
 

ی چند؟  سیر
 عاشقی

یدن نمانده،در زمانه ای که در روزگاری که دیل برای تپ

 عشق 

مانند گرد و خاک، نشسته روی کتاب حافظ گوشه 

 ی کتابخانه ای

قدییم، زرد و زار شده!در روزهایی که مردان همه 

 "عشق" را

ن را بلد " اشغ" یم خوانند و دوست داشتی

دینیستند.زناین که ب  

ن یم دانند و "محبت" را "مهبط" یم  را دوست داشتی



 نویسند.در این

، تنها دل های یی قواره ای مانده که نیم 
عرص آهنن

 دانند عشق را

ن دل جا خوش   چگونه و درکجا بیابند و در کدامتر

 کنند.هرگز عاشق

نشو مگر به آدم درستش !به اویی که با تو یکیست و 

 هم

 .قواره ی دلت. دل عاشقت

م غم تو دارم گفتا غمت رسآیدگفت  

 گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید

 گفتم زمهرورزان رسم وفا بیاموز

 گفتا ز خوبرویان این کار کمیی آید

 گفتم که برخیالت راه نظر ببندم

وست او از راه دیگر آیدگفتم که بوی  گفتا که شیی

 زلفت گمراه عالمم

 کرد

 هم اوت رهیی آید
 گفتا اگر بداین
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ای بد قواره دله   

د ن  گفتم خوشاهوایی کز باد صبح خیر

 گفتا خنک نسییم کز کوی دلیی آید

 گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت

 کن کو بنده پرور آید
ی

 گفتا تو بندگ

 گفتم دل رحیمت گ عزم صلح دارد

 گفتا مگوی با کس تا وقت آن در آید

ت دیدی که چون رسآید  گفتم زمان عشر

موش حافظ کاین غصه هم رس آیدگفتا خ  

ت حافظ خالصه  :حرصن

یک روحاین همش بسیار زیبایی داره. اما مهرگان 

 .خوشبخت نیست

 چرا؟ چون

 داره که زندگیش رو بر 
ن
همشش راز بزرگ و مخوف

 ...باد میده

یک دستش را باال برد و یقه ی پش را سفت چسبید 



 و دست

صورت  دیگرش مشت کرده، آماده برای کوبیدن توی

 پشموبور

 . بود

، خنده ای بد موقع روی لب نشاند.  پشموبور قریی

 ردیف

دندان های مرتبش او را جری تر یم کرد مشتش را 

 مستقیم

روی دندان های او بزند و او را از ریخت و قیافه 

 .بیندازد
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  دلهای بد قواره 

تعداد زیادی از دخیی و پشهای دانشجو دورشان 

بودندجمع شده  . 

وع   بد وقنی بود شاید. پنج دقیقه ای مانده بود به رسر

 کالس بعد از

 از
ی

 ناهار. محوطه شلوغ بود و دسته ی بزرگ



 .دانشجوها مشتاق بودند بدانند دعوا رس چیست

 :پش موبور صدایش را بلند کرد

اون مشتو بزن تو دهن خودت که دخیی مردمو با "

 لش بازیات

ه که یی آبرو کردی. بزن تو چشم ن ت که از بس هیر

 دیگه هیچ

ی جرات نیم کنه پاشو بذاره تو این دانشگاه.  دخیی

 بزن تو اون

دماغ خوش ترکیبت که باز بو نکشه راه بیفته دنبال 

 زنای

 ."مردم

دندان های کلید شده اش را نشان پش داد. صدایی از 

 پشت

 :گوشش اکو شد توی ذهنش

" ا بس  نکن! بدبخت میشیم پش ولش کن! تو رو خد

 !"کن

اما لبخند کج و پوزخند پش موبور نگذاشت تمنای 



 رفیقش را

گوش کند.مشت را محکم توی صورت پش موبور 

 زد. خون از بینن 

او توی هوا پاشید. گوشه ی لبش پاره شد و 

 نتوانست روی پا

به روی شکمش باعث شد آخن  ن ضن بماند. دومتر

 جگرخراش

ن پخش و  پال شودبگوید و درست و حسایی روی زمتر  

. 
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  دلهای بد قواره 

 .صدای همهمه ی دانشجوها بلند شد

 !"ولش کن دیوونه. آش و الشش کردی"

ه معرکه راه انداخنی "  !بابا جمع کن چه خیی

 !"اوه اوه عجب خوین میاد از دماغش"

ن جمع دوید سمت پش موبور  . کیس از بتر

 !"پژمان"



ون حلقه ی د انشجوها صدایی از همان نزدییک بیر

 .شنیده شد

صدایی که شبیه ناقوس مرگ بود برای او".اینجا چه 

ه؟  "خیی

صدای نیما که پر از وحشت بود و نا امیدی، کنار  

 گوشش زنگ

 .خورد

 !"وای بدبخت شدیم! غفاریه"

گوشه ای از حلقه ی جمعیت باز شد و رسها به 

 .سمت صدا چرخید

 غفاری؛ رئیس کمیته ی انضبایط دانشگاه با دیدن

 پژمان که

ن افتاده بود و داشت خون بینن اش را  هنوز روی زمتر

 بند یم

 :آورد، داد زد

ه؟ کار کیه؟ گ این دانشجو رو زده؟ - اینجا چه خیی

 خودش



 . دستشو بلند کنه

 :و او با رسی باال، محکم و رسا گفت
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  دلهای بد قواره 

من بودم. من زدمش آقای غفاری.پنج شنبه بیست -

جم مهر،و پن  

ه ی دویست  ساعت دوازده ظهر دست برد و دستگیر

ن   و شش را پایتر

کشید. هنوز یک پایش را کامل روی آسفالت کوچه 

 نگذاشته بود که

 :صدایش را از نزدیک شنید

ن - ن تو ماشتر  .کجا؟! بشتر

 .دوباره روی صندیل نشست و رس بلند کرد

محمدهادی عمامه ی کج شده روی رسش را صاف  

 .کرد

- ن که خی بشه محمد آخه چر  ا؟ بشینم تو ماشتر

 هادی؟



ن که گفتم. بری تو خی کار؟ مگه نیم بینن کارگرا-  همتر

 دارن بار یم برن؟

- ن وقتش -ویل آخه؟ مهرگان! نذار سگ بشم. بشتر

 .شد صدات یم زنم

ن تر. مگه نگفتم نقاب بزن؟  اون چادرتم بکش پایتر

 باز یادت رفت؟

- . اینجا که کیس نیست منو ببینه. نشست ن م تو ماشتر

 شیشه

 .هاشم که دودیه. گرمه. نیم تونم نفس بکشم

ی. - ن حرفا از زیرش در میر شیش ساله داری با همتر

ن   بشتر

ن بیا برو تو خونه . کارگرا که رفتی ن  .نیای پایتر

ن آنها شد  . کارگری نزدیک ماشتر

 حاج آقا این کلید پارکینگو بدین ما زودتر خایل کنیم-
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  دلهای بد قواره 

 . بارهارو



محمد هادی ترش رو به مهرگان نگاه کرد. مهرگان فورا 

 معنای

ن کشید.  نگاه همشش را فهمید و پایش را توی ماشتر

 محمد

ن را محکم بست و رو به کارگر  هادی در ماشتر

زنان گفت:  شما-تشر  

 . برو من میام

کارگر افغاین که از نگاه شماتت بار محمدهادی 

 ترسیده بود با

تند دور شدقدم هایی  . 

محمدهادی که از در کوچک نارنجی و سیاه رنگ 

 عبور کرد و

ه ی نقره ای رنگ  از دید مهرگان ناپدید شد، گیر

 چسبیده به

بیخ گلویش را باز کرد و لبه های رورسی ساتن قواره 

 بلند

ن باز کرد  . مشیک رنگش را به طرفتر



گرمش بود و جرات نداشت از ترس محمدهادی 

 شیشه ی

ن را  ن بدهد. دست برد توی کیفش و بادبزن  ماشتر پایتر

 سیاهش

را که تمام فصل های سال چه تابستان، چه زمستان، 

 مهمان

ون آورد و مشغول باد زدن خودش  کیفش بود، بیر

 .شد

حوصله اش رس رفته بود که تلفنش زنگ خورد. با 

 دیدن نام

ن  ترانه لبش به لبخندی کودکانه کش آمد.آیکون سیی

 را کشید و توی

فن لب زدتل : 
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  دلهای بد قواره 

 .سالم جان دلم-

 :صدای ترانه از جایی شلوغ و پر رس و صدا آمد



. سالم - ، روح و روانم که تویی جان دل که تویی

 .قربونت برم

 رسیدی؟

ه-  .آره ترانه جان. یه ده دقیقه بیشیی

وزمندانه ت به وطن - خوش اومدی. بازگشت پیر

 .مبارک

 :مهرگان لبخند زد

دلم واست یه ریزه شده ترانه. دلم یم خواد زودتر -

 .ببینمت

 .منم به خدا. خرزوخان که نبود میام دیدنت-

مهرگان طبق عادت این چند سال برای خنده های 

 عمیقش

دست گذاشت روی دهانش تا کیس خنده اش را 

زهرمار ترانه-نبیند .  . 

 !شوهرمه ها مثال

- کن اصال.    گمشو تو هم با اون شوهر کردنت. ولش

 گ بیام



 کمکت اسباب بچینیم؟

 نیم خواد دورت بگردم. مامان گفت با مهرآنا میاد،-

 .کارگرشونم میاره. تو فقط بیا مهموین خانویم کن

؟  "کیس صدا زد "خانوم بابایی

 .مهرگان، صدام زدن. بعدا بهت زنگ یم زنم-
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  دلهای بد قواره 

 .باشه برو. منتظر زنگم باش-

- چ به چشای خوشگلت. فعالما   

ارتباطش که با ترانه قطع شد، نگایه به ساعت روی 

 .تلفن کرد

تا یک ساعت دیگر مادرش یم رسید .رس چرخاند 

 سمت در

 ساختمان. سه کارگر بالتکلیف ایستاده

بودند جلوی در. چرا محمدهادی در را باز نیم کرد تا 

 اسباب

 برود توی واحدشان؟



نتظار توی ماشینن که بدون کالفه بود از آن همه ا

ن ر  اکسیر

 . داشت خفه اش یم کرد

محمد هادی جلوی در واحد رئیس ساختمان معذب 

 ایستاده

بود و زن صاحبخانه با چادری که نصفه نیمه روی 

 رسش

انداخته بود مشغول حرف زدن با تلفن بود. گردن 

 نیمه برهنه

اش باعث میشد محمدهادی هر بار که رس بلند یم  

 کند

به گردن برهنه و گوشواره های براق زن  چشمش

 بیفتد. خیس

 .عرق بشود و باز رسبه زیر بیندازد

تلفن زن که تمام شد باالخره همت کرد و چادرش را 

 روی

-رسش جمع و جور کرد و رو به محمدهادی گفت: 



منده آقای  رسر

ن استفاده نیم کنیم  ملیک. ما چون از ماشتر
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  دلهای بد قواره 

ه ریموت درو کجا گذاشتم. مجبور من اک ا یادم میر
یر

 شدم زنگ

 . بزنم آقامون. چند لحظه االن برم بیارم

محمدهادی مودبانه خواهش یم کنیم گفت و 

 :اضافه کرد

 .یی زحمت فقط یه کم زودتر. ممنون میشم-

زن که رفت محمدهادی با دست خودش را باد زد و 

 منتظر

خره از زن همسایه  ایستاد. ریموت در پارکینگ را باال 

 گرفت و

 . تشکر کنان سوار آسانسور شد

در بزرگ پارکینگ که باز شد، راننده ی کامیون باری 

 از عقب



 .وارد حیاط شمایل شد

کارگرها با دیدن راه طوالین در تا ورودی شیشه ای 

 ساختمان

 کشیدند. کارشان در آمده بود. آن هم با آن 
ن
پوف

 همه اثاثیه که باید

کشاندند باال. بردن وسیله های بزرگ با  سه طبقه یم  

 .آسانسور ممنوع بود

محمد هادی کناری ایستاد و طبق سفارش مهرگان 

 حواسش

 .بود کارگرها اسباب را به درو دیوار نکوبند

لحظه ای نگاهش افتاد به پنجره ی طبقه ی اول. دو 

 دخیی 

جوان داشتند یی پروا به او نگاه یم کردند. بدون 

 رورسی بودند

 .و محمدهادی با دیدنشان فورا رس چرخاند

11 

  دلهای بد قواره 



دمپایی نعلینش را از پا درآورد تا سنگ ریزه ای که 

 داخلش

رفته بود را بتکاند. پنجره ی طبقه ی اول باز بود و 

 صدای

 .خنده ی دو دخیی جوان یم آمد

خانه تا اتاق **** ن محبوبه فاصله ی میان آشیی

کردنشیمن را یط   . 

 هیپ هاپ در حال 
ی

تلویزیون روشن بود و آهنیک

 پخش از ییک

 . از شبکه های ماهواره ای بود

ن وسط چرخاند؛ اما  کالفه نگاهش را روی مبل و میر

 اثری از

ل تلویزیون ندید  .کنیی

غرغرکنان گفت": پس کجاست این یی صاحاب؟ 

 !"اه

ن گرد با شیشه های دودی یافت  باالخره آن را زیر میر

 و



یزیون را خاموش کردتلو  . 

رسسام گرفتم بابا. چیه این چرت و پرتا گوش "

 "میدن؟

 :داد زد

اردالن؟ بیا اینجا ببینم"!جوایی که از اردالن هجده "

 ساله نیامد، به

 سمت اتاقش به راه

افتاد. اما قبل از رسیدن به اتاق اردالن، او را در اتاق 

ها  دخیی

 .یافت

هایش که   گذاشت توجهش پا درون اتاق خواب دخیی

 به آن
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سه که روی تخت ارغوان درست زیر پنجره داشتند 

ی ن  به چیر

 .نگاه یم کردند و یم خندیدند جلب شد



آهسته پشت رسشان ایستاد و با دیدن روحاین جواین 

 توی

حیاط و کارگرهایی که مشغول حمل اسباب بودند، 

 :تشر زد

- یط یم کنید؟شما سه تا دارین چه غل  

اردالن قبل از اینکه ارغوان و ارنواز رس بچرخانند، از 

 تخت

ن پرید  پایتر

بله مامان!ارغوان با خونشدی در حایل که هنوز -

 لبخند به لب

 داشت

ون  همان طور که دمر روی تخت دراز کشیده و به بیر

 نگاه یم

 .کرد، به عقب رسچرخاند

ردارنواز مودبانه خودش را گوشه ی تخت جمع ک . 

 :محبوبه دست به شانه گفت

 به خی یم خندیدین؟-



 :اردالن از کنار محبوبه رد شد

 .من برم ادامه ی درس. با اجازه-

ارنواز خواست از روی تخت بلند بشود که محبوبه  

 :گفت

ن رسجات-  .بشتر
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 :ارنواز بیست و سه ساله فورا گفت

 :چشم.محبوبه به ارغوان گفت-

 یی ادب خانوم. اینم من باید بگم؟-
ن  پاشو بشتر

ارغوان با کرخنی دل از تخت کند و چهارزانو 

 .نشست

ی  موهای بلند و ش روی شانه هایش ولو بود. چیی

 هایش

 .هم آبشاری بسته بود باالی رسش

 !مامان یی خیال-

 به این آخوند یم خندیدین؟-



و پقی ارغوان و ارنواز به یکدیگر نیم نگایه انداختند 

 زیر خنده

 .زدند

 :محبوبه براق شد

کوفت! چتونه شما دوتا؟ارغوان لبخندش را خورد. -

 مادرش امروز

 .زیادی جدی بود

 . فهمید وقت شوخن نیست

 . آخه نگاش کن. اومده کجا خونه گرفته-

محبوبه از میان پرده ی حریر سفید نگایه به حیاط 

 و

 .محمدهادی انداخت

 چشه مگه؟ جرم کرده؟-
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 !مامان-

مامان و درد! پاشو برو دنبال کارت. اصال امروز تو -



 چرا نرفنی 

؟  آژانس؟ نشسنی تو خونه که خی

ارغوان غرغر کنان از جا بلند شد و روی صندیل 

توالتش ن  میر

ن با موهایش و دید زدن  وع کرد به ور رفتی نشست. رسر

 خودش

مشب تولد حواست کجاس مادر من. ا-توی آینه. 

 بهاره دعوتم. یادت

 رفته؟

با صدای ارسالن از توی حمام رس چرخاند به سمت 

 .در

 !"مامان! یه شامپو بده"

 :محبوبه از همان جا داد زد

 "گالب! گالب؟"

ه ی خانواده ی  ن ، کارگر ریزه میر
گالب الغر مردین

 شمسیان

 .فورا جلوی در ظاهر شد



 :محبوبه تشر زد

- یم خواد. بجنب دیگه نیم شنوی؟ ارسالن شامپو  . 

ن دیروز شامپو گذاشتم تو قفسه. یم - وا! خانوم همتر

 خورنش؟

گالب تو هم واسه -محبوبه چپ چپ نگاهش کرد: 

 من زبون

 درآوردی؟
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 .گالب از ترس فورا از جلوی در ناپدید شد

ن توالت گذاشت و رو به  ارغوان برس را روی میر

 مادرش چرخید

گفتو   : 

 وا! خی شده مامان؟ چرا اینقدر توپت پره؟-

 .محبوبه نگاه آخری به محمدهادی توی حیاط کرد

از دست همه تون ذله شدم. از صبح پا میشم تا -

 شب فقط



حرصم میدین. اون از بابات اینم از شماها. به شما 

 چه گ میاد

تو این ساختمون؟ رستون به کار خودتون باشه. ای 

 !بابا

ن آمد و با احتیاط به سمت  ارنواز از  تخت پایتر

 محبوبه رفت و

 .دست درگردنش انداخت

آروم باش مامان جان. چشم. دیگه فضویل نیم  -

 کنیم. خوبه؟بعد

 .بوسه ای به صورت عرق کرده اش نشاند

 :ارغوان گفت

 بابا باز خی کار کرده؟-

 کشید و جواب ارغوان را نداد و از اتاق 
ن
محبوبه پوف

ون  بیر

 .رفت

وان فورا به دنبالش دویدارغ : 

 .باز بساط داریم با این دو تا زن و شوهر-
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ارنواز شانه باال انداخت و از همان جا باز رسک کشید 

 توی

حیاط. خییل دلش یم خواست رس از کار آن روحاین 

 جوان

 .دربیاورد. حس غرینی به او داشت

اشت و او را مشغول ارغوان پا توی اتاق محبوبه گذ

 اتوکیسر 

 :یافت.دست به شانه نیشخندی زد

نگاه تو رو خدا. با شوهرت حرفت شده داری -

 لباساشو اتو یم

؟  زین

ن  ن اتو کوبید. آستتر محبوبه اتو را روی کشوی فلزی میر

 های

اهن مردانه را صاف کرد و اتو را برداشت و گفت  :پیر

- اری ارغوان! بیخودی حرف نزن. کار داری بگو، ند



 برو تو

 .اتاقت

 .ارغوان روی تخت مرتب مادر و پدرش نشست

پس نگران نباشم؟ دعواتون این دفعه اسایس -

 نیست که؟

محبوبه عادت نداشت حرف های خصویص با 

 شوهرش را به

گوش بچه هایش برساند. اما این بار فرق داشت. 

 موضویع نبود

که بشود از کنارش به راحنی گذشت.رسش درد یم  

و راکرد. ات  

 کناری گذاشت و با پایش دکمه ی

 .سه رایه برق را خاموش کرد
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س. حوصله ندارم. ناهارتو که - فعال هیجی نیی

ی  خوردی میر



 آرایشگاه؟

های تازه را  ارغوان از جا بلند شد. قرار نبود خیی

 . بشنود

ه؟ مینا گفت پنج بیا تا هفت آماده - نه بابا! چه خیی

ی. ازا  

م سالن  .اونجام یه راست میر

 .ارنوازم با خودت بیی -

ت خوشش نمیاد داخل جمع - نمیاد مامان. این دخیی

 آدم

 . بره

 :محبوبه آیه کشید

ویه. کاش - ن نیم دونم به گ رفته اینقدر ترسو و مین

 خودشو

دیگه گ؟ بیست و سه سالشه خانوم. -درست کنه. 

 راسنی ماشینت

ین ن  بین

 داره؟



- اگه دوقلوها خالیش نکرده باشن. چک   آره. البته

 کن وسط

 .خیابون نموین 

 :ارغوان از اتاق خارج شد

 . پس شک نکن باک خالیه-

ون کشید و  مهرگان دمپایی هایش را از توی کیسه بیر

 روی
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پارکت انداخت. همانطور که به اسباب های ولو 

 شده وسط

 هایش را پا کرد. در نشیمن نگاه یم کرد، دمپایی 

 ورودی را

خانه رفت ن  .بست و به سمت آشیی

ن دست هایش توی  محمدهادی مشغول شستی

 .سینک بود

م، -رو به مهرگان گفت:  م تخم مرغ و نون بگیر تا میر



 بساط املتو

 .آماده کن

مهرگان انگشت سبابه اش را روی کانیی نقره ای  

 :کشید

- ارهنیم خواد بری. االن مامان واسمون غذا می . 

 .دیگه گ؟ گشنمه-

 :صدای زنگ خانه که بلند شد مهرگان لبخند زد

 .خودشونن. اومدن-

 :در حایل که به سمت آیفون قدم تند یم کرد، شنید

 باباتم میاد؟-

 .نه، کالس داره تا شب-

با دیدن تصویر مادر و خواهرش با لذت خندید و  

 گویسر را

 .برداشت

- د و در واحد سالم مامان جان. بفرمایید.دکمه را  فشر

 را باز کرد و

 .منتظر ایستاد
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یس ها و ماچ و بوسه های  پنج دقیقه بعد، احوالیی

 خواهری و

ن  انه که تمام شد، سفره ای روی زمتر
مادرانه دخیی

 پهن کردند

و مشغول خوردن فسنجان به قول مهرآنا" مریم پز" 

 .شدند

بود و محمدهادی  مهرگان با لذت مشغول خوردن

 مدام به

 . ساعتش نگاه یم کرد

مریم کیم تن فربه و چاقش را تکان داد و رو به 

 محمدهادی

 :گفت

چه خیی آقا هادی؟ حاج خانوم خوبن؟ آقای ملیک -

 چطورن؟

ام توی بشقاب   محمدهادی قاشقش را با احیی



 .گذاشت

ام زود - ن برای عرض احیی خوبن سالم دارن. گفتی

 میان تهران

ون.مهرگان و مهرآنا نیم نگایه حواله ی یکدیگر  دیدنت

 کردند که

 معنن 

 .اش را فقط خودشان یم دانستند

 :مریم دور دهانش را با دستمال پاک کرد

قدمشون رس چشم. ویل انگار شما منتظرین که -

 همش به

 ساعتتون نگاه یم کنید. کیس قراره بیاد؟

 . محمد هادی از جا بلند شد

- ه. با رئیس آموزش قرار دارم نه. باید برم دانشگا

 .مادرجان
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خب به سالمنی کارا داره خییل زود جفت و جور -



 .میشه

محمدهادی در حایل که به طرف اتاق خواب یم 

 :رفت گفت

 .از دعاهای خیر شما بوده-

توی اتاق قبایش را که روی در کمد آویزان کرده بود 

 برداشت

بعد عبای خردیل رنگ را روی قبا  و به تن کشید. 

 تنش کرد .به

نشیمن برگشت و عمامه اش را روی رسش گذاشت و 

 میان

ی گشت ن  .وسایل با چشم دنبال چیر

 :مهرگان پرسید

 دنبال کیفت یم گردی محمدهادی؟-

 :محمدهادی گفت

 . آره. نیم دونم کجا گذاشتم-

خونه س. برو کفش پا کن من میارم برات- ن  .تو آشیی

دی با مریم و مهرآنا به رسعت خداحافیطن  محمدها



 کرد و به

سمت در خروخی رفت. مهرگان چادر به رس کیف را 

 برداشت

 .و به بدرقه ی شوهرش رفت

ون در ایستاده بود داد  :کیف را به محمدهادی که بیر

- نیم دونم هر وقت کارم تموم شد -گ بریم گردی؟

 .میام

 .باشه. خدا پشت و پناهت-
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... به مادرجان بگو به من نگن - ممنون. راسنی

 هادی، من

 .محمدهادیم. خداحافظ

به سمت آسانسور رفت و مهرگان در را بست و در 

 دلش غر

 داره 
ی
ن چه کالسیم میذاره ها! چه فرف زد: " ببتر

 !"حاال



ن ناهار  چادرش را روی دسته ی ییک از صندلیهای میر

 خوری

ر و خواهرش نشستانداخت و کنار ماد . 

 :مریم گفت

 رفت؟-

 .آره-

مریم و مهرآنا فورا رورسی و چادرهایشان را 

 درآوردند.مهرآنا

 :گفت

 .وای خفه شدم! چقدر گرمه-

 :مهرگان کیم ریحان توی دهان گذاشت

بوی رنگ هم میاد. اصال نفهمیدم بوی فسنجون -

 .رو

مریم کیم آب خنک از شیشه آب معدین توی لیوان 

 یک

ف ریخت و نوشید و گفتبارمرص  : 

 . آخیش. شکرت خدا-



 :مهرآنا گفت
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 .چه خوب شد برگشنی تهران آخی -

 :مهرگان لبخند زد

 .از ذوق دارم هالک میشم-

ن و قهوه ای مهرگان   مریم دسنی به موهای ابریشمتر

قربون-کشید:   

 دخیی نازم برم. منم وقنی شنیدم دارین میاین تهران

د. اونقدر خوشحال بودما  .شب اول خوابم نیی

 :مهرآنا بشقاب خایل اش را برداشت و از جا بلند شد

 .خدایا شکرت. مامان دستت درد نکنه-

 :مریم نوش جاین گفت و مهرگان پرسید

 محمد امروز شیفت شبه یا روز؟-

 .امروز اضافه کاریه تا هفت-

 .دلم واسه قامبالو صدارمون تنگ شده-

نار ییک از جعبه ها ایستادمهرآنا ک . 



رویا یم خواست بیاد. مامان گفت نیم خواد. صدرا -

 همه

و به هم یم ریزه. ییک باید اونو نگه داره بقیه کار   ن چیر

ن   .کتن

ای عمه -مهرگان کمک کرد به مریم سفره را جمع کند. 

 دورش بگرده

. 

دقایقی بعد مهرآنا با کاتر چسب کتایی ییک از جعبه ها 

 را باز
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 :کرد

وع کنیم. این جعبه چیه مهرگان؟-  بیاین رسر

مهرگان از اتاق خواب به نشیمن رسک کشید سمت 

 .جعبه

 .روش نوشتم-

مهرآنا با دیدن نوشته ی روی جعبه چینن به دماغش 



 .انداخت

 "نوشته بود": وسایل همشم

جعبه را باز نکرده رها کرد و تصمیم گرفت اول 

ی روی نوشته  

جعبه ها را بخواند و هر کدام مال جناب داماد بود 

 بگذارد برای

 .مهرگان

خانه را  ن فکر کرد برود رساغ خورده ریزهای توی آشیی

 بچیند.مریم

خانه ن ن کردن قفسه های آشیی  .هم رفته بود رساغ تمیر

اما قبلش رفت پیش خواهرش. مهرگان داشت توی  

 کمد

ن یم کرد تا وسایلش ر  ا بچیند. کنارش دیواری را تمیر

 ایستاد

 :و گفت

 حاال واجب بود وسط این بلبشو بذاره بره؟-

د  :مهرگان رس بلند کرد و لب فشر



م-  . قرار نبود امروز بره. گفت همون شنبه میر

البد تا دیده حمال مفت اومده گفته برم یه دوری -

 بزنم. اینا
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ن دیگه  .هستی

یش داشت، اما حرف حساب حرف خواهرش گرچه ن

 بود و

 .جواب نداشت

ن یک "نیم دونم واال خی بگم "خشک و خایل  به گفتی

 اکتفا

کرد و مشغول کار شد.مهرآنا با تاسف رس تکان داد و 

ون  از اتاق بیر

 . رفت

مهرگان صاف ایستاد و دست به کمر به وسایل بزرگ 

 توی

 . نشیمن نگاه کرد



ل بزرگ و خواهرش راست یم گفت. آن همه وسای

ن را  سنگتر

چه کیس قرار بود رسجایشان بگذارد؟ دو دست مبل 

 های

ن ناهارخودری و کتابخانه و تخت  استیل و راحنی و میر

 خواب

و... رسش گیج رفت و توی دلش همش یی 

 مسئولیتش را

ون رفت  .شماتت کرد. دستمال به دست از اتاق بیر

خانه ایستاد و رو به مریم گفت ن  آشیی
 :پشت کانیی

- امان جان، کارگرت چرا نیومد؟ به خدا با این کمر م

 دردت

 .رایصن به زحمت نیستم

نه عزیزم.  -مریم با پشت دست عرق از پیشاین گرفت. 

ن   کار سنگتر

 که نیم کنم. به آقا میثم گفتم پنج
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 . بیاد مجبور نشیم تمام مدت چادر بذاریم رسمون

- نبود؟ وا مگه کارگرتون خانوم  

آره، به شوهر پری گفتم بیاد. گفتم بیاد به هادی  -

 کمک کنه

ن یه دسنی هم به حموم  وسایل سنگینو بچیتن

 دستشویی 

 . بکشه. ویل شوهرت پاشد رفت

 . ای بابا! بذارین من به محمدهادی یه زنگ بزنم-

 . به اون چرا؟ ولش کن میاد تا پنج دیگه-

ن دیگه زنگ یم زنم-  . نه. واسه خاطر چیر

رفت سمت کیفش که روی ییک از مبل های راحنی 

 سلفون

پیچ شده بود. تلفنش را برداشت و به اتاق خوابش 

 رفت و در

 .را بست

ه ی ترسو"!مهرگان  مهرآنا زیر لب زمزمه کرد":دخیی



 توی کمد رفت

 و شماره ی محمدهادی را گرفت. بعد

از سه بوق صدای شوهرش را در پس زمینه ی 

 همهمه ای

 .محو شنید

 بله؟-

؟-  سالم. خویی

 .ممنون-
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 گ میای خونه؟-

 . گفتم که هر وقت کارم تموم شه-

خواهشا تا ساعت پنج خونه باش. کارگر مامان آقا -

 .هستش

 .میاد کمک

 !یه لحظه گویسر -

مهرگان کف موکت پوش کمد نشست و به دیوارش 



 تکیه زد.بعد از

. بعد محمدهادی با لحنن  لحظایی صداها بیشیی شد 

 که

 :عوض شده بود گفت

الو؟ یعنن خی مرد میاد؟ وقنی من نیستم شما به -

 چه حقی 

 مرد غریبه رو راه میدی؟

 .هنوز که نیومده. ساعت پنج میاد-

ن نیاد. هر وقت من - بیخود میاد. زنگ بزنید بگتر

 مردم تو برو

 .کارگر مرد بیار

 :مهرگان تشر زد

- کنم  محمدهادی! خواهش یم . 

ن که گفتم. بیخودی هم حرص منو درنیار-  . همتر

ارتباط قطع شد و مهرگان به صفحه ی تلفنش نگاه  

 .کرد
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چیه؟ گفت نمیاد؟"رس بلند کرد. مهرآنا دست به "

 شانه با پوزخندی

 پررنگ باالی

 .رسش ایستاده بود

 .مهرگان فورا از جا بلند شد

تاق خواب کردنگایه به درب ا . 

 !مهرآنا! یه کاری نکنن مامان بفهمه ها-

 بزنم همون دو سال پیش -
ن
س! اگر قرار بود حرف نیی

 یم

 گفتم. حاال خی گفت؟

ن   مهرگان دوباره دستمالش را برداشت و مشغول تمیر

 کردن

سمت چپ کمد شد که به شکل چند قفسه، طبقه 

 بندی و

 .جدا شده بودند

- ن نیادگفت کارگر مرد نیارین. زن گ بزنید بگتر . 



چیه؟ یم ترسه کارگره نظر داشته -مهرآنا پوزخند زد: 

 باشه رو ما؟

 .مهرگان دلش نیم خواست این بحث ادامه پیدا کند

 .برو به مامان بگو زنگ بزنه آقا میثم نیاد-

 اون وقت به مامان بگم به چه دلیل؟-

 رس هم کن دیگه. برو -
ن

چه یم دونم. یه درویع

 !مهرآنا

- ب. ویل واقعا دست خوش به شوهرتخیله خ  . 

28 

  دلهای بد قواره 

ون رفت  کشید و مهرآنا از اتاق بیر
ن
 .مهرگان پوف

مریم داشت رسویس بشقاب های آرکوپال خوش 

 نقش و نگار

 .را توی قفسه ها یم چید

 .مهرآنا کنارش ایستاد

ن بقیه شو خودم انجام - مامان بسه دیگه. برو بشتر

 میدم. االن



وع میشه ها!مریم دست به کمر  ک مر دردت رسر

 .گرفت

وع شده دیگه-  .رسر

؟-  پس چرا ول نیم کنن

خی کار کنم مادر من؟ نمیشه که بچه م همه رو -

 خودش

 .تنهایی انجام بده. گناه داره

 .گناه تو داری با این داماد یی مسئولیتت-

 :مریم اخم کرد

 .زشته آنا. غیبت نکن-

- ن دوئه.  غیبت چیه؟راست میگم دیگه.  ساعتو ببتر

 یه ساعت

دیگه باید اینجا باشه. امروز پنج شنبه س. بعدم خر 

 نیستیم

 .خودمون یم دونیم ساعت اداری تا چه تایمیه

هیس! مهرگان -مریم انگشت روی بینن اش گذاشت. 

 .یم شنوه. زشته



 . زبون به دهن بگیر بچه
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- دزنگ بزن آقا میثم بگو نیا . 

 چرا اون وقت؟-

یف بیارن-  .چون داماد معلوم نیست گ تشر

 .مریم لب برچید

 ای بابا! پس گ این تیر و تخته هارو جابه جا کنه؟-

 .خودش میاد یم ذاره رس جاش-

بعد هم کاسه ی بزرگ ساالد خوری را از او گرفت و  

 :گفت

بده من مریم بانو. شما برو بساط چایی رو راه بنداز -

 و مثل

ن یه جا. من خودم اینارو یم چینم تو ملک ه ها بشتر

 .قفسه ها

مریم باشه ای یی جان لب زد و رساغ جعبه ای رفت  

 که رویش



ی و قوری"ساعت از هفت شب   نوشته بود": کیی

 گذشته بود. مهرگان

 دست به کمر گرفت

و نگایه به اتاق خواب نیمه کرد. رسویس خواب را 

 یم

وقت اتاق شبیه اتاق  چیدند و پرده را که یم زدند، آن

 خواب

 .یم شد

خانه را تمام کرده بودند. فقط  ن با کمک مهرآنا آشیی

 مانده بود

 ظرفشویی 
ن  لباسشویی و ماشتر

ن  .وصل کردن ماشتر

ناهارخوری و بقیه ی وسایل بزرگ همان  ن مبل ها و میر

 جا
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 .وسط نشیمن ولو بودند

مریم رفته بودند و یک ساعنی میشد که مهرآنا و 



 هنوز

محمدهادی برنگشته بود. هر بار هم که زنگ یم زد 

 صدای

ک مورد  اپراتور خیی از خاموش بودن دستگاه مشیی

 نظر یم

داد. حسایی گرمش بود و عرق از رس و رویش یم 

 چکید. خانه

پرده نداشت و ترس از دیده شدن نیم گذاشت لباس 

 راحت

هم گفته بود  بپوشد. کولر خراب بود. محمدهادی

 آخر مهراست و

کولر نیم خواهند. اما هنوز هم ظهرها هوا گرم بود 

 و

عرص هوا دم داشت. یخچالشان خایل بود و شام 

 .نداشتند

د شاید این گر   تصمیم گرفت یک دوش آب رسد بگیر

ن   گرفتی



ها دست از رسش بردارد. وقنی توی حمام رفت یاد 

 حرف

بچینن ها! بذار  مهرآنا افتاد": برنداری خودت وسایلو 

 خودش

 !"بکنه

حرصش درآمده بود از اینکه محمدهادی آنقدر یی 

 خیال رفته

 بود یی کار خودش. اصال کجا بود؟ چرا نیم آمد؟

یه رب  ع بعد دوش گرفته و لباس هایی گله گشاد تنش  

 کرده

بود. رورسی روی رسش انداخته بود و باز داشت 

 شماره ی

ی قفل در ورودیمحمدهادی را یم گرفت که کلید تو   
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چرخید.با دیدن محمدهادی و کیسه ی ظرف غذا، 

 .اخم کرد



ناهار خوری انداخت و  ن محمدهادی کلید را روی میر

 رو به

 :مهرگان گفت

 .سالم. خسته نبایسر -

 :مهرگان با تشر پاسخ داد

 .علیکم سالم. شما هم خسته نباشید جناب ملیک-

د. هر وقت مهرگان آن طور محمدهادی لب فشر 

 حرف یم زد

 .یعنن عصباین ست. کیسه را روی کانیی گذاشت

؟- ن ی شده؟ مادرجان کجان؟ رفتی ن ؟ چیر  چرا ناراحنی

؟ کجا بودی تا - ن توقع داشنی تا شب بمونن کار کتن

 حاال؟

 گوشیت چرا خاموشه؟

محمدهادی عبا و قبا و عمامه اش را چون اشیاء 

 قیمنی آرام

- آویران کرد و توی روشویی رفت. روی دسته صندیل

 باطری خایل



 !کرد. حوله بیار

ون و  مهرگان حوله را از توی جعبه ای کشید بیر

 جلوی درب

 .روشویی ایستاد

 کجا بودی؟-
ی

 نمییک

ون آمد. حوله را گرفت و گفت  :محمدهادی بیر
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-  رفتم دانشگاه. بعد رفتم مسجد. همونجا صحبتم با 

 حاج آقا

ابطج گرم شد. موندم نماز مغرب و عشاء رو هم 

 بخونم. دعای

 . کمیل هم موندم. جات خایل چقدر چسبید

 .روی ییک از مبل ها نشست

 چای نداری؟-

خانه  ن مهرگان حریص از یی خیایل شوهرش به آشیی

 .رفت



االن میارم .توی دلش نالید: "نماز صبحم یم -

 !"موندی. هه

 :اما از همان جا گفت

 . یی زحمت پرده رو نصب کن. خییل گرممه-

چشم. تو فقط غر نزن. چای رو که خوردم پرده -

 بزنیم. مبل

 ...بچینیم. شام بخوریم

 سه 
ی

مهرگان رس تکان داد. دلش یم خواست از خستیک

 روز

بخوابد. شوهرش نه تشکری کرد از او و مادر و 

 خواهرش، نه

جام داده پرسید کارها را چطور با خواهرش دوتایی ان

 .اند

ن گذاشت. خواست بگوید"  سینن چای را روی میر

 خودت انجام

 "! بده، به من چه

اما مهرگان زین نبود که روی حرف او نه بیاورد. فقط  



 گفت

چشم" و محمدهادی فهمید که مهرگان مثل "

 همیشه کوتاه
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م آمده.ساعت از دوازده گذشته بود که کارشان تما

 شد. محمدهادی

توی حمام بود که مهرگان مثل یک جنازه روی تخت 

 خواب

ایط اگر عزرائیل یم گفت بیا برویم،  افتاد. در آن رسر

 دست رد

 .به شانه اش نیم زد

 .فردا حاج خانوم میاد. شبم یم مونن-

مهرگان با شنیدن آن خیی دلش یم خواست بدود 

 روی پشت

ا مرا بیی یا فرشته بام و فریاد بزند خدایا یا خودت بی

 ی مرگ



را بفرست. آمدن مادرشوهرش مساوی بود با چند 

 روز حرص

 .خوردنش

دندان هایش را به هم سایید و سیع کرد اشک های 

 موذی را

 .کنج چشمان خسته اش اسیر کند تا نبارند

 شنبه، بیست و هفتم مهرماه، ساعت یازده صبح

ز  کفش هایش را از پا کند و توی جا کفیسر مملو ا

 کفش های

مردانه و بدبو گذاشت. از توی سبد بزرگ یک جفت 

 دمپایی 

برداشت و آن را روی پارکت های قهوه ای براق و 

ن انداخت  .تمیر

در حایل که پا در دمپایی یم کرد، چشم چرخاند 

منیسر  ن  .سمت میر

ی از پشک مو فرفری الغر که نقش منیسر را  خیی

 . برعهده داشت، نبود
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نیما را دید رس ییک از دستگاه ها ایستاده و مشغول 

 صحبت

جوهاست  .با ییک از هین

نه تند، نه آهسته، قدم برداشت آن سمت. کنار نیما 

 ایستاد و

سالم کرد. نیما صحبتش را قطع کرد و چرخید 

 سمتش و

 :دستش را دراز کرد

؟-  سالم داداش. خویی

به جا کردعینکش را طبق عادتش روی بینن اش جا . 

 .شکر خوبم-

 :نیما گفت

 :االن میام. بذار صحبتام تموم شه.بعد ادامه داد-

وع یم کنن به فالی  - یم شینن رو باترفالی. بعد رسر

 .کردن



پش جوان روی دستگاه نشست و چشم دوخت به 

 .دهان نیما

. دستاتو باز کن و نفستو - دسته ی وزنه ها رو بگیر

 بده تو. بعد

وندستاتو ببند و نف ستو بده بیر . 

 .پش همان کاری را که نیما گفته بود انجام داد

 :نیما دست روی شانه ی پش جوان گذاشت و گفت

پشتت صاف باشه، گردنتو صاف نگه دار به رو به -

 رو نگاه کن

ی. حاال بزن... آفرین... دم...  گردن درد نگیر

 .بازدم...دم... بازدم
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دمت گرمخوبه.  . 

 :پش گفت

- نسبت به عضله هات چون تازه -چند تا بزنم؟

وع کردی، از   تا8رسر



بار بزن. یم خوای حجم عضله هات زیاد شه 12

ن  ن تعداد با همتر  همتر

 . وزنه فعال بزن

پش تشکر کرد و نیما همراه با او از دستگاه باترفالی 

 . دور شد

 روی صندیل هایی کنار هم نشستند. 
ن هر دو پشت میر

 :نیما گفت

 احوال داداش! چه عجب! از این ورا؟-

 :سیاوش گفت

 خوبم. تو چطوری؟-

 . ای! یم گذره-

 این موفرفری کوش؟-

- دانشجوئه؟-بهنام امروز کالس داشت. نیست.   

؟ کار جدید - آره، سخت افزار میخونه. چه خیی

 نداری؟

 دارم. رست خلوته؟-

 که نکردیم. فقط صبح ها خلوت تریم. -
ی
فرف



ومدرسه   

. نیم  ن ا شبا میان ورزش کتن دانشگاه باز شده اکیر

 خوای

بشینن پشت اور کراس؟ خییل وقته ورزش نکردی 

 .سیا
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 .چیه؟ یم تریس سیکس پکم آب شه-

 .خاک تورست. چقدرم سیکس پک داری تو-

 . یم خوام خی کار؟ یی خیال داداش-

-  کمر و گردنم درد 
ی

یم کنه. چشاتم که از فردا باز مییک

 دست

 .
ی

چه کنیم. اگه تو عشقت -دادی واسه نویسندگ

 سیکس پک و عضله

 ذوزنقیه، منم

 .عشقم نوشتنه

م- ؟ یم خوای برات جلو آینه فیگور بگیر  .آره پس خی



ن رسجات. الزم نکرده-  .بشتر

 حاال کار جدید خی داری؟-

جناییه نیما. نویسنده شم یه جوون تازه کار. اسمش -

ن   حستر

فضلیهم یر . 

! راسته کار خودمه. خوندیش؟-  جان جان. جنایی

خودم نه، خانوم شکری خوند تاییدش کرد. گفت -

 قلمش

 .قویه، سوژه تکه

بفرست از امشب بشینم ویراستاریش کنم. -

 امیدوارم غلط

شکری گفت یم فرسته جیمیلت-غلوطاش کم باشه .   

. 

 . حله-
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- یاده. یم خوام ویراستار جدید استخدام  تاییدی ها ز 



 .کنم

 . خودم دیگه نیم تونم زیاد پای لب تاب بشینم

خدا بهت یه جو عقل بده سیاوش. از گ بهت -

 میگم یکیو

 .استخدام کن

نیست بابا. این هفته شیش نفرو رد کردم. هنوز -

 نیم دونه

 . نقطه ویرگول کجا میاد کجا نمیاد

 .سخت نگیر -

- م می ای دیگه که کتاباشون سخت نگیر ن نشر شیم عتر

 پر از

 غلطای ویراستارین. کسیو رساغ نداری؟

- هیجی پس باید فعال خودم ویرایش کنم تا -نه واال . 

 .ییک پیدا شه

ن   .مثل خودت ویراستار حرفه ای باشه و مطمت 

 یم کنم-
ن
 .یم پرسم کیس بود معرف

 .دمت گرم نیما-



؟-  از خاله چه خیی

-  نشده؛ ویل بدترم نیست. تا همونطوریه نیما. بهیی 

 وقنی 

 .حرص و جوش الیک نخوره خوبه

 چه حریص آخه؟ مگه چه مشکیل داره؟-

. دیگه نیم - ا و شاینن . دلتنگ سمیر
ی

همون همیشیک

 دونم
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 .خی کار کنم

 خاله پوران از ایران 
ی

ی نگفت. قصه ی دلتنیک ن نیما چیر

 تا لندن

یک شب طول داشت و کاری  قد افسانه ی هزارو 

 اش هم

نمیشد کرد .از جا بلند شد و پشت پارتیشن مشبک 

 چویی رفت. با دو

 ماگ



ن برگشت. ماگ را جلوی  قرمز نسکافه پشت میر

 سیاوش

گذاشت. سیاوش تشکر کرد و در حایل که به مردی  

 که عضله

های پرحجیم داشت و پرس شانه یم زد، چشم 

 دوخته

شدمشغول نوشیدن نسکافه اش  . 

ه شد  .نیما نفس عمیقی کشید و به سیاوش خیر

رفیق چندین و چندساله ی هم بودند. تمام زار و نزار 

 
ی

 زندگ

هم را یم دانستند و نیما هیچکس را قد سیاوش 

 دوست

 .نداشت. حنی تنها برادرش را

نیم دانست به او بگوید چه شده یا نه. شک نداشت 

 سیاوش

های جدید باز به هم یم  . ریزدبا شنیدن خیی

ن گذاشت و با تاسف رس تکان  ماگ را روی میر



 داد.وقتش نبود. حاال

 که خاله پوران با آن قلب مریضش شده بود

تمام حواس سیاوش، حاال که انتشارات سیاوش پا  

 گرفته و
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 .داشت موفق میشد، وقتش نبود او را به هم بریزد

ن را تصمیم گرفت "او" را که مثل  طوفان همه چیر

 خراب کرده

 و رفته بود و حاال یی خیی برگشته بود، چند وقنی رس

بدواندش. نگذارد به سیاوش نزدیک بشود تا فکر  

 کند ببیند

 .چه خایک بررسش بریزد

ی بود که آن روزها  ن بازگشت فتنه گر بدترین چیر

 میشد

 .آرامششان را بر هم بریزد

بعدازظهر شنبه، بیست و هفتم مهرماه، ساعت یک  



آخرین بشقاب را شست و توی آبچکان گذاشت. 

 دستمال را

برداشت و مشغول خشک کردن سینک شد. یک 

 نگاهش را

ن نیم  هم رس داد سمت نشیمن. صدایی از مهرانگیر

 آمد .به گمانش

 داشت توی اتاق مهمان نماز یم خواند. چرا نیم

ن این زن را تحمل  رفت؟ تا گ قرار بود حضور سنگتر

؟یم کرد   

صبح جمعه ساعت هشت صبح با تنن کوفته و 

 خسته از تخت

 .دل کنده بود

دوش گرفته بود و با بدبخنی فهمید نمازش را هم 

 .خواب مانده

تصمیم گرفت قضای نمازش را با نماز ظهر و عرص 

 .ییک کند

 . محمدهادی باز غیبش زده بود. آن هم یی خیی



 متنفر بود از
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 یا حنی آ
ن
ن حرف ن اخالق شوهرش که بدون گفتی

 یادداشنی 

ون یم رفت  .از خانه بیر

نه ناین داشتند برای صبحانه، نه یم دانست برای 

 ناهار که

مادرشوهرش و بقیه یم آیند چه غذایی درست  

 کند.دور خودش

 چرخید و چای دم کرد. ساعت ده بود که

محمدهادی با یک عالمه خرید به خانه برگشت. 

غر فرصت  

زدن بر رسش را نداشت. تند تند صبحانه را با نان 

 تازه و کره

وع کرد به آماده کردن  و عسل خوردند و مهرگان رسر

 بساط



ناهار برای مهمان ها. درست اذان ظهر بود که 

ن و پدر  مهرانگیر

 . شوهرش و خانواده ی برادر شوهرش رس رسیدند

 حتم داشت صبح زود از قم راه افتاده بودند تا ظهر 

 به تهران

 . برسند

مهرگان هیچ حوصله ی مهمان داری نداشت. خسته 

 بود و قد

 . یک ماه کار کرده بود انگار

ن خانه را که دیده بود، لب هایش را آویزان   مهرانگیر

 کرده و

ن  ن اینه؟ همچتر گفته بود: " خونه خونه که یم گفتتر

 تعریف

کردین، فکر کردم آقای ستوده کاخ گرفته 

شواستون"!پدرشوهر   

ویی 
ن نگاه کرده و با خورسر  رسزنش وار به مهرانگیر
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رو به مهرگان که دلخور شده بود، گفته بود": مبارک 

 باشه

م. دست عیل آقا درد نکنه  "دخیی

ن هم چشم و ابرو نازک کرده بود و چپیده بود  مهرانگیر

 توی

 .دستشویی 

؛ برادرشوهرش هم که گویی به ا
ن ین محمدحستر

 حرف های

مادرش عادت کرده بود، رو به حنانه گفته بود 

 شکوفه ی سه

د دست هایش را بشوید  . ساله را بیی

حنانه دست شکوفه را گرفته و نزدیک گوش مهرگان  

 گفته

بود": ببخشید اسباب زحمتت شدیم مهرگان. چقدر 

 قیافه ت

خسته س"!مهرگان هم لبخند زده بود و به او خوش 



ماآمد گفته بود. ا  

توی دلش زار زده بود "کاش بلند یم گفنی این ننه ی 

 یی 

 !"ادب شوهرتم بشنوه

ون آمده بود،   که از دستشویی بیر
ن مهرانگیر

 محمدهادی تا خود

شب مثل پروانه دور مادرش چرخیده بود. کاری که 

 فقط وقنی 

خانواده اش یم آمد انجام یم داد. در بقیه ی موارد 

 دست به

همان شب پدرشوهر و سیاه و سفید نیم زد. 

 برادرشوهر و

 .حنانه برگشته بودند قم

مهرگان عیل رغم میلش به رسم ادب تعارف کرد 

 .بمانند

42 

  دلهای بد قواره 



ن خونه تنهاس  پدرشوهرش گفته بود": محمدیاستر

م  .دخیی

بعدم فردا صبح باید برم رس کار. قراره بار جدید 

 .پارچه بیاد

باشمباید خودم تو مغازه  ". 

حنانه هم که توی ماه های اول بارداری اش بود گفته 

 بود وقت

ن نگایه پر از   دارد و باید برود.مهرانگیر
ن
سونو گراف

 حقارت کرده

 بود به حنانه. و طوری که

ن نداره. بازم  حنانه بشنود گفته بود": سونو رفتی

ه دیگه  !"دخیی

 .و حنانه ی بیچاره دلگیر خداحافیطن کرده و رفته بود

عت سا ن کالس در دانشگاه جدیدش بود و نیم 3 اولتر

 خواست

همان اول بسم هللا دیر برسد. دو جلسه غیبتش هم 

 . پیشکش



هیچ دانشجویی حق نداشت بیشیی از سه جلسه 

 .غیبت کند

با خوش شانیس و زوج بودن پالک ماشینش یک 

 ساعت زمان

 .یم برد از خانه به دانشگاه برسد

ی را پر کرد و روی اجاق گاز گذاشت و شعله اش   کیی

 را زیاد

 .کرد تا زودتر چای را دم کند

ن تسبیح به  ون رفت، مهرانگیر خانه که بیر ن از آشیی

 دست از اتاق

ون آمد. در حایل که زیر لب ذکر یم گفت، پاهای  بیر

یشکل ن  پرانیی

و بادکرده اش را کشاند سمت مبل و نشست روبه 

 روی
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چاق نبود اما پاهایش ورم کرده بود. تلویزیون. 



ه ن ن سیی  مهرانگیر

، همش حاج 
ی
رو در آستانه ی شصت و پنج سالیک

 باقر پارچه

فروش و مرد بازاری ای بود که سه پش داشت. 

ن   محمدیاستر

کار مکانیک و  کوچک ترینشان بود و شغلش تعمیر

 .البته مجرد

ن کنار پدرش پارچه فروش بود و محمد  محمدحستر

 هادی تنها

 16کیس بود که توی خانواده ی ملیک ها از 
ی
سالیک

 رفته بود

 و درس فقه خواندن. سال ها بود درس 
ی

دنبال طلبیک

 خوانده

ن  ایش را در فقه گرفته بود. و حاال در واپستر و دکیی

 ماه های

 اش، با وساطت پدر مهرگان که عضو 
ی
یس سالیک

 هیئت علیم



دانشگاه در تهران بود، آمده بود در سمت استاد 

انشگاه ود  

علوم قرآین تدریس کند .مهرگان سال سوم رشته ی 

 ادبیات فاریس

 بود و خودش را از

دانشگاه قم به دانشگاه تهران متتقل کرده و امروز 

ن جلسه  اولتر

 .ی کالسش در سال سوم ادبیات بود

ن  ن نشست. مهرانگیر روی مبیل نزدیک به مهرانگیر

 تسبیح را

وع کند. گ فتچرخاند تا دور بعدی را رسر : 

 .محمدهادی گ میاد خونه؟ حوصله م رس رفت-

مهرگان که همیشه لبخند گوشه ی لب های غنچه 

 ای اش را
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 :مزین یم کرد گفت



 . کالس داره حاج خانوم-

البته خییل دلش یم خواست بگوید "حوصله ت رس 

ه چرا  میر

ی خونه ت؟ اه  !"نمیر

 :گلو صاف کرد و ادامه داد

ن  2منم ساعت - باید برم. کالس دارم تا شب .مهرانگیر

 که انگار فحش

 شنیده باشد لب و لوچه اش آویران

 :شد و اخم کرد

 وا! ننه پس من تنهایی تو خونه خی کار کنم؟-

 :مهرگان رسش تکان داد

وع شده- منده. نیم تونم نرم. کالسا خییل وقته رسر  رسر

. 

ن لب برچیده و ذکرش را از یی  گرفت.   و مهرانگیر

 مهرگان چای

ن جلویش گذاشت.  را دم کرد. میوه شست و روی میر

 توی اتاق



 .رفت تا آماده شود

مقنعه ی مشیک اش را روی موهای بافته شده اش 

 .انداخت

ساق های دستش را از میان ده رنگ مرتب چیده 

 شده توی

کشوی لباس ها، رنگ مشیک اش را برداشت و به 

 دستانش
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کشید. تلفنش را قبل از رس کردن چادرش چک کرد. 

 ترانه پیام داده

 بود: "نیم ساعت دیگه میدون فردویس منتظرتم

 "باهم بریم دانشگاه

 ."چادر به رس کشید و تایپ کرد: "باشه عزیزم

ن روی مبل  ون رفت، دید مهرانگیر از اتاق که بیر

 .خوابش برده

ی را خاموش کرد. پتویی نا زک رویش انداخت زیر کیی



 و یی 

ون زد و در دل آرزو کرد  رسو صدا از خانه بیر

ن فردا  مهرانگیر

 ."صبح برود یی کارش

ن خیابان توی پیاده  ترانه در ضلع شمایل میدان، پایتر

 رو منتظر

ن را   ایستاده و مشغول حرف زدن با تلفنش بود. ماشتر

 کنار

 زد.ترانه با 
ی
خیابان دوبل پارک کرد و برایش بوف

خنده ای دیدنش  

 کرد و دستش را باال برد و به سمت

ن دوید. کنار مهرگان که جای گرفت، دست  ماشتر

 انداخت دور

 :گردن او و پررسو صدا و بلند گفت

 .وای مهرگان! دلم واست یه ذره شده بود-

ن را  مهرگان بوسه ای به صورت ترانه زد و آرام ماشتر

 به حرکت



 .درآورد

؟ منم دلم تنگ شده بود-  .خویی
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ترانه دستانش را به هم کوبید و با شادی زاید الوصقن  

 :گفت

 عاشقتم مهرگان. باالخره موفق شدی برگردی پیش-

 .خودمون

برق شوق در چشمان درشت و عسیل مهرگان را 

 میشد بعد از

دو روز دید. دستان سفید و قشنگش را دور فرمان 

 سفت نگه

. بیچاره شدم تا پدرم د-داشت و گفت:  راومد دخیی

ایط واسه  رسر

 برگشتنم

 .جور شد

 .ویل خییل خسته ای ها! نذاشنی بیام کمکت-



 .مهرگان راهنمای چپ را زد و میدان را دور زد

تو که منو یم شنایس. صبح تا شبم کار کنم، -

 اعصابم آروم

باشه خسته نمیشم. ویل از وقنی پامو تو تهران  

 گذاشتم یه

ن رو اعصابم  .میر

 وا! خی شده؟-

محمدهادی که همون اول بسم هللا رفت و منو -

 مامانم و آنا

ن یه حمال تا دوازده شب ازم کار   رو تنها گذاشت. عتر

 .کشید

آخرشبم گفت صبح زود پاشو حاج خانوم یم خواد 

 .بیاد

 :ترانه حرص لب زد

47 

  دلهای بد قواره 

- ، بعد مهمون دعوت ک ن -ن. عجب بابا! بذار برستر



 کاش یم رفت. از

 . جمعه صبح اینجا تلپه

؟- ن  گ؟ مهرانگیر

 .آره-

 وای خدا! عجب رویی داره-

 ترانه کمردردم باز برگشته. دیشب تا صبح از کمردرد-

 . نخوابیدم

یف دارن؟-  روتو برم سنگ پای قزوین! حاال تا گ تشر

نیم دونم. دعا کن فردا بره. فردا از صبح تا شیش  -

 کالس

خونه باید تا یازده شب یه لنگه پا مهمون دارم. برسم 

 داری

ی بده  ن کنم. همه شم یم خوره ترانه. "گشنمه یه چیر

 "بخورم

ن طویط تکرارش یم کنه  . عتر

- اصال ولش کن! از خودت بگو! -کوفتش بشه الیه . 

؟ خاله  چه خیی



 خوبه؟ دلم پر

 .یم زنه بیام ببینمش

مامان حالش خوبه. اتفاقا دیشب یم گفت مهرگان  -

 گ میاد

 ببینمش؟

ن بره میام-  . این مهرانگیر
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 . بیا فدات شم. راسنی کار پیدا کردما-

جدی؟ چه کاری؟ کجا؟ مگه دیگه پیش -

مهریزی کار  دکیی

؟  نیم کنن

م بورسیه دانشگاه - اون که رفت خارج. گفت دخیی

 میالنو

م پیشش. منم در به در دنبال ک ار. تو گرفته. منم میر

 هاییی 

 . کار پیدا کردم



-  ! آره دیگه خی  -وای ترانه. البد صبح تا شب رسپایی

 کار کنم؟ شکمو

 .که نمیشه گشنه نگه داشت

 خرج داره خواهر. خوبیش اینه نزدیک خونه 
ی

زندگ

 مونه. ویل

یه بدی هم که داره تایم هایی که دانشگاهم نیم تونم 

 برم

. اون رسپرستمونم آدم جالنی نیس ت. هر خی هاییی

 میگم

 . دانشجوئم باهام راه بیا قبول نیم کنه

 :مهرگان دوربرگردان را رد کرد و گفت

ه-  .ای بابا! چه سختگیر

کارش خوبه. حقوقشم بد نیست. شانس بیخود -

 .منه

ی نگفت. بعد لبخند زد ن  :مهرگان چند لحظه چیر

؟ میشه؟- ی جات وایسه خی  ترانه؟ اگه ییک بیی

ال انداختترانه یک ابرویش را با : 



49 

  دلهای بد قواره 

- ؟!  چرا نباشم؟ تو جون -نگو که اون یه نفر خودیی

 بخواه ترانه. من

 . رفیقتم

 :ترانه با شوق فریادی از شادی رس داد

وای عاشقتم مهرگان. الیه قربونت برم. ویل -

 شوهرت یم

 ذاره؟

اون با من. کار نداشته باش. امشب برو با رسپرسته -

 حرف

ن خی میگهبز  ن ببتر  . 

 :ترانه دست هایش را چفت هم کرد

باشه بهش میگم. دمت گرم مهرگان. یه بستنن گنده -

 مهمون

 .منن 

ن داد و نگایه به  بعد آینه ی باالی رسش را پایتر



 چشمان

درشت و ریمیل زده اش انداخت. رژ صوریی روی 

 لب های

 اش را  
ن

قلوه ای اش را چک کرد و طره ی موی پرکالیع

 کیم از

دن داد و چشمک زد به صورت خندان  مقنعه اش بیر

 :مهرگان

. آخ نیم دوین چقدر دلم - گاز بده دیر نشه دخیی

 واسه وقت

 . گذروین باهات تنگ شده بود

ن چشم که باز کرد از تارییک خانه وحشت   مهرانگیر

 کرد. اولش
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 . نیم دانست کجاست

کرد تازه فهمید توی   خوب که به دور و برش دقت

 خانه ی



پشش روی مبل خوابش برده. به ساعت شماته دار  

 کنار کانیی 

خانه نگاه کرد ن  .آشیی

ساعت از پنج گذشته بود و غروب نزدیک بود. دلش  

 گرفت از

تنهایی خانه. از جا بلند شد و پنگوئن وار تن کوفته 

 اش را

رساند به کلید برق و آن را زد.نشیمن که روشن شد 

ر کنانغرغ  

خانه و زیر ن  رفت به آشیی

ی را روشن کرد  . کیی

ن تلفن کنار مبل های راحنی  تلفن را از روی میر

 برداشت

شماره ی محمدهادی را بعد از دوبار اشتباه کردن  

 .گرفت

صدای محمدهادی را در پس زمینه ی همهمه ای 

 :دور شنید



 الو-

ن که صدایش خواب آلود بود گفت  :مهرانگیر

-   مادر؟سالم پشم. خویی 

؟- ن  سالم حاج خانوم. الحمدهلل..شما خوبتر

! کالست تموم شده؟-  نه ننه چه خویی

وع میشه. چرا - نه پنج دقیقه دیگه کالس آخرم رسر

 خوب
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؟ بابا پوسیدم تو این خونه. تو که از صبح -نیسنی

، این زنتم  رفنی

 گذاشته رفته. اینه رسم مهمون داری؟

حمد هادی با کیم تاخیر آمدصدای م : 

تا یه چایی و میوه بخورین تلویزیون ببینید من -

 .اومدم

ه نیست یم خوام باهات دو  - زود بیاها. تا این دخیی

 کلوم



 . خصویص حرف بزنم

 چشم. امری نیست حاج خانوم؟-

 . نه پشم-

 .در پناه خدا-

ن تلفن را رس جایش گذاشت و به سمت  مهرانگیر

 .پنجره رفت

ز طبقه ی سوم به داخل حیاط نگاه کرد. حیاط کیم ا

 
ی

 قشنیک

بود. دارو درخت و گل و گیاه زیاد داشت. بعد با 

 خودش فکرکرد اما

ن ساختمان توی خانه نشسته اند و  چه فایده، ساکنتر

ن و زرد و یم شوند  . درخت ها الیک فصل به فصل سیی

خواست پرده ی حریر کرم رنگ را بیندازد و برود که 

 در ورودی

حیاط باز شد و دو زن جوان وارد حیاط شدند. 

ن   مهرانگیر

چشمان باریکش با دیدن تیپ و ظاهر دو زن که 



 خنده زنان

با دو دست پر از ساک های خرید از روی سنگ 

 فرش ها یم
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گذشتند گرد شد. با آن کفش های پاشنه بلند طوری 

 راه یم

ن یم ترس ن بیفتندرفتند که مهرانگیر ید با رس به زمتر  . 

ن دو  دیدن رژهای رسخ و موهای روشنشان اخم را بتر

 ابروی

 . باریکش انداخت

رورسی ییک از دو زن روی رس شانه هایش افتاده بود 

 و عینک

افتایی اش را تل مانند روی موهایش گذاشته 

ن رس تکان  بود.مهرانگیر

 داد و لب هایش را کج و کوله کرد و از

ره با دست خاک بر رسی برای زن همان پشت پنج



 . فرستاد

پرده را انداخت و زمزمه کرد:" آخه این جام جائه 

 اومدن خونه

؟ همسایه که کافر باشه چه جای زندگیه؟ اه  ن گرفتی

 !"اه

ینن وارد  دو ساعت بعد محمدهادی با جعبه ای شیر

 .خانه شد

 که دیگر از تنهایی و انتظار کالفه شده بود، 
ن مهرانگیر

 با دیدن

محمد هادی خنده ی گله گشادی زد و از روی مبل 

 .بلند شد

 .محمدهادی سالم کرد و جعبه را روی کانیی گذاشت

. اومدی - سالم به روی ماهت مادر. خسته نبایسر

 باالخره؟

محمدهادی عبایش را در آورد و عمامه اش را با دو 

 دست

 .برداشت و روی جالبایس کنار در ورودی آویزان کرد



- ؟سالمت بایسر    مادر جان. خویی
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خانه رفت و در آن حال   ن ن به سمت آسیی مهرانگیر

درمونده نبایسر -گفت:   

 مادر. دستتو بشور برات چای بیارم خستگیت

م زنتم که نیست الاقل یه آب بده  دربیاد. بمیر

 دستت. یه

 !روزگار

محمدهادی دست شست و کنار مادرش روی مبل 

 نشست و

به را باز کرددر جع . 

ینن کار جدید-  .بفرمایید اینم از شیر

. یی یی -
دستت درد نکنه. الیه به خیر و خویسر

 فاطمه ی

 .زهرا یارت مادر

ن -  . الیه آمتر



ن را توی پارکینگ پارک کرد. هوس   مهرگان ماشتر

 کشک

بامجان کرده بود. کییسه ی کشک و سیر و بادمجان 

 ها را از

ن  پیاده شد روی صندیل برداشت و از ماشتر . 

ن آیه کشید:  ینن و چای که خورده شد، مهرانگیر -شیر

 چقدر این خونه

 سوت و کوره ننه. صدای ییک دوتا پش

 .شیطون کم داره این جا

 .محمدهادی حرف را عوض کرد

 خب تعریف کنید امروز خی کارا کردین مادر؟-
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ن چشم غره رفت  :مهرانگیر

- حرف حساب بزنم رفنی تو کوچه  باز من اومدم

 عیل چپ؟

 .محمدهادی رس به زیر انداخت



مهرگان پا توی آسانسور گذاشت و به خودش نگایه 

 توی آینه

ه افتاده  ی اتاقک کرد. زیر چشمش حلقه ای نسبتا تیر

 .بود

 :محمدهادی لب گشود

خی کار کنم مادر من؟ اینم رسنوشت ما بود دیگه. -

 هر

ن رفتیم.  ی که بگتر
نشد، نمیشه مادرم. اضار  دکیی

ن   نکن .مهرانگیر

 .با تاسف رس تکان داد

ن های محمدهادی را   مهرگان پشت در رسید و نعلتر

 که دید

لب گزید. دیر رسیده بود و یی شک برنامه داشتند آن 

 شب با

ش  .آن تاخیر

ن تشر زد  :مهرانگیر

خی خی رو اضار نکنم؟ بابا منم آبرو دارم جلو -



 فامیل و

 .آشنا

ن آهسته کلید انداخت و در را با دست راست مهرگا

 هول داد

 .و پا توی راهرو گذاشت

 :صدای بلند و عصباین مادر شوهرش را شنید
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اجاقش که کوره نیم تونه برات اوالد بیاره، ادب و -

 نزاکت

ن خیالش  درست و درمونیم که نداره ماشاال! عتر

 نیست منو ول

البد از فردا تو هم باید به جای شام و  کرده رفته. 

 ناهار نیمروبخوری

؟ آدم از سوت و کوری
ی

 دیگه! آخه اینم شد زندگ

 تو حالش به هم یم خوره محمدهادی
ی

 .زندگ

 :محمدهادی گفت



 یم زنید ها. مگه بچه دار شدن زورکیه؟ -
ن
آخه حرف

 خب

 . نمیشه دیگه مادر من. خدا نیم خواد

- ویی که چسبیدی به این خدا که یم خواد. ویل ت

ه  .دخیی

االن کجاست؟ نگاه کن به ساعت. از هفت و نیم 

 هم گذشت،

ونه. نه شایم هست نه میوه جلوت  زنت هنوز بیر

 .بذاره

دانشجوئه خب. تا ابد که قرار نیست اینجوری -

 . بمونه

ن االن. در ضمن - ه رس کار. عتر آره البد بعدشم میر

 اینجا

؟ هی
ی

چ خیی داری کجاست اومدی واسه زندگ

 همسایه هات

؟ ن  کتر

- بله که دیدم. -خی شده؟ همسایه ها رو دیدین؟



 .قریی و نامسلمون

 اون پدرزنت بد کاری کرد

این جا خونه گرفت. الاقل چشاشو وا یم کرد یه جا 

 یم آورد
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بشه از پله ها رد شد رسید در خونه. البد بساط لهو 

 لعب و

ه دیگه هم تو این ساختمون به راهههزارتا گنا  . 

ی نگفت ن  . محمدهادی سکوت کرد و چیر

و این سکوتش باعث شد مهرگان دل شکسته و 

 رسخورده

ن  دندان به هم ساید. شش سال آزگار بود مهرانگیر

 خوار و

ن همان شش سال  ش کرده بود و عتر حقیر

 محمدهادی الل

ماین گرفته بود. آرزو به دلش ماند یک بار همشش 



 جواب

یاوه گویی های مادرش را بدهد. به او چه که همسایه 

 ها چطور

 یم کردند
ی

 . زندگ

در ورودی را از حرص محکم به هم کوبید.کفش 

 هایش را از پا کند

 و چند نفس عمیق کشید و از راهرو

گذشت و لبخندی مصنویع روی لب نشاند و وارد 

 .نشیمن شد

و جوایی در سالیم بلند باال و گرم به محمدهادی داد 

 خور

 .سالمش نشنید

 :محمدهادی از جا بلند شد

 علیک سالم. چقدر دیر اومدی؟-

مهرگان کیسه های خرید را روی کانیی گذاشت و 

 حرف

محمدهادی را نشنیده گرفت. سیمای برزخن اش را 



 ندید
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 . گرفت

ویی گفت
ن و با خورسر  :رو کرد به مهرانگیر

- ن حا  ج خانوم؟خوبتر  

ن قری به گردنش داد و بدون اینکه نگاهش   مهرانگیر

 کند زیر

لب گفت": الحمدهلل"مهرگان شکرخدایی گفت و 

 چادر از رس برداشت

 و به سمت

اتاق خواب رفت. محمدهادی به دنبالش توی اتاق 

 آمد و در را

بست. مهرگان مقنعه را از رس کند و مشغول باز  

 کردن دکمه

 .های مانتو شد

ادی پچ زدمحمده : 



 با شما بودم مهرگان خانوم. چرا دیر اومدی؟-

مهرگان مانتویش را روی تخت انداخت و نشست و  

 گفت

 .کالس داشتم محمدجان-

 :محمدهادی با غیظ گفت

 حاال نمیشد یه امروزو بشینن خونه-

- چون مادرم مهمونته. بنده خدا چند ساعت -چرا؟

 تنها مونده. زشته

 .بابا

ی نگفت. مادرشوهرش کار  مهرگان لب گزید و  ن چیر

 خودش را

58 

  دلهای بد قواره 

کرده بود. قرار بود باز چند روز جنگ اعصاب داشته 

 .باشند

 کند و او دم نزند. خسته شده 
ی
محمدهادی بداخالف

 بود از آن



زن فتنه گر. هر بار که به خانه اش یم آمد بعد از 

 رفتنش

 او و محمدهادی تا چند روز 
ی

تلخ تر از زهرمار زندگ

 . بود

چشم بست و تا سه شمرد. بعد چشم باز کرد و به 

 نگاه گرفته

 :ی همشش نگاه کرد

 خودت ببخش-
ی

 .چشم. ببخشید. شما به بزرگ

 :محمدهادی مثل طلبکارها گفت

ون رفت و - . گشنمه .بعد هم از اتاق بیر ن شام بیی

 مهرگان آیه کشدار

 و یی صدا

آسمان شب نالید:"  کشید. رو به پنجره ی اتاق و 

 خدایا داد

. به بزرگیت قسم دیگه  منو از این مادر و پش بگیر

 !"بریدم

ن های  شام را زیر نگاه رسد محمدهادی و قیافه گرفتی



ن   مهرانگیر

ن کشک بادمجان درست  آماده کرد. از لج مهرانگیر

 نکرد. یم

ن خییل آن غذا را دوست دارد؛ اما  دانست که مهرانگیر

 بدجور

اض نداشتاز او شایک  بود و بماند که جرات اعیی  . 

تیم دو نفره ی مقابلش قوی بودند و او خودش را 

 نجنگیده،

 .بازنده یم دانست
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کتلت ها را رسخ کرد و سفره ی رنگینن چید. مهمان 

 نوازی

اش توی فامیل زبان زد خاص و عام بود، حنی اگر 

بانش ن  میر

ن باشد.شام  ن مهرانگیر را در سکوت خوردند و مهرانگیر

 با حالت قهر



 رفت توی

اتاقش. محمدهادی مدام رس به تاسف تکان یم داد و 

 جو را

ن تر یم کرد. مهرگان اما هر چه  برای مهرگان سنگتر

 فکر یم

ن گناه توسط آن دو تنبیه یم  کرد نیم فهمید به کدامتر

 .شود

ساعت از دوازده شب گذشته بود. محمدهادی توی 

 نشیمن

 . روی مبل خوابیده بود و مهرگان در اتاق خوابشان

خسته تر از هر وقت دیگری بود. اعصاب متشنجش 

 باعث شده

بود باز بیفتد به جان ناخن های انگشتان دستش. 

 هر بار که

اوضاعش با محمدهادی قمر در عقرب میشد، ناخن 

 های

 .بینوایش تکه تکه روانه ی دهانش یم شدند



ن دار  د با محمدهادی حرف یم زند. حس کرد مهرانگیر

 فورا از

جا بلند شد و الی در اتاق را کیم باز کرد و گوش 

 .ایستاد

ن باالی رس محمدهادی ایستاده بود".چرا  مهرانگیر

 جواب نمیدی

 "پشم؟ میگم چرا اینجا خوابیدی؟

 :صدای محمدهادی را شنید
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 "خب پس کجا بخوابم حاج خانوم؟"

 "پرسیدن داره؟ تو اتاقت، پیش زنت"

مهرگان حتم داشت محمدهادی با آن پوست 

 سفیدش،

حسایی رسخ شده و لب گزیده و از خجالت رس به 

 .زیر انداخته

 :صدایش را شنید



ن جا راحتم. شما بفرمایید بخوابید حاج " من همتر

 "خانوم

مهرگان از عادت همشش خیی داشت. مهمان که 

 داشتند به

با او توی یک اتاق هم خواب نمیشد هیچ عنوان . 

خنده اش گرفته بود و خوب یم دانست قیافه ی 

ن   مهرانگیر

خی خی رو این جا -دیدن دارد. صدایش را شنید: 

ن   راحتم؟ البد همتر

 کارا رو کردین که

ن دیگه  !" بچه دار نمیشتر

ن در حال انفجار بود. دست  مهرگان از جواب مهرانگیر

 روی

زنددهانش گذاشت تا قهقهه ن . 

ن داشت پچ پچ یم کرد. محمدهادی درست  مهرانگیر

 روی مبیل

نزدیک پنجره نشسته بود. مدل خانه ال بود و اتاق 



 خواب او

جایی بود که از جایی که محمدهادی نشسته بود دید 

 .نداشت

ن کرد  . خوب گوش تیر
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 محمدهادی؟ راستشو بگو! تا حاال اصال پیش زنت"

ابیدی؟خو   

مهرگان دیگر نیم توانست جلوی تعجب آمیخته به 

 خشمش

د.مادرشوهرش مرزهای حیا را رد کرده و به  را بگیر

 یی 
ن  رسزمتر

یم  رسر

 .پا گذاشته بود

 محمدهادی 
ی

داشت از خصویص ترین نقطه ی زندگ

 یم

 . پرسید



صدای محمدهادی را نشنید. شک نداشت 

 محمدهادی دوست

بگذارددارد همان لحظه پا به فرار  . 

باید شوهرش را نجات میداد. ربدوشامیی ساتن طالیی 

 اش را

روی لباس خواب حریر سفید پوشید و از اتاق پا  

ون  کوبان بیر

 .رفت

خودش را خمیازه کشان نشان داد و مستقیم به 

 سمت

خانه رفت. کلید برق را که زد رس چرخاند سمت  ن آشیی

 نشیمن

 .و خودش را متعجب نشان داد

ی شده حاج خانوم؟ -جا گفت: بعد از همان  ن چیر

 خوابتون نیم بره؟

ن دست به کمر گفت  :مهرانگیر
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 .شما به فکر من نباش. راحت بخواب-

 :زود منظورش را گرفت و گفت

منتظر بودم محمدهادی مطالعه ش تموم شه بیاد -

 . بخوابیم

 :بعد رو به محمدهادی گفت

 عزیزم تموم نشد؟-

هادی فورا از جا بلند شد. پتو و بالشش را بغل  محمد

 کرد و

 :سمت اتاق دوید. هول هولیک گفت

 . شب به خیر حاج خانوم-

د تا نخندد. آب خورد و به سمت  مهرگان لب فشر

 اتاقش روان

شد. اما شنید":خرم خودتونید"!توی اتاق که رفتند، 

 محمدهادی کالفه

 نشسته بود روی تخت

ست یم کشید الی موهای و با صوریی رسخ شده د



 پرپشت و

عسیل رنگ خدادادی اش. چشمان عسیل رنگش را 

 روی

 .صورت زیبای مهرگان ریز کرد

 !مهرگان-

 :مهرگان لبخند زد

 .بخواب محمدهادی. صبح کالس دارم. شب خوش-

 .روی تخت دراز کشیدم و پشتش را به او کرد
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- ؟ اصال شنیدی خی گفتم؟چرا پشتتو به من یم ک نن  

مهرگان جوابش را نداد. هم خییل خسته بود، هم 

 شک نداشت

ل کند و  ن نیم تواند خشمش را کنیی به خاطر مهرانگیر

 عاقبت

ی یم گوید و رسر یم شود و حاال ییک باید  ن یک چیر

 باشد خر



بیاورد باقایل بار کند.محل ندادنش هم محمدهادی 

 را کفری تر کرد؛

 اما به خاطر

نکه مادرش نفهمد مجبور شد بخوابدای  . 

مهرگان آیه یی صدا در دل کشید و در دل نالید":  

 کاش صبح

پاشده باشم گورشو گم کرده باشه. زنیکه دو به هم 

 "!زن

 یکشنبه، بیست و هشتم مهرماه، ساعت ده صبح

مرد رو به رویش تند تند مدارک را روی پیشخوان  

 .گذاشت

- ه فرانکفورت. دارین؟یه بلیط یه رسه یم خوام واس  

دن چند دکمه فایل مورد نظر را باز   ارغوان فورا با فشر

 .کرد

در میان همهمه ی مردیم که برای سفرهای هوایی 

 توی

آژانس هواپیمایی ازدحام کرده بودند، طوری که مرد 



 صدایش

 :را بشنود لب زد

نزدیک ترین پرواز واسه فرانکفورت جمعه شبه -

ن هفته  همتر

مرد کله ی کم مویش را خاراند و گفتس. رزرو کنم؟ : 
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؟-  نه دیره. شهرای دیگه آلمان خی

ارغوان باز رسک کشید به صفحه ی مانیتور و 

 :عاقبت گفت

 . هامبورگ واسه چهارشنبه شب-

 .خوبه. همینو برام ثبت کنید یی زحمت-

با به صدا درآمدن تلفنش نگاهش کشید سمت  

رگویسر کنا  

 .صفحه کلید. ارنواز بود

ن گوش و گردنش گذاشت و مشغول  گویسر را بتر

 :تایپ شد



 !بگو رسی    ع-

 سالم. کار داری؟-

 .دارم که میگم رسی    ع دیگه-

زنگ زدم بگم یه جوری بابا رو بپیچون زود بیا -

به چه-خونه.   

 منظور؟

 .مامان قایط کرده-

 وا! یعنن خی قایط کرده؟-

- مچه یم دونم. میگه یم خوام  از بابات طالق بگیر . 

 :ارغوان چشم گرد کرد

 اوا! یعنن چه؟-

ارغوان تو رو خدا بیا یه کاری کن. از صبح جیغ جیغ  -

 .کرده
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 . االنم قرص دادم بهش خوابیده

 خب دیگه. من بیام خی کار؟-



- بابا بهم -بابا من کالس دارم. باید برم دانشگاه . 

بعدممرخیص نمیده.   

 چجوری دعواشون شده؟ بابا

که این جا رس و مرو گنده داره با معاونش دل میده 

 قلوه یم

ه. خنده شم که به راهه  .گیر

. همه ش فکرت - تو هم که الحمدهلل تو باغ نیسنی

 .قر و فرته

 . این دفعه قضیه جدیه

ول کن ارنواز. هر دفعه همینه. یم زنن به تیپ و -

 تاپ هم و

. یی خیالبعده چند روزم آ
ن شنی یم کتن . 

 چرا مامان نیستا. -
ی

اصال به من چه. بعدا نیای بیک

 .خدافظ

ارغوان تلفن را توی کیفش پرت کرد و نگاهش را  

 کشید سمت

پدرش. شک داشت ارنواز راست گفته باشد. قیافه 



 ی شاد

ی نبود ن  .پدرش گویای چیر

نگاهش را داد به مانیتور. فورا فهمید به جای حمید 

 نوشته

انه گفت: حامد  ساعت پرواز چنده؟ -. مرد یی صیی

 شامم میدن؟

ارغوان چپ چپ نگاهش کرد. مرد ساکت شد و 

 فهمید حرف

 . بیخودی زده
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ارغوان تند تند کار مرد را راه انداخت و از صندیل اش 

 جدا

شد و به سوی اتاق مدیرآژانس که همان پدرش بود 

 .پا کج کرد

توی قضیه را در یم آورد باید ته . 

دو تقه به در شیشه ای اتاق مدیرعامل زد و وارد شد. 



،
ن
 مناف

ن پدرش ایستاده بود و ظاهرا حرف هایش  کنار میر

 .تمام بود

خسته نباشیدی زیر لب گفت. هر دو مرد رس 

 چرخاندند

 :سمتش. خشو گفت

ی یم خوای؟- ن م؟ چیر
 خی شده دخیی

 کرد و کف
ن
دستانش را روی  ارغوان نگایه به مناف

 هم

باهاتون کار داشتم-گذاشت.  . 

 فورا گفت
ن
 :مناف

 . من دیگه برگردم رسکارم جناب شمسیان-

 :خشو گفت

شو بده-  .یادت نره پس خی شد. بهم خیی

 رس خم کرد و با یک "بله چشم "از کنار ارغوان 
ن
مناف

 رد شد

ون رفت  .و بیر



ارغوان پرده ی زبرای اتاق را بست و روی صندیل 

ن نز  دیک میر  

 :نشست و به نگاه سوایل پدرش با پرسش جواب داد
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 بابا ارنواز خی میگه؟-

 خی شده باز؟-

یه؟خشو - ا زده. خیی ن مامان حرف از طالق و این چیر

 لب برچید و

 به فایل های زیر دستش نگاه کرد و مشغول

ن شد  .نوشتی

- و جیغ داد یم  مامانتو نیم شنایس؟ یه چند روز قهر 

 کنه و

آی رسم درد یم کنه، آه و ناله راه میندازه بعدم خوب 

 .میشه

واال مامان االن چند روزه عصبانیه. از پنج شنبه ای -

 به هم



 .ریخته. ارنواز االن زنگ زد گفت برم خونه

 بیخود! کیل کار رسمون ریخته. کجا بری؟-

 پس الاقل بگو خی شده؟-

 :خشو نگاه از فایل ها گرفت

 .یم خوام دوقلوها رو بفرستم خارج-

 که خی بشه؟-

 :برن درس بخونن ارغوان.ارغوان پقی زیر خنده زد-

گ؟ ارسالن و اردالن؟ وای بابا بس کن! شوخن -

 . جالبیه

 .خشو با نگایه دلخور زل زد به او

 کجای حرف من خنده داره؟-
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کم کرد  ارغوان کیم از شدت خنده اش : 

آخه پدر من، اون دو تا رو چه به کشور غریب؟ اینا -

 بدون

مامان شلوارشونم نیم تونن بکشن باال، اون وقت 



 برن اون ور؟

 !یی خیال

ن انگل چسبیدن به مامانتون-  دقیقا باید برن چون عتر

. 

. اگر  ن چون بدون مادرتون نیم تونن هیچ کاری بکتن

 اینجا

بابا -به درد نخور. بمونن آخرش میشن دو تا تن لش 

 .یه نگاشون کن

 االن دو ساله، پشت کنکور موندن درس

نیم خونن. همه خی شونم به راهه. آب تو دلشون 

 تکون نیم

ن  یم میر
ی

 .خوره. برن اون ور از گشنیک

خب منم اینا رو یم دونم که میگم برن دیگه. آدم -

 وقنی تو

ه چجوری گلیم  ه یاد یم گیر ایط سخت قرار بگیر رسر

 خودشو

ون  .از آب بکشه بره بیر



ن رسبازی، بعد میان اگر آدم  به مادرتم گفتم اول میر

 شدن

ن واسه کنکور درس بخونن، البته  که باز بشیتن

 درست. اگرم که

 .نه، یم فرستم برن

 مشکل مامان دقیقا چیه؟-

ن. میگه - میگه برن رسبازی هزار تا درد روخ یم گیر

 پشام
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. باید رسبازیشونو ن ن یم تونن سخنی رو تحمل کتن

 . بخریم

خدایا! از -ارغوان به سقف نگاه کرد و باز خندید: 

 .دست این مامان

 .پولش زیادی کرده ها

حاالم قهر کرده فکریم کنه خودشو لوس کنه من  -

 کوتاه



 .میام

نه خدا وکییل حرف حق زدی بابا. منم باهات -

 .موافقم

- زن جمع کنه بساط خوبه. پس باهاش حرف ب

 قهرشو. من از

 .حرفم برنیم گردم؛ حنی اگه بگه طالق یم خواد

چه شون آماده  با ارسالن و اردالنم حرف زدم. دفیی

 س. باید

. من نه پول رسبازی  ن  کتن
ن
برن خودشونو معرف

 خریدن دارم،

نه مغز خر خوردم پشامو لوس و تیتیش ماماین تر  

 کنم. باید

ن  خوب، بدون سخنی   مرد بشن، باید یاد بگیر
ی

زندگ

 کشیدن

و خون دل خوردن به دست نمیاد. باید اون دو تا 

 داداشت یاد

ن وقتشه بزرگ بشن  . بگیر



ویل اول باید طرز فکر مامانو -ارغوان آیه کشید: 

 درست کنیم پدر

 .من

یم سپارمش به تو و ارنواز. حاالم پاشو برو رسکارت. -

 هر چیم

دهمامانت و ارنواز زنگ زدن جواب ن . 
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ون رفت و خشو عینکش را  ارغوان از اتاق پدرش بیر

 برداشت

و چشمانش را ماساژ داد و با خودش فکر کرد 

 محبوبه گ یم

 خودش رها کند
ی

 .خواست پشانش را از وابستیک

 دوشنبه، بیست و نهم مهرماه، ساعت دوازده

ه های حوله را دور کمرش پیچید و نگایه به عضل

 برآمده اش

 . توی آینه ی قدی رختکن انداخت



چند فیگور گرفت و از دیدن اندام ورزیده اش ذوق  

 .کرد

اما با بلند شدن صدای تلفنش از توی نشیمن لب 

د و  فشر

لعنت فرستاد بر خروس یی محل. حوله ای کوچکیی 

 از قفسیه حوله

 های مرتب و منظم چیده شده کنار هم برداشت و

ون زدروی رسش اند اخت و از حمام بیر . 

ه یم  ن گرد وسط نشیمن داشت وییی تلفنش روی میر

 رفت. با

 .دیدن نام پانته آ اخم هایش در هم رفت

! باز اینه که  "!زمزمه کرد" لعننی

وع کرد به خشک کردن گوش  اعتنایی نکرد و رسر

 .هایش

صدای زنگ قطع شد و او سوت زنان به سمت 

خانه رفت ن  آشیی

ون کشید و کیم نوشیدو شیشه آیی خنک بیر  . 



نگاهش افتاد به ساعت. از دوازده شب کیم گذشته 

 . بود
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لباس پوشید و رساغ لب تابش رفت. توی ایمیل 

 هایش دنبال

فاییل که قرار بود خانوم شکری برای ویراستاری 

 بفرستد،

 .گشت

نلود با خوشحایل فایل را پیدا کرد و منتظر ماند تا دا

 بشود.نام رمان

فضیل و" ن میر  قتل در خیابان چهاردهم" بود. حستر

قلمش را نیم شناخت؛ اما با خواندن چهار صفحه 

 به شدت

جذب آن شد. با بلند شدن صدای تلفنش به سخنی 

 چشم از

 .صفحه ی مانیتور گرفت و دوباره به نشیمن رفت



پانته آ دست بردار نبود و نیما کالفه بود از آن همه 

ماجتس . 

 .تصمیم گرفت جوابش را بدهد

خانه روان شد ن ن را کشید و به سمت آشیی  .آیکن سیی

 الو؟-

صدای نازک و خمار پانته آ از آن سوی خط باعث 

 شد حس

 .چندش به او دست بدهد

 . سالم نیما-

م که علیک. نصفه شنی -قهوه ساز را به برق زد.  گیر

یه؟  خیی

 .االن نصفه شبه؟ واسه تو تازه اول شبه-

 .هست که باشه. خوبه که یم دوین مزاحیم-
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تقصیر خودته نیما. جوابمو نمیدی منم یه زنگ -

نم ن  .میر



جوابتو همون بار اول دادم. مشکل از خودته که  -

 گوشات

 .سنگینه

ی حالیت بود- . بزرگیی کوچیکیی  .قبلنا یه ادیی داشنی

نارنجی  ماگ محبوبش با طرح برگ های قرمز و 

ی را از ن  پاییر

ون کشید و گفت  :قفسه ی باالی رسش بیر

ادبو که خییل وقته از یی ادبان آموختیم. لطفا دیگه -

 به من

 .زنگ نزن

تو رو -داشت قطع یم کرد که پانته آ فوری گفت: 

 جون عزیزش قطع

 . نکن

 .نیما حریص دندان به هم سایید

  خییل پسنی خانوم پانته آ زاغری! چطور جرات یم-

 کنن بعد

 از اون همه نامردی به اسمش قسم بخوری؟



پستم یا شیب دار به تو ربیط نداره. فقط شماره ی -

 سیاوشو

 .بهم بده

سیاوش شماره ش رو عوض کرد به این امید که -

 صدای تو

 .رو دیگه نشنوه

یم خوام ببینمش.. یم خوام باهاش حرف برنم. هر -

 جا گشتم
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پیداش نکردم. خونه شو، شماره شو عوض کرده. 

 حنی تا

دانشگاهم رفتم؛ ویل اثری ازش پیدا نکردم. یم دونم  

 که هنوز

... پس اذیتم نکن!نیما کمرش را  باهاش دوسنی

 چسباند به قفسه ی

خانه. کفری دست ن  آشیی



 .کشید الی موهای خوش حالتش

نمیشه. اضار نکن. دیگه هم به من زنگ نزن. اگر -

شماره این  

ن صبح سیمو یم  ی کاریم نبود به خدا قسم که همتر

 فروختم

 . تا دیگه صداتو نشنوم

 !خیله خب اینجوریاس دیگه... باشه... شب خوش-

تلفن را روی کانیی گذاشت و فکر کرد بدبخنی تازه 

وع  رسر

 . شده

 سه شنبه، یس ام مهرماه، ساعت ده صبح

نامرتب ترانه چند بسته لوبیا قرمز را که توی قفسه 

 شده بودند

 :صاف چید و رو به مهرگان گفت

دیگه داشتم ناامید یم شدم مهرگان. عزا گرفته بودم -

 امروز

چه غلیط بکنم.مهرگان لبخندی مهربان به صورتش 



 .پاشید

 الیه بگردم. باور کن اگه امروز نیم رفت کلمه مو یم-

 .کوبوندم به دیوار
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- جمعه تا امروز اینجا بود؟یعنن از   

آره بابا. صبح کله سحر پاشد که محمدهادی -

 زودباش منو

خونه براش  ن بیی خونه. من از ذوقم پریدم تو آشیی

 صبحانه

درست کردم. ساعت هشت جمع کرد رفت. از 

 پریشب همه

ش واسم قیافه یم گرفت. دیگه دیروز صبح تا عرص  

 کالس

 . بودم

 خب؟-

- آوردن. منم از لجشون رفتم  مادر و پش پدر منو در 



 .کالس

امروزم فکر کرد من تعارفش یم کنم بمونه. هیجی که 

 نگفتم

من جای تو بودم ییک دو ساعت -حرصش دراومد . 

 یم رقصیدم از

 .حال خوش

 :مهرگان آه کشید

 . خییل وقته دیگه قرم نمیاد ترانه-

 :ترانه حریص گفت

- ه از خییل دلم یم خواد یه روز با ترییل هیجده چرخ

 رو اون

 .مادرشوهرت رد شم دلم خنک شه

 :مهرگان خندید

 . تو پرایدو برون، ترییل پیشکشت-
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 :ترانه زبانش را درآورد



 .آرزو بر جوانان عیب نیست-

 پاشو برو دیگه. مگه امروز کالس نداری؟-

- وع میشه. وقت دارم حاال.  -ساعت یازده و نیم رسر

ردی؟گ بر یم گ  

 هفت و نیم اینجام. خوبه؟-

 آره. چهارشنبه هم کالس داری؟-

 . آره. فردا هم یک تا هفت. صبح خودم هستم-

 شنبه هم که باهمیم. اون خی میشه؟-

رسپرستمون قبول کرد اون یه نصفه روزو نیام. -

 راسنی امشبو

؟  خی کار یم کنن

 .مهرگان کیم چادرش را جلو کشید

- م خونه مامان.  هادی نمیاد. تنهام. ترانه امشب میر

 اونقدر

ذوق دارم که نگو! یه حس خویی دارم. یه حس 

 ! آزادی

ترانه با تاسف رس تکان داد. دلش یم سوخت برای 



 مهرگان

که برای یک شب، دور از شوهرش یم خواست 

 مهمان مادرشباشد

و این همه اشتیاق داشت. به یاد نداشت در این 

 شش

به تهران. هر بار با او سال مهرگان تنها آمده باشد 

 آمده و رفته

 . بود
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 :رفت رساغ جعبه ی خورایک های دیگر گفت

اییم ذوق داری تو مهرگان. من جای تو - ن واسه چه چیر

 بودم

 . امشب تو خونه ی خودم راحت یم موندم

واسه منن که حشت یه سفرتنهایی مونده به دلم -

ن پیدا  عتر

هکردن گنج  . 



حاال مگه واقعا یم خوای بری سفر؟ از این رس شهر -

ی  میر

 . اون رس شهر دیگه

 .جای من نبودی ترانه که بدوین خی میگم-

ن حاالشم نیم دونم محمدهادی چجوری ولت  - همتر

 کرده

ایی رو یادش -رفته . 
ن پای مادرش که بیاد وسط یه چیر

ه. یادش  میر

 د
ی
ه منم حق و حقوف ه من زنشم، یادش میر ارم. میر

 یادش

ون و  ه خییل وقته از خونه باباش اومده بیر میر

 .مستقل شده

ترانه قدم کج کرد سمت انتهای قفسه ی دراز و بلند 

 .حبوبات

مهرگان دنبالش راه افتاد. هر دو وارد بخش قفسه 

 های مواد

 .بهداشنی شدند. دو زن مشغول خرید بودند



 :مهرگان پچ زد

- فتنه های  من فکر کردم بیایم تهران از دست

ن راحت  مهرانگیر

 .میشم؛ ویل هنوز نیومده اومد و رسر درست کرد
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 . ترانه صورت مهرگان را بوسید

ولش کن حرص نخور. روزت رو خراب نکن. اون -

 رفته. بیا

. یه سالمیم به  بریم بهت بگم امروز باید خی کار کنن

 اون

م سیب زمینن های سوپروایزر گند دماغ کنیم...مری

 خالل شده را

 توی تابه ی پر از روغن

داغ ریخت. رسش را عقب کشید تا روغن توی 

 . صورتش نپاشد

ن نشسته بود و داشت با  رو به مهرگان که پشت میر



 مهرآنا ریز

 :ریز یم خندیدند کرد و گفت

 .کاش یم موندی آخر هفته با هادی میومدین-

 :مهرگان اخم کرد

- اومدم. اگه یم خوای برم خونه  بعد از قرین تنها 

 .مون مامان

 :مریم لب برچید

لوس نکن خودتو. گفتم بدون شوهرت نیایی یه -

 وقت ناراحت

 .شه

اون منو ول کرده رفته خونه باباش، من تو خونه -

 تنها بمونم؟مهرآنا

 :دخالت کرد

مامان بس کن. تو رو خدا از این افکار عهد قجریت -

 فاصله

 .بگیر 
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ن نشست  .مریم شعله ی گاز را کم کرد و پشت میر

 . دارم بهش میگم که فردا حرف و حدیث نشه براش-

ایط امشب فرق داره. ویل من بعد با هادی  حاال رسر

 بیا. هر وقتم

دلت خواست شب این جا بخوایی با هادی بیا مگر 

 اینکه تهران

 .نباشه

 :مهرآنا گفت

- چیه مامان؟ فکر کنم بدونم مشکلت  

 :مریم برگ کوچیک کاهو به دندان کشید

- ذهنت خرابه مادر من. یم تریس آخی -چیه مثال؟

عمو  هم مثل دخیی

 .سارا بشه

 :مهرگان پرسید

 سارا خی شده؟-

 :مهرآنا با تاسف رس تکان داد



چند بار بدون شوهرش اومده خونه عمو و شب -

 مونده. هر

زگیا فهمیدن یه بابارم گفته دل تنگم و از این حرفا. تا  

 . شوهرش دعوا یم کردن این میومده قهر

 :مهرگان صورتش جمع شد

 آنا؟-
ی

 وای! جدی مییک
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. مامان - آره. االنم افتادن به طالق و طالق کیسر

 خانوم هم

فکرش رفته اون وری.مهرگان بوسه ای روی گونه ی  

 گوشتالوی

 :مادرش زد

- این فکرا چیه؟ وای مریم بانو.   

 :مریم چشم غره ای به مهرآنا رفت

 هر خی فکر یم کنن باید به زبون بیاری؟-

 خیار شد و جوایی به 
ن مهرآنا مشغول پوست گرفتی



 .مریم نداد

ن را شش سال است که توی  فکر کرد مهرگان همه چیر

 خودش

 خواهرش 
ی

 نفهمیده بود زندگ
ی
ریخته و اگر او اتفاف

 چقدر

ان تا ابد لب باز نیم کرد. سخت یم گذرد، مهرگ

 مهرگان زین 

 مزخرفش شکایت کند و کاش 
ی

نبود که از آن زندگ

 مریم یم

ش چه خون دیل یم خورد و احمقانه  دانست دخیی

 همه را

توی خودش یم ریزد .یی اراده فکرش رفت به دوسال 

 پیش. به مریم

 گفته بود یم

ی نگوید. تولد خواهرش  ن رود قم و او به مهرگان چیر

و دلشبود   

 . یم خواست او را غافلگیر کند



شش رمان از رمان هایی که مهرگان دوستشان داشت 

 تهیه

کرده و در جعبه ای شیک بسته بندی کرده بود. 

ن مریم  ماشتر
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را گرفته بود و با ذوق دیدن خواهر قشنگ و چشم 

 عسیل اش

غروب بود و یی خیی رفته بود به قم. وقنی رسیده بود 

 هوای

 .گرم شهریور ماه داشت رو به خنیک یم رفت

ن دیگر که در مجتمع  نیم دانست کار خدا بود یا چیر

 .باز بود

ساختمان بدون آسانسور را سه طبقه باال دویده 

 بود. نفس زنان

پشت درب خانه ایستاد و قصد کرد زنگ را بفشارد  

 که صدای



کرده   بلند محمدهادی دستش را میانه ی راه خشک

 .بود

تا به حال صدای محمدهادی را آن طور بلند و 

 ترسناک

نشنیده بود".تو غلط کردی مهرگان. بهت گفتم 

 خوشم نمیاد بری

 .دانشگاه

خوشم نمیاد با مرد جماعت هم کالس و هم کالم 

. گفته  بیسر

 "بودم یا نگفته بودم مهرگان؟ هان؟

صدای گریه های آرام مهرگان چنگ به دلش زده بود. 

نگارا  

کیس دست انداخته بود دور گردنش و داشت خفه 

 اش یم

کرد. این صدای گریه های خواهرش بود؟ نه! امکان 

 .نداشت

 مگر میشد مهرگاین که همیشه از خوشبخنی اش با



محمدهادی گفته بود این گونه زار بزند؟ مگر میشد 

 مردی که

پدر و مادرش به رسش قسم یم خوردند و داماد 

 معرکه ی
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فامیل بود آن طور بر رس مهرگان فریاد بزند و خوار و 

ش  حقیر

 .کند

 :صدای محمدهادی دوباره بلند شد

گریه نکن مهرگان! اون وقنی که بهت گفتم درس یم "

 خوای

 باشه، باید یم گفنی 
ی

بخوین فقط طلبیک

 :"چشم"!مهرگان هق زده بود

 من دوست ندارم طلبه بشم. دوست

ارم برم حوزه درس بخونم. به گ بگم آخه اینو؟ند " 

 :صدای مردش را شنیده بود



حق نداری بری مهرگان. فهمیدی یا نه؟ وقنی "

 شیش سال

پیش نذاشتم، االنم وضع همونه. حرف من عوض 

 !"نمیشه

تو رو خدا بذار برم. تو رو خدا محمدهادی. به خدا "

 قسم قول

مو بخونم. میدم با هیچ مردی حرف نزنم. فقط درس

. به ن  همتر

فم قسم راست میگم محمد هادی  !" رسر

و مهرآنا دستانش را مشت کرده بود و توی دلش 

 حرص خورده

بود برای مهرگاین که به خاطر حق طبییع اش داشت 

 التماس

یم کرد به آن مردک احمق."نماند تا ادامه ی آن 

ن   نمایش حزن انگیر

 را بشنود. با اشک هایی 

اهرش یم ریخت از آن که از غم مظلومیت خو 



ون  ساختمان بیر
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زد و جعبه ی هدیه اش را روی صندیل عقب پرت  

 .کرد

چادرش را جمع کرد و دوباره پشت فرمان نشست و 

 با رسعت

 .از آن کوچه خارج شد

یک ساعت بعد توی حیاط حرم نشسته و به صفحه 

 ی تلفنش

ن بار  ه شده بود. این هفتمتر ی بود که مادرش خیر

 داشت تماس

یم گرفت. باید جواب یم داد؛ وگرنه مریم تمام قم را 

 برای

یافتنش زیر و رو یم کرد. گلویش را صاف کرد تا 

 صدای خش

 .گرفته اش او را لو ندهد



 "جانم مامانم؟"

صدای عصباین و نگران مریم توی گوشش پر شده 

 :بود

 "آنا؟ چه عجب! کجایی تو؟""تو حرمم مامان"

 "مگه نرفنی پیش مهرگان؟"

نه هنوز. یهو هوس کردم فرمونو اینوری "

 ."بچرخونم

ی پس؟"  "گ میر

ن جا شبو صبح کنم. آخه " نیم دونم. شاید همتر

 خییل با

 "خانوم حرف دارم. صبح آخی رو یم بینم میام تهران

 "وا! یعنن چه؟ خب شب برو پیش خواهرت دیگه"

 "حاال یه وقت دیگه، کاری نداری؟"
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ی شده آنا؟" ن  "چیر

 کشیده بود.  
ن
و مهرآنا چشم بسته بود و کالفه پوف



 گول زدن

 .مریم کار راحنی نبود

وا! خی مثال؟ قطع کن برم نمازمو بخونم"".الاقل "

 پاشو برو خونه

 عمو عطا. تا صبح یم خوای تو حرم

 "خی کار کنن 

م"  ."دفعه بعد خونه عمو عطا هم میر

یم را با هزار بدبخنی دست به رس کرده بود و شب مر 

 را تا صبح

ی    ح طالیی و دعا کرده بود بگو 
چسبیده بود به ضن

 مگوی

ن حدود زن و  خواهرش با محمدهادی در همتر

 شوهرهای دیگر

باشد. اما طاقت نیاورده بود و صبح به مهرگان زنگ 

 .زده بود

 گفته بود بیاید حرم. مهرگان او را جایی خلوت زیر 

 درخت بید



مجنون یافته بود. کنارش نشسته بود. مهرآنا به 

 صورت خسته

ی خواهرش زل زده و بدون هیچ زمینه چینن گفته 

 :بود

! تو رو خدا هر خی ازت یم پرسم راستشو " آخی

 !"بگو

مهرگان متعجب لب زده بود": خی شده آنا؟ گ 

 اومدی؟ چرا

نیومدی خونه مون؟"مهرآنا دستان خواهرش را  

و اتفاق غروب گرفته  

 روز قبل را یی 
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 .کم و کاست برای خواهرش بازگو کرده بود

مهرگان با دست صورتش را پوشانده بود. نیم 

 توانست از

ی را پنهان کند. و بدتر از آن  ن خواهر باهوشش چیر



 خسته بود

 اش. از این که کیس را نداشت 
ی

از کتمان حقایق زندگ

 سفره

ش را برایش باز کند و خودش را سبک کندی دل  . 

مهرآنا اخم کرده و تشر زده بود": وای به حالت دروغ 

 
ی

 بیک

؟ . تو... با محمدهادی خوشبخنی  "آخی

 .و مهرگان زده بود زیر گریه

مهرآنا بغلش کرده بود. مهرگان سفره ی دلش را باز  

 کرده و

 من 
ی

گفته بود":آنا! خسته شدم. بریدم آنا! زندگ

مون سالفقط ه  

اول خوب بود. بعدش شد جهنم. شد برزخ از 

 قیامت سخت

 ."تر

و مهرآنا آیه کشیده بود و توی رسش زده و آرنجش 

 را روی



 .زانویش گذاشته بود

وای مهرگان! آخه چرا؟ شما دو تا که مشکیل "

؟ ن  "نداشتتر

مشکل؟ بابا کل زندگیم مشکله. خودش، عقاید "

 مسخره ش،

ن مح مدهادی آدم بدی نبود. اون مادر احمقش. ببتر

 بد ذات

 نبود. اما مادرش یه کاری کرد اون اخالق دهن بینن 
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 .محمدهادی رو بشه

؟ آخه دلیلش خی بود؟"  "چرا آخی

ه... من نیم تونم بچه دار بشم مهرآنا" ن  !"من... چیر

مهرآنا شوکه توان صحبت کردن نداشت".داری 

 
ی

 دروغ مییک

 ."مهرگان

به خدا راسته... دکیی گفت مشکل از منه. "



 محمدهادی فورا

گذاشت کف دست مادرش. از اون شنی که فهمید 

 نیم تونم

براش بچه بیارم اخالقش عوض شد. هم خودش، 

 .هم مادرش

سد": کتکتم یم زنه؟  "مهرآنا جان کنده بود بیی

نه! اصال. ویل اون حرف زدنش. دیکتاتوریش، "

 تحقیر کردناش

کتک بدتره آنااز صدتا   ". 

ی " ن م من برات. چرا؟ چرا به ما چیر آخ! آخ! بمیر

 نگفنی 

مهرگان؟ چرا این همه مدت عذاب کشیدی و ریخنی 

 تو

 "خودت؟

خی بگم آنا؟ شماها اینقدر محمدهادیو دوست "

 دارین که

. اون 
ی

اگرم بگم باورتون نمیشد"".آره... راست مییک



 مرتیکه ی

 موذی خوب خودشو تو

با جا کردهدل مامان و با ". 
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 به مامان ها. تو رو خدا هیجی نگو"
ی

 !"نیک

ن دو  مهرآنای بیست و دو ساله اخم نشانده بتر

 .ابرویش

دردش چیه این شوهرت؟ دانشگاه رفتنتم شده "

 باعث

ت؟  تحقیر

این که مشکل امروز و دیروز نیست. شیش ساله "

 آنا. شیش

رم اون رشته ای که یم خوام. ساله دارم زور یم زنم ب

 ویل

 ."نذاشت. نیم ذاره

؟ " آخه واسه حق مسلمت داری التماسش یم کنن



 نیم

 ".شناسمت مهرگان. به خدا که غریبه شدی برام

خریت کردم که حرفشو گوش کردم. یادته اون "

 اوایل که

؟  "اومدن خواستگاری؟""آره یادمه. خب که خی

" م ادبیات وقنی گفتم دانشگاه قبول شدم. اون

 فاریس، گفت

چه خوب. قراره خی کاره بیسر آخرش؟ منم گفتم یم 

 خوام

نویسنده بشم. هیجی نگفت. فقط حرفو رسی    ع 

 عوض کرد. یادته

با چه بدبخنی انتقایل گرفتم دانشگاه قم؟ فقط... دو 

 هفته

گذاشت برم رس کالس. نیم دونم چجوری فهمیده 

 بود و یا

یه آقای جوونه. گ بهش خیی داده بود که استادم 

 ییک دو بار



خارج از کالس باهاش حرف زده بودم کمکم کنه 

 واسه کارگاه
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 کنه
ن
، اگه یم شناسه بهم معرف

ی
 . نویسندگ

یه روز بعد از کالسم اومد جلوی در دانشگاه دنبالم.  

 گفت دیگه

حق نداری بری دانشگاه. گفت نیم خوام زنم با 

فنامحرم حر   

بزنه. ناموسم مال منه. گفت تنها مردی هم که قراره 

 تا آخر

عمرت باهاش چشم تو چشم بیسر منم و ال 

!گفتم البد داره شوخن   غیر

 یم کنه. از یه مرد تحصیل کرده بعیده

ی حوزه  این حرفا. اما شوخن نبود مهرآنا. گفت یا میر

 علمیه

ن  مییسر طلبه یا یم شینن تو خونه برای من دو جتر



 بچه

ن گفتم با پشش می اری. منه احمقم رفتم به مهرانگیر

 حرف

بزنه مجابش کنه من ول نکنم دانشگاه رو. اونم گفت 

 هر خی 

شوهرت میگه گوش کن. اونقدری عاشقته که 

 حسودیش

 ."میشه

ن راحنی قبول کردی؟"  "تو هم به همتر

آره. خی کار یم تونستم بکنم. دوسش داشتم و اون "

 سخت

یاشو از روی عشقش  یم دونستم. چه یم دونستمگیر  

محمدهادی عقیده ش اینه که زن باید مطیع مطلق 

 مردش

 ."باشه
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ن " ن اشتباهت همتر اشتباه کردی خواهر من. اولتر

 بود".و مهرگان زل

 زده بود به نگاه تلخ او و پوزخند زده بود. مهرآنا

ن اشتب اه درست زده بود به هدف. یی شک اگر اولتر

 درست

نشود، آدیم را تن یم دهد به ارتکاب اشتباهات 

 بعدی و چه

. زهرخند زده بود": نیم دونم دیگه چه   بسا بزرگیی

 کارایی 

کردی که اسمشو بذاریم اشتباه، ویل باید همون اول 

 با حرف

یم زدی تو پوز خودش و اون مادرش. سیاست نداری 

 خواهر

 !"من، سیاست نداری. از بس که ساده ای

ن اون لحظه که دارن مه رگان دوباره نق زده بود": ببتر

 بهم حرف یم

م نیم تونم ن بزدال خفه خون یم گیر  زنن عتر



امش  ه، احیی جوابشونو بدم. با خودم میگم بزرگیی

 واجبه. بعد

چند ساعت که یم گذره، مغزم کار میفته کاش اینو  

 گفته

 . بودم، کاش اونو گفته بودم

" . ویل اگه بخوای کل نیم دونم به گ رفنی مهرگان

 زندگیت

اینجوری پیش بری، تا آخر عمرت مییسر یه زن تو 

 رسی

خور.مشکالتت یه بزرگیی میشه. مگه بچه دار نشدن 

 جرمه که

مادرش هر غلیط دلش بخواد بکنه واسه تحقیر 

 "تو؟

تقصیر محمدهادی آنا. عوض اینکه پشت من "

 دربیاد، طرف
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ه مادرشو  یم گیر ". 

ن باهاش حرف بزن. بگو اگه من زنتم پس " خب بشتر

 ارج و

 "قربم تو زندگیت کجاست؟

آنا دیگه در این حدم ببو و یی زبون نیستم. میلیون "

 دفعه

امم بذار تا مادرت یاد  باهاش حرف زدم. گفتم احیی

ه  .بگیر

مادرت چرا اینقدر دخالت یم کنه تو زندگیمون؟ چرا 

 اینقدر

یم کنه؟ هر بارم صداشو کلفت یم   خوار و خفیفم

 کنه میگه

 ."و بالوالدین احسانا. اینو هر روز یم کوبه تو رسم

تو هم آیه نوزده سوره ی نساء رو حفظ کن هر "

 روز بکوب تو

رسش. سه خط بیشیی نیست به خدا. یا اگه زورت 

کم  میاد هیبگو "خیر



کم لنساء! بگو آخه تو اون حوزه خی یادتون  خیر

 "میدن؟

" ر محمد هادی از آیه و این حرفا گذشته. مرید و کا

 مراد ننه

شه. اینا رو ولش کن. االنو بگو خی کار کنم؟ به خدا 

 دیگه

 ."ایندفعه نیم خوام دانشگاهو از دست بدم

مهرآنا اشک های او را پاک کرده و گفته بود:" گریه 

 نکن

ن. کور  قربونت برم. نیم ذارم حرفشونو پیش بیی

 خوندن. جوابا

اومد؟ گ " 
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 !"پریشب"

مبارکت باشه عشق من. تو نگران نباش. من مامان "

 و بابا رو



آماده یم کنم. برو خونه و بساط مهموین امشبو جور  

 .کن

تولدت هم که هست. به بهونه ی تولدت میایم 

 خونه تون. بابا

اگه بفهمه دانشگاه قبول شدی بال در میاره. منم یهو 

 حرفیم ندازم و

 خیی قبولیتو میدم. اون وقت یم خوام ببینم بازم

یم تونه شوهرت عربده بکشه رست و دم از طلبه 

 شدن و حوزه

ن بزنه؟  "رفتی

با صدای پدرش ظرف ساالد را برداشت و توی 

 .یخچال گذاشت

مهرگان که با شادی توی حصار بابا عیل شان فرو 

 رفت، مهرآنا

ازدواج کند، فقط و فقط فکر کرد اگر روزی بخواهد 

 به مردی

فکر یم کند که حنی صد پله فهمیده تر از پدر 



 فرهیخته اش

 . باشد

 بعدازظهر2چهارشنبه، اول آبان، ساعت 

ی که رو به رسد شدن یم رفت، از  ن هوای خنک پاییر

 پنجره به

 .داخل اتاق خزید و حس خویی به او دست داد

ی در آسمان یکه تازی یم کر  دند و ابرهای خاکسیی

 نوید یک

91 

  دلهای بد قواره 

ی را یم دادند.غرش رعدی از دور آمد و  ن باران پاییر

 بعد باد تندی

 وزید و چند برگه از

ن را به هوا رقصاند و روی پارکت ها انداخت  . روی میر

از جا بلند شد و پنجره را بست و مشغول جمع آوری 

 آثار

ن شد  .بازیگویسر باد از روی زمتر



لحظه دو تقه به در خورد و خانم شکری با  همان 

 کسب اجازه

 .از سیاوش وارد اتاق شد

ش نشست و در جواب شکری که  ن سیاوش پشت میر

 خسته

 :نباشیدی بر لب رانده بود گفت

 سالمت باشید. جانم؟-

شکری دست کشیده و درازش را جلو برد و برگه ای 

ن   روی میر

 .جلوی سیاوش گذاشت

رسش را بلند کرد و به قد و سیاوش برگه را برداشت و 

 باالی

این چیه؟-بلند شکری نگاه کرد.   

لیست درخواستیای ویراستار. یه ساعت دیگه -

 وقت مالقات

 .دارید باهاشون

سیاوش با دقت به لیست نگاه کرد. سه خانم و یک 



 .آقا

 امیدوارم کار بلد باشن. از کجا پیداشون کردی؟-
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- ن گایهواال   کردن. گفتی
ن
ییک از نویسنده هامون معرف  

کارهای ویرستاری نویسنده های تازه کار رو انجام 

 میدن و

ن   Apk.وPdf . فایل درست یم کتن

ن -  .پس زیادم وارد نیستی

 .گفتم بد نباشه یه تسنی بکنید-

ن گذاشت.  اینجوری نمیشه -سیاوش برگه را روی میر

 .خانم شکری

یی لطفا تو ییک دو تا سایت معت  

مون هم  و معروف فراخوان بدین. تو پیج خود نشر

 پست

 .فراخوان ویراستار بذارین

 حضوری بیان؟-



ن بله، ویل شهرستاین ها فایل - اگر تو تهران هستی

ن   .بفرستی

ن از خودتون بدین بهشون  . البته سیع کنید حتما متی

شکری لب های قلوه ای اش را غنچه کرد و چشمان 

 قهوه ای

ان سیاوشاش را دوخت به دست . 

ن کارو یم کنم- . همتر
 .باشه آقای کیاین

؟-  از دو اثر جدیدمون چه خیی

فردا یه وقت مالقات گرفتم برید ارشاد. تلفنن فایده -

 .نداره

 .من هر خی زنگ یم زنم میگن هنوز نخوندن
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- ؟ ن عیل یاری چه خیی هموین  -از کتاب خانوم نوشتر

 که کیل اصالحیه

 خورده بود؟

 آره. مجوزش نیومده؟-



ن تا فردا آماده س-  .گفتی

 . سیاوش به ساعت مجی اش نگاه کرد

خوبه. کاش خودت با این سه تا ویراستار رس و کله -

. من  بزین

 .باید یه رس برم چاپخونه

ایرادی نداره. من نتیجه رو یم رسونم دستتون تا -

 شب. دیگه

 .رد یا تاییدش به عهده خودتون

- حله باشه.  . 

 دیگر و پشت بندش صدای 
ی
با صدای رعد و برف

 بارش باران،

 :شکری گفت

بارون داره میاد. چیی آوردین؟سیاوش از جا بلند -

ه ن  شد. پالتوی پاییر

 اش را به تن کشید و

 :گفت

گاهه-  .نه نیاوردم. ماشینمم تو تعمیر



 .شکری در آستانه ی در اتاق ایستاد

 .االن زنگ یم زنم تاکیس بیاد-
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سیاوش با شنیدن صدای زنگ تلفنش تشکر کرد و  

 گویسر را

ن برداشت  .از روی میر

ن را کشید  .آیکون سیی

 . سالم به پوران خانوم گل-

صدای مادرش مثل همیشه گوشنواز از آن سوی 

 :خط آمد

تم که - سالم قربونت بره مادر. داره بارون میاد. چیی

دی  .نیی

- شب -ت خدا. چیی یم خوام خی کار؟بذار بیاد نعم

 زود بیا خونه

 .مادر. مهمون داریم

 مهمون مون کیه؟-



 . عمه ته. آقا فرامرز زنگ زد گفت میان شام-

. سیع یم کنم زود بیام-  .به سالمنی

مهربانم میاد. نذاری آخر وقت بیای مادر. این -

 دخیی پیش ما

ه  .پیر پاتاال حوصله ش رس میر

- یر کجا بود؟نگو پوران خانوم. پ  

 . خب دیگه لوس نکن منو-

ی الزم نداری؟- ن  چشم. چیر

 . دلسیی و دوغ بخر-

 به روی چشم. کاری نداری مامان جان؟-
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نه. در پناه حق.کنار پنجره ایستاد و به اشک های -

 باران که داشتند

 دل شیشه

ه شد. یک زماین نه چندان دو  ر ها را یم شستند خیر

 باران



برایش حکم مطهرترین نعمت خدا بود که قدم زدن 

 در خیابان

های شهر با "او" برایش حالل ترین و واجب ترین کار 

 و بار

 اش بود. اما بعد از او، باران و قدم زدن زیر 
ی

زندگ

 باران حرایم

ار بود.  ن  بود بیر
ترین گناه ها شد. از هر چه چیی

 خصوصا از

ن کمان  هایی که طرح رنگتر
داشتندچیی  . 

ون داد و دست در  آیه از شانه ی پر سوزش بیر

 جیب منتظر

ن آمده ش کند ماشتر  .ندای شکری شد که گ خیی

با صدای زنگ در رس چرخاند و از در باز اتاق که 

 درست روبه

روی درب خروخی بود، کنجکاو شد چه کیس پشت 

 در است.شکری

 که در را باز کرد، نیما خودش را توی سالن کوچک



انتشارات انداخت دفیی   . 

ون رفت و با نیما خوش و بش کرد. شکری   از اتاق بیر

 :گفت

ن راننده که - ن فعال. گفتی ن نداشتی ! ماشتر
آقای کیاین

 اومد زنگ

 .یم زنن

 :نیما گفت
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 جایی یم رفنی سیا؟-

 .آره. داشتم یم رفتم چاپخونه-

 :نیما فورا رو به شکری گفت

- . من خودم خانوم ش ن کری زنگ بزن بگو کنسل کتن

 .هستم

شکری فورا اطاعت کرد و گویسر را برداشت و 

 مشغول زنگ

زدن شد.سیاوش به اتاق برگشت و کیف چریم 



 عسیل رنگش را

 برداشت

و بعد از خداحافیطن از شکری دوشادوش نیما از 

ون  بیر
 دفیی

 .رفتند

ن نشستند، نیما گفت  :هر دو که در ماشتر

- حاال واجب بود تو این باد و بارون بری چه بارونیه. 

 چاپخونه؟

ن یم کشید   سیاوش در حایل که آینه ی سقف را پایتر

 :گفت

یه چند وقتیه مرتضوی بدقول شده. کارارو دیر یم -

 رسونه

دستمون. از اون ورم نویسنده ها یه میگن پس کتاب 

 ما خی 

 . شد؟ ارشادم که قوز باال قوز. خییل لفتش میدن

های خوش حالت و شبق گونه اش  دسنی روی مو 

 کشید و تا



خییس باران نظم موهایش را به هم نریخته باشد. 

 چشمان
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درشت و سیاهش را در آینه باز و بسته کرد و 

 انگشتان کشیده و

مردانه اش را روی ابروهای پهن و خوش ترکیبش  

 .کشید

 .بعد آینه را رسجایش برگرداند

ا دقت از خیابان باریک خارج شد و توی خیابان نیما ب

 پهن و

 .طویل انقالب راند

ی  - ن چه کاریه سیا. خب چاپخونه تونو عوض کن. چیر

 که همه

 .جا ریخته چاپخونه س

حاال تا امروز باهاش راه اومدم. چند ساله باهم کار -

 .یم کنیم



ی داره. وگرنه بدقول نیست ن  .شاید مشکیل چیر

ه عقب نگاه یم کردنیما مدام از آینه ب . 

 :سیاوش گفت

! کیس دنبالته؟-  چقدر عقبو دید یم زین

هان؟... نه بابا. همینجوری -نیما یی حواس گفت: 

 نگاه یم کنم کیس

 .نزنه بهمون

 .خیابون خیسه واسه اون میگم

ن عقنی باید حواسش باشه نه تو-  .اون ماشتر

نیما لب به دندان کشید. امروز صبح ماشینن سیاه با 

 شیشه

های دودی از خانه تا باشگاه تعقیبش کرده بود و او 

 یم ترسید
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راننده ی تعقیب کننده یا خود پانته آ باشد، یا کیس 

 از نوچه



های پدر پانته آ. شک نداشت پانته آ آرام نخواهد 

 نشست

 .سیاوش را توسط او پیدا یم کند

ک داشت برگشت باید سیاوش را خیی یم کرد؛ اما ش

 پانته آ

او را به هم نریزد. اصال آمده بود به دفیی انتشارات تا 

 با سیاوش

حرف بزند. ویل باران یی موقع نگذاشت دهان باز  

 کند. خوب

یم دانست حال و روز سیاوش با باران به هم یم 

 ریخت. باران

تمام خاطرات گذشته اش را برایش تدایع یم  

 کرد.خاطرات تلجن 

ن یک فنجان قهوه در کافه ایکه از خورد  

ی از معشوق نیست، تلخ  ی دو نفره که خیی ن پشت میر

 تر بود و

 .طعم زهرمار یم داد



کیسه ی خریدهایش را به دست چپ گرفت و کلید 

 انداخت

 . توی قفل و با پا در را هول داد

قدم روی موزائیک های ییک در میان لق شده ی 

 حیاط

رنجی توی گذاشت. بوی خییس درختان زرد و نا

 حیاط

کوچکشان هنوز توی هوا مانده و فضا را معطر کرده 

 . بود

ن آقا فرامرز رد شد و پله ها  در را بست و از کنار ماشتر

 را رسی    ع

 .باال رفت و یاهلل گویان وارد خانه شد
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یف آورد" آقا  صدای شاد "به به شازده باالخره تشر

 فرامرز باعث

زیبا صدای تلویزیون را کم کند .سیاوش  شد عمه



 صورت عمه زیبا

 .را بوسید و با فرامرز دست داد

مهربان گیسوان سیاه و بافته اش را کیم مرتب کرد و 

 به اتفاق

ون آمدند. سیاوش دست  خانه بیر ن پوران از آشیی

د  مهربان را فشر

 . و حالش را پرسید

 .کیسه را دست پوران داد و پیشاین اش را بوسه زد

 احوال پوران خانوم؟-

خانه گذاشت و گفت ن ن آشیی  :پوران کیسه را روی میر

 !چقدر دیر کردی پشم-

سیاوش به سمت اجاق گاز یم رفت، درب قابلمه ی 

 غذا را

ی را با ولع توی بینن اش  ن برداشت و بوی قرمه سیی

 .فرستاد

 !اوم! عجب بویی داره خدا-

زنه تا یه بارون یم -در قابلمه را گذاشت و گفت: 



 خیابونای تهران

 .قفل یم کنه

ن گذاشت و مشغول  ی را روی میر ن مهربان سبد سیی

ن تربچه  تزئتر

 :ها شبیه قارچ شد و گفت

ون دور دور بعد از بارون. - یه رسی الیک میان بیر

 آهنگ دپ
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ن تو فاز عشق و عاشقی   . گوش یم دن میر

درش افتاد و در سیاوش یاد خودش و خاطرات دربه 

 حایل که

 :سیع یم کرد دست دل وامانده اش رو نشود، گفت

 .البته عاشقای شکست خورده-

 :فرامرز بلند گفت

 .بیا پش ببینمت-

ون رفت و چشیم بلند باال   خانه بیر ن سیاوش از آشیی



 گفت.دست و

 صورتش را توی روشویی شست و خشک کرد و کنار

 .فرامرز نشست

- ل؟چه خیی گل پش قند عس  

 :سیاوش خندید

. گروین و حرص و جوش-  .سالمنی

ای بابا! این که قصه ی تکرای چند سالمون شده. -

 خیی جدید

 خی داری؟

 :سیاوش چشمیک زد

 .پرسپولیس فردا شب بازی داره-

 :فرامرز پوزخند زد
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ی - ن سوراخ سوراخ شید ایشاال.مهربان سبدهای سیی

ناه ن اررا روی میر  

 خوری گذاشت و



 :خییل جدی چشم غره رفت

 .وا! خدا نکنه-

وع کردند به کل کل  .بعد سه نفری رسر

سیاوش آن میان حواسش بود که عمه زیبا زیاد 

 رسحال

 .نیست

خانه برای کمک به پوران،  ن مهربان که برگشت به آشیی

 سیاوش

به فرامرز چشمک زد و به زیبا اشاره کرد که چه 

 .شده

 . انداخت و با تاسف رس تکان دادفرامرز شانه باال 

 :موقع ضف شام فرامرز پرسید

تون معروف شده یا - کار و بار چطوره سیاوش؟نشر

 نه؟

واال تا بیایم مشهور بشیم -سیاوش کیم آب نوشید: 

 داللهای کاغذ

 .ورشکستمون کردن



 :مهربان پرسید

 چه ربیط داره؟-

- ی اونقدر کاغذ گرونه که نگو. نیم ذارن این دالل ها

 طمع

 . کار
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ی توی دهانش چپاند و گفت ن  :فرامرز یک مشت سیی

 کتاب تقصیر دالالس؟-
 پس گروین

 .بله متاسفانه-

 :مهربان گفت

کتاب اونقدر گرونه که آدم جرات نیم کنه بره -

 سمت کتاب

. چهار تا دونه کتاب ناقابل یه میلیون پولشه  .فرویسر

پایینه، کاغذم گرون. هیچ   فروش-سیاوش گفت: 

 .کاریشم نمیشه کرد

 هر جا



، یه گیر و گوری هست که درست  ن
این دالل ها هستی

 بشو

 .نیست

 :مهربان با دستمال دور دهانش را پاک کرد

خب کایه چاپ کنید. هم سبکه کتاب، هم ارزون -

 .تر

 :سیاوش رس تکان داد

ن کارو بکنیم-  . آخرش مجبوریم همتر

ن پوران رو به زیبا   که ساکت نشسته بود و با رسی پایتر

 مشغول

 :خوردن بود کرد و گفت

ی شده؟- ن ؟ چیر  زیبا جون چرا ساکنی
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عمو فرامرز چه بالیی رس عمه ی -سیاوش گفت: 

 شوخ و شنگ ما

 آوردی



 اینقدر تو لبه؟

 :فرامرز خندید

 . من غلط بکنم سیاوش جان-

ردزیبا به مهربان اشاره ک : 

سید-  از خانوم خانوما بیی

 .همه به مهربان نگاه کردند

 :مهربان چشم غره رفت به زیبا و گفت

 .هیجی نشده به خدا. مامان بیخودی شلوغش کرده-

عجب رویی داره ها. یه ساله خانوم داره -زیبا تشر زد. 

 جمع و جور

 یم کنه

بره خارج، اون وقت مرحمت فرمودن ما رو دم 

 آخری قابل

ن  خیی کردندونستی . 

 .پوران ابرو باال انداخت و سیاوش چشم گرد کرد

 :پوران گفت

 بری خارج؟ وا! چرا؟-



 :مهربان گفت
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 یی هدف و تکرار -
ی

. از این زندگ خسته شدم زندایی

 مکرر و

کت و اون    دپرس شدم. در به دری از این رسر
ی

روزمرگ

 کارخونه

م  تا درس بخونم و کار کنم و منو افشده کرده. میر

 رسو سامون

 .بدم به زندگیم. این جا دیگه جای من نیست

 :سیاوش به زیبا گفت

کامل ومخترصش میشه یم خواد بره یی زندگیش -

 :.فرامرز گفت

 .آ باریکال. منم همینو میگم. ویل کو گوش شنوا-

 :زیبا گفت

کاش حداقل مارو آدم حساب یم کرد که بدونیم یه -

 دونه



ه یی زندگیش بچه مون داره میر . 

 کشید
ن
 :مهربان پوف

ن یه دونه بودنم بود که نگفتم. چون - واسه همتر

 مخالفت یم

 .کردین

 .زیبا از جا بلند شد و صندیل را عقب کشید

 .دستت درد نکنه پوران جون-

 :پوران گفت

ی نخوردی که.زیبا روی مبل - ن نوش جون. چیر

 نشست و دستانش را

 چفت هم روی شکم

105 

لهای بد قواره د   

 .بزرگش نگه دلشت و قری به رس و گردنش داد

 ممنون. مگه اشتها یم ذارن واسه آدم؟-

 .مهربان با تاسف رس تکان داد و لب برچید

فرامرز که کنار او نشسته بود دست روی دستش  



 گذاشت و

 .اشاره کرد مهربان شامش را بخورد

انست شب از نیمه گذشته بود و سیاوش نیم تو 

 . بخوابد

رسر باران روی کانال کولر و حیاط برای هر   صدای رسر

 کیس

 و حس طراوت را به ارمغان یم آورد. 
ی

نشان از زندگ

 اما برای

سیاوش تنها درد بود. دردی که درمان نداشت و هر 

 بار

باریدنش میشد زخیم که ناسور کرده و عفونتش تب 

 .یم آورد

ن ماه های آبان و آذر میشد برایش دلهره آورتری

 خدا.و همه اش را

 اش
ی

 هم مدیون آن زن بود. همان که به زندگ

طوفان زده و رفته بود. هنوز که هنوزه بعد از آن 

 هشت سال



 .خرایی های بعد از طوفان مرمت نشده بود

عاقبت از خیر خواب گذشت با اینکه خییل خسته 

 . بود

ن تحریر  چراغ مطالعه اش را روشن کرد و پشت میر

 اتاقش

شستن . 

 لب تابش را باز کرد تا رماین را که رویش کار یم کرد
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ویراستاری کند. رمان عاشقانه بود و سوز و گداز 

 .جمالت باال

وع کرد به  به پنج دقیقه نکشید که چشمانش رسر

 . سوزش

نه حس و حالش برای تمرکز روی جمالت خوب 

 بود، نه

کردند  چشمانش او را یاری یم . 

شکری آب پایک را آخر شب ریخته بود روی 



 دستش".اصال خوب

. هیچ کدوم فن و ریزه کاری  نبودن آقای کیاین

های ویراستاری رو بلد نبودن. در همون حد 

ستان یه  دبیر

ن  ایی یم دونستی
ن  ."چیر

و او هنوز به دنبال ویراستار خوب بود و هر چه یم  

 گشت نیم

 .یافت

ن درآورد و آن را   دفیی جلد چریم را از توی کشوی میر

 .باز کرد

 خودش را 
ی

خییل وقت بود داشت یم نوشت. زندگ

 داشت با

کمک قلم روی کاغذ سفید یم آورد و تنها نیما بود که 

 خیی 

داشت. و همان بود که اضار داشت بنویسد و 

 رمانش کند و

خودش هم آن را چاپ کند تا شاید بشود درس 



ت چند  عیی

، ساعت دوازده ظهرجوان .جمعه، سوم آبان  

روی مبل دراز کشیده بود و داشت رمان جدیدی را  

 که روز

 .قبل خریده بود یم خواند
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محمدهادی چند وقنی بود با حاج آقا ابطج رس و 

 رسی پیدا

 . کرده و تا بیکار میشد یم رفت مسجد رساغ او

به نماز صبح به او اضار کرده بود همراهش برود 

 جمعه. اما

مهرگان گفته بود حوصله اش را ندارد. محمدهادی 

 هم گفته

 .بود با حاج آقا ابطج یم روند و ظهر بر یم گردد

بوی آبگوشتش کل خانه را برداشته بود و او با شکیم  

 که



رسناسازگاری گذاشته و قارو قور یم کرد، خودش را 

 مشغول

ر خوابید مطالعه کرده بود.با صدای زنگ تلفنش دم

 و تلفنش را که

ن یم  روی میر

 .لرزید چنگ زد. ترانه بود

 !سالم خانوم گل-

 آمد
ن

ن شلویع  :صدای ترانه از مابتر

ا؟- ؟ چه خیی  سالم مهرگانم. خویی

ی؟- . تو هاییی  سالمنی

آره دیگه. کار من جمعه و غیر جمعه نداره. خی کار -

 یم

 کردی؟ شوهرجانت خونه س؟

 . نه. رفته نماز جمعه-

- پس راحت حرف یم زنیمخب  . 
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- ن من داشتم پیج نشر سیاوش رو نگاه -خی شده؟ ببتر

 یم کردم. دیدم

 .دنبال ویراستار یم گردن

 مهرگان نشست و آبشار موهای ش را پشت گوشش

 .انداخت

 خب؟-

 تو هنوزم یم نوییس مهرگان؟-

- ه یم آره ترانه. من عشق اول و آخرم نوشتنه. تو ک

 .دوین 

 .محاله ممکنه ولش کنم

 شوهرت خیی داره؟-

نه نیم دونه. تا حاال نذاشتم بفهمه. فقط یم دونه  -

 که دوست

دارم بنویسم. اما همون شیش سال پیش خط و 

 نشون کشید

آدم یی هین به شوهر تو میگن. -دنبال این کارا نرم. 

 آخه چشه؟ بابا



 این همسایه

سال دار. به  ی ما پیش نماز مسجد. خودش سن و 

 خدا زن

نویسنده شو یم ذاره رو رسش حلوا حلوا یم کنه. 

 شوهر تو

 دردش چیه؟

 .اگه یم دونستم که درمونش یم کردم دخیی -

ن یم توین باهاشون همکاری  - ن بیا برو این نشر ببتر ببتر

؟  کنن
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 من؟-

نه پس عمه ی من. آره دیگه خودتو میگم. تو -

ستاریتویرا  

 .خییل خوبه

 .واال به پای تو که نیم رسم-

م. درسای دانشگاهم هست. به خدا - من اینجا درگیر



 وقت نیم

 .کنم. وگرنه از خدامه. تازه لب تابم هم خراب شده

- ای بابا. راضیش کن -محمدهادی نیم ذاره ترانه. 

 .خب. حیفه به خدا

 تازه تو اون

ی یم خوان فراخوانشونم تاکید کرده بودن یه حرفه ا

 و حقوق

 . خویی هم پاش میدن

 ...آخه-

ن مییسر ویراستارشون. بعدم واسه-  آخه و درد! ببتر

. به خدا هزارتا پوئن  ن نویسندگیت کمکت یم کتن

 . مثبت داره

. خی از این بهیی   .قراره تو خونه بشینن کار کنن

مهرگان که سکوت کرد ترانه موقعیت را مناسب دید 

 و ادامه

 داد

- گ یم خوای یواشیک بنوییس و مخاطب   مهرگان! تا 



 نوشته

. حیف اون قلم و اون سوژه های  هات خودت بایسر

 بکرت
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ات؟ هان؟قلب  نیست خاک بخوره گوشه دفیی

 مهرگان به تب و تاب

 افتاده بود و خودش را به درو دیوار

 .یم کوبید

وع کرد به جویدن ناخن  س رسر باز به وقت اسیی

 .هایش

 :ترانه تمنا زد

 قبول مهرگان؟-

از جا بلند شد و قدم زنان سمت پنجره رفت و 

 موهای

بازیگوشش را با دست پشت رسش نگه داشت. 

 :عاقبت لب زد



 .باشه. قبول-

 جمعه، سوم آبان، ساعت هشت شب

بهت میگم نمیشه. این یه کلمه ساده رو نیم فهیم -

 خشو؟

ت گیر من سخ-از گ اینقدر سخت گیر شدی؟

 نشدم. تویی که هنوز

 فکر یم کنن پشات

دو سالشونه بدویی دنبالشون غذا بچپوین تو 

 .دهنشون

 پشات. از تو جوب که پیدا -
ی

خودت داری مییک

 .نکردمشون

ن بود. البد یم  - واال از تو جوبم پیدا یم کردی همتر

 گفنی 

ن باید مراقبشون باشم پیش خدا جوابگو باشم  .امانتی

- رو خداخشو بس کن تو  . 
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 :صدای خشو باالتر از دقایق پیش شد. غرید

تو بس کن محبوبه. بفهم پشات دیگه بچه  -

ن   .کوچولو نیستی

 . دل بکن بذار مرد بشن

ارغوان و ارنواز گوش چسبانده بودند به در. با قطع 

 شدن صدای

پدرشان، ارنواز با چشم و ابرو به خواهرش اشاره  

د": چراکر   

 بزند در باز شد و 
ن
ساکت شد؟"تا ارغوان آمد حرف

 هر دو توی بغل

 خشو

 .افتادند

ها را به عقب هول داد و خطاب به هردو   خشو دخیی

 که جا

 :خورده بودند گفت

به نظرم صدای ما انقدری بلند بود که تا رس کوچه -

 .هم بره



ن   .الزم نبود فال گوش وایستر

 :ارنواز فورا گفت

- م باباغلط کردی . 

ارغوان خونشد طره ی بازیگوش مویش را دور 

 انگشت سبابه

 .اش پیچید و به داخل اتاق رسک کشید

 کشید. -
ن
آخرش خی شد؟ آتش بس؟خشو پوف

 چرخید سمت محبوبه

 که روی تخت
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نشسته و با دستمال کاغذی به جان دماغ رسخش 

 افتاده بود

 :کرد و گفت

- ب دیگه نشنوم. حرف منم عوض نمیشه. محبو 

 والسالم نامه

 . تمام



ون آمد و رو به ارغوان گفت  :از اتاق بیر

 .شام! گشنمه-

 :ارنواز فورا گفت

 .نداریم-

 :خشو چشم بست و غرید

پس شماها چه غلیط یم کنید تو این خونه؟ رسی    ع -

 یه

ی درست کن بیار. زود!ارغوان خصمانه به ارنواز  ن چیر

 چشم غره

و بلند به خشو که رفت  

 :داشت یم رفت سمت تلویزیون گفت

 .چشم بابا-

خانه کشاند ن  .دست ارنواز را گرفت و به آشیی

ارنواز مچش را که سفت و محکم محصور در دست 

 ارغوان بود

ون کشید  :بیر

 .ول کن دستم درد گرفت-
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 .ارغوان پیازی برداشت و مشغول پوست کندن شد

 ارنواز. نیم بینن عصبانیه؟-
ی

 خییل خنیک

 . خب شام نداریم دیگه-

من نیم دونم تو اگه فردا شوهر کنن خی یم خوای -

 بدی به

شوهرت. بیست و چهارسالته ویل هیچ کاری بلد 

 . کوفت-نیسنی بکنن  

ه  .میدم بهش. مجبورش که نکردن بیاد منو بگیر

اینقدر چرت و پرت نگو. گوجه و تخم مرغ بیار -

 املت درست

 .کنم

ارنواز کمر شل و ول شلوار ورزیسر قرمزش را باال  

 کشید و

 .سمت یخچال رفت

اه بازم املت؟ حالم از شنیدن اسمشم به هم یم -



 خوره. تو

 .این یه هفته ده بار املت خوردیم

ی بنده خدا- ی یاد بگیر ن  . یم خواسنی آشیی

ن گرد وسط   ها را روی میر
ی

تخم مرغ ها و گوجه فرنیک

خ ن انهآشیی  

 :گذاشت و گفت

ن به - ارسالن و اردالن کجان؟ چرا نمیان ببیتن

 خاطرشون چه

قیامنی به پا شده .ارغوان تابه را پر از روغن کرد و 

 روی اجاق

 گذاشت. اشک های
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از عوارض خورد کردن پیاز را با پشت دستش پاک  

 .کرد

- تر از اینا  خییل روشون زیاده. به خدا دل خجسته

 .ندیدم



ن خیالشون نیست. اون وقت مامان یه نشسته  عتر

 زنجموره

 .یم کنه حرص یم خوره

صدای بلند تلویزیون خیی از شدت خشم خشو به 

 صدای گریه

 .های محبوبه یم داد

ارغوان تند تند گوجه ها را ریز ریز کرد و توی پیازهای 

 طالیی 

ن شده ریخت و فورا املت را آماده کرده و ار  نواز میر

 .شام را چید

خشو را صدا زد و ارنواز نان های فریز شده را توی 

 مایکرویو

 .گذاشت

ن نشست ارغوان گفت  :خشو که پشت میر

م مامانو بیارم شام بخوره.خشو توپید-  :میر

ن کنه رس شام، - ن فتر ه، فتر اگه باز بخواد آبغوره بگیر

 اصال نیم



 .خوام بیاریش

ف صورت پدرش  ارغوان کف دو دستش را دو طر 

 .گذاشت

قربونت برم بابای خوشتیپم. یه کم درکش کن.  -

 گاماس

گاماس راضیش کن. داد نزن که مامانم غد بشه رایصن 

 بشو

 .نیست
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 :بعد گونه اش را بوسید و خشو گفت

 . خیله خب برو. خر شدم-

 :ارنواز نان ها را جلویش گذاشت و لب گزید

- جون بابا دور از  . 

 . دیگه جونیم واسم مونده؟ارغوان نزد مادرش رفت-

کنارش روی تخت نشست و دست دور گردنش 

 .انداخت



 .محبوبه بغ کرده بود و دیگر اشک نیم ریخت

 :ارغوان گفت

 .پاشو بیا شام بخور محبوب خوشگله-

 :محبوبه شانه باال انداخت

 .نیم خوام. ولم کن رسم درد یم کنه-

- خدا بسه. شورشو درآوردی ها. االن  مامان تو رو 

 پشای قند

ن خیالشونم هست داری خودتو زجر  عسلت عتر

 میدی؟ خیی 

دارن روز و شب مشت مشت قرص یم خوری که 

 رسدردات

 آروم شه؟

 با رفیقای اراذل اوباششون پوالی یی 
ن نه واال. رفتی

 زبونو بریزن

اهه  دور. به خودت بیا مامان. قبول کن داری بیر

ی .مح بوبه بامیر  

 :صدایی خش گرفته گفت
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؟-  آخه دلم یم سوزه. اگه مریض شن خی

فقط بچه های تو آدمن؟ یا فقط تو مادری! بقیه -

 مادرا دل

ندارن؟ واال به خدا دیگه از مادر مویس که بچه شو 

 انداخت تو

آب باالتر نیسنی که. پشاتم که قرار نیست پیغمیی 

 خدا بشن

 .اینقدر جز یم زین واسشون

 .محبوبه خنده اش گرفت از مثال ارغوان

 !دیوونه-

واال. مامان تو رو خدا دل بده به بابا و کارارو بسیی -

 .دستش

یم دونم و یم دوین که بابا چقدر دوستت داره. واال 

 اونم پدر

اردالن و ارسالنه. همسایه مون که نیست. یه کاری 



 نکن فردا

ن شد یی کفاینی و مشکالتشونو پشات چهل سالشو 

 بندازن

گردن تو .محبوبه انگار خودش هم خسته بود از آن  

 کشمکش. به

 روی

خودش نیم آورد. اما در آن یک هفته خوب فهمید 

 پشانش

خییل هم قدر حرص و جوش خوردن هایش را نیم 

 .دانند

جوری رفتار کرده بودند که انگار محبوبه وظیفه اش 

 حمایت

 .از آن هاست

ی نیم گوید، گفت ن  :ارغوان که دید محبوبه چیر
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پاشو بریم شام بخوریم. فقط جان هر گ دوست -



 داری از

فردا تا یک سال املت نده بهمون. دلم غذاهای 

 خوشمزه ت رو

 .یم خواد

محبوبه دلش سوخت. صورت برنزه ی ارغوان را 

 :بوسید و گفت

- ن  ی درست کنم حله؟فردا برات قرمه سیی  

ارغوان قری به کمرش داد و دستانش را رقص گونه 

 تکان داد

آخ جان جیگرتو-و با ریتم خواند:  . 

محبوبه خوشش یم آمد از مسخره بازی های 

 ارغوان. با خنده

ون بچه. انگار عرویس  هولش داد سمت در. برو بیر

 !باباشه

 شنبه، چهارم آبان، ساعت دوازده ظهر

ا بست و دسته گل های مینای درب ورودی حیاط ر 

 ارغواین 



 
ی
ف را با لذت نگاه کرد و به سمت آسانسور ضلع رسر

 پارکینگ

 .بزرگ ساختمان رفت

اما با دیدن برگه ی چسبانده شده روی درب 

 آسانسور که

نوشته شده بود "آسانسور خراب است" حالش  

 . گرفته شد

پا کج کرد سمت پله ها. طبقه ی اول را که رد کرد، 

 روی

اگرد طبقه ی دوم با شنیدن جیغ های زین رس باال  پ

 گرفت. از

پله ها باال رفت و صدای حرف های رکیک و عربده 

 هایش و
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ناله های مردی را شنید".تو غلط یم کنن مرتیکه 

 بزدل. خاک بر



 اون رست که یه ذره

 ."جربزه نداری

ی محکم به در واحد ن ی که آوای صدای برخورد چیر

 زشت

دعوایشان یم آمد باعث شد ترانه وسط پله ها 

 .بایستد

 :مرد داشت التماس یم کرد

 !"غلط کردم شهال تو رو خدا آروم باش"

 :زن که مرد شهال نامیده بودش بلندتر از قبل داد زد

ساکت شو یی عرضه. آخه احمق این همه سال "

 زحمتت رو

فت و می  گذاشنی کف دست اون داداش یی رسر
ی

یک

 غلط

 "کردم؟

ترانه پله ها را باال رفت و پا در پاگرد طبقه ی سوم  

 . گذاشت

به گمانش مرد پشت در نشسته بود. حس کرد زن 



 دارد او را

کتک یم زند. مرد داشت التماس یم کرد":نزن شهال! 

 نزن دردم

 ."میاد

ترانه پوزخندی زد و از پله ها باال رفته خودش را 

 پشت درب

ن کرد. واحد مهرگان رسا د و گوش تیر ند. زنگ در را فشر

 مرد

بیچاره داشت هنوز التماس یم کرد و زن فحش های 

 نامویس
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 .حواله اش یم کرد

با باز شدن در و رس چادر پیچ شده ی مهرگان لبخند 

 .زد

 .سالم بر بانوی زیبا-

 :مهرگان لبخند زد و گفت



- وش اومدیسالم ترانه جون. بیا تو خ . 

ترانه قدم در راهروی خانه گذاشت و کفش هایش را  

 کند و

ام روی جا کفیسر   مهرگان خم شد و کفش ها را با احیی

 گذاشت

و صورت ترانه را بوسید. ترانه دسته گل را به سمتش  

گل-گرفت:   

؟  برای گل. خویی

 !وای مریس ترانه. چه نازه-

 . ناز که تویی جیگر-

ایس آویخت و دست ترانه مهرگان چادرش را به جا لب

 را گرفت

 .و به نشیمن برد

 :ترانه به دکوراسیون خانه نگایه کرد

 !به به چه خونه ی خوشگیل-

خانه دوخت ن  :بعد نگاهش را به آشیی

 .اوه اوه چه بوییم راه انداخنی دخیی -



مهرگان کیف و مانتوی خردیل و شال سیاه ترانه را  

 گرفت و
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 :گفت

دستاتو بشور بدو ناهار بخوریم.ترانه سمت -

 :روشویی رفت

 شوهرت که نمیاد خونه؟-

 :مهرگان گفت

 . نه بابا. کالس داره-

ن نشسته  خانه پشت میر ن  بعد هر دو توی آشیی
لحظایی

 بودند و

ترانه با لذت زرشک پلو را یم خورد و به به و چه چه 

 .یم کرد

 :مهرگان گفت

- ؟آسانسور خراب بود هنوز   

 .آره بابا. ویل تو راه پله ها حوصله م رس نرفت-



 :مهرگان اخم ریزی کرد

؟-  یعنن خی

-  یم کنه. 
ی

-دخیی طبقه پایینتون یه زن گانگسیی زندگ

 !وا

 واال. همسایه پایینتون زن و شوهرن؟-

 آره. چطور؟-

 دیدیشون تا حاال؟-

. اسم زنه - ن آره چند شب پیش جلسه معارفه گذاشتی

 .شهالس

ا هاتف بود فکر کنمشوهرشم آق  . 
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 .اوه اوه! آقا شهالییه واسه خودش-

 :مهرگان عجوالنه گفت

 تو؟ آقا -
ی

ای بابا! درست حرف بزن ببینم خی مییک

 شهال چیه

 دیگه؟



 ! شهال داشت هاتف خانومو یم زد. یم زدا-

- . دارم جدی میگم خو. -وا!  درد! یه وا وا یم کنن

بایداصال زن   

اینجوری باشه مهرگان. مرد زد جاده خایک، زن با  

 کمربند و

زن  !دمپایی بیفته به جونش. آخ. شیر

 :مهرگان با آن شخصیت زودباوری اش اخم کرد

 . چرت و پرت نگو ترانه-

 :ترانه قهقهه زد

 .خییل باحایل تو مهرگان-

 کرد
ی

 :مهرگان اخیم ساختیک

 . زهر! بخور کوفتمون نکن-

ست و خیار خوردترانه کیم ما . 

 .خییل دلم یم خواد بدونم چه شکلیه این شهال-

- اده .  ن نه جون من راستشو بگو. از این -شبیه آدمیر

 زنای گنده منده

 س؟



122 

  دلهای بد قواره 

ن چه ریزه. رس و زبون داره. - نه بابا. فلفل نبتر

 خوشگله. البته

 .بدجوری حجابش یی در و پیکر بود

- حتما یه عرق ریختطفلک شوهرت.  . 

 :مهرگان رس تکان داد

ون - واال منم خجالت کشیدم. چاک شانه ش بیر

 بود. رژ

جیگری زده بود و چاک دامنشم یه یم رفت این ور و 

 .اونور

 انگار اومده بود عرویس. آخرش ییک از همسایه ها به

محمدهادی اشاره کرد و تو گوشش گفت خودشو 

 .جمع کنه

مدهادی رو کارد یم زدی وقنی برگشتیم خونه، مح

 خونش

م تو جلساتشون.  مم دیگه نمیر در نمیومد. گفت بمیر



 خودت

خب پس از اون زنای پرو س. هم یی -تنهایی برو. 

 حیاس، هم آقاشونو

 !یم زنه. چه شود

ول کن غیبت مردمو نکن. از انتشارات سیاوش چه -

؟  خیی

ترانه لبخند مهرباین به روی چون ماه مهرگان زد. از 

خالقآن ا  

مهرگان که غیبت کردن را خییل بد یم دانست 

 خوشش یم

آمد. دلش یم خواست مثل او باشد و پشت رس 

 مردم بدگویی 

نکند اما سخت بود برایش. اعتقاد داشت به وقت 

 غیبت گایه

 .هم خوش یم گذرد
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 :کیم نوشابه نوشید و گفت

- اشتم واسشون. همون دیروز تو دایرکت پیام گذ

 صبح چک

 . کردم هنوز ندیدن

خب پس بازم نگاه کن شاید جواب دادن.ترانه از جا -

 بلند شد و تلفن

ن   همراهش را برداشت و پشت میر

برگشت و مشغول باز کردن صفحه ی اینستاگرامش 

 .شد

 :در همان حال پرسید

 با شوهرت حرف زدی؟-

 کشدار کشید
ن
 .مهرگان لب گزید و هوف

ردترانه اخم ک : 

 چیه؟ قبول نکرد؟-

. هر - دعوامون شد دیروز غروب. اونم چه دعوایی

 خی از دهنش

دراومد گفت و پاشد رفت مسجد و تا نه شبم نیومد 



 .خونه

ترانه یک دستش را قالب گردنش کرد و آرنجش را 

ن   روی میر

یه این بابا! مگه میخوای -گذاشت.  ای بابا! عجب گیر

 جرم و جنایت

؟  کنن

 .خی بگم واال-

شونو گذاشته - ن جواب دادن. شماره دفیی عه ببتر

 نوشته زنگ
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 .بزنید واسه مالقات حضوری

 :مهرگان فورا گفت

 .وای من روم نمیشه برم نشر -

ن   ن و براق میر ترانه تلفنش را روی شیشه ی تمیر

 گذاشت و

 :قاشقش را پر از برنج زعفراین کرد و توپید



- ؟ زن  بیخود روت نمیش ه. مگه یم خوای خی کار کنن

 !گنده

 .به هر حال محمدهادی نیم ذاره که-

- قهرم باهاش-دوباره بهش بگو.  . 

 نه بابا. قهر کردنم بلدی؟-

 !گمشو لوس-

 :ترانه خندید

تو برو تا اون موقع که جواب بدن شوهرتم رایصن  -

ن   کن. ببتر

رگ خوابش چیه مهرگان. نازی، نوزی، چه یم دونم 

 یه کلک

ه سوار کن راضیش کن دیگهزنون ! 

 کلک زنونه چجوریه مثال؟-

 کشید
ن
ه به صورت مهرگان پوف  :ترانه خیر

 .نابودم کردی مهرگان. یعنن به فنا رفتم اسایس-
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- -خب من بلد نیستم. خی کار کنم؟ تو که بلدی بگو. 

 من که زنش

. یه کادویی بخر براش. چه 
یمنیستم. تو زنیسر  

ن واسش.  دونم، غذایی که خییل دوست داره بیی

 خودتو لوند

 کن، بعد رس فرصت طالیی ازش بخواه. لباس قرمز

 !داری؟ از این جیگریا

 :صورت سفید مهرگان رسخ شد. لب گزید

 .زود باش بخور بریم دانشگاه دیر میشه ها-

 :ترانه خندید و گفت

- . باشه، فق م و حیات برم دخیی ط الیه قربون اون رسر

 زنگ یم

م باهم بریم. خوبه؟  زنم یه وقنی بگیر

 گ بریم؟-

امروز کالس آخر کنسله. استاد گفته نمیاد. بذار -

 ببینم یم

م  .تونم امروز وقت بگیر



باشه پس تا من نمازمو یم خونم تو زنگ بزن.از -

خانه که ن  آشیی

ون رفت، ترانه شماره گرفت. با شنیدن  بیر

ش بفرمایید! صدای زین که گفت": انتشارات سیاو 

 :فورا لب زد

 ...بابایی هستم خانوم-

با شنیدن صدای زین که گفت": انتشارات سیاوش 

 !"بفرمایید

126 

  دلهای بد قواره 

 :فورا لب زد

بابایی هستم خانوم. دایرکت بهتون پیام دادم واسه -

 فراخوان

 .ویراستاریتون

 :شکری گفت

- منده م ن اسم شما رو واال تعداد پیام ها زیاده، رسر

 .یادم نمیاد



 .اشکال نداره. پیش میاد-

- یف دارین؟ بله. زنگ -خواهش یم کنم. تهران تشر

 زدم ببینم امکانش

 هست امروز با دوستم حضورتون

 برسیم؟

بله حتما. ساعت پنج به بعد بیاین. در خدمتتون -

 .هستیم

 .عالیه. پس یم بینمتون-

 .منتظرتون هستم خانوم بابایی -

ن گذاشت و تند تند غذایش را تمام  تلفن را ر  وی میر

 کرد و

ن آن  ظرف ها را توی سینک گذاشت و مشغول شستی

 .ها شد

 :با صدای مهرگان رس چرخاند

؟ - ن خی کار یم کنن ترانه؟ وایسادی به ظرف شستی

 نیم

 .خواد، ولش کن



ترانه شیر آب را بست و با حوله ی صوریی رنگ 

 آویزان به
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ه ی قفسه دستانش را خشک کرد و گفت:  -دستگیر

ی نبود که ن  .چیر

 .قبول باشه

 .مهرگان قبول حق باشه ای گفت و چای را دم کرد

ن تعریف کن ببینم خی کار-  تا یه چایی بخوریم بیا بشتر

 .کردی

هر دو به نشیمن رفتند و روی راحنی های طویس 

وزه ای  فیر

 .لم دادن

 :ترانه گفت

- وم شد یم تونیم بریمکالس پنج که تم . 

؟- ن ی نخواستی ن  خب خوبه. مدارگ چیر

ن یا نه-  . نه بابا. تازه باید بریم ببینیم قبولت یم کتن



 .یم ترسم نتونم محمدهادیو رایصن کنم-

یی خیال مهرگان. -ترانه دستش را توی هوا پرت کرد: 

 .قبول یم کنه

 اینا رو ولش کن. از

؟  مادرشوهرت چه خیی

- . از وقنی ما اومدیم تهران همونطوریه. مثل قبل

 بدتر هم

شده. دم به ساعت زنگ یم زنه فضویل یم کنه. 

 مرتب میگه

 بیان قم. یه وقتایی هم به محمدهادی غر یم 
ن پاشتر

 زنه از
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مهرگان خییل شاکیم که بچه مو ازم دور کرد و ازاین 

 چرت و

 .پرتا

 .یی خیال تو توجه نکن-



- سم ترانه. یم ترسم یه کاری کنه باز مجبور شمیم تر   

 . برگردم قم

مگه الکیه؟ مسخره بازی که نیست. ولش کن. تو -

 محلش

 ...نذار. راسنی 

خانه رفت.  ن از همان -مهرگان از جا بلند شد و به آشیی

 :جا پرسید

 جانم؟-

 :ترانه لب تر کرد

شوهرت گیر نمیده بخوای بیای هاییی جا من -

 واییس؟

- . خیالت را حت ترانه. اون یم دونه تو خط قرمز منن

 رس تو

 .دیگه نیم تونه بهم گیر بده

 .البته من ییک از خط قرمزهاتم. اونم باریک ترینش-

ون آمد خانه بیر ن  :مهرگان با سینن چای از آشیی

. مهم اینه که نیم تونه بهم حرف بزنه-  .حاال هر خی



 ترانه لیوان چایش را برداشت و به تابلو عکس بزرگ
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محمدهادی که در محوطه ی بزرگ مسجدالننی  

ه  گرفته شده بود، خیر

شد. از او خوشش نیم آمد و حس بدی به او 

 .داشت

حیس که شش سال تمام با او بود. گرچه به طور 

مستقیم  غیر

و در لفافه به مهرگان آن حس را گفته بود، اما جرات 

 نداشت

ال تمام در پستوی ذهنش حقیقنی را که شش س

 پنهان کرده

بود به زبان بیاورد. به این زن ترسو و زیادی دل رحم 

 چه یم

گفت؟ با خودش فکر کرد شاید یک روز که وقتش 

 برسد آن



 . راز کوچک اما زشت را خواهد گفت

ساعنی بعد مهرگان حاضن و آماده سوئیچ اتومبیلش 

 را از روی

ترانه از در  جا کلیدی راهرو برداشت و دوشادوش

 .خارج شدند

وقنی داشت در را قفل یم کرد، ترانه با شنیدن صدایی 

 دست

 :روی بینن اش گذاشت و پچ زد

 :هیش! هیجی نگو. آروم بیا بریم.مهرگان اشاره کرد-

 خی شده؟-

ترانه باز هیس هیس کرد و دست مهرگان را گرفت و 

 از پله ها

ن رفتند. صدای دعوای شهال و هاتف نیم  آرام پایتر

 آمد، اما

ی را زمزمه یم کرد.  ن انگار کیس داشت زیر لب چیر

 ترانه رسش

ن نرده ها  را آهسته کج کرد پایتر
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با دیدن هاتف که چمباتمه زده و پشت در خانه روی 

 آخرین

پله نشسته بود دست روی دهانش گذاشت تا 

 .نخندد

 :مهرگان روی بازویش زد

 خی شده؟-

رانه آهسته لب زدت : 

ون. - شهالجون شوورشو از خونه پرت کرده بیر

 طفلک نشسته

پشت در.مهرگان ابرو باال انداخت و مثل ترانه آرام 

 :پچ پچ کرد

وا! مگه میشه؟ شاید نشسته رو پله اعصابش آروم -

 .شه

ترانه نگاه عاقل اندر سفیه ای کرد. جوری چشم 

 چپ کرد که



ن حرف را زدهمهرگان فکر کرد احمقانه تری . 

 :ترانه گفت

 .صیی کن االن یم فهمیم-

دست مهرگان را گرفت و پله ها را با کوبیدن کفش 

 هایش باال

 .رفت

 .بعد جوری ایستاد و رسخم کرد که هاتف او را نبیند

وع   ن شنید هاتف به سمت در دوید و رسر ن حتر در همتر

 کرد به

کوبیدن در خانه. صدای هاتف را آهسته 

وا کن شنید":شهال درو  ! 

ه  شهال ییک میاد منو یم بینه آبروم میر
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 !"ها. وا کن غلط کردم درو وا کن

ترانه دلش یم خواست قهقهه بزند و مهرگان با 

 چشماین گشاد



 .شده به التماس های هاتف گوش یم کرد

ترانه رسش را به تاسف تکان داد و اشاره کرد": 

 !"بریم

 :مهرگان گفت

کن! گناه داره. بذار وقنی رفت خونشون بریم. - صیی

 مرد بیچاره

 .خجالت یم کشه

 :ترانه شانه باال انداخت

 . باشه. فقط پنج دقیقه ها-

هاتف آنقدر عجز و البه کرد که عاقبت در باز شد و 

 بعد صدای

محکم بسته شدنش آمد.مهرگان دست ترانه ی 

 عجول را گرفت و از

ون  ساختمان بیر

 .زدند

وی راه ترانه تا دقایقی همچنان یم خندید. مهرگان ت

 اما



حالش بد بود. عمیقا به فکر فرو رفته و شیطنت ها 

 و بگو

 .بخندهای ترانه را نه یم دید، نه یم شنید

تا آن روز توی عمرش مردی را ندیده بود که از زنش  

 کتک

بخورد. فکر یم کرد مرد یعنن یک اخم بکند و زن 

 بگوید
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چشم. مرد یعنن یک عربده بکشد و زن موش بشود 

 .و بلرزد

 .مرد یعنن جنس قوی و زن یعنن ضعیفه

تا وقنی ازدواج نکرده بود از نظرش زن جنس لطیف 

 بود و مرد

یعنن مجسمه ی جذبه. اما مهربان. دقیقا شبیه پدر و 

 .مادرش

ن و محمدهادی  اما در آن شش سال آنقدر مهرانگیر



 توی

گوشش خوانده بودند که زن باید مطیع مطلق مرد 

 باشد وفقط بگوید

 چشم که اصال یادش رفته بود پدرش رفیق مادرش

 . بود و مادرش عاشق پدرش

ن جرقه ای شدند در ذهن خاک  شهال و هاتف اولتر

 خورده ی

 .او

ن تابش اشعه های نور خورشید از روزنه ای  مثل اولتر

 باریک

یدا یم کرد تا ذهن تاریکش را که داشت راه خود را پ

 روشن

 .کند

با شنیدن صدای تلفن رس از روی نوشته های کج و 

 معوجش

برداشت. با دیدن نام پوران لبش به لبخندی دلکش 

 .باز شد



هر بار که مادرش با او تماس یم گرفت روحش تازه 

 .یم شد

 .شبیه تشنه ای که به آیی خنک و گوارا رسیده باشد

ن را کشی جان -د و با محبنی خالص گفت: آیکون سیی

 .دلم! سالم
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 :صدای پوران آمد

 .سالم پشم. خسته نبایسر -

. خیر باشه-  .سالمت بایسر

سم مادر-  .زنگ زدم حالتو بیی

 واقعا؟ چیه؟ باز یه بارون زد تو دلتنگ شدی؟-

ه-  .یه مادر. چه کنم. دلم قرار نیم گیر

- ت حرف بزنخب زنگ بزن با دخیی   . 

زدم مادر زدم. نبود. گفت رس کاره و رسش شلوغه.  -

 گفتم

 .شب رسید خونه زنگ بزنه



خودم شب اومدم زنگ یم زنم با شاینن حرف بزن. -

 االنم

ن تو خونه.  ون نشتر کجا برم ننه با این پا -پاشو برو بیر

 دردم؟

 :سیاوش فکری کرد و گفت

- گاه حاج فت اح و یه تاکیس دربست بگیر برو تعمیر

ن منو  ماشتر

ت بده. دورت بگردم که من . ای خدا خیر  .بگیر

ی؟-  ای زبون باز! چرا خودت نمیر

من نیم رسم به خدا. تا آخر شب کارم طول یم  -

 کشه. شما

 .برو یه هوایی هم به کله ی خوشگلت بخوره

خیله خب باشه. فقط قول بده حاال که ماشینت -

 درست شده
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ی امام زاده صالح  .منو جمعه بیی



 رو چشمم. کاری نداری؟-

نه مادر. در پناه خدا باش.با شنیدن دو تقه به در -

 :اذن ورود داد

 .بفرمایید-

 :شکری در میان در ظاهر شد

، امروز قرار مالقات با یه ویراستار دارین.  - آقای کیاین

ن   گفتی

 .پنج به بعد میان

- ایی کنید اتاقمباشه هستم. هر وقت اومدن راهنم . 

 .چشم-

ن  مهرگان فرمان را چرخاند و وارد کوچه ای پر از ماشتر

 هایی 

شد که سیی به سیی پارک شده بودند. ترانه به چپ و 

 راست

نگاه کرد. از مقابل ییک دو ساختمان انتشارات عبور  

 . کردند

 :مهرگان پرسید



- شون چیه؟ سیاوش-گفنی اسم نشر . 

- خوشم میادا چه باحال. اونقدر از این اسم . 

هم شیکه هم جذاب. تاره ایراین اصیل هم هست. 

 ناخودآگاه

ه سمت سیاوش توی شاهنامه  . فکرم میر

 :ترانه فورا گفت

135 

  دلهای بد قواره 

 . اوناهاش. خودشه-

مهرگان رس خم کرد و نگاهش افتاد به ساختماین 

 چهار طبقه

 در ضلع شمایل. چشم دواند و تابلوی طالیی ر 
ی

نیک

 بزرگ دید

بر رسدر درب سیاه ساختمان که یک طرفش دیوار 

 آجری

ن  ن پیچک هایی زیبا و هنوز سیی  .محصور بتر

 .جای پارک نیست-



برو جلو شاید پیدا شد-ترانه گفت:   . 

مهرگان آهسته یم راند تا جایی برای پارک دویست و 

 شش

 .کوچکش پیدا کند

ه کرد ترانه با دست به جایی نزدیک انتهای کوچه اشار 

 :و گفت

ن مهرگان اونجا جای خالیه. بجنب تا کیس پرش - ببتر

 .نکرده

ن  مهرگان نگایه به جای خایل انداخت. آهسته ماشتر

 را مماس

 .اتومبیل جلویی کرد

 :ترانه گفت

ن مراقب باش. از این جوب گله گشاداس که - ببتر

 .جدول نداره

 نیفنی توش؟

- ن را با چند بار چرخا ندن نه مواظبم.مهرگان ماشتر

 فرمان و دنده



 عقب
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به ی محکیم به  ن داشت پارک یم کرد که با ضن گرفتی

 سیی 

عقب، اتومبیلش یک وری توی جوب افتاد و ترانه با 

 رس به

 ...داشبود و شیشه ی جلو خورد

ترانه دست روی رسش گذاشت و فریادی از درد  

 :کشید

 !آخ رسم-

 :مهرگان دستپاچه گفت

ش؟-  خدا مرگم بده. چرا اینجوری کرد خیی

ن پرشیای  ترانه به سمت عقب نگاه کرد. ماشتر

 سفیدی درست

پشت رسشان چسبیده به دویست و شش متوقف 

 .شده بود



ن پیاده شد و به سمت عقب رفت  .فورا از ماشتر

مردی جوان را دید که داشت از پرشیا پیاده میشد.با 

 قدم هایی بلند پا

 .کج کرد به سمت مرد

ن خی کار کردی؟ چه وضعشه - آقا مگه کوری؟ ببتر

 آخه؟

وع کرد  مرد ضارب که کیس نبود جز نیما تند تند رسر

 به

 .عذرخوایه

تو رو خدا ببخشید خانوم. رسعتم زیاد بود اصال -

 ندیدم دارین

 .پارک یم کنید

 .ترانه دستش را گذاشته بود روی پیشاین اش
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- ن    د همتر
ی

دیگه. معلوم نیست کجا به شماها رانندگ

 یاد دادن



 کردنو بلدین
ی

 .که فقط ازش رسعت و یی کله رانندگ

نیما انگار حواسش به ترانه نبود. حسایی دستپاچه به 

 عقب

نگاه کرد. با دیدن پانته آ پشت فرمان ماشینن 

 اسپورت آه از

نهادش بلند شد.باید از آن کوچه دور میشد. آن هم 

ترین به رسی    ع  

 حالت

 .ممکن

دوباره به ترانه نگاه کرد. پیشاین ترانه زخیم شده و 

 خون یم

 .آمد

 :نگران گفت

 ...پیشونتیون-

 :ترانه غرید

 مرتیکه پیشوین منو ولش کن. ماشینو خی کار کنیم؟-

ن و چراغ شکسته اش انداخت  .نگایه به عقب ماشتر



ن خی کار کردی-  !آخ آخ ببتر

ن مهرگان تقریبا گیر کرده بو  د و نیم توانست از ماشتر

 پیاده

شود.ترانه فورا سمت دویست و شش رفت و رسش 

 را از شیشه

 :داخل اتاقک کرد
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؟-  مهرگان خویی

مهرگان که دست و پایش را حسایی گم کرده بود 

 :نالید

 ترانه خی کار کنیم؟-

 .نگران نباش االن کمک میارم درش میاریم-

خواست رس بلند کند پرشیای سفید چون اما تا 

ن   تیر
ی

 یوزپلنیک

 .پا از کنارش رد شد و از آن کوچه خارج شد

صدای سایش الستیک های پرشیا کفر ترانه را بیشیی 



 .درآورد

وع کرد به داد زدن  .وسط کوچه ایستاد و رسر

االغ!ناگهان صدای بوق ماشینن سیاه و اسپورت او -

 را مجبور به

به رسعت باد از کنارش رد شد و سکوت کرد. پانته آ 

 به دنبال

 .پرشیا از کوچه خارج شد

طویل نکشید که با هوار هوار ترانه چند مرد به 

 رسعت برای

ن از  کمک به آن ها وارد عمل شدند و باالخره ماشتر

 توی جوب

 .خارج شد

دقایقی بعد ترانه و مهرگان در دفیی انتشارات سیاوش 

 نشسته

به ای آغشته به بتادین به بودند و خانم شکری با پن

 جان

پیشاین ترانه افتاده بود. ترانه همچنان داشت به نیما 



اه  بد و بیر

 . یم گفت
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مهرگان به خاطر اعصاب ضعیفش دستانش یم لرزید 

 و باز

افتاده بود به جان ناخن هایش. و شکری زیر چشیم 

 حواسش

ن   زخم ترانه که تمام شد به دخیی بیچاره بود.کار بستی

 از جا بلند شد

خانه ن  و به آشیی

 :ی کوچک دفیی رفت. مهرگان گفت

 خویی ترانه؟-

 :ترانه رو به او گفت

 .نخور اون ناخناتو قربونت برم. خوبم-

ن انداخت  .مهرگان دستش را فورا پایتر

س گرفتم-  .دست خودم نیست ترانه. اسیی



- ؟ تموم شد گلم. اون مرتیکه رو  س خی هم پیدا اسیی

 یم کنم

م. احمق  !حالشو یم گیر

 .صدای صحبت دو مرد از داخل اتاق یم آمد

شکری با دو فنجان چای خوش رنگ و چند شکالت  

 کنارش

ون زد.کنار آن ها روی مبل چرم و  خانه بیر ن از آشیی

 قهوه ای نشست

 و با مهرباین 

 : گفت

تا یه چای و شکالت بخورید جلسه ی آقای کیاین -

 هم تموم
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 .شده

ترانه و مهرگان تشکر کردند و مشغول نوشیدن چای 

 .شدند



ه کننده ی مهرگان که  شکری در دل به زیبایی خیر

 محصور

 .در حجایی سفت و سخت بود آفرین گفت

 :رو به ترانه لب زد

 .اینطور که معلومه دوستتون خییل ترسیدن-

تش فورا  مهرگان خجالت کشید و پوست سفید صور 

 گل

 .انداخت

خدا بگم خی  -ترانه نیم نگایه به مهرگان کرد و گفت: 

 .کارش کنه

ن  ن یابو یم مونن به خدا. همچتر  عتر

 .زد برق از رس جفتمون پرید

 :شکری با تاسف رس تکان داد

ی نشده که؟- ن ن چیر  ماشتر

 :مهرگان گفت

شم خط - سیی جلو که یه طرفش کنده شده. گلگیر

 .افتاده



ستهچراغ عقب هم شک . 

 :شکری گفت

ای بابا پس حتما باید پیداش کنید و خسارت -

ین ازش  .بگیر
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ن گذاشت  :ترانه فنجان لب طالیی را روی میر

ن در باز - ن حتر اگه پیداش نکنم ترانه نیستم.در همتر

 شد و مردی نه

 چندان جوان با رسی

اتاق که موهای قسمت جلو ریخته بود لبخندزنان از 

 .خارج شد

سیاوش محجوبانه او را تا جلوی در بدرقه کرد. 

 خداحافیطن 

 .گرم مرد با شکری نشان از صمیمیت آن ها داشت

سیاوش در را بست و با دیدن ترانه و مهرگان مودبانه  

 :گفت



منده منتظر شدین. بفرمایید داخل-  .رسر

ترانه بارس به مهرگان اشاره کرد و مهرگان ایستاد و 

 "خواهش

کنم"ی گفت  یم . 

 :شکری گفت

 شما نیم خواین برید داخل؟-

 :ترانه گفت

.شکری لبخند زد و مهرگان را - ن ویراستار ایشون هستی

 به سمت اتاق

 . برد

 .مهرگان وارد اتاق شد و شکری در را بست

ن چسبیده به دیوار اشاره   سیاوش به صندیل کنار میر

 :کرد

 ...بفرمایید بشینید خانوم-
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 :مهرگان روی صندیل نشست و گفت



 .ستوده هستم-

 . بله خانوم ستوده بنده در خدمتتون هستم-

 :مهرگان رس به زیر لب زد

 .خدمت از ماست-

ش، ن  با لرزش تلفن همراه سیاوش روی شیشه ی میر

ن را لمس کرد.  جانم نیما -عذرخوایه کرد و آیکون سیی

 جان... االن؟

خودم بهت زنگنه، نمیشه کار دارم.   

 ...یم زنم

مهرگان رسش را بلند کرد و سیع کرد تا تلفن سیاوش 

 تمام

 .میشود نگایه به کتابخانه ی بلند بیاندازد

ردیف کتاب هایی که دقیقا همان کتاب های مورد 

 عالقه اش

بودند به او چشمک یم زدند. در دل به سلیقه ی  

 کیاین آفرین

 گرفته تا گفت. از کافکا و خورخه و خالد حسینن 



 جمال زاده

 کیپ تا کیپ کنار 
ن
و سهراب سپهری و عباس معروف

 هم یم

 درخشیدند. کتاب هایی پر از گنجینه هایی که سه بار

 .خواندنش هم کم بود

 :با صدای سیاوش به خودش آمد
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 خانوم ستوده؟-

منده. -فورا بابت رسبه هوایی اش عذرخوایه کرد:  رسر

واسم رفتح  

 یی کتاب های تو کتابخونه. بله

 .بفرمایید

 :سیاوش لبخند زد

بله عرضم به حضورتون من نیاز به یک ویراستار -

 حرفه ای

دارم. یه ویراستار که اشتبایه تو کارش نباشه. تر و 



ن و  تمیر

 ... بدون غلط

سیاوش داشت حرف یم زد و مهرگان نیم دانست 

 چرا ترکیب

رد او حواسش را جمع صورت مرد جوان نیم گذا

 صحبت

 .هایش بکند

قد بلندی داشت و موهای شبق گونه و مواجش با 

 چشم و

 دلفرینی داشت. بینن قلیم 
ابروی سیاهش همخواین

 و لب

های خوش ترکیب و پوست برنزه اش او را جذاب  

 کرده بود.در دل

نعوذ باهلل ی"گفت و رس به زیر انداخت و خودش "

 را

 کرده. اما نتوانست لعنت کرد چرا چشم چراین 

 "تبارک هللا



" را نگوید. نگران بود به محمدهادی  ن احسن الخالقتر

 چه بگوید

 . از این مرد جوان که شاید قرار بود بشود رئیسش
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 :سیاوش پرسید

م ببینم - ید من یه تسنی از شما بگیر خب حاال حاضن

 چند

 مرده حالجید؟

 باال آورد. نیم خواست باز مهرگان رسش را کیم

 چشمانش

بازیگویسر کنند؛ اما نگاهش افتاد به انگشت کوچک 

 سیاوش

که دو بندش نبود. گرچه فقدان آن انگشت هم 

ی از ن  چیر

زیبایی دستان بزرگ و انگشتان کشیده اش کم نیم  

 .کرد



 :لب زد

-  . سید جناب کیاین مدرک ویراستاری دارین شما؟-بیی  

- فته کالس رفتم. البته من بله. دو دوره مبتدی و  پیشر  

 ...دانشجوی ادبیات فاریس هستم و

؟-  و خی

- 
ی

 .به شدت عالقه دارم به نویسندگ

ن دو انگشتش چرخاند  .سیاوش خودکارش را بتر

 .خییل هم عایل-

ش پوشه ای خارج کرد ن  .از کشوی میر

ون کشید و به سمتش  سه برگه از داخل پوشه بیر

 .دراز کرد

- ویرایش کنید. اگر درست  لطفا این سه صفحه رو 

 بودن بعدش
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پشت سیستم بشینید تا ببینم در چه حدی هست 

 .تواناییتون



وع   مهرگان فورا با خودکاری که سیاوش به او داد رسر

 کرد .در

عرض ده دقیقه هر سه صفحه را کامل کرد. سیاوش 

 از

 .رسعت عمل او خوشش آمد

ه صفحه انداخت. ظاهرا که نگایه گذرا به هر س

 هیچ اشتبایه

 .نبود

مهرگان پشت سیستم نشست و سیاوش در کنارش 

 ایستاد. با

هر خواسته ای که او داشت مهرگان تند و فرز انجام 

 .یم داد

سیاوش پشت رسش ایستاد. یک دستش را زیر چانه 

 اش نگه

 .داشت و دست دیگرش را تکیه گاه آن ییک دستش

ییک دو سوال دیگر کرد و هر بار کیم فکر کرد و باز 

 مهرگان



 .زیرکانه جواب درست را داد

دیگر داشت از عطر تلخش دیوانه یم شد که 

 سیاوش از او

 .خواست رس جایش برگردد

مهرگان روی صندیل نشست و به سیاوش نگاه کرد و 

گ-پرسید:   

؟ وع کنم جناب کیاین  یم تونم رسر

ش سیاوش از سوال رک و پوست کنده اش هم خوش

 .آمد

ن اصال مصاحبه رو قبولید یا نه؟-  نیم پرستر
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پرسیدن نداره. من همه رو درست انجام دادم. مگر -

 اینکه

 .شما نخواین منو استخدام کنید

با لرزیدن دوباره ی تلفن و نگاه سیاوش که با دیدن 

 نام نیما



 :پر اخم شد، مهرگان از جا بلند شد

- ه من برمهر گ ه ست خییل عجله داره. بهیی . 

 :سیاوش رد تماس داد و روی پا ایستاد

 .امیدوارم بتونیم همکاری خویی باهم داشته باشیم-

لبخند رضایت مهرگان به این معنن بود که مصاحبه 

 را قبول

 :شده.سیاوش ادامه داد

لطفا برید پیش خانم شکری و کارهای استخدام رو -

 انجام

یف آوردین بدین. و ممنون از  اینکه تشر . 

مهرگان لبه ی چادرش را به صورتش نزدیک کرد و در 

 را باز

ون رفت  کرد و تشکر کنان از اتاق بیر

سیاوش فورا شماره ی نیما را گرفت و با یک دست 

 در جیب

 .شلوارش، کنار پنجره رو به خیابان ایستاد

 :با شنیدن صدای نیما گفت



ه نیما؟ یه زنگ زنگ-  .چه خیی

ن دو صدای ن گران نیما از پشت خط اخم نشاند بتر

 ابروی پهن
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 .و سیاهش

ن - ن ماشتر سیا! سیا باید ببینمت. خییل زود!از بتر

 های کیپ تا کیپ

 پارک شده رد شد و از روی

پیل باالی کانایل کم آب گذشت و از راه پت و پهن 

 آسفالته

 .ای خودش را رساند به درب مسجد

رد حیاط که شد از خودش پرسید نیمایی که توی وا

 عمرش

 دو رکعت نماز نخوانده، برای چه گفته بیاید آن جا؟

 .توی فکر بود که صدایش را از پشت رس شنید

 سیا؟-



رس چرخاند و او را در حایل که به عقب نگاه یم کرد 

 دید. نیما

 :چرخید و رو به او گفت

 .بیا از این طرف-

 :سیاوش گفت

- بیا -نیما؟ واسه خی گفنی بیام این جا؟ خی شده

 .بهت میگم

وارد شبستان مسجد بزرگ و خلوت شدند. چند مرد 

 در گوشه

ای دور هم نشسته بودند و داشتند قرآن یم 

 خواندند. کالس

قرآن کوچیک بود با قاری خوش صویی که آوایش در 

 فضای

ن یم انداخت  مسجد طنتر
 .روحاین
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نیما به سمت قفسه ی کتاب ها رفت. دو مفاتیح 



 برداشت و

ن   گوشه ای نشست و سیاوش را مجبور به نشستی

 .کنارش کرد

 :مفاتیح را باز کرد و گفت

 .بازش کن-

 :سیاوش نجی کرد

خل شدی نیما؟ منو کشوندی اینجا بشینم مفاتیح -

 بخونم؟

- -نه خنگه. خواستم جایی حرف بزنیم که امن باشه. 

  درمن که رس 

 نمیارم. کیس دنبالت کرده مگه؟

 :نیما رسش را نزدیک او کشید

 .آره. پانته آ برگشته سیا-

 :سیاوش وا رفت. دهانش باز ماند. نیما ادامه داد

نیم خواستم بهت بگم. ویل زنیکه چند روزه ییک رو  -

 گذاشته

 .دنبال من



سیاوش آب دهانش را قورت داد و چشم بست و 

 کشید
ن
 هوف

کردو چشم باز   : 

 برگشته که خی بشه؟-

بهم زنگ زد. اونم چند بار. گفت دنبال سیاوشم.  -

 گفت یم
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خوام هر جور شده ببینمش.گفتم نمیشه، سیاوش 

 نیم خواد ریختتو

 ببینه. گفت به تو

ربیط نداره. یه آدرس بده. امروزم داشتم میومدم 

 دیدنت که

نبالمدیدم خودش راه افتاده د . 

ن ییک. اونم درست  شانس آوردم کوبیدم به ماشتر

 نزدیک

تون  .دفیی



 :سیاوش متعحب گفت

 پس تو بودی؟-

 خی من بودم؟-

 زدی به دویست و شش دو تا خانوم؟-

؟-  آره. ویل تو از کجا یم دوین

. زدی پیشوین یکیشونو ناکار کردی - ن با من قرار داشتی

 .دیوونه

اشت از ترس شکری یم گفت بنده خدا راننده ش د

 پس یم

ن بهت؟ یکیش که -افتاد.  جدی؟ آخ آخ! خی گفتی

 خییل عصباین 

 .بود. دستش یم رسید یه کتک سیر یم زد منو

 .حقته به خدا-

و پیدا یم  - خی کار کنم خب؟ اگه در نیم رفتم دفیی

 کرد

 .بدبخت یم شدیم
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 .بلند شو بریم-

 !سیا-

 چیه؟-

- ؟  یم خوای خی  کار کنن  

 خی رو خی کار کنم؟-

 .بابا پانته آ رو دیگه-

. بذار هر غلیط یم خواد بکنه.نیما حریص - هیجی

 :لب زد

؟ اون زنیکه -
ی

سیا هیچ معلوم هست خی مییک

 برگشته. یم

 .خواد اذیتت کنه

نیم تونه. این دفعه نیم ذارم. بعدم پشت تلفن یم  -

 .گفنی 

 واسه خی کشوندیم اینجا؟

- واسه یه مدت همو نبینیمچون یم خوام   . 

 بیخود! که خی بشه؟-



نیم خوام پیدات کنه سیاوش. نیم خوام دوباره -

 اون روزای

 ...لعننی برگردن. باز نیم خوام

 .سیاوش دستش را به نشانه ی سکوت باال برد

بسه نیما. منو نگاه کن. من سیاوش خام و پپه ی -

 اون وقتا
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. این زنیکه هم هیچ گویه نیم تونه بخوره. نیستم

 پاشو بریم بسه

بیخودی ادای بچه مسلمونا رو درنیار. با خدا و ائمه 

 هم

؟  شوخن یم کنن

خی کار کنم؟ تنها جایی که اونو راه نمیدن مسجده. -

 با اون

 .تیپ لجنش

ولش کن. پاشو بریم. هیچ کاری هم نکن. زندگیتو -



 بکن ببینم

کنهچه غلیط یم خواد ب . 

به سمت در خروج راه افتاد و نیما تند و فرز مفاتیح 

 ها را توی

قفسه گذاشت و دنبالش دوید. کفش به پا کردند و 

 :نیما گفت

 میگم بریم پیش پلیس؟-

؟ مزاحممون شده؟ قتل  - پلیس؟ بریم بگیم خی

 کرده؟ یی 

 نامویس کرده؟ خی کار کرده؟

وزه یه خدا لعنتش کنه. االن چند ر -نیما کالفه لب زد: 

 آب خوش از

ن   گلوم پایتر

ن سایه  مش، عتر نرفته. هر خی خواستم ندید بگیر

 .دنبالم بود

 .خیل دیگه. باید به من یم گفنی -

 حاال االن گفتم بهت مثال خی شد؟-



 .آبشو کشیدن چلو شد-
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 .زهرمار-

ون رفتند و سیاوش گفت  :از درب مسجد بیر

 ماشینت کو؟-

- ؟ با  تاکیس اومدم. تو خی  

ه بیاد - گاه بگیر قرار بود مامان بره ماشینو از تعمیر

 .دنبالم

مش یه کم  گفتم بره خونه. خیر رسم یم خواستم بیی

 بگردیم

 :دلش وا شه.کنار خیابان ایستادند. نیما گفت

 سیا؟-
ی

 اگه بیاد رساغت یم خوای بهش خی بیک

و   سیاوش دسنی برای یک تاکیس نیمه خایل تکان داد 

 :گفت

ن - . بهش میگم برو گمشو. همتر  . هیجی

روی عالمت تماس کلیک کرد و منتظر ماند تصویر 



ا  سمیر

روی صفحه بیاید. اما به جایش تصویر اسامه روی 

 صفحه ظاهر

وع کرد به  شد. با فاریس دست و پاشکسته اش رسر

 سالم و

 .احوال پریس با سیاوش

سالم علیکم. چطوره سیاوش؟ خوب بود؟ -

؟مادرجان  

سیاوش همیشه از طرز فاریس حرف زدن اسامه 

 خوشش یم

به به! علیکم السالم دامادجان. سیاوشم خوب -آمد. 

 بود بهیی شده

 .االن
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پوران که کنارش رو به لپ تاپ نشسته بود، آهسته 

 روی



 :بازویش زد

 !اذیت نکن سیاوش-

 :اسامه خندید

- شکال نداشت. راست  حات خوب شد مادرجان؟ ا

 .گفته بود

 .فاریس من بد است

 . سیاوش دست کوبید

 . آفرین. باالخره یه جمله درست گفنی -

اسامه ذوق زده شد و سیاوش دلش یم خواست او را  

 که مردی

خوش اخالق بود رسکار بگذارد. اما پوران فورا دستش 

 را

ا و شاینن کجان مادر؟-خواند.  اسامه پشم؟ سمیر  

.- bath محاما  

 :سیاوش زیر گوش پوران گفت

 .جون من بذار یه کم اذیتش کنم بخندیم مامان-

پوران به زور جلوی خنده اش را گرفت و اخیم 



 کرد
ی

 :ساختیک

 !سیاوش-

وع کرد به رسبه  سیاوش تخس شده بود آن شب. رسر

ن و اسامه ی مرصی فاریس حرف زد و  رسگذاشتی

 سیاوش غش
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 با موهایی خیس حوله غش خن
دید. عاقبت شاینن

 پیچ شده

در تصویر هویدا شد. برعکس پدرش خوب یاد گرفته 

 بود

 .فاریس حرف زدن را

سالم مامان پوری. سالم دایی -با خوشحایل داد زد: 

 .سیاوش

 :پوران قربان صدقه اش رفت و سیاوش گفت

الیه من فدای تو دخیی خوشگلم. عافیت باشه -

 .نفس من



کو؟مامانت    

 . االن میاد دایی جون-

 :پوران گفت

کم؟-  گ میای پیش من دخیی

شاینن رسش را آنقدری جلو آورد که فقط دهانش 

 .معلوم بود

 :آهسته گفت

 .مامانمو دعوا کن مامان پوری. دخیی بدی شده-

 :سیاوش قهقهه زد

 چه بالیی شده ها. فسقیل.شاینن که رسش را -
ن ببتر

 عقب برد، از

ی نبود  ااسامه خیی . سمیر  

:" بدو برم  نشسته بود مقابلشان. تشر زد به شاینن

 موهاتو

 . خشک کن و لباس بپوش
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شاینن چند بوسه فرستاد و به رسعت از روی صفحه 

 .محو شد

ا گفت  :سمیر

؟- ن  سالم. خوبتر

 :پوران گفت

؟-  سالم مادر عافیت باشه. ما که خوبیم. چه خیی

 :سیاوش گفت

 . عه چرا گفنی بره؟ یم خواستم باهاش حرف بزنم-

 . ول کن سیاوش. رسما یم خوره. دفعه بعد-

- . یه بهونه -شنیدم بچه رو اذیت کردی؟ من؟ نخیر

ه منو بیی   یم گیر

 ایران. تو رو خدا

ن بیا. مامان هزینه سفر زیاده. مرخیص  اینقدر نگتر

 . نمیدن

 :پوران رنجیده گفت

- دن؟ به خدا دلم خب مادر گ بهت مرخیص می

 .تنگ شده



 :سیاوش اخم هایش را درهم گره زد

ا؟-  سمیر

ا ظاهرا خسته بود و سیاوش دلش نیم خواست  سمیر

 بیش از

 :آن مادرش را ناراحت ببیند. گفت

ا. برو به بچه برس. بعدا حرف یم - قطع کن سمیر

 . زنیم
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ا از خدا خواسته فورا گفت  :سمیر

- اشه. مواظب خودتون باشید. من بهتون زنگ یم ب

 زنم .سیاوش لپ

 تاپ را بست و با صدایی که پوران یم شنید

گفت": آره جون عمه ت. همه ش خودمون زنگ یم 

 ."زنیم

 .نگایه به چشمان ابری پوران انداخت

 . مامان به خدا گریه کنن نه من نه تو-



 .پوران بغضش را قورت داد

- ا عوض شده سیاو  شسمیر . 

مامان. خواهش یم کنم. اینقدر خودتو آزار نده. -

 بدون
ی

 زندگ

ا عوض  احت و همه ش کار و کار همینه. سمیر اسیی

 نشده. فقط

با کار شوهر کرده. غصه نخور قربونت برم. پول 

 دستم بیاد

 . خودم یم برمت لندن یه دل سیر ببینیشون

پوران از جا بلند شد و دور از چشم سیاوش نم 

 چشمانش را

گرفت. سیاوش نفس بلندی کشید و به اتاقش رفت.  

 کنار

پنجره توی تارییک اتاق ایستاد و زل زد به روشنای 

وری که ن  المپپیر

 باالی در حیاط روشن بود و بادی که با بازیگویسر 

یم رقصید و برگ های زرد و نارنجی را یم کشت و به 



ن   زمتر

 .یم انداخت
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را پانته آ برگشته؟ آن هم بعد از آن که فکر کرد چ

 اش
ی

 زندگ

را به آتش کشیده و محو شده بود. جوایی که نیافت، 

 به سمت

کلید برق کنار در اتاق رفت. صدای زنگ تلفنش بلند 

 شد. به

ن تحریر رفت. شکری بود  . سمت میر

 :تلفن را کنار گوشش گذاشت و گفت

 .الو سالم-

- . بد وقنی زنگ زدم؟ سالم جناب کیاین  

 نه. بیدارم. خی شده؟-

وع  - راجب خانوم ستوده س. پیام دادن از گ رسر

؟ ن  کتن



- -فایل رمان خانوم هسنی مرادی رو بهشون بده. 

 خانوم مرادی؟ اون

 که خییل کار داره. خانوم ستوده از پسش

 بر میاد؟

 .آره. کارشون خییل خوب بود. خیالتون راحت-

وش شکری تشکر کرد و خواست قطع کند که سیا

 :فورا گفت

 .صیی کنید-

 .بله-

ن -  .شماره ی خانوم ستوده رو برام بفرستتر

ی شده؟- ن  چیر
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 . کارشون دارم-

 .باشه براتون یم فرستم. شب خوش-

 .شب شما هم خوش-

شماره ی ستوده فورا به تلفنش ارسال شد.آن را در 



 قسمت شماره

ی ثبت کرد و دکمه ی تماس ر  اگیر  

 .زد

بعد از سه بوق رد تماس شد و تلفن قطع شد. دوباره 

 آن را

ی کرد اما این بار همان بوق اول ارتباط قطع  شمارگیر

 .شد

متعجب از رفتار ستوده فورا مشغول تایپ پیایم 

 .برای او شد

سالم. کیاین هستم. مدیر نشر سیاوش. لطفا در "

 ارسع وقت

ید  ."با من تماس بگیر

د": سالم. بله حتماپاسخ پیام فورا آم " 

سیاوش فکری از اتفاق پیش آمده با خودش گفت" 

 البد

 ."دستش بند کاری هستش که جواب نمیده

ن  ش نشست و با خیایل آسوده از یافتی ن پشت میر



 ویراستاری

ش رفت تا به دل مشغویل هر  خوب، رساغ دفیی

 شبش

دازد.دوشنبه ششم آبان، ساعت شش عرص  بیی

چشید. ییک دو ساعت کیم از خورشت را با قاشق 

 دیگر وقت
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ی اش خوب جا بیفتد. ساالد   ن الزم بود تا قرمه سیی

 کلم و انار

ی  ن دلخواه محمدهادی آماده بود. کیم هم سیی

 خوردن شسته

بود. ژله های بلوبری را هم توی یخچال چک کرد و 

 با کیم

مخلفات تزئینشان کرد. شمع های صوریی که با 

 مروارید زینت

ن ناهارخوری گذاشت و گل های  شده بود را روی میر



 رز رسخ

 . را توی گلدان مرتب چید

ن برای یک شب رویایی آماده بود اگر  همه چیر

 محمدهادی

ن سالگرد  یادش یم ماند که آن شب، شب ششمتر

 .ازدواجشان است

 آیه کشید و به اتاق خواب رفت. حوله روی رسش را

ردن موهایش شد. برداشت و مشغول خشک ک

 لبایس را که از

قبل آماده کرده بود، پوشید و آراییسر نه چندان 

 غلیظ روی

صورت زیبایش نشاند.نگایه به لپ تاپش کرد؛ اما 

 حوصله ای برای

 ویراستاری در

خودش ندید. کیم جزوه هایش را زیر و رو کرد اما 

 حس درس

 .خواندن هم نبود



ن را یی اراده رفت سمت کمد و آلبوم های س نگتر

ون کشید  .بیر

وع کرد  روی تخت نشست و پاهایش را دراز کرد و رسر

 به دیدن

عکس های عرویس اش. عکس ها را طبق تاری    خ 

 نامزدی و
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ینش و بعد عرویس توی سه  دوران نه چندان شیر

 آلبوم چیده

بود. با ورق زدن هر صفحه و دیدن هر عکس 

 خاطرات برایش

ه یم شدند. خاطرایی نه چندان دلچسب. روزی را  زند

 که با

مادرش به خانه ی عمو عطا رفته بودند را فراموش 

 .نیم کرد

 .همان روزی که رسنوشتش رقم خورد



ماه بود و هوای گرم و خشک شهر قم او را کالفه   تیر

 .کرده بود

زن عمویش طبق هر سال مجلس بزرگ آل یاسینن 

 ترتیب

های فامیل و دوست و آشنا را داده بود و تمام زن 

 .دعوت کردهبود

گایه کنار مادرش یم نشست و به صوت زیبای زین  

 که

ن یم خواند گوش یم داد و گه گایه توی  آل یاستر

خانه ن  آشیی

به فرزانه؛ عروس عمویش کمک یم رساند. حواسش 

 را زین 

که به پشنی تکیه زده بود مدام پرت یم کرد. زن به او 

ه  خیر

تالوت گوش نیم داد و او را یم پایید بود و گویا به . 

ه شدن های زن به او و نگاه های خریدارانه اش  خیر

 آنقدر



پررنگ بود که توجه بقیه را به خود جلب کرده بود. 

 تا جایی 

 .که حنی فرزانه هم متوجه شده بود

خانه سینن چای را به دست مهرگان داده و  ن توی آشیی

 با لحنن 

 :شوخ مختص خودش گفته بود
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آبجی مهرگان! فکر کنم ییک چشش تو رو گرفته. به -

 دلم

 .برات شده عرویس در پیش داریم

-مهرگان خجالنی آن روزها رسخ شده و گفته بود: 

 رسبه رسم نذار

ه م مردم بهم خیر  فرزانه جون. من هر جا میر

 .میشن

از بس که خوشگل و نازی دخیی با اون چشای -

 . عسلیت



 .قربونت لطف داری-

مهرگان دور چرخانده بود سینن را و رسیده بود به زن 

 .مشتاق

 " ن زن استکان را برداشته و "تبارک هللا احسن الخالقتر

 را

 .زمزمه کرده بود

خانه  ن مهرگان لبخندی محجوب زده و توی آشیی

 .چپیده بود

یک جورهایی نگاه چشمان به غایت سیاه و صورت 

ه ی ن  سیی

ری یم داد از داخل سالن بودنزن او را فرا . 

روزهای بعد به رسعت برق و باد گذشته و زن کار 

 خودش را

ن نام  کرده بود. چشم که باز کرد دید زن که مهرانگیر

 داشت با

شوهر و سه پش عروسش آمده بودند تهران 

 خواستگاری او .و



محمدهادی همان جلسه ی اول با دیدنش رسخ و 

 سفید

ود. طلبه ای جوان که با شده و دل از کف داده ب

 لباس روحاین 
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ها آمده بود. پدرش توی بازار پارچه فروش بود و 

 پارچه های

ی یم داد دست مردم  اعالی هندی و کشمیر

 خصوصا طلبه

هایی مثل پشش. برادر بزرگش هم پارچه فروش بود 

 و برادر

ن همه  ش شاگرد مکانیک. محمدیاستر ش کوچکیی ن چیر

 انگار با

برادرهایش فرق داشت. آراسته تر بود و لباسش یقه 

 ی بسته

ای نداشت. موهایش را هم به زیبایی با مدل های 



 روز تطبیق

 .داده بود

ظاهرا که خانواده ی آقای ملیک آدم های خویی 

 بودند. بعد از

ن آن ها پدر و مادرش تصمیم را به عهده ی  رفتی

 خودش

ما منتظر بود نظر گذاشته بودند. مهرگان ا

 .عموعطایش را بداند

 و درس در 
ی

هر چه بود او هم روحاین بود و طلبیک

 حوزه را

گذرانده بود. خوب یم شناخت هم مسلک های 

 خودش را.عموعطا

 وقنی او پرسیده بود نظرش نسبت به محمدهادی و

ملیک ها چیست لبخند خاص خودش را زده و گفته 

 :بود

-  و طرفت رو عمو خودت باید خوب دقت کنن 

 بشنایس. اوین 



که تو لباس ما و مسلک ماست لزوما پش پیغمیی 

 نیست. عاری

 که یی 
از عیب و نقص نیست. اوال که انسانه و اوین

 عیب و

 .خطاست خدای جلیله
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من دورا دور حاج باقر رو یم شناسم. معتمد محل و 

 مرد

ن بدی تا به حال  از خودش و خانواده ش نجیبیه. چیر

 .نشنیدم

 
ی

اما مهرگانم، من هیچ وقت رفت و آمد خانوادگ

 نداشتم

باهاشون. نیم دونم توی خونه شون هم به باصفایی 

ون از  بیر

ن یا نه. تو باید باهوش بایسر و  خونه شون هم هستی

 خودت



 . بفهیم

مهرگان با هزار سخنی و دشواری و خجالت گفته 

خب از کجا-بود:   

جون؟بدونم عمو   

 :و عموعطا باز لبخند زده و گفته بود

منده. برو پیش مادرت و زن - اینو دیگه من رسر

 عموت. حاال

م حوزه از آقا هادی یه پرس و  اگر الزم شد، من میر

 جوی

 نامحسوس یم کنم. خوبه عموجان؟

 :مهرگان هم نفس راحنی کشیده بود

 .خییل خوبه عموعطا. ممنون-

بود که یم گفت  تنها مخالف آن ازدواج مهرآنا 

 خوشش نیامده

از آن ها. مهرگان هم گفته بود دلیل منطقی بیاورد اما 

 مهرآنا

نتوانسته بود بگوید حس خویی به مادر خانواده 



 ندارد. نگفته

ن دلشوره یم اندازد به جانش  .بود دیدن مهرانگیر
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ز  روزهای بعد هم به رسعت گذشته و او در یک رو 

 گرم مردادی

پای سفره ی عقد نشسته بود. از زیرچادر سفیدش  

 که تنهایم توانست

 انگشتان دست خودش را ببیند بله را گفته و

همش قانوین محمدهادی شده بود. دوران نامزدی  

 کوتاهش

م و حیا و خجالت گذشته بود که  آنقدر به رسر

 نتوانسته بود

ت آنچناین با خانواده ی شوهرش داشته  معارسر

 باشد. خصوصا

که به خاطر دوری راه و کارهای پیش از عرویس زیاد 

 هم او را



 .نیم دید

در یک روز رسد آبان مایه، مجلس عرویس خشیک 

 برایش

ن عروس نبود  ن ماشتر ی از تزئتر گرفته بودند. خیی

 چون

محمدهادی گفته بود نیم خواهد چشم نامحرم به 

 .او بیفتد

اند بد مداخ ام که آن شب توی تاالر یم خو 

 صداترین مداح

بود که خواندن اشعارش با غمگینانه ترین صوت 

 ممکن همراه

بود و مجلس را دلگیر یم کرد. بدترین و شوکه کننده 

 ترین

قسمت مجلس عرویس دقایقی بود که باید عروس را 

 یم بردندبه

ون از تاالر ایستاده  خانه ی داماد. تمام مهمان ها بیر

 و



بودند منتظر خروج عروس و داماد   

ن چادر سفید مهرگان را  وقنی مادرش از مهرانگیر

 خواسته بود
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ن به حنانه گفته بود چادر مهرگان را بیاورد.  مهرانگیر

 مهرگان و

مریم و مهرآنا با ناباوری چادر سیایه را در دست 

 حنانه دیده

ن آن را روی رس مهرگان انداخته و ب ا بودند که مهرانگیر

 لبخندی

 :حرص دربیاورگفته بود

 .اینم از چادر. خوب رو رست نگه دار نیفته-

 :مهرآنا از عصبانیت رسخ شده و مریم تشر زده بود

ن خانوم؟ عروس با - چادر سیاه؟ یعنن خی مهرانگیر

 چادر سیاه

ی میشه؟ ن ن چیر  بره خونه ی بخت؟ آخه مگه همچتر



مهرگان چادر را از رسش کشیده و با صبوری گفته 

 :بود

مامان جان من نیم تونم چادر سیاه رس کنم.مریم -

 
ی

 دلخور با رنیک

 :پریده گفته بود

 خواهشا این چه کاریه؟ به خدا شگون نداره؟-

 :زن عموی مهرگان؛ حاجیه خانوم گفته بود

ن خانوم نگفته بودین از این رسم و رسومات - مهرانگیر

 .دارین

این درست نیست به خدا. چادر سیاه؟ چرا آخه؟ 

 مگه داریم

یم عزاداری؟  میر

ن دوباره با خونشدی و تخیس چادر را روی  مهرانگیر

 رس

 :مهرگان انداخته بود
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قرار نیست کیس عروس مارو ببینه. زشته. آبرو -

 .داریم مام

 :مریم باز توپیده بود

ن زشته؟ دارین دخیی دسته  - مگه گناه کردین که میگتر

 گل

چادر سیاه یم پوشونید حرف از آبروداری یم منو با 

 زنید؟مهرگان

که دلش قد گنجشک بود، دیگر نتوانسته بود 

 بغضش

را بیش از آن نگه دارد و های های گریه را رس داده 

 بود. مهرآنا

ن گفته بود  :خواهرش را بغل زده بود و مهرانگیر

؟-  وا! مهرگان؟ واسه خی گریه یم کنن

فرط عصبانیت تا آن لحظه  خاله مینای مهرگان که از 

 به

ی نگوید  ن سخنی خودش را نگه داشته بود تا چیر

 :غریده بود



 خانوم ملیک بس کنید تو رو خدا. اشک این طفلکو-

 .درآوردین

ون منتظرن.  ول کنید تو رو خدا. اون همه آدم بیر

 زشته عروس

ون. واال به خدا ما هم آبرو داریم  با چادر سیاه بره بیر

. 

ن چینن   : به بینن انداخته و گفته بودمهرانگیر

ن - ا هستی  .لطفا شما دخالت نکن. بزرگیی

م -و مینای بیچاره زیر گوش مریم گفته بود:  من میر

ون. دو دقه  بیر

ی به این دیوونه ن  بمونم یه چیر
 بیشیی
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 میگم

چند نفر از مهمان ها هم که هنوز تاالر را ترک نکرده 

 بودند

ه بودند به تماشاایستاد  . 



پرسنل تاالر با دهان باز داشتند به صحنه ی جنگ 

 چادرسیاه

رس کردن به عروس گریان نگاه یم کردند. چند نفری 

 هم

 .خنده اشان گرفته بود

زدن  ن حریف گریه های مهرگان و تشر عاقبت مهرانگیر

 های

خانواده ی عروس نشده بود و محمدهادی را خیی  

 .کرده بود

زبان بازی و قربانت بروم مهرگان را محمدهادی با 

 متقاعد کرده

بود با چادر سیاه از تاالر خارج بشود و مهرگان برای 

ن بار  اولتر

به خواسته ی نامعقول و غیر منطقی شوهرش 

 نتوانسته بود نه

بگوید .و عروس بیچاره با صوریی رسخ و آراییسر که 

 خراب شده



 بود،

ون گذاشته بود. بماند   که تا مدت ها از تاالر پا بیر

 چادرسیاهش

نقل مجالس زنانه و مردانه ی فامیل خودش شده 

 بود. اما آن

هم مثل اجازه ندادن محمدهادی برای دانشگاه 

 رفتنش تبدیل

 . به خاطره ای زشت شد

آلبوم را با اعصایی که با یادآوری خاطرات گذشته 

 متشنج شده
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ا توی کمد چپاندبود بست و آن را فور  . 

نگاهش به سمت ساعت رفت. از هشت شب کیم  

 گذشته بود

 .و او گذر زمان را متوجه نشد

خانه رفت و رسی به قابلمه های غذا زد ن  .به آشیی



ن صدای چرخش کلید درب خانه آمد.  در همان حتر

 لبخندی

بیخودی و زورگ روی لب های رسخش نشاند و به 

 استقبال

ویی 
 : لب زدمحمدهادی رفت.با خورسر

 .سالم. خسته نبایسر -

 :محمدهادی با دیدنش در آن لباس اخم کرد

 علیکم سالم. این چه لباسیه مهرگان؟-

لبخند از لب مهرگان پر کشید و دست کشید روی 

 لباس قرمز

 .و تنگ و بدون آستینش

 موهای بلند و ش

 .تا کمرش را چون آبشاری خروشان دورش ریخته بود

باریکش دست کشید روی شکم و کمر  : 

 قشنگ نیست؟-

محمدهادی عبا و قبایش را به چوب لبایس آویزان  

 کرد و در
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ناهارخوری یم گذاشت   ن حالیکه عمامه اش را روی میر

چیش-گفت:   

ونه  .قشنگه مهرگان؟ همه جونت بیر

بعد فورا سمت پذیرایی و اتاق خواب رفت و پرده 

 های ضخیم

 .را چک کرد

عصبانیت و تن صدایی که همیشه تا یک جای با 

 مشخص باال

 :یم رفت تشر زد

ون، از اون - اگر یه نامسلمون چشم چرون از اون بیر

 ساختمون

، تو رو ببینه با چه رویی در محرصن خدا  روبه رویی

 نماز یم

ی  ؟ اصال روت میشه رست رو جلوی من بیی خوین

 باال؟



بدون مهرگان یک دستش را مشت کرد و تند تند و 

وع  صدا رسر

 . کرد به نفس کشیدن

دست دیگرش اتومانیک وار به سمت دهانش رفت و 

وع به  رسر

جویدن ناخن هایش کرد.مثل جوجه اردک دنبال 

 محمدهادی راه یم

 رفت. نگاهش را

کشید سمت پرده ها. پرده ها کیپ تا کیپ چسبیده 

 بودند

بیخ دیوار و پشه هم نیم توانست وارد حریم پذیرایی 

 .شود

توی دلش نالید آخر محمدهادی چه مرگش بود؟ 

 نکند دچار

ین  بیماری آلزایمر شده بود و حایل اش نبود مهمیی

 شب

170 



  دلهای بد قواره 

 یک زوج شب ازدواجشان است؟
ی

 زندگ

چرا خرفت شده و نیم فهمید مهرگان هر شب این 

 همه به

ن نیم گذارد؟ چرا  خودش نیم رسد و شمع روی میر

ودمنگ ب  

 و تاری    خ ها را یادش نیم ماند؟

 :محمدهادی سمت دستشویی رفت و داد زد

دربیار اون المصبو از تو دهنت. اه. دفعه آخرتم -

 باشه تو خونه

 اینجوری یم گردی مهرگان. متوجه شدی؟

مهرگان به سمت اتاق خواب رفت و زیر لب زمزمه  

 کرد":مرتیکه

 !"یی لیاقت

وید. اما دلنوشته جرات نداشت فکرهایش را بلند بگ

 ای توی

مغزش با جوهری سیاه نوشته یم شد از شاعری که 



 آن لحظه

 .یادش نیم آمد نامش را

 رسگشته ی کویرهای وهم"

 عفریت جادو را نیم بینن پیشاپیش

 که با وعده ی رساب های رنگارنگ

وار ن  ..."به هر سو یم کشاندت کنیر

ن  یی گله گشاد و شلواری ورزیسر سیی  لباسش را با تیشر

 عوض

کرد. آرایشش را با دستمال مرطوب کننده پاک کرد و 

 با صدای
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خانه  ن محمدهادی که شام یم خواست از اتاق به آشیی

 رفت

ن را خییل ساده و شه وار چید. شمع ها را توی  میر

 بوفه

گذاشت و ژله ها را با یک حرکت جانانه توی سطل 



 .آشغالروانه کرد

محبوب محمدهادی را هم ریخت توی سطلساالد   

ی   ن آشغال کنار ژله های نگون بخت و دو سبد سیی

 گذاشت

ن   .روی میر

ن بار بود که به  حس کرد دلش خنک شده و این اولتر

 ندای

عقلش و آن جنبه ی لج و لجبازی اش گوش کرده 

 بود. رس

ن که نشست، الم تا کام حرف نزد. آخ که چه  میر

 برنامه ها که

ن پر ونداشت. یم خ واست شوهرش را با ادا و یک میر  

پیمان و یک زناشویی پر مهر برای شنیدن 

 استخدامش در نشر 

ن را بر باد داده  آماده کند. اما اخالق گندش همه چیر

 . بود

محمدهادی شش دنگ حواسش را داده بود به اخبار 



 تلویزیون

 . و بدبخنی های مردم دنیا

مان هزار دلش یم خواست فریاد بزند مرد مومن خود

 تا

بدبخنی داریم به آن برس. بفهم مرد که بدبختیم 

 چون فکر

یم کنیم خییل خوشبختیم .اما باز فکرهایش صدا 

 نداشت. افکار الل

 . هیچ وقت صدا ندارند
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نگفته مثل یک راز یم مانند در پستوی ذهن و بعد 

 وقنی 

 . فریاد یم شوند که خییل دیر شده

ی و پیازچه از   ن یم خواست بغضش را با قرمه سیی

 گلویش رس

. اما نتوانست. دوید سمت دستشویی و  ن بدهد پایتر



 آن قدر آنجا

ماند و اشک ریخت و زار زد تا صدای محمدهادی را 

 از پشت

 :در شنید

ون تلفنت یه کله داره زنگ یم خوره. - مهرگان! بیا بیر

 خی 

 کار یم کنن اون تو دو ساعته؟

را با چند رسفه صاف کردصدایش  : 

 کیه-

- -نوشته خانوم شکری. این کیه؟ جواب بدم؟... 

ون  مهرگان! بیا بیر

 تلفنت یه کله داره زنگ یم خوره. خی 

 کار یم کنن اون تو دو ساعته؟

 :صدایش را با چند رسفه صاف کرد

 کیه؟-

 نوشته خانوم شکری. این کیه؟ جواب بدم؟-

و نیم دانست ترس به جانش افتاد. هول کرده بود 



 .چه کند

نباید محمدهادی یم فهمید او کار پیدا کرده. وگرنه  

 کارش
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 .زار بود

آن هم دقیقا کاری که از آن نفرت داشت. یعنن هر 

ی ن  چیر

 مربوط یم شد، محمدهادی 
ی

که به نویسندگ

 دوستش

نداشت. فورا صورتش را خیس کرد و با چشماین که 

ن   به زمتر

ه بود در را باز کرد و گفت  :خیر

نه بده خودم جواب میدم.محمدهادی تلفن را -

 :عقب کشید

 این کیه مهرگان؟-

 :بدون اینکه رس بلند کند گفت



 .ییک از هم کالیس هامه-

محمدهادی با کیم درنگ تلفن را به او داد و زیر لب 

ی ن  چیر

 .گفت که مهرگان نشنید

ن را کشید و به سمت ا تاقش رفتفورا ایکون سیی . 

 .سالم خانوم شکری-

 :صدای شکری کیم با خش خش آمد

؟ خدارو شکر باالخره - ن سالم خانوم ستوده. خوبتر

 جواب این

وع کرد به جویدن  تلفن بیچاره رو دادین.مهرگان رسر

 .ناخن شستش

 نگایه به در باز

 :اتاق کرد
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منده دستشویی بودم-
 .رسر

- منده بد م وقع مزاحم شدم. گویا جناب کیاین رسر



 باهاتون

ن شما رد تماس دادین  .دوبار تماس گرفتی

 :کیم فکر کرد و گفت

من شماره ی ایشونو ندارم خانوم. ناشناس باشه -

 جواب

 .نمیدم

 .ای بابا. شاید طرف کار واجب داشته باشه-

 افتاده؟-
ی
 اتفاف

. فقط خواهش کردن در - ن ی نگفتی ن به من که چیر

 ارسع وقت

ید. ب باشه حتما-اهاشون تماس بگیر  . 

 راسنی حال دوستتون خوبه؟-

ه-  . بله ممنون. بهیی

 .خدارو شکر. پس مزاحمتون نمیشم. خدانگهدار-

 .مراحمید. در پناه خدا-

ون کشید و نفس  انگشت شستش را از دهانش بیر

 راحنی از



ون داد  .شانه بیر

محمدهادی وارد اتاق شد و نگایه مشکوک به او  

 :کرد

- را اینجا قایم شدی؟چ  
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 :مهرگان لبخندی تصنیع زد

من؟! قایم نشدم.محمدهادی کیم به او با نگایه پر -

 از تردید و

 چشماین ریز

خانه ن ه شد. با رس اشاره کرد به آشیی  .شده خیر

 چایی نداری؟-

 .االن دم میکنم واست-

 :محمدهادی یی حرف رفت و او توی دلش نالید

. اه"  !"کوفت بخوری به جای چایی

بعد متفکر توی تلفن دنبال شماره ی ناشناس  

 گشت. شماره



ای دو بار دو شب قبل ثبت شده بود. آن را به نام 

 خانم کیاین 

ثبت کرد و تلفن را روی عسیل کنار تخت گذاشت و 

 از اتاق

ون رفت  . بیر

ینن کشمیسر توی بشقاب  چای را دم کرد و با کیم شیر

 به

من برگشتنشی  . 

بفرما آقا-چای را جلویش گذاشت و گفت:   . 

محمدهادی تشکر کرد و یی اینکه چشم از تلویزیون 

 بردارد،

 :گفت

 .سوئیچتم بذار جلو دست فردا ماشینو یم خوام-
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ن ریخت. هنوز نگفته بود تصادف   هری دلش پایتر

 کرده. اگر



تعریف یم کرد. باید یم   یم گفت باید تمام ماجرا را 

 گفت

کجا تصادف کرده. تصادف بزن در رو بوده و 

 محمدهادی کیس

د. بعد آخرش یم رسید به  نبود که یی اش را نگیر

 انتشارات و

 .دمار از روزگارش در یم آورد

 :لب گزید و دستش را دور لیوانش حلقه کرد

ن خودت چشه مگه؟-  ماشتر

- گاه.  مش تعمیر یه چند روزی خرابه. فردا باید بیی

 ماشینتو

م -بده به من.  ؟ فردا و پس فردا میر پس خودم خی

. چجوری برم  هاییی

 و

 بیام؟

 :محمدهادی رس تکان داد

من خی بگم پس؟ هیچکس منو سوار نیم کنه. تا -



 عمامه و

ن. خییل هاشونم فحش  ن گاز میدن میر
لباسمو یم بیتن

 میدن

 .بهم

 . مهرگان دلش سوخت

- ره شو درآوردنتو قم راحت بودیم. مسخ . 

ن نکنن ها-  . تو رو خدا فکر برگشتی
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وع کرد  .محمدهادی رس تکان داد. باز غر زدنش را رسر

آخه این چه کاریه؟ واقعا نیم فهمم چرا باید وقت -

 و عمرت

؟ خودت  رو بیخودی بری تو اون فروشگاه بگذروین

 مگه کار و

 نداری؟
ی

و شما با هم قبال  محمدهادی! من-زندگ

 . صحبت کردیم

صحبت کرده باشیم. قرار نیست از کار و زندگیت -



 بزین واسه

 .مردم که

اوال که ترانه مردم نیست و رفیق چندین و -

 .چندساله مه

؟  بعدم مگه شما خودت به دیگران کمک نیم کنن

 :محمدهادی دستش را درهوا تکان داد

 . ول کن مهرگان. حوصله ندارم-

دلش یم خواست بگوید برای مردم ژان وال مهرگان 

 ژاین و به

ما که یم ریس دوست یم شود مردم و کمک به 

 .دوست حرام

اما مثل همیشه فکرهایش را نگفت. ساکت شد و 

 چای رسد

شده اش را نوشید.فکر کرد چطور گندی را که زده 

 .بود جمع کند

ن را از  ماشتر

ا که همان شب زیر چادر پنهان کرده بود و از آن ج



 ماشینش

هدیه ی پدرش بود، محمدهادی زیاد به آن کار 

 . نداشت

تند تند لیوان ها را جمع کرد و مسواک زد و شب به 

ی  خیر
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به شوهر فراموش کارش گفت و به اتاق خوابش 

 .رفت

روی تخت دراز کشید و رماین دستش گرفت. اما 

 تمرکزی

کرد کیاین با او چه کار   روی کلمات نداشت. فکر 

 دارد؟ اما راه

د. تصمیم گرفت روز بعد با او تماس  به جایی نیی

د  .بگیر

 . دوشنبه، ششم آبان، ساعت ده شب

م. مگه جنگه دارین ما رو زور یم  - من هیچ جا نمیر



 کنید؟

خشو بداخم خودش را روی مبل جلوتر کشید و داد 

 :زد

- ی. مگه حتما باید جنگ باشه بری  بیخود نمیر

 رسبازی؟ این

ن تو و اردالنم باید برین.ارسالن چشم  همه پش رفتی

 بست و رس

 .برگرداند

 :اردالن گفت

رسمون داریم درس یم - آخه االن وسط کنکوره. خیر

 خونیم

 .مثال

 مثال. اصال الی کتابتونو وا یم  -
ی

خودتم داری مییک

 کنید؟

 . پارسال که رد شدین. امسالم همونه

شد. دستش را توی هوا پرت کردارسالن از جا بلند  : 

م. بیخودی منو زور نکن بابا-  .من نمیر



 :خشو با صدایی بلند غرید
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ن رسجات-  !بشتر

صدای خشو چنان جذبه ای داشت که ارسالن مثل 

 موش

ترسید و روی مبل فرود آمد و چپ چپ به محبوبه 

 نگاه کرد.محبوبه

رچه توی دلش گریه و شیون بهشانه باال انداخت گ  

 . راه بود. اما به ارغوان قول داده بود که قوی بماند

 :ارغوان گفت

ارسالن! اردالن! حرف گوش کنید. این راهیه که -

 باید همه

مردا برن. پش رئیس جمهور آمریکا هم که بایسر باید 

 بری

 .رسبازی

 :خشو گفت



- ید  من یم دونم مادرتونم یم دونه خودتونم یم دون

 که شما

. یم خوام بفرستمتون برین  ن دو تا درس بخون نیستتر

 خارج

الیا. ویل بدون کارت پایان خدمت  یه جایی مثل اسیی

 تو

 . بیابونای افغانستانم راتون نمیدن

ارسالن و اردالن به یکدیگر نگاه کردند. اردالن شوکه  

 :گفت

خارج؟! ما بریم خارج که خی بشه بابا؟خشو عقب -

 نشست و تکیه

 زد به مبل یک دستش را روی

 :پشنی مبل انداخت
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 .که درس بخونید-

 .ارسالن محکم به پیشاین اش کوبید



 بابا ما دیگه زیادی شدیم برات؟-

 :ارسالن بغض کرد

یم بابا؟-  یم خوای اون جا از یی کیس بمیر

خشو محکم روی رانش کوبید و رو به ارغوان و 

گفتمحبوبه   : 

بیا بفرما. نتیجه تیتیش ماماین بار آوردن این دو تا -

 .همینه

به خدا هر پشی اینو از باباش بشنوه یم پره دستشو 

 ماچ و

موچ یم کنه که بابا جون، دمت گرم! ایول داری 

 ..دست خوش پشا

 دست خوش بابا. ریدین به هر خی نقشه و

ا آرزوهای من واسه شما دو تا خر! به خدا خر از شم

 بیشیی یم

 .فهمه

 :محبوبه تشر زد

خشو! تو رو خدا مودب باش. این چه طرز حرف -



 زدنه آخه؟

 کشید
ن
 :خشو پوف

 .اعصاب واسه آدم نیم ذارن که-

ارنواز که رسش توی تبلتش بود و مشغول بازی 

انه ی  دخیی

، خونشد گفت  :باریی
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- ن پشات ب ابا جونتازه یی مرصفم هستی . 

 :اردالن و ارسالن چشم غره رفتند و اردالن توپید

تو حرف نزن با اون قیافه هپلیت .ارسالن یی حرف -

 برادرش را

 :گرفت و گفت

 جوجه؟ به فکر خودت باش با اون -
ی

تو خی مییک

 قیافه ت

 .نموین رو دست بابا

 :ارنواز رس از تبلتش برداشت و دلشکسته گفت



- ن چجوری با من ح رف یم زنن؟بابا ببتر  

خشو محلش نگذاشت و ارغوان رسش را سمت 

 تبلت خم کرد

و با دیدن بازی بچه گانه ی روی صفحه با دست 

 یک خاک بر

 .رسی برای ارنواز فرستاد

ن ارنواز. خرس گنده، این چیه - خاک تو رست کتن

 بازی یم

 کنن تو؟

ون آورد  .ارنواز دهانش را کج کرد و زبانش را بیر

ن ببینم شما دوتا ساکت-محبوبه گفت:  شتر  . 

 :بعد رو به دوقلوها خییل جدی و پرجذبه گفت

ن - ن جا تمومه. شما دو تا هم آماده باشتر بحث همتر

 واسه

ن   .رفتی
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 .بعد از جا بلند شد

 :اردالن نالید

 !مامان-

 :ارسالن گفت

 .مامان تو دیگه چرا؟ تو که این قدر نامهربون نبودی-

زنان به سمت دستشویی  خشو  از جا بلند شد و تشر

 رفت و

 :در همان حال گفت

 :رو که نیست. سنگ پای قزوینه.محبوبه گفت-

. زود-  !مسواک، خواب. شب به خیر

ارنواز کوسن روی زانویش را روی مبل پرت کرد و به 

 سمت

 :دوقلوها با صدایی خفه گفت

خدارو شکر رفتنن شدین راحت شم از دست -

 .جفتتون

ردالن چینن به بینن اش دادا : 

 .هه هه. تو خواب ببینن -



کشان  . ارغوان خواهرش را هول داد سمت اتاق مشیی

 راه بیفت برو بخواب. مگه تو دانشگاه نداری فردا؟-

ارنواز که از نادیده گرفته شدنش همچنان رنجیده 

 خاطر بود

 :گفت
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- م.  توی اتاق رفت و روی ول کن دستمو. خودم میر

 تخت نشست و

 .زیر پتویش خزید

 شان  
ی

باز مثل همیشه توی جلسه های مهم خانوادگ

 کیس او

سیده بودند.  را آدم حساب نکرده بود. نظرش را نیی

 حنی وقنی 

ی  ن پشها او را مسخره کرده بودند، پدر و مادرش چیر

 . نگفتند

ارغوان جلوی آینه مثل هر شب کیم به خودش 



 رسید و

سیون های آخر شبش را مهمان پوست صورتش  لو 

 کرد و بدون

هیچ نگراین روی تختش دراز کشید و سه سوته 

 .خوابش برد

صبح تا شب رس و کله زدن با مردم توی آژانس 

 حسایی خسته

اش یم کرد. گرچه بماند خیالت که راحت باشد 

 خوابت هم

 . راحت است

اما او هم توی دانشگاه خسته یم شد. رشته اش 

ت بود وسخ  

خواندن حقوق و حفظ کردن آن همه تذکره و تبرصه 

 انرژیاش را

ی خوش بود، نه ن  تحلیل یم برد. ویل نه دلش به چیر

 .خیایل راحت و آسوده داشت

ون از خانه و توی دانشگاه هم داخل آدم  او حنی بیر



 حساب

نیم شد. دوست درست و درماین نداشت و اعتماد 

 به نفیس

ران در خود نیم دید. نه مثل هم برای ارتباط با دیگ

 ارغوان
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بلد بود قشنگ و شیوا حرف بزند، نه مثل او صورت 

 
ی

 قشنیک

 .داشته که بقیه را سمت خودش بکشد

ون داد. دلش یم خواست   از شانه بیر
نفس عمیقی

 مثل

خواهرش بلد بود چطور به خودش برسد. موهای 

 همیشه فر و

و خوش حالت کند. مثل او صورتش  وزوزش را صاف

 را آرایش

کند و به پوستش برسد. او حنی بلد نبود لباس خوب 



 و

مناسبش را انتخاب کند. همیشه مادرش بود که 

 برایش لباس

یم خرید و شماتتش یم کرد از هر چه دخیی شه 

 بدشیم آمد که

 رسش آمد. توی هر فرصنی هم ارغوان را یم کوبید

 . توی رسش

زید و تلفنش را روشن کرد. رفت رساغ زیر پتو خ

 قسمت گالری

 .و عکس ها

ه شد به عکس پشی   روی عکس دلخواهش زد و خیر

 که هم

 .کالیس اش بود و سخت شیفته اش شده بود

آن عکس را هم یواشیک وقنی تک و تنها کنار سکوی  

 گوشه

ی محوطه ی دانشگاه نشسته بود و داشت لقمه ی  

 کوکوی



گرفته بودناهارش را یم خورد،    . 

ضا بود و خوشتیپ ترین پش دانشگاه  نامش علیر

 .همو بود
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ضا بودند و ارنواز   خاطرخواه علیر
یک لشکر دخیی

 تنها توی

ضا یی پروا فکر یم کرد و به او  رویاهایش به علیر

 عشق یم

ورزید .این عالقه که روز به روز به آن افزوده یم 

 شد، از

ازظهربعد  

 
ن

همان روزی شکل گرفت که توی صف و شلویع

 سلف رسویس

دانشگاه، نیم توانست از میان پشهای قد بلند 

 ژتونش را برای

ن غذا به مسئول سلف بدهد. همان طور که  گرفتی



 مشغول فریاد

ف رس خوردن از روی  زدن بود و مقنعه اش در رسر

 موهایش،

 :دسنی ژتون او را گرفت و گفت

- ن  م شما عقب وایستر من براتون یم گیر . 

رس که چرخانده بود با صوریی مواجه شده بود که  

 کم از مدل

 . های آنچناین نداشت

ضا سینن غذا را گرفته و دستش داده بود و او تته  علیر

 پته

ون آمده بود. تا  کنان تشکر کرده و از سلف بیر

 ساعت ها حس

 کرده بود و آخرش هم به خودش توپیده بود
ن

 :دایع

" ن ارنواز".اما  خاک تو رس  بدبخت ندید بدیدت کتن

 چه کند که نه آنچنان

 از پدرش محبت دیده بود و نه

برادرهایش به او مهر ورزیده بودند. خودش هم 



 خوب یم
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دانست که محبت جنس مخالف مثل یک عقده تا 

 آخر عمر با

 .او خواهد بود

ضا و لبخند تلجن زد به صورت مردانه و ج ذاب علیر

 انگشت

کشید روی صورتش. آنقدر به صورت قشنگ 

ه شد ضا خیر  علیر

 .که عاقبت خوابش برد

 سه شنبه، هفتم آبان. ساعت هفت صبح

ن    را روی میر
ی

ظرف عسل و کره و مربای توت فرنیک

 گذاشت و

 .مشغول پر کردن لیوان های چای شد

صدای مایکرویو که قطع شد، سنگک های برشته را 

 از آن



ون کشید و توی سبد نان ها گذاشت. بیر 

 محمدهادی از

ون آمد. امید داشت شاید آن روز صبح  دستشویی بیر

 شاهکاردیشبش

را یادش بیاید. اما محمدهادی بسم هللا گویان 

 مشغول

خوردن صبحانه اش شد. مهرگان خدا خدا کرد دیگر 

 رساغ

د ن را نگیر  .ماشتر

در سکوت داشتند صبحانه یم خوردند که صدای 

 تلفن خانه

بلند شد. مهرگان یی اراده دلشوره گرفت و حس 

 ششمش

ن   .نهیب زد آن وقت صبح کیس نیست جز مهرانگیر

محمدهادی از جا بلند شد و لقمه به دست توی 

 نشیمن رفت
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 . و تلفن را از روی دستگاه برداشت

 وقنی گفت" سالم صبح به خیر حاج خانوم،" مهرگان

 چینن 

به بینن اش انداخت. زیر لب زمزمه کرد ":باز این 

 تحفه زنگ

 ."زد

ن کرد": خوبیم شکر... بابا خوبه؟...  گوش تیر

 ...الحمدهلل... خب

ن جمعه؟ چشم... خدمت  آهان... درسته... گ؟ همتر

ی ن سیم... چیر  میر

 الزم نداری برات بیارم؟...کوچیکتم... التماس

 ."دعا مادر من... در پناه حق

ن برگشت فورا گفتم حمدهادی که پشت میر : 

 .حاج خانوم بود سالم رسوند-

مهرگان در دلش پوزخند زد": آره جون عمه ت. 

 .خودم شنیدم



 ."عمرا اسم منو آورده باشه

 :بلند گفت

 !سالمت باشه. خیر باشه-

- . ن جمعه قراره خواستگاری دارن واسه محمدیاستر

 حاج خانوم

 .امر کردن ما هم بریم

ا رفتمهرگان و   . 
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- یم؟ پس خی بگم؟ -ای وای! چرا گفنی ما هم میر

 خواستگاری داداشمه

 !ها

محمدهادی؟ حواست کجاس؟ من هفته ی پیش -

 به شما

گفتم جمعه ی آینده مجلس خواستگاری خواهرمه. 

 یادت

 رفت؟



 .نه یادم نرفت. ویل نیم شد که به مامانم نه بگم-

- ؛ ویل من باید بگم.  آهان. یعنن 
ی

شما نیم توین نه بیک

 آره؟

مهرگان آبجی شما هر وقت خواستگار داره ما رو از -

 قم

 
ی
کشونده ما هم اومدیم. حاال یه بار نباشیم. اتفاف

 میفته؟

ن زن بگیر -  بدون! آقا یاستر
جناب ملیک! نیم دوین

 . نیست

حاال نه این که خواهر شما شوهر بکن هست؟ ال -

 !اله اال هلل

ن چجوری اول صبج اعصاب آدمو ناراحت یم   ببتر

 !کنه ها

- ن که گفتم. پنج شنبه -من جمعه قم نمیام.  همتر

یم قم. اینقدر رو  میر

 حرف

شوهرت حرف نزن. مادر شما خی بهت یاد داده 



 آخه؟ نگفته

 حرف شوهرت واست آیه ی خداس؟

 .مهرگان چشمانش چهار تا شد

های نشنیده- ن  .آیه ی خدا؟! به حق چیر
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هارو - ن خب پس مشکل از مادر شماست که این چیر

 به

ن و بقیه  د نکرده. وگرنه همه گفتی ن ش گورسر دخیی

 .شنیدن

ی بگوید اما  ن مهرگان دهانش را باز کرد که چیر

 محمدهادی

 .از جا بلند شد و به اتاق رفت

ن پرت کرد. آن قدر همان  مهرگان کفری نان را روی میر

 جا

خانه نشست تا محمدهادی حاضن و پشت م ن ن آشیی یر

 آماده در



حایل که داشت عمامه اش را روی رسش مرتب یم  

 کرد از

ون آمد. بلند گفت:  برنامه اسنپ داری تو  -اتاق بیر

 گوشیت؟

ن شده بود   مهرگان که از شدت ناراحنی نفسش سنگتر

 :گفت

 .بله دارم-

! دیرم شد-  .یه اسنپ بگیر

اتاقش رفت. تا راننده  مطیعانه از جا بلند شد و به

 اسنپ برسد،

محمدهادی داشت با برادر کوچکش تلفنن حرف یم 

 .زد

نصیحتش یم کرد که این بار از خر شیطان بیاید 

ن و روی  پایتر

دخیی مردم عیب نگذارد و حاج خانم را بیشیی از آن 

 .رس ندواند

ن چه جواب داده بود؛ اما شک نداشت  نفهمید یاستر



 این پش

ب های مادرش را نخواهد پسندیدباز هم انتخا  . 

با ظاهر شدن پیام "اسنپ شما رسید" روی صفحه 

 ی تلفنش،
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ن است.او را مثل هر روز  مهرگان اشاره زد وقت رفتی

 صبح تا جلوی

 در بدرقه کرد. کیفش را

دستش داد و مثل یک همش خوب و آداب دان در 

 پناه خدا

گفت و او را به رس کار فرستادبایسر به همشش   . 

در را که بست آه کشید و با خودش فکر کرد جواب 

 مادر و

 .خواهرش را چه بدهد

ن صبحانه را جمع کرد و  رسش را تند تند تکان داد و میر

 برای



ن به فروشگاه حاضن شد  .رفتی

گاه. وقنی از خانه  ن را یم برد تعمیر اما قبلش باید ماشتر

ون  بیر

گاه  رفت تازه یادش آمد  نیم داند آن دور و برها تعمیر

 خوب

 . کجاست

توی آسانسور پا گذاشت و فکر کرد شاید بهیی باشد 

 از واحد

سد. به مغزش فشار آورد فامییل  رئیس ساختمان بیی

 .شان چه بود

 آسانسور که در طبقه ی اول ایستاد، لبخند زد و نام

 . شمسیان را زیر لب زمزمه کرد

. چادرش را کیم جلوتر  جلوی واحد شمسیان ایستاد 

 کشید و

 .دست روی زنگ در گذاشت

ی جوان جلوی  طویل نکشید که در باز شد و دخیی

 چشمانش
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ظاهر شد. دخیی به نظر تازه از خواب بیدار شده 

 بود. یقه ی

ن بلندش یک وری شده بود.  ت گشاد و آستتر تیشر

 شانه ی

ون افتاده بو  د و دیده یم شدالغر و ش بیر . 

 .موهایش را هم شانه نزده بود

دخیی شلوار ورزیسر اش را باال کشید و در حایل که 

 لقمه ای

 :دستش بود لب زد

 جانم؟-

منده بد موقیع مزاحم -مهرگان لبخند زد:  سالم. رسر

 شدم. من ملیک

 .هستم

 .همسایه ی جدیدتون

 :ارنواز منگ گفت



 جدید؟ کدوم واحد؟-

 .طبقه ی سوم-

آهاین کشدار بر لب راند و بعد گفت ارنواز  : 

 خب؟-

واال راستش من تصادف کردم ماشینم نیاز به تعمیر -

 و

گاه خوب  سم شما تعمیر صافکاری داره. خواستم بیی

 رساغ

 ندارین این طرفا؟
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ارنواز تارهای موهایش را که نا مرتب روی شانه اش 

 ولو بودند

من که نیم دونم. بذارین خواهرمو -. را به عقب راند 

 .صدا بزنم

 :صدای زین آمد

 کیه ارنواز؟-



 :ارنواز رفت و مهرگان صدایش را شنید

 ."همسایه ست"

ارغوان جلوی آینه داشت به مژه هایش یم رسید. 

 ارنواز جلوی

 .در ایستاد

ه خی میگه- ن این دخیی  .ارغوان پاشو ببتر

توی آینه به او  ارغوان ریمیل را از چشمانش دور و از 

 :گفت

ه؟-  کدوم دخیی

 .میگه همسایه جدیدمون-

- چقدرم نازه! -آهان. همون که شوهرش آخونده. 

ن فرشته های تو  عتر

 . تابلو نقایسر 

 وای با این قیافه رفنی جلو در؟-

 یی خیال. کیه مگه-

 خی یم خواد؟-

گاه. ماشینش صافکاری یم خواد-  .آدرس تعمیر
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ارغوان کار ریمیل زدنش را تند تند تمام کرد و تلفن و  

 کیفش

 :را برداشت و گفت

م. باید برم بانک-  .به مامان بگو من زوتر میر

 .خیله خب-

ارغوان جلوی در که رسید با دیدن مهرگان و صورت 

 به غایت

زیبایش، جمله ارنواز در ذهنش تدایع شد. "خییل 

 نازه"!مهرگان با

ویی سالم کرد و ارغوان دستدیدنش فورا با 
خورسر  

 :دراز کرد

؟ ارغوان هستم. - ن سالم خانوم ملیک. خوبتر

 .خوشبختم

د  :مهرگان دستش را فشر

مهرگانم. منم خوشبختم. خییل عذر یم خوام -



 مزاحم شدم

 اول صبج

 .ارغوان در را بست

 .خواهش یم کنم. داشتم یم رفتم رس کار-

ه های طالیی بعد از کیف پولش کاریی سفید با نوشت

 سیاه

ون کشید و سمتش دراز کرد  :بیر

 . بفرمایید. این آدرس و شماره ی صاف کاری-

؟مهرگان کارت را گرفت
ی

 :چرا نیم برین نمایندگ
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آخه ماشینم صفر نیست. البته به جز صاف کاری -

 جای دیگه

م. داغونه  .هم باید بیی

و مهرگان از کارت عکس  هر دو سمت پله ها رفتند 

 گرفت و

 .توی حیاط آن را به ارغوان پس داد



 .ممنونم ارغوان جون. لطف کردین-

ارغوان لب های صوریی اش را کش داد و تند تند 

 خداحافیطن 

 .کرد و رفت

ن را جمع کرد و آن را  مهرگان با عجله چادر روی ماشتر

 توی

انباری گوشه ی پارکینگ انداخت و پشت فرمان 

 .نشست

لفنش را باز کرد و نگایه اجمایل به حساب پس ت

 اندازش

 کشید. برای تعمیر 
ن
ن زیادی نبود. پوف انداخت. چیر

ن پولکم  ماشتر

داشت و در دل نالید": کاش اوین که زد له کرد 

 ماشینو

 ."پیداش کنم

با دنده عقب به سمت درب حیاط راند. دکمه ی 

 ریموت را



د و با احتیاط وارد کوچه شد. با لرز  یدن تلفنش فشر

 روی

داشبورد، آن را برداشت و به صفحه نگاه کرد. دیدن 

 نام کیاین 

ن را گوشه ای پارک کند  .باعث شد ماشتر

ن را که زد، گفت  :آیفون سیی
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 .سالم. بفرمایید-

 .صدای سیاوش را زود شناخت

؟- ن  سالم خانوم ستوده. خوبتر

- ن  ؟ممنون. شکر خدا. امری داشتتر  

واال چجوری بگم. شنیدم نزدیک دفیی نشر روز -

 مصاحبه

بله... یه از خدا یی خیی زد و در -تصادف کردین. 

 رفت. خانم شکری

ن   گفتی



 بهتون؟

ن شما زد دوست من -  که به ماشتر
نه، راستش اوین

 .بود

 :یک ابروی مهرگان باال پرید

 .جدی؟! جالب شد-

- ون یم  من عذر یم خوام. زودتر از این ها باید بهت

 گفتم. ویل

 .شما رد تماس دادین وقنی زنگ زدم

 .خب االن زنگ زدین. بفرمایید-

؟-  از ماشینتون چه خیی

گاه- م تعمیر  .دارم میر

- هنوز  -زنگ زدم همینو بگم. برای پرداخت خسارت . 

دمش  .که نیی

 .نیم دونم چقدر میشه. ویل اون که حتما
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دازندوستتون باید خ سارت رو تمام و کمال بیی . 



. من یه جا آشنا رساغ دارم  - ید جایی پس خواهشا نیی

 کارشون

ن  خوبه با قیمتم باهامون راه میان. آدرس بدم ماشتر

ین  رو بیی

 .اونجا، منم به دوستم زنگ یم زنم خودشو برسونه

ن من تو راهم-  .باشه. ممنون. پس آدرسو بفرستتر

 .باشه چشم. روز به خیر -

- روزتون به خیر  مریس.  . 

نگایه به ساعت مجی اش انداخت. یک رب  ع به 

 ساعت هشت

مانده بود. گویسر توی دستش لرزید. کیاین آدرس را 

 فرستاده

گاه و بعد  بود. باید عجله یم کرد. تا برسد به تعمیر

 برود

گاه  فروشگاه از نه صبح یم گذشت.به موقع به تعمیر

ن   رسید و ماشتر

 را با احتیاط وارد محوطه



گاه کرد. با دیدن دو نوجوان که  ی بزرگ و شلوغ تعمیر

 روی

ن پیاده شد ن خم شده بودند از ماشتر  موتور دو ماشتر

. 

ییک از دو پش سمتش آمد. مهرگان سالم کرد و پشک  

 که

گویی حس بزرگسایل یم کرد جواب سالم او را داد و 

 نگایه

ن انداخت  .به ماشتر

- ؟ چه یی ر  یخت شدهاوه اوه. به کجا کوبیدی آبجی . 
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 :مهرگان لب برچید

ت کجاس؟-  جایی نکوبیدمش. بزرگیی

م- . من سفارش کار یم گیر ن  .آبجی به خودم بگتر

مهرگان به دفیی گوشه ی محوطه رسک کشید. کیس 

 .نبود



نگرد -پشک انگار به او برخورده باشد اخم کرد: 

 نیست. نه به بعد

 .میاد

یی زیر لب گفتمهرگان ای بابا . 

 .منتظر کیس هستم. بیاد چشم. تو سفارش بگیر -

 .پشک شانه باال انداخت و رس کارش برگشت

مهرگان به درب ورودی نگاه انداخت و منتظر شد. 

 طویل

 .نکشید که پرشیایی با رسعت وارد محوطه شد

ن پیاده شد و پولیورش را روی  نیما تند و فرز از ماشتر

 شلوارش

 .انداخت

ن دویست و شش و مهرگان به سمتش پا کج  با دید

 . کرد

ن گرفت و لبه های چادرش را  مهرگان تکیه از ماشتر

 مرتب

 .کرد



خانم ستوده؟-نیما گفت:   

 . خودم هستم-
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منده ام واقعا-  . سالم. من معزی هستم. رسر

منده. اون روز چرا یهو زدین به - سالم. دشمنتون رسر

ن   ماشتر

فرار کردین؟ نگاه کنید ببینید خی به روزش اومده؟و   

 .نیما رس به زیر انداخت

. راستش مجبور - قصه ش مفصله و البته ناگفتنن

 شدم. به

خدا من از اونجور آدما نیستم بزنم فرار کنم. ویل اون 

 ...روز

 ...چجوری بگم

 :مهرگان به میان حرفش پرید

- ن که م   نیاز نیست خودتونو اذیت کنید. همتر
ی

ردونیک

 کردین



ن خودش کافیه.  من خییل ممنونم از -و االن اینجایتر

 شما. بازم عذر

 .یم خوام

 :بعد داد زد

 حسام؟-

 :همان پش زبل تند دوید جلو

 .سالم آقا نیما-

 سالم گل پش. آقا مصطقن گ میاد؟-

 .نه به بعد آقا نیما-

پس یه زحمت بکش بگو این ماشینو واسه ما -

 راست و
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ریستش کنه. بهش بگو بهم زنگ بزنه. چراغ عقبشم 

 .شکسته

م واسه رنگ  .رنگ و اینام یم خواد. که بیام بیی

 :حسام گفت



حله آقا. حتما.مهرگان کیف و تلفنش را برداشت و -

 سوئیچ را به

 سمت حسام

 :گرفت و لبخندی مهربان به رویش پاشید و گفت

- هبفرما آقا حسام. با اجاز  . 

ون  نیما به دنبال مهرگان راه افتاد و او را تا بیر

 .مشایعت کرد

 :مهرگان به سمت نیما چرخید

ن گ آماده میشه؟-  آقای معزی؟ ماشتر

واال چه عرض کنم. نهایت تا یکشنبه هفته ی -

 دیگه. چطور؟

ید   ن حقیر هست. بیی ن الزم دارین، ماشتر اگر ماشتر

 کارتون لنگ

 .نمونه

- یل ندارهخواهش یم کنم. اشکا  . 

 .پس خواهش یم کنم بفرمایید من یم رسونمتون-

- م.  خواهش یم کنم -نه ممنون. خودم با اسنپ میر



 بفرمایید. تعارف

 نکنید. راستش یه صحبنی 

 .هم باهاتون داشتم
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 :مهرگان به ساعت مجی اش نگاه کرد و گفت

 . باشه پس. ممنون میشم-

ن را باز کردنیما در عقب م اشتر : 

 .بفرمایید-

مهرگان روی صندیل عقب جای گرفت و نیما به 

 رسعت پشت

 . فرمان نشست

مهرگان آدرس داد و نیما پا روی پدال گاز گذاشت و 

 به سمت

 فروشگاه راند.سه شنبه، هفتم آبان، ساعت نه صبح

مارکت به اذن مهرگان پا روی  درست رو به روی هاییی

 ترمز زد



دستش روی دنده ثابت مانده بود  و در حایل که

 نگایه به

 .فروشگاه کرد

 :با کنجکاوی پرسید

منده یم پرسم؛ شما اینجا کار یم کنید؟-  رسر

ه متوقف ماند  .مهرگان دستش روی دستگیر

 .نه، امروز به جای دوستم اومدم-

 همون که اون روز پیشونیشون زخم شد؟-

 .بله خودشه-

 حالشون خوبه؟-
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خوبه ویل زخمش یه بخیه خورد.نیما متاسف رس -

 :تکان داد

 .یم خوام اگر بشه ببینمشون-

 چرا؟-

کارم درست نبود. یه عذرخوایه بهشون بدهکارم.  -



 کجا یم

 تونم ببینمشون؟

ن - ن جا. ایشون این جا کار یم کتن  .واال، همتر

 جدی؟-

 . بله-

ن ایشون؟-  من فردا بیام هستی

- نبه یم توتید ببینیشوننه ویل پنج ش . 

 :مهرگان خواست پیاده شود که نیما گفت

ی...مهرگان رس چرخاند. نیما گفت- ن  :فقط یه چیر

میشه ازتون خواهش کنم در مورد تصادف اون روز -

 با خانوم

 شکری و هر کس تو نشر هست صحبنی نکنید؟

سد.  مهرگان کنجکاو بود بداند چرا، اما رویش نشد بیی

 تنها به

ن "ب له حتما" اکتفا کردگفتی  . 

ک جسور افتاد که  نیما به فروشگاه نگاه کرد. یاد دخیی

 چطور



 .یی پروا وسط کوچه ایستاده بود و رسش داد یم زد
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نگران بود چطور یم تواند بابت زخیم کرن رسش از 

 او

 .عذرخوایه کند. دخیی رس سخنی به نظر یم آمد

د تا به وقتش آدرس فروشگاه ر  ا خوب به خاطر سیی

 .برگردد

 .پنج شنبه، نهم آبان، ساعت نه صبح

سیب را با دقت پوست گرفت و تکه ای برید و به 

 سمت

محمدهادی دراز کرد.محمدهادی بدون اینکه چشم 

د  از جاده بگیر

 سیب را گرفت و

 .توی دهانش گذاشت

داشتند یم رفتند قم و مهرگان حسایی ناراحت و 

ددلخور بو  . 



نتوانسته بود شوهرش را به ماندن در تهران رایصن  

 .کند

او به رسعت ماشینش را تعمیر کرده و بدون اینکه به 

 صورت

ناراحت مهرگان اهمیت بدهد صبح زود بیدارش  

 کرده و گفته

بود بهیی است زودتر راه بیفتند تا برای نماز ظهر توی 

 قم و

ت معصومه باشند  .حرم حرصن

به او داد و دستانش را با  آخرین تکه از سیب را 

 دستمال پاک

 .کرد و زل زد به جاده ی خشک و تکراری

هنوز صدای مهرآنا توی گوشش بود و نگاه دلخور 

 مادرش از
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جلوی چشمانش کنار نیم رفت.مهرآنا وقنی شنیده 



 بود قرار نیست

 او در مجلس خواستگاری

د: "من از دار دنیا یه خواهر اش باشد، ناباور گفته بو 

 دارم اونم

 ."اینجوری تنهامون یم ذاره

مریم هم گفته بود چرا نتوانسته محمدهادی را رایصن  

 کند به

؟ ن  نرفتی

اض کند. بلد نیست  مهرگان نگفته بود بلد نیست اعیی

 حق

ن چگونه است و حرف حق را چطور یم زنند.  گرفتی

 نگفته بود

، او فقط "چشم" تا آن روز هر چه محمدهادی گفته

 بر زبان

 .رانده

مهرآنا هم دور از چشم مادرش زیر گوش مهرگان  

 :گفته بود



ی آخرش رس از ترکستان در میاره"  این رایه که تو میر

مهرگان. یه کم شجاعت به خرج بده. حرفتو بزن. تو 

 .هم بخواه

س.داد  ی رو که دلت یم خواد ازش بخواه. نیی ن هر چیر

 زد تو هم

وتاه اومدنت باعث شدهخونشد بمون. ک  

محمدهادی فکر کنه تو همون دیواری هسنی که روز 

 به روز

ه  کوتاه تر میشه و یم تونه خییل راحت از روت بیی

 
ن
 اون طرف

که دلش یم خواد. اون قدر این دیوار با ترسیدنا و 

 عقب
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کشیدنات کوتاه میشه که یه روز دیگه تو رو نیم 

هبینه . میر  

رساغ یه دیوار بلند. یه دیوار بهیی از تو که بتونه ازش 



 .بره باال

ن بهت نگاه کنه تا قد بکشه  آسمون باش بذار از پایتر

 بیاد

 ."پیشت

و مهرگان فکر کرده بود این کوتاه آمدن های بیش از 

 حدش

شاید از عالقه اش به محمدهادی ست؛ اما یادش 

 آمد ترانه

 دو نفره، وقنی  یک بار به او گفته بود"
ی

آدما تو زندگ

 دو رس

برد دارن که از مخشون کار بکشن نه از دلشون. 

 دلسوزی بیش

 
ی

از حد فقط برات باخت میاره."متاسف بود از زندگ

 اش. خوشحال

 نبود و حس خوشبخنی 

 
ی

نیم کرد اما نیم فهمید و نیم خواست رویه ی زندگ

 اش



به  را تغییر دهد. انگار عادت کرده بود به گذشت. 

اض  اعیی

نکردن و کمک به یکه تازی محمدهادی و واال نگه 

ن   داشتی

ن مثل ناخدای   مردساالری او. و این میان مهرانگیر

 کشنی بود

 اش را به دست گرفته و در اقیانوس 
ی

که سکان زندگ

 دنیای

آن دو به هر طرف که دلش یم خواست کشنی را 

 هدایت یم

 .کرد

ن وو مهرگان مثل تمام این شش سال که از  مهرانگیر  
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محمدهادی شنیده و یادگرفته بود که مطیع بودن 

 وظیفه ی

یک زن و همش است، کامال با این عقیده هم خو  



 گرفته بود

ایم به بزرگیی یم  اض به آن را حمل بر یی احیی و اعیی

 دانست.با

صدای بوق اتومبییل اسپورت که از کنارشان رد 

 میشد از

ن به اتفاق  فکر  ون آمد. راننده ی جوان آن ماشتر بیر

 چند جوان

 .دیگر داشتند محمدهادی را مسخره یم کردند

صورت محمدهادی لحظه به لحظه رسخ تر یم شد 

 و مهرگان

 کشید و فکر کرد تا آن روز یک بار نشد که کنار 
ن
پوف

 شوهرش

ن باشد و مردم آن ها را دست نیندازند  .توی ماشتر

، ساعت پنج عرصجمعه، دهم آبان  

صدای گریه هایش باعث شد بغض کند و تلفن را از 

 این گوش

 .به گوش دیگرش بجسباند



تو رو خدا گریه نکن مرجان. به خدا قسم قرار -

 
ی
 نیست اتفاف

 .بیفته

ی خواستگاری. دیگه قراره -مرجان هق زد:  داری میر

 
ی
 چه اتفاف

 بیفته که

 حالیت بشه منو دوست نداری؟

- کیس غیر از تو حنی فکر کنم  من غلط بکنم به . 
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 :مرجان با صدایی خفه تشر زد

! پس امشب یم خوای بری اون جا چه - ن یاستر

؟  غلیط بکنن

 هان؟

هیجی به خدا. من فقط واسه آروم کردن مادرم -

م اون  میر

 .جا. خودشم یم دونه که به یه بهونه ای رد یم کنم



 :مرجان التماس کرد

ن نرو. تو رو خدا. من دوستت دارم. نیم خوام - یاستر

 از دستت

 .بدم

ن درمانده از جا بلند شد و طول و عرض اتاق را  یاستر

 
ی

 با کالفیک

م. -پیمود. لب گزید و نفس بلندی کشید:  باشه. نمیر

 امشب هیچ جا

م. خوبه؟ رایصن شدی؟  نمیر

م؟-  بگو به جون مرجان نمیر

- اشه امشب به جون عزیزت که یم خوام دنیات نب

 پامو از

ون نیم ذارم. حاالم گریه نکن. خب؟  خونه بیر

 .باشه. دیگه گریه نیم کنم-

 !مرجان-

 جان مرجان؟-

؟-  خییل دوستت دارم. یم دونسنی
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صدای تند تند نفس کشیدن مرجان از پشت خط 

 خیی از شوق

 . وافرش داشت

 :با صدای در اتاقش، فورا گفت

- باشه. مواظب خودت -ن بعدا بهت زنگ یم زنم . م

 .باش

ن تلفن را توی جیب شلوارش گذاشت و ندا داد  :یاستر

 بله؟-

 :در باز شد و مهرگان توی اتاق رسک کشید

؟- ن  مزاحم نیم خوای داداش یاستر

اهنش را بیخودی صاف کرد ن پیر ن پایتر  .یاستر

 .مراحیم زن داداش. بفرما تو-

 
ی

ویی همیشیک
اش توی اتاق آمد و در  مهرگان با خورسر

 .را بست

ن یعنن مهرگان از طرف  ن زود فهمید این در بستی یاستر



 بقیه

ن را رایصن کند  .آمده حرف حساب بزند و یاستر

ن نشست و زل زد به   مهرگان روی تخت مرتب و تمیر

 کتابخانه

ن  ی کوچک گوشه ی اتاق. خوشش یم آمد یاستر

 .اهل مطالعهاست

ی یم خواند. وجودالبته نه کتاب هایی که محمدهاد  

کتاب های صادق هدایت خیی از تفاوت فاحش 

 عقاید دو برادر

 .داشت

208 

  دلهای بد قواره 

تحریر نشست و گفت ن ن روی صندیل میر  :محمدیاستر

خی شده زن داداش؟ اومدی منو رایصن کنن امشب -

 بیام

 اونجا؟

 :مهرگان چشم از کتابخانه گرفت و رو به او گفت



- ومدم؟نباید یم ا  

شما مثل خواهریم مهرگان. ویل اشتباه اینارو گوش -

 .نده

مهرگان زل زد به گل های روی روتخنی و انگشت  

 کشید به

 .پروانه ی روی گل

. بعد من از این - ن منو قانع کن که دارن اشتباه یم کتن

 اتاق

ون و مجلس امشبو کنسل یم کنم.  م بیر یعنن یم -میر

؟  توین

- دربیارم به خوردشون از خودم که نیم خوام حرف 

 بدم. هر

 تو جمله های مناسب ردیف یم کنم میگم
ی

 خی تو بیک

 بهشون. بهم بگو چرا نیم خوای بیای اونجا؟

چون ندیده یم دونم زن رویاهای من نیست. اوین  -

 که من

 ...یم خوام



 :مهرگان گیج گفت

؟-  اوین که تو یم خوای خی

ن رس به زیر انداخت  .محمد یاستر
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اوین که من یم خوام یه دخیی خوبه که خییل -

 دوستش

 .دارم

ه-مهرگان خندید:  آهان. پس بگو. دلت پیش ییک گیر . 

ن رس تکان داد. مهرگان گفت  :محمد یاستر

؟-  اگه مامانت بفهمه روزگارت سیاهه. یم دوین

 .یم دونم-

اگه محمدهادی بفهمه با یه دخیی نامحرم از عشق -

 و عاشقی 

؟  حرف زدی قشقرق به پا یم کنه. اینم یم دوین

 . یم دونم-

 پس من برم بگم قبال انتخابتو کردی؟-



ن چنگ کشید الی موهایش  .محمدیاستر

االن یک ساله یم خوام بهشون بگم ویل نتونستم. -

 هر بار

خواستم دهن باز کنم جرات نکردم بگم مرجان نه 

 چادر رس

ی منه. یم کنه، نه خانواده ش شبیه خانواده 

 نتونستم بگم پدر و

 جدا دارن و
ی

ن و هر کدوم یه زندگ  مادرش طالق گرفتی

داداشش تو تهران دی خی عروسیه. نگفتم چون یم 

 دونم

. نه دی  کیس باهام نمیاد برم خواستگاری اون دخیی

 خی بودن

ن هم   گناهه، نه چادر رس نکردن جرمه. طالق گرفتی

 کار زشنی 
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 .نیست



 :مهرگان زیر لب گفت

ویل همه ی این ها از نظر مادرت و داداشت قبیح -

 .و بده

 . واسه همینه الل موین گرفتم-

ن حاال معلومه. یه نه - حق داری. جوابشون از همتر

 بزرگ با یه

 .خط قرمز کلفت دورش

من به مرجان قول دادم امشب نرم اونجا. تو کمکم -

 یم کنن 

 زن داداش؟

- م  ن نمیاد. آره. میر ؟ فایده نداره که-میگم یاستر ن همتر  

. 

یم دونم. ویل راضیشون یم کنم. تو نگران نباش. -

 فقط... تو

مطمئنن این دخیی یم تونه تو رو خوشبخت کنه؟ 

 خییل باهم

 . فرق دارین ها



نه. نداریم. فقط خانواده هامون باهم فرق دارن. ما -

 باهم تفاهم

 . داریم. سه ساله که یم شناسمش

گان فکر کرد چه دل خویسر دارد این پش. عاشق مهر 

 است و

عقلش کور. اما نیم توانست توی ذوقش بزند. حرف 

 را عوض

 :کرد

 گفنی اسمش مرجانه؟-
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ن با ذوق گفت  :محمدیاستر

 بله. یم خوای عکسشو نشونت بدم زن داداش؟-

آره. چرا که نه-مهرگان با خوشحایل گفت:  ... 

ن صفحه ی تلفنش را باز کرد و با باال  محمدیاستر

ن کردن  پایتر

انگشتش روی صفحه، عکس مرجان را پیدا کرد و 



 تلفن را به

 .مهرگان داد

ه به دخیی توی صفحه ی تلفن شد.  مهرگان خیر

 تیپش کامال

نگ که  معمویل بود با موهایی هایالیت شده و خورسر

 با رورسی

ت. چشمان ساتن سفید وصوریی اش هم خواین داش

 درشت و

 قهوه ای رنگش با آراییسر کم، جذاب به نظر

یم رسید. گرچه بینن اش عمل کرده بود، اما لب های 

 معمویل

اش با ردیف دندان های سفید و مروارید گونه اش او 

 را

خواستنن کرده بود. خنده اش تنها نکته ی خاص 

 صورتش

ن نشان یم داد  .بود که او را نمکتر

- وبه؟مهرگان لبخند زدچطوره زنداداش؟ خ : 



 .آره قشنگه؛ به دلم نشست-

شاید از نظربقیه صورتش معمویل به نظر برسه، -

 ویل برای

تش فوق العاده  من قشنگ ترین زن دنیاس. چون سیر

 .س
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- 
ی

. شما دو تا از لحاظ فرهنیک ن رک بگم بهت یاستر

 هیچ

دواج کنید هزار تا سنخینی با هم ندارین. اگر با هم از 

 مشکل

براتون پیش میاد. البته اینم یم دونم تو از نظر فکری 

 خییل

با پدر و مادرت و برادرات فرق داری و خییل از 

 حرفاشونو قبول

ن خانواده  نداری، اما هر خی باشه باز تو توی همتر

 .بزرگ شدی



ایی رو از این ها 
ن خواه نا خواه ته اون ذهنیتت یه چیر

 قبول

ست نمیگم؟داری. در   

زن داداش ما و شما هم خییل به هم شبیه نبودیم. -

 اما تو و

. این طورنیست؟مهرگان  ن داداش با هم خوشبختتر

 بیخودی لبخند زد و

 :فریب کارانه گفت

- 
ی

ن طوره که تو مییک  .درسته همتر

اما کیس در گوشه ترین اعماق قلبش فریاد یم زد": 

 تو

و بدبخنی مهرگان؛ فقط داری ادای خوشبختار 

 درمیاری. تو

... دروغ گو! دروغ گو  ...دروغ گویی

ن تلفن را از او گرفت و گفت  :محمدیاستر

یم دونم که یم تونیم خوشبخت بشیم زن داداش. -

 !یم دوین 



مرجان اونقدری منو دوست داره که هر خی بهش 

 بگم، نه

نمیگه. اگه بگم چادر رس کن، میگه باشه. اگه بگم از 

 داداشت
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و شغلش خوشم نمیاد باهاش قطع دوسنی یم کنه. 

 ویل من

اینو نیم خوام زن داداش. من مرجان رو همون 

 جوری که

هست یم خوام و دوستش دارم. ابدا دلم نیم خواد 

ش  تغییر

بدم یا از خونواده ش جداش کنم. این ها حق یه 

 آدمه کهبخواد چطور

ن لباس بپوشه یا چه شغیل انتخاب بکن ه. همتر  

حاالشم نیاز به اجازه ی خانواده م ندارم. یم تونم 

 دست



  
ی

م و برم یه گوشه برای خودمون زندگ مرجانو بگیر

 کنیم. ویل

رضایت قلنی پدر و مادرم برای من خییل مهمه. برام 

 مهمه که

ام بذارن  .به انتخاب من احیی

؟ اصال - ن  یم کتن
ی

ببینم، مرجان خانوم تو قم زندگ

 چجوری

نا شدی؟باهاش آش  

 یم کنه. با بردارش و -
ی

نه توقم نیست. اصفهان زندگ

 مادر

 .مادریش. راستش سه سال پیش یه روز تو بهار بود

مادربزرگش رو آورده بود زیارت. ماشینش وسط 

 خیابون

خاموش شده بود. از مردم آدرس نزدیک ترین 

گاه رو  تعمیر

پرسیده بود. اون روز من رسم خییل شلوغ بود. رسم 

وتورتوی م  



ن بود که صداشو شنیدم. رس که بلند کردم  ماشتر

 دیدم باال
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رسم ایستاده وبا چشمای نگرون و صدایی که یم 

 لرزید ازمخواست

 کمکش کنم. نیم دونم به اون نگاه اول و افتادن

مهرش به دلت اعتقاد داری یا نه؛ اما من اون روز 

 عاشق مرجان

 .شدم

ن  ی تو وجودش داره که آدمو سمت خودش یه چیر

 جذب یم

کنه. رفتم باالی رس ماشینش و درستش کردم. 

 مادربزرگش

خییل تشکر کرد. منم کارتم رو دادم بهش و گفتم هر 

 وقت

گذرتون افتاد قم و به مشکل خوردی بیا پیش خودم. 



 دیگه

روم نشد بهش بگم با تمام وجودم دلم یم خواد باز 

 ببینمت

م. اما دیدم فرداش باز برگشت. گفت وصداتو بشنو 

 دستکشات

. همون لحظه  ن من جا گذاشنی و آچارت رو تو ماشتر

 دل به

دریا زدم و بهش گفتم ازش خوشم میاد. گفتم اگر 

 دوست

داشت بهم زنگ بزنه. هیجی نگفت و رفت و دیگه 

 هم زنگ

 . نزد

- یه ماه بعد -ای وای! پس دوباره چجوری دیدیش؟

 اومد پیشم. گفت

اری کرده نتونسته منوهرک  

فراموش کنه. دیگه بعدش حسایی کم کم باهم انس  

 . گرفتیم



زیر و زبر خونواده هامون رو فهمیدیم. هیجی ازش 

 پنهون
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ن بود  .نکردم. داداشش رو هم دیدم. آقا و متتر

 .پس حسایی فکراتونو کردین-

- ن یه سه سال کم زماین نیست واسه دوست دا شتی

 نفر زن

 . داداش

 :مهرگان از جا بلند شد

ن جان! پدر ومادرت هیچ وقت رایصن به این - یاستر

 وصلت

نمیشن. حنی ممکنه حاج خانوم مرجان رو اذیت کنه 

 و بهش

اه بگه. اگر واقعا توبرنامه ته که با مرجان  بد و بیر

 کنن 
ی

 زندگ

ارو هم به تنت بمایل. باید مرجان  ن باید پیه ی این چیر



 رو

ن رس به زیر انداخته و  .محمدیاستر واسش آماده کنن

 سخت در فکر

 بود. مهرگان

در دلش نالید"بیچاره مرجان که یم خواد عروس 

ن   مهرانگیر

 !"بشه. بیچاره مرجان

اما این را هم خوب یم دانست که مرجان هر چقدر 

 هم بیاید

ن او را با حرف هایش  عروس این ها بشود و مهرانگیر

 عذاب

ن م ثل برادرش پشت مادرش قایم نیم بدهد، یاستر

 شود. سفت

و سخت ازهمشش حمایت یم کند. مرجان دلش 

 قرص است؛

ن پشتش ایستاده  مثل یاستر
ی

 .چون حایم بزرگ
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باخودش گفت "اون مثل من نیست که تو زندگیش 

 عذاب

ن رو داره. براش  بکشه. اون دلش خوشه محمدیاستر

 بچه بیاره،

ن هم  یه ن پش. اون طوری حنی دهن مهرانگیر دوجتر

 بسته

؟ نه یه بچه دارم که دلم بهش  میشه. اما من خی

 خوش باشه،

نه شوهرم منو آدم حساب یم کنه. محمدهادی 

 فقط و فقط

مادرشو دوست داره و هر خی اون بگه میگه 

 چشم".آیه کشید و

 :گفت

 پس امشب روکنسل کنیم؟ نیم خوای بریم؟-

ن یک نه محکم برلب راند و گفت محمدیاستر : 

من به مرجان قول دادم. زحمت گفتنش به حاج -



 خانوم و

بقیه هم گردن شما. اون دخیی بیچاره و خانواده 

 شون رو هم

ن   .اذیت نکتن

 .باشه. هر جور راحنی -

کتش را از روی جالبایس پشت در اتاق برداشت و به 

 اتفاق

ون رفتند  .مهرگان از در اتاق بیر

ن و محمدهادی به سمت آن دو  نگاه منتظر م هرانگیر

 کشیده

شد. حاج باقر تسبیح به دست روی مبل روبه روی 

 تلویزیون

ن گفت  :نشسته بود. با دیدن محمدیاستر
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ن کتش - ن آقا؟محمدیاستر یف یم بری یاستر جایی تشر

 را به تن کشید و



 :گفت

- م د م مغازه، بله حاج آقا. با اجازه تون دارم میر

ی دارم  .مشیی

ن از جا پرید  :مهرانگیر

ی مغازه؟ مثل اینکه امشب - یعنن خی داری میر

 ...قراره

ن در حایل که به سمت درب خروخی خانه قدم  یاستر

 بریم

 :داشت رو به مهرگان گفت

 .با اجازه زن داداش. ببخشید. داداش خداحافظ-

بعد هم کفش هایش را از جا کفیسر برداشت و در را 

 به هم

 .کوبید

ن هاج و واج وسط نشیمن ایستاده و به در  مهرانگیر

ه  بسته خیر

شده بود. محمدهادی اخم کرد رو به مهرگان و  

 :گفت



این داشت خی یم گفت؟ کجا گذاشت -

ن رو به مهرگان  رفت؟مهرانگیر

 کرد و لب های کبود ازخشمش را باز

 :کرد و تشر زد

مثال رفنی راضیش کنن که تو. خی بهش گفنی که -

راریشف  

؟  دادی دخیی

من؟ من فراریش ندادم -مهرگان من من کنان گفت: 

 .حاج خانوم
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 :کنار محمد هادی نشست و گفت

گفت نمیام خواستگاری کیس که دوستش ندارم.  -

 گفت

کنسلش کنید که دلم رضا نیست به این 

 .خواستگاری

 کفری صدایی ناخوشایند ازگلویش 
ن ون مهرانگیر بیر



 .داد

بیخود گفته. پس تو دو ساعت اون تو چه غلیط یم  -

 کردی؟مهرگان

ن و محمدهادی که نگاهش ن مهرانگیر انش بتر  نگاه حیر

ن رنجیده  برزخن بود در گردش بود. از لحن بد مهرانگیر

 خاطر

ن  بود. دسته ی مبل را چنگ زد و نفسش را سنگتر

ون داد  .بیر

- ومدببخشید نشد دیگه. کاری ازدست من برنی . 

 کشید
ن
 :محمدهادی پوف

یم دونستم توعرضه ت نیم رسه. باید خودم یم -

 رفتم

باهاش حرف یم زدم. دو تا تو گویسر یم خورد 

 حالیش یم

شد که بزرگیی کیه. این جدیدا خییل پررو شده. 

ن   آستتر

 .رسخود شده فکرکرده منم ساکت یم مونم



مهرگان بغض آلود لب به دندان کشید و نگاه 

 مستاصلش را

 راچسبانده 
ی

دوخت به شوهرش که انگ یی عرضیک

 .بود به او

چه ربیط به من داره محمدهادی؟ میگه نیم خوام -

 .دیگه
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ن جمله  ن نیم رین.مهرانگیر مگه زوره؟ زنگ بزنید بگتر

 های بعدی

 را با نفرت تف کرد توی فضای

 .خانه

- د. مگه نیم خواد؟ غلط کرده که میگه نیم خوا

 دست

خودشه؟ محمدهادی پاشو برو دنبالش. شده با  

 کتک برش

گردون بیار خونه. من آبرو دارم جلوی مردم. زنگ 



 بزنم خی 

بگم؟ بگم پش کله خرم نمیاد؟ بگم نظرمون عوض 

 شده؟

ن بیاین  نمیان بگن شما غلط کردین که نیم خواستتر

مون؟  خواستگاری دخیی

کشید  مهرگان گردن ظریف و بلندش را باال  : 

ن حاج خانوم-  .تو روخدا آروم باشتر

ن قیافه ی عبوسش را ترسناک کرد و فریاد زد  :مهرانگیر

تو حرف نزن ببینم. اصال به تو چه؟ واسه خی -

 خودتو انداخنی 

وسط؟ ما خودمون یم دونیم خی کار کنیم.مهرگان 

 .طاقتش طاق شد

 از جا بلند شد و درحایل که سیع

تیم کرد صدایش باال نرود گف : 

آخه حاج خانوم اگه به من مربوط نیست چرا  -

ن برم  گفتتر

 باهاش حرف بزنم؟
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ن دو   یی توجه به حال خرابش اخم زشنی بتر
ن مهرانگیر

 ابروی

 :نازکش نشاند

- . فکر کردم اونقدری جربزه داری بری راضیش کنن

 چه یم

. معلوم نیست  دونستم فقط بلدی خراب کاری کنن

 خی بهش

 .گفنی که روش زیاد شده گذاشته رفت

 
ن
مهرگان مغموم به محمدهادی نگاه کرد؛ شاید حرف

 بزند و

مادرش این بحث مسخره را ادامه ندهد. اما انگار لب 

 هایش را

به هم دوخته بودند. محمدهادی تنها نگاه عایص 

 اش را به او

دوخته بود.حاج باقر با دیدن حال داغان مهرگان 



بان بازباالخره ز   

 کرد و

 :بلند اما محکم و پرجذبه گفت

! چرا بیخودی حرصت رو رس - ن بسه دیگه مهرانگیر

 عروسم

ن گفته نیم خوام، به مهرگان چه  ؟ یاستر خایل یم کنن

 ربیط

 داره آخه زن؟

ن تیر آخر زهرش را زد و غرید  :مهرانگیر

 میگم این یی عرضه ست راست میگم. اگه این -
وقنی

 دخیی 

خوب بکنه یه بچه یم نداخت تو دامن بلد بود یه کار 

 ما که

اینقدرخون به جیگر نشم. که یه نخوام جواب پس 

 بدم به
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 . دوست و آشنا و فامیل

 :حاج باقر عنان از کف داد و ازجا پرید

س. مگه بچه - بس کن زن خجالت بکش! از خدا بیی

 دار شدن

 از خدا یی دست خودشه؟ این اراجیف چیه می
ی

یک

ن  ؟مهرانگیر  خیی

 :پررو تراز قبل زیر لب غر زد

 .راست میگم دیگه-

ن   ابری نگاه تندی به مهرانگیر
مهرگان با چشماین

 .انداخت

ده شد. با حس یی پنایه به محمدهادی  قلبش فشر

 نگاه کرد

ی بگوید. اما ن تش برخورده باشد و چیر  شاید او به غیر

سوزش  محمدهادی الل ماین گرفته بود. با حس

 اشک پشت

پلک هایش دیگر نتوانست بغضش را نگه دارد. 

 اشک راه گرفت



روی گونه های صورت مهربانش. دوید سمت اتاق. 

 صدای حاج

ی را که بویی از 
ن باقر را یم شنید که داشت مهرانگیر

ده  مهر نیی

 .بود شماتت یم کرد

مانتویش را تن کرد و چادرش را روی رسش انداخت. 

 با عجله

ون رفت و هق کیف و تلف نش را برداشت و از اتاق بیر

 هق کنان

ت زده ی  به رسعت کفش به پا کرد و زیر نگاه حیر

ن   مهرانگیر
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ون رفت. حاج باقر توپید:  -و محمدهادی ازخانه بیر

 بیا! همینو یم

؟ محمد بدو دنبالش  .خواسنی

 :محمدهادی فریاد زد



- ی؟ م هرگانمهرگان کجا داری میر ! 

اما مهرگان توی پله ها یم دوید و با صدای بلند گریه 

 یم کرد

و ابایی نداشت همسایه ها بفهمند عروس حاج باقر 

 با گریه

خانه ی آن ها را ترک کرده. محمد هادی از نرده ها 

 آویزان

 :شد و داد زد

همون جا وایسا مهرگان! یم شنوی صدامو؟ رفنی -

 نرفنی 

 مهرگان. مهرگان؟

یی اعتنا به صدا زدن های شوهرش از حیاط مهرگان 

 عبور کرد

و وارد کوچه شد. عابرین به او با کنجکاوی نگاه یم  

 کردند. به

ن تاکیس خایل  رسعت وارد خیابان شد و برای اولتر

 .دست تکانداد



ن خایل جلوی پایش روی ترمز زد و مهرگان  تاکیس سیی

خودش را توی تاکیس انداخت. راننده ی جوان 

 :پرسید

ین خانوم؟-  کجا میر

مهرگان چون بچه گنجشیک که زیر باران مانده باشد و 

 بال

 :پریدن نداشته باشد داشت یم لرزید. هق زد
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 .نیم دونم آقا. نیم دونم کجا برم-

 زمزمه کرد و یی هدف 
راننده" ای بابای"ی غمگینن

وع  رسر

زنگ یم خورد و کرد به راندن. تلفن مهرگان یی وقفه 

 او هر

بار رد تماس یم داد. صدای رسیدن پیایم آمد. فورا 

 آن را باز

 :کرد



رسی    ع برگرد این جا وگرنه هر خی دیدی از چشم "

 خودت

دیدی".ترسید از تهدید او. اما آنقدر دلش از حرف 

 های رکیک

ن و ساکت ماندن های محمدهادی کدر شده  مهرانگیر

 و شکسته

تماییل برای بازگشت به آن بود که به هیچ عنوان 

 خانه

 . نداشت

تلفنش را با خشیم که تمایم نداشت خاموش کرد و 

 در قعر

 
ی

ن بار در طول زندگ کیفش انداخت. و برای اولتر

 شش ساله

اش با محمدهادی تصمیم به قهر گرفت. به خیال 

 خودش

شاید این قهر محمدهادی را به خودش بیاورد. اما 

 زیه خیال



وع روزهایی بود که باطل! آن شب و آ
ن قهر رسر ن اولتر

 مهرگان

 .حنی به خواب هم نیم دید

 :راننده گفت
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هنوزم نیم دونید کجا یم خواین برین خانوم؟فکر  -

 کرد شاید بهیی 

 باشد برودخانه ی عمو عطا. اما قلبش به

 .دیدن ناراحنی عمو و زن عموی مهربانش رضا نشد

بگذار هنوز مثل همیشه فکرکنند او  با خودش گفت

 خوشبخت

 .عالم است

 :رو به راننده گفت

م ترمینال اتوبوس-  .میر

ین؟-  دربست میر

 .بله لطفا مسافر سوار نکنید-



با چشماین که هنوز هم باراین بود به خیابان زل زد و 

 فکر کرد

چقدر تنهاست و دلش حصار مامان مریمش را یم 

 .خواهد

شد از دوازده بامداد گذشته بود.  از اتوبوس که پیاده

 تا خود

تهران فکر کرده بود و ناخن هایش را جویده بود و یی 

 صدا زیر

چادرش اشک ریخته بود. تا آن روز نه به 

ایم  محمدهادی بیاحیی

ن  کرده بود نه به خانواده ی شوهرش. آخر داشتی

 فرزند

ن آنقدر او را یم چزاند  مگر چقدر مهم بود که مهرانگیر

ارو هر ب  

ن او و شوهرش  که او را یم دید یک کاری یم کرد بتر

 یک

 . دعوای حسایی راه بیفتد
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خسته بود از آن همه گذشت و کوتاه آمدن های یی 

 نتیجه و

یی آخر و عاقبت. حرف های دو روز قبل مهرآنا هنوز 

 توی

ذهنش فریاد یم زد که گذشت های یی حدت باعث 

 شده

هرت و مادرش اینقدر عذابت بدهندشو  . 

 .فورا یک تاکیس گرفت

دلش نیم خواست به خانه ی خودش برود. آن جا 

 سوت و

کور و تاریک بود و او از تنهایی یم ترسید. قبل از 

 اینکه به

تهران برسد با ترانه حرف زده بود. گفته بود یم رود 

 .خانه اش

اکیس ترانه هم گفت منتظرش یم ماند.وقنی باالخره ت



 مقابل خانه ی

 مادر ترانه توقف کرد، پول

راننده را داد و پاهای کرختش را روی آسفالت کوچه 

 ی خلوت

 .گذاشت

دست روی زنگ در گذاشت و در با تییک باز شد. از 

 میان

پارکینگ دراز مجتمع پا کج کرد سمت آسانسور. 

 تلفنش که

زنگ خورد اعتنایی به آن نکرد. یی شک محمدهادی 

 بود که

 ناپذیر داشت زنگ یم زد. توپش پر بود و 
ی

خستیک

 مهرگان

اه هایش را نداشت  .هیچ حوصله ی شنیدن بد و بیر

توی طبقه ی چهارم، ترانه جلوی در منتظرش بود. با 

 دیدن
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صورت گرفته و کدر مهرگان اخم کرد و سالم داد. 

 مهرگان

ند و وارد شد و خسته جواب داد و کفش هایش را ک

 آن ها را

 .روی جا کفیسر گذاشت

-ترانه صورتش را بوسید و در را بست. مهرگان گفت: 

 خاله تارا

 خوابیده؟

 .نه عزیزدلم. بیداره. منتظرت بودیم جفنی -

ون آمد. مهرگان  وارد نشیمن که شد تارا از اتاقش بیر

 سالم

 .داد و تارا گرم جوابش را داد

- ن  . چادرتم بده تا کنم خوش اومدی خاله. بیا بشتر

 چروک

 .نشه

 :ترانه گفت



 .دستاتو بشور شام بکشم-

 .نیم خواد ترانه. گشنه م نیست-

 حاال به خاطر من سه تا قاشق بخور. باشه؟-

مهرگان سمت دستشویی رفت و دست و صورتش را 

 شست و

رورسی و مانتویش را روی مبل انداخت.توی 

خانه تارا و ترانه ن  آشیی

 .منتظرش بودند

وع کرد به خوردن لوبیا پلوی خوش مه رگان آرام رسر

 عطر و
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 .طعم

 :ترانه گفت

 محمدهادی یم دونه اومدی این جا؟-

 :مهرگان رس تکان داد

 . اصال جواب تلفناشو ندادم-



 :تارا گفت

م. شوهرته، نگرانت میشه-  .بهش زنگ بزن دخیی

 :ترانه با حرص گفت

- زنگ بزنه تا جونش دربیاد. مرتیکه ببو  بذار اونقدر 

 گالیی 

 :فالن فالن شده.تارا تشر زد

 زهرمار! این چه طرز حرف زدنه ترانه؟-

 :ترانه گفت

آخه یه نگاه به صورت این طفلک بنداز مامان -

 جان. اونقدر

 گریه کرده چشای درشت و خوشگلش قد نخود شده

. 

- . زن و شوهر 
ی

اه بیک ن بازم تو حق نداری بد و بیر

 دعواشون

 .میشه

 :ترانه دستش را توی هوا پرت کرد

قربونت برم من اون ابلیه نیستم که قراره باورم شه -



 اینا
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دعواشون فردا یم خوابه و زندگیشون میشه گل و 

 .بلبیل

 :مهرگان گفت

-  
ن
خاله یی خیال! بذار بگه. راست میگه دیگه.تارا پوف

 :کرد

- ه. تو فردا شوهر کنن هر روز عجبا! ز  بونش دو میی

 الم شنگه

 .و دعواته

 :ترانه دست به شانه گفت

من تمام گربه های شهرو همون دم حجله یم کشم  -

 کیس

 .جرات نکنه به من بگه باال چشت ابروئه

 :مهرگان تبسیم به لب نشاند

. گناه دارن-  .حاال نیم خواد همه گربه ها رو بکیسر



 :ترانه خندید

- به خدا. این شوهر تو هم دیگه نوبرشهواال  . 

 :تارا گفت

 :کتکتم یم زنه خاله؟مهرگان کیم آب نوشید-

 .نه خاله. تا حاال نوک انگشتشم بهم نخورده-

 :ترانه نیشخند زد

ن اون ننه ی - آقا با پنبه رس یم بره مامان. عتر

ندیده ش  خیر

خییل شیک و مجلیس این مهرگانو با خاک یکسان یم  

ن   .کتن
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 :تارا توپید

 . ای بابا! چته تو؟ آروم بگیر ببینم-

 :مهرگان گفت

خاله این بچه دار نشدنمونم شده قوز باال قوز. -

 حاج خانوم هر



 .وقت منو یم بینه این قضیه رو یم کوبونه تو رسم

 :تارا با تاسف رس تکان داد

- یی واال چند تا دک-مشکل از کدومتونه خاله جان؟

ن مشکل  قم رفتم گفتی

 .از منه

؟-  تا حاال تهران دکیی خوب رفنی

آره خاله دو بار با خود هادی رفتم و دو بار هم با -

 مامان. اما

ن تو  هر دفعه یه خروار آزمایش دادم و آخرشم گفتی

 نیم توین 

 .بچه دار یسر 

بیا من یم برمت پیش یه دکیی خییل خوب. بیماراش -

 فقط

ن که بچه دا ر نمیشن. میای خاله؟اونایی هستی  

 :ترانه گفت

 .خودم یم برمش مامان جان-

 :تارا گفت



خدارو شکر به جای غر زدن یم خوای یه کار مثبت -

 واسه
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 . خو خی کار کنم. اون شوهرش واسم -دوستت بکنن

 .اعصاب نذاشته

 االن

شیش ساله خونش رو کرده تو شیشه. بابا بسه دیگه 

تمخجال  

 .نیم کشن مادر و پش

 :مهرگان گفت

من برم بخوابم خاله. خییل خسته ام. پاهام خییل -

 درد یم

 . کنه

 :تارا با مهرباین گفت

باشه خاله. فقط قبلش به شوهرت زنگ بزن و بگو -

 اینجایی 



 .نگرانت نشه

س و دلواپیس نای حرف زدن نداشت.  مهرگان از اسیی

 
ی

 تازگ

فسش تنگ یم شد. ها قلبش هم تیر یم کشید و ن

 رسدردهای

بدی به جانش یم افتاد و به غذا یی اشتها یم شد.  

 :گفت

- . ممنون بابت شام.  نوش -چشم خاله. شب به خیر

 جونت. شبتم به

. فکر و خیال نکنن ها. بگیر   خیر

 .بخواب. خدا کریمه

ترانه دستش را گرفت و به اتاقش برد. رختخوایی از  

ون  کمد بیر

ن اندا ختکشید و روی زمتر . 
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ن یم خوابم مهرگان-  .تو بخواب رو تخت. من رو زمتر



 .مهرگان وسط تشک نشست

ن راحتم-  .نیم خواد. من رو زمتر

تلفنش را روشن کرد. بیش از هجده تماس از دست 

 رفته از

 :محمدهادی داشت. برایش نوشت

 ."اومدم تهران. خونه ی ترانه. فردا شب میام خونه"

ن تحریر   بعد هم تلفن را خاموش کرد و روی میر

 گذاشت.ترانه کنارش

وع  نشست و دستش را توی دستانش گرفت و رسر

 .کرد به نوازش

ه به فضای خایل رو به رویش گفت  :مهرگان خیر

 ترانه؟-

 جونم؟-

کاش میشد بچه دار شم. اون وقت مشکالت من -

 حل یم

یز و شد. اگر بچه پش بشه که نور عیل نور. میشم عز 

 نور



 .چشم هادی و مامانش

یم خوام صد سال سیاه عزیز اون زنیکه خل و -

 .دیوونه نیسر 

مهرگان! به خودت بیا. چرا باید واسه خاطر بچه 

ن و  اذیتت کتن

؟ آخه خنگول من.  اگر بچه دار یسر عزیزشون بیسر

 این جور
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ن به چه دردی یم خوره؟ چه ارزیسر   دوست داشتی

 داره آخه؟

اگه مادر شوهرت واقعا آدمه، تو رو واسه خاطر 

 خودت دوستداشته

ن جوری   باشه. اگر محمدهادی عاشقته، تو رو همتر

 که

 .هسنی بخواد. نه به خاطر بچه دار شدن یا نشدنت

 .یم ترسم ترانه-



؟-  از خی

اگه یه روز بگه از زندگیم برو من خی کار کنم؟ اگه -

 بگه

یم من چه خ هطالق بگیر ایک تو رسم بریزم؟ آبروم میر . 

چرند نگو مهرگان. واسه خی آبروت بره؟ مگه قتل  -

 کردی؟

 یا از دیوار خونه مردم رفنی باال؟

ن ما - مامانم، بابا عیل، عمو عطا و بقیه فکر یم کتن

 خییل

خوشبختیم ترانه. اونقدر هادی رو دوست دارن که 

 .خدا بدونه

 .ترانه با تاسف رس تکان داد

- ی که نشده   به خدا  ن . واسه چیر
که خیل تو دخیی

 نشسنی عزا

. به خدا من جای شوهرت بودم تو رو یم  گرفنی

 ذاشتم رورسم حلوا

 حلوات یم کردم. آخه ییک نیست بهش بگه مرتیکه



بچه چه گیل به رس بقیه مردم زده که به خاطرش 

 داری دل

 !زنتو یم شکوین 
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- ادرشههمه ش تقصیر م . 

 . اون مادر نیست که. دشمن پششه-

 .حالم بده ترانه. تو دلم رخت یم شورن انگار-

وع کرد  بعد دستش را یی اراده برد سمت دهانش و رسر

 به

جویدن گوشه ناخن هایش. آنقدر جویده بود که 

 پوست رسیده

بود به گوشتش. انگشتش که سوخت به آن نگاه  

 کرد. داشت

به انگشت خون آلودش  خون یم آمد. ترانه نگایه

 انداخت و

 :گفت



به نظرم به جای دکیی زنان، باید بری پیش -

س شک.این اسیی ن  روانیی

 و ناخن جویدنات دیگه خییل داره زیاد میشه

 .مهرگان. دستتو نگه دار برم چسب و پماد بیارم

ون رفت. جعبه ی کمک  از جا بلند شد و از اتاق بیر

 های اولیه

خانه ن بود. چسب و پماد زخم  توی قفسه ای در آشیی

 را برداشت

و بغضش را خورد. دلش برای مهرگان کباب بود. 

 مهرگان

برایش ارزش واالیی داشت. او باالتر از دوست که 

 رفیقش، بلکه

خواهرش بود. خواهری که عاشقانه دوستش داشت 

 و حاضن 

بود جانش را هم برایش بدهد. با خودش فکر کرد 

 چه کار یم

یزتر از جانش بکندتواند برای دوست عز  . 
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به اتاق برگشت. انگشت مهرگان را پانسمان کرد و 

 قریص

آرامبخش به او داد و کمکش کرد بخوابد. وقنی 

ن شد  مطمت 

مهرگان خوابیده، یی صدا زیر پتویش خزید.اما هر کار  

 کرد نتوانست

 بخوابد. مدام از این دنده به آن دنده

ن شد. فکرش  ن و اولتر مدام یم رفت سمت مهرانگیر

 دیدارش با

 .آن زن بداخالق

شش سال پیش را هیچ وقت فراموش نیم کرد. روز 

 جشن

نامزدی مهرگان و محمدهادی بود. حسایی به خودش 

 رسیده

و قشنگ ترین لباسش را پوشیده بود. مجلس زنانه و 



 مردانه

 بود و او با خیال راحت کت و دامنن کوتاه به تن کرد. 

 موهایش

را خوب آراست و صورتش را آرایش کرد. وقنی به 

 اتفاق

مادرش به خانه ی پدر مهرگان رفت، خییل خوشحال 

 بود از

ن که وارد خانه ی سوت و کور   ازدواج مهرگان. همتر

 که هیچ

شباهنی به جشن نداشت شدند، خاله مریم به 

 استقبالشان

 .آمد

یک گف ت. ترانه صورت مریم را بوسید و به او تیی

 مریم با

ویی ذایی اش که مهرگان صورت و خنده های 
خورسر

ا از  قشنگشر

مادرش به ارث برده بود جوابش را داد. مهمان ها 



 
ی

 همیک
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دور هم جمع بودند و تنها صدای پچ پچ و خنده یم 

 آمد. فورا

خودش را به مهرگان که در لباس نامزدی چون ستاره 

 ای یم

د رساند و صورتش را غرق بوسه کرددرخشی . 

. مبارکه. - وای مهرگان. چقدر ناز شدی تو آخه دخیی

 پس

 داماد کو؟

 . مهرگان خندید

 . مریس. تو مردونه س-

مهرآنا با ترانه خوش و بش کرد. ترانه مانتو و شال و  

 کیفش را

توی اتاق گذاشت و کنار مهرگان نشست و پای 

 خوش تراشش



داخت. زیر گوش مهرگان گفترا روی پای دیگرش ان : 

 دسنی -
ی

مهرگان چقدر سوت و کوره این جا. یه آهنیک

 بشکنن 

ی.مهرگان لب های رسخش را باز و بسته کرد ن  :چیر

ن آهنگ گناه داره. رقص درست نیست-  .گفتی

 :ترانه چشمانش را گرد کرد و خییل غلیظ گفت

 وا! جل الخالق! گ گفته؟-

گفتمهرگان شانه باال انداخت و ترانه   : 

کیل ذوق داشتم از اول تا آخر برم وسط قر بدم. -

 ذوقم کور

 .شد دخیی 
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اهنش عروسیک بود و دامنش تا زیر  مهرآنا که پیر

 زانویش

افتاده بود، زیباتر از هر وقت دیگری شده بود. با 

بت  سینن رسر



 . به سمتش آمد

- مروزبفرما قریی خانوم. خییل خوشگل کردی ا . 

ترانه که قهقهه زد چند رس و چشم به سمتش 

 چرخیدند.یی اعتنا به

 :چشمان وق زده ی آن چند نفر گفت

 . فقط حیف که باید میخ شم به مبل-

 :مهرآنا رس تکان داد

 .فقط یه تسبیح کم داریم به خدا-

 . ترانه باز خندید

 .از دست تو-

 .مهرگان چشم غره ای به مهرآنا رفت

- هآنا بسه. زشت . 

ن میوه یم خورن - ن مسجد نشستی بد میگم؟ عتر

 حرف یم

زنن. بابا جشنه. الاقل یه آهنگ خشک و خایل 

 بذاریم دلمون

 .وا شه



ی نگفت، مهرآنا گفت:  ن بت -مهرگان که چیر آخی تو رسر

 نیم خوای؟

 :مهرگان یک لیوان از توی سینن برداشت و گفت

237 

  دلهای بد قواره 

- نریزبدو برو اینقدر مزه  . 

مهرآنا چشمیک به ترانه زد و دور شد. ترانه در حایل  

 که

مشغول نوشیدن و دید زدن مهمان ها بود، با دو 

 چشم سیاه و

ه شده بود مواجه شد  .عبوس که به او خیر

زن اخم کرده و چپ چپ نگاهش یم کرد. ترانه رسش 

 را

چرخاند سمت مهرگان و دست روی دهانش گذاشت 

 و پچ پچ

او گفتوار زیر گوش  : 

عشقم مادرشوهرت کدومه؟ فقط بدون اینکه -



 نگاش کنن 

 .آدرس بده تابلو نشه

 :مهرگان گفت

ه س .ترانه - ن اهن بنفش پوشیده و سیی  که پیر
هموین

 :لب زد

ن - اوه اوه همینه که چشاش سیاهه؟ ابروهاش عتر

 نخ باریکه؟

 .آره خودشه-

 . عجب اخیم کرده بهم-

؟-  وا! واسه خی

- ه خوب بود. حوصله م رس رفت.  واال یم دونستم ک

 کاش

دوماد بیاد ببینم کیه که یم خوای به خاطرش بری 

 قم. خوش

 تیپه؟
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ن همه-  .به خدا همه آخوندا تیپشون عتر

رس و ریختشون که مثل هم نیست. خوش قیافه -

 س؟

آره. من که خوشم اومده.گرچه ترانه از ازدواج -

بهدوستش با یک طل  

 دل چندان خویسر 

نداشت اما هرگز به رویش نیاورد، چون به انتخاب 

 دوستش

ام یم گذاشت و از ته قلب برایش آرزوی  احیی

 خوشبخنی 

ی نشد  .داشت. یک ساعنی گذشت اما از داماد خیی

ن با فامیل شوهرش  رو به مهرگان که از عکس گرفتی

 فارغ شده

 :بود کرد و گفت

- ببینمش؟پس کو این نامزدت؟ چرا نیومد   

 . نمیاد ترانه جون-

 وا! چرا؟-



میگه بیام که خی بشه؟ معذب میشه ترانه. روش -

 .نمیشه

 :ترانه که توی ذوقش خورده بود گفت

باشه. بعدا یم بینمش.از جا بلند شد و به اتاق رفت -

 تا نگایه به رس

 و صورتش توی

آینه بکند که حس کرد کیس توی اتاق آمد و در را 

 بست. رس

ن را دید. لبخندی به روی که چرخا ند مهرانگیر

ن پاشید  .مهرانگیر
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ن اخم کرد. رو به ترانه گفت  :اما مهرانگیر

 میشه چند لحظه باهات حرف بزنم دخیی خانوم؟-

نگاه جدی و لحن رسد مادرشوهر مهرگان باعث شد 

 لبخند

 . روی لبش بخشکد



 . بله. بفرمایید-

کرد و آمرانه گفتبه تخت اشاره   : 

ن -  !بشتر

ترانه نگران شد که این زن چه کار یم تواند با او 

 .داشته باشد

اما خودش را خونشد نشان داد و روی تخت 

ن   نشست.مهرانگیر

 .ابرهاویش را باال انداخت و به پاهای او نگاه کرد

 این چه طرز لباس پوشیدنه دخیی جون؟-

 :ترانه چشم گرد کرد

 لباسم؟ چشه مگه؟-

ن مثل خانوم ناظم های مدرسه که با قیافه م هرانگیر

 ای عبوس

سیع دارند موقع توبیخ دانش آموز خونشد برسند، 

 رس کج

 .کرد و دست به شانه شد

یه واال- ن  .رستاپاش مشکله. حیا هم خوب چیر



ن به همان رسعت  ترانه از جا بلند شد و مهرانگیر

 دستش را باال
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 :برد

. حرف من هنوز تموم نشده- ن  .بشتر

حرف شما برای من هیچ -ترانه رنجیده خاطر گفت: 

 اهمینی نداره

 خانوم. اینجا نه

م، نه شما حق داری  مسجده که بخوام حجاب بگیر

 
ی

 به من بیک

 .چجوری لباس بپوشم

ن توپید  :مهرانگیر

 .عالوه بر پرو بودنت یی ادبم هسنی -

گونه هایش ترانه بغض کرد اما نگذاشت اشک روی  

 .راه باز کند

 :نوک انگشتش را روی شانه اش گذاشت



من پروام؟! شما به چه حقی دارین با من اینجوری -

 حرف

 یم زنید خانوم؟

حق ندارم؟ دوست عروس من که از قضا دوست -

 صمیمیش

هم هست پر و پاچه شو گذاشته در معرض نمایش، 

 یه ذره

یسر حیاهم نداره قهقهه ش به راهه. خجالت نیم ک

 تو؟ترانه

ی نگفت چون نیم خواست رسر  ن  خودخوری کرد. چیر

بشود. راه خروج را در پیش گرفت چون یم دانست 

 طاقتش

کم است و اگر بیشیی از آن توی اتاق بماند صدایش 

 یم رود
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باال. بعدش را دیگر نیم شد جمع کرد. به خاطر 



 دوست

راهش را کج کند و  عزیزش خواست ساکت بماند و 

 .برود

ن سد راهش شد  .اما مهرانگیر

ون. اما صیی کن. هنوز - خییل عجله داری بری بیر

 حرفای من

 . تموم نشده

ده به او زل  ن و لب های به فشر ترانه با نگایه خشمگتر

 زد. تند

تند نفس یم کشید و پره های بینن اش باز و بسته یم 

 .شد

- خ انوم. مهرگان دیگه دور و بر عروسم نبینمت دخیی

 وارد

خانواده ای شده که امثال تو جایی تو جمعشون 

 ندارن. دوستیبا شماها

ایی که نه یم دونن
ه ست. دخیی ن گناه کبیر  عتر

حجاب و حیا چیه، نه آداب مسلموین رو بلدن. 



 فهمیدی؟

بعد هم نگاه خصمانه ای حواله ی ترانه کرد و از اتاق 

ون  بیر

ن رفت. ترانه وا رفت. پاهایش دیگ ر توان نگه داشتی

 تنش را

نداشتند. برای اینکه سقوط نکند دست به دیوار  

 گرفت و نفس

ون داد. زیر لب نالید": مهرگان! آخه  سنگینش را بیر

 این دیگه

 !"کیه تو رفنی عروسش شدی؟ ای وای خدا

کفش های پاشنه میجن اش را از پا کند و روی تخت 

 .نشست

اتاق و آن به شدت نیاز داشت گریه کند، اما آن 

 خانه، جای
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ن نبود  .اشک ریختی



چند نفس عمیق کشید و صورتش را توی آینه 

 .برانداز کرد

چشمانش اشک نریخته رسخ بودند.آنقدر آن جا 

 نشست و بیخودی با

 تلفن همراهش ور رفت که

 .عاقبت مادرش توی اتاق آمد

؟-  وا! ترانه؟ چرا اینجا نشسنی

- همینطوری هیجی  . 

پاشو بیا دارن شام میدن. مهرگان همه ش رساغت -

 رو یم

ه  .گیر

 .از جا بلند شد و کفش به پا کرد

 .مامان شام خوردی زود بریم. من رسم درد یم کنه-

 .تارا اخم کرد

نکنه رسما خوردی؟ یه بهت گفتم با موی خیس -

 نرو جلوی

باشه بابا. غلط کردم. -کولر. حرف گوش نمیدی که. 



شامتو فقط  

 .خوردی لفتش نده. بریم

 خب؟

ون زشته-  . باشه. بیا بیر

ون رفت و کنار  ترانه پشت رس مادرش از اتاق بیر

 مهرگان
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نشست. سیع کرد تا آخر مهماین نگاهش به نگاه 

ن   مهرانگیر

نیفتد. اما فقط خدا یم دانست برای خودش چندان 

 ناراحت

ن  آن همه لیچار بارش کرده بود. او  نبود که مهرانگیر

 نگران

مهرگان بود و حیس که به او یم گفت انتخاب مهرگان 

 اشتباه

 . است



بعد از شام لباس پوشید و عیل رغم غرولندهای 

 مهرگان که

چرا داشت زود یم رفت صورتش را بوسید و از خانه 

ون  بیر

رفت. توی حیاط تارا یادش افتاد تلفنش را جا  

 .گذاشته

- ن جا تا بیام. آخ آ  -خ گوشیمو نیاوردم. وایسا همتر

 وای مامان. زود

 .بیایی ها. پاهام درد یم کنه

 .خیله خب. االن میام-

ترانه توی راهرو برگشت و روی پله های منتیه به 

 طبقه ی

اول نشست. با شنیدن صدای صحبت های کیس 

 رس چرخاند

و با دیدن مردی که لباس روحاین داشت خوب نگاه  

 کرد. به

گمانش محمدهادی بود. محمدهادی به همراه 



 پشی نوجوان

وارد راهرو شدند. فورا از جا بلند شد. محمدهادی 

 نیم نگایه

ن انداخت و سالم کرد.  به او کرد و فورا رسش را پایتر

 ترانه

ه شد. قد بلندی  جوابش را داد و به صورت او خیر

 داشت و
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ه و پت و پهن. ریش هایش درست اندایم چهارشان

 هم رنگ

ون زده از عمامه اش حنایی رنگ بود که با  موهای بیر

 پوست

روشنش هم خواین داشت. ابروهایی پهن و چشماین  

 که به

خاطر رسبه زیری اش نامشخص بود را ندید. بینن 

 
ن
 صاف



داشت و لب هایش رسخ بودند.صدای بمش را که 

 تن باالیی داشت

 :شنید

- منده خا نوم. میشه حاج خانوم ملیک رو صدا  رسر

 کنید؟

ترانه توی دلش آه کشید. "مهرگان عروسک منو این 

 برداشته

 "برده؟

دلش یم خواست زار بزند. آنقدر بغضش را فرو 

 خورده و دم

 .نزده بود گلو درد گرفته بود

 :زیر لب گفت

 . باشه-

در حایل که از پله ها باال یم رفت دعا کرد 

 محمدهادی مثل

ش نباشدمادر   . 

ون آمد  .چند پله مانده به خانه مادرش را دید که بیر



 :وا! باز که اومدی باال.نفس زنان گفت-

 .داماد پایینه. برو مادرشو صدا کن کارش داره-
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تارا دوباره وارد خانه شد. ترانه از باالی نرده ها به 

ن نگاه  پایتر

یک نگفتهانداخت و تازه یادش افتا د به او تیی . 

پهلو به پهلو شد. از یادآوری گذشته و نفریی که از 

ن   مهرانگیر

ن  به دل داشت حسایی ناراحت بود. گرچه مهرانگیر

 هیچ گاه به

مرادش نرسید و او و مهرگان حنی برای یک لحظه 

 فکر جدایی 

ن تمام  از یکدیگر را نکردند، اما شک نداشت مهرانگیر

 این شش

 آن دو جدایی سال سیع خودش را  
ن کرده تا بتر

 بیندازد. کاری



 .عبث و بیهوده که نتیجه نداشت

 شنبه یازدهم آبان، ساعت هفت صبح

 :شکرپاش را برداشت و خمیازه کشان گفت

 :آخ که چقدر خوابم میاد.مهرگان گفت-

 نخوابیدی دیشب؟-

؟-  چرا ویل کم خوابیدم. تو خی

 .به لطف اون قریص که بهم دادی آروم خوابیدم-

 . خب خدارو شکر-

 .تارا ظرف مربای به را سمت مهرگان رس داد

 . بخور دخیی گلم-

 :مهرگان چشیم گفت و ترانه گفت
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؟-  با من میای هاییی

م خونه. کوله و کتابام رو بردارم. بعدش میام - نه. میر

 پیشت

 .باهم بریم دانشگاه



- ه کالس دارهن-خونه نباشه یهو گیر بده بهت؟ . 

 .پس تو هاییی یم بینمت-

ترانه با خودش کلنجار رفت سوایل را که سال ها بود 

 دوست

سد و هر بار مهرگان با جمله ی  داشت از مهرگان بیی

 "ازش

سد یا نه  .خوشم اومد" او را پیچانده بود، را باز بیی

 دل به دریا زد و گفت

مهرگان! یه سوال ازت یم پرسم تو رو جون هر گ -

 دوست

 . داری درست و واقیع جواب بده

 مگه تا حاال الیک جواب دادم؟-

 . آره-

- س.  راست و حسینن بگو تو چه دلییل -خب بیی

 داشنی با محمدهادی

ازدواج کردی؟ فقط باز نگو خوشت اومد ازش. مرگ 

 من یه



جواب درست درمون بده قانع بشم مخت تاب 

 .برنداشته بود

 . مهرگان رس به زیر انداخت

- استش... من... اونو با عموم مقایسه کردمر  . 
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 عمو عطات؟-

 .آره-

 خب؟-

ه شد  .تارا کنجکاو به مهرگان خیر

یم دوین ترانه. عمو عطای من خییل خوبه. یه مرد -

 مهربون،

مودب، وفادار، مسئولیت پذیر، شوخ و خوش خنده 

 .و عاشق

- میشه وقنی یم ه-باریکال به عموت. خب بعدش؟

 رفتیم خونه عمو

 عطا دلم یم خواست



وقنی ازدواج یم کنم شوهرم مثل عمو عطا باشه. 

 عمو و زن

ن لییل و مجنون  عمو حاجیه م هنوز که هنوزه عتر

 عاشق

 . همن

عمو عطام زنشو یم ذاره رو رسش. تو کارای خونه  

 کمکش یم

کنه. وقنی صداش یم زنه میگه تاج رسم عمر من... 

 باورت

ن جوونای عاشق پیشه س. نم یشه تو خونه عمو عتر

 زن عموم

 این مرد فرشته 
ی

کیف یم کنه. ترانه اگه ببینیش مییک

 .س

ن  من... منه احمق ... فکر یم کردم اینم عتر

ن   عموعطامه. عتر

بابامه... مهربون و زن دوست. چه یم دونستم مردا 

 باهم فرق



ن فکر نکن مردا  دارن. هیشکیم بهم اینو نگفت. نگفتی

ه جورنی . 
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تربیت و خانواده و فرهنگا فرق داره پس آدما شبیه 

 .هم نمیشن

سنم کم بود. با پش جماعت حرف نیم زدم. همه ی 

 مردارو

ن تو دوران  مثل بابام و عموم یم دیدم .بهم گفتی

 .نامزدی بشناسش

ن اخالقش، عادتاش،  ببتر

کم یم دیدمش.   تربیت خانوادگیش چجوریه. ویل من

 هر بارم

که میومد تهران زود یم رفت یم گفت دخیی جوون 

 .دارین

 .زشته. معذب میشه من باشم

 :تارا با تاسف رس تکان داد و ترانه رک گفت



 به خودش شک داشته آیا؟-

نیم دونم. من خییل هالو بودم ترانه. هیجی حالیم -

 . نبود

 :ترانه با حرص گفت

-  مهر 
ی

گانبه خدا االنشم خنیک . 

 :تارا تشر زد

وع کردی؟ مودب باش-  .باز رسر

راست میگه دیگه. بذار بگه خاله. من -مهرگان گفت: 

 از هر گ

 ناراحت بشم

از ترانه ناراحت نمیشم. یم دونم از ته قلبش دوستم 

 دارم. ما

 . یم تونستیم خوشبخت باشیم ویل نشد
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 :ترانه گفت

- دم عشق من. الیه به خاک سیاه جونمم واست می



 بشینه هر

 .گ چشای آخی خوشگل منو گریه انداخته

 :تارا با لحن شوخن گفت

 .حسودیم شد-

 :ترانه از جا بلند شد و دست دور گردن تارا انداخت

 .تو که عمر منن جون منن آخه مامان خوشگلم-

خب دیگه فیلم هندی -مهرگان خندید. ترانه گفت: 

م  بسه. من دارم میر

 مهرگان. پاشو

 شو تا یه جایی باهم بریم
 .حاضن

مهرگان به اتاق رفت و تلفنش را روشن کرد. 

 محمدهادی پیام

داده بود": شب زود بیا خونه. امیدوارم واسه کار 

 زشت دیشبت

 !"توضیح قانع کننده ای داشته بایسر 

س گرفت و باز خواست  پوزخندی زد و بازاسیی

 انگشتش را



د که با  دیدن چسب زخم، انگشتش  توی دهانش بیی

ن   را پایتر

 .انداخت و مشغول پوشیدن لباس شد

با خودش فکر کرد به محمدهادی چه بگوید. فکر  

 کرد این بار

 .نباید کوتاه بیاید. بس بود دیگر
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 شنبه، یازدهم آبان ماه، ساعت ده و یس دقیقه صبح

ن عبور  از روی پادری بزرگ و خایک رنگ نه  چندان تمیر

 کرد

و پا در سالن بزرگ گذاشت.همان طور که به جلو 

 قدم بر یم داشت،

 رس چرخاند به چپ

و راست تا صورت آشنایی را که دنبالش بود ببیند. 

 خییل دیر

ک را  فهمید یادش رفته از مهرگان ستوده نام دخیی



سد  .بیی

قسمت صندوق و دخیی جواین که با لباس فرم 

 سورمه ای رنگ

ت آن نشسته بود نزدیک پنجره و درب خروخی پش

 شماره ی

دو بود. به آن سمت پا تند کرد و از مردی که داشت 

ی  به مشیی

کمک یم کرد خریدها را توی کیسه جای بدهد 

 :پرسید

آقا خسته نباشید. من دنبال ییک از کارمنداتون یم  -

 . گردم

 :مرد بدون قطع کردن کارش گفت

 اسمشون چیه؟-

- ه... آهان پیشونیش زخمهنیم دونم.  ن راستش چیر  . 

صندوق دار به هم نگاه معنا داری کردند.  مرد و دخیی

 نیما فورا

فکر بد نکنید. من مزاحم نیستم. فقط یه -گفت: 



 بدیه به ایشون

 .دارم اومدم باهاشون صحبت کنم

بعد یادش آمد که مهرگان گفته بود به جای دوستش 

 یم آید
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 .آن جا

 :گفت

؟- ن . یم شناستر ن
 ایشون دوست خانوم ستوده هستی

 :دخیی گفت

 !ستوده؟-

 :مرد رو به دخیی لب زد

 .فهمیدم کیو میگه. با بابایی کار داره-

 :دخیی آهاین کشدار زمزمه کرد و نیما منتظر گفت

.دخیی گفت- ن ن کدوم قسمت هستی  :اگر میشه بگتر

 . به هر حال اینجا مجهز به دوربینه-

ا دست اشاره کرد به قسمت غریی سالن بزرگ ب



 .فروشگاه

برین اون جا. خانوم بابایی دارن قفسه های جنسای -

 بهداشنی 

ن   .رو مرتب یم کتن

نیما با خوشحایل تند تند تشکر کرد و به سمنی که 

 صندوق

 .دار اشاره کرد پا کج کرد

ترانه را دید که مشغول چیدن جنس های جدید و پر  

 کردن

ه به نیم رخش کیم او را دزدانه جای خایل ب ود. خیر

 .دید زد

نگاه جدی و پرجذبه ی آن روز دخیی که به یادش 

 آمد، محتاط
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 :نزدیک تر رفت و آهسته لب زد

 .سالم. خسته نباشید-



سالم-ترانه لحظه ای رس چرخاند و جواب داد:  . 

ار که نیما بعد دوباره به سمت قفسه چرخید. اما انگ

 را فورا

شناخته باشد دوباره به نیما نگاه تندی انداخت. 

 رستاپایش را

 :برانداز کرد

ن - ن گ اینجاست؟ آقای بزن دررو! خوبتر به به! ببتر

 شما؟

 :نیما نزدیک تر شد و انگشت روی لبش گذاشت

 .تو رو خدا آروم حرف بزنید خانوم بابایی -

ن کرد و یک تای ا برویش را باال ترانه رس باال و پایتر

 :انداخت

! از این ورا؟-  نه بابا آفرین. اسمم که یم دوین

نیما از آن همه جسارت و اعتماد به نفس ترانه 

 .خوشش آمد

 :لب گزید

- ن یم خوام بیام خدمتتون.  باید -انگار خیی نداشتتر



 خیی داشته باشم؟

خدمت خانوم ستوده عرض کردم که میام برای -

 .عذرخوایه

هرگان چرا باید موضوع به این مهیم راترانه فکر کرد م  

ی از این مرد نگفته باشد ن  . فراموش کند و به او چیر

 .نگفته. البد یادش رفته-
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اشکال نداره. به هر حال من اومدم برای -

 .عذرخوایه

 .نگاهش را رس داد به چسب زخم روی پیشاین ترانه

- واقعا معذرت یم  بابت زخم پیشونیتون هم من

 خوام. اگر

ان کنم  .اجازه بدین جیی

ترانه دست به شانه به سمتش قدم برداشت و 

 نزدیکش صورت

 . به صورتش متوقف شد



دیر اومدی. یه بخیه خورده. جاشم تا ابد یم -

 مونه.نیما به این طرف

 .و آن طرف نگاه کرد

من یه کاری یم کنم جاش نمونه. دکیی خوب آشنا -

 دارم. با

ن  ر درماین خوب میشه... فقط ازم نخواین که بگم لیر

 واسه خی 

 .زدم و رفتم

 .ترانه همچنان جدی و خونشد نگاهش یم کرد

ش خوبه؟-  دکیی

 .حرف نداره-

 من و دوستمو از کجا پیدا کردین؟-

کیاین دوستمه. اومده بودم ببینمش، یه اتفاق -

 باعث شد اون

 .تصادف پیش بیاد

دی اش را حفظ کرد. ترانه شوکه شد. اما خونش 

 حس کرد با
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-این کارش مرد روبه رویش دارد معذب یم شود. 

 خوبه حاال دم آقای

 کیاین گرم. خب بعدش؟

ن - گاه درستش کتن  .بعدش دیگه ماشینو دادم تعمیر

؟-  لطف کردین. بعدش خی

ن ناهار امروز مهمون من - خب ... خب اگر موافقتر

ن خانوم  باشتر

 .بابایی 

ترانه روی پاشنه ی پا چرخید و برگشت رس کارش. 

 خم شد و

از توی جعبه ی بسته های صابون حمام دو سه 

 بسته برداشت

و مشغول چیدنشان توی قفسه ها شد و خییل 

 :جدی گفت

 .نه. نیم خوام-



نیما دوید جلو و به ترانه کمک کرد و ییک دو تا از 

 بسته های

ست بوی صابون های صابون را برداشت. نیم دان

 عطری بود یا

عطر دخیی رو به رویش. اما هر چه بود آن عطر 

 داشت حایل به

ی داشت که او را یاد  ن حایل اش یم کرد. یک چیر

 خاطره

 . ای خوش و قدییم یم انداخت

 :گفت

؟-  قهوه خی

 :ترانه باز جدی و رسد گفت
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 !نه-

؟-  چایی

 !نه-



 آب؟-

پقی زیر خنده زد. نیما خندید و گفت ترانه : 

 بیا خندیدین. یختون وا شد-

من یخم؟-ترانه چپ چپ نگاهش کرد:   

 :نیما زل زد توی چشمان ترانه

 .آره خییل. وووی لرزم گرفت اصال-

د. با  ترانه باز نتوانست جلوی خنده اش را بگیر

 صدایی هر دو

 "رس چرخاندند": ترانه؟

ا ایستاده بود و به آن مهرگان انتهای ردیف قفسه ه

 دو زل زده

 :بود. نیما فورا گفت

 .سالم خانوم ستوده. مهرگان قدم تند کرد سمتشان-

؟- ن  سالم آقای معزی. خوبتر

 . به مرحمت شما-

 :مهرگان رو به ترانه گفت

د-  :ببخشید پاک یادم رفت بهت بگم.ترانه لب فشر
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- ن  و عیب نداره. آقا گفتی ن همه چیر . 

نیما کیم این پا و آن پا کرد و حس کرد وجودش 

 
ن
 اضاف

 .است

خب با اجازه تون من رفع زحمت کنم. راسنی -

 خانوم ستوده،

دم زودتر درستش   ن سه شنبه آماده س. سیی ماشتر

ن   .کتن

مهرگان با حجب و حیایی که نیما را مجبور یم کرد 

 رسبه زیر

 :حرف بزند، گفت

 . بله خییل ممنون-

- هش یم کنمخوا . 

اشاره کرد به ترانه که حاال اسمش را یم دانست و  

من بازم-گفت:   



 از شما و ترانه خانوم عذر یم خوام. اگر اجازه بدین

 .زحمتو کم کنم مزاحم کار ترانه خانوم نشم

 :ترانه گفت

م کنید. - ... لطفا خیی ن  که گفتتر
در مورد اون دکیی

 البته من

 خوام جاشو هر خودم هزینه رو یم پردازم. فقط نیم

 روز تو

 .آینه ببینم

 .بله چشم. خدا نگهدار-

ون رفت و تند  نیما با قدم هایی بزرگ از فروشگاه بیر

 تند نفس
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 ."کشید. زیر لب زمزمه کرد": اوووف! اینم از این

 شنبه یازدهم آبان ماه، ساعت پنج عرص

ن کوچک چسبیده ب ه صندیل اش دستش را از زیر میر

ن   پایتر



برد و روی شکمش کشید. خم شد و از درد چینن به 

 بینن 

اش انداخت. بد شانیس که شاخ و دم ندارد، آن هم 

 برای اوکه از در

 و دیوار برایش یم بارید. آن از صبح که رس پول تو

جینی با محبوبه بحثش شده بود، این هم از ماهانه 

 اش که بد

ر آن ییک دو ساعت موقع آمده بود رساغش. دردش د

 مدام

بیشیی و بیشیی یم شد و او مجبور بود دم نزند تا این  

 کالس

تمام بشود. از بخت بدش تعداد جلسات مجاز 

 غیبتش تمام

شده بود و یک غیبت دیگر مساوی بود با حذف 

 . شدنش

کالس در سکویی محض فرو رفته بود و استاد ملیک 

 داشت با



ضیح یم داد. با آب و تاب درس تاری    خ اسالم را تو 

 
ی
 یک اشتیاف

از نوجواین محمد)ص( یم گفت که گویی او را از 

 نزدیک دیده

 . و لمسش کرده بود

فن بیانش آن قدری روان و شیوا بود که شنیدن 

 قصه ی

 تاریجن پیامیی و خانواده ی پدری اش 
ی

تکراری زندگ

 باعث

شده بود دانشجوهای کالس با حوایس جمع به 

 دهان استاد
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ملیک گوش بدهند و جیکشان درنیاید.استاد عمامه 

 اش را کیم روی

 رسش جابه جا کرد و کنار وایت

ن شد  .برد ایستاد و مشغول نوشتی



ن گذاشت و دستش را روی شکمش  ارنواز رس روی میر

 فشار

داد. تحمل آن درد برایش دیگر قابل تحمل نبود. 

 فقط باید

یم کرد. زینب توی گوشش پچ نیم ساعت دیگر صیی 

 :زد

 چته ارنواز؟ دلت درد یم کنه؟-

 :ارنواز رس تکان داد

م-  .آره خیی

 .حوصله مو رس برد این ملیک-

 چرا؟ -

لعننی حضور و غیاب رو یم ذاره ته کالس. تا ثانیه -

 ی آخرم

حرف یم زنه. امروزم که یه جوریه. انگار دلش یم 

 خواد یکیو

جمع کرد و آخن گفتبزنه.ارنواز لب هایش را   . 

با صدای کوبیده شدن ماژیک روی وایت برد زینب 



 به پایش

کوبید و او با دردی مضاعف رس بلند کرد و صاف 

 .نشست

ملیک با نگایه عبوس و ابروهایی گره کرد رسش داد 

 :زد

م. حواستون کجاست؟ یه بالیسر - خانوم محیی

یم با ن  چیر
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. شایدم خدا یار بود خودتون می ن اوردین بخوابتر

 رویای فاضله

 .یم دیدین

ضا   رسها همه سمتش برگشتند. چشمش افتاد به علیر

 که

 داشت نگاهش یم کرد. لب به دندان کشید. صدای

 :محمدهادی باالتر رفت

 خانوم با شما هستما. نیم شنوید؟-



 :ارنواز آب دهانش را قورت داد. لب زد

- رار نمیشه.محمدهادی  ببخشید استاد. دیگه تک

ل اعصابش را از  کنیی

 :دست داد و هوار زد

- . ن ببخشید ببخشید. همتون فقط بلدین همینو بگتر

 نظم

کالسو با ندونم کاریاتون به هم یم ریزین و بعد توقع 

 دارین

 .منم خودمو بزنم به اون راه

ارنواز کم طاقت بود. هورمون ها به خودی خود  

 کارشان را

ادند و حاال محمدهادی هم گیر درست انجام نیم د

 داده بود

به او. صیی و تحملش را گذاشت کف پایش و اخم  

 کرد و

ن  صدایش در حایل که یم لرزید توی کالس طنتر

 :انداخت



 استاد چرا اینجوری یم کنید؟ از جای دیگه عصباین -

، چرا رس من بدبخت خایل یم کنید؟ گفتم که ن  هستتر
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بخشید.محمدهادی ماژیک را پرتاب کرد سمت ب

 دیوار. همه شوکه

 از

 داشت 
ی

خشم استادشان که برایشان تازگ

 چشمانشان گرد

 .شد

 :محمدهادی داد زد

مرحبا! آفرین. ادبم که یاد نداری شما. عوض -

 عذرخوایه

 صداتو واسه من یم بری باال؟

ون بسه هر خی وقت   یفتو بیی بیر پاشو خانوم. تشر

 کالسو

فنی گر  . 



ارنواز با دیل شکسته زیر نگاه های هم کالیس هایش  

 کیف و

کتابش را جمع کرد و در حایل که حس یم کرد 

 هزارنفر

مشت یم کوبند به دیوار شکمش، به سمت درب  

 کالس قدم

 .هایی بزرگ و شتابزده برداشت

محمدهادی در آخرین صحنه از نمایش آتش 

دیگه هم-خشمش گفت:   

خوش اومدین نیاین کالس من خانوم.   . 

ون رفت و در  ارنواز دندان به هم سایید و از کالس بیر

 را محکم

به هم کوبید و تا وقنی به خیابان برسد و یک تاکیس 

د از  بگیر

 .ته دل زار زد
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 نگایه به رس و وضع شه اش توی آینه ی دستشویی 

ن و مرتب همی  به انداخت. با مهرگان زیبا و تمیر
ی

شیک

 شدت

 . فرق داشت

 موهایش را باالی رسش گوجه ای کرده بود و نییم از

 .گیسوانش روی شانه اش ریخته بود

سه روز بیشیی بود که به حمام نرفته بود و بوی عرق 

 .یم داد

یی کهنه و گل و گشاد و  لباس هایش هم شامل تیشر

 شلوارک

مییک موس بود که با رو فریسر هایش ست بود .شانه 

انداخت و باال   

 فکر کرد برای چه کیس خودش را مرتب

ن نگه دارد؟ برای شوهرش که هیچ گاه  و تمیر

 نخواست او لباس

 .های قشنگ بپوشد متاسف بود

ن و مرتب بود و محمدهادی تا همان حد  همیشه تمیر



 رایصن 

 . بود

ون زد و مستقیم سمت پنجره ی  از دستشویی بیر

 سالن پا کج

ود. رس راه انگشت کرد. خانه توی تارییک محض ب

 پایش به

 .پایه مبل گیر کرد و آخش درآمد

سالنه سالنه سمت پنحره رفت و پرده را کنار زد.  

 کیم از آن

باال حیاط و کوچه را برانداز کرد. محمدهادی را دید  

 که وارد
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حیاط یم شود .پرده را تند انداخت و انگشتش را 

 .توی دهانش برد

س از  اسیی

 هم تصمیم 
ن
ظهر داشت هالکش یم کرد. اما از طرف



 نداشت

 .مثل همیشه کوتاه بیاید

برق ها را روشن کرد. کاسه پفیال را روی پایش  

 گذاشت و

نشست روی مبل و تلویزیون را روشن کرد و مشغول 

 خوردن

 .شد

صدای چرخش کلید توی قفل را که شنید دل توی 

 دلش نبود

مغزش فریاد زد یک نفر توی سلول های : 

س! نلرز! قوی باش. تو کار اشتبایه " مهرگان! نیی

 !نکردی

 عصنی و تند عمامه 
محمدهادی را دید که با حرکایی

 اش را

ن پرت کرد. کلید ها را محکم روی شیشه ی  روی میر

ن   میر

ناهارخوری انداخت و عبا و قبایش را با حرص درآورد 



 و به

ن کوبید و سمت دستشویی رفت.مهرگان لب گزید  زمتر

 و با خودش

 نالید": خدایا! کمکم کن. این

 !"چرا اینقدر عصبیه؟

ن   از آنچه که فکر یم کرد محمدهادی خشمگتر
بیشیی

 بود. اما

او خیی نداشت بحث کوتاه اما اعصاب خورد کنش با 

 ارنواز توی
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 .دانشگاه حسایی برزخن اش کرده

شد و محمدهادی را دید  صدای در دستشویی بلند 

 که با قدم

هایی تند آمد و تلویزیون را خاموش کرد و دست به 

 شانه

 .باالی رس مهرگان ایستاد



ی داشنی مهرگان. سالم یم کردی. - ن قبال یه ادیی چیر

 حاال

ی؟  خی شده که واسه من قیافه یم گیر

مهرگان جوابش را نداد. صدای خرچ خرچ پفیال توی 

 دهانش

ا درآورده بود و او را عصنی تر یم  کفر محمدهادی ر 

 .کرد

با تو هستما-صدایش رفت باال:  . 

 :مهرگان خونشد گفت

؟- م که سالم. بعدش خی  گیر

 .محمدهادی روبه رویش نشست

 .منتظرم. توضیح بده کار زشت دیشبتو-

 کدوم کار زشت؟-

مهرگان! من هیچ حالم خوش نیست. امروز از در و -

 دیوار برام

اذیتم نکن باریده. تو دیگه . 

من خی کارت دارم محمدهادی؟ از راه رسیدی داد -



 بیداد
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! به چه حقی منو -یم کنن به من چه؟ خییل پررویی

 جلوی پدر و

 مادرم سکه ی

ن این زنای ولگرد پاشدی از خونه  یه پول کردی و عتر

 قهر

 کردی؟ واقعا با خودت چه فکری کردی مهرگان؟

ن پوزخند زدمهرگا : 

هه! تو سکه ی یه پول شدی محمدهادی؟ واقعا  -

 که خییل

 .آدم جالنی هسنی 

ن کوبید  :محمدهادی کف دستش را محکم روی میر

؟-  بهت میگم بهم بگو چرا؟ چرا پاشدی رفنی

ن بود؟ نشنیدی؟ اوین که سکه یه - گوشات سنگتر

 پول شد،



خار و حقیر شد من بودم نه تو. من به نشونه ی 

اض  بهاعیی  

ون. دیگه هم  اون حرفای مادرت قهر کردم و زدم بیر

 نمیام

به جهنم که نمیای. به درک که نمیای. -خونه مادرت. 

 تو حق نداشنی 

 رو

. واقعا من موندم مادرت  ت حرف بزین حرف بزرگیی

 خی بهت

یاد داده آخه. کاش چند بار پشت دسنی یم کوبید تو 

 دهنت

 .تا اینجوری هار نیسر واسه من

محمدهادی هر بار برایش گران تمام یم این حرف 

 .شد
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خودش را یی خیال نشان داد اما فقط خدا یم 



 دانست پشت

ظاهر آرامش چه دریای مواج و طوفاین ای یم 

 .جوشید

پای مادر منو وسط نکش هادی. مودب باش. -

 خدارو شکر

و اونقدر منو خوب بار آورده که تا به حال صدام

م  واسه بزرگیی

دم. ویل مادرت فکر کرده من هیجی نمیگم،  باال نیی

 حق داره

 .هر خی دلش یم خواد بارم کنه

 .اوال من محمدهادیم. یادت نره-

- دوما خوب گوش کن-طوالنیه. حسش نیست.  ! 

 .مهرگان پرید میان حرف او

نه تو گوش کن. مگه بچه دار نشدن یه زن اونقدر -

 مهمه که

؟ مگه ارزش زن به بچه دار یه خوار و خفیف ن ش کتن

 شدنشه



هادی؟ من اگر نیم تونم مادر بشم از نظر مادرتو به 

 درد

 . نخورم

 مگه من تا حاال حرف از بچه زدم مهرگان؟-

 بدتر بود. با هیجی نگفتنت در -
ن
سکوتت از هر حرف

 حق من

ظلم کردی. اونقدر ساکت موندی که مامانت جرات  

 کرده چه

ن کنهپشت رسم، چه وقنی خ ودم باشم بهم توهتر . 

محمدهادی چشمانش گرد شده بود. یک تای 

 ابرویش را باال
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ن کرد و به مبل تکیه زد و   برد. رسش را باال و پایتر

حاال فهمیدم-گفت:   

 این آتیشا از گور گ بلند میشه. این حرفا مال

خودت نیست. مال اون دوست یی حجاب و 



ته کهنامسلمون  

اینارو بهت یاد داده. این پررو حرف زدنت مال 

 خودت نیست

مهرگان. مال خواهرته که تازگیا از من بدش میاد و هر 

 بار منو

ه  .یم بینه واسم قیافه یم گیر

ن با  مهرگان فورا از جا پرید. کاسه ی پفیال روی زمتر

 صدا

سقوط کرد. و کف خانه پر شد از حجم زیادی از آن 

 خورایک

زرد رنگ سفید و   . 

دیگر نتوانست خونشد بماند. با صدایی که یم لرزید، 

اری ن  با بیر

 :لب زد

ن کنن -  . تو... تو حق نداری به ترانه و آنا توهتر

محمدهادی از جا بلند شد و نگاه عتاب آلودش را به 

 چشمان



حق دارم چون حقیقته. -وق زده ی مهرگان گره زد. 

 میگم چون

 مطمئنم تو مال این

 با اینایی که خیر ندیدن حرفا نیسنی 
 مهرگان. وقنی

 نشست و

ن میشه دیگه. بهت یاد میدن  برخاست کنن همتر

 چجوری با

منن که شوهرتم دربیفنی و رو حرف من حرف بزین و 

 حرمت
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. وقنی همنشینت  ن خاخواده ی شوهرتو بیاری پایتر

 این

 من و تو همینه. 
ی

میشه یی  نامسلمونا باشن زندگ

 حرمنی به

 . شوهر و خانواده ی شوهر

 :مهرگان بغض آلود لب گزید



؟ گ نا مسلمونه محمدهادی؟ رفیق - نا مسلموین

 من؟ خواهر

من؟ نکنه مسلموین فقط نماز و روزه و حجابه؟ 

 نکنه دل

ه و ما نیم  ن و تحقیر بقیه جزو کارای خیر
شکستی

 دونستیم؟

زونه به خیال مادرت نماز یم خونه ویل بقیه رو یم چ

 خودش

ه بهشت؟ غیبت و بدگویی جزو کاراییه که خدا تو  میر

 قرآن

گفته بکنید؟محمدهادی با اخم هایی ترسناک به 

ه شده  مهرگان خیر

 .بود

 :مهرگان تیر آخر را زد

 .من... مادرتو نیم بخشم. والسالم نامه تمام-

خواست برود اما سییل محکم محمدهادی روی 

 صورتش او را



وقف کرددر جا مت . 

 
ی

ن سییل و واکنش زشت محمدهادی در زندگ اولتر

 شش ساله

شان مهرگان را بر جا میخکوب کرد. شوکه با چشماین 

 خیس

دست روی جای سییل گذاشت. محمدهادی نفسش 

 را
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ون داد و رسش را سمتش خم کرد ن بیر  :سنگتر

- چ وقت این سییل یادت بمونه مهرگان که دیگه هی

 حرف

. تو... آدمش نیسنی  بقیه رو تو رس من نکویی

 مهرگان... تو باال

ن بیای، زن منن و مطیع مطلق من .فردا  بری پایتر

 صبح زنگ یم

 زین از مادر من عذرخوایه یم کنن 



 مهرگان. فهمیدی؟

مهرگان از شوگ که به او وارد شده بود فکش منقبض 

 .شد

ن رفت بغضش ترکید. با قدم هایی لرزان و نا مطمت 

 سمت

 .اتاقش و در را به هم کوبید

ن بار تخم کینه از  و همان شب بود که برای اولتر

 شوهرش در

دلش کاشته شد. کینه ای نبود و داستان آدم های  

ی  کینه شیی

ن  را بلد نبود؛ اما دلش دیگر تماییل برای نگه داشتی

 مهر و

 . محبت به محمدهادی را هم نداشت

دمحمدهادی مشت به در کوبی : 

 !شام! رسی    ع-

 :و مهرگان با صدایی خفه از خشم زیر لب غرید

کوفتم بهت نمیدم."به رسعت از جا بلند شد. در "



 را قفل کرد و روی

 تخت دراز
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کشید. صدای محمدهادی که هنوز هم با لحنن 

 خشن بلند

 .بود حرصش را بیشیی درآورد

- . یادت باشه مهرگان. بازم د ایم یم کنن اری یی احیی

 واقعا

 .برات متاسفم

دندان به هم سایید و زیر پتو خزید و ساعت ها 

 اشک ریخت

 پر از درد 
ی

و به این فکر کرد تا گ یم تواند به این زندگ

 و

 تشنج ادامه بدهد؟ تا گ؟

 یکشنبه، دوازده آبان

ن گذاشت. ارغوان در  محبوبه نان های تازه را روی میر



 حایل که

صورتش را با حوله ی کوچکش خشک یم  داشت 

 کرد، از

خانه شد و سالم   ن ون آمد و وارد آشیی دستشویی بیر

 .کرد

خشو و محبوبه جواب سالمش را دادند.محبوبه در 

 حینن که لیوان

 :های چای را پر یم کرد گفت

 کو پس ارنواز؟-

 :ارغوان تکه ناین به دندان کشید

 مگه کالس داره امروز؟-

- بیدارش کن خواب نمونه آره بابا. پاشو  . 

ارغوان با یی مییل از جا بلند شد و به اتاق خواب 

 .رفت
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ارنواز را غرق خواب دید. از همان جلوی در او را 



 :صداد زد

 . ارنواز. ارنواز! پاشو دیرت شدا-

ه به او  ارنواز چشم باز کرد. ارغوان کلید برق را زد. خیر

 باز

کرد  صدایش : 

پاشو خواب بموین به من ربیط نداره ها.رنگش -

 پریده بود و

 چشمانش قرمز. ارغوان توی اتاق رفت و

 .روی تخت نشست

؟-  چته؟ مرییصن

 :ارنواز به خودش پیچید

 .ماهونمه. حالم خوب نیست-

ی دانشگاه؟-  پس نمیر

ارنواز با کرخنی و در حایل که از شدت درد حالت 

 تهوع گرفته

فتبود نشست و گ : 

 ...نه باید برم هر جور شده. ویل-



؟-  ویل خی

وع کرد به گریه. صدایش خش داشت  .ارنواز رسر

- ؟ -روم نمیشه ارغوان.  وا! چته؟ چرا گریه یم کنن

 یعنن اینقدر حالت

 بده؟
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نه! یعنن آره. دیروز استادمون رس کالس با خاک -

 یکسانم

 .کرد

 :ارغوان اخم کرد

 چرا؟-

دل درد و کمر درد داشتم. وسط روز تو دانشگاه -

 .مریض شدم

یم خواستم برگردم خونه ویل غیبتام پر بود. مجبور 

 شدم

ن یهو رسم  بمونم. تو کالس رسمو گذاشته بودم رو میر



 داد زد

ون.  لحاف تشکتم یم آوردی. بعدم پرتم کرد بیر

 مرتیکه

 .چلغوز

 .خب الل بودی بهش یم گفنی حالت بده-

ول کن ارغوان. خی یم گفتم میون اون همه پش؟ -

 تابلو

به جهنم. خب بشه. بابا مگه جرم  -میشد مریضم. 

 کردی؟ خب اینم یه

 اتفاق

طبییع واسه هر زین محسوب میشه. بعدشم نیم 

 اومدن تو

 . روت بزنن که مرییصن 

 روم نمیشه برم ارغوان. خی کار کنم؟-

 کدوم استادت بود؟-

-  همسایه باالیی که   استاد ملیک. یم دوین 
ن کیه؟ همتر

 جدید
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 .اومدن

 وا! اون آخونده؟ واقعا؟-

آره. منم تازه فهمیدم. به خدا دلم یم خواست -

 خرخره شو

 . بجوم

بیخود کرده. مرتیکه نفهم. پاشو صبونه بخور یه -

 مسکن هم

بعدش بخور خودم یم رسونمت. به روی خودتم 

رغوانآخه ا-نیار.  . 

 بدبخنی این نیست که فقط. گفت دیگه نیا

 .کالسم. باید برم حذف کنم

 کشید. تشر زد
ن
 :ارغوان پوف

اض کن. - غلط کرده! حقی نداره. برو آموزش اعیی

 بگو من حالم

 .بد بود اینم الیک جوش آورده



 ...من آخه-

من و کوفت! پاشو مسخره بازی درنیار ببینم. پاشو -

 .دیرم شد

ن را کم ارنواز حس یم  کرد بیچاره تر از او نیست. همتر

 داشت

 . که بشود انگشت نمای هم کالیس هایش

 .از جا بلند شد و مستقیم توی حمام رفت

ارغوان سوئیچ را چرخاند و استارت زد. ارنواز بخاری 

 را روشن

رسدمه-کرد.  . 
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مامان برات خرما گذاشت تو کیفت. یادت نره -

 .بخوری

 .باشه مریس-

ارغوان ریموت درب را زد و آهسته به سمت در 

 .خروخی راند



ون آمد.  همان لحظه محمدهادی از آسانسور بیر

 ارنواز فورا

 :گفت

 !ارغوان استادمون. وای خدا-

ه به محمدهادی اخم کرد و پا روی پدال  ارغوان خیر

 ترمز

 .گذاشت و فورا و با حرص ترمز دسنی را کشید

را باز کرد و گفت فورا در  : 

ن ارنواز-  .بیا پایتر

یم خوای خی کار کنن -ارنواز با ترس و نگراین گفت: 

 ارغوان؟

 .ولش کن

 !تو کاریت نباشه. فقط پیاده شو! بدو تا نرفته. زود-

 :ارنواز زیر لب نالید

 !"ای خدا عجب غلیط کردم بهش گفتما"

 ارنواز در حایل که حس یم کرد تمام ارگان های داخیل

دنش در حال فروپایسر ست، با شتاب به دنبال ب



 . ارغوان رفت

د، ارغوان با  قبل از اینکه به او برسد و جلویش را بگیر

 صدایی 
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بلند خطاب به محمدهادی که داشت از در کوچک 

 حیاط

 :خارج یم شد گفت

 ! آقای ملیک-

محمدهادی به سمت عقب چرخید و با دیدن 

ی کهدخیی   

بله؟-حجابش او را معذب یم کرد، گفت:   

 .ارغوان پا تند کرد و نزدیکش ایستاد

 سالم. میشه چند لحظه حرف بزنیم؟-

محمدهادی نیم نگایه به ارنواز کرد و ارنواز تندی 

 .سالم داد

د  چهره ی دخیی برایش آشنا بود. خواست نادیده بگیر



 اما فورا

که به   او را شناخت. همان دانشجوی دیروزش بود 

 خاطرش

 .داد و هوار راه انداخت

نگایه پر از اخم نثار ارنواز کرد و رو به ارغوان با رسی 

ن   پایتر

 :لب زد

 امرتون؟-

ل شده  ارغوان موضع خودش را که همانا خشم کنیی

 اش بود

امری نیست جناب ملیک. ویل -حفظ کرد و گفت: 

 ازتون یه خواهیسر 

 .داشتم

 :محمدهادی کنجکاو گفت
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 مشکیل پیش اومده؟-



این خواهر منه. مطمئنم که جریان دیروزو یادتون -

 .نرفته

د و ارغوان ادامه داد  .محمدهادی لب فشر

یم خوام بدونم به چه حقی به خواهر من جلوی -

 بقیه یی 

ن بره  ون و گفتتر ن بیر ایم کردین و از کالس انداختتر احیی

 حذف

 کنه؟

ست به دست کردمحمدهادی کیفش را د . 

ن - . رس کالس من گرفتی ن اوال که خواهرتون خاطتر

 .خوابیدن

ا! -بعدشم اینجا دانشگاه نیست که اومدین شکایت. 

 واقعا؟ خاطیه؟ یعنن 

 شما نفهمیدین خواهر یی زبون من

فقط حالش بد بود و از درد داشت به خودش یم 

 پیچید؟

ن ارغوان را کشید  :ارنواز فورا آستتر



- و خداآخی بسه. تو ر  . 

 :ارغوان تشر زد

 .تو ساکت شو ببینم-

 :محمدهادی گفت

ن رسکالس و با یی - اگه حالشون بد بود چرا نشستی

 نظمیشون

ن درمونگاه.در ضمن من   مزاحم بقیه شدن؟ یم رفتی

 که علم
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 .غیب ندارم خانوم که ایشون مریض بودن

-  بود به 
ن
ذهنتون فشار یم علم غیب ندارین؛ ویل کاف

 آوردین،

یه درصد پیش خودتون حدس یم زدین مشکل از  

 کجا آب

 :یم خوره.ارنواز تقریبا داد زد

 .ارغوان! خواهش یم کنم تمومش کن-



 :بعد رو کرد به محمدهادی

استاد من عذر یم خوام خواهرم یه کم عصبانیه. -

 .ببخشید

 :ارغوان توپید

- ! من یه کم ارنواز من یه کم عصبانیم؟ نه منو بب ن تر

 عصبانیم؟

 :محمدهادی گفت

ین خانوم. گوش  - دارین بیخودی وقت منو یم گیر

 ...کنید

نه شما گوش کنید. لطفا برید پیش زنتون و ازش -

ن  ستر  بیی

عالوه بر رسدرد و پادرد و دندون درد، درد دیگه ای 

 هم هست

به مراتب بدتر که خانوما مایه یه بار  

 گرفتارشن.محمدهادی فورا

ارغوان را گرفت. رسخ و سفید شد و منظور   

 :گفت



 . استغفرهلل. بس کنید خانوم. قباحت داره. زشته-

نه قباحت نداره. زشت نیست نعمنی که خدا به ما -

 .زنا داده

277 

  دلهای بد قواره 

اون طرز برخورد شما آقایون و له کردن و تحقیر  

 کردن ما

رفتارتون زناست که زشته و قباحت داره. اونقدر 

 زشت بود که

خواهر من کل شبو گریه کرده. صبح از ترس اینکه یی 

 آبرو

شده نیم خواست پاشه بره دانشگاه. مثال خیر 

 رستون استاد

. تو رو خدا یه کم دقت کنید تو  دانشگاه این مملکنی

 .رفتارتون

ارنواز خودش را از دست رفته دید. ارغوان تمام زار و 

 نزار امروز



گذاشته بود کف دست محمدهادی. و دیروزش را  

 دروغ ارغوان

هم کامال شاخدار بود. شب قبل حنی یک قطره 

 اشک هم

نریخته بود. آنقدر که درد داشت فرصت فکر کردن 

 به بدبخنی 

هایش را هم نداشت.محمدهادی داشت خودخوری 

 یم کرد دهانش را

 باز نکند و

ی به این دخیی زبان دراز نگوید. گرچه خییل دلش  ن چیر

 یم

خواست به او حایل کند حد و حدود و حیا را رعایت  

 کند؛ اما

خوب یم دانست بحث با او باعث یم شود نتواند 

 خشمش را

ل کند. دعوا و بحث شب قبل با مهرگان هم  کنیی

 مزید بر علت



بود بر کم طاقنی اش. صالح را بر آن دید که قائله را 

 ختم کند

ین دخیی  و برود یی کارش. شک نداشت از پس زبان ا

 که

 .خجالت رسش نیم شد بر نخواهد آمد
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 :پس رو به ارنواز گفت

 ...این بار رو ازتون یم گذرم خانوم-

 :ارنواز فورا گفت

- یف -شمسیان هستم.  بله. خانوم شمسیان لطفا تشر

 بیارید دانشگاه نامه

 ی

 عذرخوایه تون را به خاطر اخالل در کالس بنویسید 

 و دیگه

 .هم تکرارش نکنید. خدانگهدار

ون رفت و در را محکم بست  .بعد هم فورا از در بیر



ارغوان یک دستش را مشت کرد و دست دیگرش را 

 به کمرش

زد و رو به در بسته زهرخندی زد و دندان به هم 

 .سایید

مرتیکه رو ببینا. مگه جرم کرده بیاد نامه عذرخوایه -

 بنویسه؟

 .وایسا ببینم

واز بازویش را کشیدارن : 

ارغوان. ولش کن. ختم به خیر شد دیگه. بیا بریم -

 .دیر شد

 :ارغوان کفری لب زد

-  که اینقدر یی زبوین ارنواز. 
ن -خاک تو اون رست کتن

 وای! تو رو

م. نیم تونم رسپا  خدا ول کن دیگه. دارم یم میر

 .وایسم. رسده
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برای خواهرش تکان داد و به  ارغوان با تاسف رسی

 سمت

ن برگشت  . ماشتر

مخ نداری که تو. از هفت دولت آزادی. برو سوار -

 شو. مرتیکه

 یم  
ن

ن مریع ن چجوری اخالق آدمو چیر اول صبج ببتر

 .کنه ها

 !اه

ان  مهرگان پرده را انداخت و با خودش فکر کرد دخیی

 شمسیان

 با محمدهادی داشتند که ده دقیقه ی 
ن
چه حرف

او راتمام   

 .جلوی در نگه داشتند

ن پرید.  به هیچ نتیجه ای که نرسید از تخت پایتر

 حسایی دیرش

شده بود. صبح زود صدای محمدهادی را شنید که 

ن   داشت برای رفتی



ون  آماده میشد. محلش نداده بود و از اتاق پا بیر

 نگذاشته

 .بود

خانه را درهم و برهم یافت. ظرف نیمروی  ن ن آشیی میر

 دیشب و

ن و نان و م ربای صبحانه و خرده نان هایی که روی میر

ن   زمتر

ریخته بودند خیی از گرسنه نماندن محمدهادی 

 داشت. شکم

خایل اش را که حسایی به قار و قور افتاده بود با یک 

 لیوان

مال مانده سیر کرد و به سمت اتاق  شیر و نان شیر

 دوید تا

ن حاضن شود  .برای رفتی
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توی پارکینگ که رسید، صدای تلفنش بلند شد. آن 



 را از

ون کشید. مهرآنا بود. قدم تند کرد سمت  کیفش بیر

 در حیاط

 :و ارتباط را برقرار کرد

- سالم آخی قشنگم. چرا نفس نفس -سالم آنا جان. 

؟ مهرگان  یم زین

 در را

 .باز کرد و قدم توی کوچه گذاشت

- م دانشگاه. خی شده  ونم. دارم میر اول صبج؟بیر  

تقصیر مامانه. یه میگه چرا مهرگان از وقنی رفت -

 قم یه

 زنگ نزده؟

منده. به جون خودم این چند روز خییل - من رسر

 .درگیر بودم

البته که داشت دروغ یم گفت. زنگ نزده بود چون 

 نیم

 بود 
ن
خواست صدای غمگینش او را لو بدهد. کاف



 مادرش

عرض یک بگوید "چرا صدات اینجوریه؟" و او در 

 صدم ثانیه

 .بزند زیر گریه

به سمت رس کوچه قدم زنان راه افتاد. صدای مهرآنا 

 از آن

 :سوی خط آمد

- ن نداری مگه؟ ی؟ ماشتر نه! خرابه. دادم -پیاده میر

گاه  .تعمیر

گ میای ببینیمت؟ دلم واست قد مورچه شده -

 .مهرگان
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 .امشب بیاین شام

- رم من آخه. تا شب کالس دارم. نیم رسمقربونت ب . 

گرچه به شدت دلتنگشان بود و دلش یم خواست 

 برود و



 . خانواده اش را ببیند؛ اما با محمدهادی قهر بود

 فردا میای؟-

آره. میام دورت بگردم. حاالم یه بوس بده قطع  -

 .کن. دیرمه

صدای بوسه ی مهرآنا را که شنید خداحافیطن کرد و 

 قدم تند

ن که خواست از پیچ کوچه بگذرد شهال کرد.  اما همتر

 رس راهش

ن شد. لباس ورزیسر تنش بود. البد داشت از پارک  سیی

 محله بر

یم گشت. خواست از کنارش با یک سالم خشک و 

 خایل

؟-بگذرد که شهال گفت:  سالم خانوم ملیک. خویی  

 .مهرگان خودش را یی میل به صحبت با او نشان داد

- ؟ س ن الم برسونیدممنون. شما خوبتر  ... 

ی رسکار؟-  من خوبم. داری میر

 .نه خانوم. کار کجا بود؟ با اجازه تون-



 :شهال اما دست بردار نبود. فورا گفت

راسنی خانوم ملیک دیشب صدای داد و دعوا از -

 خونه ی شما

 بود؟
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 :مهرگان حریص از پرسش زن فضول اخم کرد

- مگه؟ دیشب؟ نه. چطور   

اوا آره. به هاتف میگم امکان نداره حاج آقا به اون -

 نجینی که

دیدیم اینجوری داد بزنه. اصال تعجب کردم به 

 خدا.مهرگان بیخودی

ی نگفت ن  .با دهان بسته تبسم کرد اما چیر

 :شهال که دید مهرگان این پا و آن پا یم کند گفت

. خییل خوشگیل. برو - وای که چقدر تو نازی دخیی

شده دیرت  

 .انگار



مهرگان محجوبانه تشکر کرد و رسرسی خداحافیطن  

 کرد و از

شهال دور شد. شهال تا چند لحظه همان جا ایستاد و 

ن   رفتی

مهرگان را تماشا کرد. زیر لب زمزمه کرد": یه! یه! 

 دخیی 

بیچاره. بلدم نیست دروغ بگه الاقل. خدا به خیر کنه 

 این

و با اون حاج آقاش  ."دخیی

ربست که نشست، باز تلفنش زنگ توی تاکیس د

 خورد. ترانه

یس گریم با او کرد  :از آن سوی خط احوالیی

- نه خوب نیستم -چطوری مهرگانم؟ حالت خوبه؟

 ترانه. دیشب با

 محمدهادی بدجور دعوامون

 .شد
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اون که مشخص بود اتفاق میفته. اما نتیجه ش -

 .مهمه

- ادرم عذرخوایه کن منم گفتم گفت زنگ بزن از م

 صدسال

 .سیاه. اونم فوری کوبید تو صورتم

 واقعا؟ ویل تو که گفنی کتک نیم زنه؟-

 .حاال دیگه یم زنه-

ن کرده - بیخود کرده. مگه شهر هرته؟ مامانش توهتر

 تو معذرت

؟ به خدا زوره مهرگان. خیلیم زوره  .خوایه کنن

- زنمفعال که قهرم باهاش. به مامانشم زنگ نیم   . 

ویل من مطمئنم آخرش باز اوین که کوتاه میاد -

 . االن از گذشت-تویی  

 باهام حرف نزن که تموم گذشت های قبیل

 .رو دارم باال میارم ترانه

 :ترانه قهقهه زد



. توکلت به خدا - از دست تو. حرص نخور دخیی

 .باشه

 .امروز اصال حوصله ی دانشگاه رفتنو ندارم-

 .خب نرو-

- و عقبم. تازه امروز با بابا کالس نمیشه. کالسام

 دادم. دعا کن

 .نفهمه

 چجوری یم خواد بفهمه آخه؟-
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تو بابارو نیم شنایس. اون منو از حفظه. مطمئنم -

 بعد از

؟  کالس ازم یم پرسه مهرگان، چرا دمیعن

حق داره. نه بازیگری بلدی نه اصال دروغ گوی -

 . خی -خویی هسنی  

کنم؟  کار   

فوقش ازت پرسید بگو یه کم رس درسا خسته ای. -



 راسنی از

؟  ویراستاری چه خیی

 .فعال که چند روزه نرفتم رسش-

 فضولیم گل کرده مهرگان. این کیاین و این رفیقش-

 .مشکوکنا

 .تو هم که بدت نیومده انگار از معزی-

 :ترانه جیغ کشید

- یم   چه ربیط داره بابا! من میگم داری باهاشون کار 

 کنن 

 حواستو جمع کن. به شوهرتم هنوز نگفنی شدی

 ویراستارشون؟

- ایطش پیش نمیاد .  بهش بگو. نذار دیر -نه ترانه. رسر

 .بشه مهرگان

 .تو که شوهرتو یم شنایس

 .بهونه دستش نده

 :با دیدن دانشگاه فورا لب زد
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 .من بعدا بهت زنگ یم زنم. رسیدم-

- عزیزم. فقط یادت نره بهت خی گفتم. باشه 

 حواست به همه

 .خی باشه. هم کیاین هم شوهرت. برو به سالمت

 .کرایه ی تاکیس را به راننده داد و پیاده شد

 .باشه حواسم هست. فعال-

پا توی پیاده رو گذاشت و با عجله به سمت درب 

 محوطه ی

دانشگاه به راه افتاد. با حرف ترانه باز دلشوره به 

اغش آمدهرس   

بود.پنهاین کار کردنش کار درسنی نبود. خودش هم 

 خوب یم

دانست. هر مرد و زین حق دارند که ریزترین جزئیات 

 
ی

 زندگ

 . طرف مقابل را بدانند

 .شک نداشت کتمانش عاقبت خویی برایش ندارد



اما فکر کرد یا باید حقیقت را به محمدهادی بگوید و 

 دست از

ش بکشد، یا همچنان به آرزوی چندین و چند ساله ا

 این پنهان

کاری ادامه بدهد و در خفا به عالقه ی دیرینه اش  

 که همانا

دازد  بود بیی
ی

 .نویسندگ

ایط دقیقا چه کاری درست  نیم دانست در آن رسر

 بود. فقط و

ن بود که به هیچ عنوان نیم  فقط این را مطمت 

 خواست کارش
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و از دنیای نویسنده ها جدا بشود  را از دست بدهد 

 .پا در محوطه که

 گذاشت با خودش زمزمه کرد": هر خی یم

خواد بشه بذار بشه. من از آرزوم دست نیم کشم 



 .محمدهادی

 !"هرگز

دهم آبان، ساعت سه بعدازظهر ن  دوشنبه، سیر

 دستانش را به 
ی

د و با خستیک دکمه ی سیو را فشر

 سمت باال

ش دادکشید و کش و قویس به کمر  . 

نیما جلوی آینه ی کوتاه روی دیوار داشت به 

 صورتش نگاه

 .یم کرد

سیاوش از جا بلند شد و در را باز کرد و رو به شکری  

 :گفت

 خانوم شکری پس این چایی خی شد؟-

 :شکری از پشت سیستم بلند شد و گفت

االن میارم .در را دوباره بست و دست توی جیب -

 شلوارش کرد و

 یک وری

به دیوار و رو به نیما گفت تکیه زد  : 



؟- ی پیدا کنن ن  باز گیر دادی به صورتت یه جویسر چیر

 .نیما بینن اش را به چپ و راست کشید

دارم فکر یم کنم برم دماغمو عمل کنم. خییل گنده -

 .س
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 :سیاوش پوزخند زد

 تازه فهمیدی؟-

- رمثال رفیقیم. یه کم دلداری بده بیشعو  ! 

 :سیاوش رسش را نزدیک گوشش برد

 راستشو بگو نیما، باز گلوت کجا گیر کرده؟-

بدجایی -نیما دل از آینه کند و رو به سیاوش گفت: 

 سیا. عینهو استخون

 مایه گیر کرده بیخ گلوم نه

، نه یم تونم درش بیارم بندازمش دور ن ه پایتر  .میر

ش برگشت و گفت ن  :سیاوش خندید و پشت میر

- رف بهت پا نمیدهاین یعنن ط . 



 .نیما روی صندیل نشست

ی بهش نگفتم. ویل یم دونم بگمم ردم - ن هنوز که چیر

 .میکنه

 .خییل رستقه

 گ هست حاال؟-

ه که زدم به ماشینش-  .همون دخیی

 .اون که شوهر داره-

. المصب اسم و - ستوده نه، دوستش. ترانه بابایی

 فامیلشم

کرد  قشنگه.سیاوش به صندیل تکیه زد و چشم ریز  . 
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فکر کنم یه بار دیده باشمش. زدی پیشونیش رو -

 .ناکار کردی

 .ازش خوشم میاد سیا-

 به چه علت اون وقت؟-

 :نیما شانه باال انداخت



 .رس و زبون داره، جسوره. شکل و قیافه شم خوبه-

 .این یعنن وقت زن گرفتنته-

- ه حاالیی خیال سیاوش! گ خواست زن بگیر  . 

دست بردار نیما. یس سالت شده هنوزم دنبال این  -

؟  کارایی

م؟ یه چند - آره جون تو. مگه دیوونه ام برم زن بگیر

 وقت

 .باهمیم بعد خسته میشیم نفر بعدی

- اینم که پا نمیده یم دونم-جون خودت .  . 

. حتما دخیی باهوشیه. فهمیده جنست بنجله-  .بهیی

 .جنس عمه ت بنجله سیا-

- رف توئه مگه؟به ح  

 .با دو تقه به در شکری سینن به دست وارد شد

 :نیما تشکر کرد و شکری گفت

خواهش یم کنم. آقا نیما ویراستاری رماین که -

 دستتونه

 تموم نشده؟
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 :نیما پا روی پایش انداخت

 .نه واال. ییک دو شبه اصال نرفتم رساغش-

- تار خوب دیگه هم مثل شما کاش یم شد یه ویراس

 .بیاریم

 زدن؟-سیاوش گفت: 
ن
مگه خانوم ستوده حرف  

 :شکری پاسخ داد

و کم داریم-  .نه؛ ویل با وجود ایشون هم باز نیر

خب باز فراخوان بدین. انگاری اون اطالعیه تو پیج -

 نشر جواب

 .داد و خانوم ستوده رو پیدا کردیم

- ن کارو یم کنم. فعال  با اجازه بله همینطوره. همتر . 

سیاوش لیوان چایش را برداشت و طبق عادتش 

 جلوی پنجره

 .رفت

 :نیما پرسید



ی نشده؟-  سیا از پانته آ خیی

- نیم دونم. یه چند روزه دیگه نه -نه. چطور؟

 دنبالمه، نه دیگه زنگ

 یم

زنه. از این آرامش های قبل از طوفان یم ترسم. 

 زنیکه یه رس

یه یم خواد سوزن عقل نداره. نیم دونم چه گو 

 .بخوره باز

ینن دانمارگ از  ی نگفت، نیما یک شیر ن سیاوش که چیر

 توی
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 .بشقاب برداشت

 چرا جواب نمیدی سیا؟-

 :صدای لرزان سیاوش آمد

 فکر کنم بدونم چرا بهت زنگ نزده؟-

 خب چرا؟-



ن وایساده داره به من نگاه یم کنه-  .چون اون پایتر

ن برداشت نیما لی ن کوبید و خیر وان چای را روی میر

 سمت

پنجره.با دیدن پانته آ که عینک گرد و بزرگ آفتایی به 

 چشمانش

زده بود و دست به شانه به آن سمت نگاه یم کرد، 

 روی

 :پیشاین اش کوبید

! کاش نیومده بودم اینجا. - وای ! خودشه. لعننی

 عجب

 .اشتبایه کردم

خورد و در حایل که سیاوش آخرین جرعه از چایش را 

 سیع

داشت خودش را خونشد نشان بدهد به سمت 

ش ن  میر

 .برگشت

امروز پیدام نیم کرد، فردا حتما پیدام یم کرد نیما. -



 پس

 . خودت رو رسزنش نکن

نیما پرده را کامل کشید و کتش را از روی صندیل 

 چنگ زد
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 .و به سمت در رفت

ی نیما؟ک-سیاوش گفت:  جا داری میر  

 :نیما در را باز کرد

ن نیا- م دکش کنم بره. هر خی شد تو پایتر  .دارم میر

 .سیاوس از جا بلند شد

ولش کن نیما. برو بهش بگو امشب ساعت هشت -

 بیاد همون

. باید بفهمم خی یم خواد. هر چه 
ی

کافه ی همیشیک

 زودتر

ه  . بدونم بهیی

 صدا دار کشید
ن
 :نیما هوف



- ؟مطمئنن یم  خوای باهاش حرف بزین  

 . آره. کاریه که دیر یا زود باید بکنم-

 . باشه. من رفتم داداش. فعال-

به سالمت.نیما تند تند از شکری خداحافیطن کرد و -

 با دیدن آسانسور

 که

توی طبقه ی پنجم مشغول بود، به سمت پله ها 

 دوید. وقنی 

پا در خیابان گذاشت، پانته آ را در پیاده روی آن 

کوچهطرف    

 .ندید

 دنبال من یم گردی؟-
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هول رس چرخاند و با دیدن او درست کنار گوشش 

 دست روی

 .قلبش گذاشت



. اه- ن جن یم موین  .عتر

 .پانته آ ابرو کج کرد و قری به گردنش داد

 !چرا هول برت داشته؟ نکنه ترسیدی-

 :نیما پوزخندی زد

- ت آدمو زهر ترک یم  آره ترسیدم. اون قیافه 

 کنه.پانته آ چرخید

 .سمت در ساختمان نشر 

 :نیما فورا جلویش سد شد

 کجا؟-

 .پانته آ نگایه به بازوی عضالین اش انداخت

م باال. پیش سیاوش. مشکلیه؟-  دارم میر

اینجا نه. این جا محل کارشه. گفت ساعت هشت -

 امشب برو

. اونجا یم بی ن نتتهمون کافه ای که همیشه یم رفتتر  

. 

 رس کارم؟-

. دارم راستشو میگم. فقط برو و آدم باش - نه نیسنی



 خانوم

 .زاغری
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امیدوارم که -پانته آ به سمت ماشینش رفت و گفت: 

 بیاد. وگرنه

ن نیم کنم رس از خونه ش  تضمتر

 .درنیارم

 .اون مثل تو دروغ گو و دودره باز نیست. میاد-

اشاره اش را به سمت او گرفت پانته آ انگشت : 

م جناب نیما معزی. - این یی ادیی هاتو نادیده یم گیر

 .فعال

ن خودش رفت و ریموت را زد و  نیما به سمت ماشتر

 زمزمه

 :کرد

ی. عنیی خانوم-  یم خوام صد سال سیاه نگیر

دهم آبان، ساعت پنج بعدازظهر ن  دوشنبه، سیر



 دیگری از توی ظرف برداشت و 
ی

مشغول مهرآنا نارنیک

 پوست

 :کندن شد. رو به مهرگان گفت

آخی چرا اینقدر الغر شدی؟مریم بشقاب میوه ی -

 پوست گرفته شده

 را به دست مهرگان

 :داد و نگایه به صورتش کرد

 .راست میگه. زیر چشات گود افتاده-

مهرگان بشقاب را روی پایش گذاشت و یک تکه 

 سیب به

 .دهانش گذاشت
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ی نیست بابا. بزرگش نکنید. درسام سخته- ن  .چیر

؟ لعننی پوستمو کندن این - پس جای من بودی خی

 .درسا

 :مریم گفت



تو باید یم رفنی حقوق یم خوندی. از اولم اشتباه  -

 .کردی

 .مکانیک به درد تو نیم خوره. خییل سخته

 :مهرآنا خندید

 :آره خودمم یم دونم زبونم درازه.مهرگان خندید-

 خواستگارت خی شد؟ پسندیدی؟-

 :مریم گفت

جات خایل. خییل خوب بودن. من که خییل خوشم -

 .اومد

 :مهرآنا گفت

 حاال که فعال در حد دیدن بود. کو تا پسند؟-

 :مهرگان گفت

 .درست تعریف کن دیگه. آمار بده-

 :مهرآنا لب کج و کوله کرد

یس سالشه. مهندیس عمران خونده. اسمش -

درآریاس. یه برا  

و یه خواهر از خودش کوچیک تر داره که 



 دانشجوئن. مامانش

دبیر ریایصن بود و پدرش بازنشسته ارتش.مهرگان  

 :گفت
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ن پس؟-  اوه اوه! ارتشتر

 .امیدوارم فقط باباش باشه-

 :مریم لب برچید

-  
ی

مته به خشخاش نذار. نیم خوای که با باباش زندگ

 کنن 

 .تو

ا پا روی پایش انداخت و دامنش را صاف کردمهرآن : 

به هر حال این پش تو اون خانواده بزرگ شده. پش  -

 کو

 ! ندارد نشان از پدر

 :مهرگان گفت

ن چجوریه آنا. اخالقش خییل - فقط نگاه کن ببتر



 مهمه

چجوری باشه.آنا جوری معنادار نگاهش کرد که 

 مهرگان فورا مفهوم

 آن نگاه

فش را خوردرا گرفت و دنبال حر  . 

 :مریم گفت

دلم یم خواد داماد دوممون هم مثل اویل خوب و -

 نجیب و

 .خوش اخالق باشه. مثل هادی با شخصیت و آقا

مهرآنا پوزخندی به مهرگان زد و مهرگان توی دلش 

 :"نالید

مادر بیچاره ی من کجایی که ببینن دامادت تنها 

ی که ن  چیر
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خالق خوبهنداره ا "! 

دلزده بود از شنیدن اسم او. هنوز هم قهر بودند و 



 دلش ماالمال

درد. تا یاد دعوایشان یم افتاد جای سییل روی 

 صورتش و

بدتر از آن قلبش یم سوخت. مریم خطاب به مهرگان  

 :گفت

شوهرت گ میاد مهرگان؟ شام خی درست کنم -

م؟  دخیی

فقط  نمیاد مامان جان. زحمت نکش. -مهرگان گفت: 

 اومدم بهتون رس

 بزنم

 .و برم

وا! خیر رسم ذوق کردم میای تهران تند تند میای -

 .اینجا

ن رستون شلوغه  .همه ش که میگتر

دانشگاه و درسا نمیذارن قربونت برم. حاال دفعه -

 بعد میایم

 شام. بابا گ میاد؟



مریم به ساعت ایستاده ی بزرگ آن سوی سالن 

 خانه نگاه

 :کرد

- س داره. نیم دونم باز کجا گذاشته گفت تا دو کال 

 .رفت

در همان لحظه کلید توی قفل در چرخید و عیل آقا 

 .وارد شد

 مهرگان با دیدن پدر فورا از جا بلند شد و سالم داد

مریم سالم کرد و خسته نباشید گفت. مهرآنا سوی 

 پدر رفت
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ی خوشتیپمخسته نبایسر بابا-و صورتش را بوسید:  . 

 :عیل قربان صدقه ی مهرآنا رفت و رو به مریم گفت

 یه چایی میدی بانو جان؟-

خانه  ن ویی چشیم گفت و سمت آشیی
مریم با خورسر

 .روان شد



مهرآنا با شنیدن زنگ تلفنش به اتاقش رفت و عیل 

 پیشاین 

 .مهرگان را بوسید و کنارش نشست

 خویی بابا جون؟-

ینن زد  :مهرگان خنده ی شیر

- بم قربونت برم. چه خیی از دانشگاه؟ شاگرد خو 

 تخس نداری

 این ترم؟

 :عیل خسته به مبل تکیه داد

تا دلت بخواد. ویل شوخ و شنگن آدمو خسته نیم  -

.مهرگان ن  کتن

ن و  مصنویع خندید و عیل زل زد به صورت غمگتر

خسته ی او. مهرگان حتم داشت باید به شک پدرش 

 جواب

ین راه بدهد. راه فراری هم نداشت. ف کر کرد بهیی

ن   طفره رفتی

 .است



مریم سینن چای را سمت آن دو گرفت و از همان جا 

 :داد زد

 .آنا بیا چایی -
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 :عیل گفت

نه- ن  .داد نزن مریم. داره با تلفنش حرف میر

مریم آهاین گفت و خواست بنشیند که صدای زنگ 

 .در آمد

ون نگاه کرد به سمت در رفت و از چشیم به بیر . 

چادر روی صندیل را چنگ زد و رو به عیل آهسته  

 :گفت

ون رفت و در را بست. عیل  - فرزانه خانومه.مریم بیر

 :گفت

 خویی مهرگان؟-

مهرگان لیوان چایش را برداشت و انگشتانش را دور 

 لیوان



 .حلقه کرد

 . خوبم بابا-

ویل چشمات اینو نمیگن ها. دیروز تو کالس دیدم -

 خییل

ی شده  ن گرفته ای. حواستم که پرت بود. چیر

 باباجون؟

ی بگوید و پدرش را  ن مهرگان سخت در تالش بود چیر

 رایصن 

ی به ذهنش نیم رسید ن  .کند؛ اما چیر

 :عیل که سکوت او را دید، ادامه داد

ی هست که اذیتت یم کنه به من بگو. اگرم - ن اگر چیر

 روت

نمیشه حداقل به خواهرت بگو. هر خی که هست 

اونقدری نذار   

 بزرگ بشه که نتوین از پسش بربیای. یا اونقدری دیر
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 .بشه که نشه حلش کرد

 : مهرگان رس بلند کرد

ی نیست. خودتون رو نگران نکنید باباجون. - ن چیر

 من خودم

 .حواسم هست. مریس که نگران منید

. من و مادرت زندگیمون فقط تو و - تو دخیی منن

ن خوا هرتتر  . 

ون داد  :آیه از گلو بیر

ن یه پدر  - م. عتر
من همیشه منتظرت یم مونم دخیی

 که مثل

ش دوست و رفیقه  .سابق با دخیی

 :مهرگان صورت عیل را بوسید

 .چه رفیقی دارم من آخه. خوشتیپ و باحال-

ای زبون باز! چایی تو بخور -عیل از ته قلب خندید: 

 .رسد شد

خودش فکر کرد تا  مهرگان مشغول نوشیدن شد و با 

 گ یم



تواند خودش را نبازد و همینطور خوددار باشد؟ تا گ 

 باید به

 پر از مشکلش را از مادرش 
ی

پدرش دروغ بگوید و زندگ

 پنهان

 کند؟

 .یی اختیار نگاهش رفت سمت ساعت

دیرش شده بود و باید یم رفت. از خودش خنده اش  

 .گرفت

انه که آنقدر عادت کرده بود به رسوقت بودن در خ

 حنی در
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ایط و قهر با محمدهادی یم خواست زودتر  آن رسر

 برسد به

 .خانه

پا روی پایش انداخت و با خودش گفت": چه معنن 

 داره زود



برم خونه؟ یه بارم دیر برم. خی میشه؟ شامم از 

ون یم  بیر

دهم آبان، ساعت  ن یم".دوشنبه، سیر  شب8گیر

ن و صندیل ها و دخیی و پشهایی  با نگایه گذرا  به میر

 که رس

و گوش به هم چسبانده و زیر گوش هم نرد عشق یم 

 باختند،

چشم کرد و دنبال پانته آ گشت. دسنی که بلند شد را 

 نگاه

 .کرد و او را دید

قدم هایی شل و ول برداشت و فکر کرد هر چه دیرتر 

 برسد به

ن آن زن بهیی بود  .میر

بش از دور براندازش  از پشت عینک مخصوص ش

 کرد. لباس

پوشیدنش همان بود. مثل قبل. یک مانتوی کرم و 

 زرشیک



رنگ جلو باز بافت طرح گبه با شایل زرشیک، موهای 

 هایالیت شده

و آراییسر غلیظ که تیپ چندین پله عقب تر از سنش 

 را

تکمیل یم کرد.صندیل کشید و بدون اینکه سالم کند 

 نشست. پانته آ

 با

لب دندان های روکش بیش از حد  لبخندی به

 سفیدش را
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تر یم زد  .نمایان کرد. از نزدیک انگار پیر

 سالم. چطوری؟-

 :در حایل که سیع یم کرد نگاهش نکند جواب داد

زودتر حرفتو بزن کار دارم یم خوام برم. نیومدم -

 اینجا از

 .حال و احوالم بهت بگم



د خوش اخالق بماندپانته آ سیع کر  . 

 اووو چه اخمو! حاال کجا با این عجله؟-

واال من مثل تو بیکار نیستم صبح تا شب زاغ سیاه -

 مردمو

 .چوب بزنم

.سیاوش جدی و رسد گفت-  :تو که مردم نیسنی

 .دقیقا هستم. من هیچ کس تو نیستم-

ون کافه  :با دست اشاره کرد به بیر

- ون تو خ ن یه عابر غریبه اون بیر یابون. حرف عتر

 مهیم داری

 .که یم دونم نداری، بزن

 سیاوش-
ی
 .خییل بداخالف

 :سیاوش به صندیل تکیه زد و خونشد لب زد

 . کیاین هستم-

 :پانته آ پوزخندی زد

302 

  دلهای بد قواره 



تو نیم توین واسه من غریبه بایسر سیاوش. من و تو -

 روزای

 بودیم. خودتم داری م-زیادی آشنای هم بودیم. 
ی

ییک

 به نظرم دارم

 وقتمو این جا تلف

 . یم کنم

 :خواست از جا بلند شود که پانته آ فورا گفت

 .صیی کن. بذار بگم-

 کشید و رس جایش نشست
ن
 .سیاوش هوف

 .خی یم خوری سیاوش سفارش بدم-

 .کوفت! اگه دارن بگو بیارن-

 .داری تخیس یم کنن -

 !من وقتم پره. زود بگو و خالص-

لب هایش را با زبان تر کردپانته آ  : 

 .دلم واست تنگ شده بود-

؟-سیاوش زهرخندی زد و رس تکان داد:  ن همتر  

یه؟ به خدا دارم راستشو میگم. من برگشتم  - ن کم چیر



 که

ان کنم سیاوش. یم خوام  ...جیی

ن مشت کرد و دندان به  سیاوش یک دستش را زیر میر

 هم

 :سایید و شنید
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یم خوام بازم باهم باشیم. من اومدم تموم اون -

ان  ساال رو جیی

 .کنم

ن  سیاوش چنان از جا پرید که صندیل محکم روی زمتر

 .افتاد

 . تمام رسها به سمت او چرخیدند

ن کوبید  :کف دستش را محکم روی میر

ن جا کات کن. فهمیدی؟ کات-  !بسه دیگه. همتر

ور پانته آ باصندیل را رس جایش برگرداند و به نگاه نابا  

ه شد و عتاب آلود   ن خیر  پرخون و خشمگتر
چشماین



دیگه هیچ-گفت:   

 وقت نه به من زنگ بزن نه از بیست فرسخیم رد

 شو. حالیت شد؟

ها و  ن بعد با قدم هایی بزرگ و عجول از میان میر

 رسهایی که

ون  به سمتش یم چرخیدند، رد شد و ار درب کافه بیر

 زد و

نفس عمیق به ریه  هوای کثیف تهران را با چند 

 .هایش فرستاد

با عجله به طرف ماشینش رفت و با دستاین که یم 

 لرزیدند

پشت فرمان نشست و لعننی ای غلیظ زیر لب گفت 

 و به

 .رسعت از آن کافه دور شد

دهم آبان ساعت نه شب ن  دوشنبه، سیر

پول راننده ی اسنپ را داد و از پراید پیاده شد. نگایه 

 به



304 

ه دلهای بد قوار    

ن بار  ساعت مجی اش کرد. نه شب بود و او برای اولتر

 دیر کرده

بود.خونشد و با قدیم هایی آهسته سمت درب 

 ساختمان رفت و

کلید انداخت. لج کرده بود. با خودش، با 

 محمدهادی و دیر

س یم انداخت به دلش؛ اما آن  آمدنش گرچه اسیی

 روی

ان جنگیدن لجبازش پیشتاز بود و مهرگان گویی تو 

 . نداشت

درست مثل یک آدیم بود که روخ ناشناس بدنش را 

 تسخیر 

کرده بود و هر چه که او یم خواست مهرگان باید 

 انجام یم

داد. وارد حیاط که شد با خودش فکر کرد نکند دو 



 شخصینی 

شده و شخصیت یک زن قدر افسار روحش را به 

 دست گرفته

مسخره اش راه و یم تازد. با خنده ای بلند به فکر 

 پارکینگ

 .را در پیش گرفت

صدای زنگ تلفنش که بلند شد به گمان اینکه 

 محمدهادی

نگرانش شده کیم دلگرم شد. اما با دیدن نام 

 مادرشوهر روی

صفحه اخم هایش را گره زد به ابروهایش.نیم 

 .خواست جواب بدهد

ن   ویل با خوشبینن فکر کرد مهرانگیر

 .زنگ زده برای آتش بس و صلح

 :تماس را برقرار کرد و گفت

 .سالم-
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ن از پشت خط دلشوره  صدای شماتت گر مهرانگیر

 اش را دو

 .چندان کرد

ه ی ولگرد کجا موندی؟ - سالم و کوفت! دخیی

 خجالت نیم

 کیسر تو؟

 . ن چشمانش گرد شد از ادبیات بدتر شده ی مهرانگیر

 آب

فهمید محمدهادی دهانش را قورت داد و سه سوته 

 راپورت

.از جلوی  ن دیر کردنش را گذاشته کف دست مهرانگیر

 آسانسور رد

 شد و به سوی انتهای پارکینگ پا کج

کرد. جلوی آخرین انباری ایستاد. توی تلفن حرفش 

 را تف

 :کرد



فکر نکنم به شما مربوط باشه حاج خانوم من گ -

م خونه  میر

م  .ی خودم، گ نمیر

ن جیغ  شد سفیر کشان گوشش را صدای مهرانگیر

 .لرزاند

ه ی پررو. پش من تو خونه داره از - ساکت شو! دخیی

 نگراین 

سکته یم کنه، که ای داد بیداد زنش این وقت شب  

 کدوم

ن خیالت  گوری مونده. اون وقت تو اصال عتر

 نیست؟

محمدهادی نگرانه؟ اگه بود به من زنگ یم زد. پس -

 لطف

نه رفتنمم ندارم؟ کن دروغ نگو. بعدم من اختیار خو 

 شما باید
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؟
ی

 از اون رس دنیا زنگ بزین بیک

ن را جری تر و عصنی تر یم   خونشدی مهرگان، مهرانگیر

 -.کرد

ببند دهنتو! واقعا چجوری روت میشه این مزخرفاتو 

 تحویل

 من بدی؟ عوض معذرت خواهیته؟

 من از شما عذرخوایه کنم؟ به چه مناسبت؟-

ی هم - وای وای! چقدر وقیح شدی تو؟ البته تقصیر

 .نداری ها

با اون دوست پرو و یی خیالت گشنی اینجوری شدی. 

 اصال

تقصیر منه گذاشتم برید تهران. یم دونستم بری ول و 

 ولگرد

 . مییسر مهرگان

مهرگان لب گزید و اشک نیشیی زد به چشمان پر از 

 .عسلش

ینگ تاریک دندان به هم سایید تا توی آن پارک



 صدایش را

ن  نیندازد روی رسش و لیچارهای شایسته ی مهرانگیر

 را بارش

ام بزرگیی واجب  نکند. هنوز هم اعتقاد داشت احیی

 است.حس کرد

ی بیخ گلویش گیر کرده و راه نفسش را بسته ن  .چیر

نفس عمیقی کشید و اشکش را روان کرد. توی تلفن 

 با صدایی 

 :خفه غرید

- م. نه به خاطر خودت و حرفاتو نشنیده یم گیر 

 بزرگیت؛ واسه

اینکه در شان من نیست با تو دهن به دهن بشم. 

 لطف کن
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 . دیگه به من زنگ نزن و تو زندگیم دخالت نکن

صدای الو الو گفتنش را نادیده گرفت و تلفن را قطع  



 .کرد

زود کنار در انباری روی دو پا رس خورد و هق زد. اما 

 ایستاد و

سمت آسانسور پا تند کرد. وارد اتاقک که شد شک 

 نداشت تا

ن ریز ریز مکالمه اش را به سمع  به باال برسد مهرانگیر

 پشش

 .خواهد رساند

ون رفت و کلید  اشک هایش را پاک کرد و از اتاقک بیر

 .انداخت

صدای محمدهادی را شنید که داشت یم گفت":بله 

 حاج خانوم. نه

خوام. باشه حتما. تو رو خدامن عذر یم   

 ."..ناراحت نشو

کفش هایش را توی جا کفیسر گذاشت و چادر و  

 کیفش را

آویزان چوب لبایس کرد. مقنعه و مانتویش را که 



 روی دسته

ی صندیل انداخت، مکالمه ی مادر و پش ته کشیده 

 .بود

یی توجه به محمدهادی سمت دستشویی رفت. 

 محمدهادی

د سمتشبا دیدنش پا تند کر  . 

ن صورتش شد.  مهرگان رس خم کرد و مشغول شستی

 صدای پر

 :از خشم محمدهادی نزدیک گوشش آمد

 علیک سالم خانوم فراری. که اینجوریاس آره؟-
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ون آمد  .رس بلند کرد و حوله به دست بیر

 :لب زد

چجوریاس محمدهادی؟محمدهادی تسبیح به -

دیدست تند تند بیخو   

 دانه یم



 . انداخت

خییل وقیح شدی مهرگان. االن چه وقت خونه -

 اومدنه؟

چیه؟ نکنه تو هم مثل مامانت فکر یم کنن رفته -

 بودم

 ولگردی؟

محمدهادی به در و دیوار و سقف نگاه انداخت و دو 

 بار پشت

 :رسم هم گفت

 ... ال اله اال هلل-

وزه  داشت خودش را یم کشت دستش از تسبیح فیر

نگشای ر   

 .جدا نشود و روی صورت مهرگان ننشیند

خانه ن  .مهرگان رفت سمت آشیی

چه مرگته تو مهرگان؟ چرا -محمدهادی کالفه گفت: 

 آتیش یم زین 

 مون؟
ی

 به زندگ



ی رو اعصاب من؟  چرا بیخودی داری میر

من کاریت ندارم. ییک دیگه آتیش زده به خرمن -

 . خونه مون
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بلند محمدهادی دستش را روی دسته قفسه  صدای

 متوقف

 :کرد

 بهت میگم کجا بودی تا حاال؟ کری؟-

 خونه مادرم. مشکلیه؟-

االن میای خونه؟ این رسمشه یه زن نحیب تا نه -

ون  شب بیر

بمونه؟ اونم تو این شهر خراب شده که چارتا آدم 

 درست و

 حسایی نداره؟

یی ندارد، خواست بگوید اگر تهران آدم درست و حسا

 تو چرا



آمدی خواستگاری و از یک خانواده ی اصیل تهراین 

؟ خب  زنگرفنی

 توی همان شهر خودتان یک نفر دیگر را بدبخت

 .یم کردی

 :اما به جایش گفت

ن ندارم، بعدم دارم میگم خونه بابام بودم. - من ماشتر

 تو کوچه

خیابون ولو نبودم که. اینقدرم داد نزن همسایه ها یم 

 .شنون

آبرو دارم من . 

بعد قفسه را باز کرد و از توی سبدی پر از کاغذ، برگه 

 ای با

ا درآورد و سمت تلفن خانه رفت ن  .عکس های پییی

 :محمدهادی هوار زد

310 

  دلهای بد قواره 

آبرو؟ دم از آبرو یم زین وقنی شوهرت رایصن -



 نیست ازت؟

 آره مهرگان؟

سد  و اعتنایی به جلز مهرگان بدون اینکه نظر او را بیی

 و ولز

ا فرویسر  ن شدنش بکند توی تلفن لب زد:"سالم. پییی

 پنیس؟... خسته

ا ن  نباشید. یه پییی

مخصوص با ساالد فصل و یه نوشابه مشیک. آویشن 

 فراموش

 ..."نشه... بله ممنون... یادداشت بفرمایید

محمدهادی با دندان های کلید شده با قدم هایی بلند 

 سمت

خانه رفت و  ن لیوان آب خنیک از آب رسد کن آشیی

 یخچال پر

 .کرد

مهرگان تلفنش که تمام شد، رفت توی اتاقش و در را 

 به هم



کوبید. پشت در چند نفس عمیق کشید و چشم 

 بست. فقط

خدا یم دانست چه فشار مضاعقن رویش بود با 

 تالش برای

 .قوی ماندن و مخالفت با محمدهادی

ون ر  فت. محمدهادی لباس خانه پوشید و از اتاق بیر

 را دید

 .پشت کانیی ایستاده. لیوان آب هنوز دستش بود

قبلنا زنیت به -از همان جا نگایه برزخن به او کرد: 

 خرج یم دادی،

 .یه غذایی واسمون یم پخنی 
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حاال دیر که میای و غذا نداری کوفت کنیم، به 

 رستورانم زنگ

ین واست غذا بیارن؟ ن  میر

مهرگان جلوی تلویزیون نشست و آن را روشن کرد. 



 بدون فکر

رفت روی شبکه ی مستند. برنامه ای بود درباره ی 

 
ی

 زندگ

غارنشینن ده کوره های سیستان و زین که داشت از 

 بدبخنی 

 .هایش یم گفت

 :محمدهادی داد زد

با تو دارم حرف یم زنم. خاموشش کن اون یی -

 .صاحابو

 :نگاهش کرد

- گوش میدم  بفرمایید  . 

چرا من شام ندارم؟ سه روزه من نه صبحانه دارم -

 نه شام

؟
ی

تلفنو بردار یکیم واسه -مهرگان. اینم شد زندگ

 .خودت سفارش بده

 .به من چه

 .حوصله ندارم غذا درست کنم



ن مهرگان  محمدهادی با شنیدن به من چه گفتی

 چرخید و با

خانه   ن تمام قدرت لیوان را به کایسر های دیوار آشیی

 .کوبید

لیوان هزار تکه شد و مهرگان به سخنی انگشتانش را 

 دور

ل تلویزیون چسباند تا نرود سمت دهانش  . کنیی
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از گوشه ی چشم دید محمدهادی آمد سمتش.  

ل را  کنیی

 .گرفت و تلویزیون را خاموش کرد

بعد خم شد و انگشت سبابه اش را نزدیک چشمان 

 تر و

ش گرفتخیس . 

ن خی بهت میگم مهرگان. از - خوب گوشاتو وا کن ببتر

 فردا و



فرداهای بعد حق نداری بری تو اون فروشگاه حمایل 

 اون

ی، نه یم خوام دیگه تا آخر عمرت  دوستت. نه میر

 ببینیش .یم شینن 

. دیگه نیم  تو خونه ت شوهرداریت رو یم کنن

ن که واسه من  خوام بقیه واسه توی امل تصمیم بگیر

 شاخ

 بیسر و دم دربیاری. فهمیدی مهرگان؟

مهرگان گوشه ی لبش را به دندان کشید. جواب که 

 نداد،

 :محمدهادی گفت

این سکوتت رو یم ذارم به عنوان موافقتت. گرچه -

 حق

مخالفتم نداری. غذات که رسید پولو یم ذاری تو 

 آسانسور و

 غذاتو بذاره تو آسانسور و بفرسته باال. 
ی

به پیک مییک

نداری حق  



 .با مرد غریبه حرف بزین 

 . تا من بدونم خی کار با تو بکنم که آدمت کنم

ن بار  مهرگان تند تند نفس کشید و برای چندمتر

 بغضش را
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قورت داد. داشت از درون از هم یم پاشید. توی 

 :"دلش نالید

؟ مگه حیوونم من آخه؟"!محمدهادی  آدمم کنن

مهمان رفت سمت اتاق  

 و در را محکم به هم

 .کوبید

مهرگان به رسعت به اتاق خواب و توی حمام گوشه 

 ی آن

وع کرد به هق زدن  خزید. دوش را تا آخر باز کرد و رسر

. 

 .نیم خواست او ضعفش را بفهمد



 اش تمام نیم 
ی

در دل نالید چرا روزهای شوم زندگ

 شوند

 شان بر نیم د
ی

ن دست از رس زندگ اشت و چرا مهرانگیر

 صدها

 چرای دیگر

ون از  ون زد، صدای آیفون او را به بیر از حمام که بیر

 اتاق

کشاند. اما دیگر اشتهایی برای شام نمانده بود.سه 

 شنبه، چهاردهم

 آبان، ساعت هفت صبح

تقریبا تمام شب را تا به سپیده دم توی اتاقش راه 

 رفت و فکر

 اش از الف تا ی آن ش
ی

ب کرد و فکر کرد. به زندگ

 
ی

 زندگ

 .شان فکر کرد تا ببیند کجای راه را اشتباه آمده

هر چه را که به ذهنش رسید یادداشت کرد. دست 

 آخر تصمیم



ن بار و آخرین بار  گرفت سعیش را بکند و برای اولتر

 هر کاری
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 زناشویی 
ی

از دستش بر یم آید برای بهیی شدن زندگ

 اش با

. راه سخنی را در پیش گرفته بود. محمدهادی بکند 

 اما یم

خواست وقنی به انتهای راه یم رسد، حنی اگر هم 

 موفق نیم

شد به آن ایده آل توی ذهنش برسد، الاقل پیش 

 وجدان

منده نباشد و او با افتخار به خودش  خودش رسر

 بگوید سیع

خودش را کرده. تالش کرده برای رسیدن به 

 .خوشبخنی 

باس پوشید و خودش را معطر  حمام گریم گرفت و ل



 کرد به

خوش بوترین عطری که داشت.سجاده اش را پهن  

 کرد و نمازی با

 خلوص قلب خواند و از ته

قلب شکسته اش از خداوند خواست کمکش کند و 

 هر به

 .صالحش یم شود همان کند

بعد از نماز حال خویسر داشت. یک حس سبیک مثل 

 یک تکه

بهاری ابر بازیگوش توی آسمان آفتایی  . 

راس ساعت شش صبح صبحانه درست کرد. نان 

 تازه و برشته

ن را چید  .خرید و میر

 .محمدهادی با رس و صدای او از خواب بیدار شد

ن و موهای آراسته  مهرگان را مرتب با لباس های تمیر

 مشغول

ن چای دید  .ریختی
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خییل رسد،  مهرگان از همان جا نه خییل خودماین و نه

 ویل

 :با تبسیم گوشه ی لب گفت

ه.محمدهادی  - . صبحانه حاضن سالم صبح به خیر

 که از آن جنگ

 اعصاب و دوری و قهرهای مهرگان

به ستوه آمده بود، خواست علت تغییر رفتار مهرگان 

سد  .را بیی

اما بعد با خودش فکر کرد چه نیازی به پرسیدن 

 است. با توپ

های دیشبش البد مهر  گان تصمیم گرفته زن و تشر

 خویی 

ام بگذارد. با این فکر و  بشود و به خواسته اش احیی

 خوشحال

از اینکه بعد از چند روز یی صبحانه ماندن حاال 



ی برای ن  چیر

خوردن هست سالم مهرگان را با نگایه که تعجب در 

 آن موج

 .یم زد، داد و وارد دستشویی شد

 شسته و موهایی شانه زده
 محمدهادی با صوریی

ن   پشت میر

 .نشست

 . مهرگان لیوان چای را جلوی او گذاشت

بفرمایید.محمدهادی ابرو باال انداخت و نوک -

 زبانش را گوشه ی

 لپش

 . فرستاد

 شان 
ی

مهرگان طوری که انگار آن چند روز توی زندگ

 نبوده
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 :خونشد لب زد



 .سیع یم کنم شب زودتر برگردم-

وا رفت. کیم اخم کرد اما سیع کرد محمدهادی 

 خونشد

 .بماند

 مگه قرار نبود دیگه نری؟-

مهرگان کیم از نیمرو را لقمه ای کوچک کرد و به 

 سمت

 :شوهرش گرفت

ن قراری نذاشتم-  .من همچتر

ویل -محمدهادی لقمه را توی دهانش گذاشت. 

 دیشب گفتم حق

اض نداری  .اعیی

 خَ - "

ن  ِ  

ضا ُء حا َج
َ
ق
َ
و هاللِّ ل

َ
ة   ِ

کاف   ه  .ا ْل ُم ْؤ  م ْیر  م ْن  صیا  م َشْ ه ٍر َوا  ْعت 

به خدا قسم که برآوردن حاجت مؤمن از روزه یک 



 ماه و

 ."اعتکاف یک ماه در مسجد بهیی است

. فکر کنم تو حوزه بهت درس  این حدیث مال پیامیی

 داده

 .باشن

 مومن. دوست شما -
ی

؟ داری مییک خب که خی

 مومنه؟

- ان سنجش اونش رو دیگ ن ه من و تو نیم دونیم. میر

 ایمان آدم

ها ظاهرشون نیست. باطنشونه که اونم فقط خدا 

 یم دونه و
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 . بس

حاال حدیث و روایت زیاده. بگم یا کافیه بدوین که 

 وقنی ترانه

ازم کمک یم خواست نتونستم بگم نه. چون بله  



ی که ن به دخیی  گفتی

ی امرار معاش به مادرش کمک یمیتیمه و برا  

 بگو 
ی

کنه از یک ماه روزه داری با ارزش تره. بد مییک

 .بد میگم

ی بگوید اما حرف حساب  ن محمدهادی خواست چیر

 مهرگان

ن  جواب نداشت. لقمه را با جرعه ای چای پایتر

 فرستاد. او با

همان حدیث که ورد زبان خودش توی حوزه و 

 دانشگاه بود

 .خلع سالح شده بود

اض ندهد فورا از  مهرگان برای اینکه به او مهلت اعیی

 جا بلند

 خیس کرد تا برای 
ن
شد. مقداری لوبیا قرمز توی ظرف

 شام

ی درست کند ن  .قرمه سیی

ی امشب. یادم باشه یه  " ن خب اینم واسه قرمه سیی



 کم لیمو

م. تموم شده  هم بگیر
 ."عماین

از گوشه ی چشم به محمدهادی نگاه کرد. 

 محمدهادی از جا

ون یم رفت،   خانه بیر ن بلند شد و در حایل که از آشیی

ی-گفت:  ن سیی  

 .خوردن یادت نره

مهرگان بشکنن برای خودش زد. فکر کرد راست گفته 

 اند که
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مردها اسیر شکم هستند و با غذاهای مورد عالقه 

 شان ناک

اوت یم شوند. محمدهادی که وارد اتاق خواب شد 

دحس کر   

دارد سقوط یم کند. فورا روی صندیل نشست. 

 درآوردن ادای



، کار  آدم های قوی و مبارزه و تالش برای تغییر

 سخت و طاقت

فرسایی بود و انرژی زیادی از او یم گرفت. کیم عسل 

 توی

 .چایش ریخت و آن را هم زد و رس کشید

توی همان سه چهار روز وزن کم کرده بود و احساس 

 ضعف

گرفت صبحانه ی مفصیل بخورد تا    داشت. تصمیم

 .کم نیاورد

 سه شنبه، چهاردهم آبان، ساعت چهار بعداز ظهر

دست توی جیب مانتویش کرد و به سمت انتهای 

 قفسه ها

حرکت کرد. دو دخیی بچه مشغول شیطنت بودند و 

 رس یکپفک داشتند

 با هم دعوا یم کردند. مهرگان نگایه به اطراف

دو کودک ندید. نزدیک تر کرد اما اثری از والدین 

 :رفت و گفت



 خی شده بچه ها؟-

هر دو دخیی با دیدن او بر بر نگاهش کردند. پفک 

 نمیک حلقه

 .ای را هر کدام به سمت خود یم کشیدند

یی توجه به او ییک از آن دو که موهای فر و کوتاه و 

 طالیی 

 :داشت گفت
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 .مال خودمه. بده-

ییک که موهای صاف و قهوه ای داشت و بزرگیی آن 

 یم نمود

 :داد زد

 .اول خودم برداشتم. دست نزن. اه-

مهرگان خسته بود؛ اما برای بچه ها همیشه پر 

 حوصله بود.کنارشان

 :نشست و پفک را آهسته از آن دو گرفت و گفت



بچه ها این پفک زیاد خوب نیست. چطوره -

 پاستیل بردارین؟

اهشان کردند. آن که کوچکیی بود در هر دو دخیی نگ

 عرض

یک صدم ثانیه پفک را از دست مهرگان قاپید و پا به 

 فرار

 .گذاشت. دخیی بزرگیی چپ چپ به مهرگان نگاه کرد

 .همه ش تقصیر توئه-

 .بعد هم پا کوبان دور شد

مهرگان با چشماین گرد شده از جا بلند شد و نیم 

 دانست از

حرص بخورد. تلفن که  کار آن دو وروجک بخندد یا 

 تو جیبش

لرزید دست توی جیبش کرد و لبخند زد و رس تکان 

 .داد

با دیدن شماره ی ناشناس کیم اخم کرد. گویسر را به  

 گوشش



 :چسباند

- سالم. خانوم ستوده؟-الو؟  
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 سالم. خودمم شما؟-

؟- ن  من معزی هستم خانوم. خوبتر

فروشگاه قدم برداشت. پاک  مهرگان به جای خلوت

 یادش رفته

د  .بود آن روز باید ماشینش را تحویل بگیر

 :فورا گفت

منده نشناختم- ن شما؟ رسر  .خوب هستتر

 خواهش یم کنم. غرض از مزاحمت این بود که بگم-

سم کجا بیارم؟  ماشینتون آماده س. خواستم بیی

من االن فروشگاه هستم. اگر زحمنی نیست بیارید -

 .اینجا

- له چشم. تا یک ساعت دیگه میارم خدمتتون. ب

 فعال.مهرگان کیم به



 صفحه ی تلفنش زل زد. به ترانه گفته بود

کالس آخرش را بپیچاند. او برای امشبش برنامه 

 . داشت

شماره ی محمدهادی را گرفت و با خودش فکر کرد 

 چند وقت

یم شود که اصال با شوهرش در طول روز تماس 

 نگرفته؟

و تلفن را به گوشش چسباندیادش نیامد  . 

 :صدای محمدهادی را شنید

 .سالم علیکم. بفرمایید-

با آن سالم خشک و خایل و رسیم فهمید 

 محمدهادی نیم
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 .تواند خودماین حرف بزند

 :گفت

؟-  سالم. خویی



- میگم امشب بیام دنبالت بریم باهم -الحمدهلل . 

 خرید کنیم؟

هادی با کیم تاخیر آمد. گویی داشت صدای محمد

 راه یم

 .رفت

 کجا؟ چه خریدی؟-

 یه کم خرت و پرت واسه خونه. میای بریم؟-

 .خب خودت برو دیگه-

 زنگ زدم که باهم بریم. ساعت شیش میام. خوبه؟-

محمدهادی کیم من و من کرد و دست آخر قبول  

 .کرد

کیم کمیی از یک ساعت بعد نیما وارد فروشگاه شد. 

چشم با   

به دنبال مهرگان گشت. اما بیشیی چشمش دنبال 

 .ترانه بود

مهرگان با دیدنش به طرفش رفت و سالمش داد. 

 نیما



یس کرد و بعد هر دو از  محجوبانه با او احوالیی

 فروشگاه برای

ون رفتند. نیما گفت:  ن بیر ماشینتون مثل -دیدن ماشتر

 روز اول بدون

 .یه خط خدمت شما

گان داد. مهرگان با دقت به بعد سوئیچ را به مهر 

ن نگاه  ماشتر
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ی برق یم زد و جای هیچ گونه شبهه ای  ن کرد. از تمیر

 نبود

کار حرفه ای آن را درست کرده  .که تعمیر

دستتون درد نکنه. ممنون. لطف کردین جناب -

 .معزی

 .خواهش یم کنم. بازم منو ببخشید-

ن دیگه. تموم شد-  . نگتر

نیما خداحافیطن که کرد و رفت، مهرگان به فروشگاه 



 . برگشت

کنار خیابان پارک کرد و شماره ی محمدهادی را  

 . گرفت

رسوصدایی بلند از آن سوی خط یم آمد و چاق 

 سالمنی 

 :محمدهادی با کیس. بعد بدون سالم گفت

من تو راهم. قطع کن.مهرگان خوشش نیامد از لحن -

 محمدهادی اما

 سیع کرد

ن بماند. آدرس را برایش از قبل فرستاده بود. خوش بتر

 نیم

ساعت تمام جلوی فروشگاه معطل شد و باالخره 

 محمدهادی

 .با بدقویل دیر رسید

مهرگان باز دندان روی جگر گذاشت. شوهرش را از 

 .حفظ بود

 یم  
ن
به خاطر کم آوردن صبح پیش او داشت تالف



 .کرد

عذاب  شک نداشت حاال حاالها باید صبوری کند و 

 بکشد. دعا

 .کرد فقط کم نیاورد
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کیم دورتر از هم اتومبیل هایشان را پارک کردند و 

 بعد باهم

 شدند
ی

 .وارد فروشگاه بزرگ

ن که پا در فروشگاه گذاشتند چشم های زیادی  همتر

 به

سمتشان متمایل شد. مهرگان خوب یم توانست 

 پوزخند روی

ببیند.اعتنایی نکرد. اما محمدهادی را  لب بعیصن ها را 

 همان ابتدا

 معذب و کالفه

 :یافت. گفت



 .اول بریم قسمت شوینده ها-

 :محمدهادی زیر لب غر زد

از صبح تو اون فروشگایه خرید یم کردی یم رفنی -

 خونه

 .دیگه. بیخودی منو کشوندی اینجا

 لباسشویی برداشت و 
ن مهرگان سه بسته پودر ماشتر

 توی سبد

خ دار انداختچر  . 

 .دلم یم خواست با تو بیام خرید-

 .الزم نبود اصال-

اول یم خواستم بگم بیای اونجا، -مهرگان دلخور شد. 

ن زن و  عتر

 شوهرای دیگه

خرید کنیم. بعد با خودم گفتم از ترانه خوشت 

 نمیاد، یه وقت
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 .چشم تو چشم نیسر باهاش

. مهرگان رفت رساغ پاستای سه وارد ردیف دوم شدند 

 .رنگ

اما قبل از او دسنی روی پاستا نشست. ناخن های 

 
ی

 .بلند و رنیک

رس چرخاند. زین لبخند به لب به او و محمدهادی 

ه شد  .خیر

حجابش به شدت مشکل داشت و محمدهادی فورا 

 رس به زیر

 .انداخت

زن از آن دو دور شد و توی گوش دوستش طوری که 

 مهرگان

هادی شنیدند خندید و گفتو محمد : 

 !"وای خدا! شکمشو. چه اخیم هم کرده"

 :محمدهادی چرخ را تندی چرخاند و تشر زد

زود باش خریدتو بکن. اه.مهرگان خواست به دو زن -

 جوان و



 .مسخره گر چشم غره برود

ش گذشت. رو به او گفت  :اما از خیر

 .تو برو یه جا وایسا تا من خریدمو تموم کنم-

س گرفته بود و باز دلش یم خولست مهرگان  باز اسیی

 ناخن

 .بجود و یک گوشه قایم بشود

به غلط کردن افتاده بود. کاش زبانش الل یم شد و از 

 او نیم

 .خواست بیاد خرید
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اما دیگر دیر شده بود و حتم داشت جنگ اعصاب 

 دیگری در

ردم چشونه؟ چرا راه است. در دل نالید": آخه این م

 رسشون

تو کار خودشون نیست؟ چرا نیم تونن حق و حقوق 

 مردمو



؟ تا حاال آخوند ندیدن تو عمرشون؟ ن  "رعایت کتن

بسته ی لیمو عماین را توی چرخ انداخت و به سمت 

 صندوق

رفت.نگاه های مردم همچنان ادامه داشت. 

 محمدهادی را گوشه ای

ن بود و  رسر در حال عرق ریختی به نقطه  یافت که رسر

ه  ای خیر

شده بود. رد نگاهش را گرفت و به دو دخیی جوان 

 .رسید

ن کوتاهشان با زنجیر دور پایشان و  شلوارهای جتر

 سفیدی ساق

 .پاهایشان بدجور توی چشم بود

و این از نظر محمدهادی یعنن فاجعه. یم دانست که 

 توی قم

ها را  ن ن بار این چیر ها نبود و او دارد برای اولتر  از آن خیی

 یم

 . بیند



 .به سمتش رفت و صدایش کرد

 محمدهادی؟-

محمدهادی با نگایه برزخن و چش های به خون 

 نشسته

 :نگاهش کرد. مهرگان وحشت کرد و فورا گفت
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ن تا من - ن تو ماشتر بیا سوئیچ رو بگیر بشتر

 بیام.محمدهادی دندان به

 .هم سایید و روی دست او کوبید

- زم نکردهال . 

ون زد  .بعد با قدم هایی تند از فروشگاه بیر

در دلش نالید": وای! عصبانیه. خدایا چه گویه 

 "بخورم حاال؟

نوبتش شد. تند تند وسایل را روی صفحه ی غلطان 

 قسمت

صندوق گذاشت. نگاه معنادار دخیی صندوق دار 



 داشت اذیتش

اض نکرد. از بحث با  یم کرد. اما طبق معمول اعیی

م فراریمرد  

بود. خیابان جای دعوا نبود و او هم دوست نداشت 

 با کیس

دهان به دهان بشود. اصال حوصله اش را هم 

 نداشت. فقط یم

خواست هر چه زودتر از آن جای خفقان آور فرار  

 .کند

مرد جوان کنار صندوق دار کمکش کرد و کیسه ها را 

 برایش

ن برد. مهرگان اسکناس ده هزاری کف دست  تا ماشتر

 مرد

گذاشت و مرد تشکر کنان دور شد.نگایه به آن 

ن   اطراف کرد. ماشتر

 .محمدهادی را ندید

لب گزید و به رسعت پشت فرمان نشست و به 



 سمت خانه

 ...راند و تا وقنی برسد توی دلش رخت شستند

 سه شنبه_ چهاردهم آبان، ساعت هفت شب
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کشان از آسانسور جلوی بسته های خرید را کشان  

 .در گذاشت

ن بودند. کلید انداخت و صدای بلند  حسایی سنگتر

 تلویزیون و

آوای تالوت قرآن توی گوشش پر شد. برعکس 

 همیشه که

صدای قرآن آرامش یم ریخت توی قلبش، این بار 

 دلش

 .گرفت

 .بسته ها را توی راهرو کشاند و در را بست

ایس آویخت. چادرش را از رسش کشید و به چوب لب

 از پیچ



راهرو گذشت و محمدهادی را با لباس خانه و 

 سگرمه هایی 

درهم جلوی تلویزیون یافت.با صدای بلند سالم کرد 

 و به سمت او

 نزدیک شد و روی مبل

روبه روی او نشست. به هیچ عنوان دلش جنگ و 

 دعوای

روزهای قبل را نیم خواست. جواب سالمش را که 

 نشنید،

ویانه پیش برودتصمیم گرفت دلج . 

 محمدهادی؟ قهری؟-

 .محمدهادی محلش نگذاشت

 !جواب سالم واجبه ها-

محمدهادی پوزخندی زد و صدای تلویزیون را بست. 

 اخم و

 .حالت ترسنایک به ابروها و نگاهش داد
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قهرم باهات؟ نه واال. قهر چیه؟ داره حسایی بهم -

 خوش یم

نو برداشته برده خرید کنه مثال، اعصاب گذره. زنم م

 منو، روح

و روان منو سوهان کشیده حاال اومده میگه قهری؟ 

 .خوبه واال

آخه چرا ناراحت مییسر محمدهادی؟ -خییل خوبه. 

ی نشده که ن  .چیر

 این چند روزو -
ن
ناراحت نباشم؟ یم خواسنی تالف

 رسم

 دربیاری عدل بردی منو جایی که رس و پای چند تا زن

و ببینم که حرصم دربیاد شما دلت از  خدا یی خیی

 .خنک شه

؟ خییل روت زیاده به   چرا ناراحنی
ی

اون وقت مییک

 .خدا

 . مهرگان حسایی کفرش درآمد



داری قضاوت نا درست یم کنن محمدهادی. به -

 خدا که

. من اینجور آدمیم؟ من اصال  داری اشتباه یم کنن

 انتقام و لج

 و لجبازی بلدم؟

- . ادای آدمای مظلومو شما زنا همه  ن ن همتر تون عتر

 در

میارین، ویل به وقتش قشنگ بلدین چجوری 

 زهرتونو

بریزین.مهرگان خواست بگوید درست مثل مادرت؛ 

 اما زبان به دهان

گرفت. پیش کشیدن بحث مادرش فقط اوضاع را 

 متشنج تر

 .یم کرد

تو چرا اینقدر حساسیت داری به ظاهر و لباس -

 مردم؟ اصال
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ی بد قواره دلها   

 .به ما چه که خی یم پوشن

این حرف مهرگان محمدهادی را جری تر کرد به شاخ 

 و شانه

 .کشیدن

واقعا از تو بعیده مهرگان. به تو یاد ندادن نیه از -

؟  منکر کنن

ن یم رفنی جلو باهاش حرف یم - خب اگه به تو گفتی

 .زدی

م پر و پاچه تو ول نکن جل و یم گفنی خانوم محیی

 .مردم

من برم؟ تو که یم دوین من نیم تونم. خودتو به -

 اون راه

نزن.مهرگان دلش یم خواست آرام بماند، ویل 

 اعصاب تحلیل رفته

اش به شدت او را آزار یم داد تا خوددار بماند. 

 :صدایش لرزید



 به کدوم راه محمدهادی؟-

مهرگان تو که یم دوین من اعصاب درست و درمون -

 .ندارم

فیه برم جلو و طرف بگه به تو چه. صدام فقط کا

ه باال و  میر

 .معلوم نیست قراره بعدش خی بشه

 صدا دار کشید. به مبل تکیه زد و پای 
ن
مهرگان هوف

 راستش

 .را روی پای چپش انداخت

. هیچ تالیسر هم واسه - خوبه که خودتم یم دوین

 درمونش

 .نیم کنن 

ی نداشت.  محمدهادی غد و یک دنده بود. تقصیر

این ژن  

330 

  دلهای بد قواره 

خصلت را از مادرش به ارث برده بود. کاکتوس را 



 توی هر

، کنار هر گیل بکاری، باز از کنارش کاکتوس در  گلداین

 میآید؛ حنی 

 اگر با گل های لطیف مثل مریم قلمه اش بزین و با

نخ آن دو را محکم به هم ببندی. ذات آدم های تلخ 

 با هزار

ین نیم شودکیلو عسل  هم شیر . 

 :محمدهادی تشر زد

مهرگان این قدر نرو رو اعصاب من. این لباس من -

 حرمت

ام داره واسم.  داره. این موقعیت من حرمت و احیی

 چشم مردم

 که بزنم و هر کاری بکنم مردم 
ن
دنبال منه. هر حرف

 منو

ه من که اعصابم خرابه نرم  . پس بهیی ن قضاوت یم کتن

 با مردم

شم. که فردا بیان بگن دیدی آخونده دهن به دهن ب



 رو؟ دیدی

 چه یی تربیت بود؟

مهرگان نیم دانست از حرف های محمدهادی 

 بخندد یا گریه

کند. خودش یم دانست اخالقش گند است و بعد 

 آن همه

ادعا داشت؟که توی آن شش سال آن همه آزارش 

 داده بود و به روی

 .خودش نیاورده بود

ن آن حقیقت تلخ   که محمدهادی به از دانستی

 لباسش بیشیی 

 پیدا کرد
ی

 .از او اهمیت یم داد حس دلزدگ
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این که نگران قضاوت مردم بود نسبت به خودش؛ 

 اما حنی 

یک بار هم از قضاوت های مادرش نسبت به او 



 سکوت پیشه

کرده بود دلش یم خواست برود خودش را یک جا  

 گم و گور

او را نبیند کند و دیگر   

 
ن
با دهان باز و زباین که قاض بود از آن همه یی انصاف

 شوهرش

 .نسبت به خودش، زل زده بود به او

رسش را با تاسف و زهرخندی روی لب تکان داد و از 

 جا بلند

 .شد

اوال که من فقط -رسش را باال گرفت و رو به او گفت: 

 یم خواستم

ون  .بعد از مدت ها باهم بریم بیر

یم دوین هیچ کجا نیم تونیم بریم. نه سینما، خودتم 

 نه

 ...پارک، نه پاساژ و نه هیچ جای دیگه

 :محمدهادی از جا پرید



اون موقع که با من ازدواج کردی، پیه ی اینا رو -

 مالیدی به

 .تنت. زورت که نکردم

من که نگفتم لباست بده و خدای نکرده مایه -

 .آبروریزی

ون لباس با من بیای گفتم شاید بتوین گایه بدون ا

ون. نه  بیر

 .کیس اذیتت کنه نه خودت اذیت بیسر 

332 

  دلهای بد قواره 

 اون وقت گ گفته من اذیت میشم؟-

- نه تو -محمدهادی خواهش یم کنم تمومش کن. 

 تمومش کن. من اگر

مم بدون این لباس جایی   بمیر

 لباسش برام 
ی

م. اون وقنی که رفتم دنبال طلبیک نمیر

 مقدس

 .شد و بود و خواهد بود



 ...پس چرا نگران حرف مردیم؟ چرا-

بسه مهرگان. نیم خوام با کیس که نه حرف منو یم -

 فهمه

و نه تخصیص تو این حوزه ی مقدس داره بحث  

 کنم. در

ضمن لطف کن دیگه هیچ وقت منو با خودت نیی 

 این جور

 . ن م دلم بخواد آب شم برم تو زمتر جاها که از رسر

 خودت تنها

و. با مادر و خواهرت برو. فقط دست از رس من بر 

 بردار. فهمیدی

 .یا دوباره بگم

 :مهرگان دستش را باال برد

نه قربونت. همون یه بار واسم کافیه.محمدهادی -

 روی مبل فرود آمد

 .و صدای تلویزیون را باز کرد

 :با تخیس بلند گفت



 !شام-

ی  ن مهرگان دیگر دلش نیم خواست قرمه سیی

 محبوبش را
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درست کند. حوصله ی غر زدن های شوهر گرسنه 

 اش را هم

نداشت. خریدهایش را جابه جا کرد.کیم قارچ تازه 

 شست و

خرد کرد و سیب زمینن خالل کرد و رسخ کرد و تخم 

 مرغ به

ن را چید و او را صدا زد  .آن اضافه کرد و میر

بدون تشکر محمدهادی با اشتها شامش را خورد و 

 به رساغ

کتاب هایش رفت. مهرگان خسته و کم انرژی نمازش 

 را خواند

و پشت لب تابش نشست و مشغول ویراستاری رمان  



 کرد. غرق

 شدن در دریای آن رمان زیبا ساعنی او را از دنیای پر

تشویشش جدا یم کرد. وقنی به خودش آمد ساعت 

 از دوازده

ون گذشته بود. لب تابش را خاموش کرد و  از اتاق بیر  

رفت.محمدهادی همچنان دلش یم خواست جدا 

 بخوابد. توی اتاق

 .مهمان روی تخت خوابیده بود

مهرگان هم خییل دلش نیم خواست کنار او بخوابد. 

 انقدر

حسش به او بد بود که ترجیح یم داد فعال تنها 

 .بخوابد

ن به فروشگاه نقش بر  نقشه ای که ریخته بود با رفتی

 آب شده

با خودش گفت واسه امروز بسه. بذار از فردا.  بود. 

 فردا یه کار

 .بهیی یم کنم. خییل خسته شدم



وقنی برای خواب آماده شد، روی تخت دراز کشید. 

 صدای
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آمدن پیامیک به تلفنش باعث شد دست دراز کند 

 سمت

 .عسیل کنار تخت

ن داشتصفحه را که باز کرد، پیایم از محمد یاستر . 

بیداری زن داداش؟"نگایه به ساعت باالی صفحه  "

 کرد. نگران شد

 چه شده که

ن آن وقت شب به او پیام داده  .یاستر

 ":فورا جواب داد

؟"  "آره داداش. خویی

 :پیام آمد

؟"  "زنگ بزنم؟ یم توین حرف بزین

ن بوق صدای  ن را گرفت. با اولتر فورا شماره ی یاستر



ن   یاستر

 :آمد

- اشسالم زن داد . 

 :آهسته پچ زد

 افتاده؟-
ی
ن جان. خی شده؟ اتفاف  سالم یاستر

- آره. خوابیده. نگفنی -داداش چطوره؟ خوابیده؟

 خی شده؟

؟ بیدار نشه؟-  یم توین حرف بزین

ن بفهمد او و محمدهادی  نیم خواست محمدیاستر

 جدا یم
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 .خوابند. مجبور شد دروغ ببافد

- خونه امنگران نباش  ن من تو آشیی . 

منده ام -  . زن داداش من واقعا رسر

منده ای؟ چرا؟-  رسر

ن االن فهمیدم اون روز که اومدین خونه - تازه همتر



 ی ما خی 

شده. مامان همه خی رو بهم گفت. یم دونم که 

 داداش هم

 .ناراحتتون کرده. من واقعا مامان رو درک نیم کنم

 .مهرگان آهاین کشدار به لب راند

- ن جان. ویل اصال تقصیر تو نیست . خی بگ -م یاستر

 کاش اون روز

 .خودم بهشون یم گفتم نیم رم خواستگاری

 حاج خانوم دقیقا خی گفته بهت؟-

واقعا دلم نیم خواد بازگو کنم زن داداش. اعصابم -

 خورد

 .میشه

ن هم کیس نبود که حرف  مهرگان کنجکاو بود و یاستر

د و  بیی

 .بیاورد

- . ویل کاش دست از رس نیم دونم خی بهت گفته

 ما
ی

 زندگ



 .برداره

 شما؟-
ی

 زندگ
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 :مهرگان توی دلش پوزخند زد

 .پس نگفته بهت-

 شما و -
ی

خی رو؟ ازدواج من چه ربیط به زندگ

ولش-داداش داره؟  

ن جان. گفتنش من رو هم ناراحت یم کنه  .کن یاستر

ن و فقط امیدوارم این حرفاشون باعث نشه م

 محمدهادی

 مون خراب بشه
ی

 .زندگ

 وای زن داداش نگرانم کردی. بگو خی گفته بهتون؟-

مهرگان لب گزید. اصال رویش نیم شد از بچه دار 

 نشدنش

ن بگوید و از بار حقاریی که از رفتار  پیش یاستر

 مادرشوهرش



 .روی دوش یم کشید

ن جان. من نیم تونم بهت - س یاستر برو از خودش بیی

 .بگم

ون کن؛  در ضمن فکر ازدواج با مرجان رو از رست بیر

 مگر

ن خانواده ت و مرجان ییک رو انتخاب   اینکه بخوای بتر

 .کنن 

 .گیجم کردی مهرگان-

- ن جان. شبت خوش.  -مواظب خودت باش یاستر

 این یعنن نیم خوای

. باشه. بازم ببخش زن داداش
ی

 .بهم بیک

نیم خواستم اینجوری بشه. خودم ته و توی قضیه 

ارمرو درمی . 

 .هر خی هم بشه شما عزیزی پیش من داداش-
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. خدا نگهدار-  .شبت به خیر



مهرگان تلفن را روی عسیل گذاشت. خییل دلش یم 

 خواست

ن گفته که او را آن  ن چه به محمدیاستر بداند مهرانگیر

 همه نگران

 . کرده

چشم بست و آه کشید و با خودش فکر کرد کاش اگر 

 قرار بود

ن و مرجان جفت هم باشند، باهم خوشبخت  یاستر

 .بشوند

 دوشنبه، بیستم آبان، ساعت پنج عرص

از تک پله ی توی پیاده رو پا گذاشت داخل 

 ساختمان قدییم

و کهنه. از سه پله ی راهروی نیمه تاریک که رنگ 

 دیوارهایش

پوسته پوسته شده بودند، رسید به راهرویی که 

 دیوارش پربود از

ابلوهای نقره ای. دیدن نام دکیی نشین المیع و ت



 طبقه

 .ی چهارم، او را کشاند سمت آسانسور

تا به طبقه ی چهارم برسد خودش را توی آینه ی  

 کدر و کثیف

ون زد و جلوی  اتاقک برانداز کرد. از آسانسور بیر

 واحد هفت

ی جوان و ریز  د. خییل زود دخیی ایستاد و زنگ را فشر

 نقش

در ظاهر شد. سالم کرد و جواب شنید  در آستانه ی

 و پا در

 .مطب گذاشت

ن پا   ش برگشت و مهرگان به سمت میر ن منیسر پشت میر

 کج
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ن و شیک و  ون تمیر کرد. داخل مطب بر خالف بیر

 .مدرن بود



با پارکت های استخواین رنگ و دیوارهایی پر از عکس 

 های

نفری هم روی صندیل  آدم های شاد و خندان. چند 

 ها منتظر

 .رسیدن نوبتشان بودند

بفرمایید-منیسر گفت:   . 

 .مهرگان ستوده هستم. تلفنن وقت گرفتم-

 .منیسر فورا توی دفیی اسایم، نام او را یافت

 .بله. میشه صد و پنجاه عزیزم-

مهرگان فورا کارتش را به سمت منیسر گرفت و بعد از 

 لحظایی 

 .روی صندیل خایل فرود آمد

شک و مشاور خانواده را مهرآنا  ن آدرس آن روانیی

 برایش پیدا

کرده بود. وقنی به خواهرش گفته بود یم خواهد 

 برود پیش

شک، مهرآنا با قیافه ای گرفته پرسیده بود":  ن روانیی



 خی شده

؟ ؟ خویی  "آخی

آه کشیده و جواب داده بود":یم دوین که اوضاع 

 زندگیمو. وضعیت

 روح و روانم داغونه

ا. خواب و خوراکم بدجور به هم ریخته. یکیو مهرآن

 واسم پیدا

م. اونم خییل زود  !"کن. یم خوام مشاوره بگیر
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شیک داشت،  ن و مهرآنا از هم کالیس اش که مادر روانیی

 خواسته

د  .بود خارج از نوبت برای خواهرش وقت بگیر

ش با از آن شنی که به خاطر خرید و پیش آمدهای

 محمدهادی

ن بود و  بحث کرده بود، محمدهادی با او رسسنگتر

 شب ها هنوز



 .هم جدا از او یم خوابید

ن عذرخوایه  و مهرگان یم دانست تا وقنی از مهرانگیر

 نکند

ن خط قرمز محمدهادی  ن است. مهرانگیر اوضاع همتر

 بود و او

نیم بخشید هر کیس که مادرش را ناراحت کند.حس 

 یم کرد حقش

ه و تبدیل به بدهکاری شده کهزایل شد  

از اول طلبکار بوده و باید کوتاه بیاید و از حقش 

 بگذرد. انگار

 افتاده
ی
 .نه انگار اتفاف

یک ساعت بیشیی روی صندیل فلزی منتظر ماند و 

 رسش را با

تلفن همراهش گرم کرد. عاقبت با شنیدن نامش وارد 

 اتاق

ها عینیک دور  خانم دکیی المیع شد. مثل تمام دکیی

 مشیک



 .مستطییل به چشم داشت

با لبخند مهربان و شنیدن خوش آمد گویی گرمش 

 روی

ش نشست ن  .صندیل نزدیک میر

دکیی پوست سفید و دستان قشنگ و تپیل داشت. 

 آرایش
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ن رنگش او را زیباتر نشان یم داد  . چشمان سیی

؟- ن  خب خانوم ستوده. خوبتر

بد نیستم. من خواهر -خسته ای زد. مهرگان لبخند 

 .مهرآنا هستم

 دوستتون. ممنون

 .که قبول کردین خارج از نوبت منو ببینید

 .خواهش یم کنم خانوم زیبا. در خدمتم-

. راستش من تو - بله. خدمت از ماست خانوم دکیی

 زندگیم



 .خییل مشکل دارم

 با شوهرت؟-

 بله؟-

 .خب تعریف کن ببینم-

التش گفت. از نازای  اش، ازمهرگان مخترص از مشک  

مادرشوهرش که از وقنی فهمیده او توان مادر شدن 

 ندارد با

او درافتاده و شده دشمن شماره ی یکش. از 

 محمدهادی که

او را درک نیم کند. از اینکه وقنی به تهران آمده اند، 

ن آن  اختالفبتر

 ها بیشیی شده و اینکه چقدر ناراحت است شوهرش

لش یم خواهد تنها بخوابدموقع قهر شب ها د . 

دکیی المیع خوب به حرف های او گوش داد. 

 خودکارش را

341 

  دلهای بد قواره 



چند بار توی دستش چرخاند و نگایه به یادداشت 

 هایش

 کرد

خب، پس تو با یه طلبه ازدواج کردی و بعد از یک -

 سال

وع شد. قبل از اون با هم خوب  اختالفاتتون رسر

 بودین؟

بله... ما واقعا باهم خوب بودیم. گرچه من سننی و -

 بدون

آشنایی قبیل باهاش ازدواج کردم، ویل ظرف همون 

 یک سال

 .بهش عالقه ی قلنی پیدا کردم

؟ به هیچ شناخنی ازش - تو دوران نامزدی خی

 نرسیدی؟

اون قم بود و من تهران. همدیگرو کم یم دیدیم. -

 شوهر من

. نه اهل ب
ی

. خشک بود توزندگ گو بخند بود نه شوخن



 حس میکردم

خجالت یم کشه. آخه تو اون روزای نامزدی هر 

 وقت

همو یم دیدیم موقع حرف زدن باهم صورتش رسخ 

 .یم شد

؟ - ن  عشق نداشتتر

 .نه به هیچ وجه-

 . دکیی متعجب بود

؟-  مگه میشه؟ تو بهش هیجی نگفنی

چند بار بهش گفتم چرا منو نیم بویس؟ چرا بغلم -

 نیم

؟  همه ش یم گفت به وقتشکنن  . 
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؟ بهش محبت نیم کردی؟-  خودت خی

مهرگان رس به زیر انداخت و لب گزید.دکیی حس کرد 

 مهرگان نیم



 تواند زیاد هم از خودش راحت

سد که  و یی پرده حرف بزند. پس سیع کرد جوری بیی

 مهرگان

 :خجالت را بگذارد کنار. خندید

- ن شیطون. خودت خجالنی تری انگارای مهرگا . 

 :مهرگان رس بلند کرد

ه... آره خب منم خجالت یم  - ن نه... یعنن چیر

 کشیدم. ویل

چند بار بوسیدمش. دیدم محمدهادی یخش باز 

 نمیشه گفتم

 .بعد از عرویس درست میشه

عجب اشتبایه. تو با ریسک عرویس کردی و -

 باهاش رفنی 

یا اینن میشه که تو زیر یه سقف. یعنن پنجاه پنجاه. 

 یم خوای،

 یا نمیشه. خب بعد از عرویس درست شد؟

بله تقریبا. بعد از عرویس منو یم بوسید، البته فقط -



 موقع

یعنن مواقع دیگه کاریت -زناشویی و تو تارییک. 

 نداشت؟ حنی یه

 :حرف عاشقانه؟مهرگان رس تکان داد

 !نه-

 اون وقت تو بهش عالقمند شدی؟-
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 .آروم آروم، بله-

 رست داد یم زد تو جمع خودتون و خانواده؟-

نه اصال. حنی یک بارم نشد. یم دونید چیه خانوم -

 .دکیی 

محمدهادی خودش رو دست باال یم گرفت. یه 

 غرور بیش از

 حدی داشت. وقنی یم گفتم رسد هسنی و محبت

 نداری به من، همه ش هم این جمله رو یم کوبید

یعت گفته نباید به دنیا و زن و بچه  تو رس من که رسر



 .دل بست

. انگار که من جزو داراییش بودم و  ن اینا فاین هستی

 اینکه خودش فنا

 ناپدیره. به نظرم آموزه هاش توی حوزه رو باهم

 . قایط یم کرد

یه سوال مهم ازت یم پرسم مهرگان. تو روی چه -

 حسایی 

 محمدهادی ازدواج کردی؟

- سنم کم بود. عاشق عموم بودم که اونم  اون موقع

 .روحانیه

با اون سن کم و اون اشنایی بسته ی فامییل که با 

 پشها در

حد سالم و علیک رفت و آمد داشتیم و اینکه فکر 

 یم کردم

ن با محمدهادی  همه ی طلبه ها مثل عموم هستی

 .ازدواج کردم

ن پش خوبیه. اینطوری خییل ساده باهاش  همه گفتی



 ازدواج

 .کردم

344 

  دلهای بد قواره 

 کشید
ن
 :المیع پوف

- . عموت چجوریه؟ -پس واقعا ریسک کردی دخیی

 شوخ و مهربون

 و خییل رمانتیک. همیشه غبطه یم خورم

 .به زن عموم

 :دکیی المیع کیم به یادداشت هایش نظم داد و گفت

 خب حاال از من خی یم خوای دخیی قشنگ؟-

- ست کنم. اشنایی م رو با یم خوام زندگیم رو در 

 شوهرم خوب

 . کنم

 و اگر خوب نشه؟-

 .مهرگان درمانده بود و دو دل بود بگوید یا نه

م-  .دلم نیم خواد طالق بگیر



؟-  تو فکرت تا اون جا هم پیش رفنی

-  . واال -طالق عرش خدارو یم لرزونه خانوم دکیی

 اینجوری شیش

 ساله فقط عرش دل تو لرزیده. اونم

ی  .هشت ریشیی

 :مهرگان جوایی نداشت بگوید. دکیی المیع ادامه داد

؟-
ی

ی نمونده بهم بیک ن  دیگه چیر

 .تقریبا ده روزه که از هم جدا یم خوابیم-
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 این که خییل بده. اون نیم خواد یا تو نیم خوای؟-

 .اون جدا کرده-

؟-  هیجی بهش نگفنی

- ی سوره ی نساء  ییک دو بار گفتم. ویل هر بار آیه

 رو برام

 .یم خونه و میگه حقته

- میگه اگر -سوره ی نساء خی میگه مهرگان جون؟



 زین به حرف

 شوهرش گوش نکرد باید سه تا کار

 .انجام بده

میون کالمت شکر. کجا به حرف شوهرت گوش -

 ندادی مگه؟

چند وقت پیش رفتیم قم مهموین خونه ی مادر -

 .شوهرم

 شون پرید به من مادرشوهرم وسط دعوای خ
ی

انوادگ

 و گفت

عرضه نداری بچه بیاری. منم از خونه شون قهر  

 کردم اومدم

تهران. شوهرم هر خی گفت برگرد حرفشو گوش 

 ندادم. این

وع دعوای مفصل این روزامون شد  .رسر

. قرآن خی گفته؟-  آهان. خب داشنی یم گفنی

بار اول مرد تذکر بده به زن. بار دوم خوابگاهش رو -

کنهجدا    



 .و بار سوم کتکش بزنه

 .پس بار سوم رو هنوز انجام نداده-
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اتفاقا کتک رو قبل از جدا کردن اتاق خوابمون -

دفعه ی-انجام داد.   

 اولش بود روت دست بلند کرد؟

 .بله-

هیچکس از اعضای خانواده ت خیی ندارن این -

 اوضاعتون رو؟

 .نه-

- شار میاد این روزاپس حسایی بهت ف . 

مهرگان رس تکان داد و بله ای آرام گفت و لب فرو 

 .بست

ن را دور زد و کنار مهرگان  المیع از جا بلند شد. میر
 دکیی

نشست. دستانش را به نوبت توی دستش گرفت و 

 خوب به



 .ناخن های رسیده به گوشت او نگاه کرد

 ناخنات رو هم یم خوری؟-

 :مهرگان با خجالت گفت

- شکم -.. ویل شما از کجا فهمیدین؟بله.  ن من روانیی

 .دخیی خوب

. این مدل ناخن به ن  ناخناتو ببتر

 . دستای قشنگ تو نمیاد

 .دست خودم نیست. بهم آرامش میده-

ن دیگه ای هم هست که - غیر از ناخن خوردن چیر

 بهت آرامش

 بده؟
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 :مهرگان لبخند زد

- . نو   و ویراستاری بله خانوم دکیی
ی

. نویسندگ ن شتی

 رمان های

دیگران بهم آرامش میده. منو از دنیای تلخم جدا یم  



 .کنه

ن و رمان خوندن انگشتام و ناخن  فقط وقت نوشتی

 هام از گزند

ن   .دندونام راحتی

 !چقدر عایل-

 .ویل شوهرم قدقن کرده-

- من یه اشتبایه کردم -حدس زدنش سخت نیست . 

. من  خانوم دکیی

تاری تویکاری ویراس  

یه نشر معروف پیدا کردم و به شوهرم نگفتم. یعنن 

 هنوز جور

 .نشده که بگم

ش نشست ن  .دکیی المیع از جا بلند شد و پشت میر

 و رضایتش رو با -
ی

ن نفرصت بهش بیک باید در اولتر

 زبون خوش

. در مورد بچه هم به هیچ عنوان فعال  جلب کنن

 بهش فکر هم



، بعد بری رساغ نکن. اول باید زندگیت رو درست کنن 

 .بچه

 :مهرگان با حالنی ملتمسانه گفت

؟ خی کار کنم که - خی کار کنم خانوم دکیی

 محمدهادی باهام

مثل زنش، زین که دوستش داره، مثل اون روزای اول  

 که باهام
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 خوب داشتیم و من 
ی

مهربون بود و نیمچه زندگ

 داشتم بهش

فتار کنه؟عالقمند یم شدم ر   

- ؟ اونقدری محمدهادی تلخ و -به اونم رایصن هسنی

 رسد شده که به

 همونم راضیم

 .خانوم دکیی 

 !نه-



لحن محکم و قاطع دکیی باعث شد مهرگان یی حرف 

 به

ه شود  .دهانش خیر

 عاشقانه ی نصفه نیمه به -
ی

نه مهرگان. اون زندگ

 درد نیم

 خوره. یم دوین چیه؟ آجرای دیوار یه خونه اگه از 

 پایه کج و

لق باشه به سقف نیم رسه و با یه باد کم جون یم 

ن   . ریزه پایتر

اون عالقه ی نصفه و نیمه باعث شد زندگیتون با  

ین  کوچکیی

حرف های مادرشوهرت و اینکه تو بچه دار نمییسر 

ن بره  .از بتر

اگر عشقتون قوی بود، هیچ وقت محمدهادی به 

 روشم نیم

. مگه زن  و مرد اون روزی که آورد تو بچه دار نمییسر

 یم



 یم بندن، 
ی

ن رس سفره ی عقد باهم پیمان زندگ شیتن

 واسه خاطر بچه

 س؟ نه به خدا. هر آدیم دلیل خودشو داره ییک

 تنهایی راحت شه. ییک یم خواد با اوین  
یم خواد از رسر

 که
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 کنه. ییک یم خواد مادر یا پدر بشه. 
ی

عاشقشه زندگ

یمییک   

 خواد از رسر بابای بدش خالص شه و... و ... و

ن یه نهال جوونه که باید   یه زوج اول راه عتر
ی

زندگ

 آبش بدی،

نور آفتابش بدی، کودش بدی. اگر مراقبش نبایسر 

 رشد نیم

ن قدم اینه   کنه. هنوز درخت نشده یم خشکه. اولتر

 که شب با

. نگو بیا رس جات. شب برو  شوهرت کنارش بخوایی



 هر جا که

 نزن
ن
 .هست کنارش دراز بکش. حرف

 .قدم دوم اینه که راضیش کنن بیاد پیش من

 .یه جلسایی رو باید باهردو تون صحبت کنم

 .مطمئنم نمیاد خانوم دکیی -

- ن -هنوز که نگفنی بهش.  شما فکر یم کنید اولتر

ن که ی هستتر
 دکیی

 اومدم پیشش

ن  . شما چهارمتر
؟ نه خانوم دکیی ن واسه کمک گرفتی

ین  .دکیی

ن انجام دادم.  هر  بار تنهایی رفتم و هر بار هر خی گفتی

 هربارم

گفتم بیا بریم. گفت من مشکیل ندارم. اوین که کمبود 

 داره

. اوین که باید رفتارش رو درست کنه تویی   .تویی

خانوم دکیی من بریدم. یعنن یه جوری که انگار این نخ 

 
ی

 زندگ



 . من داره پاره میشه. بند به یه تار نازک
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تو خییل صبوری کردی. خییل گذشت کردی. بیش -

 از اندازه

 .ی متعارف. بیشیی از حد معقول

االن وقت مشاوره تمومه. منیسر بهت برای هفته ی 

 بعد وقت

میده. ارتباطت رو با من قطع نکن. بذار این راه رو 

 .باهم بریم

 اونم درست و اصویل. اگر نشد اون وقت یه فکر 

 دیگه یم

کنیم.مهرگان تشکر کرد و با بدرقه ی گرم و خودماین 

 دکیی المیع

ون رفت. برای دو شنبه ی هفته ی بعد  از اتاق بیر

 همان ساعت

ون زد  .وقت گرفت و از مطب بیر



وقنی پای در پیاده رو گذاشت، کیم آرامش پیدا کرده 

 .بود

 .درد دل با یک فرد یی طرف او را آرام کرده بود

یست و چهارم آبان ماه، ساعت چهار جمعه، ب

 بعدازظهر

دست روی دهانش گذاشت و خمیازه ای یی صدا و 

 طوالین 

کشید. عضالت پای چپش درد یم کرد و کفش های 

 جدیدش

 اش
ی

 .هم مزید بر علت بود برای کالفیک

پشت پاشنه ی صاف پایش یم سوخت و شک 

 نداشت بدجور

یه زخم شده. به قفسه ی جعبه های بیسکوییت تک

 داد و کفش

از پا کند و نگایه به پاشنه ی پایش انداخت. با 

 صدایی فورا
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خسته نباشید. -رس بلند کرد. زین جوان پرسید: 

 ببخشید از کدوم ردیف

 یم تونم نسکافه پیدا

 کنم؟

 :فورا پایش را توی کفش کرد و گفت

 .ممنون. برید سمت چپ ردیف سوم-

- نونم عزیزمخییل مم . 

 .زن خواست برود که نگایه به پای ترانه کرد

 کفشاتون جدیده؟-

 :ترانه متعجب گفت

 بله چطور؟-

ن به پاتون نگاه یم کردین. زخم شده؟-  دیدم داشتتر

 :ترانه رس تکان داد

- -آخ آره. بدجوری هم یم سوزه. پدرمو درآورده . 

 پاشنه صاف

 همینه. منم همیشه کفش نو یم خرم تا یک



که جا باز کنه کفش، ناله م به راهه. به هر حال   ماه

 حتما پماد

ن   .زخم بزنید اذیت نشتر

 . چشم ممنون-

زن که رفت با دیدن نیما و سبد خرید در دستش 

 درست
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انتهای آن ردیف، چینن به پیشاین اش انداخت و 

 دست به

 .شانه بر بر نگاهش کرد

ن آوردن رسش سالم دادنیما از دور با پا یتر . 

ون داد و به سمت  ترانه نفس حریص از بینن اش بیر

 او قدم

 .برداشت

نیما چند بیسکوییت ترد نمیک توی سبد انداخت و 

 زیر



چشیم به نزدیک شدن ترانه نگاه انداخت.پای چپش  

 .کیم یم لنگید

 کفش هایش هم نو بود. ترانه

 کنارش ایستاد و همانطور دست به شانه بر بر 

 .نگاهش کرد

؟-  باز که شمایی

نیما لبخندی جذاب زد. دندان های مرتب و یک 

 دست و لب

های خوش فرمش هنگام خنده صورتش را دوست 

 داشتنن 

 .یم کرد

. خسته نباشید-  .سالم عرض شد خانوم بابایی

 :ترانه چشم و ابرویی آمد

 .مریس. شما هم خسته نبایسر -

 .ممنون ویل من خسته نیستم-

- ا. هر روز میای اینجاچرا به خد . 
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- نه واال. فقط خییل -خب میام خرید. بده مگه؟

 . مشکوک یم زین 

ن گذاشت و یک تای ابرویش را  نیما سبد را روی زمتر

 باال

 :انداخت

ی یا دزدی کردم؟- ن  مگه هیر

االن ده روزه هر روز یه سبد پر یم کنن یم خری یم -

 .بری

تاری هم بود تا حاال پر شده بودانبار ده هک . 

نیما نوک زبانش را فرستاد گوشه ی لپش. خودش را  

 کشت

 .نخندد

رفت سمت قفسه های سمت مخالف و یک شیشه 

 تریسر 

وع کرد به خواندن پشت  سالسا برداشت و رسر

 شیشه. سیاوش



 .عاشق آن تریسر بود. باید برایش یم خرید

 .ترانه دوباره کنارش ایستاد

- حل نگذاشت و ترانه که پادردش کالفه آقا!نیما م

 اش کرده بود

 :حریص لب زد

 ...آقا... برادر...اخوی... داداش... عمو... بابا حاخی -

 :نیما چرخید و روبه رویش نزدیک تر به او ایستاد

 .نیما هستم خانوم. نیما معزی-

، واسه خی هر روز - آقای معزی هر گ که هسنی

 میای این
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 فروشگاه؟

 :نیما با تخیس لب زد

 دوست دارم، حرفیه؟-

 . آره حرفیه. تو رو جون هر گ دوست داری نیا-

 نیام؟-
ی

 مگه فروشگاه باباته که مییک



- -نه ویل زخم رو پیشونیم اذیتم یم کنه یم بینمت. 

 خب روتو اونور

 کن. من به تو خی کار دارم آخه؟ دارم

 .خریدمو یم کنم

- روشگاه عدل باید هر روز خدا بیای این همه ف

 اینجا؟

 .آره-

 چرا اون وقت؟-

نیما کیم زل زد توی چشمان ترانه و بعد نزدیک تر 

 .شد

جوری که صورتش چند ساننی میی بیشیی با صورت 

 ترانه

 :فاصله نداشت. گفت

ییک هست تو این فروشگاه که بدجوری چشممو  -

 گرفته. یه

 .روز نبینمش دیوونه میشم

داری چه غلیط یم  -ا نگایه وق زده لب زد: ترانه ب



؟  کنن

نیما بدون اینکه چشم از صورت و چشمان ترانه 

 بردارد، یک
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 چکایی برداشت و قدیم 
ی

قویط سس گوجه فرنیک

 .عقب رفت

 .آن را جلوی چشمان ترانه تکان داد

 .سس گوجه خییل دوست دارم-

دست راستش را باال آن را توی سبدش انداخت و 

 :برد

 .خدافظ شما-

ون رفت و ترانه  نیما با قدم هایی بلند از آن ردیف بیر

 نفس

ون داد و دست روی قلبش که  حبس شده اش را بیر

 تند تند

 .و دیوانه وار یم زد گذاشت



 :زیر لب کفری زمزمه کرد

- 
ن

مردیکه دیوونه. قلبم وایساد. اه!ساعت شلویع

 فروشگاه هنوز

و عزا گرفته بودنرسیده بود   

 .چطور تا ساعت ده شب تحمل کند

ن قفسه ها را پیش کشید و  چهارپایه ی پالستییک بتر

 روی آن

 .نشست و کفش هایش را درآورد

 چطوری خانوم خانوما؟-

رس که بلند کرد مهرگان را دید. خواست از جا بلند 

 شود که

 .مهرگان دست روی شانه اش گذاشت

؟- . پا نشو. خویی
ن  بشتر
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؟-  آره خوبم. روز تعطییل این جا خی کار یم کنن

؟ پات خی شده؟-  اومدم ببینمت. خویی



هیجی زخم و زیلیه. کاش کفش نو نخریده بودم.  -

 .کالفه شدم

- ؟-مبارکه. چه خوشگله.  مریس. چه خیی  

. شب خونه مامان دعوتیم. گفتم رس راهمه - سالمنی

 فروشگاه،

بکنم یه سالیم بهت . 

ی؟ شوهرت کجاس؟-  مگه تنها میر

م. گفت باید با حاج آقا ابطج پیش - تنها که نمیر

 نماز محله

 ...مون که بهت گفتم

 خب خب؟-

ن به یه امر خیر برسن. قرار شد برم - گفت میر

 دنبالش و از

اون ورم بریم خونه بابام. عموم اومده دلم واسش یه 

 .ریزه شده

 اوضاع بر وفق مراده؟-

- ن و رسد  فعال  که همونجوری هستیم. رس سنگتر . 



- ه؟ دنیا چپیک شده ها!  -وا! چشه یه قیافه یم گیر

 نیم دونم. ترانه؟

 هوم؟-

شک- ن م پیش مشاور روانیی  . دارم میر

 جدی؟-
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 .آره. یم خوام درستش کنم-

 قاراشمیشتو؟-
ی

 شوهرتو یا زندگ

-  یم تونم یه کاری  شوهرمو نیم تونم تغییر بدم. ویل

 کنم

 دوال دوال راه نریم. به خدا بریدم 
ی

اینقدر تو این زندگ

 .دیگه

 .تو زن خوب و صبوری هسنی مهرگان-

 چطور؟-

هر گ جای تو بود تا حاال صد بار طالق گرفته بود -

 و رفته



بود. االن یه نگاه به دور و برمون بکن. زن و مرد اول 

 زندگیشونن

 یم خو 
ی
ره و دعواشون میشه فرداشتا تقی به توف  

ن  .رس از دادگاه و محرصن درمیارن و طالق یم گیر

ترانه من اسم طالق میاد تن و بدنم یم لرزه. یه -

 .جوریه

پروسه ی سخت و بدیه. من که تجربه ش نکردم -

 ویل اونایی 

ن میگن خییل سخت گذشته بهشون  .که داشتی

 .نیم خوام به اونجاها فکر کنم-

- اصال از خودت پرسیدی  ببینم مهرگان! تو 

 محمدهادی از گ

 اینجوری عصنی و بداخالق شده؟

از وقنی فهمید من بچه دار نمیشم یهو عوض شد. -

 یادمه

 . نزدیک امتحاناتش بود. باهم رفته بودیم پیش دکیی

 دکیی 
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گفت مشکل از خانومه. محمدهادی تا یه هفته 

 باهام حرف

ز اونم که حرف زد دیگه مثل سابق نبودنزد. بعد ا . 

پوووف. حاال بچه چیه خودشو داره یم  -

 .کشه؟مهرگان آه کشید

 :ترانه دستانش را توی دو دستش گرفت و تاب داد

ن - قربونت برم آه نکش رفیق خوشگل من. با مهرانگیر

 حرف

 نزدی این چند روز؟

یه بار شب بود زنگ زد گویسر هادی، اون حموم -

 بود. بعد

نگ زد خونه من جواب دادمز  . 

تا گفتم سالم، گفت: "محمدم کجاس؟ چرا  

 گوشیشو جواب

 "نمیده؟



وای ترانه اونقدر با لحن بدی حرف زد فکر کردم یم 

 خواد باز

دعوا راه بندازه. گفتم اوال جواب سالم واجبه حاج 

 خانوم. دوما

تو حمومه. گفت" من با توی یی ادب سالم علییک 

 ."ندارم

رو کوبیدممنم گویسر  . 

- ولش  -خوب کردی. چه اخالق بیخودی داره. ایش! 

 .کن. بهیی به خدا

 دلم یم خواد تا ابد دیگه ریخت

 . نحسشو نبینم

پاشو بریم اونور از بچه ها یه لیوان چایی نسکافه -

ی ن  ای چیر
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م بخوریم. اسم اون زنیکه رو نیار حالم بد میشه  .بگیر

دست او را گرفت و ترانه گفتمهرگان  : 



 .نیم تونم کفش بپوشم. کاش یه دمپایی آورده بودما-

م؟ یه مغازه دیدم نزدیک - یم خوای برم برات بگیر

 . اینجا

 .وای آره. اگه بری که خییل ممنونت میشم-

 .باشه-

هر دو آهسته به سمت اتاقیک در انتهای سالن 

 رفتند. درست

ق شدند. ییک دو نفر پشت پارتیشن قهوه ای وارد اتا

 از

فروشنده ها داشتند چای یم خوردند .ترانه با کمک 

 مهرگان پشت

ن نشست. رو به دو زن همکارش  میر

 :گفت

 بچه ها چایی داریم؟-

ا بود گفت  :زین که نامش مییی

چایی تموم شده ترانه جون. ویل آب جوش هست. -

 دم کنم



 واست؟

 :مهرگان گفت

- منه مریس من دو تا نسکافه میار  . 

ن رفت و  مهرگان به سمت اجاق گاز کوچک روی میر

 مشغول
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پر کردن لیوان یک بار مرصف کاغذی از آب جوش 

 .شد

پشی الغر از کارگرهایی که مسئول پر کردن قفسه ها 

 بود

ن گذاشت.  خانوم -وارد اتاق شد و بسته ای روی میر

. این مال  بابایی

 .شماس

به کیسه ی سفید کرد ترانه نگایه . 

 این چیه؟-

ی ها اینو داد گفت بدم به - نیم دونم. یه آقا از مشیی



 .شما

ن   مهرگان لیوان ها را که بخار از آن ها بلند بود روی میر

 گذاشت

 .و پش رفت یی کارش

ا گفت  :مییی

ن چیه. انعامه؟-  ترانه ببتر

 :ترانه کیسه را برداشت و گفت

- ؟ مگه این جا کارواشه وا نه بابا! انعام چه کوفتیه

 بهم انعام

 .بدن

ا و همکار دیگرش قاه قاه خندیدند.مهرگان گفت  :مییی

ن چیه مردم از فضویل-  .ببتر

ترانه کیسه را باز کرد. یک جفت دمپایی طنی و یک 

 بسته

یل توی بسته ی   کوچک پماد ان.ان و دو سه گاز اسیی

 کاغذی
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ن   و یک چسب کاغذی ون کشید و آن ها را روی میر بیر

 .گذاشت

 .مهرگان کیسه ی داروها را گرفت و نگایه به آن کرد

 .یه کاغذم تو کیسه س-

ترانه کیسه را گرفت و برگه را درآورد. با خودکار آیی 

 نوشته

یل و  شده بود": پماد رو به زخم پات بزن و با گاز اسیی

 چسب

زخم  پانسمانش کن. دمپایی رو هم بپوش که پشت

 . باز باشه

در ضمن من تا پر شدن انبار ده هکتاریم هر روز میام 

 اینجا

 :خرید. حرفیه؟"مهرگان گفت

 گ داده؟-

 کشید
ن
 :ترانه پوف

ی که قراره هر روز ببینمش-  . یه مشیی



 دستش درد نکنه. پس من نخرم دیگه؟-

 . یم خوام نپوشمش-

مهرگان یک جفت از دمپایی ها را برداشت و نگاهش  

دکر  . 

 .چه خوش سلیقه هم هستا. خییل خوش طرحه-

 .ترانه چپ چپ نگاهش کرد

ا و دوستش با لبخندی معنادار به ترانه از اتاق  مییی

ون  بیر

 .رفتند
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حاال از -ترانه با لب و لوچه ای آویزان حریص گفت: 

 فردا میشم ورد

 . زبون بچه های هاییی 

- ی دلش برات سوخته وا! چشه خب؟ یه مش یی

 خواسته کمکت

 .کنه



 .وای مهرگان. تو که نیم دوین کیه که-

 .کیه خب؟ جون بکن بگو-

 .نیما معزی-

 :مهرگان چشم گرد کرد

 وا! اون این جا خی کار یم کرد؟-

هر روز اینجاس مهرگان. یه میاد خرید یم کنه. -

 مدامم

 .حواسش به منه

 :مهرگان لبخند معناداری زد

- ش تو رو گرفته. عزیزم. چه پش با ترانه چش

 فکریه.ترانه دست به

 :شانه شد

 .ول کن بابا. چه خوششم اومده-

 .پش خوبیه به خدا-

ن و در رفته. بعدم میگه باید فرار - عمدا زده به ماشتر

 .یم کردم

 .این چیش خوبه مهرگان؟ رستاپاش مشکوکه
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- . شای ی یی خیال سخت نگیر ن د طرف طلبکاری چیر

 بوده. بنده

خدا شصت دفعه عذرخوایه کرد. ماشینم داد تعمیر  

 کرد صاف

 و صوف تحویل داد

 .ترانه به نشانه ی نیم دانم لبش را کج و کوله کرد

 . مهرگان لیوان نسکافه را جلویش کشید

بخور رسد شد ترانه. حسم میگه قراره به زودی -

ایی بشه  .خیی

- م و کوفت. حاال انگار االن نیم خوا-نیم خوام . 

 اومده

 .خواستگاریت

 .بخور خودم زخمتو پانسمان کنم پاشم برم دیرم شد

 .دمپایی نیم پوشم ها. بچه ها دستم یم ندازن-

. بخور پس - باشه من که یم دونم آخرش یم پویسر



 اینقدر

 .کالس نذار خوشگل خانوم

دوشنبه، بیست و هفتم آبان ماه، ساعت هشت 

 شب

ن را   کیم دورتر از دفیی نشر متوقف کرد و ترمز ماشتر

 دسنی 

 .را کشید

صفحه ی تلفنش را باز کرد و شماره ی سیاوش را  

 .گرفت

 :صدای خش دار سیاوش بعد از سه بوق آمد

 !جانم داداش-
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- تا دو -سیا من پایینم. زود بیا بد جا پارک کردم. 

 .دقیقه دیگه اومدم

تلفنش زنگ خورد. با دیدن نام پانته آ  همان لحظه

 زاغری



صورتش از حرص مچاله شد و دندان قروچه ای  

 .کرد

 !"عجب کنه ای ها! ول نیم کنه. اه"

ن را لمس کرد چون چاره ای نداشت. اگر  آیکون سیی

 جوابش را

نیم داد تا خود صبح زنگ یم زد و روی اعصابش 

ه یم  وییی

 .رفت

- ؟ چرا دست از رس    من بر نیم داری؟باز که شمایی

 :صدای نازک و پر از عشوه ی پانته آ آمد

 .اوووو چه توپت پره. یواش بابا-

تو که سیاوشو پیدا کردی. رفنی باهاشم حرف زدی -

 و سکه

گ گفته من سکه -ی یه پول شدی. ول نیم کنن باز؟

 ی یه پول شم

 دست بر یم دارم؟

واال به پیر به پیغمیی عزت نفس داشتنم خوب -



ن  یهچیر . 

منو که یم شنایس. تا به اوین که یم خوام نرسم -

 دست بردار

 .نیستم

گفتم که این بار پای پلیسو یم کشم وسط. از -

 دستت به

 .خاطر مزاحمتات شکایت یم کنم خانوم زاغری
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برو هر غلیط دلت یم خواد بکن. ویل من کار -

 خودمو یم

بگو من عقب نیم کشم کنم. در ضمن به سیاوش . 

اصال واسه خی زنگ زدی؟ هر بار زنگ یم زین -

 
ی

 .همینو مییک

 .حرف تازه ای داری بگو

به تو زنگ زدم چون اون رفیقت جواب نمیده. -

 بهش بگو هر



خی بیشیی از دستم فرار کنن من راحت تر به دستت 

 . میارم

بابا سیاوش تو -نیما مشت محکیم به فرمان کوبید: 

درو نیم خوا . 

 چند سال پیش یه غلیط کرد

تموم شد رفت. چند سال از عمرش حروم شد ویل 

 چشمت

ن چقدر  کور االن زندگیش عالیه. فقط یه بار... ببتر

 دارم بهت

م  میگما... فقط یه بار دیگه زنگ بزین پرینت یم گیر

 یم برم

پیش پلیس و ازت شکایت یم کنم. هنوز پرونده ت تو 

 دانشگاه

غریقبیل بازه خانوم زا . 

هه! فکر کردی به حرف توئه. چهار تا پرینت -

 شماره رو پلیس

یم خواد خی کار کنه؟ من سیاوشو دوست دارم. من 



 عوض

 .شدم نیما

اتفاقا سیاوشم عوض شده. دیگه یه خریتو دوبار -

 مرتکب

 .نمیشه... دیگه به من زنگ نزن
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ن های پانته آ توجیه تلفن را قطع کرد و به الو الو   گفتی

 .نکرد

ن  همان لحظه در باز شد و سیاوش توی ماشتر

 نشست.با نیما دست داد

 :و با دیدن قیافه ی درهمش گفت

؟-  خی شده نیما؟ چرا عصنی هسنی

 .نیما استارت زد و از پارک خارج شد

 .هیجی بابا. عاشق و دل شیفته ت زنگ زده باز-

 کشید
ن
 .سیاوش پوف

- خب جوابشو ندهای بابا! بازم؟  . 



جواب ندم اونقدر زنگ یم زنه تا دیوونه م کنه. -

 میگه تو

 جوابشو نمیدی. مگه شماره تو داره؟

 .نه نداره. به دفیی زنگ یم زنه-

 یعنن شکری فهمیده؟-

شک کرده. میگه این خانوم یه زنگ یم زنه کیه که -

 با اسم

آخرش این یه جوری  -کوچیک صدات یم زنه؟

 .زهرشو یم ریزه

ین راه اینه که  بهیی

 .ازدواج کنن واسه همیشه خالص بیسر 

 .سیاوش نگایه عاقل اندر سفیه به او کرد

ن مگه بچه بازیه؟ من واسه آینده م هزار تا - زن گرفتی

 آرزو
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 .دارم



م پیش - فعال تهدیدش کردم به جرم مزاحمت میر

 .پلیس

- ا  ن سه همون چند سال اون اگر قرار بود از این چیر بیی

 پیش

 تو دانشگاه ترسیده بود. یادت رفته اون روزارو؟

 .یادم ننداز تمام تن و بدنم یم لرزه-

 .گوشیتو بده ببینم-

نیما تلفنش را از روی داشبورد برداشت و دست 

 .سیاوش داد

ن   سیاوش چند بار انگشتش را روی صفحه باال و پایتر

 کرد. بعد

فت تو لیست سیاهر -تلفن را به نیما پس داد.  . 

 . هیجی دیگه از فردا باید از دم باشگاه جمعش کنم-

 غلط زیادی کرده. اومد داد بیداد کن زنگ بزن پلیس-

. 

؟ چند روزه کم پیدایی   .ولش کن نیما. چه خیی

ن چهار راه پیچید توی خیابان دیگری.  نیما در اولتر



 .لبخند زد

 .دنبال دلمم-

 :سیاوش با لبخندی گفت

- آق نیمای خودمون. گ هست اون دخیی باریکال 

 خوشبخت؟

 :نیما پوزخند زد

 .یه رستق تخس که هیچ رقمه محلم نیم ذاره-
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 :سیاوش غش غش خندید

- آقا هیچ جوری کنار نمیاد با من-پس دمش گرمه.  . 

 گ هست حاال؟-

 .یم شناسیش-

 جدی؟ گ؟-

 .دوست خانوم ستوده؛ ویراستارت-

؟ همون که زدی پیشونیشو به فنا - خانوم بابایی

 دادی؟



 .کوفت. یه بگو تو هم. آره خودشه-

 .سیاوش خنده ای از ته دل زد

 نیما خییل دل و جیگر داری ها. حاال چرا اون؟-

 .چه یم دونم. دله دیگه-

اش نیست که دو روز رسگرمت کنه - این از اون دخیی

 و بزین 

؟ ر -به چاک ها.  و پیشونیش نوشته؟از کجا یم دوین  

اون خانوم ستوده دوست صمیمیشه. دیگه خودت -

 تا تهش

 .برو

وای از ستوده نگو که نجابت از رس رو روش یم -

 باره. نه به

 .خاطر اینکه چادریه. واسه رفتارش که خییل موجهه

کارشم خییل خوبه. امروز ویراستاری کتاب رو -

 . تحویل داد
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 نقص و عایل. خیالم راحت شد. کاش ییک هم مثل یی 

 خانوم

ن سه تا من چشام کور  ستوده پیدا کنیم. با تو بشتر

 .شد

؟-  پیدا میشه بابا. بگرد از کتاب خودت چه خیی

تقریبا آخراشه. ویل نیم دونم چرا یه حیس بهم -

 میگه تموم

 .نمیشه

ربطش نده به پانته آ خواهشا.سیاوش نفس بلندی  -

 .کشید

- میدوارم پایانش خوش باشها . 

 پنج شنبه، یس آبان، ساعت نه شب

از خانه ی خانواده ی شمسیان صدای خنده و بگو 

 بخند بلند

بود. ارغوان در لباس زیبایش یم درخشید و چشم 

 جمع روی

 .او زوم بود



ه بودند و به  خواستگارها با لبخند به ارغوان خیر

 سلیقه ی پش

 .خانواده شان یم بالیدند

و و محبوبه از جوان خوش بر و روی خواستگار خش 

 خوششان

آمده بود. اردالن و ارسالن تنها کساین بودند که در 

 جمعشان

حضور نداشتند. باالخره بعد از کشمکش های زیاد 

چه به  دفیی

دست رفته بودند یی رسبازیشان.تنها شخیص که زیاد 

 از آن وضعیت

 رایصن نبود ارنواز بود. لبش
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یم خندید اما داش توی غم غوطه ور بود. در خفا به 

 خواهرش

 سخت بود که 
ی

حسادت یم کرد و با خودش در جنیک



 خواهر

نفهمد از رس درونش. دلش یم خواست این مهماین 

 زودتر

تمام بشود و بخزد توی اتاقش. آنقدر توی فکر بود  

 که

ردصدای مادر مهران را نشنید. محبوبه صدایش ک . 

 .ارنواز؟ حواست کجاس؟ مریم خانوم با توئه-

 :ارنواز با یی حوایس و خجالت زیاد گفت

 .بله؟ ببخشید حواسم نبود-

مریم خانوم با مهرباین لبخندی به رویش پاشید و 

 :پرسید

 شما چند سالتونه ارنواز جون؟-

م و یی دست 
ارنواز حس کرد صورتش داغ شده. با رسر

 و پایی 

بیست و چهار سالمه-گفت: که خصیصه اش بود   . 

؟-  دانشجویی

ه بودند و او فکر کرد قطعا از  جمع همه به او خیر



 خجالت

 .خواهد مرد

 . بله. دانشجوئم-

م؟-  خی یم خوین دخیی

 .حقوق-

371 

  دلهای بد قواره 

و ارنواز رنگ تعجب را در نگاه تک تک جمع دید. به  

 گمانش

 یی زبان را همه پیش خودشان فکر یم کردند این 
دخیی

 چه

 به خواندن حقوق؟

تنها راه خالیص این بود که فرار کند. اما بهانه ای 

 .نداشت

ارغوان که خواهرش را از حفظ بود و یم دانست 

 خواهرش دارد

د، خودش را زد به رسفه های پشت  از خجالت یم میر



 :رسهم. ارنواز فورا از جا پرید

م برات آب بیارم-  .میر

خا ن ه ی پشتش وقنی توی آشیی نه چپید عرق از تیر

 .روان بود

 تند تند چند نفس عمیق کشید و یک لیوان آب برای

خواهرش برد. پنج دقیقه بعد مهمان ها که رفتند 

 ارنواز دوید

 .توی اتاق

کتاب دریس اش را باز کرد و زل زد به صفحات آن. 

 اما

 صدای بگو بخند 
ن
حواسش به درس نبود. از طرف

 محبوبه و

 هم ذهنش ارغوان حو 
ن
اسش را پرت یم کرد، از طرف

 مدام

یم رفت به اتفاق دو روز قبلش توی دانشگاه. با یه 

 یاد آوردن

هرباره ی آن اتفاق دلش یم خواست رسش را بکوبد 



 .به دیوار
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م باز روی صورتش نشست. از جا بلند شد و  عرق رسر

 پنجره راباز

رتش زد و کیم از حرارت آن کمکرد. باد رسد توی صو   

 .کرد

از خودش پرسید چرا یی فکری کرده. چرا آبروی 

 خودش را با

دست خودش برده. چرا مکنونات قلنی اش را جار 

 زده به عالم

 و آدم؟

دو روز قبل وقت ناهار داشت مثل همیشه تک و 

 تنها

ساندویچش را یم خورد. سه هم کالیس اش نزدیک 

 به او

ضا حرف یم زدندنشسته و داشتند  از علیر . 



 ما باالخره نفهمیدیم این پشه سینگله یا دوست"

 ."داره

آن ییک جواب داد": این با هیچکس نیم پره. البد ییک 

 رو

داره که ما نیم دونیم".سویم گفت:" بسه بابا. هر 

 وقت یم شینیم

 دور هم همه ش

از اون حرف یم زنید. حرف دیگه ندارین؟ به ما چه  

 که با گ

پره یم " . 

اویل گفت": عنق نباش زری. خداییش خییل خوبه 

 !"این پش

 :اویی که زری بود نامش، توپید
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ای احمق دانشگاهو اسکول " چیش خوبه؟ کل دخیی

 خودش



 ."کرده

ارنواز به شدت کنجکاو بود بداند زری منظورش 

 .چیست

ین بود، عصنی گف ت:" چرا دخیی اویل که اسمش شیر

 حرف

ای  مفت یم زین زری؟ بابا یارو نیم خواد با دخیی

 دانشگاه

باشه. بده؟""نه واال خیلیم خوبه. ویل مثل اینکه 

 شماها همتون کبک

ین جون خیی  یف دارین رستون زیر برفه. اما شیر تشر

 ندارین

ضا، مجسمه ی نجابت و خوش تینی چه  این علیر

 ."روباهیه

" یم. پش به این چشه زری؟ بگو تا ماهم بدون

 !"نجینی 

ن "  هر خی یی حاشیه تر مکارتر. از قدیم گفتی

س که رس  س که های و هوی دارد، از آن بیی از آن نیی



 به تو

 ."دارد

 "چه ربیط داره بابا؟"

ضا و  ین یه از علیر بحث داشت باال یم گرفت. شیر

 خویی 

هایش گفت و زری با حرف زد توی دهانش. ارنواز  

 که حسایی 

بود ناگهان عنان از کف داد و فریاد  کفرش درآمده

 :زد

 !بسه دیگه. خفه شید-
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سه دخیی با وحشت و تعجب سکوت کرده و به او 

ین  نگاه کردند.شیر

 :گفت

؟-  هوی چته ارنواز؟ چرا هوار یم زین

ارنواز از جا بلند شد و نزدیکشان ایستاد و رو به زری  



 :گفت

- ضا حرف نامربوط دفعه آخرت باش ه پشت رس علیر

 .زدی ها

ین و دوستشان هاج و واج به ارنواز  زری و شیر

 همیشه ساکت

ه شدند. زری گفت  :و خجالنی خیر

اوهو! زبون درآوردی ارنواز شمسیان؟ من فکر  -

 .کردم الیل

ین و دوستشان قاه قاه زیر خنده زدند  .شیر

ارنواز که در آن چند وقت حسایی دمغ و عصنی بود 

خیی  و   

خواستگاری عشق چند ساله ی ارغوان حسایی او را 

 از کوره به

کاش تو الل -در کرده بود، نتوانست صبور بماند. 

 بودی زری

 زرافشان که اینجوری پشت رس بقیه

 . بدگویی نکنن 



 :زری زهرخند زد

چیه؟ نکنه تو هم عاشقیسر ارنواز که اینجوری دور -

؟  برداشنی

 :ارنواز بدون فکر گفت

- ؟ آره من عاشقشم. خب که خی  
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ین گفت  :شیر

 . بسه ارنواز خجالت بکش-

 :زری با دست خاک بررسی حواله اش کرد

خاک تو اون رست. من فکر کردم تو ییک یه رس -

 سوزن عقل

 .داری که خودتو قایط این جنگولک بازیا نیم کنن 

ن گناهه-ارنواز داد زد:  ، چیه؟ نکنه دوست داشتی

 جنگولک بازیا

 زشته، ویل

 بدگویی کردن شما گناه نیست؟



ین دستش را توی هوا تکان داد  :شیر

ن رسجات - برو بابا. حاال واسه من آدم شده. تو بشتر

 ساندویچتو

 .سق بزن. نیم خواد درس اخالق بهمون بدی

 :زری گفت

ضا؟! یه - ن علیر
ارنواز یی خیال بابا. تو و دوست داشتی

ی ن  چیر

نجه. اون تو رو اصال آدمم حساب بگو در عقل بگ

 .نیم کنه

شب رفنی یه نگاه به خودت تو آینه بکن. ثواب داره 

 .به خدا

جمع زیر خنده زدند. ارنواز دیگر طاقتش طاق شد و 

 به سمت

 زری حمله کرد و موهایش را از روی مقنعه چنگ زد

. 
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- ! خفه شو!دعوا با جی غ و هوار زری خفه شو لعننی

 و ارنواز باال

 گرفت. زری هم دست برد

 :زیر مقنعه و موهای ارنواز را کشید و داد زد

ول کن دیوونه. خییل خری. احمق به خاطر خی -

 افتادی به

 جون من آخه؟

ین داد زد  :شیر

بس کنید دیوونه ها. االن صالج میاد بدبخت -

 .میشیم

ر آن به دقیقه نکشید خیل عظییم از دانشجوها دو 

 ها جمع

ه   خیر
شدند و به دعوا و گیس کیسر آن دو دخیی

ضا  شدند. علیر

هم دقایقی بعد به جمع پیوست. در حایل که خیی 

 نداشت دعوا

 .بر رس اوست



خیی به رسعت به گوش معاون کمیته ی انضبایط 

 . رسید

ین فریاد یم زد و در تالش بود آن دو را از هم جدا   شیر

ارنواز-کند.   

اله زنک بازیا چیه آخه؟ زری تو ولولش کن. این خ  

 . کن دیگه بیشعور

اما زری و ارنواز یحتمل کر شده بودند. با صدای 

 فریاد کیس

ارنواز فورا عقب کشید. صدا مال کیس نبود جز 

 صالج، معاون

 .کمیته ی انضبایط دانشگاه
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؟" ن ه اینجا؟ معرکه گرفتتر  "چه خیی

ن صالج فورا موهای ارنواز را رها کرد. زری با دید

 ارنواز به

 .غلط کردن افتاده بود اما دیگر دیر شده بود



 :صالج فریاد زد

 !رسی    ع بیاین دفیی من. زود-

بعد هم شلوارش را باال کشید و شکم چاق و بزرگش 

 را به

 .سمت دیگری چرخاند و از جمع دور شد

اال؟ خوب شد ح-زری تنه ای محکم به ارنواز زد . 

 همینو یم خواسنی 

 احمق؟

ین خطاب به جمعیت داد زد  :شیر

 .چیه این جا جمع شدین؟ مگه تئاتره؟ برین ببینم-

وع کرد به مرتب کردن مقنعه اش و در  ارنواز رسر

 همان حال

ضا را دید که دارد به او نگاه یم کند. فورا از  علیر

 خجالت رس

 .به زیر انداخت و پشتش را به او کرد

ین گفت  :شیر

ارنواز خییل خری. اخه این چه کاری بود که کردی؟ -



 این

پشه ارزش داشت واسه خاطرش زری رو بزین و بری 

 دفیی 

 کمیته؟ آره؟
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 :زری گفت

ن حرف یم زین انگار اون کتک- ین. همچتر  ول کن شیر

نخورده. این اگه مغز داشت که وضعش االن این 

حاال مهمه-نبود.   

  کتک خورده زری؟ بدبخت صالج به کیسگ

 . رحم نیم کنه

ارنواز کیفش را از روی سکو برداشت و ساندویجش 

 را توی

 . سطل زباله انداخت

ه و تموم - حرف مفت نزنید. یه تعهد نامه یم گیر

 .میشه



ین گفت  :شیر

من نیم دونم تو چرا یهو قایط کردی ارنواز؟ حاال -

 یم خواین

؟ ن  به صالج خی بگتر

ری دوباره ارنواز را هول دادز  . 

ه فقط دهنشو ببنده تا من خودم راست و - بهیی

 .ریستش کنم

این حرف بزنه اخراجیم. راه بیفت ارنواز شمسیان که 

 بعدا

حسابتو یم ذارم کف دستت.جمعیت متفرق شده 

 بودند. ارنواز

ضا را که ندید خیالش  علیر

 راحت شد و به دنبال زری به دفیی امنینی دانشگاه

 .رفتند

صالج یک ساعت تمام آن دو را نصیحت کرد و هر 

 دو با
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 .بدبخنی کالسشان را از دست دادند

ن گیر یم کرد و  شکم بزرگ صالج مدام به لبه ی میر

 ارنواز

در آن گیر و دار نیم توانست جلوی خنده اش را 

د. عاقبت  بگیر

تند عذرخوایه کرد و  صالح دید دهانش را ببندد. تند 

 مثل

بدبخت ها پشت رس هم گفت "غلط کردم 

 ".ببخشید

تعهدنامه ای امضا کردند و قول دادند دیگر رفتار 

 زشتشان را

ون گذاشتند،   پا بیر
تکرار نکنند. وقنی هر دو از دفیی

 زری به

 خوار و زبون و احمق و یی 
او گفت": تا به حال دخیی

 فکر مثل

اطر یه پش دعوا راه بندازه. تو ندیده بودم که به خ



 عوض شو

ستان نیست.  ارنواز. بزرگ شو. به خدا اینجا دبیر

 دانشگاهه. آخر

خط آموزش و پرورش و علم و تربیته. خانواده ت 

ن   هم هر کاریتونستی

واسه تربیتت کردن. پس دیگه واسه بقیه عمرت 

 عقلت

 ."رو به کار بنداز که پیر شدی حشت نخوری

ه بود به جمالت کوبنده اما منطقی و ارنواز نتوانست

 زری جواب

 . بدهد

کتابش را محکم بست و به دیوار رو به رو زل زد. 

 زری راست

 .گفته بود. باید خودش را تغییر یم داد

ن در طول و  وع کرد به قدم رو رفتی از جا بلند شد و رسر

 عرض
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 اش ا
ی

ز این فالکت اتاق. فکر کرد چه کند که زندگ

 .دربیاید

چه کند که دهان یاوه گویان را ببندد و کاری کند که  

 کیس

دیگر به او نگوید بچه و احمق است. کیس نگوید 

 دست و

 و یی رس و زبان و یی عرضه است
 .پاچلفنی

جرقه ای در ذهنش روشن شد. جرقه ای که نیم 

 دانست

 اش را نابود خواهد کرد 
ی

آتیسر بزرگ یم شود و زندگ

هارشنبه،.چ  

 پانزدهم آذر ماه، ساعت هفت شب

دو هفته ای به امتحانات مانده بود و آن روز آخرین  

 کالس از

آن ترم بود. خسته بود و دلش یم خواست مستقیم 

 برود خانه



و یک شام گرم بخورد. اما باید به رسعت یک تاکیس 

 یم گرفت

 .و به هاییی یم رفت. مهرگان منتظرش بود

هیچ کاری را نداشت. ده روزی  دمغ بود و حوصله ی

 یم شد

که نیما نیامده بود به فروشگاه. با بدبخنی فهمید که 

 بدجور به

دیدنش عادت کرده است. به نگاه های مهربانش و 

 به کل کل

های با مزه اش وابسته شده بود. گرچه عقلش حکم 

 یم کرد

 اش را به نیامدن نیما 
ی

د و افشدگ که او را نادیده بگیر

 ربط

ی به نام مهر ته نده ن د؛ اما دلش نهیب یم زد که چیر

 قلبش

جوانه زده. دیگر مثل روزهای اول از دیدنش کالفه 

 .نیم شد
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تمام پرسنل فروشگاه هم فهمیده بودند که نیما فقط 

 برای

ا به او گفته بود  دیدن او به آن جا یم آید. مییی

 "روزایی که تونیسنی 

ه این جا نمیاد. قشنگ معلومه واسه خاطر این پش 

 تو

 ."میاد و دوستت داره

 فهمید دلش برای نیما تنگ شده. فکرهای 
ی

با بیچارگ

 منقن 

هم مثل مگس توی ذهنش وزوز یم کردند. نکند 

 برای

رسگریم یم آمده؟ نکند رفته و دیگر نیاید؟ این نکند 

 ها

اعصابش را بیشیی به هم یم ریخت. آخرش هم یک" 

 به



جهنیم" غلیظ از صدای عقلش یم شنید و کفرش 

 بیشیی در

 .یم آمد

استاد باالخره درس را خاتمه داد. نصیحت های آخر 

 ترم را

 .گفت و برای همه آرزوی موفقیت کرد

شال گرم و نرمش را دور گردنش پیچید و بند کیف 

 سنگینش

ون زد. اما به  را روی دوشش انداخت و از کالس بیر

 محض

ن رفت و وارد الیی دانشگاه شد، با اینکه از پل ه ها پایتر

 دیدن

نیما که یک گوشه منتظر ایستاده بود، قلبش تند تند 

 بنای تپیدن را

 گذاشت. خودش بود. نیما. حواسش به او نبود و زل

زده بود به صفحه ی تلفنش. مثل همیشه خوش 

 لباس بود و
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ی برق یم زد. بر  ن  عضالت بازوانش از از تمیر
ی

جستیک

 آن دور

هم معلوم بود. موهای مواج و کوتاهش هم مرتب 

 .بود

ن رفت و زیر لب زمزمه کرد": این جا رو  پله ها را پایتر

 از کجا

 !"پیدا کرده؟! خدایا چرا اینقدر خوشتیپه؟ لعننی 

نیما در یک لحظه رسش را بلند کرد و او را در آخرین 

 پله

. موقر و محجوب مثل همیشه دید. ترانه اما نایستاد 

 راه یم

رفت. نیما پا کج کرد سمتش. ترانه خودش را 

 متعجب نشان

 :داد؛ گرچه توی دلش غوغا بود. نیما گفت

 .سالم عرض شد خانوم بابایی -



 .ترانه اخم ریزی کرد

؟نیما انگشتش را روی - علیک سالم. بازم که شمایی

 شانه اش

 :گذاشت

- یام اینجامن؟ بابا به خدا بار اولمه م . 

عجبه ها! یعنن هر روز میاین فروشگاه حساب -

 نیست؟

نه واال. این همه آدم میان اونجا خرید، منم -

 .یکیشون

خییل قشنگ بلدی با کلمات بازی کنید. احیانا شما -

 نویسنده

؟ ن  نیستتر

 .نه؛ ویل یه جورایی ربط دارم بهش-
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رب خروخی و نیما هم کنارش ترانه راه افتاد سمت د

 جای



 .گرفت

 چه ربیط؟-

 :نیما فورا گفت

ویراستارم.ترانه در جا ایستاد. از اینکه وجه تشابیه -

 با او پیدا کرده

 توی

دلش قند آب کردند. مثل دخیی بچه ای که با 

 فهمیدن اینکه

هم کالیس جدیدش، هم اسم خودش است ذوق  

 کند. اما به

 .رویش نیاورد و گفت

- دا بهتون نمیادبه خ . 

نیما کاله لبه دارش را کیم صاف کرد و شال سورمه 

 ای رنگش

ینی اش همخواین داشت  را که با کت مخمل کیی

 مرتب کرد و

 :گفت



 مگه به قیافه س؟-

 .نیم دونم. تا حاال ویراستار مرد ندیده بودم-

 .ترانه از پله ها وارد محوطه شد

-  . کاری   من خییل عجله دارم. باید برگردم هاییی

؟ ن  داشتتر

- م-خودم یم رسونمتون.  مریس خودم تاکیس یم گیر . 
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 کرایه ش چنده؟ حساب کنم میاین؟-

ن یا نه؟-  میگتر

 .نیما الیک دستانش را زیر بغلش گذاشت

 . خییل رسده. تو راه بهتون میگم-

 :ترانه دو دل گفت

 ...آخه-

 .رسما بخورم تقصیر شماس-

یش بود کنارش یم نشست و زل یم زد به از خدا

 .صورتش



اما غرورش همیشه جلویش را یم گرفت که حنی توی 

 خیالش

 .هم با نیما رویا پردازی نکند

ن -نیما مجال فکر کردن را به او نداد.  مگه نگفتتر

 دیرتون شده؟ پس

 چرا وایسادین؟ من یم

 .رسونمتون دیگه

 .ترانه دل به دریا زد و با نیما همراه شد

نیما با لبخندی زیر لب از اینکه بعد از مدت ها ترانه 

 را یم

دید قدم تند کرد. فقط خدا یم دانست چقدر دلتنگ 

 دیدن

 .این دخیی بود

و ترانه داشت از کنجکاوی یم مرد که بداند نیما توی 

 آن ده
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 .روز چرا به دیدنش نیامده

ون از دانشگاه نیما درب جلوی ماشینش را برای  بیر

 ترانه باز

کرد. ترانه که نشست فورا دوید و پشت فرمان جای  

 .گرفت

 .کمربندتون رو ببندین-

ترانه یی حرف اطاعت کرد.نیما استارت زد و به 

 رسعت به جمع

 اتومبیل های فراوان

 :خیابان پیوست. بخاری را روشن کرد و گفت

-  افتا
ی
ده؟تو این چند روز که من نبودم اتفاف  

 :ترانه گفت

 واسه من؟-

 .نیما نگایه به صورتش کرد

بله. صورتتون خسته س. مریض که نشدین خدای -

 ناکرده؟

خواست بگوید چرا مریض شدم. از ندیدنت، از 



 نبودن های هر

روزه ات، از مهرت که هم خانه ی دلم شده و دارد 

 دلبسته ام

 :یم کند. ویل لب زد

- ن شده.  کار تو   نه مریض نشدم. درسا سنگتر

 فروشگاه هم

خسته م یم کنه .نیما "خدا رو شکر"ی زمزمه کرد و 

 ترانه دلش قنج

 رفت برای
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نگراین او و اینکه چقدر باهوش بود فهمیده بود حال 

 و هوای

 .او را

 :نیما گفت

 نیم پرسید چرا این چند وقت نبودم؟-

نالید "یه کم گم ترانه دو دسنی توی رس غرورش زد و 



 و گور

 !"شو منو با این پش تنها بذار لعننی 

 حالت خوب بوده؟-

نیما از لحن صادق و یکهو خودماین شده ی ترانه 

 لبخند زد و

 :دنده عوض کرد

بدجور رسما خورده بودم. یه هفته افتاده بودم. یه -

 آنفوالنزای

 . یی پدری بود ها

واقعا؟ -: ترانه نگران شد و آن را توی صدایش ریخت

؟  االن خویی

 خوبم. منم مثل شما خودموین حرف بزنم؟-

 :ترانه رس تکان داد

ای وای. حواسم نبود. ویل...آره. اینجوری منم -

 .سختمه

 . آخیش-

 :ترانه خندید



 آخیش انگار تو منگنه گیر کرده بودی-
ی

ن مییک  .همچتر
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 .نیما خندید

- دم نیم دونه چجوری حرفشو اونقدر جذبه داری آ

 بگه یه

 .وقت ناراحت نیسر 

؟نیما پشت چراغ قرمز روی - نگفنی خی کارم داشنی

 ترمز زد. ثانیه

 شمار عدد نود و

هشت را نشان یم داد. نیم دانست برود رس اصل 

 مطلب دلش

 از جانب ترانه ندیده 
ن
یا هنوز زود بود. رفتار یا حرف

 بود که او

ن ا ز قلب عاشقشرا مصمم کند برای گفتی . 

وری باالی  ن تنش را کیم سمت او چرخاند. چراغ پیر

 آینه ی



ه شد به پیشاین ترانه ن را روشن کرد و خیر  .ماشتر

 گفنی تا منو یم بینن یاد جای بخیه های زخم روی-

ن کن بیام  . اومدم بگم یه روزی تعیتر پیشونیت میفنی

مت  بیی

 .پیش یه دکیی خوب

 :ترانه خجل خندید

- کردم. چه جدی گرفته  ای بابا. شوخن  . 

آخه خودم بیشیی ناراحت میشم. تقصیر من بود. -

 خودمم باید

ولش کن مهم نیست. پماد یم زنم -درستش کنم. 

 .خوب میشه خودش

واسه من مهمه ترانه. بعدشم با پماد خوب نمیشه. -

ر ن  باید لیر
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 .بشه

ن ب ار از دهان شنیدن نام کوچکش، آن هم برای اولتر



 نیما

 .موخی از هیجان توی قلبش به تالطم افتاد

 .او را ترانه صدا زده بود؛ ساده و صمییم

نفس بلندی که به خاطر هیجان زیادش بود از شانه 

ون  بیر

 .داد

 .فورا فکری کرد

کف دستش را جلوی نیما گرفت. نیما گیج نگاهش  

 کرد. ترانه

 :گفت

- کتش در آورد و   گوشیتو بده .نیما تلفنش را از جیب

 آن را کف دست

 ترانه

 .گذاشت

ترانه شماره اش را تایپ کرد و روی عالمت تماس  

 .کلیک کرد

 .تلفن خودش که زنگ خورد، تماس را قطع کرد



 .بهت زنگ یم زنم-

 .بعد هم تلفن را به نیما پس داد

ن شدن چراغ نیما نگایه رسرسی به ساعت  با سیی

 دیجیتال

پدال گاز گذاشت و به  روی داشبورد کرد و پا روی

 رسعت به
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 .سمت هاییی راند

ترانه که عیل رغم میل باطنن اش از نیما جدا شده 

 بود و دلش

یم خواست تا ساعت ها توی خیابان بچرخند و 

 باهم حرف

ان ده روز ندیدن او را بکند، پا در  بزنند و جیی

 فروشگاه

برایش دست تکان داد.  گذاشت.مهرگان با دیدن او 

 ترانه به سمتش



 .رفت و بوسه ای روی صورت زیبای دوستش نشاند

 .چطوری مهرگانم؟ خسته نبایسر -

. چیه؟ شاد و شنگول یم زین - تو هم خسته نبایسر

 ترانه

 خانوم؟

 .بریم لباس عوض کنیم بهت میگم-

توی اتاق تعویض لباس، ترانه پالتویش را درآورد و  

 :گفت

- عزی اومده بود دنبالمامروز نیما م . 

 .مهرگان مانتو بافت سورمه ای رنگش را به تن کشید

وا! جدی؟ شنیده بودم ده روزی این وارا آفتایی -

 .نشده

 .طفلک رسماخورده بود-

طفلک؟! چه -مهرگان چشم گرد کرد و خندید: 

 !مهربون شدی ترانه

اییه؟  نکنه خیی

د و دکمه های مانتوی فرم فروشگاه ر  ا ترانه لب فشر



 .بست
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 .نیم دونم مهرگان. هنوز دو به شکم-

ن خوبیه ترانه. مثل من نباش که از همه - شک چیر

ن   خی مطمت 

 .با کله رفتم خونه شوهر

 اووو. حاال گ خواست شوهر کنه؟-

کال دارم بهت میگم. اول بشناسش بعد عاشق شو -

 بعد اگر

هه بگو بلهازت خواستگاری کرد و دیدی موج . 

مثل من از آخر نرو به اول. البته اگر عشقو فاکتور 

م  .بگیر

؟-  الیه بگردمت مهرگان. خویی

- ی یم خواد -دلم شور یم زنه ترانه.  ن نکنه باز یه چیر

 بشه؟

 مادرشوهرت اومده؟ باهاش



 آشنی کردی؟

نه بابا. نیومده. آشنی که نه. هفته ی پیش یه زنگ -

 زد با

دی هم تلفنو داد به من و  محمدهادی حرف بزنه. ها

 گفت

یس کنم  .باهاش احوالیی

 .خوبه باز نگفته از مامانم عذرخوایه کنن -

نه نگفت. منم تلفنو گرفتم یه سالم کردم و یه کم -

 حرف زد

 .و من شنیدم و بعدم خداحافیطن کرد

 شوهرت خی گفت؟-
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 .خوشحال شد-

گاه را با مقنعه ی ترانه مقنعه ی مخصوص فروش

 خودش عوض

 .کرد



این روزا شوهرت چجوریاس مهرگان؟ مشاوره رفتنا -

 -.اثر کرده

آره ترانه. هادی این روزا آروم تر شده. سیع یم کنم 

 تمام

ایی که مشاور گفته رو انجام بدم
ن  .چیر

 مثال خی کار کردی؟-

ن مشاور گفت اگر شوهرت دوست نداره بیاد - ببتر

 سینما، فیلم

ین تو خونه نگاه کنید. کنار هم. در مورد فیلم  بگیر

 .حرف بزنید

یا مثال باهاش در مورد آرزوهات و خواسته هات 

 حرف بزن و

س اون خی دوست داره و خی نداره. خییل  ازش بیی

ای ن  چیر

دیگه هم گفته انجام بدیم باهم که مارو به هم 

 . نزدیک کنه

 هادی نم نمک داره باهام راه میاد. نمیگم شده مرد 



 ایده آیل

 .که یم خوام. اما داره خوب میشه رفتارش

 .مشاورم گفت هنوز زوده بگیم مشکالتتون حل شده

دلم یم خواد -ترانه دست روی شانه اش گذاشت. 

 دلت آروم باشه و

 .خوشبخت بایسر مهرگان

امیدوارم مشاورت بتونه یه کاری بکنه اون 

 مادرشوهرت آدم

392 

  دلهای بد قواره 

 .شه

 .اون ذاتش خرابه. درست بشو نیست-

برو دیرت نشه. تو رو خدا ببخش هر هفته دو روز -

ت  اسیر

 .یم کنم

 :مهرگان گونه ی ترانه را بوسید

ن -  ببخشید. بتر
ی

 ها. هر بار منو یم بینن مییک
ی

دیگه نیک



 دوستا

 . این حرفا نیست که. من خودمم دوست دارم بیام

- ه. با دورت بگردم من. وقت امتحانا نیا دیگ

 رسپرست صحبت

 . کردم مامانم میاد وایمیسته. بسوزه پدر این یی پویل

باشه ترانه. اینقدرم غر نزن. زود برو خونه. کاری -

 نداری؟

برو به سالمت.مهرگان به رسعت از همکارانش -

 خداحافیطن کرد و

 پا در

خیابان گذاشت. تا به خانه برسد از هشت گذشته 

 بود. شامش

اید آن را گرم یم کرد. فیلم خویی آماده بود و فقط ب

 هم دانلود

 . کرده بود که آن شب باهم ببینند

از آسانسور که پا در راهرو گذاشت، با عجله کلید 

 انداخت و با



 .لبخند وارد خانه شد

ن لبخند از لبش پر   اما با دیدن کفش های مهرانگیر

 کشید و

393 

  دلهای بد قواره 

دلشوره چه بودهفهمید علت آن چند ساعت  . 

نفس عمیقی کشید و به خودش تشر زد آرام باشد و 

 خونشدی

بان خویی باشد.  
ن اش را حفظ کند و مثل همیشه میر

 گرچه

همیشه یم گفت مهمان حبیب خداست، اما شک 

 داشت خدا

ن حبینی را قبول داشته باشد  . چنتر

چادرش را به چوب لبایس آویخت و از پیچ راهرو  

ن   گذشت.مهرانگیر

دید که نشسته روی مبل. پا روی پایش انداخته ورا   

ن دانه های تسبیح  با یک دستش مشغول انداختی



 است و

 .دهانش آرام یم جنبد

 .مهرگان با تبسیم مهربان سالم کرد

ن کرد ن طلبکارانه رسش را باال و پایتر  :مهرانگیر

 علیک سالم. االن میای خونه خانوم خونه؟-

" ن ادا کردخانوم خونه" را با لحنن تحقیر  آمیر . 

وع نکن. اه  !"مهرگان توی دلش نالید": زنیکه باز رسر

 :خودش را به آن راه زد

 گ اومدین حاج خانوم؟-

همون وقنی اومدم که این خونه زن نداشت درو به -

 روم وا

 .کنه.روی مبل نزدیکش نشست
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- ؟ خب از قبل خیی یم دادین دارین می اینچه یی خیی . 

 من یی خیی نیم تونم بیام خونه پشم؟-
 یعنن

منظورم این نبود. شما که خوب یم دونید من -



 دانشجوئم و

م رس کار  .دو روز در هفته میر

ن دستش را یی ادبانه توی هوا پرت کرد  :مهرانگیر

ن میگه کار انگار حقوقم بهت میدن. مفنی - همچتر

 حمایل

 .کردن که این همه اولدورم بولدورم نداره

ی نگوید ن  . مهرگان دندان به هم سایید تا چیر

 .من به ارزش معنویش فکر یم کنم-

بعد از جا بلند شد و به نگاه عاقل اندر سفیه ی 

ن   مهرانگیر

پس هادی  -توجه نکرد. سمت اتاقش پا تند کرد. 

 کجاس؟ چرا نیومده؟

ن او را متوقف کرد  :صدای مهرانگیر

ون-  .من فرستادمش بیر

ن ادامه دادچرخید سمت او. مهرا نگیر : 

ون یه چرخن بزنه من و تو با هم - بهش گفتم بره بیر

 یه



 .اختالیط بکنیم

بعد با چشم و ابرو به مبل اشاره کرد و دستور وار  

 :گفت

ن -  .بیا بشتر
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مهرگان پا کج کرد سمت مبل و با شک و دودیل روی 

 مبل

ن های زمخت و  مردانه ی  فرود آمد. از ژست گرفتی

ن   مهرانگیر

متنفر بود. خصوصا وقت هایی که این طور قیافه ای 

 جدی و

نچسب به خودش یم گرفت و انگار یم خواست در 

ین  مورد مهمیی

موضوع دنیا صحبت کند. هادی را آن وقت شب 

 فرستاده

بود دنبال نخود سیاه؟ یعنن چه حرف مهیم 



 داشت؟

 :گفت

 .بفرمایید. گوشم با شماست-

- دلت باید با من باشه گوشت نه.  . 

 کشید و منتظر نگاهش کرد
ن
 .مهرگان هوف

ن مهرگان. من واقعا نیم خواستم تا این جا پیش - ببتر

 برم. اما

دیگه واقعا مجبور شدم. البته نیازی هم به اجازه ی 

 .تو نیستا

ویل محمدهادی ازم خواست که حداقل بهت بگم  

 که خیی 

 .داشته بایسر 

و احساسات ضد و مهرگان از دلشوره ی زیاد 

 نقیضش به دل

ن و لفت دادن هایش، نفس  دل کردن های مهرانگیر

 بلندی

ی شده حاج خانوم؟-کشید .  ن چیر  



 .هنوز که نه. ویل قراره بشه-
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ن یا نه؟ مردم از دلواپیس-  .میگتر

محمدهادی قراره ازدواج مجدد بکنه. نیم دوین -

 .بدون

با دهاین باز شوکه نگاهش کرد.  مهرگان هاج و واج

 چشمان

 .زیبا و درشتش بیش از حد گرد شدند

وع کرد به قهقهه زدن. صدای خنده  بعد ناگهان رسر

 هایش بلند

 .و بلندتر شد

ن چپ چپ نگاهش کرد و چینن به بینن و لب  مهرانگیر

 هایش

 .انداخت

 وا! چته؟ مگه جک یم گم؟-

-: مهرگان خنده اش را نصفه نیمه خورد و گفت



 جالنی بود
 . شوخن

مسخره کردی منو؟ مگه من با تو شوخن دارم؟ هم -

 قدتم یا

؟  هم سنتم دخیی

 .مهرگان خنده اش را خورد

؟- ن  شما... خی گفتتر

کری یا گوشات سنگینه؟ بابا دارم میگم یم خوام -

 واسه

م  . محمدهادی زن بگیر

مهرگان با صوریی که لحظه به لحظه ملتهب یم شد 

 از خشم

ی، لب زدو ناباور  : 
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شما به چه حقی دارین این اراجیفو واسه من یم -

؟ ن  بافتر

ه؟  مگه من مردم بره زن بگیر



ن دخیی جون. تو رو خدا خودتو - ؟ ببتر
به چه حقی

 نزن به

. تو بچه دار نمییسر و محمدهادی حق داره پدر 
ی

خنیک

 بشه .مهرگان

کشید و یکدندان به هم سایید. تند تند نفس    

 .دستش را مشت کرد

ن بدون هیچ رحم و مرویی ادامه داد  :مهرانگیر

محمدهادی روحانیه. درست نیست نسلش ادامه -

 .پیدا نکنه

ن پش یم خواد. این عیبه؟ خواسته ی  یک دو جتر

 زیادیه. بابا

 .ما نیم خوایم نسلش منقرض بشه

 .مهرگان گوشه ی لبش را به دندان گرفت

- ه تنها راه حلشه؟ ما یم تونیم بریم مگه زن دوم بگیر  

 .پرورشگاه و یه بچه بیاریم بزرگش کنیم

ن خودش را روی مبل جا به جا کرد و پاهای  مهرانگیر

ی ن  پرانیی



 .اش را از هم باز گذاشت

ن - ه این همه راهو؟ مگه بچه گرفتی اوووو گ میر

 الکیه؟ هزار

. تازه  ن تا دردرس داره. باید از هفت خوان رستم رد شتر

ومجاین مفت   

نمیان بچه بذارن کف دستتون که. باید یه ملیک 

ی ن  چیر
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. سواد نداری  به نامش کنید. خیر رست دانشجویی

 نیم دوین 

ارو؟ ن  این چیر

 مهرگان با سخت ترین تالش ممکن سیع کرد اشیک از

 .چشمانش نریزد و خوددار بماند

وع کرد به راه ر  ن توی نشیمناز جا بلند شد و رسر فتی . 

ن گفت  :مهرانگیر

خب دیگه حرفام تموم شد. پاشم زنگ بزنم این -



 .بچه برگرده

 .طفلک یخ کرد تو خیابون

 :مهرگان دست بلند کرد

ن حاج خانوم. حرفاتو زدی؟ حرفای من که - بشتر

 .تموم نشده

ن از جا بلند شد.  . -مهرانگیر  بزین
ن
قرار نیست تو حرف

 شما فقط باید

 چشم. مثل
ی

 بیک

زن خوب و نجیبیه  . 

 .مهرگان زهرخندی پررنگ زد

هه! نجیب؟ خییل جالبه. یعنن نجابت یه زن اینه -

 رسش هوو

 بیاد جیکش در نیاد بگه چشم؟

 . تو هر زین نیسنی مهرگان-

ی - ن یعنن خی حاج خانوم؟ نکنه من شاخه درخنی چیر

 .هستم
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ار همونم نیستمبه خدا یه جوری حرف یم زنید انگ . 

چرت و پرت نگو. تو شوهرت روحانیه. آخونده. -

 نیم فهیم

 .اینو؟ تموم آخوندا بچه دارن. اونم نه ییک دو تا

خب به من چه؟ من اگه نیم تونم بچه براش بیارم -

 باید بره

مگه نیم بینن شیعه کمه؟ این همه -رسم هوو بیاره؟

 آخوندن که شیعه

 تربیت

. اصال شیعه و آ ن خوندو بذاریم کنار. پش من یم کتن

 دلش یم

 خواد بابا بشه. حرفیه؟

 .مهرگان پوزخندی زد

ه که مسئولیت کمیت - شیعه؟ مگه پش پیغمیی

 شیعه رو یم

ندازین گردن ما؟ آخه این چه منطقیه شما دارین 



 حاج خانوم؟

بابا ایها ناس من دلم نیم خواد شوهرمو با کیس 

 .قسمت کنم

 زوره؟

ن چشمان ری زش را ریزتر کرد و اخم زشنی رویمهرانگیر  

ن و شکنش انداخت  پر از چتر
 :پیشاین

. تو اگر زن - آره زوره. رو حرف من حرف نباشه دخیی

 خویی 

. تو  بودی شوهرتو تا این وقت شب تنها نیم ذاشنی

 اگه زن
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بودن بلد بودی، یه کاری یم کردی و خودتو به آب و 

 آتیشیم زدی

ه بیارهب ، شوهرت نخواد بره زن دوم بگیر چه دار بیسر  

 .رست. زنیت نداری مهرگان. زنیت نداری

مهرگان دلش به شدت یم خواست خرخره ی 



ن را  مهرانگیر

ا بلد  بجود. دلش یم خواست هر چه فحش و نارسن

 بود و نبود

 .نثار این زن پست فطرت کند

تمام قدرتش را جمع کرد و البه الی بغیصن که داشت  

ویشگل  

را زخم یم کرد و نیشیی اشیک که در تالش بود 

 چشمش را

کاند، دست بلند کرد و رسش را به چپ و راست  بیی

 : تکان داد

ن اجازه ای به شما و محمدهادی نمیدم. - من همچتر

 حاال یه

 .زور بزنید التماس کنید من رضایت بدم

ن قهقهه زد:  رضایت بدی؟ ارواح عمه -این بار مهرانگیر

 ت. گ به

ایت تو احتیاج داره؟رض  

خود اسالم به مرد مسلمون اجازه داده سه تا زن 



ه. به تو  بگیر

 چه مربوط؟

نه نه حاج خانوم. مثل اینکه شما اصال مسلمون -

 خویی 

. قرآنو خوندین؟ ترجمه فارسیشو؟ ن  نیستتر

ن دخیی جون. من خودم یه پش دارم قرآن - ببتر

 ناطقه. لب تر
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 ...کنم آیه میاره. روایت و حدیث از ننی داریم

 :مهرگان حرفش را قطع کرد

 .پس اگر اینطوره... من ... طالق یم خوام-

ن رس تکان داد و خنده ی مسخره ای زد  :مهرانگیر

. تو - نه نه نشد دیگه. حرف از طالق نیم توین بزین

 طایفه ی

ما طالق نحیس میاره. هزارتا بدبخنی میاره. پش من 

اییطت ورسر  



ه. با لباس  نیست زن طالق بده بره ییک دیگه بگیر

ی. فهمیدی؟  سفید اومدی با کفنم میر

  
ن
مهرگان دست به شانه به سقف نگاه کرد و پوف

 .کشید

وع به باریدن کردند  .اشک هایش رسر

 :بعد در حایل که صدایش یم لرزید گفت

من بهت اجازه نمیدم حاج خانوم. نه به تو نه به -

 پشت. به

یچ وجه. دیگه هم نشنومه  . 

همان لحظه کلید در قفل چرخید و محمدهادی وارد 

 . شد

 :مهرگان داد زد

 .نیم ذارم یم فهیم؟ نیم ذارم-

ن که پشش را دیده بود شیر شد و فریاد زد  :مهرانگیر
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ه رس. مگه به دلخواه - ه ی خیر
تو غلط یم کنن دخیی



 توئه؟محمدهادی

ن آن دو ایستادب ا عجله بتر . 

. مهرگان؟- ن  چتونه شماها؟ مامان آروم باشتر

مهرگان اشک هایش را با پشت دست پاک کرد و با 

 خشیم

که چون شعله های آتش در حال شعله ور شدن 

 :بود داد زد

ن -  به اون راه؟ نشستتر
ه؟! چرا خودتو یم زین چه خیی

 دوتایی 

، خجالت نیم   ن  من تصمیم گرفتتر
ی

؟واسه زندگ ن کشتر  

 :محمدهادی با خونشدی گفت

آروم باش مهرگان. تو رو خدا. من که هنوز زن -

 نگرفتم

 .اینجوری یم کنن 

. به خدا تو - ؟ نه تو رو خدا بیا برو بگیر هنوز نگرفنی

 و مادرت

 .خییل روتون زیاده



ن خودش را زد به مظلومیت و بغض کرد:  یم -مهرانگیر

 بینن پشم؟

از وقنی اومدهیم بینن چقدر زنت یی ادبه؟   

ن چجوری با من حرف  یه لیوان آب نداده دستم. ببتر

 یم زنه؟

 .مهرگان مشت کوبید به پیشاین اش. عنان از کف داد

بسه دیگه. واقعا وقاحت تا کجا؟ خجالت بکش -

 زن. از خدا و

 .اون سن و سالت خجالت بکش
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ن دستش را به سمنی پرت کرد  :مهرانگیر

ه یی تربیت-
 !برو بابا. دخیی

 :محمدهادی غرید

 !مهرگان! مودب باش. زشته-

وع کرد به گریه کردن با  مهرگان جییعن بلند کشید. رسر

 صدای



 .بلند

بسه! بسه دیگه! دیوونه م کردین. ولم کنید .بعد -

ن نشست  روی زمتر

وع کرد به کشیدن جیغ های  و رسر

یک  . هیسیی

فورا دوید سمت  محمدهادی که اوضاع را بحراین دید 

 مهرگان

 :و او را در حصار کشید. داد زد

آروم باش مهرگان. غلط کردم بابا. من زن نیم -

 خوام. تو رو

 .خدا آروم باش

مهرگان اما همچنان گریه یم کرد و جمالیی نا مفهوم 

 زیر لب

 .یم گفت

 :محمدهادی فورا به مادرش گفت

 . حاج خانوم یه لیوان آب بیار. حالش خوب نیست-

ن چینن به بینن اش داد و عمدا آرام و بدون  مهرانگیر



 عجله
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 .لیوان آیی آورد و به دست محمدهادی داد

-محمدهادی کیم آب توی دهان مهرگان ریخت. 

 بخور مهرگان. گریه

 نکن. تموم شد. هیجی نمیشه. آروم

 .باش

مهرگان با شنیدن حرف های محمدهادی کیم، فقط  

 کیم

 . آرام گرفت

محمدهادی او را بلند کرد. بعد کمکش کرد و او را به 

 اتاقش

 .برد

مهرگان چنان دل شکسته و مغموم بود که حس یم  

 کرد مرده

 .و دیگر امیدی به بازگشتش به دنیا ندارد



ن  محمدهادی او را روی تخت نشاند و خودش پایتر

 پایش زانو

 .زد

من و تو هادی -مهرگان با گریه های آرام گفت: 

 داشتیم باهم خوب

 یم شدیم. تازه تازه

داشتیم خوش بخت یم شدیم. این چه کاری بود  

 کردی؟ چرا

 خوبمونو خراب کردی؟
ی

 زندگ

ی واسه خودش  - ن من که کاری نکردم. مامان یه چیر

 .گفت

م بهش میگم همه چیو فراموش کنه. باشه؟  االن میر
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د  :مهرگان لب فشر

 .داغونم کرد. لهم کرد مادرت-

 کشید. از جا بلند شد و  
ن
 هوف

ی
محمدهادی با کالفیک



 :گفت

. منم غذارو  - لباستو عوض کن پاشو یه دوش بگیر

 گرم یم

 .کنم سفره رو یم ندازم

مهرگان روی تخت دراز کشید و رس روی بالش  

 گذاشت. مقنعه

روی رسش کج شده بود و مانتوی بافت هنوز تنش 

که  بود.آنقدری  

 در آن نیم ساعت انرژی از دست داده بود دلش

یم خواست تا ابد بخوابد و وقنی چشم باز یم کند 

 روز قیامت

ن  باشد. بعد برود در محرصن خداوند شکایت مهرانگیر

 را به او

بکند. دلش یم خواست برود توی جهنم یک گوشه 

 بایستد،

ن مادرشوهرش را ببیند و دلش خنک  در آتش سوختی

 .بشود



کارش زهرخندی توی دلش زدبه اف . 

ون رفت و در را بست.  محمدهادی از اتاق بیر

ن مادر  نفهمید بتر

و پش چه گذشت و چه حرف هایی رد و بدل شد، 

 اما هر چه

ن رفته و   بود صبح روز بعد که چشم باز کرد مهرانگیر

 گورش را

 .گم کرده بود

 پنج شنبه، شانزدهم آذر ماه، ساعت هشت صبح
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جلوی آینه قدی روی دیوار اتاق خوابش ایستاد و به 

 خودش

زل زد. پشت پلک هایش پف زشنی داشت. موهای 

 بافته اشدر شه

 .ترین حالت ممکن بود. رنگ و رویش هم پریده بود

شکمش به قار و قور افتاد. به معده اش دست  



 کشید. "صدا

برم  نده دلم نیم خواد هیجی بخورم. دلم یم خواد 

م  ."بمیر

اشک باز نیشیی زد به چشمان عسیل و درشتش. 

 چپید توی

حمام و زیر دوش خودش را شست و گریه کرد؛ اما نه 

 دلش

پاک شد از خاطرات زشت شب قبل، نه آب گرم او 

 را آرام یم

 .کرد

حوله تن پوشش را به تن کشید. تلفنش را برداشت و 

 روی

نیاز  تخت نشست. دکیی المیع گفته بود هر وقت

 بود با او

د. آن حجم از درد در سلول های مغز و  تماس بگیر

 قلبش

 .آنقدر زیاد بود که نیم توانست تا دوشنبه صیی کند



ن کنان شماره ی خانم دکیی را گرفت و گویسر  ن فتر فتر

 به

گوشش چسباند.دو سه بوق که خورد صدای المیع 

 :در گوشش پیچید

. بفرمایید-  .صبح به خیر

- . ستوده هستم. مهرگان ستوده. سالم خانوم دکیی 

 ییک از

 .مریض هاتون
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. تو مراجع - سالم عزیزم. خدا نکنه تو مریض بایسر

. جانم  منن

 خی شده اول صبج؟

ن گریه  :مهرگان نفس گرفت بتر

. باید ببینمتون. - خییل خییل حالم بده خانوم دکیی

 دارم

 .دیوونه میشم



- دات که خییل گرفته. معلومه دور از جونت. ص

 حالت خییل

ون  م بیر ن من تا یک رب  ع دیگه از خونه میر بده. ببتر

 واسه پیاده

روی تو پارک. بیا ببینمت. آدرس پارکو برات یم 

 .فرستم

. خییل ممنونم-خوبه؟ بله خانوم دکیی . 

 .پس منتظرم راه بیفت-

فورا تلفن را روی تخت انداخت و مشغول لباس 

 .پوشیدن شد

ساعت طول کشید که به پارک مورد نظر برسد نیم . 

چشم چشم کرد تا المیع را ببیند. عده ی زیادی زن و 

 مرد

مشغول ورزش و پیاده روی بودند. هوا سوز داشت 

 و یک گوشه

از پارک مامور شهرداری داشت برگ های خشک 

ی را ن  پاییر



 یم سوزاند. درخت ها تقریبا بودند، به جز آن چند

ن بودنددرخنی که همیشه  سیی . 

شماره ی المیع را گرفت و بعد از پرس و جو او را 

 جایی 
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 .نزدیک حوض بزرگ وسط پارک یافت

المیع در لباس ورزش و کاله لبه دارش هیچ شباهنی 

 به آن

زن خوش لباس توی مطب نداشت. البته باز هم 

 جذاب بود.المیع

د و گ رم احوالش را پرسیدلبخند زد و دستش را فشر . 

 :مهرگان گفت

 .تو رو خدا ببخشید ورزشتون رو خراب کردم-

بیا بریم اون ور رو نیمکت بشینیم ببینم گ دخیی -

 خوشگل

 . مارو اذیت کرده



مهرگان اطاعت کرد و نزدیک نیمکت چادرش را 

 مرتب کرد و

 .کنار المیع نشست

 خب بگو تعریف کن گ ضد حال زده بهت؟-

- ون. مادرشوهرم . دیشب شوهرمو فرستاده بود بیر

 بهم گفت

م  بهت اطالع میدم یم خوام واسه پشم زن دوم بگیر

 چون

 . بچه یم خواد. یه رسی اراجیفم ردیف کرد برام

- ن -خب؟ من دیشب حالم خییل بد شد. واسه اولتر

 بار حمله عصنی 

 .بهم دست داد

ای بابا. عجب زنیه ها. شوهرت وقنی فهمید خی کار  -

 کرد؟

وسط دعوا رسید. فکر کنم اگر پنج دقیقه دیرتر یم -

 رسید
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 .یه بالیی رسم میومد. یه لیوان آب بهم داد

 شب کنارت نبود؟-

ن گند زد به هر خی که این مدت ساخته - نه! مهرانگیر

 .بودم

نیم دونم بهش خی گفت که حنی یه بارم نیومد بهم 

 .رس بزنه

ن صبح پاشدم د یدم جفتشون نیستی  . 

ن تسلط زیادی رو شوهرت - از قرار معلوم مهرانگیر

 . داره

 .کامال سوارش شده-

شوهر تو آدم بدی نیست. اما مادرش واقعا دیگه -

 شورش رو

 :درآورده.مهرگان هق زد

! من خی کار کنم؟ خییل داغونم-  !خانوم دکیی

ن راه بچه دار شدنه؟ اومدیم - آخه مگه زن دوم گرفتی

 و اونم



فت کرده که  مشکل داشت. به خدا اونقدر علم پیشر

 تمام زن

و شوهرایی که بچه دار نمیشن تا آخرین راه رو 

 امتحان یم

 
ی
. شده برن نوزاد قاچاف ن رساغ بهزیسنی ، بعد میر ن

کتن

 بخرن،

یم خرن ویل این فکرای مسخره و دم دسنی رو نیم  

ن   .کتن

ن - من هر خی این مدت به محمدهادی خوش بتر

،شده بودم  

 . با اون کار دیشبش رسد شدم

نه اینو نگو مهرگان جون. هنوز اول راهیم. تو -

 برعکس تمام
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 دعوا ساز جدایی از 
ن زن هایی هسنی که با اولتر

 شوهرشون رو



های پیش  ن . جالبه بدوین که دعوا رس چیر ن کوک یم کتن

 پا

ن اصال نمیگم عاشقشم. م-افتاده س و راه حل داره. 

 عشق رو با

 محمدهادی تجربه

نکردم. یه عالقه ی قلنی بود که داشت شکل یم  

 گرفت اما پا

. من... من  ...نگرفت. شش سال یه عمره خانوم دکیی

؟-  تو خی مهرگان؟ داری به جدایی فکر یم کنن

 . خییل وقت ها بهش فکر کردم-

 .مطمئنم هنوزم شک داری که بری یا بموین -

- تا وقنی امکان داره از زندگیم درسته. یم خوام 

 محافظت

کنم. محمدهادی ذات بدی نداره ویل خییل به مادر 

 بد ذاتش

 .وابسته س. اینه که کار مارو خراب یم کنه

ن - طالق آخرین راهه ویل جوونای االن فکر یم کتن



 تنها راه

خالصیه. برات پرونده ها میارم اندازه ی یک اتاق 

 بزرگ که زن

ن دارن به های زیادی توی گوش ه و کنار این رسزمتر

 بدترین

ن چون  . تحمل یم کتن ن  یم کتن
ی

شکل های ممکن زندگ

 چاره ای

ندارن. خییل هاشون نه سواد دارن نه پناه و نه پدر و 

 مادر

 . و کیس که حمایتشون کنه. مجبورن به سازش
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همه شون یه سوال از خودشون پرسیدن: " واسه 

وندیمخی م  

 "و داریم یم سازیم؟

 تو اینو از خودت پرسیدی تا حاال؟

ی قرمز  ن مهرگان رس چرخاند و به انبوه برگ های پاییر



 و زرد و

ه شد  . نارنجی شناور روی حوض خیر

سیدم خانوم دکیی -  .نه نیی

 :بعد رس چرخاند به سمت المیع و ادامه داد

و یم - ن نیم دونم واسه خی موندم. ویل فقط یه چیر

. مندونم  

 .خییل ترسوئم

- . از -از خی یم تریس؟ ا. از یی آبرویی
ن از خییل چیر

 برچسب زن

 مطلقه. از انگشت

نما شدن تو فامیل. از این که مامان و بابام غصه 

 بخورن. از

 نبود. از 
ی

اینکه مردم بگن عرضه نداشت و زن زندگ

 خییل

ا خانوم دکیی  ن  .چیر

- . تو اال ن یم تو که االن در مرحله ی جدایی نیسنی

 خوای



. یم خوای از زندگیت کنار  زندگیت رو بهبود ببخیسر

 همشت

ی. یادت باشه تو؛ مهرگان ستوده زین هسنی   لذت بیی

 که الیق

. بچه دار شدن   خوب و عاشقانه هسنی
ی

یک زندگ

 تنها مشکل
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 شوهرت به مادرش و خود 
ی

و مانع نیست. وابستیک

 مادرشوهرت

ن  و رفتار  شوهرت در قبال اینکه بلد نیست چطور بتر

 مادر و

 و زنش اعتدال برقرار کنه، از بچه دارن 
ی

زندگ

 نشدنتون مشکل

 .ساز تره

 .اما شاید بشه مشکل بچه رو حل کرد

- معرفیت یم کنم به یه دکیی خوب و  -چطوری؟



 کاربلد. حدس یم

 زنم

سته. این حجم از ناخن  مشکلت به خاطر اسیی

 جویدن خییل

 .بده

س داری؟  چه وقتایی اسیی

وقنی مادرشوهرمو یم بینم. باور کنید دلم از قبل -

 بهم الهام

وع یم کنه به آشوب. یا وقتایی که شوهرم 
میده و رسر

 باهام

رفتار خویی نداره. دعوامون که میشه تا سه روز 

 .دلشوره دارم

اضطراب باعث خییل از بیماری هاس. یم دونسنی -

 وقنی 

ارگان های داخیل بدن کارشون  دلشوره ی شدید داری

 رو

درست انجام نمیدن؟ اون حمله ی عصنی دیشبت 



 به من میگه

 .باید برات دارو تجویز کنم

قبال هم چند دوره دارو خوردم. ویل تاثیر نداشت. -

 فقط منو
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عجب جوونوریه اون -خواب یم نداخت. 

 مادرشوهرت. اسم

رستداروهارو برام بف  

ن فرصت بیا مطب تا نسخه رو بهت بدم  .و در اولتر

یه نامه هم باید واسه اون دوست متخصص زنان و 

 زایمانم

و به خاک بمایل ن  . بنویسم. باید پوزه ی اون مهرانگیر

مهرگان از لفظ پوزه خنده اش گرفت. یاد "صاری    غ" 

 افتاد که

با آن پوزه ی زشتش حیوان بدبویی بود که گند یم زد 

 به کل



 
ی

ن که گند یم زد به زندگ جنگل. درست مثل مهرانگیر

 .اش

 :المیع گفت

ن - . مهرانگیر ن
واقعا حیف اون اسم که روش گذاشتی

 !آخه؟

مهرگان هیچ نگفت. تنها حس کرد با حرف زدن با 

 المیع آرام

 .شده. المیع از جا بلند شد

ست به غیر - جلسه ی بعدی بهت میگم واسه اسیی

 از دارو

.مهرگان هم برخاست و دست دراز  درماین خی کار کنن 

 :کرد

ممنون از اینکه اجازه دادین بیام پیشتون. خییل -

 حالم بد

 .بود

ی؟-  االن بهیی

 .بله. ممنون-
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خداروشکر. فقط اینو یادت باشه مهرگان، شوهرت -

 هم باید

 
ی

به اندازه ی تو برای دوام و بهیی شدن این زندگ

 .تالش کنه

جنگیدن اونم یه نفره واقعا سخته و گایه 

منطقیه. باعث  غیر

میشه تو کم بیاری. زن و شوهر هر دو باید باهم 

 .زحمت بکشن

 .من تمام حرفاتون رو یم نویسم و بهش نشون میدم-

 .امیدوارم که درک کنه

اگر به تو و زندگیتون عالقمند باشه حتما درک یم  -

 کنه و

یم بینمت. برو به  عمل یم کنه.اوگ. پس تو مطب

 .سالمت

مهرگان خداحافیطن کرد و از پارک خارج شد و پا در 



 خیابان

 .گذاشت

پشت فرمان که نشست، نگایه به خودش توی آینه  

 کرد و در

دل گفت اگر اصال نتواند بچه دار بشود آیا 

 محمدهادی رایصن 

 یم شود او را به بچه ترجیح بدهد؟

درک که صدای موذی ای توی ذهنش داد زد:" به 

 نخواد. از

رسشم زیادی. دنیارو هم بگرده مثل تو پیدا نیم  

 ."کنه

ن یک جمله انگار انرژی گرفته باشد. بلند   با همتر

 :گفت

 رو "
ی

محمدهادی اوین که باید سفت من و این زندگ

 نگه داره

. تو هسنی که باید منو رایصن کنن  ه تویی باد نیی

 ."بمونم
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ندی زد و پا روی پدال گاز گذاشت و به سمت لبخ

 .خانه راند

پنج شنبه شانزدهم آذر ماه، ساعت هفت شب 

 جلوی آینه ایستاد و

 عطر خوش بو و تلجن را که مرجان

عاشقش بود، روی مچ دو دستش و روی صورت 

 شش تیغه

اش زد. تا ساعنی دیگر قرار بود یکدیگر را بعد از یک 

 ماه

 . ببینند

ن  پالتویش را  به تن کشید و از اتاق خارج شد. مهرانگیر

 در حایل

ن نشسته و به سخنی یم خواست نخ را  که روی زمتر

 از سوراخ

ن عینکش را روی  سوزن رد کند، با دیدن محمدیاستر



 نوک

 .بینن اش رساند و رسخم کرد

. شیک و پیک  - ن کجا به سالمنی ایشاال آقا یاستر

 !کردی

م کیس رو ببینم-  . دارم میر

- م؟کیو پش   

ن روی مبیل نزدیک او نشست و نفس  محمدیاستر

 سنگینش را

ون داد .  بده من اون نخ سوزنو-بیر . 

ن نخ و سوزن را به سمتش گرفت  .مهرانگیر

چشمام دیگه نیم بینه. فکر کنم شماره عینکم رفته -

 .باال

 عینکت یا چشمت؟-
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 .چه یم دونم. چشمم، عینکم-

را به مادرش داد نخ و سوزن . 



 .بیا درست شد-

اهن حاج باقر  ن درز پاره ی پیر
ن مشغول دوختی مهرانگیر

 .شد

ی-  .نگفنی کجا میر

؟ - مهم نیست مامان. شما چرا یه روزه برگشنی

 همیشه یه

دیگه خوشم نمیاد پیش اون -چند روزی یم موندی. 

ه رس  خیر
 دخیی

 بمونم. خییل

 .پررو و دریده شده

- مامان. شما داری بیخودی  زن داداش پررو نیست

 اذیتش یم

 .کنن 

ن اخم نشاند روی پیشاین اش  :مهرانگیر

 من؟! گ گفته؟ خودش؟-

ن به مبل تکیه داد  :محمدیاستر

و یم - مامان! تو رو خدا بس کن. چرا اینقدر این دخیی



؟  چزوین

 .حرف بیخود نزن بچه-

حرف بیخود نیست. تا گ یم خوای با دخالت هات -

 این دو

ازی به جون هم؟تا رو بند  
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- -حرف مفت نزن. گ کیو انداخت به جون هم؟

 شما! زن داداش

 خییل خانومه. حنانه هم خانومه. ویل تو با

حرفات، با رفتارات، با توهینات، با متلکات این دو تا 

 بنده خدا

. مهرگان رو بیشیی   .رو ناراحت یم کنن

ن لباس را پرت کر  د رو مبل. سگرمه هایش را مهرانگیر

 بیشیی 

 :توی هم کرد و صدایش خش برداشت

ن بس یم کنن یا نه؟ مهرگان بهت زنگ زده پرت-  یاستر



 کرده؟ آره؟

ن با کالفیک رس تکان داد  :محمدیاستر

. نیازی نیست اون بگه. من خودم یم تونم - نخیر

 .حدس بزنم

ی   خواهش یم کنم مادر من بفهم اینو. تو باید بزرگیی

،  کنن

 اون دوتا. داداش 
ی

نه اینکه آتیش بندازی تو زندگ

 مهرگان رو

عاشق -دوست داره. ویل شما نیم ذاری عاشقی کنه . 

 .زنشه که باشه

 مگه من جلوشو گرفتم؟ وقنی اجاقش

 کوره به من چه؟

مگه این همه آدم بچه ندارن باید باهم بجنگن؟ -

 آقا خدا به

تو رو خدا  ییک میده به ییک نمیده. البد حکمنی داره. 

 به جای

ن گ   ی کن نذار از هم رسد بشن. ببتر دعوا بزرگیی



 .گفتم
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داری اون روی سگمو باال میاری بچه. پاشو برو. -

 مگه نیم

 خواسنی بری رس قرار مدارت؟

ن از جا بلند شد  :محمدیاستر

 مامان من یم ترسم. یم ترسم ازدواج کنم و تو بیفنی -

ن. یم ترسم از روزی که به خاطر تو رس زنم داد بینمو 

 بزنم یا

 .زبونم الل دست روی امانت مردم بلند کنم

ن هاج و واج مانده بود از حرف های تازه تازه  مهرانگیر

ن   .ی یاستر

- ؟
ی

! هیچ حالیته خی داری مییک ن آره حالیمه. -یاستر

س از  مامان بیی

ی بشه و ن  اون روزی که یه چیر

ه. تو رو خدا از خدا و آه زن داداش دامنت رو  بگیر



 بنده ی دل

س که خدا خییل هواشو داره. خدا از  شکسته ش بیی

 هر خی 

 .بگذره از آه بنده ش نیم گذره

ن سمت جا    مهرانگیر
ن زیر نگاه کالفه و عصباین یاستر

 کفیسر 

 .رفت و نیم پوت هایش را پوشید

من شب دیر میام. شما شامتون رو بخورین. به -

 حرفای منم

ن مامان. خداحافظخوب فکر ک . 

ن با حایل خراب روی مبل فرود آمد  .مهرانگیر

ن از شانه اش باال یم آمد زمزمه   با نفیس که سنگتر

 کرد:" یه
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م مهرگان یه وجب روش روغن باشه  ن آیسر برات بیی

 رودل کنن 



ه رس ه ی خیر
ی. دخیی  ."بمیر

دای جمعه، هفدهم آذر، ساعت پنج بعد از ظهرص

 خنده های ارغوان

 از توی اتاق پشها دلش را ماالمال

ش فارغ از هر غیم بود و این یعنن  خویسر کرد. دخیی

 حس

ین  خوشبخنی را داشت تجربه یم کرد. دوران شیر

 عاشقی بود

 .و شور جواین 

کتاب را بست و روی تخت گذاشت. در جدال با 

 فکرش که

برد، از جا بازیگویسر یم کرد و او را به سال ها پیش یم 

 بلند

ه پر بود از ابرهای  شد و کنار پنجره ایستاد. آسمان تیر

ی. باران ریز ریز و نم نمک یم بارید و شب  خاکسیی

 چند

دقیقه ای یم شد که چادر سیاهش را روی شهر  



 .کشیده بود

یاد دوران عاشقی های خودش با خشو افتاد. چقدر 

 خوشبخت

به تبسیم   بود و یی خیال. درست مثل ارغوان. لبش

 کوتاه

به به در در حایل که لبخندش  کش آمد. با صدای ضن

 هنوز

 .هویدا بود رس چرخاند

- در باز شد و گالب گردن کشید توی اتاق-بله؟ . 

 .سالم خانوم جون. من اومدم-
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محبوبه حس خویی گرفت از دیدن دوباره ی گالب. 

 به سمت

 .در رفت

- ؟ حالت خوبه؟وااای گالب . باالخره برگشنی  

گالب وارد اتاق شد. پوستش شاداب بود و لپ 



 هایش گل

انداخته بود. نیم دانست از رسما بود یا آب و هوای 

ن روستا  تمیر

 .رنگ شادایی و جواین دوانده بود زیر پوستش

ترگل ورگل شدی گالب؟ رنگ و روت وا شده. -

 خواهرت

 زایمانش چطور بود؟

 :گالب خجل خندید

به لطف و مرحمت شما خوب بود خانوم جون. -

 .سالم رسوندن

. مبارکش باشه. -یه کاکل زری تپل زایید .  به سالمنی

 وای این مدت

 که نبودی پدرم

 . دراومد

منده خانوم جون. من برگشتم دیگه. شما - رسر

احت کن  .اسیی

حاال شام که داریم. یه چایی دم کن بخوریم تعریف  -



 کن

ا  بوده ببینم رودرس چه خیی . 

 . چشم خانوم-

خانه رفتند. گالب  ن هر دو شانه به شانه سمت آشیی

 :پرسید
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آقازاده ها کجان؟ ارنواز خانومو نیم بینم؟ ارغوان -

 خانوم

یه؟  ماشاال خییل خوشحاله. خیی

خانه نشست. چند مویز از  ن ن آشیی محبوبه پشت میر

 ظرف توی

 .مشتش ریخت

ی شد. گالب مشغول  ن رسبازی. -پر کردن کیی پشا رفتی

 ارغوان هم

 داره عروس میشه. االنم داره

با نامزدش حرف یم زنه. از این به بعد اونم دیگه نیم 



 .بینم

گالب دستانش را سمت آسمان برد و یی صدا خدارا 

 .شکر کرد

مبارک باشه خانوم جون. پس کیل کار داریم. -

 .عرویس داریم

 !به به

- خییل واسه بچه هام تنگ شدهآره. ویل دلم  . 

ون آمد. " باشه عزیزم... پس من  ارغوان از اتاق بیر

 فردا منتظرم

 ."ها. باشه مریس. بای

خانه پا تند   ن ارغوان با دیدن گالب ذوق زده سمت آشیی

 .کرد

 اوا گالب جونم اومدی؟-

گالب ارغوان را در حصار کشید و با بوسه های صدا 

 دار به

نده های محبوبه را بلند  روی گونه هایش صدای خ

 کرد.گالب گیسوان



 :ارغوان را ناز و نوازش کرد
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الیه دورتون بگردم خانوم جون. عروس شدی -

 .مبارکه

. جات - مریس گالبم. خییل خوشحالم برگشنی

 حسایی خایل

 .بود

م شادوماد خوشبختو ببینم-  .از فضویل دارم یم میر

- م بیاد یه رس دم در ببینیشفردا شاید بگ . 

ها  .گالب رسک کشید سمت اتاق دخیی

 ارنواز خانوم خوابیده؟-

 :محبوبه گفت

اونقدر یی صدا کلید انداخنی اومدی تو هیچکس -

 نفهمید

 .اومدی

ارنواز! بیا گالب اومده-بعد از همان جا داد زد:  . 



در اتاق لحظایی بعد باز شد و ارنواز با دیدن گالب به 

 سمت

ن  خانه پرواز کردآشیی . 

 .آخ جون گالبم اومده-

 .گالب صورت ارنواز را هم پر صدا بوسید

محبوبه و گالب رستاپایش را با تعجب و شاخ هایی که 

 داشت

 .در یم آمد برانداز کردند

محبوبه لب هایش را کج و کوله کرد و رسش را باال و 

ن   پایتر
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 :کرد

- و هپیل ندیدیم یه روز؟چه عجب ما تو ر   

گالب هم متعجب اما خریدارانه او را نگاه یم کرد. 

 موهای

بلندش را دم اسنی مرتب بسته بود باالی رسش. 



 بلوزی جذب

ن های سه رب  ع تن کرده بود.  به رنگ سفید با آستتر

 دامنن کوتاه و

 چسبان پوشیده و ساق پاهای خوش تراشش را به

ی پایش را هم الیک نمایش گذاشته بود. حنی ناخن ها

 پوست

 .پیازی، هم رنگ ناخن های دستش آذین بسته بود

خانه  ن شمیم خوش عطری گرم از سمتش فضای آشیی

 را پر

 .کرده بود

 :ارغوان گفت

 یم خوای بری عرویس؟-

 . ارنواز قری داد به گردنش

 !تو خونه خوشتیپ باشم بده؟ عرویس چیه بابا-

 :گالب گفت

- انوم جونماشاال چقدر خوشگل شدی خ . 

ی که درآمد، گالب دوید سمت  صدای سوت کیی



 قوری.ارغوان پشت

ن نشست  .میر
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خانوم فقط تغییر دکوراسیون نداده. کال عوض -

 .شده

 :محبوبه گفت

 خدا به خیر کنه. خی مثال؟-

 :ارغوان پوزخندی زد

ه، بلند بلند - نماز شب یم خونه، حجاب یم گیر

بقره سوره ی  

 .یم خونه

 :محبوبه کشدار گفت

 وا! جل الخالق! چه حرفا! ارنواز و قرآن؟-

 :ارنواز دست به شانه شد

چشه مگه؟ کیل هم حال یم کنم باهاش.ارغوان -

 طره ای از موهای



 بازیگوشش را دور انگشت سبابه اش

 :پیچاند

؟-  با مسلموین یا باین مسلموین

 .هر دوش-

 :محبوبه با اخم گفت

- کیه حاال؟بانیش    

 :ارنواز لبانش را جمع کرد

 .سکرته-
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 :گالب گفت

 خی خی رته؟-

 :ارغوان گفت

 :منظورش رازه گالب جونم.ارنواز گفت-

مامان من چادر یم خوام. این چادر نماز خانوم -

 جون کهنه

س. بوی بدی میده. چادرسیاهم یم خوام. از این 



 .خوشگالش

که دیگه بهیی   عریی باشه . 

محبوبه لحظایی به او با نگایه مخلوط به رنگ خشم 

 و تعجب

ه شد  .خیر

 .ارنواز جلوی صورتش دست تکان داد

 مامان اینجایی یا خوابت برد؟-

 :محبوبه چشم ریز کرد و با اخم و تخم لب زد

؟ -
ی

برو اون ور ببینم. این چرت و پرتا چیه به من مییک

 !چادر؟

 .ولمون کن تو رو خدا

ارغوان خیاری از یخچال برداشت و با صدای خرچ 

 خرچ

 :مشغول گاز زدن آن شد.با دهان پر گفت

یی خیال مامان! این دیوونه شده. مخش تاب -

 برداشته. تا فردا

صبحم بشینن باهاش حرف بزین فایده نداره. من دو 



 روزه دارم
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 .باهاش حرف یم زنم

 :ارنواز گفت

حاال چرا قیافه تو اونجوری یم کنن مامان؟ یم خوام -

 چادری

 بشم، نیم خوام که آدم بکشم؟

 :محبوبه دستش را به حالت تدافیع باال برد

ن یم زنم چهار دور خودت بچرخیا. ننه ت - همچتر

 چادری

 بود یا عمه ت؟

ن نشست  .ارنواز پشت میر

؟ چرا ترش کردی؟ - وا! مامان چرا داد بیداد یم کنن

 من یم

باحجاب -خوام با حجاب بشم. این کجاش بده؟

 شدن بد نیست. ویل



 شما چادر رس کنن تمام چادریا

ن   .از شهر فرار یم کتن

د و گالب و ارغوان زیر خنده زدند  .ارنواز لب فشر

 .محبوبه چپ چپ به ارغوان نگاه کرد

اینقدر خرچ خرچ نکن. اعصابم خورد شد. اه! داری -

 عروس

هنت صدا نده؟مییسر هنوز یاد نداری د  

 :ارغوان چشم گرد کرد

بابا یی خیال. خیاره دیگه. صدا میده. چرا حرصتو -

 رس من
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 خایل یم کنن مامان؟

 :ارنواز گفت

مامان چرا گیر سه پیچ دادی تو؟ همه ش یه چادره -

 !ها

اینقدر رس و صدا کردن نداره.محبوبه نفس سنگینن 



ون داد  .بیر

- ا آداب داره بچه  نه ن . چادر و نماز و اینجور چیر خیر

 .جون

بفهم اینو. با اون ناخنای الک زده نماز یم خونن؟ 

 .آره

 خب پاکش یم کنم. دردت چیه دیگه؟-

، به نظرت - چادر رس کنن بعد هفت قلم آرایش کنن

 با هم

 یم خونه؟

؟-  آرایش نکنم یعنن

- ایی که رژ ق
ن من اونقدر بدم میاد این دخیی رمز ببتر

 یم زنن

لباشون، رسمه یم زنن از وسط چشم تا وسط 

 پیشونیشون بعد

ن تو کوچه خیابون. این چیش  ن میر
چادر رس یم کتن

 خوبه

 .آخه؟ به خدا خییل زشته



 حجاب یعنن خوشگلیتم واسه مردم 
ی

وقنی مییک

 نباشه. اون

ون رژ قرمز بزین پشت رست حرف  موهاتو نندازی بیر

 باشه.یم

همیشه هفت قلمت به راهه یم  توین ارنواز؟ تو که

 توین 

بر خالف گذشته بدون آرایش یا حنی با یه آرایش 

 خییل کم
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ون؟  چادر رس کنن بری بیر

ن و محکم رس باال داد  :ارنواز مطمت 

 آره. چرا نتونم؟-

ن او بلند باش   کشید و با لحن مطمت 
ن
محبوبه پوف

 :داد

- خرم. ویل وای به حالت باشه، برات چادر یم 

ن   بخوای عتر



. خودتو و اون چادرتو  ای لش چادر رس کنن این دخیی

 ریز ریز

 یم کنم ارنواز. حالیت شد؟

 ارنواز صورت برزخن محبوبه را بوسید و دوید سمت

 .دستشویی 

 :گالب فورا داد زد

 گلم؟ بیا چایی بخور.ارنواز از جلوی درب -
کجا رفنی

 دستشویی داد

 :زد

- ونم بعدنمازمو بخ . 

 :در دستشویی که بسته شد، ارغوان گفت

 .نه، مثل اینکه واقعا مخش تکون خورده-

 :محبوبه آرام لب زد

ولش کن! دو روز دیگه خودش خسته میشه جمع -

 یم کنه

یم ذاره کنار. اینم مثل بقیه کاراشه دیگه. نصفه ول 

 .یم کنه
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ن با گ دوست شده که فقط از زیر زبونش بکش ب بتر

 اینجوری

ای دانشگاهشونه  عوض شده. گمونم ییک از این دخیی

. 

ن گذاشت  .گالب سینن چای را روی میر

 :ارغوان لیوان رسامییک خودش را برداشت و گفت

- گوشیشو چک کن-نم پس نمیده مامان .  . 

 . رمزشو عوض کرده-

محبوبه لب گزید و به فکر فرو رفت. گرچه ته دلش 

ن   مطمت 

بود ارنواز کاری نخواهد کرد که دردرسی برای 

 خانواده و

خودش پیش بیاید، اما باز شک داشت و این شک 

 مادرانه را

 .هیچ دوست نداشت



 :گفت

ه و - ن با گ میر یه چند روز برو دانشگاه دنبالش ببتر

 .میاد

حواست نیستا مامان. دانشگاه تعطیله. االن فرجه -

 های قبل

 . از امتحانه

- ه دانشگاه. حواست بهش باشه. من باالخره   که میر

 خودم

 .مراقبشم از دور

ه خانوم جون. اینقدر -گالب گفت:  ایشاال که خیر

 .حرص نخورین

 .محبوبه دست روی صورتش کشید
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هر روز یه بامبویل در میارن اینا. نشد یه روز حرص -

 و جوش

و حجاب خوب نخوریم. من نمیگم نماز خوندن بده 



 .نیست

ویل هر کاری اصول خودشو داره. امیدوارم اوین که 

 بهش یاد

داده مسلموین کنه، نخواسته باشه از سادگیش سوء 

 استفاده

 .کنه

ای االن گرگ شدن به خدا. یم ترسم بره ی منو  دخیی

 .بخورن

 :ارغوان گفت

اووو مامان! گنده ش نکن تو رو خدا. به قول -

 خودت دو روز

به -ه میشه یم کشه کنار. بچه که نیست . دیگه خست

 خدا از بچه ام

 اون ورتره. خام و ساده ست. راحت میشه

ه مالید و گولش زد. نیم دونم به گ رفته  رسش شیر

 اینقدر

 .پخمه و ساده س



ون آمد، محبوبه لب فرو  ارنواز که از دستشویی بیر

 بست و خدا

ش ختم به خیر شود
 .خدا کرد عاقبت این دخیی

ه، نوزدهم آذر ماه، ساعت دو بعدازظهریکشنب  

در حالیکه با یک دستش با فندک بازی یم کرد، پیک 

 عمیق

به سیگار الیتش زد و دودش را به فضای دم گرفته ی 

 اتاق

فرستاد. دود مارپیچ رقصید و در جایی میان پرده ی 

 حریر
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 .سفید اتاق گم شد

و پانته آ با خشیم که از به هم  در یی اجازه باز شد 

 خوردن

صد بار گفتم یم -خلوتش ایجاد شده بود، اخم کرد. 

 خوای بیای تو



 اتاقم در بزن. طویله که

 .نیست

ناهید دست تکان داد تا مثال هوای اطرافش را از دود 

 پاک

 .کند. نگایه به اتاق دود گرفته کرد

پاین بسه. خودتو خفه کردی. امروز واسه خی -

  تونشسنی 

؟  خونه؟ چرا رس کار نرفنی

مامان ول کن تو رو خدا. یه امروزو مرخیص گرفتم -

 به حال

 . خودم باشم

ی پانته آ را آزار یم  ن ناهید که خوب یم دانست چیر

 دهد روی

 :تخت نشست و گفت

؟-
ی

 باز خی شده رفنی تو فاز افشدگ

پانته آ به سیگار پک زد و چشمانش را میان دود 

 غلیظ ریز



ن افشده نیستم. بیخودی جو ندهم-کرد.  . 

؟-  پس واسه خی سیگار یم کیسر پاین

پک دیگری به سیگارش زد و آن را میان دو انگشتش 

 نگاه
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داشت و به آن طوری چشم دوخت، گویی دارد به 

ء  یک یسر

 .گرانبها نگاه یم کند

بعضیا سیگار یم کشن بگن بزرگ شدن، بعضیا یم -

انخو   

بگن اجازه هر کاری رو دارن. بعضیام یم خوان با 

 سیگار

کشیدن کالس بذارن و بعضیام یم خوان به آرامش 

 .برسن

ایی رو
ن  .ویل من سیگار یم کشم تا یادم بره یه چیر

ناهید دست کشید الی موهایی که خییل زود سفید 



 شده

 .بودند

ی شده؟- ن  دیدی گفتم یه چیر

-  یا -همیدم . خییل وقته شده. ویل منه خر نف
ی

مییک

 نه؟

ایی رو به بقیه گفت-
ن  .مامان درک کن نمیشه یه چیر

تو هم درک کن من مادرم. نیم تونم ببینم بچه م -

 جلو

چشمم داره سیگار یم کشه ریه هاشو نابود یم کنه تا 

 فراموش

کنه. غصه ها رو با سیگار نریز دور. گذشته رو با دود 

 سیگارت

ه ک م. چون دود میر
نار و باز گذشته ت پاک نکن دخیی

 میاد

 . جلو چشمت

 فیلسوف شدی؟-

ارو یاد - ن  بهم خییل چیر
ی

فیلسوف نشدم. ویل زندگ



 .داده
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سیگاری را که به فیلیی رسیده بود توی جاسیگاری 

 بلوری له

کرد و از جا بلند شد. کنار پای مادرش زانو زد و 

 دستان

و لطیفش گرفتچروکش را در دستان ظریف   : 

خی کار کنم یادم بره مامان؟ناهید با نگایه که در آن -

 نگراین موج

ه در چشمان  یم زد، خیر

ش گفت  :زیبای دخیی

، خی کار کردی با خودت؟-  خی کار کردی پاین

 :پانته آ آب دهانش را همراه با بغضش قورت داد

یه اشتبایه که تا آخر دنیا هم برم باز دست از رسم -

 بر نیم

اره. فکرش مثل یه کرم افتاده به جونم. مغزمو یم د



 خوره و

ن زالو خون قلبمو یم مکه  . عتر

 .داری منو یم ترسوین -

خودمو با کار خفه کردم و دنیا دنیا پول گذاشتم رو -

 .پول

دورمو پر کردم از آدمای رنگارنگ که مثال جاشو برام 

ن   .پر کتن

 .ویل فقط جای خالیش بیشیی دیده شد

- مامان کاش عاشق بودم، ویل -شدی؟ نکنه عاشق

 من فقط یه احمق

 بودم فکر

کردم آدمای عاشق یه مشت احمق خودآزارن که 

 عقل ندارن
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ن ییک دیگه  و دارن زندگیشون رو به پای دوست داشتی

 حروم



ن اسارت میاره . فکر یم کردم دوست داشتی ن  . یم کتن

د ناهید کالفه دستان پانته آ  را در دستش فشر : 

- 
ی

. اگر افشدگ
ی

ن من اصال رس در نمیارم خی مییک ببتر

 داری

 .باید بری پیش یه مشاور

پانته آ از جا بلند شد. کنار پنجره ایستاد و بازوهایش 

 را بغل

کرد و به حیاط بزرگ و درختاین که شاخه های شان 

 در

ه شد  . میان هوهوی باد تکان یم خوردند خیر

- نیستم حاال یه تو بگود میگم افشده  ! 

مشاور هیچ غلیط نیم تونه بکنه. هیچ دارویی واسه 

 یه حشت

زده وجود نداره مامان.ناهید از جا بلند شد و کنارش 

 .ایستاد

بهت گفتم ازدواج کن گوش نکردی. یه نگاه به بقیه -

 !بکن



هم سن و ساالی تو االن همه شون ییک دو تا بچه 

 دارن. ویل

. نشسنی  ن سیگار دود یم کنن و به گذشته  خودتو ببتر

 فکر

 کاش و ای کاش
ی

 .یم کنن و یه مییک

ی ن چجوری دم پیر . ببتر  من درس بگیر
ی

م از زندگ  دخیی

تنهام؟ یه نشستم منتظر بابای احمقت که گ از اون 

 زنای

صیغه ایش خسته بشه و برگرده. ویل دیدی که 

 آخرشم رفت
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تره براش خورد نیم کرد رساغ هموین که . 

پانته آ نگایه عمیق به صورت خسته ی مادرش کرد. 

 روزهای

عمرش را به انتظار شوهر هرجایی اش نشست و 

 موهایش



ن و چروک های دور چشمانش بیشیی  سفید شد و چتر

 و بیشیی 

 :شد .لب زد

تو رو که یم دیدم یم گفتم مامان هم مثل همون -

 آدمای

تو بود که منو کشوند اینجا.  خودآزاره. مامان اشتباه

 تو و اون

عشق افالطوین مسخره ت به بابا بود که باعث شد 

 من از هر

جر بشم. وقنی هم که  ن خی عشق و دوست داشتنه مین

 ییک

پیدا شد و منو عاشق خودش کرد، نتونستم باور  

 کنم. روزای

االن من تقصیر تو و بابائه. شماها منو بدبخت  

 کردین. دور و

 ! ن مثال دوست و رفیق زیاد دارم؛ ویل هیچ   برمو ببتر

 کدومشون



ن حباب  . عتر ن
. اونا فقط عاشق پول متن ن واقیع نیستی

 .یم مونن

ن ن میر  .وقنی که بهشون نیاز دارم یم ترکن و و از بتر

اشک مهمان خانه ی چشمانش شد. قطرات گرم 

 روی گونه

های مهتایی اش یم ریخت و دل ناهید را ریش یم  

 .کرد

مامان! نیم خوام عاقبت منم مثل -زد: میان گریه هق 

 تو بشه. یم

 خوام برش
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 .گردونم ویل اون دیگه باورم نداره

 :ناهید با دیل زخیم لب زد

م؟ گ بر نیم گرده؟-  گ دخیی

 .پانته آ رس روی شانه ی مادرش گذاشت

م و من مسخره ش - هموین که یم گفت برات یم میر



 یم

 مو برات یم دم و کردم. 
ی

هموین که یم گفت زندگ

 منه

بیشعور با حماقتام فراریش دادم. رفت مامان. دیگه 

 هم منو

 .یادش نمیاد

د.  ش آرام بگیر
ناهید نیم دانست چه بگوید که دخیی

 فقط نیم

دانست چطور به او حایل کند آیی که ریخته جمع 

 شدین 

نیست و پشیماین دیگر سودی ندارد.دوشنبه، بیستم 

ذر ماه، ساعتآ  

 یازده صبح

گازی به سیب قرمز زد و دمر روی تخت خوابید.  

 کتاب جلویش

باز بود اما توان تمرکز روی جمالت را نداشت. حس 

 یم کرد



کلمات در ذهنش پیچ و تاب یم خورند و یم رقصند. 

 تا یم

آمد روی کلمات تمرکز کند، لغات تبدیل به دلنوشته 

 های

و یادآوری خنده های  عاشقانه یم شدند. نام نیما 

 قشنگ و

ن صفحات کتاب حواس او را پرت  خواستنن اش بتر

 .یم کرد
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گایه هم به تلفنش زل یم زد شاید پیایم از او رسیده 

 .باشد

اما هیچ پیایم نبود. گایه فکر یم کرد نکند توهم زده 

 باشد

 . و نیما اصال توی فاز دوست داشتنش نیست

ن ش ک و دودیل داشت او را یم کشت. تنها از یک چیر

ن   مطمت 



بود آن هم عالقه ی قلنی خودش به نیما بود که روز 

 به روز

داشت بیشیی در تار و پود قلبش رسوخ یم کرد.به  

 کتاب های چیده

 شده روی قفسه ی باالی تختش نگایه

خسته انداخت. درس حافظ شنایس تنها دریس بود  

 که دوست

ت آن را بخواند. غزل های حافظ را داشت تمام مد

 زیر لب

د و شاخ نبات  زمزمه کند و با بازیگویسر فال بگیر

 حافظ را قسم

 .بدهد به او که بگوید عاقبتش با نیما چه خواهد شد

 .با صدای زنگ در خانه متعجب رس بلند کرد

ت نامرتبش را روی  شلوارش را مرتب کرد و تیشر

 شلوار

کرد. با دیدن مهرگان   انداخت و سمت آیفون پا تند 

 پشت در



 با خوشحایل دکمه ی در باز کن را زد

مهرگان نفس زنان از پله ها باال آمد و پا در خانه  

 .گذاشت

 :ترانه با ذوق او را بغل کرد

ن گ اومده-  !ای جونم ببتر
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دلم واست تنگ شده -مهرگان تند تند او را بوسید. 

؟بود ترانه. خ ویی  

 .ترانه در را بست

 خوبم. تو چطوری؟-

داشتم یم پوسیدم تو خونه. گفتم بیام باهم درس -

 .بخونیم

 .خوب کردی. چادرتو بده به من-

مهرگان چادر از رس کشید و آن را به دست ترانه داد. 

 ترانه رس

ن  حوصله چادر را تا زد و روی دسته ی صندیل میر



 ناهاری

 .خوری چهار نفره شان انداخت

به همراه مهرگان به اتاقش رفتند و روی تخت 

 .نشستند

مهرگان نگایه به دفیی و کتاب و جزوه های پخش 

 شده روی

 .تخت انداخت

باریکال دخیی خوب. درس یم خوندی؟ترانه کیم -

 روی تخت را

 .مرتب کرد

 .نه اتفاقا تنها کاری که نیم کردم درس خوندن بود-

 چرا؟-

ت و با خجالت گفتترانه چشم و ابرو باال انداخ : 

ه... چون من عاشق شدم. حواسم به - ن چون... چیر

ه  .درس نمیر

مهرگان رسش را کج کرد و با لنی که به خنده کش یم 

 آمد
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 :لب زد

 نیما؟-

 .ترانه با انگشتان دستش بازی کرد

 .خدا کنه یه طرف نباشه-

بوسید مهرگان خم شد و گونه ی او را چند بار  : 

الیه من دورت بگردم. مبارکت باشه.ترانه خجل -

 :خندید

ی گفتم نه - ن ی نیست. نه من بهش چیر هنوز که خیی

 . اون

ن باش که اونم دوستت داره-  .مطمت 

ه شد  .ترانه اخم ریزی کرد و به صورت مهرگان خیر

مهرگان؟ چرا چشات اینقدر پف داره؟ به صورتت  -

 کرم پودر

 زدی؟

شد. دست کشید روی صورتشمهرگان فورا رسخ  . 



 . هیجی نیست ترانه-

 :ترانه صورت مچاله کرد

تو که کرم پودر نیم زدی صورتت. خی شده -

 مهرگان؟

 :مهرگان آه کشید

- من نفهمم؟ تو رو خدا یه -خودمو کشتم نفهیم. 

ی بگو در عقل ن  چیر

 بگنجه. من
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شده؟بزرگت کردم مهرگان. باز دعواتون   

مهرگان انگار منتظر یک تلنگر بود. آهسته و یی صدا 

وع  رسر

 .کرد به گریه کردن

ن نیم ذاره ما یه آب خوش از گلومون بره - مهرانگیر

ن   .پایتر

 :ترانه یی قرار پرسید



؟ باز چه گویه خورده؟- ن  مهرانگیر

بچه های معصوم مظلومانه  مهرگان درست مثل دخیی

 تمام

دماجرا را برای ترانه تعریف کر   . 

ترانه بعد از شنیدن ماجرا از شدت خشم از کوره در 

 رفت و

ن در طول و عرض  دست به کمر بنای قدم گذاشتی

 اتاق را

ا بلد  گذاشت و با صدایی بلند هر چه فحش و نارسن

 بود نثار

ن کرد.بعد هم بر رس مهرگان فریاد زد  :مهرانگیر

بسه دیگه مهرگان گریه نکن. زن گنده خجالت -

 بکش. مگه

ی؟بچه ا  

د.  مهرگان اما نیم توانست جلوی هق هقش را بگیر

 تمام آن

چند روز خودخوری کرده بود و به خودش قوت 



 .قلب داده بود

ن تماس گرفته و هر چه از  اما شب قبل باز مهرانگیر

 دهانش

 درآمده بود به مهرگان گفته بود. همان چند جمله ی
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ن در حمایت   بود آتش محمدیاستر
ن
از مهرگان کاف

 خشم

ن را شعله ور کند. مهرگان هم باز الل شده و  مهرانگیر

 نتوانسته

ن  بود جوایی به شماتت های یی رحمانه ی مهرانگیر

 . بدهد

ترانه که از فریادی که بر رس مهرگان کشیده بود 

 پشیمان شده

 .بود، کنارش نشست و او را درحصار کشید

- رو خدا گریه  ببخشید غلط کردم مهرگان. تو 

 نکن.دستمایل سمتش



 .گرفت

بیا بگیر اشکاتو پاک کن خرس گنده. مگه به حرف -

 اونه؟

شب وقنی محمدهادی برگشت خونه و بهش گفتم -

 خی شده

 .زنگ زد به مامانش

 خب؟-

ن بزدال، حاج خانوم قربونت برم - ن همیشه عتر عتر

 چاکرتم

گفت و بعدم به مامان جونش قول داد حساب 

 .یاسینو برسه

؟- ی گفنی ن  تو به برادرشوهرت چیر

نه به خدا. بهم زنگ زد منم گفتم برو از خودش -

س. خنگ  بیی

 . که نیست. مامانشو خوب یم شناسه

ی شده ها. خب بعدش خی - ال اله... عجب رسر

هادیم حرصشو-شد؟  



 رس من خایل کرد. گفت تو غلط کردی که
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 مو 
ی

ن رو گذاشنی کف دست مسائل خصویص زندگ

 .داداشم

ی نگفتم،  ن هر خی گفتم بابا به پیر به پیغمیی من چیر

 .باور نکرد

 .مرتیکه چلغوزو ببینا -

دیشب باز جای خوابشو جدا کرد. تا میایم باهم -

 خوب شیم

ی میشه ن  .یه چیر

خو دعوا که واسه همه زن و شوهرا هست. اصال -

 .نمک زندگیه

 ! کنه؟ ای بابااین چرا یه جای خوابشو جدا یم

 ترانه؟-

 .جونم گریه نکن دیگه. بسه دلم خون شد-

 من خوب میشه؟ گ؟-
ی

 ترانه گ اوضاع زندگ



اون -ترانه صاف ایستاد. خییل محکم و جدی گفت: 

 وقنی که بفهیم

 داره
ی

 .عاقبت زندگیت به خودت بستیک

 .فقط و فقط به خودت

المیع گفت با پدر و مادرت یا یه بزرگیی که حرفش -

 برو داره

ن حرف بزنه و  حرف بزن. ییک که بشینه با مهرانگیر

 بهش حایل

کنه کارش زشته. ییک که به محمدهادی بفهمونه این 

 رایه

ی صاف یم ره سمت ترکستان  .که داری میر

تو هم که ترسوی عالم. نیم خوای هیچکس -

دارشه  .خیی
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- م تف رسباالس به گ بگم ترانه؟ به هر گ بگ  . 

ا تا یه - زنا حرف نزن مهرگان. بزرگیی ن پیر تو رو خدا عتر



 جایی 

. ویل وقنی کار بیخ پیدا کنه باید  ن یم تونن دخالت نکتن

 بیان

 شما دوتا 
ی

ن زندگ . باید کمک کتن ن ی کتن وسط و بزرگیی

 به

شک نشده که. اگه رفنی  ن اهه نره. المیع الیک روانیی بیر

 پیششکه

ی و اون به تو  راه و چاه نشون میده، پس  کمک بگیر

 حرفشو

 .گوش کن

من میگم برو با عمو عطات حرف بزن. بگو یه جلسه 

 بذاره تو

ن و شوهرتو دعوت کنه. بشینه  انگیر خونه ش اون رسر

 با

 . پدرشوهرت حرف بزنه بابا مردیکه جلو زنتو بگیر

 ماشاال به

 . سیب زمینن به خدا. یه خاصینی داره باز



- تا داد بیخودی بزنه.  پدرشوهرم فقط بلده چند 

ن   مهرانگیر

ن اونو گرفته تو مشتش، جرات نداره حرف  همچتر

 دیگه ای

 .بزنه

زنگ بزن به اون آقا یاسینتون. بگو خی گفنی ننه ت -

 هار

ن مهرگان پاشو برو قم  ه. ببتر شده پاچه منو یم گیر

 پیش

عموت. دست دست نکن اینقدر. مگه عموت 

ت نیست؟  بزرگیی
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؟ بهش بگو یه گوشمایل بده 
ی

چرا هیجی بهش نمییک

 اونشوهرتو. یه

 جوری حرف بزنه اون مادرشوهرتو بنشونه

رسجاش. تو رو خدا بفهم با گریه هیجی درست 



 .نمیشه

زن باید قوی باشه وگرنه همه میشن آقا باالرس یم 

 زنن تو

رسش. اینو بفهم دخیی خوب. فقط خودت یم توین 

 زندگیت

جات بدیرو ن . 

ضعیف نباش. قوی باش. یه زن قوی خییل کارا یم 

 .تونه بکنه

 باشه؟

 .مهرگان نفس بلندی کشید و رس تکان داد

م قم و با عموم حرف یم زنم. خوبه؟-  فردا میر

 :ترانه صورتش را بوسید

 منم باهات بیام؟-

- تو جون بخواه رفیق. حاال بگو -اگه بخوام میای؟

م؟ ن  ناهار خی بیی

ی یادش آمده باشد گفتمهرگان ان ن گار چیر : 

 . ای وای یادم رفت بگم. واست فسنجون آوردم-



 :ترانه ذوق کرد

آخ جون. دمت گرم به خدا. پس پاشم برنج دم  -

 کنم. تو هم

پاشو صورتتو بشور بشینیم رس درسمون. به خدا 

 آخرش
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 .جفتمون رفوزه میشیم

ون رفت. ترانه آیه  مهرگان لبخند زد و از  اتاق بیر

 کشید و از

 .ته دل از خدا خواست به دوستش کمک کند

 سه شنبه، بیست ویکم آذر ماه، ساعت ده صبح

ن کشید و کارت سوخت را سمت کارگر  شیشه را پایتر

 رستاپا

 .قرمز پوش گرفت

یی زحمت بیستا پر کنید. ممنون.مرد جوان کارت را  -

 گرفت و



ن  مهرگان شیشه را باال داد  و ماشتر  

 .را خاموش کرد

ین  ن وع کرد به پر کردن باک بین مرد جوان فورا رسر

ن   .ماشتر

مهرگان در حایل که کارت عابرش را از توی کیف 

ون  پولش بیر

 :یم کشید، صدای ترانه را شنید

یم خونشون؟-  به زن عموت خیی دادی داریم میر

 .آره بهش گفتم. چقدرم خوشحال شد-

ین ن شال بافت آبیش را  ترانه به خاطر بوی بد بین

 جلوی دهانش

 :گرفت

 .زشت نیست من میام؟ روم نمیشه پیش عموت-

نه بابا، چرا زشت باشه؟ بعدشم عمو عطای من و -

 زنش عاشق
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مهمونن. دوساعت اون جا بایسر عاشقشون نیسر 

خدا شانس-تعجبه.   

 .بده. از این عموها هم نداریم مثل تو پزشو بدیم

 . مهرگان شاد و رسخوش خندید

در را کیم باز کرد و کارت را در حایل که رمزش را یم  

 گفت

 :به کارگر داد. بعد گفت

 !هیچ وقت حرفشو نزدی-

ییک دارم که بود و نبودش معلوم نیست. این همه -

 ساله بابام

ی  ن فوت کرده یه بار نیومد بگه حالتون چطوره؟ چیر

 نیاز

 ندارین؟

-  ، ؟ دایی خاله هات؟عمه خی  

 .یه دایی دارم از ما بدبخت بیچاره تر-

- حقیقته. عمه هم که کال اسمشو -دور از جونتون. 

 نیار. مامانم متنفره



 .ازش

 خاله دو تا دارم خوبن. هوای مامانمو دارن، البته اگر

ن   .شوهراشون حسادت نکتن

ن را روشن کرد.کارت ها را از کارگر گرفت  مهرگان ماشتر

 و

 .مودبانه تشکر کرد

توی اتوبان یم راند و ترانه دنبال آهنگ مورد عالقه 

 اش یم
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گشت. آن را که پیدا کرد صدای پخش را کم کرد و  

 :گفت

 راسنی محمدهادی غر نزد واسه قم رفتنت؟-

مهرگان در حایل که نگاهش به جاده و روبه رویش 

 :بود گفت

- لهره بهش گفتم یم دیشب وقنی با هزار تا ترس و د

 خوام



برم قم و دلم واسه عموم تنگ شده، در جا گفت 

 .برو

- منم شاخام دراومد ترانه. البته -نه؟! عجیبه وهللا! 

 اگر دلیل واقعیش

 رو یم گفتم

 .نیم ذاشت

یم برا - آره خب. بنده خدا خیی نداره داریم میر

 مادرش آش

یم که یه وجب روغن روش داره ن  .بیی

- یممن که شک دارم نت یجه بگیر . 

ه- ن که بهیی  .باالخره از دست رو دست گذاشتی

دیروز بعد از اینکه از خونتون دراومدم مستقیم -

 رفتم پیش

 .دکیی المیع

؟-  بهش گفنی

آره گفتم. گفتم دلم مثل سیر و رسکه یم جوشه. -

 اصال هر



 .خی که به اون زن ربط داره دلمو به آشوب یم کشه
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ناراحت نیسر ها. -ترانه ناخنام خییل تو چشمه. 

 قشنگ معلوم صبح تا

 .شب ناخن یم جوی

. گفتم وقنی -  دکیی بهم گفت دستاتو باید مشغول کنن

س دارم اصال دست خودم نیست. اتوماتیک وار  اسیی

ه  میر

 .سمت دهنم. بهم دارو داد

س داری خی کار کنن یا - بهت نگفت وقنی اسیی

 چجوری

ست رو بیا ؟ آخه داروی خایل چه فایده اسیی ن ری پایتر

 داره؟

س - اوووو تا دلت بخواد. البته گفت منبع اون اسیی

 باید حذف

 .شه



 :ترانه لبخند تلجن زد

ن نیست و - منبعش معلومه دیگه کیه. الیه از رو زمتر

 نابود

 .بشه

- باشه -من اصال مرگ کیس رو نخواستم تا حاال . 

 ولش کن. بگو

دارم بدونمدکیی خی گفت. خییل دوست   

 .واسه کم کردن این دل آشوبه ها خی کار میشه کرد

وع کرد به تعریف کردن  .مهرگان با اشتیاق رسر

 . خییل راهکار داد. حاال من چند تا شو بهت میگم-

اول اینکه گفت حتما ورزش کن و با یه دوست خوب 

 پیاده
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بت راحت باشه. روی داشته باش. که من ندارم. خوا

 .اینم ندارم

اعتماد به نفس داشته باش. اینو نصفه نیمه دارم. 



ن   جلو مهرانگیر

و هادی که ماشاال الل میشم. گفت با دوستای 

 خوب و خانواده

 .ت که بهت انرژی مثبت میدن بیشیی رفت و آمد کن

. با دوستت و  ن بعد گفت بخند. فیلم کمدی ببتر

 خواهرت و

ن رو. هر  مامانت بگو و بخند. گف ت یاد بگیر نه گفتی

 گ هر خی 

 . بهت گفت فوری نگو چشم باشه

 -ترانه رس تکان داد: 
ی

تو همه ش به هادی خان مییک

 . باشه

نش-  .آره. حق با توئه. شدم کنیر

 دور از جون. خب بعدش؟-

گفت کارها و اهداف مهم زندگیت رو عقب ننداز. -

 یه نگو

ن  امروز  امروز حوصله ندارم، بذار واسه فردا. همتر

 .انجام بده



ست رو  انجام ندادنش و به تعویق انداختنش اسیی

 بیشیی یم

 تنش زا با کیس نداشته باش. با 
ی

کنه. و اینکه زندگ

 آدمایی 

ن رفت و آمد نکن  . که منقن گرا هستی

گفت موسیقی آرام بخش زیاد گوش بده. اگر شاد  

 گوش میدی

باهاش برقص. گفت هر روز خدا رو شکر کن. 

وشکرگزاری   

سپاسگزاری از خدا و از عزیزانت خییل آرومت یم  

 .کنه
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گفت دعا کن. حس خویی بهت میده. گفت ذکر 

 بگو. تو

ذکرهات آرامش روخ و جسمیت رو بخواه .گفت 

 .بنویس



 :ترانه مشتاق پرسید

 بنوییس؟! خی رو بنوییس؟-

- ی رو بنوی س بگیر
ایی که باعث شده اسیی

ن سچیر . 

ن آرزومه، خییل  وقنی گفتم نویسنده هستم و نوشتی

 خوشش

ن دارو یم مونه. حاال به هر  ن عتر
اومد. گفت نوشتی

 طریقی که

 . دوست داری بنویس

 !واو چه جالب! دمش گرم بابا-

ای دیگه هم گفت. اینکه یوگا - ن آره ترانه. یه رسی چیر

 و مراقبه

خییل واسه خایل کردن حس های منقن از ذهن کمک 

 یم

 .کنه بهت. یه نفس عمیق بکش

- اینو راست -البته تو تهرون نه، شمال جانم شمال. 

 
ی

 .مییک

 منم اینو خییل شنیدم. مراقبه بلدی حاال؟-



 .آره یادم داد-

ی نگفت؟- ن  از خورد و خوراک چیر

 دار مثل قهوه و چایی  -
ن  های کافئتر

گفت نوشیدین

 .کم بخور

- یم   اصال باهاش موافق نیستم. اگه من اونجا بودم

 گفتم خانوم
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ش چه  ن . چه سیی ن  چایی از بهشت اومده زمتر
دکیی

 خشکش،

 .دیدنش و بوئیدنش آدمو رس حال میاره

آره به خدا باهات موافقم. یه رسی دمنوش مثل -

ن   چای سیی

س. تازه گفت آدامس  هم خوبه واسه کم کردن اسیی

 بجو وقت

س. حرصتو رس اون آدامس خ ایل کناسیی . 

- س -بینگو. خییل عایل بود .  حاال مگه تو هم اسیی



 داری؟

 کشید و به دشت سفید و خایل آن سوی 
ن
ترانه هوف

 اتوبان

 . نگاه کرد

 :لب زد

 .نیم دونستم عاشق شدن دلهره میاره-

؟-  یم تریس؟ از خی

یم ترسم یه طرفه دوسش دارم. آخه نه زنگ یم -

 زنه نه

 . پیایم میده

- ه ترانه؟عاشق شدن چجوری  

 :ترانه لبخند زد و گفت

ینو باهم داره. تلخش واسه اینه که - طعم تلخ و شیر

 یم تریس

هنوز بهش نرسیده از دستش بدی. از خواب و 

.وقنی   خوراک میفنی

 کنارت نیست دلتنگیسر و همه ش دلت یم خواد
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. شبات طوالنیه و صبح نمیشه . ببینیش اما نیم توین

ینش  شیر

واسه اینه که وقنی یم بینیش هیجان یم ریزه تو 

 قلبت. بعد

 دیدنش خییل بهت یم چسبه.  
ی

از اون همه دلتنیک

 کنارش

بهت خوش یم گذره. آروم مییسر در حایل که قلبت 

 یه

گرومپ گرومپ یم زنه. دلت قرص میشه کنارش که 

 با اون

ه. مهرگان من واقعا  همه ی غصه هات پر یم کشه میر

 نیم

تونم بهت بگم عاشق شدن چجوریه. فقط اینو یم 

 دونم عشق

ن وایسادن لب یه دره ی عمیق با یه   عتر
و عاشقی



 منظره خییل

 قشنگه. اما پات که بلغزه میفنی ته دره و نابود مییسر 

. 

 :مهرگان یی هوا و تلخ لب زد

 .خوش به حالت ترانه-

مهرگان؟-ترانه تنش را سمت مهرگان چرخاند.   

ه شد و هیچ مهرگان آه کش ید و به روبه رویش خیر

 .نگفت

ی نگفت و  ن ترانه نفهمید منظور مهرگان چیست. چیر

 تا وقنی 

به قم برسند مهرگان در سکوت به این فکر کرد نکند 

د و  بمیر

هیچ وقت طعم گس عشق را نچشد و حشتش حنی 

 توی قیی 

 !هم رهایش نکند

ویی گفت
 :مهرگان فنجان چای را برداشت و با خورسر
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 . مریس زن عمو-

ن گذاشت  .حاجیه خانم سینن را روی میر

م. خییل خوش اومدی-  .نوش جونت دخیی

صفا آوردی ترانه خانوم-بعد رو به ترانه لب زد:  . 

 :ترانه کیم توی مبل جابه جا شد

 . قربون شما زن عمو-

 :حاجیه لبخند زد و گفت

- ک بود؟مهرگانم چرا دیر اومدین؟ ترافی  

نه عزیزم. جاتون خایل رفتیم زیارت. تا نماز ظهر رو -

 بخونیم

 .و یه زیارت بکنیم دیر شد

 .قبول باشه-

 عمو گ میاد؟-

دیگه االناس که پیداش -حاجیه نگایه به ساعت کرد. 

 شه. وقنی بهش

 گفتم مهرگان یم



خواد بیاد برنامه بعد از نماز جماعتو کنسل کرد.  

م  گفت دخیی

د. عزیزترین مهمونم یم خواد بیادیم خواد بیا . 

ین خندید  :مهرگان شیر

اونقدر دلم براش تنگ شده ها. ویل بچه ها رو نیم -

 .بینم
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 کجان؟

 . اونام یی درس و کارشونن-

با بلند شدن صدای زنگ در خانه، حاجیه خانم از 

 :جا بلند شد

 .اومد. من برم درو باز کنم-

فورا زیر گوش مهرگان گفت ترانه : 

 من چادر رس کنم؟ عموت معذب نشه؟-

وا! مگه -مهرگان نگاه عاقل اندر سفیه ای به او کرد: 

 ی؟ عموی منو



 خی فرض کردی ترانه؟

ی گفتم. - ن  نشو! من یه چیر
اوو خب حاال! عصباین

 چه بدشم

 .میاد

 .باهاش راحت باش. اونقدر خوبه که نگو-

ا بلند شدندبا صدای یاهلل هر دو از ج . 

ه   ها جلوی در خیر
ترانه به مردی در لباس روحاین

 شد. حاج

یس گریم کرد.  عطای ستوده را دید که با زنش احوالیی

 با او

دست داد و با نگایه مهربان و پر مهر حالش را 

 پرسید. کیف

و عبایش را حاجیه گرفت و با دست اشاره کرد به 

 سمت آن

 .ها

مردی بود که کمیی  ترانه خوب نگاهش کرد. عموعطا 

 از شصت



455 

  دلهای بد قواره 

سال به او یم خورد داشته باشد. قد متوسیط داشت 

 و چاق

نبود. ریش های جوگندیم داشت با ابرواین پهن. بینن 

 و چشمو لبش

 معمویل بود. شباهت یی حد و حرصی به پدر مهرگان

 .داشت و خنده هایش شبیه او بود

عمویش رفت و او را در حصار  مهرگان فورا سمت 

 کشید. حاج

عطا دست دور شانه ی مهرگان انداخت و گونه اش 

 .را بوسید

 دخیی قشنگ من چطوره؟-

 :مهرگان با خویسر خندید

 .خوبم عمو جون-

ترانه گیسوان بازیگوشش را توی شالش زد و از همان 

 جا بلند



 :سالم داد

 :عطا محجوبانه اما خودماین گفت

- ن به به سالم دخ م. خییل خوش اومدی بفرما بشتر یی

 .مهرگان و ترانه

 به حاجیه کمک کردند و سفره را چیدند. ناهار

با شوخن های حاج عطای ستوده و خنده های از ته 

 دل

 بذله گویی 
مهرگان و ترانه ای که تا به حال روحاین

 مثل حاج

 .عطا ندیده بود ضف شد

ترانه تا خواست سفره جمع کند، حاج عطا فورا  

 :گفت
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ن شما اصال دست نزن که ناراحت - ترانه خانوم بشتر

 .میشما

 :ترانه به مهرگان نگاه کرد و گفت



ه- ن  ...آخه چیر

 .عطا فورا از جا بلند شد و بشقاب ها را از او گرفت

م کار خودمه. مهمون عزیز ما که نباید - ن دخیی بشتر

 زحمت

 .بکشه

عطا سفره را جمع کرد و  ترانه متعجب نشست و 

 همراه با

ن ظرف ها شدند. بعد هم عمو  مهرگان مشغول شستی

 عطا دستهایش

را خشک کرد و چای ریخت و سینن به دست با 

 مهرگان

ون آمدند خانه بیر ن  .از آشیی

ترانه هنوز مات و مبهوت بود و باورش نیم شد این 

 مرد ساده

و با و یی شیله و پیله که به ترک دیوار هم یم خندد 

 مزه

ترین جک ها را یم گوید، همان مرد با ابهنی باشد که 



 روزها

پیش نماز مسجدی ست و خیل عظییم نمازگزار 

 پشت رسش

نماز یم خوانند و نییم از مردم بازار به رسش قسم یم 

 خورند

 .و مردم محل عاشق این مرد وارسته هستند

ام جلوی ترانه خم شد و چای تعارفش کرد  .با احیی

گفتترانه   : 
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؟ تو رو - ن وای عموجان شما چرا زحمت یم کشتر

 خدا خجالتم

ندین.عمو عطا به مهرگان و حاجیه هم چای تعارف  

 کرد. بعد لیوان

 .چای خودش را برداشت و کنار همشش نشست

 :رو به ترانه گفت

 یعنن به من نمیاد کار خونه بکنم؟-



 :ترانه گفت

- . کال من تو زندگیم مردی رک بگم نارا ن حت نشتر

 ندیدم کار

 . خونه بکنه

پس امیدوارم شوهر آینده ت کاری باشه. خییل -

 بهت خوش

 .یم گذره

 :ترانه خندید

یش خوب باشه همه خی حله- ن  .آشیی

اگه مثل خانوم من زرنگ بایسر -عمو عطا گفت: 

 شوهرت مجبور

 میشه کار

 .خونه هم بکنه

 کرد و گفت
ی

 :حاجیه اخیم ساختیک

؟-  داشتیم حاخی

 :عمو عطا خندید. دستش را باال برد و گفت
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 .به نام خدا؛ غلط کردم-

 :جمع خندید و مهرگان گفت

 عمو امروز وقت داری باهم گپ بزنیم؟-

 :حاج عطا گفت

 گپ بزنیم؟ در چه مورد؟-

ن انداخت. ترانه گفت  :مهرگان رسش را پایتر

- ن عمو بریم تو اتاق شما راحت مهرگان من و ز 

؟مهرگان فورا ن  باشتر

 :گفت

. یم خوام زن عمو هم - ن نه نیم خواد ترانه. بشتر

 باشه. تو هم

 .که همه خی رو یم دوین 

 .حاجیه اخم ریزی کرد

؟- ن م. چرا رستو انداخنی پایتر  خیر باشه دخیی

 :حاج عطا گفت

 .عموجون نگرانم کردی. خیر باشه انشاهللا-



رو دور لیوان حلقه کرد مهرگان دستانش . 

عموجون نیم خوام ناراحتتون کنم. ویل به خدا -

 چاره ای

نداشتم. مجبور شدم. قبل از اینکه حرفامو بزنم، 

 باید از شما

 .زن عمو جون عذرخوایه کنم
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حاجیه با ترس و دلهره ای که در صدایش موج یم زد  

ای-گفت:   

؟ مامان و بابات خوبن؟وای عطا! خی شده  

 :حاج عطا لب گزید

مو! بذار حرفشو بزنه. بگو - سون دخیی عزیزدل نیی

 .عموجون

 .بگو دردت به جونم

 :مهرگان گفت

 ...عمو من-



عمو من و شوهرم خییل مشکل داریم. اونقدری که -

 باورتون

 .نمیشه

ه ماند به دهان مهرگان.  حاجیه مات و مبهوت خیر

 حاج عطا

رید و زیر لب زمزمه کردرنگ از رویش پ : 

م؟ چه مشکیل؟مهرگان - نعوذ باهلل! یعنن خی دخیی

 لب زیرینش را به

د  دندان کشید و ترانه دستش را فشر

 :و آرام زیر گوشش پچ زد

 !بگو دیگه-

ه به خطوط چهره ی درهم  مهرگان رس بلند کرد و خیر

 و برهم

و نگران عمو و زن عمویش سیع کرد فکر هایش را 

 جمع و

ن را به آن دو جور   کند. رویش نیم شد همه چیر

 بگوید. اما
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المیع گفته بود حرف نزدنش به مراتب بدتر از  

 کتمان حقیقت

ها بعدها حق دارند به خاطر پنهان کاری  است. بزرگیی

 اش

شماتتش کنند. آن ها حق دارند بدانند دخیی 

 عزیزشان

را جزم کرد تا هر  خوشبخت است یا نه. پس عزمش

 آنچه در

 .دل دارد را روی دایره بریزد

 . عمو متاسفانه من نیم تونم بچه دار بشم-

یا فاطمه ی -حاجیه با صدا و لحنن عصنی گفت: 

 !زهرا

 :مهرگان بغضش را خفه کرد و ادامه داد

مادرشوهرم باهام خوب بود، اما تا فهمید مشکل از -

 منه فورا



دهادی از من رسد بشه. عوض شد. یه کاری کرد محم

 تو این

چند سال فقط خونم رو کرد تو شیشه، با حرفاش، 

 متلکاش،

تحقیر کردناش. این بچه دار نشدنمو کرده آتو یه دل 

 منو یم

ن من و هادی دعوا یم ندازه  . سوزونه. بتر

 :حاجیه خانم محکم توی صورتش زد

ای خدا! ای داد بر من! اینا رو چرا االن داری به ما -

 
ی

 مییک

؟  مهرگان؟ مریم یم دونه؟ بابات خی

 :مهرگان از پشت پرده ی لرزان اشک لب زد
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نگفتم زن عمو. فقط مهرآنا یم دونه .حاجیه با -

 صدایی که یم لرزید

 و خیی از دل شکسته اش یم



 :داد گفت

چرا نگفنی مهرگان؟ چرا این همه دردو ریخنی تو -

 دلت

؟قربونت برم  

 . حاج عطا امان نداد به همشش

درست و ریز ریز تعریف کن ببینم. یعنن خی که -

 اذیتتون

 یم کنه؟

وع کرد به تعریف از همان اول که  مهرگان رسر

 مشکالتشان از

ن ادعا کرده  ن اواخر که مهرانگیر وع شد تا همتر کجا رسر

 بود یم

د و او باید بماند  خواهد برای پشش همش دویم بگیر

 و با

جدیدش بسوزد و بسازدهووی  . 

حاج عطا با چشماین عایص و رسی که به تاسف تکان 

 یم



خورد از جا بلند شد. دستانش را پشت کمرش چفت  

 کرد و بارسی

ن در حایل که سخت در فکر فرو رفته بود بنای  پایتر

 راه

ن را گذاشت. گایه هم دست یم کشید به ریش  رفتی

 های بلند

 .و مرتبش

وع  صورتش از فرط خشم رسخ ش ده بود. زیر لب رسر

 کرد به
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د ن تا قلب پر تالطمش آرام بگیر  .ذکر گفتی

صدای هق هق حاجیه خانم که بلند شد مهرگان در 

 دل به

اه گفت. ترانه نگاه گرفته ی مهرگان را  خودش بد و بیر

 .فهمید

د. مهرگان گفت  :دستش را فشر



 . کاش الل شده بودم نیم گفتم-

دستانش را در هم قفل کرده و رس به زیر انداخت و 

 به

انگشتانش زل زد. جرات رس بلند کردن نداشت. ترانه 

 با دیدن

اوضاع و احوال خراب آن سه به رسعت سه لیوان 

 آب آورد و

م برات -به دستشان داد. حاجیه هق هق کرد:  بمیر

 مهرگانم. آخه

 چطور تحمل کردی این همه

ذاب کشیدی و دم نزدی؟ دردو؟ چجوری این همه ع

 آخه چرا؟

اشک های مهرگان چون مرواریدهای رقصان روی  

 گونه های

 .مهتایی اش یم غلتیدند و چانه اش یم لرزید

ن کرد ن فتر  :مهرگان فتر

 .نیم خواستم کیس ناراحت بشه زن عمو-



 عطا نزدیک مهرگان ایستاد. کیم تنش را خم کرد. از

شید. چشمانش شعله های آتش خشم زبانه یم ک

 رنگ باخته

 :نالید
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اشتباه کردی عمو جان. با حرف نزدنت مشکلت -

ن یه گوله  عتر

برف کوچیک یه روی برفا قل خورده و بزرگ شده. 

 زندگیت

رو ویرون کرده .عموعطا بشکه ای باروت بود که 

 تنها با کشیدن

یت  یک کیی

ش را  منفجر میشد. اما سخت در تالش بود خشم

ل کند  .کنیی

مهرگان عزیز کرده اش بود. از دو فرزندش هم او را 

 بیشیی 



 .دوست داشت و تحمل دیدن غم هایش را نداشت

 :صدای بم و قوی اش در خانه نفیر کشید

ن کردن؟ اصال باورم -  با تو چنتر
آخه به چه حقی

 نمیشه

مهرگان. محمدهادی به آقایی معروفه. باورم نمیشه 

 جلوی

 رو بهت مادرش نایست
ی

اد. چرا گذاشته والده ش زندگ

 سخت

کنه. مگه تو حوزه یادش ندادن زنش رو بذاره روی 

 رسش،

 همون قدر که مادرش تاج رسشه؟

تو چرا ساکت موندی و صبوری کردی؟ الاقل به 

 مادرت یم

م.  گفتم میایم تهران اوضاع بهیی میشه که -گفنی دخیی

 بدتر شد. االنم

 واسه

ن بار تحت نظر  شکمچهارمتر ن روانیی . 



 :حاجیه با کف دست محکم روی رانش کوبید
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 .حاخی من دارم سکته یم کنم. حاخی یه کاری بکن-

شک؟! خدایا! یعنن اوضاع روحیت تا این حد  ن روانیی

 خرابه؟

 :مهرگان پنجه هایش را مشت کرد

 .دارم رواین میشم زن عمو-

- ه که خیر ندیده و از خدا نکنه. رواین اون مهرانگ ن یر

 خدا یی 

ه  .خیی

حاج عطا دانه های درشت عرق را از روی پیشاین 

 .اش گرفت

مرد بیچاره حالش دگرگون بود  .پیر

ایط آب میشه. اگه داداشم - دل سنگ هم تو این رسر

 بفهمه

دردونه شو اذیت کردن خون به پا یم کنه.مهرگان نگاه 



 ملتمسش را

 :رو به عطا چرخاند

- ن. نیم خوام بابام بفهمه. تو رو خدا یه  عمو کمکم ک

 کاری

 .بکنید. من نیم دونم خی کار کنم

 ما برداره. 
ی

ن حرف بزنید دست از رس زندگ با مهرانگیر

 به خدا

محمدهادی آدم بدی نیست؛ ویل خییل به حرف 

 مادرشه. هر

ن میگه اون میگه چشم  .خی مهرانگیر

 . بچه دار نشدن منو چوب کردن یه یم کوبن تو رسم

حاجیه دیگر طاقت نیاورد. از جا بلند شد و در حایل  

 که
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دستش را روی دهانش گذاشته هق هق کنان سمت 

 اتاقش



رفت و در را بست. صدای گریه های بلند و 

 جگرخراشش باعث

عمو به خدا من نیم -شد مهرگان به حاج عطا بگوید: 

 خواستم شما و

کنمزن عمو رو ناراحت   . 

 .خدا منو ببخشه

 .ترانه از جا بلند شد

م پیش زن عمو آرومش کنم-  .میر

 :حاج عطا رس خم کرد

م- ت بده دخیی  .خدا خیر

مهرگان از جا بلند شد و خودش را توی حصار حاج 

 عطا

 .انداخت

عمو! عمو خسته ام، بریدم به موال. به خدا دیگه -

 .نیم کشم

وازش  عطا سوزش اشک را از چشمانش کنار زد. ن

 گونه دست



درست میشه عمو جان.  -کشید روی رس مهرگان. 

م  .گریه نکن دخیی

 توکلت به اون

باالیی باشه. خدا پشت و پناه بنده شه. نیم ذاره 

 روزگار

 . اینجوری پیش بره

به خدا من بنده ی خویی بودم براش. پس چرا -

 روزای خوش
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 من نیم رسه عمو؟

- ه عموجان. البد حکمنی هست. تو غصه یم رس

 نخور. من

 .خودم درستش یم کنم

یک ساعت بعد مهرگان و حاجیه آرام گرفته بودند. 

 مهرگان

دست دور شانه ی حاجیه انداخت. ترانه لیوان آب 



 قند را روی

ن گذاشت. آن قدر آب قند توی حلق زن بیچاره  میر

 ریخته بود

د  .تا او آرام بگیر

ان همشش باشد یا برای مهرگان عطا نیم دانست نگر 

 غصه

بخورد.باالخره هر جور بود حاجیه را آرام کرد. اما 

 حاجیه هنوز هم

 .دلش آرام و قرار نداشت

خانومم آروم باش. این چه کاریه شما یم کنن آخه؟ -

 مهرگان

به ما پناه آورده تا کمکش کنیم. با این گریه ها و 

 شیون و

بیچاره رو از اومدن واویالیی که راه انداخنی دخیی 

 پشیمون

کردی عزیز من. بذار فکر کنم ببینم چه کار یم تونم 

 .بکنم



 :حاجیه آه کشید

همیشه فکر یم کردم مهرگان خوشبخت عالمه. هر -

 وقت

مریمو یم دیدم از دامادش تعریف یم کرد و پزشو یم 

 .داد

عیل آقا خدارو شکر یم کرد که چه داماد خویی 

 .نصیبش شده
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م صورتش رو با سییل رسخ نگه  نیم دونستم دخیی

 داشته و

ه  .اون زن یه یم تازه و کیس نیست جلوشو بگیر

-حاج عطا چپ چپ نگاهش کرد که تمامش کند. 

 .چشم حاج آقا. چشم

 .آروم میشم

 :حاج عطا رو به مهرگان گفت

برگرد تهران. روز جمعه ناهار با شوهرت بیاین این -



. اماجا   

هیجی بهش نگو. فقط بگو ناهار دعوتیم. من هم 

 خودم به حاج

باقر زنگ یم زنم و دعوتش یم کنم با خانومش بیان. 

 یه جلسه

یم ذاریم اون زن و پشش رو تفهیم یم کنم که  

 کارشون

ن   .درست نیست. باید قول بدن رفتارشونو درست کتن

 :مهرگان گفت

 .چشم عموجون-

- . ن گران نباش. من باید به این ممنون که به ما گفنی

 مادر و

 .پش حایل کنم دنیا دست کیه

باید بفهمن فرشته ی ما لیاقتش -حاجیه گفت: 

ین زندگیه. حیف تو  بهیی

 .که قدرتو نیم دونن گل خوشبوی من

 .مهرگان صورت حاجیه را بوسید



خیالم راحت شد زن عموجون. شماهم قول بده  -

 .گریه نکنن 
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گریه نیم کنم دورت بگردم. عموت دعوام یم کنه -

 .آخه

 :عموعطا خندید

 . من غلط بکنم حاج خانوم-

 :ترانه از جا بلند شد

خب دیگه زحمتو کم کنیم مهرگان. زودتر بریم -

 دیرمون

 .نشه

مهرگان از جا بلند شد و با دیل قرص از آن دو 

 خداحافیطن 

ون زدند.  بازارچه مملو از کرد و با ترانه از خانه بیر

 مسافراین بود

 که مشغول خریدن سوغایی 



بودند. ترانه کنار مغازه ی کوچیک که تسبیح های 

 رنگارنگ

داشت ایستاد و دست کشید روی شاه مقصودهای 

 .براق

مهرگان کدومش قشنگه بخرم واسه مامان؟ تسبیح -

 سجاده

 .ش دونه دونه شده

 چشمان مهرگان بابت گریه های یی وقفه اش یم

 .سوخت

 .چشم ریز کرد و لب های خشکش را تکان داد

اون که آیی کاربنیه حلقه های سفید داره روش -

 .خوشگله

 .شبیه چشم نظریه

 .آره خییل خوبه. همینو بخرم-
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اوه اوه -پول تسبیح را به مرد فروشنده داد و گفت: 



 پاک داشت یادم

یمیم رفت. سوهان خوشمزه هم   

 .خوام

 :همان لحظه تلفنش زنگ خورد. مهرگان گفت

 .البد خاله تاراس نگرانمون شده-

ترانه در حایل که دست توی کیفش کرده و به دنبال 

 تلفنش

 :یم گشت گفت

ی - ه. رسش شلوغه با مشیی نه بابا. اون که االن هاییی

 .ها

 پس کیه؟-

ه شدند. با دیدن نام نیما، ترانه  هر دو به صفحه خیر

روی دست  

 :دهانش گذاشت و از شوق جیغ خفه ای کشید

وای خدا جونم! باالخره زنگ زد.مهرگان دست ترانه -

 را کشید و او

 را از وسط بازارچه کنار به



 کشاند
ی

ین اسباب بازی فرویسر بزرگ  .سمت وییی

 .زود باش جواب بده ترانه-

 :ترانه هول زده گفت

 خی بهش بگم مهرگان؟-

- بار اولته باهاش حرف یم جواب بده دیگه. انگار 

 .زین 
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 .بار اوله زنگ یم زنه خو-

 جواب میدی یا بزنمت؟-

ن را کشید و عشوه ای ناشیانه توی  ترانه آیکون سیی

 صدایش

 :ریخت

 .بله بفرمایید-

-مهرگان خنده اش گرفته بود. زیر لب زمزمه کرد: 

 !دیوونه

فن پیچیدصدای تو دل بروی نیما توی تل : 



؟-  سالم. نیما هستم. خویی

 :ترانه قر داد به گردنش

 اوا تویی نیما؟-

ن خندید و با دست خاک بر رسی  مهرگان تمسخرآمیر

 برای

 .ترانه تکان داد

ترانه که دید نیم تواند هیجان آمیخته به صدایش را  

ل  کنیی

کند، دست روی قلبش گذاشت. حس کرد صدای  

 کوبش های

تمام بازارچه یم شنونددیوانه وار قلبش را  . 

صدای خنده های ریز نیما از آن طرف خط دلش را 

 حایل به

آره منم دیگه. حال و -حایل یم کرد. نیما گفت: 

 احوالت چطوریاس؟

 .خوبم مریس-
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؟ چه رسو صدایی میاد-  !کجایی

 .من با مهرگان اومدم قم. االنم تو بازارچه ایم-

- رت قبولقم؟ زیا . 

 مریس. ویل خی شده زنگ زدی؟-

 .چرا تعجب کردی؟ خودت شماره دادی-

 :ترانه از فرط هیجان گیج شده بود. نیما گفت

 فردا رو چه کاره ای؟-

 .بیکار-

ن -  دوستمه بتر
. البته دکیی مت پیش دکیی یم خوام بیی

 مریض

؟ بابا -وقت میده بهم. چه ساعنی یم توین بیای؟ دکیی

 .یی خیال

- ترانه. ما قبال حرف زدیم. بگو ساعتشو. پنج نمیشه 

 خوبه؟

 .آره خوبه-

پس چهار میام دنبالت. فقط آدرس خونه تون رو -



 برام

 .بفرست

 .باشه برات یم فرستم-

 .پس دیگه مزاحمت نمیشم-

 ام 
ی

ترانه خواست بگوید تو مراحم ترین آدم زندگ

 هسنی اما

 :به جایش گفت
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- یما راسنی ن ... 

 . نیما یک جانم کشدار گفت و ترانه ذوق مرگ شد

هیجی ولش کن-به سخنی لب زد:   . 

 :نیما گفت

ن باشم تو راه مواظب خودت و دوستت - مطمت 

 هسنی دیگه؟

 آره؟

ترانه لب گزید و دلش ضعف رفت برای جمله های 



 یی شیله

 . پیله اش

 . آره. مهرگان دست فرمونش حرف نداره-

- بهم پیام بده خیالم راحت باشهپس رسیدی  . 

 .باشه. فعال-

 .در پناه حق-

 .ترانه بعد از قطع ارتباط تلفن را روی قلبش گذاشت

 :وای مامان قلبم .مهرگان خندید-

نچ نچ اوضاعت بدجور خرابه لییل خانوم. خی  -

 گفت جناب

؟  مجنون داری غش یم کنن

وای المصب چقدر زبون بازه! پیشش کم آوردم -

. پش  هدخیی  

ی یم کنه  .ی خل یه دلیی
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 :مهرگان با صدا خندید



ن چه شود-  !دو تا تخس زبون باز باهم بیفتی

 .آخ جون باالخره خندیدی-

به خل بازیای تو میشه نخندید ترانه؟ بیا بریم -

یم  سوهان بگیر

 .دیر شد. چه عشوه خرکیم میاد واسه من

- دت باش. نیما عاشق ترانه آره بابا. خو -ضایع بود؟

 ی واقیع شده نه

 اینن 

 .که تو ادا درمیاری

ن بود. تکبیر -  . جمله سنگتر

 !یی مزه-

م؟ زشت نیست؟-  میگم واسه نیما بگیر

 . تو دو تا بخر-

 شدند
ی

 . وارد سوهان فرویسر بزرگ

مهرگان در حایل که به برچسب قیمت ها نگاه یم کرد  

 :گفت

 .فردا یم خوام برم پیش کیاین -



یه؟-  خیی

 .واسه رمان جدیدم یم خوام باهاش حرف بزنم-
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- ؟ -خو پیام بده. چه کاریه اون همه راه بری دفیی نشر

 نچ! رو در رو

ه  .بهیی

 :بعد رو به دخیی فروشنده گفت

 .لطفا شیش تا از اون پر پسته هاش بدین-

 :ترانه گفت

 چرا شیش تا؟-

 پس چند تا؟-

- رغ دارم نیستایه م ! 

 . واسه کیاین و شکری هم یم برم-

خاله شدن داری رمانت - آهان پس بگو. قصد دخیی

 .چاپ شه

 :مهرگان با خویسر خندید



 .خدا شفات بده-

نمیده که با تو دوستم دیگه.ساعت از ده شب  -

 گذشته بود که خسته و

 کوفته کلید انداخت

 .و وارد خانه ی سوت و کور شد

 چاد
ی
رش را روی دسته ی مبل انداخت با یی حوصلیک

 و کلید

ن ولو کرد  .و سوئیچ را روی میر

اثری از محمدهادی نبود اما اثر حضورش در خانه 

 .مشهود بود
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به اتاق خواب رفت. رو تخنی یک گوشه ی تخت 

 مچاله شده

 .بود

صدای چکه ی شیر حمام سکوت اتاق را یم 

 .شکست



ا و نوشابه و لیوان و از اتاق بیر  ن ون زد. جعبه ی پییی

 سس قرمز

ن وسط بود. با دیدن لکه های سس روی  روی میر

ن   شیشه ی میر

 .لبش را کج کرد

آن ساعت از شب محمدهادی کجا بود؟به شدت 

 خوابش یم آمد. تلفن

 بیسیم را برداشت و روی مبل

سه نفره دراز کشید و شماره ی محمدهادی را  

 .گرفت

یام "دستگاه مورد نظر خاموش یم اما با شنیدن پ

 "باشد

 . متعجب به گویسر تلفن زل زد

 :با خودش گفت

 "یعنن کجا رفته؟"

فکرش که به جواب درست قد نداد، نگاهش را 

 دوخت به



ساعت روی دیوار و آنقدر به آن زل زد تا خوابش 

 .برد

 چهارشنبه، بیست و دوم آذر ماه، ساعت یک بامداد

ون صدای زوزه ی س  نزدیک به آلونک در آن بیر
ی

یک

 پس زمینه

ی هوهوی باد به گوش یم رسید. باد با یی رحیم از 

 درزهای
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کوچک و بزرگ آلونک لرزان وارد اتاق یم شد .مرد 

 جوان با

 چشماین باز و مردمک هایی که یی روح یم نمود،

 . هر از گایه ناله هایی رس یم داد

ک گوشه ی آ لونک در خود مچاله شده و مثل دخیی

 برگ های

نازک بید یم لرزید. پنج سال کمیی داشت. رورسی 

 چروک



گل دار با حاشیه ی نارنجی روی رسش کج شده بود. 

 چشمان

سیاه و خیس و ابری اش میخ مانده بود به پدر 

 .بیمارش

مادرش که زین زیادی جوان بود، رس و رو پیچیده در 

 چادری

ی  چون مجسمه ای چویی با گل دار و خاکسیی

 چشماین یخ

 .زده به شوهر بیمارش زل زده بود

حاج آقا ابطج سخت در تالش بود رگ مرد را پیدا  

 .کند

محمدهادی با تمام توان مشت یی جان مرد را توی 

 پنجه های

بزرگ و تپلش نگه داشته بود.ابطج با نگایه 

 هراسیده و اخیم چند

 خیط روی پیشاین 

گشت بزرگش یی در یی به ساعد فراخش، با پشت ان



 و آرنج

 . مرد یم کوبید

 .فشارش خییل پایینه هادی-

ینی و مردین مرد را  محمدهادی رستاپای تن چوب کیی

 برانداز
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 . کرد. پاچه ی شلوار پای راستش تا زانو باال رفته بود

 :گفت

- . حاخی هر  خی شاید بشه رو پاش یه رگ پیدا کنن

 خون تو

 .بدنشه ریخته تو پاش

ابطج نگاهش را رساند سمت پای الغر و پر از موی 

 .مرد

ین - یم ترسم یی فایده باشه هادی جان. دستش بهیی

 جا

یه کاری بکن -واسه رسمه. فشارش خییل افتاده. 



 حاخی داره از دست

ش از ه. زنش و دخیی  میر

ن   .ترس تو مرز سکته هستی

ف پر از داروی کنار حاج آقا ابطج نگایه به کی

 .دستش کرد

ون کشید و درب سفید آن را  فورا شیشه اتانول را بیر

 .باز کرد

 .رسشو بگیر باال هادی. زود باش-

محمدهادی تن مرد را باال کشید و رسش را روی 

 زانویش

گذاشت. ابطج مقدار کیم الکل را توی حلق مرد 

 ریخت. مرد

ن این دنیا و آن دنیا بود نیم فهم ید چه به او که بتر

 خورانده

اند. به رسفه که افتاد محمدهادی کمکش کرد و 

 رسفه هایش

به به پشتش قطع کرد  .را با چند ضن



ابطج شیشه ی الکل را کنار مرد روی موکت کهنه  

 .گذاشت
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الکل کمک یم کنه فشارش بکشه باال رگشو پیدا  -

 کنیم.طویل نکشید

مرد به سخنی اما با تالیسر مضاعفکه عاقبت دو   

پشت دستش درست روی استخوان منتیه به 

 انگشت سبابه

 پیدا کرده و ابطج سوزن را با احتیاط وارد 
ی

اش رگ

 پوست

 .مرد کرد

با ریزش قطرات رسم در لوله، محمدهادی زیر لب 

 شکرخدایی 

 .گفت

دانه های درشت عرق روی پیشاین دو مرد نشان از 

 مشقنی 



نجات جان مرد بیمار داشت زیاد برای . 

ن قبایش عرق از پیشاین گرفت  محمدهاری با رسآستتر

 و

ک. دخیی بیچاره رنگ به رو  رسچرخاند سمت دخیی

 نداشت. از

 .جا بلند شد و او را بغل کرد

یس ها. بابات زود خوب میشه-  .عمو جون نیی

ون کشید و به دست  شکالیی از جیب قبایش بیر

ک ک داد.دخیی  دخیی

و بر بر به محمدهادی زل زد هیچ نگفت . 

زن به خودش آمد. سمت چراغ عالء الدین رفت و  

ی را که  کیی

 قل قل یم کرد برداشت تا چای دم کند برای ناجیان

 .همشش
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حاج آقا ابطج نگایه با دقت به داخل آلونک کرد. 



 فقر و

داغان  فالکت از در و دیوار و اسباب اندک و درب و 

 .یم بارید

ن رس تکان داد  . ناراحت و غمگتر

وع به  محمدهادی کنار مرد بیمار نشست و رسر

 نوازش گیسوان

ک کرد  .پر از گره و کثیف دخیی

 :ابطج زیر گوشش پچ زد

 هادی جان چقدر تو جیبت پول داری؟-

 .محمدهادی تا ته قضیه را گرفت

دارم یه مقداری.فورا تمام اسکناس های توی -

را دور از چشمجیبش   

 زن زیر

تشک مرد رس داد. ابطج هم تمام دارو ندارش را زیر 

 بالش

 .مرد گذاشت

صدای زوزه های سگ دیگر نیم آمد. بدون شک 



 فهمیده بود

 .صاحبش رو به بهبودی ست

 :محمدهادی لب زد

؟- م بودین و خیی نداشتیم حاخی
 دکیی

نه واال. دکیی کجا بود؟ کمک های اولیه و یه رسم و -

 آمپول

 .زدنه دیگه
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م-  .منم یم خوام یاد بگیر

ی که خییل عایل میشه. اگه بخوای از این - یاد بگیر

 به بعد

دنبال من بیای این محله های محروم الزمت میشه. 

ا پول  اکیر

دوا و درمون ندارن. گرچه تو سیر کردن شکمشون 

خی شد-موندن.   

 که اومدیم این جا؟



- ونواده های زیادی حاشیه ی شهر محرومن از خ

ن   .همه چیر

امشب قرار بود برم جایی که یه خانوم برای عمل 

 چشم

ش پول الزم داشت. خیی دادن این آقا حالش  دخیی

 . بده

 چشه؟-

- . ن نیم دونم. فردا میگم از موسسه بیان تحقیق کتن

 اسمشون

ن   .تو لیست بهزیستیه. ویل مگه چقدر میشه کمک کتن

ن نیم ساع ت بعد رسم مرد تمام شده بود و وقت رفتی

 .بود

ک کنار محمدهادی به معصومانه ترین شکل  دخیی

ی شبیه  ن ممکن خوابیده بود. لحظه ای از فکرش چیر

 آرزوی

ن اوالد رد شد. فکر کرد مطمئنا بغل کردن فرزند  داشتی

 خودش



ین   بچه ی غریبه شیر
به مراتب از بغل زدن یک دخیی

 تر خواهد

طش را جمع کرد و به زن قول داد  بود.ابطج بسا

 کمکش یم

ش را بدرقه  کنند. زن تند تند تشکر کرد و دعای خیر

 ی دو
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 .مرد کرد

ن محمدهادی که نشستند، ابطج تند تند  توی ماشتر

ی ن  چیر

 .توی رس رسید کهنه اش یادداشت کرد

محمدهادی پا روی پدال گاز گذاشت. صدای سایش 

تیکالس   

ها با سنگریزه های جاده ی باریک و خایک تنها 

 صدایی بود

 .که سکوت آن جاده ی تاریک یم شکست



 :خطاب به حاج آقا ابطج گفت

. خییل کارتون درسته به خدا-  . خدا قوت حاخی

- . . عجرت با یی یی
ممنون. تو هم خسته نبایسر

منده  رسر

. -زحمتت انداختم. خانومت تنها موند .  زنده بایسر

عادت دارهاون   

. خییل وقتا با بچه های  حاخی

حوزه چند روز یم رفتیم جنوب واسه کارای 

 .داوطلبانه

نگاهش را روی ساعت دیجیتال گرداند. ساعت 

 نزدیک دوی

 .صبح بود و مهرگان توی خواب ناز

 :گفت

ین مسجد؟-  نماز صبح میر

 آره حتما. میای؟-

 .نماز صبح خوندن پشت رس شما افتخاره حاخی -
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کلید انداخت و وارد راهروی نیمه روشن خانه شد. 

ن های  پوتتر

کرم رنگ مهرگان گوشه ای افتاده بود. او را خوابیده 

 روی مبل

یافت. بدون هیچ پتویی چون بچه گنجشیک آواره و 

 در رسما

 .مانده در خود مچاله و کز کرده بود گوشه ی مبل

شت همش قشنگش را یم انگار بعد از مدت ها دا

 دید .چقدر الغر

 شده بود! از گ صورت گرد و قشنگش استخواین 

و الغر شده بود؟ از گ دیگر صدای خنده های او را 

 نشنیده

بود؟ یادش نیامد. سمت اتاق رفت و پتویی آورد و 

 روی مهرگان

انداخت. خسته بود و چشمانش دیگر سو نداشت. 

 لباس عوض



ماز صبح کوک کرد و روی کرد و ساعت را برای ن

 تخت دراز

کشید و زیر پتو خزید و به دقیقه نکشیده پلک 

 هایش روی

 .هم افتاد

چهارشنبه، بیست و دوم آذر ماه، ساعت چهار و 

 چهل دقیقه ی عرص

از پیاده ی روی شلوغ که پا در ساختمان پزشکان  

 گذاشتند،

حس کرد از کنار نیما بودن خجالت یم کشد. گرچه 

 هیجان

و خوشحال بود، اما عطر نیما داشت دیوانه اش  زده

 .یم کرد

امروز هم خوش لباس و برازنده بود. پولیوری 

ی با  خاکسیی
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شلوار کتان طویس پوشیده بود .پا در اتاقک 

 آسانسور که گذاشتند،

 یواشیک نگایه به خودش

توی آینه ی کدر آسانسور انداخت. خودش را 

ک کرده بودهال   

ین لباس های پلو خوری اش را پوشیده بود تا  و بهیی

 تیپ و

ظاهرش عایل باشد. اما حنی یک رس سوزن هم با 

 نیما قابل

قیاس نبود. توی دلش نالید از گ آن همه اعتماد به 

 نفس

د؟  پیدا کرده بود با پشی از قماش پولدارها بیی

نیما هیچ نیم گفت و ترانه نگران بود او صدای  

 کوبش قلبش

 زن بلندگوی 
ن

را بشنود. اما خییل زود صدای تو دمایع

 اتاقک

 .خیی از رسیدن به طبقه ی چهارم را داد



ون داد. نیما در را برایش باز کرد و عقب  نفسش را بیر

 ایستاد

ون برود. انتهای راهرو دری قهوه ای باز  تا ترانه بیر

 بود. نیما

 :گفت

- به ساعت مجی به نظرت زود نرسیدیم؟ترانه نگایه 

 ارزان قیمتش

 :کرد

خییل زود رسیدیم. حاال باید چند ساعت صم و -

 بکم بشینیم

به در و دیوار و مریضا زل بزنیم تا نوبتمون بشه. 

 حرفم بزنیم

. آبرو واسمون  ن منیسر غر یم زنه، ساکت! هیس شتر

 .نیم مونه
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ه خندیدنیما به طرز حرف زدن با مزه ی تران  . 



. حاال بفرمایید داخل من یه فکری -
ی

اوه راست مییک

 براش یم

 .کنم

ترانه کیف سیاهش را سفت چسبید و قبل از نیما 

 وارد مطب

ن نبود و صندیل ها مملو از  شد. جای سوزن انداختی

 بیماران

 .منتظر

رسهای بیکار سمت آن دو چرخید. پا کج کردند 

ن   سمت میر

 که حسایی صورتش را بزک
دوزک کرده بود.  منیسر

 سالم

 کرد و گفت وقت  
ن
کردند و نیما خودش را معرف

 گرفته اند.منیسر نام

 ترانه بابایی را با ستاره ای کنارش پیدا کرد و گفت

بنشینند صدایشان یم کند. نیما اما کف دست هایش 

 را روی



ن گذاشت و رسش را سمت او خم کرد و با جمله  میر

 بندی های

حایل کرد رفیق دکیی  قشنگ و حرفه ای به منیسر 

 است و

 .وقت ندارد خییل هم منتظر بماند

در حقیقت با پنبه رس منیسر را برید و برای یک 

 ساعت بعد

 یی چون و چرا آن ها را داخل 
ن شد که منیسر مطمت 

 اتاق

دکیی یم فرستد. ترانه مات بود از زبان بازی نیما و 

 سوال های

 .زیادی لشکر کشید توی ذهنش
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نیما همچنان لبخند به لب داشت که او را از مطب 

ون  به بیر

کشاند و دکمه ی آسانسور را زد و ترانه که سخت در 



 فکر فرو

 .رفته بود همراه او وارد اتاقک شد

-توی پیاده روی پت و پهن که پا گذاشتند نیما گفت: 

 ترانه موافقی تو

ی؟ خییل ن  این یه ساعت بریم کافه ای چیر

 !رسده

 :ترانه گفت

مطمئنن یک ساعت دیگه مارو یم فرسته پیش -

؟  دکیی

 :نیما رسش را باال گرفت و گفت

در خوش بینانه ترین حالت ممکن حداقل سه -

 ساعت باید

یم نشستیم تا نوبتمون بشه. اما من مغزشو جوری 

 پختم که

 .رس ساعت مارو یم فرسته تو اتاق دکیی 

 دکیی واقعا رفیقته؟-

- با. کارش حرف ندارهآره با . 



ی بگم؟- ن  یه چیر

- به نظرم بهیی بود خرج این دوا و درمون زخم -بگو. 

 پیشونیم رو از

یم که به خاطرش در رفنی و زدی به   بگیر
هموین

ن   ماشتر

 . مهرگان
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 :نیما پوزخند زد

م یه میلیارد بدم که دیگه نبینمش-  .حاضن

 نکنه طلبکار بود؟-

- لبکار؟ نه اتفاقا بدجوری بدهکار بودط . 

 فقط خودت یم فهیم-
ی

 .یه جوری مییک

 .شاید یه روز بهت گفتم-

 .مهم نیست اونقدرام فضول نیستم-

بهت قول میدم پیشونیت مثل قبل بشه. پولش که -

 مهم



نیست. فدای رست.لحظایی بعد پا توی کافه ای با 

 شیشه های دودی

 و بلند

 ...گذاشتند

ی دو نفره. جنتلمن نیما او را  ن راهنمایی کرد سمت میر

 وار

صندیل برایش کشید و بعد رو به روی هم نشستند. 

 یک

عرصانه ی مفصل شامل دو لیوان آمریکانو و یک 

 بشقاب کیک

 .پرخامه سفارش دادند

ترانه از دست خودش حرص یم خورد که چرا مثل 

 همیشه

خودش نیست. چرا الل ماین گرفته و کم حرف شده. 

 چشمش

ن  افتاد به ساعت مجی شیک نیما و یی هوا آستتر

 پالتویش را
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ن کشید تا ساعت ارزان قیمتش توی چشم  پایتر

 .نباشد

 :نیما گفت

ی شده؟- ن  چیر

- ؟ قبلنا این همه کم حرف نبودی ترانه. -نه مثال خی

 با من راحنی 

؟  نیسنی

- و درگیر  نه به خدا راحتم. فقط یه سوال خییل ذهنم

 .کرده

 .در واقع چند سوال

س. همه رو جواب میدم-  .خب بیی

ا - یه وقت بدت نیاد؛ ویل خییل خوب بلدی با دخیی

 چطوری

. رفتارات و حرف زدنات همه ایده آله  حرف بزین

 واسه زن



 .جماعت

 خب این بده؟-

نه بد که نیست. ویل یم خوام بدونم تا حاال چندتا -

 دوست

؟  داشنی

گفتنیما بدون مکث   : 

 :قد موهای رسم.ترانه چپ چپ نگاهش کرد-

 !یه وقت خجالت نکیسر ها-

نه، چرا خجالت بکشم؟ اگر جواب دروغ بهت یم  -

 گفتم اون
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مم یم شد، نه وقنی دارم راستشو بهت  وقت باید رسر

 .میگم

ترانه فکر کرد نیما دارد حرف حساب یم زند. این که 

 او

خودش را خراب کند بهیی است از این که صادقانه 



 دروغ بگوید

و بیخودی خودش را آدم موجیه نشان بدهد که 

 مطمئنا بعدها

گندش در یم آید. اما باز هم اینکه او به تعداد 

 موهای رسش

 .دوست داشته برایش گران یم آمد

؟-  االن خی

یه چند وقتیه دیگه با کیس نیم پرم. یم دوین چیه؟ -

 اینجور

  
ی

کردن تا یه مدیی خوبه. تکراری که بشه دلزده زندگ

 ت یم

 زن ها باهاشون اشنایی 
ن کنه. ضف رسگریم و شناختی

 داشتم.یه

جاهایی یه اشنایی هایی به وجود یم اومد که کاری 

 .بود

ا وابسته م یم شدن. اما من هیچ وقت   بعدم دخیی

 کیس رو به



 .معنای واقعیش دوست نداشتم

او را درک کند چون  ترانه نیم توانست استدالل

ی از او ن  چیر

 اش نیم دانست. تصمییم هم نداشت زود 
ی

و زندگ

 قضاوت

 . کند

 :پرسید

؟-
ی

سم راستشو مییک  حاال یه سوال بیی
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رم تموم - من همیشه راستشو میگم حنی اگه به ضن

 .شه

 منو واقعا دوست داری؟-

ممکن گفتنیما در جا و با صادقانه ترین لحن  : 

ه در چشمان یی پروای مرد روبه - آره خییل!ترانه خیر

 رویش لبخندی

 به



مزده رس به زیر انداخت.  زیبایی آفتاب بهاری زد و رسر

 خوب

 .یم دانست چشم ها هیچ وقت دروغ نیم گویند

 :نیما گفت

 خجالنی هم بودی نیم دونستیم؟-

 .ترانه رس بلند کرد

- ن پشی هسنی که می  دوستم دارینه آخه تو اولتر
ی

یک . 

 یعنن تا حاال با هیچ پشی نبودی؟-

. ویل دروغ چرا، تو-  نه به اون صورت که تو فکر بکنن

ستان نزدیک  ستان با ییک از پشایی که تو دبیر دبیر

 مدرسه

مون درس یم خوند، یه چند وقت قد ییک دو ماه یه 

 دوستیه

 خییل جزی  داشتیم. یه چند باری یواشیک باهم تو راه

حرف زدیم و یه چندباری هم تلفنن حرف  مدرسه

 زدم باهاش.بعدم

یهو گذاشت از اون محله رفت. من خییل آسیب 



 .دیدم
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 .دیگه هم بعد از اون دل به هیچ پشی ندادم

 :نیما گفت

 !آفتاب مهتاب ندیده ای پس-

 . آفتابو یم دیدم و چشمامو یم بستم-

؟حاال من یه سوال ب
ی

سم تو هم راستشو مییک یی  

 .آره. چرا دروغ بگم؟ خورده برده که ازت ندارم-

 نظرت در مورد من چیه؟-

 :ترانه خندید

؟-  یم خوای مخمو بزین

-نیما نوک زبانش را گوشه ی لپش فرستاد و لب زد: 

ن رک و  همتر

 شوخ بودنت منو جذبت کرد. خییل وقته در

نم که یم تالشم. کل اون هاییی یم دونن. خودتم یم دو 

 .دوین 



ن چید و بعد از  مرد کافه خی سفارش آن دو را روی میر

 شنیدن

ن دور شد  .تشکر نیما و ترانه از میر

نیما چنگال کوچک یک بار مرصف را به دست ترانه 

 .داد

 خب؟-

 :ترانه چنگال را گرفت و گفت

من از تو فقط یه اسم و فامیل دارم که اونم مهرگان -

 بهم
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 .گفته

؟- ن  فقط همتر

. وای-  اینم یم دونم که قد موهات دوست داشنی

 .چقدرم موهات پر پشته!نیما قهقهه زد

. من خودمو -
ی

! باشه راست مییک از دست تو دخیی

 
ن
 بهت معرف



نکردم. ویل قبلش یم خوام بدونم حیس به من 

 نداری؟ یعنن 

 اینکه ازم خوشت میاد یا نه؟ حنی یه کوچولو؟

کیم فکر کردترانه   . 

خب ما که بچه نیستیم. ناز کردنای مثل یه دخیی -

 بیست

ایی 
ن ساله واسه من دیره. من اخالقم اینه که تو یه چیر

 یی کله

ام. ویل یه جاهایی با احتیاط هستم. تو مورد اشنایی 

 با مردها

خییل احتیاط یم کنم. و یه جورایی به اون دلییل که 

 بهت

ن ق درو بدون که ازت گفتم ترسو هستم. فقط همتر

 خوشم

 .میاد

یعنن اونقدری که اگر منو چند روز نبینن دلتنگم -

؟  مییسر



آره.چشمان نیما چراغاین شد و لبش به لبخندی پر -

 از شوق کش

 .آمد

 . مخلصتم به خدا-

492 

  دلهای بد قواره 

ترانه چنگال را دست چپش گرفت و آرنج دست 

 راستش را

ن و کیم کیک توی دهانش گذاشت  کشاند لبه ی میر . 

خییل زبون بازی. بعدم فکر نیم کنن خییل زوده -

 حرف از

؟ ن و شنیدنش بزین  دوست داشتی

نیما با چنگال افتاد به جان یک گوشه از کیک و 

 خامه اش را

 .جدا کرد

نه اصال. دوست داشتنو باید زود گفت قبل از -

 .اینکه دیر بشه



ن یم کنه نه ع قلاون دله که وقتش رو تعیتر . 

- . خب حاال بگو. یم شنوم. 
ی

اهل -آره راست مییک

 شاهرودم. خونواده

 م اونجان و من چند ساله اینجام. دو

ن. پدر و مادرمم  تا خواهر دارم که از من کوچیکیی

ن. بعد  پیر

از دیپلم دانشگاه رشته ی ادبیات فاریس قبول شدم و 

 اومدم

تهران. با سیاوش از اون موقع دوستیم. تو خوابگاه 

دم ویلبو   

خرج خورد و خوراکم رو دوش خودم بود. چند جا  

 کارای نیمه

 . وقت داشتم

ارو دستمال یم کشیدم. یه چند وقت تو  ن تو کافه میر

 استخر

غریق نجات بودم. راننده تاکیس اجاره ای بودم و یه 

 مدتم



کارگر نونوایی بربری و خییل کارای دیگه. هر جور بود  

 گذشت
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. ورزش رو همون  تا اینکه توی یه باشگاه شدم منیسر

 وقتا

وع کردم. همون جا موندم چون صاحب باشگاه از  رسر

 من و

کاری بودنم خوشش میومد. بعدشم که دیگه نیم 

 تونست به

کیس اعتماد کنه. گایه ییک دو ساعت میومد رس یم 

 زد و

یم رفت. تقریبا تمام کارا افتاده بود رو دوش من. 

ش بدنسازیورز   

 مریی برای بقیه توضیح یم داد 
رو همون وقتا وقنی

 یاد

گرفتم. وقتایی که باشگاه خلوت بود تمرین یم کردم. 



 بعدم

مدرک مریی گری رو گرفتم. جون کندم تا ذره ذره 

 پول جمع

کردم. بابام با پول بازنشستگیش یم گذروند. دانشگاه  

 که تموم

تو باشگاه یم شد جایی رو نداشتم برم. شبا همون جا   

 .خوابیدم

خویی باشگاه این بود که آدمای جورواجور میومدن. 

 با ییک دو

نفر که پولدار بودن عیاق شدم و از اونا یاد گرفتم که 

 میشه

ن دو تا خواهر  ی. داشتی پولدار شد، اگر راهشو یاد بگیر

 مجرد و

پدر و مادر پیر بهم اجازه نیم داد کم کاری کنم. باید  

 کمک

شدم خرجشون یم . 

وع کردم. پولم رو جای  مثال سهام خریدم و از کم رسر



ن   مطمت 
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رسمایه کردم. االن پولدار نیستم ویل دستم جلوی 

 این و اوندراز

م هستم و شکر خدا زندگیم  نیست. کمک پدر پیر

 داره

 .یم گذره

 پر فراز و نشیب نیما شده بود  
ی

ترانه چنان محو زندگ

 که

واسش نبود تمام کیک را خوردهح . 

 کشید
ن
 :پوف

 وای همه رو من خوردم؟-

 :نیما نگایه به بشقاب خایل انداخت و خندید

 .نوش جونت-

 :ترانه لب گزید

 .خاک عالم. استاد حاال چاق میشم-



 :نیما غش غش خندید

تا خونه تون بدویی کالریای اضافه ت حتما یم -

آره حتما-سوزه.  . 

صندیل عاخی رنگ تکیه زد نیما خییل ریلکس به : 

 حاال نظرت در مورد من چیه؟-

تحت تاثیر قرار گرفتم. فقط نفهمیدم وسط -

 بلبشوی زندگیت

 .گ وقت کردی به اون همه دوستات بریس

دیگه دیگه! ویل تو رو خدا یه چوبش نکنن بزین تو -

 .رسم
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- حساسمخی کار کنم، من خییل رو این قضیه  . 

د  :نیما لب فشر

 !ای بابا! کاش نگفته بودما-

ترانه رسش را به او نزدیک کرد و با لحنن محکم  

ممنون که-گفت:   



. اما من به گذشته کار ندارم. واقعا این آینده  گفنی

س که واسم مهمه. بذار اینم بهت بگم. واقعا دوست 

 ندارم

ی  ن دخیی ضف رسگریم باهم باشیم. من همچتر

 . نیستم نیما

 اشنایی ای داشته -
ن منم ازت نخواستم همچتر

 باشیم. گفتم که

واقعا دلزده ام. دلم یم خواد واسه زندگیم یه فکری 

 بکنم. از

ا و موس موس کردناشون  این آویزون بودن دخیی

 .خسته شدم

دنبال یه نفر بودم که بشه همدلم، همنفسم، نه یه 

 همراه نصفه

ایطش پیش نم یومد. به نیمه و عالف. خب البته رسر

 نظرم واسه

 اول باید آدم درستش رس راهت قرار 
ی

ن زندگ ساختی

ه  بگیر



وع میشه و اگر  ن رسر اولش با عشق و دوست داشتی

 قرار به پا

 
ی

 و موندگاری اون اشنایی باشه، اون وقت زندگ
ن گرفتی

 رسو

ه  سامون یم گیر

 و من اون آدمم؟-
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و  ن بیر تا حاال نشده رو -ن داد: نیما نفسش را سنگتر

ی قد تو اینقدر  دخیی

 . جدی بشم

ترانه رس تکان داد و لبخندی رضایت بخش زد. نیما  

 :گفت

 ترانه-
ی

 .چطوره دفعه بعد تو از خودت برام بیک

 دفعه ی بعد گ باشه؟-

- 
ی

 .هر وقت که تو بیک

پنج شنبه، بیست وسوم آذرماه، ساعت دو 



 بعدازظهر

حلقه کرد انگشتانش را دور لیوان چای . 

 پیشونیت گ خوب میشه ترانه؟-

 .ترانه پا روی پایش انداخت

دکیی گفت چون زود اومدی زودم درمان جواب -

 .میده

 !پس تو چته ترانه؟ خییل دپریس-

آخه دیروز که با نیما بودم، کیل باهم حرف -

 :زدیم.مهرگان لبخند زد

؟-  راجع به خی

- د. گذشته ش. البته خییل کامل و مفصل حرف نز 

 اینکه با

ای زیادی بوده و خانواده ش و خی خونده رو   دخیی

 .گفت

 .دوست داشته؟ اوه اوه پس از اون حرفه ایاس-

ن یه - حرفه ایش بخوره تو رسش. منو بگو عتر

 بادکنک که
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ن خوره افتاده به  بهش سوزن بزین ترکیدم. شک عتر

 جونم. از

اول اشنایی میگن ما اهل این کلیشه ها که مردا 

 موندنیم و

 کنیم رو 
ی

ن یه مرد باوفا بمونیم و زندگ اومدیم که عتر

 هم نیما

 .گفت. اصال انتظار شنیدنش رو نداشتم

 آخه تو این دور و زمونه گ دیگه از این حرفا یم زنه؟

- من به شاید نیاز -شاید واقعا داره راست میگه. 

 ندارم مهرگان. االن

ی یم خ ن وامفقط یه چیر  

ن کنه که نیما داره راست میگه  .منو مطمت 

 .بهش زمان بده-

؟ اگه نتونم ازش دل - اگر بهش وابسته تر بشم خی

؟  بکنم خی



 .دخیی نابود میشم

 یعنن دیگه نیم خوای ببینیش؟-

بدبخنی همینه مهرگان که هر بار یم بینمش بیشیی -

 یم

 . خوامش

عشق همینه ترانه. همه ش غصه و درد. اصال -

نداره خویسر  . 

. من دوست ندارم - ن لذته و خویسر ن دردش عتر همتر

 این

ن. ویل نگران آینده  روزارو و این لحظه ها رو ازم بگیر

 هم
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من که نیم -هستم. آخ که دارم دیوونه میشم مهرگان. 

 .دونم عشق چیه

 البد تو که االن خاطرخواه نیما

 .شدی بهیی درکش یم کنن 



- ن بدتره. باید جدی بشینم این   از همه چیر
بالتکلیقن

 بهش

 .فکر کنم. نیم خوام آخرش صدمه ببینم

ت -  من درس عیی
ی

. زندگ خوبه. تو دخیی عاقیل هسنی

 بشه

 .برات که همینجوری ازدواج نکنن 

ه. تو خی کار کردی؟ - فعال به ازدواج فکر نکنم بهیی

 دیروز

؟  رفنی پیش کیاین

- قرار شد امروز برم. دو نه نرفتم. زنگ زدم نبود. 

 ساعت دیگه

ش باهاش قرار دارم  .تو دفیی

- ؟ ی قم؟ به شوهرت گفنی آره. قراره صبح -فردا میر

 بریم. گفتم یه

یم اونجا. خدارو شکر  راست میر

گیر نداد که بریم خونه مادرش. چون واقعا دلم نیم 

 خواد



 .ببینمش

فردا خونه عموت چشمت به جمال منورش روشن -

 .میشه

ن چینن به بینن اش انداختمهرگا . 

م-  . از دلشوره دارم یم میر
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حق داری واال. منم از تو بدتر. شک ندارم -

 مادرشوهرت

 . پرو بازی در میاره

اون که عوض بشو نیست. عمو عطا بیخودی قرار -

 این مهموین 

 .رو گذاشت

- ی تو تاریکیه. به یی از هیچ  حاال ناامید نشو. این تیر

 کاری

 .نکردنه

ن   مهرگان چایش را نوشید و آن را روی میر



 :گذاشت.ترانه گفت

. هیچیم درس - از شنبه باز باید خودم برم هاییی

 نخوندم. مامان

 .یه از پادرد ناله یم کنه

غصه نخور. بیا تقسیمش کنیم. دو سه روز من -

م و دوسه  میر

 .روزم تو برو تموم میشه

- چجوری تو این یه هفته  دخیی آخه خییل عقبم. 

 درس

 بخونم؟

مهرگان کیفش را از روی مبل برداشت. تلفن 

 همراهش را

 :درآورد و گفت

من یه رسی جزوه ها رو به صورت ویس درآوردم. -

 مواقیع

 . که کار دارم گوش میدم و تکرار یم کنم

. هم کار   ن کارو بکنن  همتر
توی هاییی هم تو یم توین



 کنن هم
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ن  ن امروز تا فردا شب بشتر درسارو گوش بدی.از همتر

 صدات رو

 .ضبط کن

 :ترانه با خوشحایل گفت

ن کارو یم کنم- ! همتر
 .عجب فکر بکری دخیی

 :مهرگان لیوان های خایل را برداشت و گفت

برم باز چای بریزم. خییل چسبید. بعدشم برم تو -

ن درس  بشتر

 .بخون

- اری کهچه زود! حاال خییل وقت د . 

چند روز دیگه بعله برون مهرآناس. دنبال یه لباس -

 و رورسی

 . خوشگلم واسه مراسم

. خییل - مهری داره عروس میشه؟ وای مبارکه دخیی



 خوشحال

خانه را  ن شدم.مهرگان مسافت کوتاه نشیمن تا آشیی

 یط کرد و

 .مشغول پر کردن لیوان ها شد

 .مریس. ایشاال جشن بعله برون خودت-

ز دلش گرفت و فکر کرد عاقبتش با نیما چه ترانه با

 خواهد

 . شد

جمعه، بیست و چهارم آذرماه، ساعت یک و یس 

 دقیقه بعدازظهر

مهرگان سینن لیوان ها را روی بار شلوغ و درهم و 

 برهم و پر
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 .از ظرف های کثیف جای داد

ن که مث ل نگاهش مدام هرز یم رفت سمت مهرانگیر

های  دخیی



نوجوان سیع داشت به او بفهماند هنوز هم با او قهر 

 . است

ن توی دلش  مهرگان از حرکات بچه گانه ی مهرانگیر

 قهقهه یم

زد و برایش خط و نشان یم کشید.عموعطا و زن عمو 

 با این که

 حسایی از خجالت مهمان ها در

ین وجه انجام  باین را به بهیی ن آمده بودند و آداب میر

ند،داده بود  

ن از همان اول مهماین خییل رسد و یی  اما مهرانگیر

 ادبانه با آن

ها رفتار کرده بود. کامال مشخص بود که به اجبار 

 حاج باقر به

 .آنجا آمده

عطیه و حاجیه تند تند مشغول جمع و جور کردن 

خانه ن  آشیی

بودند. دل توی دلش نبود عموعطا گ قرار است 



 حرف پیش

 .بکشد

 :عطیه گفت

- ن من و مامان االن کارمون تموم  مهرگان برو بشتر

 میشه

 .میایم. مادرشوهرت تنها نشسته

عموی  به گمانش عطیه از همه جا یی خیی بود. دخیی

 بیست و

پنج ساله اش از او بلندتر بود. درست شبیه حاجیه 

 :زیبا بود .گفت
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 .نه بذار کمک کنم عطیه. خییل ظرف جمع شده-

 .حاجیه دستانش را با حوله خشک کرد

 کنید چایی بریزید بیارید. -
ن بیا با عطیه تند تند تمیر

 من برم

پیش خانوم ملیک بشینم. درست نیست اینجا 



 .موندنم

مهرگان قلبا از حاجیه متشکر بود که او را درک یم  

 کرد. یم

ن بودن دل خویسر  دانست که مهرگان از کنار مهرانگیر

 .ندارد

خانه شد و کنار عطیه مشغول  مهرگان وارد  ن آشیی

ن ظرف  شستی

 :ها شد. عطیه گفت

یه؟-  مهرگان خیی

ی عطیه جان؟-  چه خیی

- تا چند دقیقه -مامان یه جوریه. حس خویی ندارم. 

 .دیگه یم فهیم

 خی شده؟-

 .هیجی بشور بریم عمو منتظر منه-

عطیه سینن چای را جلوی حاج باقر گرفت و یک 

 دور چرخاند

گان نشست. چادر سفیدش را مرتب  و بعد کنار مهر 



 کرد و حاج

 :عطا گلو صاف کرد

ه بریم رس اصل مطلب-  .خب حاخی بهیی

 .حاج باقر نگایه استفهایم به حاج عطا انداخت
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؟-  اصل مطلب چیه حاخی

محمدهادی لیوان چایش را روی عسیل کنار مبل  

 .گذاشت

 افتاده عمو جان؟-
ی
 اتفاف

همیشه فکر یم  -ج عطا با تاسف رس تکان داد: حا 

 کردیم شما و

 بدون تنش و
ی

 مهرگان زندگ

مشکیل دارین. تو فامیل مثال زوج خوشبخت بودین. 

 ویل عمو

 جان؛ مهرگان خی میگه؟ چرا اینقدر شاکیه؟

ن با انگشت سبابه بال چادرش را روی چانه  مهرانگیر



 .اش کشید

راست تکان  قری به گردنش داد و رسش را به چپ و 

 .داد

پس بگو خی شده این قدر یهویی مارو دعوت کردین -

 ناهار

 .حاج آقا. عروسمون دهن لقی کرده باز

 حاال خی گفته بهتون؟

حاج عطا رو به محمدهادی که با نگایه برزخن و 

 سگرمه های

در هم کشیده گایه به گل های فرش و گایه به 

 مهرگان نگاه

 :یم کرد گفت

- تظار نداشتم آقا هادیواقعا از شما ان  ! 

من خی کار کردم حاج آقا  -محمدهادی رس بلند کرد. 

 که خودم خیی 

 ندارم؟
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ن به کجا رسیدی که-  خیی که داری. خوب فکر کن ببتر

مهرگان با دو چشم پر اشک و دل شکسته به من پناه 

 آورده

 .که پادرمیوین کنم و مشکلتون رو حل کنم

دهادی با صوریی برافروخته و تالش مضاعف محم

ل  برای کنیی

 :صدایش گفت

ما مشکیل نداریم حاج آقا. یه بحث زن و شوهریه  -

ن   که بتر

 . همه زوج ها هست

حاج عطا لب تر کرد و رس تکان داد. تسبیحش را به 

 دست

 .دیگرش داد

ن همه زن و شوهرها بحث هست، مشکالت  - بله بتر

 کوچیک

ما وقنی مشکل حل نشه خی  و بزرگ هست. درست. ا



 کار باید

گفتم که عموجان. ما مشکیل نداریم-کرد؟  . 

 :حاج عطا کالفه توپید

پس چرا زنت این شکیل شده؟ چرا پای چشاش گود -

 افتاده؟

 مهرگان یم زنه زیر گریه؟ چرا اینقدر الغر 
ی

چرا تا مییک

 و زرد

ی که سالم و سالمت بود خونه  و زاره؟ چرا این دخیی

 ی باباش

و مثل دسته گل بود، حاال تو خونه ی تو داره قرص 

 اعصاب

 مرصف یم کنه؟
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 :محمدهادی شوکه به مهرگان گفت

آره مهرگان؟ تو قرص اعصاب یم خوری؟ آخه -

؟  واسه خی



 :مهرگان پوزخند زد

 واقعا نیم دوین یا داری خودتو یم زین به اون راه؟-

ن  حاج-حاج باقر گفت:  آقا تو رو خدا یه جوری بگتر

 منم بفهمم. خی 

 شده

؟  آخه؟ قرص اعصاب واسه خی

 و لرزان و جیغ جییعن 
ن

ن با آن صدای تو دمایع مهرانگیر

 اش

 :گفت

حاخی بذار من برات بگم. این دخیی خودش مشکل -

 .داره

شک. عالوه بر کور  ن ه پیش روانیی آدم سالم که نمیر

 بودن اجاقش

 .مشکل رواین هم داره

ن کشید  حاجیه کیم بال چادر را از روی دهانش پایتر : 

ایم نکنید. مهرگان عزیز - حاج خانوم خواهشا یی احیی

 .ماست



 این چه طرز صحبت کردنه آخه؟

ن تند و ریز ریز رسش را تکان داد:  ام! -مهرانگیر ! احیی آخن

 چه کلمه

ام ! دخیی شما اگر احیی
ی

 ی قشنیک

ه ن حالیش بود نمیومد آبروی شوهرش رو بیی  گذاشتی

 واسه هیچ
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 .و پوچ

وع کرد به  ن انداخت و رسر مهرگان رسش را پایتر

 پیچاندن

 .انگشتانش به هم

 :حاج عطا گفت

مثل اینکه منم باید مثل خودتون رک و پوست  -

 کنده حرف

بزنم. اگر هیچ و پوچه شما چرا اینقدر عذابش میدین 

 حاج



 این دو 
ی

تا جوون دخالت یم   خانوم؟ چرا یه تو زندگ

 کنید؟

ن صدایش باال رفت  :مهرانگیر

گ؟ من؟ حرف دهنتونو بفهمید حاج آقا! گ -

 دخالت کرد

 حاج آقا ستوده؟

صداتو بیی زن. باز خی کار کردی؟ -حاج باقر تشر زد: 

ی  باز چه رسر

؟  راه انداخنی

ن نگایه خصومت بار به حاج باقر انداخت  :مهرانگیر

- ؟ دستت درد نکنه.  حاال تو مونده منو  وا! حاخی

؟  خوار کنن

 :حاجیه خونشد گفت

 حاج خانوم تو رو خدا آروم تر حرف بزنید. ما تو این-

ساختمون آبرو داریم. تا حاال همسایه ها صدای مارو 

 .نشنیدن

ن با این حرف حاجیه جری تر شد  :مهرانگیر
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-  شما؟ نکنه فکر کردین من از س
ی

نگم؟ هر خی مییک

 خی شما

ن من صدام در نیاد. خوبه وهللا  !بگتر

بعد با ابروهایی گره زده که او را به شدت شایک و 

ن   خشمگتر

این آتیشا از گور تو -نشان یم داد رو به مهرگان غرید: 

 بلند میشه

ن چه فتنه ای  آتیش پاره. ببتر

، اینم  ن که به جونم انداخنی انداخنی ها! اون از یاستر

 از مهموین 

 چه شویی دارین برگذار یم کنید  کذایی 
ن امروزتون. ببتر

 !ها

 اما با صدایی که بلند نبود رو به 
حاجیه عصباین

 محمدهادی

 :گفت



آقا هادی ببخشید ویل خواهشا شما جواب بده. -

 این چه

؟ ن ن یم کتن  وضعیتیه آخه؟ چرا مادرتون اینقدر توهتر

ل کند داد  ن که نیم توانست خودش را کنیی مهرانگیر

 :زد

- ن نیست خانوم. واقعیته. دخیی شما بلد توه تر

 
ی

 نیست زندگ

 .کنه، به پش منه بیچاره چه ربیط داره

 :حاج باقر غرید

 .زن بس یم کنن یا نه؟ بسه دیگه-

مامان جان شما آروم باش ببینم -محمدهادی گفت: 

 .حاج آقا خی میگن

بعد رو به حاج عطا که از شدت ناراحنی و دیدن 

 رفتار زشت
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ن رس به زیر انداخته بود کرد و گفت  :مهرانگیر



حاج آقا ما خودمون مشکلمون رو حل یم کنیم. -

 ادامه ی

 .این بحث فقط باعث دلخوری میشه

 :حاج عطا گفت

خب بشه پشم. دلخوری و کدورت ها رو میشه -

 رفع کرد، اما

ایط  ن امروز حل نکنیم رسر مشکل شما رو اگر همتر

هبدتر میش . 

من از طرف مهرگان وکیلم حرف بزنم و راهکار بدم. 

 فقط شما

به من بگو خی کار کردی که مهرگان از شما اینقدر 

ه؟  دلگیر

؟  اصال خودت یم دوین

محمدهادی به مهرگان رس به زیر نگایه انداخت و 

خی -بعد گفت:   

 بگم حاج آقا. من اصال نیم دونم مهرگان خی به شما

 .گفته



ن باز بنای ناسازگاری گذاشت و توپید مهرانگیر : 

 حاج آقا شما داری پش منو آدم بده یم کنید. هیچ-

سیدین دخیی شما خی کار کرده؟  نیی

 :حاجیه پرسید

خی کار کرده حاج خانوم؟ نا نجینی کرده؟ صداشو -

 رو شما

بلند کرده؟ یا خدا نکرده حرف زشت بار شما کرده؟ 

 هان؟
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ن دستش را توی هوا پرت کردمهرانگ یر : 

دخیی شما زنیت نداره. دخیی شما عرضه -

 .شوهرداری نداره

اونقدری که نتونسته یه بچه بندازه بغل شوهرش. 

 پش منو

ن تموم. شماها اصال یم دونید  ببینید. آقا و همه چیر

 مردم به خویی معروفه؟ هر 
ن محمدهادی چقدر بتر



 وقتدستش رسیده

وطلب شده این شهربه مردم کمک کرده. دا  

 ...اون شهر

 :محمدهادی به میان حرف مادرش پرید

 . حاج خانوم خواهش یم کنم-

 :حاج عطا گفت

باریکال به پش شما که اینقدر خوب و آقاس که یه -

 ملت

مدیون فداکاری هاشن. اما مگه فقط ایشونن که به 

 مردم کمک

؟ من آدمایی رو یم شناسم که زندگیشونو 
ن یم کتن

 وقف مردم

کردن اما مثل پش شما نبودن که زنشون ازشون 

 .نارایصن باشه

 که به خانه رواست، به مسجد 
ن

حاج خانوم چرایع

 .حرام است

پش شما اگر دل زنش رو به دست نیاره، یک عمر به 



 مردم و

خلق خدا خدمت کنه و عبادت شبانه روزی کنه خدا 

 ازش

ن از جا پرید  :رایصن نیست .مهرانگیر
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دیگه شورشو دارین درمیارین شما. منه احمقو بگو  -

 که

 .نشستم دارم به حرفای یی رس و ته شما گوش میدم

ام و آبرو  پاشو حاج باقر پاشو بریم که یه ذره احیی

 واسه ما

ن بمونه  .نذاشتی

 :حاجیه خانوم هم فورا از جا بلند شد

ن هنوز حرفای آقا - کجا حاج خانوم؟ بفرما بشتر

 ستوده تموم

 !نشده. ادب ندارین ماشاال

 . ادبم فهمیدیم چیه حاجیه خانوم-



نه پس چیه؟ اینکه رس دخیی ما هوو بیارین بدون -

 جلب

  
ی

ن با هوو زندگ ن بشتر رضایتش ادبه؟ اینکه بهش بگتر

 کن

امه؟ مگه بچه دار شدن اینقدر  صدات در نیاد احیی

 مهمه که

ه خدا دل این دخیی معصوم رو یم شکنید؟ واال ب

 قباحت

ن کفرش باال آمده بود  .داره.مهرانگیر

ن کشید و به سمت  چادرش را تا روی چشمانش پایتر

 درب

 :خروخی تند تند قدم برداشت و توپید

م - قباحت رو شما فقط یم دونید چیه. من میر

 ایشاال اینا

خوشبخت عالم بشن. من اگر زیادیم گورمو گم یم  

 کنم ببینم

. حاخی من دم چجوری یم خوان خوشبخت بشن



 درم، نیای
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 .تاکیس گرفتم رفتما

ون رفت و در را محکم به هم کوبید  .بعد از در بیر

ن از جا بلند شد مگتر  :حاج باقر خجل و رسر

منده شدم حاج آقا ستوده. اصال خیی - من رسر

 نداشتم این

 . اتفاقات افتاده

اخیی شدم. از واال منم دو روز پیش ب-حاج عطا گفت: 

 اون روز حالم

 بده. تو رو

خدا قسم با خانومتون حرف بزنید کم بپیچن به پر و 

 پای این

دخیی ما. مشکل بچه هم ایشاال حل میشه. امروز که 

 نشد

درست حسایی حرف بزنیم. شما بفرمایید من با این 



 دو تا

جوون حرف بزنم. از طرف شما هم ایشاال قدم خیر 

 برداشته

ن تا به  بشه. حاج خا نوم هم از خر شیطون بیان پایتر

 کمک خدا

 .این دو تا جوونو با دل خوش رایه تهران کنم

حاج باقر دست پیش برد و حاج عطا دستش را 

د  .فشر

حاج باقر نگایه معنادار به مهرگان کرد و رو به 

 محمدهادی

 :گفت

هادی جان پشم، دخیی مردم امانته دستت. کاری  -

 کن پیش

منده نشم پدرمادرش رسر . 
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ی نگفت و رس به زیر انداخت.حاج  ن محمدهادی چیر



 باقر رو به حاجیه

 :گفت

منده حاج خانوم. ببخشید اسباب زحمت و - رسر

 ناراحنی تون

 .شدیم

 :حاجیه گفت

ه - خدا ببخشه. زحمت کشیدین. الیه هر خی خیر

 . پیش بیاد

ا تا جلوی حاج باقر خداحافیطن کرد و حاج عطا او ر 

 در خروخی 

 ....بدرقه کرد

محمدهادی به شدت عصباین بود و نگاهش به 

 مهرگان

خصمانه. سکوت تلخ و بدی در فضای خانه به 

 .وجود آمده بود

حاج عطا وقنی به نشیمن برگشت، رو به روی 

 محمدهادی



 :نشست و گفت

؟- ن  نداری واسه گفتی
ن
 خب پشم، یم شنوم. حرف

 -تعلل گفت: محمدهادی بعد از لحظایی 
ن
چه حرف

 دیگه یم مونه حاج

 آقا وقنی این جوری مادرم رو

ن و پدرم از فرط خجالت  با دلخوری روونه یم کنتر

 رسش رو

 .نتونست باال نگه داره

ن با ما راه بیان پشم. من-  مادرتون خودشون نخواستی
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 ...دعوتشون کردم که مشکل شما رو حل کنیم؛ ویل

 :محمدهادی حرف حاج عطا را قطع کرد

 .ویل فقط اوضاع بدتر شد-

 :مهرگان گفت

منظورت چیه محمدهادی؟ من به این امید از عمو -

 خواستم



وساطت بکنه که مادرت کوتاه بیاد و مارو به حال 

 خودمون

بذاره. یعنن نیم خوای به من و عمو قول بدی که 

 اوضاع رو

؟محمدهادی نگاه ملتمس م هرگان را درست کنن

 .نادیده گرفت

 پوزخندی

 :حواله ی او کرد و از جا بلند شد و دستور وار لب زد

 .چادرتو رس کن بریم. دیرمون میشه-

 :حاج عطا گفت

ن بذار حل کنیم - هنوز حرفای ما تموم نشده. بشتر

 این مسئله

 . رو

 ترجیح میدم خودم مشکلو حل کنم حاج آقا. مسائل-

 من جوری نیست ک
ی

ه بقیه براش فکر  خصویص زندگ

ن و  کتن

ن و من اجرا کنم. هنوز مغزم کار یم کنه  تصمیم بگیر



 و یم

 .تونم خوب و بد زندگیم رو خودم مدیریت کنم
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مهرگان به هیچ وجه نیم خواست از موضعش کوتاه 

آفرین-بیاید.  . 

ن حرفو ازت بشنوم. که  دقیقا یم خواستم همتر

 مادرت

اون بقیه باشه. که تو زندگیمون رو مدیریت  هم جزو 

 کنن نه

 .مادرت

 :حاجیه گفت

ن آقا هادی. بذار حرف بزنیم. نذار این مسئله - بشتر

 غده بشه

تو زندگیتون. اگر این غده چرک کنه و عفونتش تو 

 تون پخش
ی

 زندگ

 .بشه دیگه خوب شدین نیست



 :محمدهادی اما با لجاجت ایستاده ماند و گفت

- یم دونم مهرگان خی از زندگیش یم من واقعا ن

 خواد؟ چرا

 .قدر نیم دونه و مدام یم خواد با مادر من بجنگه

 :مهرگان کفری از جا بلند شد

من چه کار مادر تو دارم هادی؟ مگر نه اینه که -

 مادرت یم

ن من و تو فاصله بندازه.محمدهادی اخم پر  خواد بتر

ن و شکنن   چتر

 .روی پیشاین اش انداخت

- ی زیاده روی یم کنن مهرگان. بهت گفتم دیگه دار 

 چادرتو

رس کن برگردیم تهران. نذار اون روی سگم... ال اله اال 

 !هلل

 .مهرگان دوباره روی مبل نشست و پاروی پا انداخت

515 

  دلهای بد قواره 



ون - تا مشکل من و تو حل نشه من پامو از این جا بیر

 نیم

 .ذارم. گفته باشم

م مدت ساکت به صحبت های جمع  عطیه که تما

 گوش کرده

 :و الم تا کام حرف نزده بود گلو صاف کرد

آقا هادی تو رو خدا بشینید. بذارین بابا و مامان -

 بهتون کمک

ن   .کتن

 .محمدهادی اما به سمت درب خرخی به راه افتاد

منده وقتتون رو گرفتیم حاج آقا - ن منتظرم. رسر پایتر

 .ستوده

بار صدایش زدخدانگهدار.عموعطا چند  : 

 !آقا هادی! آقا هادی صیی کن-

اما محمدهادی یی اعتنا در بست و رفت. مهرگان  

 :گفت

ن چقدر لجباز و مغروره-  .بفرما عمو. ببتر



 :حاجیه چادرش را باز کرد

ن همن. اصال -  از این در نمیاد. عتر
از اون مادر بهیی

 باورم

نمیشه این مرد تو این لباس مقدس یم بینم. روحاین 

یدبا  

اخالقش لطیف و روحاین باشه. اما متاسفانه این آقا 

 هادی

 . خییل زمخته

وع کرد به راه  حاج عطا از جا بلند شد و یی هدف رسر

ن   .رفتی
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عادتش بود. هرگاه عمیقا توی فکر یم رفت، باید راه 

 یم

رفت.مهرگان کنار پنجره ی رو به سمت خیابان رفت. 

یمحمدهاد  

ن یم شود. با تاسف رس تکان و  را دید که سوار ماشتر



 آیه

ون داد. زیر لب غر زد ن از شانه بیر  :سنگتر

 !"یه دنده لجباز. خییل احمقی "

 :حاج عطا گفت

ن منتظر - مهرگان عمو! برو حاضن شو شوهرتو پایتر

 نذار. فقط

با من یا حاجیه در ارتباط باش. باید یه فکر اسایس 

 .بکنیم

 :حاجیه گفت

- ر فکری هم بکنن تا وقنی خودش نخواد فایده ه

 نداره آقا

 .عطا

 .مهرگان توی اتاق رفت و چادر و کیفش را آورد

من دیگه نیم دونم خی کار  -رو به حاج عطا گفت: 

 . کنم عموجون

چادرش را روی رسش انداخت و کیفش را به دستش  

 .گرفت



مناک گفت  : حاج عطا با لحنن رسر

م نشد کمیک کنم-  .ببخش دخیی

مهرگان به سمت حاج عطا رفت و بوسه ای ریز روی  

 گونه ی

 .عمویش زد
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آخه عموجون قربونت برم اینا اگه حرف حساب -

 رسشون یم

 . شد که تا حاال من صد بار گفتم

 :حاجیه گفت

ن عقب نشینن - ویل شک نکن یه چند وقنی مهرانگیر

 یم کنه

بکنه و اونو ساکت کنه  و اگر شوهرش بتونه کاری

 احتمال

کمش هست جلسه ی امروزمون نتیجه بده.عطیه 

 صدایش از فرط



 .شوک و ناراحنی خش دار شده بود

 :گفت

مامان من خییل حالم بده. باورم نمیشه آبجی -

 مهرگان این

 .همه سخنی کشیده

ن  وع کرد به اشک ریختی  .بعد با یی تایی رسر

 :مهرگان فورا او را در حصار کشید

 .خدا منو ببخشه عطیه جان-

حاجیه و حاج عطا رس به تاسف تکان دادند. شاید 

 آن ها هم

هنوز باورشان نیم شد مهرگان با صبوری های زیاده 

 از حدش

 .تا این حد پیش آمده باشد و دم نزده باشد

ون  مهرگان پس از خداحافیطن از خانه ی عمویش بیر

 زد و یی 

ن   کنار صدا و با حالنی قهر گونه توی ماشتر

 محمدهادی
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نشست.محمدهادی با حرکایی شتاب زده پا روی 

 پدال گذاشت و به

 .رسعت از آن کوچه خارج شد

تمام مدت توی اتوبان هیچ نگفت و الم تا کام حرف 

 نزد. اما

ینن باک  ن باالخره در میان راه بعد از اینکه در پمپ بین

ن   ماشتر

ن را  وع   را پر کرد، ماشتر ین خارج کرد و رسر ن از پمپ بین

 کرد به

 .شماتت مهرگان

 مون رو گذاشنی  -
ی

به چه حقی تو رفنی ریز ریز زندگ

 کف

دست عموت؟ به چه حقی عموی شما مادر منو  

 کشوند تو

 خونه ش و سکه ی یه پولش کرد مهرگان؟



 هان؟

مهرگان که قفل سکوت به لبانش زده بود، چهره در 

 هم کشید

دشنی که داشت زیر نور نارنجی  و رسش را به سمت

 غروب

مدفون یم شد چشم دوخت.صدای محمدهادی 

 :باالتر رفت

با تو هستم مهرگان. جلوی عموت خوب شیر شده -

 !بودی که

قشنگ بلبل زبوین یم کردی که! حاال زبونتو موش 

 خورده؟

 :مهرگان تند و عبوس نگاهش کرد

بسه محمدهادی! تو رو خدا اینقدر سنگ مادرتو -

ه شانهب  

ن مادرت باعث جدایی من  س از روزی که همتر
نزن. بیی

 و تو
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س محمدهادی  .بشه. بیی

لطف کن این قدر اراجیف تحویل من نده. جواب -

 .سوالمو بده

واسه خی منو خوار و خفیف کردی جلو اون همه 

 آدم؟

 ! جوابش واضحه آقا هادی-

 :دستش را کوبید زیر گلویش

واسه اینکه تو و مادرت به اینجام رسوندین. چون -

 خسته

شدم از بس تو خودم ریختم. چون مریض شدم از 

 بس اللشدم و هیجی 

ین  نگفتم. قرص اعصاب یم خورم اونم تو بهیی

ی از من نمونده ن  روزای جوونیم. چرا؟ چون دیگه چیر

. 

تو چرا اینقدر ناشکر شدی؟ تو زندگیت خی کم -

 داشنی که



هرت صداتو یم بری باال و شاخه و شونه واسه شو 

؟  یم کیسر

 خی مهرگان؟ خی کم گذاشتم واست؟

مهرگان با لرزش چانه اش و چشماین ابری که باز یم 

 خواست

 :رعد بزند و ببارد، لب زد

 .عشق محمدهادی. من عشق کم داشتم-

 :محمدهادی زهرخندی زد و زیر لب زمزمه کرد

 ! چقدر لوس. عشق-

و مهرگان رس چرخاند سمت بعد لب فرو بست 

 پنجره و
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چادرش را روی صورتش کشید و برای خودش  

 گریست. برای

تنهایی اش، یی صدا نالید و دست آخر خودش را 

 "رسزنش کردکه



 ساکت شو مهرگان! هیجی نگو که هر بالیی رست میاد

و از سادگیته، از صیی بیخودته. حقته. پس گریه نکن 

 بیشیی از

 !"این خودت رو واسه این مرد کوچیک نکن

 زد نه مهرگان 
ن
تا به تهران برسند نه محمدهادی حرف

ی ن  چیر

گفت. به خانه که رسیدند برنامه ی جدا خوابیدن 

 محمدهادی

 دیگر برای مهرگان عادی شده بود. پس قبل از اینکه

ون بیاید، بالش و پتویش  محمدهادی از دستشویی بیر

 را روی

ل انداخت. و به اتاقش رفت و پشت لپتاپش مب

 نشست و در

رمان تازه ای که کیاین به او برای ویرستاری داده بود 

 غرق

 .شد

محمدهادی با دیدن بالشش دندان به هم سایید و  



 گوشه ی

پذیرایی نزدیک پنجره سجاده اش را پهن کرد و قامت 

 بست.اما هیچ

زش رااز نمازش نفهمید. اتفاقات تلخ آن روز تمرک  

 . حسایی به هم ریخته بود

بعد از نماز برای خودش نیمرویی درست کرد و با 

 ناراحنی 

وع کرد به خوردن  .رسر
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مدام یک چشمش به در اتاق خواب بود و یک 

 چشمش به

ایم مهرگان به او و یی محیل اش 
ساعت. این یی احیی

 سخت

 .برایش گران آمده بود

شام چندین بار پایش کج شد سمت اتاق تا با بعد از 

 او حرف



بزند. ته دلش از این قهرها و جدایی ها ناراحت بود. 

 اما غرورش

 .مانع او شد

دقایقی بعد حاج آقا ابطج با ارسال پیایم از او 

 خواست فورا

 . خودش را به حاشیه ی شهر برساند

ون  محمدهادی به رسعت لباس پوشید و از خانه بیر

رگان بازد.مه  

 شنیدن صدای در خانه متعجب به سمت پنجره

ن خودش به  رفت محمدهادی را دید که با ماشتر

 رسعت از

ون زد  .حیاط بیر

نفهمید او کجا یم رود؛ اما به دلش بد راه نداد. به 

ن   این رفتی

های شبانه اش عادت داشت. به آسمان سیاه و 

ه  تاریک خیر

ین خیر  شد و در دلش نالید: کاش من هم سهیم از ا



 کردن

های او داشتم. کاش مرا هم یم دید. کاش چراغ خانه 

 ام روشن

 ."بود

ن نشست و مشغول کارش شد  دوباره پشت میر
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و نفهمید گ شب جایش را به یک بامداد داده. 

 مسواکش را

زد و با شکم خایل زیر پتو خزید و فورا 

 خوابید.چهارشنبه، بیست و

آذرماه، ساعت هشت شبنهم   

ون از خانه سوز رسدی داشت. اما نه از  هوای بیر

ی  برف خیی

ن داشت  .بود نه این باد قصد فرو نشستی

سیاوش کنار شومینه نشسته بود و داشت با آن ور 

 . یم رفت



ون  خانه بیر ن پوران خانم سینن چای به دست از آشیی

 .آمد

و  سیاوش فورا از جا بلند شد و سینن را از او گرفت

ن   روی میر

 .وسط جلوی نیما گذاشت

 .پوران روی مبل نشست و نفس تازه کرد

 :رو به نیما گفت

خوش اومدی پشم. چه عجب تو رو دیدیم بعد از -

 این همه

 مدت؟

من که همیشه مزاحمتون -نیما پاروی پایش انداخت: 

 .هستم خاله

؟ قلبت  خویی

 چطوره؟

 :پوران رس تکان داد

- اسه ما قلب نمیشهای بابا! این قلب دیگه و  . 
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اض سیاوش بلند شد  :صدای اعیی

 .اگه تو بیخودی حرص نخوری میشه مادر من-

نگ را برداشت و عطرخوش  نیما لیوان چای خورسر

 چای

 :دارچینن را بو کشید

 باز این پشت خی کار کرده؟ اذیتت کرده خاله؟-

 :سیاوش جرعه ای از چای نوشید

- بیخود نزن نیما. چایی تو کوفت کنحرف  . 

دروغ میگه بگو -پوران چپ چپ به سیاوش نگاه کرد: 

 
ی

 دروغ مییک

. 

 :رو کرد به نیما

آره مادر سیاوش اصال حرف گوش نمیده. یم خوام -

 قبل از

 .رفتنم عروسیشو ببینم ویل گوش به حرف نمیده

 :نیما جفت ابروهایش را باال انداخت



- مش یم کنمغلط کرده خاله. خودم آد . 

 :سیاوش چشم ریز کرد و برو بابایی گفت

 .برو بابا! ییک باید خودتو آدم کنه-

 :نیما تک رسفه ای کرد

من که خییل وقته آدم شدم. تو به فکر خودت -

 باش. زن بگیر 
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تو چرا خودت زن نیم  -از این عذب بودن دربیا. 

ی؟ کار که  گیر

داریداری. خونه که  . 

 دیگه خی یم خوای؟

نیما یاد ترانه افتاد و لبخندی محسوس به لب 

 نشاند. رو به

 :پوران گفت

خاله کیو واسش زیر نظر داری؟ یه زنگ بزن قرار -

 بذار برید



خواستگاری. تا این بخواد رضایت بده که موهاش 

 مثل

 . دندوناش سفید شده

 :پوران گفت

- دم مادر. ویل دخیی ییک از دوستامو براش کاندید کر 

 هنوز

 .ندیده و نشناخته میگه نمیام که نمیام

 :سیاوش گفت

آخه مادر من. مگه ازدواج الکیه؟ من دوست ندارم -

 این مدیل

م .پوران تشر زد  :زن بگیر

 پس چه مدیل یم خوان شازده؟-

 .نیما یم دانست منظور سیاوش چیست

 . خاله این خودش باید بیفته تو دام-

ید و گفتپوران چایش را نوش : 
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حاال اومدیم تا ده سال دیگه تو از کیس خوشت -

 نیومد،

 تکلیف چیه؟

 :سیاوش دست گردن پوران انداخت

 .نوکری تو رو یم کنم-

ن چجوری داره خودشو -پوران چشم غره رفت:  ببتر

 .لوس یم کنه ها

 من این حرفا

خیی حالیم نیست. چند ماه بهت وقت میدم یه د

 خوب و نجیب

. وگرنه خودم دست به کار میشم  کنن
ن
 .بهم معرف

 :سیاوش با نگایه رسزنش وار به نیما نگاه کرد

ن همه ش تقصیر توئه ها-  . ببتر

 :نیما شانه باال انداخت

 ! به من چه-

 :پوران رو به نیما گفت

فردا شب یلداس نیما جان. اگر برنامه نداری بیا -



 .پیش ما

مهمون مانبرادرم و خانومش  . 

م شاهرود خاله -نیما لبخند زد:  فردا صبح زود میر

 جان. خییل وقته

 خونه رس

 .نزدم

526 

  دلهای بد قواره 

. خوب کاری یم کنن مادر. سالم منو به - به سالمنی

 مادرت

 .برسون

 .چشم خاله. بزرگیتو یم رسونم-

 :سیاوش گفت

- نم راسنی از شنبه میام باشگاه نیما. اوضاع گرد

 داغونه. یه کم

؟  ورزش سبک الزمم. هسنی

 .شاید. اگه شاهرود نمونم شنبه رو هستم-



ن شام را  خانه رفت تا میر ن پوران لخ لخ کنان سمت آشیی

 .بچیند

 :سیاوش گفت

 :بیام کمک مامان؟پوران بلند گفت-

ن پیش نیما-  . نه مادر. بشتر

 :نیما نزدیک سیاوش نشست و آرام پچ پچ کرد

- ی نشد سیا؟از پانته آ دیگ ه خیی  

تو هم که هر وقت منو یم بینن اسم اونو میاری. نه -

 .ندیدمش

 .ول کن دیگه

 .کاش پاش بشکنه-

 خی شده؟ باز اومده اون ور-

آره بابا. یه رسه میاد دم باشگاه. چقدر بدم میاد از -

ه  این دخیی
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اشیم. ی آویزون. یه میگه سیاوشو رایصن کن باهم ب



 ...فقط

؟-  فقط خی

- چرت نگو. بیاد -فقط خدا کنه نیاد پیش مامانت. 

؟  این جا که خی

آخه ال به الی خزعبالتش اسم مادرتو آورد. گفت -

 بد نمیشه

 .اگر با مادرت حرف بزنه

 کشید
ن
 :سیاوش پوف

دیگه وقتشه یه گرد و خایک بکنم واسش. خییل -

 .پررو شده

- ن خیا لت نیست. یه  دو ماهه دارم بهت میگم عتر

 کاری کن

 . سیاوش. دیوونه م کردی بابا

خانه  ن با بلند شدن صدای پوران خانم هر دو به آشیی

 .رفتند

 :سیاوش گفت

م رس وقتش.پنج شنبه یس آذر ماه، - شنبه میر



 ساعت هفت شب

رورسی ساتن قواره بلند با حاشیه ی آیی رنگ را روی  

 کت و

ا گل شلوار سورمه ای رنگش پوشید و چادر سفید ب

 های ریز

وزه ای را روی رسش انداخت. نگایه آخر به  فیر

 خودش توی

ون   از کیف لوازم آرایشش بیر
ی

آینه کرد. رژ گلبیه رنیک

 آورد

و آن را روی لب های خوش فرمش کشید. با انگشت 

 شصتش

خراب کاری های دور لبش را پاک کرد و هیجان زده 

 از اتاق
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ون  رفت. صدای همهمه ی مهمانان از توی سالن بیر

 .بلند بود



خانه رفت و کنار حاجیه ایستاد.  ن به سمت آشیی

 :حاجیه گفت

 خوشگل خانوم واست چایی بریزم؟-

ینن را جلوی مهرگان گذاشت  .مریم ظرف شیر

ی بخور مهرگان- ن  . بیا یه چیر

ینن گل اناری را برداشت و گفت:  خودم -مهرگان شیر

 یم ریزم زن

 .عمو

 توی سالن نشسته و زن ها 
ی

خانواده ی داماد همیک

 رس توی

گوش هم پچ پچ یم کردند. مهرآنا کنار مادرشوهر و 

 خواهر

شوهر آینده اش نشسته بود و رس در گوش هم ریز 

 ریز یم

خندیدند. یک لحظه به خواهرش حسودی کرد. از 

 روزی که

مهرآنا چند باری مادر آریا را دیده و با او مراوده 



مدام داشت،  

از خویی هایش حرف زده بود. که چه زن فهمیده و 

 شوخ و

مهرباین ست. چنان باهم راحت حرف یم زدند و یم 

 خندیدند

 .گویی مدت هاست باهم دوست و رفیقند

مهرآنا از جایی که نشسته بود برایش بوسه ای 

 فرستاد. مهرگان

جوابش را به همان صورت داد و در جواب لبخند 

 مادر آریا

زد لبخند  . 
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شب بعله بران مهرآنا بود اما مهرگان حال خویی 

 نداشت .چای و

ینن اش را که خورد حاجیه گفت  :شیر

 . مهرگان بریم تو اتاق این زنجیر گردن بند منو ببند-



مهرگان فورا اطاعت کرد و به دنبال او وارد اتاق مهرآنا 

 .شدند

 :حاجیه در را بست و گفت

خی شده مهرگان؟ اصال حالت رو به راه نیست. -

 شوهرتم که

بدتر از تو. از اون لحظه که اومده نشسته یه گوشه 

 هیجی 

 .نمیگه

 .مهرگان روی تخت نشست

خی بگم زن عمو. محمدهادی تو خونه هم همینه.  -

 بهیی نشد

 . که بدترم شد

حاجیه کنارش نشست و دست مهرگان را توی 

 .دستش گرفت

- ی ازش نیست؟مهرگان مادرشوه رت خی شد؟ خیی

 کشید
ن
 :پوف

 .فردای اون روز زنگ زد-



 خب؟-

گفت دستت درد نکنه. خوب منو خار و کوچیک  -

 .کردی

آفرین. دیگه هیجی ازت برنمیاد؟ منم گفتم تو رو 

 خدا فکر

 .من نیسنی فکر پشت باش. داری اشتباه یم کنن 
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- مهرگانم چرا لقاح مصنویع رو  عجب آدمیه ها. 

 انجام ندادین؟

دادیم زن عمو. کیل خرج کردیم. طالهامو فروحتم -

 و دو بار

ن ها رشد نکرده از  انجام دادیم. ویل هر دوبار جنتر

ن  ن رفتی  .بتر

 آخه چرا؟-

نیم دونم زن عمو. انگار قرار نیست من بچه دار -

ن   شم.به مهرانگیر



ن  احمقا دو گفتم ما یم تونیم بچه دار شیم. عتر  

ساعت با زبون خوش باهاش حرف زدم. گفتم یه 

 بچه میاریم

از پرورشگاه. رسم داد زد گفت بچه ی کیو بیارین؟ 

 بچه ای که

 معلوم نیست ننه باباش گ بودن، قاتل بودن یا دزد و

چاقوکش، بیاد نوه ی من بشه؟ محمدهادی باید یه 

 بچه از

 . گوشت و پوست و استخوون خودش داشته باشه

اواو! حاال فکر یم کنه خودش کیه که بچه از تیر و -

 تبار اون

باشه. اصال به اون چه مربوط؟ مگه قراره اون 

 بزرگش کنه؟

چقدر فضوله این زن. چقدر حرصمو درمیاره. حاال 

 شوهرت

 دقیقا چشه؟ دردش چیه؟

واال زیاد که حرف نزدیم. ییک دوبار با هم صحبت  -



 کردیم

ول کرد پاشد از خونه داشت دعوامون میشد اون 

 .رفت
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گفت دل مادرم شکسته اول دلشو به دست 

 بیار.حاجیه چینن به بینن 

 :اش انداخت

واه واه خدا به دور. دلش شکسته؟ مگه ما خی  -

 گفتیم؟ مگر

نه اینکه فقط ازش خواستیم دخالت نکنه؟ شوهر 

 تو هم

مادرم یم کنه پس  شورشو درآورده ها. اینقدر مادرم

 اصال چرا

زن گرفته؟ یم موند خونه مادرش نوکریشو یم کرد. 

 غالم

 . حلقه به گوشش میشد



 :مهرگان آه کشید

اصال دیگه دلم بچه هم نیم خواد زن عمو. دیگه -

 هیجی نیم

ن  م یا مهرانگیر  .خوام. فقط کاش یا من بمیر

 :حاجیه تشر زد

م- . خدا نکنه دخیی  .زبونتو گاز بگیر

-  چه فایده داره اگه شوهرم منو  آخه
ی

اصال این زندگ

 فقط به

خاطر بچه بخواد؟ من یم خوام شوهرم منو در وهله 

 ی اولبذاره. آخ

 زن عمو اگه بدوین چه حس بدی دارم؟ حس حقارت

ن یه دسته خار وسط کویر که  یه زن عمو. عتر ن بد چیر

 به هیچ

دردی نیم خوره. فقط گایه باد دربیاد اونو بکشه این 

و ور   

اونور. خی بشه یه آدم پاش به کویر باز بشه اونو 

 آتیش بزنه
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ه  . ازش گرما بگیر

اگه اون شوهرت قدر تو رو نیم دونه مشکل -

 خودشه. تو هیچ

 .مشکیل نداری. هیچ اشتبایه نکردی مهرگانم

 پس چرا زندگیم اینقدر بیخوده زن عمو؟-

- یه ازدواج کردی مهرگان. چون با یه آدم اشتبا

 محمدهادی

 . جفت تو نیست

ه شد. تا به آن  مهرگان مات به صورت حاجیه خیر

 روز کیس

 .اینقدر رک واقعیت را توی صورتش نزده بود

خدا گفته زن و مرد رو نیافریدم -حاجیه ادامه داد: 

 مگر برای آرامش

 هم. اوین 

که واست آرامش نمیاره، مرد تو نیست. مرد تو کیس 



گه ایهدی  

 یم کنه. شاید اونم 
ی

که داره یه گوشه از این دنیا زندگ

 مثل

 خویی نداره
ی

 .تو ازدواج کرده و زندگ

 داشت. در برزخن دست و پا یم زد 
ی

مهرگان حس منیک

ن   بتر

این دنیا و روز قیامت. نه یم توانست دل بکند، نه 

 بماند و

بسازد با زخم هایی که عفونت کرده بودند و هر روز 

 خوب

ه، ناسور یم شدند و درد استخوان سوزشان نشد

 دلش را ریش

 با محمدهادی نوشیدن جام زهر بود. 
ی

یم کرد. زندگ

 یم
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دانست توی جام زهر ریخته اند، اما چون دیوانه گان 



 خودآزار

مازوخیسیم ذره ذره زهر را یم نوشید و آرزو داشت 

د  یا بمیر

م غیب برسد و او را نجات بدهد یا پادزهری از عال

 .دو تقه به در

 خورد و هر دو زن رس به آن سو چرخاندند. مریم

 :به داخل اتاق رسک کشید

ون؟ یم خوان انگشیی تو دست مهری - نمیاین بیر

ن   .بکتن

حاجیه از جا بلند شد. مریم مشکوک به مهرگان  

 :گفت

م؟-  خی شده مهرگان؟ خویی دخیی

لب نشاند و از جا بلند مهرگان لبخندی تصنیع روی 

 .شد

 :جلوی آینه رورسی و چادرش را درست کرد

 .خوبم مامان. بریم-

عروس و داماد کنار هم باالی مجلس نشسته بودند. 



 داماد در

اهنن سفید با صوریی   کت و شلوار آیی نفنی و پیر

 گندیم به

شدت خواستنن شده بود. مهرآنا در لباس سفید و 

 چادری

ره ای و براق حسایی یم مزین به طرح های نق

 درخشید.گرمایی که

 حضور آدم های جمع با خنده های از ته دلشان به

فضای خانه بخشیده بودند رسمای شب درون قلب 

 مهرگان را

برای لحظایی یم کشت و جایی دورترها مدفون یم  

 .کرد
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خوشبخنی خواهرش که با عشق به داماد توام بود 

اعث شورب  

 .و شعف مهرگان بود



مادر آریا انگشیی زیبا و ساده ای از جعبه ی مخمیل 

ون  بیر

کشید و به دست پشش داد و او آن را با مهر و لباین  

 که یم

خندید روی انگشت زیبا و کشیده ی مهرآنا جای 

 .داد

مهرآنا یم خندید و خوشبخنی اش را به عالم و آدم 

 جار یم

ر آریا و خنده های خواهر  زد. صدای کل کشیدن ماد

 کوچکش

و ذوق عیل آقا و مریم خانوم مجلس را حسایی گرم  

 . کرده بود

وع کرد به حرف زدن و بقیه  بعد از مراسم عیل آقا رسر

 سکوت

یک میگم به -کرده و به دهان او چشم دوختند.  تیی

 دخیی عزیزم و

 داماد خوبم آقا آریا. الیه که



. خطابم به هر دوی شم ن است. به خوشبخت بشتر

ام  هم احیی

بذارین و همیشه عاشق هم بمونید. خداروشکر که 

 به من و

همشم عنایت کرد. لطف و کرمش با ما بود که هر 

 دو

ن و نجیب  . دامادمون خوب هستی

حاج عطا زل زده بود به محمد هادی و محمدهادی 

 از همان

 . اول مجلس سیع داشت نگاه از او بدزدد

وی دلش نالید": بابا مهرگان پوزخندی تلخ زد و ت

 جونم کجایی 
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ت همه خی داره جز خوشبخنی   !"ببینن که دخیی

نگاهش یی هوا کشیده شد سمت محمدهادی. در 

 خودش



جمع شده بود و حس غرینی یم کرد. فکر کرد اگر 

 روزی

ن دیگری ست چه خواهد  پدرش بفهمد واقعیت چیر

 شد؟ شک

ی یم شود و پدرش از کیس که  نداشت قیامت کیی

 خون

ش را توی شیشه کرده هیچگاه نخواهد   دخیی

 گذشت.عیل آقا ادامه

 :داد

از آقای صبوری و برادر عزیزم حاج آقا عطا یم -

 خوام یک

ن کنند. بنده هر خی بفرمایید  روز رو برای عقد تعیتر

 در

 .خدمتم

ن جمع افتاد. پدر آریا که  همهمه ای برای روز عقد بتر

 نامش

ن بود گلو صاف کرد و گفتحس تر : 



با اجازه ی جمع بنده پیشنهادی دارم. حاال که -

 امشب شب

ت  یلداست، تو این شب مبارک بهیی نیست از حرصن

 حافظ

یم؟  کمک بگیر

 :همه با این پیشنهاد استقبال کردند. حاج عطا گفت

پس از خواهر عروس، مهرگان خانوم عزیزم یم -

 خوام که فال
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ه و شعر رو بخونه.  امشب این عروس و داماد رو بگیر

 هر چیم باشه

مون دانشجوی ادبیات فارسیه و شعر خوندنش  دخیی

 .عایل

 :مادر آریا گفت

به به! خی بهیی از این که صدای این خانوم زیبا و -

 دوست



 .داشتنن رو بشنویم و شب یلدامون رو بسازه

خانه رفت و دیوان مهرگان لبخند زد و به سمت کتاب

 را برداشت

 .و رسجایش برگشت

نیت کرد و دیوان را باز کرد. همه در سکوت چشم به 

 دهان او

دوختند. مهرگان با دیدن غزل پیش رویش لبخند زد و 

 با

وع کرد به خواندن  .آوایی خوش رسر

 روز هجران و شب فرقت یار آخر شد

 زدم این فال و گذشت اخیی و کار آخر شد

و تنعم که خزان یم فرمودعاقبت در قدم  آن همه ناز 

 باد بهار آخر

 شد

 شکر ایزد که به اقبال کله گوشه ی گل

 ...نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد

خوانش غزل ها که پایان یافت جمع کف مرتنی برای 



 مهرگان
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زدند. او چنان غزل ها را شیوا و بلیغ خوانده بود که 

غرق جمع  

لذت شده بودند. باالخره تاری    خ عقد را برای هفتم 

 فروردین

 . انتخاب کردند

 بود و مهرگان لحظایی 
ی

آن شب، یلدای قشنیک

 فراموش کرد

 .دردش را

شنبه، دوم دی ماه، ساعت نه و چهل دقیقه ی 

 صبح

ن پله های طویل و عریض گذاشت و از   قدم روی اولتر

 کنار

درب شیشه ای  سکوهایی که با شیب تندی به سمت

 الیی یم



رسید عبور کرد. وارد الیی که شد خیل عظییم از 

 دانشجوهادر

گروه های چند نفره دور هم جمع شده و منتظر 

وع  رسر

امتحان بودند. تمام آن دخیی و پشها کنار هم گرد 

 آمده بودند

ان دو هفته ندیدن   و وراخی داشتند جیی
ن
و با پر حرف

 یکدیگر

ن روز از فصل را یم کردند. هوا رسد  بود و دومتر

 زمستان. برای

ن ایستادن توی محوطه ی دانشگاه امکان  همتر

 .نداشت

چشم دواند توی جمعیت و با دیدن دسنی که برایش 

 بلند

شده بود لبخندی پررنگ به لب نشاند. به آن سمت 

 پا تند

 .کرد



ین کیم از پریسا؛ عضو دیگر اکیپ سه نفره شان  شیر

 جدا شد
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 .و او را به حصار کشید

 . سالم زری جونم-

یس گریم کرد. پریسا را هم بغل  ین احوالیی زری با شیر

 زد و

قربون تیم سه کله پوکمون برم. دلم واستون -گفت: 

 تنگ شده بود

 .بچه ها

ین گفت  :شیر

وای منم. چقدر کش میومد روزا. گندش بزنن این -

 امتحانای

 .یی صاحبو

 :پریسا گفت

مخ من قشنگ تلیت شده س. گوشت کوبیده ام -



 .به خدا

 .حالم به هم خورد از اون همه تذکره و تبرصه

 :زری گفت

 من که قشنگ به صد قسمت مساوی تقسیم شدم-

. 

ن که خواست  زری نگایه به دور و برش کرد. اما همتر

 رس

بچرخاند، با دیدن ارنواز در شکل و شمایل جدیدش 

 نگاهشمتوقف شد

روی او. با قدم هایی آهسته داشت از و میخ شد   

میان جمعیت یم رفت به سمت پله های منتیه به  

 .کالس ها

ین و پریسا دوخت  :چشمان گرد شده اش را به شیر
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 این ارنوازه یا چشمای من مشکل داره؟-

 :پریسا گفت



 خی شده مگه؟-

 . نگاش کن چه چادر چاغچوری شده-

ین   گفتشیر : 

؟ خییل وقته-  !مگه نیم دونسنی

 نه واال. من ندیده بودمش. از گ تا حاال؟-

آهان. تو هفته آخرو نیومدی. قبل از امتحانا -

 !چادری شده

- فکر کنم بدونم واسه خی -آخه چرا؟ دیوونه شده؟

 .تیپشو عوض کرده

ین با  پریسا و زری رساپاگوش به دهان او زل زدند. شیر

 آب و

وع کرد  ن تاب رسر به گفتی : 

قبل از امتحانا من یه عالمه جزوه از ییک از بچه -

 های کالس

دستم رسیده بود. انتشارایی دانشگاه یه دستگاه  

 کپیش خراب

بود. جلوی دفیی کیل صف کشیده بودن. منم رفتم  



 کوچه بغیل

دانشگاه، لوازم التحریری بدم جزوه هارو واسم کنی  

 .کنه

 خب خب؟-

- ن مدل باال پ ن آقا یه ماشتر ارک بود. شیشه هاش پایتر

 بود. دو

تا خانوم چادری از این سفت و سختا نشسته بودن 

ن   .تو ماشتر
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ی هم بود. ارنوازم پشت رس من اومد تو  یه آقای پیر

 مغازه. اون

موقع یه آرایش خفنم کرده بود. تا منو دید روشو 

 .اونوری کرد

ون. یهو دیدم کارم که تموم شد از مغازه  زدم بیر

ون  ارنوازم اومدبیر

 و ایستاد جلوی مغازه. بعدش دیدم بله، بوی جناب



ضا صاف رفت  ضا به دماغش خورده. علیر علیر

 سمت همون

. منم داشتم رد یم شدم برم اون ور که دیدم  ن ماشتر

ضا  علیر

خان قبل از سوار شدن تنشو کشید سمت صندوق 

 عقب. یه

ی از تو جیبش درآورد ن  .چیر

ری کنجکاوانه گفتز  : 

 خی بود؟-

 .باورتون نمیشه. طرف زن داره-

 :زری و پریسا باهم گفتند

 ! وا-

ین خندید  :شیر

ن چشمای خودم دیدم. حلقه رو - واال. با همتر

 یواشیک کرد تو

انگشتش. همون انگشنی که میگن طرف متاهل 

 شده.زری زهرخندی



 :زد

 !خدایا! عجب آدم عویصن ای-
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ین گفت  :شیر

ه. شک ندارم زنش - بعدم نشست کنار همون دخیی

 .بود

 البد یی خیی اومده بودن دنبالش. ارنواز فهمید؟-

رس - ضا پشتش به ارنواز بود و تو تیر نه بابا. علیر

 .نگاهش نبود

 پس بگو چرا ارنواز چادری شده؟-

 :پریسا یک تای ابرویش را باال انداخت

- ضا چادری شد. اوووف وی بعد از دیدن نن ه ی علیر

 چقدر

 !احمقه این دخیی 

حاال از کجا معلوم؟ شاید ننه بابای -زری گفت: 

ن چادری  خودش گفتی



 شه؟

ین گفت  :شیر

چرت نگو. اون خواهر قرتیشو صد بار جلوی -

 .دانشگاه دیدم

 . مامانشم همینطور

 :پریسا گفت

 . بنده خدا بدجور دل از کف داده-

ین گفت  :شیر

- ن کل دانشگ اه دارن نگاش یم کتن . 
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هیچ ازش خوشم نمیاد. االن -زری چشم ریز کرد: 

 وقتشه یه درس

 حسایی بهش

م. هنوز اون مراسم گیس کشون  بدم حالشو بگیر

 وسط دانشگاه

 .یادم نرفته



ین گفت  :شیر

 چجوری؟-

ضا زن - فقط کافیه من به نشین محمدی بگم علیر

 داره. سه

دانشگاه که هیچ، کل تهرونو خیی یم کنه.  سوته

 اینجوری هم

ضا دستش رو میشه هم ارنواز خیط میشه.  علیر

 خدارو چه

 .دیدی، شایدم پخ پخ، خودشو حلق آویز کرد

 :پریسا گفت

 . اوه خودش اومد-

ضا چینن به بینن اش انداخت.  زری با دیدن علیر

 نگاهش رفت

ی از حلقه نبو  د. سمت دست چپ و انگشتش. خیی

آخه-پوزخند زد:   

ای  آدم چقدر آشغال و پست فطرت؟ کل دخیی

 احمق



 . دانشگاهو گذاشته رس کار

 :پریسا گفت

ا - مرتیکه عقده ای! عقده ی توجه از سمت دخیی

 . داره
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 :زری گفت

ین اون روز تو رو که - آخ چه آبرویی ازش بره. شیر

 ندید این

 پشه؟

- فلک حواسش بود بدون حلقه گند نزنهنه بابا! ط . 

خوبه. پس یادم باشه زهرا خوب صحنه پردازی  -

 کنه تا این

 .پشه به گوه خوردن بیفته

با صدای معاون آموزیسر همه به سمت پله ها 

 .حرکت کردند

ن و پر از کینه ی زری از پله ها  و ارنواز زیر نگاه سنگتر



 باال

 رفت.یکشنبه، سوم دی ماه، ساعت شش عرص

ن اتو گذاشت  با شنیدن صدای زنگ در اتو را روی میر

 و با عجله

ون رفت  . از اتاق بیر

با دیدن ارغوان در تصویر آیفون دکمه در باز کن را 

د و  فشر

در حایل که تند به سمت اتاق بر یم گشت زیر لب  

 :گفت

ه-  .یه بار نشد با خودش کلید بیی

دوباره بعد دوباره یادش افتاد درب واحد را باز نکرده. 

 برگشت

 .و در را کیم باز گذاشت

اهن خشو شد. ارغوان با  دوباره مشغول اتو زدن پیر

 صدای

 :بلند سالم کنان وارد خانه شد
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 سالم. من اومدم کیس نیست؟-

خانوم جون من -گالب از همان جا بلند گفت: 

 .هستم

 :ارغوان جلوی در اتاق ایستاد و گفت

- ه نبایسر گالب جونم. مامان کو؟خست  

ن شد  :گالب مشغول صاف کردن آستتر

ن آرایشگاه. - قربونت برم قشنگم. محبوبه خانوم رفتی

 االناس

 .که دیگه بیان

خانه رسک کشید ن  :ارغوان سمت آشیی

 .شام خی داریم؟ هیچ بویی هم نمیاد که-

 :گالب گفت

منده به خدا. خواهرم بچه داری بلد نیست. - رسر

ارامروز صد ب  

ن  زنگ زد بچه تب داره، خی کار کنم؟ چرا تبش پایتر

 نمیاد؟



! بنده -چرا اله؟ چرا جیمبله؟ وای رسمو خورد.  آخن

 خدا بلد نیست

 .دیگه

آره طفلک. االن تموم میشه میام شام درست یم  -

 کنم. شما

ن بدم بخوری عروس خانوم  .دستاتو بشور یه چیر

 ارغوان بوسه ای برای گالب فرستاد و به اتاقش

 .رفت

 بعد محبوبه با موهایی ماهاگوین شده و انرژی 
دقایقی

 مثبنی 
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نگ شده اش گرفته بود با شوخن  که از موهای خورسر

 های

 .ارغوان غش غش یم خندید

خانه نشسته بودند و عرصانه یم  ن ن آشیی پشت میر

 .خوردند



ن نشست و مشغول کاهو خورد کردن  گالب پشت میر

 .شد

با چرخش کلید توی قفل در خانه و ورود پر رس و 

 صدای ارنواز

 .محبوبه رسش به سمت او چرخید

 جوابش را که 
ی

ارنواز با صدای بلند سالم داد.همیک

 دادند، محبوبه

 :گفت

 کجا بودی ارنواز؟ االن میای خونه؟-

ارنواز چادرش را درآورد و روی دستش انداخت. در 

 حایل که

که حاال اتاق او شده بود یم به سمت اتاق دوقلوها  

 :رفت، گفت

 .رفته بودم جایی -

 کجا مثال؟-

 :ارنواز از جلوی در اتاقش گفت

ن کن مامان خانوم- ن جتر  .بذار برسم بعد ستر



در اتاقش که بسته شد محبوبه آهسته رو به ارغوان  

 :گفت

ه کجا - ن کجا میر مگه بهت نگفتم دنبالش برو ببتر

 میاد

 ارغوان؟
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به خدا دنبالشم -ارغوان با دهان پر از کیک گفت: 

 مامان. ندیدم هیج

 .کار عجیب غرینی بکنه

بعدم مامان من وقنی رس کارم که نیم تونم مراقبش 

 .باشم

این چند روز کیل کار رسم ریخته. نیم دونم حواسم -

 به

جشن نامزدی تو باشه یا به این بچه که معلوم 

 نیست چه

اره یم کنه. هر روز قبل از تارییک یم زنه غلیط د



ون. تا  بیر

 .قبل از هفت میاد خونه

 :گالب گفت

ن بره دنبالش. شما که - خب خانوم جون به ییک بگتر

 نیم

. ارنواز خانوم یم فهمن  .توین

 :محبوبه گفت

. ویل من کسیو ندارم دنبال این -
ی

گالب راست مییک

 ارنواز بره

 . به خدا

خیال! به خدا داری الیک  مامان یی -ارغوان گفت: 

 .شلوغش یم کنن 

 این

 . ارنواز آسه رفته آسه اومده

 :محبوبه عاقل اندر سفیه نگاهش کرد

من بچه مو خوب یم شناسم. هر وقت یی رسو -

 صداس یعنن 
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 .داره یه غلیط یم کنه

 .حاال انگار دخیی بچه چهارساله س-

 . به خدا حس بدی دارم-

من دانشگاه رفتم ییک دوبار. صاف رفت رس  -

 کالسش. تاری    خ

تمام امتحاناتشو از سایت درآوردم. پس فردا امتحان 

 داره. فقط

 . به بابا بگو یه مرخیص به من بده بیفتم دنبالش

 :با باز شدن در اتاق محبوبه گفت

.ارنواز دست و صورت شسته به - ن اومد ساکت شتر

 جمع آن ها

 پیوست. محبوبه از

 :درس هایش پرسید و او گفت

مامان خییل سخته. تازه دارم یم فهمم چه رشته ی -

 بیخودی



 .برداشتم

 :محبوبه اخم کرد

 !بیخود! رشته ت هیچ مشکیل نداره. خیلیم خوبه-

 :ارنواز شانه باال انداخت

ون-  .آخرش یه روز میام بیر

 :محبوبه جدی اما خونشد گفت

 .تو غلط یی جا یم کنن -
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ارنواز اخم کرد و لب فرو بست. چایش را نوشید. 

 ارغوان به

گالب برای تدارک شام کمک یم کرد .با بلند شدن 

 صدای لرزش

ن وسط نشیمن،  تلفن ارنواز روی میر

ی که از چله ی کمان رها شده باشد، از  ارنواز مثل تیر

ون دوید خانه بیر ن  .آشیی

حرف یم زد به در حایل که با شخص پشت خط 



 رسعت توی

 .اتاقش خزید

ن کوبید  :محبوبه کف دستش را آرام روی میر

بفرما ارغوان. نگفتم؟ این یه غلیط داره یم کنه. -

 تلفنش

سال تا سال زنگ نیم خورد. حاال جدیدا یه فرت و 

 فرت ییک

زنگ یم زنه این یه گوشه قایم میشه پچ پچ یم کنه 

 تو

 .گوشیش

 :ارغوان چشم ریز کرد

- ه گمونم دوست داره. آره همینهب . 

گ؟ این؟ جوک -محبوبه به پشنی صندیل تکیه داد: 

 نگو که اصال

 .خنده م نمیاد

دیگه قشنگ معلومه مامان. ارنواز دیگه دخیی بچه -

 .نیستش



ن دور و برش. البد با  اون همه پش تو دانشگاه ریختی

 ییک از
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و اینستا باییک رس و رسی پیدا  هموناس. یا شایدم ت

 .کرده

 .محبوبه بیشیی نگران شد

 .من واقعا نگران شدم-

 وا! چرا مامان؟-

 یی دست و پایی مثل ارنواز با یه گرگ -
فکر کن دخیی

 آبدیده

 .آشنا بشه. وای نه خدا! خودت مواظبش باش

 .گالب لیواین آب به دست محبوبه داد

 :محبوبه با لحنن پر از دلواپیس گفت

یم بینن گالب؟ یم بینن تو رو خدا؟نیم دونم چه -

 غلیط بکنم با

 این همه مسئله. چهار تا بچه



 .دارم ویل انگار چهارصد تا بچه دارم

شبا از فکر اون دو تا پش نیم تونم یه خواب راحت 

 داشته

باشم. تا اینا رسبازیشون تمون شه من هزار بار زنده 

 شدم و

اسه من با دین و ایمون مردم. اینم از این دخیی که و 

 .شده

 :گالب شانه ی او را نوازش کرد

. ایشاال که - ن قربونتون برم خانوم جون. نگران نباشتر

ه  .خیر

 :ارغوان ملچ مولوچ صورت محبوبه را بوسید

 .الیه قربونت برم. هیجی نمیشه مامان جونم-
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باز کرد محبوبه دستان ارغوان را از دور گردنش : 

ای بابا! صدبار گفتم دستای خیستو نزن به رس و  -

 .گردن من



اه! لرزم شد.به جای این ماچ و موچ، فردا برو 

 دانشگاه یه آمار از

 همکالیس

. شاید بفهیم با گ ریخته رو هم  . هاش بگیر

 :ارغوان از جا بلند شد

م. حاال کو تا پس فردا-  . باشه. میر

- ن   کجا موند. دیر کرده. برو به بابات زنگ بزن ببتر

 دل نگرون

 .شدم

خانه  ن ارغوان در حایل که رس تکان یم داد و از آشیی

ون یم  بیر

 :رفت، گفت

آخرش خودتو واسه دیر کردن این نقی و تقی و -

 حسن و

ن گ گفتما.چهارشنبه،  ن میدی. ببتر
ن به کشتی حستر

 ششم دی ماه، ساعت

 شش عرص



ن گذاشته بود و  سیع رسش را روی دستانش روی میر

 داشت

ی فکر نکند. صدای موزیک راک و دستگاه ها  ن به چیر

 نیم

 .گذاشت تمرکز کند

یک هفته ای یم شد که ترانه را نه دیده بود، نه 

 صدایش را
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شنیده بود. آخرین مالقات حضوری شان همان یک 

 ساعت

گپ و گفت توی کافه نزدیک ساختمان پزشکان بود. 

 ترانه

ی بود که تا به آن روز پا توی  محتاط ترین دخیی

 اش
ی

 زندگ

 .گذاشته بود

ن درایت و هوش او در برخورد با مردی که  و همتر



 ادعای دوست

ن داشت باعث شده بود نیما بیش از پیش  داشتی

 خاطرخواه او

شود .گرچه روزهای اویل که ترانه را دیده بود فقط و 

 فقط یم

گرم کننده شود. خواست وارد یک بازی و دوسنی رس 

 اما روز

به روز داشت بیشیی و بیشیی در آن دوسنی نصفه و 

 نیمه غرق

یم شد و به همان اندازه جدیت آن عالقه برایش 

 مسجل یم

شد. شب قبل که با ترانه تلفنن حرف یم زدند از او 

 خواسته

ها و پشهایی که  بود یکدیگر را ببینند. مثل تمام دخیی

ته بودهمدیگر را یم خواهند. گف : 

ی ترانه. بیا همو ببینیم"  ."خییل داری سخت یم گیر

اما ترانه خییل جدی گفته بود": اول باید برام روشن 



 شه

جنس دوست داشتنت چیه نیما؟ حوصله ت رس 

 رفته یا واقعا

ه. من تو رو  به آخر این دوسنی مطمئنن که پا نیم گیر

 دوست

از دارم نیما. اما آدم دوسنی های خیابوین نیستم. 

 اینکه یه روز
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من دلت رو بزنم و تو خسته بیسر و بری رساغ کیس 

 بعدی

یم ترسم و شک نکن آسیب یم بینم. پس اگر نیم 

 خوامببینمت واسه

ن و  اینه که نیم دونم تو از این دوست داشتی

ای آویزون هم  عالقه خی یم خوای. از این دخیی

 نیستم. نه

مو غالبت کنم، نه اجبار دارم که به یم خوام خود



 ازدواج با من

. فقط چون تکلیف این دوسنی معلوم  فکر بکنن

 نیست، نیم

 ."خوام بهت وابسته بشم و بعد صدمه بخورم

ون داد. ترانه او را توی دورایه  ن بیر نفسش را سنگتر

 بدی

 .گذاشته بود و البته که حق را به او یم داد

ی باعث ش ن د هول زده رس صدای کوبش بلند چیر

 .بلند کند

سیاوش را باالی رسش دید و شیشه ی آب معدین 

 توی

 .دستش

 :اخم کرد

مرض داری تو به خدا. چته؟سیاوش با حوله ی -

وع  دور شانه اش رسر

 کرد به خشک کردن

 .عرق رس و گردنش



 تو چته؟ چکات برگشت خورده؟-

 .حالم خوش نیست-

553 

  دلهای بد قواره 

صندیل کنار او فرود آمدسیاوش روی  : 

 خی شده نیما؟ مامان و بابات خوبن؟-

نیما شیشه ی آب معدین را از دست سیاوش گرفت 

 و جرعه

 .ای نوشید

ن دیگه س-  .خوبن. دردم یه چیر

 ترانه ردت کرده؟-

نه بابا! منو گذاشته تو آمپاس. نه میگه برو نه میگه -

 .بیا

- دفعه قبل گفت چند تا -جدی؟ حرفش چیه؟

؟دوس ت داشنی  

. میگم  منه خرم گفتم خییل. حاال میگه اشتباه گرفنی

 به خدا



 . دوستت دارم میگه بیا ثابت کن

سیاوش خنده ای کرد و چند بار کف دستش را روی 

 بازوی پر

 .عضله ی نیما کوبید

آخ خدا باالخره ییک پیدا شد تو رو بذاره تو خماری. -

 دلم

 .خنک شد

 . گمشو سیا حوصله تو ندارم-

- دایی بچسب بهش نیما. زن زندگیه بدبخت. تا گ خ

 یم

؟ ای بیکار و عالفو دورت جمع کنن  خوای این دخیی

 . اصال بهش فکرم نکردم-
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خب حاال از امروز بهش فکر کن. خی میشه؟ یم -

ی؟نیما که  میر

 در سکوت فرو رفت و جوابش را نداد سیاوش شک



توی بن بسنی گیر افتاده که بدجور  نداشت نیما واقعا 

 کالفه

 !اش کرده. بن بسنی به نام عاشقی 

با بلند شدن صدای تلفن، نیما بدون آن که به شماره 

 نگاه کند

 :گویسر را برداشت

 .بله بفرمایید-

ی  ن امافورا گویسر را روی دستگاه کوبید و زیر لب چیر

 زمزمه

 .کرد

 :سیاوش گفت

 گ بود نیما؟-

-  همون مزاحم همیش
ی

یک  . 

- آره-گ؟ زاغری؟ . 

سیاوش با چشماین که خشم از آن زبانه یم کشید  

 :گفت

 خی گفت؟-



. ولش کن-  .هیجی

 :سیاوش با تحکم گفت

 جلوی در باشگاهه؟-
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 :نیما از جا بلند شد

ه گورشو گم یم  - ول کن سیا. محلش نده خودش میر

 .کنه

ن کوبیدسیاوش از جا پرید و حوله را  محکم روی میر  . 

 .تو هیجی نگو نیما-

 .بعد راه افتاد سمت رختکن

 کشید و دنبال او به راه افتاد. 
ن
سیا یی خیال -نیما پوف

 شو. رسر درست

 .نکن تو رو خدا

کاری نیم کنم که رسر بشه. فقط باید باهاش حرف -

 .بزنم

اد حالیش نیست ن  . زبون خوش آدمیر



- ون ی بیر ن چقدر عرق کردی. میر رسما یم  بببتر

 خوری. تو

م دکش یم کنم  .برو دوش بگیر من خودم میر

 .الزم نکرده. کار خودمه-

 :پولیورش را به تن کشید

 .نیما برو کنار-

زیپ کاپشنش را باال کشید. بعد با دست او را را پس 

 زد و با

 .قدم هایی بلند به سمت درب خروج به راه افتاد

 :نیما چندین بار صدایش کرد
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سیاوش! سیا خر نشو نرو.اما سیاوش در عرض -

 چند ثانیه از نظرش

 .ناپدید شد

 !مردیکه االغو ببینا. اه-

پانته آ بدون اینکه پلک بزند زل زده بود به درب 



 باشگاه. یم

دانست سیاوش آن جاست. با لرزیدن تلفنش روی 

 داشبورد

رفت و تلفن چشم از باشگاه و تابلو نئون باالی آن گ

 .را برداشت

ن را کشید  :آیکون سیی

 !جانم مامان-

 :صدای توام با گریه ی مادرش در گوشش پیچید

؟-  وا! مامان خی شده؟ چرا گریه یم کنن

، بیا که مردم! بیا خونه-  .بیا پاین

پانته آ فورا استارت زد و با نگایه به سمت چپ توی 

 اینه ی

-گاز گذاشت.   بغل فورا از پارک درآمد و پا روی پدال

 دارم میام

 قربونت برم. گریه نکن. خی شده؟

م-  .پام، از روی صندیل افتادم. بدو که دارم یم میر

تلفن را حائل کتفش کرد و با دست آزادش دنده 



 عوض کرد و

 .فرمان را چرخاند و وارد خیابان دیگری شد

 آخ آخ! رو صندیل چرا رفنی تو؟-
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- پ اتاقت سوخت رفتم باال عوضش کنم. یهو... الم 

 آخ... افتادم

ن   .پایتر

 .خیله خب آروم باش تکون نخور االن میام-

از سوی دیگر سیاوش وقنی پا در پیاده رو گذاشت و 

 پانته آ را

در حال فرار دید دوید توی خیابان. اما رسعت پانته آ 

 .باال بود

 :زیر لب غرید

- نم.صدای نیما را از منتظرم بمون. بیچاره ت یم ک

 پشت رسش

 .شنید



 خی شد سیا؟-

 :سیاوش بدون اینکه چشم از انتهای خیابان بردارد

 .در رفت-

یش تر از این - گ؟ پانته آ؟! امکان نداره. اون سیر

 . حرفاست

ی شده. خدایا شکرت که رفت. الیه بره  ن البد یه چیر

 دیگه

 . برنگرده

او سیاوش کالهش را روی رسش گذاشت و به سمت 

 .چرخید

 نه من -
ی

داداش به خدا این دفعه این بیاد به من نیک

 .نه تو

مامان من هنوزم اسم این میاد تن و بدنش یم لرزه. 

 هنوزم

یادش میفته اشکش یم ریزه رو صورتش. آخه واسه 

 خی 
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من چه -برگشته؟ چرا نموند تو همون خراب شده؟

 بدونم آخه؟ البد

ش پسش زده اومده رساغ توشوهر  . 

 شوهرش؟ مگه شوهر داشته؟-

منم زیاد خیی ندارم. با اون اخالق گویه که این داره -

 معلومه

 . نیم تونه با کیس بسازه دیگه

م. - اصال واسم مهم نیست. فقط باید جلوشو بگیر

ن یم  ببتر

ی محل کارش کجاس؟  آمارشو بگیر
 توین

 آره چرا نتونم؟ یم خوای خی کار؟-

- کاریت نباشه. فقط بهم خیی بدهتو   . 

یط که یی خیی از من کاری نکنن سیا-
 .به رسر

 :سیاوش دست دراز کرد سمت او

 .باشه. فعال من برم-

د:  رسی    ع برو خونه دوش بگیر -نیما دستش را فشر



 .رسما نخوری

 .بهت زنگ یم زنم

 .باشه داداش. چاکریم-

 پنج شنبه، هفتم دی ماه، ساعت پنج عرص

چشمش درآورد و روی کتابش گذاشت. عینکش را از 

 در حایل

که با نوک انگشت شست و سبابه اش چشمانش را 

 ماساژ یم
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خانه رفت. ماگ صوریی اش را از  ن داد، به سمت آشیی

 آب جوش

 .پر کرد و پودر نسکافه ی فوری را توی ماگ ریخت

گ را با شنیدن صدای زنگ، در حایل که محتویات ما 

 هم یم

زد با تعحب به سمت آیفون رفت. با دیدن مهرآنا 

 لبخند پت و



 .پهنن زد و در را باز کرد

طویل نکشید که مهرآنا باال آمد. مهرگان با دیدنش با 

 وجد

 :گفت

ن هایش - به به عروس خانوم! از این ورا؟مهرآنا پوتتر

 را کند و گوشه

 ای گذاشت و خواهرش را

 .درحصار کشید

- تو رفتم دیگهسالم. به  . 

مهرگان دست پشتش گذاشت و او را به سمت 

 .نشیمن برد

 .نه بابا من خوشگل ترم-

 . مهرآنا چادرش را روی مبل انداخت

؟-  اون که بعله. چه خیی

! بذار واست نسکافه بیارم-  .سالمنی

لحظایی بعد لیواین که بخار از آن ساطع بود را جلوی 

 مهرآنا



اشت و انگشتان گذاشت . مهرآنا لیوان را برد

 ظریفش را دور
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لیوان حلقه کرد و عطر خوش قهوه را به مشام  

 .کشید

امتحاناتت چطوره؟-مهرگان گفت:   

 .بدک نیست. یم خونیم واسه ده-

 مامان خوبه؟ چرا تنها اومدی؟-

 .با آریا بودم. یهو دلتنگت شدم گفتم منو برسونه-

- ؟ حالش خوبه؟ اخالقش ن چجوریاس؟ باهم خوبتر  

 :مهرآنا گونه هایش گل انداخت

 .اونقدر خوبه که یم ترسم دارم خواب یم بینم-

 :مهرگان کیم از نسکافه نوشید

شک- ن م پیش روانیی  .راستش من باز دارم میر

 :مهرآنا نگران گفت

- قصه ش درازه -بازم؟ مگه اینجام اذیتت یم کنه؟



 مهری. حرفم اینه

باتو این مدت که داری   

ی و میای تمام رفتارای منقن و مثبتش رو  آریا میر

 یادداشت

 .کن

ن کوچیک و بزرگ رو. حتما سیع کن خونه  هر چیر

 .شون بری

این پش همون خانواده س. با رفت و آمد معلوم 

 میشه

 .چجورین
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 !کارکشته شدی ها-

 . چه فایده! هیشیک نبود اینارو به من بگه-

 اینارو مشاور بهت گفت؟-

آره، گفت اگر قبل از ازدواج حواستو جمع یم  -

 کردی شاید



 . االن زن ییک دیگه بودی

فکر خوبیه. بعد اگر منقن هاش بیشیی بود چه  -

باید بری پیش-کنم؟  

 مشاور. االن مثل قدیم نیست. البته امیدوارم

 .به مشکل نخوری

-  باهم اختال
ی

ف مگه میشه یه زن و مرد اول زندگ

 نداشته

 .باشن؟ مهم اینه که طرز برخوردشون خی باشه

 نگیر مهری. به -
هر خی که شد مثل من الل موین

 .مامان بگو

ت بگیر  ن درس عیی  .منو ببتر

داری منو یم ترسوین مهرگان. اون شوهر نادونت باز  -

 کاری

 کرده؟

 . واقعا نادونه. مامانش خداشه-

؟- ن  بازم مهرانگیر

ل تمام آن روزها بغض  مهرگان مثل آب خوردن مث



 :کرد
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ه.مهرآنا چشم  - ن گیر داده هادی زن دوم بگیر مهرانگیر

 گرد کرد و

 :ابرو در هم گره زد

 غلط کرده زنیکه بیشعور. به اون چه؟-

 .مهری کاش بچه دار یم شدم-

 :مهزآنا دندان به هم سایید

- حکمنی  کاش بچه دار نیسر که به خدا قسم مطمئنم

 داره

 .این مادر نشدنت

قربون خدا برم. آخه این چه حکمتیه که اینقدر -

 باید براش

 خون دل بخورم مهری؟

چون خدا وکیله. من و تو فقط یه میگیم خدایا -

 اینو بده اونو



ی باعث میشه به جای  ن بده. گایه اضار به یه چیر

 اینکه برات

. خدا خییل مهربونه.  ه بیاره واست میشه رسر از خیر

 مادر بیشیی 

بنده شو دوست داره. اضار نکن خواهر من. اضار 

 نکن شاید

ه واست.مهرگان طره ی بازیگوش  نداشتنش خیر

 موهایش را پشت

 گوشش انداخت و

ن کرد ن فتر  :فتر

 مهری من خی کار کنم پس؟-

 :مهرآنا از جایش بلند شد و خواهرش را بغل زد
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- ه. حرف  به خدا منم نیم دونم خی کار کنن برات بهیی

 مامان

بزرگ یادت رفته؟ اینجور وقتا که آدم یم مونه تو کار 



 دنیا،

فقط باید یی خیال بشه. دل بده به خدا. خودشو 

ه  بسیی

 .دستش

. یه حرص  تسلیم محض! فقط از االنت لذت بیی

 بخوری بهت

جایزه میدن؟ یا زندگیت روبه راه میشه؟ بابا یه کم 

ودترو خ  

. قوی شو تا دووم بیاری. قوی شو تا  کار کن دخیی

 بفهیم باید

ی دستت.مهرگان  چجوری افسار زندگیتو بگیر

 دستمایل از جعبه ی

ون کشید و نیمچه ن بیر  روی میر

 :لبخندی زد

زن - . یه پیر
زین به خدا گایه وقتا فکر یم کنم تو پیر

 عاقل

 کنه. همه خی یم 
ی

که قراره همیشه خوشبخت زندگ



 . دوین 

وع کرد به   کرد. بعد ناگهان رسر
ی

مهرآنا اخیم ساختیک

 قلقلک

 .دادن مهرگان

زنم؟ آره؟ خجالت نیم کیسر تو؟-  من پیر

وع کرد به غش غش خندیدن  :مهرگان رسر

وای ول کن مهری. غلط کردم تو رو خدا قلقلکم -

 .نده

مهرآنا گرچه دلش برای خواهرش ریش بود اما در 

 همان ییک
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دو ساعنی که کنار خواهر غمگینش ماند سیع کرد او 

 را

بخنداند. اما فقط خدا یم دانست که چقدر دلش یم 

 خواست

ین خوشبخنی را   بیفتد که مهرگان طعم شیر
ی
اتفاف



 که
ی
 بچشد.اتفاف

ن لرزه به قلب و روح  سهمگتر
 خییل زود با طوفاین

 .همه ی آن ها زد

 یک ماه بعد

ماه، ساعت دو بعدازظهرشنبه، هفتم بهمن   

بشقاب غذایش را توی سینک گذاشت. حوصله ی 

 شستنش را

 . نداشت. سینک پر از ظرف های نشسته بود

 پر از لکه های شیر کاکائو و خورده های  
روی کانیی

 .کیک بود

نگاهش کج شد سمت اجاق گاز. یادش نیم آمد 

 آخرین بار

ن کرده. مانده های سوپ رس ریز شد ه گ آن را تمیر

 خشک

شده بود و با لکه های روغن بوی نامطبویع به 

 مشامش یم

 .رساند. شانه باال انداخت



 ."ولش کن حوصله شو ندارم"

آن روزها دیگر حوصله ی هیچ کاری را نداشت .مثل 

 قبل به خودش

ن و ست شده نیم  نیم رسید. لباس تمیر

پوشید. موهایش را برس نیم زد و نیم بافت. تا وقنی 

 بوی
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گند عرقش را نیم فهمید پایش سمت حمام کج نیم 

 .شد

از میان نشیمن به هم ریخته عبور کرد. چند تکه 

 لباس این

طرف و آن طرف روی مبل افتاده بود. یی نظیم 

 خانه به او

ی گیر کرد  ن دهن کجی یم کرد. در میان راه پایش به چیر

 و

ن  صدای آخش در آمد. سکندری خورد و  روی زمتر



 .افتاد

نوک خودکار آیی کف پایش را کیم خراش داده بود. 

 لعننی 

 ای زیر لب گفت و از جا بلند شد و سالنه سالنه

وارد اتاقش شد. حال و روز اتاقش بهیی از بقیه ی 

 .خانه نبود

اما واقعا دیگر برایش مهم نبود. برای که باید خانه را 

ن یم  تمیر

خانه نبود. برای  کرد وقنی محمدهادی یک درمیان

 چه باید

به خودش یم رسید وقنی شوهرش از زیبا و لوند 

 بودن زنش

خوشش نیم آمد و نگران مورچه ها و پشه هابود 

 نکند رس وشانه و

ات هم نامحرم  پای ش را ببینند. از نظر او حشر

، نه برو و  بودند. نه عشقی بود، نه مهری، نه محبنی

. تنها  بیایی



ی که مثل سابق بر  ن قرار بود، آمدن گاه و یی گاه و چیر

 رسزده

 آن ها 
ی

ن و بود و نفنی که توی آتش زندگ ی مهرانگیر

 یم

ریخت و بعد از درآوردن اشک مهرگان به شهرش بر 

 یم

 . گشت
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روی تخت دراز کشید و تلفن همراهش را مقابلش  

 .گرفت

ن از این  ی و خیی گرفتی
ن توی صفحات هین گشتی

 نویسنده و آن

 و دلربای آن ها هم 
ی

انتشارات و دیدن جلدهای رنیک

 دیگر

 .برایش جذابیت نداشت

یم خواست تلفن را پرت کند روی تخت که ناگهان 



 توی

 .دستش لرزید. نام کیاین روی صفحه افتاده بود

یک هفته ی آزگار بود که سیاوش با او تماس یم  

 گرفت و او

 شد بگوید کار هربار رد تماس یم داد. رویش نیم

 جدید راحنی نیم

 نگایه هم نینداخته. خجالت یم کشید بگوید

ی نسبت به چند ماه قبل به   با شدت بیشیی
ی

افشدگ

 رساغش

 . آمده و دارد او را یم کشد

ایط مشکل اوست نه سیاوش  اما فکر کرد این رسر

 .بیچاره

تصمیم گرفت زودتر قال قضیه را بکند. گلو صاف  

 کرد و آیکون

ن ر  ا کشید و لب زدسیی : 

 .سالم آقای کیاین -

صدای سیاوش نرم و گوش نواز توی گوشش 



 .نشست

سالم خانوم ستوده. چه عجب ما صدای شما رو -

 !شنیدیم

منده ی شمام-  .من واقعا رسر

567 

  دلهای بد قواره 

 افتاده؟-
ی
منده. حالتون خوبه؟ اتفاف  دشمنتون رسر

؛ فقط کسالت نه-مهرگان به سقف نگاه کرد و گفت: 

 .داشتم

 ای بابا. خدا بد نده؟-

 .خدا که بد نمیده جناب کیاین -

بله. فرمایش شما صحیح. من عذر یم خوام یم -

 پرسم. اما

 چه خیی از رمان؟

ن این حرف آقای  - من واقعا خجالت یم کشم از گفتی

 .کیاین 

 .ویل نتونستم حنی نگاهشم بکنم



- ین ویراستار نشر  ن این حرفو. شما بهیی ما  نگتر

. من ن  هستتر

نیم دونستم شما کسالت دارین. راستش یم خواستم 

 رمان

 .رو بدم به نیما. اما زیاد حال و روز خویسر نداره

مهرگان اخم ریزی کرد و نشست و زانوهایش را در 

 هم جمع

 :کرد

اوا چرا!؟صدای لبخند کوتاه سیاوش از پشت خط -

 :آمد

- ر تو واال باید از رفیق شما پرسید. نیما رو بدجو 

 خماری نگه

 .داشته

. قضیه فقط - ای وای منو ترسوندین آقای کیاین

 عشق و

 . عاشقیه
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ین زد  خنده ای شیر
 :کیاین

! این نیما منو دیوانه کرده-  .بله اونم چه عشقی

 .دور از جون-

ه... حاال راه نداره ترانه خانوم کوتاه بیاد؟ - ن میگم چیر

 به خدا

اداش ما گناه دارهاین د . 

 :مهرگان لبخند زد

- -االن دارین از من یم خواین به آقا نیما کمک کنم؟

 آره دیگه. باید

 .یه کاری بکنیم تا این پش از دست نرفته

االن بیشیی از یک ماهه این دو تا همو ندیدن. ترانه 

 خانومم

 .کوتاه نمیاد

مهرگان که کامل در جریان دوسنی ترانه و نیما بود  

تگف : 

 االن یعنن من برم به ترانه بگم اینارو مشکیل نیست؟-



یم دونم که خودشون یم دونن. فقط نیم دونم چرا -

 این

ن  .همه سخت یم گیر

. من سعیمو یم کنم ترانه - ن اوم... آره درست میگتر

 رو رایصن 

 . کنم

 :صدای خوشحال سیاوش آمد

ی- ن تون بده. فقط یه چیر  ...خدا خیر
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- زنگ زده بودم یه خیی خوش بهتون بدم. فکر  -بله؟

 کنم با

شنیدنش کال کسالتتون پر بزنه بره برید رساغ 

 ویراستاری رمان

 .ما

مهرگان از جا بلند شد و سمت پنجره رفت و پرده را  

 کیم



کنار زد و به حیاط نگاه کرد. کیم هیجان توی رگ و 

 یی اش

 .ریخت

ی؟-  خیی خوب؟ چه خیی

- ن یک ساعت پیش از ارشاد مجوز  رمانتون همتر

 .رسید دستم

یک میگم  .تیی

مهرگان دست روی دهانش گذاشت تا صدای 

 جیغش را

 سیاوش نشنود. چند دور، دور اتاق تند تند راه رفت

. 

 :صدای سیاوش از آن سوی خط آمد

؟ الو؟اشک نیشیی زده - ن الو خانوم ستوده؟ اونجایتر

 ی گوشه ی

رفتچشمانش را با رسانگشتش گ  

 :و توی تلفن لب زد

 . بله بله اینجام. فقط از ذوق دارم پس میفتم-



 نداشت. 
ی

عکس العمل مهرگان برای سیاوش تازگ

 دیدن و

شنیدن شوق چندین نویسنده قبل از او بعد از 

ن   شنیدن چنتر
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ن  ی تکراری بود. اما خوب درک یم کرد وقنی چنتر خیی

ی  خیی

نویسنده بدهند یعنن چه؟ سخنی های را به یک 

ن یک  نوشتی

 از تن نویسنده 
ی

رمان فقط و فقط با چاپ آن خستیک

 در یم

آورد. کاری که با عشق نوشته یم شود و تنها با لمس 

 اثر

کاغذی آن شادی وصف ناپذیری در قلب نویسنده تا 

 ابد حک

 . یم کند



اما با تمام این تفاسیر جانب ادب را نگه داشت و  

یکب-گفت:  ازم تیی  

 میگم خدمتتون. حاال دیگه یم تونید برید رساغ

 کار؟

 :مهرگان تند تند گفت

ممنون. بله بله حتما. بازم عذرخوایه یم کنم. قول -

 میدم

 .زود آماده ش کنم

در مورد قضیه ی نیما و دوستتون هم منو یی خیی -

 .نذارین

 .باشه حتما. بهتون زنگ یم زنم-

- وم ستودهممنون. عرصتون به خیر خان . 

 .ممنون. خدانگهدار-

ن  تلفن را روی تخت انداخت و جلوی آینه ی میر

 آرایشش
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ایستاد. چند بار دور خودش چرخید و ادا و اصول 

 درآورد .اما با

ن عسیل کنار  دیدن قاب عکس محمدهادی روی میر

 تخت

خنده روی لبانش خشک شد. با تاسف رس تکان داد 

او ب  

خودش فکر کرد اگر شوهرش عالیق او را درک یم  

 کرد حاال

ش یم کرد..تصور   ن کیس بود که مهرگان خیی او اولتر

 کرد اگر

ایط برعکس حاال بود زنگ یم زد و خیی چاپ   رسر

 کتابش را

ینن و یک  یم داد. بعد شب شوهرش با یک جعبه شیر

 دسته

 گل به خانه یم آمد

 و صدای خنده ی

را پر یم کرد از ته دلش فضای خانه . 



زهرخند زد و فکر کرد این مرد ایده آل ترین مرد 

 دنیاست و

ن مردی را ندارد  .چه قدر بد که او چنتر

و چقدر بد که زن های زیادی مثل او شوهراین ندارند  

 که

مندشان را ببینند .و برعکس  موفقیت همش هین

 خوشا به حال زناین 

 که همشانشان برای همشان

اری یم کنند تا آن ها را بر باالی نویسنده شان هر ک

 قله ی

 .موفقیت ببینند

روی تخت دراز کشید و به لوسیی نقره ای کوچک 

 روی سقف
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 .زل زد

 :این جمله ی معروف را با صدای بلند تکرار کرد



 ."پشت هر مرد موفقی زین موفق ایستاده"

 ایستاده؟اما آیا پشت هر زن موفقی هم مرد مشو
ی
ف  

ان  بارها در صفحات اجتمایع درد دل زنان و دخیی

 زیادی را

خوانده بود که شوهران و پدرانشان به آن ها اجازه 

 نیم دهند

بنویسند. دالیل این مخالفت ها هم همیشه او را 

 متعجب یم

کرد. شنیدن این جمله از دهان زین که گفته بود 

 شوهرش به

 درآمدی او اجازه نیم دهد بنویسد؛ چون 
ی

نویسندگ

 ندارد، اورا

ن   شگفت زده یم کرد. چرا اصال راه دور برود؟ همتر

محمدهادی بارها گفته بود:" یم خوای بنوییس؟ یه 

 جور

بنویس که پول داشته باشه. اگه درامد داره بسم هللا. 

 بنویس



 کنیم. اگه نداره بچسب 
ی

پول بذار وسط، خرج زندگ

 به

خوشم نمیاد. از  زندگیت. من از این جنگولک بازیا 

 این مردایی 

 ".هم نیستم که بگم به به و چهچه زنم نویسنده س

به پهلو چرخید و پشتش را کرد به قاب عکس تا 

 عکس

 .محمدهادی را نبیند

 افتاده بود توی تونل افکار پیچ در پیچ. باز فکر کرد
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ط کمبود مرد روشنفکر به هیچ قشر خایص هم رب

 ندارد. اگر

مرد خانواده بگوید ننویس یعنن چشم. یعنن چشم 

 ببند روی

مند بودن را.خسته از افکار در  آرزویت، ندید بگیر هین

 هم تنیده ی



 ذهنش و اینکه چطور باید این

راه را ادامه بدهد و محمدهادی باخیی نشود یک 

 ساعت تمام

فکر کرد و فکر کرد و آخرش نتوانست به نتیجه ای 

 .برسد

ن آمد. فکر کرد اول به چه کیس  از روی تخت پایتر

 خیی خوش

 را بدهد؟ به مادرش یا پدرش؟ یا به ترانه؟

 فهمید که با خیی شدن پدرش مساوی 
اما با نگراین

 بود با

رسیدن خیی به گوش محمدهادی و بشود آنچه نباید 

 .بشود

پس تصمیم گرفت اول به مهرآنا بگوید. آن هم 

 حضوری. بعد

یش ترانههم برود پ  . 

پس توی حمام پرید و بعد از یک هفته تن بدبویش را 

 به دست



 . آب و صابون عطری و شامپوی خوش بو داد

ون زد.  ساعنی بعد لباس پوشیده از خانه بیر

 آسانسور باز خراب

ها خراب نیم  ن بود. اما حال نیمه خوشش با این چیر

 شد. پسپله ها را

ن رفت. از کنار درب واحد شمسیان   که یمپایتر  

گذشت صدای بگو مگوی بلندی باعث شد کیم پا 

 .سست کند
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اق سمع نبود. اما بار اویل  اهل گوش ایستادن و اسیی

 بود که

 .صدای داد و دعوا از آن خانه بلند یم شد

ن  شانه باال انداخت و فورا پله های باقیمانده را پایتر

 رفت و پا

سوار بر اتومبیلش شد و از  در پارکینگ گذاشت. 

 درب بزرگ



ون راند  .حیاط بیر

شنبه، هفتم بهمن ماه، ساعت سه و یس دقیقه 

 بعدازظهر

دست روی زنگ در گذاشت و لحظایی بعد در با 

 صدای تییک

باز شد. مریم پشت در منتظرش ایستاده بود. با 

 دیدنش حصار

باز کرد و مهرگان گرم مادرش را بوسید و وارد خانه 

 .شد

 .مریم در را بست

- ؟ م! خویی
مریس مامان خوبم. تو -چه عجب دخیی

؟ بابا خوبه؟  خویی

 مهری کجاست؟

روی مبیل نشست و چادر از رسش کشید. مریم روبه 

 رویش

 :نشست

اگر تو یم بینن ش منم یم بینمش. یک رسه پیش -



 .نامزدشه

 خب پس حسایی خوش و خرمه. خداروشکر-

- ته قم؟شوهرت چطوره؟ شنیدم امروز رف  

مهرگان که از همه جا یی خیی بود، متعحب شد. اما 

 فورا حالت
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نگاه و صورتش را خونشد نشان داد. نباید مادرش یم 

 فهمید

که او خییل وقت است نیم داند محمدهادی کجا یم 

 .رود

 :لبخند زد

آره امروز صبح رفت.البته که داشت دروغ یم  -

وزیگفت. دو ر   

 بود شوهرش را ندیده

بود. محمدهادی حنی به خودش زحمت نداده بود 

 به او خیی 



 .بدهد دارد از شهر خارج یم شود

 :مریم گفت

بابات گفت امروز دیده نیومده رس کالس. دیروزم -

 .نبوده

 شاگرداش شایک شدن. دیروز کجا بود پس؟

مهرگان در دل نالید": لعنت بهش! کدوم گوری که 

 صدات در

ی ازت نیست؟نم یاد و خیی " 

 .نیم دانست چه به مادرش بگوید

فکر کرد محمدهادی امکان نداشت از دانشگاه و 

 شاگردانش

بزند برای کارهای داوطلبانه. ذهنش بازیگویسر یم کرد 

 و یم

رفت رساغ فکر های بد. اما صدای مادرش او را به 

 خودش

پای چشات چقدر گود افتاده مهرگان! مریض  -آورد. 

ی؟که نشد  



 . مهرگان یی اراده دست برد سمت چشمانش
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نه بابا. فکر کنم زیاد پای سیستم یم شینم واسه -

 .اونه

با باز شدن در و ورود مهرآنا، مهرگان نفس راحنی  

 .کشید

مادرش را خوب یم شناخت. تا ته قضیه را نیم  

 گرفت و رس

جرا نیم شداز کار او در نیم آورد، ول کن ما . 

 .مهرآنا با دیدن خواهرش به سمت او قدم تند کرد

؟-  ای جونم آبجی خانوم گل خودم. خویی

 :مهرگان صورت خواهرش را بوسید

 .از احوال پرسیای شما عروس خانوم-

 :مریم با حالنی پر از ناز گفت

 :خوش گذشت؟مهرآنا قر داد به گردنش-

 .جاتون خایل بانو-



- ز نیم بینیمت. یم ترسم عقد  هنوز که نامزدی کل رو 

 کنن 

هفته به هفته نبینمت. چه عجب امروز زود 

 اومدی؟

 :مهرآنا چادرش را درآورد

یه خروس یی محل زنگ زد گردشمونو خراب کرد. -

 تازه یم

کت  .خواستیم بریم خرید. آریام مجبور شد برگرده رسر

 :مهرگان گفت

؟-  خرید خی
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- ی خوشم بیاد باید کل حلقه دی ن گه. تا من از یه چیر

 تهرونو

؟  بگردیم. مامانشم از من عجول تر. تو چه خیی

؟  خویی

خانه رفت.  ن برم چایی بیارم. تازه دم  -مریم سمت آشیی



 . کردم

مهرگان دست مهرآنا را کشید و او را سمت اتاقش 

 .برد

 :مهرآنا نگایه مشکوک به او کرد

 وا! چته مهرگان؟-

بست مهرگان در را  : 

 .مهری یه خیی خوب دارم فقط مامان نفهمه-

 وا! خیی خوبو که همه باید بفهمن. نکنه؟-

؟-  نکنه خی

 نکنه حامله ای؟-

 کشید
ن
 :مهرگان به سقف نگاه کرد و پوف

نه بابا! خیی خوب اینه که مجوز رمانم اومده. به -

 زودی کتابم

 :چاپ میشه.مهرآنا خنده ای عمیق و یی صدا رس داد

- ! ویل چه زود؟ هنوز دو واقعا  ؟ ای خدا! مبارکه آخی

 ماهم

. عجیب  نیست که گفنی رمانتو دادی به نارسر



 نیست؟

 چیش عجیبه؟-

دخیی کمه کم نه ماه طول یم کشه مجوز بدن. نکنه -

 رس
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 کاری؟

نه... یعنن نیم دونم. اونقدر ذوق کردم یادم رفت -

 ازشون

سم  .بیی

لب هایش را کج و کوله کردمهرآنا  : 

به هر حال مشکوکه. امشب زنگ بزن ازشون -

س. ناقال تو  بیی

 گ رمان نوشنی دادی نارسر من نفهمیدم؟

- ییک دو ماه پیش گفنی رمان میدی -گفتم که بهت. 

ن  . همتر  .نارسر

مهرگان با عجله مخترصی از آشنایی با سیاوش و 



 ویراستارش

 .شدنش برای مهرآنا گفت

ن کرد مهرآنا رسش را باال و پایتر : 

 یی معرفت؟-
ی

 اینارو االن باید بیک

 .نگفتم چون محمدهادی خیی نداره-

 :مهرآنا چشم گرد کرد

 نگفنی بهش؟! آخه چرا؟-

چون نیم ذاشت. اصال خیی نداره از رمان. از کارم -

. از  تو نشر

هیجی خیی نداره. وقنی سنگ یم ندازه جلو پام من 

 خی کار

جب املیه این شوهرت. مگه واال خی بگم؟ ع-کنم؟

 یم خوای

؟  جنایت کنن
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ا حالیش نیست- ن  . اون که این چیر



ن اون ننه شه. از زن بودن فقط بشور و بساب و - عتر

 بچه آوردن

 .یم دونن

 . ولش کن مهری. نیم خوام روزم خراب شه-

حق میدم بهت. به مامان و بابا نگیم؟ بابا از -

  ذوقخوشحایل

 !مرگ میشه ها

یم خوای برسه گوش هادی؟ یم دوین اگه بفهمه -

 چه

قیامنی به پا یم کنه؟ بعدشم البد مثل دفعات قبل 

 یم خواد

، دنبال مردای مردم بودی  .بگه البد منظوری داشنی

مهرآنا از عصبانیت و تاسف برای حرف های خاله 

 زنیک و

-عجیب و غریب محمدهادی چینن به بینن انداخت: 

 اه! چه سطحش

 ! پایینه واقعا



فعال هیجی نگو. بذار کتابم بیاد بعد جلو بابا بهش -

 میگم

 .جرات نکنه حرف بزنه

 .حتما بعدشم یم خواد بهت رسکوفت بزنه-

بزنه، اون قدر کلفت بارم کنه تا خسته شه. من این -

 دفعه از

م. یه هر خی گفت، گفتم چشم. خییل دور  رو نمیر

 .برداشته

ون پیش مامان. یه میگم نیم خوام پاشو بریم  بیر

 روزم خراب
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 .شه تو هم یه بحثو کش بده. پاشو بریم

 .تو برو من لباس عوض کنم میام-

آن شب مهرگان خانه ی پدرش ماند. چند بار دستش 

 رفت به

د؛ اما پشیمان شد.  تلفن تا با شوهرش تماس بگیر



 آنقدر

اغان بود که دوست نداشت اعصابش خراب و د

 پیش پدر و

د  .مادرش صدایش را برای محمدهادی باال بیی

اگر قرار به نگراین بود این محمدهادی بود که باید 

 برایش

نگران یم شد نه او. اما آن شب از محمدهادی حنی 

 یک پیام

خشک و خایل هم نرسید. تا دیروقت فکرهای ناجور  

 کرد و

بود از کابوس و صحنه  عاقبت خوابید. اما خوابش پر 

 های

ناجور. طوری که مریم و عیل نیمه های شب سه بار 

 به اتاق او

 . رفتند و او را بیدار کرده و آب توی گلویش ریختند

 یکشنبه، هشتم بهمن ماه، ساعت هفت صبح

صبح روز بعد مهرگان وقنی چشم باز کرد خودش را 



 توی اتاق

 .قدییم و کوچک اما راحتش یافت

ا بست و نفیس عمیق کشید و باز چشمانش ر 

 چشمانش را باز

کرد. از ته دل آرزو کرد کاش زمان به عقب باز یم  

 گشت و او

ی یم شد مثل قدیم ها. شاد و رسخوش. سالم  دخیی

 و پر از
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امید. توی تخت نشست و تاسف خورد برای دل 

 حشت زده

اتاق رسک کشید و  اش .با دو تقه به در مریم توی 

 :گفت

 مهرگان مامان جان؟ بیدار شدی؟-

 :مهرگان بوسه ای برای مریم فرستاد

 .آره قربونت برم-



ن - بیا صبحانه بخور. بابات یم خواد قبل از رفتی

 .ببینتت

 .چشم دست و رومو بشورم میام-

خانه که شد سالم کرد ن  .دست و رو شسته وارد آشیی

 .عیل جوابش را گرم و جاندار داد

ن بابا جون-  .سالم به عروسک قشنگم. بیا بشتر

بوی کله پاچه و عطر نان برشته و کنجدی سنگک 

 اشتهایش

 .را باز کرد

م-مریم کاسه و بشقایی جلویش گذاشت.  بخور دخیی . 

 .تکه ای نان به دندان کشید

 مریس. مهری کو؟-

 . آریا اومد دنبالش رفت دانشگاه-

وع به خوردن کرد، عیل گف تمهرگان که رسر : 

 خویی مهرگان؟-
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 :مهرگان با تعجب گفت

 آره خوبم چطور بابا جون؟-

دیشب سه بار منو و مامانت دویدیم سمت اتاقت. -

 داشنی 

 .کابوس یم دیدی

 :مهرگان خنده ای زورگ زد

کابوس؟... یادم نمیاد که.مریم با نگایه استفهایم -

 به عیل خطاب به

 :مهرگان گفت

بهت آب دادم. بابات باهات حرف زد. اینارو هم -

 یادت نیست؟

مهرگان گرفتار شده بود. شب قبل قرص های ضد 

 
ی

 افشدگ

ن هنوز گیج و منگ بود.  اش را خورده بود؛ برای همتر

 قرص

هایی که المیع دوزش را باال برده بود حسایی او را گیج 

 و



ی از کابوس ها  ن خمار و خواب آلود یم کرد. نه چیر

ادش یمی  

ماند، نه از بیدار شدن های چند لحظه ای در نیمه 

 .های شب

ی  ن  به او نگاه یم کردند تا چیر
عیل و مریم با نگراین

 بگوید. کار

داشت بیخ پیدا یم کرد و پدر و مادرش آدم هایی 

 نبودند که

ن حقیقت هم برای  ه مالید. اما گفتی بشود رسشان شیر

 او امکان

 .پذیر نبود
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آهان... یادم اومد دیشب... وای -پس الیک لبخند زد: 

 .چه خنگ شدما

 اونقدر خسته

بودم حالیم نبود. کابوس که نبود... خوابای چرت و 



 پرت یم

دیدم. فکر کنم چون خییل خسته بودم خواب راحنی 

 .نداشتم

 :عیل گفت

من و مامانت خییل نگرانت شدیم بابا جان. -

 مطمئنن حالت

 بود؟خ
ی

وبه و کابوس دیشبت واسه خستیک  

 :مهرگان دست روی دست پدرش گذاشت

ی نیست. نیم خواد نگران - ن آره دورتون بگردم. چیر

. به ن  شتر

 ! به! عجب کله پاچه ای

و با این حرف حواس پدرش را معطوف صبحانه ی 

 چرب و

چییل شان کرد.مریم گرچه فکرش مشغول شده بود 

 اما به روی

 خودش نیاورد

روغ مهرگان را باور نکرده. کدام مادری توی دنیا که د



 پیدا یم

ن  ش را موقع دروغ گفتی شود که حاالت صورت دخیی

 نفهمد؟

 :گفت

بخور واست خوبه. خییل الغر شدی. ناهارم بمون -

ن   یه چیر

 .خوشمزه درست کنم برات
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 :مهرگان کیم لیموترش روی غذایش ریخت

- م پ یش ترانه. بعدم برم خونه درس دارم نه میر

 .مامان جون

 .شبم هادی بیاد شام نداریم

 :عیل گفت

بهش زنگ بزن بگو امروزو غیبت نکنه که مهدوی -

 عصباین 

میشه. مرخیص یه روزه گرفته بود نه سه روزه .آتش 



 خشم مهرگان

 .به پنهان کاری محمدهادی شعله ور بود

ی بگوید ن  .اما نیم توانست چیر

گفتدر عوض   : 

چشم بابا بهش میگم. این کارای داوطلبانه ش هم -

 زیاد شده

 .جدیدا

 :عیل سیخ نگاهش کرد

 . کارای داوطلبانه؟ ویل گفت مادرم مریضه که-

مهرگان حریص از خراب کاری و سویی اش فورا 

 خودش را

 :جمع و جور کرد

ن بره - ه... البد نیم خواسته ثواب کارش از بتر ن چیر

 اینجوری

 .به شما گفته
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پرستاری از مادر مریضش که هزار بار از -مریم گفت: 

 اون کارای

 داوطلبانه

 .باارزش تره که قربونت برم

 . بله. واال خی بگم-

 :عیل گفت

 کار خویی نیست. حاال واسه کار خیر -
ن دروغ گفتی

 باشه یا

 یی نظم راحت نیم گذریم
ن  .مادرش. ما هم از مدرستر

ان حس کرد منظور پدرش بیشیی او بود نه مهرگ

 .محمدهادی

به روی خودش نیاورد و زیرنگاه موشکافانه ی عیل  

 کله پاچه

اش را خورد و لب فرو بست. اما فقط خدا یم 

 دانست که توی

 .دلش چه غوغایی به پا بود

مریم لیوان چای دارچینن را جلوی شوهرش گذاشت 



 :و گفت

-  . عیل جانحاال دومادته! خییل سخت نگیر 

اتفاقا چون -عیل دور دهانش را با دستمال پاک کرد. 

 داماد منه بیشیی 

 باید حواسش به کالس هاش

 .باشه تا من مجبور نشم جوابگو باشم

 :مهرگان گفت

 . بابا راست میگن مامان جون-
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 .مریم چه یم دانیم گفت و بحث خاتمه یافت

ن ماه، ساعت یکشنبه، هشتم بهم  صبح11

هوا آفتایی اما رسد بود. رسمای خشک بهمن ماه و 

 هوای آلوده

ی بدتر بود ن  . ی تهران از هر چیر

 بهمن همیشه برای مهرگان مایه بود که حس یم کرد

زمستان دارد طوالین یم شود. دلش یم خواست 



 زودتر اسفند

ش را نفس بکشد ن  .ماه برسد و هوای ملس و تمیر

ترانه که کنار قفسه ها داشت  کیم خودش را به

 اجناس را با

لیست توی دستش تطبیق یم داد نزدیک کرد و  

االن یه ساعته-گفت:   

 .اومدم اینجا بدتر از من حالت گرفته س

ترانه جلوی دو کاالی جدید که فروششان کم بود 

 عالمت

بدر زد  .ضن

تو که حالت این روزا همه ش گرفته س مهرگان. -

ن تازه  چیر

از با محمدهادی دعواته؟ای نیست. ب  

 .اصال نیم بینمش که دعوامون بشه-

 .ترانه نگران و با چشماین ریز شده به مهرگان نگاه کرد

؟-  یعنن خی

ه. رفتنش و - ه و گ میر یعنن نیم دونم کجا میر



 برگشتنش

587 

  دلهای بد قواره 

ن معما شده  .عتر

ی پیش مشاور بهیی میشه زندگیت - فکر کردم میر

رگانمه . 

مگه دفعه های قبل درست شد که -این که بدتر شد. 

 .این دفعه بشه

 المیع

 .همون اول گفت تالش یه طرفه ی تو نتیجه نمیده

ترانه خییل دلش یم خواست به مهرگان بگوید از این 

 
ی

 زندگ

ون. به رفیق مهربان و  یی رس و ته و مزخرف بکشد بیر

 ترسویش

اشنایی خییل  حایل کند که چرا نیم فهیم آسمان این

 وقت

م های  ن است که ابریست و هوایش رسد است و از هیر



 خیس

 .این اشنایی گرم نخواهد شد

به او بگوید دل بکند از اشنایی ای که شبیه ماندن زیر 

 سایبان

ین باد کج یم شود و ویراین اش  لقی ست که با کوچکیی

 حتیم

 .ست

چقدر دلش یم خواست به مهرگان بفهماند 

 سوختنش در این

ن   خودکیسر و مرگ تدریجی ست و بر باد رفتی
ی

زندگ

ین  بهیی

روزهای عمرش.کاش مهرگان یم فهمید دلییل نمانده 

 .برای ماندن

 اما حیف

جر بود و از  ن که دوست بزدلش از کلمه ی طالق مین

 روزهای

588 



  دلهای بد قواره 

 .بعدش وحشت داشت

ون داد و رسی به تاس ف نفس سنگینش را از شانه بیر

 تکان

 .داد

 . خی بگم واال. به خدا تو کار تو و محمدهادی موندم-

 :مهرگان گفت

 .باالخره که میاد خونه-

س  - ی آخه؟ بیی س مهرگان. چرا شل یم گیر ازش بیی

 کجا

ه کجا میاد. چطوره که تو آب یم خوری اون باید  میر

 ساعتشو

 ...بدونه ویل تو

وم مهرگان به قفسه تکیه داد و به نقطه ای نامعل

ه شد.  راستشو-خیر  

 بخوای وقنی نیست راحتم. وقنی دیر میاد

خوشحالم. وقنی اصال نمیاد آرامش دارم. ترانه من 



 خییل وقته

 . دیگه هیجی نمیگم

ویل سکوتت تو این همه سال هیجی رو عوض -

 نکرد. االنم

 .فقط بدترش یم کنه

مهرگان جعبه ی بیسکوییت های های بای را از 

 قفسه

 .برداشت

- و حساب کنم بریم یه چایی بخوریماین . 
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 .خودم حساب یم کنم-

ن دیگه بر یم دارم - م چند تا چیر نیم خواد. من میر

 حساب

 .یم کنم. تو کارتو تموم کن بیا

ییک دو بسته ماکاراین و پاستا و ذرت و کشمش و 

 شکالت



تلخ از توی قفسه ها برداشت و سمت صندوق 

ول آنها رارفت. پ  

حساب کرد و توی اتاق تعویض لباس رفت. ترانه با 

 دو

 .لیوان کاغذی چای به اتاق برگشت

مهرگان با آب و تاب خیی کتابش را به ترانه داد و ترانه 

 محکم

 :او را بغل کرد. مهرگان خندید

ی شد این قیافه ی عنقت از - ن خدارو شکر یه چیر

 .هم باز شد

نگشتان باریکش را دور ترانه رس به زیر انداخت و ا

 لیوان حلقه

 .کرد

یه مهرگان- ن  بد چیر
 .بالتکلیقن

ی ببینیش؟-  خییل سختش کردی ترانه. چرا نمیر

 نیستم به این اشنایی ، چرا برم -
ن وقنی هنوز مطمت 

 دیدنش و



 بیشیی بهش وابسته شم؟

- همیشه -حاال یعنن نبینیش عشقش از رست یم پره؟

 یم گفتم برود

دیده رود، ویل دراز دل هر آنکه از   
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 .مورد من برعکس شده انگار

باالخره نیما رو شناخنی یا نه؟ یا اصال اینجوری -

 نمیشه به

 شناخت آدما رسید؟

مهرگان مخم کار نیم کنه. االن فقط قلبم بهم -

 .فرمون میده

 . پس برو دنبال دلت-

؟-
ی

 امروز اومدی اینارو بهم بیک

- بهم زنگ زده بود. گفت نیما حال و روز کیاین 

 . خویی نداره

 :ترانه مشتاق اما نگران لب زد



 کیاین اینو گفت؟-

بنده خدارو از راه به -مهرگان رس تکان داد و ادامه داد: 

 در کردی

 بعدم منتظر و چشم به راه

. دلت مگه از سنگه تو ترانه؟ برو  نگهش داشنی

 ببینش باهاش

ن خواهر منحرف بزن قال قضیه رو بک  . 

ه به چایی که دیگر بخار نداشت گفت  :ترانه خیر

 . خودمم دلم تنگش شده. بدجوری گرفتارم کرده-

 .مهرگان چایش را نوشید و از جا بلند شد

 . من دیگه برم خونه-

 به این زودی؟-
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ون. برم ببینم یم تونم این - آره از دیروز زدم بیر

ومردیکه ر   

پیدا کنم یا نه. از خونه هم نگم واست که دیوونه 



 .خونه س

کثیف و به هم ریخته.ترانه دیگر شک نداشت 

 اش
ی

 مهرگان و زندگ

 کامال به هم

ش امکان نداشت با لباس  ن ریخته. دوست همیشه تمیر

 و چادر

ون برود  . بدون اتو از خانه بیر

مهرگان بند کیفش را روی دوشش تنظیم کرد. ترانه 

 زیر

شیم به او نگاه یم کرد. انتهای چادرش گیل و کثیف چ

 بود

 . و لکه ای نارنجی روی پالتوی کرم رنگش ریخته بود

ناخن های یی نوایش خیی از به دندان کشیده شدن 

 های زیاد

 .داشت. رس هر ناخنش قرمز بود و پوسته پوسته

ریشه ی موهای سیاهش با رنگ بلویط از زیر 

 رورسی اش



دلش زار زد چه بر رس رفیق همیشه پیدا بود. توی 

ن و  تمیر

ن   مرتبش آمده؟دست پیش برد و رورسی اش را پایتر

 کشید و آن را

 مرتب

 . کرد

مواظب خودت باش قربونت برم. یه وقت بذار -

 باهم بریم

. هیجی ندارم. تو هم  ون واسه خرید از حراخی بیر

 نبایسر که
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ی بخرم ن  .نیم تونم چیر

 .مهرگان چادرش را جمع و جور کرد

باشه ببینم گ حس و حالش هست. قرصایی که -

 المیع

میده صبح تا شب خوابم یم ندازه. دلم یم خواد 



 .دیگه نخورم

 . نکن گلم. اگر وسطش قطع کنن بدتر از قبل مییسر -

مهرگان صورت ترانه را بوسید و کیسه ی خریدش را 

 برداشت

ون زد.یک و از او خداحافیطن کرد و ا ز فروشگاه بیر

 ساعت تمام

 یی هدف توی خیابان ها چرخید. اصال دلش

نیم خواست به خانه برگردد. خانه ای که نه گرم بود 

ی ن  نه چیر

داشت که او را مشتاق برگشتنش کند خانه نبود. 

 خانه ای که

جای آرامش نبود و از در و دیوارش غم یم بارید خانه 

 .نبود

ستان سوت و کوری بود  که حنی ارواح هم از آن   قیی

 جا فراری

 .بودند

 یم کرد. نزدیک یک مغازه ی فست 
ی

احساس گرسنیک



 فودی

کثیف روی ترمز زد. صاحب نه چندان جوان مغازه 

 به او که به

 :منوی چسبیده به دیوار نگاه یم کرد گفت

 .بفرمایید خانوم-

ن برگر زغایل با نوشابه ی نارنجی  مهرگان یک چیر

 .سفارش داد
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ن لکه  ترجیح داد تا آماده شدن ساندویچش پشت میر

 دار

ن وقت شماره ی کیاین را گرفت.  بنشیند. برای گذشتی

 اما

پاسخش تنها چند بوق کشدار بود.بعد از آن شماره 

 ی دفیی نشر را

 گرفت اما شنیدن بوق اشغالش

باعث شد تلفنش را قطع کند. کیم بعد ساندویچش 



 آماده

شد. پول آن را حساب کرد و توی ماشینش نشست. 

 تنهایی 

غذا خوردن آن روزها شده بود عادتش. با خودش  

 گفت:" کاش

 "پیش ترانه مونده بودما. اصال واسه خی برم خونه؟

ساندویچش را که خورد نیم دانست کجا برود. باز  

 کیم

 کرد. بعد یی حواس رس از 
ن خیابان ها را باال و پایتر

 تجریش

وزه ای مسجدی درآو  رد. دیدن مناره های بلند و فیر

 باعث شد

هوس زیارت به رسش بزند و خییل رسی    ع رس از امام 

 زاده صالح

دربیاورد. وضو گرفت و گوشه ای خلوت قامت 

 بست. نماز ظهر

و عرص و دو رکعت نماز زیارت خواند. صدای آالرم 



 تلفنش خیی 

 از وقت خوردن قرصش بود. با نفرت قرص را با کیم

 آب بلعید

ی    ح را انتخاب کرد و رس  و گوشه ترین قسمت ضن

 روی میله

های رسد آن گذاشت. حنی حس و حال دعا را هم 

 نداشت.نومید بود

 و مایوس. اما همچنان دوست داشت از ته دل دعا
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 از هم گسیخته اش. اما زبانش نیم 
ی

کند برای زندگ

 رفت به

بخواهد شوهرش را رس به راه کند. تنها  اینکه از خدا 

 جمله ای

که از ته قلب از خدا خواست این بود". خدایا دیگه 

 خسته

 !"شدم، بریدم. خودت هر خی صالح منه همون کن



ی    ح نشسته بود و بلند بلند  زین نزدیکش رو به ضن پیر

 از روی

مفاتیح مقابلش دعا یم خواند. آنقدر به او زل زد که 

 قرص در

ی    ح تکیه داد و به خواب فرو او اثر   کرد و رس به ضن

 رفت. نیم

دانست چقدر خوابیده بود اما با صدایی نزدیک  

 گوشش چشم

باز کرد. گیج و منگ به اطرافش نگاه کرد. زین که 

 خادم حرم

 .بود به سمتش خم شده بود

 .خانوم پاشو! مگه اینجا جای خوابیدنه؟ پاشو-

اینجا کجاست؟-مهرگان منگ گفت:   

حایل که موقع حرف زدن چانه ی مقنعه ی  زن در 

 بلندش باال

ن یم رفت اخم کرد  :و پایتر

 .ماشاال! هنوز خوایی که. پاشو برو خونتون بخواب-



 :مهرگان چشمانش را مالید و گفت

 . باشه. بیدارم دعوام نکن بابا-

زن زیر لب غرغرکنان دور شد. مهرگان پای به خواب 

 رفته اش
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ون زد. با   داد و سالنه سالنه از حرم بیر
را تکاین

 شگفنی دید

هوا تاریک شده. نگایه به ساعت مجی اش انداخت. 

 از غروب

گذشته و شب چادر سیاهش را روی شهر پهن کرده 

 .بود

ماشینش را که گوشه ی خیابان پارک کرده بود یافت 

 و با

د، بدین که از آن قرص های لعننی لمس و کرخت بو 

 پشت

ن را  فرمان نشست و به سمت خانه راند.تا وقنی ماشتر



 توی پارکینگ

 پارک کند هزاربار دهان دره

کرد. آنقدری که کالفه چند بار مشت به فرمان  

 کوبید. هر بار

که اینقدر بعد از خوردن قرص ها خواب آلود و 

 خمار یم شد

تصمیم یم گرفت دیگر قرص ها را نخورد. اما با 

 تمام
ی

 بیچارگ

ی که او را چند ساعنی از  ن یم دانست که تنها چیر

 دلشوره ها

و غصه خوردن هایش دور یم کرد و تنش را مثل پر 

 سبک،

 بودند
ی

 .همان قرص های رنیک

نگاهش لحظه ای به پنجره ی روشن خانه افتاد. 

 یادش نیم

آمد المنی را روشن گذاشته باشد. پس حتما هادی 

 برگشته



 .بود

کرد و پله ها را نفس زنان باال آسانسور خراب را رها  

 .رفت

جلوی درب آپارتمان که رسید تپش قلبش به حد 

 زیادی باال
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رفته بود. کلید انداخت و وارد خانه شد. داشت نیم 

 بوت هایش

ن در حالیکه انگشتان  را در یم آورد که اندام مهرانگیر

 دودستش را

بود، چون پشت کمرش در هم چفت کرده  

طلبکارهای سمج با اخم هایی گزنده جلوی راهرو 

 ظاهر شد و

 .به او نگاه کرد

ن در خانه اش دلش یم  مهرگان با دیدن مهرانگیر

 خواست به



همان خیابان رسد برگردد و تا صبح توی رسما بلرزد و 

د  بمیر

 :اما شب را با او در این خانه رس نکند. رسد گفت

 . سالم-

ن قری به گ ردنش داد و لب های باریکش را مهرانگیر

 آویزان

 :کرد

یف فرما شدین-  !علیک سالم خانوم! باالخره تشر

مهرگان جوابش را نداد. چادرش را به جا لبایس 

 ...آویخت و

مهرگان به سمت او قدم برداشت و توی دلش نالید": 

وع  باز رسر

شد"!از کنارش رد شد و وارد دستشویی شد و در 

 رابست. به خودش

ن توی آین ه نگایه انداخت. حوصله ی دیدن مهرانگیر

 و شنیدن

اراجیفش را نداشت. با علم به اینکه یی نظیم خانه 



 زبان

 را دراز تر یم کند حسایی اعصابش به هم 
ن مهرانگیر

 ریخت. از
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دست محمدهادی شکار بود چرا باید کلید خانه را در 

 اختیار

ن این عفریته بگذارد ت ا وقت و یی وقت رسش را پایتر

 بیندازد

 . و بیاید آن جا

ن  ون رفت. مهرانگیر دست و رویش را شست و بیر

 دست به شانه

به او نگاه یم کرد. مهرگان یی اعتنا از کنارش رد شد. 

 تلفن

ون کشید و آن را به شارژر   همراهش را از کیفش بیر

 کنار

خانه ی به هم  ن تلویزیون وصل کرد و بعد به آشیی



خته قدمری  

 .گذاشت

ن پشت کانیی شلوغ و درهم و برهم ایستاد  .مهرانگیر

؟ االن چه وقت خونه - گوشات نیم شنوه دخیی

 اومدنه؟مهرگان به

 :رسدی گفت

 . یم خوام شام درست کنم-

ن چینن به دماغش انداخت و پاکت خایل  مهرانگیر

 چیپس را از

روی کانیی برداشت و طرف دیگری انداخت. خرده 

 های آن

یی پخش شدبیش . 

اه اه حال آدم از این خونه به هم یم خوره. چه -

 وضعشه؟

 طویله ست مگه؟

ی با صدای بلند قاطعانه  مهرگان با خونشدی بیشیی

 :لب زد
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ن و میان-  . تو طویله که خرا و گاو و گوسفندا میر

ن دستش را مشت کرد جلوی دهانش  :مهرانگیر

- ه ی یی تربیت!مهرگان ا  ا  ا  عج
ب پرروییه ها! دخیی

 سطل زباله ی

ون  بزرگ را از قفسه ی زیر سینک بیر

آورد و زیر کانیی گذاشت و با یک حرکت دستش را 

 شبیه جارو

کرد و تمام آشغال ها را توی سطل ریخت. بعد هم 

 با دستمال

کانیی را برق انداخت. تمام حرکاتش توام بود با حالت 

 های

 . عصنی 

 با صدایی که خشم از نادیده گرفته شدن از مهرا
ن نگیر

 سوی

 :مهرگان در آن موج یم زد لب زد



الحمدهلل که یی ادب تر از قبل شدی. محمدهادی  -

 گ میاد؟

وع کرده بود به خرد کردن پیاز، با یک  مهرگان که رسر

 چشم

بسته به خاطر بوی سوزاننده ی پیاز نگاه تندی به او  

 .کرد

وم محمدهادی قم نرفته بود. فکر کرد از قرار معل

 پس کدام

 جهنم دره ای بود؟

مگه نیومده بود قم؟ از دانشگاه مرخیص  -گفت: 

 گرفته و گفته شما

 .حالت بده

ن با چشماین گرد شده انگشت روی شانه اش   مهرانگیر

 :گذاشت
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. انگار خییل - من؟! من حالم بده؟ دروغ نگو دخیی



 دلت یم

د من حالم خوب نباشهخوا . 

مهرگان پیازهای خرد شده را توی تابه ای کوچک 

 ریخت و

 .آن را روی اجاق گذاشت

م. چرا چرت و - پش شما دروغ گفته خانوم محیی

؟
ی

 پرت مییک

چاقو به دست نزدیک او شد و در حایل که آن را 

 مقابل چشمان

 :او تکان یم داد، داد زد

- ست، نه حنی سه روزه نیست. نه زنگ یم زنه کجا

 موقع

ه. من چه کار به حال  غیب شدنش خیی داد کجا میر

 خوب و

ن  بد شما دارم؟ ای بابا! بدبخنی ای گیر کردیما!مهرانگیر

 با کف دست

 :به صورتش زد



؟ از اون وقت تا -
ی

یا امام هشتم! االن باید اینارو بیک

 حاال الل

 بودی؟

 :مهرگان چاقو را محکم روی کانیی کوبید

- ه زدن بفرما بهش زنگ بزن. شاید به به جای کنای

 شما جواب

مه  . بده مادر محیی

ن که از ادبیات تازه ی مهرگان در حرف زدن با  مهرانگیر

 او

ی در جوابش  ن ت زده و عصباین بود خواست چیر حیر

 بگوید؛
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اما صالح دید فعال سکوت کند. پیدا کردن پشش 

 .مهم تر بود

ر سمت مبیل که کیفش روی آن بود رفت. پنگوئن وا

 تلفنش



ن که خواست شماره ی پشش را  را برداشت و همتر

 شماره

ی کند در باز شد و محمدهادی یاهلل گویان وارد  گیر

 .خانه شد

ن نگایه شماتت گر به مهرگان انداخت و  مهرانگیر

ال اله اله-غرید:   

 !هلل! این که اومد که

سمت فریزر رفت تا مهرگان چشم و ابرو برایش آمد و 

 یک

 .بسته گوشت چرخ کرده بردارد

ن سمت راهرو رفت و صدای سالم و  مهرانگیر

یس مادر و  احوالیی

پش کل خانه را برداشت. محمدهادی دست روی 

 شانه ی

 .مادرش خنده به لب به نشیمن آمد

مهرگان به محمدهادی اعتنایی نکرد. محمدهادی  

 :گفت



 .علیک سالم مهرگان-

پ نگاهش کردمهرگان چپ چ : 

 سالم. جنابعایل؟-

محمدهادی عمامه اش را از رسش برداشت. نگایه 

 سوایل به

ن انداخت که یعنن مهرگان چرا آن طور یم   مهرانگیر

ن   کند؟مهرانگیر

 :شانه باال انداخت
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ه. - چه بدونم واال! از وقنی اومده فقط پاچه یم گیر

 این از

 تر شده، اینم از خونه ش که بدتر خودش که الابایل

 از بازار

 .شامه

 :مهرگان طعنه زد

تا چند دقیقه پیش که طویله بود؟ خی شد یهو -



 تغییر 

 لوکیشن دادین؟

ن رس به تاسف تکان داد و رو به محمدهادی   مهرانگیر

 :گفت

 چه یی حیاتر شده؟ یه جوری -
؟ یم بینن یم بینن

 میگه

خرم یا گاومطویله جای خر و گاواست انگار من  ! 

 کشید
ن
 :محمدهادی پوف

راه بیفت تو اتاق مهرگان!مهرگان محلش نگذاشت. -

 محمدهادی فریاد

 :زد

 با توام مهرگان؟ کری؟-

ن انداخت و  مهرگان نگایه پر خصومت به مهرانگیر

 قاشق را

محکم به روی کانیی کوبید و زیر نگاه عتاب آلود 

 محمدهادی

ش به به اتاق خواب رفت. محمدهادی پشت رس 



 اتاق آمد و در

 .را بست

 :با سگرمه هایی درهم و نگایه آتشبار تشر زد

602 

  دلهای بد قواره 

 چتونه شما؟ این رفتارا چیه؟-

مهرگان روی تخت نشست و پا روی پایش انداخت. 

 چون انبار

یتش زده بود و در حال  ن کیی  بود که مهرانگیر
بارویی

 .انفجار بود

- ن چمه یا خودتو زدی به اون راه؟ واقعا نیم دوین م

 سه روزه

بدون حنی یه یادداشت گذاشنی رفنی االن اومدی 

 میگیچمه؟ یعنن 

 واقعا من آدم نبودم بهم خیی بدی؟ یه زنگ بزین 

؟ زنده ای یا مرده؟  کجایی

 : محمدهای دست بلند کرد



؟ من هر وقت دلم -
ی

صیی کن! چرا دری وری مییک

 خواسته

م و کجا رفتم؛ چون خودت یم دوین   واسه خی میر

م  .میر

 :مهرگان از جا پرید

 .نه اتفاقا نیم دونم کجا جیم مییسر -

 :مشت کوبید روی شانه اش

 نیستم شوهرم یی خیی پاشه بره -
آقا اصال من رایصن

 دنبال

کار خیر وقنی من اینجا شبا تنهام. من رایصن نیستم 

 واسه

کاری که اصال معلوم نیست چیه و کجاست به بابام 

  دروغ
ی

بیک  

. مامانت مریضه؟ این که از منم  مادرتو بهونه کنن

 .سالم تره

603 

  دلهای بد قواره 



؟فکر کردی  ؟ گناه یم کنن که کار خیر کنن
ی

دروغ مییک

 من خرم یا

 خودتو زدی به خریت؟

 :محمدهادی صدایش را باال برد

م  - مگه من باید واسه تو هم توضیح بدم کجا میر

 کجا میام

خی معلومه؟وقنی همه   

آره هادی خان. باید توضیح بدی. چون من زنتم. -

یک  من رسر

زندگیتم. همونجور که من وظیفه دارم بهت اطالع 

 بدم کجا

 
ی

م و کجا میام، شما هم وظیفه داری. چون زندگ میر

ک  مشیی

 باهم. نه هر گ واسه خودش. سه روزه 
ی

یعنن زندگ

 رفنی 

 حاخی حاخی مکه؟

- رو اعصابم. من خییل  مهرگان بس کن اینقدر نرو 



 .خسته ام

وقنی اومدی که کیفت کوک بود؟ لبت خندون -

 بود. تا به من

مهرگان خجالت بکش. -رسیدی خسته و مرده شدی؟

 زشته. این

زن اون همه راه پاشده  پیر

اومده اینه رسم مهمون نوازیت؟ زبونت دو میی شده. 

 پررو و یی 

س. مگه نیم گف نی حیا شدی. وقیح شدی. از خدا بیی

 یی یی 

فاطمه زهرا الگوی توئه؟ پس چرا عوض شدی تو؟ 

 عویصن 

 شدی چرا آخه زن؟
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 :مهرگان دستش رو توی هوا پرت کرد

ولمون کن تو رو خدا. اگر الگوی من یی بیه الگوی -



 تو هم

ن کجا روایت شده  ت باشه. کجا نوشتی باید حرصن

 زنشو تحقیر 

ن ا ینقدر زنش رو اذیت یم کرد؟ یم کرد؟ کجا گفتی

 اینقدر دم

 . از مسلموین نزن که تو مسجد ندیده ای به خدا

مهرگان دارم به زبون خوش ازت یم خوام ساکت -

. یم  بیسر

فهیم این یه جمله ی ساده رو یا نه؟ ای قلم بشه 

 این جفت

پای من که قبول کردم بیایم تو این خراب شده. از 

 وقتیاومدیم یه روز

م. پررو و دریده شدی. ای لعنت بهخوش ندیدی  

 .من

آره لعنت بفرست. اونجا راحت بودی. تو و اون -

 مادرت قشنگ

ن   . از من سواری یم گرفتتر



ن خودش را توی اتاق  ناگهان در باز شد و مهرانگیر

 .انداخت

 .صورتش از فرط خشم رسخ شده بود

 :فریاد زد

ه ی یی حیا! پای منو واسه خی یم کیسر وسط؟-
 دخیی

ت بهت دروغ گفته. واال منم بودم یم زدم به شوهر 

 چاک. این

خونه س؟ این زندگیه؟ از رس و روش گوه یم باره. یه 

 رسه ول
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شدی تو خیابونا. شوهرت یه غذای گرم نیست 

 بخوره. جاش

ن هپلیا  ن نیست. یه نگاه به خودت بنداز. عتر تمیر

 شدی. چپیدیتو اتاق

؟ بیا برو اون غذاتصداتو رو  شوهرت بلند یم کنن  

ه ی یی شخصیت
 ! سوخت جزغاله شد دخیی



وع کرد به جیغ زدن  :مهرگان رسر

ن دل من که شماها-  بذار بسوزه. بذار جزغاله شه عتر

سوزوندین. تو مادری نکردی فقط منو سوزوندی و 

 چزوندی با

. کاش مثل  ن حرفات. تو منو نابود کردی مهرانگیر

 اسمت مهر

نهداشنی  ... 

کوبش دست گوشتالود محمدهادی توی دهان 

 مهرگان در دم

 .صدای او را قطع کرد

مهرگان دست روی بینن و دهانش گذاشت. اشک از 

 چشمان

به خون نشسته و غمگینش روی گونه های زردش 

ه کرد  .رسر

سوزش لب و درد بینن دلش را ریش کرد. اما بدتر از 

 آن دلش

ق جزغاله بود که سوخت و مثل غذای روی اجا



 شد.اشک های شور

 و خون بینن مخلوط باهم روی گوشه ی لب

 .پاره شده اش ریخت

ن لب گزید و رس تکان داد  :مهرانگیر
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 .برم به داد این پیاز برسم-

ن توالت رفت  مهرگان به سمت جعبه دستمال روی میر

 و در

وع کرد به پاک کردن خو  ن هاحایل که هق یم زد رسر . 

محمدهادی روی تخت نشست و آرنج هایش را 

 روی زانوانش

 .گذاشت و انگشتانش را الی موهایش کشید

 :زیر لب زمزمه کرد

؟- ن چجوری آدمو آتییسر یم کنن  ببتر

ن  همان لحظه صدای تلفن مهرگان بلند شد. مهرانگیر

 از



ون رفت و گویسر را از شارژر درآورد و به  خانه بیر ن آشیی

 اتاق

بیا تلفنت داره -ه سمت مهرگان گرفت: آمد. آن را ب

 .زنگ یم زنه

مهرگان با عصبانیت تلفن را از دست او قاپید. با 

 دیدن نام

 .کیاین رد تماس داد و آن را روی تخت انداخت

محمدهادی نگایه به صفحه ی خاموش انداخت. 

 بعد نگاه

نادمش را رس داد سمت مهرگان. دلش سوخت. از جا 

 .بلند شد

ن را گرفتمچ دست مهرگا . 

ن چجوری آتیش به پا یم کنن ها! بذار ببینم-  .ببتر

مهرگان با خشونت دست او را پس زد. بعد با همان 

 اندک

 .انرژی که برایش مانده بود او را هل داد سمت در
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ون! یاهلل. راحتم بذارین. دست از رسم - برید بیر

 .بردارین

ن فورا از ات ون رفتمهرانگیر اق بیر . 

بذار کمکت کنم خونش -محمدهادی باز اخم کرد: 

 .بند بیاد

مهرگان اما مقاومت کرد و محمدهادی را به سمت در 

 اتاق

ون رفت و مهرگان  راند. محمدهادی ناچار از اتاق بیر

 با محکم

ترین حد ممکن در را به هم کبید و آن را دو قفله  

 .کرد

دیوار تکیه  توی حمام چپید و گوشه ای نشست و به

 زد و تا

 .وقنی اشک هایش بند بیاید هق زد و گریه کرد

 دوشنبه، نهم بهمن ماه، ساعت نه صبح

چوب پنبه آغشته به بتادین را آرام روی لب مهرگان  



 :کشید

الیه دستش بشکنه. آخه این چیه؟ زده لب به این -

 خوشگیل

 .رو زخم و زییل کرده

اش آخن  مهرگان از سوزش بتادین روی زخم تازه 

 گفت و

 .چشم بست

بگو آخه مرتیکه -مهرآنا درب تیوپ پماد را باز کرد : 

 تو باید این

 لبای خوشگلو ببویس، نه اینکه

 .دستتو بکوبوین بهش

 .با چوب پنبه ای دیگر از پماد روی لب مهرگان کشید
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؟-  خییل درد داشت آخی

گفتمهرگان رسش را عقب کشید. تلخ   : 

درد حقارتش بیشیی بود. این زخم خوب میشه ویل -



 زخم دل

 .من هیچ وقت خوب نمیشه

 .مهرآنا در پماد را بست و کنارش روی تخت نشست

؟ بابا ول کن تو رو -
ی

پس منگویل موندی تو این زندگ

 .خدا

 سگ مصب کوفنی که داری 
ی

آخه خی داره این زندگ

 خودتو

؟ آخی به خدا ای ن روزای جووین براش نابود یم کنن

 دیگه بر

نیم گرده.مهرگان با آینه کوچک نگایه به لبش کرد. 

 ساعنی بعد

 کالس

داشت و نیم دانست چطور جلوی پدرش ظاهر 

 .شود

 :پرسید

 چطور شده یهو کله سحر پا شدی اومدی؟-

باورت نمیشه ویل دیشب همه ش خواب تو رو یم -



 دیدم. تو

دلم شور  خوابم همه ش گریه یم کردی. صبح اونقدر 

 یم زد

 .گفتم بیام یه رسی بهت بزنم

 . خوب کردی قربونت برم. دلم داشت یم ترکید-

 کشید
ن
 :مهرآنا هوف
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. بذار به بابا بگم. - الیه من فدای اون دلت بشم آخی

 بذار یه

 .گوشمایل بهش بده شاید آدم شد

رو نیم تو بابا -آینه را کنارش روی تخت انداخت: 

 شنایس؟ کافیه

 منو. سه سوته
ی

 بفهمه زندگ

ه. بعدم به عمو گفتم خی شد؟  طالقمو از این یم گیر

 هیچکس

 .کاری از دستش برنمیاد



ه. بهیی -  !خب بگیر

 . مهری من نیم خوام برم-

 چرا دیوونه؟ چرا آخه؟-

ن همینو یم خواد. که من با پای خودم - چون مهرانگیر

 برم و

ه. اون با خیال راحت بدو  ئه بره واسه هادی زن بگیر

 بعدم من

 برم بگم واسه خی طالق یم خوام؟ مدرک دارم؟

ن - ه. خالیق هر چه الیق. بره با ییک عتر خب بره بگیر

 ننه ش

 .باشه تا قدر تو رو بفهمه

یم خوام صد سال سیاه نفهمه. اون موقع چه -

 فایده داره؟

م که داغم بمونه رو  من اگر بخوام برم یه جوری میر

شون .مهرآنادل  

 کشید. آرام و پر حوصله لب زد
ن
 :پوف

روزگار خودش یم زنه تو کمرشون. تو خودتو نجات -



 .بده
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 .مهرگان از جا بلند شد

دیرم میشه مهری. رس راه باید ماسک هم بخرم تو -

 دانشگاه

 . بابا منو اینجوری نبینه

فتمهرآنا با تاسف رس تکان داد و گ : 

و از کجا - گایه از خودم یم پرسم تو این همه صیی

 آورری

 . آخی که تمویم نداره

وع کرد به کوبیدن پد روی صورتش. باید  مهرگان رسر

 رنگ

 اش را با کرم پودر یم پوشاند
ی

 .پریدگ

 :مهرآنا کنارش ایستاد

- نرفته که. تهران -حاال گ رفت عفریته خانوم؟

یف دارن. خانوم  تشر



 هوس گردش کرده

پشش بردتش بگردونتش. خرید عید دارن. رستوران 

 و کوفت

 .و زهرمار هوس کردن

ان لب زد  :مهرآنا چشم گرد کرد و حیر

دن پس؟-  وا! تو رو چرا نیی

 :مهرگان عاقل اندرسفیه نگاهش کرد

 من که اضافیم. نیم دوین مگه؟-

یم گردش. چرا بریم - ! اینجوریاس؟! پس ما هم میر ا 

 دانشگاه؟
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مت ن تنت کن بیی  ولش کن مهرگان. لباس شیک و تمیر

 . بگردیم

مهرگان دست از آرایش برداشت و پر فکر به 

 خواهرش

 .نگریست



-  مهری؟
ی

مگه االن وقت شوخیه؟-جدی مییک  

 .آخه پولم کمه-

زنگ بزن بهش پول بریزه تو کارتت. نذار خرج -

 .مادرش کنه

 . زود باش

- ی؟ مگه به این راحنی ها پول میده به چه بهونه ا

 اون

 خسیس؟

ی بگو دیگه. بگو ماشینم خراب شده کنار - ن یه چیر

 خیابون

 . موندم. رسی    ع به کارتم پول بریز

 مهرگان همان کاری را کرد که مهرآنا از او خواست. اما

محمدهادی جان مهرگان را به لب رساند تا باالخره 

 مبلغ دو

ز کندمیلیون به حساب مهرگان واری . 

ن کردند .هر  یک ساعت تمام با کمک هم خانه را تمیر

 دو قید دانشگاه



 را زدند و تا غروب به گشت و گذار و خرید

پرداختند. همان خرید کوچک و ساعایی که دو 

 خواهر کنار
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هم بودند برای مهرگان یک دنیا یم ارزید. در دل خدا 

 را شکر

 اش پایان دهد یم کرد که اگ
ی

ر روزی بخواهد به زندگ

 خانواده

اش را دارد. گرچه دل درد دیده اش با این لحظات 

 التیام نیم

یافت، اما دلش قرص بود که تنها و یی کس و کار 

 .نیست

مهرگان غروب که به خانه برگشت تصمیم گرفت 

 قفل خانه را

 یی اذن او 
ن عوض کند. دیگر اجازه نیم داد مهرانگیر

نهوارد خا  



 .اش شود

 دوشنبه نهم بهمن ماه، ساعت نه شب

صدای بلند تلویزیون خط یم انداخت روی 

 اعصابش. پشت

خانه نشسته بود و داشت ساالد درست یم   ن ن آشیی میر

 .کرد

چقدر دلش یم خواست دم دستش کیم مرگ موش 

 بود و

یم ریخت توی غذای او. بعد با خودش فکر کرد او  

 که حتیدل له

ندارد، قتل و آدمکیسر کار او  کردن یک مورچه را 

 .نبود

بعد با خودش گفت" اگر نیم تونم بکشمش، 

 آرزوشو که یم

 ."تونم بکنم

ن  بعد توی ذهنش نقشه ی قتل او را ریخت. مهرانگیر

 مرگ



موش را یم خورد و تا یم آمدند بفهمند علت چیست 

 او وجود

نحسش را از دنیا کم یم کرد. آن وقت بعدش 

 محمدهادی
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حایم بزرگش را از دست یم داد و کرک و پرش یم 

 ریخت و

 .زبانش را یم برید و دیگر او را اذیت نیم کرد

 .تند تند رس تکان داد و از فکرهایش حس خویسر کرد

صدای هللا اکیی محمدهادی از توی اتاق خیی از نماز 

 خواندش

 .یم داد

ن که زنگ خورد، با دید ن صفحه اش تلفن مهرانگیر

 :داد زد

بیا صدای اینو کم کن آبجیمه.مهرگان اعتنایی به او -

ن   نکرد. مهرانگیر



 ارتباط را وصل کرد و

 :گویسر روی گوشش دوباره داد زد

 . با تو ام ها-

مهرگان سمت تلویزیون رفت و آن را خاموش کرد و 

 زیر لب

ن بشنود گفت": خودش انگار  طوری که مهرانگیر

 !"چالقه

ن با  آن چشم های ریز و زشتش به او چشم  مهرانگیر

 غره رفت

 :و توی تلفن لب زد

سالم خواهرم... خوبم... الحمدهلل...بچه ها -

 خوبن؟... تهرانم

 که... خونه محمدم... آره چرا خوش نگذره؟

همانطور که داشت با خواهرش حرف یم زد 

 صورتش را سمت

مهرگان کرد و انگار که بخواهد پز بدهد با صدای بلند  

فتگ : 
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ای خوب - ن امروز جات خایل رفتیم خرید... یه چیر

 خریدم

خواهر...مهرگان خنده اش گرفته بود. عمدا ظرف ها 

 را به هم کوبید

 و

ن ادامه داد  :پشتش را به او کرد. اما مهرانگیر

چه ناهار خویی خوردیم خواهر. کبابای -

 شابدولعظیم خییل

! نه باباخوبن. آره... وا  !... 

مهرگان فورا هندزفری اش را از روی کانیی برداشت و 

 آن را به

تلفنش وصل کرد و دو رس آن را به گوشش چسباند 

 تا حال

 حسایی گرفته شود
ن  .مهرانگیر

ن  محمدهادی حوله به دست به حمام رفت و مهرانگیر



 همچنان

مشغول وراخی و به رخ کشاندن ندید بدید بودنش 

 .بود

دن تلفنش و دیدن نام کیاین روی صفحه با زنگ خور 

 به سمت

 .اتاق مهمان دوید

 .صدایش را تا جایی که معقوالنه بود آهسته کرد

 :سالم .صدای سیاوش گوشش را پر کرد-

؟ - ن سالم احوال خانوم ستوده؟ خوب هستتر

منده بد وقنی   رسر

 .مزاحم شدم

نه خواهش یم کنم. من چند بار زنگ زدم شما انگار -

 رستون

615 

  دلهای بد قواره 

 .شلوغ بود

منده. بله خییل رسم شلوغ شده. امری بود؟-  من رسر



سم که چه زود از - در مورد رمانم یم خواستم بیی

 ارشاد

مجوزش اومد. کنجکاوم بدونم چرا و اینکه چقدر 

 طول یم

 .کشه چاپ بشه

بله. من اتفاقا یادم رفت بهتون بگم. راستش از -

 شانس

ا نیم دونم حکمنی توش بوده که اسم خوبتون بود ی

 شما با

اسم یه نویسنده که همنام شما هست تو 

 سیستمشون، حاال

ن شده، چجوری شده نیم دونم که اشتباها  باال پایتر

 رمان شمارو

برریس کردن و بعد فهمیدن اشتباهشون رو. که البته 

 رمان

زیبای شما هم مجوز گرفت. در مورد سوال دوم 

 ...شما



ش کیم دور شد... بعد گفتصدای سیاو  : 

منده یه پشت خیط مهم دارم... دوباره - من رسر

 تماس یم

م  ...گیر

مهرگان فورا خداحافیطن کرد و به سمت در رفت و آن 

 را باز

ن پشت در اتاق گوش ایستاده بود و با  کرد. مهرانگیر

 باز شدن

 .در فورا سمت مبل دوید و خودش را زد به آن راه

ن از آن ح ن مهرگان خشمگتر رکت زشت مهرانگیر

ن   اخمش را بتر
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خانه رفت. توی  ن دو ابرویش گره زد و به سمت آشیی

 دلش دعا

ن حرف هایش با سیاوش را نشنیده  کرد مهرانگیر

 باشد. از فتنه



 یی 
های این زن فضول خییل یم ترسید.تند تند املنی

 مزه و رسرسی

 درست
ی

 با رب گوجه فرنیک

ن  ی ساده چیدکرد و میر . 

ن بدش یم آمد گرم کرد و  نان های بربری را که مهرانگیر

 روی

ن گذاشت و  ن گذاشت. سه بشقاب املت روی میر میر

 توی بشقاب

ن مقدار زیادی فلفل قرمز ریخت. از  املت مهرانگیر

 اینکه خباثت

به خرج داده بود حسایی کیفش کوک بود. دیگر 

 حالش از

یم خورد. خودش و آدم خوبه ی قصه بودن به هم 

ام  از احیی

 . بیش از حد و از صبوری های احمقانه اش

ن لقمه به رسفه افتاد و  ن با خوردن اولتر وقنی مهرانگیر

 صورتش



رسخ شد محمدهادی هول زده لیوان آب به دستش 

 .داد

؟-  خی شد حاج خانوم؟ خویی

ن نگایه زیر چشیم و خصومت بار به مهرگان   مهرانگیر

 که

د کرد. اما هیچ خودش را به آن راه زده بو 

 نگفت.مهرگان توی دلش

ن دارد  عرویس بود و خیی نداشت مهرانگیر

 .برایش خط و نشان یم کشد
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محمدهادی تنها نییم از غذایش را خورد. بابت شب 

 قبل

د.  مهرگان با او قهر بود و او هم نتوانست ایرادی بگیر

 تشکری

خانه بیر  ن ون زد و رساغ تلویزیون هم نکرد و از آشیی

 .رفت



ن هم بشقابش را پس زد و رسش را به سمت  مهرانگیر

 مهرگان

کشید و با انگشت سبابه اش که توی هوا 

 شماتتگرانه یم

 :رقصید با صدایی خفه گفت

 .حسابتو یم رسم دخیی جون. با بد کیس در افتادی-

 :مهرگان با صدایی بلند که محمدهادی بشنود گفت

 .نوش جان-

ن را جلوی بعد  زهرخندی زد و بشقاب مهرانگیر

 چشمش توی

سطل زباله رسازیر کرد.چای دم کرد و سینن را روی 

ن جلوی  میر

 آن ها گذاشت و به

ون آمد و لباس پوشیده  حمام رفت. وقنی از حمام بیر

 به

ن محمدهادی را که پر از  نشیمن برگشت، نگاه سنگتر

 شعله



ن های خشم بود روی خود دید. مشکوک به مهران گیر

 زیر

چشیم نگاه کرد و پوزخند پررنگ او دلش را هری 

ن   پایتر

 .ریخت

صدای تلفنش از روی کانیی به وضوح دلشوره ای 

 عمیق
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 . نصیبش کرد

خواست به سمت تلفن برود که محمدهادی زودتر 

 از او پا تند

. نگاه پر از اخم و جدی محمدهادی  کرد سمت کانیی

حهبه صف  

 .ی تلفن همانا و جان دادن مهرگان همانا

آب دهانش را از ترس قورت داد و میان نشیمن 

 ایستاد چون



ن یاری نیم   زانوان لرزانش او را برای رفتی

 کردند.محمدهادی فورا

ن را کشید و تلفن را روی گوشش  آیکون سیی

 .گذاشت

 بله؟-

سیاوش متعجب از اینکه فکر کرد شماره را اشتباه  

 گرفته لب

 :زد

 شماره ی خانوم ستوده رو گرفتم جناب؟-

محمدهادی رسد و یجن به مهرگان که به جان ناخن 

 هایش

 :افتاده بود نیم نگایه انداخت

 شما؟-

 درست گرفتم حاخی یانه؟-

. تو این ساعت خی کار با زن من - م که گرفنی گیر

 داری؟
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- دارم دیگه -ی؟من نیم فهمم چرا شما دعوا دار 

 مرتیکه. تو گ

 هسنی که این وقت شب زنگ

 زدی با زن من کار داری؟

ید باال! دوما - م اوال صداتونو واسه من نیی
آقای محیی

 فکر نیم

کنم اشکایل داشته باشه یه مدیر به کارمندش زنگ 

 .بزنه

ان و یخ کرده از شنیدن این خیی  محمدهادی حیر

 :پرسید

- ست؟کارمند؟ زن من کارمند شما  

مهرگان با شنیدن کلمه ی "کارمند" از دهان 

 محمدهادی

خود را به فنا رفته یافت. آبرویش داشت پیش 

 سیاوش یم

ی را نیم خواست ن ن چیر  . رفت و او هرگز چنتر



با زنواین که در اختیارش نبودند و به هم یم پیچیدند 

 نزدیک

 :محمدهادی رفت و آهسته لب زد

- برات توضیح هادی خواهش یم کنم قطع کن! من 

 .میدم

نه شما گوش کن! ... الو... -محمدهادی فریاد زد: 

 الو؟

سیاوش تلفن را قطع کرده بود و محمدهادی به 

 مهرگان نگاه

 .ترسنایک کرد

؟-  این مرتیکه خی میگه مهرگان؟ کارمندمه یعنن خی

وع کرد به تکان دادن تلفن جلوی صورت مهرگان و  رسر

 به
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. صدایش خش دار و لرزان بود  ن سمتش قدم برداشتی

 و از چشم



 .هایش آتش یم بارید

و مهرگان عقب عقب یم رفت و نزدیک بود از 

 وحشت پس

 .بیفتد

 :محمدهادی با صدایی رعب آور و مهیب فریاد زد

ی؟ به چه حقی -  این یعنن خی مهرگان؟ تو رس کار میر

این مرد  مهرگان؟ با اجازه ی گ رفنی رس کار؟ اصال 

 چرا باید

 :زنگ بزنه بهت؟مهرگان با دستاین که یم لرزید گفت

 .توضیح میدم هادی. تو رو خدا داد نزن. آروم باش-

اما محمدهادی با صدایی بلند تر فریادش در فضای 

ن   خانه طنتر

 :انداز شد

 خی رو توضیح میدی؟ چجوری آروم باشم؟-

رو زن من یی اذن شوهرش رفته با مرد غریبه ریخته 

 هم که

، کار کنه؟ زن من غلط کرده. زن من یی جا کرده  .خی



 :مهرگان داد زد

 . تهمت نزن هادی. تهمت نزن نا مسلمون-

ن خودش را انداخت به میان آن دو  .مهرانگیر

 . پشم آروم باش. خدای نکرده سکته یم کنن ها-

621 

  دلهای بد قواره 

حت شم از بذار سکته کنم را-محمدهادی فریاد زد: 

 دست این زن. بابا

 به اینجام

 . رسیده

مهرگان آنقدر عقب عقب رفت تا محکم به در بسته 

 ی اتاق

 .خوابش خورد

 .یاهلل جواب بده. زود باش تا نکشتمت-

 :مهرگان تند تند لرزان و ترسان گفت

ویراستار... فقط ویراستارم... تو... خونه انجام -

 میدم... جایی 



م... من  ...نمیر

ه شد و بعد با محمد هادی لحظایی منگ به او خیر

 حرکنی 

 .ناگهاین تلفن را محکم به دیوار کوبید

ن پخش شد  .تلفن چند تکه شد و روی زمتر

مهرگان با دست روی دهانش به صفحه ی هزار ترک 

 خورده

ی تلفنش کرد.محمدهادی درب اتاق را باز کرد و او را 

 توی اتاق

 :هل داد

- کلیفتو با بابات معلوم کنمهمون جا یم موین تا من ت  

مهرگان. یم خوام بدونم عاقبت یه زن که بدون اجازه 

 شوهرش

ه رس کار چیه. یم خوام بابات بهم جواب بده  میر

ش این  دخیی
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وقت شب با مرد غریبه چه صنیم داره تلفنن حرف 

 .بزنه

اض بگشاید  مهرگان تا خواست لب به اعیی

ی فریادمحمدهاد  

 :زد

ساکت! هیجی نیم خوام بشنوم. فهمیدی؟ اصال -

 دیگه

دانشگاهم نیم خوام بری. یم موین تو خونه مییسر 

 همون زین 

فهم شد؟  که من یم خوام. شیر

کلید را از پشت در برداشت و در را به هم کوبید و آن 

 را دو

 .قفله کرد

مهرگان به سمت در رفت و با مشت به جان آن 

تو رومحمد؟ -افتاد.   

 خدا! باز کن! باز کن غلط کردم. بیا باهم حرف

 . بزنیم. محمد؟ گوش کن دارم باهات حرف یم زنم



اما صدای کوبش درب اتاق مهمان خیی از قهر 

 محمدهادی

 .داشت

 تمام پشت در رس خورد و روی 
ی

مهرگان با بیچارگ

ن   زمتر

نشست. زانوهایش را در شکمش جمع کرد و آرنجش 

 را روی

ه گاه کرد و کف دستش را روی رسش  زانویش تکی

 .گذاشت

اشک هایش چون رودی باریک روی صورتش رس یم 

 .خوردند

حس کرد آرزوهایش بر باد رفته و توی بیاباین رسد و 

 تاریک
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 .گرفتار شده

ن از پشت در  چند تقه به در خورد. صدای مهرانگیر



 چون مگس

ر گ با من در افتاد، ور ه-معرکه وزوز کنان آمد: 

ه  افتاد. آره دخیی

 ی پرو. بگیر 

ی راحت شم از دستت  . بکپ که ایشاال بمیر

ن که آمد مهرگان از فرط  صدای دور شدن مهرانگیر

 نفرت و

وع کردن به کندن موهایش. آنقدر  انزجار رسر

 خودخوری کرد

 .و اشک ریخت تا همان جا پشت در از هوش رفت

اعت هفت صبحسه شنبه دهم بهمن ماه، س  

با صدای چرخیدن کلید در قفل هوشیار شد اما 

 .چشم باز نکرد

در محکم به دیوار کوبیده شد. صدای زمخت 

 محمدهادی که

هنوز هم نشانه های خشم در آن مشهود بود 

 عصب های



 :شنوایی اش را فعال کرد

" 
ی

این در باز میشه فقط و فقط واسه اینکه از گشنیک

ی  ."نمیر

کت ها و بعد بسته شدن در خانه صدای پا روی پار 

 خیی از

ن او یم داد .به سخنی تن کرخت و کوفته اش را از  رفتی

 تخت کند و

 پشت

پنجره ی اتاق سنگر گرفت. ییک دو دقیقه بعد درب 

 حیاط باز
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ن محمدهادی را دید که وارد کوچه شد.  شد و ماشتر

ن   مهرانگیر

ش را کم کرده بود  .رسر

خانه به  ن ن آشیی پرده را انداخت و وارد نشیمن شد. میر

 هم ریخته



بود. گرسنه اش بود اما طبق تمام روزها و ماه های 

 قبل دلشوره

 .داشت او را یم کشت

دقایقی دور خودش توی خانه چرخید و ناخن های 

 نداشته

اش را جوید و فکر کرد چطور آن افتضاح را جمع  

 .کند

که اگر محمدهادی   دست آخر به این نتیجه رسید 

 پیش پدرش

 پر تشنجش را بگوید و 
ی

برود او تمام حقایق زندگ

 خودش را

خالص کند. گرچه یم دانست که کارش برای کتمان 

 شغل

ویراستاری اصال و ابدا درست نبوده اما او هم دالیل 

 خودش را

 
ی

داشت.به سمت درب خروخی رفت. با کمال بیچارگ

 فهمید درب



کفیسر بود. کیف را روی   قفل است. کیفش روی جا 

 پارکت ها

 .چپه کرد. اثری از دسته کلیدش نبود

ن نشست و توی رسش زد. محمدهادی او را  روی زمتر

 زنداین 

خانه رفت و برنامه ی کاری  ن کرده و رفته بود. به آشیی

 او و روز

و ساعت کالس های خودش را که به یخچال 

 چسبانده بود، با

 .دقت از نظر گذراند
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محمدهادی تا هفت شب کالس داشت. نگاهش 

 چرخید سمت

 .دستگاه تلفن. تلفن خانه هم رس جایش نبود

ن  ون برود. فقط مطمت  نیم دانست چطور از خانه بیر

 بود باید



ایط آبرویی 
برود و یک کاری کند. بدتر از تمام آن رسر

 بود که

د نزد سیاوش از دست داده بود .فکر کرد اول بای

 صبحانه بخورد تا

 مغزش کار کند. نیمه های

شب که به هوش آمده بود فشار خونش افت 

 .شدیدی داشت

به سخنی شکالیی از توی ییک از کیف هایش توی کمد 

 یافته

اب کرده و با چشماین که  و خودش را با آب حمام سیر

 هنوز

 سیایه یم رفت توی تختش افتاده و با کابوس های

کرده بودوحشتناک شبش را صبح   . 

خانه رفت. کیم شیر داغ کرد و با عسل آن را  ن به آشیی

 .نوشید

ناگهان چشمش به آیفون تصویری خانه افتاد. ییک از 

 
ی

 ویژگ



های سیستم آیفون خانه شان این بود که یم 

 توانست با

همسایه ها تماس برقرار کند. اما با کدام همسایه؟ با 

 هیچ کدام

ی بیشیی از یک سالم و علیک م ن عمویل نداشتچیر . 

اما باید به ییک از آن ها زنگ یم زد و کمک یم 

 .خواست

دست آخر تصمیم گرفت به شهال زنگ بزند. سمت 

 آیفون تند
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د. اما هر  قدم برداشت و شماره ی واحد چهار را فشر

 چه تعدادبوق

ها بیشیی یم شد مهرگان نا امیدتر. شهال خانه نبود. 

 چند

بار دیگر زنگ زد اما نا امیدتر از قبل گویسر را رس 

 جایش



 .کوبید

به جز شمسیان بقیه را فقط ییک دو بار توی حیاط 

 . دیده بود

بعد با دیدن درب خانه کال پشیمان شد. درب خانه 

 ضد رسقت

بود و حنی صدایش هم به شخص آن سوی در نیم 

 .رفت

دی تا وقنی غروب بشود مرد و زنده شد تا محمدها

 به خانه

برگردد. شایم سبک درست کرد و با صدای در به 

 سمت اتاق

دوید و در را بست. اصال نیم دانست چه کند. از در 

 دوسنی و

مالطفت وارد شود یا اینکه قهر کند و به لج و 

 لجبازی اش

ادامه بدهد. شوهرش را خوب یم شناخت. در هر 

 صورت کار



کارساز بود، نه خودش را یم کرد. نه ناز و عشوه در او  

 قهر و

دوری. هر چه صالح یم دید همان یم کرد. در نتیجه 

 تصمیم

گرفت فقط عذرخوایه کند و دالیلش را بگوید.کارش 

 را از دست

 رفته یم دانست، اما نیم توانست ترک

 .تحصیل را به هیچ عنوان قبول کند

محمدهادی در را باز کرد و مثل صبح آن را به دیوار  

 .کوبید
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ون کارت دارم-  .بیا بیر

ون رفت و روی مبیل  مهرگان با اکراه از اتاق بیر

 نشست و

پاروی پا انداخت. از اینکه شب قبل گفته بود غلط  

 کردم نادم



 . و پشیمان بود

 :محمدهادی روبه رویش نشست و گفت

بفرما توضیح بدین ببینم دلیل این پنهون کاری و -

 دروغت

دهخی بو  . 

 :مهرگان دست به شانه گفت

اوال دروغ نگفتم. پنهون کاری کردم. دوما تقصیر -

 خودت بود

که اجازه ی نفس کشیدن به من نمیدی. من 

 و هرخی که
ی

 نویسندگ

 بهش مربوطه رو دوست دارم. همون طور که تو به

 عالقه داری. تو با سنگ 
ی

روحانیت و طلبیک

 انداختنات منو

زت. در ضمن بهیی نبود مجبور کردی پنهون کنم ا

 دیشب به

جای اون دعوا جلوی مادرت مثل االن یم نشسنی و 

 من واست



 توضیح یم دادم؟

ن بود؟- ؟ همه دالیلت همتر ن  همتر

بله. و اینکه به خاطر تهمتت هیچ وقت نه تو رو نه -

 مادرتو

نیم بخشم. اینو بدون. به آقای کیاین هم تهمت 

 زدی. یادت
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 .باشه جناب ملیک

 .اونش دیگه به خودم مربوطه-

. تهمت زدی تاوانشم تو میدی. -
ی

آره راست مییک

 فقط این

ن خیالت نیست  .وسط آبروی منو بردی و عتر

ی زد:  ن مهرگان تا -محمدهادی خنده ی تمسخرآمیر

 حاال به رفتارات

ن این بیمارای  فکر کردی؟ عتر

 که اختالل دو قطنی دارن. 
دو  رواین یم موین



 شخصینی 

. دیشب داشنی التماسم یم کردی حاال زبونت  ن هستی

 واسه

 من دراز شده؟

 :مهرگان تن و بدنش را سمت محمدهادی نزدیک کرد

 . دیشب خریت کردم آقا-

منم خریت کردم گذاشتم بری دانشگاه، منم خریت  -

 کردم

پاشدم اومدم تهران و خریت کردم به امان خودت 

 .ولت کردم

 :مهرگان بغض کرد

 محمدهادی. به خدا خییل داری اذیتم یم  -
ی

زور مییک

 .کنن 

 من اذیتت یم کنم؟ من چه کار به کار تو دارم آخه؟-

 چشم. هر خی به -
ی

مادرت. هر خی اون میگه مییک

ن   من توهتر
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. به خاطر مادرت دو بار 
ی

یم کنه هیجی بهش نمییک

زدم-منو زدی.   

ام بزرگیی  واجبهچون احیی . 

ن هر خی بخوان یم تونن به  - البد چون بزرگیی

 کوچیکیی 

 .بگن

ن به منه که واگذارش یم کنم به  ی به توهتر
اگه بزرگیی

 .خدا

 :از جا بلند شد. محمدهادی غرید

 .هنوز حرفای من تموم نشده-

تحمل حرفای تو که بوی دیکتاخوری محض میده -

 واسه من

ادرته. سخته محمدهادی. بفهم من زنتم. مادرت م

 قبول کن

ن ما. تو اصال منو نیم  نیم توین عدالت برقرار کنن بتر

 .بینن 



. من خییل خسته ام - خییل داری حرف یم زین

 .مهرگان

امروز دو تا دانشجوی پرروتر از تو به پستم خورده 

 حسایی 

 چشم.دیگه 
ی

کفریم. من حرفمو یم زنم شما هم مییک

 به هیچ عنوان

 و
ی

 حق نداری اسیم از نویسندگ

ویراستاری و این دری وریا پیش من بیاری. به وقتش 

 حساب

اون کیاین رو هم یم رسم. یم توین بری دانشگاه اونم 

 تحت

اییط  .رسر

 :مهرگان هق زد
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 .خییل ظالیم. به خدا ازت نیم گذرم محمدهادی-

 .محمدهادی خونشد از جا بلند شد



- ر. مشکل خودته. تو یم خوای بگذر یم خوای نگذ

 قاموس

 .ما، تو دین ما، زن باید مطیع شوهرش باشه

 .مهرگان دندان به هم سایید

 بخوای اذیتم کنن به خدا یه کاری یم کنم از دانشگاه-

. یم دوین که یم تونم ن  .اخراجت کتن

تو؟ تو دماغتم نیم توین -محمدهادی قهقهه زد: 

 .بکیسر باال

گشت سبابه اش را مهرگان لبش را به دندان گرفت. ان

 به صورت

بدر روی کف دستش کشید  :ضن

ن خی کار یم کنم-  . این خط اینم نشون، حاال ببتر

 :محمدهادی عبایش را در آورد

 .بیا برو حرف نزن شام بیار خییل گشنمه-

مهرگان دلش یم خواست بر رس محمدهادی به 

 خاطر آن همه

ستم فریاد بزند. اما دهان بست و فکر کرد خییل زود 



 وقتش

یم رسد که عقده گشایی کند. گویی کیس در درونش 

 فریاد

 یم زد که آفتاب او هم روزی از پشت ابرها در یم آید

. 
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م بخوابم. رسم داره یم ترکه. -رسش را باال گرفت:  میر

 .صدا درنیار

 شامتو بخور

برو تو اتاقت بخواب. در ضمن یه گویسر نو واسم 

گرنهبخر و   

 .مجبور میشم به بابام راستشو بگم

بعد یک راست به اتاقش رفت و در را محکم به هم  

 کوبید و

 .آن را قفل کرد

محمدهادی چندین بار صدایش زد اما او اعتنایی 



 نکرد و

خودش را با خواندن کتایی رسگرم کرد تا خواب 

 چشمان

 .زیبایش را بست

 پنج شنبه، دوازدهم بهمن ماه، ساعت پنج عرص

ن بار شماره ی مهرگان را گرفت؛ اما هر بار  برای دهمتر

 پیام

دستگاه مورد نظر خاموش یم باشد" گوشش را پر  "

 .کرد

ی از او نداشت. دلش   بود که خیی
دو سه روز بیشیی

 شور یم

اییط نبود که بشود او را به  زد. دوست عزیزش در رسر

 حالخود

گذاشت. عاقبت مجبور شد به مهرآنا زنگ بزند. 

از بعد   

 :سه بوق صدای مهرآنا از آن سوی خط آمد

 الو؟-



؟-  سالم مهری جون! خویی
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؟ مریس شکر-  .سالم ترانه جان. خویی

؟-  قربونت برم. چه خیی

 !سالمنی -

ه... من از مهرگان خیی ندارم. هر خی بهش - ن میگم چیر

 زنگ

 یم زنم گوشیش خاموشه. تو خیی داری ازش؟

- منم زنگ زدم گوشیش خاموشه. فرصت نکردم  آره

 بهش رس

بزنم. مامان امروز یم خواست بره بهش رس بزنه 

 مهمون اومده

م خونشون-براش .  من االن دارم میر . 

؟ فدات بشم. من خییل دلم یم خواد -
ی

جدی مییک

 برم. ویل

تا غروب کالس دارم. بعدشم که اصال دلم نیم خواد 



 شب برم

ن بیفته. یم دوین کهچشمم به ریخت دومادمو  ! 

درکت یم کنم. پس من بهت زنگ یم زنم. کاری -

 نداری؟

. منتظرم-  .لطف یم کنن

ن آرایشش گذاشت. بعداز ظهر  ترانه تلفن را روی میر

 آن روز را

مرخیص گرفته بود تا رس زده پیش نیما برود. به 

 ساعتش نگاه

کرد. تا هفت کیل وقت داشت. به رسعت لباس 

 پوشید و از

ون رفتاتاق  بیر . 

ن سفارش  مادرش پشت چرخ خیایط و در حال دوختی

ی  مشیی
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اش بود. پا از روی پدال برداشت و عینکش را روی 



 نوک بینن 

ی ترانه مادر؟ مگه امروز -اش رس داد.  کجا داری میر

 مرخیص

 نداری؟

ترانه سمت جا کفیسر رفت و بوت های طویس 

 رنگش را

گفتبرداشت و   : 

م پیش مهرگان. گوشیش دو روزه خاموشه. - دارم میر

 دلم شور

 .یم زنه

 .صورت تارا کدر شد

 نکنه مریض شده؟-

وای مامان اگه بدوین مهرگان چقدر اوضاعش -

 خرابه. دلم

 .کبابه براش

مگه پیش مشاور نیم رفت؟ هنوز با شوهرش -

 مشکل داره؟



ن چسب - کجای کاری مادر من. وقنی شوهرش عتر

 رازی

ه  چسبیده به ننه ش، مهرگان کار بیخودی یم کنه میر

 پیشمشاور. هر

یش ن تو دیوونه خونه بسیی و بیی ن  وقت اون مهرانگیر

 کنه
ی

ن مهرگان هم یم تونه زندگ  .کتن

 :تارا رس تکان داد

 .طفلک من! دلم یم سوزه-
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 . من دیر میام نگران نیسر -

 . مواظب خودت باش-

ه از جلوی در بوسه ای هوایی برای مادرش تران

 فرستاد و از

ون زد  .خانه بیر

خییل طول نکشید که به خانه ی مهرگان رسید. اما 

 هر چه



زنگ زد جوایی نشنید. عاقبت زنگ واحد دیگری را 

د  .فشر

ی آمد  :صدای نازک دخیی

 :بله؟ترانه رس خم کرد-

ببخشید میشه درو باز کنید؟ با خانوم ملیک کار -

رم. جوابدا  

 .نمیده نگرانشم

ن -  .خب شاید نیستی

ن شم-  .شما باز کنید من برم باال ببینم مطمت 

در با صدای تییک باز شد و ترانه تشکر کرد و به 

 رسعت وارد

حیاط شد. یم خواست در را ببندد که کیس از پشت 

 رس بلند

 :گفت

 .نبندین خانوم-

 .چرخید و زین خوش لباس دید که سمت او یم آید

ا باز گذاشت و سمت آسانسور رفت. وارد اتاقک در ر 



 شد و زن

635 

  دلهای بد قواره 

ن گذاشت.زن  ن پشت رسش قدم داخل کابتر نیر

 رستاپایش را دید زد و

 :گلو صاف کرد

؟- ن  کدوم واحد پیاده میشتر

د و زن عدد دو را  .ترانه یی حواس عدد سه را فشر

 :بعد گفت

 با واحد پنج کار دارین؟-

- واحد ششنه   . 

؟-  آهان همون خانوم خوشگله چادریه. خواهریسر

ترانه خوشش نیم آمد از سوال های رگباری زن 

 .فضول

 . دوستشم-

 !که اینطور. بنده خدا-

- واال خی بگم. نیم خوام فضویل کنم -چرا بنده خدا؟



 ویل همیشه از

 خونشون

ه تو حموم گریه یم کنه  صدای دعواس. طفلک میر

 صداش

 . ن آخه واحدشون درست باال رس ماستمیاد پایتر . 

 کرد. رس به زیر انداخت. اتاقک توی طبقه 
ن
ترانه پوف

 ی دوم

ون رفت  .ایستاد و زن بیر

د.  ترانه طبقه ی سوم پیاده شد. چند بار زنگ را فشر

وع  بعد رسر
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کرد به در زدن. اما کیس در را باز نکرد. شک نداشت 

 مهرگان

یش او نیامده و خانه ی مادرش نرفته حتما در اگر پ

 .خانه است

دوشنبه هم که نبود برود پیش المیع. حنی آن روز 



 دانشگاه

 .هم نرفته بود

دوباره در زد و با صدای بلند نامش را خواند. مایوس 

 سوار

آسانسور شد و به طبقه ی دوم رفت. نیم دانست 

 رئیس

د  و همان زن ساختمان کیست. ییک از زنگ ها را فشر

 فضول

جانم خانویم؟-پشت در آمد.   

ببخشید من خییل نگران دوستم هستم. شما ازش -

 خیی 

 ندارین؟

دیشب که خونه بود. صدای گریه ش از تو حموم -

 .میومد

ون. من از صبح نبودم. االن رسیدم  شاید رفته بیر

 .خونه

نه فکر نکنم. دلم شور یم زنه. رییس ساختمون  -



 کیه؟ شاید

ن   بتونن کمک کتن . 

 چه کمیک گلم آخه؟-

 .نیم دونم شاید بهیی باشه کلید ساز بیاریم-

 .ای وای! دل منم شور انداخنی -

 "صدایی از داخل آمد:" کیه شهال؟
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پاشو لباس -شهال رسش را به داخل خانه چرخاند. 

 بپوش بیا برو کلید

 ساز بیار. همسایه باالیی انگار

کرده. بدو رسی    ع  مشکل پیدا  ! 

 :ترانه تند تند تشکر کرد. شهال گفت

برو باال یه در بزن شاید درو وا کنه. چه یم دونم -

 شاید

ه و با کلید ساز  خوابش سنگینه. شوهر من زود میر

 .میاد



ترانه فورا باال رفت. دقایقی بعد کلید ساز در را باز کرد 

 و ترانه

ن  داخل خانه دوید. مهرگان را بیهوش افتاده روی زمتر

ن   ما بتر

در اتاق و نشیمن یافت. شهال بالفاصله باالی رس 

 مهرگان رسید

 :و گفت

 خی شده خانویم؟-

 :ترانه بغض کرده گفت

 . نیم دونم-

وع کرد به صدا زدنش:  مهرگان! مهرگان پاشو! تو -رسر

 رو خدا

 !چشاتو وا کن

ایط مهرگان  ن نشست و به برریس رسر شهال روی زمتر

 .پرداخت

- یمش تب داره گ لم. چقدرم باالس. کمک کن بیی

 .درمونگاه



 ...خییل حالش بده
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کیسه ی دارو ها را کنار تخت روی عسیل گذاشت و 

 نگایه به

 .چشمان گود افتاده و حلقه های دور چشمانش کرد

 . دلش سوخت برای چهره ی زرد و غمگینش

ی مهرگان؟-  بهیی

از ته چاه یم آمد انگار صدای دو رگه ی مهرگان . 

 ساعت چنده؟-

 . نزدیک هشت شبه-

- داره واست یه کم فرین برنج -مامانم کجاس؟

 . درست یم کنه

 .تلفن خونه رو بده زنگ بزنم محمدهادی-

چیه مهرگان؟ نکنه فکر کردی نگرانته؟ ول کن تو -

 .رو خدا

به خدا اگر دلواپست بود یه زنگ یم زد این جا 



 رساغتو یم

؟ گرفت.  هشت شبه. نمیگه تو کجایی  

مهرگان آه کشید و چشمانش را باز و بسته کرد. از 

 شب قبل

وجودش شعله های سوزان آتش بود که روحش را 

 سوزانده و

خاکسیی کرده بود. تنها یک باد کم جان الزم بود 

ش  خاکسیی

د یک جای دور  . را با خود بلند کند و بیی

 :سست و یی حال لب زد

- بهش... خیی بدم که اینجام یه ...  فقط... یم خوام

 وقت فردا
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 .تهمت نزنه بهم

- ن حرفیم یم زنه؟ مهرگان بگو خی شده؟ -مگه همچتر

 ول کن دهنم



ن چوب... خشکه... پاشو...تلفنو بده  .تلخه. عتر

ترانه "ای خدا"یی زیر لب زمزمه کرد و از جا بلند شد 

 و از

ون رفت.  صدای مهرآنا و سالم و علیکش با اتاق بیر

 ترانه خیی 

 .از برگشتنش از دانشگاه یم داد

فورا به اتفاق ترانه به اتاق آمد. با دیدن ظاهر رنجور 

 خواهرش

چادر از رسش کشید و با صوریی در هم رفته نزدیک 

 تخت

 .آمد

 مهرگان؟ خی شدی تو؟ مریض شدی؟-

 :ترانه در را بست و گفت

- که من به موقع رسیدم. خدا رحم کرد مهرآنا  

 بیهوش افتاده

 .بود کف خونه

مهرآنا کف دستش را آرام روی صورتش کوبید و 



ت زده  حیر

ای وای خدا مرگم بده. چرا؟-نالید:   

چه یم دونم واال. حرف نیم زنه که. خدا خیر بده -

 همسایه

شونو. کلید ساز آوردن درو باز کردیم بردیمش 

 .درمونگاه

قرار گفتمهرآنا اخم آلود و یی  : 
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 خب؟-

س و ناراحنی براش - دکیی گفت فشار عصبیه. اسیی

 .سمه

ن بره پیش ن گفتی  نذارین اینجوری بشه. نوار قلب گرفتی

ن بود با هزار بدبخنی  متخصص. فشارشم اونقدر پایتر

 رگشو پیدا

 . کردن رسم وصل کردن

 .مهرگان دست لمسش را باال برد



- ن تلفنوبده من او  ! 

؟-ترانه تلفن را به دستش داد. 
ی

یم خوای بهش خی بیک  

ن شماره ی محمدهادی وع کرد به گرفتی  .مهرگان رسر

. یم - یم خوام ییک دو روز اینجا بمونم. شایدم بیشیی

 خوام

فکرامو جمع و جور کنم واسه زندگیم... یه تصمیم 

 جدی

م  .بگیر

 :مهرآنا کنایه زد

- عقل بیای دیگه؟ الحمدهلل زبونم الل یم خوای رس   

 .ترانه دست روی شانه ی مهرآنا گذاشت

ون. بذار زنگ بزنه-  .پاشو بریم بیر

ون رفتند، مهرگان پشت خط  آن دو که از اتاق بیر

 .منتظر ماند

بعد از شش بوق صدای محمدهادی توی گوشش پر 

 .شد
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- فتسالم. بفرمایید.مهرگان با صدایی خش گرفته گ : 

 .سالم... من... اینجام-

 :صدای محمدهادی با تاخیر آمد

 صدات چرا اینجوریه؟-

حالم خوب نیست. زنگ زدم... بگم من چند روزی -

 ...نمیام

 . خونه

صدای حرف زدن چند مرد از دور یم آمد. پس هنوز 

 خانه

 .نرفته بود

 خب بمون. گ بر یم گردی؟-

- م بده؟حالم که بهیی بشه... نیم پریس چرا حال  

 خب چته؟-

محمدهادی؟-مهرگان بغض کرد:   

 بله؟-

 .هیجی ولش کن! خدافظ-



تر شد. نتوانست  از یی احسایس و دل سنگش دلگیر

 بگوید دارد

 فکر یم کند. فکر کرد مطرح  
ی

به برهم زدن این زندگ

 کردن

ن موضویع پشت تلفن جایز نیست. باید اول  چنتر

 خوب

ده یم کرد و فکرهایش را یم کرد و جمله هایش را آما

 رو در
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 . رو حرفش را یم زد

 :در آهسته باز شد و ترانه رسک کشید به داخل اتاق

 تموم شد؟ بیام تو؟-

 .آره بیا-

مهرآنا لباس عوض کرده پشت رسش وارد اتاق 

 شدند. بالفاصله

بیا مادر -مریم سینن به دست پا توی اتاق گذاشت. 



رین یه کم از این ف  

 . بخور رنگ به روت نمونده

ترانه به مهرگان کمک کرد بنشیند. بالشت را پشتش 

 مرتب

 .کرد. مریم سینن را روی پایش گذاشت

م؟-  رسما خوردی دخیی

 :مهرآنا گفت

 .نه مامان. ضعف کرده فقط-

 .مریم قاشق اول را توی دهان مهرگان ریخت

آخه چرا به خودت فشار میاری؟ اگه درس خوندن -

دراینق  

؟ ر داره چرا اصال یم خوین  واسه جونت ضن

ن رسش  مهرگان از ضعف شدید قادر به نگه داشتی

 نبود. رس پر

 .دردش را به تاج تخت تکیه داد
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حوصله حرف زدن... ندارم مامان .مریم که از هیچ  -

 کجای ماجرای

 :آن روز خیی نداشت گفت

- م نداریمشوهرت گ میاد مامان؟ شا . 

 :مهرآنا گفت

 .نمیاد مامان. کار داره-

 وا چرا؟ االن؟ این وقت شب؟-

بده من بهش بدم. داره میگه حال نداره حرف بزنه -

 تو هم

 .یه سوال پیچش کنا

 :مریم جایش را به مهرآنا داد

 . خب بیا بده. چقدر غر یم زین تو-

 :کناری ایستاد و گفت

- نو دو ساعت امروز این پروین خانوم اومد مخ م

 .تموم خورد

داشتم حاضن یم شدم بیام پیشت. گوشیتو چرا 

 خاموشکردی؟ تلفن



 نگران
ی

 خونه رو چرا جواب نیم دادی؟ نمییک

 میشیم؟

 :مهرگان گفت

 .گوشیم سوخته. ببخشید مامان-

ترانه و مهرآنا دروغ او را باور نکردند. مریم هم 

 مشکوک شد
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سد مهرآنا گفت اما تا  خواست باز علت را بیی : 

 مامان من خییل گشنمه. دیگه فرین نداریم؟-

 :مریم گفت

 چرا مونده. ترانه جون واسه شما هم بریزم؟-

ن کنار دراور برداشت  .ترانه کیفش را از روی زمتر

 .نه خاله. مریس. من دیگه برم خییل دیرم شده-

رانه مریس ت-مهرگان دستش را دراز کرد سمت ترانه. 

 ...جون. فردا

 .بهت زنگ یم زنم



 .صورت مهرگان را بوسید

 . باشه عزیزدلم. مواظب خودت باش-

ون  با مهرآنا دست داد و به اتفاق مریم از اتاق بیر

 .رفتند

 :مهرآنا گفت

ن دیگه ای این وسطه  - گویشت واقعا سوخته یا چیر

 که من

 نیم دونم؟

 .مهرگان دراز کشید

- ون... یم فردا واست میگم مهری. بر  و بیر

 خوام...بخوابم. رسم

 .داره... یم ترکه

ی نخوردی که. تا آخرش بخور وگرنه - ن هنوز چیر

 مامان میاد
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به زور یم ریزه تو حلقت ها.پتو را تا زیر گردنش باال  



 .کشید

 !بهش بگو... خوابید. آخ رسم-

طاق مهرآنا از فرط دلواپیس برای خواهر طاقتش 

 شده بود. به

شدت کنجکاو بود بداند چه اتفاق تازه ای افتاده که  

 کار

خواهرش به درمانگاه و دکیی کشیده. اما مهرگان 

 چشمانش را

بسته بود و این یعنن باید تا فردا صیی یم کرد. المپ 

 را

ون رفت  .خاموش کرد و از اتاق بیر

 پنج شنبه دوازدهم بهمن ماه، ساعت نه شب

رسد و پر از سکوت ملیک، خانه ی  برعکس خانه ی

 شمسیان

 . پر از نور و شادی بود

جمعه شب جشن نامزدی ارغوان و مهران بود و در 

 خانه ی



شمسیان از در و دیوار خنده و خویسر یم 

 بارید.اردالن و ارسالن

 با مرخیص دو روزه خودشان را رسانده بودند

به جشن نامزدی خواهرشان. گرچه قرار بود جشن 

وساده   

خودماین باشد اما محبوبه هیچ دلش نیم خواست 

ن   در چنتر

 .شب مهیم پشهایش نباشند

خشو هنوز به خانه نیامده بود. بیشیی کارها انجام 

ن   شده و میر

و صندیل ها توی خانه چیده شده بودند. مهران و 

 ارغوان به
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ن جایگاه عروس و دا ماد کمک پشها مشغول تزئتر

 بودند. ارنواز

میوه یم شست و گالب شام یم پخت. محبوبه برای 



 همه

ن ناهارخوری که در  چای ریخت و سینن را روی میر

 انتهای

دیوار طویل سالن پذیرایی جای گرفته بود تا فردا برای 

 چیدن

 .ظروف شام استفاده شود، گذاشت

صدای شوخن های اردالن و ارسالن با عروس و داماد 

 در فضای

ون زد و  گر  خانه بیر ن م خانه یم پیچید. گالب از آشیی

 کنار

چقدر قشنگ شد. الیه خوشبخت -محبوبه ایستاد . 

 .بیسر ارغوانم

اردالن با دیدن گالب کنار مادرش، فورا شاخه گیل 

 مصنویع

از توی گلدان گوشه ی سالن برداشت و جلوی گالب 

 .زانو زد

بعد با صدایی که لحن عشاق شانه چاک را یم داد 



لند گفتب : 

گالب جون! ای بانوی زیبا! من عاشقتم. آیا اجازه -

 میدی

 اجباری تموم شد با ننه م بیام خواستگاری؟

محبوبه و بقیه زیر خنده زدند و دور آن دو جمع 

 شدند. گالب

 :ریز ریز خندید و لب گزید

ن پدرسوخته رو ها! خجالت بکش. وا! این کارا - ببتر

 چیه؟

 .ارسالن او را کنار زد

- رو کنار گالب واسه خودمه. زود باشب ! 
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عروس بکوب بزن به تخته یم -بعد رو کرد به ارغوان. 

 خوام مخشو

 .بزنم

 . باز صدای خنده بلند شد



وع کرد  ن رسر ارسالن با صدایی بلند ریتمیک و آهنگتر

 به

خواندن و مقابل گالب رقصید و ارغوان هم آوا با او 

ن   روی میر

 .یم زد

 گل خانم گالب خانم ماه شب چارده گل خانم

 روزگارمون سیاهه آفتاب بکن بتاب خانم

 خوش به حالت با نگاه یی خیالت

ر به مالت خوب آوردی دلمونو  نخوره ضن

 زدی بردی پیشکشت باشه حاللت

 نبینم توی هیچ غریبه جایی مثل من گیر نکنن 

ل خودتو به پای عشق هیچ کیس پیر نکنیتو باید گ

 بکنن خودتو

 خوشگل بکنن 

 مثل آفتاب بدرخیسر حل مشکل بکنن 

 ...آخ گل خانوم گالب خانوم

 :گالب غش غش خنده اش بلند بود



ی پش دلم ترکید بسه بابا. ببینشا پدرسوخته - نمیر

 چه قریم
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 !میده

جمع با خنده به لب از رقص و قر دادن های ارسالن 

 قهقهه

دند و خوش بودندیم ز  . 

 یم کرد. همان 
ی

گالب سال ها بود با این خانواده زندگ

 وقنی 

 ییک 
ن
ی هفده ساله بود خشو او را با معرف که دخیی

 از

آشنایان به خانه آورده بود تا به محبوبه برای بزرگ  

 کردن

دوقلوها که نوزاد بودند کمک کند. ارغوان آن روزها 

یکوچک  دخیی

قبت از او یک ایل آدم الزمو رسر و شیطان بود و مرا  



 .داشت

گالب با عشق پشها را توی دامنش بزرگ کرد و 

 ارغوان را

 .به خودش دلبسته

 :با بلند شدن صدای زنگ خانه، گالب گفت

 .مهمونمون اومد خانوم جون-

 :ارسالن لیوان چایش را برداشت

ن مخ گالب جونمو بزنما-  !ای خروس یی محل! نذاشتی

 .مهران خندید

- قشنگ یم رقیص ها. صداتم باحالهخییل  . 

 :ارسالن تعظییم کرد و گفت
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 :چاکریم!اردالن گفت-

 کیه گالب؟-

 :گالب از جلوی آیفون بلند گفت

 .خاتون خانومه-



 :اردالن گفت

ن واسه دست - اوه اوه ملک الملوکه. به صف شتر

 .بویس

 های ار 
ی

دالن. نزدیک  مهران باز لبخند زد به خوشمزگ

 گوش

 :ارغوان لب زد

 خاتون خانوم کیه ارغوان؟-

 .ارغوان لیوان جایش را توی سینن گذاشت

عمه مه مهران. عمه ی بزرگم .خشو زودتر از -

ن   خاتون از کابتر

ون گذاشت و در را برای  پا بیر

او نگه داشت. خاتون پا توی راهرو گذاشت و به در 

 باز و

ی در ایستاده بودند جمعینی که برای استقبالش جلو 

 نگاه کرد

 .و لبخند زد

صورت گردی داشت که خط خنده ی عمیق و 



 چروک های

 .کنار چشمانش او را شصت ساله نشان یم داد

ابروهای کمرنگ و چشمان درشنی داشت که با بینن 

 نه
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 .چندان کوچکش همخواین داشت

و پا در خانه   لب های باریکش به لبخند باز شد 

 .گذاشت

 .محبوبه سالم کرد و چادر خاتون روی گردنش افتاد

 . سالم محبوبه جان-

 :او را بوسید و با نگایه خریدارانه به پشها گفت

ماشاال، هزار ماشاال. بیاین بغلم ببینم.بعد هم -

 ارغوان و ارنواز را

 بوسید و با مهران دست داد و خوش

و خاتون لبخند  و بش کرد. گالب خوش آمدش گفت

 پر مهری



 .به دایه ی دوقلوها زد

هن هن کنان روی ییک از مبل های راحنی نشست. 

 دقایقی 

یس گذشت  .به چاق سالمنی و احوالیی

بچه ها رساغ کارشان رفتند و محبوبه کنار خاتون 

 .ماند

؟- ن  چه خیی خواهرجون. خوبتر

خاتون به مهران به دقت چشم دوخت و او را برانداز  

 .کرد

- ی نیست محبوبه جان. همون قبلیا. پادرد و  خ یی

 .کمردرد

ن نداره که  . درد هم گفتی

 :نزدیک گوش محبوبه پچ زد

زن فضول یه -  یا منه پیر
ی

خودت از دامادمون مییک

 باید

651 

  دلهای بد قواره 



سم؟ اوا این حرفا چیه خواهر. واال پش خوبیه. -بیی

 هم خودش هم

سایل هست که ارغوان خانواده ش. به هرحال سه 

 یم شناسه

 .مهران رو

 یعنن باهم رفیق مفیق بودن؟-

ن شاهزاده با - آره دیگه. جوونای االن که نیم شیتن

 اسب سفید

ن   .بیاد در خونه. خودشون انتخاب یم کتن

 یعنن هیچ تحقیق نکردین؟-

ن زیادی هم - چرا، البته نه زیاد. تو این تحقیقا چیر

 معلوم

 خوبن یا نمیشه. تا نرن زیر یه س
ی

قف نمیشه بیک

ن   . خوب نیستی

حاال ارغوان زبر و زرنگه عاقله بیگدار به آب نیم -

 زنه. ویل

اگه ارنواز بود محال ممکن بود من ییک خیالم راحت 



 .باشه

بس که بچه م یی دست و پاس.حرف خاتون به 

 محبوبه برخورد. اما

 او خییل وقت بود که به

ادت زبان رک و پوست کنده ی خواهرشوهرش ع

 . داشت

 :لبخندی مودبانه زد

ارنواز دیگه بزرگ شده خواهر. ایشاال اونم یه بخت -

 خوب

 .نصیبش میشه

 :خاتون دستانش را سمت سقف برد
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 .انشاهللا-

دهم بهمن ماه، ساعت هشت شب ن  جمعه، سیر

صدای بزن و بکوب و پایکویی از خانه شمسیان بلند 

 .بود



داماد دست در دست هم یم رقصیدند و  عروس و 

 محبوبه از

 . خوشحایل در پوست خود نیم گنجید

ه به خواهر  ارنواز کنار خاتون نشسته بود و خیر

 زیبایش که در

آن لباس نبایی با دامن پف دار یم درخشید، بود .کت 

 و شلواری آیی 

 با یقه ای جمع و جور پوشیده بود. قبل از

ایی با محبوبه کرده آمدن مهمان ها یک بحث حس

 بود بر رس

 .رورسی ای که یم خواست رس کند

محبوبه از تغییر و تحوالت یک شبه ی ارنواز به 

 شدت در

عجب بود. ارنوازی که در تمام جشن ها دامن کوتاه 

 جزء

الینفک تیپ و لباسش بود و گیسوان بلندش را روی 

 شانه



هایش افشان و پریشان یم کرد حاال اضار داشت 

ی رسرورس   

کند. ارنواز اضار داشت آن شب حنی یک تار مویش 

 را هم در

معرض دید نامحرم نخواهد گذاشت. جشن مختلط 

 بود. رویه

ی عادی به  ن ای که در خانواده ی شسمیان چیر

 حساب یم

 .آمد
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 .توی اتاق بحث باال گرفته بود

- مرد  مامان اضار نکن من نیم خوام اون همه

 موهامو

.محبوبه تشر زده بود ن  :ببیتن

آخه نه اینکه تا حاال ندیدن؟ تو هم بار اوله یم بینن -

 .شون



؟  ن این همه سال به گناه نیفتادن یه امشب میفتی

 !عجبا

 .گفتم که. من امشب با رورسی میام تو جشن-

 دهنتو یم بندی یا نه بچه؟-

 :خاتون یی اذن وارد اتاق شده و گفته بود

- ن رو واه وا ه محبوبه؟ خونه رو گذاشتتر ه چه خیی

 رستون. خی 

 شده؟

 .محبوبه کالفه دسنی به صورت عرق کرده اش کشید

. من نیم دونم - ن  بگتر
ی به این دخیی ن آخه شما یه چیر

 چه

 .مرگش شده واسه من محجبه شده

آره ارنواز؟ -خاتون نگاه شوکه اش را به ارنواز دوخت. 

 تو که خییل

زرق و اهل سوسول بازی و لباس  

 برق دار و بزک دوزک بودی. یهو چت شده تو؟

 .ارنواز اخم کرد



مگه بده عمه جون؟ مگه بده نخوام نامحرم مو و -

 رس و شانه
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 مو ببینه؟

نه واال ننه بد نیست. گ گفته بده؟ خیلیم عالیه. -

 فقط این

تغییر دکوراسیونت باعث میشه امشب همه بریزن 

  خودترس 

 .و مادرت. یه جورایی غریب یم زین ننه

ن مردم پشت رسم حرف یم زنن؟-  آهان! یعنن میگتر

زدنش که یم زنن. همیشه دهنشون بازه. ویل یه -

 جوری

بپوش نه مادرت حرص بخوره نه تیپ و لباس 

 قشنگت خراب

ن شیک و مجلیس  .شه. همچتر

اض گشود:  خاتون جون؟ شما -محبوبه زبان به اعیی



 هم؟

- ار رس کنه ننه. از این مدل قشنگا. چه عینی داره؟ بذ

 حجاب

 مگه بده؟

بد نیست خواهر جون. ویل واسه فامیل ما عجیب -

 .غریبه

دوست ندارم فردا باز نظرش عوض شه یی چادر و 

 چاقچور

ن هوای ابری بهاره. یه وقت یم  بگرده بگن اینم عتر

 باره یه

ند وقت آفتابیه. یم دونم که نیم دونه با خودش چ

 .چنده

آره دمدیم مزاجیم خوب نیست واال. حاال خودت -

 یه کاریش

 .بکن کوتاه بیا ننه

عاقبت آن بحث با میانجیگری خاتون خاتمه یافت و 

 ارنواز به
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 .رس کردن رورسی کوچیک بسنده کرد

وع جشن خاله ها و  در عرض همان یک ساعت رسر

 عمه ها و

ه را سوال پیچ کرده بودند برای ظاهر فامیل، محبوب

 .جدیدارنواز

 محبوبه کفری از دردرس جدید ارنواز برای او سیع یم

 .کرد با جمله های کوتاه بحث را خاتمه دهد

رقص عروس و داماد که تمام شد جوان ها فورا 

وع کردند  رسر

 .به رقصیدن

ارنواز برای لحظایی به اتاقش رفت. کیم به خودش 

 توی آینه

ن   نگاه کرد و از سفت و کیپ بودن حجابش مطمت 

 شد. صدای

ن آرایش و دیدن صفحه ی آن  زنگ تلفنش روی میر



 باعث شد

 .لبش به لبخندی عمیق و یی صدا کش بیاید

 .در اتاق را بست و گویسر را روی گوشش گذاشت

 جانم؟-

صدای شخص آن سوی خط گوشش را نوازش کرد و 

 قلبش را

 .به تاالپ تولوپ انداخت

- جات -ی خانوم خانوما؟ خوش یم گذره؟چطور 

 .خالیه

فکر کن االن من اونجا بودم غوغا میشد. دلم -

 واست تنگ

 .شده. بیا لب پنجره
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 مگه اینوری؟-

 . جلوی خونتونم-

ارنواز لبخند زد و گر گرفت. آهسته لب پنجره ی 



 اتاقش رفت

و آمد بود و  و پرده را کیم عقب زد. حیاط پر رفت

 هنوز

 .مهمان هایی داشتند یم آمدند

او را دید آن سمت کوچه درست رو به روی 

 ساختمان توی

 . ماشینش نشسته

 .دیدمت-

-صدای خنده ی مردانه اش توی گوشش پر شد: 

 .زیارتت قبول

 :ارنواز قهقهه زد و شنید

 قربون خنده هات برم من. گ میای ببینمت؟-

ود و چشمانش ستاره بارانتوی دل ارنواز چراغاین ب . 

 .فردا میام-

 .قربون قدمت. فدای اون حجابتم بشم من-

م لبخند زد و تلفن را قطع کرد. از ذوق  ارنواز پر رسر

 تند تند



ون رفت  .صفحه ی تلفنش را بوسید و از اتاق بیر

دهم بهمن ماه، ساعت ده شب ن  جمعه، سیر

تلفن را با حرص روی تختش پرت کرد و پاهایش را از 

ویر   
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تخت آویزان کرد. آرنج هایش را روی زانوانش  

 گذاشت و کف

دستانش را روی صورت ملتهب از خشم،  

 کشید.مهرگان ماوقع آن

 چند روز را به اضار او برایش بازگو کرده

 .بود

هر کلمه که از دهان مهرگان در یم آمد، سنگ ریزه 

 ای یم

یم نشست و راه نفسش را تنگ شد که در گلوی ترانه 

 یم

 .کرد



از جا بلند شد و یک دست به پهلو طول اتاق را قدم 

 زنان یط

 .کرد و باز روی تخت نشست

بدترین قسمت ماجرا آبروریزی در مقابل سیاوش  

 کیاین بود و

 .تهمنی که به مهرگان زده شده بود

 .دستش را مشت کرد و محکم روی تخت کوبید

ی داشت از  باید به نیما زنگ یم زد شاید او خیی

 .سیاوش

 .شماره را گرفت و تلفن را روی گوشش گذاشت

احوال -صدای نیما با دو بوق از آن سوی خط آمد: 

 ترانه خانوم؟

 :ترانه لبش را با زبان تر کرد

؟-  سالم آقا نیما. خویی

سالم به روی ماهت زیبای من. نه واال. اصال خوب -

 .نیستم
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 چرا؟! مریض شدی؟-

 :نیما صدایش را یی حال و خمار کرد

آره چجورم. ییک منو قال گذاشته از دیدنش -

 . محرومم کرده

 .ترانه خنده اش گرفته بود

 وا! لوس. فکر کردم راسنی راسنی مریض شدی؟-

حاال تو فکر کن لوس یم کنم خودمو. اشکال نداره. -

 خدای

د برود رس اصل مطلب. مام بزرگه.ترانه دل دل یم کر 

 اما رویش

 نیم

 .شد

 :صدای نیما آمد

 خی شده این وقت شب ترانه؟-

 خیی نداری؟-
ه... از آقای کیاین ن  تو... چیر

؟ من هر روز با سیاوش تلفنن حرف یم زنم یا - کیاین



 همو

؟
ی

ی شده؟ خی یم خوای بیک ن  یم بینیم. چیر

آخه نیم تونم همه خی رو بهت بگم. یعنن اصال در -

 مورد

 .من نیست. در مورد مهرگانه

 خب؟-
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- ی نگفته بهت؟ ن نه -هیجی فقط یم خوام بدونم چیر

 واال! فقط یه چند

ن مرغیه. هر چیم  روزیه اخالقش چیر

 .بهش میگم چه مرگته میگه هیجی 

ترانه آیه از ته دل کشید. پس حسایی پش بیچاره 

 عصباین و

 . ناراحت بود

نگران پرسیدنیما دل  : 

؟-  خی شدی تو؟ چرا آه یم کیسر



یم نیست. کاری دیگه - ن هیجی گفتم که من چیر

 نداری؟

گ بیام ببینمت ترانه؟ خر شیطونت چرا رم نیم  -

 کنه؟

خسته ام نیما. خییل خسته ام. ببخش. بعدا حرف -

 بزنیم؟

احت کن. فردا بهم زنگ بزن. ایشاال - برو اسیی

 خوابمو ببینن 

اسم تنگ شهمگه اینکه دلت و  . 

ه به صفحه ی تلفن زمزمه  - .ترانه خیر شبت به خیر

 :کرد

دلم تنگته پش خوب. تازه کجایی ببینن که هر شب -

 خوابتو

 .یم بینم

 شنبه، چهاردهم بهمن ماه، ساعت نه صبح

یک ایستگاه مانده به فروشگاه از اتوبوس پیاده شد. 

 هوای صبح



رو بود. به خاطر باران اندک دم سحر تازه و تو دل ب

 ابرهای
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شطرنجی از آن باال گهگایه با وزش باد همدیگر را  

 کیش و

 .مات یم کردند و خورشید خانم رخ یم نمود

هوس کرد فاصله ی آن یک ایستگاه را پیاده روی  

 کند. فکر

مهرگان سخت او را آزرده کرده بود. گرچه دلش برای 

 دوستش

گر دستش یم رسید یک کتک سیر کباب بود، اما ا 

 هم

مهمانش یم کرد. هزار بار به او گفته بود "خواهر 

 من، عزیز

من؛ این اشنایی ای که تو رو داره نابود یم کنه اسمش 

 زندگینیست،



 عاشقانه نیست که اگه بود حالتو خوب یم کرد. حنی 

عاقالنه هم نیست". اما مهرگان سفت و سخت 

 مانده بود و

رده بود به طناب نخ کش شده ی دستش را بند ک

 اش
ی

 زندگ

 .و نیم خواست آن را رها کند

ترانه یم ترسید. وحشت داشت از اینکه طناب پاره 

 شود و

 .مهرگان در دره ی حماقتش سقوط کند

دست در جیب از چهار راه رد شد و کیم مانده به 

 فروشگاه

ن نیما که کنار خیابان  یک تای ابرویش با دیدن ماشتر

 چند

ن تر از فروشگاه پارک شده بود، باال پریدمیی  پایتر . 

ون کشید و شماره اش  تلفنش را از جیب پالتویش بیر

 را

 .گرفت
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 :نیما بالفاصله جواب داد

- علیک سالم. -سالم صبح به خیر ترانه ی زندگیم. 

 خویی شما؟

 .خوشم با شنیدن صدات-

؟-  کجایی

- م رس  زیر سایه ی تو! یه  جایی تو خیابون. دارم میر

 .کار

ن رسید  .ترانه نزدیک ماشتر

 اون وقت رس کارتون اون وریه؟-

 پس کدوم وریه؟-

 .در جلو را باز کرد و فورا کنار نیما نشست

گویسر هنوز روی گوشش بود. نگاهش را چسباند به 

 چشمان

 .گرد شده ی نیما

این وری.نیما با دست خشک شده روی تلفن روی  -



ل زدهگوشش ز   

 بود

 .به ترانه

ترانه عطر نیما را به ریه هایش کشید و با تمام وجود 

 حس

 را برای مردی که دوستش داشت
ی

 .کرد معنای دلتنیک

ن کشید  .دست برد مچ دست او را پایتر

 خشکت زده؟-
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 .نیما لبخندی پر شوق مخلوط با بغض زد

؟-  ترانه تویی

- منو ندیدی دیگه؟ هر روزم  ای ناقال! اصال 

 نمیومدی اینجا

 .صبح به صبح منو ببینن 

 :نیما لبخند زد

- منو دست کم نگیر -از کجا فهمیدی؟  . 



آره هر روز یم دیدمت. ویل از دور دیدن و نصفه -

 نیمه دیدنت

 .کم بود واسم

 . حاال که اومدم-

ه در ین ین چشمان ترانه گفت د و خیر  :نیما لب فشر

- رانه؟اومدی بموین ت  

یه ساعت مرخیص گرفتم. بریم یه پارک قدم بزنیم -

 حرف

 بزنیم؟

 :نیما فورا استارت زد و آرام از پارک در آمد

 حرفای خوب خوب بزنیم. خب؟-

 .ترانه رس تکان داد

فقط نکیسر مارو. زنده برسون به پارک.پارک در آن -

 ساعت از

ی مشغول  روز خلوت بود. باغبان پیر
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مرد هم گوشه ای دور هم  جارو زدن بود. چند پیر

 جمع شده

بودند و گپ یم زدند. به احتمال زیاد یا داشتند از  

 گراین یم

 .گفتند یا از جواین بر باد رفته شان شکایت یم کردند

زین که برای   ترانه و نیما آهسته قدم زنان از کنار پیر

 گنجشکان

گنجشک ها رمیده پر دانه یم ریخت عبور کردند. اما  

 زدند و

 :رفتند. ترانه گفت

 به این اشنایی ادامه -
یم خوام امروز منو رایصن کنن

 .بدم نیما

؟
ی

 خی داری بیک

 .نیما به روبه رو و درختان و یی برگ نگاه کرد

یه مدت همون چند سال اویل که شدم همه کاره ی -

 باشگاه،

م.  فت مجبور بودم با آدمای کله گنده بیی  واسه پیشر



 اون میون

ن با  زن و دخیی دور و برم زیاد بودن که دوست داشتی

 من باشن.منم

 بدم نمیومد حاال یا به خاطر روابط کاری یا رسگریم

باهاشون وقت بگذرونم. هیچ عالقه ای اون میون 

 شکل نیم

با آدمو جذب  ن آهین گرفت. چون مهر و محبت عتر

 .یم کنه

، عال ن ا مهری به دلشون نداشتی قه ای وقنی اون دخیی

 هم به

  
ی

وجود نمیومد. منم تا چند سال همینجوری زندگ

 کردم. تا

یه جایی که دیگه سیر شدم. اشباع شدم. بعد دیگه 

 وارد هیچ

664 

  دلهای بد قواره 

 .اشنایی ای نشدم. تنهایی رو ترجیح یم دادم



یه مرحله از زندگیه که اصال دلت نیم خواد وارد 

 .اشنایی بیسر 

دور و برم نبوده باشه یا وقتشو نداشتم، نه که زین   

اییط هسنی که هیچکس  نه اصال. اون دوره توی رسر

 نیم تونه

تو رو سمت خودت جذب کنه. انگار که داشتم به یه 

 شناخت

از خودم یم رسیدم که اصال خی یم خوام. چجور 

 زنیو یم

خوام. به خودم، به استانداردام، به عاقبتم، به 

 جوونیم به

، به بچه و نوه و نتیجه فکر کردم و به این خانواده م

 نتیجهرسیدم که

 من کیس رو یم خوام که باهاش رفیق باشم. یعنن 

ییک که هر چقدر باهام فرق داشت اما منو درک کنه 

 درکش

 . کنم باهم بزرگ شیم رشد کنیم مکمل هم باشیم



دنبال کیس نرفتم انگار یه نفر بهم یم گفت تو نرو 

 اون میاد

چ وقت فکر نیم کردم اون تصادف باعث سمتت. هی

 بشه زن

زندگیمو پیدا کنم. اونم وسط کوچه با یه پیشوین 

 زخیم و

 . هوار هوارش رس من

یم دوین آدم زندگیت همینجوری وارد دنیات میشه. 

،  یهویی

 .مثل طوفان

ه  نیما به یکباره ایستاد و به سمت ترانه چرخید. خیر

 در
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 :چشمان منتظر او محکم و پر اراده لب زد

- 
ی

 باز کردم. یه زندگ
ی

ترانه! من روی تو حساب زندگ

 !طوالین 



تا وقنی موهام سفید بشه یم خوام با تو باشم. چشم 

ه. کیس  و دلمسیر

 رو جز تو نیم بینم. واسه دیدن زنای دیگه کور و

نابینام. راستش به سیاوش اون اوایل گفتم ترانه هم 

یهمثل بق  

یه رسگریم میشه واسم. اما اون لحظه نیم دونستم 

 دارم

اشتباه فکر یم کنم. بعد از اون روز قلبم بود که 

 داشت بهم

 . فرمان یم داد نه مغزم

 :دستش را کوبید به شانه اش

اینجا خونه ی آخره ترانه. کیس که بره توش دیگه -

ون  بیر

 توش 
ی

ه. اینجا خونه ی ابدیه و همه ی زندگ نمیر

میشهحک   . 

ن بار و آخرین بار عاشق شدم. عاشق  من واسه اولتر

 تو. عاشق



. یم توین تا 
ی

. یه دخیی عاقل و اهل زندگ ترانه بابایی

 وقنی 

؟ هوم؟ یم توین ترانه؟  پیر بشیم با من رفیق بایسر

 .ترانه دست نیما را توی دستش گرفت

گ میای خواستگاریم؟-بدون تامل لب زد:   

ن پرید. نیما بهت زده تکاین به خ ودش داد و باال و پایتر

 خنده

های بلندش سکوت پارک را شکست. یک دسته  

 گنجشک از
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روی درخت پریدند و پشت ساختماین آن طرف قایم 

 .شدند

وای باورم نمیشه ترانه. بله گفتنتم خاصه. یهو -

 پریدی

خواستگاری؟ از دست تو. آدمو سکته میدی. وای 

مامان قلبم . 



 .االن در راه عشق جون میدم ترانه

 . ترانه از جنب و جوش نیما خنده اش گرفته بود

ون کشید  .دستش را گرفت و او را از پارک بیر

. چقدر وول یم - ن بیا بریم مردم دارن نگامون یم کتن

 زین تو؟

نیما توی پیاده رو برعکس پیاده روی یم کرد تا 

 نگاهش به

 .ترانه باشد

- . باید زنگ بزنم  امشب خوابم نیم بره از ذوق دخیی

 به مامان.ترانه

 .دلشوره گرفت

 . وای من روم نمیشه. اصال ولش کن-

ن برد  .نیما دستش را گرفت و سمت ماشتر

بدو برسونمت دخیی کیل کار دارم. دیگه دیره نیم -

 توین 

. بله رو گفنی و تمام  . پشیمون بیسر

ن نشست فکر کرد نکند ماد ر نیما ترانه که توی ماشتر



 او را

 محقرشان را ببینند و پا به 
ی

قبول نکند؟ نکند زندگ

 فرار

 بگذارند؟
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رس و صدای نیما نیم گذاشت به نگراین اش فکر  

 کند. خنده

های از ته دلش به او هم رسایت کرد و نفهمید گ به 

 فروشگاه

ت از او رسیدند و نیما با عشق او را بدرقه کرد و عاقب

 دل کند

 .و به رسعت دور شد

چهارشنبه، هجدهم بهمن ماه، ساعت سه 

 بعدازظهرکیف و چادرش

خانه گذاشت و توی ن  را روی مبل نزدیک آشیی

خانه رفت. مریم داشت ظرف های ناهار را یم  ن آشیی



 .شست

با دیدن مهرگان پالتو پویسر که دنبال لیوان برای 

 خوردن آب

تتوی قفسه را نگاه یم کرد، گف : 

ی مهرگان؟-  جایی میر

مهرگان در قفسه را بست و لیوان را زیر آب رسد کن 

 یخچال

 .گرفت

 .دارم بر یم گردم خونه مامان جان-

مریم شیر آب را بست و دستانش را با حوله خشک  

 .کرد

مطمئنن حالت خوبه مادر؟ هنوز رنگ به روت -

 .برنگشته که

ن گذاشت  . آب را نوشید و لیوان را روی میر

- ه. خی شوهرتم که نکرد یه بار -یل موندم. برگردم بهیی

 .بیاد دیدنت

 !راستشو بگو مهرگان
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 باهم بحثتون شده؟

ی را از  ن مهرگان خوب یم دانست نیم تواند چیر

 مادرش پنهان

کند. اگر هم تا آن روز ساکت بوده و این سوال را 

سیده، به  نیی

نش خطور هم نیم کرد این دلیل بود که به ذه

 دامادش تو

زرد از آب درآمده باشد. محمدهادی یی نهایت 

 بازیگر خویی 

بود. به قول معروف برای دیگران دریا بود؛ اما برای 

 او از دستش

 .آب نیم چکید

تمام آن یک هفته را خوب فکر کرده بود. اما هنوز 

 هم دودل

ی آن میان بود که نیم گذاشت این ریسمان  ن بود. چیر



یاه وس  

د و خودش را خالص کند  .پوسیده را بیی

یم ترسید بیفتد ته چایه تاریک وسط بیاباین سوت 

 و کور و

تنها. به هیچ وجه نیم توانست تصور کند بعد از 

 
ی
 طالق چهاتفاف

قرار است برایش بیفتد. و آیا اصال محمدهادی 

 رایصن 

 . به جدایی یم شد یا نه

 .مریم دو بار او را بلند صدا زد

- وت؟مه رگان؟ مهرگان با توام. رفنی تو هیی  

 .مهرگان رس تکان داد

ی - ن جان؟ نه اینجام. نگران نباش مامان جان. چیر

 نیست. از
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ن بحثای الیک زن و شوهریه  .همتر



 .مریم اخم آلود نگاهش کرد

حنی اگرم یه قهر کوچیکه نباید برگردی. باید صیی  -

 کنن 

نبالت. حاال بحث رس خی بود؟خودش بیاد د  

د  .مهرگان لب فشر

- ن مهیم نیست مامان. من دیگه برم.  هنوزم میگم -چیر

 بمون خودش

 بیاد دنبالت. چرا اجر و قربتو

؟ بذار بفهمه ارزش تو باالس  ن  .میاری پایتر

مهرگان در دل نالید"کجای کاری مامان ساده ی من! 

 بدبخنی 

ست که من اونقدر زیاده که نگو. اونقدر سمن ه

 یاسمن توش

 ."گمه

 یم کنه؟ -
ی
دلم واسه خونه تنگ شده. حاال چه فرف

 من برم

 .یا اون بیاد



فرق داره که میگم دیگه. حاال این دفعه رو برو. ویل -

 
ن
 حرف

 .که زدم یادت بمونه

 .مهرگان صورت مریم را بوسید

 .مریس واسه این چند روز-
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ن را گرفت و پشت آن را نوازش  مریم دست مهرگا

به خودت-کرد.   

ن کوچییک اینقدر حرص  بیشیی برس. رس هر چیر

یس  نخور. همون وقتیم که دخیی خونه بودی اسیی

 .بودی

 . اینقدرم ناخناتو نخور قربونت برم

 خی بگم مامان. چشم. کاری نداری؟-

 . نه برو به سالمت-

د. مریم وقنی مهرگان را بدرقه کرد، دلش شور یم ز 

 سیع کرد



ن باشد و دروغ مهرگان را باور کند. تمام آن  خوشبتر

 یک هفته

را با دلواپیس از دخیی نازش پرستاری کرده بود و فقط 

 خدا

یم دانست به هیچ عنوان رایصن به فرستادنش نبود. 

 اما او زن

 . شوهر داری بود که باید بر یم گشت به خانه اش

 چهارشنبه، ساعت، چهار بعدازظهر

ر ورودی و باز ساختمان نشر سیاوش ایستاد جلوی د

 و رس

بلند کرد و چشم به تابلوی نقره ای دوخت. دو دل 

 بود برایپا پیش

. اما فکر کرد تقصیر او بوده که مهرگان به ن
 گذاشتی

دردرس افتاده بود. تقصیر او بود که به دخیی بیچاره 

 اضار کرد

د و بعد با شوهرش حرف بزند. عاقبت هم  کار را بگیر

 دست



 .دست کردن های مهرگان کار دستشان داد
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عزمش را جزم کرد و از حیاط گذشت و سوار بر 

 آسانسور به

 .طبقه ی مورد نظر رفت

د  .پشت در شالش را مرتب کرد و زنگ در را فشر

در بعد از لحظایی کشدار باز شد و خانم شکری از 

 میان در به

ترانه سالمش داداو لبخند زد و  . 

. بفرمایید تو-  .سالم خانوم بابایی

خودش را کنار کشید تا ترانه وارد شود و ترانه در 

 عجب بود

 .چطور شکری هنوز هم او را با نامش یادش مانده

ش برگشت.  ن -روی مبیل نشست و شکری پشت میر

ن شما؟ از  خوبتر

 این ورا؟



ش  جیر ترانه کیم توی مبل جا به جا شد و صدای جیر

 را

 .درآورد

؟- ن  ممنون. شما خوبتر

 .خوبم شکر-

ن یه چند دقیقه مزاحمشون بشم؟-  آقای کیاین هستی

ن -  . بله که هستی

 . از جا بلند شد

 .بذارین بهشون بگم-
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شکری دو تقه به در زد و وارد اتاق شد و در رابست. 

 لحظایی 

ون آمد و در را تا آخر باز کرد  .بعد بیر

.ترانه هیجان زده اما دلواپس - بفرمایید خانوم بابایی

 از جا بلند شد و

 .وارد اتاق شد



ون آمد و شکری  ن بیر سیاوش با دیدنش از پشت میر

 در را بست

 .و رفت

 .سالم آقای کیاین -

؟ خییل خوش اومدین. - ن سالم ترانه خانوم. خوبتر

 بفرمایید

 .بنشینید

خودش رو با دست به او به صندیل ای اشاره کرد و 

 به روی او

 .نشست

 :ترانه که روی صندیل فرود آمد، سیاوش گفت

ی شده ترانه خانوم؟ از این ورا؟-  خیی

ترانه دستانش را چفت هم کرد و روی زانوانش  

 .گذاشت

راستش اومدم در مورد دوستم مهرگان ستوده -

 صحبت کنم.اخم های

 سیاوش با شنیدن نام ستوده در هم رفت. رس به زیر



و چشم به پارکت های قهوه ای رنگ کف  انداخت

 اتاق دوخت

د  .و با ناراحنی لب فشر
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 :ترانه ادامه داد

. اشتباه من و - ن من یم دونم که چقدر ناراحتتر

 .مهرگان بود

درسته که کارمون از روی نادوین بود؛ ویل اونم دالیل 

 خودشو

 .داشت

- به من مربوط نمیشه. مشکالت خانوم ستوده واقعا 

 فقط من

نیم دونم چرا باید توهینای همششون رو بشنوم. 

ن   شما بگتر

 گناه من این وسط خی بوده؟

بله به خدا متوجه هستم. من اومدم اینجا شخصا -



 ازتون عذر

خوایه کنم. مهرگان اصال روش نمیشه حنی بهتون 

 زنگ بزنه.البته

ن   اییط هستی که که بیمار بودن این مدت و توی رسر

 فعال

 .نیم تونن نه بهتون زنگ بزنن نه بیان خدمتتون

به نظرتون حرف هایی که همششون به من زدن رو -

 به این

 راحنی میشه ازش بگذرم؟

 .ترانه رس به زیر انداخت

 .نه واال-

پس از من چه توقیع دارین خانوم؟ من کاری به -

 دعوای زن

و شوهری و علت اینکه خانوم ستوده شوهرشون رو 

جریان در   

ن  ن ندارم. اما الاقل توقع دارم یه تماس بگیر نذاشتی

 عذرخوایه
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ن   .کتن

ترانه الل شده بود و دیگر نیم دانست چه به 

 سیاوش بگوید

د.سیاوش از جا بلند شد و  تا رضایت ضمنن او را بگیر

ش ن  پشت میر

 نشست. و بیخودی چند

 .برگه را این طرف و آن طرف کرد

االن کار مونده رو دستم. منتظر ویراستاریش بودم  -

 که ایشون

ی ازشون نیست ن و خیی
 .رفتی

 .ترانه رس بلند کرد

 . مهرگان رس قولش یم مونه و کارو تحویل میده-

 .نه خواهشا منو قایط مسائل زن و شوهری نکنید-

 .البته قرار نیست مهرگان انجام بده-

 .سیاوش سوایل نگاهش کرد



- ن انجام نمیدن پس گ انجام میده؟اگر ایشو   

ن و یک - . خودم رمان رو تمیر
خودم جناب کیاین

 دست ویرایش

 :شده میدم خدمتتون.متعجب لب زد

 ...شما؟! ویل-

من ویراستارم. مهرگان ویراستاری رو پیش خودم یاد  -

 .گرفته

 . فقط من بدجور گرفتار بودم این دو سه سال اخیر

 دور موندم
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 .از ویراستاری

 .سیاوش به صندیل تکیه داد

 .جالب شد-

پس نگران نباشید. من تا پنج شنبه ی هفته ی بعد  -

 کارو یم

 .رسونم دستتون



سیاوش مجبور شد قبول کند. رسش به قدری شلوغ 

 بود و

آنقدر کار روی رسش ریخته بود که نیم توانست 

 رمان

ستار جدید. لب زدویراستاری کند یا بدود دنبال ویرا : 

 .باشه قبول !ترانه خوشحال از جا بلند شد-

خییل ممنون لطف کردین. پس من دیگه برم. باید -

 برگردم

 . رسکار

امش از جا بلند شد و ترانه از اتاق  سیاوش به احیی

 خارج شد

 .و در را بست

 صدا دار کشید و به آخرین باری که صدای 
ن
پوف

 مهرگان را

هنوز هم التماس او را که بوی  شنیده بود فکر کرد. 

 گریه یم

داد، فراموش نکرده بود. کنجکاو بود بداند مهرگان 



 چرا نیم

د و او را از این  تواند حنی یک تماس کوچک بگیر

 ناراحنی و

 . تهمت ناروایی که به او زده شده بود، دربیاورد
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صبح پنج شنبه، نوزدهم بهمن ماه، ساعت هشت  

با صدای تقه ای آرام به در اتاق چشم باز کرد. 

 نگاهش به

ن رفت و  خشو افتاد که خواب بود. آرام از تخت پایتر

 دمپاییهای

روفریسر اش را پوشید و به سمت در رفت. پشت در  

 گالب

 .ایستاده بود

 :خواب آلود لب زد

 خی شده گالب؟-

. ببخشید بیدارتون کردم. - خانوم صبحتون به خیر



ارنوازویل   

 .حالش خوب نیست

ون رفت و در را بست  .نگران از اتاق بیر

 چشه؟-

 :گالب به دستشویی اشاره کرد

 باره تو دستشویی داره استفراغ یم  -
ن واال االن سومتر

 .کنه

محبوبه دلواپس سمت دستشویی پا تند کرد. با پشت 

 سبابه

؟-به در کوفت:  ارنواز؟ مامان جان خی شده؟ خویی  

واز با رنگ و رویی پریده از دستشویی در باز شد و ارن

ون  بیر

 .آمد

 :محبوبه وحشت زده
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اوا خدا مرگم بده. چته؟ رنگ و روشو ببینا. گالب -



 بدو نبات

 .داغ درست کن. بچه م داره پس میفته

 .زیر بازوی ارنواز را گرفت و او را روی مبل نشاند

 رسما خوردی؟ یا رسدیته؟-

 !نه مامان. حالم خوبه. یی خیال-

ون آمد. رس و صدای  خاتون از اتاق خواب ارغوان بیر

 محبوبه و

برو بیای گالب او را هم بیدار کرده بود. گرچه بعد از 

 نماز صبح

-فقط چرت سبیک یم زد. سمت آن ها قدم کج کرد. 

 خی شده ننه؟

 .محبوبه سالم کرد

 .واال نیم دونم چشه. یه عوق یم زنه-

لیوان داغ را به دست محبوبه داد و محبوبه  گالب

وع کرد  رسر

 .به هم زدن محتویات لیوان

خاتون زل زده بود به ارنواز و عمیقا در فکر فرو رفته 



 .بود

 :بدون هیچ پیش زمینه ای خطاب به ارنواز گفت

 تو حامله ای ارنواز؟-

ن به حرف  محبوبه چشم گرد کرد و تمسخر آمیر

 خاتون خندید

کوفتو به صورتش   : 

وا! خدا مرگم بده این شوخیا زشته خاتون جون. -

 یعنن چه؟
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ارنواز؟-خاتون با سگرمه های توی هم دوباره گفت:   

ارنواز وحشت زده لب گزید. ترسیده به مادرش و  

 گالب نگاه

 .کرد

 عمه جون؟-

 .خاتون چشم ریز کرد

- مت شکم همون روزی که اومدم اینجا وقنی دید



 رفت به تو

که حامله ای. رنگ پوستت گل انداخته و آب دویده 

 زیر

ن ترگل ورگل شدی. راه رفتنت، صبح  پوستت. همچتر

 به صبح

عوق زدنت، دیروزم که مایه دیدی فوری اه و پیف  

 کردی فکر

 . کردی کیس نفهمید

 :محبوبه تشر زد

خاتون جون دیگه داره حالم بد میشه. خواهش یم  -

 کنم. این

رفا چیه یم زنید آخه؟خاتون پوزخند زدح : 

 ف، من رفتم فرحزاد و برگشتم محبوبه -
ی

تو بیک

 جون. حواست

ت نیست که معلوم نیست رسش کجا گرم  به دخیی

 بوده که یه

ن تو شکمش  .بچه کاشتی



یی گله گشاد و شلواری   همان لحظه ارغوان با تیشر

 گشادتر در

ق حایل که چشمان پف آلودش را یم مالید از اتا

ون زد  .بیر
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ه اول صبج مامان؟ صداتون نیم ذاره - چه خیی

 !بخوابم. اه

گالب دستان لرزانش را در هم چفت کرد و آب 

 دهانش را

قورت داد. او مدت ها بود به آن نتیجه رسیده بود. 

 اما جرات

بازگو کردنش را نداشت. شب ها تا نیمه شب با 

 خودش کلنجار

رفت حقیقت را به محبوبه بگوید و خودش را  یم

 راحت کند

د .بعد صبح که از  یا اینکه باز هم خفه خون بگیر



 خواب بیدار میشد

 :"روی دهانش یم کوبید

بیی صداتو گالب. تو این جا فقط یه خدمتکاری. آخه  

 گ میاد

حرف تو رو باور کنه. یم خوای تو این یی پویل از کار 

 بیکار

 "بیسر بدبخت؟

حاال پشیمان به خاتون و ارنوازی که در حال مرگ و 

 بود و

محبوبه ای که گویی جان از بدنش داشت پر یم  

 کشید نگاه

یم کرد و با بدبخنی فهمید انقدر الل ماند تا باالخره 

 دیر شد

 .و کار از کار گذشت

محبوبه با رنگ و روی پریده مثل گچ دیوار الل ماین  

 گرفته

نگاهش چسبیده بود به بود. دهانش باز مانده و 



 .دهان خاتون

 .خاتون با تاسف رس تکان داد
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؟محبوبه وحشت زده - محبوبه؟ محبوبه خویی

 رسش را چرخاند سمت

 ارنواز. شک

نداشت خاتون حس ششمش دروغ نیم گوید. مثل 

 روز برایش

روشن بود خاتوین که سال ها پیش هزاران زن باردار 

اتاق را به  

زایمان برده و نوزاد روی شانه شان گذاشته، حاال 

 نیم تواند

اشتباه کرده باشد. خاتون زین بود که از چند فرسجن 

 زن

حامله را یم شناخت. مثل یک جنگل بان زبردست 

 تمام هزار



توی بیشه ها و جنگل را مثل کف دستش بلد بود و 

 چشم

 .بسته یم دوید میان دشت پر از گل

غیصن که توی گلویش چنگ یم کشید به ارنواز با ب

 تارهای

 :صویی اش، تند تند رس تکان داد

 ...نه مامان، نه... عمه... اشتباه یم کنه... من-

صدای سییل محکم محبوبه در دم صدای ارنواز را 

 خفه کرد.ارغوان

 که خواب از رسش پریده بود، دست روی دهانش

 :گذاشت و جیغ خفه ای کشید

 !مامان-

حایل که تن و بدنش یم لرزید و با تمام  محبوبه در 

 وجود آرزو

داشت خاتون یک بار در عمرش اشتباه کرده باشد، 

 بدون اینکه
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نگاه میخ شده اش به صورت وحشت زده ی ارنواز را 

 بردارد

 :خطاب به گالب گفت

 !گالب-

 :گالب رس خم کرد

 بله خانوم جون؟-

- اونه رس خیابون. یه بینی چک بگیر و بدو برو داروخ

 !بیا. زود

گالب چشم گویان دوید تا لباس بپوشد.خاتون 

ن   عصایش را به زمتر

 :زد

ا بخری محبوبه. من خودم - ن الزم نیست از این چیر

 ...یم تونم

 :محبوبه دستش را باال برد

یم خوام بهتون ثابت کنم دارین اشتباه یم کنید. -

 دخیی 



خاتون. این دفعه رو چشماتون من... این کاره نیست 

 اشتباه

 .دیده

 :خاتون زهرخندی زد و گفت

م که یم خوام دنیاش - خدا کنه محبوبه. به جون امیر

 نباشه

من از خدامه این چشمای وامونده اشتباه کرده 

 .باشه

ارغوان روی مبیل وا رفت. با صدایی که یم لرزید رو 

 به ارنواز

 :گفت

682 

  دلهای بد قواره 

ارنواز! تو چه گویه خوردی؟! هان؟ارنواز دست -

 روی دهانش

 گذاشت و دوباره دوید سمت

 ...دستشویی 



خاتون با دیدن ارنواز باز با تاسف رس جنباند و 

 :محبوبه گفت

ارغوان پاشو باباتو بیدار کن بره رس کار تا این گندو -

 .ندیده

 !زود باش

 :ارغوان از جایش بلند شد

- بنی بود اول صبج رسمون نازل  خدایا این چه مصی

 .کردی

بعد در حایل که داشت یم رفت سمت اتاق خواب 

 پدرش

 :صدای خاتون را شنید

چرا اشتباهاتتون رو یم بندین بیخ ریش خدا؟ هر -

 غلیط یم

 !کنید تقصیر خودتونه به خدا چه! ای بابا

ارغوان آنقدر حالش بد بود که دلش یم خواست 

 خاتون را یک

ما زبان به دهان گرفت و چند تقه به در فصل بزند. ا



د ن  .اتاق پدررسر

ن بود و با این رس و صدا با خیال  خواب پدرش سنگتر

 راحت

خوابیده بود. در را آرام باز کرد و به صورت پدرش در 

 خواب

ه شد. دلش سوخت برای او. اگر یم فهمید ارنواز  خیر

 چه

غلیط کرده یک شبه پیر یم شد. در دلش آرزو کرد  

 کاش
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ن خواب باشد  . همه چیر

ارغوان، ارنواز را به اتاقش برد و او را حبس کرد تا 

 خشو

صبحانه اش را بخورد و برود. خاتون و محبوبه با 

 حایل خراب

 :با خشو صبحانه یم خوردند که خشو گفت



شما دو تا چتونه خانوما؟ دعوای خواهرشوهری -

 زن دادایسر 

 بوده؟

تون لبخند زدخا : 

 وا! خدا به دور. من و محبوبه گ دعوا کردیم؟-

ی -محبوبه گفت:  ن من رسم درد یم کنه خشو. چیر

 .نیست

خانه آمد. خشو لقمه ی نان و پنیر  ن ارغوان توی آشیی

 را توی

 :دستش نگه داشت

 .تو که هنوز حاضن نشدی؟ بجنب دیرمه-

ن نشست  . ارغوان پشت میر

- جایی کار دارم یه کم دیرتر شما زودتر برو بابا. من 

 .میام

 :لقمه را توی دهانش گذاشت

 .هیجی دیگه. شوهرت دادیم خییل یی نظم شدی-

 میام بابا. چه ربیط به شوهر کردنم داره؟11تا -



 مانده ی چایش را رس کشید و از جا بلند 
ی
خشو باف

 .شد
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- ن. من نه مثل اینکه امروز همه یی اعصاب

 رفتم.محبوبه شوهرش را

 تا جلوی در بدرقه کرد. در را که بست

ون داد  .نفسش را تند تند بیر

 پس این گالب کجاس؟ چرا نمیاد؟-

ن انداخت و دلواپس به  ارغوان تکه نان را روی میر

 ساعت روی

ه شد  . دیوار توی نشیمن خیر

طویل نکشید که کلید در قفل چرخید و گالب پا در 

 خانه

محبوبه پاهایش قفل شده بودند. گالب گذاشت. 

 بسته را به

دست محبوبه داد. نگایه به رنگ پریده و نگاه 



 مستاصل

 .محبوبه کرد

 .ایشاال که دروغه خانوم جون-

ون کشید  محبوبه به سمت اتاق ارنواز رفت و او را بیر

 و هولش

. ارنواز زیر گریه زد. محبوبه  داد سمت دستشویی

 درب

عر -و در به دیوار کوبیده شد.  دستشویی را باز کرد 

 .نزن ارنواز

 .برو تو فقط خدا کنه که اشتباه کرده باشیم

 .لیوان یک بار مرصف را به دستش داد

 .پرش کن بذارش یه گوشه-

 کنان وارد دستشویی 
ن ن فتر ن و فتر ارنواز با رسی پایتر

 .شد
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 :محبوبه اضافه کرد



- ه به رست نزنه. حالیت شد؟در ضمن فکر اشتبا  

 .ارنواز تند تند رس خم کرد و در را بست

لحظات نفس گیر زیاد طول نکشید. ارنواز کنج 

 اتاقش نشسته

و زانوهایش را در شکمش جمع کرده بود. ارغوان 

 طول نشیمن

ن یم   را با قلنی که توی دهانش نبض یم زد باال و پایتر

 .کرد

یون روشن اما خاتون زل زده بود به صفحه ی تلویز 

 یی صدا و

حواسش به درب دستشویی بود. گالب توی 

خانه کز کرده ن  آشیی

بود گوشه ای و داشت از دلشوره و غصه یم مرد.در 

 دستشویی باز

 بینی چک
 شد و محبوبه با دستگاه صوریی

 که از شدت خشم رسخ بود فریاد 
ی

توی دستش و رنیک

 :زد



 !ارنواز-

 :ارغوان دوید سمت مادرش

- شد مثبته؟ مامان خی   

بعد دستگاه را از مادرش گرفت و با دیدن خطوط 

 قرمز آه از

 .نهادش بلند شد

دست روی دهانش گذاشت. محبوبه با قدم هایی 

 بلند سمت

اتاق خوابش رفت و کمربند ییک از شلوارهای خشو 

 را از کمد
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ون کشید و به اتاق ارنواز رفت و در را مح کم به بیر

 .هم کوبید

ارنواز با دیدن مادرش و کمربند چریم سیاه توی 

 دستش

همانطور نشسته عقب عقب رفت. درست پشت 



 تختش چون

-جوجه ی ترسیده و رمیده در خودش جمع شد. 

 .مامان غلط کردم

 ...مامان گوه خوردم. مامان تو رو خدا

به را روی  ن ضن محبوبه به سمتش نزدیک شد و اولتر

 بازوی

ن   . کوتاهش زدو آستتر

به در جا پوست سفید ارنواز را قرمز کرد  . ضن

 :ارنواز جیغ زد

 ...مامان نزن... تو رو خدا نزن-

به ی دوم روی ران پایش و شلوار ورزیسر اش  ضن

 .فرود آمد

نزنمت؟ تو رو باید کشت ارنواز... تو رو باید تیکه -

 تیکه کرد

پرتش  ارنواز... باید تیکه هاتو بندارم تو کیسه زباله 

 کنم تو چاه

 ....فاضالب



ارنواز از درد به خود یم پیچید و صدای گریه اش 

 لحظه به

به ی سوم که روی بازوی  لحظه بلند یم شد.ضن

 دیگرش فرود آمد،

 جیغ دلخراش

دیگری کشید و در باز شد و خاتون و ارغوان توی 

 .اتاق دویدند
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گرفتارغوان دستان مادرش را   : 

 .مامان بسه ولش کن کشتیش -

وع کرد به هق زدن  :محبوبه رسر

بذار بکشمش... ول کن دستمو بذار بکشمش این -

 مایه

 ...آبروریزیو

 :خاتون گفت

 !محبوبه-



به های  به را باز روی همان ضن ن ضن محبوبه چهارمتر

 قبیل روی

بازو فرود آورد.ارغوان فریاد زد و در تالش بود تا  

 کمربند را از

ت محبوبهدس  

د اما انگار زور و قدرت مادرش ده برابر شده بود  .بگیر

بده من اینو. بهت میگم نزنش. اگر یه بالیی رس بچه -

 ش بیاد

. بابای بچه مارو یم کشونه   ن ازمون شکایت یم کتن

ی و  کالنیی

 .دادگاه. تو رو خدا بده من اینو

 :خاتون گفت

-  ارغوان راست میگه ننه. نزن این بچه پدر داره. 

ل  خودتو کنیی

 .کن محبوبه

محبوبه دستانش شل شد و ارغوان موفق شد کمربند 

 را از او
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ی زخیم سمت ارنواز  د. محبوبه اما چون ماده بیی بگیر

 حمله

برد و موهای او را چنگ زد و چند سییل پشت هم به 

 صورتش

نواخت. صدای فریادش شیشه های اتاق را یم 

آخه تو چه-د. لرزان  

ی. هنوز  گویه خوردی ارنواز؟ تو هنوز یه دخیی

 . تو خونه بابایی لعننی 

ارغوان دست دور کمر مادرش انداخت او را عقب  

 .کشید

محبوبه ی بیچاره توی بغل ارغوان به عقب کشیده 

 شد و ارنواز

 :بلند بلند هق زد

 !غلط کردم مامان... گوه خوردم مامان-

خت نشاند. زن بینوا داشت ارغوان مادرش را روی ت



 از حال یم

 .رفت

ارغوان به گالب که مثل موش ترسیده جلوی در اتاق 

 یم

 :لرزید تشر زد

 !گالب زود باش آب قند بیار، زود-

-گالب که دوید، محبوبه با صدایی دل خراش نالید: 

 !ای وای خدا

 بدبخت شدیم. بیچاره شدیم خدا. آخه این چه

 بالیی بود رسمون اومد خدا؟

ارغوان شانه های مادرش را ماساژ یم داد. آب قند 

 زود رسید
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 .و گالب آن را به زور توی حلق محبوبه ریخت

محبوبه با صدایی که از فریاد و جیغ های زیاد خش 

 دار شده



 :بود گفت

مو یی آبرو کرد؟ -
کیه؟ کیه اون یی پدری که دخیی

ن   ارنواز عتر

زین وگرنه به خدای احد و واحد خودم  آدم حرف یم

 امروز

 .یم کشمت

ن کرد ن فتر  :ارنواز فتر

 !مامان-

مامان و درد! مامان و زهر! مامان و -محبوبه غرید: 

ی  مرگ! بمیر

 .ایشاال دخیی 

فو. زود باش تا خفه  بگو اسمشو. بگو اسم اون یی رسر

 .ت نکردم

چشمان ارغوان و خاتون و گالب به دهان لرزان ارنواز 

ختهدو   

 . شد

 :محبوبه باز فریاد زد



 یا باز با کمربند بیفتم به جونت؟ یاهلل حرف -
ی

مییک

 .بزن

 !رسی    ع

 :ارنواز من من کنان گفت

 ...محمد...هادی... اسمش محمدهادیه-

690 

  دلهای بد قواره 

 :محبوبه داد زد

محمدهادی کدوم خریه دیگه؟ آدرسش... شماره -

 ...تلفنش

ن طبقه -ارنواز...  زود باش حرف بزن خونه ش همتر

 ...ی... سومه

 ... باال

 .محبوبه نگاهش را رساند سمت ارغوان

این خی میگه ارغوان؟ طبقه سوم پش جوون -

 داریم؟

ارغوان آب دهانش را از وحشت حرف هایی که 



 شنیده بود

قورت داد. بدون اینکه نگاه از خواهرش بردارد و حنی 

 پلک

 :بزند گفت

- بیچاره شدیم وای! وای خدا!  . 

 :محبوبه داد زد

 !ارغوان؟-

ن نشست. لب هایش   لرزان روی زمتر
ارغوان با زانواین

 یم

 :لرزید

رفنی با ..... ... خوابیدی؟ ار...نواز !محبوبه با -

 شنیدن جمالت

 ارغوان دیگر تاب نیاورد و از هوش

رفت و گالب دوید سمت او و توی حصار گالب 

 .افتاد

ن کوبیدخاتون عصایش را روی زم تر : 

691 



  دلهای بد قواره 

 !خدا لعنتت کنه ارنواز-

طویل نکشید که ارغوان و گالب، محبوبه را به اتاقش 

 بردند و

روی تخت خواباندند. ارغوان فورا با اورژانس تماس  

 گرفت و دو

ن محبوبه حاضن شدند. رسیم   بعد بر بالتر
بهیار دقایقی

 به او

 . وصل کردند

انه ای برای شکم خایل ارنواز توی گالب سینن صبح

 .اتاق برد

 .اینو بخور ارنواز. بخور و تو اتاقت بمون -

ارغوان در اتاق ارنواز را قفل کرد و کلید را توی اتاقش 

 زیر

بالشش پنهان کرد.ساعنی بعد ارغوان صالح دید کنار 

 .مادرش بماند

 با خشو



تماس گرفت و از او خواست آن روز را توی خانه 

د. پدرشبمان  

 .لحظایی غر زد و عاقبت اجازه اش را صادر کرد

ساعت از یازده صبح گذشته بود. محبوبه با رسدردی 

 جانکاه

 .توی تختش نشست

 :با صدایی گرفته گفت

 !ارغوان-

 .ارغوان فورا توی اتاق آمد

ی؟-  جانم مامان؟ بهیی
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- . نه دو تا بده. رسم خییل درد یم کنه. یه قرص بده

 اصال

م راحت شم.ارغوان  چند تا بده بخورم تو خواب بمیر

 با لیوان آب و

 دو قرص مسکن به اتاق برگشت. روی



ن پایش نشست و قرص ها را کف دستش  تخت پایتر

 ریخت و

 .لیوان را به او داد

 مامان؟ حاال خی کار کنیم؟-

 . محبوبه قرص ها را بلعید

- نیم شناسم. زنش...  این محمدهادی کیه؟ چرا من 

 کدومه؟

 ...طبقه سویم... همون که مهر اسباب آوردن-

محبوبه به ذهنش فشار آورد... با رژه ی صحنه های  

 گنگ و

مبهم در مغزش باالخره یادش آمد. چشمانش گرد 

 شد. چشم

 .بست

یا خدا! همون... همون آخونده؟ زنش... زنشو -

 ...دیدم یه بار

- گل و خانومه که باورم زنش خییل نازه. اونقدر خوش

 نمیشه



شوهرش بهش خیانت کرده باشه.محبوبه فورا از 

ن آمد  .تخت پایتر

 رسش گیج رفت و چشمانش

سیایه رفت. فورا دستش را به کمد لباس ها گرفت. 

 ارغوان

 :دوید کنارش و دستش را گرفت
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 پس چرا پا شدی؟-

سیدی خی کار کنیم؟-  مگه نیی

 .تو رو خدا بگیر بخواب. االن باز حالت بد میشه ها-

 ...مانتوم... مانتومو بده. شالمو-

؟-  یم خوای خی کار کنن

 .یم خوام برم در خونه شون-

ویل حالت خوب نیست. بذار زنگ بزنم بابا -

 بیاد...محبوبه او را پس

 زد. مانتوی بافتش را به تن کشید و شایل



مان به خون ضخیم روی رسش انداخت. جلوی چش

 نشسته ی

ون زد  .خاتون از خانه بیر

ارغوان هر چه صدایش زد، محبوبه اعتنایی نکرد.  

 :گالب گفت

 ارغوان برو دنبالش. نذار تنها بره. اصال کجا رفت؟-

 :ارغوان سمت اتاقش دوید و داد زد

 .رفت دعوا و گیس کیسر -

 :گالب روی دستش زد

 .اوا خدا مرگ بده منو-

ون اما محبوبه رفته ارغوان لباس پوشید ه دوید بیر

 .بود

 مهرگان آخرین تکه از لباس ها را توی چمدان بزرگش
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گذاشت. نگاهش را چرخاند دورتا دور اتاق. قاب 

ن   عکس رویمیر



آرایشش که با پدر و مادر و خواهرش سال ها پیش  

 گرفته

 بود به او چشمک یم زد. توی عکس دخیی خانه ی

 پدرش

بود. شادمانه یم خندید و غیم نداشت. آیه از شانه 

ون  بیر

داد و از جا بلند شد و قاب عکس را توی چمدان  

 .گذاشت

ن که خواست زیپ طوالین چمدان را ببندد با  همتر

 صدای زنگ

 .در خانه رس بلند کرد

ون رفت. کیس که به شدت عجله داشت  از اتاق بیر

 دستش را

نزدیک به در که رسید  از روی زنگ بر نیم داشت. 

 دو مشت

ون نگاه   محکم به در او را ترساند. از چشیم در به بیر

 کرد. زن



شمسیان بود. چادر سفیدش را از روی جا لبایس 

 روی جا

کفیسر برداشت و رسش کرد. در را که باز کرد رو به 

 صورت

ن محبوبه گفت  :رسخ و خشمگتر

ه اینقدر-  ...سالم خانوم. چه خیی

کجاست؟  -ری به در باز کوبید: محبوبه مشت دیگ

 کجاست اون شوهر

 آشغالت؟

ون پرید  . مهرگان وا رفت. ارغوان از آسانسور بیر

 . مهرگان با دیدن او اخم کرد
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 خانوم چتونه شما؟ چرا به شوهر من فحش میدی؟-

محبوبه فریاد زد و صدایش در ساختمان اکو شد و 

 توی گوش

نشستمهرگان  . 



بهت میگم کجاست؟ این آقای محمدهادی کجا -

یف داره  تشر

 که بیاد جواب منو بده. هان؟

 :مهرگان منگ و وحشت زده لب زد

خونه نیست... دانشگاهه... ویل... خی کار کرده که -

 اینقدر

؟ ن  هستتر
 شما عصباین

تو از منم بدبخت تری -محبوبه زهرخندی پررنگ زد: 

 .خانوم

 رسمونو کردیم تو برف

 ... نفهمیدیم یه گرگ تو ساختمونمونه

 :مهرگان کم طاقت فریاد زد

بابا یه جوری بگو منم بفهمم. خی شده؟ شوهر من -

 خی کار

 کرده؟

شوهر یی آبروت دخیی منو حامله کرده خانوم. -

 شوهر عوضیت



 ...دخیی منو، ما رو به خاک سیاه نشونده

ا مهرگان دیگر نیم شنید... کر شد... کور شد... دنی

 جلوی

ه و تار شد... بند دلش پاره شد و قلبش  چشمانش تیر

 تیر 
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کشید. زانوانش تحمل اندام او را نداشتند. همان جا 

 پشت در

ن نشست حس کرد کیس  ...رس خورد و روی زمتر

 دست توی

معده اش کرده و یم خواهد معده و قلبش را یک جا 

ون  از حلقشبیر

ونبکشد. نفس ش سخت و بریده بریده از دهانش بیر  

 .یم آمد

 ...حا... مل...ه؟! نه... نه-

 :ارغوان گفت



مامان ول کن این بنده خدارو... این که از ماهم یی -

تره  ...خیی

صیی کن باالخره اون مردیکه بر یم گرده خونه ش  

 که... بیا

 ....بریم

ن زانو زد. صدایش مثل  محبوبه کنار مهرگان روی زمتر

 تیغ

ن سلول های مغزش را یم برید  .دندانه دار و تیر

بهش بگو بیچاره ش یم کنم... بهش بگو یه کاری یم  -

 کنم

ینش باشه... بهش بگو  کارستون که خلع لباس کمیی

 رسی    ع بیاد

خونه که جواب ما رو بده... فهمیدی خانوم؟ارغوان 

 دست محبوبه را

 کشید و او را بلند کرد. دلش برای

کنارش نشستمهرگان یم سوخت.    . 

 خانوم؟ حالتون خوبه؟-
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مهرگان رس بلند کرد و از جا بلند شد. با نگایه یخ زده 

 و

چشماین عایص ارغوان را به عقب هل داد و در را به 

 روی آن

دو بست و سالنه سالنه به اتاقش رفت. هنوز هم 

 نفسش به

د. دستانش به سخنی باال یم آمد. فکرش کار نیم کر 

 شدت

یم لرزید. تمام بدنش مثل بید توی یک تند باد یم 

 .لرزید

. درد  ن پاهایش یاری اش نیم کردند برای راه رفتی

ی  بزرگیی

روی دردهای التیام نیافته اش چون زلزله ای هشت 

ی  ریشیی

آوار شده و روی هم تلنبار شده بود. دروغ بود. 



 محمدهادی هر

... امکان نداشت. با کاری یم کرد جز خیانت... نه

 ناباوری به

قاب عکس محمدهادی نگاه کرد... سمتش دوید و 

 آن رابرداشت و

 محکم به دیوار اتاق کوبید. خورده شیشه ها روی

ن ریخت  .زمتر

ون کشید. دو انگشتش  ن شیشه ها بیر عکس را از بتر

 میان

خورده شیشه ها زخیم شد. اما آنقدر درد و سوزش 

 قلبش

نگشتانش را حس نیم کرد. عکس زیاد بود که زخم ا

 فورا به

خون انگشتانش آغشته شد. آن را تکه تکه کرد و 

 توی هوا

یک   وع کرد به جیغ های هیسیی پخش کرد و رسر

 .کشیدن



موهایش را کند و توی صورتش زد. بلند بلند فحش 

 :یم داد
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ن - ... یی همه چیر
 ...آشغال! رواین

وع کرد  ن   بعد رسر به گریه کردن. دقایقی به اشک ریختی

 .گذشت

دیدن چمدان لباس هایش روی تخت باعث شد با 

 پشت دست

اشک هایش را پاک کند .در چمدان را باز کرد. با 

 عجله تمام لباس

 ها و وسایلش را توی

 .کمدش ریخت

 :بلند بلند گفت

چرا من برم؟ تو باید بری نامرد. این جا خونه ی -

 منه... تو

... کثاااافت... عویصن باید گ ورتو باید گم کنن ! 



وع کرد به پر کردن چمدان محمدهادی. اما قبل از  رسر

ن   انداختی

هر لباس توی چمدان ابتدا با قیجی به جان تک تک 

 لباس

اهن  های او افتاد. سه عبا و قبایش را پاره پاره کرد. پیر

 های

مردانه اش را تکه تکه کرد. دیدن لباس های زیرش 

 حال او را

خراب تر کرد. آن ها را توی حمام نصفه و نیمه آتش 

 زد و بعد

توی چمدان انداخت. در چمدان را بست و دسته 

 اش را باال

برد و آن را تا جلوی در خانه کشاند و آن را خم دیوار  

 .گذاشت

صورتش را شست و لباس پوشید و چادر روی رسش 

 انداخت.از

ون زد و دقایقی بعد با یک کلید س از به خانهخانه بیر  
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 .برگشت

 :به مرد گفت

یم خوام قفل خونه مو عوض کنم. فقط رسی    ع تر -

 لطفا. یه

 .قفل خوب بزن. ییک که هیچ رقمه نشه بازش کرد

ین  مرد اطاعت کرد. با دیدن درب ضد رسقت بهیی

 قفل و

ن خرت و پرت هایش سوا کرد  . کلیدهایش را از بتر

اعت طول کشید. مهرگان اجرت مرد را کارش نیم س

 داد و او

 .را روانه کرد

توی خانه برگشت. شکم خایل اش قار و قور یم کرد. 

ی ن  اما چیر

ن نیم رفت. شکالیی تلخ با یک ته  از گلویش پایتر

 استکان شیر 



 .خورد تا وقت آمدن محمدهادی رسپا بماند

گریه نکن مهرگان. بسه هر خی -بلند به خودش گفت: 

یدیرذالت د  

 اشکاتو حروم

کردی. ساکت بمون تا بیاد. بسه اینقدر زر زر نکن 

 .مهرگان

از روز قبل که به خانه برگشته بود او را ندیده بود. 

 برایش

ن اتاق  یادداشنی کج و معوج گذاشته بود روی میر

 .خوابش

ن چند خانواده " م شهر ری. شبانه تا صبح باید بتر میر

 نیازمند

ش کنیم. از اون ور صبح و آبرومند برنج و روغن پخ

م  میر
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 ."دانشگاه. قبل از غروب میام خونه



نه تلفن خانه هنوز رس جایش برگشته بود نه دیگر 

 موباییل

 . داشت که به او زنگ بزند. فکر کرد اصال چه بهیی

 بگذار یی 

 .خیی بیاید و گندی را که زده بود جمع کند

هر گذشته بود که حس کرد  ساعت از دوی بعدازظ

 کیس به

ون نگاه کرد  .قفل در ور یم رود. از چشیم به بیر

ن بود که یم خواست با کلید قدییم اش در را  مهرانگیر

 باز

کند.پوزخندی زد. یم خواست در را باز نکند. اما 

 فکری به ذهنش

 .رسید. چمدان را فورا به اتاقش برگراند و در را بست

ن با دیدنش گفتبعد در خانه را باز کر  د. مهرانگیر : 

 ! خونه ای؟ چه عجب-

 :مهرگان کناری ایستاد گفت

 !بیا تو-



ن به چشمان خون گرفته ی مهرگان نگاه کرد و  مهرانگیر

 .مشکوک پا در راهرو گذاشت

 این کلید چرا درو وا نیم کنه؟ قفل خرابه؟-

ن  مهرگان طوری در را محکم به هم کوبید که مهرانگیر

 هینن 

 بلند کشید
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وا! چته؟ آروم ببند درو زهره م ترکید.از کنار -

ن رد شد  :مهرانگیر

 . خراب نیست. کلیدو تو دیگه نداریش-

ن با خشونت کشید و  بعد کلید را از دست مهرانگیر

 توی سطل

ن کنسول پرت کرد  ...زباله ی کنار میر

ن نگاه اخم آلودش را از سطل زباله گرفت  و مهرانگیر

 به مهرگاین 

 .که آتش از چشم هایش زبانه یم کشید وصل کرد



 :بعد چادر از رس کشید

 واسه منم ساخنی دیگه ایشاال؟-

 :مهرگان یک تای ابرویش را باال برد

 چرا باید این کارو بکنم؟-

- آلزایمر داری دیگه! -چون اینجا خونه ی پشمه. 

 اینجا رو پدر من

 اجاره کرده قولنامه شم

. پس اینقدر پشم پشم نکنبه اسم منه . 

ن رسش را دوراین تکان داد  :مهرانگیر

ی خوردی؟ بدجوری زبون وا  - ن ی چیر
تخم کفیی

 !کردی

مهرگان روی مبل نشست. پا روی پایش انداخت و 

 همانجور

دست به شانه در حایل که نگاهش همچنان یجن و 

 قطنی 

 :بود گفت
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- بون وا کردم. از این ورا؟دو ساله م بود ز   

 کفری از رفتار یی ادبانه ی مهرگان گفت
ن  :مهرانگیر

مت دکیی -  .پام درد یم کرد پشم گفت بیا بیی

ن  ی مهرانگیر ن
مهرگان نگاهش را به سمت پاهای پرانیی

ن   پایتر

برد. خییل دلش یم خواست بگوید قلم پاهایت که 

 بشکند

ن سمت دستشویی  دیگر درد نخوایه داشت.مهرانگیر

 .رفت

 ناهار بده عروس. گشنمه. پشم گ میاد؟-

از قصد مدام کلمه ی "پشم" را تکرار یم کرد تا 

 حرص

مهرگان را بیشیی دربیاورد. اما مهرگان آنقدر عصباین 

 بود که

ن برایش بیشیی خنده دار  خاله زنک بازی های مهرانگیر

 بود تا



 .حرص در بیاور

خانه رفت و زیر لب گفت: " خیی  ن  به سمت آشیی

 مرگش بیاد

 !"ایشاال

ون آمد. رسک کشید سمت  از دستشویی بیر
ن  مهرانگیر

خانه. دو تخم مرغ که در دست مهرگان دید بلند   ن آشیی

 :گفت

ناهار نداری؟ بچه م االن گشنه تشنه میاد خونه -

 اون وقت تو

خونه تم  ن ؟ اجاق آشیی یم خوای نیمرو درست کنن

 مثل اجاق
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ت کوره؟مهرگان دندان به هم سایید و با قدم خود

 هایی بلند از

خانه ن  آشیی

ون دوید  .بیر



ن پرت کرد. تخم  تخم مرغ اول را به سمت مهرانگیر

 مرغ روی

پیشاین او شکست و صورت او را زرد و چسبناک  

 .کرد

ن وحشت زده به نگاه مهرگان و گدازه های  مهرانگیر

 شعله ور

م مرغ ها را از صورتش چشم گرد کرد و تند تند تخ

 صورتش

 .با رس آستینش پاک کرد

؟- ! چرا اینجوری یم کنن ه ی وحیسر  چته دخیی

 :مهرگان فریاد زد

؟- ن  ناهار یم خوای زنیکه یی همه چیر

تخم مرغ دوم را هم سمتش پرت کرد. تخم مرغ 

 صاف به شانه

 .اش خورد و لباسش را به گند کشید

. نوش اینم ناهارت. بخور -مهرگان فریاد دیگری زد: 

 جونت. اجاق



 خونه ی ما رسده. خام

 .خام باید بخوری ناهارتو

ن سمت مهرگان حمله کرد  ن عصنی و خشمگتر مهرانگیر

 و

 :گیسوان او را چنگ کشید و فریاد زد
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ه ی پرو! پدر تو رو در میارم من - یم کشمت دخیی

 .امروز

 هار شدی واسه من؟

را از دستان پیر و چرکیده ی  مهرگان فورا موهایش

ن   مهرانگیر

ون کشید و سییل محکیم روی صورت رنگ پریده  بیر

 ی

ن خواباند  .مهرانگیر

ن پرید. با ناباوری دست روی  برق از چشمان مهرانگیر

 صورتش



 . گذاشت

ف؟!مهرگان او را سمت - منو... منو زدی؟ آره یی رسر

 .عقب هل داد

ن سکندری خورد و  مهرانگیر

افتادروی مبل راحنی  . 

مهرگان رسش را توی صورت او خم کرد و با تمام 

 قدرت فریاد

 :کشید

ف تویی و اون پشت که دخیی همسایه رو -
یی رسر

 حامله

کرده. یی آبرو اون پشته که زیر چشم مردم کار خیر 

 یم کنه

 !و زیر چشم خدا کار حرام

ن با چشماین گرد شده جرات پلک زدن  مهرانگیر

 نداشت. تته

تپته کنان گف : 

؟! هادی خی کار کرده؟- ... گفنی  چ... خی
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برو دعا کن دست پدرم به تو و -مهرگان عقب کشید: 

 اون پش گنهکار

 قدیست

ون و  نرسه که جنازه تون رو هم از تو قیی یم کشه بیر

 تیکه

 .تیکه تون یم کنه

تخم مرغ ها به رسعت داشت روی صورتش خشک 

 یم شد و

تش با حرف زدن کش یم آمد و یم سوختپوس . 

 با قدم هایی لرزان از جا بلند شد
ن  .مهرانگیر

 مثل سگ-
ی

 .تو گوه زیادی خوردی. داری دروغ مییک

 :مهرگان جیغ کشید

خفه شو دهنتو ببند زنیکه دو به هم زن. تمام این -

 بدبختیا

 .تقصیر توئه. تمام این آتیشا از گور تو بلند میشه



ون! یاهلل. زود باشگمشو از خونه ی  من بیر ! 

ن باز فریاد زد:  به خدا یم زنم تو دهنت -مهرانگیر

 مهرگان! اگه تو

 پرو ای پش من

 .پاک و مطهره. تو غلط اضافه کردی تهمت یم زین 

 .خدا بزنه تو کمر تو و اون پش شیادت عجوزه-

ن را با خشونت کشید و به سمت در  بازوی مهرانگیر

 .خانه برد

ن به سخنی   تقال یم کرد بازویش را از دست مهرانگیر

 مهرگان
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ون بکشد اما موفق نمیشد. راست گفته اند آدم  بیر

 عصباین 

قدرتش ده برابر یم شود. مهرگان در را باز کرد و او را 

 با تمام

ن به دیوار خورد و  ون هل داد. مهرانگیر قدرت به بیر



 صدای آخ

 .و وایش در آمد

در را محکم به هم کوبید. حس کرد رگ های  مهرگان

 مغزش

در حال پاره شدن است. گلویش خشک شده بود و 

 دستان یخ

زین نود ساله و فرتوت یم لرزید. به  کرده اش مثل پیر

 سمت

اتاق رفت و چمدان محمدهادی را برداشت و به 

 سمت در

ن را هم از روی مبل چنگ  خروخی برد. چادر مهرانگیر

 زد و دررا

ون رس داد و چادر را روی باز ک رد و چمدان را به بیر

 صورت

ن آشفته و در حال مرگ انداخت  .مهرانگیر

 :صدای بلندش توی راهرو اکو شد

 !برو بمیر -



بعد در را محکم تر از قبل بست و به اتاقش رفت. اما 

 با شنیدن

 .رس و صدایی از حیاط، لب پنجره رفت

 :کرایه ی تاکیس را به سمت راننده گرفت

- فرمایید. ممنونب . 

ن پیاده شد. خدا خدا  راننده تشکر کرد و ترانه از ماشتر

 یم کرد
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محمدهادی خانه نباشد. وقنی به خاله مریم زنگ 

 زده بود

شنیده بود مهرگان به خانه اش برگشته. آمده بود تا 

 لپ تاپش

د و به قویل که به سیاوش داده بود و  فا  را قرض بگیر

 کند. هنوزهم

لپ تاپ خودش خراب بود و پویل بابات هزینه ی  

 گزاف



ش نداشت  .تعمیر

پا در پیاده رو که گذاشت با در نیمه باز ساختمان و 

 رسو

 .صدایی که از داخل حیاط یم آمد مواجه شد

با کنجکاوی رسک کشید توی حیاط. با ناباوری به 

 صحنه ای

کردکه جلوی چشمانش در حال وقوع بود نگاه   . 

مردی میانسال دو طرف عبای محمدهادی را سخت 

 چسبیده

ا یم داد. چند  بود و با صدای بلند به او فحش و نارسن

 زن و مرد

دیگر دور آن ها جمع شده بودند و به قائله نگاه یم  

 .کردند

 :محمدهادی داشت یم گفت

آقای شمسیان توضیح میدم خدمتتون. تو رو خدا -

 آروم

.خشو با چشماین  ن وق زده و خونبار فریادش در  باشتر



 حیاط

ن انداخت  :ساختمان گوشخراش طنتر

تو گوه یم خوری توضیح میدی مردیکه یی همه -

ن   .چیر

 :محبوبه ی یی حال جیغ جیغ کرد
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یی آبرو چرا ما رو بدبخت کردی؟ مگه تو زن نداری  -

 کثافت؟

م؟آشغال حاال ما چه خایک تو رسمون بریزی  

 :خشو با صدای بم و خش دارش فریاد زد

؟ - به چه حقی به دخیی من دست درازی کردی رواین

 مگه

 یی 
؟ مگه تو ناموس نداشنی خودت زن نداشنی

 وجدان؟ از این

لباست خجالت یم کشیدی. چرا حرمت لباستو نگه 

 نداشنی 



 خیر ندیده؟

مگه به زور کردم آقای -محمدهادی عاجزانه گفت: 

ت  شمسیان؟ دخیی

 .خودش رایصن بود

 .به خدا که رایصن بود

خشو پیشاین اش را محکم به دماغ محمدهادی  

 :کوبید

ف دروغگو-  بود. یی رسر
 !گوه زیادی خورده که رایصن

محمدهادی دست روی بینن اش گذاشت. خون از 

 آن فواره

 .یم زد

ون یم زد  ترانه با قلنی که داشت از شانه اش بیر

 ایستاده بود

هایش باور نداشت.  به تماشا. به گوش

 محمدهادی؟ خیانت؟

چشم چرخاند توی جمعیت. شهال را دید که با 

 شوهرش



 .کناری ایستاده اند
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ن را دید که هوار هوار کنان از  ناگهان مهرانگیر

ون  آسانسور بیر

 .آمد

ا؟ خی کار دارین یم  - تونه از خدا یی خیی چه خیی

؟دوید سمت ن  کنتر

با دیدن صورت خون آلود او داد زد پشش.  : 

ای وای خدا مرگم بده. دماغت چرا خون میاد؟ -

 پشم خی 

 شده؟

ن گفت  :خشو کناری ایستاد. رو به مهرانگیر

بیا تحویل بگیر پشتو خانوم. واقعا این رسمشه؟ -

 این قانون

 جوونمردیه؟ که ما رو اینطوری یی آبرو کنه؟

ن که هنوز باور نداشت رو  به پشش گفتمهرانگیر : 



شون بودی؟ - آره هادی؟ راست میگن؟ تو با دخیی

 راسته که

 حامله س؟

 رس به زیر انداخت و با 
ی

مندگ محمدهادی با رسر

 سکوتش به

همه اعالم کرد که خیی کامال درست است و حقیقت 

 .دارد

ن دو دسنی توی رسش زد و نالید:  یا امام -مهرانگیر

 هشتم! تو خی کار

ر منکردی محمدهادی؟! وای ب ! 

ترانه با شنیدن عبارت" حامله "به معنای واقیع کلمه 

 مغزش

 .سوت کشید. داشت اشکش در یم آمد
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 :محبوبه گفت

خانوم پشتو جمع کن زنگ یم زنم پلیس بیاد -



 پدرتونو

دربیارن. بیچاره تون یم کنم. به خدا نیم ذارم آب 

 خوش از

ن بره  .گلوتون پایتر

مدهادی التماس کردمح : 

تونم - تو رو خدا زنگ نزنید پلیس. پای دخیی

 درمیونه. آخه

 !چرا نیم ذارین توضیح بدم لعنتیا

خشو باز خواست سمتش حمله کند که هاتف زیر 

 بازویش را

خی رو یم خوای توضیح بدی مردیکه! مگه  -گرفت. 

 گناه به این

 رو هم میشه توجیه کرد؟
ی

 بزرگ

 :محمدهادی داد زد

- تونم حرف زدین؟ چرا همه خی رو یم ش ما با دخیی

 ندازین

. من  گردن من؟ آره من گناه کردم ویل نه تنهایی



تونو  دخیی

 . دوست دارم

ترانه نیم دانست بخندد یا گریه کند. مرد یجن 

 داشت حرف

 که 
ن
ن یم زد؟ همان جمله ی معروف از دوست داشتی

 مهرگان

تمام آن شش سال آرزو داشت از دهان شوهرش 

شنود؟ب  

؟ نه! امکان نداشت. عشق  محمدهادی و عاشقی

 فقط برای آدم
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هایی بود که قلب بزرگ داشتند. آن مردک را چه به 

 این حرف

 !ها؟

باالخره رازت بر مال -صدای شهال را با صالبت شنید: 

 شد آقای



 ملیک؟ خوبت شد آبروت رفت؟

ل و فرشته ت رحم تف به ذاتت که به اون زن خوشگ

 .نکردی

. نمک نشناس و یی حیا ن ن همتر  !شما مردا همتون عتر

ن هوار زد  :مهرانگیر

ه خانوم دور برداشنی حرف دهنتو - هوووو! چه خیی

 بفهم! اصال

؟ به شما چه مربوطه؟  تو گ هسنی

 :محبوبه گفت

داره حرف راست یم زنه دیگه خانوم. برات گرونه -

 شنیدنش؟

 :شهال گفت

- تا ماتحتت خانوم. پشت قدرنشناسه. یی تا بسوزه 

 .لیاقته

 !بفهم حقیقت تلخه. حیف اون دسته گل. حیف

خانوم به شما چه ربیط -محمدهادی فریاد کشید: 

 !داره؟ دخالت نکن



 !اه

 :هاتف دلجویانه به شهال گفت

ن حرف - عزیزم هیجی نگو. بذار آرومشون کنیم بشیتن

 بزنن یه
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. آخه اینجوری که نمیشه ن  . راه حیل واسش پیدا کتن

 :شهال براق شد

 . چه راه حایل هاتف؟ خیانت که راه حل نداره-

ترانه ی شوک زده مهرگان را دید که با عجله وارد 

 پارکینگ

شد. سوار بر ماشینش با رسعت به سمت در خروخی 

 راند. با

بوق های ممتدش جمعیت رس چرخاندند سمت او. 

 مهرگان

وع کرد به باز  ریموت در را باال گرفت. در آهسته رسر

 .شدن



محمدهادی دوید سمت درب راننده. تند تند به 

 :شیشه زد

ی؟ صیی کن! صیی کن بذار - مهرگان! مهرگان کجا میر

 برات

ن کشید  .توضیح بدم.مهرگان شیشه را پایتر

ن انداخت  :فریاد گوشخراشش در حیاط خانه طنتر

 !برو بمیییییر -

ی پدال گذاشت و به سمت کوچه راند. بعد پا رو 

 روی پل پیاده

رو روی ترمز زد تا اتومبییل که داشت عبور یم کرد رد 

 .بشود

 .ترانه فورا در را باز کرد و کنار مهرگان نشست

 :با چشماین خیس لب زد

 !مهرگان-

محمدهادی همچنان داشت صدایش یم کرد. پا روی 

 پدال
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اشت و با رسعنی زیاد از کوچه خارج شدگذ . 

 :ترانه کامال سمت مهرگان چرخید

 :مهرگان حالت خوبه؟مهرگان هق زد-

خوبم ترانه؟ مگه میشه وقنی بهت بگن شوهرت -

 بهت خیانت

 کرده حالت خوب باشه؟

 :ترانه نم چشمانش را با رس انگشتش گرفت

باورم نمیشه مهرگان. اونم گ و نه دخیی همسایه؟ -

ه خداب  

 .مخم هنگ کرده

مهرگان به رسعت داشت توی خیابان های خلوت 

 باالی شهر

 .ویراژ یم داد

منه احمق، منه بیشعورو بگو شیش سال عمرمو -

 واسه گ

حروم کردم؟ خدایا چرا آخه منو نیم کیسر راحت 



 شم؟

 :با بلندترین صدای ممکن فریاد زد

 . خدایا!ترانه هول کرده بود-

- بزن کنار. بذار من برونم. حاال  آروم باش مهرگان. 

 چرا اینقدر

ی؟  تند میر

 .مهرگان بلند بلند گریه یم کرد

همه ش تقصیر اون ننه ی روانیشه. یه گفت بچه. -

 یه گفت
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! اونقدرگفت تا این پش  ی زنیکه رواین نوه. درد بگیر

 خرش

 .باورش شد. فکر کرد هر گویه یم تونه بخوره

 :ترانه این بار بلندتر گفت

 . حق با توئه مهرگان. بزن کنار من برونم-

 :مهرگان فریاد زد



بیچاره تون یم کنم. به خاک سیاه یم نشونمتون. -

 !یی لیاقتا

ترانه به هیچ وجه قادر به آرام کردن مهرگان نبود 

 .وارد بزرگراه

 شده بودند. ساعت از سه گذشته بود و بزرگراه

ود. فورا کمربندش را بستتقریبا خلوت ب . 

 .مهرگان کمربندتو ببند الاقل-

مهرگان همچنان اشک یم ریخت. گایه که دیدش 

 پشت پرده

ی لرزان اشک تار یم شد با پشت دست اشک 

 هایش را پاک

یم کرد. اما مگر آن اشک های سیل آسا بند یم آمد؟ 

 عمق

فاجعه آنقدری بود که باید سال ها برایش مویه یم  

زاکرد و ع  

 .یم گرفت

 :ترانه التماس کرد



 .تو رو خدا آروم برو مهرگان. بذار کمربندوتو ببندم-

ون بکشد اما  خم شد تا کمربند را از سمت چپ بیر

 مهرگان با
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 .قدرت او را کنار زد

ن اتومبیل - نیم خوام. نیم خوام ترانه. ولم کن .از بتر

 های اندک

شت مدام به تعدادشانبزرگراه که دا  

اضافه میشد ویراژ یم داد. انگار ترمزی در کار نبود و 

 مهرگان

بدون اینکه پایش را از روی پدال بردارد گاز یم داد و 

 جلو یم

 :رفت. ترانه فریاد یم زد

 !مهرگان! نگه دار دیوونه! تو رو خدا-

وع کرد به کشیدن جیغ  اما مهرگان کر شده بود. رسر

 های



یک. دی ا هیسیی وانه وار یم راند و به عالم و آدم نارسن

 .یم گفت

ی بود که ریشه های قلبش را داشت  دردش چون تیی

 .یم برید

ناگهان حس کرد قلبش قادر به پمپاژ خون نیست. 

 دردی

طاقت فرسا توی قلبش رها شد و دستانش که سفت 

 فرمان را

چسبیده بودند شل شد و اتومبیل به سمت چپ 

 منحرف شده

روی سقف چرخید و عاقبت با صدایی و سه بار 

 وحشتناک در

مقابل دیدگان راننده های پشت رس در جدول پت و 

رگراه ن  پهن میانیی

 فرود آمد و فریادهای جگرخراش ترانه و مهرگان

 .خاموش شد

به دقیقه نکشیده ترافییک عظیم و طویل در بزرگراه 



 به وجود
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 .آمد

ن های  مدار بسته تصاویر را ضبط کرده و دوربتر

 متصدیان

 همکاران خود را 
ی

بخش ترافیک و راهنمایی و رانندگ

 به مسیر 

 . تصادف گسیل داشتند

آمبوالنیس که آژیرکشان در صدد بود راه خود را به 

 صحنه ی

تصادف باز کند رانندگان را بر آن داشت که به 

 آمبوالنس

ک و خیل عجول راه بدهند. اما بزرگراه پر ترافی

 عظیم مردم

وحشت زده که برای دیدن صحنه ی تصادف 

 رسعت کم کرده



و مشغول تماشا بودند، به سخنی با آمبوالنس کنار 

 یم آمد .دیدن

 اتومبیل مچاله شده و شیشه های خرد شده روی

آسفالت و دو دخیی جوان که با خون ییک شده 

 بودند، دل هر

آمبوالنس رس بیننده ای را به درد یم آورد. باالخره 

 رسید و

مامورین بهیار و دو پزشک به رسعت مشغول برریس 

 اوضاع و

 .نجات جان مهرگان و ترانه شدند

پنج شنبه، نوزدهم بهمن ماه، ساعت چهار 

 بعدازظهر

درست مقابل بیمارستان رسعتش را کم کرد و پا روی 

 پدال

 .ترمز گذاشت

-  مامان پوران شما پیاده شو آروم آروم برو جلو تا 

 من ماشینو
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 .پارک کنم بیام

پوران باشه ای گفت و آهسته و با طمانینه پیاده 

 .شد

زود بیا مادر.سیاوش خم شد و در را بست. چند -

 میی جلوتر از

 خوش

شانیس او اتومبییل داشت از پارک در یم آمد. فورا 

 جای او را

ن به  سمت در پر کرد و بعد از قفل کردن ماشتر

 بیمارستان راه

افتاد. پوران را در نیمه ی راه محوطه ی بزرگ 

 بیمارستان

یافت. فورا سمتش قدم تند کرد. نزدیک درب شیشه 

 ای بزرگ

ساختمان با شنیدن صدای آژیر دو آمبوالنس که به 



 سمت در

 .نزدیک یم شدند بازوی پوران را کشید

- دنبیا این طرف مامان. انگار مریض اورژانیس آور  . 

 :پوران کنار کشید

ه زیر دست و پاشون نباشیم-  . آره بهیی

دو آمبوالنس متوقف شده و پرستارها از درب 

 بیمارستان برای

ون دویدند.پوران گفت  :کمک بیر

ه مطب نداشت بریم مطبش؟-  حاال این دکیی

ه به آمبوالنس گفت  :سیاوش خیر

یزه. مایه یه ده روز میاد این - نه مامان. مطبش تیی

استانبیم  
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 .مریض ویزیت یم کنه

ش خوبه؟-  دکیی

ن -  .خییل تعریفشو یم کتن



دو مجروح به رسعت روی برانکاد گذاشته شدند. 

 پرستارها

وقنی به رسعت داشتند آن ها را ازجلوی چشمان 

 سیاوش

عبور یم دادند سیاوش وحشت زده با دیدن ترانه و 

 مهرگان

ینن بلند کشیددر خون غلتیده ه . 

خی شد مامان؟ یم شناسیشون؟-پوران گفت:   

 :سیاوش شوکه لب زد

خدا کنه اشتباه دیده باشم. بریم تو مامان. باید -

ن شم  .مطمت 

 . مادر و پش وارد الیی شلوغ بیمارستان بزرگ شدند

سیاوش او را به سمت آسانسور برد. اما نگاهش به 

 سمت سالن

و قلب مریضش هیچ اورژانس یم دوید. حال پوران 

 .خوب نبود

وارد اتاقک شدند و چند نفری هم به جمعشان 



 .اضافه شدند

 :پوران گفت

؟ کاش پرس و جو یم  - ننه گ بودن اون دو تا دخیی

 .کردی

 .نیم دونم مامان. احتماال اشتباه گرفتم. ولش کن-

 قلبش 
ن
نیم خواست او را نگران کند. به حد کاف

 .خراب بود
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اما دلش مثل سیر و رسکه یم جوشید. درمانگاه 

 .بیمارستانشلوغ بود

 به خاطر یی حایل پوران و اینکه وقت قبیل داشت

او را به رسعت داخل اتاق دکیی فرستادند. دکیی پس 

 از معاینه

س  ی او برایش داروهای جدیدی تجویز کرد و از اسیی

 و حرص

 .و جوش برحذرش داشت



توی دلش نبود رس از ماجرای آن دو زن سیاوش دل 

 
ن
 تصادف

 .دربیاورد. پوران را از بیمارستان خارج کرد

م خودت - ن بگیر مامان پوران. میشه واست ماشتر

 بری خونه؟

 حالشو داری؟

ی شده؟- ن  چرا ننه؟ چیر

 کنم. ویل تا تو رو -
ی

کار پیش اومده باید بهش رسیدگ

 برسونم

 .و برگردم دیر میشه

- رم. تو به کارت برسآره یم تونم ب . 

- ؟ ن ن واسم بگیر -مطمت  آره پشم. حاال یه ماشتر  . 

سیاوش برای یک تاکیس زرد و خایل دست تکان داد 

 و پوران

 .را رایه کرد

به رسعت به بیمارستان برگشت. به سمت سالن 

 .اورژانس دوید



از ییک از پرستارهای مشغول پشت ایستگاه پرستاری 

 :پرسید
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 که االن -
ن
خانوم ببخشید. اون دو تا خانوم تصادف

 آوردن

 کجان؟

 :پرستار فورا رس بلند کرد

 شما یم شناسیدشون؟-

 کس و کارشون نیومدن؟-

نه هیچکس نیست. تو اتوبان تصادف کردن -

 .آوردنشون اینجا

ن نیستم. رایه نیست -شما یم شناسیدشون؟ مطمت 

 شناسایی کنم؟

- عمل. وضعش خییل خرابه. اون  یکیشو بردن اتاق

 ییک تو

اون اتاق رو تخته. دکیی داره معاینه ش یم کنه. ویل 



 .بیهوشه

 میشه ببینمش؟-

 .دنبال من بیاین-

سیاوش به اتاق رفت و باالی رس ترانه ایستاد. با 

 ناباوری به

ترانه ی بیهوش نگاه کرد. رس و صورتش زخیم بود و 

 خورده

رتش فرو رفته شیشه ها توی پوست دست و صو 

 .بود

 :دکیی فورا به پرستار کنار دستش گفت

 میدم-
ی

ینش اتاق اسکن احتمال شکستیک  .بیی

 :پرستار اویل رو به سیاوش گفت

 :خی شد آقا؟سیاوش با ناراحنی لب زد-
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 .یم شناسم. اجازه بدین خیی بدم به خانواده ش-

 :دکیی از کنارش رد شد



- ودترفقط ز  . 

 . سیاوش از اتاق خارج شد. پرستار دنبالش رفت

 !به خانواده ی هردو خانوم خیی بدین. فقط رسی    ع-

سیاوش گوشه ای به دیوار تکیه داد و مستاصل 

 تلفنش را از

ون کشید. شماره ی نیما را گرفت و  جیب پالتویش بیر

 منتظر

 .شد

 :صدای نیما گوشش را پر کرد

- سالم نیما. -طوری؟سالم بر داداش عنق خودم. چ

ی یم ن ن یه چیر  ببتر

 خوام بهت بگم تو رو جان

 .سیاوش هول نکنن 

 :صدای نگران نیما آمد

؟-  خی شده سیا؟ کجایی

 .من بیمارستانم. رسی    ع خودتو برسون-

؟-  بیمارستان واسه خی



 . تو بیا پشت تلفن نیم تونم بگم-

 .صدای دویدن نیما یم آمد
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-  یا خفه ت کنم؟ کیس طوریش شده؟سی
ی

ا مییک  

 کن نیما. -
ی

ن آدم رانندگ بیا فقط جان جدت عتر

 لوکیشنو

واست یم فرستم .فورا تلفن را قطع کرد و به الو الو  

ن های نیما  گفتی

 .توجه نکرد

 .لوکیشن بیمارستان را فرستاد و منتظر ماند

یی اراده تصویر زیبای مهرگان و آن دو چشم عسیل 

 اش خانه

ذهنش را پر کرد و دلش به درد آمدی  . 

این پا و آن پا یم کرد رساغ پرستار برود و از وضعیت 

 مهرگان

د. اما اگر یم پرسیدند او چه  ی بگیر
های بیشیی خیی



 نسبنی با

مهرگان دارد چه باید یم گفت؟ یم گفت یک رئیس 

 ساده

 ها از دست داده؟
ی

ن تازگ  است که کارمندش را همتر

ما بماندترجیح داد منتظر نی  . 

تخت ترانه را از اتاق اورژانس خارج کردند و به 

 رسعت به طبقه

ی دیگری برده شد. دیدن دست و صورت و لباس 

ن   های خونتر

ترانه وحشت زده اش یم کرد. خوب خیی داشت از 

 نیما ودلداده اش

 و از عشق تازه جوانه زده شان. نیمای بیچاره چطور

حال و اوضاع  تاب یم آورد زن رویاهایش را در آن

 ببیند؟

 دلش بدجور گرفت. عجب بسایط بود. این ییک را یم
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چرخاندند این طرف و آن طرف و آن ییک با مرگ 

 دست و

پنجه نرم یم کرد. همان پرستار از ایستگاه پرستاری او 

 را صدا

زد. پشت سکوی چویی که ایستاد، چشمش به 

 پالکارت روی

ی کوتاهش خورد. پروانه فدایی نام او بودمقنعه  . 

 : فدایی گفت

؟- ن  اسم بیمار رو به من میگتر

 .ترانه بابایی -

 :فدایی تایپ کرد و گفت

 اسم اون خانوم رو هم یم دونید؟-

بله. مهرگان ستوده.انگشتان ظریف فدایی روی  -

 .کیبورد لغزید

 به خانواده شون اطالع دادین؟-

- . یه کم قضیه پیچیده س. واال به دوستم گفتم بیان

 فقط این



دوستم خانواده شونو یم شناسه. من خییل اطالعات 

 .ندارم

باشه به محض اینکه رسیدن اطالع بدین که باید  -

 کارهای

ا رسی    ع انجام بشه ن ی و بقیه چیر
 . بسیی

سیاوش پر از دلواپیس سمت خارج از سالن قدم 

 .برداشت

عقربه های ساعت گرد و بزرگ توی سالن با 

 خونشدی حرکت

یم کردند. اما باالخره نیما دوان دوان وارد محوطه 

 .شد
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سیاوش از دور برایش دست تکان داد و نیما تعداد 

 قدم هایش

 .را بیشیی کرد

 .نفس زنان در مقابل او ایستاد



- ... شده سیا؟ نیما فقط تو رو خدا آروم باش-خی . 

- دم به خداد لعننی جون بکن مر  . 

 .ترانه... تصادف کرده-

نیما محکم توی رسش زد و دوشادوش سیاوش به 

 سمت

 .اورژانس دویدند

 ! وای خدا! تو رو خدا راستشو بگو سیا-

س بردنش عکس برداری. ویل بیهوشه-  .نیی

ون آمد.  وارد سالن شدند. فدایی از ییک از اتاق ها بیر

 سیاوش

 :گفت

 .این پرستاره خیی داره-

با قیافه ای درهم و بغیصن که از وحشت و ترس نیما 

 زیاد جرات

خانوم ترانه  -ترکیدن نداشت، به سمت پرستار دوید. 

 کجاس؟ حالش

 چطوره؟ چشه؟ تو رو خدا جواب



 !بدین

 :فدایی ایستاد
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 نسبتت باهاش چیه؟-

... یعنن قراره باهم ازدواج کنیم-  .هنوز هیجی

ه سیاوش لب زدفدایی رو ب : 

 .پس خی شد آقا؟ ایشونم که خانواده ش نیست-

 :نیما تشر زد

م میارمشون. تو رو - شما بگو حالش چطوره من میر

 خدا خانوم

 .اذیت نکن

ا هنوز کارشون - فعال هیجی مشخص نیست. دکیی

 .تموم نشده

ه؟-نیما لب گزید:  ای وای بر من! سیا اینجا چه خیی  

گوشه ای برد  سیاوش دست او را کشید و به . 

آروم باش نیما. بهت گفتم آروم بایسر دیوونه بازی -



 . درنیاری

م سیا؟- یش بشه من چه گیل به رسم بگیر ن  اگه یه چیر

 خانواده شو خیی  -
جمع کن خودتو نیما. تو یم توین

؟  کنن

 .جز یه مادر کسیو نداره-

ی ازش نداری؟- ن  شماره ای چیر

 . نه. فقط خونه شونو بلدم-

- یشو تا آدرسشو بگو  برم بیارمش. تو برو کارای بسیی

 یه جایی 

 . انجام بده تا من برم دنبالش
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نیما یی قرار چشمش به این طرف و آن طرف بود. 

 زانوانش

 . ن -شل شد و با سسنی خم دیوار رس خورد روی زمتر

 دارم دیوونه

 .میشم سیا



 .سیاوش دست روی شانه اش گذاشت

- باش داداش. ایشاال که درست میشه... نگران ن

 ...راسنی 

 .نیما رس بلند کرد

؟- ن دیگه هم هست که شده نگفنی  وااای چیر

 .سیاوش کنار پایش نشست

 ...ترانه تنها نبوده-

 :نیما نالید

ن -  ...یا امام حستر

با مهرگان خانوم بوده... ویل اون بنده خدا -

 اوضاعش خییل

 ...خرابه

رت سیاوش دودو یم زد  نیما با چشماین که در صو 

یعنن -گفت:   

... اون کجاس؟  خی

 .اتاق عمل. به خانواده اونا هم باید خیی بدیم-

من... نیم دونم سیا. آدرسشو تو مدارکت تو دفیی -



 نداری؟

 .دارم... دارم. آره... تو راه زنگ یم زنم به شکری-
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 .فورا از جا بلند شد

- ن من رفتم. پاش و خودتو جمع کن مرد. پاشو برو ببتر

 پرستاره

 .خی یم خواد. پول خواسنی بگو بریزم

 .باشه. زود بیا سیا-

یک ساعت بعد تارا با صوریی پر از اشک و دیل پر 

 تشویش

نشسته بود و c.c.uتوی سالن منتیه به درب اتاق 

 برای ترانه

اش اشک یم ریخت. نیما و سیاوش گوشه ای 

 ایستاده بودند

یم دانستند چطور زن بیچاره را آرام کنند.تارا به و ن

 رسعت مریم



 را که دوست دیرینه اش بود، خیی کرده

بود. مهرگان چون ترانه برایش عزیز بود و از غم دو 

 دخیی تاب

و توان از کف داده بود.طویل نکشید که مریم بر 

 رسزنان در

مشایعت مهرآنای شوک زده و پدرش که رنگ به 

 رویش نمانده

ود به بیمارستان رسیدندب  . 

مریم با صدایی که دل را ریش و قلب را تکه تکه یم  

 کرد به

ش مویه یم کرد  .دنبال دخیی

 کو؟ بچه م کو؟-

 :مهرآنا بازوی مادرش را کشید

مامان تو رو خدا اروم باش ببینم چه خایک تو رسم -

 شده؟
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یک از پرستارها رفت. عیل آن دو را رها کرده سمت ی

 فدایی 

که منتظرشان بود با شنیدن صدای مریم که مهرگان 

 مهرگان

یم کرد آن ها را صدا زد.عیل به اتفاق مریم و مهرآنا 

 سمت پرستار

 .دویدند

 :فدایی گفت

 شما خانواده ی مهرگان ستوده هستید؟-

عیل فورا تایید کرد و فدایی آن ها را به آرامش دعوت  

 .کرد

باین که یک درمیان یم گرفت و اشیک که عیل با ز 

 پشت سد

ن یم شد گفت  :پلک هایش باال و پایتر

 خا...نوم دخیی من کج...جاس؟ حالش چطوره؟-

 :فدایی گفت

لطفا بفرمایید انتهای راهرو اتاق دکیی باهاشون -



 .صحبت کنید

 
ن
 .دکیی مناف

بعد هم خودش جلوتر راه افتاد و به دکیی قبل از 

 ورود آن ها

ع داد.عیل و خانواده ی آشفته اش وارد اتاق اطال 

 شدند
ن
 .دکیی مناف

 دکیی 

ه رو  ن  الغر و سیی
 با موهایی جو گندیم و صوریی

ن
مناف

 از جا

 .بلند شد
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ند  .قد بلندش باعث شد هر سه رس باال بگیر

ن نشست ن صندیل نزدیک میر  .عیل آقا روی اولتر

- م... ح ال و روزشآقای دکیی دخیی  ... 

 :مریم هق زد

م-  ...آقای دکیی مهرگانم... دخیی



 گفت
ن
 :دکیی مناف

تون اصال حالش خوب - . متاسفانه دخیی ن آروم باشتر

 .نیست

توی بزرگراه تصادف سخنی کردن و چون کمربند 

ن به  نبستی

 :شدت آسیب دیدن.عیل بلند و ناالن گفت

 ! یا خود خدا...واای-

 :مریم توی رسش زد

- ؟ دک ن چه خایک تو رسمون دکیی  تو رو خدا بگتر
یی

 شده؟

 پرونده ی مهرگان را باز کرد
ن
 :دکیی مناف

متاسفانه سه تا از دنده هاش شکسته، استخوان -

 فکش ترک

برداشته، خورده شیشه های زیادی به پیشوین و 

 صورت و

ون کشیدیم. دست  دست هاش فرو رفته بود که بیر

 چپش



 سکته ی قلنی  
ی

ن رانندگ کرده و علت شکسته. حتر

 تصادف

ن سکته بوده.  هم بعد از اون رسعت خییل باال همتر

 وقنی 
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همکارای ما باالی رسش رسیدن تقریبا داشت از 

 دست یم

رفت. دو دقیقه نبض نداشت. اما با احیای قلنی به 

گشت  .زندگییی

به به رسش  خونریزی داخیل رو بند آوردیم اما ضن

ه و متاسفانه االن تو کماستزیاد بود  . 

 :مریم جییعن کشید و تند تند روی پایش کوبید

؟ آخه چرا - نه! نه خدایا! نه! سکته؟ آخه واسه خی

 خدا؟

 :مهرآنا او را بغل زد

 .مامان آروم باش. االن سکته یم کنیا-



 :اما مریم کم آورده بود. با صدایی بریده بریده نالید

- م... خدایا منو وای مهرگانم.. وای عزیزدلم.  .. دخیی

 بکش! ای

 !خدا

 :عیل نگاه از مریم گرفت و خطاب به دکیی گفت

مو نجات - آقای دکیی تو رو خدا قسمتون میدم دخیی

 بدین. تو

... اون واسه مون خییل  رو به مقدساتتون آقای دکیی

کدوم-عزیزه.   

 بچه ایه که واسه پدر و مادرش عزیز نباشه حاج آقا؟

ون بربیاد یم کنیم. توکلتون به ما هر کاری از دستم

 .خدا باشه

مهرآنا که یی صدا اشک یم ریخت و نیم دانست 

 چطور

 :مادرش را آرام کند لب زد
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؟-  سطح هوشیاریش چقدره آقای دکیی

متاسفانه پایینه خانوم. دعا کنید براشون. و -

 متاسفانه یک

ن دیگه هم مونده  ...چیر

سد دیگر چه عیل چشم  و گوش شد. توان اینکه بیی

 بالیی مانده

 .که بر رسشان نازل شده را نداشت

ه به نگاه های رمیده و وحشت زده ی آن ها   خیر
دکیی

 عینکش

ن کرد و گفت  :را باال و پایتر

متاسفانه خورده شیشه تو چشم چپشون وارد شده -

 و آسیب

جدی به چشمشون خورده ...مریم جیغ دیگری  

حصار کشید و توی  

 .مهرآنا از حال رفت

ون دوید و پرستاری را صدا  عیل از جا بلند شد و بیر

 .زد



 .دکیی فورا فشارخون مریم را گرفت

دو پرستار او را به بخش منتقل کردند و به دستور 

 دکیی رسیم

 . قندی به او وصل کردند

 از او 
ن
 برگشت و دکیی مناف

ن
عیل دوباره نزد دکیی مناف

 خواست

اشته باشد و همشش را آرام کندسعه ی صدر د  . 

ین متخصصان چشم  ن کرد بهیی بعد هم او را مطمت 

 حاضن در

ن او حاضن خواهند شد و از هیچ  بیمارستان بر بالتر

 تالیسر برای
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 .کمک و نجات او چشم پویسر نخواهند کرد

 :و عیل با غم بار ترین لحن ممکن گفته بود

- نه. فعال تو بخش مراقبت های -مش؟نمیشه ببین

 ویژه کیس نیم تونه



 .وارد بشه

تون رو تون یم کنم گ برید ببینید دخیی  .من خودم خیی

عیل با نگراین بسیار زیاد خودش را به همش و 

ش رساند  .دخیی

 :مهرآنا گفت

بابا شما زنگ بزن شوهرش بیاد. انگار هنوز خیی -

 نداره. منم

و ببینم؟برم ببینم یم ذارن مهرگان  

عیل ناگهان انگار تازه عمق فاجعه را فهمیده باشد یی 

 صدا و

وع کرد به گریه کردن  .با شانه هایی که یم لرزید رسر

مهرآنا خم شد و دست روی شانه ی پهن پدرش  

 .گذاشت

بابا؟ گریه نکن. آروم باش. تو رو خدا به خاطر -

 مامان آروم

 .باش

ن کرد:  ن فتر ؟ دخیی آخه چجوری آروم باشم-عیل فتر



 دسته گلم... حنی 

 جرات

 . ندارم برم ببینمش

مهرآنا نفس عمیقی کشید تا قلبش از شدت ناراحنی 

 .نایستد
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 .بغضش را پس زد و حرف را عوض کرد

 .پیش خاله تارا هم برم ببینم وضعیت ترانه چطوره-

 و یی حایل روی صندیل نشست. کیم  
عیل با سسنی

امکه آر   

 :گرفت با صدایی خش دار لب زد

زود برگرد. باید برم مدارک پرونده شو تکمیل کنم. -

 اون آقایی 

 که خاله تو خیی کرده کیه؟

مهرآنا نیم دانست چه بگوید. از ماجرای سیاوش و 

 نیما یی 



 .خیی بود

 . نیم دونم بابا. احتماال آشنا دراومده-

- ش بده. بعدا باهاش حرف یم ز  نم. هر کیه خدا خیر

نیم دونم-رفته؟ . 

م زود بر یم  شاید هنوز پیش خاله تاراس. من میر

 .گردم

چادرش را کیم مرتب کرد و به سمت بخش مراقبت 

 های

 .ویژه راه افتاد

هر چه به پرستار التماس کرد نتوانست خواهرش را 

 حنی برای

یک ثانیه ببیند. عاقبت دست از پا درازتر نزد تارا 

 . رفت

ن روی نیمکنی نزدیک بخش تارا را ناالن و  غمگتر

 . یافت

 .تارا با دیدن او باز داغ دلش تازه شد
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اومدی مهری جان؟ دیدی چه بالیی رسمون اومد -

 خاله؟

ای دسته گلمون... ای خدا  !دخیی

مهرآنا خاله تارا را از تمام خاله های واقیع اش بیشیی 

 دوست

را در حصار کشید و داشت.کنارش نشست و او 

 دستش را نوازش

 .گونه پشتش کشید

ه ی دو مرد را روی خودش دید و رس  چشمان خیر

 .بلند کرد

ییک از دو مرد شبیه آدم های بدبخت و در به دری به 

 نظر یم

رسید. تکیه زده به دیوار غم و اندویه زیاد از 

 چشمانش یم

 .بارید

 :مهرآنا گفت



-   کرده؟خاله این آقا کیه که شمارو خیی 

 .تارا نیم نگایه به نیما که رس به زیر انداخته بود کرد

اوین که کت قهوه ای پوشیده اسمش آقا نیماس. -

 خواستگار

ترانه س. اوین هم که پالتوی سیاه تنشه دوست 

 نیماس. مثل

 تو بیمارستان بوده 
ی
اینکه ترانه رو یم شناخته اتفاف

 .به نیماخیی داده

ندیده بود حاال حاالها باید اگه آقای کیاین ترانه رو   

ا زیر و رو یم کردیم  .تهرانو دنبال دخیی

مهرآنا نگاهش را رس داد سمت دو مرد. نیما را بسیار 

 آشفته
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 . حال و پریشان خاطر یافت

 :تارا پرسید

 مامانت کجاس؟-



اونقدر جیغ جیغ کرد تا از هوش رفت. خاله واسه -

 آجیم دعا

 . کن. خییل حالش بده

ش - م براش. دخیی دسته گلم. من با دکیی الیه بمیر

 حرف

زدم. خییل اعصابم به هم ریخته خاله. دارم دیوونه 

 . میشم

 :مهرآنا رس تکان داد

دعا کن خاله. فقط دعا کن .تارا صورتش را توی -

 دستانش پنهان

 .کرد و باز اشک ریخت

سیاوش پا کج   مهرآنا از جا بلند شد و به سمت نیما و 

 .کرد

نیما و سیاوش با دیدن مهرآنا صاف ایستادند. مهرآنا  

 :گفت

؟- ن  سالم. من خواهر مهرگان هستم. خوبتر

نیما لب گزید و سیاوش چشم بست. به طور کامل از 



 حال

 .وخیم مهرگان با خیی بودند

هر دو سالمش را پاسخ دادند. نیما نیم دانست چه 

 .بگوید

ین بودخودش غرق اندوه و نگرا . 

 :اما گفت
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 حالشون بهیی نشده؟-

 :مهرآنا رس تکان داد

 :نه. هیجی .رو به سیاوش گفت-

 در حق ما  -
ی

من از شما ممنونم. واقعا لطف بزرگ

 .کردین

 :سیاوش گفت

خواهش یم کنم. امیدوارم زودتر هر دو شون خوب -

 .بشن

 :مهرآنا رو به نیما گفت



- ن ترانه خاله تا را که حالش خوب نیست. میشه بگتر

 وضعیتش

 چطوره؟

د  :نیما لب فشر

هنوز که به هوش نیومده. کتفش ترک برداشته. رس -

 و صورت

و دستاش با خورده شیشه بدجوری داغونه. زانوش 

 هم

ب دیده. چون کمربند بسته بوده  بدجوری ضن

 وضعیتش نسبت

به خواهرتون...صدایش را قطع کرد. چه داشت یم  

 گفت؟ درد و غم

 این دخیی 

 زیاد بود، مقایسه دیگر الزم نبود
ن
 .به حد کاف

 :ادامه داد

 . فقط باید به هوش بیاد-
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 :مهرآنا به دیوار تکیه داد

خواهرم پشت فرمون سکته کرده. نیم دونم خی -

 شده که

مهرگان با رسعت باال تو اتوبان یم رونده. مهرگان 

  تواصال 

 نکرده. اصال رس در 
ی

عمرش با رسعت باال رانندگ

 .نمیارم

 .نیما و سیاوش معنا دار به هم نگاه کردند

 :نیما گفت

سکته ی قلنی یا واسه خاطر فشار عصبیه یا -

 .بیماری قلنی 

؟مهرآنا رس تکان داد ن  .خواهرتون مشکل قلنی داشتی

 . نه. فکر نکنم-

و حرف هایش، سیاوش با نگایه موشکافانه به مهرآنا 

 حس

بدی توی دلش چنگ زد. شیک مثل خوره افتاد به 



 .جانش

فکرش حول و حوش آن شب در رفت و آمد بود. 

 فکر کرد

نکند موضوع به همش مهرگان مربوط باشد. به خانه 

 ی

مهرگان چندین بار تماس گرفت شاید همشش خانه 

 .باشد

 .اما هیچکس جوابش را نداد

 :مهرآنا به سیاوش گفت

- منده نکنید. تو رو خدا لط فا بیشیی از این مارو رسر

 برید خونه

ن   . این جا رسپا خسته میشتر
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آره سیا، تو برو. مگه نگفنی خاله پوران -نیما گفت: 

 حال نداره؟

 برگرد



 .خونه داداش

سیاوش این پا و آن پا کرد. به ساعتش نگایه 

 . انداخت

 .نزدیک شش غروب بود

م. بذار حداقل ترانه به هوش بیاد - باشه حاال میر

 خیالم راحت

 .شه. پیشت یم مونم

 :نیما گفت

 . چاکرم داداش. خسته مییسر به خدا-

 :مهرآنا گفت

 .شما هم برید آقا نیما. من پیش خاله یم مونم-

نه نمیشه. تا ترانه به هوش نیاد یه قدمم از اینجا -

 جنب نیم

یت نیما و دلش قرص خورم.مهرآنا گرم شد از حما

 شد به عشق نیما

 . به ترانه

 . نیما نگاهش را سمت تارای تنها انداخت



 :زمزمه کرد

طفلک تارا خانوم تنهاس. من نمونم کنارش گ -

 بمونه آخه؟

مهرآنا کیم خاله تارا را دلداری داد و از آن ها رخصت 

 خواست
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 .و نزد مادرش برگشت

که چشم باز کرد مهرآنا را کنار تخت نشسته   مریم

 روی

 . صندیل دید. داشت با تلفنش ور یم رفت

 :مهرآنا فورا گفت

ن و - ی؟مریم رس سنگتر بیدار شدی مامان؟ بهیی

 دردمندش را به چپ

 .و راست تکان داد

صدای رفت و آمد پرستارها و بلند بلند حرف زدن 

 های



ن روی تخت همراهان تخت کناری و آه و ناله های ز 

 اعصابش

 .را متشنج تر یم کرد

 :رو به مهرآنا گفت

 بابات کو؟-

؟- ی رو انجام بده. خویی
 رفت کارای بسیی

ن شد  :نیم خیر

 منو بیی بچه مو ببینم. من چرا اینجا خوابیدم؟-

 .سوزن رسم کشیده شد و پوست دستش سوخت

 درش بیار اینو ببینم. این چیه چسبوندن به من؟-

-را گرفت و او را خواباند و تشر زد.  مهرآنا بازوهایش

 چرا بلند

؟ االن خون بر یم گرده تو لوله. بخواب مادر  مییسر
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 . من

 .مریم دراز کشید



 .مهری اذیت نکن-

ن آخی - نمیشه مامان. به خدا منم رفتم باال. نذاشتی

 .رو ببینم

یم باال. تکون نخور  .بذار رسمت تموم شده میر

وع کرد به گریه کردن  . مریم باز رسر

مهری؟ تو رو خدا راستشو بگو. چشم مهرگان خی -

 شده؟

 یعنن زبونم الل کور شده؟

 :مهرآنا اخم کرد

-  ! بابا مگه ندیدی دکیی -وا! خدا نکنه. زبونتو گاز بگیر

 خی گفت؟

 گفت خورده شیشه رفته

 .تو چشمش

در آوردن شیشه هارو. بعدم هنوز متخصص چشم -

ه شمعاین  

فت کرده.  نکرده. نگران نباش قربونت برم. علم پیشر

 اینجوری



 .نیم مونه که

مریم رس برگرداند و یی صدا اشک ریخت. مهرآنا 

 خییل هم به

ن نبود. اما مجبور  حرف هایی که به مادرش زد مطمت 

 بود

جلوی پدر و مادرش گریه نکند. قوی بماند تا آن ها 

 رسپا
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 .بمانند

با دستمایل که از توی جیبش درآورد اشک های مریم 

 را پاک

 .کرد

 :مریم گفت

- نه بابا. باال نشسته پشت در یس -تارا حالش خوبه؟

 یس یو بدتر از

 تو شیون و



واویال یم کنه. بنده خدا خاله چقدر تنهاس. نه یه 

 شوهری، نه

یه فامییل. هیچکس پیشش نیست. جز آقا نیما اونم  

یبهکه غر   

 .س

 نیما کیه؟-

خواستگار ترانه س. اینقدر گریه نکن. بذار رسمت -

 تموم شه

 .بریم پیش خاله

 هادی اومده؟-

نه. اصال نیست که نیست. هر خی به گوشیش و -

 خونه شون

زنگ یم زنیم جواب نمیده. االنم یم خوام زنگ بزنم 

 به

 مادرش. شماره شو پیدا نیم کنم. تو داری؟

- شیمو نیاوردم. بس که هول کرده آره مادر. ویل گو 

 بودم
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ای -نفهمیدم چجوری چادر رس کردم اومدم اینجا. 

 بابا! حاال چجوری

ش کنیم؟  خیی

 .پاشو برو خونه مهرگان. شاید تلفنشون خرابه-

 من برم؟-

 پس گ بره؟ توقع داری من برم؟-

نگاه کرد. با رس رسیدن عیل، مریم به پشت رس مهرآنا 

 عیل

 .کنار تخت مریم ایستاد

ی مریم جان؟-  بهیی

 :مریم رس تکان داد

منو بیی باال. به پاشون میفتم بذارن دو دقیقه -

 .مهرگانو ببینم

 .تو رو خدا عیل

 :عیل گفت



یم.مهرآنا گفت-  :باشه. رسمت تموم شه میر

ی نشد؟-  بابا از داماد خیی

- د از نه. من که نتونستم پیداش کنم. امروز بع

 دانشگاه

 هیچکس ندیده هادی رو. به عموت خیی دادی؟

. زن عمو پشت تلفن - ن آره بابا. گفت رسی    ع راه میفتی

 غش

 .کرد
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 :عیل گرفته تر از قبل زمزمه کرد

 !ال اله اله هلل! آخه چه مصیبتیه خدا؟-

 :مهرآنا از جا بلند شد

- . شاید بتو  ی از آقا من برم خونه ی آخی نم یه خیی

 هادی

م. شما پیش مامان بمون تا برگردم.  برو. ویل یه -بگیر

 جوری به اون



 پس بیفته. آروم
ی

 بنده خدا نیک

 . آروم حالیش کن خی شده

 .مهرآنا چشیم گفت. صورت مادرش را بوسید

باز گریه نکنن ها مامان. خاله تو رو اینجوری ببینه -

 دق یم

 .کنه. برو باال پیشش تنهاس

 .باشه. زود برگرد-

مهرآنا با دیل پر از تشویش و دلشوره ای که پایاین 

 نداشت از

بیمارستان خارج شد. در میان ترافیک پنج شنبه ی 

 تهران با

اسنپ باالخره خودش را به خانه ی مهرگان رساند. 

 وقنی 

ن پیاده یم شد، آسمان شهر با مداد  داشت از ماشتر

 سیاه چهره

روی زنگ در گذاشت.  اش را سیاه کرده بود.دست

 یک بار، دو بار،



 سه بار؛ اما کیس

جواب نداد. وسط کوچه ایستاد و به پنجره های 

 .خانه نگاه کرد
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خانه تاریک بود. دیگر نیم دانست به چه کیس زنگ 

 .بزند

دوباره به طرف در رفت و زنگ ییک از همسایه ها را 

د  .فشر

ی آیفون آمدصدای زین از تو  : 

 بله؟-

 :مهرآنا گفت

سالم. ببخشید مزاحم میشم. شما خیی ندارین -

 آقای ملیک

 کجاست؟

 شما؟-

 .من ستوده هستم. خواهر خانومشون-



- بله. خیی -اوه اوه. شما خواهر مهرگان خانومید؟

 دارین؟

یف بیارین باال-  .بله تا حدودی. تشر

 .نه ممنون. من باید رسی    ع برگردم-

- ای بدوین خی شده دخیی جون؟ بیا باال مگه نیم خو 

 تا بگم

 . بهت

در با صدای تییک باز شد. مهرآنا متعجب و کنجکاو 

 لب هایش

 :را کج کرد و زیر لب گفت

 "یعنن خی شده؟"

پا در حیاط گذاشت و به طبقه ی دوم رفت. شهال 

 جلوی در
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سانسور را بست و ایستاده بود به انتظار. مهرآنا در آ

 :شهال گفت



 .خانوم ستوده جون بیا تو گلم-

نه ممنون. باید برگردم. خی شده -مهرآنا گفت: 

 خانوم؟

اینجا که نیم تونم بهت بگم.دوست ندارم صدا -

 برسه به طبقه

 .ی اول. بیا تو تا برات بگم

 .مهرآنا با دو دیل پا در خانه ی شهال گذاشت

ای شبکه ی هاتف توی نشیمن که مشغول تماش

 ورزش بود با

دیدن مهرآنا از جا بلند شد و سالم کرد. مهرآنا 

 عذرخوایه

 . کرد و شهال او را به سمت پذیرایی راهنمایی کرد

ن و مرتنی  مهرآنا زیرچشیم خانه را دید زد. خانه ی تمیر

 بود و

ی خانه را روشن و دلباز  دکوراسیون سفید و خاکسیی

 نشان

ی استیل نشست. از بچه یم داد. روی ییک از مبل ها



ی  خیی

نبود و ظاهر زن خانه بسیار مرتب بود. شهال کنارش 

 جای

 :گرفت وگفت

 نکردم. من شهال -
ن
ببخشید من خودمو معرف

منم مهرآنا هستم-هستم.  . 

ن خی شده؟  میشه بگتر

مهرگان جون رو به گمونم ندیدی. مگه نیومد خونه -

 تون؟

ن که خییل عصباین بود  . موقع رفتی
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 عصباین بود؟ چرا؟-

 گریه کردی؟-

ن خی شده یا نه؟ داماد - شهال خانوم تو رو خدا میگتر

 ما

 کجاس؟



الیه بره زیر گل اون دامادتون. خیی مرگش بیاد -

 .ایشاال

 .مهرآنا سگرمه هایش را بیشیی درهم کشید

 ...شما دارین به داماد ما-

- نداری  خوب گوش کن. فکر کنم اصال خیی 

 خواهرت چه

 ای با این مرد به اصطالح آدم داره. روزی نبود  
ی

زندگ

 که ازحموم

صدای گریه شو نشنوم. صدای داد و بیداد شوهرش 

 هر

روز نبود الاقل هفته ای دو روزش بود. امروزم که 

 اینجا محشر 

ی بود  .کیی

 چ... خی شده؟-

 .دامادتون تو زرد از آب دراومده-

- ن  شهال خانوم؟ خب واضح یم خواین منو بکشتر

ن خی   بگتر



 .شده دیگه

واال دخیی همسایه مون حامله ست. خیی رسیده کار -

 داماد

 .شماست

747 

  دلهای بد قواره 

مهرآنا وحشت زده و شوکه از جا پرید و جییعن خفه  

 :کشید

چ...ی؟! و...ااای... نه! دروغه... نه دارین... اشتباه -

 یم کنید

 .خانوم

شهال! آروم بگو... -سوی خانه داد زد:  هاتف از آن

 سکته ندی دخیی 

 .مردمو

 :شهال تشر زد

تو حواست یی حرفای ماس یا ورزش؟ پاشو آب -

 بیار رنگش



 !رفت. بدو

خانه دوید و با یک لیوان آب به  ن هاتف توی آشیی

 رسعت نزد

آن ها رسید. شهال دست مهرآنای شوک زده را کشید 

 و او را

 .نشاند روی مبل

- ن  دخیی بشتر . 

 :لیوان را از هاتف گرفت

 ! بیا آب بخور-

ن  هاتف یک شکالت از توی ظرف کریستایل روی میر

 برداشت

شهال قندش افتاده-و گفت:   . 

ون کشید  اش بیر
ی
 .شهال شکالت را از کاغذ زرورف

مهرآنا کیم آب توی حلق خشک شده اش ریخت و 

وع  رسر
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 .کرد به گریه کردن

! پس بگو چرا مهرگان اینجوری شد. - مرتیکه عویصن

 وای

 .بیچاره مون کرد

 :شهال دلواپس گفت

 خواهرت خی شده مهرآنا؟ حالش خوبه؟-

خوب؟ چه خویی خانوم؟ خواهرم تصادف کرده -

 االنم تو

 !کماس

 :شهال شوکه محکم روی صورتش کوبید

ای داد. خدای من! کما؟مهرآنا هق هق کنان بریده -

 :بربده گفت

رسعتش زیاد... بوده پشت فرمون سکته  -

 کرده...آخی خوشگل

من زیر یه خروار دستگاه خوابیده رو تخت 

 بیمارستان اون

 ...وقت این آشغال... مردیکه رواین 



وع کرد به گریه کردن  .شهال رسر

 .وای هاتف! دخیی دسته گل! وای باورم نمیشه-

حنی هاتف با دهاین باز زل زده بود به مهرآنا. با نارا

 دهانش را

 . باز و بسته کرد

باید پیداش کنید حقشو بذارین کف دستش. عجب -

 آدمیه

 .ها
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 :شهال اشک هایش را پاک کرد

مردیکه یه مهرگان مهرگان یم کرد. یه یم گفت -

 وایسا

واست توضیح بدم از اون طرفم یم گفت من ارنوازو 

 .دوستدارم

منیه، هم از توبره یم خوره هم ازآشغال اسبش ترک  

 .آخور. هم اونو یم خواد، هم یم خواد اینو نگه داره



ن کوبید  .مهرآنا از جا بلند شد و آب را روی میر

ن خانوم- ن بهم بگتر  .کدوم همسایه س؟ زود باشتر

شهال و هاتف از جا بلند شدند و شهال وحشت زده  

 :گفت

- م؟ ول کن تو رو خ دا. اونایم خوای خی کار کنن دخیی  

 .خودشونم حالشون خرابه

 :مهرآنا فریاد زد

به جهنم که حالشون خرابه. گوه خوردن با -

شون  .دخیی

ن کدوم همسایه س؟  خانوم؟ تو رو خدا بگتر

شهال به هاتف نگاه کرد. مهرآنا دوید سمت در 

 :خروخی 

م پیداشون یم کنم.شهال داد زد-  :اصال خودم میر

 .وایسا! باشه صیی کن بهت میگم-

مهرآنا در را باز کرد و مشغول پوشیدن کفش هایش 

 .شد

شهال پالتو و شالش را از جاکفیسر برداشت و با 



 شتاب به تن و
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 .رسش کشید

ن رفتند. مهرآنا یک بند   هر دو سوار بر آسانسور پایتر

 گریه یم

 .کرد

ن که رسیدند با عجله در را باز کرد و غرید  :پایتر

- ومه؟کد  

 .شهال واحد شمسیان را نشان داد

اینه. تو رو خدا حرص نخور مهرآنا جون .مهرآنا -

 قدم تند کرد و

وع کرد به مشت کوبیدن. اشک  رسر

هایش صورتش را خیس کرده بود. در قهوه ای 

 سوخته را تار

و سیاه یم دید. آنقدر حالش بد بود که گویی آمده 

 بود پشت



زو داشت دروغ باشد. در رسواترین مردم شهر. اما آر 

 صاحبخانه

در را باز کند و بگوید اشتباه شده. شهال رسکارت  

 . گذاشته

صدای فریادهایش در راهروی طبقات باال یم رفت و 

 دوباره

زن مدیر  ن یم آمد. همسایه ی روبه رو همان پیر پایتر

 ساختمان

ون پرید  .بیر

ه؟ چرا داد یم زین خانوم؟-  چه خیی

از کرد و وحشت زده به همان لحظه گالب در را ب

 سیمای رسخ

 :از خشم مهرآنا نگاه کرد
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 چیه خانوم؟ رس آوردی؟-

مهرآنا او را هل داد عقب. خودش را توی خانه 



 انداخت.چشم چشم

 :کرد داخل خانه را. داد زد

ف و یی آبروتون؟-
 یی رسر

 کجاس؟ کجاس اون دخیی

ون دویدند. محبوبه و ارغوان از اتاق  هایشان بیر

 خاتون عصا

 .زنان از انتهای سالن به سمت مهرآنا قدم برداشت

ه هوار هوار یم کنن -  خانوم؟ چه خیی
اوی دخیی

 وسط خونه

 ما؟

 .محبوبه ترسان و لرزان جلو آمد

 گالب این کیه؟-

 :گالب تته پته کنان لب زد

 .چه بدونم خانوم جون تا درو وا کردم پرید تو خونه-

ا باز جیغ زد و رو به ارغوان گفتمهرآن : 

؟ هموین که مارو به خاک سیاه - ؟ ارنواز تویی تویی

 نشوند؟محبوبه

 :به ارغوان که الل شده بود گفت



 این خی میگه ارغوان؟-

مهرآنا چشم چشم کرد سمت اتاق ها. خواست برود 

 تک تک

 :درها را باز کند که ارغوان دستش را کشید
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؟-  کجا خانوم؟ تو گ هسنی

 . مهرآنا دست لرزانش را روی شانه اش گذاشت

 یی آبروتون به خاک -
من خواهر همونیم که دخیی

 سیاه

 .نشوند

 :ارغوان داد زد

جمع کن بابا! فکر کردم کیه حاال. به ما چه؟ برو -

 خر همون

. ما خودمون به حد   داماد خیانتکار و نامردتونو بگیر

 
ن
 کاف

داریم. فقط پیداش کردی بگو مرگش حتمیه.  بدبخنی 



 بگو

خواهر ما رو بیچاره کردی حاال زدی به چاک؟ 

!شهال و زن  عویصن

 مدیر ساختمان دویدند توی خانه. شهال مهرآنا را

 .بغل کرد

 :محبوبه گفت

. واسه خی اومده اینجا داد یم - شهال برش دار بیی

 زنه؟ سکته

 !کردم. ای بابا

 :شهال گفت

- ش خانوم شمسیان. خواهرش تصادف  حق بده به

 کرده رفته

 .تو کما. حالش خییل بده

 :ارغوان هینن کشید و محبوبه محکم روی پایش زد
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ای وای خدا مرگم بده. گ؟ بابا این که داشت یم -



 رفت

 خوب بود؟

ن افتاد.  خواهرم، -مهرآنا یی طاقت و سست روی زمتر

 خواهر دسته

داره کور میشه... اون وقت دخیی گلم.   

 ...شما و اون داماد آشغال ما

 :شهال چشم گرد کرده و لب گزید

 ! چشماش؟ وای-

محبوبه و ارغوان با تاسف رس تکان دادند و به 

 یکدیگر نگاه

 .کردند

ن نشست  .محبوبه کنار پای مهرآنا روی زمتر

ن امروز- یم. همتر  جون. به خدا ما یی تقصیر
ن دخیی  ببتر

... ما نیم خواستیم اینجوری بشه که... تو رو فهمیدم

 خدا آروم

 .باش

 :مهرآنا با صوریی کبود جیغ زد



چجوری آروم باشم خانوم؟دست بلند کرد سمت -

 .پنجره های خانه

اون خواهر بدبخت من آش و الش خوابیده روی -

 تخت. وسط

ن  ن و مالتر اتوبان سکته کرده خودش و دوستشو خونتر

 بردن

شما چرا نفهمیدین؟ چرا حواستون  بیمارستان. آخه

 نبود؟
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ن  من چجوری به پدر و مادرم بگم باین به کما رفتی

 خواهرم

شوهرشه؟ چجوری بگم؟ مادرم زیر رسم رو تخت 

 بیمارستان

. االن برم بگم  ن ول کردم اومدم دنبال این یی همه چیر

 شوهرش

ما؟ برم خی  گور به گور شده چون خیانت کرده به



 بگم آخه

 خانوم؟

ت؟ بهش بگو بیاد جواب منو بده.   کجاس دخیی

 کجاس لعنتیا؟

من اینجام..".همه به سمت صدا و ارنواز که "

 جلوی در اتاقش ایستاده

 بود

ی که از چله ی کمان  رس چرخاندند. مهرآنا چون تیر

 رها شده

باشد دوید سمت ارنواز و موهای او را به چنگ  

 .کشید

اد زدمحبوبه د : 

 .اوا ارغوان بدو-

ارغوان به رسعت دوید سمت مهرآنایی که چون ماده 

 
ی

 پلنیک

 .زخیم افتاده بود به جان ارنواز یی حال

ه ی پرو! آشغال! چرا این کارو  - یم کشمت دخیی



 کردی؟

 چرا؟

وع به جیغ کشیدن کرد  .ارنواز رسر

 ! ولم کن! مامان-
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با هر مصیبنی که بود گیسوان ارنواز را  ارغوان و شهال 

 از پنجه

ون کشیدند.ارغوان غرید  :های بسته ی مهرآنا بیر

ون از خونه. دیوونه - ؟ برو گمشو بیر چته وحیسر

 !رواین 

 :شهال مهرآنا را بغل زد

. نکن بابا-  ! آروم باش دخیی

 :محبوبه مهرآنا را هل داد و داد زد

- ون! زود باش از خونه ی من برو  ونبیر بیر  ! 

شهال هر طور بود مهرآنا را که هنوز داد یم زد و 

 فحش یم



ون کشید  . داد از خانه بیر

بیچاره تون یم کنیم. از دخیی پرو تون شکایت یم  -

 کنیم

 .عوضیا

برو هر غلیط یم خوای -ارغوان مثل خودش هوار زد: 

 بکنن بکن

. اون دامادتونم  وحیسر

اصال بنداز تو آتیش زنده زنده بسوزه. به ماچه . 

ن کوبید  :خاتون عصا به زمتر

 !بسه ارغوان. خفه شو-

 :مهرآنا گفت

همتون تقاص پس میدین. دخیی جون به خدا قسم -

 یه روز
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. آه خواهر من دامنتو سیاه یم کنه  ... پشیمون مییسر

ون کشید  :شهال او را بیر



 .بیا بریم مهرآنا. بیا بریم بسه تو رو خدا-

ون و گالب در را بست و محبوبه  مهرآنا را هول داد بیر

 باز از

هوش رفت.جمعه، بیستم بهمن ماه، ساعت هفت 

 صبح

انتهای راهرو کنار پنجره ایستاده بود و زل زده بود به 

 محوطه

ی بیمارستان. ریز ریز برف یم آمد و آسمان آن وقت 

 صبح

نقره ای رنگ بود. دلش گرفت. اگر ترانه حالش 

بود چقدرخوب   

د توچال برف  د و بیی دوست داشت دستش را بگیر

 .بازی

شنیدن خنده های از ته دل ترانه در آن لحظه 

ین و  بزرگیی

 .تنها آرزویش بود

تا خود صبح راهرو را گز کرده بود و دعا کرده بود. 



 برای هر

دوی آن ها. برای مهرگان که ترانه را به او داده بود و 

 برای

 
ی

 . اش بودترانه که امید زندگ

 سیاوش تا پایس از شب کنارش مانده و بعد رفته بود

. 

با صدای قدم های کیس پشت رسش رس چرخاند 

 .سمت عقب

تارا شال بافت زرشیک اش را روی شانه اش مرتب  

آقا نیما؟-کرد.   

 تو رو خدا بیا برو خونه یه کم بخواب. از دیروز چشم
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پشمرو هم نذاشنی   . 

نیما نگاهش را دوخت به درب بخش یس یس یو و  

 :گفت

تا وقنی ترانه به هوش نیاد محال ممکنه از اینجا -



 .برم

ش حرف زدم. گفت دیگه یواش یواش - االن با دکیی

 باید به

 .هوش بیاد

 :نیما خسته خندید

؟- ن  راست میگتر

م پیش مادر مهرگان. تو - آره پشم. من یه توکه پا میر

 هم

اینستا. دارن صبحانه میارن واسه مریضا. شما اینجا و 

 هم برو

ی بگیر بخور. ضعف یم   ن  یه لیوان چایی ای چیر
ن پایتر

 .کنن ها

-نیما از محبت مادرانه ای تارا دلش غنج رفت . 

 چشم. شما بفرمایید

. - 

م کن  زود بریم گردم. اگر ترانه به هوش اومد فورا خیی

. 



 .ایشاال. چشم. حتما-

اتاق آسانسور گذاشت و در بسته شد، تارا وقنی پا در 

 نیما

نزدیک در دو لنگه ی یس یس یو که هر چند وقت 

 یک بار باز

و بسته یم شد، نشست روی نیمکت. رسک کشید به 

 .داخل

آنقدر از پرستارها خیی از ترانه گرفته بود شده بود گاو 

 پیشاین 

758 

  دلهای بد قواره 

بودند یک مرد جوان و سفید. تمام پرستارها فهمیده 

 از قضا

 . عاشق منتظر به هوش آمدن یارش است

 روی زانوانش گذاشت و 
ی

آرنج هایش را با خستیک

 انگشتانش

 الی موهایش کشید
ی

 .را با کالفیک



 :با صدای پرستاری رس بلند کرد

؟فورا از جا پرید و جلو دوید-  :همراه خانوم بابایی

 بله خانوم؟ به هوش اومد؟-

- اومدهبله به هوش  . 

 .نیما تند تند خدا را شکر کرد

 خوش خیی باشید خانوم. میشه ببینمش؟-

ن جا بود که-  !مادرش کجا رفت؟ همتر

رفت جایی االن بر یم گرده. تو رو خدا بذارین یه -

 لحظه

 !ببینمش. تو رو خدا

پرستار شیفت شب که خیی شیدایی نیما را از 

 همکارانش

 .شنیده بود دلش سوخت

- دقیقه. بیشیی نشهنیما با خوشحایل باشه فقط سه 

 به دنبال پرستار

ن به تارا  رفت. در همان حتر

 .خیی داد
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ن به پا کرد و ماسک زد  . پاپوش پالستییک سیی

با راهنمایی پرستار کنار تخت ترانه رسید و با دیدن 

 پانسمان

ها و شانه ی او که با گچ پوشانده شده بود دلش 

ش شدری . 

کنار تخت زانو زد. آرام با بغیصن که سیع داشت 

 تبدیل به

 :اشک نشود گفت

 ترانه جان؟-

ترانه چشمانش را آهسته باز کرد. با دیدن نیما لب 

 های

 :خشکش را باز کرد

... ما؟-  ین

جان نیما؟ خویی قربونت برم؟ چرا اینجوری شدی -

 آخه تو؟



رگا...ن کو؟مه... -صدای ترانه از ته چاه یم آمد انگار .   

ن کشید  :نیما گوشه ی لبش را گزید. ماسکش را پایتر

یه. یه کم فقط... - خوبه عزیزم... یه اتاق دیگه بسیی

 دستش

 ...شکسته

ترانه ابرو باال برد. قطره اشیک از گوشه ی چشمش 

 چکید و

 .در میان موهایش گم شد

 نیما؟ ددد...روغ...ن....نگو-
ی

 !ررر...است... مییک

- ؟ درد آره دورت بگر  دم. راست میگم. تو خویی

 نداری؟
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 یم  
ی

دو پرستار که به دو بیمار نزدیک ترانه رسیدگ

 کردند،

 .رساپا گوش شده بودند به قربان صدقه های نیما

 ددارم... ما...مانم کو؟-



االن میاد. ترانه؟ ازت ممنونم که زنده ای .ترانه -

 تبسیم کمرنگ

ز دستانش را کیم باال آوردزد. ییک ا . 

اما دسنی که به شانه ی ترک برداشته اش وصل بود 

 را

 .نتوانست تکان بدهد

 :نیما فورا گفت

تکونش نده ترانه. استخوون کتفت ترک خورده. -

 زانوتم یه

 .کم مشکل داره. ویل نگران نباشیا. زود خوب مییسر 

 دس...تام چرا...پانس...مانه؟-

- ردهخورده شیشه زخمشون ک . 

 ...صووو... رتم یم...سوزه-

 ...شیشه رفته بود توش. خوب مییسر زندگیم-

- . -وا...اای... زشت...یم...شم نیما!  س نمییسر نیی

 خودم یم برمت

 پیش همون دکیی که باهم



ن  ن پیشونیتو چه خوب کرد؟ عتر رفتیم. یادته؟ ببتر

 روز اولش

 .شد. دست و صورتتم خوب یم کنه. قول میدم
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 ...مهه...رگان...اونم-

گفتم که نگران مهرگان نباش. خوب میشه... فقط -

ی ن  یه چیر

 .ترانه

 :ترانه اخم کرد

...ش...ده؟ راس..تشو... بگو-  .چ...خی

راستش اینه که تا چند وقت نیم توین انگشتتو -

 بکنن تو

 ...دماغت

د دو پرستار ناگهان قهقهه زدند. نیما هم از جا بلند ش

 و

 .خندید



آخ-ترانه خنده اش گرفته بود.  ! 

 :نیما ترسید

 خی شد؟-

...ما-  .من...و ن...خن...دون... نیم... تونم ین

پس زود خوب شو ترانه. زمستون زود تموم شد - -

دمت  من نیی

 توچال برف بازی. هزار تا کار داریم. باشه؟ خب؟

 .صدای تارا از پشت رس آمد

 ترانه؟ ترانه مامان جان؟-

ا کنار کشید. با دیدن تصویر عاشقانه مادر و دخیی نیم

 و شوق
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ل کند.  دیدن دوباره ی ترانه نتوانست خودش را کنیی

 اشک

ون و گوشه ای های های گریه  ریزان از سالن دوید بیر

 را رس



داد. نیم دانست این همه عمیق ترانه را دوست دارد 

 .".خدایا شکرت

ریس که بهم برش گردوندی. خدایاخدایا م  

 ."عاشقتم. نوکرتم خدا جون

خیی به هوش آمدن ترانه خانواده ی ستوده را 

 خوشحال کرده

بود. مهرآنا زودتر از بقیه دویده بود پیش ترانه که 

 حاال توی

ی بود. ترانه مدام یم خواست مهرگان را  بخش بسیی

 .ببیند

ی در چشم های نیما و مادرش بود که مف ن هوم و چیر

 رنگ و

بوی دروغ یم داد. او دخیی باهویسر بود. یم دانست  

 کمربند

ن یعنن چه. پدرش را هم همانطور از دست داده  نبستی

 .بود

توی یک تصادف جاده ای آن هم وقنی کمربندش را 



 یادش

رفته بود ببندد. باور اینکه مهرگان با آن تصادف 

 
ی
 شدید اتفاف

 .برایش نیفتاده باشد سخت بود

هنوز موضوع محمدهادی را به کیس نگفته  مهرآنا 

 بود. شب

قبل شهال و هاتف او را به بیمارستان رسانده بودند. 

 شهالنصیحتش

 کرده بود هر چه زودتر باید پدرش را در جریان

بگذارد. اما مهرآنا تاب دیدن غصه ی بیشیی مادرش را 

 .نداشت

763 

  دلهای بد قواره 

پدرش را نداشتطاقت دیدن کمر خمیده ی  . 

به دور از چشم نیما و خاله تارا توی گوش ترانه پچ 

 :پچ کرد

ترانه یم دونم که خیی داری. فعال هیجی به بقیه "



 !"نگو

ترانه با به یاد آوردن صحنه های توی حیاط و 

 محمدهادی و

 .آن بلبشو اخم گزنده ای روی پیشاین اش نشاند

 .رسش را به نشانه ی نه آهسته تکان داد

 .مه...ری...بگو... تو...رو...خخ...خخ دا! بب..گو-

 :مهرآنا باز رسش را نزدیک گوش ترانه برد

ن - ؟ مامان و بابام سکته یم کتن  .چجوری بگم دخیی

و ترانه باز با اشاره ی چشم و ابرو مخالفت خود را 

 نشان داد.کیم

 کنار ترانه ماند و به بهانه ی اینکه پدر و مادرش قرار

یدنش از اتاق خارج شداست بیایند د . 

وقنی به راهروی منتیه به بخش مراقبت های ویژه 

 بازگشت،

کنار زن عمو حاجیه و عمو عطایش که از شب قبل 

 توی

 .بیمارستان همراهشان بودند ایستاد



 :مریم گفت

 ترانه رو دیدی آنا؟ خوب بود؟-

آره مامان جان دیدمش. خدارو شکر آوردنش تو -

 بخش. اونم

764 

د قواره دلهای ب   

 .مثل مهرگان رس و صورتش داغونه

 :حاجیه گفت

 آخه چرا اینجوری شد؟ ترانه یم دونه؟-

ی نگفت زن عمو. -مهرآنا از ترس فورا گفت:  ن چیر

 اصال نیم تونه

 .خوب حرف بزنه

 :حاج عطا گفت

ش بگو بذارن یه نگاه به بچه - داداش برو پیش دکیی

 مون

 .بکنیم. دلم ترکید به خدا

 : تسبیحش را توی جیب کتش انداختعیل



ش نیست. شیفتش تموم شده. ویل گفته دو - دکیی

 سه ساعته

 .دیگه باز میاد

 :حاج عطا پرسید

ی نشد؟ یعنن هنوز نفهمیده مهرگان - از دامادت خیی

 تصادف

 کرده؟

واال پیداش نکردیم. به -عیل با تاسف رس تکان داد. 

 مادرش زنگ

 زدیم جواب نداد. به حاج

م از هادی. بعد وقنی باقر ز  نگ زدیم گفت من یی خیی

 شنید

مهرگان تصادف کرده حالش خییل بد شد. گفت تا 

 ظهر با
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 .خانومش میان تهران



 :حاجیه گفت

ه که کجاست - عجیبه! یعنن یه خیی از زنش نیم گیر

 و خی 

 کار یم کنه؟

 :مریم گفت

- ه فکرم اشتباه من که دلم شور یم زنه. خدا کن

 باشه. بچه م

یه هفته بود مریض افتاده بود تو رختخواب. شوهره 

 نه زنگ زد

 .نه اومد دیدنش

 :حاج عطا مشکوک لب زد

- گفت یه بحث کوچولو  -دعواشون شده بود؟

 کردن. چهارشنبه گفت

م خونه  .میر

 .گفتم نرو بذار بیاد دنبالت حرف گوش نکرد

ه هم کردندحاج عطا و حاجیه نگایه معنا دار ب . 

 :عیل گفت



؟-  مریم؟ چرا زودتر نگفنی
ی

 اینارو االن باید به من بیک

ن نبودم. االنم نیستم. اصال - خب آخه منم مطمت 

 نیم دونم

 . خی شده

 :حاجیه گفت
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باید خودت زنگ یم زدی به دامادت خواهر. باید -

 بهش یم

 .گفنی بیا پیش زنت

نیم زیر لب گفتمریم چه یم دا  . 

عیل جان بیا بریم پیش ترانه. دلم -بعد از جا بلند شد: 

 پیش اون بچه

 . س

 :عیل پا به پا شد وگفت

 نیست-
ن
 .باشه حرف

 :حاجیه گفت



 . پس منم میام-

 :مهرآنا فورا مچ دست حاجیه را گرفت

زن عمو پیش من بمونید. یهو همه بریم پرستاره داد -

 بیداد

 .یم کنه رستون

د. حاجیه به نگاه ملتمس و بعد د ستش را آرام فشر

 خواهشمند

مهرآنا نگاه کرد. باشه ای گفت و مریم و عیل را رایه  

 .کرد

 :حاجیه گفت

؟حاج عطا -
ی

ی یم خوای به من بیک ن مهری تو چیر

 خودش را به

 .مهرآنا نزدیک کرد

ایی یم -
ن عمو این محمدهادی کجاس؟ انگار تو یه چیر

 .دوین 
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 آره عموجان؟

 :مهرآنا گفت

 بله. ویل از کجا فهمیدین عموجون؟-

د یه رسخ و سفید شدی و - ن بابات که حرف میر

 دستتو مشت

 کردی. باز دعوا کردن؟

وع کرد به گریه کردن  .مهرآنا رسر

 . کاش دعوا کرده بودن عمو-

 :حاجیه آهسته گفت

- م ماجرا   آنا؟! خی شده؟مهرآنا با هزار خجالت و رسر

 را برای حاج

 عطا و حاجیه

 .تعریف کرد

عطا رنگش پرید و حاجیه توی صورتش کوبید و خم 

 دیوار رس

. با هزار افسوس و آه نالید ن  :خورد روی زمتر

یا فاطمه ی زهرا! وای! وای خدا! خی فکر یم کردم -



 خی 

 !شد

 :مهرآنا هق زد

 عمو حاال چجوری به بابا و مامان مریم بگیم؟-

نفس یم کشید. کفرش حسایی باال حاج عطا تند تند 

 آمده
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ل کند افتاد  بود. با خشیم که نیم تواتست آن را کنیی

 به جان

 .دانه های تسبیح

استغفرهللا... آخه این چه کاری بود این مرد -

 نامسلمون کرد؟حاجیه

بال چادرش را روی دهانش کشید و با دست چپ  

 کش

وع کرد به گریه  چادرش را جابه ج ا کرد. یی صدا رسر

 .کردن



 . حاج آقا یه کاری بکن. باید پیداش کنیم حاج عطا-

 :حاج عطا رس به تاسف تکان داد

همه ش تقصیر منه. نباید حرف مهرگانو گوش یم  -

 .کردم

باید همون موقع به داداش یم گفتم پدرشو دربیاره. 

 آخه

؟ تو اون حوزه درس فش کجا رفته مردیکه عویصن  رسر

خونده. منم همون جا درس خوندم. ویل قد گاو 

 .بارش نیست

 .خدا لعنت کنه هر خی آدم نامرده

 :مهرآنا گفت

عمو جون به آخی خییل فشار اومده. همون روزی  -

 که ترانه

اونو آورد خونمون یم گفت بیهوش تو خونه ش 

 .پیداش کرده

مامان و بابا خیی ندارن. چقدر من و ترانه بهش گفتیم 

ه بابازودترب  



 بگو گوشمالیش بده گوش نکرد. اونقدر نگفت تا دیر

 .شد
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حاال منم پشیمونم. کاش الل نیم موندم حرف یم 

 زدم. دارم

 . دیوونه میشم عمو

 :حاج عطا گفت

همیشه همینه. آدم وقنی پشیمون میشه که دیگه -

 . دیره

ک کردحاجیه از جا بلند شد. اشک هایش را پا   . 

من با مریم حرف یم زنم. شما هم با داداش -

 .صحبت کن

باید فکرامونو بذاریم رو هم. بسه هر خی دست 

 دست کردیم

 .حاج عطا

حاج عطا دست روی پیشاین اش گذاشت. حال و 



 روزش به

مراتب بدتر از وقنی بود که سال ها پیش به او خیی 

 دادند

رد انسان االن این م-مادرش فوت شده. رس بلند کرد: 

 نما کجاست

 عموجون؟

ن کرد ن فتر  . مهرآنا فتر

ن خیی ندارن. همون -
نیم دونم. همسایه ها گفتی

 لحظه که

ن و  ن اونم با مادرش پریدن تو ماشتر
مهرگان و ترانه رفتی

ن   رفتی

ن   .که رفتی

 :عطا حرف توی دهانش را تف کرد

مردیکه بزدل. دری    غ از یه رس سوزن آدمیت. حیف -

 از دخیی 
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فرشته مون دادیم دست اون گرگ. ویل زیر سنگم 

 باشه

پیداش یم کنم پدرشو در میارم. به خدا قسم نیم 

 ذارم قش

 .در بره

 شنبه، بیست و یکم بهمن ماه، ساعت ده صبح

یک ساعنی یم شد که گوشه ی تختش کز کرده بود و 

 از

 دست روی شکمش گذاشته بود و انتظار 
ی

گرسنیک

یرسید ن ن یکچیر  

 برای خوردن داشت. با خودش فکر کرد حنی توی

زندان هم رس ساعت به زنداین ها غذا یم دهند. اما 

 تمام سه

روز را اسیر اتاق خوابش بود و تا وقنی محبوبه دلش 

 برایش

ی به ارنواز بدهد ن  نیم سوخت گالب حق نداشت چیر

. 



تمام آن سه روز نانش گریه بود و آبش اشک. از  

 
ی

 گرسنیک

س و اندوه ضع ف یم کرد و به خود یم پیچید اما اسیی

 یی 

ن برود. همان  آبرویی نیم گذاشت غذا از گلویش پایتر

 چند

های گالب از حلقش  لقمه را هم با زور و توپ و تشر

ن یم  پایتر

فرستاد. آنقدر که در طول روز استفراغ یم کرد، 

 معده درد

 .همدم روز و شبش شده بود

هایش با کابوس هایی حال و روز بدی داشت. خواب   

ن بود. روزهایش هم بدتر از شب  وحشتناک عجتر

 هایش با
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متلک ها و کنایه های محبوبه و خاتون سیاه تر از 



 شب هایش

بود. غروب که یم شد خشو به اتاقش یم آمد و هر 

 بار کهقصد

 یم کرد با کمربند به جانش بیفتد ارغوان مانعش یم

پدر بیچاره اش یک شبه ده سال پیر شده بود شد.  . 

آه کشید و دست کشید روی شکمش. زیر لب زمرمه  

 :کرد

آخه تو از کجا پیدات شد بچه؟ چرا این قدر یی -

 وقت اومدی؟

ن با اومدنت چه قدر زندگیم داغون شده؟  ببتر

به خودش پوزخند زد. حماقت که شاخ و دم ندارد.  

 گایه

د و به احساس درست وقنی یقه ی ع قلت را یم گیر

ن یم  زمتر

زند که از عالم و آدم سیر شدی. دیگر حنی خودت را 

 هم نیم

 یی آخر و عاقبت که تا دنیا دنیا هم
. کاری یم کنن  بینن



ان نیست  . بگذرد قابل جیی

صدای قار قار چند کالغ بیکار از روی تیر برق توی  

 کوچه

باعث شد دلتنگ همان کالغ های بد صدا و دیدن  

و کوچه  

ون بشود .معده اش را با انگشتان یخ زده  فضای بیر

 اش به داخل

 فشار داد و چند

 . نفس عمیق کشید

وع  ضا رسر ن از عشق بچه گانه اش به علیر همه چیر

 شده بود. از
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 .مردی خوشش یم آمد که اصال او را نیم دید

بعد از دعوای آن روزش توی محوطه با زری، 

میم گرفتهتص  

ضا را به خودش جلب   بود هر طور شده توجه علیر



 . کند

ن بار یم  ی بود که توی این دنیا برای اولتر ن او تنها چیر

 خواست

ن   اش برای هیچ چیر
ی

داشته باشد. در طول تمام زندگ

 و هیچ

کس نجنگیده بود. اما خییل هم طول نکشید که 

 فهمید عاشق

ضا در یک غروب  یک آدم اشتبایه شده. دیدن علیر

ی و ن  پاییر

رسد، دست در دست همشش در ییک از مراکز خرید 

 شلوغ

ن کوباند.مات و مبهوت  تهران، او را از عرش به زمتر

 ایستاده بود به

 که در زیبایی 
 تماشای زین

هزاران کیلومیی از او فاصله داشت. چند نفری به تن 

 شل و

وارفته اش تنه زدند و او باالخره وقنی به خودش آمد  



نایکه په  

صورتش خیس از اشک بود. به پولیور توی دستش 

ه شد  .خیر

ضا نگاه یم کرد ن احمق ها به هدیه اش برای علیر  .عتر

هر چه توان داشت توی پاهایش ریخت و از آن مرکز 

 خرید

ون دوید. ابرها با هم دعوایشان شده بود. داد و  بیر

 هوار یم

کردند و توی رس و کله ی هم یم کوبیدند. باران نم 

وعن م رسر  

به باریدن که کرد خودش را آواره ی پیاده رویی غریب 

 و نا
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 .آشنا یافت

انه ای گوشه  مردی تهیدست با لبایس کم، بساط فقیر

 ی پیاده



رو پهن کرده بود. دستانش را به هم یم مالید و در جا 

 قدم رو

یم زد تا شاید گرمش بشود".شال دارم .شال و 

رسی های بافتنن رو  . 

 .ارزون میدم به خدا

 !"بیا بیی تا تموم نشده

دوید آن سمت و پولیور خوش بافت و سدری رنگ 

 را به سمت

 .مرد لرزان دراز کرد

 :مرد گیج و منگ به او نگاه کرد

 این چیه خانوم؟-

 :بلند گفت

 .مال شماست آقا. بپوش رسدته-

 .مرد با دلخوری پولیور را پس زد

- نوم. مگه گدام بهم صدقه میدی؟برو کنار خا  

صدقه نیست. هدیه س. قسمت شماس .آن را -

 پرت کرد روی دست



 مرد و دوید سمت چهارراه و هر

چه مرد صدایش کرد برنگشت. باید دور یم شد. یم 

 رفت. از

ضا ربط داشت. از بالهت و  هر چه که به علیر

 .حماقت خودش
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ه آن عشق هدر رفته و تباه شده بود، از عمری که ب

 باید یم

 . گذشت

مدیی بعد نیم دانست کجاست. نام خیابان را بلد 

 نبود. فقط

ار است ن ن را یم دانست که از خودش بیر  . همتر

چون موش آب کشیده ای به راهش ادامه داد. 

 رسدش بود. از

لرز زیادی که به تنش افتاده بود دندان هایش تلیک 

 تلیک به



خوردندهم یم   . 

کنار خیابان ایستاد تا سوار یک تاکیس بشود. اما 

 امان از وقنی 

که آسمان قصد گریه داشت. تمام راننده های 

 تاکیس ناپدید

یم شدند. چند جوان مزاحم برایش بوق زدند".آخن 

 بیا باال خیس

 !"مییسر گنجشکک ایسر میسر 

ت " نازی! خیس شدی؟ چیی نداری؟ بیا خودم چیی

 "میشم

" یتجون چه د  کیی
یت بدم بفرویسر دخیی ی! کیی

خیی  

 "فروش؟

خودش را بغل زد و کاله پالتویش را روی رسش 

 .انداخت

 :داد زد

 لعنتیا، مگه خواهر و مادر ندارین؟ یی "
ن گمشتر

 پدرا... گورتو



 !"گم کن مردیکه مزاحم
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ن مزاحم نه چندان  ناگهان پرایدی پشت رس ماشتر

یمدل باال  

قرمز روی ترمز کوبید. در راننده باز شد و روحاین قد 

 بلندی

ن مرد  ون. با مشت کوبید به شیشه ی ماشتر دوید بیر

 .مزاحم

 .راننده و دوستش قهقهه یم زدند

حاج آقا؟ االن باید مسجد بایسر بابا".اما آن "

 :روحاین داد زد

" 
ی

. بیا تا جوابتو بدم پش جون. کار و زندگ ن بیا پایتر

 نداری

؟ شعور نداری؟ ناموس م زاحم دخیی مردم مییسر

 "نداری؟

 هایی که پشت 
ن صدای بوق های کر کننده ی ماشتر



 رس آن

ن صف کشیده بودند باعث شد راننده ی  دو ماشتر

 مزاحم پا

 . روی گاز بگذارد

روحاین جوان و قد بلند به سمت ارنواز که رسید، 

 ارنواز چشم

 . هایش گرد شد. استاد ملیک بود

اد بد اخالقش. خواست در برود اما با همان است

 صدای

ن میخکوب شد  .محمدهادی پای او به زمتر

خانوم آخه چرا جایی ایستادی که مردم بیان -

 مزاحمت بشن؟

 .بیا برو خونتون. رسر درست نکن

م-ارنواز رسش را بلند کرد:  بب...بخشید. االن میر ... 

 کوبنده زد. محمدهادی نزدیک تر 
ی
آسمان رعد و برف

ادایست  . 
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شما خانوما خودتون یه کاری یم کنید شیطون بره -

 تو جلد

 این پشای مردم و مزاحمتون بشن. آخه اینجام جای

 ایستادنه؟

 :ارنواز یی هوا گفت

 .استاد به خدا من نیم دونم اینجا کجاس-

بعد فورا لب گزید. با گیجی خودش را لو داده بود. 

 محمدهادی

 :متعحب گفت

؟- ن  استاد؟ منو یم شناستر

 . ارنواز تند تند رس تکان داد. کاری بود که شده بود

شمسیان هستم. همسایه طبقه اول و -

 شاگردتون.محمدهادی فورا

 :گفت

خیله خب. برو اونجا تو ایستگاه اتوبوس. اینجا -

 ...جای زنای



الاله اله هللا... اصال ولش کن. سوار شو خودم یم 

 . رسونمت

 . مریس استاد. شما برین. خودم یه کاریش یم کنم-

 .سوار شو خواهر من. راهو بند آوردی-

بعد بدون اینکه منتظر جواب ارنواز بماند، دوید 

 پشت فرمان

نشست. ارنواز چاره ای ندید. روی صندیل عقب که 

 جای گرفت

 .بیشیی از قبل یم لرزید

777 

  دلهای بد قواره 

وع کرد به راندن. کیم جلوتر محمدهادی یی ح رف رسر

ن   ماشتر

را کنار خیابان پارک کرد. به سمت عقب نگاه 

 . انداخت

 حالتون خوبه خانوم شمسیان؟-

ارنواز که در خود مچاله شده بود با صدای لرزان  



 -:گفت

 .سس...رسدمه استاد

محمدهادی حوله ای کوچک از توی ساک روی 

 صندیل جلو

 .درآورد و سمت او دراز کرد

 .رس و صورت و موهاتون رو خشک کنید

ارنواز دست دراز کرد و حوله را گرفت. محمدهادی 

 درجه ی

 .بخاری را زیاد کرد

 االن گرمتون میشه. اینجا خی کار یم کردین خانوم-

 شمسیان؟

ارنواز فکر کرد چرا ملیک مدام توی حرف زدن از مفرد 

 به جمع

 .یم رفت و دوباره بر یم گشت

- اد... راستش گم شده بودمنیم دونم است . 

- آدم بدبخت و بدشانیس مثل من از -مگه بچه ای؟

ه  . یه بچه هم کمیی



ن آن حرف. اصال به او چه  بعد پشیمان شد از گفتی

 ربیط داشت

 . که درد دل او را بشنود
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وع کرد به راندن. بعد انگار  محمدهادی آهسته رسر

 مخاطبش

شد گفتشخص خایص با : 

بدبخنی و بدشانیس دست خودمونه. هر کاری -

 بکنیم که

ر داشته باشه آخرش میشه بال به جون  واسمون ضن

 . خودمون

 :ارنواز که جواب نداد ادامه داد

ی که باعث - ن ایستادنتون اون جا بدشانیس بود یا چیر

 شد

 خیابونو گم کنید؟

 . ارنواز شانه باال انداخت



- وید پیدا شدن رسو  هیچکدوم استاد .خواست بگ

 کله ی تو آن هم با

 آن وضع

ن بدشانیس بود. انگار قرار بود هر بار با او مواجه  عتر

 یم شود

آبرویش برود. اما بعد فکر کرد شاید هم خوش 

 شانیس آورده

که او از راه رسیده و حوله ی خوشبویش را داده تا 

 موهایش

را خشک کند و هرم گرمای بخاری ماشینش تن یخ 

 بسته اش

 .را گرم کند

 بینشان رد و بدل نشد. نه 
ن
تا وقنی برسند دیگر حرف

 ارنواز

حوصله ی حرف زدن داشت نه محمدهادی اهل 

 صحبت کردن

 .
ن
بود. استادش توی دانشگاه معروف بود به آدم برف



 یک آدم
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 که حنی توی آفتاب هم آب نیم شد. خشک و 
ن
برف

 جدی و

حرف. شخصیت یجن او ارنواز را معذب یم  رسد و کم 

 . کرد

 .محمدهادی نزدیک کوچه روی ترمز زد

استاد خی شد؟ چرا -ارنواز به دور و بر نگاه کرد. 

 وایسادین؟

 :بدون اینکه به عقب نگاه کند گفت

بقیه ی راهو خودت برو. یم ترسم کیس مارو باهم -

 ببینه

 .حرف دربیاره خانوم شمسیان

شکر کردارنواز تند تند ت . 

م- منده. االن میر  . ببخشید استاد. من رسر

در را که بست تند دوید سمت پیاده رو. باران قطع 



 شده بود و

 .استاد ملیک به رسعت از او دور شد

وع ماجرای او و محمدهادی شد.  آن شب رسر

 ماجرایی که

هیچکدام نیم دانستند رسنوشت خواب های گران 

 برایشان

من ماه، ساعت شش دیده.شنبه، بیست و یکم به

 عرص

ییک دو ساعنی بود به اضار مهرآنا برگشته بودند به 

 خانه تا

احنی کوتاه بکنند. در واقع مهرآنا آن ها را  اسیی

 فرستاده بود

 .به خانه تا ماجرا را بشنوند

بیمارستان جایی برای شنیدن حقه بازی های یک 

 داماد شیاد
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 .نبود

ه لیوان آب قند را نزدیک دهان مریم برد. مریم حاجی

 لیوان را

 :پس زد

ن گرم بخوره... یم - ای تف به روش بیاد. الیه به زمتر

 .دونستم

یم دونستم این دو تا یه جوری شدن. از وقنی اومدن 

 تهران

یه بار ندیدم اون دیو دورس عادی رفتار کنه. یه  

 گفتم این

. دیگه نه رسش بچه تنها میاد البد اون رسش شلوغه

 تو یه

آخور دیگه بوده. ای خدا! بچه م. بچه ی نازنینم. 

 خدایا منو

 :بکش. ای خدا!حاج عطا گفت

زن داداش آروم بگیر تو رو خدا. اینجوری سکته یم  -

 کنن 



 .ها

. نه یم توانست  عیل یی قرار ایستاده بود کنار کانیی

 بنشیند نه

یم توانست بایستد. صورتش از خشم منقبض شده 

 بود. حال

کیس را داشت که دزدی آشنا به خانه اش زده باشد 

 و

ها را برده باشد ن  . ارزشمندترین چیر

باورش از داماد نمونه اش در کشی از ثانیه دود شده 

 و به هوا

 . رفته بود

 :مریم باز عز و جز کنان توی رس و صورتش زد
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- مو گرگ بار  همه ش تقصیر منه. تقصیر منه دخیی

 .نیاوردم

تقصیر منه یادش ندادم این همه خوب بودن 



 اشتباهه. یادشندادم

 صبوری هم حدی داره. یادش ندادم همه مثل باباش

. خدایا من اشتباه کردم. من  ن پاک و نجیب نیستی

 . غلط کردم

حاجیه دوباره لیوان را سمت دهان مریم برد و مریم 

 باز آن را

 :پس زد

- . ول کن من باید به جای آب زهر ول کن حاجیه

 بخورم

م راحت شم. حاجیه نفسش را فوت کرد در  بمیر

 فضای خانه

 . ای که نفس کشیدن در آن سخت بود

- . این حرفا از تو بعیده مریم. تو زن قوی ای هسنی

 به خدا

 .بهت نمیاد این حرفا

عیل بغض چسبیده بیخ گلویش را با آب دهانش 

 .قورت داد



اه به  مردی نبود که م ن بد و بیر
ثل زنش با گریه و گفتی

 کم

کاری های خودش آرام شود. فقط دلش یم 

 خواستمحمدهادی جلوی

 .دستش بود و دمار از روزگارش در یم آورد

 .پنجه ی مشت شده اش را روی کانیی کوبید

بسه دیگه مریم. آروم بگیر بذار ببینم چه گیل باید -

 رسم

م  .بگیر
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 :حاج عطا لب زد

ن دادش. بیا خونت رو کثیف نکن. بیا - بیا بشتر

 ببینیم چه

 .فکری باید بکنیم. اونم مادره. دست خودش نیست

 . مریم چشمان پر آبش را به حاج عطا دوخت

ی ازش شکایت کنید حاج آقا. چرا-  پاشید برید کالنیی



؟ اینم فکر کردن داره آخه؟ اون حاج باقر  ن نشستتر

 بزدل هم

همیده پشش چه غلیط کرده که نیومد. اینا بویی از ف

 آدمیت

دن  . نیی

ی بریم خی بگیم؟ بگیم -حاج عطا گفت:  کالنیی

 دامادمون عاشق شده؟

چجوری؟ اصال دلیل شکایت خی باشه؟ خیانت؟ 

 مدرک

 داریم؟

 :حاجیه اخم کرد

یعنن چه حاج آقا؟ محمدهادی یه روحانیه که به -

 زن پاک و

ع و دین کرده.   نجیبش خیانت کرده.  کار خالف رسر

 بدون

رضایت مهرگان با زن دیگه ای روی هم ریخته. این 

 
ن
 ها کاف



 نیست؟

نیست حاجیه جان. نیست به موال. نیم خوام تو -

 دلتون رو

ن ارتکاب جرم هم با مامور  خایل کنم اما حنی اگر حتر

 پلیس
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ا یم  یم رفتیم رس وقتش، یه صیغه نامه  این آقا رو میی

 کرد از

جرم. حاال که نه خودشو داریم، نه مدرک داریم فعال  

 کاری

نیم تونیم بکنیم. جز اینکه شکایت کنیم نهایت به 

 خاطر

ن .مریم دستش  لبایس که تنشه یه شالق بخوره. همتر

 را باال برد و رس

 :کج کرد

؟ یعنن دخیی دسته گل من آش و الش افتاده - ن همتر



 رو تخت

؟ بیمار  ستان و این آقا هر غلیط کرده هیجی به هیجی

 یعنن 

 ننه بابا نداره که با یه ..... اشنایی داشته؟ 
اون دخیی

 حاج

آقا مملکت اینقدرم یی در و پیکر نیست به خدا. 

 مملکت قانون

 .داره. پدرشو درمیارن

 :حاج عطا گفت

زن داداش این قانونه و نمیشه کاریش کرد. و این -

 قانون در

ایط م تفاوت حکمش هم فرق یم کنه. قایصن حنی رسر

 عکس

و فیلم هم قبول نیم کنه. باید مدرک درست حسایی 

 دستمون

ن حد یم دونم. زیر و بمش  باشه. من از قانون در همتر

 دستم



نیست. یه وکیل یم تونه به ما کمک کنه. ما که اینجا 

 نشستیم

هنوز نیم دونیم ماجرا چجوریه. من نظرم اینه که 

 اول بریم با
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خانواده ی اون دخیی حرف بزنیم. بفهمیم قضیه 

 اصال از چهقرار

بوده. اگر اذییت بوده که به نفع ماست. اگر زد و بند 

 اون

دخیی و این هادی خان تو کار باشه که ما هیچ کاری 

 ازمون

برنمیاد. االنم که این آقا خودشو گم و گور کرده. من 

 نیم

ا فرار کرده؟ هیجی معلوم نیست خواهرم. فهمم چر 

 .هیجی 

 .عیل روی مبل نشست



داداش من کار ندارم اینا زد و بند کردن یا به -

شون  دخیی

م اینجوری  دست درازی شده. من نیم ذارم حق دخیی

 پایمال

بشه. باید شکایت کنیم. باید این مردک رو من پیدا  

 کنم کت

 .بسته بدم دست قایصن 

برادر عایص اش را آرام کند.  حاج عطا نیم توانست

 در آن

لحظات نفس گیر و طاقت فرسا عقل پشت خشم 

 پنهان شده

بود. تنها کاری که یم توانست بکند ماندن کنار او 

 .بود

ن انگشتانش پیچاند.  پس الاقل با یه -تسبیحش را بتر

 وکیل مشورت کنیم

 داداش. یی گدار به آب

ه که االن نزن. مرد قانون فقط یم تونه به ما کمک کن



 تکلیف

چیه. اینم بدون اولویت اول ما مهرگانه که تو کماس. 

 فردا که

 .تعطیلیه پس فردا حتما باید بریم پیش یه وکیل
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 :عیل رس تکان داد

ن کارو باید بکنیم-  داداش. همتر
ی

 .راست مییک

ن کرد و از جا بلند شد ن فتر  :مریم فتر

- م بیمارستان. نیم تونم اینجا من دارم بر یم گرد

 بمونم. دلم

 .اونجاس

 :حاجیه گفت

ن مهرگانو؟-  امشب چه ساعنی عمل یم کتن

نه شب به گمونم-عیل از جا بلند شد:   . 

مریم لباس عوض کرد و پیش از بقیه با قلنی که در 

 حال



ون زد  .ترکیدن بود از خانه بیر

یکشنبه، بیست و دوم بهمن ماه، ساعت دوازده 

 ظهر

های شل و وارفته اش را سمت سقاخانه ی نه  قدم

 چندان

شلوغ برداشت. رس راهش دو سه کبوتر و یا کریم با 

 حس

نزدیک شدن مردی به آن ها پرواز کردند و به آسمان 

 .رفتند

ایستاد رس بلند کرد و زل زد به پرواز کبوترها. امتداد 

 نگاهش

را کشاند سمت گنبد طالیی و مناره های بلند. حال 

بشخرا  

ش  با دیدن آن کبوترها بدتر شد. آه کشید و به مسیر

 ادامه

داد. اما حشت النه کرده در دلش را نیم توانست 

 نادیده
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 آسوده مثل همان کبوترهای 
ی

د.حشت یک زندگ بگیر

 حرم. آزاد و

رها بودند و غیم نداشتند. آب و دانه به وفور در 

 اختیارشان

شان  بود. آ زاد بودند و کیس هم جرات نداشت اسیر

 . کند

کاسه ی طالیی و فلزی را که با زنجیر به آبخوری 

 وصل بود

 .پر کرد و الجرعه رس کشید

عمامه ی کج شده اش را صاف کرد و با دیدن 

 جوراب هایش

 کشید. پاشنه های جوراب را برعکس پوشیده 
ن
پوف

 بود. تکیه

اب هایش را درآورد زد به دیوار کوتاه سقاخانه و جور 

 و دوباره



 .به پا کرد

سمت نزدیک ترین صحن که صحن هدایت بود 

 آهسته قدم

برداشت. فرش ها با طرح های یک دست به طور 

 منظم پهن

شده بودند برای نماز جماعت. روز بیست دوم بهمن 

 بود و قرار

بود خیل عظییم از راهپیمایان خودشان را برای نماز 

 جماعت

م. صدای موذن و نوای خوش اذان که برسانند به حر 

 تویگوشش

 نشست، کفش از پا کند و روی ییک از فرش ها

 .نشست. جمعیت کیم پراکنده نشسته بودند

رس چرخاند به چپ و راست. چشم دوخت به بست 

 شیخ

ت. ساختمان اداری  یس و بعد مهمانشای حرصن طیی

 دانشگاه
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ی را دید زد تا وقت بگذردعلوم اسالیم رضو  . 

پاالندوز و رسدر  ه پیر نگاهش که سمت و سوی مقیی

 نواب

صفوی که رسید، تلفنش زنگ خورد و باز مثل این 

 چند روز

ون   ن ریخت. تلفن را از جیبش بیر دلش هری پایتر

 کشید. نام

مادر عزیزم" را که دید نفس آسوده ای کشید و "

 ارتباط را

 .وصل کرد

 .سالم مادرجان-

ن آهسته آمد. گویا داشت یواشیک ص دای مهرانگیر

 .حرف یم زد

- ؟-هادی جان؟ پشم؟ بله حاج خانوم؟ خویی  

خوب؟ خی بگم واال. آقات فهمیده همه خی رو.  -



 کارد بزین 

 . خونش در نمیاد

؟-  تو بهش گفنی

ن گفت ن در آمد و مهرانگیر
 :صدای بستی

نه به خدا. ویل هادی بیچاره شدیم. حاال آقات و -

خط اعصاب  

 ...خطیش یه طرف

 :تلفن را به گوش چپش فرستاد

 خی شده؟-

 ...مهرگان...تصادف کرده... رفته تو کما-
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تلفن توی دستش شل شد و از روی عبایش رس 

 خورد و روی

فرش افتاد. رسش گیج رفت و انگار کیس چند کیلو 

 براده یآهن ریخت

برد دور گردن و توی دهان و معده اش. دست  



 و نرسیدن هوا به ریه هایش 
ی

حلقش. حس خفیک

 داشت او را

 یم کشت. تصویر مهرگان با آن دو چشم عسیل و نگاه

ی بود که جلوی چشمانش رژه  ن ن چیر مظلومش اولتر

 .رفت

ن را نیم شنید. او با مهرگان  ن مهرانگیر
صدای الو گفتی

 چه کرده

 بود؟

اش برگرددتند تند رسفه کرد تا شاید هوا به ریه   . 

ن  نفس هایش که رس جایش آمد تلفن را از روی زمتر

 برداشت

و از جا بلند شد و یی قرار دور خودش چرخید. نیم 

 دانست

چه کار کند. تلفن را به گوشش گذاشت. با صدایی که 

 از ته

ن جواب داد  :چاه در یم آمد به الو الوهای مهرانگیر

 حاج...خ...انوم... خی شده؟-



- -نمیدی ترسیدم. حالت خوبه؟وای چرا جواب 

 شما...بگو. خی شده؟

گفتم که. مهرگان و اون دوستش که همیشه باهاش -

 بود

تصادف کردن. مهرگان بدجور زخیم و درب و داغون 

 .شده

 بابات به خونت تشنه س هادی. هنوز مشهدی؟
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 . آره-

- ؟ پ ن پشم تا گ یم خوای اونجا بموین اشو بیا ببتر

 .تهران

؟ باید بیای جواب یه لشکر آدمو  باالخره که خی

 بدی. آخه این

چه کاری بود که تو کردی پشم؟ بابات از وقنی 

 فهمیده دیگه

 . روش نمیشه جواب تلفنای پدرزنت رو بده



 .هادی لب گزید

؟ خی کار کنم آخه؟-  بیام تهران که خی

- و این چه غلیط بود که کردی آخه؟ اینو به من بگ

 .فقط

چه یم دونستم اینجوری میشه .صدای شماتت گر -

ن بلند  مهرانگیر

 :آمد

 نیم-
ی

ه حامله س. بعد تو مییک ؟ دخیی  چه یم دونسنی

دونسنی اینجوری میشه؟ به خدا شاخام دراومده 

 .محمدهادی

 . از تو بعیده

 .محمدهادی خجل بود. اما کاری بود که شده بود

- این وضعیت  من االن گیجم. مهرگان چرا باید تو 

 تصادف

 !کنه؟ لعنت به من

با اون وضع وحایل که اون رفت، معلوم بود یه -

 بالیی رس



ه ی احمق  !خودش میاره. دخیی
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اعصابم بدجوری به هم ریخته. حاج خانوم؟ یه -

یش ن  وقت چیر

 نشه؟

دیگه بدتر از کما مرگه مادر. دعا کن زنده بمونه. -

 دعا کن

ن  یش نشه که خییل برامون گرون تموم میشه چیر

ن تا  ننه.محمدیاستر

 شنید، تو رس زنون رفت تهران. بابات از خجالت

تو اتاقش قایم شده. داداشت گفته اون لباستو هر 

 جا هسنی 

 .آتیش بزن که تو دیگه داداش من نیسنی 

محمدهادی متاسف رس تکان داد و باز دور خودش 

 .چرخید

اضافه یم شد و او حس یم  به تعداد جمعیت داشت 



 کرد تمام

زائرین به او نگاه یم کنند. انگار کیس کنارش ایستاده و 

 طبل

یی آبرویی اش را بلند یم نوازد. انگار روی پیشاین اش 

 نوشته

اند مرد خیانت کار. حس کرد همه یم خواهند او را 

 .هو کنند

به سمت آسمان رس بلند کرد و مایوسانه توی تلفن 

 :نالید

- االن خی کار کنم حاج خانوم؟ دارم دیوونه  من

 .میشم

پاشو بیا قم. پاشو بیا ببینیم خی کار یم تونیم بکنیم. -

 اون

 .جا موندی که کاری درست نمیشه

- برو بلیط بگیر سوار طیاره شو زود -میام. زود میام . 

 .برگرد هادی

 به خدا دیگه
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رفا و متلکای آقات خی کار  من نیم دونم از دست ح

 کنم. اون

ن که هر خی از دهنش در اومد بارم کرد و  از یاستر

 رفت، اینم

از بابات که جلو چشمش باشم یه فقط دلش یم 

 خواد فحشم

 .بده

سم؟- ی بیی ن  حاج خانوم... یه چیر

بگو دیگه باید قطع کنم. االنم بابات تو حمومه -

 جرات کردم

 . بهت زنگ بزنم

- ی نداری؟از ارنواز خیی   

؟-  ال اله اله هلل! االن نگران اوین یعنن

 حاج خانوم؟-

ه رو دیدی و ... - نه خیی ندارم. آخه تو گ این دخیی



 پناه بر

نه. خداحافظ-خدا! کاری نداری؟ . 

 .منتظرما زود بیا-

د.  محمدهادی تلفن را میان پنجه اش سخت فشر

 مهرگان توی

هر به کما بود و او حس قاتیل را داشت که تمام ش

 خونش تشنه

اند. قاتیل که تکه تکه شدنش حتیم بود. حس گناه 

 تازه تازه

داشت چون پیچیک سیم دور تن قلبش یم پیچید و 

 یم

ترسید برسد بیخ گلویش را بچسبد و او را خفه کند. 

 جمعیت
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به رسعت صف کشیدند. قامت بست و نماز 

 شکسته اش را با



ون زدحوایس پ رت خواند و از حرم به رسعت بیر . 

 دوشنبه، بیست و سوم بهمن ماه، ساعت ده صبح

تیم پزشیک متشکل از چند متخصص و جراح چشم و 

 دو جراح

ن نشسته بودند. عیل و حاج  مغز و اعصاب دور میر

 عطا و مریم

ن نگاه منتظرشان را دوخته بودند به  ن میر و مهرآنا پایتر

 دهان دکیی 

 و دل توی
ن
س مناف دلشان نبود. مریم از شدت اسیی  

ن بود  . حالت تهوع داشت و هوای اتاق برایش سنگتر

 رو به دکیی فراز؛ ییک از جراحان به نام 
ن
دکیی مناف

 چشم ایران

 :و رسپرست تیم گفت

دکیی ما مشتاقانه منتظر نظر تیم پزشیک تون -

 هستیم. لطفا

گزارش برریس هاتون رو بعد از عمل چشم بیمار، 

 مهرگان



 .ستوده بفرمایید

دکیی فراز تک رسفه ای کرد و عینک مستطییل و 

 مشیک اش

را کیم روی بینن آبله ای اش باال برد. نگایه آخر به 

 پرونده

 :ی توی دستش کرد و گفت

بله بنده در خدمتتون هستم. عرضم به حضورتون  -

 که طبق

ن  برریس های من و دوستان پزشکمون و عمل سنگتر

 دیشب
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باید بگم که متاسفانه چشم چپ بیمار به شدت 

 آسیب دیده.یعنن یم

خوام به زبون ساده بگم که قرنیه از کار افتاده. 

 عصب

. ما دیشب تمام  ن ن رفتی های چشم کامال از بتر



 سعیمون رو

کردیم که بتونیم رایه پیدا کنیم برای نجات چشم 

 بیمار. اما

اده که واقعا هیچ کاری واقعا شدت آسیب اونقدر زی

 نمیشه

 . کرد

 لب گزید و از لحن رک و بدون پیش درآمد 
ن
دکیی مناف

 دکیی 

 .فراز ناراحت شد. نگاهش فورا سمت مریم چرخید

زن بیچاره از شدت ناراحنی رنگش چون گچ دیوار 

 سفید شده

 .بود. مردمک های چشمانش انگار روح نداشتند

وان آیی از روی بقیه هم دست کیم از او نداشتند. لی

ن   میر

 .برداشت و سمت مهرآنا دراز کرد

خانوم ستوده، مادرتون.مهرآنا لیوان آب را گرفت و -

 به سمت مریم



 چرخید. شانه اش

 .را تکان داد

؟-  مامان؟ مامان جان. خویی

وع کرد به هق زدن  .مریم رسر

... هیچ رایه نداره؟-  آقای دکیی یعنن
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گفتعیل   : 

؟ اونم نمیشه؟-  آقای دکیی پیوند چشم خی

 :دکیی فراز گفت

عمل پیوند دستگاه شبکیه توی چند مورد محدود -

 تو ایران

انجام شده که تا حدود زیادی موفق بوده. پیوند 

 قرنیه هم

همینطور. اما پیوند کامل چشم نه. صدمه به چشم 

 بیمار شما

ن برده .حاج عطا گفت  :عصب هارو از بتر



- ن دخیی ما  پناه بر خدا. یعنن االن دارین میگتر

 چشمش رو از

 دست میده؟

دکیی فراز رس به زیر انداخت. ییک دیگر از پزشکان 

 حاضن در

 :جلسه گفت

خودتون رو برای این مسئله آماده کنید حاج آقا. -

 امیدوارم

به زودی بیمار به هوش بیان. راه درازی رو در پیش 

 .رو دارن

، شده  ن  کتن
ی

حنی با یک چشم. خودتون رو باید زندگ

 نبازید

تون روحیه بدین  . شما باید به دخیی

ن از تیم  خانواده ی ستوده رس خورده با رسی پایتر

 پزشیک

تشکر کردند و مریم یی حال و سست با کمک مهرآنا 

 از اتاق



ون رفتند.یکشنبه، بیست و دوم بهمن ماه ساعت  بیر

 هفت شب
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آخرین تکه از آناناس های ریز شده را توی دهان تارا 

 ترانه

 . ریخت

ی-  .آروم آروم بجو قربونت برم. بخور جون بگیر

 .ترانه آن را به سخنی قورت داد

 اینقدر میدی بخورم تا مرخص شم شدم توپ قلقیل-

. 

ن گذاشت  .تارا کاسه را روی میر

. مگه نیم - عینی نداره مامان. بذار زودتر خوب یسر

 خوای

؟ع روس بیسر  

 .ترانه همانطور نشسته رس به بالش تکیه داد

به نظرت مامان نیما یه عروس گرد و قلنبه یم -



 خواد؟

 :از خداشونم باشه .ترانه لب گزید-

 ها-
ی

 .حاال جلوی نیما نیک

س نمیگم-  . نیی

 گ میاد؟-

چیه؟ هنوز دو ساعتم نیست رفته. به این زودی  -

 دلتنگش

شنبه اینجاس. به زور  شدی؟ بابا بنده خدا از پنج

 فرستادنش

بره خونه. تو بخش هم زیاد راش نمیدن که. بیخودی 

 مونده

 !بود. خییل دوستت داره. پشه ی ناقال
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 :ترانه لب گزید

ی داشتیا- ن  !مامان قبلنا یه حیایی چیر

 .تارا خندید و کنار تخت روی صندیل نشست



- برم. عروس بیسر من چه قربوت دخیی خجالتیم 

 بکنم.ترانه
ی
 ذوف

 :متبسم گفت

خدا نکنه مامان جونم. فعال که این وضعمه. کاش -

 .بریم خونه

از تو تخت موندن و بیمارستان بدم میاد. بدتر از 

 همه فکر

 .مهرگان داره منو یم کشه مامان

تارا داغ دلش تازه شد. فکر کرد تا گ یم توانند با هزار 

 دوز

کما را از ترانه مخقن کنند  و کلک موضوع  . 

 ...ترانه-

 :ترانه دست بلند کرد

مامان بس کن. تو رو روح بابا دیگه دروغ نگو. فقط -

 به من

 بگو مهرگان زنده س یا نه؟

 :تارا فورا اخم کرد



- اگه -این چه حرفیه مامان؟ معلومه که زنده س. 

 زنده س چرا قیافه

 هاتون اینقدر آویزونه؟ چرا منو نیم

بینمش؟ چرا تو و نیما و خاله و مهری همه ش بری ب

 منو یم
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 پیچونید؟

ون داد ن از گلو بیر  .تارا نفسش را سنگتر

 خی بگم مامان جون؟ اصال چجوری بگم؟-

 .مامان؟ قسمت دادم به روح بابا-

؟-  قول یم دی آروم بموین

... خی شده؟-  وای! یعنن

- ن هنوز نگفتم داری یی تایی یم کنن ها ببتر . 

 .بگو مامان-

...ده دقیقه بعد  ن وع کرد به گفتی تارا آرام و شمرده رسر

 ترانه روی



 ویلچر نشسته و به پرستار التماس یم

کرد یک دقیقه از پشت شیشه دوستش را ببیند. 

 مثل ابرب  هار

گریه یم کرد. مهرآنا و تارا نیم توانستند او را آرام  

 کنند. بقیه

ریقن نداشت و با دیدن ترانه بدتر حال و روزشان تع

 از قبل

 . شدند

تنها کیس که مهرگان را ندیده بود فقط ترانه بود. 

 پرستار

باالخره موافقت کرد و او را داخل بخش مراقبت 

 .های ویژه برد

زود باید بری و برگردی. دکیی بفهمه منو دعوا یم  -

 . کنه

 .ترانه تند تند رس تکان داده بود
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ت بده-  .مریس خانوم. خدا خیر

وقنی پشت شیشه اتاق رسید با کمک پرستار با  

 کرخنی از جا

بلند شد و یک لنگه پا دستانش را چسباند به شیشه. 

 دیدن مهرگان در

 حایل که چندین لوله و دستگاه به بدن درب و

 :داغانش وصل شده بود دلش را ریش کرد. هق زد

- م واست خواهری؟ مهرگان! عزیز د لم... الیه بمیر

 تو اونجا

 نداری؟ 
ی

چرا خوابیدی دیوونه؟ مگه کار و زندگ

 مهرگان؟

 ! پاشو... وای خدایا

ناگهان با دیدن چشم پانسمان شده ی مهرگان اخم  

 کرد و رو

 :به پرستار گفت

؟ اون باندا چیه رو چشمش - ن چرا چشمشو بستتر

 خانوم؟



ر بنشیندپرستار کمکش کرد دوباره روی ویلچ . 

ون از بخش  دسته ی ویلچر را گرفت و او را به بیر

 .برگرداند

 :ترانه داد زد

چرا جواب نمیدی؟ میگم چرا چشمشو -

؟پرستار گفت ن  :بستتر

آروم باش خانوم. واست خوب نیست این همه -

 .فشار عصنی 

ن جون  یادت باشه تو و دوستت از یه تصادف سنگتر

 سالم به

یی نکن و به جاش واسه در بردین. پس این قدر یی تا

 دوستت
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 . دعا کن

د و دوباره به بخش برگشت  .بعد او را به تارا سیی

 :مهرآنا دست ترانه را گرفت



 .ترانه جون تو رو خدا آروم باش-

 :ترانه گفت

یش شده؟- ن  مهری؟ چشم مهرگان چیر

 . مهرآنا چشم بست

- ه.ترانه هق زدیه چشم خوشگلش رو دیگه... ندار  : 

 مهری. یعنن خی آخه؟ مگه میشه؟-
ی

 نه... دروغ مییک

مهرآنا او را آهسته و با احتیاط در حصار کشید. توی  

 گوشش

 :زمزمه کرد

تو رو خدا گریه نکن ترانه. دل مامانم داره از غصه -

 ی آخی 

 یم ترکه. تو دیگه بدترش نکن. باشه؟

ت. باید ترانه رس به زیر انداخت. مهرآنا راست یم گف

 آرام یم

گرفت. باید یاد یم گرفت خودش را برای روزهای 

 بعد آماده

کند. روزهایی که قرار بود مهرگان به هوش بیاید و او 



 به دوست

و رفیق و خواهرش دلداری بدهد.دوشنبه، بیست و 

 سوم بهمن ماه،

 ساعت یازده صبح
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ر شد سوز رسدی توی از پله های هواپیما که رسازی

 صورتش

شالق زد. باد پیچید الی عبایش. ییک دو پش و دخیی 

 جوان

از عمد به او تنه زدند و پله ها را دو تا ییک کرده و 

ن   پایتر

 .دویدند. محمدهادی حرصش در آمد

آن ها همان دو جواین بودند که توی هواپیما کنار او 

 نشسته

ن دقایق پرواز تا لحظه ی فرود آمدن،  بودند. از اولتر

 چانه ی



گرمشان جنبیده بود و ال به الی مسخره بازی 

 هایشان او را

هم یی نصیب نگذاشته بودند. تا جایی که عاقبت او 

ش  صیی

رس آمده بود و بحنر بینشان در گرفته بود که با 

 وساطت

 . مهمان دارها و مسافرین قائله ختم به خیر شده بود

ه کرده بود  دلشوره آن قدری به جان و روحش رخن

 که دیگر

نایی برای شماتت آن دو نداشت. راهش را کج کرد 

 سمت

سالن خروخی و بعد رس از پارکینگ درآورد.ماشینش 

ن   را از بتر

 اتومبیل های پارک شده پیدا کرد و پشت

 .فرمان نشست

خییل دلش یم خواست یک راست به بیمارستان 

 برود و هر



یش به آن جا  طور شده مهرگان را ببیند. اما یی شک پا

 که یم

 .رسید جان سالم به در نیم برد
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چاره ای ندید برود به قم. طویل نکشید که توی 

 اتوبان یم

ن را به شانه ی راه   ن راه ماشتر راند. ساعنی بعد در بتر

 کشاند تا

س پاهایش کرخت  احت کند. از شدت اسیی کیم اسیی

 و یی 

د و دستانش یم لرزیدحس بود. دهانش تلخ بو  . 

رس روی فرمان گذاشت. هیچ فکر و نقشه ای برای 

 اوضاع

 اش نداشت
ی

 .آشفته و درهم و برهم زندگ

 اتفاق افتاده بود. از آشنایی 
ن خییل ناگهاین همه چیر

 اش با



ارنواز و اتفاقات بعدش همه روی دور تند بود. حاال  

 که خوبفکر یم

ز اختیاری نبودکرد یم دید که تمام لحظاتش با ارنوا . 

ی او را به جلو هول یم داد و نیم گذاشت به  ن چیر

 عقب نگاه

 .کند

گرسنه اش بود. در آن سه روز خییل هم به غذایش 

 نرسیده

ن نیم رفت  بود که از گلویش پایتر
ی

 .بود. هر لقمه سنیک

دست پیش برد و داشبورد را باز کرد تا شکالیی پیدا  

 کند. اما

ستش خشک شد. کش با دیدن کش موی رس زنانه د

 با روکش

پارچه ای و طرح خال خایل سیاه مال ارنواز بود. 

 فکرش رفت

سمت شنی که او را زیر باران در حایل که چند جوان 

 مزاحمش



 . شده بودند یافته بود
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فکر کرد اگر آن شب دلش برای دخیی همسایه و 

 دانشجویش

ایط مرداب گونه  نسوخته بود آیا حاال توی این رسر

 بود؟هر چه دست

 و پا یم زد بیشیی توی گل و الی کاری که کرده

 . بود فرو یم رفت

از خیر شکالت گذشت و داشبورد را بست و باز رس 

 روی فرمان

 .گذاشت. فکرش رفت سمت روزهای گذشته

ک آن شب حوله را برده و کش مویش را توی  دخیی

ن   ماشتر

ن درس جا گذاشته بود. دو روز بع د رس کالس حتر

 ارنواز نگاه

های خاصش را بدون پلک زدن دوخته بود به او. 



 چندین بار

آن نگاه های شیطنت بار حواسش را پرت کرده و  

 کلمات را

اشتباه ادا کرده بود. اما انگار خودش هم مرض 

 داشت که نیم

ی او را  ن توانست به صورت او نگاه نکند. یک چیر

 سمت ارنواز

جیه در نگاه دخیی بود که حال و جذب یم کرد. تو 

 هوایش

 . فرق داشت

عاقبت کالفه تدریس را نصفه و نیمه رها کرد و 

 ترجیح داد

ن بنشیند و به کنفرانس دانشجوهایش گوش   پشت میر

 کند.اما حنی در

 آن حالت هم سنگینن نگاه های دو چشم پر ناز و

 .کرشمه را روی خودش حس یم کرد
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زمان کالس که به پایان رسید خواست فورا از زیر آن 

 دو گوی

درخشان فرار کند اما ارنواز چون بچه عقایی فرز 

 خودش را به

 .او رساند

استاد خسته نباشید. میشه یه خواهیسر ازتون -

 بکنم؟

 . ایستاد و رس به زیر انداخت

دانشجوها ییک ییک کالس را ترک کردند. کیس نماند و 

 او

ست کرد تا بقیه بروند. دلش یم خواست دست د

ی ن  یک چیر

ک بگوید دلش خنک بشود. اما تا رس بلند   به دخیی

 کرد با

چشماین مواجه شد که یم خندیدند .خواست 

 رسزنشش کند



 .اما فکر کرد بهیی است خودش را دعوا کتد تا ارنواز را

ن شده بودند.فورا رس به  چشمانش آن روز عجیب هیر

 زیر انداخت و

ب زمزمه کرد: " استغفرهللازیر ل "! 

 :ارنواز گفت

؟- ن ی گفتتر ن  استاد چیر

 :محمدهادی رس بلند کرد

ن خی کار دارین خانوم شمسیان؟-  میشه بگتر

 .ارنواز لبخند زد

نشد بابت پریشب از تون تشکر کنم. بازم ممنون -

 . استاد
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دسنی و  بعد فورا کیسه ای پالستیک و کوچک از کیف

 بزرگش

ون کشید  .بیر

اونقدر حواسم پرت بود حوله رو یادم رفت بهتون -



 بدم. شسته

ن خدمت شما  .و تمیر

ون کالس نگاه   محمدهادی هول کرد و فورا به بیر

آخه این چیه-کرد.   

 .تو دانشگاه آوردین به من بدین؟ زشته

 :ارنواز لب زد

 وا! چیش زشته استاد؟-

 :آهسته گفت

- م بفهمن؟یم خواین بقیه ه  

 :نگاه پر تعجب ارنواز به صورتش ماند

 وا! استاد؟ مگه جرم کردم؟-

بله، یعنن نه... ای بابا! شما بفرمایید. این حوله رو -

 هم بندازین

 .بره. نیم خوامش

ن  چرخید تا برود که دست ارنواز فورا روی آستتر

 دستش

نشست. حس کرد به او برق وصل کرده اند. فورا 



 دستش را

؟خان-کشید.  وم داری خی کار یم کنن  

 :ارنواز لب گزید
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آخ ببخشید استاد. چقدر عجله دارین آخه؟ -

 بذارین حرفمو

 .تموم کنم خب

محمدهادی با ناباوری فهمید قلبش تند تند یم زند.  

 کالفه

 :گفت

 . زودتر بفرمایید خانوم-

-  
ن
ان یم تونم دعوتتون کنم کاف شایی من واسه جیی

ی؟ ن  چیر

 :محمدهادی اخم آلود تشر زد

ال اله اال هلل! خانوم این حرفا چیه یم زنید؟ من با -

 این لباس



 شاپ که خی بشه؟ اصال تو عمرم 
ن
با شما بیام کاف

 پامو تو این

 شاپ جای مزخرفیه؟ -جاهای مزخرف نذاشتم. 
ن
کاف

 !جل الخالق

 استاد یه حرفایی 

و یه جای دنج  یم زنید ها. یه قهوه و کیک خوردن ت

 که بد

 .نیست

 خوب مزه مزه ش کنید. تا -
ن
ه قبل از هر حرف بهیی

 حاال کدوم

 شاپ که من دومیش باشم؟
ن
 روحاین رفته کاف

 :ارنواز کیم فکر کرد و گفت

راست میگینا. خب پس من چجوری محبتتون رو -

ان  جیی

 کنم استاد؟
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- ان  نیست. اصال فراموشش  به وهلل نیازی به جیی

 .کنید. با اجازه

 .اما ارنواز باز پرید جلوی راهش

استاد صیی کنید. اینجوری که نمیشه. الاقل -

ن   .خودتون بگتر

 !"محمدهادی زیر لب غر زد":عجب غلیط کردما

 :ارنواز گفت

ن باز من نشنیدم؟-  خی گفتتر

 . محمدهادی سمت در رفت

 .خداحافظ. دنبال منم نیاین دیگه-

رنواز روزهای بعد چون کنه چسبیده بود به او. اما ا

 اضار های

ان محبت یی جای او تمایم نداشت. تا  ارنواز برای جیی

 یک

ن یم شد. اما بعد ناگهان دیگر  هفته مدام جلوی او سیی

 او را

 . ندید



ن را توی راه  از روی فرمان رس بلند کرد. ماشتر

 انداخت و به

قر رسید از سمت قم راند. وقنی به خانه ی حاج با

 سه بعدازظهر

گذشته بود.خسته و کوفته دست روی زنگ در  

 گذاشت. در با صدای

 تییک

 . باز شد

سه طبقه را با پاهایی یی جان باال رفت. در که باز 

 شد، شکوفه
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ون آورد. با دیدن او دوید  دخیی محمدمهدی رس بیر

 .داخل

دخیی برادرش ارتباط هیچ وقت نتوانسته بود با 

 خویی داشته

باشد. نفس عمیقی کشید.خودش را باید برای جدایل 



 بزرگ با

 .پدر و برادرش آماده یم کرد

وقنی یاهلل گویان وارد خانه شد، شکوفه دوید سمت 

 .حنانه

خانه دوید سمتش ن ن از آشیی  .مهرانگیر

 سالم هادی جان. اومدی پشم؟-

پذیرایی با  خسته سالم کرد. حنانه را دید که از 

 نوزادی توی

 ها به 
ی

ون آمد. بچه ی دوم برادرش تازگ بغلش بیر

 دنیا آمده بود و

او هنوز نتوانسته بود حنی صورتش را ببیند. فقط 

 خیی 

ی ست شبیه مادرش  .داشت نوزاد دخیی

حنانه زیر لب سالم کرد. دست شکوفه را کشید و با 

 عجله توی

ن چپید  .اتاق خواب یاستر

ون آمد. با محمدمهدی را دی د از دستشویی بیر



 دیدنش سالم

کرد. محمدمهدی با دیدنش غضبناک قدم تند کرد و 

 یی هوا

 .سییل محکیم توی گوشش خواباند

ن بلند شد ن کشیدن مهرانگیر  :صدای هتر

؟-  محمدمهدی؟ داری خی کار یم کنن
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 :محمدمهدی با صوریی رسخ از خشم داد زد

-  اومدی اینجا؟ زود باش گورتو گم کن. واسه خی 

 !رسی    ع

داداش -هادی دست روی صورت قرمزش گذاشت. 

 .بذار توضیح بدم

بیخود توضیح بدی. من برادری به اسم تو ندارم. -

 !یاال گمشو

 نیم شنوی؟ کری؟

ناگهان در اتاق پدرش باز شد و محکم به دیوار  



 .کوبیده شد

توی نشیمن   حاج باقر با صوریی ورم کرده و کبود پا 

 .گذاشت

صدای پر ابهتش چنان توی خانه پیچید گویی شیر 

 نری توی

 . جنگل نعره یم زند

ف باز کرد؟-  گ درو به روی این یی رسر

ن فورا دوید جلو  :مهرانگیر

؟ من باز کردم-  .حاخی آروم باش. چرا داد یم زین

 :حاج باقر عربده ی گوش خراش دیگری کشید

- ی.محمدهادی آب تو غلط کردی. تو یی جا کرد

 دهانش را قورت

 :داد

 حاج آقا؟-

محمدمهدی با کف دستش محکم کوبید تخت شانه 

 .ی هادی

ون؟-  بندازمت بیر
ی

ی یا با اردنیک  میر
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 . هادی دو قدم به عقب متمایل شد

 ...حاج آقا. با من این کارو نکن. به خدا-

 .حاج باقر چند قدم جلو آمد

- شو اسم خدا رو با اون دهن کثیفت نیار  خفه

 مردیکه

 ! هرجایی 

ن پنجه اش را مشت کرده روی دهانش   مهرانگیر

 .گذاشت

 حاخی قباحت داره. این چه طرز حرف زدنه آخه؟-

ن و برنده غرید:  تو ساکت شو زن که به -حاج باقر تیر

 حساب تو هم

 .یم رسم. ببند دهنتو

 .بعد رو کرد به محمدهادی

ا چفت کرده پشت کمرش رس خم کرد بعد دستانش ر 

 و توی



ن حرف هایش را   تند و تیر
صورت محمدهادی با زباین

 :تف کرد

ببینم گنده بک! اصال با چه رویی تو اومدی اینجا؟ -

 پیش

خودت چه فکری کردی پای نجستو گذاشنی تو 

 خونه ی من؟

من پشی به اسم تو ندارم. مردی! واسه همیشه برام 

 !مردی

یچ خیی داری دخیی مردم به خاطر تو تو هم آدیم؟ ه

 درب و

داغون خوابیده رو تخت بیمارستان؟ هیچ خیی داری 

 یه

 چشمش کور شده؟ آره یی بته؟ آره یی خاصیت؟
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ه شد به پدرش  . محمدهادی با دهان باز خیر

ن لب زیرینش را به دندان کشید  :مهرانگیر



- ن زیر کور شده؟ ای وای !محمده ادی حس کرد زمتر

 پایش خایل

 شده. حس کرد

با رس دارد توی سیاهچاله ای عمیق و یی انتها کشیده 

 یم

 .شود

 :محمدمهدی با تاسف رس جنباند

 !ای تف به اون ذات خرابت! تف-

ه به پدرش من و من کرد  :محمدهادی خیر

سونید آره؟- ن منو بیی  دارین دروغ میگتر

 :حاج باقر زهرخندی زد

- یس؟  خندیدم بابا! تو مگه ترسیدنم بلدی؟ تو بیی

 مگه اصال

 وجدان داری؟

به ی محکم دستش   محمدمهدی ناگهان با یک ضن

 کوبید به

عمامه ی محمدهادی. عمامه توی هوا چرخ خورد و 



ن   روی زمتر

افتاد. بعد عبای او را با یک حرکت پاره  

 کرد.محمدهادی به عقب

 :رفت

- ه کردی؟خی کار یم کنن داداش؟ لباسو چرا پار   
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 :محمدمهدی غرید

پاره کردم خوب کردم پاره کردم. چون تو لیاقت این -

 لباسو

 . نداری! درش بیار. زود باش

 :حاج باقر گفت

ولش کن مهدی. خییل طول نیم کشه خلع لباسش  -

ن   .کتن

یه حاج عطای ستوده هست از خجالتش جوری در 

 بیاد که

دیده باشهدنیا به خودش ن . 



محمدهادی داشت از حس یی پنایه یم مرد. تمام 

 دارو ندار

 .و هسنی اش را به فنا رفته یم دید

آقا جون من پناه آوردم بهتون یه راه -ملتمس نالید: 

 چاره بذارین جلوی

 .پام

یم دونم اشتباه کردم. اما ییک به حرف دل من گوش  

 .کنه

سه محمدهادی چرا کردی؟ یه یم  ییک نیست بیی

 زنید تو

 ...رسم که تو غلط کردی، تو یی جا کردی

 :حاج باقر مشنی حواله ی بازویش کرد

خفه شو پشه ی احمق! اصال مگه گوه خوری تو -

 دلییل هم

داره؟ خیانت که شاخ و دم نداره. دلیل و برهان 

 نداره. تو فقط

ی. مهرگان از رست  م بری بمیر باید از خجالت و رسر



 .زیاد بود
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حیف از اون فرشته که اومد زن توی شیطان صفت 

 .شد

ان کنم. حاخی تو به من بگو چه - حاخی من باید جیی

 خایک

 تو رسم بریزم آخه؟

د و نالید:  -حاج باقر فکش را دیوانه وار روی هم فشر

؟ ان کنن  جیی

؟ یه دخیی حامله که بچه ان کنن  خی رو جیی

ستت با یه زن مریض ی تو، توی شکمشه مونده رو د

 و یه

چشم کور. یه لشکر آدم که به خونت تشنه ان و 

 دلشون یم

؟  ان کنن . جیی ن
ی جنازه تو تیکه تیکه کتن خواد بمیر

 مگه دیگه



ان داری؟ پشت رستو نگاه کن.  فرصنی هم واسه جیی

ن پیل  ببتر

؟ تو همه کارت هاتو   مونده که خراب نکرده بایسر

 کشیدی

ون و همه رو سوزوندی  .بیر

حاخی تو رو خدا به من نگو برم. یه رایه بذار -

 . جلوی پام

مگه اون وقنی که داشنی گوه خوری یم کردی -

 اومدی نظر

یس؟ االنم فقط از جلوی چشمای من ناپدید  منو بیی

 .شو

 .گمشو دیگه نیم شناسمت

ون  .محمدمهدی در خانه را باز کرد و او را هل داد بیر

وع کرد به داد و قیل.  نکنید. تو رو -محمدهادی رسر

 خدا گوش بدین

؟  خی میگم. حاخی
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وع کرد به جیغ جیغ ن رسر  .مهرانگیر

ون. بذار - چتونه شماها؟ چرا پرتش کردی بیر

 .حرفشو بزنه

 .حاج باقر نکن بعدا پشیمون میشیا

محمدمهدی در را روی صورت محمدهادی محکم 

 به هم

د را توی جیب شلوارش  کوبید. در را قفل کرد و کلی

 .گذاشت

 :حاج باقر بلند غرید

ساکت شو! دیگه حق نداری اسمشو جلو من -

 بیاری. همه

ن ما و اون بود تموم شد  .خی تموم شد. هر خی بتر

وع   ن نشست و رسر ن با حس بدبخنی روی زمتر مهرانگیر

 کرد های

 .های گریه کردن

محمدهادی؟ محمدم... پشم؟"اما محمدهادی "



فته بودبرای همیشه ر  . 

سه شنبه، بیست و چهارم بهمن ماه، ساعت ده و 

 یس دقیقه ی صبح

ن گذاشت و قبل از باز   ه ی ماشتر دست روی دستگیر

 کردن در

 :گفت

 مگه تو نمیای؟-

ن خاموش  مهرآنا سوئیچ را چرخاند و موتور ماشتر

 .شد

نه زن عمو. من اصال حال خویسر ندارم. اگه بیام  -

ین  کمیی

ه سکار تیکه تیکه کردن د خیی . 
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ای بابا! من تنهایی برم خی بگم آخه؟ الاقل خودتم -

 بیا دو

 . تایی باشیم کم نمیاریم



 .نه زن عمو اضار نکن. به خدا اعصاب ندارم-

- ؟ ن بشینن نه من باید برم باال یه -یم خوای تو ماشتر

 رس به خونه ی

 .آخی بزنم

- دی تو خونه باشه؟کلید داری؟ نکنه یه وقت ها  

نه نیست. همسایه شون گفت مهرگان لحظه های -

 آخر کلید

خونه رو عوض کرده. کلیدا هم تو کیف آخی بود. 

 پلیس داده

 .بود بیمارستان

خیله خب باشه. همون جا بمون حرفامو زدم میام -

 .باال

ن پیاده شده و  مهرآنا رس تکان داد و هر دو از ماشتر

 لحظایی 

نه شدندبعد وارد حیاط خا . 

مهرآنا که باال رفت، حاجیه زنگ خانه ی شمسیان را 

د  .فشر



ون.  طویل نکشید که در باز شد و گالب رس کشید بیر

 با دیدن

 :حاجیه گفت

 .بله بفرمایید-

سالم خانوم. من ستوده هستم. خانوم شمسیان -

؟گالب اخم کرده ن  هستی

 :گفت
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- کنماجازه بدین صداشون   . 

در را بست و رفت. حاجیه دو سه دقیقه ای منتظر 

 ماند. فکر

کرد آن همه تاخیر یعنن نیم خواهند او را ببینند. باز 

 زنگ را

د. این بار خود محبوبه در را باز کرد  .فشر

 :تشر زد

چیه خانوم؟ خی کار دارین یه دقیقه به دقیقه -



 میاین اینجا؟

ریده اش موهای رنگ شده و پریشان و صورت رنگ پ

 خیی از

 .وخامت اوضاع روخ اش داشت

 .حاجیه سیع کرد خوش رو بماند

 شما باید مادر ارنواز باشید. درسته؟-

- ؟ ن من زن -خب که خی خانوم؟ شما گ هستتر

 .عموی مهرگان هستم

 همش آقا عطا. اومدم با

 .خودتون و دخیی خانومتون صحبت کنم

-  دارم با شما؟ طرف حساب ما 
ن
  آخه من چه حرف

 کیس دیگه

ش فراریه  .س که فعال خیی

بله یم دونم. ویل ماهم باید بدونیم قضیه از چه -

 .قراره

 منظورتون چیه؟-

 .اجازه بدین بیام تو باهم صحبت کنیم-
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 کشید
ن
 :محبوبه هوف

بفرمایید ببینم خی کار دارین. فقط خواهشا مثل -

 خواهر اون

به رستون نزنهخانوم فکر بیخود  . 

 . حاجیه کفش از پا کند و وارد خانه شد

- شما به من هر خی یم -ارنواز خانومو صدا یم کنید؟

 
ی

 خوای بیک

 بگو. به اون خی کار

 داری؟

خانومتون حرف بزنم- ه اول با دخیی  .ویل به نظرم بهیی

محبوبه گیج بود. نیم دانست اصال برای چه باید 

 این زن بیاید

 .آن جا

- اجازه بدینچند لحظه  . 

 .بعد سمت اتاق ارنواز رفت و در را بست



ارنواز که روی تخت نشسته و زانوانش را بغل کرده 

 بود رس

 :بلند کرد. محبوبه گفت

 .زن عموی زن هادی اومده. داره میاد تو اتاق-

وای مامان خی  -ارنواز فورا دست و پایش را گم کرد. 

 کار داره؟

 .بهش بگو بره. نیم خوام ببینمش

مده منو بزنه؟ تو رو خدا ماماناو  ! 
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من چه یم دونم خی کار داره. میگه یم خواد باهات -

 حرف

س نیم ذارم دستش بهت بخوره. گرچه  بزنه. نیی

 حقته تا یم

خوری بزننت. من که جای اینا بود نیم ذاشتم زنده 

 .بموین 

 :ارنواز نالید



 .وای مامان تو رو خدا-

وبه در را باز کردمحب  . 

درد! به من هیچ ربیط نداره. خودت کردی خودتم -

 جوابشونو

 .بده

با صدای محبوبه که حاجیه را به اتاق فرا یم خواند 

 بند دل

ارنواز پاره شد. فورا از جا بلند شد و کنار تخت سنگر  

 گرفت.حاجیه

پا در اتاق گذاشت. با دیدن ارنواز فکر کرد 

 محمدهادی

ی در  ن این دخیی معمویل دیده که به مهرگان چه چیر

 زیبا و

 . نازتر از گل رز ترجیحش داده

ن و چسبیده به شانه اش سالم   ارنواز با رسی پایتر

 کرد. حاجیه

ن تخت نشست. و گفت  :پایتر



ن خانوم-  .بشتر

ن تحریر  محبوبه در را بست و روی صندیل پشت میر

 جای

 .گرفت
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رخاند و نگاهش را از صورت ارنواز به حاجیه چشم چ

 سمت

ن کشید. بعد رو به ارنواز گفت  :شکمش پایتر

من زن عموی مهرگان هستم. امروز اومدم باهات -

 .حرف بزنم

لطفا فقط راستشو بهم بگو. اشناییت با این آقای 

 محمدهادی چجوریه؟

 یعنن یم خوام بگم این بچه ی توی شکمت حاصل

؟  اذییته یا خودت خواسنی

ارنواز با نگایه مستاصل رس بلند کرد و به محبوبه 

 .نگاه کرد



 .نگاه پر از تاسف مادرش او را آشفته تر کرد

داشت از خجالت آب میشد اما چاره نداشت؛ باید 

 راستش را

وع کرد به بازی با انگشتان  یم گفت. باز رس به زیر رسر

 ظریف

 :دستانش. من من کنان گفت

 .آخه من روم نمیشه بگم-

ای پوزخند حاجیه را شنیدصد  . 

روت نمیشه؟ حدس یم زدم که اذیینی تو کار -

 نیست. از

ی کامال بعید بود ن ن چیر  . محمدهادی چنتر

ی گفت؟ چرا -محبوبه گفت:  ن ن چیر  من چنتر
دخیی

 حرف تو دهنش یم

 ذاری؟ اصال شما اینجا خی یم خواین؟

 :حاجیه گفت
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- تون بودکاش حواستون بیش یی به دخیی  . 

 :محبوبه حریص لب زد

م. اون - حاال تموم گناهو بندازین گردن من و دخیی

 لندهوری

که این کارو کرده پس کجای این قضیه س؟ نکنه یی  

 گناهه؟

نه خیر خانوم. اتفاقا ما هممون مقرصیم. هر کس -

 به یک

تونو تربیت کردین که  اندازه. نیم دونم چجوری دخیی

 به

میده با یک مرد متاهل اشنایی داشته  خودش اجازه

 باشه. من

هم مثل شما یه دخیی جوون تو خونه دارم.اما ثانیه 

 به ثانیه حرکاتش

 رو خیی دارم. کاش یادش یم دادین

 چندین خانواده رو نمیشه به هیچ 
ی

نابود کردن زندگ

 وجه



ان کرد  .جیی

محبوبه از حرف های حاجیه حسایی کفری شد و از 

 جا بلند

ر را باز کردشد. د . 

ون خانوم. اصال اشتباه کردم راهتون - بفرمایید بیر

 .دادم

حاجیه اعتنایی به عصبانیت محبوبه نکرد. دوباره به 

 ارنواز رو

 :کرد و گفت

لطف کن بهش زنگ بزن. بهش بگو قایم شدنش -

 فقط کارو

بدتر یم کنه. بگو الاقل مرد باش پای کاری که کردی 

 .وایسا
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 . بهش بگو بیاد جواب ندونم کاری شو بده

 :ارنواز گفت



ه... بابام نیم ذاره.حاجیه از جا بلند شد- ن  . من... چیر

ه که هر چه زودتر برگرده. بهش بگو اگه واقعا - بهیی

 هنوز یک

رس سوزن تو وجودت آدمیت داری، بیا مسئولیت  

 کاری رو

 .کردی قبول کن

. محبوبه گفتبعد به سمت در اتاق رفت : 

خانوم با زبون خوش دارم بهتون میگم. لطف کنید -

 دیگه هیچ

کدومتون این طرف پیداتون نشه چون من دیگه درو 

 باز نیم

 . کنم براتون

ن تر کشید و گفت  :حاجیه کیم چادرش را پایتر

حرفامو زدم. الزم نیست حرص بخورین. واال ما هم -

 هیچ

ته. اما دوست نداریم چشممون به چشم شما بیف

 خدا خودش



تونو بذاره   عادله. یم دونه چجوری تقاص کار دخیی

 کفدستش. ما هم

تون  که دخیی
ی

 از هیچ کاری در قبال جرم بزرگ

و اون نامرد مرتکب شده دری    غ نیم کنیم. خدا 

 .نگهدار

ن حاجیه  خانه ایستاده بود و به رفتی ن گالب توی آشیی

 زل زده

لند شد و  بود. حاجیه که رفت، خاتون از روی مبل ب

 :گفت
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 خی یم گفت محبوبه؟-

 .محبوبه دست روی رسش گذاست

رسم. ای خدا رسم داره یم ترکه. دارم دیوونه میشم. -

 خی 

ن   .کار کنم خاتون، یم خوان شکایت کتن

 :خاتون نچ نجی کرد



خب اینجوری که بد میشه واستون. یه دخیی مجرد -

 با یه مرد

ونم حامله. حکم زنا چیه مادر؟زن دار. ا  

زنا؟-محبوبه وا رفت.   

 ..... بله دیگه. دخیی مجرد با میل خودش رفته با یه-

 . نه عقدی، نه صیغه ای. هیجی  .

 :محبوبه لب زد

 حکمش چیه خاتون؟-

به شالق. به نظرت ارنواز بتونه اون صد - صد ضن

به رو  ضن

ن  ت که اصال جون نداره. ببتر
تحمل کنه؟ دخیی

ه اینامحبوب  

ن دست رو دست بذارن   . نیم شیتن ن شکایت یم کتن

 .که

 :محبوبه رس باال گرفت

 . مدرک ندارن-
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ن کوبید:  محبوبه تو رو -خاتون عصایش را روی زمتر

 خدا از کوچه

ون. مدرک تو  ی عیل چپ بیا بیر

ته. مدرک از این گنده تر هم هست؟  شکم دخیی

ی نزدیک ترین مبل. دست روی محبوبه وا رفت رو 

 رسش پر

 که مرتکب 
ی

دردش گذاشت. از ارنواز و گناه بزرگ

 شده بود

بسیار عایص و عصباین بود. تمام آن چند روز کارش  

 گریه و

م آب بشود  خود خوری بود. دلش یم خواست از رسر

 و توی

ن فرو برود. دلش یم خواست ارنواز را تکه تکه   زمتر

 کند. گایه

و را بفرستد به جایی خییل دور و هم آرزو داشت ا

 دیگر



ی به اسم ارنواز ندارد  .نبیندش. طوری که گویی دخیی

اما وقنی کیم آرام یم گرفت حس مادری غالب یم 

 شد به

خشم و آتش درونش. حرف های خاتون چون 

ن   چاقویی تیر

ن توی شکم  قلبش را زخیم تر کرد و یادش آورد جنتر

ش  دخیی

ین مشکلشان است و خییل  زود این شکم بزرگ بزرگیی

 یم

به که یم رسید زیر  ن ضن شود. شالق؟ ارنواز به دهمتر

 دردتازیانه

ش  جان یم داد. فکر کرد باید کاری کند که دخیی

ین آسیب را ببیند. باید نقشه ای یم ریخت که  کمیی

ه برود  . محمدهادی به تنهایی زیر بار این گناه کبیر
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 :داد زد



ون-  .ارنواز! بیا بیر

ن چند  ون آمد. محبوبه عتر ارنواز آهسته از اتاق بیر

 روز گذشته

 :رسد گفت

ن -  . بیا بشتر

ارنواز روبه روی محبوبه نشست. خاتون عصا  

 کوبان، تق تق

 :کنان نزدیک آن ها نشست. محبوبه گفت

 شنیدی عمه ت خی گفت؟-

بله مامان. ویل... مامان. من-ارنواز رس تکان داد:  ... 

حرف نزن. هیجی نگو. خوب گوش کن. ما صیغه -

 نامه یا

. درسته؟  عقدنامه نداریم که ثابت کنه تو زن اوین

محمدهادی گفت نیم تونیم صیغه نامه داشته -

 باشیم. چون

 .اجازه ی باباتو نداریم

ن جعیل شو - ن که حنی نخواستتر اونقدر احمقتر



 .درست کنید

بودین؟  آخه شما دو تا چرا اینقدر نادون و احمق

 چرا؟ من

واقعا نیم فهممت ارنواز. خی کم داشنی که رفنی با 

ن   همچتر

آدیم ریخنی روهم؟ واقعا شعورت در حد یه گاوم 

 نیست

 . ارنواز
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 :خاتون گفت

محبوبه؟ بسه رسم رفت. از صبح کله سحر پا -

ن فقط  میشتر

و چپوندین تو اتاق ی ه دون و فحش و دعوا. این دخیی

 آب بهش میدین

 و یه حرص یم خورید. بابا یه فکری بکنید. اینجوری

 .که نمیشه



 :محبوبه گفت

نیم ذارم آبرومون بیشیی از این بره خاتون. ارغوانو -

ن   ببتر

ن چند روز چند کیلو وزن کم کرده. از  ارنواز؟ تو همتر

 خجالت

و ترسش یه وقت مهران بفهمه شبا تا صبح کابوس 

 .یم بینه

ابات نگم یه شبه پیر شد. کاش به جای اون زن یی  از ب

 گناه

توی احمق و خر تصادف یم کردی. یم بینن با ما خی  

 کار

. مدرکم که  ن ن شکایت یم کتن کردی؟ حاالم اینا میر

 خ و

 به من اذییت کرده که 
ی

. یا باید بیای دادگاه بیک حاضن

 اونم باید

ن مدرک داشته بایسر یا این بچه رو سقط کنیم تا نتون

 ثابت



. امشب بابات میاد باهاش صحبت یم کنم. بسه  ن کتن

 هر خی 

 .نشستم حرص خوردم

ماشاال به تو با -خاتون الاله اله... ی زیر لب گفت. 

 ...این نقشه هات

 .محبوبه از جا بلند شد
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ی به نظرت یم رسه خانون جون؟-  شما راه بهیی

 :خاتون رس تکان داد

- .  واال  اینجوری فقط داری اوضاع رو بدتر یم کنن

ت  دخیی

گند زده به هست و نیست ما، عوض اینکه عقل  

 کنن داری

 بهش یاد میدی بازم دروغ بگه؟

محبوبه شال نجن و نازک را از روی دسته ی مبل 

 چنگ زد و



 :به پیشاین دردناکش بست. رو به گالب گفت

- هگالب یه قرص بده. این رسدرد داره منو یم کش . 

گالب سمت قفسه ی کشویی رفت و با یک برگ 

 قرص مسکن

قوی و یک لیوان به نشیمن آمد. محبوبه لیوان و 

 قرص را

خاتون جان بدت نیاد ها. ویل شما هم داری -گرفت: 

 فقط طعنه یم

. من تو این هاگیر و واگیر اگر به وجدان و فالن و 
زین

 بهمان

ی از آبروی خوانواده م ن ن یم بخوام فکر کنم، چیر

 . مونه

 :خاتون پوزخند زد

ن خودش کافیه که تا - آبروتون پیش خدا رفته. همتر

 آخر عمر

 .بسوزیم

 :محبوبه قرص را بلعید



 مایی بگو خی کار کنیم. بشینم -
خب شما که بزرگیی

 شکمش
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بزرگ شه بعد بچه رو بذاریم تو بغلش بگیم به به 

 !چه پشی

 کاکل زری؟

تون لب زدخا : 

ن - هیچ فکر کردی بچه رو بکیسر فردا بیان ادعا کتن

 بچه ی

ن خی یم خوای جواب بدی؟ یعنن اینقدر -مارو کشتتر

 احمقن که دنبال

 این بچه باشن که واسه

 خودشونم حکم یی آبرویی و بدبخنی داره؟

ارنواز رس به زیر نشسته بود و داشت به بگو مگوی 

 مادر و عمه

 .اش گوش یم کرد



باز عصایش را کوبید و غرید خاتون : 

آره احمقن. خییل هم احمقن چون اون زن و شوهر -

 بچه دار

 .نیم شن. نیم دوین بدون

 .محبوبه به ارنواز نگاه کرد

 آره ارنواز؟ عمه ت راست میگه؟-

 :ارنواز رس تکان داد

بله مامان.محبوبه رس و تنش را ننو وار تکان داد و -

به ای محکم  ضن

 به

 :پایش کوبید
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 .هیجی دیگه بدبخت شدیم رفت-

 :خاتون گفت

ت حامله س - در ضمن جنابعایل تا فهمیدی دخیی

 دویدی



رفنی رساغ اون زن بدبخت و هوار هوار کردی. تموم 

 عالم و

آدمو با خیی کردی. هر خی ارغوان گفت نرو صیی کن  

 گوش

همه خیی  ندادی. حاال برو بچه رو بکش. دیگه وقنی 

 دارن چه

 فایده؟

محبوبه رسش را با دستانش گرفت. هر چه که خاتون 

 یم

گفت حقیقنی تلخ بود که چون پس لرزه های بعد از 

 آن زلزله

ان  ن ی بود که عمق فاجعه و میر
ی هشت ریشیی

 خسارت وارد

 شان را آشکار یم کرد.خاتون ادامه داد
ی

 :شده به زندگ

- بیان حرف بزنیم  زنگ بزنید این آقا با خانواده ش

 ببینیم چه

ن بچه و دروغ به دادگاه نه گناه این دو  کنیم. با کشتی



 تا احمق

شسته میشه، نه اون زن بدبخت که رفته تو کما و 

 خانواده ش

 .دست از رستون بر یم دارن

 :محبوبه رس ارنواز فریاد کشید

 !گمشو تو اتاقت. گمشو-

 سه شنبه، بیست و چهارم بهمن ماه ساعت نه شب
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خشو با حایل خراب تر از روزهای پیش سالن پذیرایی 

 و

نشیمن را چون رسبازی خسته که شنی طوالین و 

 رسدی را

گذرانده باشد، قدم رو یم رفت و عمیقا توی فکر 

 .بود

نیم دانست چه کند. خاتون و محبوبه با او مفصل 

 صحبت



 کردند تا خشم و کرده بودند. دست آخر او را رایصن 

 احسارسا کنار

 بگذارد و با محمدهادی بدون جنگ و دعوا روبه رو

 .بشود

عاقبت نزدیک محبوبه و خاتون و ارغوان که از رژه 

ن های  رفتی

او رس گیجه گرفته و کالفه شده بودند ایستاد و  

 :گفت

ش بیاد حرف بزنیم-  .زنگ بزنید این مردیکه با بزرگیی

محبوبه گفتخاتون نفس راحنی کشید.  : 

جواب مارو که نمیده خشو. ارنواز خودش باید -

 حرف بزنه

 .باهاش

 :خشو غرید

ارنواز گوه یم خوره دوباره بخواد با اون هم کالم -

 بشه. خودت

 .زنگ بزن



بددهنن نکن داداش من. خب محبوبه -خاتون گفت: 

 .راست میگه دیگه

مگه این چند روز بهش زنگ زدیم پشه جوابمونو 

 داد؟
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 .خشو "ای خدا"یی زیر لب گفت

 .خیله خب زنگ بزنه ویل جلوی چشم خودم-

محبوبه با اشاره ی خاتون ارنواز را صدا زد. ارنواز 

ون آمد  .بیر

خشو با دیدنش انگار یاد تمام بدبخنی هایش افتاده 

 باشد

دلش یم خواست او را خفه کند. با دندان های کلید 

اش شده  

ه شد  .به ارنواز خیر

ش - زنگ بزن به این یارو بگو خیی مرگش با بزرگیی

 پاشه بیاد



 .اینجا

ارنواز گوشه ی لبش را به دندان کشید. محبوبه تلفن 

 ارنواز را

ون کشید و آن را  ن تلویزیون بیر از توی کشوی میر

 .روشن کرد

تا گویسر ریست بشود جان ارنواز به لبش رسید. 

 جلوی چشمآن همه

م چه باید یم گفت. محبوبه تلفن را کف دستشآد  

 .گذاشت

 . شماره رو بگیر -

ارنواز شماره ی محمدهادی را لمس کرد. چندین 

 بوق خورد

 :اما محمدهادی جوایی نداد. خشو گفت

. اونقدر زنگ بزن تا جواب بده-  .دوباره بگیر

ی از محمدهادی  ارنواز همان کار را کرد. ویل خیی

 نبود. شماره
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های بد قواره دل   

 :روی پیغام گیر رفت. خشو گفت

 .بگو خی بهت گفتم-

 :ارنواز گلو صاف کرد و گفت

من ارنوازم. میشه بیای اینجا؟ خونه ی ما. بابام یم "

 خواد

باهات حرف بزنه. با پدر و مادرت بیا. لطفا"!بعد 

 تلفن را به محبوبه

 داد. طویل نکشید که تلفن در دست

زید. محبوبه تندی گفتمحبوبه لر  : 

 .خودشه، زنگ زد خشو-

 :خشو گفت

گویسر رو بده به خودش. بزن رو اسپیکر صداشم -

 .زیاد کن

حواست باشه حرف بیخودی بزین امشب زنده ت 

 نیم ذارم

 .ارنواز. فقط هر جور شده بکشونش اینجا



ن را کشید و  ارنواز آب دهانش را قورت داد. آیکون سیی

 آن را

دگو گذاشتروی حالت بلن  . 

صدای خسته و پکر و زمخت محمدهادی در فضای 

 خانه پخش

 .شد

ارنواز خانوم؟ارنواز هجوم خون را به صورتش حس  -

 کرد. لعنت

 به او که
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 . دلتنگ این صدا بود

 :من من کرد

 .سالم-

 سالم. حالت خوبه؟-

 خشو دندان به هم سایید و به سقف نگاه کرد. 

 :ارنواز گفت



؟-  پیغامم رو گرفنی

م بیام. اونا - بله شنیدم. ویل من نیم تونم با بزرگیی

 منو از

ون. حالم خییل بده ارنواز  ن بیر
خونه شون انداختی

 .خانوم

ارنواز با حایل نزار و نگایه پر از خواهش به محبوبه 

 .نگاه کرد

محبوبه با سگرمه های درهم و با چشم و ابرو خط و 

 نشان

که قال قضیه را بکند.تلفن در دستان لرزان کشید  

 ارنواز تکان یم

 :خورد. گفت

ن ما باید حرف بزنیم. هر جور شده واسه این - ببتر

 مشکل راه

 . حل پیدا کنیم

چه راه حیل؟ همه خی به هم ریخته. من اوضاعم -

 .خرابه



جایی رو ندارم بمونم. شبا تو ماشینم یم خوابم. 

 .لباس ندارم

آتیش زده و تیکه پاره کرده. نه جرات مهرگان همه رو 

 دارم

برم بیمارستان ببینم زنده س یا مرده، نه یم تونم بیام 

 پیش
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 . تو. بابات منو ببینه یم کشه

م برات  !"ارنواز توی دلش زار زد:" بمیر

 :بلند گفت

- . س نیم زنه. فقط باید بیای باهاش حرف بزین نیی

 خواهش

ن االن بیا. وگرنه دیگه هیچ وقت نه منو یم   کنم همتر

 یم بینن 

بچه! بچه... بچه... ما خی کار کردیم -نه این بچه رو. 

 ارنواز خانوم؟



ن را بکند و از  ارنواز دلش یم خواست همان جا زمتر

 خجالت

د و دفن شود  .زیر پارکت های خانه بمیر

ه ی پشتش روان بود و او چقدر حس بدی  عرق از تیر

 .داشت

ن بود. وقنی یادش یم افنی  گناه که یم گفتند همتر

 حالت بد

ینن اش زهر یم شود به کامت  . یم شود. شیر

خشو پشت دستش را نشان ارنواز داد و چشم گرد  

 کرد و اخم

 !"کنان اشاره کرد:" یم زنم تو دهنت. تمومش کن

 :ارنواز تند تند گفت

ن حاال خودتو - من این حرفا حالیم نیست یا همتر

ن یابرسو   

 . کال منو فراموش کن

بعد فورا تلفن را قطع کرد و آن را به محبوبه داد و 

 دوید سمت



وع کرد به گریه کردن.خشو  اتاقش و بلند بلند رسر

 :تشر زد
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ارغوان خفه ش کن صدای خواهرتو؛ وگرنه خودم -

 میام

 .صداشو واسه همیشه یم برم

اتاق خزید. اما مگر یم توانست ارغوان دوید و توی 

 حریف

گریه های یی تابانه ی ارنواز بشود. خشو توی 

 اتاقش رفت و

 .در را محکم به هم کوبید

ثانیه ها و دقایق به کندی یم گذشت. انگار عقربه ها 

 هم

منتظر بودند محمدهادی رس برسد که آرام آرام راه 

 .یم رفتند

این خانه یمشاید زمان هم دلش برای دخیی گناهکار   



 . سوخت

ساعت از ده گذشته بود که صدای زنگ خانه بلند 

 .شد

ون آمد. نگاه همه ی اهل خانه  خشو فورا از اتاق بیر

 سمت

آیفون دوید.خشو با نگاه به صفحه ی تاریک آیفون 

 .چشم ریز کرد

 گویسر 

 :را برداشت و گفت

کیه؟... سالم... ممنون... بله... واال امشب حالم -

 .خوش نیست

 . نه آقا... زنگ واحد یک رو بزن

 را کوبید. محبوبه یی قرار پرسید
 :بعد هم گویسر

 گ بود خشو؟-
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 :خشو سمت اتاقش رفت و گفت



 . مامور شهرداری. ماهونه شو یم خواست-

 :همه نفس بلندی کشیدند و خشو گفت

م بخوابم. رسو صدا نیاد-  .میر

لحظه تلفن ارنواز زنگ خورد. محبوبه  اما در همان

 سمت کانیی 

خشو -دوید. در حایل که تلفن را بر یم داشت گفت: 

 خودشه. بیا

 .خودت جواب بده

خشو قدم تند کرد سمت همشش و گویسر را قاپید 

 و ارتباط

 :را وصل کرد. با صدای بلندی توی گویسر گفت

 الو؟-

محمدهادی از آن سوی خط با شنیدن صدای 

پر از خشو،  

 :دلهره گفت

 .سالم-

 :خشو تشر زد



اد حالیت نیستا. شنیدی  - ن مثل اینکه شما زبون آدمیر

 که باید

 زود اون تن لشتو بیاری اینجا. کر بودی؟

محمدهادی خواست ارتباط را قطع کند اما فکر کرد 

 دیگر گ

ن هم   جرات یم کند زنگ بزند و با این مرد خشمگتر

 کالم
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من امشب نیم تونم بیام... -بشود؟ پس فورا گفت: 

 یعنن یم خوام با

 مادرم بیام ویل

امشب مقدور نیست آقای شمسیان. ایشون تهران 

. قم ن  نیستی

ن   .هستی

 :خشو تلخ و برنده گفت

تا فردا عرص بهت فرصت میدم. اگر اومدی که به -



 نفعت،

 . نیومدی بعدا ادعای هیجی رو نکن

لفن را قطع کرد و روی مبل پرتش کردبعد هم فورا ت . 

ش. فقط وای به حالش فردا - برید بخوابید نمیاد خیی

 .نیاد

م پیش  دیگه یک ثانیه هم صیی نیم کنم. مستقیم میر

 .پلیس

ن حاالشم خییل دندون رو جیگر گذاشتم  .تا همتر

 :محبوبه گفت

 .وای خشو! بری پیش پلیس ارنوازو یم کشن-

- به خاتون نگاه کرد و  خب بکشن. حقشه .محبوبه

 خاتون از جا بلند

 شد. به سمت

 :اتاق ارغوان رفت. محبوبه رو به گالب گفت

گالب یه لیوان گل گاوزبون دم کن قرصا اثر نیم کنه -

 .دیگه

گالب خسته ی آن روزها چشیم گفت، اما چقدر 



 آرزو داشت
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روزهای تلخ  برود یک جای دور. تاب تحمل آن همه

 .را نداشت

هنوز ارسالن و اردالن خیی نداشتند. نگران آن بود 

 وقنی 

 کرده، قیامت  
ی

بفهمند خواهرش چه آبروریزی بزرگ

ی راه  کیی

 .بیفتد. قیامنی پر از خون

ارغوان کالفه و رسدرگم از گریه های ارنواز روی تخت 

 نزدیک

 .او نشست

- ؟ ک م چته دیوونه؟ واسه خی داری گریه یم کنن

 دردرس

؟  درست کردی، حاال زر زر یم کنن که خی

ن کرد. صورت سفیدش از شدت گریه  ن فتر ارنواز فتر



 رسخ

 :بود.ارغوان ادامه داد

بدبخت بابا ظرفیتش پره به خدا. یعنن االن ولش  -

 کنن رستو

 !بیخ تا بیخ یم بره. بسه دیگه. اه

 :ارنواز خفه گفت

 ...نیم تونم ارغوان. حالم بده. یم ترسم-

 از خی یم تریس؟-

 ...که بیاد و بابا باز بزنه تو دهنش-

آخ که دلم یم خواد همینحوری بشه. شل و پلش  -

 کنه راحت

 . شیم
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 .تو منو درک نیم کنن ارغوان. من دارم دق یم کنم-

نه که تو با این شاهکارت مارو درک کردی؟ فقط یه -

 ذره



و بابا. به خدا هنوز هنگم.  خودتو بذار جای مامان

 منو بگو که روز

و شبم ییک شده. اگه مهران بفهمه خی کار کنم؟ یم 

 ذاره

ه. یم فهیم اینو؟ سه سال تموم منتظرش بودم  میر

 بیاد

خواستگاری. حاال که نامزد کردیم تو با این کارت منو 

 بدبخت

 . یم کنن ارنواز. خدا ازت نگذره

 :ارنواز با صدایی خفه هق زد

 .به خدا نیم دونستم اینجوری میشه-

ببینم، اصال تو چجوری و گ با این آدم اشنایی -

 برقرار کردی؟

تو که به خونش تشنه بودی. یادت رفت چجوری 

 رس کالس

سکه ی یه پولت کرد؟ یادته چجوری حرص یم 

 خوردی؟



؟  چجوری رس از تختخوابش درآوردی آخه لعننی

ن  ارنواز لب هایش را محکم به هم فشر  ن فتر د و فتر

 :کنان گفت

نیم دونم... اصال نفهمیدم چجوری شد. یه شب -

 زیر بارون

موندم بهم کمک کرد منو رسوند خونه. بعد ازش 

 خواستم محبتش رو

ان کنم قبول نکرد. نیم دونم چجوری بهت  جیی

بگم ارغوان؛ ویل اوین که اول عاشق شد من بودم. 

 بار دوم رس
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امتحانات کالیس تو برگه براش شعر عاشقونه 

 نوشتم. دفعه اول

ن غیر مربوط ممنوع. ویل من از رو 
زیرش نوشت متی

 نرفتم. باز

واسش نوشتم. رس کالس محوش یم شدم. چند بار 



 براش

ش. اما بازم محلم  ن آبمیوه گرفتم گذاشتم رو میر

 .نذاشت

تا اینکه باحجاب شدم. به خاطر اون. همون روز که 

ا چادرب  

رفتم رس کالسش تو برگه ی امتحانیم تهش نوشت 

 چادر

خییل بهت میاد. انگار دنیا رو بهم دادن. دیدم اونم  

 کم کم

داره بهم روی خوش نشون میده. فرجه امتحانا 

وع شده بود  رسر

و دیگه نیم تونستیم همو ببینیم. اما تلفنن باهم 

 حرف یم

 . زدیم

دار نمیشه و بهم از زندگیش گفت. از زنش که بچه 

 خییل وقته

 :اوضاعشون شکرآبه.ارغوان با تاسف رس تکان داد



و تو هم وسط دعوای اون دوتا خودتو انداخنی تو -

 .زندگیشون

ارغوان منو و هادی به هم کشش داشتیم. دیگه -

 دیر شده بود

 .و نیم تونستیم کنار بکشیم

 یعنن خی دیر شده بود؟-

- منم یم رفتم باال زنش یه روزایی خونه نبود. منم... 

 خونه

 ...شون
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ارغوان دستش را روی پیشاین اش گذاشت و رس به 

ن   پایتر

 .چشم بست و رسش را به تاسقن عمیق تکان داد

... بیچاره اون زن- ن  .وای چقدر شما دو تا پستتر

ارنواز آب دهانش را قورت داد. با دستمال به جان 

 بینن اش



وان دست کشید روی صورتش. رس بلند  افتاد.ارغ

 .کرد

 .بقیه شو بگو-

 .نیم خوام... ولش کن-

 . بگو ارنواز... بگو لعننی -

 :ارنواز با کیم تامل ادامه داد

ون، هادی بهم  - یه روز عرص که زنش رفته بود بیر

 گفت برم

باال پیشش. خودشم تازه اومده بود خونه. اون روز 

 باهم حرف

ه بود. گفت زندگیش همه زدیم. حسایی دلش گرفت

 ش شده

دعوا. احساس تنهایی یم کنه. شبا تنها یم خوابه و با 

 زنش

اشنایی ندارن. تا اون روز اون همه بهش نزدیک 

 نبودم. حصارش

کردم و دلداریش دادم. هادی که به محرم و نامحرم 



 و فاصله

خییل اهمیت یم داد و روش حساس بود، اونقدر 

 حالش بد

کرد. گفت ارنواز خانوم... بهم بود که مخالفت ن

 آرامش

 ...میدی... کاش زنمم اینجوری بود
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 یه گفت و گفت و منم شنیدم. ارغوان

هر خی بیشیی یم گفت بیشیی حس یم کردم دوستش 

 ...دارم

 :ارغوان با بغض و خشم در هم آمیخته لب زد

- ه نیم خوام بسه.. بسه دیگه خفه شو ارنواز... دیگ

 .بشنوم

از جا بلند شد و دست روی دهانش گذاشت و 

 پشتش را به

 .ارنواز کرد



وای خدا... دارم باال میارم... آخه چجوری دلت -

 اومد؟ با یه

اونم تو خونه یه زن دیگه... چقدر پستیتو...  .....

 چقدر کثیقن تو

 ارنواز... حالم ازت به هم یم

... خدارو حس خوره... زنش نبود... خدا که بود 

 نکردین؟ آخه

المصب اصال تو که خدا رو نیم شنایس اون مردیکه 

 چرا؟ اون

که صبح تا شب نمازش قضا نمیشه... اون که بیشیی 

 وقتشو تو

مسجد یم گذرونه و ادعای خدا و نماز و پیغمیی داره 

 چرا؟ اون

که تو دانشگاه از قرآن درس میده به خلق هللا، چرا 

 بهش عمل

ارنواز؟ چرا؟نکرد؟ چرا   

 :ارنواز دیگر اشک نیم ریخت. گفت



 ...ارغوان! تنهایی نکشیدی بفهیم حال اونو-

وع کرد به گریه کردن و میان گریه تشر زد  :ارغوان رسر

841 

  دلهای بد قواره 

خفه شو ارنواز... کدوم تنهایی آخه؟ یادته اون بار -

 اول که

خوشگل و زنشو دیدی؟ یم دونم که یادته. اونقدر 

 نازه که آدم

اد نیست... یه فرشته س از آسمون  ن میگه اصال آدمیر

 اشتبایه افتاده

. وقنی بار اول دیدمش دلم یم خواست ن  رو زمتر

 .خشکش کنم بذارمش تو اتاقم یه ببینمش

وقنی لبخند زد گفتم کاش مرد بودم یم دزدیمش. 

 وقنی 

حرف زد گفتم عجب صدای نازی. چشماشو یادته؟ 

 عسیل

چشمارو داشت. حاال گوه کاری تو و اون شوهر  ترین



 عوضیش

ن  باعث شد یه چشم خوشگلشو از دست بده. ببتر

 چجوری

نابودش کردین که االن تو کماس. خدا جفتتونو 

 لعنت کنه

 . ارنواز

وع کرد به گریه کردن  .ارنواز باز رسر

 . ارغوان رس تکان داد

دیگه دلم نیم خواد یک ثانیه ی دیگه ببینمت. -

 دیگه

خواهری ندارم. تموم شد نسبت خواهریمون ارنواز. 

 فقط موندم

جواب ارسالن و اردالنو خی یم خوای بدی.در ضمن 

 تا وقنی 

 تکلیفت مشخص بشه لطف کن جلوی

 . چشمم نباش
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ارغوان اشک هایش را تند تند پاک کرد. در را باز کرد 

 و ارنواز

مت و تشویش و شنی سیاه و طوالین را با دنیایی از ندا

 تنها

 . گذاشت

چهارشنبه، بیست و پنجم بهمن ماه ساعت هشت و 

 یس دقیقه ی صبح

هوای دلگیر و ابری روزهای آخر بهمن ماه حوصله 

 رس بر شده

بود. خصوصا برای او که در به در و یی خانمان و 

 .خسته بود

 کوچه ای خلوت را انتخاب کرد و

ن را جلوی دیو  ار ساختماین یک طبقه کشاند و ماشتر

 ترمز

دسنی را کشید و سوئیچ را چرخاند. موتور که پنی 

 خاموش



ون کشید .یم دانست که  شد تلفنش را از جیبش بیر

 در آن ساعت از

ون رفته  روز پدرش از خانه بیر

ن را گرفت و تلفن را به   است. شماره ی مهرانگیر

 گوشش چسباند

 . و منتظر شد

ت نا امید یم شد که صدای بعد از چند بوق داش

ن آمد  .مهرانگیر

 ...الو سالم عاطفه خانوم-

ایط برای حرف زدن ندارد. اما  فهمید مادرش رسر

 زمانش کم

 . بود و باید حرفش را یم گفت

 :فورا گفت
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؟-  سالم حاج خانوم. کارم واجبه. یم توین حرف بزین

- احمید. خواهش یم  ممنون. بله عاطفه خانوم. مر 



 کنم

 ... بفرمایید

- بله. درست یم فرمایید-حاخی خونه س؟ . 

 نمیشه برید تو اتاق حاج خانوم؟-

ن عاطفه جون؟-  حاال واجبه االن بگتر

 .حاج خانوم خواهش یم کنم-

ن دور شد. خوب گوش کرد. صدای  صدای مهرانگیر

 حاج باقر و

ن را شنید. دلش بدجوری گرفت. از  محمد یاستر

نفرخودش مت  

شد. چه آسان حاج باقر مهربان و پدر خوش خلقش 

 را از دست

 .داده بود

ن رشته ی  صدای آهسته و پچ پچ گونه ی مهرانگیر

 افکارش را

 .پاره کرد

 خویی مادر؟ حالت خوبه قربونت برم؟-



- م. زود باش بگو خی کار -خوب نیستم مادر .  بمیر

 داری االن بابات

 .شک یم کنه

- ن حاال بیا  همتر
ی تهران؟یم توین  

 االن؟ خی شده؟ مهرگان مرده؟-
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خدا نکنه. ای بابا. پدر ارنواز گفته بریم حرف بزنیم -

 واسه این

 .مشکلمون

من بیام؟ خی یم خوان بگن؟ باز یم خوان کتکت -

 بزنن

؟ ن  فحش و فحش کاری کتن

 .نه. یعنن نیم دونم-

 چجوری آخه بیام؟ به چه بهونه ای؟-

یه دربست بگیر بیا. خودمم تا شب نشده برت یم  -

 .گردونم



ن عاطفه خانوم. یه  بگو یم خوای بری زیارت. با همتر

 بهونه ای

ن صحبت  جور کن دیگه مادر من .کیم وقفه بتر

 .هایشان افتاد

 . خیله خب باشه. االن راه میفتم-

دستت درد نکنه حاج خانوم. نزدیک بودی زنگ -

 بزن بیام یه

 . جا دنبالت

 .باشه ننه. خداحافظ-

تلفن را روی صندیل انداخت. نگایه به خودش توی 

 .آینه کرد

 .صورتش تکیده و رنگ پریده بود

اهن سفید یقه آخوندی و  لباس هایش شامل یک پیر

 بلند بود

و یک پولیور رسمه ای. شلوار پارچه ای گله گشادش 

 هم از

ن چروک بود  . خوابیدن روی صندیل ماشتر
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ن بار بعد از چندین و چند سال که با عبا و  برای اولتر

 عمامه

توی اجتماع بود حاال از روی اجبار باید مثل مردان 

 عادی

لباس یم پوشید .فکر کرد آنقدرها هم با لباس عادی 

ون آمدن  بیر

 .سخت نیست

اهن  چقدر مهرگان به او اضار یم کرد گایه یک پیر

 ساده و

عمویل بپوشد و مثل زن و شوهرهای دیگر  شلوار م

 گایه بروند

سینما یا حنی یک پارک. گفته بود از اینکه تنها جایی  

 که

مدام یم رویم زیارتگاه است، دلزده شده. چقدر غر 

 زده بود که



دلش یم خواست یک جایی بروند فارغ از مقام و 

 منسب و

موقعیت اجتمایع خوش بگذرانند. نگران نگاه مردم 

و نباشد   

م  مدام حرص نخورد. اما فقط گفته بود تا وقنی بمیر

ن   با همتر

ون یم روم. اما حاال او نمرده بود و  لباس از خانه بیر

 مثل یک

مرد معمویل نشسته بود توی ماشینش وسط یک  

 کوچه ی

ن شهر  . خلوت زیر آسمان همتر

بماند پول زیادی برای خریدن لباس مخصوص 

 خودش که

ند، نداشت. افسوس بسیار گران قیمت هم بود

ی خودش  عبای کشمیر

ی  را خورد. بعد به خودش پوزخند زد. عبای کشمیر

 .را یم شد باز هم خرید؛ اما آبروی رفته اش را هرگز
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چهارشنبه، بیست و پنجم بهمن ماه ساعت یازده 

 صبح

اهرم تخت را کیم چرخاند و بعد بالش را پشتش 

 . مرتب کرد

 خویی االن؟ درد نداری؟ جات راحته؟-

 :ترانه رس به بالش تکیه زد

آره خوبم. کاش بری با دکیی حرف بزین بذاره من -

 برم. دیوونه

 .شدم مامان. کله م یم خاره. یم خوام برم حموم

 .تارا روی صندیل کنار تخت نشست

 . واای نگو که حموم بردن تو یه مکافاتیه-

- کاریش یم کنیم. تو رو   مامان کالفه شدم. حاال یه

 خدا منو

 . مت مادر؟ مرخص یسر دم به -از اینجا بیی کجا بیی

 ساعت به هوای



 مهرگان

ن جا موندی دیگه  یم خوای بیای بیمارستان. خو همتر

 چه

کاریه؟ بعدشم من حریف دکیی بشم، حریف آقا نیما 

 .نمیشم

 کشید
ن
 . ترانه پوف

از دخیی پرجنب و جویسر مثل او نیم شد انتظار 

اشت تمامد  

 .مدت توی تخت چون آب راکد بماند و دم نزند

اصال ولش کن. خودم به دکیی میگم. نیما رو هم -

 خودم رایصن 

 . یم کنم
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 :تارا لب کج کرد

ن خی میگه- ری نداره. حاال بگو ببتر  .امتحانش ضن

همان لحظه دو تقه به در خورد. هر دو رس 



اچرخاندند. مهرآن  

 .بود

خاله مژده گوین -مهرآنا قدم تند کرد سمت تخت. 

 .بده

 :تارا و ترانه هم زمان گفتند

 به هوش اومد؟-

نه هنوز. ویل دکیی گفت سطح هوشیاریش اومده -

 . باال

 :تارا دستانش را سمت باال برد

 . الیه شکرت-

مهرآنا تارا را بغل زد و لبخند پر از شوقش را به 

 چشمان خیس

 .ترانه دوخت

 :ترانه گفت

 .مهری درست حسایی بگو دکیی خی گفت-

 . مهرآنا روی تخت نشست

- خب؟-گفت به زودی به هوش میاد .   



ویل چون چند تا عمل ریز و درشت داشته روزای -

 اول خییل

 . بهش سخت یم گذره. اما اونم یم گذره
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 :تارا گفت

- همه عمل. فقط خداییش خوب دومم آورد با اون 

 بچه م اگر

م براش  .بفهمه چشمش... ای خدا بمیر

 . مهرآنا آه کشید

خاله منم خییل نگرانشم. ویل فقط به این فکر کنید  -

 که ما

ین لطف خدا به  مهرگانو از دست ندادیم. این بزرگیی

 . ما بود

 :ترانه گفت

اه مامان حاال چه وقت نق زدنه؟ فقط بگو خدارو -

 .شکر



ه کنید تا یم تونیم بهش امید بدیم. آیه خودتونو آماد

 ی یاس

د و رو به مهرآنا گفت  :نخون.تارا لب فشر

ن چه - ن امروز باید مرخص کنیم. ببتر اینو همتر

 بداخالق شده

 .ها

 :مهرآنا خندید. تارا گفت

 گ پیش مامانته؟-

- . ن کیس نیست. مادر آریا و آریا اینجا بودن رفتی

 چون وقت

ن بیشیی   از چند دقیقه بمونن. به مالقات نبود نذاشتی

 زور

ن بیان باال. االنم تا دکیی گفت اومدم به شما  گذاشتی

 .خیی بدم

 .تارا از جا بلند شد

849 

  دلهای بد قواره 



م پیش مریم. تو پیش این غرغرو خانوم - من میر

 بمون تا

 .بگردم

چشم خاله-مهرآنا خندید:  . 

کردترانه نگاه عاقل اندر سفیه ای به مادرش   . 

 .باشه دیگه تارا خانوم. باالخره که یم ریم خونه-

تارا دستش را مشت کرد جلوی دهانش و با خنده  

 :گفت

 !عجبه ها! اینو من باید بگم نه تو. بچه پررو-

 :مهرآنا تارا را با خنده رایه کرد. ترانه گفت

 اون یی بته نیومد؟-

 نه بابا! مگه روشم میشه بیاد؟-

- مدن؟یعنن خانواده شم نیو   

فقط اون یاسینشون اومد. مهرگانو دید چقدر زار -

 زد. بابا هم

ن  بهش گفت به داداشت بگو کاری کنم کارستون. عتر

 موش توسوراخ



ن گفت بابام از خونه پرتش کرده  قایم شده. یاستر

ون  .بیر

 .داداشم لباساشو جرواجر کرده. اونم رفته که رفته

 :ترانه زهرخند زد

 . چه عجب یه حرکنی زدن-

ن - ارواح عمه شون. االن حنی خودشم تیکه پاره کتن

 این جیگر
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 . جزغاله ی من خنک نمیشه

ه شد  . ترانه به پنجره اتاقش خیر

ناراحت نباش مهری. خدا اون باال نشسته حواسش -

 .هست

یک پدری ازش دربیاره نفهمه از کجا خورده. من 

 .مطمئنم

ظهر گذشته بود که با دستاین  ساعت از یک بعد از 

 لرزان زنگ



د  .خانه ی شمسیان را فشر

سیع کرد حواسش را از پله هایی که به سمت طبقه 

 ی باال

یم رفت پرت کند. از خانه اش، از جایی که با مهرگان 

 آشیانه ساخته

 بودند و از خانه ای که محل گناه او و ارنواز بود. گناه

ینن که بعدها تلجن اش زهر ش د به کامشانشیر . 

ن  ن که باز کرد، مهرانگیر گالب در را برای او و مهرانگیر

 سالیم

 .گرم داد و گالب اخم کرده و رسد جوابش را داد

 .سالم. بفرمایید تو-

ن در حایل که پا در خانه یم گذاشت زیر لب  مهرانگیر

 طوری

 :که گالب نشنود گفت

 .واه واه چه غلطا! کلفت و این همه ادا نوبره واال-

بوبه روی مبیل نشسته بود و خاتون کف هر دو مح

 دستش



ه به او نشسته بود   را به عصایش تکیه داده بود و خیر

 کنار
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ن  محبوبه. کیس به استقبالشان که نیامد مهرانگیر

 فهمید

کارشان از آن چه که فکرش را یم کرد سخت تر 

 است. بادست

با حریقن که دلشان یم خایل آمده بودند برای صلح  

 .خواست رس به تنشان نباشد

 :رو به محبوبه گفت

سالم خانوم شمسیان. رخصت میدین پشم بیان -

 تو؟

 :محبوبه چشم و ابرو آمد و داد زد

 آقا خشو؟-

ن   ون آمد. با دیدن مهرانگیر خشو از اتاق خوابش بیر

 :گفت



ن بیاد تو که خییل کار دارم-  .بگتر

عصباین روی مبل نشستبعد رفت و با نگایه  . 

ن بار پا در خانه ی شمسیان   محمدهادی برای اولتر

 گذاشت در

ه ی پشتش روی کمرش یم  م از تیر حالیکه عرق رسر

 غلتید و

توی دلش رخت یم شستند .با رسی به زیر افتاده و 

 صوریی رسخ

 .از خجالت سالم کرد

ن گفت  :کیس جوابش را که نداد، مهرانگیر

ن پشم-  .برو بشتر

دی جایی خییل دورتر از خشو روی مبیل محمدها

 .فرود آمد
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محبوبه زیر چشیم حواسش به اتاق ارنواز بود و 

 دری که الی



آن کیم باز بود و دو چشم با کنجکاوی به تازه واردین 

ه  خیر

ی   ن شده بود. گالب را صدا کرد و زیر گوشش چیر

 .گفت

محکم بست گالب سمت اتاق رفت و در را  . 

 :خشو گفت

خاتون جان شما صحبت کن من اصال اعصاب -

 درست درموین 

 . ندارم

ن گفت:  زود -خاتون نفیس تازه کرد و رو به مهرانگیر

م رس اصل  میر

 مطلب. نیم خوام دعوا کنم و پش شمارو

 این چند روز اعصاب همه 
ن
رسزنش کنم. به حد کاف

 مون

ه  .خورد و خاکشیر

ن گفت  :مهرانگیر

- کالمتون شکر، اگر میشه دخیی خانومتون هم میون  



 بیاد

 .اینجا

 :خشو اخم کرد

ن -  تصمیم یم گیر
که خی بشه خانوم؟ دو تا بزرگیی

 خی کار

. لزویم نداره اون بیاد اینجا ن  .کتن

خب اینجوری نمیشه که جناب شمسیان. به هر -

 حال یه
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ی رفتار یم  طرف قضیه هم دخیی شماس. یه جور 

 کنید انگار

فقط پش من مقرصه. اونجوری که این آقا هادی ما 

 تعریف

کرده دخیی شما بوده که پشمنو از راه به در  

 کرده.خاتون پوزخند

 :زد. خشو چشم گرد کرد و محبوبه توپید



پش شما غلط کرده گفته. شما برو از همه فامیل و -

 دوست

 من اونقدر یی زبو 
س. دخیی ن و یی دست و و آشنا بیی

 پاس که

 یه جورابم نیم تونه واسه خودش بخره. حاال بره

..... 

مردمو از راه به در کنه؟ عحب رویی دارین شما به 

 !خدا

ن به هیج وجه نه یم خواست کم بیاورد، نه  مهرانگیر

 اوضاع را

 . سخت تر کند

ن خانوم. پش من دروغ - اصال شما راست میگتر

 میگه. شما

تو صدا بزن من چند تا سوال بکنم ازش. اگر  دخیی

 پش من

ن جا جلو چشم همه یه سییل  دروغ گفته باشه همتر

 یم



 .خوابونم زیر گوشش

شما کاش زودتر ییک یم خوابوندین -خاتون لب زد: 

 زیر گوشش که

 االن

 . اینجا در خدمت شما نبودیم

ن قری به گردنش داد و چادرش را زیر گلو  مهرانگیر

 .سفت کرد
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 ال اله اال هلل! صداش یم زنید یا نه خانوم؟-

 :خشو گفت

 .گالب بهش بگو بیاد-

گالب فورا دوید سمت اتاق. ارنواز چادر پیچ شده و 

 رس به زیر

ن  سالم کرد و کنار مادرش نشست. زیر نگاه سنگتر

ن   مهرانگیر

ن توی دلش متاسف  نتوانست رس بلند کند. مهرانگیر



 بود از

شش. مهرگان کجا و این دخیی زرد انبو با سلیقه ی پ

 صورت

ن که چشمش  معمویل و جوش جویسر کجا. اما همتر

 افتاد به

شکمش، دلش غنج رفت برای نوه ای که سال ها 

 منتظرش

 :بود .گفت

م. حالت خوبه؟-  سالم به روی ماهت دخیی

ن گفت  :محبوبه زهرخندی زد و رستکان داد. مهرانگیر

- م تو رو قسمت میدم ب ه اون خدایی که دخیی

 دوسش داری

راستشو بهم بگو. هادی به زور ازت خواست باهاش 

؟  بایسر

ارنواز زیر چشیم به محمد هادی نگاه کرد. دیدن او 

 برای

اهن مردانه کیم غریب آمد برایش.  ن بار در آن پیر اولتر



 با

 :صدایی از ته چاه گفت

 .نه! من خودم... گفتم دوسش دارم-

855 

  دلهای بد قواره 

ن فاتحانه رو به محبوبه ی عایص رس خم کرد  مهرانگیر

 :و گفت

 .بفرما خانوم-

ه ی -محبوبه جیغ زد:  تو غلط زیادی کردی دخیی

 .نفهم

خشو یی قرار از جا بلند شد و دست کشید الی 

 .موهایش

 :با صدایی پر بغض نالید

ای خدا من چرا زنده موندم که این روزارو ببینم. -

 چرا؟

 :خاتون گفت

ن حرف بزنم- ن داداش. بشتر  .بشتر



خشو نشست و رو به جایی نا معلوم با حرص رس 

 .تکان داد

 .کارد یم زدی خونش در نیم آمد

ن   .خاتون رو کرد به مهرانگیر

یم که دخیی ما به قول امروزی ها - خانوم اصال گیر

 تور پهن

کرده واسه پش شما. ویل اینو بدون که این حرفا 

 واسه فایط

ه، واسه پش شمام آبرو نمیشه .خونواده تنبون نمیش

 ی زن این آقا

 قراره شکایت

ر پش  . از هر طرفم حساب کنن هم به ضن ن بکتن

 شماس و هم

دخیی ما. البته رسنوشت پش شما دوزار واسه ما 

 .ارزش نداره

خدا وکییل هر بالیی رسش بیاد، حقشه. مردی که 

 متاهله و
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 غیر از زن خودش متعهد 
حق نداره نگاه چپ به زین

 .بکنه

 . حاال کرده جوابشم با خداشه

ما گفتیم بیاین اینجا فکرامونو بذاریم رو هم چه خایک 

 تو

رسمون کنیم نه دخیی ما شالق بخوره، نه پش شما. 

 این وسطم

نه صیغه نامه داریم، نه چهار تا شاهد که بگن خی 

 دیدن و

ن حرو  . یه جنتر ن
م زاده هم افتاده رو خی شنفتی

 .دستمون

ن با موذیگری گفت  :مهرانگیر

اوا نفرمایید حاج خانوم. پش من صیغه خونده تو  -

 گوش دخیی 

 :شما. خییل هم حالله.خشو غرید



با اجازه ی گ خانوم؟ شما یا من؟ پش شما غلط -

 
ن
 اضاف

 .خورد این کارو کرد

د ن لب فشر  :مهرانگیر

- شما داد و بیداد   قرار شد فقط حرف بزنیما، نه که

 کنن و یه

 .ما هیجی نگیم

 :محبوبه گفت

 !یه دقه زبون به دهن بگیر خانوم. ای بابا-

ن گردن کج کرد  :مهرانگیر

شما مشکلتون اگه صیغه نامه س که ما حلش یم  -

 .کنیم
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فقط باید آقا شمسیان بیاد پاشو امضا کنه که خیی 

 داشته و

شم برن دنیا رضایت دار  ه. حاال آقای ستوده و دخیی



 رو بگردن

ن که دیدن این دو تا باهم بودن  چهار تا شاهد پیدا کتن

 :.خاتون تشر زد

ماشاال به شما. پشتم به خودت کشیده. شارالتان -

 و کاله

 .بردار

 حسایی برخورد. 
ن حرف حساب خاتون به مهرانگیر

 :دلخور گفت

- شدیم  دست شما درد نکنه حاج خانوم. حاال 

 شارالتان؟

اینقدر به من نگو حاج خانوم. من تو عمرم رنگ -

 مکه و کعبه

 .ی خدا رو ندیدم

تون شالق نخوره یی آبرو نشه تو -
بد میگم که دخیی

 فک و

 فامیل؟

 . شده خانوم. شده. یی آبروی عالم شده-



ی رساغ داری بگو-  .شما اگه راه بهیی

ط-خشو گفت:  قبوله ویل به یک رسر . 

اض کردمحبوبه اع یی : 

 !خشو-

 :خشو دست باال برد

 .اجازه بده محبوبه. بذار بگم بعد نک و ناله کن-
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ه شد به دهان خشو  .محبوبه لب فرو بست و خیر

شما اون صیغه نامه رو بیار من پاشو امضا یم کنم -

 ویل به

ط اینکه ادعایی واسه این بچه نداشته بایسر 
 .رسر

ن دندان به هم ساییدمهران گیر . 

نه دیگه، اومدین نسازین ها. اون بچه مال ماست. -

 شما حق

 . نداری یه مو از رسش کم کنن 

کدوم بچه خانوم؟ یه تیکه گوشت -محبوبه توپید: 



 .یی ارزش و حرومه

 قد یه

 . توت فرنگیم نیست. حرفا یم زین ها

حرف حساب یم زنم خوب یم کنم یم زنم. شما -

 حق نداری

مورد نوه ی من فکر بد بکنن در   . 

 :خشو گفت

خانوم این دهن منو وا نکن. این بچه باید هر چه -

 رسی    ع تر

ط منم همینه. وگرنه هری  نیست و نابود شه. رسر

یفتونو  تشر

ین تا روز دادگاه ایشاال. حق پشتونم یم ذارن کف  بیی

 .دستش

ما هم یه فکری واسه خودمون و دخیی بیشعورمون 

 .یم کنیم

ن از جا بلند شدمهرا نگیر : 

یعنن خی این حرف؟ منو این همه را کشوندین -



 اینجا این
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 مزخرفاتو تحویلم بدین؟

همینن که هست. گورتونو گم  -خشو از جا پرید: 

 کنید. اصال اشتباه

 کردم به

 .جای اینکه برم پیش پلیس قبول کردم بیاین اینجا

ن پر از حرص  قر به گردنش دادمهرانگیر : 

نه بابا! پیش پلیسم یم خواین برین؟ با چه رویی -

 اون وقت؟

 پلیس ازتون نیم پرسه دخیی شما تو کنار ..... خی کار

یم کرده؟ الحمدهلل فاصله ی اینجا تا باال دو طبقه 

 بیشیی 

 .نیست

ن هجوم برد و او را به عقب  محبوبه سمت مهرانگیر

 :هل داد



- ون زنیکه. شنی دی که شوهرم خی گفت. گمشو بیر

 تو دادگاه

 .ریخت نحستونو یم بینیم

ن داد زد  :مهرانگیر

تو حامله  - حاال مثال مدرک داری که پش من دخیی

 کرده؟خشو

 :غرید

؟-  عجب رویی داری. بابا تو دیگه گ هسنی

برو با چارتا آدم با سواد مشورت کن جناب -

 شمسیان. چهار

ه پش منو متهم  تا شاهد زنده و عاقل و بالغ الزمته ک

 .کنن 
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 .نیم دوین بدون

 :محبوبه فریاد زد

نه که حاال خودتون مدرک دارین؟ زرزر اضافیم یم  -



؟  کنن

ن سمت ارنواز رفت و دست روی شکمش   مهرانگیر

 :کشید

 . داریم. ایناهاش. خوبشم داریم-

وع کرد به گریه کردن. محمدهادی دلش یم  ارنواز رسر

واستخ  

د  . برود بمیر

وقنی کشتمش اون وقت -محبوبه جیغ جیغ کرد: 

 .مدرک یی مدرک

ن رس کج کرد  :مهرانگیر

شما خییل یی جا یم کنید. شما خییل غلط یم کنید. -

 دست

بهش زدین نزدین. وگرنه خودم رسوای عالمتون یم  

 کنم. شده

این پشم خلع لباس بشه میشه ویل نیم ذارم بالیی 

 رس بچه

 .بیارید



 :بعد دوید سمت محمدهادی و او را هل داد

 .بریم. زود باش-

 :خشو گفت

 .هری خوش گلدی-
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ن انگشت اشاره اش را سمت خشو گرفت:  -مهرانگیر

 سه روز بهت

 مهلت میدم آقا. فقط سه روز. با ما راه اومدی

م شکایت یم   ن حاال میر . نیومدی همتر
که چه بهیی

 .کنم

همون صیغه نامه که دستمه شکایت یم کنم. این با 

 خط این

 .نشون. حاال شما گوش نده

ون   ن پا بیر محمدهادی در را باز کرد و مهرانگیر

 گذاشت. خشو

 :در حالیکه در را محکم یم بست داد زد



. آدم - برو هر غلیط دلت یم خواد بکن. زنیکه رواین

 شده

 .واسه من

جوم برد سمتش. با دیدن ارنواز که هق هق یم کرد ه

 اما ارنواز

 .فورا دوید توی اتاقش و آن را قفل کرد

 .خشو چند مشت به در اتاق کوبید

! خفه شو رستو بذار بمیر با اون - خفه شو لعننی

 حرویم تو

!پنج شنبه دهم اسفند ماه، ساعت  شکمت. بمیر

 شش بعدازظهر

روزها و شب ها به کندی یم گذشت و مریم در 

 آرزوی شنیدن

ی صدای مهرگان یم سوخت. به ندرت پیش  دوباره

 یم آمد

از بیمارستان دل بکند و به خانه برود. حنی اضار 

 پزشکان و



پرستارها در او افاقه نیم کرد. دلش نیم خواست 

 لحظه ای از
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ش دور شود. گرچه مهرآنا و عیل هم دست   کنار دخیی

 کیم از

د به بیمارستان یم آمدند و مریم نداشتند. با امی

 ساعت ها

روی صندیل رسد و فلزی راهرو منتیه به بخش 

 مراقبت های

ی از به هوش آمدن  ویژه یم نشستند تا شاید خیی

 مهرگان

 .بشنوند

ترانه از بیمارستان مرخص شده بود. اما هر روز با تارا 

 به دیدن

 دوست عزیزتر ازجانش یم آمد و تمام اوقات نیما یار

دین او بود.مریم روی صندیل نزدیک درب جدانش



 بخش نشسته بود

 و رس به

دیوار تکیه داده و چشمانش را بسته بود. زیر لب 

 مثل تمام

روزهای قبل ذکر یم گفت و لبش به دعا تکان یم 

 .خورد

با حس دسنی روی شانه اش چشم باز کرده و رس 

 .بلند کرد

 .مهرآنا را باالی رسش دید

؟-  مامان جان؟ خویی

 گ اومدی؟ بابات کو؟-

ن پیش وکیل. یهو زنگ زد  - ن االن. بابا با عمو رفتی همتر

 گفت

 .بیاین

 خی شده؟-
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ن به - فکر کنم روز دادگاه مشخص شده. آقا یاستر

 من زنگ زد

روز دادگاه گ -گفت احضاریه رسیده دستشون . 

 هست حاال؟

-  دو ساعت دیگه نیم دونم مامان. حاال بابا تا ییک

 میاد معلوم

م؟ ی نیم خوای؟ برم واست چایی بگیر ن  میشه. چیر

- . ن حاال باباتینا اومدن برو بگیر نیم خواد. بشتر

 طفلک حاج

 افتاده. این مدت همه ش رفت قم 
ی

عطا از کار و زندگ

 اومد

 .تهران

 . آره. گفت امشبو یم مونه فردا بریم گرده-

ون آمد و گ فتپرستاری از درب بخش بیر : 

 خانوم ستوده؟-

 :مریم خسته لب زد

ی شده؟ - ن ی، چیر  جانم خانوم معیر



پرستار سفید پوش زیبا لبخند مهرباین به صورتش 

خیی -پاشید.   

تون به هوش اومد  .خوش. دخیی

مریم با خوشحایل و هیجاین زاید الوصف از جا پرید. 

 مهرآنا از

 .ذوق مریم را در حصار کشید

- ش اومدوای مامان. وای آجیم به هو  . 

 :مریم دست به باال برد
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 . خدایا شکرت. خدایا ممنونتم-

ی بازویش را چسبید  .معیر

 بریم ببینیمش؟-

ی با خنده ای که  مریم تند تند قدم برداشت. معیر

 قطع نیم

 .شد در را برایشان باز کرد

یک میگم. دخیی شجاعتون باالخره چشم - خییل تیی



 .باز کرد

ن کلمه ای هم که گفت مامان بود.مریم چشمان  اولتر

 خیسش را باز و

 .بسته کرد

 . الیه دورش بگردم-

  
ن
ی آن دو را به اتاق برد. دو پرستار و دکیی مناف معیر

 کنار

 .تخت مهرگان ایستاده بودند

 :مریم میان گریه و خنده هق زد

 !دکیی -

ه به خواهرش اشک شادی یم ریخت.  مهرآنا خیر

 مهرگان،

وز شده و   نابرابر با مرگ پیر
ی

خواهر زیبایش در جنیک

 به دنیا

برگشته بود. مقداری از دستگاه ها را از او جدا کرده 

 .بودند

 گفت
ن
 :دکیی مناف
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یک میگم خانوم ستوده. بفرمایید اینجا.مریم و - تیی

 مهرآنا جلوتر

 رفتند و هر کدام یک طرف تخت

مریم دست آزاد مهرگان را توی دستش  ایستادند. 

 .گرفت

 مهرگانم؟ عزیز دل مادر؟-

مهرگان یک چشم سالمش را باز کرد. چشمش تار یم 

 .دید

ه جلوی  چند تصویر سفید مخلوط در رنگ های تیر

 چشمش

بودند. هنوز هم گیج و منگ بود. لب و دهانش از 

 تماس

طوالین مدت با لوله ها دردناک بود. صدای دوباره 

مادرشی   

 .او را بر آن داشت خوب گوش کند



 مهرگانم؟ عمر مادر؟-

صدای خس خیس از گلوی خشکش بلند شد. لبانش 

 تکان

 .خوردند. صدای گنگ و مبهم و آهسته اش بلند شد

 ...ما...م...ا-

جان مامان. عمر من. -مریم دستش را نوازش کرد: 

. آفرین  برگشنی

م. تو موفق شدی  .دخیی

ن  برد و بوسه ای به انگشتان  مهرآنا رسش را پایتر

 .مهرگان زد

 . آخی جونم. عشق من...قربونت برم-

مهرگان چشم چرخاند. فکر کرد چرا محدوده ی 

 دیدش آنقدر
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ایط را  کم شده. ویل هنوز هم نیم توانست خوب رسر

 به درسنی 



 .تجزیه و تحلیل کند

ش که لح ظه به لحظه ساعنی بعد عیل با دیدن دخیی

 به هوش

و حواسش اضافه یم شد انگار دنیا را به او داده 

 باشند چون

 .پشبچه های یی تاب اشک شوق یم ریخت

به رسعت خیی به گوش ترانه و تارا رسید. اما باید تا 

 فردا برای

 .دیدن مهرگان صیی یم کردند

ساعت از ده شب گذشته بود و ترانه از خوشحایل 

 روی پا بند

یم خواست چشم ببندد و باز کند و  نبود.دلش

 خودش را توی

ن  بیمارستان کنار مهرگان ببیند. اما حیف که قوانتر

 بیمارستان

نیم گذاشت او در آن ساعت از شب کنار دوستش 

 . باشد



 .تلفنش را برداشت تا نیما را خیی کند

نیما که تازه از باشگاه به خانه برگشته بود، مشغول 

 خشک

از یک دوش آب گرم بود کردن موهای خیس بعد  . 

حوله به دست به سمت تلفنش رفت. با دیدن نام 

 "ترانه ی

 "من

ن را کشید  :لبش به لبخند کش آمد. آیکون سیی

 .جان دلم سالم-
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؟-  سالم نیماجان، خویی

روی مبل دراز کشید و زل زد به پاپوش های روفریسر 

خوبم-اش.  . 

؟ صدات شنگ ول یم زنهچه خیی . 

 .عالوه بر شنگول، منگول و حبه ی انگولم یم زنم-

 :نیما قهقهه زد



 االن خوردین شدیا. آقا گرگه بشم بیام بخورمت؟-

ترانه غش غش خندید. تارا پشت چرخ خیایط 

 نشسته بود. از

باالی عینکش یک تای ابرو باال داد و لبش را باریک  

 .کرد

رفتترانه با اشاره به مادرش توی اتاقش  . 

 :نیما گفت

؟-  ترانه؟ رفنی

 .نه هستم. نیما! خیی خوش مهرگان به هوش اومده-

 :نیما جفت ابروهای پهنش را باال انداخت. لبخند زد

- آره. -ایول. چشمت روشن. باالخره به خیر گذشت. 

 دل تو دلم نیست

ن حاال پاشم برم بیمارستان  .همتر

صبح زود خودم میام دنبالت. فقط خواهشا -

وبخودتو خ  

 .بپوشون. نکنه رسما بخوره به گردن و کتفت

ترانه دلش غنج رفت از حواس جمع نیما. از اینکه او 



 از خودش
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هم بیشیی حواسش به سالمنی اش بود. در آن چند 

 روز حنی 

 بود ترانه 
ن
یک بار هم به تنهایی جایی نرفته بود. کاف

 لب تر

 اش را رها یم کرد کند، نیما هر جا که 
ی

بود کار و زندگ

 و به

رسعت جلوی در خانه حاضن بود. هر چه تمام آن 

 سال ها از

حمایت پدر محروم بود نیما داشت یک جا برایش 

ان یم  جیی

کرد. روز به روز به عالقه اش به نیما اضافه یم شد و 

 
ی

 تازگ

ها دیگر حنی طاقت یک روز ندیدنش را هم نداشت. 

 دلتنگش



کالفه زل یم زد به تلفنش گ صدای زنگ یم شد و  

 آن بلند

شود. گایه هم بیخودی بهانه جویی یم کرد برای 

 . دیدنش

ون آمد.  ایشاال -با صدای نیما از حال خوشش بیر

 دیگه باید دست ننه

م بیایم خواستگاری  .مو بگیر

 :ترانه لب گزید

 به این زودی؟-

ی به عید - ن کجاش زوده قربونت برم؟ بابا چیر

ه. به مننموند  

بود االن پرواز یم کردم سمت شاهرود فردا صبح 

 میومدم خونه

 .تون واسه خواستگاری

 .اوووه بابا چه هویل تو-

از هولم اون ورتر. خییل دوستت دارم ترانه. خییل -

 خییل
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 . زیاد. اونقدری که نیم توین تصورشو بکنن 

شت و تند تند نفس  ترانه تلفن را روی قلبش گذا

 کشید. تحمل

 .هجوم این همه حس خوب توی قلبش را نداشت

ی نکن نیما. من -تلفن به گوش چسباند.  اینقدر دلیی

 خییل طاقتم کمه

 .ها

نیما کاله حوله را روی رسش کشید و از خوشحایل 

 زیاد

انگشتش را گاز گرفت و یی صدا خندید. به ندرت 

 پیش یم

ی بگوید که د ن ل او را بلرزاند. البته که آمد ترانه چیر

 خوب یم

انه اش نیم گذارد بیشیی از  م و حیای دخیی دانست رسر

 آن



ن ترانه را دیده بود  پیش برود. وگرنه قربان صدقه رفتی

 و

 .آرزویش را برای خودش کرده بود

 :ترانه گفت

 نیما جان؟-

 :نیما گلو صاف کرد

 جان نیما؟-

؟-  این خواستگاری رو جدی گفنی

- نه نداریم-مسئله شوخیم داریم؟مگه تو این  . 

 پس زود بگو گ بیایم؟-
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 پنج شنبه هفته دیگه خوبه؟-

ن شنبه نمیشه بیایم؟-  همتر

 :ترانه رسخوش خندید

از دست تو. کیل کار دارم. تازه به مامانم باید بگم. -

 مامانتون



 . زنگ بزنن به مامان من

- س زنده یم یعنن تا هفته دیگه من  از ذوق و اسیی

 مونم؟

نه دیگه فکر کنم وقت خوابته. مخت ارور میده -

 .نیما

 .باشه تو اذیت کن. دور، دوره توئه ترانه خانوم-

 :ترانه قهقهه زد

- اینجوریاس؟ -آخ خییل حال میده اذیت کردنت. 

 باشه پس. حاال یه

 بوس بده زودی بخواب صبح

مت بیمارستان رفیقتو ببی نن زود بیام بیی . 

؟-  بوس بدم؟ دیگه خی

خییل خسییس خداییش. باشه، عب نداره. بدون -

 بوس برو

 .بخواب. شبت به خیر 

 .شبت به خیر نیما جان-

ترانه تلفن را روی قلبش گذاشت و صفحه ی 



 خاموش را سه

بار بوسید. وقنی به سمت در چرخید و تارا را جلوی 

 در دید
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و دست روی قلبش گذاشت. از خجالت  هینن کشید 

 دلش یم

ن فرو برود  .خواست آب بشود توی زمتر

 . وای مامان ترسوندیم-

 :تارا نگاه عاقل اندر سفیه ای به او کرد و گفت

- چشم مامان االن -بیا داروهاتو بخور. یازده شد. 

 .میام

تارا که رفت، لبش را به دندان کشید. تلفن را روی 

ن   میر

با قلنی که صدای خنده اش  تحریرش گذاشت و 

 گوش عالم

ون رفت  .را کر یم کرد از اتاق بیر



 جمعه، یازدهم اسفند ماه، ساعت هشت صبح

 
ی
 در بخش عادی منتقل شده بود. اتاف

ی
 مهرگان به اتاف

ک با دو زن. مخارج کمرشکن جراخ ها و  مشیی

ی در  بسیی

بخش مراقبت های ویژه و هزینه های جاننی دیگر به 

 عیل

داجازه  ش بگیر
 مجزا برای دخیی

ی
نیم داد اتاف . 

 گفته بود تنها ماندنش توی یک 
ن
 دکیی مناف

ن
از طرف

 اتاق

چندان هم برای روحیه ی ضعیف مهرگان خوب 

 .نیست

ه به پرستاری که داشت رسم تازه ای به  مهرآنا خیر

 دست

آخی درد -سوراخ سوراخ مهرگان وصل یم کرد گفت: 

 نداری؟

 :مهرگان سست و یی حال گفت
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 دنده... هام... خییل درد ... یم کنه. ما...مان کو؟-

ون رفت  .پرستار از اتاق بیر

ه میاد-  . رفت خونه یه دوش بگیر

مهرگان دیگر تار نیم دید اما چشم بسته اش او را آزار 

 یم

 .داد

...مه...ری؟- ن  چرا... چشممو... بستی

قبل چندین بار این مهرآنا و مریم و عیل از شب 

 سوال را از

مهرگان شنیده بودند و هر بار با جمله ای حواسش را 

 پرت

 .کرده بودند

ی... ش...ده؟-مهرگان دوباره گفت:  ن چش...مم... چیر  

 . توی دل مهرآنا عزا بود

نه قربونت برم. فقط زخم شده پلکت. باید بسته -

 . بمونه



- 
ی

 .ددد...روغ مییک

مهرگان خواهرش بود و او  مهرآنا خنده ای زورگ زد. 

 را مثل

کف دستش یم شناخت. اما چاره ای نداشت. هنوز 

 زود بود

 .مهرگان حقیقت نابینایی یک چشمش را بفهمد

ن - دروغ کدومه خواهری؟ تصادفت خییل سنگتر

 بود. دست و

 . صورتت زخمه. مثل ترانه
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 تتت...ران...خوبه؟-

یش چو  .آره خوبه- ن ن کمربند بسته بود زیاد چیر

 نشد.مهرگان از شب

سد  قبل چندین بار خواست از محمدهادی بیی

اما جرات نداشت. نفرت عمیق او از شوهرش باعث 

 یم شد



دلش نخواهد حنی اسم او را به زبان بیاورد. اما به 

 شدت

کنجکاو بود بداند در آن روزها که او توی کما بوده و 

 در عالم

ی دست و   افتاده یی خیی
ی
د چه اتفاف ن پا میر . 

مهرآنا ین توی لیوان آب میوه را به سمت دهان 

 .مهرگان برد

. واست خوبه-  .یه کم بخور آخی

 :مهرگان کیم که نوشید گفت

 ... من... بیهوش ... بودم اون-

 :مهرآنا دست باال برد

اسمشو نیار. بعدا ازش حرف یم زنیم. فعال خوب -

 شو زودتر

دو تقه به در مهرآنا رس به عقب  بریم خونه.با صدای

 برد. ترانه

 ایستاده

 .بود جلوی در



 :از همان جا گفت

 مهرگانم؟-
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 .مهرگان با دیدن رفیقش لب به لبخندی مالیم گشود

ترانه آهسته در حایل که درد کتفش آزارش یم داد، 

 به تخت

سمت نزدیک شد. رس خم کرد. دست مهرگان را به 

 لبش برد

 .و با چشماین خیس از اشک آن را بوسید

 .مهرآنا کمکش کرد روی صندیل بنشیند

 :مهرگان لب زد

 !ت...ران-

جون -ترانه دست مهرگان را توی دستش نگه داشت. 

 ترانه ! دورت

؟ بابا نصف جونم  بگردم. باالخره برگشنی

 .کردی دخیی 



 .ببب...خش! خ...دارو...شکر...که...خویی -

- ربونت برم. وای تا تو به هوش بیای مردم و خوبم ق

 .زنده شدم

 .دلم واست یه ذره شده بود مهرگان

 ...صو..رتت-

 .ترانه دست روی صورتش کشید

 .یم دونم. نگران نباش. نیما قول داده درست میشه-

 حال...ش خو.. به؟-

ن مامان - آره. خوبه. منو مامانو رسوند. ویل نذاشتی

 .بیاد باال
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- . هنوزم -خا...له...  اونم خوبه. نیم خواد حرف بزین

 .خییل ضعیقن 

 زود

ون. باشه؟  خوب شو بیا بیر

 مممم...ن... چچچچ...ی کار...کنم؟-



دند. مهرآنا گفت  :مهرآنا و ترانه لب فشر

 . آخی چشتو ببند بخواب. خییل ازت حرف کشیدیم-

 ن...یم... خوام. ببب...گو...خی شده؟-

 کشید. ترانه گفت
ن
 :مهرآنا کالفه هوف

ی نشده. من و تو تصادف کردیم. بعدشم که- ن  ...چیر

 ...ها...دی-

 :ترانه اخم کرد

ی نشده مهرگان. تو رو خدا بهش فکر نکن. - ن چیر

 وقنی خوب

. خودتو قوی کن. باید   بکنن
ی

شدی قراره کارای بزرگ

 خودتوواسه

. گریه و زاری و غر زدن و نیم روزای سخت آماده کنن  

تونم و نیم خوام و نمیشه نداریم مهرگان. فقط زود 

 خوب شو

ون  . و از اینجا بیا بیر

 .مهرگان چشمش را بست و باز کرد

 ب...گو ک..جاس؟-
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 :مهرآنا گفت

حاال مگه ول یم کنه؟ تا شب یم خواد مخمو -

 بخوره از اون

سه  .نکبت بیی

 :ترانه گفت

- . بگو خالصش کنخب چرا  اذیتش یم کنن . 

ن مهرگان شوهرت آواره -ترانه رو کرد به مهرگان.  ببتر

 .خیابوناس

 .جایی رو نداره بخوابه

از این جا رونده از اون جا مونده. به خواست و 

 شکایت بابات از

دانشگاه اخراجش کردن. باباش و داداشش زدنش از 

 خونه

ون. تو هم که تو کل عمرت یه ک ار انداختنش بیر

 درست کردی



قفل خونه تو عوض کردی. اونم در به در خیابوناس. 

 آخ که

 .دلم خنک شدا

 :مهرگان گفت

 .ج...دی؟ خو...به... ویل...کمه...واسش-

 :مهرآنا گفت

 بابا ازش شکایت کرده. هفت هشت روز دیگه وقت-

دادگاهتونه. مهرگان نیم ذاریم آب خوش از گلوش 

ن   .بره پایتر
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ه  نگران نباش. پدرشو درمیارن.مهرگان به سقف خیر

 شد. مدام

 تصویر ارنواز جلوی چشمش

بود. داشت یم مرد بداند دخیی شه و بدقیافه ی 

 همسایه

 اش درآورده بود؟ چطور شد که 
ی

چطور رس از زندگ



 او شش

ن بچه سوخت و آن دخیی به  سال در حشت داشتی

 رسعت نور باردار شد؟

ه زد توی گلویش. ترانه فورا  آه کشید  و بغض چنیی

 حال خراب

 :او را فهمید. گفت

 .خیی خوش بهتون بدم توپ دسته اول-

 .مهرگان رس چرخاند

 :مهرآنا ذوق زده گفت

 وای ترانه. خی شده؟-

قراره پنج شنبه نیما و خانواده ش بیان -ترانه لب زد: 

 .خواستگاری

 یم

 .خوام عروس شم

دمهرگان دست ترانه را فشر  . 

 . چ...ه خوووو...ب-

 .مهرآنا صورت ترانه را بوسید
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 .آخ جون عرویس افتادیم. مبارکه-

ممنون مهری جون. ویل فعال تا منو مهرگان این -

 صورتای

ی از جشن نیست  .داغونو درست نکنیم خیی

 :مهرگان گفت

 من...خ...ییل...زش..ت شدم؟-

بودی زشت ترم شدی. حاال زشت که -ترانه گفت: 

مت بکوبمت  بیی

 از نو

 .بسازمت

 .مهرآنا به بازویش کوبید

 .عه ترانه اذیتش نکن گناه داره-

 .بذار رس کارش بذاریم بخندیم بابا-

 .بعد هر دو قهقهه زدند. مهرگان چشم غره رفت

 .ب..ذا خو..ب.. شم... دع..وات...کنم-



 .پس زود خوب شو زشتو خانوم-

- یت نکن ترانه خانومدخیی منو اذ . 

ن تخت ایستاد و ترانه سالم   مریم وارد اتاق شد. پایتر

 .کرد

 . سالم خاله. چشمت روشن-

- م. پس تارا کو؟ ن بود. راهش ندادن. -سالم دخیی پایتر

 ندیدیش؟
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 نه واال. گ اومدی؟-

 نیم ساعنی میشه. من بمونم مهری بره خونه؟-

 :مهرآنا گفت

 . تو هنوز خوب نشدی کامل. تو برو مامان هست-

اصال حرفشم نزن. دلم واسه دوستم تنگ شده. یم -

 خوام تا

 .عرص پیشش بمونم

 :مریم گفت



خوبه. پس پاشو زنگ بزن تارا نمونه. بگو بره عرص -

 بیاد وقت

 .مالقاته

ون رفت  . ترانه صورت مریم را بوسید و با احتیاط بیر

اه، ساعت نه صبح پله ها را شنبه، نوزدهم اسفند م

 با پاهایی لرزان

ن دو پله از او جلوتر  باال رفت. مهرانگیر

ن نگاهش را  بود. به طبقه ی دوم که رسیدند، مهرانگیر

 به انتهای

 .سالن پر رفت و آمد دوخت

از کدوم طرف بریم هادی جان؟ پس اینا کجا -

 موندن؟

 :محمدهادی چشم چشم کرد

ن قبل از نه میان-  .گفتی

- یم؟ تو  مطمئنن بدون وکیل یم تونیم دادگاهو بیی  
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ن به دنبالش روان شد.   محمدهادی راه افتاد و مهرانگیر

 :گفت

 . آره یم بریم. من تمام مدارکو آماده کردم-

 .دلم خییل شور یم زنه ننه-

محمدهادی خواست مادرش را آرام کند اما 

 نتوانست. حال

ب بدتر بود. رویارویی با مهرگان بعد از خودش به مرات

 این همه

مدت و تمام اتفاقایی که افتاده بود سخت ترین 

 قسمت ماجرا

 .بود

 را دور زدند و با خشو و محبوبه و ارنواز  
ی

ستون بزرگ

 که روی

ردیف سوم صندیل ها کنار هم نشسته بودند مواجه 

 .شدند

ن بدون هیچ سالم و علییک ردیف بعدی رو  ی مهرانگیر

 صندیل



فلزی و سوراخ سوراخ فرود آمد. محمدهادی سالم  

 کرد و

جواب نشنید. ارنواز نگاهش را که باال برد و به 

 محمدهادی

ن خشو و نگاه شماتت گر  نگاه کرد با چشمان آتشتر

 محبوبه

ن انداخت  . رو به رو شد و فورا رسش را پایتر

 نشسته بودند. طویل نکشید  
ن
 بدون هیچ حرف

ی
همیک

 که عیل

ی و  حاج عطا به اتفاق وکیلشان که موهای خاکسیی

 اش نشان

از سن و سال دار بودنش داشت، ظاهر 

 شدند.محبوبه و خشو از

 .فرط خجالت رس به زیر انداختند
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محمدهادی دلش یم خواست زیر ییک از صندیل ها 



 پنهان

ن را بکند و خودش  را شود و ارنواز آرزو داشت زمتر

 زیر موزائیک

 .ها دفن کند

ی در حالت صورتش نداد  تنها کیس که هیچ تغییر

ن   مهرانگیر

 .بود

مریم و مهرآنا در حایل که زیر بازوی مهرگان را گرفته 

 بودند

به جمع پیوستند. او را جایی دورتر از آدم های بد 

 قصه ی ما

 .روی صندیل نشاندند

ود. محمدهادی با دیدن مهرگان دهانش باز مانده ب

 زین که آن

جا نشسته بود هیچ شباهنی به مهرگان یک ماه پیش 

 .نداشت

یک چشمش در انحصار باندی سفید بود. چشم 



 دیگرش به

ه بود. صورتش تکیده شده  نقطه ای نا معلوم خیر

 بود. دیدن

آثار زخم های زیاد روی صورتش دلش را به درد 

 آورد. همان پوست

ل آسمان یک دست سفید و صاف و یی لکه که مث

 بعد

از یک باران بهاری صاف و تو دل برو بود. تنش 

 خمیده به نظر

 . یم رسید و غم از نگاهش یم بارید

ن  ن سقلمه ای به بازویش زد و او زود رس پایتر مهرانگیر

 .انداخت

 :صدای مادرش در گوشش پیچید
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- ا  چته هادی؟ چرا زل زدی بهش؟ یم خوای رسر به پ

؟  کنن



 !حواستو جمع کن. ای بابا

 ... چشمش-

 کنه-
ی

ن آدم رانندگ  .به ما چه؟ یم خواست عتر

 نکن مادر من. دیگه حقش کور شدن -
ن
یی انصاف

 .نبود

 حاال من شدم یی انصاف؟-

هیجی اصال ولش کن .محبوبه صدای آن دو را یم -

 شنید و از رذالت

 این زن در عجب

دیک شد و بود. حاج عطا به سمت محمدهادی نز 

 محمدهادی

 :خواست از جا بلند بشود که حاج عطا گفت

. نیم خواد ادای آدمای با ادبو دربیاری- ن  .بشتر

ن گفت  :کنارش نشست. مهرانگیر

 . حاج آقا اینجا جای دعوا نیستا-

 :حاج عطا چپ چپ نگاهش کرد

شما دخالت نکن خانوم. طرف صحبت من شما -



 .نیسنی 

گذاشت و یی   محمدهادی دست روی بازوی مادرش

 حرف او

 .را به آرامش دعوت کرد

حاج عطا تسبیحش را درآورد و با انگشتان هر دو 

 دستش
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ن دانه ها کرد.  وع به انداختی  بهت -رسر
ن
اومدم یه حرف

 بزنم و برم. یه

 که تا آخر عمر تو
ن
 حرف

ذهنت حکش کن. نیم دونم یم توین بفهمیش یا نه 

 ویل باید

 .ییک بهت بگه

مهرگان واسه تو و از رس تو زیادی بود. خییل زیاد. 

 زیادی بهت

 . محبت کرد، اما حقت نبود واقعا. لیاقتشو نداشنی



 صبوری کرد

کمبودها ی تو رو ما نبینیم ویل اونقدر از آدمیت کم 

 داشنی 

 .که ندیده پیدا بود از نسل آدم نیسنی 

مهرگان رو، کیس که هر مردی رو یم تونست 

 خوشبخت کنه

، از دست دادی و خییل زود یم فهیم که چه اشتباه 

 
ی

 بزرگ

 .تو زندگیت مرتکب شدی که قدرشو ندونسنی 

ی نداری. ذاتا نمک نشنایس .مهرگان ما  البته تقصیر

 رو، فرشته

 ترین مخلوق خدا رو از دست دادی و

. این تلجن  خییل زود مزه ی تلخ نداشتنشو یم چیسر

 زهر

لب سیاهت. ویل وقنی یم فهیم  میشه یم شینه تو ق

 که

 .دیگه خییل دیره. البته اگر بفهیم



 
ی

کالم آخر، فقط ای کاش یاد یم گرفنی این اصل زندگ

 رو

ی. خییل  که از هر دست بدی از اون دستم یم گیر

 زود بهش
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 . یم ریس. زودتر از اونچه که فکرشو بکنن 

حنی نتوانست رس بلند  محمدهادی الل شده بود. 

 کند و جوایی 

بدهد. نه که فکر کند و بداند حرف حساب جواب 

 ندارد، نه. او

 .اصال نیم فهمید حاج عطا چه یم گوید

حاج عطا از جا بلند شد و از آن ها دور شد و کنار 

 وکیل و

ن لب برچید.  رو رو برم یه. -برادرش ایستاد. مهرانگیر

شون  دخیی

زش وفرشته س با اون زبون درا  



ادب نداشته ش؟ چیش آخه به فرشته ها یم خوره؟ 

 پررو و

هفت خط. اجاق کور و روانیم که هست. سنگ پای 

 قزوینو رد

 !کردن

محمدهادی رس که بلند کرد نگاهش در چشم مهرگان 

 قفل

شد. مهرگان فورا رس چرخاند و محمدهادی فقط 

ن در  یک چیر

همان چندثانیه نگاه در چشم مهرگان را خوب 

دفهمی . 

و آن عمق انزجاری بود که در برق چشم مهرگان دید 

 .و ترسید

از آن نفرت ها که تا آخر عمر مثل سایه ای شوم به 

 دنبالش

 .یم آمد و زهرش را یم ریخت

با صدای منیسر دادگاه همه ی رسها سمت مرد جوان 



 جلوی
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شایک مهرگان ستوده، -در سالن دادگاه چرخید. 

 همششون

 ! محمدهادی ملیک

 .عیل دست بلند کرد

 .ستوده هستم-

 .بفرمایید داخل نوبت شماست-

 :مرد منیسر رس چرخاند

 آقای ملیک نیومدن؟-

 . محمدهادی از جا بلند شد

 ...ملیک هستم-

 :خشو زیر گوش محبوبه گفت

- ه هن وز نیم تونه درست صیی کن اول اینا برن. دخیی

 .راه بره

 :محبوبه با تاسف رس تکان داد



کاش نیومده بودم خشو. حالم خییل بد شد -

یی خیال. تو به-دیدمش.   

ت اومدی نه کیس دیگه  .خاطر دخیی

 :حاج عطا گوشه ای ایستاد و گفت

 .خانوما بفرمایید داخل-

 کند جلوتر 
ن
ن بدون اینکه حنی به کیس تعارف مهرانگیر

 از همه

د اتاق شد. مریم رس تکان داد و نزدیک گوش وار 

 مهرگان
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 :گفت

 !هوله بدبخت! انگار قراره بهش جایزه بدن. یی ادب-

 :مهرگان گفت

 . ولش کن. ادب کجا بود؟ عینکمو بده مامان-

مریم فورا عینک آفتایی و دودی را به دست مهرگان 

 داد. دلش



چشم هایش را ببیند نیم خواست محمدهادی  . 

ن منیسر نزدیک در بود   بزرگ که میر
ی
 وارد اتاف

ی
همیک

 شدند.پشت

ن پر از قفسه بود و انبویه از پرونده های قطور.  میر

 مرد

ن همه را به سمت راهرویی کوتاه که  جوان پشت میر

 به دری

 بزرگ و چویی و دو لنگه در ضلع غریی اتاق یم رسید

 .راهنمایی کرد

گ تری بود با چند ردیف صندیل. پشت در، اتاق بزر 

ن بلند  میر

قایصن باالی اتاق بود و کنارش دادیار قایصن نشسته 

 .بود

خانواده ی ستوده و خانواده ی شمسیان که 

 نشستند،

محمدهادی کنار مادرش در ردیف اول صندیل ها 

 .جای گرفت



قایصن با دقت مشغول خواندن برگه های شکواییه 

 ی عیل

وش هم پچ پچ یم کردندستوده بود و حضار زیر گ . 

قایصن که مردی جا افتاده با ریش های بلند بود و 

 رسی که تا
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وسط طاس و یی مو بود تک رسفه ای کرد و با نام 

 زیبای خدا

وع کرد.  خب طبق پرونده خواهان -جلسه را رسر

 خانوم مهرگان

 ستوده، همش آقای

هستند و ادعا دارند  محمدهادی ملیک شایک پرونده 

 که

همششون بهشون خیانت کردند. خانوم مهرگان 

 ستوده؟

 .مهرگان به کمک مریم از جا بلند شد



 .بله جناب قایصن مهرگان ستوده هستم-

خب خانوم ستوده. برای اتهایم که به همشتون -

 وارد کردین

. منظورم مدرگ که  ن لطفا دفاعیات خودتون رو بگتر

 دال بر

خیانت همشتون باشه که برای عمل مذموم به 

 دادگاه قابل

 .عرض باشه

ی نگفت، قایصن خیال کرد مهرگان  ن مهرگان که چیر

 منظور او

ببینید خانوم ستوده -را درک نکرده. دوباره گفت: 

 شما باید برای

 اتهایم که وارد کردین

چهار شاهد عاقل و زنده و سالم العقل که شاهد 

 عینن در

. دارین؟هنگام ارتکاب جرم باشه داش ن ته باشتر  

 :صدای کم جان و پر بغض مهرگان بلند شد



. من تو خونه ی خودم بودم که این - نه آقای قایصن

 ...خانوم
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 :با دست به محبوبه اشاره کرد

اومد رسم داد زد و با دعوا گفت شوهرت دخیی منو -

 حامله

کرده. چند ساعت بعدم همراه شوهرش وسط 

اط با مردیحی  

که ادعا یم کنه شوهر منه و در حقیقت اسم و 

 نسبتش

شناسنامه ی منو کثیف کرده، دعوا و کتک کاری  

 .کردن

قایصن از جمله کوبنده ی مهرگان که پر از کینه و 

 نفرت بود

تا آخر قضیه را خواند. اوضاع این دو زن و شوهر 

 بغرنج تر از



ن فورا توپید  :این حرف ها بود.مهرانگیر

- ش اون وقنی که داشنی اون دنیا واسه برگشتنت کا

 به این

 .دنیا دست و پا یم زدی ادبتو درست یم کردی

 :عیل فورا داد زد

- 
ی

 .خانوم مواظب حرف زدنت باش خی داری یم گ

ن کوبید  :قایصن چکشش را روی میر

خانوم اینجا جای ییک به دو نیست. به حریم دادگاه -

ام  احیی

ق صحبت کردن بذارین. بدون اجازه ی من ح

 .ندارین

ن زیر لب غر زد  .عیل رسجایش نشست و مهرانگیر

 :وکیل مهرگان؛ آقای مهردادی از جا بلند شد و گفت

جناب قایصن دو نفر از همسایه ها برای شهادت -

 .اومدن
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م تقدیم کرده  گزارش شهود رو قبال به دادیار محیی

 بودیم.قایصن که

رود داد، در باز شد و شهال و هاتف سالماجازه ی و   

 . گویان پا در اتاق گذاشتند

ن شهادتش کیم  قایصن از شهال خواست برای گفتی

 .جلوتر بیاید

 :شهال اطاعت کرد و قایصن پرسید

 کنید-
ن
 .لطفا خودتون رو معرف

بله، من شهال معتضدی هستم. همسایه ی خانوم -

 ستوده و

 .همینطور خانواده ی شمسیان

- . لطفا توضیح اینج ن ا نوشته شده شما خیی داشتتر

 .بدین

واال من ییک دوبار دیدم که این خانوم یعنن ارنواز -

 شمسیان

ن به خونه ی آقای ملیک. در واقع من اون دفعه  رفتی

 ی اول



نیم دونستم که مهرگان خونه نیست. تراس ما  

 کوچیکه و رو

م  به خیابون. یه عالمه مالفه شسته بودم که بیی

پهن پشت بوم  

کنم. خییل هم عجله داشتم. اون روز با آسانسور 

 رفتم پشتبوم که

 مالفه ها رو روی بند پهن کنم؛ اما یی حواس دیدم تو

طبقه ی سوم پیاده شدم. همون لحظه که درو باز  

 کردم دیدم

 .ارنواز با عجله رفت تو خونه ی آقای ملیک

فکر کردم شاید ارنواز با مهرگان دوست شدن. آخه 

 خب
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 .همسایه ایم. طبیعیه

ییک دو ساعت بعد که با شوهرم داشتیم یم رفتیم 

ون  بیر



دیدم مهرگان اومد خونه. همون لحظه شک کردم که 

 چطور

ون از خونه بوده، ویل ارنواز رفته تو خونه  این زن بیر

 .ش

راستش من فضول نیستم. ویل ییک دو بار که دزد 

 اومد دو تا

ز انباری ها رو خایل کرد، مدام حواسم به حیاط و ا

 راه پله

 .هست دزد نیاد

دفعه ی دوم بازم مثل دفعه ی اول عرص بود. 

 آسانسور خراب

بود طبق معمول. داشتم در خونه رو دستمال یم  

 کشیدم که

دیدم ارنواز رفت طبقه سوم.دنبالش یواشیک رفتم 

 باال و دیدم بعله،

ن خونه  خانوم باز رفتی

آقای ملیکی   . 



ن بشم مانتو پوشیدم رفتم باال.  واسه اینکه مطمت 

 زنگ خونه

رو که زدم خود آقای ملیک درو باز کرد. رساغ مهرگان 

 رو

گرفتم که باهاش کار واجب دارم آقای ملیک گفت 

 نیست

اییه ن شدم خیی
 . دانشگاهه. اون جا بود که مطمت 

 :قایصن گفت

؟- ن  به خانوم ستوده نگفتتر
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نه واال. گفتم حرف منو باور نیم کنه. یا اینکه شاید -

 بازم من

 شون با یک اشتباه از 
ی

اشتباه کرده باشم و زندگ

 طرف من

 . بدتر بشه

- بله. همیشه صدای دعواشون از حموم -بدتر بشه؟



 میومد. بعدشم که

مهرگان دو ساعت تموم گریه یم کرد. این آخریا دیگه 

 خییل

ن جنگ  و دعوا داشتی  . 

 . ممنون از توضیحاتتون-

قایصن چند سوال هم از هاتف پرسید که چندان  

 کمیک به

 .بیشیی کردن شواهد بر علیه محمدهادی نیم داد

 :قایصن رو به وکیل گفت

خب جناب مهردادی مدرک دیگه ای هم هست  -

 که به دادگاه

؟ ن  ارائه نکرده باشتر

 :مهردادی رس تکان داد

 .نه متاسفانه-

دیار که زین جوان و چادری بود، پرونده ی دیگری دا

 به دست

قایصن داد .قایصن مشغول ورق زدن آهسته ی برگه 



 های داخل پوشه

 .شد

خب، آقای محمدهادی ملیک. همشتون از شما -

 شکایت
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 . کردن که بهشون خیانت کردین

ر  محمدهادی توی همان چند دقیقه خودش را مجبو 

 کرده بود

قوی بماند تا بتواند از خودش دفاع کند. جایی که او 

 نشسته

بود نیم توانست کیس را ببیند. همه پشت رسش 

 نشسته

ن از قصد زودتر از همه  بودند و او فکر کرد مهرانگیر

 آمده بود تا

ن لحظه ای  .در ردیف اول بنشیند برای چنتر

 :گفت



- ؟ وقنی همش من چندین  جناب قایصن چه خیاننی

 ماه

ن نیم کنه، تو تارییک شب بعد از من یم رسه  تمکتر

 خونه، به

ونه و بدون  خاطر کمک به دوستش تا آخر شب بیر

 اینکه من

رایصن باشم تو فروشگاه کار یم کنه در حایل که یه 

 ریال پولیهم در

؟ وقنی من نه ناهار دارم نه شام،  نمیاره چه خیاننی

 میام

کنم با خانوم  خونه به جای غذا باید جنگ و جدال  

 که چرا

ش  رسم شوهرداری رو بلد نیست، چرا به بزرگیی

ام نیم  احیی

ذاره، چرا به حرف من گوش نمیده و اطاعت 

 شوهرش رو نیم

؟  کنه، چه خیاننی جناب قایصن



 :قایصن پوزخند زد

به نظرت این حرفا واسه خیانت به همش دلیل -

 میشه؟
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ن با آ ن صدای نخراشیده اش خودش را چون مهرانگیر

 نخود آش

انداخت وسط صحبت قایصن و به جای پشش 

 :جواب داد

آقای قایصن مگه فقط این ول و ولگردیاش بوده؟ -

 این زن بچه

دار نمیشه. پش من حشت به دلش مونده واسه 

 بچه. تازه یه

 .خروار قرص یم خوره. مشکل رواین داره

ن کو  به شما یک -بید: قایصن چکشش را محکم روی میر

 .بار تذکر دادم

 دفعه ی بعد دیگه تذکری در کار



 .نیست

ن لب برچید و سمت دیگر نگاه کرد  .مهرانگیر

 :محمدهادی گفت

به هر حال آدم هم تا یه حدی تحمل یم کنه جناب -

 .قایصن 

 .قایصن برگه ی دیگری از پوشه برداشت

ابروهایش را باال برد و برگه را باال گرفت به سمت 

 .حضار

 :بلند گفت

این برگه هم داره میگه شما صیغه نامه ای با -

 رضایت آقای

. تاریخش مال آذر ماهه ن  .شمسیان داشتتر

 :عیل از جا پرید
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. این صیغه نامه - دروغ میگه جناب قایصن

 جعلیه.قایصن برگه را باال



ن کرد  :و پایتر

- احب نه جناب ستوده. همه چیش درسته. مهر ص

خونه  دفیی

و امضای شاهدین و امضای آقای شمسیان هم پای 

 برگه

 .هست

 :حاج عطا گفت

جناب قایصن اگر آقای شمسیان راست میگن چرا -

 خانومش

ن چرا  رفته با مهرگان خانوم دعوا کرده؟ اگر یم دونستی

 تو

حیاط جلوی اون همه آدم با این جناب ملیک یقه به 

 یقه

ن   .شدن؟ پس خیی نداشتی

به خشو گفت قایصن رو  : 

 .بفرمایید توضیح بدین-

خشو دستانش را به هم قفل کرد تا کیس لرزشش را 



 .نبیند

ن دیگه بود. قرار -بعد گفت:  آقای قایصن دعوا رس چیر

 نبود دخیی من

 باردار

 .بشه

 :مریم از جا پرید

 آقای شمسیان؟ دخیی من -
ی

آخه چرا دروغ مییک

 همون روز
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ز فرط ناراحنی وسط اتوبان پشت فرمون سکته کرد ا

 و تصادف

کرد. خودتو بذار جای ما. اگر دخیی خودتم اونجوری 

 له میشد

یم رفت تو کما قبول یم کردی دروغ به این بزرگیو 

 بشنوی

 و نسوزی؟



 :قایصن گفت

 . آروم باشید خانوم ستوده-

- یه.  ن -آخه آقای قایصن وجدان درست هم خوب چیر

مامن ناراحنی ش  

 رو درک یم کنم، ویل طبق مدارگ که تو

پرونده هست دخیی شما با رسعت خییل باالیی بدون 

ن   بستی

 کرده که خودش جرم محسوب 
ی

کمربند رانندگ

 .میشه

 :عیل تشر زد

آخه آقای قایصن مگه وسط اون بلبشو فکر آدم کار -

 یم کنه؟

 :قایصن رو به محمدهادی گفت

-  خانومت بچه دار نمی
ی

شه؟ شما مگه نمییک

 مدارکشم که

اینجاست. امضا و مهر پزشک معالج که اذعان داره 

 خانومتون



نازایی داره. چرا با رضایت خودش همش دوم اختیار 

 نکردین؟

ن گفت  :مهرانگیر

من چند بار با زبون خوش بهش گفتم و ازش اجازه -

 خواستم
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ا حقی تا رضایت بده. پررو پررو برگشت گفت شم

 ندارین رس

من هوو بیارین.مهرگان دستش را باال برد و اجازه 

 خواست برای

 .حرف زدن

 .قایصن اجازه داد

 :مهرگان گفت

من تو هیچ دین و آیینن ندیدم زن به شوهرش قلبا -

 اجازه

بده واسه ازدواج مجدد. بعدشم ایشون دروغ میگن. 



 زبون

ی که این خانوم ندارن زبون خوشه.  ن  خوش؟ تنها چیر

 خییل

ن   .یی تربیت و افسارگسیخته هستی

ن از جا پرید و در حالیکه چادرش را سفت بیخ   مهرانگیر

 گلویش

 :چسبانده بود داد زد

افسارگیسخته و یی تربیت خودیی و هفت جد و -

 .آبادت

ه ی پرو. نذار دهنم باز بشه بیشیی از این خوار و  دخیی

 ذلیلت

 .کنم

فهم. پرو حرف دهنتو ب-مریم عایص از جا بلند شد: 

 پش توئه نه

 دخیی پاک تر از گل

 . ما

ی   ن ن به دادیار چیر قایصن در میان هیاهوی مهرانگیر



 گفت. دادیار
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ش را برداشت و طویل نکشید که  ن تلفن روی میر

ن   رسبازی سیی

 .پوش به اتفاق منیسر دادگاه وارد اتاق شدند

د گفتقایصن با خونشدی که الزمه ی شغلش بو  : 

این خانوم از جلسه اخراجن. راهنمایی شون کنید -

ون  .بیر

اض کرد ن اعیی  :مهرانگیر

م. اینا دعوا راه یم ندازن-  .آقای قایصن من نمیر

 :قایصن گفت

ون - گفتم دفعه ی سوم تذکر نمیدم. بفرمایید بیر

 وقت

ن را با  ین. بفرمایید.رسباز و منیسر مهرانگیر دادگاهو نگیر

 هر سخنی 

ون ازای بود به بیر   



 .اتاق بردند

ون انداخته شد، حاج عطا پرسید ن که بیر  :مهرانگیر

جناب قایصن در مورد صیغه نامه لطفا دقت کنید. -

 این درست

 .نیست

 :قایصن گفت

بله حتما. این سند باید کارشنایس بشه و در جلسه -

 دوم

دادگاه، نتیجه ی گزارش کارشنایس به سمع دو طرف 

 پرونده

اه تمومهخواهد رسید. وقت دادگ  . 
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اض. اما  محمدهادی فورا دوید سمت قایصن برای اعیی

 قایصن 

اعتنایی به او نکرد و چون تند باد از کنارش رد شد و 

 از در



دیگری که در انتهای اتاق به اتاق سوم دیگری راه 

 داشت، رفت

و در قفل شد.خانواده ی ستوده با خواست منیسر 

عت ازدادگاه به رس   

 اتاق

ون رفتند. خشو محمدهادی را دنبال خودش از  بیر

ون  اتاق بیر

 :کشید و گوشه ای در راهروی شلوغ به او گفت

بفرما مردیکه کاله بردار. اینم از نقشه ی آبکیتون. -

 اون صیغه

 .نامه ت کارشنایس که بشه معلوم میشه جعلیه

 آخه چجوری معلوم میشه؟-

- دارن. دزد ناموس مردم چون اونا کارشناسن، سواد 

ن   .نیستی

آقای شمسیان شما مدام دارین طعنه یم زنید. -

 یادتون باشه

 . دخیی شما این وسط پنجاه درصد قضیه س



باید جفتتونو شبونه یم کشتم جنازه تونو یم -

 نداختم تو

دار نشه. به خدا   دریا کوسه ها بخورن هیچکسم خیی

 گناه هم

ا کاریتون نباشه. شم-نبود قتل شما دو تا خیانت کار. 

 من خودم درستش

 یم کنم. تا عید

ی نمونده. احتمال زیاد جلسه ی دوم میفته بعد  ن چیر

 از
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 .تعطیالت

؟ کارشنایس اون - خب؟ تو یم خوای معجزه کنن

 تیکه کاغذ

 چه ربیط به عید داره آخه؟

 :محبوبه نزدیک شد

 .خشو بیا بریم حالم خوب نیست-



 :محمدهادی فورا گفت

 خانوم شمسیان من فردا یم خوام بیام صحبت کنیم-

. 

 :محبوبه اخم آلود تشر زد

 در مورد؟-

تون و بچه م.خشو خنده ای - در مورد دخیی

ن زد  :تمسخرآمیر

وع نکن. ما قبال تکلیفتونو مشخص  - بچه ت؟ باز رسر

 .کردیم

شما این نکته رو مد نظر داشته باش که حنی اگر -

 من و

تون مجرم شناخته بشیم اون بچه یه انسانه و دخ یی

 حق ندارین

ین. اون بچه روح داره. پس از   رو ازش بگیر
ی

حق زندگ

ن   بتر

بردنش قتل نفس محسوب میشه. خواهشا کار من و 

 خودتون



 .رو سخت تر از اینن که هست نکنید

 :محبوبه گفت

؟-  مثال چه غلیط یم خوای بکنن
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ن نزدیک آن ها و کنار پشش ایستاد  .مهرانگیر

کله شقی نکنید خانوم شمسیان. تو رو خدا آروم -

ن   .باشتر

دیوونه م کردین به خدا-محبوبه رس تکان داد:  . 

 :محمدهادی گفت

فردا میام خدمتتون. خواهش یم کنم بذارین حرف -

 .بزنیم

 :ارنواز که گوشه ای ایستاده بود لب زد

- یم کنم. بیاین بریم باید مامان، بابا خواهش 

 باهاتون حرف

 .بزنم. حالم هیچ خوش نیست

 .خشو او را هل داد



 !راه بیفت. زود-

ن نچ نجی کرد  . مهرانگیر

 :بعد به محمدهادی گفت

فردا میای و یادت باشه که آخرین باریه که دلم یم -

 خواد

ریخت نحستو ببینم. والسالم نامه تمام.یکشنبه، 

 بیستم اسفندماه، ساعت

 چهار بعدازظهر

دست کشید روی گل های یایس رنگ رو تخنی و رس 

 بلند

 .کرد

تا گ یم خوای تو این اتاق بشینن زل بزین به در و -

 دیوار
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 مهرگان؟ خسته نشدی؟

مهرگان زانوانش را توی شکمش جمع کرد. دستانش را 



 دور

بخت تر هم زانوانش حلقه کرد و فکر کرد از او بد

 هست آیا؟

باالخره دو روز بعد از به هوش آمدنش موضوع 

 نابینایی اش را

فهمیده بود. چنان شیون و گریه ای راه انداخته بود 

 .دیدین 

جیغ هایش پرسنل و بیماران بخش را ترسانده بود. 

 ییک دو تا

 اش 
ی

از پرستارها که از ماجرای پیچیده و درهم زندگ

 با خیی 

ریه کرده و اشک ریخته بودند. جای بودند، برای او گ

 او بودن

سخت بود. مریم و مهرآنا پا به پایش گریه کرده 

 بودند. دستآخر با

تزریق آرامبخش صدای واویالیش قطع شده و به 

 خوایی 



ن فرو رفته بود  . سنگتر

ون داد و گفت ن از گلو بیر  :آیه سنگتر

جای من نیسنی ترانه. حالم اصال خوب نیست. -

 .داغونم ترانه

 .داغون

یم دونم. به خدا یم دونم مهرگان. نمیگم پاشو -

 برقص قر

بده وسط اتاق که. دارم میگم سیع کن به خودت  

 .کمک کنن 

. این از - آخه بدبخنی من ییک دو تا نیست که دخیی

 وضع

چشمم. اونم از وضع زندگیم. دیروز تو دادگاه نبودی 

 ببینن 
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جلوی قایصن مظلوم بازی درمیاورد چجوری داشت . 

آخ اگه من دیروز اونجا بودم جد و آباددشو -



 میاوردم جلو

ه پرو -چشمش. مردیکه نکبت.  فقط موندم اون دخیی

 چجوری روش

 شده بود بیاد

 دادگاه؟

اون اگه خجالت رسش یم شد که با شوهر تو نیم -

 ریخت

رو هم. بعدشم باید باشه تو دادگاه. حاال خی زر زر  

ه؟ک رد دخیی  

! اصال نوبت بهش نرسید. نیم ساعته قایصن - هیجی

 ختم جلسه

ن آخه. واسه من برگه صیغه  داد. واقعا چقدر پستی

 .نامه میاره

 آخه اسم این مردو چه میشه گذاشت؟

هیجی گلم. اینجور مردا اسم ندارن. بهشون میگن -

 آدم

 .نماهای یی مغز. بیشعورهای عرص مدرنیته



 :مهرگان آه کشید

- انه چشمم. من چشممو یم خوامتر   . 

ترانه دستش را دراز کرد و روی ساق دست مهرگان  

 .گذاشت

فت کرده دخیی .در با دو تقه - فکرشم نکن. علم پیشر

 باز شد و مهرآنا

 .با سینن چای وارد شد

مهرآنا تمام مدت سیع یم کرد لبخند از روی لبش پر 

 .نکشد
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خواهرش خون بود اما به عیل و مریم قول دلش برای 

 داده بود

 .نگذارد خواهرش غصه بخورد

 .سینن را وسط تخت گذاشت

بفرمایید خانومای خوشگل. اینم از چایی و کیک -

 . آناپز



 :ترانه لب زد

، چه عطری-
ی

 !به به عروس خانوم! چه رنیک

 :مهرآنا گفت

؟ خالصه کنید از - ن ن خی یم گفتتر نوش جون. داشتتر

 .اول

داشتم به خواهر غرغروت یم گفتم -ترانه گفت: 

 واسه چشمش غصه

فت کرده  .نخوره علم پیشر

 :مهرگان نجی کرد

 علم واسه من چشم جدید یم ذاره ترانه؟-

آخه تو هم حرص بخوری چشم جدید درمیاری؟ -

 چشم

مصنویع یم ذارن واست خنگه. اصال معلوم نمیشه. 

ن چشم  عتر

مت رو داری. واقعیه. بعدم خدارو شکر اون چش

 هنوزم یم توین 

. ناشکری نکن مهرگان  . همه خی رو ببینن



کاش منه احمق اون روز حرفتو گوش یم کردم و  -

 کمربندمو

 .یم بستم
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گذشت مهرگان. حشت گذشته رو نخور. االن -

 فقط باید فکر

. حالت خوب میشه. به خدا که  روزای بعد بایسر

 . خوب میشه

- تو مامان و باباتو داری. -چجوری؟ چجوری ترانه؟

 خواهر و

 .داداشتو داری. منو داری

 .عموتو داری

 :مهرآنا گفت

وای داداشم. داداش مهردادم هنوز هیجی نیم دونه -

 .ترانه

وقنی بفهمه تهران که سهله، قم و کل مملکتو رو رس 



 هادی و

 .تیر و تبارش خراب یم کنه

- ؟  دستشم درد نکنه. حاال  ن چرا هیجی بهش نگفتتر

 کاش یه

ن خی شده. بنده خدا یهو این  ذره ذره بهش یم گفتتر

 همه

 .اتفاقو یه جا بشنوه خدا نکرده سکته یم زنه ها

بابا اون وسط اقیانوسه. چجوری بهش خیی یم -

 دادیم؟ بعدم

مهرداد خییل رو آخی حساسه ترانه. باورت نمیشه 

 اگر یم

ن پرواز یم کردفهمید پرنده یم شد تا خود تهرا . 

- تا عید میاد. شیش ماهه با -باالخره که یم فهمه . 

 رویا و صدرا

. رویا مرخصیش ن  رفتی

 . فروردین تمومه
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 :مهرگان با به یاد آوردن صدرا لبخند زد

 .تپل عمه گ میاد؟ دلم واسش تنگ شده-

 :مهرآنا گفت

- ف زد گفت تا مامان دفعه آخری که با داداش حر 

 آخر اسفند

میان. نیم دونم تو کدوم بندر بودن. الحمدهلل وسط 

 اقیانوس

 .زیاد نمیشه زنگ زد

ترانه به سخنی سیع داشت حواس مهرگان را از هر 

 چه که به

 :هادی ربط داشت پرت کند. گفت

 خب چرا؟-

چون هزینه ش -مهرآنا لیوان چای را به ترانه داد: 

 زیاده. هر یه دقیقه

ه یه دالر خرج لگیی مکالم  

یم داره. تازه اونم با گویسر های مخصوص. البته 



 داداش چون

مهندس کشتیه درآمدش خوبه و فکر پول تلفن 

 نیست. یهو

یم بینن زنگ یم زنه با مامان یه رب  ع نیم ساعت دل 

 میده

ه  .قلوه یم گیر

خب حق داره یه دونه پشه دیگه. مثل نیما واسه -

 مامانش

 .عزیزه

وان چایش را از مهرآنا گرفت و ترانه تکه  مهرگان لی

 کییک به
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 .دهان گذاشت

 :مهرآنا گفت

؟ تعریف کن ببینم-  .خواستگاری خی شد راسنی

 :مهرگان گفت



- سم.  -راست میگه. اینقدر ناله کردم یادم رفت بیی

 نشد مهرگان. عموی

 .مادر نیما چهارشنبه صبح فوت شد

ن مراسم خواس تگاری افتاد واسه جمعه ی بعد. گفتی

 یهو دیگه

 .تحویل سال نو هم یم مونن تهران

 :مهرآنا گفت

 .چه حیف. خدا رحمتشون کنه-

 .مریس. ویل نیما چه حریص خوردا-

 :مهرگان گفت

 کارت تو هاییی خی شد؟-

تا عید قرار شد مرخیص بدن بهم. بعد از عید هم -

 شیفنی 

یم  . میر

- و رو -خوبه اخراجت نکردن.  بیخود کردن. هاییی

 رسشون خراب

 یم کردم. در ضمن



مهرگان خانوم، فردا میام دنبالت بریم واسه دست و 

 صورتامون
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ر ن  .لیر

 :مهرگان شانه باال انداخت

 .یی خیال. حوصلشو ندارم-

تو بیخود یم کنن حوصله نداری. این زخما تازه س. -

 باید

تیم. کهنه بشه دیگه نمیشه کاریش  زودتر هم یم رف

 .کرد

؟ دردی از من دوا - مثال این زخما خوب بشن که خی

 یم

 کنه؟

 :ترانه لب برچید

 . وقت کتک خوردنته مهرگان-

مهری پاشو کمربند باباتو بیار -رو به مهرآنا گفت: 



 . ببینم

 :مهرآنا قهقهه زد

 قهوه ای باشه یا سیاه؟-

 :ترانه از جا بلند شد

- شو بیار. جفتشم امتحان یم کنیمهر دو تا  . 

 . مهرآنا سینن را از روی تخت برداشت

 .یه کار دیگه هم میشه کرد ترانه-

ترانه لبخندی موذیانه زد. مهرآنا چشمیک به ترانه زد. 

 مهرگان

 :خودش را گوشه ی تخت جمع کرد
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- بکنیدمسخره بازی درنیارین. به خدا از اون فکرا  ... 

هجوم مهرآنا و ترانه سمت مهرگان باعث شد حرفش 

 نصفه

نیمه بماند. مهرگان تحمل کتک را داشت اما قلقلک 

 را نه.هر سه



 غش غش یم خندیدند و مهرگان آن میان التماس یم

 :کرد دست از رسش بردارند. دست آخر تسلیم شد

 .غلط کردم. میام. میام ترانه. ترانه ولم کن-

در اتاق و مریم که دستکش به دست در با باز شدن 

 حایل که

 .به آن سه زل زده بود هر سه ساکت شدند

 :مریم با لحنن پر از شوخن گفت

به به! خانوما بد نگذره؟ من اینجا دارم جون یم  -

 کنم خونه

ن ها. مهری خانوم   یم کنم، شما سه تا خوشتر
تکوین

 اومدی

 یه چایی بدی یادت رفت برگردی کمک من؟

گفت  مهرآنا  : 

 .ای وای مامان پاک یادم رفت. ببخشید-

خسته نبایسر خاله جونم. االن خودم -ترانه گفت: 

 میام تا شب خونه رو

 .واست برق یم ندازم



 :مریم با خوشحایل گفت

ای گنده بهت میدم- ن ؟ منم قول یه پییی
ی

 . راست مییک
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 :ترانه خندید

- ی ن  یه چیر
ن
بابا خاله یه تعارف  . 

 :مریم خندید

من با تو تعارف دارم خاله؟ هر سه تاتون بیاین  -

 کمک. زود

ن   .باشتر

مهرآنا دست مهرگان را گرفت و او را کمک کرد. او را 

 پشت

ن کار  خانه نشاندند. ترانه پیشنهاد داد در حتر ن ن آشیی میر

 بلند

بلند غزل های حافظ بخوانند. گرچه هر سه از درون 

ن   غمگتر

ش یم کردند خود دار بمانند تا مهرگان  بودند؛ اما تال 



 .کم نیاورد

ایط سخت و تحمل آن  دست و پا زدن در آن رسر

 یم خواست. و تنها راه 
ی

ن روح بزرگ مصیبت سنگتر

 حل قوی

ماندن را دور کردن مهرگان از فکر کردن به مشکالتش 

 یم

 .دانستند

ساعت از ده شب گذشته بود. عیل جلوی تلویزیون 

 نشسته بود

 روی و داشت 
ی

رسیال یم دید. مهرآنا و مریم از خستیک

 مبل

لم داده بودند. مهرگان پرتقایل برای پدرش پوست  

 گرفت و

آن را با حوصله پر پر کرد و توی بشقاب چید و به 

 .عیل داد

 :عیل بشقاب را گرفت و لبخند زد
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- م درد نکنه. این پرتقال خوردن دار  هدست گل دخیی . 

 :مهرآنا گفت

ت - بفرما مامان خانوم. همه کارارو ما کردیم دخیی

 واسه باباش

پرتقال پوست یم کنه. یه روزگار!عیل با دهان پر 

 :خندید

 .قبال حسود نبودیا مهری خانوم-

یه یه! بچه اولم نشدیم ییک بهمون محبت کنه. -

م  اصال میر

به سازمان حمایت از بچه های سوم شکایتتونو یم  

 .کنم

 :مریم جدی و متعجب پرسید

ن جاییم داریم مهری؟ اسمش چیه؟-  وا! مگه همچتر

مهرآنا چشمیک به مهرگان و عیل زد و پقی زیر خنده 

 .زد

 :بعد صورت مادرش را بوسید



 منو چند تا دوست داری؟-

 :مریم او را پس زد

برو اون ور مسخره بازی در نیار بچه. کم رس کار -

 بذار منو.با

هر چهار نفر به سمت آیفون نگاه  صدای زنگ خانه 

 .کردند

 :مریم پرسید

 وا! کیه این وقت شب؟ عیل حاج عطا قراره بیاد؟-

 :عیل گفت
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 .اون بنده خدا که دیروز اینجا بود-

مهرآنا از جا بلند شد و سمت آیفون رفت. با دیدن 

 شخص توی

 .تصویر هینن کشدار کشید و چشم گرد کرد

 .وای مامان داداش مهرداده-

 :مریم از جا پرید



 .زهرمار ترسیدم. مگه جن دیدی؟ درو وا کن دخیی -

 .مهرآنا دکمه را زد

- خب حاال -آخه مگه قرار نبود آخر اسفند بیان؟

 زودتر اومدن. خی 

 میشه مگه؟

؟- ی بهش نگفنی ن  آخه مهرگان... چیر

 :مریم لب گزید

. نه نگفتم-
ی

 . ای داد راست مییک

رس تکان داد عیل : 

حاالم طوری نشده. خدارو شکر مهرگان سالم و رس -

 و مر و

 . گنده اینجا نشسته

تش را روی شلوارش  مهرگان از جا بلند شد. تیشر

 مرتب کرد

و گل رسش را باز کرد و موهایش را دوباره مرتب باالی 

 رسش

 .جمع کرد
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نج رفت. صدرا دوید صدای صدرا را که شنید دلش غ

 توی خانه

سالم مامان مریم جونم-و پرید توی حصار مریم.  . 

 :مریم سفت او را بغل زد

 . سالم عمر مامان مریم-

 ای که در صدای کودکانه 
ی

صدرا عیل را هم با دلتنیک

 اش موج

یم زد در حصار کشید. مهرگان که صدایش کرد، 

 پشک رس

و مهرگان چرخاند و با دیدنش مات ماند. در ذهن ا

 زین نا آشنا

بود انگار. صدای سالم مهرداد و رویا رسها را به 

 سمت در

چرخاند. سالم و احوال پریس ها که به مهرگان ختم 

 شد



ه شدند  .مهرداد و رویا با نگایه شوک زده به او خیر

مهرداد فرزند ارشد عیل، مردی بلند قد با اندایم 

 .ورزیده بود

یشد مهرگان او را شباهت او به پدرش عیل باعث م

 هم تراز

پدرش دوست بدارد. موهای مواج سیاه و شبق گونه 

 اش هم

رنگ چشمانش بود. چشماین پر نفوذ و جذاب که 

 صورتش رادوست

 داشتنن یم کرد. رنگ صورت گندیم روشنش با دیدن

 .چشم مهرگان پرید

 :رویا وحشت زده گفت

 آخی مهرگان؟ خی شده؟-
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ساعنی بعد مهرداد با آگایه کامل از اتفاقات آن چند 

 وقت از



زبان مریم و عیل و مهرگان، در میان خانه ایستاده و با 

 صوریی 

برافروخته و صدایی که خشم در آن موج یم زد، داد 

 :یم زد

ن مامان؟ چرا منو خیی نکردین؟ - چرا به من نگفتتر

 این چه

ن بیام پدر اوضاعیه خواهر من داره آخه؟ چرا نگ فتتر

 اون حروم

 خور عویصن رو در بیارم؟

آروم تر مهرداد. بابا ساعت یازده شبه. -عیل گفت: 

 خی بهت یم

 گفتیم؟

تو اون رس دنیا وسط اقیانوس بودی و پروازم یم  

 کردی نیم

 .تونسنی بیای

مهرداد کالفه دست برد الی موهای مشیک اش و آن 

 را به هم



 .ریخت

- ن  باورم نمیشه. وای باورم نمیشه مار تو آستتر

 .پرورش دادیم

آخه چطوری؟ خواهر من تو کما بود و به من خیی 

 ندادین؟

 :رویا گفت

عزیرم آروم باش. خدا به خیر کرده مهرگان زنده و -

 .سالمه

 .مهرگان بغضش را قورت داد

 !دادایسر -
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ر مهرداد کنار پای مهرگان زانو زد و دستانش را د

 دستان بزرگ

ببخش مهرگان. ببخش دیر -و مردانه اش جای داد. 

 . رسیدم

 .مهرگان دست برادرش را بوسید



دیر نرسیدی داداش. به موقع اومدی. االن به -

 وجودت خییل

 . نیاز دارم

مهرداد روی زانویش بلند شد و رس مهرگان را به 

 حصار کشید

 .و بوسه ای روی موهایش نشاند

- تو دخیی خوب. چرا این همه  آخه من خی بگم به

 مدت حرف

 نزدی مهرداد فدای تو بشه؟

ه شد  ن نشست. به مهرگان خیر عقب رفت و روی زمتر

 و رس

 .تکان داد

بیچاره ش یم کنم. یه کاری یم کنم تموم قم براش -

 عزا

ن. االن کدوم گوریه؟  بگیر

آروم بگیر مهرداد. هیچکس نیم دونه  -عیل گفت: 

 کجاس. البد یه جا



 رو

ره کرده. ما نیم دونیم. فقط دیروز بعد از مدت اجا

 ها تو دادگاه

 .دیدیمش

آخ اگه من زودتر رسیده بودم. امشب ننه ش نماز -

شو  اول قیی
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 .یم خوند

 :مریم تشر زد

مهرداد تو رو خدا کاری نکنن ها! االن روزای -

 دادگاهه. بخوای

ر ما تموم میشهدردرس درست کنن همه خی به ضن  . 

 .مهرداد از جا بلند شد و روی مبیل نشست

 . رویا یه لیوان آب بده. گلوم خشک شد-

 .مهرآنا از جا پرید

 :من میارم.عیل گفت-



مادرت راست میگه مهرداد. حواست باشه یه کاری -

 نکنن 

اوضاع بدتر بشه. همینجوریشم دادگاه به نفع اون 

 .هست

- ن ا الن معلومه آخر دلتون خوشه بابا. از همتر

 .شاهنامه چیه

دار و شیاده. دادگاهشم الکیه  .این بابا کالهیی

 .مگه شهر هرته پش؟ قانون پدرشو درمیاره-

 :مهرداد با نا امیدی رس تکان داد

 ! هه! قانون-

مهرآنا لیوان آب را به دست برادرش داد و مهرداد آن 

 را ال

 .جرعه رس کشید

زده بود گفتمهرگان رو به صدرا که به او زل  : 
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تپل مپلم؟ نیم خوای بیای بغل عمه؟صدرا با آن -



 صورت گرد و

 سفید و چشمان درشتش آن قدر

خواستنن بود که مهرگان دلش برای بغل کردنش پر 

 یم

 :کشید. لبان صوریی و خوش فرمش را تکان داد

 چشمت اوخ شده عمه؟-

ت دراز کرد سمت صدرا. مهرگان از جا بلند شد و دس

 صدرا

 . روی پایش نشست

 .آره اوخ شده-

صدرا خودش را باال کشید و آهسته به باند سفید 

 روی چشمش

 .بوسه زد

 .بوس کردم چشتو عمه. زود خوب میشه-

جمع آهسته خندیدند. مهرگان از مهرباین و دل پاک 

 صدرا

دلش پر از عشق و محبت شد. او را بغل کرد و لب 



منالیه -زد:   

 دورت بگردم. الیه من فدای اون دل مهربونت بشم

 . صدرای من

 :رویا دست صدرا را گرفت

 .قربونت بره مامان-

 :مریم گفت
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ن آخر اسفند - ؟ مگه نگفتتر ن شماها چه زود برگشتتر

 میاین؟

 .رویا دست تپلش را روی دست مریم گذاشت

- دو هفته بود هر  باورت نمیشه مامان. بیشیی از 

 شب خوابای

ی شده ن  .بد یم دیدم. انگار بهم الهام شده بود یه چیر

 :مهرداد گفت

اونقدر به جون من غر زدن این دو تا که مجبور -

 شدم کارارو



 :بدم دست مهندس سمایی و برگردیم ایران.رویا گفت

صدرا هم یه کله یم گفت بریم پیش بابا عیل. بریم -

 . خونه

 :مهرآنا گفت

- . دیگه داشت قیافه تون یادم خ ن وب کردین برگشتتر

 یم

 رفت. گ رسیدین؟

ن عرص خواب بودیم. شامو که - دیشب. تا همتر

 خوردیم طاقت

 .نیاوردیم. گفتیم بیایم ببینیمتون

 :مریم گفت

 . کار خویی کردین. دلم واستون یه ذره شده بود-

 :مهرآنا رو به صدرا گفت

 صدرا جونم پس سوغایی من کو؟-

دست مامان -به مادرش نگاه کرد و بعد گفت:  صدرا 

 . رویاس
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خب بیا بریم اتاقم تعریف کن ببینم رفنی دریا خوش  -

 گذشته

 بهت؟

دوشنبه بیست و یکم اسفندماه، ساعت پنج بعداز 

 ظهر

صورتش را با دستمایل نرم آهسته و با احتیاط 

 .خشک کرد

ین شستشو تازه یم شدند هنوز هم زخم ها با کوچ کیی

 و او

 .مدام باید مواظب یم بود زخم ها عفونت نکنند

 .تارا در را باز کرد

ی ترانه؟ نیما اومده-  .حاضن

 .چشمانش گرد شد

به این زودی!؟ سوار جتم بود ده دقیقه دیگه یم -

 .رسید

نیم دونم مادر. االن جلوی دره. گفت بهت بگم -



 زود بری

ن منتظر  ن تو ماشتر تهپایتر باشه ای به لب راند و به .

 .رسعت آماده شد

از تارا خداحافیطن کرد و لحظایی بعد کنار نیما جای  

 . گرفت

 :نیما دست دراز کرد

 .سالم بر بانوی زیبای خودم-

د  .ترانه دستش را فشر

 .علیک سالم موشک خان-

 :نیما متعجب خندید
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 موشک؟-

- ند اومدی. نکنه کمربندم نبسنی آره دیگه. چقدر ت . 

تا خواست کمربند را چک کند نیما فورا لبه ی کتش 

 را باز

 :کرد و گفت



ایناهاش بستم به خدا.ترانه نیم دانست بخندد یا -

 حرص بخورد. نیما

 به کمربند

 .شلوارش اشاره کرده بود

 . تازه چرم اصلم هست-

دش ترانه رس تکان داد و در حایل که یم خندید، کمربن

 را

 :بست و گفت

خدا وکییل خییل یی مزه ای! بذار یه زنگ بزنم به -

 مهرگان

 آدرسشون کجاس؟-

ن آدرس به نیما پرسید  :ترانه بعد از گفتی

 میگم نیماجان؟-

 جان نیما؟-

- ر نداشته باشه؟ ر واسه چشم مهرگان ضن ن نه -این لیر

 اتفاقا من دیروز

 به دکیی زنگ زدم پرسیدم. از عینک



. چه چشم سالم باشه چه محافظ استفاد ن ه یم کتن

 .نباشه
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ن    رو چونه و پایتر
بعدشم زخم های مهرگان بیشیی

 .گونه هاشه

نگران نباش اگر مشکیل باشه خودشون میگن. حال 

 روحیش

 چطوره؟

افتضاح. دیروز رفتم بهش بگم کار ویراستاری رو -

وع کنه  رسر

بشه. قبول نکرد.  تا حواسش از بدبختیاش پرت 

 گفتم منم پا

 .به پات ویراستاری یم کنم بازم قبول نکرد

 .نیما ابرو باال انداخت

 تو هم؟ مگه بلدی؟-

 .آره خب. اصال خودم به مهرگان یاد دادم-



 پس چرا تا حاال به من نگفته بودی؟-

- ی بهت نگفت؟ ن نه واال-آقا سیاوش یم دونست. چیر  

. 

- م شلوغ شد ول  یه مدت مریی بودم ویل خییل رس 

 .کردم

ین و باهوش  االنم که کال لپ تاپم خرابه. مهرگان بهیی

 ترین

 .شاگردم بود

لپ تاپت خرابه من که نمردم قربون چشات بشم. -

م  بده بیی

ن   . بدم درستش کتن

 .واای خییل خرج داره نیما. یی خیال-

 .فدای رست. از دکیی برگشتیم بده بهم. یادت نره-
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ویل جالب شد. همکارم که هستیم. اصال عاشق این 

 فوج فوج



 .تفاهمات خودمونم

ترانه خندید. نیما به آینه نگاه کرد. بعد به آینه ی 

 سمت چپ

ه شد و اخم کرد.کیم جلوتر پشت چراغ قرمزی  خیر

 .روی ترمز زد

 کمربندش را باز

 .کرد و فورا پیاده شد

ی؟" ترانه حنی صیی نکرد به سوال "کجا دا ری میر

 جواب

 .بدهد

ترانه متعجب به عقب نگاه کرد. نیما را دید که به 

 سمت

اتومبییل مدل باال رفت، چند مشت به شیشه ی 

 راننده

 ... کوبید

ترانه با اخم به تماشای جر و بحث نیما با راننده ی 

ن   ماشتر



عقنی نشسته بود. راننده زن جواین بود که داشت به 

 نیما بد

اه یم ن شد ترانه دست روی   و بیر گفت. چراغ که سیی

 بوق

ن بدود و با  گذاشت. نیما مجبور شد به سمت ماشتر

 عجله پشت

 :فرمان بنشیند. از چهار راه که رد شدند ترانه گفت

نیما خی شد یهو؟ اون خانوم گ بود؟نیما نفس -

 :بلندی کشید

. یه مزاحم-  . هیجی
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- ؟مزاحم؟ به تو   

 .نه عزیزم. مزاحم سیاوشه. پدرمارو درآورده-

 .من که نیم فهمم-

 یه روز برات میگم. باشه؟-

ترانه به صندیل تکیه داد و باشه ای آرام زیر لب  



 گفت. کنجکاو

بود بداند آن زن کیست و چرا باید مزاحم مرد 

یم مثل  محیی

 . سیاوش بشود. معمایی عجیب شد آن زن برایش

اسفندماه، ساعت هشت جمعه، بیست و پنجم 

 شب

ن بار به خودش توی آینه نگاه کرد.  برای صدمتر

 صورتش با آن

زخم ها مناسب یک دخیی برای روز خواستگاری 

 نبود. اما

اضارهای نیما او و مادرش را مجبور کرد قبول  

 کنند.آن تصادف

 نیما را به شدت ترسانده بود. دلش یم خواست

ود. و ترانه از ترانه هر چه زودتر رسما همش او ش

 دیدن یی 

تایی ها و یی قراری های نیما قند توی دلش آب یم 

 شد و



احساس خوشبخنی یم کرد که در تمام عمرش 

 نتوانسته بود

ین دوست داشته شدن را  ی شبیه به حس شیر ن چیر

 تجربه

 .کند

مثل این بود که توی خواب است و روی ابرها 

 .نشسته باشد
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 .ابری نرم و سفید با یک خنیک دلچسب

 پشت رسش 
ی

نییم از گیسوان بلندش را به سادگ

 بافته بود و

 .نیم دیگرش را روی شانه هایش رها کرده بود

ن های بلند به رنگ آیی   اهن بلند تا زیر زانو با آستتر پیر

 کاربنن 

به شدت او را زیبا و خواستنن کرده بود.ساق سیاه و 

 ضخیمش را



ر باز شد و تارا به اتاقکه پوشید د  

 .آمد

ش در آن لباس و آرایش مالیم و  با دیدن یگانه دخیی

 موهای

 . افشان دلش یم خواست کل بکشد

 :همان طور یی حرف به او زل زده بود. ترانه گفت

 خوب شدم مامان؟-

 تارا تکاین به خودش داد و او را درحصار کشید و برای

ن و سالمنی  ن خدا را بابت داشتی ش شکر   هزارمتر دخیی

 .کرد

 !الیه دورت بگرده مامان. چقدر نازی تو آخه-

 .ترانه صورت مادرش را بوسید

- دلم نمیاد شوهرت بدم ترانه. -به مامانم رفتم دیگه. 

ن گل یم موین   عتر

 مادر. امشب

باید از نیما و خانواده ش بخوام از گل من مثل 

 چشماشون
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ن   .مراقبت کتن

- ای مامان دلم شور یم زنه. این قیافه م، وضع و 

 ...زندگیمون

دلت بیخود شور یم زنه. نیما اگر قرار بود به این -

ا توجه ن  چیر

کنه که این همه اضار نیم کرد واسه اومدن. بعدشم 

 مگه

 وضع مایل اونا بهیی از ماست؟

نیم دونم مامان. نیما اصال از پول حرف نیم زنه. -

 فقط

م که همیشه کار کرده کمک حال اونقدری یم دون

 مادر و

 .پدرش بوده

- 
ی

 .دستشم درد نکنه. به این میگن مرد زندگ

ون رفت  صدای زنگ در که بلند شد تارا از اتاق بیر



 .ترانه هم نگاه

ون  آخری به خودش انداخت و پا از اتاقش بیر

 .گذاشت

 اومدن؟-

 .نه. عمو محسن و زن عموته-

 :ترانه لب برچید

- ؟به عمو زنگ  زدی بیان؟ آخه واسه خی  

تارا شالش را از روی دسته ی صندیل برداشت و روی 

 رسش

 .انداخت
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 .هیس! تو راهروئن یم شنون صداتو-

ت تو - خب بشنون. خوشم نمیاد این آدم یی غیر

 مراسمم

 .باشه

-تارا از چشیم در به راهرو نگاه کرد و آهسته گفت: 



 بیخود خوشت

میاد. نمیشه که فامیل و بزرگیی نباشن. مادرن  

 پدر نیما نیمگن اینا چقدر یی کس و کارن؟

ترانه حرصش را با مشنی به پشنی مبل خایل کرد": 

 !"لعننی 

تارا چشم غره ای برایش رفت و در را باز کرد. صدای 

 خوش و

بش آقا محسن و همشش با تارا باعث شد ترانه 

 فعال کوتاه

ان بیاید. اما به ص ورت جدی تصمیم داشت در جیی

 تمام نبودن

های این عموی یی معرفتش، یک گرد و خاک اسایس 

 راه

 .بیندازد

یک گفت.  مرضیه نه چندان گرم او را بوسید و تیی

 ترانه هم

زیاد عمویش را تحویل نگرفت و به چشم و ابرو 



 آمدن های

 .مادرش هم اعتنا نکرد

-ه گفت: به خواست تارا رفت چای بیاورد که مرضی

 نیم خواد ترانه

. یهو با خانواده ی دوماد چای ن  جون بیا بشتر

 .یم خوریم دیگه
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 :ترانه کنار تارا که نشست محسن گفت

 ماشاال چه زود بزرگ و خانوم شدی ترانه؟-

اهنش را صاف   ترانه پا روی پایش انداخت و دامن پیر

 :کرد

- رگ و خانوم یم شدم؛ عمو من که به هر حال بز 

 ویل شما از

ن فکر یم کنید  ی از ما نگرفتتر بس ما رو ندیدین و خیی

 زود

 .بزرگ شدم



ن انداخت  .محسن رسش را با خنده ای زورگ پایتر

 :مرضیه برای ماست مایل گفت

واال ما هم دردرسای بچه ها رو داریم ترانه جون.  -

 که تمویم

ردهم نداره.ترانه یک تای ابرویش را باال ب : 

بچه و دردرسش که همیشه هست زن عمو فقط -

 حیف که

 . عمو یادش رفت یه برادرزاده ای هم داره

 :محسن گفت

ن چقدر متلک یم ندازی بعد از این همه - حاال ببتر

 مدت همو

 .دیدیم

ی بگوید که تارا فورا حرف را  ن ترانه خواست باز چیر

 :عوض کرد

 مجتنی هنوز رسبازه مرضیه جون؟-

ی زد که از چشم محسن دور نماندترانه پوزخند . 
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طویل نکشید که زنگ خانه باز بلند شد. تارا به 

 سمت آیفون

وع کرد به نفس های بلند کشیدن.  که رفت ترانه رسر

 ترس و

نگراین اش را پشت نقایی از لبخند پنهان کرد.اما با 

 دیدن پدر و مادر

و نگراین  و دو خواهر نیما هر چه ترس  

بود مثل یک دسته کالغ سیاه از دلش پرکشید و 

 .رفت

مادر نیما گویی هزار سال است ترانه را یم شناسد او 

 را بغل

کرد و بوسید و با دستانش صورت ترانه را قاب  

 :گرفت

ن چه نازه عروسمون آقا نادر-  .ببتر

 :آقا نادر، پدر نیما گفت

م. خویی شما؟-
 ماشاال دخیی



م و  حیا با آن دو خوش و بش کرد ترانه با رسر . 

دو خواهر کوچکیی نیما هم چون پدر و مادرش گرم 

 در

 . حصارش کشیدند

نیما نفر آخری بود که با سبد گل جمع و جور اما 

 زیبایی با

گل های یاسمن پا در خانه ی کوچک تارا و ترانه  

 گذاشت.نیما محو

ن   گیسوان زیبا و اندام شکیل ترانه شده بود. برای اولتر

ار بود که او را بدون حجاب و رورسی یم دیدب . 

 :ترانه که سالم کرد، نیما زیر گوشش گفت
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 میان ماه من تا ماه گردون-

ن تا آسمان است  ... تفاوت از زمتر

 زیر پوسنی به بقیه که 
ی
ترانه لب گزید و با ذوف

 مشغول



یس بودند نگاه کرد  .احوالیی

 :نیما گفت

- فرمایید ترانه خانوم. ببخشید گل تو این سبد به ب

 پای

 . خوشگیل تو نیم رسه

 :ترانه سبد را گرفت و گفت

 :مریس آقا نیما. خوش اومدی.نیما با شوخن گفت-

قربونت برم فقط حواست باشه چایی رو من -

 نریزی. کت و

 .شلوارمو تازه خریدم

 :ترانه باز لبخند زد و گفت

- م؟وا! مگه دست و پاچلفتی  

صدای آقا نادر از توی جمع که نشسته بودند بلند 

 :شد

ن یم خندین؟ بیاین واسه مام - شما دوتا خی میگتر

 تعریف

 .کنید



 :ترانه باز خجالت کشید و نیما گفت
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ن عروس خانوم.نیما کنار پدرش - بفرما برو بشتر

 نشست و ترانه کنار

 تارا. شهره مادر نیما به

ان جوانش شیما و شیوا نشسته و به ترانه ا تفاق دخیی

 نگاه یم

 .کردند

یس ها و معارفه و تعارفات که تمام شد، ترانه  احوالیی

 و تارا از

 های 
ی

مهمان ها پذیرایی کردند. مجلس با لودگ

 دلچسب نیما

و خنده های از ته دل آقا نادر و نگاه های گرم شهره  

 . گرم بود

از این خانواده ی  محسن و مرضیه هم به شدت

 خونگرم و



 . مهربان خوششان آمده بود

کیم بعد مجلس جدی شد و آقا نادر که نیما چهره 

 اش را از

 :او وام گرفته بود، گفت

خب تارا خانوم ما با تعریف های نیما خییل مشتاق -

 بودیم

شما رو زودتر ببینیم. اما گویی اتفاق ناگواری باعث 

 شد این

بشه.شهره در ادامه ی  سعادت دیرتر نصیب ما 

 صحبت همشش

 :گفت

روزای بدی بود. وقنی با نیما تلفنن حرف یم زدیم -

 خییل

ناراحت و نگران بود. خدارو شکر که به خیر گذشت 

 .دخیی گلم

 :تارا گفت
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بله واقعا سخت بود اون روزها. خداروشکر آقا نیما  -

 کنار ما

سوزن حس تنهایی بکنیمبود نذاشت یک رس   . 

البته که تارا داشت به در یم گفت دیوار بشنود. اما 

 محسن و

مرضیه حنی ذره ای خجالت نکشیدند. تمام 

یس از  احوالیی

ترانه همان ییک دوبار تماس تلفنن بود و بس. ترانه یم 

 دانست

فقط از ترس اینکه بخواهند خرج بیمارستان را 

 بدهند آن

ه بودطرف ها پیدایشان نشد . 

من انجام وظیفه کردم تاراخانوم. الیه -نیما گفت: 

 شکر که ترانه

 خانوم

 .حالش خوبه



 :تارا کیم توی مبل جابه جا شد و گفت

واال پدر ترانه خییل وقته توی یه تصادف فوت  -

 کرده. منم و

 این یه دخیی که به سخنی بزرگش کردم. تا اینجا هم

 .خداروشکر محتاج کیس نبودیم

صورت رسخ عمویش نگاه کرد. انگار شنیدن ترانه به 

 حقیقت

یی اش سخت برایش گران آمده بود  .تلخ یی غیر

 .تارا دست روی دست ترانه گذاشت

ببخشید من خییل بلد نیستم خوب حرف بزنم. اما -

 منم و
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این دخیی که گنج منه. اگر به امید خدا قرار به 

 وصلت این دو

ون باشه، ترانه ی منو مثل یه گنج با ارزش برای تا جو 

 خودتون



بدونید. خدا ترانه رو بعد از اون تصادف وحشتناک 

 حفظ کرد

 . و به من برگردوند

 :آقا نادر گفت

ما امشب فقط برای آشنایی و خواستگاری -

 نیومدیم. انتخاب

نیما برای ما صد درصد با ارزشه. انتخاب اون 

 انتخاب ماهم

انوم. شهره لبخند زیبایی زد. ترانه هر بار  هست تارا خ

 که او را

نگاه یم کرد، شهره به صورتش لبخند یم پاشید و 

 انرژی

 .مثبنی به سمتش روانه یم کرد

 :شهره گفت

م ترانه جان. تارا خانوم - با اجازه ی عموی محیی

 اجازه میدین

ما سه شب دیگه برای مراسم بعله برون با چند تا از 



های  بزرگیی

یل خدمتتون برسیم؟ دیگه خودتون یم دونید که فام

 مسافریم

و زیاد نیم تونیم تهران بمونیم.تارا نگایه به محسن  

 کرد. محسن

 :گفت

 .خواهش یم کنم هر جور صالح یم دونید-

 :تارا گفت
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 .بنده در خدمتم. قدمتون رس چشم-

ینن  با کف زدن جمع ترانه از جا بلند شد و  ظرف شیر

 را دور

ینن ای برداشت و در میان صحبت  چرخاند. نیما شیر

 های

 :بقیه چشمیک زد و گفت

 .مبارکه عروس خانوم قلب من-



 شنبه، بیست و ششم اسفند ماه، ساعت یازده صبح

صدای دعوا و جرو بحث از اتاق کناری و سمت 

 راست، خط

یم کشید روی اعصابش. دیوارهای نازک اتاق آن 

انهمسافرخ  

ی ارزان و یی در و پیکر درست شبیه جعبه ای  

 کاغذی بود

جر بود از  ن ین صدا را منتقل یم کرد.مین که کوچکیی

اییط که در  رسر

 .آن گرفتار شده بود

شب قبل از اتاق سمت چپ صدای مردی یم آمد  

 که یم

خواست شنی را با زین خیاباین رس کند. نیم دانست 

 به کجا

ن  د از آن صدای مشمی  کننده  پناه بیی . 

با هر جان کندین که بود نزدیک صبح بعد از نماز 

 خوابیده بود



و حاال با صدای دعوای دو مرد مسافر اتاق سمت 

 راسنی بد

 .خواب شده و رسدرد گرفته بود

از خیر خواب گذشت و از تخت فلزی و زهوار در 

ن   رفته پایتر
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رو رفته ی تخت رفت. خوشخواب درب و داغان و ف

 باعث کمر

 .درد بدی در او شده بود

در حایل که کمرش را ماساژ یم داد لب پنجره ایستاد. 

 دو زن

ن لباس  را در حیاط پشنی مسافرخانه مشغول شستی

 دید که

در حال کر کر و خنده بودند.دیگر نیم توانست صیی  

 کند. باید هر

 طور بود آن روز به مادر



ن  ارنواز زنگ یم زد و فرصنی  برای دیدار ارنواز و گفتی

 حرف

 .هایش به شمسیان ها یم یافت

دفعه ی قبل روز بعد از دادگاه با مادرش رفته بود و 

 باز دعوای

مفصیل راه افتاده و محبوبه و خشو آن دو را از خانه 

ون  بیر

 .انداخته بودند

ن برود. زبان  این بار اما قصد کرده بود بدون مهرانگیر

 تلخ و تند

ن ماد رش کار را درست که نیم کرد که هیچ، باعث و تیر

 یم

 .شد مشکالتش ده برابر شود

 هنوز هم جایی برای ماندن نداشت. تهران که یم آمد

مسافرخانه محل سکونتش بود و قم که بود یا در 

 حرم یم ماند

یا توی مهمان خانه های کوچک و ارزان.تلفن 



 همراهش را از جیب

ن که ون کشید و همتر  کتش بیر
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د تلفن در دستش  خواست شماره ی ارنواز را بگیر

 . لرزید

 .شماره ای ناشناس بود

ارتباط را که وصل کرد صدای پچ پچ وار ارنواز توی  

 گوشش

 :پر شد. با قلنی پر تپش و هیجان زیاد شنید

 الو هادی؟-

 :لبانش را تر کرد

؟-  ارنواز خانوم تویی

- ؟سالم. آره منم. خو یی  

 .نه به خدا. دلم برات خییل تنگ شده-

 . منم. اما نیم تونم زیاد حرف بزنم-

- بازم؟ مامانم خییل -یم خوام بیام خونتون . 



 .عصبانیه

یم دونم ارنواز جان. ویل باید بیام. پای بچه مون -

 .در میونه

 :ارنواز بغض کرد

من خسته شدم. این چند وقته تو اتاقم زندوین -

 شدم. حالم

وب نیست هادیهیچ خ  . 

یعنن خی ارنواز؟ نکنه تو هم یم خوای... نه بگو -

 دارم اشتباه

 .فکر یم کنم

من این بچه رو خی کار کنم هادی؟ اینجا هیچکس -

 نیم
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؟  خوادش. بیاد به دنیا که خی

یم؟ - مگه من و تو باید برای زندگیش تصمیم بگیر

 جون اون



ی؟  استغفرهلل. تو رو خدا با من این کارو بچه رو بگیر

 نکن. اون

بچه ی منه. بچه ی توئه. خودمون دو تا هم باید 

 براش تصمیم

یم. من امروز هر جور شده مادرتو رایصن یم   بگیر

چجوری-کنم.   

. نمیشه. به وهلل نمیشه  .هادی؟ نیم توین

 االن بابات که خونه نیست؟-

 .نه-

- ن منه و جون پس من میام. تو رو خدا ارنواز! جو 

 .اون بچه

من این همه فالکت و بدبخنی و در به دری رو تحمل 

 یم کنم

فقط واسه خاطر تو و بچه مون. هزار تا تف و لعنت 

 از این و

ن راحنی شما دوتا رو از دست  اون نشنیدم که به همتر

 .بدم



 .تو رو خدا قسمت میدم مواظبش باش

ن من باید قطع کنم. خدافظ-  .ببتر

- الو؟ الو؟ ارنواز؟  

اما صدایی از آن سمت نیم آمد. نا امید توی تخت 

 نشست و

ه شد.  تکیه به دیوار داد و به نقطه ای نامعلوم خیر

 ریتمیک
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وع کرد به   مثل تیک تاک عقربه های ساعت رسر

 کوبیدن رسشبه

ن شد. باید یم رفت.  دیوار. خسته که شد عازم رفتی

 باید

ن در شکم ارنواز را نجات یم داد جنتر . 

حوله را دور رسش پیچاند و در حایل که به عقربه 

 های ساعت

خانه رفت ن  .دیواری نگاه یم کرد، مستقیم به آشیی



از یازده گذشته بود و هنوز صبحانه نخورده بود. 

 دلش کیم

قهوه ی داغ یم خواست  . شیر

 :گالب را که آن دور و بر ندید بلند صدایش کرد

- گالب؟  گالب؟ کجایی   

ون آمد. تلفن عهد  گالب با عجله از اتاق ارنواز بیر

 اش را
ی
 بوف

پشتش پنهان کرد تا محبوبه نفهمد ارنواز با هادی 

 تماس

گرفته. که اگر یم فهمید روزگار خودش و ارنواز سیاه 

 بود.دور از

ن کنسول رها  چشم محبوبه تند و فرز تلفن را روی میر

خانه دوید ن  .کرد و سمت آشیی

- نوم جون؟ عافیت باشهبله خا . 

محبوبه با دیدن گالب که پوست سفیدش رسخ شده 

 بود اخم

 .کرد



 کجا بودی؟ تو اتاق ارنواز؟-
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 :گالب دستپاچه شد و گفت

 . ب...بله خانوم. براش آب بردم-

گفتم بدون اجازه ی من نرو تو اتاقش. گفتم یا -

 نگفتم؟

- شیدوای خانوم جون ببخ  . 

حاال چرا رسخ و سفید شدی یهو؟گالب دست  -

 .کشید روی صورتش

 صورت داغش رسوایش کرده

 .بود

 :محبوبه یک تای ابرویش را باال برد

م موهامو - قهوه درست کن بیار اتاقم. میر یه شیر

 سشوار

 .بکشم

 .چشم خانوم-



گالب نفس راحنی کشید و دقایقی بعد با لیوان 

قهوه توی  شیر

 . اتاق رفت

بوبه کیم از محتویات لیوان نوشید. گالب گفتمح : 

میگم خانوم جون امروز پذیرایی رو یم خوام بریزم -

ن کنم  تمیر

دم عید شد هنوز خونه تکوین -محبوبه رس تکان داد: 

 .ما تموم نشده

 الیه ذلیل

ن   . بشن این دوتا که ما رو از زندگیمون انداختی
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- ن حاال حرص نخو  رین محبوبه خانوم. من خودم تمیر

 .یم کنم

ببخش من امسال واقعا نیم تونم کار کنم. تموم -

 جونم درد

یم کنه از بس که حرص خوردم. بدبخنی این چند 



 روز آخر

کارگر پیدا نمیشه. وگرنه یکیو واسه کمک بهت یم 

 آوردم

 .دست تنها نموین 

 .گالب از جا بلند شد

- دی نداره. شما خی بگم خانوم جون. ویل ایرا

 حواست به ناهار

ن یم کنم تا شب  و شام امروز باشه، من تند تند تمیر

 تموم

 .میشه. با اجازه تون من برم رس کارم

باشه برو. حواسم هست. ممنون.محبوبه مشکوک -

 بود به گالب. اما

 دقیقا نیم توانست حدس

ن را از او پنهان یم کند. مشغول  بزند گالب چه چیر

 نوشیدن

شد. تقه ای به در خورد و ارنواز توی اتاق قهوه اش 

 .آمد



ن آرایشش کوبید ض لیوان را روی میر
 .محبوبه معیی

ون؟-  با اجازه ی گ از اتاقت اومدی بیر

 :ارنواز در اتاق را بست و گفت

مامان یم خوام باهات حرف بزنم. تو رو خدا داد و -

 بیداد

 .نکن
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پریدمحبوبه از جا  : 

. گمشو تو اتاقت - بیخود کردی یم خوای حرف بزین

 . ببینم

-ارنواز کنار پای مادرش زانو زد و التماس کنان نالید: 

 مامان تو رو

 خدا بذار هادی بیاد اینجا. بذار حرف بزنه. اینقدر

اه نگو  .بهش بد و بیر

محبوبه تند تند رسش را تکان داد و دندان هایش را 

 روی هم



 .فشار داد

- ن ارنواز که به خاطر یه نامرد خا  ک بر اون رست کتن

 یی ارزش

افتادی به پای من. آخه بدبخت! واسه خی خودتو 

 خوار و حقیر 

؟ واسه گ؟  یم کنن

ن  وع کرد به اشک ریختی  .ارنواز رسر

تو رو خدا مامان. تو رو جون هر گ دوست داری -

 فقط یه

 .بار، واسه آخرین بار به حرفاش گوش کن

شانه غریدمحبوبه دست به  : 

 داره میاد اینجا؟-

تو بهش زنگ زدی -ارنواز تند تند با رس تایید کرد. 

 آره؟

 !آ...آره. مامان-

 :محبوبه با صدایی بلند عربده زد
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 گالب؟ گالب؟-

گالب فورا در اتاق را باز کرد. کامال مشخص بود 

 پشت در گوش

 .ایستاده بود

و نگایه ترسیده گفتبا صوریی گرفته  : 

 بله خانوم؟-

؟ آره؟ دو - خانوم و درد! تو اینجوری کمک حال منن

 دقیقه

 ...رفتم حموم فوری

 :ارنواز به میان حرف مادرش پرید

ه. تو رو خدا ول کن. االن - مامان گالب یی تقصیر

اوال-هادی میاد.   

که غلط یم کنه بیاد، دوما اسم کثیفشو جلوی من 

 .نیار

 حالیت شد؟

ب خانوم؟گال   



 :گالب لب گزید

خاک عالم تو رسم خانوم جون. تو رو خدا -

 ببخشید. غلط

 .کردم

بیخود غلط کردم راه ننداز. بفرما رس کارت تا بعدا -

 به خدمت

 . تو هم یم رسم

ون رفت  .گالب با ناراحنی و دلخوری از اتاق بیر
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 :ارنواز گفت

- ه من؟مامان؟ گوش میدی ب  

زود باش حرفتو بزن. -محبوبه روی تخت نشست. 

 رسدردم باز

وع شد. ای خدا! دیوونه  رسر

 . شدم. رواین شدم

 . ارنواز پای تخت خواب نشست



مامان هادی میگه یم خواد بچه رو. مامان تو رو -

 خدا الم

 .شنگه راه ننداز. بذار بیاد حرف بزنیم

- ی بچه! اون جنینو یم خوای خی   کار؟ آخه درد بگیر

 !بدبخت

اینو بفهم این بچه حروم زاده س. وقنی هم به دنیا 

 بیاد تا آخر

عمر یم زنن تو رسش که بابات از خدا یی خیی بود، 

 ننه ت

بد بود. اون وقت اون بچه چه گنایه کرده که تا روز 

 قیامت

باید تاوان خریت شما دو تا رو بده. تو بگو ارنواز! 

 اصال درسته

خواین یه بدبختو بیارین این دنیا  بمونه؟ آره؟ چرا یم 

 که

 یم کنه تف و 
ی

عذاب بکشه و هر روزی که زندگ

 لعنت و



نفرینش پشت رستون باشه. آخه احمق! بفهم اینو. 

 چرا نیم

فهیم آخه؟خدایا منو مرگ بده. آخه این چه بالیی 

 بود رو رسمون

 آوار
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 شد؟

 :ارنواز هق زد

- زم گناه داره بکشیمش. به خدا گناه دارهمامان. با  . 

 :محبوبه با صدایی گرفته و بغض دار آرام لب زد

 دو نفر آدمو از هم پاشیدی.  -
ی

گناه اونه که تو زندگ

 گناه اونه

که اون زن بیچاره االن یه چشمش کور شده. اما تا 

 یک ماه

پیش داشت یم دید. داشت زندگیشو یم کرد. گناه 

 اونه که تا



رش باید تو آتیش نفرت از گناه بزرگ تو و آخر عم

 اون مردک

یی مادر عذاب بکشه. گناه واقیع یم دوین چیه 

 ارنواز؟ اینه

که پدر و مادر اون زن دارن زجر یم کشن به خاطر 

 .بچه شون

همون طور که تو داری زور یم زین جنینت رو زنده 

 نگه داری،

اون پدر و مادر چند سال زحمت بزرگ کردن 

شو  نوکشیدندخیی . 

 خون دل خوردن. مثل من و بابات که واسه بزرگ

ن بچه شون  کردن تو سخنی کشیدیم. کما رفتی

 واسشون خییل

ا حالیت نیست ارنواز. تو  ن رنج آور بود اما تو این چیر

 فقط فکر

ه ای کردی  .خودیی و هیچ درک نیم کنن چه گناه کبیر

ن بدیه ارنواز. چه کوچیک   گناه چه چیر
تو نیم دوین



چه باشه  

 .بزرگ. بدبختت یم کنه. به خاک سیاهت یم نشونه
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گناه همونیه که تو و چندین نفر با کار زشتت دارن 

 عذاب یم

کشن. این دنیا و اون دنیارو از دست دادی به خاطر 

؟ به  خی

 خاطر گ؟

با صدای زنگ خانه محبوبه ساکت شد. ارنواز دست 

 برد سمت

وبهدامن محب . 

 مامان؟-

خانوم جون؟ این آقا هادی -گالب در اتاق را باز کرد: 

 پشت دره. هر

 خی میگم بره میگه

 .درو باز کن با شما کار داره



 :ارنواز باز التماس کرد

مامان! تو رو خدا. قول میدم بار آخر باشه. قول -

 ...میدم

محبوبه با شنیدن زنگ درب ورودی اخم هایش را 

 بیشیی درهم

حمدهادی با کلیدش از درب حیاط وارد کشید. م

 ساختمان

 :شده بود. رو به گالب گفت

 .برو درو وا کن بهش بگو بشینه تو پذیرایی تا من بیام-

ون رفت.  گالب چشیم گفت و از اتاق بیر

 محمدهادی

انگشتش را روی زنگ گذاشته بود یی وقفه صدایش 

 در خانه

 .یم پیچید
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را که باز کرد محمدهادی دستش را کشید و فورا  در 



 .سالم کرد

 :گالب جوابش را رسد و رسرسی داد

 .بفرمایید-

محمدهادی کفش از پا کند و یاال گویان وارد خانه 

 شد. گالب

 :پوزخندی یی صدا زد و در را بست و گفت

 .بفرمایید بشینید تا خانوم بیان-

بساط محمدهادی تشکر کرد و به پذیرایی رفت. 

 چهارپایه و

دستمال و شیشه پاک کن خیی از خانه تکاین یم داد. 

 روی

مبیل نشست و یاد مهرگان افتاد که این وقت ها به 

 جان خانه

یم افتاد و او هرگز کمکش نکرده بود. اما این خانه 

 خدمتکار

داشت و خانم خانه دست به شوینده های ریه 

 خراب کن نیم



خانه زد. جایی که نشسته بود درست  ن رو به روی آشیی

 و نشیمن

 به اتفاق 
ی
و اتاق ها بود. محبوبه را دید که از اتاف

ون  ارنواز بیر

اهنش را روی شلوارش  آمدند. از جا بلند شد و پیر

 مرتب کرد.ارنواز

سالم داد و محمدهادی زیر لب جوابش را داد. 

 محبوبه

اما جواب سالمش را نداد. روی مبیل روبه روی او 

 فرود آمد و

ا روی پایش انداخت و دست به شانه گفتپ : 

 .یم شنوم. فقط زودتر رسم داره یم ترکه-
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 :محمدهادی دستانش را چفت کرد و گفت

 .بال به دور باشه-

 بالیی مرد. االنم نشسنی رو به روم-
ن  .تو خودت عتر



ارنواز کنار محبوبه نشست و زل زد به صورت رسخ و 

 سفید

ده ی محمدهادیش . 

 :محمدهادی گفت

باشه. زیاد مزاحمتون نمیشم. فقط خواهشا ببینید -

 من خی 

میگم و عصباین نشید. من و همشم شش سال بود با 

 هم

ازدواج کرده بودیم. اما متاسفانه بچه دار نشدیم. 

 االنم که خدابهم یه

 بچه داده ازتون خواهش دارم کار به کار اون بچه

 .نداشته باشید

بوبه دلش یم خواست از فرط خشم کله ی این مح

 مرد را

ن  بکند. نفسش از این همه پررویی و وقاحت سنگتر

 .شده بود

 :گفت



شوهرم دفعه ی قبل هم بهتون گفت ما قرار -

 نیست این بچه

رو نگه داریم. مثل اینکه شما آلزایمر داری ها. یه 

ی و  میر

یه میای. بهت یاد ندادن واسه بچه دار شدن باید 

وی اصولر   

؟ این بچه  ن درست ازدواج کنید و بعد بچه دار بشتر

 وجودش
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 درست نیست. چرا حالیتون نیست شما؟

بله شما درست یم فرمایید. ویل من صیغه رو تو  -

 گوش ارنواز

 .خوندم. پس هیچ مشکیل نداره

. اگر به دعای در  -محبوبه رس تکان داد:  چقدر پررویی

باشه گویسر   

 که االن کل



ان مملکتمون باید حامله باشن. اجازه ی پدر و  دخیی

 مادر

دخیی خی میشه؟ پس وجدان و درست بودن جاش  

 کجاس؟

 یم کنن و تو هم 
ی

چرا فکر یم کنن تو جنگل زندگ

 چهارپایی 

 جناب ملیک؟

محمدهادی از لحن پر از حقارت محبوبه سخت دل 

 .آزرده بود

عصبانیت کارش پیش نیم  اما باید صبوری یم کرد. با 

 .رفت

خب حاال کاریه که شده. دخیی شما حامله ست و -

 بچه ی

 یم کنه. اگر بخواین بالیی 
ی

من تو شکمش داره زندگ

 رسش

تون هم  بیارین قانون با شما برخورد یم کنه. دخیی

 مجازات



 .میشه

ت میشه واسه خودش - خب بشه. حقشه. درس عیی

 و هم سن

. هر   و ساالنش که دیگه از این ن  نکتن
ن
غلطای اضاف

 کس خالف
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ویل من و جناب -کرده باید تاوانشم پس بده. 

 شمسیان به توافق رسیدیم

 که نذاریم کار

 .به شالق و جریمه برسه

من با شوهرم مخالفم. اون فقط دلش واسه -

ش یم  دخیی

. وگرنه چشم  ن سوزه که زیر شالق جون نده، همتر

 دیدنشو

داره و تا قیام قیامت نه من و نه شوهرم ارنواز رو ن

 نخواهیم



م که ما هم بخشیدیم آیا همش شما هم  بخشید. گیر

 شما رو

 .یم بخشه؟ نه. هرگز

آخه االن من حرفم مهرگان نیست. حرف من زنده -

 نگه

 من و مهرگان یه مسئله ی 
ی

ن اون بچه س. زندگ داشتی

 دیگه

 .س

- تا حاال تو عمرم  واقعا آدیم به یی وجداین شما 

 .ندیدم

و خی   مطمئنم دیگه هم نیم بینم.آخه من این دخیی

 کار کنم؟ پس فردا

 که شکمش بزرگ

شد کجا قایمش کنم؟ از فامیل های خودمون و 

 فامیل نامزد

دخیی بزرگم چجوری پنهونش کنم که رسوای عالم 

 نشیم؟



م اونجا. خرج  برو یه خونه اجاره کن ارنواز رو بیی

 خورد و

؟ خورا  ک شکمش و دوا و دکیی بچه تم بده. یم توین

 آره؟
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محمدهادی توی دلش نالید": من اگر پول داشتم که 

 آواره ی

 ."حرم و مهمون خونه نبودم

 .فکر خوبیه؛ ویل من آه در بساط ندارم-

پس شما خییل بیجا کردی دخیی منو حامله کردی -

 مرتیکه

ن   . یی همه چیر

مدهادی گفتمح : 

این حرفو جدی زدین دیگه؟ اگر من یه خونه اجاره  -

 کنم و

ن االن  -خرج ارنواز خانومو بدم همه خی حله؟ همتر



 !گفنی پول نداری

 . اگر شما قبول کنید من جورش یم کنم-

 . محبوبه از جا بلند شد

وط شوهرم بود. امروزم اگر قبول  - ط و رسر این رسر

 کردم بیای

طا مونو بشنویواسه این بود که رسر . 

 :محمدهادی هم از جا بلند شد

ط دیگه ای هم هست؟-  رسر

بله. و اونم اینه که توی این مدت حق دیدن ارنواز -

 .رو نداری

کلید خونه در اختیار منه. شما حق رد شدن از 

 بیست فرسجن 

خونه و ارنواز رو نداری. بچه که به دنیا اومد میای 

 .یم بریش
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و برای همیشه ما و ارنواز رو فراموش یم کنن البته 



 تمام این ها

 در صوریی قابل اجراست که ارنواز هیچ

ن دیگه  ه. نه شالق و نه هیچ چیر حکیم از دادگاه نگیر

 .ای

 قبول؟

محمدهادی رس بلند کرد و به ارنواز نگاه کرد. ارنواز با 

 نگاه

 .خیسش داشت به او التماس یم کرد قبول کند

ون اینکه چشم از ارنواز بردارد گفتبد : 

 .قبول-

یکشنبه، بیست و هفتم اسفندماه، ساعت چهار 

 بعدازظهر

 :کلید را توی قفل چرخاند و کنار کشید و گفت

 .بفرما رویا جون-

 .رویا دست پشتش گذاشت

اول تو برو تو.مهرگان پا در راهروی خانه ای  -

 گذاشت که انگار



 چند قرن است

ستان مرده ها  به آنجا نیامده.  خانه ای که به قیی

 شبیه بود و

 از سمت نشیمن یم آمد
ی

 .بوی ماندگ

 :رویا در را بست و گفت

. ظرف نشسته داری؟-  چه بوی بدی میاد آخی
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هردو چادرهایشان را درآورده و روی دسته ی صندیل 

ن   میر

 .ناهار خوری انداختند

 :مهرگان گفت

- ن ظرف نشسته بذارم تو سینک بمونهفکر کن م . 

 پس بوی چیه؟-

، بوی خیانت، بوی حماقت من که تو - بوی بدبخنی

 درز

دیوارای خونه رخنه کرده.رویا دست دور بازویش 



 انداخت و او را

 به سمت خودش کشید

 .و صورتش را بوسید

 .قربون دلت برم که اینقدر پره-

 . مهرگان آیه کشید

- ن  . رو فرش و مبال ریختهپوست تخم مرغا رو ببتر . 

 .رویا به زیر پایش نگاه کرد

 آره. چرا اون وقت؟-

اون زن یی آبرو رو با تخم مرغ زدم. ویل دلم زیاد -

 خنک

 .نشد

 :رویا مسخره خندید

 .اونو باید با تیی بزین دلت خنک شه جانم-
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ارو یم  فکر خوبیه. یه روز حتما این ک-مهرگان خندید. 

 .کنم



ولش کن فکرتو با اسم اون زن سیم نکن. بیا جمع  -

 کنیم

 .بریم خونه االن صدرا مامانو جون به لب یم کنه

 .الیه قربونش برم. کاری نداره که-

وع یم کنه به خراب  - فقط یه رب  ع اول ساکته. بعد رسر

 . کاری

 .چمدون تو کمد باالی اتاقمه-

یدن بلبشوی هر دو به سمت اتاق خواب رفتند. با د

 وسط اتاق

مهرگان باز عصنی شد. تکه های ریز شده ی عکس 

 هادی و

ن و انبویه از لباس های  خرده شیشه های روی زمتر

 مهرگان

روی تخت و کمدی که درش باز بود و چند تکه لباس 

 هم

ن ریخته بود، دوباره یادش آورد آن روز  روی زمتر

 .نحس را



وی تخت چشم بست و با احتیاط از گوشه ی اتاق ر 

 خواب

نشست. اما انگار او را برق گرفته باشد فورا از جا بلند 

 شد. ازتصور

تخت خوایی که شاهد لحظات گناه آلود 

 محمدهادی و

 .ارنواز بود خونش به جوش آمد

 :رویا گفت

؟-  چت شد مهرگان؟ خویی

وع کرد به گریه کردن. صدایش آهسته و  مهرگان رسر

 خفه بود
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اما وقنی رویا دوید و بغلش زد گریه اش تبدیل به زجه 

 .شد

 .رویا بازوهایش را محکم گرفت

؟-  گریه نکن مهرگان. چرا خودتو اذیت یم کنن



رویا... رویا این جا اتاق خواب من بود. تخت -

 .خواب من و اون

همون جایی که نباید زن دیگه ای پا توش یم ذاشت. 

 آخه

دورت بگردم گریه -کارو کردن؟چرا؟ چرا با من این  

 نکن. لیاقت تو

 رو نداشت. این شیش سالم

 . تو اشتباه کردی کنارش موندی

 خودم -
ی

همینه رویا. من واسه حماقت و سادگ

 بیشیی یم

ه وقنی من داشتم مشت   یم گیر
سوزم. دلم بیشیی

 مشت قرص

اعصاب یم خوردم تا آروم بمونم اون کثافت تو بغل 

 یه زن

روم یم کرد. من اینجا رو برق یم دیگه خودشو آ

 نداختم، پتو

و بالشش رو عطر یم زدم تا شبا پیش من بخوابه، نه 



 تو اتاق

بغیل یا پیش یه زن دیگه. من خییل خرم رویا. خییل 

 .خرم

ض شد  :رویا معیی

ای داد بر من. اینجوری نگو. خر اونه که نفهمید -

 قدر تو رو

ه خر یونجه عروسک. تازه قد خرم نیست. واال اگه ب

 بدی یه

کاری برات یم کنه. حمالیتو یم کنه. این فقط از خر 

 بودن
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ن رو بلد بود .تند تند با نوک انگشتان  جفتک انداختی

 تپل و سفیدش

 اشک یک چشم بینا

 .و قشنگش را پاک کرد

ن کنم. - ون من اینجارو تمیر اصال ولش کن. برو بیر



 خودمم

و یم بندم. برو قربونت بشه رویاچمدونت ر  . 

ون رفت. هنوز هم تمام  مهرگان آهسته از اتاق بیر

 تنش درد

یم کرد. حس کرد انقدر خورد و خاکشیر شده که 

 حاال حاالها

باید منتظر بماند بدنش به حالت روزهای قبل از 

 تصادف

 .برگردد

اهن و شلوار  به اتاق مهمان رفت. ییک دو پیر

 محمدهادی و

روی تخت خواب یک نفره بود. چند   جانمازش

 کتاب قطور هم

ن گوشه ی اتاق بود. با دیدن عطر و شانه اش  روی میر

 چشم

بست و دندان به هم سایید.باید هر چه نشان از او 

 بود را نابود یم



 کرد. حال او فقط با

 .زنده شدن خاطرات محمدهادی بد و بدتر یم شد

خانه رفت و دو کیسه زباله ی بزرگ ن برداشت  به آشیی

 و به

اتاق برگشت و تمام متعلقات محمدهادی را توی  

 کیسه زباله

ون خانه توی راهرو گذاشت. خوب یم  ریخت و بیر

 دانست
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کتاب های محمدهادی همه ی جان و عمرش است. 

 فکر کرد

آیا با آتش زدنشان رس سوزین از خشم او کم خواهد 

 شد؟

های دو نفره شان مورد بعدی برای آلبوم های عکس 

 انهدام

 .بود. از رویا خواست آلبوم ها را برایش بیاورد



رویا با تاسف آلبوم ها را به دست او داد. روی مبیل 

 نشست و

هر چه عکس از او و با او داشت کند و پاره پاره کرد و 

 توی

کیسه ی زباله ریخت. با پاره کردن هر عکس حس 

 خویی به

یم شد.رویا که دید مهرگان مدام در قلبش رسازیر 

 حال حرص

 خوردن است تند

تند لباس ها و وسایل شخیص او را جمع کرد و توی 

 چمداین 

بزرگ ریخت. لپ تاپش را هم روی لباس ها گذاشت 

 و چمدان

 .را جلوی در کشاند

 :آلبوم های خایل را از دست مهرگان گرفت و گفت

- اد میگم بیاد پاشو بریم آخی کارمون تمومه. به مهرد

 فرشا رو



ه بده قالیشویی بشورن. خییل بو یم ده  .بیی

مهرگان اما جوابش را نداد. مردمک چشمش انگار 

 . خایل بود

وع کرد به هق زدن  .رویا تکانش داد و مهرگان باز رسر

کنارش نشست و با ناباوری دید از زیر باند سفید 

 روی چشمش
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در حال روان شدن است قطرات خون . 

وع کرد به تکان دادن مهرگان  .ناگهان جیغ کشید و رسر

مهرگان! نکن. چشمت... چشمت داره خون میاد -

 .مهرگان تکاین به

 خودش داد. مصداق یک چشمش خون و

 .یک چشمش اشک، مهرگان بود و بس

رویا چون دیوانگان دور خودش یم چرخید و نیم 

 دانست چه

اد تماس گرفتکند. فورا با مهرد . 



ن ها  صدای مهرداد در پس زمینه صدای بوق ماشتر

 توی

 .گوشش پخش شد

 جانم رویا؟-

 :رویا هول زده گفت

 .الو مهرداد؟ چشم مهرگان داره خون میاد-

 :صدای نگران مهرداد بلند شد

- ؟ ن تو خونه ی مهرگانیم. -خون؟ ای وای! کجایتر

 نشسته بود عکسای

 آلبوماشو دونه دونه

د. یه گریه کرد. االنم چشمش خون میادپاره یم کر  . 

ش بیمارستان. - ن نگران نباش رویا. زود باش بیی ببتر

 منم زود

 .خودمو یم رسونم
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 .خیله خب فهمیدم-



نیم ساعت بعد توی اورژانس رویا نگران زل زده بود 

 به دکیی و

مهرگاین که خونشد نشسته بود روی صندیل رو به 

 .روی دکیی 

دکیی مشغول معاینه بود و پرستاری کنارش ایستاده و  

 کمک

 .یم کرد

 :رویا با صدایی لرزان گفت

 آقای دکیی چه خایک تو رسم شده؟-

ش چرخاند ن  .دکیی صندیل گردانش را به سمت میر

رویا واسه خی برای یه چشم  -مهرگان به آرایم لب زد. 

 کور گریه

؟  یم کنن

 :رویا با بغض گفت

- ! داشت خون میومدمهرگان . 

 خب بیاد. حاال مثال خون بیاد کوریم بیشیی میشه؟-

 :دکیی گفت



خانوم این چه حرفیه. خییل باید حواستون باشه -

 عفونت

. هنوز زخم  ن ن یا نکتن نکنه. چه چشمتون رو خایل کتن

 های

توی چشمتون تازه ست و به طور مرتب باید 

 ضدعفوین و

د. در ضمن پانسمان بشه. به هیچ وجه گریه نکنی

 مراقب چشم
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ن و تند تند پیش چشم پزشک چک   سالمتون باشتر

 کنید

 .سالمنی چشمتون رو

مش خونه دعواش -رویا گفت:  . بیی
چشم آقای دکیی

 یم کنم دیگه از

 این

 .کارا نکنه



 :بعد رو به مهرگان با گریه گفت

 .دفعه آخرت باشه گریه کردی مهرگان-

خند زددکیی لب : 

 .ییک باید به خودتون بگه گریه نکن-

 :مهرگان پوزخند زد

 .دیگ به دیگ میگه روت سیاه-

 :رویای مهربان صورت مهرگان را بوسید

 .قربونت برم ببخشید-

پرستار پانسمان جدیدی روی چشم مهرگان گذاشت. 

 از اتاق

ون رفتند مهرداد نفس زنان رس رسید.رو   که بیر
دکیی

 به مهرگان

 :گفت

؟... چت...شد؟-  خویی

 .مهرگان لبخند زد تا برادر مهربانش نگران نشود
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 .هیجی داداش. خوبم به خدا-

 .خدایا شکرت... ترسیدم-

 :بعد دست رویا را گرفت

 گریه کردی رویا؟-

د  :رویا دست همشش را فشر

 . یه کوچولو عزیزم-

- اشنی بردی آخه من نمیدونم واسه خی اینو برد

 .اونجا

به خدا فقط رفتیم وسیله هاشو برداریم. چه یم -

 دونستم

 :اینقدر حالش بد میشه.مهرگان گفت

داداش یی خیال. من خوبم. باز باید برگردیم. اونقدر -

 با عجله

 .اومدیم چمدونو نیاوردیم

ن بریم-  . خیله خب. راه بیفتتر

اید با مهرگان تاکید کرد کیسه ی زباله را هم بیاورند. ب

 آن



کتاب ها توی حیاط یک آتش حسایی راه یم 

 انداخت. آتیسر 

 که دلش را خنک یم کرد

 چهارشنبه، اول فروردین ماه، ساعت پنج بعدازظهر

ون صدای خنده های بلند صدرا و شوخن های  از بیر

 مهرداد

با او یم آمد. گایه هم صدای پدر و مادرش که قربان 

 صدقه
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ی صدرا یم رفتند، یادش یم انداخت که روزهایی هم 

 بود که

او مثل صدرا خوش و یی خیال فارغ از هر غیم یم 

 .خندید

اصال تا وقنی محمدهادی بیاید خواستگاری اش 

 .خوب و خوشبود

فکر کرد چند وقت است از ته دل نخندیده. چند 



 وقت

س و نگراین روزش را شب کرده و  است بدون اسیی

 اصال 
ی

زندگ  

 .نکرده

از روی تختش بلند شد و جلوی آیینه ایستاد. به 

 خودش توی

ه به چشم  آیینه زل زد و با چشم سالمش خیر

 نابینایش آه

 .کشید

چشمش چرخید سمت گوشه ی اتاق. کیسه ی زباله 

 ی حاوی

کتاب ها و لباس های محمدهادی هنوز هم دست 

 نخورده

ها را آتش مانده بودند و او هنوز نتوانسته بود آن 

 . بزند

فکر کرد باید جوری نابودشان کند که محمدهادی 

 حتما



دار بشود  . خیی

 پر 
ی

حس پشیماین از صبوری و کش دادن زندگ

 تنشش با او

در قلبش سوراخن ساخته بود که از آن آتیسر 

 .سوزاننده شعلهور بود

 گوشه ی قلبش اما یک حس امنیت موج یم زد که

و حضورش در آن مدیون وجود خانواده اش بود 

 خانه. تلفن
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ن آرایش برق یم زد. مهرداد  همراه جدیدش روی میر

 آن را به

 . عنوان عیدی برایش خریده بود

ون   کشو را باز کرد و سیم کارتش را از تلفن خرابش بیر

 کشید

و توی تلفن جدیدش جاساز کرد. یاد آخرین مکالمه 

 با تلفن



آبروی رفته اش نزد سیاوش افتادقدییم اش و   . 

خدا خدا کرد دیگر سیاوش را نبیند. مواجه شدن با 

 آن جوان

 . با شخصیت برایش سخت بود

با دو تقه به درب اتاقش فورا روی تخت نشست و  

 :گفت

 .بفرمایید-

 :مهرداد وارد اتاق شد

اجازه هست خانوم خانوما؟مهرگان عاشق این یک -

 دانه برادرش

او امنیت وبود. کنار   

آرامش را با تمام وجود حس یم کرد. خصوصا که 

 خنده های

 .جذابش او را به وجد یم آورد

 .جانم بیا تو-

 .مهرداد وارد اتاق شد و کنارش روی تخت نشست

 تنهایی نشسنی اینجا؟ چرا نمیای پیش ما؟-



 .یه کم رسم درد یم کرد گفتم یه چرت بزنم-
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ون هوا خییل - امروز روز اول بهاره. پاشو بریم بیر

 . خوبه

ید خونه ی مادر رویا؟-  مگه نمیر

نه دیگه. گفتیم فردا میایم. امشبو یم خوام اینجا -

 پیش تو و

 .بقیه بمونم. به یاد قدیما

داداش-مهرگان دست مهرداد را توی دستش گرفت:  ! 

 جون داداش؟-

- م. کمک ؟من... من...یم خوام طالق بگیر م یم کنن  

 .مهرداد دست دیگرش را روی دست مهرگان گذاشت

کاش زودتر طالق گرفته بودی. ویل خیالت تخت. -

 من تا

 آخرش هستم. جلسه دادریس چه روزیه؟

بعد از تعطیالته. ویل دقیقا نیم دونم چه روزیه. تا  -



 گ ایران

؟  یم موین

حاال حاالها هستم. تا تکلیف تو رو مشخص نکنم -

 و پدر این

 . یارو رو درنیارم فعال بر نیم گردم اقیانوس و کشنی

 اون

عویصن رو تیکه تیکه ش یم کنم با خودم یم برم 

 اقیانوس

 . بدم کوسه ها بخورن

یم ترسم... یم -مهرگان لبخندی تلخ و خسته زد . 

 ترسم اذیتم کنه

 .مهرداد
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-   اذیتت کنه؟ بابا دیگه بدتر از این؟ غ
ن
لط اضاف

 کرده. من

ن اجازه ای بهش نمیدم  .همچتر



خوبه که تو و بابا رو دارم. خییل خوبه. به نظرت -

 دادریس

 خی میشه؟

خدا با ماست آبجی قشنگم. نگران نباش. قانون -

 پدرشو

 .درمیاره. شهر هرت نیست که

 یم کنم که -
ی

اتفاقا حس یم کنم تو شهر هرت زندگ

 اون به

ن   کاری بکنهخودش اجازه داده همچتر . 

 دنیا پر از این آدمای کثیفه. ویل چرخ دنیا همیشه به-

کامشون نیم چرخه. یه جایی چرخ الی آه ما گیر یم  

 کنه و

ن پریدن  یم شکنه.با ورود صدرا به اتاق و باال و پایتر

 هایش با تفنگ

 .جدیدش صحبتشان قطع شد

 ...دستا باال! یم خوام همتونو بکشم-

چه گانه ی شلیک از بعد هم از گلویش صدای ب



 تفنگش

 .درآورد

مهرگان و مهرداد ادای کشته شده ها را درآوردند و 

 صدرا با

ون رفت. مهرداد به مهرگان   رس و صدا از اتاق بیر

 :کمک کرد

ون-  . روح عمه مهرگان پاشو بریم بیر
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 :مهرگان خندید

 .یی خیال حسش نیست-

- بارونت کنه؟پا مییسر یا بگم بی اد باز تیر  

ون بریم خی کار؟-مهرگان قهقهه زد:  آخه بیر  

 :مهرداد صدایش را زمخت کرد

 رو حرف داداشت حرف نزن ضعیفه. حالیته؟-

 :مهرگان قهقهه زد

 . وااای مهرداد یی خیال اصال بهت نمیاد-



 :رویا وارد اتاق شد

 به به! خواهر و برادر تنها تنها یم خندین؟-

 :مهرداد گفت

ون-  . بیا رویا اینو رایصن کن بریم بیر

 :رویا از پیشنهاد او استقبال کرد

یم. یم دوین که فردا باید بریم قم - همه با هم میر

 خونه عمو

 :عطا .صدای مریم از جلوی در اتاق آمد

 . بعدشم که مهمونا یم خوان بیان عید دیدین -

 :مهرداد گفت

 . بریم که دلم لک زده واسه درکه-
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 :صدرا باز پر رس و صدا پرید توی اتاق

 .بریم درک. یاال بریم درک-

 :رویا و بقیه قاه قاه خندیدند. مهرداد او را بغل زد

 . درک چیه قربون کله ی گردت برم؟ درکه-



آن شب بعد از مدت ها مهرگان در کنار خانواده اش 

 و شوخن 

را لحظایی های برادرش و خوش رس و زباین های صد

 هر چند

کوتاه خندید و سیع کرد به روزهای خوب آینده فکر  

 کند .یکشنبه،

 پنجم فروردین ماه، ساعت هفت غروب

 :نیما دست روی زنگ گذاشت و ترانه گفت

 .وای نیما من روم نمیشه-

نیما سبد گل را با یک دستش نگه داشت و دست 

 رسد ترانه

 :را گرفت. اخم کرد

- دستت چرا رسده؟ به چه علت اون وقت؟  

 :صدای سیاوش از پشت آیفون آمد

 .عروس و داماد گلم. بفرمایید-

 :نیما خندید

مرد-  .باز کن پیر



 :سیاوش خندید
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مرد بابابزرگته .در با صدای تییک باز شد-  .پیر

نیما کناری ایستاد تا ترانه وارد شود. با دیدن حیاط  

 کوچک و

، کیم آرامش گرفت. نیما قدییم اما  ن دلباز و تر و تمیر

 در را

 .بست

 ترانه چته عشقم؟-

 . از آقا سیاوش خجالت یم کشم-

سیاوش در را باز کرد و پا در تراس بزرگ و پهن  

 گذاشت و با

 .لبخندی گله گشاد به استقبال مهمانانش آمد

ن گ اینجاس؟-  به به! ببتر

 :نیما خندید و نزدیک گوش ترانه لب زد

- دا حرف یم زنیم. فعال بیا بریم باال. باز کن اون بع



 اخماتو

نفسم.سیاوش از پله ها رسازیر شده و نیما را در 

 حصار کشید و با

 .ترانه خوش و بش کرد

خوش اومدین عروس خانوم. صفا آوردین. عیدتون -

 .مبارک

ترانه با صوریی گل انداخته و رسی که به سخنی باال 

 یم رفت

 :گفت

- آقا سیاوش. عید شما هم مبارکخییل ممنون  . 

 .بفرمایید باال. خییل خوش اومدین-
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ترانه جلوتر راه افتاد و سیاوش کنار نیما قدم 

 برداشت. متوجه

 :حال غیر طبییع ترانه شده بود و با اشاره پرسید

 .خی شده؟ خانومت گرفته س-



 :نیما شانه باال انداخت

- بدونم .پوران خانم جلوی در ترانه را به خدا اگه 

 توی حصار گرمش

 کشید و ترانه

یک گفت  .سال نو را به او به گریم تیی

دقایقی به شوخن های سیاوش و نیما گذشت. ترانه 

 به خویی 

خیی داشت از تلفن و مکالمه ی آخر سیاوش و 

 .محمدهادی

مهرگان آنقدر عجز و ناله کرده بود و آیه ی یاس 

 خوانده بود

ه ترانه بیش از قبل حس ندامت یم کرد و خودش ک

 را مقرص

 . یم دانست

 :نیما رو به پوران داشت یم گفت

ما پس فردا یم خوایم بریم شاهرود. مامان گفت -

 شمارو



 .دعوت کنم باهم بریم

 :پوران گفت

اتفاقا پیش پای شما زنگ زد. بهش گفتم زانوم -

 داغونه. ویل

 :آخرش من باختم.سیاوش گفت
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مامان زانوش رو بهونه یم کنه. منتظره که آبجیم -

 شاید بیاد

 .ایران

 :نیما گفت

شو ببینه. اونا  - تقصیر توئه که خاله رو نیم بری دخیی

 که

 . معلومه االن نیم تونن بیان

 :پوران گفت

ه سال که نو - آ باریکال! همه ش قول میده منو بیی

 میشه یادش



ه  .میر

خانه رفتسیا ن وش از جا بلند شد و سمت آشیی  . 

بابا به خدا وقت نیم کنم. میگم خودت تنهایی برو -

 قبول

نیم کنه .قوری را از روی سماور برداشت و مشغول 

 پر کردن

 فنجان

 .های بلور شد

من که نیم تونم یه ماه تموم کار و زندگیمو ول کنم -

 برم

 .اونجا

 :پوران گفت

- ونه میارهیم بینن خاله؟ همه ش به . 

 :نیما گفت
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خاله جون سیاوش حق داره. نمیشه این همه روز -



 ول کنه

 .بره دردر که

ون آمد. سینن  خانه با سینن چای بیر ن سیاوش از آشیی

 را دور

 :گرفت و رس جایش نشست. نیما گفت

 :خاله من خودم یم برمت.پوران ابرو باال انداخت-

-  خا
ی

له؟جدی مییک  

 :نیما رس کج کرد

آره به خدا. فقط مشکل اینه که مایه پیله یوخدی. -

 اونم اگه

 .سیاوش خرج من و زن خوشگلمو بده حله

 :پوران خندید

 .حتما-

 :سیاوش محکم به بازویش کوبید

 . گمشو یی مزه-

خییل یی تربینی سیاوش. یه کم از اون خساستت کم  -

 کن



ه ش.  بذار ما بریم ماه عسل خاله هم میر پیش دخیی

 خی میشه

من اگه پول داشتم یم دادم عقل تو رو عمل  -گدا؟

ن خوب  کتن

 .یسر 

 :نیما لب گزید
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 .خاک تو اون رست. الاقل جلوی ترانه آبروداری کن-

 :ترانه گفت

ن - ن و برگشتی  .تا ما بیایم عرویس کنیم خاله جان رفتی

 :نیما گفت

- یم مشهدخب پس مشکل ماه عسل  حل شد. میر . 

اض گونه خندید  :ترانه اعیی

 !نیما-

 :نیما خندید

یم عشقم. خوبه ها!پوران گفت-  :از راه شمال میر



من پاشم برم نمازمو بخونم. ده دقیقه دیگه اذونه. -

 آخرشم

دین انگلیس  . منو نیی

پوران که وارد دستشویی شد سیاوش رو به ترانه  

 :گفت

- ی شده؟ خییل ن . اگه نیما  ترانه خانوم چیر ن دمغتر

 اذیتتون

 .کرده لب تر کنید کله شو بکنم

 :ترانه خجل لبخند زد

نیما؟ نه واال. خدا از نیما رایصن باشه که من ازش -

 خییل

 .راضیم

 :نیما ذوق کرد
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 .آخ من چاکرتم که-

سیاوش گفت: خب خدارو شکر. فضویل نباشه، 



 پس خی شده؟ترانه

دلب گزی : 

واال چه عرض کنم. شاید یه روزی بهتون گفتم. -

 فقط من

منده ی شما شدم  .رسر

منده. البته هنوز دیر نشده. تا دلتون - دشمنتون رسر

 بخواد

 . رمان جدید ریخته رو رسمون

 من یم تونم کمک کنم؟-

 .چرا که نه-

 :نیما گفت

 . آقا منم هستم-

 :سیاوش ابرو باال انداخت

- . یعنن یم خوام بگم  حیف شد. خانوم ستوده.. 

 کارشون واقعا

 :حرف نداره.ترانه گفت

مهرگان باید دوباره ویراستاری کنه. باید رسشو گرم  -



 کنه. اون

 ...خییل دوست داره این کارو. ویل

سیاوش مرد باهویسر بود و خوب یم فهمید معنای 

 ویل را در

 .توقف ترانه در ادامه ی صحبتش
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ن بود. این نفرت هن وز هم از همش مهرگان دل چرکتر

 بعد از

 او از زبان نیما بیشیی هم شده 
ی

شنیدن ماجرای زندگ

 بود. اما

هنوز هم تماییل برای ادامه ی کار با مهرگان را 

 . نداشت

 . دنبال دردرس نبود و دلیلش را ترانه نیم دانست

زخیم که سیاوش خورده بود را جز نیما کیس نیم 

 .دانست

من فایل رو براتون یم -پس فورا حرف را عوض کرد: 



 فرستم. ببینم

 .کدومتون فرزترین

 .شما یا نیما

 :نیما گفت

فقط فایل من عاشقونه باشه. جنایی پلییس -

 فرستادی

 .نفرستادی

 عاشقونه؟! تغییر ژانر دادی فرزندم؟-

واال االن من تازه مزدوج شدم روح لطیفم صدمه -

 .یم خوره

 :سیاوش خندید

 .باشه. عاشقونه مال تو. از دست توی خل-

نیما چشمیک به ترانه زد و ترانه با خنده رس تکان 

 داد.چهارشنبه،

 بیست و دوم فروردین، ساعت نه صبح

با صدای "لطفا سکوت رو رعایت کنید" دادیار، 

 حضار در
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ن جلسه ی دادریس آرام شدند  .دومتر

 اتاق وارد قایصن از درب س
ی
ف مت راست در ضلع رسر

 .شد

ن اجازه ی ورود نداده بودند. چقدر  این بار به مهرانگیر

 خودش

را به در و دیوار زد و عجز و البه کرد اما منیسر گفته 

 بود ورود

او توسط قایصن منع شده و او باید پشت در منتظر 

 .بماند

مهرگان دیگر چشمش را پانسمان نیم کرد. اما هر جا  

 که یم

ت، عینیک با شیشه های سیاه به چشم یم زدرف . 

این بار مهرداد چون کویه پر استقامت کنارش 

 نشسته و

دستش را توی دست مردانه و گرمش نگه داشته 



 .بود

ل کرده بود سمت محمدهادی  چقدر خودش را کنیی

 حمله

نکند و مشت به دهانش نکوبد. عیل از او قول گرفته 

 بود هیچکاری

م داشت به وقتش کتک حسایی نکند. اما او تصمی

 مهمان

صورت و شکمش کند. دنده های او هم باید مثل 

 دنده های

خواهرش یم شکست. پای او هم باید مثل پای 

به  خواهرش ضن

ای محکم نوش جان یم کرد و یک چشمش هم باید  

 کور یم

 .شد تا بفهمد درد نابینا شدن و رنج ندیدن یعنن چه

قایصن کنار گذاشت و دندان قروچه هایش را با آمدن 

 چشم به

 .دهان قایصن دوخت
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قایصن بعد از کیم پچ پچ با دادیار و چند برگه که رد و 

 بدل

کردند گلو صاف کرد و با ذکر نام خدا جلسه را آغاز  

 .کرد

خب جلسه ی دوم دادریس به پرونده ی شماره ی -

 هفتصد

وع یم کنم  .و چهل رو رسر

اهان؛ خانوم ستوده اگر صحبنی هست وکیل خو 

 .بفرمایید

ن نه عریصن نیست رس جایش  جناب وکیل بعد از گفتی

 نشست.قایصن 

ه به محمدهادی که مدام عبایش را چپ و راست  خیر

 :یم کرد و با عمامه اش درگیر بود گفت

 شما خی جناب ملیک؟-

 :محمدهادی گفت



 .من هم عریصن ندارم-

 :قایصن گفت

- کارشنایس در مورد سند بسیار خب. طبق نظر  

 صیغه نامه

که از طرف آقای ملیک به دادگاه ارائه شد و طبق این 

 برگه

های آزمایش از خانوم ارنواز شمسیان و صحبت 

 های شهود

که همانا همسایه ها بودند، برای تکمیل مدارک و 

 ارائه ی

حکم نهایی من سواالتم رو از خانوم ارنواز شمسیان 

 .یم پرسم
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خانوم شمسیان؟ارنواز از جا بلند شد و بال چادرش 

 را سفت چسبید

 و آن را در



دستان لرزانش مشت کرد. خشو و محبوبه به او 

 نگاه یم

 .کردند

 :با صدای نازکش گفت

 .بله جناب قایصن -

 :قایصن پرسید

لطفا با دقت به سواالت من گوش بدین و فقط و -

 فقط راستش

. آی ن ا شما با خواست خودتون با جناب آقای رو بگتر

 ملیک اشنایی 

 برقرار کردین؟

ارنواز به محبوبه نگاه کرد. ترس زیادی در چشمانش 

 النه کرده

بود. محبوبه رس تکان داد و با نگاه مطمئنش او را به 

 حرف

 .زدن ترغیب کرد

ب...بله. من... خودم -ارنواز من من کنان گفت: 



 .خواستم

- نبوده؟پس اذیینی در کار   

 .خیر -

؟- ن  آیا پدر و مادرتون خیی داشتی

 !نه-
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آیا آقای ملیک شما رو در حضور شاهدین عاقل و -

 سالم به

 عقد موقت خودشون درآوردن؟

 !نه-

 .دیگه سوایل نیست-

محمدهادی در حایل که با تمام وجود در حال 

 لرزیدن بود رس

 . به زیر انداخت

با توجه به اینکه نظر کارشنایس بر -: قایصن گفت

 جعیل بودن این



 صیغه

نامه هست و آقای خشو شمسیان به دادگاه دروغ  

ن و  گفتی

شهادت همسایه ها خانوم معتضدی و همششون و 

 همسایه

های دیگه که شاهد ورود خانوم ارنواز شمسیان به 

 خانه ی

آقای ملیک بودند در ساعایی که خانوم ستوده در 

ل تشر  ن یفمین  

نداشتند و اذعان آقای خشو شمسیان و همششون 

 در حضور

 بر یی خیی بودنشون و در آخر پاسخ 
همسایه ها مبنن

 قطیع

ن متعلق به آقای ملیک  آزمایشگاه مبنن بر وجود جنتر

 رای

 :دادگاه بدین منوال خواهد بود

به شالق برای آقای ملیک به دلیل زنای  صد ضن



 محصنه و

بلغ مشخیص جریمه ی مایل  فریب دادن دادگاه به م

 که در
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حکم مکتوب شده. در ادامه آقای محمدهادی ملیک 

 باید اقدام

به عقد دائم خانوم ارنواز شمسیان بفرمایند.صد 

به شالق برای  ضن

 خانوم ارنواز شمسیان بعد از زایمان قابل

 .اجرا و اجرای آن قطیع خواهد بود

اض نیست و حد و نکته ی آخر  این دعوا قابل اعیی

 باید اجرا

 .شود

اض محبوبه بلند شد  :صدای اعیی

آقای قایصن آخه این چه حکمیه؟ ما نیم خوایم -

مون  دخیی



 .زن این مرد بشه

 :خشو داد زد

اض داریم. این چه وضعشه - آقای قایصن ما اعیی

 آخه؟

 :قایصن گفت

ایصن - عرض کردم خدمتتون جای هیچ اعیی

لبخندینیست.حاج عطا   

وزمندانه زد گرچه دلش یم خواست  پیر

 . حکم اعدام برای محمدهادی اجرا شود

 اش را 
ی

محمدهادی اما در حال مرگ بود و تمام زندگ

 به فنا

 .رفته یم دید

مهرداد دست دور بازوی چادر پیچ مهرگان انداخت و  

 :گفت
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- . دمشون   ن گرمدیدی مهرگان؟ حالشو گرفتی . 



اض بودند. و  خشو و محبوبه همچنان در حال اعیی

 قایصن بعد

ون رفت  .از مهرو موم حکم یی اعتنا از اتاق بیر

 چهارشنبه، بیست و دوم فروردین، ساعت دوازده

محبوبه دستمایل سفید دور پیشاین اش بسته بود و 

 توی

 .نشیمن روی مبیل نشسته و ناله یم کرد

- ن گرم بخورید جف تتون. الیه ذلیل بیسر الیه به زمتر

 ارنواز

که آبرو برام نذاشنی که نابودم کردی.گالب با حایل  

 گرفته بعد از

 شنیدن حکم دادریس باالی رس او

ی بگوید شاید  ن ایستاده بود و سیع داشت چیر

 محبوبه آرام

ن  ی به ذهنش نیم رسید. مگر چنتر ن بشود. اما چیر

 دردی با

 کلمات قابل آرام شدن بود؟



- ن خانوم جون. ت و رو خدا آروم باشتر . 

 :محبوبه روی رانش کوبید

ای خدا! دارم رواین میشم. داغون شدم خدا.  -

 
ی

 کجای زندگ

من خطا کردم، به گ بد کردم که دارم اینجوری تاوان 

 پس

 میدم؟

خشو روی مبیل دراز کشیده و دست روی پیشاین 

 اش
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وقنی بود که چند  گذاشته بود. حالش خراب تر از 

 سال پیش

ش را، آبرویش را،  ورشکست شده بود. دخیی

 ناموسش را همه

ن از شانه  را یک شبه از دست داده بود.آیه سنگتر

ون داد. ناله  بیر



 های محبوبه اعصابش را

بیشیی متشنج یم کرد. به یک باره از جا پرید و 

 فریادش در

ن انداخت  .فضای غم گرفته ی خانه طنتر

- محبوبه. رسم رفتساکت! بسه   . 

 .محبوبه دلخور هق هق کرد

 چجوری خشو؟ چجوری آروم باشم؟-

باید اون وقنی که تمام حواست رو داده بودی به -

 پشات یم

فهمیدی قراره اینجوری بشه. تقصیر توئه محبوبه که 

 االن

 . اینجاییم

 :محبوبه جیغ زد و دستش را توی هوا چرخاند

- ؟ مگه من خی  خشو! خی داری واسه خودت می
ی

یک

 کار باید

یم کردم که نکردم؟ هان؟خشو هیچ حوصله ی جر 

 و بحث با



 محبوبه را نداشت. حرف

حساب هم نداشت بگوید. فکر کرد کاش خاتون 

 مانده بود و

 یی در و پیکرشان یم  
ی

فکری برای این اوضاع و زندگ

 .کرد

979 

  دلهای بد قواره 

ود. حق داشت. خانه اما خاتون یی حرف فرار کرده ب

 دیگر خانه

ا بود. از در و دیوار  نبود. محل جنگ و دعوا و نارسن

 خانه غم یم

 .بارید

ن آورد  :صدایش را کیم پایتر

 خی کارکنم؟ دخیی احمقمون کاری کرده  -
ی

مییک

 .کارستون

. اصال تو خونه یم بینیش؟ از ترس این   ن ارغوانو ببتر

 که مهران



ار یم کنه، بعدم با اینجا نیاد تا دیروقت تو آژانس ک

 مهران

ون شام یم خوره و آخر شب جنازه شو میاره  ه بیر میر

 خونه

که چشمش به خواهرش نیفته. که جنگ و دعوای 

 .مارو نبینه

که شیونای تو رو نبینه. که موهای یک شبه سفید 

 شده ی

منو نبینه. هنوز پشامون خیی ندارن. شانس آوردیم 

 عیدبهشون

؟ تا آخر این ماه میان مرخیص ندادن؛ ویل تا گ

 .خونه

یم خوای خی بگیم بهشون؟ بگیم خواهرتون با یه 

 آخوند

ریخته رو هم شکمش داره میاد باال؟ اون وقت تو 

 نشسنی اینجا

گریه یم کنن کاسه ی چه کنم چه کنم گرفنی دستت؟ 



 بسه

 !دیگه. اه

 :محبوبه داد زد

االن منظورت چیه از این حرفا؟ مگه کاری هم از -

موندست  
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مو دو دسنی تقدیم  برمیاد؟ یا نکنه انتظار داری دخیی

 اون

 مردیکه کنم؟

نشنیدی قایصن خی گفت؟ باید اون نره غول بیاد -

 عقدش

 .کنه. شالقشم که رس وقت باید بخوره

- آره وای شالق. تا دیروز یم گفنی بذار -وای شالق! 

 بخوره نوش

 .جونش

میدی که شالق چیه؟حاال تازه فه  



 اعصابم داغونه. من -
ن
خشو بس کن. من به حد کاف

 جنازه

 . ی ارنوازو هم رو دوش اون مردیکه نیم ذارم

؟ - ؟ مگه یم توین با قانون دربیفنی خب که خی

 عقدش نکن

ف بیفته به جونمون  .بذار باز این ملیک یی رسر

اون که ارنوازو نیم خواد. اون فقط توله شو یم -

طخواد. فق  

 .یه صیغه س. عقد دائم نیست که

تو - یم دونم. ویل خی کار یم تونیم بکنیم؟ باید دخیی

 بدی

 .بره

البد بعدشم باید بدوئم واسه جداییش که آیا بشود -

 .آیا نشود

این دخیی دیگه دخیی ما نیست. باید بره. انگار رفته -

 .خارج
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ر را چنان بلند و محکم  انگار که مرده .جمله ی آخ

 گفت که ارنواز

 توی اتاق

بشنود و یادش نرود چطور با حماقتش باعث شد 

 این اشنایی 

ن برود  .پدر و فرزندی از بتر

از جا بلند شد و پشت اتاق ارنواز ایستاد. مشنی 

 محکم به در

 :چویی اتاق تنها زنداین خانه زد

چمدونتو جمع کن و به اون یارو بگو یه هفته وقت -

 داره بیاد

دت. دلم نیم خواد دیگه ریختتو تو این خونه  بیی

 ببینم. به

. نه به ما  همه میگیم فرستادیمت خارج درس بخوین

 زنگ یم

ی هم حق نداری   نه بر یم گردی اینجا. بمیر
زین



 خودتو به ما

 .نشون بدی. حنی روحت هم نباید این ور ظاهر بشه

. من فقط سه تا  مارو برای همیشه فراموش یم کنن

 .بچه دارم

 .ارغوان، ارسالن، اردالن

حالیت شد؟-دوباره مشت کوبید به در:   

 :صدای ضعیف گریه ی ارنواز آمد

 !بابا-

گفتم من بابات نیستم. من دخیی عویصن نیم خوام.  -

 !گمشو

خشو با صوریی رسخ لباس پوشید و به خشو خشو  

ن   گفتی
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نکرد و از خانه خارج شد و  های محبوبه اعتنایی 

 محکم در را

 .به هم کوبید



چهارشنبه، بیست و دوم فروردین ساعت دوی 

 بعدازظهر

 :رسباز دست روی بازویش گذاشت و گفت

 .از این طرف حاج آقا-

محمدهادی وارد اتاقک نگهباین شد. رسباز به 

 همکارش که

ن نشسته بود اشاره ای کرد:  خسته نبایسر -پشت میر

کنداداش. چک    

 .زود بریم داخل

 :بعد رو به محمدهادی گفت

 . موبایلتو بده حاج آقا رد شیم-

محمدهادی زیر نگاه های معنادار رسباز همراهش 

 تلفن

ن سمت رسباز نگهبان رس داد  .همراهش را روی میر

ن پرسید  :رسباز پشت میر

 اسم؟-

 .ملکیم-



 .را به دستش داد25پالک شماره 

ید بدین کرد و گفتمرد دیگری جلوی در او را بازد : 

 .بفرمایید-
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رسباز در دوم اتاقک رو به محوطه ی دادرسا را باز  

بریم-کرد.   

 .حاج آقا

 :محمدهادی کفری داد زد

 حاج آقا؟ دیوونه م کردی-
ی

 .میشه اینقدر به من نیک

 :رسباز سمج تر گفت

- اینجا  از شما بعیده حاج آقا... یعنن آقا. شما کجا 

 کجا؟

 :جلوتر رفت و توپید

 .به تو مربوط نیست-

پا در حیاط بزرگ و شلوغ گذاشتند. هوای بهاری به 

 قدری تو



دل برو و خوب بود که حیف بود در آن روز پایش به 

 آن جا

باز شود. او باید االن توی دانشگاه رس کالسش یم 

 بود و

ناهارش را زیر درخت بید مجنون محوطه ی دانشگاه 

وردیم خ  

و جواب سالم دانشجوهایش را یم داد .تا وقنی 

 برسند به ساختمان

 و رسباز حکم را به اتاق مربوطه

بدهد و کاغذ بازی  ها تمام شود و نوبت محمدهادی 

 برسد، او

هزاربار مرد و زنده شد و از خودش پرسید چرا به این 

 حماقت

بزرگ تن داده که کارش به آنجا برسد؟ البته که هنوز 

 طعم

خ پشیماین را نچشیده بودتل  . 
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او را توی راهرویی پیچ در پیچ و پر از اتاق های در 

 .بسته بردند

 .اتاق هایی که معلوم نبود برای چه استفاده یم شوند

بعد یک راهروی عریض و طویل دیگری را هم رد  

 کردند. رسباز

ر را باز کردجلوی دری او را متوقف کرد و در زد و د . 

محمدهادی را هول داد توی اتاق و پرونده و حکم را 

ن   روی میر

 .مردی جوان گذاشت

 :رسباز گفت

 :تحویل شما.مرد گفت-

ن - ون بشتر  .بیر

رسباز رفت و مرد حکم را با صدایی که ناقوس مرگ او 

 بود

 :خواند و با تاسف رس تکان داد

 .عجب! از شما بعیده برادر-



ن دادبا دست ظاهرش را نشا . 

 با این لباس؟-

 :محمدهادی با پررویی لب زد

 شما حکم رو اجرا کن. خی کار به لباس من داری؟-

 . مرد از جا بلند شد و او را به اتاق دیگری برد

 .همه لباساتونو دربیارین. به جز شلوار-
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یک ناظر برای ثبت گزارش اجرای حکم توی اتاق 

  طولآمد .خییل

 .نکشید که مردی جوان و قد بلند وارد اتاق شد

 .صدای کلفتش بلند شد

ن -  .زانو بزن. دستاتو بذار رو زمتر

محمدهادی همان کرد که مرد دستور داده بود. 

 دستمال

چهارخانه ی همیشه همراهش را الی دندان هایش  

 گذاشت تا



 .فریاد نزند

به ی شالق روی پوست سفید و حساسش  ن ضن اولتر

 چنان

رسخ شد که اگر خودش پشتش را یم دید وحشت یم  

 .کرد

به ی شالق بیشیی و بیشیی یم  درد هر لحظه با هر ضن

 شد. و

 :مرد یم شمرد

 ...بیست و پنج... بیست و شش... بیست و هفت-

پنجاه... پنجاه و یک... فکر کرد با آن همه درد هرگز 

 زنده نیم

ه ماند. حس کرد تازیانه پشتش را جوری بریده ک

 پوسنی برایش نمانده

 و گوشت تنش دارد تکه تکه یم شود. شاید هم

 . رد شالق به استخوانش رسیده

اشک روی صورتش روان شد. با هزار فالکت سیع  

 کرد به کار



زشتش فکر نکند. اما بدبخنی فقط و فقط چهره ی 

 مهرگان
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عایص  جلوی چشمش بود و آن دو تیله ی عسیل و 

 اش. خیی 

نداشت مهرگان و حاج عطا یی صدا وارد اتاق شده 

 اند و پشت

رسش ایستاده اند و دارند صحنه ی شکنجه اش را 

 .یم بینند

حاج عطا از دیدن کمر به خون نشسته ی 

 محمدهادی حالت

تهوع گرفته بود. مهرگان بدون اینکه حنی یک رس 

 سوزن دلش

ه کمر بسوزد به صحنه ی فرود تازیانه ها ب

ه  محمدهادی خیر

بود و فکر کرد چرا هنوز هم دلش خنک نیم شود. 



 فکر کرد

شاید بهیی بود به جای این مرد آن مادر احمقش 

 شالق یم

خورد. به همان که باعث و باین این شکنجه بود.تا 

به  آخرین ضن

 ایستاد و تماشا کرد. بعد سمت محمدهادی

ن قدم برداشت. محمدهادی نفس زنان و ناله کنا

 روی شانه

اش کف اتاق پخش شد. مهرگان رس خم کرد و توی  

 گوش

 :محمدهادی که غافلگیر شده بود گفت

این تازه اول راهه آقا هادی. هنوز مونده تنبیه -

. چون  بیسر

یم دونم تا وقنی نفهیم با من خی کار کردی این 

 شکنجه ها

ادامه داره. یم دونم که خدا برات یم سازه که شک 

 نکن اون



یم سازه. منتظرم وقنی قشنگ فهمیدی که  قشنگ

 خی کار

کردی بیای جلوم زانو بزین و ازم بخوای ببخشمت. 

 تا اون موقع
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 .کابوس زندگیت منم. اینو یادت نره

ون رفت و محمدهادی از هوش  بعد از اتاق بیر

 رفت.پنج شنبه، بیست

 و سوم فروردین ماه، ساعت ده صبح

ه های قدییم و دود گرفته را باال رفت و وارد پل

 راهرویی دراز

ی بلند و چویی و زهوار در رفته 
ن شد. انتهای راهرو میر

 بود و

مردی که پشت پیشخوان خوابش برده و خرو  پیر

 .پوف یم کرد

صدای مجری از رادیوی قدییم و کوچیک کنارش 



ن   روی میر

 .جیر جیر کنان بلند بود

ن زدبا پشت دو انگشتش تق ت ق به میر . 

 آقا؟ پدرجان؟ آقا؟-

 :اما مرد بیدار نیم شد. بلندتر داد زد

مرد؟-  هوی پیر

مرد چون بادکنیک پاره شد و رس بلند کرد  .چرت پیر

 هان؟ بله؟-

سالم. شماره اتاق ملیک چنده؟-مهرداد گفت:   

مرد منگ گفت  :پیر

؟ اتاق خایل نداریم-
ی

 .هان؟ خی مییک

- ش کن تا بفهیم من این رادیو عهد بوقیت رو خامو 

 خی 
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 .میگم

مرد رادیو را خاموش کرد  .پیر



 :بعد گفت

 .اتاق خایل نداریم-

من دنبال اتاق نیستم. اومدم دوستمو ببینم. گفت -

 اومده

 .اینجا

 اسمش چیه؟-

ملیک... محمدهادی ملیک صاحب مهمان خانه -

 انتهای سبیل تاب

 دارش را به چپ کش

چه ی دراز و باریکش کرد داد  و نگایه به دفیی . 

رس بلند کرد و نگایه به ظاهر مهرداد انداخت. مرد 

 روبه رویش

به شدت خوش لباس بود و عطرش هوای دم کرده 

 ی آن جا

 .را خوش بو کرده بود

؟-  مطمئنن رفیقیسر

ن بلند گذاشت و  مهرداد جفت آرنج هایش را روی میر



 سمت

مرد خم شد  :پیر

- ی اتاق؟چنده شماره   

مرد از نگاه پرنفوذ مهرداد هیچ خوشش نیم آمد  .پیر
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 بازریس یا پلیس؟-

هیچکدوم میدی شماره اتاقو یا خودم برم تک تک -

 اتاقا رو

نیم خواد. برو طبقه ی باال. اتاق بیست و -بگردم؟

 شیش. به گمونم

در مریضه. از دیروز که اون جوری اومد صدا ازش 

 .نیومده

 مرده؟-

 .نه امروز صبحونه شو خورد-

 .پس زنده س-

تشکر کرد و به سمت طبقه ی دوم، پله ها را باال 



 . رفت

اما فکر کرد نکند محمدهادی با شنیدن صدایش در 

 را به

 رویش باز نکند؟

اتتهای راهرو مردی مشغول یی کشیدن به موزائیک 

 های کف

 .بود. سمتش پا تند کرد

- برادر خسته نبایسر  . 

-مرد جوان سطل آب را با پایش به جلو هل داد. 

 .سالمت بایسر 

آقا یه زحمت برات داشتم. یه توک پا بیا اتاق -

 بیست و شش

 . در بزن بگو مهمون داری

ی؟-  چرا خودت نمیر

 .داستان داره. ممکنه وا نکنه درو-
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 کیت میشه؟-

- م آشنی کنم. یه کم بد دامادمه. با من قهره اومد

 .عنقه

مرد با نگایه مشکوک قبول کرد و به سمت اتاق 

 محمدهادی

 .رفت و در زد. صدای ضعیف محمدهادی بلند شد

 کیه؟-

 :مهرداد لب هایش را تکان داد

- آقا ملیک مهمون داری-اسمش ملکیه.  . 

ن توی جیب مرد گذاشت و  مهرداد چند اسکناس سیی

 آهسته

 :گفت

- ارت برسممنون. برو به ک . 

ن آن چند اسکناس لبخند گال   مرد ذوق زده از گرفتی

 گشادی

 .زد و دور شد

مهرداد چند تقه به در زد. صدای محمدهادی را 



 پشت در

 .شنید و در همان حال در باز شد

 ...کیه بابا؟ چتونه-

محمدهادی با دیدن مهرداد اخم کرد و تا خواست در 

 را ببند،

با دست چپ در را  مهرداد پایش را الی در گذاشت و 

 به عقب

هل داد. محمدهادی با آن وضع و حال نایی برای 

 مقاومت
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نداشت. عقب عقب رفت. مهرداد پا توی اتاق  

 گذاشت و در راپشت

 رسش بست. نگاهش سمت باال تنه یی لباس و ش

کشیده شد. رنگ و روی صورتش هم دست کیم از  

 گچ دیوار

 . نداشت



 :صدایش ناله مانند بلند شد

 خی یم خوای؟-

 :مهرداد یک تای ابرویش را باال برد و رس خم کرد

 .اومدم عیادت داماد عزیزم-

محمدهادی با کمری خم شده آهسته روی تخت 

 فرود آمد و

 .از درد لب گزید و تالش کرد دردش را به زبان نیاورد

 .مهرداد به سمتش رفت و نگایه به کمر و پشتش کرد

نچ نچ نگاه کن تو رو خدا. چه آش و الش شدی -

 .حاج ممد

البته حاج ممد مکه نرفته.محمدهادی حال و 

 حوصله ی بحث با او را

 نداشت. از درد از

 .دیروز حنی نیم ساعت هم نخوابیده بود

 .دیدی؟ دلت خنک شد؟ حاال بفرما برو تنهام بذار-

ن کوچک   مهرداد صندیل قراضه و آهنن را از کنار میر

 گوشه ی



 .اتاق برداشت و روبه روی محمدهادی نشست
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ی نگفتم. پرسیدی دلم خنک - ن من که هنوز چیر

 .شد؟ نه واال

شالق خوردن تو چشم خواهر منو بر نیم گردونه یی 

 . مروت

بیخود تقصیر من نندازین. خودش یی احتیایط  -

 .کرده

-  تو وجودت آخه ال کردار هنوز زنته. یه ک
ی

م مردونیک

 نیست؟

 :محمدهادی که جوابش را نداد مهرداد رس تکان داد

- 
ی

چه سوال بیخودی پرسیدم. خب معلومه مردونیک

 نیم دوین 

 -چیه . 
ی

یم بینن که حالم خوب نیست. میشه بیک

 بری؟

 . خواهرمو طالق بده. خییل رسی    ع-



 .محمدهادی چشم بست و رس به زیر انداخت

 :مهرداد گفت

- افقی یم دوین چیه که ایشاال؟طالق تو   

 .من پول وکیل ندارم بدم. دستم بسته س-

طالق توافقی وکیل نیم خواد. کاش یه ذره از قانون -

 حالیت

ن بدبختا تو یه  بود یی سواد. اون وقت االن اینجا عتر

 مهمون

خونه ی کثیف تک و تنها درد نیم کشیدی. گرچه 

 فکر کنم

 .هیچ از کارت پشیمون نیسنی 

- ستم. حرفیه؟نه نی  
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 کشید: 
ن
آخ  -مهرداد یک دستش را مشت کرد و هوف

 که چقدر دلم یم

 خواد تا یم خوری بزنمت. ویل حیف



که تازه کتک نوش جون کردی. یه وقت دیگه میام  

 که قشنگ

 .رس و مر گنده بایسر دکوراسینتو بریزم به هم

آماده باشه.  در ضمن مهریه ی خواهرم تمام و کمال

 فکر نکنن 

 .از یه قرونشم یم گذریم ها

 :محمدهادی دوباره از درد لب به دندان کشید

 . مهریه؟ من هیجی ندارم بدم-

اگه نداری غلط کردی که روز بعله برون چهارصدتا -

 سکه

تمام و یه سفر حج مهر خواهرم زدی. چشمت کور 

 دنده ت

 .نرم تا ریال آخرشو باید بدی

-  ط
ی

ایی مگه نمییک
ن ؟ پس بذار رس یه چیر الق توافقی

 توافق

 کنیم. وقنی ندارم از کجا بیارم بدم؟

ی زندون. هیچ -مهرداد از جا بلند شد.  نداری بدی میر



 اشکایل نداره

. - 

 زندون؟

 بله زندون. اسم زندون بار اوله به گوشت یم خوره؟-

مهرداد لبه ی کت آیی نفنی اش را کنار زد و یک 

 دست توی
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 .جیبش کرد. سمت اتاق رفت و در را باز کرد

 صیی نیم کنم. در -
م. یه هفته هم بیشیی من دارم میر

 ضمن

یه پماد به جای اون عوارض گناهت بزن یه وقت 

 زخمات

ی. زبونم الل بچه ت یی بابا یم  عفونت نکنه بمیر

 مونه یتیم

 .میشه

ر گوری که بعد رفت و در را بست و محمدهادی را د



 برای

خودش با دستان خودش کنده بود تنها  

 گذاشت.دوشنبه، بیست و هفتم

 فروردین ماه، ساعت شش عرص

مریم دستانش را خشک کرد و یک نگاه دیگر به 

 قابلمه ی

خورشت کرفس که روی اجاق گاز داشت قل یم زد  

 کرد و

 .درب آن را بست و شعله را کم کرد

و دو لیوان  کیم توت خشک توی کاسه ای ریخت

 چای تازه

 دم

توی سینن گذاشت و به اتاق مهرگان رفت. او را 

 درازکش روی

ه بود  .تختش یافت که به نقطه ی نامعلویم خیر

 مهرگان جان، مامان؟-

 . مهرگان رس چرخاند و روی تخت نشست



 جانم مامان؟-
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ت  مریم کنارش نشست و سینن را بینشان روی تخ

 .گذاشت

م؟ دو ساعته تو اتاقت تنها - خی کار یم کنن دخیی

.مهرگان  نشسنی

 .یک دانه توت توی دهانش گذاشت

. بیکار و یی عار. حوصله هیچ کاری رو ندارم-  .هیجی

ن چه هوا خوبه! پاشو باهم بریم این پارک - ونو ببتر بیر

 رس

خیابون قدم بزنیم دلت وا شه. اگه بدوین چقدر  

 گالی

؟ آدم کیف یم کنهخوشگیل داره  . 

اصال انگار انرژی ندارم مامان. پاهام یه جوری -

 چسبیدن به

 .تخت انگار فلجم



م. یم دونم این روزا حست - دور از جونت دخیی

 .خوب نیست

ویل فایده ای هم داره صبح تا شب تو اتاقت 

؟  نشسنی

 .باور کن دست خودم نیست مامان جان-

- برو پیش ترانه چرا اتفاقا دست خودته. پاشو الاقل 

 تا شب تو

فروشگاه پیشش بمون. ماشاال ترانه اونقدر شادابه 

 آدم پیششغماشو

ه. رس راهتم برو چند تا کتاب جدید بگیر   یادش میر

 . بیار

 :لیوان چایش را برداشت و مریم ادامه داد

بابات وقنی تو رو اینجور که مثل پرنده های قفیس  -

 کز کردی
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تو اتاقت یم بینه، خییل غصه یم خوره. االن همه 



 مون تو

وضعینی هستیم که باید به هم دلداری بدیم. من و 

 بابات و

خواهر و برادرت به تو و تو به ما. چجوری؟ صبح تا 

 شب نشینن 

اینجا به فکر کردن به گذشته. اگر خواسنی فکر کنن 

 به روزای

 .خویی که باید بسازی فکر کن

- دیگه مهرگان سابق نیستم مامان. یه آخه من 

 چشممو دیگه

ندارم. زندگیم به بدترین شکل ممکن از هم پاشیده. 

 االن باید

دانشگاه باشم یا خندون و خسته از دانشگاه برگردم 

 خونه ویل

 عقب افتادم؟
ی

ن چجوری از زندگ مادر یم دونم -ببتر

 سختته. به خدا

 درکت یم کنم ویل چاره



زندگیت. باید به اون نامرد  چیه؟ باید برگردی به

 ثابت کنن 

 که باخته اونه نه تو. باید خودتو تغییر بدی 
اوین

 مهرگان. یم

فهیم خی میگم؟ االنم چاییت رو بخور پاشو برو 

 . پیش ترانه

تا شبم نیا خونه. هوا اونقدر خوبه آدم حیفش میاد 

 بشینه تو

 . خونه

صدای گنجشکارو یم شنوی؟ بهار خییل خوبه 

. کاشمهرگان  

 . بریم شمال

ه دانشگاه. مهرآنام که کالس داره. گ بریم - بابا که میر

 آخه؟
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یم شنبه بر یم گردیم. هیچ کدوم  - چهارشنبه میر



 کالس

ندارن. مهردادم که بیکاره. فقط یم مونه رویا. 

 چطوره؟

- امشب عیل بیاد برنامه شو یم چینم. -خوبه مامان. 

و هوایی  یه آب  

 هم

 . عوض یم کنیم

مریم سینن را برداشت. پاشو حاضن شو من برم به 

 رویا زنگ

 . بزنم

اض کند و باز بچسبد به تخت و  مهرگان خواست اعیی

 اتاقش

 :که مریم فورا گفت

نه نمیشه. باید بری مهرگان. زود باش تنبیل نکن. -

 رمان خوب

 .یادت نره بخری

. رفت و منتظر نماند تا مهرگان با ن ز غر بزند برای نرفتی



 مهرگان

ن نیندازد، لباس پوشید  ناچار برای روی مادرش را زمتر

 و

عینکش را برداشت و صورت مریم را بوسید و از 

ون  خانه بیر

 .زد

مریم راست گفته بود. هوا ملس بود و نفس  

.توی کوچه رس  کشیدین

 بلند کرد و آسمان را دید زد. چند تکه ابر پاره

یل جا خوش کرده بودند. رنگ پاره توی آسمان نی

ن درختان  سیی
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 . پر برگ حس آرامش به او یم دادند

بعد طبق عادت توی کیفش دنبال سوئیچ اتومبیلش  

 گشت و

وقنی یادش افتاد ماشینش تبدیل به ابو قراضه ای 



 شده و کنج

گاه خوابیده دلش گرفت. بعد فکر کرد اصال  تعمیر

کمگر با ی  

 کرد؟
ی

 چشم هم یم شود رانندگ

راهش را کشید و پیاده تا رس کوچه رفت. حس کرد 

 خییل هم

 جریان دارد حال  
ی

بد نشد. دیدن مردم و این که زندگ

 گرفته

اش را کیم خوب کرد. مسافت زیادی را پیاده رفت. 

 پاهایش

 .که خسته شد تاکیس گرفت و به فروشگاه رفت

را درحصار کشید ترانه با دیدنش ذوق زده شد. او  . 

الیه من قربونت برم. چه عجب اومدی پیش این -

 رفیقت!مهرگان

 .کیم عینکش را روی بینن باال کشید

تو چرا دیگه نمیای پیش من؟ اوضاع منو که یم -

 .دوین 



ترانه دستش را کشید و او را پشت قفسه ها برد. 

 طبق معمول

 .رسش شلوغ بود

ن کار گفت  :حتر

-  خرج داره منم  فدات بشم خییل رسم شل
ی

وغه. زندگ

 که

 .عیال وار
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 :مهرگان خندید

 !که عیالواری-

ون آورد ین خندید و نوک زبانش را بیر  :ترانه شیر

ون- ا؟ چه عجب از خونه زدی بیر  !آره ننه. چه خیی

- ایول به خاله-مامان زورم کرد .   . 

؟-  از نامزدت چه خیی

- ه بریم سفر شمال. منم گفتم  اونم خوبه. گیر داد

 کارمو خی 



کار کنم؟ خییل مرخیص داشتم. چوب خطم پره. 

 میگه اصال

 .رس کار نرو. من خودم چاکرتم

 .گفنی سفر. شاید ماهم بریم شمال-

 .جدی؟ دلم یم خواد باهم بریم. دسته جمیع-

 . نیما شاید خوشش نیاد-

ن پایه ی سفر - نیما؟ نه بابا. نشناختیش. همچتر

جمعیهدسته  . 

 . ماه عسل که نیم خوایم بریم

زین با همشش با سبد چرخ دار نزدیکشان شدند. 

 مهرگان و

ی ها گفت ن مشیی  :ترانه کنار کشیدند.ترانه بعد از رفتی

؟-  مهرگان؟ از اون چه خیی

مهرداد رفته پیشش. بهش فرصت داده واسه طالق -

 اقدام
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ی نیستکنه. هنوز که خیی   . 

امیدوارم خر بازی درنیاره و زود کارو تموم کنه. من -

 مطمئنم

 .تو بعد از طالق حالت خوب میشه

 . آره، االن این بال تکلیقن منو داره دیوونه یم کنه-

نگران نباش. چشم به هم بزین تموم شده. فقط -

 رست رو

 .گرم کن. بهش فکر نکن

 .حوصله هیچ کاری رو ندارم-

- ه بری پیش المیع. بعدم اول اینکه ف کر کنم باز بهیی

 مگه تو

؟ با المیع فردا قرار دارم اتفاقا. -نویسنده نیسنی

 خودش بهم زنگ زد

 گفت چرا

و بهش گفتم. خییل  ن ی نیست؟ منم همه چیر ازت خیی

 ناراحت

ن هفته برم مطبش  .شد. گفت همتر



ن نداره نویسنده نیست.  نویسنده ای که حس نوشتی

 مجسمه

یاه یم کنهس و فقط کاغذ س . 

حرف نزن ببینم. چرت و پرت تحویل من نده. -

ن یه رمان  بشتر

جدید بنویس. آقا یه ایده توپ اومده به ذهنم بهت 

 میگم

 . بنویسش

 .ول کن بابا حوصله داری ترانه-
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؟ این اداها چیه؟ االن که اون شوهر - بزنمت له یسر

 االغت

نوییس. تازه ویراستاری هم باید نیست بهت گیر بده ن

 .بکنن 

اگه بدوین اون سیاوش چقدر از اینکه تو رو از دست 

 داده



حتما. چشم. امر دیگه باشه؟-ناراحت بود؟  

ن -  . فعال همتر

اسم اونو نیار که دلم یم خواد ریشه ی درخت بشم -

 تا ابد

 .زیر خاک بمونم

 گمشو تو هم. مگه خی کار کردی؟-

- رم درست نبود. نباید از اون خب از حق نگذریم کا

 پنهون

ه  .یم کردم که اونجوری آبرومو بیی

تقصیر خودش بود. بس که افکارش امیل بود. حاالم  -

 که

ش کم شده شکر خدا. تو هم یی خیال باش و 
رسر

 زندگیت رو

بکن. دیدی که آخرشم رو سیاه شد. البته تقصیر 

 منم بود که

 .فضویل یی جا کردم. حاللم کن

- ی.  حرف بیخود  نزن ترانه. تو این وسط یی تقصیر



 منم که

تموم شد مهرگان. بکن از  -کال بختم از اول سیاه بود . 

 . گذشته

ن که فکر آروم یم خواد ترانه. من - چجوری؟ نوشتی

 االن واقعا

فکر و ذهنم مشوشه. بعدم باید بگردم ببینم کدوم 

 نشر 
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روم نمیشه برم پیش کیاین  ویراستار یم خواد. دیگه . 

ترانه ذوق زده از اینکه موفق شده بود رضایت اولیه 

 مهرگان را

د گفت  :بگیر

 .خودم برات پیدا یم کنم. تو فقط منتظر بمون-

ن فضول نیم فهمید االن - اگه اون شب اون مهرانگیر

 من کارمو

 .داشتم



ی؟-  یم خوای بهش بگم بازم کار ازش بگیر

- ن بخوام با کیاین رو به رو اصال فکرشم نکن که م

 بشم. آبرو

 .برام نموند

خی بگم. هر جور صالح -ترانه شانه باال انداخت: 

. بیا بریم  بدوین

 ببینم این یخچال

مون امروز چه بستنن ای گذاشته واسه فروش  .هاییی

مهرگان موافقت کرد و ترانه دست دور گردن مهرگان 

 انداخت

 .و او را به یک بستنن مهمان کرد

شنبه، یس ام فروردین، ساعت نه صبح پنج  

گالب تنها کیس بود که داشت بدرقه اش یم کرد. 

 محبوبه از

ون نیامد. خشو و ارغوان زودتر از روزهای  اتاقش بیر

 قبل خانه

 .را به قصد آژانس ترک کرده بودند
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خوب یم فهمید دلیلش را. دلشان نیم خواست 

 رفتنش را

ببینند. واقعا برایشان مرده بود. صدای خشو را 

ن   وقت رفتی

 ."شنیده بود. "وقنی برگردم اینجا نبینمش

ن راحنی از دست داده بود آن ها را.   تمام شد. به همتر

 گالب

ن را از آسانسور توی حیاط   دو چمدان سنگتر

 کشید.محمدهادی هنوز

 .از زخم های عمیق شالق ها درد یم کشید

ارنواز آهسته سویشان قدم با دیدن گالب و 

 .برداشت

ن محمدهادی.  ه شد به راه رفتی ارنواز ایستاد و خیر

 جوری راه

یم رفت انگار گردنش شکسته باشد. مثل یک 



 مجسمه صاف

 . و سیخ قدم بر یم داشت

 :محمدهادی که نزدیک شد گفت

 . سالم-

ن را   محمدهادی دسته ی ییک از دو چمدان سنگتر

 گرفت و

کان دادلب های خشکش را ت . 

 .سالم-

مثل یک الک پشت خسته چمدان را تا جلوی در 

 برد. تاکیس

زردی کنار پل پارک بود. راننده پیاده شد. ییک از دو 

 چمدان
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را توی صندوق عقب جای داد و دویم را روی 

 صندیل عقب.ارنواز

 :رو به گالب که هن هن یم کرد گفت



 گالب جونم؟-

ب او را در حصار کشید. توی گوشش گفتگال  : 

 .مراقب خودت باش ارنواز-

ارنواز خنده ی تلجن زد. گالب دیگر حنی به او خانوم 

 هم نیم

 . گفت

 .مواظب مامانم باش گالب-

ی خواسنی بهم زنگ بزن- ن  . هستم. چیر

 .یم ترسم بابام بفهمه دعوات کنه-

 . هنوز مونده بفهیم پدر و مادر بودن یعنن خی -

معنن حرف گالب را نفهمید. چرخید سمت خانه. به 

 پنجره ی

ه شد. داشت یم رفت و فکر کرد چقدر  اتاقش خیر

 دلش برایاین خانه

 تنگ یم شود. آرزو کرد فقط یک بار مادرش پشت

پنجره بیاید و صورت او را توی ذهنش حک کند. که 

 دلش



خوش باشد نگاه نگران محبوبه بدرقه ی راهش 

 است. اما

ه آن جا نبود. آب دهانش را قورت داد تا محبوب

 بغضش برود

یی کارش تا اشک نریزد. یم دانست گالب آن را به 

 محبوبه
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 . خواهد گفت

از گالب خداحافیطن کرد و کنار چمدان نشست. 

 محمدهادی

روی صندیل جلو نشست و ارنواز که تا آن موقع 

 خودش را به

ل   کرده بود چادر سیاهش را روی رسش  سخنی کنیی

 کشید و

با صدایی خفه اشک ریخت. داشت به جای لباس 

 سفید با



 .چادر سیاه و دیل تنگ به خانه ی شوهرش یم رفت

روز قبل با محمدهادی و پدرش رفته بودند برای 

 .عقد موقت

خشو که امضا کرد رو به ارنواز نگایه پر از خشم  

 کرده بودکه

در آن دیده یم شد. با بغض گفته رگه هایی از حشت  

 :بود

ای خوب عروس یم شدی و لباس " کاش مثل دخیی

 سفید

. اما حاال  یم پوشیدی و تاج الماس رو رست یم ذاشنی

 یه

عروس سیاه بخنی با کاله گشادی که این نامرد به 

 جای تاج

رو رست گذاشته. حیف ارنواز حیف. بد کردی. خییل 

 ."بد

تاده آن جا را ترک کرده بودبعد هم با شانه هایی اف  . 

پدرش گفته بود به همه یم گوید از ایران رفته ای. 



 اردالن و

ارسالن آن شب قرار بود به خانه بیایند و او چقدر 

 دلتنگ

دوقلوها بود. افسوس خورد که دیگر نیم تواند آن 

 ها را ببیند
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های بیخود با آن ها کل   ن کل کند و به رس و  و رس چیر

 کله ی

هم بکوبند.تا وقنی تاکیس متوقف شود زیر چادر 

 .اشک ریخته بود

 بعد

تند تند چشمان خیسش را با دستمایل گرفت و از 

ن   ماشتر

 .پیاده شد

نگاهش را به اطراف انداخت. نزدیک ترمینال 

 .اتوبوس بودند



محمدهادی کرایه ی مرد را که داد، دسته های 

 چمدان را

فتکشید و گ : 

 .بریم-

ارنواز به دنبال او روان شد. اتوبوس مورد نظر را پیدا  

 کردند و

بعد از جا دادن چمدان ها توی قسمت بار سوار آن 

 . شدند

بعد از مدت ها کنار محمدهادی و نزدیکش نشسته 

 بود. اما

محمدهادی حال خرایی داشت و نیم توانست به 

 صندیل

 .تکیه کند

حالت خوبه؟-ارنواز گفت:   

مدهادی سمت چپ رسش را به صندیل جلو مح

 تکیه داد و

 :گفت



 .خییل یم سوزه-
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 وای! گ خوب میشه؟-

نیم دونم. اونقدر زخما عمیق و زیاده که فکر نکنم -

 تا سه

 .ماه دیگه هم خوب بشه

 یعنن منم باید همینجوری شالق بخورم و درد بکشم-

 محمدهادی؟

خم کردمحمدهادی ا : 

هیش! آروم حرف بزن. چه معنن داره صداتو بقیه -

 بشنون؟

بعدشم بله. تو هم باید بخوری.ارنواز لب زیرینش را 

 :به دندان کشید

ویل من خییل ضعیفم. جون ندارم. مطمئنم ده -

به که  ضن

م  . بخورم یم میر



حاال کو تا اون موقع. باید با یه وکیل حرف بزنم -

 ببینم میشه

دیه کاریش کر  . 

 خی کار مثال؟-

ی بدن- ن  چیر
 .چه یم دونم. تخفیقن

م یا قطع نخاع میشم. - من شانس ندارم. یا یم میر

 ماشینت

 کو؟ چرا با تاکیس اومدی دنبالم؟

 . فروختمش. واسه اجاره کردن خونه پول نداشتم-

ارنواز با حرکت اتوبوس به قسمت جلو و راننده نگاه  

 کرد. هیچ
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وقت فکرش را نیم کرد روزی مجبور شود اینطور 

 ازدواج کند

 کند.توی 
ی

آن هم از نوع موقتش. بعد برود قم زندگ

 عمرش فقط یک



 بار رفته بود به قم. آن هم وقنی که فقط

هشت سالش بود و عمه خاتونش او را برده بود 

 زیارت. توی

حرم به وقت نماز بازیگویسر کرده بود و رفته بود به 

وضح  

بزرگ وسط حیاط حرم. از فواره های آنجا خوشش 

 .آمده بود

خاتون که با بدبخنی پیدایش کرده بود توپیده بود 

 "کجا رفته

ه رس؟ دو ساعته دارم دنبالت یم    ی خیر
بودی دخیی

 .گردم

پشت دستمو داغ کنم یه بار دیگه تو رو بیارم دنبال 

 .خودم

 !"اه

شت یم رفت و حاال برای بار دوم و برای همیشه دا

 . قم

اتوبوس هر چه از تهران دورتر یم شد ارنواز بیشیی 



 حس پوخی 

یم کرد. دلواپس بود چطور قرار است به تنهایی بار 

 شیشه اش

را حمل کند. بچه اش را به دنیا بیاورد و تنهایی او را 

 بزرگ

، تمام طول راه درد و  کند.محمدهادی به سخنی

 سوزش پوستش

ند دلش یم خواست دوش را تحمل کرد. وقنی رسید

 آب

قابل تحمل   رسدی باشد و او خودش را از سوزش غیر

 کمرش

 .خالص کند
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جارو را گوشه ای گذاشت و مشغول دستمال  

 کشیدن شد. بعد

قالیچه را وسط اتاق پهن کرد. عرق از رس و رویش یم 



 .بارید

پیشاین  کمر راست کرد و با پشت دست عرقش را از 

 .گرفت

 نگایه به دور اتاق کرد. بعد نگاهش را چرخاند سمت

خانه ی کوچک. آن جا خییل مانده بود شبیه  ن آشیی

 .خانه شود

صدای در حیاط را که شنید رسش سمت پنجره 

 .چرخید

رفت سمت در آهنن و دست روی زانویش گذاشت و 

 از پله

ن نمور باال رفت.آخرین پله را رد کرد و  های زیرزمتر

هن کنان هن  

 پا روی موزائیک های

 .لق و کهنه ی حیاط گذاشت

 .اومدین ننه؟ خوش اومدین-

ارنواز نگاهش را کشاند سمت پنجره های کوتاه 

. خانه ن  زیرزمتر



 اش قرار بود آن جا باشد؟

محمدهادی کالفه جواب داد. دسته های چمدان را  

 کشید و

ن   .آن ها را وسط حیاط ولو کرد و دوید توی زیرزمتر

ن متعجب گفتمهر  انگیر : 

 وا چشه؟ چرا اینقدر پریشونه؟-

 :ارنواز گفت
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 اینجا کجاس؟ خونه تونه؟-

ن لب کج کرد:  علیک سالم. سالم یادت -مهرانگیر

 رفت؟

 سالم. پرسیدم خونه ی شما اینجاس؟-

ل شوماس. منم سوال کردما- ن  .نه دخیی جون مین

؟- ن  خی گفتتر

- چرا یهو دویید تو خونه؟ پرسیدم پشم  

 .حالش خوب نیست-



 چشه؟-

ه- ه دوش آب رسد بگیر  .پشتش یم سوخت گفت میر

 :متعجب پرسید

 یم سوزه؟ چرا؟-

ارنواز در حایل که یک چشمش به پرده ی اتاق باالی 

 پله ها

مگه -بود که کیس داشت آن ها را دید یم زد، گفت: 

 خیی ندارین؟

 نه واال. خی شده؟-

- ن  میگم بهتونبریم پایتر . 

. پنج پله ی بلند را با  ن بعد راه افتاد سمت زیرزمتر

ن   اکراه پایتر

رفت. از کنار در زنگ زده ی پوسته پوسته ی قرمز 

 رنگ پا در

تنها اتاق خانه که نشیمن هم محسوب یم شد  

 . گذاشت
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بوی رطوبت و نا زیر بینن اش زد. خانه ی کوچک و 

ان هفقیر  

ای بود با یک قالیچه ی کهنه و الیک وسط اتاق. 

 پنجره های

کوتاه و پر از لک پرده نداشتند. یک پتو نزدیک دیوار  

 گجی و

ن پهن  پر از چاله چوله های ریز و درشت روی زمتر

 بود و یک

پشنی قرمز ترکمنن به دیوار چسبیده بود.صدای 

رسر آب از پشت  رسر

 دری فلزی گوشه ی نشیمن یم

مانش آن جا حمام بود. پس حتما آمد. به گ

 دستشویی هم

 .توی حمام بود

ی  خانه ی کوچک مربیع شکل سه میی ن به سمت آشیی

 رفت



 باریک از نشیمن جدا یم شد. 
ی

که با یک اوپن سنیک

خانه ن  آشیی

ن و باال داشت و یک ظرفشویی که  دو قفسه در پایتر

 بوی

فاضالب از سینک بلند بود. چینن به بینن اش داد و 

 دست

دهان و بینن اش گذاشت. قفسه ها را باز کرد.  روی

 تک و

 کهنه توی قفسه ها بود. یک اجاق سه 
ن
توک ظروف

 شعله هم

 . روی قفسه بود

خانه ایستاد ن ن کنار ورودی آشیی  .مهرانگیر

ون بچه م-  .بیا برو براش حوله بذار االن میاد بیر

اینجا چرا اتاق نداره؟ شب  -ارنواز از کنارش رد شد . 

م؟کجا بخواب  
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ن پوزخند زد  :مهرانگیر

ن هم برو شکر کن پیدا کردیم-  . همتر

 .دوست ندارم اینجا رو. خییل بو میده-

 .به جای غر زدن بیا برو براش لباس آماده کن-

ن خانوم-  .من نیم دونم لباساش کجاس مهرانگیر

در حمام باز شد و محمدهادی با موهایی که آب از 

کهآن چ  

 :یم کرد گفت

 . همینا خوبه-

ون آمد. تمام دارایی   با نیم تنه ی و شلوار از حمام بیر

اش یک کوله پشنی بود که توی حیاط مانده بود کنار 

 چمدان

ن رو به ارنواز گفت  :ها.مهرانگیر

 .برو کوله پشنی شو بیار لباس بپوشه-

ن گفت  :ارنواز کالفه از دستور شنیدن های مهرانگیر

 من برم؟-

ن اخم کردمه رانگیر : 



 پس گ بره؟-

م-  . پله هاش بلنده. کمر درد یم گیر

 :محمدهادی گفت
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م حاج خانوم. اون عبا رو بده بندازم رو - خودم میر

 .تنم

ده روی هم رس تکان داد و  ن با لب هایی فشر مهرانگیر

 عبا را

دست پشش داد. هنوز نیم دانست پشش تازیانه 

ورده.لحظایی خ  

ن و در حایل که  بعد محمدهادی نشسته روی زمتر

دستش را مدام مشت یم کرد و آخ و وایش به راه بود 

ن   مهرانگیر

 .به جای زخم ها پماد یم مالید و زار زار گریه یم کرد

ن - الیه دستشون بشکنه. الیه تیکه تیکه بشن. ببتر

 خی کار



 !کردن با بچه م. ای خدا. ای پروردگار

ن و ارنواز گ وشه ای نشسته بود و به ناله های مهرانگیر

 درد

 .کشیدن محمدهادی نگاه یم کرد

دیدن در و دیوار کهنه و بدبوی خانه تازه تازه داشت 

 حایل اش

 .یم کرد عجب کاله گشادی رسش رفته

 شنبه، اول اردیبهشت، ساعت ده صبح

ن روز از اردیبهشت بود و روز آخر سفر. عیل   اولتر

 گفته بود

یم گردند تهران.کنار ساحل بدون کفش عرص بر 

 ایستاده بود روی

 .شن های نرم ساحل

وزه ای یم وزید و بال رورسی  باد خنیک از دریای فیر

 اش را

 .به رقص در یم آورد
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دلش یم خواست زمستان آمده بود آنجا تا شاید آن  

 کاکایی 

اکایی یم شد و های بازیگوش را یم دید و خودش هم ک

 توی

 .دسته ی شلوغشان باالی چشمه کیله پرواز یم کرد

ین حس دنیا بود توی آن  آرزوی مرغ دریایی بودن بهیی

 .لحظات

سبکبال و یی غم. خانه ات آسمان نییل و زیر پایت 

 خانه ی

مایه ها. کیس آن دور و برها نبود که یک چشم 

 نابینایش را

ن بدو  ن نگراین نشست بدون عینکش ببیند. برای همتر

 روی

 آشفته اش. 
ی

شن ها و فکر کرد چه کند برای زندگ

 المیع در

ن جلسه ی مشاوره در سال جدید نه نصیحتش   اولتر



 کرده بود

نه برایش راهکار داده بود. فقط گفته بود این پروسه 

 .را بایدبگذراند

 طولش دست خودش نیست اما یم تواند برای خوب

ند. بعد همه گذراندن عرضش خودش یک کاری بک

ن خوب  چیر

یم شود. بعد از آن هم باید تمرین کند برای یی خیال 

 .بودن

دنبال فرصت هایی بگردد که باعث آرامشش یم 

ن   شود. همتر

دن روحش به دریا. امواخی که باهم بازی  سفر و سیی

 یم

کردند و زیر تیغ انوار خورشید یم درخشیدند و همه 

 ی

. اگر چه گایه آرام کارشان زیبا بودن و زیبا ماندن بود 

 و گایه
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 یم شدند؛ اما خدا یی شک دریا و امواجش را 
وحیسر

 برای آدم

هایش خلق کرده تا اینطور وقت ها با دیدنش 

 حالشان خوب

 .بشود

مهرداد کیم دورتر ایستاده و او را فارغ از دنیای 

 اطرافش دید

ستاد و به یم زد. یک ساعت تمام همان جا ای

ه  خواهرش خیر

شد .بعد فکر کرد بهیی است به او ملحق بشود. هر 

 دو دست در

جیب شلوار ورزیسر اش کرد و روی شن ها به راه 

 .افتاد

 کنارش یی صدا نشست. مهرگان رس سمتش چرخاند

. 

 :مهرداد گفت



 !تنهایی خوب حال یم کنن واسه خودت ها-

ه شد و گفت  :مهرگان دوباره به دریا خیر

اینجا خییل خوبه مهرداد. تا یم خوام به بدبختیام -

 فکر کنم

این آیی خوشگل حواسمو پرت خودش یم کنه. 

 صداش حالمو

 .خوب یم کنه

ن جا یه خونه واست اجاره کنم - یم خوای همتر

؟  بموین

من؟ فکر خوبیه. ویل یه راه به راه باید بیام تهران -

 چون دلم

پس هیجی -واسه مامان و بابا تنگ میشه.   . 

 مهرداد؟-
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 جان مهرداد؟-

 بهت زنگ نزده؟-



گ؟ اون زنگ بزنه؟ مگه جراتشم داره؟ براش به پا  -

 .گذاشتم

ه رو گرفته رفته قم تو یه دخمه ی  دست دخیی

 زیرزمینن 

 یم کنه. فقط کاش یم دیدیش. قشنگ معلوم 
ی

زندگ

 بود به

عنتیش و اخالق  گوه خوردن افتاده ویل اون غرور ل

 گندش نیم

 .ذاشت بگه پشیمونه

 :مهرگان پوزخند زد

. اون هیچ - ؟ نه. اشتباه یم کنن گ؟ اون؟ پشیموین

 وقت

میشه. روزگار با کیس مثل اون -پشیمون نمیشه . 

 شوخن نداره. از

 هر دست

ی. چنان بکوبونه تو قلم  دادی از همون دستم یم گیر

 پاش که



 . روحشم تا قیام قیامت فلج بشه

 . امیدوارم یه روز بفهمه و بیاد به پام بیفته-

 .اگر این کارو بکنه که به نفع خودشه-

حاال االن میاد طالق بده یا یم خواد اذیت کنه و -

 بامبول

 دربیاره؟

غلط کرده. مگه شهر هرته؟ البته من میگم کاش ما -

 اذیتش
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 .کنیم

 یعنن چجوری؟-

- ه رو عقد دائم   تا وقنی  تو زنیسر اون نیم تونه دخیی

 .کنه

ه  . اسمش تو شناسنامه ش نمیر

ا برای اون دو تا - ن خب نره. فکر یم کنن این چیر

ه-مهمه؟ یعنن دخیی  



 واقعا تا آخر عمرش یم خواد زن موقتش بمونه؟

یعنن این آدم با اون لباس و برو و بیا و تفکراتش 

 براش مهم

راش؟نیست زنش نصفه نیمه باشه ب  

نه نیست مهرداد. االنم اگر محمدهادی تن به -

 خفت شالق و

 تو اون دخمه داده مال خاطر اون بچه س. 
ی

زندگ

 اینکه اون

احمق توسط مادرش شش سال آزگاره شستشوی 

 مغزی شده

که مردی که بچه نداره نسلش حتما منقرض میشه. 

 بچه

ن یعنن اینکه هدف نداری  ن از نظر مهرانگیر
نداشتی

 واسه زند 
ی

گ  

کت. واسه اون ازدواج کردن یعنن فقط و فقط  مشیی

 باید زنت

ن بچه پس بندازه برات، اونم فقط پش. دخیی  دو جتر



 اصال که

اد نیست ن  .جزو آدمیر

 غیر از بچه دار شدن و 
ن
ن از نظر اون زن هیچ هدف ببتر

 بزرگ

 کردنش نباید داشته باشه. نباید بره دنبال آرزوهاش

. 
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-  . ن ن هم نیستی ن و -همه که عتر آره ویل مثل مهرانگیر

 پشش زیادن

 مهرداد که فکر یم

ن آرزوهای یه زن هیچ اشکایل نداره. نیم  ن کشتی کتن

 فهمن یه

زن قبل از زن بودن انسانه و هر انساین حق داره 

 همونجوری

 کنه
ی

 .که دوست داره زندگ

-  کو 
ی

فنی چرا اینا رو زودتر نفهمیدی که از اون زندگ



 بکیسر 

ون؟  بیر

 .چون ترسو بودم. یه بزدل واقیع-

 !چقدر اذیت شدی تو-

اون زن شیطان صفت همیشه یم گفت اجاقت   -

 کوره

بدبخت! بعد از مرگت کیس نیست یادت بکنه و 

 واست دعای

خیر کنه و نمازا و روزه های قضاتو بخونه. باورت 

 نمیشه

مهرداد. ویل اون زن به محمدهادی یم گفت تو 

امو بخوننماز   

گایه حوصله نداشتم نخوندم.مهرداد اینا فکر یم  

ن زن مثل مرغه،  کتن

 یه باید تخم طال

بذاره. صبح به صبح برن تخماشو بردارن بگن به به 

 عجب



 
ن

 !مریع

 :مهرداد خندید
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عجب تشبییه! البد منظورت از تخم طال همون -

 !پشه

- نیست به این زن بگه اگه آره دیگه. خب آخه ییک 

 همه ی

ی  خانواده ها بخوان بچه شون پش بشه و هیچ دخیی

 به دنیا

 .نیاد که نسل آدم زودتر منقرض میشه بیچاره

 .ولشون کن بابا-

به خدا شیش ساله این زن این حرفارو تو گوش من -

 یم

خوند. دلمو خون کرد. یه عالمه نفرت ازش دارم تو 

ن   دلم. همتر

و رفتاراشه که هنوزه که هنوزه داره منو کینه از حرفا 



 .عذاب میده

م مهرداد. کاش یه شب بخوابم و  کاش آلزایمر بگیر

 صبح

 .که پا میشم یادم نیاد کل اون شیش سالو

مهرداد کیم شن نرم را توی مشتش گرفت و دستش 

 را باال

 . برد

 .به دست من نگاه کن مهرگان-

 .مهرگان به مشت بسته ی برادرش نگاه کرد

مهرداد مشتش را آرام آرام باز کرد. شن با وزش باد 

 توی هوا

پخش شد و هر ذره به سمنی ریخت. بعد کف 

 دستش را به

 .طرف مهرگان گرفت

. هیجی نیست. این شن ها همون - ن نگاه کن ببتر

 غصه ها و
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دردها و کینه ی توئه. فقط باید مشت دلتو وا کنن تا 

روغصه   

ن باز   ه.اصل ماجرا هم همتر باد یی خیایل با خودش بیی

 .کردن مشتته

 بقیه ش خود به خود

 .درست میشه

 .مهرگان آه کشید

ن  - . هیچکدوم جای من نیستتر ن همتون همینو میگتر

 که

ن چه حایل دارم  .بفهمتر

آره خب. هر گ جای خودشه. هر کیم یه بدبخنی -

 واسه

غرق مشکلش  خودش داره. ویل اوین که کمیی خودشو 

 کرده

ن داریم   بدون باال پایتر
ی

موفق تر بوده. اصال زندگ

 مگه؟ نه به



خدا. مشکالت یه جورایی واسه آدم الزمه که روحش 

 صیقل

ه  بخوره. که کوله بار تجربه شو واسه نسل بعدی بیی

. 

 وای بدبخت شدم، وای 
ی

تو به جای اینکه یه بیک

 بیچاره شدم،

ن تو این شیش سال چه   کارایی خواسنی فکر کن ببتر

ن   بکنن ونذاشتی

 آرزو داری؟ خب برو 
ی

انجام بدی. مگه نمییک

 دنبالشون

ن آب راکد نمون یه جا که بگندی  .دیگه. عتر

االن فقط منتظرم طالقمو بده خالص شم. اصال -

 انگار یه بار

ن رو دوشمه  .سنگتر
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- راره نیم خوام نگرانت کنم. ویل واسه مهریه ت ق



 خییل

 . اذیتمون کنه

 کشید
ن
 :مهرگان هوف

 .مهرداد! بیا از خیر مهریه بگذریم-

ی. - اصال حرفشم نزن. مهریه حقته. باید ازش بگیر

 تو نگران

اش نباش. فقط دلم یم خواد یه رس سوزن  ن این چیر

 خلمن

 . بازی دربیاره. یم ندازنش پشت میله های زندون

نه. یعنن قشنگ االن تو فالکتش داره دست و پا یم ز 

 دارم له

شدنشو یم بینم. بیکاره و یی پول. یه زن حامله مونده 

 رودستش که

 خدا تومن پول خرج دارو و زایمان و بیمارستان و

بریز و بپاش بچه به گردنشه. مهریه ی تو رو هم باید 

 .بده

آخ چه حایل یم کنم که اینقدر داره تو بدبخنی دست 



 و پا

اش. خییل زود غرق میشهیم زنه. مهرگان نگران نب  . 

ن های صدرا هر دو به عقب  با صدای بابا بابا گفتی

 .نگاه کردند

 . بابا! مامان رویا میگه بیا بریم مایه بخریم-

 :مهرداد از جا بلند شد و گفت

 .مهرگان پاشو تخم طال داره صدامون یم کنه-

بعد هر دو با صدای بلند خندیدند. مهرداد دست 

 مهرگان را
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 .گرفت و کمکش کرد

 .مهرگان از جا بلند شد

آخ که من قربون این تخم طالمون برم.یکشنبه، -

 دوم اردیبهشت،

 ساعت چهار بعدازظهر

من که عرض کردم خدمتتون خانوم باقری. هنوز -



 مجوز رمان

شما نیومده... من نیم دونم به خدا.... روزی که 

 قراردادتون رو

دین یادتونه خی بهتون گفتم؟ که روال کار امضا کر 

 .همینه

ن  رمان که برریس شد اگر اصالحیه داشت یم فرستی

 .برای ما

رمان که توسط خودتون اصالح شد، دوباره یم 

 فرستیم برای

همکاران ارشاد. بعد تازه مجوز میدن که بره 

 چاپخونه. اونجا

هم باید رمان بخوابه تو نوبت چاپ.... بله. ببینید 

ا دارینشم  

ن خواهشا. اگر هم  ین. صبور باشتر وقت منو یم گیر

 توجیه

نشدین از نویسنده های دیگه پرس و جو کنید.... 

 خواهش یم



 .کنم. خدانگهدار

 دستش را به  
ی

سیاوش تلفن را قطع کرد و با خستیک

 گردنش

قالب کرد. زیر لب زمزمه کرد: "عجب زن عجولیه 

 !ها! ای بابا

ن لرزید خسته م کرد".تلفنش که دو  باره روی میر

 نگاهش میخ صفحه

 .شد

1023 

  دلهای بد قواره 

شماره نا آشنا بود. آیکون را کشید و کنار گوشش  

 .گذاشت

 بله؟-

 .سالم-

 :سیاوش با شنیدن صدای پانته آ اخم کرد

شماره منو از کجا آوردی؟ اصال چجوری پیداش  -

 کردی؟



ر یم صدای خنده ی پر از عشوه اش گوشش را آزا

 .داد

؟-  آب خوردن. خویی
ن  عتر

خوب بودم. االن حالم خییل بد شد. قطع کن کارو -

 
ی

 زندگ

 .دارم خانوم

باشه قطع یم کنم. ویل گفتم شاید دوست داشته -

 بایسر 

 من االن کجام.صدایی در تلفن پیچید: "بفرما 
بدوین

 چایی خانوم

 ."زاغری

 :سیاوش فریاد زد

؟-  ...تو چه غلیط کردی! چرا اونجایی

 :سیاوش فریاد زد

؟-  چه غلیط کردی؟ چرا اونجایی

در اتاق فورا باز شد و شکری هراسیده به سیاوش  

 :گفت



؟-  خی شده آقای کیاین
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 خون 
ن
 دستپاچه بود و از طرف

ن
سیاوش از طرف

 خونش را یم

 .خورد

از جا بلند شد و دست بلند کرد که به معنای "اجازه 

بودبده"  . 

شکری نگران ایستاده بود به تماشا و زل زده بود به 

 لب های

 :سیاوش.سیاوش توی تلفن غرید

ن وای به حالت اگر فکرای بیخود بکنن -  .ببتر

 .صدای خنده ی پانته آ آمد

 .وای نگاش کن چه ترسیده! کاری ندارم که-

 .تو یی جا کردی رفنی خونه ی مادر من-

- ن تقصیر خودته. خوشم نمیاد  ن موش قایم  ببتر عتر

 .شدی



اخالق من همونه که بود. از منتظر موندن و مهربوین 

 بیش از

 .اندازه بدم میاد

صدای قطع شدن ارتباط باعث شد سیاوش بلندتر و 

 عصنی 

 :تر فریاد بزند

 الو؟... الو؟-

ن -شکری با صوریی رنگ پریده گفت:  به منم میگتر

ه  اینجا چه خیی

؟  آقای کیاین

ن چنگ  سیاوش سوئیچ اتومبیلش را از توی کشوی میر

 زد و به

1025 

  دلهای بد قواره 

 .سمت در پا تند کرد

 . من باید برم جایی -

 .اوا کجا؟ قرار بود ویراستار جدید بیاد واسه تست-



. آن را باز کرد و  سیاوش رسیده بود به درب خروخی

 در حایل

ه بود با عجله گفت  :که دستش روی دستگیر

- شکری کنسلش کن خانوم . 

د و "ای بابا"یی 
در را که بست و رفت شکری لب فشر

 زیر لب

 .زمزمه کرد

سیاوش وحشت زده بود. آخر از جانش چه یم 

 خواست آن

ن ها ویراژ یم داد تا  زن مکار؟ با رسعت میان ماشتر

 زودتر به

مقصد برسد. ییک دو چراغ قرمز را هم رد کرد و 

 عاقبت جلویدر

د که صدای سایش خانه چنان پا روی ترمز کوبی

 الستیک

 .ها روی آسفالت صدای بدی ایجاد کرد

ریموت را زد و کلید انداخت و با عجله طول حیاط را 



 دوید و

 .از پله ها باال رفت

نفس زنان پا در راهروی خانه گذاشت. پوران را 

 مشغول جمع

آوری پیش دسنی های میوه که دید هن هن کنان  

 :گفت

 کو؟ کجاس مامان؟-
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 .پوران غافلگیر رس بلند کرد

؟-  سیاوش تویی

سیاوش اتاق ها را گشت و وقنی پانته آ را نیافت  

 :گفت

 کجا رفت؟-

گ مادر؟ چته اینقدر دستپاچه ای؟روی مبیل فرود -

 .آمد

 ...ای خدا. سکته کردم. زنیکه-



 :پوران اخم کرد

 یا نه؟-
ی

 سیاوش! خی شده؟ مییک

- . شما  خویی مامان؟هیجی  

ن جن بو داده تو - واال تا قبل از اینکه اینجوری عتر

ن   خونه سیی

 .یسر خوب بودم

؟-  مهمون داشنی

 . آره-

 گ بود؟-

یه دوست. گفت از همکالیس هاته. کارت داشت.  -

 گفت شماره

بهش شماره -ت رو گم کرده اومده بود بهت رس بزنه. 

 مو دادی؟

 !نه واال-

 
ی

 و حریص که در سیاوش آرنج هایش را با کالفیک

 نگاهش
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هویدا بود روی زانوانش گذاشت و دست روی 

 .صورتش کشید

- 
ی

آخه مادر من چرا راهش دادی تو خونه؟ نمییک

 ممکنه اون

 آدم دزد باشه زبونم الل بالیی رست بیاره؟

 وا! دزد؟ حرفا یم زین مادر؟ دزد کجا بود؟ گفت-

 . همکالسیته

سیاوش اوج گرفتصدای  : 

 . غلط کرد با هفت جد و آبادش-

ن دو ابرویش نشاند.  این -پوران دلخور اخم ریزی بتر

 چه طرز حرف

 زدنه سیاوش؟ یعنن فکر یم کنن من با

این سن و سال هنوز فرق آشنا و غریبه رو نیم 

 دونم؟

ن شما نیست مامان. ببخش. ویل اون - به دونستی

 خانوم



 .همکالیس من نیست و نبوده

یادم نمیاد گفته باشم مهمونم یه خانوم بوده. تو از  -

 کجا یم

؟  دوین

 . سیاوش از جا بلند شد

یم دونم چون اون خانوم همکالسیم نبود. اون یه -

 زن

 .شارالتانه. دیگه راهش ندین خواهشا مامان جان

 :پوران لب گزید
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؟-
ی

 اوا خدا مرگم بده. جدی مییک

- . بله.  خدا  نکنه مادر من. الیه هزار سال زنده بایسر

 متاسفانه

جدی میگم. وقنی من خونه نیستم درو به روی کیس 

 بازنکنید. این

ن برین  درو همیشه قفل کنید. جایی هم خواستتر



 .باید خودم باشم

 داری منو یم ترسوین سیاوش. این زن کیه؟-

 :سیاوش کنار پای مادرش زانو زد

- ی بهت بگم. فقط ببخش مامان. نیم ت ن ونم چیر

 همینقدری

بدون که به هیچ عنوان نیم خوام به شما نزدیک 

 .بشه

 .پوران رس تکان داد

 .باشه نگو. فقط حواست به خودت باشه-

 .هست قربونت برم. هست-

 دوشنبه، سوم اردیبهشت، ساعت پنج عرص

شکری خم شد و فنجان های چای را جلوی دو مرد  

 .گذاشت

ن نیما تشکر کرد و ش کری سینن به دست قصد رفتی

 داشت کهجلوی

 :در گفت

ن دیگه - راسنی آقای کیاین اون خانوم ویراستار گفتی



 .نمیان

 .سیاوش ابرو باال انداخت

1029 

  دلهای بد قواره 

 پشیمون شد؟-

نه بهش برخورد که کنسل کردیم. رس من پشت -

 تلفن داد

؟ من وسط خیابونم. مسخره کردین
ی

 زد االن مییک

 مارو؟

خالصه کیل داد بیداد کرد بعدم بدون خداحافیطن 

 .قطع کرد

 :نیما گفت

 مثل اون بشه-
ن
. البد قسمت نبوده آدم مزخرف  بهیی

 .همکارتون

 :شکری لبخند زد

همینو بگو. به هر حال باز باید فراخوان بدم.بعد -

 در را بست و



 .رفت

 :سیاوش گفت

حاال این معضل ویراستارم شده واسه من مثل -

 دنبال طال

ن   .وسط رودخونه گشتی

خب برادر من! االن داری بیخودی مته به -

 خشخاش یم

 .ذاری. خب برو رساغ ستوده دیگه

 .نمیشه نیما-

 نمیشه و درد. چرا؟-

 .بابا تو که نیم دوین خی شده-
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 خب الیل؟ بگو خی شده؟-

رعه ای سیاوش فنجان چایش را به لبش چسباند و ج

 .نوشید

طعم هل و عطر خوبش حس خویی به او 



 داد.مخترصا برای نیما

اه  موضوع تلفنش را به مهرگان و بد و بیر

 .شنیدن از محمدهادی را تعریف کرد

 :نیما رس تکان داد

 !عجب! پس قضیه این بوده-

ی رساغ این خانوم؟-  تو جای من بایسر میر

- از نظر خی بگم واال. خود مهرگان که مشکیل نداره 

 
ی
 اخالف

 .و رفتاری. اون شوهرش بود که بهت دری وری گفته

 شوهرش. هنوزم شوهرشه دیگه-
ی

 .داری مییک

ویل من از ترانه شنیدم دارن جدا میشن. مثل اینکه -

 یارو

 
ی

بهش خیانت کرده و االنم داره با همش دومش زندگ

 یم

 .کنه. طرف حامله س

نه بابا!؟-سیاوش شوکه گفت:   

- ش! تص ادف مهرگان و ترانه هم درست بعد آره خیی



 از این

بود که مهرگان قضیه رو فهمیده بود و با یه حال 

 خراب نشسته

بود پشت فرمون. همون لحظه ترانه رفته بود اونجا. 

 بعد که یم
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ن  بینه مهرگان حالش ناجوره باهاش یم شینه تو ماشتر

 و

ن   .بعدش تصادف یم کتن

- ! بنده خدا خی کشیدهآخ آخ ! 

 :چایش را کیم نوشید و شنید

پشت فرمون سکته کرده. االنم یه چشمش نابینا -

 .شده

با شنیدن جمله ی آخر از دهان نیما چای توی  

 گلویش پرید

و به رسفه افتاد. نییم از آب دهانش روی نیما که  



 کنارش

 .نشسته بود پرید

اه! چته -نیما صورتش را با دستمال پاک کرد. 

 دیوونه؟ حالمو به هم

 !زدی

 :سیاوش رسفه کنان گفت

!؟-  تو خی گفنی

همون که شنیدی. الیک الیک یه چشمش رو داد به -

 .فنا

 .سیاوش دور دهانش را با دستمال پاک کرد

 .خدای من! باورم نمیشه-

 . باورت شه سیا. حال روحیش اصال خوب نیست-

- ن بودم. خییل حالم بد   آخه منم جای اون بودم همتر

 .شد

وع کرد به رس تکان دادن. سیاوش یاد آخرین  نیما رسر

 باری که
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مهرگان را دیده بود افتاد. چشمان زیبا و شهد عسل 

 ریخته در

آن دو گوی درخشان بیش از حد دلربا بود. و حاال 

 ییک از آندو گوی

 نابود شده بود. دلش آتش گرفت از مردی که یم

ن بودگفتند  همشش است و او ندیده از او خشمگتر  

. 

 کشید
ن
 :پوف

 !حیف-

 :نیما گفت

 خی حیف؟-

 !هیجی -

 باالخره این زاغری رو یم خوای خی کار کنن سیاوش؟-

اونقدر دست دست یم کنن تا آخرش یه گندی بزنه 

 به

 .زندگیمون



 .رفتم پیش پلیس-

- . ویل هیچ -چه عجب! خب؟ ن ی یم کتن ن پیگیر
گفتی

 آسیب یا

کاریخراب  

ن مدرگ هم نداریم  . نداشته. واسه همتر

 شماره ت رو از کجا پیدا کرده؟-

ش-  . از رس قیی
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 . مسدودش کن-

مسدود کردم. یم خوام دفعه بعد مزاحم شد خودم  -

 کاری

کنم واسش مدرک بشه حالش جا بیاد. ولش کن. از 

 خودت

؟ دوران نامزدی خوش یم گذ ره؟چه خیی  

 .نیما لبش به خنده باز شد

 . چجورم-



- . -نچ نچ. یی حیا رو ببینا. ببند نیشتو!  آخ راسنی

 نگاش کنا. پاک

 داشت یادم یم رفت. خیر رسم

 .اومده بودم اینو بهت بدم

از داخل پاکت دسته داری به رنگ قرمز و تصویر گل 

 های

ون    بیر
ی

ی رنیک آفتاب گردان روی آن، پاکت شیر

 .کشید

 : طوالین کشیدسیاوش سویی 

 به به! کارت دعوته؟-

 .نیما کارت را به طرفش گرفت

 .بفرما داداش. این کارت دعوت جشن نامزدیمون-

 .سیاوش با ذوق دست دور گردن نیما انداخت

 .بیا ماچت کنم خوشتیپ. مبارکه-

 .نیما تشکر کرد و سیاوش کارت را باز کرد
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ن کرد":ترانه نیما با صدای بلند  وع به خواندن متی رسر " 

ن شادباش عاشق " آرزویمان این است که اولتر

 شدنمان را از

زبان شما دوستان مهربان بشنویم. شاید که چون ما 

 عشق را

ید تا برکت بشود بر دل های پر  به خانه هایتان بیی

 !"مهرتان

 !اوه اوه عجب متنن نیما! خییل قشنگه-

- ن متنو مهرگان گفته و ترانه ه م دوست داشت همتر

 بزنیم رو

 .کارت

 . جدی؟ بابا دمش گرم! خوب کردین-

 .آره. واقعا چقدر حیف! کاش حالش خوب بشه-

 سه شنبه چهارم اردیبهشت ماه، ساعت یک ظهر

دم کنن را دور درب قابلمه کشید و آن را روی قابلمه 

 ی پر از

برنج گذاشت.نگایه به ساعت دیواری توی نشیمن 



خدا خداانداخت.   

 یم

ون برود تا بتواند برای ن از خانه بیر  کرد محمدیاستر

د. اما از شانس بد او آن روز  محمدهادی غذا بیی

ن   محمدیاستر

 .رسماخورده و در خانه مانده بود

ن توی شکم ارنواز بود. دو روز  دلواپس پشش و جنتر

 قبل

برایشان غذا برده بود و نیم دانست اگر نتواند از 

ون  خانه بیر
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 را تاب 
ی

برود آن دو چطور یم خواهند گرسنیک

 .بیاورند

ون  حاج باقر از روزی که محمدهادی را از خانه بیر

 انداخت،

دیگر ظهرها به خانه نیم آمد. شب ها هم آنقدر دیر 



 وقت یم

 
ی

ن خواب و بیداری و خستیک ن بتر آمد که مهرانگیر

 دست و پا

ن بود و نادیده یم زد. شوهرش همچنان ب ا او رسسنگتر

 اش یم

 .گرفت

وع کرد به ریز کردن برگ های شسته شده ی   رسر

 کاهوها

ون آمد و یک . ن رسفه کنان از اتاقش بیر محمدیاستر

 راست به

خانه آمد. لیواین آب خورد و شنید ن  :آشیی

 بهیی نشدی ننه؟-

 .صدایش کامال گرفته بود

ه-  .گلوم داره آتیش یم گیر

- خور بعدم داروهاتو بخور برو سوپ واست پختم. ب

 .بگیر بخواب

 .خوب مییسر 



ن به قابلمه های بزرگ غذا نگاه کرد.  محمدیاستر

 خورشت قیمه

قل یم زد و عطر برنج ایراین فضای خانه را پر کرده 

 .بود

 چقدر غذا درست کردی مامان! مهمون داریم؟-

ن چهار نفره  ن گوجه ای از توی سبد روی میر مهرانگیر

 ی وسط
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خانه برداشت. مانده بود چه جوایی بدهد.  ن -آشیی

 زیادن؟ نه، زیاد

 نیست. گفتم یه کم واسه دوستم غذا

 .بفرستم. طفلک یه کم مریض احواله

ن انداخت. تا  ن نگایه مشکوک به مهرانگیر محمدیاستر

 به حال

نشده بود مادرش برای کیس دلسوزی کند و غذا 

د. اما ن  بیی



 :گفت

- ا شفاشون بدهخد . 

ن واست سوپ بریزم- . برو بشتر ن  .الیه آمتر

ن به اتاقش رفت. نای ایستادن نداشت.  محمدیاستر

ن   مهرانگیر

بشقایی سوپ با آب توی سینن گذاشت و به اتاق 

ن   محمدیاستر

 .برد

ن  ن شدن خواب محمدیاستر  بعد، بعد از سنگتر
دقایقی

 قابلمه

ون زد.درب  ای غذا بقچه پیچ کرد و از خانه بیر

چال ده فویی یخ  

 قراضه را با حرص محکم بست. الستیک

درب آنقدری خراب بود که در یخچال بسته نشود. 

 دوباره آن

 .را باز کرد و این بار محکم تر آن را به هم کوبید

! هیجی هم نیست کوفت کنیم. اه-  !لعننی



ن نشست و تکیه  ون رفت و روی زمتر خانه بیر ن از آشیی

 داد به
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. بادبزن بلند و با طرح پروانه شکلش را برداشت  پشنی

وع  و رسر

 .به باد زدن خودش کرد

ن بیشیی دم  این ساعت از روز که میشد هوای زیرزمتر

 یم کرد

 .و نفس کشیدن را سخت تر یم کرد

شکمش کیم باال آمده بود و دیگر از آن استفراغ ها 

ی  خیی

ان بیشیی نبود. مدام گرسنه بود اما توی دخمه ش

ی ن  اوقات چیر

برای خوردن نداشتند.صدای چرخیدن پنکه و تلق 

 تولوق ریزش، تنها

 صدای توی



 .خانه بود

رو به محمدهادی که دمر با باال تنه ی دراز کشیده 

 بود

 :گفت

ی بخری بخوریم؟ من  - ن نیم خوای پایسر بری یه چیر

 گشنمه

 !ها

محمدهادی کیم تنش را به سمت پنکه نزدیک تر  

 .کرد

هش را به سمت ارنواز کشاند. شلوارک کوتایه نگا

 پوشیده بود

ن کوتاه و یقه باز. موهایش را هم  ت آستتر با یک تیشر

 شه

 .وار باالی رسش جمع کرده بود

نگاهش را یی اراده و از روی عادت رس داد سمت 

 پنجره ی
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 . و بدون پرده

مو. نیم تونم برم یم بینن که اوضاع و احوال-گفت: 

ون. فوری  بیر

عرق یم کنم و پشتم یم سوزه. باید مدام جلوی پنکه 

 باشم

 .تا زخمام خشک بشه

یم؟-  بمیر
ی

 یعنن من و این بچه باید از گشنیک

محمدهادی کالفه رس روی بالش گذاشت و صورتش 

 را سمت

 .پنجره کرد

بحث نکن با من ارنواز. حالم خوب نیست. بعدم -

 .پول ندارم

د صیی کنن مادرم واسمون غذا بیارهبای . 

- 
ی

 .چرا نمیاد پس؟ مردم از گشنیک

خونه ی مادرم اون رس قمه. تا بیاد این ور طول یم  -

 .کشه



ارنواز حسایی حوصله اش رس رفته بود. فکر کرد آن 

 ساعت از

روز اگر دانشگاه نبود، توی اتاقش ناهارش را خورده 

 روی تخت

یم زد و با تلفن نرمش تدی برهای خوشگلش را بغل 

 همراهشبازی

را بازی یم کرد و jewel legend ) ( جوئل لجند

 پاتک

یم زد به پاستیل ها و بسته های لواشک توی 

 یخچال بزرگ

 .خانه شان

از جا بلند شد و بیخودی توی اتاق راه رفت تا وقت 

 . بگذرد
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وی حیاطبا صدای درب حیاط ارنواز رسک کشید ت  . 

 :محمدهادی گفت



 کیه؟ مامانمه؟-

 :ارنواز در حایل که چشمش به حیاط بود پرسید

 مگه مامانت کلید داره؟-

 .آره. کلید دادم راحت بیاد و بره-

ن رو هم بهش دادی؟-  مال در پایتر

- که خی بشه؟ مگه خونه ی خودشه؟-آره.   

 حاال خودشه یا نه؟-

- . پش صابخونه س. با اون موتورش یف  نخیر تشر

 .فرما شدن

 :محمدهادی با صدای خفه توپید

بیا اینور ببینم. با این لباس وایسادی اونجا که ببینه -

 تو رو؟

ن نشست و دست به شانه گفت  :ارنواز روی زمتر

 چرا داد یم زین حاال؟-

نزنم؟ یه نگاه به لباست بکن. آخه این چیه -

 پوشیدی؟

 .چشه مگه؟ خونمه یم خوام راحت باشم-



ادی با حرص چشم بست و پیشاین اش را محمده

 روی بالش

 :گذاشت و نالید
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- ت من نذار ارنواز.  من به -تو رو خدا دست رو غیر

ت تو خی   غیر

یی مییسر باید  کار دارم؟ اگه خییل غیر

 .یه پرده بخری واسه خونه

رسو صدای جمشید در حایل که به موتورش ور یم 

 رفت،

زن  سوهان روح محمدهادی بود. اگر خیی داشت پیر

 صاحبخانه

پش مجردی توی خانه اش دارد که از رس تا پایش 

 خالف یم

 .ریخت، هرگز آن جا را اجاره نیم کرد

از جا بلند شد و عبایش را به میخ های دو طرف 



 .پنجره آویخت

ن شدن دست هایش  همان چند حرکت و باال و پایتر

 باعث شد

ه رس باز کند و خون روان شودچند زخم دلمه بست . 

 :صدای آخش که درآمد ارنواز هول کرد

 خی شد هادی؟-

ن نشست  .محمدهادی همان جا روی زمتر

آخ خدا مردم. برو دستمال بیار .ارنواز به پشت -

 محمدهادی نگاه

 کرد و دست روی دهانش

 .گذاشت

 !ای وای چه خوین میاد-

و با فورا سمت اوپن رفت و بسته ی پنبه را آورد 

 احتیاط روی
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 .زخم ها کشید. ضدعفوین کرد و پماد زد



محمدهادی دوباره جلوی پنکه دراز کشید. دلش یم 

 خواست

د و از آن درد کشنده خالص بشود  .بمیر

ارنواز کنارش نشست. دست کشید روی موهای 

 .میس رنگش

نوازش دستش آرام روی گردنش و گیسوان 

ادی درمحمده  

 .گردش بود

ی فدات بشم؟ من - آخه چرا اینقدر سخت یم گیر

 همیشه تو

خونه راحت یم گشتم. زمستون با لباس ورزیسر و 

 بهار

تابستون با تاپ و شلوارک .محمدهادی رسش را روی 

 بالش گذاشت

ه به صورت  و خیر

 :ارنواز گفت

 کردی مال قبل از این -
ی

خونه بابات هر جور زندگ



 بود که زن

یسر من ب . 

 حاال مگه پش همسایه اونقدر بیکاره بیاد منو ببینه؟-

ن و چشم چرون. اصال - هم بیکار و عالفه، هم هیر

 دوست ندارم

 .نگاهش با این ور بیفته

یم بازار پرده یم خریم. تازه - مامانت که بیاد باهم میر

 واسه

 هم بخرم. کمر شلوارام 
ی
خودم باید یه لباس حاملیک

 اذیتم یم
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 کنه. واسه فندقمونم باید بخریم. خوبه؟

با حس اینکه کودکش در بطن ارنواز رشد یم کند 

 دلش غنج

 :رفت. اما گفت

- ن -پول ندارم فعال!  یعنن تمام مال و منالت همتر



؟  پراید بود که فروخنی

 . آره-

 دیگه؟-
ی

 راست مییک

 دروغ دارم بهت بگم؟-

- قبل از اینکه بری تهران آخه با عقل جور در نمیاد. 

 هم با

 یم کردی؟
ی

 پول بابای زنت زندگ

ی  ن محمدهادی گوشه لبش را به دندان کشید و چیر

 . نگفت

ن یم داد  .صدای بسته شدن در خیی از آمدن مهرانگیر

ن  ارنواز از جا بلند شد و به سمت در رفت. مهرانگیر

 لخ لخ کنان

ن آمد. ارنواز در را باز کرد و گ فتاز پله ها پایتر : 

ن - ن خانوم. چقدر دیر کردین.مهرانگیر سالم مهرانگیر

 قابلمه به دست

ن گذاشت. آن را در  پا توی زیرزمتر

حایل که چپ چپ به پاهای سفید و ارنواز نگاه یم  



 کرد

 .به دستش داد

 علیک سالم. دوره دیگه. خی کار کنم؟-
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خانه رفت. سفره ی کو  ن چیک پهن کرد ارنواز به آشیی

 وسط اتاق

 .و غذا را کشید

ن خانوم-  . بفرمایید مهرانگیر

ن به چاک شانه های ارنواز چشم دوخت و  مهرانگیر

 زیر لب

 . استغفرهلل"ی گفت"

محمدهادی همانطور درازکش رو به سفره مشغول 

 خوردن

 . شد

ارنواز تند تند مشغول غذا خوردن شد. شستش را به 

 سمت



ن به نشانه ی مو  بینگو. -فق شدی باال آورد. مهرانگیر

 خییل خوشمزه

 .س. دستتون طال

های  ن کیم چشم گرد کرد. به ادبیات دخیی مهرانگیر

 امروزی به

 . هیچ عنوان آشنایی نداشت

 رس خم کرد و مشغول خوردن شد. ساالد را نزدیک

 :محمدهادی کشید

 بخور پشم. بهیی نشدی؟-

 :محمدهادی کیم کاهو و خیار به دهان گذاشت

- هنوزنه   . 

 .الیه قلم بشه اون دسنی که اینکارو کرد-
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 .ارنواز چون قحیط زده ها افتاده بود به جان غذایش

ن لب زد  :مهرانگیر

. یواش تر.ارنواز با دهان پر گفت-  :خفه نیسر دخیی



 .گشنمه خانوم-

ام بذار بگو - اینقدر به من نگو خانوم. الاقل احیی

محاج خانو  . 

 :ارنواز چپ چپ نگاهش کرد و کشدار گفت

 .چشم حاج خانوم-

 .نگاهش را چرخاند سمت پنجره

این پرو پاچه ت رو هم بپوشوین بد نیستا. اون -

 وقت لباس

 .مقدس بچه م نمیشه پرده ی خونه

 .ارنواز لب هایش را جمع کرد

 . گرممه نیم تونم-

ت یه لباس بهیی یم پوشیدی-  .الاقل به حرمت بزگیی

- مگه فقط محرم و -وا! مگه شما نامحریم؟

 نامحرمه؟ مامامت یادت

 نداده جلوی

 بزرگیی هر لبایس رو نباید پوشید؟

یی خیال حاج خانوم. اشتهامو کور نکن خواهشا. -



 لباس

 یم خوام. میشه واسم بخری؟
ی
 حاملیک
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 .محمدهادی کیم آب نوشید

- ش بازا ر براش بخر. کار که پیدا کنم ازحاج خانوم بیی  

 .خجالتت درمیام

ن گفت  :مهرانگیر

باشه پشم. تو خونه پرده دارم. دفعه بعد که اومدم -

 براتون

 .میارم

 :ارنواز گفت

- ؟ وظیفه -وسیله خونه مون کمه .  خب که خی

 مادرت بود جهاز یم

ن چند  داد. همتر

تا خرت و پرتم با بدبخنی گیر آوردم. یه رو زدم به 

ومایخان  



تو جلسه قرآن. چاخان پاخان کردم که یه خانواده 

 محتاج

 یم خوان. اونام فوری دست به کار 
ی

وسیله زندگ

 شدن و این

 .چند تیکه رو برام جور کردن

 :محمدهادی گفت

؟-  شما که گفنی از سمساری گرفنی

سمساری کجا بود ننه؟ کیل پول یم خواست. از  -

 کجا یم

 آوردم؟

بشقاب خایل اش گذاشتارنواز قاشقش را توی  . 
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؟- ن  صدقه گرفتتر

ن ابرو باال انداخت:  نه پس جایزه گرفتم -مهرانگیر

 براتون. پاشو

 ظرفارو بشور بریم بازار. یه



ی کن. یهو دیدی  ن کم خرت و پرت بخرم خودت آشیی

 من

نتونستم زود به زود بیام. باید زود برگردم خونه 

ن   محمدیاستر

همریض  . 

ن بلد نیستم-  .من؟ من که غذا پختی

؟-  بلد نیسنی

 .نه. گالب خودش برامون غذا درست یم کرد-

. خودیی و خودت. - دخیی جون تو دیگه اونجا نیسنی

 باید کار

ی. بچه تو  ن ی. واسه شوهرت غذا بیی خونه یاد بگیر

 . بزرگ کنن 

 .سخته. نهایت یه املت-

ن باعث شد  ارنواز نگاه عاقل اندر سفیه ی مهرانگیر

 شانه باال

بیندازد و سفره را جمع کند.شلوارش را از چمدانش 

ون کشید و  بیر



 توی حمام رفت. در را

ن آهسته گفت  :که بست، مهرانگیر

پشم؟ یه کم زنتو دعوا کن، نصیحتش کن. خییل بد -

 حرف

یم زنه. شستشو واسه من میاره باال. خو یعنن چه 

 این کارا؟
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ن الت و لوتا حرف یم زنه  . مگه خارجکیه؟ تازه عتر

ولش کن حاج خانوم. حاال یواش یواش آدمش یم  -

 کنم. االن

ه. بچه م سالم  اون بچه تو شکمشه. عصنی نشه بهیی

 به دنیا

 .بیاد، بعدش همه خی رو خودم درست یم کنم

صدای در حیاط و حرف زدن جمشید با کیس پشت 

 در

 .حرفشان را قطع کرد



ن شد  .بعد جمشید نزدیک زیر زمتر

 :آقای ملیک؟محمدهادی بلند گفت-

 بله؟-

یف بیارین جلوی در با شما کار دارن-  .تشر

ن فورا از جا بلند شد و سمت پنجره رفت  :مهرانگیر

 یعنن کیه؟-

 .آهسته گوشه عبا را کنار زد

 :هول کرده گفت

 .اوا. خاک عالم. این پشه ست. برادر مهرگان-

شنیدن حرف مادرش دندان به هم محمدهادی با 

 .سایید

 !لعننی -

 .تو آدرس دادی-

1048 

  دلهای بد قواره 

- پس اینجا چه -نه به خدا. مگه از جونم سیر شدم. 

 یم کنه مادر؟



 .نیم دونم به خدا-

ون آمد  .ارنواز از حمام بیر

 کیه حاج خانوم؟-

ن گفت  :مهرانگیر

- ن    جا بمون پیشتو کاریت نباشه. برادر مهرگانه. همتر

م ببینم خی یم خواد. آسایش  محمدهادی من میر

 نداریم از

 !دست اینا. اه

 که پریده 
ی

ارنواز دست روی دهانش گذاشت و با رنیک

 بود

 :گفت

ای وای نکنه اومده دعوا؟ تو رو خدا نذارین بیاد تو -

 !منو بزنه

ن چادر روی رسش انداخت:  چرت و پرت نگو -مهرانگیر

 .تو رو خدا

ن یه گوشه جیک نزن  بشتر . 

 فهمیدی؟



 :ارنواز رس تکان داد و محمدهادی گفت

نرو حاج خانوم کار خودمه. خودم باید برم جوابشو -

 .بدم

ن سمت در رفت  :مهرانگیر

م اگه الزم شد - جواب خی رو بدی؟ من خودم میر

 صدات یم
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 .کنم

جمشید روی  بعد در را باز کرد و از پله ها باال رفت. 

 پله های

ن سالم کرد و  حیاط نشسته بود. با دیدن مهرانگیر

ن به  مهرانگیر

 .رس تکان دادین کوتاه اکتفا کرد

جمشید دست الی موهای فر اما کوتاهش کرد. 

 انتهای

 :سیبیلش را تاب داد و پوزخندی زیر لب زد



یف داره جواب نمیده؟صدای جمیله خانم - الل تشر

 مادرش از الی در

از خانه به گوششنیمه ب  

 .خورد

 جمشید؟-

 .همانطور نشسته رس چرخاند

 هان؟-

 کیه پشت در؟-

 . هیشیک ننه. فک و فامیل پایینن هاس-

؟-  خو پاشو بیا تو دیگه. واسه خی اونجا نشسنی

 .هوا خوبه. نشستم دیگه-

ن کرد و یک  جمیله در را بست و جمشید گوش تیر

 وری چشم

 .دوخت به در
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ن در را باز کرد. مهرداد به پشت ایستاده بود  مهرانگیر



 سمت در.بلند

 :گفت

 .بفرمایید-

 :مهرداد به عقب چرخید و گفت

؟- ن  شمام اینجایتر

 علیک سالم. ادب نداری؟-

ن خودش - من با شما چه سالیم دارم خانوم؟ بگتر

 .بیاد دم در

 داری به خودم بزن-
ن
 .نمیشه. حرف

- خانوم. شما دخالت نکن خودش باید بیاد   . 

دهن منو وا نکن آقای ستوده. صحبنی داری بزن -

 نداری

 !هری

 !عجب! ماشاال به این همه ادب و متانت-

- نه همینن نیست که هست. -همینن که هست . 

ن بیاد خانوم  بهش بگتر

 تا داد



نزدم همسایه ها بریزن تو کوچه. تو تهران که 

 آبروتون رفت،

کنیدالاقل اینحا آبروداری   . 

ی یا نه؟-  ال اله اال هلل! میر

ینی اش   مهرداد جفت دستانش را توی جیب کتان کیی

 کرد و
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ژسنی شبیه به کیس که از باال به زیر دستش نگاه یم  

 کند

 .انداخت

 نیومدم که دست خایل برم. صداش کن تا حرصمو-

 . درنیاوردی

ن در را به هم کوبید  اما لحظه ی آخر مهرداد   مهرانگیر

 کفش

ورین و براقش را جلو کشید و الی در گذاشت و آن را 

 به عقب



 .هول داد

ن جیغ زد:  ؟ دلت کتک یم -مهرانگیر ن یم کنن چرا همچتر

 خواد؟

 .جمشید کنجکاو آمده بود جلو

ی شده خانوم؟- ن  چیر

ن نگایه پر حرص به رستاپای جمشید  مهرانگیر

 .انداخت

ن کوت ت نارنجی آستتر  آیی توی تیشر
اه و شلوار ورزیسر

 تن

 .ریقویش زار یم زد

. شوما بفرما-  . نه خیر

مهرداد پا توی حیاط گذاشت. جمشید از اندام و 

 تیپ و لباس

مهرداد خوشش آمد. بوی عطرش را دوست داشت. 

 با خودش

فکر کرد این مرد از قماش آدم حسایی ها توی خانه 

انه  ی فقیر



ملیک دارد؟ ی آن ها چه یم کند و چه صنیم با   
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 .مهرداد در را محکم به هم کوبید

ون بزدل. میای یا خودم بیام تو دخمه -داد زد:  بیا بیر

 ت بدبخت؟

د و حریص لب زد ن لب فشر  :مهرانگیر

 .خییل پررویی -

 :مهرداد رس خم کرد

 . نه به پررویی تو و پشت-

ن باال آمدمحمدهادی دوال دوال از پله های زیر  زمتر . 

 چیه؟ چته محله رو گذاشنی رو رست؟-

 :مهرداد ابرو باال انداخت

 شاهانه -
ی

به به داماد عزیزم. چه خونه ای! چه زندگ

 !ای

؟ چه سعادیی  ن  مبارکه. از طبقه سوم رسیدی زیر زمتر

! 



محمدهادی با هزار بدبخنی آخرین پله را که بلندتر از 

 بقیه

یومدهفضولیش به تو ن-بود باال آمد.   . 

 .مهرداد با تاسف رس تکان داد

 :محمدهادی با سگرمه هایی در هم، خشن لب زد

اینجارو از کجا پیدا کردی؟ تو این شهرم دست از -

 رس ما بر

 نیم داری؟

 :مهرداد خونشد گفت
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 . فضولیش به تو نیومده-

د جمشید لب هایش را جمع کرد تا نخندد. فکر کر 

 عالوه بر

خوشتیپ و جذاب بودنش حسایی رس و زبان دار هم 

 هست. و

 .بیشیی از همه از خونشدی اش کیف یم کرد



ن گفت:  آقای ستوده! دارم با زبون خوش -مهرانگیر

 میگم. راهتو بکش

 برو رس

 .ظهری مزاحمت ایجاد نکن

 ندارم خانوم. دخالت نکن-
ن
 . من با شما حرف

ن که کنف شد،؛رو به  محمدهادی گفتمهرانگیر : 

قرار بود رس یه هفته واسه مهریه و دادگاه و طالق -

 .اقدام کنن 

 بهت گفتم میام رساغت؟ گفتم یا نگفتم؟

. من با این وضعیت چجوری بدوئم - گفنی که گفنی

 دنبال کار

 طالق از پله های دادگاه برم باال؟

دیگه اون مشکل ما نیست. خواهر من یی قراری یم  -

 کنه که

نحستو از شناسنامه ش پاک کنه زودتر اسم . 

 :محمدهادی دستش را توی هوا پرت کرد

. من نه االن تو - یفتو بیی من نیم تونم. بفرما تشر



ایطش  رسر
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هستم نه پول مهریه دارم بدم. اصال طالقش نمیدم 

 .مهرداد چشم ریز

 .کرد و یک تای ابرو باال انداخت

- ؟ نش نیدم دوباره بگوخی خی گفنی ! 

 .گفتم زنمه، طالقش نمیدم. خوش گلدی-

ف! به - تو غلط یی جا کردی که طالق نمیدی یی رسر

 روت

خندیدم پررو شدی؟ دو تا نزدم تو گوشت دور برت 

 داشته؟

یه هرز رفنی هیجی نگفتم حاال دم در آوردی واسه 

 من؟

 دوست داشتم. تو رو سنه نه؟-

د سمت محمدهادی مهرداد با سه قدم بلند هجوم بر 

 و مشنی 



 . محکم حواله ی چانه ی او کرد

ن  محمدهادی دو قدم به عقب پرت شد و روی زمتر

 افتاد و با

ل کرد که پشتش به  هر جان کندین بود خودش را کنیی

ن   زمتر

 . نخوابد

ن غرید:  نزنش نا مسلمون. نزن یی وجدان! بابا -مهرانگیر

 بچه م آش

 .و الشه

 :مهرداد اخم کرد

- خیانت کرده بیشیی از اینا حقشه. خواهر به جهنم. 

 دسته گل

من چه بدی در حق شما کرده بود آخه؟ خوبتون 

 شد حاال؟
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ش اومد، االن  پشت شالق خورد و یه دخمه گیر



 احساس

 !خوشبخنی یم کنید؟ واقعا خییل بدبختید. خییل

رداد جمشید با چشماین گرد شده و دهان باز به مه

ه بود  .خیر

جمیله پشت پنجره ی اتاق دست روی دهانش  

 .گذاشته بود

ش آمده بود  .عجب مستاجری گیر

محمدهادی از جا بلند شد. دست روی دهانش  

 کشید. خون را

که پشت دستش دید با دندان هایی رسخ از خون 

 :توپید

وع به - ی یا پلیس خیی کنم؟ناگهان کیس رسر میر

 مشت زدن به در

دویدکرد. جمشید   

سمت در. در چهارطاق باز شد و مهرگان با نگایه پر 

 از خشم

 :فریاد زد



؟ با اون دهن کثیفت زنم - چته هوار هوار یم کنن

 زنم یم

. من زن تو نیستم. من زن توی نامرد نیستم. من  کنن

 زن توی

یی آبرو نیستم خائن. حیف من. حیف من که 

 زندگیمو حروم

 .توی حرویم کرد

ن دستش را  توی هوا انداخت و چون زنان  مهرانگیر

 چاله میداین 

 :دهانش را کج کرد

 ! برو بابا! زبون درآورده واسه من-

1056 

  دلهای بد قواره 

مهرگان حنی نیم نگاهش هم نکرد. نادیده گرفتنش 

 برای

ن گران یم آمد. این را خوب یم دانست  مهرانگیر

 .محمدهادی رسش



ه یرا چرخاند سمت دیگر. مهرداد گوش  

 صدا دار  
ن
لبش را به دندان کشید و دست به کمر پوف

 .کشید

ف و آبرو حالیش بود که - ول کن مهرگان. این اگه رسر

 با دخیی 

 . مجرد هم خوابه نیم شد

 :مهرگان گفت

ن بار و آخرین - ن برای اولتر آره یم دونم. واسه همتر

 بار اومدم

 . تو این کاخ شاهانه ش براش چشم روشنن آوردم

ون یفتو بیار چشم  بیا بیر هادی هدایت نشده. تشر

 روشنیت رو

ن   . ببتر

ن رسک کشید و محمدهادی از جایش تکان  مهرانگیر

 .نخورد

مهرداد دستش را چنگ زد و او را سمت کوچه برد. 

 یک کپه



ن بود. مهرگان چند   کتاب وسط کوچه در حال سوختی

 کتابدیگر از

 کتاب های محمدهادی را از توی کیسه زباله درآورد

یک ییک توی آتش انداختو ی . 

 :محمدهادی با دیدن کتاب هایش فریاد زد

 . کتابام. نکن ال مذهب نکن-
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مهرگان یی تفاوت به جلزو ولزهای محمدهادی، 

 شیشه ی

ین را از توی کیفش درآورد و درآن را باز کرد و باال   ن بین

 :گرفت

 اینجوری بهیی یم سوزه. نه؟-

هادی دوید سمت آتش و کتاب ها؛ اما مهرگان محمد

ین را ن  بین

روی کتاب ها ریخت و آتش شعله ور شد. 

 محمدهادی دست



 .روی صورتش گذاشت و ناچار عقب کشید

مهرگان عقب تر ایستاده بود. تصویر شعله ها روی 

 شیشه ی

 .عینکش افتاده بود

ن فریاد زد:  . کثافت. خی کار  -مهرانگیر ای از خدا یی خیی

؟کردی  

چند نفر از همسایه ها از پنجره ها مشغول تماشای 

 معرکه ای

بودند که مهرگان راه انداخته بود. چند پش بچه و 

 مرد هم

ون  .دویدند بیر

مهرداد کنار مهرگان ایستاد و دست به شانه به 

ن کتاب  سوختی

ه شد  .ها خیر

محمدهادی روی زانو روی آسفالت کوچه فرود آمد.  

 کتاب های

یم سوختند. آنچه که گنجینه اش به  عزیزش داشتند 



 شمار

یم رفت در حال خاکسیی شدن بود. اشکش داشت 

 در یم

آمد. دلش یم خواست فریاد بزند اما توانش را 

 . نداشت
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تنها کاری که توانست بکند زیر لب حرص خوردن 

 .بود

ارنواز پا توی کوچه گذاشت. مهرگان با دیدنش 

زخندی زدپو  . 

حالت -با صدای بلند خطاب به محمدهادی گفت: 

 بده؟ قلبت داره یم

 سوزه و گزگز یم کنه؟ دستات

یم لرزه؟ زانوهات دیگه راست نمیشن؟ بسوز که 

ن و  سوختی

سوزوندن همینه. دلم منم همینجوری سوخت. 



 اندازه ی تک

تک برگای این کتابا. یه روز تو و اون مادرت تو جهنم 

 یم

ن جهنیم که واسه خودتون تو این دنیا سوزین. هم تر

ن   .ساختتر

تونم به اون دنیا و قیامت نیم رسه. بسوز که  خاکسیی

 داری

 .خوب یم سوزی

 :محمدهادی فریاد زد

 !خفه شو! خفه شو لعننی -

ین را از مهرگان گرفت و تا آخرین  ن مهرداد بطری بین

 قطره اش

ن خایل کرد. بطری  را روی کتاب های در حال سوختی

راخایل   

جلوی محمدهادی پرت کرد. دست مهرگان را گرفت 

 و از آن

کوچه ی تنگ و بارییک که هیچ ماشینن نیم توانست 



 واردش بشود

ن کرد و پشت ون برد. او را چون ملکه سوار ماشتر  بیر

 .فرمان نشست و به رسعت از آن محله دور شد
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ن آخرین ب رگه از کتاب های محمدهادی اما تا سوختی

 عزیزش

به تماشا نشست و مثل پشبچه هایی که کتاب های 

 مدرسه

 .اش را بسوزانند، گریه کرد و اشک ریخت

ن پشش  همسایه ها آتش را خاموش کردند و مهرانگیر

 را به

 .داخل خانه برد

و جمشید مات و مبهوت بود از صحنه هایی که 

 تماشا کرده

ه فیلم های توی بود. برایش باور پذیر نبود. شبی

 .سینما بود



ت آور و  همان قدر بزرگ و نزدیک، همانقدر حیر

 میخکوب

ن  کننده.همسایه ها آتش را خاموش کردند. مهرانگیر

 دست

 .محمدهادی را گرفت

پاشو مادر. پاشو بریم تو خونه. بازم یم خری. همه -

 رو خودم

م  . برات یم گیر

محمدهادی با خشیم که در مردمک چشمانش النه  

ده وکر   

ن   کینه ای که از مهرگان با خوردن شالق و سوختی

 کتاب هایش

به دل گرفته بود از جا بلند شد و زیر نگاه پر از 

 تمسخر جمشید

ن نمورشان برگشت  .به زیرزمتر

چهارشنبه، پنجم اردیبهشت ماه، ساعت دو 

 بعدازظهر



مریم آخرین ظرف را آبکیسر کرد و روی آبچکان  

 .گذاشت
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خانه انداخت. دیگر کاری نمانده بود.  ن نگایه به آشیی

 
ی

 از خستیک

ون رفت و  دیگر نای ایستادن نداشت. از آن جا بیر

 روی مبلراحنی 

 روبه روی تلویزیون دراز کشید و آن را روشن کرد. با

ن کردن شبکه ها شد ل مشغول باال و پایتر
 .کنیی

اتاق مهرگان  مهرآنا را دید که با صوریی برافروخته از 

ون  بیر

آمد. روی مبل نزدیک مریم نشست و دست به شانه 

 در حایل

ه شد به  که یک پایش را عصنی تکان یم داد، خیر

 صفحه ی

 .تلویزیون



 :مریم گفت

 خی شده مهری؟ چرا عصباین هسنی مادر؟-

 :مهرآنا رس تکان داد

س- ت بیی
 .از دخیی

 باز خی شده؟-

- گه جمعه نمیاد ماشاال حرف گوش نکن و لجباز. می

 جشن

 . نامزدی ترانه.مریم فورا نشست

؟-  نمیاد؟ یعنن خی

یعنن خی شو من نیم دونم مادر من. رفتم بهش -

 میگم واسه

، میگه من که قرار نیست  جمعه لباس خی یم پویسر

 .بیام
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 دیوونه شده؟-

 .البد دیگه-



 :مریم بلند داد زد

- مادر؟مهرگان؟ مهرگان   

 :لحظایی بعد مهرگان در اتاقش را باز کرد

 بله مامان؟-

ن ببینم.مهرگان در حایل که چپ چپ - بیا اینجا بشتر

 به مهرآنا نگاه

 یم کرد آمد و

 .کنار مریم نشست

 .بله بفرمایید مامان جان-

 مهری خی میگه؟-

 :مهرگان رو به مهرآنا غرولند کنان گفت

 آنا خانوم دهن لقی کردی تو باز؟-

 کشید
ن
 :مهرآنا پوف

 .باالخره که یم فهمید-

 :مریم گفت

جر و بحث نکنید ببینم. شما واسه خی نیم خوای -

 بیای



ین دوستت  نامزدی؟ مگه جمعه نامزدی ترانه؛ بهیی

 نیست؟
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ین دوستم یم - هست مامان. تا آخر عمرم هم بهیی

خب پس-مونه.   

نداری؟دردت چیه؟ کفش و لباس   

 .دارم. خوبشم دارم-

؟-  پس خی

 .مامان تو رو خدا یه نگاه به این چشم من بکن-

ن  مریم که از همان اول یم دانست بهانه ی نرفتی

 مهرگان

 .چیست خودش را زده بود به کوچه ی عیل چپ

 .خم شد و به چشم آسیب دیده ی مهرگان نگاه کرد

 خب دیدمش. خی شده مامان جان؟ درد داری؟-

- ؟وای م امان! چرا اینجوری یم کنن  

 نگاه کن منم نگاه کردم-
ی

 چجوری یم کنم خب؟ مییک



ای بابا! به نظرت من با این چشمم و یه -دیگه . 

 عینک سیاه بشینم

 .وسط جشن کار درستیه؟ واال به خدا بده

 نه، چرا بد باشه؟-

مامان تو رو خدا اذیت نکن. گ با عینک دودی و -

 لباس شب

میش باشم؟رفته جشن که من دو   

 حاال تو اولیش باش خی میشه مگه؟-

ن   مهرگان عاقل اندر سفیه به مادرش نگاه کرد و همتر

 که
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 .خواست برود مریم دستش را کشید

ن هنوز حرفام تموم نشده-  .بشتر

 :مهرگان دوباره نشست و گفت

 .شما هم دیگه حرفشو نزنید .من نمیام مامان-

- -ت جواب ترانه رو خی یم خوای بدی؟اون وق



 همینن که به شما

 .گفتم

یم. - یم. اصال دیگه هیچ جا نمیر خب پس ما هم نمیر

 از این

به بعدم یم مونیم تو خونه با کل فامیل قطع اشنایی 

 .یم کنیم

چهارتا هم پرده ی ضخیم یم زنیم به پنجره ها نور 

 خورشید

یم نه پارک. ن ه هیچ جای رو هم نبینیم. نه بازار میر

 . دیگه

ه بیاره  به باباتم میگم پرونده ت رو از دانشگاه بگیر

 خونه. چون

ش با مردم و دنیا قطع اشنایی کنه. اصال 
قراره دخیی

 درس بخوین 

؟ آخرش قراره بشینن وردل من دیگه. پس  که خی

 درس

نخون. پیش دکیی المیع هم نیم خواد بری. داخل 



 مطب گ

 عینک دودی یم زنه؟

ا صدایی آهسته و بغض دار نالیدمهرگان ب : 

 !مامان-

ی از قلم -مریم خونشد گفت:  ن بله مامان؟ چیر

 انداختم؟
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 . خواهش یم کنم-

؟ عزلت نشینن رو دوست - خی رو خواهش یم کنن

 نداری

 مگه؟

 .منظورم این نبود-

پس منظورت خی بود؟ چند تا عرویس و نامزدی و -

 مهموین 

 خوای بری؟ تا گ یم خوای بشینن تو اتاقت از نیم

 دست



اون نامرد و ننه ی ذلیل مرده ش حرص بخوری؟ تا 

 وقنی پیر 

؟ آره مهرگان؟  بیسر

آخر تابستون عرویس آناس. نکنه اونم یم خوای 

 نیای؟

 :مهرآنا کنایه زد

م؟ که تو راحت - یم خوای اصال عرویس نگیر

؟مریم گفت  :بایسر

- . چه کاریه  ن بشیمآره نگیر وقنی ما قراره غارنشتر . 

مهرگان لب هایش را محکم به هم فشار داد و از جا 

 بلند شد

و با قدم هایی تند توی اتاقش رفت و در را به هم  

 .کوبید

 .مهرآنا فورا بلند شد و مریم را در حصار کشید

 .وای مامان خییل باحایل. طفلک آخی کفرش دراومد-

- شو واسه من. واال به خدا. یه لوس یم کنه خود

 البته حق



ن مردم  داره بچه م. از حرف و نگاه های ترحم آمیر

 خوشش
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نمیاد. شاید من و تو هم اگر جای اون بودیم 

 همینقدر ناامید

بودیم. ویل اگر بخوایم یل یل به الالش بذاریم و  

 کمکش نکنیم

ون، بعدا سخت ب شه  که از این الک ترسش بیاد بیر

 کمکش

کرد. یم ترسم که به این دوری کردن از مردم عادت 

 بکنه. ما

باید کمکش کنیم. باید بفهمه خییل از آدم ها تو 

 ظاهرشون نقص عضو

 رو ول
ی

 دارن و باهاش کنار اومدن. کار و زندگ

نکردن و خودشون رو تو خونه زندوین نکردن. خییل 

 هاشون



ن   . هم آدم های موفقی هستی

یم را بوسیدمهرآنا صورت مر  : 

آخ که من قربون مامان روشنفکرم بشم. حاال به -

 نظرت این

 حرفات بهش اثر یم کنه؟

 .یه کیم. ویل به کمک یه نفر دیگه هم احتیاج داریم-

 گ مامان؟-

 .ترانه-

دلخور از شنیدن حرف های مادرش جلوی آینه 

 ایستاده و به

خودش زل زده بود. با اینکه آن روزها نسبت با 

ن گذشتهمهرگا  

هایی در
ن  کیم فرق کرده بود؛ اما هنوز هم ذاتا یک چیر
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وجودش بود که به آن زودی ها تغییر نیم کرد.روز 

 قبل برای به



ن آن معرکه بیشیی از حد توانش  راه انداختی

انرژی گذاشته بود. زن باحیا و ترسوی گذشته ها 

 هنوز هم در

کرد. مهرداد ساعت ها با او   وجودش خودنمایی یم

 حرف زده

بود تا جراتش را جمع کند و کتاب ها را آن جا جلوی 

 چشم

همگان آتش بزند. حرف هایی که از دهانش در آمد 

 همه یی 

 . اراده بود

عینکش را از توی قاب سیاهش که آن روزها 

 همچون دوسنی 

ون کشید و به چشمش  همیشه همراه با او بود، بیر

 .زد

کرد چطور یم شود با یک لباس زیبا و   بعد تصور 

 درخشان

توی جمع بنشیند و نگاه های دیگران را نادیده 



د؟  بگیر

د، با حرف  ه را هم فاکتور بگیر اصال نگاه های خیر

 هایشان

چطور کنار بیاید؟عینک را درآورد و توی قابش  

 گذاشت. دلش یم

 خواست یک

چشم مصنویع شبیه چشم خودش داشت. کامال 

 شبیه به

شم سالمش. طوری که هیچکس نیم فهمید کدام چ

 چشمش

 .قالیی ست و کدام واقیع

نیم دانست هزینه اش چقدر است. رویش هم 

 نمیشد از
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ی و ماندن در   سد. برای آن چند روز بسیی پدرش بیی

 کما یک



ن روی دوش پدرش گذاشته  هزینه ی بسیار سنگتر

 .بود

نجره رفت. پرده ی حریر سفید و آه کشید و سمت پ

 یایس

رنگ اتاقش را کیم کنار زد. هوا آنقدر دلربا بود که 

 فقط باید

ون و کیف یم کرد. اما با آن عینک تا چه  یم رفت بیر

 ساعنی 

ون بماند؟ چه کیس توی شب عینک سیاه  میشد بیر

 یم زند

مگر اینکه کامال نابینا باشد. بعد با خودش فکر کرد تا 

 به آن

اصال برایش مهم نبود یک روشن دل را توی  روز 

 شب با عینک

دودی ببیند. پس البد کیس هم برایش مهم نیست او 

 .بیناباشد یا نابینا

 مهرآنا گفته بود چه اهمینی دارد مردم چه



ن اراجیف  بگویند. آن ها روز و شب در حال بافتی

 هستند. نقص

عضو دیگران را مسخره یم کنند و تا وقنی کیس 

را خودشان  

د، نقص های خودشان را نیم بینند.  به سخره نگیر

 آن ها

نابینای واقیع هستند. همان ها که عیب دیگران را یم 

 بینند

 .و عیب خودشان را نیم بینند

با بلند شدن صدای زنگ تلفنش، رشته افکار در هم 

 تنیده اش

 .پاره شد

نام ترانه را که روی صفحه دید فکر کرد بهیی است 

 فعال به او
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ن را کشید ی از نرفتنش نگوید. آیکون سیی ن  .چیر



 .سالم ترانه-

صدای شاد ترانه را که شنید حسادت به دلش چنگ  

 .کشید

- ؟ خوبم. تو -سالم به روی ماهت قشنگم. خویی

 چطوری عروس

 خانوم؟

 . عروس نگو جنازه بگو-

 دور از جون. خی شده؟-

- ی نشده خواهر. فقط ن ن رو  چیر یه خروار کار ریختی

 .رس من

یف داره. الاقل ییک  ماشاال به نیما که کامال هول تشر

 دو هفته

 .صیی نکرد. همه کارارو باید باهم بکنیم

؟-  مثال خی

 .من هنوز لباس ندارم مهرگان. یم فهیم؟ فاجعه س-

 ترانه؟-
ی

 جدی که نمییک

 . متاسفانه االن اصال حال شوخن ندارم-



- ؟دور و برت رسوصد تو مرکز خریدم. -ا میاد. کجایی

 .با نیما اومدم

 یه خواهرم ندارم بیاد باهام

 .واسه خرید

 مادر و خواهرای نیما نیومدن کمکت؟-
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نه عزیزم. اونا خودشون کیل کار دارن. مامان تارا هم  -

 که

گفت من پا ندارم. خودت برو بخر. به نیما هم که 

 میگم میگه

همه ش بهت میاد. همینو بخر. بنده خدارو خسته  

 .کردم

مهرگان لب گزید. نیم دانست چه بگوید. حنی زبانش 

 نیم

 .چرخید یک تعارف خشک و خایل بکند

 :ترانه گفت



ن موقعینی تنها بمونم - فکر نیم کردم تو همچتر

 . مهرگان

ناگهان دلش تنگ شد برای پاساژگردی هایش با 

 ترانه. چقدر

شت آن وقت ها. یک رورسی را بهانه خوش یم گذ

 یم کردندو

ساعت ها راه یم رفتند و تمام رورسی فرویسر های 

 شهر را

 .گز یم کردند که فقط باهم وقت بگذرانند

فکر کرد اما حاال او شده بود رفیق یی معرفت. برای 

 جشن

ین دوستش هیچ کاری نکرده بود. آنقدر  نامزدی بهیی

 یی فکر

انه ای که خواهر و برادری شده بود که نفهمید تر 

 ندارد، در آن

موقعیت چقدر به وجودش نیاز دارد. این همان ترانه 

 ای بود



که جانش را به خطر انداخت و با او تا مرگ پیش 

 .رفت

 :پس فورا گفت

 مگه من مردم ترانه؟ خودم میام باهات لباس بخری-

. 
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 :ترانه با خوشحایل گفت

 .واقعا؟ وای خدا. ذوق مرگ شدم-

کدوم پاساژی؟مریم و مهرآنا که گوش به در -

 چسبانده بودند، با شنیدن

 صدای

 :مهرگان به هم نگاه کردند. مهرآنا آهسته پچ زد

 .ایوهللا ترانه. دمت گرم. بزن قدش مامان-

ون آمد  .یک رب  ع بعد مهرگان از اتاقش بیر

م در مریم روی مبل نشسته بود و عینک به چش

 حال حل



خانه داشت چای دم یم   ن جدول بود. مهرآنا توی آشیی

 .کرد

مریم با دیدن مهرگان در حایل که داشت چادرش را 

 رس یم

 :کرد پرسید

م؟- ی دخیی  جایی داری میر

 .مهرگان بند کیفش را روی دوشش جا به جا کرد

م پیش ترانه-  .دارم میر

- نه... پاساژه. واسه خرید لباسش به  -خونه شون؟

مکم احتیاج دارهک . 

ون شام بخور. من و بابات - باشه برو. فقط بیر

 امشب شام جایی 

 .دعوتیم

 کجا؟-
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مادر همکار بابات از مکه اومده یه سور کوچیک -



 .داده

 .خب باشه. مهری هست دیگه-

 :مهرآنا از همان جا گفت

- م پیش آریا. آخر شب می منده من امشب میر امرسر . 

 :مهرگان دو دل گفت

 .حاال یه کاریش یم کنم. خدافظ-

 کشید-
ن
 .خیر پیش مادر.مریم با بسته شدن در پوف

 !خدایا این به گ رفته اینقدر لجبازه-

 .مهرآنا کنارش نشست

ن خنگا با اون - اگه لجباز نبود که شیش سال آزگار عتر

 دیو

 نیم کرد
ی

 .دو رس زندگ

- د حاال حاالها باور کن اون بهش خیانت نیم کر 

 داشت تحمل

 .یم کرد

؟- ن  حاال واقعا امشب شام خونه همکار بابا دعوتتر

وا! نه بابا! یه چاخاین کردم این بچه امشب نیاد -



 خونه. من

 .جای اون پوسیدم تو خونه به خدا

 .عاشقتم مامان. یعنن خییل باحایل به خدا-
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زه کشف کردی؟ پاشو مزه تا-مریم رس خوش خندید: 

 نریز یه چایی 

 بیار بقیه ی جدولو

 .حل کنم

 . چشم رسورم-

ین.  ه شده بود به لباس توی وییی ترانه با دهان باز خیر

 مهرگان

هم مثل ترانه چون مجسمه ایستاده و زل زده بود به 

 لباس

ین  .زیبای در وییی

اهن بلند با دامنن که زیاد هم پف دار نبود.  یک پیر

ورتماما ت  



گ های ریزان و تکه تکه روی باالتنه و  مزین به گلیی

 دامن به

ن های  ی گلبیه رنگ که آستتر رنگ سفید بود با آسیی

 توری

گ های سفید داشت. اگر یم  و جذب و بلند با گلیی

 خواستند

ن لبایس   را یم دیدند که چنتر
بهار را توصیف کنند زین

 تنش کرده و

از دامنشتوی خیابان های شهر یم چرخد و گل ها   

 .روی رس شهر یم ریزند

نیما از دیدن آن دو که یی حرف لباس را برانداز یم  

 کردند

 :بلند و کشدار گفت

خب خب، یم بینم که اینو دیگه یم خوایم بخریم -

 ایشاال به

. خانوما بفرمایید داخل مغازه  . سالمنی
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 :ترانه گفت

- ن از بس قشنگهمهرگان چطوره؟ فکم اف تاده رو زمتر . 

 :نیما گفت

مهرگان خانوم پسندیده. تو هم قبول کن همینو. تو -

 رو خدا

ن از رو پای من بردار  .ترانه! بخر یه بار سنگتر

ظالم خی کار کردی با آقا -ترانه خندید. مهرگان گفت: 

 نیما که داره

 التماس یم کنه؟ از

 گ دنبال لبایس؟

 .از فردای بعله برون-

ن چشم گرد کردمهرگا : 

 . خدا شفات بده-

 :نیما گفت

ش - خدا شما رو از آسمون فرستاد مهرگان خانوم. بیی

 تو بخره



 .خالص شیم

 :ترانه گفت

یقه ش باز نیست؟ دامنشم خییل بلنده. یم کشه -

ن   .رو زمتر

ن شم؟  یهو گیر نکنه به پام پخش زمتر
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ه به صورت ترانه  نالید:  نیما خیر
ی

-با بغیصن ساختیک

 خدایا. با من این

 !کارو نکن

مهرگان دست ترانه را گرفت و او را داخل مغازه  

 .کشاند

بدو برو تو حرف نزن ببینم. یا همینو یم خری یا من -

م  میر

 .خونه ها

دقایقی بعد هر سه به پیشنهاد ترانه توی کافه ای 

 دنج در ییک



ارش از طبقات مرکز خرید نشسته و مشغول سف

 قهوه و کیک

 .بودند

 :نیما گفت

تون - مهرگان خانوم ممنون از اینکه اومدین. خدا خیر

 .بده

 :مهرگان لبخند مودبانه ای زد

خواهش یم کنم. ببخشید که من کم کاری کردم این -

 .مدت

هیچ کمیک بهتون نکردم .ترانه دست روی دست 

 .مهرگان گذاشت

- دی این چه حرفیه؟ به خدا اونقدر خوشحالم کر 

 اومدی که

 .نگو

 :نیما گفت

ی هم - ن یه نیم ساعنی بشینیم اینجا بعد بریم یه چیر

 واسه



 .شما بخریم
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 . من؟ نه ممنون-

 :ترانه گفت

ی برات بخریم. - ن به هر حال ما دوست داریم یه چیر

 به رسم

 .یادگاری واسه امروز

 :مهرگان لبخند زد

- منده نکنید.  تلفن نیما زنگ خورد. نیما دیگه رسر

 نگایه به صفحه اش

 .انداخت

 .سیاوشه-

ن را کشید و از جا بلند شد  .آیکون سیی

 .من عذر یم خوام. االن میام-

 :نیما که دور شد مهرگان گفت

ی هم مونده؟- ن  از خریدات چیر



 . اوووف آره. هنوز کفشمو نخریدم. کیفم یم خوام-

- جی نخریدی؟پس فردا نامزدیه. پس چرا تو هنوز هی  

خی کار کنم؟ نیما زن نیست که جلوش لباس ی -

 امتحان

 . کنم. یعنن روم نمیشه

 .تا شب بخر تموم شه بره-
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ن چیده  ن برگشت سفارش ها روی میر نیما که رس میر

 شد.یک رب  ع بعد

 :دوباره تلفن نیما زنگ خورد. جواب داد

- قه سوم.... تو کافه جانم داداش..!. آره بیا طب

 .نشستیم

 :تلفن را که قطع کرد ترانه پرسید

 گ بود؟-

 . سیاوشه. داره میاد اینجا-

مهرگان وحشت زده به ترانه نگاه کرد. ترانه فورا حال 



 مهرگان

 . را فهمید

ن را   مهرگان مانده بود چه خایک توی رسش بریزد. همتر

 کم

چنگ داشت که سیاوش را آنجا ببیند. فورا کیفش را 

 .زد

 .از جا بلند شد

 ...من-

اما دیر شده بود. سیاوش لبخند زنان پا توی کافه  

 گذاشته بود.نگاهش

 کشیده شد سمت درب کافه. سیاوش با لبخندی

گوشه لبش قدم هایی بلند و یک دست بر یم 

 داشت. قد و

قامت بلندش را بار اویل بود که یم دید. آیا دفعات 

 قبل هم

یا او نفهمیده بود؟ قلبش همان قدر خوشتیپ بود 

 بنای



ن نزدیک تر  کوبیدن را گذاشت. هر لحظه که او به میر

 یم شد
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وع کرد  ی یم کرد. دستانش رسر  بیشیی
ی

حس گر گرفتیک

 به

 . لرزیدن و با بدبخنی فهمید دیگر نیم تواند فرار کند

وش ترانه و نیما هم از جا بلند شدند. نیما دست سیا

د  را فشر

 .و سیاوش حال ترانه را خییل صمییم پرسید

 خویی ترانه؟-

 :ترانه لبخند زد

خوبم داداش! تو چطوری؟مهرگان مبهوت از -

ن ترانه به  داداش گفتی

 .دهان او نگاه یم کرد

 گ آن همه با کیاین صمییم شده بود؟

 .صدای گرم سیاوش باعث شد به او نگاه کند



 . سالم خانوم ستوده-

ن با خجالت گفتمهرگا : 

 . سالم آقای کیاین -

ین به امید خدا؟-  حالتون چطوره؟ بهیی

 . ممنون-

 :نیما گفت

ن سیاوش جان-  . بشتر

 :همه نشستند جز مهرگان. نیما گفت
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چرا نیم شینن مهرگان خانوم؟مهرگان به شدت -

 معذب بود و دلش

 یم خواست پا به فرار

اوش کامال نزدیک به او در فاصله ی نیم بگذارد. سی

ی اش  میی

نشسته بود. این همه نزدییک با مردی که قرار بود 

 دیگر



نبیندش به شدت معذبش یم کرد. حس کرد خیس از 

 عرق

 .شده

 :لب زد

من برم دیگه مزاحم کارتون نشم. انگار آقای کیاین با -

 شما

 .کار مهیم دارن

 . نیما به سیاوش نگاه کرد

- اوش؟ کار مهیم با من داری؟آره سی  

 :سیاوش گفت

 .نه اتفافا با خود خانوم ستوده کار دارم-

با من؟-مهرگان متعجب به سیاوش نگاه کرد.  ! 

 :سیاوش رس تکان داد

 .بله. باخود شما. بفرمایید بشینید-

مهرگان گوشه ی لبش را به دندان کشید و روی 

 صندیل فرود

محمدهادی آمد. البد یم خواست برای رفتار زشت 



 شماتتش
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کند. اما مگر تقصیر او بود؟ بعد فکر کرد. بله. تا یک 

 جایی 

 .تقصیر خودش بود

 :ترانه گفت

م سیاوش. خی شده؟-  دارم از فضویل یم میر

 :سیاوش چشمیک به نیما زد. بعد رو به مهرگان گفت

-  اوال که من واقعا خییل ناراحت شدم بابت اون

 .تصادف

امیدوارم بهیی شده باشه حالتون.مهرگان از پشت 

 عینک زل زد به

ن   انگشتان دستش که زیر میر

 . در هم چفت شده بود

 :گفت

منده. بابت اون روز که به خانواده هامون خیی - رسر



 دادین من

 .یه تشکر بهتون بدهکارم. خییل خییل ممنونم

 :شنید

 .روز سخت و بدی بود اون روز-

 :نیما گفت

 .یادم ننداز سیاوش که هنوز دست و پام یم لرزه-

 :مهرگان گفت

همه ش تقصیر من بود. نباید اونجوری مثل دیوونه -

 ها
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 یم کردم.نیما گفت
ی

 :رانندگ

دیگه گذشته ها گذشت. خدارو شکر زنده و -

ن کنار ما  .سالمتر

ابه جا  مهرگان عینکش را کیم روی تیغه ی بینن اش ج

 .کرد

 :ترانه گفت



سیاوش یم خوای ما بریم تو پاساژ دور بزنیم؟ -

 انگاری کارت

 .با مهرگان خصوصیه

 :سیاوش لبانش را با زبان تر کرد

نه بشینید. راستش یم خواستم به خانوم ستوده -

 زنگ بزنم

ه. زنگ زدم از نیما  اما دیدم حضوری بهشون بگم بهیی

 آدرس

م ک ه گفت اومدین اینجا خونه ی پدرشون رو بگیر

ن   خرید. همتر

 . دور و برا بودم بهیی دیدم بیام دیدنتون

 :مهرگان گفت

ن خی شده؟سیاوش از کیسه ی پارچه ای - میشه بگتر

 آیی رنگ که

 کنار صندیل

ون کشید. آن را سمت مهرگان  گذاشته بود کتایی بیر

 دراز



 .کرد

 .بفرمایید. این هم کتاب شما. چاپ شد-

انش گذاشت و جییعن کوتاه و مهرگان دست روی ده

 خفه
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وع کردند به  کشید. ترانه و نیما با خوشحایل رسر

 .دست زدن

مهرگان کتاب را از سیاوش گرفت و ترانه او را در 

 حصار

 .کشید

 .مهرگان! مبارکه. وای چقدر خوشحال شدم-

ن  وع کرد به اشک ریختی ه به کتابش رسر  .مهرگان خیر

- .باورم نمیشه... کتابم... ای خداب..  ... 

سیاوش از توی جعبه ی دستمال کاغذی دستمایل 

ون  بیر

یک میگم -کشید و سمت مهرگان گرفت و گفت:  تیی



 .خانوم ستوده

 انگار خواست خدا بوده که تو

ایط کتاب برسه دستتون. فکر کنم خییل  این رسر

ن   .خوشحالتر

ا مهرگان دستمال را گرفت و از زیر عینک اشکش ر 

 .پاک کرد

 . ممنون. خییل ممنونم-

 :سیاوش گفت

فکر نیما بود. گفت مثل اینکه شما از نظر روخ -

 هنوز خوب

نشدین. منم تا جایی که یم تونستم سیع کردم کتاب 

 زودتر

 . مراحل چاپ رو بگذرونه

ترانه دست روی بازوی نیما کشید و با عشق نگاهش  

 :کرد

 !وای نیما. چقدر تو خویی -
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ای بد قواره دله   

 .نیما لبخندی زد و چشمیک حواله اش کرد

قربانت. ما اینیم دیگه .مهرگان از نیما و سیاوش -

 .حسایی تشکر کرد

 :نیما گفت

مند - خب به سالمنی چاپ کتاب نویسنده ی هین

 خانوم

مهرگان ستوده، امشب یه شام خوشمزه به جیب 

 مهرگان

. موافقید خانوم دعوتیم به یک رستوران شیک

 مهرگان خانوم؟

 :مهرگان گفت

 بله حتما. چرا که نه؟-

 :سیاوش رس تکان داد

ی. خودشو شام دعوت یم کنه- ن  چیر
ن
 .حاال یه تعارف

ینن - واال اینجوری که تو سوپریز کردی بایدم یه شیر

 حسایی 



 .بخوریم

زودتر کیک و قهوه تون رو بخورید بریم  -ترانه گفت: 

 به ادامه ی

 .خریدامون

وش گفتسیا : 

من هنوز خرید نکردم. منم هستم تا خریدامو بکنم. -

 نامزدی

تحفه خان یم خوام از خودش خوشتیپ تر باشم. 

 بازارشو

 .کساد کنم
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 .نیما "برو بابا"یی زمزمه کرد

 .خودتو بکیسر هم به خوشتینی من نیم ریس-

 :سیاوش دور دهانش را با دستمال پاک کرد

ن حاالشم از - حرف بیخود نزن. چشماتو وا کن همتر

 تو



 .خوشتیپ ترم

 جوایی گفت: 
چشام بازه به خدا؛ ویل -نیما با حاضن

ی به اسم ن  چیر

 خوشتینی در تو نیم

مرد  .بینم پیر

ت نداری خنگه. وگرنه باید یم بودی و - چشم بصیر

 یم دیدی

از همون دم پاساژ تا برسم اینجا چند تا دخیی بهم 

 شماره

دن. ترانه خندید. نیما ادامه داددا : 

ای این مملکت متاسفم. - من واقعا واسه دخیی

تشونو باید  بصیر

گاه  . بدن تعمیر

 :سیاوش خنده اش گرقته بود

دماغتو بیی اون ور یم خوام اون طرفو ببینم. جلوی -

 دیدمو

 .گرفته



 :نیما قاه قاه خندید

 .زهرمار! قهوه تو کوفت کن بریم-
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یم بینن مهرگان؟ ولشون کنن تا شب یم -ترانه گفت: 

 خوان رس

 تیپشون

ن   . با هم کل کل کتن

 :نیما گفت

االن یم برمت یه لباس شیک برات یم خرم. اون -

 وقت تازه

 .رایصن بشم راهت بدن تو جشن

 :ترانه دست مهرگان را کشید

پاشو مهرگان. کتاب خوشگلتم بذار تو کیسه خراب -

 .نشه

 .سیاوش کیسه را به دست مهرگان گرفت

ین-  . بقیه ش رو هم بیاین دفیی نشر بگیر



یم -نیما و ترانه کیم جلوتر راه افتادند. سیاوش گفت: 

 خوایم براتون

یم. چند روز دیگه  جشن امضا بگیر

ن الملیل کتابه. حتما بیاین. فروش   نمایشگاه بتر

ه  کتابتون میر

 .باال

ون برود. بعد نزدیک در کناری ایستاد  تا مهرگان بیر

 دوباره

ن  وع کرد به قدم برداشتی  . کنارش رسر

 :مهرگان گفت

 جشن امضا؟ تو نمایشگاه؟-
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ن بیاین - بله دیگه. دوستانتون و نزدیکانتون رو بگتر

 برای عکس

 . و امضا

مهرگان هیجان زده بود. کیسه ای که کتاب در آن 



 بود را

. حس خویی داشت از به حصار  محکم بغل زد 

 کشیدن فرزند

ایط  کاغذی اش. از بغل زدن کتایی که در آن رسر

 سخت و

پنهاین نوشته شده بود. سخت بود اما با عشق 

 :نوشته بود.گفت

 . آخه من... یعنن چجوری بگم آقای کیاین -

سیاوش با دست اشاره کرد بروند سمت پله های 

 
ی
 .برف

؟ نیم تونید بیاین؟-  شما خی

- ییل دلم یم خواد اما یم بینید که اوضاع منوخ . 

سیاوش پشت رسش روی پله ها ایستاد و مهرگان یک 

 وری

 .ایستاد تا پشتش به سیاوش نباشد

سیاوش اما یم دانست درد مهرگان چیست. دلش 

 نیم



 :خواست با اضار یی جا ناراحت ترش کند. پس گفت

ن خانوم ستوده. مهم اینه که شما - هر جور راحتتر

ن ا ولتر  

 .کتابتون چاپ شده. امیدوارم پر فروش باشه

- منتظر رمان بعدیتون هستم-خییل ممنون.  . 

مهرگان لبخند زد و فکر کرد خییل زود رمان دومش را 

وع  رسر
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کند. اصال آنقدر ذوق داشت که تصمیم گرفت 

 همان شب

ن را دوباره آغاز کند  . نوشتی

در خانه پا روی ترمز زدنیما درست جلوی  . 

 . بفرمایید مهرگان خانوم-

 :مهرگان کیسه های خریدش را به دست گرفت

 .خییل ممنون-

 :ترانه گفت



 .مریس که اومدی. بابت شام بازم ممنون-

- -نوش جونتون. خییل خوش گذشت. نمیاین باال؟

 .نه دیگه دیر وقته

 بعد از جشن میام یه دل سیر پیشت. به

نخاله سالم برسو  . 

 .بزرگیتو یم رسونم-

 .جمعه زود بیای ها. دیر نکنن -

ن گفت  :نخواست ناراحتش کند. برای همتر

 .چشم-

 برایش زد و با 
ی
ن پیاده شد و نیما تک بوف از ماشتر

 رسعت

 .دور شد

وقنی باالخره بعد از چند ساعت عینک را از روی 

 چشمش
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 . برداشت، حس راحنی کرد



گایه به ساعت مجی اش انداخت. نزدیک دوازده ن

 . بود

د. در با تییک  خسته به سمت در رفت و زنگ را فشر

 باز شد.وقنی 

ویی 
 پا توی خانه گذاشت و سالم کرد، پدرش با خورسر

 :گفت

سالم به روی دخیی ماهم. همیشه به گردش خانوم -

 .خانوما

 .مهرگان لبخند خسته ای زد. صورت پدرش را بوسید

- ت بگرده مهرگان. ممنوندور  . 

ون آمد خانه بیر ن  .مریم از توی آشیی

مهرگان سالمش کرد و بوسه ای روی گونه ی او  

 .کاشت

م. خوش گذشت؟-  سالم دخیی

 .بله خییل-

همان لحظه مهرآنا کلید انداخت و وارد خانه شد. از 

 همان جا



 .سالیم بلند باال داد و چادر از رسش کشید

وب وقنی رسیدیبدو بیا که خ-مهرگان گفت:   . 

ن مبل نشست  .مهرآنا روی اولتر

یه؟ خریدم که کردی-  .خیی

ن نشست و کیسه هایش را جلویش  مهرگان روی زمتر

 روی

1088 

  دلهای بد قواره 

ن گذاشت  .زمتر

ی. دست اول. داغ-  . خیی دارم چه خیی

 .مریم کنار عیل نشست

 .خوش خیی بایسر دخیی گلم-

 .همه چشماشونو ببندن-

سه فورا با لبخند چشم بستند. مهرگان فورا   هر 

 کتابش را

 .درآورد و روی دستانش باال گرفت

 .حاال باز کنید.همه چشمانشان را باز کردند-



 .دیری دیرین! رمانم چاپ شد-

 .مهرآنا با ذوق دوید سمت مهرگان

 !آخ جون! وای آخی مبارکه-

 :عیل گفت

؟-  کتابت؟ ناقال تو گ رمان نوشنی

ایل که اشک شوق یم ریخت سفت مریم در ح

ش را در  دخیی

 .حصار کشید

 .الیه من قربونت برم. مبارکه عزیزدل من-

 :کتاب را از او گرفت

مون نویسنده شده- . دخیی ن  .عیل ببتر
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ش را با خوشحایل بوسید.  یک میگم. -عیل هم دخیی تیی

 تو باعث

م. چه شنی شد
 افتخار منن دخیی

شبام  . 



آن شب بعد از مدت ها در خانه ی ستوده خنده 

 های از ته

 دل مهرگان، دل عیل را گرم کرد و قلب مریم را روشن

. 

ن بود آن شب یک ستاره ی پرنور در  و مهرآنا مطمت 

 آسمان

متولد شده است. و آن ستاره ی سفید و درخشان 

 اقبال

خواهرش بود. ستاره ای که تا ابد در کهکشان خدا 

 سوسو

واهد کردخ . 

 پنج شنبه، ششم اردیبهشت، ساعت هشت صبح

شیر سماور را بست و لیوان را جلوی عیل گذاشت و 

ن   پشت میر

 .نشست

عیل لقمه ی نان و پنیر را توی دهانش گذاشت و 

مطمئنن -مریم گفت:   



 این دکیی کارش خوبه؟ کاش بیشیی یم گشنی یه

 .دکیی بهیی پیدا یم کردی

 :عیل کیم چای نوشید

- ن این دکیی گشتم  مریم جان. ویل آخرشم همه گفتی

 و این

ه. بعدشم اون چند وقنی که تو این  بیمارستان بهیی

 بیمارستان
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ش خوب یم دونه چجوری با مهرگان   ی بود دکیی بسیی

 کنار

 . بیاد

ن گذاشت و رس تکان داد  .مریم آرنج هایش را روی میر

- نگران این بچه ام. اعتماد به خی بگم واال. من خییل 

 نفسشو

 .کامال از دست داده

 .درست میشه-



خود به خود که درست نمیشه عیل جان. ما باید -

 بهش کمک

کنیم. باورت نمیشه، تو این چند وقت به زور از 

 خونه فرستادمش

ه. یا پیش ترانه یا مطب ون. فقط هم دو جا میر  بیر

. دکیی المیع. تازه اونم به زور و التما س و بدبخنی

ه؟  مگه میر

دو ساعت باید التماسش کنم. مطب دکیی المیع رو 

 هر بار یا

من یا آنا باید باهاش بریم. ترم بعد باید بره دانشگاه. 

 یم ترسم

م  . بیاد بگه نمیر

ی نداره. زندگیش یه شبه کن فیکون - خب تقصیر

 .شده

ن جوری - منم درکش یم کنم. ویل یم ترسم همتر

 . بمونه

-  
ی

خی کار کنم؟ خب مییک  



؟-  هیس! آروم تر یم شنوه. گ وقت گرفنی

 .شنبه صبح-
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 .خب پس بذار تنها بره. بهونه بیار بگو کار داری-

. در - ن االن خودت گفنی قبول نیم کنه تنها بره. همتر

 ضمن

خب -قراره با مهرداد بره. من شنبه صبح کالس دارم. 

 پس من خودم

اد هماهنگ یم کنم. بهش میگمبا مهرد  

یه جوری شنبه وسط راه ولش کنه که مجبور شه 

 .خودش بره

مهردادم که مثل خودته. نه نمیاره واسه اینجور -

 .توطئه ها

 بچه م عاقله خب. کار طالق به کجا کشید؟-

خی بگم. مهرداد افتاده دنبالش. اونم لج کرده گفته -

 مهریه



م طالقنامه رو امضا  ندارم بدم. مهریه رو بخشید بیا

 .کنم

 :مریم اخم کرد

 وا! یعنن چه؟ مگه الکیه؟-

فعال که وکیل مهرگان گفته یه مقدار صیی کنید. -

 احضاریه

ی دادگاه یم رسه دستش قانوین میفتیم دنبال مهریه 

 .ش

 :مریم رس تکان داد

خی بگم واال. خدا عاقبت این بچه رو ختم به خیر  -

 کنه.عیل دستانش

 :را باال برد

. خدایا شکرت- ن  .الیه آمتر

مدیی بود بیدار شده و به دیوار رو به رویش زل زده 

 بود. صدای
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ون از اتاق یم آمد.  صحبت های پدر و مادرش از بیر

 نیم

فهمید چه یم گویند اما شک نداشت دارند از او 

 حرف یم

زنند. تمام آن مدت همه ی حرف خانواده روی 

 م
ی

حور زندگ  

 .او و نام او یم چرخید

ن افتاد.  به پهلو چرخید و چشمش به کتابش روی میر

 لبخندی

زد و دست دراز کرد. کتابش را برداشت و چشم 

 دوخت به جلد

 زیبایی بود با موهایی بلند، و
 زیبایش. طرح جلد دخیی

سیاه در حالیکه پشت پنجره ای که باران یم بارید، 

 روی

با انگشتش تصویر قلب یم  شیشه ی بخار گرفته 

 کشید. به طراح جلد

 احسنت گفت. کتاب را باز کرد و چند صفحه ای



 .خواند

یاد روز قبل افتاد. چه حس خویی داشت از محبت 

 خالصانه ی

 . آدم های اطرافش. کتاب را بوسید و آن را بغل زد

ن بچگیایی -  !هنوزم عتر

با شنیدن صدای مادرش رس چرخاند. لبخند زد و رس 

یشجا  

 :نشست

 .سالم، صبحت به خیر مامان جون-

 . مریم آمد و روی تخت نشست
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 .صبح تو هم به خیر -

- آره مادر. این کارو خییل سال -گفنی مثل بچگیامم؟

 .پیش انجام دادی

 یادش

 .افتادم



 .تا حاال بهم نگفته بودی-

- شد. وقنی بچه بودی با مهرداد خییل دعواتون می

 هر بارم

چند ساعت قهر یم کردین و بعد آشنی یم کردین. اما 

 یه بار

وسط دعوا مهرداد کله ی عروسکتو کند. تو خییل  

 .گریه کردی

سه روز تمام باهاش قهر بودی. هر کاری کرد باهاش 

 آشنی 

نکردی. آخرشم قلکشو شکست و منو مجبور کرد 

 بریم بازار

دیدی  برات یه عروسک نو بخرم. وقنی عروسکو 

 رسی    ع با

مهرداد آشنی کردی. یادمه با چه عشقی یواشیک 

 عروسکو

 . بغلش یم کردی و یم بوسیدیش. درست مثل االن

 :مهرگان لبخند زد



من داداشو خییل دوست دارم .مریم موهای مهرگان -

 .را نوازش کرد

پاشو بریم صبحانه بخور. این مهرآنا رو هم بیدار  -

 کن. گفت

ون. تو خی خریدی؟یم خواد امروز با آر  یا بره بیر  

 .من؟... یه لباس... ترانه واسم خرید-
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 .جدی؟ نیم ذاشنی حساب کنه-

 مگه حرف تو گوشش یم رفت؟-

 .دستش درد نکنه. حاال بعدا بپوشش ببینم چجوریه-

ن مهرگان به ن یا نرفتی ی از رفتی ن  مریم جرات نیم کرد چیر

داشت مهرگان تا شب رایصن  جشن بگوید. دوست

 شود. اضار

 .بیش از حد او شاید اعتماد به نفسش را کمیی یم کرد

 .از جا بلند شد

ون - زود بیا.مهرگان گفت چشم و مریم از اتاق بیر



 . رفت

ن آمد و مشغول مرتب کردن تختش  از تخت پایتر

 شد. با صدای

ن آرایش. نام کیاین  تلفنش رسش چرخید سمت میر

 روی صفحه

ده بود. متعجب با خودش گفتافتا : 

 "این وقت صبح خی کار داره؟"

 .ارتباط را برقرار کرد

 .سالم-

 .صدای سیاوش گوشش را از آن سوی خط پر کرد

. بیدارتون کردم؟-  سالم. صبحتون به خیر

-  افتاده؟
ی
اتفاق؟ نه -ممنون. نه. بیدار بودم. اتفاف

 راستش. یم خواستم

 یه مسئله ای رو باهاتون در
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میون بذارم. در حقیقت دیشب یم خواستم بگم اما 



 فکر کردم

ن   .شاید ناراحت بشتر

 .مهرگان متعجب و کنجکاو روی تخت نشست

 در چه مورد؟-

خواهشا فکر نکنید دارم تو کارتون فضویل یا -

 دخالت یم

کنم. به خدا اینجوری نیست. شما اسمشو بذارین 

 پیشنهاد

 .دوستانه

 .خب یم شنوم بفرمایید-

دیروز تو پاساژ حس کردم با اون عینک راحت -

. برای ن  نیستتر

ه بود. چند بار دیدم  فضای بسته ی پاساژ خییل تیر

 تنتون به

عابرین یم خورد و خییل معذب بودین. البته به 

ایط  خاطر رسر

چشمتون حتما مجبورید که از عینک استفاده کنید. 



 اما بازم میگم قصد

ندارم. چرا از عینک های پوالریزه استفادهفضویل   

 نیم کنید؟

ن اسیم نشنیده بودم-  .پوالریزه؟ من... تا حاال همچتر

عینک هایی با رنگ های روشن تر هستند. -

 مخصوص

 یا فضاهای بسته که از پنجره ها نور خییل 
ی

رانندگ

 زیاد وارد

اون فضا میشه. البته خییل ها تو جاهای رس بسته  

 که نور
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 . ن خورشید هم نداره واسه کالسش استفاده یم کتن

 حس

. که البته رنگ های مخصوص  ن خوشتینی یم کتن

 شب و

 .روزش باهم فرق داره



مهرگان سکوت کرده بود. حس دوگانه ای داشت. اما 

 صدای

 .سیاوش نگذاشت توی فکر برود

 :سیاوش گفت

- فورا گفت خانوم ستوده؟ ناراحت شدین؟مهرگان : 

 .نه؛ ویل تعجب کردم. البته واسم جالبه-

ه وقنی تو خیابون نیستید از - بله. به نظرم بهیی

 عینک پوالریزه

ی خطرناک  ن استفاده کنید. خدای نکرده به چیر

 . برخورد نکنید

رنگای صوریی و گلبیه و قهوه ای روشنش برای روز و 

 آیی 

برای شب. ببخشید قصد ناراحت کردن شمارو 

تم. فقطنداش  

 . یه پیشنهاد برای کمک به شما بود

 بهم کردین-
ی

 .ممنون. شاید ندونید ویل کمک بزرگ

 :سیاوش با خوشحایل گفت



واقعا؟ خوشحالم. پس... اگر با من امری ندارین -

 .قطع یم کنم

 .فردا تو جشن یم بینمتون. خدانگهدار
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- تش گرفت و دقایقی خداحافظ.تلفن را جلوی صور 

 به صفحه ی آن

 زل

 .زد

این که سیاوش حواسش به او بوده برایش جای 

 . تعجب داشت

 . و صد البته که ممنونش بود

ن آن پیشنهاد عایل عذرخوایه کرد که  آنقدر برای گفتی

 او نیم

ین اجازه ای به خودش بدهد که از  توانست کوچکیی

 او ناراحت

 .و دلگیر بشود



واله کردپوزخندی به خودش ح  . 

ن جز خودت. " مهرگان خانوم، همه به فکر تو هستی

 فقط نیم

دونم چرا توی احمق شیش سال موندی تو اون 

 
ی

 زندگ

  
ی

مزخرف وقنی یم تونسنی مثل حاال راحت زندگ

"!حسایی 
 کنن

 ممنون سیاوش بود. از اینکه حنی یک بار هم کار

زشت محمدهادی را به رویش نیم آورد برایش خییل 

 ارزش

 .داشت

ن شد که سیاوش هزار بار دیگر هم او را ببیند  مطمت 

 اشاره ای

 .به کار محمدهادی نخواهد کرد

 :با صدای مریم بلند گفت
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 .اومدم مامان-

 جمعه، هفتم اردیبهشت ماه، ساعت شش عرص

دسته گل رزهای صوریی و غنچه را روی دامنش  

 گذاشت و

ن بار ب ه خودش در آینه نگاه کردبرای چندمتر . 

ن گذاشت و با  نیما آرنج دست چپش را روی در ماشتر

 دست

دیگر فرمان را کیم چرخاند و نیم نگایه به ترانه 

ترانه-انداخت.   

 .خیالت راحت. امشب قشنگ ترین عروس دنیایی 

 . امشب که هیچ تا ابد قشنگ ترین عرویس

کرد  ترانه آینه را باال کشید و با عشق به نیما نگاه . 

 . دیگه نه به این غلظت-

ن غلییطن قربونت برم-  .دقیقا به همتر

ترانه خندید و با تمام وجود از برق نگاه پر از عشق 

 نیما و لحن

صدای مردانه اش که عمیق ترین و خالص ترین 



ن   دوست داشتی

های دنیا در آن موج یم زد، حس کرد دارد روی ابرها 

 یم

ه ای نیم دود. آنقدر این حس قوی بود که لحظ

 ترسید شاید

 .زیر پایش خایل شود

مهر مرد روبه رویش شبیه به خنده های از ته دل 

 رویاهای

صادقه ای بود که شاید هر بیست سال یک بار برای 

 آدم اتفاق
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.صدای  ینن بیفتد. به همان غلظت و به همان شیر

 نیما در پس زمینه

، ن به گوشش ی آهنگ شاد در ماشتر  

 .نشست

خدا وکییل پارسال این موقع فکر نیم کردم االن -



 ازدواج یم

کنم. واقعا راست میگن دنیا و کارشو نمیشه پیش 

 .بینن کرد

 :ترانه دسته گل را بویید

پارسال این موقع با یه خواستگار سمجم درگیر -

 بودم. شاید

باورت نشه ویل تا جایی پیش رفتیم که یم خواستم 

 جواب

بهش بدم که یهو یه شب ییک با یه شماره  مثبت

 ناشناس بهم

یف داره. زنش  زنگ زد و گفت که این آقا معتاد تشر

 نشو

 وای! جدی؟-

عموش بوده. عاشقشه و - بعله. بعدا فهمیدم دخیی

 هر جوری

بود یم خواست ازدواجش رو به هم بزنه. منم گفتم 

 قربونت ما



قن رو قایط دعوای عاشقونه تون نکنید. جواب من

 دادم.نیما فرمان

 را چرخاند و چند خانه قبل از خانه ی عموی ترانه

 .پا روی ترمز گذاشت

ش بده که یه کاری کرد االن تو بیسر عروس - خدا خیر

 قلب

 .خودم
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ن   در میان خنده های ترانه دست روی بوق ماشتر

 گذاشت و

د. چند نفری که جلوی  در ایستاده ریتمیک آن را فشر

 بودند

 .به بقیه خیی دادند رسیدن عروس و داماد را

ترانه کاله شنل را کیم جلو کشید و نیما در را برایش 

 .باز کرد

در میان هلهله ی مهمانان و دود اسپند و نقل هایی  



 که بر

ن پا در  رسشان فرود یم آمد از زیر ریسه های رنگتر

 حیاط

چیک که بزرگ و مشجر گذاشتند. از دروازه ی کو 

 مزین به

بادکنک های صوریی بود گذشتند. مادرهایشان هر 

 دو را

درحصار کشیدند و بوسه بارانشان کردند. مهرگان  

 گوشه ایکنار مادر

و خواهر و آریا ایستاده، از دیدن ترانه ای که به 

 غایت

 .زیبا شده بود غرق در لذت بود

ترانه با دیدنش دست در دست نیما به سمتش رفت 

 و او را

 .محکم در حصار کشید

 :مهرگان با صدای بلند و پر بغض گفت

 . الیه من دورت بگردم مبارک باشه. خییل ناز شدی-



 :اشکش که راه گرفت ترانه گفت

دیوونه چرا گریه یم کنن تو؟ عروس شدم بخند -

 .مهرگان

 .دست خودم نیست خییل برات خوشحالم ترانه-
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د و مهرگان و بقیه به نیما و ترانه ترانه  دستش را فشر

یک  تیی

 .گفتند

عینکت چه خوشگله -ترانه زیر گوش مهرگان گفت: 

 مهرگان. چه به

 .لباس آبیت میاد

مهرگان همان لحظه سیاوش را دید که پا در حیاط  

 . گذاشت

محو تیپ و لباس رسیم و جذابش که شد تنها یک 

 جمله از

ن ذهنش گذشت. "تبارک هللا ا حسن الخالقتر ". 



نزدیک نیما که شد، مهرگان لب گزید و خودش را 

 شماتت

کرد بابت چشیم که هرز رفته بود. با خودش گفت 

 "خجالت

بکش مهرگان. چشماتو درویش کن. تو هنوزم شوهر 

 ."داری

و بعد دلش گرفت که هنوز هم نام محمدهادی توی 

 شناسنامه

 .اش بود

یس گرم سیاوش با مر  یم و عیل و آنایی  سالم و احوالیی

 که او

 یم کرد باعث شد حواسش را جمع  
ن
را به آریا معرف

 .کند

یس   سیاوش با او هم مثل دفعات قبل نجیبانه احوالیی

 کرد و

چقدر این عینک -باز متانتش را نشان داد. نیما گفت: 

 بهتون میاد



 . مهرگان خانوم

 :مریم گفت
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- پاک خورده ای بهش گفته از نیم دونم کدوم  شیر

 این عینک

ش  ها بزنه. فقط اینو یم دونم که باید بگم خدا خیر

 .بده

ن   سیاوش با نگایه متعجب به مهرگان که رسش را پایتر

 . انداخته بود، به سخنی جلوی خنده اش را گرفت

 :ترانه گفت

 !هر گ بوده باید بهش گفت احسنت. باریکال-

ت ترانه را گرفت و در نیما با اشاره ی مادرش دس

 میان جمعیت

 .به سمت پله ها رفتند

آقای کیاین من هنوزم بابت -عیل رو به سیاوش گفت: 

 اون روز باید



 .از شما تشکر کنم

 .ممنون

 .سیاوش رس خم کرد

منده نفرمایید-  .به خدا من کاری نکردم. رسر

 :مهرآنا گفت

ن ما هنوز اینجاییم-  .بابا بریم تو؟ عروس دوماد رفتی

 و مریم و بعد آریا و مهرآنا به سمت پله ها رفتند. عیل

 صدای

 شاد از توی خانه یم آمد
ی

 .آهنیک

سیاوش کنار مهرگان در فاصله ای نه چندان زیاد 

 ایستاد و با
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 .او هم قدم شد

 .ترانه راست میگه. این عینک خییل بهتون میاد-

حس راحنی دارم.  نیم دونید چقدر -مهرگان گفت: 

 .بازم ممنون



خواهش یم کنم. شما بفرمایید من یه تماس باید -

م  .بگیر

 .مهرگان رس خم کرد و رفت

سیاوش فورا گوشه ی خلوت حیاط ایستاد و 

 مشغول شماره

ی شد  .گیر

 :صدای دایی اش را که شنید، گفت

 .سالم دایی جان-

 سالم سیاوش. رسیدی؟-

. مامان خوبه؟-  بله دایی

- ن باره زنگ یم زنیا. بابا جان آره.  خوبه. این پنجمتر

 اگه به

دیش خیالت راحت. برو به بزن و برقصت  من سیی

 .برس

- . اینقدر که تو -آخه خییل نگرانشم .  بیخود نگراین

 زنگ یم زین 

 .حالش بدتر میشه



 .یعنن اصال بهیی نشده؟-

 .چرا خوبه. داروهاشو دادیم االنم خوابیده-

سیاوش. برو یی بزن و  اینقدر خودتو اذیت نکن

 بکوب و یه
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امشبو کیف کن پشم. من حواسم به پوران هست. 

 قبل از

اینکه مامان تو بشه خواهر من بوده. پس بیشیی از تو 

 .نگرانشم

. زحمتت انداختم-  .دستت درد نکنه دایی

 . برو! کم مزه بریز-

- ستان پیش مخلصتم. فردا صبح یم برمش بیمار 

ش  .دکیی

 . خیله خب باشه. برو قطع کن-

سیاوش تلفن را توی جیب کتش رساند و از پله ها 

 باال رفت و



ها و پشهایی که شادمانه یم رقصیدند  به جمع دخیی

 پیوست.دوشنبه

 دهم اردیبهشت ماه، ساعت سه بعدازظهر

؟ تو فقط یه آدرس قراره به - مامان چرا اذیت یم کنن

 من

 .بدی

کالفه گویسر را از گوش راستش به گوش محبوبه  

 .چپش داد

 این تویی که داری اذیت یم کنن ارسالن. بهت میگم-

 .نمیشه

مامان! من باید حال این یارو رو هر جوری هست -

 رس جاش

بیارم. باید اونقدر بزنمش تا جونش دربیاد. تو فقط 

 بگو االن تو

ستونیه؟  کدوم قیی

- اری بکنن بهت میگم نمیشه. الزم نکرده تو ک  . 
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تم - آخه مامان چجوری از من یم خوای پا رو غیر

 بذارم؟

همینجوری  -چجوری از من یم خوای ساکت بمونم؟

 که داری یم

 شنوی ارسالن. االن هیچ کاری

. باید صیی کنن تا اون توله ش به دنیا   بکنن
نیم توین

 بیاد اون

بزنشوقت هر چقدر دلت خواست برو  . 

من خی کار به ارنواز دارم؟ یم خوام اون گنده بکو -

 بزنم له

 .کنم

اد حالیت نیست؟ ارنوازو - ن خب بچه چرا زبون آدمیر

 نیم

شنایس؟ یم خوای قشون کیسر کنن از ترس سکته  

 کنه هم

خودش هم اون بچه یه طوریشون بشه ما رو 



؟  بدبخت کنن

فردا هم بیان بگن ارسالن بچه ی مارو کشت؟ آره؟ 

 همینو یم

 خوای؟ دلت دردرس تازه یم خواد ارسالن؟

صدای اردالن از پشت خط آمد": بده من اون گویسر 

 رو

ارسالن. برو کنار"محبوبه خسته از ییک به دو با 

 ارسالن دیگر

 حوصله ی شنیدن

 .حرف های اردالن را نداشت

 :تا اردالن گفت" الو مامان"، یی طاقت نالید

-  دیگه با من بحث نکن اردالنم، تو رو خدا تو ییک

 مادر. قطع
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 .کنید االن مافوقتون گیر میده بهتون ها

مامان مافوقم اینجا نیست. من کاری به این کارا -



 .ندارم

اومدیم مرخیص دخل اون مرتیکه رو میاریم. کاری 

 نداری؟

 .خدافظ

 :محبوبه نالید

 !الو؟ الو اردالن-

نشسته و به اندازه ی محبوبه حرص یم گالب کنار او 

 .خورد

خدایا گ این قضیه تموم -محبوبه حریص لب زد: 

 میشه؟ گ این

 مصیبت عظما

 دست از رس من بر یم داره؟

 :گالب دلواپس گفت

ن دردرس شه خانوم جون؟ نذاری - نکنه یه کاری کتن

 برن سمت

ارنواز و اون مردها. بیچاره میشیم. جوونن نادونن 

 یهو واسه



ت باد کرده شون یه بالیی رسش میارن ما تا اخر  غیر

 عمر باید

 .پشیموین رو به دوش بکشیم

. تو بزرگشون کردی. تو باید بری - تو دایه شوین

 
ی

 .بهشون بیک

من دیگه خسته شدم. به خدای احد و واحد دیگه 

 .نیم کشم

 . ای گور به گور بیسر ارنواز که بیچاره مون کردی
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 .گالب دست دور شانه ی محبوبه حلقه کرد

 . اینجوری نگو خانوم جون. هر خی باشه بچه ته-

بچه م. بچه م بود. االن بالی -محبوبه رس تکان داد. 

 .جونمه

 که توی دلش بود را بگوید 
ن
گالب نیم دانست حرف

 یا نه. اما

 :جرات کرد و لب زد



- یی میگم همینجوری ولش کنیم؟ نیم خواین یه خ

 ازش

ین؟  بگیر

 :محبوبه چپ چپ نگاهش کرد

ی؟ خوب - ی؟ نگو که تو ازش یی خیی مثال چه خیی

 یم دونم

ین گالب ن  .که گایه وقتا باهاش حرف میر

منده خانوم جون. آخه خییل نگرونش بودم. اما - رسر

 به ارواح

خاک بابام قسم فقط دوبار باهاش حرف زدم خانوم 

 .جون

فهمد چقدر محبوبه بغضش را خورد تا گالب ن

 دلواپس ارنواز

است. نفهمد شب ها از نگراین تا ساعت ها یی 

 .خواب است

نفهمد چه دردی یم کشد از یی آبرویی و از دست 

ش  .دادن دخیی



 نفهمد دیدن حال خراب هر شب خشو و غم النه

کرده در چشمانش چقدر برایش گران آمده. مادر 

 بودن

ن  بار   همینقدر سخت است. از روزی که برای اولتر

 کودکش را
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درحصار یم کشد تا روزی که مرگ او را از فرزندش 

 جدا کند

 نیم کند. فرزندش 
ی

یک لحظه هم بدون نگراین زندگ

 چه

فرشته ی پاک و قدیسه باشد، چه یک قاتل مخوف 

 باز هم او

 .فرزندش است و او مادرش

 . بغضش ترکید

 حالش... چطوره؟-

ن گفتگالب غ مگتر : 



خونه ش یه زیرزمینه بدون وسیله. شام و -

 ناهارشون دست

 .مادره س. یی پول و همیشه گرسنه

ای وای! ای وای ارنواز تو با -محبوبه لب گزید. 

 خودت خی کار

 کردی؟

گالب عاجز بود از آرام کردن محبوبه. هیچ کلمه و 

 جمله ای

ایط نبود که بشود او را دلداری داد. دوای  در آن رسر

 درد محبوبه

 .شاید گذر زمان بود و عادت به آن بدبخنی و بال

 :اما گفت

 . تو رو خدا گریه نکنید-

 .محبوبه اشک هایش را پاک کرد

 .کارم به دیوونه خونه نکشه خوبه گالب-
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 .در همان لحظه در خانه باز شد و خشو وارد شد

پاک کرد و به گالب با محبوبه تند تند اشک هایش را 

 ایما و

ی نگوید ن  . اشاره حایل کرد جلوی خشو چیر

-متعجب از حضور یی موقع خشو در خانه گفت: 

 سالم. خسته

 .نبایسر 

خشو نیم نگایه به آن دو کرد و یی حوصله جواب 

 سالمش

 .را داد

خانه رفت و محبوبه سمت خشو  ن گالب به آشیی

 . رفت

- ی جا گ ن ذاشنی خونه؟چه زود اومدی خشو. چیر  

خشو کفش هایش را جلوی جا کفیسر از پا کند و در 

 حایل

اهنش را باز یم کرد سمت حمام  که دکمه های پیر

 .رفت



 .نه. حوله و لباس واسم بیار-

ن دو ابرویش نشاند  .محبوبه اخم ریزی بتر

ن روی تخت   به اتاق رفت و حوله و لباس تمیر

 .گذاشت

گرفت.   تلفنش را برداشت و شماره ی ارغوان را 

 صدای ارغوان

جانم مامان؟-آمد:   

 ارغوان؟ تو آژانیس؟-

 سالم. آره. چطور؟-
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 سالم. بابات چرا االن میاد خونه؟-

م. امروز اصال نیومد آژانس-  .بابا؟ واال من یی خیی

 نیومد؟ پس کجا بوده تا حاال؟-

- د من چه بدونم؟ صبح منو رسوند و رفت. گ اوم

 خونه؟

 یه دو سه دقیقه ای هست. یعنن کجا بوده؟-



س-  . خب ازش بیی

 .قیافه ش بدجور عنقه. انگار با ییک حرفش شده-

ولش کن. خودم یه جوری ازش رس درمیارم. کاری 

 نداری؟

نه. فعال.از جا بلند شد و به سمت پنجره رفت و -

 دست به شانه به

ون و حیاط نگاه کرد. هر بار که پشت پنجر  ه یم بیر

 ایستاد یاد

صحنه ی دعوایشان با محمدهادی یم افتاد و حالش 

 بد یم

شد. حرف های گالب بدجور حالش را گرفته بود. 

 نفس بلندی

ون  کشید و با لباس و حوله ی خشو از اتاق بیر

 .رفت

 سه شنبه، یازدهم اردیبهشت، ساعت یازده صبح

اتومبیل را کنار دیوار درست نزدیک تیر برق پارک  

 .کرد



 .نگایه به اطراف انداخت

 مطمئنن نمیشه رفت تو کوچه گالب؟-

ن گذاشت  .گالب در را باز کرد و یک پایش را روی زمتر
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 بله خانوم جون. کوچه تنگ و باریکه. شما نمیاین؟-

من؟ نه. کجا بیام؟ زود برو و برگرد حواست باشه -

 ارنواز نفهمه

عنن این همه راه اومدین نیم خواین ی-من اومدم ها. 

 یه توکه پا بیاین

 خونه

 ش؟

اضار نکن گالب. دیدن ارنواز منو هنوزم یاد کار -

 زشتش یم

 .ندازه. دوست ندارم فکر کنه بخشیدمش

 ...آخه-

آخه نداره. برو بسته های غذا رو بده و زود برگرد. -



 باید فورا

یی برگردیم تهران تا شب نشده. نیم خوام خشو خ

 دار بشه

 .اومدیم قم دیدن ارنواز. زودباش

 .چشم خانوم. من رفتم-

گالب سه کیسه بسته های غذا و میوه و تنقالت را 

 به سخنی 

ن   تا درب خانه ی محمدهادی برد و آن را روی زمتر

 .گذاشت

د صدای زین از توی حیاط آمد  .زنگ را که فشر

 :کیه؟گالب صدایش را باال برد-

 .باز کنید خانوم-

باز شد و جمیله رسک کشید سمت گالب در  . 

1112 

  دلهای بد قواره 

 بله؟-

؟- ن  من با مستاجرتون کار دارم. هستی



 .جمیله در را باز کرد

ونه- ه هست ویل آقای ملیک از صبح بیر  .بفرما. دخیی

گالب کیسه ها را داخل حیاط کشاند و سمت پله ها 

 .رفت

ن رفت و در زد. اما  در به رویش باز نشدپله ها را پایتر . 

 :رسش را از پله ها باال کشید و رو به جمیله گفت

 مطمئنن خونه س؟-

-جمیله سمت پله ها رفت و نشست روی دو پایش. 

 آره مطمئنم. اگه

ون من یم دیدمش  .یم رفت بیر

 :گالب دل نگران گفت

 پس چرا درو وا نیم کنه؟-

 .شاید خوابه. در بزن باز-

بید و داد زدگالب باز به درب آهنن کو  : 

م-  .ارنواز؟ منم گالب. درو وا کن دخیی

 :جمیله گفت

 .پرده زدن هیجی معلوم نیست-



 :گالب انگار صدایی از داخل شنید. فورا گفت
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 !هیس-

بعد گوشش را چسباند به در. صدای ناله ای شنید و 

 روی

کمک!   اوا خدا مرگم بده. داره میگه-صورتش کوبید. 

 خی کار کنم

 خانوم؟

 :جمیله گفت

 .درو قفل کرده. کاری نمیشه کرد-

 :گالب تند تند به در کوبید

ارنواز! پاشو. پاشو بیا درو وا کن. بیا اومدم کمکت -

 پاشو

م  . دخیی

لحظایی بعد در باز شد و بعد صدای افتادن ارنواز 

ن   روی زمتر



 .باعث شد گالب جیغ بکشد و به داخل برود

ان چسنی روی دست ارنواز چسباند. بهیار جو 

 محبوبه و گالب

دو طرف تختش ایستاده و نگران به صورت رنگ 

 پریده ی

ارنواز نگاه یم کردند. بهیار بساطش را جمع کرد و با  

ین  کمیی

ون رفت. زین آن سوی پرده  صدا از اتاق اورژانس بیر

 ناله میکرد

و همشش سیع داشت آرامش کند. لهجه ی یزدی 

 مرد

از مسافر بودنشان یم داد نشان . 

گالب دست روی صورت ارنواز کشید. محبوبه با 

 تاسف رس
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تکان داد. ارنواز به شدت الغر و تکیده شده بود. 



 شکم برآمده

اش به او یم گفت که طفیل یی گناه در حال رشد 

 است. دلش

 برای کودک در شکم ارنواز سوخت. کودگ مظلوم

 بود که

 .کیس از بودنش در این دنیا خوشحال نیم شد

ارنواز آرام چشم باز کرد. با دیدن محبوبه باالی 

 رسش بغضش

 :ترکید

 !مامان-

 . محبوبه همچنان روی صورتش اخم داشت

 :گالب گفت

حالت خوبه ارنواز؟اشک از گوشه ی چشم ارنواز -

 روی بالش

 .ریخت

؟-  خویی

نگایه به محبوبه   محبوبه همچنان ساکت بود. گالب



 کرد و

 :بعد گفت

؟-  ارنواز؟ چت شده؟ مرییصن

 .ارنواز از یی محیل محبوبه دلگیر شد

 چرا جوابمو نمیده گالب؟ هنوزم باهام قهره؟-

 :محبوبه تشر زد
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 .بله قهرم-

 پس چرا اومدی اگه هنوزم قهری؟-

 .محبوبه زیر لب غر زد

 -گالب گفت: 
ی

م؟مییک یانه؟ چرا از حال رفنی دخیی  

نیم دونم. از دیروز تب داشتم. امروز بدتر شدم. -

 محمدهادی

 .صبح زود رفت تهران

 تهران چرا؟-

ه با - امروز احضاریه رسیده دستمون. گفت میر



 خانواده ی

 .زنش حرف بزنه

؟-
ن
 چه حرف

ه حرف بزنه توافق  - ن اجرا. گفت میر مهریه رو گذاشتی

ن   .کتن

پررنگ زد محبوبه پوزخندی : 

امیدوارم بدجوری بچزوننش. مرتیکه االغ.ارنواز به -

 صورت

ه شد. مادر زیبایش الغر شده بود  .محبوبه خیر

زیر چشم هایش حلقه ای بنفش بود و رنگ براق 

 پوستش کدر

 .شده بود

چقدر دلش یم خواست او را بغل کند و بوسه 

 بارانش کند. اما

ر اجازه نداشت. هیچکس نیم دانست او چقد

 مادرش را دوست
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ی

دارد و چقدر آن روزها سخت توانسته بود دلتنیک

 اش را برای

 .این زن تاب بیاورد

آرنجش را روی تخت تکیه گاه کرد و با کمک گالب 

 .نشست

 :رو به محبوبه لب زد

دلم واست تنگ شده بود مامان. چرا این قدر الغر -

 شدی؟

 کش
ن
یدمحبوبه پوف : 

؟-  یعنن تو نیم دوین

- دق نکنه شاهکار کرده-بابا... بابا حالش چطوره؟ . 

 خدا منو بکشه. ارغوان خوبه؟-

 .داره سیع یم کنه فراموشت کنه-

 ...خودمو یا-

 .خودتو-

 دوقلوها یم دونن؟-



 .به خونت تشنه ان-

 یه ذره دلم خوش باشه -
ی

الاقل کاش بهم دروغ بیک

 . مامان

- یه ذره پشیمون یم شدی. یم که خی بشه؟ کاش تو 

 زدی

 پا به دنیایی بذاره  
این بچه رو یم کشنی و نیم ذاشنی

 که این

 . همه دشمن داشته باشه
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 :مامان!محبوبه رو به گالب گفت-

م- ن یم گیر . رسمش تموم شد یه ماشتر ن م پایتر  من میر

 . برسونتش خونه ش

ون زد. ارنواز هق بعد هم با قدم هایی بلند  از اتاق بیر

 :زد

 !مامان-

محبوبه دو اتاق آن طرف تر روی نیمکنی نشست و 



وع کرد  رسر

ش بود هم از او  . هم دلتنگ دخیی ن به اشک ریختی

 .متنفر

حالش به هم یم خورد از آن حس دوگانه اش. نه یم 

 توانست

د، نه یم شد گناه بزرگ  مادر بودنش را نادیده بگیر

ش  دخیی

کند. در برزخ سخنی گرفتار بودرا فراموش   . 

با دیدن پزشیک که ارنواز را معاینه کرده بود تند تند 

 اشک

 .هایش را پاک کرد و سمت او قدم تند کرد

! یه لحظه.دکیی ارشادی رس چرخاند-  .خانوم دکیی

 .محبوبه کنارش ایستاد

 .خسته نباشید خانوم دکیی -

 .ممنون. بفرمایید-

- م بارداره. میشه  مادر ارنواز شمسیان هستم.  دخیی

ن دقیقا  بگتر



 چشه؟
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تون به شدت - بله خانوم شمسیان. متاسفانه دخیی

 .ضعف داره

طبق اون چه که من از اون خانوم همراهش پرسیدم 

 وزنش

ایط  مشکل داره و بچه ی توی شکمش هم از رسر

 نرمال فاصله

نه دچار سوء داره. باید خوب غذا بخوره. وگرنه ممک

 تغذیه بشه

و این مشکل برای جنینش خطر داره. همیشه 

 اینطوری بوده؟

 الغر و کم بنیه؟

بله. البته نه اینقدر. ویل کال بدن قوی ای نداشته -

پس-هیچ وقت.   

 .حتما بهش برسید. اون باید قد دو تا آدم غذا بخوره



ویل االن نصف شکم خودشم نیم خوره که اینجوری 

 . شده

تشکر کرد و دکیی ارشادی دور شدمحبوبه  . 

باز به سمت نیمکت برگشت و روی آن نشست. با 

 خودش فکر

کرد چقدر آرزوی مرگ ارنواز را کرده اما حاال با 

 شنیدن حرف

 .های دکیی دست و پایش را گم کرده بود

دلش یم خواست محمدهادی را یک دل سیر بزند که 

 مراقب

نی داشتند ارنواز غذای او نبوده اما فورا یادش آمد وق

 را به

دند گفته بودند ارنواز دیگر برایشان  دستش یم سیی

 مرده ای

 .بیش نیست

ن از بیمارستان  لعننی ای زیر لب گفت و با دیل خونتر

ون  بیر
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رفت .ساعنی بعد خودش ارنواز را تا خانه رساند. 

 حنی توی

ن   زیرزمتر

ش رفت و با تاسف به چهار د انه ی دخیی یواری حقیر

 . نگاه کرد

ن پهن  گالب ارنواز را توی رختخوایی کهنه که روی زمتر

 بود

 .خواباند

 :ارنواز با یی حایل گفت

 !مامان-

 .محبوبه نگاهش کرد

 :ارنواز گفت

 .مریس که اومدی. دوستت دارم-

د  :محبوبه لب فشر

ی. به - برات غذا و خورایک آوردیم. خوب بخور نمیر



 اون شوهر

حمقتم بگو حواسش بیشیی بهت باشه .ارنواز ا

 خوشحال بود که هنوز

 هم مادرش به فکر اوست. حنی 

 .با فحش و نگایه پر از شماتت

چشمانش که بسته شد و خوابید، گالب و محبوبه از 

 آن خانه

ون زدند. گالب شماره اش را به جمیله  ی کوچک بیر

د و  سیی

 افتاد به او خیی ب
ی
دهد. از او از او خواست هر اتفاف

 خواست
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مراقب ارنواز باشد. جمیله با یی مییل قبول کرد و آن 

 دو با

اعصایی که خراب تر از صبح بود قم را به مقصد 

 تهران ترک



 .کردند

شنبه، شانزدهم اردیبهشت، ساعت هشت و یس 

 دقیقه صبح

از با دیدن ساختمان بلند و پر ابهت دادگاه تهران 

 راننده

خواست اتومبیل را متوقف کند. با قدم هایی 

ن پا در  نامطمت 

محوطه ی مشجر دادگاه گذاشت. از کنار ساختمان 

 تا محوطه

ی دیگری که روبه روی درهای ورودی برادران و 

 خواهران بود

گذشت و بعد از بازریس بدین وارد سالن بزرگ و 

 .شلوغ دادگاهشد

ی که دادگ اه در اختیارش  به دنبال وکیل تسخیر

 گذاشته

بود چشم چرخاند به رس تا ته سالن. دو روز قبل او 

 را دیده



بود و اطالعاتش را در اختیار وکیل جوان گذاشته 

 بود. گرچه

چشمش آب نیم خورد او بتواند از او به خویی دفاع  

 .کند

با دیدنش که کت و شلوار نوک مدادی پوشیده و 

 عینیک گرد

ست بلند کرد. آقای فتج به چشم زده بود برایش د

 به سمتش

قدم برداشت و با سالم و علییک کوتاه روی صندیل 

 های فلزی

 .نشستند

 :محمدهادی گفت
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 دادگاه چه ساعتیه؟-

ییک دو ساعت دیگه. هنوز یه چند تا کار مونده باید -

 انجام



 .بدم. شما اینجا منتظر بمون تا من برگردم

- ه. بفرمایید.فتج که دور شد، محمدهادی باش

 تلفنش را از جیبش

ون  بیر

ن را گرفت  .کشید و شماره ی مهرانگیر

 :صدای مادرش را که شنید لب زد

؟-  سالم حاج خانوم. تنهایی

صدایش از میان تق و توق و به هم خوردن ظرف ها 

 :آمد

آره ننه. کجا رو دارم برم؟ از وقنی بابات تحریمم  -

 کرد دیگه

ونو ندیدم رنگ بیر . 

منده-  .تقصیر منه. رسر

ن جدیدا - ی داری؟ این یاستر ای بابا. تو چه تقصیر

 خییل

فضول شده. تقصیر خودمه که دمشو قیجی نکردم. 

 از نوه ی



؟ واال چه عرض کنم. ارنواز خییل -عزیزم چه خیی

 .ضعیف شده

 همیشه ی خدا

گشنه س. منم که نیم تونم بهش برسم. هر خی 

 مادرش آورده

خورد تموم شد بود  . 

1122 

  دلهای بد قواره 

آخه قربونت برم، تو نباید یه پویل تو حسابت -

؟  داشته بایسر

؟  تو این چند سال نکردی یه پویل جمع کنن

بهت گفتم که نشد. رس کمک به یه نفر ضامن -

 شدم. کل

پولم رفت. هر خی هم تهش مونده بود یه پراید 

 قراضه خریدم

ودکه همیشه خراب ب . 

؟-  الاله... االن کجایی



 .تو دادگاهم. مهریه شو گذاشته اجرا-

خب که خی بشه مثال؟ چرا دست از رس ما بر نیم -

 دارن؟

زدم. به اون برادر زبون -مگه باهاشون حرف نزدی؟

 نفهمش گفتم

 من هیجی ندارم گفت

غلط کردی که هیجی نداشنی چهارصدتا برداشنی 

 مهرش

ه آدم قد دهنش کردی. پدرشم پشتش دراومد ک

 لقمه بر یم

 .داره

هه! یادشون رفته روز بعله برون از خوشحایل -

ن پس  داشتی

ن به ما  میفتادن. دخیی ناقص و عیب دارشونو انداختی

 تو دلشون

 .عرویس بود. حاال واسه من آدم شدن

 حاج خانوم؟-



 جانم؟-
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رم حکم نده-  . دعا کن قایصن به ضن

- پشت و پناهته پشم. نگران نباش خدا  . 

- امروز؟ نه -امروز نیم توین یه رس بری پیش ارنواز؟

 بابا. کلید

 .ندارم که. قفل خونه رو عوض کرده بابات

ون بخوام برگردم یم مونم تو کوچه  . برم بیر

 .کاش یه جوری بهش غذا یم رسوندی-

صاب خونه تون دل نداره؟ کوره نیم بینه یه زن -

 حامله یی 

ورد و خوراک مونده؟خ  

آخه از غریبه چه انتظاری داری، اونا خودشونم -

 هشتشون

 .گرو نهشونه

نیم دونم. بذار یه فکری یم کنم. نهایتش با آژانس -



 براش

 .غذا یم فرستم

ت بده-  .ممنون مادر. خدا خیر

 .منو یی خیی نذار. دادگاه تموم شد زنگ بزن-

- برو به سالمت-چشم. امری نیست؟ . 

ی تلفن را که قطع کرد چشمش به صوریی محمدهاد

 آشنا

افتاد. مهرگان در مشایعت مهرداد داشتند به طبقه ی 

 دوم یم

 رفتند. دلش حسایی شور یم زد. فکر کرد کاش با خود
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ی بود و یی  مهرگان حرف زده بود. او زن آسان گیر

 شک با او

چون شیر بیشه نیم  به توافق یم رسید. اما مهرداد 

 گذاشت

او حنی از یک فرسجن خواهرش رد بشود. 



 چهارچشیم

 .مواظب خواهرش بود

با لرزش تلفن در دستش چشم به صفحه اش 

 دوخت. حاج آقا

ن بار به او زنگ زده بود و او مثل  ابطج برای هزارمتر

 هر بار

 . جوابش را نداده بود

لحظایی نگذشت که صدای رسیدن پیامیک توجهش 

جلبرا   

کرد. از طرف حاج آقا ابطج بود. فکر کرد حتما باز 

 پیام

ی نیست؟"؛ اما وقنی  داده"کجایی و چرا ازت خیی

 پیام را باز کرد

 .صورتش کدر شد

سالم محمدهادی. حالتو نیم پرسم چون یم دونم "

 تو

مشو خودت درست کردی داری یم  ن جهنیم که هیر



 .سوزی

ت رو از دانشگاه محل کارت گرفتم.  دلم شکست خیی

 وقنی 

شنیدم دوست جوون و همیشه یاری گر من گنایه 

 مرتکب

شده که هیچ جوری قابل تصور نیست. فهمیدم که 

 نباید به

 ها 
ی

ظاهر اعتماد کرد. فهمیدم دورو بودن چقدر تازگ

 آسون

شده. دیگه هیچ وقت نیم خوام ببینمت. فقط یه 

 نصیحت دارم

1125 

  دلهای بد قواره 

ا وقنی زنده ای و فرصت داری توبه کن که برات. ت

 خدا توبه

پذیره البته قبلش از همشت حاللیت بطلب. 

 امیدوارم حاللت



کنه که غیر ممکنه".با حرص شماره ابطج را از 

 .تلفنش پاک کرد

 بعد پشیمان

شد. کاش جوابش را یم داد و نصیحتش یم کرد که 

 قضاوت

 کیس را که هیچ آشنایی ای با 
ی

آن ندارد نکند زندگ . 

آیه کشید و به فتج نگاه کرد که مدام با چند برگه 

 از این

اتاق به آن صف طویل یم دود. از خودش پرسید آیا 

 امروز،

 روز او خواهد بود؟

با صدای منیسر که نوبت آن ها را اعالم یم کرد در  

 کنار

مهرداد قدم در اتاق گذاشت. اتاق کوچیک بود با 

 شش صندیل

ن قا یصن و دادیار. سالم گویان روی رو به روی میر

ن صندیل  اولتر



سمت پنجره نشست. مهرداد کنارش فرود آمد و 

 محمدهادی

 .به اتفاق فتج کیم دورتر نشستند

قایصن بعد از مطالعه ی پرونده و گپ با دادیار  

خب جناب-گفت:   

 آقای محمدهادی ملیک، همش شما مهریه ای

وجه با مقدار مشخص قید شده در سند عقدنامه با ت

 به مفاد

درج شده اعم از عندالمطالبه بودن مهریه، از شما 

 طلب مهریه
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ن   .شون رو دارن. و شما موظف به پرداخت هستتر

 :فتج گفت

جناب قایصن موکل بنده با توجه به مدارگ که به -

 دادگاه

ارائه شده قادر به پرداخت مهریه نیست. استطاعت 



 مایل موکل

 .بنده اجازه نمیده به پرداخت مهریه

مهرداد اجازه گرفت و قایصن به او اجازه داد تا 

 .صحبت کند

 از -
ن
جناب قایصن ایشون موقع ثبت این مهریه حرف

 استطاعت

 . مایل نزدن. مهریه حق خواهرمه

قایصن رس تکان داد و بعد از لحظایی رو به 

با-محمدهادی گفت:   

هریه رو قسط توجه به مدارک شما من پرداخت م

 بندی

یم کنم. اما طبق قانون شما باید یه تعداد سکه 

 مشخص رو

 .پرداخت کنید. حنی شده پنج سکه. یا حنی کمیی 

 :محمدهادی گفت

آقای قایصن به خدا ندارم. شما بگو یه رب  ع سکه. به -

 .وهلل ندارم



 .مهرداد باز دست بلند کرد

. اگه توان مایل ندارن - اض دارم جناب قایصن اعیی

 غ
ن
لط اضاف  

کردن به خواهر من خیانت کردن. اگر تو خرج یه زن 

 موندن

 . یی جا کردن زن دوم اختیار کردن
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 :قایصن گفت

البته صحبت از خیانت همش باید در دادگاه دیگه -

 ای انجام

 .بشه. به این دادگاه مربوط نمیشه جناب ستوده

برای بار آخر یم پرسم. -دوباره به محمدهادی گفت: 

 آیا توان

 پرداخت مهریه رو دارین؟

ین؟  مثال از پدر و یا برادر یا یک آشنا کمک بگیر

ی  ن ی گفت و چیر ن محمدهادی زیر گوش فتج چیر



 شنید و

 .رنگ از رویش پرید

مهرگان زیر چشیم به او و وکیلش نگاه کرد. داشتند 

 بگو مگو

 .یم کردند

 :قایصن گفت

 !آقای ملیک-

 کشید. حریص و عصنی داد زدمحمدها
ن
دی پوف : 

؟ من تو نون شبم - ن آقا میگم ندارم. چرا یه یم پرستر

 موندم

از کجا بیارم مهریه این خانومو بدم. اصال این خانوم 

 واسه من

، نه دوست  خی کار کرده که مهرشو بدم؟ نه عشقی

،نه حنی   داشتنن

یه ثمره ای داشته این ازدواج واسه من. اصال مهر 

 داده

ه؟ آخه این چه قانونیه؟ که مهر بگیر ... 
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 :قایصن با اخم به میان حرفش پرید

چه ربیط داره آقا؟ شما طبق قانون یه مقدار -

 مشخص قبل

ن خانوم کردین. حاال موظف به پرداخت  از عقد کابتر

ن   .هستتر

طبق مندرجات در سند عقدنامه، عندالمطالبه ثبت 

 شده، نه

االستطاعه. شما که تمکن مایل نداشنی چرا این  عند 

 مقدار

مهریه ثبت کردی؟ متاسفانه روزانه ده ها پرونده زیر 

 دست ما

میاد که آقای داماد عاشق بوده و به قول جوونا جو  

 .گیر شده

؟ نکنید آقا. شما که یه سکه ش رو هم  خب که خی

 نیم توین 



؟  بدی چرا مهریه یم کنن

من چه یم دونستم قراره -محمدهادی کالفه گفت: 

 اینجوری بشه؟ پدر

 این خانوم

م رو نمیدم. آقا  ن کمیی از پونصدتا باشه دخیی گفتی

 اصال خر

شدم. گول خوردم. هیجی از این ازدواج نصیب من 

 نشد جز

اینکه شش سال عمرم حروم شد. ندارم آقا. ندارم. 

 منم و این

ن  . لباس. اگر پول میشه بردارن بیی

 :مهرگان غرید

- بخشید که من با شما خییل خوش حال و خوش ب

 بودم. اصال

خوشبخت عالم بودم. واقعا عذر یم خوام. البد 

 خویسر زد زیر
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 .دلم قدر شمارو ندونستم

ن کوبید  .قایصن چکش روی میر

 .لطفا تا اجازه ندادم صحبت نکنید خانوم ستوده-

د و توی  مهرداد دست رسد و لرزان خواهرش  را فشر

 گوشش

آروم باش مهرگان. تو هیجی نگو من خودم -لب زد: 

نم ن  .حرف میر

 !آخه داره حرف مفت یم زنه. رواین -

وع کرد به صحبت و پچ پچ کردن با دادیار.  قایصن رسر

 طویل

 :نکشید که گلو صاف کرد

جناب ملیک حکم نهایی دادگاه رو قرائت یم کنم. با -

 توجه

تا وقنی بتونید طبق به صحبت هاتون متاسفانه 

 قانون قادر به

ن دادگاه حکم زندان رو برای شما  پرداخت مهریه باشتر



ن   تعیتر

ن امروز قابل اجراس  .یم کنه. این حکم از همتر

وع کرد به کف زدن  .مهرداد با لب خندان رسر

ی - ین خیی
آقای قایصن دمتون گرم. خدا وکییل بهیی

 بود که

 .شنیدم

من چجوری برم  آقای قایصن -محمدهادی از جا پرید: 

 زندون؟ زنم

 حامله س. کیس

 .رو جز من نداره. الاقل یه مهلت بدین
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 :قایصن از جا بلند شد

من از شما سوال کردم. گفتم اگر یم تونید کمک -

ین  بگیر

؟ شما هر لحظه قادر به  ن ن ندارم. نگفتتر . گفتتر ن بگتر

 پرداخت



ن از زندان میاین ب ون. اما اینکه هزار قسط باشتر یر

 تومن هم

ن واسه پرداخت مهریه، طبق قانون باید  نداشته باشتر

 برین

 .زندان

اض اما فتج گفت وع کرد به اعیی  :محمدهادی باز رسر

 .آروم باش آقای ملیک. من که بهت گفتم-

 :محمدهادی دست فتج را با خشونت کنار زد

برو بابا. مسخره کردی مارو؟ گذاشنی دم آخر -

 
ی

؟مییک  

من بهت گفتم یه پویل تهیه کن. گفنی ندارم.قایصن -

 .رس تکان داد

ه؟- ن لطفا. چه خیی  ساکت باشتر

منیسر به اتفاق رسبازی وارد اتاق شدند. رسباز در 

 برابر نگاه

اشک آلود و خوشحال مهرگان به دستان 

 محمدهادی دستبند



ون برد  .زد و او را از اتاق بیر

ن رو به مهر  ون رفتی گان فریاد زداما قبل از بیر : 

تقاص این همه ظلیم که در حق من کردی میدی. -

 روی

خویسر رو نیم بینن مهرگان. آه اون زن حامله دامنت 

 رو یم

1131 

  دلهای بد قواره 

ن  ه. حاال ببتر  .گیر

 :مهرداد دستش را باال برد

برو بابا مردیکه پررو! خجالت بکش. عجب رویی -

 داره ها!مهرگان

احت دهانش باز مانده بود. این میان از آن همه وق

 چه

 کیس داشت تقاص پس یم داد؟

پوزخندی زد و محمدهادی با هول دادن های رسباز 

ون  به بیر



 .برده شد

ون برد.  مهرداد دست مهرگان را گرفت و از اتاق بیر

 فقط خدا

یم دانست در آن چند وقت چقدر به مهرگان و 

 خانواده اش

اه خدا دعا کرده بودند  فشار آمده بود. چقدر به درگ

 که حق به

حق دار برسد. چقدر مهرگان را دلداری داده بودند  

 که حنی 

د، قانون خدا  اگر قانون انسان ها حق او را پس نگیر

 حتما

 . عدالت را برایشان اجرا یم کند

ینن به خانه برگشتند، مریم  وقنی با یک جعبه شیر

 دیگر

ر نتوانست روی پا بایستد. همان جا نزدیک د

 خروخی خانه

ن نشست و بلند بلند گریه را رس داد.  خدایا  -روی زمتر



 کرمت رو

 شکر. خدایا عدالتت رو شکر. خدایا وجودت

 .رو شکر
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مهرگان او را در حصار کشید و مادر و دخیی دقایقی در 

 حصار

 .هم اشک ریختند

ن رسید. چون  خیی به رسعت به گوش مهرانگیر

پندی رویاس  

ن یم پرید. توی خانه ی خایل راه یم  آتش باال و پایتر

 رفت و

ن و زمان فحش یم داد  . به زمتر

ی بیام - الیه گور به گور بیسر مهرگان. الیه بمیر

ت  رسقیی

ه ی تو آوار کنم رس جنازه ت. دخیی  ....سنگ قیی

تلفنش را برداشت تا به مهرگان زنگ بزند و خودش را 



 خایل

ت شماره ای نیافت. با بدبخنی کند اما هر چه گش

 فهمید

شماره را پاک کرده. حنی شماره ی مادر و پدر و 

 هیچکس از

اعضای او را نداشت.با حرص تلفن را محکم روی 

 مبل پرت کرد

 و با تمام توان

 :فریاد زد

 .کثافت! یم کشمت-

 شنبه شانزدهم اردیبهشت، ساعت ده شب

ن بار شماره ی محمدهادی را گر  فت و برای بیستمتر

 تلفن را

روی گوشش گذاشت. اما باز هم جمله ی دستگاه 

 مورد نظر

 .خاموش یم باشد را شنید و باز کفری شد
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فکر کرد دادگاه حنی اگر تا ساعت سه هم تمام شده 

 باشد او

 . باید تا به حال به خانه برگشته باشد

داخت. چادر مانتویش را پوشید و شایل روی رسش ان

 سفید

گل گیل روی پشنی را برداشت و روی رسش انداخت 

 و با

احتیاط از پله ها باال رفت. توی کوچه با قدم هایی 

 شل و

وارفته و خسته به سمت رس کوچه رفت. دقایقی 

 رسک کشیدبه خیابان

ی از محمدهادی نبود. دلش شور یم زد  اما خیی

 افتاد
ی
ه. پس نا ویل نیم توانست حدس بزند چه اتفاف

 امید به

 . سمت خانه برگشت

یک دسته پشبچه مشغول فوتبال بودند. از کنارشان 



 رد شد

و به حیاط برگشت. جمیله را دید که روی پله ها 

 .نشسته

 :جمیله لب زد

 کجا بودی؟-

ارنواز از جلویش یی اعتنا رد شد و به سمت پله های 

ن   زیر زمتر

 :رفت. بلندتر شنید

 .با تو بودما-

ن نگاهش کردتند و  تیر . 
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به شما ربیط داره؟زیر نور المپ تراس نگاه یی -

 
ی
 پروایش برف

 :زد. خونشد گفت

 . از امروز آره-

 به چه مناسبت؟-



 .جمیله از جا بلند شد و به سمت او قدم برداشت

 چون که من میگم. حاال بگو کجا بودی؟ -

-  جمیله خ
ی

انوم. شوهرم دیر  نیم فهمم خی یم گ

 کرده و

من حالم خوب نیست. این وسط شمام چرت و پرت 

 
ی

 مییک

 .اعصابم بیشیی خورد میشه

 .دیر نکرده-

 :ارنواز چشم ریز کرد و رس خم کرد

ی یم دوین شما؟- ن  چیر

کجاست؟ گ میاد خونه؟-جمیله رس تکان داد.   

 .دیگه نمیاد-

انش را در صورت و چشمان جمیله چرخاند.  نگاه حیر

یدشا  

 از شوخن در چشمان او ببیند. اما نگاه جمیله 
ی

رنیک

 .جدی بود

؟-  ش...ما... خی گفنی



 .گفتم دیگه نمیاد. منتظرش نمون-
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 :صدایش لرزید. هراسیده گفت

 یعنن خی دیگه نمیاد؟-

 .رفت زندون-

ی که یم ترسید و به شدت  ن ن بود. از آن چیر همتر

 وحشت

ش آمده بودداشت بر رس  . 

- بعله زندون. مهریه ی زنشو نداده -ز...زندون؟

 . انداختنش زندون

زانوانش دیگر تحمل اندامش را نداشت. حس یی 

 وزین باعث

ن بنشیند و کف دستانش را  شد یی اراده روی زمتر

 روی

 .موزائیک های حیاط بگذارد

ای وای! چه خایک تو رسم شد. وای خدا. بدبخت -



 .شدیم

ه شانه به او نگاه کرد و به تاسف رس جمیله دست ب

 .تکان داد

ن -  . پاشو برو تو خونه ت. اینجا نشتر

 .رس بلند کرد

 گ بهت خیی داد؟-

مادرشوهرت. گفت حواسم بهت باشه .فورا -

 تلفنش را روشن کرد و

ن را گرفت. بعد  شماره ی مهرانگیر

ن از آن سوی خط آمد  .از سه بوق صدای مهرانگیر

- حال شما خوبه؟ سالم خانوم محمدی.   
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ن نیم توانست حرف بزند اما او  از قرار معلوم مهرانگیر

 هم نیم

 :توانست منتظر بماند. فورا گفت

 حاج خانوم؟ هادی خی شده؟ رفته زندان؟-



 .بله. همینطوره-

ن و بعد لحن شماتت گونه و  ن مهرانگیر
صدای راه رفتی

 پچ پچ

دوارش گوشش را پر کر  . 

ه رس. االن چه وقت زنگ زدنه؟- ه ی خیر
 دخیی

- هموین که -تو رو خدا حرف بزن. خی شده؟

 .شنیدی. رفته زندون

 منم باید فکر کنم ببینم

م  . چه گیل به رس بگیر

؟ آخه حداقل یه فرصت بهش ندادن؟-  یعنن خی

 گ؟ مهرگان؟-

 .آره. زنش یا دادگاه-

- پاشو من همه ش پنج دقه با هادی حرف زدم. فردا 

 برو تهران

ن خی شده. من که نیم تونم  ...مالقاتش ببتر

ن گفت  :صدای باز شدن در آمد و مهرانگیر

خدا سالمنی بده بهشون خانوم محمدی. چشم -



 حتما. شب

 .شما هم به خیر 
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 :ارنواز داد زد

!رسش را توی دستانش گرفت.  - الو...الو حاج...لعننی

 کالفه و

درگم و شوکه بودرس  . 

 :جمیله گفت

. پاشو درست میشه- ن جون برو پایتر
 . پاشو دخیی

ن رفت و توی  ارنواز از جا بلند شد. از پله ها پایتر

 تارییک نشست

وع کرد به گریه کردن. مثل تمام روزهای قبل  و رسر

وع کرد  رسر

 .به حرف زدن با کودک توی شکمش

- ؟ دیگه جز تو کسیو ندارم. تنه ای یم بینن ماماین

 .تنها شدم



حاال باید تو این دخمه مورچه ها رو بشمرم و به در و 

 دیوار

 . ن ماماین زل بزنم تا روزم شب شه. باباتو ازمون گرفتی

 نیا

. این دنیا هیجی واست نداره. داری خودتو  ماماین

 بدبخت یم

کنن ها. من خودم بدبخت عالمم تو دیگه بدترش 

 نکن. نیا

ایی که بودیعزیزدلم... نیا. برگرد همون ج ... 

هق هقش نگذاشت بیشیی از آن حرف بزند .تصمیم  

 گرفت فردا به

 تهران برود. اما بعد فکر کرد اصال

محمدهادی توی کدام زندان بود. چطور یم توانست 

 دست

تنها او را پیدا کند. نگایه به کیف پولش کرد. پولش 

 آنقدر
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ا رس خیابان هم نیم تواند برود کم بود که فکر کرد ت

 چه برسد

ن گذشت  . به تهران پس از خیر تهران رفتی

 او 
ی

ساعت از یازده شب گذشته بود که حس گرسنیک

 را سمت

یخچال کشاند. کیم سیب زمینن پخته با قارچ 

 داشت. آن را

 . گرم کرد و خورد و دراز کشید توی رختخوابش

وع شده بود و او هر روز  بیشیی  لگدهای جنینش رسر

 از روز قبل

نگران میشد. پشیماین از کاری که کرده بود داشت 

 مثل

سوراخن پشت سد خودش را نشان یم دهد. روز به 

 روز سوراخ

ی این طرف یم ریخت  . بزرگیی یم شد و آب بیشیی

 اش بشکند و آب او را با خود 
ی

نگران بود گ سد زندگ



د  بیی

ر و در آن غرقش کند.و این جمله بیش از پیش د

 ذهنش رنگ یم

 گرفت که" ای

 ."کاش نکرده بودم

 یکشنبه، هفدهم اردیبهشت، ساعت نه صبح

از تاکیس پیاده شد و چادرش را کیم روی رسش 

 .مرتب کرد

توی پیاده روی پهن جلوی بیمارستان ایستاد و به 

 نگهبان آیی 

 .پوش نگاه کرد. بار دویم بود که تنها یم آمد

وارد حیاط بزرگ از جلوی نگهبان پیر گذاشت و 

 بیمارستان
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 .شد

دفعه ی قبل مهرداد وسط راه قالش گذاشته و رفته 



 بود. و او

مجبور شده بود خودش به تنهایی وارد بیمارستان 

 بشود. وقت

د و تا وقنی نوبتش بشود مثل چوب خشک  بگیر

 بنشیند تا

گذشت. اسمش را صدا بزنند.دقایق اول به او سخت  

 بعد که خوب

 دقت کرد دید

افرادی که منتظرند مثل او هر کدام یک دردی دارند. 

 با

خودش گفت ان جا بیمارستان است و کیس که سالم 

 باشد

نیم آید آنجا. اصال چرا آنقدر داشت خودش را 

 اذیت یم کرد؟

دکیی معاینه اش کرده بود و گفته بود برای عمل 

 .آماده بشود

ت دادگاه مهریه اش را از دست و او چون نیم خواس



 بدهد،

برای امروز وقت گرفته بود تا آزمایشات نهایی را 

 انجام بدهد و

 . برای عمل تخلیه ی چشمش آماده بشود

تلفنش که زنگ خورد روی نیمکنی زیر یک درخت 

 .نشست

ترانه بود. آمبوالنیس به رسعت از کنارش گذشت و 

ه به  او خیر

ای بردن بیمار به داخل بهیارهایی که یم دویدند بر 

 بیمارستان

 :گفت

- ؟-سالم ترانه.  سالم خانوم خانوما. بیمارستاین  
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؟-  آره. تازه رسیدم. تو کجایی

؟- م. تنهایی  طبق معمول هاییی

- .  ها باهام نمیاد جایی
ی

آره ترانه. مهرداد دیگه تازگ



 فقط

مثل قدیم دیروز دادگاه رو اومد. میگه سیع کن 

 تنهایی کاراتو

 .بکنن 

 .راست میگه به خدا. وابسته نباش به بقیه-

 هم نیم تونم بکنم یه -
ی

هنوز سختمه ترانه. رانندگ

 .جوریه

. بهم خیی بده گ عملت یم  - یی خیال. عادت یم کنن

ن   .کتن

باشه. فعال.تلفن را که توی کیفش انداخت صدای  -

 کیس توجهش را

 جلب

میانسال را دید که به او  کرد. چشم چرخاخد و زین 

 نگاه یم

 . کند

 خانوم؟-

 :گفت



 بله؟ با منید؟-

 .بله با شما هستم-

از جا بلند شد و به سمتش رفت. عینک آفتایی اش را  

 کیم

 .روی بینن اش جابه جا کرد
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ی یم خواین؟- ن  بله مادرجان؟ چیر

- ی تو بیمارستان ؟ حال ندارم میشه کمک کنن منو بیی

 .مادر

بله حتما. -مهرگان فورا زیر بازوی زن را گرفت. 

 . بفرمایید بریم

م. ببخشید مزاحمتون شدم. با - خییل ممنون دخیی

 پشم

اومدم. رفت ماشینش رو پارک کنه گفت تا بیاد من 

 برم تو

 . ساختمون



 .ایراد نداره. من هستم تا پشتون بیاد-

ت بده-  .خدا خیر

 مشکلتون چیه؟-

ن هن هن کنان جواب دادز  : 

قلبم... چند وقته نفسم در نمیاد. خدا کنه... فقط -

ه اومده  دکیی

 . باشه تهران

مهرگان او را تا الیی بیمارستان برد. کمکش کرد روی 

 ییک از

م. -نیمکت ها بنشیند .  من برم برای خودم وقت بگیر

 .با اجازه تون

م. برو مزاحمت نمیشم دیگه-  .ممنون دخیی

دقایقی معطل شد و باالخره موفق شد برای مهرگان 

 یک

 .ساعت بعد نوبت ویزیتش را ثبت کند

وقنی به سمت صندیل ها رفت زن را دید هنوز هم 

 منتظر
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نشسته و سمت در رسک یم کشد. کنارش نشست و  

 :گفت

 پشتون نیومد خانوم؟-

- کنه... نه. زنگ زد...گفت جای پارک پیدا نیم  

 عجیبه. مگه

ن ما  .... واسه ماشتر
ی

میشه... تو خیابون به این بزرگ

 جا نباشه؟

خی بگم. اگر دوست دارین من یم برمتون پیش -

تون  .دکیی

 یه یک ساعنی وقتم خالیه. وقت قبیل ندارین؟

دارم... فقط ....یه زحمت بکش... سوال کن .با -

 دسنی که یم لرزید

چه ی بیمه ا ش رااز توی کیفش دفیی  

 .درآورد و به سمت مهرگان گرفت

چه را گرفت و گفت  :مهرگان دفیی



؟ - ن حالتون خوبه خانوم؟ انگار زیاد رو به راه نیستتر

 رنگتون

 .پریده

 .خوبم... فقط... قلبم تیر یم کشه-

خب اجازه بدین من به منیسر بگم شما رو زودتر -

 بفرسته

 .پیش دکیی 

گرفتمهرگان به رسعت پشت پیشخوان منیسر قرار   . 

ن حالشون - خانوم ببخشید این خانوم وقت گرفتی

 .خوب نیست

 میشه چک کنید زودتر کارشو راه بندازین؟
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خانوم مثل اینکه تو نوبتیم -کیس از توی صف گفت: 

 .ها

مهرگان رس چرخاند سمت صدا. مرد جوان با موهای 

 فر اخم



 .کرده بود به او

- . ویل یه خانوم پیر اینجا آقا یم دونم ت ن و نوبتتر

 حالشون

 . خوب نیست

 :منیسر پشت مانیتور گفت

ه. خانوم اسم بیمار - ن ببینم چه خیی آقا آروم باشتر

 چیه؟

چه را باز کرد و دنبال اسم زن گشت  .مهرگان دفیی

 :بلند گفت

 .پوران... پوران شهیدی-

بله وقت داره. پیش -منیسر تند تند تایپ کرد و گفت: 

ینی دکیی ط . 

 .متخصص قلب و عروق

 حالش بده؟

مهرگان در حایل که داشت یم گفت بله رس چرخاند 

 سمت

ن  پوران. ناگهان دید پوران از هوش رفت و روی زمتر



 سقوط

 .کرد

 :فریاد زد و سمت پوران دوید

 ...خانوم؟-
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آقا شما داری منو اذیت یم کنن به خدا. یک ساعته -

 منو

معطل کردی واسه مشکیل که میشه با صحبت حل  

 .کرد

 :مرد دستش را توی هوا پرت کرد

 بلد نیسنی با حرف خی رو یم خوای -
ی

برو بابا. رانندگ

 حل

؟  کنن

-سیاوش کفری از ییک به دو با مرد زبان نفهم گفت: 

م من  آقای محیی

ن   مثل آدم باهات حرف زدم تو هم عتر



اد بفهم. یه چراغت شکسته خس ن ارتشو بگیر برو آدمیر

 دیگه. بابا

مادرم تو بیمارستان تنهاس باید رسی    ع برم. چرا نیم 

 فهیم

 آخه؟

من این حرفا حالیم نیست. این دروغاتم تو کت من -

 ییک

ه پشجون  . نمیر

ن سیاوش   با کف دستش چند بار روی کاپوت ماشتر

 :کوبید

 . وایمیسنی تا افش بیاد-

نشست بعد هم با تخیس و کله شقی روی کاپوت . 

 :سیاوش عصنی توپید

مرد حسایی از سنت خجالت بکش. خیر رست -

 .پنجاه سالته

ن چه ترافییک درست   . یه نگاه بکن. ببتر جای بابای منن

 کردی
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راه رو بند آوردم؟ خوب کردم. شما -واسه یه چراغ. 

 جوونا واسه

 ندونم

. فکر کردی کاریتون فقط بلدین هزار تا دروغ بب ن افتر

 من خرم؟

دروغ کجا بود بابا؟ میگم مادرم تو بیمارستانه. -

 .قلبش مریضه

 !بفهم تو رو خدا

مرد دیگر جوابش را نداد و صورتش را به آن طرف 

 .چرخاند

ن شماره  وع کرد به غر زدن و گرفتی سیاوش زیر لب رسر

 ی

مادرش. پوران اما جواب نداد. دل نگران دوباره 

 شماره گرفت

ن بار صدای زین توی گویسر پیچیدو ای . 



 بله؟-

خانوم ببخشید این گویسر مادرمه...ویل دست -

 ...شما

 شما با خانوم پوران شهیدی نسبنی دارین؟-

 .بله-

یف بیارین بیمارستان حال مادرتون به هم - تشر

 خورده.سیاوش شوکه

 :گفت

 خی شده؟-

 .آقا زودتر خودتونو برسونید-

وش از عصبانیت ارتباط به رسعت قطع شد. سیا

 دلش یم
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 .خواست کله ی مرد را به جدول کنار خیابان بکوبد

نگایه به سیی جلوی اتومبیلش که به سمت خیابان 

 بود و سیی 



ن مرد و آن را  عقبش خورده بود به چراغ جلوی ماشتر

 شکسته

بود انداخت. نیم توانست صیی کند. فورا درب 

فلماشینش را ق  

 :کرد و رو به مرد فریاد زد

 واسه مادرم بیفته روزگارتو سیاه یم کنم-
ی
 . اگه اتفاف

کارت انتشارات را روی کاپوت انداخت و فورا به 

 سمت

 .بیمارستان دوید

! با -مرد فریاد زد:  ی؟ اوی؟ وایسا لعننی کجا داری میر

 !تو ام ها

با حرص نگایه به کارت انداخت و آن را محکم روی 

ن   زمتر

رت کردپ . 

سیاوش با دلهره ای که به دلش چنگ یم زد نفس 

 زنان

خودش را به بیمارستان رساند. از پذیرش اورژانس 



 رساغ

 .مادرش را گرفت

مسئول پذیرش او را به سمت پرستاری دیگر ارجاع 

 .داد

 .پرستار برگه ای توی دستش گذاشت

بردنش یس یس یو. لطفا هر چه رسی    ع تر کارای -

یشو  بسیی

بدینانجام  . 
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 :سیاوش عرق کرده و وحشت زده گفت

- من نیم -آخه چش شد یهو؟ حالش خوب بود که. 

ش  دونم آقا. با دکیی

 حرف بزنید. اما قبلش برین

 .صندوق

 گ یم تونم بیینمش؟-

. بفرمایید-  .هر وقت به هوش بیاد. لطفا رسیعیی



 دستور پرستار را ا
ی

جرا کرد. سیاوش  سیاوش با کالفیک

 که در

ون آمد  .پیچ راهرو گم شد، مهرگان از آسانسور بیر

 . به او گفته بودند نیازی به حضورش نیست

نامش که خوانده شد وارد اتاق پزشک شد. دکیی 

 برای ده روز

بعد برایش نوبت عمل ثبت کرد. در آن ده روز 

 فرصت داشت

 .آزمایشات مربوطه را انجام دهد

بیمارستان خارج یم شد با خودش  وقنی باالخره از 

 فکر کرد

آیا پش آن زن آمده بود یا نه. شانه باال انداخت و 

 دستش را

برای یک تاکیس بلند کرد.تلفن را با دودیل دست به 

 دست چرخاند و

 عاقبت انگشتش را

د  .روی نام گالب فشر



با دو بوق صدای گالب در پس زمینه ی صدای 

ن ها و  ماشتر
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 :صدای چند مرد آمد

 الو؟-

؟-  گالب؟ سالم. یم توین حرف بزین

سالم ارنواز. آره یم تونم. اومدم بازار تره بار خرید  -

 .کنم

 .وای خدارو شکر. گالب من به کمکت احتیاج دارم-

 کمک؟ چه کمیک؟ باز خی شده؟-

 ... هادی-

- ؟ افتاده زندون-هادی خی . 

- ه غلیط کردین شما دو تا؟زندون؟! وا! چرا؟ باز چ  

گالب تو رو خدا آروم باش. مهریه ی زنشو -

 .نتونسته بده

 .انداختنش زندون



ای بابا! همینه دیگه ارنوازم. وقنی دو تا دو تا زن یم  -

 گرفت

 .باید فکر اینجاشم یم کرد

به خدا من االن حوصله ی نصیحت و نیش و کنایه -

 شنیدن

 . ندارم

 خب حاال من خی کار کنم؟-

ن یم توین پرس و جو کنن کدوم زندانه؟ آدرسش-  ببتر

 کجاس؟
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- سم؟ ؟ از گ بیی
چه یم دونم از  -آخه چجوری دخیی

ی ای  کالنیی

س  .جایی بیی

 بر فرضم پرسیدم یم خوای خی کار؟-

 .یم خوام بیام باهاش حرف بزنم-

- یم  مگه این آقا کس و کار نداره تو با اون وضعیتت



 خوای

 بیای تهرون؟

دلت خوشه ها گالب. خانواده ش طردش کردن. -

 االنم باباش

ن به ما کمک یم کنه زندونیش کرده تو  فهمیده مهرانگیر

 .خونه

 عجب! اصال از کجا معلوم تهرانه و قم نباشه؟-

دادگاهشون تهران بود. ویل االن من نیم دونم -

 دقیقا خودش

 . کجاس. تو رو خدا برام پیداش کن

آخه من یه زن یی سواد و یی دست و پا چه کار یم -

 تونم

به مامان بگو. شاید کمک کنه. هان؟ میشه؟-بکنم؟  

مامانت اصال دلش نیم خواد کاری واسه اون -

 شوهر قسیط

 .تو بکنه

 شوهر قسیط چیه گالب؟-



قسطیه دیگه قربونت برم. اینو بفهم هنوز زن -

 اولش، زنشه تو

. اگر یه ذره آدم بود نیم ذاشت   زن عقدیشم نیسنی

 کار به

1150 

  دلهای بد قواره 

؟ کاش اون بچه رو 
ی

اینجا بکشه. آخه اینم شد زندگ

 انداخته

بودی االن پیش مادر و پدرت الاقل یه جای درست 

 درمون

 داشنی و یه غذای خوب واسه خوردن
ی

 . واسه زندگ

گالب؟ ول کن این حرفارو. من االن باید ببینمش. -

نجاای  

ای خدا! صیی -موندم تک و تنها. نه پول دارم نه غذا. 

 .بده به من

 باشه. به مامانت میگم. خودم بهت

زنگ یم زنم. یه وقت زنگ نزین ها. ممکنه آقا خشو 



 بفهمه

 .بیچاره م کنه

 .باشه. فقط تو رو خدا منو منتظر نذاری-

خیله خب قطع کن دیرم شد دخیی خوب. -

 .خداحافظ

ا روی اوپن گذاشت. از ظهر گذشته بود ارنواز تلفن ر 

 و ساعت

نزدیک دو بود. حسایی گرسنه اش شده بود. قفسه 

 ها و یخچال

را زیر و رو کرد و عاقبت کیم بیسکوییت پیدا کرد.  

 کیم چای

دم کرد و شکمش را با آن سیر کرد. بعد رساغ تلفنش 

 رفت و

خودش را با بازی رسگرم کرد تا وقت بگذرد. اما 

مفکرش مدا  

سمت محمدهادی یم رفت و بر یم گشت توی اتاق. 

 خدا خدا



کرد رایه پیدا کند تا با او حرف بزند .یک ساعت بعد 

 قار و قور

وع شد. از جا بلند شد و  شکمش رسر
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وع کرد به قدم زدن در اتاق. باید فکری برای یی 
رسر

 پویل اش

 .یم کرد

از لباسش رفت. الیه ی رساغ چمدان بزرگ و پر 

 زیرین چمدان

را که قسمنی از آن را با قیجی پاره اش کرده و بعد آن 

 را

دوخته بود پاره کرد و دست برد زیر الیه. زنجیر 

 طالی ظریف

ون کشید و آن را جلوی چشمانش تاب  و سبک را بیر

 .داد

ن  تنها دارایی اش در خانه ی پدر که بعد از لو رفتی



 اشنایی اش

ادی از تحریم تمام طالهایش از چشم با محمده

 محبوبه دور

ن زنجیر با یک پالک با حرف آ  مانده بود، همتر

 .انگلییس بود

محبوبه و گالب همه جا را دنبالش گشتند و پیدایش 

 .نکردند

زیرا او آن را الی درز پرده ی اتاقش پنهان کرده بود. 

 یک

حیس در آن روزها با او بود که روزی به این زنجیر 

  نیازطال 

پیدا خواهد کرد. و امروز شاید آن روز مبادا بود. باید 

 آن را

میفروخت و خرج شکمش یم کرد تا خودش و 

 جنینش از

ند  نمیر
ی

 . گرسنیک

زنجیر را توی کیفش گذاشت. از جا بلند شد و به 



 حیاط رسک

 .کشید

ون  نیم توانست زیر نگاه فضول جمیله از خانه بیر

 .برود
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جمشید تقریبا صبح تا شب عالف خیابان ها بود. اما 

 جمیله به

ون یم رفت. مگر برای خرید نان  .ندرت از خانه بیر

ون  خوب فکر کرد آخرین بار گ جمیله از خانه بیر

 رفته و با

 .نان برگشته بود

با زنگ خوردن تلفنش آن را جلوی صورتش گرفت و 

 آیکون

ن را کشید  .سیی

- خانومسالم حاج  . 

- نه. اوال که -علیک سالم. خی شد؟ نرفنی تهران؟



 نیم دونم کدوم

 .زندونه. بعدشم پول ندارم

م؟-  ای بابا! پس من چجوری از پشم خیی بگیر

سه بهم خیی بده-  .به کارگرمون زنگ زدم. قول داد بیی

ن گرم بخورن الیه-  .عحب گرفتاری شدیما. به زمتر

- ؟ من هیجی  ندارم بخورمنمیشه واسم غذا بفرسنی . 

ن تشر گونه گفت  :مهرانگیر

. من دیگه هیچ پویل ندارم. - دلت خوشه دخیی

 حاخی منو

بدتر از آمریکایی ها تحریم کرده. خودت به فکر 

 . خودت باش

ویل آخه اینجوری که نمیشه. من جز شما کسیو -

 ندارم. این

بچه رو به خاطر شما دارم یم کشم این طرف و اون 

 .طرف
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- من بچه یم خواستم چه کار؟ شما تهدید  -منظور؟

 کردین سقطش

کنم شکایت یم کنید. حاال نه باباش هست، نه شما 

 حمایتم

 .یم کنید

- 
ی

بیخود تقصیر من ننداز. اون موقع که داشنی زندگ

 یه زن

شوهردارو خراب یم کردی فکر االنت بودی. من 

 خودم هزار

ه نیم تونم فکر شکم تو ییک تا بدبخنی دارم، دیگ

 .باشم

م کن. خداحافظ  .کارگرتون زنگ زد خیی

 الو؟ الو حاج خانوم؟-

 :تلفن را توی چمدان پرت کرد و حریص لب زد

زنیکه احمق! چه گویه خوردم حرف اینا رو گوش -

 !دادما. اه

از جا بلند شد و لگدی از جنینش نوش جان کرد. 



 چادرش را

ا به دست گرفت. روی رسش انداخت و کیفش ر 

ن   درب زیر زمتر

را قفل کرد و بدون صدا از پله ها باال رفت. فکر کرد 

 باید بافروش

د؟ شکمش،  زنجیر کدام قسمت از مخارجش را بگیر

هزینه ی اجاره خانه، یا آماده شدن برای تولد 

 نوزادش؟

وارد حیاط شد و از پشت نرده های تراس رسک  

 کشید سمت

 .پنجره

کیم کنار رفته بود. خیی داشت   پرده ی اتاق جمیله

 این ساعت
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ین  او چرت یم زند. با قدم هایی که سیع یم کرد کمیی

 رس و



صدا را تولید کند سمت در حیاط رفت. در را باز کرد 

 و پا در

ون داد.  کوچه گذاشت و نفس حبس شده اش را بیر

 با خیایل

گر برایش مهم نبود راحت به سمت خیابان رفت و دی

 جمیله

بعد از بازگشتش قرار است چه بگوید. فقط در آن 

 لحظات سیر 

 .کردن شکمش مهم بود و اینکه زنده بماند

سه شنبه، نوزدهم اردیبهشت ماه، ساعت هشت 

 شب

مریم دیس برنج را به دست عیل داد و خطاب به 

حاال-مهرداد گفت:   

الاقل  مثال تو زندون بمونه واسه ما مهریه میشه؟

 بیاد

ون کار کنه تا بتونه مهر مهرگان رو بده دیگه.  بیر

 اینجوری



 .نمیشه که

 .مهرداد زیتوین به دهانش گذاشت

بذار بمونه اون تو بپوسه مادر من. خواهر من که  -

 گشنه

نمونده و محتاج پول اون نیست. به وقتش میاد 

ون  .بیر

مهرآنا یک قاشق غذا به دهان صدرا گذاشت. صدرا 

ان پربا ده  

 :گفت

م-  .دیگه نیم خوام عمه. سیر

 :مهرداد گفت
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م؟ هنوز سه تا قاشقم نخوردی. بخور - یعنن خی سیر

 .ببینم

نصف شب گشنه مییسر زا به رام یم کنن نیم ذاری 

 .بخوابم



حاال یه امشب مامانت شیفته ها. اذیت نکن .صدرا 

 دست به شانه بق

 :کرد

- منیم خوا . 

 :مهرداد اخم کرد و مهرآنا گفت

 .داداش خودم حواسم هست. ولش کن-

 :مریم گفت

ا خورده. خب معلومه که االن - ن عرص یه عالمه پییی

ه مادر  .سیر

ا از کجا اومد؟- ن ا؟ پییی ن  پییی

 :مهرگان گفت

جات خایل عرص دو تایی زدیم به سیم آخر. یه من -

 یم

 . خوردم یه صدرا یم خورد

 :صدرا با تخیس گفت

عمه یم خواد مثل من قامبالو بشه بابا.مهرداد -

 :خندید



 .فدات شه بابا. باشه نخور. پاشو برو بازی کن-

 .عیل دست روی موهای ابریشیم و نرم صدرا کشید

 :مهرآنا گفت
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 حاال این وقتش گ یم رسه داداش؟-

 :مهرداد گفت

- ون بره هیجی وقتش دست خودشه. فکر کرده زند

 .نمیشه

مردیکه پررو فقط یم خواست کم نیاره وگرنه هر گ 

 بود یه

 رایه پیدا یم کرد نره زندان. تو نبودی که ببینن خی یم

گفت. برگشته به مهرگان میگه تقاص کارتو میدی. 

 عجب

 ! رویی داره ها

با مهرداد موافقم. این آدم هنوز نفهمیده -عیل گفت: 

 خی کار کرده. یه



زن پشیموین تو وجودش ندیدم منرس سو  . 

 :مهرگان گفت

شماها این آدمو نیم شناسید. اونقدر پروئه که حد -

 .نداره

 . فکر یم کنه هر کاری کرده درسته

 :مهرآنا گفت

یف داره-  .پس حاال حاالها تو زندون تشر

 :مریم گفت

ون - ن دیگه س. این باید بیاد بیر ویل من نظرم چیر

 مجبور شه

تا بتونه مهریه ی مهرگانو بده. تازه  سه شیفت کار کنه

 خرج

اون زنش و بچه شم هست. به عقیده ی من 

 اینطوری به غلط
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کردن میفته نه وقنی تو زندون یم خوره و یم 



 خوابه.مهرگان با

 شنیدن کلمه ی "بچه" دلش گرفت. انگار کیس با

ن روی قلبش خط یم کشد و یم  نوشت مداد نوک تیر

 "تو

 !"نازایی 

ه شد.  ساالدش را نصفه رها کرد و به بشقاب خیر

 مریم که فورا

متوجه ی مهرگان و عکس العملش به حرف او شده 

 بود برای

 :عوض کردن حرف گفت

ی آزمایشا رو بدی؟-  مهرگان گ میر

 :مهرگان رس بلند کرد

م مامان-  . فردا صبح میر

- ! راسنی از ترانه شنیدم قرا ره بری به سالمنی

 نمایشگاه کتاب

 واسه امضای کتابت. آره؟

واال خی بگم. اتفاقا امروز دوباره -مهرگان لب گزید: 



 .زنگ زدن

 گفتم فعال

 . آمادگیش رو ندارم

 :مهرآنا گفت

یم-  . حاال این ییک نشد واسه رمان بعدیت حتما میر

آره اتفاقا گفت بیا دفیی امضا کن. ویل من االن نیم -

 .خوام
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س دارم  م. فقط من خییل اسیی عمل که تموم شد میر

 اصال

 .نیم دونم قراره خی پیش بیاد

 :مهرداد و مریم به یکدیگر نگاه کردند. مهرداد گفت

نگران نباش. من پرس و جو کردم. مثل چشم -

 خودت برات

 .یم زنن

 :مهرآنا خندید



-  یم زنن؟مهرگان گف
ی

توا مگه دکمه س که مییک : 

فکر کن! دقیقا شبیه دکمه میشه. الاقل کاش شبیه -

 این ییک

 .چشمم بشه

 :مریم گفت

ن هنوز هیجی نشده داری الیک حرص یم خوریا-  .ببتر

 . بعدم خرج و مخارجش زیاده مامان-

 :عیل گفت

م. تو نگران هزینه - قبال در موردش حرف زدیم دخیی

 ش

 .نباش

؟- ن  پول اجاره رو از صاحب خونه م گرفتتر

 . هنوز نه. ویل قرار شد زود برگردونه-
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- ؟ تو -ویل تا عمل زیاد نمونده بابا. اگه دبه دربیاره خی

 نگران این



اش نباش. اونقدر دوست و رفیق دارم که ن  چیر

بتونم پول عملو جور کنم. تو فقط آرامش خودتو تا 

 روز عمل

م  . چشمت حفظ کن دخیی

رد و مریم گفتمهرگان تشکر ک : 

ا. مهرداد چایی دم کنم -
و جمع کنید دخیی ن ن میر پاشتر

 واست؟

 .دستت درد نکنه. ممنون میشم-

ن شام  عیل و مهرداد که جلوی تلویزیون نشستند، میر

 به رسعت

ن ظرف های شام شد  جمع شد. مهرآنا مشغول شستی

 و

 :مهرگان به مریم گفت

 .مامان میشه بیای تو اتاق؟ کارت دارم-

 . حرف به دنبال او به اتاقش رفتمریم یی 

جانم دخیی گلم؟-در را که بست پرسید:   

یه م خی شد؟ کجا بردینش؟- ن  مامان. جهیر



 :مریم روی تخت نشست

ن خونه ی خاله - یه مقدارشو گذاشتیم تو زیرزمتر

 فرنگیس تو

لواسون. بقیه شم خورده ریز بود گذاشتیم تو انباری 

 .خودمون

- نیم کنم. کاش همه رو  من که دیگه بهش نیاز پیدا 

 یم
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ن   .فروختتر

یه ت تقریبا - ن ره. جهیر بفروشیم؟ نه بابا همه ش ضن

ه ن  .نو و تمیر

بعدم کیس از آینده خیی نداره که مادر. شاید احتیاج 

 .شد

م و دوباره یه روز - اگر منظورتون اینه که طالق بگیر

 ازدواج

. من و  ن اقعا دیگه نیم تونم کنم سخت در اشتباهتر



 به یه ازدواج

م یم خوام تا آخر  دیگه فکر کنم. طالقمو که بگیر

 عمر مجرد

خی بگم مامان جان. منم االن اصال به -بمونم. 

ی فکر ن ن چیر  همچتر

ن این وسایل بهیی از  نیم کنم. به هر حال نگه داشتی

 مفت

 .فروختنشونه

پس فقط... فقط خواهشا تخت خوابمو با -

 روتختیش بدین

رهب . 

 . واقعا برام سخته یه روز بخوام حنی ببینمش

. اتفاقا وقنی داشتیم وسایلت رو -
ی

یم فهمم خی مییک

 جمع

یم کردیم رویا همینو گفت. گفت گمون نکنم مهرگان 

 تخت

خوابش رو بخواد. منم رسی    ع دادمش به یه زن و 



 شوهر جوون

ن و  . البته با روتخنی تمیر ن
که قصد عرویس داشتی

 .شسته شده

- شه گفتم زن داداش خییل فهمیده سهمی  . 

همینه که مهرداد اینقدر احساس خوشبخنی داره -

 دیگه
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م. رویا واقعا دخیی عاقل و خوبیه. تو این چند  دخیی

 سال یه بارنشد

یه حرکت اشتباه ازش ببینم. خدا خیر بده مادرش رو  

 که

 خویی تربیت کرد
 .دخیی

مادرش روی تخت نشست. دست دور   مهرگان کنار 

 گردنش

 .انداخت و رس روی شانه اش گذاشت

ی بگم؟- ن  مامان! یه چیر



 .بگو-

 خالص بشم. کاش -
ی

یم خوام زودتر از رسر این زندگ

 این روزا

 . رسی    ع بگذره

 .درست میشه. تو بهش فکر نکن-

 یم کنم. حس خییل-
ی

 چقدر خوبه دوباره با شما زندگ

ن میگم دیگه دلم نیم خواد ازدواج   خوبیه. واسه همتر

 کنم. یم

 .خوام تا ابد پیش شما بمونم

خب دیگه اینقدر خودتو لوس نکن. -مریم گفت: 

 پاشو واسه داداشت و

 .بابات چایی بریز االن صداشون درمیاد

 . بعد از جا بلند شد

ن باز  - آخ آخ از این صدرا صدا در نمیاد. بدو برو ببتر

 کجا داره

 .خراب کاری یم کنه
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 :سمت در اتاق رفت

این مهردادم که شیش دنگ حواسش به اخباره. -

 .پاشو بیا

ون  مهرگان لبخند زد و به همراه مادرش از اتاق بیر

 .رفت

 :به ساعت تلفنش نگایه انداخت و گفت

 .نیما! پاشو منو برسون خونه. ساعت یازده شد-

 . نیم خوام-.

 .پس واسم اسنپ بگیر -

 :نیما چشم باز کرد و رسش را بلند کرد

؟ مگه من مردم؟-  دیگه خی

 حالت خوبه شما؟ باالخره یم رسوین منو یا نه؟-

ترانه یه امشبو پیش من بمون. آخه دخیی یه -

 ساعتم نیست

 .اومدی

تا برسم خونه شده دوازده. تا بخوابم شده یک. -



 صبحم باید

 .برم رس کار

- هوم؟ تو همه ش رس   آخه پس من گ تو رو ببینم؟

 .کاری

 خب خی کار کنم؟ نرم رس کار؟-

نه نرو-نیما روی مبل نشست و گفت:   . 

 وا! پس از کجا بیاریم بخوریم؟-
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 . ترانه! من خودم نوکر خودت و مامان تارا هستم-

ترانه از جا بلند شد و سمت آینه ی دیواری رفت و 

 مشغول

ن موهایش با کش روی مچش شد بستی . 

تو امشب خسته ای خوابت میاد هنگ کردی پش  -

 . گلم

 .نیما از جا بلند شد

به خدا دارم جدی میگم. دوران قشنگ نامزدیمون -



 الیک الیک

داره به رسعت یم گذره، اون وقت من تو رو به زور 

 .یم بینم

وقنی بهت زنگ یم زنم رست شلوغه. وقنی میای 

 پیشم خسته

میاد. یادته سه شب پیش وقنی داشتم  ای و خوابت

 یم

دم تو خوابت برده بود؟ترانه  ن رسوندمت و حرف میر

 از توی آینه

 :نگاهش کرد

 یم خوای غر بزین نیما؟-

غر نزنم؟ آخه به گ بگم من همه ش صبح تا شب -

 نامزدمو

یم خوام. همه ش دلم برات تنگ میشه و اغلب وقتا 

 .ندارمت

رم زندگیم. بهم حق تو نیم دوین چقدر دوستت دا

 بده غر



 .بزنم

ترانه به نیما حق یم داد. وقت هایی که باهم بودند 

 آنقدر کم

ین  بود که نیم شد اسمش را گذاشت دوران شیر

 . نامزدی
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دوره ای که برای هر دخیی و پشی یک دوره ی 

 طالیی 

بود  محسوب میشد. عشق تازه تازه بود. قلب ها گرم

 
ی

 و زندگ

ن بود. مردم یم گویند  شکوفه باراین از دوست داشتی

 دخیی و

پش در این دوران کوتاه به یک شناخت نسنی از 

سند  .یکدیگر میر

 اما او و نیما حنی فرصت نداشتند یک دل سیر باهم

 .باشند چه برسد به شناخت طرف مقابلشان



 :گفت

منو ببخش نیما. حق داری گله کنن ویل باور کن -

 هیچ رایه

، اما اگر من کار  براش نیست. تو که غریبه نیسنی

 نکنم اون

ه، کفاف  چند تا سفارش خیایط که مامان یم گیر

 مخارج و

خورد و خوراکمونو نمیده. تازه االن من کار یم کنم و 

 باز

 . لنگیم

 که زده بود و 
ن
نیما لب گزید. پشیمان بود از حرف

 باعث شده

د که یم دانست گفتنش بود ترانه آن حرف ها را بزن

 برایش

 .سخت است

 به  -
ی

من غلط بکنم گله و شکایت بکنم. راست مییک

 گمونم



 نیما. -امشب مخم تاب برداشته . 
ی

نه تو راست مییک

 منم مثل خودت

 از این وضع رایصن 
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نیستم. منم روزا دلم برات تنگ میشه و دلم یم خواد 

 تلفنو

زنگ بزنم و صداتو بشنوم. ویل فرصت  بردارم و بهت

 .نیم کنم

اگرم فرصت بشه زمان حرف زدن با تو اون قدرکمه  

 که یه دل

 . سیر حرف زدن با تو حشتش به دلم یم مونه

نیما رس بلند کرد. ترانه را سمت خودش چرخاند و او 

 را محکم

 :در حصار کشید. گفت

 . قربون اون دلت بره نیما-

 :ترانه



- دارم نیما. خییل زیاد خییل دوستت . 

د.نیما او را از خودش جدا کرد و صورتش را قاب  

 .گرفت

 ترانه. من مرد تو هستم. درسته؟-

ه شد  :ترانه با اشتیاق در چشمان نیما خیر

ین مرد دنیایی -
 .بهیی

 :نیما لبخند زد

پس خودمم یه راه حل براش پیدا یم کنم. تو نگران -

 . نباش

؟-  یم خوای خی کار کنن

- ات کار پیدا یم کنم. درک کن دلم نیم خواد زنم بر 

 اینقدر

ه  . کار کنه و دلش بگیر
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؟ یعنن میشه؟ آخه کار سخت گیر میاد-
ی

 .راست مییک

تو منو دست کم گرفتیا. من اونقدری این طرف و -



 اون طرف

ن باش یم تونم برات کار خوب  آشنا دارم که مطمت 

کاری  پیدا کنم.یه  

 که مجبور نبایسر صبح تا شب رسپا واییس و خسته

ین هاس . زن من لیاقتش بهیی  . بیسر

ترانه هم صورت نیما را قاب گرفت و با شیطنت لب 

 :زد

ی یم کنن لعننی -  !امشب چته تو نیما خییل داری دلیی

 نیما لبخند

 :نیما لب گزید

ی یم کنه؟ تو یا من؟-  ببینشا. حاال گ داره دلیی

میک زدترانه چش : 

 .دیگه دیگه-

ن نیست؟ تالش برای درک طرف  و عشق مگر همتر

 مقابلت

 یم گویی دوستش داری و نیم خوایه غمش را 
وقنی

 .ببینن 



شنبه، بیست و سوم اردیبهشت، ساعت ده و یس 

 دقیقه ی صبح

حوله را روی رسش انداخت و وارد رختکن شد و یک  

 گوشه

تا یم  ایستاد به لباس پوشیدن. کفرش درآمده بود. 

 آمد حمام

ن  کند آب قطع یم شد. آن پنج دقیقه دوش گرفتی

 حنی به
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گربه شوری هم نیم رسید. او که تمام عمرش آب را 

 ارساف

نکرده بود، پس چرا حاال باید مثل قحیط زده های 

 آفریقایی 

 . در مرصف آب نهایت دقت را یم کرد

 کشید و گوش هایش را 
ن
خشک کرد و به سلولش  پوف

 .برگشت



طنایی از میله ی تخت تا میله های درب سلول بسته 

 .بودند

لباس زیرش را روی آن در گوشه ترین نقطه پهن کرد.  

 کتابیکه از

ییک از زنداین ها قرض کرده بود را برداشت و روی 

 تخت

ن چهار هم  دراز کشید و مشغول خواندن شد. از بتر

 سلویل اش،

ده بود و بقیه رفته بودند هوا فقط یک نفر مان

 خوری توی

 .محوطه ی زندان

موضوع کتاب گرچه آنقدرها باب سلیقه اش نبود اما 

 مجبور

بود برای گذراندن وقت مطلنی بخواند تا حوصله 

 .اش رس نرود

 بار بود که کتایی فلسقن آن هم از سهروردی یم 
ن اولتر

 .خواند



کار که یم به مرور داشت به آن عالقه پیدا یم کرد. بی

 شد یاد

تمام بدبخنی هایش یم افتاد. حنی دیدن آن کتاب 

 هم او را

یاد روزی یم انداخت که جلوی چشمش کتاب های 

 عزیزش

 .سوختند و خاکسیی شدند و او نتوانست کاری کند

هم سلویل اش که مردی هم سن و سال خودش بود، 

 مشغول
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ن ناخن های پ ی یم گرفتی ن ایش بود. زیر لب چیر

 خواند. از ییک

ن آهنگ های شش و هشنی قدییم. گایه  از همتر

 عصنی بودو فحش

 یم داد و گایه یم زد زیر آواز و خوش بود با صدای

خودش. بیشیی موهای رسش ریخته بود و با اینکه 



 الغر بود اما

شکم گرد و قلنبه ای داشت. سیبیل های کم پشنی 

 داشت و

و گرد بودچشمانش بزرگ  . 

 اش توی سلول اکو یم شد
ن

 .صدای تو دمایع

 خسته ام من خسته ام من

 مثل مرغ بال و پر شکسته ام من

 سال ها کنج قفس نشسته ام من

 خسته از دست غریبه خسته از هر آشنایم

 خسته از جور زمانه خسته از خلق خدایم

 ...خسته ام من خسته ام من

ا محمدهادی فکر کرد یم خواهد لج او ر 

 دربیاورد.کالفه از شنیدن

 :آواز مرد که نامش داوود بود گفت

آقا داوود خواهشا تو دلت بخون. دارم کتاب یم -

 .خونم

 .داوود رس بلند کرد



 .چیه حاج آقا؟ باز که داری غر یم زین -
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غر چیه مرد مومن؟ میگم آروم بخون. حواسم -

 .پرت میشه

هایش را از روی موکت جمع کرد و توی داوود ناخن 

 سطل

 .زباله ی گوشه ی سلول ریخت

روی زانو و کف دستانش نزدیک تخت محمدهادی 

 .شد

 :نگایه به جلد کتاب کرد و زیر لب گفت

 "رساله ی عشق"

 :بلند گفت

حاج آقا شمارو چه به خوندن این  -

 کتابا؟محمدهادی کتاب را محکم

 .بست

-  باید بخونم؟ لطفا به تو چه ربیط داره من خی 



 فقط ساکت

 .باش

 ها داوود برو بابایی زیر لب ادا  
با ورود بقیه ی زنداین

 کرد و از

 .تخت او دور شد

قادر که در حقیقت رییس سلول محسوب میشد 

 هیکل

ن  بزرگش را روی تخت انداخت. بقیه روی زمتر

 نشستند. قادر

 :رو به داوود گفت

 !خی شده داوود؟ تو لیک-

مدهادی اشاره کردداوود به مح . 
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نیم ذاره آواز بخونم. همه ش غر یم زنه این حاج -

 .آقا

! نبینم -قادر رو به محمدهادی گفت:  اوی حاخی



 داوود ما رو اذیت

 کردیا. رست تو کار

 .خودت باشه یارو

 :محمدهادی سگرمه هایش را در هم کشید و توپید

- ؟به تو چه؟ خی کاره یسر  ؟ بابایسر  

 آره باباشم. حرفیه؟-

شماها مثل اینکه دلتون کتک یم خوادا. یه یم -

 خواین

 .حرص منو دربیارین

 :قادر با تخیس گفت

 آره که یم خوایم. مشکیل داره؟-

قادر لطف کن دهنتو ببند تا اون روی سگم باال -

 .نیومده

مردیکه دوزاریو -قادر زهرخندی زد و به بقیه نگاه کرد: 

چهببینا. ب  

. این یارو دلش کتک ن  ها. پاشتر

 . یم خواد



محمدهادی فورا توی تختش عقب رفت. همان 

 لحظه برق

 . قطع شد و سلول در تارییک فرو رفت

 :قادر گفت
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خوب شد. برق نیست بهیی به کارمون یم رسیم. -

وع  یاهلل رسر

 .کنید ببینم

وع کرد به بلند بلند خ واندن. دو نفر هم داوود رسر

وع کردند  رسر

به رقصیدن و قادر هم با انگشتان کلفت و بزرگش 

 .بشکن زد

با دیدن قیافه ی خیط شده ی محمدهادی زیر 

 .خنده زدند

 باز منو کاشنی رفنی 

،  تنها گذاشنی رفنی



 ...دروغ نگم به جز منییک دیگه داشنی رفنی 

ه؟"  "اینجا چه خیی

شدند.  با صدایی جلوی درب سلول همه ساکت

 نگهبان به قادر

 :تشر زد

باز بهت خندیدم روت زیاد شد؟ مگه نگفتم بزن و -

 برقص

 واسه تو زندون نیست؟

 :قادر گفت

 .بچه ها دلشون گرفته بود گفتم یه دیل صفا بدن-

ون یم موندین دلتونو - بیخود صفا بدین. همون بیر

 جال یم

 .دادین

 :بعد رو کرد به محمدهادی
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 :ملیک؟محمدهادی گفت-



 بله؟-

ون مالقایی داری-  .بیا بیر

محمدهادی متعجب از جا بلند شد و به رسعت 

 دمپایی های

پالستییک قرمز را پوشید و با نگهبان در طول راهروی 

 عریض

 .زندان هم قدم شد

 گ اومده مالقاتم؟-

همان لحظه برق وصل شد. نگهبان در را با کلیدش 

وباز کرد   

 :گفت

 .برو-

محمدهادی به اتفاق نگهبان دیگری به راهروی 

 دیگری رفت

و وارد سالن دراز مالقایی ها شد. چند میی جلوتر 

 صندیل خالیای

ن آمده باشد. جلوتر رفت و  دید. خدا خدا کرد مهرانگیر



 با

 .دیدن مهرداد آن طرف شیشه ابرو در هم گره کرد

چشم و  یم خواست برگردد به سلول اما مهرداد با 

 ابرو اشاره

 .کرد بنشیند روی صندیل

محمدهادی با یی مییل فراوان و رسخورده از ندیدن 

ن   مهرانگیر

 .آن طرف شیشه، با اکراه روی صندیل نشست
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مهرداد گویسر را برداشت و ابرو انداخت سمت  

 :گویسر و گفت

 .برش دار-

شت و رسد و محمدهادی گویسر را کنار گوشش گذا

 یجن 

 :گفت

؟ اینجام دست از رس من بر نیم داری؟-  باز که تویی



ت سالم  - علیک سالم! ادب یادت ندادن به بزرگیی

؟ منو انداخنی -کنن  

 تو هلفدوین خوشحایل؟ اومدی برام قلدری

؟  کنن

آره خوشحالم. خییل خوشحالم. هر روز نماز شکر -

 یم خونم

 .تو رو اینجا یم بینم

- شته. توهم شادی زدی. خییل زود خیاالت برت دا

ون  میام بیر

 .جناب ستوده

ون - ما که از خدامونه. به هر حال باید بیای بیر

 .قسط بدی

 !اونم چه قسیط

رویاپردازی نکن. من مهریه بده نیستم. طالقم -

 .نمیدم

 .مهرداد سیع کرد خونشدی اش را حفظ کند

ون-  .مگه دست توئه؟ قانون از حلقومت یم کشه بیر
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یا طالق یا مهریه. یکیشو -محمدهادی رس جلو برد: 

 انتخاب کن. حق

 طالق با منه. هر

 .وقتم دلم بخواد طالق میدم

ن اون دفعه هم بهت گفتم. تو سواد قانون و زیر - ببتر

 و بمشو

 . نداری

شما که داری بفرما برو هم مهریه رو بگیر هم طالق -

 .خواهرتو

- نده تر از دهنت داری حرف یم زین خییل گ . 

من بهت گفتم بیا یه جوری باهم توافق کنیم مهریه -

 رو

ببخشید تا من زیر طالق نامه رو امضا کنم. قبول 

 .نکردی

حاال خواهرت بشینه منتظر تا موهاش مثل 



 دندوناش سفید

 .شه

 :مهرداد دندان به هم سایید. مشنی به شیشه زد

- ش خوبه. تو فکر احمق خواهر من آزاده و جا

 خودت باش که

ن نمور   اینجا یم پویس و زن دومت تو اون زیر زمتر

نه ن  .کپک میر

ه. اگه تو پول نداری بابات  خواهر من حقشو یم گیر

 داره،

م.  اون مادر شانه چاکت داره. طالق خواهرمم یم گیر

 اینو

ن باش. تو بمون تو این خراب شده و حشت  مطمت 

 آزادی و

مونه بدبختدیدن بچه ت به دلت ب . 
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گویسر را رس جایش گذاشت و از جا بلند شد. 



 محمدهادی

حریص از تقالی بیخودی که زده بود به شیشه  

 :کوبید

! من هنوز حرفامو نزدم-  . وایسا! صیی کن لعننی

اما مهرداد رفته بود و او مانده بود با امیدی که نا 

 امید شده

 .بود

قت را خییل خوب توی رسش کوبیده مهرداد حقی

 بود. تمام

این سخنی ها، شالق خوردن ها و شنیدن نیش و  

 کنایه های

این و آن را تحمل کرده بود که بتواند به آرزوی پدر 

 شدنش

برسد .گویسر را گذاشت و از جا بلند شد و به سمت 

 .سلولش برگشت

توی راه به این فکر کرد آیا ارنواز حالش خوب 

نایاست؟ به مع  



واقیع نگران ارنواز و بچه ی توی شکمش شد. زن و 

 بچه اش

را بدون هیچ پشتوانه ی مایل تنها گذاشته و اسیر این 

 زندان

شده بود. دعا کرد مادرش بیاید و او را ببیند و فکری 

 برای این

 .مصیبت بکند

یکشنبه بیست و چهارم اردیبهشت، ساعت پنج 

 بعدازظهر

به باغچه ی باریک دو روی پله های حیاط نشسته و 

ی  میی

کنار دیوار زل زده بود. یک بوته ی رز صوریی و 

ن   پیچک سیی

ن توی   تنها منظره ی سیی
چسبیده به دیوار سیماین

 .حیاط بود
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 و یی 
ون. از تنهایی های طوالین جمیله رفته بود بیر

 پایانش

ن خسته بود. از روزهای کشد ار و بدون در آن زیر زمتر

 هیجانو

ار بود. از زل زدن های یی وقفه اش به در 
ن خویسر بیر

 حیاط

ن محمدهادی دلزده بود  . برای برگشتی

ه شد. فکر کرد اگر  آیه کشید و به آسمان خیر

ایطش با  رسر

حاال فرق داشت در این روزها که هوا ملس بود و 

ی  بهار دلیی

به یم کرد، با گالب و مادرش و گایه با ارغوان یم زدند   

خیابان و پارک و هزار جای خوش آب و هوا و 

 حسایی خوش

یم گذراندند. اما حاال بهار با تمام زیبایی هایش 

 خالصه شده

بود در زل زدن به یک بوته ی گل رز و صبح تا شب 



 .آه کشیدن

ن دیوانه ها با خود حرف زدن و درد دل کردن با   عتر

 کودک در

 . شکمش

رد. شماره ی گالب را  باز آه کشید و تلفنش را روشن ک

 گرفت

 .و منتظر ماند

بله؟-صدای مادرش توی تلفن پیچید.   

فورا انگشتش را چند بار روی تلفن کوبید و ارتباط را 

 قطع

 .کرد

تلفن گالب دست مادرش چه یم کرد؟ لحظات به  

 کندی
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 .گذشت و تلفن در دستش لرزید

ن نبود با دیدن شماره ی مادرش ل ب گزید. مطمت 



 بخواهد با او

هم کالم شود. اما در آخرین لحظه دلش نیامد آن 

 لطف را

ن را کشید و گفت د. آیکون سیی  :نادیده بگیر

 .سالم مامان-

 .لحن رسد محبوبه توی دلش را خایل کرد

 واسه خی زنگ زدی؟-

- ؟ کارتو بگو-مامان! من... خویی . 

- دم زنگ نزده  گالب قرار بود یه کاری واسم بکنه. دی

 گفتم

 .خودم زنگ بزنم

؟ یم خوای با اون وضعیت بیای تهران - خب که خی

 واسه یه

 یی لیاقت؟

م. آخه اینجوری که - مامان! من باید ازش خیی بگیر

 .نمیشه

 . فردا صبح بلیط بگیر بیا تهران-



 :ارنواز با خوشحایل گفت

 پیداش کردین؟-

 .مگه گم شده بود؟ رسیدی زنگ بزن-

ع شد و ارنواز نفس راحنی کشید. گرچه ارتباط قط

 مادرش با
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ن که داشت کمکش یم   رسدی حرف زده بود، اما همتر

 کردبرایش

ن که به او زنگ زده  یک دنیا ارزش داشت. اصال همتر

بود دلش یم خواست تا آخر شب برای خودش ذوق  

 . کند

. از پ ن وع کرد به اشک ریختی له های زیر یی اراده رسر

ن   زمتر

ن رفت تا برای سفر فردا آماده بشود  .پایتر

دوشنبه، بیست و پنجم اردیبهشت ساعت یازده 

 صبح



رسش را به شیشه ی خنک اتوبوس چسباند و 

 نگاهش را

دوخت به ورودی شهر تهران. به یکباره حجم 

 عظییم از

 برای شهری که درآن بزرگ شده بود در قلبش 
ی

دلتنیک

 رخنه

 .کرد

بود و برای همان یک بار استفراغ در میان راه یی حال 

 انرژی

اش را از دست داده بود. هنوز هم بوی گازوئیل به او 

 حالت

تهوع شدیدی یم داد.کف اتوبوس را به گند کشیده و 

 صدای شاگرد

 راننده و

مسافرین در آورده بود. از خجالت دو ساعنی بود که 

 جرات

بازی  نداشت رس بلند کند. کودک توی شکمش هم



 درآورده و

 .مدام لگد بارانش یم کرد

تلفنش را روشن کرد و شماره ی گالب را گرفت. با 

 شنیدن
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 :صدای گالب کم جان لب زد

 . سالم گالب... من رسیدم تهران-

؟-  سالم. چقدر صدات خسته س. مرییصن

 کجا بیام؟-
ی

ی نیست. میشه بیک ن  نه چیر

دور شد و بعد شنید صدای گالب کیم : 

خانوم میگن ترمینال پیاده شو و یه تاکیس بگیر بیا -

 به این

 . آدریس که برات یم فرستم

خیله خب باشه.تلفن قطع شد و اتوبوس دقایقی -

 بعد لخ لخ کنان وارد

 ترمینال



 .شد. بیشیی مسافران توی راه پیاده شده بودند

 .کیفش را روی دوشش جا به جا کرد و پیاده شد

 .رسش همچنان گیج یم رفت و چشمانش سیایه

از دکه ای در گوشه ی ترمینال یک شکالت خرید و 

 در حایل

ون یم رفت، کم کم آن را خورد و قند  که از آن جا بیر

 خونش

 .باال رفت

کنار خیابان ایستاد و سوار تاکیس های خیط شد. 

 آدریس که

ده چنار   ن گالب برایش فرستاد او را سمت خیابان سیر

ندکشا . 

ی کنار خیابان بود که گالب گفته بود  ن فضای سیی

 . برود آن جا
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مجبور شد چند بار تاکیس عوض کند تا به خیابان 



ده ن  سیر

چنار برسد. با دیدن گالب که توی پیاده رو ایستاده 

 بود به

راننده اعالم کرد یم خواهد پیاده بشود.پول راننده را 

 داد و پای

 کرختش را روی آسفالت کف خیابان

 .گذاشت

 .گالب با دیدنش سمتش آمد

 . ارنواز سالمش داد و گالب زیر بازویش را گرفت

؟-  چرا اینقدر رنگ و روت پریده دخیی

ن نشاند  .او را روی نیمکنی نزدیک فضای سیی

 :ارنواز یی حال گفت

 . تو راه باال آوردم. هنوز حالم رسجاش نیومده-

ون گالب شیشه ی  آب معدین کوچیک از کیفش بیر

 آورد و به

 .دستش داد

بیا یه کم بخور. صورتتم بشور.ارنواز چادرش را کیم -



 عقب کشید

 .تا بتواند صورتش را بشوید

گالب به سخنی سیع داشت چشمش به شکم برآمده 

 ی ارنواز

 نیفتد. اما مگر میشد آن را ندید؟

 .با آیی که به صورتش خورد کیم حس شادایی کرد
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 اینجا کجاس گالب؟ چرا منو آوردی اینجا؟-

ییک دو خیابون اون ورتر زندان اوینه. شوهرت -

 .اونجاس

 خب پس چرا نگفنی برم زندان؟-

 .مامانت یم خواد باهات حرف بزنه-

 .ارنواز تند تند رس به اطراف چرخاند

 مامانم؟ کو؟ پس کجاس؟-

- ای ترمز ماشینن کنار خیابان ارنواز االن میاد.با صد

ن نگاه  به ماشتر



 .کرد

 .محبوبه پیاده شد و ریموت را سمت درب گرفت

بعد پا در پیاده رو گذاشت. ارنواز با دیدن مادرش با 

 ذوق

 :سمتش رفت و اغوش باز کرد

 !مامان-

محبوبه اما اعتنایی به او نکرد. از کنارش رد شد و  

 :گفت

ن رس جات-  . بشتر

رس خورده چادرش را روی رسش مرتب کرد و  ارنواز 

 کنار

 .محبوبه روی نیمکت نشست

 .گالب برای ارنواز جا باز کرد

؟-  کارم داشنی
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واسه خی اومدی تهران؟ برای خی یم -محبوبه گفت: 



 خوای ببینیش؟

 . گفتم که. باید ببینمش مامان-

- تلفن نیست تو  اصال یه زنگ نیم تونه بزنه بهت؟

 اون خراب

 شده که تو رو این همه راه نکشونه تا تهران؟

 .نیم دونم. نیم دونم چرا تماس نگرفته-

 :محبوبه تنش را سمت او چرخاند

 . ارنواز! ول کن این محمدهادی رو-

 :ارنواز متعجب گفت

؟-  یعنن خی

. فراموشش کن. بچه رو سقط کن و - ن یعنن همتر

 دیگه برنگرد

 .قم

ه شد.محبوبه از ارنواز ب ا دهان باز به محبوبه خیر

 سکوت او استفاده

 :کرد

 کوفتیه که تو داری؟ تو اون -
ی

آخه این چه زندگ



ن که  زیرزمتر

 سیر یم کنه جای 
ی

بوی نم و موندگیش آدمو از زندگ

 زندگیه؟

 آخه واسه خی داری ادامه میدی؟

 ...مامان من-

بچه رو بنداز و بعد بهشون بگو سقط شد. اون -

ا صیغهحتم  
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ه. ارنواز... نمون. تا  رو باطل یم کنه تموم میشه میر

 دیر نشده

 . تمومش کن بره

مامان تو حالت خوب نیست. آخه این بچه رو من -

 چجوری

 . بکشم؟ داره تو شکمم بزرگ میشه

؟ یم خوای از من 
ی

لگد یم زنه. هیچ یم فهیم خی مییک

 قاتل



ز یه بار خر شدی زندگیت رو نابود  ارنوا-بسازی؟

 کردی نذار بدتر

 از

 .این بشه

م که بچه رو کشتم. بعدش خی کار کنم؟ کجا - گیر

 برم؟

یم فرستمت پیش دوستم. تنهاس. اونجا بمون تا -

 بابات رو

رایصن کنم برگردی. شاید چند ماه شایدم بیشیی طول 

 .بکشه

 .ویل این روزا یم گذره و دل بابات نرم میشه

واز از جا بلند شد. محکم و قاطع گفتارن : 

 . نه! من نیم تونم مامان. نیم تونم بکشمش-

 :محبوبه حریص گفت

 دل خوش  -
ی

ه ی احمق به چیه این زندگ آخه دخیی

 کردی؟

یه کم عقلتو به کار بنداز. شما دو تا از دو تا قطب 



 متفاوت
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. یه لحظه اشتباه و غفل ن ت کردین و این شد هستتر

 .روزگارتون.ارنواز

تو رو قسم میدم به تمام مقدسات نذار اونقدری دیر 

 بشه

 .که نشه برگشت به عقب

 :گالب گفت

ارنواز تو رو خدا به حرف مادرت گوش کن. تو این -

 چند ماه

 .یه چشمش اشک و یه چشمش خون

 .ارنواز رس جایش نشست

- نیست به مامان اینن که تو از من یم خوای شدین 

 .خدا

نمیشه. من نیم تونم این بچه رو بکشم. بهش دل 

 بستم. دلم



 .یم سوزه به خدا

محبوبه چشم بست و مستاصل لبش را به دندان  

 کشید. دلش

ایط سخنی که درآن گرفتار  یم خواست زار بزند از رسر

 .بود

حس کرد افتاده در چایه تاریک و عمیق و هر چه 

 دست و پا

ش را نجات بدهد.اما خوب یم یم زند نیم تواند خود

 فهمید ارنواز

 چه یم گوید. خودش مادر بود و

این راه را رفته بود. اما او هم مادر ارنواز بود. برای 

 آینده اش

ش در  نگران بود. به هیچ عنوان نیم خواست دخیی

 ای
ی

 زندگ

 .باشد که آخرش یم رسید به هیچ و پوچ
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ونشدی اش را حفظ کند تا نفوذش از سیع کرد خ

ن نرود  .بتر

 کنن -
ی

آخه تو چجوری یم خوای با این آدم زندگ

 ارنواز؟ تو

ن که یه چادر بندازی رست کافیه؟ این  فکر کردی همتر

 آدم از

هر لحاظ با تو فرق داره. با عقایدش یم توین کنار 

 بیای؟ با

 بیست و چند ساله ی 
ی

سیستم زندگیش که با زندگ

 تو فرق

ن  ی؟ چقدر طول یم کشه عتر  خو بگیر
داره یم توین

 اون فکر

؟ تویی که با یه فرهنگ دیگه، با مادر و پدری که 
کنن

 با پدر

و مادر اون مرد فرق دارن تربیت شدی و بزرگ 

 شدی، چجوری

؟ با روش اون یا با  یم خوای بچه ت رو بزرگ کنن



 روش

خودت؟ ارنواز فکرتو جمع کن. عقلتو به کار بنداز. 

ن چرااالنب بتر  

؟ دلیلت اونقدری محکم بود که پشت پا بزین  اینجایی

 به

یه عمر بیست و چند ساله و خانواده ت و تمام 

 متعلقاتت؟

 راحتت رو ول  
ی

آخه این مرد خی داشت که زندگ

 کردی و

؟ هان؟  یم کنن
ی

ن زندگ  رفنی تو اون زیرزمتر

ه شد. تمام این چند  ن ها خیر ارنواز به خیابان و ماشتر

 ماه

سد چرا م نتظر این سوال بود. که مادرش بیاید و بیی

 ارنواز؟

 چگونه شد که به این جا رسیدی؟

 .فریاد مادرش او را ترساند
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 .با توام ارنواز؟ جواب منو بده-

 :ارنواز مثل مادرش داد زد

دلیل داشتم. آره داشتم. تقصیر تو بود که من االن -

 اینقدر

و بیچاره ام بدبخت  . 

محبوبه چشمانش گرد شد. انگشت روی شانه اش  

م..من؟-گذاشت.  ! 

؟  ارنواز یم زنم تو دهنتا. چرا حرف مفت یم زین

 :ارنواز با بغیصن کهنه فریاد زد

آره تو. مامان تو یه کاری کردی من اینقدر بیچاره -

 بار بیام

که چشمم دنبال محبت این و اون باشه. از همون 

 تو
ی

 بچیک

. منو  نیم دیدی. تو همه ش پشاتو دوست داشنی

 اردالن

عزیزت. ارسالن عزیزت. ارغوان دخیی قشنگ و ناز تو 



 .بود

ین ها مال اونا بود. من لباس کهنه های ارغوانو  بهیی

 یم

پوشیدم. من وسیله های کهنه ی اونو یم بردم 

 مدرسه. هیچ

 . وقت نیومدی مدرسه دنبالم. واسم رسویس گرفنی

 بهت یم

بیا با من بازی کن یم گفنی کار دارم. پشاتو یم گفتم 

 دیدی

ویل منو نیم دیدی مامان. اینا مال بچگیامه. بابا که 

 اصال نیم

دونست ارنواز بچه ی چندمشه. فقط ارغوانو یم 

 دید و قربون

صدقه ش یم رفت. من جوجه اردک زشت خانواده 

 بودم. من
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شدم مامان. تنهایی بازی یم کردم.  اینجوری بزرگ

 تنهایی درس

 یم خوندم. وقنی یم گفتم ریایصن بلد نیستم بهم یم

ن چه  . ببتر  یی عرضه، از ارغوان یاد بگیر
ن گفتتر

 باهوشه. وقنی 

بار اول ماهونه م شد یادته؟ کیل اشک ریختم که من 

 البد دارم

م. نمره کم یم گرفتم فقط یم زدی تو رسم. تو  یم میر

 منو

 .  اعتماد به نفس بارآوردییی 

وع کرد به  بغض چندین و چند ساله اش ترکید و رسر

 اشک

ن   . ریختی

چقدر همیشه دلم یم خواست تو و بابا منو بغل  -

 کنید. منو

ببوسید. قربون صدقه ی بچه ی زشتتون برین. منم 

 دلم یم



خواست از یه مرد که بابام بود محبت ببینم. از 

 داداشام محبت

ن. ارسالن منو یم ببینم. بابا  نکرد که پشاش یاد بگیر

 زد تو

. ویل وای به وقنی که اردالن ارغوانو  ی نیم گفنی ن چیر

 اذیت

یم کرد. مامان من عشقتونو یم خواستم. ویل این 

 آرزو

حشت شد، عقده شد تو دلم. اونقدر بدبخت بارم 

 آوردین که حنی یه

دوست هم واسه خودم نداشتم. اونقدر منو بیچاره 

 بار

آوردین که وقنی یه پش سینن غذامو تو دانشگاه از 

 مسئولش

ام بهم داد عاشقش شدم  .گرفت و با احیی
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 اونقدر عقده ی یی محبنی در من بزرگ بود که وقنی 

محمدهادی نذاشت تو رسما بمونم تو خیابون، 

 عاشقش شدم

.. در و اونقدر پست شدم که رس از خونه ی یه ... 

 .آوردم

وع کرد به هق زدن  .گالب رسر

 :ارنواز رو به او گفت

چیه گالب؟ دروغ میگم؟ تو که شاهد بودی گالب. -

 تو که

یم دیدی گالب. من تو اون خونه مثل روح بودم. 

 نامری  بودم

به خدا. هیشیک دوستم نداشت. هیشیک منو آدم 

 حساب نیم

 . کرد

نوازار -محبوبه با چانه ای که لرزید نالید:  ! 

 :ارنواز دستش را باال برد

صیی کن. هنوز مونده. هیچ خیی داری من سه بار -



 یم خواستم

؟  خودکیسر کنم؟ آره؟ یم دونسنی

محبوبه دست روی دهانش گذاشت و هینن بلند  

 .کشید

 :گالب نالید

 !ای وای خدا مرگ بده منو. ارنواز-

 :ارنواز از جا بلند شد

- دل و ترسو بودم  برو خدا رو شکر کن که اونقدر بز 

 که لحظه
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آخر پشیمون شدم. ویل مامان، کاش منو اندازه 

 ارغوان دوست

  . ن صورت زشتم منو دوست داشنی . با همتر داشنی

 کاش بابا

باهام دوست و رفیق بود و به پشاش یاد یم داد با 

 من، با



ن من ن .همه فکر یم کتن  خواهرشون مثل گل رفتار کتن

 خییل کم عقل

 و خنگم. اما واقعا منم

 و تنهایی 
حالیمه. به خدا یم فهمم. درد یی محبنی

 اونم توی

یه خانواده ی شلوغ، خییل بیشیی از اون وقنی آدمو 

 یم سوزونه

که هیچکسو نداری. مامان. تو باین و باعثش بودی  

 که من االن

یه زن بدبخت و مفلوک باشم که در به در دنبال اون 

 شوهر

صفه نیمه تو زندونای تهران ویلون باشمن . 

برم ازش محبت گدایی کنم. اونم نه به خاطر خودم، 

 به خاطر

این بچه که تو شکممه. مامان من خییل پشیمونم. 

 خییل

پشیمونم که خودمو همون دفعه ی آخر نکشتم و 



 راحت

نکردم. االن نه شما اینقدر عذاب یم کشیدین، نه من 

 این

 .  شدمهمه خوار و زبون یم

کاش باهام دوست بودی مامان. یه دوست خوب. 

 .اما نبودی

حیف که نبودی.با پشت دست اشک هایش را پاک  

 کرد. چادرش را

 روی رسش
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 . مرتب کرد و با قدم هایی بلند توی پیاده رو راه افتاد

محبوبه از جا بلند شد و با صدایی خش دار و صوریی 

 خیس

 :از اشک داد زد

 !ارنواز-

 .اما ارنواز جوابش را نداد. گالب کنار محبوبه نشست



ه. برم دنبالش؟-  خانوم داره میر

محبوبه دست روی صورتش گذاشت و بلند بلند 

وع کرد به  رسر

 . گریه کردن

ه به ارنوازی شد که برای یک تاکیس دست  گالب خیر

 تکان

دور  داد. سوار آن شد و تاکیس به رسعت از آن ها 

 شد.زندان اوین،

 ساعت دوازده و یس دقیقه ی ظهر

چادرش را روی رسش مرتب کرد و دستش را زیر چانه 

 اش

نگه داشت. با انتظاری کشنده زل زده بود به آن 

 .سمت شیشه

باالخره بعد از دقایقی کشدار محمدهادی روبه 

 .رویش ایستاد

متعجب از دیدن ارنواز فورا نشست و گویسر را 

 .برداشت



؟-  ارنواز! تو اینجا خی کار یم کنن

 .ارنواز کف دستش را روی شیشه گذاشت

خویی محمدهادی؟ تو خودت این جا خی کار یم  -

؟  کنن
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د  :محمدهادی لب فشر

 چجوری پیدام کردی؟-

 .شاید مامانم-

- با اتوبوس. هادی؟ نباید یه زنگ -چجوری اومدی؟

 به من بزین از

خیی  خودت  

بدی؟ یعنن یه تلفن تو این زندون نیست تو به زنت 

؟  زنگ بزین

من باید از مادرت بشنوم؟ اصال من هیچ، نباید یه 

 خیی از بچه

ی؟  ت بگیر



تو چه یم دوین آخه؟ من دوبار بهت زنگ زدم  -

 گوشیت

خاموش بود. به حاج خانوم زنگ یم زنم میگه در 

 شبکه موجود

 نیست. به گ زنگ یم زدم آخه؟

ه شد  :ارنواز به محمدهادی عصنی و تندخو خیر

مامانت اون شماره رو نداره اصال. بابات تو خونه -

 زندونیش

 .کرده

؟- ؟! آخه واسه خی  خی

 .واسه خاطر کمک به تو-

- ی بود این حاج باقرا!  هادی من خی  -عجب کینه شیی

 کار کنم؟ گ

ون؟  میای بیر
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- مدم زندون چون پول ندارم. چون نیم نیم دونم. او 



 دونستم

میفتم زندون. چون فکر کردم راه میان باهام. دادگاه 

 اولو و

 . دومو باختم

اض نکردی؟ من این چند روز - مگه الکیه؟ چرا اعیی

 از چند

اض کن  . نفر پرسیدم. اعیی

اض هم کردم. وقنی قسط یه رب  ع - به فرض اعیی

 سکه رو هم

از اینجا درمیارم دیگه نیم تونم بدم آخرشم رس  . 

ت یم کردی همینقدر بود؟ خودتو - ت غیر واقعا غیر

 راحت

 کوفتیمونو 
ی

کردی که دردرس بچه و من و زندگ

؟  نکیسر

ته؟-  باریکال! این چه طرز حرف زدن با بزرگیی

دلت خوشه ها. ادب چند کیلوئه -ارنواز پوزخند زد: 

 محمدهادی. من



 دارم میگم

حرف راست که حناق خودتو راحت کردی بگو آره. 

 .نمیاره

 :خشمش را توی صدایش ریخت و ابرو گره زد

آره همینه. خودمو راحت کردم تا نبینم دور و برمو. -

 بفهم

 .چقدر تحت فشار بودم

؟-  خودت تنهایی تحت فشار بودی؟ پس من خی

تو که شالق نخوردی. تو که کارتو از دست ندادی. -

 ...تو که
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 ...ال اله اله هلل

؟ -  چیه؟ پشیموین

محمدهادی دست روی صورتش کشید و ریش 

 هایش را لمس

 .کرد. نفیس عمیق کشید



نقل این حرفا نیست. من االن کم آوردم. نیاز دارم -

 جون

م. اما نیم دونم چجوری.  محمدهادی، از اینجا -بگیر

ون. من  بیا بیر

 واقعا نیم دونم تنهایی 

ون چه غلیط  .  باید بکنماون بیر

ن کارو بکنم. ویل-  ...یم خوام همتر

؟-  ویل خی

با مادرم چجوری حرف زدی؟ مگه نگفنی تلفنش رو  -

ن   گرفتی

 ازش؟

 .مادرت زرنگه. شماره جدیدشو میگم حفظ کن-

ارنواز شماره را شمرده شمرده گفت و محمدهادی 

 آن را به

د  . خاطر سیی

- باهاش بهش بگو بیاد مالقاتم. شاید نتونستم تلفنن 

 حرف



 . بزنم. بگو بیاد تا ببینم چه غلیط باید بکنم

- ؟
ی

تو کاری به این کارا نداشته -خی یم خوای بهش بیک

 .باش

1194 

  دلهای بد قواره 

ون. تو - بهت میگم زندونیه نیم تونه از خونه بیاد بیر

 
ی

 مییک

 بیاد تهران؟

! بچه چطوره؟-  لعننی

- فتاد. خوبه. چه عجب یادت به این فلک زده هم ا

 فعال از

 نمردیم جفتمون
ی

 .گشنیک

مراقبش باش. این بچه هر جوری هست باید سالم -

 به دنیا

 .بیاد

 که جلوی بقیه و زنت کم نیاری؟-

این چند روز خییل نیش زدن یاد گرفنی ارنواز. قبلنا -



 یه

ی داشنی  ن  .محبنی چیر

 و تنهایی نکشیدی محمدهادی. اصال یم -
ی

گشنیک

 دوین من

یه کاریش بکن ارنواز. -ممو سیر یم کنم؟چجوری شک

 به خدا من

 اینجا نیم تونم حواسم به

 .غذا و تنهایی تو باشه

پس گ باید به منه دربه در کمک کنه و حواسش به -

 من

 باشه غیر از تو؟ هان؟

ایط اندازه ی من - یادت باشه تو خودت برای این رسر

 .مقرصی

بکن تا  پس نه کم بیار نه جا بزن. هر کاری یم توین 

 این چند
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ون  .وقت بگذره و من بیام بیر

مثال چند وقت؟ چند ماه؟ یا شایدم چند سال؟ گ -

 یم

ون محمدهادی؟ نکنه دیر بیای و من  خوای بیای بیر

 مرده

باشم؟ نکنه یه وقنی بیای که کار از کار گذشته باشه 

 و دیر

رت ارنواز. شده باشه؟محمدهادی زل زد به صو 

 راست یم گفت. تا

 گ

 قرار بود آن جا بماند؟

 :با قطع شدن ارتباط ارنواز داد زد

 الو؟ این چرا قطع شد؟-

محمدهادی اشاره کرد وقتشان تمام شده. از جا بلند 

 شد و با

 :ایما و اشاره گفت

به مادرم زنگ بزن. بگو بهش زنگ یم زنم. منتظرم -



 .باشه

حرصش گرفت چرا گول  بعد هم رسی    ع رفت و ارنواز 

 این مرد

رسد و یجن را خورده؟ چرا آن وقت ها قربان صدقه 

 اش یم

رفت و ادای مرغ عشق های عاشق پیشه را در یم 

 آورد. اما

حاال جوری رفتار یم کند انگار اصال از اول دوستش 

 .نداشته

ی که  ن دست روی شکمش کشید. همان بود. تنها چیر

 او را برای
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محمدهادی قابل تحمل کرده بود همان بچه بود. 

 وگرنه قبل از این

 ماجراها زیباترین زن دنیا را داشت. کارش را داشت و

 اش بدون بچه هم هر چند پر تشنج یم  
ی

زندگ



 . گذشت

 ای که روز 
ی

آه کشید و از جا بلند شد و با رسخوردگ

 به روز

ون  به حجم آن اضافه یم شد از آن سالن پ ا بیر

 .گذاشت

توی پیاده رو راه یم رفت اما حواسش به خیابان و 

 رهگذران

نبود. یط همان چند ماه انگار بزرگ شده و رشد  

 .کرده بود

 به عنوان یک زن خیانت کار و 
ی

سخنی های زندگ

 نادان باعث

ی مغزش تازه تازه کار   شده بود سلول های خاکسیی

 کنند. یی 

 مرفه ش را پویل به او داشت یاد یم داد ق
ی

در زندگ

 .ندانسته

رفتار محمدهادی به او داشت کم کم یم فهماند قدر 

 خانواده



 . اش را ندانسته

آن حرف ها که امروز به مادرش گفته بود شاید اصال 

 درست

نبود. یا شاید زیاده روی کرده بود.حرف های 

 مادرش، تلنگری بود

 بر مغز و قلب به خواب رفته

 . اش

دن های طوالین زق زق یم کرد.  مچ پایش از گز کر 

 گرسنه

 .شده بود
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روی جدول کنار خیابان نشست و با چشماین که 

 میل به

ه شد.  باریدن داشتند به آن طرف خیابان خیر

 شکمش قارو

 .قوری کرد و کودکش لگدی کم جان زد



 .دست کشید به شکمش

- ینن مامانت تو هم که همه ش گشنته شکمو. نیم ب

 یه زن

؟  فقیر و تنهاس؟ قناعت کردن بلد نیسنی

به حرف های مادرش فکر کرد. نیم توانست  

 کودکش را از

د.موجود کوچک درون بطنش، میل شدید به  ن بیی بتر

 را با
ی

 زندگ

 .لگدهای گاه و یی گاهش به او نشان داده بود

گویی داشت با زبان یی زباین به او حایل یم کرد من 

 هستم و

 من نداری یم
ی

ن زندگ آیم. تو حقی برای گرفتی . 

عاشق کودکش نبود اما قرار نبود غیر انساین فکر  

 .کند

از جا بلند شد. افکارش را بایکوت کرد و راه افتاد تا 

 یک

 .غذاخوری پیدا کند و شکم فرزندش را سیر کند



دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه، ساعت نه 

 شب

و زل زده بود به محبوبه روی تخت دراز کشیده 

 سقف. ذهن

افسار گسیخته اش او را مدام یم کشاند سمت اتفاق 

 .صبح

صورت ارنواز و چشمان باراین اش هنوز هم خنجر 

 یم کشید
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به قلبش .نیم دانست باید از ظلیم که سالیان سال 

ش  در حق دخیی

که گناه   کرده بود خودش را رسزنش کند یا به ارنوازی

 بزرگش

را دستاویزی برای فرار از یی مهری های خانواده اش  

 کرده بود

 . شماتت کند



به پهلو چرخید و به کودگ ارنواز فکر کرد. به 

 نوجواین اش

ی جز حقیقت  ن  فهمید ارنواز چیر
ی

اندیشید و با بیچارگ

 .نگفته

اما باز هم حق نداشت جواب کم محیل های پدر و 

 مادرش را

رویشان و نابودی خودش بدهدبا بردن آب . 

ن   ن فتر آه کشید و اشک روی گونه اش راه گرفت. فتر

 کرد و

پنجه اش را مشت کرده چند بار روی تخت خواب  

 :کوبید

لعنت به تو محبوبه. لعنت به تو ارنواز. لعنت به -

 تو ملیک یی 

ف  !رسر

در با دو تقه باز شد و ارغوان به داخل اتاق رسک  

 کشید.با دیدن حال

محبوبه با نگراین توی اتاق آمد و در راخراب   



 .بست

؟-  مامان؟! خی شده؟ داری گریه یم کنن

ون کشید  ارغوان دستمایل از جعبه ی روی عسیل بیر

ن   و فتر

ن کنان لب زد  :فتر
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م-  .ولم کن ارغوان. ولم کن بذار به درد خودم بمیر

 باز خی شده؟-

- صال روم نمیشه بگمخی بگم. خی بگم که ا . 

 :ارغوان مقنعه از رس کند و گفت

یش شده؟- ن  ارنواز چیر

محبوبه روی تخت نشست و رس به تاج تکیه زد و 

 ماوقع صبح

را بازگو کرد.با هر جمله ای که از دهان محبوبه خارج 

 یم شد،

 صورت



 .ارغوان کدر یم شد

 :رس تکان داد

- ر باالخره فهمیدی؟ شنیدی دردلشو؟ ویل مامان دی

 .فهمیدی

 .االن این گریه هات هیچ فایده ای نداره

؟- ؟ نکنه تو خیی داشنی
ی

 خی داری مییک

ن جز تو و بابا-  . همه خیی داشتی

 .چرند نگو ارغوان-

حنی بابا هم فهمید. گرچه دیر؛ اما فهمید. هیچ یم -

 دوین 

بابا این چند وقته چرا یهو غیبش یم زنه و رسکار 

 نمیاد؟
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- گفنی رس از کارش در میاری. -منظورت چیه؟ بازم؟

 ویل نفهمیدی

ه قم و  بابا میر



از دور به بدبخنی ارنواز نگاه یم کنه و بر یم گرده. 

 نفهمیدی

بابا داره از درون نابود میشه. تو رو ارنواز خیی کرده 

 اما بابارو

 . عمه خاتون

و  چقدر بده ارنوازو نتونستیم زودتر درک کنیم

 نذاریم کار به

 .اینجا بکشه مامان

 :محبوبه هق زد

 . بسه ارغوان. تو رو خدا بسه-

 بهش گفنی بچه رو بکشه؟ دیوونه شدی؟-

ن بره؟-  نکبنی از بتر
ی

 خی کار کنم؟ بذارم تو اون زندگ

تو قاتل نکن. - نه؛ ویل کار دیگه ای میشه کرد. دخیی

 اون االن

 . یه گناهکاره

- ن مامان. به وقتش بهت عجله نک-چه کاری مثال؟

 میگم. االنم پاشو



 دست و

روتو بشور زنگ بزن بابا بیاد خونه. مامان، بابا 

 .افشده شده

باید نجاتش بدیم. نباید ولش کنیم به حال خودش. 

 امروز یم

 دوین خی فهمیدم؟
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 ای خدا! داری منو سکته میدی ارغوان. خی شده؟-

- وز بوی سیگار یم دادبابا امر  . 

 .توهم زدی-

 .مامان نکنه بابا دود و دیم بشه-

 .گمشو! مسخره-

به خدا راست میگم. فکر یم کنن مردم چجوری -

 معتاد

 میشن؟

ارغوان بس کن. یم زنم تو دهنتا! مگه بابات بچه -



به سن نیست-س؟  

 که مادر من. به ظرفیته. بابا ظرفیتش ته

حواست به بابا کشیده. مامان خودتو جمع کن. 

 باشه. حواست

به ارنوازم باشه. مامان قوی بمون. من کنارتم. تو رو 

 خدا نذار

 .بابا از دست بره

 .ییک باید مواظب من باشه از دست نرم-

مامان تو همیشه یه زن قوی بودی. همیشه کنار -

ن   بابا عتر

کوه وایسادی و کمکش کردی که برسه به اینجا. تو 

 تمام

و  دادی. خب االنم همونجوری   سخنی ها بهش نیر

 کمکش

 . کن

خی کار کنم؟ بابا مغزم داره یم ترکه. منم آدمم. کم -

 .آوردم
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 چرا نیم فهیم اینو؟

آروم باش تا مغزت کار کنه. به ارنواز زنگ بزن و -

 حرفتو پس

بگیر .مامان من این چند روز خییل فکر کردم. البته  

کارشکه ارنواز    

خییل زشت بود. تاوانشم داره میده. اما ما هم داریم 

 پا به پاش

تقاص کم کاری هامون رو پس میدیم. از این به بعد 

 هر کاری

بکنیم، هر حرکنی بکنیم رو آینده ی ما و ارنواز تاثیر 

 .یم ذاره

ان  االن وقت گریه نیست. االن وقت ترمیم و جیی

 .اشتباهاتمونه

رو بخور. فردا هم روز صورتت رو بشور و شامت 

 خداس. باشه؟



 .محبوبه اشک هایش را پاک کرد

باشه. فقط امیدوارم بشه کاری کرد که ارنواز -

 بدبخت تر از

 .حاالش نشه

 . نمیشه. ما نیم ذاریم-

ون رفت.سه  آیه کشید و با کمک ارغوان از اتاق بیر

 شنبه، بیست

 و ششم اردیبهشت، ساعت ده شب

س و دلشوره ی رس یدن فردا آرام و قرار از اسیی

 نداشت. طول

اتاقش را آنقدر راه رفته و فکر کرده بود که رسش 

 دیگر داشت

 .گیج یم رفت

سمت پنجره رفت و آن را تا انتها باز کرد. بوی 

 شکوفه های
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سیب و بوته های یاس از حیاط مشامش را پر کرد. 

 چشم بست

 . و چند نفس عمیق کشید

 اش کاست
ی

 .هوای خنک و مطبوع کیم از گر گرفتیک

به آسمان شب پر از ابر نگاه کرد. نوید بارش باران 

 حالش را

 .کیم خوش کرد

ن رعد و برق از آن دورها لبخند به لبش  صدای اولتر

 آورد. چه

ی بهیی از باران بهاری او را یم توانست غرق در  ن چیر

 خویسر 

شمش را تخلیه  کند؟فردا روز مهیم بود. قرار بود چ

 کنند و او باید

 .برای همیشه با چشمش خداحافیطن یم کرد

د. همان لحظه  تلفن را برداشت تا با ترانه تماس بگیر

 در باز

 .شد و صدرا توی اتاق دوید



 .عمه! بیا بازی کنیم. حوصله م رس رفته-

گویسر را کنار گوشش گذاشت و در حینن که ارتباط 

 داشت

ون  فرستادوصل یم شد صدرا را بیر . 

 .باشه عمه. فعال برو تا تلفنم تموم شه-

ون رفت  .صدرا لب برچید و از اتاق بیر

 :صدای بوق ها که قطع شد فورا گفت
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الو ترانه؟ بیداری؟ خونه ای؟اما به جای صدای -

 ترانه، صدای نرم

 و خوش حالت سیاوش

 .توی گوشش پیچید

- ن سالم خانوم ستوده.  فکر کنم اشتباه گرفتتر . 

مهرگان فورا هینن کشید و به صفحه نگاه کرد. چطور 

ن   چنتر

 اشتبایه کرده بود؟



حتما همان لحظه که صدرا توی اتاق پریده بود به 

 اشتباه نام

 . کیاین را لمس کرده بود

 :گویسر را روی گوشش گذاشت و شنید

؟- ن  الو خانوم ستوده، اونجایتر

- منده سالم. من عذر یم خوام. ح واسم نبود. رسر

 باعث

 . مزاحمت شدم

خواهش یم کنم. بهتون حق میدم. البد به خاطر -

 فردا

فردا؟ خیی دارین؟-تمرکزتون به هم ریخته.   

االن داشتم با ترانه حرف یم زدم. گفت از دلشوره -

 دارم یم

م. دوستیتون واقعا قابل تحشانه  .میر

 .ترانه خواهرمه. من خییل بهش مدیونم-

- فکر نکنید دارم حسودی یم کنما، نه. منم  یه موقع

 یه نیما
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 . دارم هم برادرمه هم دوستمه

 .خدا حفظش کنه براتون-

خییل ممنون. برای فردا واستون آرزوی موفقیت -

 . یم کنم

 . خییل ممنون-

 .مزاحمتون نمیشم. برم به کارای ویراستاری برسم-

- واال خی بگم. یه زماین که -دین؟خودتون انجام می

 خییل هم دور نبود

 یه ویراستار

خوب داشتیم دستش تند بود. دیگه مثل ایشون پیدا 

 .نکردیم

 ...منظورتون-

 .بله منظورم شمایید-

 .مهرگان نفس عمیقی کشید و روی تخت نشست

در حایل که با انگشت سبابه روی گل های یایس رنگ 



 روتخنی 

گفت  شکل های فریصن یم کشید  : 

 .من یه عذرخوایه بابت اون شب بدهکارم-

صدای رعد برق های دور و نزدیک گایه پس زمینه 

 ی

 :گفتگویشان بود. سیاوش لب زد

خی بگم. راستش اون شب واقعا اعصابم به هم -

 ریخت. اگرم
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ی نگفتم واسه این بود یم دونم تقصیر  ن تا االن چیر

 شما نیست.من

جنس خودمو خوب یم شناسم. شک الیک بیفته به 

 جون

یه مرد مثل خوره مغزشو یم خوره. نیم فهمه داره 

 .خی میگه

نیم خوام از محمدهادی حرف بزنم. حالم بد -



 ...میشه. اما

؟-  اما خی

رسر باران توی تراس و بوی باران که در اتاق  صدای رسر

 پخش

 .میشد دم و بازدمش را روان کرده بود

 :لب زد

 هنوزم ویرستار یم خواین؟-

اگر ییک مثل خودتون رساغ دارین که عایل میشه. -

 اول که

م یا بیمارستان.   نمایشگاه کتاب بود، حاال یا دفیی نشر

 کیل کار

 . عقب افتاده دارم. واقعا شب ها خییل خسته ام

- حال مادرم خوب نیست. تو -بیمارستان؟

یه  . بیمارستان بسیی

 .خدا سالمنی بده بهشون-

ممنون. حاال گ هست این ویراستار مد نظرتون؟ -

 دوستتونه؟



نه. خودمم. یعنن منظورم اینه که اگر بشه کار رو -

 خودم

م  .بگیر

 .صدای سیاوش پر از شوق شد
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؟- ن  واقعا؟ اذیت نمیشتر

 .چرا باید اذیت بشم؟ فقط االن نگران عمل فردام-

ودش آمد. اصال چرا داشت مهرگان یک لحظه به خ

 با سیاوش

در مورد فردا حرف یم زد؟ چرا آنقدر با این مرد حس 

 راحنی 

 داشت؟

بهتون حق میدم. -صدای سیاوش او را از فکر درآورد. 

 به هر حال

 فردا یه اتفاق بزرگه. ویل برای

س دارین؟  خی اسیی



من... نیم دونم قراره خی بشه. درد داره نداره. بعد -

 از عمل

یهچجور  . 

ایی که تا حاال تجربه ش نکردن  -
ن به نظرم آدما از چیر

 کمیی 

نگرانن تا وقنی یک بار تجربه ش کردن. شما تا حاال 

ن   چنتر

ن که دارین  . پس این خودتون هستتر ن عمیل رو نداشتتر

 براش

 .داستان یم سازین

شما فردا قراره بیهوش بشید پس هیچ دردی حس 

 .نیم کنید

یگه ای یه مقدار درد بعد از عمل هم مثل هر عمل د

 .رو دارین

مهم اینه که بهش فکر نکنید و باهاش کنار بیاین .این 

 همه درد و

 آدما هست. اگر بخواین بهش
ی

 مشکل تو زندگ
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فکر کنید و نگران باشید دیگه نیم تونید انرژی واسه 

 حلش

. عمل جراخ هم همونه ن  . داشته باشتر

اد داریم که تو این جور مواقع میگه: "حاال ما یه دام

ی ن  یه چیر

 "میشه دیگه. بعدا بهش فکر یم کنم

این بعدا هم هیچ وقت نمیاد. چون مشکلش با گذر 

 زمان حل

 . میشه

ن آمد. کنار پنحره ایستاد و به  مهرگان از تخت پایتر

 باران شب

 .نگاه کرد

نیم دانست چه در صدای سیاوش بود که نیم  

 گذاشت دل از

 .حرف زدن با او بکند. اما باید ارتباط را قطع یم کرد



باالخره سیاوش برایش آرزوی موفقیت کرد و تلفن را 

 قطع

کرد.مهرگان نفیس عمیق کشید و فکر کرد چقدر آرام 

 شده و دیگر

نیازی نیست به ترانه زنگ بزند. یاد صدرا افتاد و از 

ون  اتاق بیر

 .رفت

ه بود. مریم و پشک توی حصار رویا به خواب رفت

 رویا گرم

حرف زدن بودند و عیل داشت کتاب یم خواند. 

 مهرآنا هنوز

از خانه ی مادرشوهرش برنگشته بود. مهرداد از 

 دستشویی 

ون آمد و گفت  :بیر
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 هنوز نخوابیدی؟-



 .مریم صحبتش را قطع کرد

 مهرگان چرا نخوابیدی؟-

 .کنار مریم نشست

- که خوابم نمیاد.مهرداد سینی از ظرف میوه   فعال 

 برداشت و مشغول

 پوست کندن

 .شد

 .چرا؟ نکنه واسه عمل نگراین -

 عمل -
ی

نه. دیگه نگران نیستم. فقط کاش بهم بیک

 فردا

 .چجوریه مهرداد

 :مهرداد به مبل تکیه زد و گفت

من که یم خواستم بهت بگم. ویل اونقدر قیافه ت -

 شبیه اینا

ن بود که نگفتم که دارن سکته یم کتن . 

 .خب حاال بگو. یم خوام بدونم-

 .مریم و رویا چشم به دهان مهرداد دوختند



ن عضله های چشمت - ن وقنی چشمتو تخلیه کتن ببتر

 رو یم

ذارن بمونه. حاال چرا؟ چون بعد از ایمپلنت پروتز 

 چشم، تو
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ست مثل بتوین چشم مصنوعیت رو تکون بدی. در 

 یه چشم سالم که

 تو حدقه یم چرخه. یعنن چشم پروتزی یا همون

چشم مصنویع روی ایمپلنت داخیل که یه دستگاه  

 گرد و

ه  .سفیده واسه همیشه تو چشمت قرار یم گیر

 .بعد چشم پروتزی رو روش یم ذارن

 :مهرگان گفت

 یعنن فردا چشم مصنوعیم رو یم ذارن؟-

- گه گ چشم نه عزیزدلم. خود دکیی بهت می

 پروتزیت رو یم



ذارن. فردا فقط تخلیه چشم داری و جاسازی 

 .ایمپلنت

ت   به دکیی
ی

دو هفته تا چهار هفته دیگه که بستیک

 داره چشم

مصنویع رو یم ذارن. اونم به خاطر اینه که عوارض 

 بعد از

 .تخلیه چشمت رفع بشه

 کشید
ن
 :مهرگان پوف

- ن خایص نیست. تو -مگه عوارضش چیه؟ چیر

ی نگران نشوبیخود . 

نه داداش بگو. شاید بهم کمک کنه که کاری نکنم -

 بعد از

 .عمل این عوارض بدتر بشه

ممکنه چشمت عفونت کنه یا بیفته به خونریزی. -

 یا ایمپلنت

دیده بشه و قالب ممکنه باز بشه. زخمت ممکنه 

 .دهن باز کنه
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. رو به مریم گفتدلشوره دوباره به دلش چنگ زد  : 

س گرفتم-  .وای مامان! باز اسیی

 :رویا گفت

مهرداد ول کن تو رو خدا. رنگ و روش نگاه. -

سونش  .نیی

 :مهرداد شانه باال انداخت

 .خب به من چه؟ خودش یه اضار یم کنه بگو-

پاشو ولش کن برو -مریم، مهرگان را در حصار کشید. 

 .بگیر بخواب

ا ن  مگه قراره واقعا این چیر

تفاق بیفته؟ا  

 :مهرداد گفت

بعد از عمل با دکیی حرف یم زنم که چجوری میشه -

 جلوی

ی باید بگم ن  . این عوارضو گرفت. در ضمن یه چیر



 :مریم گفت

 باز خی شده؟-

من رفتم مالقات این پشه محمدهادی. فعال قصد -

 نداره با

 .ما راه بیاد

 :مهرگان گفت

- گردم تا من تا شهریور ایرانم. بعدش باید بر -خب؟

 اسفند نیم تونم
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 . بیام ایران. کاش تا اون موقع کارا درست بشه

 :عیل کتاب را بست و گفت

وقنی زندون بهش فشار بیاره خودش میفته به -

 التماس و با

 .ما راه میاد

 :مهرگان گفت

ن مهریه ندارم. یم - بابا من اصال عالقه ای به گرفتی



رخوام زودت  

 .خالص بشم. تو رو خدا کشش ندین

 .مهرداد گفت

یم دونم فشار روته. ویل واقعا وظیفه شه مهریه ت -

 .رو بده

خییل ببخشید بابا، ویل این آقا باید با -رویا گفت: 

 تمام تک تک سلول

هاش درک کنه کارش درست نبوده و قشنگ 

 . پشیمون بشه

به باید بفهمه ازدواج مسئولیت پذیری داره و نمیشه 

 خاطر

بچه خیانت کرد. باید حالیش بشه ازدواج جفت  

ی نیست  .گیر

من مطمئنم این آدم ضف حرفای مادرش اومد 

 خواستگاری

 .مهرگان

 :مریم گفت



 چطور؟-

آخه مامان جان تو خواستگاری و بعله برون یه نگاه -

 هم به
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موقع نگاه  مهرگان نکرد. شک دارم تو دوران نامزدی 

 کردن به

 .مهرگان رسشو کامل آورده باشه باال

 .مهرداد و مریم بلند خندیدند

ن بود-مهرگان گفت:  دقیقا رویا همتر  . 

 :رویا گفت

هادی و امثال هادی و مادرایی که واسه پشاشون -

 زن یم

ن و بعدم میگن بعد از ازدواج عالقه خودش میاد  گیر

 باید به

 . خودشون بیان

 :مریم گفت



- سید م هرگان کم مقرص نبوده ها. یه بار از خودش نیی

 من

چجوری با مردی که یه نیمچه شناختم ازش ندارم 

م  دارم میر

 . زیر یه سقف

ن انداخت  .مهرگان رسش را پایتر

 .مامان یی خیال-

ا حرف زد-رویا گفت:  ن مامان بعدا هم میشه از این چیر  

. 

 :مریم باز مهرگان را بغل کرد

- ید دو ساعت زودتر تو پاشو بخواب فردا با

 .بیمارستان باشیم

ی گفت و به اتاقش رفت  .مهرگان شب به خیر
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از ته دل از خدا خواست هر چه خیر و خویی ست 

 برایش رقم



 .بزند

 سه ماه بعد

دوشنبه، بیست و ششم مرداد، ساعت سه 

 بعدازظهر

اهن گله گشادش را که با عر  ق تنش دست برد و پیر

 چسبیده

بود به شکم بزرگ و برآمده اش، تاب داد و خودش را 

 .باد زد

در طول آن چند ساعت سه بار با آب رسد دوش  

 گرفته بود

شاید تن گرگرفته اش خنک شود. اما کاری عبث و 

 بیهوده بوددوش

ن و گرمای ن در هوای پر از رطوبت آن زیرزمتر  گرفتی

 . طاقت فرسای مرداد که تمایم نداشت

ون داد. به نف  از شانه بیر
ی

یس عمیق و پر از کالفیک

 ساعت تلفن

همراهش نگایه انداخت. کاش یم شد برود جایی که 



 هوای

خنیک داشت. گایه که حوصله با او یاری یم کرد، پناه 

 یم

برد به پاساژهایی که با کولرهای گازی هوای خنک و 

 مطبوع

داشتند. تا ساعت هشت شب بیخودی در طبقات 

یدمراکز خر   

راه یم رفت و خودش را با دید زدن مغازه های مزین 

 به

ین های شیک و براق رسگرم یم کرد تا شب بشود  وییی

 و

 . برگردد به دخمه ی کوچکش
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یک هفته از ماه هشتم بارداری اش گذشته بود. و 

 چقدر سخت

آن تابستان لعننی و گرمای سوزانش گذشته بود. با 



 هزار

فالکت و قناعت و کم خوردن هایش از پول فروش 

 پالک وزنجیر 

طالیش از آن روزها عبور کرده و رسیده بود به ماه 

 های

 .آخر

نا امید و مایوس بود از آمدن محمدهادی. در آن 

 چند ماه تنها

سه بار با او حرف زده بود و هر بار این جمله را 

 :"شنیده بود

تو و بچه مونمنتظر بمون. زودی میام پیش   ". 

ن و بس. مادرشوهرش را هم تنها دو بار دیده  همتر

 بود. غذا و

خورایک داده و رفته بود. کمک های محبوبه و گالب را 

 پس

زده بود. چون مادرش هنوز هم اضار داشت باید  

 کودکش را



 . رها کند

اما آن نیامدن های محمدهادی، تنهایی های طوالین 

 و عذاب

 قناعت کردن، تفری    ح و آور، یی پویل، در ا
ی

وج گرسنیک

 خویسر 

را بر خود حرام کردن، شنیدن نیش و کنایه های 

 جمیله و

ی های ناتمام جمشید، دیگر داشت تاب و  ن هیر

 توانش را از او

یم گرفت. دیگر حسایی کم آورده بود. دلش برای 

 روزهای

 و قشنگش تنگ بود. همان روزها که تنها 
ی

انیک دخیی

 غصه اش
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ن او و  ن های محبوبه و خشو بتر فرق گذاشتی

 خواهرش بود و



امتحانات آخر ترم و عشق یک طرفه اش به 

ضای دورو  .علیر

خودش را نزدیک پنکه کشید تا خنک شود. اما با باد  

 گریم

که از پنکه بلند میشد تنها چند ثانیه گرما را از او دور 

 یم

 .کرد

د. دست زیر شکمش  ناگهان زیر شکمش تیر کشی

 گذاشت و

 .لگد کم جان کودکش دردش را بیشیی کرد

ن از دردش کم   از جا بلند شد و سیع کرد با راه رفتی

 کند. اما

انگار آن روز گرما و دردهای گاه و یی گاه بارداری و 

 لگد زدن

های کودکش دست به دست هم داده بودند تا 

 حرصش را در

د داشت بیاورند .سه ساعت دیگر هم گذشت. در 



 مدام بیشیی و بیشیی 

یم شد و او کالفه تر و کفری تر. نه دمنوش پونه و 

 نبات دل

ن پارچه ی گرم روی  درد او را خوب کرد، نه گذاشتی

 .شکمش

عاقبت با یک دستش که زیر شکمش بود دوال دوال از 

 پله های

ن باال رفت و زیر گرمای آفتاب که هنوز مانده  زیرزمتر

 بود تا

اط و تراس جمع کند، با صدایی ناله بساطش را از حی

 مانند

 :داد زد

 ... جمیله خانوم؟ جمیله خانوم-
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 .اما صدای کم جانش کفاف نیم داد جمیله بشنود

ان از پله های تراس باال رفت. با کمری  ن افتان و خیر



 خمیده در

 .خانه را کوبید

 ...جمیله خانوم؟

چیه؟-با دیدن ارنواز گفت:  در باز شد و جمیله  

م-  ... دارم... یم میر

 :جمیله اخم کرد و به شکم ارنواز نگاه کرد

 چته؟-

 .دلم درد یم کنه... آخ... االن...سه ساعته حالم بده-

 نکنه رسدیت کرده؟-

 نه... آخ! خوردم... نبات داغ خو...ب... نشدم-

 خب حاال من خی کار کنم دخیی جون. زنگ بزن-

 .مادرشوهرت

ن داغ تراس نشست  .ارنواز روی زمتر

- ای بابا! من خی  -تو رو خدا... کمکم... کن جمیله... 

 کار کنم برات

نت ؟ زنگ بزن بیان بیی  دخیی

. خودم حال ندارم. رسم داره یم ترکه  .دکیی



خونه ی... مادرشوهرم... خییل دوره... تا...آخ -

 ...دلم
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- ن بذ تت برو پایتر ار برم به نجمه خانوم بگم بیاد بیی

. منه  دکیی

ن  زن که پا ندارم. فشارمم رفته باال. برو پایتر  .پیر

ن رفت و   ارنواز یی رمق با همان حالت دوال دوال تا پایتر

 کنار

دیوار رس روی بالش گذاشت و با آه و ناله چون 

 ماری زخیم

 . به خود پیچید

ه یم ک رد. درد از شدت درد اشک روی گونه هایش رسر

 یی 

کیس با درد شکمش قایط شده بود و سوزش بدی به 

 قلبش

یم انداخت. حس بدی داشت. با صدای باز و بسته 



 شدن در

حیاط، نالید":خدایا غلط کردم. خدایا منو بکش 

 راحتم کن. خدایا بکش

 سگ مصب خالص کن خدا
ی

 "!منو از این زندگ

 :جمیله که برگشت صدایش زد

- صیی کن. نجمه خونه نیست. ارنواز. ییک دو ساعت 

ش  دخیی

تت دکیی  . تحمل کن تا بیاد بیی  .گفت رفته جایی

 :ارنواز با صدای گرفته گفت

 . باشه-

جمیله که باال رفت، ارنواز یط ساعت های بعدی 

 مرگ را

 .جلوی چشمانش دید

یک ساعت بعدی به جان کندین گذشت و دردش  

 کمیی که
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یچ، بدتر هم شد.چشمانش داشت سیایه یم نشد ه

 رفت. ویل با تمام

 قدرت سیع

کرد چشم از در حیاط برندارد. چشمانش داشت 

 بسته یم شد

 .که کیس را دید که در را باز کرد و وارد حیاط شد

از میان دیدگان تار و آسماین که داشت رو به تارییک 

 یم رفت

ایی تصویر مبهیم را از یک مرد دید. مردی با عب

 خردیل رنگ

 . و عمامه ای سفید

د و این مرد شاید عزرائیل باشد.  فکر کرد دارد یم میر

 بعد در

آن گیر و دار با خودش گفت مگر عزرائیل عبا یم 

 پوشد؟

 .سیع کرد پلک های خسته اش را باز نگه دارد

ن یم آید. در  مرد را دید که آهسته به سمت زیرزمتر



 باز شد و

 .تصویر گنگ دوید سمتش

ارنواز!صدای آشنایی بود. لبخندی گوشه ی لبش -

 شکل گرفت و او

 . آرزو کرد کاش رویایش صادق بود

 یک بار دیگر که صدا را شنید و چشمانش بسته شد

. 

صدای فریاد محمدهادی بود یا کیس دیگر نفهمید. 

 حس

کرخنی و لمس شدن در دست و پایش درد را از 

 یادش برد و

تاریک و وزوزی شدید  بعد غوطه ور شدن در تونیل

 در گوش
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 .هایش به او حس سبکبایل داد

ن شدنش را  بار دیگری که نیمه بیهوش بود باال و پایتر



 در یک

ن حس کرد و باز از هوش رفت  .ماشتر

بار سوم با بوی الکل و رسدردی شدید و احساس 

 لمس شدن

س کند شکمش با یک مایع لزج و خنک باعث شد ح

 هنوز

ی  ن زنده است.دستش را که خواست تکان بدهد تیر

 سوزن را در پوست

دستش حس کرد. عاقبت حس سبیک و کرخنی او را 

 به خوایی 

ین فرو برد ن و شیر  .سنگتر

دم صبح بود که چشمانش را باز کرد. این بار تصاویر  

 کامال

واضح بودند. روی تخت درازکش بود و رسم به 

 دستش وصل

 .بود

ند به راست و محمدهادی را دید که کنارش رس چرخا



 رس روی

تخت گذاشته و خوابیده بود. باورش نیم شد. یعنن 

 خواب

 نبود؟ محمدهادی برگشته بود؟

دست راستش را پیش برد و شانه ی او را لمس کرد و 

 لب های

 :خشکش را تکان داد

 هادی؟-

محمدهادی رس بلند کرد و خواب آلود چشم باز  

؟ارنواز! خو-کرد.  یی  
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؟ خواب نیم بینم؟- ؟ خودیی  برگشنی

 . نه بیداری. من برگشتم-

ون داد. دست کشید  ن از شانه بیر ارنواز نفیس سنگتر

 روی

 . شکمش



 بچه م. بچه م مرد؟-

س حالش خوبه- . خدا نکنه. نیی  . زبونتو گاز بگیر

 :نفس راحنی کشید

یم-  .فکر کردم جفنی باهم یم میر

 گرفت ازت. گفت -
ن
به موقع رسیدم. دکیی سونوگراف

 از ضعف

 این دردا ممکنه رساغ زنای 
ی

زیاد بود. تو هشت ماهیک

 .بارداربیاد

بعدم گفت باید خییل مراقب بایسر و خوب غذا 

 بخوری تا

ی. تو خییل الغر شدی ارنواز  .جون بگیر

 :ارنواز پوزخندی زد

- ومدم واقعا که! یعنن یادت رفته بار اویل که ا

 مالقاتت تو اون

 زندون خی بهت گفتم؟

ببخش. تقصیر من بود. ویل دیگه تموم شد. من -

 . برگشتم



 واقعا؟ مهریه ی زنتو دادی؟-

اون دیگه زن من نیست. هفته ی بعد تمومه. -

 .طالق و تمام
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به خودت فشار نیار. رفتیم خونه بهت میگم. فعال 

احت  اسیی

 . کن

، دکیی نگفت جنسیت بچه چیه؟-  راسنی

 کشید: 
ن
گفت-محمدهادی پوف . 

 :ارنواز لب کج کرد

البد با این قیافه ی آویزوین که به خودت گرفنی  -

ن بچه  گفتی

ه  .دخیی

 من کجا قیافه م آویزونه؟-

؟ چرا این شکیل پوف یم کیسر و یه جوری - پس خی

 نگاه



 .یم کنن انگار برات مهم نیست

- بود که تا اینجا پیش نیم اومدم اگر برام مهم ن

 ارنواز. فقط

 .خییل خسته ام. دو روزه نخوابیدم

، جنسیت بچه چیه؟-  نگفنی

ه.ارنواز نه خوشحال شد نه ناراحت. یک - دخیی

 حالت خننر داشت

وقنی شنید جنسیت بچه دخیی است. البته برای او 

 جنسیت

 نداشت اما خوب یم دانست 
ی
فرزندش فرف

 محمدهادی و به

مادرش امید داشتند بچه پش باشد. خوب  خصوص

 یم دانست

هر دو رس خورده اند و محمدهادی به سخنی دارد 

 ادای آدم
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های منطقی را در یم آورد. اما دردلش غوغایی به 

 .پاست

شاید هم پشیمان شده بود و به روی خوش نیم 

 .آورد

 را یم ارنواز به وضوح حجم زیادی از رس 
ی

خوردگ

 توانست در

 .حالت چشمانش ببیند

ه شد و بعد چشمانش را بست و  رو به سقف خیر

 فکر کرد تازه

ین بدبخنی اش  وع شده. و بزرگیی بدبخنی هایش رسر

ن   مهرانگیر

است و واکنشش به نوه اش که چه آرزوها داشت 

 پش باشد.سه شنبه،

 بیست و هفتم مرداد ماه، ساعت نه صبح

مدهادی برایش انداخته بود دراز  روی پتویی که مح

 کشید. به

خاطر انرژی زیادی که از روز قبل از دست داده بود 



 هنوز هم

 .خوابش یم آمد و احساس ضعف داشت

محمدهادی مالفه ای روی ارنواز کشید و صاف 

 ایستاد و نگایه

خانه کرد ن  .به آشیی

 . برم برات صبحانه درست کنم-

 . ارنواز خمیازه ای کشید

- هیجی نداریم جز یه کم چای خشکنیست.  . 

 . محمدهادی لب گزید

ی بخرم بیام. تا - ن ون یه چیر م بیر خیله خب باشه. میر

 بیام یه
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 .کم بخواب

باشه. -ارنواز چشمانش را بست و زیر لب زمزمه کرد: 

 فقط زود بیا

. 



ی آب را پر کرد و روی اجاق گاز   محمدهادی کیی

 گذاشت و

 .شعله اش را کم کرد

ون زد،  ن که باال رفت و از حیاط بیر از پله های زیرزمتر

 ارنواز

سیع کرد با خیایل راحت بخوابد و دیگر غصه ی 

ی را ن  چیر

نخورد. گرچه ذهنش مدام یم رفت سمت مشکالتش 

 و

جنسیت کودکش که بر بدبخنی های قبیل اضافه 

 .شده بود

هوشیار   چشمانش داشت گرم یم شد که صدایی او را 

 .کرد

 .صدای زنگ تلفن همراهش بود

ن شد تا تلفنش را ببیند. اما یادش نیم آمد روز  نیم خیر

 قبل

آن را کجا گذاشته بود. خوب که دقت کرد فهمید 



 تلفن زیر

بالشش است. بالش را بلند کرد. با دیدن شماره ای نا 

 آشنا اخم

ن دو ابرویش.صاف نشست و به پشنی  نشست بتر

ونتکیه داد و ایک  

ن را لمس کرد  .سیی

 الو؟-

صدای زین غریبه که لحن خشمگینش لرزه بر اندام 

 ارنواز
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 :انداخت توی گوشش پر شد

الو؟ باالخره شوهر جانت برگشت پیشت؟ االن -

 خوشحایل؟

 :شوکه و متعجب و گیج و منگ گفت

؟- ن  بله؟ شما گ هستتر

 . بله دیگه. نبایدم بشنایس-



 . خانوم فکر کنم اشتباه گرفنی -

؟ - ؟ مگه تو زن اون نامرد نیسنی مگه تو ارنواز نیسنی

 مگه تو

 مهرگان و 
ی

هموین نیسنی که افتاد وسط زندگ

 محمدهادی؟

- ؟ اصال گ هسنی تو؟ من -اسم منو از کجا یم دوین

 .حنانه هستم

 زن برادر محمدهادی. شناخنی حاال؟

ج حنانه باید یه ارنواز چشم ریز کرد. چرا اول صب

 توپ پر به

 :او زنگ بزند؟ لب زد

؟ چرا - بله. شناختم. حاال چرا اینقدر عصباین هسنی

 داد یم

؟  زین

داد نزنم؟ به خدا تو رو باید از ده جات اعدام کرد. -

 شالق

 .واست کمه



 قطع یم  -
ی

اگر بخوای همینجوری یه دری وری بیک

 .کنما

 چه مرگته داد یم زین اول صبج؟
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تو چه مرگت بود که همه رو بدبخت کردی؟ تو -

 زندگیت خی 

کم داشنی که زیر رست بلند شد، اونم هیچوس نه و 

 این

محمدهادی؟ هان؟ چرا تو همون خونه بابات 

ن آدم  نموندی و عتر

؟   نکردی که بقیه رو به خاک سیاه ننشوین
ی

زندگ

 هان؟

؟ آخه چه غیم داشنی تو؟ دردت خی بود لعننی  

ارنواز کالفه و مستاصل از حرف های گیج کننده ی 

 حنانه

 کشید و حریص داد زد
ن
 :هوف



 !من به تو خی کار دارم آخه؟ ای بابا-

کاری نداری؟ نبایدم بفهیم. تو اگه فهمیده بودی با -

 مرد زن

دار نیم خوابیدی بدبخت فلک زده. به خاطر تو و 

 اون هادی

تون نگذره من و شوهرم بیشعور که خدا از هیچکدوم

 با دو تا

 .بچه آواره شدیم

ن - . عتر
ی

متوجه نمیشم. به خدا نیم دونم تو خی مییک

 آدم

 .حرف بزن

خوب گوش کن بفهم خی میگم بهت. شوهر من و -

 اون

 یی وجدان چند سال پیش یه خونه خریدن. 
ن مهرانگیر

 ما وام گرفتیم و

ن همه ی اون پویل که از پدرش بهش ارث  مهرانگیر

ون و گذاشت رو پول رسی ده بود رو از بانک کشید بیر



 ما و یه
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. از  ن خونه خریریم. سه دونگ ما سه دونگ مهرانگیر

 سه ماه

پیش به خاطر اینکه پش الدنگشو از زندان دربیاره و 

 مهریه

مهرگان رو بده، ما رو مجبور کرد زیر قیمت خونه رو 

 بفروشیم

انگشو بدیم. اونقدر آه و ناله کرد و و سهم سه د

 پشم پشم

کرد تا شوهر احمق من مجبور شد قبول کنه. یه  

 گفت

داداشته تو زندون پوسید، بذار پول مهریه مهرگانو 

 بدیم هادی

ون. االنم شدیم مستاجر و تا آخر عمر  بیاد بیر

 آالخون



 . واالخونیم

صدای بغض حنانه که شکسته بود و ریز ریز گریه یم  

 کرد و

ال به الی هق زدن هایش او و هادی را نفرین یم کرد، 

 باعث

خدا بگم خی کارتون  -شد پنجه اش را مشت کند . 

 کنه. داشتیم

 زندگیمونو یم کردیم

دیگه. حاال کیل قسط مونده گردنمون و اجاره ی 

 خونه. شوهرم

هر خی کار یم کنه باید بدیم قسط وام و اجاره خونه. 

 آخه

ارو کردین؟ چرا ارنواز؟ چرا مثل یه چرا با ما این ک

 دخیی سالم

و نجیب خونه بابات نموندی تا یه ایل آدم از کار 

 زشت شما

؟ چرا؟ ن  دو نفر تو سخنی و عذاب نیفتی



 و آشیونه ی یه زن یی  
ی

فکر کردی رو خاکسیی زندگ

 گناه برا
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؟ آره؟ نه  خودت خونه بسازی خوشبخت مییسر

یی جون. ازدخ  

 ای که با گناه و بدبخت کردن 
ی

ا نیست. زندگ این خیی

 بقیه

ه. تا آخر عمر باید بسوزی. داغ  وع بشه، پا نیم گیر رسر

 و حشت

خوشبخنی یم مونه رو دلت. یه روز خوش نیم بینن  

 که

 . مطمئنم تا امروز ندیدی

ارنواز جوایی نداشت به حرف های حساب حنانه 

 بدهد.حنانه حزن

ن اش ک یم ریخت و ارنواز مانده بود چه بگویدانگیر  

به این زن دل شکسته. صدای گریه ی کودگ از آن 



 طرف

 .خط آمد

گ به گوشش رسید  .بعد صدای دخیی

مامان تو رو خدا گریه نکن. آخی گشنشه. داره گریه "

 یم

 !"کنه. بیا

 ."االن میام شکوفه جان"

ن کرد و گفت ن فتر  :حنانه فتر

- نم و برای آخرین بار بذار حرف آخرمو بهت بز 

 صدای منو

 .بشنو

مهرگان به خاطر تو و محمدهادی کور شد و یه 

 چشمش رو

از دست داد. پدر و مادرش یه شبه پیر شدن. شوهر 

 من تو
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بازار رسشو از خجالت نیم تونست بلند کنه. حاج 

 باقر تا مرزسکته

و شده. دو ماه پیش بهرفت و حاالم تو کل بازار یی آبر   

خاطر اینکه نتونست حرفای مردمو تحمل کنه مغازه 

 شو

ن شد. حاال شوهر من باید بره  فروخت و خونه نشتر

 
ی

 عمله گ

رس ساختمون تا خرج دوتا بچه و قسط و اجاره خونه 

 و هزار

تا کوفت و زهرمارو بده. اینجوری با دو تا بچه  

 کوچیک خونه

ز وقنی خیانت  به دوش شدیم. خودت، مطمئنم ا

 کردی به این

همه آدم یه روز خوش ندیدی ارنواز. به وهلل که 

 .ندیدی

 آرماین تو بود؟ آره؟
ی

 حاال خوب شد؟ این زندگ

نیم بخشمت. هیچ وقت تو و محمدهادی و اون 



ی ن  مهرانگیر

 ما 
ی

ده رو نیم بخشم که زندگ که بویی از آدمیت نیی

 رو سیاه

فقر و نداری کردن. که باعث شدن من بچه هامو تو 

 بزرگ

 !کنم. لعنت خدا به شما دو نفر. لعنت

ه  تلفن بالفاصله قطع شد و ارنواز مات و مبهوت خیر

 ماند به

.دانه های اشک  ن گل های قایل کهنه ی روی زمتر

 روی صورت زرد

 و الغرش ریخت. در آن صبح

تابستاین و گرم آنچه که باید میشد، باالخره اتفاق 

 افتاد. ارنواز

واقیع کلمه نادم و پشیمان بودبه معنای   . 
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اشک هایش روی گونه هایش یم غلتیدند و او یاد 



 جمله ای

افتاد. نیم دانست کجا شنیده یا خوانده بود که 

 اعمال ما انسان

ها مثل زنجیر به یکدیگر وصل است. هر کار زشت یا  

 کار خوب

 .اثرش به آدم های دیگر یم رسد

ن روز که داشت غرق گناه در حصار محمدهادی آ

 خوش یم

گذراند در مخیله اش هم نیم گنحید خویسر و لذت  

 گناه

 پدر و مادرش و حنانه و 
ی

ن آتیسر به زندگ آلودش چنتر

 مهرگان

و خودش بیندازد. که اگر یم دانست هرگز پایش را 

 در

منجالب گناه نیم گذاشت .خوب به دور و برش نگاه  

 کرد. آیا این

 رویایی بوده
ی

مان زندگ  



که سال ها در آرزویش بود؟ این خانه ی محقر و 

 شوهری که

 .او را ذره ای دوست نداشت

کش به زودی یم  دست کشید روی شکمش. دخیی

 آمد و یی 

 .شک بیچاره تر از خودش میشد

های های گریه را رس داد و فکر کرد ای کاش، ای کاش 

 
ی

 زندگ

 . به عقب بر یم گشت

ی در حیاط اشک هایش را پاک کرد و با شنیدن صدا

 توی

دستشویی خزید. نیم خواست محمدهادی او را 

 ببیند. آنقدر
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آنجا ماند تا آرام گرفت. با صدای محمدهادی که 

 نامش را یم



ون رفت .دوشنبه،  خواند صورتش را شست و بیر

 دوم شهریور ماه،

 ساعت ده صبح

و قلبش تند تند نبض یم زد. نه دستش یم لرزید 

 اینکه

هیجان زده شده باشد، نه. از اینکه شش سال پیش 

 روزی که

داشت دفیی ثبت ازدواج را امضا یم کرد هیچ گاه 

 فکرش را

 روزی امضای جدایی بزند زیر 
ن هم نیم کرد در چنتر

 .اسمش

آن موقع خنده روی لبش بود و حاال دلش یم 

 خواست زودتر

 که
ی
چون جهنم برایش گرم و خفه کننده  از این اتاف

 بود فرار

 .کند و برود

شاهدین او نیما و ترانه بودند. یک گوشه نشسته 



 نظاره گر او

 . و طالقش لب از لب باز نیم کردند

دو شاهد محمدهادی جمشید و ییک از همسایه های 

 .او بودند

در واقع محمدهادی نتوانسته بود از دوستان قدییم 

 اش

شهادت صحنه ی طالق در آن محرصن بخواهد برای 

شوند  .حاضن

طبل رسوایی محمدهادی در تمام قم زده شده بود و 

 او

 کند
ی

 .حتم داشت دیگر نیم تواند در آن شهر زندگ

مهرگان امضایش را که زیر اسمش زد، حلقه ی 

 ازدواجش را
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خل  که مدت ها پیش از انگشتش درآورده بود، از دا

 کیفش



ون کشید و روی دفیی گذاشت  . بیر

 توی پیاده رو ایستاده بودند. 
ی

لحظایی بعد همیک

 محمدهادی

ن آمد و  خانه پایتر
آخرین نفری بود که از پله های دفیی

 پا در

 . پیاده رو گذاشت

 :ترانه گفت

 .مهرگان واسه خی وایسادی؟ بیا بریم دیگه-

گفت  مهرگان در حایل که به محمدهادی نگاه یم کرد  : 

ن - صیی کن. االن میام .بعد با گام هایی بلند و مطمت 

 سمت محمدهادی

 .رفت

محمدهادی با دیدن مهرگان راهش را کج کرد اما 

 مهرگان سد

 .راهش شد

 !صیی کن-

 :محمدهادی ایستاد و گفت



 مونده؟-
ن
 چیه؟ باز حرف

مهرگان رو به رویش ایستاد. رس باال برد و رسد اما 

 محکم

 :گفت

- ین روز زندگیمه. خییلخواستم ب هت بگم امروز بهیی  
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خوشحالم. حس کبوترای حرم رو دارم که سبک بال 

 چرخ یم

زنن تو آسمون حرم. دارم تو رو از اون باال یم بینم که 

 روزگار

سنگ شده توی گلوت. داری خفه مییسر تو فالکتت 

 و دست

ی پوزخند زدو پا یم زین تو بدبختیت.محمدهاد : 

. که منو از دست دادی. تنها -  که بدبخته تویی
اوین

 یم موین 

یت همدمت باشه  هیچ بچه ای نداری که وقت پیر



 .بنده خدا

 پاک بهیی از -
ی

هه! بچه! آدم تنها بمونه با یه زندگ

 اینه که دو

ن بچه داشته باشه ویل عمرش تباهه. فقط  جتر

 امیدوارم

ت وقنی بزرگ شد تقاص گناه  تو رو نده. اما یه دخیی

 جوری

بزرگ بشه که نه تنها عصای دستت نشه، بلکه بشه 

 بالی

 !جونت. دیدار به قیامت. یی لیاقت

مهرگان راهش را کشید و رفت و محمدهادی 

 پوزخندی در

 .دل زد به نفرین های بچه گانه ی مهرگان

 :ترانه دست مهرگان را گرفت و نیما گفت

؟-  بریم مهرگان خانوم؟ خویی

خوبم. خییل خوبم آقا -گان تند تند نفس کشید. مهر 

 نیما. راحت شدم به



 .خدا

 :ترانه گفت
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الیه قربونت برم. همه خی تموم شد مهرگان. از -

 امروز دیگه

 .مجردی رو عشق است

 :نیما یک تای ابرویش را باال داد

 .بله بله؟ من اینجام ها ترانه خانوم-

مهرگان زیر خنده زدندترانه و  . 

 :ترانه لب گزید

اوا خدا مرگم بده. منظوری نداشتم پشم. ناراحت -

 نشو که

 .من فدای اخالق ورزشکاریت بشم

 کرد و لب زد: 
ی

نابود شدم -نیما اخم و بغیصن ساختیک

 ترانه. فکر

. ای خدا. کرمت  کردم با من خوشبخنی



 .رو شکر

 :ترانه به بازوی نیما کوبید

- درنیار نیما. بریم این پارک پشنی خاله مسخره بازی 

 و مهری

 .منتظرن

 پارک؟ اونجا چرا؟-

 :مهرگان گفت

 .دلشون نیم خواست چششون به ریخت اون بیفته-

 :نیما گفت

1235 

  دلهای بد قواره 

آهان. خب باشه بریم. آقای اون رفت. الیه بره به -

 جهندم

ی اون  . آقای اون. الیه جز جیگر بگیر

گان و ترانه پقی زیر خنده زدند.نیما گفتمهر  : 

 راسنی ننه ی اون نیومده بود. دقت کردین؟-

ترانه دست دور بازوی نیما انداخت و هر سه 



 دوشادوش هم

 . توی پیاده رو سمت اتومبیل نیما به راه افتادند

. اگر میومد از فحشای من یی نصیب نیم موند-
 .بهیی

 :مهرگان گفت

- ی سابقم حرف یم زدم. حنانه دیروز داشتم با جار 

 .رو میگم

گفت حاج باقر زندونیش کرده تو خونه. هیچ جا نیم 

 .تونه بره

 .گفت پدرش دراومده از بس تو خونه مونده

 .حقشه مهرگان. بدتر از اینا حقشه-

 فضولم ها. مهریه خی -نیما گفت: 
ی

سم نیک ی بیی ن یه چیر

 شد؟ آخه آقای

ون؟اون تو زندون بود که. چجوری اومد بیر   

 :مهرگان گفت

مهرداد خییل زحمت کشید. اون یه یم گفت مهریه -

 رو

ن خیال  ببخشید من طالق بدم. مهرداد گفتم به همتر



 .باش

بعد دید نیم تونه زندونو تحمل کنه مجبور شد با ما 

 .راه بیاد
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صد و پنجاه تا سکه رو نقدی داد و بقیه ش رو 

 بخشیدم. حیف

این شون.  کت کشتیر که دیشب باید بر یم گشت رسر

 وگرنه

 .چقدر دوست داشت امروز اینجا بود

 :نیما ریموت را سمت ماشینش گرفت و گفت

. با نرخ االن میشه... بذار - خییل بهش آسون گرفنی

 حساب

 ...کنم

شد صد و یس و شش میلیون. برام -مهرگان گفت: 

 پول مهم نیست آقا

 .نیما



 شدم. این چند ماه خییل بهم فقط باید خالص یم

 سخت

گذشت. ویل امروز حس خویی دارم. انگار یه طناب 

 قطور رو

 کنم
ی

 . از گردنم باز کردن. از امروز یم خوام زندگ

ن نشستند و نیما استارت زد  .هر سه توی ماشتر

 و با احتیاط وارد خیابان شد و گفت
ی

 :به آهستیک

- تو پیش خانوما من باید زود برم فرودگاه. ترانه 

 مهرگان یم

 موین یا با من میای؟

 :مهرگان پرسید

 امروز میان؟-

 :ترانه گفت
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من فکر کردم نصف شب یم رسن.نیما دنده را -

 عوض کرد و



 :رسعت گرفت

 . سیاوش زنگ زد گفت پروازشون تاخیر داره-

 :مهرگان رو به ترانه لب زد

- روترانه تو با آقا نیما ب  . 

 :ترانه رسش را به عقب چرخاند

 نیم خوای پیشت بمونم؟-

 . نه. ممنون-

 .ویل تا ظهر بیشیی مرخیص ندارم. باید برگردم هاییی -

 :نیما گفت

باشه. پس شب با یه جشن چهارنفره چطورین -

 خانوما؟

 :مهرگان پرسید

؟ترانه گفت-  :جشن واسه خی

ه-  . جشن طالق... البته جشن خالص بگیم بهیی

ما گفتنی : 

ن لندن خییل وقته-  از وقنی سیاوش و خاله پوری رفتی

چهارتایی دور هم جمع نشدیم. امشب به افتخار تو 



 یه شام

 مهمون من. چطوره؟
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 :ترانه گفت

 . من موافقم. مهرگانم موافقه. والسالم نامه تمام-

 .مهرگان نفس بلندی کشید

- ربازی طلب همه تون. یم قبوله. قبلشم یه شه

 خوام هر خی 

انرژی منقن هست رو باالی ترن هوایی بریزم دور و 

 خالص.ترانه

 :و نیما نگایه به یکدیگر کردند و ترانه گفت

 .آخ جون. شهربازی-

صدای پخش را که کم کرد، توجه ترانه به او جلب 

 .شد

 نیما؟-
ی

ی یم خوای بیک ن  صداشو چرا کم کردی؟ چیر

 :نیما لب تر کرد



یم خواستم شب بیام پیش مامانت بهت بگم. ویل -

 طاقت

 . ندارم

ه عزیزم-  .خیر

 .خیر وجود توئه دورت بگرده نیما-

ترانه گوشه ی لبش را به دندان کشید و خنده ای 

ن زد  :نمکتر

ی نکن - صد بار گفتم پشت فرمون واسه من دلیی

 آقا. یهو

دیدی خواستم ماچ و موچت کنم بریم تو دره.نیما 

زدقهقهه  : 

ن کارارو یم کنن که منو عجول کردی دیگه-  .همتر
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 عجول؟-

ترانه من دیگه طاقت ندارم. بیا عرویس کنیم بریم -

 رس خونه



 .زندگیمون

 :ترانه اخم ریزی کرد

 . وای نه! من هنوز هیجی نخریدم-

آخه خی بخری قربون شکل ماهت؟ تو خونه مون -

 همه خی 

اگر دوست نداری این وسایل رو، بعدا کم کم داریم. 

 عوضشون

 .یم کنیم

ترانه حس خویی داشت از شنیدن کلمه ی 

 "خونمون."نیما نگفته بود

 خانه ام. حال خویی داشت از اینکه نیما همیشه

هر چه داشت با او سخاوتمندانه نصف یم کرد. 

 جوری حرف

یله یم زد انگار از اول باهم خانه را گرفته بودند و وس

 برایش

 .خریده بودند

 :لب زد



یه س نیماجان. اما - ن وظیفه ی من آوردن جهیر

 راستش االن

م  .دستم خالیه. قراره یه وام بگیر

 :نیما چپ چپ نگاهش کرد

وام؟! که خی بشه؟ که یه عمر جون بکنن قسط -

 وام بدی؟
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یه خواستم؟ ن ؟ مگه من از تو جهیر وام  آخه برای خی

 ازدواج

 .هست همه ش مال توئه

- ترانه تو رو خدا یی -تو نخواسنی ویل رو دوش منه. 

ن   خیال شو. همتر

 من
ی

 که تموم زندگ

 . شدی واسه من تا آخر دنیا کافیه

قربونت برم نیماجان. تعارف که ندارم باهات. ویل -

 فردا نمیگن



ه چه پررو بوده هیجی با خودش نیاورده؟  این دخیی

- ؟ هر گ گفت خودم یم کوبم تو دهنشگ بگه مثال  . 

 .آخه نمیشه فدات بشم. زشته-

ترانه این فکرای قدییم رو بریز دور. من و تو قراره -

یک  رسر

 هم باشیم. نه اینکه باری رو دوش هم بذاریم. 
ی

زندگ

 خونه ی

ن  کوچیک ما همه خی داره. فقط یه بانوی همه چیر

 تموم کم

حلهداره که قدم بذاره رو رس من همه ش  . 

ترانه با عشق به نیما نگاه کرد. دست روی دستش که 

 فرمان

 :را چسبیده بود گذاشت

 ! نیما-

جون نیما؟ غر نزن دیگه. قبول کن. سختش نکن. -

 هوم؟

 باشه؟
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اگه منم قبول کنم مامان تارا به هیچ وجه زیر بار -

ه  .نمیر

- خودم راضیش یم  مامان تارا با من. امشب میام 

 کنم. پنج

شنبه مامان و بابام میان تهران که صحبت کنیم 

 واسه یه روز

ن ماه بساط عرویس رو راه بندازیم  .تو همتر

 :ترانه تقریبا جیغ زد

 ماه؟! نیما جان تو رو خدا یی خیال. زوده به -
ن همتر

 .خدا

نه خیر هیچم زود نیست. اشکایل داره یم خوام -

 عروسمو

م خونه  مون؟ بابا این دل المصبو دریاب. با زودی بیی

 ما به از

خو پس گ برم رس کار؟ اینجوری که -این باش بانو. 



 باید هول

 هولیک

 .کارارو بکنیم. مرخیص نمیدن

 .واسه اونم فکری دارم-

 چه فکری؟-

 :نیما چشمیک زد و وارد باند منتیه به فرودگاه شد

 .به وقتش میگم نفسم. صبور باش-

ن عبور  دسته ی هر دو چمد ان را گرفت و از خط سیی

 .کرد

 :رو به پوران گفت

؟ خسته که نشدی؟-  خویی

1242 

  دلهای بد قواره 

 :پوران هن هن کنان گفت

یه کم خسته ام مادر. ویل مهم نیست یم تونم راه -

 بیام.سیاوش رس

 بلند کرد و با دیدن نیما و ترانه پشت شیشه دسته



کان دادی چمدان را رها کرد و دست ت . 

 :پوران گفت

 نیما اومده؟ چرا زحمتش انداخنی بنده خدارو؟-

 .من نگفتم. خودش داوطلبانه اومده-

 .پوران با لبخند دست تکان داد برای نیما و ترانه

ون از سالن، نیما سیاوش را در حصار کشید و با  بیر

 پوران

 .دست داد

؟-  به به احوال خاله ی خارجکیمون؟ خویی

یس  ترانه صورت پور  ان را بوسید و با سیاوش احوالیی

 .کرد

 :پوران خندید

من خارجیم پدرسوخته؟ یه ماهم نشد از ایران -

 رفتم بابا.نیما دسته ی

 :ییک از چمدان ها را گرفت

وای خاله! رفنی خونه یه نگاه تو آینه به خودت -

 بنداز. آب



رفته زیر پوستت. موهاتم که بلوند شده. تازه کک و 

 مکم که

صورتت. قشنگ خارخی شدی رفت برداشته . 
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 :پوران چشمیک به ترانه زد

ن چه کارا یم کنه ها-  .امان از این نامزد تو! ببتر

 .ترانه دست دور بازوی پوران انداخت

 . نیما اذیت نکن خاله رو-

 :پوران گفت

یه؟-  کیفت کوکه نیما. خیی

وع کرد  سیاوش که لب هایش مدام کش یم آمد  رسر

 به راه

ن .  ای خوبیه مامان پوران-رفتی شک نکن خیی . 

 :نیما نیم نگایه به ترانه کرد

به زودی قراره عرویس و بزن و بکوب و سور و آره -

 ...دیگه



یک گفت و سیاوش دست دور   پوران با خوشحایل تیی

 گردن

 :نیما انداخت

 .ایول داداش. مبارکه-

گوشش گفتترانه چشم غره ای به نیما رفت و زیر   : 

 تو؟-
ی

 هنوز نه به داره نه به باره. خی داری مییک

 :نیما گفت

ن من - ن حاالشم به داره به خدا. حاال ببتر همتر

 چجوری به
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بارش یم کنم.نیما پشت فرمان نشسته بود و سیاوش  

 کنارش. پوران

 با آب و

مادش و تاب اما با صدایی آرام از شانیل و دخیی و دا

 لحظات

 .خویسر که داشتند برای ترانه یم گفت



 :سیاوش گفت

ارو شنیدی؟-  راسنی خیی

 از کجا؟ این ور آب یا اون ور آب؟-

 .شکری قراره بره-

؟-  نه! جدی؟ واسه خی

و یم - اونجا که بودم زنگ یم زد گزارش کارای دفیی

 داد. یهو

یه شب گفت فکر منیسر باشم. کاراش درست شده 

 یم خواد

انمارکبره د . 

- ه؟ ؟ گ میر دو هفته دیگه-چه یهویی . 

حاال چجوری به این رسعت یم خوای منیسر مثل -

 شکری

؟ زبر و زرنگه خداییش  .پیدا کنن

 :سیاوش با صدای بلندی خطاب به ترانه گفت

؟-
ی

سم راستشو مییک ی ازت بیی ن  ترانه یه چیر

ترانه کنجکاو به سیاوش که به سمت عقب چرخیده 



 بود نگاه
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 .کرد

 دروغم دارم بهت بگم؟-

نه دروغ که نه. ویل به نظرت خانوم ستوده میاد -

 منیسر من

 بشه؟

ترانه به نیما که از آینه نگاهش یم کرد چشم دوخت. 

 نیما

چرا نیاد ترانه؟ هوم؟-گفت:   

 .ترانه رس کج کرد

 .خی بگم واال. یهو شوکه شدم-

 :سیاوش گفت

- م معتمد نیم تونم پیدا کنم ترانهبه این رسعت آد . 

 :نیما گفت

 .اونم تو که اینقدر حسایس-



ه ترانه؟-  دانشگاه میر

 .آره-

ن یم - پس یه زحمت بکش باهاش حرف بزن. ببتر

 تونه بیاد؟

واسه کالساش هم بهش مرخیص میدم. فقط یه  

 کاری کن

 :قبول کنه.ترانه گفت

 .باشه ویل کار بلد نیست آخه-
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شکری تا قبل از اینکه بره بهش یاد میده. کار -

 .سخنی نیست

 :پوران گفت

 ستوده کیه سیاوش؟-

 :سیاوش گفت

 .دوست ترانه س مامان. آدم مطمئنیه-

ه شد و در   نزد. ترانه به اتوبان خیر
ن
کیس دیگر حرف



 دل برای

مهرگان خوشحال بود. حس خویی داشت از این 

 پیشنهاد

ال که مهرگان از محمدهادی جدا شده سیاوش. حا

 بود به حد

 فرصت و زمینه داشت در کاری که به آن عالقه 
ن
کاف

 داشت

مشغول شود. از همان لحظه ذوق داشت زودتر خیی 

 پیشنهاد

سیاوش را به او برساند. سیاوش خیی نداشت ترانه 

 چقدر سختجلوی

 خودش را گرفته بود که از خوشحایل موقع شنیدن

یغ نزند و رس جایش وول نخوردپیشنهادش ج . 

 :کیم که گذشت گفت

ون. تو هم - سیاوش امشب قراره با مهرگان بریم بیر

 بیا و

 .خودت شخصا بهش بگو



 :نیما گفت

 فکر خوبیه. میای؟-
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 :سیاوش گفت

نیم دونم. کیل کار ریخته رسم. اگر نتونستم بیام -

 شماها

شو ب ن خیی هم بدین .منو را سمت مهرگان بهش بگتر

 :رس داد

ای - ن تا خیی خب خانوم خانوما انتخاب بفرمایتر

 خوب خوبو

 .بگم

 .مهرگان چشم ریز کرد و به ترانه نگاه کرد

یه ترانه؟-  خیی

 :نیما گفت

ه-  .ترانه خودشم یی خیی

 :ترانه چشم گرد کرد



؟-  وا! مگه هموین نیست که صبح گفنی

- یم دوین یکیشو نهبا اون میشه سه تا. دوتاشو  . 

یه جوری بگو منم بفهمم. چرا دو تا سه تا یم کنن -

 نیما؟نیما به با

 :رس و چشم و ابرو به منو اشاره کرد

 .خی یم خوری انتخاب کن-

 :مهرگان گفت

 مگه آقا سیاوش نمیاد؟-

ون از کافه انداخت  .نیما نگایه به بیر
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- ام. قول ندادگفت اگه بتونم می . 

 :ترانه گفت

م نیما. بگو وگرنه هیجی از  - دارم از فضویل یم میر

ن   گلوم پایتر

ه  .نمیر

 پاشایی از بلندگوی  
صدای نرم و دلنواز مرتیصن



 کوچک باالی

ن مخلوط شد با صدای پر از شادی نیما  .میر

عرضم به حضورت که خیی اول اینه که واست کار -

 پیدا شده.ترانه

اال انداخت و دست روی شانه جفت ابروهایش را ب

 اش

 :گذاشت و شوکه پرسید

 من؟! واسه من کار پیدا کردی؟-

 :مهرگان گفت

ن پر مالت - به به چه شود! پس واجب شد یه چیر

 سفارش بدم

ن گرون مرون  .همچتر

 :نیما گفت

ه. - د نه دیگه مهرگان خانوم. امشب دنگ شما بیشیی

 قراره

وز امشب مهمون شما باشیم. هر خی باشه امر 

 اتفاقای خوب



 .واسه شما بیشیی افتاده

 خویی نیست. -
ن طالق واسه همه بده. اصال چیر

 البته واسه من
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ی هم  خوبه. از خوبم اونورتره. ویل مگه اتفاق بهیی

 افتاده که

م؟نیما منو را برداشت و باز کرد  .من یی خیی

- م ترانه قراره کجا  حاال ترانه میگه بهتون. بذار اول بگ

 .کار کنه

ون داد  :ترانه نفسش را بیر

 تا از هیجان سکته نکردم یا نه؟-
ی

 مییک

انتفایه برات کار پیدا شده. - ستان غیر تو یه دبیر

 رشته ی

یک میگم خانوم خانومای خودم. از اول  خودت. تیی

 مهر در

 .خدمت شما هستند



 . ترانه دست روی صورتش گذاشت

- خواب نیستم؟ بگو بیدارم؟وای نیما مریس. بگو   

 .تازه رس شبه عزیزم. بیداری گلم-

یک گفت  .مهرگان صورتش را بوسید و تیی

خب حاال نوبته مهرگانه. ترانه یاال زودباش  -

 گشنمه.ترانه با آب و

 تاب پیشنهاد سیاوش را به مهرگان گفت و

مهرگان از خوشحایل از جا پرید و صندیل فلزی با 

 صدا روی

ن افتاد  .زمتر

 من؟ منو گفت؟ شوخن نیم کنن ترانه؟-

نیما از جا بلند شد و صندیل مهرگان رو صاف کرد و 

 رس
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 :جایش برگشت و گفت

آروم باش مهرگان. اینجوری از خوشحایل یا سکته -



 یم کنن 

. پوالتو واسه  یا اموال کافه رو درب و داغون یم کنن

 خسارت

 .حروم نکن خواهر من

 :ترانه خندید

ن جیغ بزنم وقنی - به خدا منم یم خواستم تو ماشتر

 سیاوش

 .گفت. حاال خاله پوری بود روم نشد

م چه زجری کشیدی آروم نشسنی -نیما گفت:  بمیر

 .رس جات

ن خندید  :ترانه صورت نیما را نوازش کرد و نمکتر

 به خدا مردم. فهمیدی؟-

 نفهمم؟ نشناسمت؟-

 :مهرگان گفت

- خوشحالم. هر خی دوست دارین وای من خییل 

 سفارش

 .بدین. پر مالت و تپل مپل



 :ترانه گفت

ی پیشش؟-  پس حله؟ بگم میر

آره بابا. من از خدامه. یم دوین که رویای من -

ن شغیل  همچتر

بود. تو یه انتشارات کار کنم. قایط کیل رمان و 

 نویسنده. وای
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از خوشحایل مهرگان شاد بودند. چه شود!نیما و ترانه 

 ترانه خوب

 یم

فهمید حال دوستش را. این زن زیبارو در یط آن 

 شش سال

 اش
ی

ی حس نکرده بود در زندگ ن  . جز درد و رنج چیر

از دست دادن چشم اوج یک مصیبت برای یک زن 

 زیبایی 

چون او بود که چشمانش طرح برجسته ی صورتش 



 محسوب

 زیبایی اش را 
همان چشمان خمار و پر  یم شد و بیشیی

 از

 . عسل یدک یم کشید

 :مهرگان گفت

 . حاال خیی سومو بگو آقا نیما-

 .نیما دست ترانه را در دستش گرفت

اوال که با من راحت باش و بگو نیما. اینطوری منم -

 .راحتم

دوما هم آماده باش که قراره بساط عرویس رو راه 

 بندازیم.پشک

ن آمد هر سه الغر و قد بلند کافه خی که  رس میر

 اسمویی 

 با یخ فراوان سفارش دادند
ی

 .توت فرنیک

 :مهرگان رو به ترانه گفت

 آره ترانه؟-

ترانه چشم غره ای به نیما رفت و دست زیر چانه 



 :اش گذاشت
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 .حاال هنوز هیجی معلوم نیست تو شهرو پر کن نیما-

تاب داد و بعد با نیما انگشتانش را الی موهایش 

 انگشتش به

 :نوک بینن ترانه کوبید

 .حاال تو یه ناز کن خانوم خانوما. نازتم خریداریم-

 :مهرگان گفت

اتفاقا عرویس مهرآنا هم نزدیکه. طفلک منتظر من -

 شد تا

ه. حنی جشن نامزدی هم  اوضاعم رس و سامون بگیر

 نگرفت.ترانه

 :گفت

- ر خی تو  مهرگان االن دیگه وقت زندگیه. از ه

 گذشته اتفاق

 .افتاده دل بکن بچسب به حال و آینده ت



 :نیما گفت

ن رست کار بریزه یادت بره اسمت - سیاوش همچتر

 چیه

 . مهرگان

 :ترانه لب برچید

 .الیک میگه مهرگان. تو گوش نکن-

 :با بلند شدن صدای تلفن همراه مهرگان ترانه گفت

 .گوشیت زنگ یم خوره-

داد روی صفحه گفتمهرگان با دیدن نام مهر  : 
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ن را یم  - ببخشید من االن میام.در حایل که آیکون سیی

 کشید آهسته از

ون  کافه بیر

رفت. صدای خواننده نیم گذاشت حرف های 

 برادرش را خوب

 .بشنود



 .سالم داداش-

 :صدای مهرداد با کیم تاخیر و موج دار به گوش رسید

- لت چطوره؟سالم مهرگان. حا  

؟ راحت رسیدی؟-  خوبم. تو خویی

 آره. اوضاع احوال؟-

 .تموم شد. همه خی تموم شد-

 .خب خداروشکر. نشینن به غصه خوردنا-

؟ مگه دیوونه ام؟ خیی خوب بدم - نه بابا. واسه خی

 بهت

خی شده؟-مهرداد؟  

مهرگان با دیدن سیاوش که داشت از آن سوی پیاده 

 رو به

پاره شدسمتش یم آمد، بند دلش  . 

یک ماه بیشیی بود او را ندیده بود. با آن پاهای بلند و 

 قدم های

بلندش داشت به او نزدیک میشد. این مرد جذاب 

 قرار بود



بشود رئیسش؟ چند حس متفاوت همزمان توی 

 ذهن و قلبش

1254 

  دلهای بد قواره 

 . رسازیر شد

 صدای مهرداد او را به خود آورد و نگذاشت به آن

 حس ها پر

 .و بال بدهد یا اصال به آن ها فکر کند

؟-  مهرگان اونجایی

 :مهرگان توی تلفن لب زد

 .کار پیدا کردم داداش. تو انتشارات کتاب خودم-

جدی -صدای شاد و بلند مهرداد گوشش را پر کرد: 

؟ دمت گرم
ی

 .مییک

 . مبارکه

سیاوش تقریبا به او رسیده بود. هول هولیک از 

 مهرداد

 . کردخداحافیطن 



نم داداش. - ن االن تو خیابونم. بعدا بهت زنگ میر

 .فعال

 ...الو.. مهرگان-

اما مهرگان تلفن را قطع کرده بود و به سیاوش که رو 

 به رویش

 .ایستاده بود نگاه یم کرد

 .سالم آقای کیاین -

 :سیاوش لبخند همیشه تودل برویش را زد و گفت

 سالم خانوم ستوده. حال شما؟-

- نون. بریم تو بچه ها منتظرن. فکر  من خوبم. مم

 کردم دیگه
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نمیاین.سیاوش در کافه را برای مهرگان باز کرد و  

 :گفت

 .بفرمایید. کارام تموم شد گفتم بیام ببینمتون-

شان و فکر کرد نکند  ن مهرگان جلوتر راه افتاد سمت میر



 رس کار

د به او سخت هم این همه خوش اخالق نباشد؟ نکن

د؟  بگیر

این نکندها اذیتش یم کرد. همویی را که آن روزها 

 عجیب

نازک نارنجی شده بود و خدا یم دانست گ قرار بود 

 این

 .پوسته ی نازک، کلفت بشود

پنج شنبه، نوزدهم شهریور ماه، ساعت سه و یس 

 دقیقه بعدازظهر

مهرگان نگاه دیگری به برگه ی توی دستش کرد و بعد 

 چشم

خت به پالک ساختمان یک طبقه ی رو به رودو  . 

ن جاست. رسیدیم-  .بابا همتر

 .عیل نگاهش را به سمت راست چرخاند

- ن در مشکیه؟ آره بابا خودشه-همتر . 

 :آریا رو به مهرآنا کرد و او را تکان داد و گفت



 .پاشو مهری خانوم. رسیدیم-

 :مهرگان خندید

 .نگاش کن چه خوابیم کردا. خوش به حالش-

آنا رس بلند کردمهر  . 
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 هان، چیه؟-

 :مریم از صندیل جلو گفت

؟-  پاشو چقدر یم خوایی
 وا! دخیی

مهرآنا رس از روی شانه ی آریا برداشت. با دیدن 

 پدرش که

ن را پارک یم کرد گفت  :داشت ماشتر

- دلم نیومد-وای چرا زودتر بیدارم نکردی آریا؟ . 

پارک کرد و ترمز دسنی را کشیدعیل اتومبیل را  . 

 . عوضش تا شب رسحاله-

 :دست به کمرش کشید و به مریم گفت

 .یه کمر دردی گرفتم که خدا بدونه-



د  :مریم لب فشر

 .حاال خوبه تا نزدیک شهر آریا پشت فرمون بودا-

 :آریا پیاده شد

 .من که گفتم بذارین تا آخر خودم برونم پدرجان-

 که کمرش را ماساژ یم داد عیل پیاده شد و در حایل

 نگایه

فدای رست پشم. -به ساختمان ویالیی انداخت. 

 خدارو شکر خونه

 شون یه طبقه س پله

 . ندارن
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 پیاده شدند و مهرگان شماره ی ترانه را گرفت و 
ی

همیک

 آن را

 .روی گوشش گذاشت

 :صدای ترانه فورا توی گوشش پیچید

- ، رسیدین؟ جون دلم آخی  



جونت سالمت عروس خانوم. آره پشت دریم. وا  -

 .کن درو

ون کشیدن چمدان ها از اتومبیل عیل  آریا مشغول بیر

 شد و

طویل نکشید که در خانه باز شد و ترانه به اتفاق نیما 

 برای

 .استقبال آمدند

همان لحظه یک تاکیس نزدیک اتومبیل عیل روی 

 ترمز زد و

ون گذاش تسیاوش پا بیر . 

اوه اوه رئیستم که -مهرآنا توی گوش مهرگان لب زد: 

 اینجاس

 .مهرگان

مهرگان نگاهش را به پشت تاکیس دوخت. سیاوش 

 درب عقب

 .را باز کرد و زین مانتوپوش از آن پیاده شد

 .ترانه که نامش را خواند چرخید به سمت راست



؟ حواست نیستا-  . مهرگان؟ خویی

یس کرد. مهرگان ترانه را بغل کرد و با  نیما احوالیی

 سیاوش با

استقبال نیما و در حایل که دست مادرش دور 

 بازویش بود به
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 .سمت جمع ستوده ها آمدند

یس   سیاوش با عیل و مریم و مهرآنا و آریا گرم احوالیی

 کرد و

 :رو به مهرگان گفت

- ن شما؟مهرگان مودبانه جوابش را داد و خیر  ه خوبتر

 به پوران حس

 کرد او

را قبال دیده. اما با سقلمه ی ترانه که اشاره کرد 

 سیاوش دارد

 یم کند از فکر درآمد
ن
 .مادرش را معرف



 :عیل گفت

 پس ماشینت کو پشجان؟-

واال ما با هواپیما اومدیم. مادرم به مدت طوالین -

 نیم تونه تو

ن بشینه  .ماشتر

 :پوران گفت

- آقای ستودهمنم و این قلب دردرسسازم  . 

 :مریم گفت

. قلبتون - دلتون خوش باشه همیشه خانوم کیاین

 سالمت.پوران که

ن زد و تشکر کرد، مهرگان یادش  لبخندی محبت آمیر

 . آمد پوران را کجا دیده

با خروج شهره و نادر و خوش آمدگویی آن ها، جمع 

 باالخره
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ی نادر شدند وارد خانه ی بزرگ اما ساده . 



آن شب تعدادی از فامیل و آشنایان پدر و مادر نیما 

 مراسم

 .کوچیک برای حنابندان برگزار کردند

شب وقت خواب قرار شد مریم و مهرآنا و مهرگان و 

 پوران در

 . ییک از اتاق ها، هم اتاق شوند

 :رختخواب ها که پهن شد، مهرگان رو به مریم گفت

- مو ضدعفوین کنم؟ مامان میشه کمکم کنن چشم

 خییل

 .کالفه ام. اذیتم یم کنه

 .پوران توجهش به مهرگان جلب شد

ش نکردی؟-مریم گفت:  ن آخ آخ از صبح تمیر  

؟-  نه دیگه فرصت نشد. کمک یم کنن

م. بریم حموم؟ فکر کنم کیس اونجا نباشه-  .آره دخیی

 :مهرآنا فورا گفت

ن من کمکش یم کنم-  .مامان شما بشتر

یش نشست و مهرگان زیر نگاه مریم دوباره رس جا



 پوران کیف

ون رفتند  .وسایلش را برداشت و با مهرآنا از اتاق بیر

پوران کنجکاو بود بداند چشم مهرگان چه مشکیل 

 دارد اما از

ی نگفت. اصوال از  ن آن جایی که زن فضویل نبود، چیر

 رسک
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 بقیه خوش
ی

ش نیم کشیدن و پرس و جو در زندگ

 .آمد

 :مریم گفت

حالتون خوبه پوران خانوم؟ خییل خسته به نظر -

.پوران ن  یم رستر

 :گفت

نه خسته نیستم. ویل شبا خواب ندارم. حاال امشبم  -

 که جام

عوض شده باید مثل مرغ پرکنده جون بکنم تا خوابم 



ه  .بیی

مریم دست روی دهانش گذاشت و خمیازه ای کوتاه  

 .کشید

- خوابم میاد. و شوربختانه هم ببخشید. منم خییل 

 . دردیم

ن مریم خانوم. از - شما هر جور هست باید بخوابتر

 صبح تو

ن خسته این. بیدارتون نگه نیم دارم  .راهتر

منتظرم بچه ها برگردن. حاال که نشستیم. از -

ن   .خودتون بگتر

ن یه پشو دارین؟  همتر

مهرگان چشم مصنویع اش را در آیی که نمک داشت 

 خوابانده

-و مهرآنا دیگر داشت حوصله اش رس یم رفت. بود 

ی بگو ن  یه چیر

 این ده دقیقه بگذره. اصال دوست ندارم تو

حمویم که خیسه وایسم. یه لشکر آدم امشب اینجا 



 حموم

 .کردن. چندشمه

 !خی بگم؟ چقدر حسایس تو دخیی -
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 . هر خی دوست داری-

- اینو بهت بگم. من  راستش از عرصی یم خواستم

 این پوران

 .خانومو یم شناسم

 جدی؟ از کجا؟-

 .تو بیمارستان دیدمش. جلو چشمام سکته کرد-

؟ تنها بود؟-
ی

 اوا! راست مییک

آره یم گفت منتظره پشش ماشینو پارک کنه بیاد. -

 اونم

خب حاال -اونقدر نیومد تا این از نگراین سکته کرد . 

 خدارو شکر

 .حالش خوبه



- ی؟ من یه جوریم. یه حس خایص بهش ویل مهر 

 .دارم

 ازش بدت میاد؟-

نه. اصال. ویل از وقنی رسیدیم تا یم بینمش دلم یه -

 جوری

 .یم شه

ول کن مهرگان. این چند وقته زیاد بهت فشار -

 اومده مخت

 .تاب برداشته

 :مهرگان خندید

 معلومه؟-

 :مهرآنا لبخند زد
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 . آره-

- ون-زهرمار !  بشورش بذار تو چشمت بریم بیر  . 

 . تو برو بقیه شو خودم انجام میدم-



مهرآنا اما قبول نکرد. ماند و کمکش کرد. هنوز هم از 

 دیدن

چشم تو خایل مهرگان دلش ریش یم شد و غصه اش 

 یم

گرفت. دستانش را شست و مهرگان گفت یم ماند تا 

 مسواک

ون رفت،  سیاوش را عصباین و بزند. وقنی از حمام بیر

 متفکر

ن دید.  ون رفتی با تلفن روی گوشش در حال بیر

 صدایش را

 :لحظه ی آخر شنید

 ! حالم ازت به هم یم خوره-

مهرگان چشم ریز کرد و رس خم شده اش را به سمت 

 درب

تراس چرخاند. سیاوش رفته بود و او در شوک 

 عجینی به رس

آن  یم برد. کنجکاو بود بداند سیاوش با چه کیس



 طور عصباین 

صحبت یم کند؟ در آن چند وقت که توی نشر کار 

 یم کردحنی یک

 بار هم او را این طور عصباین ندیده بود. حیس به او

 اوست. اما کدام زن؟ تا آن جا  
ی

یم گفت زین در زندگ

 که خیی 

داشت سیاوش پش مجردی بود که وقت رسخاراندن 

 هم

سد  .نداشت. فکر کرد باید از ترانه بیی
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شانه باال انداخت و به اتاق برگشت. فردا روز 

ین  عرویس بهیی

دوستش بود و او نیم خواست پوست صورتش از یی 

 خوایی 

 . رنگ پریده باشد

 جمعه، بیستم شهوریورماه، ساعت نه صبح



با صدای مریم و تارا که داشتند پچ پچ وار حرف یم 

 زدند

 .چشم باز کرد

لند کرد و تارا با دیدنش لبخند زدرس ب : 

 بیدارت کردم خاله؟-

ویی گفت: 
-مهرگان رس جایش نشست و با خورسر

 سالم خاله. صبح به

 . خیر 

 .سالم به روی ماهت صبحت به خیر -

 . مهرگان به مادرش هم صبح به خیر گفت

 خییل خوابیدیم؟-

 :تارا گفت

مردا هنوز تو بهار خواب خوابن. طفلک نیما و -

جون وشهره   

آقا نادر از صبح کله سحر پاشدن بساط صبحانه رو 

ن   .آماده کتن

 :مریم گفت



ن - عرویس تو خونه خییل سخته. چرا تاالر نگرفتتر

 خواهر؟
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 :تارا رس تکان داد

ترانه خودش اینجوری خواست. البته منم رایصن -

 بودم. رس

یه نیما کیل اضار کرد که هیجی  ن نخرید، من  جهیر

 دارم.من و ترانه

 هم گفتیم چرا همه خرج و برجو بندازیم

گردنشون؟ نیما یم خواست تو تهران یه تاالر خوب 

 اجاره کنه

که نذاشتم. آخرشم رایصن شد ما یه خورده ریزه و 

 رسویس

خوابو الاقل بدیم. اینجا هم که بزرگه. حیاطشم جا 

 داره و

 .دردندشت



 :مهرگان گفت

- کار هست؟  پس تا شب کیل  

ن تو حیاط و - اووو از صبح دارن صندیل یم چیتن

 .پذیرایی 

صبحانه بخورید و به شیما و شیوا کمک کنید سفره 

 عقدو

 بچینید خاله. آرایشگاه نیم رید؟

 .اوم یم خوام حسایی خوشگل کنم-

 .تو که خوشگل خدایی هسنی -

-مهرآنا چشم باز کرد و با صدایی خواب آلود گفت: 

 اوه اوه غرغرای

 ترانه رو گ یم خواد تاب بیاره خاله جون؟

 :مریم تشر زد
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. اتاق عقد - فعال که جنابعایل داری غر یم زین

م  .خودشه دخیی



ن جمع کنید  . تو خی کار داری آخه؟ ای بابا. پاشتر

 :مهرآنا نشست و سالم کرد

 .گ به گ میگه. االن شما هم داری غر یم زین ها-

 :مهرگان رو به تارا گفت

 .خاله پاشو مامانو بیی تا کار به کتک کاری نکشیده-

 :تارا خندید

پاشو مریم بریم سفره رو بندازیم. پوران خانومم -

ون تنها  بیر

ون رفتند، مهرگان با  نشسته.مریم و تارا که از اتاق بیر

 پا لگدی آرام

 :به پای مهرآنا زد

- ون ببین م عروس کجاس. پاشو جمع کنیم بریم بیر

ی  خیی

 .ازش نیست

 :مهرآنا نگایه به رختخواب ها کرد

 .به جون آخی خوابم میاد. حسش نیست-

 :مهرگان لگد محکم تری زد



 پا مییسر یا بزنمت؟-

 .واال االنم داری یم زین ها-

 . مهرگان تشیک را تا کرد و مرتب توی کمد گذاشت
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رد و شیما با اجازه ای گفت و توی تقه ای به در خو 

 .اتاق آمد

.مهرگان با لبخندی  - سالم خانوما. صبحتون به خیر

 که صورت

 زیبایش را زیباتر یم کرد لب

 :زد

 .سالم شیما جون-

 :شیما فورا سمت مهرآنا رفت

ای وای شما دست نزنید تو رو خدا. االن خودم -

 جمع یم

 .کنم

هرگان پتویی مهرآنا کیم تعارف تکه پاره کرد و م



 برداشت و

 .شیما آن را از دستش کشید

مهرگان خانوم شما اینارو ول کنید. برید ترانه رو -

 .بیدار کنید

 .باید بریم آرایشگاه

 وا! مگه هنوز بیدار نشده؟-

من و شیوا و مامان هر خی صداش یم کنیم بیدار -

 نمیشه .مهرآنا

 :خندید

- ریم آخی اون خریس خانومو خودم باید بیدار کنم. ب  

 .رسوقتش

هردو چادرهای سفیدشان را روی رسشان انداختند و 

 از اتاق
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ون رفتند. پوران و سیاوش و عیل به اتفاق نادر  بیر

 توی نشیمن



دور سفره نشسته بودند و چند پش جوان به اتفاق 

 نیما و آریا

 . مشغول آوردن صندیل ها به داخل خانه بودند

ن صبح به خیر پیش ترانه 
مهرگان و مهرآنا بعد از گفتی

 .رفتند

 :نیما قبل از ورودشان مهرگان را صدا زد

 مهرگان خانوم؟-

 بله؟-

ن زودتر پاشه بریم. دیر شد.مهرآنا  - تو رو خدا بگتر

 : گفت

 .کار خودمه آقا نیما-

تون بده. بیدار نمیشه که نمیشه-  .خدا خیر

ها روی زم ن خوابیده بود. ترانه توی اتاق دخیی تر

 موهای بلندش

 کامال شه وار روی بالش ریخته بود. ییک از پاچه های

 .شلوارش باال رفته بود و با دهان باز خواب بود

 :مهرگان خندید



م-  .صیی کن اول ازش عکس بگیر

 :مهرآنا یی صدا ریسه رفت

ن چجوری تو - خدایا قیافه شو. خجسته خانومو ببتر

 روز
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عروسیش خوابیده.مهرگان که عکس گرفت، ابتدا 

 صدایش کردند اما

 او هر بار

 :یم گفت

 .بذار بخوابم. ولم کن. خوابم میاد-

ن را از پارچ آب پر کرد  دست آخر مهرآنا لیوان روی میر

 و در

حایل که با مهرگان از ته دل یم خندیدند آب را کم کم 

 روی

 . ریختصورت ترانه ی از همه جا یی خیی 

 .ترانه فورا از جا پرید و دست کشید روی صورتش



 :با عصبانیت رو به مهرآنا توپید

 مهری یم کشمت دیوونه. خل شدی؟-

 :مهرگان جعبه ی دستمال را به دست ترانه داد

 .االن بیداری خنگول خانوم؟ بیا صورتتو خشک کن-

آخه چرا بیدارم کردین؟ بابا -ترانه دستمال را گرفت: 

یادخوابم م . 

 :مهرآنا گفت

 .آخی به خدا این هنوز خوابه-

ن برداشت و باالی رسش ایستاد و  پارچ را از روی میر

 آن را کج

 :کرد

 :ترانه خودش را کنار کشید
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 چه مرگته تو مهری؟-

 :مهرگان گفت

 . ساعت یازده شد. پاشو برو آرایشگاه ترانه-



 :مهرآنا گفت

- . پاشو همه فهمیدنآبروت رف ت دخیی . 

ای وای. چرا من -ترانه توی رسش زد و از جا پرید: 

 اینقدر خوابیدم؟

ون یم  داشت همانطور با آن رس و وضع از اتاق بیر

 رفت و

 :مهرآنا دستش را کشید

 ترانه؟ با این قیافه؟-

 :مهرگان غش غش خندید

 .از دست تو. هول نکن. آروم-

حانه نشسته دقایقی بعد همه دور سفره ی صب

 بودند. نیما که

 :نزدیک مهرآنا و مهرگان نشسته بود مدام یم پرسید

 چجوری بیدارش کردین؟-

و ترانه چشم غره یم رفت برای دو خواهر که هنوز 

 داشتند

 . یم خندیدند



بچه ها بجنبید دیرتون نشه؟-شهره رو به نیما گفت:   

  نیما لقمه ی نان و پنیر و گردویی را دست ترانه داد و 

 :گفت
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 چشم مامان. شما نمیاین؟-

. من بعدا میام- ارو بیی
 .دخیی

پوران که برای سگرمه های درهم سیاوش نگران بود 

 و

 :کنجکاو، برای پرت کردن حواسش رو به نیما گفت

خب آقا نیما. ایشاال مبارکت باشه. خوشبخت -

ن خاله  بشتر

پش ما جان. دست راستت زیر رس این . 

سیاوش رس بلند کرد و ابتدا به مادرش بعد به نیما 

 .نگاه کرد

نیما با چشم و ابرو اشاره کرد "خی شده؟" و سیاوش 

 رس باال



 ."انداخت یعنن "هیجی نشده

خاله نگران سیاوش نباش. -نیما رو به پوران گفت: 

 اونم داماد میشه

 :پوران گفت

- ا باید ناز  واال خی بگم. انگار برعکس شده خاله. دخ یی

، ن  کتن

 . ویل این پش ما ناز یم کنه

 :ترانه گفت

 ناز یم کنه؟ یعنن خی خاله؟-

 :پوران گفت

 .قرار خواستگاری گذاشتم میگه نمیام-

 :نیما اخم کرد

1271 

  دلهای بد قواره 

 آره سیاوش؟ خاله خی میگه؟ زن نیم خوای؟-

ج  واال خی بگم. ازدوا -سیاوش لبخندی مصنویع زد: 

 که همینجوری



 نمیشه. ندیده و

نشناخته. حنی مامان خودشم نیم شناسه اون 

 خانوم و

 .خانواده ش رو

 :نادر گفت

من موافقم. ازدواج این مدیل مثل خریدن هندونه -

 س. آقا

ینه یا سفید و یی مزه؟ معلوم نیم کنه  توش قرمزه شیر

 به

 .خدا

 :عیل گفت

- دخیی و پش  نیم دونم چه علنی داره آقا نادر. قدیما 

 همدیگه

رو تازه به زور رس عقد یم دیدن. بعدم زندگیشون در 

 نود

درصد از موارد عایل بود. حاال یه چند نفری هم  

 کارشون به



جدایی یم کشید. ویل حاال اصال نمیشه ریسک کرد. 

 به خدا

مردم دور از جون جمع کاله بردار شدن.مهرگان 

 خوب یم فهمید

یمنظور پدرش چیست. محمدهاد  

تمام حرف پدرش بود. حقا که لقب کاله بردار 

 .برازنده اش بود

 :پوران گفت
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من که نمیگم ندیده بشینه رس سفره عقد آقای -

 ستوده. به

 .هر حال فرصت برای شناخت بهشون داده میشه

 :مریم گفت

؟ اسمشون - . اون وقت خی ن اومدیم و با هم نساختی

 افتاده رس

زبونا. هنوز خییل از خانواده ها به تفاهم نرسیدن و 



 به هم

 .خوردن وصلت رو یی آبرویی یم دونن

 :شهره گفت

ه. یا نتیجه ی - تو شهرستان ها این مسئله بیشیی

 ازدواج سننی 

خییل خوب درمیاد یا خییل بد تموم میشه. حد 

 .وسط نداره

ماشاال جوونای االنم که کم طاقت. مثل -تارا گفت: 

نیست که قدیم  

دخیی صبوری یم کرد و مرد قدر دان گذشت زنش 

 بود، یه

جوری مشکالتشونو حل یم کردن. اما حاال تقی به 

 یم
ی
 توف

ن و بعد تو بوق و کرنا  .خوره دعوا یم کتن

 :نادر گفت

واسه همینه که سن ازدواج رفته باال. هر خی پخته -

 .تر بهیی 



ره شناخت قبل از ازدواج هم که از نون شب واجب ت

 .به خدا

من و شهره هیچ وقت سیع نکردیم به نیما بگیم با گ 

 ازدواج

کن. خودمون با عشق و عالقه ی قبل از 

 خواستگاری و آشنایی 
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خانواده ها ازدواج کردیم. البته که این عشق فقط 

 آجر اوله،

چیدن آجرای بعدی یه سخت ترمیشه و باید صبور 

 بود و

ن بعد از ازدواج به ع اشق. خییل از عشق های آتشتر

 تنفر تبدیل

شدن. مهم نگه داشتنشه، نه زیاد کردنش .سیاوش  

 :گفت

من موافقم. ازدواج واقعا مسئولیت بزرگیه. اول -



 باید طرفت

رو روی اصویل که واسه خودت تعریف کردی 

 .انتخاب کنن 

ییک که باهات تفاهم داشته باشه. این تفاهمه از نظر 

 من خییل

 .مهمه

 :پوران گفت

 .واال به امید خودت باشم که پیر شدی ننه-

 :نادر گفت

نه پیر نمیشه. وقتش که برسه پش شما هم داماد -

 .میشه

ن نیمای ما هم پارسال این موقع وقنی مادرش  همتر

 بهش گفت

ی؟   دوست نداری؟ نیم خوای رس و سامون بگیر

 گفت

ال نگاهش  منو چه به ازدواج. مجردی رو عشقه. حا

 کن. نیم



 :تونه یه لحظه بدون ترانه رس کنه.شهره گفت

قربون عروس خوشگلم برم. کجا بودی تو زودتر -

 عروس من

 نشدی ترانه جون؟
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 :ترانه با ذوق خندید

 .خدا نکنه مامان شهره جونم. قربونت برم-

د و   مریم دست روی دست تارا گذاشت و آن را فشر

 زیر گوشش

 :لب زد

مادرشوهر ترانه یه جوری خوبه آدم فکر یم کنه -

 داره خواب

 یم بینه. واقعیه؟

 :تارا خندید و گفت

اگه بدوین چقدر خوشحالم؟ ترانه از هر خی شانس -

 نیاورد از



شانس رو -شوهر و خانواده شوهر خییل شانس آورد. 

 .ول کن خواهر

ت الیقشه. خدارو صد هزار  دخیی

 . مرتبه شکر

تارا هم خدارا شکر کرد و مریم نیم نگایه به مهرگان  

 که

سخت در فکر فرو رفته بود انداخت. چقدر دلش 

 برای دخیی 

زیبایش یم سوخت. فکر کرد چه قدر حیف شد که 

 آن سال

ها حواسش به دخیی ساده اش نبود. در دل آه  

 کشید. خوب

یم دانست او هم مقرص بود برای روزهای از دست 

 رفته ی

ش. برای دخیی خجالنی و ساده و مهربانش. کاش دخیی 

 به

ن  ش یاد یم داد گایه گرگ بودن و سیاست داشتی دخیی



 باعث
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 ات خراب بشود. کاش به او یاد یم 
ی

نیم شود زندگ

 داد زیادی

که مهربان شوی از چشم میفنی و کیس قدر تو را 

 . نیم داند

و پرسید چای یم خواهد یا نه، با صدای شهره که از ا

 از فکر و

ون آمد  .خیال بیر

ممنون شهره جون. ضف شد.جمعه، دهم -

 مهرماه، ساعت نه شب

ن  پاهای خسته اش را در طول راهروی بخش به زمتر

 یم کشید

 .و با یک دست به دیوار ناله یم کرد

از ساعت هفت صبح بیش از هزار بار این راهرو را  

 گز کرده



بود. صد بار ملتمسانه از پرستار پرسیده بود و منتظر 

 :بود

م خانوم-  .وقتش نیست؟ به خدا دیگه دارم یم میر

 :پرستار هم هر بار با حوصله جواب داده بود

 . نه وقتش نیست. راه برو-

صدای ناله و جیغ های بلند زن های شبیه خودش از 

 اتاق

زایمان یم آمد. ییک دو نفری هم مثل او در انتظار آن 

 وقت

طالیی بودند که پرستار بگوید:" برو بخواب رو تخت 

 زایمان،

وقتشه".وحشت زده از شنیدن آن فریادهای 

 دلخراش روی نیمکنی 

وسط راهرو فرود آمد. حس کرد شکمش در حال 

 .انفجار است

البته که هنوز یک هفته ای به وقت زایمانش مانده 

 بود اما از
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ز قبل درد مثل تیشه ی افتاده بود به ریشه عرص رو 

 .ی جانش

تا صبح یک دقیقه هم نتوانسته بود چشم روی هم 

 .بگذارد

عاقبت به وقت طلوع خورشید محمدهادی او را به 

 بیمارستان

 .رسانده بود

ن فهمیده  تنها بود و همرایه نداشت. از وقنی مهرانگیر

 بود بچه

حالش را  دخیی است، حنی یک بار هم تماس نگرفته

سد  .بیی

ن و  درست هفته ی پیش بود. هنوز هم حرف های تیر

 برنده اش

توی گوشش زنگ یم خورد. زنگ زده بود تا از او 

 بخواهد وقت



ن با سنگ دیل تمام   زایمان همراهش باشد اما مهرانگیر

 گفته

؟ واسه خی بیام؟ واسه گ خودمو  بود: " خب که خی

 بندازمتو

ی. این  زحمت؟ واسه دخیی تو؟ باز پش  ن بود یه چیر

 همه تا

اینجا خفت کشیدیم، بچه م زیر شالق، رفت اون 

 دنیا و

برگشت، از کار بیکار شد، مهر زن طالق داده خورد 

 تو

، تو باز  پیشونیش، کیل پول از جیبمون رفت که خی

 یه دخیی 

 "واسمون پس بندازی؟ به چه درد ما یم خوره آخه؟

آن منطق کور  و ارنواز مانده بود چه جوایی بدهد به

 . و کر

ن  خودش را از تک و تا نینداخته بود و جوابش را چنتر

 داده



 :بود
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خب شما هم یه روزی دخیی بودی حاج خانوم. "

 عوض اینکه

؟ به خدا   آرزوی سالمنی کنن داری ناشکری یم کنن

 کافر به

 . "تو میگن

" ن، حرفمو بفهماصال من کافر، من یی دین و یی ایمو   

جون. یک کالم ختم کالم، من هیچ کاری به  دخیی

ت  خودت ودخیی

 ندارم. در ضمن تا وقنی واسه پش من یه پش نیاری

بهش اجازه نمیدم عقد دائمت کنه. زن صیغه ایش 

 یم موین 

تا یه پش بیاری واسمون. ییک که مثل باباش سالم 

 باشه و

 "صالح بشه. حالیت شد؟



با حرص قطع کرده بود و زیر لب  و ارنوار تلفن را 

 چند فحش

 و تفکرات پوسیده و یی منطقش  
ن آبدار نثار مهرانگیر

 .کرده بود

با صدای پرستار که از ایستگاه پرستاری داشت 

 صدایش یم

 :کرد رسش را آن سمت چرخاند

 .پاشو راه برو. باز که نشسنی -

ارنواز با لجبازی شانه باال انداخت و زیر گریه زد. 

بعد لحظایی   

 :پرستار کنارش نشست. با مهرباین گفت

؟-  داری گریه یم کنن

مامانم. من مامانمو یم خوام-میان هق هق گفت:   . 
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د و رس تکان داد. کیم آب خنک  پرستار دستش را فشر

 برایش



آورد و با صدای همکارش رس کارش برگشت. ارنواز 

 دوباره راه

ن را در آن  راهرو که برایش حکم جاده ی مرگ را رفتی

 داشت،

 .از رس گرفت

وع شده و پرستارها تعویض شده  شیفت شب رسر

 بودند. ییک

از پرستارهای شیفت شب به او نزدیک شد و کامال 

 یواشیک

 .کاغذی در دستش گذاشت

ارنواز متعجب به پرستار که چون نسییم از کنارش 

 رد یم

کرد. نوشته بود  شد نگاه کرد. کاغذ را بالفاصله باز  : 

فورا به مادرت زنگ بزن ".چشم ریز کرده دوباره "

 .نوشته را خواند

 رس چرخاند و به

ن  ایستگاه پرستاری نگاه کرد. پرستار مشغول نوشتی



 بود. به او

 . نیم نگایه انداخت و اشاره کرد بجنبد

ارنواز با دردی که یم رفت و یم آمد سمت اتاق 

 .معاینه رفت

ها گفتبه ییک از بهیار  : 

 میشه یه تلفن بزنم؟-

بهیار نگایه به او کرد و بعد با دست به تلفنن که آن 

 سوی

 . اتاق به دیوار چفت شده بود اشاره کرد
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 . بیشیی از سه دقیقه نیم توین زنگ بزین -

ارنواز با دست روی کمرش سمت تلفن رفت و شماره  

 .گرفت

بوبه نالیدبا شنیدن صدای مح : 

مامان!پاکت را سمت زن دراز کرد و زن با دودیل به -

 پاکت سفید



 نگاه

 .کرد

 :محبوبه گفت

ش دیگه. چرا ماتت برده؟-  بگیر

 :زن این پا و آن پا کرد

 .به خدا این کار درست نیست-

 :محبوبه نجی کرد و کالفه لب زد

خی درست نیست؟ مگه اصال شما باید درست و -

 غلطشو

؟ ن کنن  تعیتر

- اون -ما جواب شوهرشو خی بدیم اون وقت؟

 شوهرش نیست. دخیی 

 من فقط صیغه شه. تو رو خدا

م  خانوم درک کن من یه مادرم. نیم تونم بذارم دخیی

 تا آخر

عمر تاوان خریت و حماقتشو بده. باید نجاتش بدم. 

 اصال بهش



 . راستشو بگو
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ی نگفت، محبوب ن ه دست آن پرستار را  زن که چیر

 گرفت و

 .پاکت را توی دستش گذاشت

 دخیی منو نجات میدی. -
ی

نگران نباش. داری زندگ

 بود و نبود

 به حال اون مرد نیم کنه
ی
 .دخیی من هیچ فرف

 :زن گوشه ی لبش را به دندان کشید

 که افتاد -
ی
ط داره. هر اتفاف باشه قبول. فقط یه رسر

 اسم منو

ین. قبوله؟  نباید بیی

بوبه نفسش را با هیجان فوت کردمح : 

- حاال نزدیک تر بیاین تا بهتون بگم باید خی  -قبول. 

 . کار کنیم

محبوبه به اطراف نگاه کرد و رسش را نزدیک دهان 



 پرستار

 .جلوتر برد

 شنبه، ساعت دو بامداد

صدای گریه ی کم جان کودکش را که شنید حس 

 خایل شدن

از کرد. حس تیه شدن و کنده شدن یک تکه 

 .وجودش کرد

ی شبیه یک انگشتش. درد نداشت دیگر. از   ن یک چیر

 کمر به

ن حس فلج بودن یم کرد و آن تیه شدن را فقط  پایتر

 و فقط

از اعماق قلبش حس یم کرد. پاهایش شبیه تکه  

 گوشنی 

بزرگ بود که رس و ته نداشت. گویی اندام تحتاین اش 

 در
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ن شده بود. حسشان نیم کرد. بعد از دشنی بزرگ په

 آن همه

درد و رنج حاال تنها دردش درد قلبش بود.دستیار 

 پزشک کودک را

 روی تخنی چرخ دار و کوچک

 :نزدیکش کشید. خطاب به ارنواز گفت

! مبارکه-
ی

 .نگاش کن! چه دخیی قشنیک

ارنواز اما فورا رس چرخاند سمت مخالف و چشمانش 

 .را بست

لب زدبا صدایی گرفته  : 

ینش اونور-  .متاسفم. نیم خوام ببینمش. لطفا بیی

خانم دکیی و دستیارش متعجب به یکدیگر نگاه  

 کردند. دستیار

 .جوان رس تکان داد و لب هایش را کج کرد

 :متخصص بیهویسر بازوی او را نوازش کرد

اوا چرا آخه؟ خییل نازه ها. یه نظر ببینش مامان -

 .جونش



یی که یم لرزید زمزمه کردارنواز با لجبازی و صدا : 

نیم خوام.دستیار با تاسف رس تکان داد. نوزاد را که -

 با پارچه ای

ن   سیی

 :پوشانده شده بود، به دست بهیاری نزدیکش داد

ینش واسه وزن کیسر -  .بیی

ارنواز لب گزید و هر چه در توان داشت برای هق 

 نزدن و زار
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رد. اما عاقبت قطره اشیک سمج گوشه نزدن به کار ب

 ی

 .چشمش راه گرفت روی شقیقه اش

پزشک مشغول بخیه زدن شکمش بود. بدنش تکان 

 تکان یم

خورد. متخصص بیهویسر که زین جوان بود، رس 

 نزدیک



 :گوشش برد

؟ نفس کشیدنت مشکل نداره؟-  خویی

 :ارنواز چشم باز کرد

 . خوبم-

- ؟ دوستش تو ببینن نداری؟ارنواز  چرا نخواسنی دخیی

 با تمام وجود

 .سیع کرد راستش را نگوید

 ! نه-

 :زن باز نوازشش کرد

 .عینی نداره. خوب مییسر -

کار بخیه تمام شد. دو پرستار او را بلند کرده و روی 

 تخنی با

ن گذاشتند  .مالفه ی تمیر

خانم دکیی دستکش هایش را توی سطل زباله 

 انداخت و یی 

ون حرف از اتاق خارج شد. متخصص  بیهویسر بیر

 رفت و



 :ییک از دو پرستار حاضن در اتاق گفت

1283 

  دلهای بد قواره 

یم برمش. تو برو به شوهرش خیی بده مشتولوق -

 .بگیر 

امیدوارم دخیی دوست باشه -پرستار دویم لبخند زد: 

 و عاشق زنش

 باشه یه کادوی

 .تپل مپل بهم بده

 :پرستار اویل گفت

 .ایشاال. برو دیگه-

ون برد  .پرستار دویم که رفت، او تخت را از اتاق بیر

او را به اتاق ریکاوری بردند. درد زیادی را متحمل 

 شده بود و

دست آخر با دستور پزشک او را به اتاق عمل برده 

 بودند. بند

ناف دور گردن نوزاد پیچیده شده و زایمان طبییع 



 امکان پذیر

 .نبود

یم لرزید. رسدش زل زده بود به سقف و تمام بدنش 

 بود. باید

 .یم ماند توی اتاق ریکاوری تا حس به پاهایش برگردد

با دندان هایی که تیلیک تیلیک به هم یم خوردند  

 :گفت

رسدمه. پتو بدین.پرستار که نامش صالج بود فورا -

 پتویی روی او

 انداخت و رس

 :نزدیک گوشش برد

من از طرف مامانت اینجام. خوب به حرفام گوش  -

نک . 
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ن تو به اتاق عمل، نقشه مون خراب شد. ویل  با رفتی

 نگران



نباش دنبال یه راه دیگه یم گردم. فعال نیم تونیم 

 تکونت

 .بدیم احتمال باز شدن بخیه ها زیاده

 :ارنواز نگران گفت

 مامانم کجاس؟-

ن دور و برا نزدیک بیمارستان-  .همتر

؟-  شوهرم خی

- ن نشسته بود. ویل گفتیم بره صبح تا دو  ازده پایتر

 بیاد. اونم

فورا قبول کرد.با آمدن دو پرستار توی اتاق ریکاوری 

 صالج رس

 .بلند کرد

ییک از آن ها رسپرستار بود. کنار قفسه ای پر از 

 وسایل

پزشیک ایستاد و در حایل که به نوشته های جعبه ای  

 کوچک

 :نگاه یم کرد گفت



- شو تند تند تکون بدهاعظم جون بگو پا . 

 :صالج رو به ارنواز گفت

؟-  پاتو تکون بده. حسشون یم کنن

ارنواز سیع کرد پایش را تکان بدهد اما هنوز هم یی 

 حس

 .بودند
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 :بلند طوری که رسپرستار بشنود

 .هنوز فلجم-

وا خدانکنه-صالج لب گزید:   . 

آهاین گفت و تلفن را قطع  تلفن زنگ خورد و پرستار 

 .کرد

رسپرستار با پرستار مشغول حرف زدن شدند. بعد 

 رسپرستار

 :نزدیک تخت ارنواز شد

 خانوم شمسیان؟-



 :ارنواز گفت

 بله؟-

تون شانه ش خس خس - متاسفانه خیی دادن دخیی

 یم کنه

و نیم تونه خوب نفس بکشه. قلب بچه یه کم 

 .مشکل داره

خشپزشک بچه رو ارجاع داده ب N.I.C.U 

 :ارنواز اخم کرد

- باید تو دستگاه بخوابه -ان آی یس یو؟ آخه چرا؟

 فعال. اما نگران

 .نباش. زود خوب میشه

فعال بدون دستگاه تنفیس خودش نیم تونه نفس 

 .بکشه

ارنواز بغض کرد. توی دلش عزا بود. بدبخت تر و 

 مظلوم تر از

 بچه اش هم توی دنیا بود مگر؟
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 .دوباره اشک نیشیی زد به گوشه ی چشمش

 :صالج دلداری اش داد

خی شد؟ گریه نکن. موقعیت جور شده. انگار خدا -

 هم همونو

 .یم خواد که ما یم خوایم

 :ارنواز آرام هق زد

م. طفلک من. کوچولوی من. عزیز دلم-  . الیه بمیر

هنوزم وقت هست -صالج متاسف رس تکان داد: 

. یم خوایارنواز   

 به مامانت بگم پشیمون

 شدی؟

ارنواز به صالج نگاه کرد. یاد حرف های آزار دهنده 

 ی

ن که یم افتاد حالش بد یم شد  .محمدهادی و مهرانگیر

حنی محمدهادی هم گفته بود تا پشی برای او نزاید 

 از عقد



ی نیست. بعد فکر کرد حرف های مادرش  دائم خیی

 حقیقی و

 .واقیع بود

ن گفته بود": مثال این مرد چه ارزیسر واسه پشت تلف

 تو قائله

که عقدتم بکنه؟ یعنن مالک ارزش تو فقط یه پشه  

 که اونم

 و 
ی

ن خودش در بیاد؟ به نظرت موندن تو این زندگ عتر

 تو رسی

ه درسته؟ اومدیم  خوردن واسه اینکه بچه ت دخیی

 بعدی هم
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ل عمرت فقط بزایی تا پش دخیی شد، یم خوای ک

 بشه تا آقا

رایصن بشه بیاد عقدت کنه؟"بعد هم خواهش گونه 

 از ارنواز خواسته



 بود احساساتش را

بگذارد کنار و فکر خودش باشد. هیچکس توی این 

 دنیا جز

 .خودش دلش برای او نیم سوزد

 :رو به صالج گفت

 نه زنگ نزن. فقط بهم بگو االن باید خی کار کنم؟-

- . یم برمت تو اتاقت. بچه هم که تو فعال   هیجی

 .دستگاهه

 .هیجی نگو و فقط بخواب

وقنی ده دقیقه ی بعد باالخره توانست به پاهایش 

 تکان بدهد

او را به بخش زنان منتقل کرده و روی تختش توی 

 با
ی
 اتاف

ی کردند  .سه زن دیگر بسیی

نیم ساعت بعد نوزادان هر سه زن را آورده و پرستار 

هابه آن   

کمک کرد تا به کودکشان شیر بدهند.با تمام وجود 



 سیع کرد نبیند و

 نشنود. هیچ تصوری از

ش نداشت. دلش یم خواست   صورت دخیی
ی

چگونیک

 سوراخ

گوش هایش را با پنبه ای بپوشاند و نشنود گریه های 

 ریز و

 .صدای مک زدن های آن سه فرشته را
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س شیر دادن به نوزاد چگونه است را فکر اینکه ح

 نیم توانست

 .از ذهنش دور کند

پتو را روی رسش کشید و سیع کرد با دردی که بعد 

 از، از

 یی حیس با قدرت توی شکم و کمرش رسازیر 
ن ن رفتی بتر

 شده

 . بود کنار بیاید و کیم بخوابد



صبح قبل از طلوع آفتاب با صدای گریه ی ییک از 

 نوزادها و

ن های مادر نوزاد بیدار شدقربان صدق ه رفتی . 

زین که روی تخت کناری نشسته بود و داشت  

 کودکش را شیر 

؟-یم داد به او گفت:  ن سالم خانویم. خوبتر  

 زد
ی

 :لبخند کمرنیک

 .نه زیاد-

 بچه ت کو؟-

 . تو دستگاهه-

 :زن خودش را گرفته نشان داد

م. چرا؟-  الیه بمیر

 . میگن قلبش مشکل داره-

- ه یا پش؟آخن نازی. نگرا ن نباش خوب میشه. دخیی  
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، پس چرا من نیم تونم - ن ه. چه راحت نشستتر دخیی



چون-بشینم؟  

ن حنی  ارین سخته. ببتر  زایمان من طبییع بوده. رسن

. باید بیست و چهار  ن بالش هم زیر رست نذاشتی

 ساعت صاف

 . بخوایی و تکون نخوری تا بخیه هات باز نشن

یم بعد بچه را خواباند و دراز کشید و به خواب زن ک

 رفت. هر

چند دقیقه یک بار ییک از نوزادها با گریه خیی از  

 
ی

 گرسنیک

 .یم دادند و اتاق را روی رسشان یم گذاشتند

ن   صبح از هشت کیم گذشته بود که تلفنش روی میر

 کنار تخت

لرزید. کیم تن دردناکش را تکان داد و تلفن را 

 .برداشت

دی بود. لب گزید و با یی مییل جواب دادمحمدها : 

 .سالم-

 سالم ارنواز. حالت خوبه؟-



یم ذاشنی ییک دو روز دیگه زنگ یم زدی حالمو -

یس  .بیی

گفتم درد داری -صدای محمدهادی با تاخیر آمد. 

احت  نیاز به اسیی

 .داری مزاحمت نشم

 .بچه حالش خوب نیست-

 .یم دونم-

 ندیدیش؟-
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 . نه هنوز. ساعت مالقات میام باال-

؟-  مگه بیمارستاین

ی الزم - ن آره. ویل باید برم. ساعت دو بر یم گردم. چیر

 نداری؟

آمد بگوید برود از یک مغازه کیم منطق با یک کیلو 

 معرفت

بخرد هم خودش بخورد هم بدهد به مادرش؛ اما 



ی نگفت ن  .چیر

اد نگرفته چه فایده داشت گفتنش وقنی یک عمر ی

 بود آن دو

 را
ی

 . قلم از واجبات زندگ

. خدانگهدار-لب زد:  نه هیجی . 

 .لحظایی بعد محبوبه به او زنگ زد

 الو مامان؟-

؟-  ارنواز؟ خویی

نه. درد دارم. جای بخیه ها خییل درد یم کنه. -

 وقتش گ

 یم رسه؟

. وقنی بهت زنگ زدم تمومه-  . تا شب باید صیی کنن

 .باشه-

ه شب گذشته بود. پرستار کنار تختش ساعت از یازد

 .ایستاد

رسم را از دستش خارج کرد. فشار خونش را برریس  

 کرد و



پاشو راه برو-گفت:   . 
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ارنواز یی حرف تکاین به خودش داد. پاهایش را از 

ن   تخت پایتر

انداخت و به سخنی با دردی که در پاها و شکمش 

 پیچید،

بینن اش انداخت و آخن گفت. دمپایی هایچینن به   

 . پالستییک را پوشید

 :پرستار تشویقش کرد

خوبه. برو سمت دیوار دستتو بگیر به دیوار و برو -

 تو راهرو راه

 .برو. هر خی بیشیی راه بری زودتر خوب مییسر 

شبیه آدم هایی که سال ها از پا فلج بوده اند و تازه 

 شفا گرفته

ون رف تاند، از در بیر . 

نگایه به ایستگاه پرستاری در ابتدای راهرو و ورودی 



 بخش

زنان انداخت. آخر شب بود و رس و صدایی نیم آمد. 

 دو

پرستارمشغول کارشان بودند. سمت دستشویی آن 

 طرف راهرو چون

 .حلزوین خسته قدم زنان رفت

کارش که توی دستشویی تمام شد به محبوبه زنگ 

 .زد

 مامان من خی کار کنم؟-

- ه بهونه ی پیاده روی تو حیاط با آسانسور بیا ب

 .طبقه ی دوم

صالج امشب شیفت نیست. ویل تو طبقه ی دوم 

 .منتظرته

حواست باشه وقنی میای که کیس بهت مشکوک 

 .نشه
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 .مامان من یم ترسم-

از خی یم تریس ارنواز؟ نگران نباش. ما حواسمون -

 .هست

ی رفتار کن. فهمیدی؟ اصال بگو یم خوام خییل عاد

 برم هوا

 یم کنه 
ی

بخورم و به مامانم زنگ بزنم. بگو خارج زندگ

 و

منتظره بهش زنگ بزنم. باشه؟ساعت از دوازده  

 گذشته بود که باز

ون رفت. به تمام  از اتاق بیر

 .راهرو رسک کشید

توی ایستگاه پرستاری کیس نبود. رس و صدایی از ییک 

 از

ون  اتاق ها  یم آمد. پرستار شیفت شب از اتاق بیر

 آمد و توی

 . اتاق دیگری رفت

به گمانش وقت رسکیسر به بیماران بود. آرام به 



 سمت ابتدای

راهرو رفت. ایستگاه پرستاری درست در پیچ این 

 راهرو به

راهروی عریض دیگری بود و بعد راهروی دیگر و 

 .آسانسورها

اما بهیی از یک  هنوز هم نیم توانست خوب راه برود. 

 ساعت

قبل یم توانست قدم بردارد. گهگایه صدای گریه ی 

 نوزاد و

 .پچ پچ مادرها از اتاق ها یم آمد

از کنار ایستگاه که گذشت، نیم نگایه با رس کج شده 

 به اتاق

1293 

  دلهای بد قواره 

روبه روی ایستگاه پرستاری انداخت. پرستار داشت 

 با ییک

ف یم زد. به راهش ادامه داد و سیع کرد ازمادرها حر 



 دمپایی 

ن نکشد  .هایش را کف راهرو روی زمتر

تقریبا به راهروی بعدی رسیده بود که با صدایی رس 

 جایش

 .میخکوب شد

 کجا خانوم؟-

چشم بست و دندان به هم سایید. لعننی ای زیر لب  

 گفت و

به عقب چرخید. یک پرستار دیگر بود. سوالش را 

ردوباره تکرا  

 .کرد و پشت مانیتور نشست

 گفت
ی

 :ارنواز با بیچارگ

ون یه هوایی بخورم به مامانم زنگ - یم خوام برم بیر

 .بزنم

 میشه؟

نه نمیشه. با این وضعیتت -پرستار با جدیت گفت: 

 هواخوری دیگه



 چه صیغه ایه؟

 . برگرد تو تختت تا بخیه هات باز نشدن

ی بگوید شاید پرستار رایصن  ن  خواست دوباره چیر

 بشود اما

 :شنید

 شکمت کار کرده؟-

1294 

  دلهای بد قواره 

 :با خجالت و متعجب لب زد

 شکمم؟-

 آره. شماره دو نداشنی تو این یه ساعت؟-

 :لب به دندان کشید

ی نخوردم که از دیشب. - ن نه نداشتم. آخه اصال چیر

 فقط یه

 .کم سوپ

همراه نداری؟قدم زنان تا سمت دیگر ایستگاه پا  -

شان رفت و روبهک  



 روی

 .پرستار ایستاد

 .نه ندارم-

 :پرستار ابرو باال انداخت

عجب! باشه برو برات کمپوت گالیی میارم. تا فردا -

 صبح باید

 .شکمت کار کنه

 اگر نکرد خی میشه؟-

 . ترخیص نمییسر -

 مگه میشه؟-

؟ برو اتاقت- ن بیمارستانو نیم دوین  .بله میشه. قوانتر

ای گفت و به اتاق و توی  ارنواز رسخورده "باشه"

 تختش
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برگشت و به محبوبه ما وقع را با پیامک اطالع 

 داد.محبوبه جوابش



 :را فورا داد

 ."باشه. پس تا صبح صیی یم کنیم"

نوشت": صبح که محمدهادی میاد، چجوری جلوی 

 چشم اون

 "من فرار کنم؟

نداشته باش. من یه   جواب رسید:" تو کار به این کارا 

 کاریش

 ."یم کنم

همان لحظه پرستار توی اتاق آمد. با یک قویط  

 کمپوت گالیی 

با در باز و چنگایل یک بار مرصف داخل آن کنار 

 تخت ایستاد

 :و قویط را به دست او داد و آهسته لب زد

 داشت واست  -
ن
بیا بخور. از ییک از مادرا که اضاف

 . گرفتم

-  شکمت کار  فقط یادت باش-ممنون. 
ی

ه الیک نیای بیک

 کرده و بعد بری



با بخیه های پاره برگردی ها. پذیرشت نیم کنیم.  

 کامال

 مفهومه دیگه؟

 .بله مفهومه-

ون رفت ارنواز لب و لوچه اش را کج   پرستار که بیر

 کرد: مفهومه

 !"مفهوم. ایش

 خواب 
ی

 هایش انداخت. همیک
ی
نگایه به هم اتاف

 .بودند
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کمپوت را تا آخر خورد و بعد دراز کشید. روز 

 را از
ن
 مزخرف

رس گذرانده بود. محمدهادی بر خالف گفته اش 

 نیامده بود

بیمارستان. وقنی هم تماس گرفته و علت را از او جویا 

 شده



بود با پررویی گفته بود": من با این دک و پز و لباسم  

 کجا بیام

م. وقنی وسط اون همه زن؟ بچه رو یم  بینم و میر

 خواسنی 

مرخص یسر میام دنبالت".زیر لب زمزمه کرد:" دک و 

ن   پز... همچتر

 حرف یم زنه انگار

پش رئیس جمهوره. اه! اصال به جهنم. هیچ نیم 

 خوام ریختتو

 ."ببینم

سیع کرد بخوابد اما از فکر کودک توی دستگاه 

 خالیص

نداشت. از خودش پرسید وقنی برود تکلیف او چه 

  شود؟یم

طفلک حنی یک اسم هم نداشت. آنقدری او و 

 محمدهادی

برای به دنیا آمدنش ذوق نداشتند که نایم برایش 



 انتخاب

 .کنند

 .آیه کشید و سیع کرد به کودک مظلومش فکر نکند

نیمه شب با پیچش شکمش از خواب پرید. از 

 دستشویی که

ون آمد، به پرستار اجابت مزاجش را خیی داد  .بیر
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دوباره توی تخت برگشت و خوابید و صبح از خواب 

 بیدار

شد.پرستارهای شیفت صبح با پزشک اتاق به اتاق 

 مادرها و نوزادان

رس یم زدند. پزشک نوزادان را معاینه یم کرد و بعد 

 یم

 . رفتند

پزشک به او اعالم کرد یم تواند برود. پرستار به او  

 گفت هنوز



دش باید توی بخش نوزادان تحت نظر باشدنوزا . 

برگه ی ترخیص را گرفت و لباس پوشید و به مادرش 

 زنگ

 .زد

محبوبه آن شب را در مسافرخانه ای کوچک رس  

 کرده بود و

از هفت صبح در اتومبیلش نزدیک بیمارستان به 

 انتظار تماس

ارنواز نشسته بود. گفته بود محمدهادی را دیده که 

 وارد

ن شده استبیمارستا . 

ارنواز بعد از مکالمه ی کوتاه با مادرش با آسانسور 

 مستقیم به

درمانگاه بیمارستان رفته بود. اما نتوانسته بود رایه 

 برای فرارپیدا

کند. همه جا ختم یم شد به الیی و جایی که 

 محمدهادی



آن جا حضور داشت. در همه جای بیمارستان 

 نگهبان با لباس

ایستاده یا در حال تردد  فرم مخصوص به خودشان

 بودند. از

آن ها وحشت داشت و فکر یم کرد همه ی آن ها 

 دارند با
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 .چشم دنبالش یم گردند

فکر یم کرد یم دانند که او تنها زین ست که دارد بچه 

 اش

 . را با سنگدیل تمام یم گذارد و یم رود

ت رایه برای خارج آنقدر ترسیده بود که نیم توانس

 شدن از

بیمارستان پیدا کند. مدام از این بخش به آن بخش و 

 از این

راهرو به آن راهرو رسگردان بود. بدون اینکه بداند 



 ناگهان

خودش را در الیی بیمارستان یافت. محمدهادی روی 

 ییک از

ن  ردیف های صندیل فلزی نشسته بود و رسش پایتر

 .بود

این بزرگ و مصنویع خودش را گوشه ای پشت گلد

 پنهان

کرد .تلفنش که توی جیبش لرزید فکر کرد مادرش 

 است. اما نام

هادی روی صفحه خودنمایی یم کرد. نگاهش را 

 رساند سمت

 .مرد و تلفن را روی گوشش گذاشت

 الو؟-

 سالم ارنواز. حالت خوبه؟-

 . خوبم-

ن مرخص شدی. من - االن زنگ زدم بخش زنان. گفتی

 .پایینم



؟تو کجایی   

 .نیم دانست چه جوایی به او بدهد
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 .من؟... من پیش بچه هستم-

 دیدیش؟-

- ن -آ... آره.  خییل خوشگله. چشماشو دیدی؟ عتر

 . چشای خودته

 ارنواز لب زیرینش را به دندان کشید. بار اویل بود که

 .محمدهادی داشت از او تعریف یم کرد

- ستش نداری. آخه پش نیستچه فایده. تو که دو  . 

اینجوری نگو. حاال که دیدمش مهرش افتاده به -

 دلم. یه

 .جوری نگام یم کرد دلم یم خواست بغلش کنم

دلش لرزید و اشک روی صورتش ریخت. دست روی 

 دهانش

گذاشت تا محمدهادی لرزش صدای پر بغضش را 



 .نشنود

 :آب دهانش را قورت داد و لب زد

؟-
ی

 راست مییک

- راسنی هیچ یم دوین باید امروز براش شناسنامه آره. 

م؟  بگیر

اما تو نگفنی اسمشو خی بذاریم؟ بذاریم فاطمه 

 زهرا؟چشم بست و

 :در دل خون گریه کرد. زمزمه وار گفت

 ...محمدهادی؟ من-

ناگهان تلفن از دستش کشیده شد. با دیدن محبوبه 

 در

 : مقابلش با صدایی خفه هق زد
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 !مامان-

محبوبه سگرمه در هم کشید و تلفن را روی گوشش  

 .گذاشت



 :شنید

 همون جا بمون میام باال ارنواز. باشه؟-

 محبوبه تلفن را قطع کرد. محمدهادی داشت سمت

آسانسورهایی یم رفت که درست رو به روی آن  

 گلدان بزرگ

 .بودند

هیش! -محبوبه فورا ارنواز را به سمت دیوار چرخاند. 

 رستو

 .برنگردون

محمدهادی که در میان جمعیت توی آسانسور پا  

 گذشت و

درب بسته شد، محبوبه دست ارنواز را گرفت و تشر 

 :زد

 .راه بیفت ارنواز-

ارنواز با دردی که زیر شکمش تیر کشید لبش را گاز  

 .گرفت

 .مامان! من... من نمیام-



ن نگاهش کرد  :محبوبه ایستاد و تیر

- ست توئه؟ ارنواز. من با تو حرف نمیای؟ مگه د

 زدم. قبول

. یادت رفت؟  کردی که این مرد رو فراموش کنن

 :دستش را کشید
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- ویل مامان. هادی -زود باش بریم تا رسوا نشدیم . 

ن االن گفت  همتر

 بچه رو دوست داره. به

 .خدا اون طفلک گناه داره

 :محبوبه غرید

- هسنی که گناه دارینه! این تو   . 

 :ارنواز نالید

 ! مامان-

مامان و درد. راه بیفت تا وسط این جمعیت -

 نکوبیدم تو



دهنت. یم خوای آینده ت رو به خاطر یه بچه نابود  

؟  کنن

 آره؟

اینو بفهم. این بچه هم بزرگ میشه، میشه ییک مثل 

 تو و

باباش که فقط مادر و پدرشو زجر بده. آخه تو واسه 

 من چه

دی داشنی که این بچه برای تو داشته باشه؟سو   

- س. آقا هادی -آخه گناه داره. یی مادر یم مونه.  نیی

 در عرض یه

 ساعت ییک دیگه رو جای تو

 .صیغه یم کنه. راه بیفت

ون بگذارند و  ارنواز تا وقنی از در بیمارستان پا بیر

ن   سوار ماشتر

بشوند التماس کرد؛ اما محبوبه گوشش به عجز و 

یالبه ها  
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 . ارنواز بدهکار نبود

او را روی صندیل عقب نشاند و ارنواز به خاطر 

 ضعف زیاد و

 . درد شکمش توان مخالفت بیشیی از آن نداشت

محبوبه فورا پشت فرمان نشست و قفل مرکزی را 

 .زد

استارت زد و پا روی پدال گاز گذاشت. تلفن ارنواز 

 روی صندیل

ش زنگ خوردکنار  . 

نگاهش را سمت صفحه چرخاند. محمدهادی بود. 

 فورا خم شد

تلفن را برداشت و رد تماس داد و آن را خاموش  

 کرد.اتومبیل را

 کنار خیابان کشاند و پا روی ترمز زد. سیم کارت

را از داخل تلفن در آورد و شیشه ی قسمت کمک 

 راننده را



ن داد. بعد با یک حرکت سیم کارت را  در جوی پایتر

 روان پر

 .از لجن پرتاب کرد و به رسعت دور شد

پای روی پدال ترمز گذاشت و آرام آرام از جاده 

 .خارج شد

ن با مجتمیع تفریج شد و در   وارد محوطه ی رسسیی

 کنار

ردیقن از اتومبیل های مسافرین پا روی ترمز کوبید و 

 ترمز

 .دسنی را کشید

خوابیده  نگایه به صندیل عقب انداخت. ارنواز را 

 یافت. وقنی 

خواست رس برگرداند با دیدن صحنه ی مقابلش آه 

 از نهادش
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بر آمد.روی مانتوی ارنواز در قسمت شانه اش لکه 



 ی سفیدی تشکیل

ش روی صندیل یم چکید  .شده بود و قطره قطره شیر

ن پیاده شد. دیدن آن  فورا رس چرخاند و از ماشتر

لشصحنه د  

وع کرد به   را ریش کرده بود. یی اراده با صدایی خفه رسر

 .گریه

ن فرود   روی جدول کنار فضای سیی
ی

با حس بیچارگ

 آمد و

 .دست روی صورتش گذاشت و گریه کرد

 :پشت رس هم تکرار کرد

ن " خدایا منو ببخش. خدایا منو ببخش! خدایا همتر

 .یک بار

ن  تو رو قسمت میدم به هر گ که دوست داری همتر

 یه بارو

. مراقب اون بچه باش و از گناه من بگذر.  نادیده بگیر

 ."..خدایا

با صدای ارنواز تند تند اشک هایش را پاک کرد. نباید 



 او را با

این حال یم دید. وگرنه سیع یم کرد از رقت حس 

 زنانه اش

 . ن -سوء استفاده کند و او را مجاب کند برای برگشتی

 مامان! چرا اونجا

؟  نشسنی

تایی اش را به چشمش زد و ایستاد. ارنواز عینک آف

 شیشه را

ون آورده بود ن داده و رسش را بیر  .پایتر

احت کنم-  . گفتم یه کم اسیی

ن و در عقب را باز کرد  . رفت سمت ماشتر
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ی بخرم بخوری.   ن ن یه چیر بیا یه کم رو چمنا بشتر

 گشنه ت

 نیست؟

ن پیاده شد ارنواز با کمک محبوبه از  ماشتر . 



 .اول بریم دستشویی -

 :محبوبه در را بست و گفت

خیله خب باشه .دستش را گرفت و او را به سمت -

 .ساختمان برد

 یک ساعت

اول را فقط گریه کرده بود و محبوبه با تمام قوا سیع  

 کرده

بود اعتنایی به زجه هایش نکند. خودش مادر بود و 

 حال ارنواز

اییط نبود   را خوب یم فهمید. اما  ارنواز در سن و رسر

 که معقول

 . و منطقی فکر کند

 درد داری؟-

آره خییل. جای بخیه ها خییل یم سوزه و شکمم -

 یه تیر 

 .یم کشه

ن گرم بخوری. مثل کاخی -  .باید چیر



 داریم کجا یم ریم؟-

یم ذاشنی فردا یم -وارد سالن ساختمان شدند. 

 پرسیدی. قبال هم بهت

 گفتم یم برمت
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پیش دوستم تو مالرد. تنهاس. یم توین پیشش بموین 

 تا

 .ببینیم بعدا خی پیش میاد

 تا گ؟-

 . نیم دونم-

ون آمدند، ارنواز به ردیف  از دستشویی که بیر

 نیمکت های

 .چویی وسط سالن اشاره کرد

 .خسته شدم. بذار بشینم رو اون نیمکت-

نیمکت نشاند محبوبه او را با احتیاط روی  . 

ی بخرم بیارم بخوریم. حواست - ن ن برم یه چیر بشتر



 باشه هوس

 .فرار به ذهنت خطور نکنه

بخوامم نیم تونم برم. تمام جونم -ارنواز پوزخند زد: 

 .درد یم کنه

محبوبه به رسعت کیم خورایک خرید و کنار ارنواز 

 .برگشت

کاش الاقل یم ذاشنی برای محمدهادی توضیح -

 بدم. بهش

که نیم مونم. نکنه بره پیش پلیس و دنبالمون   بگم

 بگردن؟

کاکائو را باز کرد و به سمتش   محبوبه در قویط شیر

 :گرفت

س. براش یه یادداشت خداحافیطن گذاشتم از - نیی

 قول تو. قرار

 .شد خانوم صالج برسونه دستش

؟-  واقعا؟ خی بهش گفنی
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- نوشتم خودش و اون بچه  نوشتم نیاد دنبالت. 

ین  بزرگیی

اشتباه زندگیت بوده. نوشتم نیم توین به امید زاییدن 

 یه پش

بموین تا شاید تو رو به عنوان همش قانونیت به 

 رسمیت

بشناسه. نوشتم دوستش نداری و دنبالت نگرده. 

 چون دیگه

هیچ وقت بر نیم گردی.جواب ارنواز به حقایقی که 

 مادرش توی

بود سکوتنامه نوشته   

 .بود و سکوت

 :محبوبه ادامه داد

اگر دو دقیقه دیرتر رسیده بودم باز خرت کرده بود. -

 با دو تا

ین گولش رو خورده بودی و رفته بودی  .جمله ی شیر



 تکلیف اون بچه خی میشه؟-

س. همچینم یی کس و کار نیست-
 .باباش هست. نیی

 مادربزرگ و پدربزرگ و دو تا عموی گردن کلفت داره

. 

خانواده ی هادی رهاش کردن. باهاش قطع اشنایی  -

 .کردن

ایط همینجوری نیم مونه ارنواز. آدما جنسشون - رسر

 باهم فرق

ایط درست و  داره. هر چند وقت یک بار اگر تو رسر

 غلط قرار

. اون بچه هیچ   ن ن عوض میشن و تغییر یم کتن بگیر

 گنایه
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داره کیس ازش متنفر باشه. تو نداره. پس امکان ن

 نگران خودتو این

 . عقل ناقصت باش که همه مونو تو دردرس انداخنی



 سیع

کن فراموششون کنن و برای ادامه ی زندگیت 

 خودت رو

ی که درست فکر کنن و درست  . یاد بگیر اصالح کنن

 رفتار

. هر آدیم ممکنه تو زندگیش اشتباه کنه.  کنن

 اشتباهات

 نیم کنه. به هر حال مسیر کوچیک یا بزرگ. فر
ی
ف

 زندگیش

رو عوض یم کنه. مهم اینه که آدم از اشتباهاتش 

ه  .درس بگیر

حاال که خوب فکر یم کنم اگر تو به قم نیم رفنی و 

 چند ماه

 
ی

 نیم کردی هیچ وقت قدر زندگ
ی

تو اون سخنی زندگ

 قبلت

 .رو نیم فهمیدی. البته االنم هنوز متوجه نشدی

ه کشیدارنواز بغض کرد و آ : 



غلط کردم. به خدا به گوه خوردن افتادم مامان. -

 فقط االن

آره بایدم -دلم واسه اون بچه ی یی گناه یم سوزه. 

 بسوزه، ویل

 ارنواز، اگر االن برگردی زندگیت با اون

مرد فقط جنگ اعصابه. شما دو تا به هم شبیه 

. تو ن  نیستتر

. اگر بر یم گشنی طالقت صد  هیجی ارنواز، تو هیجی

ر صدد  

بود. این واسم مثل روز روشنه. بفهم که االن جدا 

 بیسر و اون

بچه بهت دلبسته نشه و خودت بهش وابسته نیسر 

 به نفع هر
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ک   مشیی
ی

دوتونه. اون یه مرد زن طالق داده س. زندگ

 رو



تجربه کرده. ویل تو یه دخیی بیست و سه ساله ی 

 مجرد بودی

 کنن ارنواز. که گول خو 
ی

ردی. تو هنوزم باید زندگ

 هنوز بزرگ

نشدی. مرد خودت رو پیدا نکردی ارنواز. هنوز 

 درستو نخوندی

 .و رس کار نرفنی و کیس واسه خودت نشدی

ن  ن جا تو همتر تو رو خدا به خودت بیا ارنواز. همتر

 جاده اسم

اون مردو و هر خی گذشت رو چال کن و فراموش  

 .کن

- ری به اون مرد ندارم. فقط اون مامان! به خدا کا

 ...بچه

همه ش اون بچه... هنوز کیل  -محبوبه پوزخندی زد: 

 کار داری که

 انجام بدی. به

 .اون فکر کن



 چه کاری؟-

- 
ی

. فکرت و نگرشت به زندگ اول اینکه عوض بیسر

 رو عوض

. از تمام آدم   کردن رو پیدا کنن
ی

. راه درست زندگ کنن

 هایی 

اب بشه حاللیت و که باعث شدی زندگیشون خر 

 بخشش طلب

. خصوصا مهرگان  .کنن

 الو گالب؟-

 سالم خانوم جون. حالتون خوبه؟-
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فرمان را چرخاند و کیم از رسعتش کم کرد. ترافیک 

 عظییم

 .جلوی رویش تشکیل شده بود

؟-  سالم. من خوبم. از خونه چه خیی

- ن رس  سالمنی خانوم. ارغوان خانوم و آ قا خشو رفتی



خشو -کار.   

ی نگفت؟ ن  چیر

ن محبوبه گ میاد؟ منم گفتم دلشون  - صبح آقا گفتی

 گرفته

با دوستشون یه کم خوش بگذرونن بر یم گردن. فکر  

 کنم

 .دلشون واستون تنگ شده

 :محبوبه لبخند به لب نشاند

همه ش دو شبه ها. من نزدیک تهرانم. پاشو جمع -

 و جور

که بهت دادم. به ارغوان بگو   کن بیا به همون آدریس

 حواسش

 .باشه سویی نده

چشم خانوم. حواسشون هست. خودم به آقا -

 خشو گفتم

م پیشش. ارنواز  خواهرم مریضه یه چند وقت میر

 خانوم خی 



 شد؟ حالش خوبه؟

یم پیش فخری. به - آره. کنارم نشسته. داریم میر

 آژانس زنگ

. نه چشم خانوم-بزن فورا راه بیفت. کاری نداری؟

 .فعال خدانگهدار

تلفن را روی داشبورد گذاشت و به ارنواز که سخت 

 در فکر بود
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 .نیم نگایه انداخت

با تاسف رس تکان داد و تا وقنی به خانه ی فخری 

 
ن
 برسند حرف

 .نزدند

ن را توی حیاط برد و موتور را خاموش کرد.  ماشتر

 ارنواز نگایه

ساختمان یک طبقه انداختبه حیاط و  . 

نمای سفید و پنجره هایی با حفاظ های مرب  ع شکل، 



 تراس

بزرگ و نرده های سفید و کوتاه، باغچه ای نه 

 چندان بزرگ

ن حس خویی در رگ و یی اش تزریق کرد  . اما رسسیی

 .محبوبه کیفش را از صندیل عقب برداشت

وایسا کمکت کنم.هر دو که پیاده شدند درب سفید -

مان باز شدساخت  

 و زین با

موهای رنگ شده و کنقن رنگ و کوتاه، با لبخندی 

 روی لب

 :پا روی تراس گذاشت. صدای شادابش آمد

 .به به رسیدن به خیر محبوب جان-

 :از پله ها رسازیر شد. ارنواز زیر گوش محبوبه گفت

 بهش گفنی منو؟-

 . آره-

 همه خی رو؟-
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- خی همه  . 

 :ارنواز غرید

- بعدا یم فهیم چرا گفتم و چرا آوردمت -مامان! 

 اینجا. بسه دیگه

 .درگویسر حرف نزن. زشته

فخری هم سن و سال محبوبه بود و اندام الغر و قد 

 متوسیط

داشت. چشمان سیاه و لب و بینن خوش فریم 

 داشت. از همان

جا هم یم شد ابروهای پهن و کوتاه تتو شده اش را 

 .دید

ن آمد و محبوبه را درحصار کشیدآخ رین پله را پایتر . 

 . سالم فخری جان-

 به به این ارنوازه؟-

م  ارنواز خجالت زده رس به زیر انداخت. داشت از رسر

 .یم مرد



سالیم زیر لنی داد و فخری دست در گردنش انداخت 

 و او را

 .بوسید

- م .  ممنون-خوش اومدی دخیی . 

و روشن گذاشتند. بعد پا در خانه ی کوچک اما دلباز 

 خانه

یک نشیمن مرب  ع شکل داشت با یک دست مبل آیی 

 رنگ و

خانه سمت  ن دو اتاق خواب در سمت چپ و آشیی

 . راست

ن دعوت کرد و  ویی آن دو را به نشستی
فخری با خورسر

 به
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خانه رفت ن  .آشیی

 :ارنواز گفت

 من اینجا بمونم؟-



 :محبوبه گفت

- ی آره. چشه ن دو میی ؟ اینجا در مقابل اون زیرزمتر

 .قرصه

االن گالب یم رسه یه ده روزی پیشت یم مونه تا رس 

 .پا بیسر 

م خونه. بابات خیی  منم امشب هستم و فردا میر

 نداره ما خی 

کار کردیم. فقط ارغوان یم دونه.فخری با سینن چای 

ون آمد  .بیر

یم دونم که خسته این و االن فقط چای یم چسبه. -

اهارمن  

 .به زودی آماده میشه

وع کرد به تکه پاره کردن تعارف و  محبوبه رسر

 عذرخوایه بابت

مزاحتمشان. آن دو از زمان دانشگاه با هم همکالس و 

 دوست

بودند و از پنج سال پیش که فخری تهران را به قصد 



 
ی

 زندگ

 . در کرج ترک کرده بود یکدیگر را ندیده بودند

ری رو به محبوبه گفتارنواز که به حمام رفت، فخ : 

 محبوب گفنی بچه تو دستگاهه؟-

آره. قلبش مشکل داره. ویل اونجور که اون پرستاری  -

 که بهم

کمک کرد گفت، بچه رو فردا از دستگاه درمیارن ویل 

 باید
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ن خطر رفع شده ی بمونه. البته گفتی  .هنوز بسیی

- ییک از -ود؟خب خدارو شکر. قلب بچه چش ب

 دریچه های قلب

 .تنگه

! نازی. بگردم-  .آخن

ه واسه اون - خی بگم فخری. خدا کنه هر خی خیر

 بچه پیش



بیاد. تا عمر دارم براش دعا یم کنم. تو رو خدا منو 

 احساسایی 

نکن. بهش فکر یم کنم دیوونه میشم. چند ماه تموم 

 طول

کشید تا تونستم خودمو رایصن کنم ارنوازو نجات 

ا اونبدم ی  

 .بچه رو

 . کاش بابای بیشعورش اذیتش نکنه-

 . خدا کنه-

 برد  
ی
ون آمد محبوبه او را به اتاف ارنواز که از حمام بیر

 که

 .فخری برای او و گالب آماده کرده بود

او را روی تخت نشاند و مشغول خشک کردن 

 .موهایش شد

یم خوام موهامو کوتاه کنم مامان-ارنواز گفت:  . 

ا خاموش کردمحبوبه سشوار ر  . 

 .خی گفنی نشنیدم-



 .گفتم یم خوام موهامو پشونه بزنم-
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- 
ی

 .وا! چرا؟ موهای به این قشنیک

ی میندازه.  - ن هیچم قشنگ نیست. منو یاد یه چیر

 کوتاهش

ه  .کنم بهیی

 .محبوبه شانه باال انداخت و سشوار را روشن کرد

 .هر جور راحنی -

ه به پرزهای بلند قالیچه ی پهن شده روی  ارنواز خیر

 پارکت

قهوه ای اتاق یاد آن روز افتاد. همان روزی که در 

 خانه ی

مهرگان مشغول عشق با محمدهادی بود و او  

 گیسوان بلندش را

 نوازش یم کرد و جمالیی شعرگونه زیر گوشش

 .زمزمه یم کرد



چینن به بینن اش انداخت و محکم رس تکان داد و داد 

بهمحبو   

 .را درآورد

 .وای چته؟ تکون نخور ببینم دستم درد گرفت-

 .همان لحظه در باز شد و گالب وارد اتاق شد

 :ارنواز با دیدن او لبخند زد و گفت

 !گالب-

 پنج شنبه، شانزدهم مهرماه، ساعت یازده صبح

نشسته بود روی صندیل و زل زده بود به اتاقک 

 شیشه ای روبه
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رویش. نگاهش آنجا و حواسش جای دیگری 

 بود.نوزاد تکاین توی

 حصارش خورد. چشم از اتاقک گرفت و پتو

را کیم کنار زد. نوزاد کیم دهانش را به چپ و راست 

 تکان



 .داد و باز به خواب رفت

ن ارنواز بود. تمام آن چند  هنوز هم توی شوک رفتی

 روز منتظر

شوخن کرده. بگوید رسبه بود ارنواز برگردد و بگوید 

 رسش

گذاشته. اصال بگوید یک مریصن به جانش افتاده بود  

 که او را

 .چند روزی رس کار بگذارد

اما نیامد. هر روز که به آنجا یم آمد، چشمش تمام 

 بیمارستان

ن یم کرد اما  و اتاق و راهروها را با دلواپیس باال و پایتر

ی  خیی

ود. شاید برای از ارنواز نبود. رفته بود که رفته ب

 همیشه و این

شاید" تنها کلمه ی امیدوار کننده برای او بود که "

 ارنواز یک

روز بر یم گردد.با صدای زن از اتاقک شیشه ای که 



 نام ملیک را

 صدا یم کرد

به خودش آمد. بند ساک بچه را روی دوشش 

 انداخت و سمت

اتاقک رفت و رسش را از سوراخ نیم دایره ای شیشه 

 .خم کرد

 .بله ملیک هستم-

 :زن دستش را باال کشید
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تون-  . بفرمایید اینم شناسنامه ی دخیی

ن را گرفت و تشکر کرد و آن را  ملیک شناسنامه ی سیی

 با یک

 .دستش باز کرد

 "فاطمه زهرا ملیک"

ک تنهای محمدهادی اسم داشت و قرار  حاال دخیی

 بود از امروز



 اش خ
ی

وع بشودزندگ ارج از بیمارستان رسر . 

ون از بیمارستان پا تند   محمدهادی سمت بیر

 کرد.تاکیس گرفت و

 سوار شد. وقنی پا به حیاط خانه گذاشت،

ون آورد  .جمیله از پنجره رس بیر

 آقا ملیک؟-

ن  محمدهادی رس بلند نکرده نگاهش را به زمتر

 :دوخت

 .سالم خانوم-

 سالم. بچه به دنیا اومد؟-

 . بله-

- ارک باشه. پس زنت کو؟مب  

 :محمدهادی رس تکان داد

شو - خی بگم واال. بچه م یه مادر یی وفا داشت. دخیی

 ندیده

 .گذاشت رفت
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رفت؟! اوا! آخه چرا؟ مگه -جمیله تقریبا جیغ کشید: 

 میشه؟

چراشو که نیم دونم. شده دیگه. گفت دیگه بر نیم  -

 .گرده

- روش بیاد زنیکه یی انصاف! حاال یم  عجبا! تف به

 خوای خی 

؟ دست تنها؟ ؟ خودت بزرگش کنن  کار کنن

 خی کار کنم؟ چاره ای هم دارم مگه؟-

آخه مگه بچه بزرگ کردن الکیه پشجان؟ زن و -

 شوهرا

، اون  ن دوتایی با هم نیم تونن بچه رو تر و خشک کتن

 وقت تو

؟  یم خوای این نوزاد چند روزه رو بزرگ کنن

دهادی مغموم بند ساک را روی دوشش جا به محم

 .جا کرد

ن نداشت  برای گفتی
ن
 .حرف



یه یه خدا. -جمیله با لحنن پر تاسف ادامه داد: 

 چقدر آدما یی معرفت

 شدن. چقدر یی وجدان

شدن. آخه یی انصاف این بچه مادر یم خواد. چرا 

؟  رفنی

محمدهادی هر چه از بیمارستان سیع کرده بود 

 خوددار بماند

کار ارنواز را الاقل برای چند ساعت به باد فرامویسر و  

 بسپارد،

با حرف های جمیله داغ دلش تازه تر شد و خشمش 

 افزون

 .تر

با صدای گریه فاطمه زهرای کوچک، محمدهادی 

 دست و
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 .پایش را گم کرد



خشک بدم. فکر  - ببخشید خانوم. باید برم بهش شیر

 کنم

 .گشنشه

خشک داری؟-  ای بابا! شیر

 . دارم... یعنن نه ندارم. باید برم بخرم-

بیار بده به من برو بخر. بیا پشم.محمدهادی با -

 خوشحایل فورا از

 پله ها باال رفت. جمیله پنجره

 .را بست و فورا به تراس آمد

فاطمه زهرا را از او گرفت و محمدهادی ساک را روی 

ن   زمتر

 .گذاشت

- تون بد ه. زود بر یم گردمخدا خیر . 

؟ پوشک داره؟-  پوشک خی

 .داره ویل کمه. اونم باید بخرم-

خشک - هیجی دیگه، رس ماه میفنی به پییس. شیر

 خییل



 . گرونه

 .خدا بزرگه. فعال با اجازه-

ون زد. جمیله پتو را   ن دوید و از خانه بیر از پله ها پایتر

 کنار

ک آنقدر گرسنه بود که تند تند انگشتانش را  زد. دخیی

 مک
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یم زد.جمیله لبخندی پر از حس دلسوزی به صورت 

 زیبای طفل

 .کوچک انداخت

شم محروم  - ه اون مادرت که تو رو از شیر ! بمیر آخن

 .کرد

خاک بررسش. بیشعور. حاال بابات با توی فسقیل خی  

 کار کنه

ی بهت بدم تا  ن بچه؟ بریم تو. بریم یه آب قندی چیر

ابات بیادب . 



دخیی بیچاره. نازی. چجوریم انگشتاشو یم خوره. 

! ببینم  آخن

 ...شیشه شیر داری یا اونم نداری

 پنج شنبه، شانزدهم مهرماه، ساعت سه بعدازظهر

 :در را که باز کرد نیما لبخند زد

 .سالم-

؟ بیا تو-  .سالم نیما. خویی

 .نیما که پا در داخل گذاشت، مهرگان در را بست

- ترانه -از این ورا نیما. ترانه چطوره؟ چه عجب

 خوبه. دیگه عیال

 .واریه دیگه

 :مهرگان لبخند زد و گفت

 با آقای کیاین کار داری؟-

 .آره معلوم نیست-

 :مهرگان خندید
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از دست تو. با دو تا از نویسنده ها دارن صحبت یم  -

ن   . کتن

- رفاشون تموم شهباشه پس یم شینم اینجا تا ح . 

 چایی بیارم واست؟-

اگه تازه دمه آره. اون شکری که همیشه چایی هاش  -

 کهنه

 .بود

 .غیبت نکن-

خانه - ن چشم خانوم نویسنده .مهرگان سمت آشیی

 رفت و فورا با دو

 .لیوان چای برگشت

ن جلوی نیما   ظرف شکالت های مغزدار را هم روی میر

 .گذاشت

- ین کنی دبفرمایید دهنتون رو شیر . 

ه  - ؟ خوب پیش میر ؟ کارو یاد گرفنی ممنون. چه خیی

 کارا؟

وای نگو. روزای اول که شکری رفت فقط گند زدم. -



 خدارو

شکر اخالق این رفیقت خوبه از من و گندام گذر  

 .کرد

همچینم اخالقش خوب نیستا. یهو دیدی رست  -

 .دادم زد

 نیما؟-
ی

 وا! جدی مییک

 "کم غیبت منو بکن نیما"

خاندند سمت در. دو پش جوان جلوی هر دو رس چر 

 در ایستاده

بودند و با لبخند به او نگاه یم کردند. سیاوش دست 

 به جیب
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خانوم ستوده قرار داد این آقایون رو -رس تکان داد: 

 آماده کنید تا هفته

 ی

دیگه. یه وقنی بهشون بدین بیان واسه امضای 



 .قرارداد

ز جا بلند شدمهرگان ا . 

 .بله چشم-

 .سیاوش به نیما اشاره کرد برود به اتاقش

 .نیما لیوان چایش را برداشت و با اتاق رفت

ن نشست  :سیاوش پشت میر

؟ داشنی غیبت منو یم کردی؟-  چه خیی

 :نیما خنده ی موذیانه ای زد

. غیبت چیه سیا. واقعیته دیگه-  . سالمنی

- ن یم توین فراریش بدی؟ خدا وکییل  منشیم ببتر

 زرنگه. پرش

گمشو حاال توام. داشتم شوخن یم کردم-نده.   . 

 .یهو دیدی جدی گرفت گذاشت رفتا-

 .داشت یم گفت اخالقت خوبه-

 جدی؟-

 چیه خر کیف شدی؟-

زهر! آخه ییک دو بار خراب کاری کرد اخم کردم -



 بهش. ندید
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؟  گرفته یعنن

ن گذاشت نیما لیوان چایش را  روی میر . 

مهرگان آدم صبور و با گذشتیه. البته یا تا حاال جایی  -

 کار

 .نکرده یا مرد مهربون غیر از پدر و برادرش ندیده

- ؟ حرفا یم زین ها! ترانه یم گفت -پس شوهرش خی

 شوهره نیم

 دونست محبتو

 . چجوری یم نویسن

 !مردیکه یی لیاقت-

 . واقعا هم یی لیاقت بود-

- معه چه کاره ای؟راسنی این ج  

 جمعه؟ در خانه در جوار خانوم جان. چطور؟-

 . یه سوال کن از ترانه برنامه بذار بریم کوه-



اوم. فکر خوبیه. خییل وقته نرفتیم. ترانه بیاد یار -

 جدا

 .نشدنیش هم میاد

 خانوم ستوده؟-

- خییل هم عایل. چه اشکایل داره. کوهنوردی -بله. 

 دسته جمیع

توده خجالتیه. به نظرم خارج از خوبه. البته این س

 دفیی هم

 .منو ببینه شاید این معذب بودنو بذاره کنار
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 معذبه؟ چرا؟-

نیم دونم. شاید به خاطر چشمش. یه بار که -

 داشت چشمش

ون بودم.  رو ضدعفوین یم کرد من دیدمش. بیر

 حواسم نبود

وز بنده خدا خییل در بزنم. یهو درو وا کردم. اون ر 



 .ناراحت بود

ای داد بیداد. آخه من به تو خی بگم. رو چشمش -

 خییل

 ناراحت 
ی

ی نیک ن حساسه. حواست باشه سیا. یه چیر

 بشه. به هر

 .حال هنوز خودشم به وضعیتش عادت نکرده

به خدا خودمم خییل ناراحت شدم. ویل نیم دونم -

 خی بهش

نیم خواد هیجی -بگم این معذب بودنشو بذاره کنار. 

. یم ترسم
ی

 بیک

ه بذاره  بدتر گند بزین دخیی

 . بره. خودش یواش یواش درست میشه

 :نیما از جا بلند شد

من دیگه برم. باشگاه ساعت بعد شلوغ پلوغ میشه. -

 شکم

 درآوردی سیا. دیگه نمیای باشگاه؟

واال از خدامه. ویل همون یه ماه که نبودم کیل کار -



 رو هم

 .سوار شده

- اعت بسپار دست مهرگانو بیاییک دو س . 

 .باشه ببینم خی میشه-
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د  :نیما دستش را فشر

یا عیل. ما رفتیم .سیاوش او را تا در خروخی -

 مشایعت کرد. نیما

 خطاب به

 :مهرگان گفت

. خییل چسبید-  .مهرگان دستت درد نکنه بابت چایی

 :مهرگان از جا بلند شد

- طر چای هم شده تند تند بیاپس واسه خا . 

 .چشم بانو. حتما-

 .به ترانه سالم برسون-

 .به زودی خودش بهت زنگ یم زنه-



 :مهرگان چشم ریز کرد

 خی شده؟-

 .خودش میگه. خدافظ-

یه چایی هم به -سیاوش بعد از بدرقه ی نیما گفت: 

 من میدین؟

خانه رفت. لیوان چای  ن مهرگان چشیم گفت و به آشیی

 را روی

ن س یاوش گذاشت. همان لحظه تلفن همراه میر

 .سیاوش لرزید

مهرگان یی اراده چشمش به صفحه افتاد. شماره نا 

 .آشنا بود

 :سیاوش زیر لب زمزمه کرد
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 این کیه دیگه؟-

 :فورا جواب داد

 ...الو؟... ای بابا! بازم تو؟-



ن اند اختفورا تلفن را قطع کرد و آن را روی میر . 

!مهرگان سینن را کیم توی دستش جابه جا  - لعننی

 کرد. کنجکاو بود

بداند این کیست که هر از گایه زنگ یم زند و اخم 

 های

 .رئیسش را در هم گره یم زند

سد  :جان کند تا بیی

... مزاحم تلفنن بود؟-  ببخشید آقای کیاین

سیاوش متعجب از سوال مهرگان رس بلند کرد و به او 

 چشم

 :دوخت

 مزاحم؟ شما... از کجا یم دونید؟-

مهرگان کیم دو دل بود بگوید یا نه. اما ترجیح داد به 

 این

 . کنجکاوی جانکاه پایان بدهد

راستش وقنی خانوم شکری هنوز نرفته بودن یه نفر  -

 که فکر



. خانوم  یم کنم خانوم بودن زنگ یم زدن به دفیی نشر

 شکری هم

ت به رس یم  هر بار با توپ و تشر اون شخص رو دس

 .کردن

 .اونقدر زنگ یم زد که شماره ش رو از حفظ شدم
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 :سیاوش کنجکاو به صندیل تکیه داد

 خب؟-

هیجی دیگه من فکر کردم واسه خانوم شکری -

 مزاحمت

ن خانوم شکری هم مدام  ایجاد یم کنه. اما بعد از رفتی

 زنگ

 .یم زنن

- الع ندادین؟ خی میگه؟جدی؟ خب چرا به من اط  

آخه زنگ یم زنه حرف نیم زنه. فقط صدای نفس -

 نفس



زدناش رو یم شنوم. هر خی میگم حرف بزن فورا 

 قطع یم

 .کنه

ن گذاشت و کف  سیاوش کالفه آرنج چپش را روی میر

 دستش

 کشید
ن
 :را حائل پیشاین اش کرد.بعد هوف

من نیم دونم دیگه خی کار کنم. کالفه م کرده. بله -

شونای  

مزاحمه. لطفا شماره ش رو دیدی جواب نده. البته 

 من تو

گوشیم بالک کردم باز هر چند وقت یک بار با یه 

 شماره ی

 .جدید زنگ یم زنه

 شما... یم شناسیدش؟-

 :سیاوش رس به تاسف تکان داد

 . ای کاش نیم شناختمش-
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یم گرفت بحث مهرگان با دیدن ناراحنی سیاوش تصم

 را ادامه

ن کارو یم کنم" اکتفا کرد  ن "همتر
ندهد. و به تنها گفتی

 و از

ون رفت  . اتاق بیر

ن کوبید": لعننی   !"سیاوش مشنی روی میر

ش را باز کرد و نوشت":دوست داشتنت را  دفیی

 خودت را

 روح و روانت را

 عمر یی بازگشتت را حرام نکن

 برای کیس که نه پای ماندن با تو را دارد

 "...نه بال پریدن

رسش را توی دستانش گرفت و فکر کرد تا گ باید 

 تقاص

اشتباهش را بدهد. تا گ این زن او را چون سایه 

 دنبال کند



و خودش و اطرافیانش را عذاب دهد. فکر کرد شاید 

 بهیی باشد

به حرف مادرش گوش کند و ترتیب ازدواجش را به او 

 . بسپارد

یش را برداشت و نگاهش را از جا بلند شد و لیوان چا

 از پنجره

دوخت به خیابان. جرعه جرعه نوشید و فکر کرد اما 

 چطور یم

 اش را با کیس رس کند که عالقه 
ی

شود ادامه ی زندگ

 ای به او

ن با زین زیر  نداشت؟ مگر یم شد بدون دوست داشتی

 یک
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ی

و فکری و سقف ماند و با تمام اختالفات فرهنیک

 آنچه که زن

و مرد بودن ایجاد یم کند را یی عشق رس کرد و  



 گذراند؟

 . همان لحظه باز تلفنش زنگ خورد

خدا خدا کرد پانته آ نباشد. پوران بود. ارتباط را 

 وصل کرد و

 :گفت

 !سالم مامان جان-

ن گذاشت و از فکرش گذشت  لیوان خایل را روی میر

 چه چای

واقعا به او چسبیدخوش طعم و تازه ای بود و  . 

 :صدای پوران را شنید

 جانت سالمت پشم. کار داری؟-

ی - ن کار که دارم ویل واسه شما همیشه بیکارم. چیر

ی-شده؟ ن یه چیر  

 .میگم تو رو خدا نه نیار

 .تا خی باشه-

ن من نیم - ن ننداز. ببتر . فقط روی منو زمتر هر خی

 دونم تا



تا گ  گ زنده ام پشم. با این قلب واقعا نیم دونم

 دووم

 .میارم

ن گفت  :سیاوش تیر

 !مامان-

1329 

  دلهای بد قواره 

صیی کن تعارف تیکه پاره نکن و حقیقت تلخیه -

 بشنو و حرف

نزن. یه دخیی خوب رساغ دارم برات. بیمارستان که 

 بودم یه

پرستار مهربون و جوون بود خییل ازش خوشم 

 میومد. دیروز

 دیدمش.  که با داییت رفته بودم چک
ی
آپ اتفاف

 اومده بود تو

شما هم شماره شو گرفنی و بله -محوطه هواخوری . 

 دیگه... زنگ



 بزین قرار مدار

 .خواستگاری بذاری

بذارم؟ گذاشتم تموم شد. دوشنبه شیفت نداره. -

 .خونه س

 . خودتو واسه دوشنبه آماده کن

 مامان! آخه این چه کاریه؟-

- تم اوضاعمو. کار بس خوب و به جاییه. بهتم گف

یم اگر  میر

ی بگو تموم  ن خوشت اومد بسم هللا، نیومدم یه چیر

 .شه بره

گرچه خوب یم دونم دست رو کیس گذاشتم که نیم 

 توین 

ی. خب حاال کاری نداری؟ خدافظ  .هیچ ایرادی بگیر

 الو؟ مامان؟-

ن   تلفن را قطع کرد و لگدی محکم از حرص به میر

 کوبید. پایش

آخ بلندش بلند شدچنان دردی گرفت که صدای  . 
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بالفاصله مهرگان در را باز کرد و خودش را توی اتاق 

 -:انداخت

؟ ن  خی شد؟ خوبتر

سیاوش خودش را روی صندیل انداخت و کفشش را 

 درآورد و

 .مشغول ماساژ شست پایش شد

ی نیست. خوبم. پام پیچ خورد- ن  .چیر

گفتمهرگان گیج نگاهش کرد. سیاوش   : 

 یه چایی دیگه میدین؟-

مهرگان باز چای آورد. توی سینن چند تکه یخ توی  

 کیسه ی

 .پالستییک هم بود

این کیسه یخ رو بذارین رو پاتون تا فردا توی کوه -

 نوردی

ن  . در ضمن صدای خوردن پاتون به میر ن اذیت نشتر



 خییل بلند

 .بود. با اجازه

  سیاوش با خجالت از دروغش کیسه را روی پایش

 گذاشت و

 .تشکر کرد.مهرگان در را بست و دوباره باز کرد

م. کارام - ببخشید یادم رفت. من امروز زودتر میر

 تمومه. شما

 که مشکیل ندارین؟

 نه من کاری ندارم. فردا شما هم میاین؟-

 . ببینم خی میشه. فعال-

1331 

  دلهای بد قواره 

 :سیاوش رس تکان داد و زیر لب گفت

- لیط کردما. آبروم رفت. اهعجب غ . 

 :ترانه قهقهه زد

وای خدا. بابا تو دیگه گ هسنی مهرگان. بنده خدا -

 .سیاوش



ن من - آخه بگو نیم وجب فاصله ی اتاقش با میر

 چقدره که داد

ن من نشنوم.ترانه ین را  یم زنه پاشو یم کوبونه به میر

 به دهانش

 :برد و کیم از آب هوی    ج خورد و گفت

- گ دعوا یم کرد؟  حاال داشت با   

 .پوران خانوم بود-

 .گمونم باز رس زن گرفتنش دعواشونه-

 بازم؟-

آره بابا. به نیما گفته یه شب درمیون بحثشه تو -

 .خونه شون

حاالم داییش رفته تو تیم خاله پوران و یم خوان هر 

 جوری

هست سیاوشو بندازن قایط مرغا. سیاوشم که از رو 

ه. یه  نمیر

 .پای مرغشم فلجه

 .چه زوریه حاال. خب نیم خواد-



قلب خاله پوران مریضه مهرگان. یم خواد خیالش -

 بابت
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سیاوش راحت شه.مهرگان نیم دونم "واال"یی گفت و 

 بقیه ی آب

 هویجش را

 .خورد

ون زدند تا یک ساعت تمام  از بستنن فرویسر که بیر

 به دنبال

تند. عاقبت مهرگان یک یک کتاین برای مهرگان گش

 جفت

کتاین مرغوب خرید و ترانه او را به خانه رساند. وقت 

 جدا شدن

تاکید کرد که ساعت چهار صبح با نیما یم آیند 

 دنبالش. پس

 .شب را زودتر بخوابد



مهرگان بوسه ای برایش فرستاد و ترانه به رسعت دور 

 .شد

 .کلید انداخت و پا در خانه گذاشت

 .سالم. من اومدم-

خانه رسک کشید ن  :مریم از آشیی

.چادر از رسش کشید و - م. خسته نبایسر سالم دخیی

 .به دستشویی رفت

 دست شست و

خانه رفت ن ون آمد و یک راست به آشیی  .بیر

 به به چه بویی راه انداخنی مریم بانو! مهمون داریم؟-

 .مریم لبخند زد و در قابلمه ی قیمه را بست

- ا. عروس خانوم کم پیدا آره آنا و آریا شام میان اینج

 شده تا
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 .دعوتش نکنیم نمیاد اینجا

اذیتش نکن درس داره خب. کاش به رویا و صدرا -



 هم یم

 .گفنی بیان

گفتم. رویا گفت امشب شیفته. صدرا رو یم ذاره -

 پیش

 مادرش. کیسه خرید دستت بود. خی خریدی؟

 .کتوین -

- ؟ یم  -مبارکه. واسه خی  میر
فردا با ترانه و نیما و کیاین

 .کوه

 کوه؟ واسه چشمت خطر نداره؟-

 وا مامان! مگه یم خوام با چشام راه برم؟-

. هنوز بدنت ضعیفه-  . نه ویل خودتو خسته نکنن

م - نگران نباش هر جا که خسته شدم یم شینم نمیر

 باال

 خوبه؟

آره خوبه. برو لباست رو عوض کن االنه س که -

یه بیان. منم  

 زنگ به بابات بزنم ببینم کجا مونده؟



مهرگان چشیم گفت و توی اتاقش رفت. از وقنی 

 مهرآنا

عرویس کرده و به خانه ی خودش رفته بود خانه 

 شب ها

ساکت بود. ته تغاری نبود که شیطنت کند و 

 حوصله ی آن

سه بدجوری رس یم رفت. شب ها خسته و کوفته به 

 خانه یم
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رسید. نمازش را یم خواند. شام یم خورد و یم 

 نشست پشتلپ

تاپش. در طول روز سیع یم کرد زیاد به چشم 

 سالمش

فشار نیاورد. کارهای ویراستاری همچنان روی 

 دوشش بود و

در طول روز هر گاه بیکار بود ویراستاری یم کرد. 



 شب ها هم

ن رمان تازه اش بود  .مشغول نوشتی

 غرق در خل
ی

ق شخصیت ها و اتفاقات حول زندگ

 شخصیت

های داستانش بود. با آن ها یم خندید و با آن ها  

 گریه یم

 . کرد

تا آمد دکمه های مانتویش را باز کند صدای زنگ در 

 .بلند شد

 :مریم از اتاقش داد زد

 .مهرگان درو وا کن فکر کنم خواهرت اومد-

ون رفت و سمت آیفون قدم ت ند  مهرگان از اتاق بیر

 کرد. اما با

دیدن شخص روی صفحه دستش که سمت دکمه 

 ی در باز

وع   کن دراز شده بود خشک شد.قلبش تند تند رسر

 کرد به کوبیدن به



 .دیوار شانه اش

صدای زنگ در دوباره بلند شد و او با دست توی هوا 

 حنی 

 .توان پلک زدن نداشت

آب دهانش را قورت داد. صدای مریم که تلفن به 

 دست داشت

1335 

  دلهای بد قواره 

ون یم آمد را نشنید. اصال گوش هایش   از اتاقش بیر

 کر شده

 .بود

 !وا! مهرگان؟ چرا خشکت زده؟ درو وا کن دخیی -

اما مهرگان زل زده بود به صفحه ی آیفون. زنگ 

 برای بار سوم

 :که زده شد مریم کنارش ایستاد

 ...چرا درو-

ه خورد و توی تلفن اما مریم هم حرفش را نصفه نیم



 :لب زد

ی - ن من بعدا بهت زنگ یم زنم رویا جان. نه چیر

 .نیست

 :خدافظ.مریم لب زد

 این اینجا خی کار یم کنه؟-

 :مهرگان را به عقب راند

 . برو کنار ببینم-

گویسر را برداشت و با لب های لرزان و صدایی پر از 

 خشم

 :گفت

- بله؟...   بفرمایید..!. شما اینجا خی کار یم کنید؟... 

 که خی 

بشه؟... نه خانوم نمیشه... گفتم که نمیشه... اصال 

 حرفشم

 .نزنید

گویسر را محکم کوبید و باز زنگ به صدا درآمد.  

 
ن
 کفری پوف
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 :کشید و جواب داد

عجب گرفتاری شدیما. خانوم میگم نمیشه. چرا -

 حرف حالیت

... خیله خب. فقط نیست؟... قسم نده... ای بابا 

 پنج دقیقه.گویسر را

د  .کوبید و دکمه را فشر

 :از پشت دندان های کلید شده به مهرگان گفت

ما-  .یه حایل از این بگیر

 :مهرگان تشر زد

 واسه خی درو وا کردی مامان؟-

 .بذار ببینم خی کار داره-

ش خونه خرابمون  - مامان. این زن همونیه که دخیی

 ...کرد

جلوی در خونه م و رسم داد زد که همونیه که اومد 

 شوهرت



یه که بچه ی  بیچاره مون کرده. این مادر همون دخیی

محمدهادی تو شکمش بود... چرا درو وا کردی 

 آخه؟

درو وا کردم -مریم شانه های مهرگان را محکم گرفت: 

 تا ببینم واسه

 خی اومده. ندیدی داشت التماس

 . یم کرد؟ خدارو قسم داد

- ه خی اومدهخب معلومه واس . 

نه هیچم معلوم نیست. برو یه لباس مناسب و -

 شیک بپوش
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 ...بیا اینجا. باید ببینه تو حالت خوبه. باید بسوزه

 !مامان-

صدای زنگ درب ورودی خیی از رسیدن محبوبه 

 ...داد

مهرگان با چشم و ابرو التماس کرد مریم در را باز نکند 



 اما

م در حایل که چادر کرم رنگش را از روی جالبایس مری

 دیوار

 :نزدیک درب بر یم داشت، چشم غره رفت

 . بذار ببینم خی میگه-

رو گرفت و در را باز کرد. محبوبه با دیدن مریم  

سالم تو رو-گفت:   

 .خدا ببخشید این وقت شب مزاحم شدم

د  :مریم لب فشر

 حاال دیگه مزاحم شدین دیگه. امرتون؟-

- ه بیام تو؟میش  

 :مریم اخمانش را پر رنگ تر کرد

 که خی بشه اون وقت؟-

ن همسایه ها - واال گفتم شاید دوست نداشته باشتر

 صدای مارو

 . بشنون

ی گفت و در را کامال باز کرد ن  .مریم زیر لب چیر



محبوبه با اجازه ای گفت و وارد شد. نگاهش را 

 مستقیم دوخت
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مهرگان .مهرگان طره ی موی و زیبایش را پشت  به 

 گوشش زد و

 رو

 .برگرداند

 :محبوبه گفت

؟- م. خویی
 سالم دخیی

ن کرد  :مهرگان نگایه تند و تیر

 .من دخیی شما نیستم-

 :مریم در را بست و گفت

 .لطفا بشینید و حرفتون رو بزنید-

 :محبوبه گفت

نه همینجوری خوبه. کیس که چشم دیدنشو ندارن -

مهمزاح . 



یم دونم .مهرگان لبش را به دندان کشید و از پشت 

 دندان کلید شده

 :اش غرید

؟ اومدین اینجا التماس کنید که - خب که خی

 ببخشمتون؟

 :محبوبه فورا گفت

نه به خدا. اصال نیومدم واسه بخشش. فقط -

 اومدم دلجویی یا

یس. و البته اینکه من واقعا نیم  چه یم دونم احوالیی

 تونم

ش کنم. کاری که دخیی من کرد واقعا جای  طلب بخش

 گذشت
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 .نذاشته

 :مریم توپید

پس واسه خی اومدین؟ یه ما یم خوایم یادمون بره -



 شماها

نیم ذارین. دخیی من تازه یه کم رنگ آرامشو دیده. 

 چرا دست

تون به مراد  از رسمون بر نیم دارین؟ الحمدهلل دخیی

سیده و دلشر  

 حاالم البد بچه ی اون یی وجودو داره بزرگ یم کنه

 . و به ریش ما یم خنده

 :محبوبه رس به زیر انداخت

نه راستش ارنواز اصال بچه رو ندید. ولش کرد. -

 . ترکشون کرد

مهرگان و مریم هاج و واج با دهان باز به محبوبه 

ه شدند  . خیر

 :مریم رس تکان داد

- ه؟به به عجب مادری! فرار کرد  

 :رو به مهرگان گفت

ن واسه - ن مهرگان، پدیده ای هستی بابا اینا دیگه کتر

 .خودشون



 :محبوبه گفت

مو - ؟ من مجبور شدم دخیی
ی

خانوم خی داری مییک

 .نجات بدم

تونو از دست اون دیو دو رس دیر نجات  اگر شما دخیی

 دادین من باید

 .زودتر این کارو یم کردم. منتها ارنواز کله شقی کرد
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اگر شما مادری منم مادرم. دوست ندارم آینده ی 

م با  دخیی

اون مرد تباه بشه. اون مادر یی خاصیتش واسه دخیی 

ط  من رسر

وط گذاشته که اگر پش بیاری عقدت یم کنیم.  و رسر

 حاال فکر

؟ ن  کردن گ هستی

 :مریم تشر زد

-  
ی

ا به ما چه خانوم؟ اومدی اینا رو بیک ن ؟ این چیر



 اون
ی

 زندگ

تون اصال با ما ربیط نداره. حرف به درد  مرد و دخیی

 بخوری

 .داری بزن بفرما برو

 :مهرگان پوزخندی زد

تو نجات - اون وقت حاال شما االن فکر یم کنن دخیی

 دادی؟

نه خانوم. اشتباه فکر کردین. دخیی شما تا ابد به پای 

 نفرینای

 من یم سوزه. تا آخر حشت روز خوش به دلش یم

 مونه .محبوبه

 :گفت

یم دونم دلت پره. یم دونم یه تیکه از جسمت رو -

 از دست

دادی. سخته. به خدا یم دونم. شاید درکت نکنم اما 

 یم دونم

چقدر سخته. یم دونم طلب بخشش واسه این  



 گنایه که

 .دخیی من مرتکب شده خییل زیاده خواهیه

 :با مشت روی شانه اش کوبید
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اما تو بگو مهرگان خانوم. من خی کار کنم که تو -

 حالل مون

؟ خی کار کنم که از این آتییسر که افتاده به جونم  کنن

 خالص

م داره خی کار یم کنه.  بشم؟ من که خیی نداشتم دخیی

 آره

م بود.  تقصیر منم هست. باید بیشیی حواسم به دخیی

 باید زودتر

وندم. آره من گناه  یم فهمیدم و قلم پاشو یم شک

 کارم. ویل

 یه زن رو به 
ی

م زندگ هیچ وقت رایصن نبودم که دخیی

 هم



بریزه. دخیی ناقص العقل من حالیش نبود. خریت  

 کرد. گول

وع کرد به هق زدن گرچه  خورد. بیشعوری کرد .رسر

 آن ابهت

 اش را حفظ
ی

 همیشیک

 . کرده بود

من شب و روز آرامش ندارم. شوهرم تا مرز سکته -

ه و میر  

. من خی کار کنم آخه؟  ن میاد. افشده س. شماها بگتر

 اگر

 گدایی بخشش نکنم خی کار کنم پس؟

مهرگان با صوریی خیس از اشک که برای گذشته ی 

 هدر رفته

اش گریه یم کرد، با پشت دست اشک های غلتان 

 روی صورت

 :مهوشش را پاک کرد و غرید

پس من خی بگم؟ با این یه دونه چشم کورم که -



چ وقتهی  

؟ آره؟  بهم بر نیم گرده خی بگم؟ یم خوای آروم بیسر

 پس
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چشممو بهم برگردون. چشم قشنگمو بهم برگردونید 

 . لعنتیا

 :مریم با دیدن حال بد مهرگان سمتش دوید

مهرگان آروم باش مادر. گریه نکن .بعد سمت -

 محبوبه دوید. دستش

ونرا گرفت و او را از  خانه بیر  

 .انداخت

برو تا پلیسو خیی نکردم. دفعه ی بعد اینورا پیدات -

 بشه خودم

ن دستام خفه ت یم کنم. گمشو  !با همتر

بعد در را محکم به هم کوبید و محبوبه را با 

 پشت
ی

 رسخوردگ



 .در توی راهرو تنها گذاشت

مریم فورا مهرگان را به اتاقش برد و صورتش را 

 .خشک کرد

د و رسش را روی شانه اش گذاشتاو را بغل کر  . 

ه. گریه نکن دلم ریش شد-  . الیه مادرت بمیر

مهرگان رسش را برداشت و اشک هایش را پاک کرد. 

 هق هق

 :کنان گفت

- قلبته باز؟ وایسا قرصتو بیارم-حالم بده مامان.  . 

 .مهرگان فورا مادرش را در حصار کشید

- ... نه. بذار همینجوری تو بغلت باشم مامان. بعدا 

 بعدا قرصامو

 .یم خورم

1343 

  دلهای بد قواره 

مریم در حایل که به سخنی سیع یم کرد اشک نریزد 

 با



 .دستش آرام پشت مهرگان زد

م. ببخشید تقصیر من بود. باید به -
آروم باش دخیی

 حرفت

گوش یم کردم و درو به روش باز نیم کردم. فقط 

 جفنگیات

ریخت رسهم کرد اعصاب مارو به هم . 

مهرگان خودش را جدا کرد. دستمایل از کنار تختش 

 برداشت

ن کنان گفت ن فتر  :و فتر

 .اتفاقا خوب شد دلم خنک شد واسه محمدهادی-

 حاال تک

شو بزرگ کنه. حقشه. هر بالیی 
و تنها باید دخیی

 .رسش بیادحقشه

اصال خوب شد که خیانت کرد. وگرنه منه احمق تا 

 صد

مسال دیگه هم جرات نیم کر  دم طالق بگیر . 

 :مریم لب زد



مگه اون احمق حالیشه؟ بهت قول میدم هنوزم از  -

 کارش

 . پشیمون نیست و فکر یم کنه از تو برده

ن جاشم خوبش شد. دلم خنک شد. - تا همتر

 خصوصا که بچه

م داره یم سوزه ن  .پش نشد و اون مهرانگیر

ه؟ نیم دونستم-  .تو از کجا خیی داری؟ دخیی

- دم گهگایه بهم زنگ یم زنه حالمو من از حنانه شنی

 یم
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 . ن پرسه. طفلک دلش خون بود از دست مهرانگیر

 اونقدر پشت

تلفن نفرینش کرد که به گریه افتاد. گفت از وقنی 

 فهمیده

ه داره مثل اسپند رو آتیش جلز و ولز یم   بچه دخیی

 کنه.حاالم که



ه گذاشته رفته دیگه کارد  بزین خونش دردخیی  

 .نمیاد

ه. از - هه! خالیق هر چه الیق. فکر کردن چه خیی

 خر افتاده

 . فکر کرده خرما پیدا کرده

 :با بلند شدن صدای زنگ در مریم از جا بلند شد

ن کن لباس بپوش بیا. یه  - فکر کنم آناس. صورتتو تمیر

 کرم

ی هم بزن دماغت قرمز شده مادر. در  ن پودری چیر

 ضمن

ن تو یه زن مجرد خوشبخنی که من و فکرشم نکن. اال

 بابات

 تا آخر عمر پشتتیم. باشه؟

ویی باشه ای گفت و مریم از اتاق 
مهرگان با خورسر

ون رفت  .بیر

پنج شنبه شانزدهم مهرماه ساعت ده و یس دقیقه 

 ی شب



ن کارو یم کردم-  .آره دیگه. حق داره. منم بودم همتر

ن گفت:  ن کفری رو به محمدیاستر حق گ خی -مهرانگیر

؟ ن  داره یاستر

ه ی احمق بعد از اینکه  دخیی

 پش منو با مهرگان به هم زد، حاال فرار کرده و 
ی

زندگ

 یه دخیی 
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 .پس انداخته واسه ما. رفته که رفته

ن زهرخندی زد  :محمدیاستر

 پشت با مهرگانو به هم زد؟ مامان تو رو خدا -
ی

زندگ

 یه ذره

اش. اون وقنی که یه با اون بنده خدا انصاف داشته ب

 رس به

رس، دهن به دهنش یم ذاشنی و رسکوفتش یم زدی و 

 یه

بچه بچه یم کردی زندگیشون تو آتیش دخالتای تو 



 داشت

ش مونده بود که این  یم سوخت. فقط خاکسیی

 خانوم اومد

روش لونه ساخت. تخم گذاشت و ولش کرد و پر زد 

 . و رفت

ن با صوریی گ ر گرفته توپیدمهرانگیر : 

دیگه داری زیاد از حدت حرف یم زین بچه.صدای -

 تلویزیون و

ون از اتاق  مجری پر رس و صدایش از بیر

یم آمد. حاج باقر تنها نشسته بود و به صفحه زل 

 .زده بود

ن گفت  :محمدیاستر

واال به خدا دارم حرف راست یم زنم. هادی اگر -

 االن بدبخته

ش تقصیر شماست و ا
ون شعور نداشته نصف بیشیی

 .ی خودش

ن غرید  :مهرانگیر



 .پشت رس داداشت درست حرف بزن-

ن کردم؟ - چیه؟ نکنه به لباس و جاه و مقامش توهتر

 ول کن
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اون لباسو مادر من. همه مون یه روز این لباس و 

 مقام و منصبو

یم زیر  ول یم کنیم توی یه کفن ارزون قیمت میر

 .خاک

ن دنیا جواب بدیم.  و یل همه مون باید به خدا همتر

 کارای

. مادر من تو رو خدا  ن . کارای بدمون چتر ن خوبمون چتر

 به

خودت بیا. بفهم کجای زندگیت وایسادی. تا دیر 

 نشده اینفکرای سیم

 رو بریز دور. عوض شو مامان. توبه کن از خدا

ان   بخواه عمر طوالین بهت بده کارای بدت رو جیی



 . کنن 

- کت شو. پشه ی یی تربیت. آدم با مادرش سا 

 اینجوری حرف

 یم زنه؟

پس چجوری بگم؟ هر خی من این شیش سال -

 خرخره مو

ی به  جویدم و زور زدم بگم رایه که تو داری میر

 ترکستان

ه گوش نکردی. مهرگان یه زن خوب و همه خی  میر

 .تموم بود

وع به شمردن کرد  :با انگشتان دستش رسر

- ود، مهربون و با معرفت نبود که مودب نبود که ب

 بود. خانواده

، خوش بر و رو، شیک و جذاب،  ی درست حسایی

 خونه داری

یش بیست. با فهم و کماالت. من نیم فهمم  ن و آشیی

 این هادی



خر خی کم داشت رفت دست یه دخیی بیشعورتر از 

 خودشوگرفت

 آورد تو زندگیش. حاال خوبش شد؟ بچه یی مادرو
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 چجوری یم خواد بزرگ کنه؟

 . بچه! مهرگان بچه ش نیم شد-

به درک که نیم شد. به جهنم که نمیشد. مگه حاال -

 من و

بقیه چه گیل به رس شماها زدیم که بچه ی هادی به 

 رسش

بزنه؟ تازه خیلیم زور یم زد ییک یم شد مثل باباش. 

 آسمون

. پر م ن دعا و نمک سوراخ شده با کون افتاده زمتر

 .نشناس

ن از جا پرید  :مهرانگیر

 یم بندی یا بکوبم دندونات بره تو شکمت؟-



ن - . عتر ن اعصاب نیم ذارین واسه من. بابا رو ببتر

 افشده ها

شده. از خجالت نیم تونه بره تو محل. شدیم گاو 

 پیشوین 

سفید محل و بازارچه. بفهم مادر من. تو رو خدا 

 بفهم. بس کن

خی خی -رس. ول کن اون هادی رو. توبه کن. به بابا ب

 رو ولش کنم؟

 .بچه مه. پاره تنمه

؟ خونه شو ازش  - ؟ داداش مهدی خی پس من خی

 گرفنی 

 .ویلون و مستاجرش کردی

خوب کردم. پول خودم بود. دزدی که نکردم. پس -

؟ یم  خی

ذاشتم بچه م تو زندون بپوسه؟ بعدشم من به تو خی  

 کار دارم؟

- ن االن جرات ندارم برم به من کار خوایه داشت. م



م  .زن بگیر
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چون مثل روز برام روشنه به سال نکشیده خون 

 دخیی مردمو

ه به  ه. اصال در میر تو شیشه یم کنن و یم ذاره میر

 .خدا

 بچه؟ من خی کار به تو دارم؟-
ی

 چرا چرت و پرت مییک

م حرف گوش کن.  من یه دخیی خوب واست یم گیر

ن  نه عتر  

زا باشه، نه مثل مهرگان زبون دراز  حنانه پررو و دخیی

 و اجاق

نه خییل ممنون. بنده اگر روزی بخوام ازدواج  -کور . 

 کنم فقط و

ی که خودم  م خواستگاری دخیی فقط با بابا میر

 .انتخابش کردم

 انتخایی چشم و ابروی مشیک شما
 .نه دخیی



 !رو رو برم یه! چه غلطا-

- یز من توبه کن تا دیر نشده از مامان، مادر من، عز 

 مهرگان و

خانواده ش حاللیت بطلب. تو رو به خدای احد و 

 واحد قسم

 .خودتو نجات بده

 . هه! تو که خرافایی نبودی -

خرافاته؟ باشه تو فکر من خرافاتیم. مادر من -

 دوستت دارم

 .یم خوام نجاتت بدم. حاال شما گوش نکن

ن بعد هم از جا بلند شد و از اتاق  ون رفت. مهرانگیر بیر

 چشم

بست و باز فکرش رفت سمت شاهکاری که ارنواز  

 کرده بود.فکر

 کرد محمدهادی چطور دارد یک نوزاد یی مادر را تر و
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ون رفت  خشک یم کند؟ رس تکان داد و از اتاق بیر

 جمعه هفدهم مهرماه ساعت شش صبح

- ش کردم. با همون دوستش بله خانوم تا اینجا تعقیب

 .اومده

 .دو تا هم خانوم همراهشونن

ن آمد و سمت پنجره  پانته آ خواب آلود از تخت پایتر

 .رفت

 :گوشه ی پرده را کنار زد

؟- ن  دو تا خانوم؟ نفهمیدی کتر

یکیش که زن همون پشه س صاب باشگاهیه. اون -

 ییک هم

 .منیسر انتشاراتشه

 .آهان فهمیدم. همون چادریه-

- رسش نیست چادر  . 

- -بله محسن خان. تو کوه نمیشه چادر رس کرد. 

 امرتون چیه؟

ن که پا شده با - ه رو واسم پیدا کن. همتر
خونه دخیی



 رییسش

اییه  .اومده کوه البد خیی

 .چشم خانوم-

محسن قدم به قدم پشت رس آن ها راه رفت و 

 چشم از آن ها

 .برنداشت

 در پاهایش  
ی

مهرگان بعد از یک ساعت حس گرفتیک

 کرد. اما
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 . نیم خواست به رویش بیاورد و از بقیه عقب بیفتد

 نشست و از درد چینن به 
ی

سیاوش روی تخته سنیک

 صورتش

 .انداخت

احت کنیم-  . بچه ها چند دقیقه اسیی

نیما کنارش ایستاد و ترانه و مهرگان نزدیک آن دو 

 روی تخته



 نشستند
ی

 .سنگ بزرگ

فتنیما گ : 

؟- مرد؟ چرا نشسنی  خسته شدی پیر

 . سیاوش مشغول درآوردن کتاین اش شد

آره خسته شدم جناب پهلوان. همه که مثل شما -

 ورزشکار

ن   .نیستی

 :مهرگان خطاب به او گفت

 پاتون درد یم کنه هنوز؟-

 .نیما استفهایم نگاهش کرد

 پاش؟ پاش چشه؟-

 :مهرگان شانه باال انداخت. سیاوش گفت

- دیروز کردم حاالم پشیمونمیه غلیط  . 

نگو که خودت زدی خودتو؟-نیما ابرو باال انداخت:   
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 :سیاوش رس تکان داد



 .دقیقا-

 چرا خب دیوونه؟ خودآزاری داری مگه؟-

س. قرار خواستگاری گذاشته واسه - از خاله ت بیی

 .دوشنبه

دار کرده  .منم آخر از همه خیی

به مهرگان زد و کنار گوشش پچ پچ وار   ترانه چشمیک

 :گفت

 دیدی گفتم؟-

 :نیما خندید

اوه اوه گاوت زاییده که. باز خوبه االن بهت گفته -

 نذاشته دم

ن   . رفتی

- حاال طرف گ هست؟-همینو بگو به خدا .   

 .من چه بدونم. ندیدمش که-

 یم خوای بری؟-

نه. اصال دلم نیم خواد. ویل قلب مامان خرابه یم -

مترس  



 .ناراحت شه

پس حتما برو. خی میشه حاال؟ شاید خوشت اومد -

 تو هم از

 .این عذب بودن در اومدی

 . در نمیام. نیم خوام. یی خیال-
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 :ترانه شیشه آیی به نیما داد و گفت

اینقدر ناز نکن سیاوش. برو شاید افتادی تو دام -

ه  .دخیی

- یم دوین که دوست ندارم  ترانه تو دیگه چرا؟

 اینجوری

یک زندگیمو انتخاب کنم.  آره خب. حق با توئه. -رسر

 ویل حاال دل

 . خاله رو نشکن

 :نیما گفت

ه یعنن چاره ای نداره-  .میر



 : ترانه گفت

 . من و مهرگان بریم جلوتر. شماها هم بیاین-

 :نیما گفت

 .تند نرین تا بهتون برسیم-

 .باشه-

ر شدند، سیاوش گفتمهرگان و ترانه که دو  : 

ی میگم پشت رستو نگاه نکن. االن مشکل - ن یه چیر

 من این

 .پا نیست. اونیه که یه ساعته داره دنبال ما میاده

 تو؟-نیما اخم کرد: 
ی

خی مییک  

ون   سیاوش شیشه ی آب معدین از کوله اش بیر

 کشید و چند

 :جرعه نوشید
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- ید دنبالم راه افتاد. بعد وقنی از دم خونمون یه پرا

 داشنی 



ماشینتو پارک یم کردی دیدم نزدیک ما داره پارک یم  

 .کنه

 .اول فکر کردم اشتباه کردم. ویل پالکش همون بود

 :نیما نچ نجی کرد

هوا هنوز یه کم تاریکه. چجوری فهمیدی؟ اصال  -

 کیه؟

ه-  .حدسم فقط به ییک میر

 گ؟-

 !زاغری-

خودش؟-نیما شوکه گفت:   

نه بابا. اون که صد در صد االن تو تختش خوابه. -

 .نوچه شه

عجب کنه ایه ها. بابا یی خیال. بذار برم بزنم فکشو -

 بیارم

م ن حالشو بگیر  .پایتر

نیم خواد. بذار ببینم قصدش چیه. خی از جون من -

 یم



خواد. دیگه تمام آمار منو داره دیگه. واسه خی آدم 

 فرستاده

 .دنبال من

- جنایی میشهقضیه داره  . 

 . چرت و پرت نگو-

واال به خدا. یعنن اینقدر دوست داره؟ بابا خب -

 دست ننه شو
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ه بیاد خواستگاریت  .بگیر

سیاوش دوباره کتاین اش را به پا کرد و از جا بلند 

مسخره بازی-شد.   

 در نیار نیما. به خدا دیگه قایط کردم. شیطونه

م خالص شم. شاید میگه برم ه ن پرستاره رو بگیر متر

 دست از

 . رسم برداره

 .پرستاره پس-



ا عقب نمونیم-  .بریم از دخیی

 .نیما کنارش قدم برداشت

نه اشتباه نکن تا تکلیف زاغری رو روشن نکردی -

 هیچ زین 

رو وارد زندگیت نکن سیا. من از این زن یم ترسم. هر 

 بار که

ی ته اون ن چشماشه که آدمو  اسم تو رو میاره یه چیر

 یم

 .ترسونه

سم- ؟ من خی کار کردم که بخوام ازش بیی  . مثال خی

 تو کاری نکردی ویل این انگار قوی تر از قبل برگشته-

. 

ش بیاد. اه!چهارشنبه بیست و دوم مهرماه - خیی

 ساعت پنج بعدازظهر

تلفن همراهش را برداشت و کت نازکش را روی 

 دستش

اهن مردانه ی خا  ی رنگ و شلوار  انداخت. پیر کسیی



 کتان زغایل

 تنش بود که به شدت برازنده اش بود. قبل از 
ی

رنیک

ون  بیر
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ش برگشت و عطر تلخ و  ن ن از اتاق سمت میر رفتی

 خوش بویش

ون رفت  .را روی مچ دستانش پاشید و از اتاق بیر

مهرگان با دیدنش محو او شد و در دل "تبارک هللا 

 احسن

"ی گفت و از جا بلند شد ن  .الخالقتر

؟- یف یم برین آقای کیاین  جایی تشر

سیاوش دست روی یقه ی کتش کشید. کیم دودل 

 بود برای

ن اما لب زد  :گفتی

یه قراری دارم باید بهش برسم. یه قرار... یه قرار  -

 کاری.مهرگان



 ابرویی باال انداخت. خوب یم دانست سیاوش دارد

بود و این همه به خودش  دروغ یم گوید. قرار کاری

 رسیده

 بود؟ اما حاال چرا راستش را نیم گفت؟

 :تک رسفه ای کرد

 بله خواهش یم کنم. بر یم گردین؟-

 . بله. یه ساعت دیگه میام. شما یم تونید برید-

 .باشه حتما-

. اما مجبور بود برود.  ن سیاوش دودل بود برای رفتی

 زیر لب

 .خداحافیطن کرد

به مشام کشید مهرگان عطر سیاوش را  . 
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ه قرار کاری-  ! هه! فکر کرده من خرم. داره میر

کیس از پستوی ذهنش رس برآورد".خب بره. به تو 

 چه؟ تو چرا



 "حرص یم خوری؟

 :مهرگان اخم کرد. با خودش زمزمه کرد

دیوونه شدم من؟ خب چه عینی داره اینقدر -

 خوشتیپ کنه

خل شدمابره رس قرار؟  . 

 را 
ی
ی برف خانه رفت. کیی ن از جا بلند شد و توی آشیی

 روشن

 .کرد و چشم به آن منتظر شد

 :دوباره صدای توی ذهنش وزوز کرد

چه مرگته مهرگان؟ قلبت داره تند تند یم زنه. "

 "دوییدی؟

مهرگان فورا دست روی قلبش گذاشت. وقنی حرص 

 یم خورد

 . زدقلبش تند تند خودش را به در و دیوار یم

ییک از آن بسته های باریک و قرمز را از توی قفسه 

ی  درآورد.کیی

 که از خودش صدا درآورد، دکمه ی خاموش را زد و



توی لیوان رسامییک خودش آب جوش ریخت. گوشه 

 ی بسته

ی پودر نسکافه را با حرص با دندان پاره کرد و پودر را 

 درون

ز لیوان خایل کرد. قاشق رسامییک را برداشت و ا

خانه ن  آشیی

ش برگشت ن  .پشت میر
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کیم از نسکافه را نوشید و مشغول تایپ شد. اما 

 چند خط بعد

 .فهمید دارد اشتباه تایپ یم کند

 .یک رسی کلمات اشتباه و یی ربط تایپ کرده بود

 . لعننی ای زیر لب به خودش گفت

 جدا چه مرگمه آخه؟-

ت سیاوش. به صندیل  فکرش مدام یم رفت سم

 گردانش تکیه



زد. نه نیم توانست حس ناشناخته اش را نادیده 

د. چشم  بگیر

بست و به ذهنش اجازه داد یکه تازی کند. بعد فورا 

 چشم بازکرد و

 فهمید دارد حسادت یم کند. به چه کیس؟
ی

 با بیچارگ

 .چند نفس عمیق کشید

باز مشغول تایپ شد و این بار تمام تالشش را کرد  

 که اشتباه

نکند اما دستش از حرکت ایستاد. او داشت به 

ی که تازه  دخیی

 سیاوش شده بود حسادت یم کرد
ی

 . وارد زندگ

صورتش از این فکر گر گرفت. از جا بلند شد و توی 

 دستشویی 

خزید. صورتش قرمز شده بود. دست روی صورتش  

 کشید. رس

 :تکان داد

-  . تو یه زن نه مهرگان. تو نباید. نباید عاشق بیسر



 مطلقه ی

نازایی که یه چشمش کوره. ویل اون... اون یه پش 

 جوون و
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 ...مجرد و سالمه

عاشق نشو مهرگان. -بعد یی اراده بغضش ترکید . 

 نکن... بگیر جلوی

 اون دل ندید بدیدتو

مهرگان. خاک بر رست مهرگان. خفه ش کن اون 

 قلبتو

 .دیوونه

کنان تکیه به دیوار زد و رس خورد و روی هق هق  

ن   زمتر

نشست. حقیقت هویت تازه اش بیشیی دلش را 

 سوزاند. اینکه

ایط تازه اش را به روی خوش یم زند بیشیی کامش  رسر



 را تلخ

 .کرد

فورا آب دهانش را قورت داد و سیع کرد خودش را 

 .آرام کند

 :بلند گفت

- ه. آره هنوز اولشه. یم تونم نذارم این حس پا بگ یر

 .یم تونم

از جا بلند شد. صورتش را با احتیاط شست و 

 خشک کرد و از

ون رفت. باید به المیع زنگ یم زد و یم رفت  آنجا بیر

 دیدنش

و کمک یم گرفت. این احساس عالقه ی نوپا اشتباه 

 بود وجلوی

 اشتباه را همان اول اگر یم گرفت مشکالت بعدی اش

ن   نیم شد و بیخ  هم به وجود نیم آمد. چنگایل تیر

 گلویش را

 .نیم گرفت و بیچاره اش نیم کرد
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با این فکر فورا شماره ی مطب المیع را گرفت و برای 

 چند

شکش ثبت   ن روز بعد ساعنی را برای مالقات با روانیی

 .کرد

 شنبه، بیست و پنجم مهر، ساعت پنج عرص

د و به سه ثانیه  نکشیده منیسر دست روی زنگ فشر

 در را

 .برایش باز کرد و لبخند دلکیسر به رویش پاشید

 .سالم مهرگان خانوم ستوده. بفرمایید-

مهرگان وارد شد و مثل همیشه از آن لبخندهای تو 

 دل برویش

 .را زد و در رابست

ش جای گرفت. چند بیمار ساکت و  ن منیسر پشت میر

 صبور

که حاال نشسته بودند به انتظار.مهرگان کیم با منیسر  



 با او یط این

 چند ماه اخت

شده بود گنی دوستانه زد. حق ویزیتش را پرداخت  

 کرد و روی

ن منیسر نشست  .صندیل چسبیده به میر

تا نوبتش بشود با خودش حرف هایی که قرار بود به 

 دکیی 

 .المیع بگوید را توی ذهنش مرور کرد

نیم ساعت بعد منیسر نامش را خواند و او وارد اتاق 

ددکیی ش . 

ن قصه ی ما عینکش را روی بینن اش   چشم سیی
دکیی

 جا به

جا کرد و از جا بلند شد و سالم مهرگان را پاسخ گفت 

 و با او
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 .دست داد



 به به مهرگان خانوم. احوالت چطوره؟-

م-  . خوب نیستم. البته به لطف شما خییل بهیی

- ؟ م. نیم دونم واال خی بگ-خدارو شکر. چه خیی

 .اصال چجوری بگم

 گفته بودم بهتون

که تو دفیی یه انتشارات کار یم کنم. رییسم یه پش 

 جوونه که

من یه چند وقتیه حس یم کنم بهش عالقه پیدا  

 .کردم

 :المیع یک تای ابرویش را باال برد

 خب؟-

ن دیگه. این مسئله داره زجرم میده خانوم - خب همتر

 .دکیی 

- ؟زجر؟ مگه آدم بدیه  

؟-  گ؟ آقای کیاین

 کیانیه اسمش؟-

. اتفاقا - بله. نه اصال اینطوری نیست خانوم دکیی



 چون همه

ن تمومه من ناراحتم. مهربون و مودبه. خوش  چیر

 برخورد و با

من که نیم -شخصیته. به شدت روشنفکره و ... 

 .فهمم منظورتو

آخه من کجا اون کجا؟ اون یه جوون سالمه و -

 مجرده. تا حاال

ج نکرده. ویل من یه زن مطلقه هستم که از ازدوا 

 بدشانیس
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بچه دار نشدنم شد باعث خیانت شوهرم. تازه یه 

 چشمم هم

 .که نابیناس

المیع خودکارش را توی دستش چرخاند و به صندیل 

 تکیه

ون داد  . داد. نفسش را از شانه بیر



- ت کار خب این دلیلت واسه اینکه عاشق شدن

 درسنی نیست

و اون یی عیب و نقصه و تو نقص داری نشون میده  

 که هنوز

. هنوز هم مثل  نتونسنی رو اعتماد به نفست کار کنن

 اون

. هنوزم خودت رو   سابقت هسنی
ی

مهرگان زندگ

 دست کم یم

ی  .گیر

- . من واقعا این مشکلو دارم .  اوال  -آخه خانوم دکیی

 که عشق تو یک

 طرفه س. درسته؟

ن کیم فکر کرد به روزهای گذشته. دلش یم مهرگا

 خواست

ی پیدا کند که به آن بند کند و بگوید سیاوش  ن چیر

 دوستش

ی نیافت ن  . دارد. اما هیچ چیر



 :رس تکان داد

 .بله یک طرفه س-

؟ بهت جواب رد -  دوستش داری خی
ی

اگه بهش بیک

 میده؟

ایط منو کامال یم دونه. پس حتما ردم یم کنه-  اون رسر

. 
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 روشنفکره؟ خب دخیی خوب، آدیم با -
ی

مگه نمییک

 این

شخصیت نمیاد بگه چون این زن طالق گرفته پس 

 نمیشه من

بهش به عنوان یه زین که میشه دوستش داشت فکر  

 کنم. یا

مثال بچه دار شدن یا نشدن هیچ زین قبل از 

 ازدواجش

ن آقای کیاین بر  ه مشخص نیست. مثال اگر همتر



 خواستگارییه دخیی 

 مجرد بهش نمیگه تو بچه دار مییسر یا نه. یا مثال

نمیگه اگر تو بعدا تصادف کردی و یه چشمت، یه 

 دستت، یه

پات رو از دست دادی من ازت جدا میشم. میگه 

ن   همچتر

ی رو؟ ن  چیر

 .نه نمیگه-

پس عالقه ی یک طرفه ی تو اون وقنی بهت -

 صدمه یم زنه

ن آدیم نباشه و د ست رد به شانه ت بزنه. که چنتر

 اون وقته

 .که باعث میشه تو زجر بکیسر 

؟-  خب اومدیم و منو نخواست. اون وقت خی

واال اینجوری که تو از خودت بدت میاد منم باشم -

 ازت خوشم

 ، نمیاد. اصوال تا وقنی تو خودتو دوست نداشته بایسر



 دیگران

هم تو رو دوست ندارن. این یه انرژی مثبته. تو هر 

ایبه انرژی  

دیگران بفرسنی اون ها هم همون انرژی رو به سمت 

 تو یم
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؟ . یم دونسنی ن  فرستی

 .دقیقا نیم دونم چجوریه-

 یم کردی -
ی

ن وقنی با شوهر سابقت زندگ ببتر

 چجوری رفتار

یم کردی. اگه اون یم گفت تو یی عرضه ای واسه این 

 بوده

ن فکر  . اصال باورت که تو با خودت همچتر ی داشنی

 شده بود

. این باور آدم هاس که رفتارهاشونو یم  که ترسویی

 . سازه



ی مهرگان. تو  تو نباید اینقدر خودت رو دست کم بگیر

 به

ن تو  داشته هات فکر کن نه به نداشته هات. ببتر

 ظاهرت و تو

وجودت خی داری که یم توین بهش بنازی و به 

 خودت افتخار

. امشب وقنی رفنی   خونه یه کاغذ بردار و بنویس. کنن

چشم-باشه؟  

ن یه آدم ناشکری  . عتر ن . راست میگتر خانوم دکیی

 شدم

که پیش خدا ناله یم کنم من اینو ندارم، اونو ندارم. 

 به اون

ایی که دارم فکر نیم کنم
ن  .چیر

دقیقا. تصور کن اگر هر دو چشمت رو توی -

 تصادف از دست

 داده بودی خی میشد؟

- د میشد. دیگه دلم نیم خواست وای نه! خییل ب



 کنم
ی

 .زندگ

پس خدا رو شکر کن. تاکید یم کنم عاشق خودت -

 .باش

 .عاشق مهرگان باش

1364 

  دلهای بد قواره 

 بذار واست یه خاطره تعریف کنم از ییک از مراجعینم

. 

یه دخیی خانوم جووین بود که نامزد داشت. اومده 

 بود یم گفت

ه. از هیچیش خوشش نیم نامزدشو دوست ندار 

 اومد. از قیافه

ش، از حرف زدنش، از طرز لباس پوشیدنش. از 

 .عقاید وافکارش

 یم گفت من خییل ازش رسترم. حیف من نیست؟

 .بهش گفتم خب اگر دوستش نداری جدا شو

گفت نه نامزدم قبول یم کنه نه خانواده م. بهم 



 میگن خییل

جلوی پام.  هم دلت بخواد. شما یه راه چاره بذارین

 بعد از چند

بار تالش واسه اینکه حرفش رو به کریس بنشونه و 

 راضیشون

کنه به جدایی دوباره اومد پیشم. این بار گفت من 

 نتونستم

نامزدمو رایصن کنم جدا بشیم. با خودم آوردمش که 

 شما

باهاش صحبت کنید. منم چاره ای ندیدم که قائله 

 رو یه جوری

تو. وقنی صداش کرد و اون ختم کنم. گفتم بگو بیاد 

 مرد

جوون وارد اتاقم شد، دهنم تا چند ثانیه با دیدنش 

 باز مونده

 . بود

 :مهرگان کنجکاو گفت



- نه ابدا. به شدت خوشتیپ و -خییل زشت بود؟

 .دوست داشتنن بود

ه خییل حوری بوده-  .جدی؟ پس حتما دخیی
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- ود اون دخیی خانومنه برعکس. بسیار زشت ب  . 

 :مهرگان چشم گرد کرد و پوزخند زد

؟-  یعنن خی خانوم دکیی

یعنن اینکه اون دخیی از بس به خودش اعتماد -

 داشت و از

 به خودش گفته بود من خوشگلم عاشق و 
ی

بچیک

 شیفته ی

خودش بود. فکر یم کرد به قول تو حوریه. جالب تر 

 اینکه

ن  وقنی من با اون مرد صحبت کردم اون هم همچتر

 فکری یم

کرد. یم گفت من نامزدمو دوست دارم. هم خوشگله 



 هم

 . مهربون

حاال تو با این همه زیبایی ظاهری و درونیت خودت 

 رو دست

ی.  لطف دارین. ویل باالخره عاقبت اون -کم یم گیر

 خانوم خی شد؟

ه اضار کرد و جلوی من رس نامزدش داد زد و - دخیی

 یی 

ایم کرد. پشه گفت  ه هم احیی دوستت دارم و دخیی

 قهر کرد

رفت. با پشه حرف زدم و بهش اخطار دادم جدا 

 شه. اما گفت

نه. بعد از چند ماه پشه اومد پیشم گفت از نامزدم 

 .جدا شدم

کاش حرفتون رو گوش کرده بودم. نامزدم عاشق یه 

 پش زشت

 .شده



 :مهرگان رس تکان داد
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 !عجب-

بله واقعا عجب! اگر یه کم اون اعتماد به نفس -

 باالش رو

 خویی داشت. نه به اون 
ی

ل یم کرد االن زندگ کنیی

 شوری

 قبلیت 
ی

شور نه به این یی نمیک. تو هم اگر تو زندگ

 خودترو دوست

، شوهرت چنان عاشقت میشد که مادرش  داشنی

 . جرات نداشت بهت بگه باالی چشمت ابروئه

ن تو و اون آقا خی پیش ختم کالم. نیم دون م قراره بتر

 بیاد. اما

اصال به خودت سخت نگیر و خودت رو عذاب نده. 

 بذار زندگیت

رو روال طبیعیش پیش بره. اصال شاید این عشق 



 .نباشه

 عشق نباشه؟-

-  
ی

ن تو مدت زیادی بدون عشق با یه مرد زندگ ببتر

 .کردی

همیشه طالب محبت بودی. تنها بودی. اما رنگ 

 محبت رو

ندیدی. حاال طبیعیه که ساعت هایی که با یه مرد 

 خوب یم

. اصال مگه میشه   پیدا کنن
ی

گذروین بهش دلبستیک

 مردای

خوب رو هرروز دید و دوستشون نداشت؟اما اول 

 باید جنس این

 رو بفهیم. بعد بذاری
ی

 دلبستیک

ه. ببینن خی  احساست روند طبیعیش رو پیش بیی

 قراره پیش

یبیاد. حساسیت به خرج ند . 
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من میگم اگر این مرد خوبه و فهمیدی که واقعا 

 عالقه ت قلبیه

 و ناب بهش بگو. چه اشکایل داره؟

 .یم ترسم جواب رد بده-

س. فعال - اگر یم تریس که حتما ردت یم کنه. پس نیی

 رو

 خودت کار کن. باشه؟

 . مهرگان از جا بلند شد و تشکر کرد

ور نگایه به ساعتش کرد. وقنی به توی آسانس

 سیاوش گفته

بود یم خواهد زودتر برود فورا موافقت کرده بود و 

 تاکید کرده

. اما مهرگان گفته بود  :بود برنگردد به دفیی

- بذارین واسه فردا -ویل کارام مونده. باید برگردم. 

 .خانوم ستوده

 .نگران نباشید



ساعت از شش گذشته بود و مریم و عیل خانه 

 نبودند. دوست

نداشت وقنی به خانه برسد کیس نباشد. فکر کرد 

 چطور وقتش

را بگذراند تا نه شب. شانه باال انداخت و از اتاقک پا 

ون  بیر

 .گذاشت

وقنی از ساختمان مطب وارد پیاده رو شد، تصمیم  

 گرفت

خودش را دوست داشته باشد. پیاده توی پیاده رو 

 .راه افتاد

دف برسد. با دیدن یک فکر کرد چطور به این ه

 رورسی
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 :فرویسر لبخندی زد و زیر لب زمزمه کرد

یه رورسی خوشگل واسه خودم بخرم که به "



 چشمای قشنگم

 ."..بیاد. یه بلوز و شلوارم بخرم. کیفم بخرم

با این فکر پا در رورسی فرویسر گذاشت و زل زد به 

 رورسی

 انتخاب   های ساتن قواره بلند 
ی

.رورسی خوش رنیک

 کرد و پولش را

 داد و از مغازه

ون زد  .بیر

با بلند شدن صدای تلفنش دست توی کیفش کرد. 

 نام ترانه

ن را لمس کرد و در حالیکه راه یم  را که دید آیکون سیی

 رفت

 :و به مغازه ها نگاه یم کرد، گفت

 .سالم جان دل-

؟- . کجایی
 سالم خانوم. خسته نبایسر

- خیابون. دارم خرید یم کنم واسه خودم ممنون. تو  . 

 و حرف زدن یم آمد. 
ن

از پشت خط صدای شلویع



 :پرسید

؟-  تو کجایی

ونم. زنگ زدم بگم اگه یم توین بیای پیشم. - من؟ بیر

 راستش

 :یه مشکیل پیش اومده .مهرگان نگران گفت

 مشکل؟ خی شده ترانه؟-
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- ی بگم؟ تو رو خدا زود آخه پشت تلفن چجور 

 .خودتو برسون

 ترانه؟ خی شده؟-

 . آدرسو برات پیامک یم کنم. فقط زود بیا-

 :ارتباط فورا قطع شد و مهرگان وسط پیاده رو داد زد

 .الو؟ الو ترانه-

فورا سمت خیابان دوید و دوباره شماره ی ترانه را  

 .گرفت

دست بلند کرد برای یک تاکیس زرد. با خوش 



امشانیس تم  

 .تاکیس خایل بود

روی صندیل عقب نشست و تلفن را روی گوشش  

 .گذاشت

 :آقا دربست.ترانه جواب نیم داد. راننده گفت-

 کجا برم خانوم؟-

 . شما حرکت کنید من بهتون میگم-

همان لحظه صدای آمدن پیایم آمد و مهرگان آدرس 

 دریافنی 

 .را بلند برای راننده خواند

صد با دلشوره ای یی پایان فاصله ی آن خیابان تا مق

 .یط شد

ذهنش به سوی هزاران اتفاق رس زد و باز برگشت 

 .جای اولش

 افتاده
ی
 . هیچ نظری نداشت برای ترانه چه اتفاف

به مقصد که رسید کرایه ی راننده را با عجله داد و از 

 تاکیس



1370 

  دلهای بد قواره 

ن پرید. خودش را رساند به پیاده رو.  رس چرخاند  پایتر

 به چپ

و راست اما ترانه را هیچ کجا ندید. باز شماره اش را  

 گرفت و

 :این بار ترانه با صدایی که شبیه ناله بود جواب داد

- ؟-رسیدی مهرگان؟ آره. کجایی  

 . من دارم یم بینمت. بیا سمت چپ-

مهرگان راه افتاد و ترانه همچنان داشت به او راه را 

 نشان یم

 .داد

- ا در شیشه ای قهوه ای دودی هست. بیا یه کافه ب

 .تو

مهرگان رس جایش متوقف شد و به سمت در کافه 

 .چرخید

کافه ای جلوی رویش بود. فورا در را باز کرد و داخل 



 آن پا

ی ندید.  ن گذاشت. سمت راست را نگاه کرد و چیر

ن که به  همتر

سمت چپ رس چرخاند صدای دست و سوت و 

 هلهله ای

 .چشمانش را گرد کرد

ترانه سمتش دوید. او را در حصار کشید و صورتش را 

 .بوسید

او را سمت جمعیت کوچیک که همچنان برایش 

 دست یم

زدند برد.نیما یم خندید و سیاوش با نگایه خاص به 

 او چشم دوخته

بود و لبخند یم زد. مهرآنا و آریا با شوق همچنان  

 کف یم

 .زدند
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ناباور پرسیدمهرگان  : 

؟- ه؟ ترانه تو به من دروغ گفنی  اینجا چه خیی

 :ترانه گفت

 . آره چاخان کردیم سوپرایزت کنیم-

ن بزرگ هشت نفره کنار   مهرآنا و آریا از جلوی میر

 کشیدند و

 :ترانه گفت

 .مبارک باشه مهرگان-

ه شد. رمان هایش بود. نزدیک تر  ن خیر مهرگان به میر

 . رفت

وا! این که رمان منه. چه -ت: متعجب تر از قبل گف

ه؟ اتفاق تازه  خیی

 ای افتاده؟

سیاوش نزدیک تر آمد. مهرگان سیع کرد نگاهش هرز 

 نرود

اما نتوانست. سیاوش نامردی را در حق دلش تمام  

 .کرده بود



خوش پوش تر از آن روزی که رفته بود رس قرار لباس 

 پوشیده

ی که پوران دوست دا شت بود. رس قرار با همان دخیی

 عروسش

 . شود و مهرگان او را اصال دوست نداشت

حرف های المیع انگار شجاعش کرده بود. فکر کرد 

 چقدر از

تمام زنان عالم که به سیاوش نظر داشته باشند 

 .بدش یم آید

موهای خوش حالتش آن روز انگار جذاب ترش کرده 

 بود. شاید
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د. لبخندش در امتداد چشمان که نه، حتما کرده بو 

 براقش باز

دلش را زیر و رو کرد و یاد حرف المیع افتاد که به 

 دلت اجازه



 . ی پرواز بده. بگذار دلت خودش را بزند به دریا

سیاوش خم شد و ییک از کتاب ها را برداشت و 

 انگشت روی

اینجا، اینجا نوشته چاپ دوم-جلد گذاشت.  . 

رستاد به مغزش.  چشمان گشاد شده اش سیگنال ف

 کتابش

رسیده بود به چاپ دوم و حنی برای این فرزند  

 کاغذی اش

یک جشن امضای کوچک و ناقابل هم برگزار نکرده 

 بود. آنقدر

گرفتار در بدبخنی هایش بود که یادش نبود به 

 آرزویش

 .رسیده

دست روی دهانش گذاشت و کتاب را از سیاوش  

 گرفت و به

 .آن نگاه کرد

 :مهرآنا گفت



 .مبارکه آخی -

 :مهرگان که نیم توانست خنده اش را جمع کند گفت

 . تو عمرم اینجوری غافلگیر نشده بودم-

آره از قیافه ت معلومه. یم خوای ترانه -نیما گفت: 

 رو یه فصل

 .بزین 
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 :مهرگان رو به ترانه گفت

-   به خدا اگه واقعا رسکارم گذاشته بودی سیاه و 

 کبودت یم

 کردم. یم دوین داشتم سکته یم کردم؟

 :ترانه چشمک زد

 برم تست بازیگری بدم؟-

 :مهرگان گفت

 . حتما تو فیلمای ترسناک بازی کن-

. یه مهموین -
ی
خب تقصیر خودته. خییل یی ذوف



 فسقلیم بابت

کتابت ندادی. هر گ ندونه من که خوب یم دونم 

 این رمانو

. واسه  ن تصمیم گرفتیم با چه عذایی نوشنی همتر

 عوض چاپ

 :اول واسه چاپ دوم بندازیمت تو خرج.آریا گفت

 .آقا سیاوش حقوق این ماهش رو زودتر دادین دیگه-

 :سیاوش گفت

نه واال. ویل مهرگان خانوم. با این نقشه های شویم  -

 که نیما

ین ن باید واسه امشب وام بگیر  .و ترانه واستون ریختی

 :مهرآنا خندید

- بخت شدی مهرگانیا خدا. بد . 

مهرگان نگایه به ترانه و نیما که ریز ریز یم خندیدند 

 انداخت
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 :و گفت

باشه قبول. چاره چیه. حاال نیتشون خیر بوده -

 دیگه. خداییش

خییل خوشحال شدم. باورم نمیشه رمانم رفته چاپ 

 دوم. ویل

یم؟سیاوش لبخن دی دیر نیست واسش جشن بگیر

 مهربان به رویش

 پاشید. کیم نزدیک تر به

ن بار نام کوچکش را صدا کرده  او ایستاد. برای اولتر

ن   بود. گرفتی

حس حمایت از مرد کنارش در آن روزها به انرژی 

 اش برای

تاب آوردن مشکالت کمک یم کرد. عطرش داشت 

 هوش از

 : رسش یم برد که شنید

- ید جشن  نه چرا دیر باشه. واسه هر تجدید چاپ با

 . گرفت



 :نیما گفت

یم مهرگان. اول شام میدی -  یم میر
ی

ما داریم از گشنیک

 یا از

 این گالسه های پر مالت؟

 چهارشنبه پنجم آبان ساعت دو بعدازظهر

ه  کنار پنجره ایستاده و دست به شانه به حیاط خیر

 .بود

ه و تار کرده بودند. او  ی آسمان را تیر
ابرهای خاکسیی

 هم دلش

گرفته بود. چشمانش کالغ سیایه را که مثل آسمان  

 روی دیوار

 نشسته بود رصد یم کرد. حواسش اما در یی روزهای
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گذشته یم دوید. کالغ شوم افکارش روی دیوار 

 خاطره هایش

قارقار زشنی یم کرد و او هنوز عزادار روزهای عمر 



 تلف شده

امردی به دخیی  اش بود. هنوز هم دلش در سوگ ن

 کوچکش،

غمنامه یم نوشت و بلند توی گوش ذهنش ندا یم 

 داد که ای

ن ای   کاش آن روزها درست فکر کرده بود. و همتر

 کاش ها

روزهایش را پر یم کرد و شب هایش با کابوس هایی  

 که پس

زمینه اش صدای گریه های کودگ یی مادر بود صبح 

 یم

 .شد

از پنجره جدا  کالغ که پر زد و رفت، آیه کشید و 

 شد. در اتاق

را کیم باز کرد و توی نشیمن رسک کشید. فخری 

 روی مبل

ل تلویزیون داشت از دستش  خوابش برده بود. کنیی



 سقوط یم

کرد و صدای مجری یی وقفه یم آمد.تا آمد در را باز  

 کند صدای

 رعد و برق شدیدی توی فضای

خانه پیچید. از وحشت دست روی قلبش گذاشت.  

ل  ازکنیی  

ن افتاد و به بدنش تکاین داد و  دست فخری روی زمتر

 روی

 .مبل جا به جا شد

نزدیک رفت و پتویی نازک که روی دسته ی مبیل 

 دیگر بود

 .را برداشت و روی او انداخت
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کنار مبل نشست و زل زد به صورت فخری. یط 

 همان مدت

کشیده حسایی انس  کوتاه به این زن مهربان و رنج  



 .گرفته بود

 پر پیچ و خیم داشته  
ی

مادرش گفته بود فخری زندگ

 که شاید

 . یک روز برای او تعریف کند

کنجکاو بود بداند این زن چه روزهایی را پشت رس  

 گذاشته که

محبوبه او را نزدش گذاشته و رفته است.صدای 

رسر باران و  رسر

 شالق های یی امانش به پنجره ها و کانال

لر خیی از یک روز باراین و رسد یم داد. شنیدن کو 

 آوای خوش

 .باران حیس پر از آرامش زیر پوستش دواند

شنل بافتش را دور شانه هایش پیچاند و از جا بلند 

 شد به

ی را پر از آب کرد و به تراس رفت  خانه رفت. کیی ن آشیی

 تا از

 .نزدیک باران را لمس کند



ه بود به قطرات باران و خیی ند اشت چند کیلومیی خیر

 آن طرف

 .تر اتفاقایی در حال رخ دادن است

از راهروی عرییصن گذشت و زین در لباس فرم از پیچ 

 راهرو

ن شد. زن رستا پا رسمه ای پوش با  رس راهش سیی

 نواری زرد

 :انتهای مقنعه ی بلندش خطاب به او گفت
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- ومدین آقا با گ کار دارین؟ چجوری ا

 اینجا؟محمدهادی فاطمه

 زهرای پیچیده در پتوی صوریی رنگ را

ن گفت  :جابه جا کرد و با نگایه به زمتر

 . سالم علیکم. خسته نباشید-

زن جوان عینک دور مشیک مستطیل شکلش را روی 

 بینن 



 :اش باال کشید و گفت

؟- ن  سالم آقا. شما گ هستتر

-  من ملیک هستم. با نگهباین صحبت کردم اجازه

 دادن بیام

 .تو

عجب یی نظیم شده این آقا کریم ها. البد لباستون -

 رو دیده

 .گذاشته بیاین داخل

ناگهان دو پش بچه خنده زنان به رسعت توی راهرو 

 دویدند و

 .از کنار آن دو گذشتند

تونه؟-زن جوان بلند گفت:  ؟ عیل؟ چه خیی ن معتر  

 اما دو پش بچه یی اعتنا به او از پیچ راهرو ناپدید 

 شدند. زن

 :رس تکان داد و گفت

ن -  .بله یم گفتتر

 :محمدهادی گفت
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 ببخشید من باید با رییستون حرف بزنم. میشه؟-

 بله ویل در چه مورد؟-

م به این- مو بسیی
م. یم خوام دخیی  در مورد دخیی

خوارگاه  .شیر

زن سگرمه هایش در هم رفت. اما او فقط ییک از  

ندانکارم  

خوارگاه بود.به عقربه های ساعتش که  ارشد آن شیر

 روی سه یم

 چرخید نگایه

 :انداخت و بدون هیچ سوایل گفت

 .بله، دنبالم بیاین-

 بزرگ بود که 
ی
 در راهروی بعدی برد. اتاف

ی
او را به اتاف

 زین 

ی بزرگ و چویی به رنگ کرم 
ن میانسال پشت میر

 نشسته بود



ی یادداشت یم کرد ن  .و چیر

بلند کرد. از باالی عینکش نگایه به  زن رس 

 محمدهادی

 :انداخت و بعد خطاب به زن جوان گفت

 خی شده خانوم پرتوی؟-

 :پرتوی با نگایه پر معنا و کالفه گفت

ن خدمتتون خانوم - . عرض یم کتن ن آقای ملیک هستی

 هرندی

 .جان. با اجازه
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ادی سالم کرد و با پرتوی رفت و در را بست.محمده

 اشاره ی دست

ن   هرندی در اولتر

ش  ن نشست. فاطمه زهرا شیر صندیل چسبیده به میر

 را خورده

ی شبیه میومیوی گربه از  ن و خواب بود. گایه چیر



 خودش صدا

 .در یم آورد و باز یم خوابید

تمام شب را گریه کرده و نق زده بود و محمدهادی را 

 از خواب

ین برنامه ی هر شب یی خواب کرده بود. گرچه ا

 فاطمه زهرا

 .و شب زنده داری های محمدهادی بود

 :هرندی گفت

 .خب. یم شنوم جناب آقای ملیک-

 .محمدهادی گلو صاف کرد

م پنج روز - راستش من یه پدر مجرد هستم و دخیی

 دیگه یک

م فرار   ماهه میشه. مادر بچه درست روز تولد دخیی

 .کرد و رفت

- تون؟ مگه همشتو  همش -ن نیست؟مادر دخیی

، نه نبود. مدت  قانوین

 صیغه مون هم یک هفته ی



 .پیش تموم شده

 فرار کرده. چرا؟-

 .دقیق نیم دونم. فقط اینو یم دونم که نامرد بود-
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 خب االن من چه کمیک یم تونم بهتون بکنم؟-

مو بپشم به شما تا ازش نگهداری  - یم خوام دخیی

 .کنید

 چرا؟-

چون من نیم تونم. هیچکسو ندارم. االن یک ماهه -

 تو خونه

نشستم شبا تا صبح بیدار و روزا در حال چرت زدن و 

ن   تمیر

کاری و شیر دادن به بچه. بچه داری بلد نیستم. باید 

 برم رس

کار. پس اندازم داره ته یم کشه. نیم دونم خی کار  

 .کنم



ن دوخت و با خجالت ا دامه نگاهش را باز به زمتر

شاید باورتون-داد:   

 نشه. ویل من حنی روم نمیشه پوشک بچه رو

 .عوض کنم

هرندی با شنیدن این جمله ی پایاین محمدهادی با 

 تاسف رس

تکان داد. البته این مرد را نیم شناخت. اما حدس یم 

 زد برای

ها شاید  ن مردی در آن صنف صحبت درباره ی آن چیر

 طبییع

 .باشد

دی ادامه دادکیم سکوت کرد و محمدها : 

 . من از شما خواهش یم کنم بهم کمک کنید-

ید؟-  خب چرا براش پرستار نیم گیر

ن باشه. - راستش من کیس رو نیم شناسم که مطمت 

 و اینکه
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دازم. خییل  هزینه ی یک پرستار رو نیم تونم بیی

 .زیاده

- ن که یم خواین کال بچه رو بدین  به ما تا یعنن میگتر

 یه

نه نه اصال -خانواده ی مناسب براش پیدا کنیم؟

ی ازتون ن ن چیر  همچتر

 نیم خوام. هزینه ی

نگهداری رو هم بهتون ماه به ماه پرداخت یم کنم. تا 

 یه مدیی 

مش. زمانش  بچه رو نگه دارین تا من بتونم بیام و بیی

 رو نیم

 ...دونم. دو ماه دیگه، یک سال دیگه یا

ردهرندی دست بلند ک : 

 ...اجازه بدین-

اجازه بدین آقا. همینجوری که نمیشه. اگر قرار بود -

 هر پدر



ن بچه شون رو تر و خشک   و مادر مجردی که نتونستی

ن   کتن

بیان اینجا، االن یه صف طویل از والدینن مثل شما 

 داشتیم

خوارگاه و بهزیسنی   .پشت در شیر

 گفت
ی

 :محمدهادی ملتمسانه با بیچارگ

- ببینید آقای ملیک. ما -راستشو گفتم. واال به خدا من 

 فقط بچه هایی 

 رو تحت رسپرسنی 

ن  یم که یا اصال رسپرست ندارن یا بد رسپرستی  . یم گیر

بچه ها و نوزاداین که گوشه ی خیابون رها شدن، این 

 ها توسط
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ده میشن. اما اون  مردم یا پلیس به مراکز بهزیسنی سیی

 بچه

 و عاطقن و   هایی 
ی
که پدر و مادرشون از نظر اخالف



 مایل

مشکل دارن و کیس رو هم ندارن که رسپرستشون 

 باشه بعد

 مددکارهای ما توسط نامه ی قضایی به 
از فیلیی

 بهزیسنی 

ارجاع داده میشن. که مدت زمان نگهداری از این 

 بچه ها هم

شش ماه تا یک ساله. من از کجا بدونم شما راست 

؟ ن  میگتر

- ایط بهم میاد شم ا منو نگاه کنید. با این لباس و رسر

 دروغ

 بگم خانوم؟

بله چرا نیاد؟ مگه راست -هرندی رک و ضی    ح گفت: 

ن   و دروغ گفتی

 آدمارو لباسشون

ن یم کنه؟ پش نوح هم باباش پیغمیی بود و از  تعیتر

 جرگه ی



 . آدمای بد

شما دارین مغلطه یم کنید خانوم. من از شما کمک -

 خواستم

ن یم کنیداون و  قت دارین توهتر . 

چه توهینن کردم؟ اگر قرار باشه به هر زن و مرد -

 غریبه ای

اول بسم هللا اعتماد کنم، دو روزه در این مرکز رو 

 باید تخته

کنیم. بحث نگهداری از این همه بچه س. شما 

ین یف بیی  تشر

ایطتون رو توضیح بدین، صحت حرفاتون   دادگاه رسر

 که ثابت
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ین بیارین برای من  بشه، اون وقت از قایصن نامه بگیر

. 

کمک کردن به یک مرد تنها واقعا اینقدر براتون -



 سخته؟

پولتون رو به رخ -گفتم بهتون مخارج رو هم میدم . 

 .من نکشید آقا

 اگر پول دارین برید پرستار

ین  .بگیر

 .من واقعا متاسفم براتون خانوم-

- ن آقا. لحن حرف برای خودتون مت اسف باشتر

 زدنتون با من

 .درست نیست

محمدهادی با صدای گریه ی فاطمه زهرا عصنی تر 

 شد و از

 :جا بلند شد و توپید

خوب یم دونید من باید چند ماه آواره ی پله های -

 دادگاه

ن دنبال نخود سیاه. اگر  بشم منو دارین یم فرستتر

 قلب

ن کمکم یم کردین خانوم  . داشتتر



فری از جفنگیات محمدهادی از جا بلند هرندی ک

ن را  شد. میر

 :دور زد و در را باز کرد و داد زد

خانوم پرتوی؟ خانوم پرتوی؟پرتوی فورا سمت -

 اتاق هرندی پا تند

 .کرد

 جانم خانوم؟-
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ون. به آقا کریم هم بگو - این آقا رو راهنمایی کن بیر

 بدون

 ما کیس
ی

رو راه ندن وگرنه اخراجش یم کنم هماهنیک . 

محمدهادی کالفه از گریه های یی امان فاطمه زهرا 

 در حینن 

ون رفت  .که او را تکان تکان یم داد از در اتاق بیر

 :پرتوی کنارش قدم برداشت

 .از این طرف بفرمایید-



 :محمدهادی داد زد و صدایش توی راهرو پیچید

 .الزم نکرده خودم راهو بلدم-

شوکه گفتپرتوی  : 

بله خدانگهدارتون.هرندی با تاسف رس تکان داد و  -

 :گفت

برو با آقا کریم حرف بزن. هر وقت این مرد هر گ -

 رو که

ن  دلش یم خواد راه میده داخل ساختمون، همتر

 .بساطو داریم

م-  . بله االن میر

شنبه، پانزدهم آبان، ساعت یازده و یس دقیقه ی 

 صبح

ن با فاصله از لیوان چای داغ و تازه دم  را روی میر

 صفحه کلید

 .گذاشت و مشغول تایپ شد

با صدای زنگ در چشم از مانیتور گرفت. متعجب 

 به ساعت



مجی اش نگاه کرد و از جا بلند شد. آن صبح منتظر 

 هیچ

1385 

  دلهای بد قواره 

مالقات کننده ای نبود. اما بعدازظهر قرار بود جشن 

 امضای

های معروف باشد .در حالیکه سمت ییک از نویسنده 

 در پا تند یم

 کرد از خودش پرسید چه کیس

د؟  پشت در است که تند تند زنگ را یم فشر

در را که باز کرد مردی قد بلند با سیبیل های پر 

 پشت و

ی های کوتاه و چسبیده به پیشاین با نگایه  چیی

 وحیسر و

نافذ در حایل که یک دستش را عمود به درگاه در نگه 

 داشته

 .بود به او سیخ نگاه یم کرد



 .اخیم یی اراده روی پیشاین اش نشست

 .بفرمایید-

مرد رستاپایش را برانداز کرد. پوزخندی زد و در را هل 

 داد

 :عقب و زیر لب گفت

 . برو کنار ببینم-

 :مهرگان عصباین شد

؟ خی کار دارین؟مرد وسط دفیی نشر - ن شما گ هستتر

 دست به کمر

زدایستاد و داد  : 

 کجاست؟-

 :مهرگان در را نیمه باز رها کرد و سمت مرد رفت
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؟- ن  گ کجاست؟ شما گ هستتر

؟ کیاین کدوم گوریه؟-  کیاین

مهرگان چشم گرد کرد. مرد سمت در اتاق سیاوش پا  



 کج کرد

و تا خواست آن را باز کند، در باز شد و سیاوش در 

 میان در

خم آلود رو به مرد گفتظاهر شد. ا : 

ه؟-  این جا چه خیی

ن کرد  :مرد رس باال و پایتر

! احواالت؟-  به به جناب کیاین

د:  شما اینجا خی کار یم کنید آقای -سیاوش لب فشر

 رستیم؟

 :رستیم گفت

؟ خودتو نزن به خریت برادر من-  .یعنن تو نیم دوین

سیاوش انگشت سبابه اش را به طرف رستیم  

 :گرفت

- رادرت نیستم. دوما امیدوارم قدم رنجه اوال من ب

 فرمودی

 .اینجا، حرف حسایی از دهنت در بیاد

خودتو به کوچه عیل چپ نزن پش جون. خوب یم -



 دوین 

واسه خی اومدم. حاالم بدون هیچ دردرسی یه کاری  

 کن من

ون  .یی رسو صدا از این در برم بیر

ن مهرگان رفت. مهرگان روی صندیل  سیاوش سمت میر

 نشسته
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 . بود و هاج و واج به بگو مگوی دو مرد نگاه یم کرد

 :نیم دانست موضوع چیست.سیاوش رو به او گفت

ن هست با بقیه - لطفا تو کشوی دوم یه پرونده سیی

 پرونده ها

 .فرق داره. بهم بدین

 که بعد از نابینایی پیدا  
مهرگان رسش را طبق عادیی

 کرده بود

ری کرد تا با چشم راستش توی کشو را ببیندیک و  . 

 .پرونده ی مذکور را درآورد و به سیاوش داد



 .سیاوش پرونده را باز کرد

ن جناب رستیم. این قولنامه رو یه نگاه بنداز. - بیا ببتر

 بعد برو

. نوشنی همه خی  ن خونه و دستشویی رو هم ببتر
ن آشیی

 سالمه

ی. به دو ماه نک شید گند کیل هم داری اجاره یم گیر

 دروغات

 .دراومده

 کشید: 
ن
؟ -رستیم پوف بابا چرا حرف مفت یم زین

 خودت زدی

 خرابش کردی به

 من چه؟

. چاه دو - اتفاقا تویی که داری حرف مفت یم زین

 ماهه پر

خونه بدتر  ن نمیشه. باید تخلیه بشه که نکردی. آشیی

 از

و برداشته.  . بوی گند فاضالبش کل دفیی دستشویی



 واال آدم
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های بد قواره دل   

خجالت یم کشه جلوی ارباب رجوع. چقدر بهت 

 زنگ زدم بیا

درستش کن گوش ندادی. حاال اجاره هم یم خوای؟ 

 خییل

 .روت زیاده

 :رستیم از پشت دندان های کلید شده اش غرید

شما بفهم وظیفه ته اجاره ی این خراب شده رو -

 .بدی

- ش عمل نیم  واسه خی بدم؟ وقنی موجر به تعهدات

 کنه

مستاجر هیچ وظیفه ای نداره اجاره بده.رستیم 

 طوری تند تند و

 عمیق نفس یم کشید که سوراخ

های بینن اش مثل گاو وسط میدان گاوبازان باز و 



 بسته یم

شد. مهرگان در آن گیر دار فکر کرد سوراخ های بزرگ 

 دماغ

 .پهن رستیم فقط یک حلقه ی فلزی کم دارد

 :غرید

- ؟نمیدی نه  

ن کوبید و قاطع   سیاوش محکم کف دستش را روی میر

 :گفت

ی - تا وقنی این مشکالت حل نشه از اجاره بها خیی

 .نیست

ن را دور زد و تا خواست برود سمت در،  بعد میر

ن   رستیم خیر

برداشت سمت او و یقه اش را سفت چسبید و او را 

 سمت

 .خودش کشید
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-  مردیکه فالن فالن شده .بعد رسش تو غلط یم کنن 

 را محکم به

 پیشاین سیاوش کوبید. یقه ی سیاوش

را ول کرد و او را به عقب هل داد. سیاوش محکم به 

 دیوار

خورد. آخن گفت و دست روی پیشاین اش گذاشت. 

 مهرگان

از جا پرید و جیغ زد. خودش را وسط دو مرد 

 :انداخت و توپید

- شو شکوندی گمشو برو آقا چه مرگته شما؟ زدی رس 

ون  .بیر

 :سیاوش که خم شده بود رس بلند کرد

ون تا زنگ نزدم پلیس-  .برو بیر

ن   رستیم ادای سیاوش را درآورد. محکم روی میر

 :کوبید

تا پول سه ماه اجاره رو ندی قدم از قدم بر نیم -

 دارم مردیکه



دزد. حالیته یا باز کلمو بکوبونم به دماغت حالیت 

 شه؟

زد مهرگان داد  : 

.رستیم اخم - . خییل یی جا یم کنن
شما غلط یم کنن

 های ترسناکش

 را بیشیی درهم کرد. رو به مهرگان

 :توپید

 .تو برو کنار ضعیفه-

ن و برنده گفت  :مهرگان تیر

ون - ضعیفه خودیی و هفت جد و آبادت. برو بیر

 ببینم. یی 

1390 

  دلهای بد قواره 

 .نزاکت

 :سیاوش گفت

- وم شما برو اونور. ببینم این خی میگه. مهرگان خان

 دزد منم



 یا تو که این طویله رو انداخنی به ما؟

رستیم از شنیدن لفظ "طویله" برای آن دفیی که 

 برایش

زحمت کشیده و خون دل خورده بود به شدت 

ن شد.چشمان  خشمگتر

ن   .خون گرفته اش را گرد کرد و رس چرخاند روی میر

ی که فکر کرد و  ن ن چیر فورا آن را برداشت به اولتر

 لیوان چای

 . بود که هنوز هم از آن بخار بلند بود

آن را فورا سمت سیاوش ریخت اما دستش خوب 

 نچرخید و

 .چای روی صورت مهرگان پاشیده شد

 .مهرگان جیغ زد و دست روی صورتش گذاشت

 !آخ چشمم. آی-

ن  سیاوش هراسیده با دیدن مهرگان و باال و پایتر

 پریدنش

ن مشنی  سمت رستیم  ن برداشت. اما رستیم با اولتر خیر



 که به

صورتش خورد عقب عقب رفت. همان لحظه 

 نگهبان ساختمان

پا درون دفیی گذاشت و با صدایی رعب آور فریاد 

 زد": اینجا

ه؟"رستیم با دیدن هیکل تنومند نگهبان پا به  چه خیی

 فرار گذاشت و
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ون دویدنگهبان به دنبالش ب یر . 

سیاوش سمت مهرگان چرخید. با نگراین زاید الوصقن 

 رس خم

 :کرد

مهرگان؟ حالت خوبه؟ دستتو بردار ببینم خی -

 شدی؟ تو رو

 خدا مهرگان. چشمت طوری شد؟

 .مهرگان آرام دستش را برداشت



 پریده نالید
ی

 :سیاوش با رنیک

 . یا خدا! صورتت قرمز شده-

 :مهرگان ناله کرد

- ی نشدهخ... خوبم.  ن چیر . 

سیاوش با حس های مخلوط از خشم و ناراحنی و 

 -:بغض گفت

صورتت خییل قرمز شده. چایی خییل داغ بود؟ 

 صورتت یم

 ...سوزه؟ چشمت... چشم مصنوعیت

بعد دست الی موهایش کرد و آن ها را آشفته کرد و 

 :لب گزید

 ...تو رو خدا نگو که-

مهرگان به رد خون روی پیشاین سیاوش چشم 

ختدو  : 

 .پیشونیت... داره خون میاد-

 :سیاوش نالید
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پیشوین من به جهنم. چشمت... خدایا منو ببخش. -

 االن یعنن 

 خراب شده؟ عفونت یم کنه؟

 .مهرگان تند تند رس تکان داد

م دستشویی -  .میر

بعد قدم تند کرد سمت دستشویی و در را محکم 

 بست.دست روی

اشت. فکر کرد خییل زود نفس کم یمقلبش گذ  

آورد و خفه یم شود. صورتش را با احتیاط شست. 

 شانس

آورده بود که فورا چشمانش را بسته بود. فقط پلک 

 هایش

 چای کیم کاسته 
ن

آغشته به چای شده بود. از دایع

 بود اما

 .صورت سفید و نازکش زود رسخ شده بود

  آب خنک را روی صورتش پاشید. کیم حس خنیک



 .کرد

قلبش اما دیوانه شده بود. آرام نیم گرفت. دیدن 

 نگراین 

سیاوش و دست و پا زدنش او را پر از حس خویسر  

 .کرده بود

ن حال شوکه بود. شوکه از دیدن مردی که  در عتر

 یادش رفته

بود رسیم حرف بزند. شوکه از های و هویی که به 

 خاطر او به

 .راه انداخته و نزدیک بود اشکش دربیاید

س های متناقض توی قلب و ذهنش نبض یم زد. ح

 با صدای
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-تقه به در هول کرده دست روی قلبش گذاشت. 

 مهرگان؟ حالت خوبه؟

ون؟  میشه بیای بیر



ابروهایش را مرتب کرد و دست روی صورت خیسش  

 .کشید

ون گذاشت  .در را باز کرد و پا بیر

 :سیاوش با صدایی گرفته گفت

 خی شد؟ یم خوای بریم بیمارستان؟-

 :مهرگان رس تکان داد

 .نه خوبم. نیاز نیست-

ن رفت و چند برگ دستمال کشید.  بعد سمت میر

 صورتش را

 .آهسته خشک کرد. سیاوش باز مقابلش ایستاد

ی شده باشه من جواب پدرتو خی - ن ؟ اگر چیر مطمئنن

 بدم؟

بیا بریم بیمارستان. آفرین دخیی خوب. اذیت 

.مهرگان دستمایلنکن  

 دیگر کشید و آن را دوبار تا کرد و آهسته

 .روی پیشاین سیاوش گذاشت

 :من من کرد



 .پیشونیت... داره... خون میاد-

سیاوش یی حرف در چشمان او زل زد. مهرگان هم 

 توان پلک

زدن نداشت. رس باال گرفته و در چشمان سیاوش 

ه شده  خیر
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. قلب یی نوایش داشت از کار یم افتاد. اما نای بود 

 تکان

 . خوردن نداشت

 :سیاوش عاقبت لب زد

 .من خودم نگهش یم دارم-

 خی رو؟-

- ؟-اینو دیگه.  خی  

 .دستمالو. میگم خودم نگهش یم دارم-

 .مهرگان دستپاچه شد و دستش را برداشت

 .آهان. ببخشید-



. عقب رفت. و بعد با خجالت لب به دندانش کشید 

 باز من من

 :کنان گفت

ه بریم درمونگاه-  .فکر کنم بهیی

 کشید و عقب تر 
ن
سیاوش که گر گرفته بود پوف

 .رفت

ی شده؟- ن  چشمت چیر

نه. به موقع چشمامو بستم. ویل صورتم یم سوزه. -

 من برای

آهان. نه من خوبم. هیچیم نیست. یه -تو گفتم . 

 زخم ساده س. خودش

خییل قرمز شده خوب میشه. صورتتو خی کار کنیم؟ . 

ن را دور زد و به آینه ی پایه دار بیخ دیوار  مهرگان میر

 به خودش
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 .نگاه کرد



 . با یه کم کرم پودر درستش یم کنم-

 روی ییک از مبل ها فرود آمد
ی

 .سیاوش با خستیک

 .سکته کردم. گفتم البد چای ریخته رو چشمت-

نش نشست. از نگراین بیش مهرگان روی صندیل گردا

 از حد

سیاوش دلش غنج یم رفت و کیلو کیلو قند توی 

 دلش یم

 .سابیدند

 ببخشید نگرانت کردم. اولش خودمم خییل ترسیدم-

. 

ن چجوری روزمونو خراب  - مردیکه یی شخصیت ببتر

نگهبان-کردا.   

 کو؟

 .آقا مرشد دویید دنبالش. نیم دونم آخرش خی شد-

 حاال خی میشه؟-

- ی  ن نمیشه. دوروز دیگه باز رس و کله ش اینورا چیر

 پیدا



 . میشه

سیاوش موهایش را مرتب کرد. مهرگان از جا بلند شد 

 و سمت

خانه رفت. چند تکه یخ توی کیسه ای ریخت و  ن آشیی

 نزد

سیاوش برگشت. کنارش نشست و کیسه را به او 

 .داد

 .بذار رو رست نذار ورم کنه-
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 .سیاوش تشکر کرد و کیسه را روی رسش گذاشت

بعد نگاهش را دوخت به صورت مهرگان. نتوانست 

 جلوی خنده

د.مهرگان لبش کش آمد  . اش را بگیر

 به خی یم خندی؟-

 :سیاوش لبخندی عمیق و دندان نما زد

ن لبو قرمز شدی-  .صورتت. خییل بامزه شدی. عتر



 :مهرگان خندید

 .البد لبو خییل دوست داری-

 .آره خییل-

 .بعد آهسته کیسه را روی صورت مهرگان گذاشت

در حایل که با نگایه پر مفهوم به چشم سالم و زیبای 

 مهرگان

ه شده بود گفت  :خیر

صورتت رو خنک یم کنه. قرمزیش زودتر -

ه.مهرگان اما چنان  میر

 گر گرفته بود از آن همه نزدییک و چشمان

ن حال خجالنی و گریزا ن سیاوش  خمار شده و در عتر

 که فکر

کرد هزار تا کیسه یخ هم گرمای صورت او را نخواهد  

 .گرفت

ن انداخت و کیسه را از سیاوش   با خجالت رس پایتر

 .گرفت

 . ممنون-
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سیاوش فورا از جا بلند شد و یی حرف توی اتاق 

 رفت و در را

بست. پشت به در تکیه زد و رس به در چسباند. 

لب او همق  

بازی درآورده بود. حس گرما زیر پوست صورت و 

 بعد توی

 .خونش دویده بود

 .پنجره را باز کرد

 .چقدر گرمم شد یهو-

چند بار نفس عمیق کشید و بعد لبخندی زد و پشت 

ش ن  میر

 :نشست.رس تکان داد و زمزمه کرد

دیوونه شدم. اگر نیما بفهمه... وای نه. دارم اشتباه -

 . یم کنم

یزی کرد. زل زد به در اتاق. نکند واقعا به اخم ر 



 مهرگان حیس

 پیدا کرده بود؟

دو دل بود. نه یم توانست قبولش کند نه ردش کند. 

 دست

 . روی قلبش گذاشت هنوز هم محکم یم زد

وع کرد به فکر   به صندیل تکیه زد و دست به شانه رسر

 کردن

د یا  ی را دست کم بگیر ن به حسش. آدیم نبود که چیر

 رسرسی

 .از کنارش بگذرد

اما تلفن های پشت رس هم فکرش را از احساش دور  

 کرد و

تصمیم گرفت توی خلوتش به احساس تازه جوانه 

 زده در
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قلبش فکر کند.پنج شنبه بیستم آبان ماه، ساعت 



 سه بامداد

رسش را به دیوار تکیه داده بود و با چشماین کامال باز 

 به سقف

 .کوتاه خانه زل زده بود

رسر باران که به موزاییک های  ون صدایی جز رسر از بیر

 حیاط

 .یم خورد، صدای دیگری نیم آمد

آنقدر پاهایش را تکان داده بود که حس یم کرد اگر 

 بخواهد

ن  بایستد و راه برود رسش گیج رفته و روی زمتر

 سقوط یم

 .کند

انکش فاطمه زهرا توی خواب ناله یم کرد و گایه پست

 را مک

یم زد. بعد خسته یم شد و دوباره این کار را از رس یم  

 .گرفت

کش نگاه یم کرد دلش آتش  هر بار که به صورت دخیی



 یم

ن اکیر اوقات  گرفت برای آن طفل معصوم.برای همتر

 سیع یم کرد

 به چهره ی یی گناه او

 ها اصال از 
ی

نگاه نکند. از او خجالت یم کشید. تازگ

 دیدن

ی آینه خجالت یم کشید. از وقنی از خودش هم تو 

 آن

ن ناگهان تغییر   ون آمده بود همه چیر خوارگاه بیر شیر

 کرد. خشم

 آزارش یم داد. صدای شیون فاطمه زهرا 
ی

و رسخوردگ

 روی

اعصابش خط یم کشید. با هزار بدبخنی توی پارگ 

 نزدیک
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خشک درس خوارگاه برای نوزادش شیر ت کرده شیر



 بود. بعد

کش خراب کاری   هم با ناباوری فهمیده بود دخیی

 کرده. مجبور

ن کند و پوشکش  شده بود روی همان نیمکت او را تمیر

 را

د و با هزار فالکت  تعویض کند. باد معده اش را بگیر

 او را توی

آن هوای رسد و باد که بازیگویسر یم کرد، بخواباند. 

ه  نگاه خیر

ک هایشان را به جان بخرد. ی مردم و حرف ها و متل

 رسخ و

سفید بشود و دلش بخواهد از فرط خجالت قطره 

 ای آب شده

ن فرو برود.تمام حرصش را روی فاطمه  توی زمتر

 زهرای بیچاره

 خایل کند و او را

فحش باران کند و با رذالت تمام نفرینش کند. بعد 



 هم رس

تعدادی از رهگذران فریاد زده بود": چیه؟ بچه 

چتونهندیدین؟   

؟ برین رد   ن شماها؟ چرا تو هر خی رسک یم کشتر

 کارتون

 ."دیگه

چند نفری پا تند کرده از او دور شده بودند و بقیه 

 همچنان

جمالیی برای بچه گفته بودند و حرص محمدهادی را 

 بیشیی 

 .درآورده بودند

! طفلک. مامانش کجاس؟"  "آخن

تو این رسما بچه رو آورده پارک پوشکشو عوض یم  "

 ."کنه

1400 

  دلهای بد قواره 

 ."یی خیال بابا"



عاقبت برای فرار ساک بچه را روی دوشش انداخته 

 و از پارک

ون زده بود.به گریه های یی وقفه ی فاطمه زهرا  بیر

 اعتنا نکرده

 بود. ساعت

ها توی پیاده رو راه رفته بود و به گمانش اینطور 

 شاید پاهایش

 فلج یم شدند
ی

 .از خستیک

کس هم از کنارش رد شده بود گفته بود  هر  : 

 !"ظالم بچه رو ساکت کن. خودشو کشت"

اما او خودش را زده بود به نشنیدن. دیگر نایی برای 

 بچه داری

خشک و پوشک عوض   نداشت. حالش از هرچه شیر

 کردن و

ونگ ونگ بچه بود به هم یم خورد. دیگر توی دلش 

 ذوق بچه

ن و زمان فحش یم د اد. به مهرگان که نداشت. به زمتر



 با نازایی 

اش او را در حشت پدر شدن گذاشته بود. به ارنواز  

 که او را

گول زده و در وقنی که باید کنارشان یم بود رفته بود 

 یی 

 
ی

ن که با دخالت های یی جایش زندگ کارش. به مهرانگیر

 را به

کام او و مهرگان تلخ کرده بود. خوب که فکر یم کرد 

 یم دید

هم زن بدی برای او نبود. این تفکرات  مهرگان اصال 

 احمقانهاش در

ن بود که او را زین پر  سایه ی دخالت های مهرانگیر

 عیب
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 .و نقص جلوه داده بود

در آخر به خودش فحش داده بود. به حماقتش. به 



ین  بزرگیی

 اش که همانا اشنایی کثیفش با ارنواز 
ی

خریت زندگ

 بود فکر

کرد و خودش را لعنت کرد. در دل نالید حتما 

ن   مستحق چنتر

خیاننی از ارنواز بود. ارنواز خوب چوب خدا را توی 

 رسش

کوبیده بود. گرچه خوب یم دانست خودش هم یک 

 روز از

 .این چوب عدالت یی نصیب نیم ماند

پیاده رو های طوالین ترین خیابان شهر قم را گز کرده 

 بود و

کش خوابش برده بودنفهمید چه وقت د خیی  . 

هوا که تاریک شد رس از کوچه ای پت و پهن درآورده 

 .بود

خودش را درست جلوی مسجدی بزرگ با مناره های 

 آیی و



منقش دید که دارد به رس در مسجد نگاه یم  

 کند.ناگهان فکری

 شیطاین به ذهنش خطور کرده بود. چطور یم

آن  شد بچه را یم گذاشت و یم رفت؟ حتما یک نفر 

 را پیدا

 .یم کرد و بعد به بهزیسنی تحویلش یم دادند

بعد بدون دردرس کنار آن همه بچه بزرگ یم شد. زیر 

 دست

زن هایی مثل هرندی که جان و امنیت بچه ها برایش 

 مهم

 .بود
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شاید هم زن و شوهری که بچه دار نیم شدند 

 پیدایش یم

ا از این یی مادری خالص یم شد. کردند و فاطمه زهر 

 او هم



 . که پدر خویی برایش نبود

با این فکر فورا پا در پیاده رو گذاشت. پشت بوته 

 های بلند،

دیوار های نرده ای مسجد به حیاط بزرگ آن راه 

 داشت. نقطه

ی کور را پیدا کرد. به دور و برش نگاه کرد. کیس او را 

 نیم

الی نرده ها به آن دید.کودک به خواب رفته را از 

 .طرف رد کرد

آب دهانش را از هیجان مخلوط با وحشت و 

 اظطراب قورت

 .داده بود تا خفه نشود

رسش را فورا چرخانده بود به عقب تا با دیدن فاطمه 

 زهرا

دلش نسوزد و پشیمان نشود. زیر لب با بغیصن تلخ و 

 سوزاننده

م. منو ببخش  "زمزمه کرده بود": منو ببخش دخیی



اینکه پشت رسش را نگاه کند پا تند کرده و بعد  بدون

 دویده

بود. از آن کوچه که حسایی دور شده بود ایستاده و 

 نفس زنان

 دست روی زانو گذاشته و به دیوار ساختماین بلند

 .تکیه زده بود

وین آپارتمان نشسته بود و بغضش  روی پله های بیر

 ترکیده و

های معنادار  گریه کرده بود. چند رهگذر به او نگاه 

 کرده و رد
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شده بودند.نگاه معصوم فاطمه زهرا اما از جلوی 

 چشمانش کنار

 .نرفته بود

یاد لبخندهای توی خواب کودکش افتاده و گریه اش 

 شدید



شده بود. کیس توی ذهنش فریاد یم زد: نامرد... 

 ...نامرد

 "نامرد

بده کشیده بود": صدای دیگری توی گوش هایش عر 

 خاک بر

 با ارنواز 
ی
رست. تو هم آدیم؟ تو هم پدری؟ چه فرف

 داری؟

 با یه تیکه آشغال داری؟ بچه ت رو توی 
ی
چه فرف

 رسما ول

 "کردی که کیس پیدا شه باباش بشه؟

رسش را تکان داده بود اما صداها دست از رسش بر 

 نیم

 !"داشتند: " یی لیاقت! یی لیاقت! نامرد

شیی شده بود و ناگهان صدای کودگ را هق هقش بی

 از جایی 

شنیده بود": بابا؟ بابا؟"رسش را چرخانده بود به 

 چپ و راست و



 دخیی بچه ای را کنار

 پدرش دیده بود که مدام یم گفت بابا؟

از جا پرید. ساک بچه هنوز هم روی دوشش بود. 

 بدون فکر

دوید. با شتاب جوری که انگار داشت پرواز یم کرد. 

ر کردفک  

نکند فاطمه اش او را صدا بزند و او نتواند بگوید 

 جان بابا؟ نکند
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ک نازش تا ابد روی دلش  حشت شنیدن صدای دخیی

 بماند

ن هایش را تا ابد از دست  و او لذت شنیدن بابا گفتی

 بدهد؟

دوان دوان به سمت کوچه و مسجد بازگشت در 

 حایل که فریاد

میم  زد": جان بابا، عمر بابا، دخیی " 



رسید به همان جایی که فاطمه زهرا را رها کرده بود. 

 هنوز

هم رسجایش بود و صدایی از او نیم آمد. فورا 

 دستش را از

ون آورد و آن را  نرده رد کرد و کودکش را با احتیاط بیر

 به

؟  شانه اش چسباند. زار زار نالید":فاطمه زهرا. بابایی

 قربونت برم

م.این  بابا. منو ببخش دخیی

م  ."بابای بدت رو ببخش دخیی

ن نشسته بود و کودکش را سفت به  بعد روی زمتر

 خودش

 .چسبانده بود. صدای مردی او را به خود آورد

ی شده آقا؟- ن  چیر

محمدهادی رس بلند کرده بود و با آستینش اشک 

 هایش را

 .پاک کرده بود



ی نشده- ن  . نه چیر

ر نگاه مرد غریبه از آن کوچه بعد از جا بلند شد و زی

 خارج شد
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و تا برسد به خانه خودش را شماتت کرده 

 بود.چشمانش را باز و

 .بسته کرد و با انگشت نم چشمانش را گرفت

هنوز هم یادآوری آن شب مو به تنش سیخ یم کرد. 

 اصال به

خوارگاه؟  رفته بود به آن شیر
 چه حقی

کرد شاید حکمنی داشته. حرف های خانم   بعد فکر 

 هرندی

 . حسایی او را تکان داده بود

آن شب به خودش قول داد هر طور شده نگذارد 

کش از  دخیی

 .او دور شود. باید برایش پدری یم کرد



آیه کشید و به پنجره نگاه کرد. حس گناهش به 

 مهرگان و

 بدون عشق و محبنی را که برای او ساخته و 
ی

زندگ

 خود

 .ویرانش کرده بود دست از رسش بر نیم داشت

فکر کرد کاش یم شد از مهرگان طلب حاللیت کند.  

 کاش

یم شد از او بخشش بخواهد. اما خوب یم دانست 

 شدین 

 . نیست .گناه او با آب زمزم هم شستنن نبود

با صدای آالرم تلفن همراهش فهمید آنقدر فکر  

 کرده که به

 .اذان صبح رسیده

ا که از گویسر اش پخش یم شد قطع  صدای اذان ر 

 کرد تا

کش بیدار نشود  .دخیی
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از آن شب گویی فاطمه زهرا هم فهمیده بود جایش 

 در قلب

پدرش امن است آرام گرفته بود و شب ها کمیی گریه 

 .یم کرد

ن بار خدا  لبخندی به صورت زیبایش زد. برای هزارمتر

 را شکر

شب برگشته و کودکش را برگردانده بودکرد که آن  . 

باز به صفحه ی تلفنش نگاه کرد. با دیدن عکس 

 روی صفحه

که از صحن گوهرشاد حرم امام رضا بود توجهش به 

ی ن  چیر

ن پوش ایستاده  جلب شد. گوشه ی عکس خادیم سیی

 و به

گوشه ای زل زده بود. ناگهان جرقه ای در ذهنش 

 زده شد.فورا به

ن کردنقسمت اسایم مخاطب ن رفت. با باال و پایتر تر  



چند اسم با هیجان روی اسم سید مرتیصن موسوی 

 انگشت

د. خدا خدا کرد آن موقع صبح مثل قدیم ها  فشر

 مرتیصن توی

 .حرم باشد

بعد از سه بوق صدای مردی از آن سوی خط بلند 

 .شد

 .سالم. بفرمایید-

 .لبخندی گوشه ی لبش شکل گرفت

 . سالم برادر-

تاخیر آمد صدای مرتیصن با  : 

منده داداش به جا نمیارم-  .رسر
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دیگه منو یادت رفته. یم دونم. خییل وقته صدای -

 خر و پفامو

 :نشنیدی.صدای شاد مرتیصن بلند شد



؟-  محمدهادی خودیی

 .خودمم سید-

 جمعه، بیست و یکم آبان ماه، ساعت ده صبح

یبان کردترانه دستش را روی پیشاین اش سا : 

 نیما. خییل خوشگله. توچال یم -
ن
وای چه برف

 .درخشه

نیما دست دور بازویش انداخت و توی گوشش نجوا  

 :کرد

 تو عزیزدلم-
ی

 .نه به درخشندگ

 :ترانه یک وری نگاهش کرد

 .بر منکرش لعنت-

خب دیگه بسه زشته. کفیی بازی -سیاوش گفت: 

 نکنید اینجا مجرد

 .هست

 .اه

 :نیما قهقهه زد

- وست داریم خی کار داری. تو روتو اونور کند . 



نت دلم - به خدا دلم یم خواد این ارشادیا بیان بگیر

 خنک

ن جز اینجا  . شه. بدبخنی همه جا هستی
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 :ترانه خندید

ن خی کار کنیم-  .خب حاال. کل کل نکنید. بگتر

 :سیاوش گفت

- برف و جمعیت مهرگان بگه .رو به مهرگان که محو 

 شاد دور و

 برش بود،

 دید هر سه دارند به او نگاه یم کنند، گیج و یی 
وقنی

 حواس

 :گفت

ن من نفهمیدم؟-  خی گفتتر

 :سیاوش گفت

 میگم تو بگو خی کار کنیم؟-



 .اومدیم توچال خی کار؟ برف بازی دیگه-

 :نیما نزدیک گوش ترانه گفت

ن دیگه خانوم نیم چسبونه تنگ اسم - سیاوشو ببتر

 .مهرگان

 :ترانه جوابش را داد

. گ این دو تا صمییم شدن باهم؟-
ی

 آره راست مییک

اییه. این -نیما موذیانه خندید:  غلط نکنم یه خیی

 سیاوش هر بار به

 مهرگان نگاه

 .یم کنه رفیقت قرمز میشه
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 .ترانه لب گزید و لبخندش را پنهان کرد

تسیاوش غرغر کنان گف : 

باز در گویسر حرف زدین؟ برف بریزم تو حلق -

 جفتتون؟

 :ترانه گفت



 .اگه مردی بریز-

 :نیما گفت

 . ترانه تو بگو خی کار کنیم-

بریم سورتمه سواری یا اسکیت یا تایر سواری یا -

ن   تلکابتر

 سوار شیم؟

سورتمه خوبه ها. مزه میده-سیاوش گفت:  . 

 :نیما گفت

 .من با تایر موافقم-

 :مهرگان گفت

 . خب هر گ هر کاری دوست داره بکنه-

 :ترانه گفت

ن -  .پس ما رفتیم. شما هم فکر خودتون باشتر

ن آن دو نگاه کرد  .سیاوش دست به کمر با اخم به رفتی

 :رس تکان داد و فریاد زد
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 .اگه من امروز برف نریختم تو دهن این دوتا-

 :مهرگان گفت

- آره -ازه عروس دومادن جوگیر شدن. ولشون کن. ت

 
ی

 .راست مییک

 خب حاال موافقی بریم سورتمه سوار شیم؟

مهرگان نگاهش را به سمت باال برد و به خیل پشان 

 و

ن رس یم خوردند و   که از آن باال به پایتر
این دخیی

 قهقهه یم

 .زدند نگاه کرد

 . وای نه. من یم ترسم سیاوش-

- ش به ترسش یم یم تریس؟ ای داد. چرا آخه؟ لذت

 .چربه

نه تو رو خدا. من هنوز جوونم هزار تا آرزو دارم. تو -

 برو من

 .از اینجا نگاهت یم کنم

آرزوت چیه دقیقا که اضار داری سورتمه سواری -



 نکنن و

؟  زنده بموین

 :مهرگان رسش را باال برد و با غرور خایص گفت

- به به. ماشاال چه آرزوی  -یه ده تا رمان چاپ کنم . 

ی هم هستکب یر  

 :مهرگان خندید

 . جدی میگم به خدا-

ن یه آرزو رو داری؟ آرزوی - خب حاال یعنن همتر

 دیگه ای
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؟  نداری که براش زنده بموین

 :مهرگان باز گیج پرسید

؟-  مثال چه آرزویی

سیاوش کیم خودش را به او نزدیک کرد. تمام آن 

 چند روز و

کرده بود. به این که جنس   چند شب را فکر 



 احساسش به

 دو 
ی

 است یا وابستیک
ی

مهرگان چیست؟ دلبستیک

 همکار؟

 ست، سفید است یا ناخالیص 
ی

عالقه اش از چه رنیک

 دارد؟فکر کرده

 بود جوان بیست ساله که نیست عالقه اش هوس

آلود باشد. مرد پخته ای شده بود آن هم بعد از آن 

 بالیی که

. سال ها بود که از عاشقی زاغری رس او آورده بود 

ن کرده  پرهیر

بود. ترس نقطه عطف این سال ها بود. دلش را توی 

 زندان

 . اسیر کرده بود و اجازه نداده بود هوایی شود

اما در برابر مهرگان نتوانسته بود مقاومت کند. اصال 

 دست

خودش نبود. هر چه مهرگان نجیب بود دل او 

 نانجیب شده



نق زده بود که ذهنش را تنها  بود. دل یی نوایش مدام

 و تنها

 .به او معطوف کند

در تمام ان چند روز مهرگان را پاییده بود و دست 

 آخر به این

 .نتیجه رسیده بود باید دل بزند به دریا
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 فقط نیم دانست آیا مهرگان هم او را یم خواهد؟

و عاقبت متنفر بود از عشق یک طرفه و یی آخر 

 .گلویی صاف

 :کرد

ه... چجوری بگم. با یه مرد خوشتیپ - ن یعنن مثال چیر

 و جذاب

 .آشنا یسر 

مهرگان فورا رس به زیر انداخت. در دلش گفت": 

 آشنا شدم



 ." خیی نداری از قرار

رس بلند کرد و نگاه براقش را شکار کرد. از خودش 

 پرسید

 منظورش از طرح آن سوال چیست؟

 :پرسید

- یپ؟ منظورت چیه؟مرد خوشت  

سیاوش به چپ و راست نگاه کرد. دست کشید روی  

 کاله لبه

دار مشیک اش که از قرار او را دو چندان جذاب کرده 

 بود. بعد

یعنن نیم خوای با هیچ مردی تو -رو به او گفت: 

؟  زندگیت آشنا بیسر

 یم

؟  خوای همینجوری مجرد بموین

ن سو  ایل مهرگان باز هم نفهمید چرا سیاوش باید چنتر

 را

سد. یی هوا خندید و دندان های مرواریدی اش را  بیی



 نمایان
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 .کرد

 چیه برام خواستگار پیدا کردی؟-

 :سیاوش گفت

 تو فکر کن آره. قصد ازدواج نداری؟-

 .هنوز جوهر مهر طالقم خشک نشده ها-

 یی خیال مهرگان. جواب منو بده. آره یا نه؟-

با اینکه -ا نوک پوتینش روی برف ها کوبید. مهرگان ب

 جواب من

ایط من نمیده، اما بهت ی توی رسر  تاثیر

 .میگم اصال به ازدواج فکر نیم کنم

سیاوش وا رفت. خنده اش آین پر کشید. مهرگان به 

 وضوح

ناراحت شدنش را دید. تازه تازه فهمید منظور 

 .سیاوش چیست



ه شوکه به او که رس به زیر به برف ها نگ اه یم کرد خیر

 .شد

باورش نیم شد. یعنن منظور سیاوش از خواستگار 

 خودش

بود؟ امکان نداشت. اگر به او عالقه داشت چرا 

ی بروز ن  چیر

نداده بود؟ چرا احساسش را به او حنی در لفافه 

 نگفته بود؟

آسمان ناگهان ابری شد. دل او هم پر از ابر شد از 

 جوایی که

د. کنجکاو بود نتیجه ای ناخواسته به سیاوش داده بو 

 از این

د  .گپ و گفت و گو بگیر
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 :گفت

 خواستگار گ بود یا نه؟سیاوش رس بلند  -
ی

حاال مییک



 :کرد

 .چه فایده؟ تو که قصد ازدواج نداری-

مهرگان به شدت دلش یم خواست رک و یی پرده 

 حرف های

م شک داشت توی دلش را به او بگوید. اما هنوز ه

 سیاوش به

 با محمدهادی او را در مواجهه 
ی

او عالقه دارد. زندگ

 با مردهای

اطرافش به شدت ترسو کرده بود. عشق خالصانه 

 اش به

سیاوش یک طرف و صداقت و جنس عالقه و توجه 

 طرف

مقابلش یک طرف برایش یی نهایت مهم و حیایی 

 .بود

تباه او دیگر نیم خواست بار دیگر با یک تصمیم اش

 
ی

 زندگ

اش را تباه کند. به خودش قول داده بود بزرگ بشود 



 و از

د. آدم عاقل یک اشتباه را  گذشته اش درس بگیر

 دوباره تکرار

نیم کند. اما باید آن سوال اسایس که آزارش یم داد 

 را از

سیاوش یم پرسید. باید یم فهمید آیا سیاوش 

 رسرسیتصمیم گرفته یا

انش را یم چشداز روی فکر دارد مزه ی ده . 

مستقیم سد اما مثل سیاوش غیر  .تصمیم گرفت بیی

 :شانه باال انداخت و پرسید

ایط منو یم دونه که یم خواد بیاد - اون آقا رسر

 خواستگاریم؟
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ون. یک وری  آفتاب باز از پشت ابرها دوید بیر

 :نگاهش کرد

 اگر بدونه خی میشه؟-



دمهرگان آیه کشی : 

یم دونم، قبول نیم کنه. نه خودش نه خانواده ش. -

 البته به

 داره. ویل نه. مطمئنم
ی

ایط خودشم بستیک  .رسر

ی-  .داری سخت یم گیر

م چون نیم خوام خودمو و اون آقا رو - سخت یم گیر

 تو

ی نگفت. جمله ی  ن دردرس بعدش بندازم.سیاوش چیر

 آخر مهرگان

 .جای تفکر داشت

ایط  ی نبود که با قبول یا رد حقیقت رسر ن مهرگان چیر

 احساس

انجام شود. چرا به آن فکر نکرده بود؟ بعد یاد پوران 

 .افتاد

پوران مادرش بود و مطمئنا به آن آساین ها عرویس 

ایط  در رسر

 .مهرگان را قبول نیم کرد



با صدای مهرگان که داشت به باال اشاره یم کرد  

 :گفت

ی سورتمه سواری؟ ظهر شدا-  .نمیر

را توی جیب کاپشنش کرد و در  سیاوش دستانش

 حالیکه به

 :نقطه ای نامعلوم نگاه یم کرد با تخیس گفت

 .ولش کن. حسش پرید-
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مهرگان چشم ریز کرده و به او نگاه کرد. نه، واقعا 

 سیاوش

ناراحت شده بود. یعنن واقعا به او حس داشت؟در 

 دل نالید:" کاش

دلش خی یم گذره یم شد بفهمم تو  ! 

 "چرا یهو ناراحت شد؟

 :کیم که گذشت سکوت بینشان را شکست

این دو تا کفیی عاشق کجان؟ من نیم بینمشون. تو -



 یم

؟  بینن

 دور از جایی که ایستاده 
سیاوش با دست به سمنی

 بودند اشاره

 :کرد

 .اون دو تا اون طرفن. از اینجا دیده نمیشن-

- م سوار  بریم پیششون. یه الستیک گنده برات بگیر

؟  یسر

 . نیم خوام-

ی داری یم تریس- ن  .نکنه تو هم آرزویی چیر

من که نگفتم -سیاوش یک وری نگاهش کرد و گفت: 

 یم ترسم. گفتم؟

 . خب پس بریم-

ط-  .به یک رسر

یط؟-  چه رسر

. اصال مسابقه بذاریم. چطوره؟-  تو هم سوار یسر
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ن مهرگان تا خواست اع اض کند، سیاوش از آستتر یی

 پالتویش

 :کشید

 .بدو ببینم. زود باش-

ن  مهرگان ناچار به دنبال او دوید. نیما و ترانه را پایتر

 پیست

پیدا کردند. دست آخر قرار گذاشتند ترانه و مهرگان 

 سوار بر

تایری بزرگ با نیما و سیاوش مسابقه بدهند.مهرگان  

 که تا به حال

ی را تجربه نکر  ن ن چیر ده بود خواستچنتر  

اض کند که ترانه تشر زد  :اعیی

 نه، یه بیل برف یم کنم تو دهنت -
ی

به خدا بیک

 .مهرگان

خرس گنده، خجالت بکش یم ترسم یعنن خی آخه؟ 

 بچه



 شدی؟

 :مهرگان گفت

ن برفا - ؟ به خدا زیر همتر ن نکنه یهو پرت شم پایتر

 دفنت یم

 .کنم ترانه

- س اونقدر کیف میده که عاشقش بیسر خنگو  ل نیی

 . جونم

و همان طور هم شد. مهرگان چنان به الستیک 

 سواری روی

برف ها عالقمند شد که سه بار آن را تجربه کرد. در 

 آخر حس

ون ریخته و توی  کرد نییم بیشیی از غصه هایش را بیر

 برف
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ها رها کرده.وقنی بعدازظهر به شهر بر یم گشتند آن 

نهیجان همچنا  



 با

های بیخودی قاه قاه  ن او همراه بود و با ترانه به چیر

 خندیده

 .بودند

 .اما در آن میان سیاوش کم حرف و کسل شده بود

مهرگان سخت برای پش جوان نگران بود اما کاری از 

 دستش

بر نیم آمد. با خودش گفت بگذار اگر قرار است 

 عشقی بینشان

د عاقالنه باشد. بگذار به سخنی  های شکل بگیر

 اشنایی با او هم

ایط او را بسنجد و سبک و  فکر کند. بگذار رسر

 . سنگینش کند

 :نیما بلند گفت

سیاوش چته؟ تو لنی داداش. رسما که نخوردی -

 .زبونم الل

سیاوش رسش را به صندیل تکیه داد. چشمانش را 



 بست و

 :گفت

ی نیست. فقط خسته ام .نیما از توی آینه به - ن چیر

 ترانه نگایه

" خی استفه ایم انداخت. یعنن  

 "شده؟

": نیم دونم  ."ترانه ابرو باال انداخت یعنن

ون و خیابان های  مهرگان آیه در دل کشید و به بیر

 تهران
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ه شد. از ته قلب از خدا خواست رسنوشت هر  خیر

 چه باشد هر

 .دو عاقبت به خیر شوند

، ساعت هشت و پنج شنبه، بیست و هفتم آبان ماه

 یس دقیقه ی صبح

ن با گوشه ی چادر نم اشک هایش را گرفت.  مهرانگیر



 عاجز از

ل احساسات دو گانه اش بود  .کنیی

 یعنن حتما باید بری هادی جان؟-

محمدهادی فاطمه زهرا را که با دو چشم باز به او 

 زل زده بود

و انگشت شستش را یم مکید کیم روی دستش جا 

 به جا

ر باید برم. اینجا دیگه جای من نیستآره ماد-کرد:  . 

آخه چرا این حرفو یم زین ننه؟ من بدون تو خی کار  -

 کنم؟

م پیش-  زندگیتو بکن مادر من. من اینجا کار ندارم. میر

دوستم. بهم یه قول هایی داده. باید بچه رو بزرگ  

 کنم. باید

 . به فکر سیر کردن شکم جفتمون باشم

ن بال چادرش را روی  صورتش کشید و هق مهرانگیر

 :زد

 !محمدهادی-



صدای شاگرد راننده ی اتوبوس که داد زد:" مسافرای 

 مشهد

سوار شن. جا نمونید،". محمدهادی بوسه ای 

 عمیق روی

ن نشاند  مهرانگیر
 .پیشاین
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ن دست محمدهادی را گرفت  :مهرانگیر

- آخه  یعنن دیگه هیچ وقت نیم تونم ببینمت مادر؟

 این چه

چرا نتونیم؟ من وضعیتم تثبیت بشه -وقت رفتنه؟

ت یم کنم بیای  خیی

 .مشهد

ن حاالشم با هزار تا دوز و  - دلت خوشه ها. همتر

 کلک به بابات

ون  .از خونه اومدم بیر

نگران نباش. اوضاع که همیشه همینجوری نیم -



 مونه. یه روز

بریم گردم واسه دست بویس بابا. میام طلب 

  کنمحاللیت یم

 . ازش

 مگه خی کار کردی آخه؟-

قبول کن اشتباه کردم. هم من هم شما. من و شما -

 خییل به

 .مهرگان بد کردیم. خدا مارو ببخشه

 .ولمون کن تو رو خدا-

م. مواظب خودت باش-  .من دارم میر

ن نیم نگایه به صورت فاطمه زهرا انداخت:  -مهرانگیر

 یه بابا! آخه

 پشم خی کار 
ی

؟تو وسط زندگ یم کنن  

 .رس تکان داد و باالخره محمدهادی را رایه کرد

ون  ن از گلو بیر اتوبوس که از او دور شد، آیه سنگتر

 .داد
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نگایه به آسمان ابری و دلگیر دوخت و سالنه سالنه 

 از

ون رفت  .ترمینال بیر

با تکان های اتوبوس و فریاد شاگرد راننده رس از روی 

شهشی  

برداشت. دستش از سنگینن کودک به خواب رفته  

 گز گز یم

کرد. چشم به ساعت مجی اش انداخت. از نه شب  

 .گذشته بود

ون از پنجره نگاه کرد. اتوبوس توی ترمینال  به بیر

 .توقف کرد

 ."شاگرد راننده باز داد زد": آقا آخرشه

فاطمه زهرا را بغل زد و پتو را دورش پیچید. تا 

 مسافت قم تا

مشهد را یط کنند، هزار و یک دردرس کشیده بود از 

 بچه



داری. از ونگ ونگش با صدایی بلند خجالت کشیده 

 بود. برای درست

خشکش به دردرس عظییم افتاده بود. از  کردن شیر

بوی خراب کاری اش رسخ و سفید شده بود و دست 

 آخر زین 

ن کند و  از صندیل کناری کمکش کرده بود او را تمیر

 توی

رش بخواباندحصا . 

بوسه ای روی صورت نرمش کاشت و از اتوبوس 

 .پیاده شد

چشم چشم کرد و مرتیصن را پیدا کرد که داشت 

 دنبالش یم

گشت. لبخندی خسته زد و با پاهایی دردناک از 

ن های  نشستی

 .طوالین به سمتش پا کج کرد
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 .سالم علیکم برادر-

خید و با دیدنش خنده ای گله  مرتیصن به سمتش چر 

 گشاد

 .زد

و علیکم السالم -فورا دست دور کمرش انداخت: 

 برادر من. احوال

 شما؟ خوش آمدی. صفا

 . آوردی

 . ممنون مرتیصن جان تو زحمت افتادی-

 نبودی؟ زحمنی نبود-
ن
 . برو! تو که تعارف

 :بعد پتو را آهسته کنار زد و لبخند زد

- . چه خوایی یم  
کنه بغل باباشماشاال. آخن . 

م-  . بغلش کن من چمدونم رو بگیر

ک را توی بغل   مرتیصن با احتیاط اما ناشیانه دخیی

 .گرفت

 .بیا بغل عمو ببینم خوشگل خانوم-

محمدهادی بند ساک بچه را روی دوش مرتیصن 



 .انداخت

منده. االن میام.به رسعت چمدانش را از - داداش رسر

 شاگرد راننده

 تحویل گرفت و به

ن او رفتندکمک مرت یصن به سمت ماشتر . 

 :مرتیصن که پشت فرمان نشست، محمدهادی گفت

1423 

  دلهای بد قواره 

مزاحم حاج خانوم نباشم؟ منو بیی مسافرخونه -

 .داداش

نشنوم ها. همه ش منم و مادرم. آبجی هم که -

 ماشاال همه

 .ش شیفته. اگه تو یم بینیش، منم یم بینمش

 مگه خواهر داری؟-

- له. یه مائده خانوم که پرستارهب  . 

خدا حفظ کنه مادر و خواهرت رو. خالصه من -

 رایصن به



زحمت نیستم. بتونم یه جایی برای اجاره پیدا کنم 

 دیگه

 . اذیتتون نیم کنم

عزیزی داداش. نگو این حرفارو.به مرتیصن آن -

ن   سپیده ی صبح چیر

 اش نگفته
ی

 زیادی از زندگ

مش دار فاین را وداع  بود. تنها گفته بود همش دو 

 گفته و با

 یم کند. گفته بود مهرگان را طالق 
ی

ش تنها زندگ دخیی

 .داده

از محل کارش استعفا داده و به قم برگشته. حاال 

 دنبال کار

یم گردد. مرتیصن هم قول داده بود برایش کاری پیدا  

 .کند

خانه ی قسمت  یک هفته بعد به او اطالع داد در دبیر

 اداره ی

 آستان قدس رضوی جای خایل پیدا  امور عمویم



 .کرده است

گفته بود تا کیس جای خایل را پر نکرده خودش را با 

 مدارکش

 .به مشهد برساند
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محمدهادی مدارکش را سامان داده و بلیط گرفته 

 بود. جمیله

پول پیش خانه را به او پس داده و او حاال داشت یم 

 رفت

نوشتش در شهری دیگر .دل کندن از زادگاه دنبال رس 

 و دوری از

 .مادر و پدرش برایش سخت بود

اما باید یم رفت تا خودش را تغییر دهد. تا بشود 

 آدیم دیگر

ش  . و پدری بهیی برای دخیی

تصمیم گرفته بود دلش را با خدای خودش صاف  



 کند. از او

ان   خواسته بود کمکش کند گذشته ی سیاهش را جیی

باکند.   

 .تمام وجود آینده ای سفید و درخشان یم خواست

 شنبه، بیست و نهم آبان، ساعت چهار بعدازظهر

ن را مرتب کرد. نگایه به  سیستم را خاموش و روی میر

 خودش

ش انداخت و کیفش را برداشت  ن توی آینه ی روی میر

 و از جا

 .بلند شد

نگایه به درب بسته ی اتاق سیاوش انداخت و 

 رورسی اش را

تر کشید.از قبل گفته بود وقت چشم پزشیک جلو 

 دارد. هر ماه باید

 نزد

پزشکش یم رفت تا چشم تخلیه شده اش را برریس  

 .کند



دو تقه به در زد و رس داخل اتاق کشاند. سیاوش 

 داشت با
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 . تلفن حرف یم زد

ن کشید  :با دیدن مهرگان گویسر را پایتر

 بله؟-

- م. کاری با من ندارین؟ من دارم میر  

 .نه. خیر پیش-

مهرگان در را بست و در حایل که به سمت در یم 

 رفت از

 "خودش پرسید":چشه چرا اینقدر رسد شده باهام؟

از فردای روزی که به توچال رفته بودند سیاوش 

 مدام توی

اتاقش بود. کمیی با او هم کالم یم شد مگر به وقت 

 .لزوم

نگاه نیم کرد. دیگر مثل مستقیم توی چشمانش 



 روزهای قبل برای

چای های خوش طعمش تشکر گرم نیم کرد. مثل 

 هفته

ن به خانه با او هم مسیر نیم شد 
های پیش موقع رفتی

 و

 .صمیمانه حرف نیم زد

بند کیفش را روی دوشش انداخت. پوزخندی در دل 

 زد و زیر

 ."لب زمزمه کرد:" نیم دونستم اینقدر زود جا یم زنه

را که باز کرد یادش افتاد وضو نگرفته. عادت در 

 داشت برای

 
ی

ن به جای مهم و انجام کارهای پر اهمیت زندگ رفتی

 اش وضو

ون بزند د و با نام خدا از خانه بیر  .بگیر
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در را بست و کیف و چادرش را روی صندیل گذاشت 



 و به

 . دستشویی رفت

ا درآورد و روی آویز انداخت. پالتو و شال بافتش ر 

ن   آستتر

هایش را باال زد و وضویش که تمام شد تصمیم  

 گرفت گیسوان

به هم ریخته اش را باز کند و دوباره ببافد.موهای 

 خوش رنگش تا

وع کرد  کمرش یم رسید. زیر لب رسر

. داشت به سخنی سیع یم   ن به خواندن شعری آهنگتر

 کرد به

چه یم کرد با دل رفتار رسد سیاوش فکر نکند. اما 

 غریب و

 تنهایش که عاشق شده بود؟

ناگهان در باز شد و سیاوش را دید که دارد به او نگاه 

 .یم کند

 .هینن کشید و سیاوش فورا در را بست



دست روی قلبش گذاشت و خودش را شماتت کرد 

 چرا در را

 .قفل نکرده

لعننی ای توی آینه به خودش گفت و تند تند 

 موهایش را

ون رفت. در  بافت و  لباس پوشید و از دستشویی بیر

 اتاق

سیاوش بسته بود. صورتش از خجالت گر گرفته 

 بود. چادرش

ون زد و در   بیر
را با عجله و رسرسی رس کرد و از دفیی

 را محکم
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اض به هم کوبید.بعد توی آسانسور  به نشانه ی اعیی

 خزید و به خودش

چرا محکم توپید": درو   

ی داشت؟  یم بندی دیوانه؟ اون بنده خدا چه تقصیر



 مقرص

 ."خودت بودی که درو قفل نکردی

ون برود خودخوری کرد و به  تا وقنی از ساختمان بیر

 خودش

اه گفت  .بد و بیر

ن پر شتابش  سیاوش آن باال پشت پنجره داشت رفتی

 را یم

 .دید

 کشید 
ن
. با یادآوری خراب کاری چند دقیقه قبلش پوف

 پشت

ش برگشت و مشغول کارش شد اما چهره ی  ن میر

 زیبای

مهرگان از جلوی چشمانش کنار نیم رفت. در آن 

 بلوز یقه

اسیک آلبالویی رنگ و گیسوان افشان و درخشان 

 بلویط رنگ

چون فرشته ای ناز و زیبا جلوه یم کرد .تنها چند 



 ثانیه ی کوتاه

 اتفاق افتاده بود، اما زیبایی نفس گیر 

قلب بیچاره اش را سخت به تپیدن وا داشته  مهرگان

 .بود

ه کننده اش بود که نگاه وحشت زده  محو زیبایی خیر

 ی

مهرگان را دیده بود و فورا به خود آمده و در را بسته 

 .بود

مگر خداحافیطن نکرده بود؟ خودش صدای بسته 

 شدن در را
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کرد؟شنید. پس توی دستشویی چه یم    

 بود تمام 
ن
همان چند لحظه ی ناب و کوتاه کاف

 سعیش برای

 . فرامویسر احساسش به مهرگان را بر باد دهد

حاال باید چه یم کرد با این زن زیبای حوری وش 



 بهشنی آن

هم نزدیکش؟ چطور به دلش یم گفت نکوب و 

 عاشق نباش؟

چطور حایل اش یم کرد عقلش قبول نیم کرد بیشیی 

 از آن

ایط مهرگان؟دل و دی ن ببازد به زین در رسر  

 دست کشید الی موهایش و از جا بلند 
ی

با کالفیک

 شد.بنای قدم زدن

 توی اتاقش را کرد. برگشته بود جای اولش. نه،

جای اولش نبود. جلوتر بود. خییل جلوتر. عاشق تر 

 از قبل،

 .دلباخته تر از پیش

بای وجود مهرگان او را  هر چه دوری یم کرد آهین

 بیشیی 

 .سمت خودش یم کشاند

باید یم رفت. ماندن توی دفیی آن هم تک و تنها 

 نفسش را



تنگ یم کرد. باید یم رفت پیش رفیق و برادرش. باید 

 با او

 .درد دل یم کرد. بدجور به بن بست خورده بود

ن نشست و  نیما با حوله ای دور گردنش پشت میر

 عرق از رس و

 .رویش گرفت
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؟ راه گم کردین-  .چه عجب از این ورا آقای نارسر

ی نیست. راهم گم -سیاوش پا روی پا انداخت:  خیی

 نکردم. دلم گرفته

 بود گفتم بیام

 .پیشت

 :نیما رو به پش جوان روی ییک تردمیل ها داد زد

ن رسعتشو کم کن خییل بردی باال. پشت پات یم  - متتر

ه  .گیر

ن دست باال برد و نیما گف تمتتر : 



ی شده؟ باز زاغری - ن دلت چرا گرفته داداشم؟ چیر

 مزاحمت

 شده؟

ه. منم دیگه حرص نیم - نه بابا. اون که از رو نمیر

 خورم. بذار

اونقدر موس موس کنه تا خسته شه خودش بذاره 

 .بره

خو پس چته؟ جمعه هم توی توچال یهو لب و -

 لوچه ت

آویزون شد. اصال چطور یهو ریخنی به هم؟ تو که 

بودیخوب  . 

خی بگم. حالم خوش نیست نیما. گرفتار شدم. گیر -

 پیدا

دلت؟-کرده دلم .   

 .عاشق شدم نیما-

 :نیما خنده ای بلند و پر از رس خویسر زد

نه؟ جدی؟ جون من؟ نگو که عاشق مهرگان -



 شدی؟
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 معلومه؟-

 . واال مهرگان که تابلوئه. تو رو نیم دونستم-

- ی گفته؟مهر  ن گان؟ مگه چیر  

ی که نگفته، ویل قشنگ معلومه دوستت - ن نه چیر

 .داره

ه به صورت جدی نیما لبش به خنده کش آمد  .خیر

 نیما؟-
ی

 راست مییک

- ه -یعنن تو نفهمیدی؟ نه بابا. چجوری بفهمم؟ دخیی

 اونقدر نجیب و

 خانومه که

 . نگو

. خانویم ازش یم باره-  .دیگه بهیی

ی  ن یادش آمده باشد لبش را به سیاوش انگار تازه چیر

 دندان



 .کشید

 وای نیما من خی کار کردم؟-

 .خنده روی لب های خوش فرم نیما خشکید

چه غلیط کردی سیا؟ اذیتش نکرده بایسر آبجی -

 منو؟

 کشید و رس به تاسف تکان داد
ن
 .سیاوش هوف

اون روز تو توچال غیر مستقیم بهش گفتم ازش -

 .خوشم میاد

- نه که مردی با زین تو اونم گفت یم دو -خب؟

ایط اون اشنایی 
 رسر
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برقرار نیم کنه. منه احمقم این چند روز خییل 

 باهاش رسد

رفتار کردم. به فکر خودم داشتم کار درسنی یم کردم. 

 چه

 .یم دونستم اونم منو دوست داره



ن - ن شمس هللا. بزنم لهت کنم همتر خاک بر رست کتن

 جا؟

ایطش رو و بعد صاف رفنی  یعنن  تو نیم دونسنی رسر

 بهش

گفنی دوسش داری و بعدم پا پس کشیدی؟ آخه من 

 به تو

 خی بگم سیاوش؟

فکر نیم کردم اونم به من حیس داره. آخه خییل -

 رک گفت

 .قصد ازدواج و عشق و عاشقی نداره

 خب؟-

خب و درد. منم رفتم با خودم دو دو تا چارتا کردم -

 دیدم

واسه عشق و عاشقیت -ایط سخنی داره . مهرگان رسر 

 نشسنی حساب

 کتاب کردی؟

نکنم نیما؟ من یه پش مجردم و اون یه زن مطلقه. -



 اخالق

؟  مامانو نیم دوین

. یه رس قضیه تویی -
ی

اه نمییک یه جوریه. ویل خب بیر

 و یه رس

قضیه مهرگان که االن خییل آسیب پذیر شده. به 

 قویل از

سه. به نتیجه ای هم ریسمون سیاه و سفید یم تر 

 رسیدی؟
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 افتاد باز دلم هوس رطب کرد و فیلم 
ی
امروز یه اتفاف

 یاد

 .هندستون افتاد

 خی مثال؟-

س. فقط یم خوام بگم که من نیم تونم مهرگان - نیی

 رو

فراموش کنم. نیم تونم احساس عالقه م رو نادیده 



م  .بگیر

عیه. شخصیتش و اخالق و عالقه م بهش پاکه. واق

 منشش روخییل

تیه. چجوری بگم  دوست دارم. مودبه و خییل معارسر

 .نیما. تو سطح استانداردهای منه

 پس مشکلت با مطلقه بودنشه؟-

 .نه-

 با چشمش؟-

 .نه-

نیما خوب یم دانست که سیاوش از مشکل نازایی 

 مهرگان یی 

ن این مطلب باز هم  خیی است. شک داشت با دانستی

 سیاوش

به این عالقه پافشاری کند. البته شخصیت رفیقش 

 را از حفظ

بود. یم دانست مرد روشنفکری ست. اما تا به حال 

 او را در



اییط ندیده بود که بداند عکس العملش چه  ن رسر چنتر

 خواهد

ن  بود. به هر حال حق هر انساین بود که برای داشتی

 فرزند آرزو
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شد.لب زدداشته با : 

 پس چه مرگته داداش؟-

 قبلیش -
ی

راستش من یم ترسم با زین که تو زندگ

 تحت

فشار بوده و االن حساسه نتونم درست رفتار کنم. 

 خدای نکرده

 . حرف یا رفتاری پیش نیاد که از من برنجه

خب حرفت درست. ویل تو ممکنه با یه دخیی -

 مجردم ازدواج

ن پیش بیاد  . کنن همتر

- . مهرگان از نظر من هیچ مشکیل  یم دونم خی 
ی

مییک



 .نداره

مطلقه بودن عیب و عار نیست. دو نفر آدم عاقل 

ن با  نتونستی

 که برای چشمش 
ی
هم بسازن و جدا شدن. اتفاف

 افتاده یم

تونه برای هر کیس در هر دوره ای از زندگیش پیش 

 بیاد. اصال

ا  ن ممکنه برای خودمم اتفاق بیفته. من واقعا این چیر

مبرام مه  

نیست. مهرگان مشکیل نداره. من به کمبود فکر نیم  

 کنم، منبه اون

های خویی که داره و یم چربه به نداشته هاش
ن  چیر

فکر یم کنم و این باعث میشه عالقه م بهش بیشیی و 

 بیشیی 

 . بشه

میدوین نیما، مشکل از منه. من ضعیفم. باید خودمو 

 قوی کنم



 . و خودم رو برای هر پیشامدی آماده کنم
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 مثال چه پیشامدی؟-

ی بهش گفت کنارش باشم. - ن فردا روز اگر کیس چیر

 ازش

همه جوره حمایت کنم. کم نیارم یه وقت. تکیه  

 .گاهش باشم

 . مثل کوه پشتش وایسم

ی بگه؟- ن  کیس هم میاد بهش چیر

 . واقعیتو قبول کن نیما. یکیش مادر خودم-

- نجوری باشهفکر نکنم خاله ای . 

- پس االن یم -هست. خییل هم خوب هست . 

؟  خوای خی کار کنن

یم خوامش نیما. من این زنو یم خوام. ویل هنوز -

 آمادگیش

رو ندارم. وقنی اون روز مهرگان گفت مردی منو قبول 



 نیم

ن نیست  .کنه، پس از من مطمت 

 .شاید خواسته بفهمه مزه ی دهنت چیه-

- س داره، یم خوام یه حاال که فهمیدم اونم بهم ح

 روزی که

ن بودم بهش بگم. جوری بهش  کامال به خودم مطمت 

 اطمینان

 . بدم که نگفته پیدا باشه

 خصویص مهرگان و مشکلش 
ی

نیما نیم خواست زندگ

 را به

ن کاری را نداشت. تنها   سیاوش بگوید. اجازه ی چنتر

 کیس که

ن بود که او  باید یم گفت خود مهرگان بود و مطمت 

 قضیه ی
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خب پس فعال -نازای  اش را به سیاوش خواهد گفت. 



 نه باهاش رسد

. اون بنده  باش نه گرم بگیر

خدارو بیخودی امیدوار یا رسخورده نکن. فقط تو رو 

 خدا کاری

. تازه داره نفس راحت یم کشه به بزین  .نکن بهش ضن

- ه اصال نیما من خییل دوستش دارم. تو این چند وقت

 شک

نکردم به عالقه م. من به خودم شک دارم. به 

 احساسم

مطمئنم. مهرگان زن خوبیه و یم دونم باهاش 

 خوشبخت

میشم. واسه همینم چون خاطرشو یم خوام دلم نیم 

 خواد

ی بشه که رنجش بدم ن  . فردای روز یه چیر

درکت یم کنم. منم اون اوایل با ترانه اینجوری -

 بودم. اون به

من شک داشت و بهش حق یم دادم. فکر  عالقه ی 



 کرد من

یه مرد دخیی بازم که رس کارش گذاشتم. اولش جدی 

 نبودم

اما وقنی بیشیی با شخصیت قوی ترانه آشنا شدم 

 فهمیدم نیم

ن خود به  تونم واسه رسگریم باهاش باشم. همه چیر

 خود جدی

خدارو شکر نیما. -شد و االنم از زندگیم راضیم . 

 خییل واست

المخوشح . 

 .بعد از جا بلند شد

 .خب دیگه من برم-
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 .کجا؟ تازه اومدی که-

. مهرگان رفته بیمارستان و من هنوز  - باید برگردم دفیی

 کیل



 . کار دارم

نیما هم از جا بلند شد و دست توی دست دراز شده 

 ی سیاوش

د  .گذاشت و آن را فشر

- پیشمون. خوشحال  خاله رو بردار بیا یه شب

 .میشیم

چشم حتما.نیما سیاوش را که بدرقه کرد سخت به -

 .فکر فرو رفت

 اوضاع

ن  پیچیده شده بود. یم ترسید سیاوش با دانستی

 مطلب آسیب

ببیند و این برای مهرگان هم خوب نبود. حوله را به 

 دست

گرفت و به سمت چند پش جوان که مشغول ورزش 

 بودند

 . رفت

ماه، ساعت نه شبدوشنبه اول آذر   



سیما خانم ظرف خورشت فسنجان را به مرتیصن داد 

 و خطاب

 :به محمدهادی گفت

 . بفرمایید آقا هادی. نوش جانتون-

محمدهادی معذب بود و هنوز بعد از آن چند روزی  

 که آنجا

آمده بود نتوانسته احساس راحنی کند و در حضور 

 سیما خانم
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رسر   .  عرق یم ریخترسر

- منده زحمت افتادین .  چه -ممنون حاج خانوم. رسر

 زحمنی پشم. شما

 .هم مثل مرتیصن هستید برام

 :مرتیصن رو به مائده گفت

؟-  چه عجب آبجی خانوم امشب شیفت نیسنی

 :مائده چپ نگاهش کرد



ن حاال-  .اگر از دیدنم ناراحنی پاشم برم همتر

 .نه واال من غلط کنم ناراحت باشم-

ه و ما ن  سیی
ی بیست و هفت ساله با صوریی ئده دخیی

 چشماین 

سیاه بود. لب و بینن معمویل داشت و حسایی رس و 

 .زبان دار

 :سیما خانم گفت

 .مرتیصن بچه مو اذیت نکن-

چشم من گ اذیت کردم آخه مادر -مرتیصن گفت: 

 من؟ آخه از بس

 نیم

 .بینمش قیافه ش یادم رفته

بشقابش ریختمائده کیم فسنجان روی برنج توی  : 

هر وقت من نبودم پنجره رو باز کن به ماه نگاه کن. -

 انگار

 .منو دیدی داداش گلم
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 :مرتیصن قهقهه زد

 ماه شب چهارده یا ماه پشت ابر، سپیده خانوم؟-

 :مائده رو ترش کرد

حیف که دوستت اینجاست؛ وگرنه با خاک -

 یکسانت یم

 .کردم

از خندیدمرتیصن ب : 

هادی از خودمونه. کم آوردی دیگه بگو.سیما خانم  -

 :گفت

یم بینن آقا هادی؟ بزرگ شدن هنوزم مثل بچه ها -

 رفتار

ن   .یم کتن

ن  محمدهادی با کیم آب غذا را از گلویش پایتر

 .فرستاد

بذارین راحت باشن حاج خانوم. من خواهر ندارم. -

 ویل تا



داشتیم دلتون بخواد با داداشام کل کل و شوخن   . 

بعد یک هو دلش گرفت. چقدر دور بودند آن 

 روزهای نوجواین 

ن خودشان  و صفای بتر
 .و جواین

 :مرتیصن گفت

این آبجی ما کال دوست داره شبا بیمارستان باشه. -

 شده

فرشته ی نجات همکاراش. هر گ نخواد و نتونه 

 شب بمونه

 .بیمارستان مائده خانوم جاش وایمیسته
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م هم   ن بار با مائده با کیم رسر محمدهادی برای اولتر

درست-کالم شد:   

، مائده خانوم؟  میگه مرتیصن

 :مائده رس تکان داد

بله. شبا خییل خوبه. بخش ساکته. مریضا خوابن یا -



 اگر

 یم کنم. 
ی

بیدارن نق نیم زنن. رس صیی بهشون رسیدگ

 در

خالقه ضمن سوپروایزر بخش رو هم که یه زن بدا

 . نیم بینم

 .اصال شب خییل خوبه. سکوتش بهم آرامش میده

 :محمدهادی رس تکان داد

؟-  جالبه. روزا خی

روزا میام خونه چند ساعت یم خوابم رسحال -

 میشم. کال

 .خوابم کمه

صدای فاطمه زهرا که بلند شد محمدهادی از جا 

 .بلند شد

ن غذاتو -سیما خانوم فورا دست بلند کرد.  شما بشتر

مبخ ور. من میر  

 .پیشش

 :محمدهادی دوباره نشست و گفت



شه-  .دستتون درد نکنه. فکر کنم وقت شیر

 .شما بخور من براش یم برم-

خانه رفت. تند و فرز شیشه شیر را  ن مائده سمت آشیی

 از آب
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خشک را به آن اضافه کرد. دو  جوش پر کرد و شیر

 ماه قبل

ن را درباره توی بخش نوزاد ان کار کرده بود و همه چیر

 ی یک

 .نوزاد یم دانست

ون آمد و منتظر  سیما خانوم بچه به بغل از اتاق بیر

 شد مائده

 .دمای شیر را متعادل کند

مائده شیشه را تحویل مادرش داد و سیما روی مبیل 

 راحنی 

نشست و صدای مک زدن فاطمه زهرا که بلند شد 



 مائده لبخند

آخن نازی-زد.  . 

 :مرتیصن گفت

هیچ فکر کردی چجوری یم خوای بزرگش کنن -

 هادی

 جان؟

 :محمدهادی گفت

مش بذارمش اونجا-  .مهد کودک. باید روزا بیی

 :مائده گفت

؟- . بعدش خی ن  تا ساعت پنج بیشیی نیستی

 :مرتیصن گفت

 . ساعت کاری خودشم تا شش عرصه-

1441 

  دلهای بد قواره 

یم دونم خی کار کنم. نیم ن-محمدهادی رس تکان داد: 

 تونم بیشیی از

 این مزاحم شما



باشم. باید یه خونه کوچیک نزدیک حرم اجاره کنم  

 که یه مهد

کودک هم نزدیکش باشه. اما اون یه ساعت رو نیم 

 دونم

 .چجوری بگذرونم

سیما خانوم رس بچه را روی شانه اش گذاشت و آرام 

 به پشتش

 . زد

- ه میاد باهاتبا رئیست صحبت کن. حتما را  . 

 یی هوا گفت
 :مرتیصن

 .بچه مادر یم خواد-

محمدهادی توی دلش به خودش و ارنواز لعنت 

 فرستاد. هر

روز برایش عذاب الیم بود. حنی در این چند روز رس  

 کار هم

 . آرامش نداشت

بچه اگر مریض بشه مهد قبولش نیم  -مائده گفت: 



 کنه چون بقیه رو

 هم

دردرسیه یی مادریه این مریض یم کنه. خالصه که بد 

 .بچه

ش را  محمدهادی تشکر کرد و از جا بلند شد و دخیی

 از سیما

 .خانم گرفت
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ایطش رو ندارم. اصال گ - نیم تونم ازدواج کنم. رسر

 میاد زن

 یه مرد بچه دار بشه؟

 :سیما خانم گفت

-  شما مردا نیم دونید بچه بزرگ کردن چقدر سخته. 

 پیر آدم

در میاد. دست تنها بدتر. پشم تعارف باهات ندارم. 

م  من پیر



نیم تونم بچه داری کنم. مائده هم شبا نیست و روزا 

 خوابه و

 . خودش کیل کار داره. اگر نه کمکت یم کردیم

ن چند -محمدهادی گفت:  شما لطف دارین. همتر

 روزم خییل عذابتون

 دادم. فردا

م. کاش فردا تکلیفم معلوم حتما یه جایی رو پیدا یم کن

 .بشه

 :مرتیصن گفت

یم یم  - حاال غصه نخور. خدا بزرگه. فردا باهم میر

 .گردیم

 نداری؟
ی

 سمساری هم باید رس بزنیم. وسیله زندگ

 .نه واال-

 :مائده گفت

زنن. به گمونم اتاق - مرد و پیر من یه همکار دارم یه پیر

 خونه

میدم. شونو اجاره میدن. فردا یم پرسم بهتون خیی 



 مهدکودک

م یم گردم  . هم با من. فردا کال مرخیص دارم. میر
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محمدهادی تشکر کرد. اما خوب یم دانست روزهای 

 سخنی 

در پیش رو دارد. یم دانست خدا خوب داشت چوب  

 کاری اش

 یم کرد.شنبه، ششم آذر ماه، ساعت یازده شب

دراز کشید و به  خسته روی تخت خواب گرم و نرم

 ترانه که

ن آرایش نشسته بود و توی آینه صورتش را  جلوی میر

ن یم  تمیر

کرد زل زد. دو دل بود حرف دلش را بگوید یا نه. 

 نگراین مثل

 .خوره به جانش افتاده بود

 .خودش را کیم باال کشید و رس به تاج تخت تکیه داد



 :دستانش را روی شکم صافش چفت کرد و گفت

 ترانه؟-

نه کیم لوسیون پشت دستش ریخت و گفتترا : 

 جانم؟-

سم فقط راستشو بهم - ی یم خوام ازت بیی ن یه چیر

 بگو. یعنن 

منظورم اینه که یه جوری جواب بده یی طرفانه 

 باشه.ترانه در حایل

 که دستانش را به هم یم مالید روی تخت کنار

 :نیما نشست و کنجکاو پرسید

 خی شده؟-

- یشمچند روز پیش سیاوش اومد پ . 
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 خب؟-

 .مثل اینکه مهرگانو دوست داره-

 :ترانه متعجب توی فکر رفت. بعد لب زد



 خب؟-

 خوشحال نشدی؟-

 .نه راستش-

 چرا؟-

- ، بعدا میگم. 
ی

-حاال تو بگو خی یم خواسنی بیک

 سیاوش با اطمینان

 گفت مطلقه بودن و چشم مهرگان براش

شخصیتش. گفت به  مهم نیست. مهم خودشه و 

 خودش

ن نیست که بتونه خالصانه از مهرگان حمایت   مطمت 

 کنه و جلو

 . حرفای خاله زنیک مردم دربیاد

 خب بعدش؟-

ترانه من مطمئنم آخرش عشقشو به مهرگان -

اف یم  اعیی

کنه. حاال بماند که خاله پوران صد در صد مخالفت 

 یم کنه و



مشکیل سیاوشم آخرشم کار خودشو یم کنه. اما یه 

 هست

 .این وسط

که سیاوش خیی نداره از مشکل بچه دار نشدن -

 مهرگان؟
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 .آفرین صاف زدی وسط خال-

- من میگم اگر سیاوش -خب حاال من خی باید بگم؟

 بعدا بفهمه خییل

 ناراحت میشه. حنی 

مهرگان ممکنه بیشیی صدمه بخوره. اونجور که 

 خودتم

سیاوش خوشش میادفهمیدی از   . 

ن وقنی گفنی سیاوش مهرگانو دوست - منم واسه همتر

 داره

اصال خوشحال نشدم. یم دونم که دردرساشون 



وع میشه  . رسر

خب اگر من االن سیاوشو خیی کنم بهیی نیست؟ -

 اینجوری

قضیه یا االن فیصله پیدا میکنه یا اگر سیاوش از ته 

 دل مهرگانو

 .بخواد نه نمیاره

داد به تختترانه تکیه  . 

 یعنن بریم بهش بگیم؟-

 .آره-

مطمئنم سیاوش هنوز اونقدرا داغ نشده. بفهمه یم  -

 کشه

منم همینو میگم دیگه. این وسط کیس هم -کنار . 

 صدمه نیم

خوره. شاید مهرگان خواستگاری مناسب خودش پیدا  

 .کرد

ن حاالشم کیل خواستگار داره-  .همتر

 جدی؟-
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واال زن به این خوشگیل و خانویم رو روی دست یم -

 .برن

 .از بس که جذابه این دخیی 

 خب حاال خی کار کنیم ترانه؟-

ترانه تن و رسش را به سمت نیما چرخاند و دست 

 چپش را

 :زیر رسش تکیه گاه کرد

نیم دونم نیما. یه جوریه. انگار بخوایم رس مهرگان  -

 کاله

یم بدیم به ییک دیگه. یا بذاریم و بختشو ازش بگیر 

 اینکه بخت

سیاوش رو از زین که شاید تنها کیس باشه که بتونه 

 خوشبختش کنه

یم. حنی اگر این عشق بدون بچه باشه  .بگیر

 .اصال با وجدان جور در نمیاد



 من خییل فکر کردم. آخرش به این نتیجه رسیدم که-

ایط همدیگرو  ن رسر . اگر ببیتن ن خودشون بچه نیستی

 نیم تونن

. مثل دو تا آدم عاقل و  ن ، قبولش یم کتن ن تحمل کتن

 .بالغ

درسته. اینم در نظر داشته باش که مهرگان حتما به -

 سیاوش

ن مسئله ای رو  میگه. آدیم نیست که بخواد چنتر

 . پنهون کنه

ن  بذار خودشون واسه زندگیشون تصمیم بگیر

 . نیماجان

 .نیما نفس آسوده ای کشید

- زدم. داشتم خفه آخیش. خوب شد باهات حرف 

 یم شدم
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 .ترانه



سوم دی ماه، ساعت هشت صبحبا رنگ و رویی 

 پریده در حایل که

 تلفن همراهش را چون بمنی 

ساعنی که منفجر شدنش حتیم و نزدیک بود، روی 

ن جلوی  میر

 .محبوبه انداخت

ه شد و لیوان  محبوبه مات به صورت خشو خیر

 چایش را روی

ن گذاشت  .میر

 وا چته خشو؟-

ن چشم و ابرو به سمت تلفن  خشو با باال انداختی

 همراهش

 .اشاره کرد

ن خی نوشته-  .بخون ببتر

 گ؟-

 .تو بخون تا بفهیم-

ه  محبوبه تلفن را برداشت و به صفحه ی آن خیر



 شد. پیام

وای. خدایا. -کوتاه سه خیط را زیر لب زمزمه کرد. 

 اینو گ

 فرستادن؟

ن نشستخشو صندیل  . را کشید و پشت میر

 .دیروز. ویل من االن دیدمش-
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 حاال چه خایک به رسم بریزم؟-

تو چرا بریزی؟ ارنواز باید بریزه تو رسش که گوه -

 زیادی

 . خورده

ته. بس کن-  .وای خشو تو رو خدا. اون هنوزم دخیی

- م نیست. یادت رفت؟ آخرین بار گفتم دیگه دخیی  

ندیده هم رفته-  .این پیام البد واسه اون خیر

 ملیک؟-

- خب بهش میگه دیگه. بعدم باید برن دادگاه -بله. 



 واسه اجرای

 .حکم

ن انداخت و دست روی  محبوبه تلفن را روی میر

 .صورتش کشید

ن به پیشواز - ن رفتی شالق خوردن برای ارنواز عتر

ن   مرگه. عتر

ن رسشو  قطع کنهاین یم مونه که جالد با گیوتتر . 

ان و  خشو از این حقیقت تلخ هنوز هم حیر

 . مستاصل بود

رنگ و روی پریده و دستانش که یم لرزید گواه بر 

 درون پر از

 .آشوبش بود

 :محبوبه گفت

ن خیالت نیست. نگو که ناراحت - خشو نگو که عتر

 .نیسنی 

 یه چایی بریز. اصال این گالب کجاس؟ خوابیده؟-
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ه.صدای باز و بسته شدن در - نه. رفته نون تازه بگیر

 ورودی خیی 

ن گالب داد  .از برگشتی

محبوبه رس چرخاند و از جا بلند شد. نان های برشته 

 ی

 :سنگک را از دست گالب گرفت و آهسته گفت

 .برو دستتو بشور زود بیا عصبانیه-

 :گالب اخم کرد

 خی شده خانوم؟-

 .بعدا بهت میگم-

خانه  گالب ن مانتو از تنش کند و دست شسته به آشیی

 دوید و

 کشید و لقمه ی 
ن
سالم داد. خشو کالفه بود. پوف

 نان و پنیر 

 .را توی دهانش گذاشت و از جا بلند شد

 :محبوبه گفت



پس خی شد؟ صبحانه نیم خوری؟خشو از -

ون رفت خانه بیر ن  آشیی

 :و دستش را توی هوا پرت کرد

- جای صبحانهمن باید کوفت بخورم به  . 

توی اتاقش که رفت، محبوبه به تاسف رس تکان داد 

 و پشت

ن نشست  .میر

 :گالب آهسته گفت
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ن کرد؟-  خی شده خانوم جون؟ چرا آقا خشو همچتر

پیامک ابالغیه ی حکم ارنواز اومده. یه هفته دیگه -

 .وقتشه

 :گالب توی صورتش کوبید

- بده. خود ارنوازم خیی داره؟ ای وای خدا مرگم  

 . نه. شماره ی خشو رو دادیم دادگاه-

- بله واسه -البد واسه اون ملیک هم پیام دادن دیگه. 



 هر دو طرف

 .میدن. حتما االن کیل خوشحاله

 .دردشو چشیده واسه ارنوازم آرزوشو داره

 حاال چجوری به ارنواز بگیم؟-

- ونه امروز باید یه رس برم مالرد. حواست به خ

 باشه. تا عرص

 .بر یم گردم

ون آمد و لباس پوشیده از خانه  خشو از اتاق بیر

 .خارج شد

ن کشید  :محبوبه آیه سنگتر

این بنده خدا هم این وسط گیر کرده. نیم دونه -

 پدرونه دل

بسوزونه یا مثل غریبه ها حرص نخوره و یی خیال 

 .بمونه

سه ساعت بعد روبه روی فخری نشسته بود و ارنواز 

 داشت با

آب و تاب از کمک به گربه ای که دو روز قبل توی 



 حیاط

پریده و با پای شکسته اش توی تراس زنجموره کرده 

 بود،
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نیم دوین مامان وقنی با فخری جون -حرف یم زد. 

 پاش رو پانسمان

کردیم و جای گرم بهش دادیم، چجوری نگامون یم  

 . کرد

خندی کوتاه زدمحبوبه لب : 

 .کار خویی کردین. طفلک گرب  هه-

 :فخری گفت

االن تو زیرزمینه. پاش خوب بشه به گمونم بشه -

 دوست

 .جدیدمون

 :محبوبه گفت

 .از بس که یی حیا و پرروئن این گربه ها-



 :ارنواز گفت

ا؟ بابا حالش خوبه؟ ارغوان چطوره؟-  مامان چه خیی

خی -الید. محبوبه یی قرار کف دستانش را به هم م

 بگم واال. ارغوان

 بعد از عروسیش هفته ای دو روز میاد

 .پیشمون. باباتم تا امروز صبح خوب بود

فخری فنجان قهوه اش را برداشت و جرعه ای 

 :نوشید و گفت

ی شده؟ زیاد رس حال نیسنی - ن تا امروز صبح؟ چیر

 محبوب؟

 .محبوبه به چشمان نگران و منتظر ارنواز نگاه کرد

- ده کردی؟خودتو آما  
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ه شد به محبوبه  . ارنواز استفهایم خیر

ی شده؟ محمدهادی اومده اونجا؟- ن ؟ چیر  منتظر خی

گور پدر خود محمدهادی و باباش. فکر کردی -



 جرات داره؟

 .عمرا

ن - پس خی شده؟محبوبه نگاه عایص اش را به زمتر

 .دوخت

- بهابالغیه اومده ارنواز. واسه اون  صد... ضن . 

ارنواز فورا از جا پرید. با صدایی پر از واهمه بلند  

 :گفت

 ! وای مامان نه-

 کشید و چشم بست
ن
 .محبوبه پوف

 :فخری گفت

؟ یعنن نتونسنی کاری کنن حکم -
ی

محبوبه. جدی مییک

 عوض

 شه؟

 و بغض گفت
ی

 :محبوبه چشم باز کرد و با بیچارگ

- دگاه نه. نشد. وکیلش گفت حکم صادر شده. تو دا

 خودش

اف کرده به کارش. االن بریم به قایصن خی  اعیی



 بگیم؟ارنواز با

استیصال دور و بر محبوبه و فخری یم چرخید و 

 اشک

 :یم ریخت

م. - مامان تو رو خدا. من نیم تونم. به خدا یم میر

 .درد داره
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محمدهادی با اون قد و هیکل و هفت تا جون پدرش 

اومد در  . 

وای مامان نبودی ببینن تکون یم خورد زخما دهن وا 

 یم

ون. اشکش درمیومد. تا چند  کرد خون یم زد بیر

 هفته

نتونست به پشت دراز بکشه. مامان من مثل اون 

 نیستم. من

م و جوون مرگ میشما. تو  جون ندارم. به خدا یم میر



 .رو خدا

محبوبه نتوانست بغضش را نگه دارد. قطره های 

ش رویاشک  

 :صورتش غلتید. صدایش باال رفت و هق زد

مگه من یم تونم تحمل کنم تو رو شالق بزنن و دم -

 نزنم؟

به ش جون  مگه من یم تونم ببینم و واسه هر ضن

 ندم؟

ویل باید بری ارنواز. باید انجامش بدی.ارنواز یی تاب 

 و یی قرار

 :جیغ زد

- ز  آخه گ یم فهمه من اینجام؟ آدرسمو ندارن که. ا

 کجا یم

؟ وای نه. من نیم خوام. من نیم  ن خوان منو پیدا کتن

 .تونم

 .بفهم اینو. از من برنمیاد مامان

ن جا بمون و قایم شو. تا ابد. تا وقنی - خب نرو. همتر



 موهای

 کن. 
ی

ن ها زندگ رست سفید شد بمون و مثل غارنشتر

 با دنیا

خداحافیطن کن ارنواز. چون تا بخوای یه کار اداری یا 

ن  یهر چیر  

ن و با یه  که یه مدرک شناسایی بخواد پیدات یم کتن

 حکم
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گنده تر میان رساغت. انتخاب کن ارنواز. قایم شو و 

 شالق

نخور. یا شالق بخور و واسه زندگیت و آینده ت 

 .تصمیم بگیر 

اصال یم دوین چیه؟ تو و اون محمدهادی گناه کردین 

 باید

شالق نخوری باید یه روز بدترشو  چوبشم بخورین. 

 .بکیسر 



 همینو یم خوای؟ آره؟ یا هنوزم نفهمیدی خی گفتم؟

وع کرد به زنجموره  ن نشست و رسر ارنواز روی زمتر

مامان-زدن.  ! 

 .من... یم ترسم

 یم تریس؟ اون وقنی که داشنی گناه یم کردی باید از-

عاقبت کارت یم ترسیدی. به خدا حالم به هم یم 

 خوره از

روزا حرف بزنم. حنی دیگه از رسزنشت اوقم یم   اون

ه  .گیر

 .خسته ام ارنواز. به خدا داغونم ارنواز

فخری دستمایل به دست محبوبه داد و او را بغل  

 .کرد

 .آروم باش محبوبه-

 :محبوبه هق زد

 فخری! خی کار کنم؟-

آروم بگیر خواهر من. این بچه ترسیده. وحشت  -

 کرده. عوض



، د . آره  اینکه آرومش کنن اری نمک به زخمش یم زین

 گناه

کرده باید تاوانشم بده؛ ویل تو اینطوری داری کاری 

 یم کنن 
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نتونه با این موضوع کنار بیاد.بعد از جا بلند شد و 

 ارنواز را بغل

 زد و کمک کرد روی مبل

 .بنشیند

کنارش نشست و دستان ظریف و باریکش را در 

 دستش

رفتگ . 

ن خی بهت میگم-  .گریه نکن ارنواز. ببتر

ن کرد ن فتر  :ارنواز فتر

م-  . فخری جون من نیم خوام بمیر

ی؟-  گ گفته یم میر



تو که نبودی ببینن شالق چه کار یم کنه. گوشت -

 تن آدمو

ن یم بره  .کال از بتر

گ گفته ندیدم؟ من خودم شالق خوردم ارنواز. یم -

 دونم

شاد شده و خیس چجوریه.ارنواز با چشماین گ

 .دهانش باز ماند

 :محبوبه گفت

؟-  هنوز بهش نگفنی

 :فخری رس تکان داد

 .نه. ویل فکر کنم وقتش رسیده-

 :محبوبه رس به زیر انداخت. ارنواز لب زد
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 شما... شالق؟ چرا؟-

فخری با رس انگشتانش صورت خیس ارنواز را پاک  

 :کرد



- گم. االن نیم بینن وقت ناهاره، یه شب بهت می

 بوی خوش

فسنجون من دراومده. اول غذا بخوریم. مامانت 

 مهمون منه

ن  و بچتر ن  .امروز. پاشو صورتتو بشور میر

چشم-ارنواز با کرخنی از جا بلند شد و گفت:  . 

ن را با دستاین لرزان چید. محبوبه و فخری که  میر

ن   پشت میر

فتنشستند، ارنواز سمت اتاقش رفت. فخری گ : 

 کجا؟ مگه غذا نیم خوری؟-

 :ارنواز رس تکان داد

م - ببخش فخری جون. ویل گشنه م نیست. میر

 .اتاقم

ن مادرش را با نگایه پر درد داد  بعد جواب نگاه غمگتر

 و به

 .اتاقش رفت

 :محبوبه گفت



 حاال خی کار کنم فخری؟-

فخری بشقاب محبوبه را پر از برنج خوش عطر  

ولش کن-کرد.  . 

ه با خودشنیم خواد ک . اون االن بهیی اری بکنن  

خلوت کنه. بهت قول میدم خودم راضیش کنم. ویل  

 کاش تو
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 .این مدت یه کاری یم کردی این حکم اجرا نشه

به خدا صد بار رفتم پیش وکیلش. گفت فقط تو -

 اون دادگاه

باید قایصن رو رایصن یم کرد تو اون لحظه پشیمون 

هبود . 

 :فخری زهرخندی زد

خسته نباشه. اینم شد حرف؟ آخه چجوری میشه -

 ثابت کرد؟

 مزخرف تر از این حرف نبود؟



تو این چند وقت صد بار تصمیم گرفتم ارنوازو قایم  -

 کنم. ویل

وکیلش گفت بعدا براش هزار تا مشکل پیش میاد 

 .بدتر از قبل

. مثل این یم مونه که یه  ن گفت میان پیداش یم کتن

داین زن  

رفته باشه مرخیص و رس وقت برنگرده زندون. 

ن   پیداش یم کتن

من -باالخره. حنی اگر تو سوراخ موش قایم شه. 

نم ن  .باهاش حرف میر

 عجب بساطیه ها. چند روز وقت

 داریم؟

 .یه هفته-

س و غصه آب - تا یه هفته بگذره این بچه از اسیی

 .میشه

 ردش کنم بره ترکیه-
ی
 .کاش میشد قاچاف

- . از کوه و کمر و صد تا گردنه تو این خطرناکه  دخیی



 رسما

باید رد بشه. اونم اگر زنده بمونه محبوب. مگه 

 فرار
ی
 قاچاف
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 با شالق خوردن 
ی
کردن به این راحتیاس؟ هیچ فرف

 .نداره

 پس من چه غلیط بکنم؟-

. هیچ کاریشم - ن فقط باید حکم اجرا بشه. همتر

 .نمیشه کرد

حاال غذاتو بخور تا ببینیم خی پیش میاد.محبوبه 

 قاشق اول را توی

 دهانش گذاشت و خدا خدا کرد یک

 بیفتد و او و ارنواز را از این برزخ نجات بدهد
ی
 .اتفاف

 .برزخن که آن ها را از دوزخ برهاند

 شنبه، چهارم دی ماه، ساعت سه بعداز ظهر

روی  دانه های ریز برف آهسته و یی خیال از آسمان



 رس شهر

یم ریختند. راننده ی تاکیس الک پشت وار یم راند. 

 برای

ن بار باز روی ترمز زد و به خیابان پر ترافیک  چندمتر

ه  خیر

 .شد

ن و  مجری رادیو داشت از خیابان های پر از ماشتر

 ترافیک های

 .سنگینش یم گفت

مهرگان به ساعتش نگاه کرد. یک ساعت تمام بود که 

 توی راه

. قرار بود از بی .بود مارستان باید بر یم گشت به دفیی

 رسی

دوم کتاب ها از چاپخانه برسد به دستشان و او یم 

 بایست به فهرست

 کند. سیاوش تاکید کرده بود رس
ی

 سفارش ها رسیدگ
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وقت برسد زیرا او باید یم رفت فرودگاه. خواهرش 

 داشت از

سمس به ایران یم آمدلندن برای تعطیالت کری . 

ن که دو میی حرکت کرد، دیگر کفرش در آمده  ماشتر

 .بود

ش. صدای  ن یادش آمد کلیدش را جا گذاشته روی میر

 تلفنش

که بلند شد چشم های دو مسافر کناری اش به 

 سمتش

 .چرخید

 :با دیدن نام سیاوش فورا جواب داد

 .سالم-

 :صدای عتاب آلود سیاوش آمد

- ی؟ دیرمه به خداسالم. چرا پس نیومد . 

- ای بابا. منم مجبورم زودتر برم -تو ترافیک موندم . 

 تا به موقع برسم



 .فرودگاه

ی؟-  یعنن االن داری میر

 . آره-

 .وای نه. من کلیدامو جا گذاشتم. صیی کن من برسم-

حتم داشت سیاوش دارد حرص یم خورد. حق داد 

 .به او

 .فکری به ذهنش رسید

 :فورا گفت
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 .من تا ده دقیقه ی دیگه یم رسم. نرو تا بیام-

؟-  چطوری؟ نکنه یم خوای پرواز کنن

ن پیاده شد.  مهرگان اسکنایس به راننده داد و از ماشتر

 از ال به

الی اتومبیل های سیی به سیی ایستاده خودش را 

 رساند به

سم-پیاده رو.  میام. زود میر  . 



 .خیله خب منتظرم-

وع ک رد به دویدن. گهگایه هم یم ایستاد و نفس رسر

 تازه یم

کرد. چیی نداشت و باران روی رسش یم ریخت. 

 مسیر را خوب

برریس کرد. باید طبق قولش ده دقیقه ی بعد توی 

 دفیی یم

 .بود

درست دو کوچه مانده به کوچه ای که انتشارات آن 

 جا بود،

ن افتاد. در  ن خورد و روی زمتر د توی پیاده رو پایش لیر

 بدی در

مچ پایش پیچید. لب گزید و از جا بلند شد. چادرش 

 حسایی 

خیس شده بود و نیم بوت های جیر نخودی رنگش 

 آغشته به

برف و گل.حنی دستکش هم نداشت. دست قرمز و 



 یخ کرده اش را

 جلوی

دهانش گرفت و ها کرد. فایده نداشت. حنی نفس 

 هایش هم

وع کرد به راه ر  ن رسد بود. لنگ لنگان رسر فتی . 
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تقریبا بیشیی راه را آمده بود. باید زودتر خودش را یم 

 .رساند

ن به  سیاوش چشم به راهش بود و مشتاق رفتی

 پیشواز یگانه

 .خواهرش

وقنی باالخره به دفیی رسید، درد پایش امانش را بریده 

 .بود

خودش را به دفیی رساند. سیاوش آماده و لباس 

ده باپوشی  

 :دیدنش وا رفته گفت



مهرگان؟ این چه وضعشه؟ چقدر خیس شدی. -

 حالت خوبه؟

 .مهرگان سیع کرد بدون لنگیدن روی صندیل بنشیند

 .لبخندی مهربان زد

خوبم. به قولم وفا کردم. حاال یم توین بری -

باشه. فقط-فرودگاه.   

 حواست به کتابا باشه. تحویل گرفنی به من خیی 

سنی کارت تموم شد خواسنی بری، بده. من رفتم. را

 درو قفل

 . کن. فردا هم من نمیام

 .باشه برو من هستم-

سیاوش که رس چرخاند، مهرگان دو عطسه ی بلند 

 زد. سیاوش

 :رس تکان داد وگفت

 .مطمئنن حالت خوبه؟ نکنه رسما خوردی-

 .مهرگان از لحن پر از نگراین سیاوش دلگرم شد
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ی نیست. شما برو دیرت شد- ن  .نه چیر

سیاوش با دو دیل به او نگاه کرد و عاقبت در را بست 

 .و رفت

خانه رفت تا  ن مهرگان فورا چادرش را درآورد و به آشیی

 شاید با

یک لیوان چای داغ رسما از تنش دور شود. اما با 

ن   سومتر

عطسه نگران شد نکند رسما خورده باشد.شب با 

 یک ساعت
ی

 بیچارگ

 تمام کنار خیابان ایستاد. اما نه از

ی بود، نه از اتومبیل های اسنپ. گویی  تاکیس خیی

 هیچ راننده

ای آن ساعت از شب قصد مسافرکیسر نداشت. 

 انگار همه ی

عالم و آدم آن شب دست به دست هم داده بودند 

 تا او را



عصباین کنند. عاقبت با عوض کردن دو اتوبوس 

 خسته و

دکوفته به خانه رسی . 

مهرآنا در را که برایش باز کرد با دیدنش در آن حال و 

 روز

 .لبخندش پر کشید

خواهرش با صوریی گرفته و ناراحت و رنگ و رویی 

 پریده در

ن مبل از هوش رفت  .حایل که لنگ یم زد، روی اولتر

ون دوید خانه بیر ن  :مریم با جیغ مهرآنا از توی آشیی

- ؟مهرآنا ب ا خی شده مهری؟ چرا جیغ یم زین

 دلواپیس زیاد توی

 .صورت مهرگان یم زد
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 .غش کرده مامان. آب قند بیار-

خانه ن  .مریم روی گونه اش کوبید و دوید به آشیی



 اوا خدا مرگم بده. چش شده این؟-

مهرآنا دست روی پیشاین اش گذاشت. مریم فورا با 

 لیوان آب

 . قند رس رسید

- ب داره کهوای مامان آخی ت . 

مریم کنار مهرگان زانو زد. دست روی پیشاین اش  

 . گذاشت

 .البد رسما خورده دیگه-

 .مهرگان؟ پاشو مامان یه کم آب قند بخور-

 :مهرگان کیم چشم باز کرد و ناله کنان گفت

 . پام... پام...مهرآنا هر دوپای او را برریس کرد-

؟-  پات چشه آخی

چ ورم کرده و کبودش با باال زدن پاچه ی شلوارش و م

 مریم

 :نالید

؟ یا تصادف  - ن ای داد بیداد. مهرگان؟ خوردی زمتر

 کردی؟



همان لحظه عیل کلید انداخت و وارد خانه شد. با 

 دیدن

بلبشویی که آن دو به راه انداخته بودند نگران در را 

 .بست

 خی شده مریم؟-
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 :مریم گفت

- . بچه عیل لباستو درن یم دکیی یار. بدو مهرگانو باید بیی

 م داره

تو تب یم سوزه...یکشنبه پنجم دی ماه، ساعت 

 دوازده و یس دقیقه

 ی ظهر

پوران از دیدن دخیی و نوه اش آنقدر هیجان زده بود  

 که نیم

خانه دور خودش یم  ن دانست چه کند. مدام توی آشیی

 چرخید



ین پذیرایی ر 
ا از و با وسواس زیاد سیع داشت بهیی

 خانواده ی

ش انجام بدهد. صدای خنده های از  کوچک دخیی

 ته دل

 او را حسایی به وجد آورده بود. کیم 
سیاوش و شاینن

 از

ی چشید و به فسنجانش رس زد.  ن خورشت قرمه سیی

 تقریبا

 . ناهارش آماده بود

خانه آمد ن ا توی آشیی  .سمیر

 .چه کردی مامان خانوم! حسایی افتادی تو زحمت-

ا را بوسیدپوران گون ه ی سمیر . 

الیه مادر دورت بگرده. از خوشحایل دارم بال در -

 .میارم مادر

ا دست کشید روی   چه زحمنی قربونت برم؟سمیر

 گیسوان کوتاه و

 اش
ن

 .پرکالیع



 . اونقدر شاینن نق زد که اسامه رفت دنبال بلیط-
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 قربونش بره مادر. اسامه کو؟-

- نه. خانواده ی تو اتا ن قه. داره با پدرش حرف میر

 اسامه خییل

اضار کردن امسال بریم قاهره؛ ویل اسامه گفت 

 شاینن گفته

 . باید بریم تهران

ا در شکل  ی خوردن رفت و سمیر ن پوران رساغ سیی

 دادن به

 .تربچه های قرمز کمکش کرد

ی نداره؟- ن  میگم مامان. سیاوش دوسنی چیر

هش کردپوران عاقل اندر سفیه نگا . 

 دوست؟ دلت خوشه ها. این پش با کارش و کتاباش-

مگه میشه پش به -ازدواج کرده. دخیی یم بینه اصال؟

 این خوشتینی 



 تنها بمونه؟

 چه ربیط به تیپ داره مادر؟-

ا رو به سمت خودش یم کشه دیگه. به - خب دخیی

 هر حال

ن ببینه راه میفته دیگه  .اونم چند تا چراغ سیی

- ر. من هر کاری کردم زنش بدم قبول نیم دونم ماد

 .نکرد

ن و خانوم براش   نازنتر
ن چند وقت پیش یه دخیی همتر

 تیکه

گرفتم. فکر یم کنن خی کار کرد؟ برش داشت برد تو 

 ییک از

این کافه ها بهش گفت من تو رو دوست ندارم. 

 وقتتو با من
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شب زنگ زد تلف نکن. بعدم خدافظ شما. مادرش 

 شکایت که



ت  شما دخیی منو سکه یه پول کردین. آداب معارسر

 بلد

؟ منم پشت دستمو داغ گذاشتم دیگه من  ن نیستتر

 بعد واسه

تو پشتو نیم شنایس؟  -این شازده خان پا پیش بذارم. 

 کله شق تر از

 خودش، خودشه. ویل

یه جوریه مامان. از وقنی اومدیم یه به تلفنش نگاه 

 یم کنه

یک صدای پیام دادنش میادو تیک ت . 

 :پوران چشم ریز کرد

م؟-  کیس رو داره و من یی خیی
ی

 وا! یعنن مییک

 . نیم دونم. شایدم دوست و رفیقاشه-

ن پیش - نه فکر نکنم. اون یه نیما رو داره که یا میر

 هم یا

ن   . تلفن یم زنن. اهل پیامک و این سوسول بازیا نیستی

ا قهقهه زد  :سمیر



- مامان راه افتادیاسوسول بازی؟ وای  . 

با صدای سیاوش که شاینن را روی شانه هایش سوار  

 کرده بود

ن به -به سمتشان چرخیدند.  مادر و دخیی خی میگتر

. به ما ن  هم خوشتر

ن   هم بگتر

 .بخندیم
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ا گفت  :سمیر

هیجی داشتم به مامان یم گفتم چقدر بوی تریسر -

 میاد تو

 .خونه تون

یی خیی از همه جا بو کشید و خییل جدی   سیاوش

 :گفت

؟ تریسر نداریم ما. نکنه هوس تریسر کردی؟ - تریسر

 برم بخرم



 .مامان؟ آخی دلش تریسر خواسته

وع کردند به خندیدن.  ا قاه قاه رسر پوران و سمیر

 سیاوش

ن گذاشت  .متعجب شاینن را روی زمتر

 .بله. ایشاال همیشه به خویسر و خنده-

ا گفت:  ه خود به خود زن بگیر -سمیر ی بو تریسر میر

 .داداش گلم

 .سیاوش لب برچید

م یه رس به اسامه - آهان. اینطوریاس؟ نامرد! من میر

 .بزنم

ا گفت ون رفت سمیر خانه که بیر ن  :با خنده که از آشیی

 بهش برخورد؟-

 :پوران رس تکان داد

م. ایشون به کلمه ی ازدواج-  من که گفتم بهت دخیی

 .حساسیت دارن

-  . خندیداویل داشت یم
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ن وسط نشیمن  سیاوش رساغ تلفن همراهش روی میر

 رفت و

ا چشم ریز کرد و زیر لب گفت  :سمیر

من باید رس از کار این خان داداشمون در بیارم -

 .سیاوش برای

ن بار به قسمت صندوق پیام ها رفت  .چندمتر

بود. مهرگان همه ی پنج پیامش را یی جواب گذاشته 

 نه تلفن

دفیی را جواب یم داد، نه تلفن همراهش را. دلش 

 بیخودی

 :شور یم زد. دوباره تایپ کرد

 "چرا جواب نمیدی؟ حالت خوبه؟"

ن رها   ن های شاینن تلفن را روی میر
با صدای دایی گفتی

 کرد و

او را بغل زد. شاینن دست کشید روی ته ریش های  

 کوتاهش



 :و گفت

are you sad? - 

م غره رفتسیاوش چش : 

 باز زدی کانال دو وروجک؟-

 :شاینن متعجب گفت

؟سیاوش او را روی زانوانش - کانال دو کجاس دایی

 .نشاند

 هیچ جا دایی جان. فقط فاریس حرف بزن. باشه؟-

شاینن رس تکان داد. سیاوش نیم توانست فکرش را از 

 مهرگان
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ن شماره ی ترانه را گرفت. شاینن  دور کند. برای همتر

 را روی

ن گذاشت و به اتاق پوران رفت  .زمتر

 :صدای ترانه آمد

 . سالم سیاوش-



 .سیاوش در اتاق را بست

؟-  سالم ترانه. خویی

شکر خدا. تو چطوری؟ خاله خوبه؟ چشمتون -

 .روشن

 ممنون. لطف داری. میگم یه سوال؟-

- از مهرگان خیی نداری؟ نه تلفنشو جواب -بله؟

، نه حنی تلفنمیده  

و بر یم داره  .دفیی

یی خیی نیستم ازش. مثل اینکه دیشب بیمارستان -

ی  بسیی

 .بوده

دلهره به قلبش چنگ کشید. با نگراین مشهودی  

 :گفت

؟! بیمارستان؟ چرا آخه؟-  خی

واال دیروز وقنی داشته میومده دفیی نشر خورده -

ن تو برفا  زمتر

ن  ،  و مچ پاش کوفته شده. بعدم شب وقت برگشتی



 کیل کنار

ن مونده. رسما خورده یه تب  خیابون معطل ماشتر

 حسایی 

 .کرده. فکر کنم صبح مرخصش کردن
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 .سیاوش با حایل خراب روی تخت خواب فرود آمد

- عرص قراره -ای وای بر من! االن حالش چطوره؟

 .برم پیشش

 ببخشید االن رس کالسم. بعدا بهت

 .زنگ یم زنم

 . باشه. پس منو یی خیی نذار-

 .باشه سیاوش جان. فعال-

سیاوش تلفن را روی تخت پرت کرد. آرنج هایش را 

 روی

زانوانش گذاشت و موهایش را چنگ زد. دخیی 

 بیچاره برای



 .اینکه زود برسد خودش را حسایی اذیت کرده بود

چقدر دلش یم خواست همان لحظه یم رفت و او را 

 .یم دید

پرسید و صورت ماهش را یم دید و آن  حالش را یم

 دل

 .وامانده و یی قرار را آرام یم کرد

ون رفت و  با صدای پوران از جا بلند شد و از اتاق بیر

 سیع

 .کرد تا وقنی ترانه به او خیی بدهد آرام بماند

تقال های پر  یکشنبه، پنجم دی ماه ساعت ده شبیی

 شده و سیب های

 تکه تکه شده را توی بشقایی 

خت و یک چنگال هم کنارش گذاشت و از ری

ون خانه بیر ن  آشیی

 .زد
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ارنواز روی مبل یک نفره ی روبه روی تلویزیون 

 زانوهایش را

بغل گرفته بود و زل زده بود به آدم های توی قصه 

 ی تلخ یک

ون صدای زوزه ی باد یم آمد. بعد از آن  رسیال. از بیر

 برف،

داد یم کرد. شومینه خانه را گرم یم کرد. گرچه رسما بی

 دل

 .اهایل خانه رسد و یخبندان بود

ن گذاشت و گفت  :بشقاب را روی میر

 ارنواز؟-

ارنواز یی حواس رس چرخاند. چشمان ملتهب و لب 

 های

خشک و پوسته پوسته اش خیی از حال خرابش یم 

 .داد

 .بله فخری جون؟روی مبل نزدیکش فرود آمد-

- یوه بخوریه کم م . 



 .نیم تونم. حالت تهوع دارم-

 دلشوره داری؟-

م-  .خییل. دارم یم میر

ی. باید - ی. هنوز خییل مونده بمیر س نیم میر نیی

 تحمل

. روزای سختت مونده هنوز. هنوز از مهرگان  کنن

 حاللیت

 . نگرفنی 

 :رس روی زانویش گذاشت. زهرخند زد
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- هم حاللم نیم کنهصد سال دیگه   . 

 چرا؟-

- پس -چون کار من خییل زشت بود فخری جون. 

 .االن پشیموین 

نباشم؟ بعد از این همه بدبخنی و در به دری و -

 فالکت نباشم؟



 . پس نصف راهو رفنی -

 .خدا منو ببخشه-

خدا میگه به من چه برو اوین که اذیتش کردی تو -

 .رو ببخشه

دم یم چرا؟ چون وقنی داشتم درستت یم کر 

 فرستادمت این

 .دنیا بهت عقل دادم ازش استفاده کنن 

یزم-  . رسکوفت نزن فخری جون. من پرم. لیی

ه. - یم دونم. ویل این قضیه شالق تو کتت نمیر

 درسته؟

ه فخری جون. چون حس یم کنم اون روز، روز - نمیر

 آخر

م  .عمرمه. نیم خوام بمیر

- . این که زنده بموین و 
ی

   پس امید داری به زندگ
ی

زندگ

 . نه-کنن  

 .زیاد

؟-  پس چته دو روزه یه ماتم گرفنی



م. اصال - آخه فخری جون این مدیل نیم خوام بمیر

 تصورشم

 .مو به تنم سیخ یم کنه
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ی؟-  گ گفته یم میر

کیس قرار نیست بگه. خودم با چشم خودم دیدم -

 .جای شالقو

به رو  .اونم صد ضن

- ن که دور و برمون تو یم دوین چقد ر آدما هستی

 عمرشون

الاقل یک بار این شالقو خوردن؟ کجا شنیدی که 

ن؟  بمیر

نه نیم دونم. کاری به مردم ندارم. شایدم مردن و -

 شما خیی 

نداری. من اونقدر ریقو و الغرم که به پنجمیش 

 .نرسیده مردم



منم الغر مردین بودم. ویل نمردم.ارنواز پاهایش را -

یزاناز مبل آو   

 .کرد

اون روز که این حرفو زدین باور نکردم. گفتم واسه -

 دلداری

 .به منه

 . نه راست گفتم. بذار واست بگم ارنواز-

 .ارنواز تلویزیون را خاموش کرد و گفت

 منو نجات بده-
ی

ی بیک ن  .امیدوارم یه چیر

گوش کن. صدای بادو یم شنوی؟ اون شنی هم که -

 من به

د. سه میی برف رو تپه ها دنیا اومدم همینجور رسد بو 

ن   و زمتر

ده نشسته بود. مادرم یم گفت زنده موندنت فقط 

 یه معجزه

بود. بابام اسممو اون شب گذاشت فخر الزمان چون 

 اسم
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مادرش بود. منو نیم خواستا؛ اما چون شب قبلش 

 خواب

د مادرشو دیده بود، وجود منو به فال نیک گرفت. بع

 از پنج

پش به دنیا اومده بودم. زود بزرگ شدم. برادرام 

 همیشه مواظبم

 بودن. وقنی پونزده رو رد کردم یه پا مرد بودم واسه

اندازی و اسب سواری تا شکار و چوپوین  خودم. از تیر

 و نون

ن و شیر دوشیدن همه خی بلد بودم. بابام منو 
پختی

 خوب

وش بودمبارآورد. قوی و رس و زبون دار. اما چم . 

همه خی خوب بود تا اینکه تابستون اون سال رفتیم 

 .ییالق

 سبالن بود. حسایی 
ن چادرمون وسط دشت رسسیی



 خوش یم

گذروندم. اسب قشنگمو زین یم کردم و کنار 

 رودخونه و رو

تپه ها یم تازیدم. کیس کاری به کارم نداشت. برادرام 

 دورادور

ه حواسشون بهم بود. همه شون خوب و رسبه را

 بودن جز

یکیشون. یاشار رس و گوشش یم جنبید و همیشه 

 دنبال

دردرس بود. یک ماه اول رو خوب و خوش بودم اما 

 اون میون

پش ییک از طایفه های ترک که نزدیک ما چادر زده 

 بودن

تمام روز چشمش دنبالم بود. باهام حرف نیم زد. 

 .نزدیکم نمیاومد

خص بود فاصله ش رو حفظ یم کرد. ویل کامال مش

 داره



 .زاغ سیاهمو چوب یم زنه
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یه روز نشسته بودم باالی یه تپه زیر یه درخت که 

 یهو اسبم

با صدای شلیک گلوله رم کرد و فرار کرد. دویدم 

 دنبالش. اما

رسعتش خییل زیاد بود. برگشتم سمت چادرمون و به 

 دو تا

اسب زین کردیم و زدیم  از برادرام خیی دادم. سه تایی 

 به دشت

دنبال اسبم. از هم جدا شدیم تا دنبال اسب بگردیم. 

 دو ساعت

تموم رفتم ویل پیداش نکردم. عاقبت کنار رودخونه 

 ایستادم

تا آب بخورم. صدای شیهه ی اسبم رو که شنیدم 

 رس



 . چرخوندم

 .با تعجب دیدم افسارش دست همون پش جوونه

ه شدم. قد بلندی نزدیکم رسید. مات بهش خ یر

 .داشت

صورتش مردونه قشنگ بود و چشماش یه جذابیت 

 خایص داشت. با

 غرور گفت دنبال اسبت یم گردی؟

فورا رفتم و افسار اسبمو از دستش کشیدم. گفتم 

 دست تو

خی کار یم کنه؟ پوزخند زد: حاال که برات پیداش  

 کردم فقط

تشکر کن. چرا و چجوریش مهم نیست. پرسیدم: 

گلوله  صدای  

مال تفنگ تو بود؟ رس تکون داد: مادرم هوس پرنده 

 شکاری

کرده بود. اخم کردم. اسب رو سمت رودخونه بردم 

 تا آب



بخوره. بعد سوارش شدم و مغرورانه گفتم: شانس 

 آوردی که
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پیداش کردی وگرنه حسابتو یم رسیدم. پوزخند زد و 

 هیجی 

شتم به چادرموننگفت. منم برگ . 

از فردای اون روز اون پش که بعدها فهمیدم اسمش 

 رسداره

به خودش اجازه داد باهام هم کالم بشه. ازش 

 خوشم نمیومد

اما اون دست بردار نبود. یه روز که رفته بودم اسب 

 سواری

ن اومدن از تپه نتونست موقع پریدن  اسبم موقع پایتر

 از روییه تخته

نه. من پرت شدم روی سنگ تعادلش رو حفظ ک

ن   زمتر



و چند میی روی خاک و سنگریزه ها غلتیدم تا به 

ن تپه  پایتر

 .برسم

ن خواستم از  از این اتفاقا زیاد برام میفتاد. واسه همتر

 روی

ن بلند بشم که فهمیدم پام پیچ خورده. نیم دونم  زمتر

 واسه

 افتاده بود. لنگ لنگون رفتم 
ی
اسبم چه اتفاف

 رساغش. ظاهرا

ن نشستم و مچ که پاش ش کسته بود. کالفه روی زمتر

 پام رو

برریس کردم. مچ پام در رفته بود و باید جا یم 

 .نداختمش

باید خودم رو یم رسوندم به چادرمون. یه چوب  

 کلفت پیدا

. اما مدام یم خوردم  ن وع کردم به راه رفتی کردم و رسر

. تا ن  زمتر



 . اینکه صدای رسدار رو از پشت رسم شنیدم
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د قواره دلهای ب   

ی " ن صیی کن".برگشتم به عقب. اخم کردم و چیر

 نگفتم. از اسبش

 اومد

ن و اومد سمتم. خم شد و دست کشید رو پام.  پایتر

 تندی پام

 . رو کشیدم عقب که درد بدجور دلمو ریش کرد

ن  ن زمتر  ."رس بلند کرد و خییل جدی گفت": بشتر

از جا گفتم برو رد کارت آقا. خی کار به من داری؟" 

 بلند شد

ن نشوند. گفت  :و بازوم رو کشید و منو رو زمتر

. از آدمایی که بیخودی "
خییل داری حرف یم زین

 دردشونو

ن خوشم نمیاد". داد زدم": نمیاد که  پنهون یم کتن

 نمیاد. به



من چه؟" دوباره دست کشید دور مچ پام. داد زدم": 

 به من

داد دست نزن"! اخم کرد: "پات در رفته". باز رسش 

 :زدم

 ."یم دونم. پس فقط برو و منو تنها بذار"

رسشو تکون داد": اون اوال که اسب من وحیسر بود و 

 رام نبود،

مثل تو این همه چمویسر نیم کرد. نگاش کن. کیل 

 باهاشش و کله

 زدم تا درست بشه". به اسب سفیدش که یال

 داشت نگاه کردم. داشت با اون دو 
ی

پرپشت و قشنیک

 تا چشم

به اسب من نگاه یم کرد. یهو یه درد زیاد تو  سیاهش

 مچ پام

پیچید. رسی    ع به پام نگاه کردم. نامرد حواسمو پرت  

 کرده بود
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تا مچ در رفته رو جا بندازه. صدای فریادم تو دشت 

 :"پیچید

 "چه غلیط کردی تو؟

خندید": درستش کردم. حاال یم توین برگردی به 

رتونچاد ". 

پامو تکون دادم. گرچه هنوز درد داشت اما نه مثل 

 . اولش

تکوین به هیکل ورزیده ش داد و از جا بلند شد. رفت 

 رساغ

 . اسبم. هر چهار تا پای اون رو هم معاینه کرد

از همون جا داد زد: "اسبت پاش شکسته. باید بیان 

نش  .بیی

حیوون داره زجر یم کشه".اونو برد نزدیک یه درخت 

 و افسارشو

 .بست به تنه ی درخت

بعد اومد سمت من. گفت": پاشو راه برو دیگه. چرا 



 هنوز

؟ زبونتو گربه خورده؟ از جا بلند شدم. خودم  نشسنی

 رو تکیه

دادم به چوب. ویل پام هنوز درد یم کرد. رسدار نچ 

 نجی کرد

و گفت": سوار شو برسونمت" تشر زدم: " دیگه 

؟ یم  خی

. مگه خی خوای منو با تو ببی ن ؟ خندید": خب ببیتن ن تن

 شده؟

یه مرد به یه زن تنها که مچ پاش در رفته کمک  

 ."کرده

لبمو گاز گرفتم. آخه اون که خیی نداشت تو خانواده 

 ی ما مرد

 . غریبه خط قرمز زنای ماست

م. تا االن حتما  چند قدم راه رفتم و گفتم": خودم میر

 برادرام
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 ."نگرانم شدن و دارن دنبالم یم گردن

ن تر  گفت": فکر نکنم. چون چند تا تپه پایتر

ن   عروسیه. رفتی

س. کاریت ندارم. بیا سوار اسب من شو.  تماشا. نیی

 باید زود

برگردیم و واسه اسبت کمک بیاریم".به اسبم نگاه  

 کردم. دلم برلش

 سوخت. دو ساعت دیگه هوا

خوردن. ناچار  تاریک میشد و گرگ ها اسبم رو یم

 قبول کردم

و رسدار بغلم کرد و منو روی اسب نشوند. وقنی تو 

 بغلش بودم

قلبم داشت دیوار شانه م رو سوراخ یم کرد. باالخره 

 منو

رسوند چادرمون. بابام چند نفرو فرستاد تا اسبمو 

 بیارن. رسدار



د و بابام ازش تشکر کرد  .منو به دست بابام سیی

و رفت. اما من هنوزم داغ  رسدار نگایه به من کرد 

 .بودم

همون لحظه یاشار برگشت به چادر و گفت": این 

 پشه اینجا

خی کار داشت؟ بابا ماجرا رو بهش گفت. یاشار نگاه 

 تندی به

من انداخت و تو گوشم گفت": دفعه ی بعد حنی 

 اگر در حال

مرگ بودی نذار این مرد بهت نزدیک بشه. فهمیدی 

 فخری

" یم شناسیش؟" گفت": همینن  الزمان؟" پرسیدم: 

 که میگم

گوش کن. یادت بمونه".اون روز نفهمیدم منظورش 

 چیه. ویل بعدها

 خوب حرف اون
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روز یاشار رو درک کردم. فقط کاش حرفشو گوش یم  

 .کردم

 فخری شده بود. طوری که  
ی

ارنواز محو قصه ی زندگ

 گذر

گفتزمان را حس نکرد. فخری   : 

 خسته شدی؟-

 :ارنواز رس تکان داد

ن شخصیت جالنی - نه اصال. باورم نمیشه شما چنتر

ن   .داشتتر

 یه زن روستایی خییل قوی. بعدش خی شد؟

 . بقیه شو فردا میگم. االن یم خوام برم بخوابم-

البته که داشت دروغ یم گفت. فخری خییل وقت 

 بود خواب

ارنواز  و آرامش شبانه نداشت. فقط یم خواست فکر 

 را چند

روزی مشغول گذشته ی خود کند. بعد آرام آرام 



 قصه ی

 اش را برای او تعریف کند.ارنواز گفت
ی

 :زندگ

 ها-
ی

 . باشه. ویل حتما برام بیک

 . میگم. حتما میگم-

از جا بلند شد و با نگایه زیر چشیم به او به اتاقش 

 .رفت

ارنواز سخت در فکر فرو رفته بود. فخری و آن 

مبهوت داستان  

 اش، توجه او را حسایی از دل 
ی

کننده ی زندگ

 مشغویل

 .ناراحت کننده ی خودش دور کرده بود
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 دوشنبه، ششم دی ماه ساعت دو بعدازظهر

فنجان قهوه اش را به دست گرفت و کنار پنجره رو 

 به حیاط

کوچک و باغچه ی و عور ایستاد. آسمان صاف بود 



دو چن  

 .تکه ابر آن را شطرنجی کرده بود

عطر تلخ قهوه را بو کشید و جرعه ای از آن را 

 نوشید. ارنواز

چه بویی داره قهوه تون فخری -کنارش ایستاد . 

 .جون

 :فخری بدون اینکه چشم از پنجره بردارد گفت

یم دوین ارنواز. خدا بنده هاشو خییل دوست -

 داشت که برگ

و آفرید. به نظرم دنیا های چای و دونه های قهوه ر 

 بدون این

 . دو تا خییل هم جای جالنی نبود

 :ارنواز لبخند زد

یاد مامان محبوبه افتادم. هر وقت رسدرد یم شد -

 فورا گالب

 .واسش قهوه دم یم کرد

ن ادامه داد  :آه کشید و غمگتر



آخ که چقدر دلم واسه خونه تنگه فخری جون. -

 هالک یه

باشملحظه ام تو خونه ی خودمون  . 

و داره قدرشو نیم - ن ! آدم تا وقنی یه چیر آی گفنی

 دونه. یه
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واسه نداشته هاش غر یم زنه و واسه داشته هاش 

 .ناشکرییم کنه

 داشته هاشو که از دست میده، تازه یادش میفته چه

 . حیف شد نمک نشناس بود

د، اما لفظ "نمک نشناس" به مذاق ارنواز خوش نیام

 خوب که

اه نگفته. او یک نمک  فکر کرد فهمید فخری پر بیر

 نشناس

 . تمام عیار بوده

 . مشتاق بود برای شنیدن ادامه ی ماجرا



؟ کنجکاوم بدونم - ن میشه بقیه ی قصه تون رو بگتر

 داستان

شما و رسدار خی شد. یم ترسم شب خوابتون بیاد و 

 باز بمونم

 .تو خماری تا فردا

را تمام کردفخری قهوه اش  . 

 پر فراز و نشیب من شنیدنش -
ی

قصه ی تلخ زندگ

 هیچ لطقن 

 .نداره

- ن -ویل من یم خوام بشنوم.  خیله خب باشه. بشتر

 .برات بگم

ارنواز با عجله روی مبل نشست و فخری روبه 

 رویش روی مبل

 .تک نفره ی اختصایص اش فرود آمد

جونم برات بگه که اون شب تصمیم گرفتم حرف -

 یاشار رو

گوش کنم و دیگه به اون مرد مرموز اعتنا نکنم. اما 



 رسدار
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ن سایه ی  سمج تر از این حرفا بود. با پررویی عتر

 چسبیده به

پاهام دنبالم میومد. باالخره تو اون یک ماه بعدی 

 منو جذب

خودش کرد. اصال یه جوری شده بود که اگر یه روز 

 نیم

اد دیدمش دلتنگ ن ش یم شدم. یم دوین طبیعت آدمیر

 .همینه

زود دل یم بنده به ممنوعه ها. نیم خوام خییل وارد 

 جزئیات

بشم اما من اونقدر هوایی شده بودم که حالیم نبود 

 دارم خی 

کار یم کنم. کار خطرناک من رد شدن از خط قرمزی 

 بود که



ن کرده بودن و خط  پدرم و خانواده م برام تعیتر

 قرمزی که

ع تو اشنایی ی زن و مرد گذاشته بود.کم   عرف
و رسر

 کم دوره ی

 ییالق داشت تموم میشد و من عزا گرفته بودم

که دیگه نیم تونم رسدار رو ببینم. دل من فقط 

 دنبال اون

مرد جذاب بود. همون مرد دوست داشتنن که تو اوج 

 دوست

 من بهم گفت زن داره. ویل با حرفاش 
ن

ن و دایع داشتی

 خوب

جوری که اصال نتونستم دلمو رایصن کنم خامم کرد. 

 ازش دل

 نداشت متاهل و متعهد به یک 
ی
بکنم. انگار برام فرف

 زن دیگه

 س. خمار عشقش بودم و برام مهم نبود. بهش گفتم

 . فقط بذاره مخفیانه عاشق هم بمونیم



درست ده روز قبل از اینکه برگردیم روستا مون 

 فهمیدم حامله
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ام. بچه ی رسدار تو شکمم بود و اونجا بود که دنیا 

 رو رسم

 . خراب شد. تازه فهمیدم چه اشتبایه کردم

 زد 
ی
وقنی به رسدار گفتم جریان چیه چشماش یه برف

 و از

فردای اون روز غیب شد. حنی وقنی داشتیم بر یم  

 گشتیم به روستا

 چشمم به جاده و تپه ها خشک شد دنبال یه مرد

اهپوش با یه اسب سفید. نیومد که نیومدسی . 

به تمام معنا رس خورده شده بودم. اونقدر احمق 

 بودم که نگران

 براش افتاده که چند روز گم و گور 
ی
بودم نکنه اتفاف

 .شده



ه. سنم کم بود و یی  حالیم نبود دور و برم چه خیی

 تجربه. از

 فقط سوارکاری و کارای زمخت مردونه رو بلد 
ی

زندگ

. ازبودم  

ظرافت ها و سیاست های زنونه هیجی حالیم نبود. 

 چند کالس

ن و  هم بیشیی سواد نداشتم. در حد خوندن و نوشتی

 حساب

ایی بلد بودم
ن  .کتاب یه چیر

ن که رسید و رسیدیم به ماه دوم فصل خزون،  پاییر

 شکمم اومد

باال. اون شنی که تنها قابله ی روستا به مادرم گفت 

ت  دخیی

روزگارم سیاه شد. مادرم خون  حامله س، فرداش 

 گریه یم

کرد و من از ترسم الل شده بودم. پدر و برادرام یه 

ن   یم گفتی
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خی شده و مادرم صداش در نیومد. اصال نیم 

 دونست خی کارباید

بکنه. اونقدر شوکه شده بود که یه هفته ی تموم 

 افتاد تو

. تو تب یم سوخت و من داشتم تو  بسیی مرییصن

 آتیش کاری

 .که کرده بودم خاکسیی یم شدم

وع   بعد از یه هفته مادرم از رختخواب بلند شد و رسر

 کرد به

زجر دادن من با انواع و اقسام دمنوش هایی که واسه 

ر  بچه ضن

ن سقط یم کنه. منو از رو پله ها  داشت و یم گفتی

 هول یم

. از تراس بیی تو حیاط. گلدون ن   داد یم گفت بیی سنگتر

 گوشه



 بلند کن تا جایی که 
ن ی حیاط رو بلند کن. بار سنگتر

 بیفنی 

به خونریزی. اما نشد که نشد. بچه سفت چسبیده 

 بود به

شکمم. درد یی آبرویی یه طرف و ندیدن رسدار یه 

 طرف داشت

 .منو عذاب یم داد

مادرم دیگه نیم دونست خی کار کنه. جفتمون حال و 

 روز

یه روز نزدیک اذون ظهر رس و   بدی داشتیم. تا اینکه

 کله ی

یه زن جوون تو حیاط مون پیدا شد. اون وقتا در 

 خونه هاهمیشه باز

 بود و هر گ یم خواست وارد حیاط بشه اول باید

از داالن دراز رد یم شد و با صدا زدن صاحبخونه 

 ورودش رو

 .اعالم یم کرد
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ن پیچید که داشت پدرم رو صدای اون زن تو داال

 :صدا یم زد

 "آهای کربالیی سلطان! خونه ای؟"

پدر و مادرم تو اتاقشون بودن و من توی مطبخ توی 

 حیاط

داشتم آش دوغ رو هم یم زدم. برادرام هم طبق 

 معمول خونه

 .نبودن

ون و یه زن جوون و قد  رسمو از در مطبخ آوردم بیر

 بلند رو

م قشنگ ترین زین بود که دیدم. به جرات یم تونم بگ

 تو عمرم

وزه ای  ن فیر دیده بودم. یه لباس با دامن بلند و پرچتر

 پوشیده

ی شبیه کت بلند رو لباسش تنش کرده  ن بود و یه چیر



 .بود

بفرما. با گ کار داری؟-داد زدم:   

چشمای درشت و سیاه و رسمه کشیده ش سمت من 

 .چرخید

 . رسشو گرفت باال و منو برانداز کرد

-  کربالیی سلطان؟تو 
؟ دخیی فخرالزماین  

 :رفتم نزدیکش و گفتم

 .خودمم-

ن اومد و گفت  :مادرم از پله ها پایتر

 گ هسنی شما؟-

 . زن به مادرم نگاه کرد
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 .من سولمازم. زن رسدار، پش حاج سلیم-

ه شدم. مادرم نیمه ی   باز خیر
شوکه به زن با دهاین

 راه تو پله

ها ایستاد و دستشو به دیوار سیماین گرفت تا نیفته 



 .سولماز با

 چشماین دریده به من نگاه کرد و بعد زل زد به

شکمم. به سمتم قدیم برداشت و من خشکم زده 

 بود. یهو یه

سییل محکم تو صورتم زد جوری که پرت شدم روی 

 زمینن 

 .که پر از پهن گاو و گوسفند بود

دصدای پدرم از پنجره اوم . 

ه؟ گ جرات کرده دست بلند کنه رو - این جا چه خیی

 دخیی 

 من؟

 :سولماز رسشو باال گرفت

 .من-

 :پدرم داد زد

؟-  به چه حقی عویصن

؟ تو رو خدا حرف از ناموس -پوزخند زد:  هه! عویصن

 نزن کربالیی 



ی که بچه ی توی  سلطان. زدم تو صورت دخیی

 شکمش مال

 .شوهر منه

 من همون روز 
ی

تو اون ظهر رسد تموم شد. زندگ

 وسط حیاط
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 . پهنن و کثیف خونه مون تموم شد

سولماز خم شد و موهای بافته و بلند مو از زیر 

 چارقدم کشید

ون برد ون و منو کشون کشون از خونه بیر  .بیر

مادرم جیغ یم زد و بابام پله ها رو دو تا ییک دوید تو  

 کوچه

 .دنبالم

ون  به دقیقه ن بیر
نکشید همسایه ها و اهایل ده ریختی

ن   تا ببیتن

ن یم کشید و من بلند  ه. سولماز منو رو زمتر چه خیی



 یم شدم

رو پام و اون باز منو هول یم داد روی خاک.رسید 

 وسط میدون

 روستا و زنا یه داد یم زدن خی شده و

ن بس کنه. اونم نامردی نکرد  مردا به سولماز یم گفتی

 و داد زد

 خودش رو به شوهر من فروخته. این دخیی این دخیی 

 یی 

 .حیا حامله س بدون اینکه عقد کنه

شاید باورت نشه ویل من هنوزم فکر یم کنم اون یی 

 آبرویی 

ین یی آبرویی قرن بود
 .بزرگیی

ی نه قبل از من، نه بعد از من اونجوری یی 
هیچ دخیی

 آبرو

 .نشد

بابام توی رسش یم زد و از خجالت نیم تونست 

و بلندرسش  



کنه. سولماز منو سوار ماشینن کرد که یه راننده ی 

 .پیر داشت
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بعد به راننده دستور داد حرکت کنه.مادرم پشت 

 رسمون یم دویید و

 داد یم زد کجا یم بری

مو؟  دخیی

اما سولماز توجیه نکرد. تمام لباسام گیل بود و پهن 

 چسبیده

. کف دستم زخم بود و خون بود به دست و پام

 .میومد

وقنی افتادیم تو اون جاده ی خایک، سولماز یه سییل 

 دیگه به

 .صورتم زد

 خفه شو. یک روزگاری برات-

 .بسازم از شب یی مهتاب و ستاره تاریک تر



و من فقط هق زدم و التماس کردم ولم کنه. شده تو 

 اون

جنگل و دشت تنها ولم کنه بره ویل دست از رسم 

دارهبر  . 

رست رو درد نیارم. منو برد به خونه ش توی یه 

 .روستای دیگه

ی رو نیم دیدم. از اول تا  ن نیم دونم کجا بود. آخه چیر

 برسیم

رسم رو صندیل بود. شب بود که رسیدیم. زندونیم  

 .کرد تو انبارکاه

ی که بهم  ن دو روز بدون غذا اونجا بودم. تنها چیر

 دادن آب

دم که دیگه داشتم از بود. اونقدر اشک ریخته بو 

 .حال یم رفتم

روز سوم صدای جیغ و فریاد از تو خونه شنیدم. یه 

 خونه ی

بزرگ بود با کیل خدمتکار. از الی درزای در چویی به 



 حیاط
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نگاه کردم. سولماز رو دیدم که داشت موهاشو یم  

 کند و جیغ

م خی شدهیم زد. بعدشم از حال رفت. نفهمید . 

یک روز دیگه هم تو اون انبار کاه موندم. هوا تاریک 

 شده بود

و صدای پارس دو تا سگ توی حیاط میومد. یه 

 جوری شبیه

 .ناله بود تا واق واق

 یی جون بودم و رسدرد داشت منو یم  
ی

از گرسنیک

 .کشت

ی بود که زیر  ن آرزوی مرگ تو اون سه روز تنها چیر

 لب زمزمه

ز شد و محکم به دیوار کاهگیل انبار یم کردم.یهو در با

 .خورد



 سولماز

بود که رستا پا سیاه پوشیده بود. هیبتش اونقدر 

 وحشتناک

 .بود که بدجور ترس به دلم ریخت

نشسته بود رو کپه ی کاه. درو بست و با نگایه 

 دریده اومد

 .سمتم و من عقب عقب رفتم

 :صداش بدجور گرفته بود. گفت

- وقنی اون دو تا مردن؟تو چرا هنوز زنده ای  دخیی  

 .نفهمیدم منظورش چیه

 :گفتم

 گ مرده؟-
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 :کنارم نشست و موهامو چنگ زد

گ؟ مگه خیی نداری؟ داداشت... رسدار داداشتو  -

 کشت .راه نفسم



 یهو بند اومد. خی داشت یم گفت؟

 :من من کردم

؟ داداشم؟ کدوم... چرا-  ....چ...خی

ماز باز داد زدسول : 

 هم یم کنه؟ خانواده ت و اون -
ی
خفه شو. مگه فرف

 برادر یی 

 ما رو به لجن کشیدن. نفرین به همه 
ی

وجودت زندگ

 .تون

اشکام بدون اینکه بفهمم رو صورتم یم ریخت. رو 

 زانوهام

 :رفتم جلو. از دامن سیاه و بلندش گرفتم و هق زدم

- . برادرم... خی کارش کر 
ی

دی؟داری دروغ مییک  

با لگد زد تو پهلوم. درد بدجور پیچید تو شکمم. یه 

 وری افتادم

 که از 
ی

ن و زیر نور کمرنیک .نشست رو زمتر ن رو زمتر

 سوراخ توی

 سقف تو



 :انبار یم ریخت گفت

 . یاشار مرد. برای همیشه-

وع کرد لرزیدن  . چشام گرد شد و از شوک تنم رسر

 :دوباره گفت
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-  که رو دل من گذاشت هیچ جوره رسد ا
ن

ما دایع

 نمیشه. و

 .اون کاری که تو کردی قابل بخشش نیست

 :داد زدم

؟-  من گ از تو بخشش خواستم لعننی

ون و  اینو که گفتم هار شد. از جا بلند شد و رفت بیر

 فورا

 برگشت. تو دستش یم دوین خی بود؟

 ارنواز با قلنی که از شدت ناراحنی پر از درد بود 

خی بود-پرسید:   

 فخری جون؟



ون داد و گفت  :فخری نفسش را پر صدا از گلو بیر

شالق بود. شالق رسدار بود که اسب سفید و -

د ن  قشنگشو میر

 .تا تندتر بره

 :سولماز باال رسم وایساد و گفت

بخشش نیم خوای؟ باشه. هیچ اشکایل نداره. -

 امشب اونقدر

ای تا یم زنمت تا بیفنی به دست و پام و ازم بخو 

 .ببخشمت

بدجوری وحشت کردم. دردشو یم دونستم چجوریه. 

 دو سال

قبل بابام چند بار منو واسه تنبیه شالق زده بود. 

 همونجوری

که داشتم درد یم کشیدم به عقب خزیدم. اما 

 سولماز یی رحم

وع کرد به زدن. اول به پاهام. بعد اومد باالتر  بود. رسر

 و زد رو
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دستام. بعد بازوهام. بعد کمرم. دست آخر زد رو 

 .شکمم

 :من جیغ یم زدم و گریه یم کردم .سولماز داد یم زد

 !بگو غلط کردم. بگو ببخشید. بگو-

ویل من خییل مغرور بودم. تصمیم گرفته بودم به 

 خاطر کشته

 .شدن برادرم طلب بخشش نکنم

یس تا... فقط نیم دونم چند تا زد. ده تا... بیستا... 

 یادمه که

شکمم از درد بدجور به هم یم پیچید. از دست و پام 

 خون

 .میومد

داشتم از هوش یم رفتم که دیدم در باز شد و چند 

 نفر اومدن

ون. بعد بیهوش  سولمازو کشون کشون بردن بیر



 شدم. وقنی 

به هوش اومدم تو بیمارستان شهر بودم. پوست 

 شکمم یم

مرده بود و از شکمم سوخت. بعدا فهمیدم بچه 

 .درآورده بودن

یه زن تو اتاق کنارم بود که نیم شناختمش .از درد و 

وع  ضعف رسر

 کردم به ناله کردن. نیم دوین ارنواز چه

حایل داشتم. اونقدر وضع جسمیم خراب بود که 

 .خدا بدونه

ی غیر از من بود همون شب مرده بود
 .اگر هر دخیی

یل نشسته بود و با صدای ناله هام زین که رو صند

 چرت یم

 .زد چشماشو باز کرد

1494 

  دلهای بد قواره 

 :ناله کنون گفتم



؟-  تو... گ هسنی

 :زن گفت

زنده موندی؟ من خدمتکار سولماز خانومم. اگر -

 دیشب به

دادت نیم رسیدیم مرده بودی. بچه ت مرده. بچه 

 ی آقا

 . رسدار

 :گفتم

- ار. دو روز پیش رسد-داداشم... گ داداشمو کشت؟

 داداشت اومد تو

 ده یی تو. خیی نداشت

 .رسدار براش تله گذاشته

 تله؟-

 . بله دخیی جون. تله-

- 
ی

 .من نیم فهمم خی مییک

نبایدم بفهیم. از اولش همه خی نقشه بود که -

 رسدار انتقام



ه. برادرت چند سال پیش  خواهر جوون مرگشو بگیر

 به خواهر

نتونست این مصیبتو رسدار دست درازی کرد. خانوم 

 تحمل

 .کنه و خودشو کشت

خییل طول کشید رسدار شما رو پیدا کنه. نقشه  

 کشید و اومد
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پیش تو و تو رو عاشق خودش کرد. تو که حامله 

 شدی فهمید

ن دیگه خودشو به تو نشون  کار تمومه. واسه همتر

 نداد. زنشو

اینجا تا برادرت بیاد دنبالت. فرستاد یی تو. تو رو آورد 

 جزیاشار

 کیس نیم دونست رسدار کیه. تنها اومده بود. رسدار

منتظرش بود. اونو برد تو جنگل و باهم درگیر شدن. 



 رسدار به

برادرت تیر زد. برادرت هم به رسدار. رسدار فورا  

 .کشته شد

شوهر من تنها کیس بود که شاهد مرگ آقامون بود. 

 اما برادرت

م زخیم خودشو رسونده بود به ده. دیروز با شک

 غروب اونم

مرد. تو قربوین شدی دخیی جون. قربوین حماقت 

 خودت و

 . برادرت. قربوین انتقام رسدار

حالم بدتر از قبل شد ارنواز. با صدای بلند جیغ زدم 

 و گریه

ن تو اتاق و منو با چند تا آمپول  کردم. پرستارا ریختی

 ساکت

 .کردن

ر شدم اون زن نبود. ده روز تموم وقنی باز بیدا

ی بودم  .بسیی



نفهمیدم خرج بیمارستانو گ داد. وقنی مرخصم کردن 

 جایی 

رو نداشتم برم. از من بیچاره تر تو دنیا نبود. هوا 

 خییل رسد

بود. نیم دونستم کجا برم. تو حیاط بیمارستان 

 نشسته بودمکه ییک

به ایناز پرستارا اومد و یه کاغذ بهم داد. گفت برم   
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 .آدرس. چند تا سکه هم گذاشت کف دستم

 :ارنواز عجوالنه به میان حرف فخری پرید

یه سوال. این جریانات واسه چه سالیه فخری -

 جون؟

 . سال پنجاه و دو-

 خب بعدش خی شد؟-

سوار یه مینن بوس قراضه شدم و تا اون آدرس -

 رفتم. یه



ا کوچه پیچ در پیچ بود با یه در خونه وسط چند ت

 رنگ شده

مرد درو باز کرد.  ی قهوه ای کوتاه. در که زدم یه پیر

 دندوناش

 :ریخته بود. گفت

؟-  تو گ هسنی

فخرالزمانم-گفتم:  . 

 :گفت

 .بیا تو-

از داالن تاریک رفتم تو یه حیاط خییل بزرگ. چند تا 

 اتاق

مرد رفتم تو ییک از ات اقا که از دور حیاط بود. دنبال پیر

 همه

زن روی  بزرگیی بود و پرده هاش قشنگ تر بود. یه پیر

 یه

صندیل چویی باالی اتاق نشسته بود و یه عصا 

 .دستش بود



مرد گفت زن رس تکون داد. به پیر  :سالم که کردم پیر
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برو فیض هللا. به عطیه بگو واسه ش لباس و غذا -

 . بیاره

زن عصاشو بلند کردفیض هللا   که رفت، پیر : 

ن پاش. درد شکمم - بیا جلو.رفتم جلو و نشستم پایتر

 خوب بود ویل

جای زخمای شالق هنوز یم سوخت. خصوصا 

 .قسمت پام

زن الغری بود با صورت سفید و کیم چروک دور  پیر

 .چشماش

 :اما نگاهش اصال دوستانه نبود. گفت

- . اونم به خاطر  مادرت   فخرالزمان. تو مهمون منن

 که خییل

ساله آشناشم. راهت دادم تو این خونه چون بهش 

 . مدیونم



د به یه دخیی جوون که عطیه  همینو گفت و منو سیی

 بود. کم

کم زخمام خوب شدن. تو خونه عمال زندوین بودم. 

ون  حق بیر

ن برن حموم  ن نداشتم. همه اهل خونه یم تونستی رفتی

 زنونه ی

ن ح موم یم کردم. دلم محله. ویل من باید تو زیرزمتر

 واسه پدر

 تو روستا و آزادیم تنگ شده بود. 
ی

و مادرم و زندگ

 ویل مادرم

ی به اسم من ندارن و براشون  پیغام داده بود دخیی

 .مرده بودم

گفته بودن دیگه هیچ وقت برنگردم. خییل غصه یم 

 .خوردم

دو ماه گذشت. هوا رسد بود و چند روزی بود برف 

 سنگینن اومده

ام خوب شده بودن و دیگه درد نیم  بود. زخم



 .کشیدم

با عطیه حسایی دوست شده بودم و مثل یه 

 خدمتکار صبح تا
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 .شب تو خونه ی بدرالملوک جون یم کندم

شون هم تو  پش و عروس بدرالملوک و دو تا دخیی

 اون خونه

 یم کردن
ی

 .زندگ

که بدرالملوک داشتم به اون اسارت عادت یم کردم  

 بهم گفت

 برم تو اتاقش. بهم گفت قراره شوهرت بدیم. امشب

ی به زنجان.  خواستگارات میان و تو فردا از اینجا میر

 خییل

مرد با دو تا زن اومدن  ترسیده بودم. وقنی شب یه پیر

 و

 . فهمیدم داماد اونه، بیشیی وحشت کردم



 
ی

چقدر غصه خوردم. چقدر گریه کردم که قدر زندگ

موخوب  

ندونستم و حاال به نکبت بارترین وضع ممکن باید 

 یم شدم

اض نداشتم. من شدم عروس  مرد. حق اعیی زن یه پیر

 قربان

مرد  عیل پیر و با گریه های عطیه رفتم زنجان. پیر

 مهربون

وپولداری بود، اما من زن سومش بودم. یم خواست 

 براش پش

دوم بیارم. چون دو تا زن قبلیش دخیی زا بودن و هر ک

 چهار

. اما من به خاطر لگدها و شالق های  ن تا دخیی داشتی

 اون شب

 . سولماز به شکمم، نازا شده بودم

 کوفتیم ادامه داشت تا اینکه 
ی

خالصه اون زندگ

 انقالب شد و



تو بلبشوی اون روزا فرار کردم و پیش دخیی جووین  

 که تو اون
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شده بودم رفتم. فرزانه با چند سال باهاش دوست 

 مادرش تنها

 یم کرد. انقالب شد و من با پوالیی که اون چند 
ی

زندگ

 سال

جمع کرده بودم اومدم تهران پیش عمه ی پیر فرزانه. 

 به

پرستار تمام وقت احتیاج داشت و فرزانه منو 

 مناسب این کار

دید. ترس اینکه قربان عیل منو پیدا کنه شده بود  

 کابوس هر

یم خواستم اونقدری دور بشم که کیس شبم. 

 دستش بهم

نرسه. و اینکه تصمیم گرفته بودم درس بخونم. اون 



 موقع

بیست و دوساله شده بودم .رفتم تهران و بعد جنگ 

 شد و من تو اون

 اوضاع با کتابایی که

فرزانه بهم داد تونستم درس بخونم و بعد از چند 

 سال دیپلم

م. همون ساال بود که با م ادرت آشنا شدم. بگیر

 دوسنی مون

ادامه دار بود. من شدم معلم و بعد مدیر دبستان. 

 باز نشسته

 یم کنم
ی

 .که شدم اومدم کرج. االنم دارم تنهایی زندگ

 :ارنواز آه کشید

 وحشتنایک-
ی

 !وای چه زندگ

آره خییل. البته که من خییل کیل بهت گفتم. تموم -

 روزها

شیدم قابل  و شب هایی که من از تنهایی سخنی ک

ن   گفتی



 .نیست
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تمام اینارو بهت گفتم که بدوین اگر قراره تو شالق 

 بخوری من

خییل بدترشو خوردم و زنده موندم. تنها بودم و یی  

 کس. ویل

تو مادرتو داری. اما تاوان کاری رو که کردم دادم. زنده 

 موندمو

 کردم و تالش کردم. درسته زن
ی

 من با تو فرقزندگ
ی

دگ  

ک داریم و اون هم  داشت، اما من و تو یه وجه مشیی

 اینکه هر

دومون با مرد متاهل اشنایی برقرار کردیم و جفتمون 

 خیی 

 خویی داشتیم اما راه رو 
ی

داشتیم. هر دو مون زندگ

 اشتباه

رفتیم. ارنواز کارت اوتقدر وحشتناک بود که شالق 



 در مقابلش

ی نیست ن  .چیر

وع کرد به گریه کردن  ارنواز رسر . 

فخری جون شاید باورت نشه؛ ویل اونقدری اون -

 بالیی که

 .رست اومد ترسناک بود که درد خودم یادم رفته

؟-  االن داری به خاطر من گریه یم کنن

 .آره... به خدا جیگرم کباب شد-

داغ دلمو تازه نکن. اصال دلم نیم خواد یاد -

 .بدبختیام بیفتم

باشه دیگه گریه نیم  -اک کرد: ارنواز اشک هایش را پ

 کنم. ویل من

 هنوزم با شالق خوردنم

 .کنار نیومدم
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 . یم دونم. واقعا سخته-



ن کنان گفت ن فتر  :ارنواز فتر

 . ویل یه حیس دارم فخری جون-

 چه حیس؟-

نیم دونم چجوری بگم. ویل به این فکر یم کنم این -

 شالق

هرگان اونجوری عذاب کشید. تو واسم کمه وقنی م

 بچه ت رو

از دست دادی. من بچه مو ول کردم و فرار کردم. من 

 خییل

 .کارای بدی کردم. اصال حقمه شالق بخورم

در مورد اون بچه به نظرم حق با مادرته. اول و آخر  -

 کارت

یم کشید به طالق. عذایی که اون بچه بعد از رفتنت 

 تو سن

 یا شایدم زود
ی
تر یم کشید، بدتر از هفت سالیک

 االنشه. اصالبیا فکر

کنیم اون بچه االن سنگ شده تو چشم باباش. 



 عجب

 . قصه ای داره اون بچه

خدا تو رو ببخشه ارنواز. خدا کمکت کنه که بتوین 

 مراحل توبه

. اما چه میشه کرد. کاریه که شده. باید  رو بگذروین

 سیع کنن 

 کنن چون زنده ای
ی

 .زندگ

داد ارنواز رس تکان : 

م فخری - ن شدم زیر شالق نیم میر دیگه مطمت 

 جون. چون
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ن.  آدمای گناهکار تا وقنی تقاص پس ندن نیم میر

 چون این

 .دنیا میشه جهنمشون

 :فخری رس تکان داد

 کن تا بتوین سخنی های -
ی

نا امید نباش. با امید زندگ



 
ی

 زندگ

. چون روز و شب  ن. کاریش رو تحمل کنن میان و میر

 نمیتوین 

. فقط امیدوار باش که مهرگان یک روز تو رو  بکنن

 . ببخشه

ی نگفت. فخری دست روی دستش   ن ارنواز چیر

 .گذاشت

 با یه قهوه چطوری؟-

 :ارنواز لبخندی زورگ زد

 .موافقم-

 سه شنبه، هفتم دی ماه، ساعت پنج عرص

ن نبود؛  با صدای صدرا چشم باز کرد. خوابش سنگتر

خاطر به  

داروهایش مدام در حال چرت زدن بود. از توی 

 رختخواب

 .ماندن دلزده و حوصله اش رس رفته بود

ن تلفنش روی عسیل کنار تخت  ه رفتی صدای وییی



 باعث شد

رسش را که هنوز کیم داغ و تب دار و ملتهب بود به 

 چپ
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رس خورد بچرخاند.دست دراز کرد و نگاه عسیل اش 

 .سمت صفحه

 با

دیدن نام کیاین از هیجان ریخته در قلبش نفسش در 

 شانه

حبس شد. تلفن را برداشت و تن کرختش را باال  

 کشید و به

 .تاج تخت تکیه زد

 اش از میان 
ن

ارتباط را که برقرار کرد، صدای تو دمایع

 خس

 .خس گلویش درآمد

 .سالم آقای کیاین -



-  
ی

؟  سالم مهرگان. هنوزم بهم مییک کیاین  

 .تبسیم کم جان روی لب های خشکیده اش نشست

ن شما؟-  خوبتر

 دو روز نیومدی رس کار، تو شد شما؟ کیس کنارته؟-

پنجه اش را دور تلفن محکم تر کرد .با زبان لبش را تر  

 :کرد

 .نه نیست-

 یم کنم-
ی

 .پس خودت باش مهرگان. حس غریبه گ

 .باشه-

 بهیی شدی؟-

- م مریس. تازه امروز ت . بهیی ن بم یه کم اومده پایتر

 هنوزم داغم
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 .یه خورده

؟ به خدا رایصن - تو خی کار کردی با خودت دخیی

 نبودم واسه



 . خاطر من اونجوری با عجله برگردی دفیی 

خنده اش گرفته بود. گلویش با دو کلمه حرف زدن 

 خشک

شده و به خس خس افتاد باز. رسفه اش گرفت. آن 

 میان بازی

اش گرفته بود با سیاوش. حس موذیانه ای به ذهنش 

 ناخنک

-یم کشید. گوشه ی لبش را به دندان کشید و گفت: 

 ببخشید. ویل گ

 گفته من به خاطر شما عجله کردم؟

 .کیم وقفه افتاد و سیاوش دیر جواب داد

 به خاطر کلیدا؟-

به خاطر کتابا. ذوق داشتم زود ببینمشون و اون -

 چند تایی 

 .رو که منتظرشون بودم ورق بزنم

خب خدارو شکر که به خاطر من نبوده. بدجوری -

 وجدانم



 .تیر یم کشید

 .مهرگان خندید و باز به رسفه افتاد

 :سیاوس گفت

 داری یم خندی؟-

د. بعد گفت  :مهرگان از درد گلو دندان به هم فشر
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- کردم. پات چطوره؟آره تو گفنی منم باور  -نه.   

 .ورمش خوابیده-

ن و مهرگان خیی نداشت آن  باز سکوت افتاد آن بتر

 سوی خط

 .سیاوش با خودش درگیر است

 :شنید

 گ بر یم گردی رس کار؟-

مهرگان باز دلش خواست مرد خوش صدای پشت 

 خط را آزار

 .بدهد



ون نرو. -  گفته تا ده روز از خونه بیر
اوم... دکیی

 آنفوالنزا دیر

میشه خوب . 

 :صدای فریاد مانند سیاوش توی گوشش پر شد

- پامم -ده روز؟ من فکر کردم فقط رسما خوردی. 

 پیچ خورده. هنوزم

 .تو آتل با کیل پماد درد یم کنه

 .خب پس ده روزه خوب مییسر دیگه بر یم گردی-

مهرگان چشم بست و لب هایش را طوری باریک کرد 

 و لپش

د  .را گاز گرفت که خنده اش نگیر

 :لب زد

 آسانسور ساختمون خرابه؟-
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 آره. از کجا فهمیدی؟-

 .واال سه هفته از چهار هفته ی ماه همیشه خرابه-



؟-  خب یعنن خی

ن کردن ممنوعه-  گفته پله باال و پایتر
 . دکیی

ن تا اون روز-  .درستش یم کتن

- ن باش-امیدوارم .  مطمت   . 

ق دوید. رویا پشت رسش صدرا پا کوبان داخل اتا

 وارد شد و

 :تشر زد

ون مگه نگفتم تو این اتاق نیا عمه - صدرا؟ بیا بیر

 مریضه. بیا

ون ببینم  .برو بیر

منده گفت  :رویا با دیدن مهرگان تلفن به دست رسر

. یهو دویید تو اتاق-  .ببخشید آبجی

 :مهرگان توی تلفن لب زد

 .گویسر -

 :رو به صدرا گفت

- لفن حرف یم زنم. برو پیش صدرا خان دارم با ت

 .مامانت



نیم خوام. -صدرا با تخیس شانه باال انداخت: 

 .حوصله م رس رفته

 هیچکس نیست باهاش بازی
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 . کنم

مهرگان دلش یم خواست صورت سفید و تپل 

 برادرزاده اش

 .را یک ماچ آبدار کند. اما حیف که بیمار بود

- بگرده که حوصله ت رس رفته. من  الیه عمه دورت 

 که

 .مریضم

. پاشو ورزش کن تا - خب مریض نباش. یه یم خوایی

 قوی

 .بیسر 

 .رویا خندید

 .وروجکو ببینا-



ن  وع کرد به باال و پایتر صدرا روی تخت پرید و رسر

 :پریدن

ا بخر. زود باش.بعد با دستانش اشاره کرد- ن  .برام پییی

 .اینقدی... گنده... با نوشابه-

ن رس تکان دادمهرگا : 

 .خیله خب باشه. یم خرم. فقط نیی -

رویا با اشاره ی مهرگان فورا او را بغل کرد و از اتاق 

ون برد  .بیر

 یی ادب! نمیگم مریضه؟ نیم شنوی؟-

 :خطاب به سیاوش گفت

 .ببخشید-
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 .صدای خنده ی سیاوش یم آمد

 گ بود اون فسقیل با نمک؟-

- چقدر با مزه حرف یم زنه. -ادزاده مه. صدرا. بر 

 ندیده عاشقش



 شدم. عاشق

 .پشبچه های این مدلیم. بازیگوش و با مزه

مهرگان با شنیدن این جمله نخواست نفسش را که 

 بیشیی 

ون دهد  .شبیه آه بود پر صدا بیر

 :شنید

ا بخر تا دوباره - ن خب دیگه مزاحمت نمیشم. برو پییی

 نیومده

کنه  رو تخت بیی بیی  . 

 :مهرگان متبسم گفت

سیت-  .ممنون از احوالیی

فقط یادت باشه بیشیی از ده روز بهت مرخیص -

 .نمیدم ها

ی  زود برگرد رس کار. من خییل هم رئیس ساده بگیر

 .نیستم

 به آسانسورتون هم داره. -
ی

باشه حتما. البته بستیک

 یم دوین 



ده روز واسه اینکه تو پله ها بدویی کافیه ها. -که؟

نزن دیگه چونه . 

 .خدا نگهدار

 .در پناه حق-
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تلفن را که قطع کرد، لبخند زد. اگرچه لبخندش مثل 

 آن چند

وقت گذشته دیگر پژمرده و دلمرده نبود؛ اما خییل 

 هم با دل

 .خوش و شاداب نیم خندید

ی که  ی آن میان شل بود و مثل دندان شیر ن یک چیر

 قرار بود

لق یم زد. و آن اسمش اطمینان بود بیفتد  . 

ن آمد و ماسیک به صورتش زد و از اتاق  از تخت پایتر

ون  بیر

رفت. یم ترسید بیماری اش را به صدرای کوچک 



 رسایت

 .بدهد

تلفن خانه را برداشت و در میان شیطنت های پر 

 صدای صدرا

ای مخصوص سفارش داد.رویا کالفه غر زد ن  :پییی

- م بگیر رسم رفتای بابا! چته بچه؟ آرو  . 

ن گذاشت. برای مهرگان  مریم سینن چای را روی میر

 دمنوش

 .گل بنفشه و آویشن دم کرده بود

ن مهرگان-  .بیا بشتر

مهرگان که با شنیدن صدای سیاوش جان گرفته بود 

 و پروانه

ها توی دلش یم رقصیدند، روی مبل تک نفره 

 .نشست

 .جمعشان یک مهرآنا و مهرداد کم داشت

ا گفترو به روی : 
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 چه عجب رویاجون؟-

مامان که گفت -رویا صدرا را روی زانوانش نشاند. 

 مریض شدی،

 .گفتم بیام رسی بهت بزنم

 . البته اگه این کپل خان منو پشیمون نکنه

مهرگان لبخندش را به صورت دوست داشتنن صدرا 

 :پاشید

- د خیی داری؟دلم واستون تنگ شده بود. از مهردا  

آره بهش زنگ زدم. گفت کشنی تو یه بندر پهلو  -

 گرفته واسه

ه یه کافه زنگ بزنه  ات. گفت میر تخلیه بار و تعمیر

 تصویری

 . حرف بزنیم

صدرا باز دوید وسط خانه و صدایش را روی رسش 

 .انداخت

 .بابا مهرداد! بابا جونم-



 کشید
ن
 .رویا پوف

 . رسسام گرفتم مامان-

نی نداره بذار داد بزنه خسته شه. عی-مریم گفت: 

؟  امشب شیفت نیسنی

- 
ن
نه این هفته روزکارم. هفته ی پیش یه رسه تصادف

 .داشتیم

ه؟  بخش اطالعات هم که یم دونید چه خیی

 :مهرگان گفت

ن -  . پس امشب اینجا بخوابتر

1511 

  دلهای بد قواره 

نه بابا. صدرا اذیت یم کنه. بعدم مسیر مهدش دور -

یشهم  

 .صبح دیر یم رسم بیمارستان

 :مریم گفت

فردا شب حاج عطا و حاجیه میان. تونسنی بیا -

م  .دخیی



 :مهرگان خوشحال شد

 مامان؟-
ی

 جدی مییک

آره ویل مثل اینکه حاجیه مریض احواله .مهرگان -

 :اخم کرد

 چشه؟-

نیم دونم دقیقا. تو شانه ی سمت چپش یه مشکیل -

 .هست

 :رویا گفت

 !ای وای-

رس تکان داد مریم : 

کاش فقط یه غده چریی باشه. اعصابم به هم -

 . ریخته

 :با صدای زنگ تلفن صدرا داد زد

 .بابا مهردادمه. آخ جونیم جون-

 :رویا گفت

بیا اول تو باهاش حرف بزن. رسمو خوردی -

 بچه.مهرگان به قربان



ه شد و دلش ن های پدر و پش خیر  صدقه رفتی
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 . غنج رفت برای آن همه عشق

تلفن که به او رسید ماسکش را برداشت و با برادری  

 که حسایی 

یس کرد. مهرداد گفت  :دلتنگش بود احوالیی

؟-  چطوری نویسنده ی نارسر

خوبم داداش. تو چطوری؟ چقدر سیاه سوخته -

 شدی؟

مهرداد دست کشید روی صورت برنزه و ریش های 

 .بلندش

- ؟ خدای جذابیت داره سیاه سوخته چیه دخ یی

 باهات حرف

 .یم زنه

 .همه خندیدند

 ای خدای جذابیت گ میای ایران دلم تنگته؟-



- نمیشه زودتر بیای؟-دو ماه دیگه ایشاال.   

 مشکیل پیش اومده مهرگان؟-

ن -  . نه فقط دلم یم خواد زودتر ببینمت. همتر

؟-  اومدم. از دانشگاه چه خیی
 تا چشم به هم بزین

- وع میشه. فعال فرجه ایماز شنبه امتح انا رسر . 

 . با آمدن عیل، تلفن دست به دست رسید به او

مهرگان دمنوشش را نوشید و به اتاقش رفت. روی 

 تخت دراز

کشید و زل زد به صفحه ی تلفنش و صندوق پیام 

 ها. تمام

1513 

  دلهای بد قواره 

پیام های سیاوش را چندین و چند بار خواند. تنها 

کهحیس    

 خودش برای او بود 
ی

از آن پیام ها گرفت دلتنیک

 .خمیازه کشان روی

 تختش دراز کشید. رس و کله زدن با



شاینن و مهماناین که برای دیدن خواهرش آمده 

 بودند حسایی 

 . خسته اش کرده بود

ساعت از دوازده رد شده بود و اهل خانه خواب 

 .بودند

ن خسته کننده تر دفیی خایل  و بدون اما از همه چیر

 مهرگان

 .بود

گرچه کم حرف بود و یی رس و صدا، اما حضور  

 گرمش و امواج

ون از اتاقش را کامال یم  مثبت وجودش آن بیر

 توانست حس

 . کند

با صدای تقه ای به در اتاقش فورا رس جایش 

 . نشست

 بله؟-

ا در را آهسته باز کرد  :سمیر



- نه هنوز. بیا تو-نخوابیدی سیاوش؟ . 

ا در را ب ست و کنارش روی تخت نشستسمیر . 

 تو چرا نخوابیدی؟-

نیم دونم. خوابم نمیاد. جام عوض شده سخت -

 خوابم یم
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 .بره

 کمیک از دست من بر میاد؟-

نه بابا. چه کمیک؟ اومدم یه کم باهات حرف بزنم. -

 نمیشه

 روزا نری رس کار؟

-  دست نه به خدا. منشیم نیست مریضه. خییل

 .تنهام

 شکری؟-

 اون که رفت. نگفتم بهت؟-

- . جوونه؟ آره-نه نگفنی  . 



؟- ؟ هنوزم تنهایی
 خودت خی کار یم کنن

 هنوزم؟ مگه قراره نباشم؟-

ی دیگه ای نشون میده- ن  .واال ظاهرامر چیر

 :سیاوش خندید

 باریکال به تو آفرین به من. االن کارآگاه شدی؟-

- . حاال  طرف گ هست؟واال تو که خییل تابلویی  

 :سیاوش پوزخند زد

 .هیچکس. داری اشتباه یم کنن -

 . سیاه نکن منو پشجون-

ن باش اول به تو میگم. - ی باشه مطمت  حاال اگر خیی

 پاشو برو
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باشه سیاوش خان. -بخواب خییل خوابم میاد. 

 بپیچون. ویل باالخره

 .که یم فهمم

- ا کیس ن یست. شایعه نسازبه جون سمیر . 



 جون عمه ت. خب اگر پای کیس وسطه بگو بربم-

 .خواستگاری

 ...به اونجاها نرسیده-

 .سیاوش فورا سکوت کرد. بند را آب داده بود

ا خندید  :سمیر

 .ای خدا. داداش رس به هوای من. لو دادی خودتو-

 :سیاوش هم خندید

. داداشت عاشق -
ی

از دست تو. آره تو راست مییک

 .شده

ا با ذوق و شوق گفتسمیر  : 

- نه بابا. هنوز باهاش -کیه؟ من یم شناسمش؟

 . حرف نزدم

ا لب کج کرد  :سمیر

ای بابا دلمو صابون زده بودما. فکر کردم قراره تا -

 اینجام بریم

 .خواستگاری

به این رسعت که نمیشه. ویل اگر قسمت هم -



 باشیم حتما

تون یم کنم  .واسه جشن نامزدی خیی
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. خییل لطف یم کنن -  .خسته نبایسر

قربون شما. خیله خب بازجویی دیگه تموم شد. -

 پاشو برو

 .بخواب خوابم میاد

ا صورت برادرش را بوسید و شب به خیر گفت  سمیر

 و لبخندی

ون رفت  .فاتحانه برای کشف بزرگش زد و از اتاق بیر

ا جشمیک زد-  :برق رو هم خاموش کن.سمیر

- شادومادچشم  . 

سیاوش پتو را باال کشید و لبخند به لب چشم بست 

 و فورا به

 .خواب رفت

 یکشنبه دوازدهم دی ماه، ساعت هشت صبح



ریموت را سمت در گرفت و منتظر ماند تا در باز 

 شود. نگاهش

 .افتاد به دیوار کوتاه باغچه و یک کیسه ی زباله

ن پیاده شد  کشید و از ماشتر
ن
 .پوف

ن از اینکه همسای ه ها گایه زباله ها را به جای گذاشتی

 توی

سبد جلوی پیاده رو، آن را توی حیاط رها یم کردند،  

 کالفه

شده بود. نیم دانست کار کدام همسایه است. اما 

 اگر یی اعتنا

یم رفت گربه ها دخل کیسه را در یم آوردند و حیاط 

 را به
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برداشت و به سمت در که  گند یم کشیدند.کیسه را 

 حاال باز شده بود

 رفت. با



خودش گفت" یادم باشه تو جلسه ساختمون بگم. 

 مسخره

 !"کردن ما رو. اه

به سمت راست که پیچید مردی داشت به دکمه 

 های زنگ

 .ساختمان نگاه یم کرد. او را نیم شناخت

 :خشو کیسه را توی سبد انداخت و رو به مرد گفت

- کار دارین آقا؟با کدوم واحد    

مرد جوان که رسرسیدی در دست داشت به سمت 

 خشو

 .چرخید

 . واال تو آدریس که به من دادن واحد ذکر نشده-

 .مرد به پاکت توی دستش نگاه کرد

خانوم ارنوازشمسیان اینجا سکونت دارن -

 درسته؟خشو متعجب لب

 :زد

 .بله... یعنن نه-



اه کردمرد دوباره به آدرس و رسدر ساختمان نگ . 

 .آدرس که همینه-

 .خشو دو قدم جلوتر رفت
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 نیم  -
ی

م اینجا زندگ من شمسیان هستم. ویل دخیی

 .کنه

 :مرد که انگار خیالش راحت شده باشد گفت

 . خب پس درست اومدم-

 :خشو نگران لب زد

- ی شده؟ ن واال ایشون -گفتم که اینجا نیست. چیر

خ مقررباید تو تاری      

 مراجعه یم کردن دادگاه برای

ن.   از ایشون یی خیی
ن اجرای حد. ویل همششون گفتی

 به منم

ن بیام به تنها آدریس که از ایشون داریم  .گفتی

خشو با خشیم که از صورت رسخش هویدا بود 



 :غرید

یعنن خی خیی نداره؟ مگه میشه اون یی وجود از -

 ارنواز خیی 

 نداشته باشه؟

فتار خشو جا خوردمرد مامور از ر  . 

؟ منم هر خی که شنیدم - ن  میشتر
خب چرا عصباین

 بهتون

ن خانوم ارنواز شمسیان سه مایه  گفتم. اون آقا گفتی

 هست که

 .فرار کردن

 :خشو شوکه تقریبا داد زد

 .فرار کرده؟ غلط کرده. خییل یی جا کرده-

واال چه عرض  -مرد آرام رسش را دوراین تکان داد: 

 .کنم
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خشو فورا دست روی زنگ خانه گذاشت و انگار با 



 دکمه ی

 داشته باشد، با شدت آن را چند بار 
ی

زنگ پدرکشتیک

 فشار

 .داد

با شنیدن صدای محبوبه که تقریبا عصباین گفت" 

 بله، چه

ه؟" داد زد  :خیی

 این آقا خی میگه محبوبه؟-

 :محبوبه با مکث گفت

- ؟گ؟ خی شده خشو؟ ه نوز نرفنی  

؟-  میگه ارنواز فرار کرده! آره؟ تو خیی داشنی

محبوبه که جوایی نداد، خشو با مشت به دیوار  

 :کوبید

جواب بده محبوبه. آره یا نه؟صدای وحشت زده -

 :ی محبوبه آمد

 .بیا باال تا بهت بگم-

 :خشو باز فریاد کشید



؟- ؟ یم دونسنی  این حرفت یعنن خی

- . بیا باال تا همسایه ها تو رو خدا داد نزن خشو 

ن تو  نریختی

 .کوچه

 !"خشو باز مشنی به در زد": لعننی 

مامور منتظر به مشاجره ی خشو با محبوبه نگاه یم  

 .کرد
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خشو که خواست برود داخل خانه، فورا دوید 

 .سمتش

ین تو رو خدا-  .آقا این احضاریه رو از من بگیر

پاکت را از دست مامور قاپید و مرد فورا خشو کفری 

ش  دفیی

لطفا اینجا رو هم امضا کنید که من دیگه -را باز کرد: 

 رفع زحمت

 .کنم



محبوبه فورا گویسر را رس جایش گذاشت. رو به  

 گالب که

 :کنارش ایستاده و نگران نگاهش یم کرد لب زد

و فهمید- ن  .بیچاره شدیم. خشو همه چیر

 :گالب لب گزید

- کار کنیم خانوم جون؟  حاال خی   

کاری نیم تونیم بکنیم جز اینکه راستشو بهش -

 .بگیم

طویل نکشید که در با صدایی بلند به دیوار کوبیده و 

 بعد

 .محکم بسته شد

ن انداخت و مو  صدای ترسناک خشو توی خانه طنتر

 به تن دو

 .زن هراسیده راست کرد

ون داد-  .محبوبه!محبوبه نفسش را با یک فوت بیر

- و آروم باش من برات توضیح میدم. گالب بدو خش 

 یه لیوان



 .آب بیار
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خانه، خشو پاکت را  ن گالب که دوید سمت آشیی

 جلوی صورت

 :محبوبه تکان داد

این چیه محبوبه؟ این مردیکه خی داشت یم  -

 گفت؟ ارنواز

 فرار کرده؟ راسته؟ یا باز اون ملیک گور به گور شده

 دروغ رس

 هم کرده؟ هان؟

محبوبه سیع کرد خونشد بماند. کف دستانش را به 

 .هم مالید

 .راست گفته-

 را که دوست داشت دروغ باشد تف  
ن
خشو حرف

 :کرد

- ؟ -راسته؟ اون وقت تو یم دونسنی و به من نگفنی



 . آره

چرا؟ یاهلل حرف بزن محبوبه. فقط وای به حالت -

 اگه باز

ی رو از من  ن پنهون کنن محبوبهبخوای چیر . 

گالب که با لیوان آب برگشت آن را از او گرفت و  

 :گفت

خیله خب باشه آروم باش. بیا اول به کم آب بخور -

 .تا بگم

خشو کیم آب نوشید و آن را توی سینن توی دستان  

 گالب

 .کوبید

 .اینم آب. بفرما بگو-

 :محبوبه گفت

-  من ارنوازو فراری دادم. بردمش کرج پیش دوستم. 

 االنم
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اونجاست. نذاشتم بچه رو ببینه تا بهش دلبسته 

 .نشه

 پریده رس کج کرد: 
ی

تو خی کار کردی؟ -خشو با رنیک

 فراریش

 دادی؟

آره. چرا باید یم موند وقنی یم دونستم به دو سال -

 نکشیده

 .بریم گرده اینجا

لند خشو دست به کمر رس تکان داد و زهرخندی ب

 :زد

 .واقعا که محبوبه. باورم نمیشه اینقدر پست بایسر -

 :محبوبه دلخور گفت

 .خشو مودب باش-

 مودب باشم؟ هیچ یم فهیم خی کار کردی؟-

 :محبوبه دست به شانه رس باال برد و تشر زد

آره یم دونم. وقنی اونقدری آدم حسابش نکرد که -

 عقدش



اون نابود کنه، چرا باید یم ذاشتم زندگیش بیشیی از 

 .بشه

- ؟
ی

خشو باور کن من -من نیم فهمم. خی داری مییک

ین کارو  بهیی

 کردم. آره، ارنواز کارش

درست نبود؛ اما من نیم تونستم بذارم بعدها 

 حشت بخورم

ون  مو از تو منجالب گناهش بیر که یم شد دخیی

 بکشم و

 .نکردم
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ه سمت نامعلویم دراز  خشو انگشت اشاره اش را ب

 کرد و

 :گفت

 کارت درست -
ی

یه بچه یی گناهو یی مادر کردی مییک

 بوده؟



آره. چرا که نه. ملیک یم تونه باز ازدواج کنه و اون -

 بچه

صاحب مادر بشه. ویل دخیی ما خی خشو؟ باید تا گ 

 زن

صیغه ای یم موند؟ تا وقنی پش بزاد؟ آدم یاد 

 حرمشای

ه وهللپادشاه یمن میفته ب . 

خشو سکوت کرده بود و محبوبه خوب یم دانست 

 شوهرش

عاقبت کار او را درک خواهد کرد.گالب توی 

خانه بود. محبوبه ن  آشیی

 دست روی شانه ی پهن

 .خشو گذاشت

یه کم فکر کن خشو. من مادرم و باید جگر گوشه -

 م رو

ان یم کردم  .نجات یم دادم. باید جیی

 خی رو؟-



- وکم کاری هامونو خش  . 

به اختصار تمام حرف های ارنواز را برای خشو  

 گفت و خشو

 روی مبیل فرود آمد
ی

 . وا رفت. با بیچارگ

رس به زیر انداخت و آرنج هایش را روی زانوانش  

 .گذاشت
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 .محبوبه کنارش نشست

خشو من و تو کم یی تقصیر نبودیم. االن وقت این -

 نیست

وازو تنها بذاریم. باید دوباره تربیتش کنیم. باید  که ارن

 کنارش

ان کنیم.خشو  باشیم. باید حامیش باشیم. باید جیی

 به مبل تکیه زد و

 احضاریه را باز کرد و نفس خسته و

 .صداداری کشید



 . اینجا نوشته باید بیاد صدتا شالقو بخوره-

 :برگه را جلوی صورت او تکان داد

- ه روزم از زمانش گذشته. اینو تا فردا وقت داره. س

 یم خوای

 خی کار کنن محبوبه خانوم؟

 .یم برمش دادگاه. اگر حکمه که باید اجرا بشه-

ه به صورت جدی او شد.  خشو هاج و واج خیر

 محبوبه ادامه

 :داد

حاالم پاشو برو آژانس. االنه س که ارغوان یه زنگ -

 بزنه که

 .بابا کجایی 

دهم دی ماه، ساع ن ت ده صبحدیدن دوشنبه، سیر

 هیبت مرد لرزه به

 اندامش انداخت. شبیه جالدهای دوره

ن رس از تن زنداین  ی ناپلئون بود که یک جالد با گیوتتر

 های
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بخت برگشته جدا یم کردند. دست رسدش را دور 

 بازوی

 :محبوبه پیچید و من من کرد

- یم ترسمت...تو رو خدا... بیا برگردیم. من  . 

 . محبوبه دستش را از بازویش جدا کرد

نیم تونیم بفهم. پشت رستو نگاه کن. یه رسباز با -

 مامور قانون

؟ هر  وایسادن. یم خوای جلو چشم اینا فرار فرار کنن

 جا بری

ن جا  .باز باید برگردی همتر

 .مامان درد داره. به خدا نیم تونم-

. فکر کرد اگر تمام ن وع کرد به اشک ریختی دندان  رسر

 هایش را

هم بدون تزریق یی حیس یم کشیدند، حاضن بود 

 قبول کند،اما تحمل



 این یک قلم شکنجه از او بر نیم آمد. شک نداشت

 اش است
ی

 .آن روز شب آخر زندگ

د و  محبوبه هم دلش یم خواست دست ارنواز را بگیر

 فرار

 .کنند. اما نیم توانست

ن کیس از پشت رسش  ارنواز با صدای رسد و خشمگتر

 آب

پوش زن او را تقریبا  ن دهانش را قورت داد و مامور سیی

 هل داد

 :داخل اتاق. بعد رو به محبوبه گفت

ون-  .تحمل دیدنشو نداری برو بیر
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 :محبوبه التماس گونه لب زد

؟ بس یم کنید؟ ولش یم  - اگه نتونه تحمل کنه خی

 کنید؟

 :زن جدی و قاطع گفت



- به شالق تو حکمشه. نه کمیی نه صد  ضن

.محبوبه لبش را گاز  بیشیی

به ن ضن  گرفت و ارنواز آرزو کرد قبل از اولتر

د. فخری دست کشید روی کمر ارنواز  .بمیر

ن خی بهت میگم. وقنی داری - آروم باش ارنواز. ببتر

به ها  ضن

ی بکن. اصال رو  ن رو یم خوری فکرتو مشغول یه چیر

 تعداد

به ها تمرکز نکن ک ه دردت ده برابر میشهضن . 

 :ارنواز نالید

 فخری جون؟ مگه میشه؟-
ی

 خی داری مییک

 .مرد جالد شالق چریم اش را با دو دست گرفته بود

ن نشاند  .زن فخری را از او جدا کرد و او را روی زمتر

. حق نداری - ن ن رو زانوت. کف دستا رو زمتر بشتر

 .تکون بخوری

، عربده کشیدن ممنوع. اون ب ون مرد جیغ نیم زین یر

 نامحرم



 .نشسته، نکنه صداتو بشنون ها

؟ یم خوای اون شالق  -محبوبه گفت:  لباسش خی

 کوفنی رو بزین به

 لباسش؟
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 :زن یک تای ابرویش را باال داد

ت شه؟-  نکنه توقع داری جلوی این مرد دخیی

 :محبوبه سگرمه در هم کشید و تشر زد

- ؟دهنتو ببند خان
ی

وم. چرا دری وری مییک  

 . باید با لباس باشه-

ی  ن و محبوبه در دل نالید کاش یک لباس شبیه چیر

 مثل لباس

 . های ضد گلوله ی پلیس ها بر تن ارنواز کرده بود

ون. رنگ و -زن آهسته گفت:  ه بری بیر
به نظرم بهیی

 روت از خود

 مجرم بیشیی 



 .پریده

حبوبه ارنواز داشت با صدای بلند گریه یم کرد و م

 فهمید حنی 

ش را  یک لحظه هم طاقت دیدن شکنجه ی دخیی

 .ندارد

با مشایعت فخری اتاق را بدون اینکه ارنواز بفهمد، 

 ترک کرد

 .و پشت در بسته ی اتاق ایستاد

به را خورد، فریادی گوشخراش رس  ن ضن ارنواز که اولتر

 داد. با

ن  به های بعدی حس کرد شالق چون خنجری تیر ضن

 پوستش

د و استخوانش را خرد یم کندرا یم در  . 

با هر تازیانه گویی هم زمان صدها سوزن به کمرش 

 فرو یم
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 ...برند

با هر تازیانه به بدنش گویی تمام لحظات خویسر که 

 با

ن و بزرگ  محمدهادی داشت تبدیل به چنگیک آهنتر

 شده درگوشت و

ش یمپوستش فرو یم رفت. فریادهای جگرخرا  

ون از  کشید و زلزله ای مهیب در دل محبوبه آن بیر

 اتاق ایجاد

 .یم کرد

محبوبه دست هایش را روی گوش هایش گذاشت. 

 تحمل

ش را نداشت. فخری  شنیدن صدای شکنجه ی دخیی

 او را در

د  ون از دادگاه بیی حصار کشید. یم خواست او را به بیر

 اما

 .محبوبه نپذیرفت

ای ممانعت از چکیدن روی با اشک هایی که تواین بر 



 صورتش

 :نداشت، هق زد

ن جا نزدیکش بمونم. - نیم تونم فخری. باید همتر

 نیم تونم

ن به بدن ارنواز  بات سهمگتر تنهاش بذارم.صدای ضن

 حالش را بد

 .کرده بود

اما نفهمید ارنواز چند تازیانه خورد که یکباره فخری 

 اشاره کرد

 .دست هایش را از روی گوش هایش بردارد

 :نگاهش را به چشمان نگران فخری دوخت
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 خی شد فخری؟-

 :فخری به در کوبید

نیم دونم گوش کن صداش دیگه نمیاد. نه اون -

 جیغ یم



 . زنه، نه دیگه شالقش یم زنن

محبوبه هول زده در را باز کرد و خودش را عجوالنه 

 توی اتاق

 .انداخت

ن افتاده بود مواجه با تن بیهوش ارنواز   که روی زمتر

 شد. دست

ن  روی دهانش گذاشت. پاهایش انگار به زمتر

 چسبیده بودند

که توان حرکت رو به جلو را نداشت. فخری دوید 

 سمت ارنواز.رو

ن پوش و بداخالق که سییل به صورت  به زن سیی

 ارنواز یم

 :کوبید کرد

 .خی شده خانوم؟ خدا مرگم بده-

 .کنار ارنواز زانو زد

 .ارنواز؟ ارنواز چشاتو باز کن-

 :مامور زن را به عقب هل داد



 خی کارش کردین لعنتیا؟-

 :زن اخم های ترسناکش را نمایان کرد

 حرف بیخود نزن خانوم. به من چه؟-
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ن و برنده غرید  :رو به مرد جالد تیر

یش نشه.مرد قد بلند ابرو باال - ن شانس بیاری چیر

داخت و انگار کهان  

 از اول الل بوده باشد

ون رفت  . یی حرف از اتاق بیر

 .فخری نگایه به محبوبه ی در حال فروپایسر کرد

 :باز رو به زن داد زد

به جای اینکه اینجا واییس آمبوالنس خیی کن تا -

 .نمرده

د و با قدم هایی 
زن لب های باریکش را به هم فشر

 بلند از اتاق

ون زد. رسبازی ج لوی در، در میان هیاهوی مردیم  بیر



 که

کنجکاو بودند صحنه ی داخل اتاق را ببینند، 

 ایستاده و مانع

 .از ورود آن ها به اتاق بود

فخری به سمت محبوبه رفت و او را تکان داد؛ اما 

 محبوبه صم

و بکم ایستاده و دست و پایش یم لرزید. با سییل 

 محکیم

 .روی صورتش او را از بهت درآورد

- وبه به خودت بیا .محبوبه تته پته کنان گفتمحب : 

 م... مرده؟-

. این حرفا چیه؟ از هوش رفته-  .زبونتو گاز بگیر

محبوبه دوید سمت ارنواز و او را که دمر روی شکم 

ن   به زمتر
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 .افتاده بود تکان داد. فخری جلویش را گرفت



- بوالنس یم دست نزن محبوبه. صیی کن االن آم

 .رسه

دقایق بعد کشدار و طوالین گذشت. ارنواز توسط 

 تیم سه نفره

ی بهیاران از حالت بیهویسر درآمد و فورا به 

 بیمارستان منتقل

 .شد

در اتاق اورژانس پزشک زخم های خون بار ارنواز را 

 معاینه

 :کرد. پزشک جوان رو به پرستار گفت

- زخم ها اول باید شستشو بدیم زخما رو. ویل چون 

 بازن،

تحملش واسه بیمار سخته. یه آرامبخش قوی تزریق  

 کنید ورسم قندی

 بهش وصل کنید تا برای بخیه ی زخمای باز آماده

 .بشیم

ارنواز صدای دکیی را یم شنید و دردش هزار برابر 



 .شده بود

قابل  روی شکم افتاده بود روی تخت. دردی غیر

 تحمل. اشک

یخت. حنی نای هایش یی اراده روی صورتش یم ر 

 ناله کردن

ین حرکت به دست و پایش  هم نداشت. کوچکیی

 مساوی بود

ن  با ده برابر شدن درد و سوزش کمرش. تنها یک چیر

 آن میان

باعث شد درد را تحمل کند و آن خیالش بابت اینکه 

 زنده

 .مانده و نمرده بود
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یشیی به دلش صدای ناله های محبوبه توی اتاق ب

 چنگ یم

زد. یم شنید صدای فخری را که با چه حوصله ای 



 سیع در

آرام کردن محبوبه دارد. بعد یک صدای آشنا شنید. 

 صدایی 

شبیه به آوای خوش وزش نسیم ال به الی شکوفه 

 .های سیب

.پرستار  همان قدر لذت بخش، همان اندازه شنیدین

 سوزن رسنگ را

اردکه در پایش فرو کرد حس کرد د  

سبک یم شود. در دل لعننی به پرستار فرستاد که 

 چرا باید

همان لحظه که خشو داشت به تختش نزدیک یم 

 شد او را

بیهوش کند. با هزار فالکت و سخنی سیع کرد 

 چشمانش را

باز نگه دارد. کفش های پدرش را که کنار تخت دید 

 و عطر

 اش توی بینن اش پیچید لبخند زد. بعد 
ی

همیشیک



 :شنید

م؟-  ارنواز؟ خویی دخیی

دلش خواست از جا بلند بشود و بابای عزیزش را 

 محکم بغل

کند اما آرامبخش قوی به رسعت در خونش پخش 

 شد و او را

از این دنیا و لذت شنیدن صدای خشو کند و با 

 خودش به

ن   .دنیای خواب برد. یک خواب عمیق و سنگتر

شنبه، هجدهم دی ماه ساعت هشت و یس دقیقه 

حی صب  
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 پارک  
ی

با آوازی زیر لب اتومبیلش را در جای همیشیک

 کرد.گرچه

 آسمان آفتایی بود اما سوز رسدی یم آمد. قفل فرمان

را رس جایش چفت و بست کرد و کیفش را از روی 



 صندیل

برداشت و یقه ی کتش را روی گوش هایش کشید. 

 آنقدر

نش را فراموش کرده بود عجله کرده بود که شال گرد

 .بردارد

از بس که ذوق داشت آن روز. لبخندش را پر رنگ تر  

 کرد و

توی حیاط ساختمان دوید و از در شیشه ای وارد 

 شد و برای

نگهبان دسنی تکان داد و دکمه ی آسانسور را زد. وارد 

 اتاقک

 :که شد زیر لب زمزمه کرد

- ه چه خب مهرگان خانوم اینم که سالمه. ببینم دیگ

 بهونه ای

 .داری که نیای

پشت در دفیی ایستاد و یقه اش را صاف کرد و در زد 

 به امید



اینکه مهرگان آمده باشد و در را برایش با لبخند 

 دلکش

 اش باز کند. اما جوایی نشنید. رسخورده  
ی

همیشیک

 کلید

انداخت و پا در دفیی رسد و سوت و کور گذاشت. با 

 پا در رابست

د چرا فقط مهرگان تنها همکار اوست و به این فکر کر 

 و

چرا کیس دیگر توی دفیی کار نیم کند که اینجور وقت 

 ها

 حس تنها ماندن وسط بیابان به او دست ندهد؟
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رادیاتورهای آن جا را باز کرد و به اتاقش رفت. دلش 

 حسایی 

رس   گرفته بود. مگر نگفته بود ده روز دیگر یم آید 

 کار؟ پس



چرا نبود؟ به خودش امید داد شاید دیرتر بیاید. 

 هنوز هم وقت

 .بود

خودش را مشغول کارش کرد. به چند جا تلفن کرد و 

 به

تعدادی تماس پاسخ گفت. به ساعت که نگاه کرد وا 

 رفت. فقط

 .نیم ساعت گذشته بود

برای خودش نسکافه آماده کرد و کنار پنجره آن را 

 نوشید و

لفتش داد تا شاید مهرگان را ببیند که دارد واردآنقدر   

ساختمان انتشارات یم شود. اما امیدش توی رسمای 

 هوای

دی ماه قندیل بست.توی تمام آن چند روز خوب 

 فکر کرده بود. هر

 روز که یم آمد

جای خایل اش زجرش یم داد و بیشیی از روز قبل 



 دلتنگ

دیدن خنده های ناز مهرگان و شنیدن صدای 

لربایش و زلد  

 .زدن در چشم خواستنن اش بود

بیشیی از پیش دل تنگ آن نجابت سفید و مهرباین 

 صوریی 

 .رنگش بود

ن کوبید و  ماگ سورمه ای رنگ و خایل را روی میر

 تلفنش را
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برداشت. فکر کرد شاید آن وقت صبح خواب باشد 

 یا شاید هم

حان دادن. اما برایش مهم توی دانشگاه مشغول امت

 نبود. باید

 .همان لحظه زنگ یم زد

ن بوق که خورد صدای رس حال مهرگان توی   سومتر



 گوش دلش

 .خوش نشست

-  . سالم مهرگان. صبح تو هم به -سالم صبح به خیر

. مثل اینکه  خیر

 دیگه حالت

 .خوب شده

؟-  ممنون. آره خوبم. تو خویی

- رفتان بد نیستم اگر مهر کم رنگ شده ی یی مع

 .بگذارد

 منظورت منم؟-

 .زدی زیر قولت. ده روز شد نیومدی رس کار-

 ...ببخشید ویل من-

 .دیگه طلب بخشش دیره. اخراخی -

 :مهرگان تقریبا جیغ زد

 اذیت نکن. یعنن خی اخراجم؟-

ساعت از نه گذشته. مرخصیتم که دیروز ته  -

 .کشیده



-  . از کجا معلوم؟-یم دونم داری شوخن یم کنن  
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 .از اونجایی که دم پنجره ایستادی و منتظریم-

سیاوش فورا پشت پنجره دوید و پنجره را کامل باز  

 .کرد

؟-  کو؟ کجایی

 .مهرگان از پیاده روی مقابل دست بلند کرد

. از دیدنم خییل خوشحایل آقای سیاوش  - ن منو ببتر

 .کیاین 

 :سیاوش برایش دست تکان داد. شنید

- ه جون خودم تا نیم ساعت پیش رس جلسه ب

 امتحان بودم. با

دربست رسی    ع خودمو رسوندم. پس دیگه اخراج 

 نیستم؟

سیاوش پنجره را بست و یی صدا خندید و با 

 : بدجنیس گفت



 .حاال بیا باال ببینم خی کار یم تونم برات بکنم-

؟ اذیت نکن سیاوش - یعنن خی حاال یه کاری کنن

نیم خوای-خان.   

باال؟ یم خوای باز واییس اونجا رسما بیای  

 بخوری؟

 . نه. بله چشم االن میام-

تلفن را توی پنجه اش گرفت و در حالیکه دست یم  

 کشید

روی ته ریش هایش، چشم به مهرگان که توی حیاط 

 آمد

دوخت و از دیدنش آن هم بعد از آن دو هفته نفس 

 بلندی

  کشید و حسایی ذوق کرد. درست مثل پشبچه هایی 

 که در

1537 

  دلهای بد قواره 

تنهاترین جشن تولدشان یک هدیه ی دوست 



 داشتنن یم

ند  .گیر

 :زمزمه کرد

 .چقدر دلم واست تنگ شده بود خانوم خانوما-

به رسعت به خودش توی آینه نگایه انداخت و 

 موهایش را

اهن سفیدش  مرتب یافت. کیم عطر به یقه ی پیر

 پاشید وبرای باز

ر از اتاق خارج شد. هیحان داشت. آخر آنکردن د  

 .روز قرار بود روز رسنوشتش باشد

در را که باز کرد با دیدنش حس های خوب به قلبش 

 رسازیر

شد. هیجاین از شوق دیدار او. که چقدر یم چسبید 

 به دل

تنگش این دیدن دوباره. مهرگان محجوبانه سالم کرد 

 و پا در

ویش پاشید و  دفیی گذاشت. سیاوش لبخندی به ر 



 :گفت

 سالم. حالت خوبه؟-

؟-  خوبم. شما خویی

 .خداروشکر. خوبه که برگشنی کیل کار ریخته رسم-

ش جای گرفت ن  .مهرگان فورا پشت میر

- 
ی

من معذرت یم خوام. سیع یم کنم عقب افتادگ

 هارو

ان کنم به رسعت  .جیی
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. -سیاوش رس تکان داد:  ن بیا تو اتاقم کارت  اون جا نشتر

 .دارم

 .بعد هم به اتاقش رفت و مهرگان به دنبالش وارد شد

 :سیاوش گفت

ن مهرگان. یم خوام باهات حرف بزنم-  .بشتر

مهرگان از همه جا یی خیی روی صندیل نزدیک پنجره 

 .نشست



ی از توی کشوی کارش برداشت و آن را  ن سیاوش چیر

 در

زدیکش و مشتش پنهان کرد. صندیل اش را هل داد ن

 درست

 . رو به روی او نشست

 :مهرگان کنجکاو از رفتار سیاوش گفت

 افتاده؟-
ی
 اتفاف

 :با تک رسفه ای گلو صاف کرد

-  داره. 
ی

داری  -قراره بیفته. البته به جواب تو بستیک

 . گیجم یم کنن 

ن چند روز پیش گیج بودم. اما امروز - منم تا همتر

 .مطمئنم

؟-  به خی

یم زدند و قلنی که سیاوش با چشماین که برق 

بانش مدام  ضن

باال و باالتر یم رفت با صادقانه ترین لحن ممکن که 

 تنها از



 :حنجره ی مردی چون او در یم آمد، لب زد

 .به اینکه دوستت دارم-
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 .مهرگان به معنن واقیع کلمه جا خورد

ه بدون اینکه پلک بزند لحظایی به دهان سیاوش خیر 

 .شد

سیاوش رس به زیر انداخت و دستانش را در هم گره 

 .زد

مهرگان اما در قلبش هیاهویی به راه بود. باورش نیم 

 شد بعد

 توی توچال، 
ن
از آن عقب کشیدن در آن روز برف

 سیاوش آنجا در

آن صبح رسد کنار پنجره ی اتاقش ساده و یی تکلف 

 به

 .او بگوید دوستش دارد

. یعنن تمام این مدت داشت چه فکر یم کرد چه شد 



 به او

ن یم شد که  فکر یم کرد؟ به خودش آمد. باید مطمت 

 این مرد

جذاب رو به رویش او را چطور یم خواهد و اصال 

 چقدر یم

خواهد. آیا بعد از شنیدن آن حقیقت باز هم مثل 

 حاال با

اطمینان توی چشمانش نگاه یم کند و یم گوید 

 دوستش

 دارد؟

ز مهرگان اینجور وقت ها خجالنی سیاوش که بیشیی ا

 یم شد

وقنی سکوت مهرگان را دید با صوریی گل انداخته رس 

 بلند

 :کرد

- ؟
ی

ی بیک ن ه... من جا -نیم خوای چیر ن من... چیر

 خوردم. فکر کردم



 بعد از اون ماجرای
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 ...توچال

 فکر کردی جا زدم؟-

 .اگرم جا یم زدی بهت حق یم دادم-

نه نباید حق بدی. تو اون قدر خویی که از رس من -

 زیادی

 .مهرگان

 ...من؟ ویل-

 :سیاوش یی طاقت به میان حرفش پرید

؟ تو هم منو دوست داری مهرگان؟-  تو خی

مهرگان نیم دانست دلش یم خواهد گریه کند یا 

 قهقهه بزند؟

فریاد بزند یا در سکوت توی قلبش شادی کند؟این 

 مرد دوست داشتنن 

ن   یم دانست حقیقت را یا باید با گفتی



واقعیت به او رسخورده اش یم کرد و قید این دوست 

ن   داشتی

 . را یم زد

ناگهان شادی اش به عزا تبدیل شد. دلشوره گرفت و 

 غم به

دلش چنگ زد. نفس بلندی کشید و پنجه هایش را 

 زیر

چادرش کشید و آن ها را مشت کرد. ناخن هایش را 

 فرو کرده

تانش نگه داشت و جان کند تا بگویددر کف دس : 

 .یم دوین خودت-
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سیاوش گویی خوشش یم آمد آن دخیی خجالنی را 

 .آزار دهد

 خی رو؟-

 .اینکه... منم... دوستت دارم-



سیاوش لبخند زد و ستاره ها توی روز روشن فاتحانه 

 خورشید

ی بگوید  را کنار زدند و توی قلبش ریختند .تا  ن آمد چیر

 :مهرگان گفت

ایط منو قبول داری؟-  ویل من... رسر

راستشو بگم. یه کم، یه کوچولو دودل بودم؛ اما -

 تونستم

ن بشم  .مطمت 

؟-  به خی

به اینکه حایم باشم واست. هر خی که شوهر -

 سابقت بهت

نداد من بدم. عشق، محبت، حمایت، دلگریم. یم 

 تونم چشم

دی باشم که دوست چپت بشم. یم تونم همون مر 

 داری و

 . خوشبختت کنم

مهرگان وا رفت از آن همه بزرگواری و صداقت. از آن 



 همه

زالل در چشمانش. این بار دلش یم خواست واقعا 

 .زار بزند

سیاوش چه یم دانست او نماد تمام عیار مرد 

 رویاهایش توی

تمام این چند سال است. مردی که مثل آیینه روشن 

 و مثآلب زالل

ن اصل مطلب ایناست . دلش نیم خواست با گفتی  
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د اما باید یم   خویسر را از این مرد و از خودش بگیر

 .گفت

به بزند، اما  نیم خواست به پیکره ی این شادی ضن

 باید یم

زد تا ببیند دیوار آن اطمیناین که سیاوش از آن حرف 

 یم زد

خودش و این  چقدر محکم است. آیا آنقدری به



 عالقه اطمینان

 او بازهم 
ی

دارد که با شنیدن تلخ ترین حقیقت زندگ

 بگوید

 دوستش دارد و کنارش یم ماند و حایم اش یم شود؟

 :سیاوش اما زودتر از او گفت

ایطت رو و خوب بهش فکر کردم. - من یم دونم رسر

 فکر نکن

جوگیر شدم یا خییل آتیش عشقم تنده. نه. با اینکه 

 خییل

تت دارم اما فکر یم کنم قراره بعد از این بیشیی دوس

 دوستت

داشته باشم. در ضمن نیم خوام از خودم ناگفته ای 

 داشته

ایی هست از من و گذشته م که تو خیی 
ن باشم. یه چیر

 .نداری

. یه    چون حقته که باخیی بایسر
یم خوام بدوین

 گذشته ی تلخ.مشتش



کفرا باز کرد و دستش را به سمت او دراز کرد.    

دستش یک فلش مموری کوچک و سیاه بود که یک 

 زنجیر و

 .یک ستاره ی نقرای به آن وصل بود

 :مهرگان پرسید

 این چیه؟-
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 منه. قصد کردم چاپش کنم. دوست -
ی

داستان زندگ

 دارم

. یم خوام به عمق گذشته م  جرء به جزءش رو بدوین

 بری و

تا ناگفته ای نمونه برات. خط به خطش رو بخوین 

 یم خوام

 من بایسر که قراره بشه 
ی

تو ویراستار رسگذشت زندگ

 .یه رمان

 :مهرگان فلش را از کف دست او برداشت و گفت



باشه. ممنون سیاوش. یم خونمش. اما تو همه -

و در مورد ن  چیر

 .من نیم دوین 

منظورت چیه؟-سیاوش کیم اخم کرد.   

ن حرف رس به زیر انداخت. یم ترسید مو  قع گفتی

 هایش نگاه

ن سیاوش را ببیند و بیفتد توی چاه مرگ. لب  نامطمت 

 : زد

راستش چجوری بگم. شاید علت اصیل مشکالت و -

 در نهایت

طالق من این باشه که من... که من نیم تونم بچه 

 . دار بشم

سکوت پاسخ حرف های مهرگان بود. جرات نکرد رس 

 بلند کند

جرات نکرد ببیند چطور  و سیاوش وا رفته را ببیند. 

 سیاوش

چون دیواری که محکم بود و بمنی آن را منفجر و فرو 



 ریخته

 .را ببیند

مرد بیچاره عمیقا جا خورده بود. باورش نیم شد 

 مهرگان

ی را در این صبح زیبا که قرار بود روزش را   ن ن چیر چنتر

 که
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ید و اینطور تاریک و هفته و ماه و سالش را بسازد بگو 

 ابری و

ی را  ن ن چیر
رسد شود. الل شده بود و توان گفتی

 نداشت. اصالچه باید

ن فرزندی  یم گفت؟ یم گفت همیشه آرزویش داشتی

 ست که به او با زبان کودکانه بگوید بابا؟

مهرگان رس بلند کرد و دلش گرفت از دیدن نگایه که 

 مثل

 نداشت و ص
ن

وریی که چند دقیقه قبل که دیگر فرویع



 دیگر

ن بود. تمام شد. عشقش جان نگرفته  شاد نبود. همتر

 توی کما

فرو رفته بود. حال خوشش مثل پرنده ای ترسیده و 

 رمیده پر

 .زده و رفته بود. دلش حسایی گرفت

سیاوش لب زیرینش را به دندان کشید و به آسمان 

ه  آیی خیر

شد. چه باید یم گفت به این زن که قد جانش 

 دوستش

شک و دودیل باز مثل تکه چویی ریز و   داشت؟

 کوچک توی

پای احساسش فرو رفته بود و اذیتش یم کرد. اما باید 

ی ن  چیر

من... من نیم دونستم -یم گفت. عاقبت لب زد: 

 ...اینو. ویل مهرگان

 شنیدن این حرفا



 نکرده تو قد و اندازه ی دوست 
ی
از زبون تو هیچ فرف

ن   داشتی

 . من

-  هنوزم پای حر 
ی

؟ فقط تو رو یعنن مییک فت هسنی

 خدا
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احساست رو بذار کنار. عقل و منطقت اینجا باید 

ه  .تصمیم بگیر

من نیازی به ترحم ندارم. اصوال تو دوست داشتنن  

 که دل

ن و ترحم باشه عاقبتش میشه نفرت. من یه  سوختی

 زن مطلقه

ک هستم که نازایی تو این شش سال همراهم بوده. ی

 چشمم

 رو از دست دادم. اما تو... سالیم. یم توین با کیس که

ایطش نرماله ازدواج کنن و پدر بیسر   .رسر



 .سیاوش حرفش را قطع کرد

از کجا معلوم؟ رو پیشوین اوین که قراره باهاش -

 ازدواج کنم

نوشته مشکل نداره؟ اصال از کجا معلوم منم مشکل 

 نداشته

ز ازدواج نیم باشم؟ به خدا هیچکس اینارو قبل ا

ویل االن که-دونه .   

ن حاال بهت گفتم . من همتر
 .یم دوین

ویل من نیم تونم کیس رو مثل تو دوست داشته -

 باشم

 .مهرگان. اینو مطمئنم

مهرگان آن لحظه حضور خدا را توی آن اتاق حس  

 کرد. این

مرد یی شیله پیله ترین آدیم بود که توی عمرش دیده 

 .بود

 گفت و مهرگان دلش یم ساده از عشقش به او یم

 خواست



برای احساس او جان بدهد. با عمیق ترین احساس 

 قلنی اش

 :گفت
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من اونقدری خاطرت رو یم خوام که دوست ندارم -

 ناراحتیت

 . رو ببینم. اما ازت یم خوام منطقی بایسر 

ن منطق رسش نمیشه مهرگان-  .دوست داشتی

- هش فکر کن الاقلتو حالیش کن. ب  . 

- ؟ به اینکه یم توین تا وقنی زنده ای قید پدر -به خی

؟  شدنو بزین

ی بگوید مهرگان دست بلند   ن سیاوش تا خواست چیر

 کرد و

 :گفت

االن نه. بهش فکر کن. تا هر وقت که دوست داری -

 بهش فکر



 پشیمون شدی من با کمال میل قبولت 
ی

کن. اگر بیک

 .دارم

قالنه فکر کن. من نیم فکر احساس من نباش و عا

 خوام اذیت

. مطمئنم    هم نیم خوام تو آزار ببینن
ن
بشم و از طرف

 که

 .مادرت هم با این قضیه مخالفه

 :سیاوش رک و پوست کنده لب زد

بله مادرم مخالفه. ویل این یه مسئله ای نیست که -

 به

ن فرزند و آوردنش   ها ربط داشته باشه. خواستی بزرگیی

 کامال به

ربوط میشه.مهرگان با شنیدن جمله ی زن و شوهر م

 "" زن و شوهر

 طوفاین از هیجان

 .و دلشوره در دلش به پا شد
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اما این موضوع که سیاوش درست نقطه ی مقابل 

 محمدهادی

بود دلش را گرم کرد. درست برعکس او که پای 

 مادرش

 آن ها بود، سیاوش با ا
ی

ین همیشه در وسط زندگ

 حرف

 او از مادرش جداست. 
ی

اطمینان داده بود که زندگ

 خواسته

هایش مال خودش است و این را چه صادقانه و با 

 اطمینان

 .گفته بود

 :سیاوش ادامه داد

من و تو بچه نیستیم مهرگان. جوون هیجده ساله -

 هم

نیستیم که دنبال عشق و عاشقی های الیک و آبیک ییک 

 دو



 مون تصمیم روزه باشیم. یم خوایم 
ی

واسه زندگ

یم.مهرگان  بگیر

 :گفت

. دلم - ویل من نیم خوام تو رسرسی از کنارش رد یسر

 یم

. تصمیمت هر خی باشه  خواد بهش خوب فکر کنن

 من بهش

ام یم ذارم. ویل سیاوش به خدا اونقدری تو  احیی

 سابقم
ی

 زندگ

اذیت شدم که داغش تا آخر عمر رو دلم یم مونه و 

 فراموشش

همونجور که بهت گفتم واقعا قصد  نیم کنم. من

 ازدواج ندارم؛

مگر اینکه مردی وجود داشته باشه که عمیقا بتونه 

 با

کمبودهای من کنار بیاد. واسم دل نسوزونه که از 

 ترحم
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متنفرم. منو به خاطر خودم بخواد. یم دونم سخته 

ن   چنتر

ی. واسه همینم ترجیح میدم مجر  ن د بمونم تا باز چیر

 روزای

ن  سیاه گذشته رو تجربه کنم. سیاوش این بار مطمت 

 باش نابود

و ندارم  میشم. من دیگه تحمل رسکوفت و تحقیر

 .سیاوش با آرامش

 و در سکوت به حرف های مهرگان گوش

داد. چه رنجی کشیده بود این زن که لحن بغض دار 

 جمالتش

 . آتش به قلبش یم زد

 :گفت

- ن باش من  دلم نیم سوزه. ممکنه بعد از مطمت 

 ازدواج هزار



تا بال رس من بیاد. دست و پامو از دست بدم. 

 چشممو از دست

 .بدم یا هر اتفاق دیگه ای

 :مهرگان با مهرباین زمزمه کرد

 .خدا اون روزو نیاره-

خب اتفاقه دیگه. ممکنه واسه هر گ پیش بیاد. -

ن   اگر چنتر

ی؟ ی ی بشه، تو منو ول یم کنن میر ن ا اجازه میدی چیر

 دیگران

ن و به تو رسکوفت بزنن که این آدمو ول   م کتن تحقیر

 کن؟

هرگز-مهرگان فورا محکم و قاطع گفت:   . 

 :سیاوش لبخند زد
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 چرا؟-

 :مهرگان باز بدون فکر در کشی از ثانیه گفت



 .چون خییل دوستت دارم-

تبعد فورا رسخ شد و رس به زیر انداخ . 

 :سیاوش گفت

ام حرفت به - همینو یم خواستم بشنوم. اما به احیی

 خواسته

ایط فکر یم کنم. خوبه؟  ت و رسر

 :مهرگان رس بلند کرد

 .ممنون سیاوش-

حاال اگر بانو اجازه -سیاوش چشمیک زد و لبخند زد: 

 بفرمایید بریم

 .رساغ کارهامون

 :مهرگان از جا بلند شد و گفت

- م رس کارم. با  اجازهچشم. میر . 

ن رفتنش را از اتاق  سیاوش با نگایه پر از خواستی

 .تماشا کرد

 کشید. حاال باید چه یم  
ن
ش نشست و پوف ن پشت میر

 کرد با



ایط تازه؟ چطور به پوران یم گفت، کاش  این رسر

ا هنوز  سمیر

د  . هم ایران بود و یم توانست از او کمک بگیر

یم دانست که اول و آخر تصمیم با خودش است اما 

لتحم  
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شنیدن رسکوفت از سمت پوران را نداشت. از جهنی 

 هم بیشیی 

 یی 
ی

ناراحت بود که نتواند پوران را مجاب کند زندگ

 بچه یا با

بچه به روابط زن و مرد ربیط ندارد. اگر آن دو باهم 

 خوشبخت

نباشند بچه عامیل برای خوشبخنی نخواهد 

 بود.دلش نیم خواست

دوریی در دل پوران نسبت به مهرگانک  

 .پیش بیاید



دست روی صورتش کشید و فکر کرد چطور این 

 اوضاع را رس

و سامان دهد که نه مهرگان آسیب ببیند نه دل 

 مادرش را

 .بشکند

د و تا وقنی سیستم باال بیاید به  دکمه ی پاور را فشر

 این

فکرکرد که اول و آخر باید خودش را دوست داشته 

به باشد و   

عالیق و آینده اش فکر کند. و به زین که مثل ستاره 

 ای پر

 .فروغ در قلبش یم درخشید

 شنبه، بیست و پنجم دی ماه، ساعت سه بعدازظهر

 یی حوصله ییک را
ن ن ده پرونده ی انباشته روی میر  ازبتر

برداشت و مشغول تایپ شد. اما هر بار که رس بلند 

 یم کرد و

کرد، چشمانش با به صفحه ی لپ تاپش نگاه یم  



 بازیگویسر 
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ش بود کشیده  ن سمت کتاب قطوری که روی میر

 میشد. فکرکرد خودش

 مرض داشته که آن را درست جلوی چشمانش

 . گذاشته

نام مهرگان ستوده چون نایم شوم و نحس دلهره 

 هایش را دو

چندان یم کرد. عاقبت طاقت نیاورد و دو پرونده را 

رداشتب  

 .و روی کتاب پرت کرد

 :دوتقه به در اتاقش که خورد با صدای بلند گفت

 بله؟-

اهن  در باز شد. مرد جوان در کت و شلوار زغایل و پیر

 سفید

درحایل که با فروتنن دستانش را جلوی بدنش 



 نگهداشته بود

 .وارد شد و در را بست

 .سالم خانوم-

 .پانته آ رس تکان داد و به صندیل تکیه زد

ن ایستاد و پانته آ لب زد-  :بیا جلو.مرد جلوی میر

 خی شده صابر؟-

ی که خواسته بودین خدمت - ن خانوم واسه چیر

 .رسیدم

 :پانته آ ابرو باال انداخت و مشتاق گفت

 خب؟-
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ن   صابر پاکنی بزرگ با جنس کایه و زرد رنگ روی میر

 .گذاشت

ون  پانته آ پاکت را برداشت  و چند عکس از آن بیر

 .کشید

اسمش مهرگان ستوده س. یه چند مایه هست از -



 شوهرش

طالق گرفته. یه چشمش رو تو تصادف از دست 

 داده و یه

مایه تو کما بوده. پارسال زمستون. شوهرش که یه 

 آخوند

جوون بوده با دخیی همسایه شون ریخته رو هم. 

ه که  دخیی

انته آ بیخودی حامله شده همه خی به هم ریخته.پ

 خندید و در حالیکه

 به عکس های مهرگان و

 :سیاوش نگاه یم کرد، لب هایش راکج و کوله کرد

عجب! جالب شد. خییل با این سیاوش جیک تو -

 جیکه. حاال

ن  . میر ن
ن پیاده روی و بگو بخند یم کتن واسه من میر

 توچال

 برف بازی؟ خب بعدش خی شد؟

ن جالب پیدا کردم-  .یه چیر



؟-  خی

- ین زن مشکل داره. نیم تونه بچه دار بشها . 

 :پانته آ پوزخند زد

جدی؟ خوبه... خییل خوبه! ممنون. خسته نبایسر -

 .صابر

ون کشید و آن را  ش را باز کرد و پاکنی بیر ن کشوی میر

 روی

1553 

  دلهای بد قواره 

انداخت.  ن بیا اینم دست مزدت. چشم ازشون -میر

 برندار صابر. تا وقنی 

 هم

کتخیی  ت نکردم نیا رسر . 

صابر آن جوان نوزده ساله رس خم کرد. پاکت را 

 .برداشت

 . چشم خانوم. با اجازه-

 .رفت و پانته آ را پر از فکرهای تازه کرد



ن گذاشت و رمان مهرگان را  آرنجش هایش را روی میر

 از زیر

ون کشید و انگشت کوبید روی نام  پرونده ها بیر

 .مهرگان

-  دارم برات خانوم ستو 
ی

ده. حاال پاتو یم کنن تو زندگ

 من؟

کیم بعد باز در اتاقش کوبیده شد و در باز شد و این 

 بار با

دیدن زن ایستاده در اتاقش نفس کالفه اش را در 

 فضای

ن -مقابلش فوت کرد.  باز خی شده مهرانه؟ این هفتمتر

 باره که از صبح

 میای تو

 .اتاقم

ا مهرانه با کوبش پاشنه های کفشش روی پارکت ه

 خط کشید

 .روی اعصاب پانته آ



روی صندیل نزدیک او نشست و لب های رسخش را 

 باز و

 .بسته کرد
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ی در راهه-  .گفتم دلم شور یم زنه نگو خیی

ی مثال؟-  چه خیی

 .شادمهر داره در به در دنبالت یم گرده-

ن تازه ای نیست-  .خب این که چیر

- نوم. ویل اینکه زنگ بزنه به من و بله درسته پاین خا

 رساغ تو

ن تازه ایه.  ه چیر اون وقت تو چجوری به -رو از من بگیر

 این نتیجه

 رسیدی؟

 .گفت به پانته آ بگو باالخره پیدات یم کنم-

 تو که لو ندادی مهرانه؟-

نه بابا. حواسم بود. منم گفتم چشم اگه دیدمش -



 .بهش میگم

ن پوزخند زد کفرم در اومد  .همچتر

 .پس یم دونه اینجام-

 .میگم یه چند وقت مرخیص بگیر نیا-

 .خی کار کنم؟ بشینم تو خونه؟ رواین میشم مهرانه-

 :مهرانه شانه باال انداخت

. من وظیفه م بود بگم بوی - دیگه خودت یم دوین

 .خطر میاد

پانته آ از جا بلند شد و سمت پنجره ی اتاقش 

 رفت.نور کم جان

رتش افتاد. چشم ریزخورشید زمستاین روی صو   
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 .کرد

! چرا دست از رسم بر نیم داره؟-  لعننی

ن را دور زد و کنارش ایستاد  .مهرانه میر

یشه به خدا-  .خییل سیر



ن دندون لق یم مونه که قصد افتادن نداره-  .عتر

ن نگاه کرد  .مهرانه به میر

- سته یم بینم که هنوز هیچ کار نکردی. یه وقت خ

ن   نشتر

؟  خانوم زاغری این همه کار یم کنن

نش  .پانته آ چرخن زد سمت میر

رست سالمت خانوم معاون. ویل باور کن من تا ابد -

 هم به

این شغل خسته کننده عالقه مند نمیشم. دخیی من 

 االن بایدتو دانشگاه

 باشم نه که اینجا به عنوان یه تایپیست ساده بشینم

ن   .پشت میر

و نازک کردمهرانه چشم و ابر  : 

چشه؟ بده دستتو گرفتم آوردم یه کار ساده بهت -

 دادم با

؟  حقوق اعیوین

ن نشست و پوزخند زد  :پانته آ پشت میر



! ول کن مهرانه. من حاضن بودم مایه - هه! اعیوین

 یه تومن

1556 

  دلهای بد قواره 

م ویل به کار عالقه داشته باشم  .حقوق بگیر

- . هم یم با این وضعیتت خییل خ وش اشتهایی پاین

 خوای

 قایم بیسر هم شغلت هموین باشه که یم خوای؟

ن تایپ کن تا شب تمومش کن  .بشتر

- تو هم بفهم رئیس خییل هم -زیادن مهرانه. بفهم. 

 .ساده بگیر نیست

 منو خراب

 .نکن پیشش. باشه عزیزم؟ فعال

وع کرد با تایپ   ن کوبید و کالفه رسر پانته آ مشت به میر

 کردن

لب زمزمه کردو زیر  : 

 !لعنت بهت شادمهر! لعنت-



 یکشنبه، بیست و ششم دی ماه، ساعت سه صبح

ی بود.   ن به چپ و راست نگاه کرد. محله ی تر و تمیر

 کوچه

های پهن و بلند که با فاز های کوتاه به هم وصل 

 بودند. به

ن  گمانش بهار بود. بوته های شمشاد و نارون های سیی

 یک

های شاداب یم پیچید، دست و نسییم که الی برگ 

 حس

بودن در اردیبهشت را به او یم داد. اما آنجا کجا 

 بود؟

پا در کوچه ای دیگر گذاشت. همه جا برایش آشنا 

 بود اما
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کوچه ها اسم نداشتند. هیچ زن و مردی هم آن دور 

 و برهانبود. حس



ای تنهایی یم کرد. قدم تند کرد و وارد کوچه  

دیگر شد. کوچه ای که انتها نداشت. با صدایی به 

 عقب چرخید

و ناگهان فهمید شب است با اینکه توی همان کوچه 

 .ایستاده

ترس و دلهره به جانش افتاد. باز به سمت قبل 

 چرخید. همه

جا تاریک بود. صدای مردی سیاهپوش از پشت 

 رسش که

نامش را صدا یم زد دلهره به جانش انداخت. مرد 

 صورت

نداشت. از وحشت جییعن کشید. ناگهان صدای رعد 

 
ی
 و برف

بلند و وحشتناک توی آسمان پیچید. ابری اما نبود. 

 درب ییک

از خانه ها باز شد و صدای گریه ی بچه ای از آن 

 . بلند شد



وری  ن  بچه ای سه یا چهارساله را زیر نور پیر
اندام دخیی

 تیر 

ون یم آید.  ی با  چراغ برق دید که از خانه بیر دخیی

 صوریی 

 .خیس از اشک و چادری سیاه

دوباره به سمت مرد چرخید. مرد دست برد و نقابش 

 .را کند

صورت محمدهادی بود. رنگ و رویی پریده داشت و 

 دلمرده.باز

 . صدایی از جانب دیگر او را برآن داشت رس بچرخاند

 سیاه توی 
ی
ن پوش بود. شالف همان زن مامور سیی

 دستش بود

اال برد و تا آمد به صورتش بکوبد با صدای و آن را ب

 جییعن از
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 .خواب پرید



ن تخت خوابیده بود هول زده پرید و   گالب که پایتر

 :گفت

 وای! خی شده؟-

خودش را روی تختش در اتاق در خانه ی فخری 

 یافت و نفس

راحنی کشید. تمام تن و صورتش اما خیس از عرق 

 .بود

کف دست عرق از صورتش گرفت. هنوز هم دمر با  

 یم خوابید

 .زیرا زخم هایش کامال خوب نشده بودند

ی نیست گالب. بخواب خواب بد دیدم- ن  .چیر

گالب کیم آب به او داد و با دستمال عرق از رس و 

 رویش

گرفت.فورا خوابید و خرو پفش به هوا رفت. ارنواز 

 اما تا صبح

 نتوانست

ک  جلوی چشمانش بود. نکند بخوابد. صورت دخیی



 او دخیی 

خودش بود؟ نکند... این نکند ها تا صبح جان او را  

 گرفتند و

 بیهوش شد
ی

 .عاقبت از خستیک

 دوشنبه، بیست و هفتم دی ماه، ساعت ده شب

با انگشت سبابه خط های فریصن کشید روی گل 

 های سفید

ن توی  . نفسش را خسته و سنگتر و آیی مات روتخنی

 تلفن فوت

 .کرد
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نیم دونم مامان جان. االن چند روزه ناراحت و  -

 .گرفته س

فکرش مشغوله. حواسش پرته و همه ش زل یم زنه 

 به یه

 .نقطه. اصال نیم دونم خی شده



ا از آن سوی خط کالفه گفت  :سمیر

- س مادر من؟ سیدم؟-خب ازش بیی تو فکر یم کنن نیی  

 خی گفت؟-

- ی نیس ن تگفت چیر . 

ه حرفش شده یا - جواب همیشه شه. نکنه با دخیی

 شایدم

جواب رد شنیده؟ آخه به من گفت هنوز بهش 

اف نکرده  . اعیی

 یعنن اینقدر دوسش داره؟-

یه جوری حرف یم زد که کامل مشخص بود دلش -

 .رفته

 . بدجوریم رفته

 . خی بگم واال-

 االن کجاس؟-

 .زنگ زد گفت امشب نمیاد-

- ه؟ ه سادات پیش عمو یعقوبگفت م-کجا میر یر  . 

مرد؟- ه پیش اون پیر  پیش عمو یعقوب؟ هنوزم میر



ه پیش اون-  . آره. هر دوماه یه ماه یه بار میر
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نگران نباش. شک نکن عمو حالشو خوب یم کنه. -

 چقدر دلم

واسه اون خنده هاش تنگ شده. یادم نبود برم 

 .ببینمش

- ته نرفتم ببینمش. سال دیگه بیا باهم منم خییل وق

 .بریم

 .باشه حتما-

؟ مادرشوهرت - خب از خانواده ی اسامه چه خیی

 خوب بود؟

مادر و دخیی از دو سوی دنیا داشتند با هم رفع 

 یم
ی

 دلتنیک

کردند و در جایی نزدیک تهران سیاوش توی حیاط 

 خانه ی

گیل و قدییم عمو یعقوب نشسته بود و زل زده بود 



تش.هر ازبه آ  

ی آهنن و دسته بلند چوب ها را مرد با انیی  گایه پیر

 .پهلو به پهلو یم کرد

از وقنی عرص سیاوش آمده بود به خانه اش به راحنی 

 یم

 .توانست ناراحنی را در چشمانش بخواند

البته که فقط ناراحت بود. اما مثل همیشه با خوش 

 رویی او را

بود. مثل سابق  بغل زده و با مهرباین حالش را پرسیده

 با

سخاوتمندی چند کیسه خورایک برایش خریده بود و 

 یک دنیا

مهر و سالمنی از سمت مادرش برایش پیغام آورده 

 .بود

پش رفیق قدییم اش شباهت یی مثال پدرش بود. 

 همان

 .طورخایک، همان قدر با مرام و معرفت
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اسیک که چند میی آن صدای زوزه های کوتاه سگ ه

 طرف تر

ن  نزدیک پای سیاوش نشسته بود با صدای سوختی

 چوب ها

تنها آوای آن خانه ی کوهستاین بود.خانه ی عمو 

 یعقوب آخرین خانه

 از ردیف خانه های روستای

 .سادات محله در دل دماوند بود

ی سیاه و کدر را که داشت قل قل یم جوشید از  کیی

 پیت دوم

بود و چوب هایش قرمزناک یم که آتشش خوابیده 

 سوختند،

برداشت و توی قوری سیاه و دودی ریخت و چای را 

 .دم کرد

سد علت ناراحنی او را. شک  قصد نداشت بیی



 نداشت خودش

حرف پیش یم کشد و درد دلش باز یم شود و او طبق 

 معمول

باید یم شد سنگ صبور این پش بلند قد و دوست 

 .داشتنن 

رس سگ زیبا و آرام و  سیاوش دست کشید روی 

 :گفت

 میگم عمو؟-

یعقوب دست کشید روی ریش های کوتاه و 

 سفیدش و جواب

 :داد

- ؟-جان عمو؟ میگم تو بچه نداری ناراحت نیسنی  

 . گیج نگاهش کرد

بچه؟ گ گفته من بچه ندارم؟ تو، نیما، صادق و -

 محسن بچه
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ن دیگه  .هام هستتر

خندی زد و دست گذاشت روی زانوی سیاوش لب

 الغر و

 .استخواین یعقوب و آن را نوازش کرد

 .قربونت برم عمو. ویل منظورم بچه ی خوین بود-

ن چای توی لیوان های  وع کرد به ریختی یعقوب رسر

 دهان گشاد

 .و دسته دار

 نه، چرا ناراحت باشم؟-

؟ اونم ناراحت نبود؟-  خانوم مرحومت خی

- سوال؟سیاوش باز زل زد به منظورت چیه از این 

 .آتش

 عمو. اون حس وقنی -
ی

یم خوام حست رو بهم بیک

 فهمیدی

ن برام مهمه. ببخش یم  نیم تونید بچه دار بشتر

 پرسم. مشکل

 از شما بود یا مهربانو؟



نیم دونم خی گیجت کرده سیاوش. فقط اینو بگم -

 بهت که

 یم کنه مشکل از من بود یا مهربانو؟
ی
 اصال چه فرف

- ؟یعنن  خی  

یعنن این که من اونقدر عاشقش بودم که جز اون -

 دلم نیم

 . خواست کیس رو ببینم

؟-  گ فهمیدی بچه دار نمییسر
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 .دو سال بعد از عرویس-

- شدم ویل ناراحتیم بابت گریه -بعد ناراحت نشدی؟

 .های مهربانو بود

 من مرد

خب بهیی   حسودی بودم سیاوش. وقنی بهش گفتم

 که کیس

ن من و تو نیست، بیشیی گریه کرد. گفت تو دیوونه  بتر



 ای

؟ گفتم وقنی خدا  یعقوب. یعنن نیم خوای بابا بیسر

 نیم خواد

  . من خی کاره ام؟ گفت پس منو ول کن برو زن بگیر

 گفتم

 غیر تو نیم شناسم. زین به جز تو نیم بینم. 
من زین

 بهش

تو رو یم  گفتم من کورم سادات. یه کور که فقط

 بینه. خندید

گفت تو خییل دیوونه ای یعقوب. گفتم آره من 

 دیوونه ام چون

عاشق توام. گفت بنده خدا نسلت منقرض میشه، 

 منو بذار برو

 خوب بگیر دورت شلوغ شه. گفتم تو 
یه دخیی

 خودت واسم

. گیل، مایه، ستاره ای، اصال  تموم جمعیت دنیایی

 خود



.سیاوش با رسی کج شده و لنی که به  کهکشوین

 لبخند کش یم آمد

ه بود به دهان یعقوب. چقدر قشنگ حرف یم  خیر

 زد از عشق

 .دیوانه وارش به مهربانوی سادات

 دمت گرم عمو. پس یی خیال بچه شدی؟-

ن داشتم پش - چرا نیم شدم؟ من با سادات همه چیر

 .جون
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بود و من هزار تا خب اگه سادات نبود و یه زن دیگه 

 بچه هم

 
ن

داشتم چه فایده؟ به نظرت زندگیم تو اون شلویع

 سوت و کور

نیم شد وقنی قلبم بیابون برهوت بود؟ آخه مگه 

 آدم چند بار

عاشق میشه یا عاشق چند نفر میشه؟ عشق واقیع 



 و قلب اون

 .عاشق فقط یم تونه واسه یه نفر بتپه

- 
ی

. به خدا یم فهمم خی مییک
ی

 .راست مییک

یعقوب لیوان چای را که بخار از آن بلند بود دستش 

پس عاشق-داد .   

 شدی. عاشق ییک که نیم تونید باهم مامان و

؟ بخور رسد نشه. داغ و لب سوزش یم  ن بابا بشتر

ن   چسبه. عتر

عشق که گرم و داغش به دل یم چسبه نه رسد و یی 

 .بخارش

 .سیاوش لیوان را گرفت و در فکر فرو رفت

بسته بود. منظورش را واضح  عمو یعقوب جمع 

 گفته بود. چه

 ندارد. آنچه که در جمله 
ی
او باشد چه مهرگان، فرف

 اش بارز

 . بود و مثل خورشید یم درخشید عشق بود

نفسش را چنان محکم فوت کرد که آتش در حال 



 فروکش

 .شدن به سمنی وزیده شد

به عشقم مطمئنم. به این که بدون بچه هم یم -

 تونم خوش

مئنم. ویل به اینکه یهو وسط راه جا نزنم و باشم مط

 تنهاش
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 .نذارم دلم قرص نیست

ی هسنی که دلت رو قرص  - ن آهان، پس دنبال یه چیر

آره عمو-کنه؟ . 

 نکنه فردای روز پشیمون بشم و دلشو بشکنم و

راهمو بکشم برم؟ نکنه رفیق نیمه راه بشم؟ نکنه 

 یهو دلم

ابا بشم عمو؟بخواد ب  

. به نظرت تنهام؟ به نظرت رفیق نیمه راه - ن منو ببتر

 شدم



ساداتو ول کردم؟ به قول خودت بچه خوین ندارم 

 اما تا دلت

بخواد پش دارم. هفته پیش نیما و خانومش اینجا 

 بودن. هفته

قبلش محسن و خواهرش. دو روز قبلش صادق و 

 .مادرش

فته یه پنج شنبه جمعه نیست، یه روز وسط ه

 نیست که در

سه. من اگر زنم  این خونه رو کیس نزنه و حال منو نیی

 دخیی 

نزایید و پش به دنیا نیاورد، عوضش بهم کیل عشق 

 داد. اگر

خدا بهم بچه نداد عوضش کیل پش و دخیی خوب  

 که ننه

 . باباشون من نبودم داد

سیاوش، واسه خاطر بچه هیچ وقت از اون زین که 

 صاف و



اری نگذر. اون تخم مرغ شانیس ها صادق دوستش د

 رو یادته؟با

ن  محسن کل کل یم کردین که توش باز بشه یه چیر

 خوب

 در میاد؟
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 .بله عمو. خوب یادمه-

ن آشغایل از تو تخم مرغ در یم  - ییک در میون یه چیر

 .آوردین

یه بار خوشحال بودین و یه بار ناراحت. حاال راسته  

میگن که  

ن خمیر میشه ورز داد و بزرگش کرد؛ ویل  بچه رو عتر

 بازم

 .شانسیه به خدا

برات یه لشکر بچه مثال یم زنم که ننه باباشون آرزو 

ن   یم کتن



 
ی

ن تو زندگ  .کاش نداشتنشون اما روز خوش داشتی

یه تعداد زیادی هم بهت نشون میدم که دعای خن  ر 

 مادر و

و، مث  ل پدرشون هر روز پشت رسشونه. مث  ل ت

 .نیما

 .پس نمیشه گفت بچه به خود  ی خود بد یا خوبه-

نه مگه مخلوق خدا بد میشه؟آره، بچه خوبه -

 خییل هم خوبه؛ اما نه

. گایه تو  به هر قیمنی

ایی رو نداری چون قرار نیست داشته 
ن  یه چیر

ی
زندگ

. یه  بایسر

ایی رو داری که خییل ها آرزوشو دارن و ندارن. 
ن چیر

 همیشه

 
ی

بر وفق مراد آدم نیست. اسمش چیه؟ که زندگ  

 .مهرگان-

 قشنگ -

 .چه اس  م ی



 .خودشم قشنگه. هم خودش هم درونش-
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 چجوری دوستش داری؟-

سیده بود چقدر، گفته بود چطور  .نیی

 . چجوری؟ چجوری شو نیم دونم-

؟- ن  مثل آب و مایه؟ مثل ماه و زمتر

- ؟آره، ماه ن ن  ماه و زمتر اگر نباشه چه بالیی رس زمتر

 میاد؟ یم دوین 

 که؟

 . یم دونم عمو. عاشقتم که مثال هات هم علمیه-

 . یعقوب آیه کشید و دوباره داغ دلش تازه شد

چه کیفور یم شد آن روزهای نه چندان دور وقنی در  

 کالس

با دانشجوهایش بحث های فضا و کهکشان 

 .میکردند

 :ادامه داد



- و قبله دوسش داری سیاوش؟ یا شایدم مثل نماز   

راستش عمو. خییل وقت نیست که از عالقه ی من -

 به مهرگان

میگذره. نیم تونم بگم این عالقه خییل آتیش  ی. اما 

 نیم تونم

 یی خیالش بشم. اگر نخوامش یه 
ن راحنی به همتر

 دلیل

 . میخوام، یه دلیل محکم و محکمه پسند

- اشه، که بچه نمیتونه اون دلیل محکمه پسند ب

دقیقا-درسته؟ . 

پس باید به این فکر کنن دلیل دوست داشتنت -

 چیه. دنبال
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چرا باش. همون میشه یه دل قرص. همون باعث 

 میشه این

خانوم بشه زنت، بچهت، بشه خواهر و برادرت، 



 بشه مادر و

پدرت که هر وقت اگر خدای نکرده این ها رو 

 نداشنی دلت

ش باشه که این خانوم هست براتخو  . 

سیاوش چشم از عمو یعقوب گرفت و به آتش -

ه شد و  خیر

 :گفت

 پس شما از زندگیت رایصن بودین؟-

ین اتفاق زندگیم بود-  .آره پشم. سادات بهیی

 .با اون حس نکردم بچه ندارم

- ن -پوران خانومو چه کنم؟ عمرا رضایت بده.  بشتر

ن   فکر کن ببتر

درت در تصمیممخالفت یا موافقت ما  

ی میده یا نه  . تو تغییر

 .تو منو خوب یم شنایس عمو-

. حرف حر  ف خودته- ن بابایی  . آره عتر

 .رضایتش واسم مهمه-



 .میدونم که رایصن نمیشه-

 .کارم در اومد-

 .میبینم که به خودت شک نداری-
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- ش از اولم نداشتم عمو. فقط یم خواستم بیام پی

 شما آروم

 بشم. یم خوام به مامان پوران

ام بذاره  .بگم به انتخاب من احیی

-عمو یعقوب دست روی شانیه او کوبید و خندید. 

 خدا رحمتت کنه

 .پس

 .سیاوش هم متعاقبا خندید

 .خدایی کم با این نیما نشست و برخاست کنید عمو-

 :یعقوب قهقهه زد

 .اصال حرفشم نزن. پشم خییل باحاله-

- ای دیگه بریزین عمو برامیه چ . 



چشم اینم یه چای دیگه. نگران نباش. مطمئنم -

 دفعه بعد با

 .مهرگان خانوم میای پیشم

 :سیاوش لبخند زد

شک نکن عمو. هرگز شک نکن. من سیاوشم.  -

 کافیه بخوام و

به دستش بیارم.مریم عینکش را از روی چشمانش 

 برداشت و دسنی 

 به چشم

 .های خسته اش کشید

اشت دستانش را با حوله خشک میکردعیل د . 
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 :رو به همشش گفت

 تموم شد؟-

 :مریم یی حواس گفت

 خی تموم شد؟-



 .جدول دیگه. دو ساعته نشسنی زل زدی به مجله-

 .مریم آه کشید و رس تکان داد

عیل مجله را برداشت و نگایه به صفحات آن 

 انداخت. تقریبا

و دست نخورده بود جدول سفید  . 

- تو جای من بودی تمرکز -پس هیجی حل نکردی. 

 داشنی عیل؟

 .عیل کنارش نشست

نه نداشتم. ویل خی کار کنیم؟ اینم رسنوشت -

 حاجیه خانوم

 .بوده دیگه

 :مریم باز آه کشید

 کنه. هنوز عطیه رو -
ی

چرا عیل؟ هنوز مونده زندگ

 شوهر

 .نداده. طفلک حاج عطا

- ش حرف زدم. خییل داغون بودامروز تلفنن باها  . 

 .منم باشم داغون میشم. از بس زنشو دوست داره-



ویل مریم. هنوز آزمایش آخرو نداده. شاید یه -

 .امیدی باشه
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به نظرم به جای آه کشیدن پاشو وضو بگیر نماز 

 بخون دعا کن

رسنوشت اونجوری که یم خواد نشه.مگه تو نبودی 

 به مهرگان

 میگفنی زیاد دعا کن رسنوشت رو

 عوض کن؟

 :مریم عاقل اندرسفیه نگاهش کرد

 یعنن تو به دعا بیشیی از مقدرات معتقدی؟-

 :عیل با اطمینان گفت

آره مریم. همون وقنی که مهرگان تو کما بود. یادته؟ -

 خی 

زنده نگهش داشت؟ دعاهای خیر تو توی تمام سال 

 های



ایی یم کردی؟زندگیش. همیشه چه دع  

ن. دعا یم  - دعا یم کردم که بچه هام قبل از من نمیر

 کردم

 .از عمر من کم کنه بذاره رو عمر بچه هام

پس براش دعا کن مریم جان. دعا کن دلت آروم -

 شه و خدا

ه  .حاجیه رو از عطا و ما نگیر

بعد از جا بلند شد و به اتاقش رفت.مریم وضو  

 گرفت. به مهرگان

 .رس زد

ب داشت میخندید. لبخند زد. اول خدا را توی خوا

 شکر کرد

 .که او را هنوز دارد
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ون رفت  .صورتش را بوسید و از اتاق بیر

چهارشنبه، بیست و نهم دی ماه، ساعت سه 



 بعدازظهر

ون  چادرش را روی رسش مرتب کرد و از اتاق بیر

 رفت. مریم

ی تلویزیون طبق همیشه روی مبل داشت جلو 

 روشن چرت

د ن  .میر

مهرگان رسش را تکان داد. خوب میدانست کم 

 خوابیهای

شبانهاش به دلیل نگرانیهای یی پایان برای حاجیه 

 .است

حاجیه فقط یک جاری نبود برایش. از خواهر برای 

 او نزدیکیی 

بود. خوب میفهمید حال و روز پر از تشوی  ش 

 .مادرش را

تویی روی او انداخت.یی تلویزیون را خاموش کرد و پ

 رس و صدا

ون رفت. پا توی حیاط که گذاشت  از خانه بیر



سوز رسد آخر دی ماه به صورتش تازیانه زد. 

 شالگردنش را

روی دهانش کشید و دستکشهای بافت سیاهش را 

 روی

 .مچش باال برد

آن روز را از سیاوش مرخیص گرفته بود تا کیم به  

 کارهای

ک آ  پ ماهانه به شخصیاش برسد. صبح برای چ

 بیمارستان

 رفته مورد عالقه

ر  ِ  

 بود. ناها ی مادرش را خودش درست کرده

بود و کیم رس به رس مریم گذاشته بود تا از آن حال و 

 هوا
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دربیاید. اما مریم غرق غم بود. و حاال قصد داشت 



 بقیه ی روزش

 .را با ترانه بگذراند

گ رفیقش بود و مشتاق دیدارشحسایی دلتن . 

پا توی کوچه گذاشت و تصمیم گرفت با تاکیس برود 

 تا رس

ی بخرد و دس  ت خایل نباشد.اما تا خواست  ن راه چیر

 قدم در پیاده روی

 آن سوی کوچه بگذارد، با

 .صدایی به عقب رس چرخاند

 مهرگان؟-

ن کنار یک پراید سفید شوکه شد  .با دیدن محمدیاستر

ن سم تش پا تند کردمحمدیاستر . 

 .سالم-

مهرگان از دیدنش نه تنها ناراحت نشده بود؛ بلکه 

 خییل هم

از دیدن آن مرد جوان مودب و با شخصیت که 

 روزگاری چون



 .برادرش دوستش داشت خوشحال شد

؟- . خویی
ن  سالم محمدیاستر

 خوبم. تو چطوری؟-

- اومدم ببینمت. مزاحمت -شکر خدا. از این ورا؟

 نیستم؟

- این حرفا چیه؟نه بابا.   
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؟- فنی  جایی داشنی میر

 . آره. خونه ی دوستم-

 هوا رسده. میشه چند لحظه وقتتو بهم بدی؟-

 اینجا؟ تو کوچه؟-

سونمت- . خودم میر ن  .بریم تو ماشتر

 .فکر خوبیه-

ن آن  هر دو که در اتومبیل گرم نشستند، محمدیاستر

 را به

چه خارج شدحرکت درآورد و از کو  . 



 .مهرگان یک وری نشست

ن خان؟ دوماد شدی یا هنوز - چه خیی یاستر

ن خندید ؟محمدیاستر  :عذیی

 .دوماد شدم چه دومادی-

ن را به وجد  خنده ی پر از شادی مهرگان، محمدیاستر

 .آورد

 مبارک باشه. اذیت که نشدی؟-

ن میشه کارا خوب پیش - به نظرت با وجود مهرانگیر

 بره؟

- م؟تو رو خدا. باز   

آره. ویل نه به غلظت قدیم. اون اوال که رفتیم -

 خواستگاری

سنگ انداخت جلو پامون. ویل بابام زود جمعش  

 کرد. گفت

محمدهادی رو بدبخت کردی واسه هفت پشتمون 

 .بسه
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بعدشم مامانم دیگه مثل قدیما حوصله نداره. واسه 

 خاطر

رش ریختهوضعیت محمدهادی کرک و پ . 

محمدهادی چه وضعینی داشت مگر؟ البته که 

 دانستنش

ی  ن ن چیر برایش هیچ اهمینی نداشت. برای همتر

ن  سید.اما محمدیاستر  نیی

 :گفت

دیگه مثل سابق نیم تونه سوگلیشو ببینه. اون -

 اونجا مشهد،

این قم. نه اصال میتونه بره مشهد پشجانشو ببینه،  

 که اصال

کرده اوضاع چشماش   حاخی نمیذاره. از بس گریه

 .خرابه

 ...دست چپش تقریبا از کار افتاده. پاهاشم

 :مهرگان اخم کرد



؟-  پاهاش خی

ی بود، درد - ن واسه خاطر اینکه پاهاش مدل پرانیی

 .زیاد داشت

 . دکیی گفت باید عمل کنه

 خب؟-

درست یه شب بعد از عمل خواب بد دیده بود. -

 نمیدونم

 افتاد که از رو 
ی
تخت بیمارستان پرت دقیقا چه اتفاف

ن   .شده بودپایتر

ارتفاع تخت هم که میدوین زیاده. با اینکه پاش تو  

 گچ

ن  بود ویل هفتاد درصد از عمل با این سقوط از بتر

 .رفت
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 .مهرگان اخمش را غلیظیی کرد

 .االنم یه پاش کار نمیکنه-



صبح تا شب کارش شده گریه و یی قراری واسه 

 .محمدهادی

از وقنی هم فهمیده اوضاعش اونجا خوب نیست 

 بیشیی افتاده

تو هول و وال. نمیدونه از درد پاش بناله یا از درد 

 .دوری

 :مهرگانپوزخند زد

ن بگم ناراحت نیسر ها. ویل مادرت داره تقاص  - یه چیر

 کارای

 .زشتشو میده. و همینطور داداشت

 .بعد اشاره کرد چهار راه بپیچد سمت راست

ن فرمان را چرخاند.  نه خواه  رمن، چرا -محمدیاستر

 ناراحت بشم؟ هر

 خی بدی کنن ممکنه من

و تو یادمون بره، ویل خدا با جزئیات یادش میمونه به 

 وقتش

 .حساب ریس میکنه



ن هنوزم نفهمیده اینو. فکر   اما بدبخنی اینه که مهرانگیر

 کرده

چون پشش تو شهر غریب افتاده به فالکت و تنهایی 

بچه و   

بزرگ کردن و نمیفهمه شب و روزش گ میاد و گ 

ه و  میر

تنها افتاده یه گوشه، تقصیر ارنوازه و این بزنگاه  

 گذاشته

ر  ِ  

 که س

 . رفته و یه بچه انداخته تو دامن محمدهادی
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 کشید و رس به تاسف تکان داد
ن
 .مهرگان پوف

 :زیر لب زمزمه کرد

- ن این زن متوجه نمیشهخدا هم  از اون باال بیاد پایتر . 

ن پرسید  :محمدیاستر



- ی گفنی مهرگان؟ ن ی نیست. ویل تو نگران -چیر ن نه چیر

 .نباش

 .داداشت تنها نمیمونه

 .زن واسه اون زیاده

 امیدوارم هیچکس خر نشه بشه زن اون مگر اینکه-

 .محمدهادی آدم شه. توبه کنه

- ت. من که نبخشیدمش پس توب  هش قبول نیس

 رضای خدا در

و  ِ  

 .گر رضای بندهشه

 .حق داری مهرگان. به وهلل که حق داری-

 داداشتو ببخشم-
ی

 .فکر کردم اومدی اینجا بیک

تو در مورد من چه فکری کردی مهرگان؟ من چقدر -

 به اینا

گفتم نکنید، نذارین دیر بشه، ویل کو گوش شنوا؟ 

 اونقدر ادامه

افتادندادن تا حاال هر دوشون به غلط کردم  . 



 . من فقط دلم واسه اون بچه میسوزه-

- مثال -دلم میخواد بزرگ شه یه پدری ازش دربیاره. 

 .داداشتهها
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 ازش ندارم. به خاطر اون و آبرویی که از -
دل خویسر

 خانواده

و بابام برد مجبور شدم یی رس و صدا با مرجان 

 . ازدواج کنم

؟-  یعنن خی

-  نگرفتیم. تو محرصن عقد کردیم. مرجان  عرویس

 گفت جشن

یم مسافرت. به گمونم فهمید بابام چه  نمیخواد. میر

 عذایی 

ن مردمو فامیل باشه  . میکشه بتر

. مبارکت باشه. - ن اونم از خانومیش بوده محمدیاستر

 واست از



 .ته قلبم آرزوی خوشبخنی یم کنم

ن پا روی ترمز زد  .با اشاره ی مهرگان، محمدیاستر

ن جاس؟-  ممنون. همتر

فتیم کافه ای-  آره. کاش میگفنی داری میای باهم میر

ی.  ن ممنون. فقط دلم اینجا بود بیام از نزدیک -چیر

ن   ببینمت و مطمت 

بشم حالت خوبه. اگر تا االنم نیومدم به خدا روم 

 نمیشد. دفعه

 سیر بودم. 
ی

قبل که اومدم توی کما بودی. از زندگ

 خداروشکر

ابت کارای مادر و داداشم یه که حالت خوبه. من ب

 دنیا

 . متاسفم

تو چرا متاسقن پس  ر خوب؟ من آد  م کینهای -

 نیستم؛ اما یه

ن جای خراش  ه. عتر ایی هست که آدم یادش نمیر
ن چیر

 روی
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تنیه درخت میمونه. درخت بزرگ میشه ویل اون 

 خراش ها

زویی دارم. هنوزم س  ر جاش میمونه. فقط یه آر 

 امیدوارم دلم

 .آروم بشه

منم آرزو میکنم یه جوری خوشبخت بیسر اصال -

 یا  د

. یه جوری تو شادی غرق بیسر   گذشته ها نیفنی

یادت نیاد یه محمدهادی ای بود و یه مادری داشت  

 که اذیتت

ین آرزویی بود که تا حاال ییک برام  -میکردن . 
این بهیی

 .کرده

ن   محمدیاستر

ا به صورت مهرگان پاشیدلبخند مهربانش ر  . 

خم شد سمت عقب و از روی صندیل کیسهای را 



 برداشت و

 .به طرف او گرفت

روم نشد دست خایل بیام. مرجان خودش برات یه  -

 کم

خورایک خریده بود گفت برات بیارم. از همون 

 سوها  ن که

 .خییل دوست داری. پر از پسته

 :مهرگانبا خوشحایل گفت

- ون. زحمتکشیدیهنوزم یادته ها. ممن . 

م. خیالت - نوش جونت. من دیگه وقتت رو نمیگیر

 راحت باشه

دیگه این ورا پیدام نمیشه. این بار آخریه که منو 

 .میبینن 
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ی

.مهرگاناخیم ساختیک نمیخوام با دیدنم ناراحت بیسر

 :کرد



ن خان؟-  داشتیم یاستر

- ب مثل خوشبخت شو مهرگان. با یه مر  د خو 

 خودت. ییک که

 .لیاقتتو داشته باشه

ممنون. به مرجان خانوم سالم برسون و بابت این -

 ها از طرف

 .من تشکر کن. خدانگهدار

ن او را با نگاه بدرقه کرد و از او دور شد  .محمدیاستر

ون داد  .مهرگان نفسش را پر صدا از گلو بیر

د، ترانه شاد گفت  :زنگ ساختمان را که فشر

- خوشگل خانومبفرما تو  . 

جمعه، اول بهمن ماه، ساعت پنج عرصنگایه به 

 ساعت مچیاش

 انداخت. هنوز ده دقیقه به وقت قرار

 .مانده بود و او از بس که ذوق داشت زود رسیده بود

ن  کافه خی دخیی جواین بود با لباس فرم. کنار میر

 :ایستاد



 ببخشید سفارش نمیدین؟-

 :سیاوش با نگایه به درب کافه گفت

- ند دقیقه ی دیگه. هنوز نرسیدنچ . 

ر  ِ  

ویی گفت
 :دخت جوان با خورسر
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 .باشه. ایرادی نداره-

ن بعدی. نفس بلندی کشید. یی  دخیی رفت رساغ میر

 قرار بود و

دلشوره داشت. به حرفهایی که قرار بود بگوید و آرزو 

 داشت

.طویل همان را بشنود که دلش یم خواست، فکر کرد 

 نکشید که

 روی لبش
ی

 مهرگان با همان لبخند همیشیک

 .وارد کافه شد

امش از جا بلند شد و با مهرباین سالم   سیاوش به احیی



 کرد و

 .با متانت جواب شنید

 .برایش صندیل کشید و مهرگان تشکر کرد

مهرگان دل توی دلش نبود. از روز قبل که سیاوش 

 خواسته

سنگهایشان را وا بود یکدیگر را اینجا ببینند و 

 بَ کنند، قلبش

توی دهانش کوبیده بود. از خواب و خوراک افتاده 

 بود و هزار

اما و اگر آورده بود که چه میشود امروز. احساس و 

 عقلش

ن بودند و آن یک انتخاب  متفق القول به یک چیر

 عاقالنه و یک

 . تصمیم منطقی بود

ر  ِ  

ن تا سفارش  دخت کافه خی فورا دوید سم  ت میر

د. مهرگانب گیر  



 توی آن رسما یک نوش

ی  ِ  

ینتا قند  یدن گرم میخواست و حسایی شیر

د و دست و پای یخ بسته از  خونش را باال بیی

 دلواپس  ی
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 .زیادش راگرم کند

 .دخیی که سفارش را ثبت کرد فورا دور شد

سیاوش سه شاخه گل که با بندی کنقن و روباین رسخ 

ینآذ  

 .بسته شده بود را به سمتش گرفت

 . مال توئه مهرگان-

 .مهرگان دسته گل را گرفت و آن را بوئید

 :کیم رسخ و سفید شد و شنید

یم دونم که یم دوین امروز واسه خی گفتم بیای -

 .اینجا



بله یم دونم. اما این گل ها خی -مهرگان رس تکان داد: 

 میگن سیاوش؟

 فکراتو

وا کندی؟ شک و دو دلیت  کردی؟ سنگاتو با خودت

 رو برطرف

 کردی؟

به خدا شک نداشتم مهرگان جان. فقط نیاز داشتم -

 یه چند

روزی به اینکه خی میخوام به تو و بقیه بگم فکر کنم. 

 وقنی 

اون روز گفتم دوستت دارم تا امروز قلبم حنی بیشیی 

 از قبل

 .تو رو یم خواد مهرگان

یم گفت و چه مهرگان ذوق کرد. چه ساده و یی تکلف 

 دیوانه

وار دلش را یم برد. چقدر آن لحظات رویایی بود 

 برای او که



1583 

  دلهای بد قواره 

ن عاشقانه او  تا آن روز حنی یک بار هم یک مرد چنتر

 را

ی نکرده بود  .نخواسته و اینطور دلیی

بلد نبود چه جوایی به این مرد بدهد که صدایش به 

 خنک

ی  ِ  

ن بارا  ن  ن بود و حرفهایش بوی خاک خیس اولتر پاییر

 خورده را

ی آن میان چون خرا  ش ناخن روی  ن میداد.اما یک چیر

 قلبش آزارش

 میداد. حس اینکه س

ر  ِ  

 از س یاوش زیاد است او را دلشد

 .میکرد و حس کم بودن به او میداد

اما جمله ی بع  د سیاوش دل او را کیم؛ فقط کیم 



 .قرص کرد

 دستانش را ز

ر  ِ  

ه اش زدی چان : 

حاال شما بگو ببینم چرا هر بار میبینمت اینقدر -

 خوشگلیی 

 از دفعه قبیل؟

 .مهرگان لبخند زد و دست روی گونه اش گذاشت

شاید واسه اینه که هربار که من تو رو میبینم بیشیی -

 از قبل

 ت

 .دو  س دارم

 :سیاوش رسخوش خندید

اینجوریه دیگه. میدوین نمیتونم اینجا جواب -

ی  ه اتودلیی  

.مهرگان رس به زیر انداخت  ین ن بدم این مدیل حرف میر

 و از خجالت



 .باز رسخ شد

1584 

  دلهای بد قواره 

 :رس بلند کرد

ی بلد نیستم سیاوش. خییل - به خدا من اصال دلیی

 .پخمه ام

 عز -

ن  ِ  

دور از جو یزت. من همینجوری دوستت دارم. نه 

 مثل

ایی که هزار تا عشوه و ادا ا
طوار میان واسه دخیی

 .مر  دشون

 .همینجوری ساده و یی ریا میخوامت مهرگان

 :مهرگان گل ها را بویید و گفت

ی رس اصل مطلب یا نه؟-  میر

؟-  جوابمو بهت دادم. من مصمم هستم تو خی

؟-  من خی



؟-  که با من ازدواج میکنن

-مهرگان نفس بلندی کشید و لبش را به دندان کشید. 

... یعنن تو  یعنن

یخوای؟بچه نم  

 :سیاوش قاطع و محکم لب زد

 .مسلما تو رو بیشیی از بچه میخوام-

؟-  واقعا؟ بعدش پشیمون نمییسر

 :باز هم رک و پوست کنده شنید

نه نمیشم. اگر خدا بخواد بچه بده از آسمون -

 سنگم بباره

میده. اگر نخواد من بابا بشم، با ده نفر دیگه هم 

 ازدواج کنم
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وضع همینه. واسه من همراه زندگیم خییل مهمه 

 مهرگان. من

 میخوام از جن  س زن. 
ی

زن نمیخوام. من رفیق زندگ



 من نه

ن و خونه آنچناین دارم، نه ویال و  پولدارم، نه ماشتر

ن   هر چیر

یک  . اما سعیم رو میکنم رسر مادی که فکرشو بکنن

 زندگیم

خرش کمبودی حس نکنه. دل بدم بگم یا عیل تا آ

 . باهاشم

تو خییل َمردی سیاوش. من تو زندگ-مهرگان گفت:   

ی  ِ  

 سابقم همه جور

کمبودی داشتم. هم مادی هم معنوی. ویل اونقدری  

 که کمبود

محبت دیدم و عذاب کشیدم از اون مرد و مادرش، 

 مشکالت

 .مایل اذیتم نکرد

ن لوکس،  من هیجی ازت نمیخوام. نه ویال، نه ماشتر

 نه قرص و



ی ازت میخوام نه حساب  ن پر پول. فقط یه چیر

 . سیاوش جان

من نقص دارم خوب یم دونم اینو. فقط بهم قول 

 بده هیج

 . ن . همتر وقت دلت برام نسوزه و پشتمو خایل نکنن

 حاال بهم

؟  بگو. به مادرتون گفنی

ن چیده شد سیاوش گفت  :سفارشها که روی میر

 . یه کم نوشیدنیت رو بخور تا بگم بهت-

کرد و نصف لمهرگان اطاعت    

ن  ِ  

 یوا موکایش را نوشید.سیاوش که

 حسایی گرمش بود و گر گرفته بود، آب میوه ی
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 :هشت بهشتش را نوشید و گفت

 .من هنوز هیجی به مامانم نگفتم-



 :مهرگان شوکه گفت

؟! چرا؟-  نگفنی

 من و توئه. قراره خودمون تصمیم -
ی

چون این زندگ

یم،  بگیر

ها و راهنمایی و کمک 
اما در کنارش رضایت بزرگیی

 هاشون

 کنه. البته تا جایی که 
میتونه زندگیمون رو بهیی

 دخالت

 .محسوب نشه

مهرگان به صندیل تکیه داد. لبخند زد و بعد 

 آرنجهایش را

ن تکیه زد  .روی میر

ین سیاوش خان. اصال شاخام - ن خییل پخته حرف میر

 در

زدیک کرد و صورت به اومدا.سیاوش فورا رسش را ن

 صورتش زل

 زد



 .به باالی رسش

 کو ببینم؟-

 بعد فورا نگاهش را م

یخ  ِ  

 :شوک زده کرد

ن  ِ  

 مهرگا

ن  ِ  

 ما

 چش

 . شاخن ندیدم من-

مهرگان تا خواست عقب بکشد، سیاوش دست روی 

 دستش
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 :گذاشت و یک تای ابرویش را باال انداخت

- ن  ی که میبینم فقط یه عالمه همه ی اون چیر



 خوشگلیه و

 .بس

 با

ن  ِ  

دید گونه های گل انداختیه مهرگان عقب  

 کشید.مهرگان دستپاچه

 فورا لیوان موکایش را برداشت و آنقدر با

عجله این کار را کرد که نییم از محتویات لیوان روی 

 پالتویش

 .ریخت

 .هینن کشید و سیاوش فورا به دادش رسید

بیه چویی و منبت کاری شده چند دستمال از جع

ون  بیر

 .کشید و آن را یی حرف سمتش گرفت

ن کرد و زیر چشیم به سیاوش   مهرگان پالتویش را تمیر

 که

 .داشت میخندید نگاه کرد



 :او هم خندهاش گرفت

ای بدجنس خان. داری یم خندی به م  ن دست و -

؟  پا چلفنی

 :سیاوش غلیظیی خندید

- لت کنما.مهرگان باز یه کاری نکن اینجا وسط کافه بغ

 لبش را گاز

 .گرفت
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 .داری خطرناک مییسر سیاوش-

 .پس اینقدر جذاب نشو-

بقیه ی موکایش را با لبخند زیر نگا  ه گرم سیاوش 

 نوشید و

 :لیوان را کنار زد. جدی گفت

 سیاوش؟ اگر مخالفت  -
ی

پس گ میخوای بهشون بیک

ن   کتن

؟  خی



- ن امشب.  مخالفت میکنه. رد خور نداره. ویل  همتر

 من

 .تصمیمم رو گرفتم. نمیتونم از تصمیمم برگردم

 نگران نباش. تو فقط کنارم باش. باشه مهرگان؟

 سیاوش؟-

- هر خی پیش بیاد تا آخرش باهاتم-جانم؟  . 

یات کار دستم داد. گشنمهم - هیجی دیگه این دلیی

 .شد اصال

ریم. این پاشو بریم یه عرصونه چرب و چییل بخو 

ا فایده ن  چیر

 .نداره

 :مهرگان خندید و ازجا بلند شد

 .فکر کنم زنت بشم حسایی چاق و چله بشم-

 :سیاوش با ذوق گفت

 .قربو  ن زنم بشم من آخه که-
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جعبیه ناپلئونیهای مور  د عالقیه پوران را به یک 

 دستش

ی قفل در  ب داد و با دست دیگرش کلید انداخت تو 

 .حیاط

داشت خودش را میکشت آن افکار موذی و مزاحم 

 اعصابش را

 متشنج نکند. خوب میدانست روزها و ساعتهای

سخت و پر تشنجی با پوران در یی  ش رو دارد اما او 

 یک مر  د

عاشق بود. میدانست و باور قلبیاش در تک تک 

 سلولهای

دند یا مهرگان یا هیچکس ن  .وجودش فریاد میر

را که باز کرد با صدای بلند رسخوشانه گفت در  : 

 .سالم. من اومدم-

خانه در حال  ن وارد نشیمن که شد پوران را توی آشیی

ن   شستی

 .ظرف یافت



 .سالم عرض شد پوران خانوم-

پوران بدون اینکه به سمتش بچرخد رسد و آرام لب 

 :زد

 .علیک سالم-

سیاوش اخم کرد و جعبه را روی کانیی گذاشت. 

رفتدلشوره گ . 

ی آن جا س  ر جایش نبود.به دور و بر نگاه   ن یک چیر

 کرد. اما رسنجن 

 .نیافت

پوران شیر آب را بست و به سمت کانیی رفت. با 

 دید  ن جعبیه
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ی در لحنش به وجود بیاید   ینن بدون اینکه تغییر شیر

 :گفت

ینن واسه چیه؟-  شیر

ی شده مامان؟- ن  چیر



نشیمن رفت و روی مبل نشست و میل و  پوران به 

 کاموایش

را برداشت و مشغول بافت  ن پولیوری که داشت 

 برای شاینن 

 .میبافت کرد

 .سیاوش کنارش نشست

 نمیخوای جوا  ب منو بدی پوران بانو؟-

 تازها -

ق  ِ  

 .اتفا ی نیفتاده

- ؟ ینن واسه چیه-پس چرا اینقدر دمیعن نگفنی شیر . 

 .میخوام ازدواج کنم-

ی نگفت سیاوش متعجب لب زد  پوران ن که چیر : 

 خوشحال نشدی؟-

 :پوران پوزخند زد

البد با منشیت. همون مهرگان خانویم که مطلقه -

 ست و یه



 .چشمش قالبیه

 :سیاوش من من کرد

؟-  شما... شما خیی داشنی
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ا گفت سیاوش عاشق شده - همون وقنی که سمیر

 .میدونستم

اونقدر نادون شده که دست گذاشتهفقط من   

ر  ِ  

 خیی نداشتم پس

رو زین که عالوه بر مطلقه بودنش، نازاس...!سیاوش 

 مات و مبهوت

ه به پوران ماند  .خیر

پوران از باالی عینکش نگایه به صوریی که هر 

 لحظه بیشیی 

 .داشت قرمز میشد کرد

از تو انتظار نداشتم سیاوش. تو که پش عاقیل -



 بودی. این چه

 کاری بود کردی آخه؟

 :سیاوش از پشت دندان های کلید شده غرید

 گ بهتون خیی داد؟-

 هم میکنه؟ مهم اینه که رس وقت خیی -
ی
مگه فرف

 دار شدم

م  .تا بتونم جلوتو بگیر

ن و برنده داد زد  :سیاوش تیر

 گفتم گ بهتون گفته؟-

  ن باالی صدای سیاوش گفت: 
ُ
-پوران رنجیده از ت

 سیاوش؟

- ود آره؟زاغری ب  

 :پوران جوابش را که نداد، سیاوش توپید

 آره یا نه؟-
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 .آره-



عرصی اومد اینجا و گفت جلوی پشتو بگیر تا -

 خودشو

 .بدبخت نکرده

سیاوش از جا بلند شد. یک دست به کمر زد و 

 زهرخندی پر

رنگ به لب راند. انگشتان کشیده اش را الی 

و موهایش برد   

 کشید
ن
 .پوف

 .میدونستم باالخره زهرشو یه روز یم ریزه-

در مورد -پوران عینکش را از روی چشمانش برداشت. 

 خی داری

ین سیاوش؟ ن  حرف میر

 .سیاوش سمت در خروخی قدم تند کرد

 :پوران سالنه سالنه به دنبالش دوید

ی؟-  کجا داری میر

 :سیاوش در حالیکه کفش میپوشید گفت

- م جایی که بای فتممیر د زودتر از اینا میر . 



؟-  یعنن خی

 .سیاوش بیحرف پله ها را ییک دو تا کرد

در حیاط را که محکم به هم کوبید پوران نگران لب  

 .گزید

کیم دو  ر خودش چرخید. گیج شده بود و 

 نمیدانست قرار
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است چه بشود.فورا سمت تلفن همراهش رفت و 

ن آن را از روی  میر  

 .برداشت

عینکش را که به چشمانش زد، شماره ی پانته آ را 

 پیدا کرد

ی کند سیاوش باالی  و تا خواست آن را شماره گیر

 رسش

 .ایستاد

پوران اخم گزندهاش را هیچ دوست نداشت. چطور 



 و  گ آمده

 . بود که او متوجیه حضورش نشده بود

سیاوش با ناراحنی تلفن را از دست مادرش کشید و 

 به

صفحه اش نگاه کرد. با دیدن نام زاغری حریص 

 شماره را از

ن و آخرین تماس ها پاک کرد و گفت  :لیست مخاطبتر

ببخشید مامان. ویل دیگه اجازه نمیدم این زن برای -

 بار دوم

 .زندگیم رو خراب کنه

 :پوران با حایل خراب لب زد

- اگر -منظورت چیه؟ بار دوم؟ مگه این دخیی کیه؟

 میخوای بدوین 

 .ازش دور بمون. درو به روش باز نکن

 . قبال هم ازت خواستم ویل گوش نکردی

 .متاسفم باید برم

 آخه کجا؟-
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ن سوئ  سیاوش که برای برداشتی

یچ  ِ  

 اتومبیلش برگشته بود فورا

 سمت جعبه

ر  ِ  

ینن پیدا کرد  .کانیی رفت و آن را کنا ی شیر

و  ن زد و پوران را یی به رسعت از خانه بیر  

 .جواب و رسدرگم ترک کرد

 .پشت فرمان که نشست شماریه نیما را گرفت

 :نیما بعد از سه بوق جواب داد

 . سالم داداش-

سیاوش فرمان را به رسعت چرخاند و وارد خیابان 

سالم. نیما-شد .   

 آدر  س خونیه زاغری رو پیدا کردی؟

 زاغری؟! بازخی شده؟ صدات چرا اینجوریه؟-



س که االن فقط دلم میخواد جلو دستام بود - نیی

 تیکه

 .تیکهش میکردم

 خی شده سیا؟-

بعدا بهت میگم. آدرس خونهشو بده. زود باش -

 .نیما

 اول بهم بگو خی شده سیاوش؟-

پشت فرمونم نمیتونم حرف بزنم زیاد. تو فقط -

 آدرسو

بفرست. فقط اینو بدون اومده یی  ش مامانم زار و 

 زندگ  ی

نو گذاشته ک  ف دستشمهرگا . 
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 :نیما تقریبا کفری فریاد زد

- بفرست نیما-ای تف تو روحش بیاد.  . 

پاشو بیا اینجا ببینمت سیا. االن فکر یم کنن بری تو -



 رو تو

 خونهش راه میده؟

 خونهشونو م -

ر  ِ  

 .غلط کرده. د یشکونم به خدا نیما

- و بیا فکرامونو بذاریم دیوونه حرف گوش کن. پاش

 . رو هم سیا

 :سیاوش فریاد زد و مشت روی فرمان کوبید

 .نیما اذیت نکن اعصاب ندارما-

آخه الدنگ! فکرکردی با کله خرایی و داد و بیداد -

 اون خی 

 کار یم کنه؟ زنگ یم زنه پلیس به جرم مزاحمت میان

نت. حرف گوش کن. فهمیدی یا بیام بزنم لهت   مییی

 کنم؟

اتومبیل خ سیاوش  

ر  ِ  

 را به کنا یابان کشاند. حال و روزش خراب



تر از این بود که بتواند درست فکر کند.رس روی 

 فرمان گذاشت و

 :صدای نیما را شنید

 سیاوش؟ زندهای؟-

 :لب زد

 . قطع کن االن میام-

 :ترانه لیوان آب را سم  ت سیاوش گرفت
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- وربیا یه کم آب بخ  . 

 .سیاوش لیوان را رس کشید و آن را به ترانه برگرداند

 .مریس-

 ترانه کنار نیما روی دو نفره نشست و ن

بل  ِ  

 :م یما گفت

 نفهمیدی خی به خاله گفته؟-

نیم دونم خی گفته و چجوری  -سیاوش رس تکان داد: 



 گفته. فقط در

ن حد  همتر

میدونم که مهرگان رو بدجوری تو چش  م مامان 

 .خراب کرده

 :ترانه گفت

 این زن مریضه به خدا. آخه به اون چه؟-

 :سیاوش گفت

 قرار بود امشب خودم با مامان جوری حرف بزنم که-

متعاقدش کنم. اما اون زنیکه رواین زد همه چیو 

 .خراب کرد

 :نیما گفت

یم یه - کتشو پیدا کردم. فردا دو تایی میر
من آدر  س رسر

 حا  ل

یم. یه جوری ک ه نفس کشیدن اسایس ازش میگیر

 .یادش بره

ماشاال به تو با این راه حالت. -ترانه چشم غره رفت: 

کتم  رییس رسر



 میشینه تو رو
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نه به پلیس ن  .نگاه یم کنه و زنگ نمیر

 :سیاوش غرید

ی. اون وقت من - نمون کالنیی به جهنم. بذار بیان بیی

 میدونم

 .و این نامرد

 :نیما گفت

- س   ما حالش نیی کاری ندارن. من یه آبرویی ازش بیی

 .جا بیاد

 :ترانه گفت

 مهرگان خیی داره؟-

 :سیاوش فورا گفت

 ها ترانه. اصال نیم خوام بفهمه-
ی

ی بهش نیک ن  .نه. چیر

 -نیما گفت: 
ن
سیاوش راست میگه ترانه. به حد کاف

 این چند ماه غصه



 و

 .بدبخنی داشته

فردا خی فعال بذار قضیه مسکوت بنونه تا ببینیم 

 .پیش میاد

 :سیاوش به مبل راحنی و قهوه ای سوخته تکیه زد

عجب بسایط دارما. چند ساله من روز خوش از -

 . این ندیدم

نیما درب آسانسور را باز کرد و سیاوش به دنبالش پا 

 در

 .راهروی منتیه به واحدی با در سفید گذاشت
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ف انداختنیما نگایه به اطرا : 

 !تو هر طبقه یه واحد؟ چه الکچری-

 .سیاوش یی قرار بود

- -الکچریشو میخوام چه کار؟ زنگ بزن بریم تو دیگه. 

 . خیله خب



 زنگ را که زدند منش

ی  ِ  

 .جواین در را باز کرد

 :نیما تندی سالم کرد و منیسر گفت

 .سالم-

نش  .فورا برگشت پشت میر

ک که سیاوش نیما را کنار زد و وارد دفیی شی

 دکوراسیون

 .مدرین داشت شد

ن منیسر ایستاد و دخیی جوان گفت  :نیما کنار نیر

 امرتون؟-

 :نیما مودبانه گفت

 معزی هستم. میشه خانوم زاغری رو ببینم؟-

 پرسید: 
ن

شما؟-منیسر کشدار و تو دمایع  

؟- ن  هستی

 .بله-

ن خودشون میفهمن-  .اسممو بگتر
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رویی طوالین و باریکمنیسر توی راه  

ر  ِ  

 رفت. د ییک از اتاقها

 .را باز کرد و رس داخل اتاق کرد

نش  .بعد برگشت پش  ت میر

. منتظر بمونید لطفا- ن  .تو جلسه هستی

 سیاوش با اعصایی داغان و حرکایی همان

ر  ِ  

 تند و شتاب زده د

 .اتاق را باز کرد و آن را محکم به دیوار کوبید

 .منیسر فورا دوید آن طرف

؟نیما س  د راهش شد-  .آقا خی کار یم کنن

ت خانوم- ن  .برگرد سمت میر

 :دخیی داد زد

 . برو کنار ببینم-



سیاوش با صوریی کبود وسط اتاق کنفرانس ایستاده 

 . بود

پانته آ با دیدنش وآن در به دیوار کوفتنش گرچه کیم 

 ترسید؛

ن لحظه ای بود. چهار مرد  اما جا نخورد. منتظر چنتر

 عالوه بر

ن مستطیل شکل نشسته بودند. مردی با  او  پشت میر

 ریشهای

 جوگندیم

 :تشر زد

م؟- ه آقای محیی  اینحا چه خیی
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بعد رو به منیسر که هراسیده ایستاده بود کنار نیما  

خانوم-گفت:   

. این آقا کیه؟  پروایی

 :پروایی گفت



ن با خانوم زاغری کار دارن-  .گفتی

جا بلند شدپانته آ از  . 

ن گ اومده. خوش-  ...به به ببتر

ن کوبید و فریاد زد  :سیاوش فورا مشنی محکم روی میر

ببند دهنتو. خی از جون من و زندگیم میخوای؟ -

 چه مرگته

 تو آخه؟

ه  منیسر هینن کشید و هر چهار مرد به پانته آ خیر

 .شدند

 :مر  د با ری  ش جو گندیم تشر زد

 خانون زاغری؟-

ببخشید سوء تفاهم شده -انش را باال برد. پانته آ دست

. من  جناب فرخن

 با اجازه تون برم

ون  .بیر

 :سیاوش باز فریاد زد

ن جا وایسا گوش کن شاید این آقا - الزم نکرده. همتر



 بخواد

 بدونه تو چه زن کثیقن هسنی که دنبا  ل یه مر  د زن
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 .دار موس موس میکنن 

هول زده گفتپانته آ  : 

 .جناب فرخن ایشون دارن دروغ میگن-

 :سیاوش پوزخند زد

؟ حیا - من دروغ میگم کثافت؟ تو خجالت نمیکیسر

 نداری؟

 به چه حقی مزاحم مادرم و زندگیش شدی؟

امروز باید تکلیف این مزاحمت هات روشن شه. 

 انروز تو این

اتاق این آقای فرخن بفهمه تو چه موجود کثیقن 

.فرخن ا ز جاهسنی  

وع کردند  پرید و س  ر دو مرد نزدی  ک هم شد و رسر

 .به پچ پچ کردن



 :فرخن کفری گفت

 .من دیگه نیم تونم این وضعیتو تحمل کنم-

خانو  م زاغری این آقایونو رد کن بیا تو اتاقم. 

 امیدوارم توضحیت

 .قانع کننده باشه برام. جلسه تمام

 .اتاق که خلوت شد پانته آ سمت سیاوش رفت

- کر کردی میتوین منو بذاری کنار؟ واسه من عاشق ف

 شدی؟

 :سیاوش نالید

ی تو دیوونه خونه - . چرا نمیر به خدا تو مرییصن

؟ ی یسر  بسیی
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- به -دیوونه تویی که یم خوای زندگیت رو نابود کنن . 

 تو چه؟ تو

 من چه
ی

؟ آخه وسط زندگ  خی کاریه منن

؟  غلیط یم کنن



- خودتو یم خوام. به هر قیمنی که شدهمن  . 

 :سیاوش حرف را تف کرد

ن الشه ی گوسفند - حالم ازت به هم میخوره. عتر

 میموین 

. خودت و اون گذشته ی کوفتیت  .متعفنن

گمشو از جلوی چشمم. به من و اطرافیانم نزدیک 

 نشو. وگرنه

 .قول نمیدم دستم به خونت آلوده نشه

دندان کشیدپانته آ چشم بست و بعد لب به  . 

 :چشمانش را باز کرد

. مادرت مخالفه. -  زین
ی

ن تو داری زور الیک گ ببتر

 خودتو حروم

نکن. من هر خی بخوای بهت میدم. من عوض 

 شدم، این صدبار. بیا

ان کنم، این  بهم فرصت بده. اومدم گذشته رو جیی

 هزار

 .بار



نفرت من از تو ابدیه. این ده هزار بار. پس گمشو. -

 اگر

ی حالیت کنمنفهمید . 

 :پانته آ گفت

1603 

  دلهای بد قواره 

 دوسش داری؟-

 . آره دوسش دارم. خییل هم زیاد. چشمت کور-

 .من نمیذارم-

 .تو غلط زیادی یم کنن -

 .من این حرفا حالیم نیست سیاوش-

وقنی انداختمت دیوونه خونه حالیت میشه. اینو -

 بفهم که

ن نیست .بعد سم   ت در رفت و این دوست داشتی

 .چرخید به طرفش

ن - این آخرین بار بود که تذکر دادم. دفعه بعد مطمت 

 نیستم



 . زنده ت بذارم

 .نیما بریم

اری گفت ن  :نیما با بیر

 .آدم شو زاغری. آدم شو-

 شنبه، دوم بهمن ماه، ساعت نه شب

تلفن را روی گوشش گذاشت و منتظر شد. اما باز 

 صدای اپراتور

مزاحم توی گوشش  چون صدای موذی پشهای

 " .نشست

 ."دستگاه مشیی  ک مورد نظر خاموش میباشد

از شدت نگراین از جا بلند شد و اتاق را قدم رو 

 .پیمود

تمام روز را توی دفت  ر نشر منتظ  ر سیاوش مانده 

 بود و هر یک
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ساعت یکبار با او تماس گرفته و هر بار نا امید شده 



د.نگران بودبو   

 .چرا آن روز به دفیی نیامده

 .هزار فکر و خیال توی مغزش جوالن میدادند

فکر کرد به نیما زنگ بزند اما با خودش گفت نکند او 

 هم یی 

 خیی باشد و بعد نگران بشود؟

دست آخر تصمیم گرفت منتظر پیایم از سیاوش 

 .بماند

ش گذاشت و به فلش مموری کنار  ن تلفن را روی میر

پلپ تا  

 .نگاه کرد

 . هنوز نتوانسته بود رساغ آن فلش برود

ن نشست و فلش را به لپ تاپ وصل کرد و  پش  ت میر

 تنها فای  ل

 .ورد آن را به ییک از درایوها منتقل کرد

بعد منتظر لود شدن فایل شد. نا  م فایل دل های یی 

 قواره



 . بود داستان خوشش آمد

 از اس  م.

عشق های یی رس انجام رمان با مقدمه ای کوتاه از 

وع شده  رسر

 .بود

ن آغاز کرده بود  :سیاوش داستان را اینچنتر

یک وقت هایی صبح زود در یک رو  ز آفتایی در -

ن ماه  دومتر

ن که از خواب بیدار یم شوی فکر یم کنن کاش  پاییر

 شنبه

1605 

  دلهای بد قواره 

 . نبود

را به اصال این شنبه ها انگار نحس هستند. تنبلیات 

 رخت

 میکشند. از همه بدتر هم این است

 که باید از رختخوابت دل بَ کنن و بروی



سر  ِ  

 یک کال  س در  س

.و من چقدر  یی ربط به رشتهای که عاشقش هسنی

 آن وقت ها دوست

 داشتم هر روزی که پا توی

دانشگاه میگذاشتم بروم س  ر کالس حافظ شنایس و 

 غرق

 .بشوم توی غزلهای پر از عشق

ا و مامان که داشتند باز جرو  با  رس و صدای سمیر

 بحث

ون  میکردند دل از تخت خواب کندم و از اتاق بیر

 .زدم

توی دستشویی که رفتم مامان طبق معمول داشت 

ا  رس سمیر

ا شکایت  د موهایش را زیر مقنعه بزند و سمیر ن غر میر

 داشت

 .از آن حجاب اجباری



 سال ب

ر  ِ  

دوساله ای  آخر دانشگاهش بود و من پس یست و 

 بودم

که جرات نداشتم به او که از من سه سال بزرگیی بود 

ی ن  چیر

ده  بگویم .نازک نارنجی بود و اشکش دم مشکش. سیی

 بودمش به

مامان پوران که اینجور وقت خانوم مدیری پر شکوه 

وت  و جیی

 .میشد
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ا پنج دقیقه ی بع د توی صبحانه را که خوردم با سمیر

 ایستگاه

 .اتوبوس نشسته بودیم

ا بغ کرده بود. حوصله نداشت. من اما آن روز  سمیر



 بیخودی

ا  شاد بودم. دلیلش هر چه بود دوست نداشتم سمیر

 با نق زدن

هایش خرابش کند. اما چه کنم که خرا  ب این خواه  ر 

 لوسم

 .بودم

ا؟-  چته سمیر

ا ابرو نازک کرد  :سمیر

- . همون قضیه ی همی . من میخوام برم هیجی
ی

شیک

 ویل مامان

فوقت رو همینجا بخون. خی میشه -باز میگه نه. 

 مگه؟

صد بار گفتم بازم میگم. من ایران بمون نیستم. یم -

 خوام

فت هست. نه تو این  برم. اونجا واسه من پیشر

 مملکت که زن

ن   .توش هیچ کاره س و براش ارزش قائل نیستی



تن  ِ  

ا از ایران بحث کشدار هم  رف سمیر

ی  ِ  

 یشگ ما بود. و من

 . موافق

 :اتوبوس که رسید گفتم

 .فعال این ترمو رد کن تا ببینم خی پیش میاد-

هر دو باال رفتیم و او چسبید به میله و من کنارش 

 .ایستادم
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ا؟ لندن جای امثا  ل ما نیست-  . با کدوم پول سمیر

ا گفت:  م. -سمیر م میر مدارکمو ترجمه یم  بورسمو بگیر

 کنم یم

 .فرستم

 . اونجا کار یم کنم. خرجمو خودم در میارم

؟- ن راحنی  به همتر



. فقط باید اراده کنم- ن راحنی . به همتر  . آره دادایسر

 
ن
ا آنقدر زبر و زرنگ بود که حرف ی نگفتم. سمیر ن چیر

 برایش

نیم ماند. تا آن روز هم خودش خرجش را با تدریس 

 و خیایط

وقت درآورده بودو کارهای نیمه  . 

دانشگاهمان ییک بود. فقط ساختمان کالس های 

 .فرق داشت

 .خداحافیطن کرد و به دوستانش پیوست

رس وقت رسیده بودم. نیما را کنا  ر ییک دو تا از 

 همکالسیها

 .یافتم

 .صدایش که کردم از آن ها جدا شد

سید.دست داد و پرسیدم  :نیما گرفته به نظر میر

 .چیه نیما؟ پکری-

ن شنبه -  کوفتیه سیا؟ ا  ا  ا.  تا همتر
ی

آخه این چه زندگ

 هفته



 .پیش داشت میخندیدا. تو روحت روزگار

1608 

  دلهای بد قواره 

 گ؟ گ میخندید؟-

 .استاد عالیی فوت کرده سیا-

 :شوکه گفتم

؟ عالیی مرده؟-  خی

دیروز تصادف کرده. امروزم ساعت ده تشیع جنازه -

 . شه

ین استادم. استا  د حافظ حالم بد شد  . عالیی بهیی

 .شناسیام بود

ه نیما دستم را کشید و به طرف ساختمان دانشگا

 .برد

ن - سیم کجا دفن میکتن  ...وا نرو سیاوش. بیا بریم بیی

 .با صدای در اتاق که آرام باز شد رس چرخاند

 :مریم رسش را داخل اتاق آورد و آهسته لب زد

- وابیدی؟هنوز بیداری مهرگان؟ چرا نخ  



 :خمیازهای کوتاه کشید و گفت

 .داشتم رمان میخوندم-

 .بگیر بخواب چشمت اذیت میشه-

 .چشم االن یم خوابم-

ی گفت و رفت. لپ تاپ را  مریم شب به خیر

 خاموش کرد و

روی تختش دراز کشید. باز شماریه سیاوش را گرفت 

 و باز

ی از او.پیام فرستاد": الاقل جواب پیامم رو  بیخیی

؟ چرابده.   کجایی  
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؟  "نیسنی

 نای غرق 
ی

خسته بود و خوشحال بود که از خستیک

 شدن در

 .نگرانیهایش را ندارد. چشم بست و فورا خوابش برد

صبح روز بعد با صدای عیل و مریم چشم باز کرد و 



 از تخت

ن آمد. صورت شسته سالمگویان به مادر و  پایتر

 پدرش پشت

ز  ِ  

حانه پیوستیم صب . 

کیم عیل رس به رسش گذاشت و با مریم خنده کنان 

 چای و

 .نان و عسل خوردند

ساند. اما آن روز    میر
عیل هر روز صبح او را به دفیی

 گفت

 .نمیتواند و خودش باید تنها برود

مریم، عیل را که بدرقه کرد مهرگان به رسعت به 

 .اتاقش رفت

رسیدن  گیسوانش را بافت و لباس پوشید.با صدای

 پیام رساغ تلفنش

 . رفت

 .سیاوش بود



. بجنب دیرمون میشه-  .سالم. صبحت به خیر

 :نفهمید موضوع چیست. دوباره پیام رسید

 پدرت رفت تو هنوز تو خونهای تنبل خانوم؟-

 .فورا سمت پنجره رفت. سیاوش را توی پیاده رو دید
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 :تایپ کرد

- ه ساعت نگهت دارم اونجا؟جریمهت کنم ی  

 .کیفش را برداشت و چادرش را روی رسش انداخت

از مریم خداحافیطن کرد و به پارکینگ که رسید پیام 

 :آمد

 ! عفو کن بانو-

لبخند زد. تلفن را توی کیفش انداخت.کنارش توی 

ن که نشست،  ماشتر

 .تصمیم داشت رسش غر بزند

ه ی دور چشمانش پشی مان اما با دیدن حلقه ی تیر

 .شد



 سیاوش؟-

ن را به حرکت درآورد  :سیاوش ماشتر

 جانم؟-

؟-  خویی

؟-  خوبم خانوم خانوما. تو خویی

چرا اینقدر صورتت خستهس؟ دیروز چرا دفیی -

 نیومدی؟

 چراگوشیت خاموش بود؟

ون داد. چه میگفت به  سیاوش نفسش را بیر

 او؟میگفت تا ظهر درگیر 

 جرو بحث و دعوا با زاغری بوده؟

را با مادرش برا میگفت روز   

کل  ِ  

 ی به کریس نشاندن حرفش
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 جدال و مشاجره داشته؟



چه داشت که بگوید؟ اصال چه فایدهای   داشت  

ن آن  گفتی

 .حرفها جز اینکه   دخیی بیچاره را ناراحت میکرد

 :لبخندی خسته زد

ی نشده دخیی خوب. حال ندار بودم خوابیده - ن چیر

 .بودم

 مریض شدی؟-

 . االن خوبم به خدا-

باور نکرد حرفش را اما چارهای نداشت که باور کند. 

 سیاوش

 .نمیخواست راستش را بگوید و او اضار را جایز ندید

خدارو شکر-فقط گفت:   . 

 .حاال بگو دیروز چه خیی بود من نبودم-

یه گفت و سیاوش به  تمام طول راه را از اتفاقات نشر

 دقت

ت کوتاهش در جواب مهرگان خیی گوش داد و جمال 

 از یی 



 اش یم داد
ی
 .حوصلیک

در طول روز هم سیاوش همچنان گرفته و خسته 

 بود اما سیع

 .داشت خودش را رس حال نشان دهد

 بود اتفاق خویی نیفتاده و یی 
ن مهرگان دیگر مطمت 

 شک آن

 .اتفاق به او ربط داشت
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رسید، مشتاق بود بقیه ی رمان را  عرص وقنی به خانه

 .بخواند

ن شام کمک کرد. نمازش را خواند و  به مریم در پختی

 شام را

عجوالنه خورد و به اتاقش رفت.کنجکاو بود بداند 

ی در آن ن  چه چیر

 داستان وجود دارد که

 .سیاوش زندگیاش را تبدیل به رمان کرده بود



داحنی اسمش را هم عوض نکرده بود. یا شاید هم بع  

 .میخواست آن را عوض کند

کنج ذهنش دنبا  ل نشاین از آن زن میگشت که 

 مزاحم

 تلفنیشان بود. همان که سیاوش او را پشت 
ی

همیشیک

 تلفن

 در خانه ی ن

ر  ِ  

 .پد یما، پرو خطاب کرده بود

اتفاقا  ت کفن ودفن و عزاداری بر مزار استاد عالیی را 

 تند تند

 .رد کرد

فوت استاد عالیی ادامه پیدا  داستان از هفتیه بعد از 

 .کرد

 :سیاوش نوشته بود

هایی اتفاق میافتد که حنی توی -
ن  چیر

ی
گایه در زندگ

 خواب



هایی یا 
ن هم به ذهن خطور نمیکند .انگار باید یک چیر

 حنی عزیزترین

 کسانت را از دست

 که گویی برای تو 
بده ی تا با آدم هایی مالقات کنن

 ساخته
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شده اند. بیایند توی زندگیات و به آن یک رنگ و 

 .لعایی بدهند

یا شاید هم از دستشان بدیه تا قدر آدم های   خوب 

 دور و

 .برت را بداین 

چه حیف که ما آدمها دیر میفهمیم که دیر شده و 

 قدر

نمیدانیم و دیر حالیمان میشود پشیماین سودی ندارد 

 جز

 . زیان



 آن استاد عال

ر  ِ  

زها دلم عزادا ی  ی نازنینم بود. استادی که گویی رو   

 میکرد. وقنی 
ی

ت حافظ درون بدن او زندگ روح حرصن

 غزلها

را با آن صدای تو دل برویش بلند بلند میخواند و 

 وسط کالس

فت و در صورت تک تکمان با مهرباین نگاه  راه میر

 میکرد،

از و میا  ن خانه های کاه   خودم را توی کوچه های شیر

حس گیل  

میکردم. خودم را پشی میدیدم که در کوچه باغهای 

 قرصالدش  ت

 را در هوای اردیبهشتش
ی

ود و زندگ از راه میر  شیر

 .نفس میکشد

از دست دادن استاد عالیی برای ما دانشجوهای 

 دلبسته به آن



 بود
ی

 .مر  د یی همتا، فقدان بزرگ

روزی که کال  س حافظ شنایس داشتیم، هیچکس 

 .غیبت نکرد

ز آموزش دانشگاه خیی داده بودند استا  د دیگری در ا

 .راه است
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توی کالس نشسته بودیم و به وایت ُبرد بزرگ زل زده 

 بودیم

که در باز شد و زین جوان وارد کالس شد. سالیم 

 خشک و

ش رفت ن  .زیر لنی داد و سمت میر

تنیما زیر گوشم به منن که شوکه بودم گف : 

 این قریی خانوم استا  د حافظ خوانیه؟ مگه داریم؟-

 :مصطقن از پش  ت رس گفت

.نیما پوزخند زد-  . دلم یم خواد باهاش برم پاریی

؟-  قرت گرفته مصطقن



ها پچ پچ میکردند  .دخیی

 :عیل از آن طرف لب زد

فت رس کالس رقص. این کیه بابا-  باید میر
 .بیشیی

ن کوبیداستاد تازه وارد تک رسفهای کرد  و روی میر . 

ن بچه ها-  .لطفا آروم باشتر

 .من زاغری هستم. استاد جدیدتون

به جای استا  د مرحوم عالیی از این به بعد در 

 . خدمت شمام

نگاهم میخ صورت و صدایش شده بود. در آن 

 مانتوی آیی و

اندام کشیده و الغر با موهایی بلویط که از گوشه ی 

 مقنعه ی سورمه

ون ز  ده بود، به چشمم زیبا آمد. ای رنگش بیر

 چشمان
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سیاه و لب های کوچک صورتیاش او را جذاب نشان 



 .میداد

ین دانشجوی کالس بود   ییک از پشها که خجستهیی

 :گفت

 .مطمئنید درست اومدین؟ ما حافظ یم خونیم ها -

 :زاغری اخم کرد

 منظور؟-

 :نیما گفت

-  کنید؟ خانوم زاغری، میشه
ن
خودتونو بیشیی معرف  

 خی خوندین؟

 کشید
ن
 :زاغری پوف

مطمئنا آهنگری نخوندم که بیام به شما ادبیات یاد -

 .بدم

م براتون  ای ادبیات فاریس دارم. کنی بگیر دکیی

 بیارم؟نیما از حاضن 

 جواب

ی  ِ  

 زاغری رسخ شد و زیر لب طوری که فقط



 :من شنیدم گفت

- قرمزت. زبونت حقا که آهنگری با اون دستکشای 

 مثل پتک

 .میمونه

ن شما؟- ی گفتتر ن  چیر

 .نه فقط گفتم خییل خوشبختم از دیدنتون-

 :زاغری چشم و ابرو نازک کرد و گفت
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وع درس چند تا نکته بگم که بعدا حرف - قبل از رسر

 و حدیث

 .پیش نیاد

رس کالس من وسط درس کیس با بغل دستیش حرف 

نه ن  .نمیر

ید  صدای زنگ موبایلتون بلند شه خودتون صاف میر

ون  بیر

و دیگه هم بر نمیگردین. مسلما غیبت رد یم کنم 



 .واستون

پشا اون عقب نمیشینید. از جلسه ی بعد میاین 

ا  سمت راست دخیی

سمت چپ. تو کتابتون معنن ابیات رو نمینویسید 

 یه

آدرس بدین از این ور کتاب به اون ور کتاب که اینو 

 برو صفحه

 . بعد نوشتم

ت حرمت داره. خودکار دستتون  غزل های حرصن

 .نبینم

اتون خوش خط باشه. هر جلسه ییک تون باید  دفیی

 یه صفحه

ن برای بقیه بخونید. خوان  ش  کامل حفظ باشتر

 درست غزلها

ن  ستر  . برام مهمه و ده نمره داره. سوال دارین بیی

  همه ساکت شده بودند و زاغری همان اول بسم هللا

 گربه را دم



 .حجله کشته بود

بچه ها در هر حال او را با عالیی مقایسه میکردند و 

 از او

 .خوششان نمیآمد

ی زاغری برای خیلیها   یط جلسه های بعد سختگیر

 گران
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آمد .توی محوطه ایستاده بودیم و بچه ها غیبت 

 زاغری را

 . میکردند

 :نیما گفت

- فتیم حذف یم کردیم. چیه این آخه؟کاش م یر  

ه انگار واقعا آهنگره تا استاد  ن سخت میگیر همچتر

 .ادبیات

 :من گفتم

ویل صداش قشنگه نیما. وقنی شعر میخونه بچه -



 ها همه

 .ساکت گوش میدن

 :مصطقن گفت

 خویی که داره صداشه. وگرنه -
ن دقیقا فقط تنها چیر

 اخالقش

 .گوهه داداش

دی بریم حذف کنیم ترم بعد  حاال فکر کر -عیل گفت: 

 کیس دیگه درس

 .میده این درسو؟ بازم خودشه

 :نیما نالید

؟-  آخه االن چه وقت مردن بود عالیی

با صدای زنگ تلفنش نگاه از لپ تاپ گرفت و به 

 صفحه ی

 .تلفنش دوخت

ن را کشید و لب زد  :شماره نا آشنا بود. آیکون سیی
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 بله؟-

دای نفس های کیس از آن پشت خط توی  ص

 .گوشش نشست

 :باز گفت

 .الو بفرمایید-

اما تلفن قطع شد.به صفحه نگاه کرد و متعجب لب  

 .کج کرد

 !گ بود؟ چرا قطع کرد؟ دیوونه-

میخواست ادامه ی داستان را بخواند؛ اما چشم 

 سالمش خسته

 .بود

به پزشکش قول داده بود تا میتواند از چشم سالمش 

اقبتمر   

کند. گرچه مشتاق و کنجکاو بود برای خواندن؛ اما 

 سالمتیاش

 .مهم تر بود

ون رفت و کیم کنار پدرش نشست و  از اتاق بیر



دمنوش نوشید و در حل جدول به مریم کمک کرد و 

 دست

آخر به تختش رفت و برای خواب آماده شد. روز 

 بعد کالس

داشت و نگران بود خواب بماند.چهارشنبه، ششم 

ن ماه،ساعتبهم  

 یازده و یس دقیقه

یه ی  جشن امضای ییک از نویسندگان قدییم نشر

 سیاوش بود

ش نشسته بود به تماشای زن جوان. با  ن و او پشت میر

 ژسنی 
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 زیبا و لبخندی گوشیه لب مشغول امضای تک تک

 .کتابهایش بود

ز سه دوستش هم به گپ و خنده مشغول بودند و ا

 او عکس



 .میگرفتند

سیاوش توی اتاقش بود و هر از گایه به جمع رس 

د و باز ن  میر

فت  .به اتاقش میر

وع کرده بود به خواندن رسگذشتش هر  از وقنی رسر

 روز بیشیی 

د و نا  از قبل به الیه های پنهان شخصیتش یی مییی

 خودآگاه

ی در  ن او را با محمدهادی مقایسه میکرد که نکند چیر

 او هست

ه محمدهادی و شخصیت و منش او که شبی

 باشد.در میان جمله های

 داستان گایه حسادت زنانه اش گل میکرد

و گایه عالقهاش به این مرد اسب رسکیسر میشد که 

 دوست

د،  داشت بر هر کس که قرار بود این وصلت رس نگیر

 بتازد و



 .چمویسر کند

و چقدر سخت بود مرد توی اتاق و آن عشق تازه 

 نشسته به

ین همه به او نزدیک بود اما مال او نبودقلبش ا . 

متعجب بود از آن محبنی که به رسعت داشت در 

 تار و پود

ی بشود   ن روحش خانه میکرد. ترس داشت نکند چیر

 که
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ی که برایش  ن سیاوش را نداشته از دست بدهد و چیر

 میماند

د.  ی که برایش عزا بگیر  یک عشق باشد و قیی
ن
از طرف

 هم

 میکرد. گویی با تمام وجود نیاز داشت 
حس بیامنن

 سیاوش

هر روز مقابلش بایستد و بگوید تمام دنیا اگر تو را 



 نخواهند

من تا ابد کنارت میمانم.از لحاظ رواین نیاز داشت 

 این جمله را

 روزی هزار بار از زبان

سیاوش بشنود. آن وقت دیگر وحشت نمیکرد از 

 .نرسیدن

سید  مثل یک چک که حسابش خالیست  نمییی

 برگشت

 .بخورد

وارترین نوع خواری برای او محسوب  و این حقیر

 .میشد

رسش را تکان داد. نه، او دیگر طاقت یک غصه و از 

 دست دادن

دیگر را نداشت. باید کیم افسار دلش را در دست 

 میگرفت تا

 .بیشیی از آن نتازد. آرام برود و آهسته

ن داشتند با صدای نویسنده و دوس تانش که قصد رفتی



 آن ها را

با لبخند و آرزوی موفقیت رایه کرد و باز پشت 

ش ن  میر

 .نشست

 مشغول کارش شد اما حواسش پ

ی  ِ  

 مر  د غمگ

ین  ِ  

 توی اتاق بود.دلتنگ

ن  گ لحظه های بدون  روزهای سابق بود. دلتی

 دلواپیس
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تلفن همراهش رس  برای آینده. آیه کشید وبا صدای

 چرخاند

نش  .سمت راست میر

 .همان شماره ی نا آشنای شب قبل بود



اعتنایی نکرد این بار. اما چند ثانیه بعد باز تلفن به 

 .صدا درآمد

 :تلفن را روی گوشش گذاشت و گفت

 .بفرمایید-

صدای نفس نف  س شخص پشت خط حرصش را 

 .درآورد

 کشید و گفت
ن
 :کالفه پوف

- زنگ بزنید تو گوش من فوت   اگریم خواین یه

ه  کنید، بهیی

. کلهتون باد بخوره  ن برید توی هوای آزاد نفس بکشتر

 دیگه

 :مزاحم من نشید.جوایی که نشنید گفت

 .دیگه به من زنگ نزنید-

تا خواست قطع کند صدایی از آن سوی خط بلند 

 :شد

 !صیی کن-

حس کرد اشتباه شنیده. قلبش بنای تند تند کوبیدن  



 .گذاشت

شنید باز  : 

 . قطع نکن-

خانه رفت و در را بست  ن فورا از جا بلند شد وبه آشیی

 و به آن
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تکیه زد. دانه های درشت عرق روی پیشانیاش 

 .نشسته بود

ود   به قطع کردن ارتباط.  نمیدانست چرا دستش نمیر

 از پشت

 :دندانهای کلید شده غرید

- به اون دلیل که ازت -دی؟به چه حقی به من زنگ ز 

 بخوام بس کنن 

 . دخیی 

خی رو بس کنم؟ راه من و شما از هم جدا شده. -

 دست از



 .رسم بردارین دیگه

به خاطر نفرینات پشم اون رس مملکت داره تک و -

 تنها عذاب

 .میکشه

؟ مگه نفرینای من -
ی

؟! نه بابا! تو روخدا راست مییک ا 

 رو شما

ی بوده که من اثر داره؟ اصال مگه کارای ش ن ما چیر

 نفرین کنم؟

هنوزم پررو و پتیارهای. حنانه گفت تموم بالهایی  -

 که رسما

 اومده به خاطر نفر

ین  ِ  

 .مهرگانه

! تو هم باور کردی-  .آخن

پس این همه بدبخنی از کجاس؟ از گور تو بلند -

 .میشه دیگه

اون همه هادی رو آزار دادی و حاالم آه و نفرین 



 میکنن پشت

.مهرگان دلش رسمون؟ خ جالت بکش دخیی

ن   میخواست مهرانگیر

 جلوی چشمانش بود و
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 .خرخرهاش را میجوید

نفس عمیقی کشید. نباید کم میآورد. نباید کلمات را  

 گم

د. عقده ی تمام آن شش سال  ن میکرد. باید حرف میر

 را توی

ن کوبید  :رس مهرانگیر

- زن عفریته. هر خی  بال رسخودت و پشت  حقته پیر

 بیاد

لیاقتتونه. نفرین میکنم؟ خوب میکنم که نفرینتون 

 .میکنم

اصال تا ابد نفرینتون میکنم. اونقدر بسوزین که 



تونم  خاکسیی

، الیه اون یه پاتم  پیدا نشه. شنیدم از یه پا فلجی

 ناقص شه

. امیدوارم اون پشت تا ابد عزب  ن زنیکه یی همه چیر

 .بمونه

ن حناق تو  هیچکس زنش نشه . امیدوارم اون بچه عتر

 گلوش

 ...گیر کنه خفهش کنه

دیگر نتوانست ادامه دهد. دانه های اشک یی امان 

 روی صورتش

ن رس خورد.  میغلتیدند.تلفن را قطع کرد و روی زمتر

 دست روی

 دهانش

 گذاشت تا صدایش م

ن  ِ  

ون نرود  .یا هق هقهایش بیر

نمیخواست سیاوش بفهمد هنوز هم زین هست که 



 دوست

 .دارد خوار شدنش را ببیند

خانه تند تند  ن ون از آشیی با صدای سیاوش از بیر

 اشکهایش را
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 .پاک کرد

؟-  مهرگان؟ اونجایی

 .گلویش را صاف کرد

؟- ی میخواسنی ن  بله. چیر

 میشه برام یه قهوه بیاری؟-

باشه چشم.خودش را جمع و جور کرد. شماره ی -

ن  را به مهرانگیر  

 قعر لیست

د و  سیاه فرستاد تا هوس نکند باز با او تماس بگیر

 اراجیف

 .ردیف کند و سوهان بکشد به خطوط اعصابش



صورتش را زیر شیر آب شست و با دستمال خشک  

 .کرد

 قهویه فرانسو

ی  ِ  

 س

 محبو  ب یاوش دستگاه قهوه

ق  ِ  

 را بعد از بو

ون رفت خانه بیر ن  .ساز توی ماگش ریخت و از آشیی

یاوش را با انگشتاین که روی شقیقهاش دوراین س

 میچرخید،

 .یافت

ن گذاشت  .ماگ را روی میر

 .سیاوش تشکر کرد

 :پرسید
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رست درد میکنه؟سیاوش ماگ را سمت خودش  -

 کشید و به صور  ت

 مهرگان نگاه

 .کرد

 .آره یه کم-

 چرا؟-

؟-  چرا خی

- دور چشات چرا  چرا هر روز رس درد داری؟ 

 کبوده؟سیاوش

 .رس به زیر انداخت

ی نیست قربونت برم. واسه کم خوابیه- ن  .چیر

مهرگان یک کشف به اکتشافات دیگرش افزود. 

 سیاوش به

ن میانداخت  .وق  ت دروغ رسش را پایتر

میخواست بگوید تمام غصه هایت را نصف کن، 

 نصف دیگرش

کرد   را به من بده. تنهایی درد نکش. اما نگفت. فکر 



 هنوزآنقدری

 قوی نیست که بتواند دل نگرانیهای او را هم تحمل

 .کند

ن عقدههای  ن چند دقیقه پیش به خاطر گفتی همتر

 دلش به

ن کم آورده و زیر گریه زده بود  .مهرانگیر

ون رفت  .همان طور آرام که آمده بود از اتاق بیر
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ن  شده. قلبش باز  حس کرد هوای دفیی برایش سنگتر

 تیر 

ن کرد. قرص  میکشید. لعنتیای غلیظ نثار روح مهرانگیر

 قلبش

ون زد  .را خورد و برای هواخوری از ساختمان بیر

پارک کوچیک توی محله بود. روی نیمکنی نشست و 

 به چند

 . درخت و یی برگ زل زد



 با 
ی

زن دور هم نشسته بودند و توله سیک چند پیر

 نمک و پشمالو

وول میخورد.یادش افتاد مریم گفته بود  زیر پای آنها 

 عرص بروند

 .برای عید لباس بخرند

فکر کرد حرف زدن با مادرش حالش را خوب میکند. 

 به

ن به  ن یک ساعت مشخص برای رفتی بهانه ی تعیتر

 خرید، صدای

 .دل گرم کننده اش را میشنید

 .اما متوجه شد تلفنش را همراهش نیاورده

ی بود  و سوز رسدی میآمد. آسمان ابری و خاکسیی

 البته نه

 .آنقدری که بشود گفت قرار است برف بیاید

زنها رفت. سالم کرد  از جا بلند شد و سمت جمع پیر

 و جوایی 

مهربانانه شنید. کنار سگ سفید و پشمالو نشست. 



 دست روی

 .رس و تن نرمش کشید

حیس خوب از سگ وارد دست و بعد به قلبش 

 رسازیر شد. از
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 .ته دل خندید و حالش کیم روبه راه شد

یه برگشت.اما  از جمع گرمشان جدا شد و به دفیی نشر

ن که کلید  همتر

 را توی قفل چرخاند، صدای زین از داخل

 .دفیی توی گوشش نشست. نمیفهمید چه میگوید

 .آهسته وارد شد. صدا از اتاق سیاوش میآمد

این ساعت به دفیی  متعجب بود. کیس قرار نبود در 

 .بیاید

ش نشست و بدون اینکه بخواهد صدای  ن پشت میر

 ظری  ف زن

 :را شنید



آخه این دخیی خی داره که اینجوری داری سنگشو -

 به شانه

ین سیاوش؟ ن  میر

 .مهرگان سگرمه در هم کشید و حس خطر کرد

 صدای خش د س

ر  ِ  

 :ا یاوش آمد

مامان! ازت خواهش میکنم تمومش کن. اصال -

خی  واسه  

من نگرانتم پشم. به چه زبوین بگم -اومدی اینجا؟

 بهت؟ این فرصتو

 از

. هنوزم اون  خودت نگیر که بعدها پشیمون بیسر

 خانوم دوست

 .داره زنت بشه

ه یه چشمش کور نیست، هم اینکه  هم مثل این دخیی

 میتونه



1628 

  دلهای بد قواره 

 . واست بچه بیاره

ی از تو  ن ی اتاق آمد و جصدای شکست  ن چیر  

یغ  ِ  

 کوتاه زن بلند

 .شد

 :باز صدای زن آمد

 !سیاوش-

 .مامان بس کن. صداتو میشنوه-

یف نداره-  .فعال که تشر

مهرگان حالش خراب بود. بدتر از آن وقنی که به او  

 گفتند

یک چشمش را از دست داده. از این خفت هیچ 

 .خوشش نمیآمد

 صدای وزش شدید باد و پشت بندش صدای قطرات

 .باران باعث شد تکاین به خودش بدهد



ن کشاند. کیف و تلفنش را  پاهای لرزانش را سمت میر

 برداشت

و با دستاین که یم لرزید چادرش را از روی صندیل  

 کشید و

با عجله به سمت در رفت. اما کیفش در آخرین 

 لحظه به

ن گیر   ه های پر از کاغذ گوشه ی میر جعبیه چویی گیر

 کرد و

ن افتاد  .روی زمتر

نگاهش را سم  ت جعبه چرخاند و در اتاق باز شد و 

 سیاوش با

ه شد  .نگایه وحشت زده به او خیر
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 !مهرگان-

د و تمام تالشش را کرد تا  مهرگان لبانش را به هم فشر

 .اشکهایش رسازیر نشود



ون رفت و در را محکم به هم   به رسعت از در بیر

 کوبید.پوران از

ون آمد  .اتاق بیر

 .سیاوش مستاصل دستش را به پیشانیاش کوبید

ن خی کار کردی؟ شنید... همه رو شنید. - مامان ببتر

 ! ای خدا

 :پوران با ناراحنی گفت

 این که نبود. گ اومد ما نفهمیدیم؟-

سیاوش به رسعت پالتویش را از روی صندیل چنگ 

 زد و از

ون رفت  .در بیر

 :پوران به دنبالش دوید

- ی؟ وایسا ببینم. سیاوش؟ک جا داری میر  

 .سیاوش اما یک لحظه هم به عقب نگاه نکرد

ون زد.مهرگان  پله ها را دو تا ییک کرد و از ساختمان بیر

 را دید که

 داشت با قدم هایی بلند از در خارج یم



 .شد

ن  ِ  

 .بارا شدیدی در حال باریدن بود
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د پالتو به تن کشید و از در خارج در حایل که میدوی

 .شد

 .مهرگان را توی پیاده رو یافت. به سمتش دوید

 !مهرگان؟ صیی کن-

مهرگان اما با شنیدن فریادهایش رسعتش را بیشیی  

 .کرد

ی ندارد؛ اما آن همه جمالت  میدانست که او تقصیر

 تحقیر 

کننده از سوی مادرش را نمیتوانست درک کند. از 

 شن

ن  ِ  

 ید



" کور " بکلمیه   

ر  ِ  

 حق

 .م یزار بود

 .پوران حق نداشت این گونه خوارش کند

مهرگان تو رو -سیاوش به او رسید و بازویش را گرفت. 

 خدا صیی 

ی تو این بارون؟  کن. کجا داری میر

ون کشید  .مهرگان بازویش را از دس  ت سیاوش بیر

رسش را چرخاند سمت او. صورتش زیر قطرات باران 

 خیس

همید او گریه کرده یا اشک های بود و نمیشد ف

 ابرهای وحیسر 

 .روی صورت غمگینش نشسته

 :سیاوش گفت

تو رو خدا مهرگان. من واقعا متاسفم به خاطر -

 .مامان



ی بشنوم- ن  .ول کن سیاوش. نیم خوام چیر

 ! با من قهر نکن مهرگان. منو پس نزن لعننی -
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- چه گنایه کردم هر گ از  نمیخوام ولم کن. مگه من

 راه

ی میگه دلمو میشکنه؟ مگه من جرم   ن سه یه چیر میر

 کردم

چشمم اینجوریه؟ مگه من طاعون دارم بهم میگن 

 مطلقه؟

مگه کیس -جرم من چیه نازام سیاوش؟ هان؟ تو بگو! 

ی بهت ن  چیر

 گفته؟

من یه میخوام فراموش کنم بدبختیامو اون -

ن زنگ  مهرانگیر

م کن  نفرین کردناتو جمع کن. اینم از یم زنه میگه رسر

 ماد  ر



 .تو

 .غلط کرده. خییل بیجا کرده-

بس کن سیاوش. مادرت رایصن نیست. بهت گفتم -

 من دیگه

نمیکشم. گفتم بهت سیاوش. حاال که دلشد شدی 

 برو. نذار

 .بیشیی از این بهت دلبسته بشم

 :سیاوش اخم کرد و داد زد

- ین  ن ؟ مگه من یی انصاف این چه حرفیه آخه تو میر

 بهت

حرف از دلشد شدن زدم؟ من گفتم جا زدم؟ االن  

 کیه جا

زده؟ تو یا من؟مهرگان عیل رغم تالش برای اشک 

، های ن  نریختی

وع  های رسر

 :کرد به گریه کردن. میان هق هقش فریاد زد

1632 



  دلهای بد قواره 

؟ چرا - ؟ چرا اینقدر ناراحنی پس چرا اینقدر تو خودیی

 دیگه

قبلت نیسنی سیاوش؟ چرا همهش رسدرد مثل 

 داری؟ چرا

 قیافهت مثل شکست خورده هاس؟

وسط کوچه زیر باران ایستاده بودند و بر رس یکدیگر 

 فریاد

دند ن  .میر

 :سیاوش غرید

چون نمیفهمن حر  ف منو. هرخی میگم من این زنو -

 میخوام

ن جوری میخوامش، میگن تو  میگن نخواه. میگم همتر

 غلط

. من یه میگم آره اونا میگن نه. ویل تو فکر  میکنن

 نکن من

کم میارم مهرگان. وقنی اون روز بهت گفتم تو رو 



 میخوام

حرف از س  ر دلم که نزدم. تو رو خدا وسط این همه 

 آدم زبوننفهم تو

 ییک منو درک کن. حرف از کم آوردن به من نزن

 . مهرگان

ییک دو اتومبیل ایستاده بودند به تماشا. صدای 

دشان ازفریا  

پنجره های اطراف نفوذ میکرد به داخل خانه ها و 

 چند نفری

از پش  ت شیشهها زل زده بودند به مشاجره ی آن 

 .دو

 :مهرگان باز داد

نمیخوام به خاط  ر من عذاب بکیسر سیاوش. اونا -

 راست
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 . میگن



ن راست میگن. به اونا چه؟ زندگ-  اونا غلط میکتن

ی  ِ  

 خودمه،

 . عشق خودمه، ز  ن خودمه. همه دارو ندارم شده

ناگهان به میان کوچه رفت و دستانش را به سمت 

 خانه ها و

 .آسمان باال برد

آی ایها الناس. من این زنو -بلندتر فریاد کشید: 

 دوست دارم. من همینن 

 که هستو

میخوام. دست از رسم بردارین. خی از جونم میخواین 

 آخه؟

ن آوردمهرگان  دوید سمتش. دستانش را پایتر . 

 .باران داشت بند میآمد

 .بس کن سیاوش. غلط کردم. تو رو خدا آروم باش-

 .سیاوش توی صور  ت خیس مهرگان نگاه کرد

واسه خی آروم باشم؟ دیگه تو هم منو باور نداری. -



 یی انصاف

آخه من چجوری بگم دوستت دارم و پات موندم؟ تو 

 با خودت

ی مهرگان؟ که من ضعیف النفسم؟  چه فکری کرد

 که دم دیم

ی میگم بعد حرفمو با دو تا  ن مزاجم؟ االن یه چیر

 حرف مفت

 عوض میکنم؟ آره مهرگان؟

نه. اشتباه کردم. تو رو خدا بس کن. خودت تنهایی -

 حرص
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نخور. بذار باهم بجنگیم. بذار منم سهیم داشته 

 -...باشم تو این

نمیخوام مهرگان. اون وقت من چجوری بشم مر  د 

 تو؟ تو

؟ هان؟ چجوری؟  چجوری میخوای به من تکیه کنن



ه به صورتش شد  .مهرگان یی حرف خیر

 .باران بند آمده بود. با  د رسدی میوزید

 تما  م قدرتش را جمع کرد تا مکنونات قلبیاش را در

 .درست ترین حال  ت ممکن بگوید

- . تا ابد. تا وقنی زنده هسنی سیاوش. تو م ر  د منن

 بمونم مثل

 .کوه پشتیم. میدونم

 .بعد دستش را کشید   و سمت پیاده رو برد

هر دو لحظایی ساکت ماندند. سیاوش به چادر 

 خیس و

 .چسبیده به رسش نگاه کرد

ببینشا. خن  س آب شدی .مهرگان به طرههای -

 چسبیده به پ

ی  ِ  

 یشان

 سیاوش نگاه کرد و

 :خندید



ب کشآ -  

 .مو  ش یده شدی

 . اگه رسما بخورم تقصیر توئه-

 .من رسدمه-
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. بدو- ن  .راه بیفت بریم تو ماشتر

ن نشستند. مهرگان چادرش را در  به رسعت توی ماشتر

 .آورد

 .سیاوش بخاری را روشن کرد

 .یی حرف اتومبیل را به حرکت درآورد

 :مهرگان پرسید

- ی؟کجا داری م خونتون. باید زودتر لباساتو -یر

. تازه  عوض کنن

 رسماخوردگیت

خوب شده. نیم خوام باز بیفنی تو رختخواب و دو 

 هفته



 .نبینمت. طاق  ت دوریتو ندارم

 .ویل پوران خانوم تنها مونده تو دفیی -

خب بمونه. کارش بد بود. منم االن اعصاب ندارم -

سم  مییی

 .دعوامون بشه

نمن باهاش دعوا نک -  

ر  ِ  

 به خاط ی سیاوش. اون مادرته و حق

 .داره نگران آینده ی تو باشه

 تو ن -

ر  ِ  

 اوال که به خاط یست زندگ

ر  ِ  

 به خاط .

ی  ِ  

 خودمه. درست

یا غلط انتخا  ب خودمه. مامان باید بفهمه من بچه 



 .نیستم

 اگر دوستم داره چرا یه کاری میکنه ناراحت بشم؟
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پشت چراغ قرمز روی ترمز زد.مهرگان چند برگ 

 دستمال از

 جعبیه روی داشبورد کشید و

وع کرد به خشک کرد  ن صورت و موهای خیس  رسر

 .سیاوش

 .سیاوش بیحرف به او چشم دوخت

 :بعد دس  ت او را گرفت

مچ  ِ  

 !مهرگان-

 بله؟-

 .یه قویل بهم بده-

 چه قویل؟-

- . اونقدری که به من انرژ  ی بدیکه قوی بموین . 



در ضمن ماما  ن من آد  م بدی نیست، اون فقط تو 

 رو

 .نمیشناسه. نمیدونه تو چقدر مایه

فقط کافیه اخالق و منشت بیاد -مهرگان لبخند زد. 

 دستش. اون وقت

 میشه

 .مریدت من

مثل  ِ  

 یه روز میفهمه من چقدر دوستت دارم، .

 .خودشم عاشقت میشه

 . مهرگان عقب کشید

- ی  ال اله اال هلل! آ خه وسط چهار راه جای دلیی

 !کردنه؟ عجبا
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 .حیا کن پش جان.حیا کن. زشته

 .سیاوش قهقهه زد



 .دلم میخواد. دوست دارم-

ن شد و عطسه ای بلند زد  .چراغ سیی

 :مهرگان رس تکان داد

 .تو فقط رسما خورده بایسر دیگه-

- ارم من تب کنم مریض شم میای خونهمون پرست

؟ خدا نکنه-بیسر . 

 .آره میام. همه کار میکنم زود خوب بیسر 

 .سیاوش ابرو باال انداخت

 .خب پس الزم شد یه، یه هفته ای مریض بشم-

 :مهرگان تشر زد

؟ اصال فکرشم نکن-  .دیگه خی

طویل نکشید که سیاوش جلوی ساختمان توقف  

 .کرد

برو به سالمت. لطفا رسی    ع یه دوش آب گرم بگیر -

 .مهرگان

ی  ِ  

 .چا داغ یادت نره



 مهرگان خ

ر  ِ  

 چاد یس و سنگینش را روی دستش گرفت و

 :گفت

ن کارو بکن-  . تو هم برو خونه همتر
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-  . باشه شب بهت زنگ -نمیشه باید برگردم دفیی

نم. مواظب ن  میر

 .خودت باش

 .هستم. در پناه خدا-

و شب شب های آخر اسفند بود و هوا روزها ملس 

 ها خنک و

 .مطبوع میگذشت

پنجره را کیم باز گذاشته بود و نسییم مالیم پرده را 

 تکان

 میداد بهار تو



ن  ِ  

 آمد

 . حس خو  ب ی کوچه ها پر شده بود .

نشسته بود روی تخت و لپ تاپش را روی پاهایش  

 گذاشته بود

 تا باز مثل هر شب غرق بشود توی

ن  ِ  

 داستا زندگ

ی  ِ  

 .سیاوش

ط آن خندیده و گریه کرده بود. با تک با خط به خ   

 ت  ک جمالت

 کرده بود و ال به الی صفحا  ت آن سوار بر 
ی

زندگ

 با  ل پروانه ها

 .میشد و حظ میکرد از خواندن داستان

خط اول را نخوانده بود که صدای تلفنش بلند شد. 

 با دیدن



ن را کشید.  سالم-نام سیاوش لبخند زد و آیکون سیی . 

آهسته شنیدصدای سیاوش را  . 

؟-  سالم به روی ماهت. خویی

 .آره خییل. جات خایل دارم رمان میخونم-

 دیگه؟-
ی

 جدی؟ رمان منو مییک
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 .بله-

؟-  کجایسر

 . به جاهای حساسش رسیدم-

هیچ دوست ندارم بخونیش اما چه کنم که دوست -

 دارم تمام

 تو گذشته ی من چه خیی 
بوده. خودم و کمال بدوین

 حالم بد

منم خییل دلم -میشه بخوام برات تعریف کنم. 

 میخواد زندگیم رو رمان

 کنم اما اصال



نمیتونم بنویسمش. مطمئنم از اول تا آخر، به اون 

 دو تا فقط

فحش میدم. به احتمال زیاد میدم یه نویسنده ی 

 .دیگه بنویسه

ن  ا از اشتباهات من درس بگیر
دوست دارم بقیه دخیی

 و

 من درست تک
ی

 شبیه زندگ
ی

. تا باز یه زندگ ن رارش نکتن

 نشده

 .خراب بشه

 خوب -

ر  ِ  

 .فک یه

؟- ین ن  حاال تو چرا اینقدر آروم حرف میر

داییم و زنداییم اینجان. دایی رو انداختم به جو  ن -

 مامان

واسطه شه بیایم خواستگاری. ویل فعال که دایی 

 .موفق نشده



 :مهرگان نمیدانست چه بگوید. فقط گفت

من میدونم باالخره مادرت رایصن میشه. یادت باشه -

 بدون
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رضایت مامانت اینورا پیدات نشه جناب سیاوش 

نهایتش-خان .   

 . میدزدمت دیگه

 :مهرگان خندید

من دزدیده نمیشم. حاالم برو پیش مهمونا بذار من -

 رمانمو

 .بخونم. رسیدم به جاهای حرص در بیارش

بخون فقط تو دلت یه نگو سیاوش آدم قحط -

 بود؟

 .اتفاقا صد بار پرسیدما-

 حاال بخون میفهیم چرا خر شدم. کاری نداری؟-

 .شبت به خیر -



 .شب تو هم به خیر عزیزم-

وع کرد به  صفحه ی مورد نظر را باز کرد و رسر

 .خواندن

نمیدانم چه بود در آن زن که مرا روز به روز بیشیی -

 از قبل

خودش میکرد. هر چه دیگران از او بدشان جذب 

 میآمد و ازاو دوری

 میکردند، من دوست داشتم ساعتها به صورتش

ه بشوم و او برایم با صدای بلند شعر بخواند  .خیر

صدایش لمس نریم بال کبوترهای حرم بود. دور و 

 دست

، اما نزدیک و دوست داشتنن   .نیافتنن

ی معمویل  بودو صوریی  البته که از نظر نیما او دخیی

 کامال
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معمولییی داشت. نه چشم آهو َوش داشت، نه 



 زیبای  ی مبهوت

 .کننده. این فقط من بودم که او را زیبا میدیدم

دند  ن هر بار که نیما و بچه ها پشت رسش حرف میر

 من توی

کت نمیکردم و این سکوت عاقبت  صحبتهایشان رسر

 باعث

م رو شود و رسوای عالمم کردشد دس  ت دل . 

یک روز معنای ییک دو بیت از غزل های حافظ را 

 بهانه کردم

تا با او حرف بزنم. فاصله ام با او کم بود. عطرش را 

 .دوستداشتم

مالیم و خوشبو بود. شنی  ه بوی صابونهای عطری  

 که

 .آدم را یاد خاطرههای خو  ب گذشته میاندازند

د ز  ن  که حرف میر
ل زده بودم به صورتش. تمام مدیی

 آنقدر

ق  ِ  



غر زیباییاش شده بودم که حواسم نبود حرفش تمام 

 شده

ند ن  .و دارد صدایم میر

؟-  آقای کیاین

 :به خودم که آمدم دستپاچه گفتم

 .بله، ببخشید-

 .لبخندی محسوس زد

 حواستون کجاس؟-

 :یی هوا گفتم
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- ش جفت باال پرید. فورا آخه خییل خوشگیل!ابروهای

 خودم را جمع

 .کردم

ه... یعنن میخواستم بگم غزلهای حافظ خییل- ن  چیر

 .خوشگلن

 خوشگلن؟-



ن انداختم. خراب کرده بودم  .رسم را پایتر

زاغری دست به شانه کیم رسش را به من نزدیک کرد 

 و فورا

 :گفت

 از من خوشت میاد؟-

از خجالت رسخ شده بودم. میدانستم. صورتم گر  

 .گرفته بود

ن فرصنی را از  مانده بودم چه بگویم. نمیتوانستم چنتر

 دست

بدهم. شاید دیگر مثل امروز اینقدر آرام و خنده رو 

 .نمیشد

اگر جسارت نباشه بله-با هزار جان کندن گفتم:  . 

 نزد. راهش را  
ن
دیوان حافظ را به من برگرداند و حرف

 گرفت

 .و رفت

حسایی به من  وا رفتم و خشکم زد از عکس العملش. 

 .برخورد



رفتم توی محوطه و نیما و بچهه ا را طبق معمول  

 گوشهای در

 .حال بگو و بخند دیدم

1643 

  دلهای بد قواره 

سم  ت دستشویی راهم را کج کردم. نیما اما دنبالم 

 آمد. شاید

 :قیافه ام خییل آویزان بود که وقنی کنارم رسید گفت

- برگشنی تو دستای چته سیا؟ چرا مث  ل چک 

 طلبکار شدی؟

 .چروگ ها

 :وار  د دستشویی شدم و یی حوصله گفتم

ول کن نیما. چرت و پرت نگو.آیی به صورتم زدم و -

ون رفتم  .بیر

 نیما هر کاری کرد نتوانست

 .از زیر زبانم حرف بکشد

از بدشانیس همان ساعت با زاغری کالس داشتم. اما 



 نتوانستم

م که توی کالس نباشمدلم را رایصن به این کن . 

این کار شاخکهای نیمای باهوش را فعال میکرد. تا 

 همان

جا هم مشکوک شده بود به من و عالقهام به 

 .زاغری

 هم کنجکاو بودم بدانم چرا زاغری آن کار را 
ن
از طرف

 با من

کرد. الاقل میتوانست دعوایم کند نه اینکه یی حرف 

 بگذارد

 .برود

وع شد. ز  اغری طبق معمول از رس ساعت کالس رسر

 بچه ها

 .خواست ییک از غزلها را از حفظ بخواند

 درس کالس برگه

ر  ِ  

 را داد و آخ های جلسه



ن  ِ  

 امتحا ی قبل را به
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بچه ها داد و از کالس خارج شد.برگه را بدون اینکه 

 به نمرهام نگاه

 کنم، توی کولهام الی دفت  ر

ی درسهایم چپاندم و به خانه رسرسید جزوه ها

 رفتم. تا آخر

 . شب دمغ بودم و حالم خراب

ا چندبار علت را پرسید و هر بار جواب رسباالیم  سمیر

 . را شنید

ر  ِ  

آخ شب توی تختم دراز کشیده بودم. رسرسیدم را از  

 کولهام

ون کشیدم و آن را باز کردم تا کیم به درسهایم  بیر

 .برسم



رسید روی شکمم افتادبرگیه امتحاین از الی رس  . 

 .داغ دلم تازه شد

 .آن را باز کردم تا الاقل بفهمم نمرهام چند شده

 .انتهای برگه نمریه بیست را دیدم و پوزخند زدم

خواستم برگه را مچاله کنم که ناگهان چشمم افتاد 

ن   به پایتر

صفحه و فورا از جا پریدم.زاغری با خط خوش برایم 

 :نوشته بود

" مشتاقان بده پیغام دوستمرحبا ای پیک   

 "تا کنم جان از رس رغبت فدای نام دوست

ن بود. با این یک بیت گفته بود حرف دلش را  .همتر

وع کردم به  ن پریدم و رسر از خوشحایل از تخت پایتر

ن   باال و پایتر

ا و مامان رابه اتاقم   پریدن. صدای قهقهه هایم سمیر

 .کشاند
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ا ب ا دهان باز به ورجه وورجه هایم نگاه یم کردسمیر . 

 :مامان گفت

 وا! چته بچه؟-

ا با تاسف رس تکان داد  :سمیر

 مامان؟-

- به گمونم پشت خل شده-بله؟ . 

ون رفتند و من تا صبح روی ابرها  هر دواز اتاق بیر

 .بودم

فردا صبح که با کیقن کوک به دانشگاه رفتم، نیما با 

 توپ و

 .تشر به رساغم آمد

سیاوش واقعا فکرشم نمیکردم که اینقدر نادون و -

 .ابله بایسر 

 زاغری؟ من ا

ن  ِ  

ه؟ آدم قحط بود؟ فقط جان من  نه جو ین دخیی

 .بگو دروغه. تو رو خدا بگو شوخیه



 .ماتم برده بود

 تو از کجا فهمیدی؟ گ بهت گفته؟-

 .نیما با حرص خاک بررسی به من نشان داد

 . واقعا خاک بر رست-

- ن آدم حرف بزن. از کجا شنیدی؟نیما ع من -تر

 نمیدونم سیا. فقط اینو

 بدون کل دانشگاه دارن از تو و
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نن ن  .زاغری حرف میر

رسم را چرخاندم به دور و بر. انگار تمام چشم ها 

 سمت من

بود. مصطقن و عیل با توپ و تشر هر چه از 

 دهانشان در آمد

 .بارم کردند

ن چند ر  وزی عشقمان نقل مجلس بود و بعد همه چیر

 مثل هر



، دیگر گرم نبود و از زبان ها افتاد
ن

 .خیی دایع

ی داغیی خب  ر قبیل را کمرنگ کرده  چرا؟ چون خیی

 بود. چون

 َدر بود. پژمان پشی  
َ
رقینی وارد میدان شده بود که ق

 که تا

آن روز نمیدانستم اصال وجو  د خارخی دارد، شد 

  ب من
ی
 .رف

نه یک القبای عاشق.آن وقت ها نمیدانستم کجای م

 ایستاده ام
ی

 .زندگ

 به قول

 حسایی 
معروف کله ام باد داشت و عشق و عاشقی

 عقلم را از

ی هم نداشتم. تا آمدم  کار انداخته بود. تقصیر

 بفهمم دنیا

دست کیست، بابا را از دست دادیم. استاد دانشگاه 

 بود و ادبیات

ایش را میگرفت و به  فاریس خوانده بود. داشت دکیی



 مامان

 خییل هم 
ی

 بهیی داده بود. اما زندگ
ی

وعده ی یک زندگ

 قرار

نبود بر وفق مراد ما باشد. سکته ی قلنی بیخیی او را 

 از ما

 .گرفت و برد
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 شدم مر  د خانه. نفهمیدم شور 
ی
در سن هفده سالیک

 و هیجا  ن

ی دوران بلوغ چطور گذ شت و جوانیام چگونه سیی

 . شد

ی نداری. دخیی  به قول نیما که میگفت" تقصیر

 ندیده ای. با

ن دخیی رس راهت دل دادی  ."اولتر

نیما را دوست داشتم. براد  ر نداشتهام بود. تنهایم 

 .نگذاشت



 ناپذیر سیع داشت مرا از دوست داشت  ن 
ی

خستیک

 پانتهآ دورکند. اما

د من بی ن  زور میر
شیی غرق آن عشقهر چه بیشیی  

 .میشدم

کله خرابیم وقنی بیشیی اوج گرفت که شنیدم پژمان 

 دور و ب  ر

پانتهآ میچرخد و در صدد جلب توجهش است. در 

 ظاهر که

پانتهآ به او و دست و پا زدنهایش بیتوجه بود. باهم 

 خوش

فتیم متوجه شدم  بودیم. اما هر چه جلوتر میر

 شخصیتش

ود که پدر و مادرم درست مخالف عقاید و تربینی ب

 برایم

 .داشتند

انجا  م کارهایی که برای یک زن عیب و عار بود برای 

 او عادی



 در خارج از ایران بود. اما 
ی

بود. بهانهاش هم زندگ

 خوب

 و غیر ایراین 
میدانستم که حجب و حیا ربیط به ایراین

 بودن

ندارد. عاشق پول بود و پول خرج کردنهای بیحساب. 

 عاشق
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 ولخرخی توی این خر

ز  ِ  

 پاساژ و آن مرک ید. خوردن غذاهای

گران قیمت توی رستورانهای لوکس باالی شهر .توی 

 همان مدت کم

ا  آنقدر خرج کرده بودم که پوران و سمیر

مشکوک شده بودند به منن که همیشه قناعت 

 .میکردم

 مرا تا جایی رساند که از نیما پول 
ی

قرض بیچارگ



 میکردم و

 :هر بار نیما نصیحتم میکرد

نیم دونم عشق یه دخیی که هشت سال ازت -

ه و فقط  بزرگیی

ریخت و پاش کردن بلده و یه ارزن دوستت نداره، به 

 چه درد

 .میخوره سیاوش. فقط تا دیر نشده بکش کنار

 :اما من هر بار میگفتم

نمیخوام. همینن که هست. دوستش دارم. خی کار  -

 کنم؟

نتهآ با چرب زباین مرا خام میکرد و باعث میشد یی پا

 عقل

تر از قبل در آن اشنایی پیش بروم. حرف حساب هم 

 حالیام

 نبود موبور و خوش قد و باال آمده بود برود

ر  ِ  

 و حاال پژمان، پس.



 روی

 نورونهای آقا

پسر  ِ  

 ییک از ده مرد
ی
 اعصا  ب من. تک ی میثاف

دم تکان میداد و منثروتمند تهران داشت برای پانتهآ   

 کابوس 
ی
سیدم او را به پژمان ببازم. پژمان میثاف مییی

 من شده
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 .بود

تر  م مهر را با نمرههایی ناپلئوین گذراندم و بهمن و 

 اسفند را با

 .نگراین رد کردم

ود پاریس  تمام تعطیالت نوروز او را ندیدم. گفت میر

 و نوروز

انواده اش میگذراندرا کنار خ . 

 زیاد برای اوگذراندم و 
ی

دوهفته را به سخنی وبا دلتنیک



 به امید

 .باز شدن دانشگاه روزها را شب میکردم

ن روزی که کالس داشتم به سمت دانشگاه  صبح اولتر

 پرواز

کردم.اما آن روز پانتهآ را ندیدم. غ  م عالم به دلم 

 نشست و نیما باز

 .هم برایم احساس تاسف کرد

بعد از کالس به سم  ت خانه اش رفتم. ییک دوبار 

 آخ  ر شب بعد

 .از گشت و گذارمان او را رسانده بودم به خانه اش

 از خ

ر  ِ  

 س

ن  ِ  

 یابا بلند و طوالن

ی  ِ  

 خانه اش از یک گل فرویسر گلرز



 .خریدم و پیاده به آن سمت راه افتادم

اما هنوز چند خانهای مانده بود که با دیدن او پایم 

ن به ز  متر  

 .چسبید و خشکم زد

با خنده از پیاده رو داشت سم  ت مایسر  ن پژمان 

فت که  میر

 .تکیه داده بود به آن
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حالم بد شد. فورا تلفنم را از جیبم درآوردم و 

 شمارهاش را

گرفتم. در حالیکه نگاهش میکردم تلفنش زنگ 

 خورد. بادیدن

پژمان نشان داد. پژمان صفحیه تلفنش آن را به 

 دست

 .به شانه خندید. از حرص دندان به هم ساییدم

ن پنهان کردم که مرا  خودم را جوری پش  ت یک ماشتر



 نبیند

 .اما من خوب میدیدمش

 :پانتهآ جواب داد

 .سالم-

 :سیع کردم صدایم نلرزد. گفتم

؟-  سالم خانویم. خویی

 . ممنون-

د. مثل همیشه عزیزم را نچ ن سباند رسد حرف میر

 تن  گ

 .ممنونش

؟-به رویم نیاوردم و گفتم:  کجایی  

ونم-  . بیر

بیام دم خونتون دنبالت؟ دلم خییل برات تنگ -

 شده؟

 .نه، نیایی ها.من خونه نیستم. خییل دورم-

 :لب گزیدم و توی دلم گفت
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 !"دروغ گو"

 .خب بگو کجایی بیام پیشت-

- یاوش. قطع کن رسم شلوغه بعدا نمیشه کار دارم س

 زنگ یم

 .زنم بهت

فورا تلفن را قطع کرد و پژمان در را برایش باز کرد و 

 خوش

وخرم توی مایسر  ن آخرین مدلش نشست.به رسعت 

 دور شدند و من

 ماندم و حس چهارپایی که توی

 ل

گ گیر کرده بود  ِ . 

 از من 
ی

حس حماقت و خریت با خشم و رسخوردگ

 یک

 س
ن

اخت. دلم میخواست همان لحظه رسک  ش یایع

 بروم و هر



دوی آنها را که یی شک داشتند به ریشم میخندیدند 

 به قص  د

کشت کتک بزنم وبا دندانهایم تکه تکهشان کنم. 

 فورا پا تند

م  .کردم سمت انتهای خیابان تا تاکیس بگیر

ا زنگ زد   اما خدا با من یار بود که همان لحظه سمیر

 که مامان

به راه نیست. گفت بروم به پوران حالش رو 

 .بیمارستان

ا  چند وقنی بود که قلبش بیمار بود و من و سمیر

 حسایی 

 .نگرانش بودیم

آن شب تا صبح توی بیمارستان بودیم. همان شب 

 با خودم
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تصمیم گرفتم یی گدار به آب نزنم .دیگر پانتهآ را 



 نمیخواستم. خیانت

زترین خطبرای من قرم  

قرمز در یک اشنایی بود. از نظر من اشنایی ای که 

 بعد از خیانت

ادامه پیدا کند فقط و فقط شکنجه ی روخ بود و 

 .بس

مدتها بود حس میکردم پانتهآ دیگر آن شورو شوق 

 روزهای

سیدم بر رسم آمد  . اول را ندارد و از آنچه که مییی

حالم بد بود و هنوز هم عصباین بودم. تصمیم 

 داشتم درس

 .خویی به هر دوی آنها بدهم

ن جا ختم نمیشد. اتفاق بدتری  اما موضوع به همتر

 توی راه

 .بود

 شنبه، بیست و پنجم اسفند، ساعت پنج عرص

آن روزها صدای ترقه و نارنجک تنها صدای مزاحم  



 کوچه های

شهر تهران بود.زن دستکشهایش را از دستش درآورد 

 و با پشت

 دست عرق

گرفتاز پیشاین   . 

 :رو به پوران که داشت عدس پاک میکرد گفت

 .تموم شد خانوم-

 .پوران رس بلند کرد و عینکش را از چشم برداشت
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ی-  .خسته نباشید خانوم معیر

درمونده نبایسر خانوم. اگر اجازه بدین برم دیگه. تا -

 برسم اون

ر  ِ  

 .س شهر شب شده

دپوران از جا بلند ش  . 

باشه. پس صیی کن حساب کتابت رو بیارم -



ی چادرش  واست.معیر

 را رسش انداخت و کیفش رابرداشت. پوران

حق الزحمیه زن را توی پاکنی به دستش داد.  

 کیسهای بزرگ

 .هم به سمتش گرفت

ی جان. پیشاپیش عیدتم مبارک-  .بفرما خانوم معیر

اینا هم چند دست لباسه دوستام دادن. خدا نکرده 

ر نکنن فک  

 . کهنه ست. ویل تقریبا نوئه

ی با خوشحایل لباس ها را گرفت و از اینکه  معیر

 پوران پول را

ام حالیاش بود  توی پاکت به او داده بود و احیی

 .قدردان بود

پوران او را بدرقه کرد و در آخرین لحظه صدای 

 نارنجیک او را

 .ترساند

دست روی قلبش گذاشت و در را بست و بلند  



ی خدا بگم خی ا-گفت:   

 کارتون نکنه. آخه اینم شد رسگریم؟

م  .آخرش سکته میکنم میفتم میمیر
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دوباره خواست به پاک کردن عدس ها ادامه بدهد  

 که تلفن

 .زنگ خورد

ن تلفن نشست و   هن هن کنان روی صندیل کنار میر

 گویسر را

 .به گوشش چسباند

 .بله بفرمایید-

ا از آن سوی خط آمدصدای سم یر . 

؟-  سالم مامان جان خویی

 :پوران با خوشحایل گفت

- ؟ م. تو خویی
مریس. مامان جان برو -سالم دخیی

 تلفنتو روشن کن



 تصویری حرف

 .بزنیم

 .باشه مادر قطع کن االن روشنش یم کنم-

نت متصل شد، تماس برقرار شد  . پوران تا به اینیی

یس گذشت و پوران با  شاینن حرف زد  کیم به احوالیی

 و قربان

 .صدقیه نوهاش رفت

ا شاینن را به اتاقش فرستاد  .سمیر

 :پوران گفت

 امروز نرفنی رس کار؟-
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 نه مامان جان. امروز شنبه س. حواست کجاس؟-

- ؟ ا که یی  ش -ای بابا راست میگیها. چه خیی خیی

 .شماس مامان جان

 دیروز با سیاوش حرف

ن  دیم. خییل ناراحت بودمیر . 



؟-  چیه؟ حاال تو رو واسطه کرده بیای منو رایصن کنن

ایی رو -
ن واسطه که نه. ویل گفتم یه زنگ بزنم یه چیر

 یادت

ن باش سیاوش بدون رضایت شما کاری  بندازم. مطمت 

 نیم

طش همینه  .کنه. البته مهرگان هم رسر

 :پوران پوزخند زد

 . هه! اونم از سیاستشه-

- ال اگه قالتاق بازی درمیاورد خوب بود؟خوبه که. حا  

خب چه حرفیه آخه؟ شاید من هیچ وقت رضایت -

 .ندم

 چرا ندی مادر من؟ مشکلت چیه؟ فقط نوه؟-

آره من نوه میخوام. بچه ی سیاوش. بده؟ -

نه زیاد-خواستیه زیادیه؟  

؟  نیست. ویل به چه قیمنی

ه داره - سیاوش به چه قیمنی واسه این دخیی

 خودکیسر یم



ه؟کن  

ه - مامانم تو که روشنفکرتر از این حرفا بودی. دخیی

 چیه؟
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. یم دونم. مهرگان.  ن نیسنی مثل زنای سطح پایتر

 اسمش

 .مهرگانه

ی - ن ا جان. من اگر دارم مخالفت میکنم یه چیر سمیر

 میدونم

که میگم دیگه. پس فردا داغ  ی این عشق از رسش 

 میفته تازه

مه ای دل غافل، زندگیم چه سوت و کورهیم فه . 

؟-  مطمئنن

هن بیشیی از تو پاره کردم. - هر خی باشه من چارتا پیر

 تو مو

دایی میگفت سیاوش اون -میبینن و من پیچ  ش مو. 



 سیاو  ش سابق

 نیست. افشده اس

انگار. حواسش پرته. جک میگم نمیخنده. بهش 

 میگم بیا بریم

اوش رو دریاب. کوه میگه حسش نیست. مامان سی

 نذار غصه

 .بخوره

د  .پوران لب فشر

ا داشت راست میگفت  .سمیر

ر  ِ  

پس شاد و شوخش دیگر با او هم نمیخندید. 

 اشتهایش کم

 .شده بود

ه... یعنن مهرگانه. اگر - ه اون دخیی همهش تقصیر

 دیگه نبینه

 .اونو از رسش میفته
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- . سیاوش بچه نیست نه نمیفته. بدترم میشه

 مامان. این همون

سیاوشه که جووین نکرده و همه اش کار کرد تا چرخ 

 زندگیمون

فت کارگری س  ر ساختمون  بچرخه. یادته صبحها میر

 بعد

فت رستوران ظرف میشست تا شب خسته  عرصمیر

 جنازه میومد

ر  ِ  

 س درساش؟

جمعهها هم تو قالیشویی بود. یادته چقدر پماد 

دی به ن  میر

تا از درد نخوابه پاهاش  

و اونقدر چس  ب درد زده بودیم به کمرش که طفلک 

 پوستش

همهش زخم بود. صداشم درنمیومد. شکایت 



 نمیکرد. آخ من

دورش بگردم. یادش میفتم اعصابم ناراحت میشه. 

 این همون

مر  د خونه ی ماست که همیشه سخنی کشید تا من 

 درس

کرد تا بخونم. این همون پشته که خودشو فراموش  

 ما راحت

 . باشیم

ا خییل دلش میخواست موضوع زاغری را بگوید  سمیر

 اما فکر

کرد خییل هم ربیط به حاال ندارد. بیشیی مادرش را 

 نگران یم

ن نبود چطور باید بگوید که دلش را نرم   کرد....مطمت 

 .کند

 :پوران گفت

ن - بله میدونم بچهم چقدر سخنی کشید، واسه همتر

 بیشیی 
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روی آیندهش وسواس دارم. نباید بهش بگم با کیس 

 ازدواج

 کنه که الاقل برصفه؟

 . نباید یی حساب ازدواج کنه

- 
ی

اگر قرار باشه بشینه حساب کتاب کنه که آیا زندگ

 با این

 میشه
ی

 زن براش یم ضفه یا نه، اون وقت این زندگ

ریم ماد  ر حسابداری. با عدد و رقم که رس و کار ندا

 من. با

روزهایی رس و کار داریم که کنا  ر ییک باید حا  ل دلت 

 خوب

باشه، چون دیگه این روزا بر نمیگردن. ازدواج مثل 

 خورشید

و ماه واسه زمینه، جفتشم الزمه اما یکیش باید گرما 

 و نورش



اونقدری بیشیی باشه که اون ییک رو حنی شبهاهم 

 روشن

ن   .  نور و گرما بدنکنه. بعد هر دو واسه زمتر

اگر ازدواج باید عاقالنه باشه، عاشقانه هم باید 

 .داشته باشه

ا عشق بعد از ازدواج هم میاد. مهم عاقالنه - سمیر

 تصمیم

 .گرفتنه مادر

از کجا معلوم؟ این یه ریسکه. شاید عاشق هم -

 نشن. آدم با

ه  .شاید نه خونه یم خره، نه زن میگیر

؟-  اگر فردا پشیمون شد خی

خب بشه. به ما چه؟ خودش کرده و اون وقت -

 نمیاد ما رو
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 .رسزنش کنه. چون انتخاب خودش بوده



ا همیشه اینو بدون در نود - بازم دلم نمیاد. سمیر

 درصد از

موارد دو تا زن و مرد که از هم جدا میشن، هر دو 

 .مقرصن

.شاید این د ، ییک بیشیی خیی از لحاظ حاال ییک کمیی

 مشکل
ی
 اخالف

 داشته باشه که االن

 . رو نمیکنه. به هر حال کولهبار تجربه شده االن

سیاوش کامل برام گفته دلیل طالقش رو. اگر بتونم -

 میام

ایران. واسه خاطر داداش حتما میام و پای حرفای 

 مهرگانم

 .میشینم

 به وظ-

ر  ِ  

 .به خواه یفه شناس

 .واال دیگه. ما اینیم-



دی راسنی  ن  شنیدم وقنی داشنی پشت رسش حرف میر

 صداتو

 شنیده. آره؟

 :پوران لب گزید

ا. هنوزم ناراحتم واسه اون روز-  .یادم ننداز سمیر

- من خیی نداشتم برگشته-بنده خدا .   . 

یه سوال. مامان تو نمیشناسیش مهرگان رو. کاش -

 چند بار

باهاش حرف بزین شاید اصال نظرت عوض شه. 

 سیاوش که
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خییل ازش تعریف کرد. حنی نیما و ترانه هم خییل 

 دوستش

 دارن. میشه؟

ون باهم حرف بزنیم؟-  یه کاره برم بگم بیا بریم بیر

 آره خی میشه مگه؟-



ا و  ی عاقل مث  ل سمیر ن دخیی پوران همیشه از داشتی

 سیاوش

 به خودش میبالید عاقل

ن  ِ  

ا حرفگرچه خودش هم ز ی بود ام .  

اه نبود ش پر بیر
 .دخیی

ا گفت  :سمیر

- خیله خب باشه قبول. فقط به -خی شد مامانم؟

 خاط  ر اینکه میدونم

 سیاوش

قدرنشناس نیست و امیدوارم انتخاب اشتبایه نکرده 

 .باشه

، پدر و مادر موجیه  ن دلیلشم اینه که این دخیی دومتر

 .داره

ا با خوشحایل گفت  :سمیر

- وشگلم بشمآخ که من قربون مامان خ . 

 :پوران خندید



 .پس زود باش جایزهمو بده-

 .هر خی باشه رو چشمام-

بدو اون بچه رو صدا کن یم خوام باهاش حرف -

 بزنم. یه
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نیای غر بزین بسه دیگه برو رس درسات ها. اصال من 

 نیم دونم

ن مدرسه؟  اونجا بچه ها چرا اینقدر زود میر

ا با  لبخند شاینن را صدا زد. شاینن فورا کنار  سمیر

 مادرش

بیا با مامان پوری حرف بزن-نشست.  . 

 :شاینن با خوشحایل داد زد

oh, really? Thank mamy. - 

وع کرد  ا بوسه ای برای پوران فرستاد و پوران رسر سمیر

 به حرف

 :زدن



 فسقل-

ی  ِ  

 ...مامان پوری چطوره؟ فقط انگلییس حرف نزنیا

و هفتم اسفند ماه. ساعت شش دوشنبه، بیست 

 عرص

ن گذاشت و گفت  :ظرف پفک نمیک را روی میر

حقته ترانه. صد بار بهت گفتم وایتکس استفاده -

 . نکن

 :ترانه غر زد

ن نمیشد-  .خی کار کنم مهرگان. تمیر

خب نمیشد که نمیشد حاال خوبه چشات -

ول کن اینقدر به-میسوزه؟  

 جونم نق نزن. بگو خی کار کنم؟

- رسد صورتتو بشوربا آب  . 

 . شستم بابا. شصت دفعه شستم-
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ن بخوره به صورتت. - ون یه هوای تمیر پاشو برو بیر

 حتما هنوزم

 .خونه بوی وایتکس میده

نه- ن  .نیما بفهمه یه چند تا دا  د مشنی رسم میر

 .حقته-

 خی داری میخوری یه خرچ خرچ میکنن اونور؟-

- ی؟پفک. میخوا  

آی هوس کردما. پاشم برم بخرم شاید چشمام -

 .خوب شه

 .کوفتت شه تنهایی بدون من میخوری

اونقدر حال میده که نگو-مهرگان خندید:  . 

یه؟-  کیفت بدجور کوکه. خیی

آره. از امروز تو خونه ام. البته سیاوش کیل غر زد -

 زود داری

. ویل راضیش کردم  .تعطیل میکنن

م و رمان خوندمبعدشم تا لنگ ظهر خوابید . 

 .خب دیگه حسایی خوش خوشانته-



 .مهرداد که شب برسه خوشیم تکمیله-

کم-  . هیجی دیگه تعریف نکن االن ازحسادت مییی

 :مهرگان قهقهه زد

 . حسودخان فردا صبح تا غروب میام کمکت-
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 . آخ که من قربونت برم-

- زود بیایی -رو. ای چابلوس. بسه دیگه پاشو ب

 مهرگان. دو روز دیگه

 مامان بابای نیما میان من

ن خر موندم تو  گل. هیچ کار نکردم. تازه نص  ف  عتر

شم  بیشیی

 .نیما انجام داده

باشه بابا. حرص نخور. من صبح زود میام. -

 صبحانه پر و پیمون

 . بذار

 .دورت بگردم خواهر جون. چشم. فعال خدافظ-



 .خداحافظ-

وع کرد به خواندن.  فورا لپ تاپ را باز کرد و رسر

 مشتاق بود

 .سیاوش چه نقشهای برای پژمان و پانتهآ ریخته بود

 :سیاوش نوشته بود

نمیدانستم چرا نمیخواهم به روی پانتهآ بیاورم که از 

 جیک

م. یک حیس در مغزم فریاد  و پوکش با پژمان با خیی

د ن  میر

ایی فعال ساکت بمانم بهیی است.نیما وقنی فهمید حس

 .ناراحت شد

اه وع کرد به بد و بیر  رسر

ن به پانتهآ  .گفتی

ون از دانشگاه ایستاده بودیم. یکجایی کنار نرده  بیر

 های
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رنگ توی پیاده رو. میشد آن بهار با تمام زیباییها  ن سیی

 و

ین بها  ر عمرم باشد.  هاش بهیی های روشن و تیر ن سیی

 اما درست

ثل  ِ  

ای مهر که بام روزه  

ل  ِ  

 او ید از تابستان دل میکندیم و به

فتیم دلگیر بود. شنیدن غر زدنهای نیما  مدرسه میر

 حنی از

 .آن ترانه ی هم کالیس سالم هم بدتر بود

ه -
َ
چقدر به توی مشنگ گفتم ول کن این زنیکه رو. ا

ه! الاقل
َ
 ا

 . نذاشت یه چهار ماه بگذره

- امن چه میدونستم اینجوری میشه نیم . 

یه چند وقت جیب تو روخایل کرد رفته رساغ ییک  -

 که لقمه



چرب و چییل تریه. از اونم یه روز سیر میشه. این 

 .خط ایننشون

ن  گ بهت گفتم سیا. اون زن هدفش فقط تیغ  ببتر

 زدن مردای سادهای

ثل  ِ  

 .م توئه

ول کن نیما. من اصال حوصله نصیحت شنیدن و -

 نق زدنای

 .تو رو ندارم

- نداری. تا چند روز همینه. فقط امیدوارم  جهنم که

 درس

ت بشه واست که آدم هر جایی نمیخوابه که آب  عیی

 بره

 .زیرش

چشم جنتلمن، عالمه دهر، اصال بابابزرگ. ول کن -

ه
َ
 !دیگه. ا
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میخوای همینجوری بذاری بره؟ نمیخوای یه -

 مشت بزین 

؟ ن  فکش بیاد پایتر

- زنم؟ زنه ها. یه کار دیگه دارم باهاش. چجوری ب

 حالشو

 . ن م. صیی کن فقط ببتر  یی رس و -میگیر
هر کار میکنن

 صدا. اینجا

 دانشگاهه. کمیته

انضبایط به هیچکس رحم نکرده ها. فقط یه سال 

 .مونده سیا

ن  ِ  

 .جا نیما بذار یی دردرس تموم شه

 .حواسم هست. کله مو خوردی پش بسه-

اشاره کردنیما با رس به سمنی  . 

 .مصطقن ست-

مصطقن نزدیک شد و با هر دو سالم کرد. دیگر مثل 



 قبل با

ن نبود  . سیاوش رس سنگتر

 .سیاوش بیا برو آموزش. مهرایی کارت داره-

 :اخم کردم

؟ نگفت خی کارم داره؟-  مهرایی

- خیله خب باشه. من رفتم-نه هیجی نگفت.  . 

راه به سم  ت درب ورودی به راه افتادم. در میا  ن 

 نگاهم به

ین  ِ  

ماش مدل باالیی افتاد که داشت نزدیک دانشگاه 

 پارک
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فت که حس کردم  میکرد. جوری دنده عقب میر

ن   همتر

 .حاالست که توی جو  ب بدون جدول بیفتد

مجبور شدم بروم کمکش. مرد تشکر کرد و از او جدا 



 شدم. اما

 .اوصدایم کرد

 ببخشید آقا؟-

. گفتم ن  :رس چرخاندم. ایستاده بود کنار ماشتر

 بله؟-

 . مر  د خوش لبایس بود با موهای جوگندیم

 خانوم زاغری دلم با شن-

غ  ِ  

 امروز کالس دارن؟دا یدن نا  م زاغری تازه

 .شد. سگرمه درهم کشیدم

 .من نمیدونم. ببخشید-

کوله را روی دوشم جا به جا کردم و به رسعت وارد 

 محوطه

 .شدم

تقه به درب اتاق مهرایی زدم و با شنیدن صدایش  دو 

 وارد اتاق

 .شدم



ش و تا کمر خم شده بود روی  ن ایستاده بود پشت میر

 یک

 .پرونده

کلیه تاسش زیر نوری که از پنجره یم تابید برق یم 

 .زد
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 رس بلند کرد و با د

ن  ِ  

 .ید من جواب سالمم را رسرسی داد

ش ایستادم. مهرایی عالوه بر  در را 
ن بستم و پشت میر

 استا  د ییک

از دروس تخصیص ما بودن، مدیر آموزش رشته های 

 ادبیاتهم بود

 و من به دلیل اینکه او دوست قدییم پدرم و از هم

 . دانشگایه هایش بود، ارادت خایص به او داشتم

ن استاد؟-  کارم داشتتر



کن را به قفسه مهرایی برگهای از زونکن در آورد و زون

 های

 .چویی چسبیده به دیوار اتاق برگرداند

تن  ِ  

 .چاق و خپلهاش را روی صندیل انداخت

 خویی سیاوش جان؟-

 .به خوبیتون استاد. خیر باشه فرستادین دنبالم-

 این خوب؟ شاگر  د ممتاز دانشگاه نمره-

ر  ِ  

 چه وضعشه پس هاش

اینجوریه؟ غیبت های زیاد. استادات صداشون 

ه. رس هردراومد  

 .درس سه تا غیبتات پره

استاد منم مثل بقیه از سهمم استفاده کردم. در -

 مورد نمرات

خب چرا باید اینجوری باشه؟-هم حق باشماست.   

ن انداختم  .رسم را پایتر



خیر رست مثال میخوای بیسر استاد ادبیات؟ -

 اینجوری؟
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 :زیر لب گفتم

- هر خی استا  د داره به هم میخورهدیگه حالم از  . 

؟- ی گفنی ن  چیر

 .گفتم نمیخوام استاد بشم. نظرم عوض شده-

ایی شنیدم. راسته؟-
ن  در مورد تو و استاد زاغری یه چیر

. من رو چه به اون خانوم؟- ن  نه استاد. اشتباه گفتی

با صدای در و بازشدنش هر دو رس به سمت در 

 . چرخاندیم

برا همان مرد که جلوی دانشگاه  

ر  ِ  

ن به  د ی پارک کردن ماشتر

سالم -او کمک کرده بودم، جلوی در ایستاده بود. 

 عرض شد. ببخشید



 مزاحم نباشم؟

 :مهرایی گفت

 خواهش یم کنم. امرتون جناب؟-

 :مرد داخل آمد و در را بست و گفت

میبخشید من دنبال خانوم زاغری یم گردم. مگه -

 اینجا

 آموزش ادبیات فاریس نیست؟

- یل فکر کنم امروز خانوم زاغری کالس ندارن. بله، و

 شما؟

مرد کیم جلوتر آمد و نگایه به من کرد. لبخندی 

مانه  محیی

ن همان گونه جوابش را دادم  .به لب راند و من نیر
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 من نعمنی نعمت-

ر  ِ  

 . هستم. شادمه ی. همس  ر خانوم زاغری



حدقه در میآمداز فرط تعجب چشمانم داشت از   . 

همششون؟-مهرایی بدتر از من شوکه گفت:   

 بله، چرا تعجب کردین؟-

 .مهرایی نیم نگایه رسزنش وار به من کرد

 .خیی نداشتم ایشون متاهل هستند-

م و بدتر از همه حس   داشتم از فرط خجالت و رسر

 گناه آب

میشدم. پانتهآ شوهر داشت؟ دروغ بود. امکان 

 .نداشت

 :رو به او گفتم

 منظورتون خانوم پانتهآ زاغریه؟-

 :مرد که دیگر شک کرده بود گفت

 بله. چطور؟-

 :رس تکان دادم

 :هیجی .شادمهر گفت-

االن چند ماهه ایشون ایرانه و نیومده پاریس. گفتم -

 یی خیی 



 . بیام خوشحالش کنم

کفرم درآمد. مگر نگفته بود تما  م تعطیال  ت عید را 

ود  میر

ود؟ پس آن دو هفته کدام  پاریس؟ آن هم دروغ ب

 گوری بود؟
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 ...توی دلم نالیدم نکند آن چند روز را

 :مهرایی گفت

ن -  .به هر حال ایشون امروز نیستی

 .نعمنی مودبانه تشکر کرد و رفت

 .مهرایی عرق از رس و رویش گرفت

 .بوی دردرس میاد سیاوش-

- ندارم. راست استاد من با این خانوم اشنایی 

 .میگم.دروغ نگفته بودم

 در آن لحظه اشنایی ام با او تمام شده بود. اما

 .نقشهام هنوز رس جایش بود



خیله خب. میتوین بری. فقط لطفا نه غیبت -

 داشته باش نه

 . باز نمرههات کم باشه

 :انگشت اشارهاش را سمتم گرفت

 .حواسم بهت هست. یادت بمونه اینو-

- امو دارین و ببخشید از اینکه چشم. ممنون که هو 

 نگرانتون

 .کردم استاد

ون رفتم  .مهرایی رس تکان داد و از اتاق بیر

شادمهر را دیدم که انتهای راهرو دست در جیب 

 ایستاده بود
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و به لیست کالس ها نگاه یم کرد.با دیدن او باز حس  

 گناهم ده برابر

م. اماشد و خجالت زده بود  

آخر مگر من خیی داشتم آن دیو دورس متاهل بود و 



 مرا فریب

 داده؟

دلم برای نعمنی سوخت. خواستم از کنارش رد بشوم  

 که با

 .صدایش میخکوب شدم

 ببخشید آقا؟-

ن ریخت اما نیم دانستم چرا  .دلم هری پایتر

 .چرخیدم به عقب

 بله؟-

 .چند قدم جلو آمد و مقابلم ایستاد

- از شما داشته باشم؟میشه یه سوال   

- شما اسم کوخی  ک همس  ر منو جوری -بفرمایید. 

 صدا زدین انگار

 خوب

ن   .میشناستر

مشکوک شده بود و من در دل خودم را لعنت کردم  

 که چرا



 .پرسیده بودم

 ...واال ایشون استاد بنده بودن ترم قبل. و اینکه-
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- ؟ لطفا طفره ن ریدواینکه خی . 

. منم گفتم شاید با کیس - ن گفته بودن مجرد هستی

 دیگه

 .اشتباه گرفته باشم

مگه تو این دانشگاه غیر از پانتهآ زاغری، استا  د -

 دیگری با این

 اسم دارین؟

 .نه-

- ؟ ببخشید من نمیفهمم منظورتون از این -پس خی

 حرفا چیه؟

ه  کیم جلوتر آمد و چشم ریز کرد و توی صورتم خیر

 .شد

- ویی به این قضیه ندارم. چرا باید بگه حس خ



 ...مجردم و چرا

 .بقییه حرفش را خورد

آمدم بگویم به من چه که به زنت حس خویی نداری 

 اما ناگهان

 .فکری به ذهنم رسید

 :نگایه به دور و برم انداختم و گفتم

ون حرف بزنیم؟-  میشه بریم بیر

ون از  مشکوک و دل نگران دنبالم راه افتاد به بیر

ختمانسا . 

بردمش گوشهای خلوت از محوطیه بزر  گ 

 .دانشگاه

وع کردم به   اولش کیم مقدمه چینن کردم. بعد رسر

ن   .گفتی
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نامردی توی خونم نبود، اما آن روزها تمام حسهای 

 ب  د عالم توی قلبم



 جمع شده بودند و فقط گویی با انتقام دست از رسم

 .برمیداشتند

د بیچاره با هر جملهای که از دهانم خارج میشد   مر 

 رنگ و

ید  مییی
 .رویش بیشیی

 :گفتم

 رو تمو  م گالری دارهای تهرون -
ی
آقای میثاف

 میشناسن

. پشش آدم درسنی نیست. من خودم  جنا  ب نعمنی

 چند بار

 . خانومتون رو با این آقا دیدم

 .دندان به هم سایید و رنگش به رسخن زد

انیت منفجر میشد. آن من فقطداشت از عصب  

ر  ِ  

 لحظه فک

ل  ِ  

دنبا انتقام بود و نمیفهمیدم دارم برای خودم چاه 



م
َ
 .یمَ کن

یک چاه عمیق که نجات از آن امکان پذیر نخواهد 

 .بود

ب  یه آخر را وقنی زدم که گفتم:  احتمال میدم -ضن

 تعطیالت عید رو

 .هم با هم گذرونده باشن

 زبانه های به خون نشستهاش د

نِ    

 خشمرا در چشما یدم و

 .زهرخندی در دل زدم

 با صدایی که میلرزید
 :نعمنی
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 .امیدوارم واسه حرفات مدرک داشته بایسر پشجون-

نیاز به مدرک نیست. تعقیبش کنید همه خی -

 . دستتون میاد

 مشخصات اون پشه چیه؟-



- ن داره  تو خیابون اسمش پژمانه. یه نمایشگاه ماشتر

 .ظفر

موهاش بوره و قد و قوارهش ورزشکاریه. لطفا تو این 

 قضیه

ین  . اسیم از من نیی

نعمنی با عجله و رسرسی خداحافیطن کرد و رفت و 

 من زمزمه

خب خانوم زاغری، بچرخ تا بچرخیم-کردم:  . 

نه پانتهآ دیگر تماس میگرفت نه من به او زنگ 

دم. انگار ن  میر

میان رخ دادهنه انگار که خیاننی این  . 

 . دو روز بعد توی دانشگاه بلبشویی به راه افتاد دیدین

 با نیما

توی سلف رسویس دانشگاه ناهارمان را خورده بودیم 

 و داشتیم

فتیم به کالس. تقریبا ده دقیقهای کالس مانده  میر

ع  ِ  



و  به رسر

 .بود

ن شدند  .ناگهان پژمان و دارو دستهاش رس راهمان سیی

تاد و رس خم کرد و با لحنن پژمان رو به رویم ایس

 شبیه

 :التهای تهران گفت

ین؟- یف مییی  هوی یارو! کجا تشر

1675 

  دلهای بد قواره 

 :خونشد گفتم

- ین -اوال یارو باباته، دوما هر جا. تو رو سنه نه؟ ن میر

ی  در میر

 نا  کس؟

- 

من به تو؟  گ؟ خواب نما شدی پش جون. بکش  

 کنار کار

 دارم
ی

 .و زندگ



؟-  ما رو میخوای به هم بریزی نکبنی
ی

 زندگ

 :خطاب به نیما گفتم

نه؟ نمیفهمم- ن  حرف میر
 .نیما؟ این به چه زبوین

 :نیما گفت

 . ولش کن. ارازله-

 :پژمان غرید

 .ارازل هفت جد و آبادته مردیکه دوزاری-

 .نیما مشتش را توی هوا برد که او را کنار زدم

- -خی بلغور میکنه. نیماجان شما وایسا کنار ببینم این 

 داری
ن
 حرف

 .بزن. نداری برو ر  د کارت

 :پژمان جلوتر آمد. دهانش را کنار گوشم آورد

 .با دستای شادمهر قیی خودتو کندی بدبخت-

پس شادمهر پیدایش کرده بود و حسایی نقره داغ 

 شده بود که
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ن به تکاپو افتاده بود  . این چنتر

کجا فهمیده بود من او را لو داده بودم؟اما از    

 .با این حرفش حسایی داغ کردم

وع شد و دانشجوها دورمان جمع شدند  .دعوا رسر

 .دستم را بلند کردم تا مشنی توی دهانش بکوبم

 :پژمان با صدای بلند داد زد

اون مشتو بزن تو دهن خودت که دخیی مردمو با -

 لش بازیات

ه که یی آبرو کردی. بزن تو چشمت   ن که از بس هیر

ی  دیگه یه چدخیی

جرات نیم کنه پاشو بذاره تو این دانشگاه. بزن تو 

 اون

دماغ خوش ترکیبت که باز بو نکشه راه بیفته دنبال 

 زنای

 .مردم

 .دندان های کلید شده ام را نشانش دادم

 یم بندی دهنتو یا دندوناتو بریزم تو شمکت؟-



 :نیما حریص گفت

 ولش کن! تو رو خدا نکن! بدبخت میشیم پش  -

 !بس کن

اما لبخند کج و پوزخن  د حرص دربیاو  ر پژمان 

 نگذاشت به

 .نصیحت نیما گوش کنم

 .مشتم را محکم توی صورتش زدم
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خون از بینن او توی هوا پاشید. گوشه ی لبش پاره 

 شد و

به روی شکمش  ن ضن نتوانست روی پا بماند.دومتر

شد آخن  باعث  

 جگرخراش بگوید

ن پخش و پال شود  . و درست و حسایی روی زمتر

 :با صدای غفاری ری   س کمیته انظبایط نیما گفت

 .بدبخت شدیم پش. غفاریه-



ن  ِ  

دوستا پژمان دویدند سمتش کمکش کردند و غفاری 

 با توپ

ش برد  .و تشر مارا به دفیی

مهرگان در  ب لپ تاپ را بست. اصال فکرش را هم 

یکردنم  

 .عشق سیاوش به پانتهآ به آن نقطه برسد

آنقدر حالش گرفته شد که توان خواندن ادامه ی 

 داستان را

 .نداشت

به ساعت نگاه کرد. از هفت گذشته بود. قرار بود تا 

 ییک دو

 .ساع  ت دیگر مهرداد و رویا و صدرا برسند

خانه رس زد.مریم توی  ن ون رفت و به آشیی از اتاق بیر

 اتاقش داشت

ماز میخواندن . 

 نگایه اجمایل به اجاق انداخت. بوی زعفران



غ  ِ  

 خوب چلومر ی و

فسنجان خانه را برداشته بود. مهرآنا و آریا هم قرار 

 بود بیایند
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 .برای شام

 . دلش برای خواهرکش تنگ شده بود

 .ساالد درست کرد و کیم خورده کاری ها را انجام داد

دل توی دلش نبود به سیاوش زنگ بزنداما  . 

ون آمد  .مریم از اتاق بیر

و  با خورسر

ی  ِ  

 :ی   مختص خودش رو به او گفت

 .قبول باشه مامان جان-

 .حق مادر. دستت درد نکنه -

ل  ِ  



 قبو

- رویا زنگ زد  -دست شما درد نکنه. بچه ها گ میان؟

 گفت تا یه

سن. مهرداد تازه  ساعت دیگه میر

حمام بود. آنا هم گفت یه کم حال رسیده بود و توی 

 نداره،

 .ویل میاد

 چشه؟-

چه میدونم مادر. البد خسته س. با اون رشتهای  -

 که انتخاب

 .کرده از کارو زندگیش افتاده

 .اشکال نداره. تموم میشه باالخره-

 .تا تموم بشه آب شده بچهم-

 کاری نمونده؟-
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 .نه قربونت برم-



م بر میگردم-  .پس من برم یه تماس بگیر

م برو .مهرگان دوباره توی اتاقش خزید. - باشه دخیی

 تلفنش را

ر  ِ  

 برداشت و کنا

 .پنجره ایستاد

شماره ی سیاوش را گرفت و تا ارتباط وصل شود به 

 این فکر

ن  گ اوست و دلش میخواهد در روز  کرد چقدر دلتی

 یی بهانه و

د و صدای آرامبخشش را با بهانه مدام به او زنگ بزن

 بشنود. در

آن چند وقت فهمیده بود عشق چقدر آدیم را کم 

 طاقت

 .میکند

 :صدای سیاوش گوشش را پر کرد

 .سالم به زیباترین بانوی عالم-



؟-  سالم سیاوش جان. خویی

تو رو نبینم خوبم به نظرت؟ کحایی دلم تنگ شده -

 .واست

 :ذوق کرد و پرسید

- سم؟زیر سایه ی شما. من یه  ی بیی ن از رمانه؟-چیر  

 آره از کجا فهمیدی؟-

 منتظرت بودم. تمومش کردی؟-
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چند صفحهش موند. غفاری اومد تو و پژمان رو -

ش  .برد دفیی

 آخرش خی شد؟ فکر کنم خودم 
ی

میشه خودت بیک

 بخونم

 .گریه زاری راه بندازم

پس یه جوری بگم شبت خراب نشه. از من -

دشانسیی توب  

عمرت ندیدی. پژمان گفت این کیاین با زاغری رفیقه. 



 اونم با

یه ز  ن شوهردار. دوستاشم شهادت دادن. حاال نیما 

 هر خی 

گفت دروغه، غفاری باور نکرد. چون از قبل خیی 

 داشت. فقط

منتظر بود یه آتو بدم دستش. خالصه که پژمان و 

 دوستاش

چهل کالغ کردن و آبرومو تو دانشگاه بردن. یک کالغ 

 بعدم با

زیرآیی های خییل ها اخراج شدم.غفاری گفت دولت 

 پول واسه

 دانشجو

ی  ِ  

 یی انظباط و خایط

 . مثل من خرج نمیکنه

بعدم زاغری خودش استعفا داد. البته بعدش از 

 طریق مهرایی 



فهمیدم شادمهر مجبورش کرده. تنها کیس که این 

 وسط آب

بود. چون مدرگ  تو دلش تکون نخورد همون پژمان

 علیهش

 .نبود

دو روز بعد غروب وقنی رفته بودم نون بخرم، 

 شادمهر منو تو

محلهمون تنها گیر آورد و یه کتک مفصل زد. دستمو 

 شکوند
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 . و گفت تا تو بایسر به ز  ن مردم دست درازی نکنن

 هر خی 

قبول گفتم زنت منو گول زده و من یی خیی بودم 

 نکرد. بعد از

ی چپ نگاه نکردم و چشمم  اون هیچ وقت به دخیی

 هرز نرفت



و هو  س عاشقی نکردم. دوباره کنکور دادم و رفتم 

 دانشگاه و

مدرکمو گرفتم. حاال بعد از چند سال باز رس و کلهش 

 پیدا

شده زندگیم رو خراب کنه.مهرگان ن  م اشک گوشیه 

 چشمش را

 گرفت. نگذاشت سیاوش

دارد گریه میکندبفهمد   . 

 .گلویش را با رسفهای صاف کرد

نه بهت زاغریه؟- ن  یعنن اوین که زنگ میر

آره. خودشه. االن یک ساله رو مخمه مهرگان. به -

 خدا دیگه

 .نمیدونم خی کار کنم

 حرفش چیه؟-

میگه بیا با هم باشیم. اونقدر پرروئه که حنی رفته -

 خونه مون

. ماد  ر من خیی با مادرم قضیه ی من و تو رو گفته



 .نداشت

جدی؟ واقعا چه رویی داره. من مطمئنم برگشته  -

 که انتقام

ه.  منم همینو میگم. اون اصال همون اولشم منو -بگیر

 .دوست نداشت

اما چجوری پاشو قلم کنم و از زندگیم جوری 

ون  بندازمش بیر

1682 

  دلهای بد قواره 

 که دیگه برنگرده؟

ون دادمهرگان نفسش را پر ص دا بیر . 

 از شوهرش طالق گرفته؟-

 نمیدونم. چطور؟-

 . من یه نقشهای دارم-

قربون خودت و نقشههات برم من آخه. چه -

 نقشهای؟

ن وضعیتش - ای بابا خدا نکنه. اول تحقیق کن ببتر



 چجوریه؟

.دور  طالق گرفته یا نه. بعد بهت میگم خی کار کنن

ن شام نشسته  میر

سفرش بودند و مهرداد داشت خاطرات  

را تعریف میکرد. آن میان صدرا هم با خوش رسو 

 زباین وسط

سید ید و سوالهای با مزه مییی  . حرفهای پدرش مییی

مریم تنها کیس بود که حواسش به مهرآنا بود. رنگ و 

 رویش

 .زرد بود و بیاشتها

آریا کاسیه ماست و بادمجان را که با کشمش و گردو 

ن   تزئتر

ش داشت، تعارف کردشده بود و مهرآنا خییل دوست . 

ن قاشق سمت دستشویی دوید. مریم  اما مهرآنا با اولتر

 لبخندی

نامحسوس زد و مهرگان دوید به دنبا  ل خواهرش. 

 پشت درب



 .دستشویی ایستاد
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 آنا؟ چت شد؟-

 آریا دستشو

ر  ِ  

 :دل نگران به د یی کوبید

- کرد. با یی حایل  آنا حالت خوبه؟مهرآنا در را باز  

 :گفت

 .نه خوب نیستم. دل و رودهم به هم میپیچه-

 :مهرداد از همان جا گفت

 هله هوله خوردی باز؟-

 .مهرآنا یی حال روی مبل نشست

 .نه بابا، دوروزه اصال هیجی نمیتونم بخورم-

 :رویا چشمیک به مریم زد و بلند گفت

 .مبارک باشه مامان جان. داری باز مادربزرگ مییسر -

 :مهرداد فورا از جا پرید



 . هورا. همینه. خودشه آنا. دایی شدم-

مهرآنا مات داشت به خوشحایل کردن های آریا و 

 مهرداد نگاه

 :یم کرد.مهرگان فورا در حصارش کشید

 .الیه من فدات بشم خواهری. مبارکه-

 . مریم و رویا هم بغلش زدند

 :مریم گفت

ن بیسر -  .فردا صبح برو آزمایش بده تا مطمت 
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 :عیل گفت

ی بده بخوره رنگش باز شه- ن  . حاال پاشو یه چیر

 مهرآنا وا رفت. در م

ن  ِ  

 یا رس و صدای مهرداد و آریا که رس

ن داشتند توی رس و کله ی هم  جنیس  ت جنتر

 میکوبیدند، با



 نالید
ی

 :بیچارگ

 ای خدا. حاال چه غلیط بکنم؟-

م اسفند ماه، ساعت ده سه شنبه، بیست و هشت

 صبح چهارشنبه سوری

 بود و گهگایه صدای ترقه و نارنجک از

ون میآمد  .بیر

مثل همیشه مردم تصمیم داشتند طوفاین از آتش در 

 غروب

 .راه بندازند

نکاری  ها بود. هر بار که  گالب مشغول آخرین تمیر

 صدای

نارنجک توی سکوت خانه میپیچید هینن میکشید و 

 چند

دیوار میداد فحش به در و  . 

نگاهش را به ساعت دیواری ُرساند. محبوبه رفته بود 

 خرید

کند. میخواست برای شام طبق رسم و رسومات 



 چهارشنبه

ی پلو با مایه درست کند ن  . سوری سیی

اردالن و ارسالن هنوز توی تخت خواب بودند و او 

 متعجب بود
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ن را   چطور با صدای نارنجک ها  گیج خوابند.ماشتر

 روی پل پارک

 کرد و ریموت را سم  ت در گرفت. اما

 .در باز نشد. کالفه رس تکان داد

باز این در خرابه. ای خدا عجب بسایط داریم شب -

 عیدی

 .ها

ن پیاده شد  .ترمز دسنی را کشید و از ماشتر

زن  گ ری   س ساختمان را زد و منتظر ماند. اما کیس 

 جواب

 . نداد



ه سم  ت عقب چرخید مردی جوان را دید که به تا ب

 او نگاه یم

 .کند

 :مرد سالم کرد و با لهجهای مشهدی پرسید

سالم خانوم. ببخشید تو این ساختمون خانوادیه -

 شمسیان

 میشناسید؟

بله من شمسیانم. -محبوبه به رستاپای مرد نگاه کرد: 

 شما؟

 :مرد گفت

 .یه لحظه-

ه و یک کیسه برگشت توی ماشینش. یک ننوی بچ

ون  بیر

 .آورد
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 .محبوبه با دیدن ننو اخم کرد



ن گذاشت  .مرد برگشت و ننو و کیسه را روی زمتر

 :محبوبه گفت

 این چیه آقا؟-

 .من مرتیصن هستم. دوس  ت محمدهادی ملیک-

ن ریخت  . دلش هری پایتر

اومدم بچه رو تحوی  ل مادرش -مرتیصن ادامه داد. 

م. یعنن خانو  مبد  

 . ارنوازشمسیان

 :محبوبه با صدایی که یم لرزید

شما خییل بیجا کردین. یعنن چه؟ این مزخرفات -

 چیه س  ر

ن واسه من؟  هم میکنتر

ون داد  :مرتیصن نفسش را خسته از گلو بیر

م؟ من از مشهد کوبیدم - مزخرف چیه خانوم محیی

 بچه رو

 .برگردونم به مادرش چون کیس رو نداره

-  رو نداره؟ پس اون بابای لندهورش کدوم  کیس



 گوریه؟

. اون بنده - ن خانوم شمسیان تو روخدا مودب باشتر

 خدا هنوز

 .زنده س

- 
ی

هنوز؟! مگه قرار بود مرده باشه؟ اصال خی مییک

 شما؟
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محمدهادی تصادف سخنی کرده. -منظورتون چیه؟

 یه روز تو وقنی 

 داشت از

ابون رد میشد، یهعرض خی  

ن  ِ  

 .جوو گیج زد به اون بنده خدا

االنم تو یه آسایشگاه نگهداری میشه. نه میتونه 

 حرف بزنه، نه

راه بره. زندگیش رو ویلچر میچرخه خانوم. یک ماهه 



 وضعش

ه نمیتونه از این بچه مراقبت کنه  . اینه. ماد  ر منم پیر

 مرتیصن خم شد و کیسه رابرداشت. یک دسته

ون کشید. بفرما خانوم. اینم مدارکش. کاغذ بیر 

 میتونید زنگ

 .بزنید خودتون استعالم کنید

محبوبه شوکه وا رفت. یک دست روی کاپو  ت 

 ماشینش

 .گذاشت و به گلگیر تکیه زد تا سقوط نکند

ن و مادرش -مرتیصن گفت:  پدر و مادر هادی هم پیر

 تقریبا نمیتونه

 .راه بره

خونهش پیدا   من آدرستون رو از تو مدارک توی

 کردم. تو

ین تا شونه هام سبک  روخدا این امانت رو از من بگیر

 .شه

 :محبوبه نالید



 ...ویل من... من نمیتونم... ارنواز-

 . خانوم من باید برگردم مشهد-
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م نمیتونه-  ...من نمیتونم... دخیی

 :مرتیصن گفت

- منده. ویل این بچه اگه یی  ش 
ه.  رسر مادرش باشه بهیی

 گناه

داره. بچه ی یی آزاریه. ساکته. طفلک انگار میدونه  

 کیس

ن نشست.  نیست براش مادری کنه.محبوبه روی زمتر

 پتوی صوریی 

ک  را کنار زد. دخیی

 . ن ین و نازنتر ها بود. شیر
چون فرشته های توی پوسیی

 خوابیده

 .بود و تکان نمیخورد

 :مرتیصن گفت



- ت باشه؟من برم خانوم؟ خیالم راح  

محبوبه که الل شده بود نتوانست چشم از فاطمه 

د  .زهرا بگیر

مرتیصن سکو  ت محبوبه را به نشانیه رضایت تلقی  

 کرد و سوار

ن شد و دور شد  .بر ماشتر

با تکانهای کودک ناگهان به خودش آمد. رسش را 

 چرخاند

به چپ و راست. رفته بود. مرتیصن رفته بود. از جا 

 پرید و دوید

چه. دو دسنی توی رسش زدوس  ط کو   . 

چند بار دو  ر خودش چرخید. فکرش کار 

 نمیکرد.دوید سمت خانه و

 زنگ را زد. صدای گالب را که شنید فورا
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 :گفت



ن گالب. زود-  .بدو بیا پایتر

 خی شده خانوم؟-

س فقط زود بیا-  .نیی

 گالب به رسعت به کوچه آمد. با دیدن محبوب  یه

 دستپاچه

 .هول کرد

 خی شده خانوم؟-

وع کرده بود به گریه. اشاره کرد به او  .فاطمه زهرا رسر

 . بدبخت شدیم-

 وا! این چیه؟-

بچه ی ارنوازه.گالب چشم گرد کرد و توی صورتش  -

 .کوبید

وا خدا مرگم بده. این اینجا خی کار یم کنه؟-  ا 

-  چرا تو رو مرگ بده؟ اون مرتیکه رو بده که بیچاره

 .مون کرد

 .مخترصا برای گالب تعریف کرد مرتیصن چه گفته

 .گالب سمت بچه رفت. پتو را کنار زد



 .الیه بگردم. چه اشیک هم یم ریزه-

؟-  یم توین ساکتش کنن

 بریم خونه؟-
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 :محبوبه تشر زد

؟ اصال حرفشم نزن-  .نه! دیگه خی

- وا کنه ما رو پس خی کار کنم؟ وایسم صداش رس

 خانوم

ن تو ساکش چیه؟ بده بخوره ساکت شه-جون؟ ببتر . 

خشک را توی  گالب شیشه شیر و فالکس و شیر

 ساک پیدا

ن برد و  کرد. آب هنوز داغ بود. فورا بچه را توی ماشتر

 فرز و

خشک را آماده کرد. ظرف چند دقیقه بچه  تند شیر

 ساکت

 .شد



ا محبوبه مستاصل و رسدرگم بود. عاقبت تلفن ر 

 برداشت و به

فخری زنگ زد. تنها کیس که در آن لحظات سخت و 

 نفسگیر 

 .میتوانست کمکش کند اوبود و بس

 باز و یی 
فخری نگایه به فاطمه زهرایی که با چشماین

 صدا

ه شده بود،انداخت  .به او خیر

 .فخری لبخند که زد فاطمه هم خندید

آخ نازی. چقدرم خوشگله.محبوبه که روی مبل آن -

ر نشستهطرف ت  

 بود و از فر  ط

 .عصبانیت زیر لب به محمدهادی فحش یم داد

 فخری تو رو خدا. بگو من با این بچه خی کار کنم؟-
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 ارنواز گ میاد؟



فخری انگشتش را جلو برد و فاطمه زهرا فورا آن را 

 توی

 .پنجههای کوچکش قفل کرد

 .از خودش صداهایی درآورد

 "...د َدَ "

 .فخری دلش آتش گرفت

ارنواز با دخیی همسایهمون رفته واسه خودش خرید  -

 .کنه

 .گفت تا سه یم رسه خونه

محبوبه به ساعت نگاه کرد. ده دقیقه مانده بود به 

االن یم رسه-سه.  . 

 .بگو فخری. بگو االن دیوونه میشم

 .فخری ایه کشید

من فکر یم کنم از رسنوشت نمیشه فرار کرد -

بوبه. اینمح  

ن توپ  . عتر ن بچه رو از همون اولم نباید جا یم ذاشتتر

 فوتبال



ن حریف و باز برگشته تو  قل خورده و رفته تو زمتر

ن   زمتر

 .خودمون

 خی کار کنم؟-
ی

؟ مییک  یعنن خی

! ارنواز باید خودش بچه شو بزرگ کنه-  .هیجی

 :محبوبه تقریبا جیغ زد
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- ؟! فخری؟  تو روخدا چرت و پرت نگوخی  . 

وع کرد به گریه  .فاطمه ترسیده رسر

آروم باش محبوب. بچه -فخری فورا بچه را بغل زد. 

 .وحشت کرد

 :محبوبه یی توجه به صدای کودک ادامه داد

من پنج ماه پیش خودمو به آب و آتیش نزدم که -

 حاال باز

 برگردم رس جای اولم؟

! تازه داره اون روزای  ن مزخرفو فراموش یم  ارنوازو بیتر



 .کنه

 .تازه داره نفس یم کشه

؟-  مطمئنن

 یعنن خی فخری؟-

. ارنواز نتونسته - یعنن اینکه داری اشتباه یم کنن

 بچهشو

فراموش کنه. گایه شبا صدای گری  ههاش از اتاقش 

 نصفهشب

نه الالیی میخونه 
ن میاد. گایه با خودش حرف میر

 .انگار

ش دار  ه توی یه  بعیصن وقتا کابوس میبینه که دخیی

 کوچه

 :تاریک داره گریه میکنه.محبوبه من من کرد

؟-
ی

 را... راست مییک

 فاطمه زهرا فخر

ن  ِ  

 که ساکت شده بود به دها ی زل زده بود و



گایه با انگشت کوچک و تپلش به لب ها و چانه ی 

 فخری ور
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فت  .میر

. صورت گرد و سفیدی داشت و لبهایش رسخ بود 

 موهایش

د ن  .مثل پدرش به قرمزی میر

 چشمانش گرد و درشت بود و لپهایش بزرگ و آویزان

. 

 .فخری بوسهای به انگشت او زد

ینن تو بچه-  .آخ که چه شیر

 .محبوبه روی مبل وا رفت

- به نظرت االن -داری شوخن میکنن دیگه فخری. 

 وق  ت شوخیه؟

 صدای ح

ر  ِ  



 د یاط بسته شد و بعد صدای دو

ن  ِ  

نواز رویید ار   

 .پلهها محبوبه را تا مر  ز جنون برد

 .ای وای. اومد-

 :ارنواز در را باز کرد واز همان جا داد

 مامان محبوبه؟-

 فورا کفشَ کند و وارد شد. با د

ن  ِ  

 .ید محبوبه با خنده سالم کرد

 سالم قربونت برم. گ اومدی؟-

 .محبوبه چشم بست و رس به زیر انداخت

واب دادآه کشید و سالمش را ج . 

 :ارنواز نومید لب زد
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ه به ارنواز باز از - خی شده مامان؟فاطمه زهرا خیر



 خودش صدا

 .درآورد

ارنواز تازه متوجه او شده بود. به سم  ت فخری رفت 

 و نزدیک

 .کودک ایستاد

 .ای جانم. این کیه فخری جون؟ خدایا! چه نازه-

 .فخری لب گزید

به محبوبه کرد تا کسب تکلیف کند نگایه . 

 .محبوبه چشم بست و باز کرد

 :ارنواز گفت

 این بچه مال کیه؟ مال همسایه -
ی

فخری نمییک

 هاس؟

 :فخری جان کند تا بگوید

ته.ارنواز جا خورد. انگار - این... این بچه... دخیی

 نفس توی شانه

 اش حبس شد. حس کرد

ند ن  .قلبش دیگر نبض نمیر



 :بعد بیخودی خندید

؟- ؟... ددا...ری... شو...خن م... یم کنن  چ...خی

 شوخن نیست محمدهاد-

ر  ِ  

ت. دخت ی .  فاطمه زهراس. دخیی

ارنواز هینن کشید. دست روی دهانش گذاشت. 

 اشک هایش
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 .روی صورتش غلتید

 مامان؟-

 :محبوبه گفت

 ...باباش تصادف کرده. دوستش اونو امروز آورد-

 ...من

این دخیی -به خدا مجبور شدم بیارمش اینجا. من... 

 منه؟ وای من باور

ن   نیم کنم؟ این که عتر



 .فرشته هاس

ک برد. فاطمه زهرا ترسیده  دستش را سم  ت دخیی

 خودش را

 .در حصار فخری جمع کرد

 :فخری گفت

 .ارنواز آروم باش. گریه نکن. یم ترسه-

اما هنوز نیم  ارنواز تند تند اشک هایش را پاک کرد. 

 توانست

 .هق نزند

نیم توانست اشک نریزد. چقدر آرزو کرده بود بشود 

 یک بار

کش را ببیند و بگوید غلط کردم.  هم که شده دخیی

 بگوید هر

نوزادی که توی این چند ماه دیده دلش بیشیی 

 لرزیده. بیشیی 
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دوستش آرزوی دیدنش را داشته. بگوید ندیده 

 دارد.بگوید دلش پر

ند شبها کنار خودش بخوابد و بگوید ن  میر

 .هال  ک بوسیدنش است

ک نازش بگوید  .آه که چقدر حرف داشت به دخیی

 :نالید

 .فخری جون. بده بغلش کنم. تورو خدا-

 .محبوبه لب گزید و ناله کرد

 ارنواز؟-

وع کرد به   ن ولو شد و بلند بلند رسر ارنواز روی زمتر

 .گریه کردن

 :فخری گفت

 .محبوب بغلش کن برم آب بیارم-

ش را در حصار کشید. اشک ها انگار  محبوبه دخیی

 مشی

الیه -باشند دلش را ریش کرد و او هم هق زنان گفت: 

م واسه  بمیر



 دلت مادر. منو ببخش. غلط کردم. یی جا

کردم. نباید بچه رو ازت میگرفتم. ای خدا. منو 

 . ببخش

شت زار یم زد. دلش ارنواز هیچ نگفت. فقط دا

 داشت

کید  .مییی

دقایقی بعد باالخره آرام شد و توانست فاطمه زهرا را 

 .بغل کند
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وع کرد به  یی خجالت جلوی فخری و محبوبه رسر

 حرف زدن

 .با او

ینن - خانوم خوشگله. چقدر نازی شما. چقدر شیر

 .عزیزم

؟ آره . میدونسنی مامان؟ دخیی قشن  گ منن  

 با کلمه



فتین  ِ  

 .گ ی مامان بغض باز به گلویش چنگ زد

 .او را به شانهاش چسباند و نفس های بلند کشید

محبوبه با اشاریه فخری از جا بلند شد. هردو به 

 اتاق فخری

 :رفتند. فخری دررا بست.محبوبه گفت

 فخری؟-
ی

 خی میخوای بیک

 :فخری گفت

- یم؟میگم یه زنگ بزنیم اون آسایشگاه خیی ب گیر  

 . محبوبه روی تخت نشست

ن چجوری به بچهش- ؟ ارنوازو ببتر  زنگ بزنیم که خی

 .چسبیده

ن باید اول ببینیم این تصادف - دقیقا واسه همتر

 محمدهادی

 .راسته یا نه. اگر راسته که باید یه کاری بکنیم

 چه کاری؟-

حاال بهت میگم. برو مدارکو بردار بیار. کجا  -



؟  گذاشنی
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واره دلهای بد ق   

تو ماشینه.محبوبه فورا به حیاط رفت و با کیسیه -

 پالستییک برگشت

 و

 زیر فخر

ق  ِ  

 .نگاه مشکو  ک ارنواز به اتا ی رفت و در را بست

 فخری فورا توی برگه ها شماره آسا

فن  ِ  

 .تل یشگاه را پیدا کرد

محبوبه نگایه دقیق به کنی مدارک پزشیک 

 محمدهادی

 .انداخت

ری گفترو به فخ : 

دو تا عمل داشته. ییک پای چپش. ییک هم -



 . دندههاش

 .فخری نیم نگایه انداخت

من که شک دارم. باور کن حنی تلفنم کنم َشکم از -

ن   بتر

ه  . نمیر

 :شماره را گرفت و منتظر ماند. محبوبه گفت

؟فخری انگشت روی بینیاش  -  گ هسنی
ی

میخوای بیک

 گذاشت و او

 .را به سکوت واداشت

 !هیش-

دای زین از آن سوی خط آمدص . 

 .آسایشگاه پروانه، بفرمایید-

 محبوبه فخر

ر  ِ  

 .رسش را به س ی چسباند تا صدای زن را بشنود
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 .فخری گلو صاف کرد

سالم خانوم. میبخشید من زنگ زدم حال ییک از -

 بیمارانتون

سم  .را بیی

 سالم. اسمشون؟-

 .محمدهادی ملیک-

- ه نسبنی باهاشون دارید؟چ  

- چه عجب ییک حا  ل این بنده خدا رو -زن برادرشم. 

 پرسید. تا حاال

 کجا

 بودین؟

ن - ه. حاال که زنگ زدم. لطفا بهم بگتر ن  .من... چیر

 :لحظایی بعد زن گفت

امروز منتقل شدن بیمارستان. واسه عمل -

 سومشون. لطفا

 .زنگ بزنید اونجا

 جدی؟ چرا؟ حالشون بد بود؟-



- ن نه  خانوم. عمل واسه کمرشون بود. اگر همه چیر

 خوب پیش

 .بره احتمال داره بتونن دوباره راه برن

محبوبه ابرو باال انداخت و فخری به صدایش رنگ 

 .شادی داد

ن خانوم. من فکر میکردم نخاعش - خوش خیی باشتر

 آسیب
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ن نه خانوم. گ-دیده و برای همیشه فلج شده.   همچتر

 زده؟ یه
ن
 حرف

 .دو هفته تو کما بود

ی بود. بدنش قویه. خوب میشه  مدت زیادی بسیی

 .یواش یواش

 .البته معجزه بود

 - -محبوبه پوزخندی بیصدا زد و فخری باز پرسید: 

 ممکنه



 بتونن باز حرف بزنن؟

اون که بله. به خاطر شوک زبونش بند اومده. -

 .درست میشه

 .نگران نباشید

- روشکر. امکانش هست شماره بیمارستانو خب خدا

 بدین؟

چیه روی  فخری فورا از جا بلند شد و روی دفیی

ش شماره ن  میر

 .را یادداشت کرد

 کرد
ن
 . بعد هم تلفن را قطع کرد. محبوبه پوف

- دروغ نگفته. -پس یعنن اون مرد دروغ گفت بهم؟

و نگفته ن  .همه چیر

 البته یه جوری گفته تو قانع

 . بیسر 

 .گول خوردم-

 .بدجوری-

مش پسش میدم- یم مییی ن فردا بلیط میگیر  .همتر
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 .فخری کنار محبوبه نشست

دیگه دیر شده. ارنواز االن دیگه نمیتونه دل از بچه -

 .ب هکنه

من االن گیجم. نکنه اصال محمدهادی خودش خیی -

 نداشته

باشه؟ اون اگر میخواست بچه رو بده به ارنواز 

ودتر این کاروز   

 .میکرد

ایط خایص بوده که اون آقا - فکر نکنم. حتما تو رسر

 بچه رو

آورده. کیس نبوده به هر حال از بچه نگه داری کنه. 

 االن فقط

خی کار کنیم؟-باید محکم کاری کنیم.   

بعد از عید باید محمدهادی رو پیداش کنن و ازش -

 امضای



ی که حضانت بچه رو داده به ارن  بگیر
واز. قانوین

 دیگه حق

شو م ش و ادعا کنه دخیی  نداره بعدها بیاد دخیی

ل  ِ  

 .دنبا یخواد

 بیشیی واسه خاطر خود بچهس. متوجیه خی میگم؟

وای فخری. من تصمیم داشتم ارنوازو برگردونم -

 .خونه

اینجوری با یه بچه تو بغل. نمیشه. هر خی نقشه 

 داشتم خراب

 .شد

- م حواسم ارنواز و بچهش یی  ش من میمونن. خود

 به جفتشون

هست. مگه به دوست و آشناهاتون نگفنی ارنواز 

 رفته خارج؟

بگو ازدواج کرده. بهشون بگو همونجام بچه دار 

 .شده
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خودتم میدوین که ماه پشت ابر نمیمونه. این جور -

 رسوایی 

ون.  پس با -همیشه یه جوری از یه جایی درز میکنه بیر

ز حرفارنوا  

 بزن. بگو اگر میخوای بچه رو نگه داری

. این بار بذار خودش  باید فکر دردرسای بعدشم بایسر

 تصمیم

ه. به هر حال هر کس باید پای اشتباهایی که  بگیر

 میکنه

 .وایسه

ن و ارنواز بهش وابسته - سم بیان بچه رو بیی
مییی

 .شده باشه

 . به خدا اصال به این آدما اعتماد ندارم

- خی بگم. به هر حال تو هم جایی جز اینجا نمیدونم 

 نداشنی 



ی  . که بچه رو بیی

 محبوبه در م

ن  ِ  

ن چشمش به  یا مدارک پخش شده روی زمتر

ن رنگ افتاد  .شناسنامیه سیی

 .آن را برداشت و باز کرد

فاطمه زهرا ملیک، فرزند -زیر لب خواند: 

 محمدهادی، نام مادر

 ارنواز

 .شمسیان

 :فخری گفت

- ری نامرد نبوده که اسم مادرشو خب خوبه. اونقد

 تو شناسنامه
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 . ننویسه

تو به جای من با ارنواز حرف بزن. من دیگه طاقت -



 .ندارم

ه که بعدا پشیمون بشه  . بهش بگو تصمییم نگیر

 .خیله خب باشه-

ن نشست  . فخری روی زمتر

- ا یادته گفنی بچه بیماری قلنی داشت وقنی به دنی

 اومد؟

 .آره-

- یم برمش دکیی -امیدوارم االن مشکل نداشته باشه.   . 

من نمیتونم دیگه ازش دل بکنم. حشت بچه که -

 موند رو

 . دلم. فاطمه زهرا رو نگه یم داریم

 .محبوبه از جا بلند شد

 .فکر کنم ییک باید بیاد با تو حرف بزنه، نه ارنواز-

 کجا؟-

- د از الی نارنجک و باید برگردم تهران. دیر برسم بای

 آتیش

برم خونه. بچهها امشب قراره تو حیاط آتیش بازی  



ن   .کتن

 باشه برو. مواظب خودت باش. گ میای باز؟-

با خشو و ارغوان میایم. باید موضوع فاطمه زهرا -

 رو بهشون

بگم یواش یواش. اردالن و ارسالن هم باید بیان و با 

 ارنواز
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. یم دونم که اردالن دل تن  گ خواهرشه.  ن آشنی کتن

 ویل به

فکر خوبیه. برو به سالمت-روش نمیاره.  . 

ون رفت.ارنواز را بوسید و به  محبوبه از اتاق بیر

 صورت فاطمه

ن بوسهای ریز کاشت  زهرا هم با کیم درنگ اما مطمت 

 :و گفت

نم. به کارتت - ن م. بهت زنگ میر م دخیی من دارم میر

 پول



یزم  برو واسه بچه لباس و اسباب بازی بخرمیر  . 

 .ارنواز با ذوق خندید

 .الیه دورت بگردم مامان-

 .محبوبه لب گزید

خدا نکنه قربونت بره مامان. مواظب خودت باش. -

 .خداحافظ

کش را بغل زد و مادرش را بدرقه کرد  .ارنواز دخیی

 :فخری رو به او گفت

یم؟ فکر کنم ح - موم بریم واسش وسیله حموم بگیر

 الزمه .ارنواز تند

 .تند رس تکان داد

یم -  خوشگلمو بیی
آره فخری جون. میخوام دخیی

 حموم

 . برقش بندازیم

فخری بوسهای محکم روی صورت تپ  ل فاطمه 

 :زهرا زد

 .آخ که چقدر تو خوردین هسنی بچه-
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 دوشنبه، نوزدهم فروردین، ساعت نه صبح

رستان که رسید، پا روی ترمز زدنزدیک بیما . 

کاش واییس من ماشینو پارک کنم بیام. مثل دفعه -

 .قبل نشه

 :پوران گفت

 .نمیخواد. تو برو-

 :سیاوش گفت

کجا برم؟ نمیشه که.در سم  ت پوران باز شد و -

 مهرگان رسش را خم

 .کرد

 .سالم عرض شد-

 .پوران نه خشک و رسد، نه خییل گرم جوابش را داد

- مهرگان خانوم. حالت خوبه؟سالم   

؟- ن  خوبم. ممنون. شما خوبتر

 .منم خوبم-



 :سیاوش رسش را خم کرد. متعجب پرسید

؟-  مهرگان؟ تو اینجا خی کار میکنن

 .مهرگان خندید و چشمیک حوالهاش کرد

 :پوران گفت

م- ه پیش دکیی  .من گفتم بیاد. قراره منو بیی
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مامان؟ این چه کاریه؟ چرا -د کرد. سیاوش چشم گر 

 مهرگان رو تو

؟  زحمت انداخنی

دم دیگه  .من خودم مییی

 . مهرگان به پوران کمک کرد تا پیاده شود

مشون-  میکنه؟ امروز من مییی
ی
 .چه فرف

ن را دور زد و کنار  سیاوش فورا پیاده شد و ماشتر

 مهرگان

 .ایستاد

 :مهرگان گفت



. من تا ظهر میام-  .تو برو دفیی

ه-  .من که نمیفهمم اینجا چه خیی

 :پوران گفت

بعدا میفهیم بدو برو رسکارت .مهرگان باز چشمک -

 زد و زیر

 بازوی پوران را گرفت و به سمت

 .درب ورودی به راه افتادند

سیاوش متعجب از چشمکهای مهرگان لب هایش را  

 کج و

ن ها به  کوله کرد و با شنیدن صدای بوق های ماشتر

 رسعت

نشست و دور شدپشت فرمان   . 

مهرگان یی حرف کنار پوران راه یم رفت. از بودن با او 

 معذب
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بود. پوران وقنی روز قبل زنگ زده و به خاطر آن 



 اتفاق توی

دفیی از او عذرخوایه کرده بود کیم از آن معذب 

 بودن کم

 .کرده بود

شناسد و بداند پوران گفته بود میخواهد بیشیی او را ب

 دلیل

 .آن همه ارادت سیاوش به او چیست

مریم وقنی شنیده بود خواسته ی پوران چیست، به 

 شدت از

خوبه. زن -این کارش استقبال کرده و گفته بود: 

 عاقلیه. باهاش برو

 مهرگان. اما یادت بمونه خودت

ی که من به  باش. مهرگان ستوده. همون دخیی

 شخصیت و

مانمنش و رفتار خوبش ای  

 .دارم

 . مهرگان اما خجالت میکشید



 :پوران نزدیک درب ورودی گفت

ن بار که تو خونیه پدر نیما دیدمت فکر - اولتر

 نمیکردم یه

. روزگارو ببینا. چه کارا که  روز باهم بیایم دکیی

 .نمیکنه

 :مهرگان گفت

ن باری نبود که همدیگرو دیدیم - ویل اون روز اولتر

 پوران

 .جون
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جدی؟ ویل من فکر نکنما-پوران ایستاد .  . 

ن بار اینجا دیدمتون. سیاوش رفته بود - اتفاقا اولتر

 ماشینشو

پارک کنه. دیر کرده بود. بعد من شما رو بردم داخل. 

 ویل اون

 روز شما سکته کردین. یادتونه؟



ی هستم که یه عینک بزرگ رو  من همون دخیی

 صورتم

عمل نکرده بودم. کنارتون  داشتم. هنوز چشممو 

 موندم تا

 .سیاوش برگرده

 .پوران لبخند زد

 آره یادم اومد. پس تو بودی؟ بعد از اون چقدر دلم-

 .میخواست ببینمت و ازت تشکر کنم

تشکر -مهرگان از آن خندههای تو دل برویش زد: 

 نمیخواست که

 وظیفه م بود. البته من نمیدونستم

. همون  ن روز شب عرویس شما مادر سیاوش هستتر

 ترانه شما

 .رو شناختم

 .پوران دوباره راه افتاد

 .عجب! خییل جالب شد-

آن روز هر دو بعد از چک آپ پوران به پیشنهاد 



 پوران به یک

کافه رفتند. پوران از مهرگان هر چه که خارج از ادب 

 نبود
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ت. از پرسید. مثال اینکه رشته ی تحصییل اش چیس

 عالیقش. از

 .عقایدش

 . برای روز اول عاقالنه ترین سوالها را پرسید

 مهرگان بعد از یک ساعت با پوران حس راحت

ی  ِ  

ی  بیشیی

 سختش گفت. از اینکه با 
ی

داشت. پوران از زندگ

 چنگ و دندان

 کرده و سیاوش 
ن
بچههایش را بزرگ کرده. قایل باف

 چقدرکمک

 
ی

متوسط شان را حالشان بوده. اینکه حاال زندگ



 مدیون

ش گفته بود و از نویه  سیاوش هستند. از دخیی

 .قشنگش

در آخر هم از مهرگان خواسته بود باز هم یکدیگر را 

 .ببینند

مهرگان که او را روانیه خانهاش کرد، شک نداشت 

 دفعات بعد

 .بحثشان جدی خواهد شد

وقنی به دفیی نشر برگشت، سیاوش یی تاب توی 

 پیاده رو راه

ف ت. با دیدن مهرگان سمتش دویدمیر . 

 مهرگان؟ حالت خوبه؟-

 :مهرگان گفت

 وا! مگه قراره بد باشم؟-

ی بهت نگفت؟- ن  مامانم چیر

- نپیچون منو دخت  ر خوب-مثال خی بگه؟ . 
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 .نگران نباش. جات خایل خوش گذشت-

 .بعد لبخندی زد و وارد ساختمان شد

قبل دنبالش رفت. هر دو وارد سیاوش گیجیی از 

 آسانسور

 .شدند

د. بعد خودش را  سیاوش دکمه ی طبقیه سه را فشر

 نزدیکش

کرد و دستش را باالی رسش روی آینه گذاشت. توی 

 صورتش

ه شد  .خیر

 حاال دیگه داری اذیتم میکنن دیگه مهرگان خانوم؟-

مهرگان از آن همه نزدییک و برخورد نفسهای سیاوش 

 توی

لت میکشیدصورتش خجا  . 

من؟ نه بابا. مامانت -توی چشمانش نگاه کرد: 

 میخواد منو بیشیی 



ن   بشناسه. واسه همتر

ون  .قراره بازم باهم بریم بیر

 .سیاوش ابرو باال انداخت

 .نه بابا. باریکال پوران خانوم-

 .تازه مامانت ازم عذرخوایه هم کرد-

؟-
ی

 جدی مییک

 . آره-
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باز شدن در مهرگان گفت با  : 

؟-  میخوای تا شب واییس اینجا به من زل بزین

 :سیاوش دستش را برداشت و آه کشید

 .کاش میشد. چقدر چشات نازه-

ون رفت.سیاوش  مهرگان لبخند زد و از اتاقک بیر

 فکری زیر لب

 :زمزمه کرد

ا-  . دمت گرم سمیر



 :وارد دفیی شد و رو به مهرگان گفت

- ای جدید داریمخب خانوم خانوما  . خیی . 

 :مهرگان مشتاق پرسید

ی؟-  چه خیی

 .هموین که منتظرش بودی-

 من؟ گ؟-

بیا تو اتاقم تا بهت بگم. اما قبلش زنگ بزن واسم -

 .ناهار بیارن

 .خییل گشنمه

 .مهرگان تلفن را برداشت و گویسر به گوشش چسباند

- یه ناهار سبک با طعم عشق-خی میخوری؟ . 

سیاوش نگاه کرد. تلفن را از  مهرگان زیر چشیم به 

 گوشش
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 :دور کرد

یه آقای کیاین -  .امروز حالت خوشه. خیی



 :سیاوش یک پا داخل اتاق گذاشت

م-  . آره. امروز از همیشه عاشقیی

م اما از ته قلب   مهرگان لب به دندان کشید و با رسر

 :گفت

 .منم دوستت دارم-

ش را جمع کردسیاوش ذوق زده لبهای . 

 :کیم خم شد

ن صورتش - مخلصیم.در را بست و مهرگان از گر گرفتی

 کشید
ن
 .پوف

خودش را باد زد و شماره گرفت. غذا را سفارش داد و 

 قبل از

اینکه توی اتاق برود فکر کرد ییک دیگر از ویژگیهای 

 دروین 

او این بود که وقنی خوشحال بود احساسش را نشان 

 .میداد

به عالم و آدم عشق میورزید. حنی محبت میکرد و 

 به تر  ک



دیوار. درست برعک  س محمدهادی بود که خشک 

 و جدی

بودنش زندگیشان را بیابان رسد و برهوت و تاری  ک 

 شب کرده

 .بود

و هر روز او در کنار این مرد بیشیی از قبل آرزو 

 داشت همشش

 او آرزویی 
ی

بشود. تمنای حضور همیشگیاش در زندگ

 بود بس
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 .رویایی 

 :وارد اتاق که شد، سیاوش گفت

ن مهرگان جان.مهرگان درست روی همان - بشتر

 صندیل نشست که

 بار اول به آن

نشر آمده بود. آن روز را خوب یادش بود. سیاوش از 



 همان

لحظهای اول به دلش نشسته بود. اما به دور از هر  

 گونه نگا  ه

 .ناپاک

 :گفت

- ایی از شوهر زاغری داریح نم خیی
ن دس میر . 

آره دقیقا. با کمک نیما باالخره پیداش کردم. البته -

 ایران

 . نیست

 هنوزم پاریسه؟-

 آره و جالبیی از اون اینکه زاغر-

ر  ِ  

 .هنوزم شوه یه

 :مهرگان با تاسف رس تکان داد

- حاال نقشه ات چیه؟-عجب زن کثیفیه .   

- ی از خونه اش تو تهرا ن ن نداری؟آدریس چیر  

 نیما کارش ردشو گرفته. با مادرش زندگ-



محل  ِ  

ک  ت ی  از رسر

 .میکنه
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 .مهرگان چشم ریز کرد

 با مادرش؟-

 . آره-

پس باید بری از همون مادرزنش یه شمارهای -

 آدریس گیر 

بیاری و این آقای به اصطالح شوهر رو پیدا کنن و 

 بکشیش

 . ایران

- که این قائله رو واسه همیشه -خی بشه؟خب که 

 ختم کنیم. چه معنن 

 داره زن

 شوهردار راه بیفته دنبال پش مجرد؟



سیاوش به صندیل تکیه داد. با نگایه پر شوخ 

 :و َشنگ گفت

 مجرد ن -

ر  ِ  

 . من که پس یستم

 .مهرگان خندید و چپ چپ نگاهش کرد

 :سیاوش جدی گفت

- همو پاک و ناب از نظ  ر من دو تا آدم عاشق وقنی 

 بخوان زیر

ن و به هم محرم  ا عالقهشون رو رسیم کتن نظر بزرگیی

 اعالم

 . بشن کار تمومه

الحمدهلل قضیه ی ما رو هم همه دنیا خیی دارن. 

 ...فقط تو زیاد

 ...من زیاد خی -
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- راستش من نمیدونم -انگار مثل من فکر نمیکنن . 

 مادرت قراره چه

ه. واسه  تصمییم بگیر

سم نشه و جفتمون آسیب ببینیم.  ن مییی همتر

 . خصوصا خودم

مهرگان درسته که رضایت مادرم مهمه، اما اینو -

 یادت باشه

. بعدشم من  من تا ابد نظرم همینه و انتخابم تویی

 مادرمو

میشناسم. حاال که امروز گفته میخواد ببینتت 

ن باش  مطمت 

ری کنهنرم شده. فقط میخواد محکم کا  . 

؟-
ی

 راست مییک

ه و قرار - بله عزیزم. به زودی با مادرتون تماس میگیر

 مدار

 . خواستگاری رو میذاره

و همان طور هم شد. سه هفته بعد بعد از دو بار، 



 آن دیدارهای

پوران و مهرگان نتیجه داد. بعدازظهر یک روز زیبا و 

 مل  س

اردیبهشنی بود. فرشتهها عطر گل یاس روی شهر 

ی ختندو بهارمیر  

 خانوم تمام قد زیبا، دامن پرچینش را پر از گل کرده و

 را به در و دیوار شهر پاشیده بود
ی

 .حس خوب زندگ

خسته از راه رسیده بود و دلش چای بهار نارنج 

 .میخواست

مریم پای چرخ خیاطیاش نشسته بود و داشت برای 

 مهرآنا

 میدوخت. گرچه هنوز زود بود، اما او 
ی
لباس حاملیک

 ذوق
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کش چند دست لباس بدوزد  .داشت برای دخیی

مهرگان در حایل که دکمه های مانتویش را باز میکرد  



 کنار

ویی 
در اتاق ایستاد و سالم کرد. مریم با خورسر

 :جوابش داد

 خسته نبایسر مادر. چه زود اومدی امروز؟-

- اونقدر به  با ترانه قرار دارم. میخوایم بریم گردش. 

 جونم غر

زد که همهش رس کاری و به من توجه نداری که دلم 

 براش

 .سوخت

- ی بذارم جوش بیاد و -راست میگه مادر .  پس یه کیی

 برم یه دوش

م  .بگیر

 . باشه مادر برو-

مهرگان نیم نگایه   پر از حشت به لباس تقریبا آماده 

 شده

زیر دس  ت مادرش که زیر سوز  ن چرخ خیایط 

قص یدمیر  



 . انداخت و به اتاقش رفت

بغض پشت گلویش نشسته بود و چنگ میکشید به 

 چش  م

سالمش. همه خوشحال بودند اما او ادای آدم های 

 شاد را در

میآورد. هیچکس نمیدانست او در آن روزها 

 حسودترین ز  ن

این شهر است. زین که نمیتواند آرزوهایش را به  

 .کیس بگوید

 ...بگوید دلش را تازه کرده

غ  ِ  

 مادر شد  ن خواهرش چقدر دا
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حولیه تن پوشش را برداشت و فورا توی حمام 

 خزید. دلش

گریه میخواست. احسا  س تنهایی میکرد. شبیه 



 درخنی شده

بود که توی بهار برگهایش ریخته باشد.حنی عشق 

 سیاوش   هم در

 امن

 اعماق قلبش به او ح  س یت

د. هر چقدر هم فکر میکرد خوشبخت است و نمیدا

 دردی

ی کم داشت ن  . ندارد اما یک چیر

دوش را باز کرد و کف حمام نشست و زانوهایش را 

 .بغل زد

گریه کرد و اشک ریخت و غمهای ماالمال از دردش 

 را به

ل  ِ  

 د

د. فکر کرد زندگیاش مثل  د تا بشوید و بیی آب سیی

 الییه

 اوزن سوراخ شده و



 یک خوب م

ق  ِ  

 اتفا یخواست تا حالش را خوب کند و سوراخ را

 .ترمیم کند

وقنی حمام کردنش تمام شد، خدا خدا کرد دیدار با 

 ترانه

 .حالش را کیم خوب کند

 برس  
ی
جلوی آینه ایستاد و موهایش را با یی حوصلیک

 .کشید

هنوز هم در خودش غوطه ور بود و دیگر حنی حس 

ون  و حالبیر

ن از خانه را نداشت. ا ما هوا آنقدر خوب بود کهرفتی  

  ق خوش خندهاش 
ن
نمیشد چند ساعت خویسر با رف

 را از دست
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 .بدهد



صدای زن  گ تلفن خانه او را به خودش آورد و 

 لف  ظ قلم صحبت

ن  ِ  

 .کرد مریم او را هوشیار کرد

در آهسته باز شد و مریم توی اتاق آمد. گویسر روی  

 گوشش

 .بود

ن شما-  .بله، خواهش میکنم. مراحمتر

 :مهرگان بیصدا لب زد

 کیه؟-

 :مریم هم همان طور جوابش را داد

پوران خانومه.مهرگان دست روی قلبش گذاشت. -

 هیجان زیاد باعث

 شد

خون به صورتش بدود. مریم روی تخت نشست و 

 مهرگان به

ن  ِ  



 . دها مادرش زل زد

- . درست بله من در جریان هستم.... بله... بله.. 

 ...میفرمایید

لطف دارین... بزرگوارین... بله حتما... قدمتون رس 

 ...چشم

سونم. خدا نگهدار  .ممنون بزرگواریتون رو میر

مریم تلفن را قطع کرد و انگار نفسش را حبس کرده 

 باشد

 کشید
ن
 .پوف
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 :مهرگان بیقرار گفت

 خی میگفت مامان؟-

- ه شب میخوان بیان خواستگاریمیگفت جمع . 

مهرگان دست روی دهانش گذاشت و نفس 

 زد.چشمانش خیس از

 اشکهای گرم که شدند خندید. آن هم



 .از ته دل

 :مریم هم با بغض خندید

تون - ن مدت کم عاشق کماالت دخیی گفت تو همتر

 شدم. دیگه

 .پشمون جای خود داره

 .مهرگان مریم را بغل کرد

- میشهوای مامان. باورم ن . 

م؟ تو رو هر گ بیینه و - چرا باورت نمیشه دخیی

 عاشقت نشه

قابل باورتره  .غیر

ن  ن بود. همتر مهرگان از ته قلب خوشحال بود. همتر

 که
ی
 اتفاف

ن که  منتظرش بود تا حال دلش رو به راه شود. همتر

 دردش را

 بود.مریم او را 
ن
نه که محو کند، اما کمرنگش کند کاف

 روی تخت

را خشک کرد و مثلنشاند. موهایش   



کودکیهایش آن را بافت و بوسهای به فرق رسش 

 .نشاند
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 گریه نکن قربونت بره مادر. اینقدر دوستش داری؟-

م و حیایش گفت  :مهرگان با رسر

 .خییل. تو که نمیدوین سیاوش چقدر خوبه-

م. خوشبخت بیسر گل خوشبوی - مبارک باشه دخیی

 . من

 وافر تشکر کردمهرگ
ی
ان با ذوف . 

ون زد  .بعد لباس پوشید و از خانه بیر

شان را تا رسیدن به ایستگاه  ن هوس کرد کوچیه رسسیی

 تاکیس

پیاده روی کند.بعد فکر کرد شنیدن صدای سیاوش 

 این حا  ل خوشش

 را

تکمیل خواهد کرد. شماره که گرفت سیاوش گویی 



 منتظر

 :تماسش بود، با یک بوق جواب داد

- م عروس خانوم. مبارکهسال  . 

مهرگان خندهاش گرفته بود. از لحن پر از شعف 

 سیاوش

 شد و خیی نداشت سیاوش روی ابرها 
حالش بهیی

 .دارد میدود

 . سالم آقای داماد-

 خونه بودی مامان زنگ زد؟-

؟-  آره. تو خی

م-  .من هنوز تو دفیی
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-  خونه باشم و نذاشنی بمونم چون میخواسنی 

 بشنوم مامانت

آره. میخواستم اینجوری بهم زنگ بزین و -زنگ زده؟

 من بگم



 عروس

 .خانومم مبارکه

 .از دست تو-

تلفن داره زنگ میخوره فکر کنم از چاپخونه اس، -

 فعال عروس

 .خانوم

 .به سالمت آقا داماد-

 :ترانه با ذوق و شوق گفت

- خاله  آخ جون. من میدونستم. به خدا میدونستم

 پوران

رایصن میشه. باور کن از اولم رایصن بودا. بیخودی  

 کالس

 .گذاشت واسه ما

 . مهرگان کیم چای توی فنجانش ریخت

ه - نه بابا. هیچم رایصن نبود.میخواست اون دخیی

 پرستاره رو

الحمدهلل که نتونست. ویل -ببنده بیخ ریش سیاوش. 



 خداییش خاله

 پورانو اینجوری

جه و با شخصیتیه. یعنن هر خی نبینا. خییل خانوم مو 

 تو

 . مادرشوهر قبلیت بود تو پوران یکیش نیست
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وای ترانه اسم مادر شوهر میاد تن و بدنم میلرزه. -

 هنوز وقنی 

ن یابو میومد و  یادم میفته کلید خونه رو داشت عتر

فت  میر

 .اعصابم خورد میشه

 :ترانه با خویسر خندید

- ای جدید دیگه نداری  یابو  رو خوب اومدی. خیی

 ازشون؟

 . یه چند وقنی هست حنانه زنگ نزده-

سونه-  .هر خی باشه به گو  شت میر



- باید بفهمن که داری -ولش کن. واسم مهم نیست. 

 .ازدواج میکنن 

 اونم با یه مر  د خوب و

 آقا. تا متوجه بشن دنیا همیشه آدما

 .به کا  م ی ظالم نمیچرخه

ن هم میگردهآخرش پشی مون میشه و به کام مظلومتر . 

. حنانه این بار که زنگ بزنه بهش -
ی

راست مییک

 میگم. از

ا خانوم معلم؟  خودت بگو. چه خیی

 جمعه، هفدهم اردیبهشت، ساعت هشت شب

ه به سیاوش که رس به زیر نشسته بود،  مهرداد خیر

 رصد

 .میکرد او را

ن نب ود. از انتخاب مهرگان در مردها خییل هم مطمت 

 همان

انتخاب اول و تنها انتخابش که محمدهادی باشد، 

 صدمات
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ان ناپذیری بر زندگیاش گذاشته بود  .جیی

ن  این بار باید بر خالف هفت سال پیش مثل دوربتر

 مدار بسته

سیاوش را میپایید و یک تحقیق حسایی از او میکرد. 

 البته که فقط

میتوانست برود. بقیه اش با خودنییم از راه را   

 .مهرگان بود

هرگز اجازه نمیداد مردی دیگر بیاید و خواهر زیباش 

 را نابود

 .کند

ر  ِ  

خواه سیاوش هم به رسعت از آن سوی دنیا آمده 

 بود تا

مهرگان را ببیند. از بگو و بخندش معلوم بود مهرگان 

 حسایی 



 .در قلبش جای ویژهای باز کرده

و با مریم گرم گرفته بود. دایی و  پوران هم شاد بود 

 زندای  ی

مانه کنار عیل نشسته و گرم  سیاوش هم محیی

 .صحبت بودند

یخت و  مهرگان زیر چادرش ُرسر ُرسر عرق میر

 نمیتوانست

گایه چشم ندوزد به سیاوش که آن شب در آن کت 

 و شلوار

اهن سفید خوشتیپ تر از هر وقت  آیی نفنی و پیر

 دیگری شده

ار ماشاالبود عادتش هز   

بق  ِ  

 ط یی برایش گفت و فکر کرد بایدبرای .

مردش اسپند دود کند. بس که خواستنن شده بود 
َ
ِ

 آن

 .شب
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رویا به سخنی سیع داشت صدرای آتشپاره را روی 

 مبل

 :ساکت نگاه دارد. زیر گوش مهرگان گفته بود

- جا پیداش  خداییش خییل سلیقه ات خوبه. اینو از ک

 کردی؟

 .خییل شیک و پیکه

 :و مهرگان جواب داده بود

 .از توی تخم مرغ شانیس-

یی صدا خندیده بودند و مریم چشم غره رفته بود 

 . برایشان

 . مهرآنا هم هنوز بابت بارداریاش یی حال بود

کیم بعد پوران ریش و قیجی را به دست گرفت و  

خب اگر-گفت:   

و همینطور برادر عزیزم،آقای ستوده اجازه بفرمایید   

 .من یه صحبنی داشته باشم



خییل خوشحالم که امشب اینجاییم تا عشق و 

 عالقیه این دو

 
ی

 تا جوون رو رسیم کنیم. دعای خیر کنیم برای زندگ

 .جدیدشون

حرفاشون رو زدن. سنگاشون رو وا کندن فقط مونده 

 اجازیه

 . آقا و خانوم ستوده

جیب و ساکت عیل نگایه دیگر به سیاوش که ن

 نشسته بود

 :انداخت. با لحنن گرم گفت
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اگر بگم بذارین فکر کنیم که نمیتونم. به قول شما -

 حرفا

. منم مثل شما  ن زده شده. هر دو بزرگ و عاقل هستی

 فقط

م رو بدرقه ی راهشون کنم. اما  میتونم دعای خیر



 قبلش یه صحبنی 

ای   ید سیاوشدارم. شما از رسر ط مهرگا  ن من با خیی  

 .جان

ما این یک سال رو به سخنی گذروندیم تا مهرگان 

 حالش

مون رو دوباره از خدا گرفتیم.  خوب بشه. دخیی

 حساس شدیم

رو زندگیش. اونقدری دخیی نازنینم رو اذیت کردن که 

 خدا رس

شاهده اصال رایصن نبودم پای هیچ خواستگاری توی 

 این خونه

شما فرق دارین. هم خودت هم والده ی باز بشه. اما 

متون  محیی

رو دورادور میشناسیم. ذکر کماالتتون به گوشمون 

 رسیده و

 . به چشم دیدیم بزرگواریتون رو

 :دایی سیاوش لب زد



ن -  .آقایتر

مننی نیست. انتخاب دخیی ما -عیل ادامه داد: 

 .انتخاب ما هم هست

 فقط از

زنده  شما خواهیسر که دارم اینه که تا روزی که

 هستید و کنار

. پشت هم  ن  میکنید حام  ی همدیگه باشتر
ی

هم زندگ

 باشید و
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. دیگه عریصن  ن با هم رفیق. الیه که خوشبخت باشتر

 . نیست

ا فورا گفت  :سمیر

ا من - خب مبارکه آقای ستوده. پس با اجازیه بزرگیی

 انگشت  ر

که تا روز   نشون رو دس  ت عروس خوشگلمون کنم

 عقد به امید



 .خدا حلقه بشینه رو انگشت قشنگش

 زیبایی به 
ا انگشیی  موافقت کردند و سمیر

ی
همیک

 انگشت

مهرگان نشاند. صورتش را بوسید و جمع دست زدند 

 و مهرگان

ینن را دور چرخاند  .ظرف شیر

سیاوش نفس راحنی کشید که از چشم مهرداد دور 

 نماند. به

 
ن
نبودند. باید یک جلسه نظرش حرفهای پدرش کاف

 ی مردانه با این

 خوش س

ن  ِ  

 جوا یما و بلندقد و از قضا با شخصینی خوب

میگذاشت و به اصطالح گربه را دم حجله یمُ کشت. 

 مهرگان

نج  ِ  

گ او بود. گنجی که از غار  ت مردی نمکنشناس 



 آسیب دیده

 .بود و باز او را پس گرفته بود

و د  ل آدم به کار شنبه بود. از آن شنبههایی که دست 

فت  .نمیر

ن و کسل   اما این شنبه با آن شنبههای رخوت انگیر

 کننده فرق

ن  داشت. شنبیه بعد از شب خواستگاری بود. اولتر

 شنبیه

ن  ِ  

 .دورا نامزدیشان
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هزار برنامه داشتند برای روز عقد. خریدهایشان را 

 خودشان به

مایشگاه و نوبت برای عقد هم عهده گرفته بودند. آز 

 . مانده بود

ین و  ویل روزهای نیمه ی دوم اردیبهشت برای نارسر



 نویسنده ها

شلوغ ترین روزهای سال بود.از صبح تا شب در 

 نمایشگا  ه کتاب

 بودند و شب خسته و کوفته

سیدند به خانه  .میر

 .سیاوش جلوی ساختمان پا روی ترمز زد

 .مهرگان خمیازهای کوتاه کشید

 .سیاوش کیم تنش را سم  ت او چرخاند

 .امروز خییل خسته شدی دورت بگردم-

 :مهرگان لبخند زد

ی عزیز دلم-  .تو خودت داری از هوش میر

ویل عوضش فروش کتابها خوبه. فقط حیف کم -

 .میبینمت

 .همهش دورم شلوغه

وع - نمایشگاه که تموم بشه تازه دوران نامزدیمون رسر

ه  میشه.دستگیر

سمت خودش کشید، سیاوش خودش رارا که به   



 .نزدیک تر کرد

ی یادت رفت مهرگان- ن  .یه چیر
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 مهرگان تا رسش را چرخاند

 .قرص خوابمو گفتم-

 .مهرگان گر گرفت

؟-  وای سیاوش. وسط کوچه و این کارا؟ ییک ببینه خی

. خانومیم- ن  .خب ببیتن

 . مهرگان در را بست

- م از خواستگاری نگذشته. خویی هنوز یه روز 

 سیاوش؟ حس

ی میخوای  ن میکنم بیقراری. از وقنی راه افتادیم یه چیر

 .
ی

خب-بیک  

یم ه. میخوام بگم نظرت چیه زودتر عرویس بگیر ن  چیر

 بریم خونه ی خودمون؟

 واقعا؟ یعنن دقیقا  گ؟-



ون نگاه کرد  :سیاوش به بیر

 .اوم، دیگه خییل طاقت بیارم اول تابستون-

اض کند سیاوش انگشت روی مهرگان تا خواست اعیی  

 .لبهایش گذاشت

اض وارد نیست-  .نه نگو، اعیی

مهرگان دست سیاوش را از روی لبهایش برداشت و 

 آن را

توی پنجه هایش محکم نگه داشت. عاشق نگه 

ن دست  داشتی
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 .بزرگش بود. گرم بود و حمایتگر

ر  ِ  

 زی ت

ر  ِ  

ن افتاده بود به چشما  ن نو یرچراغ برق که توی ماشتر  

 در حق.عاشق او نگاه کرد



ر  ِ  

 و تبدا یقت خودش هم دیگر طاقت دور

 .ماندن از او را نداشت

دوست داشت بیست و چهار ساعته کنارش باشد. 

 برایش

 .خانویم کند

 :پس قاطع گفت

 . باشه، قبول-

 :سیاوش با خوشحایل گفت

- ن مامانو میفرستم با قربونت برم که پایه ای. پس م

 مامان

 مریم حرف بزنه. باشه؟

 .باشه. خوبه. تند نری ها. خدانگهدار-

 جمعه، بیست و چهارم اردیبهشت، ده شب

 مهرداد ل

ن  ِ  

 یوا خال



ی  ِ  

ن گذاشت و رو به مهرگان  چایش را روی میر

خودت نظرت چیه مهرگان؟ نمیخوای یه کم -گفت: 

 بیشیی نامزد

 بمونید؟ که بیشیی بشناسیش؟

مهرگان نگایه به پدر و مادرش کرد و بعد رو به 

 :مهرداد گفت

هم آره، هم نه. آره چون شکست قبیل منه -

 مارگزیده رو

1730 

  دلهای بد قواره 

سونه. آره چون تو این چند ماه که صبح تا شب  مییی

 نزدیکش

 .بودم حنی یک مورد رفتار نامعقول ازش ندیدم

 :رویا گفت

-  زیر یه سقف فرق داره. خب قربونت بر 
ی

م زندگ

 اونم نه



 .همکار، که به عنوان زن و شوهر

 رویا جون. اما من که محمدهادی رو -
ی

درست مییک

 هم کم

میدیدم، ویل تو همون چند بار خودشو نشون داد.  

 که منه

 .گیج نفهمیدم

پوران خانوم میگفت تا بجنبیم بتونیم -مریم گفت: 

 آخر تیر مراسم

یم  .بگیر

 :عیل گفت

بیشیی باهاش مراوده داشته باش. هفته ای دو شب -

 شام

 . بیارش اینجا

 :مهرداد گفت

من دیروز باهاش حرف زدم. چشم بسته میگم این -

 پش

 . خییل خوب تربیت شده



 :رویا گفت

 باریکال آقا مهرداد. بازرس مخقن شدی؟-
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فتمهرداد خییل جدی در جواب شوخن رویا گ : 

همچینم مخقن نبود. ییک دو نفر تو کافه -

 .بودن.مهرگان اخم کرد

 خی گفنی بهش؟ اذیتش کردی؟-

 :مهرداد رس تکان داد

نگاش کن تو رو خدا. هنوز هیجی نشده داره منو -

 دعوا میکنه

 .واسه خاط  ر پش مردم

 :مهرگان یی هوا کفت

 .پس  ر مردم نیست. شوهر آینده مه-

دهانش گذاشت و از خجالت بعد ناگهان دست رو 

 رس به زیر

 .انداخت



عیل لبهایش را به هم چسباند تا خندهاش را نبینند. 

 مهرداد

 .و رویا اما قهقهه رس دادند

نچ نچ چه یی حیا شده ها. تو  -مریم چشم غره رفت: 

 که از سیاوش

ی دخیی   .هولیی

 :مهرگان رس به زیر گفت

 . ببخشید مامان-

رویا باز خندید و بوسه  مهرداد چشمیک به رویا زد و 

 ای از دور

 .برای مهرگان فرستاد
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 :مریم گفت

خب عیل آقا اینجور که معلومه باید واسه عرویس -

ت  دخیی

 . تدارک ببینن 



 :عیل گفت

مم بشم من. چشم-  . قربون دخیی

 :مهرگان گفت

 :تاریخش فقط بعد از امتحانا باشه .عیل گفت-

- شه مرداد. خب دیگه؟پس می  

ی  هم که تو انباره رو - ن من هیچکدوم از وسایل جهیر

 .نمیخوام

م. با همون پول مهری  هم.  همه رو جدید میخوام بگیر

 واقعا

طاقت ندارم یه تیکه از اون وسیله ها رو ببینم. 

 همهش خاطرات

 .بد برام زنده میشن

 :عیل گفت

م. هر جور که راحنی -  .باشه دخیی

 :مریم گفت

- یا جون کارت دراومد. من که نهایت خب رو 

 هفتهای یه روز



بتونم باهاش برم. آنام که اوضاعش معلومه. 

م  قربونت برم دخیی

 .با مهرگان برید بخرید. منم صدرا رو نگه میدارم
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چشم مامانجان. خیالتون -رویا با مهرباین گفت: 

 .راحت

 :مهرداد گفت

- ویا یه دیل از عزا درمیاری بس  خب خدارو شکر ر 

 که عشق

 .خرید داری

 . آره عزیزم. تو هم با ما میای-

 :مهرداد گفت

 .وای نه. منو عفو کنید-

 :مهرگان گفت

 از فردا ساعت سه منتظرتم بیای دنبالم داداش گلم-

. 



 .مهرداد ادای آدمهای خسته را درآورد

 . بدبخت شدم رفت-

ساعت سه دوشنبه، ببست و هفتم اردیبهشت، 

 بعدازظهربه در اتاق

 .سیاوش دو تقه زد و با اذن او وارد شد

 :سیاوش رسش را باال گرفت

 جانم؟-

م. کاری نداری؟-  جانت سالمت. من دارم میر

 امروز نمیشه نری؟-

 چرا؟-
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 . دو روزه کم دیدمت-

. چجوری منو کم -
ی
واال از صبح تا شب تو اتاف

؟ اصالمیبینن   

 .نمیبینن 

ن را دور زد و مقابلش  سیاوش از جا بلند شد و میر



 .ایستاد

ن دیگه. مثال نامزدیم. ویل تو هر روز میخوای - همتر

 بری

 :خرید.مهرگان مهربان گفت

ن گ بود میگفت زود بریم رس خونه زندگیمون. - ببتر

 حاال

ین  ن ن بچه ها غر میر  .عتر

 .غر زدن نیستش که این. دلتنگیه-

- ون. چشم. قو  ل میدم فردا نرم. باهم بریم شام بیر

 خوبه؟

 .عالیه-

 قرار بود یه همکار جدید بیاد. خی شد؟-

امروز میاد واسه مصاحبه. اگر خدا بخواد از فردا -

 همکارمون

 .میشه

سیم- یم به کارامون میر  .چه خوب. با خیال راحت میر

 . آره قربونت برم-



 .پس فعال خدافظ-

 :سیاوش لبخند زد
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 .مراقب خودت باش-

مهرگان چادرش را روی رسش انداخت و سیاوش او را 

 تا در

 .خروخی بدرقه کرد

آه کشید و به اتاقش برگشت. کیل کار روی رسش 

 . ریخته بود

مهرگان تا رس کوچه رفت. مهرداد دیر کرده بود. 

 تلفنش را از

ون آورد و شمارهاش را گرفت. اما  جوایی  کیفش بیر

 نبود. فکر

کرد شاید طبق معمول صدای پخش ماشینش بلند 

 است و او

صدای زنگ تلفنش را نمیشنود.تصمیم گرفت صیی  



 کند. درست

 نزدیک پیچ کوچه کیس سد

 .راهش شد. رس که بلند کرد زین مقابلش ایستاده بود

زن باریک اندام و قد بلند بود. لبخندی به او زد. رژ 

 لب رسخش

نگ بود.  عینک بزرگ و قهوهای رنگ را از  خورسر

 چشمانش

 .برداشت

 .به به! خانوم ستوده-

 :مهرگان گفت

 ببخشید شما؟-

 .من زاغریم. نگو که نمیشناسیم-

 :مهرگان تای ابرو باال انداخت
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 منتظرت بودم خانوم زاغری. از این ورا؟-

- م .  نم میر ن ؟در مورد -خوبه. پس حرفامو میر  



 .نبینم با سیاویسر -

 باشم خی میشه اون وقت؟-

 تنت میخاره؟-

 توئه که م -

تن  ِ  

 نه اتفاقا یخاره. زن اینقدر آویزون و حقیر تو

عمرم ندیده بودم. اونقدر عزت نفس نداری وقنی 

 ییک میگه

؟  نمیخوامت التماسش نکنن

 :پانتهآ از رک حرف زدن مهرگان با حرص گفت

- خوشبختش کنه هیچکس اندازیه من نمیتونه . 

آدمای هرجایی مثل تو نمیدونن خوشبخنی یعنن -

 .خی 

. زنای  زنای پرو مثل تو نمیدونن خانواده یعنن خی

 شبیه تو

ن مشق عشق بنویسن چون براش زاده  بلد نیستی

 نشدن.تو اگر قرار



، شوهر خودتو  بود مردی رو خوشبخت کنن

 .خوشبخت میکردی

- که برام   من یه زن مجردم که برگشتم سم  ت مردی

 .یم ُمرد

 .مهرگان پوزخند زد

 یم ُمرد. فعلت ماضیه جانم-
ی

 . خودتم داری مییک
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دس  ت چپش را باال برد و انگشتش را نزدیک چشم 

 پانتهآ نگه

 .داشت

اینو خوب نگاه کن. اوین که برات میمرد دیگه مر  د -

 . منه

و را به عقب هل دستش را کوبید تخ  ت شانهاش. ا

 :داد

 .حاالم برو گمشو-

همان لحظه مهرداد رس رسید و با یک تک بوق 



 رسیدنش را

ن شد. پانتهآ اما  اعالم کرد.مهرگان فورا سوار ماشتر

 هنوز ایستاده بود

 توی

ن را به حرکت درآورد  .پیاده رو. مهرداد ماشتر

 گ بود؟-

 .مهرگان نفس عمیقی کشید

- بود. تو چرا دیر اومدی؟یه رهگذر که اشتباه اومده   

ه پیشش. - مامان رویا فشارش باز رفته باال. گفت میر

 تا

 .برسونمش و بیام دیر شد

 . ای وای. کاش تو هم میموندی پیششون-

؟ حوصلهم رس - خوابیده بود. میموندم که خی

فت. خب  میر

 امروز کجا بریم؟

خونه- ن  . وسیله های آشیی
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- ؟رسوی یه روز دیگه. یم -س چوب و خوابت خی

 خوام واسه

 رسویس خواب با خود سیاوش

 برم. اشکایل نداره؟

 نه. چه اشکایل؟ واسه خونه چه کردین؟-

ییک دو جا رو دیدیم. ویل اجاره هاشون خییل -

 باالس. از

 هم مادرش میگه خونه رو بفروشیم من 
ن
طرف

 میخوام چه

یاوش گفته پوران کنم خونه ویالیی تک و تنها. دایی س

 جون

شون رفته خارج و اونام   کنه. دخیی
ی

بره باهاشون زندگ

 .تنهان

سیاوش بالتکلیفه. منم دوست ندارم به خاطر من 

 بره با

 کنه
ی

 .برادرش زندگ



ی نگو. سیاوش - ن . تو چیر ن
خودشون یه فکری میکتن

 خی 

میگه فعال جایی رو اجاره کنیم و خونه رو -میگه؟

 بکوبیم آپارتمان

 کنه. تو یه کنیم و 
ی

پوران جون نزدیک خودمون زندگ  

 .ساختمون

فکر خوبیه. اگر واسه رهن خونه پول الزم داشنی -

 بگو

 مهرگان. باشه؟

 .قربون داداش مهربونم برم. باشه حتما-

 پنج شنبه، دهم خرداد، ساعت یازده صبح
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ند راهش از راه باریکه ی طوالین میان شمشادهای بل

 را کج

ین نقطیه پارک. زیر درخت  کرد به سمت گوشهیی

 بیدی بلند



با شاخه های پر برگ نشست. نسییم گرم الی 

 شاخههای

آویزان میوزید و صدای گنجشکا  ن پررسو صدا از 

 همهجای

پارک میآمد.نگایه به ساع  ت مچیاش انداخت. کیم 

 دیر آمده بود، اما

 او

ه بود. خوب دیگر شور دیر آمدن را درآورد

 میشناختش. دیر

 رس قرار مالقات رسیدن هم

ر  ِ  

 . کار و با یشگیاش بود

صدای برخورد پاشنه های کفش را روی سنگفرش 

 پارک که

 .شنید، فهمید رسیده

حنی بدون اینکه رس بچرخاند میدانست خودش 

 است. با



ن مختص خودش بود  .ناز و خرامان راه رفتی

ینیاش کشاند. کنارش که نشست عطرش را باد توی ب

 بر

خالف گذشته از این عطر متنفر بود. حاال تنها عطر 

 خواستنن 

 .برایش مهرگان بود و بس

ر  ِ  

 عط

 .سالم. چه عجب باالخره قبول کردی منو ببینن -

سیاوش نیمنگایه به او انداخت. مانتوی تابستانه ی 

 هاوا

ی  ِ  

 ی با
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-و آبیاش را از نظر گذراند. تم آیی و صندلهای سفید 

 اومدم چون این



 .آخرین باریه که قراره منو ببینن 

 . صدای پوزخندش را شنید

ه ی ناقص-  ...که باز بچسنی به اون دخیی

 :سیاوش فریادی از خشم کشید

 دهنتو ببند! حق نداری دهنتو وا کنن و هر خی مغز-

 
ی

 .کوچیکت بهت میگه به زن من بیک

 کشید
ن
 :پانتهآ پوف

- ه. اون وقت خیی داره اینما درتم جادو کرد این دخیی  

؟ خانوم که شما االن یی  ش منن
 دخیی

 :سیاوش از پشت دندانهای کلید شدهاش غرید

جادوگر تویی که فکر یم کنن سوار جارو شدی -

 میتوین 

بقیه رو فریب بدی. بسه خانوم زاغری. به خودت 

 بیا. فکرمیکنن 

 شادمهر

ن  ِ  

رای پشای جوونخیی ندارم هنوزم ز ی و ب  



زن . خجالت بکش بابا. هزارسالته پیر  . تور پهن میکنن

 .پانتهآ از جا پرید

زن هفت جد و آبادته. اصال به جهنم. آره من - پیر

 .همینم

خوشم با همهشون. به یه مشت احمق و ساده مثل 

 تو. شما
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ن ندارین. شماها رو  فقط  مردا لیاق  ت دوست داشتی

 باید تیغ زد

و تو اوج اون عشق و عالقه ی بیخود و بچهگانه تون 

 ول کرد

 .ابله

 ...من با پشای جوون زیادی هستم. تو هم

 .با صدایی از نزدیک پانتهآ ساکت شد

، تو غلط زیادی " تو خییل بیجا میکنن

"!سیاوش از جا بلند شد  میکنن



 و نگاهش را دوخت به شادمهری که از

کبود بود و شعلههای خشم از   عصبانیت صورتش

 چشمانش

 .شعلهور

 . پانتهآ به پشت رسش چرخید

 . شادمهر جلوتر آمد. پانتهآ دوقدم به عقب رفت

 ...تو-

 :شادمهر با تاسف رس تکان داد

 آره من. دیدی باالخره پیدات کردم؟-

پانتهآ قصد فرار کرد، اما شادمهر فورا مچ دستش را 

 اسیر 

 .دستان بزرگش کرد

- دیگه نمیتوین فرار کنن .صدای آژیر  کجا؟

 آمبوالنس که کنار پارک

 ایستاد باعث شد پانتهآ
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ون کشیدن  جییعن بنفش بکشد و تقال کند برای بیر

 دستش از

دست شادمهر. دو بهیار سفید پوش فورا وارد پارک 

 . شدند

این  پانتهآ جیغهای بلندتری کشید و درست شبیه بیمار 

 که

 .دچار تشنج میشوند رفتار کرد

 . ولم کن... ولم کن لعننی -

در عرض چند دقیقا جمعیت حاضن در پارک دور آن 

 ها جمع

 . شدند

 .پانتهآ اما قصد آرام شدن نداشت

 .شادمهر او را در حصار کشید

. تو رو خدا آروم بگیر -
 .آروم باش پاین

نگ  را از مایع بیر
ی

آرامبخیسر  ییک از دو بهیار فورا رسنیک

 قوی

ون   پر کرد .اما پانتهآ ناگهان چاقویی از کیفش بیر



 کشید و تا شادمهر

ن چاقو روی بازویش کشیده شد. با  بفهمد، تیغیه تیر

 فریادی

ون پرید.  دلخراش از درد، پانتهآ فورا از حصارش بیر

 اما حلقیه

جمعیت چنان بزرگ و بسته بود که نتوانست فرار  

 .کند

ن گفتییک از دو بهیار جوا : 

 خویی بایسر کاری به کارت -
ن دخیی آروم باش. ببتر

 .نداریم

پانتهآ چاقو را به سمت جمعیت و دو بهیار چرخاند. 

 با صدایی 

1743 

  دلهای بد قواره 

 :خش گرفته از فریادهای بلند داد زد

ن چاقو تیکه تیکه - برید کنار. وگرنه همتونو با همتر

 .میکنم



 .یاهلل

 :شادمهر داد زد

. تو رو خدا.سیاوش با تاسف رس - آروم باش پاین

 تکان داد. او هم از

 واکنش پانتهآ وحشت

 .کرده بود

 .پانتهآ سم  ت او چرخید و چاقو را در هوا چرخاند

- ! تو همه رو خیی کردی سیاوش. توی لعننی

 میکشمت

 .پشیه آشغال

پانتهآ به سم  ت سیاوش حمله کرد اما در آخرین 

 لحظه پای

میان جمعیت زیر دس  ت پانتهآ کوبیده شد و کیس از 

 چاقو از

ن افتاد  .دستش رها و در هوا چرخ خورد و روی زمتر

ن فرود آورد. ییک از پشهای  نیما پایش را روی زمتر

 جوا  ن



ن برداشت.  توی جمعیت فورا چاقو را از روی زمتر

 شادمهر به

سم  ت پانتهآ دوید و دستانش را در هم گره زده او را 

یدمر رو   

ن خواباند.بهیار فورا سوزن رسنگ را به بازوی  زمتر

 پانتهآ فرو کرد

 و او را روی
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برانکار خواباندند. دستانش را به میله طناب پیچ  

 . کردند

 .نیما فورا سمت سیاوش دوید

؟-  سیاوش خویی

 :سیاوش که شوکه بود فورا گفت

- ت شد؟آره خوبم. تو یهو از کجا پیدا  

مهرگان بهم زنگ زد. گفت فقط رسی    ع بیام اینجا. -

 خدارو



 !شکر به موقع رسیدم. زنیکه رواین 

 .او را روی نیمکت نشاند. رنگ به رویش نمانده بود

د اما کم جان ن  .پانتهآ هنوز هم فریاد میر

 .ولم کنید. دست از رسم بردارین-

آرامبخش داشت روی او تاثیر میکرد.به رسعت او را 

 داخل

 .آمبوالنس منتقل کردند

شادمهر در حالیکه یک دستش را روی زخم بازویش  

 گذاشته

 .بود به سمت آن ها آمد

؟-  حالتون خوبه آقای کیاین

 .سیاوش از جا بلند شد

ه زودتر برید بیمارستان. - من خوبم آقا شادمهر. بهیی

 زخمتون

 .باید بخیه بشه
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-  باشه حتما میر 
ی

م. از شما ممنونم. کمک خییل بزرگ

 به من

ن  ن باشتر
کردین. باز هم ازتون عذر میخوام. مطمت 

 دیگه

 نمیفته
ی
ن اتفاف  .همچتر

نیما هاج و واج ایستاده بود به تماشای شادمهر و 

 سیاوش. هیچ

 .از حرفهایشان رس در نمیآورد

من از شما ممنونم که اومدین. -سیاوش گفت: 

 امیدوارم زودتر مشکل

 حل

 .بشه

 . ممنونم-

شادمهر با سیاوش دست داد وفورا به سمت 

 .آمبوالنس دوید

سیاوش دوباره روی نیمکت نشست و نفس عمیق و 

 بلندی



 .کشید

 :جمعیت فورا متفرق شد. نیما گفت

ه سیا؟-  اینجا چه خیی

 :سیاوش رس تکان داد

 .خدا رو شکر تموم شد-

-  یا نه؟
ی

و به مهرگان در -مییک ن راستش من همه چیر

ورد پانتهآ گفتمم . 

مهرگان هم گفت باید شوهرشو پیدا کنیم و تحویلش 

 بدیم تا
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 .قضیه تموم بشه. اگر نه که شکایت کنیم

 میکنه رفتم رساغش. 
ی

تو که گفنی با مادرش زندگ

 تهدیدش

ه وگرنه  شو هر جوری هست بگیر کردم جلوی دخیی

 ازشون

 .شکایت میکنم



 خب؟-

- ین و ا ن ولش واسم سوسه اومد که تو حرف مفت میر

م  به دخیی

کت و آبروشو  م رسر . بعد که گفتم میر
ین ن تهمت میر

م و  مییی

یه کاری میکنم اخراج بشه، افتاد به دست و پام. البه 

 الی

کت ییک هست که از  حرفاش فهمیدم که تو رسر

 شوهرش خیی 

کت. نیم دونم اسمشو بذارم خوش  داره.منم رفتم رسر

 شانیس یا

ن دیگه که خودش نبود، ویل همکارش اونجا بود و  چیر

 بهم

 . گفت خی کار دارم

منم گفتم شماره تلفن یا یه آدرس از شوهرش 

 میخوام. بهش

گفتم نمیخوام کاربه پلیس بکشه و پاشونو وا کنم 



 اونجا. گفتم

بذار قضیه دوستانه حل بشه. از هیجی خیی نداشت. 

 منم

 .همهجی رو بهش گفتم

ت شد. گفت پس همینه که خودشو از خییل ناراح

 شوهرش

 .قایم کرده. زیاد رس درنیاوردم خی میگه

1747 

  دلهای بد قواره 

نه رساغ  ن گفت هر از گایه شوهرش به من زنگ میر

 پانتهآ رو

ه. به من گفته شادمهر خییل اذیتش میکنه.   میگیر

 کتکش

نه. اونم مجبور شده از پاریس فرار کنه ایران. با  ن  میر

 مادرش

یه خونه اجاره کردن و آدرسشم به هیچکس ندادن 

 .اولش نمیخواست



 شماره تلفن بده. منم گفتم خودت زنگ

 منو 
ی

بزن بذار رو بلندگو. گفتم این خانوم داره زندگ

 خراب

 .میکنه. قبول کرد

صدای شادمهر که از اون ور خط اومد خودمو 

 کردم
ن
 .معرف

دم بهش و همه خی رو گفتم. گفت شماره تماسمو ب

 منتظر

 .بمونم

 بعدش خی شد؟-

به سه روز نکشید اومد تهران. باهاش تو یه کافه -

 قرار

 . گذاشتم

. منم واسش   ین ن تا منو دید فورا گفت چه آشنا میر

 گفتم هشت

سال پیش گ بودم و خی شد. آقا فکر کردم االن پا 

 میشه یه



وع   کتک مفصل منو مهمون میکنه. ویل تند تند رسر

 کرد به

وایه. گفت پانتهآ مریضه. مشکل رواین داره عذرخ

 .نیما شوکه

 :گفت

1748 

  دلهای بد قواره 

؟! واقعا؟-  خی

آره. گفت چند ساله اختالل هذیاین داره. واسه -

 خودش توهم

 یه رسی تصورات 
ی

ن در مورد واقعیات زندگ نه. ببتر ن میر

 توهیم

داره و فکر میکنه تو خطره. این زن وضعیتش نرمال 

ستنی . 

شوهرش عاشقش بوده بعد از ازدواج میفهمه پانتهآ 

 خییل

سم  ت پشای جوون جذب میشه. بعد تو اوج عالقه 



 ولشون

میکنه. یه بارم پانتهآ میخواسته خودشو بکشه. 

 شادمهر اونو

شک خوب تو همون پاریس. کیل ن ه پیش یه روانیی  مییی

ش میفهمه این قبل از  جلسات معاینه داشته که دکیی

ش عاشق یه مردبد بوده. وقنی میفهمه چهازدواج  

وع میشه  .رودسنی خورده بیماریش رسر

فکر میکرده همه ی مردا اینجورین. با شادمهر به 

 خاطر

ثروتش ازدواج میکنه. اما بیماریش اون رو حسایی  

ل میکنه  .کنیی

 فکر میکنه اگر با تمام مردها دوست بشه و همون

گه بیاره بالیی که رس خودش اومده رس مردهای دی

 خودش و

 .زنهای دیگه در امان میمونن

در ظاهر سالمه اما مشکل داره. بعد از قضیه ی 

 هشت سال



ه پاریس و تو یه آسایشگاه  پیش شادمهر پانتهآ رو مییی
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یش میکنه. اما اون خوب نمیشده. آخرشم دو  بسیی

 سال

ه و  پیش فرار یم کنه و میاد ایران و باز  رساغ منو میگیر

 پیدام

 . میکنه

 
ی

شوهرش هر کاری میکنه نمیتونه تو شهر به بزرگ

 تهران

پیداش کنه. تا اینکه شک میکنه دوست پانتهآ خیی 

 داره که

کت و  اونم پنهون کاری میکنه و بعدم که من رفتم رسر

کشوندمش تهران.مهرگان گفت بکشونمش توی یه 

 پارک و شادمهر

 هم بیاد و با

یشگاه رواین هم هماهنگ کنیم که رس بزنگاه یه آسا



 بیان

نش. شادمهر قبول کرد و االنم که میبینن خی شد  .بیی

 :نیما کف دستش را محکم روی رانش کوبید

عجب! پش گ فکرشو میکرد با یه زن خل ودیوونه -

 دوست

بودی. وای سیا. تن و بدنم میلرزه وقنی فکر میکنم 

 چاقویی 

ی تو شکمت نکرده اون ن چند ماه که باهاش بودی چیر  

. 

 :سیاوش لب گزید

 .خودمم حالم بد میشه نیما-

 .با صدای مهرگان هر دو رس چرخاندند

 سیاوش؟-
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مهرگان؟-سیاوش از جا بلند شد.   

 :نیما گفت



وای مهرگان. دیر رسیده بودم شوهرت شهید شده -

 .بود

 :سیاوش تشر زد

- سکته یم کنهنیما؟ نگو االن  . 

 :مهرگان وحشت زده گفت

؟-  یعنن خی

 .نیما به اختصار ماجرا را تعریف کرد

 .مهرگان دست روی دهانش گذاشت و هینن کشید

 سیاوش؟ حالت خوبه؟ طوریت نشد؟-

یم نشد. ممنون که نیما رو خیی  - ن س. چیر
خوبم. نیی

 .کردی

زهرمار. یم ُمردی -نیما مشنی به بازوی سیاوشکوبید. 

؟از قبل م یگفنی  

 حاال من غریبه شدم؟

 !آخر از همه باید بفهمم خی شده؟ نامرد

 .به حالت قهر روی چرخاند و مهرگان لب گزید

 .باهات موافقم نیما. حق داری دعواش کنن -



 .سیاوش چپ چپ نگاهش کرد

 مهرگان؟-
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واال خب. تو که میدونسنی اون زن خل و چله، -

هانباید تن  

میومدی. اونقدر اضار کردم بذار باهات بیام 

 .نذاشنی 

 .قرار بود تنها بیام شک نکنه-

 .سیاوش دست انداخت دور گردن نیما

 نیما جونم؟ دمت گرم. رزیم کا  ر گ بودی؟-

اه، گمشو اونور. بدم میاد ازت-نیما لب کج کرد.  . 

 :سیاوش پس گردین محکیم به گردنش کوبید

 . درد! مسخره لوس-

 :مهرگان گفت

ن بریم-  . خیله خب بسه دیگه. پاشتر

سیاوش نیما را بلند کرد و باز دست دور گردنش 



 انداخت و

 :نیما گفت

 .دفعه آخرت باشه-

 :سیاوش خندید

باشه بابا. کوتاه بیا دیگه.هر سه خنده زنان از پارک -

 خارج شدند و

 پروندیه پانتهآ

 زاغری، شکست خورده

ن  ِ  

ش امروز برایز ی دیروز و روان پری    

 همیشه بسته شد
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ماه، ساعت سه بعدازظهر  شنبه بیستم تیر

 صدای فرخ

ن  ِ  

 باد کم جان کولر و برخورد انگشتا ی، کارمن  د



 .جدید انتشارات سکوت دفیی را میشکست

آنروزها پر جنب و جوش تر از هر وقت دیگری 

 داشت برای

شدجشن ازدواجش آماده می . 

 داشت 
ی

سیاوش گرچه ده برابر او کار میکرد و دوندگ

 اما

 را 
ی

خوشحایل و ذوقش نمیگذاشت معنن خستیک

 .بفهمد

تایپ و آماده سازی فرمهای قرارداد با دو نویسنده 

 هنوز مانده

بود و او ضعف داشت. هنوز چند ساعنی به افطار 

 مانده بود، اما

ی  با شدت گرسنه و تشنه اش بود.افطار را خانه

 ترانه و نیما مهمان

ن شوق دیدن  بودند و همتر

 
ی

 و تشنیک
ی

آن دو دوست عزیزش باعث میشد گرسنیک

 را



 .تحمل کند

 ناپذیر  
ی

فرخن زن جواین بود که بسیار فعال و خستیک

 کار

میکرد و از وقنی آمده بود حجم زیادی از کارها از 

 روی دوش

 .سیاوش و مهرگان برداشته شده بود

ن  ش گذاشت و چشمانش را خسته رسش را روی میر

 بست تا

 .کیم قوای از دسته رفتهاش را بازیابد
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اما چند دقیقهای نگذشته بود که زنگ در به صدا 

 .درآمد

ن پشت در رفت و آن را باز کرد. رس از  فرخن تند و تیر

 روی

ش برداشت و با صدای سال  م کیس کنار رفت و  ن میر

 زین جوان



هری آراسته و لباسهایی رنگارنگ وارد دفیی شدبا ظا . 

امرتون؟-فرخن در را بست و گفت:   

 :زن به فرخن گفت

 .واسه صحبت در مورد چاپ رمانم اومدم-

 :مهرگان گفت

یف بیارین اینجا خانوم-  .تشر

ش پا   ن زن نگایه گذرا به مهرگان انداخت و سمت میر

 کج کرد

 .و با اشاریه مهرگان روی صندیل نشست

ویی لب زدمهرگ
ان با خورسر : 

 بفرمایید جانم. چه کمیک از دست من بر میاد؟-

 زن لبهای قلوهای و کالبایس

ن  ِ  

 رنگش را غنچه کرد و مژگا

چشمان درشت و پرآرایشش را با عشوه و ناز باز و 

 بسته کرد

میخوام رمانم رو چاپ کنم-و گفت:  . 



 . بله. خییل هم عایل-

 خب خی کار باید بکنم؟-
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 رسمایه گذار ما باشیم یا شما؟-

 نمیکنه. فقط میخوام چاپ شه-
ی
 .فرف

اول باید رمانتون توسط تیم ما برریس بشه و اگر -

 تایید شد

ن قرارداد میکنیم  .اقدامبه بستی

 .صد درصد تایید میشه خانوم. میدونم-

مهرگان ابرویش را باال انداخت. از اعتماد به نفس 

زنباالی   

 .خوشش آمد

بله. خب رمانتون تایپ شده فایله، یا دست -

 نویسه؟

ن گذاشت.   روی میر
ی

تایپ -زن فلش مموری طالیی رنیک

 شده فایله



 .خانوم

مهرگان فلش را برداشت و آن را به لپ تاپ وصل  

 .کرد

 اسمتون؟-

 .اسمم نمیخوام درج بشه. مخفف میم.ر-

 .اگر تایید بشه مدارک شناسایی الزمه-

- نمیخوام کیس بفهمه من این رمانو نوشتم ویل من . 

سم چرا؟-  میتونم بیی

به خاط  ر شوهرم. و همینطور مادرم. اونا نمیدونن -

 من

 .نویسنده هستم و امروز اومدم اینجا
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مهرگان نگاه از صفحیه لپ تاپ گرفت و حس 

 آشنایی چون

 .بویی بدبو در اطرافش جوالن داد

هاش به زن کیم طول کشید و زن گفت: نگ -ا  ه خیر



 تعجب کردی؟ تو

 عمرت زین مث  ل من ندیدی که شوهرش

؟ ن  و مادرش اینقدر امل باشن و قدییم فکر کتن

 .فرخن در حال تایپ زیر چشیم به مهرگان نگاه کرد

 .مهرگان گلو صاف کرد

ی که زیاده شوه  ر - ن من که اصال تعجب نکردم. چیر

 .امله جانم

رف مهرگان باعث شد صور  ت گرفته ی زن باز این ح

 .بشود

خب پس من تنها زین نیستم که اجازه نداره -

 بنویسه. این

رمان رسنوشت منه. اگر چاپ بشه چشم و گوش 

 بعیصن زنها

 که مردها

ل  ِ  

 مثل من گو یی مثل شوهرم رو خوردن رو

 .نمیخورن



ن ییک دو جمله باعث شد کنجکاوی مهرگان  و همتر

 تحریک

 .بشود

- چون -شوهرتون قضیهش جدا، مادرتون دیگه چرا؟

 مادرم فکر

 میکنه شوهرم هر خی بگه من اگر نگم چشم

ن میاد. همه مادرا  و اطاعت نکنم آسمون به زمتر

 پشت و پناه

1756 

  دلهای بد قواره 

شونن، ایشون سنگ میندازه جلوی پای من و  دخیی

سه  مییی

 .من نویسنده بشم

 اگر اون دو تا بف
ی

همن من رمان نوشتم، اونم زندگ

 خودم رو،

م کندهس  .قیی

آخه ییک نیست به اینا بگه کجای دنیا یه زن اینقدر 



 بدبخته

ه براش. این همه زن  ن میشه گناه کبیر
که رمان نوشتی

 نویسنده

تو دنیا داریم، آیا همهشون مجردن؟ یعنن هیچ کدوم 

 شوهر

ندیه ندارن؟ یی پدر و مادرن؟ یا شاید این همه نویس

 معرو  ف

 .زن که داریم وجود خارخی ندارن

مهرگان آیه کشید. قصه ی درد این زن تنها برای او و 

 مهرگان

نبود. زنهای زیادی هستند که هین در ذهن و قلبشان 

 موج

ند، اما مجایل برای تراوش آن را ندارند.  ن راستش -میر

 من تا حاال

 .هزار بار این سوالو از خودم پرسیدم

ن زنها مخالفن؟ و هیچ دقیقا چرا آق ایون با نوشتی

 وقت به



 .جوایی نرسیدم

 :زن پوزخند زد

 .ویل من یم دونم چرا-

 چرا؟-
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چون زن یه زنه. باید همیشه کوچیک و نامری  -

 بمونه. اون

پشت. اون عقب. کیس نبینه اونو. نباید بزرگ بشه. 

 باید تو

ن  خونهای بمونه که برای مقر فرماندهیش همون آشیی

 سیر کردن

شکم شوهر و بچههاش ساخته شده. اگر بخواد پاش 

 رو از این

ون بذاره دیگه ارزیسر نداره. چون اگر بخواد  مقر بیر

 پاشو فراتر

بذاره و وارد دنیای بزرگ دیگهای بشه، ذهنش پویا 



 میشه ودستاش

ن کارای بزرگ تری میکنه که ممکنه  به جز غذا پختی

تاج رس نباشهشوهرش دیگه  . 

پیاز و زردچوبه، بوی قلم و کاغذ بده مغزش بزرگ 

 میشه و

ی تربیت میکنه. اون وقت دنیا رو  بچه های بهیی

 آدمای نادون

پر نمیکنه. ویل حیف که شوهر من و امثالهم وقنی 

 میشنون

ذهن یه زن چقدر میتونه فکرای قشنگ و عایل 

 داشته باشه،

شون روبه سخر  ن ومیگنپوزخند یم زنن و هین ه میگیر  

ین و بچه بشورین. نویسنده  ن آخرشم باید غذا بیی

 شدنتون

 دیگه چه کوفتیه؟

 :مهرگان به صندیل تکیه زد

 . این قصه س  ر دراز داره جانم-



بله داره. اگر من و شما ساکت بمونیم ریشه ی این -

 مشکل
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من و خشک نمیشه که قطور و عمیقیی هم میشه . 

 شما باید خانوما

 .رو روشن کنیم جانم

. واقعا حقیقته حرفات. مشتاق شدم -
ی

درست مییک

 داستانتو

 .بخونم

خب خانوم میم.ر هزینه چاپ زیاده. مشکیل پیش 

 نمیاد

 واستون؟

نم خانوم. بیست یس میلیون  - ن من تو پول غلت میر

ی ن  که چیر

 .نیست برام

 :مهرگان رس تکان داد



- کنید تا ما رمان رو بخونیم. به هر حال باید صیی  

 بهتون خیی 

 کرد؟
ن
 میدیم. راسنی مارو گ به شما معرف

- 
ی
ی  هس. من اتفاف هیچکس. تو این خیابون پر از نشر

 اومدم

اینجا.صدای زنگ تلفن از اتاق سیاوش بلند شد و 

 بعد صدای سیاوش

 در در بستهاش طن

ق  ِ  

 .اتا ین انداخت

دزن از جا بلند شد و با مهرگان دست دا . 

شماره تلفنم رو نمیتونم بدم چون گوشیم توسط -

 شوهرم

نم. لطفا شماره  ن چک میشه. خودم بهتون زنگ میر

 تون رو

 .بدین
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مهرگان کاریی از توی کشو برداشت و به سمتش دراز  

 .کرد

؟- ن  متوجه هستم. بفرمایید. اسمتون رو به من نمیگتر

- گهدارمن ماریا هستم. خدان . 

زن که رفت مهرگان دلش میخواست زار بزند. گویی 

 
ی

 زندگ

 .گذشتهاش داشت جلوی چشمانش جان میگرفت

چند نفس عمیق کشید و به دستشویی پناه برد.فکر  

 کرد شاید کیم آب

 .خنک او را رس حال بیاورد

اما از بخت بد اشک بود که مهمان یک چشم 

 .سالمش شد

چندان دو  ر او هم بود.  در  د ماریا در  د گذشتههای نه

 این که

زن بایسر و زن بودن وقنی سخت بشود که چشم 

 بپویسر روی



خییل از آرزوهایت میشود عذاب الیم. میشود درد 

 .یی درمان

دعا کرد ماریا هم مثل او لو نرود. هنوز یادش نرفته 

 بود که چه

 از دستشویی 
تهمتها از محمدهادی شنید. وقنی

ون آمد  بیر

 به س

ق  ِ  

یاوش نگاه کرداتا  . 

خدا چقدر دوستش داشته که مردی فهیم را به او 

 داده. زیر

 .لب شکر گفت و رس کارش برگشت

ن داشت افطار میکرد هنوز هم  شب وقنی پشت میر

 دلش گرفته

بود. سیاوش در طول راه موضوع را از زبان او شنیده 

 و درد و
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التش با تمام وجود حس  رنجش را از البه الی جم

 کرده بود.ترانه

 .ظرف فرین زعفراین را سمت مهرگان کشید

؟ تو که فرین - بخور جون دلم. چرا اینقدر یی اشتهایی

 خییل

 دوست داری فدات شم؟

 :مهرگان لبخند زد

 .دستت درد نکنه. باشه میخورم-

سیاوش کیم از فرین را توی کاسه ای کوچک برایش 

 .ریخت

 :با محبت گفت

بازم خواسنی بگو بریزم. بخور مهرگان. ضعف داری -

 . عزیزدلم

 کشید
ن
 . نیما پوف

ن - ن چه فیلم هندیای بازی میکتن ال اله اله هللا! ببتر

 .رس شام



 :سیاوش چشم غره رفت و ترانه گفت

ی هم بخور قربونت برم.سیاوش برای - ن نون پنیر سیی

 مهرگان لقمه

 .گرفت و به دستش داد

تنیما رو به ترانه گف : 

عزیزم تو فیلم هندی دوست نداری با هم بازی  -

 کنیم؟

 :ترانه گفت

 .گ؟ من؟ نه بابا. اصال-
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؟-  آمریکایی خی

 !وا-

 فرانسوی؟-

 :ترانه اخم کرد

 .وای خاک به رسم. نیما؟ زشته-

 :سیاوش خندید.نیما گفت



 .خیله خب باشه همون فیلم ایراین بازی میکنیم-

 :بعد صدایش را کلفت کرد

 .ضعیفه، چای بریز. زود-

 :هر سه قهقهه زدند و نیما گفت

اصال دیگه شما رو شام مام دعوت نمیکنم -

 سیاوش. ترانه

منو نمیبینه. حالم از هر خی فیلم هندیه به هم 

 .خورد

 .خییل هم دلت بخواد. همینه که هست-

 :ترانه چپ چپ نگاهش کرد

- بریز پش خوبحسودی کردی؟ پاشو چایی  . 

خانه رفت و بلند گفت ن  :نیما با ادا واصول سمت آشیی

 :چشم رسورم.با یک سینن چای برگشت و گفت-

 پس کارت عرویس کو شاه دوماد؟-
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 :مهرگان گفت



 .اوا راست میگیا. پاک یادم رفته بود. االن میارم-

ن از جا بلند شد و با یک پاکت کارت نبایی   رنگ رس میر

 برگشت

 .و آن را به دست ترانه داد

ترانه با شوق کارت را باز کرد و نیما توی کارت رسک  

 .کشید

 :بلند گفت

 .اوه اوه، خانوم نویسنده. کوالک کردی باز-

 .مهرگان دست زیر چانهاش برد

 .خود اون فروشنده کارت هم خییل خوشش اومد-

ای گفت میخواد واسه عروس داماد-سیاوش گفت: 

 دیگه هم بزنه این

ن   متی

رو که من گفتم نمیشه. این شعر فقط مختص 

 . خودمونه

 :ترانه بلند خواند

شنی مهتایی به محفل بز  م وصال ما بیایید. زیر "



 سایه ی خدا

تان را بدرقه ی ما کنید، باشد تا در کلبیه  دعای خیر

 عشقمان

 کنیم
ی

یم و محبت را زندگ  ."آرام بگیر

مرداد ماه، ساعت سه  پنج شنبه، یس و یکم

 بعدازظهر

دسته گل را به دست راستش داد و با یک هیجان 

 آمیخته به
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 .اضطراب از پله ها باال رفت

 شاد در 
ی

پشت درب نیمه باز ایستاد. صدای آهنیک

 پس زمینیه

سید  .صدای چند زن از داخل سالن به گوش میر

نکشید که زین رس  دست روی زنگ گذاشت و طویل

 از الی

ون آورد.سیاوش رس به زیر سالم کرد و اعالم   پرده بیر



 کرد که داماد

 مهرگان

 .ستوده است

مهرگان با تور روی صورتش پوشیده در لباس عروس 

 زیبایش

ون آمد  .از در بیر

 سیاوش رس بلند کرد

 مهرگان با لبخند سالمش داد و از دیدن سیاوش که

ده بود حظ کرددلرباترین داماد شهر ش . 

سیاوش تور را باال برد و نگاهش یم   خکوب صورت 

 زیبای

 .مهرگان ماند

اگر فیلم بردار او را صدا نزده بود شاید سالها طول 

 میکشید

تا دل از صورت مهرگان بَ کند.پیشانیاش را بوسید و 

 دست در دست

 یکدیگر از ساختمان



ون زدند  .بیر
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یاوش که پشت فرمان نشست، مهرگان منتظر بود س

 او حرکت

کند. اما وقنی سیاوش تکان نخورد، کاله شنلش را  

 کیم باال

 .برد

 نمیخوای راه بیفنی آقا داماد؟-

 .سیاوش کاله را کیم باال داد

 نمیشه یه کم نگات کنم بعدش بریم؟-

ین لبهای رسخ مهرگان را از هم باز کرد  .تبسیم شیر

توی صدف دهانش که نمایان شد  مرواریدهای

 سیاوش دلش

 .ضعف رفت

- ؟ مگه منو تا حاال ندیدی؟ دیدمت. ویل -نگام کنن

 حق بده این حوری



 بهشنی که کنارم نشسته

 .رو نمیشه دل سیر ندید و رفت

 .یه عمر وقت داری که منو ببینن -

 . یه امشب جلوی این همه آدم روم نمیشه-

 :مهرگان دستش را گرفت

- ا خداییش خ سم دخیی ییل خوشتیپ شدی ها. مییی

 نگات

ن بعد خون به پا شه  .کتن

 .سیاوش لبخند زد
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بیا فرار کنیم یی خیال جشن. من تا صبح تو رو نگاه  -

 کنم،

 تو منو. چطوره؟

با دو تقه به شیشه هردو نگاهشانبه سم  ت چپ 

 .رفت

ا. تو رو خدا آقای داماد گرمه هو -فیلم بردار بود. 



 . حرکت کن

سیاوش چشیم گفت و دریچه های کولر را به سمت 

 مهرگان

 .تنظیم کرد و فرمان را چرخاند

مهرگان صدای پخش را زیاد کرد و سیاوش با عشق با 

 نگایه

هر از گاه به او آهنگ را هم صدا با خواننده خواند. 

 در حایل

که دستانشان تا وقنی به محل جشن برسند از هم 

نشد جدا  . 

عروس و داماد در میان هلهله ی شادی مهمان ها به 

 عقد هم

 .درآمدند

وع جشن، عکاس  در فاصله ی زمان مانده به رسر

 مشغول عکس

ن از آن دو بود  .انداختی

تلفن همراه مهرگان که توی جیب سیاوش زنگ 



 خورد،

 .سیاوش از عکاس عذرخوایه کرد

ون کشید و به سمت مهرگان   تلفن را از جیبش بیر

جواب-گرفت.   

 میدی خانومم؟

 .مهرگان نگایه به شماریه روی صفحه انداخت
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 . نمیشناسمش-

 .حاال جواب بده شاید کار واجب دارن باهات-

ن را کشید و گفت  :مهرگان آیکون سیی

 بله؟-

صدای محمدهادی از آن سوی خط که آمد مهرگان 

 دلش

ن ریخت  . هری پایتر

- خانوم؟ مهرگان  

 .مهرگان سگرمه در هم کشید



 :سیاوش آهسته پچ زد

د-  :خی شده؟ کیه؟مهرگان لب فشر

 .محمدهادیه-

 :سیاوش لحظهای سکوت کرد. بعد گفت

ه جواب بدی-  .بهیی

 .اصال دوست ندارم-

 :صدای محمدهادی باز آمد

 الو؟ صدای منو میشنوی؟-

سیاوش دست روی دست مهرگان گذاشت و آن را 

د  .فشر

اره ی چشم گفتبا اش : 
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 جوابشو نمیدی عشقم؟-

ون داد  .مهرگان نفیس بلند از شانه بیر

باشه.سیاوش از جا بلند شد و به سمت عکاس -

 .رفت



ببخشید تا خانومم یه تلفن جواب بدن و شما -

 پذیرایی بشید،

 . بعدش ادامه بدیم

 :عکاس قبول کرد و مهرگان گفت

 .میشنوم-

 :صدای خسته ی محمدهادی آمد

یک بگم-  . زنگ زدم بهت تیی

 بیصدا کشید
ن
 .مهرگان پوف

 .ممنون-

خوشبخت شو مهرگان. شوهرت آدم خوبیه. -

 میدونم. چون

.من حقی ندارم بهت زنگ  تو الیق خوشبخنی هسنی

 بزنم اما ترسیدم

 فرصت از دستم

بره. من خییل اشتباه کردم. قدرت رو ندونستم. هر 

مخی مادر   

گفت گفتم چشم و تو رو اذیت کردم. نمیگم منو 



؛ اما  ببخیسر

 . از ته قلبم میگم متاسفم

 این حرفات واسه من چشم میشه؟-
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نه نمیشه، میدونم. اما واقعا نمیخواستم اینجوری -

 بشه. اگه

تو چشمت رو به خاطر ندونم کار  ی من از دست 

 دادی، منم

دم با یه پای داغون. فکر کنم زنده موندنم زنده مون

 فقط واسه

اینه که خدا بهم فرصت بده تا بهت بگم چقدر 

 پشیمونم. تا

 .ببینم که تو چقدر خوشبخنی 

دلم خواست بهت بگم اینارو. تو بذار به حساب 

 .توبه

- نمیبخشه. -خدا کنه که خدا تو رو ببخشه . 



 میدونم. برو دیگه وقتتو

م. خدانگهدار  تا نمیگیر  

 .ابد

بت   مهرگان تلفن را که قطع کرد، سیاوش با لیوان رسر

 کنارش

 .ایستاد

ه شد  .مهرگان رس بلند کرد و در چشمان سیاوش خیر

 :لب زد

 سیاوش؟-

 جون دلم؟-

خییل دوستت دارم. خییل زیاد. چه خوب شد که -

 اومدی تو

 .زندگیم

سیاوش کنارش نشست و نگایه پر از عشق به 

 چشمان زیبای
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همشش انداخت.دست را روی گونه اش گذاشت و 

 :لب زد

خدارو شکر که خدا تو رو به من داد. عاشقتم -

 .مهرگان. تا ابد

 .تا وقنی زندهام

و عکاس تند تند از این لحظه ی ناب عکس میگرفت 

 و شک

ین عکس آلبوم عکسهای دو نفره ی این  نداشت بهیی

 عروس

خواهد شدو داماد عاشق  . 

 دو سال بعد

هوای روزهای ابتدایی شهریور هنوز هم گرم بود و 

 قصد خنک

شدن نداشت. یک بعدازظهر تابستاین کالفه کننده 

 بود که

 .تمایم نداشت

ماریا پا روی ترمز زد و اتومبیل شیکش را جلوی 



 ساختمان با

 .آجرهای قهوهای رنگ متوقف کرد

اینجاست؟-رس کج کرد:   

ش را روی دوشش مرتب کرد و مهرگان بند کیف

 لبههای

 .چادرش را به دست گرفت

 آره جونم. نمیای باال؟-

نه عشقم. زود باید برگردم خونه. امشب مهمون -

 دارم. قبلش

 .باید برم خرید
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 . باشه قربونت برم. پس من دوشنبه منتظرتم-

دوستیشان ماریا صورت مهرگان را که حاال دو سال از   

میگذشت و حسایی با هم اخت شده بودند، بوسید 

 :و گفت

 .حتما عزیزم-



ن پیاده شد و ماریا به رسعت دور  مهرگان از ماشتر

 شد.دو قدم که

ود. دست به  برداشت حس کرد رسش گیج میر

د  .دیوار گرفت و زنگ را فشر

در با تییک باز شد و تا به طبقیه سوم برسد دیگر نایی 

 برایش

 .نماند

صدرا و نازگل کنار در نیمه باز به استقبالش آمده 

 . بودند

 :صدرا فورا گفت

 .سالم عمه جون-

 :مهرگان کفش از پا کند و لبخند زد

 .سالم آقا صدرا-

نازگل که تازه حرف زدن را آغاز کرده بود خوشحال از 

 دیدن

 :خالهاش گفت

 .سالن آله.مهرگان خم شد-



 .سالم عزیز آله. عشق من-
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 :هر سه که پا در خانه گذاشتند، مهرگان گفت

 عمه کو صدرا؟-

مهرآنا تلفن به گوش از اتاق خارج شد و دست بلند  

 کرد برای

 .خواهرش

 صدرا و نازگل پ

ی  ِ  

 بازیشان رفتند و مهرگان روی مبیل ولو

 .شد

چادر از رس کند و تند تند نفس کشید. چند روزی 

 بود که

ید.   رسگیجه و دل پیچه در طول روز امانش را مییی

 
ی

 گرمازدگ

 .را با تمام وجود حس میکرد



مهرآنا تلفنش را خاتمه داد و صورت مهرگان را 

؟-بوسید خویی آخی  

 کشید
ن
 :مهرگان پوف

ن خنک بده ُمردم-  .فکر کنم گرما زده شدم باز. یه چیر

بت آلبالویی پر از تکههای یخ برایش  مهرآنا فورا رسر

 .آورد

رگان نییم از لیوان را که رس کشید حس کرد مه

 معدهاش به

 .هم میپیچد

 :مهرآنا گفت

؟ رنگ و روت پریده- مت دکیی  .میخوای بیی

 .مهرگان لیوان را به خواهرش داد
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 .نمیخواد درجه کولرو بیشیی کن. خوب میشم-

دمهرآنا درجیه کولر را روی درجیه هفده تنظیم کر  . 

رویا کو؟-مهرگان پرسید:   



 .رفته دندون پزشیک. به من زنگ زد بیام پیش صدرا-

 .عجبا! قرار بود این چادر منو بهم بده-

 . دوخته. گذاشته کنار واست-

 .برو بیارش من باید برم خونه-

. بمون تا رویا بیاد- ن االن اومدی دخیی  .همتر

- راه ول کن حوصله ندارم. با ماریا کل خیابون انقالبو 

 رفتیم

 .واسه چند تا کتاب. خسته مه

 .خیله خب باشه. صیی کن برم بیارم-

مهرگان بستیه چادر جدیدش را گرفت و از خانیه 

 برادرش

ون زد. دلش میخواست زودتر به خانه برسد  بیر

 ودوش آب

د و از این حال خرابش خالص شود.اما  رسدی بگیر

 توی پیاده رو

داد معدهاش هر چه را که خورده بود پس . 

ن کرد و تا خیابان با حایل  دهانش را با دستمایل تمیر



 خراب

پیاده رفت. سوار تاکیس شد و از راننده خواست او را 

 به

ین درمانگاه برساند  .نزدیکیی
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شماره ی سیاوش را گرفت اما تلفن خاموش بود. آن 

 روز

 .سیاوش توی دفیی هم نبود

احم کیس نشودتصمیم گرفت مز   . 

 :دکیی فشار خونش را که گرفت گفت

 فشارت پایینه. رسدرد هم داری؟-

. فقط شکمم چند روزه درد میکنه و  - نه آقای دکیی

 گایه

 . معدهم به هم میپیچه

- بله یه بار اونم امروز-استفراغ داری؟ . 

 بارداری؟-



 .نه. متاسفانه نازایی دارم-

- تموم شد  برات یه رسم قندی مینویسم. رسمت که

 برو

 هم بده. االن خلوته، 
ن
ن یه سونوگراف طبقه ی پایتر

 نیاز نیست

. جواب سونو رو بیار برام  . منتظر بموین

 .آخه فکر کنم گرما زده شدم-

ن بشیم- ه که مطمت   .فکر نکنم. ویل بهیی

 .باشه چشم آقای دکیی -

ی بانوان روی تخت  مهرگان با یی حایل توی اتاق بسیی

 دراز
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کشید و تا رسمش تمام بشود چرت کوتایه زد.بعد به 

ن   طبقه ی پایتر

 رفت. نیم ساعنی منتظر ماند و با شنید  ن

 نامش خنک و ن



ق  ِ  

 رفت
ن
 .به اتا یمه روشن سونو گراف

ر  ِ  

دکت پشت دستگاه زین سن و سال دار با رورسی 

 ساتن

کوتایه نشسته بود و عینیک ته استکاین روی 

مش داشتچش . 

ی جوان هم پشت سیستم نشسته بود و تایپ  دخیی

 .میکرد

 :دکیی رو به او گفت

 مثانه ات پره عزیزم؟-

 :مهرگان روی تخت دراز کشید و گفت

 .بله-

وع  دکیی مایع ژله ای را روی شکم مهرگان ریخت و رسر

 به

چرخاندن پروب روی شکم مهرگان کرد.مهرگان 

 نگاهش را دوخت



. فکر   کرد چطور بابه صورت دکیی  

آن چشمهای ضعیف میخواهد رس از شکم او 

 .دربیاورد

بعد لبش را گاز گرفت. فکرهای بد را از ذهنش دور  

 کرد

 :دکیی گفت

ن هم وضعیتش رو - ن عالیه. جنتر خب عزیزم همه چیر

 .به راهه

ن   گرد و از حدقه درآمده نیم خیر
مهرگان با چشماین

 شد و
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با جیغ زدتقری : 

؟- ن ؟! جنتر  خی

 .دکیی متعجب نگاهش کرد

؟- . بچهت. نیم دونسنی ن  وا! آره دیگه. جنتر

 .مهرگان من من کرد



وع  - م... من... م...ن... من حامله... وای خدا .رسر

 کرد به اشک

. بعد گری  ههایش تبدیل شد به هق ن  ریختی

 ...هق

 .دکیی لبخند زد

؟-  خانوم ستوده؟ چرا گریه میکنن

ته بود روی تخت. با صدای بلند داد یم مهرگان نشس

 :زد

 .خدا؟ خدا جونم؟ باورم نمیشه-

 .دستیار دکیی کنار تخت ایستاد

 :دکیی گفت

 .یه لیوان آب بیار. داره از خویسر سکته یم کنه این-

ون دوید توی اتاق  .منیسر از بیر

؟-  خی شده خانوم دکیی

حامله اس. خییل ذوق کرده-دکیی گفت:  . 
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 :منیسر با لبخند گفت

 !آخن عزیزم-

 .دستیار کیم به مهرگان آب خوراند. دکیی او را بغل زد

م. وای نگاش کن چه اشیک هم - آروم باش دخیی

یزه  . میر

دستیار که از اشکهای شوق مهرگان بغض کرده بود  

 :گفت

 بچه دار نمیشدی؟-

 .مهرگان رس تکان داد

- نمیشه نه، نیم شدم. وای باورم  . 

 .دکیی اشکهای او را پاک کرد

 . پس خییل مبارکته دخیی -

مهرگان میان گریه خندید و دستیار کمکش کرد دراز 

بخواب-بکشد.   

 بذار خانوم دکیی کارشو تموم کنه منم تایپ کنم. مگه

ی به شوهرت نشون  نمیخوای عکس سونو رو بیی

 بدی؟



ه مهرگان با شوق و هیجاین که داشت قلبش را تکه تک

 میکرد

فورا دراز کشید. نمیدانست از خوشحایل چه کند. 

 زبانش بند

آمده بود. انگار دنیا از حرکت ایستاده بود و تمام  

 کائنات

داشتند او را تماشا میکردند. با صدای بلند تند تند  

 :گفت

 .خدایا شکرت. خدا جونم شکرت-
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 :دکیی لبخندی زد و گفت

- خدارو شکر. چقدرم زبر و زرنگه بچه. فسقیل آره . 

باالخره کارش توی آن مطب تمام شد. آن قدر ذوق 

 داشت که

فت پیش  دیگر به طبقه ی باال نرفت .باید فردا میر

 دکیی زنان. همان



 زین که حاال برایش

مقدس ترین پزشک دنیا بود. همو که بعد از خدا 

 باعث شد او

 .مادر شود

دین و چند بار زیر لب تکرار کرد کلمیه "مادر" را چن

 و سوار

 .یک تاکیس شد

فکرش رفت به یک سال قبل. به همان روزهایی که 

 یی خیی 

فت به مطب  از سیاوش و بقیه با امیدی زیاد میر

ی که  دکیی

 کرده بود
ن
 .ماریا به او معرف

 خییل خوبه مهرگان. اصال امکان نداره "
ی
دکیی صادف

 تو بری

 . پیشش و حامله نیسر 

گ بچه دار نمیشه رفته پیش این. همه از دم   هر 

 .مامان شدن



چون تخصصش جدیده. تشخیص مهمه که دکیی 

 حرف
ی
 صادف

نه".و او تنها رفته بود. نخواسته بود امید  ن اولو میر

 بدهد به سیاوش

 برایش آزمایش نوشته بود 
ی
مهربانش. دکیی صادف

 .طوماری
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ود نامهای مفصل از وضعیت روخ و حنی خواسته ب

 روانیاش

 .برایش بیاورد

تک تکشان را با صیی و حوصله انجام داده بود و به 

 سیاوش که

نگران شده بود گفته بود آن آزمایشها چک آپ 

 ساالنهاش

 :است. دکیی بعد از دیدن جواب آزمایشها گفته بود

ن تو این چند " به دالییل شما توان بارداری نداشتتر



. ییکساله  

از دالیلش اینه که ر  حمتون سوء مزاج گرمه. تو این 

 حالت

م  ن اسیی
ن رفتی گریم بیش از حد رحم باعث از بتر

 .میشه

تخمدان هات عالوه بر گرم بودن، ضعیف هم 

 هست. دلیل

س بیش از حد شماست. در درصد  دیگهش اسیی

 باالیی از

ن  س باعث عدم به وجود اومدن جنتر خانومها اسیی

ومیشه. اصالر   

ها تاثیر منقن میذاره. ترتیب و نظم هورمون  ن خییل چیر

 ها

نه. قلب و معده رو درگیر میکنه و ایل  ن رو به هم میر

 آخر. من

به شما دارو و یک رسی برنامیه غذایی میدم. که 

 شامل



داروهای گیایه هم میشه. و تاکید یم کنم به هیچ 

 عنوان

. در این مورد حتما با پزشکتو  ن س نداشته باشتر
ن اسیی

 مشورت

کنید و اگر دارو مرصف میکنید تداخل دارویی 

 نداشته

ن   "باشتر
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و حاال او باردار بود. به آرزویش رسیده بود. آن هم 

 بعد از

یکسال که دیگر تقریبا نا امید شده بود و به هیچ 

 وجه انتظارش

 .را نداشت

و راننده که توقف کرد، دست روی شکمش کشید 

 لبخندی

ن را بست و کیفش را روی   درب ماشتر
ی

زد .با خستیک



 صندیل

انداخت. ساعت از نه شب گذشته بود و دلش 

 میخواست زودتر

برسد به خانه و کنار مهرگان باشد. از صبح صدایش 

 را نشنیده

 . بود و دلتنگش بود

خواست سوئیچ را بچرخاند و استارت بزند که یادش 

 افتاد

سیه مهمش خاموش کردهتلفنش را به خاطر جل . 

ون آورد و آن را روشن کرد. با  تلفن را از کیفش بیر

 دیدن

چندین تماس از دست رفته از مهرگان، فورا شماره  

 گرفت و

 .استارت زد و فرمان را چرخاند

ن مهرگان را که شنید گفت  :صدای بله گفتی

؟-  سالم خانویم. خویی

 صدای ب



ل  ِ  

 .یحا مهرگان با تاخیر آمد

- ، خوب نیستم. حالم بده.سیاوش اخم  سالم. نه

 :کرد و با نگراین پرسید

 خی شده؟ مریض شدی؟-
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 آره فکر کنم. میشه بیای خونه؟-

 . باشه االن میام-

 . فورا و با رسعت به سمت خانه راند

پله ها را دوتا ییک کرده و نفس زنان پشت در رسید 

 وبا عجله

رخاندکلید در قفل چ . 

در را که باز کرد خانه تاریک بود. نگاهش به کف 

 خانه که

 .خورد چشمانش گرد شد

دو ردیف شمع روشن به تعداد زیاد چون جادهای 



 نوراین 

 .میدرخشید. لبخندی روی لبش نقش بست

راهرو را از میان شمعها گذراند و به نشیمن رسید.تکه  

 کاغذی را

ین سمتکه روی آن نوشته شده بود:" بیا به ا " 

ن برداشت. فلش او را سمت اتاق خواب  از زمتر

 .هدایت میکرد

نیم دانست بخندد یا متعجب باشد. مهرگان بازیاش  

 گرفته

بود؟ او را آنطور دلواپس کرده بود و به خانه کشانده 

 بود. اما

خوشش میآمد از این کارها. این طور غافلگیر شدنها 

 را

 .دوست داشت

 :با صدای بلند گفت

- ن جان؟مهرگا  
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اما جوایی نیامد. جاده ی شمعها را گرفت و به اتاق 

 خوابشان

 .رسید. آن را باز کرد

ن گوشه  مهرگان توی اتاق هم نبود. انتهای جاده به میر

 ی اتاق

ن قلنی از گلهای پر پر شدیه رزهای  سید. روی میر میر

 رسخچیده

ت کاری قرارشده بود و وسط قلب یک جعبیه منب  

 .داشت

 برداشت و درب آن را با  
ی

جعبه را به آهستیک

 کنجکاوی باز

 . کرد

ه به آن دهانش  با دیدن تکه کاغذی سیاه و سفید خیر

 باز

 . ماند

 .ناگهان اتاق روشن شد. به رسعت به عقب چرخید



سیاوش با ناباوری به مهرگان که در لباس زیبا و 

 
ی

 صوریی رنیک

را روی شانه هایش ریخته ایستاده و گیسوان بلندش 

 بود و با

 .لبخند به او نگاه یم کرد، زل زد

 :بریده بریده گفت

 م... مهرگانم؟ این چیه؟-

جانم سیاوش؟ تو بابا  -مهرگان چند قدم جلوتر رفت. 

 . شدی

سیاوش با دو قدم بلند به سمتش رفت و او را محکم 

 در حصار
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 .کشید

  اراده و یی اجازه روی گونه هایش نشستاشکها یی 

 :میان هق هقش لب زد

تو تونسنی مهرگان. انجامش دادی. قربونت برم -



 مامان

 کوچولوی خوشگل. آخه خی کار کردی تو؟

 .مهرگان باز اشک ریخت

باورم نمیشه. مبارک باشه بابای خوشتیپ و -

 مهربون بچه

 .مون

هرگاننوکرتم به خدا م-سیاوش میان گریه خندید:   . 

ساعنی بعد هر دو وضو گرفتند و نماز شکر به جا 

 آوردند. و

خداوند برای صبوری مهرگان و معرفت سیاوش 

 هدیه ای

ی که  آسماین فرستاد. هدیه ای زیبا و سالم. دخیی

 همدم

 .مادرش شد و سنگ صبور پدر

و به پایان آمد این داستان. داستان زین رنج کشیده  

 که ییک

ن است که هر روز با  از یی شمار زن های این رسزمتر



 
ی

 زندگ

ن میخورند اما خسته نمیشوند. باز  میجنگند، زمتر

 میایستند وقوی تر

 میکنند. باشد که این
ی

 از قبل بودن را پرشورتر زندگ

ان   باشد برای تمام زنان و دخیی
ی

داستان درس بزرگ

 ایران
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ن   . زمتر

 پایان

 


