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 ینامن می: مر سندهینو

 :  یاز رمان ها بعد

 ا، ی، مار  اعشقی نفرت  -

 وصال.. ت یبا وص همراه

 شما.  یمچکرم از صبور 
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 ...کنمینگاه م دمیصفحه سف  یو به ساعت مچ  زنمیم  رونیو کوفته از دانشگاه ب خسته

 : کنمیدلم ناله م تو

 گهی د ینکنه َصنم ُمطـرب کارتیبگم چ ارم؟خدایب ریاز کجا گ نیهوف سر ظهر ماش -
 ُمطرب...

 کنم.  یرو  ادهیپ  کمیمجبورم    ستین  نیاز ماش ی، نه خبر شمی معطل م کمی

رو   ییمردم رو دوست داشتم، چون تنها بودم تنها نیب یرفتن رو دوست داشتم،زندگ راه
 دوست نداشتم اما مجبور شدم. 

 ...ــریدلگ زی پا هیعصر   دارمیو قدم برم  کنمیشونه ام جابه جا م یرو ،رو فمیک

 خدا... یروز از روزها  هی عصر

 :زنهی مدل باال تـرمز م نی ماش  هیهمزمان  رسمی که م ابون یسرخ

 برسونمت خانم... -

 ستم ی ا  یجلوتر م کمیتفاوت   یکم داشتم ،برو   نیهم

 :ادی حرفاست جلو تر م نی تر از ا  سمج

 ...گهیباالد  ای!بیدار یچه ناز  -

و من با    ستهی ا  یم کنمیو به سرعت دست بلند م نمیبی زرد رنگ رو م یتاکس همزمان
 :کنمی و لب باز م  رمی زرد رنگ م نیچشم غره به مزاحم سمج به طرف ماش 

 دربست... -

 افته،  یبه راه م  شمیم سوار
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ام که به اطراف نگاه   یاعصاب تر از اون یارم،بیطبق معمول زود جوش م  شمیم یعصب
 . خورهیبهم م  یفرهنگ یهمه ب  نیکنم،حالم از ا

  رونینخ ب ه ی  گارمیاز پاکت س کنمیو دست تو کوله ام م  کشمیم نی رو پا  نیماش شهیش
 : شهیراننده بلند م یا رو لبم که صد زارم ی و م  کشمیم

 دخترم، من آسم دارم.  ینکش شهیم -

 : گمیو اروم م زنمیم  ینیغمگ لبخند

 . خوامیمعذرت م -

اگر پدرم   کنمیرنگه نگاه م یکه موهاش جوگندم  یو به مرد  گردونمی برم  فیبه ک گارویس
  ابونیبه خ نی هم یبه گذشته برم برا  خواستمیاقا بود.نم  نیزنده بود حتما هم سن ا 

  یخال کنمیم   یذهنم رو خال دمی به مقنعه ام کش یسعادت اباد چشم دوختم و دست  ی ها
 ...یخالـ

 راننده:  یصدا  تی در نها و

 دخترم.  میدیرس -

 

 در اوردم و بهش دادم.  فمیرو از تو ک  یده تومن اسکناس

 رو بستم  نیشدم و در ماش ادهیپ

در انداختم و وارد ساختمون شدم.   یخونه رو در اوردم و تو دیکل فیک  ک یکوچ پی تو ز  از 
 . میکه طبقه دوم ساکن بود م یکردیم یتو ساختمون دوطبقه زندگ

 رم یاز پله ها باال م  کنمیتند م پا

 کنم؛یو بازش م   ندازمیم دی و در خونه رو کل  ارمی هام رو در م یکتون
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 ؟ یستیصنم ن - 

رو   میگوش نمیشلوار ج بیخونه انداختم، از جدور  یمبل انداختم و نگاه ی رو رو فمیک
 بهش زنگ زدم:  دمیکش رونیب

 هووووم؟  -

 . یمنو فلج کرد  یرو امروز برد  ن یتو؟ماش ییکجا  -

روز به   هیخواهرکم؟منم خوبم قربون اون همه احساست برم! حاال   ی خوب زمیسالم عز  -
 . امیم  رتریآنتن نداشت بهت خبر بدم د تی گوش ،یقرض داد  نیمن ماش

مثل مرده ها    دیاالن با  یدادیمهرانا تا ساعت سه نصف شب قر م  یتو عقد  شبی تو د -
 .یخواب باش

 و گفت:  دیخند

 .شتمی پ گهیساعت د هی -

مامان و بابام تو اون پرواز   یاحساس تر بودم، نسبت به صنم از وقت  یکردم. ب قطع
دوتا   میاحساس شد یتفاوت و ب یبه دوتا ادم ب لی دوتا تبد رفتن ما  شمونیاز پ یلعنت
 رو ندارن... یکس گهی که بجز هم د  یآدم

 .کنمی روشن م یگار ی و س  کنمیحوصله لباس عوض م یب

و   شمیم   رهیخ یو  یو به ت  نمیشیم  یو  یت یمبل روبه رو   یو رو   زنمیم  یقیعم پوک 
 کنم یکنترل به دست شبکه عوض م

رو به راه   یقهوه ا  شمیو بلند م  کنمیخاموش م یگار یجاس یکه رو به اتمامه رو تو  گاریس
 کنم. 

 جز صنم... ستین یو کس ادی تو در م دیکل یصدا 
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 بلند شد:  صداش

 سالم بانو جان احوالت؟  -

 زدم و گفتم:  یجون یمحو و ب لبخند

 احوال من به تو چه، لباس عوض کن قهوه آمادس.  -

 که اومدم.  زینه،بری ته احساست هم -

 از ورودش به اتاق گفتم:   قبل

 . برمیرو فردا من م ن یماش -

 بهم بود گفت:  پشتش

 که منت نداره... یببر تاکس -

 حرص گفتم:  با

 زارم؟ یمن منت م -

 حرف از راهرو گذشت، وارد اتاقش شد. یب صنم

جوش آورده بودم به طرف اتاقش رفتم و در زدم و وارد   یبازم الک زنمیم  محکم پلک
 شدم 

 . دیکشیم  گاری بود و س دهیتخت با همون لباسا دراز کش رو

بهم انداخت و   یینگاه گذرا دیکشیم  گاریتخت کنارش نشستم همون طور که س یرو
 گفت:

 . دارمیبرم نیماش هیو    رمیآخـر برج م -

 پوزخند گفتم:  با
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 ؟ ی کمر -

 کرد و گفت:  یخنده ا  تک

 اومده رو بورس.  گنیبوس... م ینینه فقط م -

 محتوا زمزمه کردم: یو ب  قیکردم دق نگاهش

 ! ادتهی  یدستم داد  گار یبار تو س نیاول -

 داشت؟  یگذشته رو؟ بعد چه ربط ی شخم بزن یاومد  -

 باال انداختم، گفتم: یزدم و شونه ا  لبخند

 افتادم که با طنابت رفتم تو چاه!  یروز  ادی -

خاموش کرد و کنارم نشست و دست دور گردنم  یگاری تو جاس گاروی شد و س بلند
 انداخت: 

 من نوکر شمام اخم نکن. -

 شام بکن . یبرا یفکر  هینوکر من پاشو   -

 باال انداخت:  یابرو 

 . یبخند یزمونه به رو کس نیتو ا  یترسیبابا م یا -

 کمتر حرف بزن بلند شو.-

 

 هفته بعد'  کی '
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  د یشدم در رو بستم چشمم به پرا کی کوچ اطی چرخوندم و وارد ح  یرو تو در آهن دیکل
باال انداختم با خودم گفتم، حتما دختر   یبود افتاد، شونه ا  نگیکه تو پارک یرنگ دیسف

 شد:  زونی اومده از پله ها باال رفتم ،در خونه رو باز کردم که صنم از گردنم او یفیخانم شر

 .دمیساغـــر خر دمیخر -

 رو؟؟  یشد چ یچ -

 و گفت:  دیعقب کش صنم

 ... یتو چقدر خنگ -

 گفتم:  رتیح با

 مال توئه؟   نگهیکه تو پارک ی دیپرا  نینگو ا  -

 مال منه.  -

 کردنش: تی اذ  یشدم اما برا  یخوشحال غرق 

 .ید یبلند نخر یخب حاال بکش کنار خوبه شاس -

 : ستادینازک کرد و دست به کمر ا  یچشم پشت

 از لگن تو بهتره که...  -

 طرف اتاقم رفتم و گفتم:  به

 .ید ی دویدنبالش م روز ی لگن! تا د  یگیمن م نینازن 206به  -

 کردم و برگشتم بغلش کردم و گفتم :  یخنده ا  تک

 ما سرجاشه ها... ی نیری مبارکه اما ش -

 اومد:  رونیو از بغلم ب   یدیخند
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 .رونیب میشکمو حاضـر شو شام بر  -

 و وارد اتاقم شدم و لباس عوض کردم.  دمیرو کش لپش

 کرد.  یاساس یخونه تکون هی  دیاتاق نگاه کردم با   وارید به

 !نی زم کهیت هیحقوقش...  2500 یخاکه و ماه ریکه ز  ی،خونه پدر یمتر200 خونه

 کسش بود.  یسهم دو دختر ب تمام 

درس بخونم اما   خوامیدانشگاه رو ول کرد چون آزاد قبول شد بهانه آورد گفت نم صنم
 مشکل پولش بود... 

 بهش تعصب داره کارشه!  یلیکه خ یزیرقصه چ یو مرب   کنهیکار م االن

 

 به گذشته'  رمی 'م سوزهی م چشمام

 ؟ یی مامان... مامان کجا -

 دختر تو اشپزخونه چه خبرته؟  نجامیا -

 .رمیو به طرف مامان م زنمیم غی و ج  خندمیبلند م 

 : گهیو م کنهیم  یاخم قشنگ مامان

 . بهیمامان جان ع خندهیساغـر دختر بلند بلند نم -

 . رهیگی لبش رو گاز م اروم 

 :گمی بغلش و م پرمیم

 .دی رو خر نمی... ماشدیبابا خر  -
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 تو سرم  کوبهی' گذشته مثل پوتک م

 مزاحم... ی اشکا کنمیبه خودم نگاه م نهی آ تو

 نداشتن بابا نداشتن مامان. یبرا  خندن یمن م  شیبه ر شهیهم

 .کنمیرو پاک م اشکام 

 کوچکتره اما قدش بلندتر!  ستهی ا ی پشت سرم م صنم

 : گهی و م  زارهیشونه ام م یرو  یدست

 ؟ ی افتاد   ید یخر نی که ماش یشب ادی -

 ! بیعج دیفهمی... منو مدونستیرو م ز یهمه چ  دونستیم

 پس نپرس. یدونیم -

 :گهی و م زنهیم  ینیغمگ لبخند

 منتظرم. نی پا -

 حرومش کنم...  دیبود خواهرم مهمه، خنده رو نبا یامشب کاف یبرا   ندازمیم ری به ز  سر

 .یو شال مشک 90قد  یبلند و شلوار ل ی،مانتو مشک کنمیعوض م لباس

 قرمز و عطر. رژلب

 حاصر شدنم بود! تمام 

صنم   رمی م نی .از پله ها پازنمی م رونیبه دست از خونه ب فیو ک کنمیخاموش م برقارو
 در آورده.  نگیرو از پارک نیماش

 :  شمیو سوار م  زنهیپام ترمز م جلو

 است. گه ید زی چ 206اما  -
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 : گهیو م خندیم

 داده ها. 206  نیخدا فقط به ا  -

 :  گهی و م زنمی م یمحو  لبخند

 !یخور یم  یهرچ یرستوان فقط پاپا اما قول بده ارزون بخور -

 و گفتم:   دمیخند

 .سی خس وفتی راه ب -

و به طرف در  زنهیرو م  موتیر میشی م ادهیو پ کنهیپارک م میرسی در رستوران که م به
 .کنهیرو باعشق برانداز م  نش یو ماش رهیگی که برم میری رستوران م

 ! زنهی خوشحالم لبخند م 

 چرخه ی سر ها به طرفمون م  شتریب شم یرستوران م وارد 

 : کنهیزمزمه م صنم

 . نجاستیچقدر گرسنه ا مینداشت شی خوب شد ارا -

و با لبخند موافقت   دمیحق با اون بود گوشه دنج سالن رو بهش نشون م  کنمیم  نگاهش
 .مینیشی و م میکشی هارو به عقب م  یاونجا و صندل میر یو م کنهیم

 

 که گارسون جلو اومد:  دی نکش یطول

 د؟ یدار لیم  ید،چیخوش آمد  -

 نگاهم کردو گفت:  صنم

 جوجه بدون برنج با ساالد... -
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 فتم: به گارسون کردم و گ ینگاه من

 با تمام مخلفات!  کی ... چلومرغ است دهی پرس کوب هیپلو با گوشت   یمن باقال -

 گرد به گارسون گفت:  یبا چشما  صنم

 آقا. سیننو  س،یننو -

 با لبخند گفت:  گارسون

 خودتون؟  یهمه برا -

 گارسون گفتم:  به

 مهمون کنه زونا گرفت دوتا غذا نام بردم.  خوادی که منو م ینیبیم -

 به صنم کردم و گفتم:  یگاهادامه ن در

 همون چلو مرغ با دوغ.   حایترج -

 کرد و رفت. اداشت ی زد و  یلبخند  گارسون

 بلند شد:  صداش

 سم؟ یمن خس -

 ...سهینه پس عمه ام خس -

 زد  یقی روشن کرد و پوک عم دیکش رونیب فیاز ک  یگاریحواله ام کرد وس  ییپرو  صنم

 ها متوجه ما شد.  یلیخ نگاه

 گفتم:  اروم 

 . هیخاموشش کن مکان عموم -

 همون پسره اومد جلو و گفت:  همزمان
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 . دیخاموشش کن دی تازه روشن شده اما ممنوعه با  گارتونی س ف یح دونمیم -

 صنم بهش افتاد و گفت:   نگاه

 سم؟ یواقعا خس یفکر کرد  -

 خاموش کرد و گفت:  گارشویس

 جا. چیندارم من ه شیآسا  -

 

 صنم صرف شد یها  یباز  وونهیکنار د  شام

 ما خوش بود... تیبودم باهاش خونواده کم جمع خوشبخت

راجب دانشگاهم و کارام باهام مشورت   کمی توراه  میصنم استارت زد و به راه افتاد  
 ...میکرد

 پارک کردو با لبخند گفت:  نگیرو تو پارک نیماش

 نـبود؟ همه مفت خورا به سالمت.  -

 بست  موتیرو با ر نگیشدم در پارک ادهیو پ  دمیخند 

در افتاد   یاز ال یرنگ دی انداختم و در رو باز کردم پاکت سف دیپله ها باال رفتم. کل از 
 کنجکاو خم شدم و پاکت رو برداشتم...

 

ونه شدم در رو باز  پشت پاکت رو نگاه کردم و همزمان وارد خ  دم،یرو تو هم کش  اخمام
 گذاشتم تا صنم وارد شه 

 مبل نشستم:  ی پشت پاکت رو خوندم و رو  ی نوشته

 رادفر. یدختران آقا -
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 من و صنم؟   یبرا نامه

 وارد شد و در رو بست:  صنم

 باز دلت  شام دوباره کرد و ... ؟نکنهی وا چرا لباس عوض نکرد  -

 ادامه بده: نذاشتم

 کم حرف بزن.  -

 باز دهن باز کنه که گفتم: خواست

 نامه اومده برامون. -

 زد و گفت:  یظیاما بعد،پوزخند غل  کنمیم یفکر کرد باهاش شوخ اول

بابام که از  یخونواد  م،ی ما وجود دار دوننیاصال نم  انیمامان اون سر دن  یخونواد  -
 م؟ یما نامه دار  قای دق یبا مامان ازدواج کرد آقش کردن.از طرف ک یوقت

 حرف در پاکت رو باز کردم. یجلو اومد و لباس عوض نکرده کنارم نشست، ب کنجکاو

 پر از نوشته. A4برگه  هی

 . رفتیم  شترباالیمن ب ی کردم به خوندن که باهر کلمه ابروها شروع

اونم ما...   میدار شیدر پ یاردیلیکه ما ارث م همه پولدارن نینگفته بود خونوادش ا  بابا
 رادفر. ی کهی پسر کوچ ی نوه ها

 کرد و گفت:  هیبه مبل تک صنم

ارث بشه به خواست اون   میتقس خوادیپدربزرگ ما رادفر بزرگ فوت کرده و حاال م یعنی -
 دم؟ یدرست فهم رسهیمرحوم سهم بابا به ما م

 تکون دادم .  یسر

 : صنم
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  یزیچ ره یبم نی که زودتر از والد یوگرنه فرزند کنهی م یره باهامون شوخدا یکیباور کن  -
 .رهیگیبهش تعلق نم

 رو چرخوندم آدرس خونه اش بود.  برگه

 . نیآدرس رو بب  ستین یکردن، شوخ میتنظ تیوص نطوریحتما خودشون ا  -

 و گفت:   دیکش یسوت صنم

 تهرانم هست... یکجا  -

 

 زمزمه کردم:  گنگ

 آورده؟  نویا  یبه نظـرت ک د،یپد دیند -

 بهم کرد: ینگاه صنم

 دارم مگه! بیعلم غ -

 ؟ ی فردا کالس دار -

 نه فردا که زوجه. -

 . میصبح حاضر شو بر  کارمیمدرک تق و لقه، منم ب یدانشگاه که رفت برا  -

 کنم :  فی توص ینطور یا  تونمی بلند شد،امشب رو م یحرف  چیه یهم ب صنم

 و تــرس...  یاعتماد بودن، ناباور یپر استرس ، ب -

 .شدمیم  وونهی د داشتم

 : میکن یخودمون رو معرف یچطور
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مجلس عزاش هم    یکه حت یمحمد   یدخترا  م؟ یمحمد رادفر هست  یسالم بچه ها  -
 ن؟ یشرکت نکرد 

 *** 

 کوچه است .  ن یصنم هم-

 سر تکون دادم و زمزمه کردم:   دی تا یبه آدرس انداختم و از رو  ینگاه دوباره

 .نجاستیهم -

 زمزمه کرد:  صنم

 کوفتتون نشه... -

 تشر گفتم:  با

 صنم!  -

 . گمیمگه دروغ م -

  نکیو ع میمال   یشیبا آرا یو هر دو سرتا پا مشک میرو سر کوچه پارک کرد  نیماش
 ...یدود

رو تو دست گرفت   فشیشالش رو مرتب کرد ک رو زد  ریصنم دزدگ می شد  ادهیپ ن یماش از 
بود   اهیگل و پرچم س هیعمارت که پر از پا هیچند قدم جلوتر دم  میو کنار هم به راه افتاد

 از حدش ترس به دلم انداخت!   شیکه بزرگ بودن ب ی. عمارتمیستاد ی ا

 

 و گفت:  دیکش یعمارت سوت آروم دنیباز با د صنم

 همه راه رو...  نیا  رهیم یک -

 به پهلوهاش زدم.  یآرنجم ضربه ا  با
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به   یاومدن همه مردها کروات زده و زن ها دستکش تور یو م  رفتنی جلوتر دسته م کمی
 دست و بادبزن به دست... 

رو به رخ   یاخمو و با اباهت  رمردیکه چهرِه پ یگرد افتاد و عکس بزرگ زی به م نگاهم
 . دیکشیم

 لفـظ !  ن یبه ا  زنمیم  یبزرگ... پوزخند محو  پدر

 : کنهیلب باز م یپوش یمشک یمرد  ریپ  زیجلو تر کنار م کمی

 د؟ ی هست امرز یخداب یحاج یاز آشناها  دیخوش آمد  -

 لب باز کرد و گفت: صنم

 . میمحمد رادفر هست  یدخترا  -

 و با تته پته گفت:  دیپر  یکم رمردیپ رنگ

 داخل.  دی بفرما -

 خودش زودتر از ما رفت داخل عمارت. و

 .میباال انداختم وارد عمارت شد  ی به صنم شونه ا رو

 پارک ته نداشت؟  نیافتاد جلوپام ا  چشمام

 !؟ نجایبود ا خونه

  غیج یباره صدا کی عمارت و قصر دو طبقه وسطش و استخر روبازش بودم  که به  محو
 تراس طبقه اول جمع شدن. یو و ر  رونیب ختنیاز عمارت بلند شد و مردم ر ونیو ش

 شد و دستم رو گرفت و زمزمه کرد:  کمینزد  صنم

 .م یاومد  یکاش نم -
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 همه رو جلب کرده بود داد زد: یو دادش توجه  غیکه با ج زن

  یمن برادر  دیگم کن د؟گورتونویرو پر پول کن بتونی ج دیاومد نجا؟یشما رو راه داده ا  یک -
 به اسم محمد ندارم.

 به برادرش نداشت. یشباهت نی کوچکتر زدم،ی بود حدس م شهال

 باز کرد دوباره:  لب

 ... یناز  ی ها ؟تولهیمرده خور نیاومد  -

 مادرم بود. یناز 

 گفتم: عی با حرص دهن باز کرد که سر  صنم

 ...ـــسیه -

 حرص نگاهم کرد و اروم گفت:  با

 .کنهیحراج م  ینطوری! داره مادر من رو ایمگه کر -

 رو در آوردم و گفتم: نکمی توجه به صنم ع یب

  د؟ی.کسالت داشتنیداداش و زنداداش نبود یخانم رادفر غم آخرتون عزا  گمی م تی تسل -
.  میستیدرصد به فکر اموال ن  کی  یعنی  نیبرگزار شد ا یو هم خون  لی فام چیه یعزا ب

  ی خانم، اگر اوالد چسبهیمحمد نم  یوصله ها به دخترا  نی... ایخور راثیو م یمرده خور
 خودت رو زجر نده.  رسهیبهش نم یفوت شه ارث نی زودتر از والد

ضربه و   نی . له شدن توسط خونواده پدر اولشدمی نگاه مردم عالف اونجا داشتم آب م ریز 
 خونه بود. نی خوش آمد ا  نیاول

 لب باز کرد:  صنم

 ساغـر.   میبر -
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 : میباعث شد قدم برندار یزن یکه صدا  میقدم نرفته بود هنوز دو  میبرگشت

 محمد کجان!؟   یدخترا  -

 . میبابا بود جا خورد  هیشب بیکه چشماش عج  لچریو  یرو  یرزنیپ دنی و با د   میبرگشت باز 

 .می ستیخور ن راثی! مم یبگه ما احضار شد  یکیبود و کاش  نی مردم سنگ  ینگاها 

 . کردیم یتاب یکه ب  یکردن کنار عمه ا تی رو هدا  لچریو

 از برادر زادهات؟  یی را ی پذ نهیشهال ا -

 و گفت:  دیکش ینی به ب یدستمال شهال

 خانم بزرگ... یولـ -

 چون آقا بزرگ گفت خبرشون کنم. انیمن گفتم ب -

 که تازه از سمت چپ ما به طرفمون اومد و لب باز کرد:  یمرد  یصدا 

 محمدن؟   یدخترا -

  یلی... چهره اش خگفتی ازش م  شهیمهران باشه برادر بزرگ پدرم که هم زدم یحدس م 
 بابا بود.  هیشب

 جلو و اول صنم رو بغل کرد و بعد به طرف من اومد.  اومد

 هوش از سرم برد. بابا بود!  یلحظه ا  یبابا برا  یکردم با مهر فراون... بو  بغلش

 کرد:  زمزمه

 دوردونه هام.  ز یعز  دیخوش اومد -
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  یسال آوارگ یحسرت، اون س کرد؛ی به خانم بزرگ افتاد با حسرت نگاهمون م چشمم
 .گردونهی پدرم رو بر نم

 .اومد .. یشهال هم فقط نفرت و اخم بود ازش بدم م نگاه

 گوشش پچ پچ کرد  ری ز  یزیشد و چ کشینزد  یمرد

من و صنم کنار خانم بزرگ   میکم کم وارد عمارت شدن ماهم با عمو مهران وارد شد  مردم
درست نبود حاال که اون مارو   میکرد یم  یهمدرد یو گاه  یفاتحه ا یو گاه  مینشست

 .مینشده بود  تی ترب  ینطوریما ا م،یکن یدعوت کرده ما باهاش بد رفتار

 .میکه نه من و نه صنم برنداشت کردیو خرما پخش م ییچا یزن

 بلند شد: کردیم هیگر  قیدلخراش شهال که مثال عم یهم صدا  بازم

 . دیخرماشم بخور دیبلد یشما که مرده خور  -

 زن تمومش کنه.  نیتمام چشم ها زوم شد رومون معذب بودم کاش ا  باز 

 مثل من صبور نبود، صبرش سر اومد و بلند شد:  صنم

 . میبلند شو بر ؟یدلش خواست بگه بهت آبج یهرچ ینشست -

 کردم:  نگاهش

 صنم معدب باش. -

 خانم بزرگ باالخره بلند شد:  یصدا 

 . یاستراحت کن یشهال بهتره بر -

 از رفتار مادرش شوکه شده بود گفت:  یکه حساب شهال

 خانم... یول -

 بزرگ نذاشت حرف بزنه و گفت:  خانم
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 االن... -

 بلند شد و رفت. شهال

کردن کم کم  یگفتن و از خانم بزرگ خدافظ یامرز یجلو اومدن و خداب یرزنیو پ  رمردیپ
 .شدیخلوت م

 به خانم بزرگ نگاه کرد و گفت:  صنم

که خدا ازمون   میخواستیسر م هیما سا   میخوا یما ارث نم  دیباور کن می ای ما ب  دیچرا گفت -
 .شهیما پدرو مادر نم ی گرفتشون. ارث برا 

 زد. ینیبزرگ هم لبخند غمگ خانم

 بشناسمش. شتریب خواستیبود دلم م  یآروم زن

 .م یرادفر دور هم رو مبل ها نشسته بود  یمهمون ها که رفتن کل خونواده   همه

 کرد:  یمعرف  ینطوریا  مادربزرگ

 من. یشهال عمه شما و ته تغار -

 . ستیاصال مهم ن نیش رو بلند نکرد و ا سر   یحت

 داد: ادامه

 . مای و دخترش ش ینیام یهمسر شهال آقا  شونیا -

پونزده   خوردیدخترش نگاه کردم که با لبخند بهمون سرتکون داد حدودا بهش م به
 سالش باشه. 

 عمومهران فرزند ارشد من.  شونیا -

 جوابش رو دادم. یلبخند زد و به گرم باعشق

 زن عمو مهران مرجان هستن.هم  شونیا -
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 لب باز کرد:   مرجان

 خوشوقتم. -

 هم آهسته گفت:  صنم

 . نیهمچن -

 هم عمو مهرداد و همسرشون فاطمه هستن. شونیا -

 سر بلند نکرد مارو نگاه کنه.  ینگفت، مهردادم حت  ی زیبه ما کردو چ ییکه نگاه گذرا فاطمه

 . شنیبچه دار نم دهیبودم که دورادور فهم دهیبابا شن از 

 بزرگ ادامه داد: خانم

مراسم سوم آقا    یپسر دوم من مهرداد ... عمومهران هم سه تا پسر داره که رفتن برا-
 . رسنیکارها رو انجام بدن االن م  یسر  کی بزرگ 

 صنم بلند شد:  یصدا 

 همه خوشوقتم. ییاز آشنا -

 باز کردم:  لب

 .نطوریمنم هم -

 لبخند جوابمون رو دادن.  با

 .  میرو به اسرار عمو مهران موند شام

 بود که صنم گفت:  ۱۲ یساعتا 

 ساغر.   میبر -

 عمو مهرداد و شهال نگاهمون نکردن   میکرد یاز همه خدافظ میشد بلند
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 مهم نبود. اما

 . دمیشدم و آروم دست خانم بزرگ رو بوس خم

 

 زد و زمزمه کرد:  یبرق چشماش

 مادر. یش ریپ -

 کرد.  یهم خم شد و روبوس صنم

 که...  میطرف در رفت به

 شهال بلند شد: یآخر صدا  لحظه

 .دیبر نگرد  گهید  دیبر -

 برگشت و گفت:  صنم

 . میگردیهم بر نم  وفتهی ب نطرفامیکالهمون ا گهید -

 مهران که با اخم به شهال نگاه کرد و اون رسما خفه شد رو به ما کرد و گفت:   عمو

 !هیچه حرف نیصنم جان. ا   یگیم یچ -

 بزرگ گفت:  خانم

 .دیباش نجایفردا سوم آقاست صبح ا  -

 باز کردم نزاشت حرف بزنم: لب

 که گفتم... نیهم -

 صله گرفتن الزم بود.از عمارت خفه و خوفناک فقط فا  میو به راه افتاد  میکرد سکوت 

 اونجا!  م یگشتیبود کاش برنم ومدهیهنوز نفسمون باال ن میراه اصال حرف نزد تو
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 صنم گفت:   میخونه که شد وارد 

 ؟ ی کنیم کاریفردا چ -

 .گهی د میر یم -

 گفت:  کرد یمانتوش رو باز م یکه گره    یحال در

 شهال به کشتن نده مارو؟  -

 . ریشب بخ یگی م ونی هذ  یدار گهید -

با شهال.  یجنگ جهان هی یبر  میو بعد از صبونه حاضر شد  میدارشدیب  9ساعت  صبح
 با ما جنگ داره... میما هم خونش هست فهمهی که نم شهیباورم نم 

 .دمی کردم،خط چشم پهن کش یکامل شیآرا

و   ری خوب بود شال حر زیهمه چ   90قد  یتنم کردم و شلوار مشک  یبلند یمشک  مانتو
 . یمشک یکتون

  دهیپوش  یخودش رو خفه کرده بود مانتو کوتاه و شلوار گشاد مشک  شیا تو آرا ام صنم
 بود.

و به طرف آدرس   میمن شد  206سوار   نگیرو زدم تو پارک نکمیخونه رو قفل کردم و ع در
 .میبه راه افتاد 

 . م یشد  ادهی و پ میاطراف پارک کرد  همون

 لب باز کرد:  صنم

 ساغر...  هیجور هیدلم  -

 کردم و آهسته سرتکون دادم :  نگاهش

 منم دلشوره دارم.  -
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 . کردنی بازم شلوغ بود همه با عالمت سوال نگاهمون م میباغ شد وارد 

 : میباعث شد برگرد  یی که صدا میوارد عمارت ش میخواستیم

 ن؟ یکار دار یبا ک -

 صنم زمزمه کرد:  ،ییبا یهمه ز   نیاعتراف کرد به ا   دیجاخوردم خودش بود، با دنشید با

 اش؟  افهیچقدر آشناست ق -

 ماکانه.  قیمهرانا و ماکان رف یشب عقد  ش؟ینشناخت -

 صنم گرد شد و آروم گفت :  یچشما 

 آره  -

 . میستادی جلوش ا م،یرفت جلوتر

 گفت:  صنم

 پدربزرگمون. یعزا   میاومد م یکار ندار  یبا کس -

 من گفت:  یدود  نکیگرد شد و زل زد به ع کمی  چشماش

 عمو محمد؟  یدخترا  -

خورده  بود   یمهرانا به قدر ی حدس زدم پسر عمو مهران بود ، اون شب تو عقد  درست
 دادن. مویبهش آبل قاشیکه دو سه بار رف

 پوزخند گفت :  با

 پول خورده به دماغتون؟  ی بو  -
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ما    کی نزد ی فکش رو فشار داد و خواست دهن باز کنه و خراب شه سرش که پسر صنم
 شد و رو به پسر عمو مهران گفت: 

 سفارش دادم غذارو گفتم اضافه شدن مهمونا. -

 کرد سمت ما و سر خم کرد و گفت: رو

 . دیخوش اومد  -

 به پسر عمو مهران:  رو

 برن داخل داداش!   یچرا تعارف نکرد  -

  یپسر عمو نیهم بودن دوم هینگاهش کردم زوم شدم روش شب داداش گفتنش  با
 معروف...

 ن؟ یخانما ک یدونی م دیجاو  -

 کتش رو صاف کرد و گفت:  لبه

 نه متاسفانه.  -

 گفتم:   یکیقدم جلو رفتم و قبل از حرف زدن اون  هی

به برادرش زدم و گفتم(   ی... به قول داداشتون)با سر اشاره ا میمحمد هست  یدخترا  -
 معروف.  یخورا  ـراثیم

 و گفت:  ستادیا  د یکه کنار جاو یباز پسر و

 دم در!منتظرن. دیا یچرا نم -

 کرد و گفت:  نگاهمون 

 اومده!   شیپ یمشکل -

 زد و گفت:  یپوزخند صنم
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 با اجازه. -

 کنار خانم بزرگ... میراست رفت کی.  میو وارد عمارت شد  میدیچرخ

. خانم بزرگ اما با  زدیقا بزرگ رو صدا مو آ  واریبه در و د زدیداشت خودش رو م شهالم
 آروم نم چشمش رو پاک کرد و بهمون خوش آمد گفت.  یدستمال مشک

 شد و بهمون دست داد و آروم بهم گفت: کمونی مهرانم نزد  عمو

 دختر... ی ا یب کردمیفکر نم -

 بخاطر شما و خانم بزرگ اومدم.  -

 .زمیعز  یخوب کرد -

سر خاک و    میلوکس خونواده و خاندان رادفر رفت ی ها   نیقرآن و فاتحه بعدم با ماش کمی
 ... میبرگشت

 

خونه که خانم بزرگ باز با نگاهش و اشارش گفت که   میبرگرد  میدر عمارت خواست دم
وارد عمارت    هینگاه مادربزرگ ماهم همراه بق دنی عمارت . صنم مخالف بود اما با د  میبر

 .میشد

 بزرگ گفت:  خانم

 .دیمونیشام م -

 .می مهر سکوت بر لب رو مبل نشست  ماهم

سالن   یتو  یعمو مهران نبود همه بودن تو عمارت جز اونا... چشم یاز پسرا  یخبر
 چرخوندم که صنم اروم گفت: 

 پولشه.  ونیلیم ۲۰.۳۰کنار خونه  یکم کم اون شمعدون -
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 بود. یگرون خارج ی ها لهیو وس  هقی خونه پر از عت گفتی م راست

که تو دم و دستگاه   ستین یمهم ثروت  دن ید یمهر یکه چقدر پدر و مادرم ب  ستین مهم
که عاشق درس بود اما   یدانشگاه رفتن خواهر یپول بود برا یفقط کم یکم ناست،مهمیا

که  یدر حال  میفاتحه خوند مونیتو زندگ زهای چ یلیخ ینخوند و بهانه آورد، ما از برا 
 .استیآدم دن ن ی پدر،پدرم مرفه تر

 که خانم بزرگ گفت :  میشام بود زیم  سر

 نامه رو بعد از شام بخونم. تیوص  خوامیم -

 قلوپ دوغ خورد و گفت:  هی صنم

 خانم بزرگ.  میفردا که ما نبود  دیبزار -

 کرد و گفت:  یبزرگ اخم خانم

 ارث.  ن یتوا  دیهست میهمه سه یعنی کنهیو امضا م دهیرادفر بزرگ دستور م ی وقت -

زده نشد ، همه   یحرف  گهیهم به من کرد، د ینگاه مهیبه جمع انداخت و ن ینگاه صنم
 بودن انگار.  تی منتظر وص

 تو سکوت صرف شد شام

و ازش   دی رو برداشت و زنگ زد به جاو میس ی بعد از شام بود که خانم بزرگ تلفن ب 
 خواست هرجا هستن خودشون رو برسونند،

دست خانم  یکیتوجه به ما اول جلو رفتن ، یشد ب دایعمو هم پ یسر وکله سه تا پسرا 
ام بغلش کرد، خانم بزرگ با لبخند بدرقه اشون    یکیصورتش رو   یک یو   دی بزرگ رو بوس

 به جمع. کی نفره نزد ۹ یکرد و نشستن رو مبلمان ها 

 : آوردن که شهال بعد از رفتن خدمه گفت ییخونه برامون چا خدمه

 خانم بزرگ.  دیشروع کن -
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 به طرفم گرفت و گفت: ی بزرگ بسته ا  خانم

 بخون دخترم.  -

 گرد شد:  کمی  جاخوردم،چشمام

 من خانم ؟  -

 بله شما. -

زد و من بسته رو گرفتم و باز کردم کاغذ رو در  یحرف به صنم نگاه کردم که پلک آروم  یب
 آوردم و شروع کردم.

 ...یبسمه تعال -

  ی.)تک سرفه اکنمیم میرا تنظ تی وص  نیرادفر در صحت عقل کامل ا  ری اردش نجانبیا
 کردم و صدامو صاف کردم(ادامه دادم 

 خوندم 

 خوندم 

 خوندم 

نمونده،   یتو صورتم باق  یکه خون دمی صورتم فهم  یچشم از برگه برداشتم از سرما  یوقت
 کاغذ از دستم افتاد. 

به من و   یدوختن اونم با حالت گنگ  با تعجب به من و پسر بزرگ عمو مهران چشم  همه
 .کردیافتاده نگاه م  یبرگه 

  تی وص یامضا و مهر پا   خواستیپام برداشت عمأل م ی نامه رو از جلو تی شد و وص بلند
 صنم :   یرفت وصدا  یاهیمن س ی چشما هویمن بود که    ی پا ی جلو نهیرو بب

 ساغر...  -
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نخورم و  نیزمنگه داشته شدم تا به   ایدن یبو  نیبا خوش بو تر یشخص توسط
 نکرد و بسته شد... یاری که  ییچشما 

 

رو   یاتاق پنجاه متر  هیکنم، تو  زی که تونستم اطراف رو آنال دینکش یباز کردم طول  چشم
 دستم بود.  یبودم،سوزن سرم تو  ی تخت سلطنت

 صنم:  یصدا 

 ؟ ی شد داری قربونت برم من ب -

 ...دی از کنار چشمم چک یافتادم و قطره اشک تی اون وص ادی

 ه؟ یچه امتحان گهی د نیصنم ا  -

 . وفتادهی ن یآروم باش ساغر هنوز اتفاق -

 گفتم:  یکالفگ با

اول خونواده    ینوه  ی. جز من و اون کسشهیحل م   اریبه دست من و جان نایتمام ا  -
 . ستین

 اتاق باز شد و ... در

 ( ار ی)جانــــــ

 گفت: دیاونم با ترد  رو داد دست دختر بزرگه  تیوص  یوقت خانم

 من خانم... -

 زد و گفت:  یبزرگم پلک محکم خانم

 بله شما. -

 به خواهرش کرد و بسته رو باز کرد و خوند... ییگذرا نگاه
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 حکم اعدام؟   ایبود   تی وص نیا  رفتمیاز قبل تو خالء فرو م شتریلحظه ب هر

 نامه از دستش افتاد که بلند شدم مگه کشک بود... تی وص

 اصله.   تی و وص  ستین یشوخ  دمیمهر آقا بزرگ فهم  دنیبا د اما

 صنم که گفت ساغر.   غیج یصدا 

عکس العمل نشون دادم و گرفتمش تو بغلم همه همه به پا شد عمو و    عیسر   دنشید با
 و مامان بابا نگران ساغـر...  کردنیزن عمو و عمه شهال پچ پچ م

 !ادیبه صورتش م  یلیاسمش خ کنم،ی فقط مکث م یکم ،یکم نبار یکنم،ا یم  نگاهش

 خانم بزرگ بلند شد: یصدا 

 افت فشار داره. اش کن.فکر کنم نهیببرش تو اتاق و معا  اریجان -

 تو چشم بود. یلیخ نی بود و ا  لی نداشت اما خوش استا یبود با پر کاه فرق بغلم

 تخت گذاشتمش. رو

 گفت:  صنم

 . مارستانیب مشیببر  ای به اورژانس  میزنگ بزن دیبا -

 که باالسرمون بود گفت:  مامانم

 پزشکه... اری نگران نباش صنم جان جان -

 

 دوتا نداشتم اما حاال پزشک بودم فقط... نیاز ا  یخرجم کرد دلخوش ی نگاه مهین صنم

رو   د ی.در اتاق رو باز کردم جاوکردنیساغرو گرفتم مامان و صنم منتظر به من نگاه م فشار
 صدا زدم و در همون حال گفتم: 
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 . نی پا  اریب یسرم قند نمک  هیبرو اتاق من  -

 آورد. دیکه سرم رو جاو  دی نکش یطول

 پر حرص صنم بلند شد: یکه صدا   رونیب رفتمیم شد داشتم متمو کارم

 شد؟   یآقا چ دیببخش -

 کردم:  زمزمه

 .انیبه هوش م  گهی دوساعت د یکی -

 وساطت کرد و گفت:  مامان

  میما همه تو شوک هست شهیاستراحت کنه حالش خوب م   کمیصنم جان   رونیب ایب -
 بهش حق بده. زمیعز

شلوار کتون اسپرتم   بیبا دستمال تو ج دهیم ی چ صنم جواب مامان رو  نمیبب نموندم
کاناپه خم شدم و کتم رو برداشتم و   یرو  رونیرو پاک کردم و از اتاق زدم ب میشونیعرق پ

 . یرفتم سمت در خروج

 گفت:  دنم یبزرگ با د  خانم

 شد؟  ی خدا من که جون به لب شدم چ یمحض رضا  اریجان -

 .کردیم یباز  یاما با گوش  دیبهم چشم دوختن جاو همه

 داشتم نرم با خانم بزرگ بچرخه گفتم:  یکه سع یزبون با

 .ستین یزیخوبه چ -

 نگاهم کرد و گفت: شهال

 عمه؟   دی. تو چرا رنگت پر یپس افتاد با شرط آقا بزرگم از خوش -

 رو نداشتم.  چکدومشونیرفتم حوصله ه یتکون دادم و به طرف در خروج یسر
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نخ   هیدر آوردم و  بیرو از ج گاریپاکت س ستادمی رفتم و کنار استخر ا نی پله ها پا از 
 فندکم که روشنش کرد... شیلبام جاگرفت آت   یرو

 زنگ خورد.  میام خارج نشد که گوش هیام هنوز کامل از ر   قیعم کام

 اسمش اتصال رو زدم:  دنید با

 بله؟  -

 : دیچیگوشم پ ی تو  فش یظر یصدا 

پدر بزرگت خودت رو   تی بعد از خوندن وص  یگفت  دمیرو د  امتی پ زم؟یعز  یچطور -
 ؟ ییساعت گذشته پس کجا   کی  یرسونیم

 امشب ...  امینم -

 رفته گفت:  وا

 .اری من منتظرتم جان -

کنم شاداب؟امشب مخم درست مثل سوت قطار داره رو اعصابم خط   کاری چ یگیم -
 .کشهیم

 شده؟  یزیچرا چ -

از دهنم   گاری و ادامه حرفم که با دود س قی.)کام عمامیه متو نگران نباش شد دو س -
 : شهیخارج م

 بخواب. ومدم یاگرم ن -

 من منتظرم خبر بده. -



 وصال  تیوص

34 
 

بابا از پشت سرم بلند   ینزاشتم که صدا بمیرو تو ج یهنوز گوش کنمیحرف قطع م یب
  گاریس دونهی. مزارمی و پام رو روش م  ندازمیم ن ی زم یرو رو  گاریس  عی و من سر  شهیم
 پروا و گستاخ باشم. یجلوش ب دمیاما به خودم اجازه نم کشمیم

 خلوتت رو بهم زدم؟  -

 و گفتم:  برگشتم

 از شما بهتر...  یک -

 : ستادیزد وکنارم ا  لبخند

 بار حرف زور رفتن!  ری بهت ز  ادینم -

 : گمیو م ندازمیباال م یابرو 

 بار رفتم؟  ری مگه ز  -

 

 : دینافذ و پر اباهت بود، مردد پرس یمهربون ن یدر ع شهینگاهم کرد چشماش هم بابا

 ...اریجان -

 کردم و ادامه داد: نگاهش

 ؟ یکنی تو قبول نم یعنی -

 فرستادم و گفتم: هیداخل ر قیرو عم نفسم

 تو.   میبهتره بر -

 قدم رو برداشت به طرف پله ها. نی نگفت و خودش اول یزیچ

 و من چشمم به عکس آقا بزرگ افتاد.  دیسرها به طرفمون چرخ   میخونه شد وارد 
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 .یکنیم  یما باز   ندهیبا آ یبود؟ چرا راحت دار یشرطت به نفع ک نیچرا؟ا 

 بیرو از ج میاومد گوش ام یبلند شد پ میگوش  یبعد از خوردن قهوه تلخ صدا  نشستم
 رو باز کردم:  امشی خارج کردم و پ

 . ییمنتظرتم آقا -

 جواب دادم: فیبال تکلاسمش   دنشید با

 شاداب.  امینم -

پچ پچ عمه و زن عمو   یگذاشتم و بلند شدم به طرف اتاق رفتم صدا   صدایرو رو ب یگوش
 .دیرسیهمه نامفهوم به گوشم م  ینیخانم بزرگ و بابام عمو مهرداد و ام

 به در زدم. یاز پچ پچ ها گذشتم و تقه ا   زدمیبهش م یسر  دیبا

 در رو باز کردم.  آروم

 دستاش رو گرفته بود و اون چشماش سرخ بود.  صنم

رو بفهمونم رو به  یزیکه با چشمم چ  نیا  یبه جا نباریاما ا زدمیحرف نم ادیز  رفتم  جلو
 صنم گفتم: 

 تنها باشم باهاشون؟  شهیم -

و ول کرد   د یزد و اجازه صادرشد دستش رو نرم بوس یبه ساغر نگاه کردکه پلک آروم صنم
 بود!  لوری... ادکلنش سلوریو از کنارم گذشت و از ذهنم گذشت س

تخت جابه    یو آروم رو دیجلو کش یرنگش رو کم ی در خارج شد جلوتر رفتم شال مشک از 
 جاشد

روش نشسته بود جا گرفتم آروم سرفه تو   شیپ قه ی دق کیکه صنم درست    یصندل  یرو
 مقدمه گفتم:   یکردم و ب ییگلو
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 ن؟ ی قبول دار -

اومد مدرن بودن   یخوشم نم یا  شهیکل ی بلد نبود از آدم ها یعنیقدمه نبودم  م آدم
 اما رو مد بودن اصال... کردیحالم رو خوب م

 ابرو باال داد و گفت:   یتا  هیخورد اما درست مثل من   جا

 دارم؟  یچاره ا  -

 تفاوت نبود اما سرد بود...  یخشن نبود به اندازه من ب چشماش

 منم بلد بودم لج کردن رو.  دادی تفاوت نشون م یو خودش رو ب   کردیکه داشت لج م  حاال

 من هم قبول دارم. -

به هم قفل شدش رو از هم باز کرد و با تشر    یاز تخت گرفت و دست ها  هیتک  عیسر 
 گفت:

و نشناخته اس براتون سه سال    دهیکه ند یبا دختر یکنیآقا؟ شما قبول م نی گیم یچ -
زنده موندن خون رادفــر؟ تو اون برگه نوشته شده   یبرا  دیاریبچه ب ه ی  د؟بعدمیکن یزندگ

و فسخ!سه سال از عمرمون،  غهیروز ص کینه  شهی م میبعد از سه سال تمام اموال تقس
 برگه.  هی یبه هم برا  میتعهد بد دی با میاشخوش ب  م یتونی که م  ییروزها

 )ساغر( 

چپش   یورودش پا   یاز لحظه   کردیام م وونهیکه داشت د  یکه تموم شد با غرور حرفم
 راست انداخت و آروم گفت:  یپا  ی رو، رو

  نیا  میر ی درست نگ میبه اموال آقا ندارم خانم.اما اگر تصم یاجی انقدر دارم که احت -
جهان ...  د،ی م جاونه شهال نه پدرم نه برادرا  رسهیکس نم  چیبه ه ستی اموال که کم هم ن

 .شهی وقف م  نیبا اون همه ملک و زم اردیلی.پونصد ممای ش یو نه حت

 ارد؟ ی لیاحساس بودم انگار که پول خورد بود پونصد م یمرد ب  نیاما محو ا  من
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 کردم:  زمزمه

خونواده دامنم   نی ا یتو ازدواجمم نحس یکنم. اما حت یبا عشق ازدواج م کردمیفکر م -
 رو گرفت. 

 حرکت لب هاش بود.  نی زد، اول پوزخند

 نگاهم کرد : تیرو چرخوند و در نها سرش

که  میهمخونه باش دیشا  میندار یباهم کار میخانم محترم ما زن و شوهرم هم که بش -
در اسرع وقت   دیپس دنبال عشق باش مونمیمن شب ها تو اون خونه نم  دیمطمعن باش

  تی تا وص  میکنیسال نه عمرتون تلف شه نه سخت بگذره بهتون. ما قبول مکه بعد از سه 
 د؟ ینفع همه است، موافق هست هبعد از سه سال رو شه ب ینامه اصل

  یمرد آروم  خورهیهمه حرف نزنه بهش م  نیفکر کنم تو تمام روز ا  دی کش یقیعم نفس
 باشه 

 کردم:  زمزمه

 فکر کنم.  دیبا -

 حال بلند شدن گفت: در

 . زارمیرو با فکرتون تنها مشما -

 شهی و از در خارج م کنه یتموم شده رو از دستم خارج م سرم

و شالم رو درست    کشمیبه صورتم م یتخت، دست  یاز رو شمیبلند م گذره یربع م کی
 . شمیواز در خارج م  دمیم  نی سرد رو پا  رهیدستگ کنمیم

 .چرخهیها به طرفم م  چشم
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 و آروم گفت:  کی و بلند شد و اومد نزد   دیبه طرفم چرخ ع یسر   دنمیبا د صنم

 ؟ ی خواهر یخوب -

 ...رفتیور م شی داشت با گوش الیخ یبود که ب یاما چشمم رو کس من

 :  دیبزرگ پرس خانم

 ساغر؟  یبهتر-

 ممنونم. -

 رو خارج کردم و به همه چشم دوختم و زمزمه کردم:  نفسم

 قبوله. -

خوب   می کرد یخورد و پچ پچ ها شروع شد اما من و اون فقط به هم نگاه م کهی  جمع
 و نخواهد بود.   ستین  شی ب یازدواج اجبار ن یکه ا میدونستیم

 بزرگ زودتر از همه از بهت دراومد که گفت:  خانم

 ...تی وص  نیا  هیحکمتش چ  دونمینم د،یتو شوک هست دم،یبهتون حق م زمی عز -

 کنار گوشم زمزمه کرد:  صنم

 اوناست به ما چه؟  ؟مشکلیکنیم  کاریچ -

 گفت :  داشتی برم ینیر یکه ش  یعمو درحال  کهیپسر کوچ جهان

 خوش تر است. یلیخ ینیر یش میاز سخن دوست که بگذر -

 با تحکم گفت:  دی تا برداشت که جاو دوسه

 بسه.  یجهان خودت رو خفه کرد  -

 گفت:که هم خوشحال بود هم ناراحت  شهال
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 خوردن نداره جهان جان.  ینیریکه ش  یازدواج صور -

 مهرداد بلند شد و گفت:   عمو

 فاطمه. می. )رو به زنش( بلندشو بر یرو بگو آبج  نیهم -

رو از مبل کنارش برداشت و هر دو با   فشیبلند شد و ک عی هم از خدا خواسته سر  زنش
 جمع رو ترک کردن.  ی سرسر یخداحافظ

فقط   دیکردن! شا  یرو باز  روی ز  نیبود ا  یناراحت؟ به نفع ک یخوشحال بود ک نجایا یک
 به نفع رادفر بزرگ بود و بس...

 

 .میشد بعد از چهلم آقا بزرگ عقد کن ن یا  قرار

نبودم نه صنم، نه ارث، نه  زی چ چیاون شب من فکر ه یبود پر بود از خال یخال سرم
  نی از ا یو چ  میرادفر شد تیوص  یها  یا قربانم ار یخودم و جان یخواسته آقابزرگ، نه حت

 واضح تر. 

درست طبقه   کردیم  یسردرد رو بهانه کرد و رفت طبقه باال عمو با خانم بزرگ زندگ اریجان
 عمارت بود . نیدوم ا  ی

 و خونوادشم رفتن  شهال

 که هنوز شوکه بود قبول کرد   ی. اونم درحالمیاز رفتنشون از صنم خاستم ماهم بر بعد

 خانم بزرگ شدم و زمزمه کردم: کی به دوش نزد فیک

  نیدارم هضم ا اجیاحت ام ین نجایمدرکم باشم و ا  یدنبال کارها  د یچهل روز رو بزار  -
 داستان رو واقعا...

 جهان بلند شد: یصدا  میزد و آروم سر تکون داد کمر راست کردم که بر  لبخند
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 ن؟ برسونمتو د یخوایم -

 عمو لبخند زد و گفت:  زن

 . دیبا جهان بر زمی اره عز -

  یخونواده بود و حرف گوش کن برا  نیا  عیبود اما مط یعمو پسر ارشدش قربان زن
 داشت... نیتحس ب یزن عج نیهمه!ا 

 جواب داد:  صنم

 ممنونم.  میآورد  ن یماش -

 . دمی عمو رو بوس یزد و من برگشتم و آروم شونه   لبخند

 زدو گفت:  لبخند

 خدا بخواد دختر. یهرچ -

 . میکرد یکه اونجا حضور داشتن خداحافظ یکی زدم و از جمع کوچ یزورک لبخند

 

 *** 

و   دمیکش  یدرست کنار تختم نگاه کردم... هووف  یعسل یباز کردم و به ساعت رو  چشم
 یبهداشت  سیچشمم کنار زدم و به طرف در اتاق و بعد هم سرو  ی چترهامو از جلو

 رفتم... 

آب رو   دیرقصیدرشت آب روش م یکه دونه ها  یبه صورتم زدم و نگاه کردم به صورت  یآب
 بستم و با حوله صورتم رو خشک کردم .

 هر روزش رو بهم زنگ زده.  بایکه گذشته خانم بزرگ تقر  یروز  ستیب نیا  نیع

 گرفته  شیرو پ شیزندگ  یدکه روال عا صنم
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  یدانشگاه قرار داشتم تو خود دانشگاه، حاضر شدم و مختصر صبحانه ا یبچه ها  با
 اما اون غرق خواب بود.  رم ی خوردم و در اتاق صنم رو باز کردم که بهش بگم م

 . رونیو از خونه زدم ب  دمیرنگم رو پوش یزرشک یها  یرو برداشتم و کتون چی سو الیخیب

 کردم و پشت فرمون نشستم.   زونیم  یرو کم می دانشجو مقنعه

 رو هدف گرفتم...  یشگی هم یمحوطه دانشگاه شدم و از دور جا  وارد 

 بودن جلو رفتم بلند گفتم:  خودشون

 سالم... -

 نبودن(  انی نبرن اصال در جر تیاز وص  ییکردم بچه ها بو  ی)تا االن سع

 گفت:  شیپر حجم فرفر  ی باز و اون موها شیبا ن یهاد

 اومده.   یک نیوون ببج -

 چرخوند  و گفت:   یسر  فائزه

 رفت رو منبر.  ی اومد هاد   نیباز ا-

 گوشم: کی درست نزد  رادیه  یهمه اشون دست دادم و صدا با

 دختر. یعجب ادکلن -

 و گفتم:   دمیخند

 زبل خان.  دهیادکلن جد  -

 خول و چل بود گفت:  پی کیا نی ا  نیبا متانت تر  شهیهم که هم رایسم

به  یگفتن چ نایمارک ادکلنشم ا   دهی رس ستین  قهیکرم از مونث... پنج دق  گنیبعد م -
 .هیچ
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 کرد سمتم:  رو

 بانو؟  یچطور -

 . میکن یشلوغ کار کم یکتابخونه کرمم گرفته  میخوبم. بر -

 و گفت:  دی خند رادیه

 نشه. دایاگر سر کله خادم پ  -

 با گروه ما مشکل داشت. یلیحراست دانشگاه بود که خ خادم

 نگفتم.  یزیو چ دمی خند رادیحرف ه به

تو کتاب خونه و برداشتن دو سه تا کتاب از کتابخونه از اونجا خارج   امون یاز خرابکار  بعد
بلند   رادیه ی صدا دادم یکوله ام جا م یکه داشتم کتاب هارو تو  یتو محوطه درحال میشد
 شد:

 امروز جغله ؟ یا  کاره یچ -

 باال انداختم و گفتم:  یا شونه

 فعال.  یچیه -

 .یدخ یطهران گرد  میپس بزن بر  -

 : دمیخند

 ام.  هیپا -

 

دستش رو دور گردنم   رادیاش ه  شهیطبق عادت هم  میبچه ها از دانشگاه خارج شد با
 انداخت  

 گفت:  رایکه سم میو اونطرف رو نگاه کرد  نطرفیا  کمی
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 .یرخش رو کجا پارک کرد  -

 خشکم زد دنشیباز کردم بگم که با د دهن

با   یدر گوشش رو قطع کرد همزمان دختر  یشد و گوش ادهیرنگش پ یبنز مشک از 
 شد. نشیسوار ماش  دهینه چندان پوش ییلباسا 

با   ستادی خواست سوار شه که چشم چرخوند و قبل از خم شدنش و نشستنش ا اونم
 ش زد، درست مثل من! انگار که خشک دنمید

 رو بست و به طرف ما اومد.  نیکه سوار شد گفت و در ماش یبه شخص یزیچ

 بلند شد: یهاد یدهن فرو دادم صدا  آب

 ساغر؟  یهپروت -

   ستادی ا  قای پام دق یاومد جلو که جلو انقدر

 باال انداختن.  ینگاهش کردن و شونه ا یجور هیها  بچه

 تفاوت دست دراز کرد باهاش دست دادم و گفت:  یب

 سالم. -

  دیهوا چرخ یکه دور گردنم بود زوم شد و ب رادیدست ه ی رو یا  هیصدم ثان  نگاهش
 طرف بچه ها: 

 سالم. -

 از جواب دادن بچه ها گفتم:  قبل

 ؟ یکن یم کاریچ نجایا -

 بهم کرد و گفت:  ینگاه

 برسونمش.  ومدی بدم ن ندمیهمسر آ  دنی داشتم اما با د یکار شخص -
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 رو ندونه.  یداستان صور نیا  یبود ... قرار بود کس یک گهید نی باال ا دیپر  ابروهام

 همزمان دهن باز کردن:   یو هاد  فائزه

 ؟ ی گیم یچ -

  یمن رو با کس  اریداشت بفهمونه که جان یکه سع ییرا ی و سم کردیاما فقط نگاه م  رادیه
 اشتباه گرفته، خنده دار بود

 چشم دوخت:  رای به سم اریجان

 نکرده؟  یدوستتون من رو هنوز معرف -

 گفت:  رایمارکش رو در آورد و به سم یدود  نکیع

 .ندشونیرادفر هستم پسر عموشون و همسر آ  -

 گفت:  رادیبه ه رو

 بردار.  ستیکه مال تو ن یدوش کس یدستت رو از رو  ی ندار یاگر مشکل -

  اریرو از رو بسته بود. جان ریچاکم شده اما شمش  نهیعاشق س ای شده   یرتی گفت غ شدینم
 قمار رو... نیقمار کرد، حل نشده باخت ا   شدیبود که روش م یمعادله حل نشدن

 

 قدم عقب رفت.  هیحرف دستشو برداشت و دمغ    یب رادیه

 دوستام برده بود، نی بهتر یرو جلو آبروم 

 : میو تبار ل یا  هیو از  مینباشه ما هم خون یاون بلد بود منم بلد بودم هرچ  اگر

 د؟ یکنیم یمسافر کش انایشما اح -

پوزخند بود  هیشب شتریکه ب یکه با لبخند  دیکرد منظورم رو زود فهم  زیرو ر  چشماش
 گفت:
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 قطعا... میزنی سوار شو حرف م -

 گفت: یرو به هاد  رادیه

 بچه ها.  میبر -

 رفتم جلوش و گفتم: عیکه سر  دیخچر رادیه

 من...  رادیه -

 زد و گفت:  یتلخ لبخند

 . میزنیبعد حرف م -

  یبودم که اول کار ی کردن و رفتن من اما مات و مبهوت پسر  یها دلخور خداحافظ بچه
 . میگند زد به تمام زندگ 

 جلو اومد و با من به رفتن اونا چشم دوخت و زمزمه کرد:  اریجان

  ستیتا ب یندار یدانشگاه کار  نیتو ا  گهید  یرو گرفت سانستی تو ل مونهینم یباق یحرف -
 ام اسم من تو شناسنامته پس حد خودت رو بدون.  گهیروز د

 طرفش و گفتم:  دمیحرص چرخ با

... یبد  یکره ا  ک یت داغ با کبهش هات چاکل  شی نشسته ببر نتی حد تو که تو ماش -
 .دارمیاز سر راه برت م یستی با مینخواه که مقابل من و زندگ اریجان

 زد و گفت: یتلخ پوزخند

 زبون تند و تلخت به رادفر بزرگ رفته دختر سوار شو. -

 گفت:  نیماش  کیمن جلوتر راه افتاد پشت سرش به راه افتادم نزد  از 

 ... نیعقب بش -
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در   یچشم چرخوندم و جلو نم؟یدر جلو رو باز کنم و رو عشقش بش خوامیکرده م فکر
  هیدر رو باز کردم و کوله امو کنارم نگه داشتم و نشستم اصال مهم نبود که  ستادمیعقب ا 

گرفته   ده ی دختر فوق العاده لوند و خوش بو جلو نشسته هم اون و هم من هم رو ناد
 .میبود

  یکه جلو نشسته بود و هر لحظه بو یسوار شد و برگشت طرف من و رو به زن اریجان
 برد گفت: یهوش از سرم م شتریادکلنش ب

 ساغره. ن یشاداب ا -

 برگشت و گفت:  یکم دختره

 خوشوقتم خانم.  -

 لب باز کردم: اری نداشت من هم مثل جان یمت یاصال مال  لحنش

 د؟ یکنیم کاریمن چ  ندهیر آ همس  نی بپرسم شما تو ماش  تونمیم  بایخانم ز  -

 بهش زل زده بودم. قیدق  گهیباز موند حاال د  مهی دهنش ن شاداب

 هم لب باز کرد: اریجان

 وجود داره. یصور  تی وص  هیمن و تو   نیب دونهی زور نزن دختر شاداب م -

انگار دکلره کرده بود رو کنار زد و بهم پوزخند زد من    یفر شده اش رو که به تازگ یموها 
 گره زدم و گفتم: ییتو ذاتم نبود ابرو ینیب نشاما عق

باشه مثل بختک رو   یو صور یهرچقدر زور دونهیم ییبا یو ز  تیهر خانم با شخص -
  یتموم شد هرک  یعقد صور ن یهر وقت ا ستی آدم بالغ ن هیافتادن کار  یکس یزندگ
 زم؟ یعز  گمیجا بده درست نم یخودش رو بغل هر ننه قمر تونهیم

نگاه کردم که   اریکرده بود ؟ به جان دایُمنگل رو از کجا پ نی دهنش باز مونده بود ا شاداب
 . زدینم یحرف  چیه  کردیپر رفت و آمد دم دانشگاه نگاه م ابونیبه خ
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 با حرص به خودش اومد:  شاداب

 ار؟ یجان یبگ یخوا ینم یزیچ -

 کردم:  یدست شیبزنه که پ ینگاهم کرد حرف اریجان 

ُاورشون   میکه االن گ   ییسمت کسا  رمی و م شمیم  ادهیپ نتیاز ماش یکلمه حرف بزن  هی -
 . رمی حاال م  نیهم ی کرد

 زد...  یظیغل پوزخند

 

 

 باز کرد:  لب

 .یترسناک  یلیدختر تو خ -

  اریبحث مضحک بود و منتظر و چشم دوخته به لب جان نیا  ی  نندهیکه فقط ب شاداب
 قراره ازش دفاع کنه!  یکه ک

 گفتم: کرد یود داشت مسخره ام مب معلوم

خانم   نی ا  یرفت و آمد داره چطوره برا یبه اندازه کاف یتاکس ابونیاون سمت خ -
 ؟ ی ریبگ یدربست

 از خودشون نشون ندادن. یاما لب هاش اصال حرکت   دیجمع شد و خند کمی  چشماش

 رو به شاداب گفت:  اریجان

 .میزنی باهم حرف م امیبعد، امشب م یبرا  میزار یقرار امروز رو م -
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  رفتیراه م یقشنگ وقت ابونیشده و رفت اونطرف خ ادهی پ نیبا حرص از ماش شاداب
به حال   یوا   شدیو رو م  ریزن بود از جنس خودش، تمام جونم ز  هیکه  یمن  یحت

 سبک دختر ها بود.  نی اش ا قهی که سطح سل نیبدم اومد اول به خاطر ا  اریمردها.از جان

 شاداب سوار شد و رفت. یتاکس  نیولا با

 و گفت:  دیهم با حرص چرخ اریجان

 جلو .  دی بفرما ستم یشما من ن یخانم راننده ِشخص  -

شدم و در رو   ادهیرو گرفتم و پ رهی نزدم دستگ یسمت راستم رو باال انداختم و حرف  یابرو 
 بسته و در جلو رو باز کردم و نشستم و در رو محکم بستم. 

حرف استارت زد و به راه افتاد باهاش که هستم    ینشون نداد و ب  یعکس العمل چیه
 نوبره.  گهی پسر د    نیا   شمیم نیزم ی آدم رو  نی کسل تر

 

  نیه بود ا نه قصد داشت که سر حرف رو باز کنه خستم کرد  زدیکرده بود نه حرف م سکوت 
 بشر.

با   ییکه اون شب کذا یآشنا بود رستوران رفتیکه م   یریحدودا دو ظهر بود مس ساعت
 . میصنم رفت

شدم   ادهیکه بهم بگه پ  نیا یپارک و خاموش کرد ب  یحرفه ا یلیرو خ نیزد و ماش ترمز
 شد.  ادهیو پ

با هم  رو قفل کرد و  نیرو در آورد و درماش نکشی ع کیش یلیکه خ دیروش چرخ چشمم
دختر با وقار دنبالش رفتم و   هی رو نشون دادو من هم مثل   یگوشه ا  م یوارد رستوران شد 

 . میها نشست  یصندل  یرو

 روم زوم شد و گفت: نگاهش
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 !یندار  لیبه ادامه تحص یاجی احت گهید یمدرکت رو که گرفت  -

 یچ  نیداستان ها اما ا   نیگشاد شد قصد داشتم ادامه ندم فعال با ا   کمی چشمام
 وسط...  نیا  گفتیم

 باز کردم:  لب

 شما؟  -

 زد و گفت:  پوزخند

 ...تی برد پ -

 تو هوا تکون دادم و گفتم:  یدست

 ؟ یمن  یوص لی ... تو مگه وکتیبرو بابا در پ -

 زد و گفت:  یما به من لبخند   دنیهمون لحظه اومد و با د گارسون

 ؟ ی شگیخانم؟همون هم دیخوش اومد  -

 با تعجب نگاهمون کرد که گفتم:  اریجان

 . حایاره ترج -

 گفت:   ارمیبه جان رو

 و شما؟  -

 کرد:  زمزمه

 کباب برگ و مخلفات. -

 کرد و رفت.  اداشتی  گارسون

 باز زوم شد روم:  چشماش
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 انگار؟   نجایا یرفت و آمد دار ادیز  -

 ام؟ ین گهیو د  رمیمدرکش رو بگ  دیبا نمیا هیچ -

 لبخندش موندم.  نی کشف اول رونیلبخند زد و من ح  نباریا

 اما دانشگاه تمام... یمختار  نجارویا -

 رو به هم چسبوندم و کامل کج کردم و نگاهش کردم لب باز کردم:  لبام

 !ینیشیل نمنچسب به د ؟ی همه گوشت تلخ و بد عنق نی تو ا یرفت یبه ک -

 بود که گفت:  نش یتو آست جوابش

 . ومدهین شی ا یکه قحط  زادیآدم نم،یفقط تو دل تو بش ستادمینه که منم سرپا وا  -

 . دیرسی کرده بود زبون داشت و آروم به نظر م میکفر

 باز کرد:  لب

 اون پسره که کم مونده بود بره تو شکمت! دوستت داره؟  -

 رو گفتم:  قتی حق

 داره.  -

 زوم شد روم: نگاهش

 ؟ ی تو چ -

 ؟ ی من چ -

 ؟ ی دوستش دار -

 مقنعه فرستادم:   ریز  یچرخوندم و موهام رو کم یچشم

 دارم... -
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 و من ادامه دادم: شدنیکه وارد رستوران م یتوجه فقط زل زد به افراد  یب نباریا

 داداش... هیاما درست مثل   -

 رو من و گفت:   دینگاهش چرخ باز 

 .نمشیکن دور و برت نب یسع -

 زدم و گفتم: یپوزخند

  نیتو ا  ی... خودت گفتیبابا از حال رفتم از خوش واشی شدم   رتیهمه غ  نی ا فتهیش -
 ش؟ ی نیببکه نزارم دورم  یکارمیو دنبال عشق باشم...چ نمینش کاریسه سال ب

 تکون داد و آهسته گفت:  ی سر  نباریا

 شوهرت. -

 ...گهیروز د ستی البته تا ب -

 ناهارمون رو آوردن.  دمیکش یهوف

بم و فوق العاده مردونه و خاص   یبا صدا اری و رفت جان دیچ زی گارسون رو م یوقت
 خودش گفت: 

 خراب نشم سرت. گهیروز د ستی که ب گمی از االن م -

خواستم بردارم که   رادیبود زنگ خورد عکس من و ه زیم  یکه رو میلحظه گوش  نیهم
چشم  ی روان ن یباز به ا مهیو اتصال رو زد و من با دهن ن دیدستم کش ری رو از ز  یگوش

 دوختم:

 بله؟ -

 .... 

 دستش بنده.  -
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 .... 

 بهش.  گمیم-

 و در همون حال گفت:   زیرو قطع کرد و پرت کرد رو م یگوش

 ؟ ی به همه شماره بد  یعادت دار -

 

 شماره بدم.  میبه هم دانشگاه رمی کنم و ازت اجازه بگ داتیبگردم پ دیبا  دونستمینم -

 رو به ساالد سزارش زد و به طرف دهنش برد و در همون حال گفت:  یچنگال

 . کنهیاون داستان فرق م  یاما برا  هیتو هم دانشگاه یبرا  -

 باال انداختم و گفتم:  یا شونه

 مهم منم که از جنس مذکر متنفرم.  ستیفرق کنه مهم ن -

 برنج به دهن بردم که گفت:  یگفتم قاشق یچ دینشن انگار

 . دمتی کجا د دونمینم ییدختر تو برام آشنا  -

 زدم و غذا رو قورت دادم و گفتم:  یظی غل ِپوزخند

 .کنمی و فراموش نممهرانا ر  یحتما که من اون حال بدتو در شب عروس -

 نگاهم کرد و چشماش دو دو زد و گفت:  ع ی بلند کرد و سر سر

 دمت؟ یماکان د  یتو مهمون -

 مونده باشه... ادتی ام  یزیالبته اگه با اون همه هپروت بودنت چ -

حرف به خوردن ادامه   یخودم رو جمع و جور کردم، ب کمی کرد و  یو ترسناک ظیغل اخم
 نبودم باهاش کل کل کنم.نزدم مشتاق  یداد منم حرف
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زنگ خورد   میگوش میسوار که شد میرفت نیاز ناهار و حساب کردنش به طرف ماش بعد
 اتصال رو زدم: 

 ؟  ییکجا  -

 خونه. امیسالمت کو؟ دارم م -

 !یو نوش پهنه رم نکن ش یبساط ع یدید ی باشه گفتم اومد -

 حرص گفتم:  با

 کشتمت خدافظ.  -

  شهیساق دستم که شصتم از توش رد م دنیانداختم با د  فیرو قطع کردم و تو ک یگوش
دست چپ رو به سرعت بردم داخل که   دمیخارجش کردم و دست راست رو پوش فیاز ک

 آخش... یو صدا  م یانگشت رفت تو چشم بغل دست

نبود   نی حواسم به ا  چیرو محکم جمع کردم و بستم گور خودم رو کندم من ه چشمام
 ...دمیمن به قبر پدر پدرسوخته دشمن خند  ؟یکنم؟ عذر خواه کاریتو گورم حاال چ خاک 

 با چشم مصدوم و قرمزش بهم زل زده.  دمیچشمم رو باز کردم که د یال  آروم

فرم و طرز نگاه   دیفهمیو م دید یرو م  زی از وحشت چشماش انگار همه چ ختیفرو ر دلم
 چشماش...

 : زدمیم  یحرف دی با شدینم ینطوریا

 بغلم نشسته.  یکیرفت   ادمیلحظه  هیصنم شد اصال پاک    ریتقص زهیچ  یدونیاووم... م -

  ری ز  مینزد و با حرص استارت رو زد به راه که افتاد یمقنعه سرم رو خاروندم حرف  یرو از 
 : دیلب غر 

 حاال زده کورمم کرده. دهی کم حرف ازم کش -
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 توجه به حرفش گفتم: یب

 ؟ ی ریکجا م -

 آدرس خونتون رو بده. -

 دم دانشگاه. میبر دیبا -

 ل؟ ی اونوقت به چه دل -

 . دیکن ادهیرخش خسته ام اونجا پارک شده مستر لطفا من رو اونجا پ -

 

 وصفش کرد :   ینطوریجمله ا  هیتو    شدیگرفت م  شیدانشگاه رو پ ری نگفت و مس یزیچ

 ..."دهیچیترسناک و پ  ی" اخمو آروم کم

 . کردمیهم تحملش نم هیثان  کی پسر اون مرد نبود شک نداشتم   اگر

 طرفش و گفتم:   دمیشم که چرخ ادهیدانشگاه ترمز زد و خواستم پ دم

 و... -

 حوصله گفت:   یاش نگاه کرد و ب یساعت مچ به

 ه؟ یچ گهید -

 و زمزمه کردم:  ابون ینگاه کردم و بعد هم به خ نیدنده ماش یخال یجا به

 ام...من و دخترونه ه -

دهن داشت و من رو   نیپسر اما حرفم رو خوردم کاش زم نی کردم از ا ایشدم و ح سرخ 
 ...دیبلعیم

 خجالت زده شم که گفت:  ن یاز ا شتریکه نزاشت ب اد،یبود ز  یا  دهیفهم آدم
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. تو یگرفتم باهات حرف بزنم، ازت خواستم سوار ش میتصم دمتیامروزم که د قت ی حق -
کوچه   زننی م یسر هی  دونهیرو م نی ا  یدختر نه تنها من بلکه هر مرد د یو تنت حرمت دار 

که انتخاب   میدونیمن و تو خوب م  کننینگاه م هیبه قض یمنطق یسر هیچپ   یعل
  یخط کنار هم جا دادن پس حق دار هیزور تو   همارو ب  گران ینه توسط هم بلکه د میشد

 .دمیرو قول م  نیدست بزنم، ابهت  دمیمن به خودم اجازه نم یکه از االن نگران باش 

اخم داشت و من مات و مبهوت مرد ساکت و    کردیم یداشت تمام مدت که سخنران اخم
شدم و اون با تک   ادهیرو گرفتم و پ رهیداستان موندم و آروم دستگ  نیا   دهیفهم بیعج
 حرفاش... یبرا  دی کشیرفت و من اما مخم سوت م یبوق

رو زدم و در باز  رشیبغل کوله ام در آوردم و دزدگ بیرو از ج نیماش دی رفتم و کل جلوتر
 شد 

جلو جا گرفتم   یعقب پرت کردم و در رو بستم و خودم رو صندل  یرو رو صندل فمیک
 نشست.  رادی کمربند بستم و استارت زدم که همزمان در کنار راننده باز شد و ه

 دو تا کاسه خون بود زمزمه کرد: چشماش

 حرکت کن. -

نصف  با یبردم که تقر  یداستان پ نی به ا یخوشگل بود درست زمان  رادیاه افتادم هر به
 .  دنیطلبیدانشگاه ازش جزو م یدخترا 

در کمال آرامش تماما اباهت   دمیند یمرد  چی... تا به حاال جذبه اش رو تو هاریجان اما
 فوق العاده جذاب... یداشت و بس با چهره ا

که آخر به حرف   میزدیحرف فقط دور م یبود ب یربع  کی برداشتم  لی تحل هیاز تجز   دست
 اومدم: 

 ؟ ی دار کارمی چ یبگ یخوا ینم -

 انداخت و گفت:  ری آروم سر به ز  رادیه
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 ؟ ی بد حیتوض یخوا ینم یتو چ -

 نامه رادفر.  تیازنامه گفتم تا وص ستین ی چاره ا دمید

 برگشت طرفم و گفت:  رادیکه تموم شد ه حرفام

 ؟ ی راحت نیبه هم یتوام قبول کرد -

 ارث دست من و اون زبون نفهمه...   هی هیچاره چ یول  رادینه ه -

 و به روبه رو نگاه کرد:  دیچرخ رادیه

 ؟ یبعد از سه سال چ  -

 ساعت بعد خودمم خبر ندارم.  کی از  تیوضع ن یبا ا دونمینم -

 ساغر...  -

 .  رادیه  کنمی خواهش م -

 بزن بغل.  -

 دم؛ راهنما ز  آروم

 گفت:  شدیم  ادهیکه پ یزدم بغل و اون در حال 

 . یفقط قلبت رو به باد ند -

اون    خورهیبهم م  اریرو بست و من پوزخند زدم قلب کجا بود من حالم از طرز رفتار جان در
  نیزن نشسته و من رو به نشستن تو همون ماش نشیتو ماش کنهیمن زن سوار م  یجلو

من و   دهیآدم به باد م  نیا  یقلب برا  یکدوم احمق کننیم  یمردم چه فکر  کنهیدعوات م
 رابطه است. نیصفت بارزه ا   نیو ا  میکنیاون هم رو تحمل م 

  یب بایصنم که تقر  دنیکر کننده بود با د ستمیس   یانداختم و در رو باز کردم صدا دیکل
 با حرص در رو بستم و جلو رفتم  دیرقصی د، داشت ملباس بو
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 زدم:  داد

 رو سرت. یچته باز ساختمون رو گذاشت -

 .رقصم ی...میدارم م -

 شهیبار مصرف و ش هی وانی افتاد که ل  زیم  یگرد رو ینیچشمم به س زدینفس م نفس
 . پسیو... ماست و چ یدنینوش

 . نیخوش من رو بب شهیزدم خواهر هم پوزخند

 مانتوم رو باز کردم و به طرف اتاق قدم برداشتم.  یها  دکمه

 

  ستیرو تو آشپزخونه سر به ن ینیاز عوض کردن لباسام به سالن برگشتم صنم س بعد
 کرده بود   

 د یرقصیهمچنان داشت م اما

 زدم:  داد

 ...شااهللیا  یکم کن رقص به رقص بر -

 اد و گفت: به کمرش د یبا حرص قر حرفه ا صنم

 . شکیا -

 عمه شهالته. -

 خنده. ریباند رو کم کرد و زد ز  یصدا 

 مبل رو به روم نشست و گفتم: رو

 اومده بود دم دانشگاه.  اری امروز جان -
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 د؟ یاووووف الو ترکوند -

 به پاش زدم:   یلگد 

 پاشو گمشو. یگیمخت رو پوکونده چرت م  یدنیپاشو  نوش -

 حاال؟   گفتیم یچته؟ نه نه، خوبم چ  -

 رو خالصه براش گفتم که گفت:  انیجر

 ؟ ی بود شاد  یاون دختره چ یگفتیدورته. توام م رادی به اون چه که ه -

 کردم و گفتم:  یخنده ا  تک

 شاداب.  -

تو   خواستیم  یاون چ یگفتیم  یشکوفه حاال هر کوفت ایشاداب   ای  یآها همون شاد  -
 . نتیماش

 .نیاز ماش نی نگفتم اما بد شوتش کردم پا یزیچ -

 و گفت:   دیخند صنم

 خوشم اومد.  یخوب کرد  -

 به من برسون.  ییچا وان یل  هیحاال که خوشت اومد پاشو  -

 من. ی چشم انتر برق -

 گشاد شده گفتم:  یچشما  با

 صنم؟  -

 رفتم نزن نزن.  -

 شده ام چشم دوختم. می ترم یناخون ها  به
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 شد: از آشپزخونه بلند صداش

 شه؟ یدلم واسه خانم بزرگ تنگ شده باورت م گمیم -

 منم دلم تنگش بود.   شدیزدم  باورم م یمحو  لبخند

 داد: ادامه

 سر تا اونجا؟  هی  میبر -

 حوصله شهال رو ندارم.  -

 . ستی همش که اونجا ن -

 زدم:  غیج هیاز ثان ی رو خم کرد جلوم که به کسر ینیو س رونیآشپزخونه زد ب از 

 تو روحت، گمشو حموم.  یا -

 گذاشت و گفت:  زیرو رو م ینیگذاشتم و اون س  زیرو رو م ییچا

 چته چرا؟  -

 خفه شدم.  یدی چند ساعت رقص -

 زد: داد

 .دمیعرق م   یمن بو یاگه بگ یدیشه یعنی -

 خنده و گفتم:  ریزدم ز  یپوق

 برو حموم. ید یم -

 باال انداخت:  ییابرو 

 کلک.؟  دمیم یچ -

 داد زدم:  بایتقر 
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 صنم... -

 بخورم رفتم.  ییداد نزن چا -

 گفتم:  غیباج نباریا

 صنم. -

 صنم صنم، رفتم اه.  یسرطان ه  یا -

 من رفت به طرف حموم.  ی شد و با غر غر ها بلند

مدرک دانشگاه بودم که باالخره گرفتمش   یبرا  ونی درم یکیو من   گذشتنی م روزا
 رو داشتم و ادامه اش رو فعال کنار گذاشتم   سانسیل

 

 *** 

داد زدن   یو صدا   دمید نهیآ یروز مثل برق و باد گذشت و من خودم رو جلو  ستیب
 صنم:

 منتظر ماست محضر بست .  نهی پا اریتو جان ییکجا  -

 و گفت:   دیوار کش  یملود  یسوت دنمیاتاق شد و با د  وارد 

 کن.  گایهلو رو ن -

 زهرمار...-

 کنه تو گلوت. ریگ ار یتو ،جان یبود یک ی اوف خواستن  اقت،ی ل یاحساس ب یب -

 . دیسف ری و شال حر  یری شلوار جذب ش  یریزده بودم مانتو بلند ش یریش پیت

 کننده است. وانهیکه بوش د  یو ادکلن شی آرا با
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 زدم و گفتم: یپوزخند

 .م یعاشق  هم اریچقدرم که من و جان -

  دمیرو پوش یمشک  ینگفت و جلو تر از من راه افتاد کفش پاشنه هفت سانت یزیچ صنم
 در رو بستم و قفل کردم.

 : دیرو بهم داد و آروم پرس دمیسف  یدست فیک صنم

 ؟ یمطمعن -

 .دونمینم -

 گرد شد:  چشماش

 .یکنیعقد م یدار  ؟یدونیرو نم یچ -

 صنم تمومش کن.  -

با کت و   میرو که باز کرد ی و در خروج میترف ن ی سکوت کرد و ما از پله ها که پا صنم
 نک یاز پشت ع یکرده بود با ژست خاص  هیرنگش تک یبه بنز مشک یشلوار مشک

 من تکون داد و سوار شد ... یبرا  ینگاهمون کرد و به صنم سالم دادو سر 

 مراسم عقد با شکوهم.   قربون

 عقب نشست و منم کنارش جا خوش کردم.  صنم

 رو با دست گرفتم و در رو بستم.  مانتوم

 لب باز کرد:  صنم

 همه عبوس؟   نیزن و شوهر ا  -

 پوزخند زد و من با تحکم گفتم:  اریجان

 صنم. -
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 داد و گفت:  هیتک صنم

 گم؟ ی مگه دروغ م هیچ -

 به حرف اومد و گفت:  اریجان

بار اول   یسقف؟ برا   هی ری نداشته باشن برن ز هم خبر  یچیاز ه ی د یزن و شوهر د -
 .نیبب

فقط... خوب بود   ریمنو بگ ایآقا افتادم که ب نیا  یاخم رو برگردوندم انگار به دست و پا  با
از ما   یسوار  گهیام که د یراض گفتمی رو اعالم کرد. اگه من اول م تشیاول خودش رضا 

 !!یدنید  گرفتیم

  لی از فام  یسر  هیو دو بابا بودن  با   کیدرجه  ی ها  ل یفک و فام می محضر که شد وارد 
 زن عمو.  ی ها

 خبر...  یهمه جا ب از 

از ذهنم    یا  هیحفظ آبرو دستام رو گرفته بود و من ثان یهم برا  اریو جان گفتنیم  کی تبر
 گذشت:

 "مردونه و گرم!"  -

 

  کنمیم   یو با همه احوال پرس کنمیخم م سر

مهرانا    عیو سر  کنمی رو ول م ار یو دست جان شکوفهیمهرانا و ماکان گل از گلم م دنید با
 .کنمیرو بغل م

 : گهی کنار گوشم و م کنه یم یخنده ا  تک

 باوقار باش لطفا. کمی یشیعروس م  یدار گهی دختر د -
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 : کنمیم  زمزمه

 بشم اندازه تو باوقار بودن سخته.  کتیش یتو و اون چادر عرب یفدا  -

 و زمزمه کرد:  دیخند

 . یخوشبخت بش -

 رو به من کرد:  اری که ماکان دست تو دست جان دمیبغلش خارج شدم و د از 

 . دیخوشبخت بش گمیم  کیتبر  -

 ببره گفت:  ضیحرف ف ن یکه فقط جمع چهار نفرمون از ا  یپوزخند زد و طور اریجان

 چه خبره.  یدونیوانمود نکن که نم یجور -

چقدر    اریفرصت نشده بود اما جان یعنیشدم و له... من به مهرانا نگفته بودم   سرخ 
خودم سوخت و لپم رو از داخل گاز گرفتم تا   یقشنگ آبروم رو حراج کرده بود دلم برا 

 نزنه. رونیاز دهنم ب گرمیج یسوختگ  یبو

 گفت:  یاز پشت سرم با خوشحال صنم

 ؟ یمنبع آرامش چطور -

 بغل مهرانا.  دیپر

 .اوردی به روم ن یزی با خنده و آغوش باز بغلش کرد ممنونش بودم که چ اونم

 زد.  یرد و بدل کرد و لبخند محو  اریمن و جان  نیب ینگاه ماکان

 به ماکان گفتم:  رو

 چطوره ماکان خان.؟  یمتاهل -

 نگاه کرد و گفت:  شد یمهرانا که از بغل صنم خارج م به
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 .کنمینم دایحال خوبش پ یبرا  یگفت وصف  شهینم -

 آروم زد به شونه مهرانا و گفت:  صنم

 اووو...  -

 اومده بود بلند شد:  کمونیزن عمو که نزد یصدا 

 بچه ها.  دیعاقد منتظرتونه بجنب -

رنگ   دیبزرگ مخمل سف یها  ی به طرف صندل اریخم کردم و آروم با جان یبه مهرانا سر رو
 . میو نشست میحرکت کرد 

و من قرآن به دست منتظر دکلمه    کردیرو پاک م  ش یشونیدائم عرق پ یبا دستمال اریجان
 عاقد ماندم.  ی ها

بود و به  ستادهی قسمت سالن ا نیشاداب آشوب تر شد گوشه تر  دنی آشوب بود باد دلم
 کنه؟ ی م  یچه فکر اریبودم واقعا جان یهمه گستاخ نیا  رون یو من ح  کردیما نگاه م

ماکان و مهرانا   یبود حاال مانور جلو  نشیدختر سوار ماش نیاز اون روز دم دانشگاه ا  اون
 و بعدم خورد کردن من با دعوت شاداب.

 بود...  نیزم یمرد رو نی سنگ دل تر  اریجان

 

درست ؛ ما از هم   میخواستی درست ؛ ما نم میدرست ؛ ما انتخاب شد م یمجبور بود  ما
 ار؟ یجان یانصاف  یاما ب ؟ار یدرست؛ اما کار جان میمتنفر 

 ندارم. یو نامهربون ی حجم نامرد  نی ا  یبرا یحیتوض

 ...یو سنت النکاح
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که دفتر ازدواج   یشیبهم خبر دادن و تک خنده من... آزما یتلفن شب یکه د یا   هیمهر
  نجایا یکس  م ینداشت شی به آزما یاجی و عمو با پول دهنش رو بست. ما احت خواستیم

 . ستین شی ب یلمیتماما ف نایبشه مردم ا  ریپ یکس یبه پا  ستی قرار ن

سبد گل رز   کی و   یسکه تمام بهار آزاد ۵۰۰جلد کالم اهلل و  کی از قرار معلوم  هیمهر  -
 اورم؟ یرادفر در ب اری جان ی شمارا به عقد دائم آقا لمی بنده وک

 لم؟ یوک کنمیبار سوم عرض م یبرا 

ه نامحسوس صنم به بازوم دهن باز  با ضرب دمی بار شد و من تو هپروت اصال نفهم سه
 کردم 

 از کنار سفره عقد گفت:  لچرشیهنوز بله خارج نشده بود که خانم بزرگ با و اما

 پس؟  یعروسمون چ یلفظ  ریز  -

  کردنیم یباز  قیوحشت ناک بود و همه دق ی سکانس ها  یزندگ نیانگار تمام ا  دمیگرخ
شما   خورهیو خط م شهیم  اهی س یما صور  یشناسنامه ها هیصور  نا یا  دیدونی شما که م

 چرا؟ 

 دم،یحفظ ظاهر به زور لب هام رو کش م  یو برا   کنمیم اریبه جان ینگاه یچشم ریز 
هست از  ن یبه ذرب اجیکشفش احت  یاما مسلط و آروم اونم با لبخند محو که برا اریجان

 .کنهیخارج م یسمت باال جعبه کوچک بیداخل کت درست ج

 : کنمیآروم زمزمه م شهی حال دلم خوب م  دیبا دستبند سف کنمیعبه رو باز مج در

 ممنون.  -

 .شهیتو دستم چند برابر م شی بایز  بندهیو به دستم م کنهیرو از جعبه خارج م دستبند

 عاقد: یصدا  و

 لم؟ یوک -
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 بااجازه خانم بزرگ و بزرگتر ها بله. -

 شد:  یدست جمع و عاقد قاط یصدا 

 .یو مبارک  منت یبه م -

 .کنهیم  یهم روبوس  اریبا جان بوسهیو لپم رو م  کنهیبا ذوق بغلم م  صنم

 . یروبوس اریو با جان  دنیو جهان هم با من دست م د یجاو

 . ستین شیب یشی که تمامش نما  هیکبابه مجلس عقد دلم

 آل ام باشم. دهیمن با ناز  سر سفره کنار مرد ا یروز  نیکه همچن کردم یفکر م شهیهم

 ! رهینم شی پ میخوا یاونطور که ما م  شهیکه گفت، هم یگفت اون راست

 :  صداش

 ؟ یکوش -

  یکار نی ست دستبند و نگ  یو حلقه ا   رهی گیدستم رو م کنمینگاهش م امی خودم م به
 .شمیم  رهیدفعه اول به حلقه عقدم خ ی و من برا ندازهیشده به دستم م

 

اسارت   یو اون حلقه    ادیم دم یبه پوست سف یاد یرنگم ز  یاسی  یشده  میترم یناخونا 
 . کنهیم  ییشکل ممکن رو دستم خودنما نی هم به بهتر

 منتظر بهم چشم دوخته.  کنمیم  نگاهش

 تنها اون بلکه تمام سالن بهم چشم دوختن.  نه

 .دهیرو بهم م یو از کنار دستم جعبه مخمل زنهیبهم م یتک ضربه ا  صنم

 افته. یم  میدوزار  تازه
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با خشم به  یکه چطور شمی و لحظه آخر چشم تو چشم شهال م رمی گیرو ازش م جعبه
 کاش امروز بس کنه.  کنهیمن نگاه م

 نگاهاش خسته شدم. از 

و جعبه رو  کنمیرنگ رو از جعبه خارج م ییساده طال نگ یر کنمیرو باز م یمخمل جعبه
 .سپارم یصنم م ی باز به دست دراز شده 

 ...adidasعالمت  شمی کنار انگشتش م زیر  یمتوجه خالکوب  ارهی رو جلو م انگشتش

و آهسته حلقه    رمی گیکم مو و مردونه اشو م ی صحنه  دست ها  نیتو ذهنم ا شهیم  حک
 تو دستش. ندازمیرو م

 دست زدن جمع و لبخند محو و باز حفظ ظاهر من. یصدا 

... و   میزنیو امضا م می زنیعاقد و ما باهم امضا م زیبه طرف م کنهیکمکم م اریجان
 یاما گاه کنمی نگاه نم ار ی! به جانشهیم  اهیکه با دست خودمون س  ییشناسنامه ها 
 روم. نهینگاهش سنگ

 . میگردی برم گاهی از امضا به جا بعد

 و زن عمو بهمون سکه کادو دادن .   عمو

 قدم شدن.  شی پ یروبوس یعمو مهرداد هم برا  شهال

 گفت:  دیکشیعقب م یو اون وقت دمیجلو کش یعمو مهرداد شالم رو کم دنیل بوسحا در

 چشمات شکل پدرته. -

  دمیبا درد لبخند زدم عمو ازم فاصله گرفت و من خودم رو تو آغوش مهرانا د  نباریمن ا  و
 :ش ی و زمزمه در گوش

 گه.دختر پس از االن تو دلت رخت نشور نترس. خدا بزر  یخبر ندار ندهیتو از آ -
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 . رمی گیچند کلمه اش آرامش م  نیهم با

افته...  یچشمم به گل سنبل وسط سفره عقد م کنهیو چادرش رو درست م کشهی م عقب
 افته . یسفره م  نیا  نی تز یبراق برا یها   یبه گو

که دهنم   یو من در حال شهی ها به طرف ما روانه م  دیها و خوشبخت باش ک یتبر   لیس
رنگ و وارنگ  رو آروم به صنم که  یزن ها و مردها  نیا  شناسمی کف کرده و اصال نم

 : گمیم  ستادهیکنارم ا 

 . ارمیصنم آب برسون بهم که االن کف باال م -

  وانی ل هیسالن رفت و از آب سرد کن خم شد و برام  ی کرد و به طرف انتها یخنده ا  تک
 آب آورد. 

 شونه هاش افتاده بود. یرو  شالش

دراز شد و ازم گرفتش و   ی دستم بود که دست شخص وانی آب رو آروم خوردم ل وانیل
  یبه دست باز از افراد  وانینگاه کردم ل اری،با تعجب به جان د یمونده آب رو سر کش یباق

 کارش فقط دلم گرم شد...  نیو من گنگ ا  کردیم  یکه قصد رفتن داشتن خداحافظ

 شد. یخال  بایکم کم رفتن و محضر تقر  مهمونا 

 .م یبه راه افتاد ماهم

 ما نشد.  ی هم پا نباریشدم صنم ا  نشیماش سوار

 اورد و با خنده گفت :  بهانه

 . دیخراب شم سر جهان و جاو  خوامیم-

ل  و محرم هم حال  میما عقد بود   زدی سخت خودش رو گول م هیبق ی هم همپا  خواهرم
 الزم نبود. ییهم اما تنها 

 استارت زد و به راه افتاد.. اریجان
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 که گذشت آروم گفتم: کمی

 ؟ ی تو شاداب رو دعوت کرد  -

 تفاوت و سرد گفت:  یب

 بدم.  حینداره بهت توض یلیدل -

 جمله عاشقانه درست بعد از محضر بود. نی گلوم لبخند زدم اول ب یاز بغض عج  قبل

شدم که صداش   رهیخ رونیکردم و به ب تی شال هدا  ر یبود رو ز  ختهیرو که کنارم ر  موهام 
 : دیکش رونیمن رو از افکار پوچم ب

کدوم محضر ... من  دیفهم  یچطور میدونیاما نم میمحضر دار  یگفته بودم چه ساعت -
 دعوتش نکردم.

در گذاشته بود و با   یکه آرنج دست چپش رو رو  یادامه داد در حال ی با اخم به رانندگ و
  رهیرو در آورد و بهم خ نکشیبا دست چپش ع کرد یم  یت راست کامال مسلط رانندگدس

 خوف کردم. اهشیس  یادی ز  یاز چشما  دمیشد سرم رو عقب کش

 .یکنینگاه م ادیز  -

فرو برم و به اتوبان و   یتو صندل  شتریبم و خشنش بود که باعث شد ب یصدا  نیا
 چشم بدوزم. شیخلوت

 

 خودم اکو شد تو ذهنم:  یصدا 

ارشد   ار یمن و جان یحساب سر انگشت هیارشد من...) به  ی اول من نوه ها ینوه ها  -
باهم ازدواج و تا بعد از سه سال با   دیخون رادفر رو زنده نگه دارن با دی. ( با میبود

  ستمین ی بشه قبل از اون من راض میامالک و پولها تقس نی از خون من، ا  یوجود بچه ا 
 و وراث رو انتخاب کنه. می تقس دشخو یاموال رو برا   نیا  یاحد 
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 ...اریتمام من رو به غارت برد تمام من و جان a4برگه  کی  شهیپر م چشمام

 : کشهیم  رونیب ابونی خ یباز من رو از حال و هوا صداش

 خونه؟  میبر -

 .دمیتکون م تی رضا یاز رو   یسر

و ما به سرعت به طرف   شهی و دنده اتومات عوض م  دهیگاز فشار م  یحرف پاشو رو یب
 .م یکنیعمارت پرواز م

 تو باِغ.  نیدر حال پارک ماش اریجان کنمیرو باز م یورود در

دست زدن جمع؛ بجز شهال و زن عمو   یطرفم و صدا  دیورودم همه نگاه ها چرخ با
   زدن یدست م  هیمهرداد بق

 رسا شوهر عمه : یصدا 

 به به..  -

که   یاری الل شد، جان هیاز ثان یکه با غضب به شوهرش نگاه کردواون در کسر یجان عمه
 بود.  ستادهیا  ی در ورود یجلو قی حاال پشت من دق

  یچونه    کیبردم چقدر بلنده قدش؛ قدم تا نزد  یشدم طرفش تازه پ لی متما کمی
 . دیرسیو مردونه اش م یاستخون

 ه گفت: و از پشت فک قفل شد دیاخماش رو تو هم کش اریجان

من و ساغر    دونه؟ینم یهم کس یعمارت لعنت نی تو ا  دونستینم یتو اون محضر کس  -
فقط محرم! پس خواهش    میاالن بعد از پسر عمو و دختر عمو بودن فقط محرم هست

نه ما   دی با ما رفتار نکن دنیکه سالها واسه بدست اوردن هم جنگ  یمثل دوتا آدم  کنمیم
 نه شما ساده لوح. میاحمق هست
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کنار رفت و به طرف پله ها به سرعت قدم برداشت و ازش   یحرص از پشتم کجک با
 موند. یسرد و تلخ ادکلنش باق  یجالب بو بیترک

بار اول باهاش موافق بودم و به جمع مات و مبهوت روبه روم چشم دوختم لبخند   یبرا 
 اعصاب بود.   یشهال رو  ضی عر

و    شیشمی  شرتیو ت یمشک  نیرو در آورده بود با شلوار ج که حاال مانتو و شالش صنم
 :  دیو آروم پرس ستادی که آزادانه کنارش بود کنارم ا یی موها

 ؟ یخوب -

 .یلیخ -

حرفم بود اما با لبخندم بهش   قتی گرد شد و تو چشمام دنبال حق کمی  چشماش
 .ست ین کنهی فهموندم که اونطور که فکر م

 : طرف جمع قدم برداشتم و گفتم به

. شما بزرگ  دینش یاالتیکه باورتون نشه خ میگفتی بهتون م دیبا شهی هم ی بار برا کی  -
 . دی ما

به عمو مهرداد هم  ینگاه یروم به عمو و زن عمو و خانم بزرگ بود و گاه شتری)ب
 ( کردم یم

 ادامه دادم:  کردمیشونه ام آزاد م ی که شالم رو از رو  یحال در

 .میو باورتون نشه که ما مال هم هست دیکن یبزرگ -

 .کردی که حاال لباس عوض کرده رو پله ها بهم نگاه م یاریجان

 

رو زد و جلو اومد و لب از لب   لچر یو  ی دکمه  اقوتش ی  نیبزرگ با اون انگشتر نگ خانم
 باز کرد: 
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  یگآقا به تاز  لی اما وک میکن لی به شما تحم دیرو نبا یزی ما چ  د،یگیشما درست م زمی عز -
رفت و آمد داره تمام اموال آقا دست اون سپرده شده آقا از   نجایاز آلمان برگشته اون ا

وانمود به خوب    دیخواسته، نه سه سال به ظاهر محرم بودن. با ی شما سه سال زندگ
 خونه شما.   ادی ب اریاز شب ها جان یبعض دیالزم شه با یحت  دیبودن کن

اومد نگاه کردم ازش توقعه   یم  نی که از پله ها پا  اریبه جان رتی گشاد شد و با ح چشمام
که رو   شناختیآقا بزرگ رو خوب م لی اما انگار وک  رهیداشتم االنم مخالفت کنه، جبهه بگ

 اومد گفت:  یکه جلو م یبه خانم بزرگ در حال

 ران؟ یا  ادیتا آخر سال ن یمالک  شدی حاال نم -

 گفت:  ینیام  یآقا

 ؟ یمونده چ یو سال باقد  ادیتا آخر سال ن -

 مهردادم گفت:   عمو

 تمام زحماتتون به باد رفته عمو.  نیبند رو آب بد  اریزرنگه جان یلیاون خ -

 تو فکر بود.  بیشده و عج ره ی خ یکرده بود  به قال هیکه تک  یمهرانم رو مبل در حال  عمو

 زن عمو مهران لب باز کرد:  اما

 . میندار یچاره ا گهید دیمراقب باش  نجاستیا یکه مالک ییزمان ها  -

 زمزمه کرد:  نی به دست بود و سرش پا یکه گوش یدرحال دیسر تکون داد و جاو جهان

 .گنیراس م -

 نازک کردو گفت: یهم پشت چشم صنم

 کلمه از ننه عروس.  کی  -

 و خانم بزرگ لبخند زد  دی خند عمو
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 صنم گفت:  دنیکنه که با د  ییانداز رو شناسا  کهیسرش رو بلند کرد تا شخص ت د یجاو

 حاال من ننه عروس تو رو سننه؟  -

 و گفت:   نداختیهم خودش رو از پا ن صنم

  یدرخشانش رو برا  یگرم باشه نظرا  شیهمون سرش تو گوش ستیننه عروس بد ن -
 خودش نگه داره. 

 

و صنم گوش بدم آروم به طرف   دیتر از اون بودم که به ادامه کل کل جاو خسته
و زمزمه آروم   دیسرم چرخ ی زنگ عمارت ققنوس وار تو یم برداشتم که صداآشپزخونه قد
 خانم بزرگ: 

 . یِ مالک -

رو کم   نی زد دور تا دور سقف و کف خونه رو وجب کرد و بسته شد هم یچرخ چشمام
 داشتم.

رو کامل   یآب  وانی طرف آشپزخونه رفتم که اختر به طرف اف اف رفت و در رو باز کرد.  ل به
 رفتم.  زی .از آشپزخونه خارج شدم و به طرف آودمیسر کش

 کردم.  زونیبه در آو  کی نزد ستادهیو ا   یچوب زیآو  یوشال ام رو رو  فمیک

سته بود نگاه کردم  نش اریکه جان یجمع برگشتم همه دور هم نشسته بودن به کاناپه ا  به
 که جهان گفت: 

 نکن.  یبیزن داداش غر نیبش -

نشستم و چشمم   اریتفاوت کنار جان یبه برادر کوچکش رفت و من ب ی چشم غره ا  اریجان
   کردیافتاد که با لبخند نگاهم م مایبه ش

 و آروم بود برعکس مادر فوالدزهرش. ریدر جواب لبخندش زدم. گوشه گ  یلبخند
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  فیزانو و ک ریبا کت بلند تا ز  دیسف  یو موها ی جو گندم یها  شی ر با  یکلیه  یمرد
 کرد    یمختصر  یسامسونت به دست وارد سالن شد و سالم و احوال پرس

 کرد و گفت:  زیر یبه من زوم شد و چشماش رو کم نگاهش

 ساغر رادفر دختر بزرگه محمد؟  -

  دیحال بلوندش کش  نیکوتاهش و در ع یبه موها   یکرد و دست یخانم بزرگ تک خنده ا  
 و گفت: 

 ؟ یمالک  شیاز کجا شناخت -

 جا گرفت و گفت:  یمبل تک  یعقب رفت و رو یمالک

  یکنه دو سه بار میتنظ  تیوص  خواستیکه م ی. زمان دمشیبزرگ د ر یدورا دور با اردش -
 دو خواهر کشوند...  نیمن رو تا دم خونه ا 

 در ادامه حرفش به صنم هم نگاه کرد.  و

 

  دیکشیرو به رخ م یرکی ز  تیصنم سوق داد به سمتم چشماش نها  یرو باز از رو  نگاهش
 آدم روئه ، گفت: نیا  شی دستش پ شهیهم  کردیو آدم حس م

 . دمیرس یعقدتون من نبودم در واقعه به تازگ ی برا  گمیم  کیتبر  -

 گفت: راشیبم و گ یباهمون نمه اخم و صدا  اریتکون دادم که جان  یسر  آهسته

 . یبود جناب مالک یجاتون خال -

  کردینگاه م  اری نامحسوس به من و جان یرو به خانم بزرگ کرد که داشت با استرس یمالک
 و گفت: 

 ن؟ ینامه باز شد همه نکات رو خوند تی وص -
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 رو لمس کرد و گفت: اقوتشی ر کرد و انگشت   یهم گره ا  یبزرگ دستاش رو تو  خانم

بچه ها عقد   شونیکه درست بعد از چهل آقا بزرگ به گفته ا  دینیب یبله خونده شد م -
 شدن.

 زد و آروم گفت:  یپوزخند محو  یمالک

  یسنت  یدوره به ازدواج ها نی ا  یکه جوونا دهیوقتش رس دیکنی کم کم به هم عادت م -
 . ارنیب مانی و عشق بعد از ازدواج ا

 زدم. ییهوا من هم مثل خودش پوزخند تابلو یب

که با اخم و   اریبه جان ییچشمش دور نموند و نگاهش زوم شد روم اما من نگاه گذرا از 
 انداختم.  کرد،ینگاهم م یعصب  یچهره ا

 از پشت فک قفل شدش گفت:   آروم

 ساغر.  ایبا من ب -

 .به جم گفت و جلو افتاد یزمزمه وار میگرد ی شد و االن برم بلند

  کردیجدا م  کیکه سالن بزرگه رو از سالن کوچ یپشت سرش به راه افتادم از دو پله ا منم
راحت شد   الشی خ یطرفم اول به پشت سرم نگاه کرد وقت دیهوا چرخ یاومدم ب نی پا

 : دینسبت به ما کمه باز با فک قفل شده غر  هیبق دیکه د

صدادارت تمام زحمات من رو    یکه تو با پوزخندا دمیهمه مکافات نکش نیدختر من ا  -
 . یرو اعصابم راه نر کنمیم هیبهت توص یبه باد بد

رد کردم آخه تونسته بودم   یاز ی سه امت  هیاول تو دلم واسه خودم  دی ابروم باال پر یتا  هی
خودش آخر مهارت   نیا  ارمیعمارت رو به صدا در ب نیفرد ا  نی تر  بیو عج نی آروم تر
 بود.

 جا خوردم زمزمه کردم:  کمی  دوم
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همه قشنگ ُرلت    نیا  ستیپس الزم ن یندار از ین  یگفت یندار اجیپول احت نیتو که با ا  -
بمالم پس   رهی که هست من بلدم سرش رو ش یهر خر ی گل پسر مالک نی. ببیکن یرو باز 

 اجازه ندادم انجام بده.  یکه به احد   یکار یکن فیتکل نی من تع  ینخواه برا 

  شهیحال هم ن یتفاوت و خونسرد و در ع یصورت مرد ب ی وار روبه رو د یدرو ته انگشتم
 اخمو تکون دادم: 

فرو   شتری ب میزور بزن شتریهرچقدر ب  میکه تو لجن افتاد میدونیمن و تو خوب م اریجان -
 و آسمونه.  نیکه فرقم باتو زم یبا من ای پس کنار ب میر یم

 بچرخم که آرنجم رو گرفت که باعث شد   خواستم

حاضر به   شه یسرکشم و زبون هم  یچشما  دنیبهش بخورم و برگردم و اونم  با د محکم
 جوابم زمزمه کرد: 

 . دمی به خرج نم متیهمه مال نیا  شهیآروم بترس من هم شهی ساغر از منه هم -

  رونی قدرتمندش ب یخواستم دستم رو محکم از دستا  دیبار جفت ابروهام باال پر  نیا
  ل یحرفا بود فنجون و ف نی از ا  شتریب یلیاسارت رو اما زور اون خ نیو باز کنم ا  ارمیب

 بود و بس.   اریمثال ساغر و جان

 پهن و ورزشکارش باز به چشماش نگاه کردم و گفتم:  یسر خورد رو بازو نگاهم

 .نمی بب یبار هم که شده وحش کی آروم رو  ی آدما  ادیباورت نشه اما بدم نم دیشا -

  یال  یدست دیکش  یقیگرد شد و با خشونت دستم رو ول کرد و نفس عم کمی  چشماش
 شدی که از کنارم رد م یمجعدش برد و آروم در حال یفقط کم یو کم  یمشک یموها 

 آهسته گفت: 

 . هیرام کردنت کار آسون -

از   یالبد پسر خواستیعمه شهالش م ی حرفش خشکم زد رام من رو برا  نیمن مات ا  و
 نکبتش... شاداب!  ی  قهیخودخواه با اون سل یخودراض
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 پسر.   نیا  یناب و عال قهی به سل رسمی م رمیم  یاز هر در  هوووف

به   یلبخند محو  کنمیم  نیو تمر کشمشونیو به طرف باال م کشمیبه ابروهام م  یدست
 ... نهیلبام بش  یزور رو

 

 .اریاز جمله جان کنهیم ینینگاه همه روم سنگ گردمیجمع که برم به

 . دمیآرنج ام رو به کوسن مبل م هیو تک  رمی گیدرست کنارش جا م می قبل  یسر جا  دوباره

اما فقط  من    کننیراجب شرکتشون مشورت م یمهرداد و عمو مهران با مالک  عمو
مذخرف   یسر   هیاز حرفاشون که  یچیو ه کنمیرو نگاه م شنیلبهاشون که باز و بسته م

 فهممینم ستین شتریب

چشماش   دنیاما با چرخ زنهیحرف م مایکه داره با ش شهیم  دهیبه طرف صنم کش نگاهم
 :زنهی و آروم لب م شهی متوجه من م  عیسر 

 ؟ یخوب -

از   یچیغصه خواهر بزرگه رو داشته باشه ه کهیخواهر کوچ دینبا زنمیم   یمن پلک آروم و
 .ست یبدتر ن نیا

 .کنهیبلند اختر جمع رو به شام دعوت م  صدا

 خارجش کردم:  بیخورد و من آروم از ج یا  برهیو  بمیج یتو  میگوش

به همه سخت   ینطوریساغر؛ ا یبا جمع حرف بزن شتریو ب یبهتره کمتر عبوس باش -
 . دیجاو  گذره،یم

 از جونم شماره من رو داشت.   زتریعز  یطرف پسر دوم عمو   دیچرخ مچشم

 کردم:  پی تا
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 . کنمیم یسع -

 .  دیکش  یقیگذاشت و نفس عم بشیرو تو ج شی که گوش دمینگفت و د یزیچ

  یو کم خت یبرام سوپ ر یبشقابم رو برداشت و کم  اری جان یشام در کمال ناباور زیسرم
  یهمه الزمه کار جلو  نایکه ندونه ا هیشوهر عاشق شده بود اما ک هی برنج . درست مثل 

 بود.  یمالک

و عمو مهران و زن عمو   ینیام ز یترحم آم یشهال و نگاه ها یها  ه یو کنا شی با ن شام
  یداشت اون بغض لعنت یکه اما با هر لقمه سع  ی. صنم دگذشتیمهران و جهان و جاو

  ینگاه یکه هر از گاه یمالک شد،یم دیتشد  قهیبه دق قهیرو قورت بده . حالت تهوعم دق
و درست مثل مهمون    کردینم  یدخالت هیشهال و بق حثاصال تو ب کردیبه سمتم روانه م

 نشسته بود.  زیسرم

 به خواهرم و به بخت بد سرنوشتمون حالم رو دگرگون کرد .  نگاه

دهنم گرفتم و   یو دست جلو  دمیرو عقب کش یالزم بود به سرعت صندل گهی د حاال
معدم که آب   اتیو در رو با شتاب باز کردم و تمام محتوا   یبهداشت سی سمت سرو دمیدو
 بود رو برگردوندم. یخال

خودم و   یها  یکاش خوش داشتمیدر رو برنم  یو اون نامه ال  شکستی دستم م کاش
 . دادمیشبه به باد نم کی خواهرم رو 

  یپ شتری ب گذشتیم  یهرچ  خواستمیاتفاقات رو م  نیعق زدم برگردوندن تمام ا  دوباره
 که چقدر تو لجن فرو رفتم.  بردمیم

زن عمو و   دنیبه صورتم زدم و آروم در رو باز کردم با د یبه در خورد و من آب یا  تقه
 زدم . یصنم لبخند 

و زن عمو هم اروم    ختیو آروم اشکاش فرور  ره یخودش رو بگ ینتونست جلو گهید صنم
 گفت:
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 .تو از اون حالت بدتره  میساغر رو آروم کن میآروم باش ما اومد  زمی عز -

 

زن عمو   یکردم و چشمم رو  کمیخواهر کوچ یوارد بازو  یزدم و آروم فشار یدردناک  لبخند
 و گفتم :  دیچرخ

 بخاطر من غذاتون از دهن افتاد. دیببخش -

لبخندش درست مثل زن   اریبرد که جان یپ شد یزد که در نگاه اول م ینیدلنش لبخند
 کم،یفقط   کمی . اما زن عمو فهیو رد دیاز حد سف شی اون ب ی عموئه، البته دندون ها

 داشت.. یدهنش حالت خرگوش  یدوتا دندون جلو

و   دنیهمه به طرفمون چرخ  میرفت زیصنم رو تو دستم قفل کردم و به طرف م  دست
 خانم بزرگ بلندشد: یصدا 

 دخترم؟  یبهتر -

 ممنون.  -

و   دیو جهان رو عقب کش اری که از قبل متعلق به خودم بود درست کنار جان یصندل صنم
 من نشستم و ازش تشکر کردم.

 شهال بلند شد:  یو زن عمو هم نشستن که صدا  صنم

نه به باره نه  تروخدا زن داداش.)رو به زن عمو مهرداد( هنوز  نیرو بب یامروز   یجوونا  -
 به داره.

جور پازل  هیاز جونم  کهیت که یبا ت یچطور کردمیسرخم فقط تماشا م یمن باچشما  و
 :اری عجوزه ؛باز رو کرد سمت جان  نی ا  سازهی اعصاب م

 ؟ ی چک گرفت یب یعمه دورت بگردم ب -

 کاهو به چنگال به طرف دهن برد. یدر ادامه حرفش تکه ا و
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 .کردی از آروم بودنش سواستفاده م ب ید عجفکش رو محکم فشار دا اریجان

 نگاه کرد و با فک قفل شده گفت:  اریبا حرص نگاه از من گرفت و به جان جهان

 گه؟ ی داره م یچ یشنو ینم رتیغ یب -

به  یجور  نمیرو بب شیبه رنگ خون و نگاه برزخ یتازه تونستم چشما  اربرگشتیجان 
تاسف    ی از رو  یکرد و سر زون یجهان نگاه کرد که من الل شدم اما جهان لبهاش رو آو

 خانم بزرگ بلند شد و باعث شد همه بهش نگاه کنن:   یتکون داد که صدا 

 سرخ شده خجالت بکش.  یسالت که اونطور  ۱۵از دختر   یکشیاگر از من خجالت نم -

 تو بشقابش رو جابه جا کرد.  یو با قاشق برنج ها  دیاخماش رو تو هم کش شهال

جهان   یو برادرانه ها   اریو سکوت درد ناک  جان یهمه بد ذات  نیزن و ا  نیاما مات ا  من
 موندم.

انگار قصد رفتن   یجمع شد مالک زینبود خورده شد و م شیب یکه فکر کنم زهرمار یشام
بود که هنر  یلیاز سردرد امشب خ دیکشی م ریسرم داشت ت ینداشت اما من تمام موها 

 ...    شدیسرم منفجر نم

 رو برداشتم و برگشتم به طرف خانم بزرگ.  فمیرفتم و شال و ک زیطرف آو  به

 

 خم شدم و گفتم: لچرشیبه طرف و  یکم آروم

 .میمن و صنم رفع زحمت کن  دیاجازه بد  -

 و گفت:  کردیکه انگار اونم قصد رفتن داشت ، کت بلندش رو تنش م یمالک

 نجا؟ یا  دیمونینم -

 ابروش باال رفت.   یتا هیهمزمان   و
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سرپا   یرو مبل و نصف یکه پراکنده شده بودن انداخت نصف یبزرگ نگاه به جمع خانم
 گفت:  ع یبودن سر  ستادهی ا

 بچه ها. شیقراره امشب بره پ اریآخه جان -

 نا؟ یا  گنیم   یگرد شد چ هیاز ثان یسربه ک چشمم

  بیرو تو ج ش یکه داره گوش اریبه جان کنمیپام رو تو کفش پاشنه دارم جمع م یها پنجه
 .کنم ینگاه م زارهیگرمکنش م

گرفتن و پچ پچ کنان اصال براشون مهم   یکیگرد کوچ زی م ینیو زن عمو و عمو و ام شهال
 .  دنیظاهرا چرتکه انداختن و به مراد دل رس ادی قراره بره و ب یبا ک یک ستین

سرش ثابت نگهش   یداره شالش رو تا بزنه و رو  ی و سع ستادهیهم مثل من مات ا  صنم
 داره.

 به من و صنم نگاه کرد و گفت:  اریجان

 لباس عوض کنم.  رمیم -

 . رهی عمارت باال م یاز پله ها  و

 : گهیو م شهیو آروم  خم م ادی جلو م هیتوجه به بق یمهران ب  عمو

 ینیو دل چرک یاگر دلخور یونیحاال مد   نیپدر توام. پس از هم ستمی ن اریمن پدر جان -
 دخترم.  یبود به پدرت نگ

 یاز ین یگاه  ستی ن یان ا  ید  شی الزم به آزما ی" گاه کنمیو تو دلم زمزمه م  کنمیم بغض
حدس    شدیهم م یبود. از هزار فرسخ ن یبهتر توان یم  یگاه ستیبه اصالت و نسبت ن

 خاک من. ممنونم بزرگوارم. ریزد که برادر محمده... برادر پدر ز 

 :کنمی باز م لب

 .زدلی ممنونم عز -
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مردونه و نسبتا    یدستا یکه دستم رو ال دهیانگار واقعا دخترش رو د زنه یبرق م چشماش
و به حرف   ستهیا  ین م،کنارمو  ادی . زن عمو جلو مکنهیو نوازش م  دارهیبزرگش نگه م

 : ادیم

  نیباعث شده ا  یچ دونمیهستن اما نم  یخوب  ینگاه به شهال و فاطمه نکن آدم ها  -
 .دیراجب تو و صنم فکر کنن. مراقب خودتون باش  نهیهمه با ک

زن و مرد بزرگ شده و   نیدست ا ریز  اریزد ممنون خدا بودم که جان یآهسته چشمک و
 ... کنهیرو کامل م اریخودش نصف جان نیا

 

 افتادن با شهال و زن عمو کار من نبود،نبود که نبود... در

 و دل خوش که من نداشتم واقعا.   خواستیحوصله م 

با مارک پوما به تن داشت و از پله   یرنگ یشرت جذب کرم یو ت یذغال  یشلوار ل اریجان
 و گفت:   دیاومد به طرف من چرخ  نی ها پا

 م؟ یبر -

 زدم و گفتم:  یلبخند

 . میبر -

 لب باز کرد: دی کردم که جاو  یسرسرک یو خداحافظ   برگشتم

 شب اول عقدتون؟  دیبر یمن اون رو کجا م شی رو بزارش پ یاون سر جهاز  -

عمو هر لحظه  یفکر کنم افتاد کف پام خونواده نچرال و الکچر ادیز  یاز گشاد چشمام
 آورد. یبه وجد م شتر یمن رو ب

 گفت: یبا نمه اخم صنم
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 .از یته پ از،ی ننه عروس حرف زد؟ سر پ ن یباز ا -

 خارج کرد و گفت: قیو نفسش رو عم  اوردیکم ن د یجاو

 دوتا؟  نی وسط ا  یگیم یبدونه تو چ خوادیم از یو ته پ از یآره سر پ -

 اشاره زد.  اریبه دستش به من و جان  یدست گوش با

 زد و گفت:  یظ یپوزخند ِ غل صنم

 گد تو اتاق خود. ینخود نخود هرک سیکه ن انوسیعهد دق -

 کش اومد و گفت:  دیجاو  لبخند

 .یبر  یتونیم  یتو کار بزرگترا دخالت نکن ینخود اگه قول بد  -

 لب بازکرد:  جهان

 نکن.  تی اذ  دیجاو  -

 به صنم کرد.  یبعد نگاه و

رفتار   نیانگار ا  هیاما بق نطور یباز مونده بود منم هم ییهمه پرو   نیدهنش از ا صنم
 نداشت. یبراشون نرمال بود و تازگ د یجاو

 آروم و مرموزش داشت.  شهیبا برادر هم یبیعج فرق 

 با زبونش لباش رو تر کرد و گفت: اریجان

 تموم نشد ُمَفِتش؟  -

 و گفت:  دیکش یا   ازهیخم د یجاو

 . ادیخوابمون م گهید دیبر  دیگرد کن -
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دو سه به ما   کی که درست مثل چسب   یو صنم و مالک اری کردم و با جان یخنده ا  تک
 کرد و گفت:  یرو به مالک اری.جانمیبود از در عمارت خارج شد  دهیچسب

 با اجازه   دنتونیخوشحال شدم از د -

تکون داد و   یاما با اکراه سر رهی از ما بگ یمچ هی اومد    یکه انگار هنوزم بدش نم یمالک
 کرد .  یخداحافظ

 و اون از باغ خارج شد. میشد  اریلندکروز جان سوار

 و گفت:  دیکش  یصنم هوف  میعمارت که فاصله گرفت از 

 مدافع. لی جناب وک نی  ا  ِیچه زبل خان -

همه آدم   نی ا  شدیباورم نم دهی نشن یزیبود انگار که چ رهیتفاوت به رو به رو خ یب اریجان
 خونسرد؟در جواب صنم من آروم سرتکون دادم 

 

اما زن و شوهر نه   میخوشحال نبودم خوشحال نبود عقد بود زدیحرف نم زدمینم  حرف
 اما محرم هم نه.  میحالل هم بود 

  عیسر  یلیلب خ ری و بعد به من انداخت ز  اریبه جان ی خونمون ترمز زد صنم نگاه دم
 گفت:

 خداحافظ  -

 شد ...  اده یاز در عقب پ 

نگاه   میبه ساعت مچ  گرفتی رو م یشماره ا  شی نگاه کردم که داشت با گوش اریجان به
 : دیکردم اون خونسرد منتظر پاسخ فرد پشت خط بود و که باالخره انتظار به سر رس

 ؟ ی سالم خونه ا  -
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- .... 

 . گهیساعت د  کی تا  امیم -

 کرد و به من چشم دوخت و آروم شونه باال انداخت:  قطع

 . گهیخدافظ د  -

 کنم؟  کاریچ یعن یهول شدم  کمی

 شد که گفت:  رشی دستگ یچ م یاز حالت چشمام و دستپاچگ دونمینم

 خونت رو تختت بخوابم که؟   امی ب یتوقعه ندار -

 زل زدم بهش معلومه که توقعه ندارم اما خونه ما سه خوابه بود. باز 

 اصال معلوم هست؟  خواستمیش ماز  یچ

رفتم تو   یکه چطور  خوردمی رو م کشش و مکش با عقلم بودم ؛حرص خودم  نی هم تو
و بوق اول به دومش   شیزنگ دوباره گوش نیه  نیباتالق در عرض کمتر از دوماه!!درهم

 کالفه:  یکم نباریجواب داد ا دینرس

 . گهید امیشاداب دارم م هیچ -

  خیدستم س یدون دون شد و موها یبیام به طرز عجصورتم جمع شد و دست پوست
 شد.

 که کنارش بودم انگار زنش نبودم.  یمن

 شاداب؟  شیکه بره پ کنهیم رونمی ب نشیها از ماش به یمثال غر   یجور هی

شدم و به   ادهیپ ن یبشه با حرص از ماش دهیام د تی  چرخوندم تا کمتر عصبان یچشم
نصف  ۱به درک که ساعت   دم یانداختم و وارد خونه شدم. در رو محکم کوب  دیسرعت کل

 نکردم.!! یبه درک که اصال... خداحافظ ای ها خواب بودن؛  هیشب بود به درک که همسا
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  یینمایس لمیف  هیمدت درست مثل  نی به در دادم و محکم چشم بستم تمام ا هیتک
شدم که شوهرم   یبودم آدم چشمم رد شد واقعا پوست کلفت یوحشت ناک از جلو 

 خونت!  امیم  گهیم گهی زن د هیجلوم به 

  یشدن دندون ها  دهی سا یهم فشار دادم اما با صدا  یچقدر فکم رو رو  ستی ن حواسم
  یو بعد به در ورود   کمونیکوچ  اطی شدت فشار رو کم کردم و چشم باز کردم به ح میکرس

  دمیدیو نم  رفتمی رفتم؛نمیو باال نم شدمیراهرومون نگاه کردم کاش اون شب پام قلم م
 .داشت رو که برام حکم مرگ رو  ینامه ا 

  ایعقد با شکوهم زبان زد همه دن کنمینگاه م دمیسف  یبه لباس ها  دارمیاول رو برم قدم
 اما عقد امروز دور از تصوراتم بود. اهامیتو رو  شدیم

که پدر و مادر ندارم که اسمم رو   ستیبدتر ن ن ی از ا  زیچ چیه زنمی م یردرد آو پوزخند
.از پله ها باال  دنیدرد کش ی من رو تمام عمر بس بود برا   نیا  میتیگذاشت بچه   شهیم

 در زدم و صنم در رو باز کرد .  ی رفتم و در ورود

 آروم گفت:  دنمیلباس تو خونه بود با د با

 .ادیباال نم  دونستمیم -

 قدم جلو رفتم و با دست کنارش زدم و وارد خونه شدم.  هی

 اما صنم، تنها کسم و تنها کسش که منم!   یداریخواب بدون ب خواستی فقط خواب م دلم

 . کنمیو فقط به طرف اتاقم پرواز م سوزهی م چشمام

کهنه مونده بود نگاه   ملیر  هیو   میمال  هیسا  هی  ششیکه حاال از آرا یبه صورت نهی آ تو
 کردم. 

به موهام    یبه تن کردم. دست  یرنگ یشلوارک مشک شرتیلباس هام رو در آوردم و ت  آروم
 رو با پاکننده پاک کردم. شمیو آرا دمیکش
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امروزم رو برداشتم و از اتاق زدم    یلباس ها دم یسف یطوس یروتخت یاز رو   برگشتم
 .رونیب

 رنگ زد:  ینقره ا  ین یتو س ِوانی به ل یاشاره ا   خوردیم ییکه چا  یدر حال صنم

 برات. ختمیر نیبش -

 چرخوندم و لباس هارو پرت کردم رو مبل و رو به صنم گفتم: چشم

بار   کی بگو بده به دخترش بگو که لباس ها  یفیخانم شر نی تا بزن بده طبقه پا نارویا -
 شده. دهیپوش

 رو با انگشت اشاره خاروندچشماش گرد شد و گفت:  شی گوشت ِینیگوشه ب صنم

ماه رد شه    کی نکبت شگون نداره بزار   ؟ی فیدختر خانم شر ید یعقدت رو م ی لباس ها -
 خب!

که دستش بود رو   ییچا   وانیدوخت و ل نیبهش انداختم که چشم به زم یمعنا دار  نگاه
 گذاشت و آروم گفت:  ینیس  یرو

  دیو شصت و پنج روز با صدی هنوز روز اول تو سه تا س ینفهمم اما آبج ای نمینه که نب -
ازت  یچ یه یعذاب خودت بش عی ما ینطوریا  یدورت بگردم از االن بخوا  یتحمل کن

 .مونهینم

 رو برداشتم و آروم گفتم: ییزدم و رو مبل رو به روش نشستم و چا  یپوزخند

 . خوامی رو م نی منم هم -

روزها به شدت  نیکه از خودم ا  یو من گرفتشیم   دهیناد نطوریکه تنها کسش ا   یصنم و
 بودم...  زاریو ب  زونیگر

 

 *** 
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 و بهش زنگ زدم: دمیشمارش کش یحرص دوباره انگشتم رو رو با

 .باشد یمشترک موردنظر در دسترس نم -

 تو باشگاه باشه انتن نداره.  یبار هزاُرم بستم وقت یرو برا  چشمام

 . ادیاز کالس م گهی ساعت د مینگاه کردم ن یواری بزرگ د یساعت چوب به

خودش و خونواده عمو   کیش  یلیبود که خانم بزرگ زنگ زد و خ شی ربع پ کی  درست
 مهران رو دعوت کرد ... 

 تو سرم اکو شد: صداش

عروس و داماد نو   دیگرفته شام مزاحمت بشه ببخش میدخترم شب عمو مهرانت تصم  -
 امشب برم خونه محمد. خوامیم گهی م ستیاما مهران گوشش بدهکار ن  دیهست

...  ادیانقدر محکم که گفتم االن ِ از جا در ب دیکوبیو قلبم محکم م   کردی دستام گز گز م کف
 گردنم رو آهسته خاروندم: 

شب شما و عمو مهران رو شام   هی خواستیاتفاقا خودم دلم م کنمینه خواهش م -
 .دیکنیدعوت کنم خوشحالم م

فکرم کرده باشم. حاال به   یبه دعوت کردن کس یدلم گفتم ارواح عمه شهالم که من حت تو
سرم    ی... واندم  ینموند سوت نجایا  شبیخبر بدم! اوه د یچطور رغضبی م یاون اخمو 

 .!ترکهی داره م

 سرگرم کردن خودم وارد آشپزخونه شدم. ی برا  ز،ی و تلفن رو گذاشتم رو م  دمیچرخ

داغ و   از یتازه در آوردم و شروع به رنده کردم پ یگردو شکسته   نتیکردم از تو کاب  شروع
 مرغ... فسنجون!   لهیگردو رو تفت دادم و رب انارو و ف

بابا   هیشب  شتریب ینطوریمورد عالقه بابا کاش عمو مهرانم دوست داشته باشه، ا  یغذا
 .شهیم
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 انداخت و وارد خونه شد. دیکل یصنم ک  دمیشدم که نفهم  یسرگرم آشپز انقدر

 رو بست و گفت:  در

 شده؟  یچ  یزدیزنگ م دیام انقدر نبا یمرد یکال از دست رفته بابا م س یشصت تا م -

 گفتم: نگاهش کردم و  عیسر 

 .یکن یر ی؛ گردگ یبزن یجارو برق  دیبجنب با -

 : یگشاد شد و با حالت نزار چشماش

 انجامش بدم.  یگی کار متنفرم باز م نیاز ا  یدونی م شهیباورم نم -

 تو. یمن خونه پا   یحرف نباشه. شام پا -

 رو پرت کرد رو دسته مبل و ،گفت:  شالش

 شام مهمونه ماست؟  یثواب داره بدونم ک  -

 . نایخانم بزرگ و عمو مهران ا -

 و گفت:   دیباال پر ابروهاش

 چره؟ ی کجا م قای دق میبگ ؟یپس اون شوهرت چ -

 .ستیما ن نیب یزیاصال بهتر... بزار بفهمن چ  دونمیمن چم -

 

 باال انداخت و به طرف اتاق رفت . یا شونه

  هیالو  لی و وسا  ینیزم بیو من سزد  یلباس جارو برق  ضیگفته من صنم بعد از تعو  به
 هم رو به راه کردم. 
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دعوت بد   نیاول  یکش رفتم برا  نستاگراممیاز ا ن ی تز کمیو ساالد کاهو   یماکاران ساالد
 نشون بدم. ینبود خود

رو   یریغروب بود که صنم کالفه دستمال گردگ ۴  یها کی آماده بود ساعت نزد  زیچ همه
 و گفت:   نیپرت کرد رو زم

  هی  یبهش سر من رو گرم کرد   دهیم یزیچ یآب کهی چ هی  ارهی آدم عمله و حمال هم که م -
تو ناخونک نزنم مثال؟ بابا زنگ بزن ناهار سفارش بده    ییفضا ییها  نی به تز امیوقت ن

 .ی مردم من از گرسنگ

 جا بدم گفتم:  خچالیساالد خوشگلم رو تو    سیداشتم د یکه سع  یحال در

 .یسر راهتم دو سه تاژله بخر با بستن  ریبگ تزای و تا پبرو از سر کوچه د  -

 و نگاهم کرد:  دیکش یکالفه ا  هووووف

 .یرو دار یلیخ -

 . یدی انجام نم یتو که کار هیکار آشپز  نی کم نق بزن سخت تر -

 و گفت:   دیکش یخفه ا غیج

  کمی. بشکنه دستت صنم که کنمی لعنت به من که دارم واسه تو خونه رو دسته گل م -
 شکر نداره چه برسه به نمک.

به   یدست فیرو دوشش انداخت و شال به سر و ک یطرف اتاق رفت و مانتو جلو باز  به
 .رونیدست از خونه زد ب

 صنم رو کامل کردم. یریگردگ هینداشتم تا برنج رفتم تو سالن و بق یکار گهیکه د منم

درست کردنم رفتم دوش گرفتم و برگشتم صنم هم بعد  یاز خوردن ناهار و ژله بستن بعد
هفت بود آب برنج روگذاشتم،     یکایحاضر شدن زود بود ؛ساعت نزد   یاز من رفت برا

 نه؟؟  ای ادیبهش زنگ بزنم بگم ب  کردمی دل دل م
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 اون؟   ای رفت من  یم یک یآبرو 

 بودم اما باز غرورم نزاشت زنگ بزنم اصال به من چه...  زاریب یدلجدال و دو  ن یا از 

 بود و بس. اریربط به من جان یخونواده رادفر تنها فرد ب تو

  فی رو پشت هم رد یرپ و داغون یبلند اهنگ ها  ی همچنان توحموم بود و با صدا صنم
 اش کرده.  ونه ی و نوشش د شی باشگاه و ع نیرسما ا  خوندیو م کردیم

  یرو به راه بود به خورشت جا افتادم نگاه زیگذاشتم همه چ یآبکش کردم و دمکن برنجم
 انداختم و به طرف اتاق خودم رفتم. 

هم پام   یکلفت  یزانوم بود ساق مشک ری به تن کردم دامن تا ز  یاندام  یو دامن مشک کت
 کردم. 

کش بستم کرم زدم و خط  زدم و با  یمجعد و نسبتا فرِدرشت ام رو اتو شالق یموها 
 و برق لب...  ملیر  دمیچشم کش

 هم کردم.  یرو ادهی ز  یبود به نظرم حت یکاف

 ادکلن و تمام... کمی

 به در حموم زدم: یاتاق صنم تقه ا رفتم

 آواز بجنب اومدن.   ریز  یچه خبره زد -

 بخونم اومدم!  زمیعز  یشرو یاز پ  گهی ِتَرک د هیشامپو و   گهی دست د هی -

کردم تا   ادی سماور رو ز  ریاف اف بلند شد به سرعت رفتم ز   یدم که صدا تکون دا یسر
 دم کنم. ییچا

 خواست؟ یم  یچ نجایشخص پشت در خشکم زد ا دنی طرف اف اف رفتم اما با د به

 که بردارم در رو زدم.  نیا  یاف رو ب اف
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 خانم بزرگ بهش زنگ زده بود. البد

جلو اومد و کفشاش رو در   دنمیرو باز کردم و اون از پله ها باال اومد و با د یورود در
 آورد و گفت: 

 نه؟  ینیبب نجایمن رو االن ا یکرد یماتت برده فکرش رو نم -

 زده بود وسط هدف آروم مرموز:  قایدق

 ...ییجورا  هی -

 کرد و گفت:  تنگ شده بود نگاه یکه کم ییخونه شد و به دور تا دور خونه با چشما  وارد 

 د؟ یکنسرت دار -

داشت بلند بلند  یاومد و سع یم  رونیب ادی صنم بود که از ته حنجره اش با فر  یصدا 
 . ادیخواننده به نظر ب هیرو بخونه و صداش رو کلفت کرده بود که شب یزیچ

 فوش بلد بودم نثارش کردم و به مبل اشاره زدم:  یدلم هرچ تو

 .گردمی االن برم دینیبش -

 : دمیبه طرف حموم رفتم و به در کوب و

 اومده.  اری جان رونیب ای... ب شااهللی ا  یریالل نم -

 تا راحت باشه. رونی و من از راهرو زدم ب دیکش یعیه

 

 یسنت  یسرمه ا  میبه اتاق هارو که با گل یپهن منته یبرداشتم و راه رو  یقدم چند
 شده بود رو رد کردم و وارد سالن شدم.  دهیپوش

  مونیکه عکس خونوادگ  وارید ی که رو مبل نشسته زل زده به عکس رو  یدر حال دمید
 بود.
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 قاب عکس سر خورد و متوجه من شد:  یاز رو   نگاهش

 ؟ ی مهمون دار -

 : دیسمت چپم باال پر یابرو   یتا

 ! یحدس زد -

  ادمیوسط انداخت ؛   زیم  یرو رو نش یتک ماش دیکرد کل  هیزد و به مبل تک یظیغل پوزخند
که به آشپزخونه  یبکوبه در حال نیشدت آدم رو به زم ن یباشم به ا ده ید یادپوزخندینم
 گفتم:   ییدم کردن چا یرفتم برا  یم

 .یبه هر حال خوش اومد  -

 خودم رو تو آشپزخونه سرگرم کردم.  کمیرو دم کردم و   یینزد چا  یحرف گهید

اون حاال مهمون خونه محمد بود و   رمشی گیم  دهیدارم تابلو ناد گهی د یلیخ دمید
 بود. یاحترام بهش کاف یبرا  ن یبرادرزاده اش هم

 بود نشستم.  اریکه وسط سالن درست سمت راست جان  یسالن شدم و رو کاناپه ا وارد 

 پا انداخت :  ی کرد و پا رو نگاهم

 به پا شه؟ یجنگ جهان یقصد دار -

 گفتم:  متعجب

 جنگ به پا شه!؟  یدر مورد چ -

 نجان؟ یا  نایشام بابام ا  یچرا نگفت -

 باال انداختم: یتفاوت ی ب یاز رو   یا شونه

مجبور به  یمالک  یفقط جلو   ستی ن یزیمن و تو چ نی ب دوننیمهم نبود اونا که م -
 .میکار احمقانه هست  یسر   هیوانمود کردن  
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 آروم  و نامحسوس سرش رو به طرف شونه اش خم کرد و گفت:  اریجان

 که؟  یفهمیاز داستان شاداب بدونه! م یز ی چ دیپدرم حرمت قائلم نبا  یمن برا  -

 حالم رو دگرگون کرد...   زشی آم ری تحق نگاه

 

مطلق منه،  یرونی پسر به خواسته اش که و نیکردم حالت چشمام عوض نشه و ا یسع
 نرسه.

 :گفتم

...  استیمسئله دن نی تر تیاهم  یمن ب  یو برا  شهی تو به خودت مربوط م یاحترام ها  -
بهتره!   یلیمن خ یبرا  ن یو ا   شهیمحشرت آشنا م  قهیزود با اون سل ای  ریعمو هم د 

  تونمیالاقل م گه،ی و تباره د لی عروسش از اون ا نه،ی ات رو بب قهی سبک سل  دیباالخره که با
 . ارهیدرب یعاشق یادا یکه بدون عاشق کنمن یرو باز  یسه سال ُرل آدم

اش   افهیق  شدیچشمام به َدَوران در اومده بود نگاهش خونده نم نی بود که ب چشماش
 بود. یتو مخ  نیمه دادیاز وجودش رو لو نم یچیه

  چلوند،یکه داشت آب موهاشو با حوله م یاتاق صنم باز شد و از در خارج شد در حال در
 وارد سالن شد. یو پاپوش مشک  یذغال یو شلوار ل  کی با تون

دست چپ انداخت و دست راستش رو   ی زد و حوله رو، رو یلبخند محو   اریجان دنید با
 بلند کرد.  اریبه طرف جان

 فشرد و گفت:  یبلند شد و دستاش رو به گرم اریجان یکمال ناباور در

 معلوم هست؟  یخونیم یچ -

 سرخ شد و گفت:  صنم

 ...شهیبهتر نم  نیما آهنگاش از ا ی باشگاه کوفت ن یا -
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 همون حالت گفت:  گشاد شد و دست صنم رو ول کرد و در  کم ی  اریجان یچشما 

 .یرقص جالب د؟چهیکنیم  نیتمر  شرویپ یتو باشگاه با آهنگا  یعنی -

 با عشق گفت:  صنم

 ؟ ید یگوش م شرویو مارک دار بودنت پ  کلی و ه  پیت نی تو با ا  شهیباورم نم یوا  -

 ...شناسمینه لزومًا من همه خواننده هارو م -

 باز کردم:  لب

 ؟ یست ی سرپا وا  یخوایصنم تا آخر شب م -

 و گفت: دیاف اف بلند شد صنم چرخ   یکه باز صدا   دیبه آخر نرس حرفم

 .کنمیمن باز م -

 حال بلند شدن گفتم : در

 با اون حوله؟؟؟  -

درودنه خونه محمد رو   یها یسوت د یبا نسیگفت و به طرف اتاقش رفت گ  یآروم آخ
 حداقل امروز رو.   کردیثبت م

چشمام   دنیبا د دمیبه طرفش چرخ کم یکنارم  ییبو رو زدم و با احساس عطر خوش در
 گفت:

 بودم... درسته!   نجایا  شبی من د -

 نگاهش کنم گفتم:  گهیکه د  نیا یب

 درسته... -

 از ته چاه جهان از پله ها بلند شد: یصدا 
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 کمک.  ایب اریجان -

و اون بده و    ریبگ نویا  یصدا   کمیو به طرف پله ها رفت  دیکفش پوش عی سر اریجان
که خانم بزرگ رو بغل   اریاومد و بعد هم جان  نایو ا   دیو شما جلوتر بر  ی کنیم کاریمامان چ

 به دست از پله ها خارج شدن... لچریو  دمیکرده بود و جهان و جاو

 بنده خدا خانم بزرگ...  میحواسم نبود آسانسور ندار   اصال

 

 رد: به طرف در آوردش به من نگاه ک  اریکه جان نطوریهم

 سالم دخترم . -

 زدم و لب باز کردم:  لبخند

از  شهینبود شما سختتون م  ادمی من شرمنده ام اصال   دی؛ سالم باور کن دیخوش اومد  -
 باال.  دیا یب نجایا

 زد و گفت:  یبزرگ لبخند خانم

 . یطی ... باهر شرا دمیدیخونه محمد رو م دیمادر . با هیچه حرف -

روش جا گرفت. صنم پشت   اریرو تو راهرو گذاشت و خانم بزرگ توسط جان لچریو  د یجاو
 و گفت:   ستادیسرم ا 

 .دی سالم سالم. خوش اومد -

رو زد   لچرش یجا نبود خانم بزرگ دکمه و  گهی مهران و زن عمو هم وارد راهرو شدن د  عمو
 و داخل شد :

 دخترم؟  یسالم صنم جان. خوب -

 . دی خوبم خانم بزرگ بفرما -
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 ...  دیجاو بعد

رنگش به  ی طوس شرتیو ت   دیبه کمرش کش  یعرق کرده بود دست یکه حساب د یجاو
 بود نگاهم کرد و گفت:  دهیتنش چسب

که  مینیبچ یجور هیتا ما داستان رو  دیکه آسانسور ندار  یهماهنگ کن دیدختر تو نبا  -
 !  نجایا  میا یپاره شده و فوالن تا ن نیماش کی الست

 کرد: زونیم  دیجاو ینگاهش رو رو  صنم

 ...لچریو ا یدنبل   ا یورزش کنن حاال    کمیهات خوبه   چهیواسه ماه -

 و گفت:  دیدهنش رو کش داد و به حالت مسخره خند  د یجاو

 جوجه. ادیبزار باد ب -

 نداشت وارد شد: دیاز جاو  یتو بعدم جهان که دست کم رفت

  یدختر ب ین یبیم  نجایمارم ا ید ی. پشت گوشت رو دنجاستیسالم ما ا  نیو آخر   نیاول -
 ؟ ی ا یو م یری م  یآسانسور چطور

 آوردم:   نی صدام رو پا تن

 جابه جا کردن. سالم.  ا یمالی اوه حاال انگار ه -

 کرد:  میصنم تنظ ینگاهش رو رو  جهان

 سالم. -

 هم جوابش رو داد. صنم

 بغلش کردم:  اری اخت یکه ب  زمیعز  یزن عمو  بعدش

 مهربون.   یخوش اومد  -

 .نمتیبیخوشحالم که م زمیعز-
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 کالفه به جمع کرد و گفت:  یمهران که حوصله اش سر رفته بود نگاه  عمو

 تو؟  م یا یب دید یامون م -

 . دیو به بچه ها ملحق شد و صنم رو بوس  دیعمو خند زن

 ... رفتمیهم بغلش رو برام باز کرد و من با جون و دل پذ  عمو

 و زمزمه کردم:  دمیاش رو بوس گونه

 به خونه محمد.  یخوش اومد  -

 نگفت ،وارد شد.  یزی انداخت و چ ر یعمو رو ، سر به ز  د یتار د  کمی چشمام

 رو بستم و همه رو به نشستن دعوت کردم.  در

وارد آشپزخونه شدم   ییچا  ختنیر  یو مانتو زن عمو رو جابه جا کرد و من برا  فیک صنم
 نکردم!  یتوجه اریانو ج  دیو به پچ پچ جاو 

 

 کردم.  ییچا  ختنیو شروع به ر   دمیچ ینیهارو با وسواس تو س  وانیل

  یسروصدا  ن یبود بعد مرگ مامان بابا اول دهی چیخنده و صحبت تو خونمون پ یصدا 
 خونه بود... ن یشاد ا

و نه  ینه اصل ونصب  میتنها بود شهیکه دلم گرفت ما هم دینکش یگرم شد اما طول  دلم
 شده بود.  یکیعادت به خونواده چهارنفرمون با پوست و جونمون  یخونواده ا 

 ... فکر ها نبود  نیتکون دادم امشب وقت ا  نینامحسوس به طرف یسر

اپن حرکت دادم که با   یاز رو   ختم،یر ینه کمرنگ و نه پررنگ، مجلس ییچا  ینیس
 با صنم روبه رو شدم.  دنمیچرخ
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  شی به نما شتریو خوش تراشش رو ب یبارب کلیه یذغال یو شلوار ل  یسرمه ا  کیتون
 گذاشته بود  

 اش کش اومد و گفت:   رهیت یزد رژلب زرشک لبخند

 قندونت کو؟  -

 اپن کنار دستم اشاره زدم و گفتم:  به

رو پخش کنم رفتم نشستم   ییمن چا یاریتو ب دیهارو با ینیریقند و شکالت و ش  -
 . زمیعز

 کرد و گفت:  یخنده ا  تک

 . ادیواقعا برم  یظلم نیازت همچ  زمی برو عز -

 زدم و کنار رفت و من به طرف سالن رفتم.  یچشمک

 .عمو و خانم بزرگ گرفتم برداشتن و تشکر کردن  یجلو  اول

 . دیزن عمو و جاو یجلو

 بلند شد: دی جاو  یبهم کرد که صدا ینگاه بد  جهان

 متنفره. ییاز چا  -

 :  دیباال پر  ابروهام

 خب. دونستمینم دیببخش -

 نشسته بود ؛تکون داد.  زبانیم یکه کنارش رو مبل تک اری به طرف جان یسر

 بساط کنم.  گهی د یهرچه زودتر تعارفم رو جا  یعنی

 گرفتم.  اریرو به طرف جان یی زدم و چا  یلبخند
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 .دیچ زیم   یقند و ظرف شکالت وارد سالن شد و بعد رو  ینیصنم با س نی ح نیهم در

 برداشت و گفت:  ییپا انداخته بود آهسته چا یکه پارو  اریجان

 لطفا .  خورم؛یمن پررنگ م -

 تر از خودش و صد البته لحنم زهرآلودتر از خودش زمزمه کردم:  آهسته

  شیرد پس ببر پک  دایروزانه شاداب پ یها اداشتیتو دفتر    شهیشما رو فقط م قیعال -
،  یجنتلمن بگ  یلیو خ  یبرندار ییکه چا نهیدواش ا  یخوریپررنگ م ییهمون. چا 
 ندارم.  لی ممنونم م

 جهان بلند شد: یصدا 

 پچ پچ پچ...   یه  یگیم یچ -

  یبرداشته رو رو  وانیبا تشر نگاهم کرد ناچار ل  رفتی م  یکه رگ گردنش رو به پارگ اریجان
 به جمع زد. یجلوش گذاشت و من کنار رفتم لبخند  یعسل زیم

 بلند شد انگار من مخاطبش بودم:  دیجاو ینشستم که صدا  اری صنم و جان کنار

کمرنگ سمت   ییجرات نداره چا یتو خونه کس د یخوب باهم کنار اومد یلیدختر خ -
 شده.  یببره فکر کنم فرج اریجان

در کمال تعجب من به دستش انداختم و  که  کردیم یباز  یبا حلقه ا ریسر به ز  اریجان
 اون هنوز حلقه رو تو دست داشت...

 

 باز کردم:  دهن

 خراب نشد سرم؟  یدونیاز کجا م -

 و گفت:  دیکش شرتش یت  قهی به  یکرد و دست  یتک خنده ا جهان



 وصال  تیوص

101 
 

 نبود... تی حکا یپچ پچ پچ ب -

 بزرگ با لبخند رو به من گفت:  خانم

 ...تونمیدلم گذاشتم که نخوام ازت اما نم یپا رو  ی لیخ حرفارو مادر تا االن  نیول کن ا  -

 بود؟؟؟  یخونواده چ نیخواسته ا  گهیگنگ شد د نگاهم

 باز کرد:  لب

 اواخر رو...  نیا  ی.عکس ها نمیمحمد رو بب یآلبوم عکس ها  شهیم -

 خش دارش. یاواخر گفتنش دلم رو لرزوند درست مثل صدا   نیکه ا  یکرد طور بغض

 شد؛ گفت:  شهی وصداش آهسته تر از هم دی چونه اش لرز  صنم

 . دیشما حق دار هیچه حرف  نیبراتون ا ارمیم -

 زد. ینیبزرگ لبخند غمگ خانم

 بلند شد و به اتاق من رفت  صنم

 شخص کنار دستم بلند شد. یگوش یصدا 

 بلند شد و رو بهم گفت:  از جا شیصفحه گوش  دنید با

 حرف بزنم؟  تونمیکجا م -

  یاتصال رو زد و فقط تونستم صدا  ری سالن اشاره زدم و اونم سر به ز   یدر بالکن انتها  به
 سالمش رو بشنوم چون به سرعت از جمع فاصله گرفت.

 اش رو مزه کرد:   ییبه دهن برد و چا یشکالت عمو

 .یدست عروسم درد نکنه چه عطر و رنگ  -

 لب باز کرد:   دیکرد .جاو دی عمو با لبخند تا  زن
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که سر و تهش رو   یکیداده به ساغر اون  امرز یبلد بوده خداب یخونه دار یزن عمو هرچ -
 .هیتو مطرب یبزن

 : ستادی ما ا  کی گرد شد صنم با البوم نزد   کمی چشمام

 ستم؟ یبلد ن یخونه دارچند بار بهت ثابت شده من   دیببخش -

 رو نشونش داد: نستاگرامشی تو دستش رو به طرف صنم گرفت و صفحه ا  یگوش د یجاو

 ؟ ی ری م یو کوهنورد   یرقصیکار خانومانه! تو فقط م هیاز   غیدختر در -

 آلبوم رو به خانم بزرگ داد و گفت:  صنم

 ها دلقک. یو دستم بنداز  یمنو بزن رآبیرو قبول نکردم که ز  کواستیر -

 رو کرد سمت زن عمو:  بعد

 ؟   ینگاه نکرد یتو شکمت که بود به شخص ُمنگل دیجاو  اناً یمرجان جون اح -

 کردم و با تشر گفتم: اخم

 صنم؟  -

 و گفت:   دیاما خند  مرجان

 .خوامیعذر م شمیمن وارد بحث شما نم -

 به صنم نگاه کرد:  د یجاو

 و نکرده برو...  ینگاه کرد یکه مامان من به ک ینظرسنج  یتو جا  -

  شیورزشکار کلیبه کمر و ه ی رفت قر یبهداشت س یکه بلند شد و به طرف سرو   یحال در
 داد و گفت:

 قرت رو بده دختر.  -
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 .شدی خنده جمع بلند شد، چشمم به در بالکن خشک شد که تلفنش تموم نم یصدا 

 بزرگ لب باز کرد:  خانم

 .خدا نکشت مادر  -

 باز کرد ...  در آلبوم رو وآهسته

 

 عمو کنار خانم بزرگ نشست وگفت: زن

 . نمیعکس محمد و خانمش رو بب خواد یدلم م یلیخ -

کنه  هیتک  یسختش به کس  طیتو شرا  خواستی دلش م یلیزدم محمد هم خ یلبخند
که  ی... خونواده و کسان  لی فقط فام یگاه هی لزوما نه دوست و همسا نهیرو بب یکس

 جون دادن.  یبیو غر   ییکه تو تنها یپشت پا زدند به مادر و پدر

سمت راست خانم بزرگ نشست. و شروع   ی دسته مبل راحت یصنم نگاه کردم؛اونم رو به
تک   یافتاده بود و خالصه برا   یچه اتفاق نجایو ا  میکجا بود رفت نجای که ا  ح یکرد به توض

 داشت.  یحی تک عکس ها توض

 ... دی نکش یانتظارم طول  ارمیب ینیر یتا ش ادیب  اریبودم جان منتظر

  یاز پرده تور یمیکه ن یبست جور  یعجله وارد خونه شد و در بالکن رو هول هول با
 موند.  رونیکار شده ب یریش

برداشت همه نگاه ها   زی م  یرو از رو  نشیماش چی و سو وستی توجه به جمع پ یب
 خارج شد. ییهم از دستشوو   دیمتوجه اش شد همزمان جاو

 رو بهم: اریجان

 ؟ ی با من ندار یکار -



 وصال  تیوص

104 
 

 گشاد شد:  کمی چشمام

 ؟ یبر  یخوایم  ییجا -

 برم .  د یاومده با  شیپ یکار هیآره  -

 گفت: اریبه ما انداخت و به جان ینگاه عمو

 زنت واجبتر پسر؟  یو مهمون  نجایکجا از ا -

 مرد که نبودم فقط زنش بود...   نیا  زیشدم تنها چ سرخ 

 شدم و گفتم:  بلند

 ؟ یرد یگی برم یشام چ -

 . دونمیم دیبع -

 صداش بلند شد:  مرجان

 شده؟  یزی مادر؟ چ  انیجهان باهات ب ای  دیجاو  -

 زد: یو لبخند زورک  دیبه گردن کش یدست کالفه

 خوبه؟  گردمی که بشه من زود برم ییمن، تا جا ز ی نشده عز یچیه -

 آروم عمو خوب بلد بود به پدر احترام گذاشتن رو و به مادر آرامش دادن!  پسر

 باال انداختم: یا شونه

 .ای ب دارمیباشه پس برات غذا نگه م -

وقتا   نجوریمامان ا   شیما زوم شده فکرم رفت پ  یهمه نگاها رو  دمی طرف در رفت د  به
امشب همه ذهن من شده محمد و    خواستیدلم بغض م  فتریهمراه بابا تا دم در م

 ما از هم کجا!!  یزاریکجا، عشق اونا کجا و ب اری! اما مامان و بابا کجا و من و جانیناز 
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جا خورد آروم   دنمیطرف در به دنبالش به راه افتادم دم در ؛ در رو که باز کرد با د به
 گفت:

 ؟ ی ا یکجا م -

که  یکمرنگ یلیو لبخند خ گم ی م یزود گرفت چ  یلیخچشمم به جمع اشاره کردم که  با
 بود زد و زمزمه کرد:  یته استکان نکیبه ع اجیاحت  دنشید یبرا 

 برگردم. خداحافظ  کنمیفکر نم -

و   یشرت کرم یکردم و از پشت سر به ت  یو خداحافظ دیزدم و کفش پوش یآروم پلک
 رنگش نگاه کردم...  یذغال یشلوار ل

 

تعارف کردم و باز  ینیر یلبم به جمع برگشتم و به آشپزخونه رفتم ش یرو  ینی لبخند تز با
 نشستم عمو ، زن عمو و خانم بزرگ تو آلبوم غرق شده بودن .

از مبل کنار جهان    دیتو آلبوم جاو   زدیم  ید یو د  دادیخودش رو کش م یهم گاه جهان
 کاناپه نشست.  یبلند شد و کنار من رو

 بخند زد و گفت:طرفش ل دمیچرخ

 چطوره؟  -

 کردم:  یزیر اخم

 ؟ یچ -

 اوضاع؟  -

 نشست و گفت:  یهم کنار من رو مبل تک صنم

 به تو چه.  -
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 و با پوزخند گفت: دیبه ابروش کش یدست د یجاو

 با تو بود ؟   یخودش ننه بزرگ عروسه. ک گهیننه عروس به من م -

 زد: یلبخند حرص درآر صنم

 . کنمیحال م یلیمن خ ادی سوختنت م یبو  ی وقت -

 چرخوند و گفت:  یچشم د یجاو

 .کنمی منم با تو حال م -

 جا خورد   صنم

 بودم که خدا برسونه تهش رو ...  یوسط شنونده بحث نیا  منم

 تکون داد:  یباز سر د یجاو

 ...گهی؟ بگو د یساکت شد  -

 هم لب باز کرد: صنم

 .یحال نکن  خوام یسال م یس -

   adidasکه نوشته شده بود:  ییمچ دستش رو خاروند درست جا  د یجاو

 داشتن انگـار که!  داسیبه اسم و عالمت آد  یبیعج یها عالقه   برادر

 به حرف اومد:  باز 

 ؟   ی سال چ یبعد س -

 گوش کرد.  شدیدوتا نم نیسر و ته ا یبحث ب به

 شدم و گفتم:  بلند

 شما دونفر باز. دیزنی م یچه فک -
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 که همچنان کل کل ادامه دارد. دمیآشپزخونه شدم اما د وارد 

 رو آماده کردم با چاقو و چنگال به سالن برگشتم   وهی م یها   بشقاب

 ...میدور هم نشسته بود نایو ا   ییو باز چا  وهیم ییرا ی بعد از پذ خالصه

 

 بود که جهان صداش بلند شد:  ۱۱  یها کی نزد  ساعت

خوب   یزنیساعت درجام  کیشرکت   یبر یخوا یتو چرا صبح که م  گهین مم  یبعد بابا -
صبح   میبر  میشام بخور ادیزنگ بزن شاخ شمشادت ب هی مینیبش دی با  یپدر من ما تا ک

 . میشرکت باش دیاشاره زد( با  د ی)به جاو نیمن و ا 

 خارج شد گفت:  یبهداشت سی که از سرو یجون در حال  مرجان

  اریجان نیزود بخوابه زنگ بزن بب دیخوب با   یزنیهمش غر م گهیمهران راست م -
 کجاست.

 چرخوند و گفت:   یچشم عمومهران

پسر   نیاز اتاق ا   شمیم داریهر وقت من ب  ؟یچ  گهید ی . شبایچیه  میامشب مهمون -
 . دارهیتا کم کم پنج صبح ب ادیسروصدا م

 و گفت:   دیهم خند د یجاو

 .گهی رو راست م ن یا -

 ادامه داد:  عمو

 نکن. یطرفدار نقدریشماهم ا -

 کرد سمتم:  رو
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زنگ  هیحاال زن داره. بلند شو عمو جان   گهی، اون د اریبعدشم من چرا زنگ بزنم جان -
 بزن.

  یریداستان من جون سالم بدر ببرم، چه گ  ن یاز منگنه ا   ستیکه قرار ن نیمثل ا  نه
 ها. میافتاد 

 زدم و بلند شدم اما خشکم زد شماره اشو نداشتم. یمحو  لبخند

 شتر؟ یب نیمخمصه از ا شدینم  باورم

 کردم:  پی بود زدم و تا وی رو که س دی شماره جاو میگوش  امیرفتم تو پ عیسر 

 شماره داداشت رو بفرس.  -

 نوشت:  نشی فرستاد و پا عیدستش بود و سر  یشانس خوبم گوش  از 

 د؟ یکن کاریچ دیخواستیم  می نجایشام ا  دادمی اگه بهش خبر نم -

 کردم:  پی تا

 از اون بپرس .  -

بلند شدم و به طرف   کردیکه رو مبل نشسته بود و داشت نگاهم م دی توجه به جاو یب و
 بالکن رفتم.

رو نجات دادم و از در بالن خارج شدم. هوا کم کم سرد   نمیرو باز کردم و پرده نازن درش
 .میرفتیم  زی و رو به پا  شدیم

 رو گرفتم، بوق اول، دوم، سوم... شمارش

 .دهیجواب نم نه

 خواستم قطع کنم که جواب داد: دیگرفتم؛ باز تا چهار پنج تا بوق خورد ناام دوباره

 بله؟  -
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 . برهیشاداب رو م آروم و بم بود خاص بود از اونا که دل  صداش

 اوم.. ساغرم.  -

 داشت که گفت:  عجله

 شناختم بگو؟  -

 ....ـیبگم نم خواستمیبرن.م خوانیزودتر م ایشام ب  گهی .. عمو مگمیم -

 حرفم تموم شه:  نزاشت

 . امیم -

 کرد.  وقطع

 

 ( اری)جان

 شد،   دهیکش میرو قطع کردم کالفه بودم و خسته امروز تمام انرژ  یگوش

 نبود یبه طرف آبدار خونه رفتم وارد شدم، کس خواست،ی مقهوه داغ   هی دلم

 .ستادمی ساز رو روشن کردم و منتظر ا  قهوه

  یدختر کم نیا  تی اذ  یاما بد نبود برا  ام،یگفتم نم یحوصله شام رو داشت کاش م یک
 پا رو دمش بزارم. 

ها متنفر بودم حاال نشستم    یبچه باز  نیشد من از ا  یخودم تکون دادم عال یبرا  یسر
 دختر!  هیاعصاب کردن  یب یپا

 جوش اومد و محمد جواد وارد آبدارخونه شد: قهوه

 ؟ یمنم درست کرد  یبرا  -



 وصال  تیوص

110 
 

 الل شد... بایبهش کردم که تقر  ینگاه

 نه دشمن! میبود  قی، خوب بود حاال رف هیچ -

 اعصاب ندارم محمد جواد ساکت .  -

 بهم کرد و گفت:  ینگاه

 ؟ یفکر شاداب به هیچ -

من رو به    یکس  دنیپا کوب یشدم که صدا  رهی نگاه کردم انقدر خ واری د دیسف یکاش به
 خودم آورد: 

 سرگرد رادفر جناب سرهنگ احضارتون کردن... -

 

 به شونه محمد جواد زدم و گفتم:  یسمت در دست  دمیو چرخ دمیکش یهوف

 شد.  بتیقهوه نص -

 و گفت:  دی خند محمد

 کردم بخور برو.  یشوخ -

 کردم و گفتم: نگاهش

 .ای هم پاشو ب ی اگه مرد  یعنی ایبگه ب یسرهنگ وقت -

 جواد شصت دستش رو نشونم داد و گفت:  محمد

 . قایدق -

به   یو من از آبدارخونه خارج و به طرف در اتاق سرهنگ رفتم و تقه ا  ستادی کنار ا سرباز 
 در زدم:



 وصال  تیوص

111 
 

 .دی بفرما -

 .دمیشدم و پا کوب وارد 

 گفت:  ستهآه

 آزاد. -

 و گفتم:  ستادمی ا

 جناب سرهنگ؟  دی با من داشت یکار -

 و گفت:   دی بود باال کش شین ینوک ب کی رو که نزد  نکشیرو از برگه ها در آورد و ع سرش

 وقتشه!  -

 ابروم باال رفت و گفتم:  یتا  هی

 من موضوع رو نشکافته کامال. یاون دختر هنوز برا  -

 کرد:  هیتک زیاومد و به کنار م رون یب زی بلند شد و از پشت م سرهنگ

  یپا رو اعتقاداتت گذاشت یحت   ،یرفت شیباهاش پ یلیبشکافه، تو که خ خوادیم یک -
حاال هم اطالعاتت    نیتا هم ؟یکنیخبرم ؟ شب ها رو باهاش سحر م یب یفکر کرد 

تا دختر. تو   ۲۱۱رد کردن  یبرا  ش یک رنی م یسفر طوالن  هیاونا دارن  یشروع کن  دیبا ه،یکاف
 .یدختر باش اونو لحظه به لحظه کنار   ی بر دیبا

رو پاک   می شونیخبر داشت، مجبورم کرد اون دختر،عرق پ یکرد سرهنگ، از همه چ معذبم
 کردم: 

 ته.نگف شی به من راجب سفر ک یزیچ -
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تو رو وارد   ی پس عجله نکن بزود یپسر تو اعتماد اون دختر رو دار کشهیطول نم -
از تو بهتر. پس آماده رفتن باش   یدارن ک اجیسابقه احت یفرد ب هیاونا به   کنهیماجرا م
 کم کم!

 و گفتم:  دم یکوب پا

 بله قربان  -

 . یمرخص -

 در خارج شدم و رو به محمد جواد گفتم: از 

 و بهم نزن همون رو گذاشتمش.  زی م یخود یب  زمهیمن رفتم .پرونده ساک باند رو م -

 تکون داد و گفت:  یسر

 ؟ یخوریقهوه م -

 که بشنوه زمزمه کردم:  یطور

 برم شام بخورم. خدافظ.  د یبا  یفعال مجبور -

که دم   دینکش یشدم و استارت زدم طول خلوت بود سوار ابونایزدم خ رونی از اداره ب و
 خونه عمو محمد ترمز کردم.

 )ساغر( 

 زنگ اف اف به سمت در نگاه کردم صنم گفت:  یصدا با

 .کنمیمن باز م -

و خانم بزرگ بلند شده بود.    نایبه چهچهه عمو ا به  یصدا  گهی حاال د  میبود ده یرو چ زیم
 شد.  دهیشکل ممکن چ نیبه بهتر  زیم

 سالم داد.   یپسر ارشد عمو مهران هم وارد خونه شد و سرسرککه  دی نکش یطول
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 تو دهنش گذاشت.  تونیز   هیحرف    یانداخت و ب  زیبه م یینشست نگاه گذرا زیم  سر

 

بود، به ناچار کنارش نشستم و صنم   یخال یدو تا صندل اریتو آشپزخونه بود کنار جان صنم
 رو صدا زدم: 

 سرد شد.  ایزود ب -

 چنگال برگشت. هیگفت و با   یاومدم  اومدم

 من همه شروع کردن. ی نشست و کم کم با تعارف ها  زیم  سر

 کارش موندم. نیا  رونی و من ح  دیمن برنج کش یباز هم در کمال تعجب برا  اریجان

 .  شدیپسر کشف م  نی ها با ا زی چ نیتر  بیعج

 بلند شد:  زی م یصداش از باال د یجاو

 خوشمزه شده.  یلیدختر خ شمیتلپ م نجایساغر من هر روز ناهار ا -

 زدم و تشکر کردم. یلبخند

 گفت:  مرجان

 ؟ ی دستپخت اخترو دوست ندار دیجاو  -

 کنه گفت:  یدهنش رو خال  عیسر   یلیداشت خ یکه سع یدر حال د یجاو

 مامان فقط ساغر.  هیاختر ک -

 . دمیخند

 راحت شد.  المیکردن، خ فیاز غذا تعر   یحساب خالصه

 قصد رفتن کردن. عی سر  یلیخ نا یاز خوردن شام. عمو ا بعد
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 گفت:   اریبه جان عمو

 گه؟ ید یمونیم  نجایامشبم ا  -

 شد و گفت :  رهیخ نیبه زم اریجان

 .مونمیم -

 کجا بود شاداب جان منتظر هستن.  نجایزدم ا لبخند

 گفت:  جهان

 لب و لوچه ات رو جمع کن بابا.  -

نداشتم. سرخ شدنم باعث خنده جمع   یشدم و از درون داغ کردم من اصال منظور سرخ 
 شد.

 گفت:   اریرو به جان د یجاو

 . نی پا میخانم بزرگ رو ببر  د یدکتر لطفا کمک بد یآقا  -

برد و   لچرینگفت و جلو تر در رو باز کرد و خانم بزرگ رو تا دم پله ها با و یزیچ اریجان
 کفش قصد رفتن کردن. دنیعمو بعد از پوش یو دوست داشتن  کیخونواده کوچ

 لحظه آخر رو به صنم گفت:  د یجاو

 ؟ یزاریکالس م ونمی آقا یبرا  گمیم -

 ابروش رو باال داد و گفت:  یتا هی صنم

 معلومه. -

 نگاهش کرد: زیت  دیبه صنم نگاه کرد ک لبخند زد، جاو جهان

 کار؟ یچ  خوانیچه غلطا.مردا رقص زنونه م -
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 باز کردم:  لب

 . خوانیاونام واسه همون م کار یچ  یخوایتو م -

  نی ا  دمیساعت ند  نیتا به ا   ستیاز رقص بارش ن  یزیکه چ گمی من واسه شوهر تو م -
 بده.  زی قر ر هیبشر 

 لب باز کرد ،گفت: جهان

 هارو.  یوگرنه خودش که منفجر کرده تمام مهمون   گهیم  اروی اره جان -

 باال انداخت:  یشونه ا  صنم

 . دمیم اد ی  اریخودم به جان-

 گفت:  د یجاو

 . دیریبگ  ادی  یحرکتا  هیاز منم  ستیبد ن امیمنم سر کالساتون م -

 بلند شد از پشت فک قفل شده گفت:  ار یجان دنیغر  یصدا 

 استراحت به اون فک بده.  هیخدا  یرضا  محض -

 با ناز  چرخوند:  یسر د یجاو

 ها. یخدافظ دخ -

 اش نبود.  وونهی داداش د هیشب شیچیشد ه  قیعم لبخندم

 وارد شد.  اریکه جان م یکرد یو جمع م  زیاز رفتن خونواده عمو، من و صنم م بعد

 گفت:  صنم

 .مین یبزارم بب لمیف هی ادی خوابت نم اریجان -

 لب باز کردم:   اریاز جان زودتر
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 ؟ یدونینم نویا  مونهینم -

 و گفت: دی لبش رو داخل دهنش کش اریجان

 . ادیبدم نم -

 نگفتم و خودم رو سرگرم نشون دادم.  یزی نگاهش کردم و چ رتیبهت و ح با

رو مبل رو به  اری گذاشت و با جان ییکا یآمر  یس یو پل  یبه قول خودش جنگ لمیف صنم
 نشستن. یو   یت یرو

 و دکمه اشو زدم.  ییظرفشو نیظرفارو گذاشتم تو ماش منم

خارج کردم و   نیشسته شده رو از ماش یاضافه رو جا به جا کردم و ظرف ها  یها  غذا
 .  دمیدوباره ظرف چ

تخمه برداشت و به سالن   لونینا  هیوارد آشپزخونه شد و با عجله دو تا بشقاب و  صنم
 برگشت  

و    بیغر بی عج  یبلد بود اونم رقص ها دنیگرفته بود واقعا از زن بودن فقط رقص خندم
 نامفهوم.

و به   دمیکش یقیبودم تو آشپزخونه کارها که تموم شد نفس عم ریدر گ ی ا  قهیدق چهل
 سالن برگشتم. 

و از   نهیبیم  لمیکه معلوم بود با لذت داره ف اری جان یشدن حت لمیبچه ها غرق ف  دمید
 اومده. خوشش لمیف

 ... اد یخوشم نم سیاصال از پل یعنی ادیخوشم نم یسیپل لمینشستم اصال از ف منم

 

و به    کردیم قیتشو  کردیم  یباز  لمیمورد عالقه اش رو که تو ف  گری باز  جانیبا ه صنم
 گفت:  اریجان
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 .ادی ها بدش م  سیباشم،برعکس ساغر از پل سی پل شهیبودم هم نی من عاشق ا  یوا  -

 و نگاهم کرد.  دیلحظه پلک نزد و به طرفم چرخ  هیبود  یو یکه به ت  اریجان  یچشما 

باال   تراژشی سر و ته رو نگاه کردم تا ت  یب لمیف نینشد. انقدر ا رمی دستگ یزینگاهش چ از 
 رو برد آشپزخونه . اریگفت و بلند شد ظرف تخمه خودش و جان یولی اومد و صنم ا 

 گفت:آروم  اریبلند شم که جان خواستم

 بمون. -

 . نشستم

 گفت:  اریاز اول اومد صنم خواست خاموشش کنه که جان لمیف

 بزار باشه... -

گفت و رفت سمت   یسرسرک  ریشب بخ میحرف دار  دیمن نشستم فهم  دیکه د صنم
 اتاقش 

   یکردم رو مبل سه نفره بود و من رو مبل تک نگاهش

 و گفت: دی به لباش کش یدست

قراره   یاتفاق هیدونه اما   ینم ینداشت ... کس یلزوم یعنی ،یبدونقرار نبود اصال  -
 .زاشتمیم  انتی در جر دیکه با  وفتهیب

 زدم بهش دلم آشوب شد.  زل

 داد صداش آروم بود و بم مردونه:  ادامه

 .سمی من پل -

 زدم و گفتم: یکردم پوزخند مسخره ا  نگاهش

 .یگی م ونی هذ  اریگذاشته جان ریروت تاث لمهیف -
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 کرد و ادامه داد: نگاهم

 .یمقدمه گفتم که بدون یندارم پس ب ییگو  اوهیهستم. حوصله   -

 :  ادیز  یلیشدم خ یعصب

بهم سرم زد حتما تو   یکه اون همه با مهارت فشار من رو گرفت و اونطور یپس اون -
 ؟ ی نبود

 درمونده شده بود: ادیحتما از حرف زدن ز  دی کش یکالفه ا  هوف

رو   نیهستم. ا  سیگفتم پل ستمی نگفتم پزشک ن ستم،یبلد ن حیتوض ادیمن ز  نیبب -
 ...دونهیفقط بابا م

 کردم: ی زیابروم باال رفت و اخم ر یتا  هی

 معلوم هست؟   یگیم یچ -

چند ترم هم   دونهینم یجز پدرم احد  ؛یو سر یاما از نوع مخف  سمی دختر من پل نیبب -
.  ناریسم  ای  تی راحت بگم رفتم مامور اتمیعمل یخوندم بخاطر خونوادم که وقت  یپزشک

 .ی. امشب الزم بود بدون یهضمش کن یکه نتون ستین یا  دهیچ یپ یلیخ زیپس چ

 کردم و گفتم:  اخم

  یتازه ه یاالن به من بگ  یما شد اما حق نداشت ت یباعث محرم یکاغذ کوفت هیدرسته  -
  یحت ستیتو به من مربوط ن یچی درسته ه نی دونم.؟ ببنداشت ب  یلزوم یکنی م دیتاک 

واسه من خط و نشون    یبه راحت زارمیدارم و نم  تیخودم شخص یشادابت اما من برا 
 یلیفردا خ نیفردا هم نیهم  اری. جانستین مرو الز  یرو الزمه بدونم چ یکه چ یبکش

بدون ما کنار   دی سه سال مرگبار با یری و م  یا ینه م یمونیم  نجاینه ا ی گی راحت به عمو م
سقف نشستم! هر لحظه   هی ری االن ز  یبا ک دونمینم یهم تموم شه. من ... من حت

 خب؟  کنهینم یاری اعصاب من   ستی تو بودن کار من ن ی منتظره معجزه ها 
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نکردم و به طرف اتاقم رفتم و در   یشد توجه یلباش جار   یشدم و به اسمم که رو بلند
 . دیخوابیسرعت نم  نیتما که صنم به ا رو محکم بستم!ح

که هر    دادیم  بیکامال وحشت ناک و عج ینشون از رفتن پسر عمو  یدر ورود یصدا 
 !هر لحظه... کردی تر م رون یلحظه من رو و 

 

 اومد.  یلحظه ام به چشمم نم  کیبود که خواب   ییاز اون شب ها  امشب

شمردم و از فرش به سقف و از سقف به فرش نگاه کردم چشمام کم   واری بس ترک د از 
و   ستادمی دراور ا  یآورد، ساعت حدودچهار صبح بود گردنم درد گرفته بود بلند شدم و پا

سر شبم   یبرداشتم و با لباس ها  یشلوار تو خونگ  زیبل هی  دمیکش رونی اول رو حب  یکشو
 عوض کردم.

  تی برداشتم و کبر  نتیرو از کاب گاریشدم و پاکت سلباس. از اتاق خارج   ضی از تعو بعد
 طور به طرف بالکن قدم برداشتم   نیزدم.هم

 بهم آرامش محض داد  قیکام عم نیاول

 کرد ...  المیخیکام ب نیدوم

آسمون   شیکم و ب یکامم چشمم به آسمون خورد ستاره ها  نیبالکن شدم؛ سوم وارد 
 از رفت و آمد... ی کامال خلوت و خال ابون یتهران خ فیکث

 . یهامو باال فرستادم و کام بعد یبازم دورم بود، آهسته چتر یموها 

 خود احمقم؟    ای رادفر  اریرادفر؟ جان ری اردش  اد؟یبدم ب  د یبا یاالن از ک من

مثل   ییگدا گشنه ها   یخونواده گور بابا نی ا  یشده  نی ارث نفر ی گور بابا ی کردینم قبول 
 ...شهیتباه م یک ندهیکه آ  گزهیکشونم نم شهال که ک

 ...یو کام بعد زنمیم پوزخند
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اول نوه   ی کردن نوه ها  یقربان یجا  یکرد یو جهان معامله م ما یش یبزرگ کاش پا  رادفر
 .  یگرفتیآخرت رو هدف م ی ها

به  ی حتما راض دادینم ی لعنت  تیوص  نیبابا اگر بود حتما تن به ا سوزهی م چشمام
 شد یدختر ارشدش نم ینابود

 !یتنگ باباست تنگ مامان ناز  دلم

   شه؟یباعث آروم شدنم م ی، چ کنمیآسمون نگاه م به

 چشمام باشه و بس ... یکه شدم آرامش جلو  داریبخوابم تا ب دیبا  چقدر

 ازپام؟ یچند تا مسکن؟ چند تا د ن؟ یتا آسپر  چند

که ندونه حاال حاالها  هیفاصله است و ک  ایدن هیتا آروم شدن فاصله دارم،  چقدر
 ... ستی حداقل سه سال ن  ستیوجو د نداره آرامش ن یخوشبخت

 فهمه؟ یشناسنامه م یاهیو زنش حاال بعد از س  سهیکه پل یپسر

 .یکه ادم حساب نشد  نیا  یکه رکب خورد  نی کننده است ا وانهی حس د هی

  یراست راه اتاق کی و   گردمی و به خونه برم ندازمیم  رونی سوخته رو از بالکن به ب  گاریس
 بخوابونم... فقط چند ساعت!  یچند ساعت یاونجا بشه ذهنم رو برا   دیکه شا رمی رو م

 ** 

 : شنومی صنم رو م  یصدا  کنمیچشمام رو باز م ی تکون خوردن مدام شونه ام آروم ال  با

 ومدن! ا  اری. پاشو عمو و جانزنمیساعته دارم بال بال م کی   ؟یشنو یمگه نم -

 کن ریساعت چند بود؟ چشمام گشاد شد ... خدا بخ  مگه

 

 به موهام زدم   پسیدست تند تند کل هیتختم رو مرتب کردم و به  ع یشدم و سر  بلند
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 به صورتم زدم.  یراهرو رفتم و آب  ییبه دستشو عیسر 

 و خشک کردن صورتم.  یعجله ا مسواک 

 زدم.  رونیب سی موهام رو مرتب بستم و از سرو  دوباره

 گشاد و لشم هم آزاد بود هم معذب نبودم.  ی لیشلوار خ شرتیت

 .سالن شدم  وارد 

 عمو لبخند زدم و باهاش دست دادم. دنید با

 ما رد و بدل شد.   نی ب یکیکه فقط سالم و عل اری با جان و

گذاشت کمر راست کرد و   زیم   یرو رو  ییچا ینیباباشو آورده خنده دار بود، صنم س  رفته
 بهم گفت:

 ؟ یباهام ندار یکار  امی چهار غروب نم ی من امروز کالس دارم تا ساعتا -

 بهت. زنمی نه ممنون زنگ م -

 ( با اجازه. اریباشه.) رو کرد سمت عمو و جان -

 زد و گفت: یلبخند  عمو

 برسونمت عمو  -

 هست.   نیممنونم عمو جون ماش -

و از در خونه   برداشت یاز جاکفش   یتکون داد و شالش رو درست کرد و کتون یدست
 خارج شد.

 رو مزه کرد.  شی چا عمو
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  یگرم طوس قهیو جل یبلند مشک نیآست شرتی انداختم، ت اریبه جان ینگاه یچشم ریز 
به چشم من   یاما ذره ا  پشیگفت شاداب کش بود ت شدی... م رهیت یو شلوار ل  رهیت
 . ومدین

 نگاهش کردم آروم گفت:  عی کرد ، پکر شدم و سر ی سرفه مصلحت  عمو

 .میکرد  دارتیعمو از خواب ب دیببخش -

 انداختم:   ریزده سر به ز  خجالت

  ری شد که بد خواب شدم و د نطوریا  دم یوقت خواب ری د شبیمن د  دینه شما ببخش -
 شدم.  داریب

  اهیس  یها   شیاز ر  شتریصورتش ب یتو  دیسف   یها شیتر شد. ر قیعمو عم لبخند
 ...کردیم  ییخودنما

 

 باز کرد:  لب

 عمو؟  ید یموضوع رو فهم شبید -

 که حاال زل زده بود بهم انداختم و گفتم: اریبه جان  یدلخور نگاه

 بدن. حینداشت بدونم اما مجبور بودن که توض یبله، لزوم -

 اش ادامه داد.  رهیخورد و به نگاه خ نینا محسوس گوشه لبش چ یلیخ اریجان

 گفت:  عمو

تحت فشار هست با شغل مرموزش تو   ی به اندازه کاف اری ن کن جاندل عمو درکمو  زی عز -
 تحت فشارش نزار.  شتریب
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بودم و قصد داشت کمر آبروم   دهیگلوم چسب خی ب یخودم نبود بغض وحشت ناک  دست
 : اریجان یجلو یی آبرو یبودم از ب زاریرو بشکنه و من ب

 ار،ینه جان یپدر من رمایهر کجا که کم ب یپدر من  یخوب من شما بهم گفت یعمو، عمو  -
  سه؟یبفهمم همسرم پل دیمن حاال با  شهی حاال دخترت کم اورده کمکش کن، باورتون م

داشتم   سی من دوسه تا خواستگار پل دی دونستی... م یاصال هر چ یهمون همسره کاغذ 
  ا ی ادیها خوشم نم سیبگه ردشون کرده بود. من از پل که بهم نیا یبابا زنده بود ب یوقت

عمر باهم   کی   ستی قرار ن ار ی. درست من و جانترسمیم  زارمیبهتر بگم از شغل پر خطر ب
. میند  ای  میکه ادامه بد میدونینوه. بعد خودمون م هیقرار رادفر بزرگ سه سال و  میباش

  یباشم که از شغلش برا  یکس  نارسه سال ک تونمیمن نم  یعنیعمو   می تونی نم اریمن و جان
 ساختم.  وی خودم د

 وارد بحث شد صورتش سرخ بود و چشماش نا اروم زمزمه وار گفت:  نباریا اریجان

  فرمیونینه  کنمینم یکه اصال کار نیا  یبرا  ستی دختر من اصال شغلم پر خطر ن نیبب -
 یمدت نفوذ و بعد از هم پاش هیمن با باند سرو کار دارم   بمه،ینه اسلحه تو ج پوشمیم

اون ارث که   ادیخوشت نم سی که از پل قهی سبک سل هیحس و   هیاون باند. نخواه واسه 
 پدرم؛ ازتون گرفته بشه.  یحق همه اس از جمله خودت حت

 لبم رو محکم گاز گرفتم و ول کردم: گوشه

دختر محمد   ادی کرد که بعد از سالها  یه فکروسط؟ اصال اقا بزرگ تو چ ن یا  هیحق با ک -
ما ارث  خواست یخونواده م خواستیمن بابا م ینوه؟ محمد بابا  یکرد؟ فقط برا

 .میخوا یما خونواده م میخوا ینم

همه داغ   نیشغلش ا  یاشکام رسوام کرده بود واقعا برا  گهی کردم سمت عمو حاال د رو
 ام اوردم!  ندهیسر آ یی چه بال دمیتازه فهم ایکردم؟  
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خودم رو تو   ختمیری که اشک م یمبل نشست و من در حال یبلند شد و کنارم رو  عمو
 پدر اومد... یبو  یلحظه ا  یبغلش انداختم و برا 

 گفت:  آهسته

 .ی تو بخوا یهرچ  یتو بگ یآروم باش دخترم اصال هرچ -

 . دمیبه چشمام و صورتم کش یکه گذشت از بغل عمو خارج شدم و دست کمی

 روم زوم بود زمزمه سر دادم:  شنگاه

 چرا الزم بود بدونم؟  -

 چرخوند و گفت: یچشم

 ؟ یا یباهام ب یندار یبرم اگر مشکل یطوالن  تی مامور هی  دیپنجاه پنجاه است شا -

 و گفتم:   دیپر رنگم

 س؟ یمشت پل هیتو   امیب -

 : عمو

 . یبنیباهم م سیاون بانده تو فقط آخر سر چند تا پل سی و تنها پل هینفوذ  اری جان زمی عز -

 گرفته بود لحن عمو خنده دار بود.  خندم

 ادامه داد:  اریجان

  ک ی دی برگردم شا  یک ستی پشتمون کمتره. منم معلوم ن ثی حرف و حد   یاونجا باش -
 هفته. کی  دی سال شا

 خش دار شده بود: یکم که حاال  ییزدم و باز صدا  یمحکم پلک

نکن. سرزنش نکن. دوست   هیخودت رو تنب ی! پس الکیریگیم   میو تصمساغر ت -
 خودته. لی م گهی د نیبا من...ا  این ینداشت
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 و گفت:  دیدستم کش یرو  یدست عمو

 عمو؟  یبا من ندار  یبرم شرکت کار دیمن با  -

 نشسته بود که قصد رفتن نداشت انگار. یکردم جور اریبه جان ینگاه

 کردم سمت عمو:  رو

 . ممنونم.دیدیزحمت کش -

 :اریشد و رو به جان  بلند

 .دیبزن  یگشت هی  دیبر دی نینش نجایشمام ا -

 .. گفت.  یعمو بلند شد و چشم آروم یپا  یجلو  اریجان

 و رفت و من تا دم در بدرقه اش کردم.  دیچرخ عمو

 طرفش:   دمیدستم رو به کمر زدم و چرخ که در رو بستم دوتا نیهم

 ؟ ی من اورد  یبابات رو برا  یرفت -

 متعجب به من دوخته شد:   نگاهش

 بابام رو آوردم؟  -

 تکون دادم که ادامه داد:  سر

 دی... بایش یم  یعصب ای یکنی بغض م ای  یری گیجبهه م ای یفهمیحرف من رو نم ی وقت -
 فقط.  زد یبابا با تو حرف م

 وار انگشتم رو تکون دادم:  دیتهد

 . رینگ ینقطه ضعف من رو به باز  -

 سمت چپش رو باال فرستاد:   یابرو 
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 .حتما  -

 بود: یادب یب یلیخ یعنی  ومدی دلم ن دمیصبونه ام رو چ زی سمت آشپزخونه و م رفتم

 صبونه . اریجان -

 نداخت. دسته مبل ا یاش رو در آورد و رو قهیو در همون حال جل ادی که داره م دمش ید

 آشپزخونه شد.  وارد 

 

 و نشست.  دیرو عقب کش  یآشپزخونه شد؛صندل وارد 

 بهم انداخت و آهسته گفت:  ینگاه

 .شنیتنگ و خمار م  یادی. ز ادی به چشمات نم یخواب یب -

  یکیتو گلوم و به سرفه افتادم. نگاهش زوم بود رو حرکاتم معذبم کرده بود  دیپر ییچا 
 رو بهش بفهمونه. نیا

 تلخ خوردم که آروم شدم و گفتم:  یی از چا  کمیدوباره   

 شما خان. یاز نظر سنج  یمرس -

 تو گوشش ... رفتیسمت راست لبش باال رفت انقدر که لبش داشت م گوشه

. جذاب  دیجو یو آهسته اما با دقت م  گرفتی خودش م یبرا ری کره و عسل و پن یها   لقمه
 .ب یع یخاص و ب یتابلوش رو بکش  خواستیکه دلت م  ییاز اونا  یبود لعنت

 کرد: رمیقافلگ  نگاهش

 شد؟  یچ -

 متعجب شدم و گفتم:  چشم
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 د؟ یببخش -

 ؟ یکوبیروش م خی با م یساعته دار  هیکه  یاز تو صورت   گمیشد م رتیدستگ یچ -

 : گمی که هنوز از دهنش کامل خارج نشده م یو زود پشت بند حرف ارمینم کم

 چیکه ه  یتفاوت کس یو ب خ ی شه از صورت  رمی دستگ یزیچ هیمنتظرم   گهی همون د -
 . دهینشون نم زی چ چیبه ه یواکنش

 گذاشت  و گفت:   زیم  یآرنج هاش رو رو جفت

 ؟ ی گرد یم  یبوده دختر جون تو دنبال قاتل بروسل نیصورت هم نی ساله ا یس -

  نی ادم رو اما ا  کردیبود، خسته نم دهیفا ینگفتم کل کل باهاش ب یز یزدم و چ یپوزخند
 . کردیم  تمیاذ شمردتیم  ریو حق  کردیم  رتی با نگاهش تحق شهیکه هم

 گفت: شدیکه بلند م ی در حال زی رو که خورد از پشت م صبونه

 م؟ یبزن یگشت هی   میبر یکاریاگه ب -

من چه   ی خدا ؟یعسل دستم خشک شد باهاش برم طهران گرد  الهی حال برداشتن پ در
 تو دلم زدم و گفتم:  یاوق ک،ی رمانت

 بزنم.  یگشت هیجهت برم    یبا پسر عمــوم ب نم یبیام نم یلیندارم اما دل یکار خاص -

 خورد و گفت:  ینیگوشه لبش چ دمیعمــو رو کش  پسر

 عمو... نه که من عاشق چشم و ابروتم دختر  -

 و جمع کردم که ادامه داد:  زیخنده ام گرفته بود م خودم

 .میحرف بزن  دیبا -

 حرف زد.  شهیتو خونه ام م -

 چرخوند و زمزمه کرد:  یچشم
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 نه ؟  یدوس دار یلیخونه رو خ -

 .گهیبود د یک نیاومد ا   یداشت از کاسه در م گهید چشمام

 گفت:  دیمن رو که د یدستپاچگ

 آماده شو منتظرم. -

زنگ خورد   ش یگوش دمیتو آشپزخونه که تموم شده به طرف اتاق قدم برداشتم که د کارم
.  دیاتصال رو زد و چشمش رو باال اورد و من رو د ستادمیکردم و جلوش ا  یمکث کوتاه

 که بهم زل زده بود جواب تلفن داد:  یجا خورد باز گوشِه لبش باال رفت و در حال

 جانم؟  -

 رو فشار دادم چقدر خوب آروم مرموز جانم گفتن بلد بود ...  فکم

 

از روش برداشتم و خواستم به طرف اتاق برم   خورمیکه بفهمه حرص م نی ا یرو ب نگاهم
 . شنومیکه اف اف زنگ خورد خودم زدم به اون راه که مکالمه اش رو نم

 دم. صنم پشت اف اف جا خوردم در رو زدم و در واحد رو باز کر  دنید با

 : دیآروم پرس اریجان

 ه؟ یک -

 کردم:  نگاهش

 صنم. -

 سر تکون داد و به مکالمه اش ادامه داد.   آهسته

رنگ صورتش که زرد شده بود به خودم   دنی از پله ها باال اومد با د  مهیسراس صنم
 . دمیلرز 
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 اومد و به زور لبخند زد: جلو

 جا گذاشتم. عجله دارم... یزیچ هیمن  دیسالم ببخش -

 نگاهش کردم و گفتم:  گنگ

 .رونیب میرفتیم  میداشت اریچون من و جان ی خوب شد زودتر اومد -

  یبرا   ینگفت و به طرف اتاقش رفت و در همون حال دست یزیزد و چ  یزورک لبخند
 فرق کرده.  زشیعز  ی که ندونه حالت و رفتارها هیتکون داد مشکوک بود ... ک اریجان

.شال  ۹۰تنگ قد   رهیت یکوتاه و شلوار ل رهیت یو منم به طرف اتاقم رفتم مانتو ل  تمبرگش
 . یمشک

 ...شی آرا یفقط کم یو کم  ادکلن

 مهلت نداد جوابش رو بدم از تو اتاق، رفت .  یصنم حت  یخداحافظ یصدا 

 به تن منتظرم تو سالن سر پا بود. قهیجل اریجان رونیو از اتاق زدم ب دمیکش یهوف

 . دیرنگش رو پوش یمشک ی ها  یرو باز کرد و خم شد و کتون یدر ورود  دنمیحرف با د یب

 و در رو بستم.  دم یبرداشتم و پشت سرش پوش یاز جاکفش یکتون منم

 .میگذاشتم و به راه افتاد  بمیرو تو ج میگوش

 زدم.  نیماش  یبه صندل هیو با کالسش شدم و تک  کی ش نیماش سوار

 شلوغ شهر چشم دوختم. یابونا یحرف به خ  یحرف به راه افتاد و من ب یب

 و گفت:   ستادی کافه رستوران ا هی یربع جلو  کیاز  بعد

 . نی پا ایب -

 خودم پچ زدم:  شی بهش انداختم و پ  یزی تمسخر آم نگاه
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 خب... نمیبش نجایا گه یسال د  دیتا ع خواستمیم  گفتینم -

  یگرم۲۰۰گفتم اما از اونجا که اعصاب نداشت اون زبون   یچ دیکرد شک ندارم شن نگاهم
 شد.  ادهیتکون داد و پ نیبه طرف  یرو تکون بده، سر

 . میشدم و در رو بستم و همراه هم وارد کافه شد  ادهیپ منم

 یدرن و زرشکم واریحرف به در و د  ینگفت منم اعصابش رو نداشتم و ب ی زیچ مینشست
 رنگ کافه نگاه کردم.

 اومد:  گارسون

 .؟ دیدار لیم یچ  دیخوش اومد  -

 گفت:  اریجان

 .تی سکویمن قهوه اسپرسو با ب -

 گفتم:  کردنی کردم منتظر به من نگاه کرد م نگاهش

 .ییکاکائو کی برش ک هیهات چاکلت با   -

 خم کرد و رفت.  یسر  گارسون

 نگاهم کرد: اریجان

 .ستیبرات خوب ن ادیکاکائو ز  -

 

 ابروم باال رفت:  یتا  هی

 زدم؟  یمن حرف  یتو قهوه سفارش داد -

 به چپ کرد و گفت:  لی ما   یرو کم گردنش
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 سفارش ندم... یسفارش بدم چ یمن از تو نظر نخواستم که چ -

 به جانب گفتم:  حق

 نه که من نظر خواستم!  -

تنگ کرده   کمیکه چشماش رو   یرو در حالباال انداخت و دور و بر  ی هاش رو کم شونه
 بود نگاه کرد و گفت: 

 به عنوان پزشک گفتم. -

 دلم رو تازه کرد:  داغ

 اوه بله جناب سرگرد.  -

که شک ندارم خودم   دیبه طرفم چرخوند و اخماش رو تو هم کش خی سرش رو م یجور
 همه جذبه:  نیاومد ا  یرو خراب کردم بهش م

 ؟ ی دیراحت به کار نبر فهم نقدریلفظ رو ا  نیا  گهید -

 من... -

 حرفم به آخر برسه از پشت فک قفل شدش گفت:  نزاشت

 ؟ ی دیفهم -

 نزدم. یسرم رو تکون دادم و حرف  آهسته

 داد: ادامه

حتما   دهیدو سه بار تکرار کرد پوستت سف ای تو  یشکافت برا  دی با  ای رو  زیهمه چ -
اون شب تو خونتون   یخوریکه به کاکائو مربوطه م   یدائم هرچ یدار یکم خون ،یدرصد

 ... ییکاکائو   زی م یرو  یها ینیری ش ییشکالت کاکائو 

 خودم مسلط شدم و آروم گفتم:  به
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 بله جناب...  -

 اخم کرد آروم سرم رو جلو بردم و زمزمه کردم:  باز 

 ! هِ یبه سرگردا شب شتریب یکنیاخم م یچشمات وقت -

سفارشات رو آوردن   د،یکش یمع کرد و فکش رو فشار داد و نفس تند رو با اخم ج لباش
 ،رفتن... اریو تکون سر جان  دیالزم ندار یزی گذاشتن و با گفتن چ زیم  یرو

 باز کردم:  لب

  کردهیمن و خواهرم تره هم خورد نم  یروز قبل از مرگش هم برا کیحتم دارم رادفر تا  -
  تیباشم که اون وص ختهی کنم که زهرم رو به محمد و زنش ر کاری گفته چ یآخره عمر

 اومده تو ذهن مسمومش.  کیش

 سر تکون داد و گفت:  اریجان

اومد مخصوصا از مادرت اما   یاز شما خوشش نم  یگیموضوع رو درست م ن یا -
 .بگم شوکه شدم  دیاصال ... با هویشد  یچ دونمینم

 زدم و گفتم: یپوزخند

 داستان. نیتو ا دید دلش رسبه مرا یکیخوب شد   -

نازک   یو پشت چشم دمیکش ینگاهم کرد و منتظر موند تا ادامه بدم هوف یسوال اریجان
 کردم: 

  چارهیچرا تو رو هم ب دونمی من رو. نم ی! خوشگل به خاک نشوند زندگگمی رادفر رو م -
 کرد.

 هم پوزخند زد و آروم گفت:  اریجان

 اتفاق افتاد.   نیهست که ا یزیحتما چ   رمی گیمن مثل تو سخت نم -
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 : کنمیم  زمزمه

 !یبهت به قسمت اعتقاد داشته باش ادینم -

  یکه اعتراف کردم چشماش فوق العاده است وقت  دیصورتم چرخ  یرو  یجور هی چشماش
 ...شهیم  رهیبه آدم خ

 . دیازش حرف کش  شدیکردم مرموز بود، سخت م نگاهش

 .م یاز خوردن قهوه و خوردن هاتچاکلتم از کافه خارج شد بعد

 گفتم:  میکه شد نیسوار ماش 

 من رو ببر خونه لطفا. -

نزدم خسته شدم بس حرف زدم و   ی نزد و حرف ینگفت و استارت زد تا خونه حرف  یزیچ
 جواب داد ؛  یکلمه ا هی  ایاخم کرد   ای کرد  خمیتوب ای اون 

 دن گفتم:ش ادهیدر ترمز زد در حال پ دم

 ؟ یا یباال نم -

 شدم و گفتم:  ادهی تکون داد و من پ یسر کوتاه

 ممنون خدافظ.  -

 و رفت.  دیانداختم و در رو باز کردم اونم تکاف کش دیکل

 

 ازش نبود   یکه اصال خبر شدیم یروز  دو

 . میبجز کل کل ندار یما حرف دونهیاس و م دهینبود بهتر خوشحال بودم که فهم مهم

 خارج شد:  یبهداشت سیاز سرو  صنم
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 . ریصبح بخ -

 گفتم:  رفتمی و به طرف آشپزخونه م شدمیکه از راه رو خارج م  یحال در

 تو. یخوابیچقدر م  ریظهر بخ -

گرفتم و نشستم اونم رو به   یبودم دستم رو به صندل دهیصبحانه رو چ  زینداد م یجواب
 روم نشست گفتم: 

 چرا انقدر زرد شده رنگ پوستت؟  -

 ازم آروم گفت:  کردیانگار فرار م صنم

  دیشدم؛ با  ینطوریا  رسمیدارم به خودم نم نیتمر   یلیهفته اس خ هیفکر کنم   دونمینم -
 کنم.  تیتقو  کمی

 به دهن بردم و با دهن پر گفتم: یتکون دادم و لقمه ا  یسر

خودم افتادم، چرا توام از خودت  یبدبخت ریگ ستیمدت حواسم بهت ن  هیمن  ینیبیم -
 صنم.  یشی و خوردوخوراکت قافل م

 د یتکون داد و چشم دزد یسر

 بلند شد و گفت: زی که خورد از پشت م کمی

اونم   رم ی دارم دستش تا نرم بگ ید یفلش و س یسر هیبرم تا خونه رها   دیمن با  -
 . امی م  رمی برم بگ اره،ینم

 ام؟ ی باهات ب ی خوایم -

 گفت:   عیسر 

 .رمیدوش بگ هیزودتر برگردم برم  دینه خودمم با  -

 تکون دادم و گفتم: یسر
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 . یمواظب خودت باش آبج -

 کرد و چشماش پر از حرف شد و گفت:  نگاهم

 !یآبج یوقته بهم نگفت یلیخ -

 گفتنمه!  یوقته منتظره آبج  یل یکه خ یزدم به خواهر یپر مهر لبخند

 . رونیاز خونه زد ب  عی و سر دی پوش یبا شال مشک  یطرف اتاقش رفت و مانتو پانچ به

 زنگ اف اف بلند شد زمزمه کردم:  یرو جمع کردم صدا زیم

 .ی چقدر زود برگشت -

 جا خوردم.   دی و جاو اریجان دنیبا د  ستادمی اف اف که ا   یجلو

و از اتاقم خارج  دم یشپو یدار گشاد نیلباس آست  عیسمت اتاقم سر   دمی رو زدم ، دو در
 شدم.

 پشت درن. دمیرو باز کردم و د  یورود در

 سالم. -

 با لبخند گفت: دیسر تکون داد و جاو اریجان

 ها!  ی قشنگ تابلوئه جا خورد -

 کردم و گفتم:  یخنده ا  تک

 تو.  ای ب مسخره

 هاشون رو در آوردن و وارد شدن. یکتون

 گفت:  عی سر د یجاو

 ننه عروس؟  ن یکو پس ا -
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 زدم:  لبخند

 .گهیساعت د میتا ن ادیم -

 و به سالن برگشتم. ختمی ر یی و منم تند تند براشون چا  نشستن

 جلوشون گذاشتم و گفتم: ز یرو رو م ینیس

 باشه؟  ریخ -

 : اریلبخند زد و اشاره زد به جان د یجاو

که منم   بزارمش و برم ارمشی ب نجایازش گفت تا ا  رمیبگ خوامیرو م نشیماش  ره،یخ -
 نخورده برم.  ییگفتم زشته چا

 کش اومد: لبخندم

 مگه؟  یندار نیخودت ماش -

 اومد و گفت:  ییچشم و ابرو  د یجاو

 .میلندکروز نه ندار  -

  یچشم دوخته بود نگاه ییچا ینیکه تو سکوت به س اریکردم و به جان یخنده ا  تک
 انداختم. 

 گفتم:  شدمی که بلند م  یحال در

روشن کنم صنم عصر کالس داره لباس هاش   ییلباسشو  نیماش  دیمن با  دیشما بخور  -
 رفته. ادم ی شسته شه  دیبا

 باز به حرف اومد:  د یجاو

 اشکال نداره راحت باش. -

 از دهنش امروز خارج نشد. یطرف اتاق رفتم جز سالم آرومش حرف به
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م حاال که صنم رو تند تند جدا کردم و به خودم و حافظه ام لعنت فرستاد  یها لباس
 افتادم.  ییلباسشو  ادیمهمون تو خونه اس من  

  ییدر حال چا اریو جان دی رو از پشت در برداشتم و به طرف سالن رفتم جاو  مانتوش
 خوردن بودن با عجله به آشپزخونه رفتم.

صنم رو   یها  بیهام رو عقب فرستادم و تند تند ج ینشستم و چتر ن یماش  یجلو
 . نیتو ماش رفتی تش مبدبخ  نیماش  چی گشتم دائم سو

 مانتوش. بیکافه رو در آوردم و پرتش کردم رو اپن، ج هیشلوارش کارت  بیج از 

 گرد خورد.  زی چ هیبه  دستم

  رونیب دنیبردم و با کش بشیبه ج یتو هم رفته بود دست کمیکه  ییو اخما  ی کنجکاو با
 ،یاون ش

 رفت...  ادمی  دنیکش نفس

 

  یام برسه اما ب هیبه ر ییتا بلکه هوا  دمیکش یبلند  یبه قلبم زدم و هع یمحکم  مشت
تا   دادی دستش رو محکم به گلوم فشار م یشده بود انگار کس ریبود اشکام سراز  دهیفا

 .ادیکاش باال ن یکه ا  ادینفسم باال ن

 . اریسمت آشپزخونه و بعد جان دی اول دو د یجاو  دمید یبعد یعیه

  اری جان خوردیاومد اما لبهاش تند تند تکون م یزانو نشست صداش نم هیکنارم رو   د یجاو
 با وحشت کنارم نشست و محکم زد پشتم و داد زد :

 نفس بکش. -

که  یام کردم جور هیام هوا رو محکم وارد ر  هیاومد با هق اول گر یداشت باال م  جونم
 کرد  هیام درد رو به خودش هد نهیتمام قفسه س
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که داشت از   ییبا چشما دی رو پرت کردم وسط آشپزخونه جاو  پ یکه باال اومد پا نفسم
 خورد و من از ته دل داد زدم: نیزانوش هم محکم به زم یکیاومد اون   یکاسه در م

 فاطمه زهرا... ای -

 . کردینگاه م پی منگ شده فقط به من و پا  ارمیجان

 زدم: غیج باز 

 فاطمه زهرا... ای -

به خودش اومد دست بلند کرد و   اریجان دمی هر دو دستم رو محکم به صورتم کوب و
 و محکم دستام رو گرفت و گفت:   عیسر 

 .ستین یزیچ -

 زور داشت قلُدر.  کردیکردم تقال کردم دستام رو آزاد کنم اما ول نم نگاهش

کردن تو   دایپ پیپا  شهیش دونستینم یچ یعنی   یخونه خراب دونستیداشت نم حق
 ... یچ یعنیلعنت شده   یشمی سبز  یمانتو  بیج

 و هق هق ام بلند شد.  دمیکوب نتیرو به کاب سرم

 و سرم قرار داد سرم خورد به دستش.   نتیکاب نی دستش رو ب د یجاو

 اف صداش بلند شد، خودش بود.  اف

 بلند شد و در رو باز کرد و برگشت به آشپزخونه.  د یجاو

 ش اومد: صدا   دمشی د یوارد شد نم صنم

 نبرده بودم.  دیکل دیببخش -
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ما تو اون    دنیبود که به طرف آشپزخونه اومد با د  دهیرو د ییچا ینی ها و س یکتون انگار
رنگ از دستش افتاد و   یمشک سهیکرد که ک یشد و قالب ته دیوضع رنگش مثل گچ سف

 برداشتم و به طرفش حجوم بردم که چند قدم عقب رفت. زیخ

 اما همونجا نشست و فقط گردن چرخوند و نگاه کرد.   اریجلوم رو گرفت جان د یجاو

 طعم آهن خون رو گلوم احساس کردم:  یزدم به آن داد

 . تف به شرفت  یبزرگ شد  کردمیلعنت بهم که فکر م -

کندم و به خشونت به طرفش پرت کردم جا  رو  پی پا  اریجان یآشپزخونه و از جلو برگشتم
 شد. کهیخورد و هزار ت  واریبه د پی؛ پا  کردیو نگاهم م  ختیر ی نداد فقط اشک م یخال

 آروم گفت: ستادیبلند شد و کنارم ا  اریبار جان نیرفتم و ا  جلو

 آروم باش.  میزنی حرف م -

 دست به صنم اشاره کردم و گفتم:  به

  یحرفا  گرفتیمحمد رو گوش م  یحرفا  شدیم  شی لحرف حا  نیحرف بزنم؟ ا  نیبا ا  -
 که الگومون بود.   یکه جونمون بود مادر  یبابا

 سمتش:   برگشتم

 ؟ ینداد  گاریآشغال تو دست من س -

 من ادامه داد:  کردیهق کرد و فقط نگاهم م هق

 ؟ ی خوردینم  یدنینوش  -

آوردم   رونیرو ب یدنینوش شهی و درش رو با ضرب باز کردم و ش دمیچرخ نتیطرف کاب به
 باز به سالن رفتم و داد زدم: 
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  زارمیخونه م نی کمتر؛ گفتم من پامو تو ا یگفتم جمعش کن؛ گفت  یرو که خورد  ن یا -
  یخوا یم ؟ی ام امتحان کن شهیمن ش   یبرا  یخوایم  یهار شد هیچشم... چ یگفت نمشینب

 کس و کار؟  یشده مِن ب نینفر یبه زندگ یگند بزن

 شد:  کمینزد  د یجاو

 بزار حرف بزنه. یکنیم  ییرو  ادهیز  یلیخ یدار -

صنم رو    یکه دست خشک شده  ید یو جاو  ستادی باال سرم ا اریمبل نشستم جان  رو
 گرفت و رو مبل با فاصله از من نشوند.

 صورتش سرخ شده بود نگاهم کرد و با هق هق گفت:  خت یری اشک م صنم

 کردم.  جایب -

 هام رو عقب فرستادم.   یدستم رو تو موهام بردم و باحرص چتر دوتا

 :گفتم

 ؟ ی دیچند وقته تو کثافت جولون م -

 که گفت:  دمیشن یزمزمه اش رو به سخت 

 هفته .  کی  -

 که اون نشسته بود زانو زد و گفت: یمبل یجلو  د یجاو

 خب؟  چرا -

 سر پناه و مظلوم گفت:   یب ینگاه کرد مثل بچه ها  دیجاو به

باز سر   کردم یبهم دادن فکرشم نم شیدو هفته پ یتو مهمون خواستمیمن... من نم -
 هفته دلم بخواد امتحان کنم. اصال...   کی

 کرد سمتم:  رو
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 یلیخ می تو باال سرم باشه تو تو زندگ دی، من با  تونم ینم خوامیساغر من توجه تو رو م -
 داشتم.  اجی ساغر بهت احت  یخودت رو کمرنگ کرد

 

 نگاه کردم و گفتم:  دیکه باال سرم بود و جاو  اریجان به

قدم ازت دور نشم که خودت   ه ی. من  بافهیبه هم م یچه لجن نیواسه تبرئه خودش بب -
خواهر   گه یتو د  دونستمینم  و من  یبود فیهمه ضع  نیبه جهنم اگه ا ؟یکنیرو نابود م

 .شناسمیپدر مادرمه رو نم تیکه ترب ینیمن ا یعنیشد.  ؛تمومیستیمن ن

 بلند شد و پشت سرش جلو اومد.  د یجاو ارهیحرفم باعث شد به طرفم حجوم ب  نیهم

 پام زانو زد و با هق هق گفت:  جلو

. من  یستی قسم اما نگو خواهرم ن  یبگو ترو به عل ر،یلعنت بهم؛ غلط کردم ساغر بگو بم -
 .کنمیدق م

نگاه کردم و بهشون اشاره زدم   شهیش یشد به تکه ها  ریچرخوندم باز اشکام سراز  چشم
 و گفتم: 

نسبت به تو همون   دشی ساغرم د یها رو مثل اول کن کهیاون ت  یهر وقت تونست -
 گذره.خدا ازت ن ی ! تو شرمنده ام کردیکرد  ی. منو شرمنده محمد و ناز شهیم

 هق کرد و هق هق کردم.  هق

به صورت برافروخته   دمیآب جلوم گرفته شد به دستش نگاه کردم و در آخر رس یوانیل
 که سخت اخم داشت اما چشماش نگران بود. یشخص

بار بود  نیاول دم،ی چشمارو نگران د نی بار بود ا نی که افتاده بودم اول یهچل نی هم تو
 چشما رو خوند...  نیشد حس تو ا 

 رو. وانی گذاشتم ل  زیم  یخوردم و رو ی رو گرفتم و قلپ بآ
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 خش دارش گفت:   یاروم با صدا صنم

نکردم من فقط خواستم باز امتحان کنم هنوز به چهار بار   دایپ ادی من اصال اعت دیببخش -
کن   یکن پدر  یمادر  ریتو دستم رو بگ شهیکن مثل هم یشرمندت شدم بزرگ دهینرس
 کن. یبزرگ

 گفت:  هی کردم با گر  نگاهش

 ..حاال. نی هم کنمیکه دق م ینیمنو بب یخوا یدوستت دارم فقط نگو نم یلیخ -

 تو موهاش برد... یرو برگردوند و دست د یجاو

بارون   ریپناه با بال شکسته ز  یب ی رو بغل کردم که مثل گنجشک ها ی اما سر خواهر من
 رها شده بود ...

 مقصر بود؟   یک

 من؟ 

 صنم؟ 

 بزرگ؟  رادفر

 مقصر بود؟  یک

 

 بغلم زمزمه کرد:  تو

 .شهی من اشتباه کردم تو ببخش مثل هم -

که   ییو با صدا  دمیرو بوس شیشونیآوردمش آروم پ رونیرو پاک کردم و از بغلم ب اشکام 
 گفتم:  شدی م  دهیشن یبه سخت
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خودت   یکمر به نابود یبه راحت  شدی نم لیاما دل  یگیمن ازت قافل بودم راست م -
 ...یکردن رو درست بلد ش یزندگ ی بزرگ ش دیمن ُمردم تو با دی!شا یببند

 جلو اومد و کنار من که رو مبل بودم نشست و گفت:  د یجاو

 ننه عروس اومد ابروش رو درست کنه زد چشمش هم در آورد.  -

 انداخت.  رینکرد و با خجالت فقط سر به ز  یزبون باز  شهیاما مثل هم صنم

 آروم گفت:  اریرو به جان د یجاو

 الزم به کمپ هست؟  -

 خش دار گفت:  یبا صدا کرد؛ یبه صنم کرد که با وحشت به لباش نگاه م ینگاه اریجان

 ترک کرد. شهی داره.تو خونه ام م از ین د یاما به مراقبت شد  کنمیفکر نم -

 زد و آروم گفت:  یپلک محکم صنم

 .وفتمیخط ب نیتو ا  کردمیوقت فکرشم نم چیه -

 ...میکرد یکدوممون فکرش رو نم چیه گفتیبهش افتاد راست م نگاهم

 آهسته گفت:  اریجان

 باهات کار دارم ساغر. -

  یبعد از دو برا  یپس فکر کرد  ت؟ی وضع نیسمتش االن باهام کار داشت...تو ا   برگشتم
 شده البد عاشق چشم و ابروم شده.  داشیپ یچ

 ه یخصوص باهات کار دارم کارش گهیم  یوقت

نگاهش روم   ینیصنم گذشتم و به طرف اتاقم رفتم از سنگ  یاز جلو یشدم و کجک بلند
 حس کردم پا به پامه... 

 که کردم پرده اتاق رو کنار زدم افتاب تو اتاق پهن شد. یکار نیاتاق شدم و اول  وارد 
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 تخت نشستم کنارم رو تخت نشست. یرو

 من!   یشاس یخورد به عکس بزرگ رو واری به د چشمش

با دقت به عکس نگاه کرد انقدر دقت داشت که احساس کردم داره با چشماش   یلیخ
 تو ذهنش.  کشهیعکسم رو م

 که آروم گفت:  امیگذشت خواستم به حرف ب یا  قهیدق چند

 ...یِ عکس قشنگ -

عکس من نظر   یخرص بخورم من تو تشنج اعصابم آقا برا  ای تشکر کنم  دی با دونستمینم
 بگم االن؟  یچ کنه؛ی درخشان رو م ی ها

 رو به طرفم چرخوند و گفت:  سرش

 ؟ ی نگران -

  یشهر من بودم،بغض کردم و سع نی ا  نیرو زخم دلم گذاشته بود، االن نگران تر  دست
 کردم لبخند بزنم: 

 خوبم. -

 زمزمه کرد:  نهیخوش طن  که فرا تر از حد معمول ییبا صدا آروم

 . یباش ینگران ک ینگران خواهر نباش  -

 انداختنم و ادامه دادنش: ریاشکم و سر به ز   قطره

رو   تی متر  شیبا اون زبون ش شهیهم دمتیند ی نطوریاز اول ا  یعنی  ه،یگر ادیبهت نم -
  دی)و در ادامه تاک  یاعصاب دار یرو خراب یمهارت جالب یعنی یرفت یاعصاب من اسک

 کرد: 

 فقط اعصاب من!  دیشا -
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عمو مهران انگار جزو   یپسرا  یکردم قطره اشک دوم رسوا شدن امروز جلو  نگاهش
 واجبات بود. 

 گرفته بود :  پی اومد و ک یکه از ته چاه در م ییکردم باز با صدا زمزمه

که  یدون ی برنده مِ  بازم،ینم کنم،ی هام قمار نم  ییمِن ، من سر دارا  ییصنم تنها دارا -
 رو شرط کرده باشن منم.  زمیعز

 ابروش باال رفت و آروم گفت:  یتا  هی

 باهام؟  یا یم  دونیبرنده م -

 و ادامه داد:   دیخوردم فهم جا

کس   چیرو ه شترشیسال... کمتر و ب  کی  دیهفته شا کی  دیشده شا  یقطع  تمیمامور  -
 .کنهینم نی تا

 زدم:  کردم و به در اتاق و سالن اشاره  نگاهش

و من رو کامال نابود    دهیجنگ رو؟ بابابزرگت به خواسته اش رس دونیم ید یاالن ند  -
 ام؟ یراحت باهات ب یلیخ یخوا یحاال ازم م ختم،یو اساس ر  هیکرده من از پا

 باال انداخت:  یا شونه

  ریگی گفتم! اون حتما پ ی ها مخصوصا مالک  ثی حرف و حد یمن اصرار نکردم، برا  -
 . شهیتو ک  تمیاما مامور  ش،یدارم ک ناریگفتم سم نای... من به مامان ا شهیاومدنت با من م

 ! ه؟یچه وضع نی و خمم شدم ا چیپر پ یاومد عاشق زندگ یداشت از کاسه در م چشمام

 گفتم:  اروم 

 ! امیصنم رو ول کنم و باهات ب تونمیدوش من، من نم یها با من ؛ رو   ثیحرف و حد  -
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 انداخت آهسته گفت:  ری به ز  سر

  یکه گاه یشهال عمو مهرداد و مالک  یجلو یاما ... اگر خونه آقا بزرگ رفت لتهی هر طور م -
  ینکن مالک یکار د؛یدونیشما زن ها بهتر م دونمی راجبم حرف بزن و چم یاونجاست کم

 . رهی دنباله کار رو بگ

 گفتم: آروم

 . کنمیم یسع -

 و برنگشت آروم گفت:  ستاد یشد و به طرف در رفت خواست در رو باز کنه که ا  بلند

 .میکنیم  یفکر هینوه رادفر هم برگشتم   یبرا  -

 بود!  یچه حرف نیمرد مومن؟ا  میکه بکن میدار یشدم چه فکر  سرخ 

 رو باز کرد خواست خارج شه که گفتم : در

 گذاشتم اما...  تیوص ن یا  یرو پا تمیو و شخصآبر کنم؛یمن با نجابتم معامله نم اریجان -

 گفت:  شهیاز هم  آرومتر

تو   ای من   ای که   دمیم  یبیترت ه یهر وقت دستم بهت خورد خط و نشون بکش، برگشتم   -
رو   راثیم  میتا مجابش کنم که ما ازدواج کرد  یمالک  دمی برگه م یسر هی  شهیبچمون نم

 . ستیدر کار ن یبدن اما نوه ا 

 و اون از در خارج شد. دم یکش یراحت نفس

 )سوم شخص( 

  یب دینزد جاو  ییرسوا نیا  نگونهیا  کردیو ساغر معذب بود، فکرش راهم نم اری رفتن جان با
 کند.  شی آبرو

 نداشت.  ندیرا بب دیآن که سر بلند کند و جاو ینشست و رو نیزم یتر از قبل رو  مانیپش
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 اورا به خود اورد:  د یجاو یصدا 

 . یکار دست خودت بد ی همه وابستگ  نیاومد با ا یبهت نم -

 حراج نشده: شیاز پ ش یب شی کرده بود به ناچار با آب دهن فرو داد تا آبرو بغض

 . شناسمی نشسته رو نم نجای که ا  ینیخودمم ا -

 آمد و کنارش نشست :  نی مبل پا  یبه خود داد و از رو  یتکان د یجاو

افته!   یاتفاق م یباش شرمنده  ستیپس الزم ن یخواهرت رو دار  تی حما  شهیتو هم -
 خوبه که زود آدم خودش رو جمع و جور کنه کنار بکشه.

 بود:  ن یشرمگ شی که از رو یکرد باالخره چشماش را دوخت به چشمان کس نگاهش

اگر نبود  شه،یکرد درست مثل هم یساغر بزرگ  شهیکردم درست مثل هم یمن بچگ -
که پدر نداره و مادر   زننیم  یترکه راحت انگ  به دخ یدل یآوردم تو مردم ب یدوام نم
که تو   یاز انفجار سونام  ترسمی. اما مکشهی م گاری ... سیو گاه خندهی و م  رقصهی نداره، م

سازش و   ترسم،یکه تو وجودشه م یاز سونام اکتهصبوره س ترسم،یوجود خواهرمه م
  یبا ما رفتار کرد که خودمون آقا  ینبود روزگار جور یلوس ناز   یکار دخترا  یصبور

  یاهای با خواهرم کرد که با مداد قرمز دور رو  یآقا بزرگت کار تیوص   م،یخودمون باش
... زرگتآقا ب یا یو دخترونه اش خط بکشه و دم نزنه جواب پس دادن اون دن کیش
 ! هاتیه

 

ر همان  دخت  نیا  دهیند ییکه تا به حال مثلش را جا   یبه دختر مجهول زندیزل م د یجاو
! با آن کامنت  نستاگرامشیرا مسخ کرده با آن قر و اطوارش در صفحه ا دیاست که جاو

دو خواهره به هم وابسته   نیدرمانده ا دی! جاو شی و طرفدارها   شیقربان صدقه ها ی ها
 شود.  یم  رهیفقط در جواب صنم به او خ
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جلو   یخارج شد و کم  اریدر را باز کرد در اتاق که باز شد جان یدر اتاق آمد؛ کس یصدا 
  چی برد، سو نی دستش را پا اریو صنم به خود آمدند هر دو بلند شدند جان  دیآمد،جاو 

  دیرا پرت کرد جاو چی هدف گرفت سو دیرا به قصد پرت کردن به طرف جاو  نیماش
 گفت:  اریجان د، یرا در هوا قاپ چی دست باال برد و سو 

 برم.  دیمن با چی سو نمیا  ایب -

 گفت:  یاز هر تفاوت  یلحظه خروج ساغر از اتاق و چهره مبهم و خال نیهم در

 بمون ناهار. -

 نگاهش کرد و آهسته گفت: اریجان

 ممنون.  -

زد و تا   ایو دو دل بود؛ اما دل به در  کردیم  تشیاذ  یزیبه طرف در رفت ساغر انگار چ و
کمر که راست کرد سوشرتش را درست کرد   دیفشش را پوشخم شد و ک اریدم در رفت جان

 نگاهش کرد. یو چشمش به ساغر افتاد سوال

  یاز پشت صدا اریلب زد که جان یمنتظر به لبانش چشم دوخته جور  دیهم د  ساغر
 : دیگویشود که چه م رشی دستگ پشی نامفهوم و ک

 خودمون بمونه لطفا.  نیموضوع ب ن یا -

 و گفت:  دیکش  یچپ اش دست یابرو  یبا شصت دست چپش رو  اریجان

 ... خداحافظ. یبهتره دمنوش بخور -

 طرف پله ها رفت. به

که آرام مرموز خواهرش را رسوا    نیا  کرد؟یم یبه خود زد چه فکر یدر دل پوزخند ساغر
 کند؟ 

 بود!  محال
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 )ساغر( 

 گرد کردم و در رو بستم.  عقب

 بلند شد: د یجاو یصدا 

 .واشی   واشیبرم    خوامینم منبند م -

 :دمی تو هم کش ییابرو 

 بمون ناهار بخور بعد برو.  ه؟ی حاال عجله ات چ -

 کوتاه شده و مرتبش برد و گفت:  یداخل موها  یدست د یجاو

 کردم. ریمن قرار دارم حاالشم د -

 ... زدینم یانداخته بود و حرف ریُبغ کرده سر به ز  صنم

 به طرف در اومد و آهسته گفت:  د یجاو

 شیاز پ  یتو، سرزنش کار  یحرفا  کنه،یتو آرومش م یهوادارش باش االن فقط هوا  -
سالها   نی مثل تمام ا ه،یچاه چ هیبهش بگوراه چ  نیرنگ نیخواهر باش براش سنگ برهینم

 براش باش.  زنهی اسطوره حرف م هیکه ازت مثل  

و من هنوز لبخند زدن بلد بودم    کردیرف ممص شهی زدم خواهرم ش یا  مهینصفه ن لبخند
 من ننگ بود.  یبرا  نیا

 اومد. یصنم االن به کارم م یمحکم بودن برا  اما

 برگشت سمت صنم و گفت:  یقی با لبخند عم د یجاو

 فعال ننِه عروس.  -

 اما هنوز هم خودش تو شوک بود.  زنهیهم وانمود کرد داره لبخند م صنم
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 از در خونه خارج شد بعد از بدرقه اش در رو بستم و به سالن برگشتم.  د یجاو

 

به   رفتمی که به آشپزخونه م ی بچه ها آورده بودم رو برداشتم درحال ی که برا ییچا  ینیس
 صنم گفتم: 

 درست کنم.؟ یناهار چ -

 گفت:  آهسته

 .کنهینم یفرق یدرست کرد  یهرچ -

 شده بود و تو فکر بود:  رهی خ نی به زم برگشتم

 .میدار  زریناگت تو فر  زارمیبرنج م کمیمنم  ر ی دوش بگ هیبرو   -

 تکون داد و به طرف اتاقش رفت و بعدم حموم تو راهرو.  یسر

 رو جمع کردم. شهیش یها   کهیرو زدم به برق و ت یفرصت استفاده کردم جاروبرق از 

 ت کردم و صنم هم از حموم اومد. که تموم شد برنجم رو درس  کارم

 گفتم:  میخروس یلبخند و صدا  با

 . باشه  تی عاف -

 .یمرس-

 کانتر زنگ خورد  یرو می دهن باز کردم حرف بزنم که گوش هنوز 

 رو به دستم داد بهش گفتم:   یرو برداشت و اومد سمتم گوش یبود گوش کی که نزد  صنم

 . یبرو لباس بپوش سرما نخور -
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نگاه کردم خانم بزرگ... اتصال رو زدم و   یزد و به اتاقش رفت؛ به صفحه گوش یپلک
 رو دم گوش بردم:  یگوش

 ن؟ یسالم خوب -

 دور چشمات بگردم.  یسالم مادر تو خوب  -

 محمده...   هیشب گنیبگردن که م ییبلد بودن دور چشما  حاال

 ن و زن عمو خوبن؟ عمو مهرا  ن؟یممنونم شما خوب -

 بزرگ گفت:  خانم

 ؟ یهمه خوبن مادر، چقدر صدات گرفته دخترم سرماخورد  -

 .ست ین یزیچ  تهینه خانم بزرگ حساس -

تا خونه   میشمارو دعوت کن  دیحتما با  نمیدمنوش بخور مادر مراقبت کن از خودت ؛بب -
 د؟ یزنی سر به ما نم هیچرا    د؟یا یمادربزرگتون ب

 نبود(  یاما انگار کاف دمی)تازه هم رو د

 .میرس یچشم خانم بزرگ حتما خدمت م - 

 اختر شام درست کنه؟  گم یپس م -

 گفتم:   عیرو فشار دادم و سر  فکم

 . میشیما فرداشب مزاحمتون م ستین یحاال عجله ا  -

 بلند شد:  صداش

از  نمی ا  رهیو م ادی م هیمعرفتت که مثل سا  یاون از اون شوهر ب  ه،یام عجله ا  یلیخ -
 تو... امشب منتظرتونم به صنم سالم برسون.

 چشم خدانگهدار.  -
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 وارد آشپزخونه شد:  ده یرو قطع کردم صنم لباس پوش یگوش

 بود؟  یک -

 . میخانم بزرگ، شام اونجا دعوت -

 نشم. شی ساکت بود، اما بهتر بود االن پاپ یاد ینگفت ز  یزیچ صنم

به گوش داشت   یبزنم صنم هم هنزفر یچرت هی که   دمیکاناپه دراز کش یاهار رو از ن بعد
 حرکاتش مضحک بود.  یلیخ دمیشنیآهنگ رو نم یمن که صدا  دیرقصیم

 گرم شد... چشمام

خشک   یفور رونیذره بزنه ب هیکردم   زونیلبم م  یچرک رو رو یصورت  یمخمل رژلب
 .زنهیرو بهم م شمیو آرا شهیم

روشن بود رو با   ییدخترونه و پهنم رو که به رنگ قهو  یکردم و ابروها  میرو ترم ملمیر
 مداد ابرو قاب گرفتم.

 .رونیزدم و از اتاق زدم ب  ی سرتا پا مشک پیت

بهتر بود   یلیحالش خ  گرفتیم  یهم آماده تو سالن بود و داشت از خودش سلف صنم
 خداروشکر. 

 :دی کش یلحظه نگاهم کرد و سوت  هی صنم

 مخملت.   یبا اون شال مشک یچه خوشگل شد  یافراط کرد  نمیبیم   شیه َبه تو آرا بَ  -

 زدم و گفتم:  یلبخند

 بلندت.  یبا اون بارون یتو که خوشگل تر شد -

 کاراش تنگ شده بود و خبر نداشتم.  ن یهم  ینازک کرد دلم برا  یچشم پشت

 گفت:  صنم
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 هو؟ یاونجا اون نباشه   میبد نشه ما بر م؟یشام اونجا  دونهیم اریجان -

 یمخاطبم بود دست  نی رو برداشتم و رو اسمش که اول میگوش ع ی سر   گفتی م راست
 "آروم مرموز" اتصال رو زدم.  دم،یکش

 دوم جواب داد:  بوق

 بله؟  -

ظهر که به گفته اش دمنوش خورده بودم حالم صدام خوب بود اما هنوز هم خش دار   از 
 بود:

 . اریسالم جان -

 سالم . -

 روزهام!  نیا  یکلمه ا   کیمرد   تنها

 ؟ ی دونی شام خونه شمام خانم بزرگ دعوتم کرده م گمیم -

 نه خبر نداشتم.   -

 تو االن؟  ییکجا  -

  د یشما بر رگاهیخودشم تعم نیرو برده ماش  نمیماش  دی. جاو شمیتجر دونیم  کی من نزد -
 .ام ی و ب رمیبگ نیتا ماش کشهیمن طول م

 دنبالت.  امیم  شیتجر  دونیبمون م -

 و گفت:   دیکش یآروم نفس

 . امی دختر من خودم م خوادینم -

 من راه افتادم خدافظ.  -
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  میاومد  نی از پله ها پا م ید یپوش یو کتون می رو قطع کردم. با صنم در رو بست یگوش
 شدم  206سوار 

 بردم.صنم در رو بستم و اونم سوار شد.  رونی ب نیرو صنم باز کرد و من ماش در

 به راه افتادم.  شیتجر   دونیکشون به طرف م تکاف

 

 به راه افتادم.  شیتجر   دونیکشون به طرف م تکاف

 شد. یپل  رایاز شک یخارج یدست دراز کرد و فلشش رو تو پخش گذاشت و آهنگ  صنم

کلمه اشم    کی  یکه حت یآهنگ میگوش داد رایرد و بدل نشد به آهنگ شک نمون یب یحرف
 .میدیفهمینم

 .  کردیاش نگاه م یداشت به ساعت مچ  دمشید ستادمی ا  شیتجر   دونیدورم

 . ستادمیگاز فشار دادم و جلوش ا  یرو رو  پام

 کرد. نگاهمون 

 شد.  ادهیشدم صنم هم پ ادهیپ من

 اول رو صنم زوم شد:   نگاهش

 ؟ یبهتر -

 از دهنش خارج شد.  یستمیهم زمزمه بدک ن صنم

 عقب نشست   صنم

به صورتم   یقی چشمام زوم کرد و نگاه دق  ی.روستادمی رو دور زدم و روبه روش ا نیماش
 انداخت اروم گفت : 

 ن؟ ی شام خونه ما یگفت -
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 گفتم  یتکون دادم اوهوم کوتاه سر

 تر زمزمه کرد:  آروم

 . دیبر یم  فی تشر یعروس  دیگفتم شا  -

 شه که گفتم: نیزدم کنار رفت و خواست سوار ماش رونیاز حدقه ب  یچشما   یجلو از 

 دعوته؟  یهر روز عروس ؟ی ات چ  قهیسل -

 نگاهم کرد و گفت: د،یمنظورم رو فهم خوب

 ام!  قهینه سل ،یتو زنم -

 شد و من داغ کردم با لرزش دست در رو باز کردم و سوار شدم، استارت زد. سوار

 تا مغزم حرفش رو هضم کنه. دیکش طول

 و به سرعت به راه افتاد  د یتکاف کش دم؛یکش  نی رو پا شهیش یو با دستا   دمیچرخ

چرا به اون    ؟یکردم اون دوس دختره هفت رنگش چ یرو  ادهیز  کم یشد من  خوب
 ... گهینم

 و سرم اکو شد:ت  صداش

 ..." دیبر یم  فی تشر ی عروس دی"گفتم شا 

 به دلم: د یکه چسب  ییصدا و

 ام"  قه ینه سل ،ی" تو زنم

باهام کرده بود که تمام قد جلوش آب   یکار شد ی اصال روم نم یعنی  کردمی نم نگاهش
 شدم...

 ! دمیکشیاز شوهرم خجالت م دمیکشی خجالت م اریجان از 
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 خنده دار شوهر  کلمه

 بیرو از ج  یبود گوش اریکه متعلق به جان دی چیپ نیتو ماش ییناآشنا یگوش ی!!صدا 
 داخل سوشرتش در اوردو اتصال رو زد: 

 شد تموم نشد؟  یچ -

-.. 

 کرد.؟  یم شی بازجو یسالم و احوال پرس یبود که ب یک

 بازه.  نایتا هفت ا  رگاهیتعم -

 بود دینکنم جاو  غلط

 دنبال من. یا یب خوادی نم رمیمن دارم م -

- .... 

 خدافظ  -

 حرف زدن نداشت اصال. حوصله

 شد.  اطی در رو باز کرد و داخل ح موتیعمارت ترمز زد و با ر دم

انگار اعتصاب بود همه سکوت کرده   کردیخفه ام م گهی امروز و امشب داشت د سکوت 
 بودن. 

 ...میشد ادهیهر سه پ ن یماش از 

.صنم پا تند کرد و دو قدم  میقدم برداشت یسه شونه به شونه هم به طرف در ورود هر
 . ستادیما ا  یرو به رو   دیجلو رفت و چرخ

  ره یبود و به صنم خ ستادهی شلوار ا بیانداختم که دست تو ج اریبه جان یخوردم نگاه جا
 بود؛
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  یبود با زبون لبرنگش از سرش افتاده  یکاربن یکردم شال آب  میصنم تنظ یرو رو  نگاهم
 گفت:  ری تر کرد سربه ز 

 من آبرو برام نموند. -

 شد:  رهیخ اریبلند کرد و به جان سر

ُمهر   خوام ی که حق داشت به گردنم، ازت م یساغر... کس  یابرو شدم جلو  یبزرگم ب یجلو -
 خواهرم... یو موم شه زبونت نه به خاطر من، به خاطر ابرو 

  دیشدم که نود درجه چرخ اری اما متوجه سرجان کردمیبه صنم نگاه م د یسرش چرخ اریجان
 و روم زوم شد و در همون حال گفت: 

 ؟ ی زنیحرف م یراجب چ  دمینفهم -

  رهینگاه کردم که باز به صنم نگاه کرد که متعجب بهش خ اریتارم،به جان دهیمن با د  نباریا
 ادامه داد: اریبود جان

 . میسرده بهتره زودتر بر کم ی  دختر هوا ستی ن ادمی  یزی من چ -

 و آروم گفت:  ختیلبخند زد پلک زد قطره اشکش فرو ر صنم

 .یکنی م یبرادر -

  یقدم برداشت و از جلو  هیصنم زد و   یبه بازو یدست دراز کرد و ضربه اروم اریجان
 چشم ما گذشت و وارد عمارت شد. 

   میدو باهم به راه افتا دیچشم ازش گرفت کنار صنم رفتم و چرخ صنم

 اروم صنم:   زمزمه

 همه مرد بودن.  نی ا  ادیبهش م -

 همه مرد بودن!   نیاومد ا  یلبخند محو من... بهش م و



 وصال  تیوص

158 
 

 

 .میهم وارد عمارت شد  یبه پا پا

 اما عمو جلواومد:  دنیبه طرف ما چرخ همه

 من که دق کردم عروس. -

 .ستمیجمع شد کاش بفهمه عروسش من ن لبخندم

 محمد رو داشت.  یکه بو یتو اغوش مرد  م یمنو صنم رو بغل کرد گم شد همزمان

 صنم گفت:  میاومد  رونیبغلش ب از 

 م؟ یعروست تنگ شده بود مهران جون؟ ما جوجه اردک زشت یدلت برا  -

 بردوگفت:  بی به ج یاز رو مبل بلند شد گوش د یجاو

خودش    هیاون شخص محترم ک هیشب یلیخ یکی به  نیهمه، ا   نیا گم ی ... من مای خدا -
 رو کرد.

 گفت:  عمو

 . کهینکن دخترم رو مرد  تی اذ -

 زن عمو رو.  نطوریهم دمی خم شدم و خانم بزرگ رو بوس میطرف جمع قدم برداشت به

 شده بود گفت:  ک ی حاال که نزد  صنم

 ننه عروس.   شمینم اتتیپروفسور مزاحم تو و کشف ی کرد  یکشف مهم -

 به صنم با ذوق سر تا پاش رو نگاه کرد .  ره یخ د یجاو

 خودش رو از پا نندازه:  خواستیبود هم م دهیهم خجالت کش صنم

 همه خوشحالت کرده؟  نی ا  دتیکشف جد   -
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 زد:  یلبخند مردونه ا د یجاو

 در حق جوجه اردک زشت. ییعجهافه خدا نمیبیم  کنمینه خوب که نگاهت م -

 با حرص رو چرخوند گفت:  صنم

 . کتیش یو و اون کشفاقربون ت  -

 کردم و رو به عمو:  یخنده ا  تک

 جهان کجاست؟  -

 گفت:  دنیدر حال خند عمو

 با دوستاش رفتن کُردان.  -

ازپله  یجذب مشک شرتیو ت  یکه با گرمکن مشک دمیرو د اریتکون دادم جان یسر
 اومد... یم  نی هاپا

 بزرگ دلخور گفت:  خانم

 ... یکیعل ه ی  یسالم هیمادر   -

 و گفت:   دیجلو اومد و خم شد لپ خانم بزرگ رو بوس اریجان

 . عیبود مجبور بودم برم باال سر  یتلفن ضرور -

 نگاهش کرد و گفت:  عمو

 ؟ یتو چنته دار  یواجب تر از خونوادت چ -

 وگفت:  ستاد ی عمو ا یبلند شد و رو به رو اریجان

 خونوادم. -

 لبخند زد و خانم بزرگ گفت:   عمو
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 کنم یم ی نکن. من شوخ تی مهران بچم رو اذ -

 کرد سمت ما و ادامه داد:  رو

 . دینیبش دیا یمادر ب  دیلباس عوض کن -

 . میو برگشت م یکرد زونیمانتو و شال آو میدر رفت ک ی نزد زیطرف آو  به

 آورد.  ینیریو ش ییاختر چا   میمبل ها نشسته بـود رو

 

 هم تو بشقابم گذاشتم   ینیر یش هیرو برداشتم و   ییچا

 هم برداشت؛ به همه که تعارف کرد رفت.  صنم

 مقدمه گفت:   یبزرگ ب خانم

 ساغر جان؟  شی ک یری تو هم م -

 گرد شد همه خبر داشتن انگار.  کمی چشمام

 که به زبونم اومد رو گفتم:  یزی چ نیبه خانم بزرگ کردم از بس که هول بودم اول ینگاه

 ...دیاش -

 بود اما چشماش رو باال آورد و نگاهم کرد.  ن ی که سرش پا اریچشمم افتاد به جان و

که بحث تازه  شروع شده رو    نیا  یبه خانم بزرگ کردم برا  یزدم و نگاه یطوالن پلک
 تموم کنم گفتم: 

 مهرداد و شهال کجان؟  -

تو دل برو تر   یعمو جواب داد باعث شد بهش نگاه کنم با اون کت و دامن سرمه ا  زن
 شدـیمامان م   یبرا  یخوب  یبود حتما که جار
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 مسافرتن هر دو با هم. - 

 نزدم.  یباال انداختم و حرف یابرو 

 بزرگ لب باز کرد:  خانم

 .  یساغرجان بهتره کم کم آماده باش -

 به خانم بزرگ انداختم ادامه داد: ینگاه

 . دیری بگ یعروس دیبرگشت با  اری جان زمی عز -

تو گلوم و به سرفه   دیپر  ییاز صورتم جدا شد و افتاد کف پام چا چیاز کاسه که ه چشمام
 افتادم 

 .  کردیدهن باز صنم رو جمع م دیبا  یکی زد پشتم؛ صنم

خبر   نیانگار تازه ا  کردینگاه کردم که به خانم بزرگنگاه م اریام که آروم تر شد به جان  سرفه
 چون گفت:   دیشنیرو م

 . دیکردیبد نبود با منم مشورت م -

 نگاه کرد و گفت:  ار یبزرگ به جان خانم

 نگرفته.  یکه چرا نوه ارشدمون عروس میجواب خاندان رادفر رو بد میتونی ما نم -

 با حرص رو به عمو گفت:  اریجان

 گن؟ یم یموضوع که مردم چ نی خودمون رو؟ تو ا میغرق نکرد  یلیخ -

 عمو گفت:  یبزرگ جا  خانم

 . دیری گینم یچرا عروس میتابگ اریقانع کننده ب لی دل هیتو   -

 از تاسف تکون داد و گفت:   یبه من نگاه کرد سر اریجان
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و  نطرف یا  دیکنیدختر رو مثل توپ بسکتبال پرت م هی ندهیمن به درک ا  ندهیآ -
 اونطرف؟ 

 ! ی... به راحتکردنیافتاد پرت م  نیبه زم چشمم

 رد : بزرگ لب باز ک  خانم

دختر رو به دام انداخت و    نیفکرت ا  یتباه شد که آقا بزرگ ب یدختر روز  نیا  ندهیا -
حرف   نشیاز هم بال ی،)بغض داشت وقت ستیشد. حاال خودش ن اهیکه س یشناسنامه ا 

 هست ... یمحض بود ( امامالک   قتیحق نی دوستش داشت و ا زد یم

 کرد  دی تکون داد و تا یسر  عمو

 لب باز کرد  : اریجان

  حیترج میر یگینم ی خارج کشور عروس میما رفت دی . به همه بگشیک برم یمن ساغر رو م -
 سفر خارجه.  میبر  میداد

 نگاهم کرد و گفت: صنم

 .زننی دارن راجب تو حرف م نایا اریپنبه رو از تو گوشات در ب -

 

 م: به خواهرم کردم لب بهم دوختم رو  آهسته باز کردم گفت ینیغمگ نگاه

نگاه کردم( توپ بسکتبال   اری وقته تن به ...)نگاهم رو چرخوندم و به جان  یلیمن خ -
  ی! مهم شناسنامه ا گهید  شینما هی... سفر خارجه هم شینما  هیهم   یبودن دادم عروس

تاتر   هی... شهینما هیام بود بعد از شناسنامه تمام اتفاقات مثل  ندهی بود آ تمیبود که هو 
 پسر ارشد عمو مهران.  شی من دوم شی داره. اول ینکه دو قربا یشی با نما
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  زنمیم رون یو از عمارت ب گمیم  یدیببخش شمی و بلند م  زارمیم  زیم  یرو رو ییچا   وانیل
 از یروزهام ن  ن یتواِن انا  ی ها هیرسوندن به ر ژنی الزم داشتم اکس دنیهوا بلع یکم

 داشتم.

رو واجب   ستادنی هوا ا نینازک تو ا  زیشوم هیهوا سرد بود من با  ستادم یاستخر ا  کنار
 . کردیام م وونهیداشت د  گارینخ س هیزدن افکارم رو دوست داشتم هوس   خ ی  دونستمیم

 دوم بود. یقدم پشت سرم برگشتم قربان کی درست  یفندک زدن شخص یصدا 

 زدم.  یپوزخند

 .ستادی روشن کرد و درست کنارم لبه استخر ا یگاریس

 تر کرده بود... صی رو حر  گارمی هوس س  گارشیس  یبو

اون هم درست مثل   یسرما انگار برا  اطیاومده بود تو ح شرتیکردم اونم با ت نگاهش
 بود.  تی اهم یمن ب

 زمزمه کردم:  آهسته

 ؟ یدار گاریس -

فرستاد    رونی رو با دو انگشت اشاره و وسط از لبش فاصله داد و دودش رو ب گارشیس
 بم شده اش گفت:  یآهسته تر از من با صدا 

 ؟ ی صدات بهتره دمنوش خورد -

 نبودم:  ایعوض کردن رو دوست داشت اما من کوتاه ب بحث

 بردارم. فمیبرم از تو ک یاگه ندار -

 شلوارش برد و گفت:  بیکرد و دست چپش رو داخل ج یکرد اخم کمرنگ نگاهم

 ...یکشیم یح یتفر   کردمیفکر م -
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  یها ادینزده از فر  یداد ها نگفته از  یاز حرفا خوادیدلم م ی. اما وقتکشمیم  یحیتفر -
 . برمیپناه م گاری در دم خفه شده خالص شم به س

 تو صورتم چرخوند و آروم گفت:  چشم

 بزن. سر من داد -

 ...گفتیم   یکردم چ نگاهش

 و پر از برگ استخر ،نگاهش کردم ادامه داد: ف یکث مهیرو پرت کرد تو آب ن گارشیس

 گفتم داد بزن.  -

 

 شدم و گفتم:  ره ی رنگش خ یمشک  شرتیگرد ت قهی به

 !ی ستی نداره سر تو داد بزنم. تو مقصر داستان من ن یلزوم -

 کرد و گفت:  طرفم خم  کمیپشت فک قفل شدش سرش رو   از 

گرفتم من احمق   ده یتو رو ناد  ندهیمن بودم که آ  میقبول کن  دیمن بودم که گفتم با ن یا -
 و انتخاب تورو ازت گرفتم.   یخودم رو بستم هم آزاد یحاال هم دست و پا 

 سرم رو بلند کردم و آروم گفتم: کمیباال بردم و   عی رو سر  چشمام

 شاداب درسته؟  یو قانون یداشتن شرع یدست و پات بسته اس برا  -

 پشت سرم نگاه کرد و آروم گفت:  یصاف کرد و نگاه ازم برداشت و به درخت ها  کمر

به  یاز یخودش رو داره ن گاهیکارم بسته اس شاداب جا  یتمرکز رو   یدست و پام برا -
 ... البته فعال... نمیبیشدنش نم یشدن و شرع  یقانون

 .گفتیزنش م یگرفتم چقدر خوب که از عشقش برا  شی درون آت ز ا
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 به طرف استخر وگفتم:  دمیرو محکم به هم فشار دادم و نگاهم رو ازش گرفتم چرخ  لبم

 ؟ یندار گاریشد س یچ -

 و زمزمه کرد:  دیباز روم چرخ نگاهش

 تو. میبر  ای سرده ب -

 حرص گفتم:  با

 . اره یبرام ب گارینخ س هی فمیتو برو به صنم بگو از تو ک -

گردنم   می ستادی هم ا یحرص بازوم رو گرفت و محکم چرخوندم طرف خودش روبه رو با
 حتما به مرور زمان...  گرفتی آرتوروز م

 ...یلیبلندتر از خ یلیبلند بود خ یل یپسر قدش خ نیا

داشت آروم   یسع یلیکه خ  یکه باز با لحن شدیحل م  شی تو نگاه خشن و عصب نگاهم
 نشونش بده گفت: 

رو   یزی... تا حاال چ کشهینکن من اعصابم نم یهمه رو اعصاب من منچ باز  نیدختر ا  -
رو   یهمه کس نیباز شد حرص نده ا  میکه تو پات تو زندگ یدو بار تکرار نکردم نه تا وقت

 شدنش ترسناکه. یکه وحش

رج کردم و به طرف در عمارت پا تند کردم و در همون حال  رو محکم از دستش خا بازوم
 گفتم:  ینسبتا بلند  یبا صدا

 ... نگفته بودم؟ نم یآروم رو دوست دارم بب یشدن آدما ی گفته بودم وحش -

 

  ادی من داره راه م  یقدم کی  قای دق دمیکه د نمیحرفم برگشتم عکس العملش رو بب نی ا با
  یدو سانت ستامی جلوم ا ستم، ی دست دراز کرد و محکم دستم رو گرفت مجبور شدم با 

 بم و خش دارش گفت:  یصورتم به طرف گوشم خم شد و با صدا 
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 بترس دختر ازم، از ترسناک شدنم بترس ... -

به جونم، دستم رو از   زدیم  تی رو محکم بستم گرم بود نفساش داشت کبر  چشمام
 پسر نوبر بود.   ن یطرف عمارت پرواز کردم... ا و به دمی کش رونی دستش ب

 با خنده گفت: دیجاو  میکه پشت سرم به راه افتاد وارد عمارت که شد  دی نکش یطول

 م؟ یکن نی ری دهنمون رو ش م؟یچه کن -

 خونه باال رفت. نیا ی لعنت شده   یپله ها با اخم از  ارمیگشاد شد .جان چشمام

 جلو رفتم و به جمع بر گشتم.  من

 به من کرد و گفت: یزرگ نگاهب خانم

 نشو. ریاز من دلگ  خوامیو صالحت رو م  ریمادر من خ -

مهم منم که صالح خودم رو    خوادیصالح من رو م یک  ستیزدم مهم ن ینی غمگ ِلبخند
 .خوامینم

رو شروع کرد و راجب اوضاع کارخونه و شرکت باهاشون   یبا خانم بزرگ و زنش بحث عمو
 ...زدیحرف م

 نگاهم کرد آهسته گفت:  صنم

 ؟  یخوب -

 نشست رو به صنم گفت:  کمونیاومد و نزد د یجاو

 ؟ ی تو خوب ؟ی تو چ -

 اورده بود امشب   ر یوقت گ  دمی رد و بدل شد جاو د یصنم و جاو  نیب نگاهم

 نگاهش کرد و گفت:   صنم

 خوبم ممنون. -
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 رو کرد سمت من: باز 

 ؟ یسردرد ندار -

 تو حرفش:  دی باز پر د یجاو

 کنه؟ یدرد نم تی جا یتو چ -

نگاه کردم،صنم خنده اش گرفته بود اما خودش   دیتو کاسه چرخوندم و باز به جاو  یچشم
 گفت:  دی رو کنترل کرد و رو به جاو

 ؟ ی تو ننه عروس رو نکرد  یمفتش هم بود  -

 زد و آروم گفت:  یلبخند پهن و مردونه ا د یجاو

 جاااان تو فقط کل کل کن.  -

 گفتم: کردینگاه م  دیبه جاو رتی نگاه کردم و صنم که با ح  دیتعجب به جاو با

 .یزنیمثل دارکوب مخش رو م ینشسته دار نجایخدا بخواد بزرگترش ا  -

 به من کرد و گفت:  ینگاه دی جاو 

در تالش   دیداره تو االن با   یبیمخ زدن چه ع ی مندرست اما زن داداش  یبزرگ اون -
 برادرشوهرت. یخوشگل و خوش َبرِرو برا  یجار ه یاوردن   یبرا  یباش

 آروم زمزمه کرد:  کردینگاه م د یباز فقط به جاو  مهیکه با دهن ن صنم

جمله هم کالم   هیمن و تو   یگیم  ونیهذ یدار یقرصاتو چپه رو خورد  نم،یپاشو بب -
 ! زیتو سر من. بلند شو...نقشه نر ای ست ی مو تو سر تو ن ا ی  یجمله بعد میش

 به ما کرد و گفت: یعمو نگاه دیخند د یجاو

 م؟ یماهم بخند  دیجوونا بگ دیکن یخوب پچ پچ م -

 گفت:  د یجاو
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پدر من   کنهی م دادیب یشوهر یب  یبه ما نظر دار گنیم  میپرسیحالشون رو م  میواال دار -
من   یداشت برا  یچطور شهیببرن تا عقدش کنم،باورت نم هیکم مونده بود برام مهر
 . کردیپشت چشم نازک م 

 

که از  یخنده از ته دل کردم .صنم هم در حال هیکه باالخره بعد از امروز نحس  من
 بلند شد و گفت:  یخجالت سرخ شده بود عصب

 .کنمیات م کهیت کهیت -

 مون حال داد زد: بلند شد و در ه د یجاو

 .رمیزن بگ خوامیبگه من نم نیبه ا  یکی -

 بدو صنم بدو. دی..جاو  دی و به سرعت دو 

رو لباش   یلبخند قاچاق هیاونا چه عجب ما   دنیاومد و با د  نی هم از پله ها پا اریجان
 . میدید

 

 عمو با خنده گفت:  زن

 . زهیسرد شد بگم اختر برات بر  تی چا  نیمادر بش ایب -

رو برداشت و به آشپزخونه  اریهم از آشپزخونه خارج شد و جلو اومد فنجون جان  اختر
 برد. 

 جلو اومد، نشست . کردی نگاه م د یکه به جاو  یهم در حال اریجان

و الم تا کام حرف    کردیتو دار بود تو خودش بود و به کوزه بزرگ کنار سالن نگاه م یادیز 
 . زدینم
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 رو اورد.  شی که اختر چا دی نکش یطول

 قبلش نشست و گفت:  یجلو اومد و رو مبل سر جا زدی که نفس نفس م یدر حال صنم

 بشر.  نی داره ا یچه انرژ -

.مضطرب بهش چشم دوختم خدا  دیباال کش ین یو ب  دیکش شیشونی به پ یدست بعدش
 کنه امشب رو ؛ نکنه بدن درد صنم شروع شه!!  ریبخ

  دنیچشماش رو من بود با د  یدوختم که در کمال ناباور اریپر از اضطرابم رو به جان نگاه
 زد.  یچشمام پلک اروم

 پلک زدن که ممکن نبود؟بود؟  هیخاطر شدن فقط با  اسوده

سرد شدش خورد و    ییاز چا  کمیاومد و نشست و   زدی منفس نفس  کهیحال  ددریجاو
 گفت:

رو   کمیاونجا   دیشا  یریادبگ ی و متانت از خواهرت  یخونه دار کم ی  یاگه قول بد  -
 گرفتنت فکر کنم. 

 از استرسم کم نکرد. دمیجاو یها  یشوخ

 بلندش رو پشت گوش برد لب بازکرد:  یها  یچتر صنم

 . ریمن رو بگ  ایمثل تو بگم ب  یهشت دفعه که من بخوام به کس -

 حواله صنم کرد و ساکت شد.  ینیبیحاال م د یجاو

 نگاهش بهم افتاد:  عمو

 عروس؟  یساکت -

خانم بزرگ و درد  یدل چند تا؟ قوز باال قوز چندتا؟ عروس عروس عمو و عروس داغ
 . برنیو فقط تو خواب به سر م  ستنین یماه شیصنم؟ خوش به حال خرس ها... ش
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 همه... ن یا  رهی و نفس نگ گه،برسهیماه د  شیشم ببندم و باز کنم برسه شمنم چ  کاش

 

 عمو زدم و اروم گفتم: ی به رو  یزورک لبخند

 . رسهیدوتا بزارن حرف به ماهم م نی نه عمو جان اگر ا -

 صفحه اش اتصال روزد:   دنیزنگ خورد و با د دیجاو  یگوش

 دلم برات تنگ شده بود. گری سالم جزه ج -

 .زد ی خودش رو باد م دادو یرو تکون م شرتشیرفش که با لبخند ترفت ط نگاهم

 پهن شد و گفت:  لبخندش

 عروس اوردنش. نیچشم ننم روشن با ا  -

 زن عمونگاه کردم که اروم گفت:  به

 ه؟ ی چه حرفا نی بچه بلند شو جلو بابات ا یریبال نگ -

با   قیرف یاد ی ز  تی شنگول و وراج و در نها د یاروم مرموز اروم و با احترام بود جاو یهرچ
 پدرش و بزرگترش. 

 داد. دیجاو  ل یتحو  یکه لبخند کج دمیرو د عمو

 باز لب بازکرد و گفت:  د یجاو

 با مامان حرف بزن دلش پاره شده منتظره صداتو بشنوه.  یقربونت اون دلشورت گوش -

 رو مزه کرد.  ییه دهان برد و چا ب ی آهسته قند  اریجان

 بزرگ به مرجان گفت:  خانم

 نه چونه عروس اورد به خونه. ینه چک زد  -
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 و داد به مرجان.  ک یرو برد نزد  ی گوش دیبود جاو  یسرخ و عصب   مرجان

 با حرص گفت:  مرجان

 بله؟  -

 و با خنده گفت :  دیبادش خواب هوی

 ؟ یی دورت بگردم مادرتو -

 اشاره به مادرش گفت:  و با انگشت  دیخند د یجاو

 تو لجن تو جمع. دیکنیرو فرو م یپاک  ن یجوون به ا بخشهیخدا نم -

 اهسته گفتم:  دیباالکش ینیچشمم باز به صنم خورد که باز ب دمیخند

 م؟ یبر  یستیخوب ن -

 که گفت :  دیبزرگ انگار اخر حرفم رو شن خانم

 . دیدلمون پوس مینرفت حیتفر هی.الیبا عمو لواسون و  میبر میخوایمادر فردا م ی کجا بر -

 !میرو االن کم داشت نیقــاهمی رو،  دق نیهم

 

 که نگاه کردم اروم لب بازکرد:  اری به جان نباریا

 کارت دارم. ایباهام ب -

نگران به   ری صنم امــا سر به ز   کردنیبه جمع کردم که با لبخند ژکوند نگاهمون م ینگاه
قدم فاصله بود بلند شدم و به   کی  دی ابرو شدنش شا  یداشت تا ببود،حق  رهیخ زیم

 طبقه باال به راه افتادم.  یکه به راه افتاد به طرف پله ها  یدنبال پسر

 .میو سنگ مرمر عمارت رادفر باال رفت چیمارپ  یپله ها از 
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 به نردها گرفتم و آروم باال رفتم. دست

و پرده   یو   یسالن بزرگ با مبلمان و ت هیپله چشمم به سالن افتاد راهرو که نبود  نیآخر
و تابلو   یی طال  یسبز با نقش ها   یها   یواریلوکس و کاغذ د ی و لوستر ها  یسلطنت ی ها

 و جهان... دیو جاو  اریجان  یعکس سه نفره  

م کنه که نگاه ن یا یب نی سنگ  یلینشست خ  یبرداشتم و جلو رفتم رو مبل راحت قدم
 اشاره کرد به مبل روبه روش . 

 رفتم و نشستم.  جلو

 باز کرد:  لب

 ؟ ی هست  ینگران چ -

  یادیکه معمطئنم ز   ییکه مادرش رو گم کرده با چشما یکردم درست مثل بچه ا  بغض
 طاقت شد و گفت :  ینگاهم کالفه و ب  ریمظلوم شده بود بهش نگاه کردم و اون ز 

 زل نزن بهم.  ینطور یدردت رو بگو ا نیترو امام حس -

 بیعقب رفت و پاش رو که خم بود صاف کرد ازتو ج یزدم و اون کم ینیغمگ لبخند
 رو گوشه لب گذاشت و فندک زد. گاری اورد و س  رونیبا فندک ب یگار یگرمکن پاکت س

 مرد رو...  ن یقافل نبود حرکات ا یلحظه ا   نگاهم

 . گاریگرفت سر س شی آتثمر بود،فندک سوم  یاول و دوم ب  فندک 

لب برداشت و به    یرو از رو گاریفرستاد آروم س رونیگرفت و دودش رو ب یقی عم کام
 طرفم گرفت...

که با تمام   کردی م یلبش رو تعارف دختر  یرو  گاری س  کردیمرد با من چه م نی زد ا خشکم
 نکشه... حداقل امشب رو!  گاری قوا زورش رو زد که امشب س
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  قمی لبام گذاشتم،کام عم  یرو  ری رو از دستش گرفتم و با تاخ ارگیدراز کردم و س  دست
 باعث شد چشمـاش رو ببنده. 

رو   ی ها  ییپا انداخت دمپا  یکرد و پا رو هی باز کرد  و آروم به پشت مبل تک چشم
 داد و به من نگاه کرد   یرو تو پاهاش تکون شیفرش

 که آروم شدم.  دمیکش انقدر

رو برداشت جلوم گذاشت   یگاریجا س ،یعسل  یدراز کرد و از کنار گلدون بغلمون رو دست
 رو توش خاموش کردم .  گاری و من ته س

 روم بود نگاهش کردم و آهسته گفتم: نگاهش

 کنم. هیجلوت گر  خوادیدلم نم -

 سمت راست لبش کش اومد و زمزمه کرد:   فقط

 . یکار رو کرد  نیاما قبال ا  -

 ختم و سر تکون دادم. اندا ری به ز  سر

تو   شتریداشت ب  یسع راشی بم و گ یاش رو مخم بود امشب و اونم با اون صدا   زمزمه
 باشه:  یمخ

 باهام؟  یا یم -

  یهام رو که حاال پشت گوشم کم  یقفل نگاهش شد با زبون لبم رو تر کردم و چتر نگاهم
 باال فرستادم : کردیم ریگ

 من رو. یبد بخت ینیبیم  یتو خودت دار -

 ؟ ینگران صنم -

 به طرفم خم شد : یزانوهاش گذاشت و کم  یرو رو  آرنجاش
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 ؟ ی ریگی کنه، خوبه؟تو آروم م یزندگ نجایمدت ا  نیکه اون تو ا  یبه شرط  میری ما م -

 من... ی آرومم کنه خدا  خواستیدو تا تخم چشمش رد و بدل کردم م نیرو ب نگاهم

کنه،  کار یخوادچیدستش بود من برم م پیگوش من پا خیب. رمیگی من اصال آروم نم -
 .تونمینکن من نم تمی جون عمو اذ  اریجان

 تو موهاش برد و نگاهم کرد:  یسر خم کرد دست کالفه

 باشه پس لباس عروس بپوش... -

 

 نگاهش کردم ادامه داد:  گنگ

بمون برگردم لباس عروس بپوش و   یا ی حاال که نم م یرفتیبه بهانه سفر خارجه م میداشت -
 .یمن لباس دوماد 

 تند زد و زمزمه کردم: نبضم

قبول نکرد لباس عروس   امیبمونه باهات م نجایبه صنم بگم اگر قبول کرد ا  دیبا -
 . پوشمیم

 کل صورتم رو وجب کرد و آهسته بلند شد و زمزمه کرد:  چشماش

 دن؟؟ یمن لباس عروس پوش  ی انقدر سخته برا -

 کرد :  یدست شیرو درست کنم که پ میلب باز کردم خرابکار 

 . بمون

از اتاق هارو باز کرد و واردش شد، خون به مغزم   یکیکنارم رد شد و پشت سرم در   از 
اگر ساکته، اگر آرومه اگر مرموزه اگر کم    اریجان گفتی تو سرم دائم م  یزیچ هی  د،یرسینم

 !!!  زهیبهم بر ارو یدن هیبا حرفاش   تونهی وقت ها م ی ... بعضنهیحرف تر 
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 نگذشت که با دستگاه فشار از اتاق خارج شد . یا  قهیدق چند

 به روم نشست و به دستم اشاره زد.  رو

 رو باال بردم.  نمیصورتش رو وجب کرد، دستم رو دراز کردم و آست چشمام

 دستم چسبوند و فشارم رو گرفت.  ی رو یحرفه ا یلیرو خ دستگاه

 کردم با دقت... نگاهش

 کرد:  زمزمه

 .نهی بخور فشارت پا ینیریش کمی   نی پاشو برو پا -

 شد و بلند شدم. بلند

 کردم و گفتم: نگاهش

 آوردم ( جناب سرگرد.  نی پا یلیچشم)صدام رو خ -

 سر چرخوند طرفم و آهسته گفت:   عی اخم سر با

 زبونت رو کوتاه کن ساغر. -

رفت و تلو تلو خوردم که توسط   جینازک کردم قدم اول رو برداشتم سرم گ یچشم پشت
 شدم. ریکامال خوشبو اس یشخص

 پچ زد: ستادمی ا  صاف

 همه حرص خوردن واجبته سرتق؟  ن یا -

 کردم سرتق نبودم من... نگاهش

راحت   ی لیبود اما خ صشیتمام حرص هام خود شخص شخ  یکردم عامل اصل نگاهش
 . کردیم یر یتقص یوانمود به ب
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 رو ول کرد و گفت :  بازوم

 . یبر نی پله ها رو پا کنمیدستگاه رو بزارم کمکت م -

دستم بازوم رو گرفت و کمکم    ششیکوره ات یدستگاه رو گذاشت و برگشت باز دستا  رفت
 برم.  ن ی کرد پله ها رو پا

 

و به تمام   میبه من بود ... به زندگ نیربط تر  یرفتم که ب  نی پا یپله ها با کمک مرد از 
 ربط بود.  یهام ب یروزمرگ

 و زمزمه کردم:   دمی کش رونیاومدم و آهسته بازوم رو از دستش ب نی پله هم پا  نیآخر از 

 ممنون حالم خوبه. -

 جا گرفت.  شیقبل  یاونم سر جا   میقبل یمن رو مبل سر جا   میرفت جلو

 عمو گفت: زن

 زدلم؟ یعز  یستیخوب ن -

 رو جلوم گذاشت و آروم گفت :  ینیر یخم شد و ظرف ش زیرو م اریجان

 بخور. -

 زد و گفت:  یلبخند مسخره ا دینگاهم کرد و جاو  صنم

 .یپرستارم تو باش دی تب کنم شا -

 زد. یز یتکون داد و چشمک ر   یسر  دینگاهش کرد و جاو اریجان

 به زن عمو گفتم:  رو

 . ستی ن یزیرفت چ جیگ کمی سرم  -
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 سرش رو تکون داد.  آهسته

 که اختر گفت :  دی نکش یطول

 خانم شام آماده است.بکشم؟  -

 بزرگ هم سرش رو تکون داد و اختر به آشپزخونه رفت. خانم

 رو پر از غذا و دسر کرد.  یناهار خور زیتا سر م سر

که بخور...   ن یا  ینگاه کرد به معنا  ینیر یبه ش یجد  یلینگاه کردم با چشماش خ اریجان به
 برداشتم و تو دهنم گذاشتم.  ینیر یش هی

 چرخوندم سمت صنم: رو

 ؟ یخوب -

 گرم حرفن آروم زمزمه کرد:  دی کرد د  نایبه خانم بزرگ و عمو ا  ینگاه

 .کنمیگرممه. دائم عرق م -

 آرومتر گفتم:  ختیر  یهر دلم

 زودتر. میبر  میشام بخور میبر -

 کرد:  زمزمه

زور زد کنسل کنه   یلیخ دیجاو  دیخانم بزرگ برنامه فردا رو چ دیکه باال بود اریتو و جان -
 . میوارد شد  یاما اصال نشد از هر در

 یلیضعفش رو داشتم خ ینطوریرو آروم مرموز از االن ا رفتی چشمم م موندمیکه م عاجز
  یکه مهمون امروز فردا یکنم کس  هیبهش تک د یبودم نبا  یخوب نبود من دختر محکم

 شناسناممه...
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 کنار صنم... دی جاو اریشام من کنار صنم و جان زیم  سر

 یمن خوش یبار برا  کی که   یعمارت شوم ن ی از ا  میتر بر  عیدوست داشتم سر  فقط
 . اوردین

 سرش رو خم کرد و زمزمه کرد:  ختمی برنجم ر  یخورشت قرمه رو رو  آهسته

 سرم بهت بزنم. هی  دیبا لرزهیم یلیدستات خ -

 کردم و سرم رو بردم جلو و آهسته گفتم:  نگاهش

 من فقط برم... یعمارت لعنت نیاز ا  یسرم بگو چطور  یجا -

 و آرومتر زمزمه کرد:  دیرو چشمام چرخ نگاهش

 بعد شام برو.  -

 زدم: پوزخند

 ما رو ببره لواسون.  خوادیفردا م میبمون دیخانم بزرگ گفته با  -

همه دارن نگاه ما   دینگاه جمع به ما بود معذب بودم اونم که د دیکش   یکالفه ا هووف
 نزدم.  یبه خوردن غذاش ادامه داد منم حرف کننیم

 شده رو صنم. خی هم م دیدر کمال تعجب جاو  دمیصنم نگاه کردم که د به

 هسته گفتم: آروم بازوش رو فشار داد و من آ  صنم

 م؟ یبر  یستیخوب ن -

 نگفت.  یزی زد و چ یلبخند

 . میفرستاد نی بود پا یرو به هر بدبخت شاممون

 از شام عمو گفت:  بعد



 وصال  تیوص

179 
 

 .چسبهیهندونه بعد شام م دینیبش -

که درست پشت   یخواستم جواب عمو رو بدم که آروم مرموز در حال د یاز سه فازم پر  برق 
 بود:  ستاده یسرم ا 

فردا بردارن و زودتر   یبرا  خوانیم  یا  لهیبابا بهتره ساغر و صنم برن خونه اگر وس -
 استراحت کنن. 

  ادیکه از حرف زدن ز  یچقدر قشنگ نجاتم داده بود پسر شدیسمتش باورم نم  برگشتم
 ...کردیفرار م

 :دمیبه طرف عمو چرخ باز 

 . میبهتره زودتر بر گهی د میممنون عمو جون االن شام خورد  اری جان گهیدرست م -

و به    رمیعمو بگ  یصداش بلند شد و باعث شد چشمم رو از رو   لچریو   یبزرگ از رو خانم
 بشم:  رهیتر خ نی پا

 . میخوش گذشت و موند دیبردار شا یدخترم پس لباس به اندازه کاف -

 گفت: یجد یلیخ د یجاو

 یشرکت چ  فی لواسون خانم بزرگ تکل  میبر میجهان رفته کردان شرکت رو ول کن -
 شه؟ یم

 زن عمو بلند شد: یصدا 

 . شهینم یزیحاال دو روز که چ  زمی عز -

 بود...  یپسر عموها مثال زدن  یبرادرانه ها  زد؛یهم زورش رو م د یجاو

 از پله ها باال رفت  اریجان

 صنم هم برداشتم،  یرفتم و لباس ها  زونمونی آو یو به طرف لباس ها  دمیچرخ
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و خم   دمیمانتوم رو پوش  عیصنم جلو اومد و لباساش رو ازم گرفت سر   دمیو د  برگشتم
که از پله ها با سوشرت چرم و شلوار   یدر حال اریجان ی هام رو بپوشم که صدا یشدم کتون

 رو پشتش بلند شد:  ی رنگش همراه با کوله ا یشرت ذغال یو ت ی مشک یل

 . امی ممنم  -

 : یقفلش شد عمو نگاهش کرد و با لبخند معنا دار نگاهم

 بابا بزار دخترا امشب راحت باشن.  یتو کجا بر -

 لبخندش کش اومد و به ما نگاه کرد و  د یجاو

 :گفت

 . میمنم بپوشم بر دیصبر کن  قهیپنج دق -

از پله ها باال رفت به صنم نگاه کردم    لی خوش استا یلیبه طرف پله ها رفت و خ د یجاو
 ...هیراض دمیکه محو رو لباش بود فهم  یمعذب نباشه امشب اما با لبخند

 و گفت:   دیکوله به دوش جلو اومد و خم شد لپ خانم بزرگ رو بوس اریجان

 دختر. یدق نکن ارتیجان یتا فردا از دور -

 : کرد و گفت ینیچهارتا شد، خانم بزرگ خنده شرمگ چشمام

 برو پسر زشته جلو زنت. -

 زنت به پارکت ها دوختم.  یبا کلمه  عی رو سر  چشمم

 به مامانش نگاه کرد و گفت:   یکمر راست کرد و با لبخند محو  اریجان

 دیخانم من رو داشته باش ی ماه  یهوا  گهید -

 . کردینگاه م اریو سر تکون داد عمو هم با خنده به جان  دیعمو خند زن

 بود؟  اریجان  نیشد ا  ی نم باورم
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  یشرت طوس یپر رنگ و ت یاومد با کت و شلوار اسپرت طوس نی از پله ها پا د یجاو
 روشن.

 گفت:  نایکوله رو پشتش بود رو به عمو ا   هی اونم

 . میامشب تلپ ش میما که رفت -

 و گفت:  دی خند عمو

 تو کجا؟  -

 لب باز کرد:  صنم

 ننه عروس نباشه؟  شهی عمو جون مگه م -

 با لبخند به صنم نگاه کرد و گفت:  د یجاو

 تو رو تنگ کرده؟  یننه عروس جا  -

 . میکرد  یخداحافظ نایتکون داد از عمو ا  یبا خنده سر صنم

 ...میوفتی راه ب ۵شد صبح ساعت  قرار

اومدن که فردا از   اریجان نی با ماش ارمیو جان دی و جاو  میمن شد  ۲۰۶و صنم سوار   من
 . میحرکت کن نیا با همون ماشخونه م

 

 حاال رو اعصابش برم.   خواستیحرف نزدم دلم نم راه صنم چشماش رو بسته بود منم  تو

 آرامشش رو بهم بزنم. ای

که پشت ما   نمشونیبب تونستمی م نهیو راحت تو آ   کردمی م یجلوتر رانندگ نایا  اریجان از 
 . کننیحرکت م

 کوچه شدم و آهسته صنم رو صدا کردم:  وارد 
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 شو.  داری کم کم ب میدیرس -

 زد و گفت:  یدردناک  لبخند

 . دارمیب -

 ...یاز امانت محمد... امانت ناز   نمیاش تو هم رفت. ا افهیدرد داشت که ق انگار

 پارک کرد.  نمیهم درست کنار ماش اریشدم و جان ادهیپ ن یماش از 

 اومد:  رون یب یاز در خروج  یفیشر رفتم در رو باز کنم که خانم جلو

 سالم دخترم. -

و امشب شوم   نداختیمامان م ادی من رو   اهشیزدم و جوابش رو دادم.چادر س  یلبخند
 انداخت.  یم ز یهمه چ ادی من رو 

 باز کردم:  لب

 ؟ ی فیوقت شب خانم شر  نیکجا ا -

 زد و گفت:  لبخند

 امامزاده مادر دلم گرفته.  میر یسر کوچه است. م  یحاج -

 رو چرخوندم دلش گرفته درست مثل دلم.  چشمام

 کردم:  زمزمه

 بخواه.  یماهم شفاعت و خوشبخت   یاز خدا برا -

 چشمش گذاشت و زمزمه کرد: یرو رو  رشیپ یها  دست

 چشم. ی حتما مادر به رو  -

 رو. نگیدر پارک عیرو باز کردم و از اونطرفم سر  یکرد و من در ورود  یخداحافظ
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 . میشد ادهیبه دست پ فیک ن یرو داخل بردم با صنم از  ماش نیماش

 رو زدم.  نیماش موتیموهام رو داخل شال فرستادم و ر  آهسته

 اومدم و گفتم: رونیب نگیپارگ از 

 رو.  نی تو ماش اریب -

 شد. ادهیهم پشت سرش پ  دیشد جاو  ادهیخاموش کرد و پ اریجان

 م یستادی ا  نگیدو جلو اومدن و دم پارک هر

 لب باز کرد:  د یجاو

 .گهی برم د ی من اگر اجازه بد  -

 ادامه داد: اریرو به جان  گفت،یم  یچ دمیفهمیکردم نم نگاهش

 . چی سو -

 گفت:  اریجان

 کجا؟  -

 . نجامینج ا بخوابم؟ ده تا َدرداف منتظرمن راس پ نجایاومدم ا ی تو واقعا فکر کرد -

 : ستادمی رو چرخوندم و دست به کمر ا چشمام

 ؟ یچونیبپ یبه بهونه ما اومد  -

 رو بهش داد و گفت:  چی سو اریجان

 .ای باشه راس پنج ب یحواست به گوش  یش هوشیکه باز ب ینکن یرو  ادیز  -
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 دی به طرف راننده رد شه که صنم دو اریجان یتکون داد و خواست از جلو  یسر د یجاو
کرد وحشت زده   یمعده اش رو خال اتیاوق تمام محتو   هیطرف تک درخت دم در و با 

 . میدی به طرفش هر سه دو

 و با ترس گفتم:  دمیرو مال پشتش

 حرف بزن باهام. ی. صنم ابجیشد یچ -

 دستم رو گرفت و من رو به عقب برد و آروم گفت: اریجان

 .ارمشی برو تو االن م ستین یز یدختر چ سیه -

بازوش   ر یو آروم ز  دیبه طرف صنم چرخ عی قفل کرد و سر موتیرو با ر نی در ماش د یجاو
 رو گرفت و با گفتن: 

 ات رو به من بده. هیتک -

 اومدن   یکرده و به طرف ما و در ورود  بلندش

 

ام بست دستم رو گرفت و پشت سر صنم و   ی رو بست و در ورود  نگیدر پارک اریجان
 .میاز پله ها باال رفت د یجاو

شدن    فیضع شدیکنم اما روم نم هیگر  خواستیرو شونه هام افتاده بود دلم م شالم
 بود حداقل حاال نه. نیبرام سنگ یلیخ

برق رو زدم   دیمبل نشوندش منم کل  یصنم رو رو  دی انداختم و در رو باز کردم و جاو دیکل
 پاش نشستم. یو جلو 

 و گفت:   ستادی کنارم ا اریجان

 تو اتاقت؟  یبر یتونینمت،میصنم بب -
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 حال زمزمه کرد:   یخسته و ب یلینگاهش کرد و خ صنم

 .کنهیدست و پام درد م  -

از  یخورد دوردونه ام درد داشت و چه برزخ چی شد دلم پ ریسراز  اریاخت یاولم ب  اشک
 زجر اورتر!!!  نیا

 

 ام توان گفت آخ... بلند شد و با تم صنم

 گفتم:  اریرو به جان هی صدا داد وبا گر  دلم

 تو روخدا.  مارستانیب مشی ببر -

 با اخم گفت:  یجد یلیزوم شد وخ  سمیخ ی رو چشما  نگاهش

 مارستان؟ یب ش یببر یخوا یم کنهیم  زیفقط کمپ تجو  مارستانینکن. ب هیگر -

 تو موهاش برد جلو رفت و به صنم گفت:   یکالفه دست د یجاو

  یعنینکردن،  یرو  ادهیز  یعنی  یحینبود تفر  تیحال ؟ی شیمعتاد م ینبود دار  تیتو حال -
 ؟ ی بریراه م یتو اون کله با خودت چ ؟ی جنبه داشتن؟تو با اون همه زبونت نه بلند نبود

 داشت یو قدم به طرف اتاقش برم  دیمالیو صنم از درد دستاش رو م خوردیم  حرص

 شد  ری سراز  اشکاش

 باز کردم:  لب

 خودت رو کنترل کن .  دیجاو  -

 کنارش به راه افتادن به طرف اتاق صنم. دیجلو و جاو صنم

 . میکوله به دوش هم به طرف اتاقش رفت اریو جان  من
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 : دیلب غر   ری تخت پرت کرد با حرص ز  یخودش رو رو  عی شد سر وارد 

 . رمیمیدارم م -

 داد زد:  د یجاو

صحنه رو   نیهم یخواستی ؟ لعنت بهت م یخودت مهم  یمگه مهمه؟ تو اصال برا  -
 زه؟ ی ری و اشک م لرزهیکه مثل سگ داره م  ی بد  ینشون خواهر

قدم به عقب هولش داد   هیزد و  دیجاو  یبه بازو یو ضربه ا  د یطرف جاو دیچرخ اریجان
 گفت:  یو محکم و جد 

 عشق و حالت،بزن به چاک زودتر. یپ یبر یخواست یتو مگه نم -

 اتاق صنم خودش رو پرت کرد و گفت:  یبا حرص رو مبل تک د یجاو

 واجبتر دارم؟   نجایکجا االن از ا -

 طرف صنم منم جلو رفتم و کمک کردم درست دراز بکشه. دیچرخ اریجان

 

 زمزمه کرد:  اریجان

 .ار یرو درب شیبارون -

 رآوردم شالش رو هم از دور گردنش برداشتم رو د  ش یبارون عیشد سر   زیخ مین کمی صنم

طول   یل یکرد خ یکرد و دوتا آمپول تو سرمش خال قیبه سرعت براش سرم تزر اریجان
که هق  قی فرو رفت انقدر عم  یقی آروم صنم قطع شد و به خواب عم  یکه ناله ها  دینکش

 .دیشنینم گه ی ام رو د  هیهق گر

 ؟ یکن زتیکمک عز  یدردناک تر که نتون نی از ا ی براش رفت چ دلم
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که بلند شد و بازوم رو گرفت و از اتاق برد    یدیپر شد و هق هق ام بلند باز جاو  چشمام
 .رونیب

 مبل سالن خودم رو پرت کردم. رو

 خورد . یآب وانی به آشپزخونه رفت و ل اری کتش رو درآورد و جان د یجاو

 ختمی ر یشده بود و آهسته اشک م رو روشن کرد منم هق هق ام خفه یو  یت د یجاو
 . کردنی در آروم کردنم نداشتن و درک م یکدوم سع چیجالب بود که ه

 شد: مینشست و نگاهش روم تنظ یرو مبل تک دیاومد و کنار جاو  اریجان

 م؟ ی و نر   میاری ب یبهونه ا هیفردا   ی خوایم -

 من به صدا در اومد:   یبه جا د یجاو

 آوردم. یکه بگ یهر بهونه ا  شهینم -

 نگاهم کرد و گفت:  اریجان

 کنسله.  یبخوا  -

 کردم:  زمزمه

 . ادیبا اسرار ز  کننیشک م گهینه د -

 نگاه کرد:  دیکرد به جاو دی تکون داد و تا یسر اریجان

 برو.  یبر  یخوا یاگر م شهینم  داریصنم تا پنج ب -

 برادرش بود:  هیکرد؛حاال شب ی مردونه ا   ی  زمزمه

 تر زده شد به حس و حالم داداش کجا برم؟  -

 دسته مبل پرت کرد و بهم گفت:  یرو رو کتش
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 تو اتاق ننه عروس بخوابم؟  شهیم -

 است...  زتریغم انگ هیاز گر   گنیزدم از همونا که م لبخند

 تکون داد و زمزمه کردم:  سر

پتو و   شی واری از کمد د یتونیم   ینفرس. اگر راحت نبود  ۲. تختش شمیببخش بلند نم -
 .یبالش بردار

گفت و به   یریشب بخ الیخینگفت کوله اش هم رو مبل افتاده بود. ب یزیچ د یجاو
 طرف اتاق صنم قدم برداشت. 

 .دمیبه صورتم کش یدست

 

 شدم رو صورتش  خی صورتم بود م خی م  نگاهش

 کرد:  زمزمه

 اد؟ ی بهت نم یخوابیو ب هیگفته بودم گر  -

 خودش زمزمه کردم:  مثل

 ...هینه گر  ادیبهم نم یخواب یب یگفته بود  -

 و گفت:  دیکش یهوف

 .کنمیام بهش اضافه م  هیگر -

 باال انداختم و گفتم:  یا شونه

 ...یخوریتو چرا حرص م ندممیمبارک صاحب آ -

 کج شد و لبخند معروف خودش رو زد و گفت:  لبش
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نکن   هیگر اد،ی خوشش نم نیها همچ  افهیق  نطوریاز ا  ینگ یبگ یفعال که صاحب فعل -
 ...نتتینب یشکل نیتا ا 

 گردش شد و زمزمه کردم: ی  قهیکه حرفات دو پهلوئه! نگاهم زوم   یدلم نش داغ

 ست؟ ی گرمت ن -

 سوشرت چرمش اشاره کردم.  به

 دسته مبل انداخت   یبه جلو خم شد و از تن خارجش کرد و رو کمی

 شدم: بلند

 نسکافه؟  -

 . ادیبدم نم -

به   تی سکو یب کمیآشپزخونه رفتم. بعد از درست کردن نسکافه، با چندتا شکالت و   به
 سالن برگشتم. 

 گذاشتم و زمزمه کردم:  زیم  یرو

 برو بخواب. ی. تو خوردرسمی به خواب نم مه یساعت سه و ن -

جوابم رو در همون   شدیاز توش خارج م یبود که بخار خوشگل ییبه نسکافه ها نگاهش
 حالت داد:

 .ادیخوشم نم  چیخواب زده بشم ه ایکه خوابم نصفه بشه  نی من از ا -

 زدم و زمزمه کردم:  یپوزخند

 . میتفاهم دار یزیچ  هیتو  رمیمیخداروشکر آرزو به دل نم -

 کج شدن لباش.  باز 

 کردم:  زمزمه
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 .اریجان -

 نکرد:  نگاهم

 نگاهم کن. -

 ...رهی ت یقهوه ا  لهیدوتا ت نیا  کردیزوم شد تو چشمام معذبم م نگاهش

 شه؟ ی درداش تموم م یشه؟ک یخوب م یک -

 هام رو پشت گوش فرستادم لب باز کرد: ی چشمام دردوبدل کرد چتر نیب ینگاه

  یبگ د ی. تو اون آدم باش... فردا باخوادی آدم محکم کنارش م کشه،امایطول م -
 نبرن. ییبو  هیتا بق کنهیدنش درد م داره و ب  دیشد یسرماخوردگ

 کردم.  دی تکون دادم و تا یسر

 نظر داشت: رینگاهش رو ز  نگاهم

 .شیک  میهفته بر ن یتا آخر هم دیعمارت؟ ما با  مونهی م نیفردا باهاش حرف بزن بب -

 رو بستم هوووف.  چشمام

 

 باز کردم:  چشم

 بهش حاال تا آخر هفته مونده هنوز. گمیم -

 تکون داد و گفت:  یسر

 نگفت. یکه نگ گمیم -

هم نسکافه اش رو تو دست   نطور ینگاه کرد و رمزش رو زد هم شیساعت صفحه گوش به
 ...کردیاش داشت و مزه م گهید
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 پخش شد:  یسی و

هستن ما    که مهرانا خانم روزه  نی سالم داداش من فردا شرکت کار دارم دمت گم بعد ا -
 . میر ینم ییجا می خانم اریفعال در اخت

حال خوشگل و در آخر  نیبه لبام اومد ماکان بود، مغرور و وحشت ناک و در ع  لبخند
 .. نیتر لهیپ  لهیش یاز جنس آب زالل و ب یعشق جاوداِن مهرانا دختر

 باز کردم:  لب

 ماکانه؟  -

 بهم انداخت ، خالصه کرد وگفت:  ینگاه 

 . یدی لواسون جوابش رو که شن انیگفتم ب -

 تکون دادم و گفتم: یسر

مکمل و خالص   قیبودن که عم ییزوج ها نیدوتا اول  نیبود. ا یچه جشن خوب یوا  -
 هم.  یبودن برا 

 زوم شد روم. نگاهش

 کردم و گفتم: نگاهش

 ها. یبد خورده بود  -

 کج شد و گفت: لبش

 هم حالم و بد  نکرده. وانی ده ل یتا االن که باال -

 چهارتا شد و لب باز کردم:  چشمام

 . یاون همه شاالت شده بود وانی با چهارتا ل گفت یفرانک م ره ینم ادمی؟ ی گیم یچ -

 تکون داد و گفت:  یسر
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 دادن ندارم دختر.  حیحوصله توض -

ر تر ا نسکافه  ز قبل گفتم: رو به آخر رسوند و من ُمص 

  ی؛برا  ادیاصال بهت نم نمیبیم کنم یکه نگاه م هیزاو  نی که االن از ا تیباز  ونهی اون همه د -
 بود؟   یچ

 . دنیکه د دن،ید یبندوبار م ی. بدنید یچندنفر من رو بد حال م دیبا -

 گفتم:   عیتکون دادم و سر  یسر

 ماکان مگه تو کار خالفه جناب سرگرد؟  -

 انداخت اما نگاهش رو باال آورد و از پشت فک قفل شده گفت:  نی رو پا سرش

 ...دیبودن که با ییکن دختر سرت رو به باد نده. ماکان مهموناش اونا یکمتر بلبل زبون -

 زدم و نگاهش کردم. یخسته ا  لبخند

 

گذاشتم بلند شدم و به آشپزخونه بردم   ینیس  یرو رو وانیاز خوردن نسکافه ام ل بعد
رفتم   یکه به طرف راهرو م یخودم رو سرگرم کردم و شستمشون کارم که تموم شد درحال

 گفتم:  اریبه جان

 . رمی دوش بگ رمیم -

. کامال پاهاش از قسمت زانو؛ از دیحرف بلند شد و رو کاناپه دراز کش یتکون داد و ب سر
 مونده بود.  رونیکاناپه ب

 کردم:  مزمهز 

 .رسمیپاشو برو رو تخت من. من که به خواب نم -

 بابا انداخت.  ییابرو 
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به کارم   ی کار گهی د یعنی نیاز کُپنش حرف زده... ا  شیامشب ب یعنی   نینه، ا یعنی  نیا
 نداشته باش.

 رفتم گفتم:  یکه به طرف راهرو م یباز کردم و در حال لب

 ی لیهر جور ما -

 . کردیرو راحت م المیاتاق صنم باز بود. بهش سر زدن خ در

 زی بود. پا ده یبالشت خواب هیبا  نیزم یهم رو دیتخت خواب بود و جاو  یآروم رو  صنم
 شب گرم... هیشب سرد و   هیزود 

مچاله   بای تقر  دیجاو یاز کمد خارج کردم و در کمد رو بستم و پتو رو رو   ییرفتم پتو جلو
 شده پهن کردم. 

 

و   یحوله از تن خارج کردم و هود   عی دوش آب گرم، به اتاق برگشتم و سر هیاز  بعد
و   دمیکه سشوار صدا داشت اتو کش نیا  یموهام رو برا   دمیاسلش ست ام رو پوش

 بستم. 

نسبتا بزرگم رو برداشتم درش رو باز کردم کرم مرطوب   ف یرو جمع و جور کردم ک اتاقم
که الزم بود رو   ی... هرچیو اسپر   یبیج یو دستمال کاغذ  شیو لوازم آرا یدود  نکیع

 بود.  میچهارون یکا یبرداشتم. ساعت نزد 

  یشرت یو ت   یمشک یجلو باز بلند بود و شلوار ل ی مشک  زهی بافت پا ه یکه شامل  لباسامم
 تخت آماده گذاشتم.  یهک شده بود رو رو   داسی که روش عالمت آد

 . یی دم کردن چا  یبرا رونی اتاق زدم ب از 

 دم کردم.  ییکردم و چا  ادیسماور رو ز   عی خواب بود سر نهیدست به س اریجان

 : اریباالسر جان اومدم
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 شو. داریب اریجان -

 باز شد و لب باز کرد:  چشماش

 . دارمیب -

 باشه. دارینبود که ب دی ازش بع جانخوردم 

 کنم صنم رو؟  داریب-

 گفت:  رفتیم ییکه به طرف دستشو   یشد و در حال بلند

 صبر کن.  -

صورتش    یاومد با دستمال کاغذ   رونیکه در بازشد و ب دی نکش یطول  ییتو دستشو  رفت
خودم رو باهاش همراه   عی منم سر  رفتی در همون حال به طرف اتاق م کردیرو خشک م

 کردم...

 نشد. داریرو صدا زدم دوبار سه بار ب دی. جلو رفتم و آهسته جاو می تاق صنم شدا وارد 

 چشم باز کرد و با گفتن: ع یجلو اومد و صداش زد سر  اریجان

 شد صنم؟  یچ -

 بود. ریتو خواب هم درگ یحت  فکرش

 کردم:  آرومش 

 .می کم کم بر  دی شو با داریب ستین یزیچ -

 کرد و بلند شد به صنم نگاه کرد و از اتاق خارج شد. یهووف

 

آروم سرم رو از دست صنم خارج کرد که باعث شد صنم تو خواب   ار یجان دی جاو بارفتن
 کنه.  یاخم کمرنگ
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 صداش زدم:   آروم

 صنم؟  -

 سردش رو تو دستام گرفتم:  یدستا 

 صنم. یآبج -

 . اریپلکش رو باز کرد و با من نگاه کرد و بعد به جان یال  آروم

 : دیپرس اریجان

 ؟ یخوب -

 سر تکون داد و گفت:   آروم

 تشنمه. -

دستش رو ول کردم و به طرف آشپزخونه پرواز کردم تنها کس من االن تشنه بود  عیسر 
آب داغ رو باز  ری رسوندن آب بهش چقدر هول بودم که اول ش یو من برا   دیطلبیآب م

 ردم...ک

با آب سرد   ختم،یرو برگردوندم و آب داغ رو ر  وانی ل  عیلب گفتم و سر   ریز  ینوچ ناخواسته
 پر کردم. 

 زد و به طرف اتاق همراهم شد. رونیب سی هم از سرو د یطرف اتاق رفتم جاو به

 رو تخت نشسته بود  اریشدم.با کمک جان وارد 

 رو کنارگذاشتم.  وانی آب به خوردش دادم و ل یکم

 : دیشد تو صورتش پرس قینگاهش کرد و دق رایجان

 حالت تهوع!!  یحت   ای؟ یضعف ندار  ره؟ی نم جیسرت گ -

 نگاه کرد:  اریجان به
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 .دنیسرمه ... بدنمم انگار تو هاونگ کوب ی رو ییلویوزنه صد ک  هیفقط   -

 لبش کج شد و گفت:  اریجان

 ...یهست  ییخوبه دختر قو -

 

 پاهاش فشار داد. یزد و آهسته دستش رو رو  یپلک صنم

 که من نداشتم.  خواستیاون صحنه ها دل م دنیو به سالن رفتم د  دمیچرخ

گذاشتم و همزمان هر سه به طرف مبل ها اومد و    زیم  یو رو ختمیر  ییچا ینیس هی
 نشستن. 

 گفت:   اریرو به جان صنم

 شم؟ یبهتر نم رمیبرم دوش بگ -

 نگاهش کرد و گفت:  اریجان

 .یکن یریتغ یلیخ کنمیاز نظر بدن درد؟نه فکر نم -

 نگاه کرد:  اریبه جان د یجاو

 م؟ یریترک براش بگ  یمکمل ها   ستیبهتر ن -

 چرخوند و گفت:  یچشم اریجان

 .رهیم  رونیمگه چقدر مصرف داشته. زود از بدنش ب  الیخیب -

 .د یکش یهوووف صنم

 خوردن و کنار صنم نشستم:  ییچا  اری و جان د یجاو

 رو.  ییچا بخور -
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 عرق بود زمزمه کرد:  یدونه ها  شیشونیپ ی که رو  یآب دهن فرو داد در حال صنم

 بخورم بدترشم. ترسم یگرممه م-

 بلند شم شربت درست کنم؟  -

 : دیوسط حرفم پر د یجاو

حاال حاالها از رو بستر   گذرهیبهش خوش م نی همه راه رو. خوب ا نی ا  رهیم  یاوووو ک -
 که.  شهیبلند نم یماریب

 نگاهش کرد و گفت:  صنم

 تو اومده که هوام رو داره؟  ییزور باال -

 نقش بست و زمزمه کرد:  دیجاو یلبا   یرو  یکج لبخند

 ... دلم واسه زبون درازت تنگ شده. گهیخوب شو د -

 نگاه کرد و لب باز کرد:  دیگرد به جاو یی با چشما اریجان

 .نجاستیسرت بزرگترت ا   ریخ نمیو بساطتو جمع کن ببپاش -

 لب باز کرد:  صنم

( چه خوب باشم  دینداشت... )رو به جاو  چوندنی قصد پ شبیبود که د شی بزرگتر حال -
 . نداده نترس  زیسا ریچه بد زبونم تغ

 لب باز کرد:   کردیم فی هم که انگار داشت ک د یجاو

از همونا   یبد  ادی به من قر  یخواست یو هنو م... تیپرستارم تو باش دی تب کنم شا یاله -
 .ید یو تاب م چیکه به خودت پ

 و من لب باز کردم:   دیخند صنم

 پاشو جون مادرت جمع کن داداشت رو. اریجان -
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 دسته مبل برداشت و به تن کرد. یسر تکون داد و بلند شد سوشرتش رو از رو اریجان

  اریبه صنم کمک کردم لباس عوض کنه، قبل از راه افتادن جان میحاضر شد  یکم همگ کم
 ...اطیاحت  یبندازم برا  فمیکرد. چندتا قرصم داد تا من تو ک قی بهش آرامبخش تزر 

 

قمقمه آب؛ در هارو بستم   هیو   بیو کلوچه هم برداشتم با چندتا دونه س کی تا ک دوسه
 نفر از خونه خارج شدم ... نی و آخر

 رفتم. نی کردم و از پله ها پا زونی سرم م  یرنگم رو رو  یمشک  بافت نازک و شال

رو بستم و در عقب رو باز   نگیدر پارک عی برده بود سر  رونیب نگیرو از پارک نیماش اریجان
 لب گفتم و کنار صنم نشستم..  ری ز  یاعلیکردم و  

 تکاف کشان به راه افتاد؛  اریجان

به  یهنزفر  دیچشم دوخته بودم و جاو  ابونایچشماش رو بسته بود و من به خ  صنم
 .کردی م پی تا  یتو گوش یزیگوش با لبخند تند تند چ

 . کردیرو نگاه م ابونیاطرف خ ی ها  نهیهم از آ یبود و گاه رهیاما با اخم به جاده خ اریجان

خارج  دی ش جاو رو از گو یبه طرف جلو خم شدم و هنزفر  رفت ی ام داشت سر م حوصله
 کردم و گفتم:

 کنه؟ یو داره باهات چت م  داریب یصبح کدوم احمق شیش -

 نذاشت... یمنف ر ی تاث شیزد اما انصافا تو خوشگل یزشت و گله گشاد لبخند

  پیهمزمان سه تا دختر دحال تا  یرو نشون داد در کمال ناباور نستاگرامشیا  رکتیدا
 بودن. 

 و گفتم:   دمیخند
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 ه؟ یبه ک یک یکنینم  یقاط دی جاو یوا  -

 و اونطرف کردو گفت: نطرفیتو هوا ا یدست

 . دمیم یسوت  یدر طول چت ده بار ینگ یبگ -

 زدم و زمزمه کردم: لبخند

 مارموز به کارت برس. -

به   ینگاه  نهیتو آ   یچشم ریز  ی نگاه کردم که گاه اریرو تو گوشش گذاشتم با جان یهنزفر
 ! کهیقدر رمانتچ زمی... آخ شوهر عز نداختیعقب م

 چشم تو چشم شدم.  نهیزدم و باهاش تو آ یپوزخند

 کرد:  زمزمه

 ؟ یزنیپوزخند م -

و منگ   جی به گوشش برسه صنم هم که گ یکالم ی حت ذاشتینم یکه آهنگ هنزفر د یجاو
 آرامبخش فقط خواب بود.

 باال انداختم و گفتم:  یا شونه

 .رمی من با خودم درگ -

 کرد.  یچشم گرفت و دست برد و آهنگ پخشش رو پل ازم

 ... ی... چه آهنگیآهنگ چه

 

 انتخاب تو  یاراده بودم تو  یب -

 هو یمن نبود شدم عاشقت    دست
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 فقط مونده عکس و خاطرات چرا  یرفت

 تو  نیبرام ع گهی د یکس شهینم

 اسمتو  گهید  ارمینم یگفت

 دتو یق گهی ؛منم رفتم زدم د  نه

 گفتم برو نگرفتم دستاتو  یبر یمنه که تو خواست  ریتقص

 

 دستاتو   رمیکه دوباره بگ دمیرو م امیحالم رو همه دن  نیندارم بب آروم

 اشکاشو...  نیبب رهیآسمونم ازت دلگ یحالم رو حت  نیندارم بب آروم

 

 اشکم رو درآورده بود. یآهنگ به راحت  نیشد؟ا  سیرو بستم چرا صورتم خ چشمام

 پخش.  یاشکم رو پاک کردم آهنگ هنوز تموم نشده بود که قطع شد صدا  قطر

 دکمه پاور پخش بود. یبه پخش نگاه کردم، دستاش رو  ع یاراده سر  یب

 

 کرد؟چرا!  خاموش

 بود.  رهیخ گناهیب یبود که به جاده و آسفالت ها  دینگاه کردم و اخم شد نهیآ به

 بود که آرومم کرد واقعا خوب بود. ینبود مهم آهنگ  مهم

 صدام زد: دی گذشت تو حال خودم بودم که جاو  یساعت مین

دل و   ختیپکم بهم ر سیو س  کلمیمن سق بزنم؟ تمام ه یورنداشت  یچیدختر تو ه -
 . کننیپاره م کهیروده ام دارن هم رو ت



 وصال  تیوص

201 
 

 چشمش رو باز کرد و گفت:  یال صنم

  پی تا  یداشته باشه با اون دوتا شصتش مثل قرق ی بده انرژ نیبه ا یچ   هی عی ساغر سر -
 کنه قندش افتاده. 

 اش رو به در داد و به صنم گفت: هیو تک  دیکامل چرخ د یجاو

 شد.  یاوف اصال تمام وجودم االن انرژ ،یزنیتو حرف م رم ی گیم  هیرو یعنی -

 باز کردم:  لب

 برداشتم. بیو س کی چندتا ک دیببخش -

 کرد نگاهم کنه:  یسع   نیبزرگ ماش یصندل  یاز باال  د یجاو

 اوضاع. نی دمت گم با ا یخانم نمونه. همونم که برداشت یدار یهرچ ادیبده ب -

  ینیصنم با لبخند غمگ دیشد چون د مونیکه زد پش یبه صنم افتاد و از حرف چشمش
 و زمزمه کرد:   دیو اون شرمنده چرخ  کنهینگاهش م

 دمت گم. -

 دونه سهمشون شد.  هی یدرآوردم و نفر ف یسرخ رو از ک  بیتا س سه

 گفت:  گرفتی رو از دستم م ب یکه س ینگاهم کرد در حال اریجان

 خودت؟  -

 خوردن منم مهم بود؟ زمزمه کردم: جاخوردم

 . بیعالقه ندارم به س خورمینم -

که دستش بود رو نصف کرد و نصفش رو پرت کرد و من تو هوا   یبیحرکت س  هی با
 آهسته گفت:  دمیقاپ

 .ی کنیم  دایعالقه پ -
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 ! اریدست جان یمی دست من و ن یمی شده نگاه کردم ن می سرخ دو ن بیس به

  ۳۰سر جمع  یو من حت اریکنم؟جانی افته؟ چرا االن دارم بهش فکر م  یداره م یاتفاق چه
 زنش رو؟  ای دختر عموش رو داشت  ی. حاال اون هوا مید تا جمله هم باهم حرف نز

فقط دختر عموشم! االنم هم خودم رو زاپاس شاداب کردم و چسبوندم به شغل   من
  نیو من ا  دنیرس یچی! فقط به هدنیرس یچی به ه یعنیبودن   اری وحشتناکش! با جان

برم که اگر   یفکر کنم و بعد سه سال دنبال کس رادیباز به ه خوادیروزا چقدر دلم م
 دوسش ندارم اما اون دوسم داره! 

 

 .می دیترمز کرد ساعت هشت بود که رس یی ال یو  یجلو  اریجان

  ریدر حال بستن بند کفشم در گ رون یپا ب هیو   نی پا تو ماش هیشدن من اما  ادهیپ همه
 آورد.  ی کورش داشت از کوره درم م رهی بودم گ

 نگاهش کرد:  د یانداخت و در رو باز کرد جاو دیکل اریبودن که جان دهستای در ا دم

 ؟ یاریرو تو نم ن یماش -

حال   یزنگ خورد در همون حال  صنم ب  شیباال انداخت و همزمان گوش  ییابرو اریجان
 شدن.  الیوارد و   دیبه دوش با جاو فیک

 رو جواب داد: شی گوش اریجان

 بله؟  -

- .... 

 ؟ یداریتو ب دمیاره االن رس -

-  .... 



 وصال  تیوص

203 
 

 تو موهاش برد و گفت:  یکالفه دست اریجان

 ...  امی بزار برسم م -

- ... 

 . امیخب ، م یلیخ-

  دیتو خونه باز با رفتمینداشت ببندم االن م یلیدل  گهی کرد بند کفشم رو باز کردم و د قطع
 . شدیباز م

 دستم انداختم.  ی بزرگم رو رو  فیرو بستم و ک نیماش در

  کی رفتم از کنار درخت نسبتا خشک بزرگ دم در رد شدم و پام رو اونطرف جوب کوچ جلو
اعتنا   یبگه که ب  یزی رو قدم برداشتم لب باز کرد چ ادهیسنگ فرش پ یگذاشت و رو 

 . دادیبهم آرامش م زیر ی سنگ ها  ی شدم صدا اطی بهش از جلوش گذشتم و وارد ح

 سنگ ها.   یخوردم و با زانو افتادم رو یسکندر  هویحال خودم بودم که  تو

پر   یاما لبم رو گاز گرفتم و چشما   زدمیم  غیکردم از درد حتما اگر تنها بودم فقط ج ضعف
 کردم که رسوام نکنن.  تیاشکم رو هدا 

ل  و فک قف   تیتند و با عجله جلو اومد و بازوم رو گرفت و با عصبان  یبا قدم ها اریجان
 شدش گفت:

 ؟ ی رو ببند  تی بهت بگن بند کتون دیبا  ؟ی بچه شد -

  ییکه رو به روم خودنما ییبای رو از دستش خارج کردم و با بغض راه ساختمون ز  بازوم
 گرفتم که زمزمه کرد:  شی رو پ کردیم

 سرتق.  -
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سرتق    دمیکشینم غیهمه غصه چ نیاز ا   زدمی سوخت سرتق بودم که هوار نم چشمام
 . شکستینم بودم که کمرم

رو بست و به طرف عمارت قدم  الی رنگ و یپاش دور شد در بزرگ و مشک یصدا 
 برداشت. 

  یپارکت ها  یبزرگ  در آوردم و پام رو رو یرو کنار جاکفش میعمارت رفتم و کتون داخل
 گرم گذاشتم و قدم برداشتم.

نسبتا   یعمو با اون شکم نسبتا برآمد و موها   کلیرفت ه ادمی سالن شدم غمام  وارد 
روزنامه به دست   شهی بابا بود با اون روزنامه دست گرفتنش ، هم هیشب اهشیس

عمو لبخند زدم و جلو رفتم و از پشت   دنی!دخوندیسر پا هم روزنامه م  یبود،حت
 چشماش رو گرفتم لب باز کرد: 

فقط متعلق به دختر  فیرم و ظر گ شهیهم یو دستا  یجنگل یناخن ها  نیادکل و ا  ن یا -
 منه.

 دختر من.  گفتینم کاش

 .شی و درآوردن کتون دمیرو شن اریجان ورود

کردم و با لبخند   میو بغلش کردم و به زور اون همه غصه رو قا  دیرو برداشتم چرخ دستام
 گفتم:

 ؟ یجنگل یناخونا  یگی من م یشده  نیزا ی د یمرد تو به ناخن ها  ریپ -

 اومدم عمو لبخند زد و گفت:   رونیبغلش ب از 

 عشق عمو؟   یکنیزشت م ینطوریرو ا  یخوشگل نیدستات به ا  ادی نم فتیتو ح -

 باال انداختم و گفتم:  ییابرو 

 بومر؟ یبیب ای بزنم؟ ییبرم کاشت اروپا  یعشق من مدلش رو دوست ندار -
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 با تعجب نگاهم کرد و گفت :  عمو

 االن رو دستات؟  هیچ ن یا -

 . زیکمرنگ ر ینارنج یبا برگا  هینارنج ینیبیم  ،یزی ت پاکاش  گنیم  نیبه ا -

 و لبخند کجش گفت: یبا مهربون عمو

 .کنم یم یشوخ زمیعز  ادی ماهن، به دستات م یلیخ -

 سالم آقا.  -

 آقا؟؟؟  گفتی به عمو م ستادمیو کنار عمو ا  دمیدرست پشت سرم چرخ اریجان یصدا 

 فشرد: یرو به گرم اریدست دراز کرد و دست جان عمو

صبحونه   دیگرسنه بودن حمله کردن به آشپزخونه بر یلی. اون دوتا که خسالم پهلون  -
 منم تو سالن به خوندن روزنامه مشغولم.  دیبخور

 

به عمو گفتم و به طرف آشپزخونه که ته سالن بود رفتم و وارد شدم صنم و   یا   بااجازه
 صنم بهتر بود خداروشکر.  یرنگ و رو  خورونیه مصبحون د یجاو

 : دمیرفتم خم شدم و خانم بزرگ رو بوس  جلو

 سالم. -

 دل نگران شدم. دیکرد   ریسالم مادر د -

 و زمزمه کرد:   دمیراست کردم و زن عمو رو بوس کمر

 ؟ ید یقرمزه.خوب نخواب کمیچشماتم  دهیپر  زم؟رنگتیعز  یچطور -

 و زمزمه کردم:  دیچیپ مینیمادرانه ها تو ب  یزدم مادرانه ها ... بو یلبخند
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 . دمیکم خواب ستین یزیخوبم چ -

 کره عسل بخور   کمی کنمینبات درست م ییچا   زمیعز  نیبش -

 زدم و تشکر کردم. لبخند

و با زن عمو   دی وارد آشپزخونه شد خانم بزرگ رو بوس  اریاپن گذاشتم جان ی رو رو فمیک
هشت    یناهار خور زی م یکرد. کنار من رو صندل  یهم دست داد و با احترام احوال پرس

 نشست.  ی متر ستیگفت ب شهیم  بایتقر  ینفره وسط آشپزخونه 

 به دهن برد و نامفهوم با دهن پر گفت:  یلقمه ا  د یجاو

 حال اومد.  گرمیج شیآخ -

کردم؛ لب باز   یت و من تشکر آرومنبات من رو جلوم گذاش ییکه چا یعمو در حال زن
 کرد: 

 مادر آرومتر.  یخفه شد -

 رو زد و جلو اومد و گفت:  لچرشیبزرگ هم دکمه و خانم

 . یگیم یچ می حرف بزن بفهم یحداقل با دهن خال -

 شد و گفت: ی دهنش خال د یجاو

 . نیگرسنمه هم -

 با پوزخند گفت:  صنم

 شدن.  داریپک ها ب سیس -

 آروم زمزمه کرد:  د یجاو

 اجازه نگرفتن از شما. دیببخش -

 خنده اش گرفت اما خودش رو جمع کرد و گفت:  صنم



 وصال  تیوص

207 
 

 . رنیاز من اجازه بگ  خوام یسال نم یس -

رفتن از   رونیخانم بزرگ رو گرفت و در حال ب لچریپشت و دیخندیکه م یعمو در حال زن
 آشپزخونه گفت: 

 . میبزن یچرخ هی می بر دیای زودتر ب میما که حوصله کل کل شما جوونارو ندار -

 به صنم نگاه کرد و گفت: دیجاو  رونیب رفتن

 رفته. ادت ی . فکر کنم قشنگ دردا یبلبل شد  -

 بد بود. یلیخ  نیضعف داشت دستش صنم ا  نقطه

 گفتم:  دیو به جاو  دمیتو هم کش یاخم

 خواهرم رو. ی دردا یر ی راحت به سخره بگ  یلیخ ستی قرار ن -

 نگاهم کرد و گفت:  د یجاو

 کوتاه کردن زبونش الزممه.  یبرا  -

 با بغض گفت:  شدیبلند م زیکه از سر م یدر حال صنم

خودت رو آروم   یخوا یکه با دردام و به سخره گرفتنم م هیار یبه تمام ع یچه نامرد ن یا -
 . یکن

 و نگاهش کرد...  ستادیبلند شد و جلوش وا  دی اوبره که ج رونیاز آشپزخونه ب  خواست

 زمزمه کرد:  آروم

 کردم. یتورو به سخره گرفت مسخره شوخ یغلط کرد هرک -

 صنم زوم شد رو صورتش و گفت:   نگاه

رو باز نکنم اما حاال   یکه باهات سر شوخ یدادی کاش از اول ته جنبه ات رو نشونم م -
 رد شم؟  نی دینشده. اجازه م ریهم د
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که تو دستش بود رو محکم   یک یکنار رفت و به رفتن صنم نگاه کرد و تکه نون کوچ د یجاو
 و گفت:   زیپرت کرد رو م

 .د یلعنت بهت جاو  -

 گفت:  گرفتیخودش لقمه م یکه با آرامش برا  ینگاهش کرد و در حال اریجان

با   یدونستیم  یکنیم  تیهمه رو اذ تی خرک یا ی با شوخ شهیحد خودت رو بدون هم -
چندتا    ستین یپوچ ؛جزیچ یعاشقونه ات که مطمعنم اصال پشتشون ه یاون لحن ها 

وقته   ؟ یجات چند تا دل شکوند یب یها یبا شوخ ا یکردن تا االن؟   یدختر برات خودکش 
 سالته!. یس کهیداداش نزد  دهیجمع کردن خودت رس

ن الل نظاره گر  که زل زده بود بهش برداشت و م ی دیرو به دهن برد و چشم از جاو  لقمه
 بودم.  یا هیطوفان چند ثان  نیا

 

و نشست نگاهم کرد من   د یرو عقب کش یو صندل  دیکش یهوف یکالفه و عصب  د یجاو
 ماتم برده بود  

 ... قهی رو چه راحت زجر داده بود در عرض فقط چند دق خواهرم

 لب باز کرد:  د یجاو

 ..گوش کن ساغر.  -

 و گفتم:  دم یحرفش پر وسط

 یخبط هیمارو خاکستر کنن، خواهرم  یرادفر ها زندگ ستینه،تو گوش کن آقا. قرارن -
اصال با خواهر من   ای  یبمون  شبیازت خواست د   یک ستادمی کرده مهم منم که پاش وا

تو   دمیصنم تنها ام   دی؟جاویحد و مرزت بش یچرت، ب  یو خنده ها  یوارد بحث شوخ
  نیسرم بره ا  یعنی. دیاون رو له کن  یتو به راحت  تو و امثال زازمی نم مهیتنها دارا  ایدن

 حرفم اتمام حجتمه باهات وسالم. 
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کردم   یتوجه دیکشی که با آرامش رو نون تست مربا م ارینه به جان زیشدم از پشت م بلند
 . کردیبه من نگاه م رهیکه حاال فقط دهنش باز مونده بود خ ید ینه به جاو

 . رونیاپن کندم و از آشپزخونه زدم ب یرو از رو  فمیک

دستش دور گردن صنم رو کاناپه و زن عمو و خانم بزرگ هم کنار هم بودن  خانم  عمو
 . کردنیباال م نی ماهواره رو پا  ینفره؛ برنامه ها  کی کنار مبل   لچرشیبزرگ با و

 لبخند به لب نگاهم کرد و گفت:   عمو

گلو دردم   گهی حاله م یب نهمهیتا حاال ا  شبیچرا از د یمن آورد   یبه سر صنم بانو یچ -
 داره سرماخورده. 

 دروغ بود!  نینکردم قرار هم  هول

 : دادیآشنا م یبو  قایکه حاال عم یبه فرد  دروغ

 سرما خورده. کم یآره عمو جون   -

 به خانم بزرگ و زن عمو زدم   یلبخند

از عمارت زدم   کردم و  یکنار سالن گذاشتم و از جمع عذر خواه یعسل زی م یرو رو  کوله
 .رونیب

 کردم. تی رو در آوردم و موهام رو به طرف شونه سمت راستم هدا شالم

 رنگ گوشه باغ نشستم. دیتاپ سف یرو

بودم اما   ز ی عاشق پا شهیزردشون هم یخشک نگاه کردم و برگ ها  مه ین یدرخت ها  به
 ...ریهم دلگ هیعمرم هم طوالن زی پا نیانگار ا

فصل عاشقاست؟پس چرا همه ما افسرده   زی که پا نیاراده، مگر نه ا  یب زنمیم پوزخند
  گهیبشه عاقبتش... چند نفر د نیمن؟ ا   کرد؟خواهریفکرش رو م یک ز؟ ی پا نیتو ا  مینیتر
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از راه برسن و دست بزارن رو   گهیرو؟چند نفر د ینادون نی قراره به رخش بکشن ا
 دردش؟ 

 هم داشت...  دنیکران رادفر د یب کنم،ثروتیبه دور تا دور باغ م ینگاه

سواستفاده کرده بود و من    شی آخر رو بهم زده بود،خواهر من از تنها ری با صنم ت رسما
 یمسخرس اون مرده و من هنوز هم اون رو باعث بان  نیا  دونمیباز هم رادفر رو مقصر م

 . دونمیم

 ! ینارنج بایتقر  یپر کرده بودن با برگ ها  ییمانند رو درخت ها  لیدور باغ مستعط دورتا

  نیترانس ا  ری که من روش نشستم درست ز  ید یته باغ بود و تاپ سف یرو باز  استخر
 .البودیو

 نبود. یکه حاال ازشدن خبر ییشده بود گل ها یگل کار ی به طرز جالب باغش

 باعث شد بچرخم  یکس   یقدم ها یصدا 

 ارم نشست. شد و کن کمیکردم لبخند زد و نزد نگاهش

 زم؟ یعز  یچرا تنها نشست -

 زدم:  لبخند

 شما داخل هوا سرده.  دیتو زن عمو بر  امیب خواستمیم -

 برد. زونی آو  ی و گوشواره ها ک ی کوچ یرنگش رو پشت گوش ها  یقهوه ا یمصر یموها 

 باهات حرف بزنم. تونمیخوب شد که م -

 کردم و دست دراز کرد و دستم رو گرفت.  نگاهش

 دادم و گفت:  یرو فشار آروم دستش
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که من    یعاشق هم بودن. زمان یچقدر محمد و ناز  دونمیندونن اما من م هیبق دیشا -
به سرعت دختر تاجر   خواستی تموم شده بود؛آقا م ش یزن مهران شدم محمد تازه سرباز 

... من  رهیمحمد لقمه بگ یآقا رو برا من بود و هم دوست  یفرش که از قضا هم عمو 
سفر   هیبود اما   یبشه. باباتم راض میخواست جار ی دختر عموم بود و م لی بودم راح یراض

عوض شده بود دائم تو خودش بود.با من   یلیبرگشت خ یکوتاه به استامبل رفت وقت
 ...الی و نی تو هم قایروز دق هیاما   ادی راحت نبود ز 

عمو مهرانت ازم   یاون درخت وقت ری رو هدف گرفت( ز )چشم زن عمو درخت ته باغ 
عروس من   ی  فهیوظ نی زد که ا  ادیناهار؛آقا بزرگ فر  یخواست برم صداش بزنم برا 

  یچ یخونه برا  نیا  ینهار بخونه،پس خدمه ها  یکه اون پسرک سر به هوا رو برا  ستین
برم صداش بزنم... آقا بزرگ که   دیبزار  بزرگمن اون موقعه با لبخند گفتم آقا   نجان؟یا

ناهار   یرو حرفم حرف نزد و من رفتم صداش بزنم برا  دونستیعروس اولش رو مقدم م
. 

 که رفتم هنوز دهن باز نکرده بودم که گفت:  جلو

 ندارم. یحس  لی من به راح -

 

 باز کردم:  تعجب کردم اما پا به پاش لب  قتای حق  اولش

 . یبود یشده تو که راض یزیچ -

 :گفت

  کی نتونستم  یبرگشتم حت یاون دختر ... اون دختر با اون چشماش من... من از وقت  -
 .  نمشیهم بزارم و نب ی لحظه چشم رو

باعشق رو    یشده بود زندگ گهی د یکیبود اما محمد عاشق   یدختر خوب لی زدم راح لبخند
.از محمد خواستم بره  میمهران باعشق شروع کرددوست داشتم چون خودم و   یلیخ

  یرفت و با ناز  ی. وقتمیداد ددن یدنبالش از ترسش از آقا گفت اما من و مهران بهش م
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شدن آقا انقدر محمد رو دوست داشت که   هتو استامبل عقد کرد و برگشت همه شوک
که به عشقش   نیا  یسکته رو رد کرد. اما محمد هم طرد شد. دلم برا  هیهمون شب  

دختر عموم   لی راح دمیفهم یشد وقت شتریبود خنک شده بود اما داغ دلم ب دهیرس
کرده . باعثش انگار که من بودم... محمد رفت و با زنش خوشبخت شد من   یخودکش
 من بودم.   لی که انگار قاتل راح یعذاب  وموندم 

 یلیما نگفته بودن برام خ  یداستان رو برا  نی وقت بابا و مامان ا   چیه کردم نگاهش
 بود چشمام پر از اشک شد و زمزمه کردم: بیعج

 یهمه چ یوقت ستیدر کار ن یانی اصال بهتره بگم پا  ایخوشه.  انشیباعشق پا  یزندگ -
 رو به راهه. 

 گفت:  یعمو با لبخند تلخ زن

  نیمثل من که کنار مهران خوشبخت تر  رنیبگراستش آرزوم بود بچه هام باعشق زن  -
  تیباشن. اولش که آقا اون شرط رو تو وص نی اونام با زناشون خوشبخت تر  امیزن دن

هاش بود اما من به خدا    ییشکست مرده بود و هنوز هم زورگو  یلیگفته بود دلم خ
 . یای از پسش بر م یمحمد عاشق بزرگ شد  و یدست ناز  ریکه ز  ییسپردم . مطمعنم تو 

 گفت اما با لبخند به بلند شدنش و از من دور شدنش نگاه کردم.  یچ دمینفهم

اون تک درخت بود و مشامم رو نوازش   ریبابا انگار هنوز هم ز  یبو  دمی کش یقیعم نفس
 .کردیم

 

 بود که رادفر به زور تو حلق ما فرو کرد.  یزیعشق چ یب یزندگ

 به داخل عمارت رفتم.  شدم و بلند

 و نگاهم کرد:  دیچرخ عمو

 تنها برگشت. ادی با تو ب میدختر. ما مرجان رو فرستاد ییکجا  -
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 عمو نگاهم کرد و لبخند زد.  زن

نشسته   ی تک یرو مبل ها  دی و جاو   اریرو با لبخند جواب دادم و جلو رفتم جان لبخندش
 نه نفره نشستم. س ی سرو  نیبودن. من هم رو سه نفره ا 

 بزرگ رو کرد سمتم:  انمخ

 ؟ ی مادر صبحونه ات رو کامل خورد  -

 بله ممنونم خانم بزرگ.  -

تکون داد و لبخند زد. عمو دستش رو از پشت صنم برداشت صنم انگار درد داشت.   سر
 بود که صنم لب باز کرد:  وهی عمو در حال پدس کندن م

 بخوابم؟  تونمی . تو کدوم اتاق مادی خوابم م یل یعمو جون من خ -

 با لبخند گفت:  عمو

اتاقه هرکدوم رو   لواسون؟ پاشو تنبل پاشو برو طبقه باال پنج تا  یرو اورد تی کسل -
 تا پس فردا مال تو. یدوست داشت

 گرد گفت:  یبا چشما  صنم

 پس فردا؟  -

 لب باز کرد:   عمو

 زم یآره عز  -

 زدم و گفتم: یبا استرس نگاهم کرد به ناچار پلک آروم صنم

 . میاوردیلباس ن  یچیعمو ما ه -

 . دیریچند دست بگ دیبا پسرا بر  یخوب عصر -

 و به طرفم گرفت.   زد بیس  یچنگال رو تو بعد
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 گرفتم حساب همه جا رو کرده بودن  دی رو با ترد بیس

محو شد   دمیکه از د یاز پله ها باال رفت. نگاهم تا زمان  فشیبلند شد و با ک  صنم
 همراهش بود.

 .زدنیباهم حرف م اری و جان د یجاو

 اصال انگار نه انگار!!  اریاما جان  کردیم  ینیروم سنگ دینگاه جاو یگاه

 

 خارجش کرد اتصال رو زد و جواب داد: بیعمو زنگ خورد و از ج یگوش  نی ح نیهم در

 .یسالم شهال... ممنون همه خوبن... آره چند لحظه گوش -

 رو به خانم بزرگ داد.   یبلند شد و گوش و

 نشد،  دمیعا  یزیخانم بزرگ چ یرو پرت خونه کردم و از حرف زدن ها  حواسم

  یو  یت یدست مبل رو به رو  هیهجده نفره و   یدست ناهارخور  هیکامال بزرگ با  ینسال
  یبر پا بود با بالش ها  یو اون طرف سالن هم تخت سنت  میکه ما روش نشسته بود

. کف سالن پارکت شده بود انگار به یو سماور ذغال  ونی ،قلیسیسوس  ینقره ا یزرشک
 بود  دهیچیپ ال یرنگ تو و یوب  یهم حت یشده بود چون کم یباز ساز  یتازگ

رنگ ساده اما   یریش زیر ی با گل ها  دیسف یوار یسر تا سر کاغذ د  ی و  یپشت ت وارید
 ...قهیخوش سل

خونه بردارم و   زی که عمو به دستم داد رو گاز زدم که صداش باعث شد دست از آنال یبیس
 بزرگش برداشتم.  یها  بهیبا کت یسلطنت  ی چشم از پرده ها

 . رونی تا ب رمیبابا با اجازتون م-

 انداخت و گفت:  اریبه جان ینگاه عمو
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 باشه بابا.  ریخ -

 به کلم بخوره.  یباد  هی رمی م ستین یزیچ -

 سر تکون داد و گفت:   عمو

 رون؟ یالزم نداره از ب  یزیچ  یبهت بگم که از زنت بپرس دیمن نبا  -

به زن عمو که با لبخند   یچشم ری و گور گرفت ز   دیبه صورتم دو هیاز ثان   یبه کسر خون
و   زد یو خانم بزرگ که داشت اون طرف تر هنوز با شهال حرف م  کردی محو به عمو نگاه م

 بلند شد: اریجان یگذرا انداختم و صدا  یبود نگاه  شی که سرش تو گوش ید یجاو

 ست؟ یالزمت ن یزیچ -

 دم مسلط شدم و زمزمه کردم: مردونه! به خو ی ادی و ز   رایبود، گ بم

 نه ممنون.  -

 ...رونیزد ب الیدر برداشت و از و  یجلو  زی از آو یبه دست سوشرت نیماش چیسو 

 نگاهم کرد و گفت:  عمو

 عمو چشمات واقعا قرمز شده. یو بخواب  یبهتره بر -

 فرصت استفاده کردم و بلند شدم. از 

 کردم سمت زن عمو:  رو

 . دیا بزنحتما من رو صد د یداشت یکار -

 و گفت:   دیعمو خند زن

 برو.  زمی باشه عز -
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  ن یهستم آهسته از پله ها باال برم هم  دیکه تو د یکردم تا زمان یپله ها باال رفتم سع از 
 .نمیپله پا تند کردم و در به در، در اتاق هارو باز کردم بلکه صنم رو بب چیبه پ دمیکه رس

در چهارم صنم  ؛یبهداشت سی در سوم سرو  یمجهز و خال  یاول و دوم هر دو اتاق ها  در
 تخت دراز بود و تو خودش مچاله شده بود.  یرو

 کوله رو انداختم و گفتم: عی رفتم و سر جلو

 ؟ ی ستیشده خوب ن ی؟چیآبج هیچ -

 کرد:  زمزمه

 .کنهیسرم درد م -

آوردم و از هر   رونیرو ب اریجان یکشتن قرص ها  یبردم بعد از کم ورش یطرف کوله   به
 در آوردم. یکیکدوم به گفته خودش 

تو راه آورده بودم از شانش   یکه برا  یآب یسه تا قرص رو بهش دادم و بلند شدم بطر هر
بود. درش رو باز کردم و به طرفش رفتم بلند شد و نشسته و هر   فی ک یخوبم هنوز تو

 سه قرص رو با آب فراون خورد. 

 کرد و گفت: نگاهم

 شرمندتم. یلیمن خ -

 .شهی درست م زیحرف رو.همه چ نی نزن ا -

 گذاشتم. یعسل یرو ازش گرفتم و درش رو بستم و رو  یبطر

 کردم:  زمزمه

 .یکن کارم داشت دارمیب زنمیم  یچرت هیرو تخت   نجایهم -
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  هوشیب یک  دمیو نفهم دمیتخت دونفره دراز کش  یو مانتوم رو درآوردم و کنارش رو   شال
 شدم...

 

 )سوم شخص( 

که بر پا کرده بود دامن خواهر مظلوم و آرام اش را گرفته بود   یخواهرش نگاه کرد آتش به
 داشته باشد .   یریکه تقص نیا یب

و زمان را به    دیا یب یلعنت شده اش بود کاش کسمضحک خود    شینما نیتمام ا   مسبب
و به آتش نکشد تمام    ردیرا نگ  پیدوستش پا   نیعقب برگرداند تا اون از دست بهتر

 اش را. یزندگ

ناتوان و خسته بود   ینگرانش به قدر شهیدردش آرام تر شده؛ خواهر هم بنددیم چشم
 انگار هزار سال است که خواب است. دهی نرس ن یکه سر بر بال

  یمعروف پشتش بلند شد دست نیمدلش با آن سه دورب  نیآخر یگوش  ی  برهیو  یصدا 
 دستش آمد ریبالشت به ز  یکیدر نزد یگوش د،یتخت کش یرو

 

باشگاه است و در مورد  سیبود،با خود گمان کرد حتما رئ امکیرا برداشت پ یگوش
 قرار است بازخواست شود. رشیتاخ

  یمتعلق به فرد ناشناس امکیاش پ یبا باز کردن رمز به قول ساغر عجق وجق گوش اما
 بود . 

 را باز کرد:  امیپ

 ناراحتت کردم؟  -
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به او   ب ینافهمش بود که عج ی سوخت دردش بود تمام دردش پسر عمو  چشمانش
به   یحت ش یبه چرت و پرت ها  شی ها یبه نگران شیکرده بود؛به کل کل ها  دایکشش پ

 که انگار تکه کالمش بود.  ییعاشقانه ها 

در دستش خبر از   برهیرا فشار دهد که باز و یقفل گوش  یجواب باز دکمه   یب خواست
 : دادیم  یتازه ا  امیپ

چرا دلت از دستم   دونمیاما نم  ارمی کردم دل به دست ب یصنم بانو من تا به حال سع -
 . دیسر خورد و افتاد ... شکست! ببخش

بس بود! مگر   یاو درد ِ همان کوفت  یکاش بس کند برا   شدیلحظه تار تر مهر    چشمانش
بود که به او توجه کند؟ بودند پسران عالف و سودجو... بودند  دهیچند مرد بعد از پدر د

بر   قیبا آنکه زهر داشت اما عم شیحرف ها  دی رنگ وارنگ... انگار جاو  یخواستگار ها 
  د یبا دیاز چشمش چک  یداد و باالخره قطره ا  هم فشار بردلش نشسته بود.چشمانش را 

  یآمد گاه یو خانواده دار بودنش بدش نم تیبر خالف ترب  دی جاو دوخت یلب بر هم م
که صنم چند بار در  داندیبود بر دل صنم. خدا م یهمان چنگ  نیبرود و ا یآب ریز 

و نلغزد و رسوا    دآشپزخانه مرد و زنده شد تا بتواند محکم جوابش را بدهد تا نلرز 
 نشود... 

 : یبعد برهیهم و  باز 

 کن.  یو آشت  ایمن خرتم ب -

چه   خواستینبود اما دلش ناز کش م یبر لبانش نشست دختر ساده ا  یمحو  لبخند
 بخشش. یرا داشت ب یکه سخت پافشار  ید یبهتر از جاو  یکس

 کرد:  پی دل جوابش را تا فیاما لرزش خف  دیترد با

 شما؟  -
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 اش را تکرار کرد:   یدوست داشتن برهیباز و یکه گوش دی نکش یطول

 مگه تو؟   یگفتم که خرتم،چندتا خر دار -

سخت    یمرد روزها  دیباور کند که جاو  خواهدیبود چرا نم نی تر  یچراغان  چشمانش
 ! داندیست،نمین

هم  ی نوشت،دو بار یو دو دل  ریتاخ یلرزش دلش جوابش را با کملرزش دست و  با
 کرد و باز پاک کرد و از نو نوشت:  پی تا

  گهید یکیدلشون رو دل   یخنک یکه برا یی! برو رد کارت از آدما کاریچ خوامیخر م -
 .ادیخوشم نم چی ه کننی و فندک روشن م  زنیر یم  نیبنز

به بغل گرفت و پشتش را از   یخورد خواهر بدخوابش بود بالشت ی تخت تکان فرستاد؛
 صنم کرد و ادامه خوابش را از سر گرفت. 

اش نگاه کرد و در دل از خدا خواست فقط ساغر را    دهیبلند و اتو کش یبه موها  صنم
 حفظ کند.  شی برا

 دونفره اش با ساغر...   یاش سر زد،عکس ها  یگوش یگالر به

اعتراف   خواستیاعتراف کند دلش رفته، نم  خواستیدلش نم یندوست داشت ی  برهیو باز 
و...    بردی داشت فقط از کل کل با او لذت م نیقی ... داردیدلش را از جا برم برهیکند هر و 

 فرار.  نیاز ا  ال یواو

 ؟ ی. بهتردی ببخش گمی! اما به تو مدیببخش گمیکس دوبار نم چیبه ه -

 ممنوع ها گذاشته بود.  ستیرا فعال در ل  گاریس اری اما جان خواستیم گار ی زد دلش س پلک

 کردن را بلد بود: پی کلمه تا   کی

 بهترم.  -

 کرد:   افتی در یامیرفته و نرفته باز پ امشیپ
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 بهم؟ گهی د یخند یم نمتی؟ببی فیحاال رد -

 بود؟  یچه نوع جمله بند گرید  نیاش خنده اش گرفته بود؛ ا پی تا از 

 کرد:  پی تا

  مونی اما خوش ندارم مثل م  یباز باشه! درسته پسر عموم شمیتوام که نمگه من مثل   -
 ها باشم!)شکلک خنده(  

 ! یاستارت آشت و

 

 باشد...  یبعد  برهیآن که منتظره و یفرو رفت ب یقیرا بست و به خواب عم چشمش

 )ساغر( 

به  ی تخت خواب بودم اونم گوش یصنم رو   ی خوردم چشم باز کردم رو به رو یتکون
 هوش شده بود.  یدست ب

به کمر و دستام دادم. به ساعت رو   یباز کردم و نرمش نیشدم دستام رو به طرف بلند
 به دو ظهر بود. کینگاه کردم نزد  یعسل

که  یتو آرامش خواب بود، آرامش یشدم و به خواهر مظلومم نگاه کردم که چطور بلند
نبود االن صنم آروم خواب   اریاگر جان دونمیگرفت... نم خودش از خودش و خودمون

 بود؟؟  

 مرد مرموز در آوردن؟   نیاسمش اومد اما خودش کجا رفت؟ مهم بود سر از کار ا  اریجان

و موهام   دمیکش شد یم یو شلوار ل  یبه لباسام که شامل هود یو دست ستام یا  نهیآ  یجلو
 بخوابه. شتر یدر رو بستم بلکه صنم بو  رونیرو باز دورم رها کردم و از اتاق زدم ب

 از خانم بزرگ و زن عمو نبود. یرفتم خبر نی پله ها پا از 
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  کردیم  پیتا  یزیهم با لبخند تند تند چ  دیدراز بود و جاو یراحت ی رو کاناپه مبل ها عمو
 .. درست طبق معمول. 

 متوجهم شد:  دیرفتم جاو  نی پله ها کامل که پا  از 

 ف؟ یاحوال شر  -

 زدم: یمعنا دار لبخند

 خونه؟ یخروس م -

 و انگشت اشاره اش رو به هم چسبوند و زمزمه کرد:   شست

 ...خونهیام م یالر -

 بود! بیعج یلیخ نی ازش دلخور موند و ا  شدینم دمیخند

 باز کردم:  لب

 زن عمو و خانم بزرگ؟  -

 اتاق ته سالن اشاره کرد:  به

 خانم بزرگ ستراحت... مامانمم که... -

 . نجامیمن ا -

 به دست از آشپزخونه خارج شد و گفت: ییچا ینی زن عمو س برگشتم

 .ختمیر ییصدات اومد برات چا  زم یعز  ایب -

 لب باز کرد:  د یجاو

 . رسهینم  ییبه موقعه بهم آب و چا  ینطوریپر پر بزنم ا یخدا بده شانس اگه از تشنگ -

 عمو جوابش رو داد: زن
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رفته   ادمیمن خاموش شده اصال    یگوش ؟ی زنگ به جهان زد هیخودت رو لوس نکن  -
 بزنمش به شارژ. 

شدم و کنارش رو مبل نشستم   کشی گذاشت و نشست نزد زیرو رو م ینیعمو س زن
 باز بلند شد: د یجاو یصدا 

  یدی صنم و ساغرو زا که امیتازگ اریبه تمام معنا منم... جهان جان ی سر راه  هی یعنی -
 مادر من.

 ازش نداشتم.  یرفت منم دست کم سهی عمو از خنده ر  زن

 ادامه داد:  د یجاو

 .میبزن یگشت هی  میبر ادیب  زنمیاز عروساتو م ی کیفعال دارم مخ  -

 ؟ یجان مگه تو لواسونم شما آشنا دار دیجاو  -

 کرد و گفت: ینگاه

  گهید  یاون دوتا یمادر من هرچ  یفکر کرد  یفقط کرمان و اصفهان فعال شعبه نزدم چ -
 مملکت رو کور کرده.   هیبخارن من بخارم زده   یب

 عمو سر تکون داد و گفت:  زن

 .یاره واال خوب گفت  -

 باز شد باعث شد توجه همه به طرف در جلب شه. یورود در

 وارد شد.  اریجان

 

 جلو اومد و رو مبل نشست و به زن عمو گفت: به ما انداخت و  ینگاه

 مامان جان.  یدیبه من م  ییچا  هی -
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 کردم و گفتم: یزیر اخم

 .اریچرا زن عمو جان -

  داشتی برم وانی که زن عمو صبح ل ینتیرفتم تو آشپزخونه از تو کاب ع یشدم و سر  بلند
 رفتم. یبرداشتم و به طرف کتر یوانیل

 ...ختمیپررنگ براش ر ییچا   عیسر 

 کرد.  یگذاشتم تشکر آروم  زیرو جلوش رو م وانیو ل  رونی آشپزخونه زدم ب از 

 کنار زن عمو لب باز کرد:  نشستم

 زم؟ یعز  ی کجا رفت -

 ...ارهیمتوجه شدم طرف حرفش جان 

 مادر من تا لب رودخونه رفتم. یچیه -

 بسته بود.  پی اش رو ک  قهیباال انداخت، برام جالب بود که دکمه   ییعمو ابرو  زن

با زن عمو راجب مد و لباس گپ زدم   کمیام رو برداشتم و کم کم مزه کردم و   ییچا
 سر رشته داشت!  یهمه تو مد و فشن باشه... اما حساب ن ی ا  کردمیفکرشم نم

 لب باز کرد:  دی گذاشتم جاو  ینیس  یرو رو  یخال وانیل

  یظهر شد پس ناهار چ ۳اما مامان جان ساعت   زنمیکه سالن مد رو بهم م دیببخش -
 شد؟ 

 عمو با لبخند گفت:  زن

 چطوره؟  یماکاران -

 لبخند زد :  د یجاو

 . رمیدوش بگ  هی رمیموافقم. منم م یلیخ -
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  یگذاشت و زن عمو ام بلند شد خواستم بلند شم که دستش رو رو بی رو تو ج شیگوش
 شونه ام گذاشت و گفت:

 سادس. یماکاران هی ی ا یب زارمیاصال نم -

 اما به ناچار نشستم و گفتم:  اری بودم با جان معذب

 بود. یاگر کار  دیپس صدام بزن -

 به طرف آشپزخونه رفت. یخال یوانا ی با ل  ینیزد و با س یپلک

 همچنان رو مبل خواب بود.  عمو

رو به آشپزخونه بردم اما   وانشی د بلند شدم و لرو تموم کر  ییچا  اریکه جان  دی نکش یطول
 برگشتم. عیسر 

مبل نشستم و چشم چرخوندم و خشکم زد دکمه گردنش رو باز کرده بود و قشنگ    یرو
 . دیرو د یرد خون مردگ  شدیم

 ... رد شد حاال   ش یاز ده فرسخ شدیبود که نم یآدم نیآخه ا شدی باورش نم چشمام

در آورد و رد نگاهم رو گرفت و   شی رش رو از تو گوشنگاهم روش زوم بود که س انگار
 و دستپاچه دکمه اش رو بست و آروم گفت:  عی اش؛ خجالت زده سر قهی به  دیرس

 . دمیم  حیتوض -

 پر بود اما با اخم نگاهش کردم:  چشمام

 نخواستم.  یحیمن توض -

 : زیرو قفلش کرد و پرت کرد رو م شیکرد و گوش یهوف

 ؟ ی پس چرا پکر -

 تکون دادم:  نیبه طرف یپوزخند سر با



 وصال  تیوص

225 
 

خشکم  ینطوریا  دمیدیم  دیگردن جاو یاگر اون مهر هک شده رو رو  شهیباورم نم -
 . زدینم

 بود: یآرومش حاال خش دار و عصب یصدا 

مهر هک شده رو گردن   نی که ا یختیبهم نر نینه؟ واس ا  ستمیمن آدم ن یعنی -
 شوهرته؟ 

 کردم صدام باال نره:  یسع  دیم و قطره اشک از چشمام چکچشماش نگاه کرد به

خراب شده   نیتو ا  یتأفنت رو اورد   یبو یاز جونم؟ تو که حت یخوا یم  یشوهرم؟ چ -
 ؟ یام هست  مرغ ی منتظر س یکنی م ییمثال زنت از مهرت رو نما   یرو به رو  ینشست

  یرفت هرچ الیو  یشدم بلند شد و مچ دستم رو محکم گرفت و به طرف در خروج بلند
 زور زدم نتونستم دستم رو از دستش آزاد کنم.

 .م یکنار استخر رفت یو به طرف درخت ها  میخارج شد الی و از 

 سمتم و داد زد:  دیو چرخ  ستادی درخت ها ا یبه ال ال

 .  هیخودت مهر چ یبرا  یگیم یچ -

و   کردیم  ییسپر و مردونه اش خودنما ی نهیاش رو باز کرد حاال س قهی تا دکمه  دو
 بود حاال...  نیدلروباتر

 وسطش بود با حرص گفت:  یگرد  هیگردنش نگاه کردم  یکبود به

 ماده ... ا ی نر بود  دمیزد نفهم شمیکه ن یزنبور -

 

 داد: ادامه
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  نیا کنهی و مثل تو به غلط فکر م  پرسهیکه نم ینکنم به پدر  یحرمت  یپوشوندمش تا ب-
 چرخوند و ادامه داد: ی... چشمیجا

 زد ماده بود. ک یکه م  یاما متاسفانه اون-

 رو چشماش دو دو زد و اون زمزمه کرد:  چشمام

رابطه امه. من باهاش رابطه  دیو پنج سالمه ساغر... شاداب شاه کل یس  کی من نزد -
   یدیها رو بدنم د  یکبود  نیسه سال از ا نیا  به بعد تو نیدارم االن گفتم که اگر از ا 

 نره.  یاه ی زنبور!چشمات س شی ن یالبته نه جا

 بودم. رهیخ شیخال یکرد و رفت من تو بهت فقط به جا  ولم

 هاش رو! یزنش شکافته بود آخر لجن کار یراحت برا چه

 یعشق تف به اون شرف ب یب یزندگ نیقطره اشک... برام مهم نبود اما تف به ا باز 
 رادفر.  ر یشرفت اردش

 رسوندم.  الیدرختا خودم رو به و  یال از 

که اصال انگار نه انگار پچ پچ  یاریمبل ها نشسته بود و با جان  یشده و رو داریب صنم
 . کردنیم

 صنم لبخند زد.  دنی با حوله تن پوش وارد سالن شد و با د د یجاو

 رفتم و کنار عمو که نشسته بود نشستم.  جلو

 خواب آلو. ریظهر بخ -

 پوف کرده بود و گفت:  کمیبهم زد چشماش  یلبخند

 . دیچسب  یول -

 زدم:  لبخند



 وصال  تیوص

227 
 

 خداروشکر. -

 لب باز کرد:  د یجاو

 که فقط اومده بخوابه. یصنم خانم چطورن؟ خرص قطب -

 نگاهش کرد و گفت:  صنم

 رم؟ ی بگاز تو اجازه  د یخوابمم با  یبرا  -

 ! شیکم و ب -

 تو هوا تکون داد:   یدست صنم

 بکش کنار بابا. -

 عمو  از آشپزخونه گفت:  زن

 ناهار حاضره.   گهیربع د  هی -

به طرف پله ها رفت تا لباس بپوشه منم کنار عمو رو مبل لم داده بودم که لب باز   د یجاو
 کرد: 

 بحثتون شد؟  -

 

 چرخوندم عمو مگه خواب نبود؟  یچشم

 م و نگاهم کرد و ادامه داد:کرد  نگاهش

 یلیخ یعنی  کنهینگاه م نیبه زم  یو کالفه ه دهیراستش رو تکون م یدائم پا  ی وقت -
 پکره ! 

 باال انداختم: یا شونه
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 .ستمین  لشیبه هم ندارن، من دل یلیکه اصال تما  یدو نفر نیبحث ب ستین بیعج -

 کرد و گفت:  ینگاهش رو روم طوالن عمو

 . ستمیمطمعن ن -

 زدم خواستم فقط فرار کنم:  یلبخند

 .یدوست داشتن  رمردیحاضره پ   یماکاران -

 که نگاهش کنم فقط به طرف آشپزخونه رفتم. ن یا  یشدم و ب بلند

 ناهار رو آماده کردم.  لیخودم رو مشغول کردم و وسا  یکم

  زی که به طرف م یگذاشته بود در حال  لچریو   یکرده بود و رو داریخانم بزرگ رو ب د یجاو
 آوردش گفت:  یم

. رونیب زنهیچشمام م کنمیبلندت م یها وقت یاضافه وزن آورد  گهی کمتر بخور د  یگل -
 بگم بهت من ملوس ِ چاق دوس ندارما. 

 ... هی شد هم خود خانم بزرگ سرخ شه و بخنده و هم بق باعث

 آماده بودن.   زی سر م یهمگ و

  کمی دیلب رودخونه تا آقا جاو   میاز خوردن ناهار و جمع و جورش قرار شد جوونا بر بعد
 بزنه بر بدن به قول خودش.  ونیقل

نگاهش   خواستیدلم نم یهمراهشون برم اصال حت خواستیاصال دلم نم  اریخاطر جان به
دم  کر شیکنم بد جور ازش بدم اومده بود اما واسه شک عمو هم که بود آماده شدم و آرا 

 .میزد  رونیب  الیو مانتو تنم کردم و همراه صنم از و

 . دیچ نیها رو تو ماش لهیوس د یجاو

 . میو به راه افتاد میلندکروزش شد  سوار
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بود  دیاز صنم بع خوندنیم یکر  یو واسه هم ه کردن یکل کل م دیصنم و جاو   نیماش تو
 اما حاال.... د یبخشینم ای زود نیغد بود به ا  شهیهم

به نگاهش که قشنگ   ینگاه مه ین یکرد اون دوتام ساکت شدن حت  ادیضبط رو ز  اریجان
 ننداختم. نه؛یروم بود از آ شینیسنگ

 رودخونه پارک کرد.  بغل

  ونیو تخمه و قل وهیم یو کم  یی. فالسک چا م یرو پهن کرد ریحص  میصنم کمک کرد  با
 . دیجاو

 . م یبود  نشسته

 بلند شد:  اریجان یرو برپا کرد صنم رفت کنارش که صدا ونشی قل عی سر د یجاو

 . یتو اجازه ندار -

 با نمه اخم نگاهش کرد:  صنم

 خوبم. گهی ولم کن د -

 گفت:  اریجان

 صنم.  ستیوقتش ن -

 نگاهش کرد:  دیو صاف نشست و جاو دیکش  یهوف صنم

 بهت!  دمیدودش رو م رم ی کام بگ یاشکال نداره هرچ یآخ-

 فت و به رودخونه نگاه کرد و تخمه شکست. بهش گ یشیا  صنم

 باز کردم:  لب

 د؟ یجاو  نجایا  رنیگی ام م یماه -

 بلند شد:  صداش



 وصال  تیوص

230 
 

 مخصوص داره.  ینه جا  نجایا -

 .ختمی ر  ییتفاوت تو فنجون ها چا یبهش ننداختم و ب یجواب داد اما نگاه اریجان

 

 و صنم گذاشتم.   دیجاو یرو خم شدم جلو  ییچا   فنجون

فنجون   نیهم  یکنم برا  یتوجه یبچه ها بهش ب ی جلو یلیاگر خ شهی تابلو م یلیخ دمید
 با فاصله ازش گذاشتم.  کمیرو   شی چا

 رو به کام اورد ورو بهم گفت:  ونیقل د یجاو

 نه؟  یزنیمطرب قل نم نی تو که مثل ا -

 پوزخند زد و گفت: صنم

 چرا نزنه؟  -

 با تعجب به صنم نگاه کرد:  د یجاو

 کشه؟ یم  ونی قل زهیپاستور  ن یا -

نگاه   دادی تر نشون م طونیصورتش رو ش  یادیقرمزش ز  شرتیرو بهش دوختم ت نگاهم
 . دمیکش رونینخ ب  هی  زمیعز گاری رو باز کردم و از پاکت س  فمیازش گرفتم در ک

 شد زمزمه کرد:  رهیبا بهت بهم خ د یجاو

 بابا توام؟  الیخیب -

روشن   ی حرفه ا  یلیبا فندکم خ دمیدی جمع رو نم نی زدم انگار که نفر چهارم ا یلبخند
 ادامه داد:  دیرو جاو  گارمیکردم س

 . یکن رمیکه کم کم قافلگ  نیشوکه شم به از ا   هو یمن  یدار یزیبگو اگه بازم سوپرا -

 جوابش رو داد: کردیداغش رو مزه م  ییکه چا  یدر حال صنم
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 متنفره!   نایو ا   یدن ی. از نوشنشهیته خالف سنگ گهینه د -

 رو از لبش با فاصله نگه داشته رو کرد سمت صنم و گفت:  ونیکه قل یدر حال د یجاو

 ؟ ی هست ی دنیمگه تو اهل نوش  یخوشگل وحش -

 با پوزخندگفت:  صنم

 من شورش رو درآوردم. -

ام خارج   هیگرفتم و دودش رو از ر یقی کام عم گارم ی نگاهش کردم و از س یچشم ریز 
 کردم... 

 رو اونطرف تر پرت کردم. گاری بعد س هیثان چند

شدم  یام خورد برداشتمش سر که بلند کردم چشم تو چشم مرد گستاخ ییبه چا  چشمم
 بودم !  زاریازش ب  بیکه امروز عج

 

ود اما  حال که نگاهش بهم ب  نیخدا داند! در هم  یبود از چ یتو هم بود، عصب اخماش
 مخاطبش صنم؛ لب باز کرد: 

 ؟ یندار  یباشم تو مشکل یتا ک ستی دارم معلوم ن ناریسم شی ک ادیباهام ب دیبا -

 و به صنم نگاه کرد.   دیحرفش چرخ آخر

 بود. نیتر ینیب شیقابل پ ریباهاش غ  هیبه ثان هی زده شدم ثان رتیح

رنگش   کمی هم آرامبخش بود هم رو اعصاب!صنم نگاهم کرد   ونیقل شهیقل قل ش یصدا 
 بود زمزمه کرد: دهیپر

 ؟ ی بر ی خوایم -

 گفتم:  اریو به جان دمیکش یهوف
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 دراز بود. یلیبار که متــر زدم خ نیآخر -

 خارج کرد و گفت:  هیرو از ر ون یبا تعجب دود قل  د یجاو

 ؟ ی گیم  یدختر چ -

 باشه... د یجاو  تونستیجمع فقط م نیا  نیتر   منحرف

 برنداشتم و ادامه دادم:  اریاز جان  نگاه

با خواهرم رو زحمتش رو   ادیب  رونیکه قرار بود از دهن من ب ینبود حرف اج یزبونم! احت -
 بکـشه. گهید یکی

اش چهارزانو نشسته بود دستاش رو تو هم گره   ده یورز   کلیکه با اون ه یدر حال اریجان
 کرد و گفت: 

  یباهاش تو وقت دار یقرار بود حرف بزن  انیکه به حرف ب هیبانو عل دونن یصالح م یک -
 اما من نه دختر جون.

 زدم و با پوزخند رو ازش گرفتم و به صنم نگاه کردم: یآروم پلک

 .یخونه خانم بزرگ بمون یکه قبول کن  یبه شرط رمیم -

 با تته پته گفت:  صنم

 کجا باشم که... تو نگران نباش.  ستیمـ..مهم ن -

 :دم یحرفش پر وسط

  دیراحت ق یلیخ یکلمه اس اگــر مخالف باش  کی نه؟ ایخونه رادفر   یمونینگرانم م -
 .زنمیسفر رو م  نیا

 ـاریبا جان دیو با یعروس یدهن مردم رو بست برا  شهینم دونستمیکه م  یحال در
 همسفر شد و رفت! 
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 زمزمه کرد:   صنم

 ندارم. یمن حـرف یخوا یباشه اگر تو م -

 انداختم. ری تکون دادم و سر به ز  یسر

ور  یبا گوش ای  اریو صنم جان دی و جاو  زدمیفقط من حرف م مینشسته بود یساعت مین
 . کردیبه رودخونه نگاه م ای  رفتیم

 شد. یم کی هوا کم کم تار گهی پنج بود د  یساعتا 

 با گفتنه : د یاوج

 .  میبهتر کم کم بر -

 .نطوریهم هم اریبرداشتم جان لهیوس  یسر هی پام کردم و   یعازم رفتن کرد. کتون مارو

جهان اومده بود   میشد  زمیکه از قضا سوپرا  میالبرگشتی و به و میجمع و جور کرد  خالصه
 خوب نبود.  اد ی ...اما حالش ز الیو

  اریبود به جان کشیشد منم نزد  اریجان کی زن عمو نزد  یبود اما وقت نیکه سرسنگ عمو
 گفت :

  ستیدادن مادر حالش خوب ن   یدنیخبرش بهش نوش یاز خدا ب ی فکر کنم دوستا -
 . یگرفتیفشارش رو م قهیدق هیکاش  

 و گفت:  ستادی کنار ما ا د یجاو

سر از  ی ورحالش چرا خورده مگه خودش عقل نداره. چط  شهیوحشت ناک بد م ن یا -
 در آورده ؟  نجایا

 نگاه کرد:  د یبه جهان و بعد به جاو  عمو نگران  زن
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 باغ. ال یو  میایبهش گفته بودم م -

 

 زدم و گفتم: یآروم پلک

 عمو ناراحت شدن؟  -

 زد و گفت:  ینی عمو لبخند غمگ زن

 اللخصوص پسراش رو. نهیحال  بب نیرو تو ا  یوقت کس چیاصال ه خوادیدلش نم -

  یاون پدر بود؛بزرگ بود و فداکار نگاهم بهش افتاد که چطور دمیفهمیتکون دادم م سر
اون   یکه االن حواسش پ یزی باخشم به روزنامه دستش زل زده بود مطمعن بودم تنها چ

 روزنامه است. ستین

 .. بغلش رو گرفت و به طرف پله ها رفتن. ریآروم ز  د یجهان نگاه کردم جاو به

 گفت: یم بردشیهمنطور که داشت م د یجاو

  زیکه عز  یخودت رو شاالت کرد ونیدو ل  وانیل ه یجنبه؛ برادر من با   یلعنت به آدم ب -
  دمونیتوام که پاک نا ام  یخونه تو بود زادیگندت خفه ام کرد مثال بچه آدم یمن... بو

 . یو کپک از آب در اومد ی کرد

 گفت:  کرد یش رو از سرش باز مکه شال نطوریهم ستادی کنارم ا صنم

 چند روزه اس؟   اریجان ناریمعلوم نشه سم  شهیمگه م -

 کردم و زمزمه کردم:  نگاهش

 .رمی نم جایمن ه ی. گفتم که اگر تو ناراحت باشزای چ نیاز ا  ارمی من که سر درنم -

 زد و گفت: یزد و لبخند دلگرم کننده ا یپلک

 عمو و زن عمو امنه.  شیراحت. من جام پ التیخ-
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  یرو رو  ین یاومد و س رونیدستش بود از آشپزخونه ب ییچا  ینیکه س یعمو در حال زن
 سالن عمو رو که ته سالن بودصدا زد و گفت:  نطرفیگذاشت و از ا زیم

 آقا؟  یارینم  فی تشر یکه دوست دار یهمون نی تازه دم با دارچ - 

من به عمو و لبخند محوش اما با همون  و صنم نشستن و   اریاز باال اومد و جان د یجاو
 رو صورتش نگاه کردم. مهیاخم نصفه و ن

 گفت واقعا عاشق بودن.  شدینشستم م منم

 کردم:  زمزمه

 خانم بزرگ کجان؟  -

 عمو جواب داد:  زن

 .یعمو بردش خونه خانم بلور د یشما که رفت-

 زن عمو ادامه داد: شناختمینم

 لواسون.  نجاستیخونواده رادفر خونه اش هم ی دوست خونوادگ -

 نزدم.  یمتوجه شدن تکون دادم و حرف یاز رو   یسر

 رو برداشت و گفت:  ییمن نشسته بود چا  یکه حاال رو به رو عمو

 .میگرد یفردا صبح برم -

 

 شدم.  شیک یراه اریبا جان کردمیزودتر از اون چه که فکر م یلیخ

رفتن به  یصنم برا  شی رفتن به ک ی ن برام  میقبل با صنم هر دو چمدون بست شب
 عمارت خانم بزرگ. 
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بودم دلم گرفته بود تا حاال سابقه نداشته صنم رو بزارم و برم اما چه کنم که  یجور هی
  نیبه ا خواستیکامله دلم نم یکه تازه حالش رو به بهبود   نیاجبار بود و بس هم  نباریا

 م اما باز هم اجبار! و محمد رو تنها بزارم و بر  یسرعت دوردونه ناز 

رد   اریکه دست زن عمو بود با جان یقرآن ریدم در از ز  میبود  ستادهی باغ خونه رادفر ا  تو
محکم بغلم کرد و    دمیکردم جهان ازم خواست مزاقب باشم جاو یشدم. از همه خداحافظ

 گفت :

 جذاب مغرور. شهیتو تنگ م یاز اون لندهور دلم برا   شتریب -

 محکمش زدم.   یبه بازو  یو ضربه ا   دمیخند

  یدلشوره بد ختیر نی پا ی شد و ُهر ی بود که بغلش کردم دلم خال ینفر نی آخر صنم
 گرفتم اما باز اون رو تو دلم فقط به خدا سپردم. 

گذاشت و پشت    نیچمدونم رو تو صندوق عقب ماش اریجان دمیچرخوندم و د چشم
 نشست و استارت زد. نیماش

 .میاز عمارت خارج شد یشدم با تک بوق نیکردم و سوار ماش یخداحافظاز همه   دوباره

و ببرن   رن یبگ لی رو تحو   نشیفرودگاه و اونجا دوستاش ماش میبر  نیبود با ماش قرار
 عمارت. 

 قبول نکرد.  اریاصرار کرد خودش مارو برسونه، جان دی جاو یهرچ

زنبور تو لواسون درست   ش ین انی هنوز از جر  شدیباورم نم یعنی م یشد ما یهواپ سوار
 کلمه گفت :  کی   روز ی. فقط زنگ زد دمیزد یاصال باهم حرف نم شی هفته پ  کی  کی نزد

 . میپرواز دار ازدهی چمدون ببند فردا ساعت  -
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رو نگاه کردم   رونیب مایرو بستم مشغول خوندن روزنامه بود از پنجره هواپ کمربندم
کمربندهارو ببندند و   خواستیافتاد مهماندار از همه م یم  ما آهسته به راه یما یهواپ

 خودشون رو حفظ کنن... ی خونسرد

عمرِ تمام    کی که پدرومادرم رو ازم گرفت و من رو  لهیوس نی لعنت به ا مایبه هواپ لعنت
 داغدار کرد.

هام جاشون   یاما چتر کنمی م  زونیسرم م  یشالم رو رو شهیچشمام جمع م یتو  اشک
 . برنیشال پناه نم ری و ز  کننیرو حفظ م

رو   رونیموقع بلند شدن ب خواستیدلم نم دمیکش  نی رو پا شعیداشتم.کرکره ش دلهره
 . نمیبب

 بلند شد. ینازک زن  یبستم صدا  چشم

 باز کردم:  چشم

 ارم؟ یبراتون ب وهی آبم ای فشارت افتاده؟ شکالت  زمی عز -

 بود: نیکه از ذهنم گذشت ا  ی زیچ نیاول

 " ؟؟ی" رژلب آخه صورت

که انگار نه انگار من مثال فشارم  یاریبه جان یچشم ری و مدام ز   زدی ناز حرف م با
 افتاده؛همچنان ژست روزنامه به دستش رو حفظ کرده!! 

 کردم:  زمزمه

 لطفا.  دیاریبرام ب یآب معدن شهی من خوبم؛ اگه م -

رو به   یچشم به صندل دمیکش یقی ما فاصله گرفت. نفس عم  یگفت و از دو صندل یا بله
سازگار    قایعطر دق  نیاومد ا  یبهش م  یلیبود خ م ینیادکلن تلخ و تندش تو ب رو دوختم 
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با اخالق گندش بود تند و تلخ! جالبه که آدم ها عطر و ادکلن هاشون رو مناسب با 
 ...کننیانتخاب م اتشونیاخالق

 کننده بود! ونهی ادکلنش د یبود، بو  ییاستثنا   کی  نجایا  برعکس

 

 .دی بفرما-

 برداشتم. ین یس یرو از رو  یباز کردم آب معدن چشم

 نازکش: یصدا  باز 

 د؟ یالزم ندار یزیجناب شما چ خوام یعذر م -

رو   یتو دست راستم!بطر یآب خوردم در تو دست چپ و بطر  یآب رو باز کردم و کم در
 جذابم نگاه کردم  یم و به لب صورتاز دهنم فاصله داد

نگاهش کرد   اریسوال رو کرد کم مونده بود با صورت بره بغلش. جان  نیا  اریاز جان  یوقت
 اره یدختره کم مونده بود بال در ب

 لب باز کرد:  اریجان

 ممنون.  -

رو تو   یخال  یضرب باال رفت بطر هیمن رو از دستم گرفت و  یآب دهن یو بطر برگشت 
 دستش نگه داشت با تعجب نگاهش کردم که زمزمه کرد: 

 بود.  نی ریطعمش ش شهیمثل هم -

بودم   دهیاومد؟ اما بارها د  یبدش نم  یکس یبشر از دهن نی محضر رو باز تکرار کرد، ا کار
اون لب   زدنیو جهان لب م دیرو اگر جاو  اریجان ییچا خوره،ینم یدهن گفتیم  دیکه جاو

  یبرا  شهیقدم م شیو بعد دو بار خودش پ ادی باور کرد؟ بدش م د یا رو ب ی... چزدینم
 من؟  یِ که دهن یخوردن آب
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 به مهماندار گفت:  برگشت 

 .میالزم ندار  یزیچ  گهیتشنه بودم د  -

  مایبه ته هواپ دادیکه قر م یرو برگردوند و در حال رون یب زد یکه از گوشاش دود م  مهماندار
 رفت...

 :گفتی بود م نجایاگر حاال ا   یخال دی جاو یجا

 " یدلش رو بکشون ستی ن یخوشگل وحش نیا  فی " ح

که پاک شد و جاش رو به اخم   دینکش یلبم نشست اما طول  یرو  یلبخند دیجاو  ادی با
 عوض کرد.  یظیغل

شه   یعقب مونده تو مخ نی اومد تا آخر پرواز ا  ینکن دختر خوشم نم ر یتو ابرا س -
مجبور    ییحرفا  نیا  نیاما تو خام تر ا  رسهیزود به دادم مجور وقتا شاداب  نی واسم، ا

 نباف. یو واسه ما قال  یباف الیبه خ نی شدم خودم دست به کار شم!پس نش

خاطره    دیکرده بود که تجد ری گشاد شد از خاطرات سفر با شاداب تو گلوش گ چشمام
 کرد!!! 

 کردم ولب باز کردم:  یاخم

  ی کارا دنِ ی به رخ کش هیالزم به هر ثان یشد  مامیسوار هواپ ییبا اون آدم فضا  دمیفهم -
 ...ستیشاخت ن

  رونیکه دهن باز کرد جواب بده اما سکوت کرد به ب  یتوجه به کس یبرگردوندم و ب رو
 ...یاما خاطرات تلخ رو تداع  کردیکه دلم رو آروم م  یینگاه کردم به ابر ها

 ...فتمری تو دستم ور م یدر بطر با

 شد  ییرایاز ما پذ   هیالو چیو دلستر و ساندو   کیو ک وهیآبم با
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  یبرا  د یاعالم کردن و باز تاک  شیشدن  ما رو به ک کی که مهماندارهانزد  دی نکش یطول
 بستن کمربند. 

  

بزرگ رو   یچمدون ها  یبه گوشه ا  میاز فرودگاه خارج شد  میگرفت لی که تحو چمدون
 .میستاد ی و ا  میکرد  تی هدا

 گرفت و دم گوش گذاشت:   یشماره ا  شیزده بودم نگاهش کردم با گوش یدود  نکیع

 .ییتو کجا   زمی عز  میسالم ، ما دم فرودگاه -

 بود ؟  یک زشی... عزمیما دم فرودگاه بود   زشیعز  رونیاز کاسه زد ب  چشمام

رو از گوش فاصله داد و قفل کرد و تو   یکه گوش دمید  دمیاز حرفاش نشن  یزیچ گهید
 گذاشت.  بیج

هم   نی شد با فرد داخل ماش یما ترمز کرد و و تک بوق  یپا یجلو یرنگ یمشک ی ایزانت
 شوکه شدم هم دلخور!!! 

 بود؟؟  نجایهم ا شاداب

 

 یاصال حالم دگرگون بود چ مینداشت نیو جلو رفت داغون تر از ا  دیرو کش چمدون
 ...یجان اریجان نی از من ا  خواستیم

راحت من رو در دم کشته بود حالم از مرموز بودنش بهم قاتل !  هیبود واقعا   یجان
 ... حالم! خورهیم

 . کردیدرست م مرویداشت تو مغز سرم ن شیبود آفتاب ک زی نه انگار پا انگار

 بشه.  ادهیپ  نیکه از ماش  نیا ی صندوق رو زد ب در



 وصال  تیوص

241 
 

 نیکه دسته هاشون رو خوابوند داخل ماش ی چمدونم و چمدونش رو در حال اریجان
 گذاشت.

 و از پشت فک قفل شدم گفتم:  رمیخودم رو بگ  ی صندوق رو که بست نتونستم جلو در

 و زهرمار.   زمی عز -

 لبخندش من رو دق داد.  هیکرد نخنده اما محو  یرو تنگ کرد سع چشماش

و برگشتم منم در عقب رو باز کردم و   دمیکش  یکنارم رد شد و جلو نشست هوف از 
 نشستم 

 من... یکرده بود خدا  یبه شاداب افتاد موهاش رو سبز فسفر نگاهم

 .دادمیدختر نسبتش م نیاگر به ا شدی هم بهش جفا م  ییفضا آدم

 باز کرد:  لب

 جوجه؟  یچطور -

 . دیکشیبه رخ م شتریپروتزش رو ب یلب ها  کرشیلش کردنش با اون آدامس غولپ  لش

 خوبم. -

  یزیچ هیزدم   یرو گرفت پوزخند ارینزدم و به راه افتاد دست دراز کرد و دست جان یحرف
داشت که   ی مرد چ  نیحسادت مزخرف آخه ا  نیلعنت به ا  خوردیتو وجودم تکون تکون م

 بهش حسادت کنم؟ 

  یفوق العاده آزادش و مرد ها  یچشم دوختم به زن ها   شیک یالکچر یها   ابونیخ به
 اش. دهیشلوارک پوش

 بلند نشد فقط لش لش آدامسش تو مخ بود و بس.  نیتو ماش  یاز کس  صدا

 گفت:  اریو به جان  ستادی ا  یهتل پنج ستاره ا  یکه جلو دی نکش یطول
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باشه به  شت یپ تونهی به من کرد( م ی)اشاره ا نمیرو درنظر گرفته ا  نجایبابا برات ا  زمی عز -
 ...  جم ینشه عج طنتتی که باعث ش یشرط

 تکون داد و ادامه داد:  یسر

 تو رو تا مرز جنون ببرم. تونمی فقط من م دونمیهرچند م -

مرد   ی  تهی عفر نیا  یکی ن یکم مونده بود خودشون رو بکوبن به پنجره ماش چشمام
 ببره. نجایرو از ا  دهیند

   ریکه چشم محکم بست و سر به ز  دمید نهی از تو آ   دیانگار که خجالت کش ارهمیجان
 زمزمه کرد: 

 ...  نمتیبی عصر م -

 .ارمیباال ب نشیرو باز کردم که مبادا تو ماش نیماش در

اورد چمدونم رو ازش گرفتم شاداب تک   رونیشد و چمدون ها رو از صندوق ب ادهیپ اونم
 زد و از ما دور شد. یبوق

 هاش بسته بود.نگاهش کردم لب  دمیکرد که نشن یزمزمه ا  اریجان

 بود وانهید یق یباال انداختم هر کس به طر  یا شونه

 ما لبخند زد:  دنی هتل با د   مهماندار

 کمکتون کنم؟  تونمی. مدیکه هتل مارو انتخاب کرد نیممنون از ا  -

 به اطراف کرد و گفت:  ینگاه اریجان

رزرو من  من هماهنگ کردم اون اتاق  دی رو به من بد ۲۱۶من رادفر هستم کارت اتاق   -
 سکونت ندارم.   نجایاما ا 

 زد و کارت رو داد و آهسته گفت:  یپلک آروم  مهماندار
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 . هماهنگ شده اس  -

جلو رفت و چمدون رو دنبال خودش   یچند قدم  ستادمیدم در ا  میاز هتل خارج شد باز 
 :دی و به طرفم چرخ ستادی؛ ا  ستادمی من ا  د ید یاما وقت دیکش

 ه؟ یچ -

 باز کردم:  لب

 بدونم چه خبره نه؟  ستیبد ن -

 و گفت:  دیکش یهوف

 داد؟  حی بهت توض د یهمش با یرفت یبه ک -

 

 زدم و گفتم:  یز یتمسخر آم لبخند

 آره؟  امی ب التیدن ری سر به ز   وونیح  هیمثل  یدوست داشت یلیخ -

 کرد و گفت:  یاخم

 دهنت رو ببند.  -

بود و هم ملس و هم دردآورد   نیر یبار بود که هم ش نی. اولزدیبار بود بد حرف م نیاول
 ؟؟؟ ی چ ای کردم  نیدهنت رو ببند؟ بدش اومد به خودم توه

گفت و   یز یبود و به راننده چ  ستادهیرفت که دم هتل ا  یتاکس  نیو به طرف اول برگشت 
چمدونش رو تو صندوق گذاشت جلو اومد و چمدونم رو گرفت و تو صندوق گذاشت  

 خودش عقب نشست جلو رفتم و در عقب رو باز کردم و نشستم درست بغلش...

 یرفت انگار داخل جنگل بود اما سرسبز یپرت یو بعد به جا  دیچرخ شی ک یتو کمی
 .دادیبه آدم آرامش م ادشیز 
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 م:کرد  اریبه جان ینگاه

 م؟ یر یکجا م -

 کلبه من.  -

  یکه در کمال خونسرد یپسر یبلند لعنت ی به مژه ها شمیم  رهیو خ زنهی م یآروم پلک
 اش غوغا گره!  افهیق یلیخ

 ترمز زد و راننده گفت:   نیماش

 دنبالتون.   امی م دیشمارمه بگ ن یهتل ا   دیبر دیآقا. خواست دی بفرما -

  اهاش یکه آدم فقط تو رو   یو پشتم رو نگاه کردم کلبه ا   دمیداد. چرخ اریبه جان یکارت
 که تصورش کرد.  شدیم

 اونطرف تر پارک بود . ی رنگ یمشک  نیماش

 شد باز هم چمدون ها. ادهی شدم پ ادهیپ

نبود اما   دیبع ییجا نیهمچ   شیبود تو ک ری نظ یانداختم ب یکلبه نگاه ن یدور ا به
 کننده بود!  وونهید

  یبه ترانس چوب دمیرو گرفتم و رس میباال رفتم و راه مستق ادشیز  یرفتم از پله ها  جلو
 ...شیچوب یها  یو صندل  زیبزرگش با م

 پشت سرم:  صداش

 خوشت اومده؟  -

 دهنم گرفتم و گفتم: ی دستم رو جلو  دوتا

 بهشته مطلقه پسر... نجایبر من ا یوا  -

 رو باز کرد و نگاهم کرد:  ادیز  یو در طرح دار اما با قفل ها   دیزد و چرخ یمردونه ا  لبخند
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 . ینیبهتره توشم بب -

مدرن بود دوبلکس تو دل چوب    یلیداخلش خ رونشیرفتم و رفتم توش. برعکس ب جلو
 ...دیو سف  ینقره ا  یطوس دمان یبا چ

 بود. معرکه

نصب شده به کتاب خونه و    یو  یچهارنفره و ت ی ناهارخور زی و م یدست مبل راحت  هی
 بود.  یو  یت  یلم دادن جلو یکه فقط برا  یمبل بزرگ

 .کشیش یاش و لوستر ها  نهیشوم

 و گفتم:  دمیچمدون چرخ ی چرخ ها  یصدا با

 . یا  قهیخوش سل یل یخ گمیم  کی واقعا خوشگله بهت تبر -

 باال انداخت و گفت:  ییابرو 

 .فتیاز تعر یمرس -

 پله ها اشاره کرد:  به

  یحق ندار  رمیم  ردنیکلبه ب نی که از ا یزمان نی تو باال ساکن باش من پا تی راحت یبرا  -
من حرف   گم ی م یساغر چ  ریدر ها قفل و فقط تو خود کلبه. گوش بگ ی رو ترانس بر یحت

مسکنم   د یدارم تاک  ینیبیاالنم که م ادیبه بار ب یمون ینکن که پش یکار کنمیرو تکرار نم
 . دهیات بو قرمه م هکل یلیکه خ نیا  یبرا 

 کردم و چمدونم رو از دستش گرفتم:  نگاهش

 . دمیفهم -

 به طرف پله ها رفتم. و

 جلو اومد و با اخم گفت:  عی گفتم که سر  یچمدون آخ ینیپله اول که باال رفتم از سنگ از 
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 . برهیاعتماد به نفست من رو تا مرز جنون م -

 دسته بلند کرد و باال رفت. هیرو   چمدون

 . نی جدا بود از پا شیز یهمه چ  یدرست مجهز به آشپزخونه حت باالهم

 یبزرگ سلطنت یبا پردها   یو نقره ا  دیسف یطوس  نی هم درست مثل پا دمانشیچ
 فت: گ رفتیم نی که پا ی. چمدون رو گذاشت و در حالیطوس

 تزا؟ یناهار پ -

 .خورمیم-

تخت   یاس ی  دمانیبا چ یسالن رو باز کردم و داخل شدم اتاق  نیدر ا نیو من اول رفت
  نیخاص ا  یبنفش از رنگا  ی  نهی و آ زی و م یاس ی دونفره و کاناپه بنفش و کمد بزرگ 

 تو مخم بود؟  یزیچ هیخوشم اومد اما   یلیخونه خ

 اومده.؟  نجایا  شاداب

 

کارم که تموم   دمیمرتب چ یچمدون رو باز کردم و به سرعت لباس هام رو تو کمد خال در
و شلوار لش گشاد اما دمپا تنگ ستش رو به تن کردم   یمشک یتنه  مین ی شد هود

 نشه.  دهیتنه هست نافم د مین زی باال تا چون بل دمیشلوار رو کش

بزرگ و شاهانه   یدورم و تابلوها  باز به رونیرو تو کش محکم کردم و از اتاق زدم ب موهام 
 اش نگاه کردم. 

 .یناهارخور زیبه دست اومد و نشست رو م تزایپ اریجان دمیرفتم و د نی پله ها پا از 

 آورد.  ردن ی ب یآماده حت یساالد کاهو   ینوشابه و کم خچالیتو   از 

 رفتم و گفتم:  جلو
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 بوده؟  نجا یقبل ما ا یکس -

و    امیدوست داشتم به چشم ب دارهیرو لباسام اما زود چشم برم شهی زوم م کنهیم  نگاهم
 بود تو دلم!  یچه درد بزرگ  نیا

 باز کرد:  تزارویپ در

 رو پارک کردن و رفتن.  نمیرو پر کردن و ماش خچالیکردن و  زیآره اومدن تم -

 گفتم. یباال انداختم و اوهوم ییابرو 

قاچ رو برداشتم و شروع   ن یباز کردم و اول تزاروینشستم و در پ زیرفتم و پشت م  جلو
 کردم. 

 خوردمش.   یچطور دمیگرسنه بودم که نفهم انقدر

 زمزمه کرد:  ارینوشابه رو برداشتم جان وانیل  یوقت

 بردار بخور. یچ هی خچالیهنوز از تو   یگرسنه ا -

 و گفتم:   دمیخند

 . دمیدمت گرم ترک -

  سهیشتم و بردم تو آشپزخونه تو کهامون رو بردا یشدم و خم شدم پاکتش خال بلند
 زباله انداختم 

 طرفش:  دمیرو جمع کردم و چرخ زیم

 کرد؟  دایانجارو پ  کیچقدر راحت پ -

رستوران   هیرو هم بلدن منم از   نجایاطراف آشنا باشن ا  نیبا ا  کمی ستیکه ن خی کره مر -
 ...دمیفقط سفارش م

 نزدم  یتکون دادم و حرف یسر
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  دیچسبیداغ م ییگاز رو روشن کردم چا یرو  یکت د یرفت و رو مبل دراز کش یو   یت یجلو
 که دورتا دورمون جنگل بود کلبه نسبتا سرد بود.  میبود  ییچون تو فضا

  یپتو  نیبود کنارش زدم و اول   یلیکنار سالن افتاد درش ر  یواری چشمم به کمد د دمیچرخ
 .  کردی نگاه م یو  یتم داشت ترو برداشتم و جلو رفتم و روش انداخ یژله ا  یمسافرت

 گرفت و نگاهش به نگاهم گره خورد...  ونی از تلوز   نگاه

 بود خب!!!  سرد

  دایرو پ ییچا یگشتن جا  ی و به آشپزخونه رفتم و تند تند با کم دمیشدم چرخ معذب
 کردم و دم کردم. 

 

  نتیکردم خودم رو تو آشپزخونه مشغول کنم و کاب یسع دی کشیدم م ییکه چا یوقت تا
هارو تو ذهن سپردم که بعد مجبور به گشتن   له یاز وس  یسر  هی یهارو باز کردم و جا 

 دوباره نباشم.

قند و نبات هم تو قندون   یکم ختمیو تو دوتا فنجون ر  دیدم کش ییکه چا  دی نکش یطول
 و به سالن رفتم. ختمیر

 ینیمبل نشست منم س  یرو داشتیکه پتو رو از روش برم  یلبلند شد و در حا دنمید با
 گذاشتم و رو مبل کنار دستش نشستم آروم گفتم: زی م یرو رو 

 خوشگله خوش به حالت.  یلیخ نجا یواقعا ا  -

 قند برداشت و پرتاپ کرد سمت دهنش و گفت:  هی

 دختر.  نجایخوشت اومده از ا  یلیخ -

 .یلیخ -

 و گفت:   دیرو چشمام چرخ کمی  چشماش
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 رو به نامت کنم؟  نجایات بعد از طالق ا  هیمهر  یجا  ی خوایم -

 بهشت باشه؟؟   نیام ا  هیزدم مهر یتلخ پوزخند

 کردم:  زمزمه

 سرد شد. یی حاتم نباش چا  -

 تعجب کرد:  کمی

 ه؟ یتو... اخمت چ یبرا  گمی؟میدوست ندار نجاروی... مگه ا فهممتینم -

 زدم بهش و گفتم: زل

 نخواست.   هیاز تو مهر یکس -

 لبش کج شد:  گوشه

 ؟ یخوا یطالق نم هیچ -

 به بازوش زدم و گفتم: یگرد شد مشت چشمام

 رفتارات فرق کرده...  یلیتو چت شده خ -

 رو به طرف لب برد. ییباال انداخت و دست دراز کرد و فنجون چا یا شونه

 

اسم شاداب    ینیزنگ خورد درست کنار س شیکه گوش دی رو نوش ییاز چا   یجرعه ا  هنوز 
 . کردیم ی داشت بهم دهن کج یحساب نیبه الت

 رو برداشت  یگذاشت و گوش ینیس  یخونسرد فنجون رو رو  یلیخ اریجان

 رو مزه کردم.  ییاز چا یبرداشتم و کم  یآروم قند  یچشم ر یبهش بود ز  نگاهم

 رو زد:  اتصال 
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 جونم شاداب خانم؟  -

 ... شدیباورم نم ای حرف زدن بلدبود خدا  ینطوریا ن یاومد ا  یکاسه در م داشت از  چشمام

  نیاز هم د یباشه اتفاقا آدم با  دیازش بع  دیبهش کردم چرا با یگفت جونم ؟ نگاه بهش
بود سکوت و   یا  گهیکسه د یپر رمز و راز بترسه جونم جونم گفتن ها برا ی آروم ها

 جونمش بخوره تو سرش!  ستیمن... مهم ن   یتحمل اخم و منت ها برا

 یزدم حساب قاط

 کرد و گفت: یواری به ساعت د ینگاه اریجان

  کمیحواسم بهش باشه.بزار  کمی  دیامشب ساغرو تنها گذاشت برات که گفتم با  شهینم -
 .امی عادت کنه بعد م نمیاز اومدنم بگذره ا 

 و تابلو ها چرخوند. وارهای د یکالفه رو  یو چشم  دیکش یهوف

 اومد.  یخوب بود از حرف زدن بدش م زدیبا من بود؟ چقدرم فک م  گفتی که م نی ا  نیا

جا خوردم چون چشمام تو صورتم زوم شده بود و داشت جواب    کمیکردم   نگاهش
 :دادیشاداب رو م

 . زنمیمبرم باز بهت زنگ  د یممنون از پدرت تشکر کن من با هیآره هتل خوب -

 زدم بهش از اون پرو تر من بودم. زل

 خدافظ. -

 :دیپرت کرد آهسته پرس   زیرو از صورت فاصله داد و رو م یگوش

 . یستی عمو ن هیشب -

انگار   شدیفرم لب هاش جالب م یلیخ کردی " رو تلفظ من ی"س  یوقت ختیدلم فرو ر یهر
 قشنگ حرف بزنه!!  شدیو باعث م گرفتیزبونش م کمی
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هست   یک  هیبه زنش زل بزنه و بگه شب قیبار عم  کی تازه تونسته بود  نیمن رو بب  شوهر
 من بود.  یته ته خوشبخت نیا  ستیو ن

  نیبار به الت نی زنگ خورد ا شیباالانداختم خواستم دهن باز کنم که باز گوش ییابرو 
 . امکینوشته بود س

 زد و گفت:  ع یرو سر  اتصال 

 ؟ ی دیشد شن یچ -

 اما کنجکاو گوش دادم:  زدنیحرف م  یراجب چ دونمینم

از حرف زدن   ادیاز تکرار حرف بدم م  یدونیهم گفتم م  شیر یبه اون س امکیس نیبب -
 خسته ام پس دوس ندارم تکرار کنم. ادیز 

  نی خسته بوده بنده خدا ا یل یاورده خ یم ایرو به دن اریداشته جان یعمو فکر کنم وقت  زن
 ...ستی نگار تو زبونش نبشر اصال حس ا

 داد: ادامه

اون   یبرم مهمون زارمیمن وسط جنگل ساغرو نم گم یم  یدار حیبه توض اجی نه انگار احت -
 کن. یحرکت  هی  ییمثال توام نفوذ  یا  کارهیشرف؛ تو چ یب یساسان

  یزینگاه کردم چ زی به م رفت؟ی ! بخاطر من نمهیچ انشیرو با شاداب بود؟ جر  رشیس
 تکون ...  نیاز ا  کردمیو من وحشت م  خوردیتکون م

 ! رمی... حداقل امشب نمامکی س کنمیتکرار نم -

رو سر   شی ادامه چا عی سر یلیخ زی رو پرت کرد رو م یگوش یخداحافظ یقطع کرد ب 
 دیکش

 رو برداشتم و به آشپزخونه برگشتم. ینیس

 )صنم( 
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  یباز مانده  ن یآخر کشو گذاشتم  یکه به سبک مردونه دوخته شده بود رو تو یرهنیپ
 چمدونم بود.  

باال مال من شده بود   یچمدون رو به دست گرفتم و بستمش. اتاق مهمان طبقه  پیز 
 و عمو و زن عمو... اریو جان  دیاتاق جاو  یاتاق جهان و رو به رو واریبه د  واری درست د

 اومدم.  یکنار م دیکه با  دمیکشیخجالت م کمینبودم اما   معذب

تخت نشستم موهام   یرنگ  گذاشتم و رو  رهیت یکمد قهوه ا  یباال یرو به سخت  چمدون
 زدم و باز بستم.  یرو باز کردم و شونه ا 

 زنگ خورد برس رو کنار گذاشتم و اتصال رو زدم:  میگوش

 ؟ یسالم شبنم جان خوب -

  امیب تونمی مدت نم  هیمزاحم شدم خواستم اطالع بدم  دیسالم خانم ممنونم ببخش -
 د یببخش کالس

 

 باز کردم:  لب

گفتم به  یسر کالس ها به خانم مهدو رمیمدت کوتاه نم هیمنم   زمینداره عز یمشکل -
 .یمونی بچه ها خبر بده نگران نباش عقب نم

 شاد شد و گفت: کمی  صداش

 .شمخداحافظیمچکرم خانم مزاحمتون نم -

 خداحافظ . -

چشمم به  رونیتخت انداختم و بلند شدم از اتاق زدم ب یرو رو  یو گوش دمیکش یهوف
موند جذاب   دیکردم و چشمم رو جاو  یو جهان افتاد ... مکث دی و جاو  اریتابلو عکس جان

 !! شتریب نی از ا  یو چه درد کردمیزدم راحت اعتراف م یو تو دلبرو پلک محکم
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راست رفتم آشپزخونه زن عمو کنار اختر   هیرفتم و  نی اتاق رو بستم از پله ها پا در
 لبخند زد:  دنمیبود با د ستادهی ا

 ست؟ ی. ناهار آماده اس گرسنه ات نزمیعز یخواب  کردمیفکر م -

 . انیام ب هیبق مونمیممنون زن عمو منتظر م -

 .انی االن م هیبق -

رو   تو سالن دور هم د یکه با عمو و جهان و خانم بزرگ و جاو دینکش یزدم طول لبخند
 و مشغول خوردن ناهار. مینشسته بود یناهارخور زی م یها  یصندل

 کنهی داره نگاهم م دیجاو  دمیساالد کاهو به دهن بردم چشمم رو چرخوندم د  یکم
 زد.  یزیچشمک ر 

 خون شد و تمام خون بدنم تو صورتم جمع شد. یجونم ب تمام 

 انداختم. ری به ز  سر

 صداش بلند شد: جهان

 ؟ یکوهنورد  می بر دیجمعه به جاو  هیصنم نظرت چ -

 باال انداختم و گفتم : یاسمم نگاهش کردم حرفش که تموم شد شونه ا  دنیشن با

 برام نداره.  یمن که وقتم آزاده فرق -

 عمو بلند شد: یصدا 

 کوه؟  دیبر  یکه سه نفر  میحساب شد انسالیم  یلیمثال ما خ -

 لبخند زد و گفت:  جهان

 شمام هستم.  یمن خاک پا  -

 عمو با لبخند گفت:  زن
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 بهتون خوش بگذره.  دیبابا؛ شما بر  کنهیم یشوخ -

 داشت با دستمال سس گوشه لبش رو پاک کنه لب باز کرد:  یکه سع یدرحال د یجاو

 صنم؟  یتو مگه کالس ندار -

 

 باالتر!؟  نی از ا   یخبر بودم و چه ترس یفاجعه ب نی کردم نفسم بند رفت از عمق ا نگاهش

 :گفتم

 .رمینم ستیمدت که ساغر ن هینه  -

 نگاه گرفت به بشقابش نگاه کرد.  یشد وقت ی روم طوالن نگاهش

خانم بزرگ رو   یاستراحت به اتاقش رفت منم قرص ها   یبرا یرو جمع کرد هرک زیم  اختر
 دادم و به اتاق بردمش...

 پر از اشک زمزمه کرد:  ی دستم رو گرفت و با چشما امیب رونیاز اتاق ب خواستمیم  یوقت

 . یهست یناز  هیشب ی لیمحمد خ هیتو برعکس ساغر که شب -

 گفت:پر شد و خانم بزرگ  چشمام

 بار. کی زدم بار فقط باهاش حرف  کی  -

 شد خانم بزرگ اما با گفتنه:  یرو صورتش طوالن نگاهم

 . زمیدر رو ببند عز یریم  رونیب -

 .رونی آوردم و از اتاق زدم ب رونیبرو از دستش   دستم

 ! ییبود پر از تنها ینبودن پدر درد بیبود عج ینبودن مادر بغض یبو

 . یآسوده تر یلیخ  ی؛ نباش یو پناه که نداشته باش پشت
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 کرد:  ستادنیپله ها باال رفتم خواستم برم اتاقم که صداش منو وادار به ا از 

 ؟ ی ریکالس نم ستی مثال ن یکه چ -

 به چشماش زد: یو نگاهم گره کور  برگشتم

 حرفم برات نامفهوم بود؟  یکجا  -

 اون لب باز کرد:  

 ؟ ی ریچرا کالس نم -

 برم...  خوادیدلم نم -

 زمزمه کرد:  کالفه

 صنم...-

 ردم: باز ک لب

کرد   اهی دعوت شم که س یشبانه ا  یها  یبرم باشگاه بعد به مهمون  خوادیمن دلم نم -
 روزگارم رو 

 و گفت:  ستادیا   ارهیمن رو درب  یکه بخواد ادا ن یپوزخند زد و مثل ا د یجاو

 ؟ یست ینه گفتن بلد ن -

شده بود اما دلم کم آوردن جلوش رو    ریچرخوندم از پشتم عرق سراز  یچشم
 ...خواستینم

 . ستی نرمال ن یلیبار دوبار بار سوم خ کی نه گفتن  -

رنگش چاق تر   یشرت لش مشک یدر آورد ت ی چشمام به باز  نینگاهش رو ب د یجاو
 زمزمه کرد:  دادینشونش م

 .  فهممتینم -



 وصال  تیوص

256 
 

 و به طرف اتاقش قدم برداشت و من لب باز کردم:  دیچرخ

 ..منم. -

 رفتم تو اتاق.  عی برگشتم و سر و

 دوبار و سه بار... دمی کش یقیعم نفس

 

 دوبار و سه بار... دمی کش یقیعم نفس

  یما تو دل خونواده رادفر چ  یراست یبه دور تا دور اتاق انداختم راست  ینگاه
 برامون مونده... یلی فام هی  ریما فقط از اردش  م؟یخواستیم

به حال    یوا  ندهیآ یردسر ها به حال د یاومد وا  یهمه دردسر به وجود نم  نیا  کاش
 ..ندهیآ یقصه ها 

 ...هیتکون خورده که کارِ ساده اش دختر باز  ی پسر یبه حال دلم که برا  یوا 

شک   یکه رفتن، اگر بودن ب   یخودم خواهرم و پدر مادر سوزهی به حال خودمون م دلم
 .خوردیرقم م یا  گهی داستان جور د

دلم رو   یز ی چشم دوختم بارون نم نم پا یاصل ابون یپنجره رفتم به باغ و بعد به خ کنار
  دنِ یاز فرارِ لرز   ای  ییاز تنها  ایشده امروز، دلم تنگ ساغر بود حاال   ریآشوب تر کرد هوا دلگ

 هنوز باورش کنم. خواستیکه عقلم نم یدل

 . دمیخز شهیرنگ پشم ش یزرشک یروتخت ریتخت رفتم و ز  یرو

 .دیطلبیگرماش رو م دلم

 و رو کرد    ریکه تمام وجود من رو ز   یپسر ییچشما دنیفرار کرد از د دیبا

 ...ستیتنش ن  یکجا چیکه پاک بودن تو ه یپسر یاز چشما   دیترس دیبا
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 یلیخ یتون یگوشت باشه صنم ، صنم تو م  ی زهی آو دیها با  دیبا نی فراموش کرد ا دیبا
از ته دلت فکر کن به  ی که اون نبود به خندها یراحت چشمات رو ببند فکر کن به روز 

و آروم    ختنتیو اشک ر  دنتیکش گاریهات با تک خواهر بزرگ فکر کن به س یخوش
  شهیدرست در اتاقت رو به در اتاقش باز م که ی فک نکن. به پسر د یشدنت اما به جاو

  نیتو ا  دمی... نفهمخواستیخونه رو م ن یاز ا  دلم رفتن  ادیفکر نکن. کاش ساغر زود ب
 خوابم برد.  یدلم چطور دنی و رو کش ری ز  نیهمه قول و قرار وسط ا 

رفتم همه تو سالن جمع بودن جز اون خوشحال شدم که با   نی شدم و پا داریکه ب عصر
  لچریزدم و جلو رفتم از پشت به و یلبخند شاد زه یر ینم نی پا یدلم باز هر  دنشید

نگاهم کردن جهان برام   نایشدم و از پشت چشماش رو گرفتم عمو ا   کی خانم بزرگ نزد
 در آورد و خانم بزرگ با خنده گفت:  یشکلک

 .ستیجز صنم بانو ن یکس -

 . دمیرو برداشتم و خم شدم و لپش رو بوس دستم

م برم باز کنم که اختر از آشپزخونه  َنِشسته بودم که اف اف صداش در اومد خواست هنوز 
 اومد و گفت:  رونیب

 خانم.  کنمیباز م -

 و کنار زن عمو نشستم و با لبخند گفتم:  برگشتم

 زن عمو.  ادی بهت م یچقدر آب -

 زد و گفت:  یلبخند مهربون   مرجان

 .یا  ده یبا عمو مهرانت هم عق -

 مزمه کردم:بود نگاه کردم و ز  رهیبه زن عمو خ بیعج ی عمو که با عشق به

 .قهی خوش سل یعمو  -
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 برداشت و در حال خوردنش گفت:  یهم با خنده پسته ا  جهان

 نشسته. نجایپسر عضب ا هیان شااهلل اگر خدا قبول کنه  -

 و گفتم:   دمیخند

 منم دخترشم.  ی اگه تو پسر عضب -

 گفت:  کرد ینگاه م یکه به در ورود  ی بزرگ د حال خانم

 بود ؟  یاختر ک -

 شهال خانم و آقا مهرداد.  -

 سر و پا نحس بود و وحشت...زن   نیا  ختیفرو ر دلم

 

شد هر دو به طرف ما قدم    ده یکه اول قامت مهرداد و بعد هم شهال د دی نکش یطول
 و آهسته... نهیبرداشتن طمان

 .داشتیترس ورم م  شتریهر قدم اون ها من ب با

 . کردیم  یکج ساغر واقعا دهن  یخال یجا نجایبودم و ا  تنها

گرم با خانم بزرگ و عمو و جهان و زن عمو دست داد  با من اما   یل یجلو اومد خ شهال
 کرد.  ی سالم خشک و خال

دست دراز کرد و من با دلهره دستش رو گرفتم و اون لبخند زد و سر   د ی به من که رس عمو
 تکون داد.

 . کردیم ادی استرسم رو ز  ن یگرم شد اما من تنها بودم ا دلم

 نشست و خانم بزرگ گفت:  الشه

 بچه ات کجاست؟  -
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 بهتون بزنم.  یسر هیعمه اش تنها بودم گفتم  شیپ هیرفتن ترک ینیبا ام شبید -

 بزرگ سر تکون داد و گفت:  خانم

 ؟ ی تو چرا نرفت -

 تو هوا تکون داد: ی... شهال دست میدادیبه مکالمشون گوش م همه

 اونارو داره. ی حوصله    یخانم جون ول کن ک یوا  -

 .نه یبیاونارو هم نم  ینا محسوس تکون دادم حت یسر

 بزرگ به عمو گفت: خانم

 فاطمه کجاست؟  -

 گوشش رو خاروند و لب باز کرد:  یدستش گوشه   چیبا سو عمو

 خونه بود سالم رسوند.  -

 رو به عمو مهران کرد و راجب شرکتشون شروع به حرف زدن کرد:  عمو

 واردات و صادرات پارچه رو ببندن.  یجلو خوانیم گن یم -

 باال انداخت:  یشونه ا  عمو

 .کننیماهه دارن تو گوش مردم وز وز م  کی  -

 به دهن برد:  یبیتکه س جهان

 .دمیآره بابا منم شن -

دستم نشست به دست نگاه کردم و بعد هم زن عمو لبخند زدم و دستش رو   یرو  یدست
 گرم فشردم آروم لب باز کرد: 

 رون؟ یب  میبر  دیبه بهونه خر یخوا یم یمعذب -
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 زد و آهسته زمزمه کردم:  یبرق چشمام

 واقعا؟  -

 عمومادرانه پلک زد و با لبخند گفت : زن

 اوهوم برو حاضر شو.-

 گفتم.  یشدم و با اجازه ا بلند

 با اخم نگاهم کرد و گفت: شهال

 کجا؟  -

 گرفتم:  دلهره

 . رونیب -

 چرخوند: یچشم شهال

  زی چ یسر ه یخونه  نی. تو ا رونیشده خانوم دلش خواست بره ب کی خوبه واال هوا تار -
 رفتار کرد.   تیدرست و با ترب د یبا  ستین زیها جا 

 کردم زن عمو از پشت سرم لب باز کرد:  بغض

 شهال جون.  میر یبا هم م -

 

 بگم: دی اما با   زیهمه چ شهی خراب م  کنمیو لب باز م بندمیم چشم

طور رفتار و لحن رو   نیهستم که جواب دادن به ا   یدست مرد و زن یشده   تیمن ترب -
به من نداشته   یندارم کار یمن با شما کار   زیخانم عز دنیدی در شان خودشون نم یحت
 .دیباش
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نگاه پر   دمیکه نشسته بود گذشتم و به طرف پله ها پرواز کردم رفتم و ند  یکنار مبل از 
 عمو رو... نیتحس

 

 )ساغر( 

 

 شاداب هم من رو تنها نذاشت.  یجود زنگ ها که گفت امشب با و همونطور

  کردمیلب شعر زمزمه م  ریخودم ز  یو برا  شستمی م وهی م یکم ییآشپزخونه داشتم چا تو
 که صداش از تو سالن بلند شد:

 ساغر؟  -

 مادر و پدرم!  یتا به حال نزده؛ حت  یکه کس زدیصدا م  یرو جور اسمم

 بله؟  -

 لحظه؟  هی  یا یم -

  نکیس یرو  لی آبکش است یسرخ شسته شده رو تو بی س نیو آخر  دم یرو آب کش دستم
 گذشتم .

جلو   ستادهی ا  یدر ورود  یجلو  دمیتکون دادم و به سالن رفتم د  نکیس   یدستم رو تو آب
 رفتم:

 شده؟  یزیچ -

 به در اشاره کرد و در رو بست: یکرد گذرا و سطح نگاهم

 قفلش کن.  ینطوریا یبست  یدر رو وقت نی خوب نگاه کن ا  -

 پشت در رو انداخت و نگاهم کرد و گفت:   کیکوچ ییطال  زیتا قفل کرد و زنج سه
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 تمام در هارو قفل کن.   ستمین ی وقت -

 کردم به در نگاه کردم باز به صورتش چشم دوختم و گفتم:  نگاهش

  ای تو حواست به من باشه  نجایا  یکشوند  یمن رو دنبال خودت نم ی نگران بود  یلیخ -
 . شناسهیرو نم  نجایکه ا  یکس  ؟ی چ ای  یترسی جنگل م نی تو ا وون ی. بابت حتتیامور به م

زدم انگشت اشاره دستش رو جلوم گرفت و   خی رحمانه بهم زل زد  یقدم جلو اومد ب  هی
 تکون داد: 

 لو برم جونت در خطره دختر  رون یدرصد هم من اون ب کی اگر   -

 

رو بلد    ییجا  شمیتلف م نجایمن ا   ادیسرش ب  ییبار اول نگرانش شدم اگر بال  یبرا 
 خودم؟  ایاون بودم   اد؟نگرانی به روزم م یچ  نجایتنها ا ستمین

 آب دهن فرو دادم اما گلوم خشک بود  زدیرو چشماش دو دو م نگاهم

مردونه اش داشت    شیصورتم به چرخش در آورد صورتش به اون ته ر  یرو رو  نگاهش
   خوردمیاالن مهم بود؟ حرص م ششیو من برام ته ر  شدیم ل یتبد  شیه رب

 باز کردم:  لب

 اد؟ یم  یپس سر من چ -

خش و بمش رو   یداشت صدا  یکه سع یازم فاصله گرفت و زمزمه کرد زمزمه ا  کمی
 فقط به رخم بکشه: 

  کننیم دات یپ یسنگم که باش ری فاش بشه.اگر شد اونا تو رو ز  تمی هو دیمن گفتم شا  -
 بدم؟   یاون وقت من جواب بابا رو چ

 تر ادامه داد:  آهسته



 وصال  تیوص

263 
 

 بدم؟  ی جواب خواهرت... جواب خودم رو چ -

 ها بودم !  ینگران نیا  ی وونهیبود! من د  نگران

 بهش کردم ادامه داد:  ینگاه

بالکن   هیسالن باالهم که   ستین یدر گهیقفل کن د   نطوریاون در اونطرف کلبه هم هم -
 داره درش رو باز نکن.  کیکوچ

 تکون دادم و گفتم: دنیفهم  ی به معنا یسر

 . دمیفهم -

 و گفت:  ستادی ا 

 نکن. یساغر کنجکاو  -

 تو هوا تکون دادم و برگشتم برم سمت آشپزخونه در همون حال گفتم:  یدست

 ..گیچند بار م گهیاشه دب -

کوب کرد و خودش هم جلوم   خی تموم نشده بود که بازم رو گرفت و من رو م حرفم
 و گفت:   ستادی ا

بارش   کیداد تا   حیهزار بار برات توض دیرو با  یزی چ دمیفهم دمتید  یهزار بار؛ از وقت -
 بره تو مخت. 

 کنم ...  ظیداشتم که کضم غ نیدر ا  یابروم باال رفت سع یتا  هی

 اومدم و گفتم:   رونی رو محکم از دستش ب بازوم

 ؟ ی کنیکوفت م یبگو شام چ -

 رو تو هم کرد و گفت:  اخماش

 ؟ یستیدرست حرف زدن بلد ن -
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 بهش گفتم.  یا  ده یرو غنچه کردم و نوچ کش لبام

 و زمزمه کرد:  دیاخماش باز شد و احساس کردم رنگش پر  کمی

 االن فقط...... برو   یهرچ -

 دو تخته کم داشت بنده خدا.  یکی

 رو بستم: خچالیرو نگاه کرد در  خچالیکنارش رد شدم و تو آشپزخونه رفتم تو  از 

 ؟ ی اهل مرغ هست نمیبب -

 : دینامفهوم به گوشم رس صداش

 . ستیدرست کن اگر سختت ن -

 رو کج کردم و اداش رو درآوردم:  لبام

 . ست یاگر سختت ن -

 زدم:  یپوزخند

 بودنش من رو کشته. کیرمانت  نی خدا ا یوا -

 

خب!  خواستیم یلیشروع کردم به درست کردن اکبر جوجه،دلم خ یحرفه ا  یلیخ
  یهنوز هم م یو   یت یسرخش کردم تند تند کارهاش رو کردم در قابلمه رو گذاشتم صدا 

 ...دشید  شدیاومد. نگاهش کردم آشپزخونه اش اپن نبود و راحت م

راست انداخته بود و کوسن مبل هم  یپا  یچپش رو رو  یپا  کردینگاه م ونیتلوز  به
 و کنترل رو برداشت.  دیکوتاه شده اش کش یتو موها   یبغلش بود دست

 شدن درست نبود رهیبهش خ یاد یبرداشتم ز  زشیاز آنال  دست
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  شناختمیراستش اصال شوهرم رو نم انهی خوش خوراکه  دونستمیمرغ که تموم شد نم کار
 درست کردم  عیسر  یلیکه آبکش کنم خ نیا  یبرنج رو ب وانیسه ل ن یهم یبرا 

ساالد کاهو شستم و درست کردم   کممیفرار از سالن و از اون  یبرنج ک تموم شد برا  کار
که جا داشت سرگرمش شدم به    ییتا جا چیکلم پ تونیز  کمی و  اریروش گورجه و خ یبرا 

 .زدمی غذاهم سر م

 . دادیرو نشون م ازدهینگاه کردم   یواریگذشته بود به ساعت د  یساعت  کی

بلند شد و اومد سمت آشپزخونه نگاهش کردم سر تا پا؛ در همون   دمید نی ح نیهم در
 حال گفت: 

 چه خوش بو گرسنه شدم. -

 زدم و گفتم: لبخند

 حاضره.   گهی ساعت د مین -

 نشست گفت:  یناهار خور زیم یصندل   یکه رو  یتکون داد و در حال یسر

 . کنمیم یشوخ -

 کردم:  نگاهش

 ؟ یی چا -

 تکون داد.  نی رو به طرف باال و پا سرش

  دیخش دار و مردونه اش رو باز به رخ کش یصدا   ختمیر ییبرداشتم و براش چا  وانی ل هی
 با گفتنه: 

 .زی خودتم بر یبرا  -
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و گذاشتم    ختمیخودم ر یفنجون هم برا  هیبود.  یپسر زور نیا  شی خوردن هم پ ییچا
 قندون و خرما رو گذاشتم و گفتم:  زی رو م

 دستور نده.  نجایپس ا  یاریما جان   یبرا یگرونیتو جناب سرگرد د  -

 لبش کج شد و گفت:   ی گوشه

برات گفتم که به  نه؛چند بار  یگی برات گفت م دیرو هزار دفعه با یزیچ  گمی م یوقت نیبب -
 من نگو سرگرد. 

 چشم سرگرد.  -

 . برهیآدم رو تا مرز جنون م  ی چه چال لپ یکرد که دلم ضعف رفت لعنت یخنده ا  تک

 تو دهن گذاشت و من لب باز کردم: یقند

 ؟ ی اومد  نجایا  یتا حاال با ک -

  یسوال رو ناگفته گوشه  نینذاشت ا  یبهش نداشتم اما کنجکاو  یحس   چیگفت ه دیبا
 من نشسته. یباشه االن اسم اون تو شناسنامه   یذهنم بزارم بمونه هرچ

 گذاشت و گفت:   زیم  یرو رو ییچا  وان یخورد ؛ل یرو مزه کرد و کم ییچا

 نفر اومدم. هیبا  -

 باال انداختم و گفتم:  ییابرو 

 شاداب؟  -

 لب باز کرد: ستیبه تو مربوط ن گفتیجالب بود که نم یلیخ

 االن پشت دره.  نجامیوجود داره و من ا نجایاون اگر بدونه ا -

 کردم لب باز کرد:  یاخم نمه

 اومدم.   دیبا جاو  -
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 زدم و زمزمه کردم:  یآروم پلک

 .اومدن  نجایپس هزار نفر ا  -

  دیخندینگاهش کردم جذاب م  ییبایهمه ز   نیو مات ا  رونی اش بلند شد و من ح قهقهه
 و من ماتم برده بود. خنده هم بلد بود اون هم قهقهه؟؟ 

 اش که کم شد زمزمه کرد:  خنده

 آخ دلم... -

 

 باز کردم:  لب

 حرفم خنده دار بود؟ -

 ابروش رو خاروند و گفت:  ی گوشه

کارها    نیمن از ا  یبگم اون جلو  دیاما با  یرو شناخت دیمدت کم خوب جاو  نیتو ا -
 وجه. چیبه ه کنهیمن

 باال انداختم و گفتم:  ییابرو 

 ترسه؟ یم -

 چشم دوخت و گفت:  شی بخار چا به

گفت   شهی کردن ها هم نم ایاز ح  یگفت ترس به بعض شهیاز حرمت ها نم یبه بعض -
 .زارهیفقط احترام م برهیحساب نم یاز کس  دیحساب بردن.جاو 

 گرفت و نگاهم کرد ... ییاز بخار چا   نگاه

تو   کوبهی چشماش رو م  خیو م کنهیسر بلند م ینطور یا  یوقت یشیچشماش م ی فتهیش
 چشمات. 
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 دهن فرو دادم و گفتم:  آب

 .دیتجربه کرد  نجارویبا شاداب ا  کردمیفکر م -

 کج شد و زمزمه کرد:   یلبش کم  ی گوشه

 فعال با تو فقط تجربه اش کردم.  -

  یبه دل هر کس د یبا حرفشد ینوک پا تا فرق سرم سوزن سوزن شد تمام جونم لرز  از 
 جز من.  نهیبش

 بره که با شاداب ساعت ها...  یکس یحرفا  یحرفام که دلم برا ن یمحکم تر از ا   من

رو بخورم   می که چا نیا یتو صورتم جا خشک کرد بلند شدم ب یفکر نمه اخم  ن یا از 
 گفتم:

 ارم؟ یشام آماده است ب  -

 و آروم سر تکون داد. دی رو که حاال داغ نبود رو سر کش شی چا

 مرد جهان بود.  نی تکون دادن زبونش خسته تر  یبرا شهیهم

درآوردم   خچالیساالد رو هم از    دمیگذاشتم غذا رو کش  زیم  یو دلستر رو رو نمکدون
 بود. لیتکم  زیم  یرو زیهمه چ

 دلستر.  یدار هم برا  هیپا  وانی د دوتا

 و شروع کرد.   دمیبرنج کش سی از تو د   لی است ریبراش با کفگ نشستم

بدنش لونه درست   یاصال انگار آروم بودن تو تک تک سلول ها   خوردیآروم غذا م یلیخ
شد   یدهنش خال یو وقت دی قاشق رو به دهن برد نگاهم کرد غذا رو جو   نیکرده بود، اول

 گفت:

 .ات  ندهیآ یر کچل و شکم گنده  خوبه،خوش بحال شوه -
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 خوردم و با تعجب گفتم:  جا

 ؟ یکرد  زیکچل و شکم گنده رو شما تجو  -

 ساالد به چنگال گرفت و به طرف دهنش برد و آروم زمزمه کرد: یکرد کم نگاهم

تو    ی. من از وقتیزاری که مو تو سرش نم نیشکم گنده واسه دستپختت؛ کچلم واسه ا  -
رو برات    یزی ندادم کم چ حیرو برات توض  یزیمو گرفتم! کم چ  زشی ر ی شد میوارد زندگ

 الزمه. ی... فکمم بعد سه سال جراح یکشی از من حرف م  ینشکافتم اصال تو همش دار

 کردم و گفتم:  یکه تو دهنم بود رو خال یتکه گوشت دیباال پر  ابروهام

  دیاون با ؟ی من ندهیفکر شوهر بدبخت آ یکنیاز حرف زدن فرار م یستی ن یتو آدم نرمال -
 فرشته تو راهه براش. هی خوشحالم باشه که 

کرد و جوابم رو نداد. شامش رو کامل خورد و بلند شد بشقاب   ی تک خنده ا  اریجان
 بود.  دهیکارش خوشم اومده فهم نی گذاشت دروغ چرا از ا ییظرفشو  یرو تو شیخال

 کرد و من رو تنهاگذاشت.  یکوتاه تشکر

 رو جمع کردم و مرتب...  زیم

ربع به دوازده بود  برق آشپزخونه رو خاموش کردم   کی هارو شستم ساعت  ظرف
 بود لب باز کرد:  شینگاهش کردم سرش تو گوش

در هارو قفل   یباش داریب خواد یدلم م رمیمن ساعت نه صبح م یبهتره زودتر بخواب  -
 . یکن

 کشت خودش رو با درها!  دمیکش یهوف

 سر به پله ها اشاره کرد:  با

 . خوابمیم نی برو باال منم تو اتاق پا -
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 .شدیم دهیسالن بود اشاره کرد در اتاق باز بود چمدونش هم د  یکه انتها یدر به

 تکون دادم و گفتم: یسر

 . ریباشه شبت بخ -

 پله ها به سرعت باال رفتم. از 

 

  شتریبلند تر بود و شدت ضربه اش ب ی دوم کم ی دم، تقه  نکر یبه در خورد توجه یا  تقه
 بود.

زدم و پتو رو زدم کنار و بلند شدم و به طرف در   یچشمام رو باز کردم پلک محکم یال
 اتاق رفتم در رو باز کردم.

  یپشت در جا خوردم اما طول دنشیام بردم با د  ختهیشلخته و بهم ر یتو موها یدست
 کجام.  دمیو فهم  دیکه خون به مغزم رس دینکش

  رونیاز دهنش ب یحرف بزنه اما حرف  خواستیباز بود و م  مهیکردم دهنش ن نگاهش
 اومد.  ینم

 کردم و گفتم: هیاوردم و به در تک  رونی داغون و برق گرفته ام ب یرو از تو موها  دستم

 ؟ یاول صبح هیچ -

 دوخت و آروم گفت:  نی رو به زم چشماش

 شده.  رمیرو قفل کن د نی در پا ا یب گهید  قهیدو دق -

  شرتیروشن و ت یشلوار ل دمشیلحظه د   هیرفت  نی و به سرعت از پله ها پا  دیچرخ و
 ...رهیت یو سوشرت اسپرت طوس یمشک

 پوش خوش بو. خوش
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  یکم روکه در اتاق رو بستم خشکم زد و با وحشت مح نینگاه کردم هم شیخال یجا به
 . دمیدهنم کوب

 ستش،  یزانو یجذب قرمز شلوارک باال  یتنه   مین شرتیلباسام نگاه کردم ت به

 . دمیرو برداشتم و محکم تر به دهنم کوب دستم

 ؟ یبا چادر بخواب ی مردی رفت خاک برسرت ساغر م آبروم 

داغون   نیکلفت اونارو با ا ی لباس ها یو کالفگ یاز خستگ  یافتادم که چطور شب ید ادی
 پتو.  ری ز  دمیها عوض کردم و خز 

 آبرو و غرور بود دود شد رفت هوا. یمن نگاهش کنم؟هرچ  ییبا چه رو  حاال

نگاه   ختمی بهم ر  یبه موها نهی رفتم تو آ یبهداشت  سیدهن فرو دادم و به طرف سرو  آب
 به خودم گرفتم و گفتم:  هیکردم و صورتم شل و ول شد و حالت گر

 امروز بمب رو اول صبح من به صدا در آوردم.  یعنی -

داشت عوض   یصورت ی که روش خرگوش ها ی شلوار کرم زیبل هیحرص لباسام رو با  با
 . رونی باال بستم و از اتاق زدم ب یکردم موهام رو گوجه ا

 از دستوراتش... نمیا  شیرفتم و در رو قفل کردم آخ نی فاصله از پله ها پا بال

 خورده. ییروشن بود پس چا یطرف آشپزخونه رفتم کتر به

 گذاشتم.   زیم  یرو رو یینشستم و چا  یصندل یرو  ختمی ر ییخودم چا  یبرا 

 ؟ ی وجدان گرفتم صبحانه چ  عذاب

  یکه قطع کنم که صدا شدمیم  دیرو برداشتم و شمارش رو گرفتم داشتم ناام میگوش
 :دیچ یگوشم پ یخسته از حرف زدنش تو   شهیخش دار و هم

 بله ساغر.  -
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 ؟ یصبحانه نخورد  -

 ترش:  نیسنگ  ینفس ها  نشی من! سکوت سنگ یو مردن حتم  سکوت 

 ؟ ی به صبحانه من دار کاریدختر تو چ -

 کردم و گفتم: یاخم نمه

 نه؟  ومدهیبهت ن یخوب -

 

 : دیباز آرومتر از قبل به گوش رس صداش

 .خورمیبه شاداب گفتم با اون صبحانه م -

افتخار بود از دوست   ای آزار من؟ ایبود واقعا؟قلقلک دادن حسادت من؟  یچ قصدش
 زن حرف زدن؟  یدختر جلو 

 کردم:  زمزمه

 خداحافظ.  -

 کردم اجازه حرف زدن بهش ندادم.  قطع

اسم   دن یبرداشتم اما با د  عی که خودشه سر نی ا  الیزنگ خورد به خ میگوش بالفاصله
 چرا وا رفتم و اتصال رو زدم:  دونمینم د یجاو

 . دیسالم جاو  -

 :شهیخندون بود طبق عادت هم د یجاو یصدا 

 زده ؟  گریچه خبر ازت عشقم کو اون جزج یسالم دورت بگردم لهنت -

 کردم:  یتک خنده ا  یحت دادیجواب دادن نم مهلت
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 االن رفت سر کارش. -

 نفوذ!  یندم که جناب سرگرد رفت برا یندم ! سوت یبود سوت حواسم

 :دیباز به گوشم رس دی جاو ی نازک شده   یصدا 

  برنیها استفاده نم تیهلو رو تنها ول کنه و بره،از موقع  هیچطور دلش اومد  اقتیل یب -
 بخار من.  یب یداداشا  نیا

 و گفتم: دمی به هم سا یحرص دندون با

 و خانم بزرگ چطورن؟  نا یچرت نگو. صنم خوبه؟عمو ا -

 .یجات خال خورنیتو باغ نشستن و دارن صبحانه م  رسوننیسالم م  نجانیهمه ا  -

 کردم:  زمزمه

 رو بده صنم. یگوش -

 : دیچیرو داد و صداش پ یگوش

 ؟ یآبج -

 ؟ ی؟بهتریخوب زم یجانم، سالم عز  -

 ؟ ی خودت هست مراقب ینگران نباش خوبم تو چطور  زمیآره عز  -

 دلشوره دارم. کمی مراقب باش صنم من   یلیبعله که هستم خانم. توام خ -

 ...یراحت حواسم هست نگران نباش آبج التیخ -

بلند شدم و   تی سکو ی ب هیو  ییو من با خوردن چا م یکرد یخداحافظ  میکه حرف زد  کمی
 نشستم. یو   یت یجلو

 نه!  ای ادی ناهار م دونستمینم یکردم کالفه بودم حت نی شبکه ها رو باال پا یکم
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 اومد.   امیپ میگوش یبرا  دم یهنوز تو دهنم بود که د حرفم

 برداشتم نوشته بود: زیم  یرو از رو   یرو رو مبل کنارم گذاشتم و گوش کنترل

 افتاد حتما خبر بده.   یتا شب برگردم.اتفاق کنمیم یسع -

که تا شب برگردن!   کننیم یهار با شاداب تازه سعتو هم رفت صبحانه باشاداب نا  اخمام
 همه توجه دهن من رو صاف کرده.  نیا

 چشم دوختم. یپرت کردم و به کانال آشپز زیم  یرو رو  یگوش

 

 )صنم( 

راست رفتم تو   کی رو برداشتم و داخل عمارت بردم و   ییاز چا یخال  یفنجون ها ینیس
 :دنمی آشپزخونه اختر با د

 . کنمیجمع م شما چرا خانم االن -

 زدم و گفتم:  یا  مهینصفه ن لبخند

 . ام ین یگفتم دست خال گهی اومدم تو د ی داشتم م -

که   یصداش بلند شد در حال  دیکرد منم برگشتم و رفتم به طرف پله ها که جاو تشکر
 گفت:  داشتی پشت من قدم برم

 . د یدلمون پوس میبزن یچرخ هی  میبپوش بر -

  قا،یکه پشت سرمه دق دمیکردم فهم یو قدم اول رو برداشتم و پله ها رو ط  دمیچرخ
 صداش باز بلند شد: 

 ؟ ی بر رونیجنتلمن ب هیبا   یمشتاق یل یخ یعنیسکوت  -
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 تمام ذهنم رو...  کردیم  یمنبت کار  حرفاش

 حوصله ندارم. دیجاو  -

رو بستم و  که بازوم رو گرفت و من ناخودآگاه چشمام  میدیسالن طبقه باال رس به
 طرفش:  دمیچرخ

 صنم تو چته من جن شدم تو بسم اهلل! -

که دلم رو   ستین یبه خودم ثابت کنم اون مرد   خواستمیکردم زل زدم بهش م نگاهش
 و سست شد و زمزمه کردم:  د یکه زانوهام لرز  دی نکش یبرده اما طول

 ؟ ی چندتا دار -

 رو ول کرد و چشماش رو تنگ کرد گفت:  بازوم

 ؟ یچ -

 تر از قبل گفتم: آهسته

 دختر... دوست دختر!  -

 کش اومد و گفت:  لبخندش

بار   هی یدرجه دو درجه سه... درجه سه که ماه  ک ی درجه  شنیم میبه سه دسته تقس  -
ها    کیاگر... اما، اما درجه  یشاپ  یبار کاف هیاگر... درجه دو هم که هفته  یحال و احوال

 .هی هر ساعت و هر ثان

 رفتنم.  نیدل و د  نی اعتراف کنم که گل کاشتم با ا  دیزدم با یدردآور پوزخند

رو انتخاب کن فکر کن منم برو باهاش   یکیو دو و سه  کیدرجه   نیبگرد از ب نیبب -
 بچرخ دست از سر منم بردار.

 داده شده بود رفتم.خونه به من اختصاص   ن یکه تو ا یاتاق به
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 )ساغر( 

 ساعت ده شب شده بود.  ومدیکه ن  ومدی ساعت و در خشک شد ، ن نیب چشمم

 .رسوندیجونم رو به لبم م رونیاز ب ییکم کم هر صدا  گهید

 هم روشن بود.  یو   یبرق هارو روشن کرده بودم ت تمام 

فکر کتلت درست کرده بودم که   یشام بخاطر اون مرد ب یخورده بودم و برا  مروین ناهار
 بهش زنگ بزنم. زاشتیغرورم نم یازش نبود حت یاما خبر ادیمبادا گرسنه باشه ب

 زانوهام داده بودم کز کرده بودم و منتظر بودم   یکه رو  یمبل با پتو ژله ا  یرو

 ومد. ا  یشغل ترسناک پر از استرسش بدم م نیاومد از ا  یانتظار بدم م از 

 خم شده ام گذاشتم و چشم بستم.  یزانوها  یرو رو سرم

 آهسته در بلند شد. یصدا 

 ه؟ یگرفتم ک دلهره

 در شدم و آروم و با لرز وحشت ناک صدام گفتم: کی شدم و پتو به دورم نزد  بلند

 ه؟ یکــ -

 . ارمیجان-

 بودم. ومدهیهمه به وجد ن نیوقت از صداش ا  چیه

راهش رو به خونه  عی سر رونی ب یسرما   دمشی رو باز کردم و د یفوالد یقفل ها   عیسر 
 لرز کردم!! پتو رو محکم تر تو مشت فشردم.  ییمن از تنها  ا یکرد، سرد بود   دایپ

چون زمزمه    دمیترس دیام انگار فهم ده ینگاهم کرد از رنگ پر دیبار یم ی صورتش خستگ از 
 کرد: 
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 شده؟  یچ -

 

 م گفتم:دوختم آرو نیکردم و چشم به زم نگاهش

 ...یکرد  ریتو، د  ایب -

راست به اتاقش رفت از صبح دقت   هیو اومد تو سوشرتش رو در اورد و    دیکش یهوف
 نکرده حاال متوجه اش شدم.   ینکرده بودم که هنوز چمدونش رو خال

 داغ شدن   یآشپزخونه رفتم و شام رو تو ماکروفر گذاشتم برا  به

 گذاشتم   زیم  یمبل انداختم و نون رو رو  یرو رو  پتو

 که از قبل آماده کرده بودم.  یارشوریو خ  تون یو ز   دلستر

 قرمز تند.  سس

 کتلت بلند شده بود.  یماکروفر، بو  یو در آخر صدا   یکباب یگوجه ها  و

 گذاشتم زیم  یبودم رو   دهیچ  سید یها رو که منظم تو  کتلت

 و نشست  دیرو عقب کش  یجلو اومد و صندل  شرتیبا ت دهیکه اسلش پوش دمش ید

 رو به روش نشستم.  منم

 کنم که زمزمه کرد:  شترشیبشقابش کتلت گذاشتم خواستم ب تو

 ممنون.  ستم یگرسنه ن ادیز  -

گذاشتم و   زی م یرو رو  سیصورتش چرخوندم و د  یرو  ینگه داشتم و نگاه کوتاه دست
 خودمم دو تاکتلت تو بشقابم گذاشتم. 

راحت بود که حاال   المیمنم مشتاقش نبودم خ  کردیبهم نم یوردن نگاهکردبه خ شروع
 .نجاستیا
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 و بلند شد:  دیرو عقب کش  یدلستر خورد و صندل یکم میرو که خورد  شام

 ممنون.  -

 لم داد.  یو   یت یگذاشتو رو مبل باز جلو  تنهام

 کتلت خورد... یو نصف یکیبشقابش نگاه کردم   به

 زدم شام خورده بود!  یپوزخند

 فردا ناهار منم بس بود.  ی برا کتلت

 و خوردم.  ختمیخودم دلستر ر یبرا  وانی رو جمع کردم و تو ل زیم

 . دیکشیخونه نفس م نیتو ا  یشستم انگار نه انگار جز من کس  ظرفارو

 آشپزخونه خارج شدم و به طرف پله ها رفتم که صداش بلند شد: از 

 ؟ ی بخواب ی خوایم -

 و نرده رو گرفتم:  ستادمی ا  یهارمپله چ رو

 ؟ یچرا کارم دار -

 :  دیکش یهوف کالفه

 .رینه شب بخ-

 و به راهم ادامه دادم و تو دلم زمزمه کردم:   برگشتم

 ! ریشب بخ -

 

زود   یاتاق شدم چشمم به تختم افتاد حس و حال خواب رو اصال نداشتم اما برا  وارد 
 ...دیزود خواب دیشدن با داریب
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 تخت نشستم  یرو  عی چشم باز کردم و سر یآالرم گوش با

 کردم و قطعش کردم. دایجستجو پ یرو با کم یگوش

مربوطه؛  صورتم رو شستم موهام رو شونه    یشدم بعد از کارها یبهداشت سیسرو  وارد 
 بستم و بافتم. نی کردم با کش پا

 کنم.  یاون رو راه دیداشتم اما اول با  اجی حموم احت به

در حال   دمشیرفتم د نی شلوار کرم از اتاق خارج شدم از پله ها که پا زی همون بل با
 خوردن. ییچا

زودتر از اون آماده   خواستمیمشده بود مثال  داریاون ب میبود ساعت هشت و ن جالب
 ...ادیبه وجود ن روز یباشم تا فاجعه د

 رفتم زمزمه کردم: جلو

 سالم. -

 جوابم رو داد: آهسته

 . ریصبح بخ -

 گذاشتم نشستم.  زیم  یو رو  ختمیر ییخودم چا  یداغش رو خورد منم برا  ییاز چا یکم

 که گفت: نیتا ا  کردیم ین یروم سنگ نگاهش

 رم؟ یم  ییمن بهت گفتم امروز جا -

 کردم و گفتم: نگاهش

 . ینگفت یزینه چ -

 کج شد وگفت:  یفقط کم  یکم لبش

 ؟ یچرا االن پاشد  -
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 : دیباال پر  ابروهام

 امروز؟  یرینم -

 برداشت گفت:  یزد و قند  یاروم پلک

 . رتریاما د رمیم -

 رو خورد.  ییرو به دهن برد و چا  قند

 اما دلچسب بود سوزوندیگرماش کف دستم رو م  حلقه بود و وان یدور ل دستم

 رو گذاشت و زمزمه کرد:  ییچا   وانیل

 م؟ یتراس بخور یصبحانه رو رو  -

 تو خونه.  دیدلمم پوس خواستیدلم م یلیزد خ یبرق چشمام

 ین یرو برداشت تو س ر یانج  یکره و عسل و مربا رویچشمام بلند شد و پن دنید با
 گذاشت.

 خوردم و بلند شدم. یداغم رو هول هولک ییچا

نگاه کردم تا فردا   ریش یبطر  خیبه تار  ارخوردکردمیگورجه خ کممیرو برداشتم   یجانون
  کیو چاقو و قاشق کوچ   کیو دوتا بشقاب کوچ  ختمیر  ریش وانمی وقت داشت؛دوتا ل

 رفتم. رونیگذاشتم و ب ینیبرداشتم تو س

 اما سرد بود.  یعال  هوا

که   ز یبلند شد داخل رفت و منم هم نگاهم به اطراف بود هم نگاهم با م اریجان نشستم
 .زم یبر  یرو تو چ یرو باز کنم و چ یدر چ
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معروف رو هم همراه    یژله ا  ی انداخته بود و پتو   شرتشیرو ت یکه سوشرت نازک دمش ید
شونه هام   ی پتو رو رو ستادیاز کنارم رد شد و پشتم ا   کمیخودش آورده بود اومد نزد 

 کرد و انداخت روم. میتنظ

 نداشتم؛ مرد نداشتم.  ینطوریکس رو ا چیبعد از بابا ه ختیفرو ر دلم

 زدم و زمزمه کردم:  یاروم پلک

 ممنون.  -

 نشست. یصندل  یلرزه. ازم فاصله گرفت و رو به روم رو یشدم صدام م متوجه

 

 . کردمینگاه م یرسبزبه اطراف و سرتا سر س  دمیجویلقمه هارو م یوقت م یکرد شروع

 که متوجه نگاهم شده بود زمزمه کرد:  اریجان

 ام؟ یب ریاگر شب د یترسینم -

 ترس سراغم اومد اما زمزمه کردم:  کمی

 شب؟ یاندازه د   رید -

 زد و زمزمه کرد:  یمحو و خاص  لبخند

 شب؟ یاندازه د  -

 . زدمیانداختم مثل بچه ها حرف م  نی سر پا شرمنده

 به دهن برد و لب باز کرد:  یا   لقمه

 . رتری د کمی -

 نزنم. ی تو دست و پاش باشم بهتره از ترسم حرف یاول کار شدیانداختم نم ری به ز  سر
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 شام درست نکنم.  -

 زد و گفت:  یچوب یبه صندل هی کرد و تک یاخم نمه

 .؟ یستیچرا مگه خودت آدم ن -

 . خورمیم  یزیچ هیمن  -

 خودت رو داشته باش.  یشده هوا کمک به منم که   یبرا کنمی خواهش م -

 نگفتم  یزیزدم و چ  یآروم پلک

 ... اما لب از هم باز نکردم.کردیسرتاپام رو وجب م  دلهره

رو جمع کردم  وارد اتاقش شد و لباس   زی کمک کرد م یحرف چیه  یاز صبحانه ب بعد
  شدگفت یهم م   یزده بود رسم یو کروات نازک مشک یکت و شلوار مشک نباریعوض کرد ا

 پسر بود نیواقعا برازنده ا 

 رو برداشت و گفت:  نشیماش  چیبه دست داشت و سو  یفیک یرفتم و در ورود  جلو

 مواظب باش خداحافظ. -

 رفت و من در رو بستم و قفل کردم. رونیب

تا   دمیچ  نیرو تو آشپزخونه سرگرم کردم ظرف هارو چون حسش نبود تو ماش خودم
 بشوره. 

 طرف اتاقش رفتم همچنان چمدون وسط اتاق بود. به

دراور بردم ودرش رو باز  یچمدون رو جلو برد؛یادکلن مردونه اش هوش از سر آدم م  یبو
 کنم. زونیزنم و او هارو جدا کردم تا اتو ب  یاتو کردن   دمیکردم تند تند تو کشو ها چ

 تخت فرستادم و لباس هارو برداشتم و شروع به اتو زدن کردم. ر یرو ز  یخال چمدون

 )صنم( 
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 . امیمن نم  دیو راحت باش دی خانم بزرگ شما بر هیچه حرف ن یا -

 بلند شد: گرفتی پوست م بی عمو س یکه داشت برا  یزن عمو در حال یصدا 

 عوض شد. دیت شا نظر زمیمونده عز  یلیحاال تا آخر هفته خ -

 مهران گفت:   عمو

 . کنمیعمارت ولت نم نی من تنها تو ا -

 اختر هست.  -

 بزرگ نگاهم کرد و گفت:  خانم

 به خواهرش سر بزنه. رهیآخر هفته م -

 به خانم بزرگ دوختم و زمزمه کردم: نگاه

  تونمی اصال نم میشیمن و شهالباهم جور نم د یای جمعه عصر م دی پنج شنبه عصر بر  -
 خانم بزرگ. 

 بلند کرد و زمزمه کرد:  یسر از گوش د یجاو

 باهاش. مونمی منم م -

 چهارتا شد زن عمو لب باز کرد :  چشمام

 قرارداد تو لواسون.   یبرا ادی م یمهدو   یاقا یدونینم یبا پدرت باش دیتو با  -

 نزد.  یو حرف  دیکش ی هوف د یجاو

من   یلواسون برا  یال یهمه برن و  آخر هفته یبعد از صبحانه که شهال زنگ زده بود برا  از 
 خواست برم اما خانم بزرگ اسرار و اسرار... یدردسر درست کرده بود دلم نم

 عمو بلند شد: یصدا 
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 مرجان جهان کجاست؟  -

 .رونیرفته با دوستاش ب -

 برداشت و رو به عمو گفت:   یسر از گوش د یجاو

 من نگرانشم. دیهواش رو داشته باش یلیخ  رهیداره م یرابیز  -

 دوختم...  نی من چشم به زم و

 )ساغر( 

به   شتریرو پاک کردم لعنت به بخت و طالعت ساغر ؛ رعد و برق دوباره زد و من ب اشکام 
 ...دمی چسب خچالیها و   نتیکاب

  یها اتصال میرعد و برق س  یبودم برا دهیچیاومد. پتو رو دور خودم پ یبند نم اشکام 
تو دستم خشک شده بود مشترک مورد نظر   ی بود و برق ها قطع شده بود گوشکرده 

 . باشدینم ریساعت هاست که امکان پذ 

 نبود...  یمن بند اومدن  یهاست که اشک ها ساعت

 .کنمیو لعنت به جون خودم حواله م  نیهاست که نفر ساعت

بنفش   یها غیاشکام خشک شده بود و صدام خش برداشته بود از ج سوختی م چشمام
رو برام   م یون ۲نگاه کردم  میچسبوندم و به ساعت گوش   نتیو ناخواسته ام سرم رو به کاب

 تر از شب قبل!  رید  یکه گفت کم نیگذاشته بود مگر نه ا   شیبه نما

 اومد.  یتوش بدم م ییاومد از تنها یتموم بدم م  زیعمارت همه چ ن یکم داشت از ا  کم

 ناخنم رو زخم کردم. گرسنه بودم اما توان بلند شدن نداشتم.  یلبم رو کندم گوشه  پوست

با ترس از خدا کمک   دمیشن نرویماش  یصدا   خوردی م یروونیبارون که به ش یاون صدا  تو
 به در خورد محکم و محکم تر... یخواستم تقه ا 
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 ساغر ساغرش... ادی فر یدر اخر صدا  و

 دم آروم شدم اما ازش متنفر شدم.بو زاریگرم شد اما ازش ب دلم

خوردم به طرف در رفتم و قفل هارو باز  یسکندر ی سست که دوبار یشدم و با پاها  بلند
 .دم یرو د دهیکردم و کنار در افتادم.در باز شد و موش آب کش

نشست    دمیشنیدائم امامن صداش رو نم خوردی لباش تکون م دیچکیموهاش آب م از 
تختش درازم کرد به خاطر   یکاه بلندم کرد وبه اتاقش برد و رو  جلوم و تکونم داد مثل پر

 . شدیرعد و برق دائم خونه روشن و خاموش م

که برق ها وصل شدو وارد اتاق شدکتش رو درآوردو    دینکش یاتاق خارج شد طول از 
 دستگاه فشار رو از کشو برداشت و فشارم رو گرفت. عیسر 

 

 گفت: رتیح با

 .شی ش ینه رو -

 اما با حرص گفت:  اروم 

 ؟ یچرا بهم زنگ نزد  -

خارج کرد و   یخورده بود! بلند شد از تو کشو باز قرص یدنیبه دماغم خورد نوش یبد  یبو
با قرص قورت   یسختبرگشت کمک کرد نشستم اب رو به  یآب وانی زد و با ل رونیاز اتاق ب

 . دادیخون م یدادم گلوم زخم بود و بو 

 کرد و گفت: نگاهم

 درمونگاه؟  میبر -
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!  خواستمی به نشونه نه تکون دادم من االن فقط آرامش م یمگه دکتر نبود؟ سر  خودش
رفت و قبل از   جیاز اتاقش؛ فرار کنم ازش ... اما سرم گ رونیبلند شدم خواستم برم ب

 لش.افتادنم، افتادم بغ

رفت وبه طرف پله ها قدم برداشت   رونیحرص بلندم کرد ومثل پر کاه، از اتاق ب با
و خنک کرد،من رو تو اتاق   سی خ کمیرو با خشک شدن بود منم  یلباساش حاال که کم 

 تخت دراز کرد و زمزمه کرد:  یرو

 . نجامیمن ا زمیاروم باش عز  -

کاش االن نباشه... کاش   رهی کاش الل باشه کاش الل بم دم ی دندون به هم سا محکم
 وقت نباشه!  چیه

بودن معدم پشت بهش کردم و زمزمه   یبا وجود خال دی فاصله گرفت و پتو روم کش ازم
 کردم: 

 .ریشب بخ -

 پلکم خارج شد. یاشک از ال  قطره

 باز کرد:  لب

 ؟ یچرا بهم زنگ نزد  -

مهم نبود!   گهیخجالت درش اوردم د یبود ب رمی لباس ز   یرو که تو میو گوش بلندشدم
 پرت کردم رو تخت و گفتم: 

 .باشد ی نم ریمشترک مورد نظر امکان پذ  -

 رو:  شیعصب  یو صدا دمیهوف کالفه اش رو شن دمیدراز کش باز 

 ؟ ی خورد یزیچ -

 :یقطره اشک لعنت  باز 
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 . ریشب بخ اریجان -

و   ختی انش محکم بست و دلم از ترس فرو ر زد و در اتاق رو با تمام تو رونیاتاق ب از 
 دادم.  دنیبار ی چنگ به پتو زدم و باز به اشکام اجازه 

چهار روز    نی امروز پنج شنبه است. درست در تمام ا گذرهیروز درست از اون شب م چهار
  یجواب ی حت زی بار هم باهاش هم کالم نشدم سر م کینرفته.  رونیبار هم از خونه ب کی

ندارم.قرار ما فقط تحمل هم تو تمام   رهاشیبه صبح بخ یو توجه دمیبه تشکر هاش نم
 کدوممون نبود. چیبه نفع ه  ششدن باها  یمدت بود پس قاط  نیا

  ی با شلوار گرم سنباد یگشاد سبز رنگ یرفتم هود  نی رفتم از پله ها پا رونیاتاق که ب از 
 مجعد بود.  یحموم بودم کم شبیتنم بود.موهام رو سشوار نکردم د رهی گشاد سبزه ت

بود و   دهیچ  زیم  یچهار روز مرتب رو نیتمام ا  نیبود صبحانه رو ع زی سرم دمش ید
 منتظرم نشسته بود.

  نیگرفتن ا   دهیاما ناد  دادی,نگاهش عذابم مدینشن یگفت و جواب یریصبح به خ  نشستم
 . مرد الزمه کارم بود

 براش؛ ارنی زنگ زده ب کی. نون ها گرم و تازه بود حتما به پرینون پن ی خوردم و کم ییچا

رو جمع کردم و   ز یزد م رونیاز عمارت ب دمیبلند شد و هوف کالفه اش رو شن زیسر م از 
 . دمیبه آشپزخونه کش یدست

  ونی تلوز  ی قهوه کرده بودم قهوه ساز رو روبه راه کردم و با فنجون قهوه و قند جلو  هوس
 نشستم. 

 . رفتیترانس رژه م  یکه رو یتوجه به فرد  یب

 که با حرص وارد خونه شد و رو مبل کنارم نشست و گفت:  دمشیام رو مزه کردم د  قهوه

 نه؟  یتمومش کن یقصد ندار -
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 تر از قبل گفت :  یش یآت نگرفتم و اون  یو  یرو از ت نگاهم

همرو   م یتونستیهم نم هیثان کی وگرنه   میستین  یخوبه که ما زن و شوهر واقع یلیخ -
 . میتحمل کن

 نزدم و ادامه داد:   یبرخورد به شدت اماباز هم حرف بهم

 چته دختر.؟  -

اما من سکوت رو  یحرف  یشد برا  رهیکردم چشماش مشتاق به لبام خ نگاهش
 چشم دوختم و زمزمه کرد:   یو ی باز به ت خواستمیم

  یختیکار کنم از اداره زنگ زدن و تماما بازخواست شدم ... تمرکزم رو بهم ر تونمینم -
 بگو.  یچ هیساغر  

 کردم:  زمزمه

 برگردم تهران. خوامیم -

 گشاد شد و پوزخند زد گفت:  چشماش

 مذخرف نگو.  -

 . ریبگ طی لیمن ب  یلطفا برا  گمی م ینه جد -

پرت کرد ومن با وحشت فقط   واری رو به طرف د زیم  یشد و با حرص گلدون رو  بلند
و من با تمام توان   ختیر  نیزم ی رو کهیسرم گذاشتم گلدون هزار ت یدستام رو رو 

 . دادمیچشمام رو محکم به هم فشار م

 

 رو سوراخ کرد:  گرمیج ادشی فر یصدا 
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من احمق رو بگو که واسه اون شب عذاب وجدان دارم،برو هر    ؟یهست یک یفکر کرد  -
 ...یهر یخوا یکه م یگورستون

 شده بود. ریبه طرف پله ها برم اشکام سراز  دمیسوخت بلندشدم چرخ چشمام

رو تو مغز   یا  شهیگلدون ش ی از ته دل بلند شد فرو رفتن تکه ها  غمیبا قدم اول ج اما
 استخونم حس کردم 

 . وفتمی بازوم رو گرفت و نزاشت ب ر یبه طرفم حمله ور شد و ز  که دمشی شدم د فلج

 :  گفتیاونم فقط م کردمیم  هیو گر زدمی درد فقط داد م از 

 . اریلعنت بهت جان -

  یعسل ز یم  یرو اورد و پام رو بلند کرد و رو  فشیمبل نشوندم و به اتاق رفت ک  یرو
و تمرکزش رو    زدمیم غیاما من مدام ج ارهیرو درب شهیداشت ش یگذاشت سع   کیکوچ

 .ختمیریبهم م

 دهنم گرفت و اهسته گفت :  یرو جلو  دستش

 داد نزن. ریگاز بگ -

ور رفت و من به اجبار   شهیتر اورد باز با ش   کیدل سر عقب بردم که دستش رو نزد  دو
 دندون گرفتم و فشار دادم.  ه یگوشه دستش رو  

 رو خارج کرد. گهید کهیاومد و بعدش سه ت رونیبزرگ ب شهی که ش دی نکش یطول

که دستش رو عقب    دمیبهش کش یدستش شرمنده دست دنی رو ول کردم و با د دستش
 زدن.  هیکردن و بخ یو شروع کرد به ضد عفون دیکش

 بلند شدنم نداشتم.  ینا یحرف بزنم حت   تونستمی نم گهیدرد د از 

 مون خودش کرده بود. درشت عرق رو مه یقطره ها  شیشونیکه تمام شد پ کارش
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 با دقت زد ییهارم جمع کرد و جارو  شهیرو جمع کرد و ش  فی ازش گرفتم ک  نگاه

 اما مجبور بود.  دبودیاروم مغرور بع از 

 تمومشد و کنارم نشست و گفت: کارش

اومد رفتار   یبهت نم یکه مثل بچه هاحرف نزن ستین نیا  ؟راهشی کنیتمومش م -
 بچگانه ازت سر بزنه.

 کردم:  زمزمه

 م؟ ی از مرگ باالتر دار -

 گنگ شد و ادامه دادم:   نگاهش

 اون شب من مرگم رو از خدا خواستم...  -

 

نظر   ریصورتم رو ز  یتک تک اجزا  یشتریبار با دقت ب ن یرنگ عوض کرد و ا چشماش
 گرفت و زمزمه کرد: 

 اد؟ یبهت نم هیگفته بودم گر  -

کرد   ینی ب شیپ شدیداشت واقعا؟ چرا نم یموضوع االن چه ربط نی زدم ا  یطوالن پلک
 که لب از هم بردارم:  نیا  یآدم رو؟چشم باز کردم و ب نیا

 اوهوم. -

 زمزمه اش دودمانم رو به باد داد: خورد یزده بود و تکون نم یچشمام قفل یرو  نگاهش

 .کنه یم  نتی... مظلومتر ادیبهت م یلیخ -

 خورده... یینبود حتما سرم به جا اریجان نیهاج و واج نگاهش کردم ا یآدم ها  مثل

 : دهیم  ادامه
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خواهش کردن   ستمیبلد ن یمنت کش   ستمیکار دارم بلد ن یمن کل یبهتره تمومش کن  -
 التماس کردن؛ پس دلخور نباش.  شمیبلد نم

 شد: بلند

 ناهارت رو. دمیسر کارم بمون خونه بلند نشو سفارش م رمیم -

بلد نبود خواهش   یرکیرز یبود ز  دهی اما منت کش یزدم بلد نبود منت کش یآروم پلک
...   کرد یالتماس اما چشماش التماس م شدی بلد نم کردیکردن اما لحنش خواهش م

 . نبود شی حرفا حال  نیو ا   خواستیرو بهش اما دلم م یدل بستگ خواستمینم

 

 )صنم( 

لواسون شدن اختر هم چادر   یو راه ختمیر یدم در رفتم و پشت خونوادم کاسه آب  تا
 به شونه ام زد:  یرنگش رو جمع کرده بود و دست یطرح دار مشک

 .د ی عمارت درندشت تنها  نیشب تو ا دیخانم در رو قفل کن  -

 زدم و گفتم: یآروم پلک

 حتما اختر خانم ممنونم ازتون.  -

 کردم و وارد عمارت شدم. یهم رفت و من در رو بستم و سنگ فرش رو ط  اختر

  ییخودم چا یدم کرده بود. برا ییروشن بود اختر ظرف هارو شسته بود و چا  یو  یت
 . یو  یت  یو نشستم جلو ختمیر

که   یعکسش در حال رو باز کردم. دی جاو نستاگرامیا  یچرخ زدم و استور میتو گوش یکم
عکس   نی پا  یکنارش نشسته بود روگذاشته بود و قلب بزرگ  ی دختر فوق العاده پروتز هی

 گذاشته بود.

 ..کردیم یرو که دلم براش لحظه شمار  یکس دیتار شد و تار د چشمام
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افسرده    یآدم ها  هیشب دمیفهم یاون عکس دگرگون بود اصال حالم رو نم  دنی با د حالم
 شده بودم. 

  ای  ادیجهان م دونستمیرو به راه کردم نم یرو که خوردم به آشپزخونه رفتم و شام ییچا
نشد و با دوستاش   یراه نایاون به عمو ا  می اگر شام نداشته باش شدینه اما زشت م

 .  رونیرفتن ب

 .یمامان ناز  یمورد عالقه  یکتلت درست کردم غذا  یکم

  ی ها یپاش سر گذاشتن و غصه هام رو گفتن و دلدار یرو  ی برا زدی که دلم پر م یمامان
 مادرونه اش...

وقت نداشت من و خواهرم    یمامانم حت  دهیم  ادی  یکه مادر به دختر زنونگ نی نه ا مگر
 آخر زجر بود! نی و ا نهیبب  دیرو تو لباس سف

 خوردم.  یبهش فکر کنم خودم رو سرگرم کردم شام که درست شد نشستم و کم دینبا

 گاز گذاشتم که اگر اومد بخوره.  ی ن هم رو جها یبرا 

انداخت و در عمارت رو باز کرد جا   دیکل یشخص دمیبرم که د رونیاز آشپزخونه ب خواستم
 آروم شدم.  کمی جهان  دنیخوردم و با د 

 خورد نگاهش کردم،    یوارد خونه شد اما سکندر جهان

 نبود... اصال خوب نبود.  خوب

انداخت و آروم و با لحن   ی رو در آورد.نگاهم کرد و به دور تا دور خونه چشم کفشاش
 گفت:  یبیعج

 ؟ یی تنها -

 بند و بار. یب یاما تو زهر مار  رتیبا غ بی بود آروم اما عج یمجهول  شهیهم جهان
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 به پشتم افتاد و سر تکون دادم.  یا   لرزه

 اومد از در آشپزخونه فاصله گرفتم و گفتم: جلو

 .ریشب بخ یبخور یبر یتون ی گازه م شام رو -

 که نگاهش بدرقه راهم شد. دمیطرف پله ها پا تند کردم و د به

 رو برداشتم    دیاتاق شدم و در رو قفل کردم و کل وارد 

فکم رو   یصدا  کردی لحظه ام ولم نم  کی پناه بردم استرس  یروتخت ریتخت رفتم و ز  یرو
 ...یکبودم ال دهی ترس یالک خوردی که بهم م دمیشنیم

که از کاسه در  ییاومد و من با چشما نی در پا رهی که دستگ دادمی م یخودم دلدار به
 تخت نشستم.   یاومده بلند شدم و رو

 که رفته... نی از ا  شدمی م دواریکم کم ام خوردیتکون نم گهید  رهی دستگ

 در... یتو  دیبا افتادن کل اما

شروع کرده بودن در باز شد و وارد شد چشماش کاسه خون بود نگاهم کرد و   گهید اشکام 
 گفت:

 ؟ یچرا در رو قفل کرد  -

 رو پاک کردم و گفتم:  اشکام 

 . رونی تو رو خدا جهان برو ب -

 سرم اکو شد:  یتو   دیجاو یزد و صدا  یا قهقهه

 من نگرانشم"  دیهواش رو داشته باش یلیخ  رهیداره م یآب ری"ز 

 ان سابق نبود حداقل امشب به من ثابت شد.اون جه جهان
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  یبه طرفم برداشت و دستش رو رو  یتند زیزدم و خ غیاومد و من با وحشت ج جلو
 گند  هوش از سرم پروند از بس خورده بود .  یدهنم گذاشت بو

من رو    یخفه  ی ها غیرو به چپ و راست تکون دادم اما اون انگار کور بود و ج سرم
 .دیشنینم

 من... یاپی پ یپر از التماسم اشک ها یها   نگاه

 من. یکس  یمن! درد ب ییتنها

 باز کرد: دهن

اون رو   نهیبیرو م دی تو جاو یاما چشما   یی. من جونم توفهمهیکس نم چیصنم ه -
کثافت   نینفهمه خانم من اگر به ا  یکس دمی ذره قول مامشب بزار خوب بگ یطلبیم

 ... یی افتادم باعثش تو 

بود و ... خودش  دهیفهم دونست،یجهان م ایخدا  کردی داشت دود از سرم بلند م حرفاش
 من رو!! 

 زدم نه و نه من تو دست جهان خفه شد  غیشد و ج ری سراز  اشکام 

 رادفر. ریلعنت بهت اردش  خواستمیو آدماش رو نم نیزم

  دهیفا  ینجات بدم اما تقال ب شی قدرتمند و وحش ی انگشت ها   ریکردم دهنم رو از ز  یسع
 که از وحشت تنم رو به رعشه انداخته بود.  یعرق و لرز  سیبود و من خ

 زمزمه اش کنار گوشم: باز 

که با   نی من آروم ترم تا ا ی. مال من ش کنهیآرومم م یلیخ نیا یکارم مال من نیبا ا  -
 . تونمی باشم و کنار بکشم من نم رتیغ

و درد من    دنیرقصیکه تو هوا م ییو دکمه ها  دی هم رس  کهیکه تو تنم به هزار ت یزیبل و
 راه به دست آوردنمه.  نیا  کردیو زجه و التماسم به جهان  که ... فکر م  ییاز تنها
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  یحت دمیذهنش روم کور بودم و ند   دمینگاهش بهم کور بودم و ند  دمیبودم و ند کور
 بار هم کالم شدن باهام... کی

در  دیکه من رو به لجن کش دم یرو د یوحش نیرحم تر  یفقط ب دمی ازش ند  یچی ه من
 ربع.  کیعرض  

 

 )ساغر( 

 . دمیوحشت از خواب پر با

از دهنم   یو آخ دی که درد پام امونم رو بر نمیشدم بش زیخ میدورم نگاه کردم و ن به
 اومد. رونیب

 که اومد طرفم: دمش ید

 ؟ یاومد  یک -

از   بیعج  یخوابم برده بود و با کابوس ها یو ی ت یهشت شب بود و من جلو  ساعت
 دم یجا پر

 اومد نشست رو مبل و گفت: جلو

 ؟ ی دی.خواب بد ددمیاالن رس -

 تو هم رفت و گفتم:  اخمام

 .ادینم ادمی آره اما اصال  -

 .ستین یزیچ-

 تو؟   یاومد یچطور -

 رو تو هوا تکون داد: داشیکل
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  تت یمنم برگشتم بخاطر وضع  یرو بنداز  ریزنج یرفتم فقط قفل کردم تو که بلند نشد  -
 انداختم.  دیکل

که خودم   رمی خندم رو بگ ی کردم جلو  یفشن شدش انداختم و سع  یبه موها ینگاه
 زد و گفت:  ی و لبخند کج دیفهم

 . ادیبهم م گهیشاداب م -

 لبخندش رو پر رنگ کرد و بلند شد:  رو صورتم نشست که یاخم نمه

 ؟قهوه؟ یی چا -

 ممنون زحمت نکش. -

 بگو. ستی ن یزحمت -

  دهیکه امونم رو بر  ی که از جا پروندم و دلشوره ا یو دلهره ام از خواب  ییکردم چا زمزمه
 بود.

 

  یگذاشت رفت به طرف اتاقش لباس عوض کرد و طول زی م یو آورد رو  ختیرو ر ییچا
 اومد گفت:   یکه به طرف مبل م یدر حالکه برگشت  دینکش

 . یکرد  یممنون که چمدونم رو خال -

 بودم که نشست و گفت:  رهیها خ یینشدم به چا متوجهش

 ؟ یدیشن -

 خوردم و نگاهش کردم:  جا

 شده؟  یچ -

 ممنون بابت چمدون.  گمیم -
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 لبهام روندم.  یرو ی کنمیزدم و خواهش م یخسته ا  لبخند

 به صورتم بود : نگاهش

 ساغر. یستیخوب ن -

 و زمزمه کردم: دمیبه صورتم کش یدست

 . ستیدرست ن  یزیچ هی -

 طرفم و آروم گفت:  کمیشد  خم

 بگو بهم. -

 زدم و گفتم: یمحو  لبخند

 .ختهیکه بگم خوابم بهمم ر دونمینم -

  هات رو بخور کی وتیب یبهت خواب بخاطر فشار دردته گفتم آنت گمی م ستین یزیچ -
 ؟ ی خورد

 باال سرم اشاره کردم:  یعسل زیم به

 خوردم. -

 کرد.  نی ماهواره رو باال پا یتکون داد کنترل رو برداشت و شبکه ها  یسر

 بود ؟  یچ یبرا  یپوست  ریوحشت ز  نیبود اما فکرم هزار جا... ا یو  یبه ت چشمام

سرش نق   یشور بود و کل ی که حساب  میپز خورد اریجان یمرویبه درخواست من ن شام
 زدم.

 رو جمع کرد بهش گفتم:  زیم

 ظرفارو تا بشوره.   نیبزار تو ماش -
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 کارم کرد.  نیهم

 بره بخوابه که من گفتم: خواست

 نداره من تو سالن بخوابم. یاگر مشکل -

 کرد:  نگاهم

 نجا؟ یچرا ا -

 .اریباال برم جان تونمینم -

 بل نشستم و پام رو باال گذاشتم. م  یپام اشاره کردم در همون حال هم رو  به

 گفت:  شهیو آهسته تر از هم  ستادی ا  جلوم

 ببرمت باال؟  -

 : رگفتمی به ز  سر

 نه من راحتم ممنون  -

 .خوابمیم  نجایبرو تو اتاق من من ا -

 .ری برو شب بخ اریمن راحتم جان-

تا هشت شب خواب   یعنی خواستیگفت و رفت دلم خواب نم یآهسته ا یراحت هرجور
 در کردن چشمام رو بستم  یخستگ یبودم اما برا 

 )سوم شخص( 

را دراز کرد و شلوارش را برداشت چپه و راسته اش مهم نبود مهم خودش بود که   دستش
 . شدینم ایدن شی برا ایدن نی ا  گرید  شدیراسته نم گرید

رد تمام تنش درد  به تن ک یگرفت شلوار را به سخت واری درد بلند شد و دستش را به د با
 بود .
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 را نگاه کرد و زجه زد . یخون ی  مالفه

آغشته به عفت و   یآمد اما آن تخت نحس آن مالفه و روتخت  ینم رونیشوک ب از 
 ! شی ها یدخترانگ

 . دهدیزن را تشکل م کی را که تمام  یزیگرفت چ دهی چشم بست و ناد توانیم  سخت

 که به ناروا از او گرفتند.  یزیچ

کرد و التماس کرد و    هیکه بعد از آن فاجعه با تمام توان داد زد و مردانه گر دیرا د  جهان
 قابل بخشش نبود   گری صنم د یبرا   نیرفت اما ا  رونیبه سرعت از عمارت ب

 عمر تنها ماندن بس بود. کی  یبرا  ن یحاال کامال تکه تکه شده بود و ا  صنم

کرد و از پنجره اتاق به   یا  سهی و مالفه را داخل ک ی اما رو تخت  بردیداشت امانش را م درد
به آنجا   یکس ادیز  دانستیکه م ییدرخت ها پرت کرد ...جا یپشت عمارت درست البه ال

 رفت و آمد ندارد. 

دختر دل سنگ را آب   نیا  ییرفت و کز کردتنها  یاتاق برگشت و با وحشت به گوشه ا  به
 که دامنش را لکه دار کرد.  ینحس نیلعنت به تمام ا کردیم

 هوش شد. یرمق ب یب  یک دیداد ونفهم هی تک  واری رابه د سرش

 مدام تلفن همراهش ول کن ماجرا نبود.   ی  برهیو

 روشن شده بود یرا باز کرد همانطور کز کرده خوابش برده بود. هوا کم چشمانش

 که باز کرد دوباره بغض کرد. چشم

 و عمو؟   دیاز جاو  سکالی اش را برداشت هشت م یرا دراز کرد و گوش دستش

بوق   ن ی با اول دیو جاو دیبه صورت ماتم زده اش کش  یرا گرفت دست دی جاو ی  شماره
 اتصال را زد: 
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 صنم. -

را خبر   ایباز رعشه به تن صنم انداخت نکند جهان تمام دن دیصنم گفتن جاو ادی فر یصدا 
 کرده باشد.

 باز عربده زد:  د یجاو

 صنم؟ -

 سروصدا بود با وحشت فقط توانست لب از لب باز کند: چقدر

 شده؟  یچ -

 مرده بود    یآمد انگارکس یم ون یو ش  هیگر یصدا 

 که زمزمه کرد و بغض اش شکست:  ید یجاو و

 جهان چپ کرده تو راه لواسون ... -

جهان با اون حال   کند یاش م وانهی بشنود آنچه را که د خواهدینم کوبدی به سرش م محکم
 به جاده زده! 

 : دیخالص جاو  ریت و

 تموم کرده صنم!تموم کرده  -

 ایکاش همه دن ردیبم کندیو خدا خدا م زندیو داد م زندی م غیصنم که با تمام توان ج و
  هیاز گر  ای از درد   دیاز دستش افتاد و نفهم یتوان نداشت گوش  گرید ستد ی با یساعت یبرا 
 هوش شد. یب

 )ساغر( 

چشم باز کردم هوا روشن شده بود اما هنوز اول    شدیکه قطع نم یلی زنگ موبا یصدا با
 صبح بود. 
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 رو جواب بده. یکه قصد نداشت گوش اریبه اتاق جان تیدورم نگاه کردم و در نها به

 بودم. راننگ

 زدم:  صداش

 .اریجان -

 بلند تر گفتم: دیشنینم

 .اریجان-

 گفت و گفتم: یهووم

 خودش رو کشت جواب بده.  تی گوش -

که هشت   یواری اومد و به ساعت د  رونیروبرداشت و از اتاق ب یکرد وگوش یسرفه ا  تک
 نگاه کرد چند بار پشت هم پلک زد و اتصال رو زد:  دادیرو نشون م میو ن

 سالم بابا.  -

 تو هوا خشک شد و گفت:  دستش

 شده؟  یبابا؟چ هیچ -

 شد و چشم به لباش دوختم. شتر یب استرسم 

 رو مشت کرد و پاش خم شد و زانو زد و گفت:  دستاش

 پدر من؟  یگی م یمهران خان؟چ  یگیم یچ -

 رو از دستش کندم و گفتم: یطرفش رفتم و گوشوحشت بلند شدم لنگان لنگان به  با

 عمو؟ -

 عمو و گفتن:   یمردونه  ی  هیگر
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 پرپر شد. میعمو ته تغار -

 عمو:   یپرشد و زمزمه  چشمام

 جهانم رفت. -

 نشستم. نیزم یروبستم منم رو چشمام

 

مثل سوت قطار همون قدر    کشهیبار هزاروم سوت م یانگار کنار گوشم برا   یا  یسمفون
 گوش خراش.

   شمیم نیپهن زم کنمیکنار دستم نگاه م یپسر زانو زده   به

 کنمیرو قطع م یگوش

 ...ستیحداقل حاال ن ستیتو باورم ن بتیمص  نیا

  یاون اما تو شوک به گوشه ا ادی و اشکام خود به خود م  چرخهیرو صورتش م نگاهم
 اس.  رهیخ

 : گهی م یجد یلیخ کنهینگاهم م هوی

 رو بده به جهان زنگ بزنم. یگوش -

 بغض گلوم بزرگتر.  شهیم  شتریسرعتش ب اشکام 

و شماره گرفت کنار گوشش برد و    دیرو از دستم کش یگوش کنمینم  یحرکت دید  یوقت
 زمزمه کرد: 

 دروغ باشه.  کنمیدعا م یلعنت -

 کنار گوش برد:  یگرفت و گوش یرو به ستون پله ها گرفت و بلند شد شماره ا  دستش

 رادفر هستم.  اریجناب سرهنگ؟ سرگرد جان -
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-  .... 

 رو ترک کنم.  اتیمحل عمل  دیقربان با  -

- .... 

  خواستیاز غم چشماش رو احاطه کرد دلم نم یا   اچهیسرخ شدو در  اریجان یچشما 
 محکم و پر از رمز و راز بود:  شهیرو که هم یکس  نمشیبب فیضع

 برادرم... فوت کرده. -

 نه.. کنمیباورن نم بندم یچشم م محکم

 هفته بعد(  کی)

  ازدهیو شب ها حدودا ده_ رهیصبح ها هشت م  اریجان کنمینگاه م یواری ساعت د به
شدن   یمتالش  ی برا تازهیبه تن کرده کم حرف بود حاال بدتر شده،به کوب م یمشک اد،یم

 . زنهیکه ازش حرف م یباند

و رو تراس قدم   کنمیکلبه حبسم،اما دو سه روزه که در رو باز م ن یهمچنان تو ا  من
 .زنمیم

 . میشرکت نکرد یکه خاکسپار ن یا  یکردم برا   یعمو و زن عمو زنگ زدم عذرخواه به

 هق هق زن عمو و بغض مردونه عمو مهرانم.  و

 بود و صنم... یبستر مارستانیکه سه روز تو ب یبزرگ خانم

بهم زنگ زد و   دیکه جاو   یتا حد  فهممیاندازه اش رو نم  یساکت شدن ب لی هم دل هنوز 
 از حد کم حرف شده و کم غذا...  شیکنم صنم ب یازم خواست کار

 تمام اعضا !  یخونواده رادفر...برا یاعضاتمام  یبود برا  یجهان شوک بزرگ مرگ
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 یشد اما خطر یشاک  یکه رو تراسم حساب دیاومد و د  رونیساعت ده از ب  یوقت شبید
 قدر ساکت دوست داشتم.  نی رو هم نجا یمن ا  کنهینم دیمن رو تهد

به کار رفته    یامشب هم رو تراس با چراغ ها  نیهم یهوا بخورم برا  کم ی  خواستیم دلم
 ور کلبه نشسته  بودم. دور تا د ی

که    رمینبود،خواستم دوباره بگ ر یصنم رو گرفتم امکان پذ یرو برداشتم و شماره   میگوش
 باعث شد سر بلند کنم.  نیماش  یصدا 

 .دمیراحت کش  ینفس اریجان  نیماش دنِ ید با

دو تا قدم آهسته  دنمی که قفلش کنه از پله ها باال اومد و با د  نیا  یکرد و ب پارک
 : ستادی سرم ا   یکرد درست باال ادیبرداشت و بعد سرعتش رو ز 

 ؟ یخوا یم  یچ نجایا -

 کردم وگفتم:  ز یبه م یا   اشاره

 نشستم... ست؟ی واضح ن -

 و رو به روم نشست :   دیرو باحرص عقب کش یصندل

 ؟ یاریدر م  یدرو چرا چموش باز  نیاببند   گمیم یِد مگه زبون نفهم  -

خراب شده    نیداغداره مجبوره تو ا  گذره،یچشماش گود رفته بود انگار بهش سخت م ریز 
 به موندن.

 .یحرف بزن   ینطوریبا من ا دمیاجازه نم-

 زد و گفت:  یپوزخند

رو ببند و   ی در کوفت نیساغر هشدار آخرمه ا  یبرام بس بود که تو اجازه صادر کن نیهم -
 تو خونه. نیبش
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به طرف   دمیرنگم رو کش یبافت مشک  یاخم خم شدم به طرفش با دو دستم گوشه  با
 که احساس گرما کنم با حرص گفتم:  یهم جور

  لی دل ارمیاگر رو حرفت حرف نم اری .گوش بده جانرتمیمن اس ا ی یمافوق من یفکر کرد  -
 ن. حد خودت رو بدو یکن فی تکل نیمن تع  یبرا  شهینم

شدم و خواستم از کنارش رد بشم و وارد کلبه بشم که بلند شد ومحکم مچ دستم رو   بلند
 گرفت و نگهم داشت خم شد طرف صورتم از پشت فک قفل شده زمزمه کرد: 

تو فرق    ادی خوشم م یکنیکه دورم موس موس نم نی ا ادی سرکش خوشم م  یاز دخترا  -
 . ادیخوشم م نمیاز ا یدار

اوردم وارد کلبه که شدم به طرف پله ها رفتم که باز    رونیدستم رو محکم از دستش ب مچ
 ققنوس وار:  دیچیصداش بلند شد تو کلپه پ

 اخطار آخر بود. -

 

 بشر... نیاز تحمل ا  شدمیراحت م شدی تموم م یکوفت ات یعمل نیا  کاش

 آدم . نی مرموز، صفات بارز و به شدت رو اعصاب ا  خودخواه،آروم،

 نم( )ص

 گفتم:  یگرفتم و با کالفگ زیبه در خورد چشم از اتاق نفرت انگ یا  تقه

 . خورمیاختر خانم شام نم  خورمینم -

نسبتا   یها  ش یعمو با اون ر  یخسته و صورت زرد شده   یاومد و چهره   نی پا رهی دستگ
 بلند شده  

 . ستادمی بلند شدم و کنار تخت ا عیسر 
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 نم،یشجلو اومد و با لبخند ازم خواست ب  عمو

  یازش متنفر باشم؟اون پدر کس د یاست، نگاهش کردم با زتریغم انگ هیکه از گر  یلبخند
بود گفته بود من رو تنها  ن یرتریتقص یتنه اما... عمو ب کی بود که من رو نابود کرد  

 گفته بود!!   زارهینم

 : میشده نشست نیهم رو تخت نفر کنار

 عمو.  یستی صنم جان خوب ن-

 رو قورت دادم اون عزا دار پسرش بود و من عزا دار خودم. بغضم

 هم تو شوک ام..  ست،هنوز ین یزیخوبم عمو جان چ  -

 شد و گفت:   رهی خ یسر تکون داد و با گوشه ا  عمو

تو حالت خوب باشه من روز   ی بد  هیتو به ما روح  خوامی.اما ازت ممیما تو شوک  ی همه  -
 به روز نگرانترم برات عموجان. 

از دست دادن نداشتم جز   یبرا  یزی معنا بود چ یمن ب یبرا  یزدم نگران یدرد آور لبخند
 هم کالم شم... یباهاش تلفن یحت   شهیخراهر که روم نم هیگاه   هیتک هی

 

از خونواده بوده    میری هفته باعث کناره گ کی   نیکه تمام ا یبه عمو کردم و بهانه ا  ینگاه
 رو باز به زبون آوردم:

 یتحمل کنم زخم زبون و جواب ندم. جوابم بده ب  تونمیعمو من نم نهی شهال پا -
 .دیدرکم کن ی...)آب دهن فرو دادم(کم یه،کمیاحترام

شکست خورده نبود که حاال   نهمهیهم ا ریزمان مرگ اردش یخسته نگاهم کرد حت عمو
 . دهینشون م

 خدا عالمه!  رسهی محمد م  کهیل دخترکوچد ادیبه فر یک
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  تونستی جمع کرد و رفت دخترش درس و کالس داشت نم شیساعت پ کی شهال  -
 بمونه.

 مونده بود که تنها بهانه رو هم از دست بدم.  نیهم

 دهن فرو دادم و گفتم:  آب

 . دیچشم شما بـر امیم -

 اتاق رو ترک کرد. حرف   یکرد و ب یشونه ام گذاشت و مکث یرو یبلند شد و دست  عمو

 شدیبه جمع برگشت مگه م  دینشستم حاالبا یتخت بلند شدم و کنار یاز رو   عیسر 
  یام برا شگونیب هیام محتاج  هیخودم محتاج روح یداد وقت هیروح ی به کس ای لبخند زد 

 که کاش خواب باشه...   یاز خواب وحشتناک   دنیپر  یبرا  یلی س هی یداریب

هم وحشت دارم حاال از  دی حاال از جاو   ندازمیسرم م  یرو یرنگ یشال مشک شم یم بلند
 واهمه دارم    یهر نامحرم

 . رهیت  یطوس یو شلوار خونگ  یمشک  کیتون

  ستیهم مهم ن مشی ترم یام نگاه کردم حت   دهیکاشت شده و پر  یناخن ها یگوشه  به
 . ستی مهم ن  یزیچ گهید

شد تنها تو سالن   ریاشکام سراز  کردیم  هیزن عمو که گر  دنی رفتم و با د نی پله ها پا از 
 نشسته بود  

 خواست یم هیرفتم و کنارش نشستم دلم خون بود و گر  جلو

 ...دیمن دامن جهان رو گرفته بود شا  آه

 !! کنهیخونه خراب م کنه،یاگر از دل هم بلند نشه خونه خراب م  یحت  گنی م میتی بچه  آه
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 )سوم شخص( 

با برادر کوچکش خاطره   اطیح  نیا  یجا  یجا  رفتی باغ عمارت رژه متمام تو  یکالفگ با
 موضوع ... نی عذاب آورتر از ا زیداشت و چه چ

مقصد بهشت    داندیم  زندیم رون ی. پدرش از خانه بدید یو تار م شدیدائم پر م  چشمانش
 زهراست مقبره خاندان رادفر. 

 خواست یرا نم ختنیمادر اشک ر یرو  شی اما پ  کندیم بغض

 و جلو رفت و در عمارت را باز کرد و وارد شد.  دیکش قی نفس عم یبار چند

خرجش  ینگاه مهین یبه صنم کرد که حت یکنار مادرش بود جلو رفت و نگاه  صنم
  یبه زود دهدیبه خود قول م لنگد یماز کار  ییاز نظرش... جا ستیدرست ن یزیچ کندینم

 ..دهیجا بلع کی را   همه سکوت نیزبان درازش چطور ا   یبفهمد دختر عمو

 :کند یبه مادرش م رو

 ؟ یمرجان جان چطور  -

 تا باز ببارد:   خواستیتلنگر را م  نیهم مادرش 

موند   شی خاک چطور باشم مادر داغ لباس دوماد ری چطور باشم مادر ... پسرم رفته ز  -
خروارهاخاک کردن دم   ری ز  یچطور دمیبه دلم چطور باشم پسرم... دسته گلم رو د

 نزدم.چطور باشم مادر جان؟ 

توان نگه داشتن بغض را نداشت قطره اشکش از چشمانش فرار کرد کم   گریحاال د د یجاو
 نبود نبودن برادرش... 

 

که   خی آب  یجرعه ا یبرا  رودی به طرف آشپزخانه م ستی از اختر ن یخبر شودیبلند م صنم
 خنک شود...  یبه دست مادر جگر سوخته برساند بلکه کم
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  یو بطر  کندیرا باز م خچالی توجه در  یب شودی م  دیمتوجه حضور جاو شود؛یکه م وارد 
 اورد ی مرون یآب را ب

 که او را مخاطب قرار داده:  شنودیرا م صداش

 هست. ت یمرگ  هیصنم تو  -

اون   ستی مهم ن خواستیم  ای  خواستینم یدلش تلخ زندیتلخ حرف م کندیم  نگاهش
 است.  نی تفاوت تر  یب گرید

 :کندی باز م لب

 تو شوکم. یلیمن حالم خوبه خ  -

 سد راهش است.  د یکه برود اماجاو گرددی برم کندیرا از آب پر م  یوانیل

 :کندی باز لب باز م د یجاو

 تا اون موقعه... یکاش خودت زبون باز کن فهممیباالخره م -

  نشیاش که جذابتر  رهیت یقهوه ا  شیپوش جذاب با آن ر  یبه مشک زندیم یپوزخند
که روح   ن یکرده مرگ صنم درست سه ساعت قبل مرگ جهان اتفاق افتاده بود مگر نه ا 

 متحرک بود...   یاش مرده 

که داغ بر دلش گذاشته   یبود داغ کس دهیداد که داغ جوان د یرا به زور به خورد زن آب
 د.بود و نقره داغش کرده بو

 

کرد به   یدست ش یخواست باز کند که صنم برخواست و پ دیبلند شد جاو  شی اف صدا اف
 بلند شد: د یجاو یطرف اف اف رفت صدا 

 درستش کنن. انیزنگ بزنم ب دیبا کنهیاز صبح خرابه باز نم -
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 زد.  رونی کج کرد و از عمارت ب یرا به طرف در ورود  راهش

 به صورتش خورد   زی پا یتنش نکرده بود سرما یزیچ

 .دیکوبیبه در م  یاپیپ یکس

 باز کرد مگر سر آورده بودند. یو در را با نمه اخم دیدر رس به

بود جا   ده ی د داشیاش را کنار جاو  یاستور شی هفته پ کی دختر که درست   دنید با
 به سر و وضع آشفته دختر کرد که لب باز کرد:  یخورد نگاه

 خونه است؟  دیجاو  -

به صدا در آمد ... آمده بود سراغ   پوریدختر در مغزش همانند ش نیبودن ا  ایح یب زنگ
 دوست پسرش. 

 دست از در برداشت و لب باز کرد:  صنم

 هستن. -

  یپاشنه بلندش تق تق کنان اسک یاز کنار صنم رد شد و وارد باغ شد با کفش ها دختر
 . رفتیاعصاب صنم م   یرو

و به سرعت در عمارت را    دیرنگش پر دشیعشق  جد دنِ یدر عمارت را باز کرد با د د یجاو
 ول کرد و به طرفش پرواز کرد. 

 . داشتیو صنم پشت سرش قدم برم  ستادیا  دختر

 :دی به او که رس د یجاو

 .یکن یم کاریچ نجایا -

 در هوا تکان داد و با ناز زننده گفت: یدست دختر

 به امان خدا.  یمن رو ول کرد   ییهفته اس کجا کی معلوم هست  دیجاو  -
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 کرد.  م یتر صنم تنظ دهیرنگ پر شهیصورت از هم  ینگاهش را از کنار دختر رو  د یجاو

  ر یز  رفتیآنان ردوبدل کردم و از کنارشان گذشت به طرف عمارت که م نیب ینگاخ صنم
 د زمزمه کرد:لب با خو

اما حاال مرگ احساسم   دمی روزگارم دورت رو تو مغزم تو قلبم خط کش یاهی س یبرا  -
حذفت کنم! تموم شدنت تو قلبم مبارک   تونمی.راحت تر م کنمیم  زیبهت رو تو قلبم تجو 

 دختره !  نیا

 

 )ساغر( 

 نرفتم و تنهاش گذاشتم. نی شام هم پا یبرا  یحت

تو   نیدوست داشت دورش موس موس کنم. ا شد یباعث خنده ام م جاشیب یها توقع
 .دمیچرا نفهم رونمیذهنش بود و من ح 

و   دمیبسته شده ام کش یخرگوش یبه موها  یبه در اتاق خورد جا خوردم دست یتقه ا  
 گفتم. یبله ا

 اومد و وارد شد:  نی پا رهی دستگ

 ؟ ی ا ینم نی چرا پا -

 . ادیخوابم م خورمیشام نم -

 ؟ ی خورد  یزیچ-

رو از  شی کرد و گوش هیتک واری به د  ومدی کردم وارد اتاق شد و در رو نبست جلو ن نگاهش
 یپل یینظر داشتم صدا ریگرمکن درآورد با لمس  انگشت بازش کرد کاراش رو ز  بیج

 کرد: 
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خوب شد  ری غامگیرفت رو پ تی سالم داداش حال و احوالت چطوره بزرگ مرد؟ گوش -
زودتر از داداش بزرگا   کهیبده که داداش کوچ نمیبهت بگم، بب شدیروم نم  قتی اصال،حق

 عاشق شده؟ 

 جهان بود چشمام رو باز کردم   یزدم صدا  یمحکم پلک

 نشست زمزمه کرد:  نیزم یهمونطور سر خورد و رو  اریجان

  ییهوا  وقت نشد ازش سر به  چیه د،یبلند با عشقش نخند د،ینپوش یلباس دوماد  -
 حاالکه عاشق شده بود؟چرا حاال؟   نمیبب ییو ناروا  یچشم چرون نم،یبب

 . دیچک شد یتارم م دیکه باعث د  یزدم قطره اشک  پلک

 که زمزمه کرد:  رفتی م رونیاما بلند شد ب  اریجان

 .رونی ب میحاضر باش فردا بر -

 فیهمه ضع نی و در اتاق رو بست.دلم به حالش سوخت کاش شام بخوره کاش ا رفت
 . نمشیبب ینطوریا   خوادینباشه،دلم نم

شرکت   ی برادر از دست داده بود اما به خاطر قانون تو خاکسپار دمی تخت دراز کش یرو
کلفت بود   زاشت،پوستیو گردش م  رونی نکرد، برادر از دست داده بود اما... فردا قرار ب

 مرد.   نیا

 *** 

  زی کردم ،پا دیگرفتم باز برق لبم رو تمد یا  قهیدوش ده دق  هی بایتقر زی م یادکلن رو  با
 اصال سرد نبود.  ش یبود اما ک

 .ی و شال نازک مشک ی و شلوار ل مینسبتا ضخ یمشک یمانتو 

 و کرم و برق لب بود.  ملی که شامل ر شی و آرا ییقا یبافت آفر  یموها 



 وصال  تیوص

313 
 

کردن رو به   دیصنم خر یلک زده بود برا  دیخر  یبودم دلم برا  یکرده بودم اما راض ریتغ
 سفر وعده دادم.  نیخودم تو ا 

 . یمشک یدست  فی و ک  یمشک یکتون رونی اتاق زدم ب از 

 .دمشیرفتم د نی پله ها پا از 

 

روشن کردن بود بعد از صبحانه ازم   گاری در حال س دمشیرفتم و د نی پله ها پا از 
 . میته بود آماده شم برخواس 

 و کالج.  یپاچه پاکت یاسپرت و شلوار طوس یکت مشک یمردونه مشک   رهنیپ

 شد... رهیبهش خ شهیبهتر م شیاعتراف کرد با ر   دیبا

 دارم جلو رفتم و گفتم: یراد ی ا  هیکرد زل زد بهم انقدر که حس کردم  یمکث دنمید با

 شده.  یزیچ -

اش و زمزمه   هیرو خارج کرد از ر  گارشیبه طرف راست کج کرد و دود س یرو کم لباش
 کرد: 

 گفته بودم؟  -

 و گفتم:  دیباال پر  ابروهام

 ؟ یگفته بود  -

 فرستاد زمزمه کرد:  رونیکه از دهن ب یگرفت و با دود گارشیاز س یتر از قبل کام  آهسته

 ادی بهت م یمشک -

 من رو با خودش برده بود:  گاری م هوس سرو باز کرد فمیابروم باال رفت در ک یتا  هی

 راه بنداز نه زنت. ادینم اد،یشاداب بهت م یبرا  -
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 کرد و گفت:  گارمیآوردم نگاه به س رونیب فیاز ک ی گاریزد س یکج شد و لبخند محو  لباش

 .یندار  دنی اجازه کش -

 کردم و زمزمه کردم: کی نزد گارشیس ش ی رو به آت گارمیس

 اجازه من دست خودمه. -

 ازش دودش رو تو صورتش فرستادم و زمزمه کردم:   یقیگرفت و با کام عم شیآت گاریس

 سرگرد رادفر.  -

  رونیسرم قدم برداشت ب زدم،پشتیلنگ م یطرف در رفتم هنوز هم بخاطر پام کم به
 و در رو قفل کرد.  میرفت

 م یرو زد و سوار شد  نیماش موتیر

 دیانگشتام کش  یلبم و ال   ی رو از رو گارم ی و دست دراز کرد و س دیکش  نی رو پا شهیش
 و من مات حرکتش نگاهش کردم. رونیب

 پرت کرد و زمزمه کرد:  رونیرو ب گاریس

 بکشه. گاریزنم س ستیخوشم ن -

حرف استارت زد و از جنگل سر سبز عبور کرد و افتاد تو   یبودم جوک سال بود! ب زنش
 جاده و بعد هم مردم.

 ز کردم: با لب

 مردم تنگ شده.  یاعتراف کنم مثل اصحاب کهف شدم دلم برا   دیبا -

 

 کرد:  زمزمه
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خودشون ندارن، مردم   هیندارن، مردم خبر از همسا  یاجی من و تو احت  یمردم به دلتنگ -
  یحت شنی فوت که رد م یها  ه یاز کنار اعالم  ستیبراشون مهم ن  یمردن کس  یمهر حت یب
  ابونیاگر گم شه و ساعت ها تو خ  یدختر بچه ا  کنن، ینم هیبه عکس اعالم ینگاه مهین
 یمتالش  یکه برا یباند کنه،یکمک به طرفش دراز م دست یکنه، کمتر... کمتر کس هیگر

اونطرف  فرستنیتا دختر جوون رو م ۳۰  یال ۲۰ یخراب شده، روز   نیشدنش اومدم ا 
اما   رسهیخوب به نظر م یلیتو خ یما از قاب چش ا یعرب. ساغر دن فیکث  یها   خیش یبردگ

 ارزه!  یبه نظر من... مفت هم نم

  ۲۰  کردم،یباز بهش نگاه م یبهم کرد ، با بهت و دهن ی نگاه مهین یشگی همون اخم هم با
 تا دختر جوون؟ لعنت به شرافتتون.

 کردم:  زمزمه

 .ی ذوقم رو کور کرد -

 زد زمزمه کرد:  یکرد و لبخند محو مهربون نگاهم

 اونجا نباشه!  یمردم چیکه ه  برمتیم ییجا  هی -

  بای از مردم فاصله گرفت و تقر کمی  می کجا اوردمیدور زدن که اصال سر در نم یاز کم بعد
سرم   شدی م ده یکردن جاده و اطرافش که درخت د یجاده خلوت بعد از ط هیتو  میافتاد 
 زدم. میتو گوش یانداختم و دور نی رو پا

 چقدر غرق بودم که صداش بلند شد: ونمدینم

 . نی پا ایب -

 دلم قنج رفت.  دیسف یاونم با ماسه ها  ا یدر دنی بلند کردم با د سر

کتش رو   ستادمیشدم جلو رفتم و کنارش ا  ادهیپ  نیرو پرت کردم تو ماش فی و ک یگوش
 و زمزمه کردم:   ستادمی شلوارش برد کنارش ا بیکنار زد و دست راستش رو تو ج

 ممنونم. -
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 نخورد  یو سرش آنچنان تکون  دیچرخ چشماش

 دادم:  ادامه

 .ای بابت در -

.به طرف جلو قدم برداشتم  کردینکردم خلوت بودِن اطرافم آروم ترم م یبهش توجه گهید
انگشتام حس شد    یساق کوتاهم رو درآوردم جلو رفتم انقدر که آب ال  یو جورابا  یکتون

 . کردمیعوض نم ا یحس شد و من آرامشش رو با دن انقدر که تا مچم

 بم و مردونه اش با همون فاصله بلند شد: یصدا 

 جلوتر نرو.  -

 . ختمیمشت آب برداشتم و رو هوا ر  هیخم شدم و    ستادمی جا ا همون

 کردم. یخال  اریجان ی برگشتم و رو یناگهان یمیرو با تصم یبعد  مشت

 اش.  قهی سمت گردن و  درست

 با اخم نگاهم کرد و گفت: دیقدم عقب پر هیزد و   خشکش

   یبچه شد -

نداد و   یبار هم جاخال نی هم خم شدم و کارم رو تکرار کردم چون تو شوک بود ا  باز 
 شد. سیخ

مشت آب دوم، تو صورتش    دنیحرص جلو اومد مچ دستم رو گرفت موهاش با پاش با
و اون بدتر از من زل زده بود به لبام و با فک   کردم یبود و من محو نگاهش م ختهیر

 قفل شده گفت: 

 دستوره.  هی نی رو تمومش کن ا ینگاه لعنت نیبس کن ا  -

 روشن کرد.  یگاریکرد و باز س هیتک نیرو ول کرد و کنارم زد و رفت به کاپوت ماش مچم
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 .یهام رو برداشتم و جورابام رو چپوندم تو کتون یگرد کردم و کتون عقب

و نسبتا کهنه   یچوب یبود رو صندل نی که کنار ماش یقینارش گذشتم و رفتم تو آالچک از 
 هام رو.  یکردم و جورابام رو پام کردم بعد هم کتون ز یاش نشستم و کف پام رو تم

بلندتر   یلیتفاوت که قدش خ نیکردم با ا  هیشدم درست مثل خودش به کاپوت تک بلند
 پاهاش رو تو هم قفل کرده بود.  بود و ستادهی بود و با فاصله از من ا

 آروم نگاه کردم و گفتم:  یایدر به

اون   ی ... تو چشماادیبه حساب م چیشاداب ه ی نرمال من در برابر نگاه ها  ینگاه ها  -
 زینه چ ینداشتم پس برام تعجب آور  ی! من بعد از پدرم مرد ینگاه اون رو دار ،یرو دار

راه تموم شدن   نی خودت معنا نکن ا یبرا  سی نو ریمن رو با ز  ی لطفا نگاه ها ،یا  گهید
 ادی. به می فرا تر از دختر عمو و پسرعمو باش دیکه نبا میدونی ما خوب م  ستی رابطه ما ن

جز پدرم....)مکث کردم شک   یکنار مرد  ایجز پدرم قهقهه زده باشم  یندارم کنار مرد 
 داشتم اما زمزمه کردم( آرامش داشته باشم.

 زمزمه کرد:  شدیاش خارج م هیکه از ر  یگرفت و با دود گارشیاز س یقی مع کام

  یبرا  ارمینم ادیمن رو بلرزونه. به   یتا به امروز بتونه ستون زندگ یندارم دختر  ادیبه -
  نیکه براش به ا هیفکرم رو مشغول کرده باشم. شاداب همون کس ی حت  یساعت یدختر
داشتم   یشرو یشاداب درسته باهاش پ یام تو زندگ  یاومدم من دو ساله نفوذ  تیمامور 

  نیکردن خودش! اما ا  شکشیدرخواست خودش،به پ بهخودش  لیاونم به م  ادیز  یلیخ
 بدم  یعاشقانش جواب یبه نگاه ها  ایداشته باشم  یبهش تعهد شهی باعث نم

 ونطرف پرت کرد و گفت: رو ا   گارشیتکون داد و س دواریسمتم انگشتش رو تهد برگشت 

 .ینگاهم کن یاونطور یاما تو... حق ندار  -

جناب   یشد ،من گوشه لبم کج شد تکون خورده بود ستون زندگ  نیکرد و سوار ماش  ولم
 رادفر، تکون خورده بود!
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رو تحمل کردم   نشیسنگ ینگاه ها  نیتو ماش یساعت  میحرف به راه افتاد ن  یشدم ب سوار
  ششیبه ر یدست ای  بردیپرپشتش م ی موها یال  یود و دائم دستاما دم نزدم. کالفه ب 

 . دیکشیم

 زد و زمزمه کرد:  ترمز

 شو.  ادهی.پیپاساژ درمان -

از   یمیاعتراف کنم نگاه ن  دیبا  میداشتم باهم وارد پاساژ شد  دیصنم خر  یشدم برا  ادهیپ
 . کردیها نگاه م نیتر ی خبر کنار من به و یبود اون اما سر از پا ب  اریجان یدخترها رو 

کردم هربار که خواست حساب کنه باهاش تا مرز دعوا   د یصنم خر  ی اول تا آخر برا از 
 رفتم. شیپ

 که خارج شدم گفتم:  یآخر  کیکه تموم شد از بوت دیخر

 . میبر -

 گشاد کرد و گفت:  کمیرو   چشماش

 ؟ یخوا ینم یچ یخودت ه یبرا  -

 .رفتی م دنی اما اعتبار کارتم رو به ته کش  خوامیم یگفتم همه چ  تودلم

 .شهیالزمم نم یزیچ -

 باال انداخت:  ییابرو 

 . یگردونی تهران بهم برم کنمیبخر حساب م -

 وسوسه ام کرد:  شنهادشیبود سرگرد بودن برازنده اش بود اما پ زیت یلیخ

 برگردم.  نیصنم رو ببرم تو ماش یدا یپس خر -
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 رو ازم گرفت و گفت:  د یخر ی ها سهی برم که ک خواستم

 . امی بمون م -

 .ستادمیو من منتظرش ا  رفت

سه   دنیوارد شونه ام شد برگشتم خراب شم سر طرف که با د یپشت به شدت ضربه ا  از 
 ام بودن زبونم بند اومد.  یکلیتا پسر که ه

 اومد و گفت:  جلو

 ؟ ی خانم مگه کور -

 سرش رو جلوتر آورد:   یکیون کردم و رو چرخوندم ا  یاخم

 .یریبگ  یکام هی یکرده تو گلوت خواست ریداداشم گ کلینکنه ه -

 بهم تنه زد.  یوقت  دمشیند یگشاد شد حت چشمام

 قدم عقب رفتم مردم هم اصال انگار نه انگار.   هیکردم و  اخم

به تن داشت جلو اومد و گوشه شالم رو گرفت و   ی قرمز رنگ گشاد شرتیکه ت یپسر
 آروم گفت: 

 خوشگله؟  رون یب یتنها اومد  -

  ی کنارم مثل گربه ا اریجان دنیتمام قوا دستش پرت شد اونطرف و شالم رو ول کرد با د  با
 پناه بازوش رو گرفتم و بغض کردم. یب

گاهم کرد و  که کاسه خون بود ن ییرو سمتم گرفت و با اخم و چشما نیماش  چی سو
 گفت:

 . نیبرو تو ماش -

 خبرا تنها بمونه. یاومد با اون از خدا ب یرو گرفتم و عقب رفتم اما دلم نم چی سو
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 کردم:  زمزمه

 ول کن.  میبر  ایب -

 رو با آرنج به دهنش زد  یزد دوم شونیک یمشت رو به دهن  نی رفت و اول جلو

 و گفت:   دیرو عقب کش اریجان یرمرد یپ کردمیکم شلوغ شد و از هم جداشون م کم

 صلوات بفرس جوون.  -

 زد: داد

 .خونمیفاتحه اشون رو م یمزاحم  زنم شده حاج -

برداره که   زیفرار کرده بود خ شون یکیخواست به طرفشون که تارومار افتاده بودن و   باز 
 بازوش رو گرفت و گفت:  رمردیپ

 بده آرومش کن. یآب  هیپسرم ببر بهش   دهیخانمت ترس -

 بود. دهیو نگاهم کرد اشکام امونم رو بر  برگشت 

 طرفم و با گفتن:  دیچرخ اریجان

 .یشرمنده حاج -

 . میزد  رونی رو گرفت و از پاساژ ب دستم

و نگاهم کرد خم  شد در رو باز کرد و نشست  شتریام ب   هینشستم و هق هق گر نیماش تو
 آورد و گفت:  رونیب یآب یشد و از داشپورت بطر

 بخور.  کمی -

شده   ختهی خوردم آروم شده بودم نگاهش کردم موهاش بهم ر یرو باز کردم و کم درش
عقب برد و با تعجب نگاهم کرد باز   یبود دست دراز کردم سمت موهاش که سرش رو کم



 وصال  تیوص

321 
 

در آوردم و دست جلو بردم و موهاش رو کنار زدم نگاهش رو دستم موند   یهم سرتق باز 
 و آروم گفت: 

 .زاشتمتی تنها م دینبا -

 انداختم و زمزمه کردم:  ری به ز  سر

 خونه؟  میبر -

 زده ام رو گرفت:  خی   یمکث کرد و آروم دستا کم یکرد و  نگاهم

 ؟ یچ  اهار؟نی چ دیخر -

 ! زمزمه کردم:اریجان یعن ی یواقع جنتلمن

 ندارم.  ل یم تونم،ی االن نم -

 گفت و دستم رو ول کرد و استارت زد.  یا باشه

 

 اول رو داشت.   گاهیانداخت و در رو باز کرد کنار رفت تا وارد شم احترام براش جا  دیکل

مبل نشستم و   یه بود رو درد گرفت ییقا ی خونه شدم.شالم رو درآوردم سرم از بافت آفر وارد 
 کرد یکه با تعجب نگاهم م اریبه جان ینگاه مهیبه سرعت بافت هارو باز کردم و ن

 ننداختم.

 مانتوم رو باز کردم مانتو رو درآوردم.    یرو که باز کردم مجعد تر شده بود دکمه ها  موهام 

بلند شدم و از پله ها باال رفتم در همون حال هم دکمه   کرد یداشتم معذبم م نیآست مین
 شلوارم رو باز کردم. ی

 )سوم شخص( 
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شک ذهنش پوچ بود،  یدختر ب ن یزدن بودند، ا رونیاز حدقه ب یدر آستانه  چشمانش
 خطر است؟  یب تیکبر  اریجان کردی فکر م

او، بند  یقدمچند  یکس د ی شا دیگویباخود نم کند یخود را از بند لباس رها م نگونهیا
 به او را نتواند مهار کند.  یحرمت یدلش پاره شود و ب 

را در دست گرفت و   لشیگشتن موبا یرا درآورد و به طرف اتاقش رفت بعد از کم کتش
 : دیپر از ناز  شاداب را شن یصدا   دینکش  یشاداب را گرفت.طول یشماره  

 سالم.  زمی عز -

بکوبد خودش را   وارینده بود سر به دبود کم ما دهیامانش را بر ی کالفگ دیکش یهوف
 حال مجهولش:   نیبه ا نینفر دیفهمینم

 ؟ ییسالم شاداب کجا  -

 شدم.  داری_ من خونه ام تازه ب 

 ظهر بود: کی   کی نگاه کرد نزد یواری ساعت د به

 ساعت سه هتل ستاره منتظرتم.  -

 شد و زمزمه کرد:  فی سر ک  شاداب

 ؟ یچوند یشد دختر عموت رو پ یچ -

 .  نمتیبیم -

 را نداشت  فشیرا قطع کرد حوصله اراج یگوش

 .رفتی م  دیعوض نکرد بعد از ناهار با لباس

 . سیزیساغر وارد آشپزخانه شده و تند تند در حال درست کردن چ دی زد د رونیاتاق ب از 

 رفت:  جلوتر
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 ناهار.  دمیسفارش م  ؟یکنی کارمیچ -

 زمه کرد: زم  دیدزدی را م نگاهش

 .شهیسرم گرم م -

 ... زدیم  یدست به آشپز یحواس پرت یبود برا  دهیدل دردش امانش را بر  اما

 لم داد .   یو یت   یمزاحمش نشد به سالن برگشت و رو به رو گرید اریجان

بزرگ خرد شده را درون تابه   یکه در اندازه ها ییها   سیتمام سوس ازداغشیاز پ بعد
 و باعث جلزولز شد.   ختیر

 را دوست داشت. عطرش

 و زمزمه کرد :  ار یطرف جان برگشت 

 ارشور؟ یخ کمیبا   ید یباگد سفارش م -

نگاه گرفتن ها دردش   نیا  کردیم  تشی ... داشت اذ دینگاهش کرد که باز نگاه دزد  اریجان
 چه بود؟ 

 مه داد: را برداشت و سفارش را گفت و ادا یگوش

 لحظه.   هی یگوش -

داشت    یکیدر درست کردن ساالد مکز یکه سع  یکنار برد و رو به کدبانوا یرا کم یگوش
 گفت:

 گه؟ ید یخوا ینم یزیچ -

 نداشت باالخره که چه؟  یبود اما مجبور بود به گفتن چاره ا معذب

با لبو نداشت باورش   یهم فرق  اریزد ،گفت و قرمز شد جان یکرد پلک محکم پشت
 چه؟  یبرا  دیکشیاز ساغر خجالت م شدینم
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 همسرش را زمزمه کرد دو بسته تقاضا کرد !  یمحرمانه   ،یگوش کروفنیم در

 

خانه   دیکش ی مبل پرت کرد هوف  یآتش قطع کرد و رو یهمانند کوره    یرا با دستان یگوش
 سوخت؟ ی او در تنور م ای گرم بود و 

دندان    یاز لبانش گرفت که با ول کردن لبش جا  یآنطرف تر چنان گاز  یهم کم  ساغر
  دانستیاما نم یعیبود طب یاتفاق کردیچه م کرد،یم  یدهن کج نی لب پا  یرو  شی ها

 چرا آب شده بود از خجالت.

مبل    یها آن ها را به سرعت رو دیبعد از حساب کردن و گرفتن خر  اریکه آمد جان کیپ
 .چارهیگذاشت و به اتاقش رفت تا راحت باشد دخترِ ب

 معطل کرد.  یکم

  ییرفت و بعد به طرف اتاقش پرواز کرد و بسته را جا سی به سرعت به طرف سرو ساغر
 .ییآبرو  یب نی گم و گور کرد لعنت به تمام ا

 زد:  شی اتاق خارج شد وارد آشپزخانه شد صدا از 

 ناهار. اریجان -

 .دادیخودش را لو م  یلیحمقانه بود او خا  دیلرز یم  شیصدا 

و نشست ساغر ساالد را با سس   دیعقب کش یلباس عوض نکرده برگشت و صندل اریجان
گذاشت با نوشابه   زیم  یرو یمربع  دیهارا با ظرف سف  سیگذاشت و سوس زیم  یاضافه رو 

 . وانی و ل

 کرد:  زمزمه

 .گهیشد د  یحاضر دیببخش -

 هم لب باز کرد: اریجان
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 ممنون. -

 همه گرسنه باشند.  نیا  کردندی فک نم  دیمفصل به هر دو چسب  ناهار

 بلند شد و به اتاق رفت کت برداشت و زمزمه کرد:  اریکه تمام شد جان ناهار

 گردم یتا شب برم رمیممنون بابت ناهار من م -

 بود زمزمه کرد:  زاریب ییکرد از تنها  نگاهش

 .یرینم  یی امروز جا یگفت -

 قرارش دوخت و زمزمه کرد:  یرا باالخره به نگاه ب نگاهش

 گفته بودم... اما االن نبودنم واجبه!  -

لعنت شده فاصله گرفت و به سرعت به طرف هتل و اتاق و تختش پرواز   یخانه کلبه ا  از 
 ...کردیکرد و ساغر ماتش برده بود و به در نگاه م

 

 )صنم( 

  لچریشتم و وارد عمارت شدم خانم بزرگ هم سوار وتنها گذا ونشی رو با شاه پر د یجاو
 بودن.  ستاده یهمراه با اختر کنار مبل زن عمو ا 

قدم اول رو برداشتم قدم دوم   جه یسر گ نیبه ا  تی اهم  یاما من ب رفتی م جی گ یکم سرم
 شد  اهی چشمام س

 گرفته گفت:  ی به طرفم اومد خانم بزرگ با صدا اختر

 .یخوری نم یزیچرا چ یمادر رنگ به رو ندار -

 عمو هم در ادامه گفت:  زن

 براش سوپ بار بزار.  کمی نهیبش ارش ی اختر ب -
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 :د،گفتیباال کش ینیکمکم کرد و کنار زن عمو نشستم زن عمو دستم رو گرفت و ب اختر

 صنم جان؟  زد ی بود زنگ م یک -

پسرش رو بکوبم تو صورتش    ییا یح  یب خواستی نبود دلم نم یتکون دادم که کس یسر
 حال و هواش.  نیتو ا 

 درست کرد آورد و به آشپزخونه برگشت. ینبات  ییبرام چا  اختر

 خوردم خانم بزرگ گفت:  یکم

 . ادیسر بکش دختر حالت جا ب -

 در باز شد و قاتل جون وارد   نیح  نیزدم در هم یآروم پلک

 

 .شد

 گفت:   دنشیعمو با د  زن

 جان؟  بود مامان یک یکجا بود -

 و گفت:   دیکش یهوف دینامحسوس تکون دادم که جاو  ینگاهم کرد سر د یجاو

 مامور برق بود. -

 دور نموند. نشیب زیزدم که از چشم ت یپوزخند 

 نبات که تموم شد بلند شدم و گفتم: ییچا

 دراز بکشم. رمیخوبم با اجازتون م -

 : گهیکه خانم بزرگ م کنمیسرم مرتب م یرو رو  شالم

 چرا؟  یکنیچند وقته شال سرت م زمی عز -
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 بدم؟  دیبا یخوردم چه جواب  جا

 کردم:  زمزمه

 نداره خانم بزرگ.   یخاص لیدل -

 تکون دادم و به طرف پله ها رفتم  یسر

 زن عمو: یزن صدا  با

 .یتو زود پز پس نخواب که داغ به داغ بخور  شهیدرست م گهیساعت د  میسوپ ن -

 گفتم و به راهم ادامه دادم. یمادر هوام رو داشت چشم هی  مثل

من رو   م یگوش  برهیو  یتخت ولو شدم صدا   یاتاقم شدم شال رو از سرم کندم و رو وارد 
 ! امیبه خودم آورد باز هم پ

 د؟؟ یجاو  از 

  خواستیم یبخونم جواب ندم اما حس قو  ا ی نخونده پاکش کنم  یسر دوراه موندم
 لعنت شده.  امیپ نیخونده بشه ا 

 کردم:  بازش

  زونهیدختره خودش آو  نی ا نیشدم برات؟بب  بهیغر ی بگ ؟مثالیکه چ یکن ی" شال سرت م-
 .تی من حکم صادر نکن ،قصاص قبل از جنا  یپس برا 

 ... جواب داشت: امیپ ن ی تر شد جواب داشت ا ظیغل پوزخندم

داره آدم   یی بها هی  زیداره هر چ یمتیق هی  یهر چ  ست،ی روابط باز مردم به من مربوط ن -
خودم   دهی شال سرکردنمم عق  کنن،یخودشون رو ،خودشون معلوم م  اقتیها خودشون ل
 .رینداره جواب پس بدم روز بخ یلیهست پس دل

 تخت پرت کردم.  ی رو خاموش کردم و خودم رو رو  یگوش
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که بهش تعلق  یشده اش نگاه کردم به خونه ا  یسقف و لوستر آب کار  یدیسف به
 نگاه کردم. نجامینداشتم و به اجبار خواهرم ا

 اختر بلند شد:  یبه در خورد و صدا  یفکر کردم که تقه ا  انقدر

 سوپ حاضره.  ن ی پا نیایخانم ب -

 زدم.  رونیسرم انداختم و از در ب یتخت نشستم؛ ضعف داشتم شال رو رو  یرو

 

پاش به   ی فتم زن عمو نبود تو سالن خانم بزرگم پالتو به تن و پتو رو ر نی پله ها پا از 
 . رفتی تراس م  یکمک اختر رو

اما حالت تهوع نزاشت اصال به    ختمیخودم تو بشقاب سوپ ر  یآشپزخونه رفتم برا به
 . زدیسوپ حالم رو بهم م  یرنگ سوپ نگاه کنم بو

 زده گفت: ون ری و رگ گردن ب یعصب   یوارد آشپزخونه شد با صدا د یجاو

 آره؟  یکنیخاموش م یکه گوش -

توجه بهش  یگذاشتم خواستم ب زیم  یرو ینگاهش کردم سوپ رو با بدبخت  برگشتم
مات و مبهوت    دیقاشق رو بخورم که عق زدم و قاشق رو پرت کردم و از کنار جاو  نیاول

  یاهی کردم چشمام س یمعدم رو خال اتیرفتم و تمام محتو  سی گذشتم و به طرف سرو
 . رفتیم

اومد فقط داشت روده و   ینم رونی از معدم ب یز یشده بود چ هیعق زدم اما معدم تخل 
 . خوردیمعده و همه ام به هم گره م

 بلند شد: د یجاو یبه در خورد صدا  یا  تقه

 صاحاب رو. یب نی باز کن ا هویچت شد   -

 از کردم. رو آب گرفتم و صورتمم شستم و خشک کردم در رو ب سی سرو
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 زمزمه کرد:  دنمید با

 . ستی تو حالت خوب ن ی شد دی چقدر سف -

 و زمزمه کرد:  ستادیمبل نشستم رو به روم ا   نیاول  یو رو دم یزدم شالم رو جلو کش کنارش

 سراِغ...  ینکنه باز رفت -

بهش    یخشم سر بلند کردم و نگاهش کردم بلند شدم و با دوتا دستم ضربه محکم با
 قدم عقب رفت اما نگاه ازم نگرفت با حرص گفتم:  هیزدم که 

ربط داشته باشه که  به هرکس  رت،یغ یتو سرم ب یبکوب یچماق داشت هیخوب شد   -
 راحت.  التیخ ستیبه تو اصال مربوط ن نیو کراک و هرئ  شهیرفتم سمت ش

 به طرف پله ها برم پشت سرم پا تند کرد:  دمی زدم و چرخ پسش

 . خوامیمعذرت م -

 پشت فک قفل شده گفتم:  از 

 ؟ یدار  یحرف تازه چ -

 و گفت:   ستادیپله ها باال رفتم و همچنان پا به پام اومد خواستم در رو باز کنم جلو ا  از 

 .یسوپ نخورد  -

 کردم و گفتم:  کلشیبه ه یا   اشاره

 بکش کنار. کنمیکوفتم م یز یچ هیکرده اون که هضم شه  ریرگ تو گلوم گ یب هیفعال  -

 . دیکش نی رو پا رهی و وارد اتاق شدم در رو بستم و قفل کردم دستگرفت  کنار

 وحشت چشم بستم جهان... جهان... با

نزنم که   غیرو گرفت . گوشه شالم رو به دندون گرفتم که ج رهی به در زد باز دستگ یا  تقه
 خاطره نشه برام. یتداع
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 عرق بود تقه آخر رو زد و گفت:  سی خ صورتم

خبرم کن    یبهتر نشد  یکارم داشت رونیبرم ب خوامیرو روشن کن من م تی حداقل گوش -
 ببرمت دکتر. 

هر لحظه   مینشستم و تو خودم مچاله شدم وحشت از زندگ نیزم ی توجه بهش رو  یب
 هر لحظه...  شدیم  شتریب

 

  چیه فهمم؛یدلم آشوبه نم فهممیمحالم رم ن کشهیم  ریدلم ت ریز  کشمی دراز م نیزم یرو
متحرک    یتو چشمم همه مرده ها فهممیرو خوب م نی ا  ستیبرام مهم ن ایدن زیچ

 . کنمیرو خوب درک م نیهستن ا 

 !  ستی مهم ن میبرا  گرید

 حس شده ام ... یب

 !  ردیگ ی، دلم نم یآدم چیه یِ انصاف  یقضاوت و ب از 

 ام ،  دهیخودم رس رِش ی پذ  یبه مرحله  من

 کنم ،  ی، ذوق م یکس  یو ابراز عالقه  دیاز تمج نه

 !  زمی ر  ی، به هم م یبا انتقاد و رفتِن کس نه

 !  ستی ن المیخ نِ ی، ع  یواقع  یِ معنا به

 دارد !  یمن ، به خودم بستگ  یِ ایدن زِ ی روزها ، همه چ نیا

 خودم ارزش قائلم ! یِ برا من

 کنم ! یآرامشم ، دور م یِ حوال آزار دهنده را از  یِ که با دستاِن خودم ، آدم ها آنقدر

 من خوب است؟  حالِ 
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 ، نه دلتنگ ... نمی عاشقم ، نه غمگ نه

 شما چه پنهان ؛ از 

 حالِت ممکن قرار دارم   نی تفاوت تر یدر ب ست،منین یخال یکس چی ه  یِ روزها جا نیا

 ... چکهی م کنهیم دا یاشک لجوج باالخره راهش رو پ  قطره

 واضح تر؟   نیاز ا  یمرده ام چ  من

 نمش،یب یو م  کنمیو رو م  ریز  ی عکس خواهرم گالر کنمیو روشن م  دارمیرو برم میگوش
 بدنم. یتو عکس و خنده اش آرامشه به تک تک سلول ها  خندهیم

 خواهرم رو.  یزود تموم شه داماد، کاش زودتر برسون نارتیکاش سم زنمی م یمحکم پلک

 ** 

 دکمه پالتوم رو بستم. نیآخر ،یدگیپرگذشت با حالت تهوع و ضعف و رنگ  یروز  دو

 به راه افتادم. یدوش  کی کوچ فیپوش با ک اهیپا س سرتا

صبحانه جا خوردم اما انتظارش رو    زیتمام خونواده دور م  دنیرفتم با د نی پله ها پا از 
 داشتم.

 نگاهم کرد و زمزمه کرد:  عمو

 ک؟ ی کجا خانم کوچ یاول صبح -

 زدم و زمزمه کردم: یدردآور لبخند

ساالنه رد کنم فکر نکنم بتونم امسال سر کالس هام   یتا باشگاه عمو جان مرخص رمیم -
 باشم.

 سر تکون دادو خانم گفت:   عمو

 برسونت.   د یجاو گمی. میریم  شهی نم ریلقمه بخور مادر د  هی نیبش -
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 .دیکشی نون تست م یبا صبر و حوصله مربا رو ریسر به ز  د یجاو

 ب به دروغ زمزمه کردم: ناچار ل به

 . خورمیم یزی چ رونیدنبالم؛ ب ادی ممنونم دوستم م -

 زدم. رونی کردم و ب یخداحافظ  باهاشون

 اومد.   یم ر یگ نیماش یبه سخت یاول صبح ستادم یا  ابونیخ سر

 لب باز کردم:   ستادی ا یسبز رنگ   یو تاکس دی طول کش یربع کی

 دربست.  -

 راننده بلند شد:   یشدم و صدا  سوار

 کجا برم خانم؟  -

اومد   یم  رونیکه از ته چاه ب  ییها انداختم و با وحشت و لرزش صدا   ابونیبه خ ینگاه
 گفتم:

 . شگاهی آزما نیاول -

 

 ها رو رد کرد .   ابونیگاز فشرد و خ یپا رو راننده

که از همه   یدوروز  نیتو بدنم. ا خوردیبه چشم م شتریب نیقی داشتم اما هر لحظه  دلهره
 ...  دی بودم از جاو یفرار

 . خندمیو پشت تلفن م دمیجواب م یخواهرم رو زورک تلفن

 . برمیوقته تو اغماء به سر م یلیکه اون اونطرف بفهمه من خ نیا یب

 کلمه :  با
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 خانم. میدیرس -

 :زنهی صدام م  شمیم  ادهیپ دمیبه راننده م یتا اسکناس ده تومن دو

 . ر ی اش رو بگ هی خانم صبر کن بق -

اتاق سمت راست...   خوامیم  ییراهنما  رشیاز پذ شمیم  شگاهیتوجه بهش وارد آزما یب
 خوشبختانه نفر اول منم.

به سرعت خونم رو   یپسر ارم یم  رونی پالتو ب نی دستم رو از آست نمیشیم  یصندل  یرو
  شهیکه تموم م رم،کارشی گیاما لب گاز م ادیباال ب خواد یجونم از درد م  کشهیسرنگ م ی تو

 بخورم. یزیو چ نمیبش رونی ب خوادیازم م

 ربع بعد حاضره.  کی جواب   نم یشیم یصندل  یو رو پوشمیرو م پالتو

 . شهیشلوغ م شگاهیکم آزما کم

 : شهیبلند م رشی پرستار از پذ یصدا 

 خانم رادفر.  -

 .  رمیجلو م دهی شکسته و کمر خم ی با پاها  شمیم بلند

  نهیبیپرستار که گنگ بودنم رو م ارمیسر در نم کنمی نگاهش م سپارهیرو به دستم م بجوا
 : گهیبا لبخند م

 مثبته.  زمیمبارکه عز  -

 شدن تبل کنار گوشم... گوم! گوم! گوم!  دهیکوب یصدا 

ها حاال شلوغه. جواب رو    ابونیخ زنمی م رونی ب شگاهی از آزما دمیرو م نه یهز  کشمیم کارت
 .چپونمیم  فیک ی تو
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#161 

 

  واریکنار د دارم یدل ضعفه قدم برم کنم،بایگم و گورش م فیرو تو ک می و اثبات رسوا برگه
 .رمیراه م

داره جونم   نی رو سرم خراب شده ا ایدن ستیگرسنمه اما مهم ن شهیم  شتریام ب جهی سرگ
 مهمه  نی ا لرزهیمهمه تن پدر و مادرم تو گور م  نیا  رهی. آبروم مرهیگی رو م

افته من بگذرم   ی م یازت نگذرم چه اتفاق ادیسرت م  ییکنم چه بال نتیمن نفر جهان
 گذره؟؟ یخدا م

 ها تو مخمه. نیماش یبوق موتور ها و صدا  رم یگیم  واریرو به د  دستم

 کنارم: یزن ی صدا   رهیم  یاهیچشمام س  زنمیم زانو

 خانم حالت خوبه؟  -

 . بندمیمرگ چشم م  یبا آرزو شهیخسته تر از هم یبه تاراج رفته و روح یمن با تن و

 )سوم شخص( 

 .فهمدیرا نم شیروزها  نی بودن ا  یفرو کرده عصب یاز صبحانه سرش را در گوش بعد

پدر و مادرش هم باز به  ستین کنداختریسر بلند م  شودیتلفن عمارت بلند م یصدا 
 بهشت زهرا پناه بردند.

 !!! ینکبت بار  یزندگ چه

 :  داردی را برم  یگوش رودی به طرف تلفن م شودیم بلند

 بله؟  -

 د؟ یشناسیبه نام صنم رادفر م یسالم آقا شما شخص -



 وصال  تیوص

335 
 

 . دهدیمغزش آالرم م شناسد،یمعلوم است که م  شودیتنش منقبض م تمام 

 د؟ یشناسیشد م یآقا چ -

 :کندی باز م لب

 شده؟  یچ -

 . دیخودتون رو برسون مارستانیشده آوردنش ب هوشیب ابون یتو خ شونیا -

 امروز نحس بود: بنددی را م چشمانش

 مارستان؟ یکدوم ب -

و گاز   شود یم  نیافتد سوار ماش  یبه راه م مارستانیاسم ب دنیپرستار و پرس یصدا با
 دهد یگاز م دهدیم

  زند،یلنگ م  شی داستان جا نی ا  دانستی. مدهیکش مارستانیکارش به ب شیعمو  امانت
 . ستیحالش خوب ن  دانستیم

 االن چه وقت پنچر شدن بود؟  شد یباورش نم خوردیتلو تلو م نیماش  راندی سرعت م به

 . کندیو سرعتش را کم م زندی راهنما م ابونیکنار خ به

فکرش در   مارستان،یدلش در ب بردیزمان م یساعت  مین ردی گیرا م یتا پنچر شودیم ادهیپ
 ...مارستانیامانتش در ب مارستان،یب

   بنددیو در صندوق را م کندی صندوق پرت م  یپنچر شده را تو کیالست اهیس یدستان با

 ...تازدیو باز م  شودیم سوار

 ! زندیلب خدا رو صدا م ریز 

 را.. خدا
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  کندی قفل م  داندیرا نم نیدر ما ش کشدیرا باال م ی دست کندیو ترمز م  ستدی ا  یتکاف م با
 .کندینه اما به طرف اورژانس پرواز م ای

 کندیقطع م   دیجاو شانیپر  یچهره  دنیبا تلفن مشغول حرف هست با د یپرستار
 : دیگو ی م د یجاو

 صنم رادفر؟   نجاستیزنگ زدن بهم ا  -

 : کندیو زمزمه م  چرخدیصورتش م  یپرستار رو  نگاه

 شدن. صیخودشون ترخ یبه امضا مارستانیاز ب شیربع پ کی  شونیا -

 : دیگویو م شودیگرد م  چشمانش

 د؟ یکرد  شی مگه شهر هرته خانم. کجا راه -

 لب باز کرد: پرستار

 .مارستانهیب نجایا دیکن  تی آقا لطفا رعا  -

پرستار که حالش را   زندیو با دست مشت شده دو ضربه به لبش م  کندیسکوت م یکم
 :کندیلب باز م ندیبیم

 فیضع  یماه اول باردار یبرا  یلیخ شونیا دی خانمتون رو داشته باش یهوا  شتریب -
 هستن.

 :د یگو یبا پوزخند م بافدیم  فیاراج شهیکه از پشت ش یسمت زن  چرخدی م سرش

فقط حالشون بهم خورده شما اشتباه متوجه    شونی خانم من همراه صنم رادفر هستم ا  -
 .دیشد

 : زندیلبخند م پرستار

 درسته؟   د یخبر نداشت -
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 به طرفش گرفت:  یا  برگه

 جا گذاشتن.  ششونیجواب آزما  ن یا -

 را. ییبرگه کذا  ردی گیو م کندیسست است اما با تمام توان دست دراز م  دستش

سوار   یبه سخت  شودیخارج م مارستانیکه برگه را نگاه کند از ب  نیا ی ب دهیخم یپاها  با
 .شودیم  نیماش

   ردی گیچشمش م یشده را جلو  اهی ،س اهشیکه گوشه اش به لطف دستان س یا  برگه

 :صنم نام

 : رادفر یحانوادگ نام

  نی درست بود مال خود کم حرفش بود مال خود از ا شیبرگه آزما  زند،ی م یپلک محکم 
 ها... یدگ یرو به آن رو شدنش بود ، با آن حالت ها با آن رنگ پر 

در خانه   فیدختر کث نیشود داغ کرده بود  ا زیمو  خواست یغوره نشده م شی عمو دختر
اش کر    ییتبل رسوا کردیم  یپاک  یناجور که ادعا یوصله    نیا  خواستیرادفر چه م ی
 فلک را.  کندیم

  یپاک  ی  سهی دختر قد نیا  کردیفکر م سوزاندشی م  شتریآن باال نگاه کردنش به او ب از 
 .ست 

و گاز    زندی و استارت م کندیبرگه را در داشپورت پرت م زندی م یدو زرده!!! پوزخند تخم
 . دهدیم

و ناسزا   رودیتند م ردیگی سبقت م  لی دل یب زندیبوق م کندیم  یاش را سر مردم خال  حرص
 . دیگویم

 .شودیدر بزرگ آهسته باز م  زندیرا م موتیر ستدی ا  یعمارت م دم

 .داردیو به طرف ته باغ قدم برم  خوردیکشاله م نیزم یرو  فشیرا ک شی دختر عمو  ندیبیم
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که   یو به دنبال دختر  زندیدر را م موت ی ر شودیم ادهی و پ کندیرا به سرعت پارک م نیماش
 افتد.   یشده به راه م زاریاز او ب

 از بودنش نبرد.  ییکه صنم بو  دارد یقدم برم یجور

 . ستدیا  یم  یبزرگ ی  سهی کناره ک زی پا ی  دهیخشک یدرخت ها  ریباغ درست ز  ته

 . کندیم  نگاهش

 

 چهارپا فرض کرده.  یوانیدختر همه را ح نی کند ا  یکار دیدل در دل ندارد با  د یجاو

با لکنت   پردیرنگش م دیجاو  دنیبا د  کندیسر بلند م ییپا  یصنم با صدا   رودی م جلو
   تواندیحرف بزند نم  خواهدیم

 . کندیحواله صورتش م یلیو با تمام توان س شودی م  کشینزد  د یجاو

 .گذاردی صورتش م  یو دست رو  بندیچشمانش را م پردیاز سه فاز صنم م  برق 

 .داندیم کندی تا ابد بر دلش جا خشک م یلیس  نیا داغ

 :کندی باز م لب

 من... -

و طعم خون را    خوردیدوم به دهنش م یلیحرفش کامل از دهان خارج نشده که س هنوز 
 .کندیدر دهن حس م

 . شناسدیرا نم د یجاو

  زندیو صنم زانو م  کندیرا باز م سهیو در ک  شودیخم م دیجاو  کندینگاه م سهیبه ک هیگر  با
 : دیگو یبا هق هق م

 دست نزن.  -
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 ...دهدینوش جان کرده به کارش ادامه م  یلیکه دوبار از او س یتوجه به کس یب د یجاو

 . ستی هوا ابر کشدی م  رونی را ب یروتخت  شودیباز م سهیک در

رادفر    یدر خانه   شودیخون چشمانش تار م ی لکه ها  دنیبا د کندیرا باز م یتخت رو
 مقدس پدرش گند باال آورده. یکرده. در خانه  یکثافت کار

 : دیگو ی و م ندینشیم  شی جلو رودینم زانو زده مو به طرف ص زدیخ یبرم

  دهینفرشون رنگ اتاقم رو ند کی با تمام دوست دخترهام بودم اما  رهی کثافت ازم باال م -
   ؟ی باال آورد  یپدر من مادر نماز خون من چه کثافت  یاحمق تو، تو خونه  

پناه فقط   یکه ب  یسمت صورت دختر  کندیآورد پرت م یم  رونیکاپشن ب بیرا از ج برگه
 .باردیم

 : کندیم  زمزمه

 رو؟  نیا  یدونیدست گل دوست پسرت تو شکمت رفته م -

 آغشته به خون:  یخش دار و دهان ییبا صدا کندیو زمزمه م  شودیصنم بسته م چشمان

 تهمت نزن... -

 : دیگویآهسته م کندیو مچاله م داردیبرگه را برم د یجاو

کاره   نی ا  دمی فهمیتو تهمت نزنم. کاش زودتر م یمهر  زدن به چ برگه نیو ا   یروتخت -
 پسر عموت حالل تره نه؟  ی... تا بتونم منم ازت استفاده ببرم چرا راه دور بریا

  شیرو  شی بر صورت پسر پ کند یکه در تن دارد تف م یبا تمام جان کند یسر بلند م صنم
 که به رنگ خون سرخ است.  یتف

برود پشت به محشر   خواهدیم  زدیخ یو برم  کندی با حرص صورتش را پاک م د یجاو
 : دیگو یو م کندیپشت سرش م یکبر
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کثافتت رو پاک   یکنی ... گورت رو گم م یری عمارت م نی تا فردا از ا یکنیجور م هونهی هی -
 : دیگو ی و خش دار م رودیم  لی تحل شیوقت انگار...)صدا  چیبرو که ه یجور یکنیم

 . ینبود -

دختر را، فقط حکم صادر   نیداستان درد ا داندیو نم  کندیرا در همان حال زار رها م صنم
 ...کندیم

 ... اعدام! قصاص

 

 )ساغر( 

بار   یاز دستم در رفته اما برا  دونمینم ازدهمی بار دهم  یحرص شماره اش رو برا  با
 . رمی گیهزاروم م

 ...کنهینگاهم م شهیم  رهی فقط خ زنهی الم تا کام حرف نم ره یو م  ادیروزه م دو

  ریکردم از خونه اردش دیحاال خواهرم که بهش تاک   یخونواده! حت نی تمام ا  دنیم آزارم
  زنهیو زنگ م کنهیم یچیاز خواسته من سر پ ام یهمون جا بمون تا ب ینر رون یرادفر ب
 زودتر.  ایب یخونه آبج رمیم  گهیفقط م

 .کنه یقطع م یشیپ حرف پس و چیه یب

است و اون   ازدهی ساعت  نمی شی م یو   یت یجلو  ست،ین ری هنوزم امکان پذ زنمیم زنگ
 ...تی مسئول یب ومدهیهنوزم ن

 دیکل شهی قلبم از جا کنده م خورهیبه در م یزنگ بزنم دوباره و دوباره....که تقه ا  خوامیم
 خودشه.  فهممیم  ندازهیکه م

 اومدنش.  ستیکه اصال برام مهم ن  دمیم ی و  یگردم حواستم رو به ت یاخم برم با
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  عینوشابه که از ما  یکه دو تا بطر نمیبیم یچشم  ریز  ندازهیدور تا دور خونه م ینگاه
 .زارشیو تو طبقات م کنهیدر رو باز م برهیم  خچالیپر شده رو به طرف   یرنگ دیسف

 .بندهیو در رو م  گردهی که رفته رو برم یری مس

که  کشهی نم یاما طول ادی در م شتریحرصم ب بره یو به اتاقش پناه م ارهیرو در م کتش
من چشمم به عضالت شکمش خشک   پوشهیشرتش رو م  یکه ت ی در حال ادی م رونیب
 و درشت و خاص؟   زیر  ی... نوشته ها یداشت خارج یبدنش خالکوب شهیم

 و زمزمه کرد:   نی پا دیرو کش شرت یت الیخ یآب دهن فرو دادم اون اما ب شدینم  باورم

 سالم. -

 انفجار من!   یبود برا یسالم کاف نیهم

 : ستادمیشدم رو به روش  ا  بلند

 برمگردون.  -

 نامفهوم:  یگلوش صدا یو از ال به ال دیحاج و واج حرفم تو صورتم چرخ چشماش

 ؟ یچ -

 کردم و زمزمه کردم:  بغض

 برمگردون. اری... جانیدرصد فکرش پ هیخونمون! اگر  گردهیصنم حالش بده،داره برم -

بازوم گذاشت و آهسته و مردونه   یرو کنار گذاشت دستش رو رو  د یدل بود اما ترد  دو
 گفت:  شه یدرست مثل هم

 ... ساغر.رفتمیخاک کردن برادرم م یبرا  شدیم -

 رو از دستش آزاد کردم و گفتم:  بازوم

 .ری بگ طی برگردم، برام بل خوامیمن م نجایه شدم از ا خست -
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 که گفت:  دم یطرف پله ها رفتم صداش رو شن به

 . میزنیبعد حرف م -

جز خواهرم مهم  یچیه گه ینه د ای کرده  رینه مهم نبود د ای نبود که شام خورده  مهم
 نبود!

 

پاش و   ی مبل نشسته و لب تاپ رو یکه حاضر و آماده رو  دمش یشدم د داریکه ب صبح
از   اره،ی درش م کشهی نم یو طول  زارهیداخل لب تاپ م یو فلش کنهیم پ ی تا یزیتند تند چ

 ... ارم ی کاراش سر در نم

شده بود شرمنده اش شدم اون   دهیصبحانه چ زی م  شمیتوجه بهش وارد آشپزخونه م یب
 از محبت امروزش!   نیا  شبمیاز رفتار د

نکنه من بمونم و   ترسوندیمن رو م  یپوست ریز  ی محبت ها  نی ود ابرام گنگ ب  رفتاراش
 ... خدا نکنه!!یکنه؟ هع دایبهم پ یدرصد حس هیسه سال؟اگر طالقم نده؟  نیحوضم تو ا

خودم لقمه   یو تا خنک شدنش برا   ختمیخودم ر یبرا  ییزده به سرم، چا  یصبح اول
 گرفتم.

 جا خورد، متوجه حضورمم نشده بود:  دنمی از لب تاپ گرفت با د  نگاه

 . ریصبح بخ -

 باشه.!  دهی شک داشتم شن یرو دادم حت  جوابش

و جذبش گذاشت    یمشک  یشلوار پارچه ا بیرو تو ج یشد لب تاب رو بست و گوش بلند
 . دشیمردونه سف  رهنیو شروع کرد به بستن کروات رو پ دیکتش رو پوش

 شادابش!  شیبره پ خواستیتر از هر روز م یرسم امروز 
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رو   م یحواله اش گرفتم و گوش یرفت در رو که بست با حرص لعنت یحرف چیه یب
  دیداشتم نا ام دی طول کش یلیرو گرفتم خ دی رو خوردم و شماره جاو  ییبرداشتم چا 

 که اتصال رو زد:  شدمیم

 بله؟  -

آشوبه تو آرومم   یلیمن دلم خ  ایخدا  شناسمشی که م ییگرفته تر از تمام روزها  صداش
 کن.

 ؟ ی سالم خواب که نبود دیجاو  -

 پوزخند زد که زمزمه کرد:  انگار

 . ومدهی روز تمامه که خواب به چشمم ن کی  -

 ترس زمزمه کردم : با

 درسته؟  ست ی صنم خوب ن -

 زمزمه کرد:  رفتیم  لی که انگار تحل ییخش دار و بم و صدا  یبا صدا  د یجاو

 رفت از عمارت. روز ید -

 زمزمه کردم:استرس  با

هواش رو    کمی خوام یاما ازت م یکنیم  یسپر  یرو دار یدوران سخت دونمیم نیبب -
 .یکنیم یبرادر یداشته باش

 :دی چیخش دارش تو گوشم پ یو باز هم صدا   دیکش یهوف

 داره. اجی داره، به من نه، به خواهرش احت اجیبرس زودتر به خواهرت بهت احت -

ش امانتم رو تا برگردم اما آشفته ترم کرد لب باز کردم  زدم بهش آروم شم بسپارم به  زنگ
: 
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 جا... -

 : پرهیحرفم م وسط

 برم خدافظ.  دیبا دیببخش -

 ن؟؟ یبوق اشغال! قطع کرد هم و

 رو جمع کردم و خونه رو مرتب کردم خودم رو فقط سر گرم کردم.  ز یشدم م بلند

چقدر   دمیدرست کردم کارها که تموم شد تازه فهم یشام قرمه سبز ی هم برا  ینطوریهم
 به چهار عصر بود ...  کی گرسنمه ساعت نزد 

صنم رو گرفتم اما جواب نداد    یبا نون باگد و مخلفات خوردم . شماره   سی سوس کمی
 که حتما خوابه حتما کالسه حتما حمومه!  زدم ی م خودم رو گول

 . دونمیم  کردیمن رو خفه م استرس

رو باز کردم عطرش باعث شد وسوسه   یرفتم و در ترش خچالیزدم سر  یخونه چرخ دور
 ازش بچشم.  یبشم و کم

 شد.  یکی شی تمام جونم با آت اما

 

درش رو باز کردم و  برداشتم و  یپر از اشک و تار شده دست دراز کردم بطر یچشما  با
 و سوزش کم کنم. شی آت نی از ا  یدهن انداختم تا فقط کم

 شد.  کهیت کهیکه قلپ قلپ خوردم تا ته روده و معده ام از سوزش ت ن یهم اما

 .رو از دهنم بال فاصله کندم   یبطر

 ؟ ی بود یچه زهر مار گهی د نیعق زدم ا   ناخواسته

 گذاشتم. خچالیبستم و تو  یچطور دونمیرو نم یبطر در
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انداختم.   ریش یآب رو باز کردم خم شدم و دهنم رو رو  ر یش عی رو بستم و سر خچال ی در
 بود.  شیاما هنوزم دهنم کوره آت  دمیآب خوردم، عقب کش کمی

 ...هووف

  نی ماهواره رو باال پا یکنار سالن رو روشن کردم و شبکه ها  ستادهی شده بود پنکه ا گرمم
 گ شاد؟ کردم و اهن

 به تکون دادن خودم چم شده بود؟  کنمیرو شبکه و شروع م دارمینگه م ناخواسته

 .خواستیورجه ورجه م  یدلم ه رمیگی رو م  یشماره ک دونمینم  دارمیرو برم میگوش

 : چهیپیم یتو گوش  اریجان یصدا 

 بله؟  -

 و زمزمه کردم:   دمیهمه سرد؟ با ناز خند  نیهم ا مرد

 خونه. ایب -

 کرد و زمزمه کرد:  یجا خورد چون مکث انگار

 شده؟  یزیچ -

 ( اری)جان

 نشده خسته شدم.  ی زیامروز هنوز چ کنمی رو شل م کرواتم 

هاشون   یگند کار یکه هرچ یمشت خالفکار حرفه ا  هی  کنمیکنفرانس نگاه م زیم به
به  یلیجلسه خ نیمن و شونودم تو ا  زننی کله گنده تر و شاخ تر از همه حرف م شترهیب

 ...زنمیبهشون تو دلم پوزخند م م یخوریدرد پرونده م

 ُبرد... ی... برایروز یپ ی فقط برا نجایشدنشون نمونده من ا یبه متالش یزیچ
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  دنیبا د  کشمی م رونی شلوار ب بیرو از ج ی گوش کنمیتعجب م زنهی م برهی و میگوش
 ... شهی و هم شهیدرست مثل هم رهی گیاسمش تمام جونم آروم م

 : زنمیآهسته حرف م یلیبخاطر جلسه خ زنمیرو م اتصال 

 بله؟  -

کردن   داریدختر استاد ب نیا  زهی ری برم خونه دلم فرو م خوادیو ازم م خنده یبا ناز  م یوقت
  نی من بودم واقعا؟ ا  نی... اخورمیاحساسات منه .. استاد قلقلک دادن احساس من؟جا م

 و سست؟   فیهمه ضع

 بگم:  تونمیم  فقط

 شده؟  یزیچ -

دختر    ییمن تو  یممنوعه   زنمیم  یپلک محکم دهیباز گوشم رو نوازش م خندهیم باز 
 نخند...  ینطور یهمه برام نخند ا نینشو ا  کمینزد

  شمی.بلند مکنمیو باز م   کشمیم نی کرواتم رو کامل پا  کنمیرو قطع م یگوش

 : گمیآهسته م کننینگاهم م گردنیبرم شونیسر   هیشاداب و  پدر

 اومده. شیپ ی برگردم هتل کار دیبا  خوامیمعذرت م -

 : دهیتکون م یشاداب سر پدر

 نمونده.   یا  گهیحرف د   رسهی برو پسر جلسه تمومه فردا محموله م -

 مدام... از ستاده!   خورهیزنگ م میگوش رونیب زنمی از اونجا م  دمی تکون م یسر

 : زنمیرو م اتصال 

 بله جناب سرهنگ. -

 :چهی پیگوشم م ی صداش تو یتمام و عصب تی جد با
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 بمون تو اون اتاق رادفر  یکنیرو نصفه ول م  یکار  هی یهمش دار کاری چ یتو اونجا رفت -

 از پشت فک قفل شده:  کنهیم  زمزمه

 .دید یگفتن اتمامه جلسه اس که شن -

 آروم شد و گفت:  سرهنگ

 . یدر راه دار  یخیتوب -

 یدست به بطر کنمیفقط دعا م نمکیو خونه پرواز م  نیو من به طرف ماش کنهی م قطع
 شاداب نزده باشه! ی ها

 

 ... ادیم  رونی از کلبه ب ینسبتا شاد یآهنگ خارج یصدا زنمی م ترمز

 . رمی طرف پله ها به سرعت باال م بندم،بهیو  در رو م امیم  رونیب ن یماش از 

باعث   نیکمه اما ا یلیها روشنن نور خونه خ   ژنی. هالکنمیدر رو باز م ندازمیم دیکل
 ...نمشینب شهینم

  یشیکار شده آرا  یساغر با لباس شب مشک  شناسمی نم نمیبیرو که م یدختر  شهینم  باورم
 با کفش پاشنه بلند برقصه. کنهی م یاز بند کش آزاد شده وسط خونه سع ییو موها  ظیغل

 بودم. دهیروش رو ند نی ا زنهی م رونیاز کاسه ب چشمام

انقدر که حرم نفس هاش تو    شهیم  کمیبا لبخند نزد کنهینگاهم م شمیخونه م وارد 
 . ندازهیدستش رو دور گردنم م شه یصورتم پخش م

 بهش بفهمونم حرفم رو:  کنمیم  یاز پشت فک قفل شده سع بندمیرو محکم م  چشمام

 ها؟   یسراغ بطر یساغر تو رفت  ری آروم بگ -
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ش رو از دور گردنم باز کنم اما اون فقط بهم زل زده بود و قصد جدا کردم دستا  یسع
 شدن نداشت.

جا   کیکه  ییبا یهمه ز  نیکردم از ا یو من و باز چشم پوش دیصورتم کش یرو رو  لباش
 محرمم خالصه شده. یتو وجود دختر عمو 

 کوتاه تره.  یبا پاشنه بلند هم هنوز از من چند سانت رهی گیم  فاصله

 .دهیخودش رو تکون م شتریب دنیبه رقص کنهی م شروع

 گرمه...  یلیخونه گرمه... خ ارمی رو در م کتم

 کنم.  شیهمراه خوادیو ازم م  رهی گیدستم رو م ادی م جلو

 باهاش به دلم بمونه... دنیرقص دی پس چرا با ادی نم ادشی   یزیکه فردا چ اون

  دنیاما رقص ستی! تو ذات و مرامم نستی کار من ن  مشیبه حر  یدست دراز  اما
 باهاش؟؟ 

 ...خواستیم دلم

 رو گرفتم باهاش تکون خوردم آهسته و آروم !!  دستاش

 اون قهقهه زد و گفت:   چرخوندمش

 باش.  کیرمانت  کمی  یرقصیلوس م یلیخ اریجان -

  نیوقت ا  چیخونه حاال مطمعنم من ه یچشمام کاسه  رهی گیلبش رو گاز م  ی گوشه
 نشدم... صینشدم و حر  وونهیدختر  د دنیهمه از د

 ...حاال

 فرق داشت. زی... همه چزی داشت همه چ فرق 

 و رو شد.  ر یو دل من... ز  دیو موهاش تو هوا رقص  دیدستم چرخ ریز  از 
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 . نیزم یرو باز کرد و انداخت رو زونمیو باز نفس هاش  تو صورتم کروات آو دیچسب بهم

 رو باز کنه که مچ دستش رو گرفتم و با اخم گفتم:  مرهنیدراز کرد دکمه پ دست

 . یریدوش بگ یبهتره بر هیکاف -

 

 .امیاما من کوتاه نم کنهی نگاهم م دلخور

پله آخر سالن باال دستش رو از دستم   برمشیو از پله ها باال م   رمی گی دستش رو م مچ
و   ادی جلو م شمیم  لی به طرفش ما کمیکه  کنهیکار رو م نیانقدر با قدرت ا  کشهیم رونیب

 :کنهیو زمزمه م کشه یباز لبش رو مماس صورتم درست رو چال محو لپم م

 .اری باهام جان برقص  -

که دستاش رو دور کمر و کتفم   رمی مچ دستش رو بگ  خوامیم  بندمیعجز و درد چشم م با
 :کنهیو زمزمه م کنهیقفل م

 .نمشونیبب خوادیهات... دلم م یخالکوب -

 . دادی دستمون م یکار هیدختر امشب   نی ا   طونیبر ش لعنت

 بود بهم گفتم:  دهی کردم چسب نگاهش

 حموم؟   یریم ینیبب -

 رو تکون داد. ازم فاصله گرفت،  سرش

کردم که هر کدوم به   یلباس خال  یدکمه ها  یچشم فرو بستم، تمام حرصم رو رو  باز 
 پرت شد و لباس رو پاره کردم درش آوردم.  یطرف

قدم جلو رفتم و اون تکون نخورد و نگاه کرد تمام تنم رو نگاه کرد و با چشماش باز تو   هی
 دیو چرخ  دیصورتم چرخ
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 شد   کم یلبام مکث کرد نزد  یرو

 گفتم:  یو لحن التماس ینا توان با

 نکن درد و درمون... نکن.  -

 

 !  کنهیتنم تنش رو طلب م تمام 

 بهم؟  نهیکه محرم تر  نیکه زنمه؟مگر نه ا  نی نه ا مگر

 سراغ ندارم. دم،یند  ییساغر رو جا ییبا یاز ز   یاعتراف کرد ذره ا  دیبا

اما اگر نتونم جمعش کنم فردا   دهیبه دلم چسب یلیحالش  خ  نیا  زنهی هم قهقهه م باز 
 ... مونهیخودم م یبرا  شیمونیپش

 :  ادیبا حرص و فر  کشمی م عقب

 تمومش کن. -

دستش رو بکشم خودش   خوامیم  کنهیو بغ م زنهیسکسکه م خوره،یبلندم جا م  یصدا  از 
بر پاست که تموم شدنش رو فقط   یامشب انقالب شهیو رو م ریدلم ز  کشهیرو عقب م

 .دونهیخدا م

 : کنمیم  زمزمه

 بعد خودم اعتماد ندارم. قهی دق هیبه  گهیبپره از سرت دختر من د ر،یبرو دوش بگ -

 :گهی و آهسته م زنهی دو دو م چشماش

 . ریگازم عکس ب -

من کار دستمون    یاریبهش بفهمونه اون خورده نه من... هوش یکی ره یگیتنم درد م تمام 
 ! دادیم
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 پشت فک قفل شده گفتم:  از 

 نکن.  تی برو اذ -

و من فقط    دیچرخیم مینیتو ب یقرمه سبز  یهنوز رو مخم بود بو یآهنگ خارج  یصدا 
 حاال...  خواستی م  یدلم حواس پرت

 گفت:  نشیدلنش یکنار زد و با صدا یمبل نشست لباس شبش رو کم  یرو

 .ری عکس بگ -

 کم کم...  دادمیاز کف م اری گذاشته بود و من اخت شی پاهاش رو به نما یتراش خوش

 و قفل رو باز کردم  دمی کش رونی شلوارم ب  بیرو از ج میگوش

من   یحاال   یاندازه  یداغ فکر نکنم آدم خیو ازش عکس گرفتم با س  ستادمی ا  جلوش
 بسوزه...

 موهاش برد   ریبه کمرش داد و دستش رو ز  یو تاب چیپ

 ...یبعد عکس

 و گفت:   ستادی شد و جلوم ا  بلند

 .گـــهی د یکی -

سالن رو باز کردم    یبهداشت سی مبل پرت کردم و دستش رو گرفتم در سرو   یرو رو  یگوش
 رهاش کنم اما من ول کن نبودم. کردیو بردمش سمت در حموم تقال م

دوش که با   ری لباساش هولش دادم تو حموم آب رو باز کردم و خواستم بفرستمش ز  با
دوش   ریلباس ز  یوارد حموم شدم و با، باال تنه ب  اریاخت یخوردم و ب  کهیدستم  دنیکش
 و نگاهش کردم زل زدم بهش... ستادمی ا
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ازش چشم  تونستمیداشت که نم یش ، چتو صورت گشتمی م یعاد ریغ زی چ هی دنبال
 بردارم.

 دوش. ری ز  اومد

 زدم. یسر بلند کردم و پلک محکم دی به بدنم کش یدست

 کردم.  خی حرکت آب رو    هیدراز کردم و تو  دست

آغوشم شد  ریآب کنار بره اما دستام رو پشتش قالب کردم و اس ریخواست از ز  غیج با
 هوش از سر... دنیپر نین بود ااما الزمه کارمو   زدمی م خی خودم داشتم  

و حوله    میا یب رونیکه گذشت نفسش رفت آب رو بستم و کمکش کردم از حموم ب کمی
 دوشش انداختم نگاهش کردم:  ی رو یا

 ساغر؟  یخوب -

 

  رونی و از حموم ب دمیچیتوجه دورش حوله پ یاما ب دیچکی از شلوار خودم و موهام م آب
و   سیخ  یکرد با موها  هیتک  واری و کنار در حموم به د دیاوردمش پامون به پارکت ها رس

 نشست   نیزم یاز برخورد آب ُسر خورد و رو دهیماس  شیآرا

 زانو نشستم نگاهش به تنم افتاد و تب دار نگاهم کرد   هیرو  جلوش

 کردم:  زمزمه

 .یشیم  ضی پاشو لباس عوض کن مر -

  یبرق سالن رو زدم زمزمه کرد با صدا دیدست دراز کردم و کل به چشمام بر خورد نگاهش
 خش دارش: 

 االن.  امی م نی برو پا -
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 .دیفهم شدیم  دیکشیبود از حرفاش که م ومدهیهنوز جا ن حالش

 یپاره شده گذاشتم ب رهنی پ یاز جلوش رد شدم و پا رو سیبلند شدم و با شلوار خ 
گذشته بود به  ریبخ دم،یکش میشونیبه پ یرفتم دست نی از پله ها پا  رهنیتوجه به پ

به موهام   ی به تن کردم شونه ا یرنگ یسرمه ا   یاتاق رفتم شلوارم رو عوض کردم هود
 ازش نبود. یهنوز خبر رونی ب دماز اتاق ز  دمی باال کش ینیزدم و ب

 که ته گرفته بود ... ی گاز رو برداشتم خورشت یرو  یآشپزخونه رفتم در قابلمه   به

 دختر ؟  نیفکر شام هم بود ا به

 رو خاموش کردم قابل خوردن نبود.  رش یز 

  یو یت  یو قندون رو به رو  ییچا  وانی گرم شم با ل یبلکه کم ختمی ر ییخودم چا  یبرا 
 کردم  نی نشستم شبکه ها رو باال پا

 شه. هوشیازش نبود نگرانش شدم نکنه ب  یگذشت بازم خبر یا  قهیدق ده

رنگ رو   یطوس ینرده ها   دمیافکار به سرعت بلند شدم و به طرف پله ها دو  نی ا با
 باال رفتم   یکیگرفتم و پله ها رو دوتا  

   دمیکش  یدر اتاقش که باز بود شدم سرک کی ازش نبود. نزد یخبر

 رنگش غرق خواب بود. یو شلوار خاکستر  شرتیتخت با ت ی... رو دمشید

  یتکون  دمیتخت رو تا گردن روش کش نی پا یبود هنوز، جلو رفتم پتو   سیخ موهاش
 خورد.

و نگاهش   یبکش ینقاش  هیاز صورتش    خواستیهم دلت م دهی ماس شی با آرا یحت
 .ی... فقط نگاهش کنیکن

اتاقش   ی صندل  یرو  یکیکوچ یپارکت افتاده بود. برداشتمش حوله    یرو  سشیخ لباس
 دم یچیبلندش رو بلند کردم و حوله رو دورش پ یبود برداشتم و جلو رفتم موها 
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 شده اش رفت... زی دخترونه تم یناخواسته نگاهم محو مژه هاو ابروها  باز 

و   کنمی... کمر راست م کردیاز همه جداترش م  کردیم  باترشیهمه غرورش ز   نیکه ا  حتما
 . ارهی شلوارم من رو به خودم م بیتو ج میگوش ی   برهیو  کنمیاتاقش نگاه م یبه پنجره  

 زنمیم  رونیاز اتاق ب زارمش یم  یصندل یدسته   یلباس رو رو   دارمیرو برم یگوش

 : چهیپیم یتو گوش د یجاو یو صدا   زنمیرو م اتصال 

 .یسالم جان -

 کردم با تحکم: زمزمه

 .اریجان -

 بود:  شهیگرفته تر از هم صداش

 د؟ یگردی برم یک -

 شده؟  یزی چ کنه،یمعلوم نم -

 . ریشبت بخ  یچینه داداش ه -

 هست. ییخبرا  هیاونجا   رهی گیمشکوک بودنش حالم رو م کنهیرو قطع م یگوش

 

  برمیپناه م یو   یت یو بزرگ رو به رو یباز به مبل دوست داشتن رمیم  نی پله ها پا از 
 .خوابمیم قی و عم شهیچشمام گرم م یک دونمینم

  یبا صدا  یو  یت شمیبلند م شهی چشمام باز م ه یاز ثان یبه کسر یخفه ا  غیج یصدا با
خونه هست که صداش   نینفر تو ا  هیفقط   ندازمیدور خونه م یکم هنوزم روشنه، نگاه

 گوشم... یتو سمفون نهیزنونه تر
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رو به  شه یهوا گرگ و م خورمیجا م دنشیبا د  رمی و باال م کنمیطرف پله ها پرواز م به
 ...رهیم یروشن

 نمدار خودش هم دستشه. رهنی پاره ام نشسته پ رهنیپ یجلو

 .کشهیمن با ترس خودش رو با دستاش عقب م دنید با

 :  نمیشیفاصله م با

 . دمیم حیتوض  ستین یزیچ -

 :گهی و م  کنهینگاهم م بارهیکه اشک ازش مثل فواره م ییچشما  با

 ه؟ یچ نایا  یکنی م کاریمن چ ی  نده یتو با من و ا  ؟ ی شینم ری با من تو س یکرد  کاریتو چ -

 :کشهی که عقب م  رمی دستش رو بگ کنمیدراز م دست

 .؟ شبیشده د یچ دمیتو رو جون عمو قسمت م -

 زمزمه کردم:  دلخور

 اد؟ ینم ادتی  یزیچ -

که به زور از دهنم به  یخش دار و بم یتکون داد ادامه دادم با صدا  نیبه طرف یسر
 روندمش:  رونیب

 نشده. ی زیچ ستیمهم ن -

 و اونا رو تو دستش مشت کرد:  دیبه موهاش کش یدست

 شده؟  یچ ادی نم ادمی  یچیمن ه  سهیموهام خ -

 : زنهی داد م هیو با گر  کنهی لباس ها فرو م یسرش رو تو  بارهیتند تر م اشکاش

 بگو. یبگو بهم لعنت -
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و   نهیشی دستش رو بازوم م  کنمیخودم رو خودش رو فقط بغلش م  فهممینم رمی م جلو
ضعف بارزه   ن یدختر اول نیا  شی از کف دادن پ اریاخت   بندمیلباسم رو چشم م  زنهیچنگ م

 :گمیآهسته م کشمیمن! موهاش رو بو م

 . ـشی درد و درمون، هــ ریآروم... آروم بگ -

 

 )سوم شخص( 

 

که به خانه برگشته   روز یاز د  گذاردیم  زیم  یو رو کندیرا به زحمت بلند م دیخر سهیک
 اش را دم کرده.  ییرا سفارش داد و چا  شیغذا

 . کردیم  دیخانه خر یبرا دی با اما

قارچ و   رش،یها را جا به جا کرد کره و پن دیرا عوض کرد و کم کم خر  شی ها لباس
 و تخم مرغ ها.   رش،یو ش  کیک سش،یسوس

شد و    رهیهوه جو خدست و پا کرد ... به ق یخودش قهوه ا یکه جا به جا شد برا  همه
 حاضر.  شهیقهوه دوسته هم یخال دی جاو یلبخند زد جا 

 فاتحه بخواند.  ندهیتمام آ  یبرا  دیحال با   چکدیو قطره اشکش م شودیجمع م لبخندش

  شودیپرت م رونیبه ب الیفکر و خ یاز چال و چوله  شنودیرا م لشیموبا  یگوش یصدا 
 کندی نگاه م لشیموبا  یبه صفحه   رودیو به طرف کانتر م کندیقهوه را خاموش م ریز 

 ش؟ ی زن عمو یشماره  

 : زندیباز شود اتصال را م شیتا صدا  کندیم   یمصلحت ی  سرفه

 بله؟  -

 . زمیعز  یسالم صنم جان خوب -
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 . کندیم ینیهنوز هم بار غمش سنگ  دادیزن عمو نشان م یگرفته   یصدا 

 و خانم بزرگ خوبن؟   ؟عمویخوبم ممنون شما خوب -

 ؟ یی تنها یکنیم کار یخونه گرم هست ؟ چ زمیخوبن عز  -

 را باز به زبان اورد:  دروغش

دانشگاهش   ی از شهرستان بره دنبال کارا رسهیخوبه زن عمو گفتم که دوستم امشب م -
 . ستمیتنها ن

 عمو گفت: زن

بگو حتما برات   دی جاو ایبه عمو   یداشت یزیچ  ینکن کار یخالصه دخترم کج خلق -
 انجام بدن. 

 . نیحتما مچکرم زنگ زد-

 . زجانیخداحافظت عز  -

 . دیباز اسم جاو زندیقلبش تند م کندی م قطع

 ...  کندیشکمش جا خشک م یدستش رو  اما

خواهرش...  یبود حت یهمه حتم  یوجود آن موجود در وجودش خط قرمزش برا با
 دامنش لکه دار شده... چطور؟  دیچطور بگو 

  یدر بشقاب از آشپزخانه خارج شد هوا  کیک  یبا کم خت یاش را درون فنجان ر   قهوه
راحت چشم ببند و به   توانست ی نم یحت  کردیاش گرم بود انقدر که معذبش م یخانه پدر
  دنیاز خواب پدر د د،یترس یم  دن یخودش را دعوت کند، دائم از خواب د  یقیخواب عم

 ... دنیخواهر د دن،یمادر د

خروارها خاک   ری است که ز  ی کار کس ی نامرد نیا   کردینبود چگونه ثابت م یکه جهان حال
 خفته!
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 :  کندیزمزمه م کندینگاه به دستش م  ندینشیشکم صاف اش م ی رو دستش

 هم من؟   یهم تو خالص ش هینظرت چ ،یرشد نکرد  ادیتو هنوز ز  -

حس داشت؟؟ به آن   یبه لخته خون شدیباورش نم شودیشمانش تار محرف چ نی ا با
 بچه حس داشت؟ 

 آورده بود؟   شی شاپیاش را پ  ییآبرو یکه مهر ب یکس

 ... کردیم یکه سخت نامشروع بودنش دهن کج یکودک

اش را برداشت حتما خواهرش   یرا خورد گوش کشی رو به انفجار بود قهوه و ک سرش
 است:  داریب

 الو سالم.  -

 شهر را خبر کرده:  دی حتما جاو  ردی گیحال ساغر جانش را م  یخسته و ب یصدا 

 ست؟ ی حالت خوب ن -

 خواهر دور مانده از او نگران نشود: خواهدیو م کشدیباال م ینیب ساغر

زنگ  ه ی  یدی چه عجب جواب که نم یحال ندار بودم ،تو چطور کم ی  شبیخوبم د -
 ؟ ی زد

 گه؟ یخسته بودم االن که زنگ زدم چته د  -

 زد: غیبار ج  کی که ساغر را گاز گرفته باشند به   انگار

 ؟ ی گفت نایبوده به خانم بزرگ ا  یچ یشهرستان قی رف نیخونمون داستان ا  یتو چرا رفت -

 هم داشت. لب زدم:  خبر

 ولم کن.  گهیاونجا معذب بودم د -

 آخه؟  یچ یبرا  -
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 دائم تشنج اعصاب داشتم. رفتی اومد و م یم یلیشهال خ -

 .شدی م یکه اصال آن زن آنطرف ها کم آفتاب برعکس

 به خواهر پر رمز و رازش سخت نگرفت. گریهم آرام شد و د  ساغر

به خواهرش   یچه جواب دانستیرا قطع کرد دلهره اش شروع شده بود باز هم نم یگوش
 ند، یبرآمده بب یاو را با شکم یبدهد وقت

پا تند   سی سرش هوار شدند که با عق زدن بلند شد و به طرف سرو   یها انقدر رو   دلهره
 کرد...

 

 دیاش را زد به در سف یرا روشن کرد و بخار نیصبح زود آنجا جا خشک کرده بود،ماش از 
اما بدش   ند،یصنم را بب ختی ر یحت خواست یشد دلش نم رهیرنگ آپارتمان دو طبقه خ

از عزا در    یاش دل  یآمد آن دوست پسر سوسولش را برانداز کند و با گوشت مال ینم
 . اوردیب

 بود آهسته در دل زمزمه کرد:  رهیروشن کرد به در که خ یگاریس

خواهرش اون رو به من   ؟ ی ک ییرسوا یبرا  ستادمی ا  نجایا  از؟یته پ ای  ازمی من سر پ -
 دختر زن شده؟هه مادر شده!   هیبدم  لی تحو خواستمی م ی سپرد و من چ

 قرص را فرو داد.  یاز داشپورت برداشت و با آب معدن  یقرص دیکش ری ت شی ها قهیشق باز 

اش با دختران رنگ وارنگ چت کرد حرف زد و مخ    یبا گوش یکم گرفتیاز در نم چشم
  کی گرفته بودند، ساعت نزد ادیوار    کی ری ن به در را هستنگاه کرد  ش ی زد، اما چشم ها

  ن یا دی صنم بادش خواب دنی کرد با د ز یبود که در خانه باز شد چشمش را ت کی  ی ها
 ... ت و غارش قرار داش  ار یوقت روز حتما با  

 پالتو اش را باز کرد و به راه افتاد. ی را بست دکمه   در
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بود دلش کم گرفته   زاریب یابر یرا تکان داد از هوا  شیشد باد موها   یاصل ابانیخ وارد 
 دل داغش بود. یبرا  یهوا هم نوبرونه ا  نی بود ا

 گرفت و آدرس دکترش را داد.   یسبز رنگ  یتاکس

نداشت همش ترس و لرز و   ی ا  دهیکردن که فا  یگونه زندگ  نی زد،ایحرف م یبا دکتر دیبا
 اضطراب...

 وارد شد ...را حساب کرد و   هیکرا دیمطب که رس به

 هم ترمز کرد و نگاهش را به رفتن او دوخت. یرنگ یمشک یآنطرف تر مزدا  دیند

 را زد   موتیشد ر  ادهیپ نیرا پارک کرد و کاپشن را برداشت و از ماش نیماش

اش زنگ خورد پدرش بود اتصال را زد اما چشمش را    یاارد مطب شود که گوش  خواست
 از در جدا نکرد: 

 سالم بابا.  -

 ؟ ییم بابا کجا سال  -

گاه اش شکسته بود ... کمرش شکسته   هینگران پدرش دلش را به درد آورد تک یصدا 
 بود.

 ن؟ یبابا کارم دار رونمیب -

من   یریتو هم که سه چهار روزه دست و پا شکسته م  میچند وقته شرکت رو ول کرد  -
 دست تنهام بابا.

 مانند:  ی را که بشمارد حتما انگشتان دستش عاجز م شیها غصه

 د؟ ی ندار یشرکت کار رمیم  یچشم عصر -

 نه بابا خدا به همرات.  -
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اورد و وارد مطب   یاش را در م  یدود نکیع شودی رد م ابانیو از خ کندیرا قطع م یگوش
دکتر زنان داشت در طبقه   کی خداروشکر که ساختما  شودیسوار آسانسور م  شودیم

 چهارم. 

 تابلو ها طبقه چهارم را زد و باال رفت. طبق

  یپدر بچه هم برا  ندیبب خواستیرفت دلش م رونی ب اطی اسانسور را که باز کرد با احت در
 در مطب قرار گذاشتند.  د؟حتمایا  یدست گل اش م دنید

نشسته بود وا رفته  ارو ی صنم که تنها و کز کرده کنار د دنیچشم که چرخاند با د اما
 نگاهش کرد  

  نیا یشرف که بال نازل کرد در زندگ  یآن ب کردی دل سنگ را آب م زد،یاش داد م ییتنها
 کند؟ یسر م  یدختر حاال کدام قبرستان

 .کندیبرادرش واقعا در قبرستان سر م دانستینم او

 

 :شنود ی را م یمنش یکه صدا  شودیآنقدر محوش م رودی م جلو

 د؟ ی اقا بفرما -

شده چون   ریندارد و فرار کند از ان مهلکه،اما د  یکار دیتا بگو  چرخدیم یطرف منش به
 ...کندیچشمان صنم در لحظه شکارش م

 کرده است.  ری و در گل گ ستادهی ا  خی مانند م د یجاو

 ؟   کندیچه م نجایخشکش زده ا  رودی جلو م شودیبلند م صنم

مطب که نسبتا خلوت است    یه طرف در و راهرو و او را ب  ردی گیکاپشنش را م نیآست
 . شودیحرف دنبالش روانه م یهم ب د ی. جاوکشاندیم

 صنم انداخته.   یرو  هیاش سا دهیورز   کلیه ش،ی رو به رو  دیو جاو ستد ی ا  یم  وارید کنار
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 اندازد:   یم ش یرو  شیبه اطراف و بعد به صورت مرد پ یبا حرص نگاه  صنم

 ؟ ی خوایاز جونش م  یچ یدختر افتاد هیدنبال  -

  دی جاو دهد یصنم اب دهن فرو م  کند،یم میچشمانش را در چشمان صنم تنظ د یجاو
 کند:  یزمزمه م

 ومده؟ یدست گلت ن یبابا  -

 خواست؟ یچه دلش م قا یبشر دق نیا   زندیپوزخند م صنم

 زد:  لب

 ؟ یوفتیکه باز دنبالم راه ب یکرد   رونمی از خونتون ب -

 : دیگو یبا حرص م  ردیگی کاپشنش را در مشتش م  یو گوشه  کندیدراز م دست

 کاره ام؟  نیمن ا   ا ی  یببر یضیتوام ف  یتونی چون حامله ام م ی نکنه فکر کرد -

 گفت: عی حرفش را در هوا زد و سر  د یجاو

   ؟ی ستین -

 : دیرفت و خش دار پرس ل یتحل شی و صدا   کترشدینزد

 ؟ ی ستیکاره ن ن یا -

 : کندیو زمزمه م  کندیو محکم کاپشن اش را رها م کندیبغض م صنم

 خدا ازت نگذره. -

 . ستادهی شانسش زده طبقه چهارم ا رودی طرف آسانسور م به

 .  زندیهمکف را م شودیم سوار

 خودش بود. شودیمانع م یبسته شود امادست خواهدیم در
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بر   یامتی دختر در دلش ق نی ا  داندینم داردیصنم بر نم  ینگاهش را از رو شودیم سوار
 دختر وجب نکند. نیا  یهمه چشمانش را رو  نیپاست، کاش ا 

که نگاهش کند از  نیا یسرعت ب ستد،بهی ا یو م  خواندیآسانسور طبقه همکف را م 
  شودیآسانسور خارج م

 : کندیبه دنبالش لب باز م د یجاو

 . رسونمتیم -

 :کندیزده زمزمه م  رونیکه از مطب ب  یحال در

 استخدام کرده باشم.  یمرس ی تاکس ادینم ادمی -

 : ستدی ا  یم  شی رو به رو  کندیپا تند م د یجاو

 .یبد  حیتوض دیاستخدام که نه اما با -

 :شودیدوخته م دیصنم با خشم به چشمان جاو  نگاه

دنبالم ؟ من رو   یا یبعد م ی کنیم رونمیرو با خودت روشن کن ب فتیتو برو اول تکل -
 احمق؟   هی ینیبیم یچ

 

را جلب کرده بود با فک   ادهیاز عابران پ ی سر  کیکه توجه   انیپا یکالفه از بحث ب د یجاو
 قفل شده پچ زد: 

 سوارشو.  -

 نگاه آخرش را به او دوخت و گفت: صنم

 باشم. رتیغ یب یلیخ دیبا -
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اما ...  دیگرفت در لحظه آخر اسمش را از زبان عشقش شن یزد و به سرعت تاکس کنارش
 بود.  یاز آن عشق فرار

 شد و آدرس را به راننده گفت.  سوار

 را زد و سوار شد گازش را گرفت.  موتیهم ر  دیکه جاو دی نکش یطول

  یها  سهیدختران به ک  ستی نگریشاد را م شهیها چشم دوخته بود و مردم هم ابانیخ به
دل خوش   یزی"هرچ  گفتی خواهرش م یکه وقت بردیم  یزد حاال پ  ی!پوزخند تلخدیخر
 " خواهد یم

 شکمش گذاشته بود نگران بود به او صدمه نخورد؟  یدستش را رو  

 نخود را دوست داشت؟  نی هم شدینم باورش

سالها انگشت    نیتمام ا کرد یبس بود! چگونه ثابت م شی رفتن تمام آبرو ینخود برا  نیا
 شبه؟  کینکرده، حاال  یبه او دست دراز  یحت یمرد   ایرا نگرفته   یمرد

 سخت است.  اثباتش

 : یکلمه   با

 خانم. میدیرس -

 .کندیحساب م  شودیم  ادهیپ  ستدی ا  یم  نیماش

دل خوش   یحت کند یبغض م زشی عز دیپرا دنیبا د کندیاندازد و در را باز م یم دیکل
 هم نداشت؟   یرانندگ یبرا 

 به روزشان اورد آن شب نحس ؟ چه به روزشان آورد آن نامه نحس؟  چه

 بازگشت... یپله ها باال رفت ،به قصد دکتر رفت و دست خال از 

   ستادیانداخت و در را باز کرد قدم اول را که برداشت با وحشت ا  دیکل
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 خواست؟ یمبل چه م یرو  د یجاو

 

 شده بودند؟  وانهیچشمانش د  حتما

  دنید ی،چند وقت بود ارزو   زندیلبخند م د یجاو  دیزد ،چشم که باز کرد د یمحکم پلک
 لبخندش را داشت؟ 

 ؟ ی عدالت یعشقش را فراموش کند با ب دیبا  نگونهیا  چرا

 رفت و در را بست زمزمه کرد:  جلو

 تو؟  یاومد  یرو ببند.چطور شتین -

 که وجود نداشت. رها کرد به اتاق رفت؛ به او توجه نکرد انگار  یجاکفش یرا رو  فشیک

سرش انداخت    یرو  یشال نازک دیبا شلوارش پوش یبلند مخمل نیعوض کرد آست  لباس
 را روشن کرد.  یبه سالن برگشت باز به آشپزخانه رفت و کتر

 نشست نگاهش کرد:  کشینزد ی مبل  یو رو برگشت 

 تو؟   یاومد یچطور -

از خانه   یسر کش یه برا شب آخر افتاد ک ادیساغر   دیکل دنیدر هوا تکان داد با د یدیکل
 سپرده بود.  دیرا به جاو  دیکل

 سر داد:  زمزمه

 نجا؟ یا  یخوا یم یچ -

و سرش را سمت صنم و چشمانش   کندی م هیتک شی زانوها  یبا هر دو آرنجش رو  د یجاو
  یبرا  کندیم  یفقط دلبر داندیمردانه اش نم یبا صدا  کندیم میرا در چشمان صنم تنظ

 صنم :
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گرفتم، دو   لی تحو   یکیبرادرم و خواهرت که رفتن، خواهرت بهم سپردت، حاال من تو رو  -
 بدم؟  لی تا تحو

 :دیگو ی آهسته م کندیم ینی صنم باز سنگ بغض

 خبر نداره.  ری کس از تقد  چیه -

کرد و با نمه اخم جذابش با فک قفل شده   هیباز حالتش را عوض کرد و به مبل تک د یجاو
 گفت:  تی از حرص و عصبان

  دونهیم  ه؟یمعلوم هست کدوم گور ؟االنی راحت بهش پا بد یلیبوده خ نی ا  رتیتقد  -
 سته؟ یکه کرده وا  یکار یپا  دیبا

 نداره هرگز... هیاما قصد گر  شودی صنم تار م چشمان

 : کندیم  زمزمه

 در چه حاله. دونمیازش ندارم، نم ینه خبر -

 : دیگو ی و م دی جاو کشدیم  یهوف

 ؟ ی آدرس؟ آدرس ازش دار -

 بعد از مرگ آدرس کجاست؟  داندیم  یچه کس زندیم  یدر اور لبخند

 . قاینه دق -

رو به صنم باز  گرددیبرم  رودی اورد و در خانه رژه م  یکاپشن در م شودیبلند م د یجاو
 : دهدیم  ماتومیاولت

 سراغش.  رمی فکر کن، آدرس بده خودم م -

 :شودیبلند م صنم

 . زمیبر ییچا رمیم -
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 :رد یگی مچ دستش را م رودیجلو م د یجاو

 جواب بده.  نیبش یمهمون  ومدمین -

 

 )صنم( 

  یتو صورتش هج ینسبتا بلند  ی با تحکم و صدا کشمیم  رونیدستم رو از دستش ب مچ
 :  کنمیم

  رونیشده ب نیزباله از اون عمارت نفر کهی ت هیکه مثل   ییبه تو سپردم ساغر؟تو  -
  یوقت یکتری که از همه کوچ کنن؟تویاون رفتار رو م  باهاشکنن؟ی م رونیرو ب ؟امانتی کرد

تو...  قایدق ،تویچسبونیکاره به من م نیبرچسب ا  هیسره   کی من پاکم و   شهیباورت نم
؟ من بعد از کار    یخوا یم یچ   یمن رو برا  یایتو دن  دنیزور چپ ؟بهی خوا یم یچ نجایا

نگاه کردن به تنها   یمملکت رفتم.رو  نی که انتظار ساغر رو بکشم از ا نی ا  یب یپزشک ی ها
  ستین  گهید  یبال هیرو ندارم، خواهرم، بزرگم... بعد از ترک کردن من مستحق  می دارا
رو که از همه ماتم دار ترم رو   یماتم من نجایا نیسرش نازل بشم... پس نش خوامینم
وقته از وجودت  یلیبو و بلوند ها برس، خبه اون رنگارنگ ها،به اون خوش  ر،بروینگ
اگه  یبنیکه م  یمن  نیدراز تر کن، ا  متیپسر عمو پاتو از گل هینبردن. فقط در حد  یضیف

که  یاضق ست،یدادن به تو و امثال تو ن حیببازه الزمه کارش توض ا یبه همه ببازه به دن
کار   یبه شما الزمه  حیتوض یقاضـ یدستم... آقا رسهی دادگاه م لی حکمت قبل از تشک

 . ستیمن ن

  نیچشماش ب ستهیمیجلوم وا   ندازهیاز جلوش رد شم خودش رو از دست و پا نم  خوامیم
 :کنهیو آروم زمزمه م زنهی چشمام دو دو م

 ؟ ی چند وقت باهاش بود -

 :کنمیو زمزمه م  زنمیاش م  قهیشق ی و انگشت اشاره ام رو رو زنمیم   یصدا دار پوزخند

 گفتم... یچ  یدیاصال نفهم -
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 بم و مردونه اش لب زد:  یبا صدا  عیسر 

کنم پس   تی قصاص قبل از جنا  خوامیکلمه به کلمه اش تا مغز استخونمه... نم دمیفهم -
 بتونم کمکت کنم. دیبده تا شا حیبرام توض

 تکون دادم و گفتم: نیبه طرف یسر

 ؟ یکمک کن  ی خوایم -

 :دمیو من ادامه م دهی سر تکون م  آهسته

 ؟ یکنیکه خارجه کشور باشه. کمک م یقبرستون ن یتر کی به نزد ما،یهواپ طیبل -

 

 صورتم در حرکت بود آهسته تر لب باز کردم:   یاجزا  نیناباورانه ب  چشماش

 کمکم پسر عمو؟  یکنیم -

با   ییو دو تا فنجون چا  رمیبه آشپزخونه م نهی شیمبل م ی و رو دارهیقدم عقب برم هی
 . گردمی و به سالن برم  زارمی م  ینیشکالت تو س

 .نمیشیم  شیو رو مبل ،کنار   زارمیم   زیم  یرو رو  ینیس

 :گهیکه بهم زل زده اهسته م  کنمیم  نگاهش

 ؟ یکنی صورت مسئله رو پاک م یمسئله کوفت  نی حل ا  یبه جا  یتو دار -

 : دوزمیم  یمعصوم بود و دوست داشتن  طنتیش نیکه در ع ییتو چشما  چشم

 گردم.  یبرم ادیکه ب ایحفظش کنم، به دن خوام یبچمه، م -

 .کشمیبلوزم رو باال م  یها  ن یهمزمان آست کنهی م هیبه مبل تک زنهیم   یصدا دار پوزخند

 : کنهیم  زمزمه
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 اد؟ یدرنم شتریبه نظرت گندش ب یبرگرد  یبا سوغات یبر یخوایم-

 :دهیپوزخند ادامه م با

بچه اش رو   رتش یغ ،یمن شال گذاشت  یجلو یروت، اونطور  هیرتیهمه غ  نیاون که ا -
 ؟  کنهیقبول نم

 : زنمیآهسته لب م شهیتو چشمام جمع م اشک

 رفت.  رونیاز خونه ب هیبود با گر  مونیاونم پش -

 از مبل گرفت و گفت :  هیتک  عیسر 

 کن.  ف یخب،تعر -

 کردم و زمزمه کردم:  یاخم نمه

 ات؟ ی ا جزکنم؟ب فی درسته برات تعر خوره،یاون داستان به چه دردت م -

 :کنهیو زمزمه م ندازهیم   ریسر به ز  شرمنده

 اگر عاشقته پس کجاست؟  -

 رو برداشتم گفتم:  ییکه فنجون چا  یشدم و در حال خم

 ...گفتیاگر زودتر م  دیکه عاشقمه، شا نیاعتراف کرد به ا رید یلیخ -

 نزد.  یبه فکر فرو رفت و حرف د یجاو

 

 )ساغر( 

 رو خاموش کردم به اطراف خونه نگاه کردم.  یبرق جارو

 مونده باشه. ییفکر نکنم جا  دم،یکش میشونیبه پ یدست
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 کردم،  یری رو جمع کردم و از فرصت نبودش استفاده کردم گرد گ جارو

که به آب دادم   یحرف بزنم، راجب دستگل شبیوقت نشده کامل باهاش راجب د هنوز 
 . گردهی از اونطرفم با ناهار برم  رهی م  ییحرف بزنم. ازم خواسته بود ناهار درست نکنم تا جا 

زدم  نهیپاک کن رو به آي شهیانداخت و در باز شد ش   دیسه ظهر بود که کل کی نزد  ساعت
 سهی،کیخوراک  یکیناهار و   یکی سه،ی درحال پاک کردن بودم وارد خونه شد با دو تا ک

انگار،برگشت و دکمه   میهارو به آشپزخونه برد ،کال عادت به سالم کردن به هم رو نداشت
 خونه نگاه کرد :  بهرو باز کرد،  رهنشیپ ی ها

 کنه.  زیتم ادیب یکی  زنمینکن، زنگ م -

 پاکن رو سرجاش بزارم لب باز کردم:  شهیرو که تموم کردم به طرفش رفتم که ش کارم

 . گهید  شمیم  وونهید نرم کارم نکنم، رونیب -

نگاهش   یچشم ری باعث نشد که ز  نیرو در اورد،اما ا  رهنشیداشت پ  رپوشیز  خداروشکر
هارم شروع کردم به  یپاکن رو توش جا دادم. خوراک  شهیرو باز کردم و ش نتیکنم ،در کاب

 جا به جاکردن. 

 لب باز کرد:  اروم 

 ندارم.  یامروز کار برمت یبگو م یبر  یخوایم  ییجا -

 لب باز کردم:  رفتی کردم به طرف اتاق م نگاهش

 نه ممنون.  -

 و جوجه، بامخلفات.   دهیکوب دمیناهار رو کم کم چ زیم

 صداش زدم:  ختم یو برنج رو تو بشقاب ها ر دمیچ سیشد ناهار و تو د  ل یکه تکم زیم

 ناهار. اریجان -
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قدم    یناهار خور زیاومد. به طرف م رونیبود ب یکه سرش تو گوش یاتاق در حال از 
 برداشت. 

جذبش رو به روم، انصافا    دیپوش سف ریو نشست با همون ز  دیرو عقب کش  یصندل
 .یرو فرم بود حساب  کلشیازش سخت بود،ه یچشم پوش

  دمیرو از دستش کش یکه حواسم رو پرت کنم گوش نیا  یبود برا  یسرش تو گوش هنوزم
 خشک شده تو هوا گفت: یت ها با ُبهت سر بلند کرد و با  دس 

 ه؟ یچ -

 گرفتبا لبخندگفتم: خندم

 .ی ام نخورد  یناهارت سردشد،بخور صبحانه درست و حساب-

 لبش کج شد و نگاهم کرد ، شروع به خوردن کرد. گوشه

 بود گفتم: نی که سرم پا یدر حال ای که گذشت دلم رو زدم به در کمی

 چه جور بودم؟  -

قاشق ماست   هیکرد   یسرش رو بلندکرد و نگاهم کرد دهنش رو خال  دمید  یچشم ریز 
 خورد اروم گفت: 

 ؟ یچ یعنی -

 کردم و گفتم:   هول

 من؟   شمیم یچطور ی عنیگه،ی د نیهم -

 بم گفت:  یبا صدا  اهسته

 . نمتیصورتت رفت تو بشقاب بب -

 زده سر بلندکردم لبش کج شد و گفت:  خجالت
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 ؟ ی بود یلپات قرمزه چقدر... هنوز که نگفتم چه جور -

 کردم قاشقم رو تو هوا آهسته تکون دادم و گفتم:  نی رو باالپا سرم

 من واقعا شرمنده ام... -

 نگفت و به نگاهش ادامه داد .  یزیچ

 لب باز کردم:  معذب

 فاجعه به بار اوردم اره؟  یلیخ -

 کرد اروم گفت:  یده جذابخن تک

 رو بده.  میگوش -

 رو از کنار دستم برداشتم و گرفتم جلوش.   شیگوش

رو به طرفم   یباهاش کار کرد و گوش کمیگرفتش رمزش رو با انگشتش باز کرد و   ازم
 نظر داشتم.  ریگرفت،حرکاتش رو ز 

 شد. ری از سرم سراز  خی پارچ اب  شیگوش ی صفحه   دن یرو ازش گرفتم باد یگوش

 بم و خش دارش که زمزمه کرد:  یتر از اون صدا  وحشتناک 

 عاشقانه . -

 کردم و ادامه داد: نگاهش

 از نوع عاشقانه. -

 

 بند اومـده بود، جلوش نابود شده بودم، آب شده بودم ...  زبونم
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بودم  فاجعه به بار آورده بود،چقدر مرام به خرج داده  چقدر حرمت نگه داشته،محرمش  
  یجلوش بودم که هر کس یعکسا جور نی اما با اون وضع من دست از پا خطا نکرده، ا

 ...  ستیهمه خودار ن نیحتما ا 

 شده.  یو شرم تو چشمام قاط  نیتحس

تک   یباز صدا  پرمیافته با صداش از جا م یم ز یم  یو رو   خورهیاز دستم سر م شیگوش
 خنده اش...

  عی سوخت انقدر غرورم رو ضا ی لم به حال خودم مرفته، د ادمینگاه کردن بهش رو   اصال
 کرده بودم که...

 بلند شد:  صداش

 کرد.  خی ناهارت   -

 گفتم: ختمیری خودم نوشابه م یکه برا یدر حال دونم،ی اون نم ای از کار خودم  یعصب

 کرد؟  یم کاریچ خچالیآشغال ها تو   ن یا -

  ییرو خوردم و ناخواسته نگاهش کردم، لبخند کج و معروفش رو صورتش خودنما نوشابه
 لب زد:  کردیم

 شاداب گرفتم. یبرا  -

 حرص گفتم:  با

 ؟  یخـر یم یدنینوش یکه باهاش  یدختر یبا دست خودت برا -

 کرد و نگاهم کرد و آروم گفت:   هیتک  زیآرنج به م با

 . تمهیاون دختر جزو مامور   تمیگفتم بهت من تو مامور  -

 کردم:  زمزمه



 وصال  تیوص

374 
 

 ؟ یگفته باهاش باش تتیمامور  -

ممکنش رو به کار برد و    یصدا  نیاب دهن فرو داد و آروم تر  دمیعوض شد د  نگاهش
 : دیازم پرس

 ؟ یدار رتی غ اریرو جان -

   یاون به فکر  کس که زنش منم ینبود اما دوست نداشتم در حال نطوریاصال ا   قتیحق در
 باشه.

 بود.  ریرعد و برق من رو به خودم اورد،امروز از صبح هوا دلگ یصدا 

گرفتم،جوابش رو ندم اون هم به لبخند  میمنتظر نگاه کردم تصم اریبه جان یچشم ریز 
 گوشت به دهن برد.  ی تکه ا یمحو 

تو دل    دونستیم ی خواست؟ ک یم  یدلش چ ؟مثالیخوش شده بود؟خوش چ دلش
 گذره؟ ی م یچ  یکیاون 

رفت. آروم مرموز   رونیازش تشکر کردم لبخند زد و از آشپزخونه ب  میکه خورد ناهار
 . ستیسرجاش ن یزی کرد، انگار چ یداستان امروز فقط با لبخند لباش رو شوکه م

 گذاشتم   خچالیاضافه رو تو  یرو جمع کردم و غذاها  زیم

 ال هم منگ خواب بودم.کردم حا یم  زیصبح زود خونه رو تم از 

 گذاشتم شست و خارجشون کردم گذاشتم آبشون بره.  نیتو ماش ظرفارو

 آشپزخونه خارج شدم و گفتم :  از 

 ؟ ی من برم باال بخوابم کارم ندار -

 کرد و گفت: نگاهم

 بخواب.  نجایا  ایب -
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چشم  یو   یمبل معروف اشاره کرد چشمام گرد شد و اون نگاه ازم گرفت و به ت به
 دوخت و با پوزخند زمزمه کرد: 

 . خورمتینم -

برداشتم و به طرف مبل   گه ید ی ژله ا ی پتو هی   یواری رو در آورده بود از تو کمد د لجم
  یمن جد  یاون برا  یخرک یرفتم کنارش که نشستم چشماش چهارتا شد حتماکه شوخ 

 بود.

 )سوم شخص(  

 دیخودش کش یگلو رو  ریرا تا ز هم انداخت، پتو  یدراز کرد و رو  ز ی م یرا رو  شیپاها 
 چشمانش را بست  

وجب آنطرف تر نشسته و سخت    کی که درست  یمرد را... مرد  ن یا کندیم ران یکه و  دیند
  شیبرا  یکم  دیکه شا زندیو سخت دلش را صابون م  کشدینفس م کند،سختینگاهش م

 به خرج داده...  رتیغ

 . دیخواب قیمنظم شد و عم  شیکه نفس ها  دی نکش یطول

 شود.  نی کج شده بود صبر کرد تا خواب دخترک سنگ سرش

 اش.   یافسانه ا  یعمو دختر

  یسر ی دخترش از دستش در رفته، در اداره   ی مرگ ها  شیشرکت پدرش شمار پ در
 ...  مارستانیاز دستش در رفته... در ب شی مرگ ها  شیخودش شمار پ

  زه،ی دختر ساده و ر نی ا  یدلش را به اندازه  شی آن همه دختر با آن همه عمل و آرا چرا
 ؟   کردیآرام نم

 

 ده؟ یاالن وقتش رس چرخندیم  چشمانش
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بود از جنس مرد...  یسنگ شناختیسرعت؟ باور کند که اعتراف کرده؟ خودش را م  نیا به
  نیکند، در کنار همه ااعتراف  د یسنگ بودن را در کنار آرام بودن دوست داشت اما با

 . خواستیدختر را م نیاش ا چیاز نوع سه پ  خواست،یدختر را م

آبرو شود بگذار   یگذاشت بگذار ب  شیپاها  یدراز کرد و کجش کرد و سرش را رو دست
 خواست؟ یبهتر چه م نی از ا  شودیغرورش خدشه دار شود اما دل داغش که آرام م

نوازش    ی متوجه   یرا اصال متوجه نشد حت ییجابه جا  نیآنقدر خسته بود که ا  ساغر
 هم نبود. اریجان ی ها

کشد خانواده اش   ینوازش وار دست م ند،ینش یم  شیموها   یرو اریجان یها  دست
خودش    ینبود ... حت اریمرد حتما جان  نیو باور نکنند، ا نندیدوستانش کجا بودند تا بب

   شدیهم باورش نم

 :کند یزمزمه م هآهست

عشق است که    کند،ویجا م قی و مهر را در دل عم کند یو عشق است که دل سنگ آب م -
که  کندی م کی نزد  شی و به لب ها رد ی گیرا م  شیسر موها  کند،یم   رانیرا و  زیهمه چ

 ببوسد اما... اجازه ندارد. 

او هم مثل   خواهد یدلش م خواهدیاست، حالل است... اما سواستفاده را نم محرم
 خودش دلش بخواهد.

 دلش بخواهــد کاش

 

 )ساغر( 

رعد و برق وحشت ناک چشمام رو باز کردم و ناخواسته   یتو هم رفت با صدا اخمام
 .دمیکش یفیخف غیج
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روم شد و خودم رو  داشت ارومم کنه،دلم آ یکه سع اریجان دنیشدم و نشستم با د بلند
 تو بغلش انداختم، لبام رو محکم به شونه اش فشار دادم و به بازوهاش چنگ زدم.

 شد.  ری سراز  اشکام 

 ها شده بودم. وونهیرعد و برق مثل د  ن یو ا   دمیکه د  یآشفته ا یخواب ها  با

 کرد کنارگوشم: زمزمه

 اروم باش تموم شد. ــشیه -

  رفتیم   لی که تحل یین اهسته تر و با صدا شد و او  شتریحرفش ب  نیهق ام با ا  هق
 زمزمه کرد: 

 دردو درمونم.  ری اروم بگ -

 .دمشیدی من رو ،نم دید یگشاد شد نم چشمام

 انگار قبال هم بهم گفته بودن، درد و درمون؟  د،ی حرفش اما تا خود مغز استخونم دو   نیا

نگاهش کردم و زمزمه   سمیخ  یفاصله گرفتم دستم رو بازو هاش ُشل زد با چشما  ازش
 کردم: 

 ؟ یچ -

 باشم.  دهیشن کرد یناباور نگاهم کرد فکرش رو نم چشماش

 زد : پچ اروم 

 برات؟  ارمیآب ب -

خورد و ازش فاصله   چیدرد و درمونش بودم؟ دلم پ کردمیفقط نگاهش م  یبا ناباور من
کلبه   یربونیمبل نشستم بارون به شدت خودش رو به پنجره ها و ش یگرفتم و رو 

 د یکوبیم
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 از جلوم رد شد و به آشپزخونه رفت. دمشیمبل گذشتم د   یرو خم کردم رو زانوهام

باز   یآب برگشت وقت وانی ل هیشده بود، با   کی بود هوا تار دیبه پنجره و بارون شد  نگاهم
  یبود سرم رو  بیکه خواب بود اونم، برام عج نی نشست متوجه چشماش شدم اکنارم 
 پاش !. 

 مبل برداشت و اتصال رو زد:   یزنگ خورد و از رو  شیگوش دم،یرو سر کش آب

 بله شاداب.  -

 جوابش رو داد : یگفت که به تند یچ دونمیکردم نم نگاهش

 . امیب تونمیمن نم د؟یشده االن کجا جلسه دار  ک یهوا تار  -

 تکون داد و من نگاه ازش گرفتم:  یسر

 مزخرف نگو. -

 بلند شد و گفت: تیعصبان با

 تنهاش بزارم. تونمی آره ، تنهاست نم -

 تش؟ ی به مامور زد یبه شاداب گفت؟داشت گند م ختمیر  فرو

 کردم:   یلب خون ستادمی شدم و جلوش ا بلند

 برو.  -

 صورتم شد و زمزمه کرد:   زوم نگاهش

 بهت شاداب.  زنمیزنگ م -

 که گرفته بود زمزمه سردادم: ییکرد و من اهسته با صدا  قطع
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 . خوابمیم زارمیباال هدفون م رمی من م  ت،یمامور  یاومد  ،یومد ی ن نجایبرو، به خاطرمن ا  -

 و آروم گفت :   دیرو سر و صورتم چرخ نگاهش

 باهام؟  یا یم -

 گرد شد و به نگاهم ادامه دادم، که لب باز کرد:   کمی چشمام

 بمونم.  ستی دلم قرص ن یاینه، ن ای ولم کنه اون زن   ستیمعلوم ن -

 بمونه!  ستیتو مغزم دلش قرص ن  شهیدوباره ... صداش اکو م ختنیر  فرو

 ، گفتم: فرستم یموهام رو پشت گوشم م اروم 

 بپوشم؟  دیبا یچ -

 بره سمت اتاق که اروم زمزمه کرد:  خواست

 لباِس ممکنت.  نیتر  دهیپوش -

  ن یبود؟ ناشناس تر یک نیمکان و زمان ا   نیبود ؟حاال و تو ا  یک نیهاج و واجشم، ا من
 روزها... چش بود؟  نیا   نیمجهول تر  نیمترجم تر  یب

  یمیمال  شیزدم، آرا  یبه صورتم و مسواک سرسر یغروب بود، اب  شیاتاق رفتم ش به
  فیک ی شال مشک یشلوار جذب مشک دمیتا مچ پا پوش  رهیت یبلند زرشک یکردم مانتو 

 . ادکلن زدم کمیو عطر کوچ م یگوش یفقط برا  یمشک   کی کوچ یدوش

 بود.  رونی باز بود، کامال از شال ب موهام 

با کروات  یمشک  رهنیکت و شلوار و پ دمشیرفتم د نی و پله ها پا  رونیاتاق ب از 
 .  یمشک

 تر. کلی. جذاب تر و خوش هاهیپا س سرتا
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و نگاهم کرد انقدر به  دیدست از کروات کش دنمیبا د  کردیکرواتش رو درست م داشت
 و لب باز کردم :  ستادم یا  کشینگاهش ادامه داد که نزد

 م؟ یرینم -

 : دیبم و آروم به گوشم رس صداش

 نه. -

 کردم و چرخ زدم و گفتم:  یاخم نمه

 .نی تر دهیپوش یگفت -

 گرفت:  یگوشم رو به باز  ی اش سمفون  زمزمه

 ...ینینه حاال که... جذاب تر ،یکه جذاب نباش دهیگفتم پوش-

 باز موند و خشکم زد نگاهش کردم ، دهن بستم و آب دهن فرو دادم. مهین دهنم

 کرد:  زمزمه

 . یو برگرد  یعوض کن یبر م یوقت دار -

حرف   نی برسه با ا  خواستیم یچشماش در حال جدال بود، دوئل... به چ نیب چشمام
 ؟ ی ا  شهیکل ی ها

 ...رهیگیم  ره،عوقمی گی طرف پله ها رفتم از خود حرف گوش کنم حرصم م به

 

 :شهیصداش  تو  سرم  اکو  م  رسمیسالن  که  م  به

 ...ینی"نه  حاال  که  جذاب  تر

ماه  از  اون  سه  سال  نحس  گذشته  داره  چرت  و     شیمن  هنوز  ش   یخدا   یوا 
 مرد  جدا  شد؟   نی از  ا   ایآ  گهیسه  سال  د   شهی ...  م  گهی پرت  م
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حرفاش  دست  و  پاے  من  رو  ببند  و  مثال  دوسم  داشته  باشه؟      نیبا  هم  نکنه
 حــرف  مو  به  تنم  راست  شد.  نی از  ا

 نکنه...   خدا

زانو  ،  موهام  رو  با  کش  باال     یڪو  شالم  رو  با  مانتو  کتے  مشکے  تا  نزد    مانتو
 ساتن  عوض  کردم.   ےی مویبستم  روسرے  قوار  بزرگ  ل

 حوصله  اش  رو  نداشتم...  گهید

زدم  و  به  طرف  پله  ها  قدم  برداشتم  صداے  پاشنه  هاے  کفش     رون یاتاق  ب  از 
 تمام  سالن  رو  تحت  و  شعاع  قرار  داده  بود.    میهفت  سانت

   دی که  رفتم  به  کروات  شل  شده  اش  نگاه  کردم  و  باز  دلم  لرز    نی پله  ها  پا  از 
 بافے  نکنه.   الیش  خ...  که  تو  سر میبر  ایگفت  ب  یکاش  اصال  نم

 .ستادی کرواتش  رو  درست  کرد  و  صاف  ا  دنمیباد

 دهن  باز  کنه  که  گفتم:   خواست

 .  کنمیعوضش  نم  گهید  -

و  به  طرف  در  حرکت  کرد  منم  پشت  سرش  به  راه     دیکج  شد  چرخ  لبش
قدم     رون یتا  من  برم  ب   ستادیجنتلمن  کنار  ا   هیافتادم  در  رو  باز  کرد  و  مثل   

 اول  رو  برداشتم  و  صداے  مردونه  اش  ،  باعث  شد  مکث  کنم:

از  کنارم     ادهیاونجا  گرسنه  ز    ،یبازم  جذاب  نباش  شهینم  لی عوض  نکن،  ولے  دل  -
 ...یخوریجم  نم

 زده.   زےیچ   هیبشر  امشب     ن یهام  رو  تند  کردم  نه  انگار  ا   قدم
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در  را  رو  قفل  کرد  و  در  حالے  که     ستادمی ا  ن یرفتم  و  کنار  ماش  نی پله  ها  پا  از 
زنگ  خورد  و  از    شیرو  زد  گوش   نیماش   موتیمے  اومد  ر    نی از  پله  ها  پا

 و  جواب  داد:  دیکش  رون یشلوار  ب  بیج

 بله  قربان.   -

- .... 

 د؟ یرو  شما  امضاکن  نےی نابودے  تضم  کشهیچشم،همراهمه...  چقدر  طول  م  -

 رفت  و  آهسته  زمزمه  کرد:   لی تحل  صداش

 هفته...    یڪکمتر  از     -

نکردم  سوار  که     ڪکرد  و  جلو  اومد  سوار  شدم  و  سوار  شد  حالش  رو  در  قطع
 استارت  زد  و  من  زمزمه  کردم: شد  

 م؟ یگرد ی تمومه؟  برم  گهیهفته  د   یڪ  -

 . شهیو  با  تکاف  از  کلبه  دور  م  چرخونه ی فرمون  رو  م  کنهینگاهم  نم  

 : کنهیم   زمزمه

 .ی شیآره  راحت م  -

 

#183 

 

 

 : زنمیو آروم لب م چرخونم یرو م گردنم
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سه سال هم    نیا  یخواستیکه م ی تو نبود نی مگه ا  ه؟یحرف حسابت چ  ؟ی گیم  یتو چ -
جفتمون رو   یزندگ کنمیبرات عوض شده؟ خواهش م یشده چ یحاال چ میرو تحمل کن

  نیا  یمن برا  یقمار کن ،یمن دوئل کن  ینخواه سر زندگ کنمی ازت خواهش م رینگ یبه باز 
 .هیکاف گهیهدر رفته دارم د  مرو وقت و ع   یانرژ یبه اندازه کاف  یزندگ

کام   زنهیو فندک رو م   زارهیرو باحرص کنار لبش م گارشیهنوز تموم نشده که س حرفام
 ... نجانبودیانگار اصال ا   رهی گیگارمیازس یقیعم

به سرعت آسفالت هارو   نیکه ماش دینکش یچشم دوختم طول رونینکردم و به ب نگاهش
به چشم  بای دو درخت نخل ز  شی که در ورود ستادیمجلل ا  یعمارت  یردکرد و جلو 

 .خوردیم

اورد و    رونیب بیاز ج  یرو زد و کنارم به راه افتاد زنگ در رو زد و کارت  موتیر  میشد ادهیپ
  ییبایچشمم به ز  میو وارد عمارت شد میگرفت  در باز شد هم قدم شد نیدورب یجلو

 : دمیرنگارنگ افتاد که صداش رو باز شن یباغ با چراغ ها 

 از کنار مـن تکون نخور.-

 .میهم وارد عمارت شد  ینگفتم و پا بهپا یزیچ

هم که   متشونیفوالن ق ی ادکلن ها  یتمام فضارو احاطه کرده بود بو   ونیو قل گاریس دود
 .کرد ی آدم رو مست م

خورد که با    ییتازه چشمم به زن ها میدستش رو پشتم گذاشت و وارد سالن شد  اریجان
 به تن نداشتن. یزیوجود مانتو انگـار که چ

کت و   یاز مردها  یلیبود با اون همه زن که از من باز تر بودن چشم خ اریبا جان حق
 . دیسالن به طرفم چرخ ی  دهیشلوار پوش

دار اما   نی بلند آست رهنیبا پ ی دختر میشربت تعارف شد و برداشت می ستادیباهم ا  یکنار
تونستم شاداب رو   یشد به سخت کمونینزد ی و براق به رنگ صورت یبه شدت مجلس

 دکلره بشناسم. یپروتز شده با موها  یو اون لب ها  شی پشت اون صورت پر از آرا
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 رو به طرفم دراز کرد و گفت:  ش،یعقاب یبا اون ناخن ها  دستش

نفر دختر عموش بود که پا تو خونه من   نیندم،اولیخوبه که از خونواده شوهر آ  یلیخ -
 گذاشت.

 !!!فیبود؟ح نیمال ا  یو مدرن  کیهمه ش  نیعمارت با ا   نیا

 رو تو دستش گذاشتم و اروم سالم کردم. تودلم زمزمه کردم: دستم

 و زهـرحالله ...  ندهی"شوهـر آ 

 که من بشنوم گفت:  یرو گرفت و اروم  جور اریدستم رو ول کرد گوشه کت جان شاداب

 .شهیعمارت نم مونهی برنامه داشتم امشب برات اما بابا م -

راحت   یلیدختر خ ن یا دی چیو لوچه اش رو انداخت ،تمام دل و روده ام به هم پ لب
 راحت... یلیخ کردی خودش رو حراج م

 توجه بهش گفت:  یب اریجان

 خان بزرگ اومدن؟  -

 لب باز کرد:   شاداب

 . ای اوهوم دنبالم ب -

 گشت و مچ دستم رو گرفت و منم به دنبالش قدم برداشتم. راه افتادن بر  به

پدر  زی فرد دور م نیتر  ریمرد و زن دورش بودن پ  نیکه چند ستادی بزرگ ا  زیم  کی نزد
 شاداب بود. 

  یزی شد و چشمک ر نیکرد به من نگاه کرد چشماش پر از تحس یکی سالم و عل اریجان با
 بهم زد 
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 پناه گرفتم.  اریپشت جان یکجا بود واقعا؟ از ترس کم نجایا  ختیفرو ر دلم

 رد و بدل شد پاهم درد گرفته بود آهسته گفتم:  نشون یحرف ب یلیخ

 پام درد گرفت.   اری جان نمیبرم بش -

 کرد انگار دلش سوخت که زمزمه کرد:  نگاهم

 نمون اونجا.  شمیپ ایشد ب کتی نزد  یبرو اما کس -

بود   دهیام رو بر هیکه دود ها امون ر   نمیخواستم بشتکون دادم ازش فاصله گرفتم  یسر
 که کنار درخت ها بود نشستم   یکمتین یزدم و رو  رونی از عمارت ب

راحت تر بودم حوصله اشون   ینطوریا  دی دیمن رو نم  یام به در بود که کس هیزاو  یجور
 رو نداشتم. 

پر از   یخنده ا  یکه با صدا  بردمیخشک لذت م  مهین یاز وجود درخت و گل ها  داشتم
 . دمیناز چرخ

  کیو با خنده خودش رو به صورتش نزد  رونیکه دوطرف کتش رو گرفته آوردش ب دمید
 کرد.

 .اری که اون دخترشاداب و اون پسر جان نینبود حدس ا  سخت

 صحنه،  نیا  دنیکه قلبم سوراخ شد با د نینبود حدس ا  سخت

 صحنه.  نیا  دنیبا د که تمام غرورم له شد نینبود حدس ا  سخت

 د؟ یبوسیسوخت داشت شوهر من رو م  چشمام

 بود و تمام زحمت و جلو رفتن به دوش شاداب بود. ستادهیکه با اخم فقط ا  اریجان

 بود. ستادهی ا  اریجان اما

 کنم؟ یم   هیاالن گر یچ یاز همه شوکه ام کرد برا  شتریاشکم ب  قطره
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  کهی دنمیقرار گرفتم با د اری جان دیشدم کمر راست کردم و جلو رفتم انقدر که تو د بلند
 خورد و شاداب رو کنار زد و جلو اومد:

 ؟ یمگه تو عمارت نبود -

 زدم و گفتم: یپوزخند

 ...یمطمئن باش دلت حاال قرصه که بمون رمیرو بده، تو بمون ،من م نیماش  چی سو -

 به شاداب گفت: ناباورانه نگاهم کرد  چشماش

 .شتیپ  امیداخل باش م -

نگاهش کرد شاداب از پله ها باال رفت   یبا اخم وحشتناک  اریدهن باز کنه که جان خواست
 خارج شد. دیو از د

 طرفم و گفت:  دیچرخ سرش

من باهاشم؟از رابطه ام باهاش برات گفتم،   یدونستیمگه نم ه؟ یحسابت چ  ه؟حرفیچ -
 . یبرم برم راه انداخت ینطوریا  ید یند یزی حاال که چ

 ... ناخواسته زمزمه کردم:  شناختمشینگاهش کرد نم شدیم  سخت

 من زنتم.  -

 گرفت و گفت: یچشمام رو به باز  چشماش

   ؟یکن م یراض یتونی م ؟یکن  لی تمک یتونیم -

 ن؟ یاصال امشب ا گفتیم ی چ زدیم  رونیداشت از کاسه ب چشمام

 کردم:  زمزمه

 .یکنیم انت ی خ یباشه تو دار یلمیو ف یباشه الک نیباشه دروغ یهرچقدر هم که صور -

 قرمز شد و با خنده گفت:  چشماش
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رو   فی حرف بزنم اون سه سال کث  خوامیکه تا باهاش م یبه دختر ؟یبه ک انت؟یخ -
 به رخم؟  کشهیم

تو مشتم،  جلو   رمشیگیو م  جنبمی به خودم م کنهیرو تو بغلم پرت م نیماش  چی سو
 : زنهیچشماش رو ،پچ م نمی بی و نم شهیدرست کنارگوشم خم م ادیم

  نارویکه با عشق باهامه... ا  یزن م،یزن شرع ،یهفته زنم باش   کیکمتر از  یوقت دار -
قشنگ بلدم قربون صدقه ام بلدم اما    ی... حرفاخوامتیوار م وونهید یکه بدون گمیم
دارم چون حس   از ی. من بهت نیرو بخوا  میواقعخود  ،یعاشقم باش  ینطوریا  خوامیم
بده برات   ادی... شما بهم زنمیو آرومم صدات م  یلعنت اهیواقعا از ته اون قلب س کنمیم

  یحت نتتیعادت نداره نب تونه؛یتو باشم همونطور که من چشمام نم یباشم، برا  م یمال
 بده. امی پ یدیلحظه... برو کلبه رس  کی

 .بوسهیو آروم سرم رو م  کنهیرو کج م سرش

 .. چرخهی... م چرخهیعمارت دور سرم م تمام 

  یسرعت با دست چپ  هیو  کشهیو عقب م کنهیم غ یباز چشماش رو ازم در رهی گیم  فاصله
 .شه یشلوارشه وارد عمارت م بیکه تو ج

 ...چکهی مات و مبهوت فقط قطره اشکم م ،یاعتراِف خواستن نی ا  رونیح  من

 

و    وفتمیاز کار ب  خواستیم خواد،دلمیم  یکه دلش از کار افتادگ یتدرست مثل ربا چرخمیم
  یزانوهام انگار روغن کار دارمی سنگ فرش عمارت قدم برم یرو  یخودم رو بزنم به نادون

  ییحرفا  دنینشن یبرا خوادی خم و راست شدن گوشام انگار شست و شو م یبرا  خوادیم
 شکسته،   واش مفهومش کمرم ر  ینیکه سنگ

که  یواکنش   نی،و خنديدن تلخ تر شهیم ایکار دن نیخوشحال بودن سخت تر  ی)گاه
 داشت. یبه زندگ شهیم
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 گاهى شرايط زندگى  

 حدى بر خالف ميل آدم ميشه به

اگه به خودت كمک نكنى و دست خودت رو نگيرى ممكنه در غم و اندوه و فشار   كه
 عميقًا فرو برى تا حدى كه حتى كمک بهت هم سخت بشه 

 تى به اين وضع ميرسى وق  پس

 رها نكن و بيشتر به خودت كمک كن   خودتو

لطفا   نیبنابرا  شه،یهاست که عيار رفاقت خودت با خودت مشخص م یدر سخت چون 
 محکم باش 

 بتونى از اين حس هاى ناخوشايند آزاد بشى تا

 ن یهم

 ( یاسی _النی#نوش

و فقط سوار   زنمی م رونیاز عمارت خوفناک ب کنم،ی بهش نم یو من توجه سوزهی م چشمام
و ناکجاآباد    رمیافتم راه کلبه رو بلدم،کاش گازش رو بگ  یو به راه م زنمیاستارت م شمیم

 هارو سفر کنم...

 ...کاش

 

، داغ دلم درست مثل   شهیم ده یکش  نیزم یباهام رو  فمیک بندمیدر رو م شم یکلبه م وارد 
 ... شهیم  شتریهر لحظه قل قلش ب م یحل گید

اروم   نمش،ی بیهمه جا م کنمیبه اطراف خونه نگاه م نمیشی مبل م  یرو
 رو تکرار نکردناش... یزیبودنش،چشماش... اتمام حجت هاش، چ
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  یمن به حساب م  یبرا  یآخر بدبخت نیعاشقم شده بود ا زارمیسرم م  یدستم رو رو  دو
 اومد،  

  یعاشقش شدن زنش شدن شرع یبرا  دهیبا دستور بهم زمان م  یحت زنمیم پوزخند
 شدن بهش...

 .کنهیام م وونه ید  شتریاشک ب ی داغ زنمی پلک که م  سوزهی باز م چشمام

 رم یو از پله ها باال م شمیم بلند

 . خزمیپتو م ریو ز  کشمیتخت دراز م یو رو  کشمی م نی رو پا شرتمیت  بندمیدر کمد رو م 

 .برهی که خواب من رو با خودش م دارمیرو انقدر بسته نگه م چشمام

مطلق مهمونه   یکی از پنجره فقط تار  کنمیچشمام رو باز م یدستم ال   یرو یزیحس چ با
 هنوز صبح نشده.  یعنیاتاقمه، 

و   نمیشیتخت م  یدستم خواب آلود رو  یرو یشاخه گل سرخ دنیبا د چرخمیم  آهسته
 .دارمیشاخه گل رو برم

 بازه، کار خودش بود  مهیاتاقم ن در

 ... کوبمیو سرم رو با حرص به بالشت م  کنمیپرت م نیزم یرو رو گل

 

 )سوم شخص( 

 . شود یم  نیسوار ماش  زندیم  رونی ب دهیوقت او را ند چیکه ه ییعمو  یخانه  از 

اش از او کمک   وانهی خل و د یعمو  رود،دختری و دلش به استارت زدن نم  دست
حتما    دید یعرضه اش را م یدن اگر دوست پسر بجا ز  یرفتن، برا  یبرا خواستیم

 برد؟ یخبر کجا به سر م  ی،مردک از خدا ب کردیگردنش را خرد م
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همانطور به حال خود ولش کند، آن  تواندیاما نم  کندیمشغول است دل دل م  فکرش
 بود ، ـزیدختر در خطر مواد بود، اصال در خطـر همه چ

با دل خودش چه   شودیدو دل م کندیم یاما باز مکث شودی م ادهیپ ن یسرعت از ماش به
 اش چه کند. یکند؟ بادوست دختران هفت رنگ چه کند ... با آزاد

  ستی است که قرار ن قیعم یزخم یرو دنیفقط نمک پاچ  طیشرا  نی به صنم در ا  کمک
 . گریشود هشت ماه د ان ی سر ببند، قرار است نما

  دیچرابا   از؟یته پ  ایبود  از یاو چه سر پسست است، اصال به   شی است پاها  نیماش کنار
 ندارد؟  یارتباط چیشود که به او ه یرابطه ا یقاشق نشسته  

  یدختر پاک و خانم شیمثال برا   خوردیحالش بهم م کردی که راجبش م  ییصنم و فکرها از 
کوچکش تو زرد از آب در   یعمو   یشده   تی ترب شی بود، اما حال دختر خانم داستان ها 

 آمده. 

 هنوز هم شک دارد برود؟نرود؟  خوردیم  حرص

 . کردی م  ییخودنما شتریب د یقلم ترد  کی  نیزدن را دوست داشت اما درا  ایبه در دل

خاندان    یبه خاطر آبرو  امرزش،یخداب یبه عمو  ش،ی کمک کند به دختر عمو ها دی با اما
 . شدنیشک رسوا م  یب شدی م یرادفر... لکه ننگ

طرف در رفت و دو بار پشت هم زنگ را فشرد صنم اف اف را برداشت عشق ممنوعه   به
 :دی حال پرس یاما حال دلش آشوب بود و ب   دیاش را د

 ؟ یجا گذاشت یچ -

 : کندیم  زمزمه

 باز کن. -
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  یقربان د یشود با مانیمبادا پش  کندیم یکیپله ها را دوتا  کندی . فقط پرواز مزندیرا م در
 نکند.  رشیکه برادرزاده اش کرده است... پ یدِل پدرش،که داغ کار یشود برا 

تلخ چشمان   یقهوه   دوزدی و به صنم چشم م ستد یا  یدر م یجلو  شودیواحد باز م در
 :زندیلب م  دباالخرهی و جاو  کندینگران نگاهش م زندیعشقش دو دو م یصنم که برا 

 باهام ازدواج کن... -

 

 ترحم؟  یازدواج از رو  شود ی داغ م دهد،دلشیادامه م با وحشت به نگاهش صنم

به خود وعده داده بود   امتیکه ازدواج به او را در ق یهم با عشق ناکامش؟ عشق آن
 ازدواج کنند...  خواهدیخودش آمده و با زبان خودش م یحال با پا 

ود که به او انگ زن ناخلف را زده بود... انگ زن نوخاله را، دلش سرب داغ ب  یحال در
 کرد ی جوشان فقط نگاهش م یچشمانش چشمه  

از اون نداشت خودش هم خشکش زده بود از    یهم دسته کم دیجاو  شدیباز نم لبش
 صنم شد نگران چشمان نگرانش شد.  ی کم کم نگران سکوت طوالن مش،یتصم

 سرداد:   زمزمه

 هووم؟  -

همراه با خندده   دیبه خودش آمد و بلند بلند قهقهه زد چشمانش را بست و خند  صنم
با هم   ی  هیخنده و گر ست،ی کرد و گر  لهیچشمانش به کار افتاد و هماننده فواره آب تخ

 ...کردیاش دل سنگ را آب م ختهیآم

 بودن؟  دی بودن؟همدل و همراه جاو دیجز محرم جاو  خواستیم چه

 نگاهش کرد   رتی عملش با حشوکه از عکس ال د یجاو
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 شهیداغ را پاک کرد آرامتر از هم  یخنده اش که تمام شد دست برد و اشک ها  صنم
 زمزمه کرد: 

گفتم کمک،نگفتم خودم چوالقم،گفتم کمک نگفتم ترحم، گفتم کمک نگفتم صدقه...   -
  یکار یکمکم کن  یخوا یو م  یکنیم  یترحم ؟ نه ممنون.  حاال که مردونگ ی ازدواج از رو

 وقت... چیه نمت،یوقت نب چیکن ه

دختر دهنش باز مانده بود هنوز هم با آن بچه نامشروع شکوه و   نیاز غرور ا  د یجاو
 وقت سر افکنده نبوده.   چیرا داشت که انگار ه یجالله دختر

زد و   یپلک محکم  دیو جاو  دیخودش آمد صنم عقب رفت و در را محکم به هم کوب به
 ... دیاز جا پر

 

همزمان   ند،ینشیسرد م   یپارکت ها  ی و رو خوردیبر در سر م هیو هق هق تک  هیبا گر صنم
را که تا   یدختر  ی  هیگر یصدا   شنودیو م ندینشیپا م  یرو  نیزم یعشقش آنطرف در، رو

چه    چرخدیدور سرش م ای!دنکندی ازدواج م  یتوانسته به او تهمت زده و حاال از اون تقاضا
 ؟ رادفر آمده  یبر سر نوه ها 

... شنودینشسته پس م  نیزم یآنطرف در رو قایآن دختر دق  داندیکند،میزمزمه م هستهآ
 : دهدیو گوش م شودیهق هق اش قطع م کندیشروع که م

به اون    یندارم بفهممشون،کار یتو به خودت مربوطه من عالقه ا  ی دختر،کارها نیبب -
امانت دست من،حاال تو رو   یاالن تو امانت بود   ه،یبچه ام ندارم که مال کدوم آدم

تو راه خودت رو   ادیب ایگردنم،به دن وفتهیبدم دست خواهرت؟ زنم شو تا بچه ب یچطور
  کردمیکه فکر م  یینه تو رو، تو کنمیمحروم م یاز زندگ  روبرو منم راه خودم رو،نه خودم 

  رهیپذ یو م دن یراحت بهش مواد م یلیکه خ یکس  ییا یدختر دن نی تر و ساده  شناسمتیم
من درست    یهم اندازه   یمثل من دمیساده باشه،اما با اون بچه فهم یلیخ تونهیم

ازدواج کن.   ای برو  ا ی  اغربند و بار... حاالم فکرات رو بکن قبل از برگشت س یهمونقدر ب
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نحس   تی(... همون وصرود ی م لی لتح شی فشار تو باشه )صدا ریساغر ز   خوادیدلم نم
 تمام خاندان بسه. یبرا 

  یپناه بودن در تک تک سلول ها  یرا که ب یدختر  رودی و م کندیو رها م   شودیم بلند
 .کردیم  یکار دیهمه با یبرا  کردیم یکار د یبا سوختیدلش م زند،یم  ادیتنش فر 

  یدر دلش به پا کرده بود،مردانگ ییعشق فداکارش چه بلوا  شنودیرفتنش را م یپا  یصدا 
را پاک   شیاشک ها  شودیبند و بار...بلند م  یمرِد به قول خودش ب  نیهم بلد بود ا 

 فردا.  یبرا  ردی گیو باز وقت م  زندیو به مطب زنگ م کندیم

 )ساغر( 

 آفتاب تو اتاق افتاده و سرحالم کرده امروز... نم ینشیتخت م یرو

و باز    شهیافته و دلم داغ م  یم نی زم یو چشمم به گل رو  کشمی به موهام م یدست
 افتم.   یم ادشی

 

  کنمینگاهش م دارمیو گل رو برم شمیبعد از شستن دست و صورتم خم م شمیم بلند
 دلم!  یرا ب  اریجان یتازه  یهفته عاشق شدن نوبر بود... نوبرونه   کی

  یقیو نفس عم رم ی م نی از پله هاپا زنمی م رونیو از اتاق ب   کنمیتخت پرت م  یرو رو گل
 .زنمی تو دلم آهسته خدا رو صدا م کشمیم

  شمی نگاهم باعث م ینیو من با سنگ  کنهیم پی تا  یزی تند تند تو لب تاپ چ  نمشیبیم
 بچرخه و نگاهم کنه. 

 قابل باور نبود. یلی مثل تازه عروس ها، عاشق شدن آروم مرموز خ شمیم  سرخ 

 : کنهیو زمزمه م  ندازهیم ری به ز  سر

 . ریصبح بخ -
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 .ریسالم و صبح بخ یقدم برا  شیپ شهیهم

ظپ،ظرف    زمیر ی م ییخودم چا  یو برا  رمیو به آشپزخونه م  دمیلب جوابش رو م ریز 
 صبحانه نخورده.  یعنی  ستیتو آشپزخونه ن یفیکث

 : کنمیاما زمزمه م کنمیپا و اون پا م نیا

 ؟ یصبحونه خورد  -

 : دهیاما جوابم رو م  کنهیتو لب تاپه نگاهم نم سرش

 هنوز نه، -

 بهم زل بزنه و جواب بده:  شهیمثل هم خوادی دلم م دمیم  ادامه

 ؟ یخوریم  مروین -

 نگاهش:  دنیاش و باز دزد   زمزمه

 . شمیممنون م -

با قارچ   ییمرو یتند تند ن  زمیر یو روغن م زارمیگاز م  یتابه رو رو  یبا حرص ماه چرخمیم
 .زارمی م زی م یو رو  کنمیو فلفل دلمه براش درست م

 . ادیو به طرفم م  زارهی و لب تاپ رو کنار م کنهیبلند م سر

 :  کنهیباالخره نگاهم م خورمیم  یینه،چایشیم  یصندل  یرو

 خودت؟  -

عاشق شدن   کنمیم  زونیچشماش م یم رو تو چشما   ییبهش با پرو زنمی زل م باالخره
 نه؟ یقرص آسپر کنهیفکر م کنه؟یم  زیتجو  یهفته ا  هیآدم  یکه برا  هیمگه الک

 : کنمیم  زمزمه

 ندارم امروز به صبحونه.  ل یم-
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 : گهیو آروم م  کنهیم یاخم نمه

 بخور صدام رو بلند نکن. -

 گفتم... یا  دهیابروم باالرفت و نوچ کش یتا  هی

 ... بیو آروم و عج یجد  دمیزل زد بهم از چشماش ترس اد،یداشتم ز  کرم

 کرد:  زمزمه

 بخور درد و درمون. -

 :دمینگاهم ادامه م به

 شد سه بار. -

 کج کرد به طرف شونه اش و من ادامه دادم: یرو کم سرش

 ...یدرد و درمون،سه بار بهم گفت -

 پر رنگ شد و گفت: لبخندش

 ! ادتهیاما   بارش رو مال اون شبه کی  -

 :دمیم  ادامه

 .ادمهی-

 :زنهی و آهسته تر و مردونه تر لب م  خندهیم

 بخور درد و درمونم،بخور. -

 

بود که باهاش کنار   یتلخ قتیما حق  ی؟ زندگ  میخواستی م  یجون هم چ از 
 م،ی رفتیبود ظالمانه اما پذ  یتی م،وصیاومد
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هم فکر   دیاز ما پاش بلغزه و عاشق شه شا  یک ی  دیشا  دونستیرادفر حتما نم ریاردش
 همه جا رو کرده...

 دونه؟ یچه م یکس

 :ارهیمن رو به خودم م  صداش

 . گهیبخور د -

آب شدم که باالخره اون بلند شد و   نشیسنگ ی نگاها ریپا به پاش صبحانه خوردم ز  یکم
ور به  جمع و ج یهم همزمان روشن کردم و بعد از کم ییرو جمع کردم لباسشو  زیمن م

 . رونیو از اتاق زدم ب  دمیپوش یکالباس  یاتاق رفتم سوشرت شلوار طوس

 گرمکن گذاشتم و نگاهش کردم :  بیرو تو ج میگوش دمشی لب تاپ د  یپا باز 

 بزنم. یگشت  هی نورایا  رمیم -

 و نگاهم کرد و گفت:  برگشت 

 باهات.  امیم -

به تن   یمشک یبرگشت ست ورزش دی نکش یلب تاپ بلند شد به اتاق رفت و طول  یپا از 
زور زدم تو وجودم   یلینکرده بود، خ یمن فرق  یاما برا  یکرده بود دلبر شده بود حساب

 نبود...  یحس  چیاحساس کنم اما ه یتکون

 کج شد و زمزمه کرد:  لباش

 ؟ ی د یپسند هیچ -

  رون یو از در ب دمیجلو کش یشال نازکم رو کمنازک کردم و به طرف در رفتم  یچشم پشت
 اومد و در رو بست.  رونیزدم آفتاب تو صورتم خورد، پشت سرم ب

سکوت و آرامش کنارش حالم    زدیحرف نم  میبا هم قدم زد میاومد  نی هم از پله ها پا با
 کرد، یرو خوب م
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 .یهر زن  یآل برا  دهیمرد ا   هیگفت واقعا مرد بود،  شهیم

 اطراف که پر از درخت و چمن بود چشم دوختم   به

 بم و مردونه اش بلند شد:  یرو به طرف درخت ها کج کردم که صدا  راهم

 روز و شبش خطرناکه. نجایازم جدا نشو ا  -

 کردم و جوابش رو ندادم فقط جلو رفتم و باز باهاش هم قدم شدم. نگاهش

 مردونه اش کرد:   یدوباره من رو مهمون صدا  نباریا

 جوره. یپزشک یگواه -

 ادامه داد: نطور یکردم و با لبخند محوش ا  نگاهش

 میشیرد م  تی مانع وص نی از ا  میشیکه مشکل از منه و ما بچه دار نم مهیتنظ یجور -
هفته دلت بره برام من چاکرتم    کی  نیباهام تو ا  یا یو کنار ب یسه سالش... بتون مونهیم

کردن خودم رو دوست ندارم اما    ـلی تحم زارمت،یکنار م  خوامتیهمونقدر که م یاما نخوا 
هفته بهت ثابتش کنم. دله که رفت من   نی تا آخر ا کنمیم  یتو رو دوست دارم پس سع

  ستین یتو خود خودشه، الک  یمه،برا یتو مال  یکه برا یکس ینیکه قراره بب شمیم  یهمون
تو هرچند که محرمتم  ...من همه راه هارو تجربه کردم تو رابطه ; اما رابطه باستین یلمیف

کن  یسازگار اومده. سع  میبه مردونگ دهی به دلم چسب شتریداره ب تی اما محدود
 برام،بخواه برام که دلت بلغزه 

با   نطوریمگر چند نفر بودن که ا   دیکوبیبه رو به رو بود اما قلبم محکم م چشمام
 و رو کنن تمام دلم رو انقالب کنن... ر یحرفاشون من رو ز 

 

  شترشیو خوش بو البته ب زیاطراف رو دوست داشتم تم ن یا  یهوا  کشمیم  یقیعم نفس
 ...اریتلخ و تند جان حه یبا را متیبه ادکلن گرون ق گردهیبرم
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   دارهیبرگشت قدم برم یرو برا  میکه اومد یباز راه چرخه،یم اریجان خوره یزنگ م میگوش

 : زنمیاتصال رو م چرخمیکه م  یحال در

 سالم   -

 : چهیپیصنم تو گوشم م  یصدا 

 ؟ ی ،خوب یسالم آبج -

 ؟ ییخوبم ممنون کجا  -

 ن؟ یگردی برم یشد معلوم شدک یخونه ام چ -

 کردم و گفتم :  یخنده ا  تک

 . یدلت تنگ شده حساب -

 : شنومیاش رو م  زمزمه

 .یحساب -

 :دمیم  ادامه

 نشه. یاگر باز داستان. میقرار شده تا آخر هفته برگرد  -

 :یزی افتادن چ یصدا  یصداش رو خوب متوجه شدم حت  لرزش 

 هفته؟   نیهمـ -

 کردم و قدم هام رو آهسته برداشتم: یشک

 شد؟  یچ -

 گفت :   یماست مال یو برا  دیخند

 بـرو تا بعد خداحافظ  گهینشد پس من متنظرم د یچی.. هچیهـ -
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 کرد و قطع کرد. یمال  ماست

 دو دو زد دلم آشوب شد  یرو صفحه گوش چشمام

 

 )سوم شخص( 

  کندیآمده بود نگاهش م یقدم زدن صبحگاه یبود که با او برا  یگرم وجود دختر دلش
محکم بغلش   خواستیاز اندازه دلش م شیب رودی دلش قنچ م ستادهی به دست ا یگوش

شده بود  عاشقش   یلمس چی ه یکه ب نی خوددارباشد مگر نه ا دیکند و بچالندش،اما با
 اش شده بود.  ووانهید

چانه اش گذاشت،   ری و دستش را دراز کرد و ز  ستادیا  شی به عقب برگشت رو به رو یقدم
 سرش را بلند کرد و زمزمه سر داد:

 درد و درمون؟  هیچ -

 : کندیفقط زمزمه م شودیدرد و درمان پر م چشمان

 ...یلیدلهره دارم خ -

و به بغلش دعوتش  رودیجلو م شودیمردد است، اما دست به کار م  کندیم  نگاهش
شده در سرش جنگ   ختهیتنش با عطر آم  یبو کندیاش م وانهی عطر زنانه اش د کندیم

 برپا کرده.  یجهان

  زانیاز درخت آو  یزی داغ کرده،حتما دلش مانند برگ پا دیآ  یم رونیاز بغلش ب  ساغر
 شده.

 همه تنش و استرس را ... نی نه ا خواهد یش مآرام  گذردیکنارش به سرعت م از 

باز هم بغل تلخ و   شودیو به عقب پرت م شودیگرفته م یدستش توسط شخص مچ
 تندش.... قصد دارد ساغر را رسوا کند قصد دارد خودش دل را بلغزاند.
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 کرده.  ری محکم سرش و کمرش را اس یاما دست   ردی فاصله بگ  خواهدیباز م ساغر

 است...  جبیع رد،یگی دلش آرام م ستدیا  یم

 . ردی گیمردش آرام م  نیخبر راکجا جار بزند ؟ در آغوش محرم تر  نیا

 

 دوبار سه بار... قیعم  بوسدیرا م سرش

درست در تالطم   کندیکاش دست بردارد، آرام ولش م زندی دل زار م جوشد،دریم  دلش
به مردمک   ندزیزل م شودیو آسمان، از او جدا م  نیزم نیب کندیم  شیفکرش رها 

 و ارام گرفته.  ستیپر ن گر ی د ندیبیم  یوقت شودیچشمش آرام م

 بلند تر است،  شهیاز هم  شیقدم ها  رودیو به سرعت به طرف کلبه م چرخدیم  ساغر

  یرا درست بر رد بوسه ها  بندد،دستشیدر را محکم م شود،یپله هاباال و وارد اتاقش م از 
خفه اش کند، او از شغل وحشت ناک   خواهدیم   نیو ا   ردیگیآرام م  کشدی آتش گرفته م

  لغزدینم کردیم سوزاند،ادعا یدلش را م شی گرفتن با بوسه ها کند،آرامیمرد محرمش فرار م 
 همه اش ادعا بود. 

  ریدر اتاق خودش را س تی سکوی ب یگرسنه است با بسته ا  رودینم رونی شب از اتاق ب تا
 . رودینم  نی اما پا کند،یم

ت که به او فرصت داده مزاحمش نشده ساعت عقربه اش ده، را  هم ممنون اس  اریجان از 
 به در خورد، یکه تقه ا دادینشان م

 خورد و زمزمه کرد:  یبی تکوان عج دلش

 بله، -

 : کندیم  رانی بم و خش دارش دلش را و یصدا 

 ما رحم کن.   یبه گرسنگ یستیخانم شما گرسنه ن  -
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 : دیگویهمزمان م کندیدر را باز م شود یداغش م دلش

 ؟ ی نخورد  یزیسفارش بده چ  یزیچ هی -

گرمکن از   یبا همان لباس ها  ستادهی ا  تزایبا دو جعبه پ ندیبیم شودیکه کامل باز م در
 اش.  دهی صبح تا به حال ند

 :شنودیاش را م  زمزمه

 م؟ یباهم بخور  -

 ... شناختیکه م ینیبود، دلبر تر  نی پسر کار بلد تر نیا

 

 را گرسنه نگه داشته بخاطر او؟  دهیورز   کلی؟،از صبح آن ه گفتیچه م شودیکج م لبش

وسط اتاق   ی فرش کرم رنگ چهار متر یو رو  شودیوارد م کندیاتاق را کامل باز م در
 .کندیجا خشک م شیو رو به رو  رودی جلو م بنددیدر را نم ندینشیم

 : زندیو باز مردانه لب م گذرادیم  شیجلو  یپاکت

 .یکه دوست دار  یقارچ وگوشت همون -

دختر را از حفظ   نیا  یعالقه مند  ن یمانده قارچ و گوشت... کوچکتر ادشی  کندیم  نگاهش
  شی دوست داشته ها و دوست نداشته ها ستیکار است که بداند ل  یاست، ساغر کجا
درست در دفترش در تک تک صفحاتش نوشته شده، عکس لبخندش   اریدر دست جان

 تاپش را منور کرده. لب   یصفحه 

 .یحرف و بحث چی ه یب خورندیرا در آرامش م شانیتزا یپ

بلند شود  اریاندازد،منتظر است جان  یپاکتش را ساغر در سطل اتاقش م شودیکه م تمام 
  ری آورد با ز  یو سوشرتش را در م شودیبلند م اریبه اتاقش برود اما جان ی ریو با شب بخ
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که   یو رو به ساغر  کشدیم  ششیبه ر یدست ستدی ا  یم نهیآ  یجلو  یرنگ یپوش مشک
 :زندی لب م  ستادهی هاج و واجش ا

 ؟ یرو تخت دو نفرت جا واسه همسرت دار -

  خواستی بغلش م کند،یجلز و ولز م یدنید شودی م  یداغ از یپ ماند،دلشی باز م دهانش
 ... یبت یبخوابد؟ چه مص

 

 )صنم( 

 .دارمیبرم نیزم  یرو از رو  فمیو ک شمیخم م کنمی پرت م زیم  یرو رو  یگوش

 ...رمیام رو بگ  طیبل دیبا  گردهیتا آخر هفته برم  ساغر

 صبح دکتر وقت داشتم. ازده ی نگاه کردم ساعت  یواری ساعت د به

کانتر برداشتم و تو دهنم   یاز تو بشقاب گل سرخ رو ینیر یرو برداشتم، ش فمیسرعت ک به
 .رونی انداختم در رو باز کردم و از خونه زدم ب

اومدم، بند پالتوم رو بستم و   رونیشدم، از در خونه ب یرو قفل کردم و به سرعت راه در
 که بوق زد سوار شدم. یتاکس نیاول

 شد. شیناخنم ور رفتم، انقدر که کندمش و سوزشش دلم رو آت یپوست گوشه  با

خبر که خواهر   یگشت از همه جا ب یداشت برم خورد،ساغرمیداشت من رو م استرس
 بچه رو دستش مونده بود.  هیپاکش حاال 

 بودم.  ر ی تقص یمن ب دوننی آشوب بود مادرم پدرم... اونا که م دلم

و   شهیچرا چشمام گرم م دونمینم دمیم هیتک نی ماش شهیو سرم رو به ش بندمیم چشم
 . برهیخواب من رو با خودش م



 وصال  تیوص

403 
 

که دورش طناب بسته   ییبا دست ها نی... غمگ  ستادهیپوش ا  اهیکه س نمیبیرو م جهان
 کنهی شده من رو نگاه م

و لرزون جهان تو گوشم اکو   فی ضع یصدا   یول تونمیحرف بزنم اما نم  خوامیم  رمی م جلو
 : شهیم

 ... یبهم نگفت یامرز یخدا ب  هیدم  مر   یاز وقت رونه،ی حاللم کن من هنوز دستم از گور ب -

 ..کنمیبا وحشت چشمام رو باز م نهیکه سنگ یتمام توان و نفس  با

 : رسهی راننده به گوشم م یصدا  کنمیام خارج م  هیاز ر یق ی نفس عم یهعــ

 . مید یخانم حالت خوبه؟ رس -

و هراسونم،    رونی . از خوابم حکشمیم سمیخ یشون یبه پ یدست کنمینگاه م ابونیخ به
 وحشت قلبم رو احاطه کرده. 

 : شهیراننده بلند م یراهم رو بکشم و برم که صدا  خوام یم شم یم ادهیپ

 شد؟  یات چ هیکرا   ؟ی سوار شد  یمرس  ی خانم مگه تاکس -

 . کنمیو حساب م گردمیبرم شرمنده

مورد   یبودم،آسانسور و طبقه   نجایا  دیبا جاو  روز ی که درست د ییجا شمیمطب م وارد 
 نظرم. 

  ی،خودم رو معرف رمیم  یبه طرف منش ادیبلکه نفسم باال ب خورمیآب از آبسردکن م یکم
 برم داخل.  تونمی که نوبتمه و م گهیاسمم م دنیبا شن کنمیم

 شم یو وارد م  زنمیبه در م یا  تقه

 . زمیعز  دی بفرما -
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  خوادیازم م  شیبرگه آزما  دنی و هنوز نشسته با د کنهی ازم استقبال م  ییبا خوش رو  دکتر
 ... یسونوگراف  یتخت دراز بکشم برا  یکه رو

 !! زونمیکه ازش گر  ی بچه ا دنید

 

 . یسونوگراف  یبرا  دمیو بند پالتو رو باز کردم و بلوز بافتم رو باال کش دمیکش دراز 

 با لبخند گفت:  دکتر

 هنوز خبر نداره؟  کجاست؟نکنه ی فسقل یپس بابا  -

 : کنمیو زمزمه م شهیپر م چشمام

 جهان مرده.  -

 : گهیلب م  ریو بعد با افسوس ز  کنهی شوکه نگاهم م اول

 متاسفم دخترم.  -

 .کنمیبرآمده شده ام نگاه م یو به شکم کم زنمی نم یحرف

 . ندازهیرنگ لرز به تنم م یسرد ب ژل

 .کنهیم  یو اونطرف شکمم رو برس  نطرفیا  یکم دکتر

 تاالپ تولوپ... یصدا   هـوی

 تولوپ... تاالپ

 تولوپ... تاالپ

 .کنهیتاک وار آرومم م کیقلبش،ت  یصدا  شهیم  ر یو اشکام سراز  زنمیم  خی  لرزهیم دلم

 : گهیبا خنده م دکتر
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 . هیقلبش به نوزاد دختر شب یصدا  -

 :  زنمیولب م  کنمیم  نگاهش

 سالمه؟ -

 : گهیم  کنهیواونطرف که م نطرف یا یکم

نه، اما   ایکه سالمه   گمی بچه درچه حاله، اونجا بهت م ینیبب یبد یان ت  دیبا  گهیما د -
 .نمیبینم یاالن که خداروشکر مشکل

 : دمیادامه م کنهینگاهم م زنمیبلند بشه که صداش م خوادیو دکتر م زنمی م یآروم پلک

 د؟ ی دوباره شن شهیم -

 :دم یهمچنان و من ادامه م کنهیم  نگاهم

 ...امرز یجهان خداب یقلب بچه   یصدا  -

 

  ره،جهانی گی،قلب من آروم م نهیشیدوباره م یز ی و نگاه ترحم آم نی با لبخند غمگ دکتر
 خواست، یاز من م امرز ی خدا ب هیفقط  

 حاللم کن.  گهیکه م ادیچشمم م یباز خوابم جلو زنمی م پلک

 تولوپ،تاالپ تولوپ، تاالپ

 لب نامفهوم:  ری ز  کنمیم  زمزمه

 جهان بچه ات... -

 بچه کبابه.،  نیا  یبرا  هی خودم کبا یبرا  دلم

 :  گهیو م سهی نویم یو نسخه ا   شهیبلند م دکتر
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 .. یبه خودت برس دی بچه خطرناکه با ی،برایلیخ یفیضع -

رف کن. امروز ,حتما بزن.داروهات رو سر ساعت مص یدار یتی آمپول تقو هی   امشب
 باش. نجایهفتم ماهه هفتم ماه بعد ا 

 داد و من با گرفتن نسخه ازمطب خارج شدم. ییهم دستور غذا یسر هی

بود که نسخه  یمجهز  یاومدم سر که چرخوندم کنار مطب داروخونه  رونیمطب که ب از 
کالباس و نون باگد گرفتم و با   کمیپس سر راه  دمیرسی کردم، به ناهار نم هیام رو ته
 به خونه برگشتم. یتاکس

 با حالت تهوع خوردم. یعوض کردم و ناهارم رو سرسرک لباس

دلم   د یشماره جاو  دنیبود، با د زیم  یصداش بلند شد رو میسوم رو که زدم گوش گاز 
  برادر عشقت رو به دندون  یبود بچه  ی... گناه بزرگ یشتریخورد زلزله ده ر یتکون بد

 ... یبکش

 . دیکشیعشقش رو م ری... دلم تد،دلمی کش یم ر یسرم ت د یکش یم  ـریت  مغزم

 رو زدم اما حرف نزدم:  اتصال 

 الو؟  -

 . ستی که ن ستی مال من بشو ن زنمی ،به دلم صابون نم زنمی م یمحکم پلک

 : دهیم  ادامه

به بابا زنگ زده   اریخودت رو روشن کن، جان فیتکل ؟یزنیحرف نم یدختر خوب که چ  -
 تهران.   انیاحتمال داده تا آخر هفته ب

 : رمیم یسکوتش م  نیو من تو ا   کنهیم مکث

 حرف بزن.  وونهی حرف بزن د -
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 : کنمیم  زمزمه

 . گهیسه روز د یبرا  ه،یترک  یبرا طیبل -

حس لخته    نیا  کنهیآشوب و آروم م کنهیمرگبار اونطرف خط دلم رو آشوب م سکوت 
 . ارهیشدن خون تو تمام جونم درد به قلبم م 

 : کنهیم  زمزمه

 .ادی ز  ادیبهت ... جا زدن و فرار کردن بهت م رسونمیتا شب م -

 مکالمه، له شدن صنم.. له شدن من!   نیاشغال و قطع کردن جانان... قطع و اتمام ا بوق

 

 )ساغر( 

که   نیکشه؟ا یم  دی و انتظار تا ستادهیصاف جلوم ا  اد،یب رون یب خوادی از کاسه م چشمام
 بخوابه رو تختم؟نخوابه رو تختم؟ 

معذبم،  ش ی مشک  رپوشیمعذبم باهاش،من با شوهرم معذبم ،با ز  زنهی دو دو م چشمام
 تموم مشکل دارم.  زیمرد همه چ نینقص من مشکل دارم... من با ا  یب کلی با اون ه

 : کنمیم  زمزمه

 ؟ یخوابینم  تس یبگم جا ن -

 : گهیمردونه م شهی آروم کج م لبش

تو نه،  یتو نه، اخم و َتخم مردونه دارما اما برا  یتو نه، تخسما اما برا  یمغرورما اما برا  -
خودم.   یفقط برا  یشیتو،عاشقم م یاما فقط برا   ممای اما فقط از تو... مال  رمی گیاجازه م
داستان رو به راهه، رو به راهم   نی عاشقتم پس پنجاه درصد ا یچون زنم خوابمیاالنم م
 دل بده.  ا،یب راه ،یشو لعنت
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که  یشیتفاوت از بغل آت  یب کشه یو دراز م کنهیتخت خودش رو پرت م یو رو   چرخهیم
سنگ بود در برابرش چقدر محکم بود در  شهی مگه چقدر م  گذرهی تو دلم به پا کرده م

 برابرش. 

لپام   کنمینگاه م نهی خودم رو تو آ  رهیدلم واسه حرفاش م رم یگیم  رو از داخل گاز  لپم
 چهارده ساله!!  یدرست مثل دخترا  ره،یگی مثل گورجه شده خندم م

  شیسرشه و دست چپش رو شکم صاف و ش  ریدست راستش ز  نمشیبیم نهی تو آ از 
 اش.  کهیت

 بره.  رونی بهم بود وقتشه از اتاق ب نگاهش

با دلش   خوادیدلم نم ستی موندش اصال به نفع من ن رونیببره   دیبرام اما با  سخته
 ! خوادیباشم،دلم نم

 زنونه.  یموهام رو باز کردم شروع به شونه زدن کردم آروم و با ظرافت ها کش

رو گذاشتم و برگشتم موهام رو نبستم و برگشتم سمتش به  کرد،شونهینگاهم م قیدق
 طرف تخت رفتم و خواستم دراز بکشم اما عقب گرد کردم زمزمه کردم: 

 چقدر گرمه،  -

دستم رو   ی رنگ جذبم بازوها   یو درش آوردم تاپ زرشک  دمیکش نی سوشرتم رو پا  پیز 
م تاپ دادم باز به انداختم و به موهام با دست نی زم یسوشرت رو رو   دیکشیبه رخش م

متورم شده بود و چشماش کاسه خونه بود با جلو رفتنم   ش یشونیطرف تخت رفتم رگ پ
شد عقب عقب برم جلو اومد پا به پام   عثشد جلو اومد و با زیخ  میتخت ن  یاز رو

داد با فک قفل   هیتک واریبخورم ،دو دستش رو حصار کرد دورم و به د واریاونقدر که به د
 ه تو تک تک کلمه هاش بود گفت: ک یشده و حرص

 کنم. یباهات باز  ادینکن دلم نم یباهام باز  -

 : دهیو آروم ادامه م  زنمیم یپوزخند
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 .یکشیرو تخت انتظار شوهرت رو م یپوشیم  زیآب بخورم برگشتم بل رمیم -

 : کنهیو اون آروم زمزمه م  برهیم  ماتم

با   یرو جلو بنداز  زینخواه همه چ خوامیمن تو رو با عشق م یکن ینخواه باهام باز  -
 که؟  یفهمیم یبخوا  خوادیکارات، دلم م

  شه،یو رو م ری و من دلم ز  زنهیم  رونی از کنارم و از اتاق ب دارهیدستش رو برم شمیم  سرخ 
 ... زهیر یم  یدلم براش هر

 

  خوامیکه به وجود اومده و من نم ییحس ها  نیعقل و دلم؛ جدال ب نیب جدال
 . نمشونیبب

  یو هود  رمی به طرف کمد م فرستمیم  رونیو نفسم رو با آه ب کشمی به صورتم م یدست
تا    بندمیو چشمام رو م  خزمیپتو م ری ز  رمی تخت م یکنم،رو یبه تن م یرنگ یمشک

 خودم رو شرمنده نکنم.  شتریتا با اون حرکت بچگانه ب نمشینب

سرش تو   کشهیتخت درست کنارم دراز م یو رو  ادی جلو م بندهیو در رو م شهیاتاق م وارد 
معذب   نتم،یبه پهلو تا بهتر بب چرخهیم  کنمیم ره،نگاهشی رنگ فرو م یبالشت نرم طوس

 . کنهیترم م

 :کنهیم  نمیرونتریمردونه اش و   ی  زمزمه

 خب.  نمتیبب -

فاصله امون   کنمیو نگاهش م  خوابمیبه پهلو م کنمی و بازش م  دمیرو محکم فشار م پلکم
 قلقلک تمام احساسم.  یبرا  ستین یزیاما نفس هاش عطر تلخش کم چ  ادهیز 

 :زنهی م لب

 خواد؟  یباور کنم دلت من رو نم -
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 : کنمیتر از خودش زمزمه م آروم

 . خوادیدلم تورو نم -

لبخند زدن   ی...! حتادی ازش بر م  یزیاما هرچ بهی ،لبخندش برام عج شهی آروم کج م لبش
 وسط خرد کردن غرورش.

 : کنهیم  زمزمه

 رو نخواستن عواقب داره خانم خانما.  اریجان -

 :کنمیو زمزمه م  رهی ابروم باال م یتا  هی

 خوابم.  جیمن گ  ادیخوابت نم -

و    بوسهیرو م  میشونیو پ شهی خم م یحرکت آن هی صاعقه تو   هیچشم بهم زدن تو   هی تو
 : کنهیزمزمه م

 درد و درمونم. ریشب بخ -

به دلم  ب یکلمه اش عج نی... ا کنهیهم دردشم هم درمونش آرومم م شهی بسته م پلکم
 .چسبهیم

 . رمی فرو م یقیکه به خواب عم  شهی م داشیآرامش از کجاپ نی فهمم ا ینم

نفس  شی خال یجا دنیبا د  ارم،یرو به خاطر م شبید  یکنم زود اتفاقا یباز م چشم
 . کنمی برخورد م یکه محکم به شخص چرخمیکشم به پهلو م یم  یقیعم

 ده؟ یپشت سرم خواب رمیگی رو گاز م لبم

 .؟ خوادیم یپشت سرم چ  نیا شه یگشاد م چشمام

زمزمه اش رو   نهیشیپهلو و شکمم م یخوام جلو بکشم که دستش رو  یرو م خودم
 : شنومیم
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 ساعته خوابم برده، جون من بخواب .   میتازه ن -

 : زنمیم غیج

 ؟ یشی پرو م دنی بهت روم ،ی پشت سر من جا خشک کرد  یتو غلط کرد -

 : دهیاحساسم رو تکون تکون م  شتریمردونه و خمارش ب  ی تک خنده   یصدا 

 بخواب.  یبخواب ساغر -

 : زنمیدر همون حال هم غر م شمیو بلند م  دمیم  هولش

 . نیسنگ پا قزو -

 ...ارهی قهقهه اش لبخند به لبم م یصدا 

 من...  یروزها  نی! تنها مرد ا نمهیتر  بیو غر   نی تر بیعج اریجان

 

 )صنم( 

  یبا افسوس دست کنمیرقص خودم رو با وقت نگاه م یها   لمینشستم و ف یو   یت یجلو
 مراعاتش رو کنم. دی و من با  فهیبرقصم بچم ضع تونمینم گهی ،حاال د کشمیبه شکمم م

 شهی زنگ اف اف بلند م یوقته زدِن آمپوله، صدا  کنمیو پالتوم رو تنم م شمیم بلند
 . دهی ساعت هشت شب رو نشون م

 . زهی ری دلم فرو م ر ی رخش تو تصو دنِ ی با د  رمیم  فونیو به طرف آ شمیم بلند

که قامتش رو تو   کشهینم ی. طولکنمیم در واحد رو باز  دمی و آب دهن فرو م  زنمیرو م در
 . نمیبیراه پله ها م

 :کنهیو زمزمه م  کنهیسر تا پام رو نگاه م ارهیهاش رو در م یکتون

 سالم. -
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 . دمی رو م جوابش

 :  کنمینگاهش م نهیشیمبل م یو رو  ارهیکاپشن چرمش رو درم شهیوارد م تا

 ؟ ییچا  ا یقهوه   -

  یرو ارهیرو درم  طیبل بشیرو کاپشن و رو ج رهیروم همونطور هم دستاش م  کنهی م زوم
 :  ندازهیم  زیم

 . یپنج شنبه صبح عازم یگه،برایسه روز د یگفت -

 : کنمیو زمزمه م زنمی م یآروم پلک

 در حقم.  یکرد یممنونم برادر -

 :کنهیبه پالتوم م  یو اشاره ا   زنهیم یپوزخند

 هشت شب؟  یکجا به سالمت -

شدنش برام آرزو بود برآورده    یرتیغ زنم،یناخواسته م ی طرفه ا هیو لبخند   شهیکج م لبم
 شدنش مبارکم! 

 درمونگاه،آمپول دارم.  رمیم -

شده   داشیبچه ات پ ی بابا دمی؟شایتنها بر یخواست یدنبالت.؟م امیب یچرا زنگ نزد  -
 ش؟   یپ یبر یخوایم

 : کنمیو زمزمه م زنمیم پوزخند

 ندارم.  یبه کس یاجیاحت نگهیساغر تو پارک  شیو ش ست ی و دو دیپرا  -

 : ستهیا  یدرست رو به روم م شهیو بلند م زنهیم پوزخند

 ؟ حواسم هست. یکنینم یوقته رانندگ  یلیخ -

 فرا تر از گرم شدن، حواسش هست. یز یچ  شهیداغ م دلم
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 :کنمی درونم، زمزمه م یاهو یو برعکس ه  بازمی رو نم خودم

 ...  یتاکس -

 : دارهیو کاپشنش رو برم  زنهیم چنگ

 .ایب کنمی رو گرم م ن یماش -

  دیبا شه،ی خشک م زیم  یرو  طی چشمم رو بل زنهی م رونیو از در خونه ب  شهیجلوم رد م از 
 رفت ! 

 

...  کشمیبو م قیادکلن و تنش هنوز تو خونه است، عم یرفته اما بو  رونیخونه ب از 
   نه؟  ایدلم آروم بشه   دیندارمش اما با 

نگاه   نهی روحم تو آ یبه صورت ب کنمیعوض م ینازکم رو با شال کلفته زمستون شال
  ینگاه کنمیرو خاموش م یو  یت شمیاتاق خارج م زنم،از یم  ملیبرق لب و ر یکم کنمیم

 .پوشم یو م کنمیخارج م یازجاکفش یرنگ یبوت مشکل مین ندازم، یبه دورخونه م

 .شمیکنم واز خونه خارج م یرو قفل م در

 و داروهارو برداشته باشم. که برداشتم.  یگوش ندازمیم  فیبه ک ینگاه

 .شمیکه دم دره م نشیو سوار ماش زنمی م رونیدر خونه ب از 

 : شنومی لب غرلندش رو م  ری افته و ز  یبه راه م بندمیرو م کمربندم

 .کنمیکاراشم و کمکش م ری گیپ شهیباورم نم -

 هم لجم:  ره،یگی خندم م هم

 هود. نیدرمونگاه راب یمن رو برسون یمجبور نبود  -

 :کنهیلب باز م کشه،یباال م ینیتوجه به حرفم ب یب
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 گفت؟  یدکتر چ -

 :رهیابروم باالم یتا  هی

 ؟ یدونیاز کجام -

 : زنهیم یپوزخند

 ...ومدهی بوته به عمل ن ریآمپول که از ز  -

 خفه کنم.اون رو  خوادیخودم دلم م یخنگ از 

 

طرفش، زمزمه   شمی م لی و ما  شمیجا به جا م  کمی  یصندل  یو رو   دمیدهن فرو م آب
 :کنمیم

 . ستیبچه خوب ن یو برا فمیضع یلیگفت خ -

 نگاهم کرد و دنده عوض کرد. یچشم ریز 

 باز کرد:  لب

 . ستیبهت برسه گور به گور شده کجا هست معلوم ن دیخبرش... اون لندهور االن با  -

 ...ییاون گور به گور شده تو دونهی که نم دم؛یم یو تو دلم جهان رو دلدار  شمی م نیغمگ

 : شنومیباز صداش رو م کنمیها نگاه م  ابونیخ به

 بهتون برخورد مادمازل شرمنده.  -

 ز کردم: کرد، با حرص لب با یحرفش تا مغز استخونم رو منبت کار ی طعنه

 ه؟ یچ گه یزخم زبونت د یکمک کن  ی خوایم -
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  لومتریک  یرو از رو  یگوش دی چیپ نی تو ماش شیگوش یباال انداخت که صدا  یا شونه
 زد و اتصال رو زد:  یلبخند  یگوش  یصفحه   دنی برداشت، با د

 با؟ یز  -

 با؟؟ ی... ز کنمیم یته  قالب

رو خوب  د یجاو یاما صدا  کنهیم  یعشقم دلبر ی که برا هیاونطرف خط ک فهممینم
 : یموندن  ادیبه  یسمفون شنومیم

 امـر خانم امر بفرما؟  -

... خانم داشت پسر   رهیشد، ت رهنشیاش نگاه کردم دلم رنگ پ  رهی ت یطوس رهنیپ به
 من؟   یاها یرو

 چشم. ارمشی چشم م -

 :زنهیآخر رو م  ریو اون ت زنمی م یمحکم پلک

 طال خانم.   یبا -

 بود؟؟  یم یو طال و... چقدر مگه باهاش صم بایز 

 .زنه یو ترمز م کنهیپاش رها م یرو رو  یگوش  کنهیکه م قطع

 خونه اومده.  کی درمونگاه نزد کنمیم   ابونیبه خ ینگاه

 .شهینم ادهیپ شم یم ادهیپ

  یو اونم پشت سرم به راه م  شهیباز م نیکه در ماش دارمیقدم برم  یطرف در ورود به
 افته. 

 :شمیم خم

 دارم.  یتیسالم خانم آمپول تقو  -
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 : کنهیحوصله زمزمه م یب پرستار

 .نمیبب -

 :گهی آمپول بالفاصله م دنیبا د  دمیرو بهش نشون م آمپول

 .شهیپونزده تومن م -

 . دهیبه پرستار م یو دوتا اسکناس ده شهیدراز م یکه دست شخص کنمیرو باز م فمیک

 ...ستی،اما نگاه اون به من ن کنمیو نگاهش م  گردمیبرم

 : شهیپرستار بلند م یو صدا   رهیگی پول رو م هیبق

 اتاق سمت راست.  زمی عز -

 .رمی توجه بهش به طرف اتاق م یتوجِه بهم ب یب

و   پوشمیبوتم رو م کنمیو لباسام رو درست م   شمیآمپول آهسته بلند م قیاز تزر بعد
استارت   شمی م نه،سواری سرش پا نی شتو ما نمشیبیم رمی درمونگاه م رون یلنگان به ب

 .ستمیمنم مشتاقش ن زنهی حرف نم زنهیم

باز   تی که لب به شکا کنمینگاهش م کنهیبه خونمون رو رد م یمنته  ابونیکه خ نمیبیم
 : ادیکنم اما زودتر از من به حرف م

 .نجایامشب ا ارشیکه زنگ زد گفت ب  یدید -

 بلند گفتم:  یبا صدا  یو ناباور  رتیگرد شد و با ح چشمام

 خونه دوست دخترت؟  یببر یخوا یمن رو م -

خنده دلم ضعف رفت براش ،زل زدم بهش خندش   ریزد ز  ی برگشت نگاهم کرد و پوق هوی
 که تموم شد زمزمه کرد: 

 عمارت. برمتی... دارم میدختر تو معرکه ا یوا  -
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 گرد شد و ادامه داد:  چشمام

 داد ببرمت اونجا.  رادفر بود که دستور رخانیزن اردش -

 

 :کنمیلب باز م  بالفاصله

 نگه دار، نگه دار... -

 : گهیو م  کنهیبا تعجب نگاهم م چرخونهیم  سر

 ؟ ی گیم یچ -

 بزن بغل.-

  کنهیم  تی هدا ابونیرو به کنار خ نیاعتنا ماش  یب زننیبوق م یچند نفر  زنهیم  راهنما
 .شهیها هم قطع م  نیو بوق ماش زنهی ترمز م

و لب باز   کنمیلبم رو با زبونم تر م  کشمی... شالم رو جلو محهیو منتظرِ توض کنهیم  نگاهم
 :کنمیم

 .امیب تونمیرو. نم یهمه چ  دمیتابلو شدم لب از لب بردارم لو م یلیمن االن خ  -

انگار   کشهی لبش رو داخل دهنش م کنهیشلوغ نگاه م ابونیو به خ کنهیم  زیرو ر  چشماش
 .کنهیکه داره فکر م

 :ادی که به حرف م کشهی نم یطول

  یگی دانشگاه نم یدوستم اومده از شهرستان برا  ی گفت ،یچونی پیمدته همه رو م  هیاالن   -
  ورتیدوستت تو شکمته نه تو خونت. خودتم که دا ننیبب نایمامان ا انیروز سرزده ب هی

  نافرم یلیخ  یریم  یچیپیام که م  گهی. سه روز دیزن یزنگ م ادینه ز  یر ینه اونجا م ی کرد
 دختر.  اتیباز  بلوبا تا یزنیگند م یدار
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مشغوله   رن،ذهنمی و م  شنیکه رد م کنمیها نگاه م  نیو به چراغ ماش  چرخونمی م یچشم
  یرو  یگاریس  کنمیتمام معادله اش درست باشه نگاهش م دیدرست فکر کنم شا تونمینم

  ادیخوشم م شمیبه فندکش م رهیخ کنهیروشنش م یرنگ یو با فندک مس زارهی لب م
 ازش. 

 :کنمی باز م لب

 ؟ ی از کجا گرفت -

زمزمه   فرستهیم  رونی دودش رو ب دارهیلبش برم  یرو از رو گاریکه س یتعجب در حال با
 :کنهیم

 .یبقال -

 : کنمیو زمزمه م رهی گیخندم م شهیچشمام جمع م  یو گوشه   شهیکج م لبم

 فندک...  گم،ی رو نم گاریس -

 کرد و آهسته گفت:   یتلخ یخنده ا  تک

  کهیچند تا ت نش،یماش شهی ها و چب م لی به گاردر زنهیم  یهاش بود وقت لهیتو وس -
طرفش   ه یکه سوخته    یعکس  هیساعت و   هیحلقه و  هیفندک و   هی  رسهیبه ما م لهیوس

 دختره ...  هیکه عکس  شه یو فقط معلوم م

عالمم    ی بم کرده، رسواکه خونه خرا  یِ مال کس اد یکه ازش خوشم م  یفندک کنمیم بغض
 کرده. 

  یبرا   کنه،یو اون مشکوک نگاهم م کنمیم می قا  د یرو از جاو میاشک  یو چشما  بغضم
 : کنمیعوض کردن جو زمزمه م

 عمارت.  امیم -
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 رونهیوبه سرعت به طرف عمارت م رهی گیبرم یاصل   ابونیو با راهنما به خ زنهیم  استارت
  یعشقم بزارم و برم پارو یپا رو خوامیم کنهیم ادیدلشوره ام رو ز  نمونیب نی سکوت سنگ

 . یوبی دلم بزارم و برم،ولش کنم و برم ! عجب صبر ا

  ستهی ا یو کنار م شهیدر باز م زنهیزنگ در رو م م یشیم  ادهیو پ کنهیعمارت ترمز م  یجلو
و   کنهیم م نگاه بندهیدر رو م کنمیو نگاهش م گردم یبرم شمیکه اول من برم وارد که م

 : کنمیزمزمه م

 نزن. هیاز ترک  یحرف -

 .وفتمیکه به راه ب کنهیو با دست به جلو اشاره م  زنهیم یتلخ پوزخند

 

.  شمیوارد راهرو بعد هم سالن م  کنمیرو باز م ی افتم در ورود یو جلو م  دارمیبرم قدم
 عمو مهرداد هم امشب عمارت بود.  یهمه دور هم جمعن حت

 اریجان  هیجذابتر از قبله شب  شی با ر بوسهیصورتم رو م  ادیعمو مهران جلو م رمی م جلو
 پر اباهت و محکم. شهیم

 ؟ ی سر به ما بزن  هی یدوردونه رفت -

خونه زنده  ن ینبود جهان هنوز تو ا لرزهیعموم صداش م لرزهیو چونه ام م  کنمیم بغض
 ...یخال یجا نیا کشهیاست .. نفس م

صورتش اصالح نشده و   بوسم یو خانم بزرگ رو م شمیخم م رمیجلو م  رهی کنار م عمو
 . دشیو سف  یمشک ون یدرم یکی یابروهاش پر شده، ابروها 

 : کنهیم  زمزمه

 مادر.  یخوش اومد  -
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و سالم   کنمیاما بغلش م فهممیرو نم لشیدل کنهی م  هیباز گر  دنمیزن عموئه که با د یبعد
 .کنمیلب زمزمه م ری ز  یآروم

 . رهیگ یانقدر که قلبم  درد م  نهیخونه سنگ جو

رو   کمیشکم کوچ کنهیبغلم م کنهیمهرداد دو دلم اما اون با بلند شدنش مطمئنم م  عمو
طبل   ینوشته شده باشه و من هر لحظه منتظره صدا  میشونیانگار که رو پ برمی داخل م
 .ممی رسوا

 :کنمیموزمزمه  کنمیم بغلش

 سالم عمو. -

 :کنهی زمزمه م یمشک شرتینسبتا بلند و ت ی شی هم با ته ر عمو

 .زمیسالم عز  -

 :گهی م یبا تک خنده ا  نهیشیهم م د یجاو  نمیشیمبل م ی و رو  کشمی م عقب

 . میقرضش گرفت یساعت هی. اما  امیمهمون دارم زشته ب  گفتیبه زور آوردمش خانم م -

  یبمونم و معذب نباشم. تک خنده اش فقط برا خواستیساعته م  هیبودم،   ممنونش
 بود که جمع از حالت اغما خارج بشه. نیا

 نبود چون من ناخواسته لب باز کردم:  موفق

مادرو   ی وقت  شمیو مطمئن م رهیگی دلم آروم م د یجهان هست ادیهمه به  نی حاال که ا -
 . دیو رفتن شما واقعا عزادارشون بود  دنی پرکش ییو تنها یکس یپدرم تو ب

 .کننیم  دنیتلمبار منم شروع به بار  یو اشکا کنهیم  هیبلند گر ی بزرگ با صدا خانم

 :کنهیعمو زمزمه م زن

 . دمیدیرو هم م شیکاش دوماد  دمی... عاشق شدنش رو د دمید یرو م شی کاش دوماد -



 وصال  تیوص

421 
 

 گفته بود.  زدم به مرجان  خی حرفش من نگاه کرد و من   یعمو در انتها  زن

 

افته و من به  یپام م یاز رو  فمیک  شمیو با عق زدن بلند م برهیتهوع امونم رو م  حالت
 . دارمیبه سرعت قدم برم یبهداشت سی طرف سرو

 چشمام همچنان پر اشکه ، گردونمی معدم رو برم ات یمحتو  تمام 

و از   کنمی در رو باز م شمیآرومتر که م کنمیم هیتک  ییبه سنگ روشو زنم یبه صورتم م یآب
 . شمیرو به رو م دیکه با جاو  زنمیم  رونیب سی سرو

 حالتش... نیا   یبرا رمیمی و من م کنهی نگاهم م نگران

 :کنهی باز م لب

 دکتر؟  می؟بر یخوب -

 : زنمیم  یپلک آروم کنمیم  نگاهش

 خوبم. -

 . گردمیافتم و به جمع برم یجلو م رهیو کنار م کشمیبه شالم م یدست

 

 )ساغر( 

 . نمی شیو منتظرش م نمیچیصبحانه رو م زی م  کنم،یدم م ییچا

 اد، یم نی گرمکن آهسته از پله هاپا بیدست تو ج یمشک  رپوشیباهمون ز  نمشیبیم

  یجلوش، دستش رو دور فنجون چا  زارمی م ییچا  نهیشی اونم م نمیش یو م زمیر یم  ییچا
 :کنهیزمزمه م دوزهیو به صورتم م کنه یبلند م زیم  یرو از رو زاره،چشمشیم



 وصال  تیوص

422 
 

درکش کنم بفهممش اما حاال...  تونستم ینم ادیز  زدن ی راجب خواب آروم حرف م ی وقت -
 ! فهممشیخوب م

  شهیم  یجور هیدلم   گهیکه م اریاما جان خوادیحرفا م   نیدلم از ا  زنمی م یپلک محکم 
 قبولش کنم. خوامیپا بندش باشم،نم خوامیدل بدم ... نم خوامینم

 . کنمیداغم رو مزه م ییو چا برمیبه دهن م یقند

 :کنهیو زمزمه م  خورهیم نیچشماش چ ی گوشه

 دردو درمون... -

  شهیآرامش واهمه دارم، م نی آروم بودن از ا نیاز ا   ترسمیگرم انقدر که م یلیگرمه خ دلم
 ...ـــسیه  شهیبس باشه؟ م

  دنیو با د کنهی گرمکن خارجش م بیاز ج  خورهیزنگ م  شیگوش شهی بلند م زی پشت م از 
 : زنهیاتصال رو م  عیاسم طرف سر 

 بله جناب سرهنگ...  -

 :کنهیو به سرعت لب باز م شه یگرد م چشماش

 ... باهم؟  هانیفروتن، ک -

 : دهیم  ادامه

 چشم الساعه.. -

و   یبا شلوار مشک  کشهی نم یطول  رهی و اون به اتاق م شمیبا دلهره بلندم کنهی م قطع
چه خبر    دنش،یبا د رمی که اسلحه کنار کمرشه و من وا م یبند مشک هیو   د یسف رهنیپ

 شد؟  

 ؟   یسونام
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 زیو کنار م   زارهیتو گوشش م یزینشه چ دهی که اسلحه د پوشهیکتش رو م  ادی م جلو
 :زنهی نفس نفس م ستهیا  یصبحانه درست رو به روم م

 ... دهی رنگت پر  ؟یخوب -

 زدم.  خیمن   شهی دلم گرم نم شمیو من آروم نم  نگرانمه

 :کنمیخشکم رو باز م یها لب

 ؟ ی ریکجام -

  برهیبلندم رو پشت گوشم م یها   یتر از دل من ،چتر  خیسر انگشتاش   کنهیدراز م دست
 :کنهی و زمزمه م

  یفکر کن کاله قاض نیامروز تمومه، بش  تمیهفته ات تمومه چون من مامور  کی مهلت   -
برام؟ روشنم کن، برگشتم فقط تو آرومم   یدلته بمون نی،دل من... بب  ری در نظر بگ کن دل

 کن، تو روشنم کن. 

 : کنهیباز کنم که زمزمه م خوامیم لب

 ...نمتیبب دوارمی... امنمتیبیم کنم،ینم یخداحافظ -

  یصندل ی و من رو شهیاز خونه با سرعت خارج م هیو مثل سا   دارهیقدم به عقب برم  دو
 دلهره دارم ...  رم،یوا م

خودم رو   فرستم، یصلوات م نمیشیتختش م یو رو  برمینخورده به اتاقش پناه م صبحانه
 شغل نحس هراس دارم. نی؟ من فقط از ا  دمیترس شناسم،ینم

 

 )سوم شخص( 

 خواست؟ یبه او نداشت؛چه م یربط چیتختش نشسته است، در آن اتاق که ه یرو
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شده بود که  یچشم به راه کس دانست،نرفتهِ یرا نم  شلیکه دل یداغ داشت، داغ دلش
 . شیشوهر نام داشت برا 

 افتادن... یاست و در آستانه   زانیآو  یاز صندل کندیاش نگاه م شرتیت به

 را... ایدن یتمام گوش ها  کندیگوم گوم دلش کر م یصدا 

  شرتیبه ت یا  زهیانگ چیه یچند ساعت در اتاق نشسته و ب  داندی،نم  ستیدر دلش ن دل
 .کندینگاه م زانیآو

 . دهدیصدا م ی سمت چپ تق  یپا یزانو  زدیخ یم بر

 ... خوردیچرخ م  وارید ی رو  واریچشمانش به دنبال ساعت د  شودیاتاق خارج م از 

 . دهی امانش را بر  یظهر است،دلش ضعف دارد گرسنگ میدو و ن ساعت

 ...ییبه دو فنجان چا کندیصبحانه نگاه م زیم به

 یبه زور گاز  داردیبرم یو تکه نان رودیصبحانه، جلو م  یدونفره   زیم  خوردیتکان م دلش
 . دهدی و فرو م زندیم

 فقط خواباندِن قاروغور شکمش است. هدفش

آرام   یشماره  ردیگی و م  داردیاش رابرم  یگوش زندی کالفه در خانه قدم م کندیرا جمع م زیم
 مرموز را... 

 بر آتش دلش باشد.  یتا آب شودینم افتی در ییاما صدا  خوردیم بوق

او هنوز هم عزاداراست درست نبود   امد،یبه عمو مهرانش زنگ بزند اما دلش ن خواهدیم
 نگران کردنش...

است، ساعت هشت شب  ره یخ ز یم ی  هیبه پا ند،ینشیمبل م  یرو یو  یت یبه رو  رو
 . ستیشده اما خبر از آن مرد ن
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 گذاشته... ادگاری دختر به  نیا  یعاشقانه اش را برا  ی که زمزمه ها   یمرد

 ! نیبود عاشق بودن را بلدتر  بلد

 بود. نیمرموز زن داشت اما با دوست دخترش هم بال  آرام

 داغ است. دلش

  کندیقد علم م گریپس از د ی کی هرز   یکه مانند علف ها ش یباتالق فرو رفته از فکرها در
 خسته است. 

  کندیشده با ترس خودش را جمع م یاالتی خ کندیاول فکر م خوردیبه در م یا  تقه

 پشت آن در است. یدارد کس نانیدوم اطم تقه

   رودی در م کی و نزد  شودی دارد، با وحشت بلند م دیکل شهی آن عاشق پ داندیم

 : شودی بلند م یمرد  یصدا 

  دیشنوی اگر م  ارمیمن دوست جان  د؟یشنویمن رو م  یهستم. صدا   امکیخانم من س -
 هستم.  امک یمن س  دینترس

 .شناسدیم  بنددیم چشم

 خودش کجاست...؟  امک؟یچرا س  کندیقفل م مغزش 

 کجاست؟  مرموِز عاشق  آرام

 

 . کندیو در را باز م ردیگی را م رهیدستگ  کندینم معطل

  رهنی با پ ،یرنگ و چشمان طوس ییطال یها شی الغر و ر یقد بلند با صورت یپسر
گذاشته بود،   شیرمز را خوب به نما ق  یلکه ها رهنش یبزرگ خون، پ  یبا لکه ها  دیسف
 .دهدیحتما ساغر را دق م شی نما نیا



 وصال  تیوص

426 
 

 : کندیو زمزمه م شودیپسر وارد م رودی عقب عقب م  ساغر

 .وفتادهین یخانم اتفاق دیآروم باش -

 : کندیقفل زبانش را به هزار زحمت باز م  باالخره

 کجاست پس؟  -

 شک ندارد. رودی م شی از استرس تا مرز سکته پ  کندیخش دارد تعجب م شیصدا 

 : کندیدارد آرامش کند زمزمه م یو سع  کندیدستانش را بلند م پسر

 سمت تهران. میصبح حرکت کن  دیخوبه حالش، خوبه... اومدم بگم آماده باش -

 کجا برود؟  دیایاز جا در ب خوادیم  چشمانش

 : دیگو ی ترس م با

 رم؟ ی ون مخودش کجاست؟ با ا  اریکجا برم؟جان -

 دختر را مجاب کند:  تواندیکه نم نیکالفه است از ا  پسر

 دیده صبح هر کس بجز من اومد دنبالتون در رو باز نکن دیخانم شما فقط آماده باش -
 . رسونمی. من خودم رو مدینر  ییجا

 . داندیبر سر کند اتفاق ها افتاده و او نم یچه خاک  شودیپر م چشمانش

بوق آزاد... چرا   ردی گیشماره اش را م زندیو چنگ م شودیمبل خم م  یرا از رو تلفنش
 مرگش بس بود.  یسوال برا   نیا  دهد؟یجواب نم یکس

 

باشد که چه گفته؟   دهیدختر فهم نیا  داندیم دیبع  کندیفرو م شیدر موها  یدست امکیس
 : کندیزمزمه م

 د؟ یمن هست یخانم متوجه حرف ها  -
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تکرار   خواهدیچند بار م کندینگاه م  امکی س و به شودیاش در دستش خشک م یگوش
 کند ؟

 :کندی زمزمه م شودیخودش مسلط م  به

 کجاست؟  دیفقط بهم بگ ن،ی ای باشه، ده صبح شما م -

 : کندیم  زمزمه

 تا فردا.  -

 .ردیگی چشمان مات و مبهوتش فقط فاصله م یکند و از جلو یم  عقبگرد

قرار   مینکرد  ی د،خداحافظیایقرار بود ب کند،ی اش م وانهی د نی تنهاست و ا ردی گیاش م هیگر
آخر داستانشان را به آتش   یبود عاشقش باشد ،عاشقش کند... داستان چه شد؟ چه کس 

 و خاکسترش کرد.   دیکش

 

 )صنم( 

زن   یصدا  رمیگیمبل جا م ی رو  گردمیبرم دارم،ی برم نی زم یرو از رو  فمیو ک شمیم خم
 : شهیعمو بلند م

 زم؟ ی عز  هویشد  یچ -

 :زنمیم  یسطح دلبخن

 .ستین یزیخوبم چ-

 عمو مهران:   یصدا  نباریا

 دکتر عمو جان ؟  م یبر  یستیخوب ن -

 بهتر شدم.  ستین یزی نه عمو چ -
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 تو شکمم...   یزیبود چ یزیچ  گفتمیشد دروغ م  ریکمرم عرق سراز  از 

اما    ستی من ن  یدلم گرم بودنشه برا  ،یچشم ری ز  کنهینگاهم م دیجاو چرخونمیم چشم
 با عطر تنش.  دنشیتو تک تک رگ هام با د  شهیم قیآرامش هر لحظه تزر 

وجود دوست    یرادفر صرف شد مجبور به چند تا دروغ بودم برا  یدر کنار خونواده  شام
 رسوندنم. یداوطلب شد برا  د یبودم و بعد از شام جاو ی ام،دو ساعت یالیخ

 حرف نزد فقط گاز داد.   م یشد نیماش سوار

 با رفتنم... ارمیکه قرار سر خواهرم ب یینزدم و فقط فکرکردم به بال حرف

 که حق به گردنم داشت. یدر حقش، کس کردمیم ینامرد 

 :شهیبلند م صداش

 ؟ ییکجا  -

 . ایدر خونه و من تو فکر خودم غرقم و فارغ از دن ستادهی ا  نیماش

 : شهیو صداش بلند م  کنمیم  نگاهش

 نه؟  ینبود  نجایا -

 :زنمیم یدردآور پوزخند

 نه. -

 ... به خاطر ساغر...کنمیشم اما مکث م ادهیکه پ رمی گی در رو م رهی دستگ

که  فهمهیحرفاست و م نی تر از ا  دهیفهم کنه،ی رو خاموش م نیکشم،ماشیرو م دستم
 حرف دارم. 

 :کنمیزمزمه م نمیبیبه طرف در هستم و صورتش رو نم لیما 

 ؟ ی کن یبرام مردونگ نیو رنگ  نیکه سنگ یمردش هست -
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 ... ندازهیمردونه اش همه جونم رو به رعشه م  یاش صدا  زمزمه

 . سنی من بنو یمحرمت باشم و اون بچه رو به پا   نیو رنگ  نیمردش هستم که سنگ -

 نکته فقط داشت  کی "

 خا؛ یزل یای قضا

 ن یشدن ارزنده تر عاشق

 ننگ است"  ی لکه

کنه، بگه عاشقمه،  یکه ازم خواستگار نیا  یکردم برا  یدر لحظه شمارچق ره،یگی م  دلم
بوده و بس...   دی دخترونه ام مرد کنارم جاو یاهای! تو تمام رو  ستیعار که ن هیچ
 اول و بس... قهی از دق  خواستمشیم

  نی افتاده و من مسخ ا نینور مهتاب تو ماش رمیبا ناخن هام ور م  ریگردم سر به ز  یبرنم
   کنم،یفضا سکوت م

 :شکنهیسکوت رو م   صداش

 است؟ ینظرت عوض شده چجور  -

 :کنمیو زمزمه م زنمیم  ینیغمگ لبخند

 داغ نبودنم به دلش بمونه.  ستیخوش ن نه،یتر ریتقص یو ب نی گناه تر  یساغر ب -

 :کنهیزمزمه م نمیبیلبخند رو م  یچشم ریز 

با دوست پسرت خوش و بش   یکه داشت  یخواهرانه... اما کاش وقت  نیداره ا نیتحس -
 .یکرد یداغ دل خواهرت م ادی  ی کردیم

 : یبغض بزرگ لعنت ی از ال به ال کنمیفقط زمزمه م زنمیو دم نم رمیگی م شیآت

 نبودم.  ل یمن ما  -
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 :  شهیصداش خش دار م  کنهیم مکث

 ؟ ی دوستش دار -

 

 بدم؟  یاالن چه جواب خورمیم جا

 :کنه یو زمزمه م  دهیکه خودش آب دهن فرو م کشهی نم یطول

 مهر اثبات دوست داشتنش االن تو شکمته. ه؟ یچه سوال ن یا -

  ی که ناخواسته آ کشهیم  یریدلم چنان ت ر یز  زنمیم  یآخر و خالص... پلک محکم ــریت و
و    شنوهیاون م   یممکن بود اما گوش ها   یصدا  ن یآروم تر  شه،یاز زبونم خارج م  یآروم
 :چرخهیم  عی طرفم سربه 

 ؟ یستین ه؟خوبیچ -

 :کنمی لب باز م  آروم

 . دهی تا ساغر نرس یخواستگار ی بگو برا  نایبکش امشب به عمو ا یزحمت هیخوبم. فقط   -

 : کنهیدر جوابم و زمزمه م زنهیم   یپلک آروم د یجاو

 راحت.  التیخ -

  نمیراحت تر  نیا  یشوهرم باش یخوا یم  یراحته، وقت المیدارمت خ  یراحته، وقت المیخ
 .کنهیم

 : کنمیم  زمزمه

 رو ببر حداقل نصف پولت سوخت نشه. طیبل -

 : شنومیاش رو م  زمزمه

 سرت.  یفدا  -
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تو   تونمیمن نشسته و من نم ی فضا رو ترک کنم تا دق نکردم، دو وجب  نیبود زودتر ا  بهتر
 شتر؟ یب نیاز ا یآغوشش باشم، چه درد

و   کنمیرو باز م نیدلم آزاردهنده است اما قابل تحمل! در ماش ر یز  دنیکش ر یهم ت هنوز 
 . شهیم ادهیپ

 . رهینم شمیمن وارد خونه نم  یو اون تا وقت میکنی م یخداحافظ

 . شنومیرو م  نیبه زم  کاشیالست  دنیکش یصدا   کنمیرو که باز م در

 

 . شنومیرو م  نیبه زم  کاشیالست  دنیکش یصدا   کنمیرو که باز م در

 

دلم ،خودم رو به زود   دنیکش ر ی ت یقرص مسکن برا   هیو   الی با هزار جور فکر و خ شبید
 خوابوندم.

 زدم.  رونیب ییو صورتم رو شستم و از دستشو   دست

هارو دارم، به   یشدم فقط دلهره زنگ خوردن گوش  داریخونه زنگ خورد از صبح که ب تلفن
شروع   یلرزش دستام به آن  کنه،یم  یعمارت دهن کج یرو تلفن شماره  رمیترس جلو م

 : زنمیصدام، دکمه رو م یصاف یبرا  کنمیم یمصلحت  یسرفه  شه،یم

 بله؟  -

 : چهیپیم  یخانم بزرگ تو گوش یصدا 

 وقت خواب عروس خوشگله.  -

افتم و   یمبل م یرو  خورم،یو تلو تلو م رمی و عقب م  شهیتا آخر حد ممکن گرد م چشمام
 : شم یلط مبه خودم مس عیسر 
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 خانم بزرگ؟  نیخوب -

 شاد و خندونش:  یصدا  باز 

  دیجاو  یخبرتون ، مبارکتون باشه. اصال وقت نیبا ا  نیمادر داغ دلمون رو شما کمتر کرد  -
  یرادفر نوه ها  یبهتر که نوه ها  نیاز ا  یبهم دادن، چ ارویگفت دلش باتوئه ها انگار دن

 با اصل و نصبمون وصلت کنن.  ی خان تو خود خونواده  ریاردش

 

 گفته دلش باهامه!  ونهی د یپسره   خندمیم نیغمگ

 : کنمیجمع کردن ماجرا زمزمه م یبرا 

 اما خودش اصرار کرد.  ست یخانم بزرگ من بهش گفتم االن وقتش ن -

 : دمیخانم بزرگ رو شن یصدا 

. پاشو آماده شو که کله  دیافت یاه مبه گن شتریتر باشه ب ری د یدخترم، هرچ هیچه حرف -
 عمارت. اره یتو، عروس رو ب یسحر صبح خروس خون پدرشوهرت اومده پ

 :گمیم   عی و سر  زنهیم  رونیاز حدقه ب چشمام

 ام؟ ی خانم بزرگ االن ب -

هر   انیتا آخر هفته م  گهیزنگ زدن د نامیساغر ا  ای مادر؟ پاشو جمع کن ب یا یب یپس ک -
 پاشو مادر. میکنیرو فراهم م  یجا باشن، بساط خواستگار

دست لباس   هی رمی به اتاق م کنمیم  یسر سرک  یخداحافظ بندمیرو محکم م  چشمام
 .کنمیرو مرتب م  یو روتخت  دارمیبرم

 ظهره.  ازدهی  کنمیو به ساعت نگاه م خورمیم  یمفصل یصبحانه    رمیآشپزخونه م به

 .کنمی دم م ییعمو چا یبرا  رمی مکه مرتبه به طرف سماور  خونه
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 .ادیاف اف به صدا در م زنگ

 رو بردارم در رو زدم.  یکه گوش نیا یعمو ب  ریتصو  دنید با

 .  دمیتو راه پله د ینیریجعبه ش هیکه عمو رو با   دینکش یواحد رو باز کردم و طول در

 انداختم عمو باال اومد و کفشاش رو در آورد:  ری و سرخ شدم سر به ز  دمیکش خجالت

 .زمیسالم عز  -

 :یبه سخت کنمیم  زمزمه

 .نی سالم خوش اومد -

با لبخند به  زنهیزل م دهیرو به دستم م ینیریش  کی و جعبه کوچ شهی وارد خونه م  عمو
 از خجالت.  شمی صورتم و من آب م

 . برمیونه پناه مو به آشپزخ  گمیم ی د ی فرار بفرما یبرا   بندم،یواحد رو م در

 .زمیر یم یی و براش چا  نمیچی م  سیهارو تو د  ینیر یکشم، ش یم قی تند تند نفس عم 

 .نمیش یو م زارمشونیم زی م یرو  گردمی به سالن برم ینیریش سی و د  ییچا  ینیس با

هنوز   شی مشک  رهنی هفت و پ  قهیو بافت   شی مشک یبلند مردونه   یبا اون پالتو  عمو
 واقعا جذاب و خوشپوش بود.  یانسالیهم تو م

 : شنومیاش رو م  زمزمه

 در کاره؟  یپس دل دادن -

 : دمیجواب عمو رو م رم،تودلمی گیو با خجالت لبم رو گاز م بندمیچشمام رو م نهی پا سرم

 پسرت"  یعمو... من دلم رفته برا لهیتکم ه ی" پنجاه درصد قض

 :کنهیو زمزمه م زنهیلبخند م  کنم،عمویم  سربلند
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 درسته عمو؟  -

 شم. رهیتو چشماش خ شهیروم نم کنهی م رهیاش خ  قهیرو به   چشمام

 : کنمیم  زمزمه

 االن وقتش نبود واقعا عمو... -

 : پرهیحرفم م وسط

 .زمیهم پسرمه... پس وقتشه عز  د یجهان پسرم بود جاو -

و   کنمی م ت یهام رو پشت گوشم هدا  یکنه،چتری جهان باز هم دلم رو نقره داغ م اسم
 :کنمی باز ملب 

 .دیدونیهر طور شما صالح م -

 : گهیو با لبخند م کنهینگاهم م عمو

، توام همونقدر دلت   یزنش بش خوادیگفت م  شبیبا آب و تاب د دیکه جاو   نطوریا -
 باهاش هست؟ 

 هزار برابر اون دلم باهاشه؟  گفتمیم  گفتم؟یم یچ

 کردم و عمو لب باز کرد:  سکوت 

 . میکن نیریرو ش ته،دهنمونیرضا یسکوت نشانه   -

 ها چشم دوختم.  ین یر یبرداشت و من با لبخند ش ینیریش

 

 ها چشم دوختم. ینیر یبرداشت و من با لبخند به ش ینیریش

 به دست نگاهم کرد و گفت:  ینیری ش عمو
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 . زمیزودتر عز  میآماده شو بر -

 . کنمیزمزمه م یو با اجازه ا  شمیم بلند

  کنمیو به خودم نگاه م ستمیا   یم نهی آ یجلو کنم،ی و در اتاقم رو باز م  شمیراهرو م وارد 
 یچپ زده، دارم با زندگ یراه انداخته و خودش رو به کوچه عل  یف یکث یمن باز   نی،ا

 نی داد و قبول کرد ا  شنهادیکه خودش پ نی زور داره، ا  یلیخ کنمیمعامله م د یجاو
 بودن برداشته... ن ی و اون... فاز فرد شهیم م براش گرون تمو یلیخ یمردونگ

 است.     دهیفا  یکه ب دونمیافکار پوچ دست از سرم بردارن اما م  نیبلکه ا دمی تکون م یسر

  زیبل هیبزرگم که توش   فیک  کنم،یم شی آرا یهمه مدت کم ن یو بعد از ا  شمیم حاضر
هم بهش اضافه کردم و   می کنم، گوش یرو باز م پشیز  دارم ی بود برم یشلوار ست خونگ

 .بندم یرو م فیک پیز 

شرمنده   برهیرو ه آشپزخونه م ینیر یو ظرف ش  ینیعمو س نمیبیم شم یاتاق خارج م از 
 : کنم یلب باز م  عیسر 

 .کنمی خودم جابه جا م دی شما زحمت نکش -

 :کنهیو لب باز م   گردهیبرم

دوستت نبود  دخترم  یشما فقط زودتر حاضر شو و من رو به آرزوم برسون. راست  -
 نمش؟ یبب

به عمو هم رحم   یبچه اش با برادرزاده اش بود، حت یسوخت، آرزوش عروس چشمام
 . دادمیم شی رحمانه باز  یب یلیو داشتم خ  کردمینم

 نکردم و جواب عمو رو دادم:  هول

 اون صبح کالس داشت دانشگاه.  -

 تکون داد و من جلو رفتم  یسر  عمو
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و به طرف   میزد  رونیگذاشتم با عمو از خونه ب خچالیو تو    دمیهارو تو جعبه چ ینیریش
 .می عمارت به راه افتاد 

 دادم:  دیبه جاو  یامیراه پ تو

 به خونه و فوالن؟؟  اریعروس و ب  ه؟یچ یشب باز  مهیخ نی ا  ؟یخونه ا  -

 که جواب داد: دینکش یفرستادم طول  براش

بمونم خونه  ستم،ین انیمد کردن واال من در جر  امروز صبح نیرسم هارو هم نیا  نا یا -
 برم؟  ای

 کردم:  پیتند تا  تند

 .چیبپ یساعت  هیبهتره.  ینباش -

 ما بود.  امیپ نیکه برام فرستاده شد و آخر یاوک کریاست و

 دنده عوض کرد و زمزمه کرد:  عمو

مفصل حرف    میتونی کم کم اون وقت م انیبه اومدن بچه ها نمونده فکر کنم ب یزیچ -
 .میبزن

 حرفا بودم که به صورت عموم نگاه کنم.   نیتر از ا  نی انداختم شرمگ ری به ز  سر

 شدم... ادهیعمارت پارک کرد و من پ اطیرو تو ح  نیماش  عمو

زن عمو و خانم بزرگ تو سالن بودن. زن عمو   می . وارد شد میعمو به طرف عمارت رفت با
 گوشم زمزمه کرد:  ری زد و جلو اومد بغلم کرد و ز  یلبخند پژمرده ا دنمیبا د

 .د یجنگ شهیوقت نم چ ی. اما با قسمت هیاون بود ی تا قبل رفتن جهان تو برا -

زدم و ازش جدا شدم. خانم  ی نیمن رو دوست داشته. لبخند غمگ دونستیخوردم م جا
 گ هم بلند گفت: بزر
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 اختر اسپند دود کن عروسمون اومده.  -

 یاشک یکه با چشما  دمشیزد و جلو اومد خم شدم و بوس لچریبزرگ دکمه و  خانم
 زمزمه کرد: 

 ندارم . ییآرزو -

 با مهر به مادرش نگاه کرد و گفت:  عمو

 .میکدوممون آرزو ندار  چیه گهی محمد عروسم شدن خانم بزرگ د  یدخترا  -

 گفتم به اتاق سابقم رفتم و لباس عوض کردم.  یدردناکم رو کش دادم و با اجازه ا لبخند

 

 : زنهینفر داره حرف م هیدستشه و با  یعمو گوش دمیجمع برگشتم و د  به

  ی پا شیپ  گهی؟ مامانت م یرفت  یشه،کجاگذاشتی که اصال باورم نم ید ینگو خجالت کش -
 .یما رفت

اختر برام   نم یشیمبل م  یو رو   رمی. جلو مادیبود. بهش زنگ زده ب دیجاو کنمیم یته  قالب
 .ینیفنجون رو از س دارمیبا تشکر برم ارهیم  ییچا

 :  کنهیکه نشسته و دستاش رو تو هم گره زده، لب باز م یعمودر حال زن

 صنم جان.   کمی  یالغر شد -

وزن کم کرده    نیهم ی چاق بشم، برا زاشتینم ارمیحرف دکترم بود، و   دمیدهن فرو م آب
 :دمی بودم،جوابش رو م

 روزها.   نی ا ختهیورزشم بهم ر میتنظ  کمیآره  -

 : دهیو ادامه م  دهی تکون م یسر

 سرد نشه.   ییچا -
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 : گهیکنارم و م نهیشیم  عمو

 . ادیداره م -

باز شد و پاش رو پارکت   یهنوز حرف عمو تموم نشد که در ورود  ندازمیم ری به ز  سر
 گفت. یرو پاش کرد و سالم بلند  یرو فرش ییگذاشت و دمپا 

نگاهش   ی چشم  ریز  دم،یکشی جمع ازش خجالت م یجلو  یلیاومد جالب بود برام خ جلو
 زد و گفت:  یکردم که با لبخند چشمک

 احوال خانم.  -

 گردم از خجالت و سرخ شدم و زمزمه کردم:  داغ

 خوبم. -

 زد و گفت: یلبخند  عمو

 تو خونه.   ید یکه هنوز قطع نکرده پر یکجا بود -

 نشست: یکرد و رو مبل تک یخنده ا  تک

 . کمیگفتم که نزد  -

 بزرگ لب باز کرد:  خانم

 از اطراف خونه تکون نخورده.  ادیعروسش داره م  دونستهیبچم م -

 به خانم بزرگ نگاه کرد و گفت:  د یجاو

 .گریج یجلو بابام رسوام کن دی بال... حتما با  یا -

 اومد.  فیکرد و سر ک  یخوشش اومده بود خنده ا   دیبزرگ هم که انگار از الفاظ جاو  خانم

 ام رو مزه کردم که عمو گفت:  ییچا
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به هم عالقه مند شده   ینطوریروز اول ا یا ه ی شما دوتا خروس جنگ شهیباورم نم -
 .دیباش

 بلند شد:  دیجاو یگذاشتم و صدا  زیم ی رو نصفه رو  ییچا

 کاه. ره ی آب ز  یدختره   نیآره بابا برام از همون موقعه ها تور پهن کرده ا -

با لبخند ادامه   دیعمو شد و جاو یگشاد شد و نگاهش کردم که باعث خنده   چشمام
 داد:

دبه ام   زارهی نم شیپا پ یکس  رمشیاز پاچه گرفتنش خوشم اومد گفتم من نگ  گهیآره د -
 خدا. یمحض رضا  رمشیهم قد و قوارش، بزار بگ میکه ندار

 زدم و گفتم:  یحرص لبخند  با

 بله، حق با شماست. -

 و زن عمو لبخند زد و گفت:  دی خند عمو

 اهان داشت...گفته؟ دخترمون صدتا خو یک -

نزنه، که  یحرف  کنمیو رو شد فقط خدا خدا م ریکنجکاو به زن عمو نگاه کرد دلم ز  د یجاو
 .کنهی م  ریخداروشکر بحث راجب شرکت، تغ

 

 )ساغر( 

  ادهیپ  ن یدرست مقابل عمارت رادفر از ماش کنمیکرم رنگ فرودگاه رو باز م یتاکس در
 .شمیم

  دهیچیپ  مینیزمستون قشنگ تو ب یبو  سرد بود و  یهواش حساب ش یبرعکس ک تهران
 بود.
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راننده چمدونم رو کنارم گذاشت و سوار شد و   ابون،ی خ یچرخوندم از ابتدا تا انتها چشم
 رفت.

 بودم... رهیام فقط به عمارت خ  رهی بافت سبزت  بیدست تو ج من

بگم به خونوادش؟ به خونوادم...  یاون برگشتم... چ یخراب شده رفتم و ب نی اون از ا با
 به خونوادمون؟ 

 ن؟ ی فقط حالش خوبه! هم گهیهمکارش م ست؟یو ن رفته

 داستان!  نیا  خوادیم ی... چه پوزخند تلخستیتمومه و اون حالش خوبه اما ن اتیعمل

 یخشک و زرد و نارنج یچمدونم به برگ ها  رم ی و جلو م  رمی گیچمدون رو م ی  دسته
باز  یک یت یدر با صدا  ارمی زنگ عمارت رو به صدا درم اد،یو جلو م  شهیم دهیکش نیزم
 تا چه حد دلتنگم.  فهممیخانواده ام م دنیو من با ورودم با د شهیم

  کنمیو دستام رو باز م  کنمیچمدون رو ول م رسونهیبه سرعت برق خودش رو بهم م صنم
 مادر و پدرم رو.  ادگاریرو...  ادگارم یبزار بغل کنم  

از صبح که از   خواستیدلم مادر م کنمیو سرم رو تو اغوشش گم م کنم یبغلش م محکم
 .اریهمه مهمتر در سطر جدول جانــــ خواد،از یم  زهایچ یلیدلم خ رونیزدم ب شیک

 : گهی و با خنده م شه یازم جدا م صنم

 . یبهت ساخته ها، خوشگل شد  -

 : کنمیم  زمزمه

 ؟ یشده، خوب  اهی ر چشمات سدو ی لیبرعکس، تو خ -

 کنار رفت و گفت:   دشیشد و از صورتم دزد   یجور هی چشماش

 رو تراس منتظرن.  نایعمو ا میبر -
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عمو دست تکون دادم و اون فقط   یرو سنگ فرش ها و من برا  دیرو صنم کش چمدونم
 مردونه لبخند زد.

 .می نتونستم خود دار باشم ما عزا دار بود گهی که رفتم د جلو

هق هق زن عمو هم قشنگ گوشم رو به  یعمو بغضم سر باز کرد و من زار زدم صدا  بغل
 شد.  ریگرفته بود عمو اما اشکاش آروم و مردونه سراز  یباز 

 کردم.  هیحال بغل زن عمو جا خشک کردم و بلند گر یجدا شدم و ب  ازش

خانم بزرگ   دنیبا د میزش جدا شدم و باهم وارد خونه شدبه شماره افتاده بود ا نفسم
 صورتم گذاشتم و زار زدم...  یکردم دستام رو رو  هیتک واری زدم و به د یلبخند درد ناک 

 .کنهیم  هیخانم بزرگ هم گر کنمیو به جمع نگاه م  دارمیصورتم برم ی از رو  دست

  ری من بود اما انگار تغتر از   ی صورتشه،احساسات  یفقط اخم رو  نیبه زم  رهیاما خ صنم
 کرده. 

 رو بستم عمو نگاهم کرد و گفت:  چشمام

 کجاست عمو؟  اریجان -

 باال انداختم و گفتم:  یا شونه

 . دیطول کش نارشیهمکاراش من رو رسوندن انگار سم -

نامحسوس تکون دادم و عمو به فکر   یمشکوک نگاهم کرد که دور از چشم همه سر  عمو
 فرو رفت. 

بودم که عمو   ینیاز س ییآورد در حال برداشتن چا  ییاختر چا میهم نشسته بود  دور
 گفت:

 نه؟  ای  یخبر دار -
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 به عمو کردم و گفتم: یکنجکاو نگاه

 .؟ استی چه جور -

ه برد و  گذاشتم و اختر از جلوم کنار رفت و به آشپزخونه پنا  زی م یرو رو  ییچا   فنجون
 :خانم بزرگ حرف ناتموم عمو رو تموم کرد 

 موش و گربه داستان قصد ازدواج دارن. -

  زشیبل یبا گوشه   ری نشد به صنم نگاه کردم سر به ز  رمی از حرف خانم بزرگ دستگ یزیچ
 . رفتی ور م

 عمو زمزمه کرد:  زن

 و صنم.  دیجاو  -

 گشاد شد به گوشام اعتماد نداشتم. مگه چند وقت نبودم؟  چشمام

 نگاهم کرد و گفت:  عیصنم نگاه کردم که سر  به

 شد. هوی  یبخدا همه چ -

 کلمه هم بهم نگفته بود. کی  یحت  کردیقانعم نم  نیا

 کردم:  زمزمه

 ؟ یگفت  یبهم م دیتو نبا  -

 انداخت و زمزمه کرد:  ری به ز  سر

 .دیببخش -

خونواده   ن یدست ا  ر یجفتمون خوندم خوب ز  یبرا  یرو بستم و تو دلم فاتحه ا  چشمام
 ...میشد یله م
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... سرخ شدن  ینبوده اون آروِم لعنت ی... بدن درد من برا  دهیبه خواسته اش رس ریاردش
 !  دیجاو  یصنم برا 

 جون دادن ما بس بود  یبرا  نیا

 

 زن عمو بلند شد: یصدا 

 با ساغر.  ومدهیدلشوره گرفتم چرا ن ری رو بگ اریجان یمهران شماره  -

 واقف بود زمزمه کرد:  اریبه کار جان یکه انگار به خوب عمو

 . کنمیداره بزار شب بهش زنگ م نی که اون بچه کارهاش باال پا یدونیم -

 ! یکن داشیمنم دلشوره اش رو دارم عمو کاش پ دیجمع چرخ یرو  نگاهم

 ها چشمم به صنم افتاد، داغ دلم تازه شد لب باز کردم: اهو ی ه نی تو هم باز 

 باهات حرف بزنم؟  قهیدق هی شهیم -

زد و من جوابش   یو بلند شد  بلند شدم و عمو پلک آروم دیحرفم رنگش پر   نیبا ا  صنم
  یها یصندل  یو رو  میسالن رفت   یرو دادم با تکون دادن سرم، با هم به طرف انتها

 از کردم: و من لب ب  مینشست زبانیم

 د؟ یکه من سه ماه نبودم شما قصد ازدواج دار هویشد؟ چقدر  هوی -

 نزد و من لب باز کردم: یسرخ شد و حرف 

 د جون بکن، حرف بزن. -

  ییوارد شد سالم بلند باال  دیباز شد و جاو  یکه در ورود دینرس انی حرفم به پا هنوز 
گرد شد اما   کمی د چشماش چمدون اول به جمع و بعد به ما نگاه کر دنیگفت و با د 

 گفت:   عیخودش رو نباخت و سر 
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 .یداداش خوش اومد  الیبه به ع -

 و چشم همه دنبالم بود گفتم: شدمیکه از کنارش رد م  یشدم و جلو رفتم در حال بلند

 . رونیب ایب -

 زدم و وارد باغ شدم.  رونیباال انداخت و من زودتر ازش از خونه ب یا شونه

که به طرفم اومد   دمشی د ستادم یباغ ا   یخشک شده  یرفتم و کنار درخت ها  جلو
 و گفت:  ستادی جلوم ا 

 واسه حرف زدن.   مونهینم رونیب یسرما خر رو بزن نی حرف زد تو ا شدیخونه نم -

 گفت: عی کردم و سر اخم

 .دمش یکو؟ند اریجان ی بال نسبتت، راست -

 باز کردم:  لب

 من بپرسم؟   ای  یگی داستان رو خودت م اد،یتر م رید -

 زد و گفت:  لبخند

 ؟ یداستان چ -

 صنم. -

کمرش گذاشت و دست چپش رو به   یبه اطراف چرخوند و دست راستش رو رو ینگاه
 زمزمه کردم با حرص و فک قفل شده: د یپشت گردنش کش

 .یکن ی نیکه برام مقدمه چ  نجایا  اوردمتین -

 صورتم ثابت موند و زمزمه کرد:  یرو  نگاهش

 دوستش دارم. -
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 زدم و گفتم:  پوزخند

 . یگیچرت م -

 اد؟ ی چرا بهم نم -

 و گفتم: ستادمیا   محکم

هفت   شی کم کم االن ش اد،یکه بهت نم  یفهمیم  یرو باز کن تیاگه بهت بگم قفل گوش -
 برات.  فنیتا رد 

و با حرص زمزمه   شمیم ش ک یو با اخم نزد دمیوار تکون م دیاشاره ام رو تهد  انگشت
 :کنمیم

 .ستیاطرافت ن یبکش کنار، صنم مثل توفاله ها  -

 .دمیرو اصال نفهم شیکه معن یاون بود که پوزخند زد، پوزخند  نباریا

 کرد:  زمزمه

 دوسش دارم.  -

 باال رفت چشمام رو بستم و گفتم: صدام

 . ـدیجاو  -

 ز کرد: حد ممکن با  نیزد و چشمام رو تا آخر  شی مخم رو آت  صداش

 حامله است ازم.  -

 

صدام در    دمیو تکونش م رمیگیاش رو م  قهیگوشام اعتماد ندارم با انگشتام محکم  به
 :ادینم
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سر اون با   دی تو رو به خدا قسم، صنم رو به من ببخش ،ینابودش کن یخوا یم زارم،ینم -
 . بازمیقمار،صنم رو نم  نیمن خودم رو باختم به ا دیمن معامله نکن

و زمزمه    کنمیبا بغض ولش م شه،یم  ریامان سراز   یاشکام ب ره،ی گیدستام رو م آروم
 :کنمیم

 دونه؟ یم یک -

 کرد با درد چشمام رو بستم:  نگاهم

 که حامله است. ن یا -

 : کنهیم  زمزمه

 . چکسیه -

 : ارمی و با درد فقط به زبون م کنمیم  دیرو به جاو پشتم

 ؟   یدست دراز  -

 :کنهیزمه مخش دار و مردونه است زم صداش

 نه، دوسم دارم.  -

 به مردن من نمونده.  یزیرو قلبمه ، چ یچه درد بزرگ بندمیم چشم

 باز کردم درهمون حال که پشتم بهِش: لب

 نجا؟ یاومده ا  یک -

 : صداش

 بابا رفته دنـبالش.  روز یاز د -

 : زنمیلب م زنهیم  یبا درد صورتم به کبود کنمیو خودم رو بغل م  شمیم  نهیبه س دست
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 فرار کرد.  نجایاز ا  نی هم یبرا  -

 و گفت:  ستادی قدم برداشت و جلو اومد و رو به روم ا د یجاو

 فهممیساغر نم میازدواج کن  میخوایبدوش؟؟ما م یگینره تو م گمیمن م  ه؟یفرار چ -
 ه؟ یچ تی نگران

 : زنمیبلند و خش دارم داد م یصدا با

  خوادی م حامله شد برگشتم مبودم معتاد شد رفت ششیخواهرمه، امانتمه، پ مینگران -
تو شکمشه که   یبچه کس نم،یب یتو نگاهش نم یعاشق یکه ذره ا  یعروس شه، عروس کس

من چرا؟ مگه پدر   یگوشه  گرینکن با من با ج دیسر و کارش فقط با زن هاست. جاو 
 د؟ یدیقتل جسم و روح ما رو کش   یکردن که نقشه   یخونواده چقدر بد نیمادر ما به ا 

 :گهیو آهسته م  زنهی به بازوم م یدست شهیو چشماش پر م زنهیپلک م  کنهیم  نگاهم

 بگو، من نوکرتم هستم...   کنهیاگه آرومت م -

 .کنمیم  هیتک  هیو به درخت با دردو گر دارمیبه سمت چپ برم یزده به قدم  خجالت

 

  نیوقته که با درد عج یلیدردام اما من خ یباشه برا  یشه که شاد مرهم کمینزد  خوادیم
 شدم،

 : کنمیلب باز م  کشمیباال م ینیب

 . امی برو تو، من م -

 .دارهیو قدم برم چرخهیحرف م یحرفاست که بمونه ب  نیتر از ا  دهیفهم

  یجارو شده و گوشه  یخشک و برگ ها  یبه دور تا دور باغ با درخت ها  زارهی م تنهام
 خواهرم حامله است.!! کنم،یجمع شده نگاه م اطیح
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 ) سوم شخص( 

  یاما صدا  رد ی پسر را بگ یدارد شماره  یجمع هستند، پدر سع یناهارخور زیدور م همه
 ..کندیاز بار قبل نگرانشان م  شتریهر بار ب باشد،ینم ری امکان پذ دیگو یکه م یزن

  ده،یخودش چرب یزورش به ناخن ها  ست،یه اش نکاشته شد یاز ناخن ها  یخبر ساغر
 . جودیدائم آن هارو م

 . کردیاو ترک نم یب کرد،حداقل ی نحس را ترک نم شیداغ دارد کاش آن ک دلش

 :  زندیاتصال را م عی و سر  خوردی پدر زنگ م یگوش

 بله.-

 ار؟ یسالم پدر جان -

 : دهیخبر از پسرش رس لرزدیم یاز خوشحال   شیصدا 

 خودم هستم پسرم حالش چطوره؟  -

 . کشهیطول م نارشونیماه سم  کیحالش خوب   -

 خطر ناک بود. ی ها  اتی هم اسم رمز ماندن در عمل ناریسم

 : کندیآسوده زمزمه م یالیبا خ پدر

 رو داست بهم زنگ بزنه. طشیاگر شرا دیبگ -

 . شودیم  ،قطعیبوق اشغال و

  سپارد ی بار اولش نبود او را به خدا م اریداشت هنوز. نگران بود اما جان اتی عمل پسرش
 چند سال که او را به خدا سپرده... نی مانند هم

 

 :کند یهمه را متوجه خود م د یجاو یصدا 
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 که ساغر اومده و اون اونجا مونده؟  هیناریچه جور سم ؟یچ یعنی -

 : دهدی و جوابش را م زندیم یپلک پدر

 .ست ی بار اولش ن یدونیخودتم م رهیم ادیمناطق محروم ز  -

واجب تر از   زز یچ گر یاالن د   گرداندی دلش شکسته است، چشم م یخواهر  انیم  نیا در
 که قرار است مادرشود... ستیخواهر کوچکتر اش ن

 تر از احوالش سراغ دارد؟  وانهی بر پاست مگر د  اهویدر سرش ه چقدر

که در آسمان ها جا   یمحکم و پرواز به آغوش پدر و مادر ی. تابخواهدی م  یتاب باز  دلش
 مانده اند؛ 

 نه...  اما

  یمادر ،جواب پدر را چگونه بدهد؟ قول نداده بود مراقبش باشد؟ از مراقب ها   جواب
 حامله بودن عروس شدن!   ادیسراغ نداشت جز اعت ی ریدندان گ زیچ چیصنم ه

 عروس شدن!  نی دارد ا  یبزرگ بیع

 .ستیدرست ن یزیچ  دهدیبودنش دلش را تکان م یناگهان

حالت   لرزد،یکرده را ندارد دلش م یکه در حقش مادر ینگاه کردن به خواهر یرو  صنم
 برود، یبهداشت سی که به سرو نیتهوع دارد اما شرم دارد از ا 

و    ستادی صنم ا کی وارد خانه شد و نزد  دی به خواهرش گفته آنجا که جاو دیجاو  داندیم
 د: زمزمه کر

 دوستت دارم. ،یدوسم دار ،یازم حامله ا  -

حامله بودن درست بود دوس داشتن درست بود، اما دوست   زند ی م یمحکم پلک
 داشتنش دروغ بود دروغ محض! 
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جبران   د یجاو  یجان فشان ن ی کند امکان ندارد ا  یخودش را هم قربان کندیخود فکر م با
 شود.

 .کندیصنم هم سر بلند نم   گذاردینشسته اند و ساغر پلک بر هم نم زی که سر م حال

 دور نمانده.  یگرفته از چشم کس زی م یکنار صنم نشسته و دستش را رو  د یجاو

 اندازد. یم  یسمانیشک نکردن خانواده چنگ به هر ر  یکردنش حرف ندارد. برا یباز  ُرل

 :دیگو ی م مادرش رو به جمع  یکالفه از نگاه کردن به ته تغار ساغر

 استراحت کنم با اجازه.  رمیمن م -

  زدیری را در چشمانش م یشرمندگ کندینگاهش م  شودی صنم سرش بلند م  شودیکه م بلند
 ... 

ُمرده اش قرار گرفته، خدا   یپسر عمو  یندارد دختر تنها! فقط مورد دست دراز  یگناه
 همه اتهام را!  نیکند ا  ریبخ

بچه و عشق  ن یا  لی خواهرش به دنبال دل گردد،ی به دنبال دوست پسرصنم م د یجاو
 ...گرددی م بیعج

  قیتزر  شی دهد و در رگ ها هیدختر هد نی آرامش به ا یفقط کم یقصد ندارد کمـ یکس
 کند؟

 کس... چیه

 

استراحت برود اما   ی تامل کند تا ناهار بخورند و بعد برا یکم  خواهدی عمو از ساغر م زن
 رود، ی عمارت پدر بزرگش بابا م ی ندارد از پله ها  لیم   دیگو ی ساغر فقط م
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شوهرش مفعود   ده،یبره را بلع کی خسته، انگار   ـریس  کیاست    ــری به غذا ندارد،س لیم
که هنوز   یفرزندگ  ینا درست برا  ی... خواهر هم مادر است! مادرشی برا  رسدی به نظر م

 نبوده.  یتی پدر و مادرش محرم نیب

شده دود از گوشش از دودمانش برخواسته... پا در سالن   نیبا سوت قطار عج مغزش 
 ...  رودی دلش قنج م ندیب یسالن باال عکس سه برادر را م گذاردیم

گاه   چیکه ه ییدر آسمان ها مهمان پدر و مادرش شده... مهمان عمو و زن عمو  جهان
 . دهیند

 عمو نوه آورده!  یاز موعود برا   شیباشد! پ شی است داماد عمو دقراریجاو  کندیم بغض

 ... زندیخرمن دلش را آتش م یبعد عکس

 ...شی عمو  یاجبار  داماد

 " کندیبا خود زمزمه م ساغر

 از جانم نمانده!  یزی... چادی پدر من اتفاقات ز -

... اتاق محرمش به او چشمک  کندیاما عقب گرد م کندیو بازش م رودیطرف در اتاق م به
 . زندیم

 عشقش را!  دیدیافتد دلش عزا دارد، نم ی و به طرف اتاق راه م  بنددیاتاق را م در

 جذاب ِ آرام مرموز را... ی عالقه  ابراز 

 شود یم  ری قطر اشکش سراز  زندیم  یلیعطر تنش به صورتش س کندی اتاق را که باز م در

 ...ستدیا  یو م  شودیاتاق م وارد 

 در دلش باز نکرده.  ییمرگش شده؟ آن مرد که جا  چه
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و هق هق اش دل آسمان را به    گذاردیصورتش م یشال را رو  کندیرا از سرش م  شالش
 . داوریدرد م

 ان. ستادهیاز اتاق با تماشا ا  یپدر و مادرش در گوشه ا  حتما

 ...کشدی تنه م کی را   یزندگ نی ا جور

 تنها و پوست کلفت داستان ما! یدختر

 ... تنهاست

 

 ( د ی)جاو

 ... کنهی آرومش م هیفقط االن گر  زنهیچشماش داد م کنهیاستراحت رو بهونه م  ساغر

 :شهیمامان بلند م ی . صدا میکنیو شروع م ارنی ناهار رو م 

 مهران. یا ی سر خاک م رمی م یعصر -

 اما اخم داره. ده،صنمیسر تکون م ینیهم با لبخند غمگ بابا

 .کنهیم یغذاش باز  با

 :کنمی باز م لب

 ؟ یدوست ندار یخوریچرا نم -

 :کنهیزمزمه م یو با لبخندمصنوع  شهیم متوجهم

 . خورمینه دارم م -

 بره.  شیخوب پ زیمه چه  دیتو جمع با  زنمیم  یلبخند

 : کنهی لب به اعتراض باز م  زارمیکنار برنجش م یتیگوش کهیبشقاب خودم ت  از 
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   دارمیهمه خب بخوام برم  نیا خورم یچه خبره نم -

 : دهیو ادامه م  دهیدهن فرو م آب

 . زمی عز -

 . رسهی برام جالب به نظر م ندمیزن آ زیمحبت آم ی کلمه  نی اول کنمیم  نگاهش

و زمزمه اش رو   کنهیخانم بزرگ هم با لبخند به صنم نگاه م کنهیبا مهر نگاهمون م بابا
 : شنومیم

 شکرت.  ای خدا -

  خوادیو م   خورهیدوباره که م زنهیبهش نمک م  کمی  زارهیگوشت تو دهنش م یکم صنم
 :دارمینمک رو برم  کنمیغذاش کنه، زودتر دست دراز م ینمک چاشن یبازم کم

 نمک کمش خوبه.  -

 براش... ستی نمک خوب ن دونهی است اما نم لهحام

 .زنهینم یو حرف  کنهیم  نگاهم

 خانم بزرگ طبق معمول ساعت استراحتشه. رنیو م   شنیناهار مامان و بابا آماده م بعد

 .مینشست زی من و صنم هنوز پشت م  رهی و به اتاقش م زنهیرو م  لچریو   ی دکمه

 . رنیاستراحت م یو خدمه هم برا  شهیجمع م زیم

 :میکنیکنارش هر دو به رو به رو نگاه م نشستم

 ؟ یبر  دینبا  یسونو گراف -

 :  دهی رو آهسته م جواب

 فعال نه. -
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 پسر... ا یدختره   -

 باز آهسته تر از قبل:  صداش

 موجود زنده است که آبرو برام نذاشته...  هیفقط   ستیمهم ن -

 

 : زنمیم یپوزخند

ببندن دوست دخترام حاال   شمی به ر یتو عمرم نذاشتم بچه ا  ن،یبود  یناش یلیواقعا خ -
 بسته. شمیدختر عموم بچه اش رو به ر 

 : کنمی دهن باز کنه که لب باز م خوادیم  چرخهیسرش م  عیسر 

 نسبت بهت عوض نشده... دگاهم ی هنوزم د یه یه -

 :کنهیپشت فک قفل شده  با حرص زمزمه م از 

 به جهنم...  -

 : کنمیو زمزمه م  رمیگی بلند شه که مچ دستش رو م خوادیم  کنمیم  نگاهش

 سر جات.   نیبش -

 و با حرص گفت:   نشست

کم   یلـــینادر خ  یتو سر آدم مثل تو اصال نمونه   یزنیخودتم م یدیم  شنهادیخودت پ -
 . شهیم دایپ

  کنهیم یدهن کج  یگوش  یرو نیاسم نگ خورهیزنگ م میگوش زنمیلبخند م  شهیکج م لبم
 :کنهیزمزمه م  میگوش یصفحه   دنیصنم با د

 . یبچسب یبه اصل یبه نظرم زاپاس رو ول کن دیاالن با -



 وصال  تیوص

455 
 

و من فقط    رهیو از پله ها باال م شهی. بلند مکنمیاما با اخم نگاهش م ره ی گیم خندم
 . کنمینگاهش م

 ! نیمن رو بب  زاپاس

 

 رفتم: رو گ  نیرو با انگشت باز کردم و شماره نگ یو  قفل گوش   برگشتم

 جونم ؟  -

 رو از گوشم فاصله بدم: یباعث شد گوش غش یج غیج یصدا 

 ؟ یزنیزنگ نم هی؟ چرا   یرفت یمعلوم هست کدوم گور -

 :کنمی باز م لب

 دنبالت... امی آماده باش ب غیج غیج یاالنم جا  زمیکوچولو گرفتار بودم عز  هی -

 شاد شد و با ذوق گفت:  صداش

 زم؟ یعز می ببر یخوایکجا م -

 زدم و گفتم: یپوزخند

 . شتمیپ یریآپارتمانم، تا دوش بگ -

 .شمیو بلند م  کنمی م قطع

که   نیبهتر از ا ینقش ابزار رو داشته باشن... چ توننی خوب م یلینظر من زن ها خ  به
 ! یترس و دلهره ا چیه یب یباهاشون خوش بگذرون  یمفت و مجان

 ...پس بهتره خودم رو آروم کنم کنم،ی فرار م ت یمسئول از 

اما برام   ام،یخوش گذرون یعوض کنه حت میتو زندگ ستیرو قرار ن یز ی با صنم چ ازدواج
 بدونه !  خواستی... دلم نمدیفهم یاگر م شدیبد م
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 ... شمیاز عمارت خارج م زنمی و استارت م پوشم یرو م سوشرتم

 ! یآزاد  یبه سو  شیپ

 

 )ساغر( 

گذاشتن اما من   ییلویصد ک  یوزنه  هیانگار رو هر کدوم از پلک هام    کنمیباز م چشم
 .کنمی و پلکم رو باز م کنمی م یپافشار

اتاق ساعت هفت شب   کیکوچ یواریتخت با همون لباس ها خوابم برده. ساعت د  یرو
 .یبودم گرسنمم بود حساب ده یخواب یل یخ ده،ی رو نشون م

 لباسام رو عوض کردم... شدم و از تو چمدون لباس برداشتم و بلند

 

  هیاز  غیبرداشتم قفلش رو باز کردم در یعسل  یرو از رو میو گوش دمیبه موهام کش  یدست
 خبر به اشتباه ازش...  یخبر حت

 رفتم. نی گذاشتم و پا میشلوار تو خونگ بیرو تو ج میو گوش دمیپوش یروفرش یی دمپا

 . کردیخانم بزرگ هم به حرفاشون گوش م کردنیو زن عمو باهم صحبت م  عمو

 نشست. میشونیپ یرو ینبود نمه اخم دیاز صنم و جاو  یخبر

 گفت: دنمیبا د عمو

 . زمی عز  یشد داریب -

 لبام کردم و جلو رفتم یچاشن  یکمرنگ لبخند

 نشستم:  کنارشون

 همه خسته باشم.  نی ا  کردمیفکرشم نم -
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 آورد و گفت:  ییبرام چا  اختر

 .کنمیون رو داغ مخانم ناهارت  -

 .کنمیو تشکر م  دمی تکون م یسر

موهاش مخلوط شده بود   ی د یکوتاه و بلوندش که با سف  یتو موها یبزرگ دست خانم
 افتاد... لب باز کرد:  قشینگاهم به انگشتر عق د،یکش

 . میزدیراجب مراسم حرف م می . داشتیخوب شد اومد  یلیخ زمی عز -

 ؟ یآشوب شد و نگاهشون کردم مراسم چ دلم

 نگاهم کرد و گفت:  عمو

است... ما   گهیآخر ماه که کمتر از دو هفته د  گهی عجله داره انگار مدام م یلیخ دیجاو  -
 شما    یآمادگ مونهیخونه اشون که حاضره فقط م میندار  یمشکل

رو اما    انیم جر کاش دهنم باز کنم و بهش بگ   نمیبی انگار بابا رو م کنمیعمو نگاه م به
 داستان آخرش کجاست.  نیا نمیبب مونمی گوشه منتظر م هیو   شمیخفه م

 :کنمی لب باز م  دمیدهن فرو م آب

 .جهاز.. میماهم آماده ا -

 : پرهیعمو وسط حرفم م زن

تو اونارو   میحرف رو نزن ساغر جان. خودشون جوونن من و عمو هم هست  نیا  گهید -
 بسپار به ما. 

 : کنمی باز م لب

 بکنم.  ییکارا هی تونمی در حد وسعم م د یبه من. نگران نباش دیشما لطف دار  -

 زمزمه کرد:  عمو
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 . یحقا که دختـر محمد -

 

 :  کنمی. لب باز مندازم یم ری به ز  یسر

 باهاتون حرف بزنم؟  تونمیعمو م -

 زد و گفت:  یپلک یکردم و اون با مهربون نگاهش

 .میبزن یگشت ه ی  میحاضر شو بر -

 به زن عمو کرد و گفت: ینگاه بعد

 شما البته. یبا اجازه  -

 بشه.  دهیبانمکش د یخرگوش یکرد که باعث شد دندونا یعمو تک خنده ا  زن

 و گفتم:  دمیو رو بوس زن عم  یشدم و جلو رفتم و خم شدم و گونه  بلند

 د؟ یچند وقته لبخند نزد  دیدونیم -

 عمو با غم نگاهم کرد و لب باز کرد :  زن

 لبخند بزنم.  گهی فکر نکنم بتونم د -

 و لب باز کرد :   دیجلو اومد وخم شد سر زن عمو رو بوس عمو

 مگه من مرده باشم. -

 آماده شدن. یکردم و عقب گرد کردم که به اتاق برم برا  بغض

  هیبه باباش شب بیشد که عج یو دل تنگ مرد   دیچشمام بار د،یاشکام امونم رو بر اما
 نگاهاش...  یبود حت

 رادفر.  ریوصالت اردش تی به وص لعنت
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رو باز هم   میزدم و گوش یروحم رو آب  یلباس عوض کردم و صورت ب  دیکشیم  ریت قلبم
 ها و بارها چک کردم...بار

 نبود. یخبر

جا   یصفحه گوش  دنیزنگ خورد با د   میبرم که گوش رونیاتاق رو خاموش کردم که ب  برق 
 خوردم. 

 بود. وفتادهین یشماره ا  چیه

 به؟؟؟ یعج یلیخ

 از وجودش:   ید یو ام  یخبر یرو زدم فقط برا  اتصال 

 بله؟  -

 ...ومدیاز اونطرف خط ن ییصدا   چیه اما

 کردم:  زمزمه

 الو؟  -

  یتا مرز سکته فاصله ا خورمیشک... قسم م یضربان قلبم رو هزار بود ب دیلرز  صدام
 نبود.

 زمزمه کردم:  یرفته و پر از بغض لیتحل  یباز کردم و با صدا لب

 ...؟دی بفرما -

 . کردی م  ونهیداشت من رو د  نیقصد قطع کردن نداشت و ا  ومد،ین ییصدا   چیه اما

 چشمام.  دنیقبل از بار رون ی رو قطع کردم و از اتاق زدم ب یگوش

  دنیرفتم با د نی و به در اتاقش نگاه کردم. با آه از سالن خارج و از پله ها پا  برگشتم
 تا االن خواب بوده جلو رفتم و سالم دادم نگاهم کرد و گفت :   ایصنم که اونم گو 
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 ؟   یریم  ییجا -

 . رونی ب میری با عمو م -

 آوردم: نی رو پا صدام

 ؟؟ ی... خوبدهیرنگت پر  -

 تکون داد و زمزمه کرد:  نیبه طرف یسر

 .ستمیوقته خوب ن یلیخ -

تکون دادم که حرف بزنه اما فقط   یداشت دور از چشم زن عمو و خانم بزرگ سر منظور
 زمزمه کرد: 

 . ... کاش بابا بود ساغرتی وص  نیعمارت، محکوم به ا   نی. محکوم به امیما محکوم -

 اومد و گفت:  رونی از آشپزخونه ب  اختر

 .دی ری م ییخانم ناهارتون رو داغ کردم جا  -

 کردم و گفتم: نگاهش

 . خورمیم یزی چ هی  رونی ب رمی با عمو م دیآخ ببخش -

مبل کنار زن عمو نشست و باهم   یصنم رو  دم یتکون داد و رفت.برگشتم که د یسر
 . کردنیرو دنبال م یآشپز یبرنامه  

 داشت.  یمفهوم ه یحرف ها  نی... ادی دزد رو ازم نگاهش

 بزرگ سر برگردوند و نگاهم کرد گفت :  خانم

 برو مادر مهران منتظرته.  -
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منتظرم بود    نیعمو که تو ماش دنیزدم با د رونیکردم و از سالن ب  یسرسرک  یخداحافظ
 زد.  رونی جلو رفتم و سوار شدم عمو از عمارت ب

حالم رو خراب   ن یماش  یها شهیش یگذر کرد نم نم بارون رو   اهویپر ه  یها  ابونیخ از 
 .کردیم

 .کردیاز پدر مادر م م یتیپدرانه خرج دختر   زد ی... عمو حرف نمشهی از هم خرابتر

 . ستادی ا  ینتس یسفره خونه    هی یرفت و روند که رو به رو  انقدر

 . میشد ادهیپ

 رو برام باز کرد و من وارد سفره خونه شدم. یحرف در ورود  یب عمو

 داد. ی زیو گارسون جلو اومد عمو سفارش د م یدنجش نشست یاز تخت ها   یکی رو

 :گفتیبا آب و تاب م یبهش زدم وقت یکمرنگ لبخند

 با تمام مخلفات. یزیدو پرس د -

 که رفت عمو نگاهم کرد و گفت: گارسون

 ؟؟ ی دوست دار یزیاصال د -

 زدم و لب باز کردم:  یدرد آور لبخند

 بخورم.  یزی بود جمعه ها ناهار مجبور بودم با بابا د ی دوست نداشتم اما چون مقو -

 کردم و چشمام پر از اشک شد و گفتم: بغض

 عالقمند شدم به خاطر بابا. -

روزها اصال   نیشه چشمام ا  ری که مبادا باز اشکام سراز سقف نگاه کردم و پلک زدم  به
 .کردنیاستراحت نم

 زد و گفت: یلبخند  یبا ناراحت عمو
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 داشته باشم. یادی االنم فکر کن بابا محمدتم... فکر نکنم با محمد فرق ز  -

 باز کردم و با ذوق گفتم :  لب

. عمو تنها ُحسن  دیری ممثل اون راه    یحت دیکنی... شما مثل اون اخم منیاصال فرق ندار  -
بابا   هیشب یلیبودن مثل شما و عمو مهرداد که خ یکی  دنیما د  یبرا تی اون وص
 . مخصوصا شما.نی هست

 بار عمو بود که چشماش پر از اشک شد و لب باز کرد :  نیا

عشق پدرت رو از ما جدا کرد اما خوشحالم که برادرم از عشقش دو تا فرشته به جا  -
عمو...  هی خود خوشبخت نیکه باهم پرواز کردن. ا  خواستیگذاشته و انقدر عشقش رو م

  یکه حت ی . کارخوامیرو م یو گفت من ناز  ستادیآقا بزرگ من ا  یمحمد مرد بود و تو رو
خواسته اش... توام به   یپا  ستادی. پدر تو مردونه ا خانم بزرگ هم ازش واهمه داشت

راجب جهاز صنم ما   یاجازه نداد یکه حت نی مخصوصا مرامت، ا ،یاون   هیشب یبابات رفت
 .میحرف بزن

 شد. دهیتخت چ یو رو   دیزدم سفارشات رس یلبخند

دو لقمه دهنم گذاشتم. عمو قصد داشت   یکی   ادیز  یشروع کرد و منم از گرسنگ عمو
 . امیه حرف بخودم ب

 باز کردم:  لب

 عمو .؟  -

 رو بلند کرد و دهنش رو با دستمال پاک کرد: سرش

 جانم؟  -

 کجاست؟  اریجان -
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من بود   ی زندگ یاسطوره ها هیشب یلیمرد خ نیلباش کج شد درست مثل پسرش، ا   عمو
 پدرم... همســرم...

 . یریسراغش رو بگ  کردمیفکرشم نم -

 کردم.  یرنگ باز  یتو کاسِه آب ی زده قاشق به دست با نون ها  خجالت

 لب باز کرد:   عمو

 . تهی شما زنگ زدم گفتن مامور یکه منم جلو   یدید -

 نبود؟  تی مگه با من تو مامور -

 لب باز کرد:   عمو

 .  ستیعمو بار اولش ن کنهیاون معلوم نم  یکارها  -

 خالص رو زدم:  ری ت نیآخر

 برگرده؟  دیکش یطول م یلیخ -

 زد و زمزمه کرد:  یی دندون نما  لبخند

که تو چشمات حاال دارم  ییخدا اگر جهان رو ازم گرفت دو تا دختر بهم داد. تو -
. شما  دمیرو تو چشماش د  دی که از زمان ورود خواستن جاو  یو صنم  نمیبیخواستن رو م
 عضوم وجود من.  دی من  یعضو خونواده  

عاشقش باشم اون امثال    خوامیمن؟ غلط کردن چشمام من نم ی تو چشما  خواستن
خبر از خودش   هینه من... خواستنش هم بلوف بود اگر نبود حداقل  خواستیشاداب م

 .دادیبهم م

 باز کرد عمو و باز ادامه داد:  لب

 سال بوده.  کی   نشیتر  یطوالن -
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  ی افتاده برا رون یباز آب  یام گم شد و من به دنبال نفس مثل ماه نه یرفت، تو س نفسم
 بود.  دهیفا یهوا دهن باز کردم اما... انگار ب  دنیبلع

 سال!!!   کی

 

تر از اون حرف ها بود که به روم    دهیمن از چشم عمو دور نموند اما اون فهم یها   حالت
 . ارهیب

 کردم بابا رو امشب دارم.  د،احساسیغذا بهم چسب کنارش

 . میر یگذشت اگر قسمت حرفامون رو فاکتور بگ خوش

 شهال و خونوادش عمو مهرداد و زنش جا خوردم.  دنیبا د م یخونه که برگشت به

 و گفت:  دیخند دنمی کردم عمو مهرداد با د یرفتم باهمه احوال پرس جلو

 فسقل.  یچاق شد  -

 بهش زدم کنار عمو مهرداد نشستم... یلبخند

عوض   یشهال، االن حساب  یحرف ها ر یتحت تاث نهیمارو بب خواستیاز اول نم یهرچ
 شده بود. 

 کنار هم نشسته بودن  دیو جاو  صنم

 لب باز کرد: داد،یطالش رو تو هوا تکون م وقورهی  یکه انگشتر ها   یدر حال شهال

 .دمیشن ییزای چ هیعمه   دیجاو  -

 لباش کج شد و گفت:  د یجاو

 مثال؟  یچ -

 به صنم کرد و گفت:  ینگاه شهال
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 .یمند شد که به دختر عموت عالقه   ن یا -

تلفظ کرد خواستم لب باز کنم که عمو مهرداد دستم رو    یحالت زشت هی عموت رو با   دخخر
 دسته مبل بود، فشرد.  یکه رو

 لب باز کرد:  د یجاو

 وقته براش رفته...  یلیدلم خ ؟ی دار یخبر تازه چ -

از احساس    یخال ی... چشما ختمیانداخت و محکم پلک زد من اما فرو ر  ریسر به ز  صنم
و فارق؛ رابطه با دختر   شهیعاشق م  دهیزد که هر کس بشنوه ند  یو دروغش، حرف د یجاو
 کردن رو از بر بود. ی از لطف نبوده حداقل دلبر یبراش خال ی لیرنگارنگ خ ی ها

 دماغش رو جمع کرد که خانم بزرگ لب باز کرد :  شهال

 شهال. -

 صورتش نشست که باعث شد عمه ساکت شه.  یرو  یاخم

 شوهر شهال بلند شد: ینیام یصدا 

 ؟ ی شد آقا مهران فکراتو کرد  یچ -

 نگاهش کرد و در جوابش گفت:  عمو

 . میری بگ میباشه تصم اریجان اجازه بده جان ری سختمه بش -

 :  لب باز کرد  ینیام

همه دو دو تا چهارتا نداره. خب با  نی قرارداد بستن ا هی  ریسخت نگ  رمردیبابا پ یا -
 مشورت کن.  د یجاو

 کرد و گفت:  دی به جاو ینگاه عمو

 باشه. اریاونم معتقده جان -
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 کرد و سر تکون داد.  دی تا د یجاو

 کرد.  ینیشد و عقب نش میهم تسل ینیام

 فاطمه بلند شد زن عمو مهرداد:  یصدا  نباریا

 ه؟ یک تونیعروس -

 بود.  زیبود صنم مترسک سر جال دیجاو  مخاطب

 .گهی ان شااهلل کمتر از دو هفته د -

 کرد:  غیج غیج شهال

 .گی تو د  یوفتین میخدا مرگم نده چقدر زود عمه از هول حل -

 داد که دست صنم رو گرفت:  یجوابش رو در حال د یجاو

 دارم. هول نداشتنش رو  -

کرد و باز هم   یکردن زن عمو مرجان هم به جمع نگاه یمهران و مهرداد تک خنده ا   عمو
 سکوت کرد.

 نبود. یبود و درد کم دهیبراش سوخت داغ د دلم

 

 جنجال نبود نگاهم کرد و گفت:  نی انگار ول کن ا  شهال

 کجاست؟  ن؟ی نبود شی ک اریمگه با جان -

 نکنم : یادب یفقط ب دمیکش یهوف

 امشب.   دیشرمنده خدمت شما نرس دیطول کش  شی پزشک ناریسم -

 .دیخند یرک یز  ری و ز   دیبه لباش کش یدست د یجاو
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 با حرص گفت:  شهال

 ...یبود  زونی آو یالبد بچه رو ه یکرد  یکرد تو رو آس یشد راه یچ -

 اومد صنم با اخم نگاهم کرد و گفت:  یداشت از کاسه در م چشمام

 جوابش رو بده. -

 تکون دادم عمو مهران لب باز کرد :  نیبه طرف یزدم و سر  یپوزخند

 کجاست.  مای ش ؟یشروع کرد  دهیاز راه نرس -

 باز کرد:  لب

 . زنهیکه داداشم با سن کمش داره از االن تست م چرخهینم کاریاون ب -

 نکنه.  یزن به ما فخر فروش  ن ینبود که ا ایتو دن یزیکج شد چ لبام

  یشهال و گاه یجواب زخم زبون ها خواستی م  یصرف شد صنم ه یبه سخت شام
 ...ذاشتینم دی فاطمه رو بده جاو 

 رو دروازه... یکیرو در کردم و   یکی که فقط  منم

، وجودش   ازپامی مثل د یمسکن قو   هیدرست مثل   زدیجونم درد نبودنش رو داد م تمام 
 بود... ازپامیبرام د 

 

صنم   ی وقت میرفتیم  دیهم خر  یپا به پا دیعقد صنم و جاو یهفته به کوب برا   کی
بفهمم داره با دختر   تونستم یراحت م یلیو خ  خوردی زنگ م د یجاو یاتاق پرو گوش رفتیم

 رفتار ها تموم شن... نیبعد از عقد ا  دینزدم شا یکردم و حرف  یاما خود خور  زنهیحرف م

مادر شدن   یبرا  د،یرسی به نظر م اریبد و یلیخ  ابونیاستفراغ کرد تو خ یچند بار صنم
 ... فیضع یلیبود خ فیضع
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 و صنم گفتم:  دیرو به جاو  دیخر  سهیپر از ک یو با دست ها  ستادمیپاساژ ا  دم

 امروز.   میپاساژ تمومش کن نی برو تو هم  ای ب دیفقط کت و شلوار تو مونده جاو  -

 من رو به انفجار بود گفت :  یاونم مثل دستا  ی که دستا  یحال در

 آشنا دارم. یسمت فردوس میبر  ایب -

ول کرد و پشتش    دارویخر دی باز خم شد و استفراغ کرد جاو نیجلو افتاد و دم ماش صنم
 منم جلو رفتم:  دیرو مال

 ؟ یخوب -

آب رو خارج کرد و درش رو باز کرد صنم دست و   یرو باز کرد و بطر نی در ماش د یجاو
 صورتش رو شست و گفت : 

 .دیخوبم ببخش -

 با اخم گفت:  د یجاو

 گمیندارم م  لیم  یگیناهار م گمی ندارم م لیم  ی گیصبونه م گمیبچه، م  یکنیلج م -
 از دست کارات.  واری سرم رو بکوبم به د  خوادیندارم دلم م ل ی م ی گیم نهیتامی و

چنگ زد و صنم رو با   دارویسرخ شده بود خر   تیحرص بلند شد صورتش از عصبان با
 بغض ول کرد.

چند قطره   دمیجلو رفتم و خم شدم سر صنم رو بوس میباهم تو صندوق گذاشت دارویخر
 اهسته گفتم:  ختیاشک ر 

 روزها مامان کوچولو.  نیا  شهیمحکم باش تموم م -

 حرفم...  نی بودم بچه رو حاال با ا  ورده یتا حاال به روش ن کنهینگاهم م یلبخند درد آور با
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نگاه کردم تو دلم زمزمه   شی شلوغ تجر یها  ابونینشست و من عقب نشستم، به خ جلو
 کردم: 

  یاما ب به یو من برام عج یست یمحرم شدنن، ن ی خواهرم و برادرت در آستانه  یستین -
کردم، غصه دارتم، نبودنت سختمه !  کم  لویده روز که برگشتم سه ک نی حوصله ام، تو هم

 .فهممش یحس که اصال نم  نیلعنت به ا 

 :گردونهیبر م ن یماش  یو من رو به فضا شهیبلند م  د یجاو یصدا 

 خونه؟  میبر -

 سر تکون داد و گفت:  صنم

 نه کت شلوار... -

 با اخم گفت:  د یجاو

 . میری کت شلوار بگ میبر یگیحالت خوبه که م یلیخ -

 . دمیفهمیرو اصال نم دیجاو دمیفهمینم

 زمزمه کرد:  صنم

 . میریم  خورم یم  یچ هی -

 رو دور زد و به راه ادامه داد. دونیبا حرص م د یجاو

 

 )سوم شخص( 

بود که با دست خودش داشت   یتمام شده بود دلش داغ پسر نشیر ی عقد ش ی ها دیخر
 . دیپاچیاش م یخاکستر به زندگ
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  نیروز الغرتر و کم حرف تر، نگران اداشت و دلش درد خواهرش را داشت روز به  بغض
 بود. شیها یشده با نحس نی عمارت شوم و نفر 

 زده بود.  بش یباز هم غ روز ید  دیبعد از خر  د یجاو

 ...نباریبود ا یاما طوالن   شیداشت به نبودن ها  عادت

هشت شب بود زن عمو به سماجت ساغر   کندیساعت را دنبال م  یعقربه ها   چشمانش
 رفت همراه با عمو. دیبه خر

 رنگش. یاقوتیدوختن کت و دامن   یرفته بود برا  اطشیبزرگ نزد خ خانم

 از عروس بودن نبرده. یاما عروس بو  دهدیم یعروس یخانه بو  تمام 

 ... کند یرا نگاه م زی م یدعوت رو  یها  کارت

 . دیبه انتخاب جاو  ییها  کارت

 : ی سرخ و نوشته   یبا گل ها رنگ  یکرم

 را...  یزندگ ری مس میکنی بسمه خدا آغاز م -

 را... دنیو با عشق کنار هم نفس کش  یشاد با

 و صنم  د یجاو

 رادفـــــر  رادفـــر،

 از شب...  یتاپاس  4از ساعت  /ی /د ۲۸: ییرا یپذ روز 

  یدخترعمو پسر عمو  کنندیم یدارند عروس  کند،یو کارت را پرت م زندی م یدرد آور پوزخند
 لجباز. 

 دکتر احتمال پسر داده؟  دیکشیبه شکمش م یدست شودینم باورش

 . فیو نح فیدر راه است اما همچنان ضع یپسر گفته
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 )صنم( 

 . رمی با لبخند به استقبالشون م گردن، یبرم دیعمو ،عمو و ساغر از خر  زن

 : دنمیبا د عمو

 پسر عاشق ما؟  نی عروس کجاست ا -

 نبود : یعاشق لقب خوب  خورهیم یتکون بد  دلم

 هنوز. ومدهین -

 کرد و گفت:  یاخم  عمو

 بهش؟  یزنگ زد -

 دروغ لب باز کردم : به

 در دسترس نبود.  -

 ؟  ستمیبه تو چا مربوط که کجا هستم و کجا ن گفتی نم زدمیزنگ م اگر

ها رو باز کرد و به من   دیخر  هینشستن و زن عمو با روح چهی قال ی عمو و ساغر رو  زن
 نشون داد 

 تمام حواسم به عمو بود.  یچشم  ریرو گرفت ز  د یجاو  ی هم شماره  عمو

 پسر؟  ییکجا  -

- ... 

 ؟ یاریدرش ب ی از نگران یزنگ بزن هیزنت   دبهیتو نبا  -

 مونده.  یباق یزنش ؟ هنوز چند روز  ختیفرو ر دلم
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 زود باش.  -

 قطع کرد و گفت:  عمو

 . ادیداره م -

 شدم و دلم آروم گرفت.  خوشحال

 باز کردم : لب

 ه؟ یچ  دهیسف سهی اون ک -

 عمو با لبخند گفت:  زن

 . رهی لباس بگ  هیبه زور وادارش کردم  -

 انداخت نگاهش کردم و گفتم:   ریخجالت زده سر به ز  ساغر

 ؟؟ ی ریبگ یزیچ یقصد نداشت  یعنی -

 : دیکردم خم شد و لپم رو بوس نگاهم

 نفر اما زن عمو دست بردار نبود.  نیاما گذاشته بودم آخر  وونهید گرفتمیمعلومه که م -

 زدم و گفتم: لبخند

 برو بپوش.  -

 بهم انداخت و گفت:  ینگاه

 . پوشمینم گهی د نی بازش کن بب -

 عمو گفت: زن

 تو اتاق پرو.  دمتیبرو بپوش منم خوب ند -
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مبل    یخند و لذت به جمع ما نگاه کرد رورو برداشت عمو با لب سهیهم بلند شد و ک  ساغر
 معروفش رو به دست گرفت. ینشست و روزنامه  

  دهیخر یو کت شلوار عمو رو... هر دو مشک  دمیکت و دامنش رو پرس متی زن عمو ق از 
 بودن. 

 که وارد سالن شد. دینکش یهم طول  ساغر

 نفسم رفت... دنشید با

لباس کامال   یکار شده و پوفک ی یتور یها  نی کار شده با آست رهیت  یبادمجون راهنیپ
 بود .  ختهیبود، بلند شدم و جلو رفتم موهاش رو دورش باز ر کیو ش  دهیپوش

 کردم و گفتم:  بغلش

 .یخوشگله عوض یلیخ -

 خجول زد و سرخ شد نگاهش کردم و گفتم:  یلبخند

 . شهیم دیداره سرخ و سف یک نیمثال من عروسم بب -

 وعمو نگاهمون کرد.    دیعمو خند زن

 کانتر گذاشت و به زن عمو گفت:  یخارج کرد و رو بیاز ج یپنجاه تومن تراول

 مرجان جان صدقه رو بعد بردار. -

و هم من و هم   میاراده خم شد یو ب میو هردو جلو رفت میساغر به عمو نگاه کرد  با
 نگاهمون کرد.  یقیزن عمو با لبخند عم میدی ساغر لپاش رو بوس

 ساغر لب باز کرد:   میراست کرد  کمر

 ؟ ی کنیم هیچرا گر  -

 و به ساغر گفتم: دمیبه صورتم کش یدست
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 .یکنیم   هیخودت چرا گر -

 کرد و زمزمه کرد:  یتک خنده ا  عمو

 .نمیرو باچشمام بب تونیزنده باشم و خوشبخت -

 .گردونهیو ساغر هم با درد رو برم زنمی م یمحکم پلک

 !  میافتاد  یتو بد مخمصه ا  ما

 گرفته!  یلینفسمون خ یزندگ ی نجایببرمون به گذشته، ا ای بزنه جلو  یلیخ ایخدا   کاش

 

 ( د ی)جاو

  خورد،از ی بهم م فمیبالتکل تی رو به حرکت در آوردم، حالم از وضع نی طرف خونه ماش به
به   تونمیول کن ماجرا نبود؛ درسته نم ن یطرف نگ  نی از ا  رمیزن بگ خواستمیاون طرف م

  یزیاول عقدم صنم چ یهفته  خواستیهام رو رها کنم اما دلمم نم  یخاطر صنم آزاد
 ... سوزهیدلم براش م قت ی متوجه بشه حق

هم رو   گهی ماه د  شی قرار بود فقط ش  ادیکنار ب دیبا  ست،یمدت متوجه شد مهم ن هی بعد
... قراره نوه  میشیو جدا م کشمیاومدن بچه، من پا پس م ایبه محض به دن میتحمل کن

 بود.  نیرادفر هم ری اردش ی ها

 نا درستش. یبچه   یتو شناسنامه  مونهیاسم م کی من فقط   از 

رو درست کنار در، بغل چند درخت خشک شده    نی شم،ماشی و وارد کوچه م  زنمیم  راهنما
روشن شد با   یکردم که در لحظه صفحه گوش روشن یگاری پارک کردم خاموشش کردم. س

 اسم بابا اتصال رو زدم :   دنید

 جانم؟  -

 بابا بلند شد: یصدا 



 وصال  تیوص

475 
 

 پسر ؟  ییکجا  -

 بوده:  تمیاول شه یهم ادی اما احترام ز  دمیترسیدهن فرو دادم از بابا نم آب

 .  کمیشده؟من نزد  یزیبابا هنوز که هشت شبه، چ -

 بابا رعشه به تنم انداخت :  یصدا 

 ؟ یاریدرش ب ی از نگران یزنگ بزن هیزنت   دبهیتو نبا  -

 بار هم زنگ نزده؟  کی  ی نبود اما نگرانم شده بود؟ چرا خودش بهم حت زنم

 بخوره.   انهی قصد داش مخم رو مثل مور سواال

 بود ...  دهیبرام خر  نیشاخه گل سرخ افتاد که نگ  هیبه  چشمم

 که پشت خط منتظر بود:  رفت به بابا حواسم

 اومدم چشم اومدم. -

 زود باش بابا تو گوشم اکو شد و قطع شد.  یصدا 

 شک. یب  شدمیمن سوپراستار م شی نما نیا  تو

  یحال یرنگ و رو و ب یقربون صدقه دختره ب کردم،ی م یاری تنه  هینقش رو من  نیا  تمام 
بهش  یکه حس  کردمیرو لمس م یبود و بس، دست دختر زیکه فقط ترحم انگ رفتمیم

 بود.  یام و سوپراستار شدنم کاف  یکار یتمام کارنامه  یبرا  یگر یباز  نینداشتم... ا

اتفاقات افتاده درست   یلیکرده خ ریتغ  زهایچ یل یگل نگاه کردم و لبم رو گاز گرفتم خ به
 درست دور از حد تصور... یبعد از رفتنه آقا بزرگ اتفاقات

انداختم گل به دست    رونیرو ب گاریرو باز کردم و س نیزدم و گل رو برداشتم در ماش چنگ
انداختم در رو باز کردم و وارد خونه  دی رو زدم و کل نیماش موتیبه طرف   در رفتم. ر 

 شدم.
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 ...کنمیم  یرو من شروع کردم به دست خودم کارگردان یباز  نیدم ا هام رو تند کر قدم

و بابا باز هم با    دیخر ی سهیبا چند تا ک  چهیمامان رو قال  دنیبا د کنمیرو باز م یورود در
 : کنمی م  ییسالم بلند باال  ستادهیروزنامه و صنم درست کنار بابا ا 

 سالم عرض شد . -

 . رمیو جلو م کنمیم  میرو پشتم قا  گل

 :دهیجوابم رو م مامان

 .زمیسالم عز  -

 .کنهیزمزمه م یبا اخم از پشت روزنامه سالم بابا

 . کنهینگاهم م صنم

 .کنمیو گل رو از پشتم خارج م ستمی ا  یو درست رو به روش م  رمی م جلو

شاخه گل   هی که با  شهیدلم گرم م زنهیلبخند م قیو عم  شهیگل چشماش گشاد م دن یباد
 .ارمیلبخند به لباش بتونستم 

  کنهیو به ما نگاه م کنهیروز نامه رو خم م یگوشه  هیحاال بابا هم    رهی گیرو از دستم م گل
 برگشتم و رو به بابا گفتم:

 لبخند عروس نگرانت من نوکرشم هستم.   نمیا -

 زمزمه کرد:   یبا لبخند محو  بابا

 .یزنده باش -

  یو لباس بلند یو من دستش رو گرفتم همزمان ساغر با لباس راحت د یگل رو بو کش صنم
 اومد...  رونی رو دست از اتاق ب

 رو به ساغر گفت: مامان
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 مبارکت باشه. زمیبود عز  یعال -

 شده بود آروم و کم حرف.  اریجان هیشب بیروزها عج نیساغر سالم کردم، ا به

 

همزمان دست صنم رو گرفتم و با  زد و به گل دست صنم نگاه کرد، یلبخند مصنوع   ساغر
 اومده بود بردم.  رونی که ساغر ازش ب یخودم به اتاق

اتاق رو روشن  کی لوستر کوچ  میمن به دنبالم روانه شد وارد اتاق که شد عی مط صنم
 کردم، در اتاق رو بستم و نگاهش کردم: 

 تا بهت بگم کجام. یزنگ بزن  هی  یتونینم یبچه تو نگرانم -

 تخت نشست و گفت :  ی تخت انداخت و خودش هم آهسته رو  یگل رو ، رو  صنم

 نداره زنگ بزنم.  یل یدل ییرنگارنگا  شیپ دونمیم ی وقت -

و اون چشم چرخوند و سر بلند   ستادمیپاش ا  یابروم باال رفت و جلو رفتم جلو  یتا  هی
 کردو نگاهم کرد، که لب باز کردم: 

 .یشینگران م یکن یم خودیپس ب -

 دست پاچه شد و گفت:  کمی

 تو؟ دلت خوشه؟  ینگران ک -

 زدم:  یپوزخند

 نگرانته ..  گفت یبابا م -

 صورتش صورتم رو نگه داشتم و ادامه دادم:  یشدم طرف صورتش و دو سانت خم

 زنت.. -

 مخمصه زمزمه کرد:  ن یفرار از ا یدست پاچه بود برا یکاسه چرخوند حساب  تو یچشم



 وصال  تیوص

478 
 

 نگران پسر عموم بودم.  -

و    شیآرا یزدم دختر ب دیصورتش راه رفت و وجب به وجب با دقت د  یرو اجزا  چشمام
 ناز روبه روم رو... یب

 پاچه تر از قبل گفت: دست

 تو صورت من؟  یآدرس خونت رو گم کرد  هیچ -

خونه خراب کن بود   یکه حساب شیخوش فرم و گوشت ید کردم و به لب ها بلن یدست
 ناخواسته زمزمه کردم: دمیکش

 ... نجاست یخونه ام ا -

 گشاد شد و نگاهم کرد  چشماش

 

فروخته باشه  یدختر واقعا خودش رو به پسر نی ا  شهیباورم نم یدهن فرو داد گاه آب
 اما...   زدی موج م یتو چشماش گستاخ 

لباش کنار زد و بلند شد باعث شد سرم رو عقب بکشم و کمر راست کنم   یرو از رو  دستم
 و با دقت نگاهش کنم.

 کرد:  زمزمه

و   یزنگ زدن عمو باعث شد گرسنه بمون  اینکردن...   رتی س یکاف یانگار به اندازه   -
 ؟ ی برگرد

 کردم و با حرص گفتم:  یاخم

  تی زندگ یرادفر ش دیه زنه جاومن. نکنه باورت شد  یکارها  ستیبه تو مربوط ن -
 گلستانه؟ 
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با اون نگاه مظلومش و   بانه،یتو چشماش شام غر  خورم یاما قسم م  زنهیم یپوزخند
و زمزمه   کشهی به شکمش م یکنه،دستیم ییچشمش خودنما ی که تو کاسه  یاشک
 :کنهیم

ا  . لعنت به اون از خدنمیهمه خار شم و خفت بب  ن یبچه که باعث شده ا نیلعنت به ا  -
.  دیخبر یبد خورده و باز اومد خونه ... لعنت به همتون که از خدا ب  دونست یکه م خبریب

 . یراحت ازم سواستفاده کن یکه بتون می من اون  کس یکنیلعنت بهت که فکر م 

 . کنهیم خی و مو به تنم س تراشهیتا مغز استخونم رو م نشینفر زنمی م یمحکم پلک

قدم عقب   هی  دارمیو نگهش م  رمی گیبره که مچ دستش رو م رونی از اتاق ب خوادیم
 :کنمیو زمزمه م ستم ی ا  یو رو به روش م  دارمیبرم

نگران خودتم  برم،یکار لذت م نیا  جانی.من خودم خواستم از هست ی سرت ن  یمنت -
 . روزانی از د شتریدورم روز به روز ب ی نباش من رنگارنگ ها

 : شکافهیو لب م ندازهیباال م یا شونه

 مبارکشون.   دیداداش جاو  یمبارکشون باش -

 .کنهیو اون من رو تو حالت اغما رها م کنمیدستش رو ول م مچ

 دورم... ی فرق داشت با تمام رنگارنگ ها یـلیدختر خ نیا

اما   نمیرو بب شی ناراحت خوادیدلم نم  کشمیکالفه تو موهام م  یدست رهی م  رونیاتاق که ب از 
 .کنمیباز ناراحتش م

 

 )ساغـر( 

به طرف پله ها بره که   خوادیو م ادی م رونیب زنهیم  یکه به کبود یاز اتاق با صورت  صنم
 : رمی جلو م
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 کجا؟  -

 . ستیو حواسشون به ما ن  کننیلباس صحبت م یو زن عمو راجب اندازه ها   عمو

 :کنهیبا حرص زمزمه م صنم

 . رمی بم رمیم -

تو   رهیاز پله ها که باال م  کنمیو من هم به سرعت دنبالش پا تند م  رهیپله ها باال م از 
و بازوهاش رو تو    کنمینگاهش م زارهی رو شکمش م یو دست شهیسالن صورتش جمع م

 : کنمیم  ریدستام اس

  یاریبه مراقبت داره اما باز به خودت فشار م اجی و اون بچه احت یف یضع یدونیتو م -
 چه مرگت شده؟ 

 :کنهی باز م لب

 شه؟ یخونه خودمون ؟م میتا روز عقد بر شهیم -

 : کنمیآروم کردنش لب باز م یبرا 

 خونه .  میبعدم بر رونیب  میجمع و جور کن شام بر  زمیآره عـز -

و قدم به   رمیم  نی ها پا . منم از پلهرهی و به اتاق م شهیدوال م کمیو    دهی تکون م یسر
  رهیزن عمو هم به اتاق م برهی م  ییکنار عمو نشسته و اختر براش چا د یجاو  دارم یجلو برم 

 .دی خر ی ها سهیبا ک

از دست رفته ام واجب   یاالن ته تغار دمیدل ام که ناراحت نشه اما به خودم جرات م دو
 تره...

 : کنمیرو به عمو لب باز م رمی م جلو

 ؟ یعمو جون اجازه مرخص -
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 : زارهیم  زیم  یو رو   کنهیو تا م بندهیو روزنامه رو م زنهی لبخند م  عمو

 کجا وروجک؟  -

 :زنمیم  ینصفه ا لبخند

باز تا آخر   میبره خوابگاه امشب بر  کنهیخونه دوست صنم داره جمع م میبا اجازتون بر -
 .میزنی هفته روز عقد سرم

 :هکنی و زمزمه م کنهی م ینمه اخم عمو

 رو به راهه عروس؟  زیهمه چ -

بلند   دیجاو یدلم، صدا  شیرو آت  شهیم یعروس گفتنش آب خورهیم ی تکون جانانه ا  دلم
 : شهیم

 . مونهیخب صنم م ایتو برو ب -

 :کنمیو زمزمه م  کنمیم  نگاهش

 طرف دوست صنمه.  -

 :کنمی زمزما م یسطح یبا خنده ا  بعد

 مدت .   هیباشم بعد  ششیپ کمی  میآبج شهیعروس م  گهیهفته د ک ی .  خورمشینم -

 :کنهیلب باز م  عمو

 .رسونتتونی م دی جاو دی. آماده باشتی هر طور راحت  زمی باشه عز -

 سر تکون داد و من لب باز کردم : د یجاو

 خونه. رمی کار دارم بعد م یی. جا رمی گینه عمو جون ممنون اسنپ م -

 زمزمه کرد : ستمین لی ما   ادیز  دیکه د  عمو
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 . یهر طور راحت -

 فاصله الزم بود.  نی نگاهم کرد اما ا  یهم با دلخور  د یجاو

 

  بیگذاشت با نوشابه و س ز یم  یکه خودم سفارش داده بودم رو رو   تزایدو تا پ گارسون
 سرخ کرده. ینیزم

روشن کنه برگشت طرف   گاری س  خوادیو م نهی صنم سرش پا دید یبه ما کرد وقت  ینگاه
 من: 

 ن؟ یندار لی م  یزیچ گهید -

 صنم کرد...  گاریبه س یکردم و گارسون با نگاهش اشاره ا تشکر

 تکون داد و رفت . یزدم و اون سر یآروم پلک

 شکافتم و زمزمه کردم:  لب

 فکر اون بچه باش.خاموشش کن.   یستی رستوران ن یفضا  نیاگر فکر ا -

 گرفت و زمزمه کرد:  گارش ی از س یقی بغض سر بلند کرد و کام عم با

 . کشمیپس م -

 :ست ین زونیکه خواهرم م ادی و درد به دلم م  کنمیم  نگاهش

چشمات تشنه   ؟ی د یوار عاشق جاو وونهیکه د یدر حال  ؟ی خوایبچه رو نم نیصنم تو ا  -
 . یخوایرو نم دهیکه از وجود جاو یدائم اما بچه ا ی... نگرانش دهی نگاه جاو ی

اش   هی تو ر شتریدود رو ب نبار یا  رهیگی م گارش یاز س  ی قیمو باز هم کام ع کنهیم  نگاهم
 .کنهیحبس م
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خونه و من چمدونامون رو گذاشتم و   میرفت یتا وقت  رونی ب میاز عمارت اومد ی وقت از 
 کلمه ام حرف نزده... ه ی  یمن حت  نیرستوران با ماش میاومد

 : کنهیاش خارج م  هیرو از ر دود

 بچه نبود. نیرو به راهه اما زمان اومدن ا زیهمه چ -

 برداشت لب باز کردم:  تزایاز پ  یرو تو بشقاب فشار داد تکه ا  گارشیکردم س نگاهش

 ست؟ ی مگه بچه عشقت ن یهواش رو داشته باش دی حاال که اومده با  -

 زد. تزای با پ یدرد چشم بست و گاز  با

 یسع یلیاون دوران ... خ ادی به  مید ها دور ز  ابونی تو خ یاز شام تو راه برگشت کم بعد
 . زدیلبخند م   یهم موفق بودم چون گاه یکردم حال و هواش عوض شه تا حدود 

 

 )سوم شخص( 

 . زندیرنگش را به هم گره م یمشک یها  د،ابرو یگشایچشمانش را م یسخت به

 ...شدیزنده است؟باورش نم او

توان عق زدن هم   یعق بزند اما حت خواهد یدر دهانش جا خشک کرده دلش م یشلنگ
 ندارد.

در چشم   ی  ژهی و  یمراقبت ها  یبه جمله  کند،یرنگ و در اتاق بسته نگاه م  یاتاق آب به
دارد چگونه کارش   ادیبه  یبه خوب رودیتا مغز سرش م مارستانی تند الکل و ب یبو  دوزد یم

 .دهیکش مارستان یبه ب

که چشم   کندیفکر م یاز پوچ اش به دختر یفقط در ذهن گنگ و خال زندیر مشو دلش
 انتظارش بود... 
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  ادیآخرش را به  یلحظه    یحرف ها  امکی کاش س طلبد،یرا م یفقط آن خوب لعنت دلش
 نزده باشد...  یداشته باشد، حرف

 

 )صنم( 

 کشم یگردنم باال م ریپتو رو تا ز  کشمیتخت دراز م یرو

 یهمه زندگ نیو ازش خواستم حاللم کنه که ا  دمیفقط ساغر رو بوس  میکه اومد رونیب از 
حال   دونمیاستراحت! م یفقط کمـ یکم یرو براش سخت کردم ...به اتاقم پناه آوردم برا 

 .ست یمِن از دست رفته مهم ن  نی،ا  ستی اما مهم ن  ستیخودم و بچه مساعد ن

  ی... من شرمنده  هیدردم چ دونمیم کنمیرو روشن م نترنتیو ا  دارمیرو برم یگوش
 معرفته.   یاون ب  رهی گی خودمم که دلم پ

 متن:   نیبا ا یعکس رهیگیدلم م ش یاستور  دنی با د کنمیرو باز م نستاگرامشیا

 . کنندیمردم بد کبابم م کنمی هر وقت اومدم ثواب م -

 بود.  نی االن هم آنال  یحت

 متن:   نیبا ا  یبزارم عکس یاستور کنمیم یسع  یبه سخت نهیبیرو تار م یگوش چشمم

 یی دلم! خـو کن به تنها-

 ارزد ؛  یحال تو م  نیا که

 شان یکه سرها ییتن ها  به

 چه ها  دارد. لی م  فقط

 و محکم پلک زدم.   دمیرو د  دشیکه بازد  دینکش یکه رفت طول یاستور
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 )سوم شخص( 

شب را نشان   ی  مهین ی قهی دق ستیساعت دو و ب کند،یاش نگاه م یبه ساعت گوش 
 گذاشتن بود؟ یشدن و استور نی و او حال به فکر آنال  دهدیم

   کندیاش را به سرعت باز م یاستور

 . کندیرا نگاه م یگوش  یکرده با حرص صفحه  نیو غرورش توه  کلیبه تمام ه یکس انگار

  نیبا من نباشد اما خار است ا  دی شا دی گویبا خود م ندینشیتخت م ی و رو   داردیبرم زیخ
 در چشمانش... متن 

  یدر خلوت دیبا  خواستیم یدختر گوشت مال  نی دل بکند، ا  یتا از استور  کشدیم  طول
 ! تیبعد از محرم یکند... خلوت کسرهیحسابش را  

 )ساغر( 

 هماهنگ کردم که با صنم باشم.  شگاهیآرا یمراسم بود درست پنج شنبه برا  فردا

 ...  یقیهمه شلوغ بودند، هر کس به طر  

که زنگ زد به صنم و گفت خونه اشون   شبیتا د مید یند گهیرو از همون شب د د یجاو
ها من قدم    یبدبخت یتابلو اما من خفه بودم، پا به پا یلیبودن خ نیحاضره، سرسنگ

 نفس بود... نی قرار بر بند اومدن ا  یآخر ک نمیبب زنمیم

تاالر نسبتا   هیتو   شد یخواست صنم مجلس بخاطر زن عمو و دل عمو ساده برگزار م به
 اما مجلل.  کیکوچ

 : زنمیرو صدا م صنم

 شام.  ایب -

 اومد.  ی بهداشت سیعق زدن از سرو  یصدا  که
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 زدم پشت در رفتم : رونیسرعت از آشپزخونه ب به

 ؟ ی ش تیکمتر اذ  یبخور ینگفت چ یدکتر لعنت ن یا  رونیروده هات اومدن از حلقت ب -

 تو پاهاش نمونده بود. یعق زدن، دلم مچاله شد جون  یهم صدا باز 

 اومد و من نگاهش کردم و گفتم:  رونیب سی که از سرو  دینکش  یرو باز کرد طول آب

 ؟ یخوب -

 تکون داد و من زمزمه کردم:  یسر

 .یباش شگاهیآرا  دیهفت صبح با  یزود بخواب  دیبرو شام بخور امشب با -

 زمزمه کرد:   مینشست زی م پشت

 دو تا ضد تهوع بخورم؟  تونمیفردا م نمینم به دکترم ببزنگ بز -

 بودم گفتم: سی تو د ی ماکاران  دنیتکون دادم در حال کش سر

 . شهیداغون م  شتیحالت بد بشه آرا  ینطوریحتما حتما تو دو دفعه ا -

 زد و گفت:  پوزخند

 بال سرم اومده. نینفهمن چند بار جلوشون ا نای. عمو ا مهینگران نی آخر ش یآرا -

 . دمیکش یزمزمه کردم و براش ماکاران  ینباش نگران

 کانتر بلند شد. یاز رو  میگوش یصدا  که

هزار رفت و بلند شدم صنم نگاهم کرد و چنگالش رو پر از    یقلبم ناخودآگاه رو ضربان 
 کرد و به دهن برد.  یماکاران

نکردن   هیگر   یبرا کنمیو باز م  بندمیشماره چشمام رو م یب یرفتم باز هم مخاطب جلو
  دیبا لرزش شد زنمیو اتصال رو م  کشمیم یقیو نفس عم   چرخونمی تو کاسه م یچشم

 : کنمیصدا زمزمه م
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 ؟ یزنیو حرف نم   یزنیهر روز زنگ م  یشیخسته نم -

 اومد زمزمه کردم:  ینم دنمینفس کش یصدا   یحت 

 .کنمی م  یریگیپ یاگر زنگ بزن نباریآقا،خانم... ا یاشتباه گرفت -

بگه الو و من بفهمم  هیکار ساز باشه و دفعه بعد فقط حرف بزنه کاف دمیتهد دوارمیام
 خودشه.

  یرو گونه ها  یو دست  رمی م زی و به طرف م کنمیکانتر ول م یرو رو  یگوش  کنمیکه م قطع
 گرمم بود   زنم،یو خودم رو با دستام باد م  زارمیداغم م

 :  کنهیلب باز م صنم

 فقط کم بود. یمزاحم تلفن هی -

 . دمیکش یخودمم ماکاران یزدم و برا  یزخندپو

 

 *** 

  کی  نی تو ا  یعنی ن یلباس بسته شد ا  پیراحت ز  دمیپوش شگریرو با کمک آرا  لباسم
 هفته باز هم الغر تر از قبل شدم. 

 نگاه کردم   نهیاومدم و خودم رو تو آ رونی ب کیاتاق کوچ از 

 یعسل یلنز طوس ییکرم طال ت یال  یها یبا موها  یزن ها شده بودم دختر هیشب
 شکل بهم برازنده بود.  نیسرم به بهتر نی پا یونی که با باز کردن فرق سر و شن یی موها

 فرنچ.  میتازه ترم یرنگم و ناخن ها  یبادمجون لباس

 سالن بودم. ن ی اون طبقه باال و من طبقه پا  دمیهم خواهرم رو ند هنوز 
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زنگ خورد شماره عمو رو صفحه   میکه گوش دمکریم   نی باال پا یو کم رفتم ی ور م  میگوش با
 افتاد اتصال رو زدم: 

 جانم عمو؟  -

 باز کرد:  لب

 !  دهیجواب نم ره یگی صنم رو م  یهر چ د ی جاو د؟یحاضر شد ،یسالم بابا خوب -

 باز کردم:  لب

 دیکار صنم تمومه. بگ گهی ربع د کی ،االن گفتن تا  لنتهیمنه سا  فی تو ک شی آخ گوش -
 .وفتهیراه ب د یجاو

با من قهر بود که  دیکرد خنده ام گرفت االن مثال جاو   یگفت و خداحافظ یباشه ا  عمو
 بهم زنگ نزد؟ 

 سالن رو داشت بلند شد:  تیر یکه مد یخانم یصدا 

 برو باال عروس خانم آمادس.  زمی عز -

سرم    یرو یکرم ری دوش انداختم و شال حر یرو  ییابا یکرم یتکون دادم و مانتو  یسر
 دوشم انداختم. یصنمم هم رو   فیرو برداشتم و ک فمیانداختم ک

مامان شده بود لنز   هیشب یل یرفت خ ادمی  دنیلحظه نفس کش   کی  دنشیرفتم با د  باال
بسته شده بود و چند تار از    ی رنگش به طرز فوق العاده ا یمشک یرنگش و موها  یآب

 شده بود.  ختهیشده و دورش ر ز ی ر یموهاش فر ها 

 تو دل بروش کرده بود.  یپوف داشت حساب یرنگش که کل یریش لباس

 رفتم و آروم بغلش کردم و ازش جدا شدم:  جلو

 . زمی خوشحالم برات عز یلیخ -
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 زد و گفت:  یلبخند

 . یخوشگل شد  یلی. خیهست شه یکه هم یمرس -

 : کنمیو زمزمه م زنمی م یرومآ پلک

 شه؟ ینم تی بچه اذ -

 و لباسش رو نشون داد و گفت: برگشت 

 نه راحتم، بنداش رو گفتم شل بستن. -

 بود، همزمان هم گفتن:  دی خورد جاو یتک زنگ یتکون دادم که گوش یسر

 عروس رادفر دامادش اومده.  -

 

 صنم گذاشتم و زمزمه سردادم:   یرو شونه  یدست

اول از همه است، عشق تو    دیتو جاو یبه درست، تو چشما  ای اشتباه  به ستیمهم ن -
که باهاش خوشبخت   ستین ن یبر ا  لی نداشته اما دل یصاف  یبهش پاکه درسته اون زندگ

رو من حساب کن من   لنگهیداستانتون م  یجا هی   یبدون هر وقت حس کرد  نمیا ،ینباش
اگر کمرنگ شدم مقصر نبودم اما شرمنده شدم، شرمنده تو بابا و مامان... از االن به بعد 

  یگرگ ها   ی ،جون پاره کردن گلو جنگهیتو با همه م ی من برا  نیا  یکن خواهر هیفقط تک
 رو دارم .  تیزندگ

 .شهی م  موفق هم  زنیکه نر کنهیچشماش پر از اشکه تالش م زنهیم  ینیغمگ لبخند

 . میر یم  نی و از پله ها پا  کنمیم میسرش تنظ یاز شنل رو رو   کنمیم کمکش

 :کنهیزمزمه م شگاهیآرا یکارت بکشم که منش خوام یم  نی پا طبقه

 رادفر ها حساب شدن. -
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 : گهیندازه و م ی باال م یکه شونه ا   کنمیصنم نگاه م به

 حساب کرده حتما.  دیجاو  -

  کیش  یو تو محوطه  میاومد  رونی زدم ودستش رو گرفتم با هم از طبقه اول ب یپلک
 . میستادیا   شگاهیآرا

 جلو اومد و گفت:  لمبرداریف

 رادفر؟  -

 داخل شد.  یهم از در ورود د یتکون داد صنم که جاو سر

بکشه ؛   رونیرو از تو کت ب رهنشیپ نیداشت آست یکه تو دستش بود سع یدسته گل با
 کرد و با لبخند زمزمه کرد:  یما مکث  دنید جلو اومد با

 ؟ یخانم ی خوا یم یلفظ  ریز  -

شکار   یباال برد برا  نیبردار دورب لمیبه صنم انداختم که دست بلند کرد،همزمان ف ینگاه
 از سرش افتاد.   دیلحظه ها،کاله شنلش رو کش

 مات صنم شد. ستادیخواست قدم اول رو برداره که... ا  د یجاو

اومدم و با فاصله   رونیب  لمیهم با خجالت لپش رو از داخل گاز گرفت از کادر ف صنم
 نگاهشون کردم. 

 . دیبوس ق یبردار دست صنم رو گرفت و باال آورد عم لمیف یجلو رفت و به گفته  د یجاو

 چـشم فرو بست... صنم

 

 .دیچشم دزد دیجاو  نباریچشم باز کرد و ا صنم
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تکون دادن و به   یدست لمبرداریف یباهم برا  ستادیا  صنم رو سرش کرد و کنار صنم شنل
 اومد.  یپچ پچشون م یطرف در رفتن صدا 

 

 )سوم شخص( 

 : دهدینامفهومش زمزمه سر م یاز پشت فک قفل شده با صدا  صنم

 درکار نباشه؟  یلمبردار یقرار نبود ف -

ودند  کرده ب یکه طراح ینقشه ا یکرد عوض دستت درد نکند بود ؟ برا  ینمه اخم د یجاو
 اش واجب بود ... یشب باز   مهیو خ  رکیس  نیا

واجب بود... دست صنم را  ششیبا آن همه دلبرانه آرا دنیصنم را د  دیگویدل م در
 : کندیروند، زمزمه م ی م رونیب  شگاهیکه از آرا یمحکم فشرد و در حال

 . دمید یهم جون م  یما برا کننی فکر م  هیبق هیدردمون چ م یدونیمن و تو م -

سراغ   نیاز ا  شیب ،یطرفه و درد  کی اما   دهدیم  داندجانیخودش م  زدی ری باز فرو م صنم
 نداشت. 

 :   کندیم  دیتاک  لمبردار یف ستدیا یباز مسکند و کنار م شی را برا  نیدر ماش 

 لطفا... حی لبخند مل -

سوار   خواهدیو خودش م کوبدیرا با حرص به هم م نی در ماش شودی که جا به جا م صنم
بود   دهیند یهمه ستودن نیدو خواهر را ا  نیا  چگاهیشده ه بایز  ند،ی بیشود که ساغر را م

،بزرگش هم   اریبود... کاش جان دهیند یدختر چیاعتراف کند در ه   دیرا با ییبایهمه ز   نیا
  نی ا شیهفته پ کی نرفته  ادشی  کندیم ی،نمه اخم کردیم  لشامشب بود و امشب راکام

 ... ناخواسته...دانستیبود نم ریمارتش برد ناخواسته از او دلگدختر زنش را از ع 

 :کندیاست، هم زن برادرش هم...خواهر زنش پس  لب باز م  شی هم دختر عمو  او
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 کو مادمازل؟ نتیماش -

  ییپسر عمو  ن ینرفته اول ادشی  شودی م شی دلتنگ خواهرانه ها دیو جاو  خنددیم  ساغر
 ش یبود که با او خوب رفتار کرد... برادرانه ها 

 :  دیگویو م  زندیلبخند م شودی دلش نرم م د یجاو

 .ینکش ییال ای پشت سرم ب -

 و شش معروفش رفتند.  ستی به طرف دو لمبرداریزد و با ف یچشمک  ساغر

 

شناسنامه   یاهی شد که متعلق به شوهرش بود،اما از شوهر فقط س ینیسوار ماش  عروس
 همـراه داشت. اش را به

کرده    ر یاش گ یاش به تور لعنت ی اندازد؛ کفش پاشنه ده سانت یم  ری بغض سر به ز  با
  رونیاز ب  غیدر دهدیرا تکان م شیافتاده باشد ،پاها   ریکه در تور گ یدرست مثل ماه
 تو را پاره کرد.   یآمدن بلعکس کم

 : زندیو استارت م شودیسوار م دی جاو کندیرا باز م نیماش در

 ؟ ی الزم ندار یزیچ -

 نالد لعنت به تو و جنتلمن بودنت... یدل م در

 نه ممنونم.  -

 .گذردیساغر م نی از کنار ماش یو با تک بوق شودیروشن م نیماش

 افتادن است،   یشنلش در آستانه  کندیبه صنم م ینگاه

 ...ستیکه به من مربوط ن فهماندیو به خودش م  کندیم یخور خود
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صنم   یکه با دست علن شودیرا دور بزند که متوجه چند پسر م شگاهیآرا  ی  خواهدکوچهیم
 .دهندیرا نشان م

 .ستیبه من مربوط ن  دیگو یباز باخودش م شودیقفل م فکش

 :کندی باال ببرد که صنم لب باز م خواهدیسمت صنم را م  یپنجره   ی شهیش

 باشه؟  نی پا شهیم -

 کند؟ یم ی زالو ها انگار دارند خونش را م گفتیداشت؟ م یجواب چه

و در اتوبان   دیا یراگاز گرفت و به راهش ادامه داد تا از پس کوچه ها در ب نشی پا لب
 اش را.  نهیس کردی حتما قلبش پاره م  وفتدیب

  یکوچک  کی را داشت و باعث تراف نگیآمدن از پارک رونیقصد ب ینیشانس بدش ماش  از 
 شد.

را   رشانیرد شدند مخصوصا مس  نشیخوش پوش از کنار ماش هم یلی دو پسر خ همزمان
 نظرشان داشت.  ری به طرف درصنم کج کردند، ز 

 است.  ریپا درگ یجلو  یزیکه اصال در باغ نبود ،متوجه شد که با چ صنم

 توجه باز به پسرها نگاه کرد.  یب

  زیفر ر  یتر بود دست دراز کرد و تار موها  کی نزد  نیکه به ماش یحال رد شدن، پسر در
 زنش را نوازش کرد و زمزمه کرد:  یشده 

 . یکوفتش بش -

 

 : کشدیو عربده م  شودیم  ادهیفقط پ  فهمدینم چیه  گرید

 شرف .  یسابیوا  -
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 برق گرفتش؟  دی جاو کندی هاج و واج به در باز شده نگاه م صنم

رفت با آن   دیشدو به طرف جاو  ادهیپ ن یبود از ماش یپشت سر نیکه درست ماش ساغر
 است جلب توجه نکند. دواریام  شیمکاپ و آرا 

  یدست بردار نبود ساغر را کنار زد و از رو  د یپا تند کردن اما جاو یدگیها با رنگ پر پسر
 به آن طرف پرش کرد.  یساغر با آن کت شلوار به سخت  نیکاپوت ماش

در آمد   نگیاز پارک  نیحواسش نبود که آن ماش ی کس  کردنیبودن و نگاه م ستادهی ا  مردم
 و رفت...

کرد را از پشت خفت کردو چرخاندش به پسر مهلت   یکه دست دراز   یو آن پسر  دیدو
 .دیشکستن دندانش را شن یدر دهنش فرود آورد که صدا  ینداد چنان مشت زیآنال

 رساند.  دی خودش را به جاو  ی پاشنه دار به سخت  یبا کفش ها  ساغر

 یدوخت که اصال مهار شدن  یآورد و نگاهش را به پسر رونیب شهینگران سر از ش  صنم
 نبود.

 کتش را گرفت و داد زد:  نی آست ساغر

 د؟ یچت شده جاو -

  دیو نابود کرد خودش را و ناپد  ستیکه ن قشیرف زدی م رونیکه خون از دهانش ب یپسر
 شد

 لب باز کرد:   تیبا حرص و عصبان د یجاو

 من ... رو عروس من...  نی بپرس. تو ماش یعوض نی از ا -

 :  دیگو ی و م  رودیبا حرص جلو م  بعد

 .کشمی انگشتات رو با انبردست م -
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 نبود.  یافتاد با ترس نشست راه فرار ن یزم یرفت و رو  یبا وحشت عقب  پسر

 کس جرات جلو رفتن ندارد.  چیجمع شدند اما ه مردم

 زمزمه کرد:  ساغر

 . میبر  ایشده ب  ری تمومش کن د -

به سمت   کندیآورد و پرت م یرا در م تشیزی و کارت و بردی داخل کت م یدست د یجاو
 :کندیبا اخم زمزمه م  دیافتد و جاو   یم شی صورت پسر، کارت جلو

حتما انگشتاتم   هیآدرس... اما قبل از د نی به ا ایحتما ب  یدار رتیگرفتن اگر غ هید یبرا  -
 .شکنمیم

زمزمه   رت،ی همه غ نی با ا  شناسدشیکه نم ید یجاو نیپر اشک از ا  یبا چشمان ساغر
 : کندیم

 . میسوار شو بر -

 . کشدیرا م نش یهمزمان آست و

آخر چشم از آن نمک به حرام بر   یتا لحظه   دی و جاو  شوندیدور پسر جمع م مردم
 . داردینم

 وقت است که باز شده.   یلیخ کی تراف

و بعد   کشدیاش را باال م شهی نم کند اول شبه ص یکه نگاه نیا یب شود یم  نیماش سوار
 دختر؟  نی مگر زمستان نبود ؟ گرمش بود ا فهمدینم زند،ی دور کم کولر را م

 افتاد.  یو به راه م  دهدیم نی را پا  یبا اخم دست 

 : کندیآورد و نگاهش م یکم م دیتا جاو  زندیو به او زل م چرخدیراحت م صنم

 ؟ یشد  رهیخ یبه چ -
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 : کندیزمزمه م رتی با ح صنم

 هو؟ ی یشد یجن -

 ... باستیز  شیاز پ  شیب کندی به دختر کنارش م ینگاه

 ... باستیز  یلعنت  نیا 

 :کندی باز م لب

 رو سرت باشه؟  دیرو شونه هاته؟مگه کالهش نبا  یچ  یاون شنل برا  -

 خط ها بود؟  نی تو ا  دی، جاو د یایاز کاسه در ب خواهدیصنم م چشمان

  هی، ردی گیدستش را در هوا م دیکالهش را باال بکشد که جاو  کندیدست دراز م صنم
 نگاهش به عروسش است.  هیو  ی چشمش به رانندگ

 :کندیزمزمه م د یکه جاو کندیشوکه نگاهش م صنم

 .ستیها باالست الزم ن شهیاالن که ش -

دلش را  که حق دارد  قتی... حق کردیتلق تلوق دل صنم حتما گوش فلک را کر م یصدا 
 بند دل مرد کنارش کند!

 

هنوز  رودیور م ش یپا  یآورد با گل رو یم نی و صنم دستش را پا کند یرا ول م دستش
 . کردیتور را پاره م نطوریکفش را مهار کند هم یموفق نشده پاشنه  

 . دیطرف جاو گرددیپاشنه برم الِ یخیب

 :کندینگاهش م د یجاو

 شده؟  یزیچ -

 : کندی باز م لب
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 ن؟ یتو ماش یدستمال دار -

 .کندیبا چشمانش به داشتپورت اشاره م د یجاو

و دستش را به طرف صورت عشقش    کشدیم رون ی ب یدستمال کندی درش را باز م صنم
 اش.  ییبر تبل رسوا کوبدیجنبه اش باز م ی... قلب ب کندیدراز م

 :کندیکه تو اتوبان است با ُبهت زمزمه م یدر حال د یجاو

 ه؟ یچ -

 . کندیو کنار چشمش را پاک م یشانیپ  یشده رو  دهیم قطره خون چکه صنم

 .بنددی چشم فرو م د یجاو  کشدیکه م دستمال

 :کندیزمزمه م کشدیکه م دست

 . یشد یخون -

 : کندیزمزمه م کندیبه صنم م ینگاه

 انداختم. یبراش استخر خون راه م زاشتیاگر خواهرت م -

 نگاهش کرد و گفت:  صنم

 هو؟ یشد  یچ -

 حرص نگاهش کرد و گفت:  با

 شد؟ خوبه واقعا...  یچ  یپرسیاز من م یکنیم  یتو دلبر -

نکرده اش مقصر   یگناه ها   یدختر برا  ن یخودش خبر ندارد چه کرده؟ چرا ا خوردیم جا
 و عدالت مردمش؟  یاست قاض نی است ؟ ا

 : کندیم  زمزمه
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 بودم؟  کارهیمن چ -

 :کندی و زمزمه م  فشاردی گاز م یپا رو  د یجاو

 توئه نه من...  یکاله شنل برا -

 .زندیماجرا و لبخند م شودیم  رشیدستگ یتا حدود  نباریا  صنم

 . نگردیمثل را م یمانند و ب  یآن لبخنِد ب یچشم  ری هم ز  د یجاو

و کولر را   شودیاو هم گرمش م  کشدیم  یهوووف د ی جاو زندیزنگ م دی جاو یبه گوش ساغر
 : زندیاتصال را م  کندیم ادیز 

 ساغـر؟  -

 .  رهیبگ  لمیازتون تو راه ف  خوادیم لمبرداریتر برو ف واشی  دیجاو  -

 : کندی باز م لب

 .گهید هیآتل  میرسی م میبگو دار  ره؟ ی بگ لمیتو راه ف -

 :دیگو یم  ساغر

 رسم و رسومشه.  نای ا  گهیبرو د واشی -

 دایپ یراحت است که در اتوبان چشم چران الشیآورد خ یم نی سرعتش را پا  د یجاو
 ..شودینم

 

 برقصند؟  نیکه در ماش خواهد یم دهدیدر هوا تکان م یدست  لمبرداریف خانم

صنم را مخاطب قرار   کندیکه به رو به رو نگاه م  یاندازد و در حال یباال م  ییابرو  د یجاو
 : دهدیم

 م؟ یقر بد  خوادیبفرستمون قبرستون وسط اتوبان دلش م  خوادیزنه ُخله؟ م -
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وقت از خنده   یلیخ ردیگی آتش م دیکه گوش جاو   کندیم یصنم تک خنده ا   ناخواسته
 . دهیاش را ند

 :  کندیلب باز م صنم

 .دن یخودت رو بزن به ند میرو انجام بد  خوادیکه اون م یهرکار   ستیالزم ن -

را باال برد،   شیکرد و صدا  یپل  یکرد،دست دراز کرد و آهنگ شاد  یگر یاما کار د د یجاو
دنده   ی. دستش را از رودیکش  نی را پا نیماش یها  شهیش یکولر را خاموش کرد و همه  

 برداشت و دست صنم را گرفت زمزمه کرد:

 نه؟  رقصنی هم م یقالب یزن و شوهرا  ست،یکه ن  ستیدر کار ن یعشق  میزن و شوهر -

 .سپاردی م دی و دستش را به دست جاو زندی ند مبا غم لبخ صنم

  کیپسر در  ن ی... صنم فراموش کرده ا بردیبا خنده دست صنم را عقب جلو م د یجاو
 ُمرده.  ای زنده است  دینپرس یگذشته، حت   یهفته 

اما   داندیبا عشقش  خوش بود او که نم یا  قهیو دق  یساعت  یها یخوش نی به هم دلش
 دلش را در دست دارد.  یامپراطور د یکه جاو  داندیصنم خوب م

در  ن یکه چند ماش کندیم   یبوق بوق کندیم ی نشسته و رانندگ لمبرداریکه کنار ف ساغر
 اندازند. یخوش بوق بوق به راه م  یو مردمان الک شوندیاتوبان متوجه م

  یشنلش را رو  گرشیبا دست د  فشاردیرا م دیو دست جاو   شودیچشمانش پر م صنم
 .دهدیمردم گلش را تکان م یبرا  نیماش یو با آن دستش از پنجره   شدکی سرش م

  نیبود ا دهیفهم یادیز  شود،یو با مهر لبش کج م  شودیکار صنم م نیمتوجه ا  د یجاو
 دختر..

 : دیگویو م شودیم  ادهیساغر به سرعت پ  داردینگه م  هیآتل یرا درست رو به رو نیماش

 صد بار از تاالر زنگ زدن.   نایعمو ا  دیلفتش داد -
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تا از  بردیم  هیرا به داخل آتل نیدورب لمبرداریف زند یرا دور م نیماش شودیم  ادهی دپیجاو
 هک کند.    شانیورود هم خاطره برا یلحظه  

و زمزمه   کند ی با تعجب نگاهش م دیجاو شودینم ادهی صنم پ کندیسمت صنم را باز م در
 : کندیم

 ؟ ی حالت تهوع دار -

 :دهدی ادامه م  دیجاو  دهدیتکان م یبه عالمت منف یسر صنم

 کنه؟یدلت درد م ه؟یچ ی اریباال ب ی خوایم -

  یکی شگاه یقرص ضد تهوع افتاد، در آرا  ادی دهدیتکان م یبه عالمت منف یباز سر صنم
 . یکیدکترش فقط    دیخورده بود به تاک 

 :کندی و زمزمه م  شودیکج م و لبش  خوردیم  نیباز هم چشمانش چ د یجاو

 .یخوا یم یلفظ  رینه انگار واقعا ز  -

ممکن زمزمه   ی صدا نی و با آهسته تر  شکافدی اندازد و لب م یم ر یسرش را به ز  صنم
 : کندیم

 . ادیکفشم رفته تو تور لباس در نم  یکمکم کنه پاشنه   ادی به ساغر بگو ب -

 جا خورد و گفت:  د یجاو

 .کنمی؟ خب خودم درستش م  ادیبگم ساغر ب -

  یپاشنه  بردیدامن لباس عروس را باال م شودیصنم مخالفت کند. خم م  دهدینم مهلت
که تازه   اوردی ب رونیسرش را ب  خواهدیم کندی رنگ ساده را از تور آزاد م یریکفش ش

 .خواستیچرا صنم از ساغر کمک م فهمدیم

 از دودمانش برخواست... و دود د یو خوش تراش صنم مغزش را تراش دهیکش یپاها 
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 بود. ابینا  نگونهیا یکلی از دستش خارج شده بود اما ه شی دوست دختر ها شمار

 نزده.  یتا گند  کشدی و به سرعت عقب م  شودیم  سرخ 

 ...دهدیآنقدر لپش را از داخل گاز گرفته که دهانش طعم خون م صنم

 .کندی اش م ادهیو پ رد ی گیدستش را م کندیاصال به صنم نگاه نم دیآ ی م  رونیکه ب د یجاو

کند ،او   یخودکش  خواستیدلش م کشدیشنلش را جلو م یکم د یجاو شودیم  ادهیپ صنم
چه بسا دوست دخترانش را   شد ینم یرتی غ شیکدام از دوست دختر ها  چیه یاصال برا 

 .شدی م کی شر  یبا دوستانش گاه

 بود.  دهیاز راه رس  یدیجد د یدر دل به خودش... جاو زندیم پوزخند

 .یحس چینبود... ه یحس  چیکرده بوداما ه دا یبود که به صنم پ  یدل دنبال حس در

 

اش درنظر گرفته   یعروس یخودش برا  دی که جاو ییجا شوندیم ینسبتا بزرگ  هیآتل وارد 
 ...زدیاش حرف اول را م هیآتل

از   اریاخت  گری نالد د یدر دل م دیاورد،جاو یشنل را در بکامل   خواهدیم  دیاز جاو  لمبرداریف
   کندیشنل را باز م یدیبند مروار   یتابلو نشدن گره   ی اما برا   دهمیکف م

 .دی آ یم  رونی کامل از تنش ب دیافتد و با کمک جاو  ی از سر صنم م شنل

ماه پشت ابر   بندی و م کندی تازه سر بلند م دیو جاو   ردی گیم  دیشنل را از جاو عی سر   ساغر
 را... 

همه ماه بودن   نی ... ا ییبایهمه ز  نی ا شدیشناخته نم حیمل  شیآرا  نیدختر با هم نیا
 ؟   ندیبب خواستیدلش نم ا یبود  دهی پشت ابر را ند

گره شده   دیکه با ساتن سف  یتا مچ، مچ یتور پفک یها  نی با آست د یسف  یساده   لباس
 بود بندش. 



 وصال  تیوص

502 
 

 ... ختهیکه دورش ر  یمشک یموها 

 .شناسد یصنم را نم دهدیدهن فرو م آب

 :  کندیرا بلند م شیصدا   لمبرداریف

آقا داماد، عکساتون   یعروس رو قورت داد مید ی که د میبود دهیند  یداماد احساسات -
 آقا. رشدید

 مصرف کرده بود  یزی امروز چ دی زد جاو  ییلبخند دندان نما قیعم  ساغر

 .هقیپنج دق نیدر هم ختی عرق ر  یتریل چهار

 به طرف سالن رفتن عکس ها شروع شد.  باهم

به   ارشیو خانم عکاس با دست  دادیکه صنم خودش م یبا وقار یمدل ها  کی اما ش  ساده
 .گفتنیاحسنت م  قهیسل  نیا

 ... یشانی دست و پ یبه بعد خانم عکاس دخالتش را شروع کرد بوسه ها  ییاز جا  اما

 .گرفتی م لمی عاشقانه ها ف نیا  یهم از پشت صحنه   لمبرداریف

 توانش را نداشت لب باز کرد :  گهیصنم د  دیکه رس  گرید یبوسه   به

 . میریمدل رو نگ  نیا  شهیاگر م  ستی عکس ها ن نیا  ارم یمن مع -

در دهانش نبود ، خشک شده بود راه  دهان   یهم آب دهن فرو داد اما آب دهن  د یجاو
 و حلقش. 

 لب باز کرد:  د یجاو

 .گهی خانمم درست م -

 از کنار سالن لب باز کرد :   ساغر

 دونه فقط.  هی  ؟یچ یعنی -
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غصه  دی خواهرش ... نبا یجلو شدی شکمش گذاشت تابلو م یرو یعاجز بود دست  صنم
 نگرانش کند باز هم، باز هم... دیدارش کند بازهم نبا 

که حال کتش را در آورده بود با   ید یجاو  یبازو  یرو  یرفت و خودش دست د یجاو کنار
هم دست    راهنیپ یرنگش ،حرارت بدنش از رو یو کروات نازک مشک  دیسف  راهنیپ

 .کشدینامنظم نفس م شود ی م نی نامظم باال پا دیقلب جاو دیصنم را به آتش کش 

 کند یو سرش را خم م شودی قدم م شیپ د یجاو

 سرش ....   دیآ یم  فرود

 :ندکیعکاس خوشحال لب باز م  ـک؛یچ

 شد.  یپرفکت، عال -

 

 شد .  یعکس جان دو آدم را گرفت که پرفکت شد که عال ن یهم داندینم

 : کندیبار فقط فرار م نیا  د یجاو  شوندیهم جدا م از 

 .هیشد کاف رید -

در سر   کندینگاه م دیساغر به جاو   پوشدیو م زندیچنگ م  یصندل یدسته  ی را از رو کتش
 د؟ یاز من خجالت کش دی شا پندارد یم

 و خجالت؟؟؟   دیجاو  اما

 خارج شدن.  هیو به کمک ساغر از آتل د یشنل را پوش صنم

 روشن کرده بود. یگاریبود و س رونیب د یجاو

 انداخت.  نیزم یگرفت و رو  گارشیاز س  یقیصنم و ساغر کام عم دن یباد

 همسرش باز کرد . ی رفت در را برا  جلو
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را در دست گرفت و   دیرو گذشت و دست جاو ادهیز پهم دست ساغر را ول کرد و ا صنم
 سوار شد.

 بود تا خرخره در نگاه ها و عکس ها غرق شدن.  یکاف گر ینگاه د  کردند،ینم ینگاه بهم

 . دی کش یافتاد و هوووف ینقص یآن ب  ادیدامنش را جمع کرد باز  دی جوا

 را بست و با خودش زمزمه کرد:  نیماش در

 خودم کردم که لعنت بر خودم باد... -

  نی ا  یسکوت الزمه  نی حرف فقط گاز داد تا تاالر هر دو سکوت کردند که ا  یشد و ب سوار
 داستان بود.

 تاالر ترمز زد. یبه رو  رو

  یعقب با دو محافظ در صندل یدر صندل یبلند مشک یآنطرف تر درست در شاس یکم
  دشیکه باز مانده و بانداژ سف یراهن ی پ یپوش دکمه   یسر تا پا مشک یو ،شخصجل ی ها

  ارشی  دنیشده فقط منتظره د یچیباند پ ی نه یدر گچ س ی. با دستکندی م یدهن کج
 بود .

 ... خودش بود ردی گیدستش درد م کشدی م نی را پا  شهیش ندیبیم  محو

  یکه در آستانه  یاش ، شال  رهی لباس بنفش ت  یبا آن دنباله  ند،یبیتار م  چشمانش
 ...  کندیبه عروس کمک م  کشدیو جلو م کندیم   رشی افتادن قافلگ

 برادرش بود  یعروس زندی لبخند م ندیبیرا م  پیخوش ت دِ یجاو چرخاندیم چشم

پنج شنبه  دیبرادرشه بهش بگ یبه او رسانده، عروس امکیدر تلفن آخرش با س پدرش
 خودش رو برسونه.

 ساقدوشش باشد نه او هست نه جهان!  تواندینم بنددیدرد چشم م با

 اکنون تنهاست.  بانه،ی غر د یجاو
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او را    شودیکرده اما م ری ... تغ کندیکه رخش را شکار م کشدینم  یهم طول عروس
 شناخت، صنم. 

 و صنم... ! د یجاو

 ..شودیچشمانش باز تار م امک،ینکرده به س یعروس برادرش را معرف پدر

 : نیماش یکلفت راننده   یصدا 

 بهتون فشار اومده. یلیتا  االنم خ مارستانیب میبرگرد  دیقربان اگر اجازه بد  -

 نشده، ر یس  دنشیهنوز از د  شنودیاما نم قربان

 شدند.  ریحدس بزند چقدر در نبود جهان هر دو پ  تواندیرا م ند،مادرشیبیرا م پدرش

و دلدارش آخر    شوندی م تی اسپند و سالم و صلوات عروس و داماد به داخل تاالر هدا با
 . رودی و به داخل م چرخاندیم  یاز همه چشم

 وار...   وانهی است د تپد،دلتنگیتند م قلبش

 : کندیتوانسته خارجش کند، گرفته و خش دار زمزمه م شیاز گلو  یکه به تازگ  ییصدا با

 . وفتی راه ب -

 : یصدا 

 چشم سرگرد رادفر. -

 

 تاالر اما هم همه برپاست.  در

 .زنندیزن ها دست م داردیشنل از سر عروسش برم داماد

 ستد ی ا  یکنار دست خواهرش م ساغر
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 مختلط نبود.  ی که چقدر خوب عروس  کندیم یدر دلش اعتراف سخت د یجاو

 پر پر شده.  یقرآن و اسپند و گل ها  ینیبا لباس فرم تاالر جلو آمد س ینز 

اندازد،   یم ینیو در آتش س چرخاندیو با جان و دل دور سر صنم م داردیبرم یاسپند 
 کاش چشم نخورد...

سرش را خم   یکم کندینگاهش م دیجاو  داردیاسپند برم  یکم کندیهم دست دراز م صنم
 برسد.  دی تا دستش راحت تر به سر جاو کندیم

 . زدی ر یو در آتش م گرداندیهم اسپند را م او

 .دهد یدست صنم را در دست جا م لیبا کمال م دیو جاو  شوندیقرآن رد م ریز  از 

بر پاست،باورش سخت   یهم لباس عروس بر تن دارد هم در دلش عروس صنم
بود امشب بعد از خطبه عقد،  محرمش   خواست؟یباالتر چه م  نیاست،عشقش را دارد از ا 

 زنش بود امشب.

جا   گاه یو در جا زنندیشده است آن را دور م دهیچ  ییبا یسفره عقد ز   رسندیم  گاهیجا به
 .رندی گیم

 از جمله شهال و زن عمو ... زنند؛یدست م شانیبرا  همه

 . شناسندی اما انگار همه او را م  شناسدینم ادیپدرش را ز  یها لی فام

 شده. ختهیاش ساده دورش ر  دهیسشوار کش ی عمو موها زن

 . زندیکف م شانی برا  لچریو  یدکلره و کوتاهش رو  یبزرگ هم با آن موها خانم

 . ستدی ا  یهم لباس عوض کرده و کنار خواهرش م  ساغر

 . دیخندیم  دیخواهرش بود با یغم دارد اما عروس دلش

 . ندیگویم ااهلل یو    دیآ یم  عاقد
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و    داردی برم یصندل ی و شنل صنم را از رو کندیدست دراز م  دی جاو رند ی گیحجاب م زنها
 .کندی سرش م

 بود ؟  شهی بند و بار هم یپسر همان ب نیچشمانش باور ندارد ا   ساغر

 

 ...کندیشروع م نندینشیم یصندل  یبا عمو مهران رو عاقد

 را. تیو محرم ه یبه کالم قران را ، کالم به کالم مهر کالم

هم بله را  دیجاو  کندیم دایپ  اهویدست زدن ها ه یسالن با صدا   دیگو ی بله را م صنم
 . دهدیم

 .روندی م رونیو عمو از سالن ب  عاقد

کند اما   دارشیاش ب  یاز خواب خرس یلیبا س یمنتظر است کس گنجدی در باورش نم صنم
 بود. داریانگار واقعا ب

 . ندکیهم سر بلند م  د یجاو کندیچرخاند و نگاهش م یم  سر

 : کندیآهسته نجوا م  صنم

 پسر عمو... کنمیرو فراموش نم تی مردونگ  نیوقت ا چیه -

 :کندی و زمزمه م  شودیهم لبش کج م د یجاو

 دختر. یکنی جبران م -

شاد ساغر لب باز  یآهنگ ها  شودیسالن بلند م یباندها  یصدا  کند ینگاهش م صنم
 :  کندیم

 صنمه.  یمورد عالقه   ی کهی ت نیا د،یبلند ش -
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و کنار گذاشته بود  دهیعالقه اش را بوس نیوقت بود ا  یلیرقص بود اما خ یمرب صنم
 انگار. 

 .کندی و بلندش م ردی گیدست صنم را م  شودیبلند م د یجاو

 : کندیدر گوش خواهرش نجوا م ساغر

 مواظب بچه باش. -

و هر دو    شودینور سالن کم م روندیبه وسط سالن م دیو با جاو  زندی م  یپلک آروم صنم
 .کنندی شروع م

مهارتش در رقص را   شی ها  یبه لطف استور ندی بیرقصش را م ستی بار ن ن یاول د یجاو
 . دهید

 : کندیسرش را به طرف صنم خم م  کندوی باز م لب

 .یرقص ی مثل ماست م  ت یشب عروس یقر بد یسه هزار فالورت خوب بلد  یبرا  -

 شده بود مثال ؟؟  یرتیغ  زندیلبخند م صنم

 : کندی باز م لب

 نبود. میبچه سرجهاز  هیاون موقعه  -

سر    یآورد و رو  یتراول در م یو دسته ا   کندیم بشیدر ج یو دست کندیسکوت م د یجاو
 . زدی ری صنم م

که فوق العاده با ظرافت و ناز   ردی گیم  دنیجاِن رقص دیهم انگار با آن حرف جاو  صنم
عشق را  نی و  در دل حسرت ا کنندی م قشانی مردم تشو  کندیکمرش را خم م شی برا
 ... خورندیم

 عاشق هم هستند!  چقدر
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طرفه و    کینبود ، بود اما   انیدر م یها فرق داشت، عشق یامشب با تمام عروس یعروس
 ...هیدر سا

زنش شده، حداقل از   ردیگیقلبش آرام م  ی! از طرفهیطرفه،درسا  کیبود صنم اما   عاشق
 .کند یآراَمش م نیکرده،همـ شی رنگارنگش جدا یدختر ها 

 .کندیم  ری در ابرها س رقصدی او م با

 برود خصلت دختر باز هاست. خواهد یدلش نم دی جاو خوانند،یرا به سالن مردانه م داماد

 چه!؟  یبرا  داندیدوست دارد نم شتریداره است زنانه را ب خنده

 .رندیمیاز حساد و حسرت م   یو باز عده ا   بوسدیصنم را م یشانیپ

  یو اکثر زن ها وسط سالن م  ندینشیصنم م شودیپخش م یآهنگ  کندی را ترک م سالن
 .رقصندیو م ندیآ

 : کندی رو به خواهرش م صنم

 تشنمه.-

 .دهدی کنارش و به دستش م زی م یاز رو  کندیاهم مفر شی آب برا یکم عی سر   ساغر

 :د ی آ یعمو جلو م زن

 .زمیعز یماه شد  یلیخ -

 . زدیخیمادرشوهرش برم  یپا ی و به رسم عروس بودن جلو  دهدیرا به ساغر م وانی ل صنم
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در راه رفتن به خانه  دیصنم و جاو شود،یتمام م ش یها   یها و بد یبا تمام خوب  یعروس
 طنتیش  دیهردو سکوت کرده اند جاو  شودیردوبدل نم نشانیب یهستند،کالم  دیجاو ی
 ... زند یو بوق م  کشدیم  ییال  یو گاه کندیم

 دارد بپوشد؟  یلباس دیجاو  یامشب در خانه   داندینم یحت صنم

 . اوردیب یاساس ای  یبار از او نخواسته که لباس کی  یهفته حت  کی  نیا در

 . دهندیعروس گاز م نیو به دنبال ماش  کنندیبوق م بوق

جلوتر دم در خانه اش   یکم شود، یو وارد کوچه م  کندیبه طرف کوچه فرمان کج م د یجاو
 .زندی ترمز م

 :  زندیم  دیجاو  یبه بازو یعمو دست  دیآ  یعمو و زن عمو جلو م کندیم  ادهی را پ عروس

 .یکن تی از امروز به بعد من پدر زنتم. پس نخواه دخترم رو اذ  -

و   دیآ یزن عمو جلو م  زندیصنم با بغض لبخند م   گذاردیچشمش م  یرو  یدست د یجاو
 : دیگویرو به صنم م کند یهر دو را بغل م

 . یباالخره عروسم شد -

 : دهدیاندازد زن عمو ادامه م  یم  ریسر به ز  صنم

 جهانم رو. امرزهیخدا ب -

 .کندی گنگ به مادرش نگاه م د یو جاو زندی محکم پلک م صنم

 : دیگویم  دیرو به جاو  کندیو صنم را بغل م  دیآ ی جلو م ساغر

 .ادیجهاز صنمم م گهیهفته د کی تا  یاگر اجازه بد  -

عشق با او ازدواج کرده   یکه ب  یدختر اوردیب یجهاز  خواهدیدلش نم کند یم  یاخم د یجاو
 نداشت:  یازدواج دوام  نی بود ا
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 اسم جهاز نبر. کنمیدلش نخواد براش نو و عوض م یداره هرچ زی خونه من همه چ -

 : دیگو یبا تحکم م دیلب باز کند که جاو   خواهدیم  ساغر

 .گمهیکه م نیهم -

 

 . زندیبر لبان ساغر م یمحکم  مهر

 نفر ها هستند.  نی رادفر آخر یخانواده   روندی م کی به  کی ها  مهمان

و کلمه به کلمه    ستدی ا  یخواهرش م یاوست رو به رو یکه توجه همه رو  یدر حال ساغر
 : کندیم یهج

  ادیرو از بابا   دنیعشق ورز  میادگرفتیگاه داشتن رو از بابا  هیتک  میگرفت ادیاز بابا   -
صبور   میگرفت  ادی تن رو از مامان ساخ  میگرفت ادیکردن رو، از مامان  یمحکم زندگ  میگرفت

  نیصنم، با هم میبلد  زایچ یل یبه دل نگرفتن رو... ما خ نهیک میگرفت ادی بودن رو از مامان 
  یافتخارت باشه دختر محمد شهیهم یسر بلند کن  شهیبساز که هم  یبلد بودن ها زندگ

 انتخاب شما بود .  نیا  دیافتخارت باشه همسرت جاو  ،یدختر ناز 

و زمزمه    بوسدیاندازد و سرش را م یاش م دهی فهم یدور گردن برادر زاده   یدست عمو
 : کندیم

  نیمادر حاللشون هر کجا که هستن با ا   ریرو ش  یبابا محمد و مامان ناز  امرزهیخدا ب -
 کردن بچه هاشون.  تیترب

 . دفرستیم  رونی ب قیو نفسش را عم  زندیم  ییلبخند دندان نما صنم

  دیآ ینم ادش یخواهر نداشته تا به حال،  خوردیم  یو دلش تکان کندی نگاهشان م د یجاو
نه!اما ساغر از همان ها بود که   ای تا به حال خواهر داشته باشد  خواستیکه اصال دلش م

 خواهر ها.   نیاز بهتر  یدل آدم آرزو داشت، نمونه ا 
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 )صنم( 

 .زنهیو عمو استارت م شن یهمراه زن عمو و ساغر سوار م عمو

 :گهی بلند م دیو رو به جاو   ارهیم نی رو پا شهیش ساغر

 باش داداش.  یامانتم از امشب مال تو، امانت دار خوب -

 قول بده؟   دیبا  خورهیجا م د یجاو

 افته .  یو عمو به راه م  کنهی زمزمه م یساغر چشم  یدل خوش یبرا 

 . دمیداخل خونه رو هم ند یحت   شم،یم  دیجاو یطبقه   ستید آپارتمان بو وار  میگرد یبرم

 شوهرم!  ی خونه

  کنهیاما اون خودش رو جا م اده ی پف لباسم ز  شمی و اول وارد م کنهیآسانسور رو باز م  در
 . رهیو آسانسور باال م زنهیپنج رو م یو شماره  

مشغول کنم اما دروغه اگه بگم   واری خودم رو با در و د کنمیم یسع  کنمی نم نگاهش
 هفت ماه تو شناسنامه اش بود.   ی... اسمم حداقل برا  ستمی خوشحال ن

 .کنمی تفاوت به در نگاه م یاما ب کنم،ینگاه رو حس م ینیسنگ

 .رهیم  یو به طرف واحد نهم  شهیم ادهیپ  ستهی ا  یم آسانسور

قدم کوتاه    یکل ارمیو من کفشام رو در م  ستهی ا یکنار م باز  کنهیو در رو باز م  ندازهیم دیکل
   شهیم دهیکش نیزم  یو دامنم رو شهیم

 .نمیفقط خونه رو بب نمیکنجکاو ا  

 . گمیو تو دلم بسم اهلل م  شمیم وارد 

 کم.  یمتر اما با اساس  ستی حدودا دو   یا خونه
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  نهیو آ یستال ی ستش، لوستر کر  یدست ناهار خور هیو    یراحت یشم یدست مبل   هی
 رنگ.  یقهوه ا  یشمعدون چوب

 قرار داره.   نیزم یکوتاه رو  زیم  هی رشی نصب شده و ز  واری که به د ید یس  ال

 کرم خلوت داره.  یی طال  یواریخونه کاغذ د یها   وارید

  ریبود و ساده اونم فقط ز  یخوشم اومد اما از فرشاش نه،مشک دمانی اش تو چ  قهیسل از 
 خونه پارکت بود. یمبل ها.همه 

 پسند شد؟  -

 صداش قشنگ کنار گوشم بود ازم فاصله گرفت و نگاهش کردم :   دمیکش یعیه

 بپسندم.؟  دیمن چرا با -

 آورد گفت:  یکه کتش رو در م یدر حال د یجاو

 که خونه توام هست.  دیببخش -

 

لب باز کنم اما حوصله   خوام ی م زنمی م یزخندپو کشه ینم یاما طول شهیذوق مرگ م دلم
 : کنمیبحث ندارم،فقط زمزمه م ی

 هست که امشب بپوشم؟  یلباس -

 ابروهاش باال رفت و گفت:  جفت

 ؟ یورد ی مگه ن -

 حرص گفتم:  با

 دم درن. گهید  قهیچرا براشون اسنپ گرفتم تا ده دق -

 :  گهی و م کنه یم یخنده ا  تک
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 دنبالم.  ایب -

منم پا به پاش تو   کنهی سالن کنار مبل سه نفره است بازش م  یانتها یافته در  یم جلو
 . رمی اتاق م

  شرتی ت هیگشتن با   یکشوش رو بعد از کم کنهیو رو م  ریز  یکم ستهی ا  یکمد م یجلو
 :  گردهی برم یو شلوارک مشک دیسف

 لباسامن.   نیکتری کوچ نا یا -

 روزها تو هپروت بود. نی نبود ؟ اونم اساغر هم به فکر تازه عروس  یعن ی رهیگی ام م خنده

 باال انداختم جلو رفتم : یناچار شونه ا  به

 رفت حموم؟  شهیخوبه، م -

 اتاق اشاره کرد:  یس  یو یتکون داد و به در پ یسر

 آره حتما برو. -

 :کنمیکه دو دل لب باز م رونیبره ب خوادیندازه م یتخت م یو شلوارک رو رو   شرتیت

 د؟ یجاو  -

 دهن باز کنه من رو ببلعه :  نیگرده معذبم، کاش زم یو باز برم  کنهیم یمکث

 ؟ یکنیبند لباسم رو باز م  -

 فقط ... نمشیکه نب گردمیبرم

به پشتم  خشی یدستا  تی ودر نها  ادیاما جلو م ستادهیکه مردد ا  نم یبیم  یا  هیثان چند
 ...خورهیم

 . بندهیو مو در ر  کنهیو به سرعت اتاق رو ترک م  کنهیها رو باز م گره

 .آرمیو لباسم رو درم  دارمیتاجم رو برم یبه سخت  کنمیرو باز م موهام 
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 شم یحموم م وارد 

 

 )ساغر( 

 . کنمیرنگ عوض م ی ریش یشلوار تد   یرو با هود لباسم

 .زمیر یدستم م یرو  یاد یمقدار ز   کنمیکرم رو باز م در

صورتم محو و پاک    یتنها خواهرم رو از رو یعروس  شیو آرا   دارمی دستمال آروم برم با
لباس هاش رو آماده کردم حداقل    کنمینگاه م کشیبه چمدون کوچ نهیتو آ  کنم،از یم

 ببره... دیلباس که با 

  د یلباسم امشب تو خونه جاو کهی ت هیفراموش کرده که  یحت ادیز   یاز عاشق چشماش
 نداره. 

به طرف    کنم؛یاتاق رها م کی کوچو دستمال رو تو سطل   کنمیرو کامل پاک م شمیآرا
  دنیبا د  کنمیچمدون رو باز م پیز  خته،یموهام رو باز کردم و دورم ر  گردمیچمدون برم

، دلم   دمیصنم خر   یبرا  اریبا جان ی برا شیکه از ک  ییلباس ها  شه،یلباس ها چشمام تار م
وجودم    کنهیم  کهیت کهیگلوم داره ت ینیخفه ام کنه سنگ خوادیم یدلتنگ  رهیگی م شیآت

 رو...

نتونستم لباس هارو به صنم بدم، از بس که  یوارد تهران شدم حت یاز وقت  زنمیم پوزخند
 شوکه شدم با خبر ازدواجش...

 بودم.  اری جان یبس که تو حال و هوا  از 

 روزهام،  نیبشکنه و چشمام بباره اما نه، من دختر هم کنهیالتماس م بغضم

 :کنمیخودم زمزمه م با

 . ارینبودنت جان ست،یمرگ مادر و پدرم نبدتر از   -
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 رممیکه برم دوش بگ ن یجون ا  یحت رمیو به طرف تخت م بندمیچمدون رو م در
 نداشتم.

 . دسیفا یموندنم ب  نجایبرم خونمون... ا دیبا دیبعد از خونه جاو فردا

 )سوم شخص(  

به صنم کشش دارد دلش    شودیافتد. باورش نم یو م کندی مبل رها م یخودش را رو  
 با او هم تجربه کند. خواهدیم

 کنندی م ریپاشنه بلند هم که در تور لباس عروس ها گ یاست از کفش ها  زاریخودش ب از 
 . دیجو یم  یزاریاز همه ب داند،یاست،همه را امشب مقصر م زاریهم ب

خانه اش   زندیآمد. چشمانش دو دو م رونیصنم از حمام ب شود،ی حمام بسته م آب
  نالدیبگذارد و به خواب برود که در دل م یسرش را بر بالشت  رفتیدوخوابه بود چرا نم 

 خواب به خواب روم... 

 و دم از دم بازده نکنم ؟  نمیزن را بب ن ی ا  دیبود من چند ماه با یشنهادیپ چه

 دارد!  یباردار بود،نطفه ا او

 .زندی تاف خورده اش م  یو پنجه در موها  دهد یم هیدو دستش را به زانو تک کالفه

حال نوبت   شودیمبل بلند م  یاز رو   شودیدر اتاق صنم باز م شنود،یدر را م  یلوال   یصدا 
 با خودش اتمام حجت کند.  خی دوش آب  ریاو بود که ز 

 . زندیو خشکش م  گرددیبرم

م  چش خواهدیاما دلش نم زندی رقاص، زار م شهیدختر هم لی ها در تن خوش استا لباس
 .کندیم  یدلبر بیبردارد که عج یاز آن شلختگ

 گذاشته...  شیبه نما  یرا به خوب کش یکه کمر بار دهیکمر شلوار را انقدر کش صنم

 فندوق شکمش را داشت. یدورادور هوا  اما
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 آمد هم درون شلوار کرده بود ...  یسه ربع به حساب م  نیصنم آست یکه برا  یشرتیت

از   شیبا آن رنگارنگ ها ب دی اما نگران بود جاو د یپسندیم یلیلشش را خودش خ پیت
 .دادیبودن نم یخبر از فرار دیشود اما نگاه زوم جاو   یاز صنم فرار شیپ

  د یرا آزاد دورش رها کرده بود به طرف آشپزخانه قدم برداشت و به جاو سشیخ یموها 
 گفت:

 ؟ یدار ییچا -

 نبود. نجایاصال ا  دینشن د یجاو

 زمزمه کرد: دیدوباره تکرار کرد و جاو  صنم

 هست.  یکنار ماکروفر تو قوط  نتیکاب  یرو -

 را دم کرد.  ییکرد و چا ادش ی را که روشن بود ز  یکرد و کتر شیدا یبه سرعت پ صنم

 :شنودیو زمزمه اش را م رودیبه طرف اتاق م دیکه جاو دیبه سالن برگشت د باز 

 . رمیگیدوش م هی -

 از جانب صنم نبود به طرف حمام رفت.  یمنتظر حرف و

 که امروز عروسش بر تن داشت.   دیرا د یتخت لباس عروس و تاج یرو

 را داشت، با محرمش!  شیداغ عاشقانه با دختر عمو  دلش

  یه اندازه همه کشش داشتن را دوست نداشت، او ب نی چه مرگش شده اما ا داندینم
بود که باهمه   سهیدختر قد  نیمگر ا  فهمدیحال نم  شدیم  رابیتوسط دختران س یکاف

 ؟   شیفرق داشت برا 
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  سیسرو  کی   دیشسته شود، با زیهمه چ دیبا کندیخود را با آشپزخانه سرگرم م صنم
  یکم داشت برا  زهایچ یلیدو دست فنجان و قندان بخرند خانه خ دیبخرند با ینیچ

فقط   گریطرف عشق بود و طرف د کی را شروع کردن...  یعاشقانه زندگ ی دونفره بوده، برا
 درکارش نبود!  یعشق ،یترحم و مردانگ

  یهم فنجان دیجاو  یبرا زد،ی بر ییخودش چا ی برا  خواهدیم شودی آب قطع م یصدا 
 .گذارد یم ینیدرون س

 . رودی و به سالن م زدیر یم  ییچا

 .کند یرا روشن م یو ی و ت کندی جا خشک م یشمی  یمبل ها   یهم باز رو  د یجاو

 : کندی و لب باز م  گذاردی م  زیم  یرا رو  ینیس

 ؟  رم یخونه ات بگ یبرا   زیچ کهی من چند تا ت  یندار یمشکل -

 : کندیاندازد و نگاهش م یرا باال م شیابرو  یتا  هی

 .یخور یسرما م یسرت نکرد   یزیچرا چ -

 : دهدیصنم هم جوابش را م دهی حرفش را نشن  انگار

 گرمه. یلینه من عادت دارم، خونه ات خ -

 :کند یلب باز م د یجاو

  یتونی. تو که نم رمیکن بگ ست ی ل یخوا یم یاول که خونه ات نه، خونمون. دوم هرچ -
 بازار با اون بچه. یبر

 یجعل یرا دارد حت دیکه جاو  رد یگی چقدر آرام م کندیبخار م ییمانند چا  شودیگرم م دلش
 اما دلش گرم است.  ،یتقلب یحت

 . امی خودم م یریبگ  یبر یاگر خواست رمیخودم بگ دیبا  خوامیکه م  ییزاینه چ -
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 :شنودیرا م دیجاو  زمزمه

 .یل یباشه هر طور ما  -

 : شکافدیو لب م  کندی نگاهش م دیجاو  داردیرا برم ییو فنجان چا کندیدست دراز م صنم

 ؟ یرقصی م یه خطرناکه اونطوراون بچ  یبرا  یگ ینم -

 : شودیکج م لبش

 . ستیبرام مهم ن یچ یمن تو رقص ه -

 : کندی اندازد و آهسته لب باز م  یصورت صنم به دوران م ینگاهش را رو  د یجاو

 صنم حفظش کن.   می نجایاون ا  یمهم باشه. ما برا   دیبا -

بود  یقت یکه حق ن ینه صنم. ا نجاست یعشقش بخاطر بچه ا  زندیم  یپلک محکم صنم
 نبود. یآور ادیبه  از ین دانست ی تلخ!خوب م

 .زندیحرف نم  گریو د  خوردیاش را م  ییچا  صنم

 . دوزدیم  یو  ی، چشم به ت  کندیو مزه م داردیهم فنجان برم د یجاو

  گذاردی م یو کنار داردیو لباس عروس را برم  رودی صنم به اتاق حمام م  ییاز چا بعد
 آمد. یخوابش م کشد،یتخت دراز م  ی،خودش هم رو

 از حالت تهوع نبود. یچقدر خوب که امروز خبر  دیگو ی خود م با

 

 نگاه کند.  یو   یو ت ندیحوصله تر از آن است که تنها بنش یهم ب د یجاو

  دارد،یبرم ی و پتو و بالشت کندی را باز م یواریدر کمد د رود،ی و به اتاق کارش م  شودیم بلند
 .بردیخوابش نم نی زم ی که رو داندیبخوابد اما م نیزم یهمانجا رو  خواهدیم
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و دراز   کندیم زونیسه نفره بالشت را م یشمیمبل   یو رو رودیبه طرف سالن م نیبنابرا 
 . کشدیم

 از تخت استفاده کند تواندی خودش نم یدار است در خانه  خنده

هم   دیاش بوده با   یامروز مجلس عروس یبندد، خسته است نا سالمت یرا م چشمانش
 خسته باشد. 

 .رودیفرو م یقیکه به خواب عم کشدی نم یطول

 

 اند.  دهیداغ د یقی شده رادفر هر کدام به طر ن یمردم عمارت نفر 

مادر است،  زند،صنم ی پر م شی تنها  لی دل یاست که دلش برا   نیتنهاست، دردش ا   ساغر
تمام آزاد بودن ها را   دیق د یرا حراج کرد... جاو شیها   یکه به ناحق دخترانگ یاز مرد 

صنم را برآورده کرده و اسمش را    یناخواسته آرزو  کند،یم  یخودش فداکار الیبه خ زندیم
 است... هصنم هک کرد   یدر شناسنامه  

 خاک کردند.   میتقد  یدودست یو زنش پسرشان را در اوج جوان  مهران

از   شی تحت درمان به دور از چشم خانواده قرار دارد، بهتر است پدر نداند و ب اریجان
 نشود.  ریپ شیاز پ  شینشکند؛ ب شیپ

 

 چشمانش باز شود. شودیزنگ اف اف باعث م یصدا 

گردنش خم  کندیافتد تمام پشتش و کتفش درد م یم  نیزم یپتو رو ندینشیمبل م  یرو
 بود؟  دنیخواب  یمبل جا  شود،ینم

 . زندیساغر در را م  دنیبا د رودی اف اف مطرف  به
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تازه عروس و داماد از هم   شب یتا ساغر نفهمد د  بردی پتو و بالشت را به اتاق م عیسر 
 . دیای... تا فاجعه به بار ندندیجدا خواب

 ظهر بود. کی ساعت  کندیساز را روشن م  ییچا

 از صنم نبود،هنوز خواب بود.  یخبر

 . ندیبیو ساغر  را با چمدان م کندیواحد را باز م در

 : کندی باز م لب

 آوار شه رو سرمون.  نجایخواهر زنم قهر کرده اومده ا  مونی روز اول زندگ شهیباورم نم -

و ساغر سالم    ردی گیو چمدان را از او م  شودیخم م دیو جاو  کندیم  یتک خنده ا   ساغر
 . شودیو وارد خانه م  دهدیم

 : کندیم  زمزمه

 . گمیم  کیتبر  -

  یدیبعد هم ببخش کندیدم م  ییو چا رودیبه آشپزخانه م زندیم  یهم لبخند محو د یجاو
 . رودیو بعد به طرف اتاق صنم م  زندیبه صورت م یو آب  رودی م سی به طرف سرو دیگویم

 معصوم ترش کرده.   شهیصورتش افتاده از هم یرو  نور

 : کندیو زمزمه م  رودی م جلو

 صنم؟  -

 : کندیزمزمه م  دیجاو  کندی نگاهش م کندیصنم گفتن چشم باز م  نیاول با

 .رونی ب ایساغر اومده ب -

 شود یراهش م یو نگاه صنم بدرقه   شودیاز اتاق خارج م دی و جاو زندی م یآروم پلک
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 )صنم( 

هفته    کی ن یخودش تو ا  یطبق گفته  دیجاو  گذرهیمشترکمون م یاز زندگ  یهفته ا   کی
 . رمی خونه ظرف و ظروف بگ یخودم برا  ی  قهیزم خواست با سلبهم واگذار کرد و ا یکارت

 . مید یکه الزم بود رو خر ییزها یهفته چ  کی  یو ط می ساغر شوش رفت با

اوضاع رابطه امون    دیحس کنه من و جاو یی جورا هیازم خواست با ساغر برم که  د یجاو
 . هیعال

 . میو به راه افتاد میشد  ۲۰۶از شوش فنجون ها بود،با ساغر سوار   دیخر  نیآخر

  یاش اومد لبخند ازهیخم  یزنگ زد اتصال رو زدم که صدا  دی که جاو میبود  کی تراف تو
 زدم: 

 سالم. -

 رو داد: جوابم

 . د،سالمیببخش -

اما با    رهی گیو بدن دردم م  خوابهیمبل درست نم یهفته است رو  ک ی بودم که   متوجه
 . دیخوابیم  نیرو زم یکنارم رو تخت بخوابه نه حت خواستینه از من م ادیمقاومت ز 

 داد: ادامه

 د؟ ی کجا -

 : زدی بود و بوق م رهیخ  کی ساغر نگاه کردم که کالفه به تراف به

 ؟ یی. تو کجا کی تو تراف-

 باز کرد:  لب
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ساغر بگو بمونه   به ی ترسیاگر م  امیربید  دیتو شرکت شا  کشهیمن امروز کارم طول م -
 خونمون.

کلمه   نیا  یوقت  شمیم نی که آرومم کرد ... آروم تر  دیخونمون آنچنان به دلم چسب ی  واژه
 :شنومیم می رو از زبون تنها دارا 

 بره خونه خانم بزرگ .  خوادیساغر امشب م -

 : کنه یلب باز م د یجاو

 شده؟  یخبر  اریچرا از جان -

 : دمی رو م جوابش

که   ششیلواسون ساغر بره پ  رنی امشب م  ناینه، خانم بزرگ گفتن چون عمو مهران ا -
 همدمش باشه. 

 :دیکش ی قی نفس عم د یجاو

 . امیآها بابا گفت .باشه پس مجبورم زودتر ب -

  یشده و رگ ها  اه ی دور چشماش س دوزمیبه ساغر چشم م کنمیم ،قطعیاز خداحافظ بعد
 است.  شهیر تر از همالغ یلیخ یعنی  نیا شه یم  دهیدستش د 

 : کنمی،زمزمه م ارمیبه زبون م باالخره

 ؟ ی دوستش دار یلیخ کنمیفکر م -

 :کنهیو زمزمه م  خورهیو جا م  کنهیم  نگاهم

 رو؟  یچ -

 :کشمیبرآمدم م یرو شکم  کم یطرفش دست شمیم  لی ما کمی

 رو.  ینه، ک یچ -
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 :  دهیو گاز م شهیکم کم باز م کی و تراف کنهی نگاهم م منتظر

 ؟ یکن یفکر نیباعث شده همچ یچ -

 : گمی و م  کنمیبه صورتش م یا   اشاره

  یسشوار موها  ستیناخن مهم ن میترم ستیکردن مهم ن  شیوقته برات آرا یلیخ -
که مهم باشه،  یخورینم یزیبهتره بگم اصال چ ای  ستیمهم ن  میرژ ست،یمجعدت مهم ن
 . رسمیم اریبه نبودن جان زارمیرو که کنارم هم م نای... استیورزش مهم ن

 

 زد و گفت:  یپوزخند دردآور  ساغر

ده بار شمارش رو   ی... اگه روز ستمیمن مهمه، من براش مهم ن یاگر برا   یبنیفعال که م -
صدام رو بشنوه،اون    شتیبار در روز هم دلش نم کی  یاون حت دهی و جواب نم  رمی گیم

بستن. گفت ...  ششیبه ر تینشده که با وص یدخترسر قولش مونده انگار ،عاشق 
 باشم اما... عاشقشاعتراف کرد که عاشقمه زمان داد که 

 ادامه داد :  یرفته ا لیتحل یبا صدا  تیسکوت کرد و در نها هوی

 مهم امانتمه که خوشبخته. ،یرو دار دیکه جاو  ییمهم تو   زدل،یعز یچ یه ستیمهم ن -

الزمش بود،  یباف الیخ نیاما ا   زنمیخواهرم م یباف  الیخ نیبه ا یدلم پوزخند بزرگ  تو
 . دیبفهمه! نبا  دینبا

کانتر گذاشت و   یکه سبک هم نبود رو  دهارویساغر خر میانداختم و وارد خونه شد دیکل
 فرستاد با اخم گفتم: رونی نفسش رو ب

 رو بده بهم.  یک ی گمی م یمجبور -

اتاق اومد و چشمام گرد شد با ترس  خش خش از   ینزد.صدا  یزد و حرف یپلک آرو  ساغر
 کرده  زیاونم گوش ت  دمیبه ساغر نگاه کردم که د
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بلوند و هدفون به   یبا موها  یدختر دنیبا د میهم به طرف اتاق تخت قدم برداشت  با
 .میگوش جا خورد 

 گشاد شده نگاهش کردم.  یشوک با چشما  نی از ا دیکش  یبد  ری دلم ت ریز 

و هدفون رو از گوشش   دیکش  یبد  غیما ج  دنیبا د دیرو جا به جا کرد و چرخ چمدونش
 گردنش گذاشت با ترس جلو اومد :  یبرداشت و رو 

 شما؟   -

 نگاهش کرد و گفت:  ساغر

 د؟ یکنی م  کاریخواهر من چ  یسوال ما هم هست شما تو خونه  -

 جا خورد نگاهم کرد و گفت:  دختره

 ؟   یتهس دیگاد تو همسر جاو  یاوه ما  -

 . زدی حرف م یفارس یسخت به

 پوزخند زد و گفت: ساغر

 شوهرت...  نیشعبه ام داشته  تو خارج کشور ا  -

 کنم زمزمه کردم:  هیگر ایبخندم   دونستمینم

 تو؟   یاومد یچطور -

 کرد:  یبه کمر با نفرت هج دست

 اومدم.  دیمعلوم هست با کل  -

 زدم و به ساغر گفتم:  یدردناک  پوزخند

 عمارت. امی برو ، منم م -



 وصال  تیوص

526 
 

 با اخم لب باز کرد:  ساغر

 .یکنیبزرگش م یدار یچ  یزن مال گذشته است برا ن یا -

 کردم و گفتم : نگاهش

 رم؟ یبگ  نیماش یا ی اگر نم -

که   یرفتن از خونه ا رونیو قبل از ب  میجا خورد و نگاهم کرد هر دو عقب گرد کرد  ساغر
 گفتم:  کردمشیداشتم با عشق نو م 

 ... بمون. ادی م د،یبمون سوغاِت جاو  -

 بزنه. دیبه جاو یتک زنگ   یزدم و نذاشتم ساغر حت رونی از خونه با ساغر ب و

 

  نیماش شه یش ینم نم بارون رو  کنمینگاه م رونی به ب نیشده، از پنجره ماش کیتار   هوا
  اره،یکه خواهرم به روم نم فرستم،خوشحالمیم رونیرو با آه ب کنه،نفسمیم  رمیدلگ شتریب

 که گفتم امانتم خوشبخته...   ستیهنوز چند ساعت ن  گهیتو روم و نم زنهیخوشحالم نم

 شده با پوست و جونم. نیدلم... درد عج  ر یز  یآشنا  دهیکش ریو باز ت  شهیمچاله م دلم

 : کنهیبه عمارت ساغر لب باز م کی نزد

 بگم به خانم بزرگ؟  یچ -

 :کنمیبغض زمزمه م با

 . ستین تمی الو  گرانیکردن د حیتوج -

 : کنهیهم آهسته تر از قبل زمزمه م  ساغر

 دادن به بزرگتره.  حیما توض  تی ترب تی اما الو  -

 : کنمی،لب باز م  یترمز دست دنیو کش  نیماش ستادن ی با ا همزمان
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 خانم بزرگ تنگ شده.  یدلم برا  -

 . شمیم  ادهیو پ کنمی .منم در رو باز مشهی م  ادهیپ ن یاز ماش  و  دهی تکون م یسر

  یو م  کشمیم  رونیرو ب ی گوش شهیبلند م می دوش کیکوچ فیاز تو ک میگوش یصدا 
 ...زهیر ی م یاسمش دلم هر دنیبا د  ستمی ا

 . ارمیاز پا در م  شتریکه هر لحظه ب  یدوست داشتن نیاست متنفرم از ا   مسخره

 .دارمیو به طرف عمارت قدم برم گردونمیبرم فیرو تو ک یگوش

 

گفت که   یچند بار شد یروم زوم م یلیازم استقبال کرد  خ یبه خوب دنم یبزرگ با د  خانم
امشب بگم،   خواستی صورتم چاق شده، باالخره وقتش بود که بفهمن اما دلم نم

،شام   کردمیخودم عروسش م ی که با عشق داشتم برا ی خونه ا لیبعد از تکم خواستمیم
که حسرت   یاز جهان د یام... اما نه از جاو حاملهرو دعوت کنم و بگم که   نایعمو مهران ا

 بودنش، حسرت صداش رو دارن . 

اصال دو   مونمیهنوز نگفته بودم که امشب م نه،یشام رو بچ  زی بزرگ به اختر گفت م خانم
 نمونم کجا برم؟  نجایا زنمی د مپوزخن المیدل بودم بمونم ؟ تو دلم به خود خوش خ

رفت ساغر هم با کش موهاش رو گورجه  زیرو زد و پشت م لچریو  یبزرگ دکمه  خانم
  ییبود تاره مو  یسر غذا عادت داشت موهاش رو ببنده چون فقط کاف  شهیبست، هم یا

 .دوختیو زمان رو بهم م  نیبشه... زم دایتو غذا پ

 نشستم.  زیرو پشت گوش فرستادم و کنار ساغر پشت م موهام 

 زنگ عمارت بلند شد.  یرو برداشتم که تو برنج بزنم که صدا  لی است ریکفگ

 و گفت:   دیاز دستم افتاد خانم بزرگ از جا پر ری از جا کنده شد و کفگ دلم

 مادر؟  هیچ -
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 .دادیدهن فرو دادم ساغر هم منتظر به اختر نگاه کرد که اف اف رو جواب م آب

 اف رو گذاشت و گفت:  اف

 خانم.  دنیآقا جاو -

 زد و گفت: یو به خانم بزرگ نگاه کردم، لبخند  برگشتم

 بچم.  دیدوستش داره سر شام رس یلیخ امرزش یفکر کنم مادرزن خدا ب -

 تا لبام، کدوم داماد؟ دلت خوشه مادربزرگه... صورتم کش اومد   شتریزدم که ب یلبخند

عمارت باز شد و ساغر برگشت طرف در اما من آب دهنم رو فرو دادم و با لرزش   در
 و خودم رو مشغول نشون دادم... ختمیبرنج تو بشقابم ر ی دست کم

 بزرگ گفت:  خانم

 ؟ یی .کجاشترهیسالم پسرجان زنت از تو وفاش ب -

 پشت سرم لب باز کرد:  قایبود دق کی نزد  یلیکه حاال صداش خ د یجاو

 شرمندتم خانم طال . -

 زمزمه کرد:  ساغر

 سالم. -

شونه ام گذاشت خم   یکوب کرد دستش رو رو  خی رو داد و در آن واحد من رو م جوابش
 ... دیشد و موهام رو بوس 

دروغ  هیصدم ثان کی  نی شدم دروغ نگفتم اگه بگم دق کردم تو هم یبگم روان اگه
 نگفتم...

 کرد:  زمزمه

 خانمم چطوره؟  -
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داشت تو چشماش   یدلخور ی هرچ دنمیو نگاهش کردم چشماش سرخ بود با د  برگشتم
 و من لب باز کردم:   ختیر

 خوبم. -

 .یعقب و نشست رو صندل دی کنارم رو کش یصندل

 .ختمیبرداشتم و براش برنج ر یگرفته بود مارو بشقاب نی ذرب ری بزرگ ز  خانم

 گذاشتم اما نگاهش نکردم.  جلوش

 لب باز کرد:  دی به خوردن ، جاو  می کم مشغول شد کم

که رو به راه شه   کمی  دنتید  امی کم م دیشرکت عقبه خانم بزرگ، ببخش یکارا  یلیخ -
 .زنمی بهت سر م شتری ب شهیسرم خلوت م

 زد گفت:   تونیبه ز  یکه چنگال ی بزرگ در حال خانم

اما از خانمت   یاز ما غافل یگرفتار  دونمیخودته... م ی خونه  نجایمادر ا  کنمیم یشوخ -
 غافل نشو.

 که زمزمه کرد:   دمید  یچشم رینگاهم کرد و ز  د یجاو

 خاک پاشم من.  -

... اما  رسهی م  یداستان به ک  نینقش اول ا  گر یباز  نی اسکار بهتر دید دی با شد،ینم  باورم
پسر خوب بلد بود در  نیا  ده،یجاو ینقش فقط برا  نیاسکار بهتر  زارم ی من رگ گردن م

 . ارهیعاشق هارو درب  ینداره ادا یکه به آدم حس  یحال

 

 مچ دستم رو گرفت و بلند شد: دی بلند شم که جاو زیاز شام خواستم از سر م بعد

 . میگرد ی االن برم دیببخش -
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عمو مهران   ی خونه  یعنیباال   یبه طرف طبقه   دی نگران نگاهم کرد بلند شد ، با جاو  ساغر
 .میرفت

 نگاهم کرد و گفت:  میشده وسط سالن نشست ده ی چ یمبل ها  یرو

 ه؟ یچ ی همراه برا  یگوش -

 کردم زل زدم بهش و ادامه داد:  نگاهش

 .یبر ی ور اون ور م نیباخودت ا  یکنیغلط م یازش استفاده کن یستی تو که بلد ن -

 کردم و گفتم: یاخم

 درست حرف بزن. -

 اش زد و گفت :  نهیبه س یانگشت

 . یمردم از نگران - 

 زدم و زمزمه کردم:  پوزخند

 !. یکه مثال نگران من  نجایا  یاومد  یاز تخت گرم زد   شهیباورم نم ؟ی د یسوغاتت رو د -

فندکش حالم رو   دنی خارج کرد و روشنش کرد باز د بیاز ج  یگاریکرد و س هیمبل تک به
 هان...دگرگون کرد، ج

 لب باز کرد:  شدیکه دود از دهنش خارج م  یحال در

 متاهل شدم. دونستی کردم. نم  رونشیب -

 تکون دادم و گفتم: یسر

اسم تو شناسنامه رو تعهد گذاشت من و تو باهم    شهی! نم یستینه ،نه ، تو متاهل ن -
 ندارم.  ی ... من مشکل یتونی پس م میندار یکار

 زد و گفت:  یز یتمسخر آم لبخند
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 ؟    میقی ما رف -

 باز کردم:  لب

 دارم... یاصال با تو چه نسبت  دونمینم نجامیمن االن که ا -

 لب باز کرد : د یجاو

و   ای بود پس ب نیکه تو شکمته بچه منم هست، قرار هم ی. اونمیقی رف گمیمن م -
که   گفتمی بهش م دیهم من رو ببخش با نی بساز، بابت کاتر قتیبخاطره بچه ات با رف

 ازدواج کردم.

رو خاموش کرد و دست دراز کرد باهاش همش تو خلسه بودم تو   گارشیکردم س نگاهش
 شوک بودم...

 شد:  دیجاو کی رو فشردم ساغر از پله ها باال اومد و با اخم نزد  دستش

 .نمیپاشو بب -

 بلند شدم.  دیساغر بلند شد، من هم به تقل  دنیبا د د یجاو

 و با اخم گفت:  ستاد یجلوش ا  ساغر

 اگه بخشده باشد.  رتهیغ یب -

 انداختم و ساغر گفت:  ر ی کرد سر به ز  نگاهم

 . یدیپس بخش -

 لب باز کرد:  د یجاو

 جدا نکن. ،یست یاهل وصال ن -

 زد و گفت:  د یجاو  یبه  بازو  یبا کف دست ضربه ا  ساغر

 اته.  وونهیخواهرم د  یباشم... وقت یجدا نکنم؟ سگ ک  -
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 خشکش زد و آب دهن فرو داد و من محکم چشم بستم.  د یجاو

 

 : کندیو زمزمه م کندی به ساغر نگاه م دیجاو  کنمیباز م چشم

 ...خوامشیمنم م -

که نقش اول   یخواهرم در حال ی کردن برا یباز   لمیف دوزمیم نیرو با درد به زم چشمام
 :  کنهی.ساغر با حرص لب باز مشتریب نیاز ا  یتنها خواهرشه چه درد  ویسنار   نیا

نگفته ها رو   ،یکه ازدواج کرد  ینگفت یو به ک یگفت  یبه ک نیفکرات رو بکن بب نیبش -
به  زنمیمثل خودت نم کنمیعاقالنه باهات برخورد نم نقدریهم یبعد  یبگو وگرنه سر

 چپ.   یعل یکوچه 

ساغر بلند حرف   یو رو ت یحت دمیاما تا حاال ند   خورهیبرم رتشیبه غ کنه،یاخم م د یجاو
 .نهیشیبه دلم م یلیخ  نشیباهاش بد برخورد کنه، هم ایبزنه 

 طرفم : چرخهیم  ساغر

 توام هست. یامشب برو تو خونه ات، اونجا خونه   ی دیاگه بخش -

  ینگاه اری بندازه به در اتاق جان دیبه جاو یکه نگاه ن یا  یو خواهرم ب زنمی م یآروم پلک
 . رهی م نی و از پله ها پا  رهی گیاز ما فاصله م  بنده،یو با درد چشم م کنهیم

 

 بمونم: خکوبیم  شهیصداش باعث م دارمیو منم به طرف پله ها قدم برم کنمیبلند م سر

 ؟ یوونمید -

 : کنمیکه به طرفش برگردم، زمزمه م نی ا یو ب دمیآب دهن فرو م خورمیم جا

 !.یکن  ینقشت رو خوب باز  یفقط خودت بلد  یفکر کرد  ه،یچ -
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 روح و روانم رو:  زنهی م شیخش دارش آت یو با صدا  شهی باز م لب

 ششیمار هفت خط و خاله که دست همه پ هی  کنهیم  یکه خوب نقش باز  یمن ن یا -
 .یباش انمی روئه گفتم که در جر 

... رشهیگیکه چشمام پ ارهی به روم م رم،یم  نی و از پله هاپا دارمیو غرورم رو برم  زنمیم  خی
 .ارهیبه روم م

 

 ماه بعد"   کی "

 ...دیمن و جاو   یخونه  انی شام ب یکه اومدم به عمو مهران زنگ زدم برا  یسونوگراف از 

 بود همه بفهمن که من باردارم.  وقتش

 شام دو نوع خورشت و دو نوع ساالد درست کردم.   یبرا 

همه   نی ماه ا  کی  نی، تو دلم خداروشکر کردم که ا  کنمیتو آشپزخونه به سالن نگاه م از 
و براش    پزمیبراش غذا م کنم،ی م یزندگ د یگذشت و من حاال با آرامش کنار جاو  عیسر 
خونه  ادیمدته کم حرف شده و سرش شلوغه و کمتر م  هیدرسته  کنم،یم  زیو تم شورمیم
زنگ دررو زدن و گفتن که از   روز ی شام... اما د زیسر م  ماون  نمشیبیشب ها فقط م شتریب

 اومد.   یفرش فروش

اما   م یبهش بگم عوض کن کردمیبود ، دل دل م دهی خونه رو کرم خر یفرش ها تمام 
 خودش زودتر اقدام کرده بود ... فرش ها فوق العاده بودن.

و    شمیاآس  یکرد و رفت. برا   زیاومد و تمام خونه رو تم یشوکه شدم که زن شتریب یوقت
 آورده بود. ینظافتچ میراحت

 مهمونمونن.  نا یو بهش گفتم که فردا شب عمو ا  شبی تشکر کردم د ازش

 : دیتفاوت فقط پرس یب شهیهم مثل
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 . رمی بگ رونی بگو از ب ی الزم داشت یزیچ -

 . شهیتر از هم وونهید کرد،یم  وونمی داشت د یپوست ر یز  یها   یمردونگ  نیهم

اما   کنهیم تشیاذ  اریجان ی است دور شهیماهه بهتر از هم کی  نی ساغر هم تو ا خاله
 ...خندهیم ی و گاه زنهی لبخند م

 دخترم.  میکه بساز   میاومد  ایبه دن ما

بچم ثبت کنم.  یمهمم رو برا   یها  یتمام روزمرگ  خواستیدلم م بندمیخاطرات رو م دفتر
 .برمیکارم لذت م ن یجالبه که از ا

 

کمر   یو شلوار ل   یمشک زیگرفتم. شوم  ییدم کردم و دوش سرپا  ییروشن کردم ،چا اود
 صورتم به جا گذاشتم.  یرو  ی محو شی و آرا دمیپوش یکش

رنگم اضافه  یقهوه ا  ی هم به چشما یرنگ یبار دلم لنز خواست، لنز طوس  نی اول یبرا 
 کردم. 

 رو خشک کردم و با کش باال بستم. موهام 

  دنیزدم و به طرف اف اف رفتم با د رونیه خودم آورد، از اتاق بزنگ در من رو ب یصدا 
 در رو زدم و در واحد رو هم باز کردم. د یجاو

 شدم تا با آسانسور باال اومد.  منتظر

صورتش رو مردونه   هیکه چند روز  یخوشگل شیبا ته ر  شهیباز شد و خسته تر از هم در
 زد.  رونیتر کرده، از آسانسور ب

 بود.  دهیکه بهش بگم خر  نیا ی که ب ییها  زیچ ،ینیر یجعبه ش هیاست و  تا دلستر و م  دو

 مکث کرد و اومد تو زمزمه کرد:  یچشمام لحظه ا   دنیکرد کفشاش رو در آورد با د نگاهم
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 ؟ ی عروس خوشگل کرد یننه  هیچ -

 سر به سرم گذاشت.  کمیهمه مدت باالخره   نیابرا بودم بعد از ا  تو

 باز کردم:  لب

 . ینطوریهم -

 کانتر گذاشت و گفت:  یها رو رو  دیخر

 رم؟ ی برم دوش بگ شهیم  رید -

 کردم:  زمزمه

 نه اصال.   -

 طرف اتاق رفت و در همون حال کتش رو در آورد. به

 لباس هاش رو آماده کردم.   عیحموم و منم سر  رفت

  خوابهیاومد و من از اتاق خارج شدم هنوز هم شب ها رو مبل م  رونیکه ب دی نکش یطول
به من    ستیاون قرار ن کنم،ی... اما لب از لب باز نم دهیهنوز هم من رو عذاب م نیو ا 

 عادت کنه.

لب باز   ادی به طرف آشپزخونه م شهیاز اتاق خارج م یرو فرش ییو با دمپا   پوشهی م لباس
 :  کنمیم

 موهات رو خشک کن. یخوریسرما م -

 اومدن. نایتکون داد و منم ادامه ندادم. زنگ باز هم به صدا دراومد و عمو ا  یسر

 .میستاد ی استقبال کنار در ا یرو زدم و هر دو برا  در

گفتم و در رو بستم همه   یخوش آمد دیوارد شدن و ساغر با لبخند من رو بوس نا یا  عمو
 نشستن. 
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 فرش ها لب باز کرد: دنیعمو با د  زن

  هیانتخاب   دیبا  نیام برم. ا  قه یقربون عروس خوش سل نجا،یشده ا چقدر خوب  زمی عز -
 اشونه. قهی و شلوغ تو سل  رهیت شهیخانم باشه مرد ها هم

 :کنهیهم زمزمه م عمو

 خانمم..؟  -

 لب باز کرد :   دینداشتم که جاو  یاما جا خوردم خواستم بگم من تو انتخابش نقش من

 بود که من رو تور کرد. قهیبله خوش سل -

 زدم و تو دلم گفتم : یدرد آور خندلب

 و من ندارمت"   شهیپاره م گهی تور که چند ماه د نی " لعنت به ا

 

 .میرو آماده کن ییرا ی اومد آشپزخونه و کمکم کرد تا بساط پذ  ساغر

 زمزمه کردم: ختیریم  ییکه چا   یحال در

 ...اری چه خبر از جان -

 زد و گفت :  ینیغمگ لبخند

 محض.  یخبر یب -

 بردم. رونی رو ب ینیری ش سی از آشپزخونه خارج شد و من هم د ییچا  ینیبا س و

و   دمیرو چ زی م دی خونوادم ساعت گذشت و وقت شام رس یمیزود با جمع صم یلیخ
  یصندل  یرو زیم  یاومدن از جمله خانم بزرگ که باال ز یسرم دیو تمج فی همه با تعر

 چرخ دار معروفش نشسته بود.

 باز کردم : لب
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 چند لحظه...  د،یشببخ -

که کنارم نشسته بود نگاهش روم    دهمینگاهم کردن و به ظرف ها دست نزدن جاو  همه
 : کردیم ینیسنگ

 رو بهتون بدم. یخبر هی  خواستمیمن... م -

 عمو گفت: زن

 بگو مامان جان.  -

 شدم و لبخند زدم و ادامه دادم:  دلگرم

 من باردارم... -

 جمع ساکت شد و عمو اول از همه با ذوق گفت:  هوی

 دخترم.  یزنده باش یدخترم، اله یخوش خبر باش یاله -

 زدم و تو دلم گفتم:  یدردناک  لبخند

 جهانه..." یبچه  ست،ین دی جاو یبگم بچه  شدی" کاش م

موندم و جواب مبارک باشه ها رو دادم همه ذوق مرگ شدن و من باز زمزمه    اماالل
 کردم: 

 نون. مم -

 زن عمو اومد: یصدا 

 .شهیکه داره عمو م دید یکاش جهان هم بود و م -

 انداختم...  ریبا درد و وحشت فقط چشم بستم و سر به ز  من

رفتن و ساغر موند تمام کارها رو انجام داد و آخر از همه رفت   نا یاز شام عمو ا بعد
 خونمون.
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 و گفتم:  ستادمیا  دیجاو  دنیبا د اومدم که برم بخوابم رونیاز رفتنش از آشپزخ نه ب بعد

 ...زهیچ -

 مبل گذاشت و گفت:   یکرد و بالشت رو رو  نگاهم

 ه؟ یچ -

 کردم:  زمزمه

 پسره  -

 زد و گفت: یکرد و جا خورد لبخند کج نگاهم

 مبارک باشه مامان کوچولو. -

مرد   هیدلم   خواستیدلم ناز کش م خواستیپر از اشک شد دلم محبت م چشمام
 محرم!  هی خواستیم

و من به طرف   ستادی که دستم رو بلند کردم و اون سر جاش ا ادیخواست جلو ب د یجاو
 : دمیاتاق رفتم و زمزمه اش رو شن

 صنم... -

 اعتنا گفتم:  یب اما

 .ریشب بخ -

 ...هرگز ادینبودم که با ترحم کنار ب یدختر من

 

 ( د ی)جاو

شدم و از   نیسوار ماش روشن کردم  و  یگاری زدم ، س رونیاز صبحانه از خونه ب بعد
 رو برداشتم شک داشتم اما... میزدم گوش رونیب نگیپارک
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... به فکر خانم  ادیاصال دلم نم تونم،یکنارم ، نم ی صندل  یرو پرت کردم رو یگوش باز 
 به فکر گذشت کردناش.  اشی افتم، به فکر دلسوز   یبودنش که م

 :کنمی زمزمه م یصفحه گوش  دنی با د شهیبلند م میگوش یصدا 

 حالل زاده.  -

 :زنمی و اتصال رو م  دارمیرو برم یگوش 

 سالم هاتف.  -

 :  ادی بلندش م یخنده   یصدا 

 .ای که خبر بد یتو رفت  ق،یسالم رف -

 باز کردم:  لب

 .تونمی واقعا نم تونم،ینم -

 تو گوشم: چهیپیم  صداش

ن بوده ده تا تو  و او  نی که هر شب کارت با ا ییتو ؟ی ستیبا زنت ن ی گیاحمق مگه نم -
 چیماهه که سمت ه  کیبه  کی صاحابت بودن حاال نزد یاون کمر ب  ی  رهی ذخ یصندل
 کم کم بزارش کنار. گمی داداش من م گهید  یخب رد داد ؟ی نرفت یکار

 :یطانی ش یباز قهقهه ها و

  یخوایفکرات  رو بکن اگر م   شمهیپ کی مو بلوند کمر بار   هیدو روز  ی کی  نیا  دونمینم -
 بگو تا بفرستمش برات.

 . کنهیقطع م و

 .دمی ام با فکر خراب به طرف شرکت گاز م شهی دل تر از هم دو

 )سوم شخص( 
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 .کندی اعتنا خودش را سرگرم م یاما ب زندیدلش شور م یرفته کم دی صبح که جاو از 

  یو دلش برا   ردی ... آنقدر که آرام بگسدینو یو م کند یم اهیخاطراتش را باز هم س دفتر
در دهان بگذارد و   یدفتر بلند شود و به آشپزخانه برود شکالت یضعف برود از پا ینیریش

 دل ضعفه اش تمام شود.

 :  ردی گیجان م یگوش  یصفحه    یعکسش رو دنیبا د زندیزنگ م خواهرش

 .یجانم ساغر -

 : کندیو زمزمه م کشدیباال م ینیب ساغر

 چطوره؟  مین ی ن یسالم، چطور -

 :کندی باز م کند،لبی صورتش جا خشک م یرو  ینمه اخم صنم

 صدات چقدر گرفته؟  -

 :کندیاش داغش م   زمزمه

 خونه؟  یا یدلتنگتم صنم، امروز م -

 :  شکافدیلب م خوردیم یتکان قلبش

 اونجام.  گهیساعت د   کی تا  -

شده   یزن زندگ کندیرا چک م و گاز ها   کندیسماور خاموش م  شودیو حاضر م کندی م قطع
چگونه رفتار کند.چطور با چنگ و دندان دلسوز خانه اش باشد و حفظش   دیبا  داندیو م
 کند. 

  رونیو از خانه ب  شودینقل مکان کرده م دیجاو ی خانه  نگیکه به پارک دشیپرا  سوار
 . زندیم

 : لرزندیم  شیانگار که صدا  دهد یبوق جواب م نیبا اول ردی گیرا م دی جاو ی  شماره
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 صنم؟  -

 کند:  یباز م لب

 ساغر.   شیپ رمیخواستم بگم من امروز م شمیسالم، مزاحم کارت نم دیجاو  -

  شودیجور م  شیدارد برا  زی برود چرا همه چ رونی از تنش ب  خواهدی اما جانش م د یجاو
 : کندیزمزمه م

 ؟ یمونیشب م -

 هم با گفتنه: صنم

 ...دیشا -

چه مرگش    فهمدیخودش را نم کند،یعرق م دیو جاو  کنندی. قطع مزندیخالص را م ریت
 کردن ها نبود؟  یو رو باز   ریز  نیها نبود؟ مگر عاشق ا یاشیع نی شده؟ مگر عاشق ا

کارش که تمام   زندیو تند تند برگه ها را امضا م  کشدیم  قیاست چند نفس عم کالفه
 .. و بعد.  کندیطلب قهوه م  یاز آبدارچ  شودیم

 بوق اول و بوق دوم و اتصال:  ردی گیم  شماره

 الو هاتف... -

 )صنم( 

پوف   یکز کرده ک کم  یمبل با پتو مسافرت  یرو  کنمیبغلش م عیو سر   شمیخونه م وارد 
 : کنمیکرده زمزمه م

 ؟ یهمه زشت شد  نیکه ا یکرد  هیچقدر گر -

 کرد و گفت:  یتلخ یخنده   تک
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آخرا گفت   نی بار ا کی بار فقط  کی اما  شمیزشت م  هیاول هااونم معتقد بود با گر  -
 .ادی چقدر بهم م

 ...ستیبه فکرش ن یشده و کس دایزدم خواهرم ش یدردناک  لبخند

هر چند گه   نمیچیم  زیم  یو صبحانه رو  کنمیدم م  ییچا  کنمیو لباس عوض م شمیم بلند
 رو فراموش کرده ظهره اما مطمعنم امروز خودش  کی ساعت 

و   زنهی م یلبخند محو  زی م دنی و با د ادی به طرف آشپزخونه م شهیو بلند م زنمیم  صداش
 : کنهیزمزمه م

 .ید یچ ز یم قهیچقدر خانومانه در عرض ده دق   دمیبار د  کی  شهیباورم نم -

 :کنمی باز م لب

 پوست استخون.  نیپرو نشو بش -

 گاهم بعد پدرو مادرمه... ه یتنها تک کنمینگاهش م نهیشی و م کشهیرو عقب م یصندل

ناهار هم مهمونش   دم،یباهاش د ی کمد لمیکردم که بخنده ف یتمام توانم امروز کار با
و دو تا بالشت پر که تو سر   دم یصنم پز، براش رقص  یمورد عالقه اش کوفته   یکردم غذا
 . میکرد فی کامل خونه، ک یو بعد از نابود  میهم زد

 )سوم شخص( 

 هاتف قول ساعت هشت را داده.  گرددیر شب برم از ه  زودتر

او را به   یقی انگار که گناه کرده، حس عم  کشدیاز خودش خجالت م شود یخانه که م وارد 
در   یی. صنم جا کندیاما او مقاوم است و به خودش فکر م کندیطرف صنم پرت م
 خاطرش ندارد.

اتاقش   یواری کمد د یو از باال  زد یر یدر ظروف ها م  یتنقالت شودیو آماده م  ردی گیم یدوش
  رونیرنگش را ب یمحبوب مشک  یبه آن ندارد بطر یدارد صنم دسترس نانیکه اطم ییجا
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گذشته تنگ   یروزها دی جاو ی دلش برا  گذارد،یم  زی م یو او را هم کنار تنقالت رو   کشدیم
 شود. فبرطر یدلتنگ  نیا  دیشده با 

و نفس را     زندیمان دختر و همان مشخصات در را مه دنیبا د خورد یاف اف م زنگ
 کنم "  ینم ی" کار بد   دهدیم  نانیو به خودش اطم  فرستدیم رون یمحکم ب

به او   یحس  چیدختر ه دنی اما با د  دوزدینگاهش را م دیو جاو  شودیآسانسور باز م در
 .دهدیدست نم

 صنم بود؟  هیشب  یفقط کم یکم شدی چه م ردیگیم  دلش

 ... بنددیو در را م دهدی جوابش را م د یجاو  دهدی و با ناز  سالم م شودیخانه م وارد 

 

به ساغر که امشب بماند و او تنها نباشد  کندی،هر چه اصرار م  کندی را باز م نگیپارک در
  یبه خانه  دیزن با داندی ... که م دیتر است شا دهیساغر بزرگتر و فهم کند،یقبول نم

کرده بود که صنم تا ده شب نزد ساغر مانده بود.صنم   ینگمردا  دیشوهرش بازگردد جاو
  یاما در خانه  خوابدیکنار عشقش نم شودیچ کجا خانه اش نمیاعتراف کند ه  دیهم با

 .کشدیرا به رخ م شیکه عشقش هم نفس ها  کشدینفس م

آسانسور به صورت خودش   ی نهی در آ شودیو سوار آسانسور م  کندیرا پارک م نیماش
 اش بود با تنها خواهرش.  یروز زندگ ن یامروز بهتر زندی لبخند م

که   خواستینداشت صنم فقط م یآن بچه که گناه د یصنم ترس یاز ورجه وورجه ها   ساغر
 ساغر بخندد بلند هم بخندد. 

به طرف   رودیم  رونی ب ستدی ا  یکه م یاز آسانسور   ت یاهم یو ب کشدیم  ریدلش ت ریز 
 .کندیبرخورد م یبه کفش زنانه ا  شی که پا رودی د مواح

 . کندیترش م وانهیُنه د یواحد را اشتباه آمده اما شماره   دیشا  کندیدر نگاه م به
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که در خانه اش به حرام   یشوند کسان ریغافلگ دیبا ردیگی در بزند اما دلش درد م خواهدیم
 .دارندیقدم برم

  ریدلش ت  بندد،یاما در را نم شودیوارد م کندی در را باز م اط ی اندازد و با احت یم دیکل
 ...کشدیم

 . دهی امانش را بر درد

سر به تنش    خواستیساغر م کرد یم  یکه خودش وقت یبود کار یبساط کندینگاه م زیم به
 نباشد.

  دی که جاو  یدختر یدر اتاق باز است صدا  داردیبا درد قدم برم کندیم ش یناله رسوا  یصدا 
 ...زندیرا با ناز صدا م

  یکوب یی تختش ول وله بر پاس! پا  ستد،دری ا  یاتاق م یآنقدر که رو به رو  رودی م جلو
شده با   یپتو مخف ریکه ز  ییافتاده و بدن ها نیزم یرو یلباس ها  دنیبا د  یدنیاست د

 نباشد. دیکاش جاو بنددیدرد چشم م

 ...ندیتا کور شود و نب داشتی به زور هم که بود نگه اش مخواهرش  کاش

قدم از قدم   تواندیاش اما نم  یبرگردد برود تا به کارش برسد تنها مرد زندگ خواهدیم
 . زندیم شی بردارد و با درد چنگ به شکمش و پالتو 

 :کندیو زمزمه م لرزدیم ش یزانو

 ، یآ -

  کندیم هیتک واری و صنم به د گرددیو برم  زندیخشکش م دیجاو  ستدی ا  یاز حرکت م تخت
خودش   یلباس  یجلو برود هم از خجالت و هم از ب خوادیم دیافتد جاو   یم ن یزم یو رو 

 زنش بود؟  ردیگی درد تمام تنش را م

 صنم با وحشت داد بزند: شودیباعث م شودیکه از بدن صنم خارج م یگرم عی ما وجود
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 بچه ام.  -

 چشم ببندد... و

 

  یو صنم گره ا  د یجاو خورند،یهمه به هم گره م ی،به طرز وحشت ناک گرد است نیزم
 بودند کور...

 شود،یگران تمام م شیبرا  یجانفشان ن یا دی کور بود و ند  د یجاو

 ... کندیم  دیچه ها با جاو  کند،یچه با خودش م د یکور بود و ند  صنم

رادفر بودن انگار نحس  نیوصال بود،هر دو از خون رادفر بودند و ا   نیهر دو داغ ا  دل
 بود.

خبر او را   یکدام از خدا ب  داندینم  شودیم  رهیو به سرم دستش خ کندی را باز م چشمانش
بود در تختش عجب   ده یزنده بماند.عشقش را د  خواست یرسانده،دلش نم مارستان یبه ب

 ...کردیم  ییامپراطور

همه پست    نیا  دیجاو  شودیباورش نم کشدیبه شکمش م  یسوزد،دستی م  چشمانش
  دی ،هنوز جاو دهینداشتنداما عشق صنم سر به فلک کش یباشد، درست بود که باهم کار

 ده؟ ینفهم

 د؟؟ یخوابیآن م یکه صنم رو   یمشترکشان؟چرا تخت یدر خانه   چرا

 بچه اش در چه حال است؟  دوزدیبغض نگاهش را به در م با

 بود!  چیدرد نزد درد عشقش ه نی درد دارد اما ا  یکم

غلتد و دلش را سوراخ   یاز چشمانش م یقطره اشک کندیاش م وانهیگند الکل د  یبو
 .کندیم

 :زندیلبخند م  شودیوارد م  یسرکش  یبرا یو پرستار  شودیباز م در
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 ؟   زمیعز  یبه هوش اومد  -

 :  کندیزمزمه م یو آروم خش دار  یبا صدا شکافدی م لب

 نجام؟ یچند وقته ا  -

 : کندیو نگاهش م  کندیوارد سرم م  یسرنگ پرستار

 کرده. یشوهرت همه رو آس ی شد به هوش اومد شه،خوبیم  یدو روز  -

 شوهر؟  لرزد،کدامیدلش م کندیم  نگاهش

 آورد:  یو به زبان م شودیدل م کی است اما باز  مردد

 بچه ام؟  -

  کی قصد رفتن دارد فقط   چسباندیو پرونده را به خود  م  کشدیدست از کار م پرستار
 را:  شیتمام مادرانه ها   زندیو آتش م  دیگویکلمه م

 . نیمتاسفم،از دستش داد -

 

 خواست؟ یرا نم نی هم رد،مگریگیلبش را گاز م  محکم

 نداشت؟  یخالص یآرزو مگر

  شی که برا   یاد،از دست رفت بچه ا اش را د یبود ارزشمند، صنم بها یی مادر بودن بها اما
 .نوشتیم  یو روزمرگ گذاشت ی م ادداشتی

  ریبلند و آوازگونه ز  یخواهرش با صدا دنیبا د کند یو با درد به در نگاه م  شودیباز م در
 ...زندی م هیگر

  ستیمعلوم ن   اریجان ایصنم   یِ خواب یاز ب زندیم  یاهیبه س رشیکه ز  یبا چشمان ساغر
 را باد برده... ششیدوشش نشسته اند، آسا  یها رو یاما تمام سخت
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 . فشاردی درازش را محکم در آغوشش م مهیخواهر ن کندیو دستانش را باز م  رودی م جلو

 : کندیم  زمزمه

 ...ینر رونیکه از خونه ب کردمیم یخودم رو قربون ،کاشیبر  ذاشتم یکاش نم -

 کاش... کند یهق هق م صنم

برافروخته   یعمو با صورت  شودی،ساغر از صنم جدا م شوندیوارد معمو و عمو هم   زن
 :کندیو زمزمه م دوزد ینگاهش را به صنم م

 سرت بابا. یفدا  -

و صنم را بغل    رودی زن عمو ام جلو م زندیآن همه غصه م نیماب ی لبخند دردناک  صنم
 :کندی پر زمزمه م یبا چشمان کندیم

 باش دخترم خدا بزرگه. یقو  -

بچه اشان در شکمشان مرده بود؟مگر پسرشان در شکمشان   دند؟مگریفهمیها چه م آن
 نشسته اند؟  اهی شبه به خاک س  کی مرده بود؟ مگر 

 خواهد؟ یکه حال از صنم قوت قلب م 

 

 نه...  ایبال را سرش آورده   نیا  دیکه جاو  دانندی که خانواده اش م داندیاصال نم صنم

 بود که در دم خفه شد. یمهم نبود مهم نطفه ا  زند؟ی نم یحرف  دی از جاو یکس چرا

 ...شودیوارد شدن خانم بزرگ به اتاق صنم از فکر خارج م با

حرف پس و   یب رودیو ساغر به دنبالش م شودی دستور پزشک دو روز بعد مرخص م به
 .زندیاز مردش حرف نم  یکلمه ا  ی حت  بردیم یپدر یاو را به خانه   شیپ

 و نوش شوهرش خانه خرابش کرده بود.  ش یع ،یآرام است هم طوفان هم
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که متعلق به صنم هست را در دست دارد، ساک   ی کیساک کوچ  شوند،ساغریخانه م وارد 
 .کندی خودش هم لباس عوض م بردویرا به اتاق صنم م

 : شودیاتاق خارج م از 

 .یکنی چرا لباس عوض نم  یستاد یهنوز که ا  -

 با بغض لب باز کرد:  صنم

 بودم. نجایبار با بچم که تو شکمم بود،ا نیآخر -

 شرفش بود. یخوده ب بتیمص  نیمسبب تمام ا   شودی باز هم چشمانش پر م ساغر

 زمزمه وار لب باز کرد : رفتیکه به آشپزخانه م یدر حال ساغر

 ید، از اولم تو رفتارش عوض شدناز دوست داشتنت نبو یاز اولم تو چشماش رنگ -
 نبود.

که دورش زدند ... از اول هم رادفر ها   داندیدردلش پوزخند زد، خواهرش هم نم صنم
 را دور زدند،دور زدند و دور زدند. گری کدی

  الیهم موفق بود به خ یکرد افکار صنم را بچرخاند تا حدود یسع  یلیتا شب خ  ساغر
 . زدیخودش چون صنم لبخند م

زنگ اف اف دل   یصدا خت،ی ساالدش ر  یرو یشام ساغر نمکدان را برداشت کم  زیسرم
 ... صنم با عجز به ساغر نگاه کرد.  ختیهر دو را ر

 نداشت.  یخودش باشد، سر امانتش شوخ دادیاخم کرد، دلش ندا م  ساغر

اش را   ییعبا ی...  مانتو تادهس یچقدرآشفته پشت در ا  دیشد اف اف را نگاه کرد، د بلند
زد و پله ها را به  رونیدوش انداخت و شالش را چنگ زد و سرش کرد. از خانه ب یرو

 کرد.  یسرعت ط
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بر سر پرسنل عربده   مارستانیکه در ب  یرتیغ یهمان ب دیرا د دیرا باز کرد و جاو یورود در
 به دادش برسد.  یکس  ردیمیکه زنش دارد م  زد یم

 : زندیس مساغر را پ  د یجاو

 شوهر نداره؟  ،مگهیچرا مرخص کرد  -

 : ستدی ا یم   شیو رو به رو  رودیو جلو م  ردی گیمچش را محکم م  ساغر

 کو؟  -

 : کندیو گنگ منتظر است که ادامه دهد ساغر هم لب باز م کندینگاهش م د یجاو

   رتش؟یغ  یکو اون شوهر ب -

شرمنده سر   ده،یچشمانش سرخ است انگار که اصال نخواب دهدیآب دهن فرو م د یجاو
 : کندیو با بغض زمزمه م چرخاندیم

 براش. کنمی جبران م -

 : کندیو زمزمه م  ستدی ا  یم  ساغر

 کار رو بکن، تو محضر.   نیحتما ا -

 : کندیو ساغر زمزمه م کندیگنگ نگاهش م د یجاو

 .شهیجبران م زی با طالقت همه چ -

 : دیگویو م  کندیساغر رو نگاه م یو با ناباور شودی م  دیرنگش سف هیاز ثان یبه کثر د یجاو

 ست؟هست؟ یحرف خودش ن -

 ادامه داد:   دیباال انداخت و جاو  یشونه ا  ساغر

 ؟هست؟   ستیحرف چشماش و دلش که ن -
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 زد و گفت: یپوزخند صدادار ساغر

که   یدی اون مدت و ند  یبود ؟کوری بلد دن،یو فهم  دنیتو حرف چشم و دل شن -
 ...یکار رو باهاش کرد نی و ا خوادتیم

 تکون داد و گفت:  یسر د یجاو

 . نمشیبب خوامیم -

به ساغر زد و به سرعت به طرف پله ها رفت و ساغر هم به دنبالش پا تند کرد   یتنه ا  و
 شود. الشی خیصنم صبرش سر آمده ... کاش ب  رد،ی را بگ شی کاش برسد و جلو 

 : کندیو لب باز م  شودیبا کفش وارد م دیاز است جاوب مهیواحد ن در

 صنم. -

 . رودیم  رونیو از آشپزخانه ب شودی بلند م زی با وحشت از پشت م صنم

 .نندیهر دو آشفته تر  دندیکش یخواب  یهر دو ب خوردیبه هم گره م نگاهشان

 : کندیزمزمه م صنم

 سالم. -

 :کنم یبا ترس لب باز م دهدیم رونیب قینفسش را عم  د یو جاو  خوردیجا م ساغر

 خونمون.  میآماده شو بر -

 : شکافدیلب م شهیو آهسته تر از هم  گذاردیبه شکمش م یدست زندی م ی لبخند کج صنم

 . امی که باهات ب ستیتو شکمم ن یدسته گل گهید -

 . کندیبا شوک نگاهشان م ساغر

 : دیگویو م داردیخانه را برم دی کل فهمد،یزود م یلیو ساغر هم خ کندیبه ساغر نگاه م  صنم
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 .نگمیتو پارک -

 .زند یم  رونیخانه ب از 

 :ستد یا  یصنم م  یو رو به رو  رودی با تمام توان جلو م د یجاو

 .دیببخش -

 :کند یو زمزمه م شودی لبانش کج م صنم

اسم پدر   ی... حداقل دو ماه یحساب   ونتمی من مد  یدمت گرم، تو مرامت رو نشون داد -
 . یکرد یاما نقش پدرش رو باز  ی. عموش بود یه کرد بچه ام زند یرو برا 

دختر خراب نبود، ، همه کاره   نیا  رد،یمی و م  ردی گیزنده آتش م کند،زندهیهنگ م د یجاو
 . دهدیم  واریبه د هیافتتد و تک  یم کنندینم یاری  شی نبود... زانو ها

بعد از مرگ جهان   بست،یآمد صنم چشم م  ی! اسم جهان که م ندیچ یرا کنار هم م پازل
شده،   مان ی گفت پش داند،ینم ق یصنم شال از سر برنداشت،آدرسش راخواست اما گفت دق

را   یخانه خراب نیبرنگشته، آن عکس سوخته با جنازه برادرش؟ باور کند؟ ا  گری رفته و د
 باور داشته باشد؟ 

 :کندیو فقط زمزمه م ردیگی جانش را م ییآن شب کذا  ادی  کندیبغض م صنم

 .یوقت نبود  چیبرو که انگار ه ی، جوربرو -

 د؟ یچه دارد بگو کندیبا درد نگاهش م د یجاو

 

دختر، خودش   ن یدختر را به دام انداخته برادر مرده اش و چه آبرو دار بود ا نی ا  برادرش
 کرد اما نگفت برادرت بوده!   نیزن زم نی بدتر دی چشم جاو شیرا پ

شک نکرد، حکم قتل صنم توسط جهان در اتاق   یذره ا  یحت  دیچه احمق بود جاو و
 خوابش امضا شد... تهمت ها که زد گفت که گفت...
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 مبل نشست و لب باز کرد:  یرو  صنم

  ی. رادفر ها یکه تو باهام کرد یکه برادرت باهم کرد. کشتن بچم کار ی کار یدست دراز  -
 نحس وصال.  تیشده لعنت به اون نامه و اون وص  نینفر

با   د،یدی صنم را م یته ی نگاه ها یوقت ده؟ یچرا زودتر نفهم بنددیچشم مبا درد  د یجاو
 .ختیجهان نر یقطره اشک برا  کی  یحت  یهمه جنگ داشت و ساکت بود، وقت

 خاک بر سرش شد که. . . بنددیم چشم

 :دهد یو صنم ادامه م  کندیصنم نگاه م به

خونه. روز دادگاه رو بهت خبر   نی در حقم ممنون. حاال برو از ا دیکرد  یهر دو برادر -
 . دمیم

 ...تواندینم گریکه د  دیکاش لب باز کند و بگو بنددیبا درد چشم م د یجاو

نگه داشتن صنم  یهست برا  یقرص بود بچه ا  خواست،دلشیطالق را نم تواند،ی نم حاال
ر بود صنم را نداشته باشد، اما  نزد خودش اما حاال، هم قاتل برادرزاده اش بود هم قرا

 ماندن هم نداشت برخاست و در حال رفتن فقط زمزمه کرد:   یرو

 ناروام رو ببخش. صنم ببخش. یتهمت ها  -

 کردن را شروع کرد  هی رفت و صنم با درد گر  رونیاز خانه ب و

 ( دی.)جاو

بو که بهش  نیاز ا  زارم،یبو ب نیتنش تمام خونم رو گرفته، از ا   یبو گردم،یخونه برم به
 ...زارمیب میلعنت  ی. از نو شدن خونه زارمی عادت دارم ب

 ...زارمیکه بود و آرامش محض داشتم ب ی وقت از 

 دور تا دور خونه. چرخونم،یچشم م  یو با عجز و ناتوان نمیشی کاناپه م یرو
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برام هم تلخ،درست اتاق  نهیریکه هم ش یو به طرف اتاق  شمی پا م ارمینم طاقت
با   شم،یزدم  رو به رو م شیرو آت شی که روتخت یبا تخت  کنمی. در رو باز مرمیتختش... م
  المیکه من رو اون تخت بودم تو خ یبهش بفهمونه تمام مدت یکی  بندمیدرد چشم م

 ؟ یدلت بخواد نگهش دار یلیکه خ  هیحس چ  نیاون بوده و بس... اسم ا 

که نگران شامم باشم نگران عوض کردن لباسام باشم،   نیا  یب خوابمیهمون تخت م   یرو
 . ادیبه چشم م بیعج نیچپه شده ا  میمن فعال تمام محاسبات زندگ

 شرکت اتصال رو زدم:  یشماره   دنیشدم با د داری از خواب ب میزنگ گوش یبا صدا  صبح

 بله؟  -

 :دیچیپ ی بابا تو گوش یصدا 

صنم رو مرخص   یشرکت... رفت ایتو پسر کارا همه رو سر من هوار شده پاشو ب ییکجا  -
 ؟یکن

 حرص دستم رو مشت کردم  و لب باز کردم:  با

 . امی امروز شرکت ن دیاجازه بد  -

 باز هم لب شکافت:  بابا

 بابا؟  ستیچرا صنم بهتر ن -

 :کنمیو زمزمه م نمیشی تخت م یرو  نباریا

 خونه؟  نیبرگرده به ا  تونهی خوب باشه؟ م تونهیم -

 :چهیپیم  یمردونه اش تو گوش  یباز صدا   خورهیکه جا م فهممیم  کنهیمکث م بابا

 . شیندار گهید یرو، پا پس بکش تی پاشو پسر، پاشو جمع کن زندگ -

 :کنمیزمزمه م رمیکه به طرف کمد لباساش م یو در حال  شمیم بلند
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 فعال بابا.  -

 بره.  ایچه مرگمه که بخوام اون دختر بمونه   دونمینم یمن حت  کنم؛یقطع م و

و باز    کشمی به لباساش م  یتو صورتم دست خورهیادکلنش م  یبو کنم یکمد رو باز م در
که اون دختر هفت رنگ  ی شب کنه،یم  خیاون شب مو به تنم س ادی  بندمیچشم فرو م

  کردم،یم رو تجسم مو فقط صن بستمی چشم م دنشیند  یکنه ،برا می اصال نتونست راض
 و بس.  دونهیداشتم؟ خدا م یبهش چه حس

که از  یکه دکمه هاش باز بود، زن رهنشیبا شلوار اسلش و پ مارستانی رسوندمش ب یوقت
 ُمرد.  دیکردم و بهش گفتم به هاتف بگو جاو  رونشیرو تختم با چهارتا تراول ب

به صورتم زدم و لباس عوض کردم به ساعت نگاه   یامونم نداد آب ی زدم گرسنگ پوزخند
 .دادیکردم دو ظهر رو نشون م

 زنگ اف اف به صدا در اومد. نمیبش زی که خواستم پشت م نی دم کردم هم ییچا

 آشپزخونه خارج شدم به طرف اف اف رفتم و برداشتمش : از 

 بله؟  -

 : یمرد  یصدا 

 رادفر؟  دیجاو یآقا  -

 خودم هستم.  -

 چرا صنم.  خت،یرو بهم ر مستمی تمام س صداش

 از طرف دادگاه.   دینامه دار دیامضا کن  دیای ب دیلطف کن-

 چسبوندم و با خودم زمزمه کردم:  میشون یاف رو به پ اف

 . ستمیمن طالق بده ن -
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 هفته بعد...  کی

 )صنم( 

محکم بود،محکم بودم که   دی بغض داشتم اما با  م، ینسبتا شلوغ دادگاه شد  یراهرو  وارد 
 ن بچه نمردم.تو نبود او 

 .رمیمیهم نم دینبود جاو  تو

به در نگاهم   کی نزد  رهیبغلشه کنارم راه م ریمن ز   ییقضا یکه پرونده   یدر حال ساغر
 : دهیمن رو مخاطب قرار م  ستم،ی ا  یمن هم م  ستهیا  یو م کنهیم

 . ستین دی از جاو ی. فعال که خبرهینوبتتون ک نمیجا بب نیهم نیبش -

 و سرد نشستم.   یخال یصندل  نیاول  یتکون دادم و رو یسر

رنگم  ی مشک  یتو کوله   یاز جا بپرم، به دنبال گوش   کمیباعث شد    میزنگ گوش یصدا 
 عمو با عجز چشم چرخوندم و اتصال رو زدم:  یشماره   دنیکردم، با د داشیگشتم و پ

 عمو؟  -

 عمو دلم رو به درد آورد: ی خسته  یصدا 

 ؟ ی سالم بابا، خوب -

 .ختیر یدلم م شیبه آت زمیه  شتریو ب گفتیهم بابا م هنوز 

 باز کردم:  لب

 بزرگ چطورن؟  ن؟خانمیخوبم ،صما و زن عمو خوب -

 اعتنا به حرف من لب باز کرد:  یهدف و ب یاما ب  عمو

 صنم جان؟  یدادگاه -

 : کنمیم  زمزمه
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 بااجازتون.  -

 فرستاد و لب باز کرد:  رون یکه محکم ب دمیرو شن نفسش

اشتباه درسته از   هیبخاطر   ؟ ی عجله نکرد  یلیندارم اما خ یعمو جان من اصال دخالت -
  ستم،منی بود؟ من خدا ن یحکمت  دی شا یاما با خودت فکر کرد یمادرشدن محروم شد

  چیاشتباه ه  هی... بخاطر دهی ناکام د داغ جوون   ده،ی پدرم! داغ د هیاما...  ستمین یقاض
نزن،فکر کن عمو... به خودت به چشمات که هنوزم   تمیر کب ت،یرو زندگ زی نر نیوقت بنز

 . دهیهمه اش جاو

 

  دیجاو  ی اما چشما دهیمن همش جاو  یچشما  کنم،یو سکوت م شه،ی هام دوخته م لب
بوده، قول و   یتی هم وص دیمن و جاو  نیدهن باز کنم و بگم ب خوادی دلم م ستم،یمن ن
 نزدم. یبه من نداره اما الل شدم و حرف یبوده، اون اصال تعلق خاطر یقرار

 

 .کنمی و قطع م  ارهی با خداحافظ گفتنش من رو به خودم م عمو

  رهنیو پ یبا کت شلوار مشک نمشی بی م کشهینم یطول کنم یراهرو نگاه م به
 دلم.  یشده بود برا  ی،دلبریمشک

  نیچشم به زم دیچرخوند و من رو د یاومد سر  نی از پله ها پا شلوار بیتو ج دست
 نشست و لب باز کرد: یصندل یکرد و جلو اومد کنارم رو  یدوختم، مکث

 سالم. -

 نه. ای  دیشن دونمیسالمم رو نم  ی  زمزمه

 باز کرد:  لب

 ؟ ی تنها اومد  -
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 راهرو نگاه کردم و گفتم:  یانتها به

 . ناینه، ساغر رفته دنبال نوبت و ا -

 : دمیرو شن صداش

 ؟ یبهتر -

 رخم شده: میروبه روم دوختم و انگار که نه انگار اون محو ن نیچشم به زم باز 

 بهترم ممنون.  -

 : کنهی باز م لب

 ...مـن

 :کنهی و لب باز م  ادیم  کینزد  ساغر

 نوبتتونه. -

 ما دو خواهر.  میکرد یاما غرورش رو له م  خورهیبهش برنم نه،یبیرو نم د یکه اصال جاو  انگار

و    شهیندازم،اول ساغر وارد م ی کوله ام رو پشتم م  میری و به طرف در م میشی بلند م هردو
 . نهیشی من م  کی فاصله نزد یصندل هیبا   دیبعد ما، من و ساغر کنار هم و جاو 

 :کنهیلب باز م  یقاض  یآقا

 .دی است، بفرما  یجلسه رسم -

 :کنمی باز م لب

 . یقاض ی جدا شم آقا خوامیم -

رنگش  یو اون کت طوس  شینیب ینازک رو  نکیبم و مردونه اش با اون ع یصدا 
 کرده: شتر یاباهتش رو ب
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 دخترم.  لشیدل -

 : دهیادامه م یقاض  یآقا  شم،یم ساکت

 . انتکاریخ ای دست بزن دارن؟ معتادن؟ شکاک هستن؟ بددهن هستن؟ -

 : کنمیو زمزمه م بندمیغض چشم مب با

 . میکن یباهم زندگ م یخوا یفقط نم یقاض یآقا  چکدومیه -

بار لبخند زد مرد کنار دستش با تعجب نگاهش کرد انگار که بار اول باشه  نیا  یقاض
 :زنهی لبخند م

 . یاریمن ب یقانع کننده برا  لی دل دیکه دخترم،با شهینم -

 دستم رو گرفت و پچ زد:  ساغر

 کرده بهت. انتیبگو خ -

 برگه خوند و گفت : ی نگاه کرد اسمش رو از رو دیبه جاو یکردم و قاض  سکوت 

 . تونی جدا  لیشما؟دل دی رادفر، بفرما  دیجاو  -

 مصمم شد و گفت:  د یجاو

 .دمیمن طالقش نم -

 کرد . حد ممکن گشاد شد و بهش چشم دوختم، ساغر هم نگاهش ن یتا آخر چشمام

 گفت:  یقاض

 افتاده؟   ی،حتما اتفاق خوادیپس چرا خانمت طالق م -

 :کنه یلب باز م د یجاو
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  یمن نازکشش من مخلصش اما طالق ب دیشما بهش بگ خواد،یخانم من ناز کش م -
 طالق. 

لب باز کردم با بغض    رفتیم  دنیو هر لحظه رو به غلت  شدیهر لحظه پر اشک م چشمام
 : یرو به قاض

  خوام ی من نم میاز هم جدا بش  یتوافق ادیب دی بهش بگ یقاض  یآقا کنمی خواهش م -
 کنم.  یباهاش زندگ

 نگاهم کرد و گفت :  یقاض

  ل ی. مگر به من دلستیبه طالق ن ل یدخترم شوهر شما به شما عالقه داره و اصال ما  -
 . میکن یب بندازم و روش بررسکه نوبت دادگاهت رو عق یبگ  یمحکمه پسند 

 ادامه داد:  یو قاض  دیچک یتار شد باز قطره اشک چشمام

  دیکنیچون و چرا امضا م ی.بنجایشد دادگاهتون هم یاگر شوهرت راض گه،یسه ماه د  -
 خوبه؟ 

هم به طرف در   دیجاو  میبلند شد مدارکم رو برداشت و بلندم کرد به طرف در رفت ساغر
 گفت: یکه به قاض دمیاومد اما قبل از خارج شدن د

 احمدلو ممنونم. یممنونم آقا  -

 با دهن باز گفت:  ساغر

 آشناش بود. یقاض -

 جالبه. . . یلیبهم برگرده؟ خ کردی داشت تالش م دیزدم ،جاو  یمن لبخند کج و

 راهرو صداش بلند شد: تو

 .دیصبر کن -
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 و گفت:  تادسی جلوم ا میستادی دو ا هر

 . تی خونه ات سر زندگ یایب یعنیسه ماه فرصت   -

 نفرت از اون خونه گفتم: با

 .زارمیپامم اونجا نم -

 لب باز کرد:  د یجاو

بزرگتر چندتا    کمیکردم ،خونه رو فروختم و  یفکر اونجا رو هم کردم، دو روزه اساس کش -
 .دم ی باالتر خر ابونیخ

 .شدی م  دهیند محوش د ساغر هم لبخ نباریچهارتا شد ا  چشمام

 باز کردم:  لب

 . یا وونه ی برو بابا تو د -

 کرد و گفت:  زونیرو تو چشمام م نگاهش

 منتظرتم.  نی پا ا یب ارمیم  رونیب نگی رو از پارک ن یماش -

 اتصال رو زد:  یصفحه گوش دنیساغر زنگ خورد با د  یگوش

 .زمیسالم عز  -

 :دی چیپ یتو گوش غیاختر با اون ج یصدا 

 زهرا خانم بزرگ خانم جان. .  افاطمهی -

 وحشت نگاهش کردم و ساغر گفت:  با

 . میایتا ب مارستانیب شی. ببرد یشده؟ تو چرا به دکتر زنگ نزد  یچ-

 گفت که ساغر گفت:  یچ دونمینم
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 عمارت.  میبر میبر -

 ... می هر سه پا تند کرد و

 

 )سوم شخص( 

بزرگ مهم بود  ستد،خانمیا  یعمارت م یو رو به رو   کشدیهر دو تکاف م  نیماش
  یم دیکل  دیجاو دارند،یبه سرعت قدم برم شوندی م  ادهی رادفر، پ یستون خانه   نی،مهمتر 

هر سه با تعجب به هم  اطیچمدان وسط ح  دنی با د شوندیم  ییاندازد وارد عمارت کذا
 .دوندیو به طرف عمارت م کنندینگاه م

 . دیآ یاختر ار اتاق خانم بزرگ م یعمو و زن عمو و گاه ی صدا  شوندیم وارد 

 . شوندیو وارد اتاق م  دارندیبه سرعت قدم برم ستیدر دلشان ن دل

 سرم است.   میکه پشت به جمع در حال تنظ  یتخت است و شخص یبزرگ رو  خانم

تخت زانو زده   نی .اختر پاداردیمطالعه اش را برم  نک یو با بغض ع کندینگاهشان م عمو
 .دیگر ی زن عمو مو 

دوشش   یاز رو   فشیو ک زندیساغر خشکش م  گرددیبر پا شده، پزشک معالج برم یامتیق
 . بازدیرنگ م رتیافتد با ح یم

 :کندیو بغلش م رودیبا لبخند جلو م د یجاو

 . یسالم داداش خوش اومد -

 : زندی م یفقط لبخند کج شهیسنگ تر از هم شه،یاما انگار مغرور تر از هم اریجان

 مبارکه شادوماد.  -

 :ندیبیصنم را م  کندیچشم بلند م و
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 مبارکه دختر عمو.  -

خانواده را سر در  نی ا  یکومیکس کنف  چیه رسند،ی هر دو حال از دادگاه خانواده م داندینم
 آورد.  ینم

 : کندینگاهش م تی در نها و

 سالم. -

 ...نی هم عاشق تر نی هم دلخور است هم دلتنگتر   کندیجوابش را زمزمه م ساغر

 :کندیرو به عمو زمزمه م د یجاو

 هو؟ یشد   یبابا چ هیچ -

 : دیگو یاندازد و م یعمو با غصه نگاهش را به خانم بزرگ غرق خواب م زن

رو   اری فشارش زد باال، خدا جان ییجدا  یدادگاه برا  دیرفت دیفهم یخدا رحم کرد، وقت  -
 ما اومد تو.  غی ج یا رسوند.هنوز چمدون به دست وسط باغ بود که با صد

 دوخت و جلو رفت دستش را گرفت و مردانه گفت:  دی نگاهش را به جاو اریجان

 . رونیب ایب -

دلتنگ   یخارج شدن از بغلش که رد شد ساغر باز زنده شد و در دل اعتراف کرد حت هنگام 
 شده بود، هم بود. ختهیادکلنش که با تنش آم  یبو

 تاپ داخل باغ نشستند. یدو برادر باهم از عمارت خارج شدند و رو  هر

صنم از  یکرد از تهمت ها به صنم از حاملگ فیوار شروع به تعر  کی ستر یه د یجاو
که سر دردودل با برادرش باز    کندیخودش هم باور نم ش،ی و خواستگار هیرفتنش به ترک

 کرده. . . 

 زنش را هم گفت و در آخر ادامه داد : نیسقط جن لی دل یاواخر را گفت حت نی هم تا
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 .خوامیوجه نم چیطالقش بدم به ه تونمی حاال مثل خر موندم تو گل داداش نم -

 :کندیو زمزمه م کندیشلوار مردانه اش م بیدست در ج اریجان

 طالق ندادنت؟   لیدل -

 لب باز کرد:  د یجاو

 تــ... ح  ای حتما عادت  دونمیچه م -

 : شکافدیلب م اریجان

 . یعاشقش -

 : زندیزل م ستادهیکه ا  اریبه سرعت به جان د یجاو

 .ی نه بابا خول شد -

  ای همه سرحال است  نیدلبرش ا  دنیاز د داندینم د،یای کش م شتریلبخندش ب اریجان
 .یچ

 . خواهدیدلش قهقهه م که

 : دهدی ادامه م اریجان

االن   ؟ یباعشق دست و پنجه نرم نکرد  اتیهمه خالف کار  ن یپاشو مردک تو هنوز بعد ا -
 برو برگرد... یعشق ب گمی عادت من م  یگیحس م  نیبه ا

 . روندیو به داخل عمارت م   شودیبلند م د یجاو

 : کندیدر راه زمزمه م د یجاو

 خوب بود؟  ناریسم -
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و آن همه عمل    مارستانیه تخت ببزند که در نبود ساغرش دق کرد ادیفر  خواهدیم  دلش
 وانهید گرفته،یآرام م شیالو الو ها   دنیبا شن یسختش نبوده اما نبود ساغــر... فقط گاه

 شده در نبودش! 

 :زندی فقط پچ م اما

 خوب بود.  -

نگاهش را از ساغر   اریگرفته اند جان ییمبل ها در سالن جا  یکوچکشان رو خانواده 
 عمارت است... یاتفاق تازه    نیو صنم،جالب تر   دیبعد از دادگاه جاو نی و ا دزددیم

 

 هم کنار صنم. د یند،جاوینشیساغر م کنار

 : کندیلب باز م  اریو زن عمو با بغض رو به جان کندیم یی رایاز آنها پذ  اختر

 .می تو غربت داداشت رو خاک کرد   یدیمادر که ند  یکجا بود -

 زمزمه سر داد:  یبه زن عمو نگاه کرد و با ناراحت اریجان

 اصال نشد.  ام یببخش مامان نشدکه ب -

  یشانه   یمادرت هنوز هم داغش تازه است و دست  رو   یعنیتکان داد  یمهران سر بابا
 .گذاردیزنش م

چه   تی جهان تو با دختر عمو کند،ی با عذاب وجدان به دختر کنار دستش نگاه م د یجاو
 پسر!  ی کرد

  ییاما نماند آن شب کذا  خورد یم یدنیبرادرش بد نوش دانستیم  کند،یزمزمه م ئمدا
 .دهید نی را تنها تر شی نماند و برادرش  دختر عمو

از خودش   ای است   زاریاز برادرش ب داندی. نمشودی م  رهیخ نیبه زم تیحرص و عصبان با
 جهان به صنم نبود !  یاش کمتر از بد  ینکرده به صنم حکم بد یکم بد
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 .ستیبند ن ییکه دستش به جا دیآ ی خودش بدش م از 

 :شودیبلند م اریجان

 استراحت کنم.  کمیباال  رمیم  دیخسته ام اجازه بد یلیمن خ -

 : دیگو   یآورد و م یبه حرکت در م اریساغر و جان یرا رو   نشیب زینگاه ت عمو

 .می زنیشام صدات م یبرو، برا  زمیآره عز  -

و چمدانش که توسط اختر به داخل عمارت منتقل شده را، به  دهدیسر تکان م اریجان
 .رودیو از پله ها باال م  ردی گیدست م

را انگار در   یآن ماه یکس اریجان دنیکرد، با د فیتوص  توانیحالش را نم چ،یکه ه ساغر
  یو ب  ییهوا یاز تنگ خارجش کرده و ساغر دارد از ب یتنگ آب انداخته و باز با مردم آزار

 .دیرا اصال ند نی ا اریو جان شودیتلف م یآب

 :د یگو یو به صنم م شودیحرص بلند م با

 ؟ ی ای خونه نم رمیم -

 :  کندیهم که انگار حرف دلش را زده باشند زمزمه م صنم

 . میاره بر -

 .کندی نگاهشان م د یجاو

 : کندیعمو لب باز م زن

 .می اومده امشب کنار هم باش اریجان دیبمون زمی عز دیکجا بر  -

 :کندیو لب باز م ردیزبانش را بگ یجلو  تواندی نم ساغر

بدون حضور    افتیکه ض د یدونیاستراحت کردن ،م م ی فعال که گل سر سبد رفتن برا -
 . ستیممکن ن  افتی ض لیدل
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 :کندی هم مداخله م عمو

 . میعمو جان،ما باهم حرف زده بود -

  ش،نگاهی از ک دنیبا عمو درست بعد از رس  شی هاحرف  ادیافتد،  یم  یزیآن د ادی
  یا  دهیاز همه پاش یکباب است چه زندگ شیعمو   یدلش برا  دوزد یدلخورش را به عمو م

 دارد : 

 حرفا تو نطفه خفه شه به نفع همه است. یبعض زم،امای من مخلص شمام هستم عز -

 

سکوتش را دوست دارد، دختران و پسرانش   بیبزرگ مرد عمارت عج  کند،یسکوت م  عمو
 عبور کنند... دی عبور کنند، با یسخت زندگ  یمرحله    نیخودشان از ا  دی همه بالغ هستند،با

و درست دم در  شودیهم همراهشان م د یکه جاو زنندیم  رونیو صنم از عمارت ب  ساغر
 :کندی زمزمه م ردویگی صنم را م  یعمارت جلو

 .ینیبیسگم رو م  یمن باشه وگرنه اون رو  یتخت خونه تو بالشت   دیامشب سرت با  -

 .زندی و باد م  کندیبه سرعت برق و باد دلش را خنک م یکس شود،یخنک م گرشیج صنم

 : دیگو یپر باشد فقط با اخم م ییکه انگار دلش از جا ساغر

 . دیبرو جاو  ره یگیم  میخودش تصم -

 :دی گو یاندازد و رو به ساغر م ینگاه آخرش را به صنم م د یجاو

بودن   اری زن جان زهی خاطرت عز یلیکه خ نهیتا االن اگر باهم دعوامون نشده سره ا  -
االنم    ره،یگی رو دار نزنه آروم نم یتا باعث بان فتهیاگر خط روت ب اریجان  ازه،یامت هیخودش  

 به هم.  چونمتیپی م  یبش چمیپا پ یسر جنگ باهات ندارم اما سر صنم بخوا 

 :کندیو اضافه م زندیلبخند م  دیو جاو کندی م  دیگرد نگاه به جاو یبا چشمان ساغر
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 ساغر.  یابج -

 تا رسوا نشود.  نندیاندازد تا لبخندش را نب  یم  ریسر به ز  صنم

 ... رندی گی و از عمارت فقط فاصله م شودیخواهرش هم قدم م با

  یو صنم رو  کنندی حال لباس عوض م  یو هر دو خسته و ب رسندیهفت به خانه م ساعت
 آورد.  یم ییچا   شیو ساغربرا   ندینشیمبل م

 :  کندیو صنم به خواهرش نگاه م کنندیرا مزه م ییدو چا  هر

 کرد؟  یاونطور  اریچرا جان -

بود که اگر برگردد  یروزها، دلش گرم مرد ن یتنها شده ا  دیآ یدلش به درد م  ساغر
برگشته خشک و مغرور و   یآدم آهن  کی درست مثل  اریکند اما جان  هیکبه آن ت تواندیم
 تفاوت.  یب

 :کندی باز م لب

با دور بودن از من   اریجان کنند،یم یرو عشق تلق یکه اسم هر حس نه یاشتباه آدم ها ا -
 نبوده.  شی ب یبرده حسش بهم عادت یپ دیشا

 چقدر خواهرش درمانده است.  بردیم یمدت بغض دارد و صنم پ تمام 

که درست دو   ستیکس حواسش ن چیه زند،یصنم راجب سال نو حرف م   ییاز چا بعد
ساغر را   زندیبحث ها حرف م  ن یمد روز و ا یاست، راجب لباس و کم  دیع گرید  یهفته 

 . کندیسرگرم م

با   ندکیدر واحد را بازم شودیو ساغر بلند م   خوردی به در م یتقه ا شان،یحرف ها   نیب ما
را پر   شی آش رشته به دست دارد که با کشک فراوان رو یکه کاسه ا  یفیخانم شر دنید

 :  زندی کرده ،لبخند م

 داخل.  دی بفرما یف یسالم خانم شر  -
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 :کندی سپارد و زمزمه م یآش را به دستش م  زندی لبخند م رزنیپ

 آش نظر محمد جواده.  -

 د،یگو یپسر مفقوداثرش را م  خورد،یجا م ساغر

 :کندیزمزمه م یبا لبخند آرامش بخش یفیشر خانم

 محمد جوادم رو آوردن مادر. -

 : کندیو با بغل کردنش زمزمه م  بردیو کاسه آش را کنار م  باردیچشمانش م  ساغر

 .یفیچشمت روشن خانم شر -

 . یفیبا گفتن چشمت روشن خانم شر ردیگی امشب آرام م رزنیپ دل

  حیصنم توض  یو در همان حال برا  بردیم  زیو آش را به طرف م گرددی به خانه برم ساغر
 . دهدیم

 . گذاردیم ز ی م یآورد و رو  یو دو قاشق م  الهیپ دو

  ننیبرده باشند، راحت تر  ادیرا از  زی انگار که همه چ خندند،یک م  خوردی آش م باخواهرش
 از رادفر ها نباشد.  یخبر یوقت

 

هر دو هراسان به طرف اف اف    دیآ یکه زنگ اف اف به صدا درم شودیده شب م ساعت
 کند. یو در راباز م   شودیدلش زنده م دیجاو دنیصنم با د روندیم

 . نندیب یرا م دیکه جاو  کشدینم یطول کندیرا باز م یدر ورود  ساغر

 :دی گو ی و رو به صنم م  دهندیجوابش را م دهد یسالم م د یجاو

 ؟ ی ستیآماده ن -

 :دی گو یو م ستدیا  یدست به کمر م صنم
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 ؟   یببر یخوا یم  یچ یمنو برا  -

 :کندیساغر زمزمه م باز 

 من اتاقم. -

 .بردی پناه م شیها  ییبه اتاق تنها  و

 :کندی زمزمه م شودی راحت م الشیکه از نبود ساغر خ د یجاو

 ؟ ی ستیمگه زنم ن -

 : دیگو یسته م و آه  خوردیم  یتکان صنم

 من.   زیبرو عز د یجاو یآزاد گهی االن د یقرار بود به خاطر اون بچه خودت رو بدبخت کن -

و نگاهش   ردیگی صنم سرش را باال م  رودی قدم جلو م  کیبه چشمانش،   زندیزل م د یجاو
 : ستیدل در دلش ن کندیم

امروز تو دادگاه اگه   ،یکنار من باش یتو اتاقم بخواب یبغلم بخواب  دیبا ،یلعنت یزنم -
 شد؟ ی م  یچ یدونیم یکنی نم نیتمک  گفتمیم

 : کندیبزنند با استرس زمزمه م  رونی از حدقه ب خواهندیصنم م چشمان

 . یا وونهی تو د -

 :کندیو زمزمه م کندیفکش را قفل م د یجاو

 فقط.  میترشون نکن تو نبودت، بپوش بر وونهیها بترس، د وونهی پس از د -

 : زندیلب م  شودیم  دیجاو  شکشیپ شتریکه هر لحظه ب یبا دل صنم

  یمثل دستمال کاغذ خوام ینم ،یبرس ییبه جا  ستی با من قرار ن ست،یراهش ن ن یا -
 .رونی ب تیاز زندگ یباشم و بعدش شوتم کن

 : بوسدیآورد و آهسته م یک باال م  ردیگی دستش را م د یجاو
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 ؟ یتونیم ،یبرام انجام بد  یکار یتونیام نم گهیماهه د  کی تو که تا  -

 ...داندیرا م زیمرد که همه چ ن یلعنت به ذات بد ا شود،یسرخ م صنم

 :کند یلب باز م د یجاو

 برو. یتونینم ید یچهل روز تحملم کن اونوقت اگه د  -

 : کندیو زمزمه م  دیبه چشمان جاو  زندیزل م صنم

 باشم؟  یخوا یچرا م -

 : کندینزد خودش فقط زمزمه م ی هنوز هم اعتراف نکرده حت کندی عرق مرگ م نباریا  د یجاو

 باهام. ایصنم، نپرس وقت بده بهم ب ایب -

 :د یگویو م کندیخارج م نشیزتر ی دستش را از دست عز صنم

 باش.  نی پا شم یآماده م -

... دلش دیجز بودن با جاو  خواستیچه م د؟یبا جاو یجز زندگ خواست یچه م صنم
است اما جهان   دیرا به باد دهد فقط مالکش جاو   شیرانه ها خوش بود اگر بخواهد دخت

کم کم درد صنم را   دیفرصت بدهد جاو  د ی. اما حاال صنم باختیانتگرال رابهم ر نیتمام ا 
  دیبعد از آن همه دختر جاو  دارد، یو دوست م شودی... عاشق مچشدی و م  کندیدارد مزه م

اما قسم    کندیرفته، اعتراف نم ایدختر دن نی دم دست تر یاست دلش برا  رانیهم ح
 . یرنگارنگ چینداشته... به ه یرا تا به حال به کس یحس نی همچ خوردیم

 

 : کندیصنم زمزمه م دنیو ساغر با د شودیوارد اتاق خواهرش م صنم

 یلیخ کنمی نداره، اما حاال احساس م یاول مطمئن بودم بهت حس یاد،روزا یبدت ن -
 فرق داره.  شهیبا هم د یجاو  نی شبه عاشقه ها نه، اما ا کی  گفت شهیعوض شده... نم
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  کندیو بغلش م  رودیرا شناخته، جلو م دیخواهرش خوب جاو  شودی لبانش کج م صنم
 : دیگویآهسته م

عروس شدنمون  کردن، درسته نموند و   یموندن و زندگ  میگرفت ادیما از مامان ساختن  -
طبق حرف مامان   نباریا  خوام ی .مدمیجاو  رهی وار گ ووانه ی د ره،یاما من... من دلم گ  دیرو ند

 معجزه ها رو بشه. نباریا  دیبرم و بسازم، چشمام رو ببندم و فرصت بدم. شا

 :دی گویو م  کندیصنم را از خود جدا م  ساغر

 نشه.  رتونیلباسات رو بپوش د -

و ساغر بدرقه  دیزد لباس پوش رونیگاهش ب هیزد و از اتاق خواهرش، تنها تک یپلک مصن
 خواند و خواند و خواند... یمادر دلگرم   کی گوشش مثل  ری آخر ز  یاش کرد و تا لحظه  

 میصورتش تنظ  ینگاهش را رو  دیکه شد جاو   نشیشد سوار ماش ی راه دیبا جاو صنم
 کرد صنم معذب شد و آهسته گفت: 

 .گهی د ه؟برویچ -

نامعلوم   ی  ندهیآ یبه سو  شی... پ زندیو استارت م  زندیم یلبخند دختر کش د یجاو
 باشکوهشان... 

 

وسط   یتک واحد ییال یدربست و نسبتا و یخانه ا شودیشوهرش م  یتازه    یخانه  وارد 
 باغ پر از درخت ...

حرف فقط   یچه کند ب داندیباغ بزرگ ،نم نیدر ا دیتنهاست با جاو  ردیگ یدلهره م کمی
  خواستشیاگر م د،یآ  یاز دستش برم نی جز ا ی ... چه کارسپاردیرا به زمان م زیهمه چ

 . دادیبه خودش به او زمان م دیبا

 : دیگو ی و م شودیو وارد خانه م کندینگاهش م د یجاو
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 تو هوا سرده.  ایب -

  دی. جاو گذاردی خانه م یداخل راهرو  یآورد و در جا کفش یو کفشش را در م  رودی م جلو
  یآن خانه برا  یاساس ها   کندیو به خانه نگاه م  کندیو صنم کمر راست م بنددیدر را م

به سالن اضافه   یست مبل سلطنت دیکه جاو  دی فهم توانیم  یخانه کم بود به راحت نیا
 کرده. 

 :کندی زمزمه م دیو جاو کندینگاه م دیجاو به

 عوضش کنن. دمیم  ومدیاگر خوشت ن هیچ -

 ! یسلطنت  یمبل ها   دیرا فهم منظورش

 باز کرد:  لب

 .یا   قهیخوش سل -

 زد  و لب شکافت:  یاش گذاشت و لبخند کم نهی به س یدست د یجاو

   دمیهات رو خودم چ  لهیاتاقته، تمام وس  یسالن تو راهرو در چهارم یبرو انتها  -

کاغذ   وارشی که کفش پارکت بود و د یو قدم به جلو برداشت، خانه ا  دیلب گز صنم
اسم خانه را بهشت   توانیبود، م ژنیو ساده، سقفش پر از هال  د یسف یها   یوارید

از خانه خوشش امد با خودش فکر کرد و زمزمه کرد در دل" من که   یگذاشت، حساب
 ام." بر  مونهیم  لمثل هت  نجایا  د یجاو یندارم تو خونه  یگاهیجا

اتاقش   شودیباورش نم نگردیو دور تا دور اتاق را م  شودیگفت م د ی که جاو یاتاق وارد 
 تخت ندارد.

به   یدست بندد یرا باال م شی موها کندیعوض م یرنگ  یشلوار سرمه ا   یرا با هود لباسش
  کند،یبغض م ستین گرید یآن برآمدگ کند،یبه خودش نگاه م نهیو در آ کشدی شکمش م

 :کندی و زمزمه م  شودیبه خودش مسلط م عی کند سر هیباز هم گر  خواهد ینم
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 پهلوهام زشت شدن.  یلیخ م،یدار شیدر پ یتراش  کلیه -

 : کندیلب باز م ستی ن دیاز جاو یخبر  زندیم  رونیاتاق ب از 

 د؟ یجاو  -

 : دیآ ی م  رونی راهرو ب یهم از در سوم د یجاو

 . نجامیجانم، ا -

  یو شلوارک چهارخانه  یمشک  شرتیرود با ت یهزار م  یضربان قلبش رو  دنشیبا د صنم
 کرم... یمشک

صنم هول    دیآ ی نقصش جلو م یو ب  دهیورز   کلی با آن ه  دیو جاو  شودیو رو م  ری ز  دلش
 خودش را مسلط نشان دهد:  تواندیاما  م  شودیم

 اتاق من تخت نداره؟  -

 گفت:   عیخواست دهن باز کند که صنم سر  د یجاو

تو   یچند روز   ره،ی گیم  یبخوابم وقت تونمینم نیاما به خاطر کمرم رو زم ستم،یپرو ن من -
 از خونه امون.   ارمیتختم رو ب یندار ی. اگر مشکلندازتمیخونه م

و   ندیاست که فقط بنش  نیعاشق ا نگرد یم شی باعشق به دختر بلبل زبان رو به رو د یجاو
 .زندیو حرف م  شکافدیلب م  شیدختر برا  نینگاه کند که چگونه ا 

 :کندی زمزمه م د یجاو

 ؟ ی مگه شوهر نکرد  -

 : دیگو یو با حرص م چرخاندیدر حدقه م یچشم صنم

برگه   ریباخودت و من رو راست باش من ز  دی! جاویشوهر نکرد ،مگهیستیمگه زنم ن -
 خودت؟  یبرا  ی کرد یالبافی تو خ  میجهان امضا کرد یعقد نامه رو به شرط بچه   ی ها
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 : کندیو زمزمه م  شودی با اسم جهان دگرگون م  دیآ یجلو م د یجاو

  ینطوریکارها نبود چرا ا  نیصنم، جهان مرد ا دمی هنوزم تو عذاب وجدان دارم جون م -
 کرد؟ 

وقت است   یلیسوال خ نیرا عوض کرده تا از جواب دادن به صنم تفره برود اما ا  حرف
به سمت آشپزخانه با  و  دهد یکه در ذهنش جا خشک کرده صنم آب دهان قورت م

  شیهم پا به پا دیجاو  شودی و وارد م  رودی دست م کی   دیسف گالسی ها یها  نتیکاب
 همراه است . 

 .خوردیو آب م کندیآب را باز م  ری و ش داردیبرم یوانی ل صنم

 :کند ی زمزمه م  د یجاو

 منتظرم.  -

  حیو با قلب درد توض کندی و لب باز م  گذاردیرنگ م یمشک  نکیس  یرا رو  وانی ل صنم
 جهان را:   یحرف ها   دهدیم

  گهید ی کیو من مال    ستهی کنار وا  ی تو حالت عاد تونهینم گفتهیگفت عاشقمه، م یم -
 حالش  مال اون شم.   نیتو ا  خوادیشم گفت دلش م

زار بزند اما به  خواهدیبرادرش دلش م یو مرد گنده برا   شودیچشمانش پر م د یجاو
 : دیگویو م شودیخودش مسلط م

 و...  یشدی اعتراف نکرد حتما مال اون م یخوب شد تو حالت عاد  -

 :کندیمکث زمزمه م با

 حاال من نداشتمت. -

مرد از جانش حتما جانش را   نی ا  لرزدیو تمام جانش م بنددیمحکم چشم م  صنم
 .خواستیم
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  ی لحظه ا  یبرا  دن ینفس کش ردیگی دستش را م د یبزند جاو رونیاز آشپزخانه ب  خواهدیم
 !  شدیامشب صبح نم رود،ی صنم م  ادیاز 

  ریصنم سر به ز  ستادند،ی هم ا یکرد و درست پنج سانت کی او را به خودش نزد  د یجاو
 . دادندیانداخته بود مطمئن بود سر بلند کند  کار دستشان م

 زمزمه کرد:  د یجاو

 تو تخت.  یبر د یکه تو اتاق من با نیا  یبرا  ستی تخت تو اتاقت ن -

لوپش    یرو یهم آهسته بوسه ا  دیجاو  کندیو سر بلند م   شودیمانش گرد مچش صنم
همه سست عنصر باشد، با   نیکرد ا یفکرش را هم نم شودی م ووانهی و صنم د  گذاردیم
 بوسه ؟  کی

آهسته   دیو جاو  کندیم می تنظ  دیو صنم چشم در چشمان جاو کندینگاهش م د یجاو
 : دیگویم

 .ری، شب بخبرو بخواب  -

مانده باشد باز خودش را در آب    رونیکه از آب ب  یصنم مثل ماه کند،یرا ول م دستانش
و با   کند یرنگ سوم را باز م ییو در گردو   رودیو به سرعت به طرف اتاق م   کندیپرت م

 ...شودیرنگ رو به رو م یچوب یتخت بزرگ دو نفره  

 اورد یب اد یخاطرات تلخ را به   خواهدیلش نمتخت را عوض کرده! د  شوندیکج م  لبانش

 . کشدیتخت دراز م  یرو  رودیجلو م ن یهم یبرا 

که  کند یصنم فکر م دنی با د  دیو جاو  شودیدر باز م  بردیاما خوابش نم بنددیم چشم
  لی اوا کندیتخت نگاه م  ینقص رو یاما ب ش یآرا یو به دختر ب  رودی خواب است جلو م

 داشتنش تشنه اس، تشنه ... یبا او را تصور نکرده اما حاال برا  ی بار  کی  یحت
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و   اورد ی طاقت ب تواندیصنم هم نم کشد یم شی تخت را رو  یزرشک  یو پتو  شودیم خم
 : کندیم  کند،زمزمهیپتو را ول م دیجاو  کندیچشم باز م

 کردم؟  دارتیب -

و از آن طرف   ودر یقنج م د یدل جاو دهد،یبه باال تکان م یمظلوم سر ی مثل بچه ها صنم
 تواندی که نم داندیم کند،یم  تیاما فاصله اش با صنم را رعا  کشدیتخت دراز م یرو

 خودش را کنترل کند.

 

 ( اری)جان

  دارمیب ی هشت شب بود و کس  کی نزد کنمینگاه م یواری و به ساعت د  کنمیباز م چشم
 هیبه خودم فرصت دادم هنوز هم رد بخ یتخت نشستم و کم یرو  اطینکرده بود، با احت

 زدم...  یو لبخند محو دم یکش  یقیانگار،نفس عم  سوختی ها م

نگرانم   یحجم دلتنگ  نیضربان قلبم نامنظم شه، ا نطوریا  دنشیاز د  کردمینم فکرشم
که نتونم ازش دست بکشم! اما بخاطر خودش مجبورم، ساغر از شغل   نی... نگران ا کنهیم

زود به   امکیبود که س ییکار دستش بدم خدا اتیعمل  نیمن متنفره کم مونده بود سر ا
نبرده.   ییاما انگار ساغر بو  دهی رس ایبه گوش تمام دن امزدن کلبه  شیخبر آت  د،یدادش رس

 . وفتهیاگر خط روش ب  شمیم وونهیرو معامله کنم، د  نمی زتر یعز  تونمیمن نم

 . ریدل س  هی رمینگاهش کنم فقط آرام بگ  یچشم  ریز  خوادیو دلم م زنم یم  رونیاتاق ب از 

 .دمیبروز نم یاما ذره ا رمیوا م  شی خال یجا  دنیبا د رمی سالن که م به

 .  نمیشیو کنار خونوادم م زنمیبه خانم بزرگ م یسر

خودش   ، یوی تو فکره و مامان در حال پوست گرفتن پرتغال و ک  دیوجا  کنهینگاهم م بابا
 .دهی رو سر گرم نشون م

 : کنهیلب باز م بابا
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 .میبهتره حرف بزن -

هم نگاه   دیمامان و جاو   میشیو هر دو بلند م دمیبابا تکون م ی برا  یاحترام سر با
 .ندازنیبه ما م ییگذرا

 . مینیشیم  یراحت  یمبل ها   یو رو  می ری سالن م  یانتها به

 :  کنهیمقدمه لب باز م یب بابا

 رفتن.  -

 : دهیو باز ادامه م  کنمیم  نگاهش

 من؟   تیترب نهیا -

 : دهیو بابا باز ادامه م  خورمیم جا

  د یبه جاو یاونم  )با سر اشاره ا  یکنیبرخورد م ینطوریبود ا  یو اجبار  یتو که صور -
 . رهی گیعاشقشه بعد زنش تو تخت خواب مچش رو م گهی( زنش گرفته، مزندیم

 : دهیادامه م  کنم،باباینگاه م دی و به جاو   زنهیم  رونیاز حدقه ب چشمام

امانت   ست،یانصاف ن ست،ی برادرم رو اما حق ن دمشی،ندازم دور بوده    یلیمحمد خ -
 غلطم. تی ترب کنم،بایهاش رو دارم پر پر م

 : کنهیباز م بزنم که بابا لب یحرف  کنمیبلند م سر

دختر برادر من ذره ذره آب    ،یبهتره طالقش بد  میخوا یاز اون ارث نم  یذره ا  گهیما د  -
  ه؟یفرد نامرئ هیکه ساغر برات  یکنیرفتار م یچشمم بعد تو امروز مثل کس یشده جلو 

 که تو نبودت دق کرد.  یبه حال اون دختر یبه من که پدرتم برخورد وا  ؟ی مردونگ نهیا

 منتظرم بوده.  فهممیم یوقت   رمی گیدروغ چرا آروم م رم،ی گیم  آروم

 : کنمیم  زمزمه
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 شمام، حاللمون کن.  یمن خاک پا  -

  زیم  یمعروفش رو از رو   یباز هم روزنامه   شهیو بلند م کنهینگاهم م یبا دلخور بابا
ه،داغم به خاطر دل خودش  ک هی اون دختر  شیو من فکرم پ نهیشی و کنار مامان م  دارهیبرم

 نتونستم لمسش کنم.

 )ساغر( 

اما زنگ   طلبهیهنوز چشمام خواب م شبمید  یخواب یساعت چند بود، از ب دونمینم
 . ستیول کن معامله ن میگوش

و    دارمیبرم  خورهیدستم بهش م گردم،یکه بلند شم کنار بالشتم با دست دنبالش م نیا یب
 :زنمی بدکن نگاه کردن به اسم مخاطب اتصال رو م

 بله؟  -

 : چهیپیم  ینگران عمو تو گوش یصدا 

 عمارت.  ایساغر عمو زود باش ب -

نداره فکرم   یها تموم بتیانگار مص  نمیشیتخت م  یرو زنهیم  خیو دستام   پرهیم رنگم
 :کنمیلب باز م  عی خانم بزرگ و سر شیپ رهیم

 شده؟  یعمو چ -

 .اینپرس، نپرس فقط ب -

 افتاده.  یحتما اتفاق بد   کنمینگاه م  یو من هاج و واج به گوش کنهی م قطع

و   کنمی ، موهام رو خشک م رمی گیم  یسرحال شدنم به سرعت دوش  ی،برا  شمیم بلند
  یرو یشال مشک کنمیبه تن م یو شلوار ل  یو مانتو ل زنمی کرم مرطوب م بندمی محکم م

 . زارمیو تو دهنم م کنمیباز م یکیک  ندازمیسر م

 .زنمیم رون یاز خونه ب دیو کل  یبرداشتن گوش با
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 . رونمیاما فقط م  کنمیم یبه طرف عمارت رانندگ  یبه چر سرعت سرسام آور دکنمینم

 

 .زنمی و تو دلم فقط خدا رو صدا م  زنمیترمز م یبا تکاف محکم رو  رسم یعمارت که م به

 . زنمیرو م موتی شم و ر یم ادهیپ

 .زنمیو زنگ رو دوبار پشت هم م کنمیطرف در پا تند م  به

 . شهیباز م یبا مکث طوالن در

شم و با ترس به خونه نگاه   یوارد م کنم،یخونه رو پرواز م یدر تا در ورود ی  فاصله
 :کنمیم

 عمو؟   -

 . مارستانینکنه رفته باشن ب ترسمی م شتریب ستی ن یانگار کس اما

 اما خاموشه. رمیگیعمو رو م شماره

که از آشپزخونه  دنشیکه با د  شهینم یدر رو باز کرد؟ هنوز سوالم تو ذهنم کامل تداع یک
 .رم یوا م شهیخارج م

و    ادیگرمکن به طرفم م بی . دست تو جیشرت اسپرت مشک یبا ت یسرمه ا   گرمکن
 ...تسی ن یاما خبر کنمیدور تا دور خونه رو نگاه م نانیاطم  یمن باز برا کنه،ینگاهم م

 :کنهی باز م لب

 .کردنیم  دارتیساعت هشت و نه به زور ب  دی. قبال بایشد زیسحر خ یلیخ -

 : دمی طعنه اش گوش ندادم و پرس به

 عمو کجاست؟  -

 گفت:  جیکرد و اون هم گ نگاهم
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 چطور؟  -

 گفتم:   دهیبر  دهیبر

 شده؟   ی زنگ زد گفت، به من زنگ زد گفت برسونم خودم رو چ -

 :کندی و زمزمه م  شودیکج م یلبش کم اریجان

  یبابا با خانم بزرگ و مامان رفتن لواسون. خانم بزرگ بهتر بودن بردنشون تا از فضا -
 دور باشن. کمیمتشنج  

  یبرا  یبود ؟ تمام ذهنم شده بود سوال اما جواب  یچه کار  نیچهارتا شد عمو ا چشمام
 کدوم نبود.  چیه

 :کنمی وا رفتم، خودم رو گم کردم زمزمه م اریجان دنیبا د کوبه،یمحکم  م قلبم

 باشه، بااجازه.  -

 :کنهیم   خکوبمیبرگردم که صداش م خوامیم

 رفتن؟   یدونست ینم یبگ  یخوا یم یعنی -

الغر شده لب باز  کمی  کنمیاحساس م کنمی و باز نگاهش م گردمیو برم  رهی تو هم م اخمام
 :کنمیم

االن تو تختم خواب بودم   زدیاگر عمو زنگ نم  ومدم،یرخ ماه شما ن دنید یحتما که برا  -
. 

 :  کنهیبرم که لب باز م گردمیو برم ادی بدش م کمی

 صبحونه بخور بعد برو.  -

شده و دل خوش کردن براش    عوض اریجان کنم،ی اما در دم خفه اش م  شهیخوش م دلم
 حرومه. 
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 : کنمیم  زمزمه

 ندارم.  لی م -

  کنه،یم ریفرش گ  یو پام به گوشه   رهیم  جیسرم گ  دهینرس یبه دوم دارمیاول رو برم قدم
 .شهیم  میمحکم مانع سقوط حتم  یکه دست وفتمیب یمنتظرم تاالپ

 

 کنه،یکه توجهم رو جلب م هیز یچ نی قلبش اول دنیکوب یو صدا  زنمیچشمام رو باز م  یال
 ...ستین یعیهمه تپش قلب طب  نیا

 رم یگ یزل زده تو چشمام ازش فاصله م کنمی نگاهش م زنمیرو جمع و جور م خودم

 :کنه یم خکوبمیباز راهم رو کج کنم وبرم که صداش م خوامیم

 .یدار جهیسرگ یپوست استخون از گرسنگ -

 وزن کم کردم. دیزود فهم  یلیخ کنمیم یاخم

 : کنمیم  زمهزم

 به خودم. شهیمن مربوط م  یو چاق یکه هست الغر نهیهم -

 : شهیکه صداش بلند م دارمیبلندم رو سمت در برم یقدم ها   چرخمیم

 ...یه یه -

 .ستهی میو روبه روم وا   ادیجلو م نطوریهم

 : زنمیو داد م زنمی به بازوش  م یحرص مشت با

 .رم ی خودخواه مغرور... ولم کن تا به حال خودم بم ؟ی خوایاز جونم م یچ ه،یچ -

سمت خودش و من پرت شدم و    دمیرو گرفت و کش خوردیدستم که محکم بهش م مچ
 ممکن سقوط کردم.  یجا  نیبه امن تر 
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 :کنهی که تو بغلشم زمزمه م یدر حال اریجان

... حاال چشمات فقط رو  ینی من رو بب  یخواستی... تو که نم خواستیتو که دلت منو نم  -
 واقعا دوستت دارم؟  یمردم تا بفهم  یم  دیمنه؟ حتما با 

قدم به طرف چپ   هیو اون     رمیگیو ازش فاصله م گزمی لب م کنمی نگاهش م دیترد با
 : شکافدی و لب م کشهی تو موهاش م یکالفه دست رهیم

...  دیما چ  ی برا بود که بابا یچه برنامه ا  نیا  ام،یشرط کردم سمتت ن   میمن باخود لعنت -
 چرا روبه رومون کرد. 

 پوزخند گفتم :  با

 مثال؟  میقرار بود روبه رو نش -

 : ستادیکرد و دست به کمر ا  نگاهم

 . یکنم، فقط دور یقرار بود ازت دور   -

 :کنمیبغض زمزمه م با

 چرا؟  -

که  یجور  ستهی ا  یصورتم م  یدو سانت ادی صورتم و جلو م  یرو کنهی رو زوم م نگاهش
 اش تو صورتمه:هرم نفس

  ییبود سراغت معلوم نبود چه بال ومدهی ن امکیبودن، اگر س کتیچقدر نزد ی دیانگار ند  -
 دختر.  ارنیسرت م

 : گمیو آهسته م  شهی م شتریب بغضم

 ؟ ی ومد ی تو چرا ن -

 : گهیو م زنهیم ی لبخند محو  اریجان
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 مهمه؟  -

 : چرخونمی م یچشم

 برم. خوامیبروکنار م -

که ندونه  هی... ک خوادیو اجازه م  کنهیلبام به چشمام نگاه م  یرو زنهی دو دو م چشماش
 .زنمیداشتنش له له م یبرا 

 : ارهی م رون یاش من رو از فکر ب  زمزمه

بگو   گه، یچشمات درست م ه،یفقط بگو فکرت منم دلت منم ... حست به من واقع -
 ساغر. 

صورتش   ی، نگاهم رو رو  ییبگم جونمم تو ی حت  تونمی هام رو به هم دوختن نم لب
خش دارش زمزمه   یاش و با صدا  نهیرو س زنهیو اون با انگشت اشاره م  کنمیم یطوالن

 :کنهیم

  خوادی ... دلش تو رو میدر امان باش  دیکه تو با   فهمهیمِن احمق نم  نیا فهمه،ینم -
 رو. یمِن خودخواه لعنت نی ببخش ا

 دلخورم اما عاشقم. زهیر یم  یهر دلم

 : کنهیم  زمزمه

اما تو فقط بگو چشمات   زنمی رو م دشینرو ق یبگ  خوامت،یعاشق شغلمم اما تو رو م -
 . گنیدروغ نم

قلبم   خوردیانقالب بزرگ ... دلم تکون م هیو رو بود   ری چشم بود انگار، دلم ز  متخصص 
 . زدیصداش م

 :کنمی و من آروم لب باز م کنهیم  نگاهم

 .یبخاطر من از شغلت نکن ،یبمون یکه دار یکه سر کار یتو هست   یتو وقت -
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 خش دار و بمش: یبا صدا  کنهیم  زمزمه

 .یزنی همه رو م دیبه خاطر عشق ق یعاشق که باش -

که تو هم گره   کنمیبه دستامون نگاه م رهی گیو اون آروم دستم رو م زنمی م یمحو  لبخند
 :زنهی خورده زمزمه م

 بغلت کنم؟  -

و نفس   چسبونمی و خودم رو به بدنش م  رمی جلو م  شهیم  ختهیو لبخندم به هم آم بغض
  یصدا نی آهسته تر  کنهیو دستاش رو دورم حلقه م کنهی دستم رو ول م کشم،یم قیعم
 :زنهی گنار گوشم پچ م یوقت   شنومیرو م ایدن

 اتاقم؟   میبر -

 : کنمیو با ترس و لرز زمزمه م  زنمیپلک م محکم

 نه، نه...  -

 : کنهیو لب باز م زنهیتو گلو م یا  خنده

 دور سرت بگردم که دلم لک زده واست خانم من. -

 

و دستش رو    رمی عقب م ادی و زبونم بند م کنمی اگه بگم، داغ نکردم ، نگاهش م دروغه
و زل  کنهیکه نگاهم م نمیب یو با بهت م ارمیشالم رو در م نمیشیمبل م  یو رو    رمی گیم
 . ارهیرو از تنم در م نیج یو دستم که مانتو  زنهیم

 : کنهیو زمزمه م نهیشیپام م یجلو

 هو؟ یشد  یچ -

   شهیو لباش کج م شمیم  سرخ 
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، پچ  کشهی و لب هاش رو به صورتم م ادی جلو م فهمم یصورتم م یاز داغ ندازهیگل م لپام
 :زنهیم

 من.  یخواستن -

و دورم   کنهیموهام رو باز م  رمی گیقرار م نیو من کنارش با شلوار ج نهیشی مبل م  یرو
 .نمیتو چشماش بب تونمیکه بهم داره رو م  یتمام عشق زهیر یم

 : کنهیم  زمزمه

 .یکوتاهشون کن یحق ندار -

 خوادیازم م خورمیجا م ره،یگ ی و اون دستم رو م  کشمیرو باال م شرتشیت زنمی م لبخند
  شرتشیت کنه،یو دستم رو ول م  چرخونهیصورتم م ی رو  دیادامه ندم؟ چشماش رو با ترد 

  شیو بدون چرب کهیت شیشکم ش کنم،یاش نگاه م  نهیو با وحشت به س کشمیاال مرو ب
اش   نهیس  یو من دستم رو رو   ارهیرو کامل درم شرت یحواسم رو پرت کنه،ت  تونهیهم نم

زخم وحشت   شه،یم  ریو اشکام سراز   بندمیبا درد چشم م کشمیدرست سمت راست م
  یبا صدا  کنهیو زمزمه م کنهیدستاش رو دو طرف صورتم قاب م اره،یناک درد به قلبم م

 : کنهیترم م وونهی مردونه اش، با نفس نفس زدنش د

 حلش کردم آروم باش.  زم،یعز  ستین یزیچ -

 :کنمیو زمزمه م شه ی م ری سراز  اشکام 

 ندارم... یاجیمن به هفت روز احت -

 :کنهی باز م لب

 ؟ یچ -

 : هیبا گر دمیم  ادامه

 ندارم، چون دوستت دارم.  یاجیاحت  یکه بهم داد یمن به هفت روز زمان -
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 :کنهیو با لبخند جذاب و شوکه اش تکرار م  خورهیم جا

 دوباره برام بگو؟  ؟یچ -

 :کنمیو زمزمه م  بوسمیاش رو م نهیس قیو زد زخم عم  شمیو خم م کنمیرو پاک م اشکام 

 دوستت دارم.  -

 

که بهم داره راه   یبا تمام عشق متیمن با مال  یپا به پاکه با خشونت و عشق  یاریجان و
  اریو من خانم ، همسر جان زنمی امضا م  اریرو به نام جان میو من خودم حکم زنونگ  ادیم

 .شمی رادفر م

 ما رو رو به رو کرد ...  نطور یچقدر ممنونم که عمــو مهران ا  و

 و من آرزومه داشتنش...  شهیم  قیبه تک تک سلول هام تزر عشق

 

 )سوم شخص( 

و با او   خوابدیماه است کنارش م  کی که   ی. مردستیاز مردش ن یخبر  کندیباز م چشم
به هم نکردند اما   یبود، اعتراف دیرا زن جاو   دیسال نو را کنارش بود،ع کند،یم یزندگ
 .کندیم هی و محبت هد  خردیزنش کادو م  یبرا  کندیم  یو دلبر رودیقربان صدقه م د یجاو

  یخودش ،خانه  یو حال در چهار در باالتر از خانه  ده یعاقبت به عشقش رس  خواهرش
 شان داغ داغ است.  ی و خودش، کانون زندگ د یجاو

  توانیم ا ی کرد؟ آ هیتک د یبه جاو توان ی م ای خوشبخت است صنم همچنان مردد، آ ساغر
 . شی برا یبود دوست داشتن ی ننگ نیاما عاشق است... ا ستیاعتماد کرد؟ دلش قرص ن

است اما   ن یماه است که روال هم  کی  دهیخواب دیدر تخت جاو   دیبغل جاو  شبید
 همان مرد دختر باز قهار باشد؟  کند،ی باور نم ده،یفقط دستش را بوس د یجاو
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 .ندینشیتخت م  ی و رو شودی بود با لبخند بلند م یآخر خوشبخت نی او را داشت و ا  اما

 است.  دی جاو ی کند،صدایاتاق توجهش را جلب م رونیصحبت از ب  یصدا 

 زند؟ یحرف م یوقت صبح با چه کس نی شک کرده ا کند،یاتاق را آهسته باز م در

  د یجاو  فهمدیزود م یلیو خ  ستدی ا  یدر دست دارد پشت در م ی که گوش دنشید با
 مخاطبش دختر است: 

 من...  زیمهتاب، بابا عز   یگیم یچ -

دورش   شی موها رودیم د یو با دو به طرف جاو زندی م رونیبا تمام قوا از اتاق ب صنم
 . دیاست اعتراف جاو  نیست، ا  یچشمانش پوف دارد اما خواستن  ختهیر

نگاه   ی خاموش گوش یبه صفحه  رتیو با ح  ردیگی م دیرا محکم از دست جاو  یگوش
 . کندیم

 پسر.  نیبود ا  وانهید کندینگاه م دیجاو به

 بووووم.... یو صدا خنددی قهقهه م دیجاو  اما

 چطور متوجهشان نشده؟  ند،ی آ  یجلو م اریو ساغر و جان  ترکدیسرشان م  یها رو  بادکنک

 : کندیکه لب باز م شودیم  رهیخ دی هنوز هم شوکه است و به جاو  خنددیم

 دوستت دارم تولدت مبارک عشق من.  -

 ... دی است؟ سال جد نیفرورد  خندد،یم صنم

 : کندیبغلش م دی و جاو خنددیم

 عاشقتم دختر عاشقتم.. -

 خندد،یو م کندی اندازد و ساغر نگاهش م یبا عشق دستش را دور گردن ساغرش م اریجان
 است...  اریخواهران و برادران رادفر بس انیعشق م
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  سیکه ساغر با حالت عق زدن و تهوع به طرف سرو  شودی عشق فراوان م ن یا  یزمان و
 . کنندینگاهش م  رتی با ح ار ی، صنم و جان دیاو و ج   رودی م یبهداشت

برود که صنم دستش   سی به طرف سرو  خواهدینگران م اریو جان زندی لبخند م  ظیغل صنم
 : ردی گیرا م

 . ستین یاجی به تو احت -

 : دیگویو م  خوردیجا م اریجان

 شد. ینطوریچرا ا نمیچرا، بب -

 : دیگو ی م دی با اخم به جاو اریجان بعد

 االنم بخاطر ضعف... داره،یزن من از هفت صبح ب وونهید  یِ پسر زاتیاز دست سوپرا  -

 :کندی هم زمزمه م د یجاو

 تو باغ ها...  یستین -

 : کندیو صنم زمزمه م  خوردیجا م اریجان

 حامله است. -

 .زندی م رونیب سی از سرو دهی رنگ پر یلحظه ساغر با صورت نیدرهم

 : دهد یگوش صنم زمزمه سر م  ریز  د یجاو

 امشب نوبت ماست. -

 : دیگو یاندازد که م ی م د یبه جاو یگرد نگاه یبا ضران قلب باال و چشمان صنم

 .یافتم سخت در اشتباه  یعقب م اریاز جان یاگر فکر کرد  -

 ... خواهد یرا م دیشدن با جاو  یکی  یو مطمعن است به زود زندیلبخند م   قیعم صنم
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که   یو صنم  دیکه جاو نی خجالت از ا یب بوسدیو م ردیگی و دستش را م درویجلو م اریجان
 . کنندیهنوز خوابآلود است نگاهشان م

 : کندیبا لبخند زمزمه م اریجان

 اگــر راست باشه. بندمیم  نیشهر رو آز  -

 که راست است. داندیو م خنددیم  ساغر

 شودیو رو م  ری دلش ز   کندینگاه م نشانیب  قیبه عشق عم کندی خواهرش نگاه م به
 : کندیلب زمزمه م  ریلحظه و ز   نیاست ا  نی خوشبخت تر

 رادفر... ریوصالتم اردش  تیوص  ونی رو مد شمیو آسا می خوشبخت م،یزندگ -

 که بعد از حامله شدنش باز شد: یگری د تی وص

ماه صورت نگرفت،بهتر است    شیبعد از ش یرادفر... اگر عشق ریبه نام خدا، من اردش -
 والسالم.   شود،یم می د... بدون وصال هم ارث تقستمام شو
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