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*** 
 ندینشیدر دل به بار م یاست که روز یادانه ینمهربا

 آن عشق خواهد بود یوهیم و
 اول فصل

ساعت و ربع فاصله داشت.  کیحدود  یزیشان چروشن، تا خانه یفرنگرب گوجه دیتول یمحل کارش، کارخانه از
را بعد از سه روز که از  نیو ا دیرسیزودتر هم م افتاد،یچندسر به جان اتوبان کرج نم ییمثل اژدها کیالبته اگر تراف

 متوجه شد. گذشت،یشروع کارش م
 هم گذشته بود. یفن نهیهفتاد بود که کارش از معا یدهه ادگاری بـوسینیم کیکارخانه،  سیسرو

اش زار کهنه یهایو صندل آوردیو دود باال م کردیپت مخسته که پت یتیکبر یقوط یهابـوسینیهمان م از
 .دیکشیم ییهم ال یو گاه دیچرخیم هانیماش یالبهال ها،ابانیدر خ یمچنان قاچاقه یول زد؛یم

 ارهیابوط نیوچندساله که جانش به اشصت یکارخانه بود. مرد یاز کارگرها یکیشوهر  ،یطوط یهم آقا اشراننده
 بند بود. زد،یصدا م اقوتیکه آن را 

داشت و گل سرسبد  یونیو به قول خودش کام یبازارهکوچ یهاهم به آهنگ یبیعج یعالقه یطوط یآقا
و  زیر یلیو خ خواندیم واریبود و آن را طوط یبازارکوچه یمیقد یخواننده« دردم را دوا کن ایب رین» شیهاآهنگ

شاگرد  یصندل یکه کنار دستش رو خانمرهیبه همسرش ن یرچشمی. زدادیگردنش را به اطراف قر م یرپوستیز
 :خواندیو م زدیم زیر یهاو همراه آهنگ بشکن کردینگاه م نشست،یم
 بار وفا کن نیا ایبسه ب گهید رین رین» -
 دردم دوا کن ایجونم رو بستون  ای رین

 یدیجواب نم کنمیم تلفن
 «یدیرو مثل من عذاب نم یکس

پردود و  یارهیابوط نیافر امس نی. آخردهدیم یخوارپاچه یرنگ و بو اشیهم تابلو نبود که آهنگ انتخاب اصالً
 یرورا روبه شایوگرام زیعز بـوسینیم قاًیدق یطوط یو آقا شدیم ادهیپ نیپرصدا، او بود که از ماش

 یهابلیهم به س یو تاب دوختیم شهیوسط ش ستادهیا ینهی. نگاهش را در آداشتیآقاحجت نگه م یفروشروزنامه
 :گفتیمبلند  ییو با صدا دادیدانه درشتش م

 سالمت.دخترم به -
و با  گذشتیم یاکبرمشت یفروشیشان فاصله داشت. از کنار بستنقدم تا خانه ۱۲۹ شد،یم ادهیکه پ بـوسینیم از

 .فتدیتا دهانش آب ن دیدزدیهم چشمانش را م ی. گاهکردیکننده نگاه مچاق یهاحسرت به آن خوشمزه
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آرام  ییایکالم، حس آرامش، روحش را به در کیدر  شیو فرازوفرودها یزندگ ماتیپس و پشت تمام نامال مهربان
اگر اسمش  یاش جا داده و آن را باور داشت. حتگانهحواس پنج یالحس قشنگ را البه نیمبدل کرده بود و ا

 مهربان باشد و روزگار با او نامهربان.
 کینشاند و  اشیشانیگار، مهر طالق بر پاگر روز یدوست داشت. حت ماتشیو نامال هایرا با تمام سخت یزندگ

 و گفت: ستادیپا اجفت اشیو شرع یاگر بهزاد، شوهر رسم یساله شد. حت ۲۷ یمطلقه
هم  ایکوتاه ب د،ی. اصرار نکنخوامیومکه نمرو که صورتش پرِ کک یدختر مونارنج نیبگم؟ من ا یبابا برم به ک -
 .ستمین

گفت.  گذشتیماه که از عقدشان م 5را بعد از  نیو ا خواستیاو را نم . بهزادشدینم یخواستن که زورک خب
 جهازش بود. یکوزهو کاسه گیکردن دکه با شوروشوق مشغول جمع ییهمان روزها

 یایو منگ در در جیکه دمغ، گ ییروزها آن روزها از ذهنش پاک شود. وتاررهیرا به اطراف تکان داد تا غبار ت سرش
 چشمش آشکار شد. شیروز پ یمثل روشن قتیحق یرفته پردهاما رفته زد؛یم وپادست یناباور
غرور  مارینرمک به تبه آن تعلق داشت و نرم قاًیکه دق ییگوشش انداخت، جارا پشت هایباجوخانخاله یهاحرف

 پرداخت. رشیخردوخاکش
اما بازهم آرامش  رقـصاند؛یگربه م شیراو ب چرخاندیمهربان را سر انگشت م یبیگرد، به طرز عج یمثل توپ روزگار

 نداشت. یآن هم کار یخال یمهیو به ن دیدیرا م وانیپر ل یمهیخدا، ن یشهیو هم زدیدر نگاه و کالمش موج م
 بود. شیهاشاکر داشته شهیو هم یحس درون کیاو  یبرا یخوشبخت

و  کردیهم شره م شیهاو گوش ینیب یهااز حفره طنتیساله که ش 14 یخانه افتاد. مهرسا یتغارته ادی به
 شناس،فهیوظ یمثل سرباز یحوربود و مامان قیل دوست و رفو برعکسِ او اه دیجنبیم یسروگوشش هم قدر

از او  یزیر شگونین یپنهانوو نامحسوس، پس زیر یلیخ کرد،یم ییمواظبش بود و هروقت خطا یچهارچشم
 .گرفتیم

 یکوتاه، گرد و تپل یبا قامت یاش بود. زنداشته نیزترینقش بست. او عز شیهالب یرو یلبخند یحورمامان ادی به
که با تمام اهل  یصحبتاش فقط عضله است. زن خوشو شکم گرد و قلنبه ستیکه اعتقاد داشت اصالً هم چاق ن

در خانه  الیس یانیرمثل ج شیهاداشت و محبت هآپارتمانشان مراود یباال یدو طبقه یهاهیمحل، از جمله همسا
 کیرا هم بلد بود.  دآقایو دوختن زبان همسرش، حم دوختیوخرج روزگار را به هم مبود. دخل یجار تیبا درا

 .شدیم نیریو دهانش ش گفتیم دجانیحم
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بود، کمتر آزارش دهد.  دهیپر رونیب یکه از دل روکش صندل یجا شد تا فنربهجا یقدر بـوسینیم یصندل یرو
 باز،مهین یگردنش افتاده و غرق خواب با دهان یکه سرش رو دیرا د یمیر کج کرد و خانم عظسپس س
 .کردیم یینواگذاشته بود، هم یطوط یکه آقا یبازاربا آهنگ کوچه شیهاخروپف

سمت شد و ذهنش به دهیکش هانیماش انیرا پس زد. نگاهش به م شهیبه ش ختهیآو رنگیاتاب قهوهچرک یپرده
 رفت. شیهاارش داشتهشم

بزرگ داشت و اعتقاد  یچندان فراخ؛ اما دلنه ییهابلندقامت با شانه یبود. مرد شیهاصدر تمام داشته آقاجانش
ها صبح از به او عطا کرده. عاشق سه دخترش بود و به عشق آن نیرا در زم ایآن دن یداشت خداوند سهم حور

پررونق بود و ساعت  اشیفروشساعت ی. مغازهگشتیبرم شیهایبار خستگو شب با کوله خاستیخواب برم
 ابت،ید یماریکه روزگار با او بد تا کرد و ب یتا روزگارشان کوک کوک شود. مرد کردیم ریرا هم تعم هایمشتر

 عصا با روزگار کنار آمد.بهراست او را تا زانو قطع کرد و او دست یپا ینیوتیمثل گ
 .دیآ رونیآقاجانش همراه آه از ته دلش ب یتا غصه دیکش یقیعم نفس

 کیکه عاشق  ی. مهرنوششدیمحسوب م شیهاترش، جزء نداشتهافتاد. مهرنوش، خواهر بزرگ شیهانداشته ادی به
 گفت: یسررهیسپر کرد و با خ نهیو سـ ستادیپا اشد. جفت بیدار به نام نجپول پیتخوش تباریمرد افغان

 .خوامیرو م بیمن نج -
و بغض خفته آقاجانش و چشمان  یحورمامان یهارمیمن بم یریتو بم انیعاقبت خر مراد را سوار شد و م مهرنوش

به کانادا  گفت،یم بیبه او نانج یحورکه مامان بیهمراه همسرش، نج ش،یسروصدایتر او و مهرسا، بعد از عقد ب
 نگذارد. خبریب حوالشواها را از حالمهاجرت کرد و قول داد که خوشبخت شود و آن

 یبرا یشد. حت لیتبد یگهگاه ییهابه تماس انش،یروز در م کی یهارنگ شد و تلفنرفته کمکه رفته یقول
 یوخالخشک کیتبر کیو  کیگل، ک کریو به پرتاب چند بـوس، است امدیاو و بهزاد ن دیعقدکنان مختصر و مف

 قناعت کرد.
 .دیکش یداد و پوف بلند هیتک بـوسینیم یدودگرفته یشهیرا به ش سرش
 یکنان از الزوزه ،یزییها برود. باد پادر آسمان افکارش به دوردست یرا رها کرد تا مثل بادکنک شیهانداشته
را به هوا پرتاب  روهاادهیاتوبان و پ یهاوآشغالو شاخ و برگ و آت دیکشیپنجره به داخل سرک م قیعم یدرزها

وسط اتوبان  یهانیماش یالجانشان البه الیخیو پفک به دست، ب پسیدورگرد، چ یاهفروش. دستکردیم
 .دندیچرخیم
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و اهل  سوزاندیها هم دل ممورچه یبرا چ،یکه ه زادیآدم یداشت. برا یدلشاد، همانند اسمش قلب مهربان مهربان
شدن هر دوره، ودند و با تمامب یفصل یهاوهیقسم کارها نبود. تمام دوستانش مثل م نیو از ا قیدوست، رف

 .شدیهم تمام م شیهایدوست
 نیچندان بلندش به او قد نه کردیرا به خود جلب نم یجنس مذکر چینگاه ه اشیساده و معمول یچهره
 :گفتیو مهرسا با خباثت م زدیدامن م بودنیمعمول

 جا مونده. نیزم ریز شهیو بق نهیزم یو شصت سانتت رو متر هیغصه نخور. تو فقط  -
و درشت  زیر یهاومکرا با آن کک اشیاما پوست مهتاب زد؛یبه دل نم یچندان چنگ اشیقد معمول هرچند

 را دوست داشت. شیهاو گونه یقلم ینیب یرو یاقهوه
 :گفتیو دورگه، م یهم خروس شیپشت لبش سبز شده بود و صدا یتازگکه به حشمتییپسرِ دا حسام،

از کنارم رد بشه،  بهیغر هیعنوان به روادهیاگه تو پ شکیو ب رهیگیدَرودافا قرار نم یالً تو دارودستهمهربان اص -
 .دادیبهزاد رو از دست م یپیتبه خوش یمفت و راحت پسر دیمحاله برگردم و دوباره تماشاش کنم. نبا

 نشیمثل فلفل جوابش را از آست ز،یوترسا تنداما مه گذاشت؛یم جوابیحسام را ب یهاهیکناگوشه یبا لبخند تلخ او
 :گفتیو م آوردیدرم

 درست مثل خواهرت ستاره. شه؛یبرو مخوشگل و تودل ،یکن شیحرف مفت نزن. چوب خشک رو هم اگه آرا -
 اشیشیاندو مصلحت یحورمامان یهاو ابرو باال انداختن هادنیگزو اگر لب زدیحرفش را م یستیرودربایب مهرسا

 .گرفتیآن دو باال م ینبود، کار مشاجره
به مهربان  یپنهانوو پس یو درگوش زدیخط قرمز هم حرف م یسوو از آن شدیم تریخودمان یگاه مهرسا

 :گفتیم
بهزاد بعد از پنج ماه رَم  ،یکردیخرج م یبهزاد بدبخت لوند یو برا یدیرسیذره به قروفر خودت م هیاگه  -
و  یو تو هم مشغول پختن ماکارون کردیها رو گز مداروخونه رخشک،یدنبال پوشک و شو حاال  کردینم

 .یبود یسبزقورمه
 لهیقروقنب یبرا یبهزاد کمرش خم شده بود که فرصت یرهایبار تحق ریقدر زحق با مهرسا بود؛ اما آن خب
 کردن نداشت.خرج

برو هستند؛ اما فقط از داماد شانس ل و تودلشانس آورده که سه دخترش خوشگ یلیاعتقاد داشت خ آقاجانش
که دخترِ ارشدش را خام  یبادامو چشم تباریافغان یکیشده.  بشیاز جنس چلغوز نص ییو دامادها اوردهین

مهربان و قلب مهربانش را  شتندا یستگیهم شا اقتیلیبرد. بهزاد ب نیکره زم یسوکرد و به آن شیهاحرف
 .دی، پا پس کشراه ینداشت که همان ابتدا
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 دیبا ،یخواستگار بعد یکه برا کردیم یادآوری خانمی. بارها به خودش و حورگفتیم نانیرا با اطم نیا آقاجانش
 چشم و گوششان را باز کنند. شتریب

 :گفتیو رو به مهربان م دادیبه عالمت مثبت تکان م یبود و سر دهیعقبا همسرش هم خانمیحور
 شده. یبارب نیع کلتیکه شکر خدا با ورزش ه یچاق بود کمهیبود.  قهیسلادر، بهزاد کجم گهیبابات راست م -

 :دادیو ادامه م کردیومعوج مرا کج شیهالب انداخت،یم اشینیبه ب ینیچ سپس
 شهیهم اتیاز چتر کهیت هی. حاال خوبه یکردیسرت گلوله نمپشت کیتوپ کوچ هیفقط کاش موهات رو مثل  -
 .یشدیم یطالب هیوگرنه شب رونه؛یب

چنان که . آنخیبه م گرید یکیو  زدیبه نعل م یکی. دیلنگیم شیپا کیخدا  شهیهم یحورمامان یهافیتعر
 :گفتیو م دادیبه اطراف تکان م یبا حسرت سر شهیهم یحور. مامانرفتیم نیاز ب شیهافیحالوت تعر

هماجان  هیخانوم باکماالت. دور از جونت شب هیبود،  ینیازنبزرگت، هماجان رو رحمت کنه! زن ن یخدا عمه -
 بود. یهم نارنج امرزیاون خداب یکرده باشن. موها میتقس میکه از وسط به دون یبی. درست مثل سیهست

و  نظمی)ب لیهردمب یبقچه رفت،یم شیپ کیوار در اتوبان پرترافکه مورچه یطوط یآقا بـوسینیتکان ننووار م با
درهم تاب  نهیسـ یرا رو شیهاکرد. دست نیرا سنگ شیهاپلک یآلودگو خواب ی( افکارش را بست. خستگقاعده

 دعوت کرد تا به مقصد برسد. یبستان( تاروزمی)خواب ن یلولهیق کیبه  تعارفیداد و خودش را ب
 دیکه خورش ییردا بود. جافردا را هم نداشت. نگاهش به افق ف یشورهنداشت و دل یدلشاد به گذشته کار مهربان

 .دادیرا م گریروز د دیدوباره و نو یهر روز صبح سالم
*** 

و کنار  کردیرا برطرف م یاهال ازیکوچک بود و ن یخودش سوپرمارکت یآقا که در اصل براحجت یکنار دکه از

را شمرد و  شیهاقدمروزه  5 نیگذشت. طبق عادت ا فروخت،یرنگانگش چندتا روزنامه و مجله هم م یهایخوراک
کنار در  ،یباالتر، خانم روستا و خانم کمال یدو طبقه یهاهیتجمع همسا دنیبا د د،یرس ۱۱۴به  شیهاقدم یوقت

را محکم  فشیک یدسته شیهاشمردن گام الیخیشد. ب ریدلهره به جانش سراز ،یحورمامان دنیو با د یورود
شُره  اشیشانیعرق از پ کهیزنان درحالنفسها رساند. نفسد را به آندوان خوبه رهگذران، دوان توجهیگرفت و ب

 :دیپرس خانمیکرد. رو به حور یازدهآب شده بود، سالم شتاب سیکمرش از شدت گرما خ یرهیو ت کردیم
 د؟یجمع شد نجایشده؟ چرا ا یمامان چ -

 برق گرفت و جواب داد: نی، نگاهش را از تکنساو دنیکشاند و با د شیهاو لب ینیب یپر چادرش را رو خانم،یحور
 یسوخته. زنگ زدم اداره وزیکرده، ف یبرق واحد ما اتصال می. سستین یزی! خوف نکن چیسالم مادر، خسته نباش -

 جوون اومده درستش کنه. نیبرق و ا
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آمد و خط  رونیب اشنهیاز سـ ینیسنگاش به. نفس آسودهکردیجمله بسنده م کی نیهم الشیخ یراحت یبرا
( بود. فی)آدم ضع یغماسیالغراندام و ر یبرق، جوانک یاداره نیبرگشت. تکنس شیروشیسمت جوانک پنگاهش به

پرپشت لم داده  یاز ابروها یانبوه ریمانندش زچون اسب و چشمان دکمه دهیداشت با صورت کش یاانهیقامت م
 .قرار داده باشند یخط پهن ریرا ز یانقطه ییبود؛ گو
را  اشیمنیا یهاهیمهندس کارکشته، توص کیجا کرد و با ژست را در دستش جابه یابزار فلز یجعبه جوانک

کنار در  واریبه د دهیچسب فونیوسلمبه، خط نگاهش به آکردن اصالحات قلمبهخط. عاقبت بعد از بهکردیم فیرد
 خانمیقرار گرفته بودند، رو به حور یودعمخط  کیکه در  یاسه زنگ دکمه دنیساختمان برگشت و با د یورود

 گفت:
 ایکولر  هینداره. فقط کاف یوحساببرق درست یکشمیس ساز،یمعمار ساختیمیقد یساختمونا نیمادرجان ا -

گذشت.  ریبار به خ نی. اسوزهیو م کنهیم یخونه اتصال یداخل یایکشمیسوت سزمان روشن بشه، سهاتوبخار هم
ساختمون رو عوض  یکشمیتا کل س دیاریب رهکار خِببرق هی. دایدار یسوزشینکرده خطر آت ییخدا یبعد یدفعه
 کنه.

دوم و  یساکن آپارتمان طبقه ،یسوم و خانم کمال یطبقه یهیخانم روستا، همسا یافراشته، برا یبا سر جوانک
 یچادرها خیردش بود که بها در گآن نیو نگاهش ب کردیم یسردار فاتح سخنران کیمثل  ،یحورمامان

 یاو بود؛ اما سخنران یهاحرف یتمام حواسشان پ یبودند و چهارچشم بدهیچانه سفت چس ریرا ز شانیگلگل
که  زدیها دور مآن نیمانندش بها افتاد. چشمان دکمهسؤاالت آن یرهیدا انینشد و م یچندان طوالن شیغرا
و  دادندیامان نم گریکدیشرکت کرده باشند که به  رد،یگیم زهیجا سؤال کند شتریهر که ب یدر مسابقه ییگو

 رگبار سؤاالتشان گرفته بودند. ریرا به ز چارهیب کپشت، جوانبهوار، پشتمسلسل
 فته؟یاتفاق ممکنه واسه ما هم ب نیا -
 شه؟یچقدر م شنهیهز -
 ؟یآدم مطمئن سراغ دار هی -
 .میکنیعمر دعات م هیکه  یکار رو بکش نیالت، اگه زحمت او باکما یجوون ماشاءاهلل خودت مهندس -

 بیرا مثل س شانیهاو سؤال دیچرخیآن سه م نی. نگاهش مثل آونگ بدیباریم نوایمرد ب یاز سرورو یکالفگ
 .دادیجواب م مهیونگاززده، نصفه

 اشت.ند ستادنیا ینا گریو د کردیزق ماش زقخسته یفاصله گرفت. پاها یها قدرآن از
 نبود. یرقم گریکه د یغماسیجوانک ر نیبودند، ا فیرا حر یسه زن با زبانشان لشکر نیا
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 یاول قرار داشت، شد. بعد از دو پله یآپارتمانشان که در طبقه یو سبک، مثل گربه از کنارشان گذشت و راه نرم
 .دیرسیگرد کوچک به آن مپا کیکوتاه و 

نداشت. نگاهش را به اطراف  دیبه کل یازین را چهارطاق باز گذاشته بود و ندر آپارتما شهیمثل هم یحورمامان
گرمابه و گلستانش، نرگس، پاساژ دو چهارراه  قیداشت همراه رف نیقینبود و  یچرخاند. از مهرسا خبر ییرایسالن پذ

 راه است.روبه شانیهاو حاال بساط کِرکِر خنده کنندیسوتر را گز مآن
 یشُرشُر آن، همهمه ریتا ز خواستیسرد مدوش آب کیفقط دلش  ،یآلود تابستانمشغله و گرمروز پر کیاز  بعد

سبک و خنک به تن  یدست لباس نخ کیفاضالب شوند. سپس  یراه سرهکیسرش را به دست آب بسپارد تا 
حبوبش که به آن نرمالو نرم و م یرا با پتو شیهایرا بگذراند و خستگ اشیبعدازظهر تابستان لوله،یق کیکند تا با 

را  شیهاهیوقت، غم و گرآمده و به شیهاخواب یپاهمراه او پابه یکودک یهاکه سال ییکند. پتو میتقس گفت،یم
 نما شده بود.پنهان کرده و حاال نازک و نخ

. ردکیم یدلبر یتختش لم داده بود و بدجور ینرم و دلخواهش انداخت که تاشده در انتها یبه پتو ینگاه
 شرتیسرد، از شَر مانتو و شلوار خالص شد و با تدوش آب الیخیکرد و ب داریرا ب اشیخواب، حس تنبل یوسوسه

 پررمزوراز خواب رفت. یایو به دن دیدلخواهش، نرمالو، خز شهیهم یپتو ریبه ز کوتاهشنیآست
*** 

 ییکه گو ییها. کابوسکردیبار دوره م نیهزارم یرا برا شیهاو کابوس زدیوپا مدست شیهاخواب انیم ییجا
را  گرید یپاها و صداها یخواب بزند. مهربان صدا یایبه دن یتا مهربان سر دندیکشیم کیکش شیهاپشت پلک

دادگاه خانواده که  کیسرام یو کوتاه بر رو دبلن یهاگام یاز صدا محصور شده باشد. صدا یدر حجم ای. گودیشنیم
 بود. زاندانیطن شیهاتقتق

در  میخط مستق کیو مثل آونگ در  خوردیدر فضا چرخ م تابوچیپرپ یامواج منف یکه رو ییصداها یهمهمه
 .آمدیو م رفتیذهنش م

همرنگ  یزیی. آفتاب پاکوبندیطبل م یبا قدرت بر رو ایچنان که گو د؛یشنیقلب مضطربش را هم م یهاتپش
انگار  نشیسنگ یهاشده بود و نفس ریبه داخل سراز رنگ،یخاکستر یپرده کرکره عمود یاز ال بیاور ش،یموها

 .کردیخس مخس نیچننیجا مانده بودند که ا مانیاز س یتل ریز
پا  یسوتر نشسته و پا روآن یافراشته، چند صندل یبود. مغرور با گردن شهی. مانند همدیسمت بهزاد چرخبه سرش

 .شکافتینامعلوم را م یاه جلو نقطهو سرکشش رو ب یانداخته بود. نگاه ذغال
که مصمم عزمش را  یبهزاد را مجاب به ماندن کند. بهزاد توانستینم گریمهربان بود. د یهاتمام تالش انیپا نیا

 .ندازدیخودش و او ب نیو پررنگ ب قیعم یخط فاصله کیبرود و  رونیمهربان ب یجزم کرده بود تا از زندگ
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که از حرص،  دیسمت آقاجانش چرخگرفت. سرش به اشیزندگ یماههمرد پنج یهایرا از نامهربان نگاهش
 یرا بر سر تارها شیهادندان گرفته بود. حرص انباشته در رگ انیم مانشیپروپ یهالیلبش را همراه سب یگوشه

 .دیجویها را مو متصل آن کردیم یخال هالیسب ینازک و مشک
و او را  رفتیوراست بهزاد را نشانه ماز شالق کم نداشت، چپ یزیکه چ یچنانآن یهاغرههم با چشم یحورمامان
 .گذاشتینم بینصیب اشیوهشتهفت یهااز اخم
 .دیکنار دستش رس یو منش یرو داد و به قاضو نگاهش را به روبه دیکش یقیعم نفس
. اصالً شدیم ادهیپ طانیبهزاد از خر ش تا کردیسمت او پرتاب ماز آسمان به یاخدا معجزه خواستیدلش م چقدر

 .دیایکوک و ناکوکش هم برقـصد و به دل او قدم به قدم راه ب یحاضر بود به سازها
 از همه انعکاس داشت. شیب یقاض یو صدا دیچیپیدر سرش م صداها

 ؟یهمسرت، خانوم مهربان دلشاد رو طالق بد یخوایم یچ یبرا ،یریبهزاد کشم یخواهان، آقا -
را  شیهادرشت چهارخانه نیاز پشت فر خورده بود و چند چ رنگشیطوس یبرخاست. کت چهارخانه شیاز جا هزادب

مهربان  یبه رو اهیس یاهیرا شکست و سا یزییآفتاب پا رنگیدرهم ادغام کرده بود. قد بلندش، خط نور نارنج
 افتاد.

 ـگریج ی. پنج ماه دندون روشیمادرم رفتم خواستگار بگم زنم رو دوست ندارم؟ به اجبار یبرم به ک یقاض یآقا -
 .نهیگذاشتم تا بلکه به دلم بش

 .ختینردبان غرورش هم فرو ر یپله نیگفت. مهربان آخر یباال انداخت و نچ محکم یسر بهزاد
ل مث کلشیرو که ه یدختر مونارنج نیبشه. من ا یکیکردم نشد تا دلم با دلش  ینشد. هر کار ،یقاض ینچ آقا -

باشه،  ی. من دوست دارم زنم باربادیچاق و بدون انحناست، دوست ندارم. اصالً ازش خوشم نم ج،یهو یگون
 دوزکش هم به راه باشه.. بزککلیهخوش
 شیهافرار از کابوس یشده بود. برا سیو تا پشت لبش خ دیچکیم اشینارنج یتارها یالچک از البهچک عرق،
 .زدیوپا مدست
 ا،یحیو ب شرمیگرفت و ب یآورد. کف دستش را رو به قاض رونیب شیهامشت انیرا از م یامچالهکاغذ  بهزاد

 محکم و بلند گفت:
 یگرفتم. طبق قانون، وقت یقانون یهم سندش که از پزشک نی. دست بهش نزدم. اگذرهیپنج ماه از عقدش م -

 .شهینصف م شهیدختر باشه مهر
بهزاد را  یپنهان کرد؛ اما همچنان صدا اشقهیو آن را با سر فروبردن در آمد  شیهااشک تا پشت پلک یزیت
 .دیشنیم
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 قد کف دست دارم. یااجاره یمغازه هی م؟کارهیمگه من چ ،یقاض یآقا -
 ا از سر گرفت.ر شیو نما دیکش رونیرا ب بشیکتش فرو برد و آستر هر دو ج یهابیرا در ج شیهادست

 از پسش بر اومدم. دیبشه شا یبندتا سکه بدم. قسط. ندارم پنجاهگردمیبرم یو خال رمیم یخال یقاض یآقا -
اش را با او پر کرد و لنگان چند قدم فاصلهافتاد و لنگان نیبه زم یتاالپ شیبرخاست. عصا هادهیمثل مارگز آقاجانش

 بهزاد را گرفت. یقهیبا دو دست 
 یمصنوع ی. پاآوردیفشار م اشنهیسـ یقفسه یآن به رو نیکه حجم سنگ ییو صدا دیدیم یاهیفقط س گرید

 انیم زد،یمهرسا که متصل به هم او را صدا م یکه به آسمان پرتاب شد و آقاجانش سرنگون و صدا دیپدرش را د
 .دیچیپیخوابش م یاهیس

*** 
بهزاد  یو صدا ستادیا کرد،یم یرا هم باز ششیآرا زیکه نقش م یکمد کوچک ینشسته بر رو قابِیب نهیآ یروروبه

 انداخت. نیدر افکارش طن
 «چاق و بدون انحناست، دوست ندارم. ج،یهو یمثل گون کلشیرو که ه یدختر مونارنج نیا من»
 یاز آن گون گریکمرش حلـ*ـقه کرد. د ی. دستانش را دور گودختیحسرت درآم کیبا  اشنهیبرآمده از سـ آه

گرفت و  شیپ ییایخولیفرار از افکار مال یکه بعد از طالق برا یبود. راه دهیرس آلدهیا ینبود و به اندام یخبر جیهو
سپرد تا فراموش کند  وقفهیب یورزش ناتیو تمر داومم یهاشدناش، دل به دوالوراستشدهغرور له میترم یبرا

 خاطر ظاهرش پس زد.مهربان را فقط و فقط به ،یریبهزاد کشم
پرپشت و  یصورتش را پس زد. موها یرو ختهیآو شهیهم یو چتر دیکش شیوار به موهانوازش یدست

رنگ دلخواهش بود. حاال بعد از پنج  یدهد. اصالً نارنج رییحالتش را دوست داشت و محال بود رنگ آن را تغخوش
شده  مشغول به کار یفرنگگوجهرب  دیتول یهم در کارخانه یتازه سرپا و پنج روز گذشت،یماه که از طالقش م

 شد. نییباالوپا شیهاچنان که شانهآن د،یکش یقیبود. نفس عم
به داد غرور به  ستیبایآن هم از نوع نامردش نداشت. حاال م ،یجنس مذکر چیبه ه ازین شدندهید یبرا
 نی. همچنان به ادیکشیبه سروگوش آن م یغرورش، دست یخوردهترک ینیچ میترم یو برا دیرسیم اشغمارفتهی

بوده و به  یدود یی. چنان که گوکندیمله  شیپا ریز یرا مثل برگ خشک فیضع یهاآدم ا،یل باور داشت که دناص
 هوا رفته است.

*** 
خانه را  ییرایپذ یسخاوتمندانه فضا ،یفرنگنم پوشال کولر، هندوانه و توت یبو ،یتابستان یهاحهیاز را یمعجون

 دل و نگاهش را جادو کرده بود.که  یاحاطه کرده بود؛ درست مانند آرامش
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افسرخانم  یهابا چشم یآنگرفت. سر برداشت و نگاهش به یحورمامان یبوخوش یفرنگرا از شربت توت نگاهش
 هم براق کرده بود. یکه رد اشک آن را نمناک و قدر یکرد. چشمان یتالق

را دوست داشت و شرمنده بود که  شیهارانهنبود. ماد ریهم با فرشته دارد، دلگ ینسبت ییقلب که گوزن خوش نیا از
و بابت پسر  آمدیکه به گردن بهزاد بود، م ینیسکه، د کیبه همراه  یعذرخواه ایدن کیهر ماه سرافکنده، با 

 نوایخرج زن ب یاغرهچشم راهیوبرو بسته بود. راه زرا ا رشیشمش یحوراما مامان د؛یطلبیم تیحالل اقتشیلیب
و چشمان افسرخانم مدام از  گذاشتیاو م یو استخوان کیبار یهاشانه یجانانه بر رو هیکناگوشه یو گاه کردیم

و در دفاع از  تاختیچهارنعل م یحوروفادار در رکاب مامان ی. مهرسا هم مانند سربازشدیم یاشک، پر و خال
 .کردیم یحورمامان یهاهیکناگوشه یورنگ چاشنآباما خوش زیتندوت یکلمات ان،مهرب

را همراه رژ لب  اشیطانیق یهاچشمش را گرفت و لب یاشک نشسته گوشه رنگش،یابا پر شال سرمه افسرخانم
 آن، برهم فشرد و رو به مهربان گفت: یرو یاقهوه

 دمت،ید یمولود یمنم. از همون روز اول که تو یبارم کنه حقمه. مقصر اصل یهر چ خانومیجون، حورمهربان -
 نهیمن ک اقتیلی. از بهزاد بخوادیم اقتیخدا هنوز هم دوستت دارم. داشتن تو ل یبه دلم نشست. به خداوند مهرت

. حاللمون کن! یعذاب بکش نیاز ا شتریکه ب شددلم رضا ن یول ؛یستیبه طالق ن یراض دونستمی. مریبه دل نگ
که از دهن گلت بشنوم که من و پسر  نمیبه ا . دل خوشامیسکه م یکردم و هر ماه به بهونه اهیت رو سشناسنامه

 .یهوام رو حالل کردسربه
مبل  یخانم رورا دور زد و کنار افسر ییرایگرد پذ زیکرد و برخاست. م رورویخانم، دلش را زافسر یهاالتماس

نرم اما با فشرد و آهسته و  یها را قدراو گذاشت. آن یدهیو کش یدستان استخوان ینرمش را رو یهانشست. دست
 گفت: ریو باورپذ نانیاطم

خودتون رو  قدرنیا تیحالل یهر ماه برا ستین یازیبگم حاللتون کردم تا باورتون بشه؟ ن یجورافسرخانوم چه -
 .دیکن تیاذ
 کرد. یاقتیلیو ب دیانتخاب بود؛ اما اون نفهم نیترپسرم درست یقربون اون دل مهربونت برم! انتخاب من برا -

افسرخانم  یکرد و جمله نییرا هم باالوپا شیرا در حدقه تاب داد و ابروها شیها. چشماوردیتاب ن گرید نمخایحور
 کرد: یچیرا در دم ق

نمک  یخنک بشه. نون ما انگار ـگرمیتا الاقل ج گمیبازهم م یحرفا رو بارها گفتم؛ ول نیا دونمیافسرجون م -
 نیگلت به اکه پسر دسته یدونستی. شما میمن بد کرد یحق بچه . درکنمینداشت. من به سهم خودم حاللت نم

پسرت رو  ،یریتو بم رمیتا با من بم یدیکشیرو وسط م رتیو حق ش یکردیم یپافشار دینبا ست،یوصلت رضا ن
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ف الم تا کام به مهربان حر اره،یدل مادرش رو به دست ب نکهیا یکرد برا ی. اون هم نامردیعقد بنشون یسر سفره
 دلش رو نزد و دل به دل مادرش داد.

 انند تعجب ادامه داد:م یاش گذاشت. با حالتچانه یدست راستش را مشت کرد و رو خانمیحور
بودنش و خوشحال بودم حرفکم یبهزاد رو گذاشتم به پا ینزدنا! حرفم؟یالیختو رو خدا ما چه خوش ینیبیم -

 .ستیدامادم سبک و جلف ن
 یشده. به چشمان براقختیریم نوایبه جان افسرخانم ب زهریرا با زهر و ب شیهاپشت، گلههبپشت خانمیحور

باشد،  شیهاهیکناگوشه یبرا یانیپا یتا بلکه نقطه« مامان لطفاً!» گفتیم شیهاجمله انیم یمهربان هم که گاه
 شد. یراه کرد،یم ینیسنگ شیهاشانه یبر رو که یتر و شرمندگ ینداشت و عاقبت افسرخانم با چشمان یکار

*** 
 لم داد. شانیهالحظه انیم الینرم و س ژن،یرفتن افسرخانم، آرامش مثل اکس با
اش را هم غالف کرد و به دنبال از رو بسته رینبود. شمش یخبر یحورمامان یشده و برزخاز چشمان براق گرید

با نرگس رفت. حاال او  اشینشدنتمام یهایوراج یپکرده بود. مهرسا هم  شیرها کارهمهیپختن مربا رفت که ن
 یوبومادر که رنگ کی یهاو دخالت نشدناش بود، تاوان خواستهدل شکسته یکه بها ییسکه طال کیماند و 

 داشت. رخواهانهیخ
پوش و قد، خوشگرفت؛ آن هم تمام یجا شیهابهزاد پشت پلک گریداد و چشمانش را بست. بار د هیمبل تک به

 وباال.قدخوش
و  آمدیم نییسمت او پاعدالتش به یترازو یکفه کرد،یم یو او را قاض گذاشتیاگر کالهش را وسط م خب

را  یاریدختران بس یهاکه نگاه یسروگردن از او سرتر بود. مرد نیچند چ،یسروگردن که ه کیبهزاد  گفتیم
 تر بود.بزرگ یمهربان سروساده قدر یو از قواره کشاندیسمت خود مبه
 تختت دراز بکش. یپاشو برو رو اد،یخوابت م ؟یامادر خسته -
را  شیهاچشم یآنگرفته بود، به یمشامش را به باز اشینیب ریکه درست ز یفرنگتوت یو بو خانمیحور یصدا با

 .دیسرش د یکوچک مربا و چند تکه نان سنگک باال یکاسه کیباز کرد. او را با 
 جا شد و آهسته جواب داد:بهجا یاست، قدر تیافکارش قابل رؤ ییچنان که گوه، آنو دستپاچ هول

 .ادینه ممنونم. خوابم نم -
آن به دستش داد و  یجامربا را به یآورد. کاسه رونیدستان مهربان ب انیطال را از م یخم شد و سکه خانمیحور

 گفت:
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 هی. زمیریو پولش رو به حسابت م فروشمیرو فردا م . سکهیآوردم که دوست دار یفرنگتوت یبرات مربا -
 .یروز مبادا داشته باش یانداز پسِ دستت بذار که براپس

زبانش نشست، بهزاد را به همراه خاطرات  یقاشق مربا که بر رو نیجنباند و اول یبود. سر یخال ندهیاز آ فکرش
 تلخش فرو داد.

*** 
 دوم فصل

 یرا داشت. کار ابانیکفش کهنه در بهمان لنگه ای ایمیحکم ک شیکار برا نیا اکردندیپ ،یکاریبازار داغ ب نیا در
از  یستیرا دوبرابر کرد و ل اشیبی. آقاجانش پول توجکردیآقاجانش هم عبور م یهایریگسخت ـلتـریکه از ف
داشت  ازیزمان ن هقی. خواندن آن حداقل پنج دقودب یخودش طومار یگذاشت که برا شیروشیممنوعه را پ یکارها

بود. هرچند  ونشاننامیب یشرکت خصوص یبه قول آقاجانش سکرتر ای یگریو در صدر تمام مشاغل ممنوعه، منش
 کردیاو که تصور م ینبود، برا کینزد شیهاآلدهیچندان به ا ،یفرنگرب گوجه دیتول یکارخانه کی یکارگر ساده

سرها درآورد؛ اما  نیب ینام شود و سربه رستانیدب کی ریدب یح کند و روزرا فت ایدن اشیاضیر سانسیل اب تواندیم
و  کردیکارگر ساده بودن هم قناعت م نیبه هم دیبود، با بهرهیب یبازیپارت یکه از ماده و تبصره یخب تا زمان

 یلترهایاز ف که یترشغل مناسب داکردنیپ تا توانستی. البته مزدیم یکاریب یمحکم به مقوله یتودهن کی
 .دیایآقاجانش هم عبور کند، با آن کنار ب

نماز شکر به جا  دیشده و با بشیکه نذر کرده نص یهزار صلوات منیکار را هم به  نیاعتقاد داشت هم یحورمامان
ا وپاو دست یکار را برا نیباال، ا یطبقه یهیهمسا ،یخانم کمال یو گرام زیفر، داماد عزرمضان یکه آقا اوردیب

 .شتکرده. البته کارش هم چندان سخت نبود و آن را دوست دا
پرآب،  یمانیس یدر حوضچه هیو تخل یریرا بعد از بارگ هایفرنگداشتند که گوجه فهیقسمت وظ نیا کارگران

و  خوردندیهم قل م یرو کهیتا درحال کردندیغلتان منتقل م یرا به صفحه هایفرنگکنند. سپس گوجه نیچدست
خار و  ایله بودند  ایاگر خراب  اناًیتا اح شدندیم یفیتوسط کارگران کنترل ک رفتند،یم شیصف به دنبال هم پهب

غلتان بود.  یصفحه نیپشت ا ستادنیا قاًیمهربان دق یفهیسالم جدا شوند. وظ یهاگوجه گریداشتند، از د یخاشاک
در  انیو آقا دادندیم لیها تشکام کارگرانش را خانمبود که تم نیقسمت خاص، ا نیا یبرجسته یهایژگیاز و

 مشغول به کار بودند. گرید یهابخش
از جنس سرپرست  یزنان کرد،یم ینیسنگ فشانینح یهاشانه یبر رو یزندگ نیبار سنگ ییتنهاکه به یزنان عمدتاً

 یازنان مطلقه ایمعتاد،  ایبودند و  یمتفاوت زندان یلیبه دال ایبه رحمت خدا رفته بودند  ای شانیخانوار که شوهرها
 کرده بود. نیرا سنگ شانیهامتفاوت مهر طالق شناسنامه لیکه بازهم به دال
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به نام  یزن ا؛یو مزا مهیمشغول به کار شده بودند، آن هم با ب ریمعرف خ کی یهیها به سفارش و توصآن یهمه
مدت  نیاطالعات در ا نیآوردن ادستبه یخانه بود. براصاحب کار رعاملیبزرگ مد یخانم دکتر که درواقع عمه

مثل  قاًیکه حواسش دق یطوط یهمسر آقا خانم،رهیبه تقال نداشت. ن یازیکوتاهِ چندروزه که استخدام شده بود، ن
 بود: وار کنار گوشش زمزمه کردهپچپچ کرد،یرادار عمل م کی
کارخونه  نیا روبمی. من با زکنمیآشنات م نجایچم او. خودم با خم. گوشِت رو بده به منیوارددلشادجون تو تازه -

 .گمیاز کجا؟ اون هم برات م یگی. مشناسمیکف دست م نیآشنام. مهندس روشن رو هم ع
 ییمرد قدبلند با پاها کیرا به خاطر آورد.  چندسالهویس یکرد. مرد رورویزد و ز لیافکارش را مثل باغچه ب مهربان

وساالنش سنقطاران و همهم ریکه او را از سا یایژگیاصالً هم جذاب نبود؛ اما و اشیمعمول یهرهکه چ دهیکش
چندان نه یچهره رغمیاش مخاطب را علبود. البته رفتار مردانه شیپر و رسا یصالبت کالم و صدا کرد،یم زیمتما

 رازیغپرابهت را به رعاملیمد نیکر بود که ا. مهربان چقدر خوشحال و شاکردیو احترام م نیخاصش وادار به تحس
در  اشیاستخدام یرا داشت و تمام کارها دارشید قیتوف کیبار از نزد کیبود، فقط  دهیدو بار که از دور د-یکی

 انجام شده بود. یخانم کمال یو گرام زیفر، داماد عزرمضان یکارخانه توسط آقا ینیبخش کارگز
که به آن وقت ناهار و  یو ربع بود؛ زمان کیتا  قهیدق یدوازده و س نیکارخانه ب مهربان ساعت دلخواهش در یبرا

کند و ناهارش را که غالباً  دایدنج پ یشو، خلوتوقسمت شست یاهویبه دور از ه توانستیکه م یمی. تاگفتندینماز م
 شام شب گذشته بود، نوش جان کند. سومکی

کوچک و  یپشت کارخانه قرار داشت. باغچه ییکرده بود، جا دلخواهش که امروز آن را کشف یجا البته
 وجورِ چهارگوش لم داده بود.جمع یو تنها در آن باغچه بیمجنون، غر دیدرخت ب کیکه  یاشدهیکارچمن

 هم خرسند بود. یلیخ دیکشف جد نیو دارودرختش بود، از ا عتیکه عاشق طب ییآنجا از
 یدرخت، لبخند یهاوبرگشاخ یو از طروات و تازگ دیمجنون کش دیب یختهیوآ سوانیگ یوار بر رونوازش یدست
 اوست، گفت: یروروبه یکه انسان ییگونه گولب نجوا رینشست. ز شیهالب یرو
 ؟یخوایسالم خانوم خوشگله. مهمون ناخونده نم -

 یهاچمن ی چند تا کرد و روسمت باالاز گردنش را به ختهیآو دیسف بندشیباال و پ یرا قدر شیپر مانتو سپس
 یلینقیف یهاکتلتش زد که با گوجه چیبه ساندو یرا به درخت داد. آنگاه گاز محکم اشهیدار، چهارزانو نشست. تکنم

چندان نه یبود که با صدا دهیبه مقصد نرس شیگلو انیم ییاما هنوز لقمه جا کرد؛یم یدلبر یبدجور ارشور،یو خ
برخاست. چنان  یآنسرپرست و مهندس ارشد کارخانه، به ،یریشمش نیمهندس مت یدوستانه و البته پرطعنه

 نفس فاصله داشت. کی یباق اریشدن و رفتن به دشد که تا مرز خفه ریگغافل
 د؟یآورد فیتشر کینکیپ -
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 چیبود، هتر از آش داغ یکارخانه و کارگرانش و کاسه یایمهندس جوان که مثل عقاب حواسش به تمام زوا نیا از
بغـل کرده و  یرا دودست اشیطانیق یهاکه لب یپرپشت و مشک یهالیخصوص با آن سب. بهآمدیخوشش نم

 بود. حالتشیصاف و ب یهمرنگ موها
. از کردینگاه م نییهمه را از باال به پا ت،یچنان مغرور بود که مانند نگاه اربـاب به رعآن ،یریشمش نیمت مهندس

شده به چشمان و غرور کوک گرفتیباالتر م یاش را قدرزدن، چانهبود که وقت حرف نیا غرورش یهانشانه
کارگران  یاش را براآخته ریخدا شمش یشهیهم ،یریشمش اش،ی. او همانند نام خانوادگشدیم زیاز آن سرر اشرهیت
 نداشت. اشیاخالق یهایژگیبا و یتیسنخ چی. اسمش هم هبستیاز رو م نوایب

 یقدر که راه نفسش باز شود و بتواند جواب دهد و فقط سرنه آن یرا فرو داد؛ ول شیلقمه جامانده در گلو یسختبه
 باال انداخت. یبه عالمت منف

چشمانش نشسته بود، درهم جفت کرد و دلخور  یباال ریرا که مثل شمش اشدهیبلند و کش مانیپروپ یابروها نیمت
 آمرانه گفت: ییانداخت و با صدا شیپرغرور در گلو یباد آورد،یبه حساب نموارد او را تازه نیا نکهیاز ا
کردن که  دیمهندس روشن تأک ی. آقادیدیسخت باشه که سرتون رو تکون م قدرنیدادن اجواب کنمیفکر نم -
 ایهار چ کنمیمحوطه کارخونه غذا بخوره. تصور م یتو یحق نداره خارج از سالن غذاخور یکارگر و کارمند چیه

 .دیکرد لیم یکنار در ورود مکتین یرو رو ارتونهم ناه شی. دو روز پدیآشنا بش نیتا با قوان هیپنج روز زمان مناسب
 یهشدارها دیتر از آش داده، درجا ترور کند. باداغ یکاسه نیرا که راپورت او را به ا یجاسوس خواستیم دلش

 .گرفتیم یقانون جد نیرا درمورد ا خانمرهین
 مانده بود، فرو داد و گفت: یآن باق شوراریآب دهانش را که خشک شده و طعم خ یسختبه
 .شهیتکرار نم گهیمهندس، د یچشم آقا -

 یسر نیرا اغنا کند. مت یازخودراض یدادهمهندس عصاقورت نیا یبود تا حس برتر ظیقدر غلآن گفتنشچشم
 :دیپرس رشیتحق ی؛ اما برااسم او را به خاطر داشت نکهیجنباند. با وجود ا

 بود؟ یاسمتون چ -
 جواب داد: درنگیب مهربان

 مهندس، دلشادم. یآقا -
مهندس  نیدر شکم ا یریشمش آمدیمهربان پنهان نماند. بدش نم دینشست که از د نیلب مت یکج رو یپوزخند

سرش  خانمرهین یش با صدااطلبانهافکار جنگ انیبر فرق سرش بکوبد. م ریبا همان شمش ایفرو کند  یریشمش
 .دیپاشنه به پشت چرخ یهم به رو نیسمت او برگشت و متبه
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ها رساند. سپس کنان خود را به آنهنو هن دیها دوسمت آناش بهفربه گرد و قلنبه کلیبا آن ه خانمرهین
سمت به گرشیو چشم د نیچشمش به مت کیگذاشته بود و  اشنهیسـ یقفسه یدست راستش را رو کهیدرحال

 سمت او گرفت و منقطع گفت:نان سنگک را به یمهربان بود، لقمه
نون و حلوا سهم شما. گفتم تا وقت ناهار تموم  یهم لقمه نیدنبالت گشتم. ا یلیخ ؟یهست نجایدلشادجون ا -

 .میه شدهم روا شد و صاحب خون یبلکه حاجت من و طوط ؛یتا صلوات هم بفرستهفت ،ینشده بهت بدم تا بخور
خاص تا امتداد چشمانش باال  یکرد. مچ دستش را با ژست خانمرهیدرهم بود، رو به ن یادیکه ز ییهابا اخم نیمت

 گفت: یاانداخت و با لحن آمرانه اشیبه ساعت مچ ینگاهمیکشاند و ن
 .کنمیم ختونیتوب د،یموقع سرکارتون نباش. بهشهیوقت ناهار تموم م گهید یقهیدق خانوما پنج -

که مثل اجل  یریرا گفت و از همان مس نیا نینداشت. مت شتریب حیبه توض یازیواضح و کامل بود و ن امشیپ خب
 معلق ظاهر شده بود، بازگشت.

 لب گفت و چشم از رفتن او برداشت. ریاما ز ظیغل یشیا خانمرهین
 .یهست نجایگفت ا رو! اون بهم یبده طوط ریتا درسته قورتمون نداده. خدا خ میبر ایب -

گذاشته  شیپهن به نما یاش را با لبخندهم افتاده یومعوج روکج یهاچشم دوخت که دندان خانمرهیبه ن مهربان
و محترم  زینبود جز همسر عز یکرده بود و او کس دایجاسوس را پ کرد،یبود. خب زودتر از آنچه که تصورش را م

 خود را داشت. یجا گریحرف که د د؛یرسینم خوردنسیانش به خده یکه آلو هم تو ،یطوط یآقا خانم،رهین
کتلت  چیبه خوردن ساندو یلیم گریرا کور کرد و د شیدر دم اشتها یریمهندس شمش یهابلدورماولدورم
 نداشت. یحوربووبرنگ مامانخوش
 زد. شینان و حلوا یبه لقمه یگاز محکم گشت،یسمت سالن کارخانه برمگام با او بههم خانم،رهیهمراه ن کهیدرحال

 طعم شده.خوش یلینذرتون قبول! دستتون درد نکنه، خ -
 بندششیپ یهابیرا داخل ج شیهاجا داد و جفت دست کشیو بار یطانیق یهالب یرو ینخود یاخنده خانمرهین

 فرو برد و جواب داد:
با  واشیواشیکارخونه،  نیا یته نشده اومدهف هیهات رو وا کن دلم گرفت. نوش جونت! تو رو خدا اون سگرمه -

 خورهیم زیاز دهنش ل یکه حرف مثل ماه ستنشدهلیذل یطوط نیا ریش تقص. اصالً همهیشیچم کار آشنا موخم
 .چونمیگوشش رو بپ یجورچه دونمی. مرونیب پرهیو م
 قاطع ادامه داد: یمهربان زد و با لحن یبازو یبه رو یدست

اون هم  ؟یجورچه یگیکارخونه هستم. م یمیقد یاز کارگرا یمن خودم هوات رو دارم. ناسالمت .ایغصه نخور -
 .گمیبرات م
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به چشمش آمد. از آن نوع  شیبزرگ او با آن قوز باال ینیب ز،یاز هر چ شی. بدیچرخ خانمرهیسمت نبه سرش
 .دیکشیم دکیرا  یکه لقب دماغ عقاب ییهاینیب

 ییگو زد،یکه حرف م یداشت. وقت یدهان گرم ینبود؛ ول یهم چندان دلبر شیهایه جوانچندساله کوپنجاه یزن
 خودش را گفت: یزندگ یگو شد و قصهشهرزاد قصه خانمرهی. نکندیم فیروزگار تعر نیریوشقهار از تلخ ییگوقصه

بار  ریست، تا خرخره زهکارخون سیکه االن سرو بـوسینیم نیهم دیخر یبرا نشدهلیذل یطوط ش،یچند سال پ -
خاطر بچرخه، بدتر چرخ روزگارمون لنگ شد. به مونیچرخ زندگ میچهارچرخ بخر هی میخواستیقرض رفت. م

. مجبور شدم یبدون خرج قد،میقدون یچهتا بو من موندم و سه یکارا داشت، افتاد هلفدونکه دست طلب ییهاسفته
 قلب بود.نام و خوشخانوم خوشحاج هی. معرفم یمردم کارگر یکفشم رو باال بکشم و برم خونه یپاشنه

 شیهااش ناتمام نماند؛ اما جملهبه سالن کارخانه، قصه دنیتر کرد تا قبل از رسآهسته یرا قدر شیهاقدم خانمرهین
 :دیچیکنار هم م وقفهیپشت، ببهرا پشت

روشن، سر درآوردم. بِه از شما نباشه، خانوم  مهندس یخانوم دکتر، عمه یواومدا از خونهرفت نیا یروز تو هی -
دکتر بوده.  امرزشیشوهر خداب ایها، نه. گوخودش دکتر باشه نکهیروزگار. حاال نه ا یاز اون خوبا ه،ینیدکتر زن نازن

ده ش که تازه سرپا شبرادرزاده یکارخونه یداد تو شنهادیپ د،یرو شن میزندگ یقصه یمهندس روشن وقت یعمه
 یمردم کارگر یهابرم در خونه ستین یازین گهید یجورنی. گفت اایو مزا مهیبود، مشغول به کار بشم؛ اون هم با ب

 تابعدها متوجه شدم چند یلطف فقط شامل حال من شده؛ ول نیا کردمیسرکار، فکر م ومدمیاول که م یکنم. روزا
کارخونه مشغول به  یخانوم دکتر تو نیهم ریدست خ یاونا به واسطه یتر از من هم هستن که همهزن درمونده

 کار شدن.
و بعد از نفس  کردیتازه م ینفس اشدهیجودهیجو یهاجمله انیم یکه گاه زدیقدر با شتاب حرف مآن خانمرهین

 :دادیادامه م گرید یامهینونصفه
و  دیرو خر نشدهلیذل یطوط یهاو سفته شد ریخ یبده مهندس روشن رو که واسطه ری. خدا خارمیسرت رو درد ن -

 یفرنگغلتک افتاد و اسم رب گوجه یخودش کرد. دو سال بعد هم که کارخونه رو ونیعمر مد هیرو  یمن و طوط
ش قراضهرو با اون ابو یباز شد و طوط لشوبامردم، مهندس دست دیسبد خر یروشن رفت سر زبونا و بعد هم تو

 کارخونه. سیاستخدام کرد تا بشه سرو
از  خانمرهین نیچننیمهندس روشن را که ا یکرد تا چهره یسع د،یجویلبش را م یگوشه کهیدرحال مهربان

 .اوردین ادیبه  یگرید زیو مردانه چ یمعمول یچهره کیاما جز  اورد؛یبه خاطر ب گفت،یوتاب ممحسناتش با آب
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 شیروشیرفته بود، مرد پرابهت پ اشیاستخدام یامضا نیآخر یبه دفتر کار او برا یبه خاطر داشت وقت خوب
محض امضا، با برنداشته بود و به کرد،یم ادداشتیدر آن  یزیکه مدام چ ییکاغذها یسر از رو یاو حت دنید یبرا

 کاغذها، کوتاه و آمرانه گفت: یهمان سر فروافتاده رو
 سالمت!به -

 :دیتر از آش پرسداغ یاز همان کاسه رکانهیز مهندس روشن شد و الیخیباال انداخت و ب ییابرو
 بنده؟یرو از رو م رشیشمش طورنیهم شهیهم یریمهندس شمش -

 .دیاو کوب یبازو یپرواز کرد و به قهقهه مبدل شد و با کف دست به رو خانمرهین ینخود یهاخنده
برات  ؟یجورچه یگیش قرصه. مپشت خیچهار م خاننیمت نیزبونت نمک داره! ا قدرنیدختر که ا ینش لیذل -
خانوم دکتر. تازه برادرزنش هم هست. از اون گذشته، پونزده  نیپسر هم یعنیمهندس روشنه؛  ی. پسرعمهگمیم

و از  رهیگیپسربودن و فوت پدرش، کفالت مادرش رو به عهده مخاطر تکدرصد از سهام کارخونه هم به نامشه. به
فقط سرش  ستا،ین یکارخونه و مشغول به کار شد. پسر بد یدن درسش اومد توش. بعد از تمومشهیمعاف م یسرباز

 .نهیبیباد داره و همه رو از باال م
تر از آش شود. چراکه گذشته از داغ ی( حق داشت تا کاسهی)پسر لوس و ازخودراض یحسن کباب یدردانه نیا خب

ه هم بود، پانزده درصد از سهام کارخانه به نامش برقضا صاحب کارخانکه دست رعاملیبا مد اشیلیفام یرابـطه
 .کیشر انشیدر سود و ز جهیبود؛ در نت

مهندس  شان،یو گرام زیو داماد عز یریشمش نینداشت تا در احواالت مت یمجال گریبه سالن کارخانه، د دنیرس با
 کتلتش هم گذشت. چیساندو ریخاطر کمبود وقت از ختفحص کند. به یروشن قدر

قرمزرنگش را  یکیپالست یهادستکش کهی. درحالبافتیرج آن را مبهرا گرفته بود و رج شیهاینخ پرحرف نمخارهین
 وار گفت:پچگوش مهربان فرو برد و پچ خیسر ب داد،یم یانگشتانش جا انیم
 .شهیمهندس روشن رو برات بگم دلت کباب م یقصه -

پرغصه سر رفت؛  یقصه همهنینداشت. دلش از ا یتمام خانمرهین یهابتیذکر مص ای. گودیرا در هم کش اشچهره
 یحواسش پ کهیداد و درحال یمانندش را به اطراف چرخو دکمه زیآمدن نداشت. چشمان رکوتاه الیخ خانمرهیاما ن

تند و  آورد و شیپ یصورتش را قدر آمد،یها مآن سمتو به دادیپشت به کارگرها دستور مبهبود که پشت نیمت
 پرعجله گفت:

پدر و مادر مهندس روشن به همراه زنش  ش،یسال پ برات بگم که ده قدرنیطرف ما. هم ادیداره م نشدهلیذل نیا -
مهندس روشن.  نیهم یعنی ذارن؛یپدرش م شیچهارساله رو پ یو صبا شنیشمال م یاز اقوام راه یکیختم  یبرا

دل غافل، اجل زودتر از اونا اومده و  ی. نگو اکننیرو روشن م ایارو بخ الشونیو رسنیبنده خداها آخر شب م
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. علت کننیم دایهر سه نفرشون رو دراز و کوتاه پ یهاهمون شب جنازه یو فردا خوابنیاونجا اتراق کرده. شب م
رو خود  نای. اکنهیم دایپ شهیخانوم دکتر که مادرزن مهندس هم م نیهاشون رو همبود. جنازه یمرگشون گازگرفتگ

 نیهم یش عاشق و معشوق بودن و برابا دخترعمه ایمهندس روشن! گو چارهیها. بکرده فیبرام تعر ترخانوم دک
. هاادهیسنش ز ینکن الیخ یساله داره؛ ولدختر چهارده هی. درسته که شنیدار مو زود هم بچه کننیزود ازدواج م

داشت و مهندس با پول  یطالفروش امرزشیخداب یبابا دمیشن که من جورنیسالشه. ا شیش-وپنجیس خدایبنده
 .ندازهیکارخونه رو راه م نیوقوله اقرض یو کل یهمون طالفروش

 گفت: دادیسرش را به اطراف تکان م کهیاز سر تأسف سر داد و درحال ینچنچ خانمرهین
 .مونهیو عزب م رهیگیزن نم گهیطفلک مهندس روشن! بعد مرگ زنش د -

 خانمرهین یهایمهندس روشن به لطف پرحرف ینامه. شجرهکردیپلک بزند، او را تماشا م آنکهیب رهیخرهیخ ربانمه
 تیموقع نیشب هم سخت بود؛ چه برسد به آنکه ا کیدر  زیدادن سه عزمرور شد. تصور ازدست دیمختصر و مف

درهم فرو رفت و  یاش از ناراحتد و چهرهش شیرشیر یحالج یدردناک را بخواهد تجربه کند. دلش مثل پنبه
 آهسته لب زد:

 خدا رحمتشون کنه! -
که متعلق به خودش بود،  یبه خوردن نداشت و آن را داخل کمد فلز یلیم گریگذشت. د چشیساندو ریخ از

 گذاشت.
چشمانش داد.  هم به یبه سروگردنش و تاب ی. قردیاش کشبه پر مقنعه یو دست دیدرهم او را د یچهره خانمرهین

ها فاصله داشت، به سر کارشان بروند، که فقط چند گام با آن نیتا قبل از آمدن مت دیکشیاو را م یبازو کهیحالدر
 گفت:

 خودش رو داره. یایباز گه،یروزگاره د یناراحتت کنم؛ ول خواستمیببخش تو رو خدا! نم -
 کرد و ادامه داد: ینخود یخنده سپس

 گهیم یباالست. طوط میمن فضولما. نه جونم! من فقط روابط عموم ینکرده فکر نکن ییت خداوق هیدلشادجون  -
 منه و دهن من هم چهل قفل. شیکارخونه پ ی. دردِدل تمام کارگرامیَمن استاد روابط عموم

 یخانه د،یشیلبش کش آمد و با خود اند ینشاند و خط لبخندش در دو سو شیهالب ینرم بر رو یلبخند مهربان
 او بود. زیو ر ینخود یهااست و عاشق خنده یزن پر از سادگ نیدل ا

از کارگرها  یکیغلتان رساند و کنار  یخود را به صفحه زیباالتر کشاند و تندوت یقرمزرنگش را قدر یهادستکش
 خوردندیقل ملهم ق یرا که رو ییهایفرنگگوجه کهیداد و درحال یاو جا شیتروفرز خودش را پ خانمرهی. نستادیا
 گوش مهربان فرو برد و گفت: خینظر داشت، سر ب ریز
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 .ی! وقت ناهار تموم شد و فرصت نشد غذات رو بخوررمیبم یاله -
گوش او فرو برد و  خیداد و سر ب یمردانه بود، به اطراف چرخ راهنیپ یرا که همانند دکمه شیهاچشم سپس

 وار گفت:پچپچ
 ای یشوهر دار ه؟یچ التتیتره! تحصقشنگه؛ اما اسمت قشنگ یلیکه خ لتی. فامخب دلشادجون از خودت بگو -

چند روزه  نیا ؟ییاهل کجا ؟یکنیم یکجا زندگ ؟یاستخدام شد یجوراصالً چه ؟ینه؟ خواهر و برادر چندتا دار
 .یریخو بگ طیتا با مح دمیازت نپرس یزیچ
کرد.  شیکنار پا یسطل زباله یآورد و راه رونیرده بود، بولوها را که لهاز آن یکی ها،یفرنگگوجه انیم از
زود  ای ریو د ستین یراه فرار دانستینشاند. م شیهالب یبر رو یکرد و لبخند خانمرهیبه ن ینگاهمین یرچشمیز

 د.تا از چندوچون آن هم باخبر نشود، کوتاه نخواهد آم و دیآیاش مباال به سراغ او و قصه یاستاد روابط عموم
*** 
 کرد،یم ینیسنگ اشینیب یغهیت یرا که رو اشیطب نکینفوذ کرده بود. ع شیهامرز پلکتا پشت  یخستگ

شکل مربع یسمت پنجرهبرخاست و به زشیاز پشت م انداخت،یکه به جانش چنگ م یایقراریب انیبرداشت و م
 اتاق کارش رفت.

را  گریکدیبود که دست  یزیتنگ سه عزباال آورده بود. دل شیاهجانش را تا لب یتنگحس دل یجور ناجور امروز
ها دل آسمان که اش که تا هفتهچهارساله یو صبا زانشیرفتند و او ماند و داغ عز بازگشتیب یگرفتند و به سفر

 .کردیم هیگر شیدل سنگ هم برا چ،یه
 یهاداشت. خنده انیوقوس روزگار جرشک انیم یجور خوب یبود. صبا که بود، زندگ اشیزندگ یاتیشاهرگ ح صبا
کوبش  یصبا، با صدا یهاخنده ریلبش نشاند. درگ یرو یجان گرفت و لبخند شیهاصبا پشت پلک طنتیپرش
را صاف کرد و محکم و رسا  اشنهیسـوخش خط یکارخانه بردارد، قدر اطیچشم از ح آنکهیکوتاه به در ب یاتقه

 گفت:
 داخل. دییبفرما -
 ،ییایکارخانه، خانم اول یمنش یو سکوت اتاق را برهم زد و صدا دیپا چرخ یپاشنه یرو یژیق یابا صد در

 بندش سنجاق شد:پشت
 ارمیو ب رمیبگ ینیاستخدام شده، از کارگز شیرو که چند روز پ یخانوم یپرونده دیمهندس امر کرده بود یآقا -

 خدمتتون.
 زشیسمت مو به دیپا چرخ یپاشنه یآورد و رو رونیب شیهابیرا از ج شیهالب گفت. دست ریز یاوهوم وسفی

 رفت.
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به شکم  یگشادش پنهان کند، با دو گام بلند تاب یرا پشت مانتو اشیباردار کردیم یسع کهیدرحال ییایاول خانم
پس رفت  یدمگذاشت و ق زیم یرا رو یرنگیآب یرساند. پوشه وسفی زیداد و خود را به م اشینقلبرآمده و گرد و 

 .ستادیو منتظر ا
گذرا انداخت.  یکه اول صفحه سنجاق شده بود، نگاه یفروافتاده، پوشه را باز کرد و به فرم استخدام یبا سر وسفی

 چنان که خودش بشنود گفت:لب آن ریصفحه انداخت و ز یشده باالسمت اسم حکنگاهش را به ریسپس مس
 مهربان دلشاد. -
چندان خاص؛ اما اسمش خاص بود. از آن نه یابا چهره یهم به عکس او انداخت. دختر یگوشه چشم حوصلهیب

 از ذهن محو. رتریو د شدیم دهیکه کمتر شن ییهااسم
خاطر حجم استخدامش به اتاق او آمده بود و به یینها یامضا یوارد براتازه نیا ش،یخاطر داشت چند روز پ به
 نگاهش کند و فقط برگه استخدامش را امضا کرده بود. سر برنداشته بود تا شیکارها عیوس
. نگاه دیاز او بگو ییایداد تا اول حیمشخصات او صرف نظر کرد و ترج ریحرکت پوشه را بست و از خواندن سا کی با
 سمت او برگشت و گفت:به مشیو مستق رهیخ
 .شنومیخب م -
 نیا ازیتا پ ریآدم از س یاندن ندارم و خودت مثل بچهخو یحوصله نکهیا یعنی ؛«شنومیخب م» دانستیم ییایاول

 کرد: فیرا رد شیهاپشت جملهبهپشت وار،یوارد را بگو. پس همان کرد که او گفت و طوطتازه
از  یریجلوگ یخانوم رو برا یاستخدام جذب کارگر ساده یآگه د،یطور که امر کرده بودمهندس همون یآقا -

 .میکارخونه گذاشت تیسا یتو فقط دو روز تیازدحام جمع
از  یکه خستگ یگذاشت و آن را تا چانه امتداد داد و با لحن ششیصورت صاف و بدون ر یکف دستش را رو وسفی

 گفت: ییایتأمل کوتاه اول انیم د،یباریکلماتش م یسرورو
 ش؟هیخب بق -
به شماره  شیهانفس رود،یبلند باال مبا کفش پاشنه ییکه از سرباال یمانند کس ستادن،یمعذب از سرپاا ییایاول

 یسمت باال هل داد و بعد از نفسرا با نوک انگشت اشاره به شیارهیدا نکیتازه کند، ع ینفس نکهیا یافتاده بود. برا
 کوتاه گفت:

فر، مسئول بخش رمضان یهستن و آقا یاضیر سانسیسالشونه. ل 27مهندس، خانوم دلشاد مجرد هستن و  یآقا -
 رو انتخاب کردن. شونیاستخدام اومده بودن، ا یکه برا ییخانوما نیاز ب ،ینیکارگز
 ادیز یکارگر ساده بودن قدر یبرا یاضیر سانسیپله باالتر رفت. ل کی شیرنگ تعجب گرفت و ابروها اشچهره

 .دیرسنپ یزیانتخابش است، چ نیپشت ا یلیدل دانستیفر اعتماد داشت و مرمضان یکه به آقا ییبود. از جا
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 لب زمزمه کرد: ریتکان داد و ز دییسرش را به عالمت تأ سپس
 !طورنی! که احیصح -
 ریگاه سر برداشت و مسشد. آن نییپاباالو یمحسوس یفراخش به شکل ینهیچنان که سـآن د؛یکش ینفس وسفی

 .دیچرخ ییایسمت اولنگاهس به
 دفتر من. انیب دیفر اطالع بدرمضان یبه آقا . لطفاًدیببر فیتشر دیتونی. مییایممنونم خانوم اول -
 یگفتگو انیپا یبرا یانقطه نگ،یدنگید نیداشت. ا نگیدنگید هیشب ییآوا وسف،یتلفن همراه  امکیپ

لب گفت و از اتاق  ریهم ز یاو با اجازه دیپا چرخ یپاشنه یازخداخواسته، تروفرز رو ییایکوتاهشان شد. خانم اول
 خارج شد.

 .دیمثل مرغ مهاجر پر کش شیهایصبا، خستگ امیپ دنیالفاصله تلفن همراهش را برداشت و با دبا وسفی
 «بادمجون؟ ایدرست کنه  یشام ماکارون گهیم خانومسهی! انوسفیبابا سالم»
. گرفتیم یادرد جانانهخدا بعد از خوردن آن، دل یشهینداشت و هم یدل خوش یداد. از ماکارون اشینیبه ب ینیچ

 کرد: پیتا شیآورد و برا ادیبه  یصبا را موقع خوردن ماکارون یاما چهره داد؛یم حیبادمجان را ترجکشک
 «خانوم خوشگله. بهشون بگو لطفاً هر دوتاش رو درست کنن. سالم»

 ریدتق دانستیهل داد. نم زیم گریسمت دبه ندازد،یبه آن ب یباز کند تا نگاه آنکهیمهربان را ب یپرونده سپس
 است. دهید ییهاچه خواب شیبرا

*** 
از کوچه و  یکیکه در  ییهااز همان خانه ،یمیطبقه و قدتک ییالیو یارا دوست داشت. خانه اشیپدر یخانه
 نوظهور جا مانده بود. یونک قرار داشت و از تکنولوژ نینشانیع یپردارودرخت محله تریمیقد یهاکوچهپس

سازها، همچنان برج دیاز د یبود که در سمت راست آن لم داده و پنهان اطیشکل حمربع یعاشق باغچه وسفی
 .دیکشینفس م
که  یدرنگیسف یباال رفته بودند و داربست فلز اطیح یهاواریبود که از سروکول د یارونده یهاچکیپ عاشق

تا  یداده و از درب ورود یجا اشینازک آهن یهالهیم یالتاک را البه یمیشاخ و برگ درخت قد ،یهمانند سقف
 کرده بود. مبدلسبز  یکرده بود، آنجا را به داالن دایکوچک خانه امتداد پ وانیا

 یعطروبوگل خوش یوار به بوتهنوازش یسمت خانه، دستپارک کرد و قبل از رفتن به اطیرا داخل ح نشیماش
 شد. یت، راهداش یاز خستگ ییکه رنگ و بو ییها. سپس با قدمدیباغچه کش اسی

که عادت نداشت در را آهسته ببندد، طبق  ییبادمجان به استقبالش آمد و از آنجابدو ورودش، عطر خوش کشک در
 حضور او را اعالم نمود. یتق محکم یبا صدا یآن را رها کرد و در ورود شهیروال هم
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آن  یقد در آستانهرج شد و تماماز آشپزخانه خا یدرب ورود یزنگ، تروفرز با صدابهگوش شهیهم خانمِسهیان
 گفت: کرد،یدامنش را پاک م نییپا گرشیو با دست د دادیرا در دستش تاب م یقاشق چوب کهی. درحالستادیا

 .کنمی. االن دخترتون رو هم صدا ممی! شام حاضره. منتظر شما بوددیمهندس، خسته نباش یسالم آقا -
 کرد،یکه نگاهت م یهم لوچ بود. هنگام شیهاداشت و چشم یفربه کلیه. هکوتا یبود با قامت یزنوهیب خانمسهیان

. کردیخود م ریدرگ یوجان را بدجوردل رشینظیپخت باما دست کند؛یکدام سمت و سو را تماشا م یدانستینم
دا کند؛ اما کلمات را بدون لهجه ا کردیم ی. سعداشت یبانمک یو لهجه یرازیهم بود و اصالتاً ش یقابل یکدبانو

پوران بود. عمه دییدانگ مورد تأکه شش ی. زنکردیرا اضافه م« و»از کلماتش حرف  یبازهم ناخواسته، آخر بعض
 .کردیپز و از صبا مراقبت موپخت وسفی یکه برا شدیهم م یهفت سال

را داد. سپس  خانمسهیجواب ان د،یباریاز سروکولش م یکه خستگ یسمت او چرخاند. با سالمسرش را به وسفی
 یو صدا کیپرتاب کرد. سرش پر از تراف ونیزیتلو یروسبزرنگ روبه یمبل راحت یرا به رو اشیچرم یدستفیک

را به آن داد و  اشهیمبل هوار شد. تک یور ش،یهاشانه یبر رو یکلفت و نازک بود. همراه خستگ یهاانواع بوق
 یسر بر روباد کولر سپرد که ناگهان دستان صبا از پشت یخنکا هم گذاشت و خودش را به یرا بر رو شیهاچشم
 یاش جاگونه یآبدار بر رو یادستان او فرو رفت و بـ..وسـ..ـه ینشست. سر و گردنش در حلـ*ـقه شیهاشانه

 آب دهان همراه بود. یعیگرفت که طبق معمول با حجم وس
 !یخودم. خسته نباش وسفیسالم و صد سالم به بابا -

آلود تف یبـ..وسـ.ـه یو رفتند. با سرانگشتانش جا دندیاز لبخند، پرپرزنان بال کش یموج یبر رو شیهایتگخس
استقبال پرشور،  نیبند اداشت پشت نیقیعادت صبا هرگز ترکش نخواهد شد.  نیا دانستیصبا را پاک کرد و م

 پرشورتر هم پنهان شده. یخواسته کی
 رنگ گفت:کم یآن کاشت و با لبخند یبر رو یاهدستش را گرفت. بـ..وسـ.ـ مچ
 ؟یخوایم یچ شنوم،یبگو م ؟یسالم خانوم خوشگله، خوب -

هم پنهان کرد  یاش بر رولوچهورا با فشار لب شیهادستش رو شده بود. خنده کرد،یزودتر از آنچه که تصور م صبا
از کالس  جانیو پرشور و پره ستادیپدرش ا یرووبهدستانش را هم باز کرد. سپس مبل را دور زد و ر یو حلـ*ـقه

 یداده بود و حاال او منتظر اجازه بیترت ینقاش ینرجوهاه یکه آموزشگاه برا روزهکی ییگفت. از اردو اشینقاش
 .گفتیاردو م یایوار از مزاحرفش بود. مسلسلکم وسفیبابا

از عمر  شتریو فرو داد. دو هفته ب دیهم جو یها بر رونآمده بود، با فشار آ شیهارا که تا مرز لب یلبخند وسفی
 یخودش را در صف هنرمندان جا اوردهیجوجه که هنوز سر از تخم درن نیوقت اآن گذشت،ینم اشیکالس نقاش

. کندیم یگاز پرحرفافتد و تخته یسکوتش از کار م زترم شود،یم یپرحرف یصبا وارد جاده یوقت دانستی. مدادیم
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 شیهایپرحرف انیبه م د،یهنرمندان سخن نگو یهیآن بر روح ریلواسانات و تأث زیتم یوهواآب دیاز فوا نکهیا یبرا
 آمد:

 ؟یگردیتر ساعت چند برمو از اون مهم یریبگو ساعت چند م ،یپرحرف نیا یجابه -
گرفت و  نیها را به طرفن. سپس آدیرا بر هم کوب شیهادست یو از فرط خوشحال دید دانیم روزیخود را پ صبا

 شیهارفت. سپس خم شد و دست وسفیسمت به زیر یزنان با همان قرهابشکن داد،یم یزیر یقرها کهیدرحال
 شد. رهیرا دور گردن او حلـ*ـقه کرد و به چشمان پدرش خ

 شنهی. هزدنیر مآموزشگاه. همون جا هم بهمون ناها میگردیبرم میونو پنج میریساعت نه صبح از آموزشگاه م -
 .کننیرو هم آخر ترم حساب م

 آهسته اما هشداردهنده گفت: ییشد و با صدا رهیبود، خ شیبانومیمر ادگاریحالت صبا که چشمان خوش به
هم  شیرأس ساعت ش دی. بارمیگیچون مدام تماس م ؛یرو با چسب به گوشت بچسبون لتیصبا بهتره فردا موبا -

 .یریکه م شهیم ییاردو نیآخر نیا ،یجواب ند یرموجهیموجه و غ لیلو اگه به هر د یخونه باش
 ،یریگسخت همهنیدستانش را از دور گـردن پدرش باز کرد و دلخور از ا یحرف حلـ*ـقه نیا دنیبا شن صبا
حرف پدرش تا عمل،  انیم دانستیگفت. م یکج کرد و چشم کوتاه یشد. گردنش را قدر زانیاش آوولوچهلب

 قرار دارد. یعالمت مساو کیفقط 
*** 
 سوم فصل

ها را و خانه آوردیها را به حرکت درمگسل نیاعتقاد داشت زلزله انواع و اقسام متفاوت دارد. گاه در دل زم مهربان
 .کندیم کونیفرا کن اتیو زندگ افتدیو سرنوشت م ریتقد انیهم م ی. گاهکندیآوار م نیزم یبر سر اهال

نابود کرد.  ر،یآوار تحق ریافتاد و غرورش را ز اشیوزگار آرام و خوش او بود. بهزاد آمد و به جان زندگر یزلزله بهزاد
 .کردیزمان خرج م دینفسش، خشت به خشت بااعتمادبه وارید یبازساز یحاال برا

 یطبقه یهیساهم ،یخانم کمال یدوقلو یهاهمانند نوه شود؛یم نیریهم ش یو گاه ستیزلزله تلخ ن شهیهم البته
 !یشتریر نیبودند، آن هم چند یاخودشان زلزله یباال که برا

مادرش به  شیمتحرکش را پ یهازلزله رفت،یبود و هر روز که به سرکار م مایخبرنگار صداوس ،یخانم کمال دختر
 یهان نوهدادآبگل بههم از ترس دسته ی. البته خانم کمالآمدیو غروب به سراغشان م گذاشتیامانت م

 خانمیکه حور ییو از جا گذاشتیامانت م هب یحورمامان شیها را پرفتن، آنحمام ایگلش، وقت نماز و دسته
 رفتیپذیم لیبا کمال م دانست،یفر مرمضان یآقا ،یلطف داماد خانم کمال ونیاستخدام مهربان در کارخانه را مد

 کرده باشد. نید یتا بلکه ادا
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 یرفته و در قابلمه گریتن با قل دبهتن یبه مبارزه یرنگینارنج یکیپالست ریها با شمشقلاز آن  یکی حاال
 اریتمام ع یجنگ دانیو آنجا را به م دندیچرخیورجه دور سالن م یرا سپر خود کرده بود. هر دو مثل عل یحورمامان

 کرده بودند. لیتبد
 یویرا دراز کرده و راد شیپاها اینشسته و فارغ از دن نیمز یبه بالشت پشتش، رو هیسوتر، آقاجانش تکآن یکم

 یکه بر رو ییهاخشخش انیتا بلکه از م چرخاندیآن را م چیرا به گوشش چسبانده بود و مدام پ یستوریترانز
 شیهاگوش ییشنوا یتارها بیهم باشد، نص یمیدست بر قضا قد دیکه شا یآب یسوامواج سوار بودند، آهنگ آن

 را زنده کند. یجوان امیهم خاطرات ا یدرشود و ق
. کردندیاو نگاه م یشدهقطع یبه پا رهیخرهیو متعجب، خ ستادندیسر آقاجانش ا یبه دست باال ریشمش دوقلوها

 :دندیعاقبت حرف دلشان را صادقانه گفتند و پرس
 پات کجاست؟ یهیپس بق -

 باال انداخت و جواب داد: ییابرو طنتیهم با ش آقاجانش
 .شهیم بیمامانش بره سر قندون، پاهاش غ یبدون اجازه یهر ک -

 گفت: گرشیها رو به قل داز قل یکینگاه کردند و  گریکدیبودند، به  دهیترس یقدر کهیدرحال دوقلوها
 مگه نه؟ م؛یما اصالً قند دوست ندار -

 دلشاد را فراموش کردند. یآقا یشدهقطع یرا از سر گرفتند و پا شانیباز گریدوان بار دهر دو دوان سپس
دستان پهنش را هم به  انیم یستوریتراز یویهمراه لبخند نرمش، چشم از دوقلوها برداشت و آقاجان و راد مهربان

 حال خود گذاشت.
کار ممکن بود و از آن  نیترمسخره یآشپز یبرنامه دنید د،یباریو حجم صدا که از سروکول خانه م الیواو نیا در

ها آن یو با دقت بر رو زدیرا الک م شیهاولو شده بود و ناخن ییرایر، مهرسا بود که درست وسط پذتمسخره
تا الکش سرنگون  کردیدستش را حائل م شدند،یم کی. هرگاه هم که دوقلوها به او نزدکاشتیطرح گل و بته م

 نشود.
 شت گوشش بند کرد.ها را پصورتش را پس زد و آن یافتاده بر رو یهایاز چتر یاطره

حرف  نیریشاش بند کرده و با خالهگونه و شانه نیب ییبود که تلفن همراهش را جا یحورتر، مامانهمه جالب از
همراه  شیو صدا کردیهم م یریگردگ شیهاحرف یالبهو ال دیچرخی. با تبحر، دستمال به دست در خانه مزدیم

 .کیهم نزد یو گاه شدیدور م یگاه شیهاگام
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حبه  یعنی. بچه ایدار شو زود بچه یوقت گول نخور هی. حواست باشه یکرد یساله عروس هیتازه  جوننیریش -
. جوشهیهم م یتو زییپا یوسرکهریم مهرنوش خبر ندارم. دلم مثل سست از بچهدردسر. دلم خونه به خدا! سه هفته

 .بیاون نانج لیخودش خاموشه، هم موبا لیهم موبا
و  دیشنیم انیخط در م کی ،یخانم کمال یزلزلهشبه یهانوه وقاللیق انیبا خواهرش را م یحورمامان یهادرددل

 .آمدیو م رفتیاو م یهابا قدم ویوینگاهش مثل 
شوهر مهرنوش داشت و  ب،یبا نج یعداوت خاص یحورمبل نشست. مامان یرا باال کشاند و چهارزانو رو شیپاها

خانواده  زودرشتیر یهای. تمام گرفتارشدیباز نم هایراحت نیان به او سنجاق کرده بود که به ارا چن بیلقب نانج
 هم به درست و غلط آن نداشت. یکار کرد،یبه پاقدم منحوس او وصل م ربطیرا باربط و ب

از  ابتیخاطر دپاش رو به نمیطلسم شد. شوهر نازن مونیسر راه مهرنوش من سبز شد، زندگ بینانج نیا یاز وقت -
دختر  یشونیپ یم مهربان و مهر طالق رودامن بچه یشد و افتاد تو شیآت ده،یرندیدست داد. بعد هم بهزاد خ

 گلم زد.دسته
 شد و اضافه کرد: رهینامعلوم خ یاداد و به نقطه یرا در هوا تاب یری. دستمال گردگستادیناگهان ا خانمیحور

 !؟یشونیمن رو کجا م ،یشونیپ یا -
. دلش شدیگذشته مچاله م خیو تار یمیقد یامجله ایافکارش در دم مثل کاغذ باطله  آمد،یبهزاد که م اسم

که  ینداد و مثل توپ یسمت سطل زباله شوت کند؛ اما مهرسا مجالذهنش را به یمچاله یکاغذها خواستیم
مبل لم  یاو آمد. سپس کنارش رو سمتهکنده شد و همراه الکش ب نیسمت دروازه پرتابش کند، از زمناگهان به

 وار گفت:پچگوش او فرو برد و پچ خیداد و سرش را ب
 افتادم. یزیچ هی ادیمهربان، مامان اسم بهزاد رو آورد  -

 :دیکنجکاو پرس مهربان
 ؟یچ ادی -

 را رها کند. شیهایجمله بود تا نخ پرحرف نیمنتظر هم مهرسا
و  نهیرو بب یحورمامان خوادیشون و مت مادرش از شهرستان اومده خونهزنگ زد و گف هیمرض ییداصبح زن -

 .نجایا دیایب دیتُک پا پاش هیگفت 
مهربان  یگنج را برا کیراز  ییکه گو زدیحرف م اطیسمت او برگشت. مهرسا چنان با احتنگاهش کامالً به مهربان
 داد و اضافه کرد: یشتریتاب بوآب شیهابه جمله د،یمهربان را د اقیاشت ی. وقتکندیفاش م

افسرخانوم هم اونجا  ه،یمرض ییداغار زن اریاونجا. از شانس ما  میرفت میما هم شال و کاله کرد گه،ید یچیه -
 بود.
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 باال انداخت. یگفت و سر شیهاجمله انیم ینچ محکم مهرسا
شده بود که بهزاد اومد دنبال افسرخانوم ساعت هم ن مینگرفت؛ اما هنوز ن لیافسرخانوم رو تحو ادیز یحورمامان -

 داخل. ادیشد ب یراض ،ییداو با هزارتا اصرار زن
 ادامه داد: شتریب یهم کم دیشا ه،یوتاب اولبه حالت بادبزن تاب داد و با همان آب نیکف دستش را به طرف مهرسا

وباال! فک ستاره که کش اومده بود. قدو خوش پیتچقدر خوش ـگرزده،یبه هم زده بود. جزج یپیاوف! بهزاد چه ت -
 لیرو هم تحو یکی نیخوشم اومد که ا یحور. از مامانداشتیچشم ازش برنم دمیکور شم اگه دروغ بگم! خودم د

 گهیتون ما دسرش و گفت با اجازه یکه بهزاد سالم کرد، مامان بلند شد و چادرش رو انداخت رو نینگرفت و هم
 .میشیمرخص م

 .کردیاش حس مگونه یگرم او را رو یهاچنان که نفسبه مهربان چسباند؛ آنخودش را  مهرسا
 .یوقت ناراحت نش هیبهت نگم تا  یزی. بهش قول داده بودم چایبه مامان نزن یوقت حرف هیجون مهربان -

از  یکی ریچراکه شمش اورد؛یدوام ن ادیلوق مهرسا بود. بهزاد در افکارش زوبست دهان لقوچفت یمردهکشته
 شکمش فرو رفت. یتو گریقل د ریاز کنار گوشش گذشت و شمش ژیو یدوقلوها با صدا

 .یش میبه نفع خودته که تسل -
شد که همچنان منتظر  رهینشست. به چشمان گرد و براق آن دو خ شیهالب یبر رو ینرم از سر مهربان یلبخند

 ببرد.باال  میرا به عالمت تسل شیهابودند تا او دست ستادهیا
 .گرفتیم یو سهمش را از خوشبخت ستادیایم یزندگ یرو در رو دیشود. با میبود تسل محال
*** 
وبرگ و او تروفرز شاخ رفتندیم شیمتحرک پ یصفحه یکنان روقلدستش قل ریگرد و براق، ز یهایفرنگگوجه

 .کردیم شیسطل کنار پا یو خاروخاشاک را جدا و روانه
دوست داشت؛ چراکه تمام حجم  رفتند،یم شیو پ خوردندیهم سر م یرا که بر رو نیخ و آتشسر یهاگلوله نیا

 .گذاشتینم یباق یبهزاد و جوالن افکار منف یهاینامرد یبرا ییو جا کردیذهنش را اشغال م
 زودرشتیبه جنگ مشکالت ر تنهکیکه  ی. زنانشدیخوب م یهاپر از حس کرد،یآن جمع زنانه که کار م کنار
 دنیورسم خند. راهکردندیروزگار، سر خم نم یهابلند در برابر طوفان یداریو استوار، چون سپ رفتندیم شانیزندگ

 را هم بلد بودند. بهانهیب
کارخانه بود و  یایحواسش به تمام زوا ،یبر نظامتر بود و البته همانند رادارخندهاز همه خوش خانمرهیها، نآن انیم

. نگاه همچون عقابش را به اطراف دانستیم کیبهکی کردند،یرا هم که به سالن کارخاته تردد م ییهاهآمار پش
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را نشان داد که  یمیو چشم، مستخدم کارخانه، خانم عظ رگوش مهربان فرو برد و با س خیداد و سر ب یچرخ
 بود. ستادهیا نیمت یرووبهفروافتاده، ر یسوتر با سرآن

 آشکار گفت: یبا حرص کرد،یجدا م هایفرنگگوجه انیرا از م یبرگ خشک کهیرحالد خانمرهین
مادرش،  شی! فقط پمونهیم الجوشنیرو از رو بسته. ماشاءاهلل مثل شمر ذ رشیامروز شمش نشدهلیذل -

 .شهیخانوم، موش مپوران
مستأصلش با زارزدن  یهکه چهر یمیخانم عظ یپ گرشیغلتان بود و چشم د یچشمش به صفحه کی مهربان
 شود. ایبود تا علت را جو خانمرهین شیهم پ شیهانداشت؛ اما جفت گوش یچندان یفاصله

 یراننده یمیدوست گرمابه و گلستانه. شوهر خانوم عظ ،یمیخانوم عظبا شوهر  ینه؟ طوط ای یدونیم دونمینم -
. چون کنهیبرگشته هم در جا تموم ماون بختو  رهیگیم ریرو ز ییبنده خدا هی ش،ی. دو سال پونهیکام

و سرگردون با دوتا  لیسف مونه،یم یمی. عظانزند فتهیو م سنینویباطل شده بود، قتل عمد به پاش م شنامهیگواه
مهندس  یهم ندارن که به دادشون برسه. آقا یوحسابوکار درست. کسیاخونه اجاره هیو  یامدرسه قدمیبچه قدون

به کارگر نداشت؛ اما بازهم خانوم  ازیکارخونه ن نکهیماجرا رو بهشون گفت، با وجود ا یطوط یبده! وقت رو خدا عمر
اون  یهاش تا بلکه از خانوادکار یکارخونه رو هم فرستاد پ لیاستخدام کرد. وک یچعنوان نظافتبه ور یمیعظ

 .ستیکه ن ستیبده ن تینشد که نشد. مادر پسره رضا یول ره؛یبگ تیمرحوم رضا
 ختهیآزاد به داخل چاه غم داشت. جسته و گر یکارخانه، دلش سقوط عیحرف و مطزن کم ،یمیخانم عظ یغصه از
کنار گوشش  ییجا خانمرهین یها. نفسدانستیحدش را نم نیتا ا یبود؛ ول دهیکارگران شن ریاز سا ییزهایچ

 رفت،یم شیها پو زودتر از آن خوردیها قل میفرنگوجهرا که همراه گ یسمت او برگرداند. چوب نازکحواسش را به
 جدا کرد و آن را به داخل سطل انداخت.

صبح زنگ زده  ایبره زندان گوهردشت، مالقات شوهرش. گو خوادینه؟ فردا روز مالقاته و م ای یدونیم دونمینم -
 یندار یمرخص گهی. مذارهیهم نم نشدهلیذل یریشمش نیوپرت و پول براش ببره. اخرت کمهیو  احوالهضیکه مر

دکتر  یآقا یایقلبه! وصف خوبخوش یلیخ خانوم. پورانکنمیاز حقوقت کم م ،یکن بتیو اگه بدون اجازه غ
 مارموز و بدذات شده؟! قدرنیرفته که ا یبه ک نیا دونمی. نمدمیشن یلیرو هم خ امرزیخداب

 یحال کارگرها راهیس که تازه سر از تخم درآورده بود و راه و بمهندجوجه نیکج شد. از ا نیسمت متبه نگاهش
اش متشکر بدعنق را که کلهازخود نیتا ا کردیم دایپ ی. دوست داشت فرصتآمدیاصالً خوشش نم گرفت،یرا م نوایب

 بنشاند. شیهم پرباد بود، سر جا
انداخت و  شیکنار پا یبه داخل سطل زباله ولورده بود جدا کرد وغلتان، آن را که له یهایفرنگگوجه انیم از

 :دیپرس
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هماهنگ  یبا ک یمرخص یبرا نیاز ا شیساله که اومده. پ هی یریمهندس شمش دم،یکه من شن جورنیا -
 د؟یکردیم
مهندس.  یدست آقا دادی. اون هم مییایمهندس، اول یآقا یمنش میدادیرو م یواال! درخواست مرخص یچیه -

 .مینداشت یاگه مرخص یحت کرد؛یامضا م ثیوحدحرفیخدا ب یحفظ کنه! بندهمرد رو  نیخدا ا
سالن  یسمت در خروجکنان بهلخافتاده، لخ ییهابه دست با شانه یکه ت دیرا د یمیسر برداشت و خانم عظ مهربان

 روا نبود. گرید نیااز  شیخم شده بود و ب یبه قدر کاف یزندگ نیبار سنگ ریزن ز نیا یها. شانهرفتیکارخانه م
ها انداخت و با قرمزرنگش را درآورد و آن را به داخل سبد مخصوص دستکش یهادستکش ،یآن میتصم کی با

 تر گفت:مصمم یمصمم و لحن یاچهره
 کنمیهمون کار رو کرد. فکر م شهیاالن هم م د،یگرفتیم یمهندس مرخص یاز آقا میپس اگه قبالً مستق -

 حرف زد. شونیتر بشه با اراحت
 خانم،رهین یماندهبازبودند، اما کنجکاو و البته دهان  خبریکارگران که از ماجرا ب ریچشمان متعجب سا انیم سپس
دست او را گرفت و  حرفیاز سالن خارج شود، ب نکهیرفت و قبل از ا یمیسمت خانم عظبلند به ییهابا قدم
 :دیپرسیم یدرپیکه متعجب پکشان با خود همراه کرد و در جواب او کشان

 م؟یریم میدلشادجون کجا دار -
 داد: جواب

 .دمیم حیراه براتون توض یتو م،یبر ایشما ب -
محض . بهگذاشتینم یدر ذهنش باق یبندتفکر و جمله یبرا ییو پرعجله بود که جا یآن یبه قدر مشیتصم
 کوتاه به در زد. یدو ضربه درنگیها را باال رفتند و مهربان بپله ،یبه ساختمان ادار دنیرس
 یرا ندارد؛ بلکه برا شیهایبندکردن جملهتنها فرصت مرتبکه نه دیمهندس روشن، فهم یمحکم و رسا یصدا با

 است. ریهم د یمانیو پش دیترد
نگاه کرد. دلش  یمیپاک کرد. به چشمان منتظر خانم عظ دشیسف بندشیپ یاش را با گوشهکردهعرق یهادست

اش پهن ورودهشده و اضطراب، بساطش را سخاوتمندانه در دل مانیصادقانه اعتراف کند که او هم پش خواستیم
 کامل شود. شانیشوره است تا مهماندل قش،یشف اریکرده و منتظر 

لباس  دنیآور و سخت بود که پوشقدر عذابو صاحب کارخانه، همان رعاملیروشن، مد وسفیدر اتاق  حضور
 آور است.عذاب ست،یآدم ن یکه اندازه یرشوتتنگ
سمت او خم کرد و سرش را به یقدر د،یتأمل مهربان را د یوقت د،یجوشیم روسرکهیهم دلش مثل س یمیعظ خانم

 وار گفت:پچپچ
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 برو. ییتو تنها ام،یاصالً من نم -
 یهایوصف خوب ادیاما باز به  زند؛یم پیر ده،یته کش اشیکه باتر یساعت یچرا قلبش مثل چرخنده دانستینم
 آرام گرفت. یکارخانه بود و ته ته دلش قدر یمرموز افتاد که نقل زبان کارگرها رعاملیمد نیا

از  شیبرگشت. پ ییایخانم اول یخال یسمت صندلبرداشت و سرش به یمیمضطرب خانم عظ یرا از چهره نگاهش
آن را باز  یآرامکوتاه به در زد. سپس به یدو تقه گرید، بار دوقمع کنرا ناجوانمردانه قلع مشیتصم یمانیآنکه پش

به  یزیدستپاچه بود که جز سالم بلندباال چ را پشت در جا گذاشت. بدو ورودش چنان هول و یمیکرد و خانم عظ
خانم  دنیو انتظار د گشتیم یارهیزنج یهاهبه دنبال قرارداد فروشگا هالیفا انیکه در م وسفی. دیذهنش نرس

وارد بود که همان دختر تازه نیسمت او برگشت. اقد بهباالرفته، تمام ییرا داشت، متعجب و با ابروها ییایاول
 کرد، آن هم با مهر و امضا! دییدانگ او را تأشش رفرمضان

ند نبود و نگاه کند. قدش چندان بل ترقیدق یباعث شد تا قدر ی. حس کنجکاودیدیبود که او را م یبار نیاول نیا
و پوست  زیوسال خودش متماسناو را از تمام دختران هم شیهاو گونه ینیب یوپال روپخش یهامکوکک
 دار کرده بود.را نشان اشیمهتاب

زده بود. اسم خاصش را  رونیمقنعه ب ریصورتش کج از ز یبود که رو رنگشینارنج یتر، تکه موهمه خاص از
نام او در ذهنش حک شد؛ مهربان دلشاد.  گذرد،یکه از دل آسمان م یاسرعت صاعقهبه خاطر داشت و به  یخوببه
زده بر افکارش با همان تعجب چنبره وآهسته سالم او را جواب داد  یبا تکان سر اش،یذهن یگفتگوها انیم

 :دیپرس
 به وجود اومده؟ یمشکل -

و بتواند حرف بزند. خب  دیایش تا حلقش باال نبود قلب دواریو ام کردیوضوح حس مقلبش را به وتولوپتاالپ
 اشیذات یو دلسوز یمهربان میو تسل زدیبه آب م گداریخدا ب یشهیاو بود که هم فکریمشکل، ذاتِ عجول و ب

 .شدیم
را که به ذهنش آمد، در دم  یاجمله نیدامن زد و اول اشیزدگبه شتاب شیروشیو منتظر مرد پ رهیخ چشمان

 گفت:
 .خوامیم یمهندس مرخص یاآق -
 بماند: یپرابهت باق شیکرد همچنان صدا یاش گرفت. آن را ماهرانه فرو داد و سعخنده ارادهیب وسفی
هماهنگ  شونیبا ا یمرخص یبرا دیهستن و با یریمهندس شمش یاوالً؛ کارخونه سرپرست داره و اون هم آقا -
زوده. سوماً؛ خانوم  یلیخ رفتنیمرخص یو برا دیما تازه استخدام شدکه من به خاطر دارم، ش یی. دوماً؛ تا اونجادیکن
 د؟یدوارد ش ینداشتن که شما بدون هماهنگ فیتشر رونیب ییایاول
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 زده گفت:شتاب د،یایب رونیقلبش از دهانش ب نکهیاو شد و تا قبل از ا یهااول و دوم گفتن الیخیب مهربان،
 .خوامیخودم نم یرو برا یمهندس، مرخص یآقا -
انداخت و طبق  شیابروها انینرم م یااش را با او کوتاه کرد. گرهدور شد و چند قدم فاصله یقدر هالیاز فا وسفی

 آرام اما محکم و مردانه گفت: اش،یشگیعادت هم
 .شنومیخب م -

 ریبا شمش مهیسراس نیباز شد و مت یاتقه یذهنش بود که در بدون صدا یهاکردن جملهدرحال مرتب مهربان
 اش وارد شد.آخته

آن را به دست  یدهیبند دلش در دم پاره شد؛ اما نخ بر نیمت ینشستهخونآلود و بهچشمان غضب دنیبا د مهربان
 وسفیاش برداشت و رو به نشستهخونو نگاه به نیاز آنکه شروع به بازخواست او کند، چشم از مت شیگرفت و پ

 گفت:
 اشونیمرخص شونی. ادیهست یمیمشکل خانوم عظ انیکه من اطالع دارم، شما در جر ییمهندس تا اونجا یآقا -

و  دهینم یبهشون مرخص یریمهندس شمش یبره و براش پول ببره؛ ول ضشیبه مالقات شوهر مر دیتموم شده و با
 یارگراک یخودش رو داره؛ ول نیکارخونه قوان دونمی. مشهیاز حقوقش کسر م یکنه؛ ول بتیغ تونهیم گهیم

روز  هیست، سخته از حقوق آور خونهکه نون یزن ی. براادیب شیپ یکارخونه هم آدم هستن و ممکنه براشون مشکل
 بگذره. شیکار

 یلینقطه گذاشت. سپس خ کیهم  شیهادفاع کرد و آخر جمله یمیوار حرفش را زد و از خانم عظمسلسل مهربان
از  یموج یکه بر رو دیشنیم اشیقدمکیاو را در  یهانفس یانداخت. صدا نیبه مت ینگاه یرچشمیمحتاط ز

ها کم نداشت، اژده یاز نعره یزیکه چ او یادگونهیفر یوآمد بود. با صدادر رفت اشینیب یهااز حفره تیعصبان
 پله باالتر رفت. کی شیهاهر دو چشمش بسته شد و شانه ارادهیب

مگه اون سالن مهندس ارشد  د؟یو محل کارتون رو ترک کن دیون بذارپات یبه شما اجازه داد سرتون رو جا یک -
رو هم  نیرد کردم. قوان بتیسر کار و برات غ یاومد ری. دو بار که دیماه هم نشده که استخدام شد هینداره؟ هنوز 

 .یخوریکشه ناهار میم لتیو هر جا م کینکیپ یو انگار اومد یکنینم تیکه رعا
مدرسه توسط ناظم شماطت  ریرا داشت که در دفتر مد یداشت. حس شاگرد دبستانحرف حساب جواب ن خب

 .شودیم
عادت نکرده و خواب مانده بود.  دارشدنیهنوز به صبح زود ب نکهینداشت؛ جز ا یمنطق لیدل رآمدنشیدو بار د یبرا

 .افتادیدرخت کارخانه به راه نمدلباز و پردارو اطیدر ح ویوینداشت وگرنه مثل  ییکارخانه هم چندان آشنا نیبا قوان
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هم  دیبود و شا ستادهیاو ا ینگاه کرد که در سکوت به تماشا وسفیبه  یرچشمیرا درهم تاب داد. ز شیهاپنجه
 کننده از جانب او بود.قانع یحیمنتظر توض

. آمده زدیل نمبه د یکارگر ساده چندان چنگ کیعنوان به ییآشنا نیاول یبرا اش،یهجده روز کار-هفده یرزومه
 بود ثواب کند، خودش کباب شد.

 زشیبرداشت و به پشت م داد،یاش آن را نشان مفروافتاده یهامعذب او که پلک ینگاهش را از چهره وسفی
وارد دوتا کارگر تازه نیداشت که او منتظر است تا بر سر ا نیقیشد و  رهیخ نیمحض نشستن، به متبرگشت و به

 شوت کند. رونیهم او را به ب یاردنگ کیو با  وتشر هوار کندتوپ
روزها  نیا نیکردنش بود. متو درحال خفه ستادهیا شیگلو خیپا بچنان باال زده بود که جفتآن نیمت یتیریمد حس

 .دیکشیوشانه مشاخ یادیز
د تا بلکه بتواند آور ادیخودش را هم به  یهااو را به خاطر آورد. تالش یامدرسه یو دو دختربچه یمیعظ خانم
در زندان به  فیهمچنان بالتکل یمینداشت و بعد از دو سال، شوهر خانم عظ یثمر یول رد؛یدم را بگ یول تیرضا

و  کندیکارگر جماعت تره هم خرد نم یبرا دانستیو م شناختیطلب را خوب مجاه نی. متبردیسر م
 راه است. به شهیکش، همقشر زحمت نیا یبرا شیهاوبلدروماولدورم

 چرخاند،یآن را م واررهیدا کهیانگشتانش گرفت و درحال انیبرداشت. آن را م زیم یشد و خودکارش را از رو خم
 و منتظرش، رو به مهربان گفت: رهیو نگاه خ نیبه مت توجهیب

به مهندس رو  شونیمرخص یبرگه توننیموافقت شد. م شونیا یبا مرخص دیبگ یمیخانوم دلشاد، به خانوم عظ -
 .دیهماهنگ کن یریکاراتون رو با مهندس شمش بعدبهنیبدن تا امضا کنن. لطفاً ازا یریشمش

و چندصد مهندس روشن از  ندیمهندس بگو کیشد. کارگرها حق داشتند  ریبه قلبش سراز بارهکیبه آرامش
مهندس که جوجه نیا یبود. برا دایبه پا شد که آن سرش ناپ یدر دلش سوروسات دان،یم روزی. پزدیشان برولوچهلب

 الزم و واجب بود. یتودهن نینگرفته بود، ا ادیرا هم  کردنیهنوز قوقول
 .ستادیباالتر ا یاش هم قدرافراشته شد و چانه یمانند پرچم گردنش

 مرخص بشم. ستین یمهندس! اگه امر یممنونم آقا -
 جنباند. یکوتاه سر وسفی
 سالمت!به -

همچنان  یسمت صندلسرش بست، نگاهش بهدر را پشت یلب گفت و از در خارج شد. وقت ریز یابا اجازه مهربان
به سر کارش برگشته. خوشحال از  نیداشت از ترس مت نیقیهم نبود و  یمیاز خانم عظ یبرگشت. اثر ییایاول یخال
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و وصال  یبه مرخص یمیبود. خانم عظ فتهدو نشان را هدف گر ر،یت کیزد. با  یزیکوچک، بشکن ر یروزیپ نیا
 شده بود. دهیمهندس هم به خاک مالجوجه نیو دماغ ا دیرسیشوهرش م

 سیاش بود، از سروشکم برآمده یدستش بر رو کهیدرهم، درحال یابا چهره ییایرفتن داشت که ناگهان اول عزم
 خارج شد. یبهداشت
 شد. ریزها سراتکان داد و از پله یدست شیبابت حضورش، برا حیتوض بدون
*** 

داغش،  یهاخشمش را همراه نفس یهاسرش، گدازهشدن در پشتچشم از رفتن مهربان برداشت و با بسته نیمت
 فرستاد. رونیب اشینیب یهااز حفره کند،یکه فواره م یفشانمثل کوه آتش

سمت آن به یرو یگذاشت و قدر زیم یرو یرفت. کف دو دستش را مثل ستون وسفی زیسمت مدو گام بلند به با
کرده بود و  ریگ دشیسف یهادندان انیکه م یزل زد و با خشم زیم یسودر آن وسفیجلو خم شد. به چشمان 

 گفت: آمد،یم رونیوسخت از آن باصوات، سفت
 رهیمد ئتیه سیو رئ رعاملیهشتادوپنج درصد کارخونه به نام توئه درست، مد ده؟یم یکار تو چه معن نیا وسفی -

 ؟یکنیدخالت م یمن گذاشت یکه خودت بر عهده یفیوظا یطهیح یتو گهیچرا د یاون هم درست؛ ول ،یهست
 اظهار نظر دارم. یپونزده درصد که اجازه یمن به اندازه

 داد. نییرا باالوپا اشنهیو جاندار، سـ قیعم ی. نفسستادیقد ابرداشت و تمام زیم یرا از رو شیهادست نیمت
و مسائل مربوط به اونا با موافقت من  ایسالن کارخونه باشم و تمام مرخص یمن سرپرست کارگرامگه قرار نشد  -

 باشه؟
از  مانیمشت جانانه و البته پروپ کیبا  خواستینداشت. دلش م یتازگ شیبرا نیمت یهایسررهیو خ هایکشگردن

 چیدرهم پ یانگشتانش را مثل کالف ش،یوبانمیاما به حرمت مر آمد؛یمخجالت پسرعمه و برادر همسر مرحومش در
 فرمان دلش نروند. یپ ارادهیداد تا ب

 .رفتیم نییوپاباال یکیمکزاعصابش مثل موج یهمچنان بر رو تن،یم یصدا
. خودش هم شد ختیبال تو رودست یپدرم رو فروخت و تو شگاهیداماد محترم، مادر من آزما ز،یعز ییپسردا -

 یجا هیکارخونه آورد که هر روز خدا  نیا یدار رو دور هم جمع کرد و تومشت زن مشکل هیو  نگلیتیفلورانس نا
 .لنگهیروزگارشون م

 شد و باد به غبغبش انداخت و گفت: ریو درهمش ش رهیو نگاه خ وسفیاز سکوت  نیمت
از تو شروع کردن، هر  که بعد بیرق یها. کارخونهستین یدارورسم کارخونهراه نیچند بار بهت بگم برادر من، ا -

 .زنهیدرجا م طورنیتو هم یایما به لطف دلسوز یو کارخونه شنیتر مروز پروارتر و کلفت
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را در  شیهاحرف ریشد تا تأث رهیزل به چشمان او خچاق کرد و زل ینفس د،یحرفش که رس ینجایبه ا نیمت
 ادامه داد: شیپ یقیاز دقا ترمیمال یه بود، قدرکه از در صلح درآمد ییو با صدا ندیبب وسفی یاقهوه یهامردمک

 ،یریسفت بگ کمهیاستخدام کنم.  ی. بذار من چندتا کارگر حسابرونیب زیدردنخور رو بربه یکارگرا نیا وسفی -
 .یدار یشتریکه سهام ب یبریرو تو م ی. از اون گذشته، نفع اصلخوابهیپولمون م یپول رو

 یطلب را که چشمانش پجاه نیمت یرو نیبه چشمان او زل زد. ا یشتریبا دقت بکرد و  کیبار یرا قدر چشمانش
وباد راه صدساله را مثل برق شبهکی خواستیم ده،ینرس از گرد راه نیبود. مت دهیند د،یدویدرشت م یهااسکناس

 به چشمان او گفت: رهیو خ دیاش کشخسته یهابه پلک یکند. دست یط
تلنگر  هیجامع هستن که با  ریپذبیزنان آس ،یزنیحرف م الیخیب قدرنیکه تو ازشون ا یدردنخوربه یکارگرا -
 ؟یهست یگذشته، تو نگران چ نیدارن. از ا قدمیقدون یآور خونه هستن و چندتا بچههم نون اشونی. بعضشکننیم

 یلیسودش خ کنمیو فکر م شهیهم شاملش نم اتیمالکمال. وتمام یبریپونزده درصد رو م نیهم یسود ساالنه
 باشه. امرزتیپدر خداب شگاهیاز آزما شتریب

 :تاختیبود و چهارنعل م وسفی یتازکهینوبت  حاال
دوتا بچه داره و  ،یو زبر و خشنش نگاه کن بستهنهیپ یبه دستا یحت ادیکارخونه که تو عارت م یچنظافت -

عمر کنه. خودش  گهیچقدر د ستیو معلوم ن احوالضیمر زندانه و یو تصادف تو یاطیاحتیب هیخاطر شوهرش به
بار  هی یتو حت بندمیش نصب شده و شرط مکنار خونه« خداحافظ تهران» یکه تابلو کنهیم یزندگ ییهم جا

 اونجا. یبر نکهیچه برسه به ا ،یدیمنطقه رو هم ند نیعکس ا
او پرتاب  یسوبرو بابا، به یرا باال برد و به معنآن را گرفت. دستش  نیآشکار بود و مت یاطعنه وسف،یآخر  جمله

 گفت: ـنهیسبهدست د،یدرخشیکه غرور در آن استوار م ییداد و با صدا یدر غبغبش جا یکرد و باد
پوران اشتباه کرد پول رد کارمون. مامان میو بر میو ما هم بساطمون رو جمع کن یباز کرد هیریخب بگو بنگاه خ -
ساله که درسم تموم شده،  هی نیا یتو داد،یپول رو به خودم م نی. اگه همختیوبال تو رستد یرو تو زبونیب

 بارم رو بسته بودم.
و  دیرا جو شیهادندان رینزند، خشم ز یحرف نامربوط نکهیا یرا برهم فشرد. برا شیهاو دندان شیهاچشم وسفی

 آن را در دم قورت داد.
تازه، خشم  ی. پنجره را باز کرد تا هواستادیکارخانه ا اطیت و رو به حبرخاست و به پشت پنجره رف شیجا از
 گرفته اما آرام و شمرده گفت: ییکند. با صدا ترقیرق یرا قدر اششدهظیغل
وقت  یلیپرواز خ یو برا ی. تو هنوز اول راهیکن یکه بعدها بابتش احساس شرمندگ ینزن یحواست باشه حرف -

 ...یدار
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را  یتوجهش را جلب کرد. مرد ،یدر نگهبان یاز جلو یمبهم قالولیق یبود که صدا دهینتها نرسبه ا وسفی یجمله
 زینگهبان کارخانه گالو ،یزدن، با قاپوچرفت و بعد از چند کلمه حرف یسمت نگهبانسوخته بهآفتاب یابا چهره دید

تن بهتن یجنگ یسبانده و هرآن آمادهرا به هم چ شانیهایشانیپ یبعد، هر دو مثل خروس الر یهاهیشد و ثان
هم  وسفیشد.  ریسراز اطیسمت حدوان بهبلند، دوان ییهاو شتابان با گام درنگینزاع آن دو، ب دنیبا د نیبودند. مت

 یوطط یتماس گرفت و بعد از چند بوق ممتد، آقا یرا برداشت و با اتاقک نگهبان زشیم یرو تلفنیبالفاصله گوش
 جواب داد:

 مهندس؟ یبله آقا -
 ه؟یچ یبرا وقاللیق نیچه خبره؟ ا نییاون پا یطوط -
گوجه رو بهش ندادن و سراغ مهندس  ونیپول دوتا کام گهی. مکارهیفیص یاز کشاورزا یکیمهندس،  یآقا -

 داخل و دعوا باال گرفت. ادیاجازه نداد ب ی. قاپوچگرفتیرو م یریشمش
ماجرا هم  نیوپشت انداشت و پس یتمام نیمت یهایخرابکار ایرد. گوب شیموها انیرا م شیهاحرص پنجه از

 .خوردیبه چشم م نیمت یردپا
 زده گفت:نبود و شتاب زیتأمل جا گریهم به آن اضافه شده بود. د نیمت یادهایدادوقال باال گرفت و حاال فر یصدا

 چه خبره. نمیبب نییپا امینذار دعوا کنن تا من ب یطوط -
 رشدیها سرازاز پله ،ییایاول یستادهیچشمان متعجب و قامت به احترام ا شیاز اتاقش خارج و پ گدرنیب سپس

 .دیدو اطیسمت حبه
*** 

از  ترنیریکارکردن، طعم خوش استقالل ش یهایتر. حاال با وجود سختخوش بود و حال خودش خوش روزگارش
از  چ،یها که هفرسنگ اشیذهن یهاانه بودن با آرمانکارخ کی یزبانش نشسته بود. هرچند کارگر ساده ریعسل ز

 داشت. دوسترا هم  دردسریب یکار ساده نیتا آسمان فاصله داشت؛ اما هم نیزم
 داکردنیپ گذاشت،یجا جا مدوستانش را همان اشینداشت و در هر فصل از زندگ یمیاو که دوست صم یبرا

و خم به ابرو  ستادهیها اغم ینهیسـبهنهیکه مثل کوه، سـ ی. زنانبود ینعمت ایریو ب یمیصم نیچننیا یدوستان
ورسم شادبودن و لبخندزدن را شده به روزگارشان، بازهم راهسنجاق یهایو با وجود تمام سخت آوردندینم
 .دانستندیم

و  دادیارش نممدام آز یریشمش نیدشمن بالقوه به نام مت کیاگر  شدیتر هم م! روزگارش خوش بود و خوشبله
 .کردیو خارج از توانش را به او محول نم نیسنگ یو کارها گرفتینم یتیریژست مد راهیراه و ب
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 گرفتیم زیر یهاشگونیاز او ن وستهیپ یکه پس و پنهان دیدیم انینوایدر رمان ب هیرا مثل زن تنارد نیمت مهربان،
 یروز بر رو یهایداشت که باعث شد تمام خستگ یبیعج درد شیآخر برا شگونین نیو او جرئت اعتراض نداشت. ا

 به جا بماند. شیهاشانه
 یهاسنبهچکه از تمام سوراخکه عرق چکه ییاول مردادماه، از همان روزها یدار هفتهروز داغ و تب کی بعدازظهر
مجبور به  نیتند، به دستور مترا داش شانیهاکارگرها عزم رفتن به خانه یکه همه یزمان کند،یشره م رونیبدن به ب

 ماندن شد.
*** 

را در قفل کوچک  دیکرد. کل زانیآو اشیکمد فلز یلباسرا گَل چوب دشیسف بندشیوچابک پچست خانمرهین
رو به مهربان که  انداخت،یسرش م یچادرش را رو کهیکرد. سپس درحال شیمانتو بیج یچرخاند و آن را روانه

 گفت: کردیرا تماشا مو او  ستادهیا یاگوشه
 ها.منتظره ی. همه سوار شدن اال ما دوتا. طوطیستیمهربان بجنب دختر، تو که هنوز آماده ن -

 یبزرگش فرو برد و به کمد آهن یهابی. هر دو دستش را داخل جدیکش دشیسف بندشیبه پ یدست مهربان
 داد. هیسرش تکپشت

 شونیا فیهستم، بمونم و وظا یمیدلسوز خانوم عظ قدرنیال که اگفته حا یریسالمت. مهندس شمشبه دیشما بر -
 رو انجام بدم تا خودشون برگردن.

 داد. چشمانش را در حدقه چرخاند و گفت: یوتابچینازکش را درهم پ یگذاشت و ابروها ترشیپ یقدم خانمرهین
کرده  دایپ روگرفتیبدبخت، گ یمیعظ داده؟ حاال دو روز ریش به تو گچند وقت همه نیوا! چه گوشت تلخ! چرا ا -

 .گردهیبرم گهید یو دو فردا
 یبر رو شیقل کردن بود و هر دم صداخنده به جوش آمده بود و درحال قلرو و خوشخوش خانمرهین اعصاب

 :رفتیو رو به باال م گرفتیاوج م تیاز عصبان یموج
 رو سرپرست کارخونه کرده. یامهندس روشن هم چه تحفه -
مچاله کرد و  شیبازو ریهم آورد و آن را شلخته ز یاش را گفت و پر چادرش را از دو سو روجمله یانتها خانمرهین

 اضافه کرد: اشیبا همان لحن عصب
مظلوم  نشدهلیمهندس ذل نیاالن برم دفتر مهندس و با خودش حرف بزنم و بهش بگم ا نیاصالً بذار من هم -
 یبده آقا ری. خدا خیمانیحوض س یپا یها رو ببرگوجه نیسبد سنگ گفتیت مبه دمیهم د روزیآورده. د ریگ

 اومد کمکت. د،یرو دور د نیکه چشم مت نیو هم دیرو که به دادت رس یقاسم
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او گذاشت و با  یبازو یبود رساند و دست بر رو رفتنرونیب یکه آماده خانمرهیوچابک خود را به نچست مهربان
 زده گفت:بملتمس، اما شتا یلحن

کنم و دم به ساعت برم اتاق  تیمن مدام گله و شکا ستی! درست نکنمیخواهش م ؟یریم یکجا دار خانومرهین -
 رفتم. یمیخاطر خانوم عظمهندس روشن. اون بار هم به یآقا

 یاز موها یابرگشت که تکه اشیشانیسمت پبرداشت و به خانمرهین یانگاهش را از چشمان دکمه مهربان
 کوتاه ادامه داد: یافتاده بود. بعد از نفس رونیومعوج باش، کجشدهمش

رو  بهیخودش رو ول نکنه و من غر شیوخوکه قوم هیو منطق لشهیفام یریباشه، مهندس شمش یباالخره هر چ -
 فمیاز وظااگه خارج  یانجام بدم، حت دیبا شهیبهم محول م ی. هر کارمیسِمت چیبدون ه کارگر ساده هیبچسبه. من 

 کنم. کسخت کم یروزا نیا یتو یمیباشه. چه بهتر که بتونم به خانوم عظ
 میتسل شود،ینرم م طیمح یکه در دما یادر کالم مهربان، مانند کره دهیخواب یبا لحن آرام و مهربان خانمرهین

پر چادرش را  گرشیدبا دست  کرد،یسوار م شیبازو یرا رو اشیمشک یورن فیک کهیاو شد و درحال یخواسته
 به اطراف تکان داد. یفشرد و سر مه ینازکش را بر رو یها. لبدیکش اشیشانیپ یگرفت و آن را رو

شون کار خونه یالمصب! اون وقتا هم که من تو هیجور هیفقط  ستا،ین ی! پسر بدینشه اله لی! ذلفیپفیپ -
گند دماغ  نیرو به ا شیکیو کچل داشتم، تر کور تا دختلخ و نچسب بود. اگه هفتگوشت قدرنیهم کردم،یم

 .دادمینم
 نکهیا یاو را جواب داد و برا یهایبود. با لبخند، دلسوز رکردهیگ خانمرهین ضینقضدو یهاجمله انیم افکارش

 کرد. یلباس همراه ضیرا راحت کند، با همان لبخند او را تا دم اتاق تعو الشیخ
آن را  یسختکه به نیبزرگ و سنگ یت کیسطل قرمزرنگ آب،  کی، مهربان ماند و رفت و با رفتن او خانمرهین

 زیتم دیکه با یلیوچچرب یزهایو م انداختیو برق م دیکشیم یآن را ت دیکه با یو سالن غذاخور دادیتکان م
 .شدیم

 فرستاد: مایپ یحورمامان یباال انداخت و برا یانشان دهد، شانه الیخیخودش را ب نکهیا یبرا
 «.امیم رترید کمهی. سمیکار وااضافه دیامروز با مامان»

شروع به  یاللهو با بسم دیچیپیداد که صدا در آن مثل باد م یچرخ یغذاخور عینگاهش را در سالن وس سپس
 نظافت کرد.

*** 
 کی یهایخستگ نکهیا یپوستش به ولوله افتاده بود. برا ریز ندیخوشا یها رخوتکولر و نم پوشال یاز خنکا وسفی

 ایدن الیخیاز خوابش را ببندد و ب نیسنگ یهاپلک یبود قدر یرا دود کند و به هوا بفرستد، فقط کاف اشیروز کار
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 شهیهم یدفتر کارش دعوت کند. البته اگر تکنولوژ درچرت کوتاه  کیسخاوتمندانه خودش را به  وقالش،لیو ق
 .دیرسیبار از راه نم کی قهیتلفن همراهش هر دق یهاامکیپ نگیدنگید و دادیاجازه را به او م نیمزاحم ا
گرفته بود، چشمان  یکف دستش جا انیتلفن همراهش م کهیجدا کرد و درحال اشیصندل گاههیرا از تک سرش

 لبش آمد. یرو یلبخند خانم،سهیان امیپ دنیکرد و با د بازمهیخمـار از خوابش را ن
 «از شما اجازه گرفته. گهیو م رونیبره ب خوادیآال گارسون کرده م مهندس، دخترو یآقا»

 از صبا بود: یبعد امیفشرد. پ یگذاشت و آن را قدر اشقهیشق یرا رو اشدهیبلند و کش انگشتان
 «اجازه داد. خانومسهی. انرونیبرم ب دهیبا سپ خوامیمن م وسف،یبابا»

باد دستش رو وسرعت برقو به گفتیدروغ م انهیروزها ناش نی. صبا ادر دم دود شد و به هوا رفت اشیآلودگخواب
 نیاند و به ااش به شمال رفتهبه همراه خانواده ده،یسپ کش،یفابر قیرف گفتیبود که م شبید نی. همشدیم

 .گردندیهم برنم هایزود
 کرد: پیتا شیصبا، برا یرفتارها دلواپس

 «.خونه امیتا من ب یرینم جاچیه شما»
 پوران بود.را خواند که از عمه امیپ نیتلخ، آخر یاوقات با
ذره شده. زود  هیم صبا بچه یشام منتظرتون هستم. دلم برا یقربونت برم! امشب برا ییدایپکم جان،وسفی»
 «.دیایب

پس زد و از  را اشیشد. سپس صندل رفتنلولهیق الیخیداد و ب نییوپافراخش را باال یـنهیس ق،یعم یو بازدم دم
 گریدرمورد آن را به وقت د میرا بست و تصم یغاتیتبل یشنهادیپ یهامربوط به طرح یبرخاست. پوشه زیپشت م

 از اتاق خارج شد. اشیچرم فیموکول کرد و با برداشتن ک
 گنیسن یآن با صدا یآمد و در آهن رونیدوم آن قرار داشت، ب یکه دفتر کارش در طبقه ییجا ،یساختمان ادار از

برگشت و  یسالن غذاخور بازمهیروشن و در ن یهاسمت چراغسرش بسته شد. نگاهش بهپشت یو محکم
 رفت. یسمت نگهبانبلند به یهادرهم گره شد و با گام بیبعد، مثل دو خط اور یبه پرواز درآمد. اندک شیابروها

و بن  خیرا از ب ونیزیتلو یبرخاست و صدا شیاز جا یزده باشد، جلد ششیمار ن ییگو وسفی دنیبا د یقاپوچ یآقا
به کمرش داد. سپس کمربند چرم کهنه و  یقطع کرد. تروفرز دستانش را دو طرف شلوارش گذاشت و قر

 آن افتاد. یاش روباالتر کشاند؛ اما باز شکم گرد و قلنبه یاش را قدرزواردررفته
 گفت:آمد و  رونیب یجلد ،یبه اتاق نگهبان وسفی شدنکینزد با
 !دی! خسته نباشریخمهندس، عصرتون به یسالم آقا -
 :دیجوابش را داد و پرس یبود، با تکان سر یروشن سالن غذاخور یهاچراغ ریکه ذهنش درگ وسفی



 

 

39 
 

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیانافسون 

 

چرا تا حاال نرفته و  یمیفقط وقت ناهار باز بشه. اصالً خانوم عظ دیبا یچند بار بگم در سالن غذاخور ،یقاپوچ -
 ده؟یل کشطو قدرنیکارش ا

 به ساعتش انداخت و ادامه داد: ینگاهمیمچ دستش را باال آورد و ن وسفی
 کارخونه حواست باشه؟ یایساعته که تموم شده. مگه قرار نبود به تمام زوا هی یساعت کار -

 انیبه م یبود، گران تمام شد. دست دهیند یزیحال چتابه یکه از او جز بزرگوار یقاپوچ یبرا وسفی یخیتوب لحن
مثل  کیبهکیرا  شیهاو با کف دست آن را مرتب کرد و سپس قسم دیکش دشیو سف اهیس یشدهتنک یموها
 و جواب داد: دیکنار هم چ حیتسب یهادانه

 یوقت یریمهندس شمش ی. آقاستیهم ن نیا ریم، ارواح خاک مادرم، غمهندس، به جان چهارتا بچه یآقا -
کردن، چراغا رو خاموش و در سالن رو هم قفل  زیرو تم یسالن غذاخور یاد وقتگفتن خانوم دلش بردن،یم فیتشر

 کنن.
روزها  نیکارخانه برگشت. ا یدر آهن یسمت دو لنگهشد و نگاهش به یپروخال یداراز پوف کش وسفی یهالپ

 هم به آن سنجاق شده بود. نیاسم مت داد،یرخ م یقانونیو ب ینظمیب ییهر جا
 به راه افتاد. یسمت سالن غذاخوربلند به یهاو با گام دیپا چرخ یپاشنه ینماند. رو یشتریب حیضمنتظر تو گرید

به دنبال  شد،یم نییبا هر گام باالوپا اشیشکم گرد و تپل کهیرا بست و درحال یدر اتاقک نگهبان یجلد یقاپوچ
 .دیدو وسفی
گام  یسمت سالن غذاخورطور که بههمان د،دویسرش مپشت قاًیدق یقاپوچ یمتوجه شد آقا یوقت وسفی

 برگردد تا او را نگاه کند، گفت: آنکهیب داشت،یبرم
 .یکن میتو همراه ستین یازیخودم راه رو بلدم و ن ،یایب خوادینم یقاپوچ -
 .ستادیرا به تماشا ا وسفیاز رفتن باز ماند و رفتن  شیدر دم پاها یواضح بود. قاپوچ امیپ

*** 
 یها بود، ترفندهامجبور به انجام آن لشیم رغمیکه عل ییکارها فیکردن ذهن خودش و تلطآرام یابر مهربان

لب با خود زمزمه  ریز یبود که پدرش گاه یمیقد ییهاکردن ترانهها، زمزمهاز آن یکیو  دانستیم یاریبس
 .کردیم

 :گفتیم یا بدجنسدارد و مهرسا ب ینوازنرم و گوش یاعتقاد داشت مهربان صدا آقاجانش
 البته اگه تو حموم بخونه. -

 .کردیم نییلبش چند بار باالوپا یوپهن روپت یرا با لبخند شیهم جفت ابروها بعد
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جاکردنش دشوار بود و بهجا مانیس یکه مثل گون ینیسنگ یت یدل خودش و هم برا ی. هم براخواندیهم م حاال
در سکوت  گذرد،یم یکه از باغ یمینرمش، مثل نس یدشوارتر. صدا یناهارخور یزهایم یالکشاندن آن از البه

 :دیچیپیسالن م
ها دارم، منم که چون افسانه یجهان بسوزانم، منم که در دل ز نامراد ،یاگر به کام من جهان نگردان ایخدا، خدا -

 ها دارمگل شکفته بر لب ترانه
آرام بود، در دم پشت  یبه ساحل ایدر میوار امواج مالنوازشاو که مثل برخورد  ینرم و مخمل یصدا دنیبا شن وسفی

در  الیس کیرا برهم فشرد و آرامش مثل  شیهاپلک شتر،یتمرکز ب ی. طبق عادت براستادیا یدر سالن غذاخور
عمر چند نفس بود  ین حس آرامش به کوتاهیجان گرفت؛ اما عمر ا شیهادر لحظه یشد و حس خوب یذهنش جار

 شیهاکه آرامش را به رگ ییو صدا دیآرامشش دو انیجفت پا به م محلیب یهمراهش مثل خروسو زنگ تلفن 
 در دم قطع شد. کرد،یم قیتزر

 آنکهیب لش،یموبا یصفحه یاسم صبا بر رو دنیو منگ تالش کرد به خودش مسلط شود و با د جیگ دستپاچه،
 اجازه دهد کارشان به سالم و احوال برسد، گفت:

 .رمیگیداً تماس مصبا بع -
طلسم به تاروپود ذهنش  کیمثل  ،ییسر داد؛ اما همچنان آرامش جادو بشیرا به داخل ج لشیموبا درنگیب سپس
 .دیچسب

*** 
رها  مهیخواندنش را نهم در آنجا حضور داشته باشد. ترانه یگریخودش شخص د رازیغبه کردیتصور نم مهربان

 کرد و نطقش در دم کور شد.
رها کند. کنجکاو، مات و  ستیرا که همان اتاقک نگهبان اشیمحال است مقر فرمانده یقاپوچ یکه آقا تدانسیم

 دیکوتاه، به قدر چند نفس پردلهره، مهندس روشن را د یقیشد و بعد از دقا رهیسالن خ یترسان به در ورود یکم
 .شدیم کیدبود، نز ستادهیسمت او که وسط سالن ابلند به ییهاکه با گام

درهم تاب خورده بود.  بیکه مثل دو خط اور ندیدرهمش را بب یابروها توانستیهمان فاصله هم م از
را دوست  یمیقد یهاهم اصالً ترانه دیو شا امدهیاو خوشش ن یبود که فکر کند از جنس صدا نیا اشنانهیبخوش

 نداشت.
کند؛ اما جز انجام  دایدر صورتش پ دهیم خواباخ همهنیا یبرا یلیسرعت نور شخم زد تا بلکه دلرا به ذهنش

 .دادیانجام نم یگریکه به او محول شده بود، کار د یافهیوظ
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کرد و با  یدستشیکرده بود، غلبه کند و عاقبت پ نیرا سنگ شیهاکه نفس یجانیتالش کرد به ه مذبوحانه
 گفت: وسفیباشد، قبل از  یهم رسم یداشت کم یکه سع یلبخند

 !ریخمهندس. عصرتون به یاسالم آق -
افتاده بود.  اشیشانیپ ینامرتب رو یکج و قدر اشینارنج یاز موها یا. طرهستادیا شیروبدون جواب روبه وسفی

درشت عرق  یهاها را براق کرده بود. چشم از دانهاش آنگونه یهاومککک یدرشت عرق هم بر رو یهادانه
 گفت: یخیتوب یپشت لب او برداشت و با لحن

 جزء بند قراردادتون بود. درسته؟ فتونیشرح وظا د،یاستخدام شد یوقت کنمیخانوم دلشاد فکر م -
پهن. با وجود  ییهاداشت با شانه ییانداخت. قامت رعنا یترو موشکافانه ترقینگاه دق شیروشیبه مرد پ مهربان

شده  یجوگندم ینوازبه طرز چشم اشقهیو شقکنار هر د ی. موهادیباریابهت از سروکولش م اش،یمعمول یچهره
 یاو را در دارودسته شیرومرد روبه یکندوکاو در چهره نیاز ا شیبازهم او را نگاه کند؛ اما ب خواستیبود. دلش م

 .دادی( قرار مشرمی)دختر ب یدردو آپارت یدخترها
 کوتاه جواب داد: اشیاو داد و با همان آرامش ذات یرهینگاهش را به چشمان خ ناچاربه
 به وجود اومده؟ ی. مشکلطورهنیمهندس هم یبله آقا -

را رصد کند. چشمان  شیروشیدختر پ یبکشد و چهره شیهابه سروگوش حس یبود تا دست وسفینوبت  حاال
 یلعم ناًیقیفرمش هم کوچک و خوش ینیروشنش لم داده بود و ب یاقهوه یابروها ریچندان درشت او زنه یبادام

باال  شیابرو یتا کی کهیکرد و درحال دهقدر بسننگاه کند؛ اما به همان شتریب یقدر خواستینبود. او هم دلش م
 جسته بود، گفت:

کارخونه  نیا یتو یاگهید یفهیباشه و شما وظ یمیخانوم عظ یبه عهده یو نظافت یخدمات یکارا کنمیتصور م -
 . درسته؟دیدار

 جواب داد: اشیقبل یتر از جملهجا کرد و کوتاهدستانش جابه انیمرا  یت یدسته مهربان
 مهندس، درسته. یبله آقا -
مورب کنار چشمانش نقش بست. کوتاه،  نیکرد و چند چ کیبار یجمله، چشمانش را قدر نیا دنیبا شن وسفی

 طبق عادت گفت:
 .شنومیخب م -

پنچر شده که  ن،یزبانش مثل چرخ ماش کردیساس مماند. مهربان اح شتریب حیسکوت کرد و منتظر توض سپس
 جواب داد: دهیبردهیبر زد،یلنگ م شیپا کیکه  یو عاقبت با همان جمالت زنندیکلمات و جمله در ذهنش لنگ م
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بر اثر  کشیدست دختر کوچ ره،یمالقات شوهرش به زندان م یکه برا یروز یمیمهندس، خانوم عظ یآقا -
 یایبا مرخص دیکه دستور داده بود یی. از اونجارهیبگ یبازهم مرخص شهیو مجبور م شکنهیبچگانه م یطنتایش
 برگردن. یمیتا خانوم عظ ردنرو به من سپ شونیا فیاما وظا رفتن؛یهم پذ یریشمش یموافقت بشه، آقا شونیا

تا  دیکش یقی. نفس عمدادیو قورت م دیجویرا م شیهاخشم ن،یمت یهایاز خودسر وسفیو  گفتیم مهربان
 مهار کند. کرد،یفوران م رونیبه ب شیهااز گوش بیقررا که عن یخشم یهاگدازه

از دستش خارج  ناًیقیکنترل کارخانه  کرد،یم دایمنوال ادامه پ نیاگر به هم نیمت یهایو خودسر هایتازکهی
 .شدیم

سرخ از خشم را از  یداشت که چهره یعقلقدر رشد شده بود. خب آن رهیاو خ یبرافروخته یبه چهره جیگ مهربان،
 شیهادادن خشمروشن درحال قورت وسفیدهد. حاال مهندس  صیها در اثر گرما از هم تشخشدن گونهبرافروخته

 یو برا دانستیهر چه که بود، علت آن را نم خشم. دیفهم شد،یهم فشرده م یکه بر رو ییهارا از لب نیبود و ا
 آرام کند گفت:اوضاع را  یقدر نکهیا

 یت دیکردم، فقط با زیجا رو تمخونه. همه گردمیو برم رمیگیخدا کارم تموم شده. االن آژانس ممهندس به یآقا -
 رو بشورم.

 آمد: شیهایپرحرف انیبه م وسفی
 منزل. دیببر فی. تشردیرو بشور یت ستیالزم ن -

به پنج قدم  شیهاکارخانه به راه افتاد و گام یرسالن غذاخو یسمت در ورودو به دیپا چرخ یپاشنه یرو سپس
 بود، گفت: نیسنگ یت دنیبرگشت و رو به مهربان که درحال کش یآنبود که به دهینرس

 شما رو برسونم. ییجا هیتا  تونمیم د،یتهران. اگه ساکن تهران هست رمیمن دارم م -
پنج اسکناس  ایچهار  ستیبایمترو حداقل م گاهستیبه ا دنیبود. از کارخانه تا رس یزیانگوسوسه شنهادیپ خب

با کمال  خواستی. از ته ته دلش مکردیتولد مهرسا کنار گذاشته بود، خرج آژانس م یکادو دیخر یسبزرنگ که برا
 اما جانب ادب را نگاه داشت و مؤدبانه جواب داد: رفت؛یپذیم لیم
 .گردمی. با آژانس برمشمیمهندس ممنونم مزاحمتون نم یآقا -
 یچشم گرفت و به پاس آرامش د،یدرخشیم یسقف یمهتاب یهانور المپ ریمهربان که ز ینارنج یاز موها وسفی

 یمهیکه ضم یرا با ابهت خاص شنهادشیدختر در ذهنش جان گرفته بود، پ نیا یاز صدا شیپ یقهیکه چند دق
که  ییبا صدا رفت،یسالن م یدر ورود سمتند بهبل یهابا گام کهیکرد و درحال انیب گرید یرفتارش بود، به روش

 گفت: دیچیپیم یدر سالن بزرگ ناهارخور
 خودت رو برسون. گهید یقهیمنتظرت هستم. تا پنج دق نیماش یدلشاد من تو -
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 داد و با خودش زمزمه کرد: یقر شینشاند و به ابروها شیهالب یرو یلبخند بدجنس مهربن
 .نایب معلومه دو چشم بخ خواد؟یم یکور از خدا چ -
 زانیآو یت یآورد و به دسته رونیرا از دور گردنش ب بندششیداد و پ هیتک واریرا به د ینبود. ت زیتأمل جا گرید

خارج  یاز سالن غذاخور وسفیبرداشت و به دنبال  زیم یرا از رو فشیرا بشورد، ک شیهاکرد و بدون آنکه دست
 یرو به آقا رفت،یم نشیسمت ماشبه کهیحال. دردیرا شن وسفی یصدا دند،یکارخانه رس یبه محوطه یشد. وقت

 بود گفت: ستادهیا یکنار در نگهبان ـنهیسبهپا و دستکه جفت یقاپوچ
رو هم روشن  رینره دزدگ ادتیرو قفل کن.  ی. برو در سالن غذاخوررهیمن رفتم. خانوم دلشاد هم داره م یقاپوچ -
 مداربسته باشه. ینایحواست به دورب دن،یدونیزیتلو یجا. بهیکن

که نشان  اهشیس یهالب یرو یمهربان، لبخند دنیرا داد و با د وسفیجواب  مانیو پروپ ظیغل یبا چشم یقاپوچ
 بود، نشست. گاریس ادیز دنیاز کش

 دخترم برات آژانس خبر کنم؟ -
کارخانه  اطیح یکه گوشه نشیسوار ماش هکینداد و درحال یمجال وسفیمهربان آمد؛ اما  یهالب یتا رو حرف

 مهربان جواب داد: یجابه شد،یپارک بود م
 .رسونمیباشه م رمیکه مس ییرو تا جا شونی. استیالزم ن -
 همراه مهربان از کارخانه خارج شد. ،یقاپوچ یشدهچشمان متعجب و گرد شیرا گفت و پ نیا وسفی

*** 
مدل باال؛  یگولیاسپرت ژ یهانیبود و نه از آن ماش یونیلیچندصدم بلندیروشن نه شاس وسفیمهندس  نیماش

آن را تا  چیباز پودلدست وسفیچسبش نداشت و جز کولر دل یآپشن چیوطن بود و ه دیتول دیسف یپژو کیبلکه 
شده  نیازخواب سنگ شیهافرو رفته و پلک اهدلخو یامطبوع در خلسه مینس نیا یانتها باز کرد و مهربان از خنکا

هم  یرا بر رو شیهاکوتاه چشم یدم خواستیچنان که دلش مآن داشت؛ینگاه م بازمهیها را نآن یسختبود و به
 دعوت کند. یتابستان یالولهیبگذارد و خودش را به ق

و  ستادیا هانیاز ماش یرا روشن کرد و پشت قطار اطیاحت یهازده در اتوبان، چراغچنبره کیبه تراف دنیبا رس وسفی
را از هم باز نگه  شیهاپلک یسختو به دیباریم شیاز سرورو یآلودگخرج مهربان کرد که خواب یگوشه چشم

 .داشتیم
 رو برگشت، مودبانه اما آرام گفت:جا کرد و نگاهش به روبهفرمان جابه یرا رو شیهادست

 !د؟یاخسته یلیخ کنمیخانوم دلشاد فکر م -
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بود.  یکاف یجزئ یشرمندگ نیهم رد،یاز هم فاصله بگ شیهاشود و پلک یمانش فرارخواب از چش نکهیا یبرا
دوست  کیمهندس روشن  یجاشال هل داد. اگر به ریرا به ز شیفرار یو موها دیشالش کش یبه گوشه یدست

ت ورزش بعد از دو ساع روزید هک گفتیو م شدیدرددلش باز م یبقچه د،یپرسیسؤال را م نیا خانمرهیمثل ن
را در آورد و  شیهابا دو جعبه آلبالو به استقبالش آمد تا هسته یحوربه خانه برگشت، مامان یدر باشگاه وقت وقفهیب

پلک بر  یاو لحظه دهیچیخوان صبح، خاطرات تلخ گذشته مثل مار به دور افکارش پشب تا طلوع آفتاب و خروس
 هم نگذاشته است.

به  هیشب ینرم رو به باال داد، طرح ییانحنا شیهاجا شد و به لبجابه یرفت، قدرفاکتور گ شیهاتمام درددل از
 لبخند و جواب داد:

 ام.خسته کمهی خوامیمعذرت م -
 حرف را برگرداند، ادامه داد: نکهیا یبرا سپس

 .شمیمزاحمتون نم نیاز ا شتری. بدیمترو، نگه دار میدیرس یمهندس لطفاً وقت یآقا -
طول  هیسکوت فقط چند ثان نیتعارف نشاند و عمر ا یجابود که تعارف کند؛ اما سکوت را به سفوینوبت  حاال
خودش ادامه داد و با همان لحن  یپشتبه حرکت الک داشتیکالج برم یرا از رو شیپا کهیسپس درحال د،یکش

 :دیکوتاه پرس چد،یتعارف بپ یلقمه انیکلماتش را م آنکهیآرام، ب
 م قسمت تهرانه؟منزلتون کدو -

 یریاو را تا مس خواستیبود که م نیسؤال ا نیوپشت اکه دوست نداشت، افتاد. پس یتیموقع یدر چاله مهربان
 .خواستیرا نم نیبرساند و مهربان ا

زده جمالتش برداشت و شتاب« مرام باال نییمدل پا»آن  یرو یو نوشته یبار سانین یشهیش یرا از رو نگاهش
 د:را قطار کر

 مترو خوبه. ستگاهی. همون اشمیمهندس، مزاحمتون نم یآقا -
راهنما  کهی. درحالکردیاش مکالفه یدست نداشت و حساب نیاز ا ییهابا تعارف و مقوله یخوب یانهیم وسفی
 محکم گفت: یاما با لحن حوصلهیسرعت شود، ب نیتا داخل ال زدیم
 .کنمیم تادهین کدوم سمته تهرانه. اگه سر راهم باشه همون جا پتودلشاد تعارف رو بگذار کنار، بگو خونه -

 دهیشن ادیرا ز اشیکه وصف مهربان اعصاب،یمهندس ب نیرا از ا زیبرخورد تندوت نیجا خورد. انتظار ا یآنبه مهربان
 بود، نداشت.

 آهسته جواب داد: مهربان را مثل نخ و سوزن به هم دوخت، کوتاه و یهالب وسفی یدر صدا دهیخواب ابهت
 .میکنیم یمهندس ما شرق تهران زندگ یآقا -
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هست،  یشرق تهران هم تاکس یو از اونجا برا کنمیم ادهیونک پ دونیونک، شما رو هم م رمی. من مخبلهیخ -
 تون.خونه یبر یتونیهم اتوبوس و راحت م

 کرد.ضبط صوت رفت و آن را روشن  یسمت دکمهرا گفت و دستش به نیا وسفی
 مهربان باز شد. یهاگره نفسبعد گره یقیو دقا دیبلع جاکیسکوت را  کالمیشاد اما ب کیموز

در  یوخمچیپرپ یهاچه روز دانستیو نم راندیم هاابانیخ وخمچیروزگار، در پ وخمچیو پ ندهیاز آ خبریب وسفی
 انتظارش است.

*** 
بهزاد را چوب بزند و تمام  اهیبود که مدام زاغ س نیقه داشت، ابه آن عال یلیسالم مهرسا که خ حاتیاز تفر یکی

 کند. افتیدر حشمتییدا یسالههجده-حسام، پسر هفده قیاخبار او را از طر
داشت و عاشق دو  زیتندوت یمهرسا یدل در گرو نیدل نه، بلکه چند کیغالم حلقه به گوش مهرسا بود که  حسام

 او بود. یبافته شهیهم یرشته مو
و  یوبرقزرق یهاسرگلِ  ن،یپرنگ یهاتل دنیاز خر یفروگذار نبود. وقت یکار چیجلب توجه مهرسا از ه یبرا حسام
 کیمهرسا رفت و  قیجواب نگرفت، به سراغ عال کردیم شکشیبه مهرسا پ یواشکیخوشمزه که  یهایخوراک
و اخبار مربوط به بهزاد  گرفتیتماس م مهرساخبررساندن با تلفن همراه  یبه بهانه یوپنهانقهار شد. پس نیخبرچ

که حرف در دهان  یی. از آنجاگذاشتیکف دست مهرسا م یدودست آورد،یبه دست م هیمرضمامان قیرا که از طر
زدن در و البته جرئت حرف رساندیجانش را به لب م یحس خفگ گفت،ینم یو اگر آن را به کس شدیمهرسا بند نم

 یسرش، مجلهشدن در پشتمحض ورود مهربان به خانه و بستهرا هم نداشت، به یحورمامانمقوله به  نیباب ا
تر از هر روز، به استقبال او رفت و گرم یبلند و قدر یمبل کنار دستش پرتاب کرد و با سالم یرا به رو یآشپز
 گفت: یو با لحن چابلوس ستادیا شیروروبه زیتندوت

 .ارمیگرما مثل لبو قرمز شده. بذار برم برات شربت خنک ببرات! صورتت از  رمیبم یوا -
 آورد،یماش را درمقنعه کهیروانه کرد و درحال یادارش را به گوشهداغ و تب یهاحرکت کفش کیبا  مهربان

در  یدار که خستگکش یداد و با لحن یوکور چرخسوت یرا همان جا کنار در گذاشت. نگاهش را در خانه فشیک
 کناره آن چنبره زده بود گفت: گوشه و

 ومده؟یکجاست؟ آقاجون هنوز ن یحور. مامانرمیدوش بگ هی رمیم خوام،یشربت نم -
اش را در دست شدهبافته یرشته از موها کی کهیو تا حمام او را بدرقه کرد و درحال دیبه او چسب هیمثل سا مهرسا

 جواب داد: داد،یگرفته بود و آن را تاب م
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ش سررفته یهم حوصله یحورمامان ،یایم ریو د یکار هستکه اضافه یداد امکیپ ی. وقتومدهیهنوز ن آقاجون -
 .یخانوم کمال یباال، خونه یوکاله کرد و رفت طبقهرو برداشت و شال

. سپس دیبگو کردیم ینیزبانش سنگ یکه رو ییهاگفت تا حرف دهیجودهیزده و جورا شتاب شیهاجمله مهرسا
 یهابازکردن دکمه ریرو به او که درگ چشد،یرا م یطعم ترش ییسر داد که گو شیهالب یش را چنان روزبان

 وتاب گفت:بود، با آب شیمانتو
 کیبوت هی یاز دوستانش شراکت یکیبا  ابونیخ نیپاساژ سر هم یاول برات دارم. بهزاد توخبر دست هیمهربان  -

معروف  یهم دعوتن. فقط هم برندا حشمتیی. ستاره و حسام داکشهیبوت هیافتتاح گهیدو روز د-یکیباز کرده و 
 سکه شده. یحساب شیوضع مال ی. انگارارهیم

 یاجبار دنیکشیآن با ت یکه انتها یهوار کرد. روز شیهاشانه یرا بر رو یروز کار کی یبهزاد تمام خستگ اسم
 هم شد. ترحوصلهیکه بود، ب حوصلهی. بدیبه اتمام رس

به  یاساس یمالگوش کی دی. بارساندیفضول م یبه گوش مهرسا یاول را چه کسدست یخبرها نیکه ا دانستیم
 .دادیم زدند،یبا هم حرف م یوپنهانکه پس نیدوتا کالغ خبرچ نیا

درست کنار در حمام بود،  شیکه جا فیچرک و کث یهااش مچاله و به داخل سبد لباسرا به همراه مقنعه شیمانتو
 رتاب کرد.پ
 بشنوم؟ یزیمهرسا چند بار بگم دوست ندارم از بهزاد چ -

آرام  یآن را از هم جدا کرده بود و با لحن یو عمود قیعم نیچ کینشاند که  شیدو ابرو انیآشکار م یاخم سپس
 گفت: دادیم دیتهد یکه بو

 دهیبهزاد دل م یو به بهونه زنهیگ مزن لتیبه موبا یپنهونوپس بلو،یکالغ س هیاگه آقاجون بفهمه  کنمیفکر م -
 بشه. یاز دستت شاک یحساب بره،یهاش رو مهو قلو

 نفس ادامه داد: کیبه قدر  یاش سکوت کرد و بعد از تأملجمله یبعد از انتها مهربان
 ؟یکنیفکر نم طورنیتو ا -

 پوچوچیو حاضر نبود سر ه کردینم تره هم خورد القباهیحسام  یاز رخسار مهرسار در دم پر زد و رفت. برا رنگ
 یعذرخواه یکند؛ اما مهربان در حمام را بست و صدا یبه اعتبارش وارد شود. دهان باز کرد تا عذرخواه یخشوخط

 :گفتیمرنگ شد که شرشر آب محو و کم انیمهرسا م یهاو التماس
 .ادیخوشم نم چسبهیبه من م شیریپسره که مثل س نیاصالً از ا -

روشن و لحن قاطع و  وسفیمهندس  یآب سپرد و چهره یهارا به دست قطره شیهایدانه خستگدانه ربانمه
 .آمدیو م رفتیدر ذهنش م ویویاش، مثل مردانه
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*** 
 یکه از چه راه کردیفکر م نیدرهم بود و تمام مدت به ا یجور ناجور شیهادر تمام طول شب، سگرمه صبا

 رونیب ستیبای. بعدازظهر امروز مردیفروش را بگلق آدمدهان خانمسهیو نامحسوس حال ان یرپوستیز یلیخ تواندیم
 و به هوا رفت. ددود ش شیهاتمام نقشه خانم،سهیان یلقو به لطف دهان رفتیم
او بود که از سر شب با  یدانگ حواسش پاما شش کرد؛یصحبت م نیپوران و متظاهر با عمههم هرچند به وسفی

 .دادیم یسرسر یهاجواب ن،یپوران و متعمه یهادرهم به سؤال یهاماخ
نازک و  یپشت آن ابروهاوپس یانگفته یهاداشت حرف نیقیمثل آب خوردن بود و  شیصبا برا لیو تحل هیتجز
 شده. یپشتش مخفکم

مبل  یسمت او که رولند بهبرداشت و با چند گام ب یناهارخور زیم یاز ظرف رو یدرشت تونیو ز اوردیتاب ن عاقبت
صبا  رنگیکوتاه و بلوط یموها انیرا م اشدهیخم شد. انگشتان بلند و کش ینشسته و غرق در فکر بود، رفت. قدر

 :دیپرس ینرمبه ،کنج لبش یو با لبخند ختیبه هم ر یها را قدرفرو برد. آن
 ؟یبهم بزن یهست که بخوا یحرف -

 سر خورد و هول و دستپاچه جواب داد: نییترس، به پا یسرسره یدلش رو بارهکیبه صبا
 .نیهم ،یکه اجازه نداد رونینشده. دوست داشتم امروز بعدازظهر برم ب یزینه چ -
را  اشیشانیفرم او گذاشت و پکوچک و خوش یهالب انیرا م تونیهرچند قانع نشد؛ اما کوتاه آمد. سپس ز وسفی

 .دینرم بـ*ـوس
 خوشگلت رو باز کن. یپس اون اخما ست؛ین نگفت یبرا یاگه حرف -

بود و مثل  دفاعیدر مقابل آن ب شهیکه هم رفتیغش م وسفشیبابا کیونیخاص و  یهادنینازخر یدلش برا صبا
 .شدیموم نرم م

 گفت: یرکیگرفت و با ز یلبش جا یرو یمرموز لبخند
دلم  یلیبهمون خوش بگذره. خ یلیفکر کنم خ م؟یکارخونه و ناهار رو با هم بخور امیهفته ب نیا شهیم وسفیبابا -
 .نمیکار ببسالن کارخونه با لباس یرو تو نیمتییدا خوادیم

 جواب داد: یرسم یاز چشمانش فاصله گرفت و با لحن یسمت باال رفت و قدربه وسفی یابروها
 .یبرگردو بعد از ناهار هم زود  یایب خانومسهیبا ان نکهیباعث افتخار منه! به شرط ا -

 نیفضول که ا خانمسهیشکل داد. هرچند از ان رییتغ نییرو به پا یصبا در دم از حالت خنده به منحن یولوچهلب
کج کرد و با  یانبود. سرش را به عالمت باشه یانداشت؛ اما چاره ینظر داشت، چندان دلخوش ریروزها او را ز
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 یسبزکنار قورمه ،یناهارخور زیم یرا رو یزعفرانبرنج  سیسمت او برگشت که دپوران نگاه هر دو بهعمه یصدا
 .گذاشتیم
 .اریرو چندتا کاسه ماست هم بصباجان، قربونت برم، پاشو ب -

با چشم  خانمشد و پوران یطرف آشپزخانه راهسالنه بهگفت. سپس برخاست و سالنه یزورک یچشم لیمیب صبا،
 دیاو را کش یرفت و بازو وسفیسمت نگاهش دور شد، چند گام به ریز تصبا ا نکهیمحض ااو رفت و به یبه بدرقه

 گفت: یدزدک ووار پچو پچ ستادیا شیروتراس برد. روبه یسمت در ورودو به
کردم  دایدختر برات پ هی. اهیفرستادمش دنبال نخودس نیهم یحرف بزنم؛ برا خواستمیصبا نم یجلو جانوسفی -

شهرستان بودن و دوباره  ی. چند سالمونهیخانوادگ ی. از دوستاگمیرو م یرهنگ نهاوندآفتاب! دختر س یمثل پنجه
 برگشتن تهران.

 وسفی یرهیهم به نگاه خ گرشیببرد و چشم د ییآشپزخانه بود تا مبادا صبا از ماجرا بو یچشمش پ کی خانمپوران
 کنان اما پرشتاب ادامه داد:پچو پچ

وقت برات مفصل اون کنه،یسر صبا رو گرم م نیحرف زد. بعد شام مت یپنهونوپس شهینم ستیحاال فرصت ن -
 .کنمیم فیتعر
به در تراس را پس زد  ختهیتور آو یباال گرفته بود، پرده یکباب را به حالت عمودجوجه یهاخیس کهیدرحال نیمت

 گفت: انهیموذ یو به داخل آمد و با لبخند
شوم  یتوطئه نی. لطفاً من رو وارد ادمیتمامش رو من شن ست،ین یپنهونوسهم پ یلیحرفاتون خ یپورمامان -

 نکن.
 پچ کرد:گوشش پچ ریز ییدرهم بود و جا یادیز شیهاکه اخم ستادیا وسفیکنار  سپس

آفتاب! البته اگه به  یچه برسه به پنجه ست،یبرات لقمه گرفته، آفتابه هم ن یپورکه مامان یدختر س،یجناب رئ -
 اهلل.بسم ،یعالقه دار یرخاکیز یهاقهیعت

 :دیشده پرسبراق یمعترض شد و با چشمان خانمپوران
 ؟یکنیپچ مگوشش پچ ریز یچ -
 جواب داد: تفاوتیباال انداخت و ب ییابرو نیمت
 مردونه. یحرفا یسر هی -
پس با همان دست چپاند. س وسفیداغ در دهان جدا کرد و داغ خیتکه جوجه از س کیرا گفت،  نیا نیمت

که  وسفیشام رفت.  زیسمت مکرد و به یاانهیموذ یرا رو به باال تاب داد و خنده بلشیس اش،یلیچوچرب
از آنکه  شیبماند، پ یمجرد باق رپد کیچنان تا هم دادیم حیو کهنه را نداشت و ترج یمیبحث قد نیا یحوصله
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 گریسمت دبود برگردد، با تبحر سر حرف را به وسفیدادن ناش که زپوران دوباره به سر بحث موردعالقهعمه
 بلند سؤال کرد: یبا صدا نیچرخاند و رو به مت

 ه؟یتو مشکلت با دلشاد چ نمیبب -
جواب  یتفاوتیاز ساالد پر کرد و با ب مانیو بشقابش را پروپ دیکش شیرا پ یناهارخور زیم یهایاز صندل یکی نیمت

 داد:
 ؟یبازهم اومده چغل هی. چکنمیحال نم باهاش ییطورا هی -
 به دهان برد. یتونینشست و ز شیرو. روبهدیکش شیپ یهم صندل وسفی
جا رو جابه نیسنگ یهاکه جعبه دمیمداربسته رو چک کنم. د نیدورب یلمایفقط ف هیکاف ست،ین یبه چغل یازین -
کنه که  زیرو تم یسالن غذاخور یجبورش کرد. امروز بعدازظهر هم مستیاون ن یفهیکه اصالً وظ یکار کرد،یم

 .ستین فشیالبته اون هم جزء وظا
 باال رفت. مانشیپروپ یمشک یابرو یتا کی نیمت
 .ینداشته باش یمن کار ییفرمانروا یقرار شد به قلمرو سیرئ یآقا -

اش را ت و اشارهفاصله انداخت. دو انگشت شس شیهاجمله نیب یتق یچنگالش را در بشقاب رها کرد و صدا سپس
 کرد و آن را نشان داد. کیباال آورد و به هم نزد

 .شهینحو داره انجام م نیهم به بهتر یچکه همه ینیبی. مکهیکوچ قدرنیمن هم ییفرمانروا یطهیح نیبب -
 :دیرسکرده بود، پ تریکه صورتش را جد ییهاو عاقبت با اخم دیچرخیآن دو م نیپوران، بسرگردان عمه یهانگاه

 دونم؟یشده که من نم یزیچ -
 شیرا سر جا نیبه روش خودش مت دینداشت و با یفشرد. عادت به چغل شیهامشت انیحرصش را م وسفی
به  یاو، سر یرهیبرداشت و رو به نگاه خ شیروشیپ یو از خال دیپوران، چشم از بشقاب سفعمه ی. با صدانشاندیم

 برخاست و مؤدبانه گفت: شیباال انداخت. سپس از جا یعالمت نف
 دستام رو بشورم. رمیتون من مبا اجازه -
خانه  یکه فضا دیشنیرا م نیصبا و مت یهایخنده و شوخ یصدا رفت،یم یبهداشت سیسمت سروبه یوقت وسفی

 را پر کرده بود.
*** 
 چهارم فصل
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ندارد.  یپزشدن راه چندانتا آب کردیمو احساس  آمدیبر تنش فرود م رحمیب یبعدازظهر تابستان مثل شالق آفتاب
که از فرط گرما، ملتهب و داغ شده  ییهاو گونه دیبود فهم ریشالش سراز یهاچک از کنارهکه چک یرا از عرق نیا

 بودند.
 یبدقول تیدر نها قهیکه بعد از چهل دق کردیآبدار و تروتازه اول نثار آژانس بدقول م یچندتا ناسزا خواستیم دلش

از  ی؛ اما خبر«راهه. یتو نیچشم، چشم خانوم ماش» گفتندیم گرفت،ینفرستاد و هر بار که تماس م نیماش شیبرا
 یروزهکی بتیکه در غ گذاشتیکنار م یطوط یآقا یبرااول آبدار و دسته ینبود. بعد هم چندتا ناسزا نیماش

را گرفت و او را در کارخانه جا  اقوتشیور او، گاز و بن فراموش کرد و بدون حض خیرا از ب نوایمهربان ب خانم،رهین
 گذاشته بود.

 کرد. رفتنییآخر او را وادار به دستشو یبود که لحظه اشیدرپیپ یهاخوردنآب ریتقص اصالً
 ومد؟ین نیدخترم ماش -

برگشت  یوچقاپ یسمت آقانداشت، در دم پاره شد. سرش به یاآمدن فاصلهافکار درهم و برهمش که تا جوش نخ
گر نگاهش کشانده و پرسش رونیبه ب یرا از اتاقک نگهبان اشتنهمیخم شده و ن اشیشکم گرد و تپل یکه رو

 .کردیم
 انداخت. ینگاه اشیبه ساعت مچ دیباال انداخت و ناام یسر
 متوجه نشد من هنوز سوار نشدم؟ یطوط یآقا ی. آخه چطورشهیم رمینه، داره د -

 پنجره برداشت. یرهیدستگ یرا از رو گرشیو دست د دیکش شینمار تاس و نخبه س یدست یقاپوچ
 ،یهنوز سوار نشد دونستمی. من اگه میخنک بش کمهیپنکه  یداخل جلو ایاز گرما. خب ب یباباجان هالک شد -
اطرت رو خ یلیتو که خ الخصوصیکه باشه، حواسش به همه هست؛ عل خانومرهیاز جاش تکون بخوره. ن ذاشتمینم
رو گرفته و رفته،  شارهیگذاشته و گاز ابوط ااز کارگرا رو ج یکی ی. اگه مهندس روشن بفهمه دوباره طوطخوادیم

راحت  نیماش نجایجا موند. آخه ا یقاسم یخدا آقا یکار رو کرد و بنده نیقبل هم هم ی. نوبهشهیم یشاک یحساب
 گذاشته. سیندارن سرو نیکه ماش ییکارگرا یواسه نیو مهندس واسه هم شهینم دایپ

 ادیبکشد. به  اششدهخیتنک و س یبه موها یدست خواستیکه که دلش م زدیچنان پدرانه حرف م یقاپوچ یآقا
 شود. خیتوب یطوط یو درشتش افتاد. اصالً دوست نداشت آقا زیر یهاو محبت خانمرهین

اعتماد مردمه. حاال  کیقول، شرگفتن آدم خوش میاز قد معروفه. یبدقول یرو نجایدخترم بهت گفتم که آژانس ا -
 نی! ااینش یشخص نیحواست باشه، سوار ماش یول ؛یکن دایپ یراه یتاکس هیبلکه  ابونینشده، برو سر خ ریهم د

 نداره باباجان. تیخلوته و خطرناکه و امن یادیدوروبرا ز
 درهم گره خورد و جا ماند. اشـنهیس انیم ییافتاد و نفسش جا نییبه پا یاز ترس سر خورد و هُر دلش
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شد  یامعجزه دیبار نگاه کرد تا شا نیچندم یرا برا ابانیخ یو انتها دیکش رونیب یکارخانه سرک بازمهیدر ن یال از
 یرا رو فیکمر راست کرد و از گرما ک دیناام یول ند؛یبب دادندیاش را مساعت وعده کیآژانس را که  نیو ماش

 سرش گذاشت.
گره  آمد،یها مسمت آنبه دست به فیکه ک وسفیرسا و محکم  یباز نشده بود که صدا شیهاگره نفس هنوز
. دو روز شدیبدتر نم نیسرش برداشت. از ا یرا از رو فیاش را کورتر کرد. هول و دستپاچه، کجامانده یهانفس
 داشت. رمنتظرهیغ یکارخانه مالقات رعاملیسرهم با مدپشت
را که باد  ییتا موها دیبه سر طاسش کش یآمد. دست رونیب یحاضر و آماده از اتاقک نگهبان شهیمثل هم یقاپوچ

 بلند گفت: ییمرتب کند و با صدا یپال کرده بود قدروپنکه پخش
 د؟یبریم فیمهندس تشر یآقا -
 ییهانگه داشته است، با اخم لیدلیکرده و مهربان را ب یخودسر نیبازهم مت نکهیمهربان به تصور ا دنیبا د وسفی

 :دیبدون آنکه سالم آن دو را جواب دهد پرس داد،یترسناک جلوه م یاش را قدرکه چهره
 ؟یکارخونه برنگشت سیبا سرو یامروز واسه چ -

 یطوط یآقا یانداخت و نگران بود تا مبادا چغل یبه قاپوچ زیتندوت یرا گم کرد. نگاه شیهادستپاچه حرف مهربان
به دامنش افتاده بود  سهیکه مثل پل ینیتا چ دیرنگش کشکرم ینخ یبه مانتو یزده دستد. هول و شتابرا بکن
برگشت.  شیاو باشد و دوباره فر خورد و به سر جا تاراز آن بود که تابع رف ترتیفیکیوصوف کند؛ اما پارچه بصاف

 کرد. جواب داد: عیاو را مط وسف،ی یرهیعاقبت نگاه منتظر و خ
 منتظر آژانس هستم. -

 یاجمله نیهم به ماجرا باز نشود، اول یطوط یآقا یرفتن با آژانس داشته باشد و پا یبرا یلیدل نکهیا یبرا سپس
 زده گفت:که بر سر زبانش آمد، شتاب

 .یمیدختر خانوم عظ دنیبرم د خوامیم -
 :دیپرس درنگیب وسفی
 .یبر یهر جا بخوا شهیتر مکه راحت تهران؟ از اونجا ینرفت یطوط یخب چرا با آقا -
متعلق به تو نخواهد  گرید شودیدهان خارج م یحرف از صندوقچه یکه حرف حساب جواب ندارد و وقت ییآنجا از

که مهربان  دیدهان باز کرد تا اصل ماجرا را بگو یقاپوچ یکلماتش شکست. آقا یوپابود، زبانش الل شد و دست
 کرد و گفت: یچیعجوالنه حرف او را در دم ق

 ترعیحرف رو بهم زدن. خودم قبول نکردم، گفتم با آژانس سر نیهم هم یطوط یبله حق با شماست. طفلک آقا -
 .رسمیم
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رو  زند،ینم یحرف یمطمئن شود قاپوچ نکهیا یگفت و سپس برا یزدنبرهمرا به سرعت چشم شیهاجمله مهربان
 گفت: کرد،ینگاهش مگرد  یو چشمان بازمهیبه او که با دهان ن

 ؟یقاپوچ یآقا ستین طورنیمگه ا -
 تکان داد. یدروغ مهربان بود، سر ومنگجیکه همچنان گ یقاپوچ

 .طورهنیآهان از اون لحاظ. بله، بله هم -
نور آفتاب  ریبراق، ز ینیمثل نگ اشیشانیپ یدرشت عرق رو یهاگذرا به مهربان انداخت که دانه ینگاه وسفی
 ایاز دن ییدخترش برود و به جا ادتیبه ع خواستیبود و م یمیخانم عظ یخب مقصد او هم خانه .دیدرخشیم

 .شدیسفرش مهم ،یدختر مونارنج نیاگر ا خوردیبرنم
 برگشت. گفت: کردیاو را تماشا م رهیخرهیکه خ یسمت قاپوچنگاهش به ریمس وسفی
 برم. خوامیدر رو باز کن، م یقاپوچ -

آن  یمهیهم ضم یبه کمرش آن را باال کشاند و چشم یکمربندش گذاشت و با قر یعادت دست روطبق  یقاپوچ
 بزرگ کارخانه رفت و همان کرد که او گفته بود. یدر آهن یسمت دو لنگهدوان بهکرد و دوان

 یوچکه قاپ یسمت مهربان برداشت و آهسته جوربه یقدم ،یو با دورشدن قاپوچ دیپاشنه پا چرخ یرو وسفی
 نشنود، گفت:

 .یمیدختر خانوم عظ ادتیبرم ع خوامیسوار شو. من هم م ایب -
 نییبه پا از باال رهایاز مد یاریبا تکبر و غرور نداشت و مانند بس ینسبت چیکه ه رعاملیمد نیا یتکلفیو ب یسادگ
 ماند. بازمهین یقدر شیهالب سمت باال رفت ودر دم به شیاش کرد. ابروهازدهشگفت کرد،ینگاه نم ردستانشیبه ز

هم آن را  یچنان که قاپوچقبل، آن یبلندتر از چند لحظه ییبا صدا رفت،یم نشیسمت ماشبه کهیدرحال وسفی
 بشنود گفت:

 برسونمت. ییجا هی. سوار شو تا یکنیحساب م نجایآژانس ا یآخرته که رو یدلشاد دفعه -
کرد تا  نییجو در گوگل ذهنش را باالوپاوبخرد و مثل جست میتصم یبرا یصتپا کرد تا فرو آن پانیا یقدر مهربان

 مجال فکرکردن را از او گرفت. شد،یم نشیسوار ماش کهیدرحال وسفیکند؛ اما  دایپ یتعارف یجمله کی
 .گهیسوار شو د ستم؟یدلشاد مگه با تو ن -

و به  ستادیایدروغش م یپا دینداشت و با یاچاره ایرا مثل گردوغبار از ذهنش پاک کرد. گو شیدهایترد مهربان
 .رفتیم یمیدختر خانم عظ دنید
المثل جلو نشست و شد ضرب یصندل یسوار شد. رو یرفت و با تشکر کوتاه وسفی نیسمت ماشتند کرد و به پا

 .کندیرا فراموش م ایح ،یزیدرِ باز د دنیکه با د یاگربه
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تکان داد  یها بود، دستسر آنکه لبخند بر لب درحال بستن در کارخانه پشت یقاپوچ یآقا یوقت رفتن برا مهربان
 :گفتیکه م دیشنیسرش مبلند او را پشت یو صدا

دست حق به  د،یشون رو نفرستن. برتحفه نیماش گهید گمیآژانس و م زنمینگران نباش دخترم. زنگ م -
 همراهتون!

*** 
 کیها بارتهران که کوچه یمنطقه نیتریقرار داشت. جنوب یاو دورافتادهمحروم  یدر منطقه یمیخانم عظ یخانه

چندان فاخر از سقف نه ییهاو مربع شکل که پرده لیمستط یهابا پنجره ییها. خانهترکیبار شیهاو خانه شودیم
 شره کرده بود. ریبه ز

تا ساعت هشت خانه  کندیم یو سع ودریاز همکارانش م یکی ادتیداد که به ع امکیپ یحوربه مامان مهربان
 نیکه در ا یفیشر یهاها به فکر فرو رفت. انسانمحله نیها و مردمان اباشد. سپس غرق در سکوت، محو خانه

 .داشتندیسرخ نگاه م یلیو صورتشان را با س کردندیم یروزگار سپر یچندوجب یهالیمستطمکعب
گرفت  قدمیقدون یهاداد و چشم از پسربچه یامهربان شهر چرخقسمت ن یهاکوچهکوچه و پس انیرا م نگاهش
رو به  شانیشاد یادهایو فر دندیکوبیپا م یقهرمان دیبه ام ،یرنگیآب یکیبه توپ پالست روادهیبه پا در پ ییکه دمپا

 یبرگشت که در تمام طول راه، سکوت رو وسفیسمت . افکارش را پس زد و سرش بهکردیآسمان پرواز م
 نشسته بود. گفت: شیهالب
 بخرم؟ یمیدختر خانوم عظ ادتیع یبرا ییزایچ هیتا  دیسوپرمارکت نگه دار هیلطفاً کنار  شهیمهندس م یآقا -
وپال شد و حواسش در هوا پخش یمثل دود د،یچرخیهم که حول محور کارخانه م وسفیمهربان، افکار  یصدا با

 سمت او برگشت.دانگ بهشش
کوچک و  ش،یهاومککک یاقهوه یهابه او انداخت. دانه قیاما دق یرچشمیز ینگاهمیو ن ستادیاقرمز چراغ پشت

 یصورتش پهن شده بود. با صدا یرو اشینارنج یاز موها یاو طره دندیدرخشیم یبزرگ در تابش آفتاب تابستان
راه افتاد. سرش را به عالمت  د و بهبود، برگردان دهینگاهش را که ناخواسته به او چسب ریسرش، مسپشت نیبوق ماش

 تکان داد و کوتاه جواب داد: دییتأ
 بله حتماً. -

 برق متوقف شد.وچندان پرزرقنه یفروشینیریش کی یروراند و روبه ابانیخ یهیرا به حاش نیبعد ماش یقیدقا
 واز بود، مؤدبانه گفت:نکه نرم و گوش ییذهنش، با صدا یقطارشده یهاکردن جملهمزهدرحال مزه مهربان

 .گردمیزود برم یلیمهندس ممنونم! خ یآقا -
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 یلیرا از داخل آن برداشت و خ پولشفیسمت داشبورد خم شد و کفاصله به یکمربندش را باز کرد و با قدر وسفی
 جواب داد: تکلفیساده و ب

 خرم.ب یمیدختر خانوم عظ یبرا یزیچ هی خوامی. من هم ممیشو با هم بر ادهیپ -
سرش جا نماند و هر دو تر کرد تا مهربان پشتکوتاه یبلندش را قدر یهاگام وسفیهمان کرد که او گفت.  مهربان

 راه افتادند. یفروشینیریسمت شفاصله به یبا هم، با اندک
*** 
دلباز ودست وسفیخالصه شد؛ اما  یوطن یوهیمپاکت آب کیو  یمهربان به دو عدد کمپوت گالب یدهایخر تمام
قامت با کوتاه یها. فروشنده که مردو چند بسته شکالت و تنقالت محبوب بچه ینیری. دو جعبه شکردیم دیخر

چنان به وجد  ب،یجبهالرج و دست داریخر کی دنیبازار از د یکساد نیبود، در ا یو شکم گرد و تپل دیسف یمحاسن
را  هامتیوگشاد قگل یوشن کرده بودند و تروفرز با لبخندچلچراغ ر مانندشیو نخود زیآمده بود که در چشمان ر

 .کردیفاکتور م
سمت او به وسفی بارهکیتا نوبت او شود که به ستادیکنارتر ا یقدر اش،وهیمبه همراه دو عدد کمپوت و آب مهربان

شت و رو به فروشنده گذا شخوانیپ یرا از دست او گرفت و رو وهیمها و آبکمپوت یسهیبرگشت. خم شد و آرام ک
 بود، گفت: دهیماس شیهالب یخنده رو یکه از خوشحال

 .دیرو هم حساب کن نایلطفاً ا -
 آرام اما معترض گفت: یرنگ شد و با لحنبهرنگ یشده قرار گرفته بود. کمدر مقابل عمل انجام مهربان

 ش رو بدم.خودم پول دی. اجازه بدستیکار درست ن نی. اکنمیمهندس خواهش م یآقا -
گذاشت. نگاهش  شخوانیپ یبه فاکتور انداخت و چند تراول درشت رو ینگاهمیو سپس ن دیسمت او چرخبه وسفی

رو به او  داشت،یرا برم هاسهیک کهیشد و درحال رهیبه او خ یتصنع یمهربان باال آمد و با اخم یاتا چشمان قهوه
 گفت: یدیده و تأکشمر یبود، با کلمات ستادهیکه همچنان همان جا ا

 ؟یایب یخواینم ؟یهست یدلشاد معطل چ -
بود که  نیجمله ا نیا یرپوستیز یرا برانداز کرد. معن وسفیتر از حد معمول، کوچک ییهاکوتاه با چشم یلحظات

 همان کرد که او گفته بود. وسف،ی یو آمرانه یو او تابع رفتار جد« !ایدهنت رو ببند و دنبالم ب»
*** 

تمام حجم  یبازگشت، تمام اتفاقات مثل بادکنک ریاما در مس د؛یساعت هم طول نکش مین یمیدختر خانم عظ ادتیع
 .زدیبرق م یزیاز تم یمیخانم عظ یمترچهل-یساده س یذهن مهربان را اشغال کرده بود. خانه
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 وسفیبزرگ شد.  یبکنعل کیقد  اش از تعجب چشمانش بهدر خانه آن دو کنار هم پشت دنیبا د یمیعظ خانم
 یدو جمله، معما-یکیبه قامت  دیکوتاه شا یحیو با توض افتیاز مهربان در ترعیسر یلیاو را خ یهانگاه یمعنا

 را جواب داد. اشیذهن او را حل کرد و کنجکاو
را مرور کرد و از هر سمت که اسب ذهنش  یآن شب وقت خواب، اتفاقات آن بعدازظهر گرم تابستان مهربان

 .دیرسیشده به قلب مهندس روشن مسنجاق یِبه مهربان تاخت،یم
اش مردانه ینیکرده بود، ب دایامتداد پ شیهاچشم یچندان پرش تا گوشهبلند و نه یکه ابروها یبلندقامت مرد

 صافش بود. یچند طره مو یشگیهم گاهیبلندش جا یشانیداشت و پ شیهابا لب یبیغر یهارمون
شکار شد و  وسفیدو بار نگاهش توسط -یکیو نامحسوس باشد؛ اما  یرپوستیز یلیخ شیهاهکرد نگا یسع چندهر

خجالت و  نیقدر انروند و آن دیاکتشافات جد یهرز چشمانش را بست تا پ یوپاناچار دستبه ،یاو با شرمندگ
و تمام طول راه به  کردیم اشیهمراه ابانشانیبه سر خ دنیتا زمان رس یبود که حت وستهیدار و پادامه یشرمندگ

 گذشت. نیسنگ یسکوت
 یدر خود جمع کرد. امروز روز خوب ینیرا به حالت جن شیو پاها دیاز هجوم افکار متفاوت، به پهلو چرخ کالفه

 نیاز ماش شدنادهیو او را هنگام پ شدیدادن سکه، مثل اجل معلق سر راهش سبز نم یاگر بهزاد به بهانه بودیم
 .دیدیمهندس روشن نم

 یابه چنگش افتاده است و با پوزخنده مسخره یبزرگ یآتو ییکه گو کردیجانب او را نگاه مبهچنان حقآن بهزاد
 کرد: فیرا رد شیهاطعنه یباال رفته بود، بدون سالم و احوالپرس شیابرو یتا کی کهیلبش، درحال یگوشه

 .ینه خوشم اومد! زود شروع کرد -
زهردار بود. به  شیها. هنوز هم مثل گذشته، جملهدیچیبه تاروپود وجودش پ ییصحرا یهروند یمثل خارها حرص
 کرد مثل او آرام باشد. یزد و سع یچنگ اشیمشک فیک یدسته

 بدم. حینداره که برات توض یلیدل -
 کند. قیزهر تزر شیهانوبت مهربان بود که به جمله حاال

 ؟یمن رو چوب بزن اهیستا زاغ یدادیم کیکش نجاینگو که ا -
لبش  یکوتاه از لحن محکم مهربان جا خورد؛ اما بازهم خودش را نباخت و با همان پوزخند کج رو یالحظه بهزاد

 جواب داد:
 که بخوام برات صبر کنم. یستیاصالً مهم ن -

سخت آن را سرد و  یرا درآورد و با نگاه ییطال یفرو برد و سکه رنگشیریشلوار اسپرت ش بیدست در ج سپس
 رو به مهربان گرفت.
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 ونیتون، با چشم گرخونه ادیدادن سکه م یهر بار که مادرم برا خوادیماهت رو بدم. دلم نم نیا یاومدم سکه -
رو که سکرت نگه  لتیموبا دیجد ی. البته اگه شمارهرمیبگ امیم گهیو امضا چند روز د خیرو با تار دشیبرگرده. رس

 .شمیمعطل نم گهید ،یهم اون رو ندارن بهم بد تییدا یخانواده یو حت یداشت
 و وقت رفتن گفت: دیپا چرخ یپاشنه یداد. سپس رو یمهربان جا زانیدستان آو انیرا گفت و سکه را م نیا بهزاد

 نکرده. یرییمن تغ لیموبا یکن. شماره امکیت رو برام پشماره -
فام درون قاب پنجره ثابت شد که ماه نقره یو نگاهش به رو دی. بازهم به پهلو چرخکردیدر سرش غوغا م اهویه
 .دیدرخشیم شهیاز هم باتریز

 فرو رفت. یقیرا پس زد و به خواب عم افکارش
*** 

دلشان را پهن  یتا در کنار هم، سفره کردندیم دایپ یها فرصتکه خانم ییبود. جا یعاشق سالن غذاخور مهربان
که از خانه  شدیم یاساده یدسر غذا شان،یپروایب یهاهم خنده ید و هرازگاهتر بشنوو گل ندیکنند و گل بگو

 .آوردندیهمراه خود م
سوتر قرار آن یها، کمناهارشان جدا از آن زیکه م کردندیم بتیسر کارگران آقا غوار، پشتپچاوقات هم پچ یگاه

نسق  الجوشن،یکه مثل شمرذ کردندیم نیمتهم نثار  یرلبیآبدار و ز یچند ناسزا شانیهاخنده انیداشت و م
 بود. دهیکارگران را کش یهمه

 گفت: داد،یوملوچ دهانش اعصاب مهربان را آزار مملچ کهیکرد و درحال کیسرش را به گوش مهربان نزد خانمرهین
 شنهیغذا. هزو  ذهابوابیا سیگذاشتم با سرو میعبدالعظشاه یارتیهفته، تور ز نیهم یجون جمعهمهربان -

 .شهیتومن م هزاریس ینفر
دهانش را  اتیکه محتو دیسمت او چرخنگاهش به ریگذاشت و مس شیغذا لیقاشق را داخل ظرف است مهربان

 .دیبعدش را بگو یتا جمله دادیقورت م دهیو نجو دهیجو
 .کنمیدرست م یخونگ چیمن هم ساندو شه،یم ذهابوابیا سیسرو یطوط بـوسینیم -
 گفت: یوگذار بود و با خوشحالسفر و گشت ح،یمهربان آمد. عاشق تفر یهاسمت لبراهش را کج کرد و به خند،لب
 .دیکن اداشتیباشه. لطفاً اسم من رو  یجمعخصوص اگه دسته! من عاشق مسافرتم؛ بهیچه عال -
دستش، لب و  و بعد با پشتکوچکش نوشت  ادداشتیاسم او را در دفتر  عیسر ،یروزیپ نیخرسند از ا خانمرهین

 کسچیآن گفت؛ اما ه یایو مزا میعبدالعظاز تور شاه گرید یهارا پاک کرد و رو به خانم اشیلیوچدهان چرب
شوهرش  شیگو که چند سال پشاد و بذله چندساله،وچهل ینشد؛ زن قدمشیپ یسینونام یبرا ،یدریخانم ح رازیغبه

 داشت. یدبستان یه بود و دو پسربچهاز دست داد یارا بر اثر سانحه
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 و گفت: دیدور دهانش کش یبا سرانگشت دست د،یجنبیدهانش م کهیدرحال یدریح خانم
ما رو ببر  شه،یکردن که تابستون داره تموم م شهیش یهام خونم رو توبده! چند وقته که بچه رتیخدا خ خانومرهین -

سه نفر بدم. من  ینودهزار تومن برا رسهیوسعم نم یول کن؛ ادداشتیمن رو هم  یشمال. اسم دوتا پسرا
 .دمینم شتریهزار تومن بشصت

جا ختم شد و  نیبه هم یارتیتور ز یهارا نوشت؛ اما دواطلب شیجنباند و اسم او و پسرها یتروفرز سر خانم،رهین
 .کردیو از آمدن امتناع م گذاشتیم لشیکنار دل یاهر کس بهانه

 با شکست مواجه شده بود. اًیتقرب اشیارتیبود که طرح تور ز خانمرهین زانیآو یولوچهلب یسش پتمام حوا مهربان
در دلش زنده  یدیکشاند تا بلکه ام یااز آنکه به سالن کارخانه برگردند، او را به گوشه شیاز اتمام وقت ناهار، پ بعد

 گفت: جانیرا در هوا تاب داد و پره شیهاکند. سپس دست
از خانوما عوض شد. اصالً  ینظر بعض دی. شاینباش. تا جمعه دو روز فرصت دار یخال یاینگران صندل خانومهرین -

 .سیحاال که جا هست، اسم خواهرم مهرسا رو هم بنو
به او  یمهربان گذاشت و قدر یبازو یدست رو اورد،یرا به خاطر ب یموضوع بارهکیکه به یمانند کس خانمرهین

 شد. ترکینزد
گوشه و  هی دیمن رو کش یداخل سالن، قاپوچ امیب نکهی! صبح قبل از ایدورت بگردم که مثل اسمت مهربون یاله -

 یالپوشون یتیقالت گذاشت و تو هم با چه درا یجورچه نشدهلیذل یکه من نبودم، طوط روزیگفت د یپنهونوپس
 واریدر و د میرو بچسبون میعبدالعظتور شاه یهیمتا اعال ریبرو از مهندس اجازه بگ ایکن، ب ی. بازهم خانومیکرد

رو که  اعصابیب ییایمهندس جلسه داشت. اول یانگار یچند نفر اضافه بشن. خودم رفتما؛ ول هیکارخونه؛ بلکه 
 فتهیبار برم دفترش، با چوب م نیحامله شده همون سر سوزن اعصابش رو هم به باد داده. اگه ا یاز وقت ،یشناسیم

 .دنبالم
 اطیاش، چوب به دست دور حرا تصور کرد که با آن شکم گرد و قلنبه ییایلبش نقش بست. اول یرو یلبخند

 شود، در دم قورت داد. عی. لبخندش را قبل از آنکه وسدودیکارخانه به دنبال او م
 و ادامه داد: یکجمثل دهان یومعوج کرد، حالتاش را کجولوچهلب خانمرهین

 گهیبزنم و م واریکاغذ ناقابل به د هی دهیخشک هم اجازه نمناخن ینشدهلیذل یریشمهندس شم نیا -
 ممنوعه. یشخص یکارا یبرا چسبوندنهیاطالع

لنگر  شیکه در صدا یدیداد و با ناام یوکور شده بود، چرخکه خلوت و سوت ینگاهش را در سالن غذاخور خانمرهین
 انداخته بود گفت:
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 یرو یمن و طوط ی. راستش رو بخواکنمیپنهون نم ییهمون خدا یاز تو هم که بنده ست،یاز خدا که پنهون ن -
به قولمون  میوبرج، هنوز نتونستخرج نیو با ا میقول دوچرخه داد کمی. به پسر کوچمیپول حساب کرده بود نیسود ا
. ماشاءاهلل تو خوب ریز مهندس بگرو ا چسبوندنهیاطالع یبرو اجازه ایکن و ب یجان، خانوممهربان گمی. ممیوفا کن

 .یسروزبون دار
بغلش جا ماند. اگر امروز هم مهندس روشن را  ریها زآفتاب بگذارند، وا رفت و هندوانه ریکه ز یخیمثل تکه مهربان

فتق ورتق یتر از آش، مدام در پداغ یکه دست بر قضا، کاسه شکستیکارگر سال را م نیتررکود فضول د،یدیم
 کارگران بود. امور

خدا نه در دهانش  یشهیکه هم یینه؛ اما از آنجا گفتیم ستیبایافتاد. م یستیرودربا یهاکوچهپسکوچه یتو
 .رفتیپذ اشیباطن لیم رغمیبزند، عل یدیچوب ناام خانمرهین دیبه ام خواستیو دلش نم دیچرخینم
و  دیرا کم داشت که او هم از گرد راه رس یریمشفقط مهندس ش خانم،رهیلب ن یشده روپهن یلبخندها انیم

 ها رساند.بلند خود را به آن یهاشد، سپس با گام یداخل غذاخور
وکوله شد، حقوقتون کج یدادن. آخر ماه اگه گوشه لیتشک یسر یجلسه نجایزده ا بشونیکه غ ییپس خانوما -

 .خورهیاز کجا آب م دیبدون
 گونه که فقط مهربان شنونده باشد، گفت:آن رلب،یگاه زکوتاه گفت. آن یشیو ا داد اشینیبه ب ینیچ خانمرهین

 شود! خبریکه گدا معتبر شود، گر معتبر شود ز خدا ب یبه روز یوا -
*** 

 شه،یاز هم تراعصابیامروز ب ییایبود. اول خانمرهی. خب حق با نستادیا ییایاول زیم یرومردد روبه ییهاگام با
 وتریدر کامپ خیسرش را تا ب ده،یپررنگ یادرهم و چهره یهاپنچر شده بود و با سگرمه جاکیصابش چهارچرخ اع

 فرو بـرده بود. زیم یرو
 :دیپرس یتفاوتیبه او انداخت و با لحن ب ینگاهمین اشیلیمستط نکیع یجفتِ هم، از باال یهابا همان اخم سپس

 ؟یرو بکن یوساطت ک یدلشاد؟ باز اومد یخوایم یچ -
پا کرد و آن پانیا یباشد تا آن را با آب دهانش ببلعد، کم یآنکه فرصت یآمد و برا شیهاتا مرز لب وقتیب یاخنده

 و گفت:
 نم؟یچند لحظه کوتاه مهندس رو بب هی تونمی! مدیخسته نباش -
با  داد،یشکمش سر م یرو واررهیکف دستش را دا کهیداد و درحال هیتک اشیجا شد و به صندلجابه یقدر ییایاول

 جواب داد: کردیخس مکه خس ییصدا
 .ایب گهیروز د هیمهندس مهمون داره. برو  شه،ینه نم -
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را انجام داده  تشیبرداشت و عزم رفتن کرد. خب مأمور وسفیاتاق  یازخداخواسته، نگاهش را از در بسته مهربان
ها پلهسمت راهاز آنکه به شیمهندس نشده بود؛ اما پ داریموفق به د خانم،رهین یاو و بداقبال یاقبالبود و از خوش

 :دیپرس او یدهیپررنگ یچهره یتأمل به رو یبرود، با اندک
 حالت خوبه؟ ییایخانوم اول -
 تر شد:دوستانه یجمله بود تا سرِ درددلش باز شود، لحنش کم نیمنتظر هم ییکه گو ییایاول
 .کنهیم تمیاذ یبچه بدجور نیچند وقته ا هیابم! حال خوب کجا بود دختر؟ کب یو کرد نهیمد یآخ گفت -

 اضافه کرد: داد،یم وتابچیشکمش در هوا پ یروفاصله روبه یبا قدر یدستش را دوران کهیدرحال سپس
سخته،  قدرنیشدن اداربچه دونستمیباال. اگه م ادیم تا حلقم ممعده ره،یم نییلقمه غذا از گلوم پا هیکه  نیهم -

 ی. کاشکادیهم نم ندهیمطبش گفت رفته شمال، تا هفته آ ی. با دکترم تماس گرفتم، منششدمیعمراً حامله م
 بکنم. دیبا کاریچ دونستمیم
 یایبا دن یبود و حت زهیپاستور یمطلقه کیاو که  یاما برا کرد؛یاز او باز م یگره خواستیدلش م یلیخ
 سخت و دشوار بود. شیسؤال برا نیدادن به انداشت، جواب ییزنانه آشنا خموچیپپُر

در اتاق  بارهکیمشورت کند که به یگریبهتر است تا برگشتن دکترش با متخصص زنان د دیباز کرد تا بگو دهان
 و سالانیوسال مهرسا بود، از اتاق خارج شدند و زن مسنکه هم یمهندس روشن باز شد و او به همراه دختر نوجوان

 آمد. رونیها بسر آنهم پشت یفربه
رنگش کوتاه. شال قرمز یلیبراق خ یبلوط یبا موها یداشتنو دوست نینشداشت، دل یشاد یچهره دخترک

 .دادیاو را بلندقد نشان م اشدهیبلند و کش یسوار بود. پاها شیهاشانه یرو شیموها یجابه
 بندشیبه پ یدست هودهیهول و دستپاچه شده بود. ب ند،ریمچش را بگ یکه درحال خالف یامثل بچه مهربان

 ها گفت:و رو به آن دیکش دشیسف
 سالم. -

و موشکافانه او را رصد کرد.  قیدق زشده،یر یاز همه. با چشمان شیسمت او برگشت و نگاه کنجکاو صبا پبه هانگاه
 اشیصورت مهتاب یذشت تا به گردهم گ دشیسف بندشیباال رفت و از پ اشیکیقرمزرنگ پالست یهااز چکمه

 نظر او را جلب کرد. زیاز هر چ شیب اشینارنج یو موها دیرس
با  یچه نسبت دانستیاو که نم یرهیخ یهاجواب داد. مهربان معذب از نگاه یرلبیرا کوتاه و نرم و ز سالمش

 ته لب زد:آهس ییایندانست و عزم رفتن کرد و رو به خانم اول زیمهندس دارد، تأمل را جا
 مواظب خودت باش. رم،یمن م -
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از  شیماند، پ یسرش جا مپشت قاًیخدا دق یشهیتر بود و همقدم از او عقب کیکه بخت و اقبال،  ییاز آنجا یول
او را از رفتن بازداشت و درجا  وسفیرسا و محکم  یها برود، صداپلهسمت راهپا بچرخد تا به یپاشنه یآنکه رو

 کرد. خکوبیم
 اومده؟ شیپ یخانوم دلشاد مشکل -
 ،یبداقبال همهنیرا از حرص ا شیهابود. دوست داشت لپ یجمله کاف کی نیهم ستد،یقلبش در دم با نکهیا یبرا

 گرفت. شینرم از پا یشگونیآن ن یجاکند؛ اما به یپر و خال
 اب داد:برگشت و منقطع اما کوتاه جو کرد،یکه منتظر او را تماشا م وسفیسمت به نگاهش

 مرخص بشم. دی. اگه اجازه بدستین یمهندس مشکل ینه آقا -
باال رفت و با  شیابرو یلنگه کیگل کرده است،  شیهاشکوفه نیمت یتیریبازهم حس مد نکهیبه تصور ا وسفی

 گفت: کرد،یرا وادار به اطاعت م گرانیهمان لحن محکم که د
 .شنومی. بگو مستین یشکلم یتا بگ نجایا یاومد یساعت کار کنمیفکر نم -

از  نکهیا ینداشت. برا یاداد. چاره یاش اذن آزادشدهشد. مهربان به نفس حبس رهیبه چشمان او خ میمستق سپس
 .دادیم حیرا توض وقتشیعلت حضور ب ستیبایکند، م دایآمپاس نجات پ نیا

اش تاب انگشت اشاره انیآمد و آن را م دستانش ریبه ز یفرو برد و نخ شل بندششیگشاد پ یهابیرا در ج دستش
افتاد تا تمرکزش را از دست ندهد و  رینخ کنده شد، کلمات هم در ذهنش آزاد شدند. نگاهش به ز یداد. وقت
 شمرده گفت:شمرده

گذاشتن و  میعبدالعظشاه یروزههیتور  هیهفته،  نیهم یروز جمعه یبرا یطوط یو آقا خانومرهیمهندس، ن یآقا -
تا اگه  رمیاجازه بگ روزههیتور  نیا هیچسبوندن اطالع یبرا امیتومنه. از من خواستن تا ب هزاریس ینفر شنهیهز
 نام کنه.ثبت ادیخواست، ب یکس
 دانستیبرگشت. نم شیدور تا حلقش باال آمد و دوباره به سر جا کیساده، قلبش  یچند جمله نیگفتن هم یبرا

 یکه باال آمد، با دوتا اخم درشت که اصالً بووبرنگ صلح و دوست شیها. پلککندیم گزگز لیدلیب شیهاچرا گونه
 رو شد.نداشت روبه

وتلک پا و هلک یهماهنگ کن یریبا مهندس شمش دیدست رو با نیاز ا یمگه من قبالً به تو نگفته بودم هر کار -
 نجا؟یا یایب ینش

شدن است که از خجالت درحال آب یآفتاب ریغرورش ز کردیبود. مهربان حس م دهیمهندس را ند یرو نیا
 کرده بود. دایکمرش امتداد پ یرهیاز کف دستش تا ت بارهکیعرق به نیچننیا
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باعث شد تا  کردند،یشدن تماشا مکه او را درحال آب یارهیخ یهانبود. نگاه یخبر روزیخلق دآن مهندس خوش از
از قبل که سرد و بدون انعطاف بود،  تریجد یدرهم جفت شود و با لحن شیو ناخودآگاه ابروها بارهکیاو هم به

 جواب داد:
 شما... دیاجازه ندادن و گفتن خالف مقرارته. گفتن شا شونیصحبت کردن؛ اما ا یریشمش یبا آقا خانومرهین -
ستفاده کنند، خونش ها داشته سوءانسبت به آن شهیکارگرانش بخواهند از عطوفت او که هم نکهیاز تصور ا وسفی

 کرد: یچیراه ق یانهیم ،یخیسرد و توب یاو را با لحن یبه جوش آمد. جمله
 شونیمسئول سالن کارخونه هستن. ا یرینداره من اجازه بدم. مهندس شمش یلیاجازه ندادن، دل شونیاگه ا -

 سر کارتون. دییکارخونه ممنوعه. حاال بفرما یتو یشخص یدرست گفتن، کارا
 یهابیرا که انباشته از عرق خجالت بود، از ج سشیخ یهاشدن است. دستدرحال له کردیحس م مهربان

 یکه تا حلقش باال آمده بود، رو ی. با حس خفگدیکف اتاق چسب یهاکیآورد و نگاهش به سرام رونیب بندششیپ
 تر ازداغ یدش عهد کرد تا کاسهبا خو وشد  ریها سرازاز پله یکوتاه و گنگ یخواهو با معذرت دیپا چرخ یپاشنه

 .دیایگرفتن حقش هم به پشت در اتاق مهندس روشن ن یبرا یحت گریآش نشود و د
*** 
حلـ*ـقه کرد و  وسفی یشد. دستش را دور بازو دیها ناپدپلهراه چیگرفت که در پ یچشم از دختر مونارنج صبا
 شد. زانیبه او آو یقدر

. میکردینام موقت ما هم ثبت! اونیدادیاجازه م ی. کاشکدیخجالت کش یلیخ یگـناه داشت. طفلک وسفیبابا -
برگشتم  یطوط یکه اومدم کارخونه، با آقا شیپ ی. دفعهمیعبدالعظشاه میبر یطوط یآقا بـوسینیفکر کن با م

 کردم. وشگ یبازارچقدر بهم خوش گذشت و چقدر آهنگ کوچه یدونیخونه. نم
 شد: صبا پر از خواهش یصدا

 ؟یرو اجازه بد دفعهنیو ا یقانون اضافه کن نیبه ا یابند و تبصره هی شهیتو رو خدا! حاال نم کنم،یبابا خواهش م -
هوار  خانمرهیو همسرش ن یطوط یوتشرها را بر سر آقاتوپ نیا توانستی. اصالً مدیشنیصبا را نم یصدا وسفی

بلندش  یهاکه با مژه ییهامهربان رفت، پلک یخم ابرو یپدانگ حواسش قالب دلش شد و شش ،یمانیکند. پش
 .رفتیکلنجار م انیپایب یدر جدال خودشبا  زش،یوتاز آزردن او و برخورد تند مانیافتاده بود. پش ریبه ز

برد و همان جا  یاو را تا مرز کالفگ شد،یم یها بدون استثنا به مهربان منتهآن یکه همه اشیدرون یگفتگوها
اش سر داد. با گذاشت و آن را تا چانه اشینیب ریز ییصورتش، جا یدلش را بست. کف دستش را رو یپاوتدس

 سمت او کج شد.حواسش به ریصبا مس یصدا
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. اگه شما نمیرو بب میعبدالعظبرم شاه خوادیدلم م یلی! خیاجازه بد شدیم یکاشک گمیگفتم؟ م یچ یدیبابا شن -
 .گهینم یزیچ نیمتییدا د،یاجازه بد

و خوشحال  دیکش یاجمله، نفس آسوده نیا دنیکند. با شن حیرا توج اشدهیعق رییبود تا تغ یابه دنبال بهانه وسفی
 بود، گفت: ستادهیکه همچنان سر پا ا ییایبهانه، رو به خانم اول داشدنیاز پ
رو هم با  میعبدالعظشاه یروزههیوضوع تور کن و م جیرو پ خانومرهیکارخونه ن یبلندگو یلطفاً تو ،ییایخانوم اول -

 کارگرا بگو. یبرا شنهیهز
 گفت: د،یچرخیها مآن نیو نگاهش ب ستادهیگوشه ا کیکه ساکت  خانمسهیرو به ان سپس

 یفر که برارمضان یتا من کارخونه رو به صبا نشون بدم و بعد هم با آقا دیجا منتظر بمون نیشما هم خانومسهیان -
 .کنمیم تونیتهران برن، راه ستیبایم یکار
را  وسفی یگـ*ـونه پروایپا بلند شد و ب یپاشنه یو رو دیرا برهم کوب شیهادست ،یروزیپ نیخوشحال از ا صبا

 . گفت:دیبـ*ـوسـ
 !یبابا! ممنون که قبول کرد یمرس -

دلش  یهابار عقربه نینداشت، ا اما با خودش که تعارف د؛یچرخیتابع خواست صبا م شهیهم وسفیدل  یهاعقربه
را به  شانیتا کارگران مسائل شخص دادیاز او نبود، هرگز اجازه نم ییدلجو یبود و اگر در پ دهیسمت مهربان چرخبه

 کارخانه بکشانند. طیمح
*** 
نکرد؛ اما  کارگران خواند، کوالک یآن را از پشت بلندگو برا ییایکه اول میعبدالعظشاه یروزهکیتور  یهیاطالع

نام سرودست ثبت یسفر هستند، همه برا نیمهندس روشن به همراه دخترش در ا یکه آقا دندیکارگران فهم یوقت
تومان باالتر،  هزارستیحاضر بودند با ب یحت یشد. برخ دهیهم کش اهیکرد و به بازار س دایپ خیو کار ب شکاندندیم

پر  یطوط یآقا بـوسینیم یهایتمام صندل یدر کمال ناباورخودشان بخرند و در ظرف چند ساعت  یبرا یصندل
 بند نبود. شیپاها یرو ینرم مهندس روشن مواجه شد؛ اما از خوشحال خیهرچند با توب خانمرهیشد. ن
معروف تهران حاضر شوند و  یهادانیاز م یکیشد که تمام مسافران، رأس ساعت نه صبح جمعه، در  نیبر ا قرار
 س ساعت مقرر، خود را به آنجا رساندند.همه رأ باًیتقر

 لیم رغمیعل یسفر نداشت؛ ول نیبه ا یلیتما گریمهندس روشن د یخیها و لحن توبدلخور از اخم مهربان
نبود، امکان نداشت به سفر  خانمرهین یهارمیمن بم یریو تو بمبه همراه مهرسا آمد و اگر اصرارها  اشیباطن
با رضا و  وسفیبا مهندس روشن بود. اما  نرو شدتر از روبهارحج شیبار، براسالتک یجمعه کیبدهد و  تیرضا

خارج از کارخانه نداشت،  یطیاز او در مح ییبه اسم مهربان و دلجو یمحکم لیو اگر دل رفتیسفر را پذ نیرغبت ا
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دلخور از  نی. البته متگذراندیم فوتبال یاش را به خواب و تماشاو جمعه کردیم یرا همراه صبا راه خانمسهیان ناًیقی
و اعتقاد  دیدیجلوتر از دماغش را نم گاهچی. چراکه اصوالً هامدیاو رفتار کرده، ن لیبرخالف م وسفیبازهم  نکهیا

 شد. الهیپبا کارگر جماعت هم دیداشت که نبا
 کهیدرحال یدریاما خانم ح دند؛اوریرا ن شانیهاداشته باشند، بچه یشتریب یجا نکهیا یبرا یطوط یو آقا خانمرهین
 آمد. طانشیتخس و ش یهاچادرش پنهان کرده بود، با دوتا پسربچه ریسبد بزرگ ز کی

 بـوسینیاما گل سرسبد م دند؛یزنان از گرد راه رسنفسحسابدار کارخانه هم به همراه همسرش، نفس ،یعباس یآقا
بود و  ستادهیا نشیبه ماش هیسوتر، تکآن یکه کمورگلش، صبا بود مهندس روشن و دختر ترگل ،یطوط یآقا

کاشته  شانیهالب یلبخند رو روزهکی سفر کیکه شوق  یجمع انیاز کارگران به گردش حلقه زده بودند. م یجمع
خورده و دلش رضا به آمدن نبود؛ اما مهرسا شاد و شنگول،  تابوچیدرهم پ فیمهربان، نرم و ظر یهابود، سگرمه

 یزنان آمد. کولهبشکن د،یمضر و مف یهایمملو از خوراک یپشتکوله کیهمراه  رود،یقندهار م به سفر ییگو
مانع  نیاما ا زد؛یبر هم م یرفتن، تعادلش را قدرکه وقت راه کردیم ینیسنگ شیهاشانه یرو یقدرمهرسا به

تلو که به دنبال مادرش تلو یابهگرداشت فراموش کند و مثل بچه یفضول یرا که چاشن شیهایتا پرحرف شدینم
سالم  کرد،یم یو احوالپرس المها سکه مهربان با آن یو به تمام کسان داشتیسر مهربان قدم برمپشت خورد،یم

 :دیگوش مهربان فرو برد و پرس خیو سر ب دیکش یاو او را به گوشه اوردی. عاقبت تاب ندادیم یاگرم و دوستانه
 ومده؟یکارخونه هنوز ن عاملریمهربان، مد گمیم -

افتاده بود،  نیزم یرو شیپا ریز فیزنانه که بالتک شگاهیآرا یغاتیتبل یسر برداشت و چشم از کاغذ آگه مهربان
به دورش جمع شده  واررهیدا یااز کارگران مثل حلقه یکه جمع دیرس وسفیبه  مینگاهش مستق ریگرفت. مس

همرنگش از او  نیکوتاه و شلوار ج نیآست رنگیآب ز. بلودیدیوشلوار مبدون کتبود که او را  یبار نیاول نیبودند. ا
از  یور بود؛ اما رنگغوطه یخاص یمرد، صالبت و مردانگ نیساخته بود. در رفتار ا یآسمان یآب یخط عمود کی

که  یکه دختر نوجوانزود متوجه شد  یلیخ« باال یاستاد روابط عموم» خانمرهیتکبر و غرور نداشت. البته به لطف ن
 شیهمچنان پ روز،یتلخ د یبود، دخترش صباست. خاطره ستادهیبود و حاال کنارش ا دهیدفتر کارش د رد روزید

بود و بازهم  دهیکش لویکلویکه ک یخجالت مهندس روشن افتاد و زیبرخورد تندوت ادیچشمانش جان داشت و به 
 جفت هم شد. شیهاناخودآگاه اخم

 ا او را به خود آورد و غرولندکنان گفت:مهرس یسقلمه
 پهلوم درد گرفت. ؟یزنیچرا سقلمه م ه؟یچه عادت زشت نیا -

 یشال رو ریاش که از زشدهبافته یبه مو ی. دستدیایوتشر کوتاه بتوپ کیتر از آن بود که با تخس مهرسا
 کرد. یکجو نامحسوس دهان دیافتاده بود، کش اشنهیسـ
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 ومده؟یکارخونه هنوز ن رعاملیمد دمیرسحواست کجاست؟ پ -
 یدریتر با خانم حسوآن یرا که کم خانمرهینرم، لبخند نرم ن یسمت مخالف کج کرد و با لبخندرا به نگاهش

 گفت: یرلبیو ز زیبرگردد، ر وسفیسمت نگاهش به آنکهیجواب داد و ب کرد،یوبش مخوش
 داده. هیتک نشیو به ماش دهیپوش یآب نیبلوز و شلوار ج داره و یکه قد بلند ییچرا اومده. همون آقا -

حلقه  واررهیکه دا یچند مرد و زن یالتا از البه دیگردن کش یکم ش،یهایدادن به فضولدرحال سروسامان مهرسا
 نیشما کی دنیباالتر رفت. چراکه انتظار د یبه حالت تعجب قدر شیبعد، ابروها یاهیوثان ندیرا بب وسفیزده بودند، 

 ییزده بود، با صدا هیتک یدرنگیسف یپژو نیکه به ماش قامتبلند یمرد دنیرا داشت؛ اما با د یآنچنان بلندیشاس
 گفت: داشت،یو دخترش برنم وسفیچشم از  کهیبلندتر از حد معمول درحال

 یگوگول نیماش هی من فکر کردم االن با شه؟یپژو سوار م یاکدوم صاحب کارخونه م؟یدار یزیچ نیمگه همچ -
 جوونه. یلیکه خ نیباشه. ا رعاملیمد خورهی. اصالً بهش نمادیم

 انیم ییاز جا رد،یداشت از هم فاصله نگ یکه سع ییهاو با لب دیسمت خود کشمهرسا را به نیآست یگوشه
 گفت: شیهادندان

 بهشون زل نزن. قدرنیزشته، ا ؟یزنیبلند حرف م قدرنی! چرا ایآبروم رو برد -
 دست او نجات داد. انیحرکت از م کیرا با  نشیبه لحن معترض خواهرش، آست توجهیب مهرسا

 ه؟یک ستادهی. اون دختره که کنارش ارمیگیحناق م ینکن. دارم از فضول تیجون من اذ -
 قفل کوچک از همان کیو  یآن را بکش ازیکم داشت که به وقت ن پیز کیبود. دهان مهرسا  یحوربا مامان حق
 یرلبیرا گاز گرفت و بازهم ز نشیری. لب زیبند دهانش کن زنند،یها ممادربزرگ یکه به صندوقچه ییهاقفل

 جواب داد:
 بلند حرف نزن. دخترشه. -

 نکهیبزرگ گرد شد و قبل از ا یرهیدا کیزنان به پرواز درآمد و چشمانش به قد بالبال گریمهرسا بار د یهاتعجب
 لب گفت: ریو نرم ز دیاو را کش نیآست یگوشهبزند، مهربان  یحرف

 . تو رو خدا مواظب رفتارت باش!میسالم کن میبر ایزشته، ب -
هم دروازه  گرشیگوشش در شد و گوش د کیاو را نداشت،  یرزنانهیپ یهاو موعظه تینصح یکه حوصله مهرسا

 جا کرد و به دنبال مهربان راه افتاد.هاش جابشانه یلب گفت و شادوشنگول کوله را رو ریز ییبابا خبلهیو خ
و  گفتیم اشیزندگ وخمچیاز پ یکی. کردندیرا رها نم وسفی یشمرده و دم متیکارخانه فرصت را غن کارگران

هم  یهاست و گاهاز آن یکی ییکه گوچنان داد؛یها گوش مآن یهاصبورانه به حرف وسفیو  یاز گران یگرید
سوتر کنار آن یکم ،یهمراه دختر نوجوان همهربان بود ک یاما تمام حواسش پ داد؛یمسرش را تکان  دییتأ یبرا
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مهربان، « !ریخسالم صبح به» ی. با صداآمدیسمت او مبودند و حاال همراه همان دختر به ستادهیا بـوسینیم
به شکل اخم  شیابروها انیم روز،ید یدلخور ی. هنوز ردپادیاز کارگران او را د یکی یهاازخداخواسته از پس شانه

 بود. ندهبه جا ما یفیظر
را  شیهاابرو یو بعد هم گره دادینبود و سالم او را بلند و گرم جواب م شیپابه دست یبند چیه خواستیم دلش

 یکارها را نکرد و سالم او را با لبخند نیاز ا کی چیکرد؛ اما ه یم اشیچاشن ینرم یخواهبا دست باز و معذرت
 جواب داد. یو تکان سرنرم 

. عاقبت کردیم رورویصورت او را ز یو نقطه به نقطه داشتیبرنم وسفیرا کنار گذاشته بود و چشم از  ایح مهرسا
 بلند گفت: ییکه سد نگاهش شده بود، با صدا یمرد یهااز پس شانه

 مهندس. یسالم آقا -
 خودش بود، جواب داد: یسن صباهم باًیکه تقر یدختر دنیبا د وسفیبازتر شد و  یبلند مهرسا، حلقه قدر یصدا با
 سالم دخترم. -

پشت  یکه عرق خجالت حت شیدو روز پ یدختر مونارنج دنیمحض دبه ،یجمعسفر دسته نیاز ا زدهجانیه صبا
هم به دختر کنار  ینگاهمیسمت او رفت. نآمد و به رونیشده به دورش باحاطه یلبش هم نشسته بود، از حلقه
 سمت مهربان دراز کرد. گفت:به یدستش انداخت و دست دوست

 هست؟ ادتونی. دمیدفتر پدرم د یتو شیدو روز پ-یکیسالم. من صبا هستم، دختر مهندس روشن. من شما رو  -
 فشرد. یگرماو را داد و دستش را به وغشغلیجواب رفتار ب ی، بقچه و بساط آن را جمع کرد. با لبخنداخم مهربان

 الم. خوشوقتم! من هم مهربان هستم.س -
 وآمد بود، برگشت و ادامه داد:ها در رفتآن نیب ویویسمت مهرسا که چشمانش مثل نگاهش به سپس

 هم خواهرم مهرسا هستن. شونیا -
 به لحنش داد و گفت: یلب اسم مهربان را با خودش تکرار کرد و قر ریبا مهرسا دست داد و ز صبا

 !یچه اسم سبک و خاص مهربان! اوالال! -
جا  شیهالب یرو د،یدویها مسمت آنزنان بهنفسکه نفس یطوط یآقا یمهربان همراه تشکرش با صدا لبخند
 ماند.

 م؟یفتیراه ب دیدیمسافر هم اومد. اجازه م نیمهندس، خداروشکر آخر یآقا -
و چادر  دندیدویها مسمت آنبه خانم،همسرش، رعنا یشانهبهبرگشت که شانه یقاپوچ یسمت آقابه سرها

 پرنده درحال پرواز بود. یهارعناخانم مثل بال



 

 

66 
 

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیانافسون 

 

ها، شدن آنمحض سوارها سوار شوند. سپس بهتا ابتدا آن ستادندیو دخترش ا وسفیسوارشدن، همه به احترام  وقت
زودتر سوار  خواهندیم کیهر . اصالً هم تابلو نبود که گرفتندیم یشیتعارف را کنار گذاشته و در سوارشدن از هم پ

 ینقطه را برا نیاما مهربان با خودش عهد کرد دورتر د؛کارخانه باش رعاملیمد کینزد شانیشوند تا بلکه صندل
 کند. ینشستن انتخاب کند تا مبادا نگاهش با مهندس روشن تالق

*** 
 یمردگو چرک یفیاول از کث یمله. جبافتیم وسفی یرج آن را برابهرا گرفته بود و رج شیهانخ تعارف یطوط

 همهنیکالفه از ا وسفی. خواستیهوا معذرت م یاز گرما یبعد یو جمله کردیم یعذرخواه هایروکش صندل
گونه آن ینشاند و خودش هم به شکل افق دهشاگرد، کنار دست رانن یصندل یعاقبت صبا را رو ر،یوپاگتعارف دست

اول را  فیرد یهایصندل رکانه،یز یلیکنار دستش نشست وخ یچوب یهیچهارپا یکه پشتش به مسافران نباشد، رو
. تمام مسافران فتدینگه داشت تا بلکه گذر مهربان به آنجا ب یها کنار گذاشته بود، عمداً خالآن یبرا یطوط یکه آقا

 هیچهارپا یکه رو وسفی به یرچشمیز ینگاهمینفر بودند. مهربان ن نیشدند و مهربان و مهرسا آخر ارسو کیبهکی
کند و با  دایپ یخال یتا صندل ستادیا بـوسینیم کیبار یراهرو یراننده نشسته بود، روانه کرد و ابتدا یکنار صندل

نگاهش  ریراه مسبهبه مقصد، راه دنیرس ات نشست،یاول، آه از نهادش برآمد. اگر آنجا م فیرد یصندل دنید
 .دیچسبیم وسفیبه  میسرراست و مستق

 گفت: زد،یم شیطبق عادت سقلمه به پهلو کهیبود. درحال رگوششیز کنانسیپسیمهرسا پ یصدا
 اول جا هست. فیرد گه،ید نیبرو بش ؟یمهربان چرا معطل -

نگاهش  یدریخانم ح یمسافران برپا بود، با صدا نیکه ب یاهمهمه انیناگهان در م ش،یهادستدست وبششش
سمت پنجره هل را به شیپسرها کهیمشت گرفته بود و درحال انیشد که پر چادرش را م دهیکش بـوسینیبه ته م

 بلند گفت: ییکوتاه زد و با خنده و صدا یکنار دستش چند ضربه یتشک صندل یبا دست به رو داد،یم
 .رهیجات رو نگ یگذاشتم کس لیخودم. برات زنب شیپ ایجون، با خواهر گلت بمهربان -

جدال  انیم وسفیرفت.  بـوسینی. سپس دست مهرسا را گرفت و به ته مدیکش یاز سر آسودگ ینفس مهربان
 یهاو پرده نیکوچک ماش یمهربان نرود و نگاهش را از پنجره یرا مهار کرد تا پ شیهامتفاوتش، چشم یهاحس

 پرتاب کرد. رونیاش به بمردهو چرک فیکث
 رشیکه سوزن ز ینبود و مثل کس یکه نشسته بود، راض ییالً از جابودند؛ اال صبا که اص یراض شانیاز جا همه

 یصحبت. دلش همدیکشیو به عقب گردن م شدیخم م یصندل یدسته یهم رو ی. گاهخوردیباشد، مدام وول م
 یمهربان و مهرسا که انتها دنیو با د اوردیرا ن شیهایتابیخوش بگذارند. عاقبت، تاب ب یتا حساب خواستیم
 زمزمه کرد: وسفیبرخاست. خم شد و کنار گوش  شیآخر نشسته بودند، از جا یصندل یرو بـوسینیم
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 .نمیشیته اتوبوس م رمیبابا من م -
بود،  هایصندل یدستش به لبه کهیرا درحال بـوسینیم کیبار یرا گفت و منتظر اجازه هم نماند و راهرو نیا صبا

 یکه جا اوردیخودش ب یبه رو نکهیکنار مهرسا نشست. بدون ا تعارفیب آخر رساند و فیکرد و خود را به رد یط
 یاباز شود، با خنده شیبرا یشتریب یتا جا دادیم بباسنش را به اطراف تا کهیها را تنگ کرده است، درحالآن

 گفت: ینخود
 .هیکفِ دست جا هم برام کاف هی! من الغرم و دیراحت باش -

نگاهش به  نیوسط ماش ینهیکه از آ یطوط یبلند آقا یچسباند و با صدا شهیبه ش زد و خود را یلبخند مهربان
 سمت او برگشت.مسافران بود، حواسش به

 شیتا آت دیختم کن یصلوات محمد هیافتخار دادن،  اقوتیمهندس و دختر گلشون که به من و  یآقا یسالمتبه -
 .میبر میکن

 اد:د حیسر خم کرد و کنار گوش مهرسا توض صبا
 .میکه سوار شد هیبوسینیم نیهم اقوتیمنظورش از  -

 :دیپرس گذرد،یبا مهرسا م اشییکه از آشنا ستیمدت طوالن ییآنچنان که گو ،یمیگرم و صم سپس
 خب مهرساجون چه خبر؟ -

ز کم ا اشیزیوتدختر که تند نیچرخاند. ا شهیسمت شفشرد و سرش را به شیهالب انیرا م شیهاخنده مهربان
 کند. چیپلهیحاضرجواب را در دم فت یبا زبانش مهرسا توانستیفلفل نداشت، م

راه، در  یها نشست. مهربان همان ابتداو رو به آن دیسمت مسافران چرخصبا، کامالً به دنید یبه بهانه وسفی
 بود. رونیبنگاهش به  ریو مس کردیپنهان م شیهارا با فشردن لب شیهاگرفت که خنده ینگاهش جا ریمس

به دور احوالشان بود. مهربان هم  یاز شاد یبه راه بود و همه خوشحال، شال شانیبگووبخندها میعبدالعظشاه زائران
 افتاد. وسفیشد و به دور دل  یشال

*** 
را  گریکدیدست  زدهجانیه دند،یرسیم شانیهاقهیو سل قیکه در عال یمشترک یو صبا به هر نقطه مهرسا

 :گفتندیبا هم م باًیو تقر گرفتندیم
 دوست دارم. یلیرو خ نی! اطورنیمن هم هم یوا -
 .میخدا! چقدر نقاط مشترک دار یوا -

 الشیقد در ختمام اجازه،یبرگشت. بهزاد و خاطراتش ب شهیسمت شنگاهش را از آن دو گرفت و سرش به مهربان
 ظاهر شد.
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 یسمت او نشانه رفته بود و با لحنبه یاش را مانند کمانرهاسپرت و دخترکشش، انگشت اشا شهیهم پیهمان ت با
 :گفتیم زیرآمیتحق

 منه؟ یقواره لتیشکل و شما یکجا نینگاه به خودت بنداز، بب هی. میبا هم ندار یمشترک ینقطه چیما ه -
قامت  توانستینم نیاز ا شیبود و ب شدنیدرحال متالش ر،یآوار تحق ریهم فشرد. غرورش ز یرا بر رو شیهالب

به  ینشست و نه کالم درشت شیابروها انیآن را افراشته نگاه دارد. خشم و التهاب روح مهربان، نه اخم شد و م
 گرفت. یدستانش جا و کف شیهادرشت عرق شد و پشت لب یهابلکه دانه ش؛یهالب یرو

که  دیحالتش کشخوش یموها انیبه م یداد و دست یشلوغ پارک چرخ یسرمست از غرور، سرش را در فضا بهزاد
فرستاد و دو قدم رفته  رونیرا ب اشنهیشده در سـحرص انباشته ،یدار. با پوف کشنمودیم بایآن هم ز یقاعدهیب

 کرده بود، زل زد و گفت: رزانها را براق و لاشک آن یرا برگشت. به چشمان مهربان که حلقه
 .کنهیآور پشت لبات عرق مچندش زنم،ینگاه کن هر وقت باهات حرف م -
 یشد و با سرانگشتانش، چند دانه رهیاو خ یونگار مردانهنقشآب دهانش را فرو داد و به چشمان خوش یسختبه

 ریکه درگ یمثل موج بارهکیبه اش،ییاول آشنا یمزاحم عرق پشت لبش را پاک کرد. بهزادِ سروساکتِ روزها
 .دیفهمیکرده بود و حاال حرف حسابش را نم انیطغ شده باشد، بلندتر از قامتش یسونام
 پوشاند،یدورنش را م یکه غوغا یمانتو پاک کرد و با لحن یاز عرقش را نامحسوس با گوشه سیخ یهادست
 گفت:

حرفا رو چرا پنج  نیا ؟یریگیم رادیاز من ا لیدلیو ب یکنیم تیچرا چند وقته مدام اذ ه؟یبهزاد حرف حسابت چ -
 جلو؟ ینبود اومد یکیدلت با زبونت  یچرا وقت ؟ینگفت شیماه پ
انگشت اشاره، تمام  یجابار به نیبرد و ا ورشیسمتش به زدند،یکه در پارک قدم م یرهگذران الیخیب بهزاد

سمت سرش را به کند،یم یکشگردن شیوپادستیمرغ ب یکه برا یسمت او گرفت و مثل خروسانگشتانش را به
 قبل گفت: یاز لحظات ترظیپرغ او خم کرد و

آخه به چه  ؟یداریحرف مادرم نه بذارم دست از سرم برم یبگم نتونستم رو ؟یشیبگم فالن خوردم راحت م -
 .دهیبهم دست م یحس خفگ نمت،یبیم یوقت خوامت؟یبهت بگم نم یزبون

گرفته  شانیهایرگبار فضول ریکه آن دو را ز یرهگذران الیخیچشمانش تمام شد و او هم ب یآسمان ابر طاقت
 .خواستیصفتش بود نم یمرد را که نامرد نیا گری. دکردیم ی. او هم حس خفگدیوار باربودند، مسلسل

 یبود که سع یطوط یبا آقا شیهاظاهر گوشهرچند به وسفیو  زدیپا موخاطرات تلخ خود دست انیم مهربان
نامحسوس در  یلیدانگ حواسش خسافران را چاق کند؛ اما ششم یحوصله نمکشیلوس و ب یهافهیداشت با لط
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تر از قبل ولعابپررنگ شیهااخم یگاه وزل زده بود  رونیدرهم به ب ییهاکه با اخم زدیوپر ممهربان بال یهوا
 .شدیم

شد و  لیماسر متبه پشت ی. قدرستادیکمر ابهدست شیبا چتر نجات آمد و سر جا یناج کیمانند  خانمرهین عاقبت
 یرا هم از دل وسفیمهربان را از دست خاطرات تلخ بهزاد و  ،یطوط یآقا نمکیب یهافهیمسافران را از دست لط

 گفت: یدریبلند رو به خانم ح ییمهربان شده بود، نجات داد. با صدا یشانیپ یاخم نشسته رو ریکه ناخواسته درگ
بزن دلمون وا بشه. از شانس ما  یزیچ هی ؟یت! سازت رو آوردسلبات تازه یرو شهیهات برم که همقربون خنده -

 میریم میدار ی. ناسالمتقهیو عت یرخاکیز یهافهیخراب شده و خودش افتاده به گفتن لط یضبط صوت طوط
 وگذار. قراره بهمون خوش بگذره.گشت

 یدریسمت خانم حان بهسرش یبا خوشحال کردند،یم میخودشان تقس نیها را بلواشک کهیو مهرسا درحال صبا
سمت او که به ییهاچشم انیم یدریدف و تنبک. خانم ح یحت ای تاریبه تار، گ هیشب یزیچ ند؛یتا ساز او را بب دیچرخ

آن را  تعارف،یآورد و ب رونیب ییقابلمه از جنس رو رد کی ش،یپا یبرگشته بود، کمر خم کرد و و از داخل سبد جلو
بکند، رو به  یتعارف یحت ایخجالت بکشد  آنکهیب مانندش،ینخود یو با خنده دستانش مانند دف گرفت انیم
 گفت: وسفی
 .ادیسفر جور در ب نیا یوهواکه با حال خونمیشعر م هیمهندس که تاج سر ماست،  یآقا یبا اجازه -
به  زدنسیرحال لنگاهش از صبا که د ریتر جوابش را داد و مسنرم یکنمینرم و با خواهش م یبا لبخند وسفی

 دیوزیکه از پنجره م یبراق در باد یمثل روبان رنگشینارنج یاز مو یاسمت مهربان رفت. طرهلواشکش بود، به
او افتاد و دلش  ینرم و مخمل یصدا ادیبود. به  دهتر کررا برجسته شیهاگونه نینشدل یدر رقـ*ـص بود و لبخند

داد و در قابلمه را  انیخام او پا االتیبه خ یدریرا تجربه کند؛ اما خانم حاو  یآرامش صدا گریبار د کی خواستیم
 صورتش گرفت و با مهارت با سرانگشتانش شروع به نواختن کرد و خواند: کیبا دو دست نزد

 ارتیز میرفته بود یجمعپارسال بهار دسته -
 خوشگل و بامحبت یدختر هی یبرگشتن

 مدویما شده بود و همراهمون م سفرهم
 مروتیدل ب نیپام افتاده بود اودست به

خانم  یسالهپسر هشت ،یبازارشعر کوچه نیا یکنندهلیحاکم شد. تکم بـوسینیم یدر فضا یخاص جانیه و شور
آمد و شروع به  بـوسینیوسط م یو به راهرو اوردیکمرش را تاب ن یتو یشدهبود که قر خشک یدریح

 وتابچیکرد، دست آزادش را پرپیم تیریرا مد شیدستش به کمرش بود و قرها کی کهیکرد و درحال دنیرقـ*ـص
رد شده است. صبا  یسلمان غیت ریکه معلوم بود تازه از ز دیکشیبه سر تاسش م یهم دست یو گاه چرخاندیدر هوا م
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 همهنیعاقبت اشدن است و بند دلش درحال پاره کردیو مهرسا از خنده حس م کردیم قیتشو یبا سوت بلبل
به رسم شاباش به  شیهایخوراک انیاز م پسیچ کیو  اوردیتاب ن کرد،یفوران م ارنمکدان قرد نیرا که از ا ینمک

 .ختیریم نیرا به زم شیمادرش، قرها ینوا با صداگذاشت و هم یارا گوشه پسیاو داد. پسرک چ
 بیداخل ج یهزارتومانبرخاست و دو اسکناس ده شیبود که مزد قر کمر او را داد. از جا ینفر نیدوم مهربان

که  یشد و تا زمان ینگاهش با مهربان راه وسفیبرگشت.  شیپسرک چپاند و آهسته به سر جا راهنیکوچک پ
 شی. از جادیکش رونیب یزارتومانتراول صده کیگرفت، همراه او بود. او هم سخاوتمندانه  یجا اشیصندل یرو

خم شود تا سرش با سقف اصابت نکند و تراول را کنار دو  یبلندش، مجبور شد قدرخاطر قد برخاست؛ اما به
 کند. یبرگشت. حاال نوبت مهربان بود که با چشم او را همراه شیگذاشت و به سر جا یهزارتوماناسکناس ده

 شیسر جا به یو وقت دادیاش به او شاباش مو بودجه بیو هر کس متناسب با ج دی*ـصرقـیم یدریخانم ح پسر
را  شیهاکرد و پول میترش تقسباز با برادر بزرگودلکه دست یمیکاسب شده بود. غنا یخوراک یکل گشت،یبرم

جلوتر با همسرش نشسته بود، سر خم کرد و به پشت  فیرد کیکه  یقاپوچ یهم به مادرش داد تا نگه دارد. آقا
 برگشت.

 هم قبوله. یبراتون آهنگ زنده اجرا کنم. آهنگ درخواست میدالعظعبتا خود شاه خوامیاون سازت رو بده م یآبج -
آن را  یقاپوچ یسمت او گرفت. آقاپهن کرد و در قابلمه را به اشیطانیق یهالب یرا رو شیهاخنده یدریح خانم

 گفت: وسفیآرنجش آن را مهار کرد و رو به  ریز ییگذاشت و در جا شیپا یبه شکل تنبک رو
 .هیرسم گهیجلسه د ه،یمهندس، اتل و متل و تسم یاآق یبا اجازه -

 به گردن کوتاهش داد و خواند: یقر سپس
 توناومدم در خونه واش،یواشیپرسون، پرسون -
 شاخه گل در دستم، سر راهت بنشستم کی
 یدیها خندمثل گل ،یدیپنجره منو د از
 گذرونه ایمثل خواب و رؤ ایدو روز دن نیا

 فشونههار دوباره گلکه ب میکن یهم آشت با
فکر  نیو مهربان به ا کردندیم یینوارا با او هم زیانگو خاطره یمیقد یترانه نیا یو همگ خواندیم یقاپوچ یآقا
 یلبخند رو یبرا یادر قابلمه هم بهانه تواندیم یو گاه ستین دهیچیپ لیبه وسا یازین یشاد یکه برا کردیم

 ها باشد.لب
*** 
 پنجم فصل
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سوراخ امامزاده پنهان شده بودند.  یها در چادرهابهانه نیو حاال ا رسندیکوچک از راه م یهابا بهانه هاخنده
 .دادیم یخود جا انیها را مکه خنده یو درشت زیر یهاسوراخ
داشته باشد تا بتواند با آن دو رکعت نماز  یکمتر یهاکه سوراخ گشتیم یدیبه دنبال چادر سف یدریح خانم

بار، چادرها را تره دانیدر م وهیو مثل م گشتیم زیتروتم یها به دنبال چادربه سوراخ توجهیب خانمرهیواند؛ اما نبخ
 .کردیم بپرتا یاها را به گوشهو بعد از بوکردن، آن رورویز

از چادرها به  یعضبد ب یها و بوبه سوراخ توجهیب زد،یلق م نشانییوپااز خنده، فک باال کهیو مهرسا درحال صبا
 یگریو د دیپسندیرا م یدرشت و صورت یهاگل یکی. کردندیم رورویها را زشان، آندنبال رنگ مورد عالقه

 دوست داشت. شتریو قرمزرنگ را ب زیر یهاگل
کرده بود و از خانه  یشیدوراند ،یقاپوچ یرعناخانم، همسر آقا د،یچرخیچادرها م یها که سرشان توخانم انیم
 همراه خود آورده بود و زودتر از همه از اتاقک مخصوص چادر خارج شد. داد،یگالب م یادرنمازش را که بوچ

 تیکفا شیبرا داد،یبد نم یکه بو نیمهم نبود و هم شیچادر برا یهاهم وسواس به خرج نداد. سوراخ مهربان
که  یدستش آمد و به سر کرد. چادر ریو براق بود، ز دیسف یهاکه غرق شکوفه یدیچادر سف نیو اول کردیم

سرش  یلم داده بود. آن را رو وپودشتار انیهمچنان م ندهیخوش مواد شو یبو ،یسوراخ چیبرحسب اتفاق بدون ه
 شان بودند، گفت:چادر مورد عالقه کردندایپ ریپهن کرد و رو به مهرسا و صبا که همچنان درگ

 .دیایزود ب . شما هممونمیمنتظرتون م رونیدخترا من ب -
 گفت: یخودمان یلیو خ دیسمت مهرسا چرخگردشده به یسر مهربان، با چشمان یچادر رو دنیبا د صبا

سوراخ هم  هیشد.  بشینص یدیو سف یخوشگل نیبه ا یچادر یاز ما اومد؛ ول رتریخوش به حالش! نگاه کن د -
 نداره.

داد و صورتش در قاب  یمشت کوچکش جا انیم اش محکمچانه ریلبش نشاند و چادر را ز یرو یلبخند مهربان
 با خود زمزمه کرد: آمد،یم رونیاز اتاقک ب کهیگرفت و درحال یچادر جا

 و قشنگ بود! دیکاش چادر بختم سف یا -
سوتر آن یرا کم وسفیسر برداشت و  آمدن،رونیمحض بداد. به انیپا اشیدرون یبه گفتگو قیعم یبا نفس سپس

افتاد. مهربان  ینیریگره ش شانیهانگاه انیبود. م ستادهیا واریبه د هیکه تنها، تک دید اتاقک کینزد ییجا
شکل مربع یهایبه کاش وسف،یاز  شیپ رااش را برداشت و نگاهش برد. دل سرخورده ادیرا از  شیهایدلخور

 یاحساس یهااز تجربه کدامچیبه ه هیشب کرد،یکه تجربه م یاداشت. حس تازه یبیحال غر وسفیامامزاده داد؛ اما 
 یبار مزه نیاول یدورن آغـوشش گذاشت و برا دیسف یاکه پرستار، صبا را داخل ملحفه یوقت ینبود؛ حت اشیقبل

 نبود. هیخروش افتاده بود، شبوکه ته دلش به جوش ینیرید. حال خوش آن روز به حس شیپدربودن را چش
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چادر او را تماشا کند که صورتش را قاب گرفته بود و  یهاو شکوفه ستدیاآفتاب ب غیت ریجا زهمان خواستیم دلش
از  یاو را بشمارد؛ ول یهاو گونه ینیب یرو یهامکودانه، ککبهو دانه ندیبنش ای کردیاز سرش شره م یمثل آبشار

از  یسختنگاهش را به یقاپوچ یآقا یبا صدا زند،هست که خلوت خوش را برهم ب یکس شهیکه هم ییآنجا
حسابدار کارخانه،  ،یعباس یاز کارگران و آقا گریشد که همراه چندتا د لیسمت او مامهربان برداشت و سرس به

 یهارا تا آرنج باال داده بود و قطره رنگشیطوس راهنیپ نیآست کهیدرحال ی. قاپوچآمدندیسمت او مدوان بهدوان
 زنان گفت:سنفنفس د،یچکیچک مآب از صورت و دستانش چک

 شلوغ بود. یلیخ م،یریوضو بگ می. رفتمیمهندس شما رو تنها گذاشت یآقا دیببخش -
 نشست. شیهالب ینرم رو یلبخند

 . من هم منتظر صبا هستم.دینداره، راحت باش یرادیا -
 کیشت که به سر دا یدارصبا جلوتر از خودش آمد که چادر گل یهاخنده یبود که صدا دهینرس انیبه پا اشجمله

 شیهاخنده انیرفته بود، رو به مهربان م سهیاز خنده ر کهیفرق سرش نشسته بود و درحال یرو قاًیسوراخ درشت دق
 گفت:

 جون دلت بسوزه. چادر من هواکش هم داره.مهربان -
 را با خودش برد. وسفیچادرش شکفت و دل  یهامهربان، مثل شکوفه یهاخنده
*** 
که چندتا دارودرخت داشت و  ییهوا اتراق کردند. جاوآبخوش یمنطقه کی ،یطوط یآقا شنهادیناهار به پ وقت

آن را با ابر و  ییبود که گو زیچنان صاف و تمو آسمانش آن دیوزیوبرگ درختانش مشاخ انیهم م یخنک مینس
 .یتازه سر بکش یهوا جرعهجرعه خواهدیم تکه دل یی. از آن روزهادیدرخشیم نیچننیاسکاچ شسته باشند که ا

را  یمصرفبارکی یسفره گر،ید یهاانداخت و با کمک خانم یراندازیچندتا درخت، ز یهیسا ریز قهیبا سل خانمرهین
 انیهمبرگر، م یجابه ینیزمبیبود. کوکو س نهیهزساده و کم خانمرهین یخانگ یهاچیآن پهن کرد. ساندو یهم رو

 !چیه گریو د نی. همارشوریکاهو و چند پر خ یته بود و مختصرگرف یگرد همبرگر جا یهانان
وسط سفره  مصرفبارکی وانیبا ل یآب معدن ینبود و چند بطر هایدنیقسم نوش نیو از ا وهیماز نوشابه و آب یخبر

 قرار گرفت.
 کرد،یبازوبسته م فهدیرا ب اشیگره روسر کهیبود، درحال وسفیفقط با  ییگو اشیستیکه تمام رودربا خانمرهین

 گفت:
 هیجز ضرر نداره. گفتم  یزیخدا چ یو کالباس که به قدرت سی! سوسستین یدارقابل زیمهندس، شرمنده چ یآقا -
 باشه که هم سالم باشه، هم مقرون به صرفه. یزیچ
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گرفت و به  یاحساس مهربان را نرم به باز داد،یمعاشش م یو کوچک یتنگکه خبر از دست خانمرهیکالم ن صداقت
سمت برداشت. نگاهش به خانمرهیجانانه گفت و چشم از ن ینیآفر گذاشت،یم ماتشیرا پشت تصم ریکه تدب یزن
 فاصله از او کنار صبا نشسته بود، برگشت. یکه با قدر وسفی
وگاز  بود، برداشت دهیسرک کش رونیآن به ب یورنگ را که کاهو از الآبخوش یهارهیاز دا یکیخم شد.  وسفی

 باشد، گفت: دایدهانش پ اتیمحتو آنکهیب د،یجویاش را ملقمه کیش کهیبه آن زد و درحال یمحکم
 .هیعال یلیهوم، دستتون درد نکنه! خ -
بازگشت و  نهیاش به سـآسوده یهاجمله، نفس نیا دنیدوخته شده بود، با شن وسفیکه چشمش به دهان  خانمرهین

 ا ناتوان بود گفت:هکه در مهار آن ییهاخنده
 جونتون.نوش  -

 رو به همکارانش گفت: سپس
 اهلل.. بسمدیتوروخدا! شروع کن دییبفرما -

 کشاند و آهسته پچ زد: وسفیسرش را به کنار گوش  زانیآو یلوچهوسهم خودش را برداشت و با لب صبا
 !دادیم الاقل سس کچاپ هم همراش یهم شد غذا؟ کاشک ینیزمبیبابا، آخه کوکو س -
 تر از صبا که کنار مهربان نشسته بود، جواب داد:هاش را قورت داد و آهستهلقمه وسفی
 ! غز نزن، غذات رو بخور.شیه -

نگاه لجباز و سرکشش را به  خواستیسر داد. دلش م ری. سرش را به زدیاو را شن یگونهنجوا یصدا مهربان
عنوان چون او را به یکه مرد یفکر نکند، زن نیوپر نزند و به االب وسفیسمت به قدرنیتا ا دیکشیم ریوزنجغل

 .استیزن دن نیترهمسر کنار خود داشته باشد، خوشبخت
*** 
را  یدوست کیبه همراه داشت. صبا و مهرسا  یاتوشه یهر کس یکه برا ی. سفردیرس انیبه پا میعبدالعظشاه سفر

که استطاعت  یدری. خانوم حدیرسیرا داشت م شیکه آرزو یابه دوچرخه خانمرهیآغاز کردند. پسر کوچک ن
را فراموش کرد.  یهمسریو غم ب ندخوش گذرا یکل روزهکیسفر  نیرا نداشت، در ا شیهابردن بچهمسافرت

 شده بود. بشانیتر نصهزار تومان از قر کمر برادر کوچک۱۵۰بودند و  یهم راض شیپسرها
و درشتش، در دل و جانش حک  زیر یاقهوه یهامکوگرد مهربان با آن کک ینماند و چهره بهرهیهم ب وسفی

به دل  بیعج شیهاکه خنده ینارنج یبا موها یهمراهش بود. دختر شیهاشب و بستن چشم انیشد و تا پا
 .نکرد دایاز او را پ ییو دلجو یهفرصت عذرخوا کردند،ینم شیرها یو به لطف کارگران کارخانه که دم نشستیم
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با  یروشن. مرد وسفیذهنش پر بود از مهندس  یتابستان شبمهیبرنگشت. حاال در ن یهم دست خال مهربان
 .دیتپیم اشنهیدر سـ یاز جنس مهربان یکه قلب یمعمول یاچهره

 ریسرش را از ز اش،یذهن یهاگرفت و ناتوان از کشمکش شیاز پا یزیر شگونیلب گفت و ن ریز یاستغفرالله
بود،  دهیکه از قاب پنجره اتاقش به داخل سرک کش یامهیماه ن یآورد و نگاهش به رو رونیب شیالونرم یپتو

 گفت: یانقرهپچ وار رو به ماه برگشت. با حرص، پچ
منه که خودش مثل پونز به ذهنم سنجاق شده؟ پام کبود  ریخانوما؟ تقصخانوم یکنینگاهم م یجورنیتو چرا ا -

 یهمه چشم، من رو سکهاون شیدفتر کارش پ یتو یجورنرفته چه ادمیفتم. تازه هنوز هم گر شگونیشد از بس ن
 کرد. اهیپول س هی

به  ،یبعد چند نفس از خستگ یکوتاه قینرمالو پنهان شد و دقا ریاز ته دل گفت و بازهم به ز یظیآه غل سپس
 خواب رفت.

*** 
که مثل دو  گفتیم شیموها یبانش مهرسا شده بود. از بلندصبا ورد ز م،یعبدالعظشاه یروزهکیسفر  کیاز  بعد

هم از مهربان  یمشترک بود. گاه نشانیکه ب یقیبود و از عال زانیآو اشنهیسـ یرشته طناب قطور از دو طرف رو
 .کردیصحبت م

با  داد،ینوبت مهو سهم هر کدام را ب کردیکنده پر مپوست وهینوبت از مرا به هایدستشیپ کهیدرحال خانمپوران
 .دادیتکان م یاوقات هم سر یو گاه دادیگوش م شیهانرم به حرف یلبخند

 یبه موها یصبا بود. صبا دست یهاحرف یدانگ حواسش پاما شش کرد؛یم یبازشطرنج نیظاهر با متبه وسفی
 به گردنش داد. یوتاب قرو با آب دیکوتاهش کش

جون مهربان یموها کنمیداره! فکر م ییمهرسا چه موها یدونیبلند کنم. نم گهیموهام رو د خوامیم یپورمامان -
 هیشب ه؛یجون نارنجمهربان یموها ،یپورسرش بسته بود. مامانتوپ گرد پشت هیهم بلند باشه؛ آخه اون رو مثل 

 .یشرلکارتون آن
 شده بود. یدختر مونارنج نیا دنیاق دخانم هم مشتکه پوران کردیم فیتاب از مهربان تعروچنان با آبآن صبا
 یسوتر، مقابل مبل راحتآن یانداخت که کم نشیمتییو دا وسفیبه بابا ینگاهمیآب دهانش را قورت داد و ن صبا

 یجا شد. سرش را قدرمبل جابه یرو جانیشطرنج کج شده بود. پر از ه یصفحه ینشسته بودند و سر هر دو تو
 تر از قبل گفت:آهسته یربزرگش، کمآورد و کنار گوش ماد شیپ
مهربان  یافهیاز ق نکهیخاطر ابه یست و شوهرش با نامردجون مطلقهمهربان گفتیمهرسا م ،یپورمامان -

 !شه؟یسر پنج ماه طالقش داده. باورت م ومدهیخوشش نم
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پر ومهربان بال یسش پصفحه بود و حوا یحرکت داد. نگاهش به رو فکریرا ب رشیجمله، وز نیا دنیبا شن وسفی
 امدهیدختر به چشم شوهر سابقش ن نیا نینشدل یهاهمه نمک و خندهکه آن کردیتصورش را هم نم ی. حتزدیم

چنان لب، آن ریتر. زخاص اشینیگونه و ب یرو رنگیامک قهوهوخاص بود و کک رنگشینارنج یهاباشد. زلف
 بشنوند، زمزمه کرد: شیهاکه گوش

 !قهیلسکج -
به سالن  یسرکش ی. امروز به بهانهکردیسمت مهربان کج مرا به رشیمس راهیروزها دلش راه و ب نیا وسفی

شد  بشیاو نص یفروافتاده یهامهربان آمده بود؛ اما پلک یکارگران به خط شدند. او به هوا یکارخانه رفت. همه
از دستش  یباز یقدر که رشتهاما نه آن شد؛متعجب و  دیهم حرف صبا را شن نیآن بود. مت یکه اخم هم باال

شوت  رونیشطرنج به ب یرا از صفحه ریحرکت وز کیاستفاده کرد و با  وسفی یپرتخارج شود. ماهرانه از حواس
 کرد.

 به فنا رفت. رتیو مات! حواست کجاست؟ وز شیک -
 ماتوشی. از چه وقت دلش کخوردیسؤال در سرش چرخ م نیهنگام کرد و اباخت زود نیا یچاشن یقیعم نفس

را  شیهازد. پنجه هیشطرنج و باخت آشکارش به مبل تک الیخیب د؟یشد که خودش هم نفهم یدختر مونارنج نیا
باش پادگان، خلوت افکار آماده پوریش مثل نیمت یها را به عقب هل داد. صداوار آنفرو برد و شانه شیموها انیم

 خوشش را برهم زد.
 .یستیاعتراف کن شطرنج بلد ن ز،ید عزداما -

 پچ کرد:پچ وسفیکنار گوش  ییآورد و جا شیپ یسرش را قدر سپس
. یشد لیخوش بگذرون بدبخت، فس کمهی ایهاست. باز بچه یکی یخونه یو گوگول کیش یدورهم هیفرداشب  -
 ؟یاریبازهم بهونه ب شیپ یهامثل دفعه یخوایم ای یاهیپا
ناخودآگاه درهم شد و اعتراض  شیهاتا ته ماجرا را خواند. اخم د،یرا شن یو گوگول کیش یمهدو کل یوقت وسفی

 .دیپوران به دادش رسعمه
 یرو ببر تو وسفی. ادیزدن بدم محرف یمن از درگوش یدونی. میزنیمردونه م یحرفا یالبد بازهم دار نیمت -

 ت رو همون جا بهش بگو.مردونه یاتاق و تمام حرفا
سمت او رفت. سپس کوتاه را دور زد و به هیگرد و پا زیمبل برخاست. م یترش مادرش، از رو یرو الیخیب نیتم

 نرم نشاند. یارا بـ..وسـ..ـه اشیتونیصاف و ز یموها یخم شد و رو
مادر  یخوری. چرا حرص منییپا زهیریم ینده، دلم هر تابوچیم پواسه یجورخانوم! ابروهات رو اونچشم پوران -

 من؟
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 د،یچرخیها مآن نیو رو به صبا که درحال انگورخوردن بود و نگاهش ب دیکش بلشیبه س یرا گفت و دست نیا نیمت
 ادامه داد:

 نشونت بدم. ی. با خودم بچرخ تا آدم حسابستین یسوزدلشاد هم آش دهن نیصباجان با کارگر جماعت نپر. ا -
را دور زد و  زیم یگذاشت. جلد زیم یرا رو اشوهیمملو از م یدستشیبود، پ نشیمتییمنتظر رفتن دا ییکه گو صبا

 دستانش بود، گفت: انیدست پدرش م کهیدرحال جانینشست و با ه وسفیکنار 
درست  چیسه جور ساندو-دو گمیهم م خانومسهی. به انادیب گمیدوستام رو دعوت کنم. به مهرسا هم م خوامیبابا م -

 بهمون خوش بگذره. مگه نه؟ یلیکنه. فکر کنم خ
 یبرا یاو هم فرصت دیگرفت. شا یلبش جا یکه دلش را دچار کرده بود، رو یفیحس لط ینرم به نرم یلبخند
 جواب داد: ن،یریو با حفظ همان لبخند ش دیصبا را بـ*ـوس فیلط یها. خم شد و گونهکردیم دایپ ییدلجو

 خانوم.موافقم خوشگل -
*** 
 وقفهیدر کارخانه و دو ساعت ورزش ب یدرپیپ یهاستادنیهربان، بعد از هشت ساعت کار مداوم و ام ینوایب یپاها

زق اعصابش را به زق اش،ینشدنتمام یهانقزق به راه انداخته بودند و حاال مهرسا با نقزق ،یدر باشگاه سمفون
 انداخته بود.

از اتاق رفت تا  رونیبه ب شیهاقالب شد؛ اما گوش سرش ریز شیهاتخت هوار کرد و دست یرا رو شیهایخستگ
 .انجامدیجدال نابرابر به کجا م نیفرجام ا ندیبب
. کنهیکه مهربان اونجا کار م ییست. جاکه، دختر صاحب کارخونه ستین بهیمامان توروخدا اجازه بده برم. بابا غر -
 اسمش صباست. ه،یخدا دختر خوببه

مثل  یحورداشت که مامان نیقیو  کینزد یو گاه شدیدور م ی. گاهگرفتیم هر دم اوج یحورمامان یصدا
 هیسابههیبه دنبالش سا یاردکاثاث افتاده و مهرسا هم مثل جوجه یاحتمال یهاخاکبا وسواس به جان گردو شهیهم

 .رودیم
افتاد و با  نهیت و به جان آبه داخل رف کنپاکشهیرا باز کرد. همراه دستمال و ش یبهداشت سیدر سرو خانمیحور

 به مهرسا نگاه کند، جواب داد: آنکهیاش، بخسته یهانفس
چرا تو  فهممیمن نم ؟یبگم نه که متوجه بش یبا چه زبون« حرف بس است! کیاگر در خانه کس است، »دختر  -

 ؟یشیم یباجیجیباهاش ج دهینرس کیسالمت به عل یرسیم یبه هر کس
 زود برگردم. دمیست. قول مدخترونه یمهمون هیار برم! مامان توروخدا بذ -
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 یلوچهومعوج و دلخور مهرسا را تجسم کند که با لبوکج یافهیق توانستیکش آمد. م شیهالب یرو یلبخند
در هوا تاب  هدفیدستش گرفته و آن را ب انیاش را مبافته شهیهم یرشته از موها کی صالیبه وقت است زانیآو
 آمدن هم نداشت.کوتاه الینداشت، خ شتریبپا  کیاز بدو تولد  یحورکه مرغ مامان ییاما از آنجا دهد؛یم
من از کجا مهندس و  یدرست؛ ول کنهیشون کار مکارخونه ی. حاال مهربان توشهیمهرسا حرف من دوتا نم -

وقت بود، اون دهیرش معقول و پسندمون؛ اگه رفتار و کرداخونه ادیبار صبا رو دعوت کن ب هی شناسم؟یدخترش رو م
 .هیکیحرف من و پدرت  یدونیبعد اجازه دادم. سراغ بابات هم نرو که م ینوبه یبرا دیشا

 جانب سر کج کرد.حق به یاافهیبه کار برد و با ق اشیحورمامان تیرضا یترفند را برا نیآخر مهرسا
خونه،  گردهیبرم ی. تازه وقتزنهینم یهم بهش حرف کسچیه اد،یو م رهیخوش به حال مهربان! هرجا که بخواد م -

 مهربان بودم! یمن هم مثل آبج ی. کاشکدیگیهم م دیبهش خسته نباش
 سرش افتاد: یرو شیاز کوره در رفت و صدا خانمیحور یحوصله

 زیرزیو مثل آبرو، رجون. اعتماد رخواهرت دو برابر تو سن داره. تو فقط چهارده سالته بچه ؟یچ گهیخوشم باشه! د -
 یخوای. تو هم اعتماد من رو جلب کن تا بذارم هر جا مدنیاز دست م یادفعههیجفتشون رو  یول ارن؛یدست مبه
سه ساعت  ،یبه من بگ نکهیو بدون ا دیخر یبا نرگس بر تساع هیقرار بود  شینرفته چند وقت پ ادمی. هنوز یبر

باز کار خودت رو  یشون با اون داداش لندهورش؛ ولخونه یبر ادیخوشم نم یدونی. میشون سر درآوردبعد از خونه
 .یکرد

 .دیشنیدر اتاقش م کیرا نزد یحورمامان یحاال صدا مهربان
و ببر  یدستشیپ یکه پختم، بذار تو یکیودرمون از اون کبا من، برو دوتا برش درست کردندوبهیکی یجابه -
پسرش، خونه  ی. خانوم روستا هم رفته خونهمیشیم ونیمد ده،یچیساختمون پ یتو کیک ی. بویخانوم کمال یبرا

 .ستین
داخل شد و بالفاصله همراه  تعارفیاتاق مهربان را با دست پر هل داد و ب بازمهیرا گفت و در ن نیا خانمیحور

که کالفه باشد،  یرا دست به دست چرخاند. مانند کس یریتخت نشست. دستمال گردگ یلبه یاش رونفس خسته
 گفت:

 هی. پاشو یحرف بزن ی. تو زبونت خوبه و بلدکنهیقل مقابلمه قل یتو روسرکهیجان مادر، دلم داره مثل سمهربان -
 هیاز در و همسا یتونست آدرس بشیم و اون شوهر نانجاز بچه نیمهرنوش زنگ بزن بب یخونهبه صاحب گهیبار د

 فقط سالم و خداحافظش رو بلدم. یسیخدا، من از زبان انگل ینه؟ به قدرت ایکنه  دایبرامون پ
کردن شد و استراحت الیخیآورد. ب رونیب رسرشیاز ز شد،یسوزن مرا که خواب رفته بود و سوزن شیهادست

رسوم وآب هم رسم یسومردمان آن انیم کردیتصور م الشیخنشست. مادر خوش یحورتخت کنار مامان یلبه
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 یوبستان دارند. موهاو بده مراوده هاهیها هم مدام با همسابه راه است و مانند خودش آن هیهمسا یکاسه
 . جواب داد:ختیچپش ر یشانه یرا رو شیپالوپخش

 نیشون حرف زدم. بهم گفت اخونهکه اومدم خونه، با صاحب شیساعت پ میبار که بهتون گفتم، من ن هیمامان  -
من باعث  یخونه رو هم پس دادن. اصرارا دیکردن و کل هیاجاره رو تسو نیآخر شیپ یخانوم با شوهرش چند هفته

 .دهینم یقول یا نه؛ ولیاز اونا دارن  یخبر پرسهیشد تا بگه اگه دوستانشون اومدن، م
 گفت: شیپ یقیتر از دقابرخاست و کالفه شی. از جااوردینشستن را تاب ن خانمیحور

 ینداره تا برم سر وقتشون. شماره رانیا یتو لیفام هیهم که  بیوشه. اون نانججفتشون هم که خام لیموبا -
 یکردم بلکه شماره رورویپاکش کرده. چند روزه تمام خونه رو ز یپدرش رو فقط بابات داشت که اشتباه یخونه
 یبا اون عمو الغوزیا . شکر خدنیزم یرفته تو شدهآب  یانگار یکنم؛ ول دایرو پ بمیپدر و مادر داماد نانج یخونه
. چقدر بهش نیزم ینفهم من رو گول زد و با خودش برد اون سر کرهو دختر زبون یبازش اومد خواستگارزبون

 کشکه. یو عشق و عاشق ستیپسر جفت تو ن نیگفتم ا
در اتاق  یکج در آستانه یکه مظلوم با گردن نوایب یاعصابش را بر سر مهرسا یتمام حرص انباشته رو خانمیحور

 شده گفت:براق یکرد و رو به او شد و با چشمان یخال جاکیبود،  ستادهیا
 . حواسم به تو و مهربان هست.رهیکاله سرم نم گهیمن گردنت رو کج نکن د یواسه -

سمت مهرنوش پرواز کرد. به یاز دلواپس یبال یو فکرش رو دیشنیو مهرسا را نم یحورمامان یبگومگو مهربان،
 به جان او هم افتاد. روسیمانند و یحورمامان یهایو دلواپس یفرو برد. نگران شیموها انیبه م یدستکالفه 
*** 
صبا برود؛ اما درعوض، روز  یدخترانه ینداشت، اجازه نداد تا مهرسا به مهمان شتریپا ب کیکه مرغش  خانمیحور

 کرد. اشیهمراه خانمسهیو ان امدیها نشان دعوت کرد. البته او هم تنناهار به خانه یبعد او را برا
 اشیاوج خوشحال یکه همراه صبا آمده بود، گل از گلش شکفت. نقطه یازن تپل و بامزه دنیبا د خانمیحور
شعر و حافظ هستند. از صبا و شهر گل و  یو هر دو زاده ستیشهرهم خانمسهیبود که متوجه شد با ان یزمان

 هم خوشش آمد. اشو دخترانه فیظر یچهره
 یطبقه یهیگلش و خانم روستا، همسادسته یهابه همراه نوه یدو نفر خالصه نشد. خانم کمال نیمهمانان به ا البته

 سوم هم حضور داشتند.
خاطر شغل پدرش مجبور شدند به به نکهیگفت و ا اشیو عطر نرگس و خاطرات دوران کودک رازیاز ش خانمیحور

 گم شد. یزندگ یهایروزمرگ انیرفته ماش رفتهلهجه تخت،یبا آمدن به پا تهران مهاجرت کنند و
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نشستند. صبا از خاطرات  نیزم یرو یخودمان یلیتخت خ نییو مهرسا، بعد از ناهار به اتاق مهرسا رفتند و پا صبا
ز گرفتن عکس هر دو ا یکرد و وقت فیکه به همراه پدرش به فرانسه رفته بود، تعر یتابستان سال گذشته و سفر

دلشادها رفتند و صبا  یسراغ آلبوم خانوادگ هخسته شدند، ب گریکدی یاجتماع یهاشبکه یهاعکس دنیو د یسلف
که  گشتیاز شوهر سابق مهربان م یبه دنبال عکس کرد،یم یمعرف کیبهکیکه مهرسا  ییهاعکس انیکنجکاو م

 :دیو پرس اوردیتاب ن و عاقبت زدیتاب حرف موبودنش با آبمهرسا از جذاب
 ؟یمهرساجون، عکس شوهر سابق مهربان رو ندار -

 انی. از مدیکش رونیرا ب یشکلمربع ییمقوا یتختش جعبه ریزد و ازخداخواسته خم شد. از ز یچشمانش برق مهرسا
را پنهان کند، که بخواهد خالفش  یرا درآورد و آن را به او نشان داد و مانند دزد یآن، عکس یهاپرتوانبوه خرت

 وار گفت:پچپچ
اون رو پاره  یبهزاد، مهربان رو طالق داد، مهربان تمام عکسا یصبا توروخدا زود نگاه کن تا بذارم سر جاش. وقت -

نرگس، از  م،یکالسچقدر خوشگل و جذابه! هم نیعکس رو کش رفتم. بب نیا یواشکی. من هم ختیکرد و دور ر
 یو به بهونه کنهیوکاله مسه بار شال-دو یاهفته ه،باز کرد کیاساژ سر چهارراه بوتپ یبهزاد اومده تو دیفهم یوقت
 .دادمیمدسه به دوستام م یپزش رو تو یشد بهزاد مهربان رو طالق داد. کل فی. حنهیپاساژ تا اون رو بب رهیم دیخر

که دل آب  شیهابود و خنده اش سوار کردهشانه یرو یکه با ژست خاص یایبهزاد و کت چرم پیت دنیبا د صبا
 .دیکش یدارسوت کش کرد،یم
 ! چقدر جذابه، دلم آب شد. مهربان دوستش نداشت؟هیخارج یهاکه مثل مدل مجله نیاوالال! ا -

. تروفرز عکس را از صبا گرفت و آن را دیایسرزده به اتاقش ب شهیمانند هم یحورنگران بود تا مبادا مامان مهرسا
 د و جواب داد:برگردان شیسر جا

بود. چند وقت بعد  ومنگجیهفته لب به غذا نزد و گ هیبهزاد طالقش داد تا  یمهربان هم دوستش داشت. وقت -
 راه شد.کم حالش روبهنام کرد و کمثبت یباشگاه ورزش یتو
 یاز چند ضربه در اتاق بعد گفت،یم شیبایز یاز بهزاد و قد رعنا و چهره انیدرمیکیمهرسا که  یهایوراج انیم

کرد. صبا به احترام او  یچیحرفش را ق زیوتداخل شد. مهرسا هول و دستپاچه تند یکوتاه باز شد و مهربان با لبخند
 یبه موها یمهربان، صبا دست ییو خوشامدگو شانیها..وسـ..ـهـوبستان ببرخاست و بعد از سالم و بده نیزم یاز رو

 و گفت: دیبود، کش نشایپر شیهاشانه یدار او که رونم
 !یدار یخوشگل ی. چه موهایگرم! معلومه حموم رفته بودصحت آب -

 آن کرد و جواب داد: یچاشن یبود. لبخند ینینشدل فیتعر
 خونه. دمی! تازه رسزمیممنونم عز -
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 و ادامه داد: دیکش سشیخ یبه موها یدست سپس
حتماً اول  دیو با شهیخونه، بدنم مثل باقلوا چسبناک م مگردیاز سرکار برم ی. هر روز وقتبارهیم شیاز هوا آت -

 .رمیدوش بگ
 گفت: زانیآو ییهاانداخت و با لب اشیبه ساعت مچ ینگاهمین صبا

برم  دیبا گهیشد د فیقدر بهم خوش گذشت که اصالً گذشت زمان رو حس نکردم. حجون، امروز اونمهربان -
 بشه. داشیپ واشیواشی گهیدنبالمون. فکر کنم د ادیب یبعد از ساعت کار وسفمیخونه. قراره بابا

شد و  ریسراز ریبه ز نیریدلخواه و ش زند،یریکه بر سر عروس م یدلش مثل نقل وسف،یاسم  دنیبا شن مهربان
 زده رو به صبا گفت:در بزند، در اتاق را باز کرد و هول و شتاب آنکهیب خانمیصبا، حور یهاجمله انیم
صبا »برن. گفتن  دیباال، گفتن کار دارن و با ارنیب فیمهندس اومدن دنبالت. تعارف کردم تشر یقاصباجان، آ -

 «من منتظرم. ن،ییپا ادیزود ب
را بردارد.  شیرفت تا مانتو یلباسسمت چوبسالنه بهلب گفت و سالنه ریز یچشم زانیآو یلوچهوبا لب صبا
سرش  یچادرش را رو کهیاز اتاق برد و درحال رونیو او را ب دیشمهربان را ک ینامحسوس بازو یلیخ خانمیحور
 دستپاچه و شتابان گفت: کرد،یم میتنظ

 ست، زشته!و صاحب کارخونه رعاملی. باالخره مدنییپا ایبدرقه ب یتنت کن تو هم برا یزیچ هینداره،  تیخوب -
 و حاضره. دهیپوشهم مانتوش رو  خانومسهی. انمیبر میاخانوم دلشادجون ما آماده -

کردن که درحال مرتب دیرا به همراه خانم روستا د یو خانم کمال دیچرخ یسمت در ورودسرس به مهربان
گوش مادرش چسباند و غر  خی. مهربان سرش را بگشتندیم شانیهاییبودند و هر کدام به دنبال دمپا شانیچادرها

 زد:
 .امیخدا زشته! اصالً من نم. بهستین یکشبه قشون یازیساده ن یخداحافظ هی یمامان برا -

 یداد و برا اشیحورمامان یناچار تن به خواستهماند و عاقبت، به یمهربان در حد حرف باق دیو تهد غرولند
 رفتند. نییها را پاپلهکنان جلوتر از او راهتپتپ یخانم کمال یهامهمانان، ناچار شد به دم در برود. البته نوه یبدرقه

*** 
طرح و رنگ و  کیبه هم با  هیشب شانیبودند و چادرها ستادهیصف ا کیسه زن که به خط در  دنیبا د وسفی

انداخت و کوتاه رو به  ریخانم دلشاد است؟ عاقبت نگاهش را به ز کیکدام  دانستیو سرگردان نم جینقش بود، گ
تر سوآن یکه کم یمهربان یبرا دلشو  بودند، سالم کرد ستادهیکه به صف کنار در ساختمان به صف ا یلشکر

 نشسته بود. دیقیبازش راحت و ب یموها یرو یو شال سبزرنگ زدندیبرق م شیهابود، رفت. گونه ستادهیا
 گفت: شیهالب یرو یاو با خنده دیکش شتریپر چادرش را ب خانمیحور
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شربت خنک  هیمنزل،  دیآوردیم فیا تشرمهندس، من دلشادم، مامان مهربان و مهرسا. هوا گرمه. توروخد یآقا -
 .میدر خدمتتون باش

 گفت: یو خانم کمال دیبه جمله نرس وسفی تشکر
چه دوماد  دیدونیفر هم هستم. نمرمضان ی. مادرزن آقانایخانوم دلشادا یهیهمسا م،یمهندس، من کمال یآقا -

 ندارم. یمرخص گهیمسافرت و م برهیم مش رو کدوست. فقط زن و بچه! اهل، مؤمن، بامحبت، خونوادههیخوب
بزند، خانم روستا که  یاز آنکه حرف شیپ یفرو داد. تا ته منظور او را متوجه شد؛ ول یسخترا به شیهاخنده وسفی

 گذاشت و گفت: شیپا پ د،یدیافتاده مخودش را از قافله عقب
روشن  یفرنگرب گوجه شهی. ما همنایداسوم خانوم دلشا یطبقه هیمهندس، من هم روستا هستم، همسا یآقا -
 رنگه.خوشمزه و خوش یلی. دستتون درد نکنه، خمیخریم
پهن کرد و نگاهش گذرا  شیهالب وانیا یرا رو شیهارا ببلعد و رسماً خنده یگرید ینتوانست خنده گرید وسفی

و آن را  دیجویم شیهالب انیم را شیهامهربان گذشت. او هم خنده یاز چهره گذرد،یم یاکه لحظه یمیمثل نس
 .دادیقورت م

 وسفیبود.  دهیهم رس یفرنگکرده و کار به دستورپخت انواع غذا با رب گوجه ریتفنگدار گسه یپرحرف انیم وسفی
مهربان  یاما تمام هوش و حواسش پ داد؛یسرش را تکان م یها بود و فقط گاهبه رسم ادب، ظاهراً حواسش با آن

 .دیدویم
و چشم از  شدیپا موآن پانیمدام ا ،یمرز کالفگ یکه رو دیرس وسفیبه داد  یقیغرمهربان مانند نجات نجامسرا
 دهنده گفت:پچ صبا و مهرسا گرفت و آهسته و هشدارپچ
مهندس از کارخونه برگشتن و  ی. هوا گرمه و آقایرو سر پا نگه داشت خانومسهیمهندس و ان یمامان لطفاً! آقا -

 ن.خسته حتماً
 ها، از فرصت استفاده کرد و کنار گوش صبا لب زد:کردن تعارفپارهو تکه یبازار داغ خداحافظ انیم مهرسا

 .ابونهیخ نیپاساژ سر هم یتو کشی. بوتدمیبهزاد رو نشونت م برمتیم ،یکه اومد گهید یدفعه -
روز خوش را با خود به  کی ید و خاطرهش نیساختمان، سوار ماش یگرم اهال یبدرقه انیگفت و م یاباشه صبا

 گذاشت. یمهربان به جا شیهم چشمان براق مهربان را با خودش برد و دلش را پ وسفیبرد.  ادگاری
*** 
ها را طرح ی. پوشهزدندیبه دل نم یچندان چنگ کدامچیکرد. ه رورویز یگریبعد از د یکیرا  یغاتیتبل یهاطرح

 اشینیب یغهیت یرا که مدام رو نکشیسمت جلو هل داد. کالفه عبه زیم یوآشکار آن را ر یظیبست و با غ
و نگاهش به چشمان مشتاق دختر  برداشتبا نوک انگشت رو به باال هل داد و سپس سر  کرد،یم یبازسرسره
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 یبیعج یخوانآمده بود و هم رونیشال ب ریبازانه از زودلدست اشیصاف و مشک یافتاد که تمام موها شیروشیپ
و به آن ناز و غمزه  دیکشیم یبراقش داشت و کلمات را با چنان تبحر یو پوست گندم یمشک یبا چشم و ابرو

 .کردیمؤنث را هم آب م چ،یه کهکه دل مخاطب مذکر  دادیم
 کی نی. متکردیدر رکابش خدمت م خیخام خود کرده بود که چهارم شیهاهیوقنبلقر نیرا هم با هم نیمت البد
 .داشتیو چشم از او برنم کردیاش چکه مافتادهآب یلوچهواز لب جانیو صدتا ناز گفتیم جانیناز

 نیمحال بود با ا رفت،یاعصابش راه نم یاو رو یبه ته چاه رفته بود و اگر اصرارها نیمت یدهیبا طناب پوس بازهم
 .دکریمحصول کارخانه قرارداد امضا م غاتیتبل یبرا یشرکت مبتد

 کی یدر نگاه دخترک شد که برا دهیخواب اقیاشت الیخیو ب دیکش شیهااش را دور لبانگشت شست و اشاره دو
 .زدیله مکوچک له دییتأ
 شما نظر من رو جلب نکرد. یاز طرحا کدومچیه یاسیخانوم ق -

 نییرو به پا ییانحنا شیهادر دم خاموش شود و لب یاسیق نیدر چشمان نازن اقیبود تا نور اشت یجمله کاف نیهم
 اوضاع گفت: کردنسیروراست یهم رنگ باخت و دستپاچه برا نیمت یهالب یکند. لبخند نرم رو دایپ
 یایطرحاشون نوآور یتو شونینگاه کن. ا یشتریبا دقت ب گهیبار د هیزود قضاوت نکن.  قدرنیا جانوسفی -

 ارائه دادن. یاخالقانه
و  انهیفکر به شکل موذ نیشد و ا داریمورب کنار چشمانش پد شکنونیکرد و چند چ کیبار یرا قدر چشمانش

ارائه کرده است  نیبه مت یگرید یزهاینازوغمزه چه چ رازیغبه یاسیق نیکه نازن خوردیدر سرش چرخ م ییایحیب
 .کوبدیم نهیمعوج او را به سـوسنگ کج نیچننیکه او ا

کوتاه، خم شد و از  یها را به رقــص درآورد و بعد از تأملتناوب آنگرفت و به یبه باز زیم یرا رو سرانگشتانش
 دادیرا نشان م یمپلتپل یسالهکیحدوداً  یرا برداشت که پسربچه یکی شیروشیزن پ یخالقانه یهاطرح نیب

دهان باز کرده بود تا  قایرفته بود و پسرک با اشت انهسمت دهان او نشبه یفرنگقاشق پر رب گوجه کیکه مادرش 
 جان کند.آن را نوش

 دو انگشتش گرفت و آن را به موزات صورتش باال آورد و در هوا تاب داد و رو به او گفت: نیکاغذ را ب وسفی
! ده؟یم یفرنگقاشق پر رب گوجه کی شسالههی یبه بچه یعلمه. آخه کدوم مادر هی غاتیتبل یاسیخانوم ق -
 .رهیبگ یمردم جا دیسبد خر یتا محصوالتش تو کنهیه کارخونه کمک مب رگذاریتأث غاتیتبل
تاپش را داخل لپ کهیبرخاست و درحال اشیصندل یبه بحث خاتمه دهد، از رو نکهیا یرا گفت و برا نیا وسفی
 با همان لحن آرام اما قاطعش ادامه داد: گذاشت،یم فشیک
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 یبا عرض شرمندگ صورتنیرایکه بشه روش بحث کرد. درغ یزیچ د؛یاریدار بلطفاً تا آخر هفته چندتا طرح جون -
 .کنمیبا شرکت شما رو لغو م یقرارداد همکار

فرم و خوش یهالب انیاز م یا. چشم آهستهییمامرگداشت و نه لبخند مکش یانه نازوغمزه گرید یاسیق
 برخاست. وسفیه احترام کرد و ب نینثار مت یمانیپروپ یغرهآمد و چشم رونیرنگش بوآبخوش

 اشاره کرد و گفت: زیم یرو ینیریو ش وهیبا دست به م زد،یکارش را دور م زیم کهیدرحال وسفی
 ییبرم جا دیمهندس در خدمتتون هستن، من با ی. آقادیکن ییرایاز خودتون پذ دیداشته باش فیتشر یاسیخانوم ق -

 !دارید دیکار دارم. به ام
 :گفتیکه م دیشنیرا م نیمت یپچ آهستهپچ یسر صدااز پشت رفت،یم رونیش باز اتاق کار یوقت وسفی
 طرحا رو انتخاب کنه. نیاز هم یکیتا  کنمیم شیتلخه. من راضگوشت کمهیناراحت نشو.  جونیناز -

 نیابار را کور خوانده بود. محال بود با  نیا نیسرش بست. متشد و در را پشت ریلبش جاگ یکج رو یپوزخند
 عام و خاص کند. یمسخره خودش را مضحکه یهاطرح

روزها  نیکه ا رودیدر چشم مهربان فرو م میو مستق شودیم یقاطع، دود میتصم نیکه ا دانستینم وسفی
 دلش شده بود. یزکردهیعز

*** 
 اشیشنهادیپ یهااز طرح یکی نکهیا دیو او به ام دیبه سر رس نیمت «جونیناز»همان  ای یاسیمقرر خانم ق موعد

 نیتمام قرارداد ب تیبا قاطع وسفی جه،یارائه نداد و درنت یدیطرح جد چیه شود،یم رفتهیپذ نیبا مساعدت مت
 یبار اصرارها رینداشت، به ز شتریپا ب کیکه مرغ او هم  ییرا فسخ کرد و از آنجا یاسیق یغاتیکارخانه و شرکت تبل

 نرفت. نیمکرر مت
شدن از کم یرا که ناش شیهایدلرا نداشت، تمام دق وسفیون توان مقابله با هم دلخور شد و چ نیمت

نسق همه را از  ،یچکرد و مانند نسق یکارخانه خال یبرگشتهبخت یبود، بر سر کارگرها جونیناز یهالهیقنبقرو
. دادیرا آزار ماز همه مهربان  شیب وبه وقت کارکردن نداشت  زدنکیجرئت ج کسچیچنان که ه. آندیدم کش

حجم  انیکه ناچار شد م وسفی ابیدر غ نیرا باز کند. مت شیهاتا گره عقده کردینم دایتر از او پکوتاه یوارید ایگو
 کردیم یتازکهیبروند، چهارنعل  یصبا بدهد و با هم به سفر تابستان یتلنبارشده، دل به خواسته یاز کارها یعیوس
 .ردیاو را بگ یوهم نداشت تا جل یترمز چیو ه

*** 
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 یهاسنبهچک از تمام سوراخو عرق چک زدیم انهیگونه تازو داغ آفتاب که بر سرش شالق زیت یغهیت ریز مهربان
کمر  یهاتق مهرهتق یصدا کرد،یجا مبهرا که جا یاکمر شد. هر جعبهبهو دست ستادیا کرد،یبدنش شره م

 .دیشنیم خورندیهم سر م یرا که رو شینوایب
با  توانستینداشت و م یازیکار ن نی. او که به پول اگرفتیم میعجوالنه تصم ستیبایبا آقاجانش بود. نم حق
که  وسفی ادیاما به  خورد؛یم وتابچیکند و مؤدبانه فکر استعفا در سرش پ دایپ یشغل بهتر یصبور یاندک

 .کردیشوت م رونیاز ذهنش به ب پاپیت کیاستعفا را با  یکلمه افتاد،یم
حواسش را  بارهکیبه سانیوانت ن یزمخت و کلفت راننده یکه صدا شدیم شیوپوبش افکارش پسشش انیم

 .زدیحرف م میتهران قد یهایو لوط هایمشتکه مثل داش یسمت او پرتاب کرد. مردبه
نسوان لچک به سر رو به کار  هیه ک شهینم دایمرد پ هیخدم و حشم،  همهنیکارخونه با ا یتو ،یآبج نمیبب -
 رن؟ینگ

 ادامه داد: اشیمنشیو با همان لحن لوط دیاش راجلو کشگنده کلیرا گفت و سپس ه نیا سانین یراننده
 یدوتا کارگر مرد تو شهیجا کنه. همرو جابه نایبشه ا دایمرد پ هیتا  نییپا ذارمیها رو م. من جعبهیبرو کنار آبج -
 واعلم.من رو فرستاده پشت کارخونه، اهلل یری. حاال چرا مهندس شمشکردنیم یرو خال بار ییجلو اطیح

مورب  شکنونیچ نیچند شیهاچشم یاو چشم دوخت که گوشه یسوختهآفتاب یسر برداشت و به چهره مهربان
ا همان گردن . بکردیم یکه چشمان خروس را در ذهنش تداع زیر یبود و چشمانش به قدر قیعممهیو ن قیعم

 یکلفت و پهن یهااما در عوض لب اشت؛خدا هر چقدر چشم ند ی. البته به قدرتدیبالیافراشته به مذکربودن خود م
اش هم غرق کهنه و فرسوده یکارگر یهاآن نشسته بود. لباس یرو مانیپروپ یمشک لیسب فیرد کیداشت که 

از آن بلند  یو مردانگ رتیگردوخاک غ ،یبا پر دست بتکانرا  شیهاکه اگر شانه ییخاک بود. از آن دسته مردها
 .شودیم

نرم، تشکر  یشود و با لبخند شیهامردمک یآفتاب بر رو میکرد تا مانع تابش مستق اشیشانیپ بانیرا سا دستش
د و از جعبه ها بگذار یسوتر، داخل انبار کنار باقآن یرا برداشت تا کم یگرید یکرد. سپس خم شد و جعبه یکوتاه

ها که به انگشتانش فشار جعبه یلبه یزیت یپ سشتروتازه بود و حوا یهایفرنگگوجه یکه نگاهش به رو ییجا
با او برخورد کرد و همراه  یتاالپ زد،یانبار را دور م واریکه د ینشد و هنگام وسفیمتوجه آمدن  آورد،یم یدردناک

 او فرود آمد. ینهیجعبه در سـ*ـ
 رهیاو خ یشانیپ یعرق نشسته رو یهابه دانه گنگوجیگ وسفی. ستادندیها، هر دو الحظه یه کوتاهب یقیدقا یبرا

 برافروخته کرده بود. یاش را قدرچهره یخستگ یهیسا ریگذرا انداخت که ز یاو نگاه یهاشده بود و به گونه
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از کجا  گهید نیا»بود که  نیا که از ذهنش گذشت یفکر نیکه هول و دستپاچه گفت، اول یدیپشت ببخش مهربان
به سالن کارخانه  یکیبار یهم دارد که با راهرو یگریبعد، به خاطر آورد که انبار در د یاهیثان ی؛ ول«شد؟ داشیپ

ذهنش  «ه؟یگاریدرحال ب نوایمهربان ب رخونه،کا یبه اون گفته که انتها یک». و سؤال دوم که شودیمتصل م
 زنان داخل شد.نفسنفس ،یاز همان در دوم انبار وسفیبند پشت یطوط یکه آقابه تکاپو نداشت؛ چرا یازین

که رعدوبرق خشم در آسمان چشمانش در تردد بود.  وسفیمثل رعدوبرق اتفاق افتاد؛ درست مانند نگاه  زیچهمه
نش به کام زبا ی. از تشنگدانستیهم غش کرده بودند و مهربان علت آن را نم یرو بیمثل دو خط ار شیابروها
 کنندیمواقع استفاده م نیکلمه را که همه در ا نیرتآب دهانش را فرو داد. متداول یماندهته یسختبود و به دهیچسب

 به زبان آورد:
 سالم. -
تاپش را لپ فیخم شد و ک درنگیگذاشت. سپس ب جوابیرا ب سانین یآشکار، سالم او و راننده یبا خشم وسفی

 یسوتر روآن یآورد و کم رونیحرکت آن را از دست مهربان ب کیو طرف جعبه را گرفت و با گذاشت. د نیزم یرو
است، به چشمان  انیدر م شیهایخودسرو  نیمت یبازهم پا دانستیگذاشت. با وجود آنکه م گرید یهاجعبه

 :دیپرس کرد،یکه خشم از آن فوران م یمهربان زل زد و با لحن
 ؟یجا کنبهرو جا ینیسنگ نیبه ا ییهابه شما گفته جعبه یک -

نشست و عزم او را جزم کرد تا  شیهایخستگ یرو وسفی یخیاش بار مثبت داشت؛ اما لحن توبجمله هرچند
 حقوق چندرغازش هم بگذرد. ریببخشد و استعفا دهد و از خ شیکار را به لقا نیا یعطا

در هم  کرد،یم ییآن همچنان خود نما یجعبه رو یزیاز ت یسُر داد و بند انگشتانش را که رد ریرا به ز نگاهش
 جواب داد: یفیفشرد و با اخم ظر

 ندارم. یهم اطالع یو اکبر یتوکل یدستور دادن. از آقا یریمهندس شمش یآقا -
 کنیکند و سرانجام مثل باز فیرا رد شیهافرصت جمله نینگاه داشته بود تا در اول بازمهیدهانش را ن یطوط

 داد: حیزده توضآمد و شتاب دانیتبال، به مفو یرهیذخ
کنه و  یبار رو خال کنهیگفتم راننده قبول نم یریمهندس شمش یباالسر شاهده به آقا یمهندس، خدا یآقا -

دختر الجون  نیبا ا یایچه پدرکشتگ دونمی. من نمستیدختر ن نیهم کار ا نیسنگ یجعبه همهنیجاکردن اجابه
. کنمیم یبار رو خال رمیگفتم من م هامبچه. به جان سپرهیسخت بهش م یراست کاراوچپ شما بتیداره که در غ

 لیدلیب یاما دشمن م؛یبود دهید لیدلیب یدوست ایمیبخار. به قول قد گید یسالن پا یاجازه ندادن و گفتن برم تو
 خدا.نوبره به

 دامه داد:همچنان ا جانیدر هوا تاب داد و پرشور و پره یدست یطوط یآقا
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 شونیهم به دستور ا یساده اخراج کرد و توکل یبگومگو هیسر  شیدو روز پ یریمهندس شمش یرو آقا یاکبر -
 .نهیرفتن قسمت قرنط

را  نیمت یو کارها کردیم یو چغل آمدیخودش سوسه م اقیسنداشت، به سبک نیاز مت یکه دل خوش یطوط یآقا
و  دیچرخیم واررهیها داآن نیب یخروسهم چشم سانین ینگاه راننده و دادیگزارش م واریمثل ضبط صوت، طوط

 وآمد بود.در رفت
سمت او روانه کرد و به ینگاهمیمهربان. ن یشانیپ یو اخم نشسته رو یطوط یکالفه بود؛ از گرما، از پرحرف وسفی

 کف دستش را به عالمت سکوت و ختم جمالت او باال برد و گفت:
 .هیکاف یطوط -
 شد و با همان لحن محکم ادامه داد: سانین یرو به راننده پسس
 کنن. یو بار رو خال انیرو ببر کنار حوضچه تا بگم چندتا کارگر ب نیشما هم ماش -
مهربان بود؛ اما  یبرداشت و با وجود آنکه تمام حواسش پ نیزم یرا از رو فشیرا گفت و خم شد، ک نیا وسفی

 رسا و محکم گفت: ییاو را نگاه کند، با صدا آنکهیت و بافسار چشمانش را به دست گرف
 دفتر من باش. یتو گهید یقهیدلشاد تا ده دق -

را محکم  شیسر به قامت بلند او که پاهارفت و از پشت وسفی یلب گفت و با چشم، به بدرقه ریز یچشم مهربان
 نگاه کرد. د،یکوبیم نیبه زم

شود و تمام تاروپود  دارشهیو ر قیحس، عم نیاز آنکه ا شیپ ستیبایو م دزیاز دل، حرف اول را م شیپ غرورش
 فراهم شده بود. شیآن بود هم برا یکه در پ یو حاال فرصت دادیخود کند، استعفا م ریاحساسش را درگ

برگشت که از تمام  سانین یسمت رانندهشد. نگاهش به یخسته خال یهااز نفس اشنهیو سـ دیکش یقیعم نفس
 از او نداشت. یکمهم دست یطوط یو آقا کردیشره م تیصورتش رضا یایزوا

*** 
انداخته  دنیدرحال جوش گید کیاعصابش را درون  یی. گوکردیها پرواز مباالرفتن از پله یجابه وسفی یپاها

 نداشت. یافاصله زشدنیو تا سرر زدیبودند که هر دم قل م
 :گفتیکه م دیسرش شناو را از پشت یبعد یاب داد و جملهجو یرا هم با تکان سر ییایاول سالم

 دفتر شما هستن. یتو یریمهندس شمش یآقا -
 پیخاص درحال تا یاو نشسته و با ژست زیپشت م قاًیکه دق دیرا د نیکه داخل دفتر کارش شد، مت یهنگام وسفی

 بود. لشیموبا یصفحه یبر رو
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نشسته بود، هول و دستپاچه تلفن همراهش را  شیابروها انیم یظیلکه اخم غ وسفیدرهم  یچهره دنیبا د نیمت
 همراه لحن آرامش گفت: زد،یرا دور م زیم کهیبرخاست و درحال شیاز جا یتصنع یخاموش کرد و با لبخند

که حرف  شبی. دنیبرگرد گهیچند روز د کردمی! فکر می! چه سفر کوتاهریخبه دنی! رسیسالم خوش اومد -
 .یایامروز م ینگفت م،یزد

پنهان شده بود فرو داد.  امکیرا که پشت پ یابه آن کرد و خنده ینگاهمین لش،یموبا امکیپ نگیدنگیبا د سپس
 سپس سر برداشت و اضافه کرد:

 صبا چطوره؟ سفر بهش خوش گذشت؟ دلم براش تنگ شده. -
دست خوش اندامکیبر سر آن بارانگشتانش فشرد و تمام حرصش را  انینشست و خودکار را م زشیپشت م وسفی

 از مرز آرامش فراتر نرود. شیکرد تا صدا یخال
 صبا عوض بشه. یوهواشمال تا آب می. چند روز رفتمیسفر دور اروپا که نرفته بود -

 :دیداشت خونسرد باشد، پرس یسع کهیدهانش درحالکوتاه به قدر فرودادن آب یبعد از تأمل سپس
 راهه؟روبه یچمهخب کارخونه چه خبر؟ ه -
را نوازش داد و با همان  بلشیرا باال داد و با پشت انگشت اشاره، س رمانندشیو شمش یکمان یابرو یتا کی نیمت

 ادامه داد: یآرامش ساختگ
 مو گزارش کارخونه رو کف دستت نذاشته؟موبه ی! چطور طوطکنمیتعجب م -
آورد که در دم  نوایبه کمر خودکار ب یبود و چنان فشار زاریبداشت،  هیوکناآشکار که رنگ گوشه یهااز طعنه وسفی

 گفت: هیحاشیگرفت و ب شدهمیافتاد. نگاهش را از خودکار دون زیم یبه رو یتق یاش با صدادو شقه شد و جنازه
جا بهااونا رو ج اشونیچرا بدون توجه به توانا ؟یرو اخراج کرد ی. چرا توکلیچند روز نبودم کارخونه رو شخم زد -
 ؟یکنیم
 آمد: وسفی یقطارشده یهاجمله انیدوان به مدوان نیمت
 دیبار گذاشتم؟ ببخش یهیتخل یکه چرا دلشاد رو برا یتوپت پره! ناراحت ومدهیرو بگو! معلوم شد چرا ن نیخب ا -

 دارن. یاژهیو گاهیرفته بود براتون جا ادمی. دمیرو ند التونیبود سب کیتار
 کرد: دایامتداد پ شیر دم رنگ خشم گرفت و اثر آن تا لحن صداد وسفی یهاچشم

 .نیحرف دهنت رو بفهم مت -
و کف دو دستش را  ستادیاو ا یروقد روبهبرخاست. تمام شیباشد، در دم از جا دهیکه عقرب د یمانند کس نیمت
 زل زد. وسفیبه جلو خم شد و به چشمان  یگذاشت. قدر زیم یرو
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با خودم گفتم مرد  کنهینظرت رو جلب نم یزن و دختر چیسال ه همهنیخواهرم ا بعد مرگ دمید یوقت -
کوتوله که مطلقه  یمونارنج هی کردمیفکر نم یول ؛یشینم یراض یدستدم یدخترا نیکه به ا یهست یاقهیسلخوش

 .رهیهم هست چشمت رو بگ
 نیمت یچانه یمشت جانانه به رو کی ،یشیخووقوم الیخیبلند نشود و ب شیتمام تالشش را کرد تا از جا وسفی

 شدت استحقاق آن را داشت.نشاند که به
 الاقل مزخرف به هم نباف و حرف دهنت رو بفهم. شه،یسرت نم یترو بزرگ یتراگه حرمت کوچک -
 رفت.باال  شیابرو یتا کی کرد،ینگاه م رهیخرهیبه چشمان او خ کهیزد و درحال یاآشکارا پوزخند مسخره نیمت
 ؟یهواش رو دار قدرنیا یچ یجنس خودم رو فوت آبم. برامردم و هم هیحاشا بلنده! من هم مثل خودت  وارید -

. یکرد نتیرو سوار ماش خانومیکارخونه، نارنج اطیدو بار از ح دمیست. دکارخونه یشدهضبط یهالمیسندش هم ف
 خانومینارنج نیصبا از ا یوقت دمیبهت هست، د سم. حوادمینفهم گهیاون رو د ن،یوحول کردحال نیحاال کجا رفت

 .زنهیو حواست لنگ م شهیم زیچطور گوشات ت زنه،یحرف م
آشکار انگشت  یبرخاست. به چشمان او زل زد و محکم و قاطع، با خشم شیاز جا یآنو به اوردیتاب ن گرید وسفی

 سمت او کمانه کرد.اش را بهاشاره
مرد باش.  کمهیازت بشنوم تا به روش خودم سر جات بنشونمت.  گهیکلمه د هی خوادیم به جان صبا، فقط دلم -

. مردبودن آداب ستیووارنگ نرنگ یوحول با دخترادورگه و به قول خودت حال یپشت لب و صدا بلیبه س یمرد
 .یمرد باش ریبگ ادی کمهیداره. 

بخواهد با زبان و  ییسمت او پرتاب کرد. گووا بهفاصله گرفت و گستاخانه دستش را در ه زیاز م یقدر نیمت
 «برو بابا!» دیبگو یزبانیب

 گفت: برد،یباالتر نم یرا از حد شیکه صدا یبا همان آرامش تصنع سپس
ورگل و ترگل هی ،یحول کنوحال یخوای. اگه مارین نییدختر پا نیمرد، خودت رو به قدر ا داًیشد یآقا -
 ،یکه قد و قامتش بهت بخوره. هر وقت هم دلت رو زد و ازش خسته شد کنمیم یبهت معرف یمامانشیتیت
 کارش. یپ رهیم سروصدایب
خبر داشت و از روابط بازش با دخترها  نیجنس مت یهاشهیشمهبوت مانده بود. از خردهووقاحت مات نیاز ا وسفی

 او آشنا شود. تیپنهان شخص یایبا زوا شیاز پ شیاما حضورش در کارخانه باعث شده بود تا ب طور؛نیهم هم
بزند که بعدها از بابت آن نادم و شرمنده شود. به دنبال  یرا از حرص بر هم فشرد تا مبادا حرف شیهاو لب هاچشم
جرئت دخالت در  گریبنشاند و د شیهایمرز خصوص یسورا مچاله کند و او را آن نیتا مت گشتیم یاجمله

انداخت و  یارا فاصله نشانیمتشنج ب یفضاکوتاه به در،  یه باشد؛ اما چند ضربهاو را نداشت یهایخصوص
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بود، روانه کرد و سپس رو  ستادهیا وسفی زیکه کنار م نیسمت متبه ینگاهمیداخل شد. ن ییایبندش خانم اولپشت
 گفت: وسفیبه 
 یهستن. برا انیهم در جر یری! سانترال سه روزه خراب شده. مهندس شمشخوامیمهندس معذرت م یآقا -

 دفتر شما. ادیب دیشما بهش گفت گهیمزاحمتون شدم. دلشاد هم اومده و م نیهم
 .کردیاو رها م دیکارخانه را به ام ستیبایبود و نم نیمت یهایتوجهیاز ب یکوچک یسانترال، نمونه یخراب

جنباند و با  یا تا حد امکان کنترل کرد، سروجودش پر از خشم بود؛ اما رفتارش ر یهاهیوجود آنکه همچنان ال با
 دار گفت:آرام اما خش یصدا

 داخل. انیب دیلطفاً بهشون بگ -
 وارگفت:پچآهسته و پچ رفتن،رونیشمرد و قبل از ب متیفرصت را غن نیگفت و رفت. مت یچشم ییایاول
 مزخرف گفتم. االن اخراجش کن تا قبول کنم نیهم ،ی. اگه مرددیرس بیبفرما، شاهد از غ -
 رفت. رونیب وسفیگفت و از دفتر کار  رحمانهیرا ب نیا نیمت

*** 
 ینازک و نوران یبود و مثل طناب دهیکج به داخل سرک کشرا شکافته و کج شهیمورب از کنج پنجره ش ،یکیبار نور

 او پهن شده بود. زیم یبه رو تعارفیگذشته و ب وسفی یاز سر شانه
. قلبش هم مثل کردیدر سرانگشتانش احساس سرما م یبی. به طرز عجکردیرا تجربه م یمتفاوت یهاحس مهربان
عرق  یهاکه راه نفسش بند آمده بود. حضور دانه کردیوتولوپ مو تاالپ شدیم نییچنان باالوپا بالسیتوپ ب

را از دست  یزیچکه قرار بود  آمدیاضطراب به سر وقتش م یخود داشت. اصوالً وقت یجا گریپشت لبش که د
 دلش بگذارد و استعفا دهد. یحفظ غرورش پا رو یبرا خواستیبدهد و حاال م

 اشجنبهیبه دل ب نانهیبنبود؛ اما خوش یکه مخصوص عشق است، راض یکه ته ته دلش آن قسمت هرچند
 .کندیمخالفت م تیبا استعفا ناًیقیقلب، مهندس خوش نیکه غصه نخور؛ چراکه ا دادیم دیووعوعده
 رونیکه از در اتاق ب نیو هم دیبگو یو رسم کیش یلیخ ،یریشمش نیغرورش در برابر مت یبقا یبود برا آمده

کولش گذاشته و برود  یضمانتش، دمش را رو یهاو بعد از گرفتن سفته ردیبگ ییایاز خانم اول ییرفت، برگه استعفا
 شود. یفنضربه یریمشهندس شم یآخته شهیهم ریتا با شمش ماندینم گریکارش و د یپ

خاطر تو نبود، دستورات مهندس روشن، اگر به گفتیو م کردیسپر م نهیشجاعانه سـ خواستیم دلش
 .آوردمیرا تاب نم یریمهندس شمش بیوغربیعج

ه چشمانش جان گرفت و دوبار شیآمده بود، پ رونیب وسفیاز دفتر  یاو، وقت شیپ قهیکج و زهرآلود چند دق پوزخند
 شد. یتداع شیبود برا ختهیکه بهزاد به جانش ر یحس حقارت
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دلش مثل  یرا مطرح کند و دل تو شیتا موضوع استعفا گشتیها مدر به دنبال جملهبد، دربه یهااز حس پر
 .شدیم رورویوفلک مدام زچرخ

! دایکه آن سرش ناپ بر پا بود ییهم غوغا وسفیو در ذهن  یناگفتن یهامهربان، پر از حرف یذهن یگفتگوها
 .دادیاز آن را نشان نم یاآرامش ذره یعقل و احساس که چهره انیسخت م یجدال
عذر مهربان دلشاد  یدستدم یبهانه کیبرود، با  نیمت نیبذره ریاز آنکه به ز شیبود که پ نیو معقول آن، ا یمنطق

که با  یانیلبن یعنوان کارگر ساده به کارخانهبه او را توانستیکند. اصالً م ریرا بخواهد و غائله را ختم به خ
با  زهیمزهیر یزن مونارنج ایدختر  نیدلش که تعارف نداشت، ا اکند؛ اما ب یداشت معرف یکینزد یدوست رعاملشیمد

 .خواستیدلخواهش را م یهامکوآن کک
 ایغم دن د،یدیهر بار که او را مکرده بود و  دایپ یخوشدلش دل یبرا گذشت،یها که از مرگ همسرش مسال بعد

 .شدینم ریو سا دنیچشمانش از د یباورنکردن یو به طرز گذاشتیسرش جا مرا پست
مانتو  کهیبود؛ آن هم بدون لباس فرم کارخانه، درحال ستادهیا شیروروبه راقیحاضر  شیروزها نیا یخوشدل حاال

 االن پا به فرار بگذارد. نیکه بخواهد هم ییش سوار بود، گودوش یبزرگ رو یفیبه تن داشت و ک یاو شلوار سرمه
را شکست و با  نشانیرا با سر زبان تر کرد و سکوت ب رشیشد. لب ز قدمشیپ اشیذهن یاهویه انیم مهربان

 گفت: رافتادهیزچشمان به
خاطر ده. من بهتحملم تموم ش گهید دییباور بفرما یول ست؛یمرام من ن یزدن توو نق یمهندس، چغل یآقا -

 شنهادیکار رو بهم پ نیفر ارمضان یآقا یگرم بشه. وقت یسرم به کار یداشتم تا مدت ازینامساعدم ن یروح طیشرا
 .رفتمیهم به اون نداشتم، پذ یازیکردن، بدون توجه به حقوقش که ن فیامنش تعر طیدادن و از مح

 .داردیاز او چشم برنم رهیکه خ دیرا د وسفیسر برداشت و  د،یاش که رسجمله ینجایبه ا مهربان
به  گذرد،یکه از آسمان م یرعد یبه کوتاه یاذهنش گم شد و لحظه یهاکوچهپسکوچه یتو بارهکی کلمات

به  یدوان بازهم به سراغش آمد. چنگدوان ،یسر داد. دستپاچگ ریرا به ز شیهاشدند و دوباره پلک رهیخ گریکدی
مشت کوچکش فشرد و با  انیرنگش را میاشال سرمه یگوشه گرشیزد و با دست داش شانه یرو فیک یدسته

 ادامه داد: سروسامانیب یجمالت
. دنیآمپاس قرار م یبا من دارن که مدام من رو تو یچه مشکل یریشمش یآقا دونمیمهندس من نم یآقا -

 .نمیبیکار نم نیا یبرا یلیمن دل یول زنن؛یرو دم نم شونیا یاییزورگو ازشونیخاطر نبه گهید یکارگرا
 نیبه ا یاساس یمالگوش کیو  دیپشت او درآ وسفیبود که  نیخوش به او دل گفتیرا م شیهاگله مهربان

 مخالفت کند. شیبا استعفا حیقاطع و صر تیبدهد و درنها لویبیس یتحفه
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و  زدیرد. مهربان حرف از رفتن مدورنش را ماهرانه پنهان ک یصورتش سر داد و غوغا یکف دستش را رو وسفی
 تیریو افسار مد کردیعاقالنه رفتار م دی. باکندیدر دل او برپا م یاش چه غوغا و آشوببا هر جمله دانستینم

پر از آب کرد و  یوانیل زشیسردکن کنار مآب هبرخاست و از دستگا شی. از جاسپردیکارخانه را به دست دلش نم
شد و  رهیو خسمت او نشانه رفته بود، به چشمان اآب را به وانیل کهیو درحال ستادیا شیورسمت او گرفت. روبهبه

 تکان داد. دییسرش را به نشانه تأ یرکیزد و با ز ایدلش را به در قیقا ش،یهادلبعد از دل
 کنم؛یت رو قبول مزور نگه داشت و انتظار کار خوب از اون داشت. باشه استعفارو به یپرسنل شهی! نمطورنیکه ا -
 .ارهیدرخواست استعفا رو ب یبرگه ییایولو من هم بگم ا ادیآب بخور تا نفست جا ب وانیل هی نیقبل از رفتن بنش یول

تمام محاسباتش دود شد و به هوا رفت.  یآنهم سقوط کرد. به یرو شیمات شد. بعد هم دو طاق ابرو یالحظه
. دینوشیم سرهکیخزر را  یاچهیآب در دیو با کردینش افتاده بود دوا نمکه به جا یاز آتش یآب، درد وانیل کی

 کرد. رییاو هم تغ یقلبنظرش درمورد خوش
 درنگیآتش درونش را مهار کند، ب نکهیا یشد و برا رهیباالتر رفته بود، خ یقدر شیابرو یتا کیچشمان او که  به

و هوا معلق مانده بود گرفت و  نیزم نیب وسفیدستان  انیم را که بارمصرفکی رنگیب وانیکوتاه، ل یبا تشکر
 .دیآن را نوش سرهکی ند،یبنش آنکهیسپس ب

 نینگران ااو بود و دل یالعمل بعدنظر داشت و منتظر عکس ریاو را ز یوافر، حرکات دستپاچه یبا حظ وسفی
 گرفته بود. شیکه در پ یاستیس

مشت پرحرصش، چنان  انیکرد و آن را م یخال زبانیب بارمصرفکی وانیرا بر سر ل اشیتمام دلخور مهربان
 درهم فرو رفت. یوچروقچرق یشده با صدااستفاده یِکاغذبرگشته مثل دستمالبخت وانیمچاله کرد که ل

 یانگشتانش دوران انیرا م یخودکار کهینشست و درحال اشیصندل یبرگشت و رو زشیبه پشت م وسفی
 آرام گفت: یمهربان بود، با لحن یهش به رواما نگا چرخاندیم
 .ادیاستعفا ب یبرگه هیرو صدا کن و بهش بگو با  ییایاول ،ینیبنش نکهیدلشاد سانترال خرابه. قبل از ا -
 .دیفهمیرا م« دارد امدیتعارف آمد ن» یاز نهاد مهربان درآمد. حاال معن اش،نهیجامانده در سـ آه
 را برداشت. یگام بعد زد و هیتک اشیبه صندل وسفی
تا  ینوشته بود حاتیبند توض یت رو مطالعه کردم. تو! قبل از سفرم، پروندهیبه استعفا گرفت میشد تصم فیح -

عنوان شما رو به د،یجد یرویاستخدام ن یجااز سفر که برگشتم، به خواستمی. میآشنا هست یبا حسابدار یحدود
 یپرونده یتو یخوب یرزومه نجا،یمثل ا ینامخوش یکارخونه هیحسابدار  مکنیبذارم. تصور م یعباس یآقا اریدست
 ست،ین یااوصاف چاره نی. با اشهیفرصت ناب محسوب م هی یکاریبازار داغ ب یباشه و تو تونهیم یهر کس یکار

 .میاستخدام بد یآگه دیبا
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را که از جواب مهربان داشت  ی. اضطرابدیکشیم شیو با پا پ زدی. ماهرانه با دست پس مکردیم یبازارگرم وسفی
 فرو داد. قیعم یبا دم و بازدم

رو  ییایاول صورتنیشما نظرتون همچنان استعفا باشه که درا نکهیمن همچنان سر جاشه. مگه ا شنهادیالبته پ -
 تنهاست.واقعاً دست یعباس یچون آقا ؛یاالن جواب بد نیاستعفات رو امضا کنم. بهتره هم یصدا کن تا برگه

بود؟  یاغهیچه ص گریبود. استعفا د یزیانگشگفت شنهادیپ ،یشگفت یورا یزیبود. چ اشقهیدق کی یبرا تعجب
 .گرفتیباشد از دلش نم خبریب وسفیاگر از احساس  یکوتاه را حت یهادارید نیا یخوشدل

بازگشتند.  اشنهیشاد و خرم به سـ کیبهکی شیها. نفسزندیبود تا به غرورش ثابت کند هنوز حرف اول را م آمده
به  یروز یچند ماه کالس حسابدار کردیفکر نم گاهچی. هزدیداشت و غرورش هم لبخند م یحاال حس بهتر

 یدهیرفت و بعد از ازدواج با او دچار پد مدتاهکوت یدوره کیکه قبل از ازدواج با بهزاد  ییها. کالسدیکارش آ
 رها کرده بود. مهیها را نکالس رد،یبگ یرکمد آنکهیشد و ب یریجوگ

جمالت پنهان  انیرا م اشیپا شدن، خوشحالو آن پانیکوتاه به قدر ا یرا درهم تاب داد و بعد از تأمل انگشتانش
 کنان جواب داد:منکرد و من

رو هم  طشیمح کردم، دایپ یخوب یدوستا نجایخب ا یندارم؛ ول یازیخب حاال درسته که من به کار واقعاً ن -
 تونمینداره استعفا بدم و م یلیدل گهیخب د د،یو اگه جام رو عوض کن هیریدوست دارم. من مشکلم با مهندس شمش

 رو قبول کنم. شنهادتونیپ
 کوتاه ادامه داد: یدوره تا حلقش باال آمد و بعد نفس کیچند جمله، قلبش  نیگفتن هم یبرا
مدرک نگرفتم و فقط با  یمدت کوتاه کالس رفتم؛ ول هیون بگم که من خدمتت دیمهندس، از قبل با یآقا یول -

 باشم. یعباس یکمک حال آقا تونمیچقدر م دونمیآشنا هستم. نم یحسابدار یالفبا
 یسع کهیآسوده درحال یالیبازگشت و با خ اشنهیکرده بود، به سـ ریگ شیهادلدل انیهم که م وسفی یهانفس

 یجد یلیخ یارا همراه آب دهانش فرو داد. سپس با چهره تشینباشد، لبخند رضا دایداشت انقالب درونش هو
 جنباند. یسر
عنوان . از شنبه صبح بهدهیم ادتیرو  شهیبق ی. عباسهیکاف یآشنا باش یکه با اصول حسابدار قدرنیخوبه، هم -

الم کنه، از ماه بعد حقوقت هم رو اع تشیکه رضا نیهم یعباس ی. آقایایطبقه م نیبه هم یعباس یآقا اریدست
 .کنهیم رییتغ
 گفت: اشیباطن لیم رغمیزد و عل هیتک یبه صندل وسفی
 داخل. ادیهم بگو ب ییایسالن. لطفاً به اول یسر کارت تو یبر یتونیم یندار یاگه سؤال -

 رفت. رونیآن ب یچاشن ینرم و تشکر یاش، با لبخندرب مورد عالقه یخوشحال از ماندن در کارخانه مهربان
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را  شیهاو پنجه دیکش یدارماراتن برگشته باشد، پوف کش یاز دو ییشدن مهربان گومحض خارجبه وسفی
و مهربان هر دو  وسفیزد.  زیبه م یابا نوک خودکار تقه یروزیپ نیفرو برد و سرمـست از ا شیموها انیوار مشانه

 خبر داشته باشند. گریکدیوحال ز حسبدون آنکه ا زدند،یوپر مبال گریکدیدر آسمان 
*** 
داخل  ایدرحال گپ و گفتگو و  هاهیهمسا یخانه ؛یکن دایپ یتوانستیم یراحترا فقط در دو مکان به خانمیحور

 !یزیآشپزخانه درحال پختن چ
آمده.  دیع ییروشن، چنان او را به وجد آورده بود که گو یفرنگرب گوجه یمقام مهربان در کارخانه یارتقا خبر

 یدلشاد کم یآقا یدرست کرد. البته برا یانان پنجره ینیریبه کار شد و هنرمندانه شچابک، تروفرز دست وچست
 رند.یبگ یجشن کوچک خانوادگ کیتر و بدون خاک قند، تا مخصوص

گذاشت. کنار  نیزم یرا بر رو ینیریبود، ظرف ش دهیچسب شیهاکه به لب یخسته و لبخند یهابا نفس خانمیحور
مشهود بود،  یکه کم یایسمتش هل داد و با دلبربدون خاک قند او را به یاپنجرهدلشاد نشست و سهم نان یآقا
 به گردنش داد و گفت: یقر
 مهربان. دیپست جد ینیریهم ش نیا دجانیحم -

 ادامه داد: نانهیبخوش یلیخ را پشت گوشش فرستاد و شیموها کرد،یبا حظ وافر به مهربان نگاه م کهیحالدر سپس
بدم که  تهیمرض ییدازن نیکارخونه باشه. من هم پز تو رو به ا یرعاملیمد ،یریگیکه م یشاءاهلل پست بعدان -
 .کوبهیمن م یسر دخترا یش رو توستاره زیر کی

انداخت و  رونیاز ذهنش برا  هایتلخ یکجداشت، با دهان اشافادهوسیبرادر پرف ِاز زن یکه دل پر خانمیحور
 .دیدلشاد چرخ یسمت آقانگاهش به

 .یکه دوست دار ییاینیری. از همون شیمیرژ یِمیو رژ ضرریرو مخصوص شما درست کردم، ب نیا -
 لب گفت. ریز یایناراض یمرس داشت،یدوست م شتریبا خاک قند را ب یادلشاد که نان پنجره یآقا

که  ییهاینیریاز ش یکیها اضافه کرد. کنار مهربان نشست و خود را به جمع آن زد و یمبل جست یهم از رو مهرسا
 اشیدار صورتگل یزجامهیر یرو شیقندها خاک کهیبه شکل گل شکفته بود، برداشت و به دهان برد و درحال

 گفت: شد،یوپال مپخش
 نی. ببنایصباا یاجازه نده برم خونه یال ههستن. حا یش آدم حسابگفتم صبا و خانواده یدیخانوم! دبفرما مامان -

 .شیدیمهندس رو د ی! اصالً خودت اون روز که آقاهیباباش چقدر آدم حساب
 هایشد. خب انصافاً جزء گروه آدم حساب یقد در ذهنش تداعنشست و تمام الشیبام خ یرو یمثل کبوتر وسفی

 نش بال زد و پرواز کرد.زود از بام ذه یلیخ وسفیمهرسا،  یو با صدا گرفتیقرار م
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دوتا -یکیو  شییمهندس و دا یهمراه آقا خوادی! جمعه تولد صباست و مدیبگ یزیچ هیآقاجون تو رو خدا شما  -
 گهید یهفته هی. میگردیو غروب برم میریو من رو هم دعوت کرده. صبح م یواشبرن تنگه کشیفابر یاز دوستا

 نداشتم. یایگذرونخوش چیو من هنوز ه شهیتابستون تموم م
بدون خاک قند را پس  ینیریش کرد،یفکر م یگذرانمهرسا که فقط به خوش یهابه اعتراض توجهیدلشاد ب یآقا

وملوچش به راه بود، ملچ کهیبرداشت. به دهان برد و درحال دیباریم شیکه خاک قند از سرورو ییهااز آن یکیزد و 
 گفت:

نداره. من هم از  یرادیا ی. اگه با مهربان برهیآدم حساب گفتیمامانت م یول دم؛یمن که مهندس روشن رو ند -
 .یتا براش کادو ببر ارمیدار دخترونه مساعت مارک هیمغازه برات 

 که چندان مفهوم نبود، معترض شد: یقورت داد و با کلمات دهیرا نجو ینیریهول و دستپاچه، ش مهربان
 دعوت؟یپاشم برم بآقاجون من رو که دعوت نکرده کجا  -

محال  دینداشت. دهانش پر شد تا بگو شتریپا ب کیو  رفتیعصا راه مبهمانند خودش دست ییدلشاد گو یآقا مرغ
بفرستد که قرقر زنگ تلفن خانه توجه همه را به خود  یواشبه تنگه ییهوا را تنهاسربه یاست قبول کند که مهرسا

 جلب کرد.
برخاست.  شیبا تلفن خانه تماس گرفته، سرخوش از جا لشیموبا یجابا باشد که بهص دیشا نکهیبه تصور ا مهرسا

صفحه، متعجب رو به آن سه که نگاه  یشده روحک یشماره دنیرا برداشت. با د یزد و گوش یجست
 او ثابت ماند بود، آهسته گفت: یگرشان به روپرسش

 ست!! اولش نودوسهیبیعج یچه شماره -
 یهاو نفس دیسمت تلفن دوگفت و به ییاخدای خانمیشد. حور زیخمیاش را جمع کرد و نشدهقطع یدلشاد پا یآقا

 برخاست و گفت: شیاز جا یشد. او هم جلد دهیکش ریبه بند و زنج اشنهیمهربان در سـ
 افغانستانه. یشمارهشیپ -

هم از  یباشد و چند صباح تبارینواده افغاننبود؛ اما اگر داماد خا یآورافغانستان، موضوع دلهره یشمارهشیپ خب
 .شودیهم مهم م یلیخ شمارهشیپ نیا ،یباش خبریدل پدر و مادر ب یزکردهیمهرنوش، عز

 به جانش افتاده بود. یفیلرزش خف وقفهیدر سرما جا مانده که ب ییمهربان گو یهادست
آن را از دست مهرسا قاپ زد و  یآننداد و به یمجال خانمیاما حور رد،یتلفن را از دست مهرسا بگ خواستیم

 نشد. دشیعا یزیتکرار کرد؛ اما جز سکوت چ یدرپیبار پ نیرا چند «د؟ییالو بفرما»تماس را وصل کرد و  یدکمه
 ییپلک برهم بزند، با صدا آنکهیدلشاد شد و ب ینداشت، رو به آقا یچندان یکه تا زارزدن فاصله یابا چهره عاقبت
 فت:خفه گ



 

 

95 
 

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیانافسون 

 

 !دهیجواب نم -
محزون و درمانده رو به  یاش را با کف دست ماساژ داد و با لحنشدهقطع یپا یخم شد و انتها یدلشاد اندک یآقا

 مهربان گفت:
 نامرده! بیهم از طرف اون نانج دیمهرنوش باشه! شا دیخودت زنگ بزن. شا ه؟یش چشماره نیبابا بب -

بار  نیچند د،یلرزیکه م یمشت او به جا گذاشت. با انگشتان انیرا متلفن  خانمیگفت و حور یچشم مهربان
نشد و سرانجام تلفن را  بشینص یزیممتد چ یهارا گرفت؛ اما جز بوق یگوش یصفحه یشده بر روحک یشماره
 گفت: داشتند،یها که چشم از او برنمقطع کرد و رو به آن یدیبا ناام

 !هدیجواب نم یکس یول خوره؛یزنگ م -
 .دادیوضوح نشان مرا به نیدمغ هر چهار نفرشان ا یخاموش شد و چهره یآندر دلشان به دیام یسوکم فانوس

 لب زمزمه کرد: ریجگرسوز ز یشد و همراه آه یسمت آشپزخانه راهسالنه بهسالنه خانمیحور
 .شدیت مراح المیو خ دیرسیدستم مم بهبچه یکاش حداقل خبر سالمت یشکرت! ا ایخدا -

شل و  یزد و با لحن هیسرش تکپشت رنگیالک یآمد. به مخده رونیب شیهایدرماندگ دانیدلشاد هم از م یآقا
 وارفته رو به مهربان گفت:

پر از خاک  ینیریاون ش دی. فکر کنم نبااریب راهنمیپ بیج یقرص فشار من رو از تو زحمتیجان، بابا بمهربان -
 .خوردمیقند رو م

 .دیسمت اتاق مشترک پدرومادرش دوگفت و به یچشم پاسخ،یاز تلفن ب وگنگجیگ نمهربا
 .زدیبود؛ اما مهرسا همچنان ساز خودش را م پاسخیتلفن ب ریذهنشان درگ همه

 ؟یظالم قدرنی. مهربان رو که دعوت نکردن. آخه شما چرا ایواشبرم تنگه ییآقاجون تو رو خدا اجازه بده تنها -
*** 

شد همراهش به  یمهربان رفت تا راض یصدقهقدر قربانکردن از پر کردن است. مهرسا آن کویکار ن ندیگویم
 برود. یواشتنگه

تماس  نیجشن تولدش دعوت کرد؛ اما ا یاو را هم برا تهیفرمال یلیهمان روز تماس گرفت و خ یصبا فردا هرچند
و  نیکم شود. البته پوزخند کنج لب مت یزیه بود، چکه به جانش قالب شد بودنیباعث نشد که از حس سرجهاز

حس  نیصبح به ا یبود، از همان ابتدا آمده یاسیق نیدخـ*ـترش، نازنکه همراه دوسـ*ـت شیپر از معنا یهانگاه
مهرسا و صبا که به  یپروایب یهاخنده یصدا یدار بود که حتو جان یقو یاحساس منف نیقدر او آن زدیدامن م

کم  یزیبودن او چاز حس معذب توانستینشسته بودند، نم نیعقب ماش یدر صندل کشیفابر قیبنم، رفهمراه ش
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ها هم به ترک جاده یحت ینوجوان یوهواآن سه که در حال نمکیلوس و ب یهافهیبه لط یکند و فقط گاه
 .زدیرنگ مکم یلبخند دند،یخندیم
. بارها از دلش کردیرا تجربه م یبیتر کنار دستش، آرامش غرداشت و از حضور دخ یگرید یوهوااما حال وسفی

زبانش ننشست و سکوت کرد.  یدلش رو یکاش صبا، مهربان را هم دعوت کند؛ اما خواسته یگذشته بود که ا
و مجبور است او را  دیایب یواشتنگه به دهندیصبا گفت که پدر و مادر مهرسا بدون حضور مهربان اجازه نم یوقت

بود تا با  یفرصت خوب نیدلش جا خوش کرد. ا یو همان جا گوشه دیپوستش دو ریز یوت کند، خوشحالهم دع
 فکر کند. تریشود و بتواند به او جد شترآشنایب یقدر یدختر مونارنج نیا
سمت پنهان کرده و سرش به یرنگیمشک یآفتاب نکیاو کرد که چشمانش را پشت ع یروانه یرچشمیز ینگاهمین

 ه کج شده بود.پنجر
نخ  یداد دنباله حیو ترج افتین چیتا سر حرف را با او باز کند؛ اما ه دیمناسب، ذهنش کاو یادنبال جمله به

 دخترها بسپارد. یهاو خنده یو گوش به پرحرف ردیسکوتش را بگ
ها در امتداد آن یها سبقت گرفت و درست جلوآن نیدخـ*ـترش از ماشداد و همراه دوسـ*ـت یراژیپرگاز و نیمت

 اش انداخت و پرشوروحرارت گفت:شانه یجاده قرار گرفت. صبا شالش را رو
 خوشگله. یلیخ جونیناز دش،یدخـ*ـتر جدآس. دوسـ*ـت یرو ذارهیدست م شهیمن هم نیمتییها، دابچه -

از  ش،یبایو لبخند ز یمیکنار رفتار گرم و صم ،ییگرفت که از همان بدو آشنا یجا ییبایدر ذهنش دختر ز مهربان
سالمش را هم جواب نداد،  ینگرفت و حت لیکه او را تحو نیگام فاصله داشت و برخالف مت نیچند افادهوسیف

 کرد. یبا او سالم و احوالپرس یگرمبه
 فرو برد. هایصندل نیب یخال یصبا را که وسط نشسته بود، پس زد و سرش را از فضا شبنم،

موهات  کردمی! من فکر متینارنج یدرست مثل موها ه؛یگوگول یلی! اسمت خیدار یشنگجون چه اسم قمهربان -
 .یت به ارث بردکه رنگ موهات رو از عمه گفتیمهرساجون م یول ؛یکنیرو رنگ م

نرم باز کرد و کوتاه  یرا که مهر سکوت بر آن زده بود، به لبخند شیهابود. لب نینششبنم، ساده و دل فیتعر
 :جواب داد

 بود! یقشنگ فیممنونم، تعر -
 به جلو بکشاند. هایصندل یشبنم را پس زد. حاال نوبت او بود تا سرش را از ال صبا،

 ؟یترانه به مناسبت روز تولدم برام بخون هی شهی. میدار یخوب یصدا گفتیجون، مهرسا ممهربان -
دلش نرم و  د،ید اشیوجبکیرا در  سر خم کرد و چشمان مشتاق او یوقت ینه بزرگ بود؛ ول کیجوابش  خب
 او سر داد. یگونه یوار کف دستش را بر روشد و نوازش لیسمت او مابه یقدر
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به  یجورنی. امیبا من آهنگ تولدت مبارک رو بخون دیایبهمون خوش بگذره. ب شتریدارم تا ب یبهتر شنهادیمن پ -
 .گذرهیهمه خوش م

 خواندند: یجمعبعد، همه دسته یااعالم کردند و لحظه زدن موافقت خودشان رابا کف دخترها
 تولد تولد تولدت مبارک -

 یشاد و دلت خوش، چو گل پرخنده باش لبت
 یها رو فوت کن، تا صد سال زنده باششمع ایب

 .کردندیو دوباره شعر را تکرار م خواندندیم یالیال یو آهنگ ترانه را با آوا زدندیسرخوش دست م دخترها
او  یخودش را کرد تا فقط صدا یسع تیمهربان را جدا و نها یصداها، صدا نیکرد و از ب یقگیسلهم خوش سفوی

 .آمدیوبرگ افکارش به گردش درمشاخ انیم ،یبهار میو مانند نس کردیاز آرامش شنا م یموج یرا بشنود که بر رو
*** 

 یحال معذب مهربان را مثل قاصدک شد،یخوانده م انیدرمیکی شانیبگوبخندها انیدخترها که م یجمعدسته آواز
 ینگاهش را از رو وسفیلبش بود.  یهم رو یلبخند دند،یمحوطه رس نگیبه پارک یچنان که وقتپر داد و رفت. آن

 سر نگاه کرد.به پشت نهیلبخند نرم مهربان برداشت و از داخل آ
 .میبر ادهیپ دیراه رو با هیآخر خطه. بق نجایدخترا ا -
برسند،  ریکنند و اگر د میرا تقس یواشقرار است تنگه ییشدند که گو ادهیهوراکشان چنان تند و پرشتاب پ خترهاد

 .ماندیم کالهیسرشان ب
 رنگشیطوس کوتاهنیآست راهنیپ ریجدا کرد که از ز وسفی یاز دستان پرمو و مردانه یسختنگاهش را به مهربان

تا سحر را باطل کند و با  دیکش یقیچشمان او را سحر کرده بود. نفس عم ییجاودآمده و تمام طول راه مثل  رونیب
که دست در دست  دیرا د نیو نازن نیمت ن،یاز ماش آمدنرونیمحض بشد و به ادهیکوتاه، به دنبال دخترها پ یتشکر

 بود.درحال پرواز  الشانیخیسرخوش و ب یهاخنده آمدند،یها مسمت آنبه کهیدرحال گر،یکدی
انداخت. به  اشیشانیبه پ نیچرکدل ینیرصد کرد و آشکارا چ ییجوبیع یاو را برا یمهربان، سرتاپا دنیبا د نیمت
 پچ کرد:گوش او فرو برد و به طعنه پچ خیشد و سرش را ب کیها بود، نزدکه منتظر آن وسفی
 .یکرد دمیخدا پاک ناامدختر خوشت اومده؟ به نیا ی! از چقهیسل یایدن -
 .دیکنارتر کش یاو را هدف گرفته بود. خود را قدر یشخص یزندگ انیشر قاًیدق ن،یمت یهادخالت غیت
تو  یایبه خصوص یطور که من کارمن بردار. همون یایخصوص یهم نرفته، پات رو از رو یتا کالهمون تو -

 ندارم.
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فرو  وسفیکند. بازهم سرش را در گردن  سیرورا راست شیهایکاربرداشت تا خراب یاهول و دستپاچه، ماله نیمت
 برد.

 .ستیتو ن یبهش فکر نکن. اندازه یجد یباهاش حال کن؛ ول گمیکه. م زنمینم یحرف بد -
سمت عشـ*ـوه و داشت، چشمانش به یکه نشان از دلخور وسفی یشانیپ یاخم نشسته رو الیخیب نیمت

 یموذ ی. لبخندکردیم فیمهربان و دخترها تعر یبرا یاتاب خاطرهوبرگشت که با آب نینازن یهایلو*ند
 سمت باال کج کرد و ادامه داد:لبش را به یگوشه

مهد  یهاو بچه خانومی. تو هم نارنجمیکه بدون سرخر حال کن ییخلوت و دنج، جا یجا هی رمیم یمن با ناز -
 .زیداماد عز یحیتفر-یکودکت رو بردار و ببر گردش علم

فاصله  نیاو بود، نثارش کرد و از مت یهاکه فقط سهم گوش یشـعورینظور او را رفت و برگشت. بتا ته م وسفی
 کرد: فیمقتدر، اوامرش را رو به صبا، مهرسا و شبنم رد یاگرفت و سپس مانند فرمانده

حواستون باشه . دیتا داخل رودخونه راحت باش دیبذار نیرو داخل ماش تونیمتیمهم و ق یهالهیوس ل،یدخترا موبا -
 .دیشیچشمم دور نم یو از جلو دیریگیفقط دو قدم از من فاصله م

تا با او همراه  دیسمت خود کشرا به نینازن یاز کنار مهربان گذشت و بازو یملموس یتوجهیسالنه با بسالنه نیمت
 شود.

 ه هوش از سرت بپره.ببرمت ک ییجا هی خوامیمهد کودک جداست. م یها. راه ما از بچهفتیراه ب یناز -
 شیدر هوا برا یاگذاشت و بـ..وســه شیهالب یشد و دست رو کردیرو به صبا که دلخور او را نگاه م سپس

 پرتاب کرد.
جا  نیوقت ناهار هم گهی! جون صبا دو ساعت د؟یاخمالو باش قدرنیداره روز تولدت ا یاخمات رو باز کن. چه معن -

 .مینیبیرو م گهیهمد
 دستش را باال برد و ادامه داد:دو  سپس

 .دمیخوشگل خودم، قول مردونه م یبه جون صبا -
را  شیپا کیها هم معترض شد و مانند بچه نیفقط به مذاق خودش خوش آمده بود؛ چراکه نازن ایگو نیمت میتصم

 و صادقانه گفت: دیکوب نیزم یرو
من موافقت کنه  یهندس روشن رو بزنم تا با طرحاراه که مخ م یبودم تو دهینقشه کش یمن کل م؟یکجا بر نیمت -

 و بازهم با شرکت ما کار کنه.
 جواب داد: کرد،یباشد اما لبخندش او را رسوا م یداشت جد یسع کهیرا جمع کرد و درحال شیهاخنده وسفی
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نظر  دیطرحاتون تجد یبود تو ی. فقط کافدیمخم رو بزن ستین یازیمتقاعدکردن من ن یبرا یاسیخانوم ق -
 من خارج از کارخونه محاله حرف کار رو بزنم. ،ی. درثاندیکردیم

برود و  یواشبود همراه مهندس روشن و دخترها به تنگه لیکه ما نینازن یهایدلخور انیم نیمت عاقبت،
و  ها جدا شدههم حتماً همراهشان باشند، از آن جونیو ناز نیمتییصبا که اصرار داشت دا زانیآو یولوچهلب
 شدند. یراه یگریسمت دبه
که  کردیمناظر اطراف، خارج از تصورش بود و چنان با ولـع تماشا م ییبایبود، ز عتیمهربان که عاشق طب یبرا
 وسفیخوبش بود و کنار  یهااز حس یاگوشه هانیا ی. همهدیآیم ینیچننیکه به گردش ا ستیبار نیآخر ییگو

از همه  تربی. عجداشتیقدم برم یو حت زدیحرف م کرد،یشن مردانه رفتار مداشت. مهندس رو گرید ییوهواحال
 .کردیرا با او هماهنگ م شیهاگام یحت نکهیا

 رونیبا هم ب یخدا وقت یشهیتا با او قدم بردارد و هم شدیکه کسر شأنش م یبهزاد افتاد. بهزاد ادیبه  ناخودآگاه
 .ندیاو را با مهربان بب یتا مبادا کس رفتیه مسه گام جلوتر از او را ایدو  رفتند،یم
پرتاب کرد و  رونیاو را به ب پاپیت کیبه بهزاد نداد تا در ذهنش جوالن دهد و با  یمجال ،یقیدم و بازدم عم با

سرخوش، سرگرم بگووبخندشان بودند و به  وقالشلیو ق ایدن الیخیحواسش را به دخترها داد که چند قدم جلوتر، ب
 .دادندیزدن نممجال حرف رگیکدی
بلندشان توجه همه را جلب کرده بود،  یهاکه خنده یاطرافش و جمع دختر و پسر یاهوینگاهش را از ه وسفی

 را شکست: نشانیو سپس سکوت ممتد ب ردیها فاصله بگرا کندتر کرد تا از آن شیهاقدم یبرداشت. قدر
 .یواشتنگه یباره که اومد نیاول کنمیفکر م -

 یلقشرمنده بود. دلخور از دهان اشیفاصله گرفت. هنوز بابت حضور اجبار االتشیاز خ یآنمتعجب، به مهربان
که خنک، نرم و سبک از کنارش  ورماهیشهر میرا همراه نس ییصحرا یهاو پرطراوت گل نینشمهرسا، عطر دل

 جواب داد: مینس انهم یو به نرم دیچرخ وسفیسمت جا داد و سرش به شیهاهیدر ر گذشتیم
 .یواشتنگه میباره که اومد نیبله درسته. من و مهرسا اول -

 داد: حیگذراندن بود، توضدرحال خوش ایدن الیخیمهرسا که ب ینگاهش رو به جلو بود و پ کهیدرحال سپس
 یپرحرف مدام شه،یم زدهجانیه یزده شده. وقتذوق یلیخ یواشاومدن به تنگه یمهندس، مهرسا برا یآقا -
 ومدهیداره، ن یروادهیبه پ ازیجاها که ن جورنیهاست که به اخاص پدرم مدت طیخاطر شرا. راستش ما بهکنهیم

 .میبود
اش را با آب دهانش فرو داد و با انگشت کوچک دست راستش، آورد، خنده رونیاو را از اشتباه ب نکهیا یبرا وسفی

 را خاراند. شیابرو
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 نزده. یاما خواهرتون حرف -
داشت و  یاخاص اما مردانه ی. با همان لحن که نرمندیبب نکیاز پشت ع یحت توانستیمتعجب مهربان را م نگاه

 داد: حیتوض شد،یهمراه م قشیعم یهابا نفس یگهگاه
 یبرا یچرم ایبدون بند  یکه کفشا دونهیم ،یواشکه قبالً رفته تنگه یسخت نبود. کس یلیخ دنشیفهم -
کاش  یو بدون بنده. ا یاشما هم پارچه یو کفشا ادیهر لحظه ممکنه از پا در ب یراحتو به ستیمناسب ن یروادهیپ

 !گفتیصبا بهتون م
به حضور  یارا طعنه وسفیسقوط کرد و حرف  یاز افکار منف یابد شد و در چاله یهاپر از حس یآنبه مهربان

 اشیشانیپ یرو یآن اخم یجاافتاد و به ریبام لبش به ز یوکرد. ناخودآگاه لبخند نرمش از ر یتلق دعوتشیب
او سوار کرده بود،  یو خواهش بر گرده صدقهمهرسا را که از وسط راه با قربان یپر از خوراک ینشست. کوله

 جاکرد.جابه
. گردندیخوشک برمو خوش کنانیدلیدرختان، دل ریو استراحت ز عتیدر دل طب یروادهیبعد از پ کردیم تصور

پا آمد و تمام حجم افکارش را پر کرده بود و اگر جفت پاسخ،یاصالً مقصر مهرنوش بود که بعد از آن تلفن ب
 د،یبار یم شیهالحن و جمله یاز سرورو یلیمیبصبا که  یمهیونمهرسا نبود، محال بود با دعوت نصفه یاصرارها

که به جانش افتاده  یبد یهااز حس یدرد یگرفت؛ ول شیاز پا یزیر شگونیفکر، ن نیا ی. براآمدیها مهمراه آن
 بود، دوا نکرد.

 :ختیاش رمؤدبانه یهاجمله یکاسه پر از طعم تلخ بر رو کیرو داد و را باال و نگاهش را به روبه اشچانه
نگرانش  شهیو مامان و بابام هم هییهوا. مهرسا دختر سربهرمینم ییجا دعوتیب وقتچیمهندس، من ه یآقا -

 .شدمینامناسب مزاحم شما نم یکفشا نیکردن، وگرنه با ا یمن رو همراهش راه نیهم یهستن؛ برا
و با  گذاشتیزبانش م یحرف دلش را رو توانست،یگره کور بخورد. اگر م شیهابود که اخم وسفینوبت  حاال

نگفت و نگاه  یچیاما ه« !یینجایاخوبه که  یلیتو؟ خ یگیم یدار یدختر چ»که  گفتینرم و سبک م یجمالت
 یچیاو را در دم ق ینداشتند، جمله را شیپ قیدقا ینرم گریکه د یرو داد. سپس با لحنسرد و سختش را به روبه

 کرد:
 .کردمیدخالت م دی. متأسفم! نبادی! انگار منطورم رو بد برداشت کردخوامیمعذرت م -

 کرد. ریبه دلش زنج یرا کنار دلخور یدش بدتر بود و شرمندگاز صدتا فحش و ناسزا در وسف،ی یخواهمعذرت
به راه افتادند و  یواشسمت تنگهشتاب دادند و خود را به دخترها رساندند و با فاصله از هم به شانیهادو به قدم هر
 کج نشد. گریکدیسمت به شانیهانگاه گرید

*** 
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زده شد و مانند شگفت ییبایز همهنی. مهربان از ادیرس یواشبعد به تنگه یقهیدق ستیهر دو، ب یدلخور امتداد
بود،  یبلند سنگ یهااز صخره یداالن شیروشیمانده بود. پ بازمهیکه سحر شده باشد، دهانش ن یکس

 داشت. انیجر آنصاف و زالل در دل  یول قیچندان عمنه یاکه رودخانه دهیکشفلکسربه
 ریز یها، حس طراوت و تازگصخره یسرش و انعکاس نور بر رو یالآسمان از شکاف با یرنگ آب یتماشا از

 کوچک بود. یقرض داده باشند، آنجا بهشت نیاز بهشت را به زم یاتکه ییافتاد. گو ینیریش یپوستش به تکاپو
 یروزها ی. هوادیکش یو ممتد قینوش جان کرده بود، نفس عم تختیکه در پا ییتمام دودها یبه تالف مهربان

 گواه آن بود. د،یوزیکه م یخنک و ملس میو نس دادیم زییپا یبو یبیتابستان، به طرز غر یانیپا
مخاطب  ش،یهایمحلیمحسوسش به او. ب یتوجهیمهندس روشن و ب یهادلخواه بود؛ جز اخم شیبرا زیچهمه

به آن  دیا را هم بامهرس یهایسر. البته سبکآمدیمهربان دردناک به نظر م یقرارندادن او وقت صحبت، برا
 .کردیاضافه م
. دادیانجام م ییجالوس و نابه یهایهم شوخ یو گاه شدیاز صبا جدا نم یشده بود که دم ریچنان جوگآن مهرسا

نبوده و  موردیوآقاجانش چندان هم ب یحورمامان یهایاز ذهنش عبور کرد که دلواپس یریفکر مثل ت نیا
 ر از او شناخته بودند.بهت یلیهوا را خسربه یمهرسا

 کردیبراق م شیبرا یقدر یچشمانش را پنهان گرفت،ینگاه مهرسا قرار م ریهرگاه در مس ،یزخم یمثل ببر مهربان
که به آن  یکتاب دستش باشد و تنها اصلتر از آن بود که حساباما مهرسا سرخوش د؛یایتا حساب کار دستش ب

 .ریو الغدر لحظه بود  یگذرانبود، خوش بندیپا
 یهابه بستر شفاف رودخانه انداخت و سنگ یرا به کمر قالب و نگاه شیها. دستدیکش یاز سر ناچار یبلند پوف

 .دندیدرخشیها، باز همچنان مصخره یهیسا ریو درشت آن که ز زیرنگانگ ر
و خنده و  ینس خوشاز ج ینیریش یاهویبه اطراف به گردش درآمد. ه واررهیگرفت و نگاهش دا دهیرا ناد وسفی
 یپاچه یکی. کردندیم ایرفتن به داخل آب، خود را مه یبرا یقیبه طر کیپا بود. مهمانان تنگه هر  به جانیه

 .کردیرا محکم م شیهافشهم بند ک یگریرا. د شیهانیآست یگریو د زدیشلوارش را باال م
که صبا و شبنم از او  نی. هماوردیک او را تاب نو عاقبت رفتار سب دینگاهش باز به مهرسا رس اهو،یه نیا انیم

 گوشش زمزمه کرد: ریو ز دیسمت خود کشرا به شیفاصله گرفتند، خود را به او رساند. بازو یقدر
 ییحق داشت نذاره تنها یحورمؤدب و خانومانه رفتار کن. مامان کمهی. یمهندس برد یآقا شیمهرسا آبروم رو پ -
 !یبودن یجورنی. تو که ایایب

فقط در بند خوردن، به تنها  گرید یکرهمیبود و ن یگذرانراست مهرسا در اشغال خوش یکرهمیکه ن ییاز آنجا یول
را از دست  شیبازو زیتندوت ادبانه،یحرکت ب کیو خانمانه رفتارکردن بود. با  یآبرودار کرد،یکه فکر نم یزیچ
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بلند  یکه قدر ییجا کرد و با صدارا جابه پسشی. پاکت چداو آم یهاتینصح انیآورد و معترض به م رونیمهربان ب
 بود جواب داد:

 .میبذار خوش بگذرون ؟یتو جاش نشست ستیرو کنار بذار. مامان ن تیروز نصح هیمهربان توروخدا  -
ش سر یباال دیتپل و سف یلحظه از خجالت بخار شده و به ابرها نیرو به آسمان برداشت. آرزو کرد تا هم سر

 برگردد. نیملحق شود و با باران سال بعد به زم
زانو خم شده بود تا بند  یکرد که رو وسفی یروانه ینگاه یرچشمیگاه زرا بر هم فشرد. آن شیهاپلک
با مهرسا جا  شیهامکالمه انیاو، م یهاجفت گوش کردیچرا احساس م دانستیرا محکم کند و نم شیهایکتان

 مانده.
سوتر آن یرا کم جانیب یبستهزد و آن زبان شیپا ریبه سنگ ز یا. با نوک پا ضربهیهم عصبان یبود، قدر کالفه

 پرتاب کرد.
از  یزیکه چ یاپارچه یهامهرسا و کفش یهایسرصبا، سبک یمهیونروز او نبود. بعد از آن دعوت نصفه امروز

که مثل خوره به  شیهایمحلیو ب وسفی یهااخمبا آن به دل رودخانه بزند.  ستیبایلواشک آلو کم نداشت و م
 خود را داشت. یجا گریجانش افتاده بود که د

 ذهنش فاصله گرفت. یاهویصبا، از ه یصدا با
 یرو ییهابهی. کتدیشیعاشقش م دینی. آبشار رو ببنجایا میاومد وسفمیو بابا نیمتییها من اول تابستون با دابچه -

 .نجایا میایتولدم بازهم ب یقاجاره. بابام قول داده بود برا ها کندن که مال زمانصخره
او  یکرد و محکم گونه زانیآو وسفی یبلند شد. خودش را از بازو یقدر شیپاها یپنجه یرا گفت و رو نیا صبا

 .دیرا بـ*ـوسـ
 بابا! عاشقتم! یمرس -

 اهویبا خنده و ه زد،یبرق م یاز خوشچشمانشان  هادهیندهمراه مهرسا و شبنم که مثل آب زکنانیوخجست سپس
 هر سه تا مچ در آب فرو رفت. یداخل آب شدند و پاها

 نبود. ادیبود که عمق رودخانه چندان ز یشکرش باق یبه عمق رودخانه انداخت. بازهم جا ینگاه مهربان
نزد دخترها  گرید میدلخورش بود و ن یمهربان و چهره یپ شترشیب میشده بود. ن میتقس میبه دون وسفی حواس

 یکه کم گولیژ یساله ستیب ایسه پسر نوزده  دنیو با د دندیپریم نییباالوپا زدهجانیآب ه یکه از سرد
ها خرج آن یاعشـ*ـوه یوپنهانپس یرچشمیز طنت،یپرش یدخترها بود و دخترها هم گاه یسوتر، چشمشان پآن
 بشنود گفت: واریتا د دیر بگوکه به د ییقاطع و هشداردهنده گو یبا لحن کردند،یم
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سرتون . حواسم بهتون هست. من و دلشاد هم پشتدیشیچشمم دور نم یشلوغه. از جلو یلیخ نجایها امروز ابچه -
 .میایم

 گفتند. طورنیگفت و مهرسا و شبنم هم هم یچشم صبا
خودش و مهربان  نیدار بسکوت کش نیطاقت ا گریفرو برد و به دل آب زد. د شیموها انیرا م شیهاپنجه وسفی

 نرم گفت: ی. پرچم صلح را برافراشت و با لحندیسمت مهربان چرخداد و به هیرا نداشت. به کمرش زاو
 .فتهینم یاتفاق م،یری. نگران نباش، حواسم بهت هست. آهسته ممیبر ایب -

بود. به  مینرم و مال یبخندمهربان هم ل یو دلخواه. جواب آشت نیریرنگ اما شکم یتیبود، حما ینینشدل یجمله
کرد  یانگشت وسط دستش گذاشت. سع یاش را روانگشت اشاره ،یشانسخوش یبه نشانه شیهایکودک ادی

از آب  یزیرا داخل آب رودخانه که چ شیکه پا نیاما هم ند؛یرا بب وانیپر ل یمهین شهیباشد و مثل هم نیبخوش
باال  شیهاهم گذاشته بود از هم باز شد و سرما تا پشت پلک یرو که بر ییهاکم نداشت فرو برد، انگشت خچالی

 آمد.
 شیدر پ یوخمچیترک برداشته و روز پرپ اشینیبخوش وانیکه ل دیبرخورد کرد، فهم یمحکم به سنگ شیپا یوقت

 دارد.
آب رودخانه  ندرفتیم شیبود و هر چه پ نیچننیمهربان ا یو برا رودینم شیبه دلخواهت پ زیچاوقات همه یگاه
 داشتندیبازو به بازو قدم برم وسفیبود که مهربان و  کیچنان بار یتر. تنگه گاهوخروشو پرجوش شدیم ترقیعم

 .شتندها فاصله داقدم با آن کیتر از دخترها فقط عقب یو گاه
واست تا کوله را به . از او خگرفتیم یبود و سوار زانیبود که پشت مهربان آو ینیسنگ یحواسش به کوله وسفی

 .رفتیکوتاه نپذ یاو بدهد؛ اما مهربان با تشکر
هم  اطیاحت یاما گاه داشت؛یشده برمباال آمده بود، حساب شیکه تا زانو یآب انیرا م شیهاهرچند قدم مهربان

 راهنیپ نیآست یناچار به گوشهو به خوردیغلتان رودخانه سر م یهاسنگ یرو شیو پا آمدیاز دستش برنم یکار
 .شدیم گاهشهیبا مالحظه تک وسفیو  انداختیم یچنگ وسفی

همچنان  هیبه رودخانه بکشد؛ اما موفق نبود و سا یسرک یسنگ یوارهاید انیتا از م کردیمذبوحانه تالش م آفتاب
 .شدیم شیوپپس زشیتوتند یهاصخره یمهمان تنگه بود و بر رو

و  کردیمهمانان تنگه پنهان م یتابستان یهالباس یالداشت، خود را به البه یزییبووبرنگ پا بیکه عج یسرد باد
 .چسباندیلرز به تنشان م

 وسفیبه راه بود، جلوتر از مهربان و  شانیهاغش خندهغش کهیحالتنگه در یخنکا الیخیمهرسا و شبنم ب صبا،
 .رفتندیم شیپ
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قورت داده  ییایحیها که حب باز آن یکیارشان عبور کردند و از کن یمامانشیتیورگل تترگل یاز دخترها یپیاک
بلند رو به دوستانش  ییکرد و با صدا وسفی یروانه ینگاهمیسر برگشت، نبه پشت ش،یقلپ آب هم رو کیبود و 
 گفت:

 ست.معرکه گهیهاش هستم، قدبلند هم که باشه دها من عاشق جاافتادهبچه -
به هوا پرتاب شد و از کنار صبا و مهرسا و  شانیهاخنده کیشل کردند،یحرکت مبا هم  شیوپکه پس ییدخترها

 شبنم هم گذشتند و به راهشان ادامه دادند.
 یرچشمیسمت او کج شد و زسرش به یآنمهم شده بود، به یبیبه طرز عج وسفیمهربان تمام حاالت صورت  یبرا

لم داده  شیهاقهیو براقش کنار شق یمشک یموها انیکه م یاهنقر یاو را تماشا کرد. چند تار مو تفاوتیب یچهره
 .دندیدرخشیم دیتابش انوار خورش ریبودند، ز
 شدنیجوگندم یها را براقدم نیکه اول وسفی یشدهرو به باال شانه زده یمشک یحق داشتند. موها دخترها

 جاافتاده ساخته بود. لیاستخوش یاز او مرد داشتند،یبرم
مهرسا که همراه  یپ گرید یمیشد و ن شیهاو قدم وسفیاز آن سهم  یمیکرد، ن میادالنه حواسش را تقسع مهربان

هم به او نشان  یچراغ سبز یبه راه بود و هرازگاه شانیهانگاه نیب یوبستانبده یالقیبا پسر د یوپنهانصبا پس
 .دادندیم

که  گرشیو همراه دوستان د زدیمواج، موج م یرنگ زرد شیموها یبود و رو یتاج خروس شیمدل موها جوانک
 .رفتندیها راه ماز آن شیپوفاصله پس ینفره بودند، با قدرشش-پنج یپیاک

که  القیاز دوستان جوانک د یکیحواسم بهت هست؛ اما ناگهان  دیشود و بگو کیتا مهرسا نزد یفرصت یپ مهربان
 د و از کنارش عبور کرد.به مهربان ز یمحکم یبود، تنه اندامکیبار یجوان

 ینیمهربان قل خورد و سنگ یپا ریز یکوتاه متولد شد. سنگ گرد یلحظه کیدر  یزدنهمبربه عمر چشم اتفاق
 یاز آنکه بتواند خودش را کنترل کند شاالپ شیبود، تعادلش را بر هم زد و پ یمهرسا که پر از خوراک یپشتکوله

 غرق شد. یآنآب شناور و به یسوراخ رو یقیاش مثل قاهوپال شد و کولدرون آب رودخانه پخش
ها قل خورد و سنگ یکنان در بستر رودخانه رودر آمد و شنا شیهالنگه از کفش کیختم نشد.  نجایبه ا حادثه

 شد. یسمت ناکجاآباد راهبه
پودش چنگ انداخت. واز سرما به تار شیپ یچلفتگوپادست نیاز ا یچشمانش را بر هم گذاشت. شرمندگ پرحرص

 خواند. یااش فاتحهرفتهدستلنگه کفش از ینگفت و برا چیه
 .دندیها چرخسمت آنو به ستادندیا وسفی یو شبنم و صبا با صدا مهرسا

 !دیدخترا صبر کن -
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 هیداشت کارش را توج یهول و دستپاچه سع یدیپسرک کرد که با ببخش یروانه ینگاه یبرزخ یبا چشمان وسفی
 کند.

 رنگیریش ینخ یمهربان را گرفت و او را از داخل آب بلند کرد و نگاهش را از مانتو یخم شد و بازو یآنبه وسفی
 :دیزده پرسگذاشته بود، برداشت و شتاب شیباز به نمادلورا دست اشیو تاپ نارنج دهیبه بدنش چسب سیاو که خ

 حالت خوبه؟ -
 گریهم از طرف د یطرف و شرمندگ کیاز  یپشت! وزن کولهگذاشتینم کفشش پا به فرارخوب بود اگر لنگه حالش

زده و گره بخورد. شتاب وسفیاش را با و سر بر نداشت تا مبادا نگاه شرمنده کردیم ینیسنگ شیهاشانه یرو
 بود، از آن جدا کرد و جواب داد: دهیچسب اشیبه تاپ نارنج ینازکش را که دودست یدستپاچه خم شد و مانتو

 خورد. زیسنگ ل یخوبم. پام رو ستین یزیچ -
 ستادندیمهربان خالف جهت رودخانه ا سیلباس خ دنیها فاصله داشتند، با دشبنم و صبا که چند قدم با آن مهرسا،

 ها به راه افتادند.سمت آنکنان بهشلوپو شاالپ
تر شود و از ته دل دعا کرد تا کسب یدستانش چالند تا قدر انیغرق آبش را گرفت و م یمانتو نییپا مهربان

 او بودند. یدادن به دارودستهنخ یدخترها پ نکهیپسرک نشده باشد و ا یعمد یمتوجه تنه وسفی
 وسفی یپرتمهربان زدند، از حواس یبه پهلو یکه تعمد یاپسرها پالن به پالن اجرا شد و بعد از تنه یویسنار

مشت صبا به جا گذاشت و  یتو یاکاغذ مچاله شد،یکنار صبا رد م که از یهنگام القیاستفاده کردند و پسر د
داشت آهسته باشد اما  یکه سع ییو با صدا ادد یزیسپس دستش را به عالمت تلفن باال برد و کنار گوشش تکان ر

 نبود، گفت:
 منتظرم. دیزنگ بزن -
 گری. ددیاش را هم شنو جمله دیا ددست صبا نشد؛ اما حرکت دست جوانک ر انیشده مکاغذ مچاله یمتوجه وسفی

که درون آب نم  اشیلنگر انداخت. مردانگ رتشیغ یرو یبدجور القید ی. حرف آخر پسر موخروساوردیتاب ن
اش را با او قدم در رودخانه راه رفت، فاصله دچن نیبلند و پرشتاب اما سنگ ییهابود که ساکت بماند. با گام دهینکش

 د،یسمت او چرخکه پسرک به یکوتاه زد. هنگام یتپ چند ضربهاو تپ یشانه یانش روکوتاه کرد و با سرانگشت
 خورد. تابوچیعقرب در هم پدراوضاع قمر

 گفت: کرد،یها شره مکه خشم از آن یبا چشمان وسفی
 !امیشماره رو بده تا خودم از خجالتت در ب شه؟یبچه ناموس سرت نم نمیبب -

 شیو صدا دیگردن کش یجنگجا مانده باشد، خرخرکنان مانند خروس شیدر گلو یاوندسته ه ییگو القید پسرک
 حاشا باال رفت. واریهاست از دالت یکه مختص دارودسته یاتیداد و با ادب خموچیپ شیرا در گلو
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 برت داشته دادا. الیکدوم شماره؟ خ ؟یپشم چ ؟یکشک چ -
 یمنطق یکه برخورد وسفیبرخالف  نشاند،یم شیهاجمله انیرا م یدانیمرا قورت داده بود و لغات چاله ایح پسرک

نداشته باشد و شمرده  یتا رفتار زشت دادیتکه با آب دهانش فرو مداشت و خشمش را تکه تشیو متناسب با شخص
 :زدیو آرام حرف م

عمداً زد متوجه  قتیرو که رف یانکن تنه الیتنگه چشمت دنبال دختراست. خ یحواسم بهت هست، از ابتدا -
 نشدم.

 .دیپنهان کرد و بازهم گردن کش شیهایگریآن را پشت هوچ د،یدیرا نقش بر آب م شیهاکه نقشه جوانک
شود. صبا از ترس در دم شماره تلفن پسرک را به آب سپرد تا  یمنته شدنقهیبهتا به دست رفتیم یلفظ یریدرگ

 را پاک کند. شیهااشک
رساند و  وسفیتنگه درحال تماشا بودند پس زد و خود را به  یکیرا که در بار یتی، جمعهول و دستپاچه مهربان

 بلند گفت: ییکه بر پا بود با صدا یاهمهمه انیو م دیاو را کش راهنیپ
 .دیایکوتاه ب کنمیمهندس خواهش م یآقا -
 آمده بود. جوش کش یو اعصابش تا به نقطه دیشنیپسرک را م یهانیتوه یفقط صدا وسفی اما

پدرش و  یهاتی. از حساسدیکوبیم اشنهیگروپ در سـکه در دام افتاده باشد گروپ یصبا مثل گنجشک قلب
 بود. اشیاتفاق زندگ نیمسائل خبر داشت. اخم وحشتناک پدرش بدتر نیا یتعصب خاص او بر رو

گل مهرسا و و شبنم که متوجه دسته کردیم هیچون ابر بهارگر وقفهیهم از ترس زبانش بند آمده بود. صبا ب مهرسا
 کرد. یصبا نشده بود، متعجب، هاج و واج فقط نگاه م

 تن شود.بهتن یتا وارد فاز دعوا رفتیآن دو م یلفظ یمشاجره
 یاز کره ییرا فراهم کنند. گو شانیاجتماع یهاتا خوراک شبکه گرفتندیم لمیف شانیهالیبا موبا الیخینفر ب چند

 گر بودند.فقط نظاره تفاوتیب نیچننیکه ا دانستندیرا نم تیه باشند و رسم انسانماه آمد
ختم شود و آن دو  یریاز آنکه کار به نزاع و درگ شیپ ستیبای. مشدینم کدامچیه فیحر بانیسر در گر مهربان

قرار داد، رو به  وسفیو  پسرک نیخودش را ما ب یآن. ناچار بهکردیم یرا داخل رودخانه غرق کنند، کار گریکدی
 ادیفر هیشب یزیبود، چ دهیاز او نشن وسفی حاالکه تا  ییاو گذاشت و با صدا یبازو یو دست رو ستادیا وسفی

 گفت:
 .ندهی. دخترا ترسدیای! شما کوتاه بکنمیمهندس خواهش م یآقا -

 بلند گفت: یجمع با صدا نیاز ب یمرد
 بشه. ریخبهتا غائله ختم دیصلوات ختم کن هی -
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ها دور شد؛ اما کنان از آنشاالپرا برداشت و شاالپ شیشد و جوانک دردسرها ریخبهبه لطف صلوات غائله ختم بله
 و خلق تنگش جمع نشد. وسفیدر هم  یهااخم

شدن باشند، با تمام ستادهیا ابانیپشت چراغ سبز خ ییکه منتظر بودند تا راه باز شود، گو تیاز جمع یمیعظ لیخ
 دعوا به راهشان ادامه دادند.

خشمش را مهار  یماندهتا ته دیکش یقیفرو برد. نفس عم شیرا داخل موها شیهابه صخره تکه داد و پنجه وسفی
 شیهارو به صبا که اشک ظیمهربان انداخت و سر برگرداند و پرغ یدهیپررنگ یبه چهره ینگاهمیکند. سپس ن

 در آن نبود، گفت: یانعطاف و نرم یاقاطع که ذره یرا پر کرده بود، با لحنآن  یخشک شده بود و حاال ترس جا
 .میگردیاالن برم نیزشتتون بود. هم یحواسم به رفتارا -

او که  یانداخت. برا ری. صبا هم سر به زندیمهربان را نب یهاغرهو سر خم کرد تا چشم دیشرمنده لب گز مهرسا
 کردن را داشت.لحن حکم فلک نیگوشش داشت، ا ریگر پدرش را زنوازش یصدا شهیهم

خشک کرده بود. البته  شانیبرسد، شبنم و مهرسا را هم سر جا نیکه به زم یامثل صاعقه وسفیکالم  ابهت
سرش  وسفی یشال هل داد و با صدا ریرا به ز شیپالوپخش یها نداشت و موهااز آن یکممهربان هم دست

 .دیسمت او چرخبه
 .کنهیم سیلباسات رو خ شتریشده و ب سیبده من، خ ت روکوله -

آخته شده،  یحساب رتشیکه خنجر غ یکردن با مردخشکش را با سر زبان تر کرد. تعارف پاره یهالب مهربان
 یکه توسط افراد ییهااش شناکنان به زبالهبرگشتهکفش بختکه لنگه دیمحض بود و جرئت نکرد تا بگو یوانگید
را به او سپرد و  نیو سنگ سیخ یو کوله ردک یملحق شده. تشکر کوتاه شود،یم ریرودخانه سراز به داخل فکریب

 خورده راه رفته را برگشتند.شکست یمثل لشکر
که همان  یاصل هیتنب دانستیو م شناختیرا م وسفشینبود. صبا، بابا یو خنده خبر یاز شوخ گریراه بازگشت د در
تا  شدیم رووریز قراریدلش ب یدل تو بیدر راه است و عج آورد،یجان به ستوه م آشکار اوست و یهایمحلیب

 نه؟ ایمتوجه گرفتن شماره از همان جوانک دردسرساز شده  وسفشیبابا ایبداند آ
خلق  نیبا ا وسفیکه  کردیفکر م یاهر پنج نفرشان افتاد و مهربان به لحظه یهابه جان لب روسیمثل و سکوت

 لنگه کفش به پا دارد. کیفقط  ندرالیمانند س یچلفتپاوجه شود مهربان دستتنگ متو
از آب  آمدنرونیمحض بکرد و به دایکه از رودخانه خارج نشدند کش پ یکه آن را بکشند، تا زمان یمثل کش سکوت

 بود: وسفیسکوت را شکست،  نیکه ا ینفر نیاول
 کفشت کو؟لنگه هیدلشاد،  -
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پنهان کند؛ اما موفق نبود و با  گرید یبدون کفشش را پشت پا یکرد پا ی! سعدیترسیم نیاز هم قاًیدق خب
 کرد اوضاع را خوب جلوه دهد. یسع د،یباریم شیاز سرورو بودنیکه مصنوع یاخنده

 ش رو با خودش برد.لنگه هیآب  انیرودخونه، جر یکه افتادم تو یموقع -
 امش پنهان کند؛ اما موفق نبود.را پشت لحن آر تشیکرد عصبان یسع وسفی
 .ستشهیشراه پر خرده یتو ؟یراه رو بدون کفش برگرد همهنیا یخوایم یجورچه یلطفاً بگ شهیم -

 یشده بود. با همان لبخند مصنوع یبست منتهبه بن شیهاحلقسمت ماجرا فکر کرده و تمام راه نیبه ا خودش
 لبش جواب داد: یرو
 مه.. جوراب پاستین یطور -

 با خنده گفت: الیخیبدهند. مهرسا سرخوش و ب یها بود تا نظر کارشناسبه دورش حلقه زدند. حاال نوبت آن دخترها
 کنه. یلیتا اونجا ل تونهیم -

 شدن کفش مهربان قرار گرفته، گفت:الشعاع گمتحت القیموضوع مزاحمت جوانک د نکهیخوشحال از ا صبا
بار هم بودن مشکلش حل  نیو اگه ا فروختنیبنددار م ییفروش بود که دمپاستپر از د نجایا یقبل یدفعه -
 .شدیم

 را به نوبت به او قرض دهند. شانیهاداد کفش شنهادیتر بود و پمهربان یشبنم قدر اما
درهمش  یهابا اخم یو وقت شدیم شیپوپس وسفیظاهر با دخترها بود؛ اما دلش با هر قدم نگاهش به مهربان

 او هم ناخودآگاه در هم گره خورد. یهاو اخم ستادیمت او آمد، قلبش در دم اس
ها استقبال نکرد، از گرد او پراکنده شدند و از او فاصله آن کیونی یشنهادهایکه مهربان از پ دندید یوقت دخترها
 گرفتند.
بدش را به  یهاحس یقیعم شد و با نفس وسفیدر آن نداشت، پشت به  ینقش چیکه ه یشامدیدلخور از پ مهربان

 آب رودخانه سپرد.
 ؟یدار یاونهیم یکه غرق نشده! با قاطرسوار اتیکفشت غرق شده، کشت -

را نشان  یقاطر د،یخندیکه م یقدم با او فاصله داشت. با چشمان کیکه فقط  دیچرخ وسفیسمت به یآنبه سرش
 داد: حیدل آب بزند. سپس همراه لبخند نرمش توض بود تا به یسوتر همراه صاحبش منتظر مسافرآن یداد که کم

تا  یتونی. مکننیرفتن داخل آب رو دارن، قاطر اجاره ممشکل راه ایآب بشن  سیخ خوادیکه دلشون نم ییاونا -
اونا رو هم  یتونیصبا باشه. م یایروفرش ییدمپا نیصندوق عقب ماش یتو کنمی. فکر میسوار قاطر بش نگیپارک

 .یپات کن
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بود و  دهیسرک کش رونیشال به ب رینامرتب از ز رنگشینارنج یشد که تکه مو رهیمردد او خ یبه چهره وسفی
 ادامه داد:

 تا قاطر رو اجاره نکردن. ریبگ میتصم -
خود را در دم در رودخانه غرق کردند و حال  دیبدش ناام یهارا دوست داشت. حس گرتیلحن حما نیا چقدر
 داشت،یبد داشت و هر قدم که برم یهاحس بردننیبدر از یاالعادهفوق ییمرد توانا نیکرد. اآن را پر  یجا یخوش
 .شدیاز مهر به دلش محکم گره زده م یبند
 رفتیدست و پا راه م یکه رو ینجات یباشد. کشت ینیریش یتجربه توانستینکرده بود و م یقاطر سوار حالتابه

مـســت  وسفیزد و  یلبخند پرسپاس دییبود. به عالمت تأ زانیبه گردنش آو یاو دو گوش دراز داشت و زنگوله
 لبخند او شد.

*** 
هم به احترام تولد  وسفیرا فراموش کردند.  القیبرگشت و پسرک د شانیهاقاطر باز خنده به لب دنیبا د دخترها

موکل  یگریصبا را به وقت د هیشوت و تنب رونیجرمش بود، از ذهنش به ب کیاو را که مهرسا هم شر یصبا خطا
 کرد.

 به او وعده داده بود، رو به مهربان گفت: یدرمانوکه پول درست یلیچوچرب یقاطر خوشحال از مشتر صاحب
 بند کن و سوار شو. نیخورج بیج یلبه یپات رو رو رهیهمش -

برداشت.  یسمت جلو قدمبه نوایقاطر بهمان کرد که او گفت؛ اما موفق نشد و  د،یایب لهیقنبوبدون آنکه قر مهربان
 یاخم گرید وسفیخودشان را کنترل کنند.  توانستندیرفته بودند و نم سهیکردن از خنده رکمک یجادخترها به

و هر بار  کردیسوارشدن تالش م یکه برا کردیم گاهمهربان را ن م،ینرم و مال یصورتش نبود و با لبخند یرو
 .شدیموفق نم قبل یاز دفعه ترهودهیب

 رنگیقاطر خاکستر یحرکت او را رو کیدو دستش را دورش حـلـ*ـقه کند و با  خواستیکنار او آمد. دلش م به
 دلش گذاشت و آرام و شمرده رو به مهربان گفت: یجابهنا یخواسته یبنشاند؛ اما پا رو

 رو هم بده من. تگهیو دست د نیخورج یلبه ریدستت رو بگ هی -
به  گرید یمردانه بند یکوچک ول تیحما نیگرفت و از ا یجا وسفیدست  انیکوتاه دست مهربان م ینگدر با

 فشرد. ینرمدستش به انیدست کوچک او را م وسفیدلش زده شد و 
را  شانیهاخنده کهیحالشدند. در یبا سوارشدن مهربان هوراکشان همراه او که سوار بر قاطر بود، راه دخترها

اش را تکان هم زنگوله یو پفک و شکالت خوراندند و گاه پسیانواع چ نوایبه قاطر ب کردند،یترل مکن یسختبه
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و خود سوار قاطر  دادندیرا به مهربان قرض م شانیهاکفش یقناعت نکردند و نوبت نی. البته به همدادندیم
 .دندیخند نگیو تا خود پارک شدندیم

صبا را هم به مهربان داد و  یهایقاطر را حساب کرد و روفرش یهیکرا سفوی دند،یرس نگیپارک یبه محوطه یوقت
 شدند. نیو نازن نیمنتظر مت

شدن کفش مهربان گفت که به آن خودش بود، از گم یکه مسبب اصل ییناهار صبا با فاکتورگرفتن از بلوا وقت
 ختم شد. یقاطرسوار

و  کردینگاه م کردند،یم فیبا شور و حرارت تعر شانیسوارقاطر یاز خاطره کیبا حسرت به دخترها که هر  نینازن
 :گفتیو م دیکشیاز سر حسرت م یآه یگاه

 خوش به حالتون! -
 .دیاز خاطره به اتمام رس یباربا کوله یواشبه تنگه سفر
صبا انداخت، سپس سر برداشت و به چشمان  یدوزیزر یروفرش یهابه کفش یمهربان نگاه یخداحافظ وقت
بود و همراه صبا و شبنم  ستادهیمنتظر او ا نیمهرسا که کنار ماش یروانه ینگاهمینگاه کرد و ن وسفیان و براق خند

 .دیرسینم انیپا یبه نقطه شانیهاحرف ایو گو زدیجادو حرف ممثل وروره
 را با سر زبان تر کرد و شمرده و آرام گفت: شیهالب
شدن کفشم باعث اومدم و با گم دعوتیکه ب دیخوش گذشت. ببخش یلیمهندس بابت امروز ممنونم! خ یآقا -

 زحمتتون شدم.
 جواب داد: یبا لبخند نرم وسفی
به صبا خوش  یکرد یو سع یکه اومد یبود. مرس یمن هم روز خوب یبرا ؟یایکوتاه ب یخوایدختر تو نم -

 .مینیاونجا رو بب میو نشد بر ختیبه هم ر مزاحمت اون پسرک اعصابم رو ه،یدنیواقعاً د یواشبگذره. آبشار تنگه
از حس خوب در  یآبشار یچه کند؟ وقت خواستیداد. آبشار را م هیبه او هد عیوس یتشکر لبخند یبرا مهربان

 بود. دهیپود ذهنش چسبوچسبناک به تار یو فکر او مثل عسل یدلش جار
اش پنهان کرد و نگاه ش را پشت ابهت مردانهاما احساس تر؛یقو یمشابه او داشت با احساس یهم افکار وسفی
 یچشمانش جا یتا مبادا حرف دلش رو دیچیپیم تابوچیوبرگ درختان پرپشاخ انیداد که م یرا به باد تابشیب

 .ردیبگ
از صبا و شبنم همراه  یندانست و بعد از خداحافظ زیجا گریماندن را د نیاز ا شیپا شد. بو آن پانیا یقدر مهربان

 کرد و به راه افتاد. یها خداحافظاز آن یبوقآقاجانش که به امانت گرفته بود شدند و با تک دیرسا سوار پرامه
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با  وسف،یسرش پر بود از  کهیو مهربان درحال دیرس رشیگبود، به غروب دل نیریوشکه پر از حوادث تلخ یاجمعه
 شیکه پ کردیدلش فکر م یخال یو به جا راندین متهرا یهاابانیچنبره زده در خ کیتراف انیم زیتبحر تندوت

 شد.ینرمک از عشق پر مکه نرم یابه جا گذاشته بود. حفره وسفی
 ایبه آقاجانش  یامروز حرف یهامبادا از ماجرا نکهیمهربان از ترس ا یشانیپ یدو اخم نشسته به رو دنیمهرسا با د

 یگونه به ناف مهربان آبجالتماس یبا لحن انیخط در م کیو درآمده بود  یخواربزند، از در پاچه یحورمامان
 :گفتیو م بستیم
 !اینزن یحرف نایاتوروخدا به مامان جونمیآبج -
 دیآرام اما پر از تهد یرو بود، با لحننگاهش به روبه کهیترفند او را نقش بر آب کرد و درحال رکانهیمهربان ز اما

 جواب داد:
ازت سر  گهیاشتباه د هی نکهیمحض او به مونهیمن گروگان م شیرفتار زشت امروزت پ یول زنم؛ینم یباشه حرف -

 یمهندس برد شیاز من پ تیخاصیب القیخاطر اون درو که به ییامروز و آبرو یتمام ماجرا یستیرودربایبزنه، ب
 !؟یبش رگزود بز یخوایچرا م فهممی. من نمگمیبه مامان و آقاجون م

 رگذشتنیخبود و شادوشنگول از به یپرسود یاو معامله یمهربان باز شد. برا یشدن جملهبل از تماممهرسا ق شین
 گریمهربان کاشت و تا خانه د یگونه یبر رو یمحکم یگذاشت. خم شد و بـ..وسـ..ـه جوابیامروز، سؤال او را ب

 نزد. یحرف
محض برسد، به انیبه پا یگرید و قرار نبود بدون اتفاق دبودن دهیجمعه را با حادثه بر نیکه ناف ا ییاز آنجا یول

 . گفت:دیکش یاخفه غیشد و ج زیخمین شیشان مهرسا از شوق سر جادر خانه دنیرس
و شلوار  دیسف شرتیجذابه! ت یلیخ شـرفیداره؟ ب کاریچ یعنیماست!  یجونم، بهزاد دم در خونهمهربان یوا -
 !ادیچقدر بهش م نیج

 شیبازو یتر از او روشود که دست مهربان عجول ادهیکمربندش را باز کرد تا پ زیرا گفت و تندوت نیا مهرسا
 اما آرام گفت: دیپر از تهد یشد. با لحن رهینشست و به چشمان او خ

نره! پس  ادتیرو  نیبازشدن دهن من، ا یبرا شهیم یدیکل ی. اشتباه بعدمیگذاشت یباشه چه قرار ادتیمهرسا  -
 خونه. یریو م نییپا یندازیسرت رو م یاو بدون حرف اضافه یکنیآدم فقط بهش سالم م یبچهمثل 
دستش گرفت و آن را تاب داد و با  انیاش را مشدهبافته یمو یتا کیشوق مهرسا دم در فروکش کرد. شورو تمام
 جواب داد: زانیآو یاولوچهلب
 نگفتم! یزی!؟ من که چیکنیباشه چرا دعوا م -
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 شیپا کیزده و  هیآپارتمان تک یدر ورود واریبه د کیخاص و ش ینگاه مهربان به بهزاد ختم شد که با ژست ریمس
 کرده بود. واریرا از زانو خم و بند د

 ییبه آن قفل عصا یمنیا یشد و برا ادهیپ نیشده بود، از ماش زیسرر شیهاحس انیکه از م یلیمیبا تمام ب مهربان
 شد. یلبش بود راه یرو یعیوس یبهزاد خنده دنیرسا که از ذوق دهم زد و همراه مه

 بلند و رسا که نشان از شوروشوقش داشت، گفت: ییفاصله گرفت. مهرسا با صدا واریآن دو از د دنیبا د بهزاد
 د؟یسالم بهزادخان، خوب -

مهربان و اخم  یچشمانش پ کهیدرحالمهربان را سرتاپا از نظر گذارند و  یزدنباالرفته در چشم برهم ییبا ابرو بهزاد
خم کرده  یسالم فقط سرش را قدر یصورت او بود، سالم مهرسا را جواب داد و رو به مهربان که برا ینشسته رو
 بود، گفت:

 خانوم؟! احوال مهربانییصدایچه سالم ب -
 دادن او بود، شد.رو به مهرسا که با چشمانش درحال قورت سپس

کرده  ریگ یفاز خداحافظ یفکر کنم تو ی. زنگ زدم؛ ولادیصداش کن ب زحمتیشماست، ب یافسرم خونهمامان -
 .ومدهیکه هنوز ن

 دستش را در دل قفل چرخاند و داخل شد. انیم دیگفت و کل یوحالحسیبه رفتن نداشت، چشم ب یلیکه م مهرسا
حرکت خودش را جلو انداخت  کیبا  یآنبه بند مهرسا به داخل برود؛ اما بهزادپشت خواستیدرنگ نکرد. م مهربان

او نشست که  یفروافتاده یهاپلک یمهربان قرار گرفت و نگاهش به رو یروسر مهرسا بست. روبهو در را پشت
تا  رنگشینارنج یاو لم داده و تکه مو یابروها نیهم ب یو کوچک فی. اخم ظرکردیاو امتناع م دنیاز د نیزم خیم

 کرده بود. دایاش امتداد پچانه
بلند  یابروها ریکه ز دید اشیقدم کیاو را در  یرایباال آمد و چشمان گ شیهامتعجب از رفتار بهزاد پلک مهربان
 دکیکه نام زن و شوهر را  یی. به گذشته پرتاب شد؛ همان روزهابردیدل م شهیاش مثل همحالت مردانهو خوش

. نفسش کردیله م ریآوار تحق ریآرامش ز یصدا او او را ب شدیم کیبه او نزد قدرنیو بهزاد هم دندیکشیم
 پس رفت. یاو قدم یگلوله جا ماند و با صداگلوله

! هر داره؟یتو شده و دست از سرت برنم یدایعاشق و ش یجورنیکه افسرخانوم ما ا یمار دار ینکنه مهره گمیم -
 هی یپاش رو کرد تو ی. دم غروببندهیبه نافش م یبیع هیو  کنهیم سهیروش با تو مقا ذارمیکه دست م یدختر

ربع بعد زنگ  هیو  نمشیمن رو ببر تا بب ده،ینمجونم تنگ شده و تلفنش رو هم جواب مهربان یکفش که دلم برا
 دنبالم. ایو ب ستیزد که مهربان خونه ن



 

 

113 
 

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیانافسون 

 

مشت کوچکش  انیرا م دی. کلدادنش باشدنبود که دست و دلش بلرزد و نگران ازدست شیمهربان چند ماه پ گرید
 محکم گفت: یاش را باال داد و با لحنپس رفت و سر برداشت و چانه یفشرد و بازهم قدم

 برم داخل. خوامیدر برو کنار، م یلطفاً از جلو -
قدم  کیرا با  نشانیفاصله ب اش،نشدهینیبشیو روشن دم غروب استفاده کرد و مثل تمام حرکات پ کیاز تار بهزاد

 وار گفت:کنار گوش مهربان زمزمه ییدستش گرفت، سر خم کرد و جا انیمهربان را م یکرد. بازو پر
 !یالغر شد ؟یمن رو نداشت یطاقت دور -

آه نفسش رفت و سر برگرداند تا  کیعمر  یبه کوتاه یالحظه یگرفت. برا یجا اشینیب ریتلخ بهزاد ز عطر
 نفسش به نفس او نخورد.

به تعداد انگشتان  شانیمتأهل یکه در پنج ماه زندگ ییهانوازش دهد. نوازش شیبود تا با صدا هنوز هم بلد بهزاد
 بود. دهیدست هم نرس کی

 اش را تکرار کرد:فروافتاده جمله یبار با سر و چشم نیپس رفت و ا گرید یقدم
 لطفاً برو کنار! -

تازه  یهااو سر داد. نور چراغ یسوختهآفتاب یهگون یمهربان، نگاه نافذش را بر رو یبه خواسته توجهیب بهزاد
شالش  کینزد ییبار جا نیبعد سر خم کرد و ا یاهیاز صورتش نشسته بود. ثان یمین یبر رو ابانیخ یشدهروشن
 لب زد:

 !یخوشگل شد اد،یبهت م یالغر -
با  نیاز ا شیپ دیود که شاب یاجمله جیسر برداشت. گ دیآیم رونیب ـنهیکه از س یزودتر از نفس یحت یآنبه
 بود. یخنث شیبرا یاما حاال مثل رنگ خاکستر کرد؛یبه پا م یاز شاد یادر دلش ولوله دنشیشن

 :ختیمانند عقرب زهر خودش را ر یبعد یو با جملهداد  یلبش جا یگوشه یپوزخند بهزاد
 !یقدر که دل من رو ببرنه اون یول -

 را باال داد. شیابرو یتا کیمتعجب  یفاصله گرفت و با حالت یقدر سپس
 یدوزیزر ییموندم چرا با دمپا یکوه؛ ول یرفته بود گهیدستت م یتو یپشتهات سوخته و کولهو گونه ینینوک ب -

 !؟یمنگولگل
 .ندیو در ذهنش چهارزانو بنش دیایبدوبدو ب وسفیبود تا  یجمله کاف نیهم

بنشاند. اضطرابش را پشت  شیبهزاد را سر جا آمدیکرد. بدش نمجا دستانش جابه انیپردردسر را م یپشتکوله
 پنهان کرد و جواب داد: اشیآرامش ساختگ

 برم خونه. خوامی. برو کنار مشهیپس به شما مربوط نم م؛یندار یبا هم نسبت گهیخوشبختانه د -
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را مجذوب خود  یهر دختر توانستیبهزاد را که م یرایگ و یمهلک بود و نور چشمان مشک یبه قدر کاف ضربه
 کند در دم خاموش کرد.

 یجمله نیانتظار ا مت،یهمه مالگام پس رفت. بعد از آن کیناچار کند و به ینینشعقب ینوبت او بود تا قدم حاال
 یحالتش فرو برد و تارهاخوش یموها انیرا م اشدهیکنج لبش، انگشتان بلند و کش یرا نداشت. با پوزخند زیتندوت
 .دندیهم نرم و سبک لغز یرو هیبه ال هیو صافش ال یمشک
را در هوا تاب  شیهابلند دست ینکرد و با پوف دایپ گرید یاگفتن جمله یبرا یآمدن افسرخانم مجال رونیبا ب بهزاد

 داد و از مهربان فاصله گرفت.
را کش داد و مهربان را محکم  اشطانسیق یهارا به او داده باشند، خنده لب ایدن ییمهربان گو دنیبا د افسرخانم

 اش رفت.صدقهها کاشت و قربانجفت بـ..وسـ..ـهجفت شیهاگونه یدر آغـ*ـوش فشرد و رو
 گفت: رفتیم نشیسمت ماشبه کهیو درحال ستادینا گرید بهزاد

 منتظرتم. نیماش یمامان من تو -
 گذاشت. یمهربان به جا یرا برا شیاهاما خاطره د؛یرفتن بهزاد، جمعه و اتفاقاتش هم به اتمام رس با

 یالالبه زییپا یکه بو یوریشب خنک شهر کیتابستان و در  یجمعه نیتمام شد؛ اما در آخر یواشبه تنگه سفر
از  یجا گذاشتند و تا پاس گریکدی شیرا رسماً پ شانیهاسخاوتمندانه دل وسفیمهربان و  د،یچرخیدر شهر م مینس

 یندرالیبه س وسفی. کردندیرا مرور م گریکدی الیخبر داشته باشند، در عالم خ گریکدیاز حال  آنکهیشب ب
که  یاو جا گذاشته بود و مهربان به مرد نیعقب ماشصندوق یلنگه کفشش را تو کیکه  کردیمهربانش فکر م

 .دانستیرا خوب م یورسم مردراه
از  یموج یها را بر روآن شیهایو باز یزندگ ددانستنیبه خواب رفتند و نم گریکدی الیو مهربان با خ وسفی

 .بردیم شیو پ کشاندیحوادث به دنبال خود م
*** 

هم به  یو برخ رندیگیغم به بغـل م یکاسه هایامدرسهکه بچه یتابستان، روز یتغارته ورماه،یروز شهر نیآخر در
 یدوران نوجوان یهاطنتیش یمراه صبا پو کتاب و خودکار و دفتر هستند؛ مهرسا به ه فیفکر رخت و لباس، ک

 ها فاصله داشت، شدند.با آن ابانیخ کیکه تنها  یدیمرکز خر یراه
مهرسا از استرس و اضطراب  گشت،یم دیکشیم دکیبرند معروف را  کیکه نام  یکیبوت یپ الیخیچقدر صبا ب هر

 ییشولباس نیشکمش را دورن ماشداخل  اتیمحتو کردیکه حس م. چنانخوردیم وتابچیپدلش  یدل تو
 .شدیاند که حالش مدام دگرگون مانداخته
 که لرزان بود، گفت: ییو با صدا دیسمت خود کشصبا را به یبازو ستاد،یو ا اوردیطاقت ن عاقبت



 

 

115 
 

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیانافسون 

 

و مهربان بگذره و به گوششون  یحور! اگه باد حواسش نباشه و از کنار گوش مامانمیبرگرد ایصبا توروخدا ب -
و بعد پوستم  کشنیمن رو اول م م،یبهزاد در آورد کیو بوت دیسر از مرکز خر ریلوازم تحر دیخر یجاسونه که بهبر

 .کننیرو درسته م
 .دیحالتش کشخوش یبه موها یجا کرد و دستجابه شیهافک انیآدامس داخل دهانش را م صبا

 کیبهزاد رو از نزد خوادیدلم م یلیمهرسا خ . جونمیخریهم م ریبابا! سختش نکن توروخدا! لوازم تحر یا -
 .کردی. عکساش که دل آدم رو آب منمیبب

 پا شد.و آن پانیا یصبا داده بود، مردد و درمانده قدر یدل به خواسته نکهیاز ا مانیپش مهرسا
دلم  ایدن هیو  برو و جذابهتودل یلیزشته! درسته که بهزاد خ یلیخ یمدل نیا م؟یبگ یچ کشیبوت یتو میآخه بر -
کنم.  کیبهزاد کوچ شیدوست ندارم مهربان رو پ یبازهم با مهربان ازدواج کنه و دوباره دامادمون بشه؛ ول خوادیم

 !شهیو تازه داره سرپا م دهیصدمه د یلیمدت خ نیمهربان ا
چشمانش باال آورد و  دست چپش را تا امتداد مهرسا مچ یآمدن نداشت. کالفه از اما و اگر و آخهکوتاه الیخ صبا

 به ساعتش انداخت. ینگاهمین
با مامانت تموم بشه، تلفنش رو  خانومسهیان یکه حرفا نیغر نزن. هم قدرنیمهرسا توروخدا! وقتمون کمه! ا -

 !؟یومدیچرا ن ییدختر کجا گهیو م زنهیپشت هم زنگ م یو رگبار دارهیبرم
 نداد: ید؛ اما صبا مجالدهان باز کرد تا بلکه او را منصرف کن مهرسا

. بهزاد از رونیب امیو م زنمیرگال لباسا م نیب یچرخ هی داریعنوان خرداخل و به رمیمن ناشناس م ا،یاصالً تو ن -
 گهید یمدل نی!؟ اکنهیمن کار م یبابا یکارخونه یو مهربان تو میبفهمه که من و تو دوست هست خوادیکجا م

 .ستیمهربان هم زشت ن یبرا
راه ممکن بود. صبا  نیخطرتریب نی. خب ادیکش ییکرد و پوف پرصدا یرا پر و خال شیهاکمر لپبهدست رسامه

 شد. میتسل شیهایدودل انیزدن م. عاقبت کالفه از پرسهدیآ انیمهرسا به م یپا آنکهیب دیدیبهزاد را م
 هی. تو برو داخل، من هم دمیر بهزاد رو اونجا داز دو یحال داخلش نرفتم؛ ولجلوتره. من تابه کمهی کشیباشه. بوت -

 .یایتا تو ب مونمیکنارا منتظر مجا همون گوشه
 شد. یهمراه مهرسا راه یداد و با لبخند شیبه چشم و ابرو یبود، قر دهیاش رسکه به خواسته صبا

*** 
 .شتنددایگام برم یاو ضربدر یکه پاهارا گم کرد، چنان شیوپابهزاد دست دنیبا د صبا
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چندان فراخ نبودند؛ اما بازوان  شیهابلند، هرچند که شانه یبا قامت یتر بود. مردجذاب یلیخ شیهااز عکس انصافاً
 ترشیمشک یو چشم و ابرو یمشک ی. موهاکردیم ییخودنما یبدجور رنگیاسرمه شرتیت ریاز ز اشیعضالن

 ساخته بود. نقصیب یتابلو کی وو از اداشتند  یاالعادهفوق یبا پوست برنزه و صافش همگون
 ینیسقف چون نگ یهاانعکاس نور هالوژن ریبراق کش داد که ز یهاکیسرام یرا رو نظمشیشل و ب یهاقدم

و سر و چشمش به  ستادهیا شخوانیپ یاستفاده کرد و خود را به او رساند که آن سو کیبوت ی. از خلوتدندیدرخشیم
 ه بود.خم شد شیرو شیدفترش پ یرو

پانزده بهار از  ایچهارده  دیکه شا یدختر نوجوان دنیبگذارد کوتاه سر برداشت و با د نیخودکارش را زم آنکهیب بهزاد
 دوباره سر خم کرد و گفت: گذشت،یعمرش م

 انیاالن م رون،یمون رفته بفروشنده د،یباالست. چند لحظه صبر کن یطبقه جراینی! رگال تدیخوش اومد -
 .خدمتتون

دستش  ریز یاشهیش نیتریو یشمیابر یهاشال نیب کنانحیلبش را به دندان گرفت و نگاهش تفر یگوشه صبا
 وحوش بهزاد در گردش بود.وحواسش حولپرسه زد؛ اما تمام هوش

بهزاد  یبم و مردانه یباشد؛ اما صدا شانییکند تا باب آشنا دایشروع پ یبرا یاپا شد تا جملهو آن پانیا یقدر مردد
 و تلخ بود. زیکرد که مثل عطر سرد و تندش، ت رشیگغافل

و بروبر من رو متر  یستادیاینم نجایا یبود داریخودش رو نشناسه! تو اگه خر یکه مشتر یکور شه اون بقال -
 !یکردینم

 را نشان داد و گفت: کیرا خاراند، سپس با سر و چشم در بوت اشینیب نوک
 !ینگران نشن. خوش اومد نایانکرده مامانم ییوقت خدا هیمدرسه. برو خونه  یبر دیره و بافنچول، فردا اول مه -

 .شدیم نییباال و پا ـنهیدر س شیهااز نفس ترعیرا گم کرده بود و قلبش سر شیوپارسماً دست گرید صبا
 .دیدن بلندش رسفرم و گرخوش یدلخواه او به چانه شیراش از پوست برنزه و تههول و دستپاچه نگاه

کند و  ینینشبازهم باعث نشد تا صبا عقب یسوار بود؛ ول ریاز تحق یلحن یبهزاد هرچند ساده بود؛ اما بر رو جمالت
تر کرد خود را بزرگ یشد و سع لیسمت او مابه یگذاشت و قدر یاشهیش نیتریو یبا سماجت هر دو دستش را رو
 از آنچه که هست نشان دهد.

 !نمتیکنجکاو بودم بب یلی. خیتر از عکسات هستجذاب یلیست. خحق با مهرسا -
و از ته دل، آنچنان که  قیعم د؛یخند د،یچرخیم گریسمت دسرش به کهیرا قورت داد و درحال شیهاتعجب بهزاد
 گذاشت. شیبه نما یبازودلرا با دست اششدهفیو رد دیسف یهادندان
 دلشادها بود. یخانه یتغارمهرسا ته ونیرا مد شینما نیتمام ا پس
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 :دیکف بزند و هورا بکشد، پرس شیبرا ییآشنا نیخاطر ارا بقچه کرد و رو به صبا که انتظار داشت به شیهاخنده
 پس مهرسا خودش کجاست؟ مهربان هم هست؟ -

 به عالمت نه باال انداخت. یناپخته بدون آنکه متوجه باشد، در دام سؤاالت بهزاد افتاد و سر صبا
 مهربانشیشده تا مبادا آبج میکنارا قاگوشه نیجون سر کاره. من با مهرسا اومدم، خودش هم همنه، مهربان -

 اعدامش کنه!
 برد و گفت: شیخاص دست پ یشال هل داد و با غرور ریکوتاهش را به ز یهایچتر

رگر ساده بود، بعد منتقل شد اولش کا یعنیپدر من حسابدار شده؛  یکارخونه یجون تومن صبا هستم. مهربان -
 جون آشنا شدم.مهربان قی. من با مهرسا از طریبخش حسابدار

شلوارش فرو برد و  بیرا در ج شیهاگرفت. دست دهیآن را ناد یاو کرد و تعمد یآوردهشیبه دست پ ینگاه بهزاد
دلشادها بشنود؛ اما  یاز خانواده رشتیبزند ب یحرف آنکهیتا ب ستادیرا به او دوخت و منتظر ا مشیآنگاه نگاه مستق
نداد و قبل از  شیهایبه فضول یشد، مجال کیداخل بوت تهخس ییهادوان با نفسکه دوان کیبوت یحضور فروشنده

 صورت صبا گفت: کینزد ییبرد و جا شیاش به او برسد، سر پخسته یهادخترک و نفس نکهیا
 باالست. یطبقه کننیم کیجکیردن و جکه تازه سر از تخم درآو ییرگال بچه فنچوال -

 فاصله انداخت: شیهاجمله نیکرد و ب یتأمل کوتاه سپس
 جون سالم من رو برسون.به مهربان -

 گفت: رفت،یم یسمت در خروجبه کهیدرحال را دور زد و یاشهیش نیتریرا گفت و و نیا بهزاد
 انتخاب کنه. خوادیم یزیدخترخانوم کمک کن تا اگه چ نیبه ا ،یخانوم نادر -

 بلند به مخاطب پشت خط گفت: ییتماس را فشرد و با صدا یدکمه لشیموبا یوستهیپ کیموز یبا صدا آنگاه
 .شتیپ امیو م فتمیراه م گهید قهیچند دق ؟یخوب زدلمیسالم عز -

*** 
در دل مهربان محکم  را شیپا یجا وسفی گذرد،یم بهشتیکه از دل ارد یمیخرامان مثل نسو خرامان نرمکنرم

 دوم مهرماه متوجه شد. یرا هفته تیواقع نیو ا کردیم
او باعث شد تا  یده روزه بتیبه خارج از کشور سفر کرده بود و غ ییمواد غذا شگاهینما کیاز  دیبازد یبرا وسفی

شق ته ته دلش به نام ع یو چسبناک نیریداشت که حس ش نیقیو با دلش خلوت کند و حاال  دایپ یمهربان فرصت
و نه در رفتارش نشان  زدیآن نه حرف م ازتاکام که مختص به خودش بود و الم یپنهان ی. حسدهدیجوالن م

تا  داشتیسر برنم وسفیهنگام حضور  ی. حتگشتیهم برم ترنیو رنگ نیو سنگ آمدیم نیو رنگ نی. سنگدادیم
که  پنداشتیکه م نیریحس ش نیخوش بود به اهم دلکند. اما باز یگوشیدل باز یخواسته یمبادا چشمانش پ
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 مچهیخودش ن یو حاال برا آموختیکار را م یهاوفنحسابدار کارخانه، فوت ،یعباس یاست و کنار آقا طرفهکی
و  زنقشیر یرمردینبود. پ یخبر شیهایبابت خرابکار یعباس یآقا یهاوتخماز اخم گریشده بود و د یحسابدار

مهربان  رجآن را خ ق،یتشو یبود و برا« !دیبرقرار باش»کالمش داشت و تکه دیسف یمحاسنکه  یصورتخوش
 .کردیم

شبرنگش در  یکنار تختش داد که عددها زیم یزد و به پهلو شد. نگاهش را به ساعت رو یخوابش غلتتخت یرو
 .دادیصبح را نشان م یقهیدق ازدهیو ساعت دو و  دیدرخشیم یکیتار

کشف بزرگ و  نیبه مناسبت ا آمدیتخت نشست. خب بدش نم یو نرمالو را پس زد و لبه دیکش یبلند پوف
به  یو سر دینوشیم یچا کرد،یدعوت م یخودمان افتیض کیبعد از ده روز، خودش را به  وسفیبرگشتن 
 .کردیم لیو بزمش را با فال حافظ تکم زدیسهراب و فروغ م یهاعاشقانه

داشت و  یبه چا ازیبزم ن نیا یرفت. برا اشیتدارک مهمان یندان گرفت و ذهنش پلبش را به د یگوشه
 یشود و ناخنک میرژ الیخیامشب را هم ب نیهم توانستیدرست کند. م یخودش چا یبرا سروصدایب توانستیم

نگاهش در  شد. یسمت آشپزخانه راهبرخاست و به شیفکر از جا نیبزند. با ا یحورپخت ماماندست کیهم به ک
از درز  یجانو کم کیکه نور بار دیاتاق پدر و مادرش به اتاق مهرسا رس یچرخ خورد و از در بسته ییرایپذ یکیتار

 .دیکشیسرک م رونیکشان به بدر اتاق کشان
برق رفت،  دیکل یدستش به رو نکهیمحض اسمت اتاق او کج کرد و آرام و نرم داخل شد و بهرا به رشیمس دلواپس

 شد. دهیتخت پاش نییپا یفرش الک یبر رو یور زردرنگن
و  ستادیا خیبرخاست، س شیتاپش را بست، از جالپ ینیالعطرفهباشد، به دهیکه ترس یمانند کس درنگیب مهرسا
 گفت: کردیم یکجدهان واریکه به رنگ گچ د دهیپر یقلبش گذاشته بود، با رنگ یدستش را رو کهیدرحال

 شدم!ترک زهره یوا -
 :دیپرس دیاش را پس زد و با شک و تردشانه یرو شانیپر یو موها دیرا در هم کش شیابروها مهربان

 مدرسه؟ یبر دیمگه فردا نبا ؟یدیچرا نخواب -
 .خوابمیم رمی. االن مخوندمیتاپ درس مداشتم با لپ یآبج -

 ای یچراکه او هر گاه خرابکار گد؛لنیکار مهرسا م یجا کیداشت که  نیقی. حاال دیکش یقینفس عم مهربان
 .بستیم یداشت به ناف او آبج یدرخواست

 شیهاتاپش را در گوشتاپ یکه صدا یزده با قلبتاپ رفت. مهرسا وحشتسمت لپتکان داد و آهسته به یسر
 تاپ گذاشت و لحنش پر از التماس شد.لپ یدستش را محکم بر رو کی د،یشنیم
 !ستین یچیخدا هبه یآبج -
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ناخودآگاه سر چرخاند تا  شیرو شیپ لمیف دنیتاپ را گشود و با دلپ درنگیدست او را پس زد و ب دیپرترد مهربان
 بود و نه تجربه کرده بود. دهیحال خود نه دآنچه را که تابه کند؛یرا تماشا م ییهاخواهر کوچکش چه صحنه ندینب
ها و با لب شیصدا کهیآورد و درحال رونیاز دستگاه ب را یدیتاپ را خاموش کرد و سلرزان لپ یدستان با

 :دیوار پرسپچپچ د،یلرزیهماهنگ م شیهادست
 ؟یرو از کجا آورد نیا -
 خدا...به یآبج -

 او بود، بر صورتش نواخت. یستهیکه شا یادهیکه امکان داشت، باال برد و کش ییدست راستش را تا جا مهربان
 ؟یرو از کجا آورد یدیس نی. حاال بگو ایخوریدا رو به دروغ قسم مآخرته که اسم خ یدفعه -

 شیهااشک کهیکه نوش جان کرده بود گذاشت و درحال یایلیس یجا یغرق آب، دست رو یبا چشمان مهرسا
 کوتاه جواب داد: دیلرزیکه م ییهابود، با لب ریسراز نییسمت پاکنان بهقلقل
 صبا بهم داد. -

متعلق به  دیو شا ستین وسفی یمبتذل برا یدیس نیداد که ا یمچاله شد. به خودش دلدار جاکیو روحش  دل
 :دیپرس گریاز قبل بار د تررمقیصبا باشد. ب نیمتییدا
 مزخرف رو از کجا آورده؟ یدیس نیصبا ا -

 را پس زد. شیهاگونه یرو یهابا پشت دست اشک مهرسا
 .کشتشی. اگه بفهمه مترسهیم یلی. صبا از باباش خاینزن نایامانبه ما یوقت حرف هی یتوروخدا آبج -

 به آن داد و لب زد: یدیاو را محکم گرفت و تکان شد یبازو مهربان
 یبه عهده ذارمیدوم رو م یلیکه س دونمیرو از کجا آورده؟ نگو نم یدیس نیجواب داشت. ا هیسؤال من  -

 آقاجون.
اتاق  یبه در بسته ینگاهمیو ن ستادیدلشاد در دم ا یو قلب مهرسا از ترس آقا مهربان کار خودش را کرد دیتهد

 کرد و جواب داد:
خواهر  هیشب یلیخانوم سن باال که به صبا گفته خ هیکنار در مدرسه آشنا شده.  یخانوم هیست با هفته هیصبا  -

دو بار -یکیو  شاپیکاف رنیم ی. گاهرونیب رنی. بعد مدرسه با هم منهیبب شتریو دوست داره اون رو ب امرزشهیخداب
برنامه داره. فوق یکالسا گفتیو صبا هم به مادربزرگش م ستین رانیمهندس که ا یبا هم رفتن ناهار خوردن. آقا

 رو هم همون خانومه بهش داده. یدیس نیا
 زیم یصندل یندارد، رو نستادیرفته که تاب ا رونیب بارهکیبه شیتمام جانش از دست و پا کردیحس م مهربان

 هوار شد. ریتحر
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را چگونه از دوست  وسفی دانستیفرو برد. نم شیموها یسر خم کرد و دست ال یداورشیپ نیاز ا شرمنده
ها از چه کنم یاردوبدل شده. افکارش در چاله نشانیهم ب یمبتذل لمیف یدیس دیمشکوک صبا مطلع کند و بگو

 سمت او برگشت.و مستاصلش به رمقیه بمهرسا نگا یافتاد بود. با صدا
 چشماشون نگاه کنم. یتو تونمینم گهی. درهیم ششونیآبروم پ اینگ نایابه مامان یتوروخدا، غلط کردم! حرف یآبج -

 برخاست. یصندل یناتوانش ستون کرد و از رو یدستانش را به زانوها مهربان
هاشون آوار کنم. غصه یرو یاغصه خوادیچون دلم نم سوزه؛یدلم برات م نکهیا ینه برا زنم،ینم یبهشون حرف -

از مهرنوش راحت شد،  الشونیکه خ نیرو بدون هم نیا یهستن؛ ول فکرینگران اون مهرنوش ب یبه قدر کاف
 نکهیا یتا قفل دهن من باز بشه. برا شهیم یدیکل ی. بهت گفته بودم اشتباه بعدکنمیم فیرو براشون تعر زیچهمه

 .یزمان بذار یلیخ دیبا ،یاعتمادمون رو درست کن وارید
 یکرد تا لبه دایپ یرفت و مهرسا مجال رونیبه دست از اتاق ب یدیس رمقشیب یرا گفت و با پاها نیا مهربان

 کند. هیگر ریدل س کیو  ندیتخت بنش
*** 

برگشت. عاقبت مستاصل از چه کرد و در افکارش هزاران راه را رفت و  یرا سپر یسخت یهابعد مهربان ساعت روز
 یعباس یرا برداشت و بعد از رفتن آقا شیدهایترد یساعت ادار انیزد و قبل از پا ایدل به در حاصلشیب یهاکنم

 کند،یوپنهان چه مپدر حق دارد تا بداند دختر نوجوانش در پس کیفکر که  نیرفت و با ا وسفیسمت دفتر کار به
 خود را مجاب کرد.

به  ینگاهمیسر داد و ن فشیرا به داخل ک لشیعزم رفتن داشت، وسا کهیمهربان درحال دنیبا د ییایاول خانوم
 آن بود، گفت: یچاشن یکه طنز یجد یمهربان کرد و با لحن

 تیشکا یدار میتصم ،ینیمهندس رو بب یخوایو م نجایا یایم افهیق نیتو رو فوت آبم! هر وقت با ا گهیدلشاد، د -
بوده و از صبح وقت  شونیروز کار نی!؟ از اون گذشته مهندس امروز اولهیبرگشته ک. حاال اون بختیرو بکن یکی

 .ایب گهیروز د هیبرو  ستین یسر خاروندن نداشتن. اگه ضرور
 نیجواب طفره رفت و اول ریکه به جانش افتاده بود، از ز یبا استرس شود،یزود دستش رو م قدرنیا نکهیاز ا دلخور
 ه به ذهنش آمد گفت:ک یدروغ

 نکرده. یرییدرمورد حقوقم صحبت کنم که هنوز تغ خوامیم نم؟یمهندس رو بب شهینم یعنی -
 را باال انداخت. شیلنگه ابرو کیاش داد و به شکم گرد و قلنبه یتاب ییایاول
 یبر یخوایم و یکه اومد دمی. به مهندس اطالع مکنمیرو غالف م رمیباشه من شمش ونیپول در م یپا یوقت -

 .شهیتموم م یهم ساعت کار گهید یقهی. چند دقدیخر میدنبالم بر ادی. شوهرم امروز مایزود ب رتاًیباالغ یداخل؛ ول
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که از استرس به لرز افتاده بود، بعد از چند تقه  یخبر داد، با دل وسفیبه  ییایاول نکهیجنباند و بعد از ا یسر مهربان
 به در داخل شد.

*** 
اصالً او  ش،یرو شیپ یمویدختر نارنج دنیشد از د رابیزد و س هیتک اشیپرمشغله به صندل یته از روزخس وسفی
 نی. اآمدیاو به وجد م دنیاز د یبیکه به طرز غر یارا خاموش کرد. دختر ناشناخته شیهایتنگشد و آتش دل یآب

امروز  نیهم دیتر شود. اصالً شاممخواسته دلش مص یبود تا در خلوتش فکر کند و رو یده روز فرصت خوب
 دنج حرف دلش را به او بزند. یاگوشه توانستیم

او که  یاز پرسه در افکارش دست برداشت و نگاهش را از چهره وسفیشد،  یطوالن یسکوت مهربان قدر یوقت
 :دیگرفت و آهسته پرس د،یرسیمضطرب به نظر م

 کرده؟ تتیوباره اذد یریافتاده؟ نکنه مهندس شمش یدلشاد اتفاق -
عرق دستانش بازهم آزاردهنده بود. مردد  یسیجا کرد. خجابه شیهادست نیرا ب یدیس شیرو شیمرد پ تنگدل

 گفت: شیهاکردن نفسبه قدر تازه یها بعد از تأملانتخاب جمله انیم
 نداره. یریشمش یبه آقا یبهتون بگم و ربط دیهست که با یمهندس مطلب یآقا -
 جواب داد: کردیاز آن چکه م تیکه رضا یاو به گردش درآورد و با لحن ینگاهش را در چهره کنانحیرتف وسفی
 کار خودشه. یسرش تو نیکه مت هیشکرش باق یجا -

 زدن.شد، ممتد و بدون پلک رهیبه چشمان او خ سپس
 .شنومیخب م -

 ای کندیرا بشنود، بازهم خدا را شکر م اشهیقاگر ب دانستیکرد. نم شیوپبه دنبال سکوت او ذهنش را پس مهربان
 نه؟

 گذاشت. زیم یرا رو یدیس حرفیو ب ستادیاو ا زیم یروچند قدم برداشت و روبه آهسته
 رو مهرسا از صباجون گرفته. یدیس نیمهندس ا یآقا -
جه نشود که مهربان آن بود که متو تررکیسمت او برگشت. زنگاهش به یآنانداخت و به یدیبه س ینگاه وسفی

 درهم و مضطربش گواه آن بود. یو چهره اوردهیاو ن یرا برا یدیس نیا یداربه رسم امانت
 هست که رنگ به صورتت نمونده!؟ یچ یدیس نیا یتو -

 کرد تا تعادلش بر هم نخورد. زیرا بند م شیهادادن بود و دستدرحال جان مهربان
سمت مهربان کج کرد تاپش را بهنبود. لپ یخبر شیهالب یاز لبخند نرم رو گریبرخاست. د شیاز جا یآنبه وسفی

 گفت: گذاشتیرا داخل دستگاه م یدیس کهیو درحال
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 نمیرو تماشا نکنه. بذار بب یوودیهال لمیمواظبم تا صبا هر ف یلیوروز تو من رو هم نگران کرد! من خدلشاد حال -
 ه؟یمیچه فل نیا
 گریاش تا حلقش باال آمد. دورودهو مهربان دل کردیم نییموس باال و پا یدستش را رو زده،تند و شتاب وسفی

قدم دورشدنش  نیاما اول خت؛یگریوباد مسرعت برقاجرا شود، به لمیف نکهیتا قبل از ا ستیباینبود و م زیماندن جا
 همراه شد: وسفیوتشر با توپ

 کرده و صبا به مهرسا داده؟ شونیپر قدرنیکه تو رو ا هیلمیچه ف نیا نمیواستا بب ؟یریم یکجا دار -
با  وسفیکف دوخت.  کیرا به سرام شیهاتاپ آمد، مهربان از شرم سر برگرداند و چشملب یصفحه یکه رو لمیف

 را درآورد خاموش کرد. یدیبدون آنکه س وبن،خیتاپ را از بلپ یالعمل آنعکس کیلرزان با  یدستان
صبا و مهرسا هنوز از  نکهیدر خودش شکست. از فکر ا صدایت به وقت خشم بر هم فشرد و بطبق عاد چشمانش

 زن و مرد آشنا شدند، قلبش مچاله و در هم فرو رفت. یفاصله نگرفته با مسائل خصوص یکودک
 یالقل خورد و البه شینشست و تا ابروها اشیشانیپ یرو یاز مهربان فاصله گرفت. عرق شرمندگ یشرم قدم از

 آن محو شد. یمشک یتارها
انگشتانش را از  یبندها یدیکه سف فشردیبود و انگشتانش را چنان در هم م دهیرنگ از رخش پر کش رتیدرد غ از

 .دیدیوضوح مهمان فاصله به
 .دندیهم خواب یرو هیبه ال هینرم ال یو تارها دیحالش کشخوش یموها انیم یکالفه دست وسفی

دار خش ییبود. رو به مهربان شد و با صدا نیتر از اراحت اریهضم آن بس شیبرا د،یبلعیم یاگر سنگ کردیم حس
 :دیاما آهسته پرس

 گرفته؟ یرو از ک یدیس نیصبا ا یدینفهم -
 رو هم اون خانوم بهش داده. یدیس نیکنار مدرسه دوست شده و ا یخانوم هیظاهراً چند وقته که صبا با  -

 داد: یشتریشتاب ب شیهابه جمله مهربان
رو  شیکردم و چغل یفکر کنه فضول خوادیوقت نفهمه من به شما گفتم. دلم نم هیروخدا صبا مهندس تو یآقا -
 یبزرگ شدن؛ ول کننیها فکر مو بچه هیدوران سخت یحساسن. نوجوون یلیسن خ نیا یها توآوردم. بچه شتونیپ

 .رهیرپذین ساده و تأثفاصله نگرفتن و افکارشو یهنوز از دوران کودک
 انیگذاشت و سرش را م زیم یرا رو شیهاآوار شد. آرنج اشیصندل ینداشت، رو ستادنیتاب ا گرید وسفی

 پنهان کرد. شیهادست
. کردیانگشتانش لمس م ریرا ز شیانقره یو تارها بردیصاف او فرو م یموها انیدست م خواستیدلش م مهربان

 خواهد کرد. دایسکوت ادامه پ نیتا ابد ا یی، گوحاکم شد نشانیب یسکوت تلخ
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 سر بردارد گفت: آنکهیچشمان مهربان را نداشت، ب دنید یکه رو وسفی
 !دیببر فیشما تشر -

پر آب کرد و  یوانیسردکن لپدر افتاده بود، بالفاصله از آب کیکه مثل طناب به گردن  یرتیاز غ طاقتیب مهربان
 تنها گذاشت. شیهارا با آوار غصه وسفیرفت و  رونیبزند، از اتاق ب یحرف آنکهیاو گذاشت و ب یرو شیپ

*** 
 .نشستیتر بر تاروپود ذهنش مخشم پرتوان گذشتیم هرچه
بمب  کیآب دهانش را فرو داد. حاال به  یماندهته یسختآورد و به رونیهاش بدست انیبعد سرش را از م یلحظات

به اطراف  شیهاجرقه داشت تا منفجر و ترکش کیبه  ازیانفجار فقط ن یمبدل شده بود که برا یکوچک دست
 چشمانش را در بر گرفته بود. یهارگیاز خون تمام مو یاکهیوپال شود. بارپخش
 شیهاو صفحه دیکوب واریکرد و آن را محکم به د یخال اشیزیروم میحرص انباشته در وجودش را بر سر تقو تمام

 کف را فرش کردند. کیاز سرام یفرود آمد و بخش نیبر زمخزان  زانیرچون برگ
آن را  پیز آنکهیداد و ب یجا فشیدرون ک یو سرسر دقتیزده آن را بشتاب یتاپش بود، با حرکاتنوبت لپ حاال

 فیمهندس تشر یآقا» دیکه پرس ییایبه سؤال اول یرا برداشت و از اتاق کارش خارج شد و حت لشیببند، موبا
 جواب نداد.« !؟دیبریم

طبق عادت  شد،یم نشیکه سوار ماش وسفی یصورت برافروخته دنیو با د دیهم وخامت اوضاع را فهم یقاپوچ
در  یدو لنگه یوکالمحرفیو سپس ب دیبه آن داد. آن را باال کش یکمر شلوارش کرد و تاب یرا بند لبه شیهادست

 سیرفتن به سرو یکه برا یکارگران کنجکاومتعجب و البته  چشم شیپ وسفیکارخانه را باز کرد و  یبزرگ آهن
 .دیبار صدا کرد، نشن نیرا که او را چند نیمت یصدا یتخته گاز به دل جاده زد و حت شدند،یآماده م یطوط یآقا

*** 
 وسف،ی یزدهشتاب یهاگام دنیو با د دیکشیاتاق سرک م بازمهیدر ن یمدام از ال شیهاشورههمراه دل مهربان

 شد. مانیدلش پش یچهار گوشه
 دامن زد. یمانیپش نیگذاشته بود به ا پاسخیصبا که همه را از دم ب یدرپیپ یهاتلفن

آن هم از نوع جاسوسش  ن،یخبرچ کی شدیاو م یبرا ؟یچ افتادیبه آب زده بود. اگر از چشم صبا م گداریب بازهم
 که اعتماد کردن به او حماقت محض بود.

 یال ناًیقیمهربان  یهاوقت نفسچه؟ آن کردیتصادف م وسفیناکرده  ییسر ماجرا بود و اگر خدا کی هانیا خب
 .شدیولورده مله شیهاچرخ ریو قلبش ز کردیم ریاو گ نیسپر ماش
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را بر  شیهاسرش گذاشت، پلک یدستش را بر رو صالیهوار شد. از سر است اشیصندل یگفت و بر رو یبلند یوا
 شود. ریراهش کرد تا به سالمت به مقصد برسد و قائله ختم به خ یخواند و بدرقه یالکرستیلب آ ریرد و زهم فش
*** 

 یرو رتیبه اسم غ ینیو بار سنگ شدیم زیسرر یکه با تلنگر یزیپر بود؛ مثل ظرف لبر دیبه خانه رس یوقت وسفی
را داشت که اعتمادش را  ی. احساس کسدیرسیر مبه نظ تردهیخم یچنان که قدرآن کرد،یم ینیسنگ شیهاشانه

 به مسلخ بـرده باشند.
سردرد  یداد که قدر امیبه هر دو پ الشانیخ یآسودگ یگذاشت و برا جوابیرا ب نیپوران و متعمه یهاتلفن لیس

 استراحت به خانه رفته است. یدارد و برا
 ییهارا کنار در رها کرد سپس با گام اشیدست فیو ک جواب داد یرا با تکان سر خانمسهیداخل شد، سالم ان یوقت

برخورد کرد  واریرها شده باشد، باز شد و محکم به د شیکه از جا یسمت اتاق صبا رفت. درب اتاق مثل فنربلند به
 گرفته باشد. جهیسرگ ییکه گو چنانآن آمد،یو م رفتیپاشنه م یتلوتلوخوران رو صدایو ب

 بود. دهیاز رخسارش پر بارهکیکه به یدرست مثل رنگ د؛یتخت پر یلبه یدر دم از رو صبا
 ریدوباره مس دیبود، کج کرد و ناام ستادهیوواج در آستانه در اکه هاج خانمسهیسمت انملتمس و سرگردانش را به نگاه

 سمت پدرش برگشت.نگاهش به
لحظه  نیگفته بود و انتظار ا شیداده بود برا به آب شبیکه د یبه خانه برگشت، مهرسا از بند یاز مدرسه وقت بعد
که برحسب اتفاق مجرد  سشیو جلب توجه رئ ینیریمن باب خودش شناسفهیکارمند وظ دانستیو م دیکشیرا م

 .گذردینم ینیخبرچ نیهم هست، از ا
 حالشانیپر نینچ نیحال ارا تابه وسفشیدر گردش بود. بابا ویویمثل  شیهاو مردمک چشم دیلرزیصبا م یهالب
و رنگ  زدیاش دودو منشستهخونرو به هوا و چشمان به خیس ویمثل آنتن راد یبیبه طرز عج شیبود. موها دهیند

 باشند. وردهآ نیاو را از عالم برزخ به زم یینبود. گو شیهالب یبه رو
 کرد و گفت: یدارانهیو سردرگم م جیگ خانمسهیان
 براتون. ارمیدم بتازه یچا هی د،یاستراحت کن کمهی دیایشده؟ اصالً ب یچ دیم بگمهندس توروخدا به من ه یآقا -
 .زدیکوب مانده بود و پلک هم نم خیصبا م ینگاهش به رو وسفی
 !دیسرتون ببند. در رو هم پشترونیب دیلطفاً بر خانومسهیان -

را به  خانمسهیو ان گذاشتینم یباق اما و اگر و چون و چرا یبرا ییقاطع و محکم بود که جا یبه قدر شیصدا
 سمت صبا نشانه رفت.اش را بهانگشت اشاره ،یقیشدن در بعد از نفس عمبا بسته وسفیپرتاب کرد.  رونیب
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 ونیچرخ کام ریز نمیبود ماش کیبار هم نزد هیو  کردمیخدا همراهم بود؛ وگرنه دو بار تصادف م نجایاز کرج تا ا -
 .له بشه

 گردنش کش داد. یفرو برد و آن را تا انتها شیموها انیبه م یدست لصایسر است از
محبتم  یهاش کج شد؟ کجاراهم رو اشتباه رفتم که دخترم قدم یبه تاخت اومدم تا از خودت بپرسم کجا -

ا تره دوست شده و باز خودش بزرگ ناًیقیکه  بهیزن غر هیکرده و با  انـتیوکسر بود که دخترم به اعتمادم خـکم
به  ییمدت چه دروغا نیا یتو دونهیم دابه من بگه؟! ده روز رفتم مسافرت و خ نکهیبدون ا رن،یم رونیهم ب

 !؟ینیخانوم رو بب نیو ا یتا فرصت کن یمادربزرگت گفت
که  ییو متصل به هم با صدا وقفهیو ب دیترک یاش مثل بادکنکشد، در دم بغض یچشمان صبا ابر آسمان

 گفت: د،یلرزیم
باهام  خوادیو م امرزشمیخواهر خداب هیشب گفتی. مستین یزن بد جوننیریخدا شبابا غلط کردم! به دیببخش -
 کنم. شیبه شما معرف ی. قرار شد از سفر که اومدشناسمشیست مهفته هیآشنا بشه.  شتریب
 یصبا قوا یو هر جمله تر از حد معمول شده بودگشاده اشینیب یهاخس افتاد و حفرهبه خس شیهانفس وسفی

 .بردیم لیبدنش را تحل
 قدم برداشت و به چشمان او زل زد. کیسمت او به یطوفان

 شیو آبروم رو پ دهیرو شبنم هم د لمیف ای یبا مهرسا انجام داد یکیغلط اضافه رو شر نیکلمه بگو! ا هیفقط  -
 ؟یدکتر هم برد یآقا

 شیهاو دست دیآیاست که بر سرش فرود م یاانهیتاز وسفی یهر جمله ییکه گو کردیم هیآنچنان گر صبا
 .کردیبه اطراف پرواز م هدفیب

 یبداست؛ ول لمی. بهش گفتم از اون فدمیرو د لمیف لیاز اوا کمهیرو به مهرسا دادم. من فقط  یدیفقط س -
 رو گرفت. لمیخودش با اصرار ازم ف

 یخود را با هر ترفند کردیم یو سع زدیحرف م دهیبردهیو بر ختاندایفاصله م شیهاجمله انیصبا م یهاهقهق
 تبرئه کند:

 نداشت. یبد زیبهم داده. جلدش که چ یاشتباه جوننیریرو ش لمیاصالً ف دی! شاهیلمیچه ف دونستمیخدا نمبه -
 اوج گرفت: شیصدا بارهکیبه وسفی
و دوست  یکنیاعتماد م رسهیکه از راه م یزود به کس چرا ؟ینیبیرو ساده م زیچهمه قدرنیصبا! صبا! چرا ا -
ازت  خوادینباشه؟ از کجا معلوم نم یاکاسهمیش نکاسه ریباشه و ز یخانوم آدم درست نیاز کجا معلوم ا ؟یشیم

 سوءاستفاده کنه؟
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و با شد  رهیزد و به چشمان پرآب صبا خ یچرخ صالیو از سر است دیچیوسط اتاق مثل باد به خودش پ وسفی
 گفت: دیلرزیکه از شدت خشم م ییصدا

خونه.  یگردیبرم خانومسهیو بعدازظهر هم با ان برمتیمدرسه. صبح خودم م یتنها بر یحق ندار گهیاز فردا د -
 ؟یکن شیکه قرار بود بهم معرف ی. گفتنمیبب کیخانوم رو از نزد نیدنبالت تا ا امیاما فردا بعدازظهر خودم م

زده که از حدقه درآمده بود وحشت ی. با چشماندانستیمهرسا م یلقها را دهاناتفاق نینه مقصر ابازهم کودکا صبا
 را همراه آب دهانش فرو داد. گرشیجنباند و از ترس، راز د یفقط سر حرفینداشت، ساکت و ب یاشک گریو د

زد و تمام  شیبه موها یچنگ برد،یرا به مسلخ م شیهاکه مثل طناب اعدام نفس یکالفه از حس بد وسفی
ورم کرده بود، با  اشقهیشق یهارگ کهیدر آورد. سپس درحال زبانینازک و ب یرا بر سر آن تارها شیهایدلدق
 گفت: ادگونهیفر یلحن

 ه؟یخانوم چ نیا یرو بده من. شماره لتیموبا -
 زیم یرا از رو لیموبا یآنفشرد و بهصبا را بر هم  یهاناخودآگاه پلک یابلند بود که لحظه یبه قدر وسفی یصدا

 :زندیم ادیاز ته چاه فر ییآهسته بود که گو یبه قدر شیسمت پدرش گرفت. صدابرداشت و به
 دنیرو تو مترو ازش دزد لشیگفت موبا یعنی. میزدیبا هم حرف نم یتلفن وقتچیازش ندارم. ما ه یاشماره چیه -

 خره، بعد بهم شمارش رو بده.خوب ب لیموبا هیو  رهیو قراره حقوق بگ
ولورده بود؛ خفه و له شیصدا یسر داد. آوا بشیرا به داخل ج لیآورد و موبا رونیرا ب کارتمیس درنگیب وسفی

 آوار نجاتش داده باشند. ریاز ز ییچنان که گوآن
اتاق من. هروقت  یتو یذاریم یاریتاپ و تبلت رو هم ملپ گهید یقهی. تا پنج دقمونهیمن م شیپ لیموبا نیا -

 .گردونمیدوباره بهت برم ،یاعتمادم رو جلب کن یتونست
اش را کوتاه کرد و از پشت، خارج شود، صبا فاصله نکهیاما قبل از ا د؛یپا چرخ یپاشنه یرا گفت و رو نیا وسفی

 دست دور پدرش حلـ*ـقه زد و سرش را به پشت او چسباند.
 .رهی! آبروم مینزن یپوربزرگو مامان نیمتییبه دا یوقت حرف هیبابا توروخدا ببخش!  -
 او را از دورش باز کرد. یهادست یبرگردد حلـ*ـقه آنکهیهم فشرد و ب یرا بررو شیهااز درد چشم وسفی
 پدرش هم هست. یدختر، آبرو هی یآبرو -
 یوپاچلفتدست یهرسامهربان و م ینیآن را خبرچ یحس بد که مقصر اصل ایدن کیرفت و صبا ماند و  وسفی
 بدون کمک پدرش آن را حل کند. تواندیم کردیو رازش را همچنان پنهان کرد و تصور م دانستیم

 .دیچیپیمغزش م یدور تارها وارچکیکه پ یبود و سردرد لعنت اشرفتهلیتحل یهمه تنش و استرس، انرژآن ارمغان
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هم سوار کرد. بخار  یبلندش را بر رو یزد و پاها هیه به مبل تکبرداشت و دوبار زیم یرا از رو یچا وانیل شد و خم
 .دیسرش شن یرا از باال خانمسهیان یسمت چشمان پردردش فوت کرد و صدارا به یداغ چا

 ارم؟ی. شام شما رو بخورهیشام نم گهیمهندس شام حاضره. دخترتون م یآقا -
دنبال صبا. صبحا هم خودم  دیفردا برباشه از پس تونادی. فقط دیندارم. شما شامتون رو بخور لیممنونم م -
 از مدرسه برگرده خونه. ییتنها خوامینم گهی. دبرمشیم
قرقر تلفن  یاکتفا کرد. صدا یبه چشم د،یبرآ حتیاز در نص ایدخالت کند و  آنکهیبود و ب یادهیادیزن دن خانمسهیان

 یخم شد و تلفن دست د،ینوشیرا م شیاز چا گرید یارعهج کهیدرحال وسفیتوجه هر دو را به خود جلب کرد و 
 .شردتماس را ف یمقابلش را برداشت و دکمه زیم یرهاشده رو

 د؟ییبله بفرما -
 مهندس. من دلشاد هستم. یآقا ریخشبتون به -

د ته قن یشدن حبهمثل آب نیریش یخاص در دلش به پا کرد؛ حس یامهربان شور و ولوله یشمینرم و ابر یصدا
 رها کرد. یچا وانیبرگرداند و حبه قندش را در ل زیم یرا به رو خوردهمین وانیفنجان. ل

 .ریخسالم. شب شما هم به -
 یگوشش کرد و تکه یرا بند الله شیوپالپخش یدست موها کیتخت نشست. با  یلبه یرو قراریب مهربان

 .دیتپیم قراریپشت خط است، قلبش ب وسفی نکهیاز تصور ا .چاندیپ واررهیاش داجامانده از آن را به دور انگشت
گمشده  یهادربه دنبال جملهاز کلمات، دربه یحاال ذهنش خال یرا بارها و بارها دوره کرده بود؛ ول شیهاجمله

 را شکست و گفت: نشانیو عاقبت سکوت ممتد ب گشتیم
 اوردیدلم طاقت ن یول رن؛یارخونه با منزلتون تماس بگک یکارمندا و کارگرا ادیخوشتون نم دونمیمهندس م یآقا -

 .کردمینگرانتون م قدرنیا دیکنم. نبا یامروز ازتون عذرخواه یفکریبابت ب خواستمیتا فردا صبر کنم. م
 .دیکش اشیشانیبه پ یزد و دست هیحبس شده بود، رها کرد و به مبل تک اشـنهیس یرا که تو ینفس وسفی
 کارینوجوونش چ یکه بدونه بچه هیحق هر پدر نی. ایکار رو کرد نیتر. تو درستستین یواهبه عذرخ یازین -
 .شهیتکرار نم گهید دیو بگ دیکن ی. از جانب من از پدرتون عذرخواهکنهیم
را به دندان  نشیریو لب ز دیآهسته به سرش کوب یدستش را مشت کرد و چند ضربه وسفیآخر  یجمله دنیشن با

 :گرفت گفت
 به مادر و پدرم نزدم. یمن هنوز حرف یبله حق با شماست؛ ول -

 رها شود و ادامه داد: اشـنهیتا نفس جا مانده در س دیکش یقینفس عم سپس
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حتماً صبا از دستم  دونمی. مکنمیم فیاز صبا بزنم ماجرا رو براشون تعر یحرف نکهیسربسته بدون ا یلیخ یول -
 .نهیبیس خائن مجاسو هیدلخوره و من رو  یلیخ
 یزق نشست و با دو انگشت شست و اشاره آن را قدرکش آمد و به زق شیهاقهیزد و شق یرنگلبخند کم وسفی

 فشرد.
 نیو متأسفانه ا نهیبره و دوستاش رو بب ییشده و حق نداره جا هیتنب یمدت هیتا  یول کنه؛یزود فراموش م ای رید -

 .شهیشامل خواهر شما، مهرسا هم م
چنان که از ذوق به همراه آورد. آن ایدن کیمهربان  یجمله برا نیدارد؛ اما در ا یمتأسفانه هرچند بار منف یمهکل

 وتولوپ کرد.تاالپ یدلخواه تمیر یسر شوق چهارزانو نشست و قلبش رو
 ایم برساند به اتما« مواظب خودت باش!»جمله را با  نیآخر خواستیبودند، دلش م دهیته کش شیهاکه جمله حاال

 یپا رواما جفت ؛یداشته باش یگاوزبان بنوش تا خواب راحتفنجان دمنوش گل کیتمدد اعصاب  یبرا دیمثالً بگو
 دلش آمد. یخواسته

 . شبتون خوش.شمیو مزاحمتون نم کنمینم یپرحرف گهیخب د -
کند؛ اما او هم دست  دایمه پمکالمه همچنان ادا نیداشت ا لیتما بیمتفاوت بود و عج یقدر وسفیدل  یخواسته

. سپس کوتاه و مردانه جواب دیحرف دلش را به او بگو یگریرا بست تا در فرصت مناسب د گوششیدل باز یو پا
 داد:

 شب شما هم خوش. -
شده بود، دست به زانو گرفت، برخاست و  ریکه به دلش سراز یچسبپر از آرامش دل وسفیتمام شد.  مکالمه

 رقم خواهد زد. شیرا برا یراز پنهان صبا، فردا چه روز سخت دانستیو نمسمت اتاقش رفت به
*** 
 ها نبود.چنان که قادر به بازکردن آنآن رفت؛یم یلیویلیق شیهاپلک ریز خواب

را تجربه کرده و تا خود طلوع آفتاب صبح خواب راه  یدرد و کمردرد مردافکن، شب بددل کیاو که بعد از  یبرا
 کن بود.آسفالت سوراخ یهاپچ مهرسا آن هم کنار گوشش مثل متهپچ یگم کرده بود، صداچشمانش را 

وار پچآهسته و پچ یو با همان چشمان بسته تنها واکنشش به صدا دیگردنش باال کش رینرمالو را تا ز حوصلهیب
 و نامفهوم بود: دهیبر دهیبر یجمله کیمهرسا 

 .میمهرسا بذار بخوابم. امروز مرخص -
سر هل داد و کنار تخت زانو زد و کتف او را چند بار اش را به پشتشدهبافته یو موها دیکش یپوف بلند مهرسا

 تکان داد.
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 باهات حرف بزنم. دیمهربان پاشو با -
به شکل  شیهااز دست او دلخور بود. اخم روزیزد. هنوز بابت د دنیخود را به نشن یول د؛یمهرسا را شن یجمله

 آمدن نداشت.کوتاه الیهمچنان بسته بماند؛ اما مهرسا خ شیهاکرد پلک یر هم فرو رفت و سعد یمحسوس
 مهربان توروخدا پاشو! درمورد صباست. -

 را باز کرد. شیهادر دم پلک کند،یکه قفل گاوصندوق را باز م یدیصبا مثل کل اسم
دل از  یسختناچار و به. بهدیو روشن طلوع روز د کیاز تار یامهرسا را تار و مات در هاله بازشمهیچشمان ن یال از

 تخت نشست. یپوست تنش نشاند و لبه یرو یمورمور یزییصبح پا یدلخواهش جدا کرد و سرما ینرمالو
 :دیوار پرسپچاش فرو برد و پچخوردهو گره دهیژول یوار به مثان موهاخواب، انگشتانش را شانه جیگ
 !؟یهم مونده که نزد یاگهی. مگه حرف دیقرار شد دوروبر من نپلک -

 دستانش فشرد. انیاش را مچاله کرد و ممدرسه یاسرمه یاز اضطراب مقنعه مهرسا
هر روز کنار  یکه شاطر نون ما رو سفارش یدونیبعد! مامان رفته نون تازه بخره و م یمن بمونه برا هیتوروخدا تنب -
 بفهمه. یزیچ یحورمامان خوامیخونه. نم گردهیو زود برم ذارهیم

 یهابه در انداخت و دست ینگاهمیزده ننه، هول و شتاب ایکه مطمئن نبود مهربان حواسش به او هست  مهرسا
 دستانش گرفت. انیسرد مهربان را م

اعتمادت رو دوباره جلب  دیبا ی. مگه نگفتگمیم یچ نیگوش کن بب ؟یهنوز هم خواب ایمهربان حواست هست  -
 !؟ینزن یبه مامان و آقاجون حرفکنم تا 

 یو در جاده گرفتیمسابقه سرعت م نیبود، آن هم شش دونگ و با هر جمله تپش قلبش مثل ماش حواسش
 .رفتیم شیاضطراب پ

 حواسم هست. حرفت رو بزن. -
 اش را در دست گرفت و آن را تاب داد و در همان حال گفت:شدهبافته یرشته از مو کیطبق عادت  مهرسا

هم  یلیشد. خ یعصبان یلیرو به صبا گفتم. از دستت خ زیچهمه یکه از مدرسه برگشتم خونه، تلفن روزید یآبج -
و باهاش دوست شده،  نهیریهمون زنه که اسمش ش گفتی. مشهیش با پدرش خراب مرابـطه گفتیبود. م دهیترس

 .رهیو ازش بگ ادیصبح قبل از مدرسه ب مروزاصبا امانت بمونه و قراره  شیشب پ هیبهش داده که  یساک ورزش هی
از صد هم گذشته بود. از  اشیاریگرفت. حاال سطح هوش یدل و جانش جا انیم چیدرپچیپ یچون کالف شورهدل
 افکارش داشت. یختگیرنشان از درهم شیهاتخت برخاست. جمله یلبه یرو
 یساک چ یقبول کرده؟ تو یزیچ نیهمچ هی شناسهیست اون رو مهفته هیکه فقط  یصبا از کس یچ یبرا -

 من باهاش حرف بزنم. لشیاالن زنگ بزن موبا نیبود؟ اصالً هم
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 .ستادیوسط اتاق مهربان ا فیبرخاست و بالتکل شیکرد و او هم از جا یخال نوایب یاضطرابش را بر مقنعه مهرسا
 نشیبا ماش روزید خانومنیریش یگاربوده. ان ییبسته کادو هیوپرت و مشت خرت هیساک  یتو گفتیصبا م -
به صبا که با خودش ببره خونه  دهیساک رو م نیهم یبا ساک بره؛ برا تونستیکار داشت و نم ییبود و جا ومدهین

مشکوکه، نترسه و  کمهیزنه  نیزدم که بگم ا نگصبا چند بار ز لی. صبح زود به موبارهیو قراره امروز صبح ازش بگ
 خاموش بود. لشیموبا یبه باباش بگه؛ ول

 یکار اساس یجا کی. کردندیم میرا ترس یاز دلواپس یو نقش گرفتندیمثل پازل کنار هم قرار م یمنف افکار
 .شدیتر ماست، در سرش پررنگ یقاچاقچ کیفکر که دوست مشکوک صبا  نیا گذشتیو هرچه م دیلنگیم

آسمان  انیشد و در م یدود دشیمهرسا ام یکه با صدا هجوم برد لشیسمت موباکه از چله رها شود، به یریت مثل
 محو گشت. یدیناام
تلفن رو بکشه و ساعت  زینداره! صبا بهم گفته پدرش عادت داره شبا پر یادهیشون زنگ نزن فابه خونه یآبج -

 .رهیگیتماس م لیکار داشته باشه با موبا یهر ک گهی. مکنهیبره سرکار تلفن رو وصل م خوادیهشت که م
 :دیلب نال ریو ز دیپا به دور خود چرخ یپاشنه یافتاده باشد، رو یکه در گرداب یمانند کس مستاصل

 کنم؟ کاریخدا! حاال چ یوا -
را  شیهاکرد که همچنان پابرجاست. پلک یادآوریاز دل و کمرش گرفت و به او  یشگونین یوخمچیو پرپ زیت درد
نگاهش را از ساعت کوچک کنار تختش که شش  ،یفه از حس بد درماندگکوتاه بر هم فشرد. سپس کال یدم یبرا

 :دیبرداشت و پرس داد،یرا نشان م قهیدق یو س
 مدرسه؟ رهیصبا ساعت چند م -
 .خورهیشون مهم زنگ مدرسه میونساعت هفت. ساعت هفت -
به مانتو و  یو مستمر، چنگ یقمنط ی. ناتوان از فکرگشتیو دوباره برم رفتیچند قدم م ویویو سردرگم مثل  جیگ

هم  یبه رنگ آن شال توجهیکنار در اتاقش برداشت و ب ستادهیا یاش زد و آن را از جالباسشلوار چروک و اتونشده
 .دیکش رونیک جفت جوراب بیزده شتاب شیهاجوراب یسرش انداخت و از داخل کشو یرو
 ! خدا کنه صبا به پدرش گفته باشه.هیساک چاون  یتو دونهی!؟ خدا میگفتیم شبیهمون د یمردیم -

به  روسیگرفت. حاال استرس مثل و زدیم یساز کیمهربان که هر کدام  یتاتابه یهانگاهش را از جوراب مهرسا
 کرده بود. تیجان او هم سرا

 ؟یمهندس رو ندار لیدلم بدتر به شور افتاد! موبا ؟یکنیم یطورنیمهربان چرا ا یوا -
تند  داشت،یکنار تختش برم زیم یرا از رو لشیموبا کهیاش انداخت و درحالشانه یزد و آن را رو شفیبه ک یچنگ

 زده گفت:و شتاب
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 مهندس رو داشته باشم؟ لیکه موبا شمکارهیمن چ -
 و گفت: ستادیا بازمهیدر ن یدر آستانه سپس

اگه  رم،یآقاجون م نیع ساک رو گفته. با ماشراحت بشه که صبا به باباش موضو المیخ دیشون. باخونه رمیمن م -
 آژانس بره سر کار. ایشده بود و امروز رو لطفاً با اسنپ  رشیبگو د دیپرس

 نشانه رفت. واردیسمت او تهداش را بهانگشت اشاره سپس
شون نگران نشن. خودم بعداً موضوع رو به یخودیتا ب یزنیبه مامان و آقاجون نم یحواست باشه فعالً حرف -
 باشه. موردیمن هم ب یاصالً نگران دی. شاگمیم

 را گفت و مثل باد از خانه خارج شد. نیا مهربان
*** 
 .دیچرخ گرید یپهلو به پهلو کیخواب است از  نکهیو به تصور ا دیچیپیزنگ خانه در سرش م نگیدنگید یصدا

مـسـت خوابش را از هم  یهام، پلکدو نگیدنگیبرقرار شد و صداها از سرش پر زدند؛ اما د یمختصر سکوت
تا بلکه از چه  دیباز دوتا را با هم بلعودلبود که شب گذشته دست یبخشقرص آرام ومنگجیگشود. هنوز گ

 .ردیفاصله بگ یقدر شیهاکنم
 یهاشود تا دل از رختخواب جدا کند و پلک یکرد و باعث شد اهرم ریشوره به دلش سرازسوم دل نگیدنگید
 باز شود. اشخفتهمهیو ن ازبمهین

 آمدنرونیزمان شد با بو بازکردن در اتاقش هم دیافتاده کنار آن را هم پوش شرتیرا به پا کرد و ت اشیورزش شلوار
را با پر شالش  سشیشده بود. هول و دستپاچه دستان خ ریغافلگ یحساب ایکه گو یبهداشت سیاز سرو خانمسهیان

 زده گفت:خشک کرد و شتاب
دخترو باشه، حتماً دفتر مشقش رو جا  دی. شاکنمی! االن در رو باز مدیشد داریب دیمهندس. ببخش یسالم آقا -

 گذاشته!
که اتاق  یکیبار یاز راهرو کهیبلند درحال ییهادر هم و گام ییرا پر کرد و با ابروها وسفیتمام ذهن  یاریهوش

 یـنهیس یساعت نشسته رو یرفت، نگاهش در دم به رو فونیسمت آبه گذشت،یداشت م یها در دل آن جاخواب
 .دادندیبه هفت را نشان م قهیپنج دق شیهاثابت شد که عقربه وارید
 بره!؟ دی. چرا اجازه دادبرمیبهتون گفتم که از فردا خودم صبا رو مدرسه م شبیمگه صبا رفته؟ د -
و هول و دستپاچه  دیبه چشم لوچش کش یدست داشت،یسر او قدم برمپشت وسفی یهابه گام دهیچسب خانمسهیان

 جواب داد:
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کردم شما اجازه  الیدخترو رفته. خ دمیمهندس خدا به سر شاهده رفته بودم نون تازه بخرم، اومدم خونه د یآقا -
 !دیداد

 گرید شد و ریشوره هورا کشان به دلش سرازدل یتصور فونیمهربان از قاب مربع شکل آ یچهره دنیبا د وسفی
 :دیرا بر داشت، پرس فونیآ یگوش درنگیو ب دیشنیخانوم را نم سهیان یهاهیقسم و آ

 افتاده؟ یدلشاد اتفاق -
 مزاحم شدم! صبا هست؟ یزود نیصبح به ا دیمهندس. ببخش یسالم آقا -

 به شماره افتاد. شیهابرد و نفس غمایرا به  وسفیشوره تمام آرامش دل طوفان
 شده؟ یزیدختر! حرفت رو بزن. چ ی. جون به سرم کردنه رفته مدرسه -

 آمد. رونیب شیهالب انیاز م یخفه و گنگ یناخودآگاه وا رفت. وا مهربان
 میبر دیصبا. با یواشکیبه همون دوست  شهینشده! موضوع مربوط م ریتا د دیمهندس تو رو خدا عجله کن یآقا -

 .دمیم حیبراتون توض راه یتو دیاریب فیآوردم. تشر نیدنبالش. من ماش
*** 

شلوارش را عوض کرد و  وسفیموضوع لباس است.  نیترتیاهمباشد، کم انیدر م یعجله و دلواپس یپا یوقت
 یسمت در خروجچون باد به خانمسهیان رانیچشمان متعجب و ح شیبرداشت و پ لشیرا همراه موبا شیهاشورهدل
 .دیدو

 وسفی یبرا ازیتا پ ریتمام ماجرا را از س د،یکشیم ییهم ال یو گاه کردیم یتروفرز رانندگ کهیدرحال مهربان
شکار باشد، نگاه  یکه پ یو مثل عقاب شدیورتر ممهربان آتش خشمش شعله یبا هر جمله وسفیکرد و  فیتعر

 .داشتیبرنم ابانیمضطربش را از کوچه و خ
 .دیچرخیمبه اطراف  گرشیبود و چشم د ابانیچشمش به خ کیهم  مهربان
 راکسیدر دستگاه ز یدراز و کوتاه مثل فتوکپ پوشیاتعداد دختران سرمه شدند،یم ترکیبه مدرسه نزد هرچه

 شانیسالنه بگوبخندهابه دست سالنه فیک یبود و برخ کشانیبار یهاشانه یکوله رو یبود. برخ ادشدنیدرحال ز
 به راه بود.

 گفت: وسفی
. اگه قرار باشه صبا ساک رو به اون زنه بده، داخل مدرسه میمدرسه هست کین. نزددلشاد لطفاً سرعتت رو کم ک -
 .مونهیکنارا منتظرش مگوشه نیو هم رهینم
بلند که پر از  ییزده با صداشتاب وسفیچند نفس،  یبعد، به کوتاه یمهربان همان کرد که او گفت و لحظات و
 و ترس بود گفت: جانیه
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 کنارا پارک کن.گوشه نیداده، ساک هم دستشه. هم هیمدرسه تک روای. به ددمشید دمش،ید -
را دوبل  نشیو ماش دیپارک ند یبرا یخال یچنان که جاکنان تا حلق مهربان باال آمده بود؛ آنقلقل اضطراب

ه آن شد ک یطوفان ینیالعطرفهبردند تا آن را باز کنند؛ اما به شانیزمان دست به کمربندهاپارک کرد. هر دو هم
صدا در  آمدند،یها مسمت آنو به دندیدویرا م ابانیطول خ کهیدرحال رهیت یها! دو مرد با لباسدایسرش ناپ

 :گفتندیم ادزنانیو فر کردندیوچله مچاق شانیهاحنجره
 !سی! پلستیا -

 نیماش یباد از جلو و مثل زنقشیجلب شد که الغراندام بود و ر یسمت زنها بهعابران و راننده یهانگاه تمام
 .زدیبال مو پر شالش رو به پرواز بال دیدویم ابانیسمت خمهربان رد شد. به

 بود. اشیواشکیهمان دوست  ن،یریوار نگاهش به دنبال شرنگ به رخسار نداشت و مجسمه صبا
شکار  یکه چون ببر پ بود یپوشاهیمرد بلندقامت س یفرو داد و نگاهش پ یسختپر از دلهره آب دهانش را به وسفی
 .دیدویبه دنبال زن م ابانیبه ازدحام خ توجهیب

در  یو زن مثل برگ دیبه گوش رس ینیخط ترمز ماش ژیق یصدا گذرد،یکه از آسمان م یسرعت رعدبه ناگهان
 شد. ابانینقش آسفالت خ یخراشدل یبعد با صدا یادست باد به هوا پرتاب و لحظه

از ته دل و جان گفت و کف  ییخدا یچشمانش را بست و مهربان وا یارو لحظهروبه یومبهوت صحنهمات وسفی
 چشمانش گذاشت. یهر دو دستش را بر رو

 !یبر پا شد ناگفتن یابه گرد زن حلـقه زدند و ولوله تیجمع یآنبه
 :زدیم ادیشد و فر ادهیپ نیتو سرزنان از ماش نیماش یراننده

 !بونایوسط خ دیخدا خودش پربه -
 :گفتیم یگرید و
 آمبوالنس. دیزنگ بزن -

 انیهراسان از م یو عاقبت زن گرفتندیم لمیبه دست ف لیهم موبا ی. برخدادیم شنهادیرا پ 110 یگریفرد د و
دستش جدا کرد و با  انیبعد نبض خاموش زن را از م یاهیمردان خود را به زن رساند. کنار او زانو زد و ثان یحلقه

 آلود گفت:حزن یفتاده و لحنفروا یسر
 خدا تموم کرده! یبنده کشه،ی. نفس نمادیزنگ بزنه آمبوالنس ب یکی -

دل و کمرش تحت شعاع  ینداشت. دردها یفیبرداشت. حال او هم چندان تعر تیچشم از ازدحام جمع مهربان
و عرق پشت لبش را  دیشنیگروپ قلبش را مگروپ یو صدا زدیاسترس محو شده بودند و از ترس پلک هم نم

 داشته باشد. آمدنرونیب الیرا محکم بر هم فشرد تا مبادا قلبش از شدت استرس خ شیها. لبکردیهم حس م
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 ییهاشد و با گام ادهیپ نیاز ماش یآنگذشت. به یعمر وسفی یبرا یبود؛ ول هاهیعمر ثان یهرچند به کوتاه لحظات
 شد. یسرش راهشتسمت صبا رفت و مهربان هم پپر عجله به

پدرش نفسش  دنیو با د زدیزده پلک هم نمشوک نیریتصادف ش یو صحنه سیپل ستیا یصدا ریتحت تأث صبا
 روان شد. شیهاگونه یو بر رو اوردیبرگشت. عاقبت قطره اشک لرزان چشمانش دوام ن

م تالشش را کرد تا خونسرد را از دست او قاپ زد و تما یساک ورزش زیحرکت تندوت کیآشکار با  یبا خشم وسفی
 باشد.
 دادندیارائه م یتصادف بودند و نظر کارشناس یگر صحنههمچنان نظاره یاپردلهره به اطراف انداخت. عده ینگاه

 تا از قافله عقب نماند. رساندندیدوان خود را به آنجا مدوان یو برخ
به هم  یهادندان نیاز ب وسفیانداخت. بزرگ به دل صبا  یترس یاگرچه آهسته بود؛ ول شیلحن صدا وسفی

 اش گفت:شدهقفل
 !ای*ـعور! دنبال من بشـیب -

 :دیلرزیهماهنگ م شیها و صدا. لبدیدل صبا در دم پاره شد و خودش را آخر خط د بند
 ساکش رو بهش بدم! خواستمیخدا فقط مبابا به -
 :دیغر وسفی
 .ایخفه شو! دنبالم ب -

صبا  یدهیترس یسر او بود. نگاهش را از چهرهپشت قاًیفاصله داشت و دق وسفیوتاه از فقط چند گام ک مهربان
 مهیسراس یمثل جغد زشیو حاال چشمان ر دیدویزن م یپ شیپ یقیشد که دقا یپوشاهیس سیبرداشت و متوجه پل

متوجه  پشت به او وسفیآمد. یها مسمت آنبه وسف،یساک در دست  دنیو با د دیچرخیبه اطراف م
 نشده بود. شدنشکینزد
جز دردسر  اتشیمحتو ناًیقیکه  یرا با ساک وسفی نکهیشوره رج به رج بافته شد و تا حلقش باال آمد. از تصور ادل نخ
 .شدیمنجمد م شیهاخون در رگ گرفتند،ینبود م یگرید زیچ
 یدر رأس آن ساک ورزشزن مرموز ماجرا و  گرشیضلعش صبا و ضلع د کیشکل گرفت که  یذهنش مثلث در
 بود. رنگاهیس

 .شوندیو آسمان مستاصل رها م نیزم انیو سرگردان م رانیکه چگونه ح دیفهمیرا م نوایب یهایحال برزخ حاال،
ها برسد، به آن پوشاهیس سیاز آنکه برگردد و پل شیانداخت و پ ینگاه وسفیدر دست  یبه ساک ورزش زدهشتاب

 و طلبکارانه گفت: ادگونهیرا از دستش قاپ زد و فر فیبه او رساند، ک خود را یآن میتصم کیبا 
 بده من ساکم رو! -
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 رفتار مهربان به او زل زد. رانیو ح دیسرش چرخپا به پشت یپاشنه یرو ومنگجیگ وسفی
 گفت: ادگونهیشده فربراق یاش را هم و با چشمانجلو داد و چانه ـنهیس مهربان

 ؟یکنیدعواهامون م یبچه رو قات نیا ی. واسه چامیمامانت نم یخونه صد بار بهت گفتم من -
 باشد. تریواقع شیدستش را در هوا تاب داد تا نما مهربان

 نیراحت شد با ا التی. حاال خکنمیمامانت رو نم ی. من کلفتستمیت که نجونم! زنت شدم، بـرده یکور خوند -
 به روزم؟ یدلخراش گند زد یصحنه

از پدرش نگاهش  تررانیو صبا سرگردان و ح کردیگرد مهربان را تماشا م یبا چشمان ومنگجینان گهمچ وسی
 وآمد بود.ها در رفتآن نیب وواریوی

رفتار  یزمان نبرد تا معما یلیشده و خ ابانیخ یحجم همهمه ینهیزممتن پس یقیآمبوالنس مثل موس ریآژ یصدا
 حل شود. وسفی یمهربان برا

آن سوتر  یو حاال کم دیدویقبل به دنبال زن م یقهیکه چند دق دیرا د یپوشاهیکه سر کج کرد، مأمور س یهنگام
 .کردیها را تماشا مآن یوپنهانبود و پس ستادهیا

 نیا یبرا وقاللیق نیشد. تمام ا نینشدلش سقوط کرد و ته دلش مثل رسوب ته یبیبه اسم دلهره از سراش یزیچ
کند و  یتا ته ماجرا را خواند. حاال نوبت او بود که نقش باز یزدنشومش بود. چشم برهم اتیتوو مح ییساک کذا

 حلقه زده بودند، گرفت و گفت: سکه به دور آمبوالن یتیکرد لحنش آرام باشد و چشم از جمع یسع
خونه اونجا  میبر ای. بمیریمامانم نم ی. باشه خونهکننی. داد نزن آبرمون رفت. مردم دارن نگاهمون مزمیباشه عز -

 .میزنیحرف م
 پوشاهیس سیبه پل ینگاهمیبرگردد و ن شیقلبش تا حلقش باال آمد و آب دهانش را فرو داد تا دوباره سر جا مهربان

ها را باور کند و آن یاچندان حرفهنه یوآمد بود. در دلش دعا کرد تا بازها در رفتآن نیانداخت که نگاهش ب
 داد و رو به صبا گفت: رونیآشوبش را ب وپر از دلهره  یهاکارش برود. نفس یو پ شود الیخیب

 !گهی. برو دخورهیتون االن م!؟ زنگ مدرسهیکنیو بروبر من رو تماشا م یواستاد نجایتو چرا ا -
بلند  یابه راه افتاد و با صد نشیسمت ماشبه خورد،یدر دستش تاب م نیسنگ یاساک مثل وزنه کهیدرحال سپس
 گفت:

 ش!خانواده چارهی. بدم،یدلخراش رو د یصحنه نی! دلم غش رفت اگهید میبر فتیراه ب -
 غرق در نقش خود دستش را در هوا تاب داد. مهربان

 .ادیم رمونیآشغاالش گ میبرس ریبار. دو تره وهیبازار م میبر دی! باگهیزود باش د -
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و  یخانوادگ یدعوا یهم که حوصله سیشد. مأمور پل یپروخال از هوا شیهاگونه یبعد الوگید رانیح وسفی
 نیآخر وسفیها گذشت و از کنار آن تفاوتیب گشت،یم یبا ساک مشک یرا نداشت و به دنبال دختر یآپارتزن

 بشنود: یراحتبلند گفت تا مرد به یینقشش را با صدا الوگید
 خونه. میریو بعد م دیخر میریشد. ما هم م رتیتو برو مدرسه د -

 اکتفا کرد. یو به تکان سر دانستیرا نم بیعج یباز نیا یاز ترس دهانش به هم دوخته شده بود و معنا صبا
 گوش او فرو برد. خیشود، خود را به او رساند و سر ب یسمت مدرسه راهصبا به نکهیقبل از ا وسفی
گم شو برو خونه تا من  یپشت ابونیبزن و از خ مدرسه رو دور یجلب توجه کن نکهیو بدون ا نییسرت رو بنداز پا -
 .امیب

که  یبود رفت. وقت ستادهیمهربان که منتظرش ا نیسمت ماشبه چشمان سرگردان صبا نگاه کند، به آنکهیب سپس
سرد و  جان،یب یکه جسم دندیرا د یبرانکارد گذشت،یکه گره خورده بود م یکیو تراف تیجمع لیس انیاز م نیماش

 .شدیداخل آمبوالنس م دیسف یاملحفه ریخاموش ز
 همانند جنازه رنگ به رخسار نداشت. مهربان
دار بود شوک چنان محکم و جان ی. ضربهشدیم دایهو شتریب شانیعمق فاجعه برا شدند،یاز مهلکه دور م هرچه

 .آمدینم رونیب کی چینفس از ه یصدا یبا نخ و سوزن به هم دوخته بودند که حت ییکه دهان هر دو را گو
 یچهره دنیآورش مسلط شد. سر کج کرد و با دو دلهره یمنف جاناتیبود که به تمام ه وسفی نیا عاقبت

آن به صف نشسته  یدرشت عرق باال یهارشته از دانه کیمانند او که و گچ دیسف یهازارونزار و لب یدهیپررنگ
 نرم گفت: ینگران با لحنبودند، دل

 کنم. یونده دختر! بزن کنار من رانندگرنگ به روت نم -
زبانش را به کامش منگنه  ییجدا کرد. گو زدیدست و پا م هودهیاو را از اعماق چاه دلهره که در آن ب وسفی یصدا

 زدن نداشت.کرده بودند که قدرت حرف
 نیبهتر نیا برد،یم اغمیبه  رحمانهیتوانش را ب نیو آخر دیچیپیاو که درد، در کمر و دلش سخاوتمندانه م یبرا
 نیمتوقف شد، سپس فرمان ماش ابانیجنباند و رهنما زد. آهسته کنار خ یبزند کوتاه سر یحرف آنکهیبود. ب شنهادیپ

 کنار دست او نشست. یصندل یسپرد و رو وسفیرا به 
آنگاه  عقب انداخت و یصندل یافتاده رو رنگیبه ساک مشک یبه دلش نگاه دهیترس چسب یبه واسطه وسفی

 یچرخ ابانیخ یازدحام صبحگاه انیم واررهیواهمه داشته باشد، چشمانش محتاط دا یکه از شکارچ یمثل شکار
 :دیپرس شیپ یقیاتر از دقنرم ییپشت فرمان نشست، سر کج کرد و با صدا نکهیمحض اداد و به

 ؟یخوب -
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ر ته دلش فاکتور و عرق پشت لبش و د دهیو ترس خواب شیهاحالش خوب بود. اگر از لرزش نامحسوس دست خب
 حالش خوب بود. گرفتیم دهیبود، ناد انهیماه یهاهورمون شدننییکه تنها علتش باالوپا یدرد
 وقتیکه وقت و ب یسر و شرمنده از عرق ریرا به ز شیهابود که پلک نیسنگ شیچنان برا وسفی یرهیخ نگاه

 گفت: یقیها را پاک کرد و بعد از نفس عمرانگشتانش آنآهسته با س شد،یهنگام اضطراب پشت لبش سبز م
 گذشت. ریخممنونم. خداروشکر به -

 ادامه داد: کردیم میاسترسش را با انگشتانش تقس کهیدرحال سپس
 تونمینم اتشیساک و محتو نیبه ا یول ط؛یشرا نیبدتر یتو یحت کنم،یمثبت فکر م شهیمهندس من هم یآقا -

 لیدلیب تونهینم رهیگیجونش رو کف دستش م پروایجور بو اون کنهیفرار م سیه از دست پلک یمثبت باشم. آدم
 دختربچه به امانت بذاره! هی شیساک رو پ هی
فرمان فشرد که  یرا چنان رو شیهادست زد،یوپا مکه در آن دست یبود و مستاصل از گرداب دهیمهربان هم عق با

 گفت: زندیبا خودش حرف م ییچنان که گوکوتاه آن ده،یجو یشد و با کلمات رنگیو ب دیبندبند انگشتانش سف
 کنم!؟ کاریصبا! من از دست تو چ -

 یفرع ابانیبعد در خ یگرفت و لحظات یجا نیمملو از ماش ابانیراهنما زد و در دل خ شیهایدلواپس انیم سپس
که از  یضیوعرلیطو ابانیداشت، متوقف شد. خ یافروافتاده یهاکه شاخ یدرخت تنومند چنار ریو ز دیچیپ یخلوت

سال از دو نبود و درختان چنار کهن مشخصآن هم  یمحصور شده بود و انتها یمیقد یهاساختمان نیدو سو ب
 پهن کرده بودند. ابانیبر سر درخ شانیهااز برگ یطرف چتر

را از  لشیکند، سپس موبا ضیتازه تعو یهوا اش را باو پردلهره نیتا نفس سنگ دیکش نییپا یرا قدر شهیش مهربان
بودند  دهیپرس انیدر م یکیکه از دم  یحورآقاجانش و مامان یهاامیپ لیس دنیآورد و با د رونیب فشیداخل ک

از هوا  شیهاو گونه دیکش یپوف بلند« .دهکارخونه خبر ب یدیکن. رس یآهسته رانندگ» ،«؟ییمهربان کجا»
 پیتا شانیاضافه نداشت، برا یحیبه توض ازیرا که ن یدورغ نیترذهنش راحت یهارجومهرج انیشد. م یپروخال
 کرد:

 «.دیکارخونه. نگران نباش دمیمن رس مامان»
 شیهادلهره رغمیرو بود. علپلک بزند به روبه آنکهیکج کرد که نگاه ماتش ب وسفیسمت سرش را به آنگاه

بود که سکوت را  وسفی نیبعد ا یقیتا به افکارش نظم دهد و دقا و مجال داد دیعاقالنه به خلوت او سرک نکش
 له کرد: شیپا ریز
 !هیساک چ یتو نمیبب دیبا میخونه بر نکهیقبل از ا یساک ندارم؛ ول نیبه ا یمتأسفانه من هم حس خوب -

 پهن کرد. شانیهایباز کنار دلواپسودلبساطش را دست یهر دو گره خورد و افکار منف یهاهیدلهره به ثان دوباره
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داد  یجا هایصندل نیب یخال یساک پردردسر را برداشت. آن را در فضا یدو صندل نیخم شد و از شکاف ب وسفی
دست لباس  کیزنانه که شامل رژ لب، عطر و  یهاوپرتخرت انیآن را باز کرد و م پیز یزدن کتابورق یآرامو به

 بود. نیهم سنگ یحلقه زده بودند و قدر دورشبه  یصورت یکه ربان دید چیشکل و کادوپمربع یاشب بود، بسته
ها را پازل ستیبایباشد چندان سخت نبود. فقط م تواندیم یزیکادو چه چ نیوپشت اپس نکهیحدس ا وسفی یبرا

 برسد. جهیکنار هم بگذارد تا به نت
 ا از سکته نجات داد.نرم مهربان او ر یو صدا دیشنیوضوح مو ناموزن قلبش را به نیسنگ تپش

 من بازش کنم؟ دیخواهیمهندس حالتون خوبه؟ م یآقا -
را با  شیهالب یسختو به دیپلک راستش کش یبه پرش عصب یدر هم تاب خورد و دست وسفی یارادهیب یهااخم

 باال انداخت. ینامحسوس سر یلیسر زبان تر کرد و خ
شدن کرد و با پاره میاعصاب هر دو را از وسط به دو ن یتارها یبرققرچ بازشدن کاغذ کادو مثل ارهقرچ یصدا
اش با سر برداشت و نگاه درمانده درنگیب وسفیآن بند دلشان هم پاره شد.  اتیمحتو دنیو د ییمقوا یجعبه

 کرد. یتالق زدیمهربان که از ترس دودو م یهامردمک
شکل که پودر مربع یردشده نگاهش را از دو بستهگ ینداشت و با چشمان یفیو روز مهربان هم چندان تعر حال
 .داشتیداخل آن بود، برنم یدرنگیسف
که صورتشان را در اخبار  ییهایو اخبار بود. قاچاقچ لمیو ف هاالیبود، در سر دهید یمواد کوفت نیهرچه از ا حالتابه

 .شدندیچوبه دار فرستاده م یپا مقدار هم محترمانه به نیبا کمتر از ا یو حت کردندیم یشطرنج ستیساعت ب
زبانش نشسته بود با شک و  یکه رو یدار تصور کرد و با لکنت یچوبه یپا وسفیکوتاه خودش را همراه  یدم یبرا
 :دیپرس دیترد
 مواد مخـ*ـدره؟ -
 :دیلب نال ریز شانیهاجمله انیم یرا برهم فشرد و با درد شیهاچشم وسفی
 کنم؟! کاریخدا حاال چ یوا -

 کرده بود. افتیبه جواب نداشت. جوابش را روشن و واضح در یازیفرو داد. ن یسختآب دهانش را به مهربان
 یآمد و راه نفسش باز شد و با همان صدا رونیب اشـنهیاز س خورانوتابچیپ وسفی یشدهگرهگره یهانفس

 مستاصل ادامه داد:
 یمـ*ـواد برا نیه اعتماد کرده و ساک رو آورده خونه! نصف او نشناخت دهیمن چطور ند عقلیمن موندم دختر ب -

 !هیحکم اعدام کاف
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مرگ دلخواهش اعدام به جرم حمل مواد مخـ ـدر نبود و  ناًیقی. زدیدر ته دلش پلک هم نم دهیاز ترس خواب مهربان
 .کردیآرزو م یامرگ شرافتمندانه شهیهم
و بعد از آنکه  دیچرخیسفت و سخت در دهانش م گیدهشدت ترس فکش منقبض شده بود و کلمات مثل ت از

ها را به داخل جعبه هل داد و در آن را هم بست و از بسته یکیاطراف را از نظر گذراند،  وواریوی شیهامردمک
 معترض گفت:

و  شهیرد م یکیوقت  هی. دیکن مشی! توروخدا قادیدستتون گرفت یجورنیا ستیمهندس، بسته لواشک که ن یآقا -
 .نهیبیرو دستتون م ایکوفت نیا
گذاشت و  یبسته را درون ساک ورزش درنگیآمد. ب رونیکه به او وارد شده بود ب یشوک یرهیتازه از دا وسفی

تا  کرد،یم یته دلش را خال یقیبه طر کیکه هر  اشیذهن یسوار بر امواج منف یمستمر و منطق یناتوان از فکر
 افکار سردرگمش را به زبان آورد: یهانش رفت و برگشت و عاقبت دغدغهذه یهاکوچهپسکوچه یانتها

مواد  نیثابت کنم ا امیخودش رو داره. تا ب یکه البته دردسرا میبذار انیرو در جر سیکه پل نهیو عاقالنه ا یمنطق -
 لشیتحص تیو وضع من نگران صبا ی. از طرفرهیمن بر باد فنا م یخورده، اعتبار و آبرو بیو صبا فر ستیمال من ن
 .نهیبب بیسوقوس ماجرا آکش ینما شه و توانگشت ترسمیهستم، م
 کرد: میاو را از کمر به دو ن یهازده جملهعجول و شتاب مهربان

 چاه فاضالب! یتو میزیرو بر ایکوفت نیا میتونیهم هست. م یراه دوم هیمهندس  یآقا -
 :دیراف تکان داد و پرسبه اط یسرش را قدر وسف،ینظر  دییتأ یبرا سپس

 ه؟یهوم؟ نظرتون چ -
در  سیپل ییکه گو زدیوار حرف مپچاو را آرام کرد. مهربان چنان آهسته و پچ یمهربان اندک ینرم و آهسته یصدا

 اند.شنود کار گذاشته شیبرا ایو  ستادهیا اشیقدم کی
ش گفته باشه که ساک رو به صبا سپرده. اونا که اون زنه به همدستا میبذار نیمهندس اصالً فرض رو بر ا یآقا -

دست  یزیچ یهم وقت سی. پلانیو سراغ ساک نم ذارنینم شیپا پ ناًیقینکنه  رشونیدستگ سیپل نکهیاز ترس ا
اول سال  نیهم سروصدایب دیتونی. اصالً مشهیمبزنه و موضوع با گذشت زمان فراموش  یاتهام تونهیشما نباشه نم

که ما  یکار گه،ید زهیریمـ*ـواد رو دور م نیهم ا سی. از اون گذشته پلدیبا رو عوض کنص یمدرسه یلیتحص
 .میبکن میخواهیم
اعضا باند قاچاق مواد مخـ ـدر هم  یهیشد. هرچند از ته ته دلش آرزو داشت بق یاز دلهره خال شیانگاه قهوه وسفی

و  شیهاتیصبا در صدر اولو یلیتحص یندهیاما آ گرفتار؛ سیبه چنگال پل ایمثل همان زن به درک واصل شوند 
 بود. شیپا شیراه پ نیتردردسریراهکار مهربان ب
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را  یبلنددسته یکه جارو دیرا د یپوشی. سر برگرداند و رفتگر نارنجدیبه صورتش کش یکالفه دست یسر ناچار از
 شت.ها گذآن نیسالنه از کنار ماشکنان سالنهخشو خش دیکشیم نیزم یرو

را روشن کرد و با  نیشود، سپس ماش یخال یمسموم دلهره و دلواپس یاز هوا شیهاهیتا ر دیکش یقیعم نفس
 چندان محکم گفت:نه ییصدا

 دیقبلش با یول م؛یخالص بش ایزهرمار نیخونه تا از شر ا میراهه. بر نیدردسرتریاما ب ست؛ین یهرچند راه درست -
 .کنهینم دیاون رو تهد یشده و مطمئن بشم خطر کیصبا نزد چقدر به نمیبا صبا حرف بزنم بب

که به  یاز ته دل و جان گفت تا زمان ظیاهلل غلبسم کیگرفت و مهربان  یجا ابانیراهنما زد و در دل خ وسفی
 سیپل دنیبا د یحت یروز کردیتصور نم گاهچیبگذرد و ه ریبه خ زیچهمه رسند،یمهندس روشن م یخانه

 ها هم وحشت کند.سر چهارراه یرانندگوییراهنما
و  دیگذشتن از پل صراط طول کش یمهربان به اندازه ینبود؛ اما برا شتریب ابانیدو خ-یکیمدرسه تا خانه  یفاصله

 .شدیپاره م «یپخ»بند دلش از ترس چنان کش آمده بود که با 
 یااز هر جنبده یاو هم باز شد. کوچه خال به خانه راه نفس دنیهم زمان پر از دلهره گذشت و با رس وسفی یبرا
 یهاامیاز پ یلیانداخت و با س لشیبه موبا یشود، نگاه ادهیپ نیاز آنکه از ماش شیتر کرد و پراحت یاو را قدر الیخ

امروز را  یجلسه یدرپیپ دهیاتوکش یبا کلمات ییای. اولنداختا هاامیبه پ یسرسر یدراز و کوتاه مواجه شد. نگاه
 نوشته بود: شیبرا یخودمان یلیخ نیکرده بود؛ اما مت یآورادی
 «!برهیرو و یبازهم که رفت ؟یدیرو جواب نم لتیموبا چرا»
 داشت. یرنگ نگران یاو قدر یبعد امیدو پ و
 «شده!؟ یزی. چرونیب یسر صبح رفت گفتیم خانومسهیان ؟یهست یمعلوم هست کدوم گور یناحساب مرد»
 رفت. خانمسهیان امیا کرد و به سراغ پرا ره نیمت یبعد امیپ
 کاری. حاال من چزنهینم یو به من حرف کنهیم هیوفرت گرمهندس دخترو از مدرسه اومده خونه. فرت یآقا»

 «کنم؟
کوتاه  یدم یبرا شیهاچنان که لپآن د؛یکش یافرو برد و پوف محکم و کالفه شیموها انیرا م شیهاپنجه

 شد. یپروخال
بلند  یهارا هم زد. سپس با گام نیماش ریساک را برداشت و دزدگ وسفیشدند و  ادهیپ نیزمان از ماشدو هم هر

محکم  یبا لحن کرد،یپا مو آن پانیکه آشکارا ا دیتعلل مهربان را د یاش به راه افتاد؛ اما وقتسمت خانهپرعجله به
 :دیآن نبود پرس یالالبه یتعارف چیکه ه

 !گهید میبر ایب ؟یچرا معطل -
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 یجورنیمن حضور نداشته باشم. ا دیکنیبا صبا صحبت م یمن برم. بهتره که وقت دیمهندس اگه اجازه بد یآقا -
 .شهیمون کمتر خراب مرابـ ـطه

 کوبنده گفت: یبه اطراف انداخت و با لحن یدرون دستش، نگاه فینگران کدل وسفی
نکن! رنگ به صورتت نمونده ختر! با  زیاون رو لبر گهیه، لطفاً تو دپر شد تمیامروز ظرف یبرا یدلشاد به قدر کاف -
 چشم. یگیداخل و فقط م یایبا من م ؟یکجا بر یخوایحالت م نیا

که مانند  یاما جرأت مخالفت با مرد شد؛یم شیوپپس شیدهایترد انیبرداشت. هرچند م نیرا از ماش اشهیتک
گفتن شل و وارفته به چشم کینداشت و سروته قائله را با  کرد،یطاعت مارتش کالمش همه را وادار به ا یفرمانده

 شد. یراه وسفیهم دوخت و همراه 
همرنگ جنازه،  شیهابود. لب ریشده بود که آب از آن سراز یو چشمانش مثل ناودان کردیم هیشرشر گر صبا

 ییرایوسط سالن پذ درنگیمبل سف یرو از یآنها بهگرفتههمانند برق وسفی دنیترک بود و با دو ترک روحیب
درهم  یهااو و سگرمه یدهیپر گپدرش، رن ینشستهخونه. چشمان بهدیاش کشبه مقنعه یبرخاست و دست

 بود. دهیند یطوفان نیچننیصبور و آرامش را ا وسفینبود. تا امروز بابا یخوب یاش نشانهخوردهتاب
و سرگردان از حضور  جیکردن را از دست داد و گجرئت سالم وسفی یبرافروخته یچهره دنیبا د خانمسهیان
لب گفت و ساکت  ریز یاللهبسم زدند،یساز ناکوک م کیکه هرکدام  ییهامهربان، آن هم با لباس وقتیب

 .ستادیا یاگوشه
 یسختهرا بر هم فشرد و ب شیهاپلک ندازد،یب یافاصله مشیخشم و تصم انیم نکهیا یطبق عادت برا وسفی

 یرورا در آورد روبه شیهاکفش آنکهیآب دهانش را فرو داد. ساک منحوس را همان دم در رها کرد و ب یماندهته
 و سرد و کوبنده گفت: ستادیصبا ا

 .شنومیخب م -
از  دیو با ستیدر کار ن یگذشت و انعطاف چیه یعنی «شنومیخب م» گفتیم وسفشیبابا یکه وقت دانستیم صبا

 .دیماجرا را بگو ازیتا پ ریس
 گفت: کناننیفنیانگشتانش تاب داد و ف انیاش را ممقنعه یانتها

حاال  یعنیمون خراب بشه. بدتر رابـ ـطه دمیمنه. ترس شیپ نیریبهتون بگم ساک ش دمیخدا ترسبابا! به دیببخش -
 دنبالش بود؟ یچ یبرا سیست؟ پلزنده

خشم  یبو شیهاتر شده بود، نفسبزرگ یاز حرص قدر اشینیب یاهدخترش حفره یسادگ همهنیاز ا وسفی
 نفوذش او را به رگبار سؤاالتش بست: رقابلینکرد و با همان لحن سرد و غ نیریکام او را ش نیریاسم ش داد،یم
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 رو لتیشماره تلفن خونه و موبا ؟یساک زد نیاز ا یزنه خبر داره؟ به دوستات حرف نیتو با ا یاز دوست یکس -
 ؟یبهش داد

 باال انداخت. یت و سربود برداش ستادهیآن سوتر ا یسؤاالت نگاه پرحرصش را از مهربان که کم نیاز ا جیگ صبا
خوشتون  دونستمیمون کجاست؛ چون مخونه دونستینم یتلفن خونه رو بهش ندادم. حت یخدا شمارهنه به -
خواهر  نیو ا دونستینزدم، فقط مهرسا م یهم حرف یمون رو داشته باشه. به کسآدرس خونه بهیآدم غر ادینم

 شیمسائل پ نیاز ا کدومچیه ،ینیریودششما خ شیهم پ خانومینارنج نیو ا کردینم یلقفضولش. اگه مهرسا دهن
پا به فرار  سایاون پل دنیبعد هم با د د،یکه شما رو د رهیطرف من تا ساک رو بگ ومدیداشت م نیری. شومدینم

 .نیماش ریت زگذاشت و رف
 جانب ادامه داد:بهوبرهمش نگاه کرد و حقناکوک و درهم یهابه مهربان و لباس ضیرا گفت و از سر غ نیا صبا

 ها دمخور نشما، من گوش ندادم!گداگشنه نیبهم گفته بود که با ا نیمتییدا -
 .دیسر کش یمهربان دهن باز کرد و از خجالت او را هورت یپا ریز نیزم
 یجا ماند. گداگشنه نبودند. پدرش مغازه اشـنهیآشکار رنگ نگاهش عوض شد و نفس درون س ریتحق نیا از

 و آبرومند بود. کیاما ش یمیشان هم هرچند قد. خانهخوردیدستش نان م ریهم ز یداشت و کارگر یفروشساعت
اش فروخورده یهادت خشماز ش شیبر گوش صبا نشاند. صدا یاجانانه یلیدست بلند کرد و س درنگیب وسفی
 :دیلرزیم
مو*اد مخـ*ـدره؟  لویساک چند ک نیا یتو یدونیدختره نفهم! م زدمیبهت م دیبا روزیرو همون د یلیس نیا -
جون  متیبه ق تونستیاشتباه تو م یدونیم ؟یآوردیسر از کجا در م گرفتنیهمه مواد ماگه تو رو با اون یدونیم

 من تموم بشه؟ یو آبرو
به عقب پرتاب  یصبا زد که باعث شد قدم یبه شانه یمحکم یدر وجودش ضربه دهیاز شدت خشم خواب وسفی

 شود.
 یزدنسرعت پلک برهمو به اوردیاما مهربان تاب ن د؛یطلبیم ولیخوش و ادست کیجا بود و هرچند به یلیس

 .ستادیا وسفیآن دو قرار داد و رو به  نیخودش را ماب
 .میخالص بش یاز شر اون ساک کوفت دی. اول بادیبه اعصابتون مسلط باش کنمیس خواهش ممهند یآقا -
 یصورتش سر داد و انگشتش را رو یو پشت به او شد، سپس کف دستش را رو دیپاشنه پا چرخ یرو وسفی

 به صبا نگاه کند، گفت: آنکهیپردردش فشرد و ب یقهیشق
 مدرسه. یبر ستیامروز هم الزم ن !یچشمم نباش یاتاقت جلو یگم شو بر تو -

 اش صورت غرق اشکش را پاک کرد و ملتمس گفت:مدرسه یمانتو نیبا پشت آست صبا
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 !هیساک چ یتو دونستمیخدا نم! بهخوامیبابا معذرت م -
 کرد: خکوبیم شانیبلندتر از قبل همه را سر جا وسفی ادیفر
 اتاقت! یتا نزدم لهت کنم گم شو تو -

 یهالمیمانند ف کردی. احساس ماوردیطاقت ن گریبه اتاق رفت و مهربان د شیهاهیو گر هانیفنیهمراه ف صبا
سمت ساک رفت و آن را برداشت به ی. جلدشوندیم ریبه داخل سراز واریاز در و د سیهر لحظه پل ونیزیتلو یسیپل

 :دیپرس خانمسهیو رو به ان
 کجاست؟ یبهداشت سیسرو -
جو حاکم  ریباز و بسته کرد. او هم تحت تأث هدفیرا ب اشیبود، گره روسر وگنگجیان گکه همچن خانمسهیان

 جواب داد: رفت،یخانه م کیبار یسمت راهروکوتاهش به یهابا قدم کهیدستپاچه و درحال
 .دمینشونت م ا،یدنبال من ب -

*** 
 وسفی یصبا همچنان برا یهاحرف یمندگمعدوم شد؛ اما شر اشیپردردسر و ماجراساز به همراه مو*اد کوفت ساک

 .دیدیرا م یماند و با چشم دلش، ته ته نگاه مهربان دلخور یباق
 پرخش اما آهسته لب زد: ییسمت او هل داد و با صدارا به تیسکوئیب ظرف

رو  میکه شرمندگ یاکلمه کنم،یفکر م ی. من هرچشنیدر مقابل آدما ناتوان م یکلمات هم گاه گنیراسته که م -
 یاوقات قامت تشکر لفظ ی. گاهکنمینم دایکنم، پ یزشت صبا عذرخواه ینشون بده و بتونم با اون بابت حرفا

 رو نشون بده. تینحس قدردا تونهیکوتاهه و نم یادیکه شامل حالت شده ز یلطف یبرا
 د:شد و ادامه دا رهیمهربان خ یفروافتاده یهازد و به پلک هیبه مبل تک یبیحال عج با
 نجات داد. یبزرگ یالعمل شما من رو از مهلکهبتونم جبران کنم. عکس یروز دوارمیام یول -

بود. دلش  نیکه قهرمانش فرد ییهاافتاد. از همان یمیقد یفارس یهالمیف یهاالوگید ادیناخودآگاه به  مهربان
 شد. شیهاتمام دلهره نیجانش یناخواسته غنج رفت و حس خوب

سرت » گفتیو م زدیکوتاه همراه شد؛ اما دلش پرچانه مدام با خودش حرف م یکنمیش مبا خواه زبانش
 «کرده. ریدل شما بدجور گ یالدلم کردم که البه یرو برا یفداکار نیسالمت! اصالً قابل شما رو نداشت! ا

 یبه گفتگو آمد،یم هاسمت آنبه یچا ینیپارکت خانه که همراه س یرو خانمسهیکفش ان یهاتق پاشنهتق یصدا
 دهد. یکرد تا نگاهش را در خانه چرخ دایپ یکج شد و او فرصت خانمسهیسمت انبه وسفیداد. سر  انیپا اشیدرون
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 یهادر کنار گلدان یو آب دیرنگ سف قیبه همان رنگ بود. تلف یناهارخور زیو م دیسف یبا مبلمان یبازدل یخانه
کنج مبل چهارزانو  خواستیچنان که دلت مکرده بود. آن ایاز آرامش را مهپر  یطیکوچک و بزرگ مح یآپارتمان

 .یده یجا تیهانفس انیکه فضا را پر کرده بود، م یعطر خاص یو بو یکتاب بخوان یتوانیو تا م ینیبنش
 وجور براش ببرم؟جمع یصبحونه هی دیدیمهندس دخترو صبحونه نخورده! اجازه م یآقا -
برگشت که  وسفیسمت نگاهش را از دورزدن در خانه جمع کرد و چشمانش به زیمهربان تندوت نمخاسهیان یصدا با

 .دینوشیجرعه مرا جرعه شیفنجان چا
 .ستین یازین -

 آن گذاشت و ادامه داد: یشکل فانتزمربع یرا داخل نعلبک یفنجان چا سپس
 .گمیمبهتون  دیکن ی. اگه الزم باشه کاردیببر فیتشر دیتونیشما م -
صبا و سکوت پشت  یدانگ پشت در اتاق بستهدختر خودش دوست داشت و دلش شش یصبا را همتا خانمسهیان

 شد. یسمت آشپزخانه راهگفت و به یآخر، اما و اگر را رها کرد و چشم وسفیاز ترس  یآن جا مانده بود؛ ول
در  ادیاما به  د؛ینوشیم یو چا زدیم گپ نشست،یم وسفیهمان جا کنار  ایدن یدوست داشت تا انتها مهربان

 آنکهیگربه افتاد. از آن گذشته درد دل و کمرش طاقتش را طاق کرده و آن را به طاق چسبانده بود. ب یایو ح یزید
 برخاست. شیبنوشد، خانمانه از جا یچا
 من مرخص بشم. دیمهندس اگه اجازه بد یآقا -
آرام و  یکرد و با لحن ینگاه وحالشحسیاو و چشمان ب یدهیرنگ پر بلند شد. به شیهم به دنبال او از جا وسفی

 نگران گفت:
 . رنگ به روت نمونده!یخوردیم یزیچ هی -
 .رمیگرفتم و کارخونه نم یتون امروز رو مرخصندارم. با اجازه لیم یمرس -
 :دیدوپهلو پرس یتر از قبل با کلماتآهسته یزد و قدر ایدلش، دل به در یدودل از خواسته وسفی
 از حالت باخبر شم؟ تونمیم یچطور یکنیخب فکر م -

 یو قدر یمحبت و مهربان یداشت و بو یاریبس یجمله معان نیدر دم درد دل و کمرش را فراموش کرد. ا مهربان
 مهندس روشن بود. اقیمحترمانه به سبک و س یدوست شنهادیپ کیهم  دی. شادادیم تیمیهم صم

حس خوبش کرد و  یچاشن یجانانه از معلم گرفته. لبخند ستیب کی اهیستخته یرا داشت که پا یآموزدانش حال
 او هم دوپهلو جواب داد:

 مشکل ارتباط رو حل کرده. لیموبا کنمیفکر م -
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 یشد برا یآغاز نیو ا دندیخند صدایسر گذاشته بودند، بپشت شیپ یکه ساعت یاپردلهره یهادو فارغ از لحظه هر
 بود. یجار یالیکه در دلشان مانند سر یشترک و پنهانحس م
*** 
 ششم فصل
گذشته؛ اما با  ریبه خ زیچهمه کردیگوششان رد شد، تصور م خیپردلهره که خطر مثل صاعقه از ب قیاز آن دقا پس

 الیخ شیامروز و ماجراها دیشان فهموحوش خانهو افسرخانم و بهزاد، آن هم درست حول هیمرض ییدازن دنید
 شدن ندارند.تمام
رنگ او که هر کدام ساز هفت یهالباس دنیمهربان را برانداز کرد و با د یسرتاپا یزیبا نگاه تمسخرآم خانمهیمرض

 :دیپرس هیپرکنا یبه خود گرفت و با لحن یجانببهحق یافهیق زدند،یخود را م
 نیا دیاصالً مگه نبا ؟یدیلباس پوش دهیو پاش ختهیر رقدنیخوبه؟ چرا ا جونهیافتاده؟ حور یجون اتفاقوا مهربان -

 ؟یوقت روز سر کار باش
به او نداد و  یدر آن وقت روز مجال رمنتظرهیمالقات غ نیزده از اذوق هیمرض ییدابرعکس زن افسرخانم

درهم و برهم  یهااز لباس رادگرفتنیا یجاآبدار کاشت و به یمهربان چند بـ..وسـ..ـه یهاگونه یشلوپ روشاالپ
 :دینگران پرسو دل دید ار وحالشحسیاو و چشمان ب یدهیپر یورومهربان، دلسوزانه رنگ

 چرا رنگ به رخت نمونده؟ ؟یاحوالقربونت برم! ناخوش -
 پا شد.و آن پانیا یبهزاد قدر یرهیخ یهاو نگاه یدرپیپ یهااز سؤال معذب

 گرفتم و برگشتم خونه استراحت کنم. یسرما خوردم، مرخص کمهیخوبم.  یمرس -
او که سرشان از  یتاتابه یهاجوراب دنیمهربان را وجب به وجب متر کرد و با د یکج سرتاپا یبا پوزخند بهزاد
او  وحالحسیب یفشرد و سر برداشت و به چهره شیهالب انیاش را مآمده بود، خنده رونیجلوبازش ب یهاکفش

 بود. دهیحال و روز د نیدو بار او را با هم دحدس بزند. دوران عق توانستیرا م یگدیپررنگ نی. علت ادیرس
مواجه شده،  یروزیقدمش با پ نیاول نکهینبود که از چشم مادرش دور بماند. سرخوش از ا یزیبهزاد چ یرهیخ نگاه

 وافر گفت: یبه سر گردنش داد و با حظ یتاب
آپارتمان  هیاز ساختمون شما  ترنیی. دوتا پالک پامیبش هیا شما همساجون اگه خدا قسمت کنه قراره بمهربان -

 .میخریبه دلم نشست و اگه خدا بخواد اونجا رو م یلیکه خ میدینوساز د
 وتاب ادامه داد:با همان آب کردیم یلیل یکه دلش از خوش افسرخانم

به محل کار  یجورنیهست. ا ابونیخ نیا یوت یآپارتمان فروش هیرو! اون بهم گفت  یبده خانوم کمال ریخدا خ -
 .میشیم جونهیمزاحم حور ادیز بعدبهنی. ازاادیبره و ب کیتراف نیا یتو ستین یازیم نو بچه میشیم کیبهزاد هم نزد
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را کم داشت که  نی. همشودیاش هم سبز مدرست کنار النه د،یآیخوشش م یلیاز نهادش برآمد. مار از پونه خ آه
 .ندیبب راهیراه و ب بهزاد را

 جواب داد: وحالحسیبه بهزاد رفت؛ اما جانب ادب را هم نگه داشت و ب یاغرهچشم
 !یسالمتمبارک باشه! به -
 برگرداند. یخرج مهربان کرد و از او رو ظیغل ی. پشت چشماوردیطاقت ن هیمرض ییدازن اما
 ابونیخ نی. ادیبهتر بخر یخونه هی دیتونیپول م نیما با احق با آقابهزاده. ش یول ا؛یدونیافسرجون واال خودت م -

 یتره، هم آپارتماناما هم خلوت یخونه یطرفا ه،یوآمدشلوغ و پررفت یمحله یهاش خوبه؛ ولدرسته که خونه
 .شهیم دایپ یبهتر

وپشت ت پسداش نیقیکند و  دایرا پ هیمرض ییداشد تا فاز زن کیبار یقدر یکنجکاو یمهربان برا چشمان
را به او  شتریفرصت تفحص ب د،یچیدلش پ ریز بارهکیکه به یکرده؛ اما درد یهدف بزرگ مخف کی شیهاحرف

 نداد و رو به افسرخانم گفت:
 .ادیب شیپ رهیشاءاهلل اونچه که خ. انشمیمزاحم وقتتون نم -

دلخور و درهمش  یو چهره انمخهیسمت مرضفاکتور گرفت و سرش به یمیعبدالعظاز دعوت و تعارف شاه سپس
 برگشت.

 .دیها سالم برسونو بچه ییبه دا ییدازن -
 سمت خانه به راه افتاد.بلند به ییهاکرد و با گام یگرفت و از آن دو خداحافظ دهیرا هم آشکارا ناد بهزاد

 سیبود، مثل سوت پل سوت هیشب یزیکه چ امکشیبوق کوتاه پ یصدا ه،یعمر چند ثان یبه کوتاه یقیبعد از دقا اما
باشد با  وسفیاز جانب  یامیپ دیشا نکهیکرد و به تصور ا ستادنیها او را وادار به اسر چهارراه یورانندگییراهنما

 امکیتا پبهزاد و سه یشماره دنی. آن را باز کرد و با دآورد رونیب فشیرا از ک لشیوافر بالفاصله موبا یشوروشوق
 .دندیوبش پر کشخ یهاسرهم، تمام حسپشت

 «؟یبرگشت ینکنه از جنگ با دشمن فرض ؟یداغون قدرنیچرا ا امروز»
 در آورد. شتریحرصش را ب یبعد امیپ
 وقتچیکه تو ه ی. من تو رو از حفظم، کاریهورموناته، نه سرماخوردگ شدننییباالوپا یبرا تدهیپر یورورنگ»

 «!یدرمورد من انجام بد ینتونست
 آخر را باز کرد. امیگفت و پ لب ریز یشـعوریب

 «خداحافظ! ه،یهمسا یکن یرفت از من خداحافظ ادتی یراست»
 برگرداند و به راه افتاد. فشیرا به داخل ک لشیاضافه کرد، موبا گریدرشت د یچندتا ناسزا یقبل شـعوریب به
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*** 
 .دندیرس ازدهیلنگان به ساعت هم لنگان یهاشد و عقربه یروز پرماجرا به سکوت آخر شب منته کی یانتها

دخل و تصرف  یبود، با اندک دهی+ را که مهرسا د18 لمیف یکه به خودش داده بود ماند و ماجرا یسر قول مهربان
آبدار از خجالت مهرسا درآمد و بعد هم با  شگونیباز با چند ندلهم دست خانمهیکرد و حور فیتعر یحورمامان یبرا
 نزند. یدلشاد فعالً حرف یحال آقا تمراعا یگرفت برا میو تصم اتاقش کرد یراه یگردنپس کی

 کرد. هیگر ریدل س کی یوپنهانآقاجانش به باد فنا برود، پس شیپ شیمبادا آبرو نکهیهم از ترس ا مهرسا
حداقل دو ساعت بعد  وسفی کردیاو که تصور م ی. براخواستیم هیگر ریدل س کیمهربان هم  منطقیب دل
بود.  ادیز یلیشب خ ازدهیساعت  فرستد،یم شیکوتاه برا یامکیدر غالب کلمات، پ ای شودیمحالش  یایجو

 .گفتندیاو م گرفتندهیو از ناد شدندیم لیکوچک و بزرگ در سرش تشک یهامثل حباب یمنف یصداها
 ه بودند.حالش شد یایبا او تماس گرفته و جو اشروزهکی بتیخاطره غبه یمیو خانم عظ خانمرهین یحت

جز آشوب دلش نداشت، چراغ اتاقش را خاموش کرد و بعد هم  یاجهینت چیکه ه یاز هجوم افکار منف خسته
 وار زمزمه کرد:پچلب آهسته و پچ ریتختش نشست. نرمالو را در آغـوش گرفت و ز یچهارزانو رو

هم  یحورکه مامان یجور خشک شد؛ اما مهندس روشن زنگ نزد. لیموبا ینرمالو، امروز چشمم به صفحه -
 فیقبالً برات تعر ؟یشناسی. مهندس روشن رو که مدینپرس یزیکرد و چ دهیرو ند دهیمنتظر تلفنم؛ اما د دیفهم

به دلم  یخوب یجورا هیو  رهیم یلیویلیته دلم براش ق نمشیبیکه م یهمون گما،یرو م وسفیکرده بودم. همون 
زور و به کردمیغش م یرو خواست تا حالم رو بپرسه، داشتم از خوش لمیموبا لفافه شماره یتو ی. امروز وقتدهیچسب

 خودم رو سر پا نگه داشتم.
 .دیکش یقیباال انداخت و نفس عم یاشانه

 هیولورده کرد. اصالً خوش به حال تو که وحال خوشم رو لهتمام حس بودنمتیاهمیزنگ نزد، حس ب یوقت یول -
 دارم. یوحالمن چه حس یمتا بفه یو دل ندار ییپتو

 یو حاال حال بهتر کردیسبک م یدلخواهش او را قدر یدرددل با پتو شهیبود. هم ترقیعم یقدر اشیبعد نفس
 داشت.

روشن شد  لشیموبا یهمراهش را از کنار دستش برداشت و نرمالو را پس زد تا دراز بکشد؛ اما ناگهان صفحه تلفن
 کرد. دنیتولوپ شروع به تپاسم صبا قلبش تاالپ دنیو با د
 قامتشان بلندتر بود. یسمت مغزش آمد و افکار منفهوارکشان به راهیفکر راه و ب هزار

 تماس را فشرد و گفت: یتعلل نکرد و منتظر زنگ دوم نشد و بالفاصله دکمه گرید
 مهندس خوبن؟ یافتاده؟ آقا یاتفاق ؟یسالم صباجون خوب -
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 .! من خوبمریخسالم شب به -
. نشیریبود، آن هم از نوع ش زیسورپرا کیصبا پشت خط است  کردیاو که تصور م یپشت خط برا وسفی یصدا

 دایپ یفرصت وسفی یپرتاب شود! با صدا رونیبه ب جانیو ه یگذاشت تا مبادا قلبش از خوش اشـنهیس یدست رو
 چاق کند. یکرد تا نفس

 .ستین یوقت مناسب یاحوالپرس ین براکه اال دونمیرو هم م نیا روقته،ید دونمیم -
را محکم به  لیکه مهربان مجبور شد موبا کردیادا م یآرامقدر بهبود و کلمات را آن زیسرر شیاز صدا یخستگ

 گوشش بچسباند.
 دمیرس یقدر که وقتکار کارخونه بودم. اون ریدرگ روقتی. امروز تا دگمیفقط دوتا جمله م یبدقول نیا حیتوض یبرا -

تهران و کرج رو هم اضافه کن.  کیتراف یپرتحواس نیرو جا گذاشتم. حاال به ا لمینه تازه متوجه شدم موباخو
 و بپرسم حالت چطوره؟ ستمیبدقول ن گمکردم تا ب دایصبا پ یامصادره یگوش یت رو از توشماره

 شیهاپلک شد،یز عشق مدلش پر ا یکه با هر کالمش قسمت خال یمرد یو صدا شبمهیپر از آرامش ن مهربانه
 قلبش گذاشت و گفت: یرا رو گرشیرا بر هم و دست د

 . صبا چطوره؟ستین یبه غذرخواه یازیمهندس ن یآقا -
 شد. رهیبه سقف خ یکیو در تار دیتخت دراز کش یرو یکند، از خستگ ضیرا تعو شیهالباس آنکهیب وسفی
 رمی. فردا مستیاون ن یمن برا یمحلیباالتر از ب یهیتنب چیبشه و ه هیتنب دیبود. صبا با دهیاومدم خواب یوقت -

هم تا  یمدت هی. کنمیش رو عوض م. تا مهرماه تموم نشده و اول ساله، مدرسهرمیگیش رو مشون و پروندهمدرسه
 کنترل کنه. تونهیداره و صبا رو خوب م یخاص نیبلیسید شونیمادربزرگش. ا یخونه میریم فتهیب بیآبا از آس

 برام درست نکنه. یاامروز ختم بشه و دردسر تازه نیساک پردردسر به هم نیا یماجرا دوارمیام
با  خانمسهیبود و ان دهیاز او شن یحال فقط تنها اسمافتاد که تابه وسفی یخانم، عمهپوران ادیبه  درنگیب مهربان

 گفته بود. اریوتاب از او بسآب
 :خط را او شکست نیبار سکوت ب نیا

فردا، خدا فردا  یبرا دیرو هم بگذار ای. نگرانزنهیصداتون موج م یتو ی. خستگدیاستراحت کن دیمهندس بر یآقا -
 هم هست.

 را بر هم گذاشت و کوتاه جواب داد: شیهاپر از آرامش پلک وسفی
 .ریخامروز ممنونم، تا فردا شب به یبازهم برا -
 تر از او جواب داد:مهربان آهسته و
 .ریخب شما هم بهش -
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*** 
آرامش آمد و حال  نیمهرماه به استقبال ا یزییباران پا نیهمه استرس، روز بعد با آرامش آغاز شد. اولاز آن بعد

 یحال خوبش وارد کند، حت نیبه ا یاخدشه توانستینم زیچچیقدر که هخوش مهربان را دوچندان خوش شد. آن
و مدام سر  کردیم یخال زبانیبر سر خودکار ب راکه تمام حرصش  اشیپرتخاطر حواسبه یعباس یآقا یغرولندها

 :گفتیبلند م ییو با صدا دیکوبیم زیآن را به م
 !رونیب کنمیپنجره پرتت م نیاز هم یبار اشتباه کن نیخدا اگه ادلشاد به -
 !ردیدرنگ گرید یتا جنگ شدیکتاب مو دوباره مشغول حساب چسباندیلبخند م کی یجدمهین دیتهد نیاو به ا و

کوتاه به  یها شد و بعد از تقهآن نیوارد کارزار ب ن،یوورگل متدخـ*ـتر ترگلهمان دو*ست یاسیق نینازن عاقبت
 در اتاق به داخل کشاند و گفت: یگشاد سرش را از الگله یدر با لبخند

 نم؟یاجازه هست چند لحظه خانوم دلشاد رو بب ،یجناب عباس -
بود،  ستادهیدر ا یکه در آستانه ییبایزن جوان و ز دنیکه برعکس مهربان امروز خلقش تنگ بود، با د یعباس یآقا

که ناجور در هم گره  ییهابرخاست و با سگرمه شیاز جا یآنو فندکش را برداشت و به گاریازخداخواسته پاکت س
 شده بود گفت:

 رمی! من میگرفتیم لیش رو تحوجنازه دیبا یدیرسیم رید مکهی! اگه یاومد یداخل، خوب موقع ایدخترجون ب -
 .گردمیزود برم د،یبکشم، شما هم زود سروته حرفاتون رو جمع کن گاریس هی

 یسالم و احوالپرس جیووجیهم گ نیاز اتاق خارج شد. نازن نیچشمان متعجب نازن شیرا گفت و پ نیا یعباس یآقا
 :دیبود، پرس زیاز آن سرر که تعجب یرا فراموش کرد و با چشمان

 بود!؟ یاز دستت شاک قدرنیچرا ا ؟یبنده خدا آورد نیسر ا ییچه بال -
و  دیرا بـوس نینازن یهم به آن چسباند. گونه یگرم و خوشامد یگذاشت و با لبخند و سالم شیقدم پ مهربان

 سرش را نرم تکان داد.
 .نمتیبیخوشحالم م ؟ی! تو خوبنیم، همکرد یدقتیب کمهیکتاب حساب ی. فقط توستین یزیچ -

 شیهانشست و دست یصندل یها را رها کرد، سپس رووبشبود خوش یتعارفیکه اوصوالً دختر راحت و ب نینازن
 را در هوا تاب داد.

 .دزیم ریرو هم با ت تهیسا دمیکه من د ینیها! ابوده یدقتیب کمهیاز  شتریب یلیدختر؟! فکر کنم خ یگیم یچ -
 به پرواز در آمد. الیخ یلبش خشک شده بود، با آسودگ یگوشه یعباس یکه از ترس آقا یلبخند

بپرسد جواب  یزیچ آنکهیبه تمام سؤاالت ذهنش ب نینازن یو پرحرف ابدیدر تکاپو بود تا علت حضور او را در ذهنش
 داد.
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کنم  یبتونم مهندس رو راض دید گفتم شاکارخونه زدم. با خو غاتیتبل یبرا یدیجد یطرحا یراستش رو بخوا -
 قاًیدق دونستیهم نم ی. خانوم منشستیدوباره با شرکت ما قرارداد ببنده. از شانس من مهندس امروز تا بعدازظهر ن

 کجاست؟
 وخروش ادامه داد:تا چروک نشود و دوباره نشست و پرجوش دیکش رونیب رشیرا از ز شیشد و مانتو زیخمین نینازن
 لیاز دماغ ف کنهیکه فکر م نهیا نی. مشکل متستی! نظر اون برام مهم نیریمثل کارد و پن نیبا مت ونمدیم -

 یواشتنگه میهمون روز که رفته بود خواستمیازت خوشم اومده. م یست! راستش رو بخواافتاده و تافته جدابافته
هوم؟  م؟یبا هم دوست باش ی اگه موافق باشم. حاالیاز هم جدا شد ییهوی یلیخ یول رم؛یرو بگ لتیموبا یشماره

 ه؟ینظرت چ
 برد. یها پاز ظاهر افراد به باطن آن توانیراست است که نم خب

را  یزییباران پا نیقالب شد و بارش اول شیهالب یرو یلبخند نینازن وغشغلیروح ساده و ب ریتحت تأث مهربان
 گرفت. کیبه فال ن

 ت رو بگو تا بهت زنگ بزنم.شماره! موافقم. یقشنگ شنهادیچه پ -
شدن خودش را وارد کرد. با داخل یرا از دست مهربان قاپ زد و شماره لیزد و موبا یدر دم برخاست، جست نینازن
را جمع کرد،  شیهایپرحرف لیباروبند نینازن د،یرسیهم به مشام م شیهااز نفس یحت گاریس یکه بو یعباس یآقا

 و کنار گوشش آهسته لب زد: دیوسمهربان را بـ یهاگونه
تهران.  گردمیو بعد هم برم نمیرو بب نیسالن مت یتو نییپا رمی. مامیم گهیروز د هیفرصت ندارم منتظر بشم و  -

 .میزنیسر فرصت با هم حرف م
داد و  شیبه چشم و ابرو یقر یعباس یآقا یکنان براخنده ،یسرسر یرا گفت و سپس با خداحافظ نیا نینازن

 رفت. رونیب
*** 
 ییهاو قطره دندیلغزیهم م یپنجره رو یپهن از آن سو یکرد. مثل نوار دایتا عصر همان روز ادامه پ یزییپا باران

 .کردندیشره م نییو به پا خوردندیپنجره م یآهن یکنان به لبهتقرا نداشتند، تق شهیش یکه شانس فرود بر رو
 یاو دلهره دیکوبیم جانیبود. قلبش پر از ه ستادهیا وسفی زیم یروروبهدلخواه درست  یهیثان همهنیا انیم
 بود. انیتاروپودش در جر انیم نیریش

 را در هم قالب کرد و گفت: شیهاداد و دست رییتغ شیپاها نیرا ب وزنش
 د؟یداشت یمهندس با من امر یآقا -
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 انیخسته که از م یداد. سپس با لحن هینش تکگردا یسر گذاشته بود، به صندلکه پشت یخسته از روز سخت وسفی
 کوتاه جواب داد: خاستیلبخند نرمش برم

 ؟یخوب -
. ردیبگ دهیناد توانستیرا نم شیروشیمرد پ یدلش نشست. نوازشِ در صدا یسبک بر رو یمثل پر آرامش

 شتند!خاص دا یدر آن بر پا کرده بودند و درخشش دیچراغ ع سهیر ییرا که گو یچشمان طورنیهم
را  شیهابرداشت و پلک دادند،یرا نشان م قهیساعت سه و هفت دق شیهاکه عقربه یواریرا از ساعت د نگاهش
 .دانستیبه عدد هفت داشت و آن را عدد شانس خود م یخاص یبستگسُر داد. دل رینرم به ز

 جواب داد: وسفی یبه کوتاهنگذارد و  ریکالمش تأث یکه در دلش بر پا بود، بر رو یاکرد شور و ولوله یسع
 خوبم. یمرس -
 ؟ینیشیچرا نم -
از  یموج ینرم گفت؛ همانند رفتارش که بر رو یلب چشم ریباال آمد و ز شیهاپلک وسفی یبم و مردانه یصدا با

 آرامش سوار بود.
 را در هم جفت کرد. فشیبالتکل یهاکنار دستش نشست و بازهم دست یمبل چرم نیاول یرو
 او به در کرد. یرا با تماشا شیهایدلخواه خستگ یحیگذاشت و مثل زنگ تفر زیم یرا رو شیهادستهم  وسفی

صاف و بدون  یکه در آن فرو رفته بود لـذت ببرد، با کمر یچرم یدهد و از نرم هیبه مبل تک آنکهیمعذب ب مهربان
صورت کوچکش  یرو کیبار یل طنابمث رنگشینارنج یاز مو یارا کنار هم جفت کرده و تکه شیانحنا زانوها
 افتاده بود.

 یاقهوه یهاومکو کک دیرسیبه نظر م دهیپررنگ ی. صورت ساده و بدون آراشش قدرشهیبود؛ مثل هم آرام
 .شدیم دهیهم پررنگ د شیهاگونه ینشسته رو

ش جان کند؛ اما نو یدختر مونارنج نیکنار ا یفنجان چا کی یزییبعدازظهر پا نیداشت تا در ا یبیعج لیم
دلش را با  یدلش گذاشت و خواسته یکارمندان و کارگران کارخانه مانع شد و پا رو یدر گوش یهاحرف یواهمه
 به سراغ متن رفت: هیحاشیمطرح کرد و ب گرید ییوبورنگ

حرفامون رو  میتونیتر م. اونجا راحتچسبهیم ییدنج، دوتا فنجون چا یگوشه هی یزییپا یبارون یهوا نیا یتو -
 ه؟ی. نظرت چمیوروز دلمون باخبر بشو از حال میبزن

 یمبل بند کرد تا مبادا از خوش یرا از دو طرف به لبه شیهاتا حلقش باال آمد. دست کنانیلیدور ل کی قلبش
 پرواز کند!
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دلش  ته دلش را قلقک داد. یمحترمانه بود. دلش غنج رفت و حس خوب یلیخ یدعوت چا کی نیا ناًیقی
هم مثبت  یلینظرش خ دیتا ضربدر هم کنارش بگذارد و بگوسه دیتأک یو برا دیبلند بگو یبله کی خواستیم

نرود و در ذهنش به  ادشی کردنگرفت تا خانومه رفتار شیاز پا یزیر شگونیاست؛ اما آب دهانش را فرود داد و ن
که طبق معمول  نیمت موقعیالم کند؛ اما ورود بتا موافقت خودش را اع گشتیو کوتاه م کیش یجمله کیدنبال 

 به او نداد. یبدون درزدن داخل شد، مجال
بلند  یهاورق با گاممهربان کرد و شق ینداشت، روانه یدوست یوبوچپ که چندان هم رنگچپ ینگاه نیمت
 رفت. وسفی زیسمت مبه

 نیلب به ا ریز یشی. اسرش باشد یرو یاهکه تاج سرخ قراض دیدیم یمحلیبه خروس ب هیرا شب نیمت مهربان
 الیخیانداخت. سپس ب نیدارش فقط در ذهنش طنکش یچنان آهسته که صداگفت؛ آن لویسب محلیخروس ب

 گفت: وسفیبرخاست و رو به  شیاز جا ینرمبه نیمت یچیاندرقچپ یهانگاه
و خدمتتون  کنمیجدا م د،یو که خواسته بودر یفروش یمرخص شم. فاکتورا دیندار یمهندس اگه با من امر یآقا -
 .ارمیم
 جواب داد: یرسم یگفت و با لحن اشرکانهیرفتار ز نیجانانه به ا ینیآفر وسفی
 .دیببر فیتشر دیتونیممنونم خانوم دلشاد! م -

 شدن در بود، بالفاصله گفت:که منتظر بسته نیرفت. مت رونیگفت و از در ب یابا اجازه مهربان
 ؟یثبت نامش کرد گهید یمدرسه هی یچ یصبا که خوب بود، برا یمدرسه ؟یبح تا حاال کجا بوداز ص -

 .یزنگ زد در دسترس نبود لتیهم نگران شده بود. به موبا یپورمامان
 باال انداخت. یمهر نگه داشت و سرروز گذشته را سربه راز
صبا باشه.  یحواسش به درسا یپورشما تا عمه یخونه میایچند وقت هم م هینبود.  یقو یلیخ راشیکادر دب -
 گرفتم. سیوآمدش هم سرورفت یبرا
 باال جست. شیابرو یتا کی نیمت
تو هم خوبه؛ چون شبا  ی. براکنهیم یبرج رو چراغون یو الب اطیح یبفهمه از خوشحال یپور! ماماندیخوش اومد -

 .یریگیم ادی کیتکن کمهیکنار استاد مسلم شطرنج 
 کرد: پیمهربان تا یرا برداشت و برا لشی. موبادیطلبیجانانه م ینفس لبخنداعتمادبه مههنیا

شو. من  ادهیپ سیشهرک اکباتان از سرو یروصحبت نظرت مثبته لطفاً روبه کمهیو  یدو فنجون چا یبرا اگه»
 «کنارا منتظرتم.همون گوشه
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و البته خانمانه جواب بدهد؛ اما  کیش یجمله کیتا با  بود لیما داًیهم مثبت بود. شد یلینظرش مثبت بود، خ خب
 کرد: پیمانع شد و کوتاه در جواب تا یعباس یآقا یغرهچشم

 «.نمتونیبی! میمرس»
سر داد و پرچم صلح را  فشیرا به داخل ک لشینما موبادندان یابا خنده یعباس یآقا یچشمان عصبان شیپ سپس

 باال برد.
 .دیشیو از دست من خالص م شهیتموم م یساعت کار گهیساعت د هی باًیخداروشکر تقر -

دختر  نیآن گردن ا یجابه خواستیانگشتانش از کمر شکست. چقدر دلش م انیخاموش را م گاریس یعباس یآقا
 به او نکرده بود. یکمک چیه یکارکه امروز جز خراب شکستیهوا را مسربه
*** 

آرامش داشت تا افکارش را  یبه قدر ازیآن، ن شیوپپس یهاه و حرفقرار مالقات عاشقان کیرفتن به  یبرا
به  شیهایسبز یالرا البه دهیگند یهایشان که سبزمحله یفروشیو بحث داغ سبز خانمرهیمتمرکز کند؛ اما ن

انم خ ،یاقتصاد یلیبحث خ نی. البته در ادادیدادن به افکارش نمسروسامان یبرا یمجال کرد،یغالب م یمشتر
که  گفتیم وهیم یو از گران گشتیبه پشت برم یگاه نیماش یجلو یو از صندل کردیم اشیهم همراه یمیعظ

 کرده بود. دایها حکم جواهر پروز نیا
از وسط  خانمرهین یسر کوچه فروشیبکوبد تا لنگ سبز نیماش یشهیسرش را محکم به ش خواستیم دلش

شدند،  نوایب فروشیو ناله به سبز نیسرگرم نفر خانمرهیبا ن یمیخانم عظ نکهیمحض اافکارش جمع شود؛ سپس به
منعکس شد  شهیدر ش ششیآرا بدونصورت مات و  ریبرگرداند. تصو بـوسینیکوچک م یسمت پنجرهسرش را به

به مغزش برسد و بعد مشغول  یشتریب ژنیتا اکس دیکش یقیجانانه به او کرد. نفس عم یکجدهان کیو 
 شد،یکه مربوط به او م یبود؛ چراکه از پنجاه درصد عاشقانهمهیقرار مالقات ن کی نیدوتاچهارتا شد. خب ادو

 بود. خبریب وسفیمطمئن و از پنجاه درصد 
 .شدیمحسوب م عاشقانهمهیقرار مالقات ن کی پس
 یهم فقط فنجان دی. شادونفره یزندگ کیشروع  یبرا یشنهادیبود، پ یو معمول نیروت یخواستگار کیهم  دیشا
 گریگونه، بار دو بازهم وسواس دیکش یپوف بلند ض،ی. سرگردان از افکار ضدونقروزشیتشکر از کمک د یبرا یچا

 عاشقانه،مهین یقرار مالقات، حت کی یبرا نکهیاجزء واضحات بود.  گرید نیشد. ا دینگاه کرد و بازهم ناام شهیبه ش
رنگ و رژلب کم کی ایو  ملیر یداشت؛ مثالً کم دابیسفسرخاب یبه کم ازیو ن دیرسیبه خودش م یقدر دیبا

هم جز  تشیخاصیب فی. در کشدینم دهید یرنگ اش،یپوست مهتاب یرو یاومک قهوهجز چند ککدلبرانه. اما به
هم که چندان  اش. مانتو و شلوار سادهکردینم دایپ یزیچ گر،یدردنخور دوپرت بهو چندتا خرت لیو موبا پولفیک
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هم به او امل  یو گاه گرفتیم رادیاو ا دنیپوشبهزاد افتاد که مدام از طرز لباس ادی. زدندیبه دل نم یچنگ
 دنیبود، با د دهیهم به آن چسب خانمرهین یسر کوچه فروشیوقوس افکارش که اسم سبزکش انی. مگفتیم

 بلند گفت: ییت و با صدابرخاس یآنشهرک اکباتان به شکللیمستط یهاساختمان
 .شمیم ادهیپ د،یا نگه دارکنارگوشه نی! لطفاً همیطوط یآقا -
 :دیسمت او برگشت و متعجب پرسرا فراموش کرد و صورتش به اشدهیپالس یهایو سبز فروشیسبز خانمرهین

 .شهیبند نم ابونیخ ین توبارو نیا یگربه هم تو ؟یبر یخوایبارون کجا م نیا یکه. تو میدیوا مادر! هنوز نرس -
اش مرتب کرد و به شانه یو آن را رو شیوپپس یرا هم قدر رنگشیگردن نارنج. شالدیبه پر شالش کش یدست
 داد. یسروسامان شیهایچتر

 داره. نی. ماشمونمیبارون نم ریز دیبا دوستم قرار دارم. نگران نباش خانومرهین -
نه؟ راستش  گمی. درست مدیخوریو قهوه م ییچا شاپ،یکاف یتو دیرید مراحت شد. الب المیخب خداروشکر! خ -
رو  مونیخونه چا یتو ه،یچ ایبازیقرت نیا گهیم نشدهلیذل یطوط نیا یول شاپ؛یبار برم کاف هی خوادیدلم م یلیخ
 .گهید میخوریم

شور  همهنیا امدیازهم دلش ناما ب شد؛یم رورویو ز دیلغزیهم م یغلتان رو یدلش مثل دو گو یدل تو مهربان
 بگذارد. جوابیرا ب خانمرهین

 .شاپیکاف میریبار با هم م هیشاءاهلل ان -
 گفت: زیسرعت به پشت برگرداند و تند و تسرش را به یمیعظ خانوم

 .امیرفت. من هم م ادتونی! من رو گهید دینکن یمعرفتیب -
به  یمهربان بود، تاب یبه رو نهینگاهش از آ کهیه داشت و درحالاتوبان نگ یراهنما زد و آهسته گوشه یطوط یآقا
 داد و گفت: لشیسب
 سالمت!دخترم به -

 یطوط یکنان به دور از چشم آقاخنده ،یمیکه با خانم عظ دیشنیرا م خانمرهین یصدا شد،یم ادهیپ یوقت مهربان
 .کردندیم یزیربرنامه شاپیرفتن به کاف یبرا

 شیبعد سرتاپا یاهیو ثان دیباریکند، شرشر م زیکه از ناودان سرر یرساند. باران مثل آب روادهیرا به پخود  دواندوان
به اطراف چرخاند  ی. سپس سرندیصورت غرق آبش را پاک کرد تا بهتر بب شیمانتو نیآب شد. با پشت آست سیخ

فاصله،  یو با قدر دیپا چرخ یپاشنه یرو درنگی. بدسقف سرش ش یرنگاهیکه ناگهان باران بند آمد و چتر س
کرد. لبخند  یزودتر از کالم با هم تالق شانیهابودند و نگاه ستادهیسقف چتر ا ری. هر دو زدیسرش درا پشت وسفی

و  کیش یمشک یپالتومیداشت؛ اما بازهم مرتب بود و ن اشروزهکی شیربا ته یخاص یهارمون وسف،ی یخسته
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اش را با مهربان فاصله کردیم یسع کهیدرحال وسفی. دادینشان م شهیتر از همش را پهنفراخ یهاباکالسش شانه
 کج کرد و گفت: گریسمت داش را برداشت و بهحفظ کند، نگاه دستپاچه

تا از  می. برترهنییپا کمهی نی. ماشامیدور بشه، بعد ب کمهی. منتظر بودم یشد ادهیپ بـوسینیاز م دمیسالم. د -
 .مینبست لیقند سرما
بر  وسفیچشمان  شیبال درآورد و پ یاز خوش دیترسیبلکه م بستن،لیاو هم موافق بود. البته نه از ترس قند بله،

حال تجربه که تابه نیریش یخاص از ته دلش قل زد و تا حلقش باال آمد. اضطراب یجانی. هدیفراز شهر به پرواز درآ
با  یرا داشت که پنهان هایرستانیبود. حس دختر دب یمخف یعاشقانهمهیقرار ن کی نیا ناًیقینکرده بود. 

کرد  یو سع دندیلرزیهر دو هماهنگ با هم م ش،ی. دل و صداگذارندیقرار مالقات م شانیواشکیپـ*ـسر دو*ست
سپس با  وروز دلش برمال نشود.کوتاه اکتفا کرد تا حال یتق صدا ندهد و به سالمهم تق یاز سرما رو شیهادندان

 به راه افتاد. نیطرف ماشبه وسفیگام با فاصله، هم نحفظ هما
*** 

دار چسب کافه لم داده بود. سکوت کشدل یگرما ینرم بر رو یو مثل مخمل کردیغوغا م شدهابیآس یقهوه یبو
 چیفرو بـرده بود. ه یشمیابر یاپررمزوراز، آن دو را به خلسه یچهارحرف نیکرد و ا دایتا آنجا هم امتداد پ نیماش

هم با  یو گاه دندینوشیم اسمنیبا طعم  یچا جرعههنداشتند و جرع نشانیب یاشهیبه شکستن بلور ش یلیم کی
آهنگ  چی. کافه غرق سکوت بود؛ خلوت و دنج، بدون هکردندیم نیریطعم اوقاتشان را ش ،یکنار چا یلیوان کیک
بر پا  یافکارشان بود؛ اما در دل مهربان ساز و دهل ینهیزمرش باران پسبا یقی. با وجود آنکه تنها موسیو نرم تیال
رو به تراس انتخاب کرد. هرچند در  یقد یدنج کنار پنجره ییکرد و جا یقگیسلخوش وسفی. دایآن سرش ناپ د،بو

 یاما حواسشان پ دند؛یلغزیهم م یو نرم فرود آمده و بر رو وستهیکه پ کردندیظاهر هر دو به بارش باران نگاه م
 و گفت: دیاش کشخسته یهابه پلک یوسف دستی. کردندیم نیچدست ستیبایکه م ییهابود و جمله گریکدی
برام بود. امروز  یروز سخت روزی. ددمیتا صبح از فکر صبا نخواب شبیست. دخسته یلیصدام خ دونمی! مدیببخش -

 با رو عوض کنم.ص یخان رستم رد شدم تا تونستم مدرسههم از هفت
کوتاه، نگاه  یبعد از تأمل وسفیرا برهم نزند.  اشیگفت و سکوت کرد تا خلوت ذهن یکنمیخواهش م مهربان

 شد. رهیبرداشت و به چشمان مهربان خ شیرو شیپ یرا از فنجان چا اشرهیخ
عاشق  یسالگستیب یکه تو ی! مردیرفتیدختر نوجوون داره پذ هیپدر مجرد رو که  هیممنونم که دعوت  -

ازدواج کرد. سال بعد هم لقب  کرد،یزودتر اونچه که فکر م یلیسن خودش بود و خهم باًیش شد که تقردخترعمه
 هیو همسرش رو ازش گرفت و فقط  مادرزود پدر و  یلیخ معرفتیپدر رو به روزگارش چسبوندن و همون روزگار ب

 گذاشت. یدختربچه براش باق
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را در چند  اشیکه تمام زندگ یبه آه. مرد هیشب یزیچ د؛یکش یقینفس عم وسفی یدر صدا هدیاز غم خواب مهربان
شال بافت  خواستیو چقدر دلش م دیسر برداشت و نگاه مات مهربان را د وسفیجمله خالصه کرده بود. 

 کند. صورتش را نـوازش یروافتاده بر  یتکه مو ایبود، لـمس و  شیرنگ موهااو را که هم رنگینارنج
 ریبه ز یکنان، با همان لحن آرام اما سر و چشمدلاش پنهان کرد. دلشدهگره یهامشت انیدلش را م یخواسته

 آمده، ادامه داد:
صبا  ینکرد و تموم وقتم رو برا دایپ ییدلم جا یتو کسچی. بعد از مرگ همسرم ههیبدون حاش م،یآدم رک -

 گذاشتم.
 باز باز بود. شیهااما گوش د؛یآ رونیو دهانش را بست تا مبادا از حلقش ب در حال پرواز بود بیقرعن قلبش

 .یسفرم بشهم بعدبهنیازا خوامیو م یدلم باز کرد یتو ییجا هی -
و  دیاو را د یفروافتاده یهاو پلک ندیاو بب یاش را در چهرهجمله ریرا گفت و سر برداشت تا تأث نیا وسفی

 در آغـوش گرفته بودند.را  گریکدیکه  یانگشتان
 انیو ب وسفی یدر لفافه دهیچیپ ی. خواستگارختیفرو ر یریجمله سر خورد و از سراز کی نیمهربان با هم دل

 «د؟یتکرار کن گهیبه بار د شهیم» گفتیم خواستیبود که دلش م نینشقدر دلآن شیوحالش به او براحس
 بر پا بود، آمد: که در دلش یاهلهله انیپا به مجفت وسفی یصدا

 ی. فرصتمیرو بشناس گهیهمد یسفرت اجازه بده تا مدتهم نیبه ا ،یبه من دار هیشب یحس ای یاگه تو هم موافق -
 موضوع آماده کنم. نیا رشیپذ یکه من بتونم ذهن صبا رو برا

به کدام سمت  ندیبمهربان انداخته و حاال منتظر بود تا ب نیتوپ را در زم وسفیحاکم شد.  نشانیب یممتد سکوت
 انیآن را ب یابا چه جمله دانستینظرش مثبت بود؛ اما نم ناًیقیگرفت. خب  دهیتاپ قلبش را ناد. تاپکندیشوت م

 را شکست و گفت: نشانیبدلش پنهان بماند. عاقبت کمر سکوت ممتد  اقیکند تا اشت
 م؟یدختر جلف و سبک یلیاالن بگم موافقم، خ نیبه نظرتون اگه هم -
نرم  یکرده بود که انتخابش درست بوده است. صدا دایپ نیقیو از ته دل و جانش. حاال  قیعم د،یخند وسفی

 افکارش آمد: یهلهله انیمهربان به م
 یخاطر شکل و ظاهرش پس زد و مهر مطلقه رو نشوند توشد که اون رو به یکه پنج ماه عقد مرد یدختر -

 ش.شناسنامه
 یکه طعم شروع زندگ دیرا نوش شیاز چا یاداد و جرعه هیتک اشیریحص یبه صندل عیبا همان لبخند وس وسفی

مهربان  یفروافتاده یهامدور باز گرداند. به پلک یکوتاه فنجان را به داخل نعلبک ی. سپس با درنگدادیرا م یدیجد
 شناور بود گفت: شیصدا که در یخاص یو با نرم دکه دور کمـر فنجان حلـقه شده بودند، نگاه کر ییهاو دست
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رو مطمئنم  نیا یول شناسم؛ی! من اون آقا رو نمیکه قبول کرد ی. مرسکنمینم یفکر نیچن وجهچیهاصالً! به -
 بوده. قهیسلیب یلیکه خ

 داد. یخوب را در دل و ذهنش جا یهاتاروپودش منفجر شد و تمام حس انیدر م یجمله مثل بمب شاد نیا
نگاه کرد و لبخند نرم کنج لبش که  وسفیآرام  یها را گم کرده و زبانش بند آمده بود. به چهرهبار واقعاً جمله نیا

که در جواب گم کرده بود، صاحب کافه به دادش  یاو و جمالت یهایدستپاچگ انی. مدینوشیجرعه مرا جرعه یچا
 گفت:و  ستادیا زشانیم ارکن د،یدرخشیم یزیکه از تم دیسف یبندشیو با پ دیرس
 . من اسمش رو گذاشتم معجون آرامش.دیما رو امتحان کن یاهیگ یچا کنمیم شنهادیپ -
و معجون آرامش نداشت. او معجون آرامش  یاهیگ یبه چا یازیسمت مهربان برگشت. نبه عینگاهش سر وسفی

 :کرد و جواب داد یانداخت، تشکر کوتاه اشیبه ساعت مچ ینگاهمیکرده بود. ن دایخودش را پ
 .میدیبعد حتماً سفارش م یشاءاهلل دفعهان -

 رو به مهربان کرد و ادامه داد: سپس
 .میزنیحرف م شتریراه ب یتهران مثل کالف سردرگمه. تو کیتراف یبارون یا. روزمیبر یاگه موافق -

 یریحص یصندل یرا از لبه شیهم پالتو وسفیبرخاست.  شیتکان داد و از جا دییبه عالمت تأ یسر مهربان
 رفتند. رونیرا حساب کرد و همراه هم از کافه ب زیبرداشت و پول م

 یط دیرا با یاریبس یهاوخمچیچه پ گریکدیبه  دنیرس یبرا ،یعاشق یدر جاده دانستندیدو مسافر عشق نم نیا
 است. دهید شانیبرا ییهاچه خواب یکنند و زندگ

*** 
ها آدم نیکه کنار ا ییلحظه ها یها، حتآن نینشات نرم و دلکلم یاز ما و بعض کیهر  یخاص زندگ یهاآدم

و  مییها به پرواز درآابر یرو م،یقدم بگذار نیزم یرو نکهیا یجابه شودیرا دارند که باعث م یونیحکم اف م،یهست
؛ اما با بود دهیتختش دراز کش یظاهر رواند. مهربان بهعشق گره خورده یبا واژه میخاص مستق یلیخ یآدها نیا

نداشت و  یپرواز چندان دوام نی. خب اکردیابرها پرواز م یبر رو ش،یدو ساعت پ-یکیخوش  یهامرور لحظه
 دیشا نکهیانداخت. بعد هم به تصور ا نیها به زمابر یاز رو یزنگ تلفن همراهش او را تاالپ نگیدنگید یصدا

کرد.  شیاز ته دل همراه یسرنگون شد که آخ بلند نییخواب به پاتخت یهول و دستپاچه از رو نانباشد، چ وسفی
بهزاد  یشدهحک یبود و شماره دهیضرب د یکه اندک شیجز درد آرنج و مچ پامرحله بهبهسقوط مرحله نیالبته در ا

سرش پر زد و رفت و چهارزانو زد و  زا یتمام نشـ*ـئگ بارهکینشد. به دشیعا یزیچ ل،یموبا یصفحه یبر رو
 دیرس یداشت که بهزاد برا نیقینگاه کرد و  یگوش یداد و مردد به صفحه اشینیبه ب ینینشست. چ اریهوش
 ماه تماس گرفته است. نیا یسکه
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کوتاه جوابش  یامکیگرفت با پ میتصم ،یلیمیتماس را قطع کرد و با تمام ب دیتردینشاند. ب شیدو ابرو انیم یاخم
 یدوباره شماره م،یتصم نیعمر ا یبه کوتاه یقیکار را به او نداد و دقا نیا یرا بدهد؛ اما ذات عجول بهزاد اجازه

 یکجبه حال خوشش شد. او هم با دهان یاجانانه یکجدهانرا روشن کرد و  لشیموبا یرند و سرراست او صفحه
باشد اما نبود،  میالداشت م یکه سع یبا لحن داد،یرا ماساژ م شیمچ پا کهیصفحه، جوابش را داد و درحال یبه رو
 گفت:

 سالم. امرتون؟ -
 .اوردیخودش ن یجا خورد؛ اما به رو یآنبه بهزاد

داد؟  خانومهیبه حور شیکه مامانم چند روز پ یماه رو بد نیا یسکه دیرس یخوایخانوم! شما نمسالم مهربان -
 ها!البته قابل شما رو نداره

 .کردیم یمعکوس را ط قیدقا انفجار یبود که برا یمثل بمب ساعت مهربان
 .لتیبه موبا فرستمیو امضا م خیسکه رو با تار دیعکس رس -

 .دیآن را شن یراحتچنان که مهربان بهاش گذاشت؛ آننچ بلند اول جمله کی بهزاد
اطالعاتش پاک شد. خودت  ایگم شد، سوخت  نکردهییوقت خدا هی. ستین لیموبا یبه گوش ینچ! اعتبار -
 .رمشیگیازت م امیم ای اریرو برام ب دی. رسستیبند ن ییدستم به جا یجورنیندارم. ا یاونهیهم م لیمیبا ا یدونیم

 یلیمشت، البته خ کی خواستی. دلش مدیآهسته به سرش کوب یرا مشت کرد و از حرص چند ضربه دستش
 هم فشرد. یرو تیعصبان از شیهارا هماهنگ با لب شیها. پلکدیکوبیمحکم و جانانه به سر بهزاد م

. رمیگیرو ازت م دیو رس امیسر م هیتون کار دارم. محله ی. فردا غروب با بنگاهیایتو ب خوادیمهربان! اصالً نم -
 هم با خودت دارم. فعالً خداحافظ! گهید یکار کوچولو هی. ستین نیالبته فقط ا

عالمت سؤال بزرگ اما  کیبپرسد و  یار کوچولو سؤالدهد تا مهربان از آن ک یفرصت آنکهیکرد، ب یخداحافظ بهزاد
با او فاصله  یادیاست و مسافت ز ستادهیا زیسر جال ییمهرسا که گو یمهربان به جا گذاشت. صدا یبرا جوابیب

 آورد. رونیکرده بود، ب جادیکه بهزاد در ذهنش ا یقیعم یدارد، او را از حفره
 .میشام رو پهن کن یکمک سفره ایمهربان! آقاجون اومد. ب -

پرتاب کرد. شلوار  رونیاز ذهنش به ب یاردنگ کیرا با  شیبرخاست. بهزاد و کار کوچولو شیزد و از جا یجست
سپس با چند نفس کوتاه که به اعتدال  د؛یرا که کشش شل شده بود، تا کمرش باال کش اشیمنگولگل رنگینارنج

فضول  شهیهم یهابه دور از گوش ،یو پنهان یدرگوش یلیگرفت بعد از شام خ میتصم کرد،یکمک م جانشیه
 .دیو آقاجانش بگو یحوربه مامان شنهادشیو پ وسفیمهرسا، از 

*** 
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 «نگیریج»
 گذارد،یکه از ترس پا به فرار م نگوی. مانند فالمدیاز اتاقش برود، شن رونیبه ب نکهیقبل از ا قاًیبود که دق ییصدا نیا

رفت و سر از آشپزخانه درآورد. البته آقاجان و مهرسا تروفرزتر از او، خود را به محل حادثه  رونیدوان از اتاق بدوان
 ینامساو یبرنج به هزاران تکه یشدهسرنگون سیبود و د ستادهیا خانهوسط آشپز یحوررسانده بودند. مامان

وار مجسمه خچال،یزده کنار در بهتسوتر، آن یجا را پر کرده بود. مهرسا هم کمبرنج همه یهاشده و دانه میتقس
 لب زد: آرامبه چهارچوب در،  هیدر آشپزخانه تک یدر آستانه ،یمصنوع ی. پدرش هم بدون پاکردیفقط تماشا م

 کنن. زیتا دخترا آشپزخونه رو تم یصندل یرو نی. بنشیسرت! خداروشکر خودت خوب یفدا -
صورتش را پر کرد؛ درست مثل  یاشک پهنا ین به طرز ناباورهمان کرد که همسرش گفته بود و ناگها خانمهیحور
 ییهاهقهق انیاز چشمانش، م شدهیجار لیبعد از س یقیشود. دقا یجار یلیو س زدیفرو ر شیهاواریکه د یسد

 که مفهوم نبود گفت:
 لیو دخ خبرمیب مست که از بچه. چند هفتهکنمیبکن. دارم دق م یکار هیارواح خاک پدر و مادرت قسم،  دیحم -

مهرنوشم ته چاهه و  نمیبیش خواب منشده. شبا همه دمیعا یچیکه با اون زنگ زد و ه یاشماره نیبستم به آخر
 کرد. یسفارت افغانستان بشه کار قیاز طر دیمامان کمکم کن. اصالً شا گهیم

 سید یهاد. با نوک عصا تکهدلشاد از همه پرتر ش یبه جان چشمان هر سه افتاد و چشمان آقا روسیمثل و اشک
 یصندل یرساند. رو خانمهیها نرود، خود را به حوربرنج یرو شیطور که پاآن اط،یشکسته را پس زد و با احت

 همسرش گذاشت. یپا یاو نشست و دست بر رو یروروبه
و  لیبه م بگم؟ بگم دختر ما ی. برم سفارت چستیبند ن ییکنم؟ دستم به جا کاریچ یگیآخه فدات شم! م -

شماره با  هیو فقط  میخبریب هیشوهر کرده و ازش چند وقت تباریافغان هیما، با  یخودش و اجازه یاراده
 ده؟یکه اون رو هم جواب نم میافغانستان از اون دار یشمارهشیپ
 .دیلنگیم یبدجور خانمهیمنطق حور یپا
 خدا!به هیصداش هم راض دنی. دلم به شنخوامیرو مم . من بچهستین شیحرفا حال نیمادر ا هی صاحبیدل ب -

 یاش را ته چشمانش رسوب کند؛ سپس رو به مهربان کرد که با چشمانمردانه یهادلشاد سر برداشت تا اشک یآقا
 .کردیتر آن دو را نگاه م

سا! تو هم به خواهرت نمونه. گـ ـناه داره. مهر نیزم یآشپزخونه رو جارو کن. برکت خدا رو ؟یباباجان؟ چرا معطل -
 کمک کن.

 یپ کناننیفنیانداز را برداشت و مهرسا هم فبه پا کرد و جارو و خاک ییزد و تروفرز دمپا یجست مهربان
 یشوخ انیرا با نان نوش جان کردند و م یسبزدلشاد، آن شب قورمه یآقا ی. خانوادهدیچرخیمهربان م یهادستور



 

 

160 
 

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیانافسون 

 

مهرنوش را موقتاً به دست  کرد،یم فیتعر بوتارا با آب اشیدوران سربازآقاجانش که خاطرات  یهاو خنده
و برعکس مهرنوش و  دیتپیپدر و مادرش م یخوشحال یسپردند. مهربان همانند اسمش، دل مهربانش برا یفراموش

 فوسی یگرفت موضوع خواستگار می. تصمدادیم حیخودش ترج یهایپدر و مادرش را به خوش یمهرسا، خوشحال
شب،  یمهرنوش را دارند، فعالً مسکوت بگذارد. مهربان در انتها یخبریب یدلواپس شکه پدر و مادر یطیرا در شرا

 ذهن خسته و چشمان غرق خوابش شد. ییالال وسفی امکیخواب سپرد و پرا به رخت شیهاو دغدغه هایخستگ
 «!یتصور کنم. خوب بخواب شیبرا یرنگ توانمینم یدارد. حاال جز نارنج یچه رنگ یمهربان کردمیفکر م شهیهم»

آن زد و  یمحکم و صدادار به رو یبـوسـه کی. نرمالو را برداشت و دیپوستش دو ریبه ز ژنیمثل اکس یخوشحال
 کرد: پیتا شیکوتاه برا

 «!ریخشما هم به شب»
 را ارسال کرد. امینشاند و پ لشیموبا یصفحه یرا بر رو ریخبـ*ـوسه شب به سپس

*** 
از آن را  یمیکرد. ن میتقس میعادالنه، افکارش را به دو ن یلیبه کارخانه رفت و خ یبعد مهربان سرشار از زندگ روز

وارد  یاختصاص داد. درمورد مهرنوش از هر راه وسفیرا هم به  گرید میو ن رموجهشیغ بتیبه مهرنوش و غ
دوم  یمهیکرد و به سراغ ن یرا پروخال شیهاهگون. شدیمواجه م نحلیبست، آن هم از نوع البن کیبا  شد،یم

چراکه از همان صبح اول  د؛یند یریهم خ وسفیبا  اشیو عشق پنهان یواشکی یروز دوست نیرفت. خب از اول
 نیا یهمهمه یشد و او صدا یدرازوکوتاه پروخال یهاشان، از انواع آدممحله ییمثل نانوا وسفیوقت، دفتر کار 

نداشت تا  رفتنرونیو جرئت ب دیشنیم یعباس یآقا زیدآمیتهد یهانگاه ریاتاق و ز یبسته رت دافراد را از پش
او را به اتاقش  وسفی دیکارخانه بود تا شا یوقت ادار انیبه پا اشیخوشتمام دل نانهیبآب دهد. خوش یسروگوش

به آن به وجود  هیشب یزیچ ایو  لحواوامثل حال یوگفتعاشقانه و گپ دارید کی یکوتاه برا یدعوت کند و فرصت
نشد.  دایپ یارهیزنج یهافروشگاه یطوالن یفرصت به لطف جلسه نیکارخانه تمام شد و ا یاما ساعت کار د؛یآ

 یخداحافظ ییایپا کرد. عاقبت از خانم اولو آن پانیا یبود، قدر وسفیاتاق  ینگاهش به در بسته کهیمهربان درحال
 خانمرهین یشد و بازهم به پرچانگ یطوط یآقا اقوتیسالنه سوار به آن چسباند و سالنه هم یدیکرد و خسته نباش

 وروز دمغش فرود آمد.مهرسا درست وسط برجک حال امکیپ ر،یدلپذ اریروز بس نیدل سپرد. در امتداد ا
 «مامان بهتر بشه. یوهواحال کمهیتا  حشمتییدا یخونه میما رفت مهربان»
 خواند. یرا توأم با آه یبعد امکیپ
 «خودت بکن. یبرا ی. تو فکرمیخوریم رونیهم ب شام»
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حس بچه  یا. لحظهشدیم یبه املت منته یقگیسلخوش تیمرغ و در نهابه دو عدد تخم ناًیقی شیهافکر خب
شدن دوالراستو  یباشگاه ورزش ریاز سرش پر زد. از خ هودهیفکر ب نیکرد و ا یاکرد؛ اما عطسه دایرا پ یسرراه

به شاملو  یباشگاه، در خلوت خانه سر ورزش یسه کردن مرب-دو-کیبا  یهمراه یجاداد امروز به حیگذشت و ترج
 اریو  خانمرهین یشد، سرش پر بود از پرحرف ادهیپ سیاز سرو یهم به حافظ. وقت یبزند و تفأل یریمش دونیو فر
هم آورد و طبق عادت شروع  یژاکتش را رو یهالش آمد. لبهبه استقبا یبی. در دم سوز غریمیخانم عظ قش،یشف

بهزاد سر راهش ظاهر شد و او هم با  د،یکه رس 113 یتا به خانه برسد. به شماره ردک شیهابه شمردن قدم
 کرد و بدون سالم گفت: یپوش بود، خالو خوش کیش شهیاز هم شیتمام حرصش را بر سر بهزاد که پ ینامرد

 یمدام چهارچنگول ن،ییپا ادیم یبازهم چهارچنگول کنن،یولش م یاز بلند یمثل گربه که هر جور تو چرا نمیبب -
 ؟یشیما ظاهر م یدر خونه

ها دور از ذهن فحر نیا افتاد،یگفتن از دهانش نماول تعجب کرد. از مهربان سروساکت که چشم یلحظه بهزاد
پنهان  شیهااما حرف دلش را پشت اخم آمد؛یخوشش م شتریب مهربان جسور نیکه از ا کردیاعتراف م دیبود. با

کرد  کیشده بود، به هم نزد نیپشم گوسفند تزئ ندمان یآن با پشم فرفر قهیرنگش را که کرم ریکت ج یکرد و لبه
 و گفت:

 رفت؟ ادتی. رمیسکه رو بگ دیخانوم! اومدم رسرفت مهربان ادتیبازهم سالم  -
بود که بهزاد را کامالً فراموش کرده  وسفیاز جانب  یامکیپ یحت ایقدر منتظر تماس وز آناز نهادش برآمد. امر آه

 .نداختیوتا نبود؛ اما خودش را از تک
رو  دیصبر کن برم خونه و رس کمهیندارم.  فمیک ی. کاغذ و قلم هم توستیهمراهم ن ینه، فراموش نکردم؛ ول -
 .ارمیب

 گفت. یطبق عادت نچ بلند بهزاد
 برام مهمه منتظرمه. یلیآدم خاص که خ هیوقت ندارم.  -

 به چشمان او زل زد. ابانیو روشن خ کیآورد و در تار ترشیپ یسرش را قدر بهزاد
 ادیکوتاه ب کمهی. فقط منتظر مامانم تا میشیم تونهیهمسا المیخدا با ع دیا به امروز نی. هممیخونه رو قولنامه کرد -

 بده. تیو رضا
 یاآن کالغ پارچه یکه انتها دیکلدسته کیبرد و  رشیکت ج بیدست در ج کنانحیرا گفت و تفر نیا بهزاد
 صورت متعجب مهربان گرفت و آن را تاب داد. یروبود، روبه زانیآو یبانمک

داخل؛ اما  ومدیمن. مهرسا خودش ن کیمهرسا با دوستش که فکر کنم اسمش صبا بود، اومدن بوت شیچند وقت پ -
 رو مطمئن بود. نیهم مال اونه، کارمندم ا دیکلدسته نیمخ من رو بزنه. ا خواستیم انهیفنچولش ناش دوست
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 لب آهسته گفت: ریکج شد و ز گریسمت دبهزاد برداشت و سرش به یرهیپرحرص چشم از نگاه خ مهربان
 تو! یایفکریآخ صبا! از دست ب -

 و خاص سر خم کرد و گفت: کیش ینداد و با ژست یتیاما اهم د؛یلب او را شن ریغرولند ز بهزاد
 .رمیگیازت م امیفردا مرو آماده کن. فردا پس یگربه چهارچنگول نیا دی! رسهیبدرود همسا -

 .کردیبا آن مهرسا را اعدام کند، فکر م توانستیکه م ییهابه خانه، به تمام راه دنیرفت و مهربان تا رس بهزاد
 وانیپر ل یمهین یبه تماشا شهیخانه به استقبالش آمد. بازهم مثل هم یکیو تارسکوت  د،یبه خانه رس یوقت

 یبرا یزیتمدد اعصابش استفاده کند؛ اما قبل از هر چ یاز سکوت خانه برا توانستینشست. اصالً م ینیبخوش
 مضمون فرستاد. نیبا ا یامکیپ شیبرا ،یحورمامان الیخ یراحت

 «.دمیمامان! من رس سالم»
داشت،  یدرشت سرخاب یهارا که گل رنگشینارنج یگذاشت. شلوار محبوب نخ یکالمیو ب تیال کیموز سپس

بارها عزمش را جزم کرده  یحورداشت و مامان یدر آن حس راحت داًیکه شد یبنفش یورورفتهبه پا کرد و تاپ رنگ
و  دیپوش کرد،یپنهان م شیهاباسل یدرست کند و او ماهرانه آن را ته کشو یریبود تا از آن دستمال گردگ

بار هزارم به  یکار شود، برابهاز آنکه دست شیاما پ د؛یسمت آشپزخانه رفت تا از خجالت شکمش درآکنان بهلخلخ
بلند  ییگوشه دلش نشست سپس سر برداشت رو به باال، با صدا یدیانداخت و بازهم ناام ینگاه لشیموبا یصفحه
 گفت:

 . دلم آب شد از بس منتظر موندم.گهیزنگ بزنه د هیگردنش  خداجون! بزن پس -
 یسوآن ل،یزنگ موبا نگیلیدنگیلیهمراه د وسفیو  دیبه استجابت رس شیهازودتر از دم و بازدم نفس شیدعا

. هول و کردیرا حس م شیهاو صعود آن به گونه هاانی. هجوم خون از درون قلبش به داخل شردیخط از راه رس
 یآشپزخانه نشست و بعد از نفس یصندل یو عاقبت رو دیبار به دور خودش چرخ کیپا  یپاشنه یبر رو دستپاچه

خط متصل شود و  یسوگذاشت تا به مرد آن یصفحه یانگشتش را رو برد،یم نییرا باالوپا اشـنهیکه س قیعم
 آرام و شمرده گفت:

 !ریخمهندس! شبتون به یسالم آقا -
 چرخانش داد. یرا به صندل اشهیاش جدا شد و تکپرمشغله یایهربان از دننرم م یبا صدا وسفی
رو گذرونده و فقط  یکه هنوز خونه برنگشته، روز مزخرف یمرد خسته وقت دار هی ی! براریخسالم. شب تو هم به -

 که خالص شده؟ ستقهیده دق
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نبود جز  یزینکرده بود. ارمغان بهزاد چ را تجربه نیمثل ا یاحساس مشترک نیاز ا شی. تا پدیچه بگو دانستینم
را  هانیها افتاد تا بهترنفس او. با وسواس به جان جملهبهدادن خودش و خوردکردن اعتمادنشانبزرگ ر،یتحق

 شد. یطوالن یانتخاب کند؛ اما سکوتش قدر
 ؟یالو؟ مهربان؟ پشت خط -

ذهنش  یها. جملهدیشنیم وسفیکه اسمش را از دهان  بود یبار نیاول نیگروپ افتاد. ابه گروپ بارهکیبه قلبش
 ها شد.آن الیخیناچار بهم غش کردند و به یاز دم بر رو شوند،یکه خراب م نویمثل دوم

 یمرد رو که روز پرمشغله و مزخرف هی یخستگ تونهیم یاچه جمله کردمی! داشتم فکر مخوامیاوه! بله. معذرت م -
 نه.سر گذاشته، در کرو پشت

 .صدایو ب قیعم د،یخند وسفی
 ؟یدیهم رس یاجهیخب به نت -

 جواب داد: صادقانه
 یکی. مطمئنم اونجا رمیگیسرم رو رو به آسمون م شم،یخسته م اشیو باز یمن هر وقت از زندگ یراستش نه. ول -

 .رسهیو به دادم م نهیبیوروز من رو مهست که حال
خاکستر داغ  یجمله مثل آب نیماساژ داد. ا یها را قدرا سرانگشتانش آنرا بر هم گذاشت و ب شیهاپلک وسفی

 را شست و با همان چشمان بسته گفت: شیهایخستگ
 جمله کار خودش رو کرد. خب! تو بگو روزت چطور بود؟ نی. ایبگرد یادنبال جمله ستین یازین -

کردن، وقت صحبت وسفی بودنتکلفیکرد. ب ریاس شیهادندان نیرا ب شیهازد و لب یلبخند نرم مهربان
 شد؛یمحسوب م نشیریجزء لحظات ش وسفیتماس  یقلبش را منظم کرده بود. خب تمام روز انتظار برا یهاتپش
 نیا یهانشست. محال بود بار مشغله اشیشانیپ یرو یتیاز سر نارضا ینیصبا افتاد و چ دیکلبهزاد و دسته ادیاما 

 وجور کند.تا حواسش را جمع دیکند. با مشت آرام به سرش کوب نیسنگ نیاز ا شیمرد را ب
من  یکردم. بنده خدا از وقت یشاک یحساب میپرترو با حواس یعباس یآقا کنمیبود؛ اما فکر م یروز خوب -

 باال رفته. گارشیشدم مصرف س ارشیدست
 انیت. مهربان هم مکم نداش یزیبلند که از قهقهه چ ییآن هم با صدا د،یخند قیبار عم نیا وسفی

 آماده کند. دیبگو خواستیکه م یدروغ ینشست تا خودش را برا یصندل یصاف رو ش،یهاکردندلدل
تا به اون وصله و سه یاکالغ پارچه هیکردم.  دایتختم پ نییصبا رو پا دیکلمهندس! امشب دسته یآقا یراست -
 هم داره. دیکل
 جواب داد: زد،یج مکه همچنان خنده در آن مو یبا لحن وسفی
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 کجا افتاده. دونستیباشه، مال صباست. چند روزه که گمش کرده و نم زونیبهش آو اهیس یاکالغ پارچه هیاگه  -
 بند آن اضافه کرد:را با آب دهان فرو داد و پشت شیهاخنده سپس

 .نمتیبیکنم. فردا م یخداحافظ دیبا گهی! من دیوروزم رو عوض کردکه حال یمرس -
نبود؛ اما  یهم خبر یپرسوزوگداز عاشق یهاو مهربان هرچند عاشقانه نبود و در آن از جمله وسفی یمکالمه نیولا

 داشت. یو دلخواه نیریتپش ش یگریآن د یهر دو برا یهادل
*** 
به کند. غل د،یوزیکه همراه باد م یشد؛ اما نتوانست بر سوز دهیشهر پاش یبر رو یزیی. آفتاب پادیاز راه رس فردا

 غلبه کنند. شانیهاینگرانو دل هایو آقاجانش نتوانستند بر دلواپس یحورطور که مامانهمان
وروز او هم گذشت و از حال یخبریدمغ آقاجانش گواه آن بود. ب یو چهره یحوراول صبح مامان یپنهان یهاهیگر
 نیشب گذشته هم به ا شانیبته خواب پراست، شرمنده شد. ال یبه فکر عشق و عاشق طیشرا نیدر ا نکهیاز ا

جو حاکم  الیخیمهرسا، ب انیم نیآورد؛ اما در ا مغانبه ار شیرا برا یدامن زد و انواع و اقسام افکار منف هایدلواپس
مانتو و شلوارش به اتاق رفت،  دنیپوش یمهربان برا نکهیمحض او به دیدویم شیهاطنتیش یبر خانه، همچنان پ

به در  ینگاهمین چرخاند،یم واررهیاش را در دستش دامدرسه یمقنعه کهیود را به او رساند و درحالدوان خدوان
 وار کنار گوش او گفت:پچاتاق انداخت و پچ یبسته

اون  یفردا تواز فردا پس خوانیبشن و م مونهیخبر دست اول دارم. بهزاد و افسرخانوم قراره همسا هی یآبج -
 ییدازن یدونیبود. نم نایاییدا یافسرخانوم هم خونه شبیخوشگله که نوسازه ساکن بشن. د دیساختمون سف

نه،  یگی. حاال مدهیبهزاد د یبرا ییخوابا هی یمرض ییدازن نی. غلط نکنم اگرفتنیم لشیو ستاره چه تحو هیمرض
 و تماشا کن. نیبش
سر او پشت قاًیو رو به مهرسا شد که دق دیپاشنه پا چرخ یرو یآندل کند. به وارید یـنهیبه س دهیکوب ینهیآ از
 مهرسا گفت:« آخ دستم!» یگرفت و بعد از صدا شیاز بازو یمانیپروپ شگونیباز نودلبود و دست ستادهیا

 ،یجا کنو حرف جابه یا بچرختربزرگ یوپادست یمدام تو نکهیا یجا! بهشهیخطت داره پر محواست باشه چوب -
مهرنوش  خورن؟یو غصه م کننیم یتابیمهرنوش چقدر ب یبرا ینیبیفکر مامان و آقاجون باش. نم به کمهی

 خواهر من و تو هم هست.
مطلب را به خودش  نیبلند ا یبخواهد با صدا ییکرد، گو انیآخر را چنان محکم و قاطعانه ب یدو جمله مهربان

پس رفت و با  یگازدار، در دم فروکش کرد. قدم یابهنوش یمهرسا مثل حباب رو جانیکند. شور و ه یادآوری
 جواب داد: زانیآو یاولوچهلب
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من حاضرم دو برابر  گرده،یخوردن مهرنوش برم. اگه با غصهادیاز دستم برنم یکار یخب من هم ناراحتم؛ ول -
 شما غصه بخورم. یهمه

 کهیو درحال نداختیوتا نباز خود را از تککرد؛ اما  اشیفنمهرسا ضربه یحساب جواب نداشت و حاضرجواب حرف
 زده گفت:برسد، تند و شتاب سیتا به سرو کردیاش را به سر ممقنعه

 شتریب کمهی ،یدرسات رو که خوند ،ی. از مدرسه که برگشتیبکن یکار خاص ستین یازینگفتم غصه بخور. ن -
. از سر کار که برگشتم، بازهم با کانادا تماس خوادیم یخدا چ نمیدوروبر مامان بچرخ. نذار غصه بخوره تا بب

 بینج ایهم امروز فردا مهرنوش  دی. اصالً شازنمیکه از افغانستان بود هم زنگ م یاشماره نیو به آخر رمیگیم
 زنگ زدن.

 شود که ته ته دلش لنگر انداخته بود. ییعجب یشورهمنکر دل توانستیرا گفت؛ اما نم هانیا مهربان
*** 

را با هم داشته  زیچهمه توانندیکه همه نم دیشیاندیم قتیحق نیکه به کارخانه برسد، به ا یطول راه تا زمان در
 رونیب شیهااز اعماق وجودش همراه نفس یظیهمه هست. آه غل یدر زندگ یوکسرکم کیخدا  یشهیباشند و هم

مربع  یمثلث بر رو کیکرد.  یز خانه نقاشا یطرح نیماش یبخارگرفته یشهیش یبر رو شیهایآمد و مثل کودک
و صبا  وسفی. خودش را همراه کردیم دایقوس پ نیکه با حرکت ماش یومعوجکوچک؛ خطوط کج یپنجره کیبا 

 اششدهینقاش یخانه یبر رو قیرق یهمانند مه یآمد و بخار رونیاز ته دلش ب گرید یدر خانه تصور کرد. آه
 یمرد رد؛یبگ دهیرا ناد قتیحق نیا توانستیساده بود. اما نم یمثل نقاش زیچاش همهک ینشست و آن را تار کرد. ا

ملس  یلیگل به آب دادانش خکه دسته یدختر نوجوان هم دارد. دختر سرکش کیکه عاشقانه او را دوست داشت، 
سر ماجرا  کید. صبا کنیمتجاوز نگاه م کیبه چشم  ستد،یعنوان همسر باکه کنار پدرش به یبه زن ناًیقیاست و 

خاص  طیها به شرا. واکنش آنشدیمربوط م اشیحورهم مهم بود، به آقاجان و مامان یلیکه خ گریبود و سر د
 ...وسفی

قسمتش گذاشته بودند  یداخل کاسه مانیعشق، آن هم از نوع دوطرفه را داشت؛ اما مشکالتِ آن را هم پروپ خب
را  بیاو و همسرش، نج دشدنیمهرنوش و ناپد توانستیطور که نمدد. همانها چشم ببنآن یبر رو توانستیو نم
که قوز باالقوز روزگارش شود و حس ششمش  شتفقط بهزاد را کم دا ،یزندگ ریرواگیگ نیا انیو م ردیبگ دهیناد

به چاله بود،  هیکه شب یاندازدر دست بـوسینیخواهد شد. م یپردردسر یهیکه همسا دادیرا به او م نانیاطم نیا
که مچش را  یمانند کس خانمرهیاز مسافران چرتشان پاره شد. ن گریو چند نفر د خانمرهیشد و ن نییشدت باالوپابه

 و غرولندکنان گفت: دیاش کشآلودهخواب یهابه پلک ینشست و دست خیس یصندل یتروفرز بر رو اشند،گرفته ب
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بخونه،  یزیچ هیرو هم روشن کن  یحلقم. اون ضبط کوفت یتو م اومدوروده! دلترواشی! یطوط ینش لیذل -
 دلمون سر صبح وا شه.

 اریآلوده را هوشجو خواب یبازارگفت و ضبط را روشن کرد و داالم و دولوم آهنگ کوچه ظیغل یچشم یطوط یآقا
 کرد.

*** 
ور سرش در گردش بودند و او د ینگران یسم یرا کنترل کند؛ اما ابرها اشیکرد احساسات منف یطول روز سع تمام

دو ساعت -یکیهم پس از  یعباس یها را پس بزند و مثبت فکر کند که موفق نبود. آقاآن کردیمذبوحانه تالش م
وخش گرفته که خط ییگذشت و با صدا کردنکار ریاز خ نیفنیکردن، با چندتا عطسه و سرفه و فکتابحساب

 داشت، گفت:
تا فردا  یزنینم یچی. دست به هرهیم یلیپلیسرما خوردم و چشمام پ یه. حسابخون رمیدخترجون من دارم م -

 .امیخودم ب
 «!زهینزن، ج یزیدست به چ ست،یترت خونه نبزرگ یوقت» ندیرا داشت که به او بگو یوپاچلفتدست یبچه حس

 شانشیبه افکار پر نشست تا یصندل یراحت بر رو الیبا خ یعباس یهم گفت و با رفتن آقا یکج کرد و چشم سر
 ییهادر به داخل کشاند و با نفس یسرش را از ال ییاینشد و اول یدهد؛ اما استراحتش چندان طوالن یسروسامان

 بود، گفت: اشیباردار ریکه تأث نیسنگ
 دفترش. یبود برگشت تهران. گفت تو بر ضیرو گرفت، گفتم مر یعباس یدلشاد! مهندس منتظرته. سراغ آقا -

دورغ بزرگ به خودش گفته بود. باالخره بعد از دو روز  کیخوشحال نشد و ذوق نکرد، ناجوانمردانه  فتگیم اگر
گفت  یرا پشت آن پنهان کرد؛ سپس چشم اشیبه خود گرفت و خوشحال یجد یا. ماهرانه چهرهدیدیرا م وسفی

 لب با خودش زمزمه کرد: ریرداشت و زسر ب سقفشدن در اتاق، رو به و بسته ییایبرخاست و با رفتن اول شیو از جا
 برسم. میراحت به عشق و عاشق الیخبر از مهرنوش به ما برسون تا من هم با خ هیقربون اون حکمتت برم!  -

 لب خواند: ریز کرد،یاش را مرتب ممقنعه کهیدرحال سپس
 «مخور گلستان غم یاحزان شود روز یبه کنعان غم مخور، کلبه دیگشته باز آگم وسفی» -

از کارگران و کارمندانش انجام  کی چیه یبرا گاهچیکه ه ی. کارستادیبه احترامش ا وسفیکه وارد شد،  یهنگام
. خوردیو معادالت بر هم م شودیمتفاوت م یقدر طیباشد، شرا انیبه نام عشق درم یامقوله یپا یاما وقت داد؛ینم

کوچولو شازده یارهیهمانند س یاارهیدر س ییشدند. گو رقاه هم غها، هر دو در نگتر از قامت لحظهکوتاه یلحظات
عرق  شیهاآرام بود. نه دست یباور رقابلیو غ بی! مهربان به طرز عجییایقدر دور و رؤتنها رها شده باشند؛ همان
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 یاارهین سام میکوچولو به حراو هم همانند شازده ی. پندارکردیتاپ نمکرده بود و نه پشت لبش. قلبش هم تاپ
 مهربان، قلب سکوت را شکست: یجمله نیباشد. اول دهیرس
 د؟یداشت یسالم. با من امر -
 جواب داد: زد،یرا دور م زیم کهیبرگشت و درحال نیکوچولو به زمشازده یارهیاز س یآناو، به یبا صدا وسفی
 !نیبش ؟یستادیچرا وا ؟یسالم. خوب -

را کرد که او  یرفت و همان کار تیریمد زیم یروسمت مبل روبهو آهسته بهتشکر کرد  یفیبا لبخند ظر مهربان
را نرم خاراند؛ انگار که  شیابرو یبعد مقابلش نشست، سپس با انگشت اشاره باال یاهم لحظه وسفیگفته بود. 

 فکرکردن بخرد. یبرا یبخواهد زمان
 نیگفتم که فرصت ا نیه دلم به شانسم آفرت ست،یگرفته و ن یمرخص یعباس یگفت آقا ییایخانوم اول یوقت -
 رو فراهم کرده. یواشکی دارید

 یتکلفیب همهنیاز ا گفتی. اگر میآفتاب یساحل یآرام بر رو یمثل برخورد موج صدا؛یو ب قیعم دند،یدو خند هر
اشت. از مهمان خاص را د کی. احساس کردیپوستش ولوله م ریز ی. حس خوبشدینبود، دروغگو محسوب م ریمتح

ابتدا  کند،یم یرا بررس تشیموقع دیبه مکان جد ورودکه با  یا. مانند گربهندیگویم یپیآیکه به آن و ییهاهمان
داد و بعد هم  یاضافه، چرخ وپاشختیوبرق و راز زرق یاما خال کیو نامحسوس چشمانش را در دفتر ش زیر یلیخ

آمده  رونیب وریگرد پل یقهیاز  دشیسف راهنیپ یقهیساده که  رنگیخاکستر وری. انصافاً در آن پلدیرس وسفیبه 
جمالت را ساده انتخاب و  وسفی. کردیهم م تریداشتناو را دوست تکلفشیو رفتار ب دیدرخشیم خوشبود، 

 متیقگران اناًیو اح نینشعطر دل یتا بو دیکش یقینفس عم یپنهان یلی. مهربان خکردیم انیها را بآن شیآالیب
و مکالمه را دونفره کند؛ اما  دیبگو یادر تردد بود، سهم او شود. حاال نوبت او بود تا جمله نشانیکه ماب وسفی

 یهم تلنبار شده بودند؛ همانند انبار ینبود، بلکه افکار متفاوت بر رو یتنها خالنه شهیذهنش برعکس هم
افکارش به  یزود، صبا از طاقچه یلیبود و خ یروررضیوپرت مهم و غخدا پر از خرت یشهیکه هم یحورمامان

 :دیافتاد. پرس نییپا
 عادت کنه؟ دشیجد یمهندس! صبا چطوره؟ تونست به مدرسه یآقا -
 جنباند. یو کرد و سر یاخم کوچک وسفی
 نیو من سرسنگ برهیبه سر م هیخو نگرفته و همچنان در دوران تنب دیجد طیهنوز به مح یخوبه؛ ول یمرس -

 .دمیابش رو مجو
 ناًیقیکه  یدرمورد ساک پردردسر و زن شیهایانداخت و از دلواپس شیهاجمله نیب یافاصله وسفی قیعم نفس

 پنهان کرد و دوباره ادامه داد: شیهایخاکستر نگران ریبوده، فاکتور گرفت و آن را ز یقاچاقچ
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نزدم و بهشون گفتم از کادر  یحرف ییکذا یشاون زن و ساک ورز یهنوز از ماجرا نیپوران و متالبته به عمه -
 بودم. یمدرسه ناراض دیجد

اش سفت و محکم درهم گره خورد و اخم شدهافکار مچاله ریمشتش تحت تأث زد،یها را محرف نیا یوقت وسفی
 لم داده بود. شیهاابرو نیهم ماب یکوچک

 یبرا ی. نگرانبلعهیجرعه مشد، آرامشت رو جرعه جادیا یکه وقت یاته نداره. حفره قیگودال عم هیمثل  ینگران -
 من حکم همون گوداله. یبرا شندهیصبا و آ

 قیچاه عم کی یبود. نگران وسفی. حق با چسباندیدوان خود را به مهرنوش مذهنش دوان آمد،یکه م ینگران اسم
فرود  وسفیحالت خوش یموها یوار بر رورا درهم قالب کرد تا مبادا دستش نوازش فشیبالتکل یهابود. دست

 گفت: وسفی. دیآ
 لوس شده. کمهی یو افراط موردیب یهاخاطر توجه. فقط بهستین یصبا دختر بد -
لوس بود و  «کمهی»از  شتریب یلیاما به اعتقاد مهربان، صبا خ کرد؛یپدر مسئول از فرزندش دفاع م کیهمانند  او
 یهایریگسخت رغمیطور که مهرسا علداشت. همان یتیترب یوهیدر ش یوحسابدرست یبازنگر کیبه  ازین

 یدر روش برخورد با او داشتند. مهربان قدر نظر دیتجد کیبه  ازیو ن رفتیم یرآبیز یو آقاجانش گاه یحورمامان
ن شوت کرد؛ اما مهرنوش همچنا رونیجانانه صبا و مهرسا را از ذهنش به ب یاردنگ کیجا شد و ماهرانه با جابه

 رفت. رونیاو هم ب وسفی یرفتن نداشت و با صدا الیبود و خ دهیبه افکارش چسب یدودست
 .میکن یزیرهستن برنامه یواشکیکه  یتا زمان دارامون،ید یبرا ،یاگه موافق باش -

به سراغ  هیگفت. خب باالخره بعد از حاش یظیشکر غل یبازگشتند و در ذهنش اله مهیقلب مهربان سراس یهاتپش
 ،یقبل یهاتر از جملهنرم وسفیکرد لبخندش را پنهان کند.  ی. سعشدین رفت که فقط مختص به آن دو ممت

 وار گفت:زمزمه
 کارخونه نداشته باشم، وقتم آزاده. یتو یاما شنبه تا چهارشنبه اگه کار خاص گذرونم؛یها رو با صبا ممن آخر هفته -

پدر مجرد پرمشغله دل  کیبسته به از دستش در رفته بود و چشمشد. آن هم از دست دلش که افسار آن  دلخور
 از آب درآمد. یاش مصنوعخنده یمبتد یشهیهنرپ کیبزند؛ اما مانند  یکرد لبخند یبسته بود. سع

 انیم فیاخم ظر وسفیها قرار دارد. آن یکه لنگ صبا درست وسط رابـطه رفتیپذیم دینداشت. با یاچاره
 وار گفت:پچپچ ل،یهمانند چرچ یخاص استیآورد و با س ترشیپ یو سرش را قدر دیاو را د یابروها

 !یکنیپدر مجرد رو درک م هیکه  یمرس -
 وسفیآخر  یبرگشت و با جمله شیهابه لب یفیبود و لبخند ظر یجمله کاف کی نیشدن همدرازگوش یبرا

 .دیهم پر کش شیهایدلخور
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 ون باشم؟امشب شام در خدمتت یدیافتخار م -
در آسمان محو کرد. شام دونفره  یاو را چون دود شیپ یقهیچند دق یتمام افکار منف وسفینرم توأم با احترام  لحن

 یابه خانه برگشتن بهانه ریو د ماندنرونیب یاما برا اورد؛یهر دو به ارمغان ب یبرا یخوش یخاطره توانستیم
 نداشت.

 ییبزنم و از اونجا یپدرومادرم حرف ینکردم تا از شما برا دایپ یفرصت مناسبمن هنوز  یممنونم از دعوتتون؛ ول -
 .ارمیب راومدنید یبرا یابهونه تونمیم، نمتا هشت خونه شهیکه هم

 جنباند. یشد و سر یاش جدچهره وسفی
. حاال یتهران، قبل از ساعت هشت خونه باش کیبا توجه به تراف دمی. قول مهی! حرفات منطقدمیبهت حق م -

 ه؟ینظرت چ
تا ضربدر هم کنارش بگذارد؛ اما سه دییتأ یو برا دیمحکم بگو یبله کی خواستی. دلش مشدیبهتر نم نیا از

 یجد رعاملیرفت و به جلد همان مد زشیاز کنار مهربان برخاست و پشت م وسفیدر مانع شد.  یتقه یصدا
 برگشت و آمرانه گفت:

 !دییبفرما -
انداخت و با آن شکم گرد و  ینگاهمیبود، ن ستادهیآهسته داخل شد و به مهربان که کنار مبل ا یاهبا قدم ییایاول

 گذاشت. زیم یبر رو شدهپیتا یرفت و چند برگه وسفی زیسمت ماش مانند پنگوئن تلوتلوخوران بهقلنبه
نورودانش زنگ  یتان پسرانهدبس ریکردم. درضمن! مد پیتا د،یرو که صبح خواسته بود ییهامهندس نامه یآقا -

 .رمیاز شما اجازه بگ دیکارخونه. گفتم با ارنیب یعلم دیبازد یزدن و اجازه خواستن شاگرداشون رو برا
 گفت: یرسم یلیخ یرو به مهربان شد و با لحن وسفی
 .کنمیصحبت م شونیاومد، با ا یعباس یدلشاد! شما برو. فردا که آقا -

با  یامکیپ شیبعد برا یقهیگفت و خارج شد و پنج دق یافتاده بود، چشم اشیوهزارکه تازه د وگنگجیگ مهربان
 مضمون آمد: نیا

 «ا منتظرتم.کنارشو. همون گوشه ادهیپ سیاز سرو یقبل یهمون جا بعدازظهر»
 کرد: پیتا شیمؤدبانه برا یلیداد و خ شیهابه ابرو یقر یخوشحال از
 «!نمتونیبی! ممتشکرم»

*** 
 یهازیکه به دور م ییهاکوچک اما مملو از آدم ییشد. فضا یمنته یفروشآش یمغازه کیبه  وسفیم شا دعوت

 را فراموش کنند. یزییتا سوز پا شدیم یآش پروخالاز  شانیهانشسته بودند و قاشق یکیقرمزرنگ پالست
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 یهایتمام سبز یبا لجباز بود که یتخس یکنار دستشان پسربچه زیبه اطراف انداخت. م یمشتاق نگاه مهربان
نشسته بودند  یاسوتر زن و مرد نسبتاً سالخوردهآن یرا دوست ندارد و کم شیهاچمن گفتیو م کردیآش را جدا م

 :گفتیو مرد با خنده م کردیجدا م شهمسر یبودن براآش را به جرم نفاخ یهاکه زن با وسواس نخود
 که! خورهیبر نم ییحاال دوتا نخود به جا -
تا از خجالت  کردندیهمراه م ینان بربر یهاآش را با تکه یهاقاشق ش،یهاو غصه ایترها فارغ از دنجوان اما

و  کردیم زیرا تم هازیو م دیچرخیمثل فرفره م یفرفر ییالغراندام با موها یو پسرک ندیشان درآگرسنه یمعده
 .گذاشتیآش م یاهسؤال کند، کاس آنکهیوارد، بتازه یهایمشتر یبرا

هر دو آمد  یبه استقبال اشتها ازداغیو پ رداغیس یقرار گرفت. بو زیم یرو یزدنها به چشم برهمآش آن یهاکاسه
 سمت او گرفت.آورد و به رونیب اشیکیاز روکش پالست یقاشق د،یکه تعلل مهربان را د وسفیو 
 ست!العادهفوق نجایا یشروع کن. آشا -
سمتش که به یرا قلقلک داده بود. قاشق شیاشتها یو کشک به قدر کاف ازداغیو پ ریس ینبود. بو غاتیبه تبل یازین

هم شروع به خوردن کرد؛ اما  وسفیگم شد.  هایمشتر یدر همهمه گفتنشیمرس ینشانه رفته بود، گرفت و صدا
. با خودش دانستیاز او نم یزیچ کوتاه، یجملهجز چند که به شیرو شیپ یتمام ذهنش پر بود از دختر مونارنج

از آرامش راه  یموج یرو یبیکه به طرز عج ی. دختر آرامخواستیهم م یلیخ خواست،یکه تعارف نداشت. او را م
مثل  یشود؛ اما کنجکاو شیزندگ یباق کیو شر انهیآشو کنار او حالش خوب بود و دوست داشت هم رفتیم

 دانست،یبه همسر سابق مهربان که نامش را هم نم یکنجکاو یهاانهیو تمام مور دیجویذهنش را م انهیمور
 .شدیم یمنته

 :دیمحتاط پرس یلیخ د،یجویآش را م یاینخود و لوب کهیداد و درحال انیافکارش پا انیبه جدال م عاقبت
جور  اراشیا معتو ب یگذاشت وقت شیداره و برام سؤاله چرا همسر سابقت پا پ ییارایازدواج مع یبرا یهر آدم -

 ؟ینبود
خودش  اقیکه هر کس با سبک و س یدادن به سؤالبود از جواب زارینشست. ب یاز دلخور یاش غبارچهره بر
بود، جواب  رینگاهش به ز کهیغرق شدند و درحال شیهاازداغیآش فرو برد و پ ی. قاشق را در دل کاسهدیپرسیم

 داد:
جواب دادم.  هیشون و من به همه دنیپرسیم از من ماز خانواده ریغبه بود که بعد از طالقم، همه یسؤال نیا -

از  یول اره؛یحرف مادرش نه ب یعالقه داره و جونش بند جون مادرشه و نتونست رو یلیهمسر سابقم به مادرش خ
 نتونست من رو کنار خودش تحمل کنه. واجبعد از ازد کنه،یفرق م یلیآدما با هم خ تیکه ظرف ییاونجا
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مانند باغچه شروع به  رافتاده،یزبه یها، آب دهانش را فرو داد و با سر و نگاهآن روز یادآوریتلخ از  یبا کام مهربان
 با همان لحن محزون ادامه داد: کرد،یم رورویآن را ز کهیزدن کاسه آشش کرد و درحالشخم

 یو برا کردمیسفر بهش نگاه مهمسر و هم عنوانبه ینداشتم؛ ول یدر حد عشق و عاشق یامن به بهزاد عالقه -
 .دیبست رسشون به بنتالش کردم که همه یلیخ مهیوننصفه یرابـطه نیحفظ هم
 گره خورد و مطمئن گفت: وسفی یاقهوه یهابه مردمک شیهاسر برداشت و مردمک مهربان

 ندادم. حیتوض یکس یاز شما، برا ریغقسمت آخر رو به نیا -
درهم مهربان او را از سؤال  یآش رها و در ذهنش اسم بهزاد را تکرار کرد. چهره یداخل کاسهقاشق را  وسفی

زمان بخرد، دستمال  یقدر نکهیا یبرا وسفینداشت.  یچسبشان شروع دلکرد. مکالمه مانیاش پشعجوالنه
 گفت:و معقول  ینطقبود، پاک کرد و ماهرانه اما م زیبرداشت و دور دهانش را که تم یکاغذ

نداره. از خودت بگو. از  ییما جا یگپ و گفتگو نیآقا ب نیا گهیکه مربوط به من بود، متوجه شدم. د ییتا جا -
 .کنهیم یکه با همسرش کانادا زندگ یخواهر دار هیکه  دمیت. از صبا شنخانواده

 به مهربان نگاه کرد.آرام بود، منتظر  کهیخوردن را از سر گرفت و درحالرا گفت و دوباره آش نیا وسفی
هم آش رشته را کوفتش  یکه موفق شد در مدت کوتاه دادیم نیکارت صدآفر کیروشن  وسفیبه مهندس  دیبا

که مانند  دیو بعد هم به مهرنوش و شوهرش رس دیکش شیرا کور. اول از همه بحث بهزاد را پ شیکند، هم اشتها
آش  رینزند. از خ یمربوطیتا حرف ب فتگر یخل گاز نرم و سبکازشان نبود. زبانش را از دا یاثر ینامرئ یهاآدم

 جواب داد: زد،یآن را پس م کهیبوورنگ گذشت و درحالخوش
 .شهیم تباریمرد افغان هیعاشق  شیتر منه که چند سال پدرسته! مهرنوش خواهر بزرگ -

 او آمد: یهاجمله انیبه م یپر از شگفت یبه خود گرفت و ناخودآگاه با لحن رتیرنگ ح وسفی یهاابرو
 ؟یمرد افغان هی -

 یفروافتاده به رو یهاآن نشسته بود و با پلک یاز غم بر رو یاهیکه سا یاز لبخند گرفت. لبخند یطرح شیهالب
 قرمزرنگ، جواب داد: زیم
سخت تن در  یاو به کار کننیم یکه کارگر ییاز اونا یمعمول یمرد افغان هی بیاما نج د؛یتعجب کن دیحق دار -
شده بود. البته پدر و مادرم مخالف سخت  رانیا یخوندن راهدرس یو پولدار که برا پیتپسر خوش هینبود.  دنیم
که از جفتشون  هیو االن مدت دیش هم رسنداشت و به خواسته شتریپا ب هیازدواج بودن؛ اما مرغ مهرنوش  نیا
 .دنیرو هم جواب نم الشونیموبا یو حت میخبریب
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 یخانواده قیچرا از طر نکهیها و اآن یرا درهم جفت کرد و از کندوکاو در مسائل خانوادگ شیهااخم وسفی
 یو بعد از تأمل دیکش ششیبه صورت صاف و بدون ر یفاکتور گرفت و دست شوند،یحال آن دو نم یایدامادشان جو

 کوتاه به قدر چند نفس گفت:
ازش خواهش کنم بره  تونمیکدوم شهرن، م یو اگه بدون کنهیم یمن تورنتو زندگ یمیصم یاز دوستا یکی -

 شده. یچ نهیسروگوش آب بده بب هی شونیمحل زندگ
 یهوراکشان لبخند جانیدلش را روشن کرد و ه تابد،یم یکیدرز در اتاق به دل تار یکه از ال یکیمثل نور بار دیام
 سمت جلو خم شد.به یگذاست و قدر زیم یرا رو شیهالبش نشاند. دست یرو
هم همون جا  بی. مهرنوش و نجنیکنیبه ما م یچه کمک بزرگ نیدونیممنونم! نم ایدن هیمهندس!  یآقا یوا -

 .رمیگیو آدرس رو م زنمیشون رو دارم و زنگ ماما تلفن صاحب خونه م؛یشون رو ندار. آدرس خونهکننیم یزندگ
 ی. ناراحتیشوندیاشت. مهربان خودش بود، بدون تظاهر و پسوند و پد یتازگ شینشسته در رفتار مهربان برا جانیه

 پنهان کند. توانستیرا هم نم اشیو خوشحال
 خندان او هل داد. یآش را سمت چهره ینرم کاسه یلبخند با
 ؟یقبل از ساعت هشت خونه باش دی. مگه نبامیآشت رو بخور بر -

آش  گرید نکهیا رد؛یگیم یباشد، زهرمار هم طعم خوب دیام یوقتبرگشته بود. اصالً  یآوربه طرز شگفت شیاشتها
 اش بود.که او هم موردعالقه یاش بود؛ آن هم کنار مردموردعالقه یرشته، غذا

*** 
 هفتم فصل
و  دیکوب شیپا یاش را روشدهگره یهامشت نینرد فرو آمد و متتخته یبر رو یتق یبا صدا کیجفت هاتاس

 آن را سر داد و گفت: شیهالب یگوشه یو تا انتها دیکش لشیسب یرا بر روپرحرص انگشت شستش 
نرد که دارم مارس هم از تخته نیشدم، ا وماتشی. اون از شطرنج که کستمیفرم ن یمذهبت رو شکر! امشب رو -
 .شمیم
هم به غبغبش  یکند، باال داد و باد قوقولیکه بخواهد قوقول یرا گفت و سپس سرش را مثل خروس نیا نیمت

 انداخت و ادامه داد:
 چطوره؟ هان؟ ،یداماد! اصالً خوش دارم بذارم شب پنجشنبه حال کن یآقا -

صورتش سر برداشت و قبل از  کینزد ییمانند او جاپچپچ یشد و با صدا نیمت یهایجواب لغزخوان وسفی پوزخند
کند،  دایرا پ یگنج یرمز نقشه خواهدیکه م یازد و مانند پسربچه یزیچشمک ر نیمت« شده؟ یچ»بپرسد  نکهیا

 :دیکرد و پرس کیبار یچشمانش را قدر
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نخوندن خاطر درسبه گهی. مامانم مکنمی! نگو نه که باور نم؟یبگو چرا از دست صبا دلخور یپورجون عمه -
 .شهیمامان جا م بیج یها فقط توبهونه نیبابا! ا الیخی. بیباهاش قهر

 گذاشت. اشیبعد یاول جمله یادهیخت و طبق عادت نچ بلند و کشباال اندا یسر سپس
کرده  فیرد نجایا یتا معلم خصوصبود، تا حاال پنجاه نی. اگه مشکل اشناسمی. تو رو مرهینچ! من تو کتم نم -

 .یبود
ور بود و چندان دنه یهاتخس و بلندپرواز سال یهمچنان همان پسربچه شیبرا نی. متکردینگاهش م رهیخ وسفی

 یواقع یهابار پوزخندش به خنده نیاش دوست داشت. ااو را مثل برادر نداشته ش،یهایبازتمام چموش رغمیعل
را  اشیآنکه حواسش به اطراف باشد، کتاب درسیمبل لم داده و ب یبه صبا انداخت که رو ینگاهمیمبدل شد. ن

حس  یانگشتانش لمس کند؛ اما پا رو ریصبا را ز کوتاه یموها نکهیا ی. دلش رفت برازدیورق م هدفیب
فرو  شیانبوه موها انیدستش را م یهاگاه پنجهاو الزم بود. آن یهایخودسر یبرا هیتنب نیاش گذاشت. اپدرانه

 برگشت و آرام اما مطمئن جواب داد: نیمت سمتنگاهش به ریبرد و مس
 کار من هم دخالت نکن. یتو کار خودت باشه و یسرت تو ؟یبزرگ ش یخوایم یتو ک -

شش پرتاب کرد و جفت یچوب یتخته یصفحه یها را روداد و آن یمشتش چرخ انیها را برداشت و متاس سپس
 :دیپرس رکانهیدر حرکت بود، ز وسفی یهاچشمانش با حرکت مهره کهیدرحال نیلبخندش را کش داد. مت

 نداشته باشم؟ یکار فته،یب دیشا ندهیدر آ ایباشه و  نتونیکه ممکنه ب یو اتفاقات خانومیبه نارنج نکهیا یعنی نیا -
 به او، قاطع جواب داد: رهیزد و خ هیبا اخم به مبل تک وسفی
 !قاًیدق -
 پروازکنان به هوا رفت. شیهاباال برد و خنده میرا به عالمت تسل شیهاجفت دست نیمت
 ای خانومیحال کن. حاال نارنج یخوایم یبه من چه! برو با هر کهات رو! اصالً بابا! وا کن اون سگرمه الیخیب -

 .گهیهر رنگ د
 شیبا رنگ موها یخاص یافتاد که به اعتقاد او هارمون شیاقهوه درشتوزیر یهاومکمهربان و کک ادیبه  وسفی

 اش را از هم باز کرد.شدهجفت یهانرم، لب یداشت و لبخند
 گفت: نیمت
 داماد! یبه خدا آقا شهید پسر! حالمون خوب مبخن شهی! همولیا -

 شیهایبرداشت و همانند کودک زد،یبا تلفن حرف م وقفهیخانم که بزد و نگاهش را از پوران یزیچشمک ر گاهآن
جاشدن چشمانش با جابه کهیرو به جلو خم شد و درحال گفت،یم وسفیرا به  شیهاکه پنهان از پدر و مادرش، راز

 شمرده زمزمه کرد:وآرام وسف،یصورت  یحوال ییوآمد بود، جادر رفت وسفی یهامهره
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درصد از سهام کارخونه  35تپل جور کنم و  هیسرما هی خوامیحساب کردم. م تیرازدار ینره که رو ادتیرو  نیا -
 نصف.-نصف میرو بخرم و بش

 بکر گفت: فکرِ نیهم زد و سرخوش از ا یفیاش چشمک ظربند جملهسرعت پشتبه سپس
 ه؟یهوم؟ نظرت چ -

داد و  هیرا رها کرد و به مبل تک یبود. باز عیوس قیعم یانوسیمثل اق نیمت یهاینظرش معلوم بود. بلندپرواز خب
 نشد ذوقش را کور کند و محتاطانه گفت: یدلش راض

 .شمیخالص م یمال یا! من هم از فشارهیعال یلیکه خ نیا -
 کرد و آن را نشان داد. کیبه هم نزد یاش را قدر برد و انگشت شست و اشاره. دستش را باالدیکش یقیعم نفس

 ؟یاریاز کجا ب یخوایتپل رو م یهیهست. اون سرما یکیمشکل کوچ هیفقط  -
 جواب داد: روزمندانهیبه غبغبش انداخت و پ یباد روز،یپ یچون فاتح نیمت
 .گمیرو بهت م یچموقعش همه. بهکنمیغمت نباشه! جورش م -
 وار گفت:پچتر از قبل، پچاطراف را رصد کرد. بازهم آهسته وواریوی شیهاسرش را تکان دهد، مردمک آنکهیب نیمت
خرپول  یاسازحرفا. باباش از اون برج نیو ا یفاز خواستگار یباهاش برم تو خوامیم ؟یشناسیرو که م یناز -

 پر باشه. یچپم حساب ،یرفتم خواستگار یوقت خوامیتهرونه. م
بود؛ درست  ینیبشیپ رقابلیغ نینگاهش کرد. مت رهیپله باالتر رفت. خ کینردبان تعجب  یاز رو وسفی یابروها

 یپوران را از راز مگوعمه ناًیقیدارد.  ییطوال دی شیهایاو مانند بلندپرواز یهایخودسر دانستیمثل ابر بهار و م
ممتد زنگ تلفن همراهش تمام  ی. صداکردیبرخورد م نهصبورا ستیبایآن، م دنیاما تا فهم کرد؛یاو باخبر م

به دست  لیموبا یآنبه ،یروشن گوش یصفحه یشده بر رواسم حک دنیو با د ختیذهنش را در هم ر یهاپازل
 گفت: رفت،یسمت اتاق مبه کهیبرخاست و درحال

 از کانادا زنگ زده. نی! حسدیببخش -
داخل اتاق شود، با  وسفی نکهیه نشان از باخت آشکارش داشت، بر هم زد و قبل از اتخته را ک یهامهره نیمت

 بلند گفت: ییصدا
 سالم من رو هم برسون. نیحساب کردما! به حس تیرازدار یرو -

پر از  یدراز کرد و کاسه زیم یبلندش را رو یپورانش، پاهاو کنجکاو مامان شدهکیبار یهانگاه الیخیب سپس
 گفت: د،یجنبیکنان دهانش مقرچقرچ کهیبرداشت و درحال زیم یرا از رو کورنپاپ

 مردونه بود. ی. حرفادینکن ریفکرتون رو درگ -
*** 
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ترجمه شده بود؛ اما بعد از  یهاکه نامش اعتبار کتاب یبود، مترجم خبره و سرشناس کردهلیتحص یزن خانمپوران
 آورد. یرو هیریخ یرهاترجمه را کنار گذاشت و به کا زانشیمرگ عز

و چنان راه  زدیحرف م کتیو با ات خوردیقاعده غذا مو به کردیورزش م د،یرسیبه خودش خوب م خانمپوران
 داشت؛یزده نگه مرا آراسته و الک شیهاپوش هم بود و ناخنقورت داده است. خوش ییعصا ییکه گو رفتیم

 .ودها بآن یمد روز بر رومطابق  یخدا رنگ یشهیکه هم شیهمانند موها
و هم  دادیداشتند که هم چشم را نوازش م یبرنگهم بوو شیوکسر نداشت و غذاهاکم یزیهم چ یکدبانوگر از

 جا مانده بود، برازنده نبود.اش بهبر چهره یاز جوان یاو که رد یبودن براذائقه را و البته عنوان مادربزرگ
ها بود. بعد از آن یچهارنفر یها جناب سرهنگ و خانوادهاز آن یکیداشت و  یاریبس یدوستان خانوادگ خانمپوران

ها بحث را به آن یابا ظرافت خاص زنانه رفت،یرج باال مبهژاکت صبا را رج یبافتن یهالیبا م کهیشام درحال
 گفت. اریسرهنگ بس یکشاند و از دختر بزرگ خانواده

گذاشت  یکرد و آگاهانه دختر جناب سرهنگ را به کنار نیچپوران را دستعمه یهاباد جملهوبه سرعت برق وسفی
 کرد،یکار م یآگاه یرفت که در اداره یجناب سرهنگ یافکارش پرتاب کرد. ذهنش پ ینقطه نیو او را به دورتر

هنش گذشت که که از چله رها شود از ذ یریفکر مثل ت نیاز او به خاطر داشت و ا یمبهمومات یکه چهره یمرد
 توانستی. نمردیبگ یامشاوره ایاز او کمک  شیپ یآن ساک پر از مواد و اتفاقات هفته یبتواند بابت دردسرها دیشا
 هایاز جانب قاچاقچ یخطر نکهیبابت صبا و ا ستیبایداشته باشد و م زیآممسالمت ینینشهم یدلواپس نیبا ا

 .شدیراحت م الشیخ ست،ین او متوجه
 افکار مشوشش را برهم زد: نیمت یصدا

گفتن  یحرف برا همهنیا یلیتوروخدا! ول کن محاسن دختر جناب سرهنگ رو! شب تعط الیخیب یپورمامان -
 ش!جناب سرهنگ و خانواده یرو دیکرد دیوقت شما کلهست، اون

 انیم نیمت یا از گستاخر اشیمبدل شد و تمام دلخور کیخط بار کیرا بر هم فشرد و به  شیهالب خانومپوران
 پنهان کرد. اشیبافتن یهارج

را خاموش کرد.  ونیزیتلو ده،یجناب سرهنگ و دخترش به اتمام رس یبحث خانواده نکهیهم خوشحال از ا صبا
بود،  نیطور که نگاهش به متگذشته دل او را به دست آورد. سپس همان ینشست تا مانند روزها وسفشیجفت بابا

تمام  رغمیعل وسفیاما  د؛یباال برد و پشت دست او را بـ*ـوس شیهارفت و آن را تا لبرا گ وسفیدست 
 آورد. رونیدستان صبا ب انیدستش را نرم از م شیهایدلتنگ

بو افتاد و وعطرگرد و خوش یجدا کرد و با کارد به جان آن نارنج زیم یرو یهاوهیم انیاز م یخم شد و پرتقال نیمت
 گفت: یبا لودگ
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تو فاز  میریروزا م نیمن بزن باال. هم یرو برا ناتیآست ،یباش وسفیش به فکر همه نکهیا یجابه یپورمامان -
 حرفا. نیو ا یخواستگار

مانند  شیهامبل نشست و گوش یچهارزانو رو زدهجانیاش گواه آن بود؛ اما صبا همتعجب نشد و چهره وسفی
اش نبود بحث چندان مورد عالقه نیکه ا ییمتفاوت بود و از آنجا ینم قدرخادروازه چهارطاق باز شد. واکنش پوران

 گفت: هیبا کنا رفتیکلنجار م اشیبافتن یدررفته یهابا دانه کهیکرد، درحال ریرا درگ شیهاو سگرمه
 بود. یابامزه یشوخ لیشب تعط ی! براجاننیمت یمرس -
 شیدر صدا کهیرها کرد و درحال یدستشیدر پ کندهپوستمهیرا ن باال آمد و پرتقال شیهاتا اخم یدلخور نیمت
 گفت: داد،یاش آن را نشان منبود و چهره یو لودگ یشوخ گرید
رو  میمر یسالش بود که آبج ستیهم ب وسفیمشکلش کجاست؟  ؟یبار با من مخالفت نکن هیخانوم دکتر شد  -

شغل خوب دارم و  هیهم ندارم.  یم تموم کردم. مشکل سربازسالمه و درسم رو ه سهوستی. من االن بدیبهش داد
 .ستمینگران پول و خونه هم ن

گذاشت و  یکرده بود، آن را به کنار دایامتداد پ یبافتن یدررفته گذشت که تا انتها یدانه ریاز خ خانمپوران
 گر بود و گفت:انداخت که در سکوت نظاره وسفیبه  ینگاهمین

تر بلوغ مهمه؛ اما از همه مهم یلیخ یکه گفت ییزایچ نیازدواج ا یو ندارم. حق با توئه، برابا سن ت یمن مشکل -
انتخاب دختر  یبرا اراتی. معیعقل و احساست تعادل برقرار کن نیب یتونی! تو نمیدیکه تو هنوز به اون نرس هیذهن

 «روز فارغ! هی ،یاشقروز ع هی»المثل معروف . به قول اون ضربهیسطح یلیخ
 را در هوا تاب داد. یآزاد بافتن لیبرود و م نیدهانش از ب یچاق کرد تا خشک ینفس خانمپوران

کردن اهل مشورت گرفت،ینم ییهوی ماتیتصم کرد،یمرد بالغ پخته فکر م هیمثل  یسالگ ستیب یتو وسفیاما  -
داداش و  یداشت؛ اما وقت ییهاینداشت. اون هم نپختگ رادیوابیع شیکار چیبود و ه نقصیب گمیبود. نم

 .گفتیحرفشون نه نم یرو زدن،یم یحرف امرزمیداداش خدا بزن
 نگاهش کرد و ادامه داد: نیبرگشت. پر از تحس وسفیسمت نگاهش به ریمس خانمپوران

 هیو  بتیهمه مص. بعد فوت داداشم، با وجود اونچرخوندیداداشم رو م یفروشو هم طال خوندیهم درس م -
رسون چندتا خانواده کرد و با پشتکار نون لیکارخونه تبد هیقوله به ورو با هزارتا قرض یفروشطال ک،یکوچ یهبچ

اگه  کنم؛یاز خودش هم پنهون نم ست،یبدسرپرست کمک کرد. از خدا که پنهون ن ای سرپرستیب یشد و به زنـا
م دور بشه. دختر از خونه شهیسا یمرد نیهمچ ذاشتمیو نم دادمیبسته بهش مهم داشتم، چشم گهیدختر د هی

 .شترینه ب شنهاده،یجناب سرهنگ هم در حد پ
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 یگاه با لحنکند. آن یکرده بود، سبب شد تا تأمل کوتاه نیرا سنگ شیهاخانم که نفسوار پورانمسلسل یهاجمله
 تر از قبل ادامه داد:آرام

و تمام  یرو درک کرده باش تیمسئول یکه واژه یاما وقت ؛یریگوسامون بو سر یمن از خدامه که تو ازدواج کن -
 !ینینب یگذرونرو به خوش یزندگ
برخاست و نگاه  شیاز جا اس،یق نیبرآشفته از ا نیو متوقف شد؛ اما مت دیرس ستگاهیخانم به اپوران یهاجمله قطار
 باشد، گفت: تواندیفاتح م کیطور که افراشته آن یپرتاب کرد و با گردن وسفیسمت را به ضشیپرغ

 .یکنیکه درمورد من اشتباه م کنمیخانوم دکتر، بهت ثابت م -
 وآمد بود.ها در رفتآن نیبرگشت که کالفه چشمانش ب وسفیسمت نگاهش به ریمس سپس

 .ریخشب به ز،یعز داًیداماد شد یآقا -
 نیاز مت شدیکه باعث م یو توجه خاص اسیق نیهم از ا وسفیسمت اتاقش رفت. کنان بهلخرا گفت و لخ نیا نیمت

 کرد و آهسته لب زد: یرا از هوا پروخال شیهاگونه ن،یشدن در اتاق متدلخور شد و با بسته رد،یفاصله بگ
 .فتهیفاصله ب نمونیب شهیباعث م سهیمقا نی! ادینکن سهیمقا نیمن رو با مت گهیپوران لطفاً دعمه -

 فرو برد و متأسف جواب داد: التشیکوتاه و ها یموها انیرا م رنگشیزرشک بلند و یهاناخن خانمپوران
خدا بدون مشورت  یشهیغد بود و همواز اول هم سرکش نیکردم. مت یروادهیز کمهیمتوجهم. قبول دارم  -
د. تمام جمعش کر ایراحت نیکنه که نشه به ا یکار ترسمیو م کنهیمن رو نگران م نی. ازنهیبه آب م گداریب

 به توئه که حواست بهش هست. میخوشدل
 و آرام زمزمه کرد: دیصورتش کش یکف دستش را رو وسفی
 .ذارمیم انیو من شما رو در جر گهیبکنه به من م ی! اگه بخواد کاردینگران نباش -

از ته  یقی. آه عمکردندیم یشمارهیبه فردا ثان دنیرس یبرا شیهابه ساعتش انداخت که عقربه ینگاه سپس
که تنها شد با  نیداشت هم میشود. تصم یطوالن قدرنیا شانینینشکه شب کردیآمد. تصور نم رونیجانش بودل

 از دست داده بود. رازمان  امک،یپ یحت ایکردن و تلفن یو حاال برا ردیمهربان تماس بگ
 یاا اشغال کرده بود، صبا مثل گربهاز آن ر یعیکه مهربان بخش وس یو افکار تابشیدل ب یهاکردندلدل انیم

زد، سپس  یاکرد و دست او را گرفت و دوباره پشت آن را بـ..وسـ.ـه کینزد وسفیسبک خودش را به ونرم یخانگ
 زمزمه کرد: رشپا بلند شد و کنار گوش پد یپنجه یبود رو سریکه م ییتا جا

 بخوابم؟ توروخدا نگو نه! شتیامشب پ امیبابا ب -
 .دادیاثرش را از دست م هیتنب گرید نیاز ا شیبود و ب یکاف شیمقدار برا نیشد. تا هم رهین دخترش خچشما به

 جواب داد: کرد،یلبش آن را رسوا م یرو یکه لبخند یمصنوع یدو انگشتش فشرد. با اخم نیاو را ب ینیب نوک
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 خوابا رو پهن کن تا من هم مسواک بزنم.باشه، برو رخت -
 .دیسمت اتاق دوزنان بهبه او داده باشند، بشکن یرا دودست ایند ییکه گو صبا

فردا  یها در آستانهکه عقربه نیو هم اوردیعاقبت تاب ن شیهادلدل انینگاهش را از رفتن صبا برداشت و م وسفی
 کرد: پیمهربان کوتاه تا یجفت هم شدند، برا

 «! شب خوش.یکه هست یمرس»
*** 
 !زدیخودش ساز مخالف م یبرا لیهردمب ساز دلش کوک نبود و جمعه

را از هم باز کرد.  شیهااز ته دلش لب ی. اوف بلندآوردندیخودشان نم یخانه هم حوصله نداشتند؛ اما به رو یاهال
متفاوت بود و  یها قدرفرار از غصه یبرگشت. روش او برا یحورسمت مامانمبل چمباتمه زد. نگاهش به یرو
 یسبز لویک نیچند فتد،یب بشیغروبیعج بتیغ ومهرنوش  ادیرا بر باد دهد و کمتر به  شیهاغصه نکهیا یبرا

ترد را از  یساقه کهیگذاشت و درحال یکردن سبزمخصوص پاک یسفره یرو ییرایآن را وسط پذ د،یقورمه خر
 .کردیپاک م هایتَرش را همراه سبز یهاچشم تیحساس یبه بهانه یو پنهان زیر یلیخ کرد،یها جدا مبرگ

 یخش آن مخفو خش یستوریامواج ترانز انیرا م شیهاغصه شهیپدرش چندان ابتکار عمل نداشت و مانند هم اما
 کرده بود.

کشان خود را به جدا کرد و کشان ویدل از راد یداردل یدرهم همسر محبوبش، برا یچهره دنیدلشاد با د یآقا
کردن از پاک یجارا به یسبز یهااش گره زد و ساقهنداشته یا به حوصلهر یقگیسلیرساند و ب هایسبز یسفره

 .کردیسبد م یکرده و همه را با هم روانه میوسط به دو ن
سکوت کرده  کهنیانجام دهد، هم ینبود کار یازینداشت. البته ن یروز خوبوخانه هم حال یصداوبمب سر مهرسا،

 حوصله ندارد. نکهیا یعنی زد؛یحرف نم ربطیو باربط و ب نداشت یکردن سبزبه پاک یو اعتراض
ودماغ او هم چاق و سرحال نبود. از مهرنوش و اش کرد. دلمبل گذاشت و ستون چانه یدسته یرا رو آرنجش
 یمدارهاو قرار وسفی. سهم او از زدیموج م یته دل عجولش دلخور گرفت،یمربوط به او که فاکتور م یدلواپس

 !چیه گریو د نیهم« !یکه هست یمرس»کوتاه بود.  امکیپ کیانشان در دو روز آخر هفته، فقط پنهوپس
ناب ناب. از  خواست،ینماند و بازهم به فکر فرو رفت. دلش لحظات عاشقانه م ستونیجا کرد تا برا جابه دستش
اش دخترانه یاهایرسا او را از رؤمه ی. عطسهدادیم نیدومعـ*ـشوق دل یاز مو یاگره یکه عاشق برا ییهاهمان

 .ندیمنطق بنش یترازو یکرد رو یآورد و سع رونیب
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را  وسفی دیبا ناًیقیداشته باشد،  وسفیبا  یمشترک یندهیکه اگر آ ردیبگ دهیناد توانستیرا هم نم قتیحق نیا خب
با  دیربه کرده بود و حاال شاتج یراه جوان یدور عشق را در ابتدا انیکه سال ی. پدر مجردکردیم میبا صبا تقس

 .گشتیم اههمر یسفراندک به مهربان، فقط به دنبال هم یاعالقه
و  ابانیسمت پنجره رفت تا خکرد و برخاست. سپس به رونینامحسوس از ذهنش ب یکجدهان کیرا با  یسم افکار
آن از  یکه فقط انتها یباربر ونیکام دنیبا د یزده را تماشا کند؛ ولشتاب شهیهم یهاپردود و آدم یهانیماش

بود، برق با ولتاژ  ستادهیشده اتلنبار لیاز وسا یعیکه کنار حجم وس یقابل مشاهده بود و بهزاد ییرایپذ یپنجره
 .دیاز سرش پر یقو
 زمزمه کرد: یآهستگلب به ریداد و ز اشینیبه ب ینیچ یتیسر نارضا از
 «!دیپر واریهم از د یکی نیا ،یپروکم بود جن» -
افسرخانم و پسر  یکشخانه افتاده بود، اثاث یبه جان اهال روسیکه مثل و یو دلواپس یحوصلگیب نیا انیم

 .دندیها هم از راه رسگلش را کم داشت که آندسته
به همراه ستاره و حسام هم  هیمرض ییداباال، زنوقدرو خوشوبروتنها نبودند و به لطف بهزاد خوشدست البته

 .کردندیم شانینفس همراهتازه یرویعنوان نهب
به در  بارکیساعت  میمثل بومرنگ هر ن حشمت،ییزود متوجه شد. چراکه حسام، پسر دا یلیموضوع را هم خ نیا

 گریبود و بار د یکردن فالکس چااش پُربهانه بارکی. کردیطلب م یزیو هر بار چ شدیها پرتاب مآن یخانه
 تا بعدازظهر ادامه داشت. نداستا نیو ا خواستیدوسو و چهارسو م یگوشتچیآچارفرانسه و پ

نشان  یخوباز همان بدو ورود خود را به دیجد یهیهمسا ی. دردسرهازدیقسمت از ماجرا را از قبل حدس م نیا
 داده بود.

خانم و پسر کمک به افسر یاکه بر ینفستازه یروهای. همان نکردیمهمان ناخوانده را نم ینیبشیغروب جمعه پ اما
و  یخاک شانیهانمانده بود. لباس یباق شانیبرا ینفس گرید یآمده بودند، از فرط خستگ شیبرودلجذاب و تو

 .زدیم ادیفر صدایب شانیده در صدایخواب ینشسته و خستگ شانیموها یو گردوغبار بر رو دهیچروک
و  ستادیفرمانده در مقرش ا کیبود، مانند  دهیاش چسبجمعهبه اوقات روز  یحوصلگیکه همچنان ب خانمهیحور

 دستور داد:
 بار بذار. یسبزقورمه هیحوصله نذاشته! خودت وم حالواسه اشیمهربان، مهرنوش و دلواپس -

 رو به مهرسا ادامه داد: سپس
 شام هم با تو. اریوخکمک خواهرت، ماست ای. بعد هم باریب وهیو م یتو هم چا -
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لبش به  یکارکردن نداشت، گوشه یحوصلهوگفت؛ اما مهرسا که حال یعادالنه بود و مهربان چشم تدستورا
 لب گفت: ریکوتاه زوکج شد و آهسته یتیعالمت نارضا

 باشه. -
گوش او فرو برد و  خیبود، رساند و سر ب ستادهیتروفرز خود را به مهربان که کنار گاز ا یحوربا رفتن مامان سپس

 وار گفت:پچپچ
افسرخانوم رو بکنن.  یحمال رفتنیوگرنه از صبح نم ده؛ید ییخوابا هیبهزاد  یبرا یمرض ییداغلط نکنم زن -
 !یبره عروس خوادیبود؟ انگار که م دهیبه صورتش مال دابیسفقلم سرخابستاره هفت یدیند

 توانستینم یمرض ییدازن دنیپاشدان همهنیبود، ا دهیعقشده بود. با او هم رهیخ یابه گوشه هدفیب نگاهش
 باشد. لیدلیب

 بوده. حشمتییستاره، دختر دا زد،یکه بهزاد از آن حرف م یهم دختر دیشا
 بود. ستادهیدر آشپزخانه ا یسمت او برگشت که در آستانهپاره و سرش به لشیستاره نخ افکار هردمب یصدا با
 من مخالفت کردم. ی. مامان موافق بود؛ ولمیشام بمون ید برااصرار کر یلی! بهزاد خمیمزاحم شد دیببخش -

صدا  شوندیپسوند و پ یشده بودند که بهزاد را ب یمیقدر صمتعجب نشست. پس آن یپله یباال رفت و رو شیابرو
 کرد. ییخودنما گرید یهاتر از جملهرنگپر« من مخالفت کردم»و در ذهنش  کردیم

 کرد. یو موشکافانه او را وارس یشد و آن را پشت لبخندش مخف ریدلگ هایکارپنهان نیاز ا ناخواسته
خط  کی یگوشش بود و رو ریاو را که تا ز یصاف و مشک یانکار کند. موها توانستیرا نم اشینمک یچهره خب

و مانند  کردیمجعد خودش که با رطوبت وز م یصاف کوتاه شده بود، هم دوست داشت و آن را به جنس موها
 .دادیم حیترج شد،یم ینمدکاله

 باشد. کیبهزاد نزد یقهیبه سل توانستیاو م یدهیکشو  بلند یو پاها کیو کمر بار اشیعمل ینیب
 تنم کردم. یخاک یِگون هی کنمیحس م ؟یبلوز به من بد ای شرتیت هی یتونیمهربان م -

 جنباند. یوتاه سربود و ک ریسمت ستاره برگشت؛ اما ذهنش همچنان درگبه سرش
 اتاق من. میبر ایباشه حتماً. ب -

 رفتنرونیاز ترس مهربان آن را قورت داد و با ب یزبانش داشت؛ ول ریدار آماده زآبوکه چندتا حرف درشت مهرسا
س بود، از تر ستادهیسرش اپشت قاًیحسام که دق یپر کرد و با صدا یها را از چافنجان قهیسلیو ب حوصلهیها بآن
 .کردیاو را نگاه م رهیکه خ دیچرخ وسمت اپا به یپاشنه یو رو دیکوتاه و خفه کش ینیه
 !یدافدرو یتو بدجور یول اد؛یدافا به شمار نمودر یمهربان جز دارودسته یهرچ -



 

 

181 
 

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیانافسون 

 

از  توانستیمهربان نتوانست جواب خواهرش را بدهد؛ اما م شیخط. اگر پ کیشد؛ مثل  کیمهرسا بار چشمان
 .دیدر آ یکی نیجالت اخ
 افراشته گفت: یو با گردن ستادیا شیروروبه زد،یلمبر م هایدر نعلبک یچا کهیرا برداشت و درحال یچا ینیس
سر خواهر من آخرت باشه پشت ی. دفعهارمیآدما به حساب نم یکه من تو رو جز دارودسته نجاستیمشکل ا -

 !یزنیحرف م
 لبش در آشپزخانه تنها گذاشت. یرفت و حسام را با لبخند رو رونیب یچا ینیرا گفت و با س نیا مهرسا
*** 

خاطرات  یو حت یخورینمک موکنارشان نون د،یدار یزیآممسالمت ینینشسال هم انیها سالاز آدم یبعض با
به  یراه نفوذ ندادهیکه به دور خود کش یاز حصار بلند دیتوانینم گاهچیاما ه د؛یدر کنارشان دار یاریبس یمشترک

 .بود نیچننیا قاًیمهربان دق یو ستاره برا دیکن دایقلبشان پ
لب مثل زهر به  یبر رو یآرام و لبخند یو با لحن دیچیپیکالمش را در جمالت مؤدبانه م شیکه ماهرانه ن یدختر
و  نیبا همان لبخند زهرآگ اما ترپردهیب یبار کم نیو ا سوزاندیو تا ته ته دل را م کردیم قیها، آرامش تزررگ

 مهربان در دستانش بود، سر صحبت را باز کرد: شرتیت کهیلحن نرم درحال
 مون چه خبر؟ مهرنوش هنوز تماس نگرفته؟از گمشده -
و  شدیم لیرفته به معما تبدکه رفته یهوراکشان برگشتند. عالمت سؤال بزرگ شیهااسم مهرنوش غصه دنیشن با

 به دست آورد. یدوستش در کانادا خبر قیبود تا از طر فوسیبه  دشیتمام ام
 تخت نشست. یمنصرف شد و لبه رفتنرونیقمع کرد و از بورا قلع شیرمق پاها ،یدلواپس

 یروزا نیا یروز مهرنوش شده غصهواز حال یخبری. بمیازش ندار یهام! خبرغصه یرو یدرست دست گذاشت -
 ما. یخونه
 لبش نشاند. یپوزخند رو هیشب یخمـار کرد و لبخند یرچشمانش را قد ستاره

کرد، رفت تو فاز  دایدار پمرد پول هی! مهرنوش تا دیتر از دهنتتون بردارگنده یلقمه دیانگار دو خواهر عادت دار -
و شد و زود بله ر ریقدوباال افتاد آب از دهنت سرازو خوش پیتپسر خوش هیو تو هم تا چشمت به  یعاشقوعشق

 تا از دستت نپره! یگفت
ستاره بگذرد. به  یاز نگاه پر از تمسخر و لحن پر از طعنه توانستیخود؛ اما نم یمهمان به جا حرمت
 .ستادیاو ا یروبرخاست و روبه شیاز جا یزدنهمبرچشم

 ه؟یموضوع چ نی! مشکل تو با ایگیتو درست م رمیحاال گ -



 

 

182 
 

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیانافسون 

 

. ستاره دیکش قیخط درشت و عم کیاعصاب مهربان  یبود که بر رو اریعامپوزخند تم کیستاره رسماً  یبعد لبخند
 جواب داد: مقدمهیدر هوا تاب داد و ب یدست

هم من خوشبخت  گرفت،یبهزاد لقمه م یتو من رو برا یجا!؟ اگه بهادیتو خوشش م یمن موندم افسرجون از چ -
 .نبود تیشونیپ یتو االن مهر مطلقه رو نکهیو هم ا شدمیم

 ماند. بازمهیشده بود و دهانش ناخودآگاه ن ریگاو فکر نکرد. غافل یجمله یمتعجب شد که به تلخ قدرآن
 یماریاش بکه بهانه ی. سفردیفهمیکه عقد بهزاد بود م یستاره را در دوران یچندماهه بتیغ یمعنا حاال

 تهران برگشت. شنگول بهوها شادمادربزرگش بود و درست دو هفته قبل از طالق آن
ها را پازل نیاز ا شیستاره اجازه نداد ب یو صدا گرفتیخود قرار م یدر جا یگریبعد از د یکیذهنش  یهاپازل

 .ندیکنار هم بچ
 الیمتعجب شدم. خ قدرنیهم ت،یخواستگار ادیبهزاد قراره ب دمیکه فهم ی. من هم شبیمتعجب بش یحق دار -

 گمیبود. نم دهیفهم ییزایچ هیو مطمئنم که  هیاون مرد باهوش ینزده بودم: ول یبرت نداره، از حسم به بهزاد حرف
که باعث  یمولود یاما اون مهمون ؛یخواستگار ادیتا ب کردمیم ی. روزشمارومدیازم بدش هم نم یعاشقم بود؛ ول

 من رو سوزوند و خاکستر کرد. یاهایشما و افسرجون شد تمام رؤ ییآشنا
 سپر کرد. نهیو سـ ستادیمهربان ا یقدمکیو در  گذاشت شیپ یگام ستاره

. حاال که کنمینم یتو خال یرو برا دونیبار م نیمن ا یگفتم تا بدون یبدم؛ ول حیرو برات توض ناینبود ا یازین -
دلش رو به دست  یتونیبازهم م یچون پنج ماه زنش بود یبرت نداره و فکر کن الیشده، خ هیبهزاد با شما همسا

 یسرت چ یتو دیفهم شهیم یسختو به یهست یودار. تو دختر تدونمیم نیا یمنم که برنده دفعهنیا. یاریب
گذشت که کارتون به طالق  نتونیب یچ دونمیمن تهران نبودم و نم ،یکه زن بهزاد بود ی. اون پنج ماهگذرهیم

 داشت.با تو ن یو گرم یمیکه بهزاد رفتار صم دمیشنیاز مامانم م یگاه یول د؛یکش
نشان  الیخیخودش را ب نکهیا یبرود. سپس برا دانیدار به مآشکار و جان ینوبت مهربان بود که با پوزخند حاال

 گرفت. یبه باز ینرمگوشش را به یدهد، الله
که دوست و دشمنش رو  هیکس روز،یپ یجنگجو هیتا باهاش درددل کنم. دوماً  کنمینم دایدلسوز پ قیاوالً رف -

 یکه برا ستمیتو ن بی! من رقییدختردا ستیمرده توش ن یکنیم هیکه گر یگور نیسر ا ،یاشتباه اومد بشناسه.
 .یگرفت یمن حالت تدافع

 اش را رو به نشانه رفت و ادامه داد:انگشت اشاره سپس
 و فراموش نکن!ر نیا -
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آخر تأمل  یاو بود؛ اما لحظه یعهدهبرود که به  یتا به سر وقت شام دیپا چرخ یپاشنه یرا گفت و رو نیا مهربان
تا آن قسمت از دلش که سوخته بود  زدیخالص را هم م ریت ستیباینداشت؛ اما م یکرد. هرچند گفتنش لزوم

 .شدیخنک م یقدر
درهمش برگشت و با  یسمت ستاره و چهرهو دوباره به ستادیرا بفشارد، ا رهیاز آنکه دستگ شیدر، پ یآستانه در

 م گفت:نر یلحن
بود و من  ییشون بناخونه یبار تو هی ادمهیکمکشون!  یبر یکشاثاث یبهزاد چطور اجازه داد تو کنمیتعجب م -
بزنم و ناهار و شام رو هم از  دیوسفاهیکمک به افسرخانوم رفتم. بهزاد اون روز اجازه نداد من دست به س یبرا

 سفارش داد. رونیب
ها حرف نیاما موقع گفتن ا شد؛یجزء معدود خاطرات خوشش با بهزاد محسوب م نیرا گفته بود و ا قتیحق هرچند

 الزم است. یهم بدجنس یکرد خودش را قانع کند که گاه ینداشت و سع یحس خوب
*** 
تا تو را  دهندیدست هم مبهدست یبدجنس تیتمام کائنات با نها ،یکنیم یرا مخف یپنهان دلت رازودر پس هرگاه

 شام نشسته بودند، افتاد. زیکه دور م یاتفاق درست زمان نیمهربان ا یو برا رسوا کنند
 یها را مانند کسانشام را شکست و تمام نگاه زیزده دور مساکتش، سکوت حلقه شهیهم لیموبا وقتیزنگ ب یصدا

 ییداکج کرد. زن آمد،یم رونیاو ب بیکه از ج یزنگ یسمت مهربان و صداکنند، به ریکه بخواهند مجرم را دستگ
 نازکش داد. یبه ابروها یتاب هیمرض

 زدنه!؟شب چه وقت زنگ مینووا! ساعت ده -
 یدیام یسوته دلش چراغ کم مینوساعت ده دنیبرگشت و با د یواریسمت ساعت ددلشاد بالفاصله سرش به یآقا

 زده گفت:را رها کرد و شتاب شیروشن شد و قاشق غذا
 پشت خط باشن. بینج ایمهرنوش  دی؟ جواب بده تا قطع نشده! شا!یباباجان چرا معطل -

دهانش را  اتیتر محتوشماره مهندس روشن، دستپاچه دنیآورد و با د رونیسارافونش ب بیرا از ج لشیموبا دستپاچه
 گفت: کرد،یاو را نگاه م یکه چهارچشم یحوررو به مامان یمصنوع یقورت داد و با لبخند دهینجوودهیجو
 کارخونه. یهمکارم تو خانومه،رهین -

 رفت،یسمت اتاقش مبه کهیتماس قطع شود، درحال نکهیبرخاست و قبل از ا شیگفت از جا یدیببخش سپس
 همه پاسخ دهد، گفت: یبلند که به کنجکاو ییانگشتش را لمس کرد و با صدا ریسبزرنگِ ز یدکمه

 د؟ی! خوبخانومرهین ریخسالم شبتون به -
 جواب داد: کرد،یتاپش را باز ملپ کهیکنان درحالندهخ وسفی
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تماس  موقعیکه معلومه ب جورنیا دیمن خوبم. ببخش یول دونم؛یرو نم خانومرهی. نریخسالم شب شما هم به -
 خونه. دمیخونه جا گذاشته بودم و تازه رس یرو تو لمیبه خارج شهر رفته بودم و موبا یکار یگرفتم. برا

در اتاق را  کرد،یتولوپ موقلبش تاالپ کهیرا شست و با خود برد و درحال شیهایدلخور وسفیر آخ یجمله
 ریز اتورینرود و خود را به راد رونیب شیکه امکان داشت از آن فاصله گرفت تا صدا ییسرش بست و تا جاپشت
 اتاقش چسباند. یپنجره

 ف بزنم.حر یجورنیمجبور شدم ا دیمهندس. ببخش یسالم آقا -
 ذق نجات دهد.و ذق یرا از خستگ شینشست تا پاها نیزم یتاپش روهمراه لپ وسفی
 .یزنیآخر هفته با پدر و مادرت حرف م کردمی! فکر مکنمیخواهش م -

آرامش تپش  یکوتاه برا یکوتاه کرد تا فرصت یآمد و تأمل رونیب اشنهیبه آه از سـ هیشب یزیمهربان چ قیعم نفس
 کند. دایمش پقلب ناآرا

 دیو شا ستیخواهرم، مهرنوش و شوهرش مساعد ن بیعج بتیخاطر غپدر و مادرم به یروح طیراستش شرا -
 به فکر خودم باشم. طیشرا نیا یباشه که تو یخودخواه

 بود. یاش ستودناو در قبال خانواده تیبه او گفت. حس مسئول ینیدر دل آفر وسفی
مهربان  ییچنان که گوتکان داد، آن دییارخانه را باز کرد و سرش را به عالمت تأک یمربوط به قراردادها یهالیفا

 .ندیبیاو را م
 .کنمیحق با توئه، درکت م -
 .دیچیپ یآن در گوش یو صدا دیکش یقیهم نفس عم او
 یخونهکانادا صحبت کردم. شماره تلفن صاحب یبا دوستم تو شبیطور که قول داده بودم من هم دهمون -

 خبرش رو بهم بده. گهیدو روز د-یکیو  قیخواهرت رو بهش دادم و قرار شد بره تحق
 .کردیبه دستان سردش منتقل م یمطبوع یکه گرما یاتوریمردانه ته دلش گرم شد؛ درست مثل راد تیحما نیا از
ادا  جاهیشه نذرام رو راحت ب المیهم خ یاون ساک کوفت ی. اگه از بابت ماجرادیکنیم یممنونم! واقعاً کمک بزرگ -
 .کنمیم
قرارداد فروشگاه  لیو به دنبال فا شدیم نییباالوپا وترشیکامپ یصفحه یچشمانش بر رو کهیدرحال وسفی

 لبش گفت: یرو یاش را فشار داد و با لبخندپلک خسته گشت،یشهروند م
 شونیبا ا یپورانه. امروز تلفنهعم یهست که از دوستان خانوادگ یجناب سرهنگ هینگران اون موضوع نباش!  -

 .میبا هم صحبت کن یصحبت کردم. قرار شد فردا حضور
 خطوط لنگر انداخت. نیاش و سکوت بخسته یهاکوتاه کرد، به قدر ماساژ پلک یتأمل وسفی
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 ؟ی. از خودت بگو، خوبمیحرف زد هایش از نگرانبعد، همه یحرفا رو بذار برا نیا -
نکرد تا از  دایپ یبار به سراغش آمد؛ اما با بازشدن در توسط مهرسا مجالکسالت یجمعه کیبعد از  یواقع لبخند

 .دیحال خوبش بگو
 «هم سالم مخصوص من رو برسون. خانومرهیکرد. به ن خی!؟ شامت یایپس چرا نم»مهربان، مامان گفت  -
 انیرا م یزد و گوش یچشمانش برق خواست،یکه م یلیفا داکردنیمهرسا بود، با پ یهاحرف یکه شنونده وسفی

 شوخ گفت: یجا کرد و با لحندستانش جابه
 !ریخ. شب بهنمتیبیتماس گرفته! برو شامت رو بخور دختر. فردا م موقعیب یحساب خانومرهیپس ن -

 آهسته جواب داد: کرد،یبه چشمان منتظر مهرسا نگاه م کهیدرحال مهربان
. شب شما هم نمتونیبی. فردا مدیسالم برسون یطوط یبرم. به آقا دیو من با می! مهمون دارخانومرهین یمرس -
 !ریخبه

قرداد  یهالیفا انیم شیهاسرش را به اطراف تکان داد و خنده دیخندیم کهیدرحال وسفیکه قطع شد،  تماس
 شهروند گم شد.

*** 
 چسب.و دل نیریقدر شهمان ،یستنشدن بمثل ترس از آب یاداشت. دلهره یبیوتاب عجتب وسفی دنید یبرا
 هماهنگ باشد. شیهاکه با چکمه یانتخاب کرد، رنگ یدوختو خوش کیش یوسواس مانتو با
لعاب صورتش را ووسوسه نشود تا مبادا رنگ نکهیا یرفت و برا ملیر یفقط به سراغ فرچه ششیآرا لیوسا انیم از
 یقیبست و نفس عم شیهاوسوسه یبه رو یتق محکم یارا با صد شیآرا زیم یکند، تروفرز درب کشو شتریب

 شد. نییپاوباال اشنهیو سـ دیکش
 گفت: نهیبلند رو به مهربان در آ یخمـار کرد و با صدا یرا قدر چشمانش

 !یسر کار نه مهمون یریم یدار ستیبسه خانوم! انگار حواست ن -
حس  ختنیبرانگ یهم برا قدرنیهم کرد،ینم شیکار آرا طیدر مح گاهچیاو که ه ینبود؛ اما برا ادیهرچند ز ششیآرا

داشتند،  یکار کمتر یفرنگفصل برداشت گوجه انیپا لیروزها به دل نیشو که اوبخش شست یهاخانم یفضول
 .کردیم تیکفا

ور نماند د خانمرهیمانند نعقاب یهابود؛ اما از چشم ریقابل تقد شیهامژه شیدادن آرامحو نشان یتالشش برا خب
 کیاش را برانداز کرد، سپس با پشت دست به پالستکنار او نشست و چهره بـوسینیمحض سوارشدن به مو به
 بود، گفت: رگشتهسمت او بکامالً به کهیتپ ضربه زد و درحالپنجره تپ یلبه
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 یهاماشاءاهلل چه مژه. هزار یکرد یرییتغ هی دمیفهم ی! سوار که شدیبزنم به تخته، ماشاءاهلل چه خوشگل شد -
 .ادیبه چشمات م یلیخ ملی! ریدار یبلند
 یگم شد و خدا را شکر کرد که به واسطه خانمرهین یهاخنده انیاش مآهسته سیبه اطراف انداخت و ه ینگاه

 خواب شبشان را به ینشدند؛ چراکه باق خانمرهین دیتمجوفیهمکارانش متوجه تعر شتریب ،یصبحگاه یآلودگخواب
 بودند. نکردزدن و خروپفدرحال چرت ایآورده بودند و  بـوسینیداخل م

رنگش روشنه به چشم  نکهیاوجودهات بابودمت. مژه دهیند شی. تا حاال با آرایزد ملیر یکرد یچه خوب کار -
 حالت شده.خوش یلیچشمات خ ملیو با ر ادینم

 با افسوس گفت:و  دیها گردن کشسمت آنجلو به یاز صندل یدریح خانم
 !یدیکشیخط چشم هم باالش م هیکاش  یشد! ا فیح -

 .بودیبهتر م یلیخ شدیرژ لب هم به آن اضافه م کیاگر  گفتیهم با او موافق بود و م یمیخانم عظ البته
 بخش خوش ماجرا بود. نیا خب
مدام  یرچشمیآمد و ز یعباس یبه اتاق آقا نیشد که مت یجد یپردردسر وقت یهاملیشستن ر یبرا مشیتصم
 شد. مانیافتاد بازهم پش یدلبر یو مقوله وسفی ادیبه  یاما وقت کرد؛یسمت او راهش را کج مچشمانش به ریمس

در  گونهنیساده ا یلیخ شیآرا کی یتا برا کردیمشخص م وسفیرا با  دارهاید نیا فیامروز تکل نیهم دیبا اصالً
 .گرفتیتعجب قرار نمم یهاو نگاه دیتمجوفیتعر یمنگنه

 ییهاو حرف هایدلبر یحساب باز کند، تمام نقشه تواندیبعد هم نم یاهیثان یبرا یحت زادیکه آدم ییاز آنجا یول
 دود شد و به هوا رفت. یحورتلفن مامان کیدر کنار آن بزند با  خواستیکه م

به  لیو موبا ختیاشک ر زیرکیراننده  یهایداردل انیآژانس بود، م نیسوار ماش کهیتا خود تهران درحال مهربان
 یجابه ،یزییپا زیانگبعدازظهر دل کیدر  وسفیحادثه باعث شد تا مالقات او و  نیو ا دیدست حال پدرش را پرس

درمانگاه  اطیکه کنج ح یمکتیبه بخش اورژانس و ن ک،یبه صرف قهوه و ک یگوگولوکیش شاپیکاف هیکنج دنج 
 د.بود، پرتاب شو

باز بر ودلدست یآهن یلهیبر م ستادهیدرمانگاه، نور زردرنگ چراغ ا اطیح وروشنهیدر سا یزییغروب زودرس پا در
 آمده بودند. رونیمعوج بوشال کج یاز گوشه رنگشینارنج یهایشده بود و چتر دهیصورتش پاش یرو

چشمانش  ریبه دود چراغ ز هیشب یزیچ اه،یس یا. هالهدیرسیآلود به نظر ممتورم و پف یاش قدرخسته یهاپلک
 نشسته بود. درشتشوزیر یهامکوکک ینقش بسته و بر رو

 دستانش ثابت مانده بود. یشدهانگشتان گره انیبود و م ریکه مدام به ز ینگاه مضطرب یرفت برا دلش
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 ی. وسوسهسپردیخاطر م و به کردیمرور م کیبهکیصورت مهربان را مانند مشق شب،  یتمام اجزا وسفی
 وانیل د،یاو رس رنگیو ب دیسف یهابه لب یپنهان کرد و وقت شیهامشت انیکوچک او را م یهاگرفتن دست

نشسته بود، گرفت و  مکتین یوسسمت او که آنبه خاست،یاز آن برم یرا که بخار گرم و مطبوع یچا یکاغذ
 را شکست: نشانیسکوت ب

از دوستام صحبت کردم، قرار  یکیهم نگران نباش. با  لچریو ی. برایبخور گرم بش ییچا کمهیسرده،  یلیهوا خ -
 .ارهیمادرش رو برام ب یمیقد لچریو گهیساعت د میشد تا ن

 .کردیمردانه داشت، دلش را گرم م یبو داًیکوچک که شد یهاتوجه نینداشت و هم یبه چا یازیشدن نگرم یبرا
کرده  ریکوچک در آن گ ینارنگ کی کردیکه حس م شیتلخ فرو برد تا راه گلو یچا یارا با جرعه اشیخستگ

 قدرشناسانه گفت: یدر گوش یپچاست، باز شود و کوتاه و نرم مثل پچ
 واقعاً ممنونم! -
تر از هر نوازش سمت او گرفت و نرملم داده بودند، به یکوچک یکیپالست یسهیرا که در ک یقند یهاحبه وسفی

 گفت: یایلمـس
فقط به  خی یرو زخوردنیدلشاد داره، ل یکه آقا یطی. خداروشکر با شراشهیدرست م زیچنگران نباش همه -

پا  یتا دوباره رو کننیاستفاده م لچریدو ماه از و-یکی تی. درنهافتادین یشد و اتفاق بدتر یشکستن پاشون منته
 .ذارهیم یشکرش رو باق یجا شهی. خدا همستنیبا

 .کردیخدا را شکر م دیجا شکسته بود با کیپدرش فقط از  یکه ساق پا قدرنیا او بود. همحق ب بله
را که از اضطراب در دلش بر  یسوز سرد شد،یمثبت ترواش م یمعان شیهاکه از واژه وسفی یکنندهگرمدل لحن

موج مثبت را داد که چون  نیا پاداش رمقوحسیهرچند ب یمبدل کرد و با لبخند دیاز ام یچسبدل میپا بود به نس
 بود. ریسمتش سرازبه یآبشار

نوپا  یرابـطه نیمهربان در ا کرد،یرا راحت و ساده انتخاب م شیهابود و جمله تکلفیکه ب وسفیرفتار  رغمیعل
 د؛یکوبیم یو در انتخاب کلمات ذهن ناتوان خود را به هر در دیباریبودن از رفتارش مبود و معذب فتادهیهنوز جا ن

 .کردندیذق مکه از درد پرتوان ذق شیهاقهیهمانند شق
و  شدیبسته موپروانه مدام باز یهااورژانس برگشت که مثل بال یاشهیبرداشت و نگاهش به دو لنگه در ش سر

که  رفتیم ورتمهیفکر در سرش مثل اسب  نیو ا دادیم یاش را در خود جازدهو همراهان شتاب مارانیوآمد برفت
 .دادینشانش م یاتر از تازهمدام تازه یزندگ ریسال اخ کی
 .فتهیهم ب یاتفاق بدتر تونستیبله حق با شماست، م -

 ادامه داد: کند،یبا خودش صحبت م ییچنان که گوآن یسادگاز ته دل و به دیکش یآه سپس
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 !کردیخبر از مهرنوش حالمون رو خوب م هیسخت  طیشرا یکاش تو یا -
 یخال یفضا نیرا ب یچا وانینشاند. ل وسفی یهالب یترش لبخند را بر روساده انیاو و لحن ب یجمله یسادگ

 رونیب شیپالتو بیرا از ج لشیموبا یگوش ،یاهیچندثان یگذاشت. سپس مردد و بعد از تأمل مکتین یرو نشانیب
 نگاهش به مهربان بود، گفت: کهیآورد و درحال

درمورد خواهرت، مهرنوش و  کنهیم یکه کانادا زندگ نیطور که قول داده بودم با دوستم، حسمهربان من همون -
 فرستاد. یصوت امیپ هیو امروز بعدازظهر برام  قیشوهرخواهرت صحبت کردم. قرار شد بره تحق ب،ینج

طور همان شود،یم داریدر آسمان پد دیکه پس از غروب خورش یاستاره نیمثل اول د؛یمهربان درخش چشمان
 کند. یرا مخف جانشیدرخشان و شفاف و نتوانست ه

 رو گوش کنم؟ امیپ شهی. مدی! واقعاً لطف کردیمهندس چه خبر خوب یآقا یوا -
 داد. نییرو به پا ییانحنا شیهامثبتش را خاموش کرد و به لب جانیه یشد و شعله یآب وسفی یبعد یجمله اما
 نباش. دواریام یلیلطفاً خ یول ؛یحق توئه که بدون نیباشه، ا -
را از  جانشیچشمان مهربان که حاال ه شیرا پ امیپ لیموبا یصفحه کردننییرا گفت و بعد از باالوپا نیا وسفی

 را پر کرد: نشانیب یفضا یمرد یانرژشاد و پُر یدست داده بود، باز کرد و صدا
مهرنوش دلشاد و  یآدرس خونه ،یداده بودکه بهم  یااوامر شما با اون شماره ی. پوسفیسالم داداش  -

 رونیاز دهنش حرف ب دیبود که با انبر با یش زن چغر و بداخالقخونهکردم. صاحب دایرو پ یامان بیشوهرش، نج
مبله و  یخونه نیاومدن کانادا، ا رانیا زاز همون ابتدا که ا باًیتقر بیخانوم و همسرش، نج. مهرنوشدمیکشیم
اواخر تابستون  نکهیتا ا هیعاد زیچقصه همه ینجای. تا ادادنیشون رو مدن و سر وقت هم اجارهرو اجاره کر کیش

 یخونههمون صاحب قی. با هزار مکافات از طردنیم لیخونه تحو یدایاجاره رو همراه کل نیچمدون به دست آخر
دو  یبرا بیبود گفت که نج ینیچ یآقا هیاز دوستانش که  یکیکردم و  دایپ کردیکار م بینجرو که  ییچغر جا

شده پنج هفته،  شونیهم که دو هفته مرخص یکجا. وقت دونستینم یگرفته و قرار بود برن سفر؛ ول یهفته مرخص
. از رمیازشون خبر بگ ستمتون قدرنیش کنم داداش، همجاش استخدام کرده. خالصهرو به گهینفر د هی رشونیمد

 هیهم سالم برسون.  معرفتیب نیلم براش تنگ شده. به خانوم دکتر و متوروجک رو ببـ*ـوس. د یقول من صبا
بگو تا برات انجام بدم.  ادیاز دستم برم یکار یکنی. بازهم اگه فکر مشتونیپ امیو حتماً م رانیا امیم گهیچند ماه د

 فعالً! خداحافظ.
 شیبرا واریصالً روز او نبود و از درود. امروز اشدیتر مچشمانش پرآب یکاسه وسفیدوست  یبا هر جمله مهربان

 کنند. دایپ رونیبه ب یشفاف راه یهارا بر هم فشرد تا قطره شیها. مستأصل پلکدیباریم
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 یاتاشده یکاغذدستمال شیپالتو بیانجام دهد، از ج شیبرا یاو، متأسف که نتوانسته کار یهااشک ریدرگ وسفی
وپشت آن پس یدارنرم که دل یکشاند و با لحن ترکینزد یرا قدرسمت او گرفت. سپس سرش آورد و به رونیب

 بود، گفت:
امشب  نیهم دیشا یدی! توکل کن به خدا! اصالً خدا رو چه دکنهیرو حل نم یکه مشکل هیدختر خوب گر -

 خودش زنگ زد.
را با  شیهااشکبود.  یحوراما پشت خط مامان وسف؛ی یزنگ زد، آن هم بالفاصله بعد از جمله لشیموبا بله

 سرانگشت گرفت و تماس را وصل کرد.
 ها.بابات مرخص شده ؟یبخر لچریو یزد مادر؟! تونست بتیمهربان کجا غ -

 نشسته و چشمانش به در درمانگاه بود و معترض گفت: مکتین یسوبرگشت که آن وسفیسمت به نگاهش
 یداشته باشه. مهندس روشن وقت یار داروخونهکه ه ستین یکه قرص سرماخوردگ لچری! وایگیم یزیچ هیمامان  -

هم لطف کردن  شونیکردن و دوست ا دایدوم پدست لچریو هیاز دوستانشون  یکی قیاز طر دن،یمشکلمون رو فهم
 درمانگاه. ارنشیو االن م

و صبا  دهان لق مهرسا قیاز طر دیشا نکهیصبا افتاد و به تصور ا ادیاسم مهندس روشن به  دنیبا شن خانمهیحور
 باشد، جواب داد: دهیماجرا را شن

م هالک زنگ هم به مهرسا بزن. بچه هی. یایکنم تا تو ب حسابهیتسو رمیراحت شد. من م المیبده! خ رشیخدا خ -
 .ستیتلفن مهربان در دسترس ن گفتیکرد. م هیشد از بس گر

 .ستادیا شیرومهربان برخاست و روبه یمحض اتمام مکالمهبه وسفی
 درمانگاه منتظره. رونینکرد و ب دایپارک پ یجا یول ده؛یداده که رس امکی. دوستم پمیبر ایب -

 صورت مهربان برد. یحوال ییمرموز سرش را جا یخم شد و با لبخند شیسوبه یقدر سپس
 شده، پاکشون کن. اهیس یلیچشمات خ ریز -
مژگانش و حالت  یشده بود همه از بلند دردسرساز که باعث ملیچشمانش افتاد. خب ر ملیر ادیبه  دفعهکی

 چشمانش بود. ریز یاهیفقط س وسفیو سهم  دینرس یکنند، به دلبر فیکه به چشمانش داده بود تعر یخاص
و با فاصله از او به  دیچشمانش کش ریز داد،یرا م وسفیعطر  یشدت بورا که به یکاغذزد. دستمال یخجل لبخند

 است. دهیها دآن یهر دو یبرا ییهاچه خواب روزگار دانستیراه افتاد و نم
*** 

 «؟یصحبت کن یتونیم»
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 یمهرسا که تمام یهاحرف انیکرد و م یاریبود که مانند آالرم ساعت تمام حجم مغزش را پر از هوش یامکیپ
 .دینداشت از راه رس

 .ردیآرام بگ یقدرزد تا  بیرا نه سرشرهیدل خ د،یکوبیم اشنهیکه در حجم سـ یتولوپوتاالپ انیم
که  ی. مردشدیم ترکیبود که با هر قدم به روح بزرگ او نزد یتور یمات پشت پرده ریمثل تصو شیبرا وسفی

 را بلد بود. بودنگاههیو تک دانستیرا م یرسم مرد
به خورد  وهیمصدقه، آبنگاه کرد که با ترفند قربان یحوربه مامان یرچشمیجا کرد و زدستانش جابه انیرا م لیموبا

 .کردیم یسخنران شانیبرا کندیها مکه معجزه یس نیتامیپرتقال و وآب دیو مهرسا از فوا دادیآقاجان م
پورانش و با عمه وسفی کهنیبا خودش عهد کرد هم ،یکارپنهان نیگرفتار بود و معذب از ا یبیعج یهاحس انیم

 .دیازدواجش بگو یو تقاضا وسفیاکم بر خانه از و جو ح طیصبا صحبت کرد، او هم بدون توجه به شرا
 کرد: پیدست تا کیخانه متوجه شوند، ماهرانه با  یفکر بدون آنکه اهال نیو با ا دیرا به دندان گز لبش

 «صحبت کنم. تونمی. بله مسالم»
سمت مهربان کج نگاهش به یرمقیدلشاد با لبخند ب یسمت اتاقش برود؛ اما آقاکنار تخت پدرش برخاست که به از

 سمت او دراز کرد.شد و دستش را به
 .خورمینم وهیمتوروخدا ولم کن! آب یمن مهربانه. حور یس نیتامیباباجان. و نجایا ایب -
دستانش گرفت؛ اما  انیتخت، کنار مادرش و مهرسا نشست و دست پدرش را م نییرفتن منصرف شد. مردد پا از

 دلش نبود. یدل تو
*** 

خانم گرفت و برخاست و رو به پوران شیبه زانو یمهربان ازخداخواسته دست امکیظر بود، با خواندن پکه منت وسفی
 گفت: د،یرسیغلتانش م یهابه خدمت اشک یاشدهمچاله یکاغذروان بود و با دستمال یلیچون س شیهاکه اشک

چشماتون سمه و  یبرا هیر گفته گرکه نرفته، دکت ادتونی! دی! خودتون رو هالک کردکنمیخواهش م یپورعمه -
 .ذارهیم ریتأث تونیینایب یرو
 کهیانداخت و درحال گرشید یپا یبلندش را رو یپا ال،یخیدر مبل فرو رفته بود و ب ییرایپذ زیم یسوآن نیمت
 گفت: کرد،یم پیتا لشیموبا یصفحه یرو
نودوپنج سالش بود و  امرزتیخداب یخاله م،ی! جوون نبود که تعجب کنامرزتشیمامان. خدا ب گهیراست م وسفی -
 .احوالضیاواخر هم مر نیا

 را پاک کرد. اشدهیتازه از راه رس یهادستمال درون دستش اشک یایبا بقا خانمپوران
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خودم ازش  خواستیکرد. دلم م یمادر امرزمیم در حق من و داداش خدابخاله ؟یزنیکه م هیچه حرف نیا -
 نشد و پرستار گرفت. یز بس مغرور بود، راض. اکردمیمواظبت م

 بود، گفت: ستادهیر پا اسکه همچنان  وسفی دستانش گرفت و رو به انیدست مادربزرگش را م یداردل یبرا صبا
 ؟یریبگ تیمن هم بل یبرا شهی. مامیب خوامیبابا من هم م -
 گفت: نیمت
 لسه.م یلیزمستوناش خ شیتو هم برو. ک جون،ییدا هیفکر خوب -

باال برد  میرا به عالمت تسل شیهامواجه شد و دست زیم یسواز آن وسفی یغرهسر برداشت و با چشم سپس
 .دیسمت صبا چرخسرش به

 دادم. شنهادیبابات بگه، من فقط پ یمن رو هدف گرفت. صباجون هر چ راندازیتتک مم،یمن تسل -
 و ادامه داد: دیبلندش کش لیبه سب یدست سپس

 روشن به من محول شده. یفرنگرب گوجه یکارخونه یبرم و حفاظت از سکان کشت ستیشکر من قرار نخدارو -
 ییرا باال داد و با صدا شیابرو یتا کیشد.  رهیپوران نشسته بود، خبه چشمان صبا که چهارزانو کنار عمه وسفی

 به دنبالش نباشد، گفت: یچنان که محکم و قاطع که اما و اگربلند آن
 ؟یبه من داد یکه نرفته که چه قول ادتیتا من برگردم.  یخونیخونه و خوب درس م یریم شیک یجاما بهش -

 .یبرگرده خونه تا تو تنها نباش خانومسهیان زنمیمن هم زنگ م
 یتنها گذاشت و شماره زانیآو یالوچهوسمت اتاق رفت و صبا را با لببلند به ییهارا گفت و با گام نیا وسفی

 مهربان را گرفت.
*** 
 دست هم دادند تا مهربان را رسوا کنند.درکائنات دست بازهم
ها را به خود جلب کرد و مهربان مشتاق مخاطب پشت نگاه ییربامهربان مثل آهن لیزنگ موبا نگیدنگید یصدا

که چشمانش  یحورنبرخاست و رو به ماما شینگاه کند، از جا لشیموبا یبه صفحه آنکهیخط، هول و دستپاچه ب
 را داشت، گفت: کسیا یدقت اشعه

 حال آقاجون رو بپرسه. خوادیم خانومه،رهین -
 کردند،ینگاه م رهیو پدرش که او را خ یحورنپرد، نگاهش را از مامان رونیدورغش از چشمانش ب نکهیا یبرا سپس

 بلند گفت: ییرد و با صدا. تماس را وصل کدیرس زد،یزنگ م امانیکه ب لیو به داد موبا دیدزد
 .ریخ. شبتون بهخانومرهیسالم ن -
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در اتاق را  یچنان که وقتسمت دروازه شوت شده باشد، با سرعت خود را به اتاق رساند. آنکه به یمثل توپ گاهآن
 .زندینفس منفس نیچننیماراتن برگشته که ا یاز دو کردیبست، حس م

 ان داد.و سرش را به اطراف تک دیخند وسفی
کار  یلیمن خ یجارد کنم؛ چون به خانومرهین یبرا یکارماه اضافه نیا دی. فکر کنم باریخسالم شب شما هم به -

 دلشاد چطوره؟ یحرف بزنم! آقا تونمیکه م یکرده. گفت
 اد:جواب د د،یکشیخط م زیم یبا سرانگشت اشاره رو کهینشست و درحال رشیتحر زینخود کرد و پشت م یاخنده

فرصت با مادرم و  نیدر اول ی! ولشه؟یکردن مساعد نمصحبت یخونه برا طیچرا شرا دونمی. نمخوامیمعذرت م -
 . شکر خدا حال پدرم هم بهتره.کنمیپدرم صحبت م

 کهیشهر در نگاهش نشست و درحال درشتوزیر یهاسمت پنجره رفت و پرده را پس زد و چراغبه وسفی
 مانده بود، گفت: رهیچراغ خ نیورتربه پُرن شیهامردمک

 یحال آقا کهنی. همرونیب یایب یتونیم قتیفقط با حق یتوش سقوط کن یکه وقت هیقیدختر خوب دروغ چاه عم -
 م؛یپوران بگم تا با کمک هم ذهن صبا رو آماده کنبه عمه خواستمیت بگو. من هم مدلشاد مساعد شد به خانواده

 بهم نداد. ین که حکم مادرش رو براش داشت، مجالپوراعمه یاما فوت خاله
 کرد: رییمتأثر شد و لحنش تغ مهربان

 . واقعاً متأسفم.گمیم تی! تسلیوا یا -
 چشمانش گذاشت. یاش را گوشهدو انگشت شست و اشاره یاز خستگ وسفی
تا به  میبمون یسم خاکسپاربعد از مرا دیخدا شوهر و بچه نداشت، با ی. چون بندهشیک میممنون. فردا قراره بر -

هم مواظبشه.  خانومسهیخودمون و ان یخونه گردهی. صبا هم برممیگردیو تا هفتمشون برنم میکارا سروسامون بد
کنه و خبرش رو  قیقرار شد تحق میکه صحبت کرد روزدرضمن فردا قبل از پرواز با جناب سرهنگ قرار دارم. ام

 بهم بده.
اسم جناب سرهنگ ته دلش  دنیته دلش قند آب شد؛ اما با شن د،یگویم شیهابرنامه از وسفی نکهیاز ا مهربان

آن در گوشش نشست و  ژیق یو صدا دیکش زیم یچوب یتنه ی. ناخنش را از استرس بر روختیفرو ر یمثل آوار
 دلواپس گفت: یمردد و قدر

 .گذرهیم ریخشاءاهلل همه به! اندینذار خبری! لطفاً من رو هم بهیکوفت یاون ساک دست ریذهن من هنوز درگ -
مهربان پشت پلکش حس  یرا که گم کرده بود، با صدا یروشن شهر بست تا آرامش یهاچراغ یچشم بر رو وسفی

 باز شد. شیهااو پلک ینقش بست و با صدا شیهالب یبه رو یرمقکند. لبخند کم
 .خوامیم یمرخص دیمهندس اگه اجازه بد یآقا -
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 شیروروبه وسفی ییچنان که گوآن ستاد،یکندن گفت و سپس صاف وسط اتاقش ارا با هزار جان نیا مهربان
 زده گفت:است و شتاب ستادهیا

 مدتیطوالن یکه تازه استخدام شدن، مرخص ییبه کارمند و کارگرا نکهیو ا دونمایالبته قانون کارخونه رو م -
 .کنمیسوءاستفاده م طمیدارم از شرا دیاکرده فکر کنن یخدا وقتهی خوادی. دلم نمرهیگیتعلق نم

 وارش آمد.مسلسل یهاجمله انیسرش به عقب پرتاب شد و م صدایب یابا خنده وسفی
 هفته خوبه؟ هی. کنمینم یفکر چیبکش! باشه من ه ینفس هیدختر  -

 یخال یفضا نیبه داد ا سفویبار  نیمعلق ماند و ا نشانیگرفت و در سکوت ب شیاز پا یگرید شگونین شرمنده
 .دیرس
شاءاهلل تا که برگردم، ان ی. فقط تا زمانانمیهماهنگ کن و بگو من در جر ییای. با اولدمیم یهفته بهت مرخص هی -

 .رانیاون موقع خواهرت هم برگشته ا
 غینج ماه از او در. آنچه که بهزاد در آن مدت پدادیم یمردانگ یکه بو ییهاتیداشت، به حما ازین یگرمدل نیا به

 کرده بود.
بابت کمک امروز عصر هم از او تشکر کند؛ اما  ،یبر مرخصدر ذهنش مرور کرد تا عالوه تندوزیرا ت شیهاجمله

 .ماندیبرسد جا م ریو اگر د کشدیپشت در انتظارش را م یازهیمهرسا در اتاق را چنان باز کرد که انگار جا
 داخل، گفت: گرید یمیبود و ن رونیاز تنش ب یمین بیبه شکل ار کهیدرحال مهرسا

 مامان کارت داره. گه،ید ایب ؟یحرف دار خانومرهیمهربان مگه چقدر با ن -
نشسته بود هم نتوانست  اشینیب یغهیت یسکوت رو یکه به نشانه یمهربان و انگشت یشدهچشمان براق البته
 د.جواب شوبهحاضر شهیهم یبلند مهرسا یصدا فیحر
 !سیه سیه گهیم یم گرد کرده و هچشماش رو واسه یجورمهربان چه ینیبب یسالم. جات خال خانومرهین -

 و با همان لحن پرخنده گفت: دیچیدر گوش مهربان پ وسفی یهاخنده
 .زنمیسرم خلوت بشه بهت زنگ م کهنی. همشمیبرو، مزاحمت نم -

 دراز درآمد.زبان یاز خجالت مهرسا یگردنپس کیکرد و با  یهول و دستپاچه خداحافظ مهربان
*** 
 یهاخش برگخشک درختان پارک و خش یهابرگوشاخ انیم یزییباد سرد پا وتابچیها در پقارقار کالغ یصدا

 کرد. یها خالذهنش را از تمام دغدغه رفتند،یسو مو آن سونیبا وزش باد به ا یجمعکه دسته نیزم یخشک بر رو
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جز  زیچچیبه ه زییهمراه پا یقیرا بشنود و دقا زییپا کالمیداد و پلک بر هم گذاشت تا آهنگ ب هیتک مکتین به
باز شد و جناب سرهنگ را  یآنبه شیهاپلک شیهاشانه یبر رو یفکر نکند و با فشار دست د،یشنیکه م ییصداها

 .دید ستادهیا شیروروبه
 زدم. جوان. ببخش خلوتت رو به هم تانیسالم کاپ -
 فشرد. یدوست یبه نشانه مانهیو دستش را گرم و صم ستادیبه احترام او ا شیهاسرعتِ بازکردن پلک به
 که با دردسرام مزاحمتون شدم. دیسالم از منه جناب سرهنگ. شما ببخش -

که نشان  داشت یرق. شکم صاف و تختواما شق انهیم یو قامت دهیتک یابود با چهره یاسرهنگ مرد وارسته جناب
 .کردیم یشصت عمرش را سپر یمستمرش بود و دهه یهااز ورزش

و اضطراب تا حلقش باال آمده بود.  رفتیم رووریدلش ز ینگران آنچه که قرار بود بشنود، دل تودل وسفی
 اشاره کرد. مکتیمحترمانه با دست به ن

 در خدمتتون هستم. د،ییبفرما کنمیمنتظرتون بودم. خواهش م -
را  رنگشیاکاپشن قهوه یلبه کهینشست و درحال مکتین یتکان داد. رو ینرم سر یبا لبخند تعارفیب رهنگس

 گفت: کرد،یم کیبه هم نزد
پارک قرار گذاشتم.  ی. خوشحالم که توشهیم ژنیو پراکس زیتم طورنیبار ا هیدودآلود تهران هر هزار سال  یهوا -

 شهیزده م نمونیکه ب ییاز حرفا یکس خواستمینم یاومد و بنابر مالحظات روزید میاز اون گذشته، حکم بازنشستگ
 مطلع بشه.

 یهاها و کابوساز جانب سرهنگ به اضطراب دبخشیام یتکان داد و سرتاپا گوش شد تا چند جمله یسر شرمنده
 زد. یرمقیدهد و در جوابش لبخند ب انیافکارش پا

 رو براتون آوردم. میندگز یبله متوجهم. شرمنده که دردسرا -
کوتاه  یو بعد از تأمل دیاش که در وزش باد به رقــص درآمده بود، کششدهتنک یموها یبر رو یدست سرهنگ

 کز کرده بود، گفت: یابود که از سرما گوشه یولگرد یگربه ینگاهش پ کهیدرحال
 .دیبُر خورد یایبد باز یعتبارت وسطه. توصبا و آبرو و ا ی. پایحق هم دار ،یدلواپس دونمیدشمنت شرمنده. م -

 دیرا باز کرد تا شا شیپالتو یهاو کالفه دکمه امدین رونیب گریمصرانه د یحبس شد؛ ول اشنهیداخل سـ نفس
 را نجات دهد. شیهانفس

 یدم؛ ولبو دهیباند حمل مواد مخـ ـدر شن نیاز ا ییزایچ هینگران شدم.  یلیخ ،یکرد فیماجرا رو برام تعر یوقت -
تماس گرفتم.  کنهیمبارزه با مواد مخـ ـدر کار م رهیدا یاز دوستانم که تو یکینبود. بالفاصله با  یاطالعاتم کاف
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باند ازش سؤال کردم. اون هم هرچند مسئول پرونده  نیا ردنباشه، درمو تیالیو نامحسوس که ها یرپوستیز یلیخ
 چون ماجرا خبر داشت.ونبود؛ اما از چند

و در  رفتیم شیو پ کردیمغزش را سوراخ م زیزریرا داشت که ر یاحکم مته یاهیحاش یهاحرف نیا وسفی یبرا
 کند. قیتا آرامش به ذهنش تزر گشتیجمله م کیبه دنبال  قراری. بگرفتیم یجا یفکر منف کیهر حفره 

 ت.را رها کرد و به سراغ اصل ماجرا رف هیاز حال او حاش خبریسرهنگ ب عاقبت
و نوجوون بود که ازشون  یامدرسه یهابود. چهار نفر بودن و خوراک کارشون دختربچه اتوریاسم باندشون گالد -

 .کردنیسوءاستفاده م
 حرفش آمد: انیزده به مشتاب برد،یکه سرهنگ به کار م یافعال ماض ریگ در
که  نهیمنظورتون ا د،یکنیاستفاده م یض. از افعال ماکنمیجناب سرهنگ که حرفتون رو قطع م خوامیمعذرت م -
 ستن؟ین گهید

 جنباند. دییبه نشان تأ یسر سرهنگ
اونا رو که  یخونه ،یامسلحانه یریدرگ یتو سیمنهدم شد و پل اتوری. باند گالدیدرست متوجه شد قاًیدق -

نفر سوم رو هم  یازهجن شهیوارد خونه م یوقت سیتهران بود محاصره کرد و دو نفرشون کشته شدن. پل یهیحاش
گرفته بود. عضو چهارم هم  سیاز پل رومجازات  فیو قول تخف کردیم یهمکار سیکه با پل یکس کنه،یم دایپ

من  یبرا ذارهیصبا م شیبود. حاال به چه منظور اون ساک رو پ ختهیر یبود که با صبا طرح دوست یهمون خانوم
بود لو رفتن.  دهیفهم دیشا ایخودش نگه داره  شیـ*ـواد رو پبره و م یرآبیز خواستهیم دیهم معماست؟! شا

ها که تصادف او زن باعث شد توجه گشتیم یساک مشک هیبا  یادنبال دختر مدرسه هروز حادثه ب سیهرحال پلبه
رو منحرف  سیو ذهن پل رسهیکارمندت به دادت م ،یکرد فیطور که تعرصبا برداشته بشه. بعد هم همون یاز رو

 .کننیحمله م اتوریباند گالد یمیت یهماهنگ همون روز به خونه اتیعمل یط سی. پلکنهیم
 .دیچرخ وسفیسمت سکوت کرد و سرش به بارهکیبه سرهنگ

 نگرده!؟ یساک مشک هیبا  یادنبال دختر مدرسه گهید سیباعث شد پل زیچه چ یدونیم -
. کف دستش آمدیم رونیب نهیکنان از سـخسخس شیهافسکه ن زدیپا موو ضطراب چنان دست یچاه دلواپس ته

 اش سر داد.چانه ریصورتش گذاشت و آن را کالفه تا ز یرا رو
 .ستی. ذهنم قادر به حل معما ندیجناب سرهنگ لطفاً خودتون بگ -
و به  کنهیم دایپر از مواد مخـ ـدر پ یساک مشک هی کنهیبه خونه حمله م سیپل ی. وقتستین یادهیچیپ یمعما -

که کشته  یکه اون نفوذ یزی. چشنیمنصرف م قیهمون ساکه که دنبالش بودن، از تحق یساک مشک نکهیتصور ا
ساک مشابه پر از مواد مخـ ـدر وجود داشت  دوتابود که  نیکرده بود، ا یمخف سیاز پل نکهیا ایو  دونستینم ایشد 
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باند  یشدن اعضاکرده و با کشته دایرو پ یساک مشک کنهیمخونه، تصور  یاون ساکا تو یکی داکردنیبا پ سیو پل
 .شهیرو متوقف و پرونده مختومه م اتیعمل

هم  یروکرد و دو مرد روبه اشیهمراه وسفیبرخاست و  مکتین یاز رو د،یداستان رس یبه انتها سرهنگ
 .ستادندیا

 زد. میمال یاو چند ضربه یبازوبه گردش در آورد و با دست به  وسفی یآشفته ینگاهش را چهره سرهنگ
 سکیتو و اون کارمندت ر گم،یبازهم بهت م یگذشت؛ ول ریپدر جوان نگران نباش، دخترت در امانه. هرچند به خ -

 ی. اگه اون باند متالشدیدادیم لیتحو سیهمون روز ساک رو به پل دی. بادیگرفت میو عجوالنه تصم دیکرد یبزرگ
 فتاد.یاون کارمندت به خطر م یحت ایو جون صبا، تو  دیشا شد،ینم

 که متعلق به ذهن است. یبهشت دانست،یرا م الیاش برگشت. حاال قدر آرامش خآسوده یهانفس
 .وزدیم شیموها انیکه به م ستیباد یبه سبک شیهاقدم کردیاز سرهنگ جدا شد، حس م یوقت وسفی

*** 
 .درحال حرکت بود یآرام و نرم انیجر یبر رو یزندگ
 ها،هیگذشت؛ همسا آمدند،یم ادتیع یکه برا یمهمانان ییرایشد و به پذ یبا آرامش سپر اشیروز اول مرخص سه

 و البته اقوام. کیدوستان دورونزد
 یدمغ و درهمش با صد من عسل هم قابل خوردن نبود. ترفندها ی؛ اما چهرهآمد ینیریبا گل و ش افسرخانم

 جواب نداد و قفل دهانش را باز نکرد. یپا کش ریز یبرا خانمهیحور
شام،  یتنها براخانه، نهبدون مالحظه حال صاحب شهیهم آخر هفته آمدند و طبق روال هم حشمتییدا یخانواده

 هم باشند. شیپ شتریبود که فردا جمعه است و ب نیشان ابلکه شب هم ماندند و بهانه
 زد،یشان پرسه مکه در محله یچاق و تپل یگربه یبه اندازه گوش مهرسا که ریحسام صداقت به خرج داد و ز اما

 کنان گفت:پچپچ آورد،یو او را به حساب نم گذاشتیبه حسام محل نم
 ست.بهونه شهی. بقمیو تا شنبه آب ندار دهیکل آپارتمانمون امروز ترک یکشحرف راست رو از من بشنو. لوله -

 .کردیاو را نگاه م بازمهیدهان ن با د،یها را شنحرف نیا یوقت مهرسا
عاشقانه و  کیجکیج دیاش قو خانواده حشمتییتا رفتن دا دیمهمان مشکل نداشت؛ اما با یبا مقوله مهربان

 .زدیرا م وسفیاحوال با وحال
 .فیبه آه خف هیشب یزیآمد؛ چ رونیاز سر حسرت از ته دلش ب ینفس

 .شدندیم کینزد ازدهیلنگان به لنگ شیهاش برگشت که عقربهشکل کنار تختسمت ساعت مربعبه نگاهش
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جمله هم حرف بزند، چه  کی یو امکان نداشت بتواند در حضور ستاره حت گرفتیتماس م گرید یقهیده دق وسفی
حالت سکوت  یبلند شود، آن را رو لشیموبا نگیلیدنگیلیاز آنکه د شیعاشقانه! عاقبت پ کیجکیبرسد به ج
 ن مضمون فرستاد:یبا ا یامکیپ شیها، برابدون وسواس در انتخاب جمله زیتندوتگذاشت و 

 «صحبت کنم، برامون مهمون اومده. تونمینم د؟یسالم! خوب»
را ارسال کرد و منتظر  امیاو بود، پ یاما کنجکاو حواسش پ کردیم یظاهر حرافستاره که به یهانگاه ریز سپس
 ماند.

که از صبح در کفش مانده بودند و  ییهادارش را از شر جورابتب یا باز کرد و پاهار راهنشیپ یهادکمه وسفی
 خالص کرد. دادند،یم ینامطبوع یبو
او معـتاد شده بود و حاال  یکه به آرامش صدا کردیاعتراف م دیمهربان آه از نهادش برآمد. با امکیخواندن پ با

اتاق  یگوشه یمیمبل قدتک یرا به رو راهنشیو پ دیکش یقی. نفس عمدیفهمیمعتادجماعت را م یحال خمار
 کرد: پیتا شیانداخت و برا

 «.یخوب بخواب م،یکنی. فردا صحبت مشودی. حال من خوب است و کنار تو، حال روزگارم بهتر مسالم»
 اشیمهتاب یو چهره دیدو شیهاسمت گونهچنان که خون با تمام سرعت بهبود، آن نیریش زیسورپرا کیجمله  نیا

او  یرچشمیبود و ز ستادهیکنار پنجره ا بیسر برداشت و نگاهش با او که ار یآنستاره به یکرد و با صدا یرا صورت
 کرد. ینظر داشت تالق ریرا ز

 مذکره! هی یکنیردوبدل م امکیمخاطب پشت خط که باهاش پ بندمیشرط م -
 یباال بود، پوزخند شیابرو یتا کی کهیسمت او آمد و درحالرا گفت و از چهارچوب پنجره دل کند و به نیا ستاره

 متعجب او کرد. یمهمان چهره
 .یهست یناش یلیتو خ ستم،ین یتعجب نکن. من آدم باهوش -

 و با سروچشم به صورت او اشاره کرد. ستادیا اشیقدم کیدر  سپس
 رسوات کرد. تیگلگل یلپا -

 :دیبود، پرس دایکه در لحنش پ یاتخت نشست و با دلهره یهلب یرا گفت و کنار مهربان رو نیا ستاره
 بگذره! یمرد جذاب نیهمچ هیاز  یدختر شهیباورش م یآخه ک ؟یکنیمخ بهزاد کار م یرو ینکنه دار نمیبب -

و  یفضول ینداشت؛ اما مطمئن بود کاسه یستاره باهوش نبود شک نکهیشدند. در ا کیمثل دو خط بار چشمانش
 است. مانیپروپ تیقدر کفاحسادتش به 

بودند و  یبازهم یسن او بود. دوران کودکهم باًیستاره با اختالف چند ماه تقر ،یشیوخوقوم یاز رابـطه گذشته
و  هیمرض ییدازن یزنکخاله یهاوواپچاما به لطف پچ نشستند؛یم مکتین کی یکالس و رودبستان هم
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کنار هم  نکهیا یجاخاطرات مشترک به همهنشدند و حاال بعد از آن یدوستان خوب گاهچیه ش،یجایب یهادخالت
 هم بودند. یروباشند، روبه

 شیهاشانه یو رو دیرسیم شیبازو یرا که حاال تا رو اشینارنج یتخت برخاست و کالفه موها یلبه از
 .ستادیا شیروگاه روبهوپال شده بود، پس زد و آنپخش

حاضرم کمکت  ی. حتنینب دیمن رو تهد یما شدن؛ ول یهیکه همسا یکرده و نگران ریگبهزاد  شیدلت پ دونمیم -
 .یکنم تا بهش برس

 ماند. بازمهین باًیبه خود گرفت و دهانش تقر رهیکرد. چشمانش از تعجب حالت دا اشیفنآخر مهربان ضربه یجمله
سمت در به کهیگوشش پنهان کرد و درحال چشمانش افتاده بود، پشت یرا که کج بر رو شیاز مو یاتکه مهربان
 گفت: رفت،یاتاق م

 من برم کمک مامانم، دست تنهاست. -
 پرطنز ادامه داد: یسمت او برگشت و با لحنبه د،یپا چرخ یپاشنه یشدن رواز خارج شیپ سپس

 یو تو یفضول یپ یتو رفته بود کردنیم میداشتن هوش رو تقس ی. چون وقتیستیچرا باهوش ن دونمیمن م -
 .یصف نبود

بندش سمت او پرتاب کرد. پشتتخت برداشت و به یو پرچم صلحش را برافراشت. بالش را از رو دیخند ستاره
 شد. یکنج لبش همراه او راه یتروتازه یبرخاست و با همان خنده

*** 
 شد. ریگغافل خانمرهیکوتاه ن امکیروز هفته با پ نیاول شنبه،

 نشدهلیذل نیگرفتم به ا یکمرش گرفته، من هم مرخص کیاتیرگ س ی. طوطمیندار سیسروامروز  دلشادجون»
 «برسم.

 یزیچ یقلب متأسف شد؛ ولخوش یطوط یآقا یگفت و برا یاز سر دلسوز یلب آخ ریافتاد و ز اشینیبه ب ینیچ
 هم کم نشد. اقشیاز اشت
ببرد که روز  ادیرا فراموش کند و از  وسفی یبدقول تا دادیسخاوت به خرج م یقدر ستیبایروز او بود و م امروز

 نفرستاد. شیهم برا دیمختصر و مف امکیپ کی یتنها زنگ نزد، حتجمعه نه
به  ریو د فتدین یصبحگاه کیباز آژانس گرفت تا در دام ترافودلداشت، دست اری دنید یکه برا یاهلهله انیم

 شیهاتمام نقشه د،یآیدرست از آب در نم یگاه میکنیم ینیبشیکه هرچه که پ ییاز آنجا یکارخانه برسد؛ ول
 نقش بر آب شد.
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 ریکرج پنچر شد و د-آژانس در اتوبان تهران نیشانس و اقبال او هم گرفته بود؛ چراکه ماش کیاتیامروز رگ س ایگو
 جدا نشد. شیهاخورد؛ اما بازهم لبخند از لب ریو تأخ دیبه سر کار رس

و مدام  گشتیروشن به سر کار برم وسفیاز کارخانه و صاحبش، مهندس  یو دور یتنگهفته بعد از دل کی
 ریس ای. البته فقط در رؤدیکشیدر ذهنش م ایبه شکل رؤ یهانقشه شیو برا کردیخود را تجسم م دارید یلحظه

که  یاتفاق رد؛یبگ قتیحق یوبورنگ شیاهایکند و رؤ شیصدا یابه بهانه وسفیزنگ هم بود تا بهو گوش کردینم
 .فتادین

هفته  کیگذاشت که به جبران  وسفی یهامشغله یرفت و آن را به پا وانیپر ل یمهیبه سراغ ن شهیهم مانند
 .دادیبه آن سروسامان م ستیبایم بتشیغ
ار را که بر شدن در دفتر کبازوبسته یگنگ و نامفهوم. حت ییهاهمهمه د،یشنیها را متاپ قدمتاپ یپشت در صدا از
به  بارکیگونه باعث شد تا هرچند لحظه وسواس اقیاشت نیاز حفظ بود و ا شد،یبازوبسته م ژکنانیژقیپاشنه ق یرو

 او متوجه نشود. و دیایب یامکینگاه کند تا مبادا پ لشیموبا یصفحه
 دهیتباهاتش را ناداش زشیبا اخالق تندوت یعباس یآقا یشده است؛ چراکه حت ینامرئ کردیحس م رفتهرفته

 .کردیها را درست مغرولند کند، آن آنکهیو ب گرفتیم
دست هم درکه دست کردیاش را به همراه ذهن متالطمش ساکت مقاروقور شکم گرسنه یکی خواستیم دلش

 .رفتندیم یبه سراغ فاز منف کنانیلیل
نشان صبا کالغ دیکلجز دسته یو مستمسک داشتیبرم یقدم دی. بااوردیو عاقبت تاب ن دیکش یبلند و صدادار پوف

 یفرصت باشد تا از کالس فرار کند، به بهانه یکه پ یآموز تنبلساعت سه، مانند دانش ینکرد و بعدازظهر حوال دایپ
 زد. رونیبه ب یزیگر یبهداشت سیسرو

ها را فشار دکمه بوردیک یرو ماهرانه شیهاو پنجه کردیم ریس وتریدرون کامپ خیسرش تا ب کهیدرحال ییایاول
 :دیخرجش کرد. پرس ینگاه مچهین داد،یم
 دلشاد؟ یخوایم یچ -
 جواب داد: تعارفیب

 مهندس کار داشتم. یبا آقا -
همچنان  کهیبلندگو گذاشت و درحال یتلفن سانترال را فشرد و آن را رو یتکان داد و دکمه یسر ییایاول

 بلند گفت: یانگشتانش در حرکت بود، با صدا
 داخل؟ ادیب تونهیمهندس! دلشاد با شما کار داره، م یآقا دیخسته نباش -
 مزاحم نشه! کسچیگفتم ه ،ییایاول -
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و دردناک.  نیقدر سنگبر سر مهربان فرود آمد؛ همان یدستگاه نشست، همانند پتک یکه رو یتق گوش یصدا
شد که  رهیبرداشت و به چشمان مهربان خ پیتا گرفت و دست از ینگاه و کالمش با هم رنگ دلسوز ییایاول

 آن لنگر انداخته بود. انیم یدلخور
 اگه کارت واجبه بگو من برم داخل و برات انجام بدم. -

 کند، ادامه داد: هیفرزندش را توج یکه بخواهد خطا یمثل مادر سپس
 یو آقا شیرفته بود کپدرش  یخاطر فوت خالهمهندس هم به ،یبود یهفته که تو مرخص هی نیا یتو -

 شده. شیکارخونه قاراشم یکرده و خالصه کارا یکارخراب یهم کل یریشمش
 یبرا یزیر شگونیواضح و آشکارش ن یو جمله وسفی یعصب ی. صداکردیاز او دوا نم یدرد هاتیتوج نیا

 د.قرار گرفته بود، دل و غرورش توأم با هم مچاله ش «کسچیه»در صف  نکهیغرورش بود. از ا
مانند  منطقشی. دل بزدیضربه م یدرپیبا مشت به آن پ یانگار کس کرد،یحس م یبیاش هم فشار عجمعده دورن

 گرفت. دهیو اگرها را هم ناد دهایکرد و دودوتا چهارتاها، شا یشده سرکشنوجوان تازه بالغ یدخترها
 داد: حیگذاشت و توض زیم یرا بر رو دیکل
سن هستن دوست با خواهرم که هم میعبدالعظتور شاه یمهندس، تو یصبا، دختر آقا ندارم. ی! کار ضروریمرس -

 .شونیرو بده به ا دیکل نیما جا گذاشت. لطفاً ا یرو خونه دشیمون کلبار که اومده بود خونه هیشد و 
که  دیسرش شنرا از پشت ییایاول یبه راه افتاد و صدا یبهداشت سیسمت سروکرد و به یتشکر کوتاه سپس

 :گفتیم
 شه،یم کیو هوا هم زود تار ستین یطوط یآقا سیخونه. چون امروز سرو یبر یتونیم گهیربع د هیدلشاد  -

 بشن. لیساعت زودتر تعط هی گردنیبرم سیکه با سرو ییمهندس دستور دادن خانوما
 سمت او برگردد دستش را باال برد.به آنکهیب داشت،یطورکه گام برمهمان مهربان

 !یکه گفت یمرس -
قرار داشت،  یلیو طو کیبار یراهرو یکه انتها یبهداشت سیسمت سروبه بالسیخودش را مثل توپ ب گاهآن

 امکیبه دروغ پ یحورمامان یحال زار دلش را رسوا نکند و برا شیهاپرتاب کرد تا بغض نشسته در صدا و چشم
 زد:
 «نگران نباش. ام،یاپس نشو. با مترو مشارژ نداره. اگه خاموش شد دلو لمیموبا مامان»

 خاموش کرد. وبنخیرا از ب اشیگوش سپس
*** 
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 داشتیکنان گام برملخو خسته لخ رمقیهنگام برگشتن ب د،یدویم وسفی یبال براکه صبح سبک یمشتاق یپاها
 وسفیبه  راهیا راه و باطرافش مشغول کند ت طیذهنش را با مح نکهیا یو برخالف صبح که با آژانس آمده بود، برا

 میوجودآنکه زودتر از هر روز راه افتاده بود، نو با ردسپ یعموم یهینقل یلهینچسبد، خود را به ازدحام مترو، وس
 .دیرس شهیاز هم رتریساعت د
 متحرک نجات داد و لیشان خودش را از شر ازدحام آن مستطخانه کیاتوبوس نزد ستگاهیدر ا شدنادهیبا پ مهربان

 اشینیب ریکه از مبدأ ز یبد و نامطبوع یتا از بو دیکش یقینفس عم د،یرس نیزم یبه رو شیپا نکهیمحض ابه
 خالص شود. داد،یجوالن م

به داد کوبش قلب  ستیبایم یکی داشت،یبلند برم یهاسمت او گامشان که بهخانه یحوال ییجا وسفی دنیبا د اما
 !دیرسیم قرارشیب

 گذاشت. شیرو شیمغزش صدها واکنش پ نترنتیدر اسرعت سرچ  به
با  ای« دوستت ندارم! گهیباهات قهرم و د» دیلوس و لجباز از کنارش رد شود و بگو یهامثل دختربچه توانستیم

 نیرا از ا تشیتمام عصبان ایو « سالم، امرتون؟» دیبگو یاز هر حس یغرور چانه باال دهد و سرد و خشک، خال
 بزند. ادیر سر او فرب گرفتندهیناد
 دیو شا هیچند ثان یهم متوقف شدند و زمان هم به احترام آن دو برا یروروبه دند،یبه هم رس شانیهاگام یوقت اما
 شده بودند. لیتبد یسنگ یهاور و به مجسمهغوطه گریکدی یهامردمک ینیدر ن کالمیکه ب ستادیا شتریب یکم
چشمانش پر از اشک شد و از پس آن  یبه حرکت در آمد و در دم، کاسه سفویمهربان زودتر از  یبرا هاهیثان
 .دیدیتار و لغزان م شتر،یب یچند روز دیو شا یهفته دور کیرا بعد از  وسفی
تنگ و ها خود اوست، دلاشک نیمسبب تولد ا دانستیحلـقه اشک درشت در چشمان او که م دنیبا د وسفی
 تر کرد.کوتاه یرا قدر اشفاصله گرید یبا قدم تابیب

و  زدیکوچک او حلـ*ـقه م یهارا به دور شانه شیهابدون درنظرگرفتن شرع و عرف دست خواستیدلش م چقدر
اما عقل به خواست  کرد؛یوار لـ*ـمس مچشمان غرق اشکش را نـوازش ایو  فشردیاو را محکم در آغـ*ـوشش م

 م او را نجواگونه صدا زد:ته ته قلبش اس ییشد و از جا روزیدل سرکش پ
 مهربان! -
 شیهاگونه یکنان بر روقلو قل اوردهیتاب ن گریاشک د یهابود که حلقه یبه قدر وسفی یگونهلحن نوازش ریتأث

 سر خوردند.
 ییدم غروب استفاده کرد و جا وروشنکیو تار یبه اطراف چرخاند. از خلوت یقبل سر یتر از لحظهکالفه وسفی

 رتش گفت:صو یحوال
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 .میمن، صحبت کن نیماش یتو میبر ای. بمیبا هم حرف بزن ستیدرست ن روادهیوسط پ -
و  حرفیو مهربان ب دیاو حلـ*ـقه کرد و به دنبال خود کش کیبار یرا گفت و تروفرز دست دور بازو نیا وسفی

 کرد. اشیبا چشمان پراشک همراه عیمط
*** 

که جان به لبش رسانده بود،  یایتنگکه به غرورش خورده و دل یتلنگر افته،یانیدر درونش، احساساتِ غل ییجا از
کوتاه فرو رفت و عاقبت  یاهیچند ثان نشانیدر سکوت معلق ب وسفیخود را نشان داد.  پروایب یاهیبه شکل گر

 گفت: خش داشت، یکه قدر ییبا صدا واروازشمسافر نشسته بود برگشت و ن یصندل یسمت مهربان که روبه
 بدم. حیدلم، بذار برات توض زیعز -
 .کردینگاهش م رهیکه خ دیسمت او چرخکه نخ دلش را پاره کرد، سرش به یدلم زیو عز وسفیوار نوازش یصدا با
 یقدر شیداشت. موها اشیمشک راهنیبا پ یبیغر یخوانصورتش را پوشانده بود و هم یپر و مشک لیو سب شیر

 .دیرسیاش خمـار و افتاده به نظر مخسته یهانامرتب و پلک
سمت مهربان گرفت و با و به دیکش رونیاز آن ب یکاغذسمت داشبورد خم شد و چند برگ دستمالبه وسفی

 محو کنج لبش گفت: یلبخند
که فقط  یدختر یهاهیگر نمیبیحاال م یول کنه؛یصبا اعصابم رو داغون م یهاهیفقط گر کردمیفکر م شهیهم -

 .زنهیم شیقلبم رو آت شناسمش،یهه مچند ما
 هیخون گر شود،یعاشقانه م یاعتراف یبرا یچهارتا قطره اشک اهرم نیا دانستیماند. اگر م نفسیب مهربان

 .دیشنیم وسفیاز  هانیاز ا شتریتا ب کردیم
نه پشت سنگر را مردا شیهایخستگ یول د؛یکوبیترش مجسم خسته واریبه درود وسفیخسته و پرتالطم  روح

 .دیجامانده از اشک او کشمهربان و رد به یگونه یوار بر رورا نرم و نوازش یکاغذغرورش پنهان کرد و دستمال
 ریبه دفترم سراز نیاز مت تیشکا ینداشتم. از صبح تمام کارگرا برا ی! باور کن امروز روز خوبخوامیمعذرت م -

بودم که پول رو به حساب  یایمشتر ریو درگ زدمیرخونه حرف مزنگ زد، من با تلفن کا ییایاول یشدن. وقت
 یاز کارگرا برا یکیبازهم  نکهی. من به تصور ادبه تعهداتمون عمل نکرده بو نیکرده بود؛ اما مت زیکارخونه وار

 یتواومد  ییایساعت بعد اول میمزاحم نشه. ن کسچیرو بشنوم گفتم ه ییایاول یحرفا نکهیاومده، بدون ا تیشکا
صبا رو داد به من تا  دیداخل نشه. کل کسچیه دیداخل بشه و گفت دیدلشاد اومده بود و شما اجازه نداد»اتاقم و گفت 

 «بدم. نبهتو
وخروش افتاده که در دلش نسبت به مهربان به جوش یکوتاه تا به احساس یتأمل کرد، به قدر نفس یالحظه وسفی

 بود مسلط شود و ادامه داد:
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 نیاون هم خاموش بود. حاال به ا یول لت؛ی. زنگ زدم موبایرفته بود یاتاقم؛ ول یتو یایبگم ب ستمخوایم -
شدن سالن کارخونه و تموم یهااز دستگاه یکی یخردکن و خراباعصاب یجلسه هیکردم،  فیکه برات تعر ییزایچ

 رو هم اضافه کن. نیشدن متو نداشتن شارژر و گم لیشارژ موبا
 نیشدن متگم». دیآخر او چسب یرا رها کرد و فقط به جمله وسفی یهارا فراموش کرد و تمام جمله شیهایدلخور

 «رو هم اضافه کن.
 یلحظات یرو برااز روبه ینیعبور ماش یو گاه دیرسیبه نظر م وتاررهیت یقدر یزییشب پا یدر ابتدا وسفی یچهره

 .دیپاشیاش مکوتاه، نور بر چهره
 :دیو گنگ پرس جیت و با حالت گصاف نشس یقدر

 گم شدن!؟ یریشمش یکه آقا یچ یعنیمنظورتون رو متوجه نشدم!  د؟یبد حیتر توضواضح شهیمهندس م یآقا -
 رو بود، گفت:نگاهش به روبه کهیرا ماساژ داد و درحال اشیشانیبا سرانگشت پ وسفی
 یچیاز دستم در رفته. اون از وضع کارخونه که ه میدگزن یهفته نبودم رشته هی. دونمیم قدرنیمهربان خودم هم -

 کجاست. ستیکه معلوم ن نیهم از مت نیا ست،یسرجاش ن
 و پرآه. قیعم د،یکش صالیاز سر است ینفس شیهاجمله انیم وسفی
ه چهارشنب نکهیجواب سرباال داد. تا ا میشد جویپوران پمن و عمه یسرحال نبود. هرچ ادیز نیگذشته مت یهفته -

 گردهیشمال و قبل از اومدن ما برم رهیاز دوستاش م یکیوهواش بهتر بشه با حال نکهیا یتماس گرفت و گفت برا
هر  نی! متدونهیخاموش شده خدا م یو از ک خاموشههم  لشیخونه؛ اما هنوز برنگشته و تماس هم نگرفته. موبا

شور  یته دلم بدجور یول دم؛یم یداردل یپورعمهنگران کنه. خودم به باشه، محاله مادرش رو دل فکریچقدر ب
 .زنهیم

 بالفاصله گفت: گشتیچاره م یکه ذهنش خودکار پ مهربان
 . اون حتماً ازش خبر داره.دیاز اون سؤال کن دیتونیم دیاز دوستش داشته باش یاخب اگه شماره -
سوار بود،  یاز عجز و ناتوان یموج یکه بر رو یو با لحن دیمرتب و نرمش کش یهاشیبه ر یکالفه دست وسفی

 جواب داد:
هم  شگهید یخدا روحش هم خبر نداشت. دوستا ی. بندهمیشمال تماس گرفت رهیم گفتیبا اون دوستش که م -

سه روز  نیا یتماس گرفتم. شکر خدا تو راهسیشمال. با پل رهیهم گفته بود م نیبه نازن یبودن. حت خبریازش ب
 گزارش نشده. یادف جادهتصا چیآخر هفته ه

از قضاوت  مانیو عاقبت مهربان پش دندیشنیرا م گریکدی یهانفس یچنان که صدانشست، آن انشانیم سکوت
 گرم کرد: دیپر از ام یرا با لحن نشانیب زدهخیاش سکوت زدهعجوالنه و شتاب
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خونه.  گردهیشاءاهلل تا شب برمه، اننشد ریست. هنوز هم دساله 23جوون  هی. ستیکه بچه ن نینگران نباش! مت -
به  کنمیتوکل م فتهیم میبه روال سابق. من هر وقت گره به زندگ گردهیبرم گهیدو روز د-یکیکارخونه هم  یکارا

. فقط کنهیهاشون رو باز مو گره ستهیایهاش مو کنار بنده نیزم یرو ادیاگه الزم باشه خدا از عرش م گمیخدا و م
 .میباور کنرو  نیا دیبا

 .داشتیبرنم شیرو شیپ یایتنگ او چشم از دردل وسفیو  کردیها را ادا مجمله ینرم و مخمل مهربان
*** 

 اشهیتنها محبوب نبود؛ بلکه ساکارگرها نه نیکه ب ینی. متدیچیانفجار توپ در کارخانه پ یمثل صدا نیمت شدنگم
 .زدندیم ریها دورتر با ترا از فرسنگ

 یبا جمالت رترهای؛ اما پ«وحال رفته.عشق یدودر کرده و پ» گفتندیترها مبود. جوان مانیداغ و پروپ ع،یشا بازار
 «امان از دست اوالد نااهل!» گفتندیتر مشمرده

وجب  کیاز کنار گوشش  لیدر کارخانه بود و موبا شیپا کی کهیدرحال حال،شانیکالفه و پر وسفی انیم نیدر ا و
 .زدندیرفته باشد سر م نیکه ممکن بود مت ییخانم به هر جاهمراه پوران ت،رفیدورتر نم
پرشتاب از  ییهاو چون باد با قدم آمدیم هیبود که مثل سا وسفیدرهم و نامرتب  یگر چهرهاز دور نظاره مهربان

 .آمدیبر نم یارکچیکه پر از دعا رو به آسمان پر گشوده بودند، ه ی. از او جز دستانشدیکارخانه خارج م
رنگ باخت و  نیاز نبودن مت شانیرفته خوشحالداشتند، رفته وسفیبه  یو کارمندان کارخانه که ارادت خاص کارگران

 ظاهر شد. یدردبه شکل هم
 فرو رفته بود. نیشده بود و به دل زم یآب یقطره نیمت

بسته  لیدارد، به کارخانه دخ یکه حاجت یسهم حضور مستمر داشت و مانند ک یاسیق نینازن ها،یتابیب نیا کنار
 بود.

 نیو همدمش مهربان شده بود. نازن گشتیکارخانه به تهران برم یلیو به وقت تعط آمدیبا حال زارونزار صبح م او
 گرفتیغوره مدستمال به دست آب ایو  زدیزل م یابه گوشه رهیو در سکوت خ نشستیها کنار مهربان مساعت
 .گفتیم تنیو از م

 ش خاموشه.هم که همه شیلعنت لی. اون موبامیخبریب نیست از متهفته هی. االن شمیم وونهیمهربان دارم د -
 یهانداشت. همانند حرف یپرباران متصل شده بود، تمام یبه ابر ایکه گو شیهانیفنیو ف نینازن یهاهیگر یصدا

 .بود دهیمتفاوت شن اقیوسکه بارها به سبک اشیتکرار
 .زدیدار مو جان قیعم یهاپک گارشیبود و به س ستادهیکه کنار پنجره ا دیرا د یعباس یکج کرد و آقا سر
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بود که گره کار  یقلبخوش رعاملیوروز مدودماغ کارکردن نداشت و دلواپس حالروزها دل نیهم ا یعباس یآقا
 .کردیم یبا او همدرد گارشیش بود و به همراه سخود یهارا باز کرده بود و حاال ناتوان از بازکردن گره یاریبس

را آزار  شانیهاوار گوشناله نیزم یآن بر رو یآهن یهیپا شیسا یو صدا دیجلوتر کش یرا قدر اشیصندل مهربان
 او گذاشت. یپا ینشست و دست رو نینازن یصندل یروداد. روبه

 .دمیبشه مطمئن باش بهت خبر م یخبر استراحت کن. اگه کمهی! پاشو برو خونه جاننیبسه نازن -
با  یعباس یو بدون توجه به حضور آقا دیاش باال کشدماغش را همراه چانه نیفنیلوس ف یهامثل دختربچه نینازن

 گفت: د،یرسیبدآهنگ به نظر م هیکه از فرط گر ییصدا
که  یبار نی. آخرترمکینزد نیتبه م کنمیکه باشم حس م نجای. ارمینم یی. من جاامیمهندس اجازه داده که ب -
که دل دخترش  یشازده پسر خوادیبابام م ؟یخواستگار یایپس چرا نم»با هم دعوامون شد. بهش گفتم  دمشید

 «عموم. شیپ سیبرم انگل کنهیمجبورم م یایو اگه ن نهیرو بـرده بب
کارش دفن کرد و  زیم یرو یگاریرا هم داخل جاس گارشیس یماندهدل از پنجره جدا کرد و ته یعباس یآقا

 گفت: نشست،یگردانش م یصندل یرو کهیدرحال
به جوون  ینیچرو با مقدمه یزده! دخترجون آدم حرف خواستگار بشیچرا غ یریپس معلوم شد مهندس شمش -

ف و رو عال یجماعت هیپا گذاشته به فرار و  ونشوننامی. حاال خوبه سکته نکرده بنده خدا از ترس! بزنهیمردم م
 ی. حاال هم پاشو برو توگردهیمخودش بر یبفهمه منصرف شد کهنیخودش کرده. نگران نباش! هم رونیح

 هوا هست.سربه شیجورنی. دلشاد هممیبزن تا ما هم به کارمون برس یچرخ هیکارخونه  یمحوطه
 شهیهم یعباس یطنزآلود آقا یرو نی. ادیآن را در دم بلع نینازن یهاتا پشت لبش آمد؛ اما به احترام اشک خنده

 بود. دهیبداخالق را ند
رفت. سپس  نیاتاق از ب نیبا خنده ادغام شد و جو سنگ شیهاخنده زد. اشک ریز یپق شیهاهیهمراه گر نینازن

 رفت. رونیتکان داد و از اتاق ب یبود، سر یعباس یآقا یهیهمان خنده که هد یماندههمراه ته کناننیفنیف
 ستیبایبه دست آورد و حاال م نینازن رفتنرونیبا ب گشت،یدر مکنان دربهدلآن دل یا که از صبح پر یفرصت خب

 .رساندیم وسفیکوچک خود را به اتاق  یابا بهانه
به حساب کارخانه  زشدهیوار یهاپول دیزده از رسو شتاب درنگیاز ذهنش گذشت و ب ینوران کانیمانند پ یفکر

 کرد: فیکرده بود، رد یطراح شیجمالت ذهنش را که از پ وقفهیو ب ستادیا خیه به دست سگرفت و برگ نتیپر
 شون؟یرو بدم مهندس امضا کنن. اگه اجازه هست من برم دفتر ا دایرس نیفراموش کردم ا یعباس یآخ! آقا -

 باال انداخت. یالب گفت و چانه ریز ی. سپس نچینگاه کرد، ممتد و طوالن رهیخ یعباس
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رد بشه  خشیکارگرا رو آماده کن. اگه تار یمهیب ستیو ل ای. زود بادیمن در نم یبرا اریلشاد از تو حسابدار و دستد -
 .میمکافات دار مهیو با ب شهیبرامون دردسر م

را از  یعباس یآقا یگفت و وقت رفتن صدا ینشست. چشم شیهافاتح بر لب کیهمانند  یلبخند روزمندانهیپ
 :گفتیکه م دیشنیسر مپشت

 گرفتنش رو ندارم.غورهآب یحوصله اد،یم قتی! االن رفایبرگشت یدلشاد جلد -
*** 

نجات از  یبود برا یحیزنگ تفر شیکور بود، حضور مهربان برا یهاکه پر از گره شیکالف سردرگم روزها انیم
 .کردیم قیزرآرامش به تاروپود مغزش ت ش،یصدا فیکه با لحن آرام و ظر یجهنم روزگارش. دختر

 نشانیخط فاصله ب ،زودرشتیوپنهان شده بود که هر بار با اتفاقات رپس یچه حکمت ریدر پس تقد دانستینم
 .انداختیم

و در جواب  ستادیا اشیقدم کیدر  ییرا دور زد. به استقبالش رفت و جا زیبه احترامش برخاست و م شهیهم مانند
 ر گفت:وااو، نرم و نوازش «ستم؟یمزاحمت ن»
 وقت دارم. شهیتو هم یبرا -

 اشاره کرد و ادامه داد: رنگیاقهوه یچرم یهابا دست به مبل سپس
 .نیبش ؟یستادیچرا ا -

گذاشت. هر دو  زیم یدرون دستش را رو یهاسمت مبل رفت و برگهسرش را نرم جنباند. به ع،یمط مهربان
 نشستند. گریکدی یروروبه
تر با هم گذشته شده بود و روان یاز روزها تریمیصم یآب شده و رفتارشان قدر نشانیب یستیرودربا یهاخی حاال

هم  شانیها. خندهشناختندیرا م یگرید یهاها و غصهو غم دندیفهمیرا م گریکدی. سکوت کردندیصحبت م
 .کردندیم میعشق را تقس توقعیمشترک بود و ب

به  یدختر مونارنج نیکه ا یبود از بند ریو متح ستادیایآرامش م یدر نقطه وسفی یدر کنار مهربان برا زمان
 .شیهاو گونه ینیب یرو یاقهوه یهاومکو کک یروشن و پوست مهتاب یدلش زده بود؛ با آن ابروها

« چه خبر؟ نیاز مت»دست که  نیاز ا ییهانباشد. جمله یکه تکرار گشتیم یاها به دنبال جملهجمله انیم مهربان
 د؟یخبر داد سیبه پل»مثل  یاشهیو کل یتکرار یجمله ایو « نشد؟ زنگ نزد؟ یخبر یریشمش یاز آقا» ای

کارگران کارخانه  یحت ل،یدوست و آشنا و فام ازکه بارها و بارها  یهاجمله« شاءاهلل هر جا هست سالمت باشه!ان
 .دیشنیم یدرپیمداوم و پ
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از  یتا بار د،یپر از طراوت و مثل باران دم صبح پر از ام یا. جملهدیگوب کیونیتروتازه و  یاجمله خواستیم دلش
 سبک کند. شیرو شیمرد پ یهاشانه یرو

 زد و آن فکر بکر را کشف کرد. یاذهنش جرقه ناگهان
باز ودلتراس دست هیدنج که  یکافه هی یفنجون معجون آرامش تو هیصرف  یبعدازظهر دعوتم رو برا یبرا -

 بووبرنگه.طعم و خوشخوش یلیوان کیک هیدعوت  نیآپشن ا ؟یکنیقبول م بره،یدل م شیقد یهاجرهداره و پن
ها را به خوردن معجون آرامش که آن یچو کافه دیپر کش یباران یزییبه آن بعدازظهر پا درنگیب وسفی ذهن

ست. انگشتان هر دو دستش را نقش ب شیهالب یکه در ذهن داشت، رو یاخاطره یبه نرم ی. لبخندکردیدعوت م
ها را به عقب هل داد و فرو برد و آن وارهشان برد،یبا فرق کج دل م شهیحالتش که مثل همپر و خوش یموها انیم

 داد و گفت: هیگردانش تک یشده بود، به صندل رهیبه چشمان او خ کهیدرحال
 .یتو خودِ معجون آرامش -

 یحکم نوازش بر رو شیشده بود که برا وسفی گاهیوبگاه یعاشقانه یهااز آن اعتراف گرید یکیگرفتار  بازهم
 احساس را داشت.

 ادامه داد: وسفی
اعتراف کنم  دیهستم. با یو دنبال چ کنمیفکر م یبه چ یدونیو م یخونیذهنم رو م کنمیوقتا فکر م یبعض -
مدت  نی. ایستین یو دلسوز یداردل یپو  یدیازم نپرس یچند وقت سؤال تکرار نیا یکه تو یهست یکس نیاول
 شد؟ یبراز خواهرت خ ؟یبودم و ازت غافل شدم. از خودت بگو. خوب ریدرگ یلیخ

 خودش را هم داشت. یهاغصه وسف،ی یهارا نرم باال انداخت. کنار غصه سرش
که  ییه به جون اوناشده و افتاد یدمیخطرناک اپ روسیو هیشدن مثل . انگار گمستین یانه متأسفانه خبر تازه -

تا  ستیبند ن یآدرس چیو ما دستمون به ه گردهیم نیکارخونه دنبال مت لیتفاوت که وک نی. با امیدوستشون دار
 .میدنبالشون بگرد

 به چشمان او گفت: رهیخ وسفی
برام  نیچقدر سخته. مت یزیاز عز یخبریب نکهی. افهممیت رو موحال تو و خانواده. حاال حسکنمیدرکتون م -

 مون خاموش شده.از خانواده یمواظبش بودم و با نبودنش چراغ شهی. هممونهیم ترمکیمثل برادر کوچ
 .دیاش کشخسته یهاپلک یبر رو یدست وسفی
جا به  هیکردم که مدام مجبوره ساک به دست از  دایدوش رو پبهآدم خونه هیم. حس عمه یدوباره برگشتم خونه -
از  ستیو حاضر ن خورهیمشت قرص مو مشت کنهیم هینداره. مدام گر یوروز خوبپوران حالمهبره! ع گهید یجا

 یگوشه کز کرده و چشماش از نگران هی. صبا هم رهیبا تلفن خونه تماس بگ نیمت دیشا گهیخونه تکون بخوره. م
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نه نشستن. خالصه مهربان خو ییرایسالن پذ یتو ایپشت خط تلفن هستن  ایهم  کی. اقوام دورونزدزنهیدودو م
 ،یکنه. البته صمد دایازش پ یخبر سیتا پل نمیمنتظر بنش دیو با ادیاز دستم برنم یکار گهیکردم. د ریگ ییبدجا

 کنه. دایپ نیسرنخ از مت هیتا بلکه  زنهیم یننشسته و داره به هر در کاریب همکارخونه  لیوک
صاف  یلـمس موها یو عاقبت وسوسه کردیوجب نگاه مبهجبدر سکوت سنگ صبور او شده بود و او را و مهربان
 اش خفه کرد.شدهدر هم قالب یهادست انیرا م وسفیحالت و خوش

قواره نشسته و آفتاب شد که به تنش خوش یاو منته گردقهی یاسرمه وریبه پل گوششیباز یهامردمک ریمس
 .دیتابیفراخ و پهنش م یهاشانه یر روکج و مورب از چهارچوب پنجره از پشت ب یزییپا رمقیب
سمت او سرش را به یرا رها کرد، قدر شیهاشد. درددل شیهاشانه یمهربان بر رو یرهینگاه خ یمتوجه وسفی

 :دیگونه پرسآرام و نوازش یخم کرد و با لحن
 !؟یشیم رهیبهش خ یجورنیا شهیکه هم یدیمن د یهاشونه یتو یچ -
 ایدن ینقطه نیترامن توانستیکه م ییهاو تعهد، شانه یاز ذهنش گذشت. مردانگ وسفیال نور جواب سؤ سرعتبه

 باشد.
 یجابه نکهیزبان ننشست و شرمنده از ا یذهنش بر رو ی. گفتگوهاکردیم تیجمله کفا نیشدن همدستپاچه یبرا

ها را چک دیرس یهاو برگه انداخت ریسر به ز د،یچرخیدل م یگوشیباز یحواسش پ شیهادادن به درددلگوش
 سر حرف را برگرداند: انهیناش کرد،یم زیاو پره دنیکه از د یسمت او هل داد و با چشمانبه
 سفارش کرد زود برگردم. یعباس یها اومدم! آقابرگه نیا یامضا یبه بهونه رفتیم ادمیداشت  ،یوا یا -
 یرا برداشت، خم شد و پا زیم یار رهاشده بر روتکان داد. سپس خودک یبا همان لبخند کنج لبش سر وسفی

 سمت مهربان گرفت.ها را بهها را امضا کرد و آنبرگه
 شو. ادهیپ سیاز سرو یشگیهم یاگه دعوتت به صرف معجون آرامش همچنان پابرجاست، همون جا -
 بود. یعیجواب مهربان لبخند وس و

*** 
آرامش به ارمغان  وسفی یبرا گفت،یآن معجون آرامش مبه  یجلب مشتر یکه صاحب کافه برا یاهیگ دمنوش

که هنگام توقف در سر چهارراه،  یگلها شاخه. دهبایگل رز قرمز زدسته کیمهربان  یبرا دارشانید یآورد و در انتها
که حجم آن عالوه بر  ینوازچشم یها. گلدیخرگرد فروش دورهها را از دستآن نیترباز بزرگودلدست وسفی
 خوشش تمام آغوشش را پر کرده بود. یوب

گل دسته هیشب شتریآن بود؛ اما ب یگل عروس بر روبود. اسم دسته دهیخر شیافتاد که بهزاد برا یگلدسته ادی به
 .بایقدر پرغم و نازبود، همان میمراسم ترح
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 شیکه در صدا یجانیو با ه گل رز گم کند یهاشاخه یالها فرو برد تا خاطرات بد را البهرا به داخل گل صورتش
 گفت: زد،یموج م

 !یخوشگله! مرس یلیگال خ نیمن! ا یخدا یوا -
 یرچشمیبه راهش ادامه دهد، ز یورانندگییتا با سبزشدن چراغ راهنما کردیدنده را عوض م کهیدرحال وسفی

 بود. زدهجانیاو کرد که همچنان ه یروانه ینگاه
 ره!! قابل تو رو نداکنمیخواهش م -

 .دیچرخ وسفیسمت و سرش به دیها کشو مرطوب گل فیلط یهاگلبرگ یوار بر رونوازش یدست مهربان
 مامان و بابام بگم. یرو برا زیچتا همه شهیم یاگل بهونهدسته نی. استیدرست ن گهید یکارپنهون -

که آبستن اتفاقات  یزییپا دانستینم و دیدیها ملبش را از پس انبوه گل یو لبخند نرم بر رو وسفی رخمین مهربان
 .گذاردیم شیپا یجلو یاست، بازهم مانع اریبس

*** 
محض ورودش با لحن ها گل رز بود، بهکه ده وسفی زیبعدازظهر عاشقانه و سورپرا کیو حالوت  ی*ـتمـسـ

 .دیلبش را هم دزد یتنها دود شد و به هوا رفت، بلکه لبخند روسرزنشگر آقاجانش نه
 ینگاهش بر رو کهیبه جلو هل داد و درحال یگذاشت و آن را قدر لچرشیو یهاچرخ یدلشاد دست رو یآقا

 گذاشت و سرد و کوبنده گفت: پاسخیمهربان را پر کرده بود، سالم او را ب ینهیبود که تمام حجم سـ یگلدسته
 !میزنگ زد لتیمهرسا به موباباشه؟ غروب تا حاال هزار بار من و مامانت و  لتیحواست به موبا دینبا -
گل را افتاد که از حالت سکوت خارج نکرده بود. دسته لشیموبا ادیهم فشرد. به  یرا بر رو شیهالب یشرمندگ از

 جواب داد: کرد،یاز آن شره م یکه شرمندگ یسر داد و با لحن نییهمراه نگاهش به پا
 .امیم رید کمهیه گفته بودم بود، متوجه نشدم. من ک لنتیسا یرو لمی! موبادیببخش -

 حرفش آمد: انیبه م شیدو ابرو انیدلشاد با اخم نشسته م یآقا
 .یدیرو جواب نم لتیکه موبا ینگفت یول ؛یایم رید یبله گفته بود -

 ادامه داد: گرشخیشده در دست مهربان برگشت و با همان لحن توبگل واژگونسمت دستهنگاهش به سپس
 !؟هیگال چ نیمناسبت ا -

 وتولوپ.ناموزن مانند تاالپ یو دوباره شروع به حرکت کرد؛ حرکت ستادیمهربان به حالت سکته ا قلب
 وسفیمحال بود بتواند از  طیشرا نی. در ادادیو او را درسته قورت م کردیدهان باز م نیداشت در دم زم دوست

 داد: تیرضا دیکه به ذهنش رس یدروغ نیناچار به اولو به دیبگو
 شما گرفتم. یگال رو از سر چهارراه برا -
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که مستمر و  اشرهیو نگاه خ دیفهم شدیم اششدهکیرا از چشمان بار نیدلشاد دروغ او را باور نکرد و ا یآقا
 .داشتیچشم از او برنم وستهیپ
 بود. یمن کاف یشاخه هم برا هی ؟یچرا خودت رو به زحمت انداخت -

 تیسمت اتاقش هدارا به لچریبه او، و یواضح ییاعتنایمهربان برداشت و با ب یهنگاهش را از سر فروافتاد سپس
وآمد بود، ها در رفتآن نیب ویویمثل  شیهاو مردمک زدیهم نم کیکرد و رو به مهرسا که از ترس ابهت پدرش ج

 گفت:
رو  میمونده. کارت اعتباردست تنها  مارستانیب یتو هیشده و حور یمهرسا بهش بگو افسرخانوم دچار شوک عصب -

 رو برداره و بره کمک مادرش. نیتلفن گذاشتم. بهش بده و بهش بگو ماش زیکنار م
 سرش بست.سمت اتاقش رفت و در را پشترا گفت و به نیدلشاد ا یآقا

آب را درشت  یمذبوحانه سر بلند کرد تا قطره یمهربان آورد و در تالش یهاآشکار اشک را تا مردمک یمحلیب نیا
 ریو گنگ مس جیتر است و گبهش بگوها از هزار ناسزا هم دردناک نیا کردیدر ته چشمانش دفن کند. حس م

 :دیپرس آمد،یم رونیکه از ته چاه ب ییسمت مهرسا برگشت و با صدانگاهش به
 شده؟ یچ نمیکن بب فیدرست برام تعر -

دست مهربان بود و منتظر فرصت تا زبانش را به کار شده در گل رز واژگوندسته یپ گوششیباز یهاچشم مهرسا
گل را از . سپس خم شد و دستهدیبود دو ستادهیسمت مهربان که کنار در اشدن در اتاق، بهمحض بستهو به ندازدیب

مشامش پر از  کهیگاه درحال. آندیدار کشو جان قیعم ییهاها فرو برد و نفسگل انیدست او گرفت. صورتش را م
 خوش گل بود، سر برداشت و گفت: یبو
و توسرزنون اومد  ونیگر مه،یبه پا شد! افسرخانوم سراس یامتیچه ق نجایا یدم غروب ینیبب یمهربان نبود یوا -

خودشون  یخونه گفتیتا آزادش کنه. م خواستیگرفتن و سند م محلیخاطر چک بما و گفت بهزاد رو به یخونه
. نیافتاد زم ینشده بود که غش کرد و تاالپ ومش تمهنوز جمله چارهیبانکه. ب یسندش گرو یخاطر وام بانکبه

زنگ زد اورژانس، بعد هم آمبوالنس اومد و دکتر اورژانس گفت شوک  عی. آقاجون سرتیم نیرنگش شده بود ع
ه زودتر بلک میبه تو زنگ زد یرو تحت نظر پزشک باشه. بعد هم هر چ یبهش وارد شده و بهتره چند ساعت یعصب

 .یدادیرو جواب نم لتیبامامان، مو شیپ یبر یایب
 یچوب یرا سست کرد و دست به جالباس شیکه باور نشد، پاها یاتفاق، برخورد سرد پدرش و دروغ همهنیا حجم

 گفت: رمقیکنار دستش گرفت تا تعادلش بر هم نخورد و ب
 شده! یچ نمیآقاجون رو بده برم بب یو کارت اعتبار نیماش چیسوئ -

 زد و همان کرد که او گفته بود. یگل به دست جست مهرسا،
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مهرسا را  یآخر صدا یرا گرفت. لحظه یحورمامان یشماره د،یدویسمت در ساختمان مبه کهیدرحال مهربان
 :گفتیکه م دیشنیسرش مپشت

 «کنه. یبهش بگو آهسته رانندگ» گهیمهربان آقاجون م -
*** 
 شیهاهیعجله و شتاب را به تارتار ثان یی. گوشدیم یمدام پروخال یژانس مثل داالنبخش اور کیبار یراهرو

 بود که به استقبالش آمد. یزیچ نیاول یو مملو از نگران یخال یهامضطرب و نگاه یهابودند و چهره دهیچیپ
همان استقبال  قاًیتنگ، دق یو خلق شدهدهیدر هم تاب یهابا سگرمه یعصب یخسته و قدر ،یحورهم مامان بعد
 بود که انتظارش را داشت. یگرم

 ؟یدستت بنداز ینگاه به اون ماسماسک تو هی دی! نبایو قرار باشه تو خاموشمون کن مینگرفت شیحاال خوبه آت -
و  هیکمک. گفت که با مرض ادی. زنگ زدم داداشم بلکه اون بینیبیوروز بابات رو هم که مست، حالمهرسا که بچه

 .شیفتن کها ربچه
 آب دهانش گفت: یماندهو بعد از فرودادن ته دیاش کشبه پر شال شل و وارفته یو کالفه دست هدفیب خانمهیحور

به دادش برسه. فعالً هم بهش سرم وصل کردن و  ستین کسچیو ه وکارهکسیبنده خدا هم بدتر از ما ب نیا -
پرودگار  یکه به شکرانه یبه تو خوشه که پشتمون هست . من و بابات هم دلمونشهیتموم بشه مرخص م کهنیهم

 کجاست!؟ دونمیجا سرت گرمه و من نم هی هیچند وقت هیتو هم 
 یهاجمله انیپنهان کرد. به م شیهااش را پشت لباز بابت افسرخانم راحت شده بود، خنده الشیکه خ حاال

 :دیچیهم مها را پشتآن نفسکیوار مادرش آمد که سلسله
کجا سرم  گمیو م میکنی. بعداً با هم صحبت مستیزدن نحرف یجا نجای! اخوامیمامان گفتم که معذرت م -

 افسرخانوم مهمه. یگرمه. فعالً سالمت
گرفت و  خورد،یهم م یاتنه یبود و گاه ستادهیبخش اورژانس ا کیبار یاو را که درست وسط راهرو یبازو سپس

 شیروآورد و او را وادار به نشستن کرد و منتظر روبه یفشار مختصر شیهابه شانه برد و یخال یسمت تنها صندلبه
 به چشمان او زل زد. یو کالم حرفیو ب ستادیا

نگران با دخترش، دل یهاگاه کالفه از ناگفتهباال برد تا نگاهش به مهربان برسد. آن یسرش را قدر خانمهیحور
 :دیمخوف باشد، پرس یکشف راز یپکه  یمانند کارآگاه شدهکیچشمان بار

آره؟  دن؟یما خونه خر یخونه کیکه اومدن نزد نهیکه سرت رو گرم کرده بهزاده؟ واسه هم یمهربان اون نمیبب -
وآدم رو خبردار عالم یاز خوشحال دونستیچرا افسر خبر نداره؟ اون اگه م دیرجوع کن دیخوایاگه م دم؟یدرست فهم

 !کردیم



 

 

212 
 

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیانافسون 

 

 ترش را به داخل شالش هل داد و معترض شد:آشفته یکه مادرش آن را نوشته بود، چترها ییویاز سنار آشفته
که با درد دارن  یضیمر همهنیا نینه ب یول کنم؛یم فیبراتون تعر ؟یزنیکه م هیحرفا چ نیمامان توروخدا! ا -

 .میینجایما ا یرفته واسه چ ادتونی! انگار رنیکلنکجار م
 شد. یپروخال شیهاچنان که گونهآن د؛یکش یدارپوف بلند کش سپس

 بازداشت کردن!؟ یچ یرفت بپرسم اصالً بهزاد رو برا ادمی هیحاش یتو میرفت قدرنیا -
 برگشت. یسمت در وروددر هوا تاب داد و سرش به ی. دستدیایمجبور شد کوتاه ب خانمهیحور

! من خورهینم سیم آلو تو دهنش خقربونش برم بچه نکرد؟ فیمهرسا برات تعر یواال! مگه خبرگزار دونمیچه م -
 دفعههیبهزاد،  یآزاد یبرا رهیافسر هراسون اومد سند بگ چارهیکرد. ب فیکه مهرسا برات تعر دونمیقدر مهم همون

بوده. بنده خدا خبر نداره  محلیچک ب یواسه ینگارازش بپرسم. ا یوحسابو نشد درست نیغش کرد و افتاد زم
و  ضیتعو یضمانت پدر شاگرد مغازه و سند خونه هم که رفته برا یرفت برا شیبابات چهار ماه پ یازهسند مغ

 .میندار یو فعالً بهش دسترس شدنیبرگتک
با سر به  کرد،یرا سفت م اشیگره شل روسر کهیبرخاست و درحال شیاز جا قراریرا گفت و ب هانیا خانمهیحور
 ره کرد.راهرو اورژانس اشا یانتها

نه؟ تو هم برو  ایسرمش تموم شده  نمیبب رمیکردن. من م یاتاق، دست راست راهرو بستر نیافسر رو آخر -
افسر  شیتنها بذارم. تو شب برو پ تونمیو نم. من بابات رمیریگیش رو مکن. سر راه هم نسخه هیتسو یحسابدار

 یخدا چ مینیباشه تا بب ید مهمون کالنتریب رو باخدا گـناه داره. بهزاد هم امش یبمون مواظبش باش. بنده
 .خوادیم

از  یکند؛ اما فعالً کار یکمک توانستیم خواستی. دلش مستادیقد در ذهنش اجنباند. بهزاد تمام یسر مهربان
 .آمدیدستش بر نم

شده بود که شماتت  لشیندادن به موباجواب یقدر براخم کرد. آن لشیموبا یباال اندخت و سر تو یاشانه
 ایبار در ازدحام بخش اورژانس از تلفن  نیتا مبادا ا کردیرا چک م اشیگوش بارکی قهیگونه هر چنددقوسواس

 از آقاجانش غافل شود. یامیپ
 ریاش آرامش سرازپرهمهمه یهابه هوا فرستاد و به لحظه یبهزاد را چون دود ع،یوس یبا لبخند وسفی امکیپ اما

 کرد.
 «معجون آرامش امروز! یبرا ید مهربونت باش! مرسلبخن مواظب»

*** 
 هشتم فصل
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بود،  بهیغر شیرا که برا یاکه سکوت خانه ی. آهنگ ممتددیشنیم شیهایآلودگخواب ریساعت را ز کیتکیت
 .شکستیم

 شده بود. نیمانند متکا سنگ یآلودگبه حالت خواب شیاما پاها کرد؛یسرش را حس م ریز ینرم
کرد و  بازمهیاش را نخسته یهاپلک یداریوبخواب انیم یوار زنو ناله زیر یهاهیگر یساعت، صدا کیتکیت کنار
 شد. ریسراز وقفهیسمت مغزش ببه یاریهوش
 دیتخت افسرخانم د نیینشست و خود را پا خیس یزدنبرهماز او سر زده باشد، به چشم یبزرگ یکه خطا یکس مانند

 کند تا خواب خوش مهربان را بر هم نزند. هیگر صدایو ب زیر کردیم یده بود و سعدا هیکه به تاج تخت تک
صورتش را  یسرگردان رو یهای. چتردیآلودش کشبه چشمان خواب یجا شد و شرمنده دستجابه یقدر مهربان

به  د،یشنیم یداریوبخواب یکه تو یساعت کیتکیت یزمان را گم کرده بود و نگاهش را پ کهیپس زد و درحال
 دستپاچه گفت: چرخاند،یاطراف م

 خوابم برد! مثالً اومدم مواظب شما باشم. یک دمینفهم دیساعت چنده؟ ببخش -
 .دیمهربان کش یشلخته یموها یپرمهر بر رو یبا سرانگشتانش صورت غرق اشکش را پاک کرد و دست افسرخانم

اتاق  یبخش که مزاحم استراحتت شدم! پاشو برو تو. تو بیدیخواب یقربون اون دل مهربونت برم! خوب کرد -
 بهزاد بخواب.

 اشیاستخوان یهاگونه یشفاف بر رو یهاقطره یزدنبرهمچشمانش از اشک براق شد و با پلک یکاسه افسرخانم
 شد. ریسراز

. یما خبر دارکنم؟ تو که از زادورود  دایبکنم. حاال از کجا سند پ یم امشب کاربچه ی! نشد برارمیبم یاله -
سراغمون. تنها خواهرم هم  ومدنین گهیما رو هم همراهش دفن کردن و د امرزیشوهرم با فوت اون خداب یخانواده

 و گذاشت کنار. دیقهر کرد و ما رو بوس امونبهزادم، باه شیرو ببنده به ر عقلشنیریدختر ش خواستیکه م
 شد. لیممتد تبد یهاسوزنبه متکا کرده بود، به سوزن هیها را شبکه آن یآلودگمهربان از حالت خواب یپاها

 تخت کنار افسرخانم نشست. یلبه یرو داد،یها را ماساژ مآن کهیو درحال برخاست
زودتر  زنمی. زنگ مشیها رفتن کو بچه ییدابا زن حشمتیی. داشهیدرست م یچبه خدا! همه دیتوکل کن -

 .میبریبهزاد م یادآز یشون رو برابرگردن و سند خونه
 مثل ننو. یحالت داد؛یو ممتد به اطراف تکان م زیو خود را ر کردیم یعزادار ییتنهاخودش به یبرا افسرخانم

و ازش  میرو گم کرد گهیهمد یچند سال هی. میبا هم دوست رستانیما از دب شناسم،یرو م هیقربونت برم! من مرض -
 یی. اگه بدونه جاخورهینون رو به نرخ روز م هیرو سر راه هم قرار داد. مرضشدم و دوباره دست روزگار ما  خبریب

 دونمیو من م دیکش شیحرف ستاره و بهزاد رو پ یواشکیش یقدم برداره. چند وقت پ هیبراش منفعت نداره، محاله 
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 نیا فهممیخرم و نم من الشی. به خرهیگیبهزاد بذاره، قول بهزاد و ستاره رو از من م یآزاد یاالن اگه سند برا
 یمولود یمهمون یتو نکهی. قبل از انییپا فتنیخودش و ستاره از آسمون م الفوریآخ، ف گمیتا من م یمدت واسه چ

نزدم و  یحرف یول ومد؛یحرکتش خوشم ن نیبود. راستش از ا دهیکش شیحرف ستاره رو پ هیمرض نم،یتو رو بب
 نظرش مخالف بود. بهزاد که اون هم شکر خدا یگذاشتم به عهده

بود، آب دهانش را  دهیهضم آنچه که شن یبود، مدور شد. برا خبریمهر که از آن بسربه یاز ناگفته چشمانش
 دستش نشست. یو سرد افسرخانم بر رو یمحکم فرو داد و دست الغر و استخوان

تو رو نداشت. من همون  اقتیل برم! بهزاد تینارنج یقربون اون موها« .یقدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهر» -
وآمد کردم و تون رفتخونه یتو هیبا حور یدوست یبه بهونه ی. وقتیبه دلم نشست دمتید یمهمون یروز که تو

و  یشیم یمطمئن بودم زن زندگ ،یکنینم رسبک فک ،یراه قیرف ،یهمراه ،یدار یمثل اسمت قلب مهربون دمید
 ذوق بهزاد. یباعث شد بخوره تو نیو هم یچاق بود یلیروزا خ بهزاد رو وادار کردم که بله بگه. اون

تکان داد تا  یاش درهم شد. سرش را قدرسر گذاشته بود، چهرهکه پشت یخاکستر یروزها یادآوریاز  مهربان
 محو خاطرات گذشته محو شود. ریتصو

صدوپنجاه  ید اصالً واسه چبهزا دیکن فیبوده تموم شده. تعر یسر آدماست. هرچافسرخانوم گذشته مال پشت -
 خوبه! تونیپول نزول کرده؟ شما که اوضاع مال ونیلیم

 قرار گرفت. شیهالرزان اشک یهارا به خاطر آورد و مهربان پشت قطره شیهادوباره غم افسرخانم
 پاساژ یدوره گفتیپات رو دراز کن، به خرجش نرفت. م متیگل یبگم مادر؟! چقدر بهش گفتم اندازه یچ -

 هی یباکالس تو کیبوت هی یپاش نشست که شراکت ریز قشیحرفاست. رف نیو ا دیمرکز خر یگذشته و حاال دوره
 یرو خورد و هر چ شیزبونگول چرب مدار از خارج وارد کنن. بچهمارک یجنسا یاجاره کنن و شراکت دیمرکز خر

بشه. گفتم خونه رو بفروش،  ریربهی شکیتا سهمش با شر ونیلیوکسرش شد صد موسط و کم ختیونداشت رداشت
که  یخورداد دست اون نزول یونیلیبار نرفت. نزول کرد و چک صدوپنجاه م ریاما ز تر؛کیکوچ یجا هی میریم
ته کوچه  یمیقد یبا اون خونه میتونستینداشت، نم یرو هم اگه وام بانک نهخو نی. اشهیانصاف سرش م گفتنیم

 .میبست عوض کنبن
 .دادیم صالیغم و است یوبازدمش بو. دمدیکش یقیخشکش را با سر زبان تر کرد و نفس عم یهالب
و رکود بازار جنساشون فروش نرفت و موعد چک  یاوضاع اقتصاد نیقرار بود سه ماهه پول رو برگردونه؛ اما با ا -

ش از بهزاد آه نداره که با ناله اما بدتر ست؛ین یپسر بد کشیچک رو گذاشت اجرا. شر خبریو اون از خدا ب دیسر رس
 سودا کنه.
 درمانده گفت: یرا متوقف کرد و با لحن شیهاجمله بارهکیبه افسرخانم
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 بهش غذا دادن؟ یعنیبازداشتگاه سردش بشه؟  یم تونکنه بچه گمیسرده. م یلیمهربان امشب هوا خ -
 .دیرس مادر کی یدلواپس ادی. مهربان به فرزدیبهزاد دودو م یپ چشمانش

 بهزاد االن خوابه و بهش غذا و پتو هم دادن. د؟یدیچرا خودتون رو شکنجه م -
 پتو را تا گردن او باال آورد. کرد،یم دنیاو را وادار به خواب کهیدرحال سپس

 .شهیدرست م یچ. فردا همهروقتهید د،یبخواب گهیبهتره د -
 شد. رهیدستانش گرفت و به چشمانش خ نیقاپ زد و محکم ب نیوزمهوا انیدست او را م افسرخانم

. ملحفه و رو بالشتش رو امروز عوض کردم. بذار نفس تو یتخت بهزادم بخواب یپس تو هم قول بده امشب تو -
 .ریرو ازم نگ کیکوچ یدلخوش نیاتاق بهزادم بچرخه. ا یتو

 .مانده بود شیهاچه کنم انیکنان مدلدرمانده به چشمان او زل زد و دل مهربان
 داشت، پلک بر هم فشرد. یتیکه رنگ نارضا یدلش گذاشت و با لبخند یرو پا
. دیصدام کن دیداشت ی. اگه کارکنمیکار رو م نیا دیاما اگه باعث بشه شما راحت بخواب ست؛ین یهرچند کار درست -
 .شهیشروع م یفردا روز بهتر دی. مطمئن باششمیم داریکه خوابم سبکه و زود ب دیدونیم

افسرخانم را پاسخ داد و بعد  رمقیرنگ و بلبخند کم ،یبرخاست، آباژور کنار تخت را روشن کرد و با لبخند سپس
 اتاق بهزاد شد. یراه یریخاز شب به

 یپا به اتاق گذاشت. اتاق مرد شیدهایترد انیرفت. عاقبت م شیوپپس یکه داده بود، گام یاز قول مانیو پش مردد
 ش بود، حالل.شوهر شیکه تا چند ماه پ

داربودنش خاصش نشان از مارک یحهیکه را یعطر تلخ و تند کرد،یبدون حضور او غوغا م یعطر بهزاد حت یبو
 داشت.

که با  یشد. عکس دهیبود، پاش دهیچسب وارید ینهیاو که به سـ یباز به پوستر قددلوکردن لوستر نور دستروشن با
 یژست کرد؛یرو را نگاه مروبه ن،یبه دورب رهیبر سر داشت، گرفته بود و خرا که  ییکاله کابو یخاص، لبه یژست

 .یو الکچر کیقدر شهمان ها،یتیهمانند سلبر
 یپر و مشک یو مردانه و ابروها یقلم ینی. با آن بردیبگ دهیاو را ناد یمردانه یچهره تیجذاب توانستینم انصافاً

فرمش خوش یحالت رنگ شبش داشت. البته چشمان مورب و چانهو خوش یمشک یبا موها یبیغر یخوانکه هم
 آن ببندد. یچشم بر رو یانآسبه ینبود که جنس مؤثن یزیو مردانه هم چ کیش شیربا آن ته

 هم نثارش کرد. یافتهیو خودش یکجبه عکس دهان رو
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متفاوت  یهاو کرم ویعطر، افترشآن مملو از انواع  یرفت که رو واریبه د دهیچسب یسمت دراور چوببه کنانلخلخ
انواع کمربند  یبعد یدارش است و کشومارک یهانکیاول آن متعلق به ساعت و ع یکشو دانستیم دهیبود. ناد

 و متفاوت. ینیتزئ یهابا سگگ یچرم
ه باز در آن پخش شدودلدست یانقره یهابه رنگ آسمان شب که ستاره یِهنوز همان بود با روتخت خوابشتخت
 بودند.

. یدار تابستانبعدازظهر گرم و تب کیبه گذشته پرتاب شد؛ به  ن،یسمت زمهمانند سرعت حرکت نور به افکارش
و چشمانش کرده  طینور مح نیب یبود و آرنجش را حائل دهیتخت دراز کش یآلود روکه بهزاد خسته و خواب یروز

 قلبش فرو کرد. انیرا م ریناجوانمردانه خنجر تحق دو بهزا فتگیکه گذرانده بود، م یاز روز یبود. او با چه شوروشوق
 بخوابم. خوامیم رونی! برو بیزنیمهربان! چقدر حرف م یاه سرم رو برد -

 .دیایب رونیب شیهاهیر یتا حس تلخ و گس آن روزها از ال دیکش یقیگذاشت و نفس عم اشنهیسـ یرو دست
 یکاناپه یرو توانستیشدن با خاطرات تلخ گذشته را نداشت. اصالً مجه. توان شکندادیبه افسرخانم قول م دینبا

 ریبرود که مس رونیسر چرخاند تا از اتاق ب میتصم نیبکشد. با ا شیهم رو یابخوابد و ملحفه ونیزیتلو یروروبه
را باز به  بود؛ درست مثل ذهن او که درب افکارش بازبهزاد  یها. درب کمد لباسدیرس یوارینگاهش به کمد د

 گشوده بود. یمیچندان قدخاطرات نه یرو
کرده  ریهمان خاطرات تلخ گ انیم شیهانفس یی. گوکردیم یتنگاتاق احساس نفس یو خفه نیسنگ یهوا در

 باشد.
مشت کوچکش  انیتوان م نیکرد و آن را با آخر یخال زبانیب لیرا بست و تمام حرصش را بر سر موبا شیهاچشم

و درب افکارش  دیکش رونیو او را از ته چاه خاطرات ب دیبه دادش رس یمانند ناج لیممتد موبا یبرهیو یفشرد؛ ول
 بهزاد محکم بست. یرا به رو

 انـتیارتکاب خـ*ـ نیرا داشت که ح یوتولوپ افتاد. حس خائناز تاالپ یموج یقلبش رو وسفی یشماره دنید با
قد بهزاد و پشت به پوستر تمام دیپا چرخ یپاشنه یآور. بالفاصله روبقدر سخت و عذامچش را گرفته باشند، همان

 رفت. رونیبلند از اتاق ب یهاشد و با گام
 را لمس کرد و گفت: لشیرقصان سبزرنگ موبا یرهینداشت. دا یسهم وسفیاش با در خلوت شبانه ناًیقی بهزاد

 .ریخسالم، شبتون به -
 یعاشقانه پرتاب کرد که با اعتراض یجدا و به فضا ایا در خلوت شب از دناو ر وسفی ریخسالم و شب به جواب

 اما دلخواه همراه بود. فیظر
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پچ رو بهش اضافه نکن که پشت خط خوابم پچ گهیذهنم هست، توروخدا د ییصدات الال یمهربان به قدر کاف -
 ؟یحرف بزن یتونیکه نم یستیاتاق خودت ن یببره! مگه تو

اش پنهان کرد و شدهفشرده یها. لبخندش را پشت لبوسفی گاهیوبگاه یهااعتراف نیاز ا رفتیغنج م دلش
 تاپ قلبش شد.او تاپ یارمغان جمله

شد. پرده  یسمت پنجره راهبه ،ییرایتک آباژور کنج پذ مینور مال انیاتاق افسرخانم پشت کرد و م بازمهیدرب ن به
 در خواب فرو رفته بود. یعابر چینشست که بدون ه ابانیخ یسکوت و خلوت یرا پس زد و به تماشا

 .دیدیم هیزوا نیکرده بود، از ا یها در آن زندگرا که سال یابانیبار بود خ نیاول یبرا
فکرکردن هم  یبرا یکند. فرصت هیهمسر سابقش توج یحضورش را در خانه وسفی یچگونه برا دانستینم

 را از سر گرفت: شیهاپچو دوباره پچ دیاز آن بگو یرا با حذف بخش تیگرفت تا واقع میتصم یآننداشت و به
مون دم از خونه ترنییدو پالک پا یهی. همساستمیحرف بزنم. راستش خونه ن نیبلندتر از ا تونمینم دیببخش -

راقبشون تا م نجایاومدم ا ست،ین ششونیپ یدرمانگاه. چون کس بردشونیم یحورو مامان شهیغروب حالشون بد م
 باشم.

گذاشته بود، برداشت و با همان  شیپا شیپ نیزم یرو خانمسهیکه ان ییاپلویشام و بشقاب لوب ینیچشم از س وسفی
 شد. ایدن الیخیتخت هوار کرد و ب یرا بر رو شیهایآمده بود، خستگ رونیکه از ب یلباس

 .ماندندیدلش جا م یروزگار پشت دروازه یهاها و مشغلهغصه زد،یکه حرف م مهربان
 هستن که اسمت رو مهربان گذاشتن. قهیسلخوش یلی! پدر و مادرت خشنیاسمشون م هیپس راسته که آدما شب -
 یااعتراف که لحن عاشقانه نیو مهربان آن را با تمام وجودش حس کرد. از ا کردیشره م یخستگ وسفی یصدا از

 باشد؛ اما نبود. صدایرا پشت دستش پنهان کرد تا ب شیاهحالش شد که خندهبهچنان خوشهمراهش بود، آن
 .نهیشیهات هم به دل مپت خندهپت یبانو صدامهربان -

او را  یحال کسافتاد. تابه نییپا یتاالپ صدایب یسپرد. دلش از خوش شهیش یرا به خنکا اشیشانیپ مهربان
تأمل  یبا اندک ی. البته گاهیشوندیپسوند و پ چی، بدون همهربان بود شهیبهزاد هم یبانو صدا نکرده بود. برامهربان

 از تمسخر داشت. ییوبوکه رنگ چسباندیخانم به آن م
 دیکشیاو م یبم و خسته یصدا یوار بر رونوازش یدست توانستی. از ته دل آرزو کرد مدیرا در دم بلع شیهاخنده

 «؟یبانو صدام کنبازهم مهربان شهیم» گفتیو م
 گفت: گرید یادل گذاشت و جمله یخواسته یرو پا اما
 .زنهیصدات موج م یتو یخستگ -

 سفر همراهش او را خوب شناخته بود.نشست، هم شیهالب ینرم بر رو یلبخند
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 نه؟ ایشده  نیاز مت یخبر نمیتا بب یرفته بودم کالنتر یاومدم. با صمد رونیتازه از ب -
 آمد. رونیب شیهانفس یالز البهبه آه ا هیشب یزیو چ دیکش یقیعم نفس

پوران اصالً کارخونه و قرارداداش رو هواست. عمه یاز دستم در رفته! کارا یبدجور میزندگ یمهربان سررشته -
 یش خبر. صبا رو هم به امان خودش ول کردم و از درس و مدرسهکنهیم یتابیو مدام ب ستیحالش خوب ن

 کنه. دایپ یسرنخ ونستههم نت سیپل ی. حتنیو رفته تو زم قطره آب هیهم که شده  نیندارم. مت
 را بست و نجوا کرد: شیهادلش مچاله شد. چشم وسفی یدر صدا دهیغم خواب از
 ها اجازه نده تا مغلوبش کنه.که به غصه هی. هنرمند کسشهیوبوشون عوض مهستن، فقط رنگ شهیها همغصه -
 گفت: وسفی
 !هنرمیب یلیپس من خ -
 !؟یدیجان قربونت برم تو هنوز نخوابانمهرب -

 بود. ستادهیاو ا یکه در چندقدم دیسمت او چرخسرعت از پنجره جدا کرد و بهاو را به یافسرخانم مانند اهرم یصدا
 کرد و دستپاچه گفت: دایحس همان خائن خطاکار را پ بازهم

 د؟یالزم دار یزی! چد؟یدیشما چرا نخواب -
 یشامش را از رو ینیتخت نشست. سپس خم شد و س یآن دو بود، برخاست و لبه یهمکالم یکه شنونده وسفی

 تخت کنار دستش گذاشت. یبرداشت و رو نیزم
 .ریخبرس، من هم شامم رو بخورم. تا فردا، شب به مارتی! برو به بنگلیت ینا سیفرانس -

از بهزاد  یافسرخانم اسم انیم نیا در او واهمه داشت تا مباد دیکوبیگروپ مدور تند مثل طبل گروپ یرو قلبش
 زده جوابش را داد:ببرد. شتاب

 !ریخ! شبت بهی. خوب بخوابیباشه باشه. ممنونم که زنگ زد -
 زدیاش دودو مزدهسمت او رفت که نگاه وحشتبالفاصله تماس را قطع کرد و به دیلرزیکه م یبا سرانگشتان گاهآن

 .کردیم تیرا حکا شانشیحال پر شانش،یپر یو موها
 ارم؟یآب براتون ب -

 باال انداخت. یاچانه افسر
اتاقش بخوابم، بلکه  یبرم تو خوامیبهزادم رو کرده. م ی. دلم هوابرهیخوابم نم ستم،ینه قربونت برم! تشنه ن -

 آروم بشم.
 فت:. ازخداخواسته گکردیتاپ متاپ قراریبازهم قلبش ب ه،یبا وجود گذشتن چند ثان مهربان

 .خوابمیکاناپه م یرو رونیمن هم ب د،یتخت بهزاد بخواب یخب پس شما رو -
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 شما دوتا رو با هم داشته باشم؟! تونمیچرا نم -
 یپا رو گرید یبه تاروپودش کوک زده بود، سبب شد تا بار یمحال یافسرخانم که آرزو یشکسته و درمانده لحن

 گذاشت. شیبازو یرو شد و دست ترکیبه او نزد یدلش بگذارد. قدم
تخت  نییمن هم پا ده،یاون رو م یکه بو دیتخت بهزاد بخواب یدارم. شما رو یبهتر شنهادیپ هیامشب  یبرا -
مامانم حتماً  یسر کار؛ ول رمیو بعد هم م کنمیصبحانه رو براتون آماده م شمیم داری. فردا صبح زود بخوابمیم

 !شهیدرست م یزودبه زیچشاءاهلل همهبه خدا! ان دی. توکل کنزنهیبهتون سر م
 .دیو تا صبح خواب آشفته د دیتخت بهزاد خواب نییپا اشیباطن لیم رغمیآن شب عل مهربان

*** 
 نه. گفتیکالم م کیآمدن هم نداشت و کوتاه الینشسته بود و خ یبازلج یدنده یدلشاد رو یآقا
در قاموس  یدی. ناامکردیرا با دقت دنبال م ونیزیو اخبار تلونشسته  لچریو یاز آقاجانش چشم گرفت که رو دیناام

 .کردیم یافسرخانم کار یبرا ستیباینداشت و م ییاو جا
مبل نشست و کتابش  یرساند. کنار او رو یحورخود را به مامان یخانگ یاو کتاب به دست، همانند گربه کنانلخلخ

 وار گفت:پچشت آن پنهان شود و پچاش پرا تا امتداد صورتش باال کشاند تا چهره
اصرار کنم، بد برداشت کنه. افسرخانوم  ادیز ترسمیکن. من م یآقاجون رو راض یجور هیمامان توروخدا شما  -

 گـناه داره.
برداشت و آن را باز کرد. او  زیم یرا از رو اشیآشپز یبه همسرش انداخت. مجله ینگاه یرچشمیز خانمهیحور

 دهد، جواب داد: رییسرش را تغ یهیزوا آنکهیاش باال آورد و بمتداد چهرههم آن را تا ا
پول  نیبا ا گهیکه تو حسابش داره. م یپول مونهیسندا که معلومه، م فیکنم؟ تکل کاریچ یگی! مایزنیم یحرف -

 نینشخونه ،ینیبیوروزش رو محسابش باشه. خودت که حال یپول تو دیو دست مردم چک داره و با کنهیکار م
سه روز که بهزاد بازداشت شده، افسر از  نیا چراوواج . فقط موندم هاجگردونهیشده و شاگردش داره مغازه رو م

 تعارف نزد! هی یهم حت هیشون رو نخواست و مرضسند خونه هیمرض
متداد چشمانش باال را تا ا یفارس اتیآن دو بود، خود را به مادرش چسباند. او هم کتاب ادب یکه گوشش پ مهرسا

 گفت: کنانسیپسیتکان بخورد، پ آنکهیآورد و ب
جا از همه دیتا افسرخانوم ناام زنهینم یبره! حرف رشیکه آب ز خوابهینم ییجا هیمرض ییداخانوم، زنمامان -

 .دی. حاال از من گفتن بود و شما هم باور نکنییدامنت زن ریو بره ز ادیخودش به زبون ب
 مبل نشست و ادامه داد: یشده در دهانش را فرو داد و چهارزانو روآبِ جمع جانیه از مهرسا
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دوباره بازهم  دیشا یدیروز باالخره دامادمون بوده. خدا رو چه د هیبکن. بهزاد گـناه داره،  یکار هیمامان توروخدا  -
 نداره! تی. خوبادیم شیدامادمون شد. کدورت پ

خم شد و  یهمچنان کتابش را نقاب صورتش نگه داشته بود، قدر کهیو درحال در دل گفت یاخدا نکنه مهربان
 .دیایاو گرفت تا حساب کار دستش ب یاز پا یدارجان شگونیمهرسا رساند و ن یدستش را به پا

 ترا دخالت نکن؟چند بار بگم تو کار بزرگ -
 یجا کهیمقابل صورتش بود، درحال تایادب یطور که کتاب گشودهاز ته دل مهرسا برخاست. همان یپردرد آخ

 اعتراض کرد: کنانسیپسیآن شده بود، پ واریکه کتاب و مجله د یدر داالن داد،یرا ماساژ م شگونین
 و تماشا کن. نیحاال بش گم؟یمگه دروغ م ؟یریگیم شگونی! چرا نیاله یچالق نش -

زد. حاال نوبت او بود تا  یمیمال یمهربان ضربه یپا یآن دو نشسته بود، کالفه با دست بر رو نیکه ماب خانمهیحور
 پچ کند:پچ
 رفت؟ ادتیشد؟  ی! چیبه من بزن ییحرفا هیاصالً قرار بود تو  ؟یزنیبچه رو م یواسه چ -

 به او نداد: یدلشاد مجال یآقا یدهان باز کرد تا جواب دهد؛ اما صدا مهربان
 د؟یکنیم سیپسیو پ دیکرد میه قاتفنگدار صورتاتون رو پشت کتاب و مجلسه هیچ -

را با  شیهاخنده کهیدلشاد درحال یگذاشتند. آقا شانیزانوها یرورا بستند و  شانیهاسه بالفاصله مجله و کتاب هر
 گفت: د،یجویم شیهافشار لب

 .دیخشک هم به من بددم با توتتازه ییچا هیتون تموم شد، زنونه یاگه بحثا -
 شد. اشیآشپز یزدن مجلههم مشغول ورق خانمهیفت و برخاست. حورگ یظیچشم غل مهرسا
 جهینتیو البته ب کارهمهیبه پوف از دهانش خارج شد. بحثشان به لطف مهرسا ن هیشب ییو صدا دیکش یقیعم نفس

راه  تسیبایو م شدیگرم نم یآب پناهیافسرخانم ب ینداشت، برا شتریپا ب کیمانده بود. از آقاجانش که مرغش 
 .کردیم دایپ یگرید
 نگیلیدنگیلید یصدا د،یچرخیچه کنم م یپاشنه یوبرهمش که تمامشان رووبش افکار درهمشش انیم

 یبه صفحه یپشت خط است، کتاب به دست برخاست و نگاه وسفی نکهیاو را به خود آورد و به تصور ا لشیموبا
با او  گرید یاارهیاز س ییمات شد. گو یانفسش رفت و لحظهافغانستان  یشمارهشیپ دنیانداخت. با د لشیموبا

رو به  آمد،یم رونیاش باز حنجره یسختکه به ییدر بهت فرو رفته بود. با صدا نیچننیتماس گرفته باشند که ا
 داشت، گفت: زشینگاه ت ریکه او را ز یحورمامان

 افغانستانه! یشمارهشیپ -
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پرتاب کرد که صفحاتش به حالت پرواز در آمدند.  زیم یه در دستش را چنان به روگفت و مجل ییاخدای خانمهیحور
لمبر زد و دستش  آورد،یم کنانیتاتیتات ینیدرون دستش که بدون س یچا وانیمهرسا هم هول و دستپاچه شد. ل

 انیشکستنش م نگیریج یسقوط کرد و صدا کیامسر یبر رو وانیآن را رها کرد و ل پروایرا سوزاند. او هم ب
 مهربان گم شد. لیممتد موبا یهازنگ

 شد و گفت: کیبه او نزد یسمت مهربان چرخاند و اندکرا به لچرشیدلشاد و یآقا
 .میما هم بشنو کر،یاسپ یپشت خط باشن! بذار رو بینج ایمهرنوش  دیباباجان جواب بده، چرا خشکت زده؟ شا -

مثل  یحالت کرد؛یبه انگشتانش منتقل م یحسیکه ب ییسرما شده بود، یباورنکردن یدچار برودت شیهادست
خانه که به دورش  یحالت بلندگو گذاشت تا اهال یسبزرنگ را لمس کرد، آن را رو یرهیدا یسخت. بهیرفتگخواب

 حلقه زده بودند، شنونده باشند.
 د؟ییبله بفرما -

 بغض به استقبالش آمد. یعیمهرنوش همراه حجم وس فیضع یصدا
 !دیمهربان، منم مهرنوش. توروخدا به دادم برس -

آورده  رونیکفن ب انیاو را تازه از م یی. گوروحیقدر سرد و بهمان وار،یرنگ به رو نداشت؛ همانند گچ د خانمهیحور
و مهرنوش را به رگبار  دیگردن کش لیو رو به موبا اوردیو عاقبت تاب ن دیلرزیهماهنگ با قلبش م شیهاباشند. لب

 ؤاالتش بست:س
اصالً  ؟یکنیم کاریافغانستان چ ؟یکجاست؟ مگه کانادا نبود بیشده؟ نج یچ ؟یدردات تو سرم مادر! خوب -

 صدات چرا بغض داره!؟
 گذاشت. ینامفهوم و گنگ از خود به جا ییادغام شد و آوا شیهاهیوار مهرنوش با گرپچپچ یصدا
 .رفتیم یدیکه بندبند انگشتانش رو به سف فشردیچنان م شیهادست انیرا م لچریو یهادلشاد دسته یآقا
 ؟یزنیزنگ م یشده؟ شوهرت کجاست؟ از کجا دار ینکن! بگو چ هیجان گرباباجان، مهرنوش -

 قطع شد. یزدنبرهمبه عمر پلک دیکوتاه، شا یمهرنوش دم یهاهقهق یصدا
 .دنیزور شوهرم مدنبالم به دیاین گهیتا ده روز دمرده و اگه  بیآقاجون قربون صدات برم، به دادم برس! نج -

دلشاد هم رنگ  یوا رفت. آقا نیزم یرا از کار انداخت و مثل کَره رو خانمهیحور یجمالت مهرنوش پاها ینیسنگ
 یبرا یتالش چیو ه ختیریصورتش م یگلوله اشک به پهناو قادر به تکلم نبود. مهرسا گلوله دیاز رخش در دم پر

 یرهیسرعت از دا نیشده بود که با ا پنهان شیهاهمه اشک در پس پلکآن یی. گوکردیها نمآن کردنپاک
 .شدیم زیچشمانش سرر
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. ضربه گذارندیم نیادیکه در م یامات شد؛ همانند مجسمه یالحظه یها نداشت. برابهتر از آن یهم حال مهربان
شده  ایفکر مستمر و پو کیش فرود آمده که ناتوان از افکار یبر رو یپتک کردیمهلک بود که حس م یبه قدر
 است.
 آورد: رونیخش شناور بود، هر سه را از بهت بامواج خش یوار و گنگ مهرنوش که بر روپچپچ یصدا

 یندارم. وقت یادیدنبالم. من فرصت ز ایب گمیکه م یآدرس نیحرف بزنم. آقاجون توروخدا به ا ادیز تونمیمن نم -
 .کنمیم فیرو براتون تعر زیچانستان، همهافغ دیاومد

 .دیلرزیدچار زلزله شده بود که م ییاو هم گو یبه خودش مسلط شد؛ اما صدا مهربان
 .کنمی. بلندتر حرف بزن و آدرس رو بگو. من حفظ مستی. صدات واضح نگمیم یچ نیجان ببمهرنوش -

آن جا مانده بود،  انیکه م یبرداشت و با خودکار زیم یورا از ر اتشیرا پس زد. تروفرز کتاب ادب شیهااشک مهرسا
و مهربان  ادداشتیومعوج کج یآدرس را با خط میالرحالرحمناهللکنار بسم ییاول، جا یدست به قلم شد و صفحه

 آن را حفظ کرد.
. دیرس انیها به پاوار مهرنوش و چشمان تر آنپچپربغض و پچ یترس خفته در صدا انیکوتاهشان م یمکالمه
 گذاشت. یچه کنم بر جا یکاسه شانیو پر از ابهام بود و برا جیهر چهار نفرشان گ یکه برا یامکالمه
*** 
چنان که تا دلشادها را لرزانده بود. آن یخانه یاهال یهادل شتریب یکم دیو شا شتریبه قدرت ده ر یازلزله
مهرنوش و سرنوشت  یآسمان شهر، هر چهار نفر کنار هم برا وتاررهیو ت یخاکستر ینور از پس ابرها شدندهیپاش

که  یداماد یو در عزا ختندیبودند، اشک ر دهینشن یزیهق ممتد چکوتاه و هق ینامعلومش که از جز او چند جمله
 .ختندیطلب مغفرت کردند و اشک ر یدارزندهکنار شب خوانند،یم بیبود و او را نانج بینامش نج

 .زدیموپا دست یدیاز ناام یبرزخ انیداشت و م یبیحال عج مهربان
 اشیشب سخت زندگ نیدوم نیو چشم بر هم نگذاشت، ا ختیکه تا طلوع صبح اشک ر یاز طالقش و شب بعد

باد که  یدر مبل فرو رفته بود و به هوهو بانیزده سردرگرو مستمر، چمباتمه یمنطق یبود و حاال ناتوان از تفکر
آسمان هم  یی. گودادیگوش م آورد،یدر م داوار به صو چهارچوب پنجره را ناله دیکوبیم شهیش خود را به مهیسراس

 .کردندیم یینواکه به دل روزگارشان افتاده بود، هم ییدر عزا
 متفاوت. شانیخانه عزادار بودند و روش عزادار یاهال

را دراز کرده و مهرسا سر بر  شیپاها یپشتبه  هیتک ،یسوتر از مبل راحتآن یسمت آقاجانش برگشت. کمبه سرش
که تالش  زدیموج م یاپدرانه ینگران شیروبه روبه رهیاو به خواب رفته بود. در نگاه مات و خ یشدهشکسته یپا
 دلش پنهان کند. یتا مردانه آن را گوشه کردیم
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به دست بر سر سجاده  حیسبت شیهانداشت و به تعداد تمام اشک یفیهم چندان تعر یحورمامان وروزحال
 .دیچیرا کنار هم م شیهاصلوات

چه  یکوچه یلنگان به انتهالنگ یاش که حتوپاشکستهها برداشت و خسته و درمانده از افکار دستاز آن چشم
 آمد. رونیب اشنهیآه از سـ هیشب یزیو چ دیکش یقینفس عم دند،یرسیکنم هم نم

 یپاها دی. بادادیانجام م یکار ستیبایو م کردیخوردن افکارش را فلج مصهغ نیاز ا شیمبل برخاست. ب یرو از
تا راه  دادیبه آن م یو سروسامان کردیوجور مرا جمع شیوپالافکار پخش دیو قوت قلب مادرش. با شدیپدرش م

 کند. دایها پبست چه کنمبن نیاز ا یفرار
 و گفت: دیمهرسا کش یشدهبافته یموها یوار بر رونوازش یتمهربان، دس یستادهیقامت ا دنیدلشاد با د یآقا
مدرسه  زنمیساعته که خوابش بـرده. امروز هم زنگ م می. تازه ناریمهرسا ب یپتو برا هیجان، بابا، مهربان -

 .رمیگیش رو ماجازه
سمت به کهیدرحالکنان لخلب گفت. سپس لخ ریز یشده بود، جنباند و چشم نیکوه سنگ کیرا که مانند  سرش

 گفت: یحوررو به مامان رفتیاتاقش م
. کنمیبخواب. من صبحونه رو آماده م کمهی. پاشو برو یتا حاال هالک کرد شبی! خودت رو از دگهیمامان بسه د -

 دایپ یراه هیشاءاهلل برم سر کار. توکل به خدا ان شمیو بعد هم آماده م دمیآقاجون رو بهش م یدارو و صبحونه
 خونه. میتا مهرنوش رو برگردون میکنیم

 تکان داد. دییبه عالمت تأ یکرد و سر شیرو شیگشوده پ یسجاده یرا روانه حشیخم شد و تسب خانمهیحور
 امرزهیرو هم ب بیخدا رو شکر! خدا نج کشهیست و نفس مزنده یاگوشه هیم که بچه نیمادر، هم یگیراست م -

 شد. وهیب یسالگیس یتو نه،یرو بب یم رنگ خوشبخته گذاشت بچهکرد و ن یکه نه خودش زندگ
 هم دلش صاف نبود. بینج یبا مرده یحت یحورمامان

 فوت کرده؟ یچ یکرد، نشد بپرسم اصالً شوهرش برا هیپشت تلفن گر قدرنیم ابچه -
 د:از سر جدا کرد و ادامه دا جاکیرا گفت و مقنعه و چادر نمازش را  نیا خانمهیحور

 !یگرفتیم یکاش امروز رو مرخص ی. ایدیو نخواب یهم نذاشت یپلک رو شبیسرم! تو هم د یدردات تو -
از  یاکاش معجزه یبفرستد! اصالً ا یاش را به مرخصافکار درمانده توانستیکاش م یا»دل با خود زمزمه کرد  در

 «!کردیباز م شانیهامو گره از چه کن شدیها مآن یو سهم خانواده آمدیآسمان فرود م
 باال انداخت. یاز آنکه داخل اتاق شود سر شیپ حاصلیب یهاکاش یا نیاز ا خسته

 بازهم به مهندس روشن رو بندازم. ستیگرفتم. درست ن یهفته مرخص هیندارم، تازه  یبرم. مرخص دینه مامان با -
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 دنیداد و با د یامکیپ دنیخبر از رس اشیورزش شلوار بیدورن ج لینرم موبا یبرهیراه بود که و انیحرفش م هنوز
 نشست. شیهالب یرو یجانخسته و کم لبخند وسفیاسم 

 «کارت دارم. ؟یحرف بزن یتونیم ؟ینشد سی. هنوز سوار سروریخبه صبح»
 «داره؟ کاریچ یزود نیصبح به ا یعنی»با خود تکرار کرد  نگراندل

صبحانه را  ستیبایاز آن م شیفرصت داشت و پ قهیدق ستیب سیسرو انداخت. تا آمدن اشیبه ساعت مچ ینگاه
 .کردیهم آماده م

را  وسفی ینشست و شماره نیزم یدر چمباتمه رو یحوال ییجا ستادن،یسرش بست و ناتوان از ااتاق را پشت درب
 گرفت.

 یبود، قدر ستادهیمنتظر او ا نیبه در ماش هیکه تک یصمد یکارخانه، آقا لیمهربان از وک یشماره دنیبا د وسفی
 نکهینگران بدون اوخش مهربان، دلپرخط ریخفاصله گرفت و بالفاصله تماس را وصل کرد و با سالم و صبح به

 :دیسالم کند، پرس
 ؟یصدات گرفته؟ سرما خورد قدرنیدختر چرا ا -
 در نکند.را مک وسفیفرو داد تا صبح  شیگلو یرا همراه با بغض کهنه شیهااشک یسختبه
 شده؟ یزیباشه! چ ریسرما خوردم. خ کمهیخوبم، فقط  -
پوران بود که شتابان نگاهش به عمه کهیو درحال دیپاشنه پا چرخ یرو ستاد،یا اطیح بازمهیدر ن یدر آستانه وسفی

 جواب داد: آمد،یاش مبدرقه یو قرآن برا نهیبا آب و آ
 دایپ نیاز مت یبلکه خدا خواست و سرنخ م؛یبه چندتا آدرس سر بزن میریم میدار ی. با صمدرهیشاءاهلل که خان -

برگشتم تهران حتماً  یسرم شلوغ بشه نتونم بهت زنگ بزنم؛ اما وقت دیو شا ستمیدو روز تهران ن-یکی. میکرد
 .رمیگیتماس م

خبر آوار دلش شد.  نیرا با او سبک کند، ا شیهابود تا درددل وسفیمردانه  یهاتیاو که به دنبال حما یبرا
 آب دهانش را فرو داد. یماندهته یسختبه
 !یگردیخوب برم یشاءاهلل با خبراان -
 وار گفت:پچنگاهش را از چشمان غرق اشک صبا که چند گام با او فاصله داشت، برداشت و پچ وسفی
حالت  نیبا ا خوادیراحت کن. نم! درضمن امروز رو بمون خونه و استیبشه که گفت طورنیشاءاهلل همممنونم! ان -
برم،  دی. من باکنمیم فشیبرگردم خودم رد ،یریتماس بگ ییایبا اول ستین یازیهم ن یمرخص یسر کار. برا یبر
 صحبت کنم. مواظب خودت باش! تونمینم گهید
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را تجربه بار بود که آن  نیهم عالم خودش را داشت و اول یبازیسمت باال کج شد. خب پارتلبش به یگوشه
 .کردیم

 یبال زد و بر رو نیرنگ یاکه ته دلش را قرص کند. لبخند مانند پروانه یامردانه یهاتیحما خواست؛یرا م نیهم
 شود. سیخ آنکهیبدون چتر دل به باران سپارد، ب توانستیم وسفینشست. با  شیهالب
 بود، گفت: شیکه در صدا یو نجواگونه با نوازش نرم

 سالمت!ردمت! برو بهبه خدا سپ -
 یاو معجزه شیهاچه کنم یگذاشت و او ماند و کاسه یبه جا وسفی یکه قطع شد، دلش را پشت خط برا تماس

 .دیکه از آسمان فرود آ
*** 
 کیو هر  نندینشیم هاهیثان یبر رو یحت ا،یاش یتنها بر رودارند و نه اریقدرت بس شانیانتهایب یایبا آن دن هارنگ
 بود. یسکوت معلق خانه جار یبر رو یو مات و کدر رنگیخاکستر یهاهیو حاال ثان آورندیدر م یرنگ را به

که مملو از  یاز پشت پنجره به آسمان یابر یبود، با چشمان زانیآو یکه به نخ دلواپس یپر از افکار منف مهربان
 یکه از صبح در شهر چون ولگرد ید. به بادنگاه کر ابانیخ یشبانه یبود و به خلوت وتاررهیت یخاکستر یابرها

وبرگ شاخ انیرا م شیهاچنگال پروایشود و ب لیتبد یانتا به طوف دیکشیرفته قد مو رفته زدیپرسه م خانمانیب
دست در  ده،یخم ینگاه کرد که با سرها ی. به رهگذران اندککردیها را خم مدرختان فرو بـرده و قامت آن

و با  دهیگردن باال کش یرا تا رو شانیهاکت یحت ایپالتو، کاپشن و  یقهی یکرده و لبه پنهان شانیهابیج
 .رفتندیم شیو کند در دل طوفان تازه متولدشده پ کوتاه ییهاگام

کاش طوفان  یا دیشیباد دل سپرد و با خود اند یاهویپنجره چسباند و به ه یسرمازده یشهیرا به ش سرش
 مبدل شود! ینینشخنک و دل میبه نس یهم روز او یزندگ ماتینامال

 را بست و دعا کرد. شیهاگاه چشمرا کنج دلش گذاشت، آن آرزوها
هر پنج نفرشان دور سفره جمع  گریو سالمت به خانه بازگردد و بار د حیصح نکهیمهرنوش، ا یاز همه برا شیپ

 داد. هیبود و لبخند به لبش هد یقشنگ یشوند. آرزو
شده و به دل  یمعما، قطره آب کیکه مانند  ینیوکاشانه برگردد. متوار به خانهعا کرد تا او هم معجزهد نیمت یبرا
 فرو رفته بود. نیزم

 ادی. کنار اسم بهزاد به خوردیسهم بهزاد، نور چشم افسرخانم شد که امروز را هم در زندان آب خنک م یبعد یدعا
 یهااستیو دل به س کردیبهزاد نم یآزاد یبرا یتالش چیو ه دانستیمرا ن یکه رسم عاشق یاستاره افتاد. ستاره

 .داشتیبرمامن قدم  یهیخدا در حاش یشهیمادرش سپرده بود که هم
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 ستاره از ذهنش دور شد. یحورمامان یعطسه با
او پر  یسوزنان بهبالدلش بال افتادیاو که م ادیبود تا سالمت از سفر بازگردد. اصالً به  وسفی یآخر برا یدعا

 یخایسرنوشتش با زل دانستیکه جانش بود و نم یوسفی. نشستیبام او م یو خوشحال و سرخوش رو دیکشیم
سهم او  وسفیاگر  رفتی. نفسش ماشت! با خودش که تعارف ندشودیم یمنته یزندگ یقصه یقصه به کجا

 .شدینم
 !؟یمادر دردت به جونم، خسته نشد -
بود و با  ستادهیسرش اپشت قاًیسمت او برگشت که دقداد و سرش به هیزاو یبه کمرش قدر یحورمامان یصدا با

 دستانش بود. انیشده مشسته یهاو سبد لباس کردیآلود او را نگاه مپف یچشمان
 ؟یهست ی! منتظر چیکنیرو تماشا م رونیو ب یساعته پشت پنجره واستاد هی -
 رو به مادرش شد و صادقانه جواب داد: کامالً د،یپا چرخ یپاشنه یرو
 معجزه! هیمنتظر  -

 داد و گفت: رونیاش را بنفس خسته خانمهیحور
آدم گرفتار هست که  قدرنیا ن،ییپا ادیاز آسمون ب یاقربون اون دل مهربونت برم! معجزه کجا بود!؟ اگه معجزه -

که تا صبح  شبیرو بخواب. ساعت از ده هم گذشته. دتو هم ب ایب دن،ی! مهرسا و بابات خوابشهیما نم یسهم خونه
! از صبح یبود یسر کار. مثالً امروز مرخص یبر دیبا ا. فردیودرمون هم که نخوردناهار و شام درست ،یدینخواب

 .یخوریخونه فر م یتو یمثل روح سرگردون دار
کش فرار کرده  ریاز ز وپاشختیرمهربان که شلخته و  یاسبدم یموها یوار بر روبرد و نوازش شیدست پ سپس

 فرستاد. شیهااز آن را به پشت گوش یاو تکه دیبودند، کش
وروز بابات برام مهرنوش و حال ی. غصهشهیغصه رو دلم تلنبار م ،یشیکه کزوکول م یجورنیقربونت برم! ا -

پشت پنجره  ن،ییپا ادیز آسمون بما ا یبرو بخواب. اگه معجزه برا ایتو رو هم بخورم. ب یکزوکول یبسه، نذار غصه
 داخل. ادیو م مونهینم

گفتنش همراه شد با چشم یرو به باال داد و صدا ییرا انحنا شیهالب میمال یابود. خنده یحوربا مامان حق
 نکهیفاصله گرفت. از تصور ا یحور. چند گام از مامانرنگشیکوچک ساپورت مشک بیدورن ج لیموبا یبرهیو
 دنینداشت و با د یچندان دوام اقیاشت نیمهمان دلش شد؛ اما عمر ا یباورنکردن یاقیط باشد، اشتپشت خ وسفی

 .دیاز اعماق وجودش کش یپوف بلند د،یدرخشیم لیروشن موبا یصفحه یکه بر رو خانمرهیاسم ن
 یصفحه یوار سوزن زبانش بر روسلسله ده،ینرس کیاو را نداشت که سالمش به عل یهایپرحرف یحوصله
 .کردیم ریگ یپرحرف
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 دیرسیو انواع مربا م یو عاقبت به دستور پخت غذا، ترش آوردیو از هوا سر در م گفتیم نیبا تبحر از زم خانمرهین
 یادیو  زدیاش مبه خاطرات خوش گذشته یزیگر شیهادرددل انیهم در م ی. گاهشدیم یمنته یو بعد به گران

 .کردیها ماز آن
.اس مدام ی.پیو مانند ج زدیزنگ م یزودرشتیر یکه به او داشت، با هر بهانه یاعالقه یبه واسطه نمخارهین

کرده و تماس نگرفته بود تا علت  یموقع شب صبور نیامروز تا ا نکهی. متعجب از اکردیم یاو را بررس تیموقع
چنان که خواب مهرسا و وار آنپچو آرام و پچکرد  صلتأمل تماس را و یشود، با قدر ایاو را به کارخانه جو امدنین

 پدرش بر هم نخورد، گفت:
 .ریخ. شبتون بهخانومرهیسالم ن -
 خوبن؟ نایامامان ؟یسالم دلشادجون، خوب -
را  یو او موظف است تا راز مخوف کندیفرار م یاز دست کس ییکه گو زدیچنان تند و پرشتاب حرف م خانمرهین

 فاش کند.
 یمیبا خانوم عظ یباور کن فرصت نکردم. صبح تلفن یول شدم؛یحالت م یایو جو زدمیزودتر زنگ م دیببخش با -

کارخونه. خب راستش من هم امروز  یومدیسراغت رو گرفته، اون هم گفته که ن ییایحرف زدم، گفت که از اول
ظهر تا حاال  یکنم. اگه بدون فیتعر براتکن، چه حال و چه خبر؟ تا بعد من  فیکارخونه نرفتم. خب اول تو تعر
 هم برات دارم. گهید ی! خبراشهیچقدر سرم شلوغ بود باورت نم

از دور به  شیهاحرف ینهیزمکه پس یگنگ و نامفهوم یهمهمه خانم،رهیوار نگنگ، منقطع و مسلسل جمالت
در دلش به تکاپو  یبیعج یبود، دلهره ختهیدرآم یزیپچ روپشت آن که با پچپس یهاو ناگفته دیرسیگوش م
 انداخت.
ها را با شده نشسته بود و آنشسته یهااز لباس یابرگشت. چهارزانو کنار کپه یحورسمت مامانبه نگاهش

 .کردیهم تا م یزنانه بر رو یاقهیسل
 :دیمتعجب پرس ق،یعم یوبازدمرا پس زد و بعد از دم شیهانفس ینشسته بر رو یدلواپس

 ها خوبن؟و بچه یطوط یشده؟ آقا یزیباشه! چ ریخ -
 جواب داد: د،یرسیهم نامفهوم به گوش م یوار که گاهپچپچ یبا همان صدا خانمرهین

و  دنیدم نشستن و دل متازه ییسماور و چا یجونش پارو نزنه. االن با مامان نشدهلیذل یآره بابا، دلت شور طوط -
 ها هم خوبن.. بچهرنیگیقلوه م

 خانومرهیخارج شد؛ اما باز هم کنجکاو بود تا بداند ن اشنهیاز سـ یاراحت شد و نفس آسوده الشیبابت خ نیاز ا خب
 زند؟یوار حرف مپچاالن کجاست و چرا پچ
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روز  هیماه  نی. راستش اگمیاون رو هم برات م نجا،یمهندس هستم. چرا اومدم ا یدلشادجون، من االن خونه -
هدر نره. ساعت ده نشده بود که خانوم دکتر زنگ زد و  میمروز بمونم خونه تا مرخصطلب داشتم گفتم ا یمرخص

 من. یخونه ایو ب نیگفت آب دستته بذار زم
آن  انینخ م نیترمحکم وسفیو تصادف  دیچسب ی. افکارش به هزار نخ منفکوبدیقلبش در دهانش م کردیم حس

 یصبح خانه خانمرهیرا نجات دهد. اگر ن شیهاژ داد تا نفسآن را ماسا یگذاشت و قدر اشنهیسـ یبود. دست رو
 کرد؟یچه م وسفی یخانم رفته بود، پس حاال خانهپوران

 یافتاده؟ حال مهندس خوبه؟ خونه یشده؟ اتفاق یچ نمیسر شدم. توروخدا درست حرف بزن بببهجون خانومرهین -
 ست؟کجا خانومسهیاصالً ان ؟یکنیم کاریمهندس روشن چ

 یدختر! خدا نکنه! مهندس حالش خوبه. امروز صبح رفته بود مسافرت و طرفا ریدور از جونش، زبونت رو گاز بگ -
شده و دخترش از  نینشآنفوالنزا گرفته و خونه یهم انگار نوایب خانومسهیبرگشت تهران. ان مهیظهر هم سراس

 .کنهیم دادیروزا ب نیانزا شهرستان اومده تا به دادش برسه. مواظب خودت باش، آنفوال
کوتاه به  یاو را تا مرز سکته برد. از حرص دستانش را مشت کرد و چند ضربه اشمهیوننصف یهاو حرف خانمرهین

 سرش زد.
 برگشت تهران؟ مهیسراس یچ یشده؟ مهندس روشن برا یزیتوروقرآن حرف آخرت رو اول بگو. چ خانومرهین -
 آخر را زد: رید و ترا رها کر هیحاش خانمرهین

 .شهیکنم باورت نم فیشده. اگه برات تعر دایپ گما،یرو م یریمهندس شمش ن،یکه آقامت نهیدلشاد خبر دست اولم ا -
با هم  جاکیدر خانه را  یبلند و رسا سکوت جار ییبخش بود و او را به وجد آورد که با صدامسرت یبه قدر خبر
 و گفت: دیبلع
 زده بود؟ بشیمدت کجا غ نی! ای! خدا رو شکر! چه خبر خوبخانومرهین یخبر باشخوش -
 گفت: خانمرهین

 یکس یکه حرف خونه ستمین یمخزن اسراره و دهنم چهل قفل! آدم مـنهیس یشناسیدلشادجون، من رو که م -
ستان در آورده. حاال سر از افغان نیبرات بگم که آقامت قدرنی. همکنهیبار فرق م نیا یببرم؛ ول یاگهید یرو خونه

 شیچند وقت پ ادمهی. دونستینم یاگهید زیچ رسآد هیخدا عالمه. خود مهندس هم جز  گهیاون رو د ،یجورچه
حرفاشون  یالکه من البه یجورنیافغانستان باشه. ا یزنیو حدس م یهست خبریوروز خواهرت باز حال یبهم گفت

پرواز بره افغانستان. ظاهراً  نی. بعد هم با اولرهیبگ زایره سفارت و ومهندس قراره فردا صبح زود ب یآقا دم،یشن
و  زنهیمهندس زنگ م لیصبح به موبا ایبساطش نداره. گو یهم تو یو پول ضهیاحوال و مرناخوش یلین خیآقامت

قرار بره  تهران. با خودم گفتم حاال که مهندس گردهیبرم یصمد یاز وسط راه با آقا مهیاون بنده خدا هم سراس
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فردا قبل از . حاال فردا پسرهیبراتون بگ شاز یخبر هیبده بهش تا  یاز خواهرت دار ینشون ،یافغانستان اگه آدرس
خدا خواست و گره کارتون باز شد. اگه هم نرفت  دیرو براش بگو، شا طتونیبره افغانستان برو دفترش و شرا نکهیا

 موندگارم. نجایمن حاالحاال ا داستیکه پ یجورنی. ادمیخواهرت رو بده من بهش م یکارخونه، نشون
 تر از قبل ادامه داد:چاق کرد و دوباره پرعجله یاش نفسجمالت قطارشده نیماب خانمرهین

و  لیکه فام نیهم نه،یتا بهت زنگ بزنم. چشمت روز بد نب اطیح یبرم. االن هم اومدم تو دیبا گهیدلشاد، من د -
 نیآقامت یهامهندس. از عمو و عمه یمجوج هوراکشون اومدن خونهمثل قوم عجوجآشناهاشون خبردار شدن، 

سفارش  رونیو شام از ب زنهیکه گفت زنگ م روبده مهندس  ریماشاءاهلل. خدا خ یگرفته تا پسرا و دختراشون و ال
زده د رو به من فلکدستور پخت ده جور غذا و دسر و ساال نیآقامت داشدنیپ یوگرنه خانوم دکتر از خوشحال دهیم
 .دادیم
تاپ تا حلقش باال آمد و . قلبش تاپدادیفکر در سرش جوالن م کیو تنها  دیشنیرا گنگ م خانمرهین یصدا گرید

 راه نفسش را بند آورد.
 .زدیحرف م وسفیامشب با  نیهم دی. باکردیم میتسل نیآفر. اصالً تا فردا جان به جاناوردیبود تاب ب محال

 ایمستمر و پو یپراضطرابش مانند افکارش درهم و برهمش دو گامِ نرفته را برگشت و او ناتوان از فکر یاهگام
 داریبخواهد مغزش را از خواب ب ییزد، گو میمال یهاتپ به سرش ضربهطبق عادت دستش را مشت کرد و تپ

 کند.
 دادن آن نبود!که قادر به تکاندچار فلج موقت شده بود  ییشده بود که گو حسیو ب نیچنان سنگ زبانش

 یصدا کرد،یرا رها نم شیهایعجله دارد؛ اما بازهم نخ پرحرف گفتیم انیخط درم کیکه  خانمرهین یپرحرف انیم
 :گفتیکه م دیصبا را دور و گنگ شن

 پوران کارتون داره.. مامانگردمیساعته دارم دنبالتون م هی د؟ییشما کجا خانومرهین -
 برم. خداحافظ، خداحافظ. دیبا گهیبد شد. دلشادجون من د یلی، خاوخ اوخ -

 یهالباس یخسته از کنار کپه یبه زانو گرفت و با نفس یحرکات مضطرب مهربان دست دنیبا د خانمهیحور
و « شده؟ یچ» یتکان خورد به معنا شیهالب ،ییکالم و آوا ی. بستادیا اشیقدم کیشده برخاست و در شسته

 اطراف تکان داد.به  یسر
 یبا انگشتان کهیبه خود مسلط شود. سپس درحال یمهربان در گلو شکست و ناچار شد گلو صاف کند تا قدر یصدا

 جواب داد: گرفت،یرا م وسفی یو منجمد شماره حسیب
 .کنمیم فیرو برات تعر زیچتلفن بزنم، بعد همه هیمامان بذار  -
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که مدام  دیشنیم یحورمامان یغرولندها انیماندند، م جوابیمامشان بت سرهکیممتد را که  یهابوق یصدا
 :گفتیم
 شده؟! دلم به شور افتاد. یکالم بگو چ هیخب دختر  -
 شیو پ دیدو یکنار در ورود یسمت جالباسبه دست به لیفکر موبا نیشود. با ا ریاز آنکه د شیپ کردیم یکار دیبا

به تن کرد.  زد،یرا که به تنش زار م یحورمامان یمشک یمانتو اشیکساپورت مش یچشمان متعجب مادرش رو
 را برداشت. نیماش چیئسرش نشاند و در آخر سو یومعوج روشال هفت رنگ مهرسا را هم کج

و  کردیدر نگاهش دنبال م قیعم یبا وحشت وواریویاو را  یزدهشد که شوکه حرکات شتاب خانمهیرو به حور گاهآن
 :دیپرسیوار مپچسرهم پچمدام پشت

 شده من هم بفهمم. ی! خب بگو چیدیم مسکته یمهربان دار -
 دو برابر شود. شیهاجمله ریو نگاهش را به او وصل کرد تا تأث دیسمت مادرش چرخپا به یپاشنه یرو
 ؟یکلمه بگو، به من اعتماد دار هیمامان فقط  -

 جواب داد: دانست،یو او نم گذشتیمکالفه از آنچه که در سر مهربان  خانمهیحور
وقت شب  نیجون. زبون بچرخون و بگو احلقم بچه ی! آره اعتماد دارم. جونم اومد توهیسؤالستیحاال چه وقت ب -

 ؟یریم یهول و دستپاچه کجا دار
 داد: حیسپس شمرده توض فتد،یب شیهااز نفس جانیتأمل کرد تا ه یقدر

 زده؟ بشیکردم برادرزن مهندس روشن غ فیبرات تعر شیچند وقت پ ادتهی -
 کالفه سر جنباند. خانمهیحور

 شده مگه؟ ی. حاال چادمهیخب آره  -
جمالت را انتخاب  نیتا بهتر دیکش یقیطناب نجات چنگ انداخته باشد، نفس عم نیکه به آخر یمانند کس مهربان

 کند.
 ادیحالش هم ز ای. گودونهیخدا م لیده. حاال به چه دلبرادرزن مهندس سر از افغانستان در آور گفتیم خانومرهین -

پرواز بره افغانستان  نیو با اول رهیبگ زایمهندس قراره فردا و گفتیم خانومرهیو پولش هم تموم شده. ن ستیخوب ن
 من رو هم با خودش ببره افغانستان. نمنشده ازش خواهش ک ریتا د خوامی. منیدنبال مت

در آسمان با  یجمالت مهربان را به سرعت گذشتن رعدوبرق گریبار د کی د،یشنیاز آنچه که موواج هاج خانمهیحور
 بلندتر گفت: ییبار با صدا نیخود مرور کرد. ا

 دیشد که بع یراض یرخواهیاون بنده خدا هم سر خ رمیحاال گ ؟یفکر رو از کجات در آورد نیا ؟یشد وونهید -
 ؟یکنیم یراض یجوررو چه! اصالً من به کنار، بابات دونمیم
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سفر گام به گام از  نیرفتن به ا یبرا دیبا دانستیاز آن بود که به بعدش فکر کند و م وتارتررهیآشفته و ت ذهنش
 بود. وسفی کردنیخانش راض نیهفت خان رستم رد شود و اول

داره  یطیچه شرا یتو میدونینرفته؟ نم ادتیمهرنوش رو که  یهاهیدست بذارم. گر یدست رو تونمیمامان نم -
برگردونم و هر  رانیمهرنوش رو به ا دی. من بامیزمان رو از دست بد دی! ما نبارانیا گردهیو چرا برنم کنهیم یزندگ
 مهرنوش وسطه. یزندگ ی! پاکن. توروخدا کمکم دمیانجام م ادیهم از دستم بر ب یکار

 براق از اشک او نگاه کرد و ادامه داد:و به چشمان  دیمادرش را بـ*ـوس یخم شد، گونه سپس
رو داره. نذار آقاجون بفهمه من  دنیخانواده ارزش جنگ یداد ادمیپراشکت بشم! خودت  یاون چشما یفدا -
 بده. امکیپ یداشت یزود برگردم. اگه کار کنمیم ی. سعستمین

کوتاه  یهم نامطمئن سر یقدردر دلش روشن شده بود، مردد و  یدینور ام شیهاچه کنم انیکه م خانمهیحور
 سرش فوت کرد.خواند و پشت یجنباند، قل هو الله

*** 
 .دیاقوام و دوستان منفجر شد و دهان به دهان چرخ انیکوچک م یمثل بمب نیمت داشدنیپ خبر

و  یهمدرد یشدند و بعد از کل ریسراز وسفی یخبر هوراکشان به خانه دنیمحض شنبه نیمت یپدر یخانواده
احوال  یبعد از صرف شام مالحظه گشت،یناامن افغاستان برم طیآن به شرا نیترکه مهم زودرشتیشات رسفار

ها را خانم قول گرفتند تا آناز پوران لبتهشدند. ا شانیهاخانه یرا کردند و راه وسفی یخانم و خستگناخوش پوران
 نگذارند. خبریهم ب
 یپوران درون سرش دورانعمه یهیگر یداد. صدا هیرا به مبل تکبر هم فشرد و سرش  یرا از خستگ شیهاچشم

ذهنش اضافه شد  یصبا هم به صداها یهانیفنیف یاو کم بود، صدا یهاهی. گردیرسیو بازهم به اول م دیچرخیم
کنار دستش  یکوچک از دستمال کاغذ یاو تپه داشتیدستمال برم زیرکینشسته بود و  شیروکه درست روبه

 ته بود.ساخ
کوتاه  یاسرش را ماساژ داد و دلش لحظه انیبا سرانگشت درد م یگذاشت و دوران شیهاقهیشق یرو انگشت

 .خواستیآرامش م
 قهیدق کیکوتاهش با او که عمرش به  یمعما بود. از مکالمه کیفراتر از  یزیچ شیدر افغانستان برا نیمت حضور

 یزیبود، چ یاهیعار ناًیقیکه  یلیو شماره موبا مهیونآدرس نصفه کیاست و  ضیمر یسختبه نکهیجز ا د،یهم نرس
 نشده بود. بشینص

 شده است. یمستمر و منطق یو ناتوان از فکر نیسنگ نیچننیکه ا اندختهیر مانیافکارش س یرو کردیم حس
 مچاله کند. شیهاپلک انیرا م شیهاقهیرا بر هم فشرد تا درد شق شیهاداد و چشم هیرا به مبل تک سرش
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 مهندس، براتون سوپ جوجه آوردم. یآقا -
 یمانندش به تماشاو دکمه زیکه با چشمان ر دید شیرورا روبه خانمرهیباز کرد و ن یسختاش را بهخسته یهاپلک
 بود. ستادهیاو ا
داشت  نیقیاما  اند؛ندارد و از ازل به دهانش چهل قفل زده رینظ یدر رازدار گفتیکه م یصحبتفربه و خوش زن

 اند.خبردار شده نیمت داشدنیکارخانه از جمله مهربان از موضوع پ یاز خانوما یمیبه لطف او حداقل ن
. با دیدیاو را م ریدل س کیقبل از رفتن حتما  دی. باکردیپرواز م گرید ییدر هوا الشیخ افتاد،یمهربان که م ادی به

 رش پر زد و رفت.بام افکا یمهربان از رو خانم،رهین یصدا
 .چسبهیطوفان و سوز هوا سوپ داغ م نیا ینوش جونتون! تو -

 یبا چند پر جعفر رنگیکاسه سوپ داغ نارنج کینخورده بود،  زیچچیاو که از صبح ه یحق با او بود برا خب
 بود. یزیبرانگوسوسه شنهادیپ
آن بود،  یاز جعبه یبرگ دستمال کاغذ نیآخر آوردنرونیب ریگذاشت. به صبا که درگ ترشیپ یقدم خانمرهین
 هیشب یزیوار چپچرا فاش کند، پچ یوفادار به فرمانده که بخواهد راز مخوف یکرد و مانند سرباز ینگاه یرچشمیز

 گفت: سیپسیبه پ
شلوغ بود،  یلیخ زیبودن. سر شام م امرزشیباشه قوم شوهرش خداب یمهندس، خانوم دکتر نشنوه؛ هر چ یآقا -

شما بود،  شیپ یاما من حواسم چهارچنگول دادن؛یامون نم گهیبرگشته بودن، به هم د خونهیاءاهلل انگار از قحطماش
 .دیشام نخورد دمید

 ها را به باال کشاند.آن میمال ییانحنا یرا کش دهد؛ ول شیهاتر از آن بود که لبخسته دنیخند یبرا
 .کردیرا هم اضافه م گرانیدر احواالت د یفضول خانم،رهین یصحبتو خوش یلقبه دهان دیبا خب

 .دیاریب ونیزیکنار تلو زیم یمن رو از رو لی. لطفاً اون موبادیممنونم که به فکرم هست -
 یتل یمشتش له کرد و آن را رو انیرا م یراحت شد، جعبه خال یشدن دستمال کاغذاز بابت تمام الشیخ یوقت صبا

 اش انداخت و گفت:هشدمچاله یهایاز دستمال کاغذ
 که نرفته؟ ادتی ن،یمتییدنبال دا یبر یقول داد وسفیبابا -

 سرش را باال انداخت. نرم
برگردم. حاال هم پاشو  نیبا مت دمیو قول م فتمیدنبال کاراش م ینرفته. از فردا با صمد ادمینه خانوم خوشگله،  -

 راش سمه.ب هیکه گر یدونیکنه. م هیمادربزرگت و نذار گر شیبرو پ
 د،یکشیپارکت خانه م یرا رو اشیعروسک یهاییدمپا کهیلب گفت و درحال ریز یبرخاست و چشم شیاز جا صبا
 اتاقش شد. یلخ کنان راهلخ
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 .دیفهمیکه خاموش شده بود، آه از نهادش برآمد. حاال علت سکوت ممتد آن را م یلیموبا دنیبا د وسفی
 یهاامکیمانده بود و پ پاسخیکه ب یهازنگ دنیشدن آن و دمحض روشنرا به شارژ وصل کرد و به لشیموبا

مهربان که  امکیپ نیمبل وا رفت و آخر یرو شود،یم یبادش خال سیپسیکه پ یوار مهربان، مانند بادکنکسلسله
 کرد. تابیبود، قلبش را ب شیپ یقهیدق 23 یبرا
 «رت هستم.تون منتظامشب باهات صحبت کنم. من در خونه دیبا»

حدس بزند، علت حضور مهربان  توانستیکه نم یزینبود. چ یبه او خبر داده است، کار سخت یچه کس نکهیا حدس
کرد. به چشم  ریسمت دلش سرازشوره را بهکوتاه مهربان دل امکیوپشت پپس یهاطوفان بود. حرف نیدر ا

سمت در به کوتاهنیآست شرتیمناسب، با همان ت یبه دست، بدون باالپوش لیبرخاست و موبا شیاز جا یزدنبرهم
 .دیدو اطیح

 ابانیوبرگ درختان باغچه و خشاخ یالو البه دیکوبیم واریدچار جنون شده باشد، خودش را به در و د ییگو باد
را  ابانیخشک درختان چنار کنار خ یهاو برگ انداختیآسفالت م یخودش را به رو یو هوهوکنان گاه دیچیپیم

 ییرا به سمت و سو کیهر  پاشد،یم نیزم یبر رو نکه ارز یبعد، مانند کس یاهیو ثان کردیبلند م نیزم یاز رو
 پرتاب کرد.

. دیبلند دو یهابا قدم د،یوزیم امانیکه ب یرا همچون باد اطینگران مهربان، تمام طول حهراسان و دل وسفی
 .انداختیچنگ م شیموها انیو م نشستیصورتش م یوار به روطوفان و سوز همراهش شالق

 به پا کرد. یافتاده باشد، اضطراب هم در دلش طوفان یاتفاق رنگشیمهربان نارنج یبرا نکهیتصور ا از
او به اطراف  یزده باز کرده و سرش را پرا شتاب اطیح یدولنگه یکه در آهن وسفی دنیمحض دبه مهربان

که  ییهاچنگال باد نشود، با قدم ریشالش را محکم گرفته بود تا اس کهیحالشد و در ادهیپ نیاز ماش گرداند،یم
 خود را به او رساند. شکافت،یدل طوفان را م یسختبه

 ستیبایرا مطمئن بود که م نیگرفته بود؛ اما ا میاحساس تصم یهیهم بر پا دی. شادانستیو غلطش را نم درست
 .کردیم ینجات مهرنوش کار یبرا
بود،  دهیچسب شیهامهربان که باد به لباس دنیبا د زد،ینفس منفس اطیتمام طول ح دنیخاطر دوه بهک وسفی

 :دیفقط پرس کرد،یاز آن چکه م یکه نگران یبا لحن خورد،یدر سرش هزارتا سؤال چرخ م کهیدرحال
 افتاده؟ یاتفاق ؟یکنیم کاریچ نجایموقع شب ا نیا ؟یخوب -

 یبا کلمات یسخت. بهستیدادن آن ناند که منجمد شده و قادر به حرکتگذاشته رزیداخل فرزبانش را  کردیم حس
 منقطع گفت:

 کمکم کن! -
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 جا ماند. اشـنهیدر دم در س شیها. نفسکردیدختر آخر او را جان به سر م نیا
 کتاب حرف پنهان شده بود. کیوپشت آن دو کلمه بود؛ اما پس« کن! کمکم»

نشست و  شیابروها یآن بر رو رینارس و تأث ییش باال آمد و طعم دهانش گس شد؛ مانند خرمالوتا حلق اضطراب
 در هم فرو برد. ظیغل یها را مانند اخمناخودآگاه آن

 باد گم شد. یآن در هوهو یو صدا دیرا محکم بر هم کوب بازمهیدر ن یلنگه اجازهیب طوفان
جا  شیهارا بست تا گردوخاک معلق در هوا پشت پلک شیهاچشم کوتاه یالحظه یگذاشت و برا ترشیپ یقدم

 گفت: یکرده بود، پر از دلواپس ترکیبار یچشمانش را قدر کهیها را باز کرد و درحالبماند و دوباره آن
 شده؟! یچ نمیدختر درست حرف بزن بب -
درهم  یهااخم نیو با ا دادیخرج م به قهیسل یقدر دیبود، با وسفی کردنیگذشتن از خان اول که همان راض یبرا

 اش برسد.بود، امکان نداشت بتواند به خواسته نیکردن زم کونیکه درحال کن ف یطوفان انیاو م
باد، مرتعش و لرزان  انیبلند که م ییرا از دو سو محکم گرفت تا سهم دستان قدرتمند طوفان نشود و با صدا شالش

 گفت: ادگونهیفر د،یرسیبه گوش م
 پدرم اومدم. نی. با ماشمیصحبت کن نیماش یتو میرب -
. نشستیم شیبازوها یو رو خوردیچرخ م کوتاهشنیآست شرتیت انینداشت. سرما م ستادنیتوان ا گرید وسفی

 بلند به راه افتاد. ییهادرهم و تکان سرش نشان داد و به دنبال مهربان با قدم یهارا با اخم تشیرضا
مهربان  دند،یپارک شده بود رس ابانیخ یکه آن سو نیبه ماش یو وقت داشتندیباد قدم برم انیم یسختدو به هر

طوفان  یزدنبه چشم برهم یرا باز کند؛ ول نیچنان دستپاچه بود که بدون توجه به باد، شالش را رها کرد تا در ماش
 وتابچیوا به پرواز در آورد و با پو آن را در ه برداشتسرش  یوچابک از روو شال او را چست دیاش رسبه خواسته

کشان آن را همراه نکرد و کشان شیاما باز رها د؛یکوب نیزم یبخت را بر روچند گام جلوتر شال نگون ار،یبس
 .راندیگام به جلو مبهو گام دادیآسفالت هل م یخاروخاشاک بر رو

هم بلندتر بود و زودتر از  شیهابلندش، گام به واسطه قد وسفیاما  د؛یگفت و به دنبال شال دو ییوا یا مهربان
به آن زد و عاقبت  ی. چنگدیرس غلطاند،یآسفالت م یباد لوله شده بود و خود را رو انیکه م یمهربان به شال فرار

 شکارش کرد.
 بند دلش پاره شد. آمد،یسمت او مبلند به یهاکه شال به دست با قدم وسفیدرهم  یهاسگرمه دنیبا د مهربان

 ها خوف کند!اخم نیحق داشت تا از ا نوایب یصبا
جا در همه بارهکیو خانه قطع شد و به ابانیبرق نشان داد و در دم برق خ یهامیرا به س شیبار زور بازو نیا طوفان

را گم کرد؛  شیوپارسماً دست گریرا کم داشت. د نیشود، هم لیامشب تکم یبداقبال نکهیا یفرو رفت. برا یکیتار
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خاطر نور خط انداخته بود و آن را به وسفی یابروها انیکه م یبلکه از اخم وحشتناک ،یکیلبته نه از سرما و تارا
 .دیدیکه روشن کرده بود، م یلیموبا

راننده نشست و  یهم کنار صندل وسفیبه داخل پرتاب کرد.  یادرب را باز و خود را همانند گلوله سرعتبه
را روشن کرد.  نیماش یبرد و چراغ سقف شیجا ماند، دست پ نیماش یبسته یدرهاطوفان پشت  نکهیمحض ابه

سمت مهربان به آنکهیکرد و ب دابود ج دهیرا که به آن چسب یداد، تکه برگ زرد یرا تکان مختصر یشال خاک
 یکیتاربود، نگاهش را در  زیهم سرر شیهااز مردمک یخشم حت کهیسمت اوگرفت و درحالبچرخد، شال را به

 غرق کرد و گفت: ابانیخ
 یطوفان پاشد نیا یو تو یتا فردا صبر کن یکه نتونست هیسرت کن. بعد هم بگو اون چه مطلب مهم ریبگ -

 !نجایا یاومد
 تر بود.خراب کردیرا در دلش گفت. اوضاع از آنچه که فکرش را م یبعد« !یوا یا»

 یبرا یکند تا حت یامکان نداشت بتواند او را راض طیشرا نیابود. با  دهیرا ند وسفیترسناک  یرو نیا حالتابه
 به فرودگاه برود، چه برسد همسفرشدن با او و رفتن به کشور افغانستان! یبدرقه و خداحافظ

تکان داد و شال را از  ییرا بدون آوا شیهاکوتاه، لب یو با تشکر دیآب دهانش را در دم بلع یماندهته یسختبه
 ها هم رحم نکرده بود، انداخت.وبرهمش که باد به آندرهم یموها یاو برداشت و رو یشدهدست دراز انیم

زده نبود. دستپاچه و شتاب روحیسرد و ب یهاجمله نیبه ا ازیبود و ن یها کافافتادن همان اخمپتهبه تته یبرا
 داد: حیتمرکز داشته باشد، توض شیهاجمله یرو آنکهیب

با هم  یصبر کنم، اومدم تا حضور تونستمیخاموش شد. نم لتی. بعد هم که موبایواب ندادخدا زنگ زدم جبه -
. یصبا و خانوم دکتر بش یبرا یحیمجبور به توض خواستمیزنگ خونه رو بزنم؛ اما نم خواستمی. ممیحرف بزن

 .ومدمیقرآن اگه واجب نبود نمبه
 ور بود.غوطه یخشم، دلواپس یجاچشمانش به ینی. حاال ته ندیسمتش چرخبه وسفی
 .شنومیخب بگو م -

اش بازگردد و با رفتهآمده بود، گرفت تا جرئت ازدست نییهم پا شیهادر هم او که تا پلک یچشم از ابروها مهربان
 گفت: مقدمهیزبانش گذاشت و ب یبر رو هیدلش را بدون حاش یفروافتاده خواسته یچشمان

 غانستان؟اف یمن رو با خودت ببر شهیم -
 :دیو گنگ پرس جیشک کرد. گ شیهاگوش به
 تکرار کن. گهیبار د هی ؟یگفت یمتوجه نشدم! چ -
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 نیو جا زدن نبود. امکان نداشت آخر دنیجرئتش هم بار سفر بست و رفت؛ اما وقت پا پس کش یماندهته همان
 گفت: صال،یپر از است یت و با لحناز دست بدهد. سر برداش شد،یم یبه نجات مهرنوش منته دیرا که شا یسمانیر
 حیکه توض یبه علت بینج گفتیمهرنوش از افغانستان زنگ زد. م شبیبه من نه نگو! د وسفی کنمیخواهش م -

! خودت دنیزور شوهرش مسراغش به میروزش هم گذشته، نر هیکه  گهینداد به رحمت خدا رفته و اگه تا ده روز د
 یخوایم گفتیم خانومرهیانجام بده. ن رو شیشخص یکارا ستیقادر ن ی. اون حتیدونیپدرم رو بهتر م طیکه شرا

 هیاگه همراهم  یبرم؛ ول یسفر نیبه همچن یی. پدرم محاله اجازه بده تنهایریافغانستان دنبال مهندس شمش یبر
 قبول کنه. دیآدم مطمئن باشه شا

و عاقبت قبل  شدندیتر مترسناک شیهااو اخم یجمله با هر وسفینبود؛ چراکه  یها کافجمله نیشدنش اقانع یبرا
 آن گذاشت. انینقطه به م کیبرسد،  انیبه پا شیهاجمله نکهیاز ا
دو روز بعد  تاًیبرم افغانستان و نها خوامی! مرمی!؟ سفر دور اروپا که نمیزنیحرفا رو م نیو ا یدختر اصالً فکر کرد -

. کنهیشره م یاگوشه هیاز  یشر هینداره و هر روز به لطف طالبان  تینمردم خودش ام ی. اونجا براگردمیبرم
 ایسفارت  قیاز طر کنمیم یاز طرف پدرت اومدم. سع گمیدنبالش و م رمیآدرس مهرنوش رو بده، من م

 کمکش کنم. رانیا یکنسولگر
 کرد:تر حرف او را قطع  یرا اعدام کرده بود، با چشمان جانشیتمام ه یدیکه ناام مهربان

 هیسخت طیمطمئنم شرا یگرفتار شده؛ ول یتیچه وضع یمهرنوش تو میدونی! ما اصالً نمکنمیخواهش م وسفی -
و فرصت از دستمون  یبراش بکن یکار ی. ممکنه نتونخواستیو کمک م کردیم هیپشت تلفن گر یجورکه اون

 یهیفر رو که داماد همسارمضان ی. بابام آقاامیب کن تا من باهات یو بابام رو راض ایبره. توروقرآن به من نه نگو. ب
 باشه. یدیام دیشا یایب شونیقبول داره. اگه با ا یلیمونه خخونه یباال یطبقه
 یتابیاو ب یهااشک دنیبا د وسفیشدند و  ریسراز شیهاگونه یکنان بر روقلسرهم قلمهربان پشت یهااشک

 شد: میرنگ باخت و لحنش مال شیهاقالب شد. اخم یبه دلش چهارچنگول
به  امیاز من بخواه که در توانم باشه. ب یزیچ هی ؟یزنیم منطقیچرا حرف ب ؟یکنیم هیدلم آخه چرا گر زیعز -

مرد  هیدخترش رو با  شهینم یراض دونمیو م فهممیوحال پدرت رو مبگم؟ من هم خودم پدرم و حس یپدرت چ
 بفرسته. یسفر نیبه همچن کنه،یکار م نجاکه دخترش او هیامل کارخونهعا ریمد نکهیصرفاً به اسم ا به،یغر

 کوتاه ادامه داد: یها زد و بعد از تأملبه آن یفرو برد و چنگ شیموها انیدستش را به م کیکالفه  وسفی
 دونمی. چه مدی! از اقوامتون کمک بخواومدهیتون نخانواده یرجال که تو یقحط یول دونم؛یپدرت رو م طیشرا -
 باشه. کیبهتون نزد یلیعمو که خ ای ییمثل دا یکی

 کرد: یچیرا ق وسفیرا مرتعش کرده بود، جمالت  شیکه صدا یبغض انیرا با پشت دست پس زد و م شیهااشک
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 ییدا هی. ستیو قادر به حرکت ن شهیم یدرمان یمیدارم که ش ریپ یشوهرعمه هیندارم.  ییپدرم تک پسره و عمو -
 و زنش محاله اجازه بده. رهیزنش تا سر کوچه هم نم یبدون اجازه هم دارم که

 شد. رهیخ وسفیدهانش را فرو داد و به چشمان  آب
 .میروش حساب کن میکه بتون ستین لیفام یتو یمرد چیپدرم ه رازیغرجال اومده. به یما قحط یبرا ینیبیم -
 نیمت یجسمان طیاز شرا یو حت کردیسفر م یکشور ناامنبود. به  یناتوان یواژه صالیاست وسف،یحال  فیتوص یبرا
 بود. یفکریخاص خواهرش در آنجا ته مرز ب طیخبر نداشت و به همراه بردن مهربان با شرا یدرستبه

 یبود، جنگ ییعقل و دلش غوغا انیرا بر هم فشرد. م شیهاداد و پلک یکیرو و عمق تاررا به روبه نگاهش
 .شدیسد راهش م لیو عقل با هزاران دل دیدویو سمت مهربان م دیکوبیم نیپا بر زم ناعادالنه. دل لجوجانه

 انیاش را سست کند. عاقبت مداشت تا اراده یبیعج ییدختر توانا نیرا در هم گره کرد. ا شیهامشت
 توانستینم سشیو نگاه خ شیرو شیخواهش دل رفت که به دختر پ یعقل را پس زد و پ شیهاکشمکش

 .دیخسمت مهربان چرداد و به هیآخر را گرفت. به کمرش زوا می. تصمدیباشد و نه بگو تفاوتیب
 یقول چیه یول کنم؛یو با پدرت صحبت م امیم رم،یبگ زایبرم سفارت تا و نکهی. فردا صبح قبل از ایباشه، تو برد -
و به  زایدنبال و میریبا هم م دونم،یم دیبع یلیپدرت. اگه موافقت کرد که خ میبه تصم گردهیبرم زیچو همه دمینم

و  نیبا مت کنمیم یدنبالش و سع رمیو من م یدیآدرس رو م رد،رزرو کنه؛ اما اگه قبول نک تیدوتا بل گمیم یصمد
 .رانیمهرنوش برگردم ا

 .کردیهم بعداً فکر م یبعد یهاخان یکرده بود. برا یط تیخان را با موفق نیاول
جفت بـ..وسـ..ـه، آن هم از نوع آبدارش  کی خواستیبه دلش قدم گذاشت که دلش م انکوبیچنان پا یخوشحال

 در صورتش بکارد. دهیخواب یمشک ییهاشیر یباال ییاو، جا یهادو طرف گونه
 یمردانگ یوبوکه رنگ یتی. حماکردیم افتیپدرش در رازیغجنس مذکر به کیاز  یتیبود که حما یبار نیاول نیا
 ارزشمند بود. شیسفر شود، براتا با او هم شدیاگر موفق نم یو حت دادیم

زنگ  میمال یبکند، آوا یتشکر ایبزند و  یاز آنکه حرف شینشان داد و پ عیلبخند وس کیرا با  اقشیاشت تمام
 صبا تماس را وصل کرد و گفت: یشماره دنیبا د وسفیگرفت و  یشیاز او پ وسفی لیموبا

 جانم بابا؟ -
جرئت نکردم  کهیتار قدرنی. ااطیتو ح یرفت گفتیم خانومرهین ؟یکجا رفت یبرقیو ب یکیتار نیا یتو فوسیبابا -
 دنبالت! امیب

 ابانیحضورش در خ یبرا یحیتوض آنکهیسر داد. ب شیهاشیر یصورتش گذاشت و آن را رو یدستش را رو کف
 بدهد، گفت:
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 رو بفرست در رو باز کنه. خانومرهی. نستیهمراهم ن دیبسته شده و پشت در موندم و کل اطیصبا در ح -
است و  زاریب شیپدرش چقدر از کندوکاو در کارها دانستیمعما شد؛ اما م کی شیبرا وسفیدر ماندن بابا پشت

 اکتفا کرد. لیمیب یناچار به چشمبه
بخواهد او را نوازش کند  چنان کهآن م،یمال یسمت مهربان برگشت و با لحنتماس را قطع کرد و نگاهش به وسفی

 گفت:
. فردا کنمیو هماهنگ م زنمیتون زنگ مخونه امیب نکهیخونه. فردا صبح قبل از ا یبهتره تو هم برگرد روقته،ید -

فر هم رمضان یخدا شوکه نشه. با آقا یکارخونه. بمون خونه و ذهن پدرت رو آماده کن تا بنده یایب خوادیهم نم
 .کنمیخودم هماهنگ م

سمت او اش را بهشود انگشت اشاره ادهیپ نیاز آنکه از ماش شیپ د،یاش به انتها رسقطارشده یهاسفارش یوقت
 سفارش را هم اضافه کرد: نینشانه رفت و آخر

 مونم،یم داری. بیکنیم یرانندگ زیو تندوت یکشیم ییال یجورکرده که چه فیکن! صبا برام تعر یآهسته رانندگ -
 بده. امیپبهم  یدیرس

 دانستیداشت و نم ینرم و مخمل یحکم نوازش شیبرا داد،یعشق م یوبورنگ سرهکیکه  وسفی یهاسفارش
. کالفه کردینم دایکند، پ انیرا ب اشیکه حس سپاسگزار یاکلمه یدهد. حت یدلش جا یرا کجا یخوش همهنیا

شال هل داد و  ریصورتش را به ز یروسرگردان  یفرو برد و تکه مو شیموها انیم یدست هدفیب ،یناتوان نیاز ا
 از ته دل و جان گفت. یچشم

بود تا او  ستادهیمنتظر او ا داشت،یتر گام برمآرام یکه حاال قدر یطوفان انیکه م دیرا د وسفیوقت رفتن  مهربان
را چادر به  خانمرهیوسط ن نهیتکان داد و به راه افتاد و چند متر جلوتر، از آ شیبرا یدست یحرکت کند و با تک بوق

بود که هر لحظه دورتر  ینیماش یهاراننده و چراغ یپ کنجکاوش شهیو نگاه هم ستادهیا وسفیسر که پشت دیسر د
 .شدیم

به خانه  گریساعت د میداد که نگران نباشد و تا ن امیپ یحورمامان یبالفاصله برا د،یچراغ قرمز رس نیبه اول یوقت
 به خرج داد و نوشت: قهیسل یقدر وسفی یاما برا رسد؛یم
 «ممنونم. زیچهمه یخواب جهان خواهد بود. برا نیترکه با مرغ هوا دوست شود، خوابش آرام هر»

*** 
دل  کیداد تا  رنگشیو خاکستر ریت یرا جمع کرد و نوبت را به آسمان و ابرها لشیشب گذشته باروبند طوفان

 ایکند. خب گو هیاش گرآسمان زارزار به حال شانس نداشته یپاهم ستخوایببارد و مهربان چقدر دلش م ریس
 نداشت. شدنجدا الیرا به بختش با چسب دوقلو چنان چسبانده بودند که خ یبدشانس
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فرو برد و نگاهش را از  نمکیزبان بآشپزخانه افتاد و حرصش را درون دل آن خوش زیم یرو ریکارد به جان پن با
آشپزخانه انداخت و  بازمهیبه در ن ینگاهمیداشت، برداشت و دلواپس ن تابهیکه طرح ماه یحورمامان یواریساعت د

 گفت:
اون که  شه؟ینم داری. چرا آقاجون بانیفر مرمضان یمهندس با آقا گهیساعت د مین مه،یونمامان ساعت ده -

 بود. داریصبح ب شیساعت ش شهیهم
کوتاهش را پشت گوشش فرستاد  یپنهان کرد. موها یا پشت نقاب صبورر شیهاشورهو دل هایدلواپس خانمهیحور

 در هوا تاب داد. یو دست
 ازپامیقبل از خواب دوتا قرص د ذاشتمینم ،یبه آب بد یگلدسته نیهمچ هیقراره  دونستمیبگم واال! اگه م یچ -

 رو با هم بخوره.
 وار زمزمه کرد:شد و ناله رهیو به چشمان مادرش خ را هم منهدم کرد، سپس سر برداشت ریپن یتکه نیآخر مهربان

 کنم؟ کاری. حاال چادیمامان! االن مهندس روشن م یوا -
و با  دیته چشم مهربان را د یهاستاره یچنان که سوسوکرد، آن دایچشمانش باز دقت تلسکوپ را پ خانمهیحور
 :دیآرام پرس یلحن

 مهندس روشنه؟ یبزن که چند روزه قراره ازش برام حرف یپس اون -
 یبه جا ریپن یتکهتکه یجنازه یو کارد را رو دیگردنش را شن یهاتق مهرهچنان که تقباال آمد، آن یآنبه سرش

را بر هم فشرد و با همان  شیهاو لب دیحالش کم بود. نگاهش را از مادرش دزد فیتوص یبرا یگذاشت. شرمندگ
 سر فروافتاده گفت:

 .گفتمیزودتر م دی! باخوامی... معذرت میول د؛یدیفهم از کجا دونمینم -
لبش نشاند و دستش  ینرم رو یدر حال کندوکاو چشمان او بود، لبخند شیهاکه همچنان با تلسکوپ خانمهیحور
 دست مهربان گذاشت. یرا رو

وقت تو هم مرد دلش سر بخوره؛ اون هی یو دخترت برا یمادر بش یروز هیهم سخت نبود. فقط کاف یلیخ -
. نمیبیته چشمات رو م یهامن ستاره ،یزنی. هر وقت از مهندس روشن حرف مینیبیته چشماش رو م یهاستاره

 .یاینزدم تا خودت به زبون ب یحرف شده، ریاون بنده خدا هم درگ دونستمیو نم ستطرفههی کردمیفکر م شبیتا د
زد و  یبه خجالت دخترش لبخند خانمهیزدن نداشت. حوررفبود و توان ح ستادهیجفت پا ا شیگلو خیب یشرمندگ

 ادامه داد:
شب به درددل و مشکل  ازدهیکه ساعت  دمیرو ند یاو صاحب کارخونه یعامل ریمد چیه دم،یسن رس نیتا ا -

وکاله بذاره و بدوبدو شال نیکاراش رو زم زودرشتش،یمشکل ر همهنیا ونیکارمندش گوش بده و فردا صحبش م
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باشه و دل  ییزایچ هی نشونیب نکهیا مگهنامعقولش رو انجام بده.  یهمون کارمندش تا خواسته یخونه ادیو ب کنه
 ومدهیتا حاال چرا ن خواد،یتو رو م همهنیاگه ا رونیسر خورده باشه. فقط موندم ح شیکارمند مونارنج یاون هم برا
 ؟یخواستگار

پوستش عرق گونه خارج  یهاکه از تمام حفره ختندی بر سرش راز باال یاز شرمندگ یسطل کردیحس م مهربان
 .شودیم

 رافتادهیزکرد و سپس با همان چشمان به ریپن زیر یهاکردن تکهبرداشت و شروع به له ریپن یهاتکه یرا از رو کارد
 گفت:

 شد. دایکه مهرنوش پ گم شد. قرار بود من هم به شما بگم یریهمون مهندس شمش یعنی ن،یکه مت ادیقرار بود ب -
 .دیخند ینخود خانمهیحور

 دایو سالم پ حیشده! خداروشکر حاال هر جفتشون صح یهات هم مثل روزگارت قروقاتسرم، جمله یدردات تو -
 شدن!

 یهااجاق گاز رفت. استکان یرو یقور یسمت کترآشپزخانه بلند شد و به زیرا گفت و از پشت م نیا خانمهیحور
 سهم خودش و گفت: یگریسهم مهربان شد و د یکیکرد.  یدست را پر از چاشخو کیکمر بار

 یهاش مردقدوباالست و از شونهخوش یول ؛یمعمول شافهیازش خوشم اومد. ق یول دمش؛یند شتریبار ب هی -
. اما درمورد رفتنت به فهممیزنم م هیرو من که  نیکرد، ا هیبهش تک شهی. درست مثل بابات که مزهیریم

بگذرم. خالصه  تونمیو از اون هم نم هتنم یمهرنوش هم پاره یول ست؛ین یته دلم راض گمیافغانستان، هنوز هم م
. اگه به تو اعتماد نداشتم، محال بود دو دل بشم شیچه کنم؟ نه راه پس دارم و نه راه پ یتو منگه یدلم رو گذاشت

 .کردمینه و خودم رو خالص م گفتمیو از همون اول م
 شد. یاز حجم آه خال شیهاهیآمد و ر رونیب خانمهیحور یهاچه کنم انیاز م یقیعم آه
 .ارهیب شیبه خدا تا اونچه صلح و مقدره به لطف خودش پ سپارمیم -

را  شیهابود، جمله دهیپر شیوروو با ورود مهرسا که رنگ دیقند درشت نوش کیرا با  شیاز چا یاجرعه سپس
 گذاشت. تماممهین
سالنه وبرهمش گواه آن بود، سالنهو درهم دهیژول یافهینداشت و ق یودرماندرست یوحوصلهکه حال هرسام

 خرد و له شده، معترض گفت: ریپن دنیآمد و با د زیسمت مبه
مسکن روش  هیلقمه بخورم و بعد هم  هیبه من بده تا  یوحسابدرست ریپن هیشده!؟  ریچرا خم ریپن نیمامان ا -

 و اصالً حوصله ندارم. کنهیدرد م یم باال و برم دراز بکشم. دلم بدجوربنداز
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چشم از مهرسا که با  گذاشت؟یدلش م یکجا گریبکوبد. مهرسا را د واریسرش را محکم به د خواستیم دلش
 او رو به مادرش گفت: رفتنرونیدلش بود، برداشت و با ب یدستش رو کیقوزکرده  یحالت

بمونه  دیبا فتهیوروز محال نیهم که خونه بود. اصالً مگه هر ماه که به ا روزیرا نرفته مدرسه؟ دچ گهید نیمامان ا -
 خونه؟

 همراه شد. یهورت یبا صدا شیچا یبعد یجرعه خانمهیحور
و  یها رو ببرن گردش علمقراره بچه یمدرسه. انگار رهیو نم لهیبهم گفته بود که امروز تعط روزیبگم واال! د یچ -

 بمونه خونه. ادیب خوادینم یمدرسه گفته هر ک ریمد
و چشم  دیزنگ خانه شد. رنگ از رخ مهربان در دم پر کش نگیدنگید یبلند و صدادارش همراه با صدا پوف
 یحورسمت مامانبه داد،یم« کنم؟! کاریحاال چ» یبرخاست و نگاه مستأصلش که معن یصندل یاز رو یزدنبرهم

 .کردیم تیریاوضاع را مد قیال یامانند فرمانده خانمهیان هول و دستپاچه بود، حوربرگشت. هرچقدر مهرب

تازه  یچا هیبسپرش به من. بدو برو چادر سرت کنن و  ،یحرف بزن خوادیتو نم 1هول نکن مادر! نگران نباش -
 هم دم کن.

 تکان داد. ینبود، فقط سر زدنچنان که زبانش را فلج کرد و قادر به حرفتا حلقش باال آمد، آن استرس
به داخل آشپزخانه پرتاب کرد  یدوان خود را مثل گلوله توپمهرسا که قطع شد، دوان دییبله بله گفتن و بفرما یصدا
 گفت: خانمهیو گنگ رو به حور جیو گ

ن. من با آقاجون صحبت کن خوانیمهندس روشن دم در هستن و م یبا آقا گفتیفر بود. مرمضان یمامان، آقا -
 خونه. انیهم در رو باز کردم و تعارف کردم ب

 اش آغاز شد.پردلهره قیجا ماند و دقا اشـنهیدر س نفس
*** 

 .آوردیو با هر قل، دلهره را تا حلقش باال م کردیقل مسر اجاق قل یدلش مثل کتر انیم شورهدل
 یه جا گذاشته بود و جز سکوت و احوالپرسخان ییرایرا در پذ شیهاخودش در آشپزخانه بود؛ اما جفت گوش هرچند

 نشد. بشینص یزیکوتاه پدرش چ یفر و تشکرهارمضان یآقا
سوار شد. سپس  شیهاشانه یو چادر از سرش سر خورد و رو دیبار به دور خود چرخ کی هدفیشدت اضطراب ب از

 لب با خود نجواگونه گفت: ریرو به باال سر برداشت و ز
امروز رو به  دمیقسمت م تیبه بزرگ ؟یایو به دلم راه ب یگرفتن از من بشامتحان الیخیب امروز رو نیهم شهیم -
 بگذرون! ریخ
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ها تمام شد، به سراغ فنجان دیچیپیهم آن را نم یالفافه چیدلش بود و در ه اقیوسکه به سبک شیدعاها یوقت
 رفت.

و کنارش گز و  دیچ ینیخاص بود، در س یهارا که مخصوص مهمان ییلب طال یهافنجان یحوردستور مامان به
سرش گاه در را پستداخل شد. آن زیپر کند، مهرسا تندوت یها را از چااز آنکه فنجان شیهم گذاشت و پ یپولک

 جمع کرد و گفت: شیبازو ریمحکم بست و چادرش را شلخته ز
 !گهید اریب زیبر یچا ؟یمهربان، مامان گفت بهت بگم کجا جا موند -

گذاشت و مهرسا خود را به او که درحال  ینیها را داخل سجنباند. فنجان یسر کالمیب یکوک یعروسک ندمان
 کنان گفت:پچگوشش پچ ریبود رساند و ز یچا ختنیر
 !دادمیخونه رو از دست م یتو یامروز مدرسه نرفتم؛ وگرنه گردش علم ،یخداروشکر به لطف گردش علم -
 نبود. یمهرسا کاف جانیکردن هخاموش یرد؛ اما براغره را نثارش کچشم نیاول
با دست و صورت نشُسته و  یها! طفلکوواج موندههاج یمهربان، آقاجون بنده خدا هم مثل من بدجور گمیم -

 .دهینشسته فقط سر تکون م لچرشیو یرو خیسخیس یموها
 امه داد:باشد، اد دهیرا فهم یکه راز بزرگ یبه گردنش داد و مانند کس یقر سپس

اومدن؛ اما  یخواستگار یفر گفت با مهندس روشن اومدن، با خودم گفتم حتماً برارمضان یآقا یوقت یدونیم -
چرا با خانوم  یخواستگار یمهندس روشن برا نکهیمشغول کرده. اول ا یکوچولو ذهنم رو بدجور یچند تا نکته

باشه، نه صبح و بدون  دیبا یوقت قبل نییبعدازظهره و با تعمعموالً  یرسم خواستگار نکهیدوم ا ومده؟یدکتر و صبا ن
من  رهیوصلت سر بگ نیاگه ا نکهیکو؟ چهارم ا شونینیریاومدن پس گل و ش یحاال که خواستگار نکهیخبر! سوم ا

 نه!؟ گمیدرست م شم،یش که نمقطعاً خاله کنم؟یم دایبا صبا پ یچه نسبت
گره  شیهایرا به پرحرف فیاراج نیتا ا دادیبعد هم درسته قورتش م و کردیمهرسا را گلوله م خواستیم دلش
 نکند.

 برد. کیسرش هل داد و سرش را نزداش را به پشتشدهبافته یمو یتا کی مهرسا
 اسیسرتر از مهندس روشنه و اصالً با هم قابل ق یلیخیلیخ افهیبهزاد از لحاظ ق یمهربان اگه نظر من رو بخوا -
مثل  یسرخ بیس فهیخدا ح. بهگهید رونیب ادیباالخره م مونه،یزندون نم یگذشته بهزاد تا ابد که تو . از اونستنین

 دست چالق ستاره بشه. بیبهزاد نص
دوم را هم نثارش  یغرهچشم کرد،یپر م قهیفنجان را با سل کهیشد. درحال یدادن مهرسا جدقورت یبرا مشیتصم

 بـرده بود. ادیاز  وبنخیگل انداخته بودند و درد دلش را هم از ب شیهاچشمانش براق و گونه جانیکرد که از ه
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ترا دخالت نکن؟! نظرت رو نخواست. چند بار بگم تو کار بزرگ یرفت! درضمن کس ادتیانگار درد دلت رو  -
 .زهینر ینیس یتو یت چاوق هیغاز، ساکت باش و بذار حواسم رو جمع کنم  هیصد من  یو حرفا یپرحرف یجابه

سمت اش بند کرده بود، سر هر دو بهچانه ریکه چادرش را محکم ز خانمهیباال انداخت و با ورود حور یاشانه مهرسا
 در برگشت.

ساعته  هی ؟یدیآشپزخونه؟ چرا مثل روغن ماس یتو یدیحاال چپ ،یگل به آب دادمهربان! دسته نمیداغت رو نب -
 !گهید اریب زیبر یچا ؟یکنیم کاریچ یدار

 :دیپرس درنگیب
 ؟یمامان به آقاجون گفت -

 وار گفت:پچداد و پچ یچشمانش را در حدقه تاب خانمهیحور
 رفع و رجوع کنم. یرو که به آب داد یگلدسته تونمیم یچطور نمیتا من بب اریب زیبر یفرصت نشد. تو فعالً چا -

 سرش انداخت. یرو ینیاز برداشتن س شیگفت و چادرش را پ تروفرز یجنباند و چشم یو دستپاچه سر هول
 یچنان درهم بود که صد من عسل هم قابل هضم نبودند. از آن بدتر چهره وسفی یهابا مهرسا بود. اخم حق

 وقتیحضور ب یاما تمام حواسش پ داد؛یفر گوش مرمضان یآقا یهاظاهر به حرفپدرش بود که به وگنگجیگ
 اخم درهمش بود. ریو درگ وسفی

 یدر هم تاب خورده بود که حت شیهاشد که چنان سگرمه وسفیبعد سهم  یفر و چارمضان یسهم آقا یچا نیاول
 او را نگاه کند. یسر بر نداشت تا نظر

سمت انداخت و سرش به وسفیبه  ینگاهمیسپس ن ند،یتر بنشکتش را باز کرد تا راحت یفر دکمهرمضان یآقا
 رگشت.دلشاد ب یآقا
مهندس با من تماس گرفتن و فرمودن  یصبح آقا یاما وقت م؛یکه مصدع اوقاتتون شد دیدلشاد ببخش یآقا -

 اطاعت امر کردم. م،یخدمت شما برس
 را در ذهن مرتب کند. شیهاتا جمله دیکش یقیفر نفس عمرمضان یآقا
 تیمحکم و انسان تیشخص یمن برا عامل و صاحب کارخونه هستن، ریمد نکهیمهندس روشن گذشته از ا یآقا -

من هم جسارت نکردم تا  نی. بنابرادنیانجام نم لیدلیرو ب یکار چیدارم ه نیقیاحترام قائلم و  اریبس تشونیو درا
 .دمیعلت رو بپرسم و مطاع امرشون خدمت رس

به داد  خانمهیکه حور کردیو جمالت را در ذهنش مرتب م داشتیبرنم شیرو شیپ یچشم از فنجان چا وسفی
 .دیرس اشختهیگسافکار ازهم

 مهندس منت سرمون گذاشتن و لطف کردن! یآقا -



 

 

244 
 

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیانافسون 

 

که سکان مجلس را  خانمهیلب گفت. حور ریز یکنمیبا سر و چشم فروافتاده تشکر کرد و خواهش م وسفی
 دست گرفته بود، ادامه داد:به
 تیاشتم که دنبال صباجون اومده بودن. از انسانمهندس روشن رو د ارتیبار افتخار ز هیفر، من رمضان یآقا -
 یآقا هی خانومرهیو ن کنهیم فیمهندس تعر یآقا ربودنیخبهمدام از محاسن و دست خانومسهی. اندمیکم نشن شونیا

با  یتلفن شبیباعث شد تا جسارت کنم و د نی. همزهیریوکنار حرفاش مثل شکوفه مو صدتا از گوشه گهیمهندس م
 بکنم. یو ازشون خواهش رمیاس بگتم شونیا

حس  شیهاکه تپش آن را در تمام رگ دیکوبیعاشورا و تاسوعا چنان م امیقلبش مثل طبل و سنج ا مهربان
 شجاعانه و مادرانه سپر او شده بود. یحور. مامانکردیم

 باز باز بود. شیهابـرده و دروازه گوش ادیدرد دلش را از  یماندههم همان ته مهرسا
دروغ آشکار نگاهش رنگ تعجب گرفت؛ اما  نیو از ا دیپر کش شیهامدور سر برداشت، اخم یبا چشمان یآنبه وسفی

 دلشاد در هم جفت و چشمش به دهان همسرش دوخته شد. یآقا یهاسگرمه
 اش گره زد و ادامه داد:چانه ریو آن را محکم ز دیکش شیپر چادرش را پ خانمهیحور

 یرو گرفتم و بعد از آقا میتصم نیا شونیبدهکارم. اول به همسرم که بدون مشورت با ا یعذرخواه هیمن  -
آوردن تا  فینگران گوش دادن و تشرمادر دل هیمشغله به خواهش دل  همهنیا نیکه ب خوامیمهندس معذرت م

 از کار ما باز بشه. یبلکه گره
 همسرش گفت:مزه کرد و رو به دلشاد طعم تلخ و گس دهانش را مزه یآقا
 ؟یکرد یمهندس چه خواهش یتا من هم متوجه بشم؟ از آقا یبد حیتر توضواضح شهیم خانومهیحور -

خونسردش را حفظ کرد و  یاما مقتدرانه چهره د؛یشنیوضوح مکوبش قلبش را به کهیرا تر کرد و درحال شیهالب
 داد: حیرو به همسرش توض

 ست؟یازشون ن یخبر چیکه گم شدن و ه هیمدت هیمهندس روشن  یآقا یگفتم پسرعمه شیچند وقت پ ادتونهی -
 تکان داد. یکوتاه سر دییدلشاد به عالمت تأ یآقا
 یریگفت که شکر خدا مهندس شمش یاحوالپرس ونی. مکردمیصحبت م خانومرهیآخر وقت با ن شبیراستش د -
به کمک دارن و قراره مهندس تا  ازیوال هستن و ناحشدن و سر از افغانستان در آوردن؛ اما متأسفانه ناخوش دایپ

بشه  یمقدر شده تا بلکه فرج یجورنیاحکمت خدا  دیبرن دنبالشون. من هم با خودم گفتم شا ندهیچند روز آ
زنگ زدم و ازشون خواهش کردم لطف کنن و من و  شونیشبونه به ا نیهم یبرگرده. برا رانیمهرنوش من هم به ا
فرصت از دستمون  دمیاما ترس کردم؛یبا شما مشورت م ستیبایاول م دونمیدشون ببرن! ممهربان رو هم با خو

 بکنم. یکارمهرنوشم  یبرا میبره و نتون
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فرو داد و مهر  یسختآب دهانش را به یماندهته وسفیدلشاد.  یاز همه آقا شیشدند و پ ریپارچه غافلگ کی همه
 .دشویعاقبت چه م ندیسکوت به لبش زد تا بب

مرد  هیقرار داره، با خودم گفتم  یطیچه شرا یمهرنوش تو میدونیفقط چون نم م؛یشینم شونیالبته مزاحم ا -
 تره.راحت المونیهمراهمون باشه خ

 یواریساعت د یهاتق عقربهکرد که تق نیچنان آن را سنگشد و آن ختهیر هاهیثان یمثل سرب داغ بر رو سکوت
 .دیرسیموضوح به گوش آشپزخانه به

 ی. عاقبت آقاکردیم یتالق یگریبا نگاه د یو گاه نشستیم ایاش یرو یهدف درگردش بود و گاه یهانگاه
 آرام اما مؤدبانه و قاطعانه گفت: یها را برداشت و با لحنلحظه یدلشاد سکوت لنگرانداخته بر رو

 .میکنیمشکل رو حل م نیا یجور هی! ما خودمون یشدیمهندس م یمزاحم آقا دینبا خانومهیحور -
او برداشت و سرش  ینظر داشت و نگاهش را از رو ریرا ز وسفیالعمل عکس زچشمیت ینیمانند شاه خانمهیحور

 استوارتر از قبل گفت: ی. سپس با لحندیسمت همسرش چرخبه
هرنوش خبر دارن. م طیاز شرا دونمیو م میو تعارف ندار میفر که نون و نمک خوردرمضان یبا آقا دجان،یحم -

به من نه نگو! خودت  دمیمن هستن. به روح پدر و مادرت قسمت م یپسر نداشته یمهندس روشن هم جا یآقا
. دو روزش دنیدنبالش شوهرش م میرن گهیاگه تا ده روز د گفتیو م کردیالتماس م یم چطورکه بچه یدیشن

 م بسوزم.بچه دنیحسرت د یعمر تو هیمونده. نذار  یگذشته و هشت روزش باق
 نکند. شیبغض گلو ریدرگ شیچشمان غرق آبش را با پر چادر پاک کرد و بغضش را هم فرو داد تا صدا خانمهیحور

حداقل اجازه  یول مونم؛یپات، نبودن من برات سخته. من م یو شکستگ یکه دار یجسم طیشرا نیبا ا دونمیم -
 مهندس بره. یبده مهربان همراه آقا

 تیهدا خواستیکه م یسمترا چنان در دستش گرفته بود و آن را به یسکان کشت تانیکاپ کیهمانند  خانمهیحور
 دلشاد هم رسماً خلع سالح شده بود. یمانده بود و آقا تیدرا همهنیا ریمتح وسفیکه  کردیم
مهندس  یکه آقا حاال کنمیخواهش م دجانی. حمادیاز پس خودش برم دونمیمن به مهربانم اعتماد دارم و م -

راه  داکردنیفکرکردن و پ یبرا یمهندس بره. ما فرصت یهم موافقت کردن، اجازه بده حداقل مهربان همراه آقا
 .میبهتر ندار

 و جواب داد: دیکش خشیسخیس یبه موها یدست حالشانیدلشاد کالفه و پر یآقا
 یول رفتن؛یکردن و پذ یهندس روشن بزرگوارم یعجله گرفته بشه! آقا نیکه با ا ستین یمیتصم نیا جانهیحور -
 کمکمون کنن. رانیا یسفارتخونه ای یکنسولگر قیتا از طر میبد شونیآدرس رو به ا میتونیم
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م به با بچه دارمینذار د کنمیمهرنوش وسطه. خواهش م یزندگ ی. پامیما فرصت آزمون و خطا ندار دجانیحم -
 .فتهیب امتیق
 شیهاشیر یکف دستش را به رو د،یچرخیآن دو م یهاالوگید نیت بود و نگاهش بکه تا آن لحظه ساک وسفی

 یدلشاد منته یسمت آقاچشمانش به ریمهربان برداشت و مس یمنگولچادر گل نیی. سپس نگاهش را از پادیکش
 شد.

که  دیاه کننگ یسفر کار هیموضوع به شکل  نی. شما به امیرو عوض کن دمونید یهیدلشاد بهتره زاو یآقا -
. به انیسفر م نیهستش به ا زانمونیکه برگردوندن عز یهدف مشترک یعامل کارخونه برا ریخانوم دلشاد همراه مد

 !ذارمیکشور تنهاشون نم نیا یفعل طیشرا یشرافتم قسم تو
و رفع آب را داشت  یاکه حکم جرعه ینگاه کوتاه بود، نگاه کی یو تشنه دیکشیمهربان پر م یدلش برا وسفی

و  شدیاو هم پرت نم ینگاهش به حوال یبود که حت دهیکش ریوزنجاما نگاهش را چنان به غل کرد؛یعطش م
 :کردیشره م شیرسا یصالبت از کالم و صدا

آخر  میاون رو موکول کردم به تصم یول رفتم؛یخانوم رو به من گفتن، من پذهمسرتون مشکل مهرنوش یوقت -
 .کنمیهمون کار رو م دیمان شما هستم. هرجور که دستور بدشما. حاال هم گوش به فر

احساس عجز و  یگریاز هر وقت د شیب شیهاکردندلدل انیاز چه کنم رها شده بود و م یبرزخ انیدلشاد م یآقا
کرد و  عیاو را مط وسفیدر کالم  دهیگذاشت، متانت خواب نیرا زم شی. عاقبت کمان خم ابروهاکردیم یناتوان

 جواب داد: دیکشیاش مگرفتهگچ یپا یطور که دست بر روهمان
من قرار نده. اگه  طیشرا یرو تو یپدر چیه خوامی. از خدا مکنمیرو فراموش نم تونیمهندس بزرگوار یآقا -

دنبالش و  رفتمیمثل باد م کرد،یم هیهمون لحظه که مهرنوشم پشت تلفن زارزار گر داد،یروزگار عصا به دستم نم
دستم بشه. من هم مثل  یکنم تا اون عصا هیتک ترمبار به دخ نیانگار مقدر شده که ا یول م؛یشدیحم شما نممزا

سه نفر دلواپس دو نفر از  یجامن به یجورنیا اد،یسفر ب نیمادرش به مهربانم اعتماد دارم و بهتره تنها به ا
 .شمیتنم م یهاپاره

 آزاد رساند. یخود را به هواو  دیپر کش هاـنهیشده در سحبس یهانفس
 یو با صدا دیدارش کشتب یگونه یبر رو یبرگشت و دست یحورمامان تیمهربان به لطف درا یآسوده یهانفس

 .دیسمت او چرخسرش به وسفی
دوتا  زایشدن ومحض آمادهو به زایدنبال و مینشده امروز بر ریتا د دیدی. پس اگه اجازه مشهیامر شما طاعت م -
تا به  کنمیاز افغانستان با تهران هماهنگ م ست،یمشخص ن قشیدق خیبرگشت هم چون تار یو برا میریبگ تیبل
 رزرو بشه. تیچهار نفر بل یخدا برا دیام
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 آمد: وسفیحرف  انیدلشاد به م یآقا
 تیبل یراب طورنیهم م،یکنیخودمون اقدام م تیو بل زایو ی. برامیشیمزاحم شما نم نیاز ا شیمهندس ب یآقا -

 برگشت.
 .ستادیدلشاد ا یتاپش را برداشت و رو به آقالپ فیبرخاست خم شد و ک وسفی
خانوم دلشاد  دی. فقط اگه موافقکنهیاقدام م تیو بل زایو یکارخونه برا لی. وکستین یزحمت کنم،یخواهش م -

 .میاقدام کن زایو یامروز برا نیپاسپورتشون رو بدن تا هم
 یکند و دل تو فیسمت پدرش برگشت تا از او کسب تکلحظه سکوت کرده بود، نگاهش بهکه تا آن ل مهربان

 دلش شد. یآتش گرگرفته یبر رو یو عاقبت موافقت پدرش، آب خوردیم وتابچیشده پگلوله یدلش چون آتش
بده  اریپورتت رو ب. پاسمیشد شونیمزاحم وقت ا یمهندس رو سر پا نگه ندار! به قدر کاف یجان، بابا، آقامهربان -
 !ادیب شیپ رهیم یشاءاهلل که هرچ. انشونیا

سمت گفت و به ی. چشمآمدیم رونیب اشـنهیس انیداغ و ملتهب که از م ینفس د،یکش یانفس آسوده مهربان
 سفر را آغاز کند. یقدم برا نیتا اول دیاتاقش دو

ها در تردد بود و حضورش آن نیفقط نگاهش بآخر ساکت بود و  یفر که تا لحظهرمضان یبه همراه آقا وسفی
 شد. یسر خرمن را داشت، راه یحکم لولو

 کرد: پیتا وسفی ی. به اتاقش پناه برد و بالفاصله برادیتپیها از شوق قلبش همچنان مرفتن آن با
 «ازت تشکر کنم؟ تونمیم ی! چطوریلطف کرد واقعاً»

 :دیزه از گرد راه رستروتا وسفیجواب  هیچند ثان یبه کوتاه یقیدقا
 «!یجبران کن یجورچه گمیبه وقتش م ،یگلگل چادر»

لب نثارش  ریز ییایحیکند. ب ریسراز شیهاقدر واضح بود تا شرم را به گونهآن امیقلبش شدت گرفت. پ پتاتاپ
 بود. سر گذاشتهخان را هم پشت نیدوم یحورمامان تیدر هوا زد. به لطف درا یبشکن یکرد، سپس از خوش

*** 
 نهم فصل

 مهربان شد. بیرساند، نص یروزیآن را به پ تشیکه با درا خانمهیحور یتنهکینبرد  متیغن
دو  ریت کیبا  خواست؟یبهتر چه م نیوخروش بود. خب از ادر جوش کوبانیکنان و پاپوستش هلهله ریز یخوشحال

که از فردا صبح زود  ی. سفرشدیهمسفر م وسفیبا و هم  رفتیهدف را نشانه گرفته بود، هم به دنبال مهرنوش م
 .کشدیرا م رشانتظا یمرزها چه اتفاقات یسودر آن دانستیو نم شدیآغاز م
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کوتاه زد تا افکارش را  یتپ چند ضربهانداخت و طبق عادت با مشت به سرش تپ اشینیبه ب ینیچ
 .شدیم رورویز یاز خوش یبیوتاب غرلش در تبد افتاد،یمهرنوش که م ادیبکشاند. به  گرید ییوسوسمتبه
کمر بهجا نماند. سپس دست یزیکرد تا چ یتخت را که مثل دهان اژدها باز مانده بود، وارس یچمدان رو گرید بار

 یجنگ دانیکه خانه را به م یخانم کمال یهانوه یشد. از سروصدا یاز هوا پروخال شیهاگفت و گونه یپوف بلند
 گام فاصله داشت. کیشدن فقط کرده بودند تا مرز کالفه لیدتب اریتمام ع

. مهرسا دیسمت او چرخسرش به کرد،یرا مانند دکور با خود حمل م اشیکتاب درس شهیورود مهرسا که مانند هم با
 کهیتخت، کنار چمدان نشست و درحال یلبه یکنان رولخلخ تعارفیباز انداخت و ببه چمدان دهان ینگاهمین

تپ ضربه زد. سپس تخت تپ یچوب یبه لبه گشتخاص با سران یجانیمهربان در گردش بود، با ه ینگاهش به رو
را  شیهابخواهد جمله ییکوتاه گو یبرداشت و بعد از تأمل شیبازو ینگاهش را از مهربان و بند تاپ رهاشده رو

 مزه کند، گفت:مزه
شده،  کی! کمرت باریشد کلیهخوش یلیخ یباشگاه ورزش یریم ی! ماشاءاهلل از وقتیزدم به تخته چشم نخور -
به  کمهیو  یکنیفرم شده. پوستت هم که حرف نداره. موهات رو که باز مو پاهات هم خوش ادیدست م یتو

 ش نگاهت کنه.همه خوادی. آدم دلش میشیم یمونارنج یایعروسک بارب هیشب ،یرسیسروصورتت م
 درشت گذاشت. ینقطه کیمهرسا  یپرحرف انیم به
و گردش  حیتفر یبگم برا دیبا ارم،یب یکه برات سوغات نهیا دایو تمج فیتعر نیمهرسا اگه منظورت از ا نیبب -
 خوب بخرم. یکادو هیبرگشتم برات  یوقت دمیقول م یول م؛یرینم

 دادن آن کرد.دست گرفت و شروع به تاب انیاش را مشدهبافته یمو یتا کی مهرسا
 .هیسوغات نیمن بهتر یبرا یکه با مهرنوش برگرد نیخواست؟ هم یسوغات یابا، کنه ب -

 به سروگردنش داد. یرا گفت و سپس قر نیا مهرسا
دختر قصه مجبور  یول ست؛ین ادمیخوندم، اسمش رو  نیآنال یارمان همخونه هی شیمهربان چند وقت پ گمیم -
خونده  تیمحرم یغهیص نتونیب دیبا گهیر خارج. پدر دختره مبود بره سف پیتهم خوش یلیبا پسر قصه که خ شهیم

 !نیرید نیریو د شهیعاشق دختره م رسف ی. خالصه پسره توادیسفر ب نیبشه تا من اجازه بدم دخترم به ا
دو  نیا انیداشت ب نیقیاما  داد؛یرا م یاو کهنه یمیقد یمعنا نیرید نیرینگاهش کرد. د شدهکیچشمان بار با

. بند کردیم انیتر بخاص یگرفته بود و حال آن را با منظور ادی یکارتون یبرنامه کیآن آهنگ خاص را از  کلمه با
وپشت اش سوار شود. مطمئن بود مهرسا پسشانه ید تا رویبازو باال کش یرا از رو رنگشیتاپ ارغوان فیبالتکل

 او برسد. یهاوپشت حرفپنهان کرده؛ اما منتظر ماند تا به پس یحرفش منظور
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کشور  هیمثالً  دیرفتیافغانستان م یجاو به یشدیمهندس روشن، با بهزاد همسفر م یجابه یکاشک گمیم -
 .خوندیم نتونیب تیمحرم یغهیص هیوقت آقاجون . اونییاروپا

 را با همان آهنگ خاصش ادا کرد: نیرید نیریدر هوا زد و د یبشکن مهرسا
 ...ایقضا یباق نیرید نیری. دشدیهتل و بهزاد عاشقت م هی یتو دیرفتیوقت م! اوننیرید نیرید -
 یگردنبود. مهرسا با پس دهیسر کش بارهکیرا  ییایحیب یاز خجالت مهرسا درآمد که کاسه یمحکم یگردنپس با

 یاز رو د،یمالیپشت گردنش را م کهیگفت و درحال یافتاد و آخ بلند نییبه پا یتاالپ شیاهایرؤ وانیمهربان از ا
 گفت: زانیآو یاولوچهتخت برخاست و معترض با لب

 ؟یزنیچرا م -
 اضافه کرد. جواب داد: شیهالباس یبرداشت. آن را تا کرد و به باق یگریسمت کمدش رفت و شال دبه مهربان

 ست رو بخون!در نیبش یمجاز یهازدن تو شبکهپرسه یجا. بهیاریدر ن نیرید نیریمن د یبرا یتا تو باش -
مجال را از  یحورزبانش را بزند؛ اما ورود مامان یجواب دهان باز کرد تا حرف مانده روحاضربه شهیمانند هم مهرسا

به  یبسته مغز گردو و چند بسته قرص مسکن به چمدان مهربان اضافه کرد، سپس دست کی خانمهیاو گرفت. حور
 و رو به مهرسا گفت: دیکش شیموها

کار دست  ترسمیباشه امانتن، م ی. هرچیخانوم کمال یهاسرم، پاشو برو حواست رو بده به زلزله یدردات تو -
 کننیش دنبال هم مورجه همه یچرا مثل عل دونمینم یبا خودشون آوردن؛ ول یبازکوه اسباب هیخودشون بدن. 

 و جنگ راه انداختن.
سالنه سالنه کهیوپلش را برداشت و درحالشل یاهایهم به سروگردنش داد. رؤ یو قر اشینیبه ب ینیچ مهرسا

 گفت: رفت،یم رونیب
! اون وروجکا من باشم و نباشم نبرد گهید اهیخب؟ بگو برو دنبال نخود س یکنیخانوم چرا تعارف ممامان -

 خودشون رو دارن.
شدن در اتاق رو به مهربان شد ستهو با ب ندیاش را جمع کرد و حاال نوبت او بود تا کنار چمدان بنشخنده خانمهیحور

 گردو و پسته اشاره کرد و گفت: یو به بسته
چندتا مغز بنداز دهنت  ومد،یجان برات مغز گردو و پسته گذاشتم. اگه ناهار و شام اونجا به مذاقت خوش نمهربان -

 .یگرسنه نمون
 آن کاشت. یوبر ر یالب تخت نشست و دست او را گرفت و بـ..وسـ..ـه یمادرش رو کنار



 

 

250 
 

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیانافسون 

 

رو به نفع  هیقض تیدرا نیو با ا یشجاعانه سپر من بش قدرنیا کردمیفکر نم ی! حتیمعجزه هست هیمامان تو  -
 یول شدم؛ی. باور کن از ترس داشتم زهره ترک میمشتت دار یبابا رو خوب تو زی. قلق اخالق تندوتیمن جمع کن

 ال مهرنوش.دنب رمیبابا ازم تشکر هم کرد که م یحرف زد یجور
چمدان را  کهیرا پشت گوشش مهمان کرد و درحال اشیشانیپ یرهاشده رو یتونیز یاز مو یاتکه خانمهیحور

 جا نماند، جواب داد: یزیچ اناًیتا اح دیکاویم
 یو اون رو تو یکن دایقلق شوهرت رو پ ت،یسر زندگ یو رفت یشوهر کرد یوقت ریبگ ادیپس تو هم از من  -

گوش  نیکنارم بش ایب راهیبوراه یتشکرا نیا یجا. حاال هم بهطلبهیبودن معاقل یورسم زندگ. راهیریمشتت بگ
 .گمیبهت م یبده که چ

 یرو یتخت رها شده بود، موها یکه سرگردان رو یپسیهمان کرد که مادرش گفته بود. سپس با کل مهربان
 وخت.سرش گلوله کرد و چشم به دهان مادرش د یاش را باالشانه

و سالمت  حیخدا چهار نفرتون صح دیبه ام یافتاده، وقت ریهم گ شیجان، حاال که تو و مهندس دالتون پمهربان -
نداره و بهتره حالت  یصورت خوش گهیشکل د نیرابـطه به ا نیگذشت، ادامه ا ریخبه زیچو همه رانیا دیبرگشت

 کنه. دایپ یرسم
 داد: رییانداخت و لحنش را تغ شیاهجمله نیکوتاه ب یافاصله خانمهیحور

سر کار؛  ینر گهیتنها دکه نه کنمیم یکار ،یخواستگار ادیبعدش ن یمهندس روشن هفته یلیحاال اگه به هر دل -
مهرنوش هم اگه  یکارم رو خوب بلدم. برا ،یشناسی! من رو که میاریاسمش رو هم ب گهید یبلکه جرئت نکن

 نبود! نیوروزمون االاالن ح گرفتمیسخت م قدرنیهم
به  دیافتاد. تهد نییپا یاز ترس تاالپ صدای. دلش بکردینوش جان م دیمهرنوش را او با یچوب نخورده ایگو خب

. گرفتیاش دست کم مبه خواسته دنیرا در رس یحورمامان ییتوانا دیبود و نبا یخطرناک و جد یقدر کاف
 سمت او پرواز کرد.حواسش به رشماد یلب گفت و با صدا ریز یآب دهانش را قورت داد و چشم یسختبه
گفتن مرد و  میخودم رو راحت کنم. از قد الیتا خ گمیخب م یچون بهت اعتماد دارم. ول ست؛یبه گفتن ن یازین -

بار شوهر  هی! درسته که الستیواو گهیباشه که د نشونیهم ب یاو پنبه هستن و اگه عشق و عالقه شیزن آت
 گم؟یم ی. حواست هست که چیاخونه نیهنوز دختر ا یول ؛یکرد

 کرد. شیهادندان ریسر خورد و لبش را اس ریخجالت سرش به ز از
 راحت. التونیبله مامان متوجهم. حواسم هست، خ -

 زده اضافه کرد:افتاد و تند و شتاب وسفی یهاسفارش ادیبه  سپس
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 خوادیکارخونه نم یتو گفتینفهمه. م یزیچ خانومرهیگفت ن وسفیرو هم بگم  نینرفته ا ادمیمامان، تا  یراست -
گرفتم تا برم بوشهر  حقوقیب یگفتم مرخص خانومرهیبه ن نیهم یکالغ چهل کالغ بشه؛ برا کی ثیوحدحرف

 نزنه. یخانوم دکتر هم حرف وبه صبا  شهیبا من همسفر م نکهیاز ا دیم. البته صالح دعمه شیپ
که مهربان بشنود با  یوار جورخاص زمزمه یلبش با لحن یمحو رو یو لبخند شدهکیاربا چشمان ب خانمهیحور

 خود تکرار کرد:
 !وسفی -

 سرش را تکان داد. سپس
 د؟یکنیرو صدا م گهیهمد کیکه به اسم کوچ دیشد یمیقدر صمداره! پس با هم اون یهوم اسم قشنگ -
 و با سر و چشم فروافتاده جواب داد: دیرس یشرمندگ نیسرزم یسومرز خجالت عبور کرد و به آن از
 صداش کنم. منظورم همون مهندس روشن بود. وسفی! خودش ازم خواست تا خوامیمعذرت م -

صورت او گذاشت و نرم و مادرانه زمزمه  یو کف دستش را رو دیمهربان کش یوار به موهانوازش یدست خانمهیحور
 کرد:

 . مواظب خودت باش!شهیومکات تنگ مکک نیو ا تینارنج یموها یقربون اون خجالتت بشم! دلم برا -
 آن کرد. یچاشن یرنگکف دست مادرش گذاشت و لبخندش کم یبر رو گرید یاسر خم کرد و بـ..وسـ..ـه مهربان

 یسن مهرسا داره؛ ولدختر هم هیتنش دوختن. درسته که  یرو به قواره یمهندس روشن هم به دلم نشست. مرد -
 یگفته بود نکهیاز برخورد و رفتار و کردارش خوشم اومد. با وجود ا یلیمون خوونه. اون روز که اومدن خونهج یلیخ

 قدرنیو نگاهت نکرد و درواقع اگه اون روز ا دیسمت تو نچرخبار هم سرش به هی یحت یول خواد؛یاون هم تو رو م
 بود. یاگهیجور د طیو االن شرا شدیپدرت مجاب نم دیشا زد،یبا متانت حرف نم

 تخت برخاست و ادامه داد: یاز لبه قینفس عم کیدست به زانو گرفت و با  خانمهیحور
 یبابات تنها مونده. خدا کنه خانوم کمال شی. من هم برم پیدردات تو سرم! پاشو برو حموم فردا صبح زود مسافر -
 خدا!تخس نوبره به یهابچه نیفر سروساکت ارمضان یهاش رو ببره! از آقازلزله ادیب

 صورتش را پس زد. یرهاشده رو یاز مو یاتخت برخاست و تکه یاز لبه مهربان
 کنم. یو ازش خداحافظ نمیخانوم رو بببرم افسر دیقبلش با یچشم مامان؛ ول -

 گفت: رفتیم رونیب کهیدرحال خانمهیحور
وپرت خرت کمهیشون و رفته از خونه ستیستاره ن فتگی. ممیباهم حرف زد یتلفن شیربع پ هیباشه مادر برو.  -
. کنهیبا اون پسر جلبش فرق م ارشیبرو تا برنگشته. درضمن درمورد سفرت به افسر گفتم. ع ای. بارهیخوش ب یبرا

 .زنهیو داداشم نم هیبه مرض یراحته که حرف المیوبست داره و خرو بلده و دهنش چفت یو رازدار هیزن خوب
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 و اضافه کرد: دیسمت مهربان چرخدر بود، به یرهیدستگ یدستش به رو کهیدرحال سپس
با پدرت تماس گرفت و چنان با لفظ قلم از بابات کسب  شیساعت پ میمهندس هم کارش رو خوب بلده. ن -

که  دونمیم بابات دوخته شد. یفرودگاه که لبا دیتا با هم بر ادیکرد و با مهارت گفت که فردا دنبال تو هم م فیتکل
 .ی! حاال هم برو و زود برگرد که فردا مسافرهیحور نیبذره ریز یرفت یگفتم تا بدون یول ده؛یخبرش زودتر بهت رس

 خانم رفت.افسر یوکاله کرد و به خانهگفت و شال یفروافتاده چشم یبا سر و چشم مهربان
*** 

که از  یمطبوع یخانه و کنارش بو یفته بود و گرمافرو ر ونیزیتلو یروروبه رنگیشکالت یدر مبل راحت باًیتقر
 .کردیگونه لـمس ممشامش را نـوازش گرفت،یآشپزحانه سرچشمه م

 کیش ییرایبه آشپزخانه رفته بود، استفاده کرد و نگاهش را کنجکاو در پذ یچا ختنیر یافسرخانم که برا بتیغ از
 خانه به گردش در آورد.

 ییرایمتفاوت از گوشه و کنار پذ ییهابا ژست یاز بهزاد مثل قارچ یقاب عکس رد،کیهر سمت و سو که نگاه م به
بهزاد  یفتگیدامنه خودش ایانداخت و نرم سرش را به اطراف تکان داد. خب گو اشینیبه ب ینیقد علم کرده بود. چ

کرده  تیخانه هم سرا ییرایشده و به پذ ترعیوس آن یدامنه هایو تازگ شدیفقط در چهارچوب اتاقش خالصه نم
 بود.
 یهادندان عیوس یآباژور لم داده بود، برگشت که با لبخند ریقاب عکس کنار دستش که ز یچشمانش به رو ریمس
که مچش را گرفته  یافسرخانم همانند دزد یگذاشته بود و با صدا شیبه نما نیرا رو به دورب اشپارچهکیو  دیسف

 نشست. خیخطاکار س یوزآمهزاد برداشت و مثل دانشچشم از قاب عکس ب یآنباشند، به
کردم  دایپ یمیقد یآلبوما یم چقدر جذاب و دلبره؟ عکسا رو از توبچه ینیبیدوست دارم. م یلیعکس رو خ نیا -

 .کنمیم یتنگبهزاد که دوروبرم باشه، کمتر احساس دل یو به ستاره گفتم چندتا قاب قشنگ براشون بخره. عکسا
نسازد،  ایافسرخانم رؤ پردازالیدر ذهن خ نکهیا یو برا ندیجا کرد تا افسرخانم کنارش بنشخود را جابه یکم مهربان

 چرخاند: گریسمت دسر حرف را به رکانهیز دادن طفره رفت واز جواب
بود که راحت  المیخ یسرم شلوغ بود؛ ول کمهیمدت بهتون سر نزدم.  نیشکر خدا انگار حالتون بهتره! شرمنده ا -

 .دیستیشماست و تنها ن شیستاره پ
 دستانش گرفت. انیگذاشت و دست مهربان را م شیرو شیرا پ یچا ستالیخم شد، فنجان کر افسرخانم

عاملتون رو!  ریبده مد ری. خدا خیگردیخدا از سفر با دست پر برم دیدشمنت شرمنده مادر! خبرش رو دارم. به ام -
 یبه مراقبت دائم ندارم؛ ول ازی. شکر خدا من هم خوبم و نکنهیکارا نم نیاز ا یباشه. هر کس یمرد بزرگ دیبا
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 یکه ناراحت نشه بهش گفتم؛ ول یجورلفافه اون یتو رخودشون! چند با یخونه گردهیچرا ستاره برنم دونمینم
 انگار متوجه حرفام نشد.

آن شده بود،  نیبان که دو بند نازک تاپ تزئمهر یبـ*ـرهـنه یهارا گفت و نگاهش را از سرشانه نیا افسرخانم
 برداشت و اضافه کرد:

! پاشم یخورینکرده سرما م ییخدا ؟یچرخیم یتاپ پرپر هیسرما با  نیا یقربون اون قد و باالت برم! چرا تو -
 زاد قدر توکه به فینگاهت کنه. ح کنهیو آدم حظ م یشیتر مروز خوشگلبرم برات اسپند دود کنم، ماشاءاهلل روزبه

 رو ندونست.
بود که امشب از شکل و  یبار نیدوم نیاحساسش نشست. ا یو نرم و سبک بر رو دیاز گرد را رس نفساعتمادبه

کار خود  لشیدر استا رییفرسا و تغسخت و طاقت یهامیمداوم و رژ یهاورزش ای. خب گوکردندیم فیش تعرظاهر
 را کرده بود.

 بحث را عوض کرد. یجان بود و با گفتن ممنونم کوتاهوو از ته دل عیوس لبخندش
 د؟یبکن یبهزاد کار یبرا دیافسرخانوم تونست -

 خارج شد. اشـنهیآه از س هیشب یباال انداخت و نفس پرحسرت یاچانه
 ر،یو به ام مونیاز دوستان خانوادگ یکیست. به شدهخراب یواریم هنوز گرفتار اون چهاردنه قربونت برم! بچه -

چشمم آب  یدادن؛ ول ییقوال هیرو انداختم. هر جفتشون  شیبشناس کنمیبهزاد که فکر م یمیدوست صم
 .کننیش امروز و فردا مچون همه خوره؛ینم

مبل کنار دستش  یکه رو شیمانتو بیرا پس بزند، سپس دست در ج شیدهایتا ترد دیکش یقینفس عم مهربان
 سمت افسرخانم گرفت.آورد و به نرویگذاشته بود، فرو برد و دو پاکت ب

 :دیوآمد بود، پرسها و چشمان مهربان در رفتپاکت نینگاهش ب ریمس کهیدرحال افسرخانم
 ه؟یپاکتا چ نیا -

 گفت: مهربان
. حاال اومدم به مادر دومم کمک کنم تا مونمیم یبدون بهزاد دخترتون باق یم حتکه زنده یتا روز دیدونیم -

 غصه نخوره.
گاه وارد نکند و آن یوخشزن که در نقش مادر بود، خط کیفاصله انداخت تا به غرور  شیهاجمله نیب یاندک سپس
 داد: حیتوض

پول  نیا دیتومنه و در وجه شما نوشتم. نگران نباش ونیلیم ستیچک رمزدار به مبلغ صدوب هیاز پاکتا  یکی یتو -
پاکت  یانداز کرده بودم. تورو هم پس یبخش هیستفاده کنم. مال خودمه. درواقع پول جهازه که قسمت نشد ازش ا
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من دست بهشون نزدم.  یها رو بفروش؛ ولسکه گفتیم یحورکه بهزاد به من داده. مامان هییهادوم هم سکه
خور رو و پول اون نزول دیرو جور کن ونیلیصدوپنجاه م یوکسرکم دیتونیسکه م یروزا نیا متیحساب کردم با ق

 و بهزاد آزاد بشه. دیبد
درشت اشک چشمانش را براق و شفاف کرده  یهاو قطر زدیپلک هم نم یچنان مات مانده بود که حت افسرخانم

 بود.
 اضافه کرد: دیافسرخانم گذاشت و با تأک یو استخوان دهیانگشتان کش یرا بر رو دستش

بهزاد از  یپدر و مادرم و حت خوادیو دلم نم نهمویم یمن و شما باق نیراز ب نیشما شک ندارم. ا یمن به رازدار -
که  نیخدا هم دیو به ام دیالحسنه از طرف به ناشناس نگاه کنقرض هیراز خبردار بشن. اصالً به اون به شکل  نیا

 .دیپول دستتون اومد قرض من رو پس بد
 .ختیشفاف و غلتان شد و از چشمانش فرو ر یافسرخانم دو گو یهااشک
 بافته بودند. یر را همانند اسمش با مهرباندخت نیا قلب

 پول رو قبول کنم. نیا تونمیدر حقت ظلم کرد؟ من نم همهنیبهزاد ا یوقت یمهربون باش قدرنیا یتونیچطور م -
کار رو  نیبه بهزاد ندارم و ا ی. از اون گذشته، من اصالً کاردیقبول کن دیدونیافسرخانوم اگه من رو دخترتون م -
 !دینکن هی. توروخدا گرکنمیادرم مم یبرا

ها و و از کنار لب خوردیقل م شیهاگونه یدانه اشک بر روبهنداشت و دانه یانیافسرخانم پا یهااشک شرشر
 گفت: شیدر صدا دهیو با بغض خواب شدیاش رد مچانه

 و بهزاد مثل پروانه دورت بگرده؟ یخونه بش نیکه تو عروس ا یروز ادیم یعنی -
دستان افسرخانم  انیزنگ در خانه پاره شد و مهربان ازخداخواسته دستش را از م یافسرخانم با صدا یاهایرؤ نخ

 انداخت و برخاست. یکنار دستش چنگ ینجات داد و به مانتو
 برم. گهیستاره برگشته. بهتره من د کنمیفکر م -

 را پس زد و پرشتاب گفت: شیهااشک افسرخانم
خدا  دیراهته. به ام یمن بدرقه یسالمت! دعاهااصره! دل بزرگ تو رو از بهشت آوردن. برو بهتشکر ق یزبونم برا -

 نذار. خبری! توروخدا مواظب خودت باش و من رو از حالت بیگردیبا مهرنوش برم
 اش کرد.دار بدرقهآب یمهربان را محکم در آغـ*ـوش گرفت و با چند بـ..وسـ..ـه سپس
*** 
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دلش پنهان کرد و  یدلهره به تاروپود وجودش قالب شده بود؛ اما آن را مردانه گوشه وسفیسوتر آن ابانیخ چند
در  یخانم که کنار صبا در آستانهرو به پوران کرد،یپر م یاز لباس و لوازم شخص کیبهکیچمدانش را  کهیدرحال

 بود، گفت: ستادهیا
. تا من هم دیتا باهاش حرف بزن کنمیتلفن م نیمت شیکه برسم پ نیهم ؟یهست یجون نگران چپوران -

خونه  دیو خر ادیب ونیروز در م هیسفارش کردم  یطوط ی. به آقادیستیهست و تنها ن شتونیپ خانومرهین گردمیبرم
 یازیبه پول ن دونمی. مکنهیکارا رو با من چک م یفر و تلفنرمضان یرو انجام بده. کارخونه رو سپردم به آقا

 .دیشد لطفاً از اون پول خرج کن ازیصبا گذاشتم، اگه ن یپول نقد هم برا یمبلغ هی یول د؛یندار
 و ممتد با حسرت گفت: قیعم یاتاق جدا کرد و بعد از نفس بازمهیدل از در ن خانمپوران

 تا امیمن هم همراهت ب یدادیاجازه م یوبال گردن توئه. کاشک نیمت یدردسرا شهیببخش که هم جانوسفی -
 یبرنگشتن، حت گهیکه رفتن سفر و د امرزایعمر شدم. بعد از اون خدابمن نصفه یتا برگرد یجورنی. ایتنها نباش

 .ندازهیاسم سفر هم به دلم اضطراب م
 چمدان اضافه کرد. اتیگردنش را به محتوشال وسفی
 .ستمیتنها ن دینگران نباش -

 کوتاه ادامه داد: یبعد از تأمل سپس
و قول  دیخودتون باش ی. لطفاً به فکر سالمترانیا میگردیخدا با هم برم دیاونجاست و به ام نیه مترفت ادتونی -
فرودگاه. شب قبل از خواب با شما و صبا  دیایو ب دیبش داریفردا صبح زود ب ستین یازی. درضمن ندینکن هیگر دیبد

 .کنمیم یخداحافظ
 کهیتخت انداخت و درحال یبه چمدان رهاشده رو ینگاه ود،شیکالمش دوتا نم وسفی دانستیکه م خانمپوران
 کرده بود، گفت: رفتنرونیعزم ب

نرفته باشه. دالرا  ادتی یزیچ نینه؟ بازهم نگاه کن بب ایو شلوارت رو اتو کرده  راهنیپ خانومرهین نمیمن برم بب -
 رو بردار و پول نقد هم حتماً همراهت باشه.

آن را کنار هم  یگریبعد از د یکیوار بود و ته نداشت و مسلسل ینند نخ کالف طوالنخانم هماپوران یهاسفارش
 چاق کرد. ینفس د،یرس شیهاکالف سفارش یبه انتها ی. وقتکردیجمع م

 .یو به دستش برسون یتا زحمتش رو بکش ارمیب نیمت یبرا وریدوتا پل رمی. مگردمیمن االن برم -
سمت پدرش رفت و خود آهسته به یات به او برسد، با رفتن مادربزرگش مثل گربهکه منتظر فرصت بود تا نوب صبا
 پدرش چسباند. ی*ـنهـیآغـ*ـوش او جا داد و دستانش را دور او حـلـ*ـقه کرد و سرش را به س انیرا م

 گن؟یناامنه. راست م یلیافغانستان خ گفتنیمدرسه م یها توبابا، بچه -
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داد تا صبا را از  یلحن شوخ شیشده بود، به صدا رهیبه چشمانش خ کهیجدا کرد و درحالاز خود  یاو را اندک وسفی
 دور کند: اشیفکر یناامن

 .رانیا میپردردسر رو بردارم و برگرد نیمتییدا رمیبرم جنگ! م خوامیمن که نم -
 فراخ پدرش چسباند. ی*ـنهـیلبش نشاند و دوباره سرش را به س یرو یلبخند محو صبا

 رونیب هیاز تنب ی. وقتمیبا هم حرف نزد گهید یساک دست یبه مهرسا تلفن کنم؟ بعد از ماجرا یدیبابا اجازه م -
 زنهیم یابامزه یاوقات حرفا یو گاه هی. دختر خوبمونمیحاال پش یاومدم خودش زنگ زد؛ اما من محلش ندادم؛ ول

 .شهیکه حال آدم خوب م
اش را با نکند؛ اما خواسته سکیتا ر کردیبود و عقل حکم م دهیشن اریبان بسمهرسا را از مهر یلقدهان یآوازه

 کرد. انیب استیس
دعوتش  رانیبرگشتم ا یبهتره حواست به مادربزرگت باشه. وقت ستمیمدت که من ن نیا یتو ینداره؛ ول یاشکال -
 ه؟یمون. هوم نظرت چخونه ادیب میکنیم

 .دیرش را بـ*ـوسپد راهنیلب گت و پ ریز یاباشه صبا
 داد: امکیبعد از رفتن صبا به مهربان پ وسفی
 «؟یاسفر آماده یبرا همسفرم،»

ام؛ اما از با تو آماده یعمر زندگ کی یبرا ست،ین یزیسفر که چ گفتیم خواستیدلش م امیبا خواندن پ مهربان
 کرد: پیتا شیتمام جمله ذهنش فاکتور گرفت و برا

 «م!آماده بله»
*** 

و پرعجله و شتابان  آمدندیکه چمدان به دست و خسته از سفر م یو مسافران ینیازدحام فرودگاه امام خم انیم
زمان بدرقه را مرور  شیخفته در گلو یخود بودند. مهربان با بغض شیپر از تشو یایغرق دن کیهر رفتند،یم
بر اش عالوهممانعت او مواجه شد و بهانه با هآمدن به فرودگاه ک یبرا شیو اصرارها یحورمامان یها. اشککردیم

 یپدرش در ذهنش پررنگ به جا مانده بود و دم یبود. از آن بدتر نگاه پر از نگران زیدلشاد ن یآقا ییراه، تنها یدور
 .زدیدامن م اشیتابیو به ب کردیاو را رها نم

سرش انداخته و از سوز دم صبح آن را به دور  یکه رو یاآورد با آن چادر شلخته ادیآلود مهرسا را به خواب یچهره
 خودش لوله کرده بود.
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آتش به دلش  داد،یدر پر چادرش جا م انهیها را ناشوپنهانش که آنپس یهاو اشک یحورمامان یبانهیغر یبدرقه
ها صحنه نیرد و اک دایامتداد پ وسفی نیو قرآن که فقط تا کنار ماش نهیبا آب و آ یکوتاه ی. بدرقهکردیم ریسراز

 .دیرسیاول م یو بازهم به نقطه دیچرخیم واررهیمدام در سرش دا
پشت سفارش مهربان را بهکه پشت شدیاز ذهنش پاک نم خانمهیافکارش، چشمان پراشک حور ریهم درگ وسفی
 پر از التماس گفت: یو عاقبت مادرانه با لحن کردیم
 پسرم، مهربانم رو به تو سپردم. -
را محکم  زهیمزهیمپل رزن تپل نیاش ارفتهمادر ازدست ادیبه  یو بند دیآزاد و رها از هر ق خواستیچقدر دلش م و

قلبم را  تمیوصل شده و ر میها! مهربان جان من است. به نفسدینگران نباش گفتیو م گرفتیدر آغـ*ـوش م
 دست بکشد؟ شیاهکه از نفس دیادهیرا د یحال چه کس. تابهکندیم میتنظ

گرفتن دستان او را  تینهایگام فاصله داشت. حس ب کیفقط  هیتا مرز گر شکی. بدیسمت مهربان چرخبه سرش
سمتش خم شد و به یقدر داشت،یاو که غرق افکار خودش بود برنم رخمیچشم از ن کهیکالفه پس زد و درحال

 :دیگوشش آهسته و کوتاه پرس یحوال ییجا
 ؟یخوب -
 وقفهینگاه کند، تند و ب وسفیبه  آنکهیشود، ب زیچشمانش بجوشد و سرر یته کاسه شیهااشک نکهیاترس  از

 سرش را تکان داد.
 خوبم. یمرس -

 داد: حیتوض سپس
 شده. ریذهنم درگ نیهم یبرا رم؛یبه سفر م ییم جدا شدم و تنهاباره که از خانواده نیاول -
 جدا کند. یتنگوبرهم مهربان را از دلا ذهن درهمماهرانه از کلمات استفاده کرد ت وسفی
به موضوع جور  ایرو عوض کنه. ب دشید یهیزاو دیبا ره،یگیدلخواهش قرار نم طیشرا یتو یمن معتقدم آدم وقت -
 .میرو بشناس گهیو بهتر همد میبا هم آشنا بش شتریکه من و تو ب هیاالعادهسفر فرصت فوق نی. امینگاه کن یاگهید
 نیچننیا توانستندینم یعاد طیدر شرا گاهچیبود. ه وسفی. حق با دیکش شیهادندان یبه رو واررهیرا دا انشزب

 فراهم شده بود. شانیحاال فرصت برا ن،یمهرنوش و مت یهایفکریکنار هم باشند و به لطف ب
 آنکهینرم ب یو با لبخند دیچرخ وسفیسمت شده بود، سرش به ریسمت دلش سرازکه به یخوب یهابا حس همراه
 کرد. یاز او سپاسگزار دیبگو یسخن

که از اطراف به  یاهمهمه انیم خورد،ینگاهش در صورت او چرخ م کهیآخر را زد و درحال ریهم ماهرانه ت وسفی
 زمزمه کرد: د،یرسیگوش م
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 تماشات کنم. ریدل س هی تونمیمن هم م -
 ج کند.را کجا و چه وقت خر شیهاجمله دانستیاو م دلش را هدف گرفت. وارید وسفیآخر  ریت

 سمت او خم شده بود.صورتش حس کرد که به یرا احوال وسفی یهاکشاند و نفس ریرا به ز شیهاپلک
 پروازمون رو اعالم کردن. م،یبخند. حاال پاشو بر شهی! همنیآفر -

متوجه اعالم  یجدا کند؛ چراکه حت ایرا از دن داشت که او یبیعج ییتوانا ،یبر مهارت کالمعالوه وسفی ایگو خب
 پروازشان نشده بود.

کارت پرواز را به او داد، سپس خم شد و چمدان مهربان را به همراه چمدان خودش  وسفیبرخاست.  سرعتبه
 .کشدیمرز انتظارشان را م یسوآن یزودرشتیچه اتفاقات ر دانستندیسفر شدند و نم یبرداشت و هر دو راه

*** 
بود و از  زودرشتیر یهانیداشت و پر از اول یتازگ زیچهمه رفت،یسفر خارج از کشور م نیمهربان که به اول یبرا

 .گفتندیم ییهوا دانیاسم فرودگاه بود که به آن م شیتر براهمه جالب
 یخارج یازهاوآمد بود و فرودگاه نوساز کابل را که مخصوص پرودر رفت یگریافکار به شکل د وسفیدر ذهن  اما

 سهیسفر کرده بود، مقا اریمخصوصاً فرانسه که به آنجا بس ییاروپا یکشورها یهاافتتاح شده بود، با فرودگاه
 .کردیم

 میکه ب یادرست مثل بچه شد؛یاز او جدا نم یالحظه وسفی عِیبود، مط شیهااز دلهره یکه ناش یدر سکوت مهربان
زردرنگ فرودگاه  یسوار تاکس نکهیمحض اناکجاآباد رها شود. به انید و مترش را رها کنداشته باشد دست بزرگ

 یقطارشده یهارا داد و بعد از سفارش دنشانیرس برتماس گرفت و خ یحورو با مامان دیکش یاشدند، نفس آسوده
 او و صدالبته پدرش تماس را قطع کرد.

 خانم تماس گرفت.فر بود، با پورانرمضان یآقا شیهااز مخاطب یکیکه  یدوتا تماس کار-یکیهم بعد از  وسفی
ساز، دست رهیپاک کرد و از دا واررهیرا با سرانگشت دا نیماش یبخارگرفته یشهیاز فرصت استفاده کرد. ش مهربان

 بود. کیپر از تراف شیهاابانیو خ تیمتعدد کابل داد که مملو از جمع نیادیو م هاابانیدل به خ
را دنبال  شانیهایبودند، روزمرگ ریکه هر روز با آن درگ یاینگاه کرد که در کنار تمام ناامن یبه مردم مهربان

 .کردندیم
 یهابودند و چهره دهیچیبه دور سرشان پ یرنگ یو گاه دیسف ییو دستارها یمحل یهاکه لباس دیرا د یمردان

 یمانتوپوش که شال بر سرشان بود، زنان ینار زنانبلند استتار شده بود و ک یهاشیاز ر یانبوه ریشان زسوختهآفتاب
از فرق سر رها شده بود و از  یکه مثل گون یآسمان یآب نگبه ر یبیوآمد بودند. چادر عحکه با برقه در رفت دیرا د
 چشمانشان بود. یرو یتور رونیب یایبا دن شانیساخته بود که تنها راه ارتباط یمتحرک یقندهاها کلهآن
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 .شدیگرفته نم یچندان جد یورانندگییراهنما نیو قوان شدیم یپروخال یررونق، از مشترپ هامغازه
را  وسفی یهانفس د،یباریآن م ینقل بر سر شهر و اهال یهاکه مثل دانه یزیو برف ر رونیب یایدر دن غرق

 سمت او خم شده بود.صورتش حس کرد که به یحوال ییجا رشینظیهمراه عطر ب
 یزیو چ یهم ساکت بود مایهواپ یذهنت رو مشغول کرده؟ تو یاگهید زیچ ایراهه  یخستگ یاسکوتت بر -

 !ینخورد
 یسمت او برگشت. هرچند لبخند رواوست، ته دلش کرورکرور قند آب شد. سرش به یپ وسفیحواس  نکهیا از

 را پنهان کند و صادقانه جواب داد: شیهالبش بود؛ اما نتوانست دلهره
پدر و مادرم  یو شرمنده رانینتونم با مهرنوش برگردم ا ترسمی. مزنهیشور م یته دلم بدجور یچرا؛ ول دونمینم -

 بشم.
رو بود، نگاهش به روبه کهیکه حالت تعجب داشت، درحال یاو با چهره دیرا در هم کش شیهااخم یتصنع وسفی

 کنار گوشش آهسته زمزمه کرد:
کمک  رانیبود از سفارت ا ی! نگران نباش! اگه مورد خاصدهیبع کنهیثبت فکر مم شهیکه هم یحرفا از دختر نیا -
 .میریگیم

 یچند جمله نیافکارش هم یلواپسو د ینگران یهاحباب رفتننیازب یرا حس کرد و برا وسفی یصدا نوازش
 بود. یکاف وسفی

صورتش  یرو یشیرحاال ته اش،یمشک یهاشیانبوه ر یجاداد که به یاو چرخ رخمیباز در نودلرا دست نگاهش
 .بردیدل م شیهاقهیحالت کنار شقو خوش یانقره یمهمان بود و تارها

پنهان کرد و  یسختو لبخندش را به اوردیخودش ن یمهربان شد؛ اما به رو یرهیخ یهامتوجه نگاه وسفی
و  دهیتک یاحرف بود با چهرهو کم سالانیم یکه مرد یرو بود، به راننده تاکسنگاهش به روبه ریمس کهیدرحال
 نظر داشت، گفت: ریوسط ز نهیرا از آ اهو مدام آن کردیصحبت م یخاص یرا با لهجه یسوخته و فارسآفتاب

 هتل ستاره. دیلطفاً بر -
*** 
که  یددو یهاشهیو ش ضیعر یهاطبقه با پنجرههفت یبود. هتل زانیکابل چهار ستاره به گردنش آو یستاره هتل

داشت. از  یاز تازگ یرنگ زیچمهربان همه یو برا بردیشهر از مسافران خسته دل م یاهویبه دور از ازدحام و ه
قواره که خوش یآجر یهاو پرده رنگیریش ماننواز بود تا مبلو چشم کیش شیهاهتل که به قدر ستاره یالب

 شده بود. یمطابق مد روز طراح
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 یها و بعد هم گرمادربان هتل بود با آن کاله و لباس فرم همرنگ پرده میشان آمد، تعظکه به استقبال یزیچ نیاول
 بود. انیدر جر یالب یسوزش، در فضااستخوان یو سرما دیباریکه م یزیبرف ر الیخیکه ب یمطبوع الب

در خود  بارهکیوکور هتل را سوت یو براق، تمام فضا زیتم یهاکیسرام یها بر روچمدان یهاخرخر چرخ یصدا
و  دیسمت خود کشورق بود بهو شق کیش ،یفکول کراوات یهتل را که جوانک رشیپذ یحل کرد و توجه متصد
قرار گرفتند، نگاه  شخوانیپ یسوآن شیرو شیو مهربان پ وسفیکه  یشوند. هنگام کیمنتظر ماند تا به او نزد

 کرد. یها را بررسآن یچهره ند،کیعبور م یکیکه از تار یسرعت نورو جستجوگرش به قیدق
 ینارنج یتکه مو دنیسمت مهربان برگشت و با دداشت. چشمان موربش به یشرق یچهارشانه بود و چهره مرد

به  اشینیها و بگونه یرو دهیخواب یهاومکو کک یصورتش رها شده بود، پوست مهتاب یمهربان که کج رو
 ها خوشامد گفت.به آن یسیانگلشد و با زبان  وسفیباشد، رو به  ییاروپا شیرو شیدختر پ دیشا نکهیتصور ا
داد و بعد هم اضافه  حیتوض شانیامکانات هتل را برا واریحرف بزند، طوط یکالم وسفیاجازه دهد  آنکهیب سپس

ردد در شهر ت ادیتر از قبل شده و بهتر است که زناامن یداخل یهاخاطر طالبان و جنگکابل به طیکرد که شرا
 نکنند.

بود و حاال خود در  دهیشن یاز جنگ داخل ییزهایچ شیشد. در اخبار کم و ب یاز ترس ته دلش مثل چاه خال مهربان
 آن حضور داشت. یقدم کی

تا کمتر با  دادیداده را هم قورت مجوانک عصاقورت خواستیآب دهانش را فرو داد و دلش م یماندهته یسختبه
 کند. ریسراز آشوب به دلش شیهاحرف

اعصابش بود.  یبر رو یبار اضاف د،یکشیرا به رخ م اشیجوانک که روابط عموم یهایپرحرف وسفی یبرا اما
 یچوب شخوانیپ یرا رو شانیهااو پاسپورت یهایبه حراف توجهیو ب دیاش کشخسته یهابه پلک یدست

صحبت کنند و  یسیتا انگل ستین یازیهستند و ن انزبیداد که فارس حیتوض یسیگذاشت و با زبان انگل رنگیاقهوه
 اند.روشن رزرو کرده وسفیدوتا اتاق به نام 

 دنیبه احترام تکان داد و با د یبود، سر دهیبا هم بلع جاکیرا  یروابط عموم نیهتل که تمام قوان یمتصد
 اش شرمنده شد.النهحک شده بود، از قضاوت عجو شیها که نام اهلل بر روآن رنگیزرشک یهاپاسپورت

که  یبار با زبان فارس نیبود و ا ستادهیبه او ا رهیمرد خ یشانهبهسوتر شانهآن یبه مهربان انداخت که کم ینگاهمین
 آن بود، لفظ قلم گفت: یچاشن یافغان یته لهجه

 .دیباش یرانیا کردمیخانوم تصور نم یخاطر رنگ پوست و مو! بهخوامیپوزش م -
چند نفس سر  یبه کوتاه یقیفرو برد و پس از دقا شیرو شیپ توریرا گفت و بالفاصله سرش را در مان نیا جوان

 کرد. یتالق وسفیبرداشت و نگاهش با چشمان 
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 گمی. االن میعال دیهفتم با د ی! اتاقا آماده هستن. طبقهدیمهندس روشن به هتل ستاره خوش آمد یآقا -
 .دیباش یسفر از خدمات هتل و کارکنانش راض در طول دوارمیکنن. ام تونییراهنما

او بود، بعد از  یدهیمهربان و رنگ پر یدانگ حواسش پشش کهیجنباند و درحال یتشکر فقط سر یبرا وسفی
تر کرد تا از آهسته یرا قدر شیهاگام اورد،یتاب ن گریها چمدان را به مستخدم هتل سپرد و داتاق دیبرداشتن کل

. سپس سر خم کرد ردیفاصله بگ داشت،یبرمها گام دان به دست چست و چابک جلوتر از آنمستخدم هتل که چم
 گونه که فقط او شنونده باشد، زمزمه کرد:و کنار گوش مهربان آن

 ؟ی. خوبدهیپر یلیرنگت خ -
و  گرفتیدلش اتراق کرده بود فاکتور م یکه گوشه ییهاچه مرگش شده است! خب اگر از دلهره دانستینم قاًیدق

حالش  ده،یظهر فقط با خوراک استرس آن را پر کرده بود ناد روزیرا هم که از د شینوایو قاروقور معده ب یگرسنگ
 خوب بود.

 کردیم یسع کهیبود، برداشت و درحال ستادهیها اهتل که کنار در آسانسور منتظر آن شخدمتینگاهش از پ ریمس
شال هل داد و سرش  ریصورتش را به ز یرهاشده رو یتکه مو هدفیهماهنگ باشد، ب وسفیبا  شیهاگام
را که قالب دلش شده  یبدکج شد. سپس طعم گس دهانش را فرو داد و تالش کرد تا احساس  وسفیسمت به

 جنباند و محکم جواب داد: یگاه سربود پنهان کند. آن
 خوبم. یمرس -

 یبازو یو دست رو ستادهیا بارهکیبه وسفیود؛ چراکه مانده ب جهینتیکردن احساسش بپنهان یتالشش برا ایگو
سرش را  خورد،یصورت او تاب م یبر رو شیپرواینگاه ب کهیکرد و درحال ستادنیمهربان گذاشت، او را وادار به ا

 پچ زمزمه کرد:همانند پچ ییآورد و با آوا شیپ یقدر
 «نماز سر نها دهدیرنگ رخساره خبر م»! یستین یخوب یدروغگو -
را سخاوتمندانه  شیهاچنان که دنداندار؛ آنو جان قیآن هم عم د،یتوجه مردانه چنان به دلش نشست که خند نیا

 داد: حیگذاشت و توض شیبه نما
و  یهتل که درمورد جنگ داخل رشیپذ یمتصد یچرا حرفا دونمی. نمستمین یخوب یدروغگو ،یگیراست م -

 کرد. یالخ یته دلم رو بدجور گفتیطالبان م
 یاز گرسنگ تیحکا اشدهیاز ماجرا بود و رنگ پر یترس بخش ناًیقیسمت باال پرواز کرد. به شیابروها وسفی

 داشت.
چسبانده بود انداخت، سپس سر خم کرد و کنار گوش  هاکیهتل که نگاهش را به سرام شخدمتیبه پ ینگاهمین

 وار گفت:پچمهربان آهسته و پچ
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ندارم؛  لیم یفقط بگ خوادی. دلم ممیرستوران هتل تا ناهار بخور میریو بالفاصله م میریگیم لیاتاقا را تحو -
 !کشمتیخودم م یبه دست طالبان کشته بش نکهیوقت قبل از ااون
 نیترنینشدل شیاز عشق داشت و برا تیدر چشمانش، سراسر حکا دهیو نوازش خواب انشیلحن ب وسف،ی دیتهد

 آهنگ عاشقانه بود.
ها هتل که همچنان منتظر آن شخدمتیسمت آسانسور و پبه وسفیکنار  یو کالم حرفیشد و ب ترقیعم خندشلب
 بودند، به راه افتاد. ستادهیا

*** 
 بود. وسفی کردنیتر از راضبه مراتب راحت شیاورست برا یقله فتح

 کرد. دایهم امتداد پهتل  یکه از رستوران هتل و هنگام صرف ناهار آغاز شد و تا محوطه یتالش
 یاز همان ابتدا دم حجله سر گربه خواستیم ییآمدن هم نداشت. گوکوتاه الینه و خ گفتیکالم م کی وسفی
 .زندیم یکه حرف اول و آخر را چه کس دیایرا از تنش جدا کند تا مهربان حساب کار دستش ب نوایب

به کارش  زیها نو ناز دخترانه بود استفاده کند؛ اما آنزنانه که همان عشـ*ـوه و کرشمه  یکرد از ترفتدها یسع
زرد  یسمت تاکسبه وسفیاز آنکه  شیآخر پ یگرما بماند، وا رفت و لحظه ریکه ز یو عاقبت مانند شکالت امدین

 کرد و مستاصل گفت: ستادنیو او را وادار به ا شتاو گذا یبازو یبرود، دست رو دیکشیکه انتظارش را م یرنگ
 ؟ینداره من رو هم با خودت ببر یراه چیه ینعی -

و  کردیتر ماش را سستاراده واریآرامش که هر لحظه د یدر صدا دهیناز خواب یبرا زد،یمهربان غنج م یبرا دلش
 هدف گرفته بود. قاًیاش را دقمردانه یهاحس

را گشود و به  شیهاس پلکو خواهش دل نشود. سپ ازین میرا بر هم فشرد تا عقل تسل شیهاکوتاه پلک یدم
که  یزودرشتیر یهاومکو کک خوردیصورتش تاب م یکه بر رو ییهایچشمان منتظر او نگاه کرد، به چتر

 .بردیدل م بیعج
گوشش،  یحوال ییوجب با او فاصله داشت. سپس سر خم کرد و جا کیچنان که فقط گذاشت؛ آن ترشیپ یقدم

 آهسته اما قاطع گفت:
بذار  کنهیزنونه رو که دلم رو آب م یترفندا نیرو بفرست داخل. دوماً؛ ا اتیت رو درست کن و چتراوالً؛ شال -
. سوماً؛ محاله از حرفم برگردم و ادیاز دستم برنم یش رو بخرم، نه حاال که کارکه بتونم دونه به دونه یوقت یبرا
داده  نیکه مت یآدرس نیا دونمینم یببرم. من حتتو رو با خودم  تونمی. نمدمیرو که به نظرم درسته انجام م یکار

 یشناخت چیببرم که ه ییکنم و تو رو هم با خودم به جا سکیر تونمیقرار داره. نم یتیچه وضع یکجاست و تو
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لنگه پا نمون. درضمن در رو  هیسوز سرما  نیا یدختر خوب برو اتاقت استراحت کن و تو هیازش ندارم. پس مثل 
 نکن تا برگردم.باز  کسچیه یرو

 تکان نخور تا برگردم. تیاز جا دیگویو م فرستدیم اهینخود س یترش او را پکه بزرگ ستیابچه کردیم حس
 .شدیو زنده م دادیدل او هزار بار جان م گشتیبرم وسفی تا

دوست داشت  شناور بود و یمنطقیاز ب یموج یبود؛ اما دل لجوج مهربان رو یو عقالن یمنطق شیهاحرف هرچند
 برود. وسفیهمراه 

او بود تا گره کور آن را باز کند  یهااخم ریدرگ وسفیسر داد و  ریرا به ز شیهارا در هم گره کرد و پلک شیهااخم
وجارو آب یکج حساب یرا با فرق شیداشت و موها انهیم یو الغر که قامت اندامکیبار یجوانک شدنکیکه با نزد

 قورت داد. د،یبه مهربان بگو خواستیرا که م یاو برگشت و جمالتسمت کرده بود، سرش به
 رو به باال گفت: یاافراشته و چانه یوآمد بود، با گردنآن دو در رفت نینگاهش ب کهیدرحال جوانک

 هستم. دریل دی! من جاودیسالم خوش اومد -
 یهایت به شالش برد و چتربالفاصله دس د،یچرخیشالش م یکه بر رو وسفیبا نگاه گوشه چشم  مهربان

 جوان را مرور کرد. یچهره ظیغل یهم با اخم وسفیشال هل داد و  ریسرگردانش را به ز
 ریگوش از او تصوسه یشده بود و گونه استخوان لیسمت باال متماداشت که مورب به یو براق اهیس یبادام چشمان

از عمرش  شتریچهار بهار ب ای وسهستیب دیو شا نمودیم نیسن متکه هم گذاشتیم شیجوان افغان را به نما کی
پوسته شده و به پوسته هانیدر سرآست اشیعبه تن داشت که چرم مصنو یا. کاپشن چرم زواردرفتهگذشتینم

 .زدیتنش زار م
 که در هم تاب خورد بود، کوتاه و مختصر گفت: ییهارا تر کرد و با اخم شیهالب
 خب؟! -

جواب  کرد،یکه از چشمانش شره م ینفسکرد و با همان اعتمادبه کیشن چرمش را به هم نزدکاپ یشینما جوانک
 داد:

در طول سفر راهنماتون باشم. ظهر که با  تونمیهستم و م دریل دی! جاوگهیمنه د یکار یآقا اسمم شناسنامه -
حواسم  کنهیم جابیشغلم ا یول تم؛سیفضول ن دای. ببخشرونیب دیایو منتظر شدم تا ب دمتونیهتل، د دیخانوم اومد

 .دیکردیصحبت م یرانیبا خانومتون ا دمیجمع باشه. د
 ینگاهمیفرمان ضرب گرفته بود، ن یسوتر کالفه از انتظار با سرانگشت روآن یکه کم یتاکس یبه راننده وسفی

 را قطع کرد: دریل دیجاو یهاانداخت و جمله
 .میهم به راهنما ندار یازین و میومدین حیوگذار و تفرگشت یبرا -
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 را که عزم رفتن کرده بود گرفت. وسفی یپالتو یگوشه دیجاو
هاش رو کوچهرو از حفظم. کابل و تمام کوچه و پس تاشی. من افغانستان و تمام والدیرینگ میآقا زود تصم -
 !امی. به حضرت عباس به کارتون مهییمتعلق به چه آدما یاهر محله دونمیم شناسم،یم
شد. بعد از  رهیآلودش سوار بود، خپوف یهاپلک یبر رو یکوتاه یهامردد به چشمان مصمم او که مژه وسفی

 :دیکوتاه پرس یتأمل
 ؟یهست ی. مال چه قومیلهجه ندار یلیو خ یکنیرو خوب صحبت م یفارس -
کردم  یکردم و سع یشما زندگ یرازیو جوار حافظ ش رانیکار رفتم ا یبرا یسالگ زدهیس-از دوازده یآقا هزاره؛ ول -

 ادیرو  یدریگرفتم و همون جا بود که شغل ل ادی رانیحرف بزنم و لهجه نداشته باشم. نوشتن رو ا ایرانیمثل ا
برگشتم کار  یشد، من رو برگردوند افغانستان. وقت متوجه سیکه پل نیهم ران؛یاومده بودم ا یرقانونیگرفتم. چون غ

هم  نیوپاشکسته بلدم، تازه ماشرو دست یسی. انگلیخارج یمسافرا دریگفتم من هم بشم لنکردم و با خودم  دایپ
 !امیدارم. به حضرت عباس به کارتون م

 راهیپر ب یغماسیشد. خب جوانک ر ریبه دلش سراز دیترد رفت،یتخته گاز م وقفهیاو که ب یهایپرحرف انیم
 شانیها بکند تا به کارهابه آن یکمک بزرگ توانستیباشد، م ها آشناکاربلد که با آدرس یراهنما کی. گفتینم

آخر را  میرا خاراند و تصم شیابرو یگوشه تبرگردند. با سرانگش رانیبدهد و هرچه زودتر به ا یشتریشتاب ب
 گرفت.

حاال  نی. دارم از همیکمک حالمون باش یتونیچقدر م نمی! باشه قبول کردم. ببیقسم بخور قدرنیا ستین یازین -
 ؟یرو قبول دار طیشرا نی. اخوامیعذرت رو م یاگه به دردم نخور گم،یم
 !امیبله آقا، به حضرت عباس به کارتون م -
 دریل دیسمت جاوداشت، به نیرا که از مت یفرو برد و تنها آدرس شیپالتو بیجنباند. سپس دست در ج یسر وسفی

 گرفت.
 ؟یسشنایرو م نجایآدرس. ا نیبرم ا خوامیم -

داشت،  یدارکه رنگ و رخ پول کشیش لیو استا وسفیو رو به  دیباال پر شیبا خواندن آدرس در دم ابروها دیجاو
 :دیانداخت و متعجب پرس ینگاه

 .رهیاونجا نم یآدرس مال اطراف کابله و کس نیا د؟یدار کاریچ نیرنشیفق یآلونکا نیاوه اوه! آقا شما با ا -
 کرد: یچیراه ق یمهین قاطعانه حرفش را از وسفی
رو  نیا شتر؛یراهنماست، نه ب هیدرحد  تفهی. فقط وظدریل یآقا ی. قرار نشد دخالت کنرهیکالهمون داره تو هم م -
 نره. ادتی
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 باال آورد. میهر دو دستش را به عالمت تسل دیجاو
 .دیشما بگ یهر چ دیببخش دیچشم آقا. ببخش -

 ادامه داد: کرد،ینگاه م انیخط در م کیمهربان را  یچشم ریز کهیدرحال سپس
 . اگه همراهمون نباشن بهتره.ستیخانومتون مناسب ن یبگم اونجا برا دیرو با نیا یول دا؛یآقا ببخش -
 دیاز جاو یمهربان را گرفت و اندک یگاه بازورا گرفته بود، کوتاه سرش را تکان داد. آن مشیکه ابتدا تصم وسفی

 مهربان که از سرما گلگون شده بود، نگاه کرد. یاهفاصله گرفت و به گونه
 یبخار دهانش همانند ابر کهیکرد و درحال ترکیاو را گرفت و به هم نزد رنگیگردن خاکسترشال یدو سو سپس

 گفت: شد،یبعد محو و نابود م یامتولد و لحظه یاکوچک لحظه
اتاقت استراحت  یدنبال آدرس بگردم. تو هم برو تو تسین یازین گهی. حداقل دنیدنبال مت رمیپسره م نیمن با ا -

 .زنمیشد بهت زنگ م ریتا برگردم. اگه د یکنیباز نم یکس ینره در رو رو ادتیکن. 
 لب زمزمه کرد: ریچشم بود. دلخور و دمغ ز کی دنیفاتح فقط منتظر شن کیشد که مانند  رهیخ وسفیچشمان  به
 سالمت!باشه. برو به -
بود؛  ریدرگ لشیظاهر با موباسوتر بهآن یانداخت که کم دیبه جاو ینگاهمی. ندیرا د یمهربان دلخور ته نگاه وسفی

موکل کرد و با  یگریرا به وقت د دنیناچار نازکشها جا گذاشته. بهآن شیکنجکاوش را پ یهاداشت گوش نیقیاما 
 رفت. دیسمت جاوبه یکوتاه یخداحافظ
به  یحت دیو جاو داشتیبلند و رو به جلو برم ییهاکه گام ستادیا وسفی یقامت رعنا یبه تماشا مهربان
که با هر گام رو به  دیشنیها را مآن یو مکالمه دیدویدوان مبه دنبالش دوان باًیو تقر دیرسیاو هم نم یهاسرشانه

 .شدیتر مجلو نامفهوم
 الر؟د ای دیکنیحساب م یدستمزد ما رو به افغان دا،یآقا ببخش -
 یتا من به راننده تاکس اریرو ب نتی. برو ماشکنمیحساب م ی! خب معلومه به افغانیبچه پررو، زرنگ هم که هست -

 بگم بره.
 سالنه به هتل برگشت.ها سالنهو پشت به آن ستادینا گرید مهربان

*** 
سپرده  هایگورستان اوراق به ستیبایکه م ییهانینبود، از همان ماش شتریلکنته ب یقراضه کی دیجاو نیماش

آن  شیپ ،یکه نه بوق داشت و نه صندل «یممدل یمشت نیماش». رفتیکنان راه ملکاما بازهم لک شد؛یم
 بود. یلیبدیقهرمان ب
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 یخاموش و نه حت یآن بود و نه بخار ینه اتاقک پرسروصدا داد،یآزارش م یگرید زیاز هر چ شیآنچه ب البته
بود که  یصندل یبلکه فنرها د؛یرسیمانند سرفه از آن به گوش م یبیعج یصدا یه گاهخرت موتور کخرت یصدا
به سر  اضتینشسته است و درحال ر هاتاضتخت مر یرو کردیچنان که حس م. آنآوردیمدام به او فشار م ریاز ز

 .ندآوردیفشار م خواستیکه دلشان م ییباز به هر جاودلو با هر تکان، فنرها دست بردیم
 کابل بسپارد. یو ناآشنا بیغر یهاابانیسمت خکرد تا حواسش را به یجا شد و سعجابه یقدر

با خودش هم مشخص  فشیتکل یو ابر ریفرو رفته بود و آسمان دلگ اهویو ه یزییزودرس پا یکیتار انیم شهر
 .دیباری نمو اصالً دادیهم خساست به خرح م یو گاه دیپاشیبر سر شهر م ینم برف ینبود و گاه

شهر  انیدر شر ژنیمانند اکس یو روزمرگ آمدندیم گرید یاو عده رفتندیم یابود و عده تیمملو از جمع روهاادهیپ
 بود. یجار

 شتابان بود. شانیهافرو بـرده بودند و قدم بانیسر در گر ،یبرف یکه از سوز هوا یمردم
 دیرس یسلمان کیبود، گذشت و به  یو سبز وهیو مملو از م دکریآن را حمل م یرمردیکه پ یدست یاز گار نگاهش

 نیبا شلوار و کاپشن ج گولویژ یو جوانک« خانهسرتراش»آن نوشته شده بود  یشهیش یکه با خط درشت بر رو
مدار تکرار،  یاو هم رو یی. گوچرخاندیرا به اطراف م الشیخیبه چهارچوب در مغازه، نگاه ب هیتک ،یرنگیآب

را  اشیشود و چرخ زندگ یچیبود تا دست به ق یهم منتظر چند مشتر دیو شا کردیم یرا ط شیهایروزمرگ
 بچرخاند.

اما  رفت؛یفرو م یشتریب یکیدر تار ابانیو خ گذاشتندیسر جا مرا پشت اهوهایه شدند،یاز شهر دورتر م هرچه
 ها بود.و مملو از چشم اهویذهن او همچنان پره

 .شدیدور نم دگانشیلحظه هم از برابر د کیدلخور و نگرانش و چشمان  مهربان
 بود. دهیچسب شیهابه پلک زد،یم ادیتک پسرش فر یرا برا یدلواپس صدایپوران که بعمه یباران چشمان

 کی رفت،یخواب به اتاقش م یلحظه که برا نیتا آخر شهیاز هم ترپناهیآورد که ب ادیصبا را به  صالیپر از است نگاه
 .داشتیلحظه چشم از او برنم

 .کردیاز آن شره م طنتیآورد که ش ادیرا به  نیخندان مت چشمان
 ناکرده کارتون خالف نباشه؟ ییخدا یول ستم؛یبه حضرت عباس فضول ن دا،یآقا ببخش -

 یهاخوردنمچرا اما قس دانستیپرتاب کرد. نم رونیب یایاو را از اعماق افکارش به دن دیدار جاوو زنگ زیر یصدا
 .دادیاعصابش را خراش م یمثل سوهان موردشیب

 کیبود و  دهیرا چسب نیماش کیفرمان بار یسمت او چرخاند که دودستبرداشت و سرش را به ابانیرا از خ نگاهش
 منتظر جواب. گرشیرو بود و چشم دچشمش به روبه
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 جواب داد: یرسم یلیخشک و خ شده،دهیدر هم تاب ییهاجانانه خرجش کرد و با اخم یاغرهچشم
 م.رعمهدنبال پس رمی. دارم مستیراحت خالف ن التیخ ؟یخوریقسم م قدرنیا یچ یبرا -

انداخت و دنبال  وسفیآلود رخ اخم میبه ن ینگاهمی. نکردیدق م زد،یداشت و اگر حرف نم یعادت به پرحرف دیجاو
 نخ حرف او را گرفت و گفت:

 کنه؟یم کاریتون اونجا چرعمهخدا رو شکر! حاال پس -
 کرد،یدستش عوض م ریدنده را ز کهیشد و درحال بشینص یاما دوم د؛یاول را ند یغرهچشم دیجاو هرچند

 صادقانه اضافه کرد:
! نفس من به زبونم دوخته شده و اگه حرف نزنم خفه رهیگیآقا به حضرت عباس اخماتون جرئت رو از آدم م -
 تر بشه.تا من؛ بلکه راه کوتاهشما، دو یکی. شمیم

. گرفتیاش کرده بودند، فاصله مکه احاطه ییهابود و حداقل از چشم یخوب شنهادیپ ینداشت؛ ول یبه پرحرف عادت
 را تر کرد و گفت: شیهالب
 .شنومیخب از خودت بگو. م -

 رفت. شینشست و به تاخت پ شیهایاسب پرحرف یازخداخواسته رو دیجاو
 رانیکار به ا یبرا امرزمیمادر و دوتا خواهر. خرج خونه هم با منه. بچه که بودم با پدر خداب هیو  میستآقا ما ه -

روزا همراه  یعنیگرفتم.  ادی ،یاتاقبامرام بود و با ما هم یرانیا هی. خوندن و نوشتن رو هم از دوست بابام که میاومد
شد و برگشت افغانستان  ضی. آقا، بابام مرگرفتمیم ادیشتن و نو خوندن یو شبا هم از آقامصطف کردمیپدرم کار م

مجوز ندارم و شوتم کرد  دیفهم سیپل نکهیموندم تا ا رانیمن ا یو چند وقت بعد هم عمرش رو داد به شما؛ ول
 افغانستان.

 گفت: یخودمان یلیچرخاند و خ وسفیسمت سرش را به دیجاو
 د؟یکنیم یو کجا زندگ دیچقدر درس خوند د؟یبچه دارچندتا  ه؟یآقا حاال نوبت شماست. شغلتون چ-
 او آمد: یهایحراف انینثارش کرد و به م ییلب بچه پررو ریز
کار  یوقت تو هی ه؟ییجور جارو که بهت دادم چه یآدرس نیا نمی! بگو ببیمن رو بدون یوگرافیالزم نکرده ب -

 خالف نباشن؟
 شهر نداره. نییشهر و پا یالو با شهیم دایجا پکار همهآقا، آدم خالف -

 ادامه داد: خاراندیم یبا نوک انگشت پلکش را دوران کهیدرحال سپس
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 هیهاش درواقع که خونه هینیرنشیفق یکابله و دو ساعت با شهر فاصله داره. محله یهیحاش دیکه داد یآدرس -
ساخته. نه برق داره و نه آب  یواریچهارد هیخودش  یبرا یهم سوار کردن و هر ک یاتاقکه از خشت و گل که رو

 داره؟! کاریتون اونجا چبدونم پسرعمه خوادیدلم م یلی. خاستیو خالصه ته دن
تا هر چه زودتر برسند و  شدیم رورویز قراریدلش ب یبود که خودش هم از آن خبر نداشت و دل تو یسؤال نیا

 .ابدیسؤال را ب نیجواب ا
که هر  لیآنتن موبا دنیو با د دادیرا نشان م قهیدق ستیاخت که عدد شش و باند لشیبه ساعت موبا ینگاهمین

 مهربان افتاد و آه از نهادش برآمد. ادیچهار خط آن به سمت ناکجاآباد کوچ کرده بود، به 
بوق زد  گذشتیم ابانیدوان از خکه دوان یعابر یبرا ش،یهایبود و حراف وسفیکه تمام مدت حواسش به  دیجاو
 کج کرد. وسفیسمت هم نثارش کرد. سپس سرش به ییسزاو نا

 .مییاونجا گهی. اگه خدا بخواد دو ساعت ددهیآنتن نم لیموبا گهید م،یشیاز شهر خارج م میآقا دار -
 ایقرار بود به ته دن ییبود، گو دیجا شد تا فنرها کمتر آزارش دهند. حق با جاوجابه یو بازهم قدر دیکش یقیعم نفس
 بروند.

*** 
 قرار نبود تا به انتها برسد. ییبود و گو دهیمطلق از دو سو جاده را بلع یکیتار

 ریرجیج یها با صداکنپاکو برف رفتیکنان راه متلقتلق زودرشتیر یهازهیرسنگ یبر رو نیماش یهاچرخ
 .بردندیسو مو آن سونیبرف را با خود به ا زیر یهادانه
لب  ریز یینجوا یو گاه گرفتیاوج م شیصدا یو گاه کردیلب زمزمه م ریز یاهتران یخسته از پرحرف دیجاو

 یبخار نشسته بر رو ست،یادگاری گفتیکه م یو با لنگ قرمز گرفتیدست م کیهم فرمان را با  ی. گاهشدیم
 .کردیرا پاک م شهیش

دو لبه  یامثل اره دیدار جاوو زنگ زیر یکرد حواسش را به افکارش معطوف کند؛ اما صدا یجا شد و سعجابه یقدر
 و گفت: اوردی. عاقبت تاب نانداختیاعصابش خط م یبر رو قاًیدق
 .خورهینم یبهتره؛ چون اصالً صدات به درد خوانندگ یلیخ یکن فیبه نظرم خاطراتت رو تعر -

 در دم ساکت شد و گفت: دیجاو
 چشم. -
و  اوردیدوام ن قهیاز پنج دق شتریاما سکوتش ب د؛یکش شیاهلب یدو انگشتش را بر رو ب،یبه عالمت بستن ز و

 برگشت. زدیم ادیاش فردر چهره یکه کالفگ وسفیسمت سرش به
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 م؛یبر دیبا یسراغ ک دیبگ زحمتی. فقط بمیرسیم گهید کمهیها رو فوت آبم و جاده نیمن ا دیآقا نگران نباش -
 .شناسنیچون اونجا آلونکا رو با اسم صاحبش م

ملتمس  ی. صدادیهم نرس قهیدق کیبه  یمرور کرد که عمر آن حت نیکوتاهش را با مت یبار مکالمه نیچندم یراب
 .آمدیو م رفتیرا ندارد، در سرش مانند آونگ م رانیاست و پول برگشتن به ا ماریب گفتیوار او که مو ناله
 یاش را دورانخسته یهاد و با سر دو انگشت پلکخشکش را با زبان تر کر یهالب هوده،یب یتکرارها نیاز ا خسته

 کوتاه گفت: یماساژ داد و بعد از تأمل
 .میریخان رو بگسراغ سلطان دیبا میدیرس یوقت -
 خان را تکرار کرد و گفت:لب اسم سلطان ریز
 .کنمیم داشیراحت باشه، پ التونیخ یول شناسمش؛یآقا نم -

 یآمدهاعصاب خسته و کش یبرا شیبار صدا نیخواندن همان ترانه کرد و ارا گفت و دوباره شروع به  نیا دیجاو
 کنار گوشش بود. یهمانند وزوز مگس وسفی

*** 
و  فیضع ینورها شد،ینم دهید یزیمطلق چ یاهیکه جز س قهیحدود دو ساعت و پنجاه دق یزیاز گذشت چ بعد

نورها جان  شدند،یم ترکیولد شد و هرچه نزدشب مت یکیتار انیتاب از دور مکرم شب ییهمانند روشنا یالغر
 .گرفتندیم یشتریب
رفته پربارتر که رفته یزیباد و برف ر یهوهو انیگرفت. م یاریکرد و تمام حواسش را به  زیرا ت شیهاگوش وسفی
 .دندیجنگیبا هم م یتکه نان یدر سرما برا دیکه شا دیشنیواق چند سگ را از دور مواق یصدا شد،یم
گرفت و  زد،یهمانند فانوس داشت و در چهارچوب آن سوسو م یکه نور یشکل آلونکمربع یرا از پنجره گاهشن

 :دیرا صاف کرد و پرس اشـنهیس یقدر
 م؟یدیرس دیجاو -
را به اطراف  زشیو ر یچشمان بادام کهیرا متوقف کرد و درحال نیتکان داد و ماش یسر دییعالمت تأ به
 آرام جواب داد: ییبا صدا چرخاند،یم
 .جاستنیبله آقا، هم -

 چرخاند و ادامه داد: وسفیسمت سرش را به سپس
زبون  نیو من ا زننیپشتو حرف م نجایا یاهال دم،یکه من شن جورنی. ادینزن یشما اصالً حرف یول دا؛یآقا ببخش -

 باشن. یناجور یآدما دیشرط عقله، شا اطی. احتدونمیخودم رو م یوطنارو فوت آبم و قلق هم
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دلش النه  انیم یبود. با خودش که تعارف نداشت، ترس گنگ دیودرمان جاوحرف درست نیاول نیها ااز ساعت بعد
 کرده بود.

دست بر  دیاو جنباند و هماهنگ با جاو یهاحرف دییبه نشان تأ یآب دهانش را فرو داد. سر یماندهته یسختبه
 شد. ادهیپ نیدر گذاشت و از ماش رهیدستگ یرو
 یبرف بود که بر رو زیر یهابه همراه دانه یریگکه به استقبالش آمد، سوز نفس یزیچ نیاول شدنادهیپ محضبه

 .کردینفوذ م شیهابه داخل لباس یااز هر روزنه تابوچیو پرپ نشستیم شیهاگونه
 ان کرد.پنه شیهابیرا در ج شیهارا باال کشاند و دست شیپالتو یقهی یهالبه

در  یی. گورفتیسو مو آن سونیو تلوتلوخوران به ا شدیجا مباد و بوران برف جابه یاهویبا ه یزیبرانگوهم سکوت
 !شدینم دهیجز وزوز باد شن ییصدا چیبود که ه ستادهیاز حرکت باز ا یزندگ نیزم ینقطه نیا

 کهیرساند و درحال وسفیرا دور زد و خود را به  نیماش یکرد و جلد کیکاپشن چرمش را به هم نزد یهالبه دیجاو
 گفت: خورد،یبه هم م کیتکیاز سرما ت شیهادندان

 نیوگرنه با ا م؛یزودتر برگرد دیخروار برف داره و با هیدامنش  یتو نم،یبیکه من م یآسمون و سوز نیآقا ا -
 .میکنیم ریبرف گ یصاف تو یکایالست

 لرزان گفت: یکردن خود داشت، با همان صدادر گرم یسع دنیپر نییبا باال و پا کهیدرحال سپس
 بود؟ یتون چاسم پسرعمه دیگفت دا،یآقا ببخش -
اش اعتماد کرده بود! چقدر ابوقراضه نیوراج با ا یغماسیپسرک سرخوش ر نیبه ا یکتابچه حساب یرو دانستینم

که با برف  کردیسمت ناکجاآباد پرتابش منان بهمچاله و چ یدستانش چون گلوله برف انیاو را م خواستیدلش م
 .گشتیبرم نیتابستان به زم

 یمذبوحانه سع ینداشت. در تالش میجز تسل یااز بخار دهانش متولد شد. فعالً چاره یو ابر کوچک دیکش یبلند پوف
 .ردیبگ دهیناد شد،یتر مآب هر لحظه بزرگ و بزرگ یرا که مثل حباب رو یاکرد دلهره

 قدم را محکم برداشت و کوتاه جواب داد: نیاول
 .نیمت -

*** 
 ییکه گو نایفرتوت و ناب یرمردی. پدیکشیم دکیسلطان فقط نامش را  کیاز تمام جالل و جبروت  خانسلطان

 یبر رو میقوز مال کیداشت، همراه  یادهیو بلند که قامت خم دیسف یشیرا به هم دوخته بودند، با ر شیهاچشم
 یگوشه یسه شاخه یهانیداشت و چ یاسوختهآفتاب ی. چهرهکردیرفتن مکه او را وادار به دوال راهاش گرده

 .کردیم یکالغ را در ذهن تداع یچندان درشتش رد پانه فروغیچشمان ب



 

 

271 
 

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیانافسون 

 

 داشت، دور اریبس یکه پارگ یرنگیخاکستر یمندرس که شال پشم یخورده بود، با لباسسال یرزنیهم پ اشملکه
چند  دیجاو نکهیمحض او به زدیناآشنا بود حرف م وسفی یکه برا یشیرا با گو یبود و فارس چاندهیسرش پ

 باز کرد. شانیگشاده به رو ییساخته شده بود، با رو یاش را که از حلببا او صحبت کرد، در خانه یاجمله
 داخل خانه شد. دیاز جاو شیگذاشت و پرا که غرق گل بود، پشت در جا  شیهاخانه چکمهبه احترام صاحب وسفی

 یکردهدم یو به هوا دادیشدت آزار مبود که مشامش را به یاروغن سوخته یآمد، بو شوازشیکه به پ یزیچ نیاول
 بود. دهیآلونک همانند چسب چسب

 یرو یاگرفتهدود یو کتر دادیبه خانه گرما م سوخت،یم یزرد و نارنج اشلهیتیزده که فسبزرنگ و زنگ یوالور
 یانما و کهنهنخ میگل یبود و نورش بر رو زانیآو واریبود که از د ییسوآن قرار داشت. تنها نور خانه فانوس کم

 میچهارگوش خانه را به دو ن یبود و فضا زانیکه از سقف آو دیمندرس د یاسوتر پردهآن ی. کمشدیم دهیپاش
 مفهوم آن دو در گردش بود.نا یمکالمه نیکرده و نگاه مضطربش ب میتقس
 را ترجمه کرد: رزنیپ یهاآورد و حرف شیپ یمترجم ظاهر شد و سرش را قدر کی لیفاتحانه در استا دیجاو

شهر  هی یو اون رو تو ونهیپسرش شاگرد کام گهیدنبال برادرتون. م دیکه شما اومد کنهیآقا داره خدا رو شکر م -
 .نجایکرده و آوردتش ا دایها پزباله یال یمرز اتفاق کینزد

دل  یهابه داد تپش رزنیپشت آن بود که پ یپرده و فضا یو تمام حواسش پ دیشنینم یزیچ گرید وسفی
سمت پرده رفت و با دست وچابک بهنشاند. سپس چست واریخان را گرفت و کنج د. دست سلطاندیرس قرارشیب

 پرده را پس زد.
با آن  دهیپرو الغر و رنگ فیومبهوت ماند. جسم نحنفس مات کیعمر  یهبه کوتا یالحظه ن،یمت دنیبا د وسفی
 نیبه مت یشباهت چیدر آن رختخواب چرک و مندرس ه دهیخواب قیعممهیو ن قیعم یهابلند و زخم یهاشیر

 قدوباال و دخترکش نداشت.خوش
 چشمانش حس کرد. ینیجا ماند و سوزش اشک را در ن اشـنهیدر س نفس

 یمرز مرگ و زندگ انیم ییپر قو بزرگ شده بود، الغر و رنجور، جا یپوران که العمه یزکردهیو عز یدردانه
 .زدیوپا مدست

که  دیاو کش یشانیپ یبر رو یدست د،یدیو کنار رختخوابش زانو زد. ناباور از آنچه که م دیسمت او دوبه درنگیب
 .سوختیدار در تب مداغ و تب

از آن  یو چربش سر داد که قسمت یخاک یموها انیاو رساند و آرام آن را به م یبسته یهالکرا به پ سرانگشتانش
 کنار گوشش آهسته گفت: ییگاه خم شد و جابود. آن دهیبه هم چسب یاشدهبا خون خشک

 . اومدم دنبالت.وسفیمنم  ن،یمت -
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 وسفیکنار  یآنبه رزنیآخر پ یبا جمله دیرا بازوبسته کرد و جاو شیهاپلک اریهوشمهین یو کالم حرفیب نیمت
 گفت: اشیبود، هول و دستپاچه به زبان مادر نیمت ینگاهش بر رو کهیزانو زد و درحال

مثل چاقو پاره  زیت یزیپهلوش را با چ گهیم رزنیش کنه. پشفاخانه دکتور معالجه میبر دیحضرت عباس! آقا با ای -
 درمان نشده. یخانگ یکردن و با دوا

 یغرق خون او را قدر راهنیو پ دیکنار کش نیمت یپتو را از رو یآنلرزان به یو با دستان ستادیاز تپش ا وسفی لبق
 یرا برا شیهاکه اطرافش سرخ و متورم شده بود، چشم قیعممهین یزخم افق دنیسمت باال هل داد و با دبه

گذاشت و او را که چون  نیپا و کمر مت ریزدرنگ کند، دست  یالحظه آنکهیکوتاه برهم فشرد و ب یالحظه
رو  ادزنانیفر د،یدویسمت در مبه کهیدست بلند کرد و درحال یوزن شده بود، روچهارده ساله سبک و کم ینوجوان
 گفت: دیبه جاو

 .مارستانیب میبر دی. بااریرو ب نیبرو ماش دیجاو -
 .ستادیدر ا یا به پا کرد و در آستانهر شیهاکفش وسفیاز  شیو پ دیسمت در دوتروفرز به دیجاو

 .دیهاتون رو بپوششما چکمه برمش،ی. من مستین یادیراه ز نیآقا تا ماش -
 به خرخر افتاده بود. شیهاانداخت که حاال نفس نیمت یبسته یهابه چشم ینگاه وسفی

نرم از سر  یکه با لبخند برگشت رزنیسمت پزده بههمان کرد که او گفته بود. سپس دم آخر شتاب زدهشتاب
 یابشمارد، سخاوتمندانه دسته آنکهیفرو برد و ب شیپالتو بیگاه دست در ج. آنکردیرفتن او را تماشا م تیرضا

پر از  شیهاگذاشت. به چشمان او که گوشه رزنیپ یژاکت کهنه بیآورد و آن را درون ج رونیب یاسکناس افغان
 و کوتاه گفت: شد رهیبود خ وچروکنیچ قیخطوط عم

 ممنونم. -
 .دیدو دیجاو نیسمت ماشزده چون باد بهشتاب گاهآن

*** 
 بود. ینشدندار و تماممثل پل صراط دراز و کش جاده
احوال  نیاما با تمام ا ند؛یبب توانستندیم یسختمتر جلوتر را به مین یچنان که حتآن کرد،یبرف کوالک م بوران

 .رفتیم شیو پ شکافتیدل برف را م لومتریسرعت چهل تا پنجاه ک کنان بالخلخ دیجاو نیماش
و هر  ندیرا روشن کرد تا بهتر او را بب نیماش یچراغ سقف کرد،یم یفیخف یهاناله یکه گهگاه نیدلواپس مت وسفی

که جز  کردیهم اسمش را صدا م یو گاه کردیعقب نگاه م یو به صندل دادیم هیبار به کمرش زوا کی قهیچند دق
 .شدینم بشینص یزیاو چ یناله

 .دیاز راه رس یتراما اتفاق تازه امد؛یدر برف درست از آب درن رکردنیدرمورد گ دیجاو ینیبشیپ هرچند
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 :دیرا درهم تاب داد و پرس شیهاو بالفاصله اخم دیاش کشخسته یهابه پلک یدست نیشدن ماشبا متوقف وسفی
 ؟یچرا واستاد -

حساب  یلیخ شیهامرد و اخم نینبود، از صالبت ا یبشریبن چیبردن از هجز مادرش اهل حسابکه به  دیجاو
 پته گفت:. آب دهانش را قورت داد و با تتهبردیم
چرخ  کنمیتون فکر مبا اجازه یول دا؛ی! ببخششهیبند دلم شل م دیزنیکه حرف م یجورنیآقا به حضرت عباس ا -

 سمت من پنچر شده.
. اضطراب تا کردیقل مو قل دیجوشیدر هم م روسرکهیرا کم داشت. دلش مثل س نیهم بتیمص همهنیا انیم

 .دیرا از طعم گس و تلخ دهانش فهم نیحلقش باال آمده بود و ا کینزد ییجا
 یصندل یرو اریهوشمهیکه ن نینگران متاز نه هم گذشته بودند. دل شیهابه ساعتش نگاه کرد که عقربه درنگیب
انتظار اوست، در دم تکه دلواپس و چشم دانستیکه م یو مهربان کردیوپنجه نرم مقب اقتاده بود و با مرگ دستع

 یضربه زد و تمام حرصش را بر سر آن خال نیشد پر از رعدوبرق خشم. با کف دست محکم به داشبورد ماش یابر
 سمت او برگشت.اش بهبرافروخته یچهره دیجاو یکرد و با صدا

 .ادیم شیپ گهی. اتفاقه ددیبکوب نمیسر ماش یتو نکهیتا ا ترمیراض دیسر من بزن یتو دا،یآقا ببخش -
 در هوا تاب داد و اضافه کرد: یدست شهیاز هم ترالیخیب گاهآن
و  دیبودم. شما زحمت بکش کیمدت شاگرد مکان هیکه بودم  رانیرو فوت آبم. ا یریراحت، پنچرگ التونیخ -

برف  کمهی یریبه نظرم بهتره قبل از پنچرگ یتا من چرخا رو عوض کنم؛ ول دیرو روشن کن لتونیموبا یقوهچراغ
با  میکردیو تب م میشدیم ضی. مادرم زمستونا هر وقت ما مرادیب نییتا تپش پا دیتون بذارپسرعمه یشونیپ یرو

 .آوردیم نییبرف تبمون رو پا
 یحراف قدرنیتا ا آوردیم نییمشت جانانه فک او را هم پا کیبا  آمدینمرا از حرص بر هم فشرد. بدش  شیهاپلک
 نکند.

و  ستیجاده آسفالت ن یدونستی. تو که ممیریچرخ رو بگ یپنچر میشو بر ادهیکردن پفسطبابت و فس یجابه -
 نیماش هی یگفتیالاقل م ؟یمن نابلد رو با خودت همراه کرد یچ ینداره، برا یفیهم اوضاعش تعر نیماش یچرخا
 .میومدیم نیو با اون ماش کردمیم هیو سالمت کرا حیصح
را  شیهازبانش بند آمد و جمله زد،یکه خشم در آن موج م یو چشمان وسفی یبرافروخته یاز ترس چهره دیجاو

 کرد: فیهم ردپشت انیدرم یکی
 دیپولدار از دستم بپره. نگران نباش یمشتر هیبگم چرخام مورد داره،  دمیآقا حق با شماست! به حضرت عباس ترس -

 .میریتخت گاز م میریرو که بگ یپنچر ست،ین یادیتا کابل راه ز
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 زد: ادیکرد و بر سرش فر یچیراه ق انیرا از م اشجمله
 دهنت رو ببند تا نزدم لهت کنم. دیجاو -

 شد. ادهیپ نیزده از ماشو شتاب دیحساب کار دستش آمد. با سر چهار انگشت محکم بر دهانش کوب دیجاو
را نگاه  نیمت یدهیپررنگ یچهره گریسرش برگشت و بار دتر از قبل به پشتنگراندل شدنادهیقبل از پ وسفی

باالتر کشاند. سپس  یاو انداخته بود، قدر یرا که رو شیبرد و پالتو شیگاه دست پکرد و دلش هزاران تکه شد. آن
سر و صورتش  یبرف از هر سو بر رو یهادانه کهیرا روشن کرد و درحال لشیموبا یقوهشد و چراغ ادهیپ نیاز ماش

 باالتر کشاند و غرولندکنان با خودش زمزمه کرد: یرا قدر رنگشیاسرمه وریپل یهانیآست نشست،یم
 روز درآورده؟ نیتو رو به ا یکدوم نامرد ؟یداشت کاریچ بیمملکت غر نیا یآخه پسر، تو -
بود. رفت تا بلکه  ریکنان با چرخ درگفسرفت که همچنان فس دیسمت جاوبلند به یهارا گفت و با گام نیا وسفی

 .ابندیمرگ نجات  یجاده نیزودتر از ا
*** 
 است. ریو غم و اضطراب عمرشان متغ یخوش ،یشاد ریو تحت تأث ستین هیشصت ثان قهیهر دق عمر
. یکنیعبور آن را حس نم یو حت گذردی. زمان مثل برق و باد عبور مشودیکوتاه م هاهیکه باشند عمر ثان هایخوش

نشده است  فیتعر شانیبرا ییانتها ییکه گو دهدیرا چنان کش م هاهیو تلخ، ثان ندیحس ناخوشا نیاما اضطراب، ا
 رونیاق عمل باز ات نیکه مت یحس گزنده تا زمان نیو ا یدار و طوالنکش گذشت؛یم گونهنیزمان ا وسفی یو برا

 حالش مطمئن نشد، مثل سنجاق وصل دلش بود. یو از بهبود امدین
از  شیبود و ب اهویپردردش به حرکت در آورد. هنوز سرش پر از ه یشانیپ یانگشتانش را بر رو یحالت دوران به

 .دادیدر ذهنش جوالن م شیهایو پرحرف دیجاو یهمه صدا
به طور  د،یترسیدوخته شده بود و هرگاه م شیهاعباس به جملهکه قسم حضرت  یو الغراندام زنقشیر پسر

 یخصوص مارستانیکمک حالش بود. ب یلیخ شیهایو امروز کنار پرحرف گشتیبرم اشیناخودآگاه به زبان مادر
 او بود. شنهادیبودند، پ تباریهم که اکثر کادر پزشکانش هند یموالعل

 یتک صندل یرا بر رو شیهایخواب بودند، جدا و تمام خستگ در مارانشیکه ب گریرا از دو تخت د نگاهش
 ثابت شد. د،یچکیقطره مسرم او که قطره یبر رو شیهاهوار کرد و مردمک نیکنار تخت مت یکیپالست

راحت شده  نیاز بابت مت الشیشد. خ رهیخ نیزدن نداشت. افکارش را رها کرد و به متپرسه ینا یاز خستگ ذهنش
 !چیه گریمهربان بود و د اشیاضر تنها دلواپسبود و درحال ح
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 یرا با دم و بازدم اشـنهیافکارش خاموش شود. آه جامانده در س یاهویکوتاه بر هم فشرد تا ه یرا دم شیهاچشم
کنار  ییجا دیدار جاوو زنگ زیر ینشد و صدا یافکارش چندان طوالن یفرستاد؛ اما عمر خاموش رونیب قیعم

 را باز کند. شیهاچشم شد تا یگوشش اهرم
نمه  هیداره و  تیمن هم که به آب حساس لینکردم. موبا دایبخوره پ لتونیکه به موبا یشارژر یول دا؛یآقا ببخش -

 گهیکفش و م هی یکلفت بخش هم پاش رو کرده تو لیبی. پرستار سشهیتو حلقش تا چند روز خاموش م رهیآب م
خرابه، به خرجش نرفت و  اطیداخل ح یبهش گفتم بابا تلفن عموم یچ ممنوعه و هر مارستانیاستفاده از تلفن ب

شما  د،یحاال که شما دلواپس خانومتون هست گمیهم گذشته. م کی. ساعت از دیزنگ به هتل بزن هینشد تا  یراض
و  شهیراحت، مادرم اگه سه روز هم خونه نرم نگران نم التونی. خمارستانیب گردمیهتل و خودم برم برمیرو م

 نون حاللم. هلقم هیدنبال  دونهیم
 پچ کرد:کرد و آهسته پچ ترکینزد وسفیسرش را به  یقدر سپس

. من رو دیزدیچه قشنگ حرف م یبا اون دکتر هند دمی! ددایکنیصحبت م یسیآقا ماشاءاهلل خوب انگل گمیم -
 .دادمیحفظ کردم، پزش رو به شما م یسیانگل یبگو چهارتا جمله

 یخسته که از آسودگ ی. با لبخندزدیحرف م ربطیبا ربط و ب سرهکیوار تا صبح مسلسل دادیمجال م به او اگر
سمت او آورد و به رونیب یپنجاه دالر کیفرو برد و  شیپالتو بیبرخاست. دست در ج شیاز جا گرفت،ینشئت م
 گرفت.

. مزد امروزت رو به دالر یبهم کمک کرد یلی. امروز خیهست یدردبخورآدم به رم،یفاکتور بگ اتیاگه از پرحرف -
 .کنمیحساب م
 کاپشن چرمش چپاند. بیآن را گرفت و داخل ج تعارفیشد. ب یبرق زد و چراغان یاز خوش دیجاو چشمان

 !کنهیبرکت بده! مادرم دعاتون م تونیخدا به زندگ -
را که  نیمت یشانیخم شد و پسمت تخت رفت، و برخاست. سپس به دیاش کشخسته یهابه پلک یدست وسفی

 گفت: رفت،یم رونیب کهیو درحال دیوآمد بود، بـ*ـوسدر رفت دغدغهیآرام و ب شیهانفس
 دیکردن و بع قیبخش تزرباشه. با دکترش صحبت کردم، بهش آرام نیجا بمون و حواست به مت نیتو هم -
 .گردمیو برم کنمیعت استراحت مسه سا-هتل و دو رمیم یبشه. من با تاکس داریتا صبح ب دونمیم

بند اما پشت د؛یشنیم انیدر م یکیرا  وسفی یهاحرف باًیبود و تقر یپنجاه دالر یتمام هوش و حواسش پ دیجاو
 .بستیدار مو آب ظیچشم غل کیاو با تکان سرش  یهر جمله

*** 



 

 

276 
 

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیانافسون 

 

که با بهزاد  یاترم و لحظه انیاضطراب مدر کنکور،  یرا تجربه کرده بود؛ مانند اضطراب قبول یاریبس یهااضطراب
دادگاه خانواده  یکه در راهروها ییهاو لحظه دیکوبیدر دهانش م ـنهیس یجاسر سفره عقد نشستند و قلبش به

 شد. یطالقش جار یکه خطبه یو زمان رفتیم نییباالوپا
 کردیه نشده بودند و حاال حس محلـق شیهاها همانند طناب اعدام به دور نفساضطراب نیاز ا کدامچیه اما

به  یلیم یخس افتاده و حتبه خس ژنیاز کمبود اکس اشـنهیس نیچننیهستند که ا یدرحال خودکش شیهانفس
 که سفارش داده بود نداشت. یخوردن شام

که  ییپرتاب کرد و از آنجا یجدا و آن را به کنج شیرا از موها پسیو قرار از دلش رفته بود. با حرص کل آرام
 یحورو صحبت با مامان رانیتلفن به ا ریشده به دل و زبانش را پنهان کند، از خاضطراب قالب توانستینم

 گذشت.
 یتک صندل یبعد بر رو یلب گفت و کالفه برخاست. لحظه ریز یتخت نشست، نچ یبه رو هیچند ثان فیبالتکل

همچون موج  وشکننیپرچ ییهاونگار که طرحرنقشو پ رنگیموکت آب یچرم کنج اتاق و بعد از آن چهارزانو رو
 داشت. ایدر
 نکرد. دایکجا آرام و قرار دلش را پ چیرا هم امتحان کرد؛ اما ه یبهداشت سیحمام و سرو یحت
چندان بزرگ اتاق چند نه یکرد و در فضا میتقس شیهارا با قدم وسفیاز  یخبریب یشورهاضطراب و دل ناچاربه

 .گشتیها را برموباره همانو د رفتیقدم م
رنگ آن کرم یبه پنجره پناه برد. پرده تاختند،یسمتش مکه هوراکشان به اشیناتوان از تسلط بر افکار منف عاقبت

صورت  یدرشت و سرگردان برف بر رو یهادانه کهیرا با دست پس زد. پنجره را باز کرد و سر برداشت و درحال
و  دیکش یقیو ناآشنا بود، نفس عم بیغر شیشهر که برا یرو به آسمان برف نشست،یدارش متب یهاداغ و گونه

 شد. یبرف یپر از هوا شیهاهیر
 لب نجواکنان از ته ته دل دعا کرد: ریرا بست و ز شیها، پلکداد هیپنجره تک یرا به لبه شیهادست گاهآن
 رو به من برگردون! وسفمیمن رحم کن.  یبیبه غر دمیقسمت م تیبه بزرگ ایخدا -

 لیو با چشمان بسته به آسمان دخ ستادیقدر آنجا اآن کرد،یم ریکه لرز به تنش سراز یبا وجود سوز سرد مهربان
او را از قاب پنجره جدا کرد و  وسفی یهاگفتنمهربان یکوبش در اتاق و صدا یبست تا که حاجت روا شد. صدا

 .دیسمت در دولرزان پنجره را بست و چون باد به یبا دستان د،کریلب خدا را شکر م ریمدام ز کهیدرحال
 .ستادیهر دو ا یکه باز شد زمان برا در

 اشیو از پس چشمان ابر افتیباشد، عمر دوباره  دهیرس ایکه به در یشده همانند ماهمهروموم ییهابا لب مهربان
 .دیدیرا تار و مواج م وسفی
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 اشـنهیو پرتپش در س امانیقلبش ب شهیپنوجوان عاشق یاشت و مانند پسرهابهتر از او ند یوروزهم حال وسفی
 .شدیاز او جدا نم یو نگاهش دم دیکوبیم

 در کنار همسر مرحومش آن را تجربه نکرده بود. یکه حت یبیغر حس
 یبر رو او را قاب گرفته بود و رها یصورت مهتاب رنگشینارنج شانیپر ی. موهاستادیا شیبه تماشا پروایب

 .بردیم غمایکوچکش دل به  یهاشانه
 فیظر کلیگفتن نداشت. ه گریصورتش کج افتاده بود که د یو مواج بر رو چیدارش که پرپو نم سیخ یهایچتر

 خواه ساخته بود.دل یاز او عروسک نیو شلوار ج رنگیریبافت ش وریاش در آن پلو دخترانه
وروز حال قاًیرا تار کرده بود، خالص شود. دق دشیمزاحم اشک که د یهاهپلک بر هم گذاشت تا از شر قطر مهربان

 چسب!و دل نیریقدر شباشند؛ همان دهیدوباره بخش یآخر به او زندگ یرا داشت که درست لحظه یاعدام کی
 یکیاشک  یهاسمت او خم شد و قطرهکرد و سرش به وسفی یپالتو یگذاشت و دو دستش را بند لبه شیپ یقدم

 اش پنهان شد.چانه ریومعوج به زسر خورد و کج شیهاگونه یبر رو یگریپس از د
فشرد. سپس سر خم کرد  شیهامشت انیمهربان را م دنیدر آغـ*ـوش کش ی*ـل مهارنشدنـیکـشـش و م وسفی

 نجوا کرد: شد،یاز آن تراوش م میهمانند گل مر یاو که عطر یو کنار موها
 ؟یبزن شیاشکا دلم رو آت نیبا ا یخواین. منک هیدلم! گر زیعز شیه -

مبدل  وقفهیب یهقرا به هق شیهاهیگر یاز نوازش سوار بود و مانند تلنگر یبر بال وسفی یگرم و مردانه یصدا
 یداد و تا هنگام هیتک وسفی ی*ـنهـیرا بر س اشیشانیبود، پ نشانیکه مرز ب یاندک یکرد و با حفظ همان فاصله

 دنیتاب د گریکه از او جدا شد، د یماند و هنگام یحال باق شود، در همان یچشمانش از اشک خال یکه کاسه
 سر داد. ریرا به ز شیهارا نداشت و از شرم عشق پلک وسفیچشمان 

 سقوط کرد. ینینشدل یریآن هم درست کنار گوشش، دلش در سراز وسفیوار پچپچ یبا صدا گریبار د اما
 ت رو پاک کنم؟اشکا یدیاجازه م -

که ناز  ییهاافتاد. از همان نگاه ینیرینگاهشان گره ش انیهماهنگ متولد شد. سر برداشت و م شیهابا اشک خنده
 .زدیموج م انشیم ازیو ن

شفاف را شکار کرد و بعد هم با  یهااو لرزاند و قطره یازدهخی یهاگونه ینرم و آهسته سرانگشتش را بر رو وسفی
 :دیعترض پرسم یفیاخم ظر

 کنه؟یکوئل اتاقت کار نمهات سرده؟ مگه فنگونه قدرنیچرا ا -
ندارد و خودش پنجره را باز کرد و به آسمان  نوایکوئل ببه فن یربط گفتیم دیاعتراف کند، با خواستیاگر م خب
 بست تا خدا حاجتش را روا کند و او را به سالمت برگرداند. لیدخ
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 گشاده گفت: ییآن با رو یجاگذاشت و به پاسخیاو را ب شد و پرسش قیعم لبخندش
 !یسالم خوش اومد -
برد و با  ادیرا از  شیهایبود؛ اما در دم خستگ زیاز چشمانش سرر یو خستگ زدیاش زار مهرچند چهره وسفی

 نرم و مردانه جواب داد: یلبخند
 اشم؟مهمونت ب کمهیداخل و  امی! اجازه هست بیچه استقبال باشکوه -
نداشت. ازخداخواسته  یازیبه اجازه ن گریمهمان دلش شده بود و د شیها پشد. او مدت رهیاو خ ینگاه خسته به

 مجعدمهیپر و ن یسرش بست و مشتاق به موهابا دو قدم بلند داخل شد و در را پشت وسفیکنار رفت و  یقدر
 ماند. رهیاش سوار بود، خشانه یبر رو دیقیمهربان که ب

بم  یخسته و قدر یو با صدا اوردیو عاقبت تاب ن دیدیم یشال و روسر یاو را ب یبار بود که موها نیاول یابر
 زد: پردهیحرفش دلش را ب

 .یدار یخوشگل یموها -
 بود. یجمله کاف کی نیرا گم کند، هم شیوپاو دست دیایشرم دخترانه به سراغش ب نکهیا یبرا

تخت را برداشت و آن  یرهاشده بر رو دیهول و دستپاچه خم شد و شال سفلبش نشست و  یخجل بر رو یلبخند
به  دیلرزیم یکه قدر یفرار کند، با دستان وسفی یرهیخ یهانگاه ریاز ز نکهیا یسرش پهن کرد و برا یرا به رو

 کنار تخت اشاره کرد و گفت: یچرم یصندل
 .نی! بش؟یستادیچرا ا -
درجه  نیشده بود، رفت و آن را تا آخر هیتعب وارید یکوئل به بر روفن یرجهسمت دنشستن به یجابه وسفی اما
 کرد و گفت: ادیز
اتاقت رو  گمیاتاق باشه. فردا م نیمشکل از فن ا دی! شایشیم ضیکه مر یطورنیسرده؟ ا قدرنیاتاقت چرا ا -

 عوض کنن.
 اضافه کرد: یتصنع یاخممانده بود، با  ینخورده باقشام که همچنان دست ینیس دنیبا د سپس

 !یشامت رو هم که نخورد -
درهم و  یبه موها کرد،یکه خرجش م یامردانه یهاینگاه کرد، به نگران وسفیو از ته دل و جان به  قیعم

دست به دورش حـلـ*ـقه  خواستیخمـار شده بود و آخ که چقدر دلش م یکه از خستگ یبرهمش و چشمان
 .ماندیم یو تا ابد در آن چهارچوب امن مردانه باق فشردیم اش*ـنهــیو سر بر س کردیم
 را خاموش کند. اشییایحیگرفت تا افکار ب شیاز پا میمال یشگونین
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 یمهربان را از نظر گذراند و حدس زد که موضوع یاشدهکیجمع کرد و با نگاه بار یرا قدر شیهاپلک وسفی
 ا باال داد و گفت:ر شیابروها یتا کیکرده است.  ریذهنش را درگ

تو رو هم با  دیو با یتنها موند یو بگ یمثالً غر بزن ایاومدم؟  ریچرا د یبپرس یخواینم ؟یکنیفکر م یبه چ -
 یتو دیجاو نیوقت من هم بهت بگم ماشدلت هزار راه رفت و برگشت. اون یو بگ یقهر کن نکهیا ای بردمیخودم م

 .رمیقدر سرم شلوغ شد که نتونستم تماس بگو اونتموم شد  لمیبرف پنچر شد و شارژ موبا
ها صدا ندارند؛ گذاشت. خدا را شکر کرد که افکار آدم شیرا سخاوتمندانه به نما شیهاکه دندان دیچنان خند مهربان
 .شدیبرمال م شیهاییایحیوگرنه ب

. از آرامش یکن فیرو برام تعر زیچهمه یتونی. فردا هم روز خداست و میهست نجایو حاال ا یکه برگشت نهیمهم ا -
 . حالش خوبه؟یکرد دایرو پ نیو مت یخوب هم برگشت یصدات معلومه که با خبرا

 نیبود که همراه مت نیکرد. بله، مهم ا ریبه دلش سراز یبیآرامش غر ازپامیمهربان همانند قرص د یجمله نیاول
 مهربان نشسته بود. یقدم کیبرگشته و حاال در 

 یرو کهیجنباند و درحال دییبه عالمت تأ یسر یآرامرا رو به باال انحنا داد. به شیهالب میو مال نرم یلبخند
 .دیها کشبه آن یوار دستنامرتبش فرو برد و شانه یموها انیانگشتانش را به م نشست،یکنار تخت م یصندل

 یزخم و کبود یپهلوش و کل یچاقو تو قیعممهیزخم ن هیوالش با کردم؛ اما آش داشیآره خداروشکر پ -
علت تب باالش  گفتیشکر خدا االن حالش خوبه. دکتر م یاتاق عمل بود؛ ول یساعت تو هی. گهید زودرشتیر

 مارستانیامشب ب مش،یدید اهمهمون پسره که امروز ب د،یکردن. جاو قیبخش تزرعفونت زخماش بوده. بهش آرام
 .رمیو فردا خودم م مونهیم

نشست و نگران  وسفی یروروبه قاًیتخت دق یپله باالتر رفتند. بالفاصله لبه کی شیکه ابروها متعجب شد چنان
 کرد: فیرا رد شیهاجمله

 ؟یباهاش حرف بزن یحالش چطور بود؟ تونست یومدیم ی! وقتییچاقو خورده؟ عجب معما نیمن مت یخدا یوا -
 اومده افغانستان؟ یچ یبرا یدینفهم
و  شکافتیرا م شیهایخستگ یلهیپ شمیهمچون کرم ابر یخستگ کرد،یکه نگاه م به چشمان مهربان یوقت

 .گرفتیم شیوار راه آسمان در پپروانه
او را پاسخ  یسؤاالت قطارشده آنکهیو مشکالتش را به طلوع صبح فردا موکل کند و ب ایرا جزم کرد تا دن عزمش

 دهد، نرم و نجواگونه گفت:
 کشه؟یپر م امیخستگ دنشونیه با دک یدار یچشمات چ یتو -
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آلود او وگرنه چشمان سرخ و پف ند؛یبیمعشوق را نم بیو عاشق ع کندیعشق کور م ندیگویراست است که م خب
 نداشت. یتیجذاب چیآن نبود ه یناقابل هم رو ملیر کی یکه حت
 دیشال هل داد. با ریبه ز صورتش را یسرگردان رو یاز مو یرا در هم گره کرد و قسمت فشیبالتکل یهادست

 .گرفتیاوج م وسفی یعاشقانه یکه با هر جمله کردیاعتراف م
به  اقیمرز اشت یسر برداشت و نگاهشان رو قراریکشاند، سپس ب ریرا به ز شیهاپلک وسفینگاه ممتد  ینیسنگ

 .دیهم رس
 را عوض کرد: یفضا یبعد یو با جمله دیرس نشانیب ریگنفس یهازودتر از مهربان به داد لحظه وسفی
وقت  نیکنه؟ ا ریهست که بتونه دوتا شکم گرسنه رو س یبه قدر یکنیفکر م ؟یسفارش داد یشام چ یبرا -

 .میگرم سفارش بد یغذا میرستوران هتل باز باشه و بتون کنمیشب فکر نم
شده بود،  اتیانش بو ن دهیماس شیهاخوبش نشست و آن شام سرد که روغن یهاحس یبر رو بیغر یآرامش

 حال خورده بودند.شد که تابه یشام نیذتریلذ
*** 

 ییتلخ مبدل شد؛ از همان روزها یخاطره کیکنج ذهن به  شیهایبا تمام سخت روزیطلوع آفتاب صبح فردا، د با
 سپرده شود. یکه بهتر است به دست فراموش

خداوند با  ییکه گو دیدرخشیابل چنان شفاف مک رنگیلیشده بود؛ اما آسمان ن دپوشیاز برف سف نیزم هرچند
وکنار که گوشه دیسف یاآفتاب تابان و چند تکه ابر پنبه کیجز و به دهیآن را آفر گریهنرمندانه بار د دیطلوع خورش

 .شدینم دهیانتها دیمدور و ب یلیدر آن ن یگرید زیآسمان لم داده بودند، چ
را داشت و  انتهایو ب کیتار یاز داالن آمدنرونیمثل ب یرا باز کرد. حس اشدهیچسبهمبه ییهاپلک یسختبه نیمت

 .بردیبه سر م یو سردرگم یجیاز گ ییزمان و مکان را گم کرده و در فضا
 یذق دردسمت چپش و ذق یدر پهلو یادر سرش گنگ و نامفهوم در چرخش بودند. سوزش آزاردهنده صداها

 نیچننیاند که اکرده یاو خال یبه رو مانیس یچند گون کردی. حس مکردیمحس  شیهاقهیشق انیگزنده را م
 کردن نبود.ولورده قادر به حرکتله
دور  دشیسرعت از افق دگنگش که به یمهربان بود و صدا یچشمش جان گرفت، چهره شیکه پ یریتصو نیاول

 :گفتیو م زدیرا صدا م وسفیسرهم شد و پشت
 پلکاش رو باز کرد. دمیاالن خودم د نیشد. هم داریب نیمت کنمی! فکر موسفی! وسفی -

کوتاه به قدر چند نفس، ذهنش  یگرفت، سرم کنار تختش بود. بعد از تأمل یکه در قاب چشمانش جا یبعد ریتصو
ه که در آن گرفتار شد یکه از جهنم دیرس جهینت نیدر ذهنش به ا ییحساب دودوتا چهارتا کیبه تکاپو افتاد و با 
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او آمده و تنها  ادتیع یاست و دلشاد برا یبسترتهران  یهامارستانیاز ب یکیکرده و حاال در  دایبود، نجات پ
 بود. وسفیدلشاد با  تیمیمجهول ذهنش صم ینکته
 بود. ستادهیخندان که درست کنارش ا یبود؛ آن هم با لب وسفیگرفت،  یکه در چشمان تارش جا یبعد ریتصو

ناکجاآباد  یو تو گشتمیآسمونا دنبالت م ی. تونییدسر. حالت چطوره؟ خداروشکر تبت اومده پاسالم پسر پردر -
 کردم. داتیپ

 سمت او برگرداند.را به رمقشیچشمان ب اش،یمهربان و احوالپرس یصدا
 . حالتون خوبه؟یریشمش یسالم آقا -
 داشت، جواب داد: اریوخش بسکه خط ییاش را تر کرد و با صداخوردهخشک و قاچ یهازبان لب با
 ومدن؟یو صبا کجان؟ هنوز ن یمامان پور ران؟یا میبرگشت -
در  یتصور نیچننیخاطر حضور مهربان ابه ناًیقیبود انداخت.  ستادهیتخت ا یسوبه مهربان که آن ینگاهمین وسفی

 ذهنش ساخته بود.
 سمتش خم شد و گفت:به یقدر

 کردم. دایپ هوشیبمهین باًیتو رو تقر شبی. دمیبرنگشت رانیاو به  مینه هنوز افغانستان هست -
 یجز صدااز ندانستن افتاده بود و به یدر خالئ ییکند. گو یرا حالج ییتر از آن بود که معماو ذهنش کوفته جسم

 نداشت. ادیبه  یگرید زیچچیه زد،یکه نامش را صدا م وسفیگنگ 
نداشت در  دنیپرسسؤال یکه نا ییاز آنجا کرد؟یانستان و کنار تخت او چه مپس دلشاد در افغ ستند،ین رانیدر ا اگر

 .کردیاو را تماشا م عیوس یسمت مهربان چرخاند که با لبخندرا به تارشمهیسکوت نگاه ن
 تر از قبل ادامه داد:سمتش خم شد و آهستهبه یقدر وسفی
بگم با من اومده افغانستان دنبال خواهرش که شوهرش  قدرنی. همهیطوالن کمهیش ! قصهیتعجب کرد دونمیم -

 ؟یکنیم کاریچ نجایوروز احال نیفوت کرده. تو بگو با ا
آب دهانش را که  یماندهته یسخت. بهکردیشروع م شیهااز حماقت دیبا د،یاش را بگواگر قرار بود قصه خب
 داشت، فرو داد. یچون مواد ضدعفون یطعم

 زدن ندارم.حرف یاالن نا م؟یبعداً حرف بزناز حماقتام  شهیم -
لب گفت و  ریز یاشد. باشه مانیپش وقتشیاما از سؤال ب زد؛یپرسه م شیهایکنجکاو انیم نکهیبا وجود ا وسفی

 باالتر کشاند. یاو را قدر رنگیاقهوه یپتو
قبل از خواب  یتره؛ ولم مهمه یاگهید زیاز هر چ تی. استراحت کن، فعالً سالمتادهیزدن فرصت زحرف یبرا -
 دیرو هم با نی. البته نازنپرسنیو حالت رو م زننیساعت زنگ م میکه هر ن یپوران و صبا حرف بزنبا عمه دیبا
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 نیحالش خوبه؟ مت نیمت» دی! کچلم کرد از بس زنگ زد و پرسدمیند یسمج نی. دختر به ایانتظار بذار ستیل یتو
 «شده؟ دارهیب

 ریخانم را زپوران یآورد و شماره رونیب شیپالتو بیرا از داخل ج لشیلبش موبا یگوشه یبا لبخند گاهآن
 انگشتانش لمس کرد و ادامه داد:

مهربان همراه من اومده به  نکهیاز ا یباشه حرف ادتی. فقط یتر صحبت کنتا راحت کریاسپ یرو ذارمیتلفن رو م -
 .یمامانت و صبا نزن

و اتفاقات  نیبرگشته بود که از زم ایاز آن دن ییگو یراست. بهشدیاضافه م شیهاندانستهبه حجم  گذشتیچه م هر
 انیخط در م کیشناور بود و  هیاز بغض و گر یموج یمادرش که بر رو یهاصدقهقربان یبود. صدا خبریآن ب

 ، پاره کرد.خورده بود وتابچیپ هموبرهمش را که مانند کالف در افکار درهم د،یپرسیحالش را م
*** 

و هر  گرفتندیتماس م انیدر م یکیبار  کیو مهرسا هر دو ساعت  خانمهیدلشاد، حور یقانون نانوشته آقا کی یط
که به  شیانتهایب یهایو حاال نوبت مهرسا بود و فضول دندیپرسیخود حالش را م اقیوسبه سبک کی

بنابر مصلحت  یگاه یحورمامانکه  ییاشت. خبرهادست اول د یخبرها شهیدوخته شده بود و هم شیهاطنتیش
 .گرفتیها فاکتور ماز آن

مرخص شده  مارشیاتاق رفت که تخت کنار آن ب شکللیمستط یسمت پنجرهفاصله گرفت و به نیتخت مت از
 بود.

 یالش تووهنوز نگفته آش یصبا بهوش اومده؛ ول ییکه دا دمیشن یحورمهربان از مدرسه که برگشتم از مامان -
. کنمیدق م یکن. دارم از فضول فیمن تعر یاول برا یدیرو فهم ی. توروخدا اگه ماجراکنهیم کاریافغانستان چ

 کنم. فیدوستام تو مدرسه تعر یواسه خوامیم
ها بود. پشت به آن ستادهیکنارش ا وسفیو  کردیبا صبا صحبت م رمقیشد که ب یمنته نیچشمانش به مت ریمس

و  دیدرخشیبراق م دیلمس تابش خورش ریچشم دوخت که ز اطیح دپوشیسف یو به محوطه ستادیجره ارو به پن
 آهسته گفت:

 بگو تهران چه خبر؟ یپرحرف یجامهرسا به -
مزه را مزه یلواشک ترش ییآب دهانش را فرو داد؛ گو جانیبود، با ه یدیکل یجمله نیکه منتظر هم مهرسا

 تر کرد:آرام یقدر را شیگاه صدا. آنکندیم
 بهت نگفته. یزیخبر دست اول دارم که مطمئنم مامان چ هیمهربان  -
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را  ی. ذهنش افکار منفرساندیاخبار تهران را سانسورشده به اطالعش م یحورحدسش درست بود. مامان پس
 :دینگران پرسکرد و دل نیچدست

 وب بود.براش افتاده؟ صبح که حالش خ یآقاجون حالش خوبه؟ اتفاق -
افسرخانوم به مامان زنگ زد و  شیساعت پ مین ؟یدار کاریچ چارهیبابا امون بده حرف بزنم. به آقاجون ب یا -

افسرخانوم گفته پول رو  گفتی. مامان مشهیآزاد م گهیدو ساعت د-یکیبهزاد بوده و تا  یگفت از صبح دنبال کارا
 !؟یک دونهیاز دوستش قرض گرفته. حاال خدا م

که پول  رساندیو پدرش م یحور. اگه باد به گوش مامانیمثل گذشتن سقوط از بلند خت؛یدلش فرو ر یاهلحظ
مهرسا درست  ی. پرحرفشدیاش گوشش ممهربان بوده است، احتماالً تکه بزرگه هیزیانداز جهبهزاد از پس یآزاد

 پا گذاشت. شیهاشورهوسط دل
ما بود و ناهار رو هم با ما خورد.  یاز مدرسه برگشتم، ستاره خونه یوقتبگم. امروز  گهید زیچ هیمهربان  یوا -
ما افتاده.  ادیعمه دلم براتون تنگ شده. حاال نگو افسرخانوم ظهر خونه نبوده که  گفتیچه مهربون شده و م دمید

ش فکر کرده تو بهزاد رو امروز عصر آزاد بشه. البد با خود رارهتاکام حرف نزد و نگفت بهزاد قالم یریکبیا یدختره
! سراغ تو رو هم گرفت و من هم براش پشت چشم نازک کردم و رسهینم یچیو به اون ه یدیدرسته قورت م

 م.عمه شیبوشهر پ یگفتم رفت
 نفس گفت: کیکوتاه، به قدر عمر  یآب دهانش را فرو داد و بعد از تأمل مهرسا

مثل  سن؛ینویکتابا م یکه تو ییاشقت بشه، از اون عشقاسفر مهندس ع نیا یتو کنمیمهربان دعا م گمیم -
. ادیوقت به گوش ستاره برسه و از حسادت چشماش در ب. اونزایچ جورنیو فرهاد و از ا نیریش ای خایو زل وسفی

بزرگ  یقشنگه! خدا کنه من هم وقت قدرچ یدونیرمان عاشقانه رو شروع کردم به خوندن. نم هی شبید یراست
 شم.شدم عاشق 

 نیریاتفاق ش دانستیبرگشت. مهرسا نم وسفیسمت و به دیپا چرخ یپاشنه یاز قاب پنجره جدا کرد رو دل
 .وسفشی یبود پ ییخایهاست و حاال او زلاز تهران همراه آن یعاشق

محو کنج لبش توجهش را  یخط شناور شد. با لبخند کی ینگاه هر دو رو ریناگاه سر برداشت و مسبه وسفی
 یهاعاشقانه نیا یها را نرم بازوبسته کرد و مهربان دلش براهم نشان داد و آن یبر رو شیهانه با فشار پلکمردا

 غنج رفت. وسفی یرپوستیز
فکر در سرش  نیو فقط ا چیه گریبود و د وسفی. دیشنیاش را نمدخترانه یو آرزوها االتیمهرسا و خ یصدا گرید

 کنار آن دو بماند. مارستانیکند تا او هم شب در ب یرا راض وسفیکه چگونه  خوردیتاب م
 ؟یصدام رو دار ؟یمهربان پشت خط -
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 مهرسا تمام افکارش را برهم زد. یصدا
. فعالً زنمیحرف بزنم. خودم سر فرصت بهت زنگ م تونمیهستم و نم مارستانیمهرسا من االن ب نیبب -

 خداحافظ.
 یبه رو یسمت او آمد و نگاهبلند به یهاتمام شود، با گام اشیکه منتظر بود تا مهربان صحبت تلفن وسفی

آن  یشانیشال او را از دو سو گرفت و تا پ یهاصورتش کج نشسته بود، انداخت. سپس لبه یاو که بر رو یهایچتر
 معترض گفت: یشدند و با لحن نهانشال پ ریبه ز مهیونسرگردانش نصفه یهایکشاند و چتر نییرا پا

 ییچهارچوبا هیاما  ستم؛ین یریگآدم سخت رونه؟یخدا ب یشهیکه هم ستیشال جا ن ریز ایچتر نیا یبرا نم،یبب -
 مشکل رو دارم. نیبرام مهمه. با صبا هم هم

 کیجمله فقط  نیصورتش او را از نظر گذراند. ا یایتمام زوا شدهکیبار یافتاد و با چشمان نیچشمانش چ یگوشه
 وسفی یقرار گرفته بود. توجه مردانه وسفی تیحاال او هم در چهارچوب مالک نیکه از هم بود نیمعنا داشت و آن ا

 نیاز ا شیکه پ یکرد. احساس ریدلش سراز به یندیحس خوشا گرفتیسرچشمه م تیکه از عشق، توجه و مالک
اندک و  یهار مالقاتکه د یفرصت شناخت،یرا م وسفیرفته اش با بهزاد تجربه نکرده بود. رفتههرگز در رابــطه

 بود. امدهیکه با هم داشتند به وجود ن یکوتاه
 یحوال ییسمت او خم کرد و جابه یمهربان، افکارش را خواند و سرش را قدر یشدهکیچشمان بار دنیبا د وسفی

 گفت: شیهاگوش
تو. حاال هم وقت  قیو من به عال یبریم یمن پ یتای. تو به حساسمیشیآشنا م گهیبا اخالق همد واشیواشی -

و  مونمیم نیمت شیتو رو برسونه هتل. من امشب پ گمیم دی. به جاونییپا می. آماده شو برشهیمالقات داره تموم م
 سراغ مهرنوش. میدنبالت با هم بر امیفردا صبح م

اجازه دهد بود تا  وسفی کردنیبود به قسمت سخت ماجرا که همان راض دهیو حاال رس دیعاشقانه ته کش یهالحظه
 بماند. مارستانیاو هم شب در ب

 دهد، سپس محتاط گفت: یدرش را سروساماندربه یهادهانش را فرو داد تا جمله آب
 شما بمونم؟ شیجا پ نیمن هم شب هم شهیم -
 زل زد. رهیخرهیباال رفت و به چشمان او خ شیابرو یتا کی وسفی
 کاریکلفت رو چ لیبیمن موافقت کنم، اون پرستار عنق و س فرض هم کهست؟ بهبخش مردونه نجایرفته ا ادتی -
 کرد؟یچپ نگاهت مساعت مالقات چپ یکه حت یکنیم

 نیو از زبان مت ماندیم دی. بادیایجا کرد. محال بود کوتاه بجابه یشال هل داد و شالش را قدر ریرا به ز شیهایچتر
 .دیشنیم اتیاش را با شرح جزئقصه
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 گفت: کرد،یکنار پنجره اشاره م یبه تخت خال کهیحالداد و در یرا سامان مانشسایب یهاجمله
مدام خوابه، همراه هم نداره. آخه برم هتل  مارشیمرخص شده. تخت کنار هم ب ضشیو مر هیتخت خال نیبب -
 که امکان داره بمونم. ییدرد سر درست نکنم. بذار تا جا دمیکنم؟ قول م کاریچ

در ذهنش دست به دعا برداشته  وسفی نکهیکند، غافل از ا یرا راض وسفیتا  رفتیم شیجمله پجمله به  مهربان
دل و  یدر خانه کشد،یکه نفس م یالحظه نیتا آخر نیریش یهاومککک نیبا ا یدختر مونارنج نیاست تا ا

 .بدهد گرید یاش را رنگبماند و با عطر او خانه و کاشانه یباق اشیزندگ
فرو رفته بود. سپس دوباره  یقیتخت کنار در اتاق، به خواب عم ماریبرگشت که همانند ب نیت متسمبه سرش

 و آرام کنار گوشش نجوا کرد: دیسمت مهربان چرخبه
 بمون. شمیبمون، تا ابد پ -

نند دلش بال گشود و پرواز کرد؛ هما ی. از خوشکردیزده ماو را شگفت یقیهر بار به طر وسفیمات شد.  یالحظه
 گرفت. یجا شیهالب یکه پروازکنان رو یلبخند
*** 

و  وسفیکنار  مارستانیبود شب را در ب یبخش فرار کرد و با هر مکافات ریگاز دست پرستار عنق و سخت هرچند
به  د،یدراز کش یتخت خال یکه به رو نیماند؛ اما نتوانست از دست چنگال پرقدرت خواب فرار کند و هم نیمت

 فرو رفت. یقیخواب عم
 شد. داریبود، عاقبت ب ریاخ یروزها نیخواب منقطعش که پر از کابوس ا انیم نیمت

ذق و قابل تحمل شده بودند و از ذق فیخف شی. دردهاکردیرا تجربه م ینسبت به صبح حساس بهتر حاال
 نبود. یاثر گرید شیهاقهیشق

را  شیرو ینقش پتو وسفی یده بود و پالتودر خود مچاله ش ینیکه به حالت جن دیسمت مهربان چرخبه سرش
 .کردیم یباز
آرام و  یلیفرو رفته بود، شد و خ لشیموبا یکنار تخت نشسته و سرش در گوش یتک صندل یکه رو وسفیبه  رو

 را بشکند گفت: یسکوت خواهدیکه نم یآهسته همانند کس
 .شهیاز هم شتریبار ب نیبرات دردسر داشتم و ا شهیهم -
 مهیوننصفه داد،یم حیکارخانه توض یفر را که درمورد کارهارمضان یآقا امکیسر برداشت و خواندن پ ینآبه وسفی

 گرفت. دهیبود؛ اما آن را نشن دهیرا شن نیمت یبرخاست. هرچند جمله شیرها کرد و از جا
گرفتم، االن باز  برات کمپوت یسرمت هم تموم شده و از وقت شام گذشته؛ ول ؟ی! بهتریشد داریخواب بخوش -
 .یبخور کمهیتا  کنمیم
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 ندارم. لیم خواد،ینم -
 .دیرا در هم کش شیهااخم یبه حالت تصنع وسفی
 تا زخمات زودتر خوب بشه. یزور هم شده بخوربه دیبا یول شه؛یسنجاق م ماریبه آدم ب ییاشتهایب -

باالتر کشاند و با  یرا قدر شیرو یو پالتو سمت مهربان رفتباز کند به نیمت یبرا یکمپوت نکهیقبل از ا سپس
 سمت او برگشت.سرش به نیمت یصدا

 باشه! قیعم قدرنیتون ارابـطه کردمیفکر نم یهست؛ ول نتونیب ییزایچ هیبودم  دهیاز تهران فهم -
 .ختیر بارمصرفکی وانیکنار تخت رفت. کمپوت آناناس را برداشت، آن را باز کرد و داخل ل زیسمت مبه وسفی
 .ادیروز به سراغ تو هم ب هی کنمیکه من تجربه م ینیریحس ش خوامیاز خدا م -
درحالت  نیباالتر برد تا مت یشده بود، تخت را کم هیتخت تعب ریکه ز یرا گفت و به کمک اهرم نیا وسفی
 آب کمپوت را به دستش داد. وانیو سپس ل ردیقرار بگ نشستهمهین

ت . اگه حالت خوبه تو قصهخوامشیبدون که م قدرنیبشه. هم امیوارد خصوص یکسکه دوست ندارم  یدونیم -
 کشونده؟ نجایکه تو رو تا ا هیچ یزدیکه صبح ازش حرف م یرو بگو. اون حماقت

 و سپس گفت: دیرا نوش وهیماز آب یاجرعه نیمت
 تلخه. انشیکه پا هیحماقت تنها داستان -

 شد و ادامه داد: رهیخ وسفیداخت و به چشمان ان شیهاجمله نیکوتاه ب یافاصله
 .ینزن یبه مامانم حرف یقول بد دیبا یول گم؛یبرات از حماقتم م -
 آن نشست و دلواپس گفت: یسمت جلو هل داد و روبه یرا قدر یدر هم فرو رفت. صندل شیهابازهم اخم وسفی
 کار خالف؟ یتو یرفت ایقچشده؟ نکنه با قاچا یچ نمی! حرف بزن ببپسر یجون به سرم کرد -
 جواب داد: شد،یم شتریرفته برفته شیسوزش پهلو کهیلبش نشاند و درحال یرو یلبخند تلخ نیمت
 یمثل تو قدما خواستیو از حسادت به تو شروع شد. دلم م کنهیحماقت من فرق م یحماقته؛ ول هیاون هم  -

رو داد وسوسه شدم.  شنهادیاز دوستام به اسم داوود اون پ یکی یوقت نیهم یکنه. برا قمیبلند بردارم و مامانم تشو
. لوازم کنهیو اون کار م نیو با پول ا ستیه تو دستش نیداره؛ اما سرما ادینفر رو سراغ داره که آشنا ز هی گفتیم

 گفتیم. گردونهیو اصل پول و سود طرف رو بهش برم دارهیو سود خودش رو برم کنهیاز خارج وارد م یکیالکتر
که  یونیلیم وپنجاهستی. من هم دوهیکوچولو جمع کرده و داده دستش و آدم مطمئن و خوب هیسرما هیخودش هم 

هم  نیتضم یکه داشتم، فروختم و دادم دستش. برا ییهاحسابم رو به اضافه سکه یگذاشته بود تو یورپمامان
 یسهامم رو تو تونستمیو م شهیدو برابر م امضا گرفتم. حساب کرده بودم چند وقت بعد پولم دیازش چک سف

نشد. سراغش رو از داوود گرفتم  یبشم. اما چند وقت گذشت و ازش خبر کیشر ریبه  ریکنم و با تو  ادیکارخونه ز
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وقته بسته  یلیحساش خ دمیفهم یرفتم بانک. وقت نیهم یبه دلم شور افتاد. برا یبدجور یو گفت نگران نباش؛ ول
. رفتم یکن تیازش شکا یتونیبانک گفت م یسرم خراب شد. متصد یرو ایعتبار خارج شده، دنشده و چکاش از ا

نزده تا بگرده و  یکو؟ اون هم توسرزنون گفت ازش خبر نداره و به من حرف ارتکالهبرد قیسراغ داوود و گفتم رف
کالهبردار بوده و سر  داوود نظرم رو عوض کرد و گفت طرف یکنم؛ ول تیشکا خوامیکنه. بهش گفتم م داشیپ
 یردش رو تو گفت. رهیگیدست ما رو نم یداره که پول یشاک قدرنیا فته،یب ریرو مثل ما کاله گذاشته. اگه گ ایلیخ
 اونجا. میداد با هم بر شنهادیمرز افغانستان زده و پ کینزد یااز شهر یکی
تا ته ماجرا حدس زد.  رفتیش باال مجوش یحرارت باشد، پله به پله نقطه یکه رو یهمانند آب جوش وسفی

 یبرخاست و صدا شیآهسته باشد اما نبود، از جا کردیم یکه سع ییشد و با صدا زیکنان سررقلعاقبت طاقتش قل
 کف سکوت را خراش داد. کِیسرام یرو یصندل ژیق
کرده بود؟  یتت معرفکه فقط دوس یآدم هیدست  یو سکه رو داد زبونیهمه پول باون ؟یکرد کاریتو چ نیمت -

خاطر ! بهینداشت یدوستات اصالً داوود نام نیهست؟ تو ب یداوود اصالً ک نیا ؟یکار رو کرد نیآخه با کدوم عقل ا
مادرت صفحه به صفحه کتاب ترجمه کرد و  ؟یداد دبه با جاهیپوران رو عمه یهیحسادت بچگانه تمام سرما هی

 یقدر مهم بود که حتپول براش اون نیتو رو با اون برگزار کنه. ا یعروسها به پولش دست نزد تا سال نیتمام ا
 مونده بود نکرد. امرزشیکه از پدر خداب یارث یقات
 گذاشت و ادامه داد: اشـنهیس یدست رو وسفی
کردم.  لیکه از دولت گرفته بودم به کارخونه تبد یپدرم رو با وام یمن طالفروش ؟یمثل من باش یخواستیم -

 یسگ دو زدم و مثل سگ پاسوخته از صبح تا شب کار کردم و هنوز هم تا خرخره تو یجورکه چه یدیت دخود
 یکه تو ییاون چاقو یدونیبرسم؟ م دتتا به دا یبه آب داد یگلدسته نیکه همچ یقرضم. اصالً چرا به من نگفت

 قلبت فرو نرفته؟ یده که توپهلوت نشسته، احتماالً قلبت رو هدف گرفته بوده و خدا به مادرت رحم کر
 باال سرخ و گداخته شده باشد. یکه در دما یبود و برافروخته؛ همانند تکه آهن کالفه

 .یپاسپورت ندار یگفتی. الاقل پشت تلفن میاومد یقانون کردمی! من فکر میحساب پاسپورت هم ندار نیبا ا -
 او آمد: یخیجمالت توب نید و بو ممت قیدوخت، عم وسفیرا به  فروغشینگاه خسته و ب نیمت
. از دیبفهم یزینذاشتم از حال خرابم چ ینگفتم، حت یپوربه تو و مامان یچیسرکوفتا بود که ه نیهم یبرا قاًیدق -

نبودم پاسپورت  ادشیکه به  یزیفاصله نداشتم و تنها چ شتریقدم ب هیبه تو زنگ زدم با مرگ  یاون گذشته وقت
 بود.

 کنار تخت گذاشت و ادامه داد: زیم یلبه یب کمپوتش گذشت و آن را روآ رخوردنیاز خ نیمت
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نزدم.  یسرم رفته و حرف یمتوجه شدم که چه کاله گشاد ش،یک دیرفته بود نیمراسم تدف یبا مامانم برا یوقت -
و تو  گفتمیدرست م یدیسر من بکوبه. بگه د یتو رو تو نکهیمامانم رو تحمل کنم و ا یخیلحن توب تونستمینم

خودم گفتم تا شما  شیشمال و پ رمیم تمشدم و به شما گف یداوود راه نیبا ماش نیهم ی! برا؟یعرضه ندار
 من هم برگشتم. دیبرگرد

منفجرشدن شروع شده. سر در  یرا قورت داده است و شمارش معکوسش برا یبمب ساعت کردیاحساس م وسفی
داشت آرام حرف بزند تا مهربان  یسع کهیفرو برد و درحال شیهامو انیبه م یدو قدم رفته را برگشت. دست بانیگر

 در هوا تاب داد. یدست حوصلهینشود، ب داریاز خواب ب
مردک کالهبردار  نیورسم ااصالً اسم د؟یکن دایبا داوود طرف رو پ ی. تونستشنومیرو بگو م شهیخب حاال بق -
 ه؟یچ
آن را  یو حواش اتیجزئ دادنحیحوصله توض گریش فرو داد. دطعم تلخ خاطرات گذشته را همراه آب دهان نیمت

 نداشت. تمام آنچه را بر سرش آمده بود، فاکتور گرفت و جواب داد:
بچه  نکهیا الیسر خود نامردش بود. به خ رینقشه ز نیبگم که از داوود رو دست خوردم و تمام ا قدرنیهم -

لو نره و گرفتار نشه شبونه با چندتا از  نکهیه گذاشت و از ترس اپول خردِ ته حساب منه، سرم کال نیدارم و اپول
از  یپهلوم فرو کردن. با دوتا لگد بعد یتو چاقو هیکه جون داشتم کتکم زدن و  ییسرم و تا جا ختنیدوستاش ر

م. دنبال یبودم که اومد رمردیو پ رزنیهمون پ یخونه یچشمام رو باز کردم، تو یشدم. وقت هوشیحال رفتم و ب
شهر  هی یو گفت تو ونهیکرد که شاگرد کام میوپاشکسته حال. پسرش دستشدمیزبونشون رو اصالً متوجه نم

صاحب کارش  یکرده و با اجازه دایها پزباله نیبار اونجا رفته بودن، من رو ب کردنیخال یبراافغانستان که  یمرز
رو  ونیصاحب کام لیموبا یوادرمون و دکتر ندارن؛ ولد یبرا یپول گفتیش آورده. ممن رو سوار کرده و به خونه

 وکارم حرف بزنم و بعد هم من با تو تماس گرفتم.گرفته و تا من با کس
از  ایبا آن تماس گرفت، تمام مدت  نیکه مت یلیچرا موبا دیفهمی. حاال مشدیبه گام گره معما براش باز م گام

 خاموش بود. ایدسترس خارج 
ناخنش پوست سرش را خراش داد.  یکه حس کرد گوشه قیقدر عمفرو برد، آن شیموها انیمرا به  شیهاپنجه

 مهمان آن بود. یمهتاب یکه آسمان ستادیچند قدم رفته را برگشت و تخت را دور زد و کنار پنجره ا
 یلیندون. فام خودت بی. حداقل اگه برات حکم برادر رو ندارم، من رو رقدونستمیتو رو برادر خودم م شهیمن هم -
 یآدما نیبا ا دونمیم دیبگم بره سراغشون. هرچند بع یمردک داوود و همدستش رو بگو تا فردا به صمد نیا

 .اشهبند ب ییدستمون به جا یکرد فیکه تو تعر یقالتاق و شارالتان
 نشسته بود کم شود. اشـنهیس یکه رو یتا هجم درد یممتد و طوالن د،یکش یقیعم نفس
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 بخواب. ری. حاال هم بگرانیتو رو برگردونم ا تونمیم یچطور نمیسفارت بب رمیبح مفردا ص -
 شب فرو رفتند. نیچشم بر هم فشرد و هر دو در سکوت سنگ یاز شرمندگ نیمت

*** 
که مهرنوش  شانیپر یهاو خواب کریدروپیب یهامتفاوت شروع شد. بعد آن کابوس یمهربان قدر یبعد برا روز

که با صد  ییهامواجه شد. از همان اخم وسفیبا اخم درشتِ  شیهامحض بازکردن پلکآن بود، بهثابت  یپا کی
 بود. یلب ریو ز اههم کوت رشیخجواب سالم و صبح به ی. حتستندیمن عسل هم قابل هضم ن

وار پچو پچ دنیبنش وسفیبماند و کنار  داریتا صبح ب نکهیا یبرا شیهاکار دستش داد بود و تمام نقشه یخوابخوش
 یهاها سگرمهآن یهمه یجاشود، دود شده و به هوا رفته بود و حاال به بشیهم نص یاعاشقانه اناًیگپ بزنند و اح

 .دیدیرا م وسفی
 دهیقدر که ماندن او را نادتر بود؛ اما نه آناخالقخوش یصبح قدر فتیپرستاران عوض شده بود و پرستار ش فتیش
 خاص معترض گفت: یابا لهجه د،یداخل اتاق شد و او را د نکهیمحض او به ردیبگ
 داخل بخش که من متوجه نشدم؟ دیآمد یجورشما چه -
باز شود؛ اما نشد و  شیهارا داخل شال پنهان کرد تا بلکه اخم شیموها درنگیافتاد و ب وسفی یهاتیحساس ادی به

 بود. گرید یظاهراً اشکال از جا
 یبرخاست و رو به پرستار که جوانک یصندل یاز رو وسفیبزند،  یحرف نکهیآمد و قبل از ا نییاز تخت پا بالفاصله

 بودند، گفت: ستادهیجفت هم ا یسختبه دشیروپوش سف یهاچاق بود و دکمه یکوتاه و قدر
شد  خانومم مجبور نیهم یبرا م؛یموندن ندار یبرا ییشده. جا یعمل جراح روزیو برادرم د میهست یرانیما ا -
 شب هم گفتم. فتیرو به پرستار ش نیبمونه. ا نجایا

و  نیریمهربان مثل قند ش یهضم گفت؛ اما برا رقابلیغ یهابا همان اخم وسفیرا هرچند « خانومم» یکلمه
 هم فرو داد. یبر رو شیهاآورد؛ اما در دم آن را با فشار لب شیهانرم به لب یچسب بود و لبخنددل

را  ماریهر ب یبپرسد، داروها یگریسؤال د آنکهیدر محکم گفت که پرستار باور کرد. سپس بقدروغش را آن وسفی
 سرد و قاطع گفت: رفت،یم رونیب کهیکنار تختش گذاشت و درحال

 نباشه. نجایا کسچیه ان،یم تیزیو یدکتورها برا گهیساعت د مین -
و هنوز کنجکاو بود تا علتش را بداند و با  کردیتاپ ماو تاپ یهااخم یبرگشت. دلش پ وسفیسمت به سرش

 یو به موها ستادیا شیروسمت او رفت. روبهدستانش بود به انیپالتو همچنان م کهیپرستار، درحال رفتنرونیب
خمـار به  یقدر یلم داده بود. چشمان سرخش از خستگ اشیشانیپ یوبرهمش نگاه کرد که چند تار آن بر رودرهم
 در رفته بود. یاصالح صبحگاه غیت ریکه از ز یشیرشده و ته رنگیو ب دیسف سیهابو ل دیرسینظر م
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 آرام زمزمه کرد: ییسمتش گرفت و با صدارا به پالتو
 شه؟یمربوط به من م تیشونیپ یرو یاخما نیا -

 داد: حیمنتظر جواب بماند، پشت بندش توض آنکهیب سپس
اصالً  یخوابم برد! کاشک یو چطور یک دونمینم یول ؛یتا تنها نباش دممونیم داریب خواستیدلم م یلیخدا خبه -
 .دمید شونی! تا صبح خواب پردمیخوابینم

 چاق کرد. ینفس شیهاجمله انیرا تر کرد و م شیهالب
 داشتمیبمونم و خوابم رو برم کردمیاصرار نم ی. کاشکیدروغ هم بگ یخاطر من مجبور شد! بهخوامیمعذرت م -

 .یتخت دراز بکش یرو کمهی یتونستیهتل. حداقل تو م بردمیو م
 یامخمل قهوه انیم شیهامردمک یاما با حال خوش زد؛یچشمانش پرپر م ینین انیم یهرچند خستگ وسفی

 چشمان او لم داده بود.
 یهمه یاکه انته نیمت یهاموضوع فکر کند. شوک حاصل از حرف نیدرمورد ا دیتأمل کرد؛ انگار که با یقدر
ها سال نیخاموش کرده بود. تمام ا رد،یکه در باد قرار بگ یامغزش را مانند شعله شد،یها به حسادت ختم مآن
 .ختیانگیبود که حسادتش را برم یبیرق قطدر چشم او ف کهیدرصورت دانست؛یتر خود مرا برادر کوچک نیمت

 یذهنش پرتاب کرد و حواسش پ یرا به گوشه نیتهمراه او بود، م شبیذهنش که از د یهااز کشمش خسته
مانند  یعیرفتار طب کیداشت  یو سع دیترسیاو م یهاکه از اخم یدختر یمهربان برگشت. دلش غنج رفت برا

 کند. حیرا توج دنیخواب
خواب بعدازظهر که  کیچسب؛ مثل حس خوب و دل نیریبه آرامش بود، ش دنیرس یبرا انبریراه م شیبرا مهربان
 .کردیرا در خود حل م هایخستگ

دست او را  انیم فیبالتکل یکه مثل طوفان درهم گره خورده بود، ناخودآگاه باز شد. سپس پالتو شیهاسگرمه
 گرفت و کنار گوشش سر خم کرد.

 تو خواب یوقت شبیکشونده و د نجایکه اون رو تا ا نهیمت یاخما ماجراها نیو مقصر ا یتو برام خود خود آرامش -
 کرده. فیبرام تعر یبود

 آه از نهادش! یبعد ینرم لبخند بر لبش آورد و جمله یاول مثل قلقلک یجمله
 بشینص زیچچیکوتاه ه یدو جمله-یکیجز حرف بهکم وسفیداشت که از  نیقیرا از دست داده بود و  نیمت یقصه

 .شودینم
 داد: حیواند و توضاو بازهم تا ته فکرش را خ یوارفته یچهره دنیبا د وسفی
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. حاال هم شهیجماعت مربوط نم یبوده و شکر خدا به قاچاقچ یکالهبردار هینکن. ماجرا فقط  ریذهنت رو درگ -
 .شهیمرخص م یکنه و بگه ک تیزیرو و نیو مت ادیتا دکتر ب مونمیبفرستمت هتل. من هم م یآماده شو با تاکس

مرتب  یفرو برد تا قدر شیموها انیوار به مهر دو دستش را شانه یهاپنجه د،یپوشیرا م شیپالتو کهیدرحال سپس
 شود و ادامه داد:

 .میکنیبرگشتم هتل صحبت م یم. وقتخسته یلیاالن خ -
 را از دست داده بود. نیمت یدرست بود، قصه حدسش

*** 
 صدور مجوز خروجش از افغانستان برم سفارت. یبرا دیپاسپورت نداره و با نیمت -
 نیمت یدهینشن یداشت که به همان قصه نیقیماند و  بازمهین باًیاش کرد که دهانش تقرزدهمله چنان شگفتج نیا

 جمله بود: کیفقط  شیهایبه تمام کنجکاو وسفیو جواب  گشتیبازم
 بال رو کالهبردارا سرش آوردن. نیا -

شدن با او اصرار نکرد همراه یبرا گریبود، دآشنا شده  وسفیبا اخالق  شیوبکه کم ییو از آنجا چیه گریو د نیهم
 .دیآینم رشیگ نیاز ا شیبه خرج دهد، ب یهر چقدر هم کنجکاو دانستیو م

را  ییهابه سراغ مهرنوش بروند. او هم تمام اضطراب گرددیاز سفارت برم وسفیکه  یگرفت زمان میتصم نیبنابرا
مهرنوش را وادار به  یزیچ ای یموضوع فکر نکند که چه کس نیداشت، به آب حمام بسپارد و به ا دارید نیکه از ا

 .گذردیهم نم یادیزمان ز ب،یاز مرگ همسرش، نج کهیدرصورت کند؛یازدواج م
که از مالقات با مهرنوش داشت، تمام حجم  یلیدلینشد. استرس ب اشییایخولیافکار مال یآب گرم چاره دوش

 یاز بناگوش دررفته و دم یهالیبا سب کردیآدم مخوف تصور م کیر بند او را د یاذهنش را اشغال کرد. لحظه
 .دیدیم انیگدا انیمهرنوش را با لباس ژنده م گرید

هق و هق انیآورد که م ادیرا به  یحورمامان یهاهیو گر افتینجات ن یکرد، از چنگال افکار منف هرچه
 است. دهیخواب بد د شبید گفتیم شیهانیفنیف

 :گفتیکه م دیشنیم شیهااو در گوش یداص هنوز
به مهندس هم زنگ زدم، تلفنش رو جواب نداد.  شیربع پ هیم بهم بده. از بچه یخبر هیتوروخدا مهربان زودتر  -

 .جوشهیم روسرکهیسراغ مهرنوش؟ دلم مثل س دیقراره بر یپس ک
 یاول که همان استرس بود، منته ینقطهو بازهم به  دیچرخیم واررهیدر سرش دا یحورالتماس مامان یصدا

خودش  یشب گذشته یهابه دنبالش نباشد و از آن بدتر خواب یریو تعب ندیمحال بود خواب بب یحور. مامانشدیم
 .گرفتیکنارش قرار م یهم مثل پازل
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 یتاکس کی شد،یم وسفی الیخیاالن ب نیو هم رفتیم شیپ« هر چه بادا باد!»با قانون  خواستیم دلش
افکار را در  نیآرام به سرش ا ییهاکه مهرنوش داده بود؛ اما بازهم با ضربه رفتیم یوتنها به آدرسو تک گرفتیم

 .رندیپا نگ نیاز ا شینطفه خفه کرد تا ب
 تواندیاست که م مانیفقط ا زند،یوپا مدست یکه دل در باتالق استرس و افکار منف یبزرگ، زمان یهابحران در

را خشک کند، مثل  شیموها آنکهیب د،یجوشیم شیهااشک کهیا از آن باتالق نجات دهد. مهربان درحالدل ر
ببند؛ اما  لیگرفت بازهم به آسمان دخ میتصماش را بازگشت و باشند، قدم رفته ختهیآتش ر یکه بر رو یاسپند
 یبه او نداد و بازهم ب یمجال ،کردیم شیزده پشت به پشت صداکه شتاب وسفی یکوبش در اتاق و صدا یصدا

 .دیسمت او دوبه یشال و روسر
 آن نشست. یجابه یدرهمش را گرفت و بعد آن دلواپس یهااخم یجا رتیمات شد و ح وسفی

و  سیخ یقرمز و متورم شده بود و موها هیاز فرط گر اشینیها و نوک ب. گونهدیباریم سرهکیمهربان  چشمان
 .کردیم یرا در ذهن تداع دفاعیب یادختربچه ریتصو شانشیپر
 :دیدر آن شناور بود پرس یبم که خستگ ییلب با صدا ریز د،یکوبیم اشـنهیتاپ در سقلبش تاپ کهیدرحال وسفی
 ؟یکنیم هیبار چرا گر نیشده؟ ا یدلم چ زیعز -

 یدهد. از در قدر هیاو تک یـنهیرا نگرفت تا سرش را به س وسفی یپالتو یهالبه شیپ یبرخالف دفعه مهربان
را بغـل  شینشست. زانوها نیزم یدر اتاق رو کینزد ییباشند، جا دهیکه ترس ییهادورتر شد و مانند دختربچه

و به  خوردیسر م شهیاز ش وقفهیو ب یدرپیکه پ یباران یهاهمانند قطره شیهاکرد. اشک هیگر یهایگرفت و ها
 .دیچکیاز چشمانش م شود،یم ریسراز نییپا
 شیزده برابو سردرگم شتا جیزانو زد و گ نیزم یسرش بست و کنار او روداخل شد و در را پشت مهیسراس وسفی

 داد: حیتوض
 ذارمیم رونیدلم من که زود برگشتم. سر و تهش دو ساعت هم نشد! آخه چرا تا من پام رو از هتل ب زیعز -
 .یجواب نداد یول گردم؛یراهم و دارم برم یهم دادم که تو امیبهت زنگ زدم و پ ؟یکنیم یتابیب قدرنیا

 نکهیمحض اها بهچه مرگش شده است! مانند دختربچه قاًیدق دانستیاحساس ضعف نکرده بود. نم قدرنیا گاهچیه
هم به  دیاو بود. شا یبرا ینگراناش مهرنوش و دلبار بهانه نیو ا نشستیاشکش دم مشکش م شد،یتنها م
 نداشت. یفیشده بود. هر چه بود حالش اصالً تعر «کیهوم س» یماریدچار ب هایغرب یگفته
 شیروکه روبه وسفیبه چشمان  آنکهیرا پاک کرد و ب شیهابرداشت و با پشت دست اشک شیزانوها یاز رو سر

 فروافتاده گفت: یهازانو زده بود نگاه کند، با پلک
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چرا از صبح  دونمیچه مرگم شده! نم دونمینم ستم،یخدا لوس ننشدم. به امتی. متوجه تلفن و پخوامیمعذرت م -
 .کنهیم رورویمهرنوش دلم رو ز یشورهدل

حساس و  داد،ینشان م یخودش را قو نکهیا رغمیدختر عل نیکنج لبش نشست. ا نیریمحو اما ش یلبخند وسفی
سمتش خم شد و آهسته کنار گوشش شکننده. بهقدر ترد و همان اس،یگل  یهاشکننده بود؛ درست مثل گلبرگ

 زمزمه کرد:
در  نتیچشمات دوتا ابروئه، اشکات رو از آست یباال اناًیتا بهت بگم اح یم که بشخدا به داد من برسه! خانوم خونه -
 !یکنیم هیگر یهایو ها یاریم

او  یرهاشده یشد و طره مو رهیبه چشمان مهربان خ وسفیآن را گرفت.  یو خنده جا دندیپر کش شیهاشورهدل
 صورتش پس زد و آن را به پشت گوشش فرستاد. یرا از رو

. کنهیدلت رو عوض م یوهواحداقل حال یرو دوا نکنه؛ ول یخنده درد دیبخند. شا شهیهم هیگر یجا! بهنیآفر -
 دیمون داره. جاوواسه یراون چه دردس نمیسراغ مهرنوش بب میحاال هم پاشو موهات رو خشک کن و آماده شو تا بر

 منتظر ماست. نییهم پا
 :دیپرس مهربان

 ؟یبکن یکار نیپاسپورت مت یبرا یتونست -
پاسپورت رو براشون فکس کنن. خالصه قول  رانیدادم. قرار شد بگم از ا حیرو براشون توض نیمت یماجرا -

 سفارت هم تموم شده. یرامرخص بشه کا نیخدا تا مت دی. به امادهیوفنگش زدنگ یدادن؛ ول یهمکار
 سمت مهربان دراز کرد.گرفت، برخاست و دست راستش را به شیرا گفت و دست به زانو نیا وسفی
 .میدار شیدر پ یسفر، راه درازپاشو هم -

 یاو از رو یمردانه یرویگذاشت و با ن وسفیدست مردانه و گرم  انیبار دست کوچکش را م نیاول یبرا مهربان
 .بلند شد نیزم

*** 
 دهم فصل

 د؟یمحله کار دار نیآقا با ا -
چون  یاش بخاربا هر کلمه کهیگردشده، درحال باًیتقر یبعد از خواندن آدرس با چشمان دیبود که جاو یسؤال نیا

 کرد. یخال قیعم یگفت و ته دل مهربان را مثل چاه وسفیرو به  شد،یاز دهانش خارج م گاریدود س
 :دیچشمانش نشاند و پرس یباال یتاب داد و اخمرا در هم  شیابروها وسفی
 ه؟ییجور جاتو فکر کن آره. مگه چه -
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 شد. ترکینزد وسفیبه  یاز آن برخاست و قدم یچرقچرق یگذاشت و صدا یابرف پانخورده یرا رو شیپا دیجاو
دستش به  کنهیم یمنطقه زندگ نیا یتو یکابله و هر ک یمیقد یها. از محلهدمیپرس یجورنیآقا، هم یچیه -

محرمشون از خونه  هیکه زَنـا همراه  یسنت یمحله هیپردارودرخت.  اطیبزرگ داره با ح یها. خونهرسهیدهنش م
 هاش جن هم داره.خونه یبعض دمیاز دوستم شن یول م؛یدی. ما که ندشنیخارج م

 زده اضافه کرد:در هوا تاب داد و شتاب یدست دیجاو
 ایتپه مرنجان، تپه توپ  ه،یخیتار یبنا هیقصر چهلستون که  ایداره؛ مثل باغ بر  ادیز یندید یآقا کابل جاها -

 ها!خوبه یلیکابل، خ یموزه میاصالً چطوره بر
که به همان  یشانیو درد پ خاستیبرف برم یکه از رو یریگسوز نفس د،یجاو یهایشب گذشته، پرحرف یخوابیب

 او را متوقف کرد. یهارساند و قطار جمله یمرز کالفگ یکینزد ییبه جااو را  گشت،یمزمنش بازم تینوزیس
 نشده. ریتا د میبر فتیدهنت رو ببند و چرند نگو! راه ب دیجاو -

 .دیدو نشیسمت ماشدوان بهو دوان دیدهانش کوب یچشم بلند و رسا گفت و با کف دست بر رو کی دیجاو
گونه هم نوازش زشینبود، لحن تندوت یخبر شیهااز اخم گری. دسمت مهربان برگشتبه دیبا دورشدن جاو وسفی

 شد و به چشمان مضطرب مهربان نگاه کرد و گفت:
 رانیبه مقصد ا تیچهارتا بل گهیروز د دو-یکیو اگه خدا بخواد  شهیدرست م زیچدلم نگران نباش. همه زیعز -
 .میگردیو همه با هم برم رمیگیم

 شیهاینگراناو باز نکرد و با تمام دل یهایاز دلواپس یبار گره نیاست؛ اما ا خوب اریبس یشیاندمثبت خب
رو  شانیبرا یترتر از تازهروزگار چه تازه یدر باز دانستندیزد. سپس هر دو جفت هم به راه افتادند و نم یلبخند

 .شودیم
*** 
 یاو کهنه یمیوکور بود. بافت قدسوتبرعکس ازدحام مرکز شهر، خلوت و  زدیاز آن حرف م دیکه جاو یامحله

 یوارهایآن قد علم کرده و د یهیکه در حاش یالغر و قلم یبا درختان ضیچندان عرنه ییهاابانیهم داشت. خ
 عموماً از خشت و آجر بود. شیهاخانه
 گفت: وسفینگه داشت و رو به  یابانیخ یرا در ابتدا نشیماش دیجاو

 نیبا ا ترسمیچون پرِ برفه و م رم؛یتون داخل کوچه نمست. با اجازهکوچه نیهم دیکه گفت ی. آدرسمیدیآقا رس -
 د،یدیاون شب که شما تروفرز زحمتش رو کش یصاف بدتر باعث دردسرتون بشم. هنوز بابت پنجر یکایالست

 م.شرمنده
 جنباند و گفت: یسرجمع شده بود، برگشت.  یاندامکیدرخت بار ریبرف که ز یاسمت کپهنگاهش به ریمس وسفی
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 هم که شکر خدا درست شده. لتی. موبازنمیداشتم بهت زنگ م یباشه تو برو. اگر کار -
دوروبرام. فقط  نیهم رم،ینم یدور یراحت! دوران نقاهتش تموم شد و دوباره روبراه شده. من جا التونیبله آقا، خ -

نکرده ما ترسو  ییخدا نکهیخوفناکه. نه ا ییوراج هیمحله  نیا یخدا کنه کارتون تا غروب طول نکشه؛ چون شبا
 .گفتم. واسه خاطر خانومتون ترسهینم یزی! مرد که از چمایباش

و  اوردیتاب ن گری. ددادیترس را به همراه آب دهانش که تلخ و گس شده بود، قورت م دیجاو یبا هر کلمه مهربان
 ینبود، ط لیکه چندان هم طو دارودرختیکوچه ب یکنجکاوش تا انتها یهاشد و مردمک ادهیپ وسفیزودتر از 

 کرد.
پاروکردن آن به  یبرا یو اهال دهیکه کوچه را بلع یدر سکوت غرق شده بود؛ همانند برف یآلودطرز وهمبه زیچهمه

 .خوردیها به چشم مبرف دیتن سف یجایجا یمردانه بر رو یهاکفش یخود زحمت نداده بودند و رد پا
 .ستیچ دانستیترس مبهم از آنچه که نم کیاشت، د یبیعج حال

سمت او به دیکه با رفتن جاو دیچرخ وسفیسمت از افکارش جدا شد و سرش به دیجاو نیتک بوق ماش یصدا با
 .آمدیم

او را  رنگیگردن طوسبه کنارش آمد و صبورانه شال وسفیپنهان کرد.  شیپالتو بیرا از سرما داخل ج شیهادست
 مهربان نگاه کرد. یدهیپررنگ یآن گره شل زد و به چهره یگرفت و رواز دو سو 

 بزند گفت: یحرف وسفیاز آن  شیپ
 ریخبه یچ! خدا کنه همهجوشهیم جهتیو ب خودیب روسرکهیچرا دلم مثل س دونمی! نمهیجور هیش کوچه وسفی -

 بگذره!
از بخار به وجود آمده  یکنار دهانش ابر کوچک کهیدرحال د،یخندیکه م یمهربان سر خم کرد و با چشمان سمتبه

 :دیبود، پرس
 ؟یدیترس د،یپسرک، جاو نیا یو از حرفا یهست ینکنه خرافات نمیبب -

 او انداخت تا همراهش شود و ادامه داد: یبازو یدست رو سپس
ه و اگه حرف نزنه زدن بندو به قول خودش راه نفسش به حرف گهیم ادیوپرت زاون گوش نکن. چرت یبه حرفا -

نجاتش  دیشده و ما با یها مخفخونه نیاز ا یکیکدوم  یمن تو یندهیخواهرخانوم آ نمیبب میبر ای. بشهیخفه م

 .میبگرد 33دنبال پالک  دیحاال با م؟یبد
 !دایبه پا بود آن سرش ناپ ییکرد؛ اما در دلش غوغا یاضطراب را پشت لبخندش مخف هرچند

 یهاو مهربان آن را کنار تپش زدیبود که سکوت کوچه را بر هم م ییها تنها صدارفقرچ خردشدن بقرچ یصدا
 مهرنوش بود. خورد،یکه در سرش چرخ م یو تنها اسم دیشنیقلبش م امانیب
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نگاهشان  داشتند،یآهسته برم ییهاگام کهیگاه هر دو درحالها سر نخورد. آنبرف یاو را گرفت تا رو یبازو وسفی
 نوشته بودند. تیپالک، پل یجاکه به چرخاندندیها موحوش سر در خانهلرا حو

 بارهکیبود، به ییسوخته و طال یاقهوه یهابا رنگ یبزرگ یکه متعلق به در آهن 33 یشماره دنیبا د مهربان
 زده گفت:و شتاب ستادیا

 جاست. نیهم 33پالک  وسفی -
 یزیها در انتظار عزکه سال یو نگاهش مانند کس دهیر کشسمت مهربان برگشت که رنگ از رخش پبه سرش

 بود. شیهاگواه تمام اضطراب شیورورنگیو ب دیسف یهاو لب زدیسرگردان دودو م یبیباشد، به طرز غر
 وار لب زد:زنگ را بفشارد، قاطع اما نوازش نکهیگذاشت و قبل از ا شیگام پ کی
 منتظرمون باشه تا آخرش همراهتم. در نیکه پشت ا ینگران نباش، هر اتفاق -

بود، گذاشت و آن  راهنیدکمه پ یبه بزرگ رنگاهیس یرهیدا کیکه  واریتک زنگ کنج د یدستش را بر رو سپس
باز شد و  یتق یبندش در با صداخراش آن سکوت کوچه را بر هم زد. پشتگوش نگیریجنگیریرا فشرد و ج

در ظاهر شد و  یهم بر سر، در آستانه یاهیداشت و کاله س یاحنابسته یهاشیگوژپشت که قد کوتاه و ر یرمردیپ
اش حمله به النه یکه مهاجم یمانند عقاب زشیو ر یدر بود، با چشمان بادام یدستش بند لنگه کی کهیدرحال

 و مهربان را برانداز کرد. وسفیکرده باشد، 
 نشسته بود، برداشت و مؤدبانه گفت: قوارهینش بو مندرس او که به ت منیپش ینگاهش را از کت خاکستر وسفی
تا  میاومد رانیمن شوهرخواهر همسرش هستم و از ا کنه؟یم یزندگ نجایا یامان بینج یسالم پدرجان! آقا -

 .نهیخانوم رو ببهمسرم خواهرش، مهرنوش
، چنان از در محافظت نداشت یکه با مأمور در جهنم چندان تفاوت المنظرشهیکر یگوژپشت با آن چهره رمردیپ
و با  کردیاما مفهوم صحبت م س،یچندان سلرا نه یو هرچند فارس کندیاز ناموسش مراقبت م ییکه گو کردیم

 کوتاه گفت: شده،کیچشمان بار
 .میندار بینج -

 یرا ال شیپا کیشدن آن، تروفِرز از بسته شیپ وسفی یدر را به قصد بستن رها کرد؛ ول یلنگه درنگیب سپس
 کرد: فیهم ردپشت ارانهیرا هوش شیهازده جملهدر گذاشت و مانع شد و شتاب

افغانستان و آدرس رو هم از  ادیکانادا بود با من حرف زد. خودش گفت م یوقت بی! نجدیصبر کن کنمیخواهش م -
 خودش گرفتم.

 .میندار بینج گمیهنوز هم م -
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چنان سست و  یحسیب یرا مانند دارو شیپاوشت و استرس دستگام فاصله دا کیفقط  کردنیتا قالب ته مهربان
کنارش گرفت و چشم  یآجر واریناچار دست را به دنداشت. به یچندان یکرده بود که تا مرز سقوط فاصله حسیب

 بر هم فشرد تا بر اضطرابش غلبه کند.
 انیو م دیجویذهنش را م انهیمثل مور ینفبود و موج م دهیرس یدیاز ناام یبه برهوت آبیب یااچهیمانند در افکارش

 رمردیتا بلکه پ بافتیکه راست و دروغ را به هم م دیشنیرا م وسفی یوبرهمش، صداوقوس افکار درهمکش
 صالینشست و او را از عمق چاه است وسفی یصداکنار  یکلفت و بم مرد یکند که ناگهان صدا یپشت را راضگوژ

 آورد. رونیب
 پشت دره؟ یک ؟یزنیحرف م یکآقاجهان با  -
 بود، جواب داد: انشیآزاردهنده م یخسکه خس ییکه مچش را گرفته باشند، دستپاچه با صدا یهمانند کس رمردیپ
 کار نداره! یبا کس ست،بهیغر دیآقارش -
برداشت. مرد در  یرا از ال شیو چهارشانه بود، پا دیکه همانند نامش رش اطیدر ح یدر آستانه یمرد دنیبا د وسفی
با  یخاص یو پرش هارمون اهیس شیر را،ینافذ و گ ره،یت یچهره بود با نگاهداشت؛ خوش یجوان یچهره شیروشیپ
 رنگ شبش به وجود آورده بود. اهِیس راهنیپ
 صاف کرد و گفت: ـنهیدر س یرا تصنع شیصدا درنگیب وسفی
 دنیخانوم و با همسرم دشوهرخواهر مهرنوش روشن هستم، وسفیمن  نجاست؟یا بیسالم آقا، منزل آقانج -
 اومدم. شونیا

به مهربان انداخت و  یسرسر ی. نگاهستادیدر ا یدر آستانه قاًیآقاجهان را با پشت دست پس زد و دق د،یرش
 کج شد. وسفیسمت نگاهش به ریبالفاصله مس

کند، ابتدا خود  ییکه بخواهد بازجو یافتاد و مثل کس شیدو ابرو نیب ینیکرد و چ زتریر یچشمانش را قدر کنجکاو
 :دیکرد و سپس پرس یرا معرف

 د؟یصحبت کرد یک بیهستم. شما با نج ترشکیمن برادر کوچ -
 قاطع جواب داد: یچون او رو دست بخورد و با لحن یتر از آن بود که از جوانکخودش را نباخت و عاقل وسفی
 .دهیو تلفنام رو جواب نم خبرمیب شونیکه از ا شهیم یچند وقت یلصحبت کردم؛ و یکانادا بود تلفن یوقت بیبا نج -

 کوتاه ادامه داد: یو بعد از تأمل ندیاش را ببجمله رینگاه کرد تا تأث میمستق شیرو شیبه مرد پ سپس
 سفر نجایمجبور شدم به ا یکار ی. من براانیش به افغانستان مخانواده دنید یخانوم براگفت با مهرنوش بینج -

خانوم رو و مهرنوش بینج میفقط اومد م،یشیمزاحمتون نم ادی. زنهیکنم و خانومم همراهم اومد تا خواهرش رو بب
 برگردم. رانیهر چه زودتر به ا دیچون من با م؛ینیبب
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 یاثر گرید اششدهکیو نگاه بار دهیدرهم تن یهااو را قانع کرد؛ چراکه از آن اخم وسفی یمحکم و کوبنده لحن
 لبش نشاند. یرو یپنهان لبخند تلخ ید؛ اما غمنبو

سمت مهربان نگاهش به کردیم یسع کهیکنارتر رفت و درحال یدر قدر یاز جلو د،یپرش کش یهاشیبه ر یدست
 گفت: وسفیبرنگرد، رو به 

 داخل. دییتخم چشم ما، بفرما یرو شیخداست و جا بیمهمان حب -
 داد:وتشر ادامه رو به آقاجهان با توپ سپس

آخرت باشه مهمان رو از در خونه  یبگه چشم! دفعه دینوکر فقط با ؟یدم تکون بد ریبش یبرا یفقط بلد -
 .میتلخان رو خبر کن و بگو مهمان از راه دور دار یبی! بیرونیم

اما  محتاطانه یشده، در هم فرو رفت و با لحناش مانند کاغذ باطله مچالهترش کرد که چهره یچنان رو آقاجهان
 آمد: دیحرف رش انیمعترض به م

 راه ندم. بهیغر ستنیخونه ن یدستور دادن که وقت رخانیبرادرتون، بش د،یآقارش -
برنده، به بحث خاتمه داد. جهان در دم خاموش  یچون خنجر یاغرهداد و با چشم یچشمانش را در حدقه تاب دیرش

بود،  دهیخاطر قوز پشتش خمکه به یسر و گردنگذاشت. سپس با « !دیچشم آقارش»اش جمله یشد و انتها
 کنان به راه افتاد.لخلخ د،یکشیم اطیح یهایکاش یرا بر رو رنگشاهیس یکیپالست یهاچکمه کهیدرحال

و  ریگقدر نفسهمان قاًیدق دهد؛یکه به وقت امتحان دل را تکان م یمثل اضطراب کرد؛یتاپ مقلبش تاپ مهربان
 پرالتهاب.

 شیهارا مخاطب صحبت وسفیو فقط  کردیمدام از او فرار م شیهاکه مردمک یکردن به مردارت سالمجس یحت
 نداشت. داد،یقرار م
 نیکه اگر ا گفتیمثل حس ششم در ذهنش مدام نجواکنان م یگنگ یهم بهتر از او نبود و صدا وسفی حال

مشکل  اریمهاجرت کرده، بس نیاز جهنم به زم ییکه گو دربان نیخانه با ا نیبه ا افتنیفرصت را از دست بدهند، راه
 خواهد شد.

چنگ و دندان  پردهیآن دو که ب نیاش پنهان کرد و نگاه منتظرش بو مردانه یجد یرا پشت چهره شیهااضطراب
 به گردش در آمد. دادند،یبه هم نشان م

مهربان گذاشت و  یبازو یلب، دست رو ریز یندانست و با تشکر زیتعلل را جا گرید دیرش یبا تعارف بعد عاقبت
 داخل شدند. گریکدیهمراه 

وسط آن جا  یگرد و بزرگ یکه حوض رنگیشکل خاکمربع یهایبا کاش عیوس اریبس دندید یاطیح شانیرو شیپ
 خوش کرده بود.
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برف سر خم  ینیاز سنگ شانیهانشسته بودند که شاخه یوباربرگیدرختان ب وارها،یکنج د کیبار یهاباغچه در
بزرگ،  یدر دامن عمارت هانیا یکوچک کنار آن جمع شده بود و همه یاشده، چون تپهبرف پارو یهاکرده و کپه

که عمارت  کردیچنان القا م نندهیبه ذهن ب اشرهیدامیقرار داشت که دوطبقه بود و حالت ن یآجر یبا بنا یمیاما قد
 را با تمام وسعتش در آغـوش گرفته است. طایسخاوتمندانه دستانش را باز کرده و ح

که به  یزیمهمان چهارچوب آن بود و چ ،یمیضخ یخاکستر یهامتعدد که پرده یچوب یهابزرگ با پنجره یعمارت
 یقرار گرفته و تراس کوچک طبقه یدر ورود یدو ستون قطور و مدور بود که در دو سو زد،یعظمت آن دامن م

 ر بود.سوا شیهاشانه یدوم بر رو
بود که سکوت راکد  ییها، تنها صدادر دوردست یو غارغار کالغ آمدیبه نظر م ریدلگ یآلودطرز وهمبه زیچهمه

 .کردیعمارت را در خود حل م اطینشسته در ح
اما دلش  داشت؛یرا همگام با آن دو آهسته برم شیها. قدمکردیم یشمارمهرنوش، لحظه دنید تابیب مهربان

 فرو رود ثابت مانده بود. واریکه به د یخیعمارت، چون م یدر بسته یو نگاهش بر رو خواستین مپروازکرد
 راهنیپ کهیباز شد و مهرنوش درحال یاآن، همچون در قلعه رنگیاو قهوه یکه ناگاه در آهن زدیپلک هم نم یحت

 .دیدو شیسوکه از قفس آزاد شود به یاههم به سر، پا برهنه چون پرند یرنگاهیبر تن داشت و شال س یاهیبلند س
و او را از پس پرده اشک نشسته در چشمانش تار و  امدیهم ن گریمهرنوش نفسش رفت. رفت و د دنیبا د مهربان
 .دیدیلرزان م
را  گریکدی یموها ،یکارکه به وقت دعوا و کتک یخواهر ش،یهایبچگ یبازترش، همبود؛ خواهر بزرگ خودش

 .دندیخوابیم گریکدیهنگام قهر پشت به و  دندیکشیم
را که  گریکدیدرخشان  یهاو چه دلسوزانه کارنامه ختیانگیکوچه و محله را برم یحسادت دخترها شانیبازیلیل

 .کردندیپنهان م شانیحورچهارده بود، از چشم مامان یده ال یهاپر از نمره
 .ستندیگر شانیهایتنگو رفتند و به وسعت تمام دلفر گریکدیتمام شد. دو خواهر در آغـ*ـوش  یدور فصل

 پرپر شد. بمینج یآبج -
داده بود، مدام  هیاو تک یسر بر شانه کهیجمله را درحال کی نیمهرنوش که تنها هم زیانگحزن یهاهیگر یصدا

ناصاف،  یسطح یناخن بر رو دنیهمانند کش ییآزاردهنده بود؛ صدا اریبس شیبرا کرد،یگوشش تکرار م ریز
 .خاستینشسته بر دل برم قیزخم عم کیکه از  ییهاخراش و آزاردهنده. اشکقدر دلهمان
اش خواهر گمشده یفاصله گرفت و از پس چشمان ترش به چهره یاو گذاشت و قدر یبازو یرا بر رو شیهادست

سمت خود جذب دان را بهنگاه مر توانستیبود و مانند گذشته م یخودش دلبر یشد. هرچند هنوز هم برا رهیخ
 را از دست داده بود. اشیکند؛ اما طراوت و تازگ
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 آن طوق انداخته بود. ریز اهیس یاو هاله دیرسیو خسته به نظر م حالتیب ده،یترس اشیدرشت و مشک چشمان
 یجاود و بهنب یاثر گرید نشاند،یم شیهاپلک یبر رو قهیخدا با سل یشهیکه هم یاخط چشم نازک و دلبرانه از

 نخورده.قدر پر و دستهمان شد،یم دهید اشیدوران دختر یابروها ،یکمان یابروها
برد و  شی. دست پآمدیتر به چشم مبرجسته یکه از فرط الغر دیاو کش یبرجسته یهاگونه یرو دست
 بود، گفت: هیکه به آه شب قیدم و بازدم عم کیرا با سرانگشت گرفت و بعد از  شیهااشک

 ! غم آخرت باشه.گمیم تیتسل -
 ادامه داد: وارهیگال سپس

 !یجون به سرمون کرد یخبریب نیبا ا معرفت،یب -
 یبرمال شود، دستپاچه سرانگشتانش را بر رو دیرش شیوپنهانش پمبادا راز تلفن پس نکهیاز ترس ا مهرنوش

 کرد: یچیق شیهامهربان گذاشت و حرف او را از وسط جمله یهالب
 بعد. یبمونه برا هاتهینگو! گال یچیه یتوروخدا آبج -

 یو با همان دستپاچگ کردیو تلخ نگاهش م زیاخم ت کیانداخت که با  دیبه رش ینگاه یرچشمیاز آن، ز پس
به پر شال  یفروافتاده دست یهافاصله گرفت، سپس با پلک وسفیاز او و  یبالفاصله از مهربان جدا شد. قدم

 نگشتانش را مضطرب در هم تاب داد.و ا دیکش اشیمشک
 رینظیب زیسورپرا نیاز ا زدهجانیمالقاتش آمده باشد. قلبش ه یبرا یزیرا داشت که عز یدر بند یزندان حس

که همراه  یاکنجکاو و مشتاق بود تا بداند مرد بلندقامت و چهارشانه تاب،یو هرچند که ب دیتپیگروپ مگروپ
سالم کوتاه خالصه  کیبه  دیبا خواهرش دارد؛ اما تمام جرئتش در برابر رش یه نسبتو چ ستیمهربان آمده است، ک

 لب آهسته گفت: ریشد و ز
 !دیخوش اومد -

مانده بود. از مهرنوش شاد و خندان و  حرکتیب یاو همانند مجسمه شدیم ترزدهرتیگام حبهگام مهربان
 د،یچیپیدر تمام ساختمان م شیهاخنده یو صدا ردکیم یکشگذشته که با غرور گردن یصحبت روزهاخوش

 .شدینم دهید ینشان کوچک یحت گرید
را از  نیو ا لنگدیکار م یجا کیداشت  نیقیرا جمع کند.  پاششوختیدهانش را قورت داد تا بلکه افکار ر آب

 .دیمهرنوش فهم یو رفتار معذب و دستپاچه دهیرنگ پر
تر از آنچه هست او خراب یناچار سکوت را انتخاب کرد تا اوضاع را برااما به ؛ینبرپا بود ناگفت ییدلش غوغا در

 نکند.
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بود، با چشمان  دیرش لیدلیب یهااخم یگونه که حواسش پبود و همان ستادهیسوتر از مهربان اآن یکم وسفی
بلندتر از  یکه قامت دیرا د یاندامکیبار یوابروچشمهمچون عقاب، مهرنوش را برانداز کرد و دختر خوش زشدهیر

 نیحالتش به ادرشت و خوش یهاو لب تهبرجس یهابه همراه گونه اشیکوچک و قلم ینیمهربان داشت و ب
سمت خود بکشاند و هر به توانستیها را منبود؛ اما نگاه ریگنفس اشییبای. اگرچه ززدیسخاوتمندانه دامن م ییبایز

عمارت  نیاز ا بایزن ز نیا بردنرونیکه ب شدیم تریحس در او قو نیا افتاد،یم رگید یاهیکه به دامن ثان هیثان
 .افتیبا مهرنوش در ـزشیآمو لحن تحکم دیرش یانهیجورا از رفتار سلطه نینخواهد بود و ا یکار آسان ،یآجر

 کنن. ایرو مه ییرایپذ لیهم بگو وسا یخانوم برو داخل، به بلور و طوبعروس -
آمده بود، چون باد  رونیدوان از عمارت بطور که دوانگفت و همان یچشم درنگیب ع،یبردار و مطفرمان مهرنوش

 سمت آن برگشت.به
*** 
 .کردیپوستش گزگز م ریز یگنگ حس
که لباس عزا بر تن  یاچهرهمهرنوش گرفته تا زن جوان و خوش یعانهینامأنوس بود. از رفتار مط شیبرا زیچهمه

درشت داخل سالن عمارت شد و آن را  ییهاسرخ و براق و پرتقال یهابیاز س یسالم کند، با قاب آنکهیداشت و ب
که به  یمتعدد یاز درها یکیسمت به افتادهفرو یوسط سالن گذاشت؛ سپس با سر و چشم یمرمر زیم یبر رو

 رفت. شد،یسالن مدور عمارت باز م
وقرار نداشت و تمام آرام یاسر گذاشته که لحظهماراتن را پشت یدو یمسابقه ییکه گو دیتپیچنان م قلبش
آرامش، محکم حرف  یوبرهم او، در کنار چهرهواحوال درهمبود که برعکس حال وسفیبه حضور  اشیدلگرم

 .داشتیو قدم برم زدیم
 .دانستینم گریاش را دزهاندا نیبود؛ اما تا ا دهیشن اریاش بسو خانواده بیخوب نج یمهرنوش درمورد وضع مال از

حال و تابه دیدیم کیعمارت را از نزد کیبود که  یبار نیاول نیداد. ا یرا نامحسوس در سالن خانه چرخ نگاهش
 از آن. شتریب یزیبود و نه چ لمیبود، در چهارچوب کتاب و ف دهید ای دهیهرچه از آن شن

 دینبود، دوست داشت به دور از چشم رش یشت و دور از نزاکتخانه کار زو اثاث صاحب واریزدن به در و داگر زل خب
متعدد  یهابزرگ آن که با شاخه یستالیتلخان، با فراغ بال به سقف بلند عمارت و لوستر کر یبیو مادرش، ب

ز بعد ا یاقهوه ییهاکه با نرده یضیعر یهاو به پله کردیبود، نگاه م ریسراز ریپرطمطراق و باابهت از سقف به ز
و لوازم لوکس  واریبر د ختهیآو سینف ی. بعد هم به سراغ تابلوهاشدیم یدوم منته یکوچک به طبقه یراهرو کی

در سکوت منجمد سالن  ها،یکنجکاو نیا یهمه یجااما به رفت؛یوکنار سالن بزرگ عمارت مگوشه کیو آنت
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تر کنار مادر شوهرش سوآن یگشت که کمبر اشدهیپررنگ یسمت چشمان تر مهرنوش و چهرهبه هشعمارت نگا
 در گردش بود. وسفیاو و  نیب شیهاپرحرف، مردمک ینشسته بود و در سکوت با چشمان

 انهیم یبا قامت د،یرسیوچند ساله به نظر مکه حدوداً شصت ی. زنزدندیتلخان* صدا م یبیمهرنوش را ب مادرشوهر
مورب  یبادام یبود، چشمان زیبرانگنیکه در صورتش تحس یزیچ نیشتریداشت و ب یاما چاق که صورت گرد و پهن

 اهیآن نشانده بود و طوق س یبر تن داشت، به پا هک ییلباس عزا یاهیبه س یاچندان درشت او بود که سرمهو نه
 عبوس از او ساخته بود. یازنانه و نامرتب، چهره یکنار ابروها شیهاپلک ریز
تلخان برگشت، او  یبیسمت برا شکست. سرش به نشانیب فیشده، سکوت بالتکلحساب یبا جمالت رکانهیز وسفی

 را مخاطب قرار داد و آرام و شمرده گفت:
 .میدیرسیوگرنه حتماً زودتر خدمت م می! ما خبر نداشتمیخدا بهتون صبر بده! واقعاً متاسف گم،یم تیتسل -

داد. پس از آن  یتاب زد،یهمانند طال برق م اشیکارکنده یهاکه لبه یلیمبل است یفربهش را رو کلیه تلخان
 یمردان نبود، با همان لهجه یبه صدا شباهتیکلفت که ب ییگذاشت و با صدا ـنهیس یدستش را بر رو کیکف 

 خاص مردم افغان جواب داد:
ه کانادا تحمل ش و بعد هم مهاجرت بو ازدواج کورکورانه رانیدر ا لیخاطر تحصرو به بینج یسال دور نیچند -

زمان شد و با فوت پدرش هم باًیتقر بیکه کنارم بود، مرگ اون رو از من جدا کرد. مرگ نج یکردم و درست زمان
 دارم. رو دمیو رش ریداغمون رو چند برابر کرد؛ اما خداروشکر هنوز بش

 :دیدر گردش بود، پرس وسفیمهربان و  نینگاهش ب کهیدرحال آنگاه
 ؟دیهتل اقامت دار -

 داد: حیبندش توضرا گفت و منتظر جواب هم نشد و پشت نیا تلخان
تا دو خواهر  دیامشب رو مهمان ما باش شمیکه چمدون همراهتون نبوده. خوشحال م دمیچون از آقاجهان شن -

 .دیببر فیو فردا تشر نندیرو بب گریهمد
 و عامرانه ادامه داد: یدستور یرو به مهرنوش با لحن آنگاه

 هات آماده کن!مهمان یبرا شهیرو که رو به تراس باز م یپاشو اتاقعروس،  -
 برخاست. شیگفت و از جا یچشم عیمط مهرنوش

 ماندن نداشتند. یشب اجازه کیاز  شیعمارت ب نیو مهربان کامالً واضح و روشن بود؛ در ا وسفی یبرا امیپ
 .شودیم هیکه با پودر بادام ته یافغان ینیریش یتلخان: نوع 

*** 
 کرد. عتیها را مشاتلخان هم آن یبیمهرنوش، ب رازیغدوم عمارت به یرفتن به طبقه یبرا
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و آن سه در سکوت به دنبالش روان بودند و بعد از  داشتیهمانند لحن کالمش، پرغرور و طمطراق گام برم تلخان
دربِ  نیتخته فرش و چند کی رازیغکه به دندیرس یشکللیعمارت، به سالن کوچک و مستط یهاگذشتن از پله

 زیچ چیه داد،یبه داخل هُل م اوتمندانهبه سقف که نور را سخ دهیگوشِ چسبچهار یپنجره کیرنگ مات و کرم
 .شدینم دهیدر آن د یگرید

 گفت: وسفیرو به  کرد و بازمهیگذاشت و آن را ن رهیدستگ یدست رو ستاد،یا یکنار در تلخان
 .دیعزاداربودن ما بذار یو سکوت خونه رو به پا یتلخ دوارمی. امدیاستراحت کن دییبفرما -

بخواهد سخاوت و  ییکه گو یانداخت و با لحن زانشیبه غبغب آو یسمت مهرنوش چرخاند، بادسرش را به سپس
 ساعت بعد مهرنوش را هم مشخص کرد: مین فیخودش را به رخ بکشد، تکل یبزرگ

 .دی* کناریو بلور، شام رو ت یخواهرت بمون و بعد برو آشپزخونه کمک طوبرساعت کنار خواهر و شوه میعروس، ن -
 نهیعمارت است. نفسش در سـ نی* ایحس کرد پا به عهد قجر گذاشته و مهرنوش، دده مطبخ یالحظه یبرا

 .کردیکه خواهرش تجربه م یگره جا ماند از حس حقارتگره
کوتاه از حرص بر هم  یدم یرا برا شیهابار تلخان نکند، چشم یشتزبانش را در بند بکشد تا مبادا در نکهیا یبرا

. با رفتن تلخان، رفتیم نییکه از پله پا دیتلخان را د یبی، برا که باز کرد شیهااش مچاله شد و پلکفشرد. چهره
 یرفتهتاراجهمهربان بر افکارش مسلط شد و به داد غرورِ ب ززودتر ا وسفیرفت.  نیحاکم بر فضا از ب نیجو سنگ

 جنتلمن، در اتاق را باز کرد و رو به مهرنوش گفت: کیو همانند  دیمهرنوش رس
 داخل. دییخانوم بفرمامهرنوش -
نفر داخل  نیاول رافتادهیزبه یبا نگاه د،یبگو یکالم آنکهیسرش را بلند نکرد و ب یبار بود که از شرم، حت نیاول نیا

 شد.
را آزاد کرد و به اصل  نشیسنگ یهاکوتاه، نفس یشدن در اتاق، مهرنوش بعد از تأملسه داخل شدند و با بسته هر

 ناآشنا بود. وبنخیکه اصوالً با خجالت از ب یخودش برگشت و شد همان دختر
تا آن را  کردیاما مذبوحانه تالش م د؛یرسیگذشته را نداشت و رنجور و آزرده به نظر م یاش شادابچهره هرچند

 با شرم. ختهیدرآم یبود، احساس انیدر جر امانیب یتا غرورش همچنان حفظ شود؛ اما درونش نبرد پنهان کند
محکم در آغوشش مچاله کرد.  ریدل س کیمهربان را  گریبرداشت و بار د شیرو شیرا از نگاهِ آرامِ مرد پ نگاهش

 شیگونه به موهانوازش یزد و دست او را پس یموها یرو رنگیاشال سرمه ،یتنگسپس از او جدا شد و پر از دل
 .دیکش
آقاجون چطورن؟ مهرسا  ،یحورذره شده بود! مامان هیمکات بشم، دلم برات وکک نیو ا ینارنج یموها یفدا -

 اومدم! اطیح یتو یجورچه دمینفسم رفت و نفهم دمت،یاز پشت پنجره د ی. وقتکشهیخوبه؟ دلم براشون پر م
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 نیرا از بند اضطراب آزاد کرد. ا شیهافاصله نبود، نفس انشینفس هم م کیمهرنوش که  یرگبار جمالت
 ت،یمیکه خاص او بود و هنگام صم یاتیو ادب شدیکه به وقت اضطراب دچار آن م یحراف شناخت؛یمهرنوش را م

 .گذاشتیم شیهااول جمله شـرفیب کی
 ی! دختر تو کیالغر نبود قدرنیا ،یم فرستادکه برا یعکس نی. تو آخری! چقدر الغر و خوشگل شدشـرفیب یا -

 ؟یعروس شد
 آه کوتاه همراه بود. کیو با  دادیحسرت م یبو بیکه عج دیاز تهِ دل و جان کش یقینفس عم گاهآن
مثل آدم سر عقدت باشم. سر بهزاد که تصادف کرده بودم و با  ستی! انگار قسمت نیکه خوشبخت بش یاله -

. بعد هم که بهزاد معرفتمیمن ب دیکردنتون، فکر کننگران یجادادم به حی. ترجامیب رانیشکسته نشد ا یوپادست
 نذاشت. یباق کیتبر یبرا ییتو و جا کردنتیشروع کرد به اذ

در دوران عقدش با بهزاد  قاًیگذشته پرتاب شد و دق یخورد و حواسش به روزها نیلبش به سمت باال چ یگوشه
کوتاه با چند  امیپ کیو فقط به  امدندین رانیعقدکنان او به ا یو مهرنوش برا بیچرا نج دیفهمیفرود آمد. حاال م

 بـوس قناعت کردند. کریاست
 یکه چهره یبود. مرد چهارشانه و بلندقامت ستادهیسوتر اآن یکه کم دیچرخ وسفیسمت نگاهش به مهرنوش

. از دادیتر نشان ماش را پختهچهره شیهاقهینار شقک یانقره یداشت و موها یااما مردانه و جاافتاده یمعمول
 رو به او گفت: تعارفیمهربان فاصله گرفت و ب

استقبال  دونمی. مخوامیو معذرت م دیخوش اومد یلی! خدیشاءاهلل که خوشبخت بش. انگمیم کیبهتون تبر -
 ازتون نکردم. یگرم

 :دیو قاعده کنار هم چ نظمیرا ب اشختهیردرهم یهاهدستش را در هوا تاب داد و جمل ،یبا حرکات عصب آنگاه
از کارا رو انجام  یلیخونه اجازه ندارن خ نیا یعروسا دیآداب معاشرت رو فراموش نکردم؛ اما راستش رو بخوا -

 گم،یم کیهرحال بازهم تبرقانوناست. به نیاز ا یکیبدون اجازه،  بهیزدن با مرد غرو حرف اطیبدن و اومدن به ح
 !دیخوشبخت بش یلها

از تعجب گرفتند؛ اما آن را نشان نداد و  یرنگ شیشد که ابروها ریچنان متح ،یرمنطقیغ و بیعج یهاقانون نیا از
 آهسته اکتفا کرد. یکنمیبا تواضع به خواهش م

که  یچنان که از شدت خشم هر نفسآن ن؛یشد و بعد هم خشمگ ریاز او نداشت، اول متح یهم حال بهتر مهربان
ها و در سرش ده کردینگاه م رهیخرهی. مهرنوش را خشدندیملتهب، بازوبسته م اشینیب یهاپره داد،یم رونیب

 .خوردیپرپرزنان چرخ م جوابیسؤال ب
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 ش،یهاو آدم کیتارمهیعمارتِ ن نیا یاو، رازها یرفتار عصب ش،یمهرنوش، ترس خفته در نگاه و صدا عِیمط رفتار
همه و  اش،یازدواج اجبار ب،یمرگ نج یچگونگ دانست،یها را مکه او فقط دوتا از آن یبیغربیعج یهاقانون

که پرخشم اما ناتوان و مستأصل، همانند  دافکارش را چنان بسته بودن یوپاقطور، دست یهمه مثل طناب
نجات داد که  اهشیفکار ساو را از ته چاه ا وسفی یبود و صدا ستادهیوسط اتاق ا حرکتیها، مات و بزدهشوک

 مخاطب صحبتش مهرنوش بود.
که بهتون اجازه  یساعت می. درضمن از نمیکرد داتونیکه سالم پ نهیمهم ا د،ینکن تیخانوم خودتون رو اذمهرنوش -

تا با  هیفرصت خوب نی. ادیتا با مهربان راحت صحبت کن ذارمیهم گذشت. تنهاتون م شقهیدادن، پنج دق
 .دیاریدرب یو اونا رو از نگران دیریم تماس بگتون هخانواده
 اش ادامه داد:رو به مهربان کرد و با همان لحن محکم و مردانه سپس

 .دیتراس چندتا تلفن بزنم. شما هم راحت حرفاتون رو بزن یتو رمیمن م -
کرد و به  یهلب تشکر کوتا ریآمد و ز رونیب شیهاسرد همراه نفس یرا فرو داد. آه شیبغض ته گلو مهرنوش

 وپنجستیو ب خواستیقرن زمان م کیدلش،  یحرفِ تلنبارشده رو یمثنو کیگفتن  یشد. برا رهیرفتن او خ
 آه و دم داشت. کیحکم  شیبرا قهیدق

 : پختن غذا و خوراکاری* ت
 کندیکه در آشپزخانه کار م یزی: کنی* دده مطبخ

*** 
کردن بود. که در تراس مشغول صحبت دیرس وسفیاهش به نوبت مهرنوش بود تا متعجب شود. امتداد نگ حاال

و گنگ با  جیبرق را تجربه کرده باشند، گ فیضع انیکه جر یسمت مهربان برگشت و مشابه کسانسپس سرش به
 :دیشل و وارفته پرس یکلمات

به  بهیمرد غر هیمحاله اجازه بده دختراش تنها با  شناسم،یکه من م ی! آقاجونست؟یشوهرت ن یچ یعنی -
 برن، چه برسه سفر خارج از کشور! میعبدالعظشاه
 تر و به سکوت ممتد او معترض شد:کرد و لحنش را هم آهسته کیبار یچشمانش را به طرز محسوس گاهآن
 خبر ندارن؟ یحورو آقاجون و مامان یشد شغهینکنه ص نمی! ببگهیخب حرف بزن د ،یشدم. الل نش جیگ -

 یاز تخت و صندل یبه اتاق مفروش و خال یسرش سوار کرد و نگاه یرا بر رو شیهانهشا یرو فِیبالتکل شالِ
کنج  یِمیقد ینفت یوبرهم گذاشته بودند و بخاردرهم یهابا طرح یقرمزرنگ یهاانداخت که دورتادورش را مخده

 .دیکشیزبانه م یزرد و نارنج انیدر م یکی شیهاکنان، شعلهپتاتاق، پت
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عامل  ریروشن، مد وسفیداد که مهندس  حیها نشست و موجز و مختصر توضاز مخده یکیبه  هیتک نیزم یرو
 شیها پبا هم ندارند. همسرش هم سال ینسبت چیه ،یعاشق رازیغو به کندیاست که او در آنجا کار م یاکارخانه

 ماجرا باخبر است. یاقآقاجان از ب نشان،یب یِبخش عاشق رازیغسن مهرسا دارد و بههم یفوت شده و دختر
 کهیذهنش هم به همراهش. پس از آن، درحال یهاو عالمت سؤال دندیپر کش کیبهکیمهرنوش  یهاتعجب

 کنار مهربان نشست. زد،یحرف م لیها با موباداشت که پشت به آن وسفیبه  ینگاهمین
ش خوشم اشته باشه! از رفتار مردونهسن مهرسا دهم یکه دختر ادیجوونه و بهش نم یلیپدربودن خ یطفلک! برا -

االن فرصتم  یول ؛یکن فیبرام تعر دیکوتاه اومدما! سر فرصت از اولش با ی. البته فکر نکنهیاومد، معلومه آدم حساب
 حرف نگفته دارم. ایه دنیآشپزخونه باشم و  یتو نییپا گهیربع د هی دیکمه و با
دستانش  انیمهربان را محکم م یهاسپس عجول، دست هدف بازوبسته کرد و یرا ب اشیشال مشک مهرنوش

 گرفت تا تمام توجه او را داشته باشد.
 یوقت میما رسم دار گنی. مشهیمن تموم م یندارم. فردا مدت عده یادیخوب گوش کن مهربان. من فرصت ز -
درمورد  امرزیخداب بیا نجچون ب گن؛یدروغ م گمی. من که مرهیبرادر ارشد بگ دیاز برادرا فوت کنه، زنش رو با یکی

 بهم نگفته بود. یزیرسم مسخره چ نیاز ا وقتچیو ه میحرف زده بود یلیورسوم خرسم
بود. عاقبت  دیکه پشت پلکش جان گرفت، رش یریتصو نیو اول خوردندیفلک در سرش چرخ مومثل چرخ کلمات
 او را شکست تا حرف دلش را بزند: یهاو کمر جمله اوردیتاب ن

 ؟یبش دیزن رش دی! بایاقانون مسخرهچه  -
 سمت در برگشت.نگاه مضطربش به مهرنوش

کرده و اسم زنش بلوره. خدا  یاز فوت پدرش عروس شیماه پ هیست، تازه داماد شده. خونه یتغارته دینه بابا. رش -
ننه و باباش رو هم  د،یتلخان و رش شیپ ینیریخودش یروزگاره که برا ینکنه! از اون مارموزا ابونیگرگ ب بینص

 چه برسه به من! فروشه؛یم
زدنش باز شود. داد تا راه حرف رونیپر از استرسش را ب یتأمل کرد، نفس ها یااش لحظهجمله یانتها مهرنوش

 سپس ادامه داد:
و به من ر خوانیکنم. م داینجات پ یعمارت کوفت نیتا از ا دیکن دایپ یراه هیمهندس  یمهربان توروخدا با آقا -

. چند روزه که رفته ادیبرنم یکار کسچیاز دست ه گهی. اگه زنش بشم، دارنیپسر ارشد خونه درب رخان،یعقد بش
که دست بزن داره و همه از  یمرد افراط هی! شهیم خیمو به تنت س ش،ینی. اگه ببادیخبر مرگش سفر و تا آخر هفته م

شونه وو شاخ کنهیبلدرم مسرش اولدرمکه پشت دیرش نی. همترسنیتلخان، مثل سگ ازش م یبیجمله ب
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و صدتا از  گنیم رخانیبش هیخودشون رو دارن،  یکه جا ششونی. قوم و خوارهیحرفش حرف نم یرو کشه،یم
 .زهیریدهنشون م یگوشه
 تر ادامه داد:و کالفه دیبه پر شالش کش یدست کالفه

عضو گروه طالبان  ایتازگ رخانیبش دم،یشن دیتلخان با رش یبیب یحرفا نیکه از ب جورنیا یول دونم؛یمهربان نم -
 هم شده.

قلم را  کی نیفقط هم کیتارمهیعمارت ن نیآب دهانش را قورت داد. ا یماندهو ته ختیفرو ر یترس دلش هر از
 آمد: د،یچیهم منفس پشت کیمهرنوش که  یشدهقطار یهاجمله انیکم داشت! به م

 داره؟مگه زن ن رخانیبش -
گلوش  ریکه بش دید یوقت یها؛ ولخودش رو داره یای. اون هم بدجنسستیچرا بابا زن داره، اسم زنش هم طوب -
فرار کنم. درواقع اون بود  نجایتا از ا کنهیوپا افتاد و گفت کمکم مکرده و قراره هووش بشم، به دست ریمن گ شیپ

زده اقبالش بدتر از من فلک یتا به شما زنگ بزنم. طوب وردبرام آتلخان تنها تلفن عمارت رو  یبیکه دور از چشم ب
 !شنیاول سقط م یهاش همون ماهابچه شه،یحامله م یو هر چ زنهیلنگ م

فقط  ،یاز مرد رخانیبش ایباشد، مچاله در هم جمع شد. خب گو دهید یآورچندش زیکه چ یمانند کس صورتش
 کمربند را! ریو ز شناختیکمربند را م

تاب  اشنهیسـ یبه رو واررهیکننده بشنود. دستش را دامرد مشمئز نیاز ا گرید یجمله کی یحت خواستینم شدل
 داد و کالفه گفت:

که  یحرف نزن. از خودت بگو. چرا به ما نگفت گهیمردک د نیشد. توروخدا از ا رورویمهرنوش دلم ز یوا -
 ت کرد؟فو یجورچه چارهیب بیافغانستان؟ نج یایب یخوایم

 وار شد:پچپچ شیآمد و صدا ترکینزد یبار به در بسته نگاه کرد، قدر نیچندم یبرا مهرنوش
تا سر فرصت  شتیپ امیدوباره م یبا کمک طوب دن،یهمه خواب یشب وقت یبمون. آخرا داریمهربان امشب ب -

رو بده تا با مامان و آقاجون  لتیوقتم تموم بشه، موبا نکهیکنم. فقط تو روخدا قبل از ا فیرو برات تعر یچهمه
 حرف بزنم.

کوتاه باز شد و  یتقه کیدر اتاق با  اورد،یب رونیب فشیرا از ک لشیاز آنکه موبا شیتکان داد و پ یو منگ سر جیگ
 کیقاب گرفته بود، همراه  یاهیصورتش را شال س یکه گرد دهیدرشت و کش یبا چشمان بایو ز یدرویسف یدختر

او  یرو شیرا پ ینیسالم کند، س آنکهیبه مهربان انداخت و ب ینگاهمیمتنوع داخل شد. ن یهایکپر از خورا ینیس
 رو به مهرنوش گفت: یارا باال داد و با لحن آمرانه شیابرو یتا کیگذاشت. کمر راست کرد و 

 مونده. نیزم ی. کارا رویتلخان گفتن بهت بگم زود آشپزخونه بر یبیخانوم، بعروس -
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 رفت. رونیاش داد، منتظر جواب هم نماند و از اتاق ببه باسـ ـن گرد و قلنبه یابت سپس
 سمت مهربان برگشت.و نگاهش به دیبه پر شالش کش یکرد و دست یکجرو به در بسته دهان مهرنوش

 بود. دیبلور، زن رش نیا -
رفتارش  یو گاه زدیحرف م وقفهیمهربان ب دنیکه به آب برسد و الجرعه بنوشد، با د یامانند تشنه مهرنوش

شده بر اسم حک دنیشد و مهربان با د شیهاصحبت انیپا ینقطه لشیزنگ موبا یزده بود و عاقبت صداشتاب
 سمت او گرفت.را به لیموبا ،یگوش یرو
 .ومدنیحرف بزن تا دوباره سراغت ن ایپشت خطه، ب یحور. مامانمیزنیبعداً حرف م -

را گرفت و  لیلرزان موبا یاش بازگردند. پس از آن با دستانرفته یهاگذاشت تا نفس اشهنیسـ یدست رو مهرنوش
قربان  ان،یخط در م کیکه  دیشنیهقش را مبا هق ختهیآم یهاپچپچ یبه کنج اتاق پناه برد و مهربان فقط صدا

 .رفتیم یحورمامان یصدقه
*** 
ها به تاراج رفته است. اسم کیتارمهیعمارت ن نیتوسط ا مانهرحیکه ته دلش خانه داشت، ب یآرامش کردیم حس

بود و  کیدژ تار نیمطلق ا یفرمانده رخان،یبود. بش یکیو هر بار نوبت  خوردندیفلک چرخ مودر سرش مثل چرخ
قوز  بلور و در آخرِ صف، آقاجهان با آن ،یطوب د،یشتلخان حضور داشت، بعد از آن ر یبیدر صف سربازان، ابتدا ب

 بود. ستادهیدر پشتش ا دهیخواب یبرآمده
 بردنرونیکه ب دیرسیم نیقی نیبه ا شتریب کرد،یفکر م شتریاز ته دلش برخاست. هر چه ب صالیاز سر است ینفس

مخوف گرفتار شده است؛ از  یادر قلعه کردیخواهد بود. احساس م یدشوار اریکار بس کیدژ تار نیمهرنوش از ا
 با همان برج و بارو. د،یدیترسناک م یهالمیکه در ف ییهاهمان قلعه

 شد،یکه رو به تراس باز م یاگرفت. از پنجره داشت،یغروب گام برم یسوکه به یرا از آسمان نارنج نگاهش
و همانند او  ستادی. کنارش اکردیکنج اتاق دستانش را گرم م یرفت که کنار بخار وسفیسمت فاصله گرفت و به

 کوتاه، سر برداشت و گفت: یگرفت. بعد از تأمل یبخار یرا با فاصله رو شیهاکف دست
شدم.  ریشده اسطلسم یقلعه هی یتو کنمی. فکر مادیبند م کیتارمهیعمارت ن نیا ینفسم داره تو وسفی -
 ای رخانیبشدکتر،  یهر جا بخواد بره، حت گفتی. ممیببر رونیب نجایمهرنوش رو از ا میتونیم یچطور دونمینم
پناه ببره و از اونا کمک بخواد؛  رانیسفارت ا بهکرده فرار کنه تا  یسع شی. چند وقت پرنیم شهیسابههیسا دیرش
و اون رو به عمارت برگردونده. بعد هم دو روز  دهیبلور فهم قیاز طر رخانینتونسته بره. بش شتریتا سر کوچه ب یول
 ی. حتخورهیتکون نم اطیاون روز به بعد، آقاجهان مثل سگ از کنار در ح کرده و از شیعمارت زندان نیرزمیز یتو
 خونه مونده تا مواظب مهرنوش باشه. رخانید هم به دستور بشیرش
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بود تا  یدر به دنبال راهو دربه شدندیم یبست منتهکه تماماً به بن ییهاتمام حجم ذهنش پر بود از راه وسفی
افکارش را  قیعم یو مستمر، با نفس یمنطق یشان ببرند. عاقبت ناتوان از فکربا خود وجدلجنگیمهرنوش را ب

 عوض شود. شانیهواوسر مهربان بگذارد تا حالبهسر یقدر آمدیپس زد. بدش نم
 وار گفت:بود، زمزمه رهیبه او خ کهیمحو کنج لبش، درحال یرا باال داد و با لبخند شیابرو یتا کی
نجات خواهرش  یکه برا یقلعه هست نیا یخفته یبایشده باشه، تو هم زطلسم کیتار یقلعه نجایخب اگه ا -

 نداره تا طلسم رو شکسته بشه. شتریراه ب هیاون  دارکردنیب یش براخستهاومده و عاشق دل
 نییباالوپا نهیکنان در ســگروپتاپ که نه، بلکه گروپقلبش تاپ ش،یهالـ*ـب یبر رو وسفینگاه  ریمس دنید با

پشت  شیپس رفت؛ اما خودش را نباخت و برا یبرد و مهربان قدم ترکیسرش را نزد یاز عمد، قدر وسفیشد. 
 گفت: رلبینواز نازک کرد و زدل یچشم

 !ایحیب -
چشم او را با سرانگشت  ریز یافتاده یبرد و مژه شیکنان بال گشود. دست پاش رو به هوا پروازخنده یقهقهه

 کنان گفت:خنده رفت،یرها شده بود م نیزم یرو فیکه بالتکل هایخوراک ینیسمت سبه کهیالبرداشت و درح
 ترسو! قدرنیخفته و ا یبایز -

 نشست. ینیکنار س نیزم یچهارزانو رو گاهآن
 ایبرامون فرستاده! ب ینیرنگ ینیچه س نینوازه، ببمهمان یلیخونه خبخور. صاحب یزیچ هی نیخفته بش یبایز -
 .میکرد دایپ یراه هیمغزمون به کار افتاد و  دیخور. شاب

 یشباهت ناًیقیرا به دندان گرفت.خب  شیها. لبداشتیدرشت برم یهانگاه کرد که مردانه، لقمه وسفیخوردن  به
 کرد. یدلش را آفتاب یابر یوهوابه دروغ، حال یحت هیتشب نیها نداشت؛ اما اقصه یخفته یبایبه ز

رفت و با فاصله کنار او نشست و  وسفیسمت وپشت آن پنهان شده بود، بهدر پس یم که دلبرنر یلبخند با
 مشغول خوردن شد.

 .دیمهربان بود، رس شانیکردن ذهن پراش که منحرفبه خواسته وسفی
*** 
دار شده تبرا پس زد و کف هر دو دستش را که  یخاکستر ی. پردهستادیا شد،یکه رو به تراس باز م یاپنجره کنار

. دیآیو تا حلقش باال م کندیقل مدلش قل گیتهِ د یاشورهبرود چه دل ادشیگذاشت تا  شهیبودند، بر تن سرد ش
دلش، در  یکرد که از شدت حرصِ نشسته رو یشام، مهرنوش حضور نداشت و چقدر نپختگ زیبرود که سر م ادشی

 رانیاند تا مهرنوش را همراه خودشان به اگفت آمده یو سردزل زد و با لحن قاطع  رهیخرهیتلخان خ یبیچشمان ب
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ها که در کنار سکوت آن یبکند. البته تنها جواب ست،ین لیکه ما یحق ندارد او را وادار به انجام به کار یببرند و کس
 بود. کیو تار یخال ق،یعم یتلخان که مانند چاه یبیبود و نگاه سرد ب دیدرهم رش یهاگرفت، اخم

برود که مهرنوش به  ادشیتا  کردیجامانده در ذهنش را به ناکجاآباد پرتاب م یِمانیتمام حجم پش خواستیم دلش
 یکرده. البته نه برا هیگر ریدل س کیآمده و  آمده. یبا کمک طوب یوپنهانوفا کرده و پس شبشمهین یوعده

آمده. آن هم با سه  ریو گفته که بش ختهیک راش یهایبخت و اقبال کور خودش ها یبرگشته؛ بلکه برابخت بینج
 نیو در ا کندیم ریاز بناگوششان چنان در رفته است که خوف به دلت سراز لیقطارانش که سبنفر از هم

تلخان را هم به همراه پسرش که دفتر ازدواج و طالق دارد، با خودش  یبیبزرگ ب یشاه صنم، خاله ،یکشقشون
 ها بخواند.آن نیعقد را ب یغهیآورده است تا فردا ص

هشتادوچند  رزنیهمراه بود، متوجه شد که شاه صنم، پ شیهانیفنیمهرنوش که با ف سروسامانیب یهاجمله نیماب
 .داندیرا هم م اآوردنیدنبچه به ،یاست که کنار طبابت خانگ یفیحرفنهمه یساله

 رونیچشمانش ب یو هر دم منتظر است تا از کاسه خط فکر را هم ندارد کی شیگنجا گریمغزش د کردیم احساس
 شیرو شیبار مهرنوش پ نیو ا دیبزند. مذبوحانه تالش کرد تا افکارش را پس بزند؛ اما بازهم به نقطه سر خط رس

 کرد:التماس  وسفیتر به  ینشست و با چشمان
. تا شما ستیکار من ن یچاره گهیا دخواستن از اون! رفتن به سفارت و کمکدیبکن یکار هیمهندس توروخدا  یآقا -
بودن و  یبه راض ی. کاررهیگیبا کتک و زور هم شده بله رو از من م ریبش د،یبد حیرو توض طیو براشون شرا دیبر

 .ارهیب رفحرفش ح یهم جرئت نداره رو کسچینبودن من هم نداره و ه
 یوبوآهسته که رنگ یدر هم تاب داد و با لحنانداخت. انگشتانش را  ریکوتاه تأمل کرد و سرش را به ز یالحظه

 خجالت داشت، ادامه داد:
 یِطوب یچطور دمیرو ندارم، چه برسه به مشت و لگد! خودم د یلیس هیو من تحمل  نهیسنگ یلیخ ریبش یدستا -

 .زنهیبدبخت رو کتک م
که  ستییزهایاز آن دسته چهم  ینامرد ایمهرنوش مانده بود. خب گو یدهیپررنگ یچهره رِیومتحمات وسف،ی

 .شودیم داینامرد پ ایدن یو هر کجا شناسدیمرزوبوم نم
مهرنوش، بازهم  ینامرد را کم داشت. با صدا ریبش یکه چانه یاشدهگره یهاداد و مشت شیهارا به دست نگاهش

 :زدیحرف م کناننیفنیسمت او برگشت که فبه شیهامردمک ریمس
افتاد و امشب اومد، اون  نییشد که مثل اجل معلق از آسمون پا یچ دونمینم یول اد؛یهفته بآخر  ریقرار بود بش -

 بدتر از خودش. یتا از دوستاهم با سه
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 شدیمربوط به او م قاًیدق رخان،یبش موقعیآمدن ب دانست؛یسؤال آخر را خوب م نیاز نهاد مهربان برآمد. جواب ا آه
 یکیبود. طعم گس دهانش را فرو داد و به سراغ  دهیچرخ یشناسبدون وقت تیمدار عصبان یکه بر رو یو زبان

 :دیرفت و پرس جوابشیاز سؤاالت ب گرید
 هی یجورنیحداقل ا ؟یافغانستان به ما خبر نداد یایب بیبا نج یخواستیم یمن هنوز برام سؤاله که چرا وقت -

 .میومدیو سراغت م میآدرس داشت
 روانش را پاک کرد. یهااشک یاشدهمچاله یو با دستمال کاغذ دیکش یقینفس عم مهرنوش

کشور، با خودم  نیسامان او نابه یجنگ طیدلواپس رو کردم. با شرا شهیهم یحورحال آقاجون و مامان یمالحظه -
 خودم حساب کردم دو هفته که شی. پشنیکانادا جون به سر م میگفتم بهتون بگم، اون بنده خداها تا ما برگرد

 پرپر شد. بمی. بعد هم که نجمینزد یحرف نجایم ایاومد یوقت نیهم یبرا م؛یگردیو برم میریزود م ست،ین شتریب
کرد. سپس  یاش مخفمردانه یاما آن را پشت چهره ز؛یلبر شیهاچه کنم یو کاسه صالیپر بود از است وسفی

 گرفت. سمت اوبه یمهرنوش، دستمال کاغذ ینشدنتمام یهاکالفه از اشک
مطمئنم  باًیکه کرده، تقر یلشکرکش نیبا ا یول دم؛یرو ند رخانی. من هنوز بشکنهیرو دوا نم یکه درد هیآخه گر -

حرفش رو  ایازش حساب ببره  رخانیهست که بش یکس بینج لیفام ی. تومیشما رو با خودمون ببر دهیاجازه نم
 گوش کنه؟

سمتش گرفته شده بود، نشد و با پر شال که به یمال کاغذبود که متوجه دست ریقدر درگذهنش آن مهرنوش
بود پاک کرد و خودش را ننووار به اطراف  یاش جارگونه یشده به همش را که متصل روکوک یهااشک اهشیس

 تکان داد.
شد و  ادیز امرزشیشدن پدر خدابخانواده با سکته و فلج ی. قدرتش توبرهیحساب نم یاحد چیاز ه رخانیبش -
آخر  میتصم یول کنه؛یکارا کمکش م یهم تو دیها دستش افتاد و رشها و مغازهخونه یتمام کارا و اجاره تیسئولم

ما  یپدرش برا انهیرو که ماه یپول یحت رگردونه،رو به افغانستان ب بینج نکهیا یبرا ری. بشرهیگیرو خودش م
 یوقت میداشت میتصم یبچرخه. حت مونیار کنم تا زندگک بینج یپابهقطع کرد و من هم مجبور شدم پا فرستاد،یم

رو به  دایکل نیهم یبرا اد؛یخرجمون جور دربوتا با دخل میاجاره کن ترکیکوچ یخونه هیکانادا،  میگردیبرم
 .میپس داد هخونصاحب

از بغض  شیصداهمراه قلبش مچاله شدند که  شیهامهرنوش، پلک یهاو از ناگفته دانستیقسمت ماجرا را نم نیا
 داشت. اریوخش بسخط

من چشمم آب  یبتونه کمکون کنه؛ ول دیداره. شا داریخر یلیخ لیفام یخاله شاه صنم حرفش تو گفتیم یطوب -
 .خورهینم
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 گفت: یمطمئن نبود؛ ول دیبگو خواستیکه م ی. هرچند از حرفدیکش اشیشانیکف دستش را به پ وسفی
 .میکنیم دایپ یمنطق راه هیخانوم باالخره مهرنوش -
رفت بازار تا  یسوغات دیخر یروز صبح برا هیگلم دسته بِی. نجشهیمهندس بخت کور من منطق سرش نم یآقا -

سه  دم،یخبر رو شن یکشته شد. وقت یانتحار اتیعمل هی یکانادا و از بخت و اقبال ناکوک من، تو میروز بعد برگرد
خونه  یرو گرفتن و تلفنا لمیموبا ریدستور بش هکه برگشت، متوجه شدم بوحواسم حال خودم نبودم و هوش یروز تو

 .امیدرب ریم تموم بشه و به عقد بشعمارت تا زمان عده نیا یرو هم جمع کردن و شدم زندان
 .کردیحس م شیهاکه سوت سوپاپ مغزش را در گوش خوردندیدر سرش چنان پرحجم چرخ م کلمات

بست تا اتاقک  شیهاداد و چشم هیرا هم به آن تک اشیشانیدرمان نکرد و پتب اضطرابش را  شه،یش یسرما
اما وفادار به فرمانده، در  وکوپالالییب یکه مقر آقاجهان بود و مانند سرباز یاتاقک ند؛یرا نب اطیح یگوشه یسوکم

 متوجه آن نشده بود. که در بدو ورود از شدت استرس اصالً یی. جادادیم کیآن کش
کرد. نفس  کیرا به شال او نزد اشینی. سر خم و بستادیسرش اپشت دارد،یکه آهسته قدم برم یمانند دزد وسفی

 وار نجوا کرد:پچاو مـسـ*ـت شد و نرم و پچ یاز بو یو دزدک قی. عمقیعم د،یکش
 ؟یمن رو هم به خلوتت راه بد شهیم -

 زیچ یو دلواپس یشانیآورد. در خلوت او جز پر رونیب شیهااو را از ته چاه چه کنم وسف،یوار نرم و نوازش یصدا
او فرود آمد و  ینهیدر ســ باًیو تقر دیسمت او چرخپا به یپاشنه یفاصله گرفت و رو شهی. از ششدینم دایپ یگرید

 مشامش پر از عطر او شد.
 یرهاشده بر رو یطره مو یگام کوچک از او فاصله گرفت و دلش رفت برا کیکنج لبش،  یبا لبخند وسفی

 ریاو را به ز فیبالتکل یبرد و با سرانگشتانش طره مو شیاش را پوشانده بود. دست پاز چهره یمیصورت او که ن
 اش سهم چشمان او شود. آنگاه زمزمه کرد:شال هُل داد تا تمام چهره

 .مینکیم دایپ یراه هیکه شده! خدا بزرگه، باالخره  هیکار ؟یکنیم تیچرا خودت رو اذ -
خس افتاده بود. اشک هم تا به خس اشنهیو سـ کردیچنان منگنه شده بود که حس م شیهاشورهدل انیم نفسش

 .زدیاما نگذاشت فرو بر د؛یدو شیهاپشت پلک
سراغ مهرنوش  یاما وقت زدم؛یم یتلخان از بردن مهرنوش حرف یبیشام به ب زیسر م دیخراب کردم. نبا دونمیم -

 فکریشام غذا بخورن، خونم به جوش اومد و ب زیخونه حق ندارن با ما سر م یگرفتم و گفت عروسا رو از تلخان
 اون حرف رو زدم.
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را در  شیهاچشمان پرآب که مدام دست نیرا با ا فیحجم ظر نیبدنش به تکاپو افتاده بودند تا ا یهاسلول تمام
پس رفت تا وسـوسـه به جانش  یاو پر شود. قدم یز بودر آغـ*ـوشـش بفشارد تا تمام مشامش ا داد،یهوا تاب م

 پرتاب کرد. یگریسمت دآتش نزند و با تمام قدرت افکارش را به
 آوردنرونیش رو خبر کنن. حاال بو دارودسته ریکه اونا هم شبونه بش یکردیحساسشون م دیدلم نبا زیعز -

اون  فیکه من توص یرخانیبش دونمیم دیو بع هیل. خواهرت زن خوشگستین یاکار ساده ریمهرنوش از چنگال بش
 .الستیواو گهیکه د ادیب وسطدل بدون عقل و منطق  یبگذره. حاال اگه پا یزن نیاز همچ دم،یرو شن
 ،یکارندانم نیبود. با ا وسفیافتاد. حق با  نیسُر خورد و به کف زم نییپرتگاه اضطراب به پا یاز لبه یهر دلش

شل و  یوا کیدلش، فقط  یزده بر روچنبره یِمانیده و تنها واکنش به تمام حس پشتر کرکارشان را سخت
 بود. یلب ریز یوارفته

و  لیموبا امکیپ نگیدنگیبار د نیدورتر رفت و ا یاو بازهم قدم دنیکشدر آغـ*ـوش یحس قو ریدرگ وسفی
 را باز کرد. امیو پ ستادیبه او ا پشت د،یپا چرخ یپاشنه ی. رودیدلش رس یهابه داد وسـوسـه د،یجاو امیپ
 «راحت، من تا صبح مراقبشم. التونی. خدهیآقا. پسرعموتون حالش خوبه. شامش رو خورده و حاال هم خواب سالم»

جفت هم رفت که بلور، عروس  یشدهپهن یهاسمت رختخوابفرو برد و به شیوار درون موهارا شانه انگشتانش
 پهن کرده بود. شانیدرهم برا یهاخاندان، با اخم نیکوچک ا

را همراه کمربندش  ورشیاتاق برد. آنگاه آن را پهن کرد، پل ینقطه نیها را برداشت و به دورتراز آن یکیشد و  خم
گره کور  نیا یبرا یشوند و راه داریتا بلکه با طلوع صبح فردا، افکارش هم ب دیخواب واریدرآورد و پشت به او رو به د

 کند. دایپ
 !ادیب شیپ رهیخ یشاءاهلل هر چبرو بخواب. خدا بزرگه، ان روقته،ید -

که رو به تراس باز  یاسمت پنجرهدوباره به دن،یخواب یجالب گفت، چراغ را خاموش کرد و به ریز ینیآم مهربان
 بست. لیبازهم به آسمان دخ ،یامعجزه دیرفت و به ام شد،یم

*** 
 وبرهمش.بود و مهربان با افکار درهم ریکه مهمان آسمان بودند، درگ ییا ابرهاب یروز بعد، آفتاب قهر و آشت صبح

مطلع بودند؛ اما به خلوت  گریکدی داربودنیکدام چشم بر هم نگذاشتند و هرچند هر دو از ب چیطلوع آفتاب ه تا
 یکرد تا بلکه راهباز مانند مار درون رختخوابش غلت زد و تا طلوع سحر فکر  یبا چشمان وسفی. امدندین یگرید

 ست.یداشت معجزه کار او ن نیقیکند؛ اما  داینجات مهرنوش پ یبرا
رکعت نماز گرفته تا  نیکرد. از چند فیرا رد شیهااز نذر یقطار شیماند و کنار دعاها داریمهربان هم تا سحر ب

 .رهیو غ رهیو غ یزرد و آش نذرصلوات و شعله
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شب بساطش را جمع کرد و  یکیتار یکرد مثبت هم فکر کند؛ اما وقت یسع ازها،ینذر و ن نیا یکنار همه البته
 ینیس کیباز، ودلخانه دستکشان خود را از چهارچوب پنجره به داخل کشاند و صاحبکشان یزییپا رمقیآفتاب ب

ار مثبتش ها اقامت داشتند کرد، تمام افکآن که یاتاق یعروس، بلور، روانه نیترصبحانه توسط کوچک مانیپروپ
 از نهادش برآمد. یدیاز سر ناام یدود شد و به هوا رفت و آه

. دیچرخیم وسفیسمت به شیهامردمک انیدر م یکیصحبتش با او بود؛ اما کنجکاو  یگرد و قلنبه، اگرچه رو بلور
داد که  حیتالش ناموفق بود، توض نیو روان صبحت کند؛ اما در ا سیرا سل یداشت فارس یسع کهیعاقبت درحال

 ها خواهد آمد.بردن آن یبرا یتاکس گریساعت د مین
 یبه گردنش داد و پشت چشم یشد که سراغ مهرنوش را از بلور گرفت و او قر وتاررهیچشمانش ت شیپ یوقت ایدن
 جواب داد: زشیر یکرد و با صدا کیبار شیبرا
 بدرقه خواهد آمد. یها برال از رفتن آنحتماً قب یخانوم، خاله شاه صنم را به گرمابه بـرده است؛ ولعروس -

خورد و  نیسمت باال چلبش به ی.گوشهکردیخانه اضافه م یهاعروس فیبه وظا دیبودن را هم بادالک ایگو خب
تازه عروس  نیا آمدیزن از مرز تحملش عبور کرده بود و بدش نم نی. ادیرا از خشم بر هم ساب شیهادندان

را محکم به  شیپا کیو با رفتن او از حرص  کردیپرتاب م نیزم یکره یبه آن سوورنگ را آبخوشگل و خوش
 لب نثارش کرد. ریهم ز ییو ناسزا دیکوب نیزم
 یهاشهیبه ر رهینداشت و خ یو کالفه از سکوت ممتد مهربان که تمام دیکش اشروزهکی شیربه ته یدست وسفی

 یکه عطرش تمام فضا یاز نان گرد و محل یاشده تکهگره یوهابا ابر د،یچیپیها را به دور انگشت مشالش آن
 .تسمتش گرفنان و عسل به یااتاق را پر کرده بود، برداشت و لقمه

ستون  نیاز ا» گهیبهش اعتقاد دارم و م قاًیهست که من عم یالمثلضرب هیلقمه رو بخور.  نیا ایغصه ب یجابه -
 «به اون ستون فرجه.

 او نشست. یتعارف مانیپروپ یلقمه یبه رو برداشت و نگاهش سر
 ریزد و لقمه را از دست او گرفت و آهسته ز یرمقیافکار مثبتش بود. لبخند ب دنیدرحال جو انهیهمانند مور یدیناام

 لب تشکر کرد.
 ستون به اون ستونش فلجه! نیاز ا شهیبه من مربوط م یمطمئنم هر چ یول -

شد.  لیسمت مهربان متماانداخت و سرش به نیدر اتاق طن شیچنان که صداندر دم به هوا رفت؛ آ وسفی قهقهه
تر کرده بود. مذبوحانه رنگاش را کمشب گذشته یخوابیو ب ینرم او، هنرمندانه تمام خستگ یدر صدا دهیطنز خواب

 ه جا ماند.لبش ب یآن همچنان بر رو یاش را جمع کند؛ اما چندان موفق نبود و رد پاتالش کرد بساط خنده
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آن  د،یچیرا به دور انگشتش پ شیمانتو یاز دکمه زانیاو، نخ آو یپروایب یاز خنده یعصب یمتعجب و قدر مهربان
 او برشمرد. یذهنش را برا یهادغدغه کیبهکیکرد و  کیبار فیظر یپشت چشم شیرا کند و برا

عمارت  نیا ی. اهالرونینه تا شوتمون کنن بهم دم در منتظرمو یتاکس هیصبحانه برامون فرستادن،  ینیس هی -
قدر زنگ زده و ! مامانم اونرانیچه برسه به ا اد،یمحاله اجازه بدن مهرنوش چمدون به دست همراه ما تا هتل ب

زور با برادرِ شوهر و قراره امروز به دمیند ومهرنوش ر شبی! از ددهیسراغ مهرنوش رو گرفته که دروغام ته کش
 کجاش خنده داره؟! نیهم زن داره ازدوج کنه. آخه ا مرحومش که خودش

را که  رمقشیب یهاخنده لیکند و دل یرا فرو داد، دهان باز کرد تا عذرخواه وقتشیب یهاخنده یماندهته وسفی
فرود آمد که  شیهاکوبش ممتد در اتاق، درست وسط خنده یصدا یول د؛یبگو گشتیالمثل برمضرب رییبه تغ
 خود جلب کرد. تسمهر دو را به یهاو نگاه زدیسخت به آن ضربه م یبا جسم یکس

بساط  یاز پا یآنها بهگرفتهطور که نگاهش به در بود، مانند برق. همانختیفرو ر یکنان هرتاپدلش تاپ مهربان
 فت:لب گ ریدرمانده ز ینگاه کرد و با لحن اشی. بالفاصله به ساعت مچستادیا خیصبحانه بلند شد و س

 باشه؟! تونهیم یک -
به زانو گرفت، از  یسؤال برسد، پشت بندش دست نیبه جواب ا نکهیا یو برا دیدر دم پر کش وسفی یهاخنده

 سمت در رفت.برخاست و به شیجا
 یکه مهربان برا یو فرج شیحق با او بود. گشا قاًیو دق« ستون به آن ستون فرج است نیاز ا»اعتقاد داشت  وسفی

الغراندام، چارقد به سر، گندمگون و عصا به دست به نام  یرزنیپ نیه آن دست به دعا برداشته بود، از آستب دنیرس
 .کردیصبحت م نینشلو د بایز یخاص شیرا با گو یآمد که فارس رونیشاه صنم ب

مده بود، باال کش آ شیسبزرنگش را که تا امتداد مچ پا وشکننیداد، پر دامن پرچ یصنم تنبان گشادش را تاب شاه
 .را هم کنار دستش گذاشت شیآن دو نشست و عصا یروزد و چهارزانو روبه

ماند و  یخط بر جا کیکرد که از آن فقط  زیمردانه بود، چنان ر یراهنیپ یدکمه یرا که به قاعده زشیر چشمان
 ان گفت:رو به مهرب د،یکشیبدبو از دهانش تنوره م یگاریتند س یبا هر کالم بو کهیدرحال

 .هیکه موهات نارنج گفتیراست م یطوب ؟یاومد رانیکه همراه شوهرت از ا یخانوم تو هستپس خواهر عروس -
ها توجه همه را به خود جلب را که مثل چراغ قرمز سر چهارراه شیهاینرم جوابش را داد و با دست چتر یلبخند با
 شال پنهان کرد. ریز کرد،یم

 یهاوچروکنیرا که اطراف آن پر از چ اهشیس کیبار یهابرگشت لب وسفیمت سشاه صنم به یهامردمک
 بود، بر هم فشرد و ادامه داد: قیعممهیو ن قیمورب عم
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 فیش رو تعرقصه ونیبا چشم گر شست،یگرمابه م یمن رو تو یخانوم وقتداره و عروس یاقصه هی یهر آدم -
کورش  یعشق و عاشق رینه حاال که بش شد،یو قفل دهنش باز م کردیمبه من اعتماد  نایکرد. بهتر بود زودتر از ا
 ست!حجله ربسته و به فک زانشیقبر عز ینشدهآب خشک یکرده و چشمش رو رو

سمت مهربان و نگاهش به دیاش کششدهترکخشک و ترک یهالب یو زبانش را بر رو دیکش یقیعم نفس
 .دیچرخ

عروس اون  شیپ ریوحواس بشبرگشته، هوشبخت بیم که بعد از فوت نجبود دهیشن یوپنهاناز تلخان پس -
! فکر ذارمیافتاده؛ اما من اسمش رو هـ*ـوس م ریبه سر بش یعشق و عاشق گفتیجا مونده! تلخان م امرزیخداب

! بهتر بود ادیدرنم کشیج ومجوجقوم عجوج نیو نگو از ترس ا زنهینم یخواهرت هم رضاست که حرف کردمیم
 .شدیو کارم انقدر سخت نم دمیفهمیودتر مز

که در  یبستاز بن ییرها یبو داد،یم دیام یداشت، بو میقوز مال کی اشینیب یکه رو دهیزن چروک نیا یهاحرف
شده گرد یبود که با چشمان نیالعملش اکلمات را گم کرده بود و تنها عکس جانیآن گرفتار بودند. مهربان از ه

 :دیرا خاراند و پرس شیابرو یاو گوشه ازتر اما مسلط وسفیبه جلو کشاند.  یرا قدر زده، خودچُمبک
 !م؟یخونه بر نیهمراه مهرنوش از ا دیکمکمون کن دیشما حاضر یعنیشاه صنم بانو، درست متوجه شدم؟  -

سبابه و شستش رو به باال گرفت. دو انگشت  ییبانو کنار اسمش به مذاقش خوش آمد و لبش انحنا یکلمه دنیشن
 جنباند. یو سر دیدور لبش کش یهاچروک یرا بر رو

 .کنمیآره جوون، کمک م -
 همراه او برخاستند. زیو مهربان ن وسفیکنده شد و  نیاز زم ظیغل ااهللی کیدست به عصا با  سپس

وغ چرا من هم . درفتهیدامنش ب یتو یظلم نیکه همچ ستیجفا کرده و روا ن یروزگار در حق عروس به قدر کاف -
به  رشیبود و دست خ یانسان باخدا و خوب امرزشیادبش کنم. پدر خداب یندارم و بهتره قدر یدل خوش ریاز بش

شدن اون بنده خدا، تمام بودن بعد از فلج رشدکه به زعم پسر ا هیطلبو قدرت یمرد خودرأ ریاما بش د؛یرسیهمه م
 خیش تا تونست به همه ظلم کرد و حاال هم پاش رو گذاشته بمشتش گرفت و با کمک مادر یثروت خاندان رو تو

 !ارهیپسرم که دفترخونه رو از چنگش درب یخرخره
آن  ینامنظم بر رو ییهاآن انداخت و موج یهانیچ انیبه م یصنم پر دامنش را با سرانگشتانش گرفت و باد شاه

 .دیچرخ وسفیسوار شد و رو به 
 یو باال دیدیانجام م گمیبهتون م یو سؤال هر کار حرفیشروط! هر جفتون ب اما به شرط و کنم؛یکمکتون م -

 .دیایب نییپا یطبقه یخداحافظ یو برا دی. االن هم آماده بشدیذاریچشم م هیحرف من 
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و  زدهرتینگاه ح انیبود، م شیبر عصا اشهیتک کهیها بماند، درحالاز جانب آن یمنتظر حرف و کالم آنکهیب سپس
 بودند، عصازنان از اتاق خارج شد. خبریاو ب یهاوپنهان نقشهآن دو که از پسمات 
*** 

 شب را هم در عمارت ماندگار شدند. نیشاه صنم، دوم تیبه لطف و درا یکمال ناباور در
دعوت کرد؛ اما  کردند،یشان که با چپق و توتون گرم مرا به محفل مردانه وسفیکرد و  ینوازمهمان رخانیبش

و عاقبت شاه صنم دور از چشم  کردیپشت چشم نازک م شیراه برابهنگرفت و راه لیتلخان او را چندان تحو یبیب
 وار گفت:پچگوشش پچ ریتلخان، ز

 .یچشم نباش یکه تو نهیو بهتر ا هیو زرنگ زیتلخان زن ت -
 باال شد. یاتاق طبقه یراه ییشد که تنها نیچننیا
 ی. کالفه از نبودن او، شالش را از سرش برداشت. سپس کنار بخاررفتیر هم از دلش موقراکه نبود، آرام وسفی

سرش خاموش  یهارا هم بست تا بلکه همهمه شیهاگذاشت، پلک اشنهیتاشده در سـ ینشست و سر بر زانو
 .ردیگیدوباره جان م سروز، سکانس به سکان عیتمام وقا شیهاپشت پلک نکهیشود؛ اما غافل از ا

بلند  یهاشیسوخته و رآفتاب یابا چهره کلیههشت ساله، درشت ای هفتویس یآمد، مرد رخانیاول؛ بش کانسس
دور چشمانش،  اهیوابرو بود؛ اما طوق سچشمها خوشتر از برادرانش داشت و هرچند مانند آنکوتاه یکه قامت

 .دادیاش را عبوس نشان مچهره
را که بست،  شیهامحو شود. پلک وتارشرهیو نگاه ت رید. چشمانش را باز کرد تا بشافتا اشینیبه ب ینیچ ناخودآگاه

درزش  یشده بود که مو الو حساب قیساعت چنان دق کیتکیشاه صنم مانند ت یسکانس دوم ظاهر شد. نقشه
 ها به سالن عمارت اجرا شد.و با آمدن آن رفتینم

سمت مهرنوش رفت تا با او هم تشکر کرد و به شانییراین بابت پذمهربان از تلخا نکهیمحض اشاه صنم به خاله
 او ضربه زد و گفت: یهاتپ به سرشانهرا بلند کرد و تپ شیسمت او آمد. عصاکند، عصازنان به یخداحافظ

 یرو به جا آورد یخونبه تو که رسم هم نیآفر ؟یتو هست زدیخانوم که تلخان از اون حرف مپس خواهر عروس -
 ؟یموندیم شتری. بهتر نبود بیخواهرت اومد دنیو د

نم اشک نشسته در  اهش،یگذاشت و با پر شال س نیرا بر زم شیمنتظر جواب او بماند، عصا آنکهیب سپس
 چشمانش را گرفت و رو به تلخان کرد:

. گفت خواستیاومده بود به خوابم و از من آش گندم م ونیگر یبا چشما بی. نجدمید یبیخواب عج شبید -
 آش باشن. گیسر د دیخانوم هم همراه شوهرش باخواهر عروس
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 شیهاقطره اشککرد و قطره فیتعر اتیمو با جزئتئاتر، خوابش را موبه یکارکشته یشهیهنرپ کیصنم مانند  شاه
اشک  بینج یو برا کوفتیم اشنهیبا مشت به سـ کنانهیو مو شدندیمبدل م هیگر یهایرفته به هارفته

 کردند. هیگر ریدل س کیاو  یهاضجه یبردند و پا ادیو مهربان را از  وسفیچنان که همه آن خت؛یریم
نظر  ریشکار ز یدر پ یو مهربان را همانند عقاب وسفی کهیو خوفناکش را شکست. درحال نیسکوت سنگ رخانیبش

 ش انداخت و گفت:به غبغب یکوتاه، باد یو بعد از تأمل دیبلندش کش یهاشیبه ر یداشت، دست
. شب میهم دار یترواجب یاموات، کارها راتیخ رازیغو ما به طونهی! عجله کار شرهیشاءاهلل خخاله شاه صنم، ان -

 .میکنیم اریآش گندم رو ت یهاگیجمعه د
 وشهیبمهیضعف زد و نوبازرگان خودش را به غش یخاله شاه صنم مانند طوط امده،ینرونیب ریاز دهان بش حرف

 !دایبه پا شد آن سرش ناپ ییبلبشو بارهکیافتاد. به نیزم یرو
قاشق آب قند به قاشق یو طوب زدیخبر کنند، تلخان با پر شال بادش م بیطب گفتیهول و دستپاچه م دیرش

 .زدیتلخان را باد م زش،یبادبزن به دست، مادرشوهر عز یخوار. بلور هم از سر پاچهکردیم ریحلقش سراز
از  یکرد و قطره اشک بازمهیرا ن زشیدست تلخان افتاده بود، چشمان ر یدراز رودرازبه کهیحالشاه صنم در هخال
 گفت: رمقیچشمش پنهان شد و ب یگوشه یهاچروک یالبهو ال ریسراز رونیچشمانش به ب یال
پام لب  هیکه  رزنینذار من پقل نکنه! قل اطیآش گندم وسط ح گیاگه فردا صبح دوتا د کنمیحاللت نم ریبش -

 .خونمیعقدت رو م یغهیاموات که تموم شد، خودم ص راتیاموات بشم. خ ونیگوره، مد
اش انداخت، آقاجهان را صدا کرد و دستور در حنجره یباد یاش را برگشت و عاقبت از سر ناچارچند قدم رفته ریبش

و مهربان هم  وسفیاموات باشد. البته  راتیخ یدم براتدارک آش گن یکند و در پ هیته یداد تا بالغور گوسفند
خاله شاه صنم را  باز،مهین یوواج با دهانو آن دو هاج ندداشته باش یراتیدر آش گندمِ خ یماندگار شدند تا فردا سهم

دار را وا ریبش یآب وانیل دنینوش یکه به سادگ کردندیشده بود، نگاه م دهیآفر شهیاز اساس خلقت هنرپ ییکه گو
 .دیایکرد تا کوتاه ب

سر گذاشته بود هم محو شود و عاقبت در که پشت یسکانس از روز نیاز خوابش را باز کرد تا ا نیسنگ یهاپلک
و خواب،  اوردیتاب ن گریچشمانش د کرد،یکه صورتش را نرم نوازش م ینفت یبخار زیانگرخوت یگرما
 اتاق نشد. بهشاه صنم به همراه مهرنوش متوجه آمدن  یچنان ربود که حترا آن اشیاریهوش
*** 
گفته را به  نیو مهربان صداقت ا وسفیخود هم خبر ندارد و  گرید یقهیدق کیاز  زادیآدم ندیگویاست که م راست

 .دندیچشم د
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دوخت. بعد  وسفیوپشت آن باشد، به مهربان و پس اریبس یهاحرف ییرا که گو اششدهکیشاه صنم نگاه بار خاله
در  یاش با آن سه به طول عصاهمان خط نشسته بود، نگاه کرد و فاصله یبه مهرنوش که جفت مهربان رو هم

 دستش بود.
شاه  ینقشه یمرخص شود، در سکوت منتظر گام بعد مارستانیاز ب ستیبایکه فردا صبح م نیدلواپس مت وسفی

 .شود ریخبهغائله ختم نیتا هرچه زودتر ا کردیصنم بود و دعا م
از مهربان فاصله گرفت تا او  ینداشت، قدر یها تماممهرنوش که مانند شمارش ستاره یکالفه از حراف عاقبت

وقت فکرکردن به به شهیمهربان نشست که مانند هم یهادست یخم کرد و بر رو ریو نگاهش را به ز ندیراحت بنش
 .کردیاعدام م را شزبانیو با آن، انگشتان ب افتادیشالش م ینوایب یهاشهیجان ر

 کردنیشاه صنم در نقش باز یوتاب از هنرمنداز مهرسا نداشت، با آب یدست کم یکه در پرحرف مهرنوش
 .دیپرسیفرارش م ینقشه یو از باق کردیاز او تشکر م انیخط در م کیو  گفتیم

 تپ ضربه زد.مهرنوش تپ یهاشانه یآن دو برداشت و با عصا بر رو یرا از رو اشرهیصنم نگاه ممتد و خ شاه
 یشگیاز هنرپ ریغتا من حرف بزنم. من به ی. بهتره زبونت رو خاموش کنفتهیبچرخه، مغز از کار م ادیزبون که ز -

 .دمیش رو نشونتون مچشمه هیهم دارم که االن  گهید یهنرها
 ریوانه کرد و سرش را به زر وسفیسمت به ینگاهمین ،یآخر شاه صنم و شرمنده از حراف یجمله جیگ مهرنوش
 انداخت.

 .شمیم یمضطربم، دچار پرحرف ای زدهجانیه ی! وقتخوامیمعذرت م -
 آن دو گذاشت. یهاشانه نیماب ییو مهربان گرفت و جا وسفیسمت را به شیصنم عصا شاه

 دوتا رو مشخص کنم. نیا فیفردا رو براتون بگم، بهتره تکل ینقشه نکهیقبل از ا -
کرد. منظور  یتالق شد،یم دهیدر صورتش د یاو که مثل خط یشدهکیر برداشت و نگاهش با چشمان بارس یآنبه

تر متفاوت یقدر وسفیواکنش  یولزد؛  یلیدلیتعجبش را پنهان کند، لبخند ب نکهیا یاو را متوجه نشده بود و برا
 :دیدر هم جفت شدند و پرس شیبود و ناخودآگاه ابروها

 متوجه نشدم. منظورتون رو -
 او زد. یکوتاه و سبک به شانه یرا بلند کرد و چند ضربه شیصنم عصا شاه

 .ادیتا قوام ب طلبهیانگور صبر م یرهیمثل ش یصبر کن جوون، هر کار -
کوتاه و نرم  یسمت مهربان آن را نشانه گرفت و چند ضربهبرداشت و به وسفی یشانه یرا از رو شیعصا سپس

 او شد. ینهیسـ بینص
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محکم دارم که بگم دروغ  لیتا دلرو گفته؛ اما من سه نیو مهرنوش هم هم دیزن و شوهر دیکنیخودتون ادعا م -
 .دیبه هم بافت

در فضا چرخاند و رو به  واررهیرا دا شینگاه ناباورشان را به او دوختند. شاه صنم نوک عصا ر،یسه مات و متح هر
 گفت: وسفی
 یاول چند ضربه به در زد ،یتموم شد و اومد رخانیمحفل بش ی. وقتیتو نبود میبه اتاق اومدما  یاول؛ وقت لیدل -

داخل،  یرو خودت همون اول که اومد نی. امیاتاق هست یما تو یدونستینم کهیدرصورت یو بعد داخل اتاق شد
ش اونجاست، در بزنه و که فقط زن یبه اتاق نشدداخل یرو سراغ ندارم برا یشوهر چی. هیهول و دستپاچه گفت

 .رهیاجازه بگ
را  دهیپشت خم فینح رزنیپ نیپله باالتر از چشمانش قرار گرفت. ا کیاز هم باز شد و  وسفی یابروها گره

 کم گرفته بود.دست
نگاهش  ریو مس دیپرچروکش کش یهااش را از هم باز کرد و به دور لبصنم دو انگشت شست و سبابه شاه
 ت.سمت مهربان برگشبه
تره، هول بشه و دنبال شالش بگرده تا محرم یرو هم سراغ ندارم که با اومدن شوهرش که از هر محرم یزن چیه -

 دوم! لیهم دل نیسرش بندازه. ا یاون رو رو
سر داد؛ ا ما  ریرا به ز شیهاشاه صنم را نداشت و پلک یهاکردن به چشمتاب نگاه گرید یاز سر شرمندگ مهربان

 او گذاشت و سرش را باال آورد. یچانه ریرا ز شیعصا شاه صنم نوک
 آخر رو برات بگم. لیمن نگاه کن تا دل یکوتاهه. به چشما یلیآفتاب تموز، خ ریبرف ز یعمر دروغ مثل گلوله -

 برگشت. وسفیسمت نگاهش به ریمس آنگاه
 یمونارنج نیهر جا کنار ا که چطور دمیو نجابتت خوشم اومد. از صبح حواسم بهت بود و د یاز چشم پاک -
 نی. نجابتت آفریدو زانو نشست یحاال که با فاصله از اون رو نیمثل هم ؛یکردیم تیت رو رعافاصله ،ینشستیم

 د؛یکرد ی. نقشتون رو خوب بازیکردینم روکار  نیو ا یدادیداره که اگه محرمت بود انقدر خودت رو عذاب نم
 کار روزگارم. یکه کشته رزنیمن پ ینه برا یول

 یوبوکه رنگ یاز آن دو با کالم و لحن شیپ وسفیبودند و  یمتفاوت از جمله شرمندگ یهاحس ریسه درگ هر
 گفت: داد،یم یشرمسار

 دمیم نانیبهتون اطم یول م؛ینداشت نیجز ا یاچاره دیپشت دروغمون نبود و باور کن یبد تی! نخوامیمعذرت م -
 یسفر نکنه، راض بیکشور غر هیمهربان تنها به  نکهیا یموضوع مطلع هستن و برا نیکه پدر و مادر مهربان از ا

 .میسفر بششدن تا با هم هم
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 نیا نکهیها بود، خبر داشت و از ترس ااز آن یکیخاله شاه صنم که محرم و نامحرم  یهاتیاز حساس مهرنوش
 داد: حیزده توضشتابشد و  ترکینزد یو پا پس بکشد، قدر دیایموضوع به مذاقش خوش ن

! اصالً گمیخدا راست مکنن. به یبرگشتن عروس رانیبه ا ی! قراره وقتخوانیرو م گهیخدا همدخاله شاه صنم به -
 د؟یاالن زنگ بزنم و با پدر و مادرم حرف بزن نیهم دیخوایم

 کیرا با  شیاه صنم عصاو عاقبت ش زدیحرف م ربطیب افتاده بود و با ربط و یدور پرحرف یبازهم رو مهرنوش
 او زد تا ساکت شود. یشانه یحرکت محکم بر رو

 یخودشون چ نمیتا بب ری. زبون به دهن بگستیجلودارش ن یکس گهید فته،یم یریسراز یچرخ زبونت که تو -
 .گنیم

 رو به مهربانم که تا آن لحظه ساکت بود، شد. سپس
نداره که  یپس منع ؛یکرد که از شوهر اولت جدا شد فیحموم برام تعر یداره. تو یخواهرت زبون شل و لق -
 کمهی ستیبهتر ن د،یکن یبا هم عروس رانیو قراره ا دیخوایرو م گهی. حاال که همدیپدرت دوباره ازدواج کن اذنیب
 د؟یو به هم محرم بش فتهیاتفاق جلوتر ب نیا

و  یپلکان وسفیالعمل اما عکس د؛یشن گردنش را یهاتق شکستن مهرهچنان سرش را بلند کرد که تق مهربان
 یرو تیاز سر رضا یآخر لبخند یو مرحله دیباال پر شیپله ابروها کیشد،  ریمرحله به مرحله بود؛ اول مات و متح

 جواب داد: بخندسمت مهربان برگشت و با حفظ همان للبش نشاند. نگاه مشتاقش به
 بدونه. قیالبته اگه مهربان من رو ال شه؛یم میدگاتفاق زن نیبهتر نیبعد از تولد دخترم، صبا، ا -

 یدودل انیم ییو او جا دادیخواستن و عشق م یبو وسفی یهاشالش افتاد. حرف یهاشهیبازهم به جان ر مهربان
سند بخورد تا  وسفیتمام عمر نامش به نام  یو برا دیبله بگو کی خواستیسو دلش م کیکرده بود. از  ریگ
که  دیایب شیتفکر اشتباه پ نیپدر و مادرش ا یدوست نداشت برا گرید ییراحت شود و از سو شهیهم یبرا الشیخ

 استفاده کرده است.بودنش سوءمطلقه تیدخترشان از موقع
 او ضربه زد. یپا یصنم با عصا به رو شاه

جوابت  ای یباش جوون نیا یاتفاق زندگ نیبهتر یخوای. ممیوقتِ ما تنگه و فرصت ندار یناز مال عروسه! ول -
 ه؟یمنف

 انی. عاقبت مرفتیم یدیکه نوک آن رو به سف دیچیاش پشالش را چنان به دور انگشت اشاره یهاشهیر
 جواب داد: شیهادلدل
 دینداره. اجازه بد یپدر و مادرم صورت قشنگ یبدون اجازه یکه جوابم مثبته؛ ول دوننیمهندس خودشون م یآقا -

 .فتهیاق باتف نیبا حضور اونا ا
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دور  یداشت، باز هم رو اشیتیلبش نشان از نارضا یرو نیاز ترس شاه صنم که سکوت سنگ مهرنوش
 افتاد. شیهایپرحرف

تا  شهیخونده م نتونیمدت بکوتاه تیمحرم یغهیص هی! تونیسر زندگ دیاالن بر نیکه هم ستیبابا! قرار ن یا -
 .کنهیم دایپ یحالت رسم یچو همه ارنیم فیتشر یرسم یستگارخوا یمهندس برا یوقت آقا. اونرانیا میبرگرد
 وسفیسمت دلش رضا نبود. سرش به یکرد؛ اما باز چهارگوشه ریمهرنوش وسوسه به جانش سراز یهاحرف
 ی. اگر روکردیم یساعتش باز یکه در هم تاب خورده بودند، با بند چرم ییهافروافتاده و اخم یکه با سر دیچرخ

 یبله کینشانه گرفته بود که منتظر  یمهریب ریرا با ت شیرو شیغرور مرد سربلند پ کرد،یم یش پافشاراخواسته
به نام  یاو آقاجانش را داشت و واژه یحورعدالتش، مامان یدر ترازو گرید یمحکم در پاسخ به عشقش بود. سو

 حرمت!
درونش  یرا بست تا به ندا شیهات و چشمگذاش اشنهیسـ یاز چه رها شد. دست رو یبرزخ انیم شیهانفس

از آنکه  شیگفت و پ میلب بسم اهلل الرحمن الرح ری. زدیبه گوشش نرس ییصدا چیگوش دهد و جز آرامش دل، ه
خاطر سماجت مهرنوش تن که به دیایب شیسوءتفاهم پ نیا وسفی یرا تکرار کند و برا شیمهرنوش بازهم اصرارها

 بود، گفت: رینگاهش به ز کهیفروافتاده درحال یچشم گشود و با سر عقد موقت داده است، نیبه ا
 م.سفرشدن آمادههم یمن برا -

کرد و  یرا پر داد و چشمانش را چراغان وسفی یهابه همراه داشت که ابتدا اخم ییجادو ییمهربان گو یجمله
مهرنوش هم  یآسوده یهانفس باز شد و شیهالبش نشاند. بعد از آن هم شاه صنم گره اخم یهم رو یلبخند

 برگشت.
به خود داد و از دور کمرش  یرا کنار دستش گذاشت. دست به کمرش برد، تاب شیجنباند و عصا یصنم سر شاه

 سمت مهربان گرفت و گفت:را باز کرد و آن را به یسبزرنگ ریشال حر
. حاال هم هر فتهین تونیگره به زندگشاءاهلل رو سرت کن. گره بهش نزن تا ان نیو ا اریرو در ب اهتیشال س -

 .دیایجلوتر ب کمهیجفتون 
را که به  رینداشت، شال حر یقلبش که تمام یهاتپش انیدو همان کردند که او گفته بود. سپس مهربان م هر

کوتاه و  یرا درآورد و موها اهشیسرش انداخت. شاه صنم هم شال س یرو اهیشال س یجاپر بود، به یسبک
 نگاه هر سه را به خود جلب کرد و رو به مهرنوش گفت: اشیابهپن کدستی
 سرمون باشه. یرو اهیعقد شال س یغهیبه وقت خوندن ص ستین منی. خوشاریتو هم شالت رو در ب -

 :دیدر آن روشن بود، زل زد و پرس ی. به چشمان او که چلچراغدیچرخ وسفیسمت نگاهش به آنگاه
 دائم؟ ایبخونم  موقت یغهیمبارکت باشه! ص -
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 شهیهم یهایخم شده بود و چتر ریسمت مهربان کج کرد که همچنان سرش به زنگاهش را نرم به ریمس وسفی
از  یریتصو اشینارنج یموها یسبزرنگ بر رو ریاز صورتش را پنهان کرده بودند. شال حر یمیسرگردانش، ن

 بود. ینارنج یهاکه پر از گل کردیم یتداع شیرا برا یزارچمن
. چشم از او برداشت و آرام، اما مطمئن جواب آوردینفس نفسش را بند م کیعمر  یبه اندازه ینداشتنِ او حت تصورِ

 داد:
 !دیشاه صنم بانو، لطفاً عقد دائم بخون -

 !مدت خوانده شودکوتاه تیمحرم یغهیص نشانیقرار است ب کردی. فکر مدیاینوبت مهربان بود تا نفسش بند ب حاال
 .برهیموقت سسته و مهر رو از دل م یغهیص یجوون! بنا نیآفر -

 بود. دهیکه رنگ از رخش پر کش دیسمت مهربان چرخبه زشیر یهامردمک آنگاه
 ؟یخوایم یاهیداماد به عروسه، تو چه هد یهیهد هیمهر -

که به قسمت  شدندینمچشمش دور  شیو آقاجانش از پ یحورمامان یعقد دائم بود و دم ریذهنش درگ هنوز
مانند بهزاد دستش را رها نکند.  نکهیا خواست؛یرا م اشیخوشبخت نیفقط تضم وسفی. از دیسخت ماجرا رس

سرشان نشسته بود، پشت قاًیشاد مهرنوش که بدون شال دق یو صدا افتندین یذهنش چندان دوام یگفتگوها
 افکارش را بر هم زد:

 تمام باشه. یمهر مهربان هزاروچهارده سکه گم،یترش ماهر بزرگعنوان خوخاله شاه صنم، من به -
 ادینداشت. به  یخوش یبود و خاطره زاریب زد،یاحساس خوبش نشست. از سکه و هرچه که برق م یرو یبد حس
 اشیزادآ یو عاقبت تمام آنچه را گرفته بود، برا کردیم افتیاز بهزاد در ریافتاد که هر ماه با هزاران تحق ییهاسکه

 به افسرخانم بازگردانده بود.
بازهم  دانستیو م دادیسمت او برگشت که انگشتانش را در هم تاب مبا سکوت ممتد مهربان، نگاهش به وسفی

 سمت شاه صنم برگشت.و به دیرس شیهالب یرو دهی. عاقبت به داد سکوت خوابستیسروسامانیافکار ب ریدرگ
 دارم باشه. رانیا یکه تو یاکارخونهمهربان سه دونگ از  یهیمهر -
به آن  یامبلغ سه دونگ از کارخانه ناًیقیکرد. خب  یتالق وسفیسر برداشت و نگاهش با نگاه آرام و مطمئن  یآنبه

 را نداشت. یبازودلدست نیو انتظار ا شدیاز هزاروچهارده سکه م شتریب یلیخیلیخ ،یبزرگ
زبانش را فرو  یرو یشدهآب جمع یماندهمانده بود، بست تا ته بازمهیجب ندهانش را که از تع یسختبه مهرنوش

 دهد.
 صنم گفت: شاه
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 نیدِ نیما چهار نفر شاهده و ا نیخدا ماب یول م؛یثبت کن یرو که گفت یتا مهر ستین یدفترودستک نجایجوون ا -
 ی. اگه اقامتتون تودیبه هم حالل بش عقد دائم رو بخونم تا یغهیص د،یهست ی. حاال اگه راضمونهیبه گردنت م

تا با پاسپورتتون ازدواجتون  دمیپسرم رو بهتون م یخونهرافتاد، آدرس دفت ابیها که از آسشد، آب یافغانستان طوالن
 .دیکار رو انجام بد نیاونجا ا د،یبه وطنتون برگشت یوگرنه وقت د؛یرو ثبت بکن

کرد و  یآن دو جار نیعقد را ب یغهیبلند گفت و ص ییرا با صدا میرحرا گفت و بسم اهلل الرحمن ال نیصنم ا شاه
سرش  یروزگارشان مانند شال سبزِ رو نکهیا دیدرآمد، به ام وسفیبله را گفت و به عقد  یسادگ نیمهربان به هم
 سبز ِسبز شود.

*** 
خنک  یمیدر نس دنیدو ایار زچمن یبرهنه بر رو یزدن با پامانند قدم کرد؛یحس م یریناپذدلش آرامش وصف ته

که  یمونارنج یدلش قرص بود و مهربان، مهربانش شده بود. دختر یگوشهچهار گری. حاال ددهدیبهار م یکه بو
خاله شاه  تیدرا ونیرا مد بایاتفاق ز نی. البته ادندیدرخشیآسمان م یهااو چون ستاره یصورتش برا یهامکوکک

. خاله شاه رفتیم شیگام پبهگام ر،یدست و با تدبرام بود که صبورانه، عصا به صنم و تعصبش در باب حالل و ح
 هم حساب شده بود. شیفرار فردا ینقشه یصنم حت

که شاه صنم  یفرار کرد؛ به زمان شیبرداشت و ذهنش به دو ساعت پ یحرارت مطبوع بخار یرا از رو شیهادست
 شمرده گفت:عقد، شمرده یغهیبعد از ص

ظهر آش  کینزد کنن،یم سیو چون گندم رو از شب خ شهیم اریت اطیآش گندم وسط ح گیدا صبح دفر -
و  کنهیم یخانوم خداحافظو با همه از جمله عروس رهیگیجوون دست زنش رو م نی. بعد از خوردن آش ااستیمه
 کنم. یس رو راهتا من عرو دیمونیو اونجا منتظر م زنهیصدا م یتاکس هیباالتر،  ابونیخ هی رهیم

 :دیو گنگ، عجول پرس جیگ مهرنوش
از اون گذشته  ام؟یب رونیب ستادنیوا گید یپا اطیح یهمه چشم که تواون یجلو یجورخاله شاه صنم، آخه چه -

 !خورهیدر تکون نم یدلم بذارم؟ اون از جلو یآقاجهان رو کجا
 ه زد.او ضرب یتپ به شانهرا برداشت و تپ شیصنم دوباره عصا شاه

وفلکت نجاتش داد! زبون به زبون چرخ نیرو! حکماً خدا بهش رحم کرد که از دست تو با ا نوایب بینج امرزهیخدا ب -
 رو براتون بگم. شیتا باق ریدهن بگ

 ساکت شد. دیببخش کیانداخت و با  ریسر به ز وسف،یوپنهان از خجالتِ لبخند پس مهرنوش
و آش  انیو رهگذرا ب هاهیتا همسا کنمیرو باز م اطیکرد و رفت، من در ح یجوون همراه زنش که خداحافظ نیا -
 یبرقه برات اونجا بذاره. بعد به قاعده هیگفتم  ی. به طوبیپشت اطیح یانبار یتو یریوقت تو مببرن. اون یراتیخ
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کاسه آش  هیپا کردم، که من به  ییبلبشو ونیوقت م. اونیایم رونیو برقه به سر ب یکنیصبر م قهیسه تا پنج دق
 یچ میدونیجوون؛ چون فردا نم نیبه ا ی. بهتره پاسپورتت رو هم بدیشیاز عمارت خارج م الفوریو ف یداریبرم

 .یدروغ به هم بباف یتونیتر مراحت ،یباش ونشوننامیو ب ادیم شیپ
گش را دوباره به پر کمرش شال سبزرن کهیبرگرداند و درحال وسفیسمت را به اششدهکیصنم نگاه بار شاه

 گفت: بست،یم
 هایلیداره و خ یادیعمارت هم نفوذ ز نیاز ا رونیبلکه ب ،یخاندان امان یتنها تونه ریجوون حواست باشه! بش -

و  شناسهیوطنتون. خوب و بد مرزوبوم نم دیو زودتر برگرد دیچشم نباش یتو ادیحاضرن جونشون رو براش بدن! ز
. من دیزیبر یچاه فراموش یرو تو هایو بد دیببر تونرو با خود دهیدمردم ستم نیا یهایخوب .شهیم دایجا پهمه

 وطنتون. دیو برگرد دیکه بال بزن دمیپرتون م
تنها شده  یکه از وقت دیسمت مهربان چرخو افکارش پر زد و به زمان حال برگشت. سرش به دیکش یقیعم نفس

بود و با همان مانتو و شال، چهارزانو درون  ریمدام به ز اشیفرار یهادستپاچه، نگاه یبودند، معذب و قدر
نشست  شیروخاموشش زل زده بود. به کنارش رفت و روبه یجفت هم نشسته و به گوش یشدهپهن یهارختخواب

 و نرم و نجواکنان گفت:
 شارژ داره. گهیا تلفنِ ددوت-یکیمن بهشون زنگ بزن. به قدر  لیبا موبا ایب ،یت هستاگه نگران خانواده -

 سر برداشت و دستپاچه جواب داد: یآنقلبش راه نفسش را بست. به تاپتاپ
و اگه خاموش شد نگران نباشن. قرار شد فردا صبح به  شهیداره تموم م لمی! به مامانم گفتم شارژ موبایمرس -

 شما زنگ بزنن. لیموبا
 یها و نفسش را با هم بند آورد و نگاهش به روبود، جملهلبش  یرو ینرم و مخمل یکه لبخند وسفیممتد  نگاه
 حالت او نشست.خوش یموها
بود که نامش به  یامنتظر لحظه تاب،یسو ب کیچه مرگش شده است. از  دانستینم قاًیدهانش را فرو داد. دق آب
او را  ی. حرکت بعدنستدایشده نمپهن یهارا با رختخواب فشیتکل گرید ییبخورد و از سو یسند شرع وسفینام 

راحت کنارش  یلیهم خ دی. شافشردیم اشنهیـمحکم به سـ* ایو  دی*ـوسـ*ـبـیاو را م دی! شادانستیهم نم
 افتاد. شیسر خورد و کف پا نییپا ی. از فکر آخر، دلش هُردیخوابیم

که بعد از رفتن عاقد و  یاه. لحظدیبه روز عقدش با بهزاد رس کنانیلیرا پس زد و ذهنش ل اشییایحیب افکار
در ظرف عسل  شیپا حواسیعقد برخاست و ب یبدفرم از سر سفره یهامهمانان در اتاق تنها شدند و بهزاد با اخم

 .کردیو آسمان م نیکه نثار زم دیاو را شن یسزاعاشقانه، فقط فحـش و نا کیجکیج دنیشن یجافرو رفت و به
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شده بود  رهیدلخواه صورت او خ یهامکوبه کک پروایب ،یناشدنوصف یاقیاشت با وسفیغرق گذشته بود و  مهربان
 انداخته بودند. هیچشمانش سا ریبودن، زکه با وجود روشن یبلند یهاو مژه
 کنان نجوا کرد:تا احساس سرکش و نافرمانش را کنترل کند، سپس زمزمه دیکش مهیوننفس نصفه چند

رو  یمن حکم گل شمعدون ی. تو براشمیهاش مـسـ*ـت مبرگ ی. از بوهیدونمن گل شمع یگل مورد عالقه -
 .فتهیاحساست ن یبه برگا یوخشو مواظب باشم خط یآفتاب تا غرق نور بش یبذارمت جلو دیکه با یدار

ثبت  یدر اثر خوش یمرگ خیمنهدم و در تار یقلبش از خوش گفت،یم گرید یجمله کی وسفیداشت اگر  نیقی
 .شدیم
 قلبش گذاشت. یپلک بزند، نگاه کرد و دست راستش را رو آنکهیب رهیخرهیبه چشمان که او خ وسفی
 نیتا آخر دمی. قول منهیاحساست بش یبه گلبرگا ینذارم خار ،یمردونه که نذارم پژمرده ش یمردونه دم،یقول م -

 م، مواظبت باشم!که زنده یروز
باال آمدند و  ینرمبه شیهاکرد. پلک دایپ رونیبه ب یاش راهدهشبود، نفس حبس یکندنبه هر جان باالخره

 اجازهیاحساسش ب انیغل ریتأثپنهان کرد تا مبادا تحت شیهابیرا داخل ج شیها. دستختینگاهشان با هم درآم
 او را لـ*ـمـس کند. یدوروزه شیرته
او را در نطفه خفه کرد. سپس دست  دنیدر آغـ*ـوش کش ینسبت او نداشت و وسـوسـه یهم حال بهتر وسفی

سمت او نبود، از گردنش باز کرد و به زانیبه آن آو یپالک چیپهن اما ساده که ه یریفرو برد و زنج اشقهیبه داخل 
 گرفت.

 گاهتیجا یمنه به تو تا بدون یهیهد نیاز وجودم رو داره. ا یاکهیبرام حکم ت امرزمه،یمادر خداب یادگاری نیا -
 جاست.من ک شیپ

ها خاطره پنهان شده که پشت آن ده یارزشمند یهیشد. هد رهیخ خورد،یانگشتان او تاب م انیکه م یریزنج به
نکرد. چه  دایکند، پ انیرا ب اشیکه حس سپاسگزار یابود. جمالت در سرش گم شدند و هرچه گشت، کلمه

 بودن را در او زنده کرده بود؟که حس خوب زن یبه مرد گفتیم
 زبانش نشاند: یرا رو اشافتادهانیغلفاکتور گرفت و احساس به یاز کلمات تشکر و قدردان انجامسر
 از وجودم رو داره. یاکهیمن هم حکم ت یبرا ریزنج نیا بعدبهنیازا -
 از ته دل و جان. د،یخند وسفی
 رو به گردنت بندازم؟ ریزنج یدیاجازه م -

اش را با شد؛ اما بازهم فاصله ترکینزد یقدر وسفیباز بود. دلوخند دستلب کیارزشمند،  یهیهد نیبه ا پاسخش
 اما دستانش نه و نفسش سخاوتمندانه از عطر او پر شد. د؛یلرز یکینزد نیاو حفظ کرد. دلش از ا
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 .ختیرا به گردنش آو ریاو را پس زد و زنج شیهاشال مهربان را بردارد، لبه آنکهیب سپس
 !یازش استفاده کن یشاءاهلل به خوشمبارکت باشه! ان -

 نیبغلش زد و مانند شب گذشته آن را در دورتر ریهم تا کرد، به ز یبرخاست و رختخوابش را رو شیاز آن جا پس
کنار رختخواب گذاشت. آنگاه  ورشیساعت و پل ل،ینقطه از رختخواب مهربان پهن کرد و کمربندش را به همراه موبا

 موجز گفت: پشت به او شد و کوتاه و
 .یخوب بخواب ر،یخشب به -

 رهیخ وسفیسمت باال داد و به لبش را به یبود و نه از بغـ*ـل و نـ*ـوازش! گوشه ینه از بـ*ـوس خبر ایگو خب
 بود. دهیسوم رس ایو احتماالً به خواب پادشاه دوم  دهیاتاق خواب یسوشد که پشت به او آن

مرد خوددارتر از آن بود که تصورش را  نی. ادیکوتاه کوب یچند ضربه را مشت کرد و بر سرش آهسته انگشتانش
 .کردیم

را از سر برداشت، پتو را تا امتداد گردنش باال کشاند و تا پلک بر هم گذاشت، خواب نرم و آهسته پا به  شال
 .دهیوتاب او، خواب از چشمانش پر کشدر تب وسفی دانستیچشمانش گذاشت و نم

*** 
و خاله شاه  کندیم یآن جار یرا در رگ و پ یو زندگ دهدیجان م شیوارهایها به خانه و دآدم یبعض یبایز روح

 ها بود.آدم نیاز ا یکی ناًیقیصنم 
به  یزندگ یآن شور و ولوله اطیبار به در عمارت نگاه کرد که در ح نیآخر یسرش برگشت و برابه پشت مهربان

 افتاده بود. انیجر
منتظر پرشدن  که مصرفبارکیکوچک  یهاو کاسه کردندیقل مور قلشعله یهازمیه یبر رو بزرگ که گید دو

 پر از اضطراب دست بردارد و به آرامش برسد. یهاکه قلبش از تپش یابودند و او منتظر لحظه
 .دیسمت او چرخنشست، نگاه از در برداشت و سرش به وسفی گرتیدست گرم و حما انیکه م دستش

 .ستادهیمنتظرمون وا ابونیسر خ دی. جاوایب ترعیسر کمهی ؟یکنینگاه م یبه چ زمیزع -
بام  یشوره روو دل شیهاتک نفسبهکردن تکدرحال خفه رحمانهی. اضطراب، بکردیرا درک نم وسفیآرام  حال

 دلش جا خوش کرده بود.
 اشنهیسـ یالتش هم مفهموم باشد، دست روگام با او قدم بردارد و جمهم کردیم یزنان سعنفس کهیدرحال

 :دیگذاشت و پرس
مهرنوش رو نگاه  دایواله و ش یچطور رخانیبش یدیند اطیح یتو گذره؟یم ریبه خ یچهمه یعنی وسفی -
 !رسهیبهش نم گهیدستمون د اد،ین رونیب گهیساعت د میخدا اگه مهرنوش تا نبه کرد؟یم
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. بازهم شدیدشوار م اریکارشان بس آمد،یه شاه صنم درست از آب در نمخال یبا مهربان بود. اگر نقشه حق
 کرد،یم میرا با مهربان تنظ شیهاطور که طول گامآرامش پنهان و همان یاضطرابش را هنرمندانه پشت چهره

 دستش فشرد. انیدست او را محکم م نانیاطم یبرا
 .شهیدرست م یچخدا همه دیکارش رو خوب بلده و به ام ه،ختینقشه رو ر نیکه ا یرزنیدلم نگران نباش! پ زیعز -

 داد. یشتریشتاب ب شیهالب گفت و به گام ریز ینیآم مهربان
*** 

از استرس بود، گام  یکه ناش یدقتیبود! خاله شاه صنم کارش را خوب بلد بود؛ اما مهرنوش با ب وسفیحق با  بله
 رونیعمارت ب اطیاز ح ییصنم به پا کرده بود، بدون برقه با دمپاکه شاه  ییبلبشو انیآخر نقشه را خراب کرد و م

 یو آقاجهان هم نه همچون باد، ول دیبودند دو شو مهربان منتظر وسفیکه  یابانیسمت خآمد و چون باد به
 روان بود. اشیدوان در پدوان

پلک  آنکهیهم به دنبالش، ب و آقاجهان دیدویها مسمت آنمهرنوش که بدون برقه به دنیبا د وسفیو  مهربان
 .ختیپرپر شد و به ته دلشان فرو ر شاننهیرو شدند و نفس هر دو در دم در سـروبه یومبهوت صحنهبزنند، مات

 زده گفت:شتاب وسفی
 روشن کن! رو نیزود باش ماش دیجاو -

 نکهیمحض ات. آنگاه بههم کنارش گذاش« چشم آقا!» کیهمان کرد که او گفته بود و  یو کالم حرفیب دیجاو
پدال گاز فشرد و به راه افتاد و مرد  یرا رو شیگرفت، پا یعقب جا یصندل یرا باز کرد و رو نیمهرنوش در ماش

 .دسرشان جا گذاشتنگوژ پشت ییهاخسته و اخم یهاگوژپشت را با نفس
 .آوردیو اضطراب باال م دیکوبیم نهیهر سه نفر پرالتهاب در سـ قلب

تنش آن  یهارگ یزبانش و مهرنوش بر رو یاحساس، مهربان آن را رو شیهاقهیش قلبش را درون شقتپ وسفی
 :دیپرس دهیبردهیدستانش گرفت و با لکنت، بر انیمهرنوش را م یزدهخی. دستان سرد و کردیرا لمس م

 ؟یتا شناخته نش یمگه قرار نبود برقه سرت کن -
دارد.  قتیاز حق یرنگ زیچو همه ندیبیمهربان فشرد تا باور کند خواب نم دستان انیابتدا دستانش را م مهرنوش

خاموش  شیهانفس یتا آتش گرگرفته دیو بار دیرس شیهابه داد التهاب نفس اشیو باران یسپس چشمان ابر
 شود.

 داشیدت استرس پهم بود و من از ش دیشا دونمیبرقه نبود! نم یپشت اطیح یانبار یگشتم تو یخدا هرچنبود! به -
 یآ» زنهیبازهم معرکه گرفته و داد م دمینکردم که د دایکه به خاله شاه صنم بگم برقه رو پ رونینکردم. اومدم ب

. همه دورش جمع شده بودن و هر کنهیرو جمع نم شکه چرا حواس گهیو به بلور ناسزا م« سوختم! یسوختم! آ
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و  رونیبدون برقه از عمارت اومدم ب یآن میتصم هیبکنم. با  دیبا رکایچ دونستمیخدا نم. بهگفتیم یزیچ هیکس 
 اون مردک گوژپشت هم دنبالم اومد.

سرش و به پشت دیکش رونیدستان مهربان ب انیرا از م شیهازده دستشتاب یرا گفت و با حرکت نیا مهرنوش
 انداخت. ابانیبه خ یسرسر ینگاه رونیبه ب ن،یعقب ماش یشهیبرگشت و از ش

 .کنهیم دایسنگ هم که شده من رو پ ریمن بشه و از ز الیخیمحاله ب ریبش دونمیخدا ممهندس، به یآقا -
و شل و  فیخف« !یوا یا»مهربان  کرد،یو دلهره چکه م یدیمهرنوش که از آن ناام رواریزنج یهااشک انیم

هرچند  دیو جاو دیاش کشآزاردهندهزبر و  یهاشیرته یکف دستش را بر رو وسفیلب گفت و  ریز یاوارفته
 در گردش بود. هاآن یبا صدا شیهاگوش ز،یو گر بیتعق نیاما کنجکاوِ ا کرد؛یم یرانندگ

 که به ذهنش نشست را بر زبان آورد: یفکر نیدرمانده اول مهربان،
 م؟یریو از اونا کمک بگ رانیسفارت ا میاالن بر نیهم ستیبهتر ن وسف،ی -

به نام چه کنم  یبستتپ چند ضربه به آن زد. به بنتپ صال،یگذاشت و از سر است اشیشانیپ یرورا بر  انگشتانش
 .گرفتیشده مو حساب یعاجل، اما منطق میتصم کی ستیبایبود و م دهیرس

 کوتاه به یاش بگذارد، بعد از تأملرا اول جمله زمیعز یکلمه آنکهیو ب دیزبرش کش یهاشیر یبر رو یدست کالفه
 جواب داد: ق،یعم یقدر نفس

 نیا نی. من با قوانکنهیاز ما دوا نم یاومده، رفتن به سفارت درد رونیخانوم از اون عمارت بحاال که مهرنوش -
 شنهادیو احتماالً پ کننینم ریدستگ جهتیرو ب یکس فته،یاتفاق ن یتا جرم دونمیرو م نیا یول ستم؛یکشور آشنا ن

 انجام بدم. خوامیمن م قاًیکه دق یارک م،یبرگرد رانیپرواز به ا نیکه با اول نهیاونا ا
 تازه شوند. یقدر نشیکهنه و سنگ یهاتا نفس دیکش نییپا یپنجره را قدر ق،یعم یبعد از دم و بازدم آنگاه

هتل، بهش  میکه برس نیهم یول ستم؛یکارخونه رو از حفظ ن لیوک ،یصمد یتموم شده و شماره لمیشارژ موبا -
اگه  یحت ریبش اد،ین رونیخانوم تا زمان پرواز برزرو کنه. اگه مهرنوش تیبل رانیپرواز به ا نیاول یتا برا زنمیزنگ م

 .ادیازش برنم یهم بکنه کار دامونیپ
سرش برگشت و با چشمان پرآب و متورم مهرنوش مواجه شد و دلش رفت داد و به پشت هیبه کمرش زاو وسفی

 خواستیم ی. دلش خلوتداشتیبه او چشم برنم رهیدودوزنان خ شیهامهربان که مردمک پراسترس یچهره یبرا
 یپا گذاشت و رو به هر دو ریدلش را ز یها آرام کند؛ اما خواستهجمله نیترفیرا با لط رنگشیتا مهربان نارنج

 ها گفت:آن
 د،یکه االن شما دوتا خواهر کنار هم هست نهی. مهم ادینگران باش فتادهیکه هنوز اتفاق ن یزیچ ینداره برا یلیدل -
 .دیرو هم به خدا بسپر شهیبق
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پلک  وسفیغرق در نگاه مطمئن  کهیآرامش بدهد و درحال یکه بو یابود؛ جمله دیسطر ام کیبه دنبال  مهربان
را  شیهااشک یماندهبا پر شال ته نده،یلبش نشاند. اما مهرنوش نامطمئن از آ یرو یرنگلبخند کم زد،یهم نم

 دیگشت. جاو رهیکابل خ یهاابانیداد و به خ هیکدر خود مچاله شد و به در ت پناه،یب یپاک کرد و همچون دختر
 :دیپرس درنگیبود، ب شیهاندانسته رانیو ح جیکه همچنان گ

 . حاال کجا برم؟میدیرس یاصل ابونیآقا به خ -
 آزاردهنده بود، صاف نشست. شیهمچنان فنرها که اشیصندل یرا از مهربان برداشت و رو نگاهش

 برو هتل. -
فرار  یچ یو برا یاز دست ک تونرهیهمش پرسمینم نیهم یبرا اد؛یخوشتون نم یاز فضول دونمیم دایآقا ببخش -
مرخص بشه.  تونهیتون شکر خدا حالش بهتر شده و دکتر گفته که م. پسرعمهدمی. فقط گزارش کارم رو مکردنیم

 مارستانی. خداروشکر که بمیجوابش رو داد پالوسرهم پرتما هم پشت گرفت،یسراغتون رو م زیر هیم اون ه
خروج  یگرفتن اجازه ی. تازه آقا، برارونیب کردنیصبح که مرخص شد، پرتش م روزیوگرنه همون د ه؛یخصوص

 که نرفته؟ ادتونی م،یهم بر رانیسفارت ا دیتون باپسرعمه
حکم آچار فرانسه را داشت که  شیوزرنگ، برازبر زنقشیر یمردنجوانک الغر نیانداخت؛ ا دیوبه جا ینگاهمین

 .کردیآسان م شیکارها را برا
 شده بود، برداشت و قدرشناس جواب داد: دهیآن پاش یبر رو دیسف یاو که مثل گرد یموها یرا از شوره نگاهش

 .رمیبا تهران تماس بگ دیبرو هتل، من با ترعیرس کمهیحواسم هست. فقط  ،یکرد یادآوریکه  یمرس -
 یذهن یبرگشت؛ اما گفتگوها نیماش یپدال گاز فشرد. سکوت به فضا یرا رو شیگفت و پا ظیچشم غل کی دیجاو

 هر چهار نفرشان همچنان ادامه داشت.
*** 

 به صبح فردا. دیاماز جنس خواب و  یکه با استرس آغاز شد، به دامن شبش آرامش را کوک زدند؛ آرامش یروز
که  یکوچک و بزرگ مانندرهیدا یشد. نورها رهیچندان روشن کابل خهتل به شهر نه یاز قاب پنجره مهرنوش

 .دندیدرخشیشب م اهیسوسوزنان در مخمل س
عشق را  بیشهر شد، با نج نیهم یاز اهال یکیچندان دور عاشق نه یداد. روزگار رییرا تغ اشیزندگ ریشهر مس نیا
قلبش گذاشت و نفس  ی. دست روگشتیبه وطنش بازم یخال یجربه کرد و حاال پر از خأل نبودنِ او با دستانت

سمت مهربان برگشت که باال نزنند. سپس به ششوند و از حلق نینشته شیهابلکه غصه د؛یاز ته جان کش یقیعم
 .رفتیسمت حمام محوله به دست به
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کابوس  هیشروع شد و به  نیریش یایرؤ هیکه با  یبلند شدم؛ خواب نیسنگ خواب هیاز  کنمیمهربان، فکر م -
 .میگردیبرم رانیفردا به ا بیبه بدون نج شهی. هنوز هم باورم نمدیرس
 تپ ضربه زد.تپ اشنهیسـ یرو
 .کنهیقلبم رو مچاله م شیخال یجا -
تخت کنارش  یمنصرف شد و لبه مهرنوش و چشمان پرآبش، از رفتن به حمام یبغض نشسته در صدا دنید با

 نشست.
 هیبهزاد طالقم داد،  یدارم. وقت یادیز یمورد خاص، تجربه هی نیا یگذشت زمان درمان تمام درداست. من تو -

 یسر گذاشتم و به زندگهمه رو به لطف خدا پشت یروم؛ ول شیپ یدیناام ایدر هیسرم بود و کوه حرف مردم پشت
 برگشتم.
 شوند، قورت داد و لبخند به لب کنار او نشست. یتا دست در دست هم جار رفتیرا که م ییهااشک مهرنوش

 یکوچولو تو هیو من  میحرف بزن م،یرفتیم سهیکه از خنده ر مایامشب مثل قد ای! بالیخیها رو باصالً غصه -
 .میرو بکن بتشیغ کمهیو  وسفیسراغ  میکنم. اول بر یفضول کهیکوچ یآبج یایخصوص

 افتاد: یدور پرحرف یو رو دیکش اشیشمیصاف و ابر یبه موها یدست د،یمهربان را که د یدهخن
 .برهیآدم ازش حساب م ییجورا هی اد،یخوشم م یلیخ وسفی یراستش از رفتار مردونه و جذبه -

 وپشت آن باشد، ادامه داد:پس یکه منظور یزد و با لحن یزیچشمک ر مهرنوش
که از بهزاد برام  ییچشم. نسبت به عکسا یبهش بگ دیموارد فقط با یهمه یبرسه! توخالصه خدا به دادت  -

 که دوستت داره. نهیتر اقدوباالتره و از همه مهمخب خوش یول هیمعمول شافهیق ،یفرستاده بود
کرد  زیرا ت شیهاگوش اقی. پر از اشتکردیو بعد هم به هوا پرواز م آوردیمرغ دلش بال درم آمد،یکه م وسفی اسم
 رفت. نیبه سراغ مت پرد،یشاخه به آن شاخه م نیکه از ا یابشنود؛ اما مهرنوش مثل پرنده وسفیشود و از  خایتا زل

جوون باشه. خدا بهش رحم کرد جونش رو  قدرنیا ،یکرد فیکه برام تعر ینیمت کردمیفکر نم وقتچیمهربان ه -
 گم؟یهم خاطرخواه داره، درست م یبروئه، البد کلجذاب و تودل یلیحماقت نداد. خ نیا یباال
 افتاد. یاسیق نینازن ادی به
و  چاکشهنهیعاشق سـ نیدار به اسم نازنورگل خوشگل و پولدختر ترگل هی دونمیفقط م دونم،یتعدادشون رو نم -
 !دهیرو پرس نیرو کالفه کرده از بس زنگ زده و حال مت وسفی
و  دیبه عقد هم دراومد شبیهتل بهش گفت که د یالب یتو وسفی یبود وقت یدنید شافهیخدا قمهربان به یوا -

 گفت. کیوواج موند و بعد با تو دست داد و تبر. اولش هاجدیکنیم یتهران اون رو رسم
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به حال  یوواج شود، واکه متعجب و هاج نیشد. مت یخال یو آقاجانش افتاد و ته دلش مثل چاه یحورمامان ادی به
 !خبرشیدر و پدر از همه جا بما
 سمت او برگشت.زد، حواسش به شیکه مهرنوش به نا یاآهسته یضربه با
 !زنمایحواست کجاست؟ دارم با تو حرف م -

 جواب داد: منگوجیخورده باشد، گ واریکه به د یرا جمع کرد و مانند کس وپاششختیر حواس
 حواسم نبود. دوباره بگو. خوامیمعذرت م -

 کج کنج لبش نشاند. یسرش شلخته جمع کرد و لبخندداد، پشت یرا تاب شانشیپر یموها رنوشمه
 چه خبر بود؟ شبیکن د فی. خب تعرکهیکوچ یآبج یایسر خصوص میبر ال،یخیرو ب یسؤال قبل -
 سمت حمام رفت.برخاست و به شیزد و حوله به دست، از جا یاآهسته یاو ضربه یپر دست به بازو با
 نبود. یخبر چیه شبی! دایحیب -

 به او کرد. یکجسرش دهانشد و پشت یمعترض به دنبالش راه مهرنوش
 !یسقف بود هی رینداشته. باالخره پنج ماه با بهزاد که ز یاتجربه چیحال هانگار تابه یزنیحرف م نیهمچ -

ش فرو رفت و آن را مچاله کرد. شد و به قلب یریبهزاد ت یهازدنو سرکوفت و پس ریآن پنج ماه تحق خاطرات
را بر هم فشرد تا خاطرات  شیهااز جنس فوالد برخورد کرده باشد. پلک وارید کیبه  ییگو ستاد؛یا بارهکیبه

 شد. رهیو در چشمانش خ دیرخسمت او چپا به یپاشنه یسپس رو رند،یجان نگ نیاز ا شیگذشته پ
و  میبا هم نداشت یمشترک یمن و بهزاد زندگ یدینفهم یکه حت یو از من دور شد یبود تیقدر سرگرم زندگاون -

 فراتر نرفت. زد،یهمون رو هم پس م یاز گرفتن دست که گاه یاون پنج ماه لعنت یمون تورابـطه
 را باز کرد. شیهاتیگله و شکا یپر از برودت، بقچه یرا به او دوخت و با لحن اشرهیخ نگاه

 غیکه بعدها همون رو هم در یبار هی یو همون ماه یدادیودم، به تلفنام جواب مکوچولو برات مهم ب هیاگه  -
به و جذاب که همه به پیتبا بهزاد خوش یشدیوقت متوجه ماون ،یدیپرسیم کهیکوچ یوروز آبجاز حال ،یکرد
 دارم. یایچه روزگار سگ بستن،یچه به نافش مچه

بود و  دهیند نیخشمگ نیچننیاو را ا گاهچیو ه خبریمهربان ب یعد زندگب نیآفتاب تموز وا رفت. از ا ریز خی مثل
 نشست: شیهاجمله انیبه م یشرمسار

بودم و تصور  مارستانیب یتمام نبودنام رو برات جبران کنم. اون روزا من تو دمی. قول میحق دار یبگ یهر چ -
که پدر  یایخودت. بعد هم مستمر یه زندگسر خون یریو م شهیبا هم برگزار م یمراسم عقد و عروس کردمیم

 یهانهیخاطر هزو به ادیجور درب وخرجمونبرامون فرستاد قطع شد و من هم مجبور شدم برم سرکار تا دخل بینج
 و تلفن، تماسا رو کم کردم. نترنتیا
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 یبود. رو برآمده شیکارها هیگرفت. مهرنوش بازهم درصدد توج ییمعنایاز لبخند ب یطرح شیهالب مهربان
 گرفت. شیپشت به او شد و راه حمام را پ د،یپا چرخ یپاشنه

 .خوابمیو بعد م رمیگیبرو بخواب. من هم دوش م یا! اگه خستهالیخیبه قول خودت ب -
 ؟یبهش نگفت یزیهنوز چ ای یدختر دونهیم وسفی نمیبب -
 برگردد، دستش را باال برد و در هوا تکان داد. آنکهیب

 .کنهیو احتماالً اون هم مثل تو فکر م دونهینم یزیمورد چ نیز در انه هنو -
 شد،یمربوط م شیهایاز آن به شرمندگ یوبرهم که بخشافکار درهم ایدن کیرا گفت و مهرنوش را با  نیا مهربان

به لبش پشت آن، لبخند  وسفی دنیزنگ در اتاق و د یو صدا افتین یچندان دوام ییتنها نیتنها گذاشت؛ اما ا
 آورد.

 .ریخمهندس. شبتون به یسالم آقا -
بهانه، محکم  نیتریدستنکند و با دم شیدر آن رسوا دهیخواب اقِیکشاند تا اشت گرینگاهش را به سمت د وسفی

 جواب داد:
 مزاحم شدم. نیهم یبرا داد؛یرو جواب نم لشی. مهربان موباریخشب شما هم به -
 یاانهیبندش لبخند موزبه باال جست و پشت شیابرو یتا کیشود.  یراض یدستدم یاهآن بود که با بهانه تررکیز

 در کنار رفت. یزد و از جلو
 اد،یم ادمیکه  ییداخل، مهربان رفته حمام. تا اونجا دیاریب فیو متوجه نشده. تشر لنتهیسا یرو شیاحتماالً موبال -

و با  نمیهتل بش یالب یبرم تو خواستمی. من هم مادیم رونیو زود ب کشهیطول نم قهیاز ده دق شتریرفتنش بحمام
 خلوت کنم. کمهیخودم 

که تا مچ پا  اشیبلوز و دامن مشک یمهربان را بر رو یرفت و مانتو یواریسمت کمد درا گفت و به نیا مهرنوش
که وسط اتاق  وسفیرو به  رفتن،رونیاز ب شیسرش انداخت و پ یهم رو یو شال دیکرده بود، پوش دایامتداد پ
 کرد،یم یازدواجش باز یبود و با حلقه ریبه ز شیهاپلک کهیکوتاه، درحال یبود شد و بعد از تأمل ستادهیا فیبالتکل

 آرام و شمرده گفت:
م به وجود من و خانواده نیکه ب یخالئ دمیم دور بودم؛ اما امشب فهماز خانواده یچهار سال-مهندس من سه یآقا -

رو شروع  یمشترک یزندگ وقتچیمهربان و بهزاد ه دونستمینم یحرفاست. من حت نیاز ا شتریب یلیاومده، خ
 شون از گرفتن دست فراتر نرفته.نکردن و رابـطه

شد. بعد از  رهیاز بهت و تعجب آن را در بر گرفته بود، خ یاکه هاله وسفیسر برداشت و به چشمان  مهرنوش
 :ادامه داد شیهارهاکردن نفس
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و  کنمیدخالت م اشیخصوص یمهربان فکر کنه دارم تو خوادی. دلم نمدیریبگ دهیحرفا رو از من نشن نیلطفاً ا -
 .دیهست نیمهربان اول یبرا دیرو گفتم تا بدون نیموضوع رو بهتون خواهد گفت. ا نیبعدها خودش ا ناًیقی

 لبش ادامه داد: یانداخت و با لبخند رونفس  کیعمر  یبه اندازه یکوتاه یوقفه شیهاجمله نیب مهرنوش
 .شهیدهنم شل و لقه و حرف توش بند نم گفتیفکر کنم حق با خاله شاه صنم بود که م -

 رو به باال داد. ییانحنا شیهاباز شود و به لب شیبهتش را فرو داد تا راه گلو تمام
حواسش به خواهرش هست و با قلب صافش  که دلسوزانه نمیبیرو م ی! من خواهرکنمیفکر نم طورنیمن ا یول -

 .دیموضوع رو بهم گفت نیمن و مهربان هموار کرده. ممنونم که ا یراه رو برا
سمت در گذاشت و مهرنوش هول و دستپاچه، به شیهاجمله انینقطه پا کی وسفیشدن شرشر آب حمام، قطع با

 بلند گفت: ییحمام رفت و چند ضربه به آن زد و با صدا
 وهوام عوض بشه.حال کمهی نمیهتل بش یالب یتو رمین، من ممهربا -

را با  وسفیبزند، از اتاق خارج شد و  یحرف وسفیاز آمدن  آنکهیب د،یمهربان را شن« باشه»که جواب  نیهم سپس
 به وجود آورده بودند، تنها گذاشت. یاز شاد یکماننیاحساسش رنگ یشاد که بر رو یهااز رنگ یفیط
به آن زد و  یو گره محکم دیاش را پوشحوله داد،یشدن در اتاق ماز بسته تیتق که حکا یداص دنیشن با
آواز  نیکه در حمام تمر اشیافتاده بود، مانند دوران نوجوان سسیخ یبه جان موها یترکوچک یبا حوله کهیحالدر
 عاشقانه کرد: یابلند شروع به خواندن ترانه ییبا صدا کرد،یم
 شود اندازهیب یتازه شود، با لبخندت شاد یرنگ ایتا دن یخندیم -

 تیآمد و در ب رونیتا خشک شوند، از حمام ب چالندیرا با حوله م شیبود و موها نییطور که سرش پاهمان سپس
 اوج داد: شیدوم به صدا

 را با عطرت هم بزن میمن، چا یرو در رو نیبنش -
هر دو  ی. زمان به احترام دلدادگدید شیرو شیپ عیوس یرا با لبخند فوسیکنار رفت،  شیموها یکه از رو حوله

که به  یاهمانند حوله رنگیصورت یاوبرهم مهربان شد که حولهدرهم یمحو صورت براق و موها وسفی. ستادیا
و  دیسف یو پاها خوردندیم بصورتش تا یوپال روپخش یهایسرش انداخته بود. چتر یتن داشت، رو

هتل  یاو حوله دیسف یهاییزانو پوشانده بود، درون دمپا یحمام آن را تا باال یش که حولهتراشخوش
 .بردندیو دل به گروگان م دندیدرخشیم

آن را در  یو انعکاس صدا کردیتاپ قلبش را در تمام بدنش احساس ماز او نداشت. تاپ یهم حال بهتر مهربان
 .دیشنیم شیهاگوش
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دخترانه  ینرم که شرم یو با لبخند افتین چیبه تکاپو افتاد و عاقبت ه یالعمل منطقکسع کیبه دنبال  ذهنش
 سُر داد. ریرا به ز شیهاهمراهش بود، پلک

 .ی. متوجه نشدم اومدریخسالم، شب به -
، اش را با او کوتاه کرداش بازگردد. دو قدم فاصلهگرفت تا نفس رفته یقی. دم عمدیکوبیم امانیب وسفی قلب

 یکه قدر ییاش گذاشت و سرش را باال کشاند تا در چشمان او غرق شود و با صداچانه ریسرانگشت دستش را ز
 گفت: د،یلرزیخش داشت و م

 .کنهیخفته صدات من رو جادو م یبای. زشنیدر دم غزل م رسن،یبه تو م یها وقتواژه -
 ،یگل دنیبـ*ـوسـ*ـ یر خم کرد و او را به نرمو س دیکش شیهاومککک یاش را بر روسرانگشت اشاره آنگاه

 .دیبـ*ـو*سـ
پس رفت. نگاهش را  یشامپو و صابون معطر. کالفه قدم یبا بو ختهیآم یخوش پر شد، عطر یاحهیاز را نفسش

سمت در که حاال دورگه شده بود، به ییفرو برد و با صدا شیموها انیوار مانگشتانش را شانه د،یدر دم از او دزد
 ت.رف
 .ریخ. شب بهنمتیبی. فردا میخوریتو اتاقم. تو هم لباسات رو بپوش، سرما م رمیمن م -
لب  ریگذاشت و ز وسفی یبـ..وسـ..ـه یجا یرا گفت و مثل باد از اتاق خارج شد. مهربان دست بر رو نیا وسفی

 زمزمه کرد:
 .ریخدلم شب تو هم به زیعز -

*** 
پا  کرد،یم یتالق وسفیرا گرفته بود، هرگاه نگاهش با  بانشیخوان گربح خروسکه از ص یلیدلیب یدلواپس کنار

 .گذاشتیابرها م یرو
به مقصد  تیبود؛ چهار عدد بل ایمه لیبازگشتن به وطن تمام وسا ی. برارا مرور کرد زیچهمه گریذهنش بار د در

 یشده و چهار مسافردو عدد چمدان بسته آماده شده بود، وسفی یدوندگ یکه بعد از کل نیتهران، مجوز خروج مت
 سفر بودند. نیا انیهتل جمع شده و منتظر پا رانپرالتهاب کنار هم در رستو یسر گذاشتن لحظاتکه بعد از پشت

 بشینص زیم یسواز آن یاز رو بسته گاه یریکه با شمش نیمت یخصمانه یهابر وفق مرادش بود، اال نگاه زیچهمه
و آقاجانش،  یحورروشدن با مامانگنگ از روبه یدر دلش به پا کرد. ترس یاخصمانه، زلزله یاهنگاه نی. اشدیم

روشن درآمده. از  وسفیها به عقد مهندس آن یراهشان بدون اجازهسربه شهیکه بفهمند مهربانِ هم یاآن لحظه
 اش،یذهن یهاهمهمه انیو مانداخت  نیدر ذهنش طن ییصدایب یوا ،یداشتندوست زیآن دو عز یتصور ناراحت
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صبا و  ستیبایحاال م داد؟یم یکدام کنج دلش جا گریرساند. او را د شانشیدوان خود را به افکار پرصبا دوان
 .کردیخصمانه اضافه م یهانگاه نیا ستیخانم دکتر را هم به ل ن،یمت ادراحتماالً م

 در حرکت است. شتابیکُند و ب نیچننیشتند که اگذا یاکهنه و فرسوده یانقاله یزمان را رو کردیم حس
سمت به شیهارنگ کند. آنگاه مردمکرا کم نیمت یچهره یآن تلخ یتا تلخ دیاش را نوشاز نسکافه یاجرعه

را پشت  شیهایاز دلواپس یو تمام استرس ناش ستادیاینم دنیاز چرخ یاکه زبانش لحظه دیمهرنوش چرخ
و  گفتیم یسخن یاز هر در ند،یبرچ هتا دان زندینوک م نیکه به زم یو همانند مرغ ردکیپنهان م شیهایپرحرف

آورد و  رونیب زیم ریرا از ز شیپا کیو خانمانه باشد،  کیداشت ش یخاص که سع یبار به سراغ او آمد و با ژست نیا
 را نشان داد و معترض گفت: اشیالانگشت یهاییدمپا

 یتو یجور! حاال من چهیداشتیجفت کفش اضافه هم برم هیالاقل  ،یبا خودت آورد اضافه یدختر تو که مانتو -
 فرودگاه؟ امیب ایمثل غربت ییدمپا نیسرما با ا نیا

 کرد. کیچشمانش را بار اشینیب یرو نیچ
 تا بلکه کردیدرشت بارش م یچند ناسزا آمدیو بدش نم زدیبدون فکر حرف م ،یدور پرحرف یبازهم رو مهرنوش

نرم  یلینسکافه، خ یاجرعه دنیمانع شد و بعد از نوش ز،یم یسودر آن وسفیو  نیاما حضور مت فتد؛یزبانش از کار ب
 و مودبانه جواب داد:

خب با  دونستمی! اگه م؟یاز عمارت فرار کن یالانگشت ییقراره با دمپا دونستمیآخه قربونت برم من از کجا م -
 .آوردمیخودم کفش اضافه م

و آنگاه  لیتبد یشخندیآن را به ن نیرا پشت کف دستش پنهان کرد و مت شیهاانداخت و خنده ریسر به ز فوسی
 وارکه فقط او شنونده باشد، گفت:پچو پچ زیکه کنار او نشسته بود، فرو برد و ر وسفیگوش  خیسر ب

 و کبوده! اهیس خدا به دادت برسه داداش! اگه مهربان هم مثل خواهرش حراف باشه که روزگارت -
 لب جواب داد: ریتر از او زو آهسته را در نطفه خفه کرد شیهاهم، خنده یبر رو شیهافشار لب با
و نگران برادرِ شوهرش  شهیحراف م ره،یگیهر وقت اضطراب م گهی. خودش مشنونیوقت م هی ن،یزشته مت -

 نشه. دایش پوقت مثل اجل معلق سروکله هیمرحومشه که 
نگاه مردان را به خود  یآسانکه به یبود؛ از آن دسته زنان ییبایسمت مهرنوش برگشت. زن زنگاهش به خط نیمت

 .کندیجلب م
 یمهرنوش و مهربان که با خنده توأم بود، استفاده کرد و دست رو یپچ در گوشرا باالبرد و ازپچ شیابرو یتا کی

 را از سر گرفت: شیهاپچو بازهم پچ اوردیشدن به آن فشار نگذاشت تا هنگام خم اشیزخم یپهلو
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! جان صبا شدیم الشیخیوگرنه به واهلل ب ه؛ییچه وروره جادو نیا دونهینم ریالبد بنده خدا بش یول ه؛یزن خوشگل -
سفر مزخرف کنده  نیا یهیفرودگاه تا قال قض میکن بر هیهتل رو تسو ینهیت رو زودتر بخور، پاشو برو هزنسکافه

 بشه.
 یاجنتلمن با سرفه کینسکافه فرو داد و آنگاه همانند  یااش به مرز قهقهه نرسد، آن را با جرعهخنده نکهیا یابر

 سمتش جلب شود.صاف کرد تا حواس آن دو به یرا قدر شیصدا ،یتصنع
 دیردم باشدم که فراموش ک نیمجوز خروج مت ریقدر درگاز من بود. اون یکوتاه خوام،یخانوم معذرت ممهرنوش -

 فرودگاه. میبر دیو با رهید یلیحاال خ یجفت کفش بخره. ول هیتا براتون  فرستادمیرو م دیجاو
 یهابه جمله یارا پاک کرد و جمله شیهاکنار دستش برداشت و با آن دور لب یدستشیپ یاز رو یکاغذ دستمال

 اضافه کرد: اشیقبل
 بشه. دایپ یافغان یکفش سنت یدستعیقسمت صنا یحتماالً تو. امیکن دیفرودگاه خر شاپیاز فر میتونیم -

 کند: هیاو آمد تا حرفش را توج یهاجمله انیزده مشتاب ش،یجاشرمنده از حرف نابه مهرنوش
هوامون عوض بشه. وکنم تا حال یشوخ کمهیبا مهربان  خواستمینبود؛ فقط م نیمهندس، منظورم ا ینه نه آقا -

 بهتون زحمت دادم. یلیجا هم خ نیکه دستمه. تا هم رانهیبرگشت به ا تیمهم پاسپورت و بل
و با  ختیآو یفیاش طنز ظرکمتر آزارش دهند و به جمله شینشسته در پهلو یهاهیجا شد تا بخبهجا یقدر نیمت

 گفت: داریحفظ همان پوزخند معن
 فرار کرد. شهیم هم یالانگشت یی. با دمپادیخانوم دلشاد نگران قوم شوهرتون نباش -

از  یآن. بهامدیلبش به مذاق مهرنوش خوش ن یهرچند بار طنز داشت؛ اما کنار پوزخند معنادار رو نیمت یجمله
 و جذاب او گفت: رایدر چشمان گ رهیاش را پرغرور باال داد و خبرخاست و چانه زیپشت م

 داد مهربان برسه!از دست قوم شوهرم فرار کردم؛ اما خدا به  اییدمپا نیمن با هم -
 کرد. خکوبیمهرنوش هر سه را تا مرز تعجب برد و همان جا م زیتندوت جواب

در دم  نیرا گـاز گرفت و مت شیها. مهربان از خجالت لـبدیپر کش شیهاباالرفته خنده یبا ابروها وسفی
 یبماند، با عذرخواه یلالعمعکس ایمنتظر جواب  آنکهیرا گفت و ب نیدر هم جفت شدند. مهرنوش ا شیهاسگرمه
 کرد. تیهم سرا هاننسکافه به اوقات آ یکنان از رستوان خارج شد و تلخشلبشلب یکوتاه
*** 
 دنیداشت و با د اریمنفعت بس دیجاو یبود، برا انیرو به پا نیریآن چهار نفر پر از خاطرات تلخ و ش یکه برا یسفر

بزرگ، گرد و  یدکمه کی یبه قاعده زشیه بود، چشمان ردراز کرد شیسوبه وسفیکه  یپنج اسکناس صد دالر
 چراغان شد. یاز خوش
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 د؟یحساب کن ی! مگه قرار نبود دستمزدمون رو به افغانادهیز یلیمهندس خ یآقا -
 انی. مآمدیسمت او مسالنه بهمهربان بود که سالنه یوحواسش پاما تمام هوش کرد؛یصحبت م دیبا جاو هرچند
اش کاپشن زواردررفته بیلب آن را داخل ج یبر رو یباز با لبخندودلدالرها را تا کرد و دست دیجاو یهاتعارف
 چپاند.

 دم،یم رو بهت م. آدرس کارخونهیبرام باش یخوب شکاریپ یتونی. میکمکم کرد یلیچند روزه خ نینوش جونت! ا -
 .کنمیمشغولت م یاگوشه هی. حتماً ایب شمیپ رانیا یهر وقت اومد

از  یها و چشمانش هماهنگ با هم از لبخند سرشار. دهان باز کرد تا قطارپر شد و لب یاز شاد دیصورت جاو تمام
چمدان  یسمت مهربان گام تند کرد و دستش کنار دست او رونداد و به یمجال وسفیکند؛ اما  فیرا رد شیتشکرها

اما اجازه نداد تا احساسش  زد؛یبر شیبه پا قانهشعا ایدن کیهم جفت شد. دوست داشت  یرو شانیهانشست و نگاه
 اش تراوش کند.از چهره

 .ارمیچمدونت رو بده من م -
 :دیبه اطراف تکان داد و پرس ریاز آن سرش را ز پس

 ده؟یباز چرا رنگت پر ؟یخوب -
را  شیهاد. لبحال دگرگونش نش یچرا چاره دانستیاما نم کرد؛یحال دلش را خوب م دیتوجه خاص مردانه با نیا

 رحمانهیبه دست به جان آرامشش افتاده و ب ریشوره، پرتوان و شمشدل کردیهم فشرد. احساس م ینرم بر رو
فاکتور گرفت و دستش را به  انداخت،یچنگ م اشکه به دل و روده یاسترس انی. از بکردن آن استتکهدرحال تکه
خورده بود، ربط  شیپ قهیکه چند دق یادلش را به نسکافه یابر یوهواتاب داد و حال اشنهیسـ یرو یحالت دوران

 داد.
 .خوردمینسکافه رو م دی. فکر کنم نباشهیدلم داره آشوب م -
دوان خود را دوان دیدر تکاپو بود که جاو یاو ذهنش به دنبال راه چاره داشتیاو برنم یدهیچشم از رنگِ پر وسفی

 کنان گفت:هنچمدان را از دستش گرفت و هنخم شد و  درنگیبه او رساند و ب
 هیتر از قبل شده و طالبان هر روز که ناامن هیکابل چند وقت یدم آخر نگرانتون کنم؛ ول خوامینم دایآقا ببخش -
 .دیو به پروازتون نرس میبخور کیبه تراف ترسمی. ممینشده حرکت کن ری. بهتره تا دکننیرو منفجر م ییجا

نبود. کوتاه  دایاز ترس پ ینشان چیاش هدلش را پر از ترس کرد؛ اما در خطوط چهره یهاوچولهچالهماهرانه  دیجاو
 جنباند. یسر
 .میایخانوم بگو سوار بشن تا ما هم بو مهرنوش نیو به مت نیماش یباشه تو برو چمدونا رو بذار تو -

 وا کرد:اش برداشت و کنار گوشش نرم نجشانه یمهربان را از رو فیک آنگاه
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 به صورتت بزن تا حالت بهتر بشه. یآب هی یبهداشت سیسرو میرو بده به من. بر فتیک زمیعز -
 و مهرنوش را نشان داد. نیبا سر و چشم مت سپس

 رو از رو بستن. ریحاال شمش نیاز هم شمونیخدا به دادمون برسه! قوم و خو -
بام لبش نشست؛ اما  یهضم نبود. لبخند پر زد و رومن عسل هم قابل  کیهر دو با  یهابود. اخم وسفیبا  حق
 ماند. داریته دلش پا یشوره همچنان چهارچنگولدل

کرده  دایها را پمحل اقامت آن یآب وانیل دنینوش یِبه آسان ریبش نکهیفرودگاه شدند، غافل از ا یتهران راه مسافران
 ج شوند.تا از آن خار زدیرا چوب م اهشانیهتل زاغ س یو از صبح حوال

*** 
 ازدهمی فصل

 دیجاو یهایپرحرف یرا به رو شیهاگوش یبود دروازه یوتاز بدهد، فقط کافتاخت یبه افکارش اجازه نکهیا یبرا
. سرش را به دادیدرمورد آن شرح م لیبا طول و تفص ابان،یبه خ ابانیخ شناسفهیوظ دریل کیببندد که مانند 

شد. به  رهیشلوغ و پرازدحامش خ یهاروادهیو پ هاابانیکابل و خ یشب بارانداد و به  هیتک نیسرد ماش یشهیش
 .کردندیم یط یو روزمرگ آوردندیحاکم بر سرنوشتشان را تاب م یهایکه صبورانه سخت یمردم

پشت با مهرسا بهاو را گرفته بود و پشت لیبه مهرنوش انداخت که سرمستِ برگشتن به وطن، موبا ینگاهمین
 .کردیارسال م شیلحظه برابهفوتبال، گزارش لحظه ی. احتماالً مانند مسابقهکردیردوبدل م مکایپ

وبرهمش شناور برگشت و بازهم در افکار درهم شهیسمت شلب نثارش کرد و دوباره سرش به ریز یاخجسته دل
 شد.

از خاطره  یباراما حاال با کوله د؛یرسیبه تعداد انگشتان هر دو دستش نم دیکشور شا نیاقامتش در ا یروزها تعداد
 نامعلوم قرار داشت. ییفردا شیرو شیو پ گشتیبرم
و  یحورمامان یشدنش برازود از عقد و محرم ای رید ستیبایو م گشتندیبرم رانیبه ا گریسه ساعت د-دو

فقط مهرنوش و  هاینیر از زمپرودگا یکتایذات  رازیغبه مانیعهد و پ نیکه در ا گفتی. مدادیم حیآقاجانش توض
 ،یدفترخانه و مکان رسم چیو در ه خبریب ستکشآن دو بودند و قانون و دفترود مانیخاله شاه صنم شاهد عقد و پ

 ها ثبت نشده است.آن یشرع مانیعقد و پ
 شانیسر جا د،رفتنیسو مو آن سونیا کنانیلیرا که ل گوششیآه تا بلکه افکار باز هیشب یزیچ د؛یکش یقیعم نفس

 به جا ماند. نیماش یشهیابر بر تن سرد ش یااز بخار شد که همانند توده یاآه گرمش هاله یبنشاند و رد پا
 شیکه قلبش را تا مرز انهدام پ وسفیوار نـوازش یمثالً بـ..وسـ..ـه رفت؛یخوب م یزهایبه سراغ چ دیبا اصالً

 خیدر تار یمرگ در اثر خوش نیمنفجر کند تا اول یلبش را از شدت خوشق توانستیکه م یابـرده بود. بـ..وسـ..ـه
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روح  بیفرو دل بایکه ز یوارنـوازش یهارفت. نگاهیاش مخاص و مردانه یهابه سراغ توجه ایبه ثبت برسد 
خط بهرا خطپرحـرارت او  یهانگاه ای. کردیشدن را در تارتار وجودش زنده ماو را اشباع و حس خواسته یدخترانه
که چه هنرمندانه و آسان با سکوت پرابهتش احترام  یحرف. مرد کمآمدیم شیپابهپا هیکه مثل سا کردیدوره م

 .دیخریخود م یرا برا گرانید
 یصندل یکه رو شدیم یاشانهمرد چهار یایو غرق دن کردیم دایوجب سکوت پ کی خواستیکه چقدر دلش م آخ

 یالقول معتقد بودند چهرهکه همه متفق ی. مرددادیگوش م دریل دیجاو یهایرانه به حرافجلو نشسته بود و صبو
 بود. نیزم یکره یومرد ر نیتراو جذاب یبرا شکیدارد؛ اما ب یاو مردانه یمعمول

 وتاب گفت:و با آب ستادیپشت چراغ قرمز چهارراه ا دیجاو
. رانیا یشما تو عصرِیمثل چهارراه ول ییجا هیکابله.  یمیقد یهااز اون محله عقوبه،یچهارراه حاج  نجایآقا ا -

 .هیچهارراه بزرگ و شلوغ
در دلش  یاو رعدآسا زلزله بیمه یبسته شوند که ناگهان غرش شیهاگوش یرا بست تا بلکه دروازه شیهاچشم

گوشش  یا شکست و از پردهر یصوت واریکه د شدیم یبنفش مهرنوش منته غیزلزله به ج نیبه پا کرد. البته دوم
چشمان  د،یکه د یزیچ نیباز شدند. اول نشهراسا یهامردمک یآنقلبش، به قراریب یهارد شد. به همراه تپش

که دودوزنان به  نیو نگاه مشوش مت چالندیدستش محکم م انیمهرنوش بود که دست او را از ترس م یزدهوغ
 نیآتش یاشب مثل گلوله یکیکه در تار دیرا د ینیماش ابانیکنار خ چهارراه، یسو. سپس در آندیچرخیاطراف م

 نهیسـ د،یباریم امانیکه ب یباران یو برا دندیکشیآتش، رقـصان به آسمان زبانه م شسرک یهاو شعله سوختیم
 .کردندیسپر م
را به ترس  شیها جاخودرو نانیعابران و سرنش یبرا یبهت و ناباور ه،یدو ثان ای کیعمر  یبعد به کوتاه یالحظه

 آورده باشند. نیزم یرا به آن نقطه امتیق یی! گودایبه پا شد آن سرش ناپ یومرجداد و غوغا و هرج
کور  یامر باعث شد گره نیفرار بودند و هم یبرا یبه چراغ قرمز به دنبال راه توجهیاز ترس، ب هانیماش یراننده

 .ختندیگریاز مهلکه م گرید یو گروه دندیدویم نیماشسمت به یشود. جمع جادیدر چهارراه ا
آتش بود،  یهاشعله یرو خکوبینگاهش م کهیوبرهم، درحالدرهم یو با جمالت دهیبردهیپر از استرس، بر دیجاو

 گفت:
 . خداخبرهیباشه. حکماً کار طالبان از خدا ب سیپاسگاه پل یجلو یانتحار یحمله هیحضرت عباس! فکر کنم  ای -

 .شدیم ریخردوخاکش نایماش یشهینبود؛ وگرنه ش یقو یلینشده باشه! بمبش خ شیطور یکنه کس
 کرد: یچیرا ق دیجاو یهارا شکست و معترض، جمله اشیسکوت طوالن نیمت
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جهنم  نیاز ا ریراه بگ گهید ینایدست بجنبون تروفرز از ماش ،یپرحرف ی. به جامینیبیخودمون م م،یستیکور ن -
 تا ما رو هم منفجر نکردن! رونیب میبر

 را نشانه گرفته بود. دیغرور جاو ن،یکالم مت لحن
پشت  دییبفرما د،یپرواز کن دیخوردن؟ اگه شما بلد چیهم پ یتو نایماش ینیبیپسرعمه کجا برم؟ مگه نم یآقا -

 .دینیفرمون بش
که در سرما مانده باشد،  ید کسهمانن شیچرخاند. صدا وسفیسمت اش را بهزدهو وحشت دهینگاه ترس آنگاه

 و لحنش همچنان درمانده و مستأصل بود: دیلرزیم کیتکیت
 .دیشما بگ یبازهم هرچ یول د؛یبمون نجایا ستیصالح ن گهیبه نظرم د دایآقا ببخش -
 نیکه از ماش یآتش یهااز شعله اشرهیپلک زد تا نگاه مات و خ د،یایب رونیب یاز بهت و ناباور نکهیا یبرا
به  درنگیکه به گرد آن حلقه زده بودند، جدا شود. پس از آن ب یتیو جمع دندیکشیو به آسمان زبانه م خاستندیبرم

پلک  آنکهیب رهیخرهیمهربان بود که خ یدهیپر نگو ر دهینگاه ترس د،یکه د یزیچ نیسرش برگشت و اولپشت
که  وسفی دنیبا د نیو مت گفتیوار ذکر مب زمزمهل ریپشت زبه. مهرنوش پشتداشتیبزند، چشم از او برنم

 را در هم تاب داد و گفت: اشیریشمش یها برگشته بود، ابروهاسمت آنبه
 جنگ! دونیآورده درست وسط مما رو  ؟یمردک رو استخدام کرد نیآدم قحط بود ا وسفی -

 نیمت یهانی. توهگرفتیرا م میتصم نیبهتر آمده،شیپ طیدر شرا ستیباینداشت و م نیجدل با مت یبرا یفرصت
وبرهم بودند و آشوب و درهم شیرو شیسمت جلو برگشت. افکارش همانند ازدحام پگرفت و به دهیرا ناد دیبه جاو

 را گرفت. میتصم نیکوتاه، آخر یبعد تأمل
 ابونیخ هی میریم میشیم ادهی. ما پاریرو باز کن و چمدونا رو در ب نیشو، صندوق عقب ماش ادهیپ عیسر دیجاو -

 .میریگیم یباالتر و تاکس
 ارهیمادر و خواهرام رو درم یکه خرج زندگ یچهارچرخ تونمی! نمدایچشم آقا. تو رو حضرت عباس حاللم کن -

 .دیمهلکه دور بش نی. شما بهتره زودتر از اومدمیپاشده به امان خودش رها کنم؛ وگرنه باهاتون مبه امتِیق نیوسط ا
او  یبه شانه یادوستانه ی. ضربهبردیم رانیبا خود به ا یخوش یکه قسمش حضرت عباس بود، خاطره پسر نیا از

 در گذاشت. یرهیدستگ یزد و دستش را رو
 .یکمکمون کرد یلیجا خ نیتو ما رو حالل کن. تا هم -

که  ییاز آنجا یشدند؛ ول ادهی، پکنند یخداحافظ آنکهیب داد،یته دلشان را قلقلک م یادلهره کهیچهار نفر درحال هر
 بارهکیپر از ازدحام پا گذاشتند، به یروادهیبه پ نکهیمحض اشدن نداشت، بهتمام الیبود، خ انیکه رو به پا یسفر
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 وسفی یروزده درحال فرار بودند، سر برآورد و روبهکه وحشت یعابران انیاز م یقارچ سم کیمثل  رخانیبش
 ضربه زد. وسفی ینهیفرو برد و با کف دست به سـ وسفیرا در چشمان  وتارشرهیو نگاه ت سپر کرد نهی. سـستادیا

 ؟یدزدی! حاال عروس من رو میکوندشو نمکدون رو  یخان خوب نمک خوردمهندس -
 او زد. ینهیبه سـ یابا کف دست آهسته ضربه ریکرد. او هم همانند بش دنیپرنبض شروع به تپ وسفی رتیغ رگ

 .یکه چشم طمع به ناموس برادرت نداشته باش ریبگ ادیخوردن رو بلدم. تو برو اه و رسم نمکمن ر -
سند  ،یبش چمیپاپ ادی. زادیبا من ب دیو راهت رو بکش برو وطنت. عروس با ریخان دست زنت رو بگمهندس -
ورتر از خاک افغانستان اون وجب هیکه عروس نتونه پاش رو  کنمیم یبا چهارتا شاهد کار ارمیدائم برات م یغهیص

 بذاره.
گام پس رفت. مهرنوش  کی وسفیچنان که زد؛ آن وسفی ینهیبه سـ یترمحکم یبا کف دست ضربه سپس

دستش فشرد؛  انیرا م وسفیپنهان شد. مهربان از وحشت، دست  وسفیباشد، پشت  دهیکه گربه د یاچون جوجه
سپر کرد و  نهیسـ وسفیاز  اعبه دف شیبه زخمِ نشسته در پهلو توجهیتر بود و بخشن یقدر نیالعمل متاما عکس

 به غبغبش انداخت. یباد
 !یمواظب دست هرزت باشا؛ وگرنه با من طرف رغضب،یم یهو -

به پا کرد آن  یامتیق یگرید بینکرد. انفجار مه دایزدوخورد پ یبرا یور شد؛ اما مجالحمله نیسمت متبه ریبش
در صور  ییکوتاه آسمان را روشن کرد. گو یهمانند رعد، دم یرفت و نور لهی شانیپا ریز به نی! زمدایسرش ناپ

 گریبه عابران د توجهیب ی. برخختندیگریم هدفیزده و هراسان بوحشت نیچننیباشند که مردم ا دهیدم لیاسراف
 .دندیدویچون باد م یو برخ رفتندیم ابانیو به خ زدندیتنه م
*** 

 امانیاو بود. باران، ب یداشت، دست رهاشده ادیکه از مهربان به  یزیچ نیکه به پا شده بود، آخر یمتایآن ق انیم
 نشست،یصورتش م یکه بر رو یباران زودرشتیر یهابه قطره توجهیو او ب دیباریبا تمام توانش م نفسکیو 

در فضا وحشت  لیمانند صور اسراف ینشانو آتش والنسآمب ریآژ ی. صداچرخاندیاش را به اطراف منگاه درمانده
مولکول هوا به  کی یبرا شیهاهیرا گم کرده که ر شیهانفس امتیق نیا انیم کردی. او احساس مدیآفریم

 نیچننیاند که اطالبان بمب را درون او منفجر کرده ییبود که گو بانیاند. چنان برافروخته و سردرگروپا افتادهدست
 منهدم شده. نابود و روناز د
و  یکیتار انیکه استمرار داشته باشد، نگاهش را در م یمنطق یو ناتوان از تفکر دیکش سشیخ یشانیبه پ یدست

از لحظات  دتریبه گردش درآورد و ناام ختند،یگریکه هراسان م یتیانداخته بود و جمع هیسا ابانیکه بر خ یوحشت
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 ریمانند رکوع و ز یگذاشت و خم شد؛ حالت انوز یدست بر روقسمت کرد.  شیاش را با پاهاخسته یهاقبل، نفس
 لب نجواکنان با خودش زمزمه کرد:

 ؟ییدختر تو کجا -
امواج بم آن نشسته بود، رو  انیم یوخشکه خط ییرا استوار کرد. مستأصل و با صدا اشدهیبرداشت و قامت خم سر

 گفت: نیبه مت
 لشیرو گشتم، نبود. موبا ابونیگمش کردم. تموم طول و عرض خ کریدروپیشهر ب نیا یتو نی. متستیمهربان ن -

انفجار اومد و برق  یصدا یدستم بود؛ اما وقت یدستش تو یزدیکه حرف م کهی. با اون مرتدهیرو هم جواب نم
 و ازدحام گمش کردم. یاون شلوغ نیرفت، ب

رفته شدت که رفته یکشاند تا از باران روادهیپ تراو را گرفت و به کنج خلوت یرا پنهان کرد، بازو شیهادلهره نیمت
 در امان باشند. گرفت،یم
 دوروبراست. نیکه گم بشه. البد هم ستیدوباره زنگ بزن. بچه ن ؟یمرد حساب یزنیم جیخب چرا گ -

 سمت او براق شد:به یبود که عصب شانیو پر ختهیگسافکارش چنان ازهم یرشته
 خاموش بود. لشیدفعه زنگ زدم. موبا ستیاز ب شتریتو؟ ب یگیم یچ -

 یرا از ته چاه درماندگ شیآمد و صدا شیپ یگرفت. قدم دهیاز عابران به او زد، ناد یکیرا که  یاتنه مهرنوش
 :دیکش رونیب

 یخدا از اون هر کارباشه تا من رو مجبور به برگشتن کنه. به دهیمهربان رو دزد ریبش دیشا گمیمهندس م یآقا -
 .ادیبرم
از ته « !یوا یا»بود.  یجمله کاف کی نیبرود، هم غمایتوانش به  نیله بشود و آخر یدیآوار ناام ریز نکهیا یبرا
 بر هم فشرد. صالیگفت و چشمانش را از است یدل
نداشتند! نگاه  یدختر تمام نیا ینثارش کرد. دردسرها دهینکشدرشت و آب ییقروچه و ناسزابا حرص دندان نیمت
استرس به حال  شیهاتا با حرف بردیفرو م شیهم به گلو یخنجر آمدیچشمان او فرو برد و بدش نم را به زشیت

 نکند. قیها تزرآن
 قدرنیکه! خودت رو ا ستین یوودیهال لمیف ؟یآشوب به دل آدم بنداز ادیخوشت م ؟یگیوپرت مچرا چرت -

انفجار که اومد و  ین داد چقدر عاشقه! صدات نشو. عاشق دلخستهسیننو ویخودت سنار یو واسه رینگ لیتحو
 گم شد. تیجمع یبرق رفت، از ترس پا به فرار گذاشت و اللو

 .دیچرخ وسفیسمت را از مهرنوش گرفت و سرش به ظشیپرغ نگاه
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 گهیشب د هی تاًی! نهانیزم یکه آب بشه و بره تو ستین ی. بستنمیکنیم داشیو پ میگردینگران نباش داداش. م -
 .میمونیم نجایا

 ن،یمت یهاهیکنابه گوشه توجهیبود و ب یجار شیهااشک د،یباریکه شرشر از آسمان م یباران یهمپا مهرنوش
 یرا به دندان گرفته بود و تارها شیهالیسب یهم گوشه نیو مت دندیچرخیبه اطراف م هدفیب شیهامردمک

 .دیجوینازک آن را م
برداشت  نیزم یها را از روخم شد و چمدان ،یمنطق میتصم کی ریش درگدرون یهاکشمکش انیعاقبت م وسفی

 داد. نیو به دست مت
که با مهرنوش  رمیگیم ی. براتون تاکسمیبمون نجایا گهیشب د هی یحت ستیصالح ن اومده،شیپ طِیشرا نیبا ا -
با پرواز  صورتنیرایبرسونم. درغخودمون رو به پرواز  کنمیم یو سع کنمیم دایفرودگاه. من هم مهربان رو پ دیبر

 .میگردیبرم یبعد
 گذاشت و لجوجانه گفت: شیپ یرا پاک کرد، قدم شیهابا پشت دست اشک مهرنوش

 !رمیجا نم چیمن بدون مهربان ه -
و  دیصورتش کش یرا نداشت. کف دستش را رو یتردردسر تازه یحوصله گریپر بود و د یبه قدر کاف تشیظرف
 سمت او نشانه گرفت:طعش را بهمحکم و قا یصدا

 رو ندارم! یادردسر تازه یحوصله گهی. ددیدیانجام م گمیرو که من بهتون م یشما همون کار -
 زانیآو یالوچهوبه رفتن و مهرنوش با لب یطومار سفارش راض کیتلخ، بعد از  یدرهم و اوقات یهابا سگرمه نیمت
 باران جا گذاشتند. ریپاشده، زبه امتیچه کنم در آن ق ایدن کیبا  را وسفیشدند و  یراه یبغـل دلواپس کیو 

*** 
مرتعش و لرزان مهربان  یو صدا یو دلواپس یخبریمثل برزخ ب ییو آسمان معلق رها شده بود؛ جا نیزم انیم

انش فوران از سر زب یآتشفشان یهاذهنش مثل گدازه یها. سؤالشیهاهیرساند و نفس را به ر نیاو را به زم یپاها
 :دیوار پرسکردند و مسلسل

 چرا خاموشه؟ لتیکجاست؟ موبا یشماره نی! ایدختر، جون به لبم کرد -
 وروشنکینگاهش را در تار گری. بار ددانستیکجاست را هم نم نکهیبودن نداشت. ابه نام خوب یحس ناًیقی خب

و  زدیآن سوسو م وپاشختیچک و رکو شخوانیپ یکه رو یو نور گردسوز یکوچک خواروبارفروش یمغازه
 شیهامفهوم باشد؛ اما اشک شیصداکه به او زل زده بود، به گردش درآورد. سپس بغضش را فرو داد تا  یرمردیپ

 .دندیدو شیهاگونه یدست به دست هم رو تحملیب ش،یهاپشت مردمک دهیکشصف
 هستم. یخواروبارفروش هی یرو گم کردم و تو لمیموبا وسف،ی -
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او  کردند،یکه خنجر به دلش فرو م ییهامهربان و تصور اشک یسُر داد. بغض صدا شیموها انیرا به م نگشتانشا
 اش را بازگشت.کرد و چند قدم رفته قراریآتش داغ، پرالتهاب و ب یبر رو یرا همانند اسپند

 دنبالت. امیبگو آدرسش کجاست تا ب کردنهیگر یجادلم به زیعز -
 شده،کیبار ییهابه تن داشت و با مردمک ینشست که کت مندرس یزنقشیر رمردیپ یه روب شیهامردمک

 .داشتیاز او چشم برنم یالحظه
 ش بپرسم.. بذار از فروشندهدونمینم -
 سمت مهربان روان شد.آدرس را گرفت، همچون باد به یوقت وسفی

*** 

با ترس و  ختهیآم یشدنش بود. حسگم یتجربه نیاول نیگم شود! ا یسالگ 27در سن  کردیتصور نم گاهچیه
و  یپولیسخت است و اگر ب یشدن به قدر کاف. گمستندیوطنت هم نهم یکه حت ییهاآدم نیو رهاشدن ب ییتنها

 تیبرا یپناهیو ب یبغض، سرگردان لهره،از د یمعجون ،یبه آن اضافه کن گانهیکشور ب کیرا در  لینداشتن موبا
از  یآنبه داشت،یسمت او برمبلندش که به یهاو قدم وسفی دنیداشت و با د یحال نیمهربان چن و حاال سازدیم

 .دیسمت او دوبرخاست و به شخوانیکنار پ یچوب یهیچهارپا یرو
 خیکه ترس توب یاو مانند دختربچه دیدیتار و لرزان م شیهارا از پس اشک وسفیو  دیلرزیاز بغض م اشچانه

 داد: حیکرده بود، توض دهیبردهیرا بر شیهاکه جمله ییهاهیگر انی، مداشته باشد
از  لمیبهم تنه زد و موبا یکیبشه. برق که رفت،  یجورنیا خواستمی. نمستمین یوپاچلفتخدا دست! بهدیببخش -

 دایشما رو پ سر بلند کردم، یشدم. وقت الشیخینکردم و ب داشیپ یرو بردارم؛ ول لمیدستم افتاد. خم شدم موبا
 دمیرو که رفته بودم، برگردم که د یهمون راه خواستمیرفتم. م ابونیخ ی. تا انتهادیهم نبود ابونیخ ینکردم. تو

 کوچه یبرامون درست نکنه، پا به فرار گذاشتم. تو یاگهیدردسر د هی نکهی. از ترس اادیداره دنبالم م ریبش
 یمن و مهرنوش برات تموم یسفر دردسرا نیا ی! تودیم. ببخشها من رو گم کرد و خودم هم گم شدکوچهپس

 و مهرنوش رو هم نگران کردم. نیو مت میرو از دست داد پروازنداره. البد 
پا گذاشت و  ریاو را مهار کند. تمام اصولش را ز دنیکشدرآغـ*ـوش ـلیتا م اوردیتاب ن نیاز ا شیب گرید وسفی
ها را آن رهیخرهیاش خزواردررفته شخوانیکه پشت پ یرمردیبود و پ ستادهیاکه منتظر  یبه راننده تاکس توجهیب

داد تا نفسِ  یجا اشنهیچوب سـ*ـدر چهار ندانهآغـ*ـوشش را باز کرد و مهربان را سخاوتم کرد،یتماشا م
 گوشش نجوا کرد: ریز شمیابر یبه نرم یاش بازگردد، سپس با لحنرفته

شدن فکر کنم قبل از بسته ،یکردم. حاال هم اگه بجنب داتیکه پ نهیمهم ا ؟یکنیم هیدلم! چرا گر زیعز شیه -
 .میزنیراه با هم حرف م ی. تومیبه پرواز برس تیگ
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 دیرس انیها به افغانستان به پاآن یشد و چند ساعت بعد سفر پرماجرا یهر دو جار یهابه رگ ژنیمثل اکس آرامش
را باال زده و  شیهانیروزگار آست دانستندیبه وطن بازگشتند؛ اما نم نیریاز خاطرات تلخ و ش یبارو با کوله
 است. دهیتدارک د شانیبرا یترتازه یماجراها

*** 
هم مانند او سرما  دیخورش ییتوانش در آسمان ظاهر شد؛ اما گو نیزمستان با آخر نیآغاز یروزها رمقیب آفتاب

 شیهادر استخوان انهیموذ یکردن. هرچند دردگرم یبرا یه رمقداشت و ن دنیتاب یبرا یخورده بود که نه جان
 یقدر خاک دانست،یاما بازهم سرمستِ بازگشتن به وطن، حال دلش خوب بود. حاال قدر خانه را م داد؛یجوالن م

 .دادیم یبستگدل یکه متعلق به آن بود و بو
 ریدلخواهش، نرمالو را تا ز شهیهم یاله شد. پتودر شکم مادر، در خود مچ ینیبه خودش داد و مانند جن یوقوسکش

و او  گذشتیم رانیساعت از برگشتنشان به ا 24کرد.  قیتزر شیهاآن آرامش به رگ یو بو دیگردنش باال کش
قدم  شیهاایو در خواب با او در رؤ کردیمرور م خطبهرا خط وسفی یداریآن را خواب بود و در ب شتریب مین باًیتقر

 .زدیم
که  یابود. لحظه شیهادندان ریخوش ز یطعم یمثل داد،یم یمردانگ یبو داًیآغـ*ـوش گرم او که شد یمزه نوزه

 تمیاو پنهان کرد و ر ینهیمحدود اما امن سـ*ـ یایو مهجور در جغراف دهیاز باران، ترس سیخ یاخود را مثل جوجه
 یرا بر هم گذاشت و خاطره شیهاپلک هت. آهسدیشنیم ورشیپل یاز رو یرا حت اشیآهنگ زندگخوش

 ناخودآگاه قلبش را به تپش واداشت. ش،یهاکنار لـ*ـب نرم او یبـ..وسـ..ـه
نثار خودش  یا«جنبهیخاک بر سر ب» رلبیتا حواسش پرت شود و ز دیرا محکم کش شیاز موها یاحرص تکه از

درنزده داخل اتاق شد  شهیو مهرسا مانند هم افتین یوامسرش باال کشاند؛ اما خلوتش چندان د یکرد و پتو را تا رو
 و پتو را از سرش پس زد.

 هیتموم شد. پاشو  تینجات هم که با موفق اتی! خداروشکر عملیدیاز بس خواب یمون کردمهربان، خفه یوا -
 .یبگو بلکه من رو هم نجات داد نایابه مامان یزیچ
 شد. رهیبه او خ شدهکیبار یو گنگ با چشمان جیگ
 بگم؟ دیبا یمثالً چ -

 شود. شتریجمالتش ب ریزانو زد و کنار تخت نشست تا تأث مهرسا

ساعت بعد بره پابوس امام  24 د،یبه آغـ*ـوش وطن برگشت یسالمتشما دوتا تحفه به یمامان نذر کرده وقت -
 نگرفتن. مایپهوا تیمن و تو بل یبرن مشهد و برا خوانیرضا. حاال مامان و آقاجون و مهرنوش م
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. افتین یها به آنجا پرواز کرد؛ اما آنجا هم چندان دوامحرم افتاد و دلش زودتر از آن یو کبوترها ییگنبد طال ادی به
و  دیبه داخل اتاق که درش چهارطاق باز مانده بود، گردن کش کرد،یچادر نمازش را تا م کهیدرحال خانمهیحور

 مهرسا براق کرد. یچشمانش را برا
خواهرت تا تنها  شیپ یمونیرو کجا ببرم؟ م ! وسط امتحانات ترم تویتو درس دار گم،یصد بار گفتم، بازهم م -

رو استراحت کنه و  لیروز تعط هیبچه  نیبذار ا رون،یب ای. االن هم پاشو بمیبر ییتامن نذر کردم سه ینباشه. در ثان
 بره سر کار. دیست بااز فردا که شنبه

 راه افتاد.به یحوروار به دنبال مامانو جوجه دیکوب نیپا به زم ظیو با غ برخاست مهرسا
موقع نذرکردن من  شدیم یمن تا چهارشنبه امتحان ندارم. آخه چ کنم،یخانوم محض اطالعتون عرض ممامان -

 یو تو ومدمیخدا ثواب داشت. من هم م. بهدیگرفتیمن م یهم برا تیبل هی ؟یچپوندینذرت م یالبهرو هم ال
 بگذره. ریترم به خ نیامتحانات ا کردمیحرم دعا م

 .کنمیو برات دعا م رمیدرس بخون، من م نیخوبه خوبه! الزم نکرده. تو بش -
 بیبود که عج ییهاکلکل نیتجسم کند. عاشق ا زانیآو یولوچهدلخور مهرسا را با آن لب یافهیق توانستیم
 یویخش راداز خش رساندند؛یم شیهاشاد به گوش یتمیرا با ر یکه آهنگ زندگ ییصداها دادند،یم یزندگ یبو

مهرنوش  ینشسته بود و آن آهنگ شاد، صدا صدا نیکنار ا یگرید یمهرسا. حاال آوا یآقاجانش گرفته تا غرولندها
 :گفتیزده مبود که ذوق

خفه بشم. خدا  خوامیاز شوق م کنمی. حس مآقا ارتی! دلم لک زده بود برم زیکرد زمیخدا سورپرامامان به یوا -
 حرم باشه. کیکنه هتلمون هم نزد

سفر  یبرا شیهااز برنامه قهیذوق مهرنوش که هر چند دق خانم،هیجروبحث مهرسا و حور انیدلشاد م یآقا
 :دیداخل شود، پرس نکهیدر اتاق مهربان نگه داشت و بدون ا یرا آستانه لچرشیو گفت،یم
 ؟یدارین، بابا بجامهربان -
 تخت نشست. یلبه یمطبوع نرمالو جدا کرد و رو یاحترام حضور پدرش دل از گرما به
 د؟یدار ی. کاردارمیبله آقاجون، ب -
ودرمون از مهندس روشن تشکر فرودگاه نشد درست یبگم تو خواستمینداشتم؛ فقط م ینه باباجان، کار خاص -

کرد که چقدر  فیش. مهرنوش تعرخونه میریو م میریگیگل مدسته هی گچ خالص شدم، نیکه از شر ا نیکنم. هم
 پول هتل رو هم حساب نکرده. یو حت دهیزحمت کش

به آب داده، بازهم  یگلکه چه دسته دیفهمیم یپدرش وقت دانستیسقوط کرد و نم یدلواپس یدلش در چاله بازهم
 اش پس زد.شلخته یرا همراه موها سرانجامشیب یهاهشورنه. دل ای زدینرم و منعطف با او حرف م قدرنیهم
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 !خبریچه ب د،یسفر شد یراه یسالمت. بهدیشما بگ یچشم آقاجون، هر چ -
 دمیکه فهم نیداده بودم. هم هیسفر رو به حور نیقول ا یسخته؛ ول یلیشکسته برام سفر خ یو پا چریول نیبا ا -

نزدم تا مهرسا مثل االن  یامروز بعدازظهر گرفتم. حرف یرو برا مایهواپ تیبل د،یگردیبرم یسالمتدوتاتون به
بخر. حسابت که  لیخودت موبا یرو بسوزون و برا کارتتمیبابا. فردا برو س میگردینشه. سه روزه برم مونیِپاپ

 شارژه و پول توش هست. یحساب
 شکشیبهزاد به افسرخانم پ یآزاد یبرا وکمالکه تمام یافتاد؛ همان اشیحساب بانک ادیاز نهادش برآمد و به  آه

 کرده بود.
 نیبه ا کردیماجرا فکر نکرده بود و تصور نم ینجایآفتاب وا رفت. به ا ریجامانده ز یِرفتن آقاجانش، مثل بستن با

موضوع عقد بدون ثبت  دانستیمشکلش بود و نم نیترکوچک نیکند. البته ا دایپ ازیاندازش نسرعت به پس
 و نه کباب! دبسوز خیمطرح کند که نه س یرا به چه زبان وسفیبا  اشیقانون

*** 
و  یی. حاال اگر تنهادیآیتا حلقت باال م یتنگدل زند،یرا بر یو زمستان یابر یهوا یدامان بعدازظهر جمعه وقت به

 آوردیجود مبه و یحوصلگیاز ب یمعجون ،یعضالت را هم به آن اضافه کن یدرد و کوفتگو استخوان یسرماخوردگ
 .شودیم زیتحملت سرر گیکه از د
که به  شانیهاخنده یرا دعوت کرد و حاال صدا اشیاابتکار عمل به خرج داد و دو تن از دوستان مدرسه مهرسا

تق تق یبود. صدا دهیبلع جاکیخواندن دور هم جمع شده بودند، تمام حجم سکوت خانه را درس یهوا
 خواندن نداشت.از درس ییوبورنگ شانیهاشکستن و قهقههتخمه

 لب با خودش زمزمه کرد: ریو ز دیکش یپرحسرت آه
 خوش به حالشون! -

 یصدا تابیو خمـار بود. ب دندیطلبیکه از مواد دور مانده باشد، سلول به سلول تنش او را م یمعتاد مثل
به او  یاما وقت کرد؛یوادار به احترام م که ابهت رفتارش همه را یای. مرد جدکردیوارش که فقط خرج او منـوازش

 .بستیدست مجنون را از پشت م د،یرسیم
 امیتا االن چند پ کرد،یرا گم نم لشیموبا یگذاربمب یسمت باال کج شد. خب اگر در آن بلبشولبش به یگوشه

 شده بود. بشیعاشقانه هم نص
از سر  یانشاند. پوف کالفه شیوتشر سر جاتلفن خانه رفت؛ اما غرورش دستش را گرفت و با توپ سمتبه

 نیحقوق ا دیسمت پنجره رفت. باکرد و به ادیضبط را ز یشد و صدا یاز هوا پر و خال شیهاو گونه دیکش یتنگدل
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آقاجانش متوجه نشود که حسابش مثل کف  تاکنار بگذارد  متیقارزان لیموبا کی دیخر یوکمال براماه را تمام
 بخرد! لیموبا نکهیت و آه ندارد تا در کنارش سودا کند، چه برسد به ادست صافِ صاف اس

وارد شد.  مهینکنند که مهرسا سراس دایدادن پجوالن یبرا یفرصت یباالتر برد تا افکار منف یآهنگ را قدر یصدا
 اش را تاب داد و شتابان گفت:شدهبافته یمو یتا کی
 ن!سرخانوم همراه بهزاد دم خونه! افیاریمهربان اگه بگم از تعجب شاخ درم -
 یحال مزخرف بعدازظهر جمعه یصوت را خاموش کرد. خب به لطف بهزاد و افسرخانم، مجموعهدم ضبط در
 شد. لیتکم زشیانگدل

*** 
با  اشیمشک یرا هنرمندانه رو به باال شانه زده و چند تار مو شیجذاب شده بود. موها یریگبه شکل نفس بهزاد
 یقهیکه  هفتقهی یاسرمه وریاش و آن پلسر خم کرده و کنار پوست برنزه اشیشانیپ یبه رو میمال یقوس

هم  اشیاتنها مهرسا، بلکه دوستان مدرسهنه هک دندیدرخشیگذاشته بود، چنان م شیاش را به نمامردانه راهنیپ
 .داشتندیچشم از او برنم یالحظه یبرا

بود،  زیم یکه رو یانگشتانش گرفت و به سبد گل رز قرمز انیاش مچانه ریچادرش را سفت و محکم ز مهربان
 اشاره کرد.

 !د؟یدیدستتون درد نکنه. چرا زحمت کش -
 داشتند،یبه دخترها که چشم از بهزاد برنم ینگاهمیمهار کند، ن توانستیرقمه نم چیکه لبخندش را ه خانمافسر

 انداخت و جواب داد:
 دنیو بهزاد گفت د یبرگشت یسالمتصحبت کردم. گفت که به جونیقربونت برم! صبح با حوررو نداره  قابل تو -

 .میمهربان بر
بود و به سرعت باد،  یجمله کاف کی نیهم اورد،یشاخ درست وسط سرش در ب کیتعجب کند و  نکهیا یبرا

افسرخانم حواسش  یو با صدا ردکیتماشا م رهیخرهیکه با نگاه براقش او را خ دیسمت بهزاد چرخبه شیهامردمک
 برگشت. سمت اوبه
 که سفر هستن، مواظبت باشم. یچند روز نیا یمهرساجون، به مامانت قول دادم تو -

 اضافه کرد: جانیدستانش را در هوا تاب داد و پره سپس
 یروزگار هیم، من باشه قبالً هم گفته بود ادتی. اگه دیبخون یمیکه دوستات اومدن تا با هم ش یگفت یخب انگار -

اتاق تا  یتو میبر دیتاتون بلند ش. سهادمهی ییزایچ هیو هنوز  کردمیم سیتدر یمیبودم و ش یمعلم خصوص
 بدم. حیمهم رو براتون توض یمبحثا
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 یاولوچهها با لبکرد و آن شیکشیها را کزبان اعتراضشان باز شود، افسرخانم مانند مرغ آن نکهیقبل از ا دخترها
افسرخانم که اصالً هم تابلو نبود چه  یرکانهیاتاق مهرسا شدند. ترفند ز یخورده راهمثل قشون شکست انزیآو

 تنها بمانند. مهربانپشت آن پنهان شده، سبب شد تا بهزاد و  یقصد و منظور
در  خیم و ممتد بهزاد مثل رهیوقرار نداشت. نگاه خآرام یها نشسته که دمتخت مرتاض یرو کردیحس م مهربان

 یکنان تا انتهاقلپشتش قل یرهیبلکه از ت کرد،یتنها عرق را تا پشت لبش مهمان مو نه رفتینگاهش فرو م
. عاقبت بهزاد سکوت را کردیو دستپاچه م عذباو را م بیکه عج ییها. نگاهرفتیم نییو پا خوردیکمرش سر م

 نداشت، گفت: حال از او سراغکه تابه مینرم و مال یشکست و با لحن
 .یچادر سرت کن یجورنیبودم ا دهیحال ند! تابهادیبهت م یلیچادر خ -

 ی. سپس با ژستزدیو حرف م ستینگریم شهیتر از همهم درآورد. بهزاد متفاوت یگریشاخ د یشاخ قبل کنار
 تیوقت رضا نادر که فقط به یسوار کرد و با لبخند گرشید یپا یرا رو شیپا کیو مردانه،  کیش یخاص، ول

 :ادادامه د گذاشت،یم شیرا به نما فشیرد یهاو دندان شدیم شیهامهمان لب
من رو با  یپول آزاد دمیاز مامانم شن یطور که من وقتهمون ؛یتعجب کرد یعنی ،یکنینگام م یجورنیا یوقت -

 .تعجب کردم ،یاندازت دادو پس هیمهر یهاسکه
کوتاه، جمالت را در  ینشاند و بعد از تأمل شیدو ابرو نیب یفیاخم ظر شد. حسیخشک و ب اشیصوت یتارها

 کند: انیب دیذهنش مرتب کرد تا منظورش را در چند جمله مختصر و مف
نه  نی. از اون گذشته، ادیموضوع بدون نیاز ا یزیقول افسرخانوم حساب کرده بودم. قرار نبود شما چ یمن رو -

 مادر مستأصل بود. هیکمک به  یفقط براست نه لطف؛ درواقع قرض و صدقه
کار رو کرده دل  نیکه ا یشخص نکهیدر ا طورنیهم ست؛ین یپس داده بشه شک دیقرضه و با هی نیا نکهیدر ا -

 .ستین یداره، شک یبزرگ
مشت  نی. چادرش را بشناختیم شتریداشت، ب یلحن تلخ یبود و بهزاد را وقت بهیغر شیبهزاد برا نیا

 نکند. یگریحرف زد تا برداشت د ترپردهیاش بگذشته یمرد روزها نیا یبرا دیتر فشرد. بامحکم اشکردهعرق
 یاگهیبه شما نداره. هر کس د یقرضه و ربط هی نی. عرض کردم استیبزرگ ن دیگیقدرا هم که مدل من اون -

 .کردمیکار رو براش م نیبود هم
از درون ظرف  یقلم یاریبرخاست. خ شیبه همراه داشت، از جا او را یرهیکوتاه که نگاه خ یبا تأمل بهزاد

 به آن زد. یبرداشت و گاز محکم یخوروهیم
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تشکر  یهرحال برا. بهادیخوشم م شتریب کنه،یپنهان م اشیمهربان مغرور که دل بزرگش رو پشت مهربون نیاز ا -
رو  یمطلب یخوای. درضمن اگه مهی دستم خالو فعالً خوامیزمان م کمهی تیدادن بدهپس یاومده بودم و بگم برا

 .حهنزن؛ اون در برابر من خلع سال یمن ندونم، به مامانم حرف
به نوک  یاآهسته یشد و ضربه رهیبه چشمان او خ ستاد،یمهربان ا یروروبهها را دور زد، مبل یروروبه زیم بهزاد

 او زد. ینیب
 .ستین یمسافرت، افغانستان کشور امن یبرا ؛ی! خوب شد برگشتیبه وطن خوش اومد -

 آپارتمان رفت. یسمت در ورودنگاهش را از چشمان مهربان جدا کرد و به بهزاد
 ! به مامانم بگو بهزاد کار داشت رفت.ییرایپذ یممنونم برا ،یخاله نقل -

 باشند. ختهیر مانیاز خاک و س یبهزاد و خاطراتش تل یرو یینخورد. گو یتکان چیرفت؛ اما دلش ه بهزاد
*** 

تر از را که امروز پررنگ یزده بود که سرماخوردگچنان ذوق شد،یم یمنته اری داریرفتن به سر کار که به د یبرا
 شیهم آرا یشد و به حمام رفت و مختصر داریمؤذن ب یگرفت و از پنج صبح با صدا دهیظاهر شده بود، ناد روزید

 داد. ییوروگرن حالشیصورت ب هم رژ لب، به یو کم ملیر یکرد و با قدر
به راه افتاد؛ اما به  شهیآژانس گرفت و زودتر از هم نکهیو با وجود ا امدندیتمام محاسباتش درست از آب درن البته

 ینه و س قه،یدق یساعت هفت و س یجاوارش بهآکاردئون کیکرج و گره کور تراف-لطف تصادف در اتوبان تهران
 .دم بودتازه شهیهم اشیمهربان یشد که چا واجهم یقاپوچ یبا استقبال گرم آقا و دیبه کارخانه رس قهیدق
. سفر خوش گذشت؟ یسر بزن شتیوخوبوشهر به قوم یرفته بود دمیشن خانومرهی! از نیسالم باباجان، خوش اومد -

 .زمیدم برتازه یبرات چا نیبش ایداره. ب یهوا سوز بد
سمت بلند به یهابا قدم کهیلبش نشاند. درحال ینرم بر رو یاخنده ،یقاپوچ یقاو صداقت کالم آ ایریب یهاخنده

 تکان داد. یدست شیبرا رفت،یم یساختمان ادار
 کردم. رید یبه قدر کاف کیبه لطف تصادف و تراف گه،یوقت د هی یدستتون درد نکنه! باشه برا -

 سیاز سرو سیخ یبود که با دستان خانمرهیکرد، نشکار  یاز رفتن به ساختمان ادار شیکه او را پ یبعد نفر
 کاشت. شیهاگونه یدار روآب یاو، گل از گلش شکفت و دو جفت بـ..وسـ..ـه دنیآمد و با د رونیب یبهداشت

 ! بوشهر خوش گذشت؟ریخبه دنیقربونت برم! رس -
 زده ادامه داد:بکه وقت کم داشته باشد، پشت بندش شتا یهم منتظر جواب نماند و مانند کس بعد
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. خالصه گفتم البد بهت خوش یدادیو جواب نم خوردیزنگ م نکهیا ای یدر دسترس نبود ایچند بار زنگ زدم  -
. حاال چرا میومدیصبح دنبالت م یگفتیم ،یایکارخونه ب یخواستینشدم. خب دختر تو که م یپاپ ادیز گذرهیم
 ؟یاومد رید قدرنیا

سر  شد،یپا و آن پا م نیمدام ا گوشیباز یاو مانند بچه کردیم یتابیب وسفی دنید یرا که برا قرارشیب دل
 انداخت. دیبه اطراف و سالن تول یطفره رفت و نگاه خانمرهین یهادادن به سؤالنشاند. از جواب شیجا
تا  دیپرسیرا م« خبرچه » خانم،رهین یدیکل یبود کلمه یکارخانه باخبر شود، فقط کاف یوهوااز حال نکهیا یبرا

 باز شود. خانمرهیدهان چهل قفل ن
 داد و گفت: یرا در حدقه تاب شیهاجمله بود، مردمک نیمنتظر هم که خانمرهین

 خبر که تا دلت بخواد هست. -
 دهان او، حالش را منقلب کرد. ریس یخم کرد و بو یسمت مهربان قدررا به سرش

از افغانستان برگشتن.  یریهمراه مهندس شمش شیدو روز پ یونه. انگارتو مهندس روشن اومد کارخ یپا شیپ -
 .گمیو برات م کنمیجو موپرس یول خبرم؛یکرد و چرا رفته اونجا من ب داشیپ یجورحاال چه

 .دانستیقسمت ماجرا را خودش م نیسمت باال کج شد. ابه لبش
از مهندس روشن  یجورکارگرا چه یدونیکن. نم. حاال اون رو ولش ومدهیسر کار ن یریامروز مهندس شمش -

 استقبال کردن! فقط نوار سه رنگ کم داشت و ساز و دهل!
 نکهیا یو برا شدیم دهیصورتش پاش یپاش به روکمتر آزارش دهد که مثل آب ریس یفاصله گرفت تا بو یقدر

 :دیاو را جمع کند، پرس یهاسروته حرف
 نبود؟ یخبر گهیخب خداروشکر! د -
 یمرخص یو گفت یکه زنگ زد ی. همون روزگمیبد. اول خوب رو برات م شیکیخوبه،  شیکی یخبر بعد -
 مارستانیب برتشیم ادیو آمبوالنس م کنهیم رشیغافلگ یچهارچنگول مانیدرد زا ییایساعت بعد اول مین ،یخوایم

 یخانوم هیمهندس، همراه  یآقا یعمه ،رکه روز بعد خانوم دکت نهی. اما خبر بد اادیم ایش هفت ماهه به دنو بچه
از  یکیدختر  دم،یکه از خانوم دکتر شن جورنی. اهیشجاع لشیمهندس کرد. فام یآقا یاومد و اون رو منش

دو  شهیاخالقش به مادر فوالدزره رفته و نم یول ست؛ین یماهه داره. زن بد شیش یبچه هیدوستاشونه. متأهله و 
 حرفش شد. یبار هم با مردان ود-یکیکلوم باهاش حرف زد و 

 هم جفت کرد تا سرما کمتر آزارش دهد. یرا رو اشیژاکت زرشک یلبه خانمرهین
 یخبرا باشه وقت ناهار. االن صدا ی. برو سر کارت، باقیسرما سرپا موند نیا یچقدر هوا سوز داره! تو یوا -

 .ادیکه مسئول بخشه درم یرحمت
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رفت و مهربان ازخداخواسته پر گشود تا به  دیسمت سالن تولدوان بهتپلش داد و دوانگرد و  کلیبه ه یتاب خانمرهین
 برسد. وسفی

*** 
رفته که سوراخ باشد، رفته یو تا بعدازظهر مثل بادکنک افتین یداشت، چندان دوام وسفی داریکه از د یجانیه تمام

 پر کرد.مختصر  یبه همراه تب یموذ یدردآن را استخوان یفروکش کرد و جا
نمانده بود و او همچنان منتظر بود تا بلکه مهندس روشن  یوقت ادار انیبه پا یزیبه ساعتش انداخت. چ ینگاه

 قرارشیو دل ب نوایمهربان ب ادیلحظه در فرودگاه گذاشته بودند، به  نیدر آخر یوپنهانکه با هم پس یطبق قرار
 .فتادین یوقت ادار انیکه تا پا یقند. اتفاکوچک او را به اتاقش دعوت ک یاو به بهانه فتدیب

که  یاندامکیرفت. زن بار ینشاند و به سراغ شجاع یگریبام د یاش ستون کرد. مرغ افکارش را روچانه ریز دست
نفوذ و امروز در جواب سالمش  رقابلیسخت و غ ،یقدر جدهمان انداخت؛یم رستانشیناظم دب ادیاش او را به چهره

 اکتفا کرد. یرفقط به تکان س
 سمت او برگشت.شد، حواسش به دهیدستش کوب یکه محکم بر رو یعباس یآقا خودکار

 سای! صبح هم که مثل خانوم رئیدیجواب نم کنمیصدات م یکه هرچ رهیم ذارهیحواس تو کجا م دونمیمن نم -
 !ا؟یگله نکن ارهیب گهید اریدست هیسر کار! اگه به مهندس گفتم  یاومد
 شیهافقط به لب یجانو کم رمقیب ی. خندهدندیرسیبه مرز عمل نم گاهچیقلب هخوش یِعباس یآقا یدهایتهد

 رو باال داد. ییانحنا
 . متوجه حرفتون نشدم.خوامیمعذرت م -
 سمت باال هل داد.به اشینیب یغهیت یرا رو اشیطب نکیسمت او و عماه را به نیا یحقوق ستیل

من با مهندس  یخوای. مشهیحقوقت از نصف هم کمتر م یجورنیرد کرده؛ ا بتیغ یبرات کل یگفتم شجاع -
 بهت بکنه؟ یارقاف هیصحبت کنم 

خوشحال  شتریب افتاد،یوقرارشان مقول ادی. اگر به خواستیمهندس روشن را نم یاز نهادش برآمد. ارفاق مال آه
 .شدیم
 اش انداخت.شانه یرا رو فشیبرخاست و ک شیجا از
 .ستیخوش ن ادیربع زودتر برم؟ حالم امروز ز هی تونمیم یعباس یآقا -
 نگاه کرد. اشدهیپرچهارگوشش به چهره رنگ نکیع یباال از
 .یتر برراحت ریآژانس بگ هیباشه. حداقل  -
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اتاق  یرا به در بسته دشینگاه ناام نیاز اتاق خارج شد. دم آخر، آخر یکوتاه یگفت و با خداحافظ یچشم مهربان
ها پلهمچاله شده بود، از راه نهیسـ انیم یبدقول نیدلش از ا کهیاو، درحال داریدوخت و با حسرت د وسفی

پس از بازگشت در ذهنش با  دارشانید نیاول یراکه ب ییاهایرؤ یرنگ یایشد. دن ریسراز نییسالنه به پاسالنه
 بود. یهم خاکستررنگ گرفت؛ آن  کیکرده بود، سراسر  یزیآمشاد رنگ یهارنگ
 روز او نبود. ناًیقی امروز
*** 

 یکه سع یمشتش فشرد و با کلمات انیتلفن را م یخشمش را فرو داد و گوش نیسهمگ یهاتمام گدازه وسفی
 داشت محترمانه باشد، گفت:

 نیا یحقوق ستیل دیم تموم شد به شما گفتم به خانوم دلشاد بگکه جلسه شیپ قهیدق ستیمن ب یخانوم شجاع -
 زیهم رفته؟ شما پس پشت اون م شونیرفت و ا ادتونیسرتون شلوغ شد،  دییفرمایو حاال م ارهیامضا ب یماه رو برا

 !د؟یکنیم کاریچ
 کردن اوضاع برآمد.بود، در صدد جمع احوالشضیمر یبچه شیکه تمام حواسش پ یشجاع

بعد هم فراموش  د،یاستراحت کن کمهید، گفتم تون که تموم شکردم. جلسه یکوتاه دونمی! مخوامیمعذرت م -
 ارمیرو م یحقوق ستیحالشون خوب نبود و زود رفتن. االن خودم ل شونیگفتن ا یعباس یکردم. از اون گذشته آقا

 .دیتا امضا کن
 !دیدونینه اونچه که خودتون صالح م د؛یانجام بد گمیرو که بهتون م یکار بعدبهنیلطفاً ازا -
دو دستش  انی. آرنجش را ستون سرش کرد و آن را مدیدستگاه کوب یرا محکم رو یگفت و گوشرا  نیا وسفی

 داد. یجا
 یایدود شدند و به هوا رفتند. رؤ یبود که همگ دهیها کشنقشه دارید نیا یاز مهربان، برا یخبریاز دو روز ب پس

او را  ریدل س کیچشمانش  یاز قاب پنجره اهویهبال به دور از و او با فراغ ندیدنج بنش یاشام دونفره تا گوشه کی
 قدم بزنند. زدهزمستان یروهاادهیکنار هم در پ ایتماشا کند و 

 لب با خود گفت: ریوار زو زمزمه دیاز سر حسرت کش یقیعم نفس
 !ارم؟یدلت رو به دست ب یجورحاال چه -

 مع شده بود.مچاله در خود ج اشنهیسـ یگوشه یتنگکه از سر دل دیرا د دلش
 روز او هم نبود. ناًیقی امروز
*** 
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 یاگرفته، مانند گربه یی. با صداکردیحاال درک م د،یپریم نییآتش را که جلزوولزکنان باالوپا یاسپند رو وروزحال
 زد: ادیبر سر مهرسا فر کند،یکه خرخر م

 !؟یبول کردم رو قدعوت شام افسرخانو ،یبه من بگ نکهیبدون ا یاتو به چه اجازه -
 دستش تاب. نیرا ب گرید یسرش هُل داد و تااش را از ترس به پشتشدهبافته یمو یتا کی مهرسا

گفتم « ما. شیپ دییایشب با مهربان شام ب»افسرخانوم ظهر برام ناهار آورد و گفت  کردم؟یم کاریخب چ -
دوتا پالک اون  ست،ی. راهتون که دور نذارمیبراش سوپ بار م»گفت « .ادیب تونهیمهربان سرما خورده و نم»

رو هم نداشتم. با صبا هم که قهرم.  کارخونه. تلفن رمیتا زنگ بزنم و اجازه بگ ینداشت لیتو هم موبا« تره.طرف
 اونجا دسرش رو هم درست کرده. یبر یخوایتو م نکهیزشته. االن البد از ذوق ا می! اگه نراریتوروخدا نه ن

. در دیرسیاز راه م یو هر دم ساز ناکوک رفتینم شیباب دلش پ زیچچیرگشت. امروز هقدمِ رفته را ب چهار
داشت  نیقیرا داشت و حاال هم دعوت شام افسرخانم که  وسفی یبدقول ،یبر سرماخوردگامروز، عالوه یکارنامه

 وپشت آن پنهان است.پس یخاص تین
نشد. عاقبت مستأصل به  داریشود؛ اما ب داریبلکه مغزش بآهسته به سرش زد تا  یابا مشت ضربه شهیعادت هم به

 است. ستادهیخدا پشت پنجره منتظر او ا ییچنان که گوکنار پنجره رفت و سرش را رو به آسمان باال برد؛ آن
 رفته؟ ادتیآدما و مشکالتشون  نیب نییپا نینکنه من رو ا ا،یخدا -

و  دیکه به دست خدا نرس ییشام، حضور نداشته باشد. دعا افتیض نیرا بست و دعا کرد تا بهزاد در ا شیهاچشم
 مستجاب نشد.

*** 
کردن در جمع یکه توان یکنارش گذاشت و با لبخند مویل یااز سوپ پر کرد و تکه گریبشقاب او را بار د افسرخانوم

 آن نداشت، گفت:
 خوبه. یلیخ تیسرماخوردگ یبراسوپ بخور؛  کمهی! الاقل ینخورد یچیجون، قربونت برم تو که همهربان -
 یسختدهانش را هم بهچنان معذب بود که آب شد،یم بشینص زیم یسوبهزاد که از آن گاهیوبگاه یهانگاه ریز

 چه برسد به خوردن سوپ. داد،یفرو م
 دیجنبیم مبر فکش، زبانش هپلو با مرغش افتاده بود و عالوهبرعکس او، مهرسا با اشتها به جان بشقاب زرشک اما

 بهزاد بود. شیهاو مخاطب صحبت
 . درسته؟هیسخت یلیخ یجا گنیم یول دم؛یبهزادخان، من شکر خدا زندان رو ند -
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که طلوع و غروب  ییفرساطاقت یبه روزها د؛یچندان دورش پر کشسخت نه یبه سرعت باد به روزها ذهنش
چندان دور، . طعم تلخ خاطرات نهگذشتیم یقرن اشبود و هر لحظه معنایو زمان در آن ب دیدیآفتاب را نم

 فرو برد. ییدر دل کاهو راخم شد و چنگالش  شیرو شیبشقاب پ یبه رو شیهاافکارش را تلخ کردند. پلک
 ینیکه بب شهیتر مسخت یسخت هست؛ اما وقت یبه اسم زندان به قدر کاف یواریدرسته. چهارد یدیشن یهر چ -

 بهت پشت کردن. ،یخوردین قسم مسرشو یکه رو ییاونا یهمه
 سمت افسرخانم برگرداند و ادامه داد:برداشت و نگاه پرمحبتش را به سر
 .خوردیمن رو م یکارمامانم بود که چوب ندونم یمن فقط برا یتمام نگران -

 .اندچرخیدرون بشقاب سوپ م هدفیفروافتاده قاشق را ب یکه با سر دیامتداد نگاهش به مهربان رس آنگاه
 راحت شد. المیمواظب مادرمه، خ یمهربون هیاز زندان  رونیب دمیکه فهم نیاما هم -
 یگره خورد. دستپاچه، گره شیهاخاص به مردمک یو ممتدش با برق رهیباال آمد و نگاه ت شیهاپلک یآنبه

دوخته شده بود،  شیهاتر کرد و افسرخانم با همان لبخند که از سر شب به لبمحکم شیگلو خیرا ب اشیروسر
 گفت:

 .ستین بهیکه غر نجایمادر؟! ا یسرت کرد یجون، چرا روسرمهربان -
 :دیزبانش چرخ فکریو بازهم ب دیاش نوشجرعه از نوشابه کی مهرسا

 بازهم لج کرد و سرش کرد. یسرت نکن؛ ول ادیبهت نم یافسرخانوم بهش گفتم روسر -
باال آمده بود، نگاه کرد و  شیگلو خیرنگارنگش تا ب یگره محکم روسر مهربان که یگرفتهقاب یبه چهره بهزاد

 آهسته گفت:
 . خوشگل شده.ادیبهش م یلیاتفاقاً خ -

 ینه ول یقانون نشانیکه ب یافتاد و تعهد شیهاتیو حساس وسفی ادیشد و به  نییکنان باالوپاتاپمهربان تاپ قلب
 را به داخل هُل داد. ماندهرونیب یهایچتر یطره نیو، آخرا یرهیخ یهاشرعاً حاکم بود. معذب از نگاه

مانده بود و افسرخانم از  بازمهیزده کرد. مهرسا از تعجب دهانش نبمب همه را شگفت کیبهزاد مثل انفجار  یجمله
کرم  برخاست و ظرف دسر یصندل یکرده است. عاقبت از رو فیبهزاد از او تعر ییو گو زدیابرها قدم م یذوق، رو

 کرد. ستادنشیاو انداخت و وادار به ا یبازو ریکارامل مهرسا را هم برداشت و دست ز
 درسته؟ ،یچهارشنبه امتحان دار ی. گفتمیکار کن یمیش کمهیاتاق من  یتو میمهرساجان پاشو بر -

 جواب داد: یبرود و ناراض خواستیدلش نم مهرسا
 که. اوردمین یمیافسرخانوم کتاب ش -
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دارم.  یمیو از اون زمان کتاب ش کردمیم یخصوص سیتدر یروزگار هی. بهت که گفتم من میبر ایداره. بن یبیع -
 خوندن دسرت رو هم بخور.درس نیاتاق، ب یتو میبر ایکرده باشه. ب رییتغ ادیز کنمیفکر نم
 یشدهبافته یموسرش برداشت و  یمهربان را از رو یروسر عیحرکت سر کیبرود، با  رونیاز آنکه ب شیپ سپس

 آورد. رونیلباسش ب یقهیاو را از داخل 
 .نمیخوشگلت رو بب یرو، بذار موها یروسر نیا اریقربونت برم در ب -

مهربان و مهرسا از آشپزخانه  ینماند. افسرخانم به همراه روسر یباق یواکنش یبرا یشد که فرصت ریغافلگ چنان
و  داشتیبرنم اشنهیسمت چپ ســ یافتاده رو یشدهبافته یاز مو یاکه لحظه ییهارفت و او ماند و نگاه رونیب

 و در دم خشک کرد. دیکش خیبهزاد او را به چهار م یصدا
توپ  هیمثل  شهیکه هم ادمهیو  یببند یجورنیبودم موهات رو ا دهیموهات چه خوشگل شده! تا حاال ند -

که  ییجورا هیتر شده، . رفتارت خانومانهیروسک باربدرست مثل ع ؛یو الغر شد فی. ظریکردیسرت جمع مپشت
 ؟یکن رییتغ قدرنیباعث شد ا یمدام تماشات کنه. چ خوادیآدم دلش م

نفس بهاو را با عشق بند زده و اعتماد یکه دل شکسته یوسفینبود جز  یو آن کس دانستیرا خوب م رشییتغ لیدل
 آورد. ادشیبودن را به زن یبایکه حس ز یوسفیکرده بود.  قیتزر شیهاذره به رگاش را ذرهرفتهازدست

داشت، به  اریوخش بسکه خط ییو صدا سوختیکه از تب م یبرخاست و با چشمان یصندل یدم برآشفت. از رو در
 شد. رهیچشمان او خ

 جیهو یم گونبه ادمهیتو!  رییتغ همهنیا یموندم تو رونیح یول دونم؛یکردم خوب م رییرو که من چرا تغ نیا -
! من همون مهربانم، اد؟یکرده که رفتار من به نظرت خانومانه م رییتغ ی. حاال چیکردیم رمیو مدام تحق یگفتیم

 خوشگل شدم؟ تهم نکردم. چرا به نظر شیآرا یفقط الغر شدم. نگاه کن حت
به چشمان مهربان گره زد و  و ممتدش را رهی. نگاه خستادیاو ا یروبرخاست و درست روبه یصندل یهم از رو بهزاد

 گفت: ادگونهیفر ییبا صدا
با صورت ساده و  یش حتشدهبافته یشده و مو یمثل بارب کلشیکه ه یفی! دختر الغر و ظریستید المصب ن -
ش مهربان چونه نی. استیزن من بود ن یکه روز یاون مهربان ستاده،یمن وا یروو روبه نهینشلبازهم د شیآرایب

. کردیم کیبود و مدام خودش رو برام کوچ زونیآو زامهربان اون رو یول زنه؛یداده و با غرور با من حرف مرو باال 
 .رفتیم یاعصابم اسک ینفس داغونش روبهو اعتماد شدیعرق م سیپشت لبش خ زدم،یم یبهش حرف یوقت

 یش فرو برد و کف دستش را روحالتخوش یمهربان، انگشتان دستش را در موها یپرمعنا یهااز نگاه کالفه
 .دیصورتش کش
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 یو حت یمادرم رو داشت یکردن، تو هوا یمن که همه دوروبرمون رو خال بتیغ یتو دمیزندان فهم یتو یوقت -
که ازت شکستم از خودم منتفر شدم و ذهنم من رو بارها و بارها با  یهمه دلبابت اون ،یذاشتیم فشیک یپول تو

اندازت رو و پس هیمتوجه شدم تمام مهر کهزد  یخالص رو هم وقت ریاعدام برد. ت یخهجو یاعمال شاقه تا پا
 .یمن داد یآزاد یت برااز خانواده یپنهان
 باشد: یبعد یجمله یانداخت تا آماده شیهاجمله نیکوتاه، به عمر چند نفس ب ییهاوقفه

رو گفتم  نی. ادمیزود اون رو بهت پس م ای ریاره و دند یکه به گردنم دار ینیبه دِ یبزنم ربط خوامیکه م یحرف -
همسر روت  هیعنوان به شهیکه م یفکر کردم. تو نشون داد یلیمدت خ نیا ی. توادین شیتا برات سوءتفاهم پ
مبادا بخواد  نکهیعاشقمه، از ترس ا گفتیهمه ادعا که مد*خـ*ـترم با اوندو*ست کهیحساب کرد؛ درصورت

 میتونیو م میبه هم رجوع کن میتونی. مهربان من سؤال کردم، مومدیسراغ مامانم هم ن ی، حتبه من بکنه یکمک
 .میداشته باش یاشروع تازه

 خایزل نیبه سر آمده بود. ا شیوقت پ یلیخ شیانقضا خیکه تار ییایرؤ کیمانند بود.  یبهزاد به خواب یهاحرف
 !چیه گریو د زدیپرپر م وسفشی یفقط برا

 او باشد. یقطارشده یهاجمله انیپا یبرا یارا باال آورد تا نقطه دستش کف
ربط  یاگهید زیبه چ ،یدوستحس انسان رازیغکار من رو به نیو ا دیلطفاً شما دچار سوءتفاهم نش ،یریکشم یآقا -
قرار داره  زیچ هیفقط ما  نی. بدادمیپسرشه، انجام م گاهشهیکه تنها تک یاگهیهر مادر د یکار رو برا نی. من ادیند

 فیتعر یاگهیما شروع د ی. برادیدیزود پس م ای رید د،یطور که گفتکه به شما دادم و همون هیو اون هم قرض
 .نشده
صورتش، رقـصان  یرهاشده رو وخمِچیپرپ یو جذابش را در صورت مهربان به گردش درآورد که طره قیعم نگاه

 شد و آهسته و نرم نجوا کرد: لیسمت جلو متمابه یکرد، قدر زیرا بند م شیها. دستخوردیتاب م
 .خرمیباال م متیش رو با قدونهبهناز کن. من هم دونه یخوایخانوم، هرچقدر مباشه مهربان -

وجور کرد. نگاهش را از خودش را جمع یسخت. بهرهیخ شیهاماند و مردمک بازمهیشد که دهانش ن ریمتح چنان
 گفت: رفت،یسمت در آشپزخانه مبه کهیهزاد برداشت و درحالب یرهیچشمان خ

 .تونییرای. ممنون از پذمیبر دیبا گهیما د روقته،ید -
 داشت. یتازگ شیشدت براکه به یلحن نرم د،یشنیسرش ماز پشت قاًیبهزاد را دق یصدا

و همراهتون تا دم  پوشمیپشن ممن هم کا ،ی. تا مهرسا رو صدا کندیممنون از شما که دعوت شام رو قبول کرد -
 .دیموقع شب تنها بر نیا ستی. درست نامیتون مخونه

 بود. بهیغر شیبهزاد برا نیا
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*** 
 یقهیدق یشب عبور کرده و خود را به س یمهیاز ن یروز کار کیوخرم بعد از ساعت، خوش یهاعقربه کیتکیت

 .دیوبکیم شیهاقهیذق درد شقنوا با ذقبامداد رساند و هم
داد و سرش را بر  یجمع کرد و هر دو را در حصار دستانش جا نهیرا درون ســ شیداد، پاها هیتخت تک یلبه به
جذاب  یآمد. با همان چهره شیهاپشت مردمک اجازهیبهزاد ب ش،یهاشدن چشممحض بستهآن گذاشت و به یرو

داشت، از جمله ستاره، دختر  یاریبس چاکنهیسـ یهاعاشق ناًیقیو  زدندیله مله شیکه دخترها برا رشیگو نفس
 حشمت. ییدا

برچسب  کرد،یکه در دوران عقد صادقانه خرجش م ییهابه محبت یانصافیاش، با چوب بگذشته یروزها مرد
وار آ رینفسش زنده از زو انتظار داشت اعتمادبه ختیریبر سرش م ریخروار تحقخروار رحمانهیو ب زدیم بودنزانیآو

 .دیایب رونیآن ب
به خود  یبود، طعم شور دهیرس شیهاکه به لب یلبش نشست و با قطره اشک سرگردان یتلخ بر رو یپوزخند
 گرفت.

نکرد و هرچه  دایپ ریگنفس یچهره نیبه ا یبستگدل چیکرد؛ اما ه رورویدلش را شخم زد و ز یته صندوقچه آنگاه
 !چیه گریو د افتییرا م وسفیفقط عشق  گشت،یم شتریب

وروز کرد. حال یگوشش مخف یاش سر خورد و خود را پشت اللهگونه یکج از روکج یگریاشک د قطره
 مجنونش پرپر. یبرا یلیو ل زدیبال مبال وسفشی یبرا خایزل ی. وقتکردیقصه را حاال درک م یهاعاشق

 .شودیم لیتبد یتراژد کیافه کنند، به را اض یاگر به معجون عشق درد دور ندیگویچرا م دیفهمیم حاال
سخت در کشمکش بودند و از آن بدتر  یو عقل و دل در جدال زدیوپا ممذبوحانه دست شیهاچه کنم انیم

و  کردیاش را سست ماراده یو پا دیجویدلش را م زیزریر یبود که بعد از سه روز دور یتنگدل یانهیمور
 و تر. سیچشمانش را خ

 .شدیو زنده م مردیتا صبح هزار بار م ناًیقی وسفیبدون  امشب
 لیموبا یخانه را برداشت و شماره تلفن یدست یدلش پنهان کرد و گوش یصندوقچه یهاوپرترا ته خرت غرورش

 را گرفت. وسفی
*** 
 برد،یبرگ آن را سر فرصت و حوصله درون ماست فرو مبهکه با لـذت، برگ نیمت خوردنپسیخرت چخرت یصدا

هل  یگریسمت درا از کنار دستش به پسیتحملش را طاق و به طاق سقف چسباند. خم شد و ظرف چ یآستانه
 داد.
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 هم گذشته! میونو ماست خوردنه؟ ساعت از دوازده پسیها! آخه چه وقت چاعصابه یرو خوردنتپسیچ یصدا -
 آن دراز کرد. یروروبه یچوب زیم یا بر رور شیپاها ،یذات یالیخیجا شد و با همان بجابه یمبل قدر یرو نیمت
ش که گم گم شده، تلفن خونه لشیها رو سر من نشکن! موباکوزهمهربان تنگ شده کاسه یدلت برا یاخو -

 نشده!
 نثارش کرد. زیم یسواز آن یچپچپ نگاه

 زدمیلو هست، اگه زنگ ممشکل کوچو هیوسط  نیتلفن خونه نبودم! فقط ا ادی! اصالً یکرد یادآوریممنون که  -
 کینسبت کوچ هیامروز نشد مهربان رو که  دیببخش» گفتمیم دیبا داشتنیرو برم یپدرش گوش اناًیاح ایو مادر 

 «تا حالش رو بپرسم؟! دلم براش تنگ شده! دیدتلفن رو بهش ب شهی. منمیکارخونه بب یهم با من داره، تو یشرع
 .دیبا هم بلع جاکیآرامش خانه را تمام حجم سکوت و  نیمت یقهقهه کیشل
آمارش رو  گفتمیم نیبه نازن ،یبعدازظهر زبون باز کرده بود ش،یساعت پ مین یجاخودته! اگه به ریخب تقص -

 !یباال بزن تا تلف نشد نیکرده. زودتر آست ریدختر گ نیا شیگلوت پ ی. به جان صبا بدجورارهیبرات در ب
 کرد: انیب تریرا جد یبعد یجملهرا قورت داد و  شیهاخنده نیمت
اما به احترام دل  کنم؛یباهاش حال نم ییجورا هی یعنیندارم؛  یاونهیبا مهربان چندان م گم،یم یستیرودربا یب -

 جوره پشتت هستم و هوات رو دارم.خورده، همه زیعاشقت که بعد چهارده سال ل
 گرشید یپا یو بلندش را بر رو دهیکش یرفت. پالبش جان گ یمحو رو یباال رفت و لبخند شیابرو یتا کی

 مهمان کرد.
 یوقت هی یخواستگار یبرا ندهیآ یهفته گمیپوران مو به عمه کنمیپوران صحبت مآخر هفته با صبا و عمه -

 .رهیازشون بگ
تلفن ثابت  یشماره دنیشد و با د شیهاحرف انیپا یبرا یانقطه لشیزنگ موبا یصدا ده،یبه انتها نرس اشجمله
شروع به  امانیقلبش ب هیعمر چند ثان یبه کوتاه یقیو بعد از دقا ستادیا یالحظه یمهربان، نفسش برا یخانه

 شیهاکه کنجکاو، مردمک نیدرهم به مت یهااخم اآمد و کنار دلش نشست و ب یشوره چهارچنگولکرد و دل دنیتپ
 داد: حیتوض کرد،یم یبا او همراه

 افتاده؟! یموقع شب چه اتفاق نیا یعنیمهربانه.  یخونه یشماره -
از سمت او بماند، تلفن به دست از مبل برخاست و تماس را وصل کرد و کوتاه، اما  یمنتظر جواب آنکهیب سپس

 محکم و مردانه گفت:
 د؟ییبله بفرما -

 اند.جا م نهیدورن ســ شیهامهربان، نفس یو ممتد صدا قیچند نفس عم یبه کوتاه یقیدقا
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 منم مهربان. وسف،ی -
رفت و  نینقطه از مت نیکرد و به دورتر نیرا سنگ شیهاخط، نفس یسووخش و محزون آنوار، پرخطپچپچ یصدا

 .ستادیپشت به او ا
 ؟یصدات چرا انقدر گرفته؟ سرما خورد ؟یافتاده؟ خوب یدلم اتفاق زیعز ـ

 یجامانده رو یهااشک یقطره نیو آخر ختیچپش ر یشانه یدست جمع کرد و بر رو کیرا با  شیموها
 آب دهانش را فرو داد. یسخترا هم پاک کرد و به شیهاگونه

که حرمت سرش  هیطلبو فرصت زونیچه دختر آو یگیبا خودت نم نمتیبب نجایا ایکوچولو ب هیاگه بهت بگم  -
 نمش؛ینکردم تا بب یرام براش خالکا نیب کیوقت کوچ هیکردم و  یکه امروز بدقول ستیبراش مهم ن یحت شه؟ینم

 !نمت؟یبب لوکوچو هی ایب گهیسبک جلف بهم زنگ زده و م یدخترا نیاما بازهم مثل ا
طناب اعدام  یتا حلقش باال آمد و کالفگ یشدن بود. شرمندگمهربان درحال له یهاجمله نیبار سنگ ریز وسفی

 شد. شیهانفس
 ت متوجه نشن؟!که خانواده رونیب یایب یخوایم یوقت شب چطور نیاما ا ام؛یدلم م زیعز -
 را پاک کرد. اشینیب یافتادهپشت دست آب راه با
دو طبقه باالتر  یهاهیداخل. همسا ای. زنگ خونه رو بزن و بمیرفتن مشهد، فقط من و مهرسا خونه هست نایامامانم -
 .شهینم داریو ب نهیمهرسا هم خوابش سنگ ستن،ین

 رفت. وسفی نفس
 برسم. یاقهیدق ستیخلوته، فکر کنم ب ابونای. خفتمیاالن راه م نیباشه، هم -
 رو شد.او روبه یجد یو با چهره دیچرخ نیسمت متپاشنه پا به یتماس را قطع کرد و رو وسفی
 افتاده؟ یاتفاق -

 تمیقلبش به ر وار آن را به عقب هل داد. هنوز ضربانفرو برد و شانه وپاششختیر یموها نیرا ب شیهاپنجه
 وار جواب داد:پچاما آرام و پچ زدهجانیبرنگشته بود. ه یعاد

 خوامیپوران متوجه بشه! نم. لطفاً نذار عمهگردمیبرم گهیدو ساعت د-یکیو تا  نمیمهربان رو بب رمیمن م ن،یمت -
 فکر بد بکنه! لیدلیب رفتنرونیب نینکرده از ا ییخدا

االن در ذهن خرابش چه افکار  دانستیاو را از رفتن بازداشت و م ن،یمت یهشدکیکج و چشمان بار یخنده
 گفت: نیدهد، مت حیتوض نکهیو قبل از ا زندیوپر مبال ییایحیب

 یبرا یفکر هیتو هم  نکهینکرده فکرش خراب بشه؛ به شرط ا ییو خدا یستیمامانم بفهمه که ن ذارمیباشه، نم -
 !یفکر خراب من بکن
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 .دیسطر رس نیکار او را خواند و به آخرته اف تا
 آهسته زد. یچند ضربه نیمت یشانیو با سرانگشت به پ ستادیا شیروروبه

! گفتم جدهیو نودوپنج درصد هم افکار مثبت ه کننیم دایپ یکنن، پنچ درصد لودگ یتو رو خال نیا اتیاگه محتو -
 .گردمیو برم نمیسر مهربان رو بب هی رمیکه م

 دیاو را شن یآهسته یسر صدارا عوض کند و از پشت شیهارفت تا لباس نیسمت اتاق مترا گفت و به نیا وسفی
 شاد از لحنش ساخته بود. یکه خنده، معجون

پاچه . درضمن موقع برگشتن کلهیپشت در نمون یبرگشت یخونه رو هم بردار، وقت دیتازه داماد، خوش بگذره! کل -
 قوت داره. یلینره. خ ادتی
 لب نثارش کرد و در اتاق را بست. ریز یشـعوریب

*** 
لرزان از پس  یبا قلب د،یتابیبود که از اتاقش به داخل سالن م یآن نور ییو روشن سالن که تنها روشنا کیتار در

 ستادهیدر ا یلبش، آن سو ینرم بر رو یدوخت و لبخندخوش یمشک یرا با پالتو وسفیچشمانش،  یباران یابرها
 .دید
آن به لبخند  ریاش روان شد و مسگونه یزمان با هم بر روبر هم گذاشت و دو قطره اشک بزرگ و غلتان هم لکپ

 .دیلبش رس یمحو رو
چنان آن نه؛یســبهنهیســ ستاد،یا شیرواش را با او پر کرد و روبهگام فاصله کیاز او نداشت.  یحال بهتر وسفی

 ناچار سرش را باال گرفت.به دنشید یخاطر اختالف قد براکه مهربان به
از راه دور  میبهار نارنج که همراه نس ینرم همانند بو یعطر یحهیپر از عطر مهربان شد. را وسفیمشام  تمام

 .دهدیو مشام را نوازش م دیآیم
شق، بند با گره ع شیهانفس یروزگار کردیتصور نم گاهچیه د،یرا در دفتر کارش د یدختر مونارنج نیکه ا یروز

 بود. ستادهیها اهم به احترام آن ایدن ییبرد. گو ادیرا از  شیهاو مشغله ایاو شود. دن یهانفس
 نداشت. اشهیکردن بساط گردر جمع یمنتظر اجازه بود و مهربان توان وسفی
مهربان بود و  دنیبلع یخانه در پ روشنهیدر سا شیها. مردمکستادیدر ا یگذاشت و در آستانه ترشیپ یگام وسفی

 یهابست و دست شیهاعاشقانه به دور شانه یااو باز کرد و حلـ*ـقه یعاقبت دامن از کف داد. آغـ*ـوشش را برا
که به آب  یایآسوده مثل ماه یالیشد. آنگاه با خ رشکـم یعبور کرد و حـلـ*ـقه وسفی یپالتو ریمهربان از ز

 پر شود. وسفی راهنیپ ید تا مشامش از بواو فشر نهیسـ*ـ یباشد، سرش را بر رو دهیرس
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از خود  یمخمل یاو نرم مثل نوازش پارچه میاو را مال وسفیشدند،  رابیس گریکدیاز چند نفس که از عطر  پس
 وار گفت:پچجدا کرد و پچ

و  کرفیچه مرد ب یگیو نم یکنیقبول م خوام،یلک زده بود و بابت امروز معذرت م دنتید یاگه بگم دلم برا -
مهمونم کن  یداغ با عطر مهربون یچا هی اره،یشور که پدر دلم رو در م یاشکا نیا یجااگه بگم به ؟یانگارسهل

 ؟یکنیقبول م ،یکه قندِ پهلوش خودت باش
 گذاشت. اشنهیو دوباره سر بر سـ*ـ ختیدر آم شیهااشک یلبخند با شور ینیریش
 اتاقم گذاشتم. یو تو ختمیفالسک ر یتو یرو آماده کردم؛ ول ی! چایخوش اومد -
 او فرو برد. یموها نیسرش را ب وسفی
 بشم! دهیبخش یزود نیبه ا کردمی. فکر نمیالحق که مثل اسمت مهربون -

 دخترانه جواب داد: یتر کرد و با ظرافتمحکم وسفیدستانش را به دور  یحلـ*ـقه مهربان
 بار استثنا بود. نی. استیخبرا ن نیهم از ا شهیمهندس، لطفاً به دلت صابون نزن! هم یآقا -

و  دیپشت او کش یوار دستش را به روو نـ*ـوازش دیاش را نرم قلقلک داد. خندمهربان حس مردانه یصدا یطناز
 کوتاه گفت: یمهرسا، بعد از تأمل دارشدنیدلواپس ب

 نشه؟ داریوقت ب هیدلم، مهرسا  زیعز -
 .کنهیم دارشیو هر روز صبح مامانم با هزار مکافات ب شهینم داریب ادینگران نباش! اون اگه زلزله هم ب -
در حدومرز  آمدیاش سست و شکننده شود. بدش نماراده یاما نگذاشت پا د؛یپوستش دو ریمردانه به ز یطنتیش

جدا کرد و دونفره بگذارد. او را از خود  یهایشده بود، پا به مرز خصوص اشیکه محرم دل و زندگ یحرف، با دختر
 داد.یصورت مهربان را نوازش م شیهاچنان که نفسخم شد، آن یقدر

 هی یکنار چا یدیدارن؟ اجازه م یلـ*ـبات چه طـعـم کنمی! دارم فکر مدهیعطر بهارنارنج م یبو بیتنت عج -
 ش کنم؟کوچولو مزه

 لب نثارش کرد. ریهم ز ییایحیو ب کیرا بار چشمانش
 .شهیبا قند سرو م فقط یمهندس، چا یآقا -
به  عانهیسکوت خانه را بر هم نزند و مط گوششیباز یهادهانش را که پر از خنده بود، بر هم فشرد تا خنده وسفی

فرار کرده بود و بلوز و شلوارش با تمام  پسیکل ریوپال از زپخش اشینارنج یبه راه افتاد که موها یدنبال دختر
 .بردیم شیمرز خواستن پ یاو را تا آن سو قراریدل ب ،یسادگ
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 وانیل کیبعد از خوردن  وسفیو  دیساعت طول نکش میاز ن شتریوپنهانشان بپس زیانگجانیقرار مالقات ه عمر
 یایکه دن یبه حرمت دختر یاز خداحافظ شیکه طعم فالسک به خود گرفته بود، عزم رفتن کرد و پ یچا

 و رفت. دیرا بـ*ـوسـ*ـ اشیشانینرم و آهسته پ بانه،یرا هنوز تجربه نکرده بود، نج یزنـ*ـانـگ
*** 
شب  یداریبو شب جانیو علت آن فقط به ه یدر کار بود و نه تصادف یکیالبته نه تراف د،یبه سر کار رس رید بازهم

پلک بر هم نگذارد و عاقبت هم خودش خواب بماند و  وسفیکه باعث شد تا طلوع آفتاب از فکر  گشتیگذشته برم
 سا.هم مهر

 یبرا اقشیتمام اشت وسفی نیماش یخال یتکان داد؛ اما جا یدست یقاپوچ یآقا یبرا د،یدویم کهیدرحال جانیپره
 گذاشت. یبه جا شیخسته برا یهاآمدن به سر کار را در دم فرو نشاند و فقط نفس

برافروخته  یکه با صورت دیرا د یکارگر بخش انباردار ،یمردان یباال رفت و آقا یساختمان ادار یاز پله سالنهسالنه
 .دادیرا مثل بادبزن رو به او تکان م اشیحقوق شیو ف ستادهیا یخانم شجاع زیم یروروبه

کسر  د،یکه شما برام رد کرد یبتیطبق غ گهیم یعباس یآقا یرفتم حسابدار ه؟یچ یاطوارا برا نیخانوم شجاع ا -
 د؟یدیمن رو شما م یهادارم، جواب شکم بچه قدمیر قدونخومن چهارتا نون اد؟یحقوق زده. خدا رو خوش م

سرش انداخت تا  یرا رو شیتر شد و صداداغ دلش تازه رفت،یم یسمت حسابدارمهربان که به دنیبا د یمردان
 بحث را دچار مغلطه کند.

 ،یکتابچه حساب یر! روحاال شده حسابدا کردا،یجا مبهرو جا ایفرنگگوجه یجعبه روزیدلشاد، تا د نیاصالً هم -
 خدا عالمه!

. ستادیاز رفتن ا شیپا د،یکند؛ اما اسمش را که شن یبه او نداشت کنجکاو ینداشت در بحث آن دو که ربط قصد
 قرار داده بود. اشپردهیب یهااو را آماج جمله رحمانهیب یمردان

که خانوم تازه  دمیشن ی. از طوطرهیو زود م ادیم ری! صبحا هم دهیمدام مرخص یماه کارخونه اومده؛ ول شیش ریز -
البد خانوم رفته جزء از ما بهترون و ما خبر  د؟یریچرا سراغ اون نم رسه؟یبرگشته. زورتون به من م یاز مرخص

 !میندار
. دیفهمیاو را نم سببیخصومت ب نیا لی. دلطورنیهم هم شیهاو نفس ستادیاز حرکت ا شیهادم پلک در

 اصطالح مرد به باد برود.به نیبا چوب حراج ا شیمشتش گره زد. محال بود بگذارد آبرو انیا مر فشیک یدسته
 رونیب شانیهااز اتاق یکه از سر کنجکاو گریو چند کارمند د یعباس یفر و آقارمضان یتوجه به حضور آقا بدون

 شیبرافروخته از جا یداد و با صورتمجال ن یسپر کرد تا از خودش دفاع کند؛ اما خانوم شجاع نهیآمده بودند، سـ
 بند کرد. زیرا به دو طرف م شیهارا بر فرق سرش گذاشت و دست نکشیبرخاست، ع
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 امیهاست که منشمن سال د،یدرست حرف بزن اًیهستم، نه شجاع. ثان یچندان محترم، اوالً خانوم شجاعنه یآقا -
دلشاد که  یده روز مرخص رازیغامضا کردن و به روزیدمهندس روشن  یرو خود آقا یحقوق ستیو کارم رو بلدم. ل

 قائل نشدن. ییاستثنا چیخودشون موافقت کرده بودن، ه
 فربهش داد و بازهم معرکه گرفت: کلیبه ه یتاب یمردان

. خودم چند بار رسهیمهندس فقط زورش به کارگر جماعت م یموافقت بشه. آقا شونیا یهم با مرخص دیبله، با -
 !ستگهید یجا شونیکارمهندس شد. البد اضافه یآقا نیسوار ماش ییباال دونیسر م دلشاد دمید
قدر بلند که غرورش آن خواست،یبلند م ادیفر کیخم شد. دلش  شیپالتو یقهیاش تا چانه یخجالت و شرمندگ از

 آوار تهمت نجات دهد. ریرا از ز
چندان دوستانه نه ینگاه ظیبا اخم غل یعباس یو آقا مهربان گذاشت یگرده یبر رو یبارنگاه شماتت فررمضان

 شیپ یبه دفاع از مهربان قدم اورد،یدوخته بود و عاقبت تاب ن شیهارا به لب یدرکرد که پرده یمردان یروانه
 :گفتکه بخواهد از ناموس دخترش دفاع کند،  یگذاشت و مانند پدر

مگه خودت  ؟یکنیم یخال چارهیها رو سر دلشاد بوکوزهسه! حقوقت کم شده چرا کاکهیحرف دهنت رو بفهم مرت -
 ؟یناموس ندار

 جرعه نفسش هم بند آمده بود. کیو قضاوت ناعاالدنه همان  یسر شرمندگ از
شدن از خجالت را آب یبودند، پاک کرد. حاال معن دهیرا که پشت لبش صف کش یعرق یهاپشت دست، دانه با
 .دیفهمیم
 چه خبره؟ نجایا -

بود،  یمردان یهاصحبت یانیبخش پا یبود و شنونده ستادهیدر سالن ا یکه در آستانه وسفیمحکم و بلند  یاصد
 .دیسمت خود کشبه یقو ییها را مانند آهنربادر دم سکوت را به سالن بازگرداند و نگاه

 بارهکیو به ستادیاو ا یروروبه از گرد راه برسد، با دو گام بلند وسفی وقاللیق نیا انیم کردیکه تصور نم یمردان
 آن کرد: یرا چاشن یلحنش نرم شد و چابلوس

خانوم  یایبازاطوار نیبا ا یماه حساب کرده بودم؛ ول نیحقوق ا ی. من رودیمهندس. به دادم برس یسالم آقا -
 !رهیگینصفش هم دستم رو نم ،یعباس یشجاع و آقا

 زشیاز پشت م شناسفهیوظ یمنش کیسوار کرد. مانند  اشینیب یغهیت یرا رو نکشیدوباره ع یشجاع خانم
 تهمت داشت، فاکتور گرفت و گفت: یرا که رنگ و بو یآمد و عاقالنه جمالت آخر مردان رونیب

من دستگاه  کهیبه کسر حقوقشون اعتراض دارن؛ درصورت یمردان ی. آقاریخمهندس، صبحتون به یسالم آقا -
 .دیدادم و شما هم امضا کرد یعباس یرو به آقا ایبتیغ ستیق اون لرو چک کردم و طب ابیحضورغ
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 یسوانداخت. هرچند دلش به ینگاهمیمهربان ن یدهیپررنگ یجا کرد و به چهرهدستش جابه انیچرمش را م فیک
به  هضم، رو رقابلیغ یاو رد شد. سپس با اخم یچهره یاز رو یو سطح عیاما سر زد؛یبال ماو پروازکنان بال

را  شیهایدزدمردک که خبر دله نیاگر حق ا ودنب وسفی. زدیبه او و مهربانش تهمت م واهمهیشد که ب یمردان
 !گذاشتیکف دستش نم گرفت،یم دهیاش نادخاطر خانوادهرا به شیداشت، اما بازهم خطا

 آرام، اما محکم و قاطع گفت: ییاز دورن درحال انفجار بود؛ اما به خشم سرکش دورنش غلبه کرد و با صدا هرچند
ماه رو  نیحقوق ا دیحقوقشون کسر بشه. لطفاً محاسبه کن ادی. خدا رو خوش نمهیبله حق با مردان یعباس یآقا -

ما  شیکه بابت ضمانت پ ییهاتا به همراه سفته دیماه حقوق اضافه بهشون بد کی یتمام و کمال به اضافه
زدن رو که کارفرماش تهمت کننیم دایپ ربهت طیمح هیشاءاهلل . انینیزببرن کارگ فیتشر هیتسو یگذاشتن برا

 .ارهیتاب ب
سمت اتاقش رفت و به کرد،یم یعذرخواه شیهابه او که کنار التماس توجهیب وسفیوپا افتاد؛ اما به دست یمردان

 بلند گفت: ییشدن با صداقبل از داخل
 .ارنیب یوانیداغ ل یچا هیمن  یبراآبدارخونه  دیلطفاً زنگ بزن یخانوم شجاع -
مهربان جا  شیپ رونیکرده در اتاقش را بست؛ اما دلش را بگره یهاخشم فروخفته و مشت ایدن کیبا  وسفی

 رنگ باخته بود. یتهمت مردان ریگذاشت که ز
 .دادیبرزخ نجات م نیرا از ا شانیهرچه زودتر هر دو ستیبایم

*** 
 بغـل کرده بودند و غم و غصه هم دل او را. یدو دستآسمان را  وتاررهیت یابرها

 یسوآن وسفیدر فضا و حضور  یجار میمال کیو باکالس، به همراه موز کیدنج و خلوت رستوران ش یفضا یحت
 رفتن هم نداشت. الیدلش نشسته بود و خ وارید خیکه از صبح ب یهم نتوانست حال بدش را خوب کند. حال بد زیم
و برنده در  زیت قدرنیچنگال تهمت ا کردیفکر نم گاهچیبوورنگ فرو برد. هرا در دل کباب خوشچنگال  اشتهایب

 :دیچیافکارش مانند انعکاس صدا در کوهستان در سرش پ انینامرد م یمردان یجگرش فرو رود. جمله
 «.ستگهید یجا شونیکاراضافه البد»
 یغرورش محکم و استوار دو دست یکرد؛ ول زینش را لبرچشما یاز اشک کاسه یدرشت یبار هزارم حلقه یبرا

 ها نداد.مشتش گرفت و اجازه فرودآمدن به آن انیرا م شیهااشک
بشقابش را  شد،یرقـصان پر م یهاقطره از اشکآشفته از سکوت ممتد مهربان و قلک چشمانش که قطره وسفی

 سقوط کرد. نیزم یبه رو ینگیریج یبا صدا زیم یپس زد و چنگال از گوشه
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دستش گرفت. با سرانگشت شستش آن را  انیمهربان را م یسمت جلو خم شد و دست نرم و مخملبه یقدر
 خودش داشته باشد. ینـوازش کرد تا شش دانگ حواسش را برا

 یبغض تو ان،یب رونیب دغدغهیراحت و ب کنه،یکه مدام چشمات رو پر م ییاون اشکا یدلم، اگه اجازه بد زیعز -
 .یو بعد هم غذات رو بخور یحرف بزن یتونیتر موقت راحت. اونشهیلوت هم آب مگ

. لبخند زد و دو قطره درشت اشک، شاد و دیکه منتظر آن بود از راه رس یشد. تلنگر وسفیبرداشت و محو نگاه  سر
 ییهااشک انید و او مدوان آمدنمنتظر اجازه نشدند و دوان گرید یبعد یهااش سر خورد و قطرهگونه یخرم به رو

 گفت: شانیو پر سروسامانیب ییهابا جمله دهیبردهیزده شده بود، بر که به هم کوک
 یآقا یسرم رو بلند کنم. نگاها یعباس یآقا شیو تمام طول روز نتونستم پ دمیخجالت کش یلیامروز خ وسفی -

 طشیالبد داره از شرا گهیخودش م شیفر پرمضان یدرد داشت. حاال آقا یلیخ گهید یفر و کارمندارمضان
تا چشمش به  یاشهیکل یلیخ طلبصتهم بگن دختر فر دی! شازننیسرم هزارتا حرف مو پشت کنهیسوءاستفاده م

. تو اگه سر چهارراه ستیمن مهم ن یخدا پول اصالً براکرد. به زونیدار مجرد افتاد، خودش رو آومرد پول هی
 .شدمیعاشقت م تیخاطر مرام و مردونگبه ،یکردیهم م یفروشدست

به  یشمیکه شرشر از چشمش روان بود، احساسش را نرم و ابر ییهااشک انیمهربان م یاعتراف عاشقانه نیاول
لبش نشست و مرغ دلش هم  یپر بزند؛ اما فقط لبخند آرام پر زد و رو توانستیاعتراف م نینوازش گرفت. با ا

 او بال گشود. یسوبه
باز  گرید یهاقطره یرا پاک تا جا برا شیهاکنار بشقابش، با پر شالش اشک یبه دستمال کاغذ توجهیب مهربان

 شود.
 !زنهیم شمیدرد تهمت داره آت وسفی -
 در دل گفت: وسفی
 «!زنهیم شیتو هم داره من رو آت یاشکا»

 فرستاد. رونیبود، با دم و بازدم به ب شیهاهیکردن ررا که درحال خفه نشیسنگ نفس
که من عذر اون مردک رو  یدی! دیخودت رو هالک کن نکهینه ا ،یکن تا سبک بش هیگر کمهیدلم گفتم  زیعز -

 دهنش چهل قفله. خانومرهیبه قول ن شناسمش،یفر هم نباش، من مرمضان یخواستم. نگران آقا
جمالتش انداخت. به  نیو نفس بد ای کیعمر  یبه کوتاه یاوقفه وسفیو  دیرنگ و گذرا، اما خندکم هرچند
 داد و نگاه ممتدش را به او دوخت. هیتک یصندل

و هر دومون  امیب یخواستگار یبعد برا یپورانم صبحت کنم و هفتهتا آخر هفته به من فرصت بده، با صبا و عمه -
 برزخ نجات بدم. نیرو از ا
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 کهیافتاد و درحال شیرو شیبوورنگ پوشو با اشتها به جان جوجه کباب خ دیکش شیرا پ شیبشقاب غذا سپس
 مهربان نگاه کرد و گفت: سیبه چشمان خ د،یجنبیدهانش م

 شد، اشتهام برگشت. میهمه اشک نصباون نیتو که ب یاعتراف عاشقانه نیاشتها نداشتم؛ اما با ا ادیراستش ز -
 پر کرد و در دهانش جا داد. یگرید قاشق

 .دمیرو که هنوز مشترک نشده بهت م مونیزندگ یکادو نیاول هر وقت اشکات تموم شد، من هم -
 را باال رفت و با دستمال دور دهانش را پاک کرد. شیابرو یتا کیشد،  رهیمحو به چشمان تر او خ یلبخند با
 ه؟یهوم؟ نظرت چ -

را  شیهاد بغضنکنند، تندتن هیگر گریکه قول عروسک بهشان بدهند تا د ییهابچهمانند دختر زدهجانیه مهربان
 قتیبه حق شیاهایرؤ ییبر لبش نشست. گو عیوس یشد و لبخند یچشمانش از اشک خال یقورت داد و کاسه

دلش  یوهواقدم دور از او حال کیو  بداندکردن را ورسم نوازشمردانه راه نیچننیکه ا یمرد یایبود؛ رؤ وستهیپ
 شود. یابر

*** 
 .دیرا به چشم د یصبا، برزخ واقع یهاینجات دهد؛ اما با لجباز یفیتکلرا از برزخ بال شانیداشت هر دو میتصم
 برخاست و ناباور گفت: بارهکیبرافروخته به یابا چهره صبا

دختر خوب و خوشگل دوروبرمونه، چرا  همهنیزن مطلقه؟! ا هی ؟یبا مهربان ازدواج کن یگرفت میبابا، شما تصم -
 اون؟!

حرفش را  تواندینم شیهایبازبار با لوس نیشد تا بداند ا رهیداخت و به چشمان او خان گرشید ییپا یرا رو شیپا
 بنشاند. یبه کرس

 ماتیحق توئه که از تصم نیدختر، ا هیعنوان اما به شه؛یچرا مهربان رو انتخاب کردم به خودم مربوط م نکهیا -
 رو بهت گفتم. ممیو من تصم یپدرت باخبر بش

مدافعش  شهیکه هم نیسمت مت. مستأصل بهستیدر مرامش ن ینینشعقب دانستیو م اختشنیپدرش را م اخالق
 بود، برگشت و گفت:

 .ادیدختره خوشتون نم نی. شما هم مثل من از ادیبه بابام بگ یزیچ هیتوروخدا شما  ن،یمتییدا -
 باال برد. میرا عالمت تسل شیهارا به مبل داد و دست اشهیتک نیمت
من طرفدار  یارکشی یتو یاوضاع فرق کرده. درثان کمهیست و حاال موضوع مال گذشته نیاوالً ا جون،ییدا -

 .یکار رو بکن نیو تو هم بهتره هم ذارمیپدرت احترام م میجنس خودم هستم، به تصمهم
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پراشک رو  یانو با چشم دیکوب نیرا بر زم شیپا کی دهند،یدلخواهش را به او نم یبازکه اسباب یمانند کودک صبا
 خانم شد تا احساسات او را قلقلک دهد.به پوران

 یجا ادیب خوادیم یایریچه دختر اکب نی. ببکنمیدختره زن بابام بشه دق م نیتوروخدا! من اگه ا یپورمامان -
نشونش بدم، چه برسه که بگم  یبه کس شهیروم نم یمن که مثل عروسک خوشگل بود پر کنه. من حت میمامان مر

 زن پدرم هم شده!
پوران به عمه یشدند و صدا دیهر دو دستش را مشت کرد و چنان فشرد که بندبند آن سف تیاز شدت عصبان وسفی

 .دیاش رسشدهداد خشم مهار

 نیبگم؟ من با مت یازدواج کنه چ خوادیسال بعد از مرگ همسرش م 10عاقل و بالغ که  یساله 35مرد  هیبه  -
 .یپدرت احترام بذار میصمموافقم، بهتره به ت

 گفت: د،یلرزیکه م یاسمت پدرش برگشت و با چانهکه از اشک براق شده بود، به یبا چشمان صبا
 مهربان! رازیغبه یبابا توروخدا! هر کس -

 اش.وروز همان لحظههمان نقطه بود و حال قاًیبود، دق دهیشن اریکه از آن بس یبرزخ
 ها محال بود زنده بماند.از آن یکیو بدون  شیهاتک نفسربان تکبود و مه شیهاخون در رگ صبا
 نکند. محکم و قاطعانه جواب داد: یپادشاه گرشید یهااش بر حستوانش را جمع کرد تا حس پدرانه تمام

 .شهیمن عوض نم میهمون که گفتم، تصم -
پدر و  یمحکم زد و قاب عکس دونفر یاهکنار مبل ضرب زیو با نوک پا به م دیمغلوب و مقهور خودش را تنها د صبا

 را درهم شکست. وسفیآن، قلب  یشهیشکستن ش نگیریج یسقوط کرد و صدا کیسرام یمادرش به رو
 ایدر میثابت شد که نس میمر یلبخند شکسته یبر رو شیهاانداخت و مردمک ریبد سر به ز یهااز حس پر

 را با خود همراه کرده بود. شیموها
 ان خود را به اتاقش رساند و در را چنان محکم بست که چهار ستون خانه به لرزه افتاد.دودوان صبا

رساند و  ییرایخود را به پذ مهیها بود، سراسآن یهاحرف یکه تا آن لحظه از آشپزخانه شنونده خانمسهیان
 خانم با پر دست او را راند.پوران

 !دیرو بعداً جارو کن هاشهیش! خردهدیو هم ببندآشپزخونه و در ر یتو دیلطفاً بر خانم،سهیان -
محض خانم با چشم او را بدرقه کرد و بهگفت و رفت. پوران یچشم یخورد. ناراض نیسمت باال چلبش به یگوشه
 گفت: وسفیشدن در، رو به بسته
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 نیتا با ا دیصبا بد هم به یفرصت هی. دیتو و مهربان که فعالً محرم هست ؟یفکر کن شتریب یخواینم جانوسفی -
عجوالنه  میتصم نیا یتنها بود یادیمدت ز نکهیسفر بودن و اهم ریتحت تأث دی. از اون گذشته، شاادیموضوع کنار ب

 .یرو گرفت
 انیبه م یو دست دیخانم چرخسمت پورانبه نشیغمگ یهاچشم از قاب عکس شکسته برداشت و مردمک وسفی

 فرو برد. شیموها
 یصبر کنم، تو نیاز ا شتریب تونمی. نمگردهیاز سفرم به افغانستان برم شیپ یلیستن من به خخوا ،یپورعمه -

مون رو چند ماهه یرابـطه فیسرمون حرف درآوردن. از او گذشته، به مهربان قول دادم تا تکلکارخونه کارگرا پشت
 روشن کنم.

 :دیپرس میو مال چاندیپنازکش را در هم  یهاتکان داد و ابرو یمتعجب سر خانمپوران
 بدونم؟ دیهم هست که با یاگهید زی. چدونستمیقسمتش رو نم نی! اطورنیخب که ا -

 گفت: نهیناچار با طمأنبزند؛ اما به یکه خاص خودشان بود، حرف ییهایکه دوست نداشت از خصوص هرچند
هرحال همسر سابقش شروع نکرده. بهرو با  یمشترک یزندگ وقتچیست و هدختر مطلقه هیمهربان  ،یپورعمه -

 مطلب هم حق شماست. نیدونستن ا
 گرفت و برخاست. شیهابه زانو یخانم دستسمت باال پرواز کرد و پورانبه شیمتعجب ابروها یبا چشمان نیمت
 هی .گردمیزود برم یرو مشخص کنم؛ ول نیزم کهیت هیاون  فیبرم کاشان تکل دیمبارکت باشه پسرم! من فردا با -

 .رمیگیو ازشون اجازه م زنمیزنگ م یخواستگار یچند روز به من فرصت بده تا صبا رو آروم کنم، بعد برا
 گفت: عیوس یبا لبخند نیجنباند و مت یدرهم سر یهابا اخم وسفی
 داداش مبارکت باشه! -
 .گرید یاز جنـس یامهربان ولوله یبه پا بود و در خانه یاولوله وسفیدل  در

*** 
و  کردیم دایپ یابهانه دیآن بودند، با یژهیخانم و بهزاد هم مهمان وتولد ستاره که افسر ینرفتن به مهمان یبرا
 .دیجز نظافت اتاقش به فکرش نرسبه زیچچیه

اتاقش را  د،یشب ع یتکانبه سرش بست و مانند خانه یاگوش قرمزرنگ کهنهسه یباال زد و روسر نیآست
 محکم باشد. ینرفتن به قدر کاف یاش برابهانه کرد تا کونیفکن
وپال را با نوک پا پخش یهاوپرتباز کرد و خرت یسختزده در اتاق را بهسشوار یو مرتب با موها کیش خانمهیحور

 و معترض گفت: ستادیدر ا یداخل شود، در آستانه آنکهیپس زد و ب
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! حاال ه؟یزکاریغروب جمعه چه وقت نظافت و تم فهممیمن نم نگاه کن توروخدا اتاقش رو بازار شام کرده! آخه -
 بدم؟ یرو چ هیمن جواب مرض

 .دیکوچک کنج اتاق چ ینهکرد و داخل کتابخا یریرا گردگ شیهارا قورت داد و کتاب اشروزمندانهیپ یخنده
! شکر خدا یایداداشت برباز پس زبون زن یجورکه چه گردهیبه هنر زبون شما برم گهیمامان، اون د دونمینم -

 .دیندار یوآمد با اسنپ مشکلرفت یآقاجون هم که گچ پاش رو باز کرده و برا
 وار گفت:پچسرش بست و پچگام داخل اتاق شد و در را پشت کیبا  خانمهیحور

اندازت سندارم. بهت گفتم دست به پ یمشکل چیه ،یدیبه حرفم گوش نم گهیروزا د نیتو که ا رازیغشکر خدا به -
 .یدیبازار رو خر لیموبا نیترگرون یارزون بخر، رفت لیموبا هینزن و 

 و خانومانه بود. کیکه ش یدستخوش لیافتاد. موبا رشینظیب یهیو هد وسفی ادی به
 .شدیکه هر روز پربارتر از روز قبل م کردیپنهانش م یرازها یبرا یفکر دیبا
 نکهی. مگه قبل از اهیپشت خط ک دونمیمن که م گه؟یم یوسط چ نینهونت اپوپس یتلفنا نی! ایچیحاال اون ه -
خوشم  یکارکه از پنهون یدونی! م؟یخواستگار ادیب دیبا خوادیافغانستان، بهت نگفتم مهندس اگه تو رو م یبر
 .ادینم

 یگریپنهان د یهاکه چه راز دیفهمیاگر م یحورچنان که به سرفه افتاد. ماماندر هم گره شد، آن شیهانفس
 .کردیدارد، خونش را در دم حالل م

 گرفت و آهسته همانند مادرش گفت: ینفس
رو  شیزندگالبد اون هم حساب کتاب ؟یایمن نم یکنم؟ برم بهش بگم چرا خواستگار کاریچ یگیآخه م -
 بره. شیپ یهولهول یچ! نذار مثل سر بهزاد همهمیبر شی. توروخدا مامان بذار با آرامش پکنهیم

 .دیکش نگشریدوخت شکالتبه دامن خوش یکتش را کند و دست نیاز آست زانینخ آو خانمهیحور
و  پلکهیدوروبر بابات م ادیاز زندان آزاد شده، ز یدست بجنبونه. بهزاد از وقت خوادیبه مهندس بگو اگه تو رو م -
 .یخواستگار انیم یکه تو نرم بش نیهم دم،یافسر فهم یحرفا نیکه ب جورنیبابات. ا یهم رفته بوده مغازه روزید

از دل و ذهنش  پایت کینکرد و او را با  دایپ ییاو جا یهرچه گشت برا داد؟یم یکدام کنج دلش جا گریرا د بهزاد
 را به کمر قالب کرد. شیهادست ی. از خستگدیکش یانداخت و پوف بلند رونیب

 .دیخانوم بگحرفاتون به افسر نیرو شما ب نی. ان تموم شدهم یمامان ول کن توروخدا! بهزاد برا -
 و گفت: دیپا چرخ یپاشنه یرو رفتن،رونیاز ب شیدر وسط اتاق را پس زد و پدربه یهابا نوک پا کفش خانمهیحور
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مهندس.  یآقا یخونه میتشکر بر یو برا میریبگ ینیریجعبه ش هیبابات گفت حاال که گچ پاش باز شده،  -
و هماهنگ  میریگیکف دستش؛ اما به رسم ادب حتماً با مهندس روشن تماس م یذاریامشب م نیهم دونمیم
 به تنش باشه. شتپره گو هی دی. زن بایشیمحو م واشیواشی ی. درضمن گرسنه نمون؛ دارمیکنیم

نها بماند، پشت بندش لحظه ت نیکه قرار نبود تا آخر ییتمام شد و رفت؛ اما از آنجا یحورمامان یهامادرانه
 زد و گفت: یچرخ نیزم یرو یهاوپرتخرت انیمهرنوش آمد و در را بست و م

امشب چشم ستاره رو در  خوامیکمدمه، هنوز هم سکه داره. م یتو یمیقد یخوشگل شدم؟ از لباسا ه؟ینظرت چ -
 .میکردیکار رو م نیتا با هم ا یومدیتو هم م ی. کاشکارمیب

خوردن فردا غصه یبا غم و غصه نداشت و معتقد بود برا یاانهیکه م یتر سراغ نداشت. دخترمهرنوش سرخوش از
 !آمدینم گاهچیفردا ه نیفرصت دارد و ا

 را پس زد. النشیوسالنیو یو با پشت دست، چتر دیخند یو نخود زیر
 !یمثل ماه شد -

 داد. رنگشیشمی ریدامن حر نییبه پا یتاب مهرنوش
 دایکبابش پ رینون ز نیا یجا واسه هیودستگاهش اون دم یتو نیبب ،یبا مهندس حرف زد مهربان امشب -
 بشم. بیبرم سر کار و دست به ج خوامیم شه؟یم
 یخنده جاخالسمتش پرتاب کرد و او هم ماهرانه سرخوش و خوشرا به یریو دستمال گردگ دیبار از ته دل خند نیا

 داد و رفت.
آن زده  یرو یزیسر محکم بسته و بافت قشنگ و تماز پشت شهیرا برخالف هم شیموها مهرسا بود که یبعد نفر

 کار مهرنوش بود. ناًیقیبود که 
امشب چشم حسام رو در  خوامیرنگت رو بده بزنم؛ مخوش یاون رژ لب صورت ومده،ین یمهربان تا مامان حور -
 .ارمیب
خواهر و برادر به لطف مهرنوش و مهرسا  نیرا جمع کرد. ا شیهارا خاراند و خنده شیابرو یسرانگشت گوشه با

 که گفت: دیآقاجانش را شن یشدن در خانه، صدااز بسته شیداشته باشند و پ یوچارقرار نبود چشم
 .میجان، بابا ما رفتمهربان -

*** 
سفر کند  ایرؤ یایه دنب یچا وانیتخت نشست تا همراه ل یلبه یکه در اتاقش بر پا کرده بود، رو یبازار شام انیم

 را به در. شیهایو خستگ
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 نییبود، پا ستادهیدر پشت پلک چشمش ا قاًیکه دق وسفیمردانه  یقند و چهره ینیریجرعه با عطر هل و ش نیاول
 رفت.

هم  یبیکنار محاسنش معا ینبود و مانند هر انسان یهرچند مرد کامل وسفیدروغ است؟  ایرؤ دیگویم یکس چه
 بود. کینزد یلیاو خ یاهایه رؤداشت؛ اما ب

فر پشت در باشند، رمضان یآقا یدوقلوها نکهیزنگ ممتد خانه همراه شد. از تصور ا یبا صدا یچا یبعد یجرعه
 .زدیم ریکه

آن  یبازکردن در شد؛ ول الیخی. برفتیم یاعصابش اسک یها روپلهرفتنشان در راه نییتاپ باال و پاتاپ یصدا
 فشرد. یدرپینشد و بازهم زنگ را پ الیخیبکه پشت در بود 

 یدوتا زلزله نیگوش ا یوپنهانپس ستند،ین یو مادربزرگشان، خانم کمال یحورحاال که مامان آمدینم بدش
 .چاندیندارند، بپ شانیهایطانیش یبرا یحدومرز چیمتحرک را که ه

 رونیبه ب یاز چشم آنکهیبرخاست و ب یاز جاانداخت تا خشمش را نشان دهد.  شیبه ابروها یگره میتصم نیا با
 زمان با بازکردن در گفت:نگاه کند، هم

 چه خبرتونه؟! -
دهانش مثل روغن  یتو« !د؟یمگه سر آورد» د،یاش که قرار بود بگوجمله یدر باق یسوبهزاد آن دنیبا د یول

 .دیماس
 یهایچتر یبه گردش درآورد. به رو در صورت او کنانحیمحو کنج لبش، نگاهش را تفر یبا لبخند بهزاد
 اهیسرش به همراه چند لکه س یقرمزرنگ رو یآن نشسته بود و روسر یاز خاک بر رو یاکه پرده رنگشینارنج

 دهیحال ندکه تابه دادیاز مهربان را نشان م یگرید یکوتاهش، چهره یهاابرو نیصورتش و اخم پررنگ ب یرو
 بود.

 او داشت؛ اما آن را مهار کرد. یبرافروخته یهاونهبه نـ*ـوازش گ یبیعج لیم
 .یسالم، خسته نباش -

 انداخته بود، ادامه داد: شیهاجمله نیکه به عمد ب یبعد از تأمل سپس
محله رو عاجز کردن درد  هیها که . دست دوقلویرو از رو بست رتیشمش ییچه کسا یحدس برنم برا تونمیم -

 زدن اومدم داخل.و من هم بدون زنگ رونین بنکنه. در رو باز کردن و رفت
در هم  یهاقرار گرفت و با همان اخم بازمهیدر ن نیماب ییجورها کیکرد و  بازمهیپس رفت و در را ن یقدم

 شده گفت:جفت
 .دیتولد ستاره دعوت دار یخانوم هم مهمونشما و افسر کردمیسالم. فکر م -
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 .دیدرخش فشیرد یهاو دندان دیخند بهزاد
. رونیزدم ب ،یومدین نایاهمراه مامانت دمید یوقت یتولد منم؛ ول نیا یژهیو مهمون و یدرست فکر کرد -

 .یکنیم یتکوناتاق یهوام رو داره، اون گفت که دار یمهرسا بدجور یول کنه؛یبا من حال نم ادیمهرنوش ز
سرش را به اطراف چرخاند و  تفاوتیپس زد و بمزاحمش را  یهای. با پشت دست چتردکریم جیبهزاد او را گ نیا

 :دیپرس یسؤال یبا لحن
 خب؟ -

درون آن  دهیچیپ یلیدرون فو چیرا باال گرفت و آن را نشان داد که دو عدد ساندو درنگیسف یلونینا یسهیک بهزاد
 لم داده بود.

 .یدوست داشت یلیخ سیسوس چیساندو ادمهی -
 تر.ود و نگاهش ثابتثابت مانده ب شیابروها نیدر ب اخم

 تموم شده. لطفاً حدومرزت رو بدون! یچما همه نیبهت گفتم ب ادمهیمن هم  ،یریکشم یآقا -
در  یرهیخودش را برداشت و سهم مهربان را هم به دستگ چیسهم ساندو سهیآمد، از داخل ک ترشیپ یقدم بهزاد

 وار فشرد.او را با دو انگشت نرم و نـ*ـوازش ینیکرد و نوک ب زانیآو
بره فکر  شیپ طورنی. همکنهیم ریاز دلم رو درگ کهیت هی نمتیبیو هر بار که م ادیجنس نگاهت خوشم م نیاز ا -

 کنم عاشقت بشم.
 به خود گرفت. هایتیهمانند سلبر یبلندش را باال داد و ژست یابرو یتا کی
که خودت  یهمون حدومرز تیگرفتم تا با رعادلشاد اجازه  ی. از آقاکنمینم یخانوم، من سرخود کارمهربان -
 یحاال دار یول ؛یم بشخانوم خونه خواستمیاول فقط م ی. روزاارمیبشم و دلت رو به دست ب کیبهت نزد ،یگیم
 .یشیدلم م یبانو واشیواشی

 گام پس رفت و لبخند بهزاد تلخ شد. کیبرد تا صورت مهربان را لـمـ*ـس کند؛ اما او  شیدست پ بهزاد
 بشه! یافتنینصورتت برام دور و دست یبرسه که لـ*ـمـس ساده یروز هی کردمیفکر نم -

 نشان داد. کرد،یدل را وسوسه م زشیاشتهابرانگ یکه بو یچیبا چشم و ابرو ساندو سپس
 .نمتیبینکرده. فردا م خی نیاز ا شترینوش جونت! بخور تا ب -

 و رفت. دیپا چرخ یپاشنه یرا گفت و رو نیا بهزاد
داد همراه  حیبر او حرام بود و ترج چیساندو نیشد. ا رهیدر خ رهیبه دستگ ختهیآو فیبالتکل چیبه ساندو مهربان

 را بخورد. رشینان و پن یلقمه شیهابغض
*** 
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 یبود و ساقه ریهر دو ذهنشان درگ کرد،یها هم نفوذ متا استخوان یپرسوز که سرما حت یروز سرد برف کی در
 .رفتیو باال م دیچیپیم زیسحرآم یایبه دور دلشان مثل لوب ینگران

که  یبه خود گرفته بود. مطلب تیمالک یاش رنگ و بوفاتحانه یهاروزها نگاه نینگران بهزاد بود که ا مهربان
 .زدیوپا مدست وسفیگفتن و نگفتن به  انیدل، م یدوراه نیبود و او ب خبریاز آن ب وسفی
مهربان  رازیغبه یگریهر زن د گفتیکالم م کی منطقیتنگ، لجباز و ب یبود که با خلق ییاهم نگران صب وسفی

 نداشت. د،یآیاو خوشش نم یمعمول یافهیاز ق نکهیجز ا یلیدل چیو ه
که روزگار هنرمندانه در  یخط بزند. برزخ اشیاز صبا دست بکشد و نه قادر بود مهربان را از زندگ توانستیم نه
 بود. دهیتدارک د شیبرا ایدن نیا

و خود را به  دندیچیپیدرهم م وتابچیشد که پرپ رهیسرگردان برف خ یهاپشت پنجره رفت و به رقـ*ـص دانه به
 لب زمزمه کرد: ریرا بست و ز شیهاچسباند و پلک شهیسرد ش یشانیبلندش را به پ یشانی. پرساندندیم نیزم
 برزخ نجاتم بده! نیاز ا ایخدا -

 ذهنش نجات داد. ریگاو را از کشمکش نفس لشیموبا امکیکوتاه پ نگید یصدا
 نیمثل ا یعباس یآقا م؟یبا هم حرف بزن کمهیاتاقت  امیب یمن رو صدا کن یابهانه هیبا  شهی! مینباش خسته»

 «از جام تکون بخورم. ذارهیبداخالق نم یناظما
 نیثابت ماند. با ا د،یکوبیکه بر فرق سرش م یعصبان کریاست یکرد. نگاهش به رو یرا ط شیهامرز لب خنده

اش داد و به عضالت خسته یوقوسبرگشت و کش زشیحال دلش خوب بود. به پشت م بیعج یدختر مونارنج
 یمهندس، خانوم شجاع یآقا یرا برداشت و بعد از بله زشیم یتلفن رو یرا بدهد، گوش امشیجواب پ آنکهیب

 گفت:
 بهش بندازم. ینگاه هی خوامی. مارهیسال گذشته رو ب یمال یپرونده دیاً به دلشاد بگلطف ،یخانوم شجاع -

ساعت او را منتظر نگه داشته بود،  کیو  زدیساز ناکوک م شیهاکه لباس یچشم به مرد جوان یاز گوشه یشجاع
 انداخت. ینگاه

که اخراج  یمردان یآقا یجاو بگم بهخدمتتون  امیب خواستمیم یول دم؛یمهندس، بهشون اطالع م یچشم آقا -
شما هستن تا  یو امضا دیینشستن و منتظر تأ نجایاستخدام کردن و االن هم ا دیجد یروین هیفر رمضان یشد، آقا

از استاندارد هم تماس  شیپ قهیچند دق نکهیا گهیکنن. مطلب د یریگیفر پرمضان یرو آقا شمهیو ب یادار یکارا
 ...انیم نجایا دِیبازد یبرا گروه هیگرفتن و گفتن 

 یهاجمله انیچشمانش را فشار داد. به م یاش را بست و با دو انگشت شست و اشاره، گوشهخسته یهاپلک
 نقطه گذاشت. کی یشجاع یقطارشده
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 دی. بازدکننیاستاندارد تمام وقت امروزم رو پر م ی. کارشناسادیبرنامه نذار گهیامروز د یبرا ،یخانوم شجاع -
 یرویو بعد هم ن ادیب ترعیسر دی. لطفاً به دلشاد بگدیهم هماهنگ کن یریاستاندارد رو با مهندس شمش یکارشناسا

 .دیرو که منتظر هستن داخل بفرست یدیجد
 رفت تا مهربان را صدا کند. یسمت اتاق حسابداربرخاست. به شیگفت و از جا یچشم عانهیمط یشجاع
*** 

وپر او بال یسوو دلش هم به دیکشیبه هوا پر م یچون دود شیهایخستگ یبیطرز عجبه د،یدیرا که م مهربان
 .گشودیم

 .کردیم ییصورتش خودنما یسرگردان رو شیهایطره از چتر کی شهیهم مثل
عرق  ی. معناافتییاز حاالتش به درونش راه م ختهیوگربعد از گذشت چند ماه جسته گرینبود و د یادهیچیپ دختر

 یپشت زبانش ناگفته باق یبود که استرس دارد و حرف نیا خت،یگریکردن به او مکه از نگاه یب و چشمانپشت ل
 مانده است.

را که به بغـل  ییهاکنج لبش، زونکن یو با تبسم نرم ستادیا شیرورا دور زد و روبه زیبرخاست، م زشیپشت م از
 ـصیکه حـر یکنار دستش گذاشت. سپس با نگاه مبل یاز دستش گرفت و آن را رو یآهستگگرفته بود، به

 پشت لبش را شکار کرد و گفت: یهاصورت او بود، با سرانگشت عرق
 .شنومیخب م -
 یکارباال آمد. پنهان زیشد و قلبش تا حلقش تند و ت ریاو را از حفظ بود. غافلگ وسفیدم چشمانش گرد شد.  در
 شیپ شیبرا یگرمتا سوءتفاهم و بازار گفتی چگونه از بهزاد به او مبود. حاال ایکار دن نیترهودیمرد ب نیا یبرا

تر بود و تمام ترسناک شیبخش برا نیخبر داشت و ا همخاصش  رتیاو و غ یهاتیاز آن گذشته، از حساس د؟یاین
 بود. وسفی یبه بعد منطق و درک باال دشیام
 گفت:وپال به او آب دهانش را قورت داد و پرت رهیخ یچشمان با
 نزدم. یحرف تمونیاز ازدواج و محرم نایامن هنوز به مامام وسف،ی -

 بود. زیبرانگنیپوستش تحس یکرد. نرم تیاو هدا یهاسمت گونهرا به سرانگشتش
 انـتیو خــ ـ یحرمتیاز ب یاگهیشکل د هیکه دوستت دارن  ییاز کسا یکاربه نظر من کارت اشتباهه و پنهون -

 تونمیموضوع ندارم و م نیبا ا ی. من مشکلکنهیم کاریحقشونه که بدونن دخترشون داره چ نی. اشهیمحسوب م
 بفهمن. یزیچ یوستا روز عر یبا پدرت صحبت کنم؛ اما خب خودت نخواست یبرم خصوص

بر تر شد. حاال مهربان عالوهخاص شیهاو نـ*ـوازش دیاش رسپوستهو پوسته دیسف یهابه لـ*ـب سرانگشتانش
 سمت حلقش هجوم آورده و راه نفسش را تنگ کرده بودند.اش هم بهورودهلبش، دلق
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دانه به بهپنهانش را دانه یهاو راز کردیشروع م ییاز جا دیروزها طناب اعدام آرامشش شده بود. با نیا ،یکارپنهان
 .کردیو خودش را خالص م سپردیدست صاحبانش م

مهربان  ینیبا سرانگشت به ب وسفیمجال را از او گرفت.  لشیاما زنگ موبا د؛یورا جزم کرد تا از بهزاد بگ عزمش
 لب غرولندکنان گفت: ریآهسته زد و ز یاضربه

 .گردمی! برممحلیلعنت بر خروس ب -
 صفحه نگاه کند، تماس را وصل کرد: یشده روحک یبه شماره آنکهیب سپس

 د؟ییبله بفرما -
 هراسان گفت: ،یپرسسالم و احوال یب خانمسهیان
مگه صبح با  ومده؟یدخترو زنگ زدن و گفتن چرا دخترو مدرسه ن ی. االن از مدرسهمیشد چارهیمهندس ب یآقا -

نزدم تا  یراه کاشان بودن و من هم حرف یخودش گفت امروز امتحان داره. زنگ زدم خانوم دکتر، تو ومد؟یشما ن
 زم؟یبه سر بر ینگران نشن. حاال من چه خاک

از  یلشکر بارهکیته نداشت. به ییبرزخش گو خت؟یریبر سرش م یرا بر هم فشرد. حاال او چه خاک شیهالکپ
 که همانند برهوت خشک شده بود، کوتاه جواب داد: یبه ذهنش تاختند. با دهان یافکار منف

 کجا رفته. نمیتهران بب امی! باشه، االن مدیآروم باش خانومسهیان -
 داد و سر خم کرد. هیتک زیم یداشت، تماس را قطع کرد و دو دستش را به لبه یفیه لرزش خفک یبا دستان سپس

 :دیو آهسته پرس ستادیا شیروگذاشت و روبه شینگران قدم پو دل دیاو را د یدهیو رنگ پر یشانیپر مهربان
 افتاده؟ یاتفاق وسفی -

وخش بم اما پرخط ییقادر به حرکت نبود و با صدا فرو بـرده باشند که مانیپر از س یرا در سطل شیپاها ییگو
 جواب داد:

 تند بود! یلیدرمورد تو باهاش حرف زدم و واکنشش خ روزیبرگردم تهران. صبا امروز مدرسه نرفته. د دیمن با -
 از وسفینکرد و  دایباشد؛ اما فرصت پ شیبرا یهم به دنبالش. دهان باز کرد تا مرهم شیهاوا رفت، نفس خی مثل

 زده گفت:را به تن کرد و شتاب شیآمد و به سرعت باد پالتو رونیشوک ب
 هماهنگ کنه. نیبگو کارا رو با مت یمهربان، به شجاع -

 که مهربان بدرقه راهش کرد، نشد. یسرعت از اتاق خارج شد و متوجه قل هواللهبه سپس
*** 
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به داخل ساختمان،  وسفیبسته بود. با آمدن که دست ابر بهار را هم از پشت  ختیریچنان اشک م خانمسهیان
و  سالمیو ب دیکوب اشنهیکه فرزندش را گم کرده باشد، به ســ یو همانند مادر دیسمتش دوزنان بهبالبال

 گفت: ییخوشامدگو
دوستاش که مدرسه هستن.  یدنبالش؟ همه می. صالت ظهر هم گذشته. کجا برمیشد چارهیمهندس ب یآقا -
 کنن؟ یباشن و بخوان از شما اخاذ دهیدزد ایدن یفهیج یخترو رو برانکنه د گمیم

درمانده و  ییبا صدا اورد،یسرش را باال ب آنکهیدستانش گرفت و ب انیمبل هوار کرد و سرش را م یرا بر رو خودش
 خسته گفت:

داخل رفت. صبا  دمیمن خودم صبح گذاشتمش مدرسه و د ؟یاز کجا درآورد گهیدزد رو د یویسنار خانومسهیان -
 خودش رفته. یهر جا هست با پا

 را پاک کرد. اشینیافتاده از بآب راه اشیاقهوه-راه کرمراه یبا پر روسر خانمسهیان
 رفته باشه؟! تونهیآخه کجا م -
 .کردیکه در تمام طول راه مغرش را مثل دارکوب سوراخ م یسؤال خودش بود. سؤال نیا

صدتا دروغ به هم بافته تا  شیهاشدن هورمون نییطلب که با باال و پافرصت یگولویژبچه  هی نکهیتصور ا از
 .داشتیرا به تپش وام شیهاقهیشق یهاتمام رگ رتیبه دخترش بزند، درد غ یناخنک

 بود. یکالنتر اشنهیو تنها گز نیو اول کردیشروع م ییاز جا دیبا
داشت و  شانیهایکه نشان از نگران نیمهربان و مت یهاامیپ لیس ناینگاه کرد و م لشیبار به موبا نیچندم یبرا

 .دیاز صبا ند یاثر چیها، هآن پاسخیب یهاتماس
 نجات داد. یآوار درماندگ ریرا از ز شیهامتفاوت نفس یامکیشدن بود؛ اما پدرحال له شیهانفس یدیآوار ناام ریز
مغازه رو  شنی. براتون لوکدیمنه. حالش خوبه نگران نباش شیپمهندس. من دلشادم. دخترتون، صبا،  یسالم آقا -
 و چند کلمه باهاتون صحبت کنم. رونیب امیتا ب دیلطفاً اطالع بد دیدی. هر وقت رسفرستمیم

صبا آنجا چه  نکهیتپ ضربه زد. حدس اتپ شیپا یبا کف دست بر رو یرا بر هم فشرد. از سر کالفگ شیهاچشم
 :دیلب نال رید. سرگشته و عاجز زچندان سخت نبو کندیم
 ؟یبکن یچه غلط یکنم؟ اونجا رفت کاریصبا! صبا! از دست تو چ -
 گفت: د،یدویسمت در مبه کهیبرخاست و درحال شیجا از
 کردم. دایصبا رو پ خانوم،سهیان -

*** 
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را به رخ  یتفاوتیب یبیآرامش به طرز عج یدلشاد را با تمام وجودش حس کرد. چهره یآشکار نگاه آقا برودت
 چون آتشفشان پنهان کرده باشد. یخشم یتفاوتینقاب ب نیا ریز یی. گودیکشیم
 یبرداشت. شرمندگ شیسوچند گام بلند به آمد،یم شیدلشاد که عصازنان، نرم و آهسته اما محتاط پ یآقا دنید با

از فرق سرش  دند،یباریم شیسرورو و بر آمدندیخرمان از آسمان فرود مکه خرامان یبرف یهاهمچون دانه
 .دیباریم

 .دیبه ذهنش نرس یگرید یجمله چیه« دلشاد. شرمنده که صبا مزاحمتون شده! یسالم آقا» جز
که گرد  یبرف نیتجربه کرده بود، ا یتازگرا به شیشکستن پا یو دردسرها زخوردنیل یدلشاد که تجربه یآقا یبرا
را  اشهیتک نیهم یتر باشد؛ برامحتاط یتا کم شدیمحسوب م یهشدار جد کیبود،  دهیپاش نیزم یبر رو یدیسف

 یواحوالش بود. براحال یشانیگواه پر وسفی شانیپر یشد. چهره رهیخ شیروشیداد و به پدر پ روادهیپ واریبه د
 را راحت کند، گفت: الشیخ نکهیا

نشسته. به شاگردم هم سپردم  یکنار بخار مغازه یو سالم تو حیدخترت صح ؟یهست یمهندس نگران چ یآقا -
 گهیمغازه همد رونیگفتم ب نیهم یدو کالم مردونه با شما صحبت کنم؛ برا خواستمینره. م ییحواسش باشه تا جا

 .مینیرو بب
صحبت صبا بود و  اتیسخت نبود. قسمت سخت آن محتو یلیدلشاد از مخالفتش گفته خ یصبا به آقا نکهیا حدس

 آورد و گفت: رونیب یرا از ته چاه شرمندگ شیدلشاد بود. صدا یواکنش آقاترش قسمت سخت
 در خدمتم. -
 نیا یصبا تو دمید میدیرس ی. وقتمیبه مغازه اومد ریو د میبانک رفته بود یکار یامروز صبح من و شاگردم برا -

سرما چرا  نیا یتو دمیسقدر متعجب شدم که بالفاصله ازش پرمغازه نشسته. راستش اون یجلو یپله یسرما رو
 زد که دلم رو به درد آورد. ییو حرفا کردنهینشسته؟ اون شروع کرد به گر نجایا

 کوتاه ادامه داد: یدلشاد تلخ شد و بعد از تأمل یآقا یچهره خطوط
بهتر از  تیپدر من صدتا موقع گفتیمن نشسته و از راه به درش کرده. م یبابا یپا ریدخترت ز گفتیصبا م -

 .ستیمال و منال بابام ن یو چشمشون پ رنیمیدار که براش مخوشگل و خانواده ییازدواج داره، دخترا یمهربان برا
 .ختیریو از درون فرو م کردیپله سقوط مبا هر جمله پله وسفی
و  نزنیبا هم حرف م یکه تلفن دهیبا هم دوست هستن و خودش چند بار شن یوپنهانچند ماهه که پس گفتیم -

 تا مهربان زن پدرش بشه. ستین یکه راض شدیختم م نیته تمام حرفاش به ا
دادن و نشان یتفاوتیو برداشتن نقاب ب شیهاشدن اخمبه قدر درهم یانداخت، فرصت شیهاجمله نیب یافاصله

 آن. ریز یشدهخشم پنهان
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 دیخودتون و دست از سر دختر من بردار یسر زندگ دیو بر دیریدست دخترتون رو بگ دیببر فیمهندس تشر یآقا -
 .میرو بکن مونیما هم زندگ دیو بذار

 او آمد: یهاحرف انیبود. شتابان م ختنیدر حال فرور شیروشیاعتماد پدر پ وارینداشت. د دنیتاب شن وسفی
ارم. و قصد ازدواج د خوامیحرف بزنم. من دخترتون رو م دیبه من فرصت بد کنمیدلشاد، خواهش م یآقا -
اومد. لطفاً من رو  شیو سفر افغانستان پ نیشدن متکنم؛ اما گم یخدمتتون که رسماً خواستگار امیب خواستمیم

داره. لطفاً  تیوابسته شده و حس مالک یلیخاطر فوت مادرش به من خو به کنهیم ی. صبا بلوغش رو طدیدرک کن
 یاز رو اشیریگموضع نیا دمیآروم بشه. من قول متا صبا  دیدو هفته بد-یکیبه قدر  کیفرصت کوچ هیبه من 

 .هیلجباز
 گفت: رحمانهیآن آمد و ب انیدلشاد به م یو آقا دیبه انتها نرس وسفی یجمله

دوباره  خوادیبرگشته و م یمونیخروار پش هی. شوهر سابق مهربان، بهزاد، با ستین یاگهیمهندس فرصت د یآقا -
 رییتغ ی. اولش مخالف بودم؛ ولارهیاز دست داده و داره دل مهربان رو به دست م رو یچه گوهر دهیرجوع کنه و فهم

بازهم شروع کنن.  توننیزن و شوهر بودن و م یگارهرحال روزنظرم عوض شد. به دم،یرفتار و کردارش رو که د
ازش دل  تونهینم یراحتبه یو هر دختر هیهرحال مرد جذاب. بهرهیبهزاد گ شیمهربان هنوز دلش پ کنمیمن فکر م

 دارم. یمحکم لیحرفم دل یبکنه و من برا
 .زدیم ادیفر ینگاهش ناباور ته

آخر را درست  ریکرد و ت ادیدلشاد روغن داغش را ز یو آقا شدیو خاکستر م سوختینرمک منرم وپربالیب دلش
 وسط قلبش فرو برد.

از ما  یوپنهونزندان و مهربان پس فتهیم یمشکل مال هی خاطرقبل از سفر شما و مهربان به افعانستان، بهزاد به -
چند روز  نیکه من هم تا هم ی. مطلبدهیبهزاد م یآزاد یگرفته بود، برا شهیرو که از مهر یانداز و پولتمام پس

چرا ظرف  ،یلیم چیاگر با من نبودش ه» گهیکه م هست یشعر هیبه همسرم هم نگفتم.  یو حت دونستمینم شیپ
اندازش رو پس ونیلیم ستیبنداشت صدو یلیوگرنه دل ره؛یبهزاد گ شیمهربان حتماً دلش هنوز پ «یلیکست لمرا بش

ازدواج کنه که  یکرده! مهربان بهتره به شوهر سابقش برگرده تا با مرد تشیهمه اذبده که اون یکس یآزاد یبرا
 دیاز خود مهربان بپرس هیمن کاف یحرفاوسقم صحت یمهربانه. برا کیسن خواهر کوچو لجبازش هم کشدختر سر

دخترم و  یندهیحرف زدم. من هم مثل شما پدرم و نگران آ پردهی. شرمنده که انقدر بستیدر کار ن یدروغ دینیتا بب
 د،یدیبرگردوندن مهرنوش کش یبرا که یتشکر بابت زحمات یبه اتفاق خانواده برا میخواستیامشب م قتشیحق

 .کنمیجا بازهم ازتون تشکر م نیو هم ستیصالح ن گهیاومده د شیاتفاق پ نیکه با ا میخدمت برس
 برداشت. واریرا از د اشهیدلشاد تک یآقا
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. من رو خوامی. بازهم عذر مادیتا ب کنمیسرما سر پا نگهتون داشتم. االن صباجان رو صدا م نیا یتو دیببخش -
 .دیپدر بذار هی یاینگراندل یو به پا دیببخش مپردهیب یخاطر حرفابه
. گرد برف بر زدیپلک هم نم یچنان خشک شده بود که حت گذارند،یم نیادیکه وسط م یاچون مجسمه وسفی

و آن را سوزاند و  ختیدلشاد شرر به دلش ر یآقا یهاپهن کرده بود. حرف دیفرش سف اشیمشک یموها یرو
 نینشدل یاندازدر دست د،یدیکه تا مهربان را م یپرتاب کرد. همان دل یخاکسترشده، مچاله و در هم به کنج

 .گشتیو با عطر او جان به تنش بازم رفتیم نییکنان باال و پاوتلوپتاالپ
بدنش خشک شده  یکرد. تمام اعضا میتقس یشرحه به هزاران قسمت نامساودلش را شرحه رتیخنجر غ یزیت

 دادن آن نبود.بودند که قادر به حرکت هختیر ریق شیرو ییبودند و بدتر از همه زبانش که گو
 کرد. دایدلشاد امتداد پ یآقا یصبا از مغازه آمدنرونیشوک تا ب نیکند و ا ینتوانست خداحافظ یحت

چنان که پدرش فشرد، آن ینهیسـ*ـ یحـلـ*ـقه زد و سرش را به رو وسفیدوان آمد و دست دور دوان صبا
تر از آن، تلخ یزهر بود و خلق یکه به تلخ ییهابا اخم وسفی. کندینم میستق کسچیمرد را با ه نیمطمئن شود ا

 وخش گفت:پر از خط ییدستان صبا را از دورش باز کرد و با صدا
 !نیماش یگم شو برو تو -

هم با  وسفیچشم اکتفا کرد.  کیو بند دلش پاره شد و به  دیپدرش را د یهادرشت اشک، اخم یاز پس حلقه صبا
 مچاله و فشرده درهم، به دنبالش روان شد. یبود و دل یمانیبلوک س ینیکه به سنگ ییپاها

*** 
بر پا بود. نگاه مات و صامتش به کنج اتاق قفل شد و پر از  یدر دلش آشوب دیرقـصان ب یهاجنگ باد و شاخه مثل

 .ستادیندانستن مغزش از تکاپو ا
 بار بازهم تماسش رد شد. نیهزارم یرا گرفت و برا وسفی یبار شماره نیهزارم یلرزان برا یدستان با

 گفت: یپر از دلسوز یکنار او نشست و با لحن نیزم یتخت برخاست و چهارزانو رو یلبه یاز رو مهرنوش
بازهم  یهم زنگ بزن گهیهزار بار دت رو بالک کرده، اگه دهگلم، قربونت برم خودت رو خسته نکن. شماره یآبج -

 ؟یزیچ ،یجروبحث ایامروز دعواتون نشد؟ . شهیتماست رد م
 او آمد: یهاجمله انیزده به مآب دهانش را فرو داد و شتاب یسختبه
روزا خودش رو مدام بهم  نیاز بهزاد براش بگم که ا خواستمیدفترش، م یخدا، دعوا کدومه؟ صبح رفتم تونه به -
زنگ  یو اون هم هراسون اومد تهران. بعد هم هرچ زنگ زد و گفت صبا مدرسه نرفته خانومسهیکه ان چسبونهیم

 شدم. جکتیزدم ر
 خودش برداشت. دیشون، شاخب زنگ بزن خونه -
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 .دیخند یتلخبه
 یش. شمارهرفتن عمه یقطع کردم. احتماالً خونه ریگغامیپ یرو برنداشت و تا رفت رو یگوش یزنگ زدم، کس -
 رو هم ندارم. نیمت

باشد،  افتهیبزرگ دست  یکه به راز یرا پشت گوشش بند کرد و مانند کس حالتشیصاف و ب یموها مهرنوش
 گفت: جانیپره

 گمی. من که مهیحدس بزنم چه مارمولک تونمیکرده و م فشیبرام توص قیمهرسا دق یول دم؛یمهربان، صبا رو ند -
 خت؛یبه هم ر یچن صبا همهشدبعد از گم دفعههی یول د؛یوخرم بودصباست. صبح که خوش نیسر هم ریش زهمه

فردا برو دفترش و رودررو  یشنویه. از من میمارمولک خونگ نیسر ا ریز یچکه همه نهیا یمنطق یریگجهیپس نت
رو انجام  یکار لیدلیو ب خودیکه ب ستین یآدم وسفی. دهیشده که تلفنات رو جواب نم یچ نیباهاش حرف بزن بب

 بده.
 یرا قورت داد تا غم نشسته رو شی. بغض ته گلوآمدیاز دستش برنم یصبر کار رازیغکوتاه جنباند. امشب به یسر

 دلش پنهان بماند و مستأصل گفت:
 گهیدعوت شام د نیرستوران رو دارم، نه بهزاد رو. ا ی. نه حوصلهامیکن من امشب ن یکار هیمهرنوش توروخدا  -

 نگرفتم. یجدمن حرفش رو  نمت،یبیگفت فردا م شبیاز کجا دراومد؟ د
ضربه  شیپا ینشسته بود پرت کند، با پر دست آهسته به رو وسفیحواس مهربان را که جفت  نکهیا یبرا مهرنوش

 زد.
جذابه و مثل سوپرمدالست.  یلیخ شـرفیب یول اد؛یتولد ستاره افتادم. هرچند از بهزاد خوشم نم ادیبهزاد،  یگفت -

 .ذاشتیاما بهزاد محل سگ بهشون نم دن؛یپلکیدوروبرش مبر ستاره، دوستاش هم مدام اون شب عالوه
 به گردنش داد. یقر
آمار  دشه،یانگار مر دهیورپر یمهرسا یکارش خوشم اومد. از من سراغ تو رو گرفت، من محلش ندادم؛ ول نیاز ا -

بهش  دادمیم هادشنینبود، بهت پ ونیدرم وسفی یبرات شام آورده بود. اگه پا یتو رو بهش داد و بعد هم که گفت
 هستم، بهزاد بره به درک! تلمنمکه من مدافع سرسخت شوهرخواهر جن ییاز اونجا یول ؛یفکر کن

و  دیتا ابد بدون وقفه از او بگو چ،یآن را داشت تا صبح که ه ییو توانا زدیبال مبال قراریدلش ب وسفی یبرا
 بشنود.

از  یابماند؛ اما چندان موفق نبود. قطره یمهرنوش مخف دیاز د شیهاآمده پشت پلکاشک یخم کرد تا حلقه سر
 یحورشد و با آمدن مامان یآن مخف یهاگل انیدارش افتاد و مدامن گل یسر خورد و رو ریچشمش به ز

 .دیسمت او چرخسربرداشت و سرش به
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تر از همه هم زود دهیورپر ی. مهرسارهیگی. باباتون سراغتون رو مگهید دی. پاشدیشما دوتا که هنوز آماده نشد -
 حاضر شده.

 گفت: یسر از درماندگ مهربان
 .امیمن ن دیکن یکار هی د،یمامان توروخدا! شما زبون آقاجون رو بلد -

 یرا هم قدر شیرا در هم جفت کرد و صدا رنگشیانازک قهوه یسرش بست، ابروهادر را پشت خانومهیحور
 تر:آهسته

شده و به من  کیجتوکیشده. فعالً با بهزاد ج کالمکیحرفش  ای. تازگیشناسیمبگم؟ بابات رو که  یبرم چ -
 !ده؟یقاپ دل بابات رو دزد یجور. موندم انگشت به دهن که چهزنهیاشون نماز قرارمرار یحرف

 سمت او نشانه رفت.اشاره را به انگشت
دوروبر بابات  ادیبود. گفتم بهزاد ز روزا نیهم یبرا یخواستگار ادیکه بهت گفتم به مهندس بگو ب یروز -
شکار  ریرو هم با ت شهیهمون بهزاده که بابات سا نیانگار اشده و انگارنه یکی وپوکشونکیبا هم ج چرخه،یم
شام دعوتمون  یزنگ زد و گفت بهزاد برا ازظهربابات بعد ی. وقترونیب می. اصالً امشب قرار نبود شام برکردیم

خاطر دل مادرش اومد به شیپ یبهزاد دفعه گهیاز تعجب شاخ درآوردم. م م،یشام بخور یاهگوش هی میکرده تا بر
 .دمیبهش فرصت بد دیشده و با قدمشیخاطر خودش پجلو و حاال به

 ها تکان داد.را در هوا رو به آن دستش
 دم خونه منتظرمون هستن. گهیربع د هی. افسر زنگ زد و گفت دیزود آماده بش گه،یهمد یتماشا یجاحاال هم به -

 یآن گذاشت و قطره اشک یرا به دورش حلـقه. سرش را بر رو شیهارا درون شکمش تا کرد و دست شیزانوها
 :دیلب با خود نال ریآمد و ز نییپا شیهاومعوج از گونهکج
 ! بذار فقط صدات رو بشنوم.توروخدا زنگ بزن وسفی -

*** 
مرد  یصدا یجاتماس هم نگرفت و مهربان به یکرد؛ بلکه حت جکتیبان را رمهر یهاتماس وسفیتنها شب نه آن

 یلیو خ کردیاز او جدا نم یرا دم اشیکه نگاه مشک دیشنیگوشش م ریبهزاد را مدام ز یمحبوبش، صدا
 کنار او نشست. قاًیدق شده،یزیربرنامه

محصور شده بود و  میضخ ییسرما با مشمامدورش از ترس  یهاقیباز قرار داشت که آالچدل یدر باغ رستوران
 .کردیآمده بود، آن را گرم م رونیب نیفروزان که از دل زم یبا آتش نهیشوم کی

 و تاب نشستن ندارد. سوزدیکه از درون م بردیدر جهنم به سر م کردیدر باغ بود و حس م مهربان



 

 

384 
 

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیانافسون 

 

. اوردیبود، عق بزند و باال ب یتابیو ب یاندگاز بغض، غم، درم یدلش را که مخلوط اتیتمام محتو خواستیم دلش
به  ینگاه خورد،یو آرام شام م کیش شیهابه بهزاد که ضمن صحبت توجهیعاقبت بشقاب شامش را پس زد و ب

 خانم گفت:رو به افسر شو نرم فیظر یآن را خاموش کرد و با صدا دیانداخت. ناام لشیموبا
 خانوم.دستتون درد نکنه افسر -

 سمتش هل داد.جوجه کباب را به سید عیوس یبا لبخند خانمافسر
 الاقل چندتا جوجه بخور. ،یدست نزد تی! تو که به ماهزمینوش جونت عز -
 لقمه جوجه هم نداشت. کی یقدر غصه خورده بود که جا برابعدازظهر آن از
 یظاهر حواسش پکه به شدیمسمتش پرتاب به زیم یسوشد که از آن رهیو درهم پدرش خ لیدلیب یهااخم به

 .دیچرخیشش دانگ حواسش جفت او م یمهرسا بود؛ ول یهایپرحرف
 .خورمیشام نم نیاز ا شتریمن شبا ب ،یمرس -

که مهرسا به پا کرده بود و از خاطرات  یاجوجه برداشت و داخل بشقاب او گذاشت و از معرکه یاخم شد تکه بهزاد
 نرم کنار گوشش نجوا کرد: یلیسمت او خم شد و خبه یو قدر استفاده کرد گفت،یاش ممدرسه

 ؟ییکجا -
 ریسرعت نگاهش را برداشت، آن را به زچشمان او گره خورد و به یسمت او برگشت و با جرقهسرش به حواسیب

 صورتش نشست. یبال زد و رو شیهایانداخت و چتر
 !گهید یو حواست جا یینجایمن مهربان رو از حفظم. خودت ا -

او حرام  یها برانفس نی. اندیصورتش نش یبر رو زشیوتنفس بهزاد و عطر تند یتا گرما دیتر کشرا عقب سرش
و همانند او که  گرفتیوقت شجاعت مهرنوش را قرض مبود! آن یگرفتنشجاعت قرض خواستیبود. دلش م
 .دیجنگیم وسفشی یبرا د،یجنگ بینج یشجاعانه برا

 یآن میتصم کیبود، با  دهیکش نیچ واریبه ضخامت د یوارید نشانیوت ممتد مهربان که بکالفه از سک بهزاد
 دلشاد شد و گفت: یدسرش را پس زد و رو به آقا

 م؟یدوروبرا قدم بزن نیبا مهربان هم دیدیدلشاد اجازه م یآقا -
باران شد؛ اما کوفهخانم گل از گلشان شکفت و شجمله بمب سکوت را در فضا منجر کرد. مهرسا و افسر نیا

 تیخوانا نبود. درنها یخط چیدلشاد ه یصورت آقا کیمیتاب برداشت و در م شانیهاسگرمه خانمهیمهرنوش و حور
 جنباند و رو به مهربان گفت: یسر
 .دیقدم بزن کمهیشما هم  میخوریجان پاشو برو تا ما دسرمون رو ممهربان -
 زد: ادیفر صدایدل خدا را ب در
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 «عذاب رو تمومش کن! نیا دم،یقسمت م تیبه بزرگ ایخدا»
 یاز رو اشیلیمی. با تمام بزندیپرپر م ژنیاکس یاذره یبرا شیهاهیپرتاب شده که ر خیمر یبه کره کردیم حس
 برخاست و با فاصله همراه بهزاد به راه افتاد. یصندل

و  مقدمهیو رو به او ب ستادی. ادیآسمان چسب طاقتش طاق شد و به طاق دند،یباغ رس یبه محوطه نکهیا محضبه
 گفت: هیحاش

همه تالش و التماس خاموش و اون یذاشتیزنت بودم، بهم محل سگ نم ینداره. وقت یتموم اتیبهزاد خودخواه -
رو که  یکار یو دار ینیبیبازهم من رو و نخواستم رو نم خوامتینم گمی. حاال هم میو طالقم داد یدیمن رو ند

 .یدیانجام م خوادیم دلت
 را بروز نداد. کدامچیشد؛ اما ه یهم عصب یمتعجب و قدر بهزاد

 .کنمیآوردنت تالش مدستبه یو برا خوامتیم شتریب ،یهر چقدر پسم بزن -
 پس رفت. یگذاشت و مهربان قدم شتریب یقدم

سال  هیمن و تو  ؟یایخوردم کوتاه م. بگم شکر مونمیکردم و حاال پش یغلط هیبابا من  ؟یکنیمهربان چرا لج م -
 نکهیبا وجود ا ؟یالـ*ـکل ایمشکل من کجاست؟ معتادم  ؟یکنیچرا سختش م م،یکه از هم جدا شد ستیهم ن

 یدوست هیکردن بود و نرفتم. تنها اشتباهم پول نزول زدرازتر نکردم و هر ممیاما پام رو از گل زنن؛یدخترا برام پرپر م
 وسط باشه! ینفر سوم یپا نکهیمگه ا ؟یایعاشقمه. تو بگو چرا کوتاه نم گفتیکه م یبا دختر هیساده و بدون حاش

 طوفان باشد: ریکه درگ یمثل موج د؛یغر
 تو فکر کن آره. -

مهربان را  ینیپنهان کرد و با سرانگشت نوک ب یفوران کرد و تا حلقش باال آمد؛ اما آن را پشت نقاب صبور خشم
 وار فشرد.نوازش

 اومدن ندارم.کوتاه الیبه پات کن؛ چون خ یپس بهش بگو بهزاد گفت کفش آهن -
 یسوفرار کند و به یزمستان یباغ سرمازده نیو از ا اوردیبود تا بال درب نیآرزو داشت و آن ا کیحاال فقط  مهربان

 پر بزند. وسفی
 به راه افتاد. قیسمت آالچزده بهشتابو تند و  دیپا چرخ یپاشنه یاو برداشت و رو یرهیرا از چشمان خ نگاهش

*** 
را هم بر فرق سرش و  نکشیگذاشت و ع زیم یرا دسته کرد و به گوشه شیروشیوبرهم پدرهم یکاغذها یشجاع

 چشم دوخت. زیم یرو به مهربان آن سو
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 یخوایم یو گفت یهم اومد شیساعت پ هیمن بتونم کمکت کنم.  دیبگو شا ه؟یمشکلت امروز چ قاًیدلشاد دق -
 .یکه گفت کار داره و اجازه نداد تا داخل بر یدید ،ینیمهندس رو بب

 ر گلو به ثبت نرسد!د رکردهیدر اثر بغض گ یخفگ نیاول ها،نیرکورد اول خیرا قورت داد تا در تار بغضش
 بود. دهیوام به ذهنش نرس یجز تقاضا زیچچیو ه کردیم دایبهانه پ کی دیبا
باشه  شونیحتماً موافقت ا دیگفت با یعباس یوام بدم. آقا یتقاضا خوامیم ؟یبهشون زنگ بزن گهیبار د هی شهیم -

 .رهیتا وام بهم تعلق بگ
 سوار کرد. اشینیب یغهیت یرا برداشت و رو نکشیع یشجاع خانم

گه گفت نه، برو ا رتاًی. باالغیتا خودت بشنو کریاسپ یرو ذارمیو م زنمیزنگ م گهیبار د هیاز دست تو! باشه،  -
سه ساعت هم -آماده کنم. دو دیرو دستم مونده که تا بعدازظهر با یپیتا ینامه یبذار من هم به کارام برسم. کل

 حالش رو بپرسم. وبه مادرم زنگ بزنم  دیو با خبرمیم بهست که از بچه
مفهوم  شیم کرد تا صداسمت بلندگو سر خبه وسفی یبله یرا برداشت و با صدا یرا گفت و گوش نیا یشجاع
 باشد:

 اد؟ی. اجازه هست داخل بنهیشما رو بب خوادی! دلشاد بازهم اومده و مدیمهندس خسته نباش یآقا -
 .دیخانه برد و در دم همه را سر بررا به سالخ اقشیپرواز کرد؛ اما اشت وپربالیاسم مهربان دلش ب دنیبا شن وسفی
 رن سر کارشون. امروز فرصت ندارم.بب فیتشر دیبهشون بگ یخانوم شجاع -

پا  یداشته باشد و بتواند رو یتا بال کردیداده بود و آرزو م هیتک یکسیب واریکه به د دیدلش را د یپرنده مهربان
 .ستدیبا

 مهربان، دلسوزانه گفت: یدهیرنگ پر دنیبا د یشجاع
وام  یدرباره خوادیسه بار اومده و م-شاد دودل یامروز سرتون شلوغه؛ ول دونمی! مکنمیمهندس خواهش م یآقا -

 .رهیوقتتون رو نگ شتریب قهیپنج دق دمیباهاتون صحبت کنه. قول م
 کالفه به جنگ رفت و مغلوب مهربان شد. وسفی
 طول نکشه. قهیاز پنج دق شتریب یداخل؛ ول ادیب دیباشه، بهش بگ -

 به راه افتاد. وسفیاق سمت اتکنان بهلخلخ یشجاع یبا اشاره نفسیب مهربان
 .دیآیدور م یهاکه از سال یابهیبود؛ همانند غر ستادهیا شیروروبه

 تابیو ب قراریب وسفیبود.  یتابیاما در چشمان مهربان هرچه بود ب زد؛یموج م یقیعم یدلخور وسفیچشمان  در
ه تا مرز شکستن رفت و برگشت و برگشتانگشتانش چنان فشرد که خودکار بخت انیاو، خودکارش را م دنید یدم

 فشرد. رحمانهیعامرانه و تلخ، قلب مهربان را ب
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. اون برگه رو کنمیبا درخواست وامت موافقت م یداره. اگه از اون سقف رد نش یسقف محدود هیوام کارخونه  -
 کاراش رو انجام بده. یعباس یبده امضا کنم تا آقا

دستانش مچاله  انیرا در دم منجمد کرد. کاغذ درخواست وام را در م شیهاخون گرم در رگ وسف،ی یصدا برودت
 گفت: د،یلرزیداشت نلرزد اما م یکه سع ییکرد و با صدا

 .ومدمیگرفتن وام ن یکه برا یدونی! خودت خوب میکنیلهم م یدار یبه چه جرم دونستمیکاش م یا -
 دارد. اجیها به بودنشان احتنفس نینند که صاحب ابدا اشدهیبردهیبر یهاگذاشت تا نفس اشنهیســ یرو دست

 ؟یتا حاال تلفنم رو بالک کرد روزیاز د یاومدم تا بپرسم به چه گناه -
صدا شد؛ اما خشم جوالن  نیپر از خواستن صاحب ا وسفیجدا شود.  یاکه از بال پرنده ینرم بود؛ مثل پر شیصدا

 را پر کرد. شیهاتمام خواستن یداد و جا
 سر بلند کند، گفت: آنکهیزد و ب شیرو شیقرارداد پ یپا ییامضا

که بعد  رمینگ یمینزنم و تصم یحرف تیعصبان یبهت نزده! تلفنت رو بالک کردم تا تو ینگو که پدرت حرف -
 رونیرو روشن کنم. حاال هم ب تیمحرم یغهیص نیا فیتا تکل کنمیبشم. هر وقت آروم بشم، صدات م مونیپش

 برو.
 .نیزم ینقطه نیترکید، از آسمان به تارکر سقوط

 دیدهان باز کرد تا بگو« بهت نزده! ینگو که پدرت حرف»بود که گفت  ریذهنش درگ وسفیحرف  یو گنگ پ جیگ
تماس را  یبد دکمه یهاپر از حس وسفیقرقرکنان اظهار وجود کرد.  وسفی زیم یکه تلفن رو داندینم زیچچیه

 آن پخش شود. یدگواز بلن یشجاع یزد تا صدا
 بله؟ -
 از کجاست. نایاز دورب یبعض یقطع ننیمداربسته رو چک کنن و بب نیمهندس از شرکت پرتو اومدن تا دورب یآقا -

 سمت مهربان برنگردد.توانش را جمع کرد تا نگاهش به تمام
 .رهیداخل. دلشاد کارش تموم شده و داره م انیباشه، بهشون بگو ب -

 پدرش واهمه داشته باشد. یهااشک شد. صبا حق داشت از اخم چشمانش پر از قلک
*** 

تا چشمان پراشک مهربان را که آتش به  یقهوه داشت و خلوت تریبه چند ل ازیروز مزخرف ن کیاز  ییرها یبرا
 ببرد. ادیپشت سنگر خواب از  کرد،یم ریدلش سراز

به شکم فربهش داد و از  یتاب یقاپوچ د،یارخانه رسک اطیبه ح یتاپش را بست و عزم رفتن کرد. وقتو لپ برخاست
 .دیدو وسفیسمت دوان بهآمد و دوان رونیب یاتاقک مخصوص نگهبان
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 د؟یبریم فی. تشردیمهندس. خسته نباش یآقا ریخشبتون به -
را  هقیپنج و پنج دق شیهاانداخت که عقربه یو روشن غروب زمستان، به ساعتش نگاه کیتکان داد و در تار یسر

 .دادندینشان م
 همهنیدرستش کنن. ا انیکن تا ب یادآوری یقطع شده. فردا به خانوم شجاع یسالن غذاخور نیدورب یقاپوچ -

 .لنگهیجاش م هیو هر دفعه  دنینم لیکار خوب تحو هیکردم  نهیهز
 به راه افتاد و گفت: نشیسمت ماشبه سپس

 برم. خوامیدر رو باز کن م یقاپوچ -
 و خود را به او رساند. دیبه دنبالش دو یقاپوچ

 .دیتون اخراجش نکنمهندس، تو رو جان بچه یآقا -
 و رو به او شد. ستادیا بارهکیبه
 رو اخراج نکنم؟ یک نمیدرست حرف بزن بب ه؟یمنظورت چ -

 را از سرما داخل کاپشن فرمش فرو برد و جواب داد: شیهادست یقاپوچ
با شما حرف بزنه. مثال ابر بهار  مونهینرفت و گفت م سیکارخونه با سرو یلیز تعطآقا. بعد ا گمیدلشاد رو م -

گفت شما « بابا؟ شهیم یچرا انقدر چشمات پروخال» دمی. ازش پرسدادیقورتش م یو ه شدیچشماش پرِ اشک م
قبول « مون.ن رونیسرد ب یهوا یپا تو گهلن هی ،یداخل اتاقک نگهبان ایب»بهش گفتم  ی. هر چدیاخراجش کرد

 .کنمیخبرش م دیهر وقت شما اومد نه،یبش یسالن غذاخور ینکرد و عاقبت بهش گفتم بره تو
 را هم بر هم فشرد. شیهامچاله شد و پلک نهیدر سـ دلش
 سمت او گرفت.به یهزار تومانرا به همراه دوتا تروال پنچاه نشیماش چیسوئ

 .گهیم یچ نمیم با دلشاد حرف بزنم بببزن تا من بر نیبرو بنز ر،یرو بگ چیسوئ نیا -
 را قلقک ندهد، اضافه کرد: یقاپوچ یآقا تیحساس نکهیا یبرا
 دلشاد برگرده تهران. اد،یآژانس ب هیاما قبل از رفتن زنگ بزن  -

 به راه افتاد. یسمت سالن غذاخوربلند به یهاکوتاه با گام یبعد از تأمل وسفیرفت و  یقاپوچ
که قلب مجنون  دیتپیمهربان چنان م یهمان که برا م،یگویرا م وسفیاکستر شد. قلب گرفت، سوخت و خ آتش

 .اشیلیل یبرا
 زیم نیترکینزد یسرگردان نماند و او را نشسته به رو ادیمشتاقش ز یهاشد، مردمک یداخل سالن غذاخور یوقت

صورتش را  یهامدام اشک یاشدهشیرشیر یکرد. مچاله و درهم که با دستمال کاغذ دایسالن پ یبه درب ورود
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روانش بود  یهااشک ریقدر درگگرفت و آنیرا م اشینیزده آب بهم با همان دستمال فلک یو گاه کردیپاک م
 کند. شیتماشا ریدل س کیبود تا  ستادهیدر ا ینشد که در آستانه وسفیکه متوجه حضور 

مهربان غرور  کردیبود و حس م یاش عصبانناگفته یهافخاطر حرکه به مهربان داشت، به یبا تمام عشق وسفی
 خاطرش شده بود.آزرده نیاش را هدف گرفته که چنمردانه

برخاست و  یصندل یاز رو بارهکیاو به دنیسرش بست. مهربان با دگام بلند داخل شد و در را پشت کی با
 صدا کردند. چیقچیق کیسرام یوار بر روناله یآهن یهاهیپا
 گفت: ادگونهیفر مقدمهیب رفت،یدر قلب هم فرو م چ،یخنجر بود و در نگاه که ه یزیکه به ت ییهابا اخم سفوی
 .شنومیخب م -

به مراتب بهتر  یحس شد،یم ربارانیاعدام ت یدادن بود. اگر در جوخهدر حال جان شیوپاره کنار پاتکه دیرا د قلبش
 از حس اکنونش داشت.

کرد تا سقوط نکند و  زیدستش را بند م« !دن؟یبود مانند د یک دنیشن» یو خوانده بود؛ ول دهیشن اریدرد عشق بس از
 کرد. دایاش کش پدو قطره اشک درشت هماهنگ با هم از بام چشمانش افتاد و تا امتداد چانه

 زد: ادیکردنش بود، فردر حال خفه رتیکه درد غ وسفی
 .شنومیخب م ؟یکه حرف بزن یبودمگه از ساعت چهار تا حاال منتظر من ن -
 که دچار لکنت شده بود، گفت: یبا زبان جانمهین

تاوانش رو پس  دیگذشته که من با یتو و پدرم چ نیب ؟یکنیاعدامم م یدار یواسه چ دونمینم یبگم وقت یچ -
 بدم؟!

و همچون  ستادیا شیرووبهاش را با او به دو قدم رساند و درست رگذاشت، فاصله زیم یتاپش را رولپ فیک وسفی
 :دیطوفان غر

کرد،  تتیشوهر سابقت که انقدر اذ یخاطر آزادبه یچ ی. برادمیاز دهن تو بشنوم، از پدرت شن دیرو که با ییحرفا -
و  پلکهیشوهرسابقت دوروبرت م یچرا بهم نگفت ؟یکنیچرا حرفات رو از من پنهون م ؟یداد ونیلیم ستیصدوب

 کشه؟یزن من نقشه م یکنه و برا دوباره رجوع خوادیم
آن بود  یآمدند و هر قطره در پ رونیدوان بمسابقه گذاشتند و دوان گریکدیهم با  شیهاپر زدند. اشک شیهانفس
 کند. دایها پگونه یخود بر رو یبرا ییتا جا
به دستمال  یتشباه گریکه د سی. با همان دستمال خاوردیرا باال ب شیهاتا بغض خواستیم ادیفر کی دلش

 زد: ادیاو فر یچراها انیاش را پاک کرد و عاقبت به مگونه یروان رو لینداشت، س
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پول رو به  نیمن ا ؟یکنیقضاوتم م یدیحرفام رو نشن یبذار قبل از اعدامم از خودم دفاع کنم. چرا وقت انصافیب -
رو انداخت و  یرش به هر مرد و نامردتنها پس یآزاد یکه برا یمادر قرض دادم. به مادر هیبه  تیرسم انسان

اطرافم  یآدما یاز غم و غصه تونمی. من نمکنمیداشته باشه کمکش م ازیدستش رو نگرفت. اگه بازهم ن کسچیه
پول رو به مادر بهزاد قرض دادم و  نیاز آدما بگم مشکل خودشه. من ا یلیمثل خ تونمیرد بشم، نم الیخیب

 اون گذاشت کف دست پسرش و بهزاد هم به پدرم گفت. ینزنه؛ ول یحرف کسچیقسمش دادم به ه
 خفه نشود. ییهوایاز ب شیهاهیگرفت تا ر یدر رقـ*ـص بودند. نفس کوبانیپا شیهاو اشک دیلرزیم شیصدا

بام بگم من شجاعتش رو ندارم تا به با ده،یو قاپ بابام رو دزد چرخهیاومدم دفترت تا بگم بهزاد دوروبرم م روزید -
از  ،یفیبالتکل نی. بگم از ایمن بکن یجاکار رو به نیثبت بشه و تو ا یقانون دیشدم و فقط با وسفیبگم من زن 

 سوراخ بگردم. هیزدن با شوهرم دنبال حرف یبرا شهنبا ازیتا ن میخواستگار ایگفتن خسته شدم و بدروغ
 تپ ضربه زد.تپ اشنهیپر دست به سـ با
مگه قول  ؟یمثل بهزاد دست من رو ول کن یخواینزدم. تو بگو چرا م یبود که به تو حرف نیتنها اشتباه من ا -

من عاشق بهزاد نبودم و بعد طالق دوباره سر پا  ؟یکنیچرا قضاوتم م ؟یاریدستت در ن یدستم رو از تو ینداد
 !رمیمیم یعاشق تو هستم و اگه پسم بزن یشدم؛ ول

 زد: ادیفر
 .رمیمیم ؟یفهمیم -
زدن فرصت حرف نکهیاش، از ارا پر کرد. از قضاوت عجوالنه شیهاهیتمام حجم ر ینفسش رفت و شرمندگ وسفی

 را به او نداده بود.
به عمر چند نفس  یقیکند و دقا یریهمچون رکوع در نماز تا از سقوطش جلوگ یدست بر زانو خم شد؛ حالت مهربان

 .دید اشیقدم کیدر  شیرورا روبه وسفیکوتاه، سر برداشت و 
را  شیهاچپاند و با مشت کوچکش اشک شیمانتو بیدورن دستش شد، آن را به داخل ج سیدستمال خ الیخیب

 آمد. ترشیپ یقدم وسفیپاک کرد و 
کند.  یعذرخواه یحت ای دیبگو یکالم توانستیآسفالت، زبانش را فرش کرده بود و نم یبر رو ریمثل ق یشرمندگ

زد و  اشنهیبه سـ*ـ یااو بود، با مشت ضربه یاو گذاشت و مهربان که انباشته از ناعدالت یزوبا یبر رو شیهادست
 گفت:

 به من دست نزن! -
تر کرد و دستانش را تنگ یو حلـ*ـقه ستادیآمد و مماس با او ا شیپ یهم پس نرفت. قدم یگام یحت وسفی

 .دیکوب وسفی ینهیتر بر سـ*ـرا محکم یمهربان مشت بعد
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 به من دست نزن! گمیبهت م -
مبتال شده باشد،  یکه به جنون آن یو مهربان مانند کس کردیتر مدستانش را تنگ یگام حلـ*ـقهبهگام وسفی

حصار دستانش  یو عاقبت حلـ*ـقه دیکوبیم وسفی قراریو قلب ب نهیتر بر سـ*ـرا محکم اشیبعد یهامشت
 کنار گوشش نجوا کرد: وگرفت  یاو جا یانهیسـ*ـ انیمهربان م یهاقدر تنگ شد که مشتآن
 دونمینفر باشم؟! م نیکه من دوم کشهیاز نفساش دست م ی. کخوامی. معذرت منزن شمیدلم، آت زیعز شیه -

 اون مردک به زن من نظر داره منطقم از کار افتاد. نکهیاز فکر ا یقضاوتم عجوالنه بود؛ ول
 .گرفتیرا به گروگان م وسفی یهاداشت و نفسن یمهربان تمام یهیگر هقهق

 سیاز اشک خ رنگشییبلند خرما یهاخون شباهت داشت و مژه یرا نرم از خود جدا کرد. چشمانش به دو کاسه او
 کنج صورتش لم داده بود. وتابچیپرپ شیمو رنگینارنج یدار و طرهو نم
مهربان  یشانیرا به پ اشیشانیو کنج لـ*ـب او نشست و پ ینینوک ب یبـ..وسـ..ـه بر روپر زد و همراه گل دلش

 داد. هیتک
سرکش که  یشب گذشته و صبا یخوابیجا نداشت. ب گریانباشته از مشکالت د شیهابود، خراب خراب. شانه داغان

. کردیم ایمه شیبرا یااخالقش دوخته بود و هر روز دردسر تازه راهنیرا به پ یو لجباز یروزها خودخواه نیا
او را  افتد،یبرکه م یکه تو یمهتاب عکساما مثل  اش؛یبود و محرم دل و زندگ شیهاکه وصل نفس یمهربان

 نداشت.
 را نـ*ـوازش داد. سشیخ یهارا پس زد و با سرانگشت گونه غصه

 اخراجت کردم؟ یگفت یبه قاپوچ یبهانه، واسه چ همهنیا -
 کرد. کیبار یاز جنس طناز یپشت چشم شیبرا مهربان

 .یکردیاز دلت اخراجم م یخب دروغ که نگفتم! داشت -
. سپس سر خم یو طوالن قیعم د،یرا بـ*ـوسـ*ـ اشیشانیپ تابیتر کرد. بدستانش را تنگ یو حلـ*ـقه دیخند

 کرد و کنار گوشش زمزمه کرد:
 وقت نگران نشن! هی ؟یریم ریکه د یخبر داد نایابه مامانت -

 فشرد تا آرامش به قلبش برگردد. وسفی یزندگ تمیر یروسرش را بر  مهربان
دانشگاهم و بعد از  یهابچه یجشن و دورهم یاالن تو کننیبه لطف شما بازهم دروغ گفتم. بنده خداها فکر م -

 خونه. رمیشام م
 ت و گفت:باال رف شیابرو یتا کیدستانش باز نشد و  یاز خود جدا کرد؛ اما حلـ*ـقه یاو را نرم و مخمل وسفی
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مشترک رو  یسه ساعت زندگ-مون و دوخونه میبر م،یحاال که فرصت دار هیمادربزرگشه. نظرت چ یصبا خونه -
 م؟یتجربه کن

افتاد و لبخند نرمش جواب  نییقل خورد و پا یخوش یریسراز یکلمه خانه را جمع بسته بود، دلش تو نکهیا از
 شد. وسفی

 نیماش یپر شود؛ اما صدا گریکدیاز عطر  شانیهاتا نفس ستندیه سر پا باگونتا صبح همان توانستندیدو م آن
 جدا شوند. گریکدیشد تا از  یاهرم وسف،ی
 تا التهابش را نظم دهد و گفت: دیکش شیبه موها یوار دستشانه وسفی
. درست میر بررو بردا فتی. کمیتا راحت با هم حرف بزن رونیفرستادمش ب زدننیبنز یاومد. به بهانه یقاپوچ -
 .نهیبب یسالن غذاخور یما رو تو ستین

به راه  وسفیبلند  یهاجا کرد و به دنبال قدمسرش مرتب جابه یو آن را رو دیبه شالش کش یهم دست مهربان
 افتاد.
پول را  یو باق چیشد و سوئ ادهیپ نیسرعت از ماشکه مهربان به دنبالش روان بود، به وسفی دنیبا د یقاپوچ

 او گرفت. سمتبه
 نیکرد و گفت فعالً ماش یپول. آژانس هم زنگ زد و عذرخواه یهم باق نیزدم، باکش پر پر شد. ا نیآقا بنز -

 به اسنپ هم زنگ بزنم. تونمیبفرسته. م نیماش گهید یقهیدق ستیقول دادن تا ب ینداره؛ ول
را از دست او  چیکرد. فقط سوئ نیریآن طعم دهانش را هم ش ینیریدلش آب شد و ش یقند تو یاز خوشحال وسفی

 پول را در دستش جا گذاشت. یسمتش دراز شده بود، گرفت و باقکه به
 .برمیتهران، دلشاد رو هم با خودم م رمیزنگ بزن آژانس کنسلش کن. من دارم م یقاپوچ -

 :دیآهسته پرس شود، خود را به او رساند و نیمهربان سوار ماش نکهیگفت و دم آخر قبل از ا یچشم یقاپوچ
 سفارشت رو کردما. یمن کل کنه؟یاخراجت نم گهیشد بابا؟ د یچ -

 از طال داشت. یقلب زبانیمرد آذر نی. ادیخند
 لب گفت. ریز یرا باال انداخت و نچ شیهر جفت ابروها یروزیمحو به نشانه پ یلبخند با

*** 
که  یکوفت یو آن ساک مشک گشتیگل صبا برمستهدفعه به د نی. اولآمدیخانه م نیبود که به ا یبار نیدوم نیا

 را با هم قورت دهد. جانیشوره و هدلهره و دل یعیحجم وس کیباعث شد 
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. انگار قرار سوختیهم م شیهاو چشم کردیها گزگز ماشک یکرده بود که پوستش از شور هیقدر گرهم آن حاال
آن به دور از  یهنرمندانه دمانیاش شود و چقرار بود خانه که یاخانه بگذارد. خانه نیپا به ا زادینبود مثل آدم

 .کردیم ریآرامش به دل سراز ،یاضاف لیوسا وپاشختیر
 دهایکل نگیریج یداشت، انداخت و صدا یدود یاشهیکه ش یناهارخور زیم یرا به رو چشیو سوئ لیموبا وسفی

 و گفت: دیچیهم در فضا پ یبر رو
 !یمون خوش اومدبه خونه -

 گفت: حواسیخانه چنان هول و دستپاچه شد که ب یبستن کلمهاز جمع مهربان
 م؟یکن کاریخب حاال چ -
اش را پر کرد و اش به پرواز در آمد و سرش به عقب پرتاب شد. چند قدم فاصلهچنان که قهقهه د،یخند وسفی

 کنان گفت:سر خم کرد و کنار گوشش زمزمه ستاد،یمماس با او ا
 !م؟یبکن یه کارمگه قرار -

 .دادیگرمش پوست مهربان را نـوازش م یهاچنان که نفسبرد، آن ترکیو سرش را نزد دیکش یقینفس عم سپس
 .کنمیمن استقبال م یالبته اگه تو بخوا -

دلبرانه  یاو ضربه زد و پشت چشم یاش برآمد. با مشت به بازوجمله کردنیمالماست یزده در پخجالت مهربان
 رد.نازک ک

 ! منظورم شام بود.ایحیب -
 یبود. رو زانیسرش آوکه پشت دیاش کششدهبافته یبه تک مو یسرش برداشت و دست یشال را از رو سپس
را  نیرفت که رقـ*ـص چند بالـ*ـر شیروشیرنگ روغن پ ینقاش یسمت تابلوپشت به او به د،یپا چرخ یپاشنه

 ماساژ داد و گفت: د،ن را که چندان هم درد نگرفته بومشت مهربا یجا وسفیبود.  دهیکش ریبه تصو
 !ایمشت بارم کرد یحواست هست؟ امشب کل -
 جواب داد: کرد،یرا کالفه م وسفیکه  یاو برگشت و با طناز سمتبه
 .یمن رو دق ند گهیکه د یحقت بود. تا تو باش -
 کرد. یبازوانش زندان انیم ییچسباند و جا واریبا چند گام بلند خود را به مهربان رساند، او را به د تابیب وسفی

مشترک  یبود، حواسش هم بود تا زندگ وسفیکه غرق  یو مهربان در تمام مدت دندیچیدو چون گردباد در هم پ هر
 هم مشترک نشود! یلیحداقل امشب خ شانینوپا

*** 
 .دیرس انیابه عدد دوازده به پ دنیساعت و رس یهاروز پرتنش با حرکت عقربه کی کارنامه
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بود و در  لکسیر وسفیسخاوتمندانه آرامش به ارمغان آورد.  شیشروع شد؛ اما شب برا یدیکه با ناام یروز
اش را با عاشقانه یهایوخرم خصوصمهتاب لم داده باشد. ذهنش خوش رینرم که ز یشناور؛ همچون موج یاخلسه

چنان که . آنگرفتیزد و دوباره آن را از سر میرگشت را مب یدکمه د،یرسیبه انتها م یو وقت کردیمهربان دوره م
 .دیشنیخرت وحشتناکش را نمو خرت نیو ماست خوردن مت پسیچ یبرعکس هر شب صدا

آرام بود.  یبینظر داشت که برخالف هر شب به طرز عج ریاو را از همان ابتدا که به خانه برگشته بود، ز نیمت
 گفت: د،یجویآن را م کهیش گذاشت و درحالآغشته به ماست را در دهان پسیچ
 !یومدیشام هم که ن یبرا ه؟یخبر ،یسرحال ییجورا هیامشب  یاخو -
 یآب آن را خوردند. لبخند وانیناچار با چند لهم شور شده بود و به یاملت دستپخت مهربان افتاد که قدر ادی به

برداشت و به جان پوست نازکش  یخم شد و نارنگ. داد یامن دلش جا یمحو کنج لبش نشست. مهربان را گوشه
 افتاد.

 ؟یموضوع رو کشف کرد نیوقت از کجا ااون -
 به دهانش گذاشت. یگریو ماست د پسیچ نیمت
 .یدینم ریو ماست خوردن آخر شب من گ پسیکه به چ ییاز اونجا -
 به دهانش برد. یگرید یو پر نارنگ دیخند وسفی
 .ینائل بش یشتریب یادامه بده تا به کشفا طورنیهم !یکنیم شرفتیپ یدار نیآفر -
 را باال داد. شیابرو یتا کیو ماستش را پس زد و  پسیچ یکاسه نیمت
 کشف کردم. یفیبالتکل تیوضع نینجات تو و مهربان از ا یراه حل هم برا هی. ستیکشفم ن نیاول نیا -

 به دهانش فرو برد. یشتریب اقیرا با اشت ینارنگ یجالب شد و پر بعد وسفی یبرا موضوع
 .شنومیخب م -
 سوار کرد. گرشید یپا یرا رو شیپا کیبه خود گرفت و  یحالت متفکر نیمت
که پدرت حق  میکنیمغزش فرو م یو تو میپزینرمک صبا رو منرم میدار یپورمن و مامان کهیدرحال ن،یبب -

و بعد هم مثل آدم  دیکن یو با هم عروس یببر خونه خال و ریانتخاب داره، تو هم دست به کار شو و دست زنت رو بگ
زن سهم منه، عشق  نیبگو بابا ا ییبایخسرو شک فمعرو الوگیسپر کن و مثل اون د ـنهیپدر مهربان و س شیبرو پ

حال و  یجاشلوارت به یکه تو نهیرو که گفتم مشروط به ا یینای. البته امیکرد یعروس شبیمنه، حق منه، تازه د
دنبال به  دیو با شهیوقت برنامه عوض مچون اون ؛ینکن یخوان و گل و بته نگهدارمردونه از بلبل آوازه اوضاع

 باشم. گهیحل دراه
 سمت او پرتاب کرد.و کوسن کنار دستش را به دیبلند خند یبا صدا وسفی



 

 

395 
 

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیانافسون 

 

 گرفتم. ی! من رو بگو که تو رو جدیشـعوریواقعاً ب -
 اما رد آن بر لبش به جا ماند.را جمع کرد؛  شیهاخنده نیمت
که امروز  یگلاز فرداش خبر نداره. بعد از دسته زادیدست بجنبون. آدم یخوایگذشته، اگه مهربان رو م یاز شوخ -

 یآقا یراحت نیبه ا کنمیفکر نم ،یبرام گفت دناشیکشوشونهکه از پدر مهربان و شاخه جورنیصبا به آب داد و ا
رو هر  فیحر یول دم؛یمهربان. بهزاد رو ند یخواستگار یکه بر هاجازه بد یحت ایه تو دختر بده و ب ادیدلشاد کوتاه ب

 ی. مهربان هم هر چقدر عاشقت باشه، وقتیتا ازش ضربه نخور ریکم نگباشه، بازهم دست فیچقدر هم که ضع
 شهیهم یهم برا دیف برسق هی ریاگه با هم ز یو حت شهیدلسرد م ،یکنیآوردنش تالش نمدستبه یبرا نهیبب

. باالخره مجبوره رهیبگ میتو تصم یخصوص یزندگ یبرا تونهی. فکر صبا رو هم نکن. اون نممونهیم لشد یگوشه
 .رهیعنوان زنت بپذو مهربان رو به ادیموضوع کنار ب نیزود با ا ای رید
به  یاز نارنگ یگریو پر د دینرم خند. شدیم قیتزر شیهاآرامش به رگ نیمت یهابود که از حرف یبار نیاول نیا

 در آن نداشت، گفت: یدیچنان که ترددهانش برد و قاطع و محکم، آن
 .فتمیکه بخوام باهاش در ب ستین یبهزاد رقم -
 گرفت. یگوشش را نرم به باز یبا دو انگشت الله نیمت
 یبرا نیبا نازن دمی. من هم قول میکن بهزاد رو به دوئل جوانمردانه دعوت یتونیهم هست. م گهیراه د هیالبته  -

مگه  ؟یپالس نجایت مدام ابا بچه هیت. چخونه اریب ری. تو رو جان صبا، زودتر دست مهربان رو بگامیب قتیتشو
 !؟یندار یخودت خونه زندگ

را در هوا زد و آن  یسمتش پرتاب کرد و او ماهرانه جسترا به ینارنگ یماندهینداشت. باق یتمام نیمت یهایلودگ
 با خنده گفت: د،یجویآن را م کهیداد و درحال یدر دهانش جا جاکیقاپ زد و تمامش را 

 بود. نیریش یلیدستت درد نکنه! خ -
*** 
 بگذارد. شیپا پ یخواستگار یبرا وسفیدلشاد موافقت نکرد تا  یبود. آقا نیبا مت حق

 .ختندیآب بر سرش ر یااچهیسطل آب نه، بلکه در کید، اطالع دا وسفیبه  یموضوع را تلفن نیا یوقت خانمپوران
بر دل  نکهیطوفان به پا کند و گردباد بسازد؛ به شرط ا زد،یرا بر هم بر ییایآوردن مهربان حاضر بود دندستبه یبرا

 .فتدین یوخشو جان مهربانش خط
هم نداشت و  شدنادهیپ الیخسوار بود و  یدرازگوش لجباز یچهارپا یبر رو شیتنها مشکلش نبود و صبا نیا

و عاقبت بعد  دیکشیم شیبحث ازدواج را پ انهیهم ناش یمهربان را پر کند. گاه یجا شیبرا تواندیم کردیتصور م
 «!؟یریزن بگ یخوایچرا م م،یبابا ما که با هم خوشبخت» گفتیم ینیچهیحاش یاز کل
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 را در بر گرفته بود. اشیتمام آسمان زندگبود که امتداد آن  یداردنباله یمشکالتش ستاره ییگو
برف نشست که سبک و نرم دست در دست  یهادانه یسمت پنجره چرخاند و به تماشاگردانش را به یصندل

 گذاشته بود. شیرا از قاب پنجره به نما یروز زمستان کی ریتصو وتاب،چیرقـصان و پرپ گر،یکدی
 !اورد؟یاش را به دست بخفته یبایاش سر داد. حاال چگونه زانهصورتش گذاشت و آن را تا چ یدستش را رو کف
باعث شد  یکوتاه به در و پشت بندش حضور خانم شجاع یچند تقه یاش زد و صدابه افکار کودکانه یاخندهتک

 بازگردد. زیرو به م اشیبردارد و صندل یبرف ینگاهش را در دم از قاب پنجره
 .ستادیا شیروپر کرد و درست روبه وسفی زیاش را با مت و چند گام فاصلهسرش بسدر را پشت یشجاع خانم

مورد  نیا یول ام؛یاتاقتون ب یتو یهر کار یبرا ادیخوشتون نم دونمیمزاحمتون شدم! م دیمهندس ببخش یآقا -
 تلفن سانترال خبر بدم. قیاز طر شدیرو نم

 یگرفتار یحوصله زدند،یهر کدام ساز خود را م ذهنش که یبلبشو نیا انیسرد از ته دلش برخاست. م یآه
 تر شد:در هم جفت و لحنش قاطع شیهارا نداشت. سگرمه یترتازه

 .شنومیخب م -
 اومدن و گفتن با شما کار دارن. یریبه اسم کشم ییآقا هی شیساعت پ میمهندس، ن یآقا -

 کیکنجکاوتر چشمانش را بار یول افت؛ین یانوادگنام خ نیبا ا یذهنش کندوکاو کرد، مرد یاسام یرهیچه در دا هر
 که نشان از توجهش داشت. یکرد، حالت

 داره؟ کاری. چشناسمشینم -
 افراشته جواب داد: یرا کشف کرده باشد، با گردن یکه راز بزرگ یمانند کس یشجاع

 .همسر خانوم دلشاده و با شما کار داره گفتی. مهیریمهندس، اسمش بهزاده کشم یآقا -
 تر کرد:را آرام شیآن نشان دهد و صدا قیرا از طر شیهایدستانش را در هوا تاب داد تا نگران یشجاع

گفت  کردم،یبا دلشاد صحبت م یناهارخور یکه تو شیتعجب کردم؛ چون چند روز پ یلیمهندس، من خ یآقا -
 یتر باشم و حضورمحتاط یمباعث شد ک شیو حرکات عصب گفتیم یاگهید زیآقا چ نیهنوز شوهر نکرده و ا
 د؟ییفرمایدستور م یخدمت برسم. حاال چ

 یمردک کابوس نیمات شد. او را به خاطر آورد. ا یازده لحظهگذشت. شوک شیهارگ انیباال از م یبا ولتاژ یبرق
ه محل کارش . حاال گستاخانه بدیطلبیرا به جنگ م رتشیآرامش را بر هم زده و غ یایکه دن تیعالم واقع انیبود م

 نیدر آرامش حق ا ستیبایرا در نطفه خفه کند. م شتا خشم دیکش یقیآمده بود تا خودش را ثابت کند. نفس عم
 .گذاشتیمردک را کف دستش م
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با دو  کرد،یم ریاس شیهاوخمچیاو را در پ ینداشت و هر بار به شکل یکه تمام اشیزندگ یهااز کشمش خسته
 چشمانش را فشار داد. یهانگشت شست و اشاره، گوش

چون  جوابیها سؤال بو در ذهنش ده خواستیجرعه آرامش م کیدلش  ،یزندگ یجار یاهویدور از ه به
دلشاد داشت و بحث  یکه با آقا یداشت حضور بهزاد با صحبت تلفن نیقیو  خوردیو تاب م دیچرخیوفلک مچرخ

 .ستین ارتباطیاز مهربان ب اشیخواستگار
 آرامش خواب کند، سپس گفت: ییذهنش را با الال یدارشدهیکه خشم ب ییوتاه کرد تا جاک یدرنگ

 داخل. انیب دیصداشون کن -
 یو بعد از تأمل افتیکند، در یابر آرامش مخف ریداشت آن را ز یرا که سع وسفیگردباد خشم  رکانهیز یشجاع خانم

 :دیپا کردن، پرسو آن پانیکوتاه، به قدر ا
 خدمتتون؟ ارنیقهوه ب ای یندس، به آبدارخونه زنگ بزنم چامه یآقا -

 باال انداخت. یکرد. سر جادیا شیدو ابرو نیب یقیخورد و خط عم چیدر هم پ شیهااخم
 .دیببر فیتشر دیتونی. مستین یازین -

 لباس رزم به تن کرد. وسفیرا برداشت و رفت و  شیهایکنجکاو یشجاع خانم
*** 
حالت که هنرمندانه شانه زده بود براق و خوش یمشک یبرنزه و موها ید بود و جذاب، با پوستقدبلن شیروشیپ مرد

پله  کی شیروشیمرد پ کرد،یم یخودش و او قاض نی. اگر انصاف را ما بدیطلبیم فیحر شیرو به باال یو چانه
 پله از او جلوتر بود. نیکه نه، بلکه چند

بعد بر خود مسلط شد و  ینفسش پر زد و رفت؛ اما دمدو نفس، اعتمادبه ای کیر عم یکوتاه به اندازه یالحظه یبرا
 برخاست. یصندل یبه احترام مهمانش از رو

 مؤدبانه گفت: اریو بس ستادیا شیروسردار فاتح روبه کیافراشته همانند  یبا گردن بهزاد
 .دیمهندس روشن ممنونم که وقتتون رو به من داد یآقا -
خاص نگاهش  یمردانه و جذابش که با غرور یبه چهره دیمانند تعجب! با یباال رفت؛ حالت شیابرو یتا کی
 .ندیاشاره کرد تا بنش زشیم یرو. با دست به مبل روبهکردیادب را هم اضافه م کرد،یم
 در خدمتم. امرتون؟ کنمی! خواهش مدیخوش اومد -

مبل نشست و  یلب رو ریز یارف او جواب داد و با تشکربه تع کرد،یخاص که از رفتارش شره م یبا غرور بهزاد
 گفت: شیهاکردن جملهمزهجا شد و بعد از مزههم جابه یرا باال داد و قدر رنگشیدوخت طوسکت خوش یلبه
 .دیدیشن ادیکنم. حتماً اسم من رو از زبون مهربان ز یباشه خودم رو معرف یازین کنمیفکر نم -
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 نفس را هم در گنجاند.کرد و اعتمادبهکروشه در ذهنش باز  کی
 کی زد،یآن موج م نیب یعمد یخاص که تأمل یلیخ یتمسخرش بود، با ژست یکج که نشانه یبا پوزخند بهزاد

 سوار کرد. گرشید یپا یرا رو شیپا
 خاطر اون مزاحمتون شدم.که به یسر مطلب رمیم میتون مستقبا اجازه -
 قورت داده بود. جاکینفس را بهدخوشگل جذاب، اعتما یجوجه نیا

 من همسر مهربان هستم. -
 داد. یجا شیهاجمله نیکوتاه ب یاوقفه

و  مونمیو حاال پش میچند ماه از هم جدا شد اد،یم شیپ یهر زوج نیکه ب یشخص لیبه دال کنم،یم حیتصح -
 کمهیدل مهربان که  رازیغنداره؛ به یو مشکل خاص هیو قانون یدوباره رجوع کنم. سؤال کردم، کامالً شرع خوامیم

 .ارمیآزرده شده و از پدرش فرصت خواستم تا دلش رو به دست ب
 .دیبلع جاکیرا  اشیبام دلش نشست و صبور یباشد، در دم رو نیکه در کم یمثل کرکس خشم

محرم  یه حاال شرعک گفتیم یو با وقاحت از مهربان دیکشیوشانه ماو شاخه یبچه خوشگل آمده بود و برا نیا
 دل و جانش بود.

 اش را رو کند.برنده یهابرگ شیروشیچنگالش فرار نکند و مرد پ انیتا از م دیچسب یرا دوست آرامشش
کنم.  دایمرد رو پ نیشد و به تکاپو افتادم تا ا یاومده، ته دلم خال شیزندگ یتو گهیمرد د هیمهربان گفت  یوقت -
به لطف مهرسا، طرفدار سرسختم،  یسؤال نکردم؛ ول شونیاز ا نیهم یساس کنم؛ برادلشاد رو ح یآقا خواستمینم

من  یبرا قاًیکه دق ی. واکنشرفتنیدلشاد هم نپذ یآقا که دیخواست یخواستگار یاجازه یکه شما تلفن دمیامروز فهم
 یسرشار یلیهوش خ دیاشمردد کرده، شما ب کمهیکه مهربان رو  یاون مرد نکهیبود. البته حدس ا ینیبشیقابل پ

 الزم نداشت.
او را از کوره به  خواستیماهرانه م شیروشیکرده بود و بچه خوشگل پ یلقحل شد؛ مهرسا دهان شیمعما برا خب

برداشت و  زیم یکج خودکار را از رو یخشمش را پنهان کرد. با لبخند رکانهیبهزاد نشد و ز یدر کند؛ اما او وارد باز
 تکان دهد. شیروشیپ ریگشطرنج نفس یاز باز یارهپ ضربه زد. حاال نوبت او بود تا مهتکاغذ تپ یبه رو

 .دیاومد نجایو تا ا دیموضوع به خودتون زحمت داد نیخاطر گفتن ابه یریکشم یآقا -
را  یبعد یبه غرورش بود. مهره یتلنگر سخت وسفی یآمد و تمسخر صدا نییپا یپله از پلکان صبور کی بهزاد

 اش انداخت.پرغرور به حنجره یالعاده، بادفوق ینفسو با اعتمادبه دادیاو تکان م ستیبایم
دل غافل! بهزاد  یبا خودم گفتم ا دم،یوحشم دودستگاه و کارخونه و خدمدم نیا یمهندس دروغ چرا؟ وقت یآقا -

مرد  هیت نظرم عوض شد. شدبه نمیبیم کیحاال که شما رو از نزد یول ؛یمهربان رو از دست داد ،یباخت
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منِ  یدختر به سن مهرسا داره، برا هیکه همسرش رو از دست داده و  یمعمول یهفت ساله با چهره-شیوشیس
که  ییباشه. حاال اگه به فاکتورا یخطر تونهیفرصت رو دارم، نم نیبهزاد که همسر سابق مهربان بودم و بازهم ا

 .ترهنیمن سنگ یترازو یکفه دینیبیم د،یهم اضافه کن پدر مهربان رو تیخدمتتون عرض کردم، حما
گام فاصله داشت،  کیشدن فقط  وماتشیکه تا ک شینوایشاه ب یدر تله افتاده بوده و برا نشینازن ریوز یمهره

 بکند. یکار توانستینم
مردک مغرور و  نیگر انبود ا وسفیبازگردد.  ،یاگر جزئ یاش حترفتهتا آرامش ازدست دیاز ته جان کش یقیعم نفس

 میتنظ یموج خونسرد یاش را رو. چهرهدادیآشکار او را نم نیو جواب توه نشاندینم شیرا سر جا یازخودراض
 کرد.

 !طورنیکه ا -
تپ به آن ضربه زد. آهنگ نوشت بهزاد و با نوک خودکار تپ شیرو شیپ دیکاغذ سف یبا همان آرامش به رو بعد

و تاب و تحملش را به گروگان  انداختیآن خط م یهدف گرفته و بر رو ماًیا مستقکه اعصاب بهزاد ر یممتد
 .گرفتیم
سراغ من، من به سراغ  دیایشما ب نکهیشما ثابت کنم؛ وگرنه قبل از ا یخودم رو برا ستین یازین ،یریکشم یآقا -

 .ومدمیشما م
هجوم برد و با  زیسمت مگذاشت. به یجا یصندل یو ادبش را هم رو یبرخاست و نقاب صبور بارهکیبه بهزاد

 شد. رهیبه چشمان او خ طلبد،یم فیکه حر یالر یو مانند خروس دیکوب زیم یمشت به رو
و  یدارنگاه به من. درسته که پول هینگاه به خودت بنداز،  هی! یدار یزنهمبهنفس حالمهندس، اعتمادبه یآقا -

 ستیوگرنه صدوب کنه؛یتره هم خرد نم ایمال دن ی. براشناسمیمن ممهربان رو  یحلقمه؛ ول یودستگاهت تودم
بار خبط کردم و مهربان رو از دست دادم،  هی. من دادیمن نم یکردن چکاپاس یاندازش رو براتومن پس ونیلیم
 تکرار بشه. ذارمینم گهید
متوسل به دروغ  دیبچه خوشگل با نیکردن اادب ی. برادیکش رهیدا کیبه دور اسم بهزاد  رینظیب یبا آرامش وسفی
 .شدیم
 تیهرحال انسانکار رو بکنه با من مشورت کرده بود. به نیا نکهی. مهربان قبل از ادونستمیموضوع رو م نیا -

 .شهیآدم هم م یچرت و مزخرف زندگ یداره و شامل آدما یعیوس یرهیکه دا هیاواژه
 جوش برساند. یبود تا بهزاد را به نقطه یکوتاهش عمد تأمل

 .دیبه فکر پرداختش باش دیکه با ینید شه،یقرض محسوب م هیاون  یریکشم یآقا -
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 تیو کوپال در موقع الیآن از جگرش شروع شد. حاال او بود که بدون سرباز و  یهاآتش گرفت و شعله بهزاد
 .کردیقرار گرفته بود و از صدا و نگاهش خشم شره م وماتشیک
رو بهت نداده، ته دلم  یخواستگار یاجازه یدلشاد حت یمهرسا به من زنگ زد و گفت آقا یمهندس، وقت یآقا -

 یجوروخم اخالقش دستمه و بلدم چه. باالخره چند ماه زنم بوده و چمستمیقرص شد. نگران مهربان هم ن یبدجور
پدرش با شما  نهیبب یوقت یولدوم پسم بزنه؛  یاول ناز کنه و دفعه یدفعه دی. مهربان شاارمیدلش رو به دست ب

 شیش-ست. باالخره پنچش وابستهچقدر به خانواده دونمی. من مهربان رو فوت آبم و مادیمخالفه، مجبوره کوتاه ب
 ماه زنم بوده.

 زد تا قدرت خود را به رخ بکشد. یچشمک معنادار سپس
 مهندس؟ یآقا یفهمیمنظورم رو که م -
 نکند. شیقش باال آمد؛ اما آن را قورت داد تا رسواکنان تا حلقلو قل دیجوش رتیغ
 یعنیهمسر سابق؛  دیخودتون که گفت ه؟یچ یوخروش شما براجوش همهنیا فهممیمن واقعاً نم یریکشم یآقا -
ندارم که خودم رو به شما ثابت کنم.  یازیخدمتتون عرض کردم، من ن یبوده، تموم شده و رفته. درثان یزیچ هی
 .ستمین کاریچون من مثل شما ب د؛یببر فیتشر دیتونیم

برآشفت که  گرفت،یم دهیو او را ناد زدیکه در آرامش شناور بود و مطمئن حرف م وسفیرفتار  نیچنان از ا بهزاد
 .دیکوب زیم یتر بر رومحکم گریمشتش را بار د

 ره، من به باخت عادت ندارم.ن ادتیرو  نی. اما اشهیم وماتشیک یک نی. ببمیمهندس بچرخ تا بچرخ یپس آقا -
بچه  نیمشت جانانه خرج چانه ا کیو  زدیرا باال م شیهانیآست شد،یم الیخیبودن را بجنتلمن آمدینم بدش

 کج اکتفا کرد. یاما فقط به پوزخند کرد؛یم یخوشگل ازخودراض
 از اتاق خارج شد. کند یخداحافظ آنکهیبلند ب ییهارا گفت، خشمش را برداشت و با گام نیا بهزاد

ضربدر بزرگ و پررنگ  کیکرد و  یآن را جا داده بود، خال یارهیاسم بهزاد که در دا یتمام حرصش را به رو وسفی
 .دیآن کش یرو

*** 
سهم را به او  نیکمتر کردند،یم میکه شجاعت را در کائنات تقس یبود، زمان نیکشف بزرگ کرد و آن ا کی امروز

 بودند. ختهیرا در سبدش ر بودنعیمط توانستندیم آن تا یجاداده و به
اجازه  یعباس یاز آقا یبهداشت سیسرو یبه بهانه هایبود که مثل بچه دبستان نیا اشیشجاعت و دالور تمام

 :دیکنان بگوزنگ بزند و التماس یحورو به مامان ستدیبا واریکارخانه پناه ببرد و کنج د اطیبه ح رد،یبگ
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کن تا اجازه بده  یآقاجون رو راض یجورهیکنم!  دایبکن من از مخمصه نجات پ یکار هیدا شما مامان توروخ -
 .ادیب یخواستگار وسفی
 را از گوشش فاصله دهد. لشیباعث شد تا موبا یحورمامان یادگونهیفر یصدا و
 نیکرد، ا گرمیبه ج بشه، خون بیزن نج خواستیم ی. اون از مهرنوش که وقتدیدیدقم م دیشما دوتا بچه دار -

 میکنم؟ ن کاریچ یگیگوشت تنم بلرزه. م دیمن مثل آدم دختر شوهر بدم و مدام با ستیهم از تو. انگار قرار ن
مرد که  هیمن دختر دست  گهی. مادهد یمهندس جواب منف یبابات زنگ زد و گفت به خواستگار شیساعت پ

سر مهرنوش کوتاه  گهیمهربان زن پدرش بشه. م ستین یراض یکه حت یدختر دم،یبه سن مهرسا داره نم یدختر
رومون به هم  یبا پدرت کلنجار برم که بعد عمر تونمیهم نم نیا شتری. بامیسر مهربان کوتاه نم مونم،یاومدم و پش

 ترسمیامراض؟! م ونیسر پا نشد و شد کلکس گهید بیمهرنوش و نج یبعد ماجرا باتکه نرفته با ادتیباز بشه. 
 یو من و بابات برا یهست یخودم بخرم. قربونت برم، تو که دختر عاقل یواسه یمونیعمر پش هی ارم،یار ببهش فش

فعالً صبر کنه تا  گوهامون رو نقش بر آب نکن. به مهندس هم ب. جان بابات قسم، نقشهمیدیها کشتو نقشه یعروس
 .شهیم یچ نمیبب

 ذهنش را مچاله کند. یار منفبخواهد افک ییرا چنان بر هم فشرد، گو شیهاپلک
 بود. دهیو شجاعتش همانند او نم کش ستادهیا بودنعیهم همراه او در اول صف مط یحورمامان یانگار خب
گل، گل، گل  دیکشیم غینواخت و مدام ج کیخط ممتد  کی یگزارشگر فوتبال که بر رو یگونهادیفر یصدا

 کرده است. دایگنج پ ییکه گو زدیم ادینجره فر. گزارشگر چنان از ته حختیاعصابش را بر هم ر
 جهینتیکه ب یارفت. مکالمه یحوراش با مامانلب گفت و بازهم ذهنش پر زد و به سراغ مکالمه ریز ینچ کالفه

دلش رفته، تازه گل هم کاشته و  ی! دختر عاقلتان پدیکار یمادر من که کجا دیو نتوانست به او بگو دیبه اتمام رس
 کرده است. گریکدیرا محرم  اهاز شما، خاله شاه صنم آن خبریو ب زندیگل مخوب هم 

خرد کرد.  ینامساو یها قطعهها را به دهافتاد و آن زبانیب یهایفرنگوبرهم با چاقو به جان گوجهاز افکار درهم پر
 فتدیو به جان بغضش ببا چاق خواستیبرگشته نداشت. دلش مبخت یهایفرنگاز گوجه یدل خودش هم دست کم

 .کردیم زیزریر هایفرنگها را هم همانند گوجهو آن
جلزولزشان به  یو صدا ختیر تابهیرا به داخل ماه هایفرنگمزاحمش را پس زد. گوجه یهایپشت دست، چتر با

 هوا رفت.
چه  انیو م ستینها آن نیتعادل ب جادیکه قادر به ا دندیطناب نازک کش کیعقل و دلش  نیب کردیم احساس

 .خوردیتلوتلوخوران تاب م شیهاکنم
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او نشسته بود  یآشپزخانه به تماشا یصندل یو مدهوش او رو جیگ وسفی نکهیغرق افکارش بود و غافل از ا مهربان
 .کردیم یسکوت آشپز یایور در دنکه غوطه

و  شدیم رهینامعلوم خ یاو به نقطه انداختیم شیکارها نیب یمکث کوتاه یو حرکات مهربان نرم بود. گاه رفتار
 .گرفتیبعد دوباره کارکردن را از سر م یدم

 یاش که مثل طنابشدهبافته یبه گردش در آمد. از تک مو کنانحیتفر شیهااش زد و مردمکچانه ریز دست
 شیبرا یاندامش به قدر وتابچی. پدیافتاده بود، گذشت و به قوس کمرش رس دشیسف شرتیت یبه رو ینارنج

 از او چشم بردارد. یدم توانستیبود که نم نینشدل
هم مثل کوه  مشیقلب بگذرد. تصمخوش یدختر مونارنج نیدلشاد پا پس بکشد و از ا یبود با مخالفت آقا محال

 .رفتیمهربانش م یبدون اجازه به خواستگار یپوران از کاشان، حتمحض برگشتن عمهاستوار بود و به
از نان سنگک که درون سبد لم داده  یامعترضش که برخاست، تکه ی. قاروقور معدهدیعزمش کش یابه بلند ینفس

 گفت: د،یجویآن را آهسته م کهیبود، جدا کرد و به دهان گذاشت و درحال
وقت تو به من املت پر گوشت و مرغه، اون زریفر یتو ؟یدرست کن یستیبلد ن یاگهید یدلم جز املت غذا زیعز -
 .یکردیپلو با مرغ درست مزرشک هی! حداقل ؟یدیم

رو به او شد و  د،یپا چرخ یپاشنه یهم نثارش کرد. سپس رو یاجا و دل خجستهرا با قاشق جابه هایفرنگگوجه
 چپش افتاد. یـنهیس یاش به پرواز در آمد و به روشدهبافته یتک مو

 نوبت او بود که معترض شود. حاال
زودتر برگردم خونه. بابام خوشش  دیبا شه،یم رمیاه به ساعت بنداز، از هفت هم گذشته. داره دنگ هی! وسفی یوا -
 یپلووقت تو از من مرصعوتخم کرد. اوناخم یرفتم کل ریهم که د شبیاز ساعت هشت خونه برم. د رترید ادینم

دارم  ومیوسط استاد کنمیمکه فکر  یکرد ادیزرو هم که انقدر  ونیزیتلو ی! صدا؟یخوایرنگ با مرغ مهفت
 .کنمیم یآشپز
 نیب فیظر یگره یبرا ش،یروشیاعتراض نرم و دلخواه دختر پ یلبش نشست و دلش پر زد برا یرو یاخندهتک

سمتش برخاست و به شی. از جابردینواز دل مو چشم بایقطور نبود؛ اما ز یلیشده که هرچند خبافته یابروها و مو
از خنده  یکه رد یفرو داد و با لحن د،یجویکه م یناش را با تکه نانفس. خندهبهنفس ستاد،یا شیرورفت و روبه

 گرفت. یآن لم داده بود، دستانش را به دور او حـ*ـلـقه کرد و مهربان کامالً در آغـ*ـوشش جا انیم
اش آن را نشان و رفتار مردانه پرواز داشت؛ اما صدا الیخ یی. گودیکوبیم اشـنهیس واریبه درود قراریب وسفی قلب

 :دادینم



 

 

403 
 

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیانافسون 

 

و هم  یتماشا کن یزمان هم خانومت رو موقع آشپزهم یتونیکه نم نهیا ستیکه اپن ن یاآشپزخونه یاوالً، بد -
 نیا یکنیچشم. فکر م گفتیرسم بود که خانوم خونه به شوهرش م مایقد اً،ی. ثانینیت رو ببفوتبال مورد عالقه

 رسم ورافتاده؟
و دلبرانه پشت  فیدو نفس، با اخم ظر ای کیکوتاه به عمر  یرا به او دوخت و بعد از تأمل اشرهینگاه خ مهربان

 .ستیحرفش چندان با مذاقش کوک ن دیکرد تا بگو کیبار شیبرا یچشم
ود، همراهش ب یکه مزاح نرم یتر کرد و با لحندستانش را تنگ یحلـ*ـقه هایطناز نیا جیمـسـ*ـت و گ وسفی

 نجواکنان، نرم و آهسته گفت:
 متأسفانه منسوخ شده. شیرسم با تمام خوب نیکتکم نزن! متوجه شدم ا خب،لهیخ -

گـ*ـردن او فرود و  یگود انیمشام مهربان رفت. سرش را م یخم شد و نفس پرعطرش به مهمان یقدر سپس
 مظلومانه زمزمه کرد:

 شورش نکن! شبیحداقل مثل د -
خم شد؛ اما به مقصد  شیهاسمت لـ*ـباز خود جدا کرد و پر از خواستن سرش به یمخمل او را نرم و سپس

خندان  یرا با لب نیجدا شدند و مت گریکدیاز  یآنبه یدرپیپ یچند سرفه تصنع یبود که ناگهان با صدا دهینرس
در  یپررنگ در آستانه یبا اخم دستبههدو پله باالتر جسته بود و کنارش صبا کول شیلنگه ابرو کیکه  دندید

 بود. ستادهیآشپزخانه ا
 یجا نیدر دل زم ای رفتیو به آسمان م شدیآب را داشت و از خجالت بخار م تیخاص خواستیدلش م مهربان

 .گرفتیم
خالص شود و با همان سر  نیصبا و برق چشمان خندان مت یخصمانه یهاانداخت تا از شر نگاه ریبه ز سر

 داد. یسرش جا یرفت و آن را رو یصندل یدسته یسمت شال رهاشده رونرم و به یلیفروافتاده، خ
 شد؛ینم دهید یو شرمندگ یاز دستپاچگ ینشان چیه وسفیزده بود، در رفتار چقدر مهربان دستپاچه و خجالت هر
به  یکند، دست را جمع شیهاداشت خنده یسع کهیآمد و درحال ترشیپ یقدم نی. متفتادهین یاصالً اتفاق ییگو

 زده گفت:و شتاب سالمیو ب دیکش لشیسب یگوشه
 .میریما االن م د،ی! شما راحت باشدیببخش دیببخش -

 باال برد. میکرده باشد، هر دو دستش را به عالمت تسل یتخس که کار اشتباه یهامثل پسربچه سپس
 ادیهم انقدر ز ونیزیتلو ی. صدایجواب نداد م،یزنگ زد یلیخ لتی. به موبامیایسرزده ب میخواستیجان داداش نم -

جواب  زنمیزنگ م وسفی لیبه موبا یهر چ»زنگ زد گفت  یپور. مامانیاومدن ما نشد یبود که متوجه سروصدا



 

 

404 
 

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیانافسون 

 

از اون  شتریمن ب ینفسا یکه صدا یردقدر کم کزنگ تلفن خونه رو هم اون یدلواپس شدم. صدا« .دهینم
 نه. ای یاخونه مینیبب میافتاد، اومد دلمون شور نیهم ی. برانواستیب

 خانه، ادامه داد: نیمهربان در ا تیقعتثبت مو یسمت مهربان برگشت و برابه نیخندان مت یهامردمک
 !یخوش اومد یلیخانوم، خسالم مهربان -

 اکتفا کرد. یزبانش افتاد که فقط به تکان سر یشد و بر رو یچنان قفل یشرمندگ
کرده بود  ریگ رتیخشم و ح انیم ییاش جاسمت صبا رفت که چهرهبلند، محکم و استوار به ییهاهم با گام وسفی

قاطع اما هشداردهنده  یو با لحن دیرا پدرانه بـ*ـوس اشیشانی. سپس خم شد و پختیگریو چشمانش از مهربان م
 گفت:

 !یسالم کن دمینشن -
 یاش را روآن سه پنهان نماند. کوله دیکه از د یو تمرد یگرفت، سرکش دهیو لجبازانه مهربان را ناد یتعمد صبا،
 رو به پدرش گفت: یناراض یاش انداخت و با لحنشانه

 سالم بابا. -
 و از آشپزخانه خارج شد. دیپا چرخ یپاشنه یبه قصد خروج رو سپس

 یآمد و لبه نییدست سرگردانش پا د،یبه پر شالش کش یدست بودن،یو پر از حس اضاف فیمعذب، بالتکل مهربان
 را محکم گرفت. یصندل

که با  دیمهربان رس بودنیبه داد حس بد اضاف وسفیسرش بست و خارج شد و در را هم پشت یبا عذرخواه نیمت
اش برد و نرم سرش را باالتر چانه رینفس. دست زبهبازهم نفس ستاد،یبود. کنارش ا ریسر فروافتاده نگاهش به ز

 نرم دعوت کرد. یانگشتانش پوست نرم مهربان را به محبتوار سرآورد. نـ*ـوازش
 خوشگلت رو. یومکاکک نیا نمیسرت رو باال کن، بب -
 داشت. ینینشقلقلک دل شیبرا وسفیبود. نـ*ـوازش سرانگشت  یبهانه کاف نیرنگ، همهرچند کم دنیخند یبرا
 کوتاه گفت: یاز تأملشد و بعد  نییباال و پا شیگلو بکیآب دهانش را فرود داد و س وسفی
کنم. لطفاً کمکم کن؛  یکدومتون زندگ چیبدون ه تونمیاز دلم و نم یااز تنمه و تو پاره یادلم، صبا پاره زیعز -

 شهیدولبه که نم یچاقو هیخاطر دوران بلوغش حساس شده، مثل مشکل رو حل کنم. صبا به نیا تونمینم ییتنها
 یبرا یاون تمام محبت و عشق من رو انحصار شت،که گذ یرده سال و اندچها نیبهش دست زد. ا عنوانچیهبه

من رو تا مرز جنون  ی. لجباز و سرکش شده، گاهدهیداره من رو از دست م کنهیخودش داشت و حاال تصور م
 رو بگذرونم. میزندگ یمرحله نیتر. لطفاً صبور باش تا سختکنهیم یعصبان
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 نیا یبود. برا ایسطح ناصاف دن نیتردلخواه شیانگشتانش برا ریز ی. زبراو گذاشت شیرته یدستش را رو کف
 نبود! یرقم گریتن برود، صبا که دبهمرد حاضر بود لباس زرم به تن کند و به جنگ تن

باهاش صحبت  رمی. ممیکنیم میبا هم تقس ای. مشکالت رو هم مثل خوشکنمینگران نباش، من درکت م زمیعز -
 .ارمیزود دلش رو به دست م ای ری. باالخره دستیقاعده جدا ن نیداره و صبا هم از ا یرگ خواب هی ی. هر آدمکنمیم
و از  قیعم د،ینماند. خند یشوره باقدل یبرا ییجا گریچنان که دشد. آن ریآرامش به دلش هوراکشان سراز وسفی

 او شد. یشانیپ بیمهربان شود، نص یهاکه قرار بود سهم لـ*ـب یاته دل و بـ..وسـ..ـه
صبا  کنمیفکر م ،یریمشتت بگ یو تو یاریدل من بدقلق رو به دست ب یتونست یشک ندارم! وقت تییبه توانا -

 مثل آب خوردن باشه. دیبرات با
 را گفت، از مهربان جدا شد و گاز را خاموش کرد. نیا وسفی
. زشته، میبر ایخونه. حاال هم ب رسونمتیام م. بعد شدمیسفارش م تزایپ زنمیزنگ م ،یاملت درست کن خوادینم -
 تنها مونده. نیمت

 یلیویلیزد که ته دل مهربان به ق یسمت او نشانه رفت و چشمک معناداربه واردیاش را تهدانگشت اشاره سپس
 افتاد.

 به همراه دسر و مخلفاتش. ،یپلو با مرغ بدهکارزرشک هی. به من مونهیم ادمی یول -
شان مردانه یایدر دن یشب پرماجرا را کشف کرد. مردها با تمام اقتدارشان رگ خواب نیراز بزرگ ا نیدوم مهربان

 .شوندیپس از باران نرم م یامثل ابر پنبه ،یکن دایپنهان دارند که اگر آن را پ
*** 

چند  یاوزنه ییکه گوچنان سست و مردد، آن ییهامنتظر اجازه بماند، داخل شد. با قدم آنکهیچند تقه به در ب با
 بسته باشند. شیبه پاها مانیاز جنس س یتن

بر فرق او  ریمهربان از رو بسته بود؛ بلکه مستعد آن بود که هرلحظه با همان شمش یرا برا رشیتنها شمشنه صبا
 کند. میتقس یبکوبد و او را به دو قسمت نامساو

 نانهیو حاال او چه خوشب یشو کیبه آن نزد یحت یتوانستیبود که نم یاآخته یبود. صبا خنجر دولبه وسفیبا  حق
 خنجر دولبه صحبت کند! نیبا ا خواستیم

از  دهیزبانش خالص شود و بلکه کلمات پرکش یبه پرزها دهیچسب یو گس یدهانش را فرو داد تا از شر تلخ آب
 ماند. جهینتیکه مذبوحانه ب یو بازگردند. تالش دهندتیذهنش رضا

 فاصله بود. انوسیاق کیبه عمق  گرفت،یم دهیاو را ناد یتخت نشسته بود و تعمد یلبه یکه رو یدختراو و  انیم
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آن  یلباس بر رو کردنزانیموقع آو یاند و حتاست که کنار در آن را جا گذاشته یمفلوک یجالباس کردیم احساس
 تر کرد.هم همچون زهر تلخحس حقارت تا حلقش باال آمد و طعم دهانش را  نیو ا شودینم دهیهم د
 مکالمه را شروع کند؛ اما صبا مهلت نداد: یاوبرهمش را مرتب کرد تا با جملهدرهم ذهن

 برو! رونیاز اتاقم ب -
گم شو » یکه شکل مؤدبانه ینیگرفت. توه دهیاو را ناد یبود. لحن تلخ و گزنده امدهین دنیپا پس کش یبرا

 بود. «رونیب
دهنده بود. با سرانگشت آن را آزار شیآشکار که برا یاضطراب دند،یآمدند و پشت لبش صف کشعرق بازهم  یهادانه

 کوتاه گفت: یپاک کرد و بعد از تأمل
که پدر توئه  یخاطر مردهستم، به تیزندگ یچون بازهم تو کنه؛یرو حل نم یاتاق مشکل نیمن از ا کردنرونیب -

 من. یو حاال شده تاروپود نفسا
و  ستادیا شیروشده روبهبراق یبرخاست. با چشمان شیاز جا هادهیآخر مهربان برآشفت و مثل مارگز یلهبا جم صبا

 سمت در نشانه رفت.به کانیاش را همچون نوک پانگشت اشاره
ازت خوشم  میعبدالعظسفر شاه ی. تونمتینب گهیکه د یجور مون؛یبعد هم از زندگ رون،یگفتم از اتاق من برو ب -

دعوت  یروز تولدم تو و مهرسا رو به تنگه واش نیهم یبرا ؛یدادن به بابام نبودنخ یکه پ یدختر سروساکت اومد،
 دمیمن احمق نفهم ،ی. راهش رو هم خوب بلد بوددیادلقت خودتون رو زود نشون دتو و اون خواهر دهن یکردم؛ ول

 شیپ یکه اون زن عـ*ـوضـ*ـ یاک مشکبعد هم او س ،یرو لو داد یدی. اول موضوع سیهست یکه چه مارموز
ها باهام قهر بود. زد و تا مدت یلیگوشم س یبار تو نیاول یکه بابام برا یکرد یمن امانت گذاشته بود. تو کار

 نیاز ا خورهی. حالم به هم میبه خودم بگ ،یو جاسوس بش نیریخودش نکهیا یجابه یتونستیم کهیدرصورت
 .دهیو خودش رو هزار جور بهش نشون م شهیدارش مپول رعاملیعاشق مد یدست دم یکارمند الک هیکه  شهیکل
را به  شیهاهوار شد و آرنج نیمبل کنار مت ینداشت، رو ستادنیتوان ا گریشنونده بود. د بازمهیدر ن یاز ال وسفی

 فت:گوش او فرو برد و آهسته گ خیسر ب نیداد. مت یکف دو دستش جا انیزانو تکه داد و سرش را م
 . بذار سنگاشون رو با هم وا بکنن.اطیح یپاشو برو تو ،یشیم تیاذ -

شود!  یخنجر دست بزند تا روحش کمتر زخم نیا یبه کدام لبه دانستیگذاشت. نم ترشیپ یقدم مهربان
و با که سرش پر از باد غرور بود  یبه دختر گفتیزخم را بر دلش به جا گذاشت. چه م نیآشکار صبا اول یهانیتوه

 تاخت؟یچهارنعل م یمنطقیاسب ب
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 ییزایچ نیبا ا شهی. عشق رو با نمدونمینه دنبال پول! حدوحدود خودم رو هم م ن،یریمن نه جاسوسم، نه خودش -
بود که تو  نیا یکردم برا ینکردم. اگه هم کار ییمحبت و عشق رو گدا وقتچیبه دست آورد. من ه یکه گفت

 !نیفقط هم ،ینیبب یاصدمه خواستمینم و یزیمن مثل مهرسا عز یبرا
 کوتاه گفت: یقلبش و بعد تأمل کینزد ییگذاشت؛ جا اشنهیسـ یرو دست

 ست.من و پدرت دوطرفه نیحس ب نیبه خدا قسم که ا -
پس رفت و دو قطره اشک در چشمانش در دم  یاو زد و مهربان گام یبه شانه یمحکم یبا کف دست ضربه صبا

 حلقه بست.
 یدم دست یدخترا نیمن به ا ی. باباشناسمیرو م وسفمی. باباستمیبچه ن گهیوغ نگو، من پونزده سالم شده و ددر -

 ی. اگه دم دستشیگول زده که حاال مجبوره بره خواستگار یاگهیالبد بابات رو جور د گنی. دوستام مشهینم یراض
 .یکردیرو نگاه هم نم تسرتو پش یرفتیمن م یحرفا نیبا ا یغرور داشت کمهی ،ینبود

برخاست و به قصد رفتن به اتاق صبا پا تند  شیاز جا اورد،یهم فشرد. تاب ن یرا از حرص بر رو شیهامشت وسفی
 را محکم گرفت و مانع شد و آهسته لب زد: شیبازو نیکرد؛ اما مت

 .شهیتر مخراب نیداداش نرو، اوضاع از ا -
 ا بر هم فشرد.ر شیهاپشت در اتاق ماند و چشم وسفی

صبا جا  یهاآوار حرف ریاز تنش جدا شد. بعد هم ز شود،یکه از شاخه جدا م یزییمهربان مثل برگ خشک پا روح
قطره، پشت به پشت هم. شدند، قطره ریو تهمت سراز نیبار توه ریبود که ز ییهاواکنشش اشک نیماند و اول

 :شدیم نییپر از ارتعاش باال و پا شیو صدا دیلرزیم شیهالب
مرد  هیو عاشق  یشیروز بزرگ م هیشاءاهلل کردن خودم به دست آوردم. اننه عشق رو با عرضه م،یمن نه دم دست -

. اون جنگمیمرد م نیا یو برا کنمیرو تحمل م ریو تحق نیتوه همهنیکه من چرا دارم ا یفهمیاون روز م ،یواقع
و هـ*ـو*سه که فقط  ستیعشق ن گهیو اون د ردبه دست آو یکه گفت یجورنیا شهیعشق رو نم یفهمیروز م

 .ذارنیسرش م یکاله عشق رو
 تر باشد.مفهموم شیرا قورت داد تا صدا شیهاهقهق

دوتا  نیدخترش بشم. من قراره همسرش بشم. بفهم ا ستیپر کنم و قرار ن وسفی یتو رو برا یجا خوامیمن نم -
. کنهیموضوع رو عوض نم نیا یاگهیهر زن د ایو اومدن من  یمونیم یش باق! تو تا ابد دخترکنهیبا هم فرق م

. من نه نهیبیتو همسر مرحومش رو م یچهره یوعشقش، پدرت ت نیاول ادگاری ،یاز وجودش یاپدرت پاره یتو برا
 .رمیرو که به تو داره ازش بگ یحس نیو نه قادرم ا خوامیم
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 یهابه داد نفس قیعم یو با دم و بازدم شدیخارج م اشنهیتوان از ســوپاشکسته و نادست شیهانفس تکتک
 زد: ادیو فر دیرس اشمهیوننصفه

که با خواست تو هم برم.  ومدمیرو بفهم. من به خواست تو ن نیا ،یکن رمیو تحق یبه من تهمت بزن نکهیا یجابه -
قضاوت  دهیرو ند گرانیو د ینیخودت بش سنمشت بچه محصل هم هی یحرفا یپا نکهیا یجاتو هم بهتره به

 .یفکر کن کمهیو  یرو کنار بذار اتیخودخواه ،یکن
 کوتاه. یتأمل کرد و درنگ یاپشت در لحظه وسفی دنیرا گفت و از اتاق خارج شد و با د نیا مهربان

که  یحجم کوچک داد. یحصار دستانش جا انیآغـ*ـوشش را باز کرد و مهربان را م نیبه حضور مت توجهیب وسفی
 یاو با بـ..وسـ..ـه رفتیم ترشیپ یحضور نداشت، قدر نیدر خود جمع شده بود. اگر مت دهیترس یمثل گنجشگ

..ـه را به دلش داد. سپس او را از خود جدا کرد سـبـ..و نیاما شرم آمد و قول ا داد؛یرا نشان م اشیتمام حس قدران
 یاقهوه یهانقطه نیتراش، دلخواهو گونه ینیب یرو زودرشتیر یهاومکشد، به کک رهیو چشمان غرق آب او خ

 .ایدن
در  امانیکه ب یو قلب وسفیزده نرم و آهسته از آغـ*ـوش شده بود، شرم نیکه تازه متوجه حضور مت مهربان
 و گفت: دیبه پر شالش کش یجدا شد. از او فاصله گرفت و دست د،یکوبیم اشنهیسـ*ـ

 ؟یریآژانس بگ ایاسنپ  هی شهیبرگردم خونه. م دیو باشده  رمیمن د -
وار در را شانه شیها. پنجهآمدیو تا حلقش باال م دیجوشیکه م یاحساس انیبه التهاب درونش غلبه کرد، قل وسفی

 گفت: نیفرو برد و رو به مت شیموها
 نم.تا با صبا صحبت ک مونمیشون. من ملطفاً زحمت بکش مهربان رو برسون خونه -

 داد. نیرا برداشت و به دست مت یکیهم،  یرو شدهدهیچ یتزاهایخم شد و از جعبه پ سپس
 شه. ادهیپ نیاز ماش یرو نخورده نذار تزاشیحواست باشه تا تمام پ -
از در  کهیزد و درحال یرا هم چنگ لشیو موبا چیرا برداشت و سوئ شیتزایدر هوا زد او هم سهم پ یبشکن نیمت

 گفت: شد،یان خارج مساختم یورود
 .میخوریراه م یرو هم تو تزامونیمنتظرتم. پ نیماش ی! تویامشب کوالک کرد ینارنج یآبج -
 که به دلش داده بود، وفا کرد. یادست مهربان را گرفت و به اتاق خودش برد و به وعده وسفیرفت و  نیمت

*** 
 وپر خود گرفت.بال رینداخته بر خانه را زکه سکوت لنگرا فیخف یاباز شد. ناله ژکنانیژقیاتاق ق در

از  یآندر به یپدرش در آستانه دنیخون بود؛ همانند دلش. صبا با د یهاکه پر از رگه یداخل شد، با چشمان آهسته
 افتاد. شیپا ریکنده شد و ز یتخت کنده شد و برخاست؛ درست مانند دلش که از ترس از جا یلبه
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نداشت،  یستیکند. با خودش رودربا شیهمراه مدتیطوالن یداشت که پشت بندش قهرجانانه را  یلیس کی انتظار
 .گرفتیاز او نگاهش را نم ایپدر دن نیاما بهتر رفت؛یرگبار مشت و لگد م ریحاضر بود ز

د را تر کرد و بع شیها. لبستادیپدرش ا یروآمد و روبه ترشیپ یقدم د،یکوبیم ـنهیگروپ در سکه گروپ یقلب با
 که بغض آن را لرزان کرده بود، گفت: ییکوتاه با صدا یاز تأمل

 دمیتره. ارواح خاک مامان قسمت مسخت یلیخ یلیخدا درد قهرت از درد سبه یول ؛یدست بزن ندار دونمیبابا م -
 .برهیو شبا خوابم نم ادیدر نم گهینفسم د یکنینگاهم نم یباهام قهرنکن. وقت یکتکم بزن؛ ول

آغـ*ـوش مادر در  یکه در پ یدور یافتاد؛ روزها شیهایتابیب ادیدخترکش مچاله شد. به  یش برادل وسفی
 ریسراز شیتا بلکه خواب به چشمان صبا ماندیم داریافتاد که تا صبح ب ییهاشب ادی. به زدیاش پرپر مخاک خفته

 شود.
را تمام  نیبود. ا شیهاحس نکند. صبا نفس مادریتا دخترکش رنج ب ستادیا شیسال تمام پدرانه به پا چهارده

 .زدندیم ادیفر صداکی دارشیخفته و ب یهاحس
آن جا داد.  انیخود را م درنگیلبش نشاند و آغـ*ـوشش را باز کرد و صبا ب یرو یآمد. لبخند نرم شیپ یقدم

و با  دیرا بـ*ـوس شیاموه یکند و رو ریرا به دل دخترش سراز تیتر کرد تا امنحصار دستانش را تنگ وسفی
 دار گفت:خش ییصدا

کنه؟ مهربان هم شده  یکه بدون نفس بتونه زندگ یدیرو د یحال چه کستابه .یمن یخانوم خوشگله، توبند نفسا -
 کنه؟! یبدون دلش بتونه زندگ یدیرو د یاز دلم، تا حاال ک یاکهیت

بود. آب دهانش را فرو داد تا  دهیرس شیهاپشت مردمک درد به نیو امتداد ا دیکوبیدنگ ماز درد دنگ شیهاقهیشق
 کند. دایها را پجمله

از اونا رو  یکی دنید یکه بتونه برا یشناسیرو م یو مهربان چشم چپ من، کدوم آدم یتو چشم راست من -
 نفر باشم؟! نیانتخاب کنه که من دوم

را نرم و  اشیشانی. پدیلرزیکه از بغض م ییهاشد و به لب رهیرا از خود جدا کرد، به چشمان غرق اشکش خ صبا
 .دیپدرانه بـ*ـوس

 هیاگه  فتهیوخش موسعتش کجاش خط نیالمروت با ا یایدن نیشما دوتا رو با هم داشته باشم؟ ا تونمیچرا نم -
 !اد؟یبار هم با دل من راه ب

 لبش را با سر زبان گرفت و شرمنده گفت: ینشسته بر رو یهااشک یشور صبا
 بابا! دیببخش -
 به جا گذاشت. شیهالب یو اثرش را بر رو خاستیکه از دلش برم یایتلخ د،یتلخ خند وسفی
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که وصل دلم شده،  ی. اونستمیمن ن یکن یازش عذرخواه دیکه با یخوشگلت برم! اون سیخ یقربون اون چشما -
بود و قلبم  یانصافیب تینها یبهش زد که ییرفت. تهمتا رونیخونه ب نیاز ا ونیگر یتو با چشما یخاطر حرفابه

خوشم  تکلفشیقبول کرد. از رفتار ب دیبا ترد اندادم و مهرب شنهادیبار من بودم که بهش پ نیرو به درد آورد. اول
 لهیدادن نبود، عشـ*ـوه و قروقنبنخ یو پ ومدیبه چشمش نم میوبرق زندگدوربرم زرق یمثل دخترا نکهیاومده بود؛ ا

 رفته تمام ذهنم رو پر کرد و عاشقش شدم.نبود و رفته هم تو کارش
 صبا را پاک کرد. سیخ یهابا سرانگشت گونه وسفی
دخترم  یمحوطه نشه؛ حت نیوارد ا یتا کس دمیخط قرمز دورش کش هیحرف بزنم.  امیمن دوست ندارم از خصوص -

 که نفسم بند نفساشه.
 رم چشمانش را بر هم فشرد.و آهسته به اطراف تکان داد و ن زیسرس را ر سپس

و  یمهربان رو ناعادالنه قضاوت کرد یبرات گفتم تا بدون امیکوچولو از خصوص هیبار  نیخب استثنائاً ا یول -
 ندادم. ادیشکستن . من به دخترم دلیبهش زد یزشت یحرفا
دستانش را به دور  یـقهداد و حلـ* هیپدرش تک یـنهیبود، دو بار سرش را بر س نانیاطم نیکه به دنبال هم صبا

 تر کرد.تنگ وسفی
نداشته باشمت  گهید نکهیچه مرگم شده. فکر ا دونمی. نمزنمیش دارم گند مچند وقت همه نیبابا! ا دیببخش -

 کردم. تتیاذ یلیخ دونمی. مندازهیمغزم رو از کار م
 گفت: میبا همان لحن مال و او را از خود جدا کرد و دینرم و کوتاه صبا را بـ*ـوس یموها یرو وسفی
. رهیم ادمی تاتیتمام اذ شه،یمن عوض نم شیپتو  گاهیخونه، جا نیا یتو ادیمهربان ب یوقت یکه باور کن نیهم -
که  میبخور تزایپ میگرفتن برآبغوره یجا. حاال هم بهشهیاضافه م مونیفقط مهربان به زندگ کنه،ینم رییتغ یچیه

 .یکشکردنش رو تو بزحمت گرم دیکرده و با خی گهیفکر کنم د
 نیخاطر بهتر. هنوز هم دلش با مهربان نبود؛ اما بهزدیوپا مدست شیدهایترد انیهمچنان م یچشم گفت؛ ول صبا

 تا او را خوشحال کند. دیایکوتاه ب یقدر توانستیم ایپدر دن
*** 

 نیکه از ماش یالحظه قاًیکم داشت، آن هم دقکه بارش کرد، بهزاد را  ییهایتراننور شد. بعد از صبا و لن یعل نور
 .شدیم ادهیپ نیمت

 یو برا زدیله مله یسکوت و خاموش یاش برارا چنان پر کرده بود که ذهن خسته تشیباز، جام ظرفودلدست صبا
 نمانده بود. ییجا چیه گرید کرد،یاو را تماشا م رهیخرهیوهشتش که خهفت یهابهزاد و اخم
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کوتاه تا افکار  یکند. تأمل دایپ فشیک یهاوپرتخرت انیرا از م لشیتا موبا یاوقف شد. بهانهمت یالحظه
کرد و نه توانست افکارش را نظم  دایرا پ لشیماند. نه موبا جهینتیکه مذبوحانه ب یوبرهمش را نظم دهد. تالشدرهم
 دهد.

او احساس بد و  ینگاه مالکانه دنیو با د سمت بهزاد روان شدبلند به ییهابا گام ختهیگسازهم یذهن با
بار هم خود را  نیکه همانند گذشته مغرور و خودخواه، ا یتمام وجودش را در بر گرفت. بهزاد یاکنندهمشمئز
 .دانستیتر از قبل ممحق
اول امشب  نیرا هم شیپادرهوا یدل و زندگ فیتکل دیبار. با کیهم  ونیبار، ش کیآخرش را گرفت؛ مرگ  میتصم

 .کردیم کسرهیاش با بهزاد و بعد با خانواده
 عیمط گریمجبور بود به غرورش ثابت کند مهربان هم همانند دختران د نکهیداشت و از ا یهم حال منقلب بهزاد
دردناک به  یخونکیس یی. گوآمدیم رونیهوهوکشان ب اشینیب یهابود و خشم از حفره یاوست، عصبان تیجذاب

 .غرورش زده باشند
 دهایکل نگیریجنگیریج یناله یچند دور چرخاند و صدا واررهیاش را دااز انگشت اشاره زانیآو دیکلدسته پرحرص

حرف بود، از  ییایوپشت آن دنکه پس هیپرکنا یرا باال داد و با لحن شیابرو یتا کیهم به هوا برخاست.  یبر رو
 :دیهم غر یبر رو دشدهیکل یهادندان انیم
 !یریبگ لیما رو هم تحو کمهی ستیشلوغه. بد ن یلی! انگار سرت خیل بابات چراغونچشم و د -

اش را باال داد و و چانه ستادیا شیرودل مهربان را نشانه گرفت. روبه قاًیدق شیدوپهلو یهازهر کالم و حرف یتلخ
 به او زل زد. شدهکیبار یبا چشمان

 یتو یودل کور خودت باش. اصالً تو چه سهمتو نگران چشمهست!  یمن چراغون یخداروشکر چشم و دل بابا -
 ؟یزنیمن رو چوب م اهیمون زاغ سو در خونه یکنیم ممیجنیکه س یمن دار یزندگ

کرد. نگاه بهزاد مثل سوز زمستان سرد و  یدرست غرور او را هدف گرفت و آن را زخم کانیمهربان مانند سر پ ریت
 مبدل کرد. یو آن را به پوزخند دیلبش رس یوآن به لبخند ر یگزنده شد و سرد

تا با تو  امیبه پدرت زنگ زدم و ازشون اجازه خواستم امشب ب شیساعت پ می. نزدمیرو چوب نم اهتیزاغ س -
متوجه  یدادیرو جواب م تیکوفت لیشام دعوتمون کردن. اگه اون موبا یهم لطف کردن و برا شونیحرف بزنم. ا

. میکنیم داینسبت هم پ یزوده. درضمن نگران نسبت هم نباش. بمیشما دعوت یامشب شام خونه یشدیم
 .ارمیرو بخوام و به دست ن یزیحال نشده چتابه
 گوش مهربان فرو برد. خیآمد و با همان لبخند کج، سر ب ترشیپ یقدم
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 نی. همکننیو خودشون رو هالک م کشنیموندم! دخترا واسه من صف م رونیخدا ح. بهفهممیمن نم -
که  یمن یوقت تو واسهجوره بهم پا بده. اونهمه یلب تر کنم تا بدون بساط عروس هیخودت، ستاره، کاف ییدختردا

 یتو یادینازونوزت رو که ز نیکن ا ع. جمدی! مهربان صبرم ته کشیذاریطاقچه باال م خرمیانقدر نازت رو م
 من ولو شده! یوپادست

 شدن بود.بهزاد در حال له یوپادست ریبود که ز ا بر هم فشرد. حاال غرور اور شیهااز خشم چشم مهربان
زنت بودم، عاشقت  یوقت ی. حتستمیصف خاطرخواهات ن ینره من تو ادتی. یکار رو بکن نیندارم ا یلیتما چیه -

نجات  یبرا یدی. اگه دنهیدلم بش یحس قشنگ تو نیا یبهم فرصت نداد ناتیو توه ریتو با تحق یعنینبودم؛ 
تو اون هم  یکه به لطف خودخواه میشونیپ یرو ادیبود که مهر طالق ن نیا یفقط برا زدم،یوپا مدست مونیزندگ
 اومد.
کوچک از جنس بخار به وجود آورد و از دهانش  یگرمش و سوز هوا، ابر یهاو ادغام نفس دیکش یقیعم نفس

 کوتاه گفت: ی. بعد از تأملسمت او نشانه رفتاش را بهخارج شد و انگشت اشاره
! برو سراغ فهممیتو رو نم یاصرار و پافشار همهنیا لیمنم، نه تو! بهزاد واقعاً دل شهیوسط متوجه نم نیکه ا یاون -

 .دنیکه برات صف کش ییهمون دخترا
 ییه به جاکه را یاهودهیو تالش ب سروسامانشیب یزندگ یختگیها، از درهم رزدنپس نیکالفه شد؛ از ا بهزاد

حالت خوش یموها انیرا م اشدهیباطله مچاله درهم فرو رفته بود. انگشتان کش یکه مانند کاغذ ینداشت، غرور
 اش را برگشت.قدم رفته هدفیفرو برد و ب اشیمشک

عاشق  گمی. حال دل مامانم با تو خوبه، حال دل خودمم با تو خوبه. نمیکنیم موونهید ید المذهب دار -
 موضوع کجاش سخته؟ نیا دنی. فهمشمیعاشقت هم م یاگه بهم فرصت بد یشدم؛ ول چاکتـنهیس

وخش پرخط ییآب دهانش را فرو داد و با صدا یمانده. تهدیفهمیمنگنه را م یاحساس تلخ کاغذ جامانده ال حاال
 جواب داد:

 .رهیگ گهید یدل من جا ؛یاومد ریهم د یلیخ ،یاومد ریرو بفمم. د نیلطفاً تو ا -
 :دیدلش گذاشت و تلخ همچون زهر پرس یاش را گوشهشدهغرور شکسته بهزاد

 ای یشد ادهیپ نشیاز ماش شیپ یقهیکه چند دق بلندشیشاس نیبا اون ماش گولهیپسر ژ نیا ؟یکدومشون ریگ -
 سن مهرسا،دختر هم هیوحشم داره و خدم یست و کلدار که صاحب کارخونهپول یاون مهندس دوزار

 هم ارزش نداره؟! یپاپاس هی رنیحلقمه و اگه پول رو ازش بگ ینفسش تواعتمادبه
داده بود.  یبود، لقب دوزار شیهاتک نفسکه بند تک ی. به کسچدیبپ ایامواج در انیکه م یمثل طوفان برآشفت؛

 سپر کرد و به چشمانش زل زد و گفت: ـنهیس
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به حرمت عشق زانو زد. عشق رو با  خجالتیعاشق شد، ب یکه با تمام غرور و ابهتش وقت هیمرد ریدلم گ -
درازتر  مشیگل یپاش رو اندازه تونست،یم یوقت ی. حتدونهیحدومرز خودش رو م ره،یگیهـ*ـوس اشتباه نم

صورتم براش  یومکاکک یحت ودوزک و رنگ رژ لبم باشم نگران بزک ستین یازیکنارش هستم ن ینکرد. وقت
 هی. کافیرییتغ چیبدون ه خواد،یکه هستم م یجورنیکه من رو هم ی. مرداستیدن یاقهوه یهانقطه نیترقشنگ

 بازهم بگم؟ ای
 رآواریوپا زد و غرورش را از ز. دستدیفهمیم اشـنهیجامانده در س یهارا از نفس نیشدن بود و ادر حال له بهزاد

 شود. یباز نیا یند. محال بود بگذارد بازندهداد تا سرافرازش ک ینجات داد. به غرورش قول محکم و قاطع
صورتش ثابت ماند. سرانگشت  یهاومککک یبه مهربان زل زد و نگاهش به رو ابان،یروشن خ و کیتار در

پس رفت.  یو قدم دیاو سر داد. مهربان سرش را عقب کش یگونه یوار، نرم بر رونـ*ـوازش یاش را با حالتاشاره
 بماند. پنهان اشیختگیگسو ازهم یدهانش فرو داد تا آشفتگ بهزاد حرصش را با آب

 گهید یکیسهم  ذارمیراحت، نم التی. خشهیم ترصیباشه آدم براش حر یافتنیندست یهرچ گنیراسته که م -
 .یبش

 . پارادوکسداستیکه درون آن ناپ یکیگنگ و ناشناخته همانند تار یکالم بهزاد بند دلش را پاره کرد. ترس یسرد
 .کردیم ریبهزاد وحشت به دلش سراز یهاحرف
شاد مهرسا که  یاول را فشرد و با صدا یسمت زنگ ساختمان رفت و زنگ طبقهبه یبا همان آرامش ساختگ بهزاد
 گفت: «ه؟یک» دیپرس

 بگو نگران نباشه، مهربان هم اومده و االن کنار منه. یحورمهرسا در رو باز کن. به مامان -
 زد: ادیفر مهرسا

زنگ نزن. مهربان  گهیمامان د ده؟یرو جواب نم لشی! پس چرا موبابهزادخان دیخبر باشخداروشکر! خوش یوا -
 اومد و االن با بهزادخان پشت دره.

 از مهربان داخل شد. شیباز شد و بهزاد پ یاتقه یدر با صدا سپس
سالم  نیقلبش را به همراه داشت، با اول امانیچسب با بهزاد که التهاب و تپش بچندان دلنه یاز آن مکالمه بعد

 اش کرد.زدهخانه شگفت یاستقبال گرم و پرشور اهال
جانانه  یپشت چشم شیباال انداخت و برا یوهشترا هفت شیجواب سالمش را با حرص داد، ابروها خانومهیحور
گرفت و عصا به بغـل با  دهیرا ناد دلشاد هم ماهرانه او یچنان که بند دلش از ترس شل شد. آقاکرد؛ آن کیبار

 سمت مبل رفت.کنان با او بهوبشبهزاد دست داد و خوش
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دستش را به  کی کهیدرحال ن،یو به دور از چشم حاضر ستادیخانم ازد و پشت افسر یجست طنتیپر از ش مهرسا
 .دیکش شیگلو یسر بر رو دنیبه عالمت بر یرا افق گرشیدست د داد،یحالت باد بزن در هوا تکان م

دردسرساز شده بود و  شیبرا یحساب بتیچند ساعت غ نیا ای. خب گوامدین گریخسته و متلهبش رفت و د نفس
 یفراخ یمتوجه شد که مهرنوش با لبخند مصنوع یرا وقت نیتر بود. اخراب کرد،یاوضاع از آنچه که تصورش را م

 گفت: ستهو آه زیورد، رداشت خنده از لبش سر نخ یسع کهیسمتش آمد و درحالبه
ندا به من  هیشون جا مونده. الاقل خونه لتیداد که موبا امکیبلکه از دستت راحت بشم! مهندس پ یریبم -
 .ومدهیسر هم کن تا گندش درن یابهانه هی. زود کردمیوجور مرو جمع نجایاوضاع ا یدادیم

 نییذهنش را باال و پا نترنتیسرعت سرچ در ابه کهیلزد تا التهاب درونش را بپوشاند، سپس درحا یلبخند یسختبه
 کوتاه گفت: یدر آورد و بعد از تأمل شیرا از پا شیهاچکمه ابد،یدروغ را ب نیرتریو باورپذ نیترتا کوچک کردیم
 نشدم. اماتونیبود، متوجه زنگ و پ لتیسا یرو لمینگراتون کردم. موبا دیببخش -

 یادیبهانه ز نیقابل قبول از جانب او بودند و ا حیتوض کیا از رو بسته و منتظر ر رشانیصدا شمش کیخانه  یاهال
به  یو با لبخند دیمهربان افراشته بود، به داد مهربان رس یخدا پرچم صلح او برا یشهیخانم که همنما بود. افسرنخ

 وسعت قلب مهربانش گفت:
به دست و  یآب هی. برو میهمه نگرانت شد یدادیمرو جواب ن لتی! موبایقربونت برم، خداروشکر که سالمت -

 .رمینم نجایاز ا رمیرو نگ تتیباهات حرف بزنم. امشب تا رضا ریدل س هیخودم تا  شیپ نیبش ایصورتت بزن، ب
 داد؟یم یکدام کنج دلش جا گریرا د نیاز نهادش برآمد. ا آه
و  خانمهیبار حورشماتت یهانگاه ریر از زفرا یلبش نشاند. در حال حاضر برا یمحو بر رو یلبخند یسختبه

سمت اتاقش پا تند کرد تا بلکه سرعت برق و باد بهگفت و به یبود. چشم شنهادیپ نیبهتر نیپدرش ا یهایمحلکم
نبود، نظم دهد؛ اما  دایآن پ یو ابتدا و انتها خورده وتابچیسردرگم در هم پ یدر خلوت افکارش را که همچون کالف

محض زمان با او داخل شد و بهسر او به راه افتاد و همشده باشد، پشت کیکه از توپ شل یامثل گلولهمهرنوش 
 زده، اما آهسته و شمرده گفت:بستن در اتاق، در دهانش باز شد و تند و شتاب

مهندس  یرو خونه تیکوفت لیعشق و صفات. الاقل اون موبا یپ یرفت ی! جهنم که خبر ندادیشـعوریواقعاً ب -
! خونه؟یرو م هافهیلط وسفی دونستمیکه من برات فرستادم. از کجا م یناموس یهافهیهمه لطبا اون یذاشتیجا نم

 من جا گذاشته. یرو خونه لشیمهربان آبروم رفت! آخر سر زنگ زد و گفت مهربان موبا یوا
 یامثبت هجده یهافهیچه لط وسفی کهنیها رنگ باخت. حدس اخنده یالالبه شیهاو اضطراب دیته دل خند از

 کرد،یباز م کیبهکیرا  شیپالتو یدکمه کهیدرحال ع،یخوانده چندان سخت نبود. سپس با حفظ همان لبخند وس
 گفت:
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 .یکنینم فیبرام تعر جدهیمثبت ه یهافهیلط گهیو د یهم بد نشد! حداقل ادب شد یلیخب خ -
 ریز یچنان که دردآن د؛یکش نییسمت پاان را گرفت و آن را محکم بهمهرب یشدهبافته یمو یانتها مهرنوش

 کوتاه جواب داد: یپوست سر مهربان به گزگز افتاد و بعد از تأمل
هم  یبعد ییامایپ ی. تودمیرو هم پرس نیوتاب حال متبود! مثل هر روز با آب فهیعمق فاجعه فقط لط یآخ کاشک -

ما دعوت هستن و بهزاد از آقاجون اجازه  یشام خونه یخانوم برابا افسر ت، بهزادخانخستهگفتم که عاشق دل
بود که مهندس زنگ زد و گفت  امیپ نی. بعد اارهیگرفته تا امشب با تو حرف بزنه و دل چموشت رو به دست ب

 رو جا گذاشته. شیمهربان گوش
 یسست و ناتوان بر رو ییشد. با پاها ریو اضطراب به جانش سراز دندیاز بام لبش پر کش یدر دم همگ شیهاخنده

 گفت: صالیلب تخت نشست و از سر است
 کردم! یکاربازهم پنهون کنهیبد شد! حاال فکر م یلیمن خ یخدا یوا -

 دستانش گرفت. انیاو را م یزدهخیداد، کنارش نشست و دستان سرد و  نشیپر دامن پرچ هی یتاب مهرنوش
 ی. بندهمیخبر نداشت شیساعت پ میدعوت از جانب پدرم بوده و ما هم تا ن نینگران نباش، به مهندس گفتم ا -

رو داره. امشب به  دنیارزش جنگ وسفیمثل  یبد شد. مهربان، مرد یلیحس کردم حالش خ ینزد؛ ول یخدا حرف
. بگو و خودت و اون بنده یمحرمش بش یخاص افغانستان مجبور شد طیو تحت شرا یآقاجون بگو دوستش دار

همون اول که از  دیکار رو با نی. اکنمیم ادیداغش رو ز ازیپ کمهیو  امیا رو خالص کن. من هم پشتت درمخد
 نه حاال که چند هفته ازش گذشته. ،یکردیم میافغانستان برگشت

 انگشتانش را در هم جفت کرد. هدفیبرد و ب ورشیسمت به یمثل لشکر صالیاست
بار  هیعاقد  تاًیو نها کنهیموافقت م وسفی یآقاجون با خواستگار کردمیفکر مبره.  شیپ یجورنیا خواستمینم -
 رو خراب کرد! یچصبا همه یول خونه؛یم نمونیب غهیص گهید
 .شهیدرست م یچ. غصه نخور، همهرهینم شیپ خوادیجور که آدم ماون شهیهم -

 و ادامه داد. ستادیا شیروتخت برخاست، روبه یلبه یاز رو سپس
 !ربارونه؟یحکم اون هم ت ای شنیقائل م فیجرم تخف کیشر یبرا یحورآقاجون و مامان دونمیفقط نم -

در به داخل کشاند و با  یسرش را از ال خانمهیبا بازشدن در اتاق همراه شد و حور رمقشیمحو و ب یخنده
 براق پرحرص رو به آن دو گفت: یچشمان

ماله بردارم و  هی دیکه من دست تنها موندم؟! فقط با دیکنیم یه غلطچ دینشست نجای! انمیداغتون رو نب -
 وصوف کنم.شما رو صاف یایکارخراب

 بود، لب زد: خانمهیپشتش به حور کهیحالداد و در یدستان مهربان جا انیرا م لشیکنان موباخنده مهرنوش
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 به مهندس زنگ بزن. -
 باال برد. میه عالمت تسلش به پرواز در آمد و هر دو دستش را بدامن یهانیو چ دیپا چرخ یپاشنه یرو آنگاه

 . جان من ترور نکن!ممیخانوم، من تسلمامان -
*** 
مهربان که فقط گفت  یمخمل یبه ستوه آمده بود و صدا شیهاحوض، نفس هیپاشو یافتاده رو یماه مثل

 بازگرداند. شیهاهیبه ر ژنیجرعه اکسجرعه« !وسفی»
 وارشیروشن در دل د یانهیکه شوم ییرایسالن پذ ینقطه نیتراتاق صبا انداخت و به دنج یستهبه در ب ینگاه

نهان بماند.  شیهااز دهان مهربان خارج شود و از گوش یمبل نشست تا مبادا کالم یبود، پناه برد و در دم رو
 انه جواب داد:را پنهان کرد و آرام و مرد شیهایرا بر هم فشرد و تشوش و نگران شیهاچشم

 جانم؟ -
 انشیو لحن ب یچهارحرف یکلمه نیدر ا دهی. نوازش خوابدیشنیکلمه را م نیا وسفیبود که از  یبار نیاول نیا

گذاشت تا مبادا  اشـنهیس ی. نفسش رفت و دست روردیبخواهد مهربان را در آغـ*ـوش بگ ییچنان بود که گو
 کوتاه گفت: یلفرار به سرش بزند و بعد از تأم الیقلبش خ

 شام دعوت هستن. یخانوم با پسرش براافسر دونستمینبود. من واقعاً نم نیدر ب یایکارپنهون چیباور کن ه -
 دکیو جذاب که لقب همسر سابق را  رایگ یوباال با آن چهرهقدلبش جان گرفت. بهزاد خوش یرو لبخند

که  ییهاشد، شعله رهیخ نهیسرکش شوم یهااده بود. به شعلهخانم تنزل مقام دمهربان به پسر افسر یبرا د،یکشیم
 گفت: شیدر صدا دهیخواب نوازشو با همان  خوردندیچرخ م وتابچیدر هم پرپ یرقصان زرد و نارنج

شما محرم  یزهیمزهیر یدختر مونارنج نیرو بگم؟ بگم ا قتیو با پدرت صحبت کنم و حق امیامشب ب یخوایم -
و شبونه  امیب یوودیهال یلمایمثل ف نکهیا ایصورتش شدم؟  زودرشتیر یومکاعاشق اون کک دل و روحم شده و

 بدزدمت؟
عضو بدنش را که همان دل  نیترمهم وسفیرا تار کرد.  دشیشده، د یکرد و قطره اشک انیغل یخوش عاشق حس

 که آن را ربوده است. یو کس رودیدلش م یپ دلیبود و آدم ب دهیتمام عواطف، دزد گاهیاست و مأمن و جا
 اش نجوا کرد:افتادهشمارهبه یهانفس انیم از
 وسف؟ی -

 :دیشن بازهم
 جانم؟ -
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وخروش به که پرجوش ی. به حسدادیو جان م دیجنگینفس م نیتا آخر دیبا وسفی یهاجانم گفتن نیتداوم ا یبرا
 افتاده بود، غلبه کرد و آهسته گفت: انیغل
 .شهیبرامون شروع م یاگهیر د. اگه خدا بخواد فردا جوکنمیم صحبت مامشب با پدرم و مادر -

محکمش  یمردانه یاما بازهم آن را پشت صدا کرد؛یم یتابیمهربان ب یآتش برا یهاهمچون شعله وسفی قلب
 قرار داد:

 !ادیم شیپ رهیشاءاهلل اونچه که خان -
 .دیچیدر گوش مهربان پ یهانفس یچنان که صداکرد، آنرا رها  اشـنهیرا گفت و نفس جامانده در س نیا وسفی
مهرنوش  یهافهیلط یول خوندم؛یرو م امکاتیپ دینبا دونمیم خوام،ی. معذرت مارمیرو برات م لتیفردا موبا -
واحوالش حال یجویقدر که پاون اد؛یخوشش ب نیمهرنوش از مت کردمیتروتازه و دست اول بود. فکر نم یلیخ

بهزاد  یبرا دیشماره ناشناس که احتماالً با هیمتصل مهرنوش، مهرسا و مامانت و  یو زنگا امایپ لید از سباشه! بع
 نگرانت نشن. نیاز ا شتریمونده تا ب نجایا لتیباشه، باعث شد تا به مهرنوش زنگ بزنم بگم موبا

اگر بفهمد مهرنوش را در  نینازن دیدهان باز کرد تا بگو د،یچرخیم نیکه تمام ذهنش دوروبر مهرنوش و مت مهربان
 داد و گفت: یدر جا یو مهرنوش در را با شتاب باز و سرش را ال افتین یاما مجال کند؛یم یدم سالخ

و سر گنج  ستمیهزار تومن شارژش کرده بودم. من که مثل تو کارمند نتموم شد. تازه پنج لمیبابا، شارژ موبا یا -
 رو برات از رو بسته! رشیکه مامان شمش ایکارخونه. ب یفردا تو یبرا دیرو بذار کتونیجکیهم نشستم. ج

 از مهربان گفت: شیبر لبش نشاند و پ یامهرنوش بود. لبخند محو و خسته یهاتمام غرولند یشنوده وسفی
 ادیهفته ب نیهم ی. درضمن به مهرنوش بگو اگه دوست داره، تونمتیبیکارخونه م یدلم برو، فردا تو زیعز -

 کوچولو استخدامش کنم. یبازیپارت هیکارخونه تا با 
ناچار دل را وادار به اطاعت کرد و به ش،یرایپهن و چشمان گرم و گ یهاشانه وسف،یپر از حس خواستن  مهربان

 گفت:
 .ریخ. شبت بهنمتیبی. فردا مگمیممنونم، بهش م -

لب  ریز وسفیتماس را قطع کرد و  یازدهشتاب یفظبا خداحا زدیم شیکه مدام صدا خانمهیحور یبا صدا مهربان
 با خودش نجوا کرد:

 کمکم کن! خوامش،یتمام نفسام م یبه اندازه ا،یخدا -
*** 
اما همچنان با  کرد؛یدلشاد هم اگرچه ظاهر را حفظ م ی. آقاافتی فیزود تخف یلیخ خانمهیحور تیو عصبان خشم

 کرد. دایا بعد از صرف شام هم امتداد پت هایمحلکم نیبود و ا نیمهربان سرسنگ



 

 

418 
 

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیانافسون 

 

 یکه به دست بچسبد، دم یادهندهآزار یِبهزاد بود که مثل نوچ زیانگنفرت یهاآقاجانش، نگاه یهایمحلاز کم بدتر
 .کردیو راه نفسش را تنگ م شدندیمتصل م گریکدیبه  شانیهامردمک داشت،یو هرگاه سر برم شدیاز او جدا نم

 ب،ینانج یهانگاه نیو ا کردیدلشاد نثار مهربان م یآقا یهاغفلت ریرا ز اشپردهیو ب ـانیعـر یهانگاه بهزاد
ساده و بلوز  نیشلوار ج یجابه کردیچنان مهربان را معذب کرده بود که احساس مآن معنایهمراه با لبخند ب

 ترنییمدام پر شالش را پا شدیر باعث مام نیو هم دبه تن دار یتور یلبـ*ـاس خـو*اب سرخاب کی بلند،نیآست
 بکشد.

به بهزاد انداخت که ماهرانه مجلس را به دست  ینگاه غضبناک ش،یاز پشت بخار برخاسته از فنجان چا مهرنوش
با  رمشترکشانیغ یبه خاطرات پنج ماه زندگ یهم سر یو گاه گفتیاز خاطرات گذشته م یگرفته بود و گاه

و  دادیمهربان را خطاب قرار م ش،یهاحرف دییو در تأ کردیم فیاب از روز عقدشان تعروت. با آبزدیمهربان م
ذهنش را  یو جواب مهربان فقط سکوت بود؛ چراکه هرچه پستو «اد؟یم ادتیمهربان اون روز رو » دیپرسیم
 .آوردیبه خاطر نم گرید یزیشده و چشمان ترش چبهزاد، غرور له ریجز تحق د،یکاویم

 پچ کرد:گوش مهربان فرو برد و آهسته پچ خیسر ب ،یهم عصب یکالفه و قدر شمهرنو
توشه که آدم رو  یزیچ هی. طورنیهم هم لشیدلیب متیصم نیاز ا اد،یبه تو اصالً خوشم نم ابوی نیا یاز نگاها -

 .میریروش من جلو موگرنه با  چ؛یکه از ه یرو به آقاجون و مامان گفت زیچو همه ی. اگه امشب حرف زددهیآزار م
 یلب ریتق به صدا در آمد و آهسته و زکنان تقگردنش اعتراض یهاو مهره دیسمت مهرنوش چرخسرش به یآنبه

 :دیپرس
 !؟یمثالً چه روش -

 وار جواب داد:پچکنار دستش گذاشت و همانند او پچ زیم یفنجان را بر رو مهرنوش
کنده . صاف و پوستهیکاربهتر از پنهون شجهینت یتوش هست؛ ول یدلخور کمهیو صداقته.  یروش من روراست -
و  خوانیرو م گهیدوتا همد نیا گمیخونده. م تیمحرم یغهیص هی وسفیمهربان و  نیکه خاله شاه صنم ب گمیم

 !نیو بب ایهستن که ب ییخایو زل وسفیخودشون  یواسه
چند ساعت  یبرا توانستیشجاعت مهرنوش را م کاش یا دیشیتپ ضربان گرفت و با خود انددلش تپ یتو ترس

تاپ جز تاپ ییصدا گریانگشتانش تاب داد. د انیشالش را م یهاشهیانداخت و ر ری! سرش را به زردیقرض بگ
 دتریکرد و هر لحظه از قبل ناام ورمتفاوت مادر و پدرش را مر یها. به سرعت گذشتن نور واکنشدیشنیقلبش نم

سمت سر برداشت و نگاهش به زد،یافسرخانم که نام او را صدا م یذهنش با صدا فرجامیب یاهویه انی. مشدیم
 :دیپرس حواسیاو برگشت و ب

 متوجه نشدم. د؟یبا من بود دیببخش -
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 یمخمل یلبش نشاند. سپس خم شد و جعبه یبر رو یبازودلو دست عیافراشته، لبخند وس یبا گردن خانمافسر
 ها گذاشت و جواب داد:وسط مبل زیم یرا رو یقرمزرنگ

 حلقه رو دستت کن. نیکن و گذشته رو ببخش و ا یسر من و بهزاد بذار، بزرگوار یعروس گلم، منت رو -
 دلشاد برگشت. یسمت آقاسرش به شیهابه لب دهیبا همان لبخند چسب سپس

 .زهیکه مثل خواهر برام عز جونهیدلشاد و حور یآقا یالبته با اجازه -
تعجب نشست؛ اما  یپله یرو شیدلشاد ابروها یمتفاوت بود. آقا یهاپر از رنگ کماننیهمانند رنگ هانشواک

به راه افتاد و در  یچراغان یهاسهیدر سرش ر یحالت اخم به خود گرفت و مهرسا از خوش خانمهینازک حور یابروها
و از حرص،  ندیبرگشت تا واکنش او را بب انهربسمت مبه یدلش سازودهل بر پا شد. مهرنوش به چشم بر هم زدن

 .دیجویلبش را به دندان گرفته بود و م یگوشه وستهیپ
را  یآب دهانش را فرو داد. احساس مصدوم یماندهزحمت تهداشت، به اشیکه نشان از ناباور یبا نگاه مهربان

 اشـنهیرا از آوار نجات دهد تا س شیهانفس خواستیبرخورد کرده باشد. دلش م یبت واریداشت که محکم به د
. کلمات تا سقف دهانش پر شد؛ اما شدین نمییکنان باال و پاخسخس ژنیاکس یاقطره یبرا تابیب نیچننیا

 و دهانش را به هم دوخت. دیزبانش ماس یهمانند روغن رو
همه شجاعند.  دهیمل نرسو تا به وقت ع درخشدیاست که در قالب کلمات و شعار خوش م یاتنها واژه شجاعت،

قول محکم داده بود تا حداقل به  کیو مهربان به خودش  ستندیایبه حقش م یخواسته یدالن پافقط شجاع
 یشهیاست و هم ستادهیتر اعقب هاگام از اتفاق گی شهیچرا هم دانستیدل باشد و نمحرمت عشق، امشب شجاع

 .داردیها گام برمسر آنخدا پشت
بسوزد و نه کباب،  خیگونه که نه سآن ینیچداشت امشب بعد از مقدمه مینقش بر آب شد! تصم شیهانقشه یهمه

 نشانیخاص ب طیخاطر شراکه به یاساده تیمحرم یآن از ماجرا یو انتها دیبگو وسفیاش به با ظرافت از عالقه
 خوانده شد، حرف بزند.

که دچار طوفان شده باشد،  یده بود و افکارش مانند موجدوخته ش یمخمل یجعبه یمانند منگنه به رو چشمانش
 .کردیجمالت و کلمات را در خود غرق م

آن خالص شود. سپس سر برداشت و  ینشسته رو یهاسر داد تا از شره عرق نشیشلوار ج یدستش را به رو کف
 دار، آرام و آهسته جواب داد:کش یبه پدرش نگاه کند، بعد از تأمل آنکهیب

و بارها به خود بهزاد هم گفتم  ستین یاحرف تازه نیقبول کنم. ا تونمینم د،یخانوم، جسارت من رو ببخشافسر -
 .میبا هم داشته باش میتونینم یاندهیآ گهیکه د
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. لبش را تر کرد تا ختیریاش را کم داشت که تمرکز ذهنش را بر هم مقل معدهقل یتاپ قلبش، صداتاپ انیم
 کوتاه گفت: یده انتخاب کند و بعد از درنگشجمالت را حساب

که اونجا کار  یاکارخونه رعاملیمد یدارم و به خواستگار یاگهید یبرنامه مندهیآ یمن برا د،یراستش رو بخوا -
 جواب مثبت دادم. کنم،یم

او را نگاه  رهیخرهیساکت بود و خ یبه پدرش انداخت که به طرز وحشتناک یچشم نگاه ریرا گفت و از ز نیا مهربان
 زده اضافه کرد:و تند و شتاب کردیم
 .رمیهم بگم و ازشون اجازه بگ یحورمطلب رو به آقاجون و مامان نیالبته امشب قرار بود ا -

 شد. شیهابمب را منفجر کرد و منتظر ترکش مهربان
بوده  بهیهاست، غرلب یرو شیکه جا یعیواکنش طب نیاز ازل با ا ییلب افسر چنان پر زد که گو یاز رو لبخند
 است.
را چنان در هم مشت  اشدهیانداخت و انگشتان بلند و کش ریجفت اخم سر به ز کیبا  ریپر از حس بد تحق بهزاد

خورده، فرو رفته بودند. در هم گره نیچننیاند که اها را محکم به هم چسباندهبا چسب دوقلو آن ییکرد که گو
کنان تا حلقش قلکرد و حقارت از ته دلش قل دایتا الله گوشش امتداد پ شیهانهآشکار گو یو برافروختگ یسرخ

 گس کرد. یباال آمد و طعم دهانش را تلخ و قدر
تمام  یبه تالف نکهیو از تصور ا کردیم یسمت مهربان برگشت که با پر شالش بازبرداشت و نگاهش به سر
 یشکل داد. ابتدا منقبض شد و مرحله رییبه مرحله تغگرفته، عضالت فکش مرحله  یمیتصم نیچن شیرهایتحق
 انباشته از خشم، سخت در هم فرو رفت. شیهادندان یبعد
چادرش سر داد.  جانیقرمز و ب یهاگل یفروافتاده، انگشتانش را مانند نگاه سرگردانش به رو یبا سر خانمهیحور

که زود  شیهاروز نیا منطقیرانش را در برابر همسر بدخت یهایکارآن بود که بتواند بازهم خراب تریذهنش خال
 کند. سیورسترا بد،یچسیو طاقت اندکش به طاق م رفتیاز کوره در م

سمتش بود، به دهیجانب که کمتر از او دبهحق یاتنگ و چهره یترکش را با خلق نیشد و اول قدمشیپ خانمافسر
 پرتاب کرد.

م رو بچه شهینم لیدل نیا یاون هم درست؛ ول یدستم رو هم گرفت ازیوقت ن درست، یزیجون، برام عزمهربان -
جبران  خوادیم یول دونم؛یرو هم م نیکرد، ا تتی. اون پنج ماه اذدونمی. بهزاد خبط کرد طالقت داد، میخار کن

به سن مهرسا  یردخت یبابازن یخوایمادر؟ م یکنیلج م تی. چرا با زندگدارهیجوره نازت رو هم خرکنه، همه
 !؟یبش
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بازوبسته کرد و دستانش را در هوا  هدفیساتنش را ب یگره روسر یعصب یکالفه از خلق تنگش با حالت خانمافسر
 تاب داد.

 ینیبیوقت ماون ا،یمدت کوتاه با دلش راه ب هیاز اون همه. تو  یکیمن هم  یبچه کنن،یواال بال همه اشتباه م -
 !؟یدیفرصت رو نم نیو به بهزاد من ا یکنیچرا لج م فهممی. آخه من نمخورهیه مدلتون به هم گر یچطور

 یمو یتا کیو دلخور با  قراریسرش در دم خاموش شد و ب یبر فضا حاکم شد. مهرسا چراغان ینیسنگ سکوت
 .دادیو آن را تاب م کردیم یاش بازشدهبافته

 نداشت. یفیهم تعر خانمهیواحوال حورو حال اشتدیمهربان برنم ینگاه مضطربش را از رو مهرنوش
 کهیدرحال ندازد،یب یبه مهربان نگاه آنکهیبرخاست و ب شیبه زانو گرفت و از جا یبرافروخته دست یابا چهره بهزاد

 درهم ساکت بود، برگشت و گفت: یهادلشاد که همچنان با سگرمه یسمت آقاداشت آرام باشد، به یسع
نداره.  یادهیفا گهیرو گرفته، تالش من هم د شی. مهربان تصممونهینم یگفتن باق یبرا یخب انگار حرف -

 .میما مرخص بش دی. اگه اجازه بدتونییرایپذ یممنون برا
 رو به مادرش شد و اضافه کرد: سپس

 .میکرد کیخودمون رو کوچ ی. بسه هرچمیمامان لطفاً پاشو بر -
ها داشت، که اصرار به ماندن آن خانمهیحور یمیعبدالعظتعارفات شاه نایهمان کرد که او گفت و م خانمافسر

 شد. یکنان همراه بهزاد راهلخلخ
سر برداشت و به غرور  خت،یرینم برف از دامنش مکه نم یپا گذاشت، رو به آسمان ابانیکه به خ یهنگام بهزاد

 مهندس روشن شود. بیاش قول داد تا نگذارد مهربان نصشدهله
*** 

 :دیشد و بر سر مهربان بار ادیدلشاد با رفتن مهمانان فر یممتد آقا سکوت
و  یبهزاد داد یخانوم بابت آزادکه به افسر یونیلیم ستیصدوب رازیغ! بهیپولمون کرد هی ی! خوب سکهکالیبار -

 ؟یتهات هست و به ما نگفبرنامه یتو یوپنهونچه پس گهید دم،یتو از زبون بهزاد شن یجامن به
 کهیافتاد. سر خم کرد و درحال شیپا ریبه ز یزنان تاالپبالبال ،یزخم یاجدا شد و مانند پرنده ـنهیاز س قلبش

 شرمنده گفت: داد،یدستانش را در هم تاب م
 آقاجون! دیببخش -

 کهیو درحالشلوارش را باال زد  یآن هوار شد. پاچه یرساند و رو یلنگان خود را به مبل راحتدلشاد لنگ یآقا
 آور گفت:ترس یبا آرامش کرد،یرا باز م اشیمصنوع یکمربند پا
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 یول ؛یخرجش کرد یجورنداره که چه یاون پول مال خودت بود و به من ربط ؟یخوایمعذرت م یچ یواسه -
 .یبکن یخرج چه آدم یخوایتو به من ربط داره که م یندهیآ

 داد،یاش را با کف دست ماساژ مشدهقطع یپا یانتها کهیحالد و درنجات دا یاهیعار یخود را از شر پا سپس
 ادامه داد:

. سر مهرنوش کوتاه اومدم سه یمحاله اجازه بدم با مهندس روشن ازدواج کن رون،یب اریپنبه رو از گوشت ب نیا -
به خود مهندس هم  .میتحمل تکرار اون روزها رو ندار گهیشدم. نه من، نه مادرت د ـگریسال آزگار خون به ج

که  یسن خواهرت مهرسا داره، دختربچه هم هیکه  یمرده بشمرد زن هیزن  ذارمیحرف اول و آخرم رو گفتم. نم
 تو رو نداره. دنیاز االن چشم د

 تر از قبل ادامه داد:فرود برد و کالفه اشیجو گندم یموها انیرا م دستش
 هیکه من براش گذاشتم  ییوشروطاتمام شرط یو پا یکشمده منتتو چه مرگته؟! شوهر سابقت او فهممیمن نم -

و دور  گهیکار د هیبگرد دنبال  ،یکار کن یدوست دار یلیکارخونه! خ یبر یاجازه ندار گهیچشم گذاشته. از فردا د
 مهندس روشن رو خط بکش. نیا

از شدت اضطراب  شیهااشک یچشمه یو حت زدیوپا مدست یدیناام یهیپاشو یرو یکه چون ماه دیرا د دلش
 شهینشسته و نگاه هم یناهارخور یصندل یسمت مادرش برگشت که روملتمسش به یهاخشک شده بود. مردمک

 .دیچرخیآن دو م نینگرانش ب
و آهسته با  ختیکاسه ر کی. تمام جرئتش را در زدندیوپا مدست شیپا شیپ دهیکه سربر دیرا د شیاهایرؤ مهربان

 گفت: آمد،یم رونیه چاه بکه از ت ییصدا
بهش اعتماد کنم. از کجا معلوم بازهم  تونمینم گهیکرد، د یبار در حقم نامرد هی! بهزاد کنمیآقاجون خواهش م -
 !شه؟یم یدلم چ فیکار رو نکنه؟ از اون گذشته، پس تکل نیا

 بسته شد: یدم یبرا شانیهازد که همه از ترس پلک ادیدلشاد چنان فر یآقا
! چرا ؟یاعتماد کن یتونیم زنهیم ریتو رو با ت یهینوجوون که سا یدختر بچه هیوقت به مهندس با اون -
اون رو ول  یکنی! مهندس جونشه و دخترش. فکر مره؟یم ادتونیاز  یچند ماه که بگذره عشق و عاشق یفهمینم
 .آوردمیکارتون م یاگه نه تو نداشت، نامرد بودم یبزرگ نیاگه مهندس بچه به ا چسبه؟یتو رو م کنهیم

 تر کرد:آهسته یرا را قدر شیو صدا دیکوب شیپا یمحکم به رو یچند ضربه آنگاه
حق من رو داره  گهیت، مدست بچه یو بد یآدامس بخر هی! اگه شهیم تیاون دختر بختک زندگ غمبر،یپبه ریپبه -
 .تیبله بگو و برو سر زندگ هیو به بهزاد  نییپا ایب طونیبد قصه. از خر ش یبابازن یشی. مخورهیم

 را از دهان او بشنود. شیهاحرف دییرا گفت و رو به همسرش شد تا تأ نیدلشاد ا یآقا



 

 

423 
 

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیانافسون 

 

 .رمیبگو حرفم رو پس بگ گم؟یم راهیبگو. ب یزیچ هیتو  جانیحور -
 شد. یجار شیهاگونه اریش یکه خشک شده بود قل زد و خروشان از رو یاشک چشمه

. عاقبت از ردیجدال را بگ نیکدام سمت ا دانستیو نم شدیم شیوپپس شیهاچه کنم انیکالفه، م انمخهیحور
رها کرد. آنگاه دستانشان را در  یدسته صندل یبرداشت و رو شیهاشانه یبرخاست و پر چادر را گرفت، از رو شیجا

 هوا تاب داد.
 نیچشمم خون، ا هیچشمم اشک بود و  هیمهرنوش که  من مثل آدم دختر شوهر بدم. اون از ستیانگار قرار ن -

 هم از مهربان!
 و رو به مهربان شد و گفت: دیپا چرخ یپنجه یرو سپس

بده،  تیبار سر مهرنوش بهش اصرار کردم که رضا هی. من گهینم راهیو ب خوادیقربونت برم، بابات بدت رو نم -
 اصرار نکنم. یچیه یرو گهیچوبش رو هم خوردم. پشت دستم رو داغ کردم د

او حساب  تیحما یرو توانستینم گرید ناًیقیرفته بود، روشن شد و  یطرفیب یمادرش که در جبهه فیتکل خب
 سمت او برگشت.معترض مهرنوش نگاهش به یکند و با صدا

ه طالقم داد. مثل بهزاد نه نامرد بود، ن بیعبرت! نج ینهی! شدم آد؟یکشیش لنگ من رو وسط مبابا چرا همه یا -
 یحرف هی دیمهربان هم حرفش رو بزنه، شا دی! بذارنیخدا فقط همکشته شد، به یانتحار یحمله یخدا تو یبنده
 گفتن داشته باشه. یبرا
سمت پدرش اش را بهرا پس زد و نگاه درمانده شیهاکه به دلش افتاد بود، با پشت دست اشک یالتهاب انیم

 رساند و کنارش نشست. نار مهرسا گذشت، خود را به اوچرخاند و آهسته و نرم از ک
 .ستادمیوا یچهمه ی. من پادیاجازه بد کنمیآقاجون خواهش م -

 جواب داد: داد،یرا ماساژ م شیپا کهیدرحال ند،یسر بلند کند تا او را بب آنکهیدلشاد ب یآقا
قایم شدن. پاشو  نتیآست یاشکات تو اتی. هنوز هم مثل بچگشهیحرف من همونه که گفتم و نظرم عوص نم -

هات رو که سفته زنمیفر زنگ مرمضان ی. فردا به آقانیخودم بش شیپ ایبه دست و صورتت بزن، ب یآب هیبرو 
بدبخت نشدم که لنگ دوتا سفته  قدر. اگه هم نداد، جونت سالمت! هنوز اونرهیاز مهندس بگ یبابت ضمانت داد

 بمونم.
پرخش  ییرا پس زد و با صدا شیهااز اشک یاشدن است. پردهدر حال غرق یکاغذ یقیسوار قا کردیم حس
 گفت:

 .تونمیبار نم نیا ینزدم؛ ول یحرفتون حرف یرو وقتچی! من هکنمیآقاجون خواهش م -



 

 

424 
 

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیانافسون 

 

حرف پدرش فقط  یخدا انتها یشهیکه هم یاصرار از جانب دختر همهنی. ادیسمت مهربان چرخبه یآنبه سرش
 :دیدرهم پرس یهانگرانش کرد و با سگرمه گذاشت،یم چشم کی
 ؟یهم دار یاگهیوپنهان دعالقه که باد هواست، نکنه حرف پس رازیغبه -

اش چنان که چانهانداخت؛ آن رینشاند. سپس سر به ز شیجرئتش را که در حال فرار بود، گرفت و سر جا یوپادست
 دستانش را در هم چالند و کوتاه جواب داد: کرد،یپدرش فرار م یهریاز نگاه خ کهیو درحال دیچسب اشقهیبه 
 بله؛ چون زنشم. -

 دو کلمه را گفت و طوفان به پا کرد. نیا مهربان
 افتاد. نیزم یزنان روبالمهرسا از بغلش سر خورد و بال یموج سکوت خشک شد. کتاب درس یرو هانگاه
 اش ضربه زد و ناباور گفت:دو بود، با سرانگشت به گونه آن یگر مکالمهکه همچنان نظاره خانمیحور

 خاک به سرم! -
مورب کنار  نیکه چند چ شدهکیبار یو چشمان مانیپروپ یاست، با اخم دهیاشتباه شن کردیدلشاد که تصور م یآقا

 :دیآهسته اما مملو از خشم پرس ییآن لم داده بود و صدا
 کن! تکرار گهیبار د هی ؟یکرد یتو چه غلط -

که از آن  یالحظه واهمه داشت و حاال درست وسط معرکه نیاز ا شهیاز تپش افتاد. هم ـنهیس انیم قلبش
 :دیلب نال ریرا پاک کرد و ز شیها. با پشت دست اشکزدیوپا مدست وپربالیب د،یترسیم
 جرئت نداشتم زودتر بهتون بگم. د،یخدا دست از پا خطا نکردم! ببخشآقاجون به -
 ی. چشماندیکشیتنوره م اشینیب یهاکه از حفره یپرخشم یهانفس د،یشنیپدرش را م یـنهیخس سخس یداص

که همانند  یایلیشد و بر صورتش نشست؛ س یامحکم و جانانه یلیبود و خشم او س یخون در آن جار یکه جو
 نیدر گوشش طن یزنگ ممتدد یادچشمانش گذشت و ص شیاز پ یارعدوبرق هم نور داشت، هم صدا. ابتدا جرقه

 کرد. تیسرا شیهاآن مانند مذاب تا گونه یانداخت و داغ
 نیبشکند، به زم هیکه از پا یاناگاه هممانند مجسمهبود و به ستادهیوسط سالن ا حرکتیزده، بشوک خانمهیحور

 سقوط کرد.
رف مادرشان پا تند کردند و مهرنوش فرزتر طکنده شدند و به شانیزمان مثل فنر از جاو مهربان هر دو هم مهرنوش

 زد: ادیرو به مهرسا فر داد،یرا ماساژ م شیهاشانه کهینشست. آنگاه درحال خانمهیسر حوراز مهربان پشت
 قند درست کن.آب هیتو چرا خشکت زده؟! بجنب  -

از آن  یمیکه ن وانیل کیبا  ها،قهیگوش به فرمان همان کرد که او گفته بود و تروفرزتر از دق یچون سرباز مهرسا
سمت او گرفت. مهرنوش زدن، آن را بهبازگشت و بعد از چند دور هم زد،یآب در آن لمبر م گرید یمیقند بود و ن
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 واریسمت پدرش برگشت که همانند دنگاهش به راند،بخو هوشیب مهیقند به مادر نآب کردیم یسع کهیدرحال
 زده راست و دروغ را به هم بافت و گفت:و در دفاع از مهربان شتاب زدیهم نمپلک  یمانده بود و حت حرکتیب

 میگفت یندن، الک ریبه مهندس گ بینج یخانواده نکهیا یافغانستان برا یآقاجون به جان خودم مجبور شد. تو -
 کنهیمون نمو گفت اگه محرم نباشن، کمک دیفهم ب،ینج یشاه صنم، خاله یمهربان و مهندس زن و شوهرن؛ ول

 طی. فقط چون شرامیهم شاهد بود کوچکم یخوند و من و جار نشونیب غهیص هیتا من از اون خونه فرار کنم. 
بشه. واهلل مهندس  یثبت قانون یحورشما و مامان یو با اجازه رانیا انیثبت نشد و قرار شد ب ییبود، جا یاضطرار

سن بچه هم هیخدا گـ ـناه نکرده که زنش مرده و  ی. بندهبهزاد نامرد شرف داره نیا شیمرده و سگش پ یلیخ
 از هم جدا بشن. ادیخدا رو خوش نم خوان،یرو م گهیهمد تادو نیمهرسا داره. ا

 :دیپرخش نال ییکف دستانش گرفت و با صدا انیگذاشت و سرش را م شیزانوها یرا رو شیهادلشاد آرنج یآقا
مرده بشه. ازش مرد زن هی یغهیکم بود که دخترم ص نمی! همرسمیعداً ممهرنوش دهنت رو ببند! حساب تو رو ب -

 مونده؟ غهیبپرس چقدر از مدت ص
به مادرش انداخت که با  یشد. نگاه بهیآقاجانش غر یسرعت برا نیبه سرش آمد. به هم دیترسیآنچه که م از

را نرم ماساژ  شیوپاو مهرسا دست دینوشیقند را از دست مهرنوش مجرعه آبجرعه ده،یپر یو رنگ بازمهین یچشمان
 .دادیم
 لیرنگش سبلوز کرم نیافتاده با پشت آست یکه منتظر صدور حکم است، با سر یبرخاست و مانند متهم شیجا از

 را پاک کرد و گفت: شیهااشک
 خوند. نمونیدائم ب یغهیمدت نداره، شاه صنم ص -

 .شدیم نییپرتپش باال و پا شیهاقهیفت و نبض در شقکه مچاله در هم فرو ر دیپدرش را د مهربان
 یغهیص یبودن تو خوش بود. وقت. دلم به عاقلی! خوب تمام باورام رو نسبت به خودت خراب کردنی! آفرنیآفر -

. یکه بهش بله گفت یبود یسرت نذاشته بودن. البد خودت هم راض یکه باال ریشمش شد،یخونده م نتونیعقد ب
من  دیق شهیهم یو برا یریخونه م نیو از ا یکنیاالن چمدونت رو جمع م نیهم ای ؛یندار شتریا راه بحاال هم دوت

بدون  یرو که زد یگند نیاتاقت تا من ا یتو یشیو گم م یدیرو به من م لتیموبا نکهیا ای یزنیو مادرت رو م
 بفهمه و آبرومون بره، جمع کنم. یکس نکهیا
 :دیلب نال ریو ز گشتینفس م یابه دنبال جرعه نفسیب زد،یوپا مکه دست یبرزخ انیم
 !کنمیآقاجون خواهش م -

 دلشاد ستون خانه را به لرزه درآورد: یمانند آقانعره یصدا
 مهندس روشن. ایمن و مادرت  ای ر؛یبگ میاالن تصم نیکردن همالتماس یجابه -
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 تیاز گفتن واقع همهنیکه چرا مهربان ا دیفهمیحاال مهم افتاد.  یناخودآگاه بر رو شیهااز ترس پلک مهرنوش
بود که  یزخم یریشده بود و حاال ش زیتحملش لبر یوحشت داشت. آقاجان صبور و ساکت با گذشت زمان کاسه

 اش دفاع کند.خانواده یفقط از آبرو خواستیم
 لرزاند،یرا م شیهاکه لب یغضشود و با ب یچشمانش از اشک خال یرا برهم فشرد تا کاسه شیهاپلک مهربان
 را گرفت و جواب داد: اشیزندگ میتصم نیترسخت

و  شهیبار تکرار م هیکه فقط  هیازتون دست بکشم. پدر و مادر تنها اتفاق تونمی. نمدیشما بگ یباشه آقاجون، هر چ -
 .ذارمیدلم م یخاطر شما پا روبه

 شیهاپدرش قدم یاتاقش شد و با صدا یراه خورد،یتکان م هیرکه از شدت گ ییهارا گفت و با شانه نیا مهربان
 سمت او برگشت.به و دیپا چرخ یپاشنه ی. روستادیاز رفتن ا

با مهندس روشن  فتیتا تکل رونیب یاز خونه بر ی. از فردا حق ندارمیریبا قانون من جلو م ،یمونیحاال که م -
 تی. اگه به بهزاد رضایزدن با تلفن ثابت خونه رو هم ندارمسخره رو فسخ کنم. حق حرف یغهیص نیبشه و ا

 بشه. دایمناسب برات پ رخواستگا هیتا  یمونیخونه م یکه چه بهتر؛ وگرنه انقدر تو یداد
 تر از قبل ادامه داد:سمت مهرنوش برگشت و تلخنگاهش به سپس

 بده و از جلو چشمم گمشو! رو تلیکنه! حاال هم موبا ینیریوسط خودش نیکه بخواد ا یبه حال کس یوا -
ناچار . بهشدیامشب اعدام م ناًیقی گفت،یرا م قتیجا گذاشته بود. اگر حق وسفی یافتاد که خانه یلیموبا ادی به

فروافتاده  یمهندس جا گذاشته است، با سر یرا خانه لشیموبا د،یبگو آنکهیاز آن را حذف کرد و ب یقسمت
 گفت: داد،یهم تاب م انگشتانش را در کهیدرحال

 دفتر مهندس روشن جا مونده. یتو لمیموبا -
 زیمهرنوش و مهرسا ن لیتاب و تلفن خانه، موبابر لپشد و عالوه دیآن شب به حکم پدرش به اتاقش تبع مهربان

 .امدیدر ن کشیج کسچیشد و از ترس ه فیتوق
*** 

 شیروروبه یصندل یبود تا رو خانمهیدلشاد، نوبت حور یقااز شب ادامه داشت و بعد از آ یمهربان تا پاس یمحاکمه
 کند. ربارانیرگبار سرزنش ت ریو او را ز ندیبنش
چشمانش  یاز گوشه یقطره اشک یتخت زانو به بغـل در هم مچاله فرو رفت و هر از گاه یگوشه صالیاز است پر

 .رساندیاش مومعوج خود را به چانهو کج خوردیسر م
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دور  یرا همانند کهکشان وسفیجا گذاشته بودند.  یدر سرش طبل یی. گودیکوبیسرش همانند پتک مدر  صداها
 لیتبد یابد یتا به حسرت رفتیاش معاشقانه یهادل گفتن زیپهن و فراخش، عز یها. شانهدیدیم یافتنیندست
 شود.

 شیپ الشیوفامو فک خانومسهیر و اناالن بفهمم؟ حاال خانوم دکت دی! من بایدستت درد نکنه، سربلندم کرد -
و فالن  هیدم دست یدخترا نیشده و از ا شغهیومنالش رفته صبه طمع مال گنیالبد م کنن؟یفکر م یخودشون چ

 و بهمان.
 کند، خود را ننووار تکان داد. بتیکه ذکر مص یمتوقف شد و مانند کس یالحظه

تو  گهی! داداشم دزنهیجار م لیفام یروش و تو ذارهیتا مهلبرسه چ تهیمرض ییدا! اگه به گوش زنیوا یوا -
 فسخ بشه. غهیص نیهرچه زودتر ا دی. باکنهیروم نگاه نم

 سرش جمع کرد.پشت یپسیرا با کل شیمتصل مهربان، موها یهااز اشک یعصب مهرنوش
کرد  یآقاجون رو راض شهیم یرجوچه نیحرفا فکر کن بب نیا یجامادر من! به یکنیبابا، آخه چرا شلوغش م یا -

 .شهیتموم م وقااللیق نیتمام ا یخواستگار ادیخدا اگه مهندس ب. بهادیتا کوتاه ب
 نشسته بود، براق کرد. شیروتخت روبه یاو که لبه یپرحرص چشمانش را برا خانمهیحور

به من  یزیو چ یل شدنزد، تو چرا ال ی. اون حرفستیحرف نزن، گناهت کمتر از مهربان ن گهید یکیتو  -
 .یخونه باب کرد نیا یرو تو یعشق و عاشق دهیورپر یکار رو بکنه؟ اصالً تو نیا یچرا اجازه داد ؟ینگفت

 .دیسمت مهربان چرخکرد و نگاهش به کیبار شیبرا ظیغل یپشت چشم سپس
 خوادیم رو اگه مهندس تو . چند بار بهت گفتمادیاز دستم برنم یافتاده کار یلجباز یدنده یحاال که بابات رو -

رو به هم  یچ* رفت دم مغازه و همهشیدست کرد تا اون دختر دردو* و آپارتقدر دستاون یبذاره؛ ول شیبگو پا پ
 ی. من موندم تو با چه عقللج افتاده یدنده یت روتازه گلتهدس نیکرد و االن هم که با ا نیو بابات رو بدب ختیر

 ؟یمهندس شد یغهیص
تخت  نییسمت مهرسا برگشت که چهارزانو پانقطه گذاشت. سرش به کی شیهاجمله انیناگاه مبه خانمهیرحو

 .دیچرخیم وواریویها باز باز بود و نگاهش با دهان آن شیهانشسته و گوش
اره. بعد هم الزم ند یزیچ نیسر به بابات بزن بب هی! پاشو برو ؟یکنیو بربر ما رو تماشا م ینشست نجایتو چرا ا -

موضوع از چهارچوب  نیبه حالت اگه فکت بجنبه و ا یدرضمن وا ؟یمدرسه بر دیبرو بخواب. مگه فردا نبا
 .رسمیوقت حسابت رو خودم م. اونخانومبرسه؛ مخصوصاً بهزاد و افسر یبره و به گوش کس رونیمون بخونه

 یشینسبتش با صبا بود، با ا یا کودکانه در پهآن یهاحرف انیو م کردیم ریس یگریافکارش در باغ د مهرسا
 به گردنش داد و گفت: یبرخاست و قر شیاز جا دهیکش
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شده،  یمیقد اهیاز من راحت باشه، دهن من قفالش قرص قرصه! درضمن کلک نخود س التونیخانوم خمامان -
 که من نباشم. یبزن یحرف هی یخوایبگو م
غرولندکنان با خودش  رفت،یم رونیاز اتاق ب کهیداشت، درحال اشیتیشده که نشان از نارضاکج یبا لب سپس

 :گفتیو م زدیحرف م
 !شهیم فیمن بدبخت توق لیموبا کنه،یشوهر م اجازهی! مهربان باست؟یدن یرسم کجا نیآخه ا -

ست و با تخت کنار مهربان نش یبرخاست و لبه یصندل یشدن در اتاق به شتاب از رومحض بستهبه خانمهیحور
 :دیوار پرسپچپچ ییو صدا شدهکیبار یچشمان

 ؟یحلقم. راستش رو بگو، عروس که نشد یتو ادیمهربان قلبم داره م -
 یافتاد و دستان وسفی بیچشمان نج ادیآن گذاشت و به  ینقطه هم انتها کیرا خواند و  یحورته حرف مامان تا

 و جواب داد: دیان گززده لب به دندبودند و شرم تربیکه از آن هم نج
 .میبه خدا دست از پا خطا نکرد یول م؛ی! درست که ما به هم محرم هست؟یزنیکه م هیچه حرف نیمامان ا -

 جدا شد و دستش را در هوا به حالت باد بزن تاب داد. شیهااز لب یپق یاش با صداخنده مهرنوش
. فکر کنم صبا رو هم نزهیپاستور یاشق و معشوقادوتا از اون ع نیراحت باشه! ا التیمامان از اون لحاظ خ -

 آوردن. زهیمهندس جا یلکا برالک
باشند.  ختهیاضطرابش ر یاز جنس آرامش بر رو یآب ییحرف راه نفسش باز شد؛ گو نیا دنیبا شن خانمهیحور

 نثار مهرنوش کرد، برخاست و رو به مهربان شد و گفت: یاغرهچشم
 .راحت شد المیخداروشکر! خ -

 سمت او نشانه گرفت و ادامه داد:اش را بهانگشت اشاره سپس
 غهیص نیبه ا دیبود! نبا دیبع یریگیم میعاقالنه تصم شهیاز تو که هم یفکریب همهنیدلخورم. ا یلیاز دستت خ -

لقه از لق. تازه حرفت مینداشت زایچ نیاز ا لیفام ی! ما توکردنینه اعدامت که نم یگفتی. اگه میدادیم تیرضا
 ی. در حال حاضر هم که بابات افتاده سر لج و کاریکرد برو خرا یچکارت همه نیجمع شده بود. با ا لیدهن فام

خونه باش  یمدت هیبخواب.  ریدست و صورتت رو بشور و بگ کردن،هیزدن و گرچمباتمه یجاکرد. پاشو به شهینم
 یساز داره کار آسوندختر دردسر هیمرد که  هیبا  یقم؛ زندگکرد. هرچند من هم با پدرت مواف شهیم کاریچ نمیبب
وقت اون شه،یرنگ مرفته کمرفته یزندگ ریمس یتو ی. عشق و عاشقیعاقالنه فکر کن کمهیست. بهتره ین

راستش رو  یول اد؛یو من هم ازش خوشم م هی. درسته که مهندس مرد خوبدنیمشکالت خودشون رو نشون م
آرامش  اشیصبا و سرکش یهیداد. حق با پدرته. سا رییازدواج تغ نیارش نظر من رو هم به اک نیصبا با ا یبخوا
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به بهزاد بده. فکر  یفرصت هیباباش عاشق تو شده. به نظر من هم  دونهیمخصوصاً حاال که م ره؛یگیرو م تیزندگ
 .زنهیوپا مدست یجورنیکرده که داره ا یچه اشتباه دهیکنم فهم
تخت  یرودلش را پشت لبخندش پنهان کرد. چهارزانو  یمهربان، غصه یصدایب یهااز اشک کالفه مهرنوش

 داشت شاد باشد اما نبود، گفت: یکه سع ینشست و با لبخند
 حرف مفت پره. یدهنشون برا شهیجماعت هم نیمامان توروخدا ول کن حرف مردم رو! ا -

 بغـل، سر بر آن گذاشته بود و اضافه کرد:بهکه زانو انداخت ینگاهمیچشم به مهربان ن یاز گوشه آنگاه
 سویفود و دسر ترامو فست یزندان مرغ سوخار یغذاها ی. خدا کنه قاطخوابمیم میسلولهم شیمامان امشب پ -

 هم باشه.
 سرش را اطراف تکان داد. خانمیحور

و چراغا رو  اریپاشو رختخوابات رو ب. شمیتا رو سروسامون بدم دق مرگ م! تا شما سهیسرخوش یلیالحق که خ -
 خاموش کن.

 را مرتعش کرده بود، گفت: شیکه صدا یاتاق بسته شد و مهربان سر برداشت و با بغض در
 .رمیمیم وسفیمهرنوش، من بدون  -
. فتهیوپا ببه دست خاشیزل یکه برا وسفهیهاشه. حاال نوبت چولهچاله نیبه هم یوعاشقعشق یمزه وونه،ید -
 «هاافتاد مشکل یکه عشق آسان نمود اول؛ ول»که گفت  دونستیم یوعاشقاز عشق یزیچ هیفظ حا

 تخت برخاست. یزد و از رو یرا گفت و جست نیا مهرنوش
و فال حافظ  میامشب تا صبح با هم گپ بزن خوامی. مگردمیبرم وانیرو پر کنم و با دوتا ل یفالسک چا رمیمن م -
احزان شود  یبه کنعان غم مخور، کلبه دیگشته باز آگم وسفی»فالت شعر  یهم تو دی. شایدی. خدا رو چه دمیریبگ

 اومد.« گلستان غم مخور یروز
 لب خواند: ریاز آن شعر را ز یگرید تیو ب دیخند مهربان

 «نماند حال دوران غم مخور کسانیبر مراد ما نرفت، دائما  یدور گردون گر دو روز» -
 ایحی* دردو: ب

 دهخدا( ینامهباز )منبع فرهنگو حقه شرمیب اری: بسیپارت* آ
*** 

 مهربان آغاز شد. داریبدون د اشیو برف یصبح روز زمستان میتقو
شده بود، فقط  نیکه با کابوس عج یو خواب کوتاه یداریشب ب کی. بعد از دیاش کشخسته یهابه پلک یدست

 دلش باال رود. واریقد بکشد و از درود یمس یچکیها را کم داشت که همانند پشورهدل نیا
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 نییپا بیاز غ یدست خواستیاز جنس بتن جا مانده و چقدر دلش م یوارید ریرا داشت که به ز یمصدوم احساس
 .دادیآوار نجات م ریولورده او را از زو بدن له آمدیم

دفترش،  یمنش ینش خارج شد. وقتاز دها صدایبرخاست و ب شیهاحسرت یاز رو یو آه سرد ستادیا شیبرا زمان
 مانندش به او گفت:و زنگ زیر یبا آن صدا یخانم شجاع

 .ومدنیمهندس، خانوم دلشاد امروز ن یآقا -
مهرنوش هم خاموش بود و از تلفن خانه جز  لیبدنش قالب شد که موبا یوپبه تمام رگ یشوره وقتدل چکیپ

 .شدینم دهیشن یگرید یآوا چیممتد ه یهابوق
لب  ریو ز کندیاز وجود او را لمس م یاتکه یی. گودیخاموش مهربان کش لیموبا یوار بر رودستش را نوازش فک

 وار با خود گفت:زمزمه
 دلم! زیعز -

قرار داد؛  زیم یو مستأصل هر دو آرنج دستانش را بر رو افتادیمهربان به تپش م یآرامشش فقط با صدا نبض
 داد و پلک بر هم فشرد و در دل نجوا کرد: یکف دستانش جا انیو سرش را م یهمانند ستون

 «؟ییمن کجا رینظیب یمونارنج»
درست به  یمثل توپ فوتبال زیم یقرقر تلفن رو یتا به دعا مبدل شود و صدا افتین یمجال شیصدایب ینجوا

 افکارش فرود آمد. یدروازه انیم
 جواب داد: حوصلهیب

 ؟یبله خانوم شجاع -
 یآوردن. آقا فیمحصول کارخونه تشر دیبرچسب جد یطراح یبرا نیطراح نو ادمانیندس، از شرکت مه یآقا -

. ارمیخدمتتون م دیشما رو کم داره که هر وقت امرکن یماه رو آماده کردن و فقط امضا نیا یمهیب ستیل یعباس
 ه؟یدستورتون چ نن،یرو ببشما  االن نیهستن و اصرار دارن هم نجایدلشاد، پدر خانوم دلشاد ا یدرضمن آقا

آنچه که  لیکه صاعقه بر او فرود آمد باشد، مغزش از تحل ی. مثل کسستادیو تعجب ا ریدر مدار تح شیبرا زمان
 یخوب یکه بو کردیو کوتاه مدام زمزمه م زیو ر ستادهیذهنش ا یمثل حس ششم گوشه یزیبود بازماند. چ دهیشن
 ذهنش را شکست. یشهیش یشجاع ی. صداشودیمتصاعد نم دعوتیحضور ب نیاز ا
 ه؟یمهندس دستورتون چ یآقا -

سرعت ذهنش را نظم داد و و به دیاش کرده بود، کشآن کالفه یدهندهآزار یکه زبر اشروزهکی شیربه ته یدست
 بلرزد، جواب داد: شیصدا نکهیموفق با تسلط، بدون ا یریمانند مد
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لطفاً منتظر بمونن تا  دیهم بگ نیطراح نو ادمانیشرکت  ندهیداخل. نما ارنیب فیدلشاد تشر یآقا ،یخانوم شجاع -
 کار من تموم بشه.

به تن  یرنگیوشلوار خاکسترکه کت یسمت مرداش بهگذاشت و نگاه وسفی یجمله انیچشم پا کی یشجاع
برعکس  شیرو شیرد پشده بود، برگشت. م خیرو به هوا س ویاش مثل آنتن رادشدهتنک یجوگندم یداشت و موها

براق کف  کیچشمانش به سرام ظیغل یبا اخم کند،یم رییتغ یکه مدار نگاهشان با سر منش گرید یهاکنندهمراجعه
 کوتاه و مؤدبانه رو به او گفت: یجفت شده بود و بعد از تأمل

 داخل. مهندس روشن منتظرتون هستن. دیببر فیتشر دیتونیدلشاد م یآقا -
سالمش گرفت، برخاست و  یپا یبه زانو یرا تکان داد، دست شیهاکه فقط لب یلب ریز یتشکردلشاد با  یآقا

در آن  یبر رو رعاملیمد یانقره یکه تابلو یسمت اتاقبه د،یکشیم یرا قدر شیپا کیو  زدیلنگ م کهیدرحال
 شد. ینصب شده بود، راه

کوچک ساعت  یهمانند گردش عقربه د؛یه آهسته چرخپاشن یکوتاه به در نواخته شد، سپس در رو یچند تقه تنها
 .نورددیرا در م هاقهیخوران دقتلوکه تلو

 سرش جا ماند.شده بود، داخل شد و در بسته پشت وسفیمدهوش جالل و جبروت  کهیدلشاد درحال یآقا
تنها  ،یمیبزرگ اما قد یاو خانه یفروشکوچک ساعت یمغازه کیکه فقط  یمرد یبرا ایوبایودستگاه و کدم نیا

 .کردیپررنگ نمود م اریبس شد،یارزشمندش محسوب م ییدارا
شاگرد  ادیبه  کردند،یم میتعظ شیاو بودند و تا کمر برا یکه بله قربان گو وسفیوحشم خدم دنیدلشاد با د یآقا
 .شدیزور از دهانش خارج ماش افتاد که چشم بهمغازه یقونهیر

با سر رفاه و  شد،یمرد م نیشود. مهربان اگر زن ا مانیکوتاه از مخالفتش پش یدم یا براسبب شد ت هانیا همه
 یرنگ باخت و اراده جا اشیمانیصبا که افتاد پش ادیاما به  رفت؛یحال داشته فرو ماز آنچه که تابه شیب شیآسا

 آن را گرفت.
آمد، به استقبالش رفت و هر دو مرد با  رونیب زیگشاده از پشت م ییو مؤدبانه با رو ستادیبه احترامش ا وسفی

 نشستند. گریکدی یروپنهان بعد از فشردن دستانشان روبه یالتهاب
 یکرد. برا یاما ماهرانه آن را پشت لبخندش مخف ؛یبرپا بود از جنس دلواپس ییهرچند در دلش غوغا وسفی

 .کردیمرد عبور م نیا یهااز سد نه گفتن دیبه مهربان با دنیرس
حرکت اشتباه تمام جانش را به  کیو  دهیمرحله رس نیتربه سخت یوتریکامپ یهایهمانند باز کردیم احساس

 .رساندیصفر م ینقطه
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. کردیفوران م شیهاسمت رگبه امانیکه ب گفتیم یاز استرس یزبانیکنان با زبان بتاپاز اضطراب تاپ قلبش
 بر لبانش گفت: دهیو با همان لبخند و آرامش چسب جمع کرد جاکیرا  شانشیافکار درهم و پر

 !دیخوش آمد یلی! خیدلشاد. چه افتخار یسالم آقا -
اش را هم رها کرد و سالم او را پاسخ گفت و پس از خسته یهاکتش، نفس یهادلشاد همراه بازکردن دکمه یآقا

 چرخاند. وسفیسمت ، گرفت و آن را بهکرده بود دنیکه شروع به بار یاکوتاه، نگاهش را از برف آهسته یتأمل
کردم هوا  ارتونیهم که ز یقبل یدفعه به،یعج یلیمزاحم شدم. خ یو وقت قبل دعوتیکه ب دیممنونم. ببخش -

 . دخترخانومتون، صباجان چطورن؟ستیخاطرم ن قیدق ،یهم بارون دیبود شا یبرف
 دیاو رفته بود تا بگو یافتاد که صبا به در مغازه یوزر ادیبه  گذرد،یکه از دل آسمان م یاسرعت صاعقهبه وسفی
تر از آن بود و دانا تررکیمرد ز نی. اافتیتلخ او را در یاطعنه« ندارد. داریازدواج است؛ اما حرفش خر نیمخالف ا»

 ماند. یرنگ باخت؛ اما تسلطش بر کلمات همچنان استوار باق ی. لبخندش قدرکردیکه تصور م
 حالش خوبه. د،یحالش هست یایجو کهنیاز ا یمرس -
 .کنمیمهربان رو عرض م ست،یحال دختر من اصالً خوب ن یخداروشکر! ول -

حال  نکهینامحسوس در هم تاب خورد و قبل از ا شیهاافتاد. اخم ریکنان از ترس سر خورد و به زقلقل دلش
 دلشاد اضافه کرد: یمهربان را بپرسد، آقا

 انـتیبه اعتمادم خــ ـ کنمیچون حس م ست؛یکردم. حال خود من هم خوب ن هشیبچرا؟ چون تن دیدونیم -
پدر خــ  هیدستتون سپردم. از شما توقع نداشتم به اعتماد  وچراچونیشده. من به شما اعتماد کردم و دخترم رو ب

 .دیاریدخترش رو به عقد خودتون درب اجازهیو ب دیکن انـتیـ
 انیزده به مرفتند. شتاب ییوسوسمتبه کیوپال هر و کلمات در سرش پخش ختیبر هم ر اشینظم ذهن وسفی

 گفت: یکوتاه یجمالتش آمد و با عذرخواه
 دیکه به دستم سپرد یمن در امانت دییباور بفرما یول د؛یباش یاز دست من عصبان دمیدلشاد، بهتون حق م یآقا -

که محرم و نامحرم  یبر اون عمارت بود. شاه صنم خانومخاطر جساده هم فقط به تینکردم. اون محرم انـتیخــ
 مهم بود. یلیبراش خ

 پشتش را باال داد.ابرو کم یتا کیدلشاد  یآقا
در حضور  دیاریب فی. پس لطفاً تشرتونیدارامانت یدر کار نبوده و جبر باعث شده. ممنونم برا یاپس عالقه -

 بوده، حاللتون. نتونیب یهرچهم  هی. مهردیرو ببخش غهیمدت ص یهیمهربان بق
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 شیمرد پ یهااز چپ و راست ضربه کند،یبوکس تحمل م نگیرا در ر فیحر امانیکه ضربات ب یبکسور همانند
دلشاد را به  ی. مکث کوتاهش باعث شد تا به افکارش نظم دهد. حاال نوبت او بود تا آقاکردیرا تحمل م شیرو

 بکشاند. نگیکنج ر
سفر به افغانستان هم عالقه داشتم و اگه  نی. من به مهربان قبل از ادی اشتباه برداشت نکندلشاد، لطفاً یآقا -

طور که هم همون تی. محرمکردمیاقدام م یرسم یخواستگار یبرا ناًیقی ومد،ینم شیپ نیشدن متگم یماجرا
به هم  یبود و االن شرع ی. مهربان هم راضدماستقبال کر لیجبر با کمال م نیمن از ا یعرض کردم جبر بود؛ ول

 .میمحرم هست
 جا داد: شیلحن صدا انیشد و خشمش را م زیخمیدلشاد ن یآقا
پدرش باشه که من  تیرضا دیازدواج با یبرا یمهربان هنوز دختره و از نظر شرع دیمهندس، فراموش نکن یآقا -

 .ستمین یراض
 .کردیتر صحبت ممحتاط دیمرد با نیکرد. با ا ینینشعقب یقدم وسفی
هنوز کنج  کنم،یمن با صبا صحبت کردم. صادقانه خدمتتون عرض م ه؟یدلشاد شما مشکلتون با من چ یآقا -

 گاهیصبا و مهربان هر کدومشون جا دمی. من بهتون قول مذارهیبه خواست من احترام م یول ست؛ین یدلش راض
گذشت زمان  دیدونیم د،یتر از من هستجربهفدا بشه. شما که بات شونیکی ستیخودشون رو داشته باشن و قرار ن

 .دی. لطفاً به من فرصت بدکنهیم لیتبد کیرو به مسائل کوچ از مسائل بزرگ یلیخ
تکان داد.  دییبه عالمت تأ یجمالت داشت، خوشش آمد. سر انیکه بر ب یدلشاد از صداقت کالم او و تسلط یآقا
 فت:گ رکانهیو بازهم ز زدیمرد را محک م نیا دیبا
 .ستیدلمون قرص ن یوصلت چهارگوشه نیا یهر دومون برا م؛یچه جالب! من و صباجان مثل هم هست -

 برگشت و ادامه داد: یبرف یسمت پنجرهبه اشیاقهوه یهامردمک ریمس سپس
 یتا دختر من از نظر شرع دیرو ببخش تیمدت محرم یباق دیاریب فیتشر کنمیمهندس، خواهش م یآقا -

نه با دلش. شما هم پدر  ره،یبگ میتا با عقلش تصم دیفرصت رو بد نیبه شما نداشته باشه. به مهربان ا یایوابستگ
. به من حق دهیم ادیما  یرو به همه برکردنآموزگاره که ص نی. زمان بهتردیکنیحال من رو درک م ناًیقیو  دیهست

 دخترم باشم. یندهینگران آ دیبد
زل زد و ادامه  شیروشیمرد پ یرهیدندان گرفت و سپس آن را رها کرد و به چشمان خ را به رشیدلشاد لب ز یآقا

 داد:
همسر سابق  گم،یبازهم م ینه؟ ول ایمطلب رو خدمتتون عرض کردم  نیقبالً ا ستیمهندس، خاطرم ن یآقا -

 بهش بدم. گهیفرصت د هیگرفتم  میدوباره از نو شروع کنه. من هم تصم خوادیبرگشته و م مونیمهربان پش
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 شیهاهل داد. حاال پرچم چه کنم یدیناام غیت یدرونش، او را به لبه یشده، کشمکش و غوغاگره یهامشت
اما محکم و مردانه  دی. ناامدیشنیاالن م نیدلش را از هم ونیش ی. صداخوردیتاب م یافراشته در طوفان زندگ

 گفت:
جداشدن  رازیغبه رم؛یپذیم دیداشته باش ی! هر شرطدیقرار ند بستبن یمن رو تو کنمیدلشاد، خواهش م یآقا -

 .خوامیقلبم م میمن مهربان رو از صم دییاز دخترم. باور بفرما
خوان را  نیاول شیرو شیرو به باال. مرد مقتدر پ ییهمانند انحنا یدلشاد نشست؛ حالت یلب آقا یمحو رو یلبخند

قابل اعتماد  ناًیقیاش نگذرد، از جگرگوشه یوعاشقعشق یلش و مقولهخاطر دکه به یبه سالمت رد شده بود. مرد
 .شدیآزموده م دیبازهم با یاست؛ ول

 دی. شادیشد مونیپش دیشا د،یفرصت رو به خودتون هم بد نی. ادیم احترام بذارندارم. لطفاً به خواسته یمن شرط -
 شد. مونیهم مهربان پش دیعشق زود به عرق نشست و سرد شد. شا نیتب ا

باخت  یگرفته بود که آدم لجباز خودش را برا ادی. گرفتیم میتصم دیشد و بر سرش فرود آمد. با یپتک دهایشا
پدر  یبا قاعده ستیبایباشد. مهربان را به دلش قول داده بود و م یباز نیا یبازنده خواستیو او نم کندیآماده م

 تکان داد. یرا تر کرد و سر شیهاشد. لبیبرنده م دیتا شا دیخریوقت م دی. باکردیم یاو باز
و  زنمی. خدمتتون زنگ مامیتا با خودم کنار ب دیلطفاً به من چند روز فرصت بد یول د؛یشما امر کن یهر چ -

 چند کلمه با مهربان صحبت کنم. غهیقبل از فسخ ص دیتا اگه اجازه بد شمیمزاحمتون م یحضور
 یقدر تیبار از سر رضا نیبود. ا یمرد ستودن نیا یخوشش آمد. ادب و فروتن فوسیحرکت  نیدلشاد از ا یآقا

 سرش را محترمانه خم کرد.
 ی. فقط لطفاً برادیاجازه بدم با مهربان صحبت کن تونمیشرمنده، نم یول د؛یذاریم احترام مکه به خواسته یمرس -

 ی. من توستیشما ن نیب یتیمحرم گهیونه که ددر حضور مهربان باشه تا بد خوامی. مدیاریب فیتشر غهیفسخ ص
 هفته منتظر تماس شما هستم. نیا
 که زلزله به جانش افتاده باشد. یواریدرست مثل د خت؛یریبا هر جمله فرو م وسفی

 آخر را زد: یکوتاه، ضربه یو بعد از درنگ دیکش شیبه موها یدلشاد دست یآقا
 تا از خدمتتون مرخص شم. دیاریرو ب لیا جا مونده. لطفاً موبادفتر شم یمهربان تو لیموبا کنمیتصور م -
رفت  زیسمت مبلند شد و به شیکه سست شده بود، از جا ییهاجنباند و با زانو یدارش سرو غصه بیسکوت غر در

 را به جا آورد. ینوازو رسم مهمان اوردیرا ب لیتا موبا
 ناهار در خدمتتون باشم. دیداشته باش فیتشر -

 دلشاد گفت: یآقا
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به کارخونه  گهیبرگردم. حاال که مهربان د دی. اسنپ گرفتم، دم در کارخونه منتظرمه و باشمیممنونم مزاحم نم -
 .دیفر بدرمضان یرو که بابت ضمانت خدمتتون داده، به آقا ییهالطفاً سفته گرده،یبرنم

 دنیرس یبرا دی. باشدیم جادیدر دلش ا یقیمع یاز ته ته دلش برخاست. بدون مهربان حفره یدیاز سر ناام یآه
 .دیرسیبه ذهنش نم یراه چیو در حال حاضر ه کردیشروع م گرید ییبه مهربان از جا

از کارخانه خارج شد. حاال نوبت بهزاد بود تا او را  وسفیپررنگ  یبدرقه انیم ک،یو ک یمهربان بعد صرف چا پدر
 دعوت کند و محک بزند. یبه باز
*** 

و حاال مهربان تمام دلش را  کندیوجودت را فتح م نیسراسر سرزم یدیکه لشکر ناام ستیانقطه قاًیدق ایدن انیپا
زنان خود را به قفس جدا مانده، بال اریکه از  یمجنون یدلش چون قنار کردیاشغال کرده بود. حس م یدیناام
 .کوبدیم اشـنهیس

را پاک کرد و با  دهیتازه از راه رس یهاآن اشک یو با گوشه دیکش شیپا ریدلخواهش را از ز یهمان پتو نرمالو،
 را گرفت. اشینیافتاده از بآن آب راه گرید یگوشه

محکم  نوایب یسمتش پرتاب کرد و جعبهاتاق به یسورا برداشت و از آن یدستمال کاغذ یمعترض جعبه مهرنوش
 مهربان سقوط کرد. یرو به کنار پاخورد و پشت واریبه د یتق یبا صدا

! چشمات یکنیم هیچقدر گر گهیرو با دستمال پاک کن، حالم به هم خورد. بسه د تیحداقل اون دماغ کوفت -
 خون شد. یکاسه
 یبه جعبه توجهی! بشدیدلش خاموش م یتا آتش افروخته ختیریاشک م ایادریو در کردیم هیخون گر دیبا خب

 گفت: گرفتند،یم یشیاز هم پ شیهااشک کهیرا گرفت و درحال اشینیآب ب با پتو گریبار د یدستمال کاغذ
آقاجون بعد از دو روز که باهام  یدیکرد! مگه ند ینینشانقدر زود عقب وسفی شهیمهرنوش هنوز هم باورم نم -

 رو فسخ کنه. غهیو ص ادیهفته ب نیقراره آخر هم وسفیگفت؟!  یاومد و چ یبعدازظهر زد،یحرف نم
به دامنش داد و با دو گام بلند خود را به او رساند،  یدرون دستش زد، سپس تاب یقلم اریبه خ یگاز محکم رنوشمه
 گفت: د،یجویرا م اریکنان خخرتخرت کهیلبه تخت نشست و درحال یرو
 یاتفاق برات گل و بلبل بشه. آخه خواهر من، هنوز که یچهمه یخوایو زود م یعجول بود شهیهم گه،ید نیهم -
. فعالً از دست دهیانجام نم لیدلیرو ب یو کار هیمرد عاقل وسفیوقت بخره.  خوادیم یجورنیا وسفی دی. شافتادهین

 .شهیم شدنتکیکوچاز جانب تو باعث  یچون هر قدم ست؛یساخته ن یمن هم کار
درشت،  یذاشت و قطره اشکآن گ یجمع کرد و دستانش را به دورش حلقه و سرش را بر رو ـنهیرا در س شیزانوها

 چانه خودش را پنهان کرد. ریچشمش سر خورد و به ز یاز گوشه
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 یتنها عقل نداشت و دلهم صبورتر بود. مشکل، دل او بود که نه یعقل داشت و قدر وسفیدل عاشق  ایگو خب
 گرفت.ها را به خود اشک یرا تر کرد و دهانش طعم شور شیهابلکه عجول هم بود. لب رفت؛یم شیپ

 یمانند تفکر یبه خود گرفت؛ حالت یالسوفانهیف یافهیرساند و ق مهیزد و آن را به ن ارشیبه خ یگریگاز د مهرنوش
 کوتاه، ادامه داد: یو بعد از سکوت قیعم
 عاقالنه رفتار کرده. یلیخ وسفی نمیبیم کنمیمهربان، حاال که فکر م -

رها نکرد و همچنان منتظر به  شیدستانش را به دور زانوها یا حلقهبرداشت؛ ام شیزانوها یسرش را از رو کنجکاو
 اش تمام شود.شد تا جمله رهیاو خ

 یسمت خود کشانده، همراه فروبردن آب دهانش قرحواس او را به نکهیخوشحال از ا د،یکه او را مشتاق د مهرنوش
 به گردنش داد.

 یمهندس مثل مرغ رو ،یرو فسخ کن غهیص دیگفت با فوسیآقاجون به  یکامالً روشن و واضحه. فکر کن وقت -
و محال  یلجباز یدنده یرو رفتیوقت آقاجون م. اونکنمیرو فسخ نم غهیاال و بال ص گفتیو م ستادیایپا م هی

 ریبست چه کنم گبن یکن و تو ته کوچه نتخابرو ا یکی وسفیت و خانواده نیب گفتیو به تو م ادیبود کوتاه ب
 شده برداشته.قدم اول رو حساب وسفی. به اعتقاد من یکردیم

 یلحنش کامالً جد کهیدرحال شدهکیبار یو با چشمان ستادیا شیروتخت برخاست و روبه یلبه یاز رو مهرنوش
 بود، ادامه داد:

 دختر زرزرو و لوس که اشکش دم مشکشه جفت پا هیکه  دهیعاقله و البد فهم یلیخ وسفیاز اون گذشته،  -
چشم گفت و خودش رو  هیهوا زد و  یرو یآقاجون رو دو دست شنهادیپ نیهم یو قراره زنش بشه؛ برا ستادهیا

 «نه بگو و نه ماه رو دل نکش.» هی ایمیخالص کرده. به قول قد
 کرد،یم فایآن دو ا یرا که نقش گلوله را برا یدستمال کاغذ یکرد. جعبه ریگ شیهامرز لب نیب ییجا خنده
 سمتش پرتاب کرد.به یشـعوریت و همراه با گفتن ببرداش

 یآقا یپا شیبا بازشدن در پ نوایب یدستمال کاغذ یداد و جعبه یجا خال یکنان چشم بر هم زدنخنده مهرنوش
 دلشاد افتاد.

 دنیددلشاد با  یرا پاک کرد. آقا شیهابود، برخاست و اشک ستادهیدر ا یکه عصازنان در آستانه یاحترام پدر به
 نشسته بود، رو به مهرنوش گفت: شیابروها نیکه ب یفیدخترش، با اخم ظر یچشمان باران

 ؟یتنها بذار قهیچند دق هیما رو  شهیباباجان، م -
را  شیابروها یروزیپ یبار به نشانه نیلبش، چند یجنباند. رو به مهربان با همان لبخند جامانده رو یسر مهرنوش
 از اتاق خارج شد. یدستمال کاغذ یو پس از برداشتن جعبه دیپاشنه پا چرخ یوکرد. سپس ر نییباال و پا
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 یسست شده باشد، رو شیهاشهیکه ر یدرخت یتخت رساند و همانند تنه یلنگان خود را به لبهدلشاد لنگ یآقا
ور متناوب رنگ مهربان به طبنفش یروتخت یگذاشت و با دست به رو یرا به کنار شیتخت هوار شد. عصا یلبه
 تپ ضربه زد و گفت:تپ
 .نیخودم بش شیپ ایب -

 فروافتاده همان کرد که او گفته بود. یبا سروچشم عانهیمط مهربان
 یرو یواررهیدا یبودند و سرخ سیهنوز از نم اشک خ شیهاپدرانه نگاهش کرد. مژه یدلشاد پر از حس قو یآقا

تأمل کرد و عاقبت سکوت را  یرها شده بود. اندک شیهاشانه یوار روشلخته اشینارنج ینشسته و موها اشینیب
 شکست:

و تا نازت رو  نییپا ینداختیسرت رو م یطورنیهم ،یدلخور بود ای یکردیو با من قهر م یبچه بود یوقت ادمهی -
 یم؛ ولتا ناز دخترم رو بکشم و بگم هرچند از دستش دلخور نجامی. خب حاال من ایزدیباهام حرف نم دمیکشینم

 رو هم ندارم. شیطاقت ناراحت
 کنج لبش نشست و آهسته گفت: ینگاهش باال آمد و لبخند محو شرمنده

 !خوامیمعذرت م -
 دستش گرفت و ادامه داد: انیاو را م یکردهخیدلشاد دست  یآقا
 یکنه؛ ول یزندگ یتونی. آدم بدون چشم هم میتو قلب من یمهرنوش و مهرسا چشم چپ و راست من هستن؛ ول -

جونم به  یرو انتخاب کن، ترس تو یکیت و مهندس روشن خانواده نیبهت گفتم ب ی. وقترهیمیبدون قلبش م
 یتو سربلندم کرد یزنده بمونم؛ ول یمن بدون قلبم چطور ،یدل غافل! اگه اون رو انتخاب کن یولوله افتاد که ا

بهم  یول خواد؛یو اون هم تو رو م یخوایمهندس رو م مدونی. میو ما رو انتخاب کرد یدلت گذاشت یبابا. پا رو
 خوامینم گهی. دمیدیرو هم د شجهیو نت میبار سر بهزاد عجله کرد هیدلم قرص بشه.  یفرصت بده چهارگوشه

تا  میفرصت بد هیبه اون هم  دیعوض شده. با گهیو رفتار و کرداش م خوادیاشتباه کنم. بهزاد هم تو رو م
 بران کنه.اشتباهش رو ج

 تر از قبل گفت:سرش را به اطراف تکان داد و نرم آنگاه
 ترهپیتتر و خوشمتوسط، به مهندس روشن سرتره؛ چون هم جوون یمال طیهنوز هم معتقدم بهزاد با وجود شرا -

د سال چن یزمان بده و با چشم باز انتخاب کن بابا. عشق، قصه کمهیبه سن مهرسا نداره. به خودت  یو هم دختر
 خوادی. بذار مهندس اگه تو رو مدنیم شونخودشون رو ن یزندگ یایکه تبش سرد شد، سخت نی. همهیاول زندگ

. راحت که به دست دوننیم شتریب ارن،یبه دست ب یسخترو که به یزیآوردنت تالش کنه. آدما قدر چدستبه یبرا
شامل بهزاد هم  طیشرا نیبابا. ا ادیم نییو منزلتت پاارج  تیمحرم یغهیص نی. با اذارنیراحت هم کنارت م ،یایب
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کلفت براش گذاشتم و اون هم قبول و تا حاال چندتا شرط گردن دمیدخترم رو بهش نم ین آسونی. به همشهیم
رو دارن.  داشتن تو اقتیل کننیکدومشون ثابت م نمیتا بب دمیکرده. من عادالنه به هر دوشون فرصت برابر م

 کمهی. فتهیو از شوروحال م کنهیوگرنه تب عشق زود عرق م کنه؛یم دایبه عشقش رو پ دنیاه رسر یعاشق واقع
من و مادرت راحت باشه که  الیخ ،یبخت رفت یخونه یبه سالمت یتا وقت میصبور باش، بذار با روش من جلو بر

 بابا. یشیخوشبخت م
کرد و  کینزد شیهااو را گرفت و به لب یمردانه. دست بزرگ و گفتیم نیآفر یپدر نیچن یشیبه دوراند دیبا

 شیآدم حرف گوش کند و سر جا یزد تا مثل بچه قرارشیو ب تابیبه دل ب یاجانانه یگردنسپس پس د،یبو*س
 .ندیبنش
 کج کرد و آهسته گفت: سر
 کردم. تتونیاذ امیکارو پنهون یفکریبا ب دی. حق با شماست. ببخشدیشما بگ یچشم آقاجون، هرچ -

 یهاآغـ*ـوش پدرانه پدرش رها کرد و سر بر شانه انیخودش را م شیهایرا گفت و همانند کودک نیا مهربان
 یقصه نیدلش دست به دعا شد تا آخر ا گوشیامن و آرام او گذاشت؛ اما همان دم مرغ باز کنیچندان فراخ ولنه

 دهد. یجا خایقسمت زل یرهیدا دررا  سفویو  دیایراه ب یبا دلش اندک ریعاشقانه، تقد بیپرفرازونش
*** 

که  یماندن کنار کس یبرا یو راه زدیریها را دور مبهانه ،یاماندن در رابــطه یقانون است؛ هر کس برا کی نیا
 .کندیم دایدوستش دارد پ

شق بدون معتاد است. معتاد بدون مواد مخـ ـدر خمـار است و عا یعاشق همچون مواد مخـ ـدر برا یبرا عشق
 یآور، دست به هر کارمالل یخمار نیاز ا ییبه او و رها دنیرس یچنان که برامعشوق مـسـ*ـت و خمـار؛ آن

 .زندیم
ماندن و  یکه برا وسفیدرست مثل  شود؛یو از پنجره داخل م رودیرا باال م واریاز در خانه راهش ندهند، د اگر

 شد. نیارتباط با مهربان دست به دامن مت
عجله داشت تا به  ییشد؛ اما مهرنوش که گو ادهیپ نیاز ماش درنگیآمد، ب رونیمهرنوش که از خانه ب دنیبا د نیمت

سرعت داد و به حالت دو خود را به او  شیهابه قدم نیو مت دیچیکوچه پ نیبلند در خم اول ییهامقصد برسد، با گام
 .دیاو را کش فیک یتوقفش دسته یرساند و برا

تمام ذهنش پر از تعجب شد؛  رمانندشیشمش یهاو اخم نیمت دنیسمت او برگشت و با دبه یآنهب مهرنوش
 نکرد. دایپ یاو فرصت یهاسگرمه لیو تحل هیتجز یچنان که براآن
 بود، گفت: یطلبکارانه اما خودمان یلیکه خ یبا لحن نیمت
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 .نهکینم بتیکا.گ.ب که تعق ؟یریچه خبرته؟! چرا انقدر تند راه م -
 گنگ گفت: یو قدر جیهجم ذهنش پر از تعجب و عالمت سؤال بود و گ تمام

 بله؟! -
از  یاز دهانش خارج کرد و ابر کوچک قیعم یهن همراه بود، با دم و بازدماش را که با هنخسته یهانفس نیمت

 شد. لیتشک شیهابخار کنار لب
هفت غروب -شیکنارا از ساعت هفت صبح تا شوشهگ نی! سه روزه همد؟یپوسیخونه نم یشما دوتا خواهر تو -

خدا از کار و ست. بهبرگشتهمن بخت یعاشق شده، عذابش برا گهید یکی. رونیب ادیب تونیکیتا بلکه  دمیم کیکش
 اعتماد کرد. شهیافتادم. به مهرسا هم که نم یزندگ

قلبش، خود  یهاتپش ریأمور شده بود. درگم وسفیاز جانب  افهیقخوش کیپ نیا ناًیقیتا ته قصه را خواند.  مهرنوش
 گفت: یزد و تعمد یالیخیرا به ب

 !یقبول! خوش اومد ارتیخب ز -
 نیآست فش،یک یدسته یجابار به نیاو را متوقف کرد و ا گریبار د نیتا برود؛ اما مت دیپا چرخ یپاشنه یرو سپس
 .دیسمت خود کشرا گرفت و به شیمانتو

 صبر کن کارت دارم. ؟یریم ی! کجا دار؟یتو چرا انقدر سرتق -
شده و همراه در هم جفت ییهاخوشش آمده بود و با سگرمه دیجد یباز نیپنهان کرد. از ا شیهارا پشت لب لبخند
 :دیعامرانه پرس ن،ییاز باال به پا ینگاه

 امرتون؟ -
 فیظر یرها شده بود. چهره دیقیب اشیصورت گندم یانداخت که بر رو اشیصاف و مشک یهایبه چتر ینگاه
 کرد. ریکوتاه ذهنش را درگ یااو لحظه یاتورینیو م

 نکهیا ی. برازدیولگرد هم در آن پرسه نم یاگربه یکوچه داد که حت یو آن را به انتها دیرا به قالب کش نگاهش
 .ردیدختر را نگ نیر که حال اقداما نه آن داد؛یانعطاف نشان م یکم دیبرساند، با انیبه پا تیرا با موفق تشیمأمور

 آن هالک است، جواب داد: یجنس مؤنث برا دانستیکه م یو با ژست دیحالتش کشخوش یموها انیبه م یدست
. بهت ینیتو بود که من رو امروز بب اریانگار بخت  یول نجام؛یکه ا وسفهیخاطر اون و با مهربان کار داشتم. به -

 بشه. بشیتا نص ادیم شیپ یکمتر دختر یسعادت برا نی.! ایهست یشانسآدم خوش گم،یم کیتبر
حکم  شیضربات برا نیلباسش پنهان کرده بود، ا نیآست یتو یخدا جواب شهیجواب که هممهرنوش حاضربه یبرا

 را داشت. نگیقدر در ر یفیاز حر شدنیضربه فن
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داد. آنگاه  یکنج لبش جا یاانهیبخند موذمغرور ل یچسب، همانند فاتحو دل نینشاندک اما دل یروزیپ نیاز ا تنیم
 سمت او گرفت.آورد و به رونیرا ب یلیفرو برد و موبا رنگشیاقهوه یپالتو بیدست در ج

رو روشن کنه.  یگوش دیفعاله و فقط با کارتمیس هیداد تا به دست مهربان برسونم. توش  وسفیرو  لیموبا نیا -
زنگ بزنه. سالم من رو به مهربان برسون و بگو  وسفیبده تا  امکینه، پصحبت ک تونهیرمز هم نداره. هر وقت م

 .هیکارخونه خال یجاش تو
 یخداحافظیسر خم و ب یجنتلمن قدر کیرا درون دست مهرنوش قرار داد و همانند  لیرا گفت و موبا نیا نیمت
در  ییچنان که گوحرکت در آمد؛ آن به کنانحیچندان بلند، تفرنه ییهاو خالف او با گام دیپا چرخ یپاشنه یرو

 زن است.پارک در حال قدم
. دیکوب نیرا از حرص محکم و پرصدا بر زم شیلب گفت و پا ریز یتاروپود وجود مهرنوش را در برگرفت. لعنت خشم

 لب گفت: ریز یو همراه لبخند دیانداخته بر کوچه شن هیاو را در خلوت و سکوت سا یکوبش پا یصدا نیمت
 جونت، حقت بود!نوش  -

*** 
. دیاول رس یو بازهم به نقطه دیآشپزخانه چرخ زیبه دور م گریبار د کی تابیو ب قراریمضطربش ب یهاقدم

 .گذشتیم ثباتیقدر پرالتهاب و بهمان قاًیدق شیهاوحال شب کنکور را داشت و در گرداب اضطراب لحظهحس
آرامش برسد و  یایشکسته شود و به در اشیقراریتا سد ب ردکیدرون دستش را روشن م لیبود موبا یکاف فقط

 .شدیخالص م یشانیحجم استرس و پر نیآنگاه از شر ا
 اش را داد و معترض گفت:تکه یاش برداشت به صندلچانه ریمهربان، دست از ز یفیکالفه از بالتکل مهرنوش

 گه،ی! زنگ بزن ده؟یدردت چ فهممی. من نمهشیطوافت کامل م ،یبچرخ زیدور م گهیدور د هیاگه  یسالمتبه -
و مامان  شهیمدرسه تموم م انیاومربیاول یساعت از دو هم گذشت. االن جلسه ؟یپسر مردم رو دق بد ادیخوشت م

و ستاره مثل چسب  شنیتلپ م نجایطبق معمول ا الشیوعو اهل ییخونه. بعدازظهر هم که دا گردنیو مهرسا برم
 .ذارهیهم تنهات نم قهیدق هی یدوقلو محض فضول

آموزش را جلب کند، با نوک که بخواهد حواس دانش ییهارها کرد و مانند معلم کارهمهین یرا همانند لقمه اشجمله
 تِپ ضربه زد.تِپ زیم یچنگال بر رو

. حاال یحرف بزن یتونیو نم یندار تیتوالت هم امن یتو گهیخونه د ادیمهرسا ب خا؟یزل گمیم یحواست هست چ -
 بچرخ. زیوفلک دور ممثل چرخ یه
چه  انیوگرنه م د؛یچرخیم یساز ناکوک یوفلک روزگارش روچرخ چ،ی. خودش که هستادیاز رفتن ا شیپا

 .زدیوپا نمدست شیهاکنم
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ساعت  یهاآوا و هماهنگ با عقربهکه هم دیشنیتاپ قلبش را متاپ یگذاشت. صدا اشنهیسـ یبر رو دست
 .گذشتیم هاهیاز مرز ثان کنانتاککیآشپزخانه ت واریبه د ختهیوآ یاشماطه

او  یصدا دنیبا شن تابشینوازش شود و عطش روح ب وسفی یهادلم گفتن زیتا با عز زدیدلش پروبال م اصالً
 .رابیس رابیس
ش نشست و دست مهرنو یروو روبه دیکش شیرا پ یبعد صندل یمردد دم گر،ید یوپنهاناز عذاب وجدان از پس پر

 را در آغـ*ـوش بکشد. وسفیبخواهد  ییچنان گودستانش فشرد؛ آن انیدرون گردنش برد و آن را م ریبه زنج
 ره؟یگیخودش تماس م وسفیبده،  امکیگفته اول پ نیمت یمامان تازه رفته. از او گذشته مگه نگفت -

 ست، آن را برداشت و گفت:کرد و سپس برخا ریسراز شیچندتا قند به داخل استکان چا مهرنوش
! یمو انجام بدبهکه تمام دستورا رو مو یستیخودش گفت. خط مقدم جبهه ن یواسه یزیچ هیبابا! حاال اون  یا -

 بیو حرف بزن. نج ریقدم هم تو بردار. تماس بگ هیبرداشت،  وسفیقدم  هیدل نکن! انقدر دل کنه؟یم یچه فرق
 .ستادمیپاش ا یجوره چهک یدید یعاشقم نبود؛ ول وسفینصف 

دستش را در هوا  کیو پشت به او شد و  دیپا چرخ یپاشنه یبرخاست، سپس رو شیرا گفت از جا نیا مهرنوش
 تاب داد.

 هیحداقل  ،یاری. اگه درش نمیریگیگردنت آرامش م یتو ریبا اون زنج دونمیهات منم. مبرنامه ریاز امروز مد -
 به پا نشه. گهیدشر  هیبپوش تا  دارقهیلباس 
مبرم داشت تا  ازین رد،یبگ میجسور که در لحظه تصم ریمد کیلبش را متفکر به دندان گرفت. خب به  یگوشه

 .دیایبه کمکش ب شیدهایترد انیو م اوردیب ادشیبه  کند،یآنچه را که فراموش م
 ریناپذوصف یشور و شوقرا پشت گوشش فرستاد. با  شیموها درنگیبام لبش نشست و ب یپر زد و رو لبخند

بود،  وسفی یدر آن که همان شماره شدهرهیذخ یتنها شماره یاش را بر رورا روشن کرد و انگشت اشاره لیموبا
 فشرد.
*** 

شدن نداشتند. بعد از تماس تمام الیخ ییدار که گوسخت و کش یقی. دقاشدیم یلحظات سپر نیبدتر وسفی یبرا
 را کم داشت. یاریبدب نیکه اصالً دلخواهش نبود، هم یسرد یدلشاد و مکالمه یآقا یتلفن

 خواستیافتاد. دلش م نیدلش از آسمان به زم رد،یکه قرار بود مهربان با آن تماس بگ یلیموبا یشماره دنید با
 .دهدیقشر نازک از حجم استرس و غصه را کاهش م کیکه  ییهاپوف صدادار بکشد، از همان کی

آن  د؛یممکن از راه رس طیشرا نیدر بدتر کرد،یم یشمارآن لحظه یو برا دیکشیانتظارش را م که از صبح یتلفن
 یتوسعه یبرا شیهانیچبه همراه چند تن از دورقاب گذارهیسرما کیکه با  یمهم یهم درست وسط جلسه
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 ریاو را از ز توانستیه بود و مکرد یبه همکار بمجا یسختکه او را به یبدقلق گذارهیاش گذاشته بود. سرماکارخانه
 کمرشکن نجات دهد. یهایبار بده

اتاق کنفرانس به رقـ*ـص در آورد و او  یاشهیش زیم یهمراه را بر رو یماهرانه گوش صدا،یب یتکنولوژ نیا بره،یو
 گوش د،یدرخشیم یسر گردش همچون بادکنک یکه تاس یمرد یهایدادن، همچنان به وراجناتوان از جواب

دود  کسرهیحال رشته بود، را قطع کند، هر آنچه که تابه یازخودراض نیا سروتهیب یهااگر جمله دانستیو م دادیم
 .رودیشده و به هوا م

شد و دل را مجاب کرد تا سر  رهیعقل بود که چ نیا تیبر پا شد و درنها ریگسخت و نفس یعقل و دلش جدال انیم
 .ندیبنش شیجا

ثابت شده بود  لیموبا یبرهیو یبه رو زده،رونیاز حدقه ب پونگنگیبا آن چشمان گرد مثل توپ پمعترض مرد  نگاه
 خاموش کرد. وبنخیتماس را قطع و بعد هم آن را از ب یمصنوع یاز سر اجبار با لبخند شیهادلدل انیو او م

موفق بعد از  یریهمانند مد. سپس ردیفرصت با مهربانش تماس بگ نیقول مردانه داد تا در اول کیخود  به
 شیهاوبولدرمکه تمام اولدرم شیرو شیغاز مرد پ هیصد من  فیبازهم گوش سپرد به اراج یکوتاه یعذرخواه

 وابسته به پول بود.
را همراه شش  تابشیدل ب داد،یسر تکان م یمصنوع یبا لبخند کهیدرحال وسفیو  گفتیم شیاهایاز رؤ مرد

 هربان فرستاد.م یدانگ هوش و حواسش پ
*** 

بازکردن  یجار بزند و حاال برا گرانید یرا برا شیهایکند و خصوص یبلند زندگ یدوست نداشت با صدا گاهچیه
 یرا از رو شیهاکه غم ییداشت؛ جا ازیخلوت ن یجا کیاشک، به  یهاآن به قطره لیبغضش و تبد یهاگره

در خانه وجود نداشت  یامن ینقطه چیه هیمرض ییداره و زننازک دلش بردارد و به لطف حضور حسام، ستا یتارها
 به حال زار خودش زار بزند. ریدل س کیاستفاده کند و  یعنوان صندلکه از آن به یفرنگ یبهداشت سیسرو رازیغبه

تا  و تمام همتش را به کار گرفته بود کردیم اشیتنها نبود و مهرنوش هم همراه رشاعرانهیخلوت غ نیدر ا البته
 .دیآیبرنم یبرنامه جسور هم کار ریمد نیاز دست ا گریکه د دانستیدهد و او خوب م اشیداردل

 وار باشد، گفت:پچپچ شیداشت صدا یسع کهیزانو زد و درحال شیکنار پا مهرنوش
دن زحرف طیهم شرا دیداشته نتونسته جواب بده! شا یکار ضرور دیشا ؟یرو خاموش کرد لیحاال چرا موبا -

 نداشته!
 .کردیآتش افروخته دلش را خاموش نم دهایشا نیرا پاک کرد. ا شیهابلوزش اشک نیپر آست با
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 وسفیهفت شبه و  کیو کار داشت. ساعت کار کارخونه تا چهار بعدازظهره و االن ساعت نزد یدرست بگ رمیگ -
 وسفیظهر به  گفتیگفت؟ م یه چاومد خون یآقاجون وقت یدیست. از اون گذشته، نشنساعت خونه نیا شهیهم

 یو از پا ادیب تونهیهم گفته کار داره و نم اونرو فسخ کنه.  غهیو ص ادیتا ب میجا قرار بذار هیزنگ زده و گفته امروز 
 وسفیتموم شد!  یسادگ نیبه هم زیچ. همهدهیرو از جانب من بخش هیرو فسخ کرده و آقاجون هم مهر غهیتلفن ص

 م بذارم؟!دل وامونده یکجا گهیرو د نی. انهیبار آخر بب یمن رو برا ادیحاضر نشد ب یحت
 مهربان گذاشت. یپاها یجا کرد و هر دو دستش را بر روجابه یاش را قدرخسته یپاها مهرنوش

بار  هیرو روشن کن و  لی؟موبایکنی! چرا ندونسته قضاوت میعجول شهیخواهر گل من، مثل هم خانوم،یآبج -
 هیرو با  یگرون نیبه ا لیتموم کنه که مرض نداشت موبا یجورنیا خواستیگ بزن. آخه اگه مبهش زن گهید
 به دستت برسونه تا باهات حرف بزنه. کارتمیس

 :کردیم انیب مهیونو نصفه دهیکه کلمات را بر دیلرزیم شیهاهینوا با گرچنان هم شیصدا مهربان
 قدرنیتا من ا یکردیرو قبول نم لیکاش اصالً موبا یا خوره؟یمن م به چه درد لیموبا دهیجوابم رو نم یوقت -

هم  الشیخ نیرو فسخ کرده و ع غهیص یراحت نیو اون به هم شمی. من دارم بدون اون تلف مشدیغرورم له نم
 عمرم بود! یشنبهپنج نیتر. امروز سختستین

 .دیبه پر دامنش کش یبرخاست و دست یاز جارفتن و پشت بندش گزگز بود، در شرف خواب شیکه پاها مهرنوش
وپرت گفتن! فاز چرت یتو رهیو م فتهیداره از کار م نجایا یمتصاعدشده یبخارا ریبه نظر من مغزت تحت تأث -

مهندس  ،یرو روشن کن یکوفت لیبدتر نشده. من مطمئنم اگه اون موبا نیتا حالت از ا رونیب میبر یبهتره بلند ش
 نه نگاه کن. یگی. حاال مرهیگینه تا فردا حتماً تماس ماگه تا شب زنگ نز

خنده،  یجامهربان را باز نکرد و به زانیآو یهابه هم داشت؛ اما قفل لب یپوست ریمهرنوش هرچند طنز ز لحن
 کند. هیگر ریشب بازهم چند دل س یتا انتها خواستیدلش م

 یبهداشت سیدر سرو یرهیدستگ یهابعد تکان یحظاتلب گفت و ل ریز یینازک کرد و برو بابا شیبرا یچشم پشت
 بود، برگرداند. ستادهیستاره که پشت در ا یادگونهیفر یسمت صداها را بهآن یتوجه هر دو

 !شهیخرابه!؟ درش باز نم تونیفرنگ ییدر دستشو ،یعمه حور -
و همراه مهرنوش از  دیرفت. چند مشت آب سرد به صورتش پاش ییسمت روشوزده بهبرخاست شتاب مهربان

 آمد. رونیب یبهداشت سیسرو
 ماند. بازمهین باًیبه حالت تعجب باال رفت و دهانش تقر شیآن دو ابروها دنیبا د ستاره

 د؟یریم ییبا هم دستشو شهیشما هم -
 جواب داد: انهیبه چشمانش داد و موذ یتاب مهرنوش
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 ؟یموضوع دار نیبا ا یجون مشکلستاره -
باال داد، سپس گردن  یشد که کلمات پشت لبش جا ماندند و فقط سرش را به عالمت نف یفنهچنان ضرب ستاره

چشمان سرخ و متورم او، کنجکاو با  دنیمهربان ثابت شد و با د یمهرنوش نگاهش به رو یهاو از سرشانه دیکش
 :دیداشت، پرس یتصنع ییوبودلسوزانه که رنگ یلحن

 ؟یکرد هیجون چشمات قرمز شده! گرمهربان -
 به سر و گردنش جواب داد: یو با قر دیبه دادش رس شیهابرنامه ریها مانده بود که مدوبش بهانهشش انیم
 داره. تیحساس ملینه جونم، چشماش به ر -

. آنگاه آب ردیبه خود بگ یعاد یاکرد تا چهره ینظم داد و سع یرا قدر شیبه چشمانش برد. موها یدست مهربان
 کهیسمت آشپزخانه روان شد و درحاللبش نشاند. سپس به یهم بر رو یلبخند مصنوع کیداد و  دهانش را قورت

 گفت: رفت،یم
 کمک مامان، دست تنها مونده. میبر ایمهرنوش ب -

 ییشام به انتها رساند و دا یافسرخانم و بهزاد برا دعوتیعمرش را با حضور ب یشنبهپنج نیتریطوالن مهربان
شان وخرم به خانهاز آن گذشته بود، خوش قهیفقط چند دق کهیصبح جمعه درحال یدر ابتدا الشیعوحشمت و اهل

 تیشکا نیچن نیهرگز ا نوایب یشنبهاز پنج د،دار شیدر پ یسخت یچه جمعه دانستیبرگشتند و مهربان اگر م
 .کردینم

*** 
 یقصه یتنگ دختر مونارنجدل توانستید. مگر مکرده بو وتاررهیتمام آسمان دلش را ت یچون ابر ،یتنگدل هیسا

 کند تا به سراغ دلبرش نرود؟ یدلش را راض قراریمرغ ب توانستینباشد؟ مگر م اشیزندگ
طوفان برخاسته در  ایبود. گو دهیرس یگریپر از فصول سخت بود و حاال به فصل سخت د اشیکتاب زندگ سرتاسر

 .خوردیرقم م شیبرا یترتر از تازههر دم تازه آرام و قرار نداشت که الیخ اشیزندگ
اش را خسته یهاپلک نیمت یذهنش را به آرامش دعوت کند و با صدا انیپایب یاهویرا بست تا ه شیهاچشم

 داشته باشد، آهسته از هم گشود. یکاربه روغن ازیمغازه که ن یمانند کرکره
با اون مردک  ؟یغرق شد یجورنیسوراخ شده که ا تی! دوباره کدوم قسمت کشت؟یبازهم تو لب یاخو -

 ه؟یغمت چ گهید ،یدیپرست هم که به توافق رسپول
 شیموها انیندارد. انگشتانش را به م یو رنگ شاد زدیخیغم برم یکه از رو ییزد؛ از همان لبخندها یتلخ لبخند

به جلو خم شد و با  یتاپش بود. سپس قدرسرگرم لپ ییرایپذ یسوپوران انداخت که آنبه عمه ینگاهمیفرو برد، ن
 تر جواب داد:آهسته ییصدا



 

 

445 
 

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیانافسون 

 

 جمعش کنم. یجورچیه تونمیکه نم یامروز گند زدم. جور نیمت -
داشت آن را  یسع کهیلبش گذاشت و درحال یگرفته بود، گوشه یانگشتانش به باز انیرا که به م یگاریس نیمت

 ا به عالمت پرسش تکان داد.زد و سرش ر زیر یهمان جا نگه دارد، چشمک
 ؟یچه گند -
 کارخونه نظرش رو جلب کنم. یتو یگذارهیسرما یتا برا گذارهیمردک سرما نیامروز رفته بودم شرکت ا -
 :دیپرس یجد یلبش برداشت و با لحن یگوشه گاریرا همراه س اشینقاب شوخ و لودگ نیمت
 خب؟ -
و  یایقرار بود که تا آخر هفته ب»قبل از جلسه زنگ زد و گفت  قهیقاز بخت بدم پدر مهربان پنج د گه،ید یچیه -
 گفتم؟یبهش م یآچمز شدم. چ یبه جان صبا حساب «؟یومدی. چرا نیرو در حضور مهربان فسخ کن غهیص
به دست  لیموبا هیمدت  نیا یومنتظر بودم تا ت شهیپنوجوون عاشق یهاپسربچه نیبگم مثل ا تونستمینم

 یبرا یراه هیبده تا  یو به من فرصت کشمیازش دست نم یطیشرا چیو براش بگم من تحت ه دخترت برسونم
رو  غهیتا من در حضور مهربان ص یاگوشه هی میچرا اصرار داشت امروز بر دونمیکنم. نم دایپدرش پ کردنیراض

من حساب کرده بود. من حرف  یو رو ادیبدش م یجواب داد از بدقول وفسخ کنم. بهش گفتم فردا هم روز خداست 
مون و تلفن رو قطع کرد. باور کن مکالمه دیرو بخش هیو اون هم مهر دمیرو بخش غهیناچار گفتم مدت صهم به

 از چهار جمله نشد. شتریب
را با دود  شیهاور کرد. نفسآن را شعله یاداد و با فندک نقره یلبش جا یگوشه گریخاموش را بار د گاریس نیمت
 رو به هوا به پرواز در آمد. جانیو ب کیبار یو چند حلقه ختیمدرآ گاریس
 بده. حیرو که به مهربان رسوندم. زنگ بزن باهاش حرف بزن و براش توض لیموبا ه؟یخب غمت چ -

 خارج شد. اشـنهیچون آه از س ینفس دانهیکه درون چاه افتاده باشد، ناام یریاس مثل
 نکهیا یسر جلسه مهربان زنگ زد و مجبور شدم تماسش رو قطع کنم و براکردم.  ریکه توش گ نهیگند دوم هم -
 نیا یول زنم؛یرو خاموش کردم. با خودم گفتم بعد از جلسه زنگ م لمیقباش برنخوره، موبا جیمردک به تر نیا

 یوو ت رونی. از دفتر کارش اومدم بافتور زد و مزخرفات به هم ب کسرهیغروب  شیش-میونمردک تا ساعت پنج
جا  لمیگفتم موبا شیجا گذاشتم. برگشتم شرکت و به منش زشیم یرو رو لمیدل غافل موبا یکه ا دمید نیماش

نداره. رفتم  دیرفته و در دفترش رو قفل کرده و کل شیپ قهیچند دق شونیکوفت سیرئ یمونده و اون هم گفت آقا
 لیبرگرده موبا سشیکه رئ نیآدرس بده هم گنددماغش گفت یرفته بود. منش میانسدنبالش، از بدش نگیپارک یتو

 .دیپنج ساعت بعد دستم رس-چهار لمیو موبا فرستهیم کیرو با پ
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نامنظم از دود از دهانش  یالبش گذاشت و حلقه یرا گوشه گاریهم سوار کرد و س یبلندش را رو یپاها نیمت
 خارج شد و گفت:

 .یزدیبهش زنگ م ی. خب با تلفن کارتیکشو منت یلیذلتو فاز زن یبر دیکارت سخت شد. با -
 پاسخ داد: درنگیگرفت و ب یلبش جا یبه رو صدایب یپوزخند

تا  کردمیصبر م ستیبایکه به مهربان دادم از حفظ نبودم و م یخط ی. شمارهکنهیقدر عقلم کار مهنوز اون -
بازهم  یخونه، زنگ زدم؛ ول دمیرس یکرده بودم، بردارم. وقت ادداشتی ییجا هیش رو که برسم خونه و شماره

 خاموش بود. لشیموبا
 ش رو داره.مدت با مهرسا دوست بوده، حتماً شماره هیزنگ بزن مهرسا. صبا  -
 دوتا نبود.-یکیبه اطراف تکان داد. خب مشکلش که  یسر تأسف سر از
 یو هر چ هیخط مهرنوش هم اعتبارماجراها حذفش کرده.  نیبعد از ا ناًیقیمهرسا نبود.  یصبا شماره یگوش یتو -

خاموشه. احتماالً اون هم خطش رو عوض کرده. تلفن ثابت خونه هم که با حضور پدر و مادرش  رمیگیتماس م
در دربه یها دزدکپسربچه نیو مثل ا شهیمچهل سالم  گهیپنج سال د-ست، چهارمعلومه! واقعاً مسخره فشیتکل

 هستم که دوستش دارم. یدنبال دختر
 پسیچ یبود، داخل پاکت خال دهینرس مهیو سپس آن را به ن دیکوچک بلع یرا همچون ابر گاریس یدود بعد نیتم

 خاموش کرد.
 راهنیاستادم و دوتا پ نهیزم نیا یراهکار ارائه بدم؟ من تو یخوایم ه؟یچ یکشمنت یبابا! حاال روشت برا یا -
 پاره کردم. شتریب

 تیو عاقبت درنها کردیذهنش هم عبور نم یاز حوال یحت یراهکار چیه ذهنش چنان پنچر بود که چهارچرخ
 جواب داد: صالیو است یدرماندگ

مدرسه هم وقت  ریش، مدبا صبا برم مدرسه دی. فردا صبح باکنمیم شیکار هیخودم  ت،یدردهم یممنونم برا -
ها حرف بزنه. رو صدا کرده تا درمورد بچه گذاشته و تمام پدر و مادرها انیاومربیروز جمعه جلسه اول آورده و ریگ

در  رمیبا مهربان حرف بزنم، شنبه صبح م یتلفن شد. اگه ننمایس میبر ییبعدازظهر هم به صبا قول دادم دوتا
 شون.خونه

 براش تکان داد. یدست رفت،یم کهیرا گفت و دستانش را به زانو اهرم کرد و برخاست و درحال نیا وسفی
 استاد! یقاآ ریخشبت به -

 تر ادامه داد:مؤدباته یخانم شد و با لحنرو به پوران سپس
 .ریخ. فعالً شب بهدیمنتظرمون نباش م،یخوریم رونیپوران، من و صبا فردا ناهار رو بعمه -
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آمد.  نیسمت متسالن به یسوبرداشت و از آن شیپا یتاپ را از رولب گفت و لپ ریز یریخشب به خانمپوران
 :دیتر از حد معمول بود، پرسآرام شیصدا کهینشست و درحال کنارش

وگرنه من  ؛یدیجواب م چوندنیو پ هیبدون حاش پرسم،یسؤال م هیتون ندارم. فقط مردونه یپچابه پچ یکار -
 با تو! دونمیم
 و دست دور گـردن مادرش انداخت. دیخند نیمت
 .یبپرس تا راستش رو بشنو تر،! گردن ما از مو نازکیجون خطرناک شدپوران -

 انداخت و جواب داد: ینگاهمیبودند، ن دهیدر آن خواب وسفیکه صبا و  یاتاق یبه در بسته خانمپوران
وجوش نداره! ازش جنب یلی. صبا هم تو خودشه و مثل قبل خستیچند روزه که سرحال ن هیچشه؟  وسفی -
بچه رو بزرگ کردم  نی. من اگهیدروغ م یول« شده. نیدرسام سنگ ست،ین یزیچ» گهیم« شده؟ یزیچ» پرسمیم

 .دمیم صیو حرف راست و دروغش رو تشخ
 گوش مادرش فرو برد و گفت: خیسر ب وسف،یو کمک به  یرخواهیاز سر خ نیمت
خاطر صبا با پدرش به ای. گوخوادشیم وسفیست، همون که اسمش مهربانه و جون موضوع همون دخترهپوران -
به خواست پدر  وسفیاون بگه.  یهرچ گهی. دختره هم چشمش به دهنش پدرشه و مستین یوصلت راض نیا

بکن از  یکمک هی یتونیم گهرو هم فسخ کرد و خالصه داغونِ داغونه. ا نشونیب تیمحرم یغهیمهربان، امروز ص
 برزخ خالص بشه. نیا

 گرفت. به خود یسرد یپهن و بلندش درهم قفل شد و چهره یابروها خانمپوران
 ه؟یچ یاطوارا برا نیا خوانیرو م گهیاگه همد کشه؟یم شیو با پا پ زنهیدختره با دست پس م نیا ؟یچ یعنی -
 بچه غافل شدم. نیاز ا یلیروزا خ نیش رو بندازه دور. ابچه تونهیکه نم وسفی

 یو بعد از تأمل شدیم دهیچنان که فقط خط چشم پهن پشت چشمانش دکرد؛ آن کیبار یرا همچون خط چشمانش
 :دینفس کوتاه پرس کیبه قدر 

 ه؟یجور دختربه نظرت مهربان چه -
نداشت.  یمربوط به آن کار یهاو مقوله یاخالق یایو به سجا زدیحرف اول را م شهیاصوالً چهره هم نیمت یبرا
 داد و گفت:و ممتد به اطراف تکان  زیاز منش و رفتار مهربان فاکتور گرفت و سرش را ر نیهم یبرا
 ریتعم یتره. باباش هم مغازهخواهرش خوشگل یول ه؛یایمن دختر معمول یقهیاز نظر سل یول ست؛یبدک ن یا -

 ساعت داره.
شده. نگو خانوم  الیخیب کردمیدختره نزد، فکر م نیا یاز خواستگار یحرف وسفی ی. وقتشمیحاال دارم متوجه م -

 طاقچه باال گذاشته.
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 زده، گفت:شتاب خاستیبرم کهیحواسش را پرت کرد و درحال نیدهد؛ اما تلفن نازن حیتوض شتریب خواستیم نیمت
 .میزنیحاال بعداً حرف م -

 وسف،یخدمتکار  یخانم بالفاصله براشد و پوران یسمت اتاقش راهبه دست به لیزنان موبابشکن سپس
 یوقتش بود تا به زندگ گریبفرستد. د امکیپ قیاز طر شیدلشاد را برا یآقا یداد تا آدرس خانه امیپ خانم،سهیان
 دهد. یسروسامان وسفیصبا و  سروسامانیب

*** 
و مهربان  ماندیجا م شانیدارزندهو شب یداریب یهاخواب پشت دروازه شود،یدر ذهنشان جنگ برپا م یوقت هازن

 کرد و فرو داد.را لقمه  شیهاو بغض ختیاشک ر صدایماند و ب داریتا طلوع صبح ب
بعد از دو رکعت نماز دل به رختخوابش سپرد و نرمالو  د،یاز طلوع خورش شیتر، پخسته یخسته و ذهن یبا تن عاقبت

خواب  یایو به دن اوردندیتاب ن شیهابعد پلک یدر خود مچاله شد و دم ینیرا به بغــل گرفت و به حالت جن
 فرورفتند.

داشت،  سیپسیچون پ ییاز کلمات نامفهوم که آوا یادیبا حجم ز یداریو بمرز خواب  نیب ییناآرامش جا خواب
 دیسرش د یخندان باال یاباز کرد و مهرسا و مهرنوش را با چهره یسخترا به نشیها سنگ. عاقبت پلکختیدرآم

 بود. ردهسرشان آن دو را غرق نور کباز از پشتدلوآفتاب دست یکه اشعه
و عاقبت  دیدیمضطرب آن دو نم یجز چهره زیچچیو بکر بود که ه یچنان خال ،یاشهمانند بوم خام نق ذهنش

 صورتش گفت: یحوال ییشمرده، جا یاز مهرسا خم شد و آهسته ول شیمهرنوش پ
 ؟یشد داریجان بمهربان -

بود و  شیوفایب وسفی ستاد،یقد اکه در ذهنش تمام ینفر نی. اولگرفتیدر ذهنش رنگ م یاریهوش لحظهبهلحظه
 گرفت. یجا شیصدایب یهاهیو گر یدارزندهشب یدر پالن بعد

 شیوپالپخش یتخت نشست و موها یلبه یبدهد، آهسته و نرم نرمالو را پس زد و برخاست و رو یجواب آنکهیب
 :دیرا با دست جمع کرد و کوتاه پرس

 ساعت چنده؟ -
 یسرش هل داد و کنار تخت زانو زد و هردو دستش را رواش را به پشتشدهبافته یمو یتا کی تاب،یب مهرسا

 سرهم جواب داد:از مهرنوش عجوالنه و پشت شیمهربان گذاشت و پ یپا
 شد. ازدهی! ساعت ؟یخوابیچقدر م ،یآبج یوا -

 تأسف تکان داد. یاز رو یلب کرد و سر ریز ینچنچ سپس
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خانوم دکتر  ؟یبر رونیب یخوایم یجورشده. حاال چه یآلود شده؟! چشمات هم قد نخودچچرا انقدر صورتت پف -
نگفت و ما خودمون  یزیحرفا. البته خودش که چ نیو ا یاومده. غلط نکنم اومده خواستگار ینیریجعبه ش هیبا 

 .میکنیاالن صداش م میو سراغ تو رو گرفت و گفت میحدس زد
 ان داد.دستش را به حالت بادبزن به اطراف تک هارزنیهمانند پ مهرسا

 !رون؟یب یایب یخوایم ختیسرور نیبا ا یجورحاال چه -
 اریاو را هوش شد،یم وسفیاش شش دانگ برگشت. اصالً هرچه که مربوط به حواسش رفتههوش بارهکیبه
 هیکه شب ییبه جان دلش افتاد و بعد هم به جان دستانش. رو به مهرنوش شد و با صدا درنگی. دلهره بکردیم

 :دیو مبهوت پرس جیخروسک گرفته باشد، گکه  یکس
 اومده؟ وسفی یعمه گه؟یراست م -

مهربان رفت و سرش را به  یهاسمت کمد لباسکنان بهبه چشمانش و خنده یبه گردنش داد و تاب یقر مهرنوش
 ها شد.آن روروکردنیداخل آن فرو برد و مشغول ز

 کنه. یترش رو فرستاده تا آقاجون رو راضبزرگ یکشمنت یمهندس برا یخواب بلند شو. آقاخانوم خوشعروس -
 :دیشد. پرس زیصبرش سرر یو از کاسه دیقل افتاده، جوششوره به قلته دلش دل ته
 شه؟یم یآقاجون راض یعنی -
و  فکر نیا یجا. حاال پاشو بهادیخاطر تو کوتاه ممطمئنم به یکنه؛ ول یاولش بدقلق دیشاءاهلل! آقاجون شابگو ان -
 برسه، قصه تموم بشه. وسفشیبه  خایبله بگو تا زل هی ایبه دست و صورتت بزن و ب یآب هی االیخ
 یحوال شبید نیمرغ آم ایدو دلدار ختم شود. خب گو یدادگقصه با تمام فرازوفرودش به دل نیبود ا شیخدا از

 بود. دهیبه استجابت رس شیو دعاها یدارزندهو شب زدیوپر مدلش بال
که از  یو منگ، مانند کس جیاست. گ دهیرس یبه ساحل آرام نیطوفان سهمگ کیمرغ دلش بعد از  کردیم اساحس

 :دیبرخاست و رو به مهرنوش پرس یآمده باشد، از جا یگریعالم د
 کنم؟ کاریچ دیحاال من با -

آورد و همانند  رونیب لمیکنار تخت رفت، آن را گشود و چند قلم کرم، رژ لب و ر یسمت کشوبا عجله به مهرسا
 زده گفت:شتاب دهیدایدن یهارزنیپ
 نداره. تینرو، خوب رونیب یجورنیدوزک کن. ابزک کمهی ایب ،یصورتت رو بشور خوادینم یآبج -

 یلمیرا در ف الوگید نیداشت مهرسا ا نیقیدامن زد و  اشیو سرگشتگ ریو تح یجیمهرسا به گ یرزنانهیپ جمالت
 .کندیاو خرجش م یخوانده است که حاال برا یتابدر ک ای دهید
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 ینیداشت به همراه شلوار ج یگرد یقهیدر کمر که  ییهابا برش کوتاهنیآست رنگدیبلوز سف کیتروفرز  مهرنوش
 فرود آمد. اشـنهیبه هدف اثابت کرد و تخت س قاًیها دقسمتش پرتاب کرد و لباسوترش بهتنگ

حرف حساب  مینیبب رونیب ایبه صورت و موهات بکش. ب یرو بپوش و دست نای. فقط ایبکن خوادینم یکارچیه -
تا حساب کار  میمهندس رو ادبش کن یآقا نیا کمهی دی! بانیو بب ایب م،یدار کشونوسفیامروز  ه؟یخانومش چعمه

 .میرسونیه دستش مخانوم رو بعروس یبله ابمَن افاده و منت، جو هیوقت با و دلش آب بشه. اون ادیدستش ب
 رونیزنان ب! مهرنوش و مهرسا بشکنکرد؟یخودش چه م یشده. حاال با دل آبدیباالخره خند ه،یهمه گراز آن بعد

 .کردیاز آن شره م نیکه آدرنال یرفتند و او ماند و قلب
دوزک فقط از او متورم، بزک یهاآلود و پلکانداخت. با صورت پف یاش نگاهبه چهره یکوچک دست ینهیآ در

 یمهرنوش را به تن کرد و راه یانتخاب یهالباس یها فاکتور گرفت؛ ولاز آن یجد میتصم کی. با ساختیدلقک م
 شد.

 یشده بود، همه نیتزئ یابرگشتهبخت وانیبا پوست ح اشقهیکه دور  یالکچر یخانم با آن پالتوپوران حضور
 گذاشت. یسؤال به همراه جوابش به جا کیدر سر هرکدام  چنان کهزده کرد؛ آنخانه را شگفت یاهال

آقاجان را مجاب  نکهیو ا ستیخواستگار یبه منزله وسفی یداشتند که حضور عمه نیقیو مهرسا هر دو  مهرنوش
 وصلت فرخنده جواب مثبت دهد. نیکند تا به ا

چنان او را به جو  زدند،یم شیصدا که همه از جمله خودش خانوم دکتر یپوشکیحضور زن مقتدر و ش خانمهیحور
 یبرا یاو ته ذهنش آمدن او را مقدمه کردیوپاره مرا تکه شیهاپرتاب کرده بود که به طور ممتد تعارف

 .دانستیم یبعد یرسم یخواستگار
 اریکه بس شیرو شیهم نداد تا زن پ دیو قضاوت را کنار گذاشت و به خودش وعده و وع یداورشیدلشاد پ یآقا

مهربان بود که استرس  انیم نیو فقط در ا دیرا بگو دعوتشیدهان باز کند و علت حضور ب کرد،یمؤدبانه برخورد م
 فیدرشت عرق به رد یهادانه شهیهمانند هم ش،یاهدست فیبر لرزش خفدمار از روز گارش در آورده بود و عالوه

 .کردیم رورویز شوره دلش رااز جنس دل یبودند و طوفان دهیپشت لبش صف کش
 یهاتعارف یباشد و تنها گاه دهیهوا را بع ژنیکه تمام اکس یظیبر فضا حاکم شد؛ همانند دود غل ینیسنگ سکوت

 .شکستیدر فضا را م یخانم کمر سکوت جارکوتاه پوران یهاو جواب خانمهیحور نیردوبدل شده ب
 یگاه داد،یکوتاه م ییهاجواب خانمهیحور یهابه تعارف کهیو درحال دینوشیتلخ را م یجرعه چاجرعه خانمپوران

و سرش را  دیرا نوش شیجرعه از چا نیآخر ک،یش یو عاقبت با ژست کردیچشم مهربان را نگاه م یهم از گوشه
اش را که دل برادرزاده یدختر ندیاو به گردش در آورد تا بب یسمت مهربان چرخاند و نگاه مشتاقش را در چهرهبه
 شیهاو گونه ینیب یرو زودرشتیر یهاومککه توجهش را جلب کرد، کک یزیچ نیکرده است و اول ریتسخ را
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 یهاکرده و پلکپف یچهره اش،یقلم ینیب رازیغبسته بود و به یسر محکم دم اسبرا از پشت ینارنج یبود. موها
چندان درشتش متانت بود و در چشمان نه یناما رفتار و کردار باوقارش ستود زد؛یبه دل نم یچنگ دانمتورمش چن

 .زدیموج م
 !د؟یخانوم شما هستپس مهربان -
 تیکه نه رنگ رضا یخانم و لبخند محوش نشست، لبخندپوران یبه رو شیهاسر برداشت و مردمک بارهکیبه

و  یقدر مصنوعمانکرده باشند؛ ه دنیرا وادار به خند جانیعروسک ب کی یی. گویتیاز نارضا تیداشت و نه حکا
 آزاردهنده.

ستون فقراتش سر خورد و پوستش را به  یعرق از رو یهارا صاف کرد تا گردنش برافراشته باشد و دانه کمرش
 قلقلک واداشت و مؤدبانه جواب داد:

 .میدیشن ادیز خانومسهیشما را از صباجون و ان فی. تعرنمتونیبیبله من مهربانم. خوشحالم م -
تاب  ریو فراگ یشیسوار کرد و دستانش را به طور نما گرشید یپا یرا رو شیپا کیبه مبل تکه زد و  خانمپوران
 گفت: درنگیداد و ب

دارم. آخه  تیحساس نیم، صبا و پسرم، متو نوه وسفی یبهت گفتن که چقدر رو شونیمطمئنم ا نیبنابرا -
خبر  مونیزندگ وپوککیو از ج کنهیمن کار م یراهم ب یو گاه وسفهیکه خدمتکار  هیادیز یهاسال خانومسهیان

 داره.
 کند و ادامه داد: نیسنگرا سبک شیهاجمله ایکه بخواهد طعم دهانش را بچشد  یتأمل کرد؛ مانند کس یاندک آنگاه

مدت هرچند کوتاه با هم  هیمطلب رو گفته. باالخره  نیا وسفیدارم  نیقیهم نگفته باشه،  شونیالبته اگه ا -
 .دیسفر بودهم

 روزیبود که د یاغهیبه ص هیسفر کنامنظور از هم دانستیکرد و نم یبندها را در سرش دستهو گنگ جمله جیگ
 ریلحن پر از تحق گریحاال د ودرشتشزیر یرهایمنظورش سفر به افغانستان است. به لطف بهزاد و تحق ایفسخ شده 

زن صبح  نیداشت ا نانیبود. هرچه بود اطم هاینیچمقدمه نیا دیفهمیکه نم یزیو چ دادیم صیرا خوب تشخ
 .امدهیها نآن یبه خانه یاحوالپرس یبرا لیروز تعط کیخوان خروس
 ایشوره مثل دل یغل کرد و تا حلقش باال آمد؛ حسبد از ته دلش غل یهاکه بجوشد، حس یمثل چاه ناگهان

 م پنهان شده است.خانعمه نیا یهاوپشت ناگفتهگنگ از آنچه پس یترس
بر لب  یلبخند گریو آقاجانش گذشت و مهرنوش و مهرسا هم د یحورمامان یهاگذرا از اخم شیهامردمک

 نداشتند. انگشتانش را در هم جفت کرد تا لرزش دستانش پنهان بماند و کوتاه و موجز جواب داد:
 بله. -
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در هوا  میاز گل مر یاحهیرا کرد،یکار را تکرار م نیه ارا بازوبسته و هر بار ک اشیشمیابر یگره روسر خانمپوران
 دلشاد چرخاند و گفت: یسمت آقابه نهی. سپس سرش را نرم و با طمأنشدیمتصاعد م

 هیسر گذاشته. مرگ پدر و مادر و همسرش در رو پشت یسخت اریروزگار بس وسف،یمن،  یدلشاد، برادرزاده یآقا -
اندک از اون مرد  یهیکارخونه با سرما هیانداختن و راه رخوارهیبچه ش هی کردنو بزرگ یحادثه گازگرفتگ

 .کنمهاش دخالت خواسته یساخته که باعث شد من کمتر تو یاخودساخته
مقتدر به عالمت سکوت کف دستش را  یفرمانده کیاما او همانند  د؛یبگو یادهان باز کرد تا جمله خانمهیحور

 سمت او گرفت.به
 تموم بشه. ضمیعرا دیاجازه بد کنمیم خواهش -

 جمالتش ادامه داد: انیبا همان اقتدار در ب آنگاه
جان با من از مهربان یدرمورد خواستگار ی. وقتکنهیرو بدون فکر نم یکار چیو ه هیمن مرد عاقل یبرادرزاده -

 خواد،یخودش م یبرا دونگ شیکردم ذهن صبا رو که پدرش رو ش یسع یحت رفتم؛یبسته پذصحبت کرد، چشم
نتونستم  گهیوصلت مخالف هستن، د نیاخاطر حضور صبا با دلشاد به یآقا دمیفهم شبید یوقت یآماده کنم. ول
 ساکت بمونم.

حضور او باز  یخانم بودند تا گره معماپوران یبعد یهابر جمع حاکم شد و همه به دنبال جمله یاکنندهخفه سکوت
 شود.
 سمت مهربان به گردش درآورد تا او را خطاب قرار دهد:سرش را به ینرمبه خانمپوران

 ی. من معنمیتفاوتیب یقدر حواسم جمع هست که بدونم دوروبرم چه خبره. سکوت من رو نذار به پادخترم، اون -
من  یبرا ،یدیو تو هم کنار کش ستین یپدرت راض ی. وقتفهممیرو نم دنایکششیزدن و با پا پپس با دست نیا

 داشته باشه. تونهیم یمعن هیفقط 
خردشده آن،  یهاافتاد و شکست و تکه نیبه زم یگرفت و آن هم تاالپ یقلبش جا یاشهیش یداخل گو ایدن تمام

 بودن او را به مسلخ ببرد. وسفیبا  یایزن آمده بود تا رؤ نیهدف گرفت. ا یرحمیاش را با بغرور دخترانه
و  خندهینم گهیمن د ی. صبانیو مت وسفیمن شد صبا،  ییهمراه زنش و دخترم، تنها دارابعد از مرگ برادرم به  -
 شندهیآ یاز سر راهش برو کنار تا بتونه برا ،یخوایرو نم وسفیشاد گذشته رو نداره. حاال که  یهم چهره وسفی

 .ذارنیچشماشون م یرو وهستن و صبا ر وسفیدر حسرت  یادیز ی. دخترارهیبگ میتصم
! ست؟یاغهیچه ص گریدوست نداشتن د گفتیو م آوردیکوه دماوند برم یبه بلندا یادیفر خواستیم دلش
از مرغ  وسفیخاطر داشتن حاضر است به یحت چ،ی. صبا که هزندیپرپر م وسفی یبدنش برا یهاتک سلولبهتک
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را نگفت و سکوت کرد و  اشیذهن تجمال نیاز ا کی چیهم مراقبت کند؛ اما به حرمت غرورش ه ایدر یهوا و ماه
 بکشند. رونیاو را از ته چاه چه کنم ب یریها با تدبتا بلکه آن دیچرخ یحورسمت پدرش و ماماننگاه ملتمسش به

 دیبه پر دامن کوتاهش کش یتنگ دست یترش و خلق یینبود و با رو یخبر گرید خانمهیحور یشدهپهن یخنده از
 داد و گفت: اشیاقهوه یهابه مردمک یرا پاک کند. سپس تاب به آن دهیتا چند پرز چسب

خواهان داشته و دارن. تا  شهیکه هم میکرد تیترب یخانوم دکتر، خدا شکر من و همسرم دخترامون رو جور -
امر  نیا یخواستن و رو یخواستگار یمهندس روشن هستن که از ما اجازه یآقا نیکه من اطالع دارم، ا ییاونجا
افغانستان بسته شد، فسخ  یمصلحت تو نابرکه ب یاغهیتا ص میداد شنهادیکه پ میما بود نیا یداشتن. حت اصرار

 یاتازه یزندگ هیو دوباره از نو  رهیبله از مهربان بگ هیتا  ستادهیبشه. از اون گذشته همسر سابق مهربان جفت پا ا
 رو شروع کنن.

لبش نشاند و مؤدبانه  یرو رمقیلبخند ب کیه منتظر ماند و ماهرانه همسرش صبوران یجمله یدلشاد تا انتها یآقا
 گفت:

در برابر  یسد چیراحت، مهربان من ه التونی. از بابت دختر من خستیما افتخار یبا شما برا ییخانوم دکتر آشنا -
 دوارمی. امدیکن مهندس ابالغ یرو رسماً به آقا نیو ا دیببر فیتشر دیتونی. مستیشما ن یبرادرزاده یخوشبخت

 .دیکن دایتون پخانواده قیال یعروس
 دادند،یم گریکدیآخته به خورد  یریشمش یلبه یها که جمالت مؤدبانه را با تبحر روپر از التهاب آن یگفتگو

 .دیرس انیمهربان به پا یـنهیس انیم یاهمراه با بغض خفته
 کیاز  یفقط سهم کوچک وسفی یی. گودیبر باد د کسرهیا ر شیاهایچنان مهلک بود که مهربان در دم رؤآن ضربه

جا گذاشته بود و  شیهاخواب انیبا او بودن را م نیریش یایاز خواب، رؤ دارشدنیبود که با ب یتابستان یلولهیق
 یسختدود و غبار شهر پنهان شده بود و به زا یپشت ابر دیکه خورش یزمستان یجمعه کیدر صبح  گونهنیبد

 انیاو به پا یبرا زیچمبدل شد و همه ریدلگ یمهربان به کابوس یاهایبهشت رؤ رساند،یم نیوارش را به زمدامن ان
 .دیرس
به اتاقش رفت و در را هم  دهیخم ییهارا برداشت و با شانه شیخانم، مهربان بهت و ناباوررفتن پوران با

 سرش بست.پشت
و  دیبلع جاکیدر فضا را  یخراش مهربان سکوت جاردل یهاهعمر چند پلک بر هم زدن، ضج یبه کوتاه یقیدقا

 وخش انداخت.بر تن سکوت خط
 یو تنها آقا کردندیم اشیهم همراه خانمهیحور نیتنها نبود و مهرسا و مهرنوش و همچن زانیراشک نیدر ا البته

 .کردیاش پنهان مدلشاد بود که بغضش را مردانه پشت نقاب مردانه
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تر خوش  یهاینیریپرتاب کرد و درست وسط ش هاینیریسمت شرا به ینیریش یبا حرص در جعبه خانمهیحور
 را پاک کرد، رو به همسرش شد و گفت: شیهااشک راهنشیپ یورنگ فرود آمد و با گوشهآب
اگه تا  و خوادیم طیشرا نیپاشون ننداز. مهربان مهندس رو با هم یچقدر بهت گفتم انقدر سنگ جلو دجان،یحم -

که  یو گفت ینزده و کوتاه اومده، فقط به حرمت حرف شما بوده؛ اما لج کرد یحرف شما حرف یحاال رو
بده و اله و بله. بفرما، حاال  فرصتبه خودش  دیبهزاد هم هست و مهربان با یو گفت ستیدلم قرص ن یچهارگوشه

 .ریبگ لیتحو
 گرید یکرد تا بار یفرو برد و سع اشینمکفلفل یشدهنکت یدر موها یشینما یدست یدلشاد از سر کالفگ یآقا

 دهد: حیتوض د،یشیاندیوپشت آنچه را که مپس
به  شیپرکردن خأل عاطف یبعد از طالق برا دی. با خودم گفتم مهربان شاخوامیم رو نممن که بد بچه جان،یحور -
 یبهتر طیه خودش فرصت بده و به بهزاد هم که شراب کمهیسن مهرسا داره پناه آورده. مرده که بچه هممرد زن هی

 گهید یدخترم رو دست مهندس بدم و دو فردا یریگبدون سخت تونمیاز مهندس داره فکر کنه. از اون گذشته، نم
م سرکوفت بزنه که البد چشمت دنبال مال و منال خانومش با لفظ قلمش به بچهعمه نیافتاد، هم ابیکه آبا از آس

 !یدرآورد نتیآست یتر از آب خوردن جواب بله رو از تومن بوده که راحت یبرادرزاده
را از دست  یزیکه عز یپاک کرد و مانند کس نشیآست یبار با گوشه نیروانش را ا یهاسلسله اشک خانمهیحور

 .دیکوب شیآهسته به پا یتپ چند ضربهداده باشد، خود را ننووار تکان داد و تپ
 بختش رو با اشک و حسرت دوختن! راهنیم، انگار پبچه یبرا رمیبمبگم واال؟!  یچ -

 حرفیب کرد،یرا پاک م شیهااشک کهیبرداشت. برخاست و درحال یگرید یخم شد و دستمال کاغذ مهرسا
 .ستادیمحکم و قاطع پدرش در دم ا یشد و با صدا یسمت اتاق مهربان راهبه
 کجا؟ -

 اش به پرواز در آمد.بافته شده یو موها دیپا چرخ یپاشنه یسپس روسمت باال کج شد، لبش به یگوشه
 هاش دلم رو کباب کرد!بدم. ضجه شیدارمهربان دل یآبج شیپ رمیم -

 دلشاد قاطعانه گفت: یآقا
 بذار راحت باشه. نیبش ایالزم نکرده. مزاحمش نشو. ب -

 مبل نشست. یرگشت و روب شیو به سر جا دیکوب نیرا محکم به زم شیپا کیپرحرص  مهرسا
. دهیو به حرفش گوش نم کنهیآدم حسابش نم کسچیخونه نباشه؛ چون ه کیکوچه بشه، کوچ یآدم سگ تو -

مهرنوش هم گفتم، گفت  یبه آبج باباش با مهربان ازدواج کنه، دهیمارمولک اجازه نم یاون صبا دونستمیمن م
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نمونده بود مهربان رو قورت  یزیچ قلمشمهندس، با اون لفظ  یاخانوم آقعمه دیدید« .ومدهیبه تو ن ایفضول نیا»
 خانوم رو هم صبا پرش کرده بود.بده. البد عمه

 یاشانه سرانهرهیاو خ یول د؛یایمهرسا کرد تا حساب کار دستش ب زیجانانه خرج زبان تندوت یاغرهچشم خانمهیحور
 رگشت.سمت او ببه شیهاپدرش مردمک یباال انداخت و با صدا

 خوامیخواهرت ببرم. م یبده من تا برا ارهیآب ب وانیل هیسر مردم پاشو زدن پشتحرف یجامهرساجان، بابا، به -
 حرف بزنم. ییباهاش تنها کمهی

آب که  وانیل کیبا  یسمت آشپزخانه رفت و جلدبه شهیآقاجانش را در هوا قاپ زد و تروفرزتر از هم یجمله مهرسا
 برگشت. زد،یسو لمبر مو آن سونیبه ا
شد. البته تنها هم  یسمت اتاق مهربان راهآب به وانیلنگان با لبرخاست و لنگ یسختبه شهیدلشاد مانند هم یآقا

و مهرنوش به  خانمهیسرش حورصف مهرسا قرار داشت و پشت ی. در ابتداکردندیم عتشیصف مشا کینبود و 
 دنبالش روان بودند.

*** 
و  سوزانندیجگر را هم م چ،یدارند و دل که ه یاچون مذاب گداخته یلحن صداها، حرارت یحت ایها حرف یبعض

 قاًیزغال داغ دق کیخانم پوران یی. گوسوختیم وسفی ییوفایخانم و بپوران زیرآمیحاال جگر مهربان از لحن تحق
 یافتاده که او را چون برگ اشیزندگ انیم هب گنیسهم یکوالک کردیدلش جا گذاشته بود. احساس م یبر رو

 .کوبدیغم م واریو به در و د کشاندیحوادث م یسوو آن سونیناتوان مدام به ا
 خوش گردباد بر فنا رفته بود.که دست وسفیبودن با  یایو رؤ فیدل بالتکل کیمانده بود با  حاال

ها به آنجا رسوخ نکرده بود، بت اشکنرمالو که هنوز رطو گرید یتختش تکه زد و با گوشه یبه لبه چمباتمه
او  کیبار یهاو از پس شانه دیدر اتاقش د یدر آستانه یآب وانیترش را پاک کرد و پدرش را همراه ل یهامردمک

 .ندازدیبه داخل اتاق ب هیبق ازخود را زودتر  کردیم یکه سع ییمهرنوش و مهرسا ،یحورمامان
 نشست. حالت چمباتمه خارج شد و چهارزانو از

کنار تخت او گذاشت، خودش هم  زیم یآب را به رو وانیلنگان خود را به تخت مهربان رساند. لدلشاد لنگ یآقا
 و گفت: دیکش شیوپالپخش یوار به موهانوازش یاو نشست، دست یشانهبهشانه

 دلت سبک شد؟ ؟یباباجان، خوب -
اش هم شدهو به غرور له گرفتیسوزانده بود، فاکتور م نهرحمایخانم آن را باش که پوراناگر از جگر سوخته خب

 خوب بود! یلیحالش خ گرفت،یم دیرا هم ند وسفی ییوفایو ب کردیم یمحلیب
 را پاک کرد و گفت: شیهاجنباند و با پشت دست اشک یخورد. سر چیلبش پ یکرد بخندد؛ اما فقط گوشه یسع
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 بله آقاجون، بهترم. -
 ؟یبه حرفام گوش بد ینتویخوبه. پس م -

 یافتاده. آب راهفتدیوتوپ ببه تاپ ایشود  ریسراز نییبه پا یهم در کار نبود تا هر یرا نداشت، دل وسفیکه  حاال
 را با نرمالو پاک کرد و کوتاه جواب داد: اشینیب

 بله آقاجون. -
 یاز گوشه ینگاهمین کردند،یرا تماشا مها آن رهیبودند و خ ستادهیخط کنار هم ا کیدلشاد به آن سه که در  یآقا

 چشم انداخت و گفت:
 یکردم، فقط برا یهم گفتم و تند یزیدلم نخواست تو و خواهرات رو ناراحت کنم و اگه چ وقتچیباباجان، ه -
آبم. مردم و جنس خودم رو فوت  هی. من هم نمیبیرو از االن م گهید یو دو فردا شترهیم از شما ببود که تجربه نیا

 ،یراحت به دست اومد ننیکه بب نیاما هم شن؛یطالبت م شتریب یباش تریافتنینمرد جماعت دست یبرا یهر چ
 .شهیرنگ موتاب دلشون کمزود تب یلیخ
 آن را پاک کند و ادامه داد: یرو یسیدخترش را لـمس کرد تا رد خ یاش گونهبزرگ و مردانه یهادست با
بار سر بهزاد  هیباشه.  خوادیکه م یباباجان، حاال اون مرد خوشبخت هرک یباش تیوتاب مرد زندگبذار تب -

بار حواسم به  نیدوباره تکرار بشه. ا اشیرقـصونبهزاد و گربه یماجرا ذارمینم گهیگرفتم، د میعجوالنه تصم
ندس سنگ مه یپا یطور که جلو. همونسپارمشونینم یاونا رو دست هر کس یآسون نیدخترام هست و به ا

وشروط سخت براش گذاشتم. هرچند هنوز هم معتقدم بهزاد به انداختم، به بهزاد هم سخت گرفتم و هزارتا شرط
رو از دست داده و حاال با چشم باز  یچه گوهر دهیبهزاد فهم نکهیاول ا لیتره؛ دلمناسب یزندگ یبرا لیچند دل

 دو ساله. ونتیاز مهندس سنش کمتره و اختالف سن نکهیبرگشته، دوم ا
 انداخت: شیهاجمله نیب یکوتاه یرا تر کرد و فاصله شیهالب
باشه. حاال  شندهیو آ یهم نداره که مسئول زندگ یابچه یمهندس رو نداره؛ ول یدرسته که بهزاد وضع مال -

م اول از همه ه اد؛یکنار ب دیسفت و سخت من با یوشروطابا خودته. اگه مهندس برگشت، با شرط میتصم
که در  یجور ؛یریبگ میتصم النهکن عاق ی. االن هم سعزشیو تندوت یسماق یتیخانوم سعمه نینکردن ادخالت

 .یخودت رو سرزنش نکن ،یریگیکه االن م یمیتصم یبرا ندهیآ
که  فی. فقط صد حگفتیبلندباال م نیآفر کیو  دیبالیبه خودش م دیبا ش،یدوراند یپدر نیداشتن چن یبرا

 داده بود! یجا ـنهیو در س دهیرا کر و کور آفر زادیز ازل دل آدمخداوند ا
 یاش راه گرفت و آقاگونه یومعوج به روکج یداد و قطره اشک هیامن پدرش تک یرا کج کرد و به شانه سرش

 دستان خود گرفت و گفت: انیدلشاد دست او را م
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 ال و هواتون عوض بشه؟تا ح دیمسافرت بر ییچند وقت با مهرنوش دوتا هی یدوست دار -
و با خود  گذاشتیدر خانه جا م زد،یوپر مبال وسفی یشرط که دلش را که در هوا نیبود؛ به ا یخوب شنهادیپ

 .کردیسفر نمهم
 زده گفت:به دستانش داد و شتاب جانیپره یبه سرعت نور از ذهن مهرنوش گذشت، تاب یاصاعقه

که هنوز هست،  هاشلهی. تمام وسامرزیخداب یعمه هما یمیقد یان خونهاصفه می! به نظرم بریخوب شنهادیچه پ -
 بیبود که با نج نیکه رفتم اونجا، قبل از ا یبار نی. آخرمیو گاز رو باز کن میرو به برق بزن خچالی دیفقط با

 کنم. یعروس امرزیخداب
 آن نشست و گفت: یوو ر دیکش شیرا پ ریتحر زیم یبود، صندل ستادهیکه تا آن لحظه ا خانمهیحور

 دیشده. بر یاغولهیخودش ب یالبد االن برا م،یبهش سر نزد شهیم یسه سال-. دوستیموندن ن یاونجا که جا -
 .دیوهواتون عوض بشه و برگردتا حال دیچند روز بمون هی را،یعمه حم یبوشهر خونه

 اهویخلوت به دور از ه کیش چشمش متولد شد. دل یداد و چند خط مورب گوشه اشینیبه ب ینیچ مهربان
نبود. دهان باز کرد تا مخالفت  شیب یستم اش،ینشدنتمام یهاوآمدبا آن رفت رایعمه حم یو خانه خواستیم

 اش را با سر دندان گاز گرفت و گفت:انگشت شست و اشاره نیب یزده فاصلهکند؛ اما مهرسا شتاب
 ی. من تودیشمال بر ییالاقل دوتا اد،یداره و آقاجون با دلش راه م داریآخه جا قحطه؟! حاال که ناز مهربان خر -

و  ایلب در رهیم کنهیرو جمع م لشیباروبند خوره،یم یشکست عشق یکیکه  یخوندم موقع نیآنال یرمانا
 شنیم ریخونه جنا جاگ یباشه، تو یه مدت خالی یااگه خونه دمی. از اون گذشته شنشهیم رهیبه افق خ یطورنیهم

 واقعاً وحشتناکه! ؟یکن یمدت با جنا زندگ هی. فکرش رو بکن، کننیوآمد مرفت و
. مهرنوش ختیلبخند درآم ینیریبا ش شیهااشک یو شور دیمهربان هم خند ی. حتدندیخند بارهکیبه همه
 .دیمهرسا را کش یهشدبافته یتاب مو کیو  دیپر رونیبه ب یپق یبا صدا شیهاخنده

 یبعض ی. درثانارمیب یجن برات سوغات هیاز اونجا  دمیقول م خندوند؟یما رو م یوگرنه ک ؛یهستخداروشکر تو  -
 نره! ادتیرو  نی. اشنیتر مترسناک یاوقتا آدما از هر موجود ناشناخته

را پر از  شیهابیکه عمه هما ج یوپر گشود؛ روزگارپروازکنان بال شیهایذهنش به دوران خوش کودک مهربان
و شربت آلبالو را بدون آب سر  رفتندیم نیرزمیهمراه مهرنوش به ز یوپنهانو او پس کردیرد و توت خشک ممغز گ

 فرو داد و گفت: بود،رنگ شده را که کم ی. بغضکردندیآن آب پر م یو جا دندیکشیم
 اصفهان. میمن هم موافقم بر دیمخالف نباش یحورآقاجون، اگه شما و مامان -

 آخرش را گرفت: میبود و همه چشم به دهان او دوخته بودند و عاقبت تصم دیر از ترددلشاد پ یآقا
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و  میایما هم م ه،یرسم لیهفته بعد تعط ی. چهارشنبهکنمیم تونیندارم. فردا صبح با اتوبوس راه یباشه بابا، حرف -
 تهران. میگردیبا هم برم یجمعه همگ

 :در هوا زد و گفت یبشکن یاز خوشحال مهرنوش
 .میو اول غروب اونجا هست میفتیراه م م،یچرا فردا صبح؟! ناهار که خورد -

 برخاست و معترض شد: شیاز جا یبزند، ناراض یحرف همسرش حرف یکه عادت نداشت رو خانومهیحور
 که! فردا هم روز خداست. دیستین بیبابا، تحت تعق یا -

 ملتمس گفت: ید و با لحنکنار پدرش نشست و دست در گردن او حلـ*ـقه کر مهرنوش
 !کنمی! خواهش مکنمی. خواهش ممیفتیاجازه بده بعد ناهار راه ب کنمیآقاجون خواهش م -

انداخت و  ییمهرنوش امضا یخواسته یبه پا داد،یاز خودش نشان م یشتریآقاجانش که حاال انعطاف ب یخنده
 کنان رو به مهرسا گفت:خنده رفت،یم رونیزنان از اتاق ببشکن کهیمهرنوش درحال

 کار و بارشون. یتا جنا برن پ کنمیاونجا رو آب و جارو م یایراحت، تا تو ب التیخ -
 .دیسرش ندمهرسا را پشت یکجرفت و دهان مهرنوش

*** 
 ییهاهیبا همسا یمیقد یکوچه کی یدر انتها قاًیاصفهان قرار داشت، دق یعمه هما در حومه یمیقد یخانه

مسطح و مشجر. از آن دست  یاطیبا ح طبقهکی یاداده بود. خانه هیتک یباغ واریکه از پشت به د تریمیقد
پر شکل کوچک لبمربع یهایو کاش نآ یبا آن قوص باال اشیچوب یهاو پنجره یکه با درب ورود ییهاخانه

 .کردیذهن را به دوران قاجار پرتاب م ق،یعهد عت
 یبعد از مرگش برا یمختصر لیبود که آن را سخاوتمندانه به همراه وسا وارثیب یاعمه هم ییخانه تنها دارا نیا

فروش  ریکه به خواهر بزرگش داشت، از خ یوافر یخاطر عالقهدلشاد هم به یتنها برادرش به ارث گذاشت و آقا
و اگر  دادیم ییصفا باغچه یهاو به درخت کردیها را روشن مو و چراغ زدیبه آن سر م یخانه گذشت و هرازگاه

به تن  خانمهیحور یحلوا یها، بومراقبت نیو کنار ا دیکشیهم به سروگوش آن م یداشت، دست ریبه تعم ازین ییجا
 .دیبخشیم یخانه زندگ یخسته
 ابت،ید یماریو با شروع ب گشتیبرم شیشدن پادلشاد و قطع یآقا یماریبه دوران قبل از ب هانیا یهمه البته
 سپرد. یخواهرش را به دست فراموش یادگاریرفته رفته
 یباغ کوچک یمشجر که روزگار اطیبود. از آن ح ترغولهیداده بود، ب غولهیبه آن لقب ب خانمهیاز آنچه که حور خانه

به جا  دهیچند درخت خشک ددند،یچیم وهیم یدزدک اشوهیبود و او و مهرنوش به دور از چشم عمه هما از درختان م
فراموش کرده  زییپا ییتاب را مفروش کرده بود. گوچرک یمیقد یهایخشک که کاش یهااز برگ یده بود با تلمان
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 یدوده هیال کیبا  مهیونبرف نصفه یاکپه اط،یسوتر، کنج حآن یرا جمع کند. کم زانشیرخانه دامن برگ اطیاز ح
 یهابرگ یدهیتن خشک ریکشان دست زد زوزهو با کردیم یکجناجور دهان یوصله کیآن مثل  یبر رو اهیس

 .کشاندیسو مو آن سونیبه ا چیپها را هوهوکنان لولهو آن کردیجداشده از درختان م یهاخشک و شاخه
افتاده بودند و  اطیمثل دندان لق، به کف ح انیدرمیکی شیگفتن نداشت و آجرها گریخورده که د یتوسر یوارهاید

 پر از وهم پنهان شده بودند. یغروب یو روشن خاکستر کیدر تار هانیا یهمه
از  مانیکوتاهش ضرب گرفت و پش یمشک یپالتو یگذاشت و با انگشتانش به رو نیچمدان را به زم مهرنوش

به  ینیچ دانهیخسته، ناام یبا نفس امرز،یخداب یعمه هما یآمدن به خانه بریچسبش مبنچندان دلنه شنهادیپ
 و گفت: انداخت اشینیب

 هتل. مینشده بهتره بر ری. تا دمیبمون نجایامشب ا می. فکر نکنم بتونستغولهیب هی نجایا ه،یحورانگار حق با مامان -
او که دلش را در  یبود. برا زانیاز آن آو یرنگسمت آسمان برگشت که دم غروب ماه کماش بهخسته یهامردمک

آسمان بود. اصالً به کجا  نیهم یریآسمان دلش به دلگ رفتیم جا گذاشته بود، هرجا که وسفی شیتهران و پ
 کرد؟ینم اشیهمراه وسفیکه  یوقت رفتیم
 یهابود، به راه افتاد و و با نوک پا برگ ستادهیا بازمهین یزدهزنگ یبه مهرنوش که همچنان کنار در آهن توجهیب

 یرا به هوا برخاست و در ذهنش دوران خوش کودکها آن یخش و نالهرا پس زد و خش اطیشده در سطح حفرش
 جرقه زد. یاچون صاعقه

 شیبرا یمفرح تابستان یلولهیق کیهندوانه که بعد از  یو بو زدیم شیناهار صدا یکه برا دیعمه هما را شن یصدا
 کرد. ریتمام مشامش را تسخ آورد،یم

 یها به رقـ*ـص نورها و بازشاخه زانیآو یهابرگ یالو از البه دادیدرختان لم م هیسا ریکه به ز ییهاتابستان
 .شدیم رهیخ هاهیسا

مرهم،  کیهمانند  توانستیخانه م نیبه ارمغان آورد. ا شیبرا یرمقیخوش گذشته، لبخند محو و ب خاطرات
 باشد. یقرار قرارشیدل ب یهرچند موقت برا

و ممتد  قیوبرهم انداخت. نفس عمدرهم اطیذرا به حگ یقرمزرنگش فرو برد و نگاه یپالتو بیرا در ج دستانش
 در هوا شد. دهیپر از سوز خواب شیهاهیو ر دیکش یگرید
خونه پر از خاطرات  نی! انجا؟یبهتر از ا میداره. اصالً کجا بر یا. خلوت شاعرانهمیبمون نجایا خوادیمن دلم م یول -

 .میبه سروگوشش بکش یدست هیو  میهمت کن کمهی دی. فقط باامونهیخوش بچگ
 نیرزمیز یهااز پله بیعج یکنان با خرناسغرش یاو ناگهان گربه دیپا چرخ یپاشنه یرا گفت و رو نیا مهربان

 شد. دیبعد ناپد یاباال رفت و لحظه اطیکوتاه ح واریاز د یزدنآمد و به چشم برهم رونیزد و ب یجست
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تر رفتار کرد و شجاعانه یاما مهربان قدر زد؛یه پلک هم نمچنان کاز ترس زبانش بند آمده بود، آن مهرنوش
 یهاخش برگمهرنوش را همراه خش یهاسر غرولندشد و از پشت یسمت ساختمان راهگربه به الیخیب

 .دیشنیم شیپا ریجامانده به زبه
 سابق باصفاست. خونه هنوز مثل کردمیعمه هما. من فکر م یخونه میکردم گفتم بر یبابا، عجب غلط یا -
آخر  یسمت ساختمان قدم برداشت و با جملهکنان بهلخکل مهرنوش شود. لخکل یپااز آن بود که هم ترحوصلهیب

 مهرنوش را هم مشخص کرد: فیتکل
 .کنمیبرق رو بزنم و گاز و آب رو هم باز م وزیف رمی. من مشهیم کیهوا داره تار فت،یغرزدن راه ب یجابه -

نداد تا مهرنوش  یپشت خط آمد و مجال لیهمراه با زنگ موبا خانمهیانش پر از اعتراض شد؛ اما حورده مهرنوش
 درشت خرج مهربان کند. یرا همراه چند ناسزا شیهااعتراض

 اطیبلندش سکوت ح یکه صدا دیشنیمهرنوش را هم م یصدا چرخاند،یم یرا در قفل درب چوب دیکل کهیدرحال
 د.بو دهیبلع جاکیرا 
بابا، چند بار  ی. امیدیوپرت خرخرت یسر هیشام هم  یو برا میدی. بله رسیزنگ زد شیربع پ هیخدا مامان به -

 .یپرسیخورده، تصادف که نکرده مدام حالش رو م یخدا حالش خوبه! شکست عشقبه ؟یپرسیحال مهربان رو م
. دل دیآیتا بداند چه بر سرش م ندیبینم یکس که دل را دیشیاند نیدرب جا ماند و به ا رهیدستگ یبر رو دستش
 حال دلت کوک است؟ پرسندیولورده هم شود، بازهم ماگر له
 و باز شد. دیوار چرخپاشنه ناله یغژغژ بر رو یاش را رها کرد و در با صداشدهحبس نفس
*** 

کوتاه فراموش کند،  یدم یداقل برارا ح وسفی نکهیا یو مهربان برا فتدیها بجنبد تا ذهن از کار بدست دیبا یگاه
که  ینم یهمانند بو وسفیکند؛ اما  یرا جار یخانه، زندگ یهادر رگ یگرید یرا به کار گرفت تا بار شیهادست

 وسفی توانستینم کرد،یجا مبود که اگر کوه را هم جابه دهیبود، چنان در تاروپود دلش تن دهیخانه چسب ژنیبه اکس
 دا کند.آن ج یهارا از تار
خانه  لیوسا یرا هم از رو دیسف یهاتازه مهمان سالن شود، سپس ملحفه ژنیرا بازوبسته کرد تا اکس هاپنجره

بود، به دنبال  دهیچیبه دور خود پ ییپتو کهیکمک کند، درحال آنکهیمدت مهرنوش ب نیبرداشت و در تمام ا
سمت او رفت و دستمال اورد، بهیا تاب نر اشیو عاقبت سکوت مهربان و حرکات عصب گشتیم لشیموبا

 .دیکش رونیدستانش محکم ب انیرا از م یریگردگ
 یجورنیکه ا زبونیب لیوسا نینه به ا ده،یبه دلت چسب وسفی! ؟یکنیم کاریبا خودت چ یدار نم،یصبر کن بب -

 .یکنیم زشونیتم یدار
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شد، سپس  ریاش سرازاشک مبدل و از گونه یهاآمد، به حلقه شیهاتا پشت مردمک شیشده در گلوخفه بغض
 گذاشت و گفت: شیگلو یدست رو

پاهاش لهم کرد و من رو  ریبهزاد ز شیکنم؟! چند ماه پ یمثل آدم زندگ تونمی. چرا نمشمیمهرنوش دارم خفه م -
قش داده، داره که پسره طال یرادیو ا بیالبد دختره ع گفتیم یکیپچاشون تنها گذاشت. مردم و پچ یبا نگاها
 اومد... وسفیکه  شدمیداشتم سر پا م تازه! زدیم گهیحرف نامربوط د هی گهید یکیبهش سره و  یلیپسره خ

اش را ادامه نتوانست جمله گریکنان باال آمد و دقلاش قلتا خرخره داد،یذره آن را قورت مکه از تهران ذره یبغض
آن نشست و سرش  یرفت و رو زد،یزار م اشیمیب کهنه و قدکه چهارچو یرنگیخردل یسمت مبل راحتدهد. به

 دستانش گرفت. انیرا م
 جواب داد: یظیبه دور خود لوله کرد و با پوف غل شتریاز سرما پتو را ب مهرنوش

 خبریخانوم سرخود و ب! من مطمئنم امروز صبح عمهیغم بغـل گرفت یزانو یجورنیا فتادهین یهنوز که اتفاق -
دنبالت.  ادیم وسفیمن مطمئنم  ه؟یچ شیباخبر بشه حرکت بعد یوقت مینیبب میرو محک بزن وسفی. بذار اومده بود

 وسوز نداره.سوخت یزود داره؛ ول ای رید
دلش را بر سر زبانش  یدر هوا تاب داد و آرزو واررهی. دستانش را دادیسمت مهرنوش چرخبرداشت و نگاهش به سر

 گذاشت:
 اطیامشب درست وسط ح نیهم وسفی کردیم یغول چراغ جادو وجود داشت تا کار هیشب یزیچ هیکاش  یا -
 ظاهر بشه. اطیچشم به هم زدن، پشت در ح هیبا  ای ارهیخونه سر در ب نیا

را پاک کرد و همراه آن آب  شیهابه قدر فروبردن آب دهانش تأمل کرد، آنگاه با پشت دست اشک یالحظه
 را پس زد. شیهاایرا هم گرفت و رؤ اشینیب

 کنم؟ کاریدنبالم چ ادین وسفیاگه  -
اثربخش بود  شیگرما یسختو به کردیپت مکنج اتاق که پت یزواردررفته یمیقد ینگاهش را از بخار مهرنوش

معترض  رفت،یم ییرایکنج سالن پذ یبرق یسمت بخاربه کهیانداخت و درحال اشینیبه ب ینیگرفت. آنگاه چ
 گفت:

که زود جا بزنه، ارزش نداره  یمرد اًیکن. ثان زیرو تم تینیبرو ب یبافایرؤ یجاپاشو به ،یحالم رو به هم زداوالً  -
باال  ادیشکمت ب نکهیمشخص بشه، نه ا فتیاول کار تکل نی. بذار همیت رو براش خرج بکنزنانه فیکه احساس ظر

دختر بزرگ داره که پدرش  هیکه  هیمرد هی سفویکن.  ع! حواست رو خوب جمیریچه کنم دستت بگ یو بعد کاسه
ش هم ش که پدر نوهبرادرزاده یزندگ یتا تو دونهیعمه که خودش رو محق م هیو  خوادیدونگ م شیرو ش

 هست، دخالت کنه.
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فرو برد و ناگهان  زیرا برداشت و داخل پر یبخار میبود، خم شد و س شیغرا ییطور که گرم سخنراهمان مهرنوش
 جاکیتمام حجم خانه را  یکیبرق رفت و تار بارهکیبرق برخاست و به زیاز پر یاکوچک به همراه شعله یاجرقه

 .دیبلع
 :دیسوخته بود، پرس میس یتمام مشامش پر از بو کهیبرخاست و درحال شیاز جا جیگ یزده و قدروحشت مهربان

 شد؟ یحالت خوبه؟ چ -
 پردردسر را پس زد و گفت: یست و با نوک پا بخاربرخا شیپتو را پس زد، سپس از جا مهرنوش

که از  وسفی! یآوردیرو همراهت م تیکوفت لی. الاقل اون موبادهیبرق پر وزیشانس! فکر کنم ف نیاه! لعنت به ا -
 نیا یکجا گذاشتمش. حاال تو ستین ادمیچون  چ؛یمن هم نسخه نپ لیموبا ی! واسهدادیپشت خط قورتت نم

 م؟یکن دایمع پاز کجا ش یکیتار
کورمال کورمال کردیم یسع کهیشد. سپس درحال یاز حجم هوا خال اشـنهیو س دیکش ییکالفه و پرصدا پوف
 یرا قدر رنگیاقهوه میکند، نرم و آهسته خود را به آن رساند. پرده ضخ دایپ اطیرو به ح یسمت پنجرهبه یراه

 قاًیکه دق دیرا د یمرد قدبلند اطیجان حو کم وو روشن مح کیارشود و ناگهان در ت تیپس زد تا نور به داخل هدا
که نه  رنگاهیس یتوده کی. کردیم یرا وارس شیهابیبود و مدام ج ستادهیرو به پنجره و پشت به باغچه ا

 نشست و گفت: نیزم یرو د،یکش یاخفه غی. جشیهااش مشخص بود و نه لباسچهره
 .اطهیح یمرد تو هی! اخدای -

 یتوده دنیپرده را پس زد و با د گرید یخود را به پنجره رساند و گوشه اطیاز ترس نفسش رفت. با احت رنوشمه
 وار گفت:پچپچ گشت،یم یزیبه دنبال چ شیهابیبلندقامت که در ج رنگاهیس
هتل، به  میبر ایب عاشقانه و شاعرانه شو پیتر الیخی. چند بار گفتم بگردهیش ممهربان غلط نکنم دنبال اسلحه -

 !ریبگ لیتحو ایخرجت نرفت. ب
است. آهسته و  دهیخط رس انیدو شرکت کرده و حاال پا یدر مسابقه ییکه گو دیکوبیبا چنان سرعت م قلبش

 شمرده گفت:
 باشه؟ تونهیم یک یعنی -

سمت در اش بهزدهبلند و شتاب یهابه تن داشت، نگاه کرد. قدم یکاپشن مشک ناًیقیبه رفتن مرد که  مهرنوش
 آب دهانش را فرو داد. یسختشد. به دیدرختان ناپد یرهیت یهاهیبعد در پشت سا یاو لحظه رفتیم اطیح
 .ارهیدستش رو برفت هم م،یما دو نفر دهیفکر کنم فهم -

ه بود و افتاد شیوپاکه به دست یاسترس یاما چاره ند؛یلبش بنش یمهرنوش سبب شد تا لبخند رو یمسخره لحن
 نشد. کرد،یم رورویدلش را ز
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بعد  یاهیاما ثان رند؛یتماس بگ 110بگردد تا با  لشیبهتر است دنبال موبا یحراف یجابه دیباز کرد تا بگو دهان
 شده بود، روشن شد. یشالش مخف ریز قاًیسوتر دقآن یمهرنوش که کم لیموبا یصفحه

 زده گفت:را به حالت دعا به هم چسباند و شتاب شیهادست ،ینوران لیآن مستط دنیبا د مهرنوش
 .میکرد دایشکرت! نجات پ ایخدا -

 هشدارگونه گفت: سیپسیبه پ هیشب یینگرانش پشت خط است، با صدا شهیبازهم مادر هم نکهیبه تصور ا مهربان
 .شهینگران م ،یبه مامان نزن یوقت حرف هی -

. دیاو را ند یحرکت عجوالنه نیا یکیباند که مهربان در تارجن یگفت و سر یاباشه یبا عجله و سرسر مهرنوش
 به شماره نگاه کند، آهسته لب زد: آنکهیرفت و ب لشیسمت موبابه کنانیتاتیسپس تات

 الو، سالم مامان؟ -
 ی. من االن توامرزیخداب یعمه هما یاصفهان خونه دیمهرسا گفت اومد د؟ییالو مهرنوش من بهزادم. شما کجا -
 !ستین نجایا یکس یعمه همام؛ ول یخونه اطیح

گذاشت و آن را  لشیموبا یبلندگو ی. دست رودیپر رونیزد و از دهانش ب یجست یپق یمهرنوش با صدا یهاخنده
 داشت کلماتش آهسته و مفهوم باشد، گفت: یسع کهیاز دهانش دور کرد و درحال

 ظاهر کرده!رو برات  گهید یکی یمهربان، غول چراغ جادو اشتباه -
افتاد و  نیآسمان به زم یاز کدام گوشه گرید نی. ازدیخیکه از آتش برم یاز نهادش برآمد؛ همچون دود آه
 دهد؟! یدلش او را جا یکدام گوشه دانستینم

*** 
از  لیموبا یقوهو نور چراغ اطیو روشن ح کیکه در تار دیچون رعد درخش یمهربان در چشمانش برق دنیبا د بهزاد

 .دیداشت ند اشیتیاز نارضا تیمهربان را که حکا ظیدمغ و اخم غل ینگاه مهربان پنهان ماند. البته بهزاد هم چهره
با  یو احوالپرس سالمیدر دم ب ند،یمهربان را بهتر بب لش،یموبا یقوهچراغ دیدر نور سف کردیم یسع کهیدرحال بهزاد
 جانب و طلبکارنه گفت:بهحق یلحن

 .دیاطراف که برق دارن. چند بار هم زنگ زدم در رو باز نکرد یها! خونهد؟ینشست یکیتار یچرا تو -
و به  زدیبهزاد با وجود آنکه دم از عالقه م«. بد است ادشینگردد آنکه بن کویذات بد ن» ندیگویاست که م راست

 ایتا دن دانستیخود را محق م که یاما همچنان همان بهزاد سابق بود، مرد خودخواه کرد؛یموس مدنبالش موس
 .دیباب دلش به گردش درآ
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 زد،یهم به آن دامن م یریگپوستش هم رسوخ کرده بود و سوز نفس یهیال نیسرما به آخر کهیدرحال مهرنوش
گذاشته، چند قدم  یسرش جاکنان مهربان را پشتشلوپشلپ اشیالانگشت ییبه دست همراه با دمپا لیموبا

 گفت: زیآمد و تند و ت شیهاجمله انیبه م ،یو احوالپرس سالمیرفت و همانند او بسمت بهزاد به
کارت  ی! شکر خدا سالم هم که تویسبز شد اطیمثل چنار وسط ح دفعههی. میانگار بدهکار هم شد د،یببخش -
 !ستین

 یسومهربان پرواز کرد و به یچهره یاز رو لیباال برد و نور موبا میرا به عالمت تسل شیهاکنان دستخنده بهزاد
 :زدیحرف م وقفهیآسمان رفت؛ اما مهرنوش همانند تگرگ ب

وهلک دنبال ما راه ما رو لو داده و تو هم هلک گاهیتو شده و مخف دیلق فضول، مردهن یمهرسا نکهیاوالً در ا -
 ؟یگشتیبرمسمت در  یچ یبرا ی! موندم حاال که اومدستین یداخل شک یو مثل دزدا اومد یافتاد

وول مهرسا در موضع قدرت شل یفرو برد. اکنون که به لطف چانه شیموها انیرا به م اشدهیبلند و کش انگشتان
 نیترآسان دنیاش جلوتر بود، خندوکبکبهگام از مهندس روشن و دبدبه نیگام که نه، بلکه چند کیقرار داشت و 

 کار ممکن بود.
گذاشته بود،  شیرا به نما فشیو رد دیسف یهاکه دندان عیوس یو با لبخند گاز گرفت یشیرا به حالت نما لبش

 همانند مهرنوش پاسخ داد:
سنش عقلش خوب  رغمیکه عل یخواهر هیهواخواه.  گمیفضول، م گمی! من به مهرسا نمیکنیم یلطفاوالً کم -

الباب دق یلگد هم نثار در کردم؛ ولزنگ زدم، چندتا مشت و  اًی. ثانخورهیبه درد م یک دونهیو م کنهیکار م
 هیشدم و اومدم  الشیخینکردم، ب داشیپ یکیتار یواز دستم افتاد. ت لمیبپرم و موبا واری. مجبور شدم از ددینکرد
کردم و به  دایرو پ لمی. برگشتم موباستیخونه ن یفکر کردم کس که،یجا تارهمه دمید یزدم و وقت اطیح یتو یچرخ

 .دیدونیقصه رو هم که خودتون م هیتو زنگ زدم. بق
سر مهرنوش پشت ییسمت مهربان که جارا به لشیموبا یقوهپا و آن پا شد و سپس نور چراغ نیا یقدر بهزاد

 آرام و اغواکننده گفت: یبود، چرخاند و با لحن ستادهیا
کرد،  ربارونمیخواهرت که ت ؟یکردم. خوب داتیپ یکیتار یتو گشتم،یآسمونا دنبالت م یخانوم. توسالم مهربان -

 !د؟یشما بگو چرا برق ندار
بازهم زبانش تلخ  بردند،یاش را داخل عسل فرو ممرد اگر سروته نیبهزاد خاطرش را مکدر کرد. ا یبایناز هیتشب
 بود.
کرد جمع  اشـنهیرا هم از سرما در س شیهاو دست ترکیژاکتش را به هم نزد یشد. لبه یمیمال یدستپاچگ ریدرگ

 پررنگ جواب داد: یهاتا راه نفوذ سرما را سد کند. از سالمش فاکتور گرفت و با همان اخم
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بفهمه مثل جماعت دزد از  یوقت ادیآقاجونم خوشش ب کنمیفکر نم ی. درثاندیپر وزیکرد، ف یاتصال یبرق یبخار -
 .یاش رو ترسوندو دختر امرزشیخونه خواهر خداب اطیوسط ح یدیپر وارید

 یشدهبافته یو مو دیقوه را کامالً به صورت مهربان پاشبه قهقهه و نور چراغ هیشب یزیچ د؛یمطمئن خند گرید بار
اش داشت و چهره رنگشیبا ژاکت نارنج یبیغر یچپش افتاده بود و هامورن یـنهیس یکه کج بر رو دیاو را د

 لب و مطمئن گفت: ریز یباال انداخت و نچ یسرنواز بود. پلک بر هم فشرد و چشم یادیز ،یتمام سادگ رغمیعل
 گمیبعد هم م کنم،یجانانه شروع م یعذرخواه هیدلشاد دستم اومده. با  یوچم اخالق آقانگران نباش! خم زمیعز -

 رفته اصفهان، صبر نکردم و گازکش دنبالش رفتم. یمهرسا گفت که مهربان با چه حال یوقت
 لشیتحو ی! پوزخندگذراندیم یکارآموز یفشرده در محضر بهزاد دوره یدوره کی ستیبایم طانیش ایگو خب

 خنجر را دارد. یزیو ت ریکه برق شمش ییهاداد؛ از همان پوزخند
بود،  شیهاپشت حرف یکه صداقت ترمیمال یبهزاد نشست و با لحن یهاسگرمه یبر رو قاًیپوزخند مهربان دق یتلخ

 رو به آن دو گفت:
ونمک و نون میبا هم نسبت کوچولو داشت یزمان هی یکه بخورمتون! ناسالمت ومدمی! ندیایخدا کوتاه ببابا، تورو یا -

 .میرو خورد گهیهمد
 ادامه داد: گرید کیژست ش کیبه اطراف تکان و با  یسر
 .میکرد دایبازهم همون نسبت رو پ یزودبه دیشا ،یدیخدا رو چه د -

سمت مهربان چرخاند و آنگاه مانند به کرد،یرا آب م یه دل هر دخترکه تمام شد، نگاه جذابش را ک اشجمله
 کرده باشند، گفت: یتخس که خبط یهاپسربچه

 !؟یهتل شوتم کن هیسمت و به یکه من رو امشب دم در بذار یندار الیخ نم،یبب -
 اش بردارد.آزاردهندهسماجت  نیتا دست از ا کردیماه پرتاب م یدورتر مثل کره ییاو را به جا خواستیم دلش
 قاطعانه جواب داد؛ رفت،یسمت ساختمان مبه کهیو درحال دیپا چرخ یپاشنه ینازک کرد. رو یچشم پشت

 برگرد. یکه اومد یاز همون راه -
 یقدم کیدر  ییکرد و جا ستادنیرا گرفت و او را وادار با ا شیبا دو قدم بلند خود را به او رساند، بازو بهزاد

 خم کرد. صورتش سر
! به حرمت همون چند یسرم کنبهمردم باال برم و بعد تو دست یخونه واریکه مثل دزدا از د ومدمیراه ن همهنیا -

تونستم دلت رو به  دیکه من به تو ندادم. شا یفرصت م؛یفرصت بده حرف بزن م،یداشت مانیکه با هم عهد و پ یماه
 .ارمیدست ب
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 یالیل نیا دانستیو نم گشتیبه او که به دنبال دل او م گفتیها کرد. چه مرا نرم از دست بهزاد ر اشیبازو
 آوردن نداشت.دستبه یبرا یدل گرید مجنونیب

که پر از  ینگاه خت؛یبا نگاه بهزاد درآم دیتابیم گریسمت دکه مهرنوش به یاقوهدر نور چراغ شیهامردمک
 .شهیاز هم تریو لحنش خودمان یروزیاز جنس پ ییهاکوچک بود، ستاره یهارعد

 که فقط او شنونده باشد، گفت: یوار جورسر خم کرد و کنار گوشش زمزمه یقدر بهزاد
کردم و به  یکله رانندگ هی. پنج ساعت ریم در نظر بگواسه گهید هیتنب هیو  ایمهربان، جان من امشب رو کوتاه ب -

 .شهیچشمام باز نم یجان افسرجون از خستگ
گرفت. سپس  دهیکنان آن را نادجوابش را قاطعانه داد؛ اما بهزاد خنده اشیشانیپ انیم یهار و اخمناجو سکوت
شناور بود، در آورد و به دست مهربان  یاتلخ و مردانه یکاپشنش را که در عطر تعارفیمرد مسئول، ب کیهمانند 

 شد: تریجد یتا زد و لحنش قدر نیسمت باال چندرا به راهنشیپ یهانیسپرد و آست
 برق خونه کجا نصب شده؟ یسکوت عالمت رضاست. خب تابلو -

کنان لخاش را پاک کرد و لخگونه یبرف نشسته بر رو یتک دانه یسیبود. خ زدنخیدر حال  بیقرعن مهرنوش
 وار گفت:پچگوشش پچ ریتر کشاند و زآن طرف یسمت آن دو آمد و سپس مهربان را قدربه
 یزندگ فیو تکل دیمثل دوتا آدم عاقل و بالغ با هم حرف بزن ندیبذار بمونه و بش ؟یازش فرار کن یاخویم یتا ک -

 کنه! زیرو هم تم نیرزمیو ز اطیح میفردا بهش بگ میتونیاون رو هم روشن کن. تازه م
 استفاده کند. چگونه هاتیاز موقع دانستیم شهیسمت باال انحنا داد. مهرنوش همرا به شیهانرم، لب یاخنده

آخرش را گرفت. کاپشن  میپا و آن پا کرد و عاقبت تصم نیا ی. قدرشدیم شیوپپس دیو ترد یمرز دودل انیم
را از دست او گرفت و جلوتر از آن دو به راه افتاد و کوتاه و  لیداد و موبا یمهرنوش جا یـنهیبهزاد را تخت س

 گفت: ییو ناز و ادا لهیقروقنب چیبدون ه
هر  ایتهران  یگردیو فردا برم یمونی. اگه موافقت کرد فقط امشب رو مرمیزنگ بزنم از آقاجونم اجازه بگ دیبا -
 هتل. یبر دیامشب با نیوگرنه هم ؛یکه دوست دار گهید یجا

 بلندش به دنبال مهربان به راه افتاد. یهابه اطراف جنباند و با قدم یسر بهزاد
 دلشاد صحبت کنم. یو با آقا رمیده خودم تماس بگست. پس اجازه بحکمت منصفانه -

 گفت: د،یدویها دو مدوان به دنبال آندوان کهیدرحال مهرنوش
 !یاریتا دبه در ن گمی. از االن مایکن زیرو تم نیرزمیو ز اطیح دیبهزادخان، فردا با -

 به اطراف تکان داد. یکنان سربرگردد، خنده آنکهیب بهزاد
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پنهان شده بود و برف  یاز ابر خاکستر یادر آسمان، پشت توده زانیآو یخانه شدند، ماه هاللداخل  یسه وقت هر
 کرده بود. دنیدرشت پنبه، شروع به بار یهامثل دانه

*** 
 شیشد و پا یخال هیچند ثان یبرا اشرهینگاه خ برد،یاو را با خود م انوسیشده، که جزر و مد اقمسخ یمرد همانند

 :دیناباور پرس یبرداشت و با لحن نیچ شیها. سپس دور چشمدستایاز رفتن ا
 !د؟یتکرار کن گهیبار د هی شهی! مد؟یکرد کاریپوران شما چعمه -

و  دیکش شیزانوها یرا رو رشیحر راهنیهم سوار کرد و دامن پ یرا رو کشیبار یزد، پاها هیبه مبل تک خانمپوران
 صادقانه جواب داد:

 یبرادرزاده ی. رفتم و به مهربان گفتم پات رو از زندگستیبه تکرار ن یازین گهیگفتم و د یچ یدیشن جانوسفی -
. با دست پس ستیبا دلش روشن ن فشیهنوز تکل ،یزنیم ـنهیکه تو سنگش رو به س یدختر نی. ارونیمن بکش ب

 ی. تو لب تر کنستنینش هم که چندان سرشناس داره و خانواده یمعمول یافهی. قکشهیم شیو با پا پ زنهیم
خاطر م به. بچهستین ی. از اون گذشته صبا هم راضشکوننیونسب برات سر و دست مبااصل یدخترا نیبهتر

 هم که فسخ شد. تونی. خداروشکر نسبت شرعادیکه به تو داره صداش در نم یاو عالقه یوابستگ
نزند. سپس چندتا از  یکند و حرف نامربوطدر وجودش را کنترل  افتهیانیرا بر هم فشرد تا خشم غل چشمانش

 :دیوار ناللب زمزمه ریچون رکوع و ز یآنگاه دست به زانو گرفت و خم شد؛ حالت د،یرا بلع شیهانفس
 اوضاع رو سروسامون بدم؟ نیا یجورحاال چه د؟یبود که کرد یچه کار نیپوران ا! عمهیوا ی! ایوا یا -

 مظلومانه گفت: یکمر او گذاشت و با لحن یو دست رو دیسمت پدرش دوهمبل برخاست، ب یاز رو درنگیب صبا
 ندارم. یکه امروز هم بهتون گفتم، من با مهربان مشکل یدینزدم. د یبزرگ حرفخدا من به مامانبابا به -

ا صبا انداخت و او ر یهادر حال خردشدن است. دست دور شانه کردیبرداشت و قامتش افراشته شد. احساس م سر
 به خود فشرد و صبا دستانش را به دور پدرش حلـ*ـقه زد.

 .ینزد یتو حرف دونمی. مزمیعز دونمیم -
 قاطعانه و محکم گفت: یاو را از خود جدا کند، با لحن آنکهیب سپس

دخالت  امیخصوص یتو دیترم رو دارشما که حکم بزرگ یکه دوست ندارم حت دیدونیپوران خودتون خوب معمه -
اگه پدر و مادرش  یحت خوام،یم دیداد یکه شما بهش لقب معمول شی. من اون دختر رو با وجود تمام سادگدیکن

باشن. من با شما درمورد مهربان صحبت کرده بودم و شما هم  گهید یاز پدر و مادرا یلیمثل خ یایمعمول یآدما
 صبا رو متقاعد کنم.بود که  نیا یکه نرفته؟ اگه تعلل کردم، برا ادتونی د،یموافقت کرد

 .ستادیا شیرورفت و روبه وسفیسمت برخاست، به خانمپوران
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ش با شوهر اون دختر رابـ ـطه کردمیموافقت کردم؛ چون فکر م ،یگی. درست مریبگ میعاقالنه تصم جانوسفی -
اسمش بهزاده  وجو کردم. شوهر سابقشپرس یوپنهونهمون ساختمون پس یهاهیاز همسا یسابقش تموم شده. ول

دختر  نیا ده؟یم یچه معن نای. ارنیسابقشون م ماددا یهم اونا خونه یوآمد داره و گاهاونا رفت یخونه یو هنوز تو
 رو جمع کنه. تیتو و زندگ تونهیشوهر سابقشه و نم ریهنوز درگ

از خود جدا  ینرمرا به. صبا شدیم زیاز کوه آتشفشان سرر یخشمش همچون مذاب ستاد،یایم شتریب یالحظه اگر
 کرد و گفت:

و  یشخص میحر یکه برا ییجا تونمیخودمون. من نم یخونه میگردیاالن برم نیرو جمع کن، هم لتیبرو وسا -
 کنم. یزندگ ستنیاحترام قائل ن میخصوص

گذاشت تا  فوسی یبازو یزده دست رومحال بود. شتاب شیبرا وسفیاز صبا و  یوپا افتاد. دوربه دست خانمپوران
 مانع از رفتنش شود.

رو جمع کنه؟  لشیتمام وسا یچ ی. صبا برادیتا هستشما سه میمن تمام زندگ ؟یبر یخوایکجا م جانوسفی -
باشه  نجایا کیصبا نزد یبگم حواست باشه. الاقل صبا رو با خودت نبر. مگه قرار نبود مدرسه خواستمیمن فقط م

 شه؟!تا من حواسم به درس و مشقش با
 از حد معمول بلندتر نشود. شیلقمه کرد و فرو داد تا صدارا لقمه خشمش

مهربان به من گفته بود. من با  د،یدیفهم هیهمسا یایباجوخانکه شما االن از خاله ییزایچ نیپوران، تمام اعمه -
 .دیو سخت کردکارتون فقط کار من ر نیپدرش صحبت کرده بودم. قرار شد اعتماد پدرش رو جلب کنم. با ا

 تر از قبل ادامه داد:کوتاه، محکم یتازه کند و بعد از تأمل یفاصله انداخت تا نفس شیهاجمله نیب
 .کنهیم یکه من هستم زندگ ییدرضمن صبا هرجا -

 ادامه داد: یآمد و با لحن محزون رونیب اشـنهیکه سر دلش مانده بود، از س یبه قدر و قامت غم ینیآه سنگ آنگاه
کتابا  یست و سرش توکرده لیکه تحص یآدم یترازو یخدا کفه یشهیهم یول کنن؛یآدما اشتباه م یمهه -
 که با کتاب و قلم سروکار نداره. هیآدم عام هیاز  ترنیسنگ چرخه،یم
 آنجا بود، قدم برداشت. فشیها و ککه لباس یسمت اتاقپا به یپاشنه یرا گفت رو نیا وسفی

 وسفشیبه انتخاب نداشت، بدون بابا یازی. ندیمادربزرگ محبوبش و پدرش چرخ نیب واررهیش دامستأصل نگاه صبا
شد تا  یبه دنبال پدرش راه یاکنان همانند جوجهلخسالنه و لخگفت و سالنه ی. چشماوردیمحال بود دوام ب

 را جمع کند. شیهاوپرتخرت
 ییسمت مادرش رفت و جامبل برخاست، به یه بود، از روکرده فقط شنوندگره یهاکه تا آن لحظه با مشت نیمت

 صورتش لب زد: کینزد
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 !یهم خراب کرد یبدجور ،یخانوم دکتر خراب کرد -
 اضافه کرد: یتربلند یفاصله گرفت و با صدا یاندک سپس

 .امیمن هم با شما م وسف،ی -
*** 

 یفیبالتکل یرهیو در دا کردیم رورویزدلش را  یحت چ،یتمام افکارش که ه ،یمنف یهابه همراه حس یکالفگ
 یبه پهلو یگذاشته بود و سبب شد تا قدر ریخوابش هم تأث یبر رو یناآرام نی. ادیچرخیبه دور خود م هودهیب

 یهازدنو عاقبت خسته از غلت دیچرخ خودبه دور  واررهیچپ و مدام دا یدنده یهم رو یراست بخوابد و قدر
 و به سقف زل زد. دیطاق باز خواب یدرپیپ

 یلـختش شره کردند و به رو یشد و موها زیخمیاش نشدهآرنجش را ستون کرد و درون رختخواب پهن مهرنوش
 به همراه داشت، گفت: سیپسیپ ییوار که آواپچمعترض اما پچ یشانه چپش سر خوردند و با لحن

خب  ؟یشیم رورویمدام ز تابهیماه یکتلت تورو هم که روشن کردم! چرا مثل  اطیچه مرگت شده؟ چراغ ح گهید -
 .میمرگمون رو بذار یبخواب، بذار ما هم کپه ریبگ
آن  یباشد که سرش را بر رو یها را به بغـل گرفت تا ستونخم کرد و آن شیرا پس زد و نشست. آنگاه زانوها پتو

کند  یکرده بود، جار نیمشکش کم را که دم ییهاکه اشک یتلنگر خواست؛یتلنگر جانانه م کیکج بگذارد. دلش 
اش را کج راه گونه ینجات دهد. قطره اشک یفیبالتکل یرهیاز دا پایت کیو او را با  دیایب بیاز غ یدست نکهیا ای

 صدایآرام و ب یکه برف دیرا د اطیاز ح یتاب برشتور چرک ینهان شد. از پس پردهگوشش  یالله ریکرد و ز یط
 .دیباریبر سرش م

 کردم! دارتیب دیببخش -
کرد. مهربان  نییوار باال و پاگذاشت و نوازش شیبازو یانگشتانش را بر رو اشییاز تندخو مانیپش مهرنوش

 بود، ادامه داد. دیباریکه م یو برف اطیهمچنان نگاهش به همان برش کوچک ح کهیدرحال
. رونیمن بکش ب یبرادرزاده یو از زندگپات ر گفتیخانوم که مپوران یمهرنوش سرم پر از صداست. صدا -

و مـسـ*ـت و خراب  جیدلم گفتناش گ زیو با عز کنهیمثل بهزاد دستم رو ول نم گفتیکه م وسفی یصدا
طالقم داد و  یبا نامرد شیبهزاد که چند ماه پ یبشه. صدا میپدرش رو با من سه خوادیصبا که نم ی. صداشدمیم

 هیندارم مهر یقاض یشلوارش و آستر هر دو رو در آورد و گفت آقا یبایج ید تودست کر یقاض یدادگاه جلو یتو
و با وقاحت گفت بهش دست نزدم و دختره،  زیم یرو گذاشت رو یقانون یپزشک یبدم. بعد هم برگه جاهیرو 

 یزگاررو که رو رنگشیدوباره اون عروسک نارنج خوادیمون برگشته و می. حاال همون آدم پششهیمهرش نصف م
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آقاجون و  ی. صدادهیخونه خواب نیهم ییرایاتاق سالن پذ یو االن تو ارهیبراش زشت بود، دوباره به دست ب
 .اشینگرانو دل یحورمامان زیر یهاهیگر یهشداراش، صدا

 شد. یوا پر و خالگفت و دهانش از حجم ه یپوف صدایداد و ب رییرا به نشسته تغ زشیخمیحالت ن مهرنوش
 .ارنیو مثبت رو با خودشون ب یمنف یحسا توننی. صداها مریکم نگصداها رو دستقدرت  -

 ادامه داد: یترآهسته یصورتش با صدا کینزد ییآورد و جا شیپ یسرش را قدر سپس
شدن. بهزاد مغرور رو  نییتقال و باال و پا همهنیداره. ا یاشتباهات یباالخره هر آدم ؟یبه بهزاد فکر کن یخواینم -
 دمید ارم،یمن رفتم آب ب یو سر شام وقت دیچرخیاومده حواسم بهش بود، مدام نگاهش با تو م ی. از وقترینگ دهیادن

از دخترا آرزوشونه که  یلیو خ هیو جذاب پیتانصافاً پسر خوش تهدستپاچه برات لقمه گرفت. از اون گذش یجورچه
 حشمت. ییدختر دابهشون داشته باشه؛ مثل ستاره،  یچشم یگوشه هیبهزاد 

 مهرنوش آمد: یهاجمله انیبا سر زبان مرطوب کرد و به م یخشکش را قدر یهالب
 !یوسفیطرفدار  کردمیفکر م -
 شهینم یول وسفم؛ی. من هنوز هم طرفدار هیعمر زندگ هیبحث  م،یکن یارکشیکه  ستیجنگ ن دونیم نجایا -

و تنها  رهیگیزور ماز ده، چهار رو هم به افه،یو ق پیاز نظر تدر مقابل بهزاد  وسفیگرفت.  دهیرو هم ناد تایواقع
 دهیناد شهیرو هم نم شی. البته وضع مالکنهیم یو رفتار جنتلمنشه که اون رو خواستن کلیمثبتش قد و ه ینقطه

 گهیداول کار چنگ و دندون نشونمون داد. صبا هم که  نیرو که از هم زشیخانوم تندوتاون عمه طورنیگرفت. هم
 خود داره. یجا

 که دلش نه گوش دارد و نه عقل. یآدم یقشنگ است؛ اما نه برا یلیخ کردنتینصح خب
 یباال انداخت و نچ یآزاد کرد. سپس سر شیهابعد آن را از حصار دندان یارا به دندان گرفت و لحظه نشیریز لب

 لب گفت: ریز
گوشه و حاال که  هیرو انداخته  شیبازاسباب یج و لجبازکه سر ل هیتخس و لوس ینچ! بهزاد مثل اون پسربچه -
 هی کنهیدوباره پرتش م اره،یکه به دستش ب نیو هم خوادیبرش داشته، اومده و اون رو با سماجت م گهید یکی

 !گهید یگوشه
ود و شد که بازهم پر از اشک ب رهیو به قلک چشمان او خ دیمهربان کش یوپالپخش یوار به موهانوازش یدست
اش لختش را که تا سر شانه یکرد، موها ینخود یادور کند، خنده اشیگرفته و ابر یوهوااو را از حال نکهیا یبرا

 کرد ذهن مهربان را منحرف کند. یعمهربان نشست و س یروبود را پشت گوشش زد و چهارزانو روبه
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محاله اجازه  دم،یکه من د یمادر نیب دادم. با ارو رنگ و لعا ییاهایچه رؤ نیبا مت المیخ یابرا یمن رو بگو تو -
 هیشدن برسه! خداروشکر هنوز عاشقش نشدم و با عاشق یبه مرحله نکهیبده پسرش به من فکر کنه، چه برسه به ا

 .رونیاز فکرم پرتش کردم ب پایت
سرش  یرا هم رو به تن کرد و شالش کوتاهشنیآست شرتیت یمحو برخاست. ژاکتش را بر رو یبا لخند مهربان

 گفت: رفت،یم رونیب کهیانداخت و درحال
 .زنمیبود باهاش حرف م داریآب بخورم. اگه بهزاد هم ب رمیم -

 ادامه داد: نانیوقفه انداخت و با اطم شیهاجمله نیکوتاه ب یالحظه
خانومش و صبا خاطر عمهدلش بذاره و به یپا رو وسفیاگه  یست؛ حتمن تموم شده یمهرنوش، بهزاد برا -
 .ادیدنبالم ن گهیمن بشه و د الیخیب

شدن در بالفاصله تلفن همراهش را روشن رفت و مهرنوش با بسته رونیب دهیخم ییهارا گفت و با شانه نیا مهربان
دور از چشم مهربان کش رفته بود. با  یوپنهانگشت که آن را پس وسفیبه دنبال شماره  شیهاشماره نیکرد و ب

زده و شتاب افت،یکرده بود. شماره را  رهیذخ مهرسا یمدرسه ریمد ،یاضیآن، به نام خانوم ف یشمارهشیپ رییتغ
 زد. امکیپ شیداد و برا رییرا تغ شمارهشیدستپاچه پ یقدر

 فیآدرس تشر نیلطفاً فردا به ا دیلی. اگه مامیمهندس. من مهرنوشم. من و مهربان اصفهان هست یآقا سالم»
 «.دیاریب
 شیهازنگ بزند و نقشه وسفیرا ارسال کرد و تلفنش را هم خاموش تا مبادا  امیپ زد،یتاپ مقلبش تاپ کهیرحالد

 نقش بر آب شود.
*** 
 داشت. یوروز او به مراتب روزگار بهترحال شیپپرکنده  مرغ
تا در دل  رفتیرمک مننگاه کرد که نرم اطیاش به حخانه ییرایسالن پذ یشد و از قاب پنجره شیوپپس یقدم

و  رفتیساعت زمان هم به خواب م خواستیبه خواب رود و چقدر دلش م د،یباریم شیکه بر سرورو یشب و برف
جا  شیهاخواب انیروزها را م نیکابوس ا خواست،یکه از خواب برم یتا هنگام کردیاو را هم با خود همراه م

 .گذاشتیم
شلوار گرمکنش فرو برد و به  بیوقرار نداشت، به داخل جبود و آرام تابیبرا که مثل دلش  قرارشیب یهادست
را بست تا مهربان را پشت  شیهاشد و چشم رهیخ شدند،یهم سوار م یبر رو صدایکه رقـصان و ب یبرف یهادانه
 .دیسمت او چرخبه نیمت یانکرد و با صد دایکار پ نیا یبرا یاما مجال ند؛یبب شیهاپلک



 

 

472 
 

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیانافسون 

 

 یبلند کن ببر تو ده،یمن خواب یپا یساعت رو میبچه رو که ن نیا ایب ،یبرف رو بشمر یهادونه نکهیا یاجبه -
 اتاقش.

مچاله و درهم به خواب رفته بود.  ینیسمت صبا برگشت که به حالت جنبه نیمت یاش از چهرهخسته نگاه
را  اشیمادریشدن بود و تاوان بال لهدر ح سروسامانشیب یزندگ انیمنگنه م یاش هم مثل کاغذ الجگرگوشه

 .دادیپس م
روزها الغرتر از  نیپاها و کمرش انداخت و او را که ا ریسمت او رفت. خم شد و دست زآهسته به یهاقدم با

سمت اتاق صبا به کهیو درحال دیبـ*ـوس یآهستگنرمش را به یدستانش بلند کرد و گونه یشده بود، رو شهیهم
 وار گفت:پچپچ شد،یم یراه
 شده! ریمن اس فیبالتکل یبچه هم وسط زندگ نیا -
 شیسرش به هم قالب کرد، پاهارا در پشت شیهاجا شد و دستمبل جابه یرو یشد. قدر رهیبه رفتن او خ نیمت

 هم گذاشت و گفت: یرا بر رو شیهابعد پلک یاقرار داد و لحظه زیم یرا هم رو
 نکهیا یجابه دی! تو بایبلند کن ییدست، بلکه تنها هیتنها با ها نهتمام هندونه یاخویکه م نجاستیمشکل تو ا -

وقت . اونیکردیاول بعد از فوت خواهرم، ازدواج م یهاو هم مادر، همون سال یصبا هم پدر باش یبرا یکن یسع
و کهنه  ندازهیرو جا م زیچهمهانقدر وابسته! گذشت زمان  مو به تو ه شدینم یمادریصبا حداقل انقدر دچار خأل ب

و  یکرد ریدلت گ یزایدوتا عز نیو ب یحاال عاشق شد ی. بعد از چهارده سال و اندتهیل یدرست مثل ترش کنه؛یم
 .یکدومشون بگذر چیاز ه یتونینم

 .افتادیها رعشه به اندامش مکوتاه بر هم فشرد. از تصور نداشتن هر کدام از آن یرا دم شیهاچشم
سرش بست و پشت صدایو در اتاق را آرام و ب دیاش را بـ*ـوسنرم گونه گرید یا درون تختش گذاشت و بارر صبا

 گفت: رفت،یسمت آشپزخانه مبه کهیدرحال
و  کنمیم یمهربان و ازش عذرخواه یخونه رمیگل مدسته هیبرم کارخونه، با  نکهیفردا صبح اول وقت قبل از ا -

 یو شماره دهیدلشاد هم جواب تلفنم رو نم یخودش خاموشه، آقا لی. فعالً که موبایستگارخوا رمیآخر هفته هم م
 مهرنوش رو هم ندارم.

 فرو برد. شیموها نیب یتر دستاش را فوت کرد و کالفهکالفه نفس
 !ارمیمهربان رو به دست ب ینارنجدل نازک یجورچه یپورعمه یکارخراب نیفقط موندم با ا -
 جواب داد: یبلندتر یپرمعنا با صدا یآن داد و با لبخند یبه انتها یو تاب دیکش شیهالیبه سب یدست نیمت
 !گهیوقتا کشف کردن د نیهم یرو برا یکشو منت یخوارپاچه ل،یذلزن -



 

 

473 
 

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیانافسون 

 

 تا نجایآوردن دل مهربانش حاضر بود از ادستبه یبود. اصالً برا یخوب شنهادیهم پ نیباال انداخت. خب ا یاشانه
 کند. یکشمنت امتیق

بازهم  نکهیو او به تصور ا دیاز راه رس یکوتاه نگیدنگید یتلفن همراهش با آوا امکیو پ دیجرعه آب نوش چند
در  وانیل کهیشد و درحال مانیبعد پش یاگرفت؛ اما لحظه دهیارسال شده، آن را ناد وقتیب یگرید یغاتیتبل امکیپ

 دیمهرنوش، ام امکیآورد و با خواندن پ رونیبگرمکنش  بیهش را از جتلفن همرا گریدستش بود، با دست د
 شد. یجار اشیزندگ یهادر رگ کسرهی

*** 
بود، بارش برف را تماشا  جادیبخارکرده ا یشهیکه در دل ش یکوچک یرهیو از دا ستادهیبخارگرفته ا یپنجره پشت

 .کردیم
 فرو برد بود. نشیشلوار ج بیرا در ج شیهادستو  ستادیسرش اپشت شیصدایآهسته و ب یهاقدم با

هم  ییبه وقت تنها یقامت بلندش پهن شده بود. حت یکهنه و زواردررفته، مورب بر رو یواریچراغ د یسوکم نور
 و بدون نقص. کیقدر شبود؛ همان هایتیهمانند سلبر شیهاژست

را با  شیاهایرؤ یلوحانه خانهشده بود و او چه ساده مهر گریکدیبه نام  شانیهاافتاد که شناسنامه ییروزها ادی به
 شد. رانیو یسست که با تلنگر یا. خانهساختیتپل افکارش م یابرها یبهزاد بر رو

ها ماندگار شد آن یخانم، خانهکه به اصرار افسر ی. شبدندیسرک کش شیبه چند ماه پ کنانیلیل گوششیباز افکار
حالت نرم و خوش یتنها حسرت لـ*ـمس موهاو نه دیا صبح پشت به او خوابو بهزاد آن شب همانند سنگ ت

 کرد. ریخردوخاکش شیهاییاعتنایب یوپادست ریشد؛ بلکه غرور نازک او را ز اشکردهخیدستان  بیهمسرش نص
ه آهست یمینرم و مال یو با دستپاچگ دیهم به پر شالش کش یاش را تر کرد، دستخوردهخشک و ترک یهالب

 گفت:
 ستم؟یمزاحمت ن -

 بیرا از ج شیهاپرتاب شد. دست نیبه زم بارهکیبه الیو بهزاد از عالم خ دیرا بلع شبمهیمهربان سکوت ن یصدا
چند نفس  ای کیکوتاه به قدر  یسمت او برگشت. بعد از تأملو به دیپا چرخ یپاشنه یآورد و رو رونیشلوارش ب

 گفت:
 !؟یدیشده؟ چرا نخواب یزیچ -

که  ییرا هم فراموش نکرده بود؛ صدا شیصدا یمرد سنگ تمام گذاشته بود و حت نیخداوند در خلقت ا ایگو خب
 پا و اون پا شد و صادقانه، جواب داد: نیا یبود. قدر ختهیبا آن در آم یزیآمروزها لحن نرم و محبت نیا

 م؟یبا هم حرف بزن شهیخوابم نبرد. م -
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سمت به کهیدلش نشست. سپس درحال یبر رو یپله باالتر رفت و غبار خوشحال کی بهزاد یبلند و مشک یابروها
 زده جواب داد:شتاب رفت،یم واریکنج د یبخار

 هوا سرده، خونه هنوز گرم نشده. ؛یبخار میکنار بر ایبه سرم زده. ب یخوابیبله بله، حتماً. من هم ب -
نشست و  یدو زانو کنار بخار یه او گفته بود. آنگاه بر رومختصرش را برداشت و همان کرد ک یدستپاچگ مهربان

کنار  واریتر از او به دو راحت ترتکلفیآن گذاشت؛ اما بهزاد ب یرا هم رو فشیها دستان بالتکلمثل دختربچه
 زد. هیتک یبخار

که  سر طاقچه یاساعت شماطه تاککیت یلنگر انداخت و تنها صدا نشانیسکوت ب یزبان پرمعنا بازهم
 یکه به همت آقاجانش از نفت یپت بخارو پت شدیم دهیاز زمان عقب نمانده بودند، شن شناسشفهیوظ یهاعقربه
 ارتقاع مقام داده بود. یبه گاز
از صورت او  پردهیبهزاد مواجه شد که ب یرهیجذاب اما خ یهاشد و سر برداشت و با نگاه قدمشیمهربان پ عاقبت

 .داشتیچشم برنم
 بر سر زبانش گذاشت: د،یرا که به ذهنش رس یاجمله نیانداخت و اول ریسر به ز بمعذ

سوخته رو  یکشمیس یو بتون یانقدر دست به آچار باش کردمی! فکر نمیدیزحمت کش یلیممنون، امشب خ -
ر رو صدا نف هی ومدیتون به وجود مخونه یتو یگوررویهروقت گ ادمهی. می! حداقل امشب برق داریسروسامون بد

 .یزدیم
را  لشیدلیب یخنده نیا یگذاشت و مهربان معنا شیرا به نما فشیرد یهاکه دندان قیچنان عمآن د؛یخند بهزاد

 .دیفهمینم
فردا خودم روبراهش  ست،ین یمشکل یول ست؛دهیپوس اشونیکشمیس یمیقد یهاخونه نی! اکنمیخواهش م -
 گفتیهول شده بود و مدام م یبمونم، از خوشحال نجاید اجازه داده امشب ادلشا یآقا دیفهم ی. مامانم وقتکنمیم

 جانم سالم برسون.به مهربان
 یزبانآقاجان که با چرب یبهزاد بعد از اجازه ای. خب گودیگردنش را شن یهاوتوق مهرهسر برداشت و تق بارهکیبه

 رفتن نداشت. الیخ گریآن را کسب کرده بود، د
 یرا بر رو اشرهیت یهاماند و مردمک یباق شیهالب یلبخندش بر رو یرا قورت داد؛ اما جا پا شیاهخنده بهزاد
 چشم از او کهینواز داشت به گردش در آورد و درحالچشم یوشکننیآن چ یمهربان که انتها یوپالپخش یموها
 گفت: داشت،یبرنم

 !یشیمثل عروسک م یزیت برهو سر شون یاگه موهات رو باز بذار دونستمیمن هم نم -
 از کنار لبش عبور کرد.« هه!»به  هیشب ییبا آوا یبود. لبخند زیآماغراق یاو کم یچهره یلقب عروسک برا خب
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 پسند باشه.مخصوصاً اگه اون آدم سخت کنه؛ینم رهیکه چشما رو خ میمعمول یعروسک مونارنج هیمن  -
را از  یوخمچیپرپ یاو نشست، سپس خم شد و طره یرودرست روبهآمد و  شیپ یاش را گرفت. اندکطعنه بهزاد

 .دیکرد و نرم آن را بـ*ـو*س نیچدست شیموها نیب
انقدر عوض  یبد رییاگه مدل موهات رو تغ کردمی. فکر نمشهیداره مهم م یعروسک مونارنج نیمن ا یبرا یول -

 !یبش
 انیاز م رشدهیاس یتا طره دیپس کش یسرش را قدر وار تکرار شد.افکارش آونگ انیدر م «شهیمهم م داره»

 سرانگشتان بهزاد رها شود و گفت:
دو روح رو به هم  ،یواقع یبه چهره و ظاهر آدما نداره! عشقا یو ربط گرهیکدیدو روح با  وندیبهزاد، عشق پ -

 .کننیمتصل م
 فت:زده گآهسته شتاب یآمد، سر به سمتش خم کرد و با صدا شیهاحرف انیم به
 موضوع کجاش سخته؟ نیا دنی. فهمشمید المذهب دارم عاشقت م -

 زدنش باز شود.تا راه حرف دیبعل جاکیرا  اشـنهیگذاشت و نفس جامانده در س اشـنهیس یرو دست
 شیآرا یحت نیبهزاد من همون مهربانم که پنج ماه زنت بودم. فقط الغر شدم و مدل موهام رو عوض کردم. بب -

 ،یاریکه من رو به دست ب نیزودگذره. هم یخواسته هی ست،یعشق ن یزنیکه تو ازش حرف م ینی. امکنیهم نم
 .شهیم یداره، تکرار تیظاهر من که االن برات جذاب

از آن  یاسمت عقب هل داد و طرهها را بهحالتش فرو برد. کالفه آنخوش یموها انیدست به م بهزاد
 بلندش نشست. یشانیپ یبر رو یمشک یهاحالتخوش

کردم که  یچه اشتباه دمیفهم ام،یب رونیتا از زندان ب یتو کمکم کرد دمیکه فهم ی! من وقتیکنیم یانصافیب -
 تو رو از دست دادم.

انتخاب کند؛  یبهتر یهاجا جمع کرد تا جمله کیمرد باشد. افکارش را  کیحواسش به غرور  دیکه با دانستیم
 اش آمد:وپاشکستهدستافکار  انیاما بهزاد به م

دار ازخودمچکره که قاپت مانع وجود داره، اون هم اون مهندس پول هیما فقط  نیست. بش بهانهحرفا همه نیا -
 !دهیرو دزد
 صورت او متوقف شد. یوجب کیآمد و در  ترشیپ یقدر بهزاد

 شناختمتین سرکش داره. اگه نمدختر نوجوو هیو  ادهیبا تو ز شیباش. اون مرد اختالف سن نیبمهربان واقع -
 !؟یزنیخاطرش من رو پس مداره که به یت کرده. اون چپولش وسوسه گفتمیم

 بزند. یحرف نامربوط وسفشیسر پشت یکند. محال بود بگذارد کس یچیبهزاد را ق یهانوبت او بود تا جمله حاال
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 .شنیتا کمر جلوش خم م شیطر مرام و مردونگخاکارخونه به یکارگرا ،یکه تو لقب ازخودمچکر بهش داد یاون -
دار رو استخدام کرده. پشت اون مشکل ایسرپرست خانواده  یش راه انداخته که فقط زنـاکارخونه یبخش تو هی

زار  یتنم بود و صورتم از خستگ یلباس کارگر کهیمرد درحال نیروح بزرگ پنهون شده. ا هی یمعمول یچهره
 و ظواهر. اتیداده روح ماست، نه ماد وندیکه ما دوتا به هم پ یزیعاشقم شد. چ زد،یم

وپا افتاد و جمله مهربان را از وسط نجات به دست یبرا ،یقیو محاسنش را نداشت. مانند غر وسفیاز  دنیشن تاب
 کرد: میبه دو ن

 م،یو شوهر بودزن  شیچند ماه پ م،یبار به هم محرم شد هی! ما ؟یفرصت به هر دومون بد هی یخوایچرا نم -
. با مهندس یمال ما باشه، اگه فقط تو بخوا تونهیم گهید ی. مهربان فردا و هزاران فردامیباش میتونیبازهم م

. از دهیوشونه کشبرات شاخ یمردک چطور ونخانوم اکه عمه دهی. به گوشم رسستین یسفت نیزم یروشن پات رو
که  نیش برسه؛ اما همظاهر کنارش بزنه تا به خواستهبه دیشا ؟یکنیم کاریمخالفت دخترش صبا رو چ میبگذر نایا

 .یشیکه پا در هوا م یتو هست نیوقت ا. اونکنهیرو فراموش م یچخرش از پل گذشت، همه
در  یشکافت. آه سرد رحمانهیشد و لقبش را ب یاو خنجر یهاحرف ی. تلخدیشنیبهزاد را نم یهاحرف گرید
چشمانش را دو حلقه  کهیلرزان درحال یا. با چانهخواستیرا هم نم وسفیبدون  یندگشد. ز یزندان اشـنهیس

 اشک بزرگ شفاف کرده بود، گفت:
 یکره نیمرد ا نیو تو آخر رهیعالم مقدر کنه که اسم من و مهندس روشن کنار هم قرار نگ سینوریاگه تقد یحت -

 وارید فتیو ظر زیر یرایبار بهت بله گفتم و تو با تحق هین با تو همراه بشم؛ چو گهیبار د هیمحاله  ،یباش یخاک
 .یاعتمادم رو خراب کرد

 شیاش سر خورد. سپس دست به زانو گرفت و از جاگونه یشل شد و به رو شیهابه مردمک دهیچسب یهاقطره
 برخاست.

 تهران. میگردیخونه به خودت زحمت نده. ما فردا برم یکشمیس ضیتعو یبرا -
اتاق شد و بهزاد را با افکار  یآب بخورد، راه آنکهیشب خوش هم به آن چسباند و ب کیرا گفت و  نیا مهربان

 مشوشش تنها گذاشت.
*** 
با طلوع صبح فردا دامن  یکرده باشند. حت زانیآو دیمروا یهااز سقف آسمان رشته یی. گودیباریمتصل م برف

 ابر به جا ماند. یادههمچنان پشت تو دیآسمان سبک نشد و خورش یخاکستر
برهم فشرد. چشمان او هم همانند آسمان پر از  کرد،یآن احساس م یحوال یفیاش را که سوزش خفخسته یهاپلک
 .دیبار کسرهیآسمان زانو به بغـل تا خود طلوع صبح  یپابود و هم یخاکستر یابرها
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 آن را جا گذاشته بود. یدستپاچگکه به وقت آمدن با  خواستیدلخواهش را م ینرمالو، همان پتو دلش
و قرارش را هم در  تابیدل ب توانستیکاش م یآمد. ا رونیب اشـنهیپرحسرت از س یبا آه ختهیآم یقیعم نفس

 تهران جا بگذارد!
زده حفاظ و زنگ کیبار ییهالهیکه م یقد یگذاشت و از قاب پنجره شیزانوها یاش را بر روخم کرد و چانه سر

 شد. رهیاز برف خ دهیپوش اطیحآن بود، به 
و حاال  رفتندیسو مو آن سونیوپال و سرگردان با وزش باد اافتاد که پخش اطیح فیخشک بالتکل یهابرگ ادی به
 از برف مدفون شده بودند. یتل ریز

 ودند.سر خم کرده ب نیسمت زماز برف به نیکه سنگ دیدرختان رس یهاباالتر رفت و به شاخه یقدر شیهامردمک
 واریاز سر د شیهاچنگال ریبرف از ز یانشست و کپه وارید یلبه یپر زد و بر رو یااز شاخه یکالغ ناگاه
 .ختیفرور
 یکه در صدا یدر چشمان بهزاد افتاد و التماس دهیغم خواب ادیشود و به  نینشته شیهاتا غم دیکش یقیعم نفس

 ختیها به طلوع فردا اشک رعقربه دنیداشت و بعد از آن تا رس یلخت انیکه پا ییاش پنهان شده بود. گفتگومردانه
 بود. اریبس یکه پر از اگرها ییهاکابوس د،یباز کابوس د یو با چشمان

و  یدم دست یبهانه کیبا  گریاگر چند روز د کرد؟یچه م دادیم حیوتاب دلش ترجها را بر تبمصلحت وسفی اگر
 دیشا کرد؟یچه م شیدل وامانده از هر سو کیاو با  کرد،یرا تمام م زیچو همه آمدیم تریدم دست یعذرخواه کی

قل خورد و به  یافکار منف ی. ناگهان دلش در احاطهرفتیم رانیاز ا شهیهم یو برا گرفتیهم دست دخترش را م
 سقوط کرد. نییپا

 شیهااشک یاش را که طعم شوردهشاش رد شد و پوست گردنش را قلقلک داد. لب خشکچانه ریاز ز یاشک قطره
 را داشت، با زبان تر کرد.

که در تاروپود ذهنش  یافکار انتحار نیاز ا تواندیچرا نم دانستیاگرها در حال اعدام افکار مثبتش بودند و نم طناب
 دست بردارد! شود،یمنفجر م
کاپشن چرمش را  یقهی کهیده درحالشخم یبا سر دیبه بارش برف بود که ناگاه بهزاد را د اشرهیخ یهامردمک

که در خواب راه  یهمانند کس نیپاورچنیفرو بـرده بود، پاورچ شیهابیرا داخل ج شیهاباال داده بود و دست
 .کردیسرعت پر ماو را به یرد پا یخال یجا شناس،فهیاز کنار باغچه عبور کرد و برف وظ رود،یم

 یهاشاخه یالسمت او به پرواز در آمد و از البهوحواسش بهتمام هوشکرد و  کیچشمانش را بار یقدر کنجکاو
چندان نه یقیو دقا گشتیم یزیو به دنبال چ زدیها را پس مکه با نوک پا برف دیاز برف درختان او را د دهیپوش

 تا بسته نشود. کردحائل  اطیدر ح یکرد و آن را ال دایپ یامهیآجر ن یطوالن
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و خامه به خانه برگشت.  ریش قوان،یل ریپن یاقالب کره، تکه کیساعت بعد با دوتا نان سنگک،  میرفت و ن بهزاد
 ینشسته بود، نرم و آهسته از لبه اشیمشک یها و موهاشانه یگرد برف بر رو کهیدرحال دهیخم یبازهم با سر

 باغچه عبور کرد و داخل خانه شد.
 سخت برازنده بود. شیبلند و رعنادورش، مرد خانه بودن به قامت  یروزها مرد

بعد، عطر خوش  یقیاش رساند و دقاخود را به گونه کنانیلیل گرید یچشمانش قطره اشک یگوشه از
درز در اتاق هم عبور کرد و مشامش پر  یاز ال یخانه را به حصار خود در آورد. حت ینان تازه فضا زیبرانگوسوسه

 داشت. یکه عطر زندگ ییشد از بو
که آقاجانش  یو صبحش با عطر نان دیبعد از روز طالق بود. آن شب هم تا صبح نخواب یهمانند فردا وحالشحس

 گرفته بود آغاز شد.
 تکرار نشسته بود! یرهیدا یزمان رو گرید یبار ییگو

در  دهیسکوت خواب شد،یبه دستگاه متصل م یفرفر میس کیبا  اشیخانه که گوش قیقرقر تلفن عهد عت یصدا
آرام صحبت  کردیم یبهزاد برگشت که سع یسمت صدابه شیوپالو شش دانگ حواس پرت دیبلع جاکیخانه را 

 :گفتیمخاطب پشت خط م یبرا رشیخکند و پشت بند سالم و صبح به
 یرو خاموش کرده! برق خونه هم شکر خدا مشکل لشی. احتماالً موبادنی. دخترا خوابدینگران نباش خانومهیحور -
 .کنمیساختمون رو درستش م یکشمیبرگردم تهران حتماً س نکهیاره. امروز قبل از اند
اش را از شدهحلقه یهابرداشت. دست شیزانوها یکه تمام ذهنش را به اسارت بـرده بود، سر از رو یاز افکار منف پر

 اش داد.شدهخشک یپردرد به پاها یوقوسدور آن باز کرد و کش
 ییتر از آن با صدازد و آهسته آهسته به او یانار رختخواب مهرنوش رفت با نوک پا ضربهبرخاست و به ک سپس
 و ناآشنا بود، گفت: بهیخودش هم غر یوخش و ناکوک که براپرخط

 زنگ زده و نگران شده. یحور!؟ مامانیرو خاموش کرد لتیمهرنوش چرا موبا -
گونه که سر بر بالشت کرده بود. همان ارشیهوش تیقدر کفا به یحوربهزاد با مامان یقرقر تلفن و گفتگو یصدا

 راحت شود. دهیماسماسک پرفا نیاز بابت حضور ا الشیبالش برد تا خ ریآهسته به زداشت، دستش را نرم و
 یو تکه کردیاش متکهتکه یرسانده، احتماالً در کمال خونسرد وسفیتقلب کوچک به  کی دیفهمیاگر م مهربان

 .شدیم شینوایگوش ب بیهم نصبزرگ آن 
 نشست و غرغرکنان گفت: شیبلند شد و همان جا سر جا بازمهین ییهاپلک با
 فرت دماغت نذاشت بخوابم.تا صبح فرت ؟یکردیم یچه غلط شبیت نکنه! دخدا خفه -
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که  شیهان پلکمهربا دنیرا باال بکشد و با د شیهاپلک یشد تا تمام و کمال کرکره یممتد مهربان اهرم سکوت
 ماند. بازمهین رتیشد و دهانش از تعجب و ح داریشش دانگ حواسش هم ب چ،یه

 حالیو ب دهیپررنگ اشیمهتاب یکه از دست گورکن فرار کرده باشد. چهره دیدیرا م یخود جسد یروروبه ییگو
 نظمیگفتن نداشت و ب گریه دک شانشیپر یاز خون شناور بود. موها ییایکرده در درچشمش پف یبود و دو کاسه

 سوار بود. شیهاشانه یبر رو واررهیو قاعده دا
سو و آن سونیا هدفیسرگردان ب یشد که چون مجنون رهیمبهوت به او خ برخاست. مات و شیاز جا درنگیب
 زنش گفت:پر از سر یکرد و با لحن ستادنیرا گرفت و او را وادار به ا شیو بازو اوردی. عاقبت تاب نرفتیم
 وسفی! من مطمئنم ؟یکنیخودت رو اعدام م ی! چرا دارفتادهین ی!؟ هنوز که اتفاقوونهید یکرد کاریبا خودت چ -

 دنبالت. ادیتا شب م
 یهایرها شده، چتر گریبار د نکهیکند. به تصور ا جادیگذشته و حال ا انیم یمرز توانستیزده نمشوک مهربان

 یبه پرواز در آمد و مانند کس واررهیدا شیو موها دیپا چرخ یپاشنه یسپس رو صورتش را پشت گوشش بند کرد.
 و گفت: شد رهیبه مهرنوش خ فروغشیبا چشمان ب زند،یکه در کابوس قدم م

 .شهینحس داره تکرار م یرها شدم. دوباره اون روزا لیدلیمهرنوش دوباره ب -
ها را به با هم آن صداکی ی. انگار که طوفاندیلرزیم اشک در چشمانش یهاهماهنگ با چانه و حلقه شیصدا

سر باز کرده بود.  یشتریها با نبعد از ماه یهمانند دمل چرک رشیدر ضم یالرزش واداشته بود و بغض خفته
 ادامه داد: ادگونهیفر ییو با صدا دیدور چرخ کی واریصوف

چطور لهم کرد.  ایباجخانخاله یحرفا دینفهم کسچیبه روزم اومد! ه یکه چ یدینفهم یاون روزا نبود یتو تو -
 له شدم! ؟یفهمیم

 یاو در آستانه شانیداخل شد و مات و مبهوت حال پر مهیدر بزند سراس آنکهیمهربان ب یادگونهیفر یبا صدا بهزاد
 .ستادیدر ا

 ادامه داد: یترآرام یاش را برگشت و با صداشده باشد، چند قدم رفته یکه دچار جنون آن یمثل کس مهربان
 گهیمردم و غرورم د ریبار تحق ریمن هر روز ز ،یو دوباره زنده شد یمرد بیخبر مرگ نج دنیبار با شن هیاگه تو  -

 زنده نشد.
 غیچون رکوع و از ته دل ج یگذاشت؛ حالت شیزانوها یو نه بهزاد را. دست بررو دیدینه مهرنوش را م گرید حاال
قسمت  یدستش را رو کی کهیدر روحش باز شود. سپس سر برداشت و درحال بستهنهیپ یچرک یهاتا دمل دیکش

 گذاشته بود، گفت: اشـنهیچپ س
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دوباره  ی! حاال چطور؟یکنیم غیخواستم که ازم در یتو جز آرامش چ یایدن نی! مگه از اشمیخدا دارم خفه م یا -
 سر پا بشم؟

 یسمت مهرنوش رفت و با همان صدانفسش باز شود. آنگاه به تا بغضش را فرو دهد و راه ستادیا یالحظه
 وخش گفت:پرخط

. یبرم باشگاه ورزش دیتهران. دوباره با میامروز برگرد نیهم دیدوباره بتونم سر پا شم؟ با یکنیمهرنوش فکر م -
دنبال  دی. بارمیمهم  یدوباره ثبت نام کنم. کالس آشپز دیباطل شده و با تمیست که نرفتم، کارت عضوچند هفته

 کار هم بگردم.
 را پس زد و گفت: شیهااشک مهرنوش

 !فتادهین ی. هنوز که اتفاقشهیدرست م زیچکار رو نکن! همه نیقربونت برم، با خودت ا -
 لرزان گفت: ییور در خاطرات تلخ گذشته با صداغوطه مهربان

 نیبهم آفر یحورآقاجون و مامان ی. حتنمکیرو دارم تحمل م یبفهمه که چه درد کسچیمهرنوش نذاشتم ه -
پاره دوست و آشنا مثل خنجر دلم رو پاره یحرفا ها،هیوکناشیخدا نبودم! ننبودم، به یول م؛یقو قدرنیگفتن که ا

تخت هزار بار  یرو رم،یدختربودنم رو بگ یگواه خواستمیم یوقت دینفهم کسچی. هومدیکرد؛ اما دم نزدم و صدا درن
 تا مامان و آقاجون و مهرسا غصه نخورن. دمیبازهم خند ینده شدم؛ ولمردم و ز
در خود فرو  یاو همچون آوار یکرده بوده که بهزاد با هر جمله انیاش را چنان عخوردهروح زخم مهربان

 آزرده باشد. نیدختر را چن نیا فیروح لط شیهایبا حماقت و خودخواه کردیتصور نم گاهچی. هختیریم
 یو دست بر رو ستادیا شیرواو را قطع کرد. روبه دهیبردهیبر یهاخواهرش جمله شانیاز حال پر شانیپر شمهرنو
 شد. رهیاو گذاشت و به چشمان او خ یگونه

روح آدماست که  نیا یگیمگه نم شهی! همادیم وسفیخدا !؟ بهیچرخیقربونت برم، چرا مثل فرفره دور خودت م -
 .نجاستیتره و تا شب ااز تو عاشق دمیمن د که یوسفی شه؟یعاشق هم م

سر خورد و  شیهاگونه یجامانده از اشک بر رو یاپس رفت. پلک بر هم زد و حلقه یزده قدمشوک یدیناام میتسل
 بود. وسفیمادر  ادگاریاز گردنش گذاشت، همان که  ختهیآو ریزنج یدست بر رو

خونه  نیاالن پشت در ا نیکه اگه بود، هم ستیمن عاشق ن یاون اندازه یول ره؛یگینفسم م وسفیمن بدون  -
 .شناسهیبود. عشق اما و اگر و بهونه و مصلحت نم

 دهیماس یکه با لبخند ستادیعمه هما ا یقاب عکس کهنه یروروبه وار،یبه دها و رو ن. پشت به آاوردیتاب ن گرید
 ها بود، گفت:ون سرماخوردهچ یخفه و گرفته که حالت یزل زده بود. با صدا نیبه دورب

 تنها باشم. خوامی. مرونیب دیهر دوتون بر -
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از  شیکنان خارج شد؛ اما مهرنوش پلخلخ از او به جا مانده بود، همان کرد که او گفته بود و یکه تنها آوار بهزاد
ر اتاق را محکم د کهیبالشتش برداشت و درحال ریرفت و آن را از ز لشیسمت موبابه مهیسراس رفتنرونیب

 تلفن همراهش را هم روشن کرد و گفت: بست،یسرش مپشت
 نجا،یا ادیزنگ بزنم آقاجونم پاشه ب دی! باختهیتلنگر ساده به هم ر هیکه با  یبا روح خواهرم چه کرد نینامرد بب -

 .ستیحال مهربان اصالً خوب ن
 شدن بود.ست مثل قلبش که در حال فشردهچشمانش را بر هم فشرد؛ در یدفاع نداشت. از شرمندگ یبرا یحرف

 یهامواجه شد. البته تعداد تلفن پاسخیب یهااز تماس یلیکردن تلفن همراهش با سمحض روشنبه مهرنوش
 از آقاجان و مهرسا بود. شیب یحورمامان

 یقهیو و پنج دقساعت د یبرا امیپ نیدراز و کوتاه! اول یهاامکیاز پ یداشت و قطار پاسخیهم سه تماس ب وسفی
 ارسال کرده بود. شیکه برا یامکیبعد از پ قهیدو دق قاًیدق یعنیبامداد بود؛ 

 .دادیربع به شش بامداد را نشان م کیرفت که زمان  امیپ نیگذشت و به سراغ آخر هاامیخواندن تمام پ ریخ از
 دی. تصور کردم شادیه آدرس داده بودک میهست یااصفهان. االن هم دم در خونه میدیمن و صبا رس خانوممهرنوش»

 «.دیبد امی. لطفاً پدیبش داریتا ب مونمیپارک کردم. منتظر م ابونیخ یکوچه هم جا نبود، تو یتو د،یخواب باش
 ینیاشک ته ن یهالبش نشست. حلقه یمحو رو یزده لبخندذوق یبعد یمرحله یمات شد. برا یالحظه

 گفت: رفت،یسو مو آن سونیا هدفیاز تعجب بود، رو به بهزاد که کالفه ب که پر یچشمانش را پس زد و با لحن
 !میبش داریمنتظره تا ما ب ابونیخ یداده. االن تو امیپ وسفی -

 زده اضافه کرد:شتاب بندشپشت
 رو از پشت بستن! خایو زل وسفیدوتا دست  نیخدا ابرف شبونه راه افتاده. به نیا یتو -

. الحق که راست دید هودهیداشتن مهربان را ب یتالشش برا گریدر دلش پاره شد. د یو بند ستادیا بارهکیبه بهزاد
 .زندیها را به هم گره مروح یعشق واقع گفتیم
 نیگزیرا که جا یمرد ندیسرش بست تا نبسمت آشپزخانه رفت، در را هم پشتبه دهیخم یهاو با شانه ستادینا گرید

 او شده بود.
 اطیسمت حدوان بهدوان یباالپوشیبر سرش انداخت و ب یشال یهولکدستپاچه و هول فون،یبه آ توجهیب مهرنوش

 .دیدو
*** 
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خودش  یایکرد و مهربان که پشت به در اتاق غرق در دن داریدر فضا را ب دهیسکوت خواب یتق یاتاق با صدا در
بود،  ستادهیدو خواهرش ا نیآقاجانش که ماب یهایعکس کودک یعمه هما بود، رو یمیزدن آلبوم قددرحال ورق

 بود. نرم و آرام گفت: ستادهیا شیپا دوهر  یپدرش ثابت ماند که آن روزگار بر رو یشد و نگاهش به رو رهیخ
 تنها باشم. کمهیبذار  رونیمهرنوش حالم خوبه. لطفاً برو ب -

 یرا گرفت و با صدا اشینیمانده آب بهشده بود ت شیرشیر یامچاله که مانند پنبه یبا دستمال کاغذ سپس
 مهرنوش رفته است، آلبوم را بست. نکهیو به تصور ا دیکش یشدن در نفس آسودگبسته
به تن داشت و  یمشک یکه پالتو وسفیقامت بلند  دنیاز د بارهکیو قلبش به دیپا چرخ یپاشنه یبر رو آنگاه

 شد. حرکتیمات و ب یاچون مجسمه کرد،یاو را نگاه م رهیخرهیبود و خ ستادهیوسط اتاق ا
پلک  آنکهیرا ب گریکدی انداخت،یم نیطن شانیهاآن در گوشش یهاقلبشان که کوبش امانیب یهادو با تپش هر

 .کردندیبزنند نگاه م
ـ*ـع با ول نیچن نیها از هم جدا بودند که اقرن ییاما گو د؛یرسیبه چند روز هم نم دیشا شانییعمر جدا هرچند

 .دادندیم یرا در قاب چشمانشان جا گریکدی
 یهالرزان از پس حلقه یاسخت نبود. با چانه یلیخ دهیرس نجایبه ا یبا مساعدت چه کس وسفی نکهیحدس ا خب

 .ردیعبور باد قرار بگ ریکه در مس یشمع یهمانند شعله د؛یدیرا لرزان م وسفیچشمانش  یتازه متولدشده
 پشت به او شد. و دیپا چرخ یپاشنه یدوباره رو د،یبگو یکالم آنکهیب یت آنحرک کیبا  ناگاهبه
مو با دل و قدم و موبهبهقدم ستیبایسرش قرار گرفت. حاال مپشت قاًیشد و دق کیبا دو گام بلند به او نزد وسفی

کج کرد و آهسته و  سمت او سر. بهدیکش شانشیپر یموها یوار بر رونـ*ـوازش ی. دستدیخریجان نازش را م
 نجواگونه گفت:

 تماشات کنم. ریدل س هیانصاف بذار ! خوشیریماهت رو ازم بگ یدلم، قرارمون نبود رو زیعز -
که درحال انفجار بود،  ی. با بغضاوردیتاب ن گریشد. د زیکوچک چشمانش سرر یرا بست و کاسه شیهاپلک

 ت.او قرار گرف یـنهیس یوجب کیسمتش برگشت و در به
در مشت کوچک  داد،یو ناعادالنه حکم م کردیم ییرا که در ذهنش فرمانروا یایو افکار منف شیهایتنگدل تمام

 پس نرفت. یقدم وسفیاما  د؛یکوب یاو ضربه محکم یـنهیدستش جمع کرد و به س
جواب تلفنم رو  یخواستینم یوقت یفرستاد لیبرام موبا یچ ینبود. برا زایچ یلیدلم! قرارمون خ زیبه من نگو عز -
 ؟یبد
آمد و نفس به نفسش  ترشیپ یکرد. قدم یصبور شان،یسرگشته و پر ینارنج یلـ*ـمس آن تارها تابیب وسفی
 او گذاشت و کوتاه نجوا کرد: یبازو ی. دست روستادیا
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 بدم، بعد اعدامم کن. حی! بذار برات توضخوامیمعذرت م -
رهاشده  گرید یو مستمر خود را بار یمنطق یته بود و ناتوان از فکرسر گذاشرا پشت یکه شب سخت مهربان

 داد. هیاز صورتش تک یمین یبر رو تابیسرگردانش ب یهایزد و چتر وسفی یبه بازو یگرید یضربه د،یدیم
از پرو تونمیم یداد ادمیچرا  ؟یچرا با نجواهات عاشقم کرد کردم،یم یخودم زندگ یلهیپ یمن که داشتم تو -

 تیمحرم یغهیآب خوردن ص یراحتنبود!؟ چرا به شتریپروانه فقط چند ماه ب نیا یعمر عشق و خوشبخت یکنم، وقت
 ؟یکار رو بکن نیا یحضور یحاضر نشد یو حت یرو از پشت تلفن فسخ کرد

 :کردیم فیو قاعده رد نظمیرا ب شیهامتصل، جمله یهاگام با اشکهم مهربان
 شیو با پا پ یزنیچرا با دست پس م گفتی. مرونیمن بکش ب یبرادرزاده یپات رو از زندگ تگفیپورانت معمه -
نگفتم و مثل  یچیخدا من هدست بردار. به شیمن و زندگ وسفیفسخ شده از  غهیحاال که ص گفتی! م؟یکشیم

قول داده دستم رو ول  وسفینگفتم  م،یدار راروقهزارتا قول نمونیکردم و گوش دادم. نگفتم ب یفقط صبور شهیهم
به حرمت عشق هنوز  یول م؛یستیو به هم محرم ن ستین نمونیب یعرب یجمله هینکنه، نگفتم درسته که اون 

 دالمون به هم محرمه.
چنان که دو روح آن د؛یاو را محکم در آغـ*ـوش کش یبعد یو قدم اوردیرا بر هم گذاشت. تاب ن شیهاپلک وسفی

 هم چشمانش تر بود. وسفیال جسم باشند. حا کیدر 
مهربان  یموها انیرا م شیصدایب یمردانه یهااشک وسفیداد و  یجا وسفی راهنیرا در پ شیهااشک مهربان

 :گفتیم ختهیاز هم گس یو با جمالت کاشتیآن م یبر رو یاهم بـ..وسـ..ـه یپنهان نمود و گاه
روحم دل بکنم؟  یگهید یمهیاز ن شهینکن! مگه م هیگر گهی! بسه دخوامی! معذرت مخوامیدلم معذرت م زیعز -

بودم و نشد جوابت رو  ریگ یبد طیشرا یکه نفسم به نفساش بند شده دست بردارم؟ اون روز تو یاز کس شهیمگه م
هول و  یجورپدرت نبود، محال بود اون یرارا. به خدا قسم اگه اصیرو خاموش کرده بود لتیبدم. بعد هم موبا

 یپوران اومده خونهرو فسخ کنم! به خدا قسم من روحم خبر نداشت که عمه غهیص نمتیبب نکهیه بدون ادستپاچ
 چهار ساعت از شب گذشته بود.-کرده که سه کاریبهم گفت چ یشما. وقت

وار کف دستش را به پشت او آرام و نـ*ـوازش کهیاش جا داد و درحال*ـنهـیس انیمهربان را م یهاهقهق وسفی
 ادامه داد: تیمردانه و پر از حما داد،یسر م

هر  دمیم قول مکه زنده یروز نی. از حاال تا آخرنجامیحاال ا نی. ببیزنیم شمیآت یدلم، دار زینکن عز هیگر -
 !دمی. قول مرمیپدرت رو بگ تیشده رضا یجور

 ونیکه به اف یبعد همانند معتاد یقیکرد و دقا میچند روز را با آغـ*ـوش او تقس نیا یو دور یتنگتمام دل مهربان
 آمد و بساطش را در دلش بر پا کرد. کوبانیپا یباشد، آرام شد و خوش دهیرس
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 یهاوشروطاز شرط یاعالم کرده و طومار یحیرا تلو تشیرضا نیاز ا شیآقاجان پ دانستینم وسفشی طفلک
 .کشدیسخت انتظارش را م

از صورتش را پس زد و نگاه مشتاقش  یمیافتاده بر ن یشش جدا کرد. چترآهسته و نرم مهربان را از آغـ*ـو وسفی
 اش به گردش در آورد.را در چهره

 کاریخوشگلش چ یخدا با چشماتورو نی!؟ ببشهیش خشک نمکه چشمه یاریاشک رو از کجا م همهنیدختر تو ا -
 کرده!

او را  ینیتاپ افتاد. سر خم کرد و نوک ببه تاپ قراریب وسفیکرد و دل  کیبار شیبرا یپشت چشم یطناز با
 پچ کرد:وار پچو کنار گوشش زمزمه دیبـ*ـوسـ*ـ ند،یگل بنش یکه رو یاپروانه ینرمبه
 دلم. زیدلم برات تنگ شده بود عز -
 نرم گوشش شد. یسهم الله یبعد ی..وسـ..ـهبـ
 آوردم. یسوغات هیبرات از تهران  -

با همان لحن نرم اما مردانه  وسفیشد و  رهیگر در سکوت به او خپرسش یچشماناز او فاصله گرفت و با  یقدر
 ادامه داد:

 سالن منتظره. یدرس و مشق و مدرسه فرار کرده و االن تو رینفر که از ز هی -
 :دیمتعجب پرس مهربان

 !؟یو دنبال خودت راه انداخت یچرا اون بچه رو زابراه کرد نجاست؟یصبا ا -
خداوند از ازل  یی. گوستیکه دلش از جنس مهربان یدختر یرپوستیز یهاتوجه نیا یبرا رفتیغنج م دلش

 بافته بود. یتاروپودش را با مهربان
شد.  داریسروصدا کرد که صبا از خواب ب قدر بلندبلند حرف زد واون نیمت یخواب بود؛ ول امیب خواستمیم یوقت -

خواهش و قول،  کیدنبال مهربان؛ اون هم با هزارو رمیگفتم دارم م صادقانه بهش د،یرفتن د یمن رو آماده یوقت
 نیماش یجلوتر از من تو دمیرو بردارم، د لمیو موبا چیو سوئ امی. تا به خودم بادیوادارم کرد اجازه بدم تا همراهم ب

 نشسته.
 به اطراف تکان داد. زینرم سرش را ر یلبخند با
 .دیکله خواب هیصبا تا خود اصفهان  کردم و یکله رانندگ هی نجایمن تا ا -

 شدیپا بلند م یپاشنه یرو خواستیرو به باال داد. دلش م ییرا انحنا حالشیو ب رنگیخشک و ب یهالب لبخند
 .دی*ـو*سبـیم کرد،یاز آن شره م یخون بود و خستگ یهاو چشمان او را که پر از رگه



 

 

485 
 

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 امینیانافسون 

 

 یتک به تک آن تارها خواستیباال آمد و چقدر دلش م وسفیب وپال و نامرتپخش یسمت موهابه شیهامردمک
 ی. دست بر روکردندیو فرار م خوردندیانگشتانش سر م یالها از البهو آن کردینرم و دلخواه را نـ*ـوازش م

 ورسمکه پدربودن را بلد بود و راه ی. مردکردیاش را لـ*ـمس مخسته یهاو پلک دیکشیم اشروزهکی شیرته
 او گذاشت. راهنیپ یبر رو یااش بـ..وسـ..ـهعجوالنه یها. شرمنده از قضاوتدانستیرا هم م یعاشق

نکرد و در اتاق پس از  دایکارها پ نیا یبرا یدهد؛ اما مجال یدر آغـ*ـوشش جا گریاو را بار د خواستیم وسفی
 دندیجدا شدند و مهرنوش را د گریکدیاز  یآنهچند نفس باز شد و آن دو ب یبه کوتاه یآهسته، با تأمل یچند ضربه

اش را باال انگشت اشاره هایدرازشده همانند بچه دبستان یدر به داخل کشانده بود. با گردن یاش را از الکه کله
 بـرده بود.

رچم مهربان تموم شده، با خودم گفتم احتماالً پ غیووغیج دمیمزاحم بشم، د خواستمیاجازه هست!؟ نم دیببخش -
 آب بدم. یسروگوش هی امیداخل. گفتم ب ادیب خوادیو م کنهیم یتابیب یلیصلحتون باال رفته. صبا خ

 لبش نشاند و محکم و قاطعانه پاسخ داد: ینرم بر رو یلبخند وسفی
 داخل. ادیب دیلطفاً بهش بگ -

جا با خود به همراه همهرا  اشمآبانهسیژست رئ وسفی ایسمت باال کج شد. خب گولبش به یگوشه مهرنوش
لبش جا گرفت و افکار مثبت  یرو یاانهیموذ یمهربان برگشت. خنده یسمت دستپاچگ. نگاه کنجکاوش بهبردیم

به  یکیکوتاه ش رنگیریش یکه پالتویبندش صبا درحالرفت و پشت رونیب یرا پس زد و با چشم مشیهجده مال
 گفت:آرام و نرم  یتن داشت، داخل شد و با لحن

 سالم. -
سمتش محکم و استوار به ییهاآن دو در گردش بود، مطمئن با گام نیصبا که نگاه سرگردانش ب دنیبا د مهربان
او را  یبود و بو وسفیاز وجود  یامهم بود؛ چون تکه اریبس شی. صبا برادیاو را در محکم آغـ*ـوش کش رفت و

 .دادیم
را آب کرد و تاب  شیهاخیبود؛ اما عاقبت آغـ*ـوش مهربانِ مهربان  نزایشل به اطراف آو شیهاابتدا دست صبا

 را به دور او حلـ*ـقه زد. شیهاو او هم دست اوردین
سمتش وار از آسمان بهمعجزه یروز برف کیکه در  بیعج یبود، با آرامش یالحظه نیچن یکه روزها در آرزو وسفی

باز کرد و هر دو  یها بود رفت و آغـ*ـوشش را چون چتردل آن که جانش بند زانشیسمت عزشده بود، به ریسراز
 نجوا کرد: خودجا داد و در دل با  تگرشیامن و دستان حما یهاشانه انیرا م

 «شکرت! ایخدا»
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 شیرا به نما یروز برف کی یآن را باز کرد، از قاب پنجره که منظره یرا بر هم فشرد و وقت شیهاپلک سپس
از کنار باغچه نرم و آهسته عبور کرد و از در  دهیخم یاو جذاب که با شانه لیاستاخوش دیا در یگذاشته بود، مرد

 خبر حضورش را در آشپزخانه داده بود. یو درگوش رواپچکه مهرنوش هول و دستپاچه، پچ یرفت. مرد رونیب اطیح
از  یتعادل ستیبایدارد و م شیدر پ یداشت که راه سخت نیقیو  فشردیم ـنهیرا محکم به س زانشیعز وسفی

مشکالت  دانستیها را داشته باشد و مهربان مآن یهر دو شهیهم یکند تا برا جادیآن دو ا نیجنس محبت ب
 یدرآوردند؛ اما مطمئن بود دانه یپا زاند تا او را اکه کمر همت بستنه یخواهد بود، مشکالت شیرو شیپ یاریبس

وبرگ خواهد شد که پرشاخ یدرخت خواهد داد و شهیر یروز ،یکن یصبور شیاو به پ یرا که در دل بکار یمهربان
 عشق خواهد بود. اشوهیم

*** 
 انیپا

 صدونودوهشتیهزاروسکیروز ماه سوم بهار سال  نینهم - تهران
 انینیافسون ام سندهینو -مهربانم  من
 

*** 
 اثر  نیخلق ا یبرا سندهیتشکر از نو با
 نگاه دانلود منتشر شده است. تیدر امده و در سا ریدانلود به رشته تحررمان در انجمن نگاه  نیا
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