهم کش یاو عصب تیوضع

جانان را گرفت و او را  یگفت، بازو

کرد و  شی. به سمت تخت هدادیعقب کش

 سپس از اتاق

بعد مهرداد به  قهیشد. چند دق خارج

دنبال سامان باعجله وارد اتاق شد. با 

دست خونآلود جانان وحشتزده  دنید

 ییبال یشده؟ چ ی: چدیپرس

 ینهیبه آ یسامان عصب ؟یدستت آورد سر

! و بعد ست؟یشکسته اشاره کرد: مشخص ن

 نی! اگهی: بسه ددیروبه جانان غر

 وهاریمسخرهباز

از دستت. خواب و  میکن. خسته شد تمومش

. مینگران تو هست شهیهم میخوراک ندار

دست  چارهاتیب قیرف نیحداقل به خاطر ا

 نیاز ا



گفتن  نیبچهگانه بردار و در ح یکارها

جمله به مهرداد اشاره کرد و  نیا

اتاق را ترک کرد. مهرداد با  نیخشمگ

 ش،یآرام پا یاه هضرب

را به کنار راند و  شهیش یاه هخرد

درهم روبه جانان کرد  ییبا اخمها یعصب

داشت: چرا با خودت  ریکه سربه ز

 همه نیا ؟یکنیم ینطوریا

جوون،  ر،یبخش هست. پ نیا یتو ضیمر

کارهارو  نیا چکدومیبچه، زن، مرد! ه

و با همان اخمها به سمت  دنیانجام نم

 درب رفت و

تا دستترو  فرستمیم رویکیداد:  ادامه

 یپانسمان کند در ضمن فردا قراره جراح

تخت  ی. به محض خروجش جانان رویبش

 و دیدراز کش

شد. از پرخاش و  ریسراز شیاشکها

شده بود. دلش  ریآنها دلگ تیعصبان

 یضهایاز آن مر چکدامیه دیبگو خواستیم

 زشانیهمهچ گر،ید



از دست ندادهاند، خانواده طردشان  را

عشق و فرزندشان  دنیدنکرده و در حسرت 

خارج  شیاز گلو یی. اما صداستندین

 . وجود نحسششدینم

کرده  یو سامان را خسته و عاص مهرداد

از اشکش را بست و  زیبود، چشمان لبر

 .ردیدعا کرد هرچه زودتر بم

***** 

 زیهم او همهچ دیبود. شا یزیغمانگ صبح

از  رتریچرا که دلگ د،یدیم زیرا غمانگ

بود. آنقدر بغض داشت که به  شهیهم

 نفس یسخت

به اتاقش امد و کمک  ی. پرستاردیکشیم

کرد تا لباس مخصوص اتاق عمل را به تن 

که بر لب داشت،  یکند. با همان لبخند

 او را آماده

و از اتاق خارج شد و جانان با  کرد

فکر کرد که پرستارها  نیپوزخند به ا

همه لبخند بزنند؟  نیا توانندیچطور م

 تخت نشست و سرش یلبه



ساعت بعد درب  میانداخت. ن نییپا را

اتاق باز شد و سامان داخل آمد. هنوز 

 ریهم بخاطر شب گذشته از جانان دلگ

 روبه یبود. با اخم کمرنگ

تو  خواستمیکه م یکرد و گفت: پزشک او

کنارم باشه، پروازش به  یجراح نیا

 کی. رسهیافتاده و بعدازظهر م قیتعو

 دنشیساعت بعد از رس

به قرصها و  یو با نگاه میکنیم عملت

با  ز،یم یآب دست نخورده رو وانیل

رو  هایگفت: اون کوفت دگونهیتهد یلحن

 نمیبخور، برنگردم بب

! و از اتاق خارج شد. چند سرجاشه

از رفتنش نگذشته بود  شتریب یقهایدق

که درب اتاق دوباره باز شد. جانان 

 برداشت وآب را  وانیل یعصب

پر از اشک به سمت درب  یچشمان با

! اما با خورمیسامان! م خورمی: مدیچرخ

 ستادهیکه در چهارچوب درب ا یکس دنید

 بود، خشکش زد.



افتاد و  نیزم یآب از دستش رو وانیل

. نفسش منقطع زدیپلک هم نم یشکست. حت

. بهتزده آمدیشده بود و به زور باال م

 شیبه روبهرو

با  رپارسایکه ام ییبود، جا رهیخ

بود،  ستادهیاشکآلود ا یچشمان

اگر دستش را از  نیقیکه به  یستادنیا

 نیحتمًا به زم داشت،یدرب برم یرو

زانوانش کامالً  فی. لرزش خفافتادیم

که در  یمشخص بود. جانان مثل کسان

قدم به قدم به او  روندیخواب راه م

 یتوجه یشد. حت کینزد

 یشکسته یاه هخرد یکه رو شیپاها به

 شد،یو زخم و خونآلود م رفتیم وانیل

نداشت. انگار درد و سوزششان را حس 

 . باکردینم

: باز رفتیو جلو م زدیحرف م خودش

جلو چشمم  یشدم، باز اومد یاالتیخ

. آخه... آخه چرا فراموشت رپارسایام

 نیچرا... چرا ا کنم؟ینم



 یردپا شه؟یتموم نم الیو خ وهم

به جا  دیسف یکهایسرام یخونآلودش رو

و  گفتینم یزیچ رپارسای. امماندیم

 ختیریاشک م صدایب

 یو الغراندام فیچشم به موجود نح و

طاس  یزرد و سر ییداشت که با رنگ و رو

سبز  ی. اگر آن چشمهاآمدیبه سمت او م

 را نداشت،

باور کند که جانان  توانستینم شکیب

چند  یباشد. جانان در فاصله

دستانش را باال . ستادیا اشیمتریسانت

 از سیآورد و به صورت خ

صورتش را لمس  یجا ی. جادیاو کش اشک

 ریشد. ز رهیخ اهشیکرد و به چشمان س

لب زمزمه کرد: اگه... اگه خوابم پس 

 چرا دستهام

شد؟ و چشمانش را بست و محکمتر  سیخ

. چشم باز کرد و دیدست کش شیپلکها یرو

کار  نیبار ا نی. چنددیباز هم او را د

 را تکرار کرد



صورت اشکآلود  ریهربار باز هم تصو اما

. عاقبت با حالت دیدیرا م رپارسایام

دست  شیمحکم و تندتند به چشمها ،یعصب

 ادیو فر دیکش

چرا  ره؟یچشمم نم ی: چرا از جلوزد

بسه عذاب.  ایخدا شم؟ینم داریب

دستان او را که انگار قصد  رپارسایام

 چشمانش یفرو رفتن در کاسه

آورد و زمزمه  نییپا یداشت به آرام را

. خواب ینجوریکرد: نکن با چشمهات ا

و سرانگشتان دستش را  یداریب ،یستین

 . همان دستدیبوس

به  رتزدهیشدهاش را. جانان ح یچیباندپ

او زل زد و دوباره به صورتش دست 

 شی. هنوز باور نکرده بود. تهردیکش

 زبر او را لمس کرد و

 ؟یهست یلب زد: تو... تو واقع انیگر

. دادیامانش نم هیگر ؟یباالخره اومد

تکان داد  نیهقهقش سرش را به طرف انیم

 گفت: یو با ناباور



ازم  ؟یستیاز من متنفر ن گهید یعنی

غالب  رپارسایبغض بر ام اد؟یبدت نم

حرف بزند، تنها  توانستیشده بود و نم

 سرش را یبه عالمت نف

رخاند. جانان سمت چپ و راست چ به

او چنگ انداخت: فکر  راهنیبه پ انیگر

. نمتیبینم گهیو د رمیمیکردم م

 طاقت از دست رپارسایام

او را محکم در آغوش  فیو جسم نح داد

در آغوشش  ی. او را که مثل گنجشکدیکش

کرد آرامش  ینوازش کرد و سع د،یلرزیم

 کند. اما

 یبازوها انیخود را از م قراریب جانان

و به او زل زد:  دیکش رونیاو ب یعضالن

که بخاطر خودت  یدیفهم ؟یدیمنو بخش

 رفتم؟ به خدا...

خدا من تو و بهار را دوست داشتم.  به

بهار گرسنه بشه و  خواستمیبه قرآن نم

بمونه. انقد... انقدر دوست  ریبدون ش

 بدم. ریداشتم بهش ش



کنم. تو دستهام بخوابونمش.  بغلش

بزرگش کنم. به خدا من... من 

شماهارو ول کنم و برم...  خواستمینم

 اشیاریمن... من... ذهنش 

 یبرا خواستی. مدیکه چه بگو کردینم

دستوپا بزند.  اشیگناهیاثبات ب

با محبت دست پشت کمرش  رپارسایام

 گذاشت و او رابه سمت

 نهیرا به س شی. سر بدون مودیکش خود

! من دونمیفشرد و زمزمه کرد: م

. اومدم کنارت بمونم. دونمیم زرویهمهچ

 و باهم یشیخوب م

. جانان مونیسر خونه و زندگ میگردیبرم

عقب رفت. بغض  یدوباره جدا شد و کم

 یبا غصه و چشمان کرد،یداشت خفهاش م

 اشکبار

 ؟یکه کنارم بمون ی: اومددیپرس

مثبت سر تکان  یبه نشانه رپارسایام

هقهقش گفت: آخه  انیداد. او با حسرت م

 .رمیمیدارم م گهیمن د



کچل شدم و  نی. ببنیبب ؟یاومد رید چرا

صورتش از خجالت قرمز شد و دست به سر 

مو  گهید نیو ادامه داد: بب دیخود کش

 ادتهیندارم. 

مثل  یگفتیم ؟یدیکشیتو موهام م دست

 مژه و یمو ندارم، حت گهید شمه؟یابر

و  دهیابرو هم ندارم و ناگهان ترس

 و دیوحشتزده جلو دو

را در دستانش گرفت.  رپارسایدست ام مچ

کرد و گفت: تورو خدا  هیالتماسگونه گر

ها، تورو خدا االن که زشت شدم ولم  ینر

 .هاینکن

بد شدم. به جان بهار  یلیخ دونمیم

 کنمیالتماست م یزشت شدم ول دونمیم

تحملم کن. به خاطر خدا نرو. حداقل تا 

 زمان مرگم کنارم

تو که  یسخته ول افهامی. تحمل قبمون

آره؟ مگه  یمونیم شمی. پیمهربون یلیخ

 وقفهیشکست. اشک ب رپارساینه؟ بغض ام

 از چشمانش



. دستانش را دور کمر جانان دیباریم

حلقه کرد و زمزمهآلود گفت: تو االن هم 

االن هم جونم برات  ،یخوشگل یلیخ

 سر نیبا هم رهیدرم

. دیبوس قیمو. و سر طاس او را عم بدون

به چشمان سبزش زل زد و ادامه داد: با 

هردو  یصورت بدون ابرو و جا نیهم

 یرا به آرام شیابرو

. دوباره نگاهش کرد و زمزمه دیبوس

 یبدون مژه و رو یچشمها نیکرد: با هم

 نی: قربون ادیهردو چشمش را بوس

 قشنگت برم. یچشمها

 بایجنگل سبز و ز نیا فینکن. ح هیگر

 یبشه. جانان با لحن یکه بارون ستین

و...  رمیپر از درد و غصه گفت: اگه بم

 یرو رپارسایدست ام

نشست و او را وادار به سکوت  شیلبها

گرفت و  یجا شیابروها انیم یکرد. اخم

نگو. بهت  گهی! دسیبا تحکم گفت: ه

 دمیاجازه نم



و من  یشی. تو خوب میاز مردن بزن یحرف

. میگردیبرم رانیو تو و بهار به ا

 دیکش رونیجانان خود را از آغوش او ب

 یجلو یو با شاد

به سمت درب  رپارسایام یرتزدهیح چشمان

همه  دیبه همه بگم. با دیاتاق رفت: با

راهرو  انیو م یبدونن که تو اومد

 زد: مهرداد! ادیفر

... کارال! ی.. سوف!... سامان.مهرداد

اومده... به  رپارسایام دینیبب دییایب

. منو بغل ستمی. خواب نگمیخدا راست م

 . سامان بادینیبب دییایکرد. ب

او همراه مهرداد از  یادهایفر دنیشن

آمد و با عجله به سمت او  رونیاتاقش ب

شده  یرفتند. مهرداد متعجب صدا زد: چ

 ادیجانان؟ چرا فر

در کنار رفت و  یجانان از جلو ؟یزنیم

 دینیبه داخل اتاق اشاره کرد: بب

اومده! مهرداد و سامان  رپارسایام

 شدند. رهیبهتزده به درون اتاق خ



: دیپرس دیجلو رفت و با ترد جانان

. انگار ستادهیکنار تخت ا دش؟ینیبیم

 الیرا در خ رپارسایشک داشت که ام

 شده باشد. وانهید ایو  دهید

 یکه از خوشحال یلبخند دنیبا د اما

به  یمهرداد نشست، نفس یلبها یرو

با پشت دست  رپارسای. امدیکش یراحت

 از اشکش سیصورت خ

به جلو برداشت:  یپاک کرد و قدم را

پاسخ داد. اما  ریسالم. سامان متح

 یلیجلو رفت: سالم خ ییمهرداد با خوشرو

 .نمتیبیخوشحالم که م

 رپارسای. امیکه اومد شهینم باورم

انداخت. جانان بغضآلود با  ریسربه ز

دور  شدندیکه تمام نم ییاشکها

 : شماهام اونودیچرخ رپارسایام

و روبه  ستمیپس من خواب ن د؟ینیبیم

مهرداد؟ باالخره  ینیبیمهرداد کرد: م

ام تموم شد. ه هتموم شد. غص هامیکسیب

 و دوباره به سمت



درد  یلی: آخه من خدیچرخ رپارسایام

. دمیو عذاب کش ییتنها یلیخ دمیکش

دستش را دور کمر او حلقه  رپارسایام

 قیرا عم اشیشانیکرد و پ

 دنتیدرد کش یبرا ری: امدیبوس یطوالن و

. تو جون یمونیتنها نم گهی. درهیبم

 کی: چرا دیپرس ی. سامان با شعفمندیمن

 همراه شیماه پ

مارو با صورت  قیرف ؟یومدین مهرداد

 رپارسای. امدیو خند ؟یکبود روونه کرد

شرمنده پاسخ داد: بعد از رفتن مهرداد 

 شدم، حالم دست وانهید

تا با  دیطول کش یکم هینبود،  خودم

سراغ  میرفت مانی. با اامیخودم کنار ب

زنش  دیبه زور تهد ارو،یاون  یخانواده

 گفت. راستش زرویهمهچ

بهادر اونهارو با  دمیفهم نکهیا با

زهم دلم بخاطر بود، اما با دهیپول خر

گرفتن و رفتن جانان  میتصم ییتنها

 شکسته بود. آخه خودش



جونش به  زادینفسم بود. آدم دونهیم

طالق گرفت و رفت کمرم  ینفسش بنده. وقت

نکردم  یچند سال من زندگ نیشکست. تو ا

 یفقط ادا

درآوردم. جانان خود را به  اروه هزند

کرد و سامان دوباره  کتریاو نزد

 نجاست؟یا یدونستیکجا م: از دیپرس

 ؟یکرد دایآدرسرو چطور پ

قدرشناسانه به مهرداد  رپارسایام

که  یکاغذ یو پاسخ داد: از رو ستینگر

انداخته بود. مهرداد  اطیح یمهرداد تو

 بلند و از ته دل: د،یخند

نداشتم. با  یدیبه اون کاغذ ام اصالً 

 ینیاگه بب ای نمشیبینم ایخودم گفتم 

دور.  یاندازیو م یکنیپاره م

 لبخند زد: حاللم کن. رپارسایام

زدمت، دست خودم نبود. بعد از  بدجور

بهم  یلیرفتن جانان اعصاب و روانم خ

. اگه بخاطر وجود بهار نبود ختیر

 ادامه یبه زندگ تونستمینم



 رونی. جانان خود را از آغوش او ببدم

 ؟یاوردی: بهار کجاست؟ بچهامرو ندیکش

به  رپارسایبزرگ شده، مگه نه؟ ام

 سر تکان دییتأ ینشانه

 هی یرو مارستانیب اطی: االن تو حداد

. شینیتا بب ارمشیب رمینشسته. م مکتین

و  دیجانان وحشتزده مچ دست او را چسب

 مانع رفتنش شد:

 یرو رتزدهیح رپارساینرو. نگاه ام نه

جانان با  زم؟ی: چرا عزدیاو چرخ

از اشک پاسخ داد: به  زیلبر یچشمان

 دلم براش تنگ شده. یلیخدا خ

بغل کردنش لک  یبرا دنشیبوس یبرا دلم

زده، انقدر... انقدر دوست دارم بغلش 

کنم، بوش کنم، رو موهاش دست بکشم 

 ... و با خجالتیول

انداخت و ادامه  ریسربه ز یشرمندگ و

 خوامیازم بترسه. نم خوامینم یداد: ول

دارم. بگه مامانم  یبگه چه مامان زشت

 روزیطاسه کچله. د



از پرستارهارو نوازش  یکی یبچه خواستم

با  نکهیکرد. مثل ا هیو گر دیکنم ترس

خط  رپارسایقلب ام یرو زیت ییچاقو

 . جگرشدندیکشیم

 یجلو خواستینم نکهیو با ا سوختیم

کند، اما بازهم  هیمهرداد و سامان گر

اشک چشمانش را پر کرد. انگار الل شده 

 دانستینم یبود، حت

. کاش دیجانان چه بگو یدلدار یبرا

خجالتزده و  نطوریو او را ا مردیم

. مهرداد هم پشت به دیدیدلشکسته نم

 آنها کرد تا قطره اشک

که در چشمانش النه کرده بود، را  یدرشت

د و . سامان بغضش را فروخورندینب یکس

 نیکرد جو سنگ یسع یمصنوع یبا خندها

 اتاق را به

نداره.  یکار نکهیبابا ا یبزند: ا هم

رو  بشیتا ترت یبه سوف سپرمیاالن م

 هیآوردن بهار رو  رجونیبده، فقط ام

 عقب بنداز. یساعت مین



 یسر تکان داد. سامان برا رپارسایام

از اتاق خارج شد و  یکردن سوف دایپ

 رمیمهرداد هم به سمت در رفت: من م

 میکنار بهار تا تنها نباشه ن

لبخند  رپارسای. امارمشیم گهید ساعت

 مکتین ی. روستیدور ن ادیزد: ممنون. ز

کنار باغچه نشسته. مهرداد خارج شد. 

 دست جانان رپارسایام

تخت دراز  یگرفت: قربونت برم رو را

. دیتخت دراز کش یبکش و او فورًا رو

 یکار ای دیبگو یزیچ دیترسیانگار م

 ناراحت رپارسایکند که ام

به  یبا نگاه رپارسایو برود. ام شود

: دیاو اخم درهم کش یزخم شده یپاها

شکسته  یاه هشیش یچرا پاهات رو رو

 تکون نخور تا ؟یگذاشت

 زیم یاز رو یکنم و ظرف زشونیتم

برداشت و پر از آب کرد و با چند 

. با ستادیدستمال دوباره کنار تخت ا

 زیدقت و حوصله زخمها را تم



. هنوز هم بغض داشت. هنوز هم دلش کرد

. یو طوالن قیعم یهایگر خواست،یم هیگر

بار غمش  دیکه شا یو طوالن قیآنقدر عم

 سبک

جانان  دنید نطوریا یغصه دیکه شا شود

دردآور  شیکم شود. آخ که چقدر برا

 نطوریرا ا اشیبود. تنها عشق زندگ

 .ندیبب ماریو ب فیضع

عمرش را  یاالن خدا باق نیبود هم حاضر

اما در عوض حال جانان  ردیاز او بگ

 خواستیخوب شود. بغضش را فرو خورد، نم

 ستنیبا گر

جانان را بدتر کند. دستانش  یروح حال

ب او برگشت. مظلوم و را شست و به جان

و آرام و  دهیتخت دراز کش یرو حالیب

 .ستیگریم صدایب

رفت، دستانش را در دست گرفت و  کنارش

 هی: گردیبوس یاپیآنها را چندبار پ

و  یزیاشک بر یخواینکن قربونت برم. م

 من جون از تنم



 وونهیو من د یزیاشک بر یخوایم دربره؟

بشم؟ جانان نگاهش را به او دوخت: آخه 

 نیح نی! در همیینجایکه ا شهیباورم نم

 درب اتاق

 دنیبا لبخند وارد شد. د یو سوف باز

او را هم شاد کرده بود. از  رپارسایام

 شیلوازم آرا یدرون دستش مقدار یسهیک

 آورد: تو خوشگل رونیب

. جانان لبخند زد و همانطور که شد

را گرفته بود، به  شیدستها رپارسایام

نگاه کرد که تند و فرز مشغول  یسوف

 کارش شد. به صورت او

پودر و رژگونه زد تا از آن حالت  کرم

. سپس دیایب رونیب یو زرد یدگیرنگ پر

را به  یشیبا دقت و حوصله مداد آرا

 یدست گرفت. جا

. جانان دیاو ابرو کش ینداشته یابروها

مثل کودکان ذوق کرده بود و مدام 

را  رپارسایو دست ام زدیلبخند م

 یرژلب صورت ی. سوففشردیم



او  یشده دیخشک و سف یلبها یرو یرنگ

چسباند.  یمصنوع یمژه شیو برا دیکش

 تخت نشاندش. یسپس دستش را گرفت و رو

غم و بغضش را پشت لبخند  رپارسایام

بود.  رهیکرده و به او خ یمخف یقیعم

 ییبایز سیکاله گ سهیاز درون ک یسوف

 و آن را دیکش رونیب

سر جانان قرار داد. سپس لبخند زد  یرو

او را نگاه کرد: تمام  نهیو دست به س

و  اهیس یشد. جانان با شوق به موها

 که از سرش یخوشحالت

ا ه هو مثل بچ دیبود، دست کش زانیآو

سرش را به چپ و راست تکان داد تا 

را  رپارسای. دست امندیرا بب اشیبلند

 تخت یرو رها کرد و از

که شب  ینهایاز آ یآمد. تکها نییپا

اتاق  یشکسته بود را ازگوشه شیپ

برداشت و خود را در آن نگاه کرد. با 

 ی: وادیبلند خند یناباور



فرق کردم و به  یلیخوشگل شدم. خ یلیخ

برگشت: خوب شدم مگه  رپارسایجانب ام

. به نظرت ازم ترسهینم گهینه؟ بهار د

 اد؟یخوشش م

 یقفسه یرو یچند تن یوزنها انگار

 نیگذاشته بودند، ا رپارسایام ینهیس

 یجانان از چهره یو شاد یذوقزدگ

 دل او را شتریب اشیمصنوع

. اما با محبت سر تکان آوردیدرد م به

 شهی. از همزمیداد و گفت: آره عز

 یسوف ی. جانان محکم گونهیشد باتریز

 .ی: ممنونم، مرسدیرا بوس

درب اتاق باز شد و سامان  نیح نیهم در

 اد؟یگفت: مهرداد تو راهرو منتظره، ب

بهتزده  دشیجد یجانان و چهره دنیبا د

 به او هیچند ثان

با لبخند گفت:  یشد و روبه سوف رهیخ

با خجالت سربه  ی! سوفیعال شهیمثل هم

انداخت. سامان سرش را از در  ریز

 برد و صدا زد: رونیب



. دل اریو باون خانوم کوچولور مهرداد،

. تمام وجودش چشم شد و دیجانان لرز

اتاق  مهبازیبه چهارچوب درب ن رهیخ

 یماند. قلبش به تند

کنارش آمد و دستش  رپارسای. امدیتپیم

 زیچچیفشرد. اما جانان ه یرا به گرم

تمام حواسش به درب اتاق  د،یفهمینم

 بود و باالخره انتظارش

با لباس پفدار  ی. دختربچهادیسر رس به

 یو کفشها یلب تور یبا جورابها د،یسف

و بلندش  اهیس یهمرنگ لباسش که موها

 انیتا م

چهارچوب درب  انیدر م د،یرسیم کمرش

به جمع نگاه کرد.  یبگی. با غرستادیا

 رهیکه به او خ یآن همه چشم دنیاز د

 شیاه هبودند، گون

گرفت. طاقت  ریانداخت و سربه ز گل

با  نیزم یو همانجا رو جانان تمام شد

 یفرشته نیا شدیزانو نشست. باورش نم

 بهارش باشد. بایز



. دیباریاز چشمانش م وقفهیب اشک

دستانش را از هم گشود و به زحمت 

 شیزمزمه کرد: بهار! اما فقط خودش صدا

 کنار رپارسای. امدیرا شن

در گوشش گفت،  یزیرفت. خم شد و چ بهار

به  یبهار به جانان نگاه کرد و قدم

خود  یبرجا دیجلو گذاشت. با ترد

 و دوباره به پدرش ستادیا

با لبخند به  رپارسایکرد. ام نگاه

پلک زد و بهار دوباره جلو رفت.  یآرام

 یو با صورت ستادیجانان ا یروبهرو

 قرمز شده از خجالت گفت: سالم

آغوش . جانان او را سخت در یمامان

اتاق را پر  هاشیهقهق گر یصدا د،یکش

 یکرد: سالم قربونت برم، سالم فرشته

 .زدلمیمامان، سالم عز

 ریو س دیبوسیو م دیبوئیرا م او

قربان صدقهاش  هیگر انی. مشدینم

: مامان فدات بشه. دورت بگردم رفتیم

 دخترم. خداروشکر زنده موندم



 ییآرزو گهی... به خدا ددمتید و

 رمیاالن هم بم نیندارم. اگه هم

چقدر  یدونی... خداروشکر. نمامیراض

 دم؟یحسرت بغل کردنترو کش

 ی. زانوهانمتیدوست داشتم بب چقدر

 واریهم سست شد و کنار د رپارسایام

 یهم با چشمان ینشست. مهرداد و سوف

 اشکآلود به جانان و

 شهی. اما سامان همکردندینگاه م بهار

ود را کنترل کند. خ توانستیزودتر م

بغضش را فروخورد و جلو آمد. جانان را 

 و دست دیعقب کش

جانان  گهیشانهاش گذاشت: بسه د یرو

. جانان بهار را دهیبچه ترس بنیجان. ب

گونهاش را  یو با نگران دیعقب کش

 : نهنه! نترس ماماندیبوس

ه و با دست تندتند گون ستین یچیه جان

من  نیرا از اشک پاک کرد: بب شیاه

ها!  یوقت نترس هی. کنمینم هیگر

 رپارسایام یبازو ریمهرداد ز



گرفت و او را بلند کرد: تازه بهار  را

مامانش چقدر براش کادو  دونهیخانوم نم

بهار  یاه هی. بلند شو جانان هددهیخر

 . جانان با شوقاریرو ب

. او دیو بهار را در آغوش کش برخاست

تخت نشاند و درب کمدش را باز  یرا رو

. دهیبرات خر یمامان همهچ نیکرد: بب

 عالمه عروسک هی

خوشگل.  یو لباسها یاسبابباز و

هم جلو رفت تا در باز کردن  رپارسایام

 کادوها به او کمک کند.

***** 

را از سوپ پر کرده و آن  گرید یقاشق

را به سمت دهان جانان گرفت. او 

بسه،  ی: وادیعاجزانه سرش را عقب کش

 شدم  ریس

 ظرف دیبا ـ

 بشه  یخال

  تونمیآخه نم ـ



 فیضع یلیبدنت خ ؟یچ یعنی تونمینم ـ

و جانان به ناچار  یبش تیتقو دیشده با

 صورتش را جلو برد و قاشق

شد.  ریاز سوپ درون دهانش سراز مملو

 یخوردن بغضش گرفت و به سخت انیم

 رپارسایدهانش را فروداد. ام اتیمحتو

 که با دّقت تمام

 یرو یداشت، لبخند رنظریاو را ز حرکات

: باز دیپرس ینشست و با مهربان شیلبها

قشنگترو اشک پر  یشده که چشمها یچ

 کرده؟ دل

شد.  دتریگرفت و بغضش شد شتریب جانان

 یانداخت و مشغول باز ریسرش را به ز

 ریدست ز رپارسایگشت. ام شیبا انگشتها

 چانهاش

باال  یو را به آرامو صورت ا گذاشت

آورد: به من نگاه کن، چرا سرترو به 

اشک از چشمان جانان  ؟یندازیم ریز

 شهیشد: باورم نم ریسراز



دخترم کنارمه و  شهیباورم نم ،یینجایا

نشسته و مشغول  یصندل یبه بهار که رو

مادرش بود،  یهیهد یبا عروسکها یباز

 اشاره کرد.

. مونهیادامه داد: مثل خواب م سپس

که دوباره  دمیدیم اهامیتو رو شهیهم

کنار شما هستم. بهادر برام عروسک 

 بهار یبود و به جا دهیخر

حسرت در آغوش  کردم،یرو بغل م اون

 دنیبا شن رپارسایرو داشتم. ام دنشیکش

 یو قاشق دینام بهادر اخم درهم کش

 از سوپ به سمت گرید

ا تموم شده و حاال ه هگرفت: گذشت او

که بغض  نمینب گهی. دمیکنار هم هست

سرش را به  عانهی. و جانان مطیکن

 موافقت به سمت ینشانه

حرکاتش مثل  یخم کرد. هنوز هم بعض چپ

به دل  بیبود و عج نیریکودکان ش

چند  نیح نی. در همنشستیم رپارسایام

 ضربه به درب



گفتن  دییخورد و پس از بفرما اتاق

درب باز و سامان وارد شد.  رپارسا،یام

 ی: چطوردیروبه جانان پرس یربانبا مه

 خانوم؟ او لبخند زد: ممنون

و  رپارسایام یبهترم. از وقت یلیخ

روزبهروز  کنمیدخترم اومدن احساس م

دست او را در  رپارسای. امشمیبهتر م

 دست فشرد. سامان جلو آمد:

شکر، خوشحالم. اما قرار نبود  خدارو

  یبش معرفتیب

 یچرا؟ سامان به درب ورود معرفتیب ـ

که کاله  یاشاره کرد و کارال درحال

 اسپرت

گل  یاه هبه سر داشت، با گون یلبهدار

سالم  یانداخته وارد شد. به زبان آلمان

. جانان با ستادیکرد و کنار سامان ا

 وجد دستانش را از هم

: کارال؟ و اشاره کرد تا به تخت گشود

جانان شود. کارال آرام جلو رفت.  کینزد



او انداخت و گونهاش را  یدست دور شانه

 . بهاردیبوس

گذاشت و از آن  یصندل یرا رو عروسکها

آمد. دست به کمر زد و با سوءظن  نییپا

 انیکه م یشد. اخم رهیبه آن دو خ

 نشسته شیابروها

. کامالً انداختیهمه را به خنده م بود،

مشخص بود که دوست ندارد محبت مادرش 

قسمت کند. جانان با  یرا با کس

 گفت: بهار یمهربان

دختر خانوم خوشگل دوست  نیا جان،

به کارال  ایشماست. اسمش هم کارالست. ب

 یسالم کن و باهاش دست بده. بهار کم

 به رهیخ رهیخ

ماند،  ینگاه کرد و مردد برجا کارال

بود،  بیاو عج یبرا یظاهرش کم دیشا

پدرش آرام جلو  یاشاره دنیاما با د

 و دستش را به سمت رفت

دراز کرد. او لبخند زد و با  کارال

بهار دست داد. سامان با خنده گفت: من 



 فیکارال تعر یقباًل از بهار خانوم برا

 یبه معرف اجیکردم و احت

ا برن ه هبچ دیاگه اجازه بد نداره،

کنن.  یباز گهیکم با همد هیو  رونیب

چند روز از هم  نیبهار که ظاهرًا در ا

 نداشتن خسته شده بود، یباز

استقبال کرد  شنهادیپ نیلبخند از ا با

و منتظر به پدر و مادرش چشم دوخت. 

گفت: برو  یبا مهربان رپارسایام

 یبا کارال باز یدخترم. حساب

آن کودک، بدجور دلش را  تی. وضعدیکن

ا از ه ه. سامان همراه بچسوزاندیم

 یظرف خال رپارسایاتاق خارج شد. ام

 گذاشت. زیم یسوپ را رو

چانه قرار داده و به  ریرا ز دستش

 کی یجانان زل زد، انگار که به تماشا

جذاب نشسته است. پس از چند  لمیف

 دست دراز کرد و به قهیدق

سر او  یرا از رو سیکاله گ یناگهان طور

برداشت. جانان جا خورد و شرمزده 



: چرا اون رو دیسرش کش یرا رو شیدستها

  ؟یبرداشت

 مگه ـ

سرت؟ حاال که  یرو یگذاریبهار نم بخاطر

رو  تیخود واقع خوادی. دلم مستیاو ن

جانان گلگون شد و  ی. چهرهنمیبب

 ریسربه ز نیشرمگ

. دوست ستی: همش به خاطر او نانداخت

. ینیبب ینجوریندارم تو من و ا

و اشک  یبه سر کچلم نگاه کن خوامینم

 چشمانش را پر یکاسه

. سر دیاز غصه لرز رپارسای. دل امکرد

و با دست به  دیجانان را بوس یبدون مو

گونه پاک  یرا از رو شیاشکها یآرام

 حرف رو نیکرد: ا

ا. ه همثل فرشت ییبایتو ز زم،یعز نزن

و دست او را پس زد:  دیجانان بغضش ترک

 ییبایسرش طاسه؟ کدوم ز یکدوم فرشتها

 بدون مو هست؟



که از گور بلند  ییاه همرد هیشب شدم

 دونمیزشتم. م یلی. من زشت شدم. خشنیم

 یگیدلم نسوزه بهم م نکهیا یفقط برا

 که هنوز قشنگم

 ی. به زور دارستمیدر واقع ن اما

خودم  دنی. من خودم از دیکنیتحملم م

 نیا یدستم رو رو یوقت شهیحالم بد م

 کشمیسر بدون مو م

باز هم  ی... ولیول رمیگیتهوع م حالت

آخر عمرم  یروزها نیازت ممنونم که ا

. یدیم یو بهم دلخوش یرو کنارم موند

 رپارسایمن... من... ام

را اشک پر  اهشیچشمان درشت و س که

: دیکرده بود، دستان او را گرفت و بوس

نکن،  ینطورینکن، تورو خدا با من ا

 ز،یانقدر اشک نر

 شه،یحالت خوب م ؟یکن وونمید یخوایم

کامل  یروشنه. نذر کردم وقتمن دلم 

مشهد پابوس امام  میباهم بر یخوب شد

 رضا. تورو به



حرفهارو  نیا گهیمقدسات قسم د یهمه

 نطوریا مردموینزن. لعنت به من. کاش م

تو هرجور که  دمیدیکردنت رو نم هیگر

 یبرا یباش

 یوقت یهم حق ندار گهی. دیقشنگ من

سرت  یو شال رو سیکاله گ میتنها هست

گفتم؟ جانان به  یچ یدی. فهمیبنداز

 سر تکان یآرام

 شیاه هشان یو او ملحفه را تا رو داد

استراحت  دی: حاال بخواب. بادیباال کش

بست و  ی. چشمانش را به آرامیکن

 رهاشیآنقدر خ رپارسایام

 شیتا به خواب فرو رفت و نفسها ماند

و  یصورت استخوان یمنظم شد. رد اشک رو

جا مانده بود.  دهاشیرنگ پر یاه هگون

 و قابل فیضع

 رپارسای. اما امدیرسیبه نظر م ترحم

جانان  نیبه ا شیکه محبتها دانستیم

. از ستیترحم ن یاز رو ماریو ب فیضع

 عشق است همان یرو



و چاقو  یجانان را زخم یکه وقت یعشق

رساند، دلش را  مارستانیخورده به ب

را او  یکه وقت یلرزاند. از همان عشق

 در مجلس اهیبا چادر س

دلش را  د،ید نیامام حس یعزادار

که باعث شد از  یلرزاند. همان عشق

بگذرد تا فقط او را داشته  زیهمهچ

 از گذشته یحاال حت دیباشد. شا

دوستش داشت. خم شد، گونهاش  شتریب هم

 رفت. رونیو سپس از اتاق ب دیرا بوس

***** 

جابهجا شد و نمنم چشم  شیدر جا یکم

 یاز خوابآلودگ یگشود. با حس رخوت ناش

پلک  یاما البهال زد،یپلک م یبه آرام

 شیزدنها

حد  نیکه چشمانش را تا آخر دید یزیچ

نشست و نگاه  شیممکن باز کرد. در جا

 یکه با سر رپارسایرا به ام رتزدهاشیح

 بدون مو



نشسته بود، دوخت. ماتش برد.  شیروبهرو

شد  قتریعم رپارسایام یلبها یولبخند ر

بهم  نقدری: ادیبه سر کچلش کش یو دست

 اد؟ینم

لرزانش  یجانان تکان خورد و صدا یلبها

: تو... تو دیرس رپارسایبه گوش ام

 خوامیاو جلو آمد: مو م ؟یموهات رو زد

 یاصالً وقت کار؟یچ

 یچیه گهیو بهار رو دارم د تو

 ی. اما جانان باز با ناباورخوامینم

سرت رو کچل  ؟ی: تو موهاترو زددیپرس

 و سرش دیخند رپارسایام ؟یکرد

من هم  نیبه سمت جانان خم کرد: بب را

جانان  ؟یکنیمو ندارم. چرا باور نم

را باال آورد و سر او را  فشیدست نح

 لمس کرد، زبر بود و تمام

 رپارسایرا از ته زده بود. ام شیموها

سرش را باال  د،یاو را د یکه سکوت طوالن

 ی. جانان با چشمانستادیآورد و صاف ا

 که یاشکبار و چانها



 رهیو به او خ دیلرزیفرط بغض م از

چرا  گهی: ددیو پرس دیکش یبود. آه

 یاشکها تمومشدن نیا ؟یکنیم هیگر

 یاما جانان به جا ست؟ین

 ؟یخوب نقدریدادن، گفت: چرا ا پاسخ

که مثل هم  یموهاترو بخاطر من زد

من معذب نشم؟ حق ندارم عاشقت  و میباش

 باشم؟ حق ندارم

قلب مهربونت  نیتو با ا رم؟یبم برات

! خوش بحال من رپارسایام یقابل پرستش

دوستت دارم.  یلیکه تورو دارم. خ

 لبخند زد: من رپارسایام

دوستت دارم. حاضرم برات جون بدم.  هم

با غصه  ینکن. وقت هیگر چوقتیه گهید

از عمر من کم  کنمیحس م یزیریاشک م

 .شهیم

را پاک  شیبا پشت دست اشکها جانان

 کرد: چشم 

تخت بلند شو  ی. حاال از رونیآفر ـ

  میکم قدم بزن هیو  اطیح میبر



 بهار کجاست؟ ـ

و دست  یمهرداد اونرو برده شهرباز ـ

جانان را گرفت و کمک کرد تا از تخت 

. سپس همانطور که دستش را دیایب نییپا

 در دست داشت،

 یمکتین یساختمان خارج شدند. رو از

 یو گفت: وقت دیکش ینشستند. جانان آه

اومد  رانیآوردن شما به ا یمهرداد برا

 من هر روز چند

و چشم  نشستمیم مکتین نیهم یرو ساعت

هم  رپارسای. امنیایبه راه بودم تا ب

 یکه به درب ورود شیروبهرو یبه جاده

 مارستانیب یاصل

: خودم هم فکر چشم دوخت شد،یم یمنته

. اما امینم دنتیبه د چوقتیه کردمیم

شدم،  داریروز صبح که از خواب ب کی

 به نرویانگار از ا

مثل خورده  یزیچ هیشده بودم.  اونرو

. دست و دلم به کار خوردیوجودم رو م



. فکر و حواسم سرجاش نبود. اصالً رفتینم

 دمیفهمینم

تو!  شیبود، پ نجای. دلم اکنمیم کاریچ

سراغ اون  میرفت مانیبعد هم با ا

  میو پرسوجو کرد هایعوض

 امروز زنگ نزده؟  مانیا ـ

 چرا هر ـ

 روزی: ددی. جانان خندرهیگیتماس م روز

من رو  یکه باهاش صبحت کردم کل

 خندوند. هنوز هم مثل سابق شوخ طبعه 

 یآره، امروز وقت ـ

زنگ زد، بهت سالم رسوند. در  یبود خواب

شد:  کیسامان به آنها نزد نیح نیهم

. دیسالم، زوج کچل ما چطور هستن؟ و خند

 جانان با

هم از  یکچل نیجواب داد: با هم طنتیش

 یتا کی. سامان میتو جذابتر هست

 نطور،یرا باال انداخت: که ا شیابرو

 دمیبهت م یخبر هیحاال 



بره خانوم و  ادتیاز  یحاضر جواب که

روبه نگاه منتظر آن دو، ادامه داد: 

. یفردا صبح ساعت هشت قراره عمل بش

 شهی: نمدیرنگ جانان پر

 نشم؟  یجراح

بخاطر اومدن  ینه، عملت رو چند روز ـ

. اما میو دخترت عقب انداخت رپارسایام

 وقت رو هدر داد.  شهینم گهید

 اما... اما من ـ

و نگاه مضطربش را به  ترسمیم

دستش  یدوخت. او با مهربان رپارسایام

را فشرد و سامان پاسخ داد: ترس 

 تا اثر یبش یجراح دینداره. با

هم مثبتتر بشه. مگه  یدرمان یمیش

حالت زودتر خوب بشه و از شر  یخواینم

مؤدبانه  رپارسایام ؟یما راحت بش

 هیچه حرف نیلبخند زد: ا

 یمدت جز زجمت برا نیجان؟ ما ا سامان

انشاا... جانان  مینداشت یزیتو چ



زودتر خوب بشه و تو از شر ما راحت 

 . سامان دستش رایبش

فرو برد:  اشیلباس فرم پزشک بیج درون

برام  یجانان مثل خواهر منه. زحمت

صبح  ینداره و روبه جانان کرد: برا

 آماده باش.

***** 

 «ماه بعد شش»

 گریشد و شش ماه د یبه سرعت سپر روزها

را  لهیوس نیآخر ارسارپیهم گذشت. ام

هم درون چمدان قرار داد و درب آن را 

 بست. روبه

طاس  یکرد که اگرچه هنوز با سر جانان

از  یو بدون مو بود، اما چند هفتها

. گذشتیم اشیدرمان یمیش یجلسه نیآخر

 شیرنگ و رو

بهتر از قبل شده و روبه بهبود  یکم

خوشحال بود از  رپارسایبود و چقدر ام

او  یرو یدرمان یمیو ش یجراح نکهیا

 جواب مثبت داشته است.



را قبول  شیازهایخداوند نذر و ن ایگو

 دهیکرده و جانان را دوباره به او بخش

در پوست خود  یبود. از خوشحال

 . با اشاره به چمدانهادیگنجینم

که  ستین یگهاید زی: جانان جان چدیپرس

  م؟یبا خودمون ببر یبخوا

بهار رو  یهاینه، فقط چرا اسبابباز ـ

 با لبخند رپارسایام ؟یجمع نکرد

نشسته بود،  یصندل یبهار که رو به

داره  مینگاه کرد: دخترم تصم

بده.  هیرو به کارال هد هاشیاسبابباز

 او یموها یرو یجانان دست

و  ی. چه کار خوبزمیعز نی: آفردیکش

و کاله لبهدارش  ستادیا نهیآ یروبهرو

بلند  نیسر مرتب کرد. بلوز آست یرا رو

 یهیکه هد ینیو شلوار ج

بود، را به تن داشت. در  رپارسایام

لحظه چند ضربه به درب اتاق خورد  نیهم

و به دنبال آن سامان و مهرداد وارد 

 همراه شهیاتاق شدند. هم



و سامان  آمدندیجانان م دنیبه د هم

مهرداد »گفته بود:  یبه شوخ کباری

دم به من وصل  هیبخاطر جانان مثل 

 یسالم کرد و لبه« شده

نشست. مهرداد با اشاره به  تخت

 نجا؟ی: چه خبره ادیچمدانها پرس

اتاق  یچمدانها را گوشه رپارسایام

 گذاشت و در همان حال پاسخ داد:

جلسات  نیماه از آخر کیبه  کینزد

و خداروشکر حالش  گذرهیجانان م یدرمان

بهتره اگر سامان صالح بدونه و  یلیخ

 مرخصش کنه،

 هی میبر مارستانیاز ب میدار میتصم

و  حیکشور تفر نیتو هم یچند ماه

 رانیا میو بعد برگرد میگشتوگذار کن

 یو گشتن برا حیبه نظرم تفر

 ده،یجانان و بهتر شدن حالش مف یهیروح

سامان؟ اما در واقع به  ستین نطوریا

جانان بلند شدن  یجز بهبود حال روح

 یلیهم دل شیموها



 دو  نیا یبرا

سه ماه گشتوگذار در آلمان بود. دلش  ـ

جانان با همان ظاهر به  خواستینم

 گرانید یبازگردد و جلو رانیا

 خجالتزده و

باشد. دوست داشت او را مثل  معذب

 رانیبه ا ریو چشمگ بایز شهیهم

پاسخ  یبازگرداند. سامان با مهربان

 مشکل جانان نطوره،یداد: بله هم

داروهاش  دیبرطرف شده، اما با باً یتقر

رو مرتب استفاده کنه و تحتنظر باشه. 

تحت نظر خودمه.  د،یآلمان هست یتا وقت

 به دیبرگشت یوقت

از دوستانم رو بهتون  یکیآدرس  رانیا

تا تحت نظر اون باشه. جانان با  دمیم

ازت  یلیبه او نگاه کرد: خ یقدرشناس

 ممنونم سامان، من

برادر  هیتو هستم. مثل  ونیرو مد جونم

 چوقتیدلسوز و مهربون. ه ،یکنارم بود



محبتهات رو جبران کنم.  تونمینم

 دییهم در تأ رپارسایام

. ما گهیاو، گفت: جانان درست م حرف

. میتو و مهرداد هست ونیمد یلیخ

: دیچطور تشکر کنم. سامان خند دونمینم

 بابا شما که پاک یا

 ه؟یحرفها چ نی. ادیخجالت داد منو

بود، هم خواهرم و هم  ارممیجانان هم ب

دوستم. اما کاش تا زمان جشن ازدواج 

 . همهدیموندیمن م

به او نگاه کردند و مهرداد با  متعجب

حاضر شده  یخنده گفت: آخه کدوم دختر

 نیدکتر زبون نفهم بشه؟ در هم نیزن ا

 درب اتاق باز نیح

درون دستش  یاه هوارد شد. برگ یسوف و

. ستادیا یرا به سامان داد و کنار

. دیسامان با محبت نگاهش کرد: بفرمائ

 عروس خانوم خودش

به آن دو نگاه  رتزدهی. همه حاومد

و  دیرا در آغوش کش یکردند. جانان سوف



 گم،یم کی: تبردیگونهاش را بوس

 .نیخوشبخت باش دوارمیام

گفتند و  کیو مهرداد هم تبر رپارسایام

سرخ شده از شرم،  یاه هبا گون یسوف

 یگرفت. سامان با مهربان ریسربه ز

 دو  نیا یگفت: برا

 سه ـ

من  یخونه دیکل دیهست نیکه برل یماه

با لبخند تشکر  رپارسای. امدیرو ببر

 نیفقط برل میکرد: ممنون. قصد ندار

 خ،یهامبورگ، مون م،یبمون

... خالصه که کل آلمان رو فرانکفورت

. رانیا میگردیو بعد برم میگردیم

رد: داداش تو که جانان روبه مهرداد ک

 مهرداد، یبه جا ؟یایبا ما م

. ادیب دیپاسخ داد: با رپارسایام

مهرداد با تواضع گفت: آخه من... 

حرفش آمد: مگه به  انیم رپارسایام

 که همه باهم به یجانان قول نداده بود



و بهار دست او را  م؟یبرگرد رانیا

. مهرداد خم شد گهید ای: عموجون بدیکش

گرفت: باشه بهارجان.  و او را در آغوش

 سامان روبه آنها کرد:

 د،یبر دیتونیاالن م نینظر من هم از

 یکه به من و سوف دیقول بد دیاما با

به آن دو  ی. جانان با دلتنگدیسر بزن

 نگاه کرد: حتمًا بهتون سر

االن دلم براتون  نی. من از هممیزنیم

پر از اشک  یتنگ شده و با چشمان

را در آغوش گرفت و  یدوباره سوف

 . سپس روبه ساماندیبوس

و گفت: با مهرداد صحبت کردم.  کرد

رو  ختهیکه بهادر به حسابم ر یپول

به حساب تو، تمامش رو خرج  زهیریم

 کن، یسرطان یضهایمر

که پول درمان رو ندارن.  ییمارهایب

مثل  ییاه هبچ ایمثل خودم  ییزنها

حال کارال چطوره؟ چقدر  یکارال. راست

 مارستانیب یتو دیبا گهید



سامان رنگ غم گرفت و  یچهره بمونه؟

 چیانداخت: متأسفانه ه ریسرش را به ز

مثبت نداشته.  یجهیروش نت یروش درمان

 یمینه ش

. ما ینه آندوسکوپ ،ینه جراح ،یدرمان

 نیبا دارو دردش رو تسک میاالن فقط دار

از  یول . البته عمر دست خداستمیدیم

 ما به ینظر پزشک

. جانان بهتزده میمعروف جوابش کرد قول

اشکبار  یخبر، با چشمان نیا دنیاز شن

اما اون...  ن؟یتکرار کرد: جوابش کرد

 بچه یلیاون خ

. سامان با تأسف سر تکان داد: بله است

 میتالشمون رو کرد ی. ما همهنطورهیهم

جانان سست  یاست. زانوها دهیفایاما ب

 یزوشد و با

را چنگ زد تا سقوط نکند.  رپارسایام

دادن به آن جو  انیپا یمهرداد برا

 نیزم یو غمآلود، بهار را از رو نیسنگ

 بلند کرد و گفت: انشاا...



شفاش بده و حالش خوب بشه. حاال  خدا

به هتل من هم  میبهتره زودتر بر

رو  یرو جمع کنم و آلمان گرد لمیوسا

 امشب شروع نیاز هم

 کنمیرو روشن م لیمن اتومب. تا میکن

و روبه سامان کرد:  دیایشما هم ب

 زیسامان جون داداش، بابت همه چ

 یبرا کنمیم یممنون. سع

ازدواجت خودمرو برسونم. قبل از  مراسم

 دیو کل نیماش چیسوئ رانیبرگشت به ا

به  ی. گاهفرستمیخونهام رو برات م

 گلدونهام آب بده 

 چشم ـ

 راحت باشه  التی. خقیرف

 خدا نگهدار  ـ

که بهار  یبه سالمت. مهرداد در حال ـ

را در آغوش داشت، از اتاق خارج شد. 

 یجانان با چهرها

روبه سامان  زیحزنانگ یو لبخند نیغمگ

دوستانم  نیکرد: شما بهتر یو سوف



. نیباهم خوشبخت بش دوارمی. امدیبود

 و نیایب رانیحتمًا به ا

او را  یپر از اشک شد. سوف چشمانش

: من خوشحال هست که تو خوب شد. دیبوس

 یسامان بغضش را فروخورد و با لودگ

 بابا، ی: ادیخند

. دینکن زیرو غمانگ یخداحافظ نقدریا

 یو دسته میقراره با هم در تماس باش

داد:  رپارسایچمدانها را به دست ام

 خانوم رو بردار ببر نیا ایب

 رپارسای. امارهیاالن اشک همهرو درم که

لبخند زد و با سامان دست داد. سپس 

همراه  یطوالن یخداحافظ کیبعد از 

 و یجانان از سوف

 بیعج یجدا شدند. جانان با حس سامان

و  یغم، دلتنگ ،یاز شاد یکه مخلوط

بار اتاقش  نیآخر یبود، برا یناباور

 را از نظر گذراند. در و

نگاه  یبگیراهروها را با غر یوارهاید

خارج شدند. کارال  . از ساختمانکردیم



جانان  دنینشسته بود. با د یمکتین یرو

 آن هم رپارسا،یو ام

به  دهیبه دست، بغض کرد و ترس چمدان

زانو  شیپا یآنها چشم دوخت. جانان جلو

 یمصنوع یزد. بغضش را فروخورد و لبخند

 بر لب

 یمعن دونمی: کارال جان منشاند

 شتری. به هرحال بیشیحرفهامرو متوجه م

. میساله که ما باهم دوست هست کیاز 

 دیبا رم،یمن دارم م

. خونم اونجاست. تو هم رانیا برگردم

 یگردیو برم شهیحالت خوب م یبه زود

خونه کنار پدر و مادرت باشه؟ کارال با 

 پر از اشک یچشمان

. جانان نفس کردیبه او نگاه م تنها

 نیتا دوباره بغض سنگ دیکش یقیعم

فروخورد. سپس را  شیجاخوش کرده در گلو

 که مملوء یسبد بزرگ

 یبهار بود را جلو یهایاسبابباز از

بهاره.  یهیهد نهایاو قرار داد: ا یپا



کارال مشغول نگاه کردن به آنها شد. 

 یجانان گونهاش را به آرام

و به سرعت ازجا برخاست.  دیبوس

بماند و نتواند  نیاز ا شیب دیترسیم

. ردیرا بگ شیاشکها زشیر یجلو

 میدستش را گرفت: بر رپارسایام

بهار و مهرداد منتظرن. و  زم؟یعز

که با نگاهش سرتاسر آن  یجانان درحال

 گذراند،یبزرگ را از نظر م مارستانیب

 ییبه دنبالش روان شد. جا

 ریورودش خوفناک و دلگ یدر ابتدا که

حاال هم همان اندازه  د،یرسیبه نظر م

 د،یترسیاز آن نم گریبود، اما د ریدلگ

 پلک زد. قطره اشکش

باالخره از  رپارسایو همراه ام دیفروچک

 خارج شد. مارستانیدرب بزرگ ب

***** 

 یاز سه ماه گشت و گذار در شهرها پس

جانان سرشار از  یمختلف آلمان که برا



بود، باالخره  بایشاد و ز یاه هلحظ

 انیسفرشان به پا

و  ییتنها ،یهمه سخت نی. بعد از ادیرس

به دل  بیعج نیریش یروزها نیدرد، ا

درد معده  ی. هنوز هم گاهنشستیجانان م

 کرد،یم تشیاذ

هنوز هم الغر و  خورد،یهم دارو م هنوز

و  رپارسایبود، اما در کنار ام فیضع

مشکالت به  نیاز ا چکدامیه گریبهار د

 ی. بهارآمدیچشمش نم

و  کردیم یدلبر شیهاینزبانیریبا ش که

که عاشقتر، مهربانتر و  ییرپارسایام

ا شده بود، درست مثل ه همردتر از گذشت

 قابل یکوه بزرگ

 نیبسترش امنتر ینهیکردن بود. س هیتک

 یدلگرم نیجهان و وجودش مهمتر ینقطه

 کیکه مثل  یجانان بود. مهرداد یبرا

 برادر کنارش

با بهار مأنوس شده و  یحساب بود،

که عمو مهرداد  دیپرسیهربار از او م



و بهار انگار  مان؟یعمو ا ایتر است به

 یزیچچیرا با ه مانشیکه عمو ا

. حاال درون کردیعوض نم ایدن نیا در

که  ییماینشسته بودند، هواپ مایهواپ

ترک  رانیقصد داشت آلمان را به مقصد ا

 یرو رپارسایکند. ام

جابهجا شد و به جانان نگاه کرد  یصندل

 رونیب یکوچک، به منظره یکه از پنجره

بود.  رهیخ مایو اوج گرفتن هواپ

 درآمده و شیابروها

 نکهیبلند شده بود. با ا یکم شیموها

 شد،یم دهیدر او د یماریهنوز آثار ب

 ریز یبهتر شده و آب شیاما رنگ و رو

 گریپوستش رفته بود. بارد

 یدل خدا را شکر کرد و با مهربان در

جانان خانوم؟  یکنیفکر م یگفت: به چ

ا از پنجره گرفت: به جانان نگاهش ر

 یچندسال گذشته، وقت

بهادر به آلمان اومدم و از  با

چقدر دلشکسته و  م،یشد ادهیپ مایهواپ



بودم و االن چقدر خوشحال و  نیغمگ

 یسخت ی! چه روزهاجانزدهیه

من  یکشور تمامش برا نیگذروندم. ا رو

 یجا هیداشت مثل  یحس غربت و دلتنگ

شده. انگار از ساختمونها،  نینفر

 واریدر و د ابونها،یخ

که  شهی. باورم نمدیباریآدمهاش غم م و

اون هم کنار  ران،یا گردمیدارم برم

 درنگیدست برد و شال سف رپارسایتو. ام

 دیاو را جلوتر کش

 دایآن پ ریکوتاهش از ز یموها تا

 رتیغ نیا ینباشد و چقدر دل جانان برا

. سپس بامحبت رفتیو تعصبات او ضعف م

 اجازه گهیگفت: د

مارو از هم جدا کنه  زیچچیه دمینم

 هیا تموم شده قراره ه هجانان! گذشت

. جانان به میقشنگ رو شروع کن یزندگ

 او که اهیعمق چشمان س

نگاه او را به  میعظ یچالها اهیس مثل

 کرد،یو در خود غرق م دیکشیسمت خود م



 سارپاریوجودت بود ام یتو یشد: چ رهیخ

 نطوریکه ا

 یمجذوب تو کرد؟ از همون لحظه منرو

 یو من تو یخوندینماز م یکه داشت یاول

از همون موقع دلم  دمت،یپدرت د یحجره

 و دیلرز

وجودت من و به سمت تو کشوند.  یآهنربا

 زیتو و بهار رو از همهچ ایدن نیتو ا

دوست دارم و به بهار اشاره کرد  شتریب

 یجلو فیکه رد

کنار مهرداد نشسته بود و داشت  آنها

دست او  رپارسای. امدیکشیرا م شیموها

را در دست گرفت: من هم دوستتون دارم. 

 یشما دوتا زندگ

بر  تیاز رضا یحاک ی. لبخنددیهست من

 یشانه یجانان نقش بست. سر رو یلبها

گذاشت و چشمانش را بست.  رپارسایام

 دانستینم

ا ساعت را در خواب گذراند. ام چند

به  رپارسایبه خود آمد که ام یوقت



 زم،ی: جانان جان عزدادیتکانش م یآرام

 مای. هواپمیدیشو، رس داریب

. چندبار پلک زد تا ادیفرود م داره

گفت:  یعاقبت چشم گشود. با شرمندگ

 خورمیکه م ییبخاطر داروها دیببخش

 رپارسای. امشمیخوابآلود م

سرت. او از پنجره به  ی: فدادیخند

 نیزم یرو ماینگاه کرد. هواپ رونیب

بود، دوباره به  کینشسته و آسمان تار

 : ساعتستینگر رپارسایام

  چنده؟

شب. به محض  میهشت و ن رانیبه وقت ا ـ

. دلش دیکش یقینفس عم مایخروج از هواپ

 تهران هم تنگ یآلوده یهوا نیا یبرا

بود. انگار با ورود به وطنش تمام  شده

به  مانی. ادیپر کش شیهایدلتنگ

و  یاستقبالشان آمده بود. با خوشحال

 به جانان زل یمشهود یدلتنگ

زن داداش.  یو گفت: خوش اومد زد

خوشحالم که حالت بهتر شده. جانان با 



. مانیپاسخ داد: ممنون ا قیعم یلبخند

 چقدر یدونینم

شرمنده  مانی. انمتیبیکه م خوشحالم

انداخت: منو ببخش. ندونسته  ریسربه ز

که با  دیقضاوتت کردم و پاسخ او را شن

 نیمحبت گفت: ا

ا گذشته. من ه هگذشت مان،ینزن ا حرفرو

 مانیتو و خانوادت هستم. ا ونیمد یلیخ

خواست پاسخ دهد اما بهار مانع شد. با 

 به یخوشحال

بود: عموجونم دلم هزار  دهیچسب شیپا

 یام سوغاتبر یتا برات تنگ شده بود. چ

و  دندیبلند خند یهمه با صدا ؟یدیخر

 ییبا خوشرو رپارسایام

 دیسفر با رهیکه م ی: دخترم، اونگفت

 مانیعمو ا یما هم برا اره،یب یسوغات

به سمت  مانیچمدونه. ا یو تو میآورد

 :دیچرخ یدرب خروج

پارک  ییرو بد جا نیکه ماش میبر خوب

کردم. مهرداد جلو آمد: اگه اجازه 



کنم  یخداحافظ نجایاز ا گهیمن د دیبد

 خودم. یو برم خونه

امشب  دی: نه، بادیاخم درهم کش جانان

هم  مانی. ایشام رو کنار ما باش

 گه،یمصرانه گفت: بله جانان درست م

 ما کیتو جشن کوچ دیبا

. من به مناسبت برگشت یداشته باش حضور

گرفتم و  کیجشن کوچ هی زیزوج عز نیا

رفات معمول همه باالخره بعد از تعا

 لیسوار اتومب

شده و به سمت خانه حرکت کردند.  مانیا

 یگذشتتند و کم کیپرتراف یابانهایاز خ

را متوقف کرد. جانان  نیماش مانیبعد ا

 شد و با ادهیپ

 شدیبه خانه نگاه کرد. باورش نم عشق

بازگشته است.  اشیکه به خانه و زندگ

در درب انداخت و همه وارد  دیکل مانیا

 شدند. به محض

در مشامشان  یعطر قورمهسبز ورود

: دست پختت دیخند رپارسای. امدیچیپ



 ی. او با دست کممانیخوب شده ا یلیخ

 پشت سرش را خاراند

! من کال تو گهیپاسخ داد: حاال د و

اضافه  رپارسایاستعداد دارم. ام یهمهچ

 هکرد: والبته اعتماد به نفس! از پل

 ا باال رفت و درب سالن راه

. همه پشت سرهم وارد شدند. نگاه گشود

و با  دیسالن چرخ یدر فضا رپارسایام

خود  یبهتزده برجا دیکه د یزیچ

 چمدان ی. دستهستادیا

زل زد.  شیدستش رها شد و به روبهرو از

حاج صادق، مادرش، ثنا، جناب سرهنگ و 

بوند.  ستادهیسالن ا انیخانوم م میمر

 به آنها رتزدهیح

 ست،یگریم ی. ثنا به آرامکردیم نگاه

چشمان مادرش پر از اشک بود و حاج 

شکستهتر از قبل به او  یصادق با چهرها

 . بهارستینگریم

خانوم  میرا شکست و به سمت مر سکوت

جون. حاج صادق جلو  می: سالم مردیدو



 یو چروکها نیچ رپارسایآمد و حاال ام

 کوچک کنار

نسبت  شی. موهادیدیم قتریرا دق چشمش

را  شیشده بود. دستها دتریبه گذشته سف

گذاشت و با  رپارسایام یاه هشان یرو

 که همان یلحن

قبل را داشت، گفت: سالم  تیو قاطع تحکم

 رپارسایام ی. اشکهایپسرم خوش آمد

روان شد و به خود آمد. خم شد تا دست 

 حاج صادق

ببوسد، اما او اجازه نداد و پسرش  را

 ی. سپس با مهرباندیدر آغوش کش را

منرو  دیروبه او و جانان گفت: شما با

 تنهاتون دی. نبادیحالل کن

نگاه کرد:  رپارسایو به ام گذاشتمیم

اومد،  شیکه برات پ یمن از اتفاقات

خبر نداشتم. از حکم اعدام، از طالق 

 ماه کی! شیماریجانان، از ب

رو بعد از سالها  ینیحاج آقا ام شیپ

 یمعامله هی. قرار بود دمیکاشان د



حرفهاش  یالبال یوقت میبزرگ انجام بد

 خوشحال یلیگفت خ

کرد،  دایکه پسرت از اعدام نجات پ شدم

. ختندیسرم ر یرو خیسطل آب  کیانگار 

معامله بلند  زیچطور از پشت م دمینفهم

 شدم و خودم

رسوندم خونه. مادرت رو قسم دادم و  رو

رو  دونستیکه م یهرچ هکنونین گراو

گفت. قلبم درد گرفت. درسته ازت 

 ناراحت بودم اما نه

دار تصورت کنم و  یچوبه یکه پا اونقدر

 یدلم نلرزه، شبونه اومدم تهران. هرچ

. یخونه رو زدم جواب نداد نیدر ا

 مزاحم جناب سرهنگ

رو برام  زیشدم و اونها همهچ مانیا و

شدم  اهیگفتن و چقدر شرمنده و روس

خودم، بچه امانت خدا دست  یخدا یجلو

 تو دیپدر و مادره. نبا

تن  ی. تو پارهگذاشتمیتنهات م هایسخت

دوباره به آغوش پدر  رپارسایو ام یمن



. منرو یدلتنگتون بودم حاج یلی: خدیخز

 خواستمینم دیببخش

باشم. حاج صادق او را  یناخلف یبچه

. خدارو یستین یناخلف ی: بچهدیکش عقب

بخاطر وجود تو، ثنا و حاال دخترم 

 و به کنمیجانان شکر م

زد.  یو پرمهر قیجانان لبخند عم یرو

که بهار را در آغوش داشت،  یثنا درحال

نوهتون  نیدوست ندار یشد: حاج کینزد

 در د؟ینیرو بب

خانوم با اسپند جلو  میمر نیح همان

آمد. آن را دور سر تازهواردان گرداند 

. دینیبنش د؟یستادیو گفت: چرا سرپا ا

 . جاناندیراه هست یخسته

حاج  یآغوش گرم و پرمحبت و مادرانه از

خانوم خارج شد و به آغوش ثنا رفت. 

با سرهنگ دست داد و  رپارسایام

 کرد. همراه یاحوالپرس

نشست و به مبل  یرو مانیو ا مهرداد

حاج  یزانوها یبهار نگاه کرد که رو



. کردیم یبلبلزبان شیصادق نشسته و برا

 که شدیباورش نم

هستند. بعد از گذشت  نجایا خانوادهاش

از پنج سال، از نگاه کردن به  شیب

خانوم کنار  می. مرشدینم ریپدرش س

 جانان نشسته و مادرش و

شام به  یپهن کردن سفره یبرا ثنا

 ریز یآشپزخانه رفته بودند. به آرام

زمزمه کرد: پس اون قورمه  مانیگوش ا

 مادرم بود نه یسبز

: دیخند یبا شرمندگ مانیتو؟ ا دستپخت

ننهات پخته که  گفتمیخوب اگه م

 رپارسای. امشدیخراب م زمیسورپرا

 . دست پشت گردندیخند

گذاشت و سرش را به سمت خود  مانیا

 یو با شاد دیرا بوس شیموها ی. رودیکش

تا آخر عمر  ق،یگفت: نوکرتم رف

 یبامعرفت یلی. خونتمیمد

 میخندان پاسخ داد: چاکر مانیا و

در  ییبایداداش. ثنا سفره را به ز



و همه را به  دیچ ییرایهمان سالن پذ

 صرف شام دعوت کرد. حاج صادق

شروع به خوردن کند،  نکهیاز ا قبل

 شیپاها یکه بهار هنوز رو یدرحال

را  شیگلو آمد،ینم نیینشسته بود و پا

 صاف کرد و گفت: فرداشب

بهتره  ای م،یدار یمهمان کیخودم  منزل

. همه با کیجشن ازدواج کوچ هی میبگو

تعجب نگاهش کردند. حاج خانوم سنجاق 

 را شیگلو ریز

ازدواج  یکرد و گفت: مهمان محکمتر

حاج صادق به  ؟یچ یعنی ؟یحاج

و جانان نگاه کرد و پاسخ  رپارسایام

 دوباره به دیدوتا با نیداد: بله، ا

از  شیمحرم بشن و عقد کنن. ب گهیهمد

 زیکنار هم بودنشون جا ینطوریا نیا

و عقد  میریگیم یمهمان هی. ستین

 . جانان سرخ شدکننیم

دست به آسمان  مانیگرفت. ا ریسربه ز و

 یبرد و طنزآلود گفت: خدا بخت همه



و  رهیکن که با نگاه خ جوونهارو باز

 سرزنشآلود جناب

انداخت و مشغول  ریفورًا سربه ز سرهنگ

شد. حاج خانوم مدام ظرف  شیخوردن غذا

 کردیرا پر م رپارسایجانان و ام یغذا

 و قربان

بلند  فنیزنگ آ ی. صدارفتیم صدقهشان

با اشاره به جانان گفت:  مانیشد و ا

طبق معمول  فونیبلند شو زنداداش، آ

 زحمتیخراب شده. ب

باز کن. جانان متعجب نگاهش کرد.  دررو

او ادامه داد: پشت در حتمًا مهمونه و 

. پس زحمتشرو یشما صاحبخونها نجایا

 بکش. جانان از

: دیرا شن رپارسایام یبلند شد. صدا جا

 من برم باز کنم؟  یخوایم

و از سالن خارج شد و  رمینه خودم م ـ

 . آن را گشود وبه سمت درب رفت

شد.  رهیبه افراد پشت در خ رتزدهیح

انگار که خشک شده بود. سارگل خود را 



در آغوشش انداخت: سالم جانان جونم، 

 ذره هیدلم برات 

به او  توجهیبود. اما جانان ب شده

سارگل به بابک  یاه هشان ینگاهش از رو

دخترش را در  نازیبود که دست آ رهیخ

 دست داشت. حاال که

که چقدر دلتنگش  دیفهم د،یرا د برادرش

بوده است. سارگل عقب آمد و به بابک 

نگاه کن  گه،یجلو د ایاشاره کرد: ب

 اه همرد گنده مثل بچ

کرده، بابک آرام جلو آمد و جانان  بغض

هقهق  ی. صدادیرا سخت در آغوش کش

آغوش  نیجانان بلند شد. چقدر ا یهیگر

 را دوست داشت،

پدرش،  یبو داد،یمخانوادهاش را  یبو

. آنقدر در آغوش بابک شیهایکودک یبو

و او مهربانانه نوازشش کرد تا  ستیگر

 سارگل آنها را از

چقدر  گهیبابا بسه د یجدا نمود: ا هم

 جلو آمد، دوازده  نازیآ د؟یکنیم هیگر



و  نی. متدیرسیساله به نظر م زهیس ـ

 :دیجانان را بوس یباوقار رو

 عمه جون  سالم

ماهت.  یسالم به رو زدلم،یسالم عز ـ

خودت.  یبرا یشد یقربونت برم خانوم

 تیسارگل آنها را به سمت داخل هدا

 یساعته جلو می. نگهیتو د می: برکرد

آداب  یخوایم ی. جانان پس کمیدر

 نازیبرو داخل آ ؟یریبگ ادیمعاشرت 

 روبه او کرد و نازیجان. آ

پاسخ داد: اول شما برو مامان  مؤدبانه

گرد شده به  یسارگل. جانان با چشمان

گل  یاه هآنها نگاه کرد. سارگل با گون

 ریانداخته سربه ز

. جانان با اشاره به بابک انداخت

که  یطرفها کی: پس اون عشق دیپرس

برادر من بابک  یزدیازش حرف م شهیهم

 و دیبود؟! بابک خند

ت: آره، سارگل انداخ یدور شانه دست

 یدوطرفه شده. صدا گهیاما االن د



در سالن به گوششان  یاز جلو رپارسایام

 : جانان جان، چرادیرس

 داخل؟ نیاینم

***** 

 یبرا ،یو گلدار درنگیسف ریچادر حر با

عقد  یسر سفره رپارسایبار دوم کنار ام

 ی. بودیتپینشست. قلبش از شوق م

 را با یخوشبخت

هرچند . کردیوجود استشمام م تمام

عقد  یکه برا یبار نیلباسش مثثل اول

نشست، ساده و  رپارسایدر محضر کنار ام

 بدون زرق و برق بود،

 کسیمثل آن روز تنها و ب نباریا اما

و  بیا، غره هنبود. طرد شده از خانواد

کز نکرده بودند.  گریکدیکنار  نیغمگ

 و رپارسایام یخانواده

کنارشان بودند. بابک، سارگل و  مانیا

 میمهرداد در جمعشان حضور داشتند. مر

مشغول  اشیذات یخانوم با مهربان

 بود، اسپند دود ییرایپذ



سر  یتا رو خواستیو از ثنا م کردیم

بود،  دهیو هرچند شن دیآنها قند بسا

 یصانحه کیپدر و مادرش سال گذشته در 

 تصادف جان خود

از دست داده بودند و بهزاد به  را

سوئد مهاجرت کرده بود، اما وجود 

 یو دخترشان موجب دلگرم رپارسایام

 چیکه ه شدیم یو اندازها حدیب

بر آن غالب  توانستینم یو غصها غم

شود. دورش شلوغ بود. همه خوشحال 

عقد  ی. ثنا سفرهدندیخندیبودند و م

 دهیچ ییبایساده اما ز

و  یباس عروسکو بهار با آن ل بود

ا دورشان ه همثل فرشت درنگشیسف

در  خواست؟یاز خدا چه م گری. ددیچرخیم

 بود که دوستش یجمع

 یو مهربان ی. بابک با دلسوزداشتند

پدر و مادرشان را  یخال یداشت جا یسع

 یعاقد که برا یصدا دنیپر کند. با شن

 بار سوم از او وکالت



 یجواهر یجعبه کیحاج خانوم  خواست،یم

باشد  اشیرلفظیرا درون دستش نهاد تا ز

که  یو او دوباره بله داد، به مرد

 جانش بود. به

که  یکه روح و روانش بود، به مرد یمرد

 رونیکوچک خودش ب یایاو را از دن

 یو بزرگتر باتریز یایو وارد دن دهیکش

 ییایکرده بود. دن

 شیرنگ آرا ن،یدر آن به جز مدل ماش که

هم  یگرید یزهایمارکدار، چ یو لباسها

ارزشمند بودند مثل احترام، محبت، 

 رپارسایعشق! ام

کامل عشق و دوست داشتن  یمعنا شیبرا

خانوم کل  میبود. به محض بله گفتنش مر

 شیو ثنا، سارگل و حاج خانوم رو دیکش

 .دندیرا بوس

دست دور شانهاش انداخت و  رپارسایام

 یهبوس نی. آخ که ادیرا بوس اشیشانیپ

و  تیچقدر به او احساس امن یشانیپ یرو

 و دادیآرامش م



آرام و مملوء از عشقشان را  یزندگ

 یدوباره شروع کردند اما نه در خانه

بلکه در همان منزل  مان،یا یهایعار

 حاج صادق که از یمیقد

مراجعت کرده و دوباره در آن  کاشان

ساکن شده بودند. حاج صادق اجازه 

جدا از آنها  یکه در خانها دادینم

 از یکنند. طاقت دور یزندگ

خود را در  یرا نداشت، بهار طور نوهاش

 یگاه یدل آنها جاکرده بود که حت

اوقات شبها هم در اتاق حاج صادق و 

 .دیخوابیحاج خانوم م

به حجره بازگشته بود و  رپارسایام

به  یاما گاه کرد،یکنار پدرش کار م

. زدیکارواش و همکاران سابقش سر م

 باالخره جواب مثبت را از مانیا

و حاج صادق گرفته و قرار  ثنا

بود، تا  گریچند ماه د یبرا شانیعروس

حال جانان کامالً خوب شود. مهرداد دفتر 

 در قسمت یوکالت بزرگ



شهر زده و سخت مشغول کارش  نیاننشیاع

 یو حاج خانوم گاه مانیبود. مادر ا

به  انیرا از اقوام و آشنا ییدخترها

 اما او کردندیم یعرفاو م

بار ازدواج  ریاز ز یبه نحو هربار

. با سامان و کردیم یکردن شانه خال

در ارتباط بودند و سامان  یتلفن یسوف

 کردیم هیهنوز هم خندهکنان گال

چرا مهرداد او را دکتر زباننفهم  که

گرفته  یرنگ خوشبخت ی. زندگخواندیم

قدر  نیقدر ساده، هم نیبود، هم

 !نیدلنش

***** 

ماه به سرعت گذشت. جشن ازدواج ثنا  دو

مصادف شد با شب والدت امام  مانیو ا

باصفا و بزرگ منزل حاج  اطیرضا)ع(. ح

 نیصادق مز

بود  یشد. جشن باشکوه یرنگ یچراغها به

ا ه هو ثنا در لباس عروس مثل فرشت



 مانیا یلبها ی. لبخند از روماندیم

 تمام رفت،یکنار نم

و در  دیخندیبود و مشب را خوشحال  آن

گذشته  مهشبیاز ن یساعات یوقت انیپا

 یبود، دست عروسش را گرفت و به خانه

 یخود برد. خانها

 نازیو پر رپارسایمنزل ام یچند سال که

 ییبایرا به ز هاشیزیبود و حاال ثنا جه

بود. صبح روز بعد از  دهیدر آن چ

 بود. چمدان نسبتاً  یعروس

را بلند کرد و درون صندوق عقب  ینیسنگ

نهاد و در همان حال  لیاتومب

چه ماه  نیغرولندکنان گفت: آخه ا

 تا حاال پنج نفره یک ه؟یعسل

 یعنیباشم؟  شیماه عسل که من دوم رفته

نثارش  یچشم غرها رپارسایآخه؟ ام یچ

 یکرد: من از اول هم نذر داشتم وقت

 حال جانان خوب

 یعصب مانیپابوس امام رضا. ا میبر شد

قرار نبود  یدست به کمر زد: بله، ول



 رپارسایتو ماه عسل من بدبخت باشه. ام

 یبدون توجه به او، رو

و به  دیبوس گریخانوم را بارد حاج

 یهمراه جانان و بهار، بعد از خداحافظ

 لیعقب اتومب یبا مادرش درون صندل

 گرفتند. جانان یجا مانیا

ا شد و گفت: کاش حاج جابهج شیجا در

. میکن یصادق هم بود تا ازش خداحافظ

نگاهش را از بهار که از  رپارسایام

 یبرا شهیپشت ش

گرفت و به  داد،یدست تکان م مادربزرگش

 یباهاش خداحافظ شبیاو دوخت: ما که د

االن حجره است، قراره بار  یحاج م،یکرد

 دیجد

. سپس دست جانان را گرفت و آن را برسه

 مینوازش کرد: جانان تصم یبه نرم

پسر شد، اسمش  مونیبعد یگرفتم اگه بچه

 رو بگذارم

جانان  یاه هگون ه؟ینظرت چ ررضا،یام

 یلیگل انداخت، اما لبخند زد و گفت: خ



چمدان را هم درون  نیآخر مانیقشنگه. ا

 داد یصندوق جا

درب آن را بست. خم شد و از پنجره  و

نگاه کرد و به طعنه  نیبه داخل ماش

زحمت  یلی! خرجانیام یگفت: خسته نباش

 . ثنا کنارشیدیکش

چمدونهارو  یهمه مانی: آقا اآمد

به سرعت سربلند کرد و  مانی! ا؟یگذاشت

کش آمد  یبه لبخند شیلبها ستاد،یصاف ا

 و به ثنا زل زد:

قربونت برم، همهرو گذاشتم. من رو  آره

سرخ شد . ثنا زمیصدا بزن عز مانیفقط ا

 مانی: چشم ادیو چادرش را جلوتر کش

 جان. گل از گل

چشمهات بشه،  یفدا مانیشکفت: ا مانیا

 رپارسای!! امیدار یخوش آهنگ یچه صدا

 گهیسرش را از پنجره برون برد: بسه د

 !دیبد دیند

. دندیشد. همه خند رید میبر نیبنش

 زد،یلب قر م ریکه ز یدرحال مانیا



 میتونی، نمبابا یشد: ا نیسوار ماش

 قربون صدقه یصبح روز عروس

. ماه عسل با برادرزن از میبر زنمون

هم شانسه که  نی. آخه اشهیبهتر نم نیا

به افراد  یمن دارم؟! و بعد با نگاه

 گفت: ن،یحاضر در ماش

. بسماهلل! و میبر د؟یهمه نشست خوب

به راه  لیرا چرخاند. اتومب چیسوئ

افتاد، حاج خانوم ظرف آب را پشت 

 . جانانختیر نیزم یسرشان رو

که دست کوچک بهار را در دست  یدرحال

 رپارسایام یشانه یگرفته بود، سر رو

زمزمه کرد: خدارو  یگذاشت و به آرام

 که یبخاطر آرامش

. تو جان کنمیبهم داد، شکر م دوباره

 یسرش را کم رپارسای! امرپارسایام یمن

سمت او خم کرد و بامحبت گفت:  به

 ییتو نیاشتباه نکن، ا

 :ی! به قول مولویجان من که



آن من  یکه شاد ،یبا شاد ستیعهد مرا»

با جانان، که جانان  ستیباشد مرا قول

 «جان من باشد

جانان  یمهمان لبها ق،یعم یلبخند و

 شد.

 انیپا


