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*لطفا از کپی کردن رمان خود داری فرمایید ، برای نوشتم این اثر دو  
 * سال زحمت کشیده شده است

 

 

 

 

 

 من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی



 

 عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی 
دل به تو دادم دوستان عیب کنندم که چرا    

؟؟ باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی  
 ای که گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه 
 ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی 

 آن نه خالست و زنخدان و سر زلف پریشان 
 که دل اهل نظر برد که سریست خدایی 

 پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند 
ک ننمایی تو بزرگی و در آیینه کوچ  

 حلقه بر در نتوانم زدن از دست رقیبان 
 این توانم که بیایم به محلت به گدایی 

 عشق و درویشی و انگشت نمایی و مالمت 

!  همه سهلست تحمل نکنم بار جدایی  

 )سعدی(  

 

 

 

 

 

این آفتاب سوزان  .  از گرما رو به هالک شدن بود ، لعنتی زیر لب زمزمه کرد
 دلش بگذارد؟   را کجای

 با ته مانده از قوایش داد زد   با خستگی ، به ستون کنارش تکیه داد و 

   . دیگه بیا اینا رو بگیر و ببر آقا ، آقا_ 

 ار همونجا میام دیه.  ذ_ چیو بیام بگیرم ببرم ، بابا دختر ب



 

کند از بیخیالی مرد   گرما و نور مستقیم خورشید به فرق سرش باعث شده بود داغ
و زیر  بردد  اما در ذهنش بود جلویش حضور نداشت چشم غره ای به مردی که  و

 :وار بگوید  لب زمزمه

  《.عجب گیری کردما 》

بعد بیای که من اینجا عالف نیستم که منتظر شما بمونم تا خودتو بسازی  جناب_ 
 روز دیگه.، منم کار دارم . بدو بیا دیگه ، ساختنو بذار واسه یه 

 کفرش درآمده بود ...  

  مثل اینکه حرف اش را شنید چون دوان دوان به سمتش آمد.

دیگه هم لباس کهنه  بیا اینم چیزایی که میخواستی ، لباس  و زیر پیرهن ،  _
 ندارم ، که بدم تو بپوشی اینام به زور از این و اون گرفتم .  

عصاب  داخلش انداخت و سپس روبه دخترک بیمرد نگاهی به ساک و محتویات 
 روبه رویش گفت : 

 چند بار میگی؟  باشه باشه .

 چون مانع ساختن خود شده حرف هایش را به دل نگرفت ، میدانست 

 اینگونه به او تشر میزد .

 دخترک قد بلند عقب گرد کرد و دستش را تکان داد در هوا و گفت : 

   بای .بای 

 !  《بای بای 》افتد اعث شد مرد به خنده بیبطنز دخترک  لحن

  ی زهوار َدرفته بیرون زد ..بدون هیچ حرفی  از ان خانه

بود را گرفت    سوار اتوبوس شد و دسته پالستیکی زرد رنگی که از سقف آویزان
ماند، تکان های اتوبوس باعث  نگاهش روی اطراف میچرخید و یکجا ثابت نمی .



 

شده بود مانند یویو شود و به لطف آن پالستیک زرد رنگ که حکم دستگیره را  
 جلوی افتادنش را میگرفت . داشت 

با دیدن دختر های ترگل ورگلی که به قول خودش مالیده بودن به صورت و از  
   خود فکر کرد ..با   خیابان گذر میکردن

البته    اگر او هم کمی ناز و عشوه می آمد شاید مادر پدرش نگهش می داشتند،
پدرش با این روحیه قُدش موافق بود اما مادرش دسیسه چیده بود که فقط آخرین 

هرچند با خاطره هایی که از شش سال پیش داشت شاید   خواهرش کنارش باشد..
 رفت.  هرگز سمت وسایل آرایش نمی

 نازه غمزه آمدن هم دست خود بود یا خود بخود پیش می آمد ؟  

؟ در آیا باید با دیدن هر پسری صدایش را نازک کند و قدم هایش را با ناز بردارد 
میدانست که چنین کاری که دستش بر افکار جورواجورش غوطه ور بود .  

طرح که روی آن ها ته دلش از آن ناخن های خوش رنگ الک خورده آید. نمی
آمد. دختر بود و از این حس متنفر! اما باز هم های فانتزی زده میشد خوشش می

دختر بود و چکار میتوانست کند؟ خاصیت دختر بودن است که عاشق رنگ های 
و خیلی   ، رژ لب ، سایهعاشق الک ، کفش های پاشنه بلند  باشی.زیبا و چشمگیر 

از این حس متنفر بود .  شود! میدیگر از این نوع وسایل ها که باعث شوق آنها 
. ظرافت های خاص خود را دارد و بعضی افراد  از اینکه دختر است و ظریف  

! دلش نمیخواست الک بزند .  دانستندکنند و مایه رفع نیاز خود میآن را درک نمی
بهاری بزند! دخترک دلش میخواست ساده باشد تا  کفش پاشنه بلند بپوشد . عطر 

شود.  . چون میدانست آخر کارش به زد و خورد و کالنتری ختم میمتلک نشوند 
شاید هم میدانست کسی نبود در این کره خاکی که چشمش پاک باشد! اینطور که تا  

 هیچ کدام از مردان مالک چشمان خود نبودند .به االن دیده بود 

 

****** 

 
 آهنی خانه که چند روزی بود از چوبی به آهنی تبدیل شده بود را باز کرد...  در



 

سال ها پیش خان بیگ این خانه را برای خان جون خریده بود. خان جون هم تا 
 آخر عمر عهد بسته بود به تنهایی در این خانه زندگی کند. 

 اما دست روزگار چیزی عجیب در صفحه سرنوشتش نوشت! نمیدانست که نوه
 شود برای زندگی...!  اش هم به او ملحق می

خانه ای پر از خاطرات قدیمی . خانه که وقتی درش را باز میکردی صدای خنده  
صدای شر شر آب از شلنگ پالستیکی و پر  پیچید. های کودکی ات در گوش می

بوی خوش آب میوه و عطر گل محبوبه شب!  و خالی کردن حوض آبی رنگ . 
آخ که شب های بهار و تابستان روی ایوان میخوابید تا آن بو را با تمام وجودش  

میان هوای حس کند! از بین عطر ها فقط عطر گل محبوبه شب را دوست داشت.  
مخصوصا که   و تماشای ستاره عالمی داشت برای خود . شب بهاری و این عطر

تابید و عکسش روی آب گاهی اوقات مستقیم وسط حوض حیاط مینور ماه 
 افتاد. می
 

از پله  و سر به زیر انداخت جیب کوچک کیف اشدر را بست و کلید را داخل 
 . داخل خانه شد های ایوان گذشت و کفش اش را از پایش بیرون آورد و

 

این خانه را دوست داشت ، با هر بدی که داشت باز هم برایش آن ایوان خیره  
 کننده و دلنشین بود .

 

 _ اِدلیا اومدی ؟

 

 _ آره اومدم. 

 

 کجا بودی ؟ ببم_ سالم 

 

 بی حوصله جواب داد. 
 

 _ سر قبر ننم .

 



 

به قول خان جون این دختر با   مثل همیشه خوی سرکش و قُدش بیدار شده بود .
 قهر بود ، چه برسد به عالم و آدم . خودش 

 

 _ ای بی تربیت ، تو که باز شروع کردی . بیا ناهار بخور .

 

 _ کوفت میخورم.  

 

 :   جواب دادپیرزن مثل خودش با سرکشی 

 

 نداریم .

 

 :   ردکحاضر جوابی  او هم باز کم نیاورد و
 

 !بهتر

 

 سری تکان داد و بی خیال راه اتاق را در پیش گرفت .. 
کار های   کوره شده بود. اشتهایشخودش هم نمیدانست اما این روز ها نسبت به قبل 

دنیا و زندگی با او باعث شده بود تنها نفس کشیدن که نیاز بدنش بود بکشد در غیر 

 داد. این صورت کار اضافه بر سازمانی انجام نمی

 

 را که باز کرد بوی خوشی به مشامش آمد! اتاقش  در

 ه که رایحه تلخ و سرد را داشت .. بوی عطری مردان

 

 یک تای ابروی کمانی اش را باال داد ، کسی قبل از او در این اتاق بود..؟! 

 

 .لباسش را بی فوت وقت در آورد و از اتاق بیرون زد 
 

 _ خان جون، خان جون . 

 

بیچاره زن از چاغی زیاد به ِهن ِهن افتاده بود ! خب ترسیده بود، از این صدای  



 

 ک هو آن هم بعد از چند دقیقه .. دادش ی

 

 زهله ام ترکید . ؟؟_ هیسس، پدر صلواتی چیه، چرا داد میزنی 

 

محترمانه و پاستوریزه بود . حتی ت مانند خودش از فحش اش خندش گرفت ، 
 اش یک صلوات محمدی پسند هم داشت که حواله روح پر فتوح پدرش میشد. 

 

 _ کسی اتاق من بود ؟!

 

نیم نگاهی به در اتاق که انتهای راه رو بود انداخت و سپس خان جون با تردید 
 گاهش کرد و گفت :  ن

 

 نه ، مگر اینکه جُن پری بیاد بره! 

 

نیشخند زد و همانجور که تره ای از موهای خرمایی روشن اش که به شدت  
 چشمگیر بود را پشت گوش می گذاشت گفت :

 

 ن مردانه با رایحه تلخ و گس میزنه ! چه جُن و پری با کالسی ، ادکل

 

 . میگرفت نشاتمیدانست که این حرف ها و این تند خویی ها از کجا 

 

مثل اینکه باز پدرش به اینجا آمده بود و از خان جون تقاضای ، به خانه برگشتنش 
 فایده است. اما انگار میدانست اصرارش بیرا کرده بود 

 

 . آن عطر پدرش هم نبود  بودشده حل نبرایش هنوز معنای آن عطر  ولی

 محمد اهل زدن این نوع عطر ها نبود .
 

 پدرش بر حسب سلیقه مادر رایحه مالیم استفاده میکرد..! 



 

 
نچی کرد ، مانند افراد دو جنسه ، یا ترنس، مرد با ادکلنی با رایحه زنانه تمام  

  حیثیت اش زیر سوال رفته بود این آقای پدر! 

هرکس بود باید یادش میداد بی اجازه وارد اتاق یک  و به اتاق رفت ، سری تکان 
دلیا بود کار خودش را میکرد ، دیگر برایش حرف پدر و او اِ  دختر وارد نشود . 

و پدری که برای آنکه روی دش هنمیخوامادر ارزش نداشت ، مادری که 
   همسرش را کم کند میگوید بیا...

   به خاطر خودت نخواهند ! خیلی سخت است که باز هم تو را

 .. از نظر دوستان و اطرافیان  جلوی آینه ایستاد  

چشمان عسلی که گاهی تیره میشد آن هم بر اثر    .  دختری هم زیبا و هم جذاب بود
موهای بلندی که تا یه وجب پایین شانه اش بود و رگه  .  رنگ لباس بودپوشیدن 

   های طالیی داشت ! آن هم خدا دادی بود ...

 . و ابرو های کمانی که خرمایی است 

به وهللا که ؟ !میشهنون و آب  برامقیافه هم ه که چی مگ》اما به قول خودش ، 

  《نمیشه!

در   فنر تشکخودش را روی تخت انداخت ، بر عکس همیشه که صدای قیژ قیژ 
 از تشک بلند نشو می آمد ، اینبار اصال صدایی 

 تخت انداخت ، جلل خالق ...  بهبا تعجب پاشد و نگاهی 

 . پتو را کنار زد ، بوی نویی، تشک نو به مشامش رسید  

   تشک نو ؟

   دیگر مطمئن شده بود که آن روز کسی در اتاق بود .

 بوی عطر مردانه 



 

   جدید !!!  تشک خوش خواب

به هال برود و خان  با عجله به سمت در رفت و در را باز کرد ، پا تند کرد که  

در آمد .  بلبلی جون را ببیند که صدای زنگ  
 

ظهر که هنوز روز روشن بود  چهار چه کسی ساعت  .سر جایش میخکوب شد 

 زنگ خانه را میزد؟  
 

 از همانجا داد زد:  

 

باز میکنم . درو خان جون ، تو بمون من میرم ،  
 

بیچاره که تازه پماد برای  خان جون هم در دل تحسین اش کرد که نگذاشت پیرزن 

افتد !درد زانویش زده بود بلند شود و به راه بی  
 

فوراً دمپایی اَبری های صورتی رنگ جیغ اش را پوشید و دوان دوان به سمت  

یادش رفته بود شال سر کند .  در رفت ...!  

 

 قفل در را کشید ، و در را باز کرد ... 

 

گر چیزی ندید .جلویش جز کسی با شانه های قوی و پهن دی  
 

س.. خان جونمرد برگشت و در حین برگشتن .. گفت :   

 

 اما با دیدن اِدلیا زبان به دهان گرفت ..
 

 دخترک تخس یک تا اَبروی کمانی اش را باال برد، و گفت :  

 



 

 فرمایش ؟
 

 همین یک جمله کوتاه ، باعث شد از روی صدا بشناسدش..

 

اما نمیدانست نوه شر و تخس اش ..!  ؟مگر میشد نوه حاج خان بیگ را نشناسد

قدر طلبکار و پرخاشگر شده بود؟چرا آن  
 

 دخترک چشم عسلی دستی جلوی صورتش تکان داد: 
 

کسی   فکر نکن عینک دودی زدی هرچی دید زدی  .هو ، درویش کن چشا رو 

 نمیفهمه ، ایسگا کردی ما رو؟

 

 بعد هم زیر لب زمزمه کرد : طرف ُخله بابا!
 

خواست در را ببند که مرد پایش را داخل  ی از مرد مقابلش نگرفت بوقتی جوا

به پشت گذاشت و در را هل داد ... اگر زنجیر قفل در را نمیگرفت قطع به یقین 

 می افتاد ..
 

. حرص اش در آمده بود . لعنت به این روزی که قرار نبود با او مدارا کند  

 

حالیته که من پشت درم ؟ کی هستی تو تشن که غولتی_ هی هی ، چی میکنی مر

 ها؟

 

خشمگین شده بود ... اویی که همیشه افسار خشم خود را   اِدلیامرد از حرف های 

وسط دو نصف کردن دخترک   به دست داشت حاال ، نمی دانست چرا قابلیت از

 لجباز و یک دنده را دارد !

 

ی چموش ، منو نگاه کن مثل آدم حرف بزن ، خب!ه_ دختر  



 

 

خب اش بوی خشم و وحشت میداد، اما او اِدلیا بود ، همان ماده شیر وحشی  

افسار گسیخته ..همانقدر   

 

 به تبعید از او گفت : 

 

_ مردِک یه القَبا ، منو نگاه کن فضول نباش ، َکله تو مثل گاو نکن تو خونه مردم  

 که دختر داره خب! 
 

 ناگهان از آن کش مکش ایستاد ... 
 

 پوزخندی زد !

 

؟!_ هه، اون دختر خیلی دختره نه   
 

اِدلیا که زیر نور آفتاب از خرمایی رنگ  بدون پوشش اشاره ای به موهای باز

 تغیر داده بود و روشِن روشن شده بود زد .. 
 

دختر نفس نفس میزد .. با چشمانی ریز شد از میان مژگان بلند و حالت دار 

 نگاهش میکرد..
 

به همین ترتیب نفس های سردش در این گرما  سر مرد به صورتش نزدیک شد و

 که خیلی عجیب بود .. به پوست مانند برف اِدلیا خورد ...

 

_ اون دختره اگه خودش رو خیلی با حیا میدونه و میگه تو این خونه دختره ، البد  

وقتی میخواد به استقبال کسی بره و در خونه رو باز کنه باید حجاب   میدونه که

ت اون در باشه ...! شپیه الابالی بو نکرده که .. شاید یه مرد  بگیره ، کف دست  

 



 

انداخت و حرفی که به او زده بود را به تمسخر میگرفت! تیکه میرسماً داشت به   
 

 لبه کت خوش دوخت سرمه ای اش را در مشت زنانه اش گرفت و گفت : 

 

ردا رو جون  فکر میکنن من بی حیام! چون شما مهُم امثالمن برام مهم نیست که 

به جونتون کنن این چشمتون رو جای جای بدن یه زن میچرخه، اینکه بچه  

دورانش سر   .ار دم کوزه آبش رو بخورذپیغمبری و اهل ناموس ، لطف کن ب

 اومده! 

 

خدا را شکر کرد که چشمانش پشت شیشه های دودی عینک پنهان بود تا سرخی 

پی نبرد .از خشمش دخترک را نترساند و به وخامت ماجرا   

 

 با صدای لخ لخ دمپایی حرص در تن و بدن مرد ماند !  

خان جون یا گل پری جانش بود ، فوراً برگشت ، ولی تا برگشت دخترک ریز 

 نقش پشت شانه های پهن و قدی بلند محو شد !

 

_ اِدلیا مادر کی... اِ وا خدا مرگم بده پسرم تو اینجا چرا سرپایی بیا تو ، بیا تو  

کجاست رفت در باز کنه نابود شد .. تخسمادر هالک شدی از گرما ، این دختره   

 

از حرف های خان جون حرص اش گرفت .. قشنگ حیثیت اش را زیر سوال 

ت  به لطف همین مردی که نمیدانس برده بود .. آی از دست این خان جونش..

دید محو اش کند و باعث شود پشت آن    پسرش خطاب کرده بود باعث شده بود از

 شانه های پهن و عضله ای پنهان شود! 

 

 از پشت مرد در آمد و اعالم حضور کرد :  

 

 اِ خان جون من اینجام ! 



 

 

پلک زد   با یکبیچاره زن از ترس سکته کرد ، این دختر که نبود ، چطور 

گهان به چشم آمد؟نا  

 

.هللا اکبر البد خیاالتی شده بود  

 

_ اِ مادر چرا بچم رو سر پا نگه داشتی ، پسرم ، این دختر مثل اینکه دختره آ ، 

 زیر نور آفتاب هالک میشه پسر جان!
 

 خان جونش هم برای خود یک آدمی بودا .. 
 

 یکی به نعل میزد و یکی به میخ !

 

که بهتون یه شربت بیدمشک بدم که قشنگ جیگرتون  _ بیاین بچه ها ، بیان تو 

.حال بیاد   

 

.مرد برگشت و به اِدلیا نگاه کرد  

 

رفت !  گ اِدلیا از نگاه مرد حرص اش   

 

چیه؟ برو دیگه ..هوم _   

 

 و بعد با لحنی مسخره وار به او گفت :  
 

! جونخان نور چشمی ِ،  

 

د ... قدش به شانه اش نمی از بغل او گذشت و عمداً شانه اش را به بازوی مرد ز



 

مرد عینک را از چشمانش برداشت و  رسید وگرنه محکم به شانه اش می زد !

 داخل جیب شلوار هول داد . 

 در اتاق را محکم بست و فریاد زد :  
 

 نه خان جون شربت نمیخورم.

 

 و زیر لب زمزمه کرد :  
 

 این شربت بخوره تو سرم . 

 

ولی هنوز نفهمیده بود این تشک تر و تمیز را  خودش را روی تخت انداخت ... 

این روز ها عجیب احساس میکرد در زندگی   !چه کسی برایش فراهم کرده بود

کند و بدون آنکه بفهمد چه کسی  عرض اندام میاش شخصی به نام بابا لنگ دراز 

آید . است این کمک ها از عالم غیب می  

ن جون بپرسد که آن خروس بی  اصال به قصد همین رفته بود تا دوباره از خا 

اینجا چکار داشت؟محل زنگ زد ... اصال آن مرد چه کسی بود؟   

باشد بهتر د ، بیخیال! اصال ربطی به او نداشت. سرش در الک خو پوفی کشید 

 است . 

 

لپش را باد کرد و بعد خالی کرد .. به همین ترتیب هی بادش کرد هی خالی اش  

 کرد .. 

 

به خواب رفت .. این راه خواباندن خودش بود ، حداقل از   دسِت آخر خسته شد و

گوسفند شمردن بهتر بود ، ناخواسته دقت میکرد روی اعداد و ارقام که همین 

 باعث میشد خوابش نبرد... 

 

 



 

****** 

 

 

دلش   میداد.کش و قوسی به تنش داد چقدر خواب روی تشک تازه و سفت مزه  

بخوابد ، اما خب از خواب زیاد کمرش درد گرفته بود ..  باز هم میخواست  

 

آویز   کهو روی تخت نشست و دستی میان موهایش  کشید و با کشی  بلند شد

دستش دو طره مو از دو   زیر موهای خود را گوجه ای بست.. ازداشت  گیالس

و بیخیال از اتاق بیرون زد و به دست پوفی کشید ..  طرف صورتش پایین آمد

داخل راه رو رفت ...  شویی  
 

صورتش را با آب سرد شست ... چه مزه ای میداد در چله تابستان صورت خود 

! بدهیرا با آب سرد جال   
 

 

 از دست شویی بیرون آمد، جفت ابرو هایش باال پرید .. 
 

ی آن مرد می آمد ، اِی بخشکد این شانس که او هیچ وقت هنوز تُن صدای مردانه

 نداشت ...

 

. ا با حوله پاک کرد و حوله را آویزان دستگیره در اتاقش کرددستانش ر  

 

پا که به هال گذاشت دید ، با آن هیبت و ابهت مردانه کف زمین نشسته و دارد  

. سیب زمینی پوست میگیرد  
 

 گوشت های سیب زمینی بیچاره را گرفته بودالبته تمام. دفعه چشمانش گرد شدیک

.دستمال پاک میکردو هر دقیقه یک بار دستش را با   



 

 

 دوست داشت ساعت ها بخندد ، مرد ها که به درد آشپزی نمی خوردند...! 

 

مادرش بود ..آشنای جمله   
 

بیدار شدی؟ ساعت خواب بیا اینجا بشین بهت یه چایی بدم ..  ببم_ اِ   

 

 _ نمیخواد خان جون ، میخوام سیب بخورم ...

 

.ها والو _   
 

مرد باشد و سیب   ... خب زورش می گرفتمرد زیر چشمی نگاهش میکرد 

 زمینی پوست بگیرد و جلویش دختر باشد و سیب گاز بزند !

 

سیبی سرخ رنگ که بسیار چشمگیر بود و چشم هر بیننده ای را می گرفت  

خوبی خانه ، خان جون این بود که مبل نداشت و . و روی فرش نشست برداشت 

 راحت میتوانست پا دراز کند .
 

تنش را  پرز هایش از پشتی زیاد خوشش نمی آمد چراکه .ر تکیه داد به دیوا

.  میخوردند  
 

با دهان  در همان حالت  مرد سرش را باال گرفت و او را که دهانش را باز کرد

..باز دید  با ُشک نگاهش میکرد  

 

 سیب را به دندان گرفت و چنان گازی به آن زد که نصف اش کنده شد ! 

 

نمیگرفتند؟فک و دندان هایش درد  ود؟ باین دختر از ظرافت دخترانه چیزی بلد   

 



 

نصف سیب را یک طرف لپش جا داد بود.. و برای آنکه سیب بیرون نزند لب 

 سرخش را جمع کرد و آرام شروع به جویدن کرد .. 

 

بود اما تمام حواسش به اخبار بود... غافل از اینکه دهان آن مرد را به آب انداخته 

  با آن صدای خوردن و گاز زندش .. !

 

باال و پایین میشد .. لعنتی !مدام سیبک گلویش   
 

چاقو را درون سینی پرت کرد که صدایی گوش خراش داد .. با حرص   

 

با تعجب نگاهش کرد .! از ترس تکانی خورد  

 

نگاهی زیر و باال حواله اش کرد و در دل گفت:    
 

 طرف کم داره بابا ! 

 

به آن مرد چقدر صورت گرد سفید با آن چشمان روشن و لبی جمع شده از نظر 

به خود آمد دید که نگاهش روی دختر مردم  آمد! زبری و پرخاشگری ظهر نمی

عقلش به پا    فوراً چشم گرفت و به ادامه کارش رسید !  .مدام دارد چرخ میخورد 

 شد که این دختر همانی است که او را مرتیکه یه القبا خطاب کرده بود!
..شودندنفس عمیقی کشید که باعث شد پره های بینی اش بیش از حد باز   

با کت شلوار کمی کار سخت   .پاهایش از نشستن زیاد روی زمین درد گرفته بود

.. خب . امابود . البته ُکتش را در آورده بود   

 

 ای کاش چند دست شلوار راحتی اینجا داشت .

 

قدر مزه میداد ، از خواب بعد  چدخترک همچنان مشغول خوردن میوه اش بود و 

و اتفاقا یکی باشد که مایه  از ظهر بیدار شوی و زیر کولر سیب سرخ گاز بزنی 



 

 خنده ات باشد و بساط خنده ات را جور کند . 
 

.. جوید، حتی از دانه هایش هم در نگذشت طرف دیگر سیب را گاز زد و آن را   

 

نه اسمش را   اما با این حال زیر چشمی حواسش را به آن مرد داده بود که

پایش از نشستن زیاد روی   میدانست و نه نسبت اش را با خان جون ، اما انگاری

  زمین به خواب رفته بود ..
 

دن تلوزیون نشان داده بود ولی خیلی بیخیال با بی انصافی تمام خود را در حال دی

اخبار تمام شد و کانال را عوض کرد و روی شبکه مستند گذاشت . سپید دندان.   .

برنامه مورد عالقه اش در حال پخش بود . همه جانش گوش شدند تا بتواند به  

  صدای گوینده گوش بدهد و حرف هایش را بشنود .

 

بود که انگار با سوزن به جان  طوری  لعنتی پایش از درد به گز گز افتاده بود .

مدام سوزن را فرو میکردند. کف پایش افتاده بودند و   
 

در هم   افتاد اما الکی قیافه اش راگز پا چیزی نبود که از دردش بخواهد پس بیگز

.یک صندلی برایش بیاورد حداقل میکرد تا دخترک ببیند و دلش به رحم بیاید و   

 

بود! ها از این حرفسنگ دل تر مثل آنکه ولی نه   
 

. سخت مشغول خورد کردن سیب زمینی بود که خان جون آمد  

 

مادر . حاال که پوست کندی بی زحمت خالل خالش هم کن  بَمبَ _ اَسپاد جان ،   
 

و همینکه یه   تا غذایش روی اجاق نسوزد انند تیر از چله رها شداین را گفت و م

پرسید  آخ ای کاش الل میشد و نمی! باشدکار دیگر را به زور به او ملحق کرده 

بیخیال دنیا داشت . زیر چشمی نگاهی به اِدلیا انداخت . نهکه کمک الزم دارد یا 



 

تلویزیون نگاه میکرد، بله خب همه مثل او نبودند که تعارف بزنند برای کمک! 

 هرچند که از قدیم گفتند تعارف آمد نیامد دارد .

گاز آخر سیب جون به زبان آورده بود به ناگهان با شنیدن جمله ای که خان اِدلیا  

 در گلویش جست و به سرفه افتاد ...
آبی که خان جون جلوی اَسپاد گذاشته بود را فوراً  صورتش سرخ شده بود و

زد و نوشید ...چنگ  
 

هر چه سعی   !حال دیگر به مراتب سرفه میکرد اما لبش به خنده باز شده بود

. دست آخر مجبور شد بخندد! میکرد جلوی خنده اش را بگیرد نمیتوانست  

 

این  .! از نگاهش تعجب به وضوح مشخص بودنگاهش میکرد بهت زده اَسپاد 

بود؟!دختر حالش خوب   

 

از طرفی اَسپاد او را با تعجب نگاه میکرد. و از طرفی دیگر اِدلیا از خنده روده  

. بُر شده بود   

ن اسمی گذاشته بود؟چنیپسرش  روی  یلعنتی کدام مادر  
 

اصال چه معنایی داشت؟ آیا در لغت نامه معنایی داشت؟ شد اسم ؟ آخر اَسپاد هم  
 تا به حال در عمرش چنین اسمی نشنیده بود ، برایش جالب آمده بود .

فیلم سپید دندان هم  پایانیتیتراژ  خنده اِدلیا از این بود که تا اسمش را شنید درست

!باالرفت  
 

اما مغز اِدلیا فتوا میداد که سپید هم خانواده اَسپاد   نداشتندشاید ربط زیادی بهم 

انداخت . جوری سپید دندان او را یاد اَسپاد مییک است !  
 

با زور و زحمت خنده بی موقع اش را جمع کرد و خود را مشغول تلوزیون دیدن  

 نشان داد ..!

 



 

سپید   》که آگهی بازرگانی پخش میشد ، ذهنش خودکار وار سمت   اما هر وقت

میرفت .   《دندان   

 

 و یک لبخند وسیعی روی لبش می نشست! 
اما از طرفی دیگر ، اَسپاد بود که حس کنجکاوی اش بیدار شده بود و مشتاق بود 

! نکند به خاطر .... اسمش را گفت او خنده اش گرفت جونخانکه بفهمد چرا تا   

  اخم کرد و با کج خلقی در دل زمزمه کرد : فوراً 

 دیگه اینقدرا هم عوض نشده. 

حرف اش را رد کرد:  ولی عقلش با آوردن یک مثال نقض   

با پرخاش البته از این دختر باید هرچیزی رو انتظار رفت . سر ظهر ندیدی چه 

 باهات حرف زد؟

 

درست و به اندازه سیب زمینی ها را خالل  پوفی کشید و سعی کرد تمرکز کند تا 

 کند .

 

****** 

 

همانجور که لباس هایش را می چید تا بعد از حمام بپوشد ، با خود فکر کرد ..  

زو که شب را   این مرد چقدر پر رو است ، چرا وقتی خان جون به او تعارف

قبول کرد؟ بماند  
 

خب از طرفی ناراحت شد که   اما، دارد البته خب میگویند که تعارف آمد و نیامد 

! اصال شاید او راحت نبود یک مرد غریبه را در  خان جون از او چیزی نپرسید

 خانه ای که زندگی میکرد تحمل کند!  



 

اما میدانست حق دخالتی مکثی کرد و نگاهش زوم شد روی آینه روبه رویش! 

ینجا خانه خان جون بود . او عمال نقشی در حرف زدن یا نظر  ا ندارد چرا که

جا دادن هم حتی نداشت . تنها همین که به او پناه داده بود باید سجده شکر به

آورد.  می  
 

خان جون هم مثل خانواده اش او را یک اضافی تنها مسئله این نبود! شاید 

 میدانست!
 

میرفت و هزینه زندگی خودش را در  باید فکری به حال خود میکرد، باید سر کار 

میاورد ، و پس از کمی پس انداز کردن شاید ، شاید در دور ترین نقطه همدان 

  فراهم کند ...! ایخانه 

ک روزی باید برود چون یباالخره اوهم تواند اینجا زندگی کند؟ تا کی؟ تا کی می

بچه های  . پس قطعارود و این خانه ارث پدری است یک روزی خان جون می

.شوندخان جون طالب آن می  
 

 

****** 

 

با برس موهای خیسش را شانه کرد و سمت راست شانه اش ریخت .. لباسش که 

.یک پیراهن بلند آستین کوتاه آبی بود را پوشید  
 

. دمپایی خرگوشی های پشمی اش را هم به پا کرد و به هال رفت  
 

. صدا درآمداما باز که به وسط هال رسید ، زنگ خانه به   
 

  .اَسپاد که نیمخیز شد برای بلند شدن ، اِدلیا فوراً پا تند کرد و به سمت حیاط رفت 

در را که باز کرد با آرمان  نیمچه عمارت خان جون . امروز شده بود در باز کن 



 

  ابرو باال انداخت و از دیدن ناگهانی برادرش آن هم ، آن وقت شب  رو به رو شد .

 تعجب کرده بود . 

  

سالم بیا تو . تویی؟  _ اِ   
 

اما از پشتش دستی در را نگه داشت. از بوی عطرش فهمید که همان سپید دندان 

است! از تاریکی حیاط استفاده کرد و از حرص با آرنج خیلی طبیعی به شکمش 

 زد..

 

 اَسپاد که از حرکت ناگهانی او ُشکه شده بود یک قدم به عقب برداشت ! 
 

  خانم؟خواهر  بیایم تو خواهر گرام . اجازه میدی_ سالم ، بر 

داد . آن قسمت از حیاط  هولفوراً سری تکان داد و تقریبا اَسپاد را به پشت در 

البته  . در سیاهی مطلق فرو رفته بود و باعث میشد اَسپاد در دید آرمان نباشد 

نگار همه چیز دست به و ا پیرهن مشکی اَسپاد هم به این عمل کمک کرده بود 

 دست هم داده بودند تا حتی نگاه آرمان به اَسپاد نیافتد .
داخل به آرمان که پا به داخل گذاشت، فورا ً برای دیدن خان جون پا تند کرد و 

.   رفت  

  

 

_ این کی بود ها ، اینجا مگه کاروانسراس هرکی میاد تو ؟! ببین دختر جون تو  

 خودت ی.. 

 

بزند  نگذاشت حرف اش را  
 

. از این که برادرش را هر کی خطاب کرد عصبانی شد  

 



 

یکه چلغوز، تو جزو هرکی هستی نه برادر من  تار باد بیاد ، مربذ_ برو اونور 

که نوه خان جوِن ، شما هستی که اینجا رو با کاروانسرا اشتباه گرفتی و سریع با 

حد خودت رو بدون ، فضول هم  چترت و وا کردی . یه تعارف پسرخاله شدی 

 نباش ، این دوبار ! 

 

دا از کمد  ! سریع بی سر وصو رفت جا گذاشتانو او را میان خشم و نفرت هم

ناگهان چیزی به ذهنش خطور کرد   اماداخل راه رو کت اش را برداشت که برود 

! 

 

!  برود زمین را برای او خالی کرده بود اگر  
 

! هر چند که حرفش  بسوزاندشبرای در آوردن لج آن ماده شیر ، میماند تا قشنگ 

بود.اِدلیای ه این دختر انگار از رحم مروت بویی نبرد تا اعماق قلبش را سوزاند!

 قدیم کجا و این دختر افسارگسیخته بد دهن کجا؟ 
 

و به هال رفت ، با آرمان حال و احوال کرد و با هم  برگرداند کت را سر جایش 

البته که آرمان با چشم و اَبرو به خان جون فهمانده بود که  مشغول صحبت شدند.

بعدا قضیه یک مرد غریبه در خانه اش را آن هم با وجود خواهر مجردش باید 

 توضیح دهد!

 

 جفت ابرو هایش باال پرید ، نه واقعا این مرد پسر خاله شده است !  

 

، بعد حمام میچسبید چایی را از روی میز برداشت و آرام آرام نوشید ، ولرم بود 

. 
 

 _ خب خواهر جان چه خبر ؟ 



 

 

 _ سالمتی . 

 _ خب خداروشکر. خبری از ویدا ندارین؟

 

 اِدلیا سکوت کرد ، واقعا از ویدا خبری نداشت. 

خان جون هم خبر زیادی درباره اش نداشت . ویدایی که خواهرشان بود .  

 

تو بگو ، خودت خوبی؟ شیوا خوبه؟ _   

 

و دستی به پس گردنش کشید و گفت : آرمان لبخندی زد   

 

 الحمدهلل من خوبم شیوا هم شکر خدا بهتره.  

 

دستی گل سرخی اش را به سمتش روب فرش هول داد تا میوه ای خان جون پیش 

 برای خود بشکند و سپس گفت : 

 

دست زنتون بگیر بیار اینجا مادر بذار ماهم ببینم شیوا رو دلمون براش تنگ شده 

. 

 

نگاه سنگین خواهرش را حس میکرد اما با این حال لبخند زد . اِدلیا با خود فکر 

انقدر کرد یعنی آرمان در روز چقدر از این لبخند الکی ها جلوی این و آن میزد؟ 

لبخند تحویل شان دهد؟برایش راحت بود که مردم را گیر بیاورد و فرط فرط   

 



 

گشت ، این را هم ادلیا می ازخود بآن شب آرمان زیاد نماند و فوراً به خانه 

 دانست که چرا زود به خانه خود رفت ! 

 

 

****** 

 

 سر در مغازه را نگاه کرد ، سمبوسه فروشی مامان جون!
 

رو به مردی فربه  در را باز کرد ، و داخل رفت ، رو به روی پیشخوان ایستاد و 

گفت :  ابرو هایی پهن و کلفت نظاره گر او بود ا که ب  
 

صحبت کردم. سالم ، من برای کار اومدم با مدیریت هم  

 

! یک مغازه مگسی که این حرف ها را و در دل خود پوزخند زد ، مدیریت 

  نداشت!

 

اش فهمید برخالف صورت غلط انداز مرد دهان که به حرف زدن باز کرد ،

با  صورت او با لبوی پخته شده هیچ فرقی نداشت! شد .نمیتوانست یک آدم منفی با

بود اما خداروشکر جنم آن را داشت که   کمی نامناسب اینکه سر و وضع اش 

 قضیه را برای دخترک روشن کند . 
 

ت هم  یری_ علیک سالم ، خانوم اینجا محیطش همه مرد کار میکنن ، اون مد

نفهمیدی توی آگهی که زدن منظور چاخان کرده که به کارمند زن نیاز داره! واقعا 

 از زن مجرد چی بود ؟ 
 

حرص اش گرفت! باز هم یک دختر باز هم امیال و  دوزاری اش خوب افتاد!

داد آن ها چه حس را به مردان نمیخواسته های شهوتی یک مرد! اگر خدا این 



 

ی  طنگون بخت خالی کرد و  مردکردند؟؟ همه عصبانیتش را سر آن می

حرکت ناگهانی کوله سنگین اش را بر فرق سر مرد کوبید یک  

مجرد نیاز دارین!که به کار زن  بنویسینخط بی نازنین   _ اینو زدم تا با  

 

 صدای هوار مرد به شکایت بلند شد : 

 

 برو بابا دیوونه. خوبی بهتون نیومده که . باید نمیگفتم تا ... 

به لکنت افتاد! وقتی دید اِدلیا عقب گرد کرده و گاردش نیز از رو بسته بود   

 

 _ تا؟ تا چی؟؟ 

 _ ت..تت ، تا هیچی . برو سر جدت تا مارم از کار بیکار نکردی!  

 

کمی کیفش را باال آورد و مرد از ترس تکانی خورد! همین پاترسه برایش بس 

وقتی که فهمید از اِدلیا  بیش نبود .هیکل گنده کرده بود وگرنه طبل توخالی  بود.

فوراً از مغازه بیرون زد !   رو دست خورد سری برای خودش تکان داد و دخترک 

به سمت میدان بوعلی حرکت کرد.   از داخل کوله اش روزنامه را در آورد و 

وی چمن رزمانی که به مقصد رسید نگاهش را روی اطراف چرخاند و سپس 

شست!نکنار کاج ها  های میدان بوعلی   
 

، ناخودآگاه  بودندبغل جایی که نشسته بود ، چند مجسمه خنده دار ، بزرگ و چاق 

با آنها حرف میزد ، این کار هر روزش بود ، که میدان بوعلی برود و با آن  

حداقل میتوانست از آنها به عنوان دو گوش رایگان   مجسمه ها حرف بزند !

قدرت تکلم هم نداشتن  کردند ند. سرزنش هم که نمیزداستفاده کند . حرفم که نمی

چون مجسمه بودند و پس میتوانست حتی راز هایش را به آن زن و مرد بگوید! 

دیگری  ترسناک تر از هر موجود   آدم های دو پا  حداقل در این دنیای فانی که



 

اطمینان خاطر نسبت  ، میتوانست روی آن دو حساب باز کند و بودند روی زمین 

آنها داشته باشد .  به  

 

_ من خیلی بد خلق ام نه؟ اصن هستم که هستم ، به کسی چه مربوطه؟ اِ اِ مردیکه  

بیشعور بر میگرده تو خونه خودم میگه در رو به روی ناشناس باز نکن . داره 

اشت که  ذآیفون تصویری نداریم َو اِ ال ، کالس اَکاِور میخوبه درس زندگی میده ، 

نذاشت  کی هست اگه شناختیم در باز کنیم اگه نشناختیم در باز نکنیم!ببینم باید اول 

بفهمم بابا لنگ دراز کیه که هر دفعه واسم یه چیز میاره این سری هم تشک نو؟! 

خدا ولی رفتگانش رو بیامرزه با وجود پدر باید یکی دیگه خرجمو بده هرچقدر  

ی باور نمیکنم! آخه مگه هم خان جون بگه اینا رو همش خودش خریده من یک

 میشه با یه حقوق بازنشستگی اینطوری بریز و به پاش کرد؟  
 

حال در دید   .زیر کاج ها دراز کش روی زمین خوابیدو عقب خزید  کشیدپوفی 

. ماشین ها دیگر نبود  
 

آن طرف میدان ، صدای ساز می آمد ، می شناخت، یک پسر مو فر فری بود که  

ویولن و گاهی سنتور !گاهی گیتار میزد، گاهی   
 

درست و هنرمندانه می نواخت! یکی از آرزوی کودکی اش این بود که موزیسین 

شود ، ساز مورد عالقه اش سنتور و دف بود ، با خود میگفت من یاد میگیرم ، 

 آن هم اگر دو ساز باشد !
 

. به طوری که حتی نذاشت رویایش  ولی حیف ، که روزگار با او بد رفتار کرد

برای تابستان رنگی و گرم هر   در سر بپروراند. همان دم قیچی اش کرد!  را

دختری با مادرش برای خریدن لباس های تابستانی و خرید روپوش برای  

 مسافرت تابستانی بیرون میرفت! 

 

   پاییز و زمستان فرقی نداشت!  ،اما ، برای او بهار ، تابستان 



 

 

روپوش های رنگارنگ سنتی اما دست و دلش به پوشیدن آنها  لباس داشت ،

هر وقت هوا سرد میشد یه   راحت بود.رفت. فقط با همان ست مشکی اش نمی

!  میپوشید ، هر وقت هوا گرم میشد آن کاپشن را در میاوردرویش کاپشن   
 

لباس اش مجموعه ای از، یک شلوار مشکی جین ، و یک روپوش مشکی تا یک  

، و یک شال کرم که با مو و چشمانش هارمونی زیبایی ایجاد  ی زانووجب باال

بود! میکرد  

 

کاپشن اش هم مشکی بادی بود ، در واقع کاپشن نبود بادگیر بود ، ولی خب به 

 قول خودش :  
 

! از هیچیه کاچی ، بِ   

 

حتی زندگی برادرش هم بدتر از خود   .در زندگی اش هیچ چیز سر جای خود نبود

 او بود!

 

قط او میدانست که چرا دیشب تا پنج دقیقه آرمان پیش آنها بود ، و بعد از پنج  ف

 دقیقه به مانند جت ، خانه را ترک کرد! 

 

اش قیامت به پا میکند  ، زن داداش شیوااو میدانست اگر ، بیشتر از پنج دقیقه بماند 

. 

 

. که خب این زن کد بانو صدقه سر مادرش است   
 

بدون این که آرمان را آدم حساب کند رفت خواستگاری و دو روز بعد خبر عقد  

. هدف سیما را نمیدانست چه چیزی است که میخواست فوراً  کنون اش پیچید 

یادش آمد خودش هم داشت یکروزی قاطی این  آرمان را زن بدهد . به چه قیمتی؟



 

! هرچند که از آن بازی یک خاطره بدی را هنوز به یادگار دارد . بازی میشد  
 اما آرمان ... 

؟اصال آشنایی داشتن ؟ دوران نامزدی چه  
 

. برای خود پوزخندی زد ، فقط آرمان چشم باز کرد و خود را سر سفره عقد دید   

 

دیوانه اش آن روی آن ، بعد از .  فقط برای سال اول زندگی بود شیواکد بانویی 

  .را نشان داد

 

البته حق سیما بود جوری که جلوی خود مادر شوهرش ، شروع کرد به فحاشی! 

 ، انتخاب مادرش بهتر از آن نمیشد . 
 

درست سالگرد دوم عروسی آرمان مدارک   را عوض آب میخورد !سیما خون 

کی  پزشکی که نشان دهنده آسیب روحی و او را میان اسباب کشی دید! که از کود 

. او مشکل روح و روانی او شروع شده بود   
 

.پیچید شیوادرست وقتی که خبر حاملگی   
خودش را از پله ها پرت   شیواالبته زمانی که  .و این شروع بد بختی آرمان بود 

وجود ندارد . ریشه یابی کرد و فهمید  کرد پایین فهمید بدبخت تر از او در این دنیا  

البته اِدلیا در دلش خداراشکر میکرد چون آن  قرص روان گردان مصرف کرده! 

قدر هم  میشد ، مادر بودن آنیوا مثل ش کسیگناهی نداشت اگر مادرش بچه که 

  شیواشهامت میخواست که میخواست مادر بشود ، مادر بودن  شیواآسان نبود که 

بدون آنکه کسی جلو دارش باشد .  را کشت!  اشنداشت و خودش بچه پنج ماهه   

 

ساعت ده  ود . از ظهر ب از ساعت یک بعد  .به ساعت مچی اش نگاهی انداخت

. بیرون زده بود و تا االن روی چمن های میدان بوعلی نشسته بود  

 

غذای لند شد و دستی به روپوش اش کشید. گشنگی به معده اش فشار آورد ، ب



 

برای همین . وگرنه ترجیح میداد همانجا بماند   بیرون با معده اش سازگار نبود  

 تاکسی گرفت و راهی خانه شد . 

 

 

****** 

 

 

. همانطور که قاشق به دهان میبرد ، به نوشته خان جون فکر میکرد  

 

شاید   را ندید.سپید دندان داشت میرفت  با سپید دندان به خرید رفته بود! صبح که 

هم بماند . حتما به این دلیل است.  به احتمال زیاد دیگر شرمش شد که ناهار

شود.   شرم سرش میخداروشکر   

به یک هتل شش شانه ای باال انداخت، دخلی به او نداشت . باید عصر ساعت 

برای مصاحبه کاری . .میرفت  

 

. هرچند برودبیرون بهتر است کمی استراحت کند ، تا خستگی راه رفتن از تنش 

مزه بدون اغراق باید اعتراف میکرد خوابیدن روی آن تشک تازه کیف میداد . 

اش از دیشب هنوز زیر زبانش بود . ولی هنوز فلسفه عوض شدنش را نمیدانست  

فهمید این  ولی باید می جون از زیر جواب دادنش در میرفت .. هر دفعه هم خان

یعنی ممکن بود کار بابا لنگ دراز آن روز هایش  تعویض تشک کار کیست؟! 

شدند که دیگر مستقل  متوجه میشود؟ در هر صورت باید میرفت سر کار تا همگی

تواند خواسته هایش را برآورده  کنند . خودش میاست و نیازی نیست به او کمک

 کند .

 

 

 



 

در را باز کرد ، باید یک چیز آبرو مندانه   .به کمد نگاه کرد موقع لباس پوشیدن ،

 می پوشید!  

 

و  فارغپس ، یک دست روپوش شلوار خوش دوخت پوشید که خان جون برای 

.تحصیلی اش دوخته بود  

 

تا فارغ  نا خواسته پوزخندی زد ، صد حیف که حتی پایش به دانشگاه باز نشد 

 تحصیلی اش را بگیرد! 

 

به تن زد و دگمه هایش را آورد و  بیرونن و داد و روپوش را از کاور اسری تک

 بست .
 

نیاز نداشت ، اهل رنگ و لعاب دادن به  چیزینگاهی به صورتش انداخت ، 

را سر کرد و ساعت اش را به دست  رنگ اش مه ای نعه سرق. م صورتش نبود 

ش را به روی آورده  چپ انداخت . ساعت دسته استیل سفیدش ست جالبی با لباس 

 بود .

 قطعا کوله با این ست نمی آمد، کتانی هم که هیچ .
 

کنج کمد دیواری اش دارد پس  کیف دستی سرمه ای یادش آمد لپش را باد کرد و 

اصطالح   بهیک کفش پاشنه  جعبه ت و از کشوی پایین کمدکمد برداشهم از ا رآن 

.پا کرد بیرون آورد و را تخم مرغی سرمه ای اش  

 

نعه بیرون  قمو های لخت اش همین امروز با او سر لجبازی داشتن و هی از م

زدند . می  
 

را به پشت گوشش برد و از خانه بیرون زد .سرکشش  طره مو برای بار چندم   

 

میکردند ،  زندگی بود و میشد گفت در کوچه زیبایی در کوچه زیباییشان خانه 



 

ریخته  روی زمین گل های کاغذی بود و نصفی از این گل هاکوچه ای که پر از

رنگ هایی که بدون اضافه یا   .رنگ صورتی اش را خیلی دوست داشت بودند .

زیبای خداوند قطعا یک  این نقاشی . کم کردن ماده ای اینگونه خوش رنگ بود 

دست و جیغ و سوت بلبلی نیاز داشت! باالخره اوهم نقاش بود و رو دست تمام  

 نقاش های دنیا زده بود.

 

 زیبای خوش رنگ کاغذی های از آن گلخم شد و از روی زمین یکی بی اراده 

از   تا خواست بلند شود ، صدای میو گربه غافل گیرش کرد و ولیرا برداشت 

. به پشت پرت شد ترس یک قدم به عقب برداشت و  

 

سیاه  حفظ کرد . نفسی تازه کرد و به گربه خانه ای  تعادلش را با گرفتن لوله گاز

.. انگار او آدم بود که اورا بازخواست کرد ؛  نگاهی انداخت روبه رویش   

 

 _ ای بر پدرت.
 

؟  بود را هرچه سنگ بود مال پای لنگچ  

 

نگاهی به پاشنه   همین امروز که او مصاحبه داشت باید این بال سرش می آمد؟

.کفشش انداخت ، کمی لق شده بود! خداروشکر تلفات نداده بود   

نفس عمیقی کشید ، و به راه افتاد... حتی خودش هم مانده بود که چرا به گربه  

یک سر پاشنه که این حرف ها را نداشت.  ت!بخت برگشته چشم غره رف  

 

نمیتوانست به آن پاشنه لق کل راه   را به راننده داد .هتل   تاکسی گرفت و آدرس 

 را پیاده برود وگرنه باید یک جفت کفش اواسط راه میخرید . 
 

در دل زمزمه  ! آدرس آشنا بود! خیلی خیلی بیشتر از آنچه که فکر کنی آشنا بود

 کرد :  

 



 

بوعلی ، ببین حتی محل کارم هم نزدیکی تو هست . درست اگه سر خیابون 

از باال میدون معلومه! فکر کنم این روز ها بیشتر هم رو مالقات  وایستی قشنگ 

 کنیم.
 

!درست همان میدانی که می نشست و ساعت ها به ماشین ها خیره میشد  

 

ت .لبخندی هر چند محو روی صورتش نشس  

 

 

****** 

 

 

نفس عمیقی کشید و با  .را بست زرد رنگ تاکسیکرایه را حساب کرد و و در 

هللا از پله های جلوی هتل باال رفت و از سر درش گذشت.  یک بسم  
 

سکوتی که در البی برقرار بود  .  داشتداخل هتل شد .. فضای قشنگ و زیبایی 

 باعث شد حس خوبی منتقل شود.  
چیده بودند و   چرم رو به رویش یک دست مبلمان طرف ترآن درست چند متر

پیشخوان پذیرش بود. قدمپشت مبلمان به فاصله چند   

 

نفسی تازه گرفت و گلویی صاف کرد . به پیشخوان که رسید ، با صدای رسایی 

 گفت :  

 

تون اومدم، برای شیفت شب . سالم ، خسته نباشید بابت آگهی  

 



 

... پیشخوان بود به آرامی لبخند زد پشت دختری که   
 

 _ سالم عزیزم ، بله بفرمائید از این طرف . 

 

در جواب لبخندی که از دختر پشت پیشخوان دریافت کرد تنها توانست لبش را کج 

کند! تمام توانش را برای یک لبخند ساده جمع کرده بود . بر خالف تصورش 

که به قول خان جون سالی یک  هایی زد  لبخنداز آن نوع  قدراهم سخت نبود. آن

. بار بود  

 

... بود رفت و دو تقه به در زد به سمت در قهوه ای که داخل داالنی کوچک   
 

رو به  د ونزبلبخندی دوباره  دخترک باعث شد طرف شنیده شد .  بفرمائید از آن 

: او بگوید  

 

.  داخل برو  

 

ی لب این وآرام سری تکان داد و زیر لب تشکری کوتاه کرد! انگار که لبخند را ر

س درونی اش  سرش را آرام خم کرد و سعی کرد استردختر حکاکی کرده بودند. 

 را مهار کند. آخرین شانش را باید امتحان میکرد... 

 در را باز کرد و به سمت داخل اتاق قدم برداشت .
 

 _ سالم. 

با صدای سالم مردی تقریبا با موهای جو گندمی سر بلند کرد و پاسخ سالمش را  

 با روی خوش نشان داد. 

 

 _ سالم دخترم ، بفرمائید بشینید.  

 



 

: اش گرفت و زیر لب زمزمه کردحرص" دخترم  "از کلمه  
 

 به من نگو دخترم ! 

 

ولی خب خداروشکر مرد گوشش اش یارای شنیدن صدایی با این تن کم را  

 نداشت!

پلک زد این روی مبل چرمی نشست و دسته کیف اش را در دستش فشرد . 

بقیه جا ها مدرک لیسانس و یا فوق  رک دیپلم بود ، آخرین شانس اش با آن مد

خواستند. تپش قلبش را حس میکرد. لیسانس می  

مرد دستش را روی میز گذاشت و شروع کرد به حرف زدن ، دخترک با عجله 

مرد در گردش بود. میخواست هرچه زودتر حرفش را   نگاهش به دهان و چشمان

د .زودتر از آنکه خود رئیس هتل بگوید بفهم  

 

از طرف تیم ما قبول شدی فقط لطفا یک شرح حال _ طبق فرمی که پر کردی 

خیلی کوتاه باشه  .منتهی لفظی میخوام ازت .   

 

نفسش رفت و برگشت . خوشحال شد از اینکه باالخره یک جا هم که شده قبول  

مخصوصا آن هم برای شیفت شب! شد با آن مدرک!   

 روی مبل تک نفره چرم نشست و شروع کرد به حرف زدن .

 

از زندگی اش   یک کالم بگوید! مدیراشت حتی  ذقیقه شرح حال داد و ند سه حدود 

متوجه مسائل شخصی اش نشود و فقط در  که  حرفی نزد اما طوری رفتار کرد

 همین حد بداند که دنبال کار است و به این کار نیاز دارند برای امرار معاش خود
 

اش تمام شد گفت :  که صحبتوقتی هم  

 



 

 فکر کنم چیز دیگه باقی نمونده باشه . 
 

 مرد لبخندی زد به این تخس بازی  و یکه تازی اش .

 

_ واال دخترم من که خب حرفی ندارم ، البته اون روزی که اومدی فرم پر کردی  

دیدمت تعریف از خود نباشه این مو ها هر تارشون یه تجربه است ، اون روز 

مادر بزرگ شده باشی   پدرو سر سفره فهمیدم که باید از خانواده خوبی باشی 

داری ، ولی میخوای به  مون اینجاست که شما دیپلم تجربیولی ما مشکلی منته

 عنوان پذیرش داخل یه هتل کار کنی ؟ 

 

چند سالی هست که حتی  سر سفره پدر مادر؟ بیخیال او حتی نمیدانست او حداقل  

در آغوش گرم خانواده یک لقمه هم به دهان نبرده! البته که همه اینها صدقه سر 

 سیما خانم بود وبس!  

 

 

د را با یک تک سرفه جمع کرد . نزدیک بود روی لبش بیای پوزخندی که  

 

مگه نگفتند تایید شدم؟ ممکنه قبول نشم؟ آم خب ... یعنی میگید که _   

 

فامیلی اش را از روی سر دفتر که باالی در اتاقش نصب کرده بود هنگام وارد  

دخترک ادامه داد .  شدن اتاق خواند بود .  

 

من به این کار نیاز دارم آقای صبوری . _   

 



 

آقای صبوری که پافشاری اش را دید ، سعی کرد بپذیرد که اوهم جای دخترش 

بزند.  بگذارد و اگر دخترش بود... قطعا نمیتوانست دست رد به سینه اش   

 

میدونم خانم خان بیگ من شما رو تایید کردم ، ولی شما با مدرک دیپلم میتونید   _

فم اینه کاری که مرتبط به حتی تو آزمایشگاه هم شاید کار پیدا کنید منظور حر

  باید اونجا مشغول به کار بشید ، اما خب حاال که اصرار دارید رشته تون باشه  

.   باشیداینجا  هشتو شب ساعت ید با دقت بخون روقرارداد باشه پس این   
 

گذاشت . دخترک و بعد کاغذی از کشوی میز در آورد و جلو روی   

از جایش خط به خطش را خواند، عقد قرار داد بود . با آرامش امضا کرد و 

 برخواست : 

 

 مرسی از اعتمادتون به یه شخص دیپلمه . 

بود  اش آمده آقای صبوری لبخندی زد و سر تکان داد ، از مرام و منش اِدلیا خوش

کرد که  اما طوری هم برخورد نمی. افتاد ، برای کار دست به تمنا و خواهش نمی

نیاز است . بی  
 

_ واال دختر جون دیپلم بهتر از لیسانسه، نمیدونم این لیسانسه ها چرا اینجوری  

 شدن؟

 

خداحافظ. _ نمیدونم . خب با اجازه من رفع زحمت کنم ،  

 

 _ به امید دیدار .
 

: لبخندی زد و برگشت و جفت ابرویش را باال داد ؛ و در دل زمزمه کرد   

 

. حاجی مون چه به روزه. آپ دیت جدیده  



 

 

اش گرفته بود .خودش از پرت و پال گفتنش خنده  

 

 از هتل که بیرون زد سرش را باال گرفت و روبه آسمان گفت : 
 

ی  گرم عند همه هللا جان کرمت رو شکر ، جای دنجی ما رو فرستادی ، دمت

 رفاقتی. 
 

 

یرفت تا استراحت کوتاهی میکرد  م ه تا میدان بوعلی رفت ، باید سریع به خانهادپی

 و به خان جون میگفت! 
 

ساعت کاری که ای وای که چجور به خان جون بگوید شب تا صبح خانه نیست ؟ 

  میگفت که از ساعت هشت شب تا هشت صبح روز بعددر قرار داد درج شده بود  

 شیفت است! 
 

 نفس عمیقی کشید و در دل زمزمه کرد:  
 

《انشاهلل که هیچی نمیشه !  》  

 

 

****** 

 

 

دیگه چی؟ میخوای شب تا صبح نیای؟ وای وای ، خدا من رو   _ خاک بر سرم.

بکش راحتم کن ، اِی خداا!دختر از دست این   



 

 

داد و نفرین  .درست از همان چیزی که پیش بینی میکرد، درست از آب در آمد

داد. به قسمتی از زندگی  البته دیگر این کار ها روی اِدلیا جواب نمی کردن خود

اش رسیده بود که کار خودش را میکرد. چون تا به حال کسی را دیده بگوید خدا  

خداوند خودش زندگی را به انسان بخشید  مرا بکشد و فردایش آن روز مرده باشد؟ 

ن زندگی آن فرد کی و چه روزی و چه ساعتی در  دادند زمان گرفتپس خودش می

چه دقیقه و ثانیه ای است! خداوند از ما انسان هاهم دقیق تر است . پس الزم  

اتفاقا   اندازیم!مرگ دهد ، زمان مردن مان را به جلو بی به مننیست با گفتن خدا 

شدیم. برعکس انگار ما با اینکار برای رفتن به آن دنیا دیر تر حاضر می  

 

مستأصل از رفتار های خان جون مانند یک کودک خردسال پایش را به زمین 

 کوفت و نق زد:  

 

 آ، نمیخوام جای بدی کار کنم که. میخوام برم هتل ، بابا خان جون سخت میگیری 

پس بقیه مردم دختراشون چیکار میکنن؟   از اینجا هم زیاد دور نیست .  

 

مامانشونه . توام همینطور ننه بابات   بابا واختیارشون دست  دختراشون_ بقیه 

 نمردن که اینطوری میکنی. سرخود کار انجام میدی . 

 

 صورتش از خشم سرخ شد! 
 

. _ خان جون اسم مامان من رو نیارا  

 

 ه_ چرا نیارم ها ؟ هر بدی که کرده باز مادرته! تو رو به دنیا آورده می فهمی؟ نُ 

باید بدونه بچه اش تو این زمونه که  . حق آب و ِگل داره . ما ازت مراقبت کرده

 آدم به لباس خودشم نمیشه اعتماد کرد میخواد شب بره صبح بیاد .  

 



 

دیگر حتی رویای . دیگر نرسید! دیگر حتی مغز پردازش نکرد مغزشخون به 

 آرامش داشتن و خونسرد بودن را نداشت!  

 

آرام میکرد ولی  دردش را   فوران کرد ، درست مانند بیماری که هی با مسکن

انگار آتش  دوباره سر باز میزد ، ولی این بار حتی دیگر با مسکن هم آرام نشد!

 فشان فوران کند! 

 

بلند شد و دور خود چرخید دخترک چشم عسلی حاال تبدیل به فردی شده بود که  

می شد! میزدند آرام نحتی مورفین هم  

 

مادر! خان جون لطفا انقدر مادر مادر نکن ، هه _ اِ ... اون مادرمه ؟ چه جالب! 

 خب! این عروس تو هست و خودت هم که میدونی چقدر افعِی. 

 

 پشت دستش کوبید : 
 

قهر خدا میرسه .اِدلیا! نزن این حرف ها رو ،   

 

بی صاحابم   هند _ چرا خان جون ؟ چرا؟ یک عمر من خودم رو خفه کردم ، که 

بذار قهر خدا برسه  باز نشه . باز نشه تا نگم چرا من شیش ساِل که پیش تو هستم! 

 ، بذار خدا ببینه اونی که مادره اما حرمت اسمش رو نداره.  
 

باز صدای  در خانه به صدا درآمد، کسی نفهمید ، به جایش صدا ها باال رفت!

به کارش ادامه داد! اینبار اگر سوت زنگ بلبلی از حیاط برخاست ولی باز اِدلیا 

میترکید او اعتنایی نمیکرد.  همبمب   

. شخصی از در پرید باال ، و داخل خانه آمد ولی کسی نفهمید  
 

به سمت خانه...پا تند کرد   
 



 

قبل از مرگش دیگه   _ دیگه چیو میخوای بگم خان جون ها؟ چیو؟ اینکه خان بیگ

تو اینکه عروست از اون سال لج کرده با من که   رو عروس خودش نخوند؟. اون

پیش خان بیگ گفتی اونم  باعثش شدی ، تو رفتی از دعوا و بحث های خونه ما 

منی که عروس اول خاندان هستم! شما به  دیگه پدرت و از ارث محروم کرد؟

عروستون بها دادین ، چون عروس اول بود ، ولی ندیدن که جنبه نداره ، بشنو  

بچه خواهرش   که من رو از خونه زد بیرون کرد توی سن هفده سالگی!خان جون 

فکر میکنی چرا من ازش بیزارم    بهم چشم داشت نیت َشر داشت به جای خیر! 

از آدم های که توی  اون خونهچون بدم میاد ازش ، از  ؟اینجا پیش توچرا اومدم 

اشق سیما بود در خاکستری هستن بدم بدم بدم میاد ! بابای من چون عخونه اون 

عروس  نخواستن و راضی نبودنچون سیما از اولش هم با  برابرش واینستاد !

و اون  شما شد! چون فکر میکرد بابای من از اون آدمایی هست که طالق میده 

. ولی بدبخت بابای من که اهل آزاد میشه از هر بند و ریسمانی که دورش هست

فکر میکنی چرا زندگی بود و این سیما بود که نااهل بود. میبینی خان جون؟ 

؟ چون عامل بدبختی آرمان هم سیماست .  آرمان پنج دقیقه بیشتر ننشستدیشب 

 کدوم مادری رو دیدی با بچه اش چنین رفتاری داشته باشه؟  
 

را گفت .. کسی نشنید که در پشت اِدلیا گفت گفت و گفت ، هر آنچه که نباید می

 شخصی وجود دارد !  

 

صورتش به  خان جون بیچاره در حال سکته کردن بود که با دیدن اَسپاد الل شد.

انداخت باز هرچقدر به صورتش چنگ می آمد!سفیدی میزد و نفس اش باال نمی

 کارساز نبود که نبود .

 

وبید ! دیگر پوچ بود ، دیگر هیچی کاِدلیا گریه میکرد و مشت بر سر خود می

   نداشت! یا به قول مادرش هیچی ندار بود! این فحش بود یا افترا؟
نزدیک گلدان چینی  افسار پاره کرده بود. دیگر اِدلیا حرکاتش دست خودش نبود . 

  گردرفت ، تا خواست آن را بر فرق سر خود بکوبد که چشمان اَسپاد و خان جون 

 شد!  



 

 

که کنترلی روی حرکات خودش داشته باشد ! دوتا دست  ، بدون آن  ناگهان اَسپاد

های دخترک چموش را گرفت و فشاری به مچ دست هایش داد! و این فشار باعث  

افتد!شد که گلدان از دستش رها بشود و جلوی پایش به زمین بی  
 

آن روز که سیب را با ولع د مانناش با صدای بلند گریه میکرد ، موهای خوشرنگ

قدر زیبا؟باز دل اَسپاد را زیر و رو کرد! مو هم آنمیخورد   
 

قدرتمندش گرفت و لب گشود!  دستانمچ هایش را رها کرد و صورتش را میان   

 

_ اِدلیا، اِدلیا ، من رو ببین دختر کمتر داد بکش ، صورتت سرخ شده االن سکته  

 میکنی آ! 

 

قابلش همان سپید دندان را دید! از نظر او مغزش میگفت  م باز کرد واِدلیا چشم 

این مرد همان شخص بود که به تو گفت بی حیا! و از طرفی قلب او خودش را به 

نگاهش گنگدیواره سینه اش میکوبید که : این مرد تو را به آرامش دعوت کرد! 

چرا  ؟ سیده بودسر رشان میکرد ، او آنجا چه کار داشت؟ چرا سر بحث و دعوای

دوست ، فامیل ،   این روز ها حضورش پر رنگ شده بود؟ اصال او که بود؟

 غریب ، آشنا؟  

 هرچه بود دخلی به او نداشت. 
 

نفسش یکی در میان باال   صورتش را عقب کشید و نگاهی به خان جون انداخت!

آمد . می  

 به سمت اتاقش دوید و با تندی در را قفل کرد و شروع کرد به لباس پوشیدن! 
 

نگاهی به قیافه خود در آینه انداخت ، از حرص ریمل را برداشت و به مژه هایش  

جوید طمعی خوش در  کشید ، و رژی بی رنگ زد تا فقط لب هایش را وقتی می



 

 دهانش بپیچد! 
 

 قفل در را باز کرد و از اتاق بیرون زد! 

 

لیوان آبی که به خان جون  تا پایش را بیرون گذاشت با چهره اَسپاد مواجه شد!

  داده بود تا نفس میر زن بیچاره باال بیاید روی کانتر دیده میشد.
 

اخمانش را در هم کشید و راهش را پیش گرفت! لعنت به دیوانگی های خودش که  

 باعث شد به او مدیون شود! لعنت به او ..!

 

 _ اِدلیا مادر ، بمون!

 

خوام . _ نمی  
 

 _ اِدلیا! 

 

تموم شد رفت ! رد ، _ مُ   

 

زور دیوار سر پا بود با  از دست این لجبازی هایش خان جون که به ضرب و 

 حرص لب زد! 
 

برو!بری ، _ برو برو ، اصال هرجا که میخوای   

 

 کفش هایش را پا کرد و با ناراحتی نجوا کرد. 

 

فکر کردی میمونم! ؟_ میرم ، پس چی   

 



 

نبود! این دختر مثل اینکه با همه لج  داشت  این بگو مگو ها مثل اینکه تمام شدنی 

! 

! برسونمت_حداقل توی این شب وایسا   
 

اما صد   نگاه اِدلیا باالخره به جمال اَسپاد روشن شد  این بار او بود که حرف زد ،

 حیف که ترکش اِدلیا به او اصابت کرد!

 

آسمون تپید   _ وای وای ، مامانم اینا! چی شد تا من میخوام تک و تنها برم بیرون

ار باد بیاد. ذ؟ بیا برو اونور ب  

 

اش زیر سوال رفت خون به صورت اش دوید و  تمام غیرت مرد و حیثیت

 عصبانی شد .

 

 _ بی ادب ، بی تربیت...
 

 نگذاشت حرفش تمام بشود که باز تیری دیگر به سمت او پرتاب کرد:  
 

 خب بعدی ، زیاد شندیم از این حرفا ، یه چیز جدید بگو.
 

خان جون نمی دانست کدام یک را آرام کند . یا اصال انگاری که آرامش به  طفلک

 آن دو نفر نیامده بود !

 

. دادند تا به هم می رسیدند هم دیگر را مورد متلک و تیکه قرار می  
 

از روی ایوان بلند شد و به سمت در حیاط رفت . همانجور که نگاهش به او بود   

لب خود را ناسزا میگفت که چرا اصال به خان هر قدمش با حرص بود ، زیر 

را گفت!   رفتنشمسئله سر کارجون   



 

 

 همانطور که به حرص گام بر میداشت ، نور ماشینی چشمش را زد . 

 

با این نور انگار آتش کشیدن زیر شعله خشمش ، رو کرد تا چند تا درشت بار 

رفت!راننده بی عقل کند ... که شیشه ماشین آهسته پایین   

 

!با دیدن رانند ، اَبروی باال انداخت و سرش را با تاسف روی شانه چپ خم کرد   
 

 _ بیا باال ... خان جون گفت بیام دنبالت.

 

  رابا همین یک جمله هم خواست اصل مطلب را برساند و هم خواست کارش 

. کند توجیه  

 

مار زهر داشت! زبان ولی اِدلیا ، زبانش به مانند   
 

ه لبش کشید و آشکارا نیشخند زد!شستش را گوش  
 

 _ مبارک باشه!
 

یک   .اخالق اِدلیا مانند هوای فصل بهار بود! ثبات نداشت. ک نگاهش کردوبا ش

 بار ابری ، یک بار رعد و برق یک بار آفتابی ....

 

 _ چی؟
 

 اَبرو با انداخت به او اشاره کرد :  
 

 _ شغل جدید ، به لطف خان جون شدی مامور انتقال! 



 

 

اَسپاد دیگر دربرابر زبان اِدلیل کم آورده بود سرش را تکان داد و به رو به رو 

 خیره شد . 
 

 _ تو اینجور فکر کن.

 

کرد و گفت : ه شاردخترک به او   
 

فکر نمیکنم ، میبینم . ببین بچه ریقو، ته این کوچه میرسه سر خیابون لطف کن  

انقدر هم سمج نباش! سر و شو بگیر برو تا تهش که به دیارت ختم میشه ،   
 

زور داشت که یک دختر تخس و لجباز او را اینطور حقیر کند اما قبل از آنکه  

اش داشته باشد!دنبالش بیاید به خان جون قول داده بود که کنترل روی عصاب  
 

 تیر آخر را رها کرد! 

 

_ شبه و تاریک ، میدونم مارپلی ولی خب االن باید سوار تاکسی بشی و شب 

میره . فکر کنم  سرعت آرومتاکسی هشت و خورده ای که داره میشه  تهفساعت 

از   روز اول سرکارت با تاخیر برسی و اینم واسه یه تازه کار خوب نباشه!اگه 

 قدیم و ندیم هم گفتن مفت باشه کوفت باشه ، پس سوار شو .
 

اول نگاهی به ته کوچه انداخت ، او هنوز اندر خم یک کوچه بود ، بعد حاال بیاید  

خودش .   به او اعتماد کند و سوار ماشین غول پیکرش شود؟ ماشینی مثل  

اما خب از طرفی راست میگفت ... ساعت یک ربع به هشت بود در این یک ربع  

مان اول کاری! تاکسی  رساند که تاخیر نخورد هباید جوری خودش را به هتل می

 ها هم که سرعت مجاز را دارند پس ... فعال در این شرایط بهترین گزینه بود . 



 

 نیم نگاهی به ماشینش انداخت . بزرگ مانند کشتی! 
 

انگار که برای خودش ساختند ، وگرنه ماشین های امروز و جدید که جواب گوی  

 هیکل او نبودند !
 

باال پرید و روی صندلی نرم ماشین نشست .در جلو را باز کرد و با یک جهش   
 

 در را بست و گفت :  
 

پشتی دارن . تا تاکسی ها سرعت الک   چون گهخاطر این سوار شدم فقط و فقط به 

 میتونی گاز بده فقط یک ربع وقت دارم. 

 

تکرار شد! با این حرف اِدلباز حرف خان جون برایش   

 

با ادلیا   !؟خب ات باش ،پسرم برو دنبالش شبه و تنهاست ، اما مواظب عصاب 》

ولی هرچی مهربونی کنی جواب میده! مهربونی   تو روت وایمیستههرچی لج کنی 

  《ه!نرار شب تنها بذکن و 

 

ن داد و ماشین را به راه انداخت .اسری تک  

ین کار میتوانست دستش سمت ظبط ماشین رفت و آن را روشن کرد ، حداقل با ا

آورد ، چرا که از اول راه او همانطور شق و رق نشسته او را از آن خشکی در

 بود حتی تکیه هم نداده بود! 

 

را آهنگ اش باال پرید ، این با شروع شدن آهنگ ، دخترک جفت اَبروی کمانی 

ولی اش میخوانند شنیده بود . که بلند میکردن و همراهدیگر بارها از ماشین های 



 

تیکه ای از اهنگ را می شنید!   همیشه پیاده بود فقط به عنوان یک رهگذرچون 

 منتهی االن کاملش را در جوار بچه ریقو 

می شنود!    
 

آمد . اصال به او نمی 《بچه 》کلمه   

 

صدا ساز دلم کوکه برات لک زده دل واسه   
 یکی باش واسه کسی که یکیه برات 

 

میخورم قسمبه سینه سنگتو زدم به جونت   
 نمیذارم یه تارم از موهات بشه کم 

 

 عاشق نشدی بدونی چیه عشق 
 یه حاِل عجیب و غریبِی عشق 

 

 عاشق نشدی وابسته بشی 
 از عالم و آدما دست بکشی 

 

 عاشق نشدی بدونی چیه عشق 
 یه حاله عجیب و غریبیه عشق 

 

 عاشق نشدی وابسته بشی 
 از عالم و آدما دست بکشی 

 

 ای عشق ای عشق

 

 



 

رو کرد سمت دخترک و نگاهی به او انداخت ، انگار با این آهنگ توانسته بود  ) 

 او را از حالت شق و رقی بیرون بیاورد! 

 

 _ محل کارت کدوم طرفه؟  
 

 _ میدون بوعلی .
 

 همین یک جمله! پوزخندی روی لب مرد نشست!  

 

 _ وسطش بساط پهن میکنی؟  
 

 نچی کرد و رو کرد سمت او  

 

با هتلش کار دارم. حسودا_ نه به کوری چشم   
 

شناخت !(یک تای ابرویش باال رفت ، کامال محل کار او را مثل کف دست می  

 

 امشب به سرم زد دیوونه بشم 
 گفتم که خبردار شن مردم شهر 

 

 با من بمون عشقم سایه ات نشه کم 
 تا هر چی نفس هست باشیم پیشه هم من عاشقتم

 

بدونی چیه عشق عاشق نشدی   
 یه حاله عجیب و غریبیه عشق 

 

 عاشق نشدی وابسته بشی 



 

 از عالم و آدما دست بکشی 
 

 عاشق نشدی بدونی چیه عشق 
 یه حاله عجیب و غریبیه عشق 

 

 عاشق نشدی وابسته بشی 
 از عالم و آدما دست بکشی 

 

 

****** 

 

 

ید: پرساو را جلوی هتل پیاده کرد و قبل از اینکه برود دخترک برگشت و   

 

 من یه سوالی دارم . 

 

نگاه کرد تا فاصله خود را با ماشین پشتی بسنجد و اَسپاد از از آینه ماشین 

 همانطور لب زد : 

 

شنوم.  بفرما ، می  

 

 دخترک تردید را کنار گذاشت و پرسید : 

 

 تو کی هستی؟ 



 

 

 اَسپاد دست از فرمان کشید و دنده را روی حالت خالص گذاشت . 

 

آشنا!چی بود؟ _ یه غریبه   

 

اِدلیا میدانست یک درصد ممکن از حواب راست و حسینی تحویل اش ندهد اما  

مین هم برای شروع بد نبود ، حداقل میدانست سپید دندان چه نسبتی با خاندانش  ه

شناسد. دارد که خان جون را می  

 

_ آخه خان جون رو میشناختی . کمتر کسی اینوراست که خان جون رک بشناسه 

رف محل خان بیگ بود نه خان جون . اما خب دخلی به من نداره در هر  اینط

خداحافظ . ،  که رسوندیم منونصورت م  
 

همین دو کلمه اوج تشکرش بود ، راهش را گرفت و رفت و دیگر نگذاشت که  

. اش را بدهدخداحافظی جواب بخواهد  

یدانست که نباید میدانست شاید دیر یا زود نسبت اش را با این خانواده بپرسد اما م

 اطالعات کامل تحویل اش بدهد چون به خان بیگ خدا بیامرز قول داده بود! 
داخل هتل شد و یک راست به سمت پذیرش رفت و با لبخندی که تنها یک طرف  

که رئیس پذیرش هتل بود   توکلی لبش را کج کرده بود سالم کرد و از خانوم 

درخواست یک لباس و همچنین خواست تا روند کاری را برای او توضیح دهد 

 فرم برای کارش . 

 

پس از توضیح او را تنها گذاشت و به کارش رسید ، شب و هتل در سکوتی پر  

. از آرامش غرق بود  

 

همان سپید دندان.   .ناخودآگاه ذهنش به سمت آن مرد رفت  



 

. نه حرفی غیر شرع زدبرعکس تصورش نه قصدی به مزاحمت داشت و   
 

 پس چرا دوست داشت اورا میان ناخن های پنجه اش تیکه تیکه کند ؟  

 

اش دخالت کرده بود ، ولی خب چرا او  برای آنکه او چند بار در زندگیشاید  آها

 امشب بابت آن پَرت و پاَل ها چیزی نگفت ؟! 
 

 گفته بود که ، به خاطر قولی است که به خان جون داده . 
 

..ولی .  
 

تکان داد ، خودش کم درگیری ذهنی داشت که حاال بیاید  به طرفین  سرش را

 رفتار های آن بچه ریقو را تجزیه کند .
 

 

شد. رویی که پشت درب هتل بود خیره پیاده آن فاصله دور به  از  
 

از میان پیاده رو ، پدری با دخترکی کوچک مسابقه دو گذاشته بودند ، صدای جیغ 

. نرسیدی شحالیش بود میگفت : بابا دیدی بهم خودخترک که نشانگر   

 

، چه حسی  منتقل کند  به دختر امنیت رادست گرفتن ، دستی مردانه که حس به 

 داشت؟ 

 

یا  ود؟ شوهر نداشته اش چه کسی باش ، اولین مرد زندگی یا قهرمان زندگی

 پدرش؟ 

 

کسی را نداشت که مدام   دلش خواست بدود ، ولی دستی نداشت که همراهش شود!

تا به االن اگر در هر چاله افتاده بود خودش به تنهایی  بگوید مواظب خودت باش! 



 

 برخواسته بود .
 سری تکان داد ، این چه فکر های مالیخولیایی بود که به ذهنش می آمد ؟  

.حتی با هیچ کس حرف نزده بود؟امشب چرا آشفته بود؟! چرا آرام و قرار نداشت!  

 

 

****** 

 

 

، شیفت را تحویل داد و بی فوت وقت ، از هتل بیرون زد  هشت صبح سر ساعت 

،  ی جمع کند برای شب کاری اش و بیدار ماندنژدیشب به جای آنکه انر! 

در جانش  میتوانستدعوا را برعکسش دعوا گرفته بود و هنوز هم خستگی آن 

 حس کند .  
 

سرش را باال گرفت .. جانی در تن نداشت که بخواهد راه برود ، فقط حسی به او 

 میگفت :

《راه برو و برس به خونه و بعد بگیر بخواب  》  

 

ای چشم میچرخاند بین مغازه هایی که تازه داشتند باز میکردند، صدای خنده  

اش را به ان سمت خیابان جلب کرد! توجه  
 

د ، میخکوب بر جای ماند .شتر سرعت قدمش ، کم ، کم و کم  

 

 اول صبحش با چیزی که حالش را دگرگون میکرد شروع شده بود . 

 

هیچ غمی میخندید!  یاد دخترک خندان دیشب افتاد ، که بدون  

 

چقدر این دنیا با او سر ناسازگاری داشت!بود .رحم  بیچقدر این دنیا    



 

 

اش را احاطه کرده بود ، سهم او از دستان مامن و اشک چشمان خوش رنگ

. گرمش فقط دیدن بود  
حاال میدید که در میان دستانش کسی هست که با ناز حرف میزند و خود را لوس 

 میکند ..!

 

.ن دختر بچه ، امروز خواهرش ویدا  دیشب آ  
 

.زیر گوش پدرش حرف میزد و تکه ای نان به دهان میبرد   

 

بی خبر از آنکه، دخترکی چشم کهربایی آن طرف خیابان است و دلش ضعف 

.میرود از گشنگی ، و سرش گیج میرود از خستگی   

 

رسم روزگار؟   بودخدایا این    
 

  ش به فردی اصابت کرد ، بدون هیچ گونهاآرام قدم اول را برداشت ، که شانه

شاید اگر حالش سر جا بود یک  شخص راه خود را کشید و رفت ! به اعتراض

 درشت بارش میکرد ولی نه حاال... 
 

برای حال خوشی ندارد  دخترمثل اینکه حتی آن مرد هم متوجه شده بود که این 

 همین حرفی نزد . 
شان رفت ! ولی دیگر نای قدم های دیگری را کوچهبا همین حال تا وسطای 

. ویدا از سهم پدر داشتن و  در دلش حسی مانند حسرت ته نشین شده بود . نداشت

استفاده میکرد! کاش سیما قبل از آنکه او را از خانه بیرون کند اجازه حامی خوب 

پدرش ها  داد برای آخرین بار که شده پدرش را بغل کند! در آن خانه شاید تنمی

بود که نه با او سر جنگ داشت و نه بر او تف و لعنت میفرستاد! هر چقدر هم که  

خود را از سنگ بسازی باز هم هستن عواطف هایی که باعث شکستن و ترک 

شوند.  خوردنت می  



 

 

.زانوانش خم شدن و آرام به روی زمین نشستند  
 چشمانش سیاهی میرفت و سرش گیج ! 

 

دست هایی نبود که بگیرد  ، حاال که نانی نبود بخورد ، دلش یک خواب میخواست

خواب عجیب به چشمان عسلی اش میچسبید !، پس آغوش   

 

 

 

****** 

 

 

تا بعد خرید های مهمی که سفارش شده بود خان جون را به خانه رساند و سپس 

اش گذاشت و  را داخل صندوق عقب ماشین از رساندن خان جون برایش بخرد 

. پیش گرفت در نشت و راهش راپشت ُرل   

 

داخل کوچه پیچید ، کوچه ای پر از گل های کاغذی و زیبا که به زیبایی کوچه 

. افزوده بود  

 

پایش را روی  چیزی موشه چشمش را زد! فوراً  ناگهانکه با سرعت میرفت 

ترمز گذاشت، به نظرش توهمی شده بود اما برای راضی کردن دلش ماشین را  

د و پیاده شد ... گوشه ای پارک کر  
 

حتی یادش رفت در ماشین را قفل کند .. راه نسبتا طوالنی را رفت اما با دیدن  

پیش رویش پاهایش روی زمین چسبیدند! جانجسمی بی  

 

. هر چه پلک میزد به جای آنکه از پیش چشم برود بیشتر پر رنگ تر میشد  



 

 

ف شخص را گرفت و  شانه های نحی . خیال در آمد و شتابان به سمت آن دوید از 

 اورا برگرداند! 

 

 دیگر مطمئن شده بود که آن دخترک نحیف و بی جان اِدلیا است! 

 

  :با ترس صدایش زدسیلی زد و اش  آرام به گونه سمت چپ
 

 اِدلیا.... اِدلیا دختر.... اِدلیا! 

 

نبود تا بیدار شود!هم  ولی او حتی خواب  
 

اِدلیا بیدار نشد!. ای نداشت  مدام صدا کردن های او هیچ فایده  

 

طی یک حرکت ناگهانی دست به زیر زانوی او برد و دست دیگر را دور شانه 

 های ظریف و دخترانه اش حلقه کرد و او را از زمین بلند کرد ..
 

جای شکر داشت که کیف ادلیا روی تنش بود و نیاز نبود که در آن وضعیت خم  

افتادند !می ود و کیف را بردارد چون قطعا هر دو با همش  

 

مکش های بلند کردنش به دور  به سمت ماشین دوید ، مقنعه اِدلیا بر اثر کش

اش زیر نور آفتاب خوش رنگ خرمایی روشنلخت  گردنش افتاده بود و موهای 

 برق میزد و روشن تر شده بود ! 

 

د !  نگاهی به صورتش انداخت که میخ صورتش ش  
دیده بود ، همان روزی که باعث شده بود با سیب خوردنش  حجاباو را بدون 

 موقع رفتن به خانه از پیش میوه فروش فقط سه تا سیب بگیرد و چنان پر سر و

 



 

که اینجور پر سر و   هستم منصدا بخورد که لحظه به خود آمد و با خود گفت این 

خوردنش به گوش کسی  حتی خرچ خرچ خیار که ؟ کسی میخورمصدا میوه 

!نمیرسید  
 

به خود آمد که دید محو تماشای صورت معصوم او در خواب است ! البته باز هم 

شک داشت که او به خواب رفته باشد ! هر کس بود با این تکان تکان ها بیدار  

میشد و چهار تا فحش بارش میکرد مخصوصا که او ادلیا بود ، استاد حرص دادن 

 و حرف زدن! 
 

به سمت ماشین برد و روی صندلی عقب ماشین خواباند ، در را بست و او را 

خودش هم سوار شد و سریع به ته کوچه رفت و سمت راست پیچید و جلوی  

 دومین در ، در سمت راست ایستاد .

 

 بی فوت وقت از ماشین پیاده شد و در عقب را باز کرد و ادلیا را بیرون آورد . 
 

. ماشین را قفل کرد و به سمت در رفت و با پا چند ضربه محکم به در زد  

 

جون در حیاط بود که دمپایی خیلی زود شنیده شد ، مثل اینکه خان خ لخ صدای ل

الت رنگش پرید و تا مرز سکته  با دیدن ادلیا در آن ح اماسریع در را باز کرد 

 پیش رفت!
 

:  بهت زده نجوا کردمحکم بر گونه خود کوبید و   

 

.. اِدلیا ...! آل عبا . چی شده ... یا پنج تن  ببمخاک به سرم، خاک به سرم   
 

ی بی جان بود ، برای همین در را با پاشنه پا بست خان جون تنها حواسش به ادلیا 

 و گفت :  

 



 

ار سریع ببرمش داخل ! خان جون برو کن  
 

کنار رفت ، اما چند ثانیه بعد  زن بیچاره از ترس نمیدانست چه کند برای همین به

مغزش به کار افتاد با پایی لرزان به سمت اتاق ادلیا رفت که در دومش از ایوان  

 باز میشد را باز کرد داخل رفت  

 

 _ خان جون میشه یه لیوان آب قند بیاری؟ 
 

م .بای بره مادر ، وآ_   

 

 های های کنان به هال رفت تا آب قند درست کند!

 

ادلیا چه چیزی او را از پا   مانندسختی سر او هنوز در عجب مانده بود که دختر 

 در آورد؟ 

م او را روی تخت خواباند . مقنعه را از زیر گلو گرفت و از سرش درآورد !  اآر  

 

دستش نمیرفت که دکمه های روپوش اش را باز کند ، اما باید او را آزاد میکرد 

 از بند هر لباسی!
 

دستی به صورتش کشید و لبه تختش نشست ، از نبود خاج جون استفاده کرد و  

د و نجواگونه گفت :  ضربه ای آرام به صورت دخترک ز  

 

 اِدلیا ، سرتق خانوم! 
 

. ای که برایش استفاده کرده بود لبخندی محو روی لبش نشستاز تشبیه   
 

 اولین دیدارش با داد و حرف شروع شده بود! 

 



 

.اولین دیدار در سن بزرگی اِدلیا  
 

آن موقع که کودک بود ، هم میدیدش.. اَسپاد همان موقع که کودک بود اما  

ن بندی اش درشت بود و در آن دوران او را هیکلی نشان میداد.. استخوا  
برای همین هر وقت کار آن سرتق خانم گیر میکرد، سریع به او میگفت که با 

شان کند !قلدری حالی  

 

دخترک ناز نازی نبود ، اما حرصش می گرفت شخصی به او میگفت کوتوله و یا  

 کوچولو ! 

 

! او هیکل درشتش شودو این باعث میشد دست به دامان   

میکرد  تا زمانی که همدان سکونت داشتند اِدلیا او را ناجی خود   

. ببندد تا دهان آن یاوه گویان را   
 

او هم به هوای اینکه دل کوچک دخترک نشکند چند تا تیر و تشر برای آن جوانان  

 میرفت و دیگر حرفی نمی زد! 

 

نمیتوانست  یک دوست خانوادگی!تنها خانواده ادلیا بودند و او بچه ها  چرا که آن

 بیشتر از آن  به فامیل های اِدلیا حرف بزند و یا قلدری کند. 

 

بین دوست خانوادگی و خانواده از نظر او زیاد بود پس باید در هر  اب فاصله

 اموری دخالت نمیکرد . 

 

ره نوجوانی اش کجا و این مطمئن بود که ادلیا او را به خاطر نداشت ،چون چه

 چهره مردانه کجا!
 

بود بدون هیچ جذابیتی  الغرجوانی قد بلند و زمان  آن  
 



 

بعد از   اما حاال چهرش از آن حالت در آمده بود و پختگی اش را پیدا کرده بود !

 رفتن به ارتش آنجا خودش را ساخت و یک اَسپاد جدید متولد کرد! 

 

انواده فردی جذاب به نظر می رسید... و رکن  از نظر خانواده اش یا دختران خ 

 اصلی صورتش ابرو و چشم های مشکی و نافذش بود ...!

 

 با شنیدن صدای پای خان جون از لبه تخت بلند شد و سر پا ایستاد ... 
 

پیر زن بیچاره هُل کرده بود .. آب قند را به دست اَسپاد داد و خودش کنار ایستاد  

 و اشک ریخت.. 
 

خت نشست و دست به زیر سر دخترک برد و قاشق را از آب قند پر  روی ت مجدد

 کرد و به دهان اِدلیا فشار آورد!  

 

چند بار دیگر  ...ریخته شدشیاری باریک میان لبانش افتاد و آب قند داخل دهانش 

محتوای داخل لیوان نصف شد .این کار را تکرار کرد تا   

 

.صدای خان جون را با بغض شنید  
 

نازنین دخترم، ببین به چه روزی افتاده ... ای خدا چشمش زدن..  ببم ببم!  _ آخ

. اش رو ببیننندارن خوشگلیچشم  

 

!ناخودآگاه با این حرف خان جون نگاهش را عمیق به صورت اِدلیا دوخت  
 

 زیبا بود؟ 
 

 خوشگل بود؟ 

 



 

د و  دخترک چشم عسلی با موهایی که تا چند دقیقه زیر نور آفتاب روشن شده بو

 حاال دوباره تیره ...

 

فریب .. و با.... سفید و دل پوستیبا   
 

 و با لبانی صورتی.. 
 

 بر دل سیاه شیطان لعنت فرستاد .. 
 

دستانش را در هم گره زده بود و مرتب خان جون دیگر نمیتوانست آرام بگیرد .. 

خواند و مدام روی صورت اِدلیا فوت میکردزیر لب ِورد می  

 

. چرا بیدار نمیشه؟ نکنه اتفاقی افتاده؟ اصال نکنه بچه ... _ وای پسرم .  
 

 و به سرعت زبانش را گزید ... 

 

_ خان جون چیزی نیست فقط از ضعف هستش که اینجوری شده .. نگا بیا پلکش  

 لرزید ...

 

به لطف دوره ای که در ارتش دیده بود میتوانست حال بد اِدلیا را تشخیص دهد که 

چیزی است .ناشی از چه   

 

.. کو مادر وای آره..  _ کو   
 

شیرینی قند تاثیر خود را گذاشته بود و باعث شد تا آرام پلکانش را باز کرد ... 

  خاطر بیاورددنیا برایش تار بود ... سعی کرد به هوشیاری اش را بدست بیاورد. 

ه مانند  ب ای که با چشم دیده بودصحنهپیش افتاده که آخرین  برایش که چه اتفاقی



 

 پتک در سرش کوبیده شد! 
 

.. آن هم دیدن ویدا خواهرش با پدرش بود .  

 

 تا آنجایی که به یاد داشت او در کوچه زانو زد ..

 

 و حاال.. صدایی را شنید که اصال انتظارش را نداشت..
 

 _ ادلیا.. حالت خوبه دختر؟ 

 

 چشم چرخاند و او را کنارش دید ... 
 

واست خفش کند .. اما حاال با نگاهی مهربان به او بر عکس همیشه که دلش میخ

 زل زده بود باالخره او هر چه که بود ، اما ناجی اش بود ... 

 جز او کس دیگری نمیتوانست به او کمک کرده باشد! 
افتاد.. اگر او را در کوچه پیدا نمیکرد معلوم نبود چه اتفاقی پیش می  

 

با خود فکر میکرد چقدر چشمانش خوش  از دیدن نگاه مهربانش زبانش بند آمد...

. عسلی است، یا قهوه ای؟ رنگ هستند  

 

 تک سرفه ای کرد تا خش صدایش گرفته شود .. 
 

 _ مادر ، حالت خوبه؟ جون به سر کردی تو که ما رو جون به سر کردی.. 

 

 تنها چشم روی هم گذاشت.. نای جواب دادن و حرف زدن نداشت ...  

 

گرمش شده بود .. دستش را تکیه گاهش کرد و خواست بلند شود که دستش خم  

  شد و به یک باره کج روی تخت افتاد.



 

 

 صدای بمش از خود سر بودن دخترک بلند شد: 

 

ار کمکت کنم دختر.. ذب  
 

اگر اینگونه نا   کیه داد به بالشت های پشتش..آرام زیر بغلش را گرفت و او را ت

د میزد. اتوان نبود قطعا دست رد به سینه اَسپ  
دستی روی عسلی کنار تختش گذاشت و لیوان را به  اینبار قاشق را کنار پیش 

 دهانش نزدیک کرد . 

لیوان آب قند را آرام آرام به خوردش میداد ... خان جون جلو آمد و روی  

ادرانه نشاند.. موهایش بوسه ای م  
 

_ من برم براش اسپند دود کنم .. تا چشم حسود بترکه ایشاال ، تخم مرغ هم بیارم 

 بشکنم.
 

 و راهش را به سمت هال کج کرد ... 

 

 اَسپاد مات جمله دوم خان جون بود!  
 

آمد مگر؟ ؟ تخم مرغ برای چه؟ اصال به کارشان میتخم مرغ بشکند  

 

اش را به زبان آورد: سوال  

 

 اِدلیا ، منظور خان جون از تخم مرغ شکوندن چی بود؟
 

ی لبخندی بی جان رو لبش نشست .. دلش میخواست بخندد از دست قیافه

   بهت زده اش.



 

 

_ تخم مرغ رو الی پارچه میزاره ، سوره میخونه و بعد یکی یکی اسم 

 های افراد رو میبره رو هر کدوم که شکست، اون من رو چش زده. 

 

، نگاهش میکرد..  شده بودگرد بهت از کهچشمانی با   

 دلش میخواست یک دل سیر بخندد... این دیگر چه رسمی بود؟
 

 دخترک که قیافه زارش از نخندیدن را دید گفت : 
 

بخند ، منم اولش مثل تو تا شنیدم خندم گرفت ولی خب بعد عادت کردم ، تو  

 ام بخند وگرنه نفس کم میاری .

 

اش بلند نشد ...!و آرام و مردانه خندید ، صدای قهقهسرش را پایین انداخت   
 

 فقط شانه هایش می لرزید...

 

 از دید او سخت بود که همچین مردی خیلی راحت بخندد! 
 

 یک مردی سخت و جدی ...  

خان جون وارد اتاق شد و یک دور اسپند را دور سر شان چرخاند و بعد  

رفت تا داخل جای  در کمال خونسردی دور سر خودش چرخاند و بعد 

که ادلیا به آن میگفت اسپند دود کن ، بریزد و روی   ریخت اسپندوص مخص

 اجاق بگذارد تا دود شود!
 

دلیا و اسپاد نشست لبخندی محو از حرکت خان جون روی لبان اِ   
 

دلیا بی خجالت زمزمه کرد  سپاد به سمتش چرخید و اِ اَ دخترک با تک سرفه 

 : 



 

 

میخوام لباسم رو عوض کنم!میشه بری بیرون ،   

 

البته با این رک  همین رک بودنش باعث میشد که همه را حیرت زده کند!

بودن زیاد مشکلی نداشت. چرا که احساس میکرد طرف مقابل با او راحت 

دلیل  یککند. وگرنه باید به هزار است که اینگونه از او درخواست می

 متصل میشد تا او را از اتاق بیرون کند .
 

 اسپاد سری تکان داد و از اتاق خارج شد ..  

 

وسایل حمامش را حاضر کرد و به سمت حمام  از روی تخت بلند شد و 

حمامش تمام شد  آنکه رفت. یک حوله نیم تنه هم با خود برد تا به محض 

ایش را تک تک کند و لخت شد و زیر  هحوله را دور خود بپیچد لباس 

 دوش ایستاد ...
 

بستان مثل جان به او میچسبید... به طوری که دل کندن از  سرمای آب در تا

شان به کل در گوشه ای  اتفاق های امروز همگی آن آب سرد ، سخت بود.

با اینکه پذیرش اش آن اوایل سخت از ذهنش بایگانی شدند . پذیرفته بود ، 

بود اما پذیرفته بود که گرفتن دستان مامن پدرش آرزویی محال است . از  

خبر بود . نمیدانست ممکن است دوباره روزی جلویش همدیگر  بیآینده 

 قرار بگیرند یا نه؟  

. از اندر شت سوار یک ماشین زمان شود و به آینده سفر کند ادوست د

 احواالت آینده اش باخبر شود! 

 تا حداقل دستش پر باشد برای حوادث جدید آینده ....

! حداقل میتواسنت راه و رسم عاشقی  ای کاش که دستش پر بود ، ای کاش..

را یاد بگیرد! گاهی اوقات آینده خطرناک تر از گذشته بود! تو نمیدانستی 

افتد و همین ندانستن نیمی از مشکلت بود  در آینده چه اتفاقی قرار است بی



 

.... 
به هر حال حوله قرمز رنگش را دور خود پیچاند و نصفی از گوشه باالیش  

زد تا باز نشود! را به داخل تا  
 

نگاهی از آینه حمام به خود انداخت رنگ پریده اش به وضوح در چشم  

 میزد... پوست سفیدش با آن حوله قرمز رنگ تضاد چشمگیری داشت ... 

 

 موهایش همانطور خیس روی شانه های برهنه اش بود !

 

در حمام را باز کرد و بی فوت و وقت به داخل اتاق رفت ، حتی بدون آنکه 

 نگاهی به راه رو بیاندازد .. 
 اما با دیدن اَسپاد گوشی بدست داخل اتاق خشکش زد! 

 

و از حضور او در  ت کرده به او داشت با تلفن اش صحبت میکرد شسپاد پاَ 

پشت سرش باخبر نشده بود ، دخترک از دیدن هیبت مشکی پوش او آن هم  

.خفیفی کشید جیغ  وکنترلی روی زبان خود نداشت  در آن وضعیتی که بود  

 

سپاد فوراً برگشت تا ببیند چه اتفاقی افتاده که با دیدن اِدلیا آن هم که تنها  اَ 

 پوشش حوله ای دو وجب باالی زانو بود خشکش زد... 

 

صدای الو الو گفتن های شخص پشت تلفن شنیده میشد ، و در آخر بوق  

 خوردنش هم به گوش می رسید!

 

،  اولین کسی که به خودش آمد اَسپاد بود ، سرش را با شرم پایین انداخت 

سرعت باد از اتاق  ه صورتش سرخ شده بود از خجالت ... پا تند کرد ب

.بیرون زد  

 

...! ادلیا همانطور مانده بود و از اتفاق چند دقیقه قبل خشکش زده بود  



 

 

قع نقطه پایانی  دروا مثل اینکه اتفاق های امروزش قصد اتمام نداشتن.

 نداشت که بگوید : آخیش دیگر تمام شد! 

 

یک پیراهن قرمز روی زانو   دست از فکر کردن کشید و بی فوت وقت

 انتخاب کرد که آستین کوتاهی داشت... 
 

هم برداشت و تن کرد.. حوله را آرام روی تنش  اش رازیر های ستلباس 

 میکشید تا تنش خشک شود... 

 

ایش برس را برداشت و موهایش را شانه زد..بعد از پوشیدن لباس ه  

 

اش بود ، دوست  حوله را پشت در آویزان کرد تا خشک بشود.. عادت

 نداشت حوله اش روی آویز لباس خشک شود... 
 

 همان پشت در اتاق کفایت میکرد..

 چیزی مانع اش میشد تا قدم از قدم بردارد ...
 

 شرم بود ؟ حیا بود؟! 

سپاد درشت زبانی میکرد و اتفاقا چند تا کلفت هم بارش اما او که در میان اَ 

 کرده بود! اما.... 

 یاد حرف آن شبش افتاد ، بی حیا!  

یعنی اَسپاد با خود فکر میکرد او بی حیا است؟ اما خب اتاق خودش بود! 

اش سر زده وارد  این دلیلی نمیشد که خود را سرزنش کند برای آنکه چر

 اتاق شد! 



 

از کی تا به حال به   نچی کرد و دست از این افکار مالیخولیایی برداشت.

 حای دیگران هم فکر میکرد؟  

از اتاق بیرون زد و خودش را به هال رساند..   
 

دید که داشت تلوزیون نگاه میکرد... از دیدن ادلیا که نگاهش را  راسپاد اَ 

اینگونه سرخ شود نه  احساس کرد اِدلیا باید  روی خود دید در جا سرخ شد..

 او! 
 

 _ مادر اومدی؟ عافیت باشه ... حمام عروسی انشاهللا ..

 

 لبخندی زد به تکان دادن سری اکتفا کرد.. 
 

که نگو حمام عروسی .. دوست نداشت مردی  دیگر غر نمی زد سر آن

 یارش شود.. کمکش کند... 
 

 یکی از مزایای غد بودن بود دیگر...

 

ی برداشت و بدون آنکه آن را با چاقو خورد کند خیاری از روی میوه خور

خیار زد و بد تر آن را پر سر و صدا خورد...  آتگازی پر صدا به   

 

سپاد دارد کاری انجام چه رازی در این خانه و غروب بود که هر وقت اَ 

 میدهد او باید با ولع چیزی را بخورد و هوس به دل این و آن بیاندازد...

نداند در جوار یک مرد آنگونه غذا نخورد! اگر هوس  ر یاد تمگر به آن دخ

 کند یک بوسه از آن لبان صورتی...

 

شد و دستی میان موهایش کشید! لعنت به این گرد افکار  اینچشمانش از 

شیطانی که همه جا بودند...!افکار   



 

 

یعنی باید برود پیش میوه فروشی که دفعه قبل سیب گرفت ، حاال باید خیار  

 بگیرد ؟  

 

خرچ خرچ خوردن خیار آب به دهان اسپاد انداخت .. و بدون آنکه متوجه 

اش باشد ، گازی پر سر و صدا تر زد ...دور اطراف  
 

 اسپاد طاقت نیاورد و بلند شد و از خانه بیرون زد..
 

اش برد و یک مشت پر از آب بر صورتش  در آب لب حوض نشت و دست

 کوباند.. 

 

 دوباره اینکار را تکرار کرد... نفس نفس میزد!
 

 امروز چه اتفاق هایی برایش افتاده بود؟ 

 

ماند ! این همان دختری بود که او میگفت به مانند باری به هر جهت می  
 

ه بودبه دهانش برد قاشقاو امروز بغلش کرد بود ، آب قند قاشق   

آمد دیده بود. که عجیب به او میو بد تر از آن او را تنها با یک حوله قرمز  
 

 و بعد هم که خیار خوردنش

 

 رگ شقیقه اش بی وقفه میزد میدانست که صورتش سرخ است.
 

 چشمانش را بست و دوباره شروع کرد به قانع کردن خود

را لخت  که آن دختر باری به هر جهت است.. اصال دوست دارد او 

 ببینند... 



 

 

؛  اما در دلش نهیب زد  

و بعد دوباره از در توجیه بر آمد   《این تو بودی که رفتی تو اتاقش  》

   《خب چرا در نزد؟  》

؛ دوباره دلش نهیب زد   

《مگه آدم میخواد بیاد اتاق خودش باید در بزنه؟ 》  

 

مشتی آب عقلش دیگر نمیتوانست داده بگیرد و پردازش کند . برای بار آخر 

کمی در حیاط ماند تا رنگ سرخ صورتش طبیعی  به روی صورتش زد و

به داخل خانه  و هوای خنک شب کمی از التهاب بدنش را بگیرد سپسشود 

 رفت . 

 

ناهار در سکوت خورده شد ، تنها صدای قاشق چنگال به گوش می رسید  

ان جون که آن سر و صدا ها از جانب ادلیا بود که از روی عادت به قول خ

بر کاسه بشقابش میکوبید. وم بوم ب  

 

گرا  از نظر خان جون موقع شام و یا ناهار خوردن انگار که در راسته مس

قدر بکوب بکوب میشود که صدا به صدا نمی رسید.هستند ، چون آن  

 

قدر میکوبید که یک لحظه نگاه پر  و اینجا هم ادلیا از روی بی حواسی آن

که بی جواب نماند .سپاد حواله اش شد حرص اَ   

 

سری به معنای چیه تکان داد.. در واقع میخواست بگوید تو غذایت را بخور 

ن گزید ، چراکه یادش آمد او بود که  بچه ریقو که به موقع زبان در دها

 کمکش کرده بود! 



 

 

 

 

 

 

 

 

****** 

 

 

 

بدرقه  کتش را تن کرد و به حیاط رفت ، ادلیا با خود فکر کرد اگر تا دم در 

کسی به دادش رسیده بود  بد میشد ، باالخره او امروز در اوج بی  اش نکند

.   
 

 دم پایی ابری هایش را پا زد و به دنبالش راه افتاد..
زنجیر در را کشید اما فهمیده بود که پشتش ادلیا هست برای همین برای 

 گفتن حرفی تردید داشت .. 

ت : تردید را کنار گذاشت به سمتش برگشت و گف   

 

ت و نیم میام دنبالت . فساعت ه  

 

اَسپاد را نگاه کرد.و بهت زده چشمان اِدلیا آنی گرد شد   

هتل  هشت کمی فکر کرد منظور حرفش از چیست که یادش آمد باید ساعت 

 باشد!



 

 

 تک سرفه ای کرد . 

 

 _ نیاز نیست ، خودم میرم. 
 

 اخمانش در هم رفت 

 

.   دلیا_ شبه ، کوچه خلوته اِ   

 

. نامش همیشه آخر جمله اش بود   
 

حیف   روی زبانش آمد تا تشر بزند که کشمش هم دم دارد اما باز زبان گزید

از طرفی   اماکه امروز به دادش رسید و دینی به گردنش داشت وگرنه...! 

عجیب در مقابلش دیگر   با خود گفت هرچه باشد او از تو بزرگ تر است

ی دو روز پیش نبود!لیاآن اِد  

 

که حالم خوبه ، به لطف   االنالم خوب نبود ، اما حبعد از ظهر یگم که _ م

 اون آب قندی که ریختین ته حلقومم دیگه بهتر از این نمیشم.

 

هر چقدر سعی   دلیا نبود!نمی شد نیش نزند ، اصال اگر نیش نمی زد که اِ 

از دستش در میرفت.  میکرد جلوی زبانش را بگیرد باز یک قسمتی از آن   

عمیق نگاهش کرد ، ناخودآگاه نگاه سرکشش را به یقه کت اسپاد داد.. به 

 راستی که نگاه کردن در آن دو چاله سیاه کمی سخت بود..! 
 

.  دلیا_ شب میام ، دیگه حرف نباشه اِ   
 

. دهانش به مانند لبان ماهی باز و و رفت بدون آنکه بماند و جوابی بگیرد

مهلت اعتراض کردن را از او  اد سپبسته شد! حرف در دهانش ماند ، اَ 



 

 گرفته بود! 
 

،   اشت حرفش را بزندذن که لعنت به آن چشمان سیاه فشردلب روی هم  

. زور گو  مردک   
 

 

روی تخته ای که گوشه  دیوار زیر درخت بید مجنون بود نشست .. برگ  

خوب  تا  نمیذاشتندروی تخته چوبی سایه انداخته بود و  های بید مجنون

بیند اما با این حال نفس عمیقی کشید و زانو بغل گرفت .  را ب آسمان  

مخصوصا آن قسمتی که   دلش نمیخواست به اتفاق های امروز فکر کند

! دلش میخواست به سپید دندان فکر کند . مردی  پدرش را با ویدا دیده بود

روز جلوی در ولی باز هم  امکه با وجود آن همه توهینی که به او کرده بود 

به کمکش شتافت! شاید هرکس دیگری   ، کنار کوچه بی حالوقتی دیدش 

... مخصوصا  گذاشت همانجا کنار دیوار بماند.می غضببود از حرص و 

کردنش سخت  با حرف هایی که به او زده بود یک درصد هم احتمال کمک

د. باز هم چانه اش را روی زانو هایش گذاشت و نفس عمیقی کشی بود!

اَسپاد هم مرد بود ، پدرش هم  عطر محبوبه شب در حیاتشان دلبری میکرد. 

مرد! اما چقدر تفاوت های آشکاری میان آن دو بود. یکی اصال از دخترش  

!اش بودخبری نداشت و دیگری در حال بدش شریک  

وزید ، بی اختیار کمر صاف کرد و روی تخته شب های بهار باد خنکی می

هالل دستش را زیر سرش برد . از البه الی شاخ و برگ های بید  خوابید و

 ماه مشخص بود .  

نگاهش خیره به ماه بود اما ذهنش جایی میان مقایسه پدرش با اَسپاد پر  

حواسش به خان جون نبود که روی ایوان آمده و نگاهش به اِدلیا بود  میزد . 

. 

پلک میزد . دخترک غرق در افکار خود بود ، گاهی اوقات هم   



 

 

****** 

 

 

  در راجا کرد  ، دستی به فُرمش کشید و دسته کیف را روی شانه اش جابه 

سپاد را پشت در دید . اَ  که باز کرد  

 

《عجب گرفتاری شدم 》چشم چرخاند و در دل گفت :  

 

 اَسپاد که او را دید تکیه اش را از ماشین گرفت و اشاره زد . 

 

 _ سالم ،بیا بشین . 
 

را باز کرد و سوار   شاگردسری تکان داد و ماشین را دور زد و در سمت 

 شد . 
 

نشد ماشین در سکوت بود   پخش دیگر موسیقی ضبطاینبار از   
برای اولین بار بود  اِدلیا از جو داخل ماشین ناخودآگاه ساکت شده بود .. اما 

ه بود. فکر هایش را زیر بید مجنون کرد نیازی به این سکوت نداشت ..!که   

 

اَسپاد که دید این سکوت عذاب آور است با صدای بم و خش دارش گیرا  

 گفت :  
 

 امروز چرا تو کوچه بودی؟ 

 

 نگاهی به او انداخت که اَسپاد از سنگینی نگاهش برگشت . 



 

 

 وقتی نگاه اَسپاد را دید گفت : نمی تونستم که پرواز کنم برسم به خونه .

 

! میگرفتی_ دربست   
 

ک بود!_ خونه نزدی  

 

. _ ولی تو رو جلوی در پیاده میکرد  

 

 _ نمی شد! 
 

 _ چرا؟!

 

تاکسی آ جدیداً پول در بست رو بیشتر میگیرن! . _ چون پولش گرونه  
 

 _ سه تومن اضافه تر ، در عوض سالم میرسیدی!

 

اش  اش حرف داشت حرصاز این گفت و گویی که همش در مقابل حرف

 گرفته ....

 

گفت :   به سمتش برگشت و رو ترش کرد و  
 

 االن ناراحتی که بهم کمک کردی ؟ 

 

 جدی و بدون هیچ تردیدی جواب داد : نه! 

 

 _ خب پس حرفی باقی نمی مونه. 



 

 

 میخواست یک جور او را از الک تنهایی بیرون بکشد ..!
سخت بود دختری بی پروا که برای کوباندن طرف زبانش را به کار می 

،کت ببیند  برد حاال اینگونه سا  
 خیلی سخت بود ! 

 

؟ _ اِدلیا   
 

 _ هوم 

 

؟ _ اِدلیا   

 

 _ ها .
 

یا خیلی   《بله  》نیم نگاهی خرجش کرد : معجزه خانوم احیاناً میگن 

!میگن 《جانم 》خودمونی تر   

 

 اِدلیا از این حرفش به جایی به نام گذشته پرتاب شده بود ! 

 

 ) _ اِسی ، بیا ... 
 

چندمین باره که میگم اسمم رو اینجوری مخفف نکن ! _ ادلیا خانوم االن 

 نکن دیگه . خوبه منم بهت هی چپ و راست بگم معجزه خانوم؟!

 

 _ اوو چه بدت میاد ...

 

 _ معجزه خانوم تکرار کن ، اسمم اَسپاد . اَ س پ ا د! 



 

 

《نگاهش کرد ..  

 

 با بشکنی که جلوی چشمش خورد تنش لرزید و نفس عمیقی کشید. 
 

ن جمله برایش آشنا بود ..! ناجی روز های تنهایی اش حاال کجاست چقدر ای

؟! تا صدایش بزند و حرص اش دهد  
 _کجایی تو؟ حواست کجاست؟

 

دخترک سری به طرفین تکان تا افکار مبهم ذهنش که از گوشه مغزش به 

 وسط آمده بودند دوباره کنار بروند گفت : 

 

 حواسم هست ، چی داشتی میگفتی ؟

 

 اَسپاد پوفی کشید و زیر لب گفت : 

 

گه حواسم هست اما میپرسه چی داشتی میگفتی؟ اِی خدا .بیا بعد می  

 

 سپس در ادامه بلند تر گفت: 

 

 پس تکرار میکنیم .. اِدلیا . 
 

 از روی حواس پرتی سر خاطرات گذشته لب زد :  

 



 

 جانم!
 

بود!   . چشمانش هم بگی نگی درشت شدهابرو های اَسپاد باال پرید   

 

در یک دقیقه پیشرفت کردی آ ، معجزه   نه بابا خوشم اومد _ آفرین ،

 خانوم!
 

 با حرص غرید:  
 

 انقدر این کلمه رو نگو .
 

 اَسپاد با زیرکی تمام پرسید : 

 

 کدوم کلمه رو؟  
 

 اِدلیا بی حوصله زمزمه کرد:  
 

رو.  《معجزه خانوم  》همین کلمه   

 

 لبخندی هرچند محو روی لبان اَسپاد نشست ...! 
 

.خوب میدانست که چرا اِدلیا این حرف را میزند   

 

 _ چرا نگم؟
 

. _ چون دلم نمیخواد  

 



 

؟بخواهیِ _ مگه دل  
 

 _ آره!

 

 دیگر چیزی نگفت و گذاشت ادلیا جورچین ذهنش را بچیند ..! 

 

این ماشین که انگار  اگر ناجی او اینجا بود االن این مردک هرکول او را با 

 کشتی است اینور و آن ور نمیبرد ..!
 

 در دهانش میزد تا با او اینگونه صحبت نکند..
پشت چراغ قرمز ماشین را نگه داشت .. ادلیا با خود فکر کرد که زندگی  

 او برعکس هر چیزی است .. 

 

اال می بایست معشوقش کنارش نشسته بود .. اما به جای او مردی سخت و  

کنارش نشسته بود ..! صبور   

 

های خوش بو سراغشان  ُرزاالن باید مثل رمان ها دخترکی گل فروش با 

و معشوقش کل آن ها را فقط برای او بخرد ... آمدمی  
 

اما دخترکی در خیابان نبود ... گلی نبود تا بویش حس خوبی به دلش 

 سرازیر کند.. 

 

 فقط خودش بود و خدایش ..  
قی نه گلی بود و نه دخترک گل فروشی .. نه عشقی بود و نه معشو  

ی ذهنی داشت که اصال وقتی برای فکر کردن به رگیرهرچند که آنقدر د

 یک جنس مخالف و غش و ضعف برایش را نداشت .

 

بود برای او  برای یک آدم طبیعی زندگی او وارونه بود ... هر چیزی که



 

افتاد..برعکس اتفاق می   
 

《من خیلی متفاوتم! 》خودشبه قول   

 

 گاهی این متفاوتی بد ضربه ای میزد... 

 

و غش کردنش در کوچه..  دیدن ویدا و پدرش،  مثل اتفاق امروز  

 

 یعنی هر روز صبح پدر او را با خودش بیرون میبرد؟ 
ای کاش زره ای محبت هم خرج   ویدا رو جور دیگر دوست داشت.. شپدر

همان خانواده بود . نیاز داشت به  دختر بزرگش میکرد . اِدلیل هم دختر 

سوخت درست است که  کسی آرمان میمحبت . بیشتر از همه دلش برای بی

خدا بود اما باز هم دلش میخواست تمام درد هایش را یک جا به خود بدهد و 

. آرمان را خوشحال کند . آرمان چیزی از زندگی نفهمیده بود   

 

..! دافتانگاهی به ناخن های از ته گرفته اش   

 

 بر عکس خواهرش با ناخن ها بلند نمی توانست کارش را سریع پیش ببرد..

 

 همیشه کوتاه ِ کوتاه بودند .. 
  همیشه ناخن های ویدا بلند بود و الک خورده.. اما درست برعکس او

 شکیل و زیبا . 
 

 اگر موقعی ناخنش میشکست فوراً از ناخن مصنوعی استفاده میکرد..
 

دستانش کچل نباشد.. تا به قول او   

 



 

دستان ادلیا کچل بود چون کار میکرد ... موقعی که سیما دورهمی داشت او  

 بود که می پخت... 

 

شکم گرسنه را سیر میکرد ، اما گاهی اوقات ویدا جلوی چشمش غذایش را  

.  نمیخورد چیزیدور می ریخت و   

 

سر کار  در این بین آرمان فقط با عشق غذایش را میخورد .. پدرش هم از

 خسته حتی حوصله سالم کردن نداشت... 

 

ک میکرد تا به حرفش نگیرد ...و همیشه او را دَ   

این کار ها را باید مادرش انجام میداد اما او پیش دوستانش بود یا پیش  

محمد هم از روی شکم سیری   خواهرش که با او چشم و هم چشمی داشت ..

خانواده اینطور با  . از اینکه غذایش را میخورد تا فقط شکمش را سیر کند 

رفتار میکردند چندان دلخور نمیشد زیرا عادت کرده بود به این رفتار .  

غصه بخورد . وقتی زخمی روی بدن  ای نبود که بخواهد برایش اتفاق تازه 

داری و مدت هاست که جایش آنجاست دیگر با آب خوردن یا نمک پاشیدن  

همه چیز روی عادت است  عادت کردی .افتد ، زیرا بهش رویش اتفاقی نمی

، اِدلیا عادت کرده بود هر روز ساعت هشت بیدار شود و در اتاقش برای 

تراحت  بار چندم اتاق و خانه را تمیز کند ، سپس غذا درست کند ، بعد اس

 کند و شب به فکر شام باشد . 

اِدلیا عادت کرده بود وقتی پدرش قصد بیرون رفتن از خانه را دارد کتش 

به او یک   را به تنش کند و   

 " عالی شدی بابا" بگوید . 

اش از روی عادت هایش بود ، اما زمانی که اینکار ها را انجام  این ها همه

اعضای خانواده بجز آرمان صدایشان باال میگرفت .داد نمی  

مشکل باز هم از خودش بود ، اِدلیا به آن ها عادت داده بود که اگر مبادا 

گفت خب یک شب نان نمینباشد او هست که برود بگیرد . نان در خانه  



 

نخورند! من مسئول گرفتن همیشگی نان نیستم! اِدلیا با این کار سرویس  

 ناسالم به آنها میداد. آن ها را پر توقع میکرد. 

حاال که دست از آن کار هایش کشیده برای زندگی برای همه اهالی آن خانه  

دستی به خانه بکشد و غذایی برای آنها   سخت شده . چون دیگر کسی نیست

 بپزد .

حتی ویدا هم دیگر دلخوشی هایش قبلش را نداشت ، از همان بیرون رفتن  

آتلیه و گرفتن عکس های اکیپی ، رفتن به مزون های مختلف . رفتن به 

دلیل و مناسبت .های بی  

 

... خواهر  یدا را دوست داشت همیشه حمایتش میکرد وهرچند که اِدلیا ، 

 کوچکی که عاشق آرایش بود .. از هر نوع قلمش را داشت ... 
 

 اما ویدا او را مثل همه باری به هر جهت میدید !
. جلوی افکارش ظاهر شد عاشق بود ... اما عالمت سوالی بزرگ  ویدا تنها  

 

شایدم حس عاشق چه بود؟ خواندن ؟ زدن؟ رقصیدن؟ آرایش؟ آشپزی؟ 

 هیچی نبود تا برایش عاشقی کند .ا در واقعیت  میکرد عاشق است. ام

درواقع عاشق آنها نبود، از آنها فقط به عنوان یک سرگرمی استفاده میکرد  

آید.  تا روز هایش بگذرد و ببیند در آینده چی پیش می  

 

حرکت کرد  از پشت چراغ قرمز  کی ماشین چراغ کی سبز شد!  نفهمید که 

بود .ایستاده و حاال روبه روی در هتل   

 

 

گفت : به رسم ادب نفسش را سنگین بیرون داد و   

 

 مرسی که رسوندی.  



 

 

معجزه خانم!  ._ خواهش میکنم   

  

دلیا آن را شکار کرد گوش تیز اِ را خیلی آهسته گفت اما 《معجزه خانم》

راستش حوصله دعوا و تیکه انداختن را نداشت . و حرفی نزد..!  
 

. از ماشین پیاده شد و به سمت در ورودی هتل حرکت کرد  

 

 

 

 

****** 

 

 

شماره موبایل مهمان را گرفت و نوشت و شناسنامه را پس از دیدن به آن  

بازگرداند و روبه رویش لبخندی که یک طرف لبش بود را زد و با خستگی 

 گفت : 

 

. ۱۲۳بفرمائید، طبقه دوم، اتاق   

 

 _ ممنون.
 

 سری تکان داد و بعدش نفسش را از خستگی فوت کرد بیرون .
 

روی صندلی نشست و سرش را میان دو دستش گرفت کالفه بود ، خودش  

دانست چرا! هم نمی  



 

 

 سر مزار خان بیگ جون میرفتگذاشت و همراه خانیک روز باید وقت می

! بودهوادار اِدلیا بود و از رفتار عروسش باخبر همان پدر بزرگی که   .  

 

بعد   از بدشانسی در یک سانحه هوایی آن را هم از دست داد. حیف کهاما 

از خان بیگ احساس کرد واقعا تنها شده ، گاهی اوقات دلش میخواست خدا  

به زمین بیاید و رو در رو با او حرف بزند بس که او حرف زد و خدا  

وقات به سیم آخر میزد و لج میکرد تا خدا با یک  سکوت کرد ! گاهی ا

حرکت و نشانه ای با او حرف نزند دیگر حتی سمت دعا و التماس و تسبیح  

اما چند روز بعد خودش به چشم میدید که نیازمند حرف زدن با او  رود. نمی

. دیگر معتقد شده بود خداوند شنونده  شده ، حتی اگر خدا تنها شنونده باشد  

حرف هایش هست . چه خوب بود که بدون خجالت از رویا ای خوبی بر

 هایش ، آرزو هایش پیش او میگفت ، نگران فاش شدنش نبود .

 

وسایلش را  فوراً صبح رسید و   هشتبه همین روال خسته کننده ، ساعت به 

جمع کرد و با یک خداحافظی سرسری از افراد کارکنان هتل ، از هتل  

 بیرون زد....
 

 دیروز همین موقع ها بود که به با آن فاجعه روبه رو شد ! 

 

طرف خیابان انداخت ... افراد کمی تردد میکردن !نگاهی به آن   
فت.  اش نیاز داشت ، وگرنه با آن تاکسی می گر به پول خورد ته کیف

ب را دوست داشت اما شی که خلوت صبح داشت را مانند آرامش آرامش

 خوابش بهم ریخته بود.
 

اینطور باشد که سرهم همش غش  اگرهم همیشه پول درآوردن سخت است ، 

! بودمیهوش میکند و خسته و بی  

 



 

از طرفی بد  امااز ضعف و ناتوانی هم همینطور  آمد ،از غش بدش می  

این روز ها سخت تر از همیشه  الم بی خبری می خوابید!نبود ، کمی در ع

پلک میبست و بعد از ساعت ها پلک زدن به خواب فرو میرفت . ذهن 

البته بماند که اتفاق  داد. مشوش اش اجازه لحظه ای استراحت را به او نمی

رحمانه از او دزدیده بودن . های گذشته یک لحظه خوابیدن را بی  

ای نداشته باشی؟ رسد که دیگر هیچ دغدغهیعنی یک روزی می  

را با خود مدام تکرار میکرد . شاید یک روزی برسد که نه به این جمله 

در آن است فکر کند  فردا فکر کند و نه به دیروز. فقط به آن لحظه ای که 

 ... بدون هیچ نگرانی . 
 

د .کلید را در مغزی قفل چرخاند و در حیاط را باز کر  
 

 همان که در را بست و به سمت ایوان رفت با چند جفت کفش مواجه شد..! 

 

میان آن کفش ها ، کفش های پاشنه بلند قرمز تنها مختص یک نفر بود آن  

 هم سیما!
ز ناهار مهمان آن ها بودند ..!رومیعنی او و پدر و ویدا ا  

 

 بخشکد این شانس که نمیتوانست یک خواب آرام داشته باشد .

 

ر مربوط به هال را باز کرد و داخل رفت. د  

 

خندیدند .. هرسه کنار هم روی مبلی سه نفره نشسته بودند و داشتند می  
 

رویشان اما صدای در آن ها را ساکت کرده بود و نگاهشان به دختر روبه 

 بود ...

 



 

از   سالمی سر سری کرد و به داخل اتاق رفت. بدون آنکه بماند تا جوابی

.بگیرد  جانب آنها  

 

ن را اشخداروشکر پس از چند دعوا دیگر یاد گرفته بودند که لباس های 

  بد رو آویزان کنند نه روی تخت اِدلیا بگذارند تا بویروی آویز کنار راه

حتی حالش هم از تصورش بهم   ق و ادکلن قاطی شده رو تخت بماند!عر

 میریخت!

 

بود  زی راحت و خنکلباس هایش را عوض کرد و باز پیراهن پوشید ، چی

 و مناسب در بهاِر تابستانی! 
 

.اش گرفته بودامروز از حواس پرتی اش خنده  
 

 فکر میکرد تابستان است ، درصورتی که تازه اول بهار بود! 
 هوا در آنجا بسیار گرم بود که و با هوای تابستان یکی. 

 

ی  هرچند فرقی هم نداشت ...! یعنی از نظر او فصل بهار و تابستان یک

، البته بماند که خان   است . هر دو گرم هستن و هردو سرسبز و دلچسب

کند .جون میگفت سبزی درختان بهار با سبزی درختان تابستان فرق می  

 

به دستشویی رفت و دست صورتش را شست ، هیچ آرایشی نداشت تا از 

..!آب خورد چشمانش پخش شود  

 

 به هال رفت و کنار خان جون نشست . 

جون از دیدنش چشم گرد کرد و از پشت شیشه عینک ته استکانی اش  خان 

 اِدلیا را ورانداز کرد .
 



 

؟!تو کی اومدی من نفهمیدم عه ببم جان_   
 

جونش زد .لبخندی به هواس پرتی خان   

 

جون. _ همین االن اومدم خان  

 

! صدای سیما را هرچند ضعیف اما از چاپلوسی شنید  
 

 _ خوبی مادر ؟

 

 مادر؟ 
 

لمه ای مقدس  ک  

 

   گانه بود!اما با او بی 

 

 البته که با سیما بیگانه بود . 
 

 سری تکان داد و سرش را روی مبل گذاشت و چشم بست! 

 دوباره سیما دهان باز کرد تا مثال نگرانی مادرانه اش را نشان دهد.
 

 _ مادر خسته ای؟!
 

روی بار چشم گشود و با نگاهی که میگفت خودت را مسخره کن ، این 

گفت :  مسخره وار   زبانش کنترل نداشت و   

 

؟نمیدونم ، به نظرت این چهره یه آدم سرحالِ   



 

 

می را د اِدلیا آن بزندیگر حرفی نزد ، چون میدانست اگر حرف دیگری 

 شست و روی بند پهن میکرد... 

 

 دوباره چشم بست اما چیزی عجیب ذهنش را درگیر خود کرد! 

 

اش بود!سپید دندان خیلی راحت تر از خانواده کردنتحمل   
 

آمد که فوراً آن را  موقع روی لبش داشت میاز لفظ سپید دندان لبخندی بی

لبش را از داخل گزید !  گوشتبلعید و   
 

راستی ، آن کجا بود؟! دیروز اگر همین موقع به دادش نمی رسید قطعا آنجا  

!ن بزند و نوه خان بیگ را ببیندماند و تا یک نفر از در خانه اش بیرومی  
 

 

تحمل کردن آن مرد آسان بود ، باز او مثل اِدلیا کم حرف بود و از طرفی  

از همه جالب تر به دخترک احساس ترس  زیاد با اِدلیا هم صحبت نمی شد!

 و تشویش را القا نمیکرد. به عنوان سرگرمی برای دخترک خوب بود! 

 

که خود را خوب و مهربان نشان دهند آن اما این افراد از هر طریقی برای

. این رفتار را داشتند   
 

، بارها غیر مستقیم به آن ها گفته بود که  رفتارها نوع چه سخت بود این

نیاز به این رفتار ها ندارد ، چراکه خودشان اذیت میشوند تا دو کلمه احوال  

کلمه های از ته دل نباشد و تنها زبانی گفته شوند بیشتر حالت   پرسی کنند!

کنند. را خراب تر می  

 

همسایه،  تا ناهار حاضر شود ساعت یک شده بود ، و حرف ها دوربر آن



 

. جالب بود برایش ویدا سکوت کرده بود ،  این فامیل ، آن آشنا می چرخید

 دیگر نه تمسخر وار حرف میزد و نه مدام سرش در گوشی بود . 

 

جای   .ناهار در سکوت خورده شد ، در این بین جای آرمان خالی بود 

برادری که مثل او از خانواده اش به لطف مادر مهربان و دلسوزش که  

کز همسریابی بود دست کشیده بود ... مر  

 

.اش نشکند ویدا سعی بر این داشت که غذا کم بخورد تا رژیم بی سر و ته  

 

اما خودش میدانست که دارد برای آن غذای مرغ و برنج زعفرانی که 

عطرش هوش از سر آدم میبرد به همراه آن خورشت خوش رنگ لعاب له 

.له میزند  

 

! از راز سر به مهر ویدا خبر داشت! خبر  بود اما بحث هیکل و شوهر وسط

 داشت که عاشق یک معلم است و منتهی سیما با او مخالف است .
 

در جمع کردن ظرف به خان جون کمک کرد ، و جالب تر این قسمت بود  

کراه وسایل را جمع میکرد که با دیدن کمک اِدلیا سریع بر جای که سیما با ا

 خود کنار شوهرش نشست .! 
ساکت بود و تنها به دخترکی که حاال بزرگ شده بود   پدرشین بین  در ا

مهربانی دخترکی که  نگاه میکرد، دخترکی که حواسش همه جا بود ااِل آنجا.

 در حقش اجحاف شده بود . 
میره ویدا آنقدر بد  جون کند! میدانست خَ ویدا پا نشد حتی یک کمکی به خان 

آن هم توسط سیما . اما  و پلید نیست میدانست مغزش شست و شو شده

، داشت تحصیل میکرد و   خب... ویدا در دهه بیست خود زندگی میکرد

لیسانس خود را میگرفت یعنی حتی یک پله از اویی که حتی دیپلم داشت  

باالتر پس باید عاقل تر رفتار میکرد، نه بر اساس یک سری حرف بی 

 اساس و پایه. 



 

اینکه از منطق باالی  اما مثل اینکه باید از یک لیسانسه هم به عنوان 

 برخورد دار است صرف نظر کرد! 

 

به خان جون :  کردظرف ها را شست و روی   
 

 خان جون من دارم میرم بخوابم ، واقعا خستم.
 

 حتی خان جون هم متوجه رنگ پریده و گودی زیر چشمش شد ! 
 

 لبخندی مادرانه زد 
 

ادر ._ برو م  

 

جون بیشتر برایش دلچسب بود تا مادر گفتن های سیما . خان این مادر گفتن   
سری تکان داد و به اتاقش رفت و روی تشک تازه اش که هنوز نفهمیده  

شاید حداقل میتوانست  بود چه کسی برایش خریده ، به عالمی دیگر رفت!

 از خواب کمک بگیرد برای آرام کردن ذهنش ...

ار بود که حس کرد تخت اش پایین رفت . بوی عطر هنوز کمی هوشی

همانطور بماند! همانطور چشم مردانه ای که زیر بینی اش پیچید باعث شد 

 بسته ... 

العمل پدرش  لش چیزی قلقلکش میداد همانطوری بماند تا ببیند عکس د ته

وقتی گرمای نفس پدرش را روی زمانی که او خواب است چیست . 

خود   اش حس کرد دستش زیر ملحفه مشت شد! سعی داشت بهپیشانی

که این خوابی بیش نیست . گرمای لبان پدرش را وقتی روی بقبوالند 

زید و پدرش فوراً از او فاصله گرفت و با پلکش لرپیشانی اش حس کرد 

 سرعت برق و باد از اتاق بیرون زد ...



 

دستش را از زیر ملحفه بیرون آورد و روی پیشانی اش آرام چشم باز کرد! 

 گذاشت . انگاری که تب داشت ... 

 آنقدر به سقف سفید اتاقش خیره مانده تا باالخره چشمانش روی هم افتاد.

 

***** 

 

رخوت پلک زد و چشم باز کرد . با   
روی دنده راست چرخید و بلند شد ..! نگاهی به ساعت روی عسلی  

 کنار تختش انداخت ... ساعت پنج را نشان میداد!

 

قدر خوابیده بود ... خسته بود که آن  

ساعت سعی کرد اتفاق نیم آمد.... وگرنه آدمی بود از خواب بدش می

میکرد به اتفاق ها و مسائل هایی فکر  قبل خوابیدن را یاد نیارد. سعی

 کند که شاید اصال یک بار در عمرش هم به آن فکر نکرده بود.... 

یاد خوابیدن باعث میشد کمرش از یک جا  زمثال همین خوابیدن! 

 ساکن بودن درد بگیرد ..

 

اش کشید ..بلند شده بودند،حداقل تا یک دستی به موهای لخت و صاف

رسیدند..وجب پایین شانه می   
 

 باید کوتاه میکرد، اصال حوصله نگه داری آن را نداشت...!

 

 از اتاق بیرون رفت و در سرویس بهداشتی را باز کرد ..
.آب سرد حسی لطیف و دلچسب بر دلش نشاند  

 

 لبخند روی لبش نشست و نفس عمیقی کشید.



 

 

از سرویس بیرون آمد ، خان جون را دید که با قیافه ای در هم روی  

. ل نشسته و ذکر میگویدمب  

 

و گفت : یک تای اَبروی کمانی اش را باال داد   

 

 چیزی شده خان جون؟!
 

خان جون که دیده بود اِدلیا بیدار شده و با صورتی خیس کنارش 

 هست ، هعی گفت و دست روی قلبش گذاشت!
 

که زهرم ترکید!   دخدر*_ ذلیل نشی   

دختر است "" دخدر در گویش همدانی به معنای همان   
 

 شکرک خندید و گفت :  

 

 خب تقصیر من چیه که تو هپروتی،خان جون!
 

چشم غره ای که خان جون به آن رفت باعث شد خنده اش عمق پیدا 

 کند و بگوید : 
 

 هوم نگفتی ؟ چرا انقدر پریشونی؟ راستی مهمونات کو؟
انگار که با این حرف دخترک تمام غم عالم به دلش سرازیر شد  

فکر در ه انگار در عالم خود است بی توجه به حرف اِدلیا طوری ک

و گفت: ذهنش را بلند زمزمه کرد   

 

 



 

 بچم االن اون باالست ، خدا قوت بده صحیح و سالم به مقصد برسه!
 

اش؟!چشمش گرد شد از تعجب ! بچه  

 

ات؟_ بچه  

نه امکان نداشت  ..؟ یک لحظه از ذهنش خطور کرد نکند پدرش باشد

باید احتمال  خوب بود! البته نه تا زمانی که کنار سیما بوداو حالش 

..هر نوع اتفاقی را برایش میداد  

 

انداخت و گفت:   اش صورت گرد و خوش سیمای نوهنگاهی به   
 

 آره دیگه ، اَسپاد !
 جفت چشمان خوش رنگش گرد شد و با تعجب گفت :  

 

 اَسپاد ، منظورت همون سپی... 

 

خود را لعنت کرد .. زبان گزید و در دل   
نزدیک بود که سوتی عظیمی بدهد و خودش را رسوای دو عالم کند  

... 

 

حواسم نبود .؟ _ چی گفتی مادر  

 

و بعد دوباره گفت :   《بهتر 》زیر لب زمزمه کرد   

 

 میگم این اَسپاد چرا اون باالست .

 

چه بود؟اش نامش را بر زبان آورده بود ! ابهت داشت؟! اصال معنای  



 

 

دل به خود نهیب زد:  در  

 

《اشبه تو چه، مبارک صاحب 》  

 

چرا نداره که پسرم خلبان ِ! ببم_ وا   
 

 آب دهان در گلویش جست و به سرفه افتاد ...

 

 نفسش بند آمده بود و خان جون هل شده بود که چکار کند ... 

 

 دستش را باال آورد و گفت :  

 

 خوبم ، خوبم.
 

گرفته شده بود را الجرعه سر کشید ... و لیوان آبی که به سمتش   
 

گنجید که آن مرد ترسناک خلبان باشد ... مگر چند  در مغزش نمی

 سالش بود؟ پیر نبود که...

 

 مگر همه خلبان ها سن دار هستند؟!
 

 عجب سوال بی جایی 

ال قید شانه ای باال انداخت و به سمت آشپزخانه رفت تا بلکه به شکم گشنه 

سه  حداقل  آمد برسد .در میباال میکشید حظات دیگر اش که صدایش تا ل

بود و نیاز داشت تا غذا بخورد و انرژی ساعت دیگر باید سر کار می

 ذخیره کند تا کم نیاورد . 



 

 

. غذای مورد عالقه اش بود ! غذای ناهار را کشید  
 زرشک پلو با مرغ .

 

را روی  سس رب گوجه که با آب لیمو و مقداری آب جوش درست شده بود 

برنج زعفرانی اش ریخت و قسمت سینه مرغ که به شدت از نظرش لذیذ  

اش گذاشت.. بود را روی برنج  
 

اش که  پلو ریخت و سس ساالد را برداشت و روی ساالد یزرشک را رو

 شامل کاهو و گوجه و خیار و هویج بود ریخت ...
 

برد...هللا قاشق را به دهان قاقش را پر کرد و با یک بسم  
 طعم برنج زعفرانی و زرشک و مرغ در دل آشوب به پا میکرد..

 

هر  و خوشرنگ برد....  ش را در برگ کاهو های ترد و خوشمزهچنگال

آمد! از حرص فکر  کاری میکرد باز از یاد خلبان بودن اَسپاد بیرون نمی

.جان برنج زیر دندانش افتاده بود کردن مدام به او با طمع به   
 

رای غذا که رسید خان جون لب از لب باز کرد و گفت : فردا شب  به آخ

  میریهشت خونه محمد اینا دعوتیم ! گفتم که باشی تا بریم . تو ساعت 

  ، ما از هفت میریم که یه ساعت بشینیم و شام بخوریم و برگردیم .. سرکار

. 

 

چقدر خوب که پس از اتمام غذایش از موضوع مطرح شد ، وگرنه اگر به  

یش کور میشد  ماند و اشتهایش میگام غذا خوردنش بود قطعا غذا در گلوهن

! 

 

 بی تفاوت لب گشود:  



 

 

 برو، خوش بگذره! 

 

ی مهربان اما تنهایش مواجه میشود ، اما خان جون میدانست با مخالفت نوه 

.به روی خودش نیاورد  

 

قدر بر دانست آنکند اما میدید سیما با دخترک بی پناه چه میچرا که می

اش را پسرش تسلط دارد که اگر به او حرفی بزند ، فوراً پای پسرش و نوه

اش قطع میکند ..از رفتن به خانه   

 

چقدر بد است عروس از این مهربانی سواستفاده کند و زنی دنیا دیده را با  

آنه ناراحت کند ...کار هایی کودکانه و ابله  

 

رفت  .. دوباره شب باید به هتل میادلیا سفره را جمع کرد و به اتاقش رفت 

.. چقدر دلش تنگ شده بود برای میدان بوعلی و نشستن روی آن چمن های 

 معطر و دیدن ماشین ها ...

 

 بی هدف نگاه کردن به آدم هایی که پی زندگی خودشان هستند .. 
 

لبخند .. گاهی   بدونگاهی با اخم .. گاهی بی اخم .. گاهی با خنده .. گاهی 

 عصبانی ... و گاهی ناراحت ...

 

دید که تنها این خودش نیست که در زندگی مشکل دارد بلکه آدم های این  می

 شهر و خیابان خودشان به نوعی مشکالت دارند ..
 

 مکانی که شدیداً به او آرامش میداد ! 

اش دراز کشید بود و ذهنش به هر طرف کشیده میشد .. روی تخت  
 



 

اش .. از طرفی مهربانی های خان جون .. از فی رفتار خانوادهاز طر

 طرفی عشق خواهری آرمان...

 

 و از طرفی دیگر ... 
آن فردی که نیاز هایش را تامین میکرد! همان فردی که برایش موبایل 

بار عکسش را به خان جون نشان داده بود از همان اش که یکمورد عالقه

وسایل مورد  کبار از او تشکر کند از اینکه حتی نشد ی ها خریده بود ...

نیازش را که وظیفه یک پدر بود را او فراهم میکرد! اویی که حتی  

 نمیشناختش .... 

تواند یک مرد باشد!فقط از روی عطرش حدس زده بود می  

خجالت آور بود ، که یک مرد دیگر برای او خرج میکرد! شاید افرادی  

ر مهم نیست، مهم این است که تو این باشند بگویند ، پدر یا شخص دیگ

وسیله را داری اما خب... به چه قیمتی؟ به قیمت آنکه یک فرد ناشناس  

.. برایت بخرد؟ یا.  

غرور داشت  ، اِدلیا دختری مغرور بود و دلش نمیخواست دستش جلوی  

و عالیق اش را سرکوب کرده   غریبه دراز بشود ، از این رو خواسته ها

مرد که نقش بابا لنگ دراز را در زندگی اش داشت برایش بود تا مبادا آن 

 وسایل هایش را فراهم کند . 

 

نگاهی به ساعت انداخت ، زمان باز هم با او لج کرده بود و به رفتنش 

 سرعت بخشیده بود . 

 

شیشه ادکلن را روی میز گذاشت  پس از اتمام کارش  بلند شد تا حاضر شود.

 و اتاق خارج شد .

 

 خان جون نگاهی به او انداخت و گفت : 

 



 

 یعنی نمیای دیگه؟! 
 

پوشید گفت :  نفسش را فوت کرد و همانطور که کفشش را می  

 

 خورشت آب زیپو سیما خوردن داره که هی اصرار میکنی ؟!

 

. فق استاخان جون لب گزید تا نخندد و فکر نکند که با او مو  
 

ش به قول  هاینوز هم خورشت داری هسیما پس از بیست و چند سال خانه 

. اِدلیا آب زیپو بود  
 

 در حیاط را باز کرد و بیرون رفت . 

 

.شاید به حرف خان جون ایمان آورده بود  

. که آدم از فردای خود خبر ندارد این   

 

 مثال ...
. خود امروز بود ش مثال فردای  

.ببردنیم بود اما سپید دندان نبود تا با زور و ضرب او را وساعت هشت  

 

البته او همیشه او را مزاحم میدانست اما خب موقعی که نباید می بود ، 

موقعی باید می بود مثل االن که اصال حوصله   حضورش پر رنگ بود ؛ اما

! از او نبود نشانه ای روی زمین حتی پیاده رفتن را نداشت   
 

 این بود و نبود ها بود که اذیتش میکرد!  
ست؟!خان جون گفته بود خلبان ا  

 پس البد االن در آسمان بود و داشت هواپیما را هدایت میکرد!  

 



 

 چرا روی زمین نبود؟ 
 چرا به جای هواپیما سوار ماشینش نبود؟  

 

. توهم زده بود ! میدانست   
 

 پیاده رو شلوغ نبود ، اما خلوت هم نبود .
چرخید . نگاهش بی هدف بین مغازه های پر زرق و برق می  

 

روی کالفه  نداشت اما فقط نگاه میکرد تا از پیاده کردن قصدی برای خرید

.نشود  
کند،  شاید  میام راه بود که احساس کرد شخصی خیره خیره نگاهش می

 توهمی بیش نبود اما هنوز

 سنگینی نگاهی را روی صورت خود حس میکرد!
 امشب حالش چرا عجیب شده بود؟!

 

و انداخت که با چیزی که رهسری چرخاند و نگاهی به جای پارک کنار پیاد 

ایستادند...پاهایش از حرکت اش زد!دید خشک  

.قوت تحلیل را از دست داده بود و فقط نگاه میکرد  
 

دید دیگر؟ خودش بود؟ درست می  
 خوِد خود سپید دندان با آن ماشین غول پیکرش ؟!

. پایش به زمین خشک شده بود  
.ببیندیک درصد فکر نمیکرد آنجا میان خیابان آن را   

 

  لبخند هر چند محو اَسپاد روی لبش بود و می دید دخترکی که بهت زده او

از فرودگاه به خانه خان   یادش آمد چند لحظه پیش که فوراً . نگاه میکرد را

همین چند دقیقه  》بود و وقتی سراغ اِدلیا را گرفته بود گفت:  رفتهجون 



 

خیابون رسیده باشه پیش ، پیش پای تو از اینجا رفت دیگه فکر کنم به 

《مادر  

 

 و حاال توانسته بود پیدایش کند .از ماشین پیاده شد و به او اشاره زد تا

. بیاید نزدیک  

 

و برای بار دوم ناجی اش شده بود، یک بار برای غش کردنش و حاال 

اش در پیاده روی!گیبرای بی حوصله  

 

تمام قوایش را جمع کرد و   تا به حال اینگونه غافل گیر نشده بود!  
 پا تند کرد و سوار ماشین شد 

 

در را که بست بوی خوش که فضای ماشین را در بر گرفته بود به مشامش  

 رسید .

 

 _ سالم معجزه خانوم! 

 

! توبه گرگ مرگ است ،زد و نفسش را کالفه بیرون داد پلک  
است ، اما سپید دندان همانی بود،که بود!  شدهفکر کرد درست    

 

.َوعلیکم  _  

 

 لبخندی هرچند محو روی لبان مردانه اَسپاد نشست! 
 سری تکان داد و ماشین را به راه انداخت .

 

آمد! ساکت بود ، ولی از این سکوت خوشش نمی  
خواست سپید دندان فضولی کند و او هشدار بدهد ! دلش می  

 



 

.مرض دارد دیگر  
 

. لب تر کرد و جرقه اول را زد  

 

.رو..می گشتیم اما روی آسمون یافتیم تو _ رو زمین دنبالت   

 

اش باعث شد لبخندی کج روی لب اَسپاد بنشیند ! طنز اما مسخره وارلحن   
 

، برای همین سریع رفتیم و برگشتیم ، تاخیری  پروازم بیرون مرزی نبود _ 

 نداشت.
 

بود! شاید باورش سخت باشد او خلبان بود و تصورش با آن یونی فرم جالب 

 اما تا به حال یک خلبان جوان از نزدیک ندیده بود ... 
 

سوال اَسپاد او را از فکر هیبت و هیکلش در آن لباس مخصوص خلبان در  

. آورد   

 

 _ حاال از کجا فهمیدی من رو آسمونم؟ 

 

ند که از نظر اَسپاد همان ناز دخترانه  شانه ای باال انداخت و سری چرخا

انداخت! اش بود که دل را به تب و تاب می  
 

. _خان جون داشت برات دعا میکرد  

 

 دلش برای زنی که مادرانه لطفش را خرج او میکرد رفت و گفت :  

 

 تخم مرغ نشکوند برام؟!

 



 

 لبخند روی لبش را با کشیدن دستیابرو های کمانی اش را باال انداخت و 

: نگاهش را قفل صورت مردانه اش کرد روی آن محو کرد  ،  

 

 مگه بالیی سرت اومده بود؟ فقط میخواست صحیح و سالم برسی .
 

:  سوالش را پرسیدسری تکان داد ، و بی مقدمه   
 

 اِدلیا تو میخوای واسه همیشه اینجا کار کنی؟
 

ش را  با تحکم و صالبت اسم !؟اسمش از زبان او چرا انقدر عیجب بود

! ستفانی دنیای   این میگفت جوری که انگار اسمش ارزشمند ترین چیز در  
 _ یعنی چی؟ تو کار بهتری سراغ داری؟

 

 جدی شد و در جلد همان اَسپادی فرو رفت که اولین بار دیدش .
 

 _ نیاز داری به چیزی؟  

 

 بهت زده پرسید :  

 

 چی؟!
 

 نیم نگاهی به صورت گرد و سفیدش انداخت : 

 

 میگم به عنوان یک دختر نیاز داری به چیزی؟

 

 دخترک مبهوت سمتش برگشت و پرسید :
 



 

این چه حرفیه که میزنی؟ یعنی چی این حرفت ، آقا اصال من دلم میخواد   

تو و  . ندارم ، ول کنید منو دیگه وسیله یا چیزیکار کنم هیچ نیازی هم به 

مگه  و از رفتن به سر کار منصرف کنید!جون کمر همت بستین که منخان 

من دلم میخواد مستقل باشم ، رو پای هرکی نیاز داره میره سر کار؟ 

وایسم. به کسی چه مربوطه؟ خودم  

 

و هنوزم زبانش تند  هنوزم حرف خودش بود! .این دختر هنوزم لجباز بود

 بود و تیز. 

 

اریم ، این خوبه که استقالل داری و پَپِه _ ما با کار کردن تو مشکل ند

 نیستی ،اما حرف ما چیز دیگه اِی! 

 

.تا منم بفهمم درد تو و خان جون چیه _ چیه ؟ اصل مطلب رو بگو  
 

جلوی در هتل پارک کرد و به سمت دخترک ریز نقش کنارش برگشت که 

 میخواست زنانه از دخترانه هایش محافظت کند!

 

ات رو عوض کن ! از شب  ن هستش که شیفت_ حرف من و خان جون ای

 بیار به صبح . 

 

اَبروی های خوش فرم اِدلیا باال پرید! درست دست گذاشته بود روی نقطه 

 حساس زندگی اش . 

 

_ چرا؟ البد شما هم مثل عهد بوقی ها فکر میکنید اگه دختر شب بیرون 

 باشه صورت خوشی نداره؟ 

 

 دستش را به معنای سکوت باال آورد هشدارانه نهیب زد : 



 

 

 اِدلیا ! درست صحبت کن . 

 

دخترک لجباز و سرتق از اینکه او را بچه خوانده بودند دلش پر بود و از 

ظهر خانواده اش سر اَسپادی خالی کرد که  طرفی حرص داشت از رفتار 

شهود بود گفت  مبا لحنی که حرص در آن وضوح  از همه جا بی خبر بود !

 : 
 

فکر درست صحبت کردن من هستن!به همایونی حضرتاوه اولیا    

 

بود و  بلکه خاص  ، در سکوت نگاهش کرد . نگاهش نگاهی بی هدف نبود

!پر معنا  

 

موقعی که عصبانی میشد از حرص موقع حرف زدن دستانش را در هوا  

.تکان میداد و حرف میزد  

 

رش در حین عصبانیت کلی ناز و در آن فهمید که این کانمی فهمید! نمی

 هست و کل نیاز در جان و تن یک مرد می کارد!
 

 _ االنم اگه درس اخالقت تموم شد برم؟  
 

_ کل شقی و نمیشه کاریت کرد ، منظور حرف ما این بود که شب رو 

خوای مداوم شب بیدار باشی ! استراحت کن تو هنوز سنی نداری که ب

تو   بدنت کسر میشه؟ باعث فشار خون باال میشه؟ میدونی چقدر ویتامین از

هنوز فرق بین نگرانی با منع کردن از انجام دادن یک کار رو متوجه  

پای خودت وایسی؟   نمیشی اِدلیا... بعد با این دید میخوای تو جامعه رو

واسه همین شب کاری بود که تو کوچه ضعف کردی ، میدونی اگه من 

واست بیافته ؟ میدونی خان جون چقدر باید نبودنم ممکن بود چه اتفاقی 



 

 جون به سر میشد تا خبری از تو برسه؟ 
 

خشکش زد ! او فکر میکرد از نظر آبرو و حیثیت دختر و خانواده حرف 

 میزند اما منظور اَسپاد چیز دیگری بود! 
 

نفهمید!چطور   
چرخید .آب دهانش را قورت داد و به سمت اَسپاد   

 

 _ داری منت سرم میذاری ؟

 

 چشمام اَسپاد گرد شد و بهت زده گفت : 

 

من غلط بکنم بخوام یه همچین کاری رو مرتکب بشم! منظور منو بازم 

طرفم که باال خونه متوجه نشدی؟ طوری رفتار کن که فکر کنم با یه کسی 

 رو اجاره داده! 

 

دخترک خواست او را امتحان کند با این حرف که دید نه واقعا راست  

دستی کسی را   کمتر کسی میشددر این زمانه ای که  میگوید! اما خب چرا؟

 بگیرد و به او کمک کند چرا یا غریبه نگرانش بود؟

 

منظورت از این حرفا و شیفت شب و اینا چیه؟ کی چی مثال   _ که چی؟

 شدی مدافع حقوق مردم؟ 
 

_ که حالت خوب باشه تا کار کنی و برای خودت مستقل باشی که روز  

اشه نه تو شب باشه تا اگه صفر درصد برات اتفاقی افتاد تو روز روشن ب



 

 تاریکی ! 
 

 برایش نگران بود؟ یا.. 

 

 نگران بود که میگفت شب بیدار نماند !

 

_ خدا شب رو آفریده برای استراحت ، گفته روز تا هر چقدر که میخوای 

دلیا استراحت! خدا شب رو واسه آرامش  کار کن اما شب ... استراحت اِ 

 گذاشته نه واسه کار!

 

داشت و او آرام بود .  عجیبی جریان خون در بدنش  

 

زیر   برد و برای آنکه فوراً از آن مهلکه فرار کند دستش را به دستگیره در 

 لب گفت :  
 

اِش فکر میکنم!به  

 

. و پیاده شد و به سمت هتل رفت   

یحتمل درصد قبول کردن درخواستش کم بود اما به قول حرف خان جون 

 تیری بود در تاریکی ! 

بود که میخواست از او فرار کند! بزرگ ترین اشتباه این   اَسپاد متوجه شده

دختر همین بود! از دست حقیقت فرار میکرد اما چرا؟ مگر شب چه بود که  

دوست داشت بیدار بماند؟ مگر اِدلیا هم مثل هر کس دیگر عاشق خواب شد  

 نبود؟ این دختر پز از ناشناخته ها بود .
 

. ت در آوردفرمان را چرخاند و ماشین را به حرک  
اینطور  تا سخن میگفت چگونه بایدگاهی اوقات حس میکرد اگر کلمات نبود 



 

 دخترک را قانع کند؟!
باید طوری با  یعنی حروف و کلمات بر لجبازی و سرکشی او چیره بودن؟ 

  تا به االن کرد تا مبادا درخواستش را رد کند! همین کهکلمات بازی می

کرو. کند خدارا شکر  به حرف هاش فکر می گفت  
 

 

کم و بیش میدانست وضعیت خانوادگی او را ، آن هم به لطف خان جون و  

درد و دل هایش شنیده بود اما فکر نمیکرد این لجبازی هایش و از همه مهم  

.بگیرد  نشاتتر یاغی بودنش از چنین چیزی   

 

  گر بود؟او چند سال داشت که اینطور تند و پرخاش
 اِدلیا از او ده سال کوچک تر بود ! 

.. سه سال داشت اما خودشودخترک یاغی بیست  
. سه سال داشت وسی  

 

.حساب میشد آتوسا جای خواهرش این حد فاصله سنی!  زیاد بود  
چهار، پنج   وقتی اِدلیاد و آمیعنی موقعی که او ده سال داشت اِدلیا به دنیا 

سالش بود او پانزده الی شانزده سالش بود که ناجی اش میشد جلوی پسران 

 همسایه!

 

.گاهی اوقات فکر میکرد مشکل از اِدلیا بود  
ی زبا از طرفی ! امابودکوچه  عاشق بازی دردختر بود اما دوست داشت 

وجود  با بود تا او آزادانه بازی کند!هیچ پسری نباید میند ش قانون داشتایه

طوری رفتار میکرد که دستش جلوی غریبه بلند  داشتن برادر اما باز هم 

 نشود برای درخواست کمک . 

 

ر میشد پسر را منع  مگخواست! اما دختر بود اما دلش بازی در کوچه می

 کرد تا در کوچه نرود؟! 



 

 

. این دختر از همان کودکی هم زورگو بود و مرغش یک پا  زور بود دیگر

... کند ودش آمد و دید دقیقه هاست که دارد به او فکر میداشت. به خ  

این روز ها بیشتر از همه اِدلیا بود که ذهنش را معطوف خود کرده بود  

 والغیر.

 

 

****** 

 

 

!_ آقای محترم ، شما تا عقد نامه رو ندید کاری از من به پیش نمیاد  
 

شوهر هستیم ، عقد کردیم  _ _ بابا آبجی بیا و خواهری کن به خدا ما زن و 

 ! فقط شناسنامه نداریم ، اونم جا گذاشتیم!
 

 پوزخندی به مرد زبان نفهم آن ور سنگ پیشخوان زد و گفت :  
 

 از کی مامانم یه بچه دیگه آورده به این 
 

بست!  فرو که زبانش را گزید و لب نَر خری خواست بگوید به این  

 

ی محترم مشکل شما فقط یه _ بزرگی آورده که خبر ندارم؟ هوم؟ آقا

  .شناسنامه است ! شما این شناسنامه رو بده ببینم برو هر جا که دلت میخواد

 این همه جدل و دعوا هم نداره . 

 

!م بر نمیخورههبه هیچ جا  ، و بعد زیر لب گفت : اصال برو بمیر  



 

 

 از جایش بلند شد و رو به خانم محمدی که بغل دستش نشسته بود گفت :  

 

قا رو راهنمایی کنید لطفا! این آ  
 

به سمت آشپزخانه کوچک هتل که مخصوص کار کنان بود رفت و ماگ  

مشکی اش که از همان روز اول که شروع به کار کرده بود آورده بود را  

 از آویز باالی سینک برداشت و آب جوش را داخلش ریخت ! 
 

داخل   اش بیرون آورد و باز کرد وبسته هات چاکلت را از جیب روپوش

لیوان ریخت؛ با قاشق کوچک استیل همش زد و روی صندلی کنار در  

داغ بودن لیوان بود خیره  از آمد کهنشست و به بخاری که از لیوان در می

. شد  

 

شب تا صبح بیدار   اش تداعی میشد!دوباره حرف های سیپد دندان در گوش

نماند! ناخودآگاه پوزخندی زد و چشمانش میخ کاشی های سفید کف 

آید ، باید برایش زحمت شدند! هیچ پولی به راحتی بدست نمیآشپزخانه 

درستی خرج کنی! مسئله این کشید و عرق ریخت تا قدرش را بدانی و به

ن باالی است که خیلی هایی که پول دارند و به راحتی حساب بانکی شا

متوجه این شب بیداری و زحمت ها را  ول خاک میخورد پمیلیارد ها 

ند.... شدنمی  

قدر شناس اما خب خیلی از سرمایه دار ها و پولدار ها اینگونه نیستند و 

 هستند اما...

شان یکی که در یک جامعه تنها ژن خوب نیست ، گاهی اوقات ما بین 

. شود ناخالصی دارد هم پیدا می  

صورت ، در جامعه ای زندگی میکرد که فردایش هیج تضمینی  در هر

کرد.  باید تالش میجنگید. نداشت ، باید برای آن فردا ها می  



 

 

 

بار سپید دندان کبوتر نامه رسان او بود  جون که ایندوباره نگرانی های خان 

. باال گرفته بود،   
 

 نمی شد که نگرانش نباشد؟ یکم او را به حال خود رها کند؟  
جون فکر میکرد که ضعف و غش او بابت شبکاری و بیدار ماندن در خان

 شب است؟ به نظر او نخوابیدن او را از پا در آورده بود؟  

 

 ای کاش فقط بی خوابی و خستگی بود! 
 ای کاش!

 

 

. ده بوداو با دیدن ویدا آن هم هم راه پدرش ضعف کر  
.ویدا همیشه در صحنه بود و او در پشت صحنه  

دیدنش .... اما او پشت صحنه بود و اگر کاری میکرد  همیشه بود و همه می

جار نمی زد که آی مردم من این کار را انجام دادم! .در خفا بود  
 

ویدا  بود کهالبته باز هم به این اصل معتقد ویدا اینطور بود! دقیقا مثل سیما! 

! ویدا اسیر سیما بود... شاید اگر سیما در قفس ویدا را باز است  اسیر

بود. میکرد و بال پروازش را به او میداد شاید ویدا هم اینگونه نمی  
 چشمانش را بست و نفسش را فوت کرد . 

ش فتوا های عجیب و غریبی میداد . مغز  
بزرگ  حدودا پنج سالی از اولیوان را نزدیک لبش برد که خانم محمدی ،  

و با خستگی صندلی پشت میز را بیرون کشید و نشست . تر بود آمد  

 

_ هوف ، دهنم کف کرد بس واسه اون دو نفر توضیح دادم ؛ حالیشون  

که.د نمیش  



 

 

لبخندی زد و از اینکه بیچاره را در آن مخمصه گذاشته بود و خودش اینجا 

 هات چاکلت می نوشید لب گزید! 

 

آدمیزاد وقتی حالیش نمیشه باید با زبون دیگه شون کن ، حرف _ ول

 حالیشون کرد.
 

.خانم محمدی از مزاح جمله اش به خنده افتاده بود و شکرپاره خندید  

 

 

****** 

 

 

عینک آفتابی را روی چشمانش زد که با سالم گفتن شخصی از ترس دست  

 رو قلبش گذاشت و برگشت ! 

 

از پشت شیشه عینک لبخند محو سپید دندان را می دید ؛ سر صبحی اینجا 

 چه کار داشت ؟  

 

خروس خون اینجا چیکار میکنی ؟  _ صبح   
 

 _ شب پرواز دارم ، گفتم حداقل صبح که بیکارم بیام دنبالت! 
. آخر حرص خوردنش هم ملس بود! اش بدهدبی دلیل دوست داشت حرص  

 

رفت و آمدم تحت کنترل تو و خان جون ِ ، _ شدی عین راننده شخصی ، 

.ولم کنید دیگه  

 



 

 چه شده بود؟ دیشب که خوب بود!  
به غرورش بر خورد! اَسپاد نگاهی به او انداخت و عینک دودی مردانه  

حرص دهد گفت : بیشتر   اش را به چشمانش زد و برای اینکه اِدلیا را  
 

عصبی هستی!کاری و بیدار موندن هست که انقدر نگا اثرات شب  

 

اش و عوض کردنش. با یک تیر دو نشان زده بود ؛ خستگی و شیفت کاری  
 

نگاهی به اطراف انداخت ، کمتر کسی در خیابان تردد میکرد ، لبان بی 

 رنگ خشکش را جمع کرد و مسخره وار گفت :
 

باش من عصبانی ، تو هم انقدر اینجا وایسا تا زیر پات علف که سهله  

شه.آمازون سبز   

 

راهش را کشید و رفت ! باز دست هایش را تکان داده بود و این بار بر اثر  

اش معلوم  کشمکش و عصبانیت از سر حرص مچ سفید رنگ خوش تراش

 شده بود 

 اما حضور شخصی را کنار خود احساس کرد!
 نگاهی به کنارش انداخت و با اَسپاد مواجه شد.

 از حرص پا کوبید و ایستاد .
م سایید و گفت :  دندان روی ه  

 

 مثل اینکه قرار نیست بی خیال بشی نه؟!  
 میخوای باهات بیام و برسونیم ؟ باشه! 

 

سوار  اشاره زد تا قفل در را بزند عقب گرد کرد و به سمت ماشین رفت ،

 شود! 

 



 

ریموت قفل را از راه دور زد و دخترک با حرص دستگیره در را کشید و  

شد . با یک جهش سوار ماشین غول پیکرش  

 

برای هیکل او یک همچین ماشینی مناسب بود ؛ اما برای اِدلیای ریز جثه  

 مقداری تا حدودی نامناسب بود. 

 

 در سمت راننده باز شد و اَسپاد روی صندلی جای گرفت . 
 ماشین را روشن کرد و از پارک درآمد . 

دستش به سمت ظبط رفت . بر عکس مردان دور و برش موسقی را دوست  

 داشت . 
 

و گاهی هم بی کالم. سنتی و فقط غمگین گوش نمیکرد ، گاهی شاد گاهی   

اما بیشتر مواقع بی کالم گوش میکرد، چند آهنگی ام که شاد و یا غمگین 

یک ساله اش بود که اوج جوانی شاد باشد وبود تنها به خاطر خواهر بیست

 و لذت ببرد .

 

 دل به تو دادم به تو ای ساحل آرام من
شده از عشق تو قلبم همه ی جان من پر   

 

 وای از این قلب گره خورده به رویای تو 
 تو چه داری که نشینم تا ابد پای تو 

 

 عاشقم و با تو حس خوشی دارم
 بی تو زمین گیرم با تو نفس دارم 

 

 یار منی یار منی عشق پنهان منی 
 من ندانم که چرا دردی و درمان منی 



 

 

ی یار منی یار منی عشق پنهان من   
 من ندانم که چرا دردی و درمان منی 

 

 

با شروع شدن آهنگ، جفت ابروی کمانی دخترک باال رفت ، عاشق این  

 آهنگ و ریتمش بود .
اما جای  .حس خوبی میگرفت از صدای خواننده و ریتم آهنگ و متنش 

سپاد و این گونه آهنگ های شاد؟..تعجب داشت، اَ   

 

سری تکان داد و پرسید : سپاد با دیدن لبخند روی لبانش ، اَ   

 

 این آهنگ رو دوست داری؟ 
 

دخترک که تمام جان و تنش گوش شده بود تا آهنگ را بشنود بی حواس لب 

 زد : 

 

 آره عاشقشم .

 

اَسپاد که شوق اِدلیا را دید لبخندی کج زد و آهنگ را تا جایی که حتی صدا 

 به صدا نرسد بلند کرد .
 

روشن بود باال بود و صدای آهنگ بیرون   شیشه ها برای آنکه کولر ماشین

رفت. نمی  

 

 عشق منو دلبر من تو بمان در بر من 

 عاشقم کردی و اما نشود باور من 



 

 

 عاشقم و با تو حس خوشی دارم
 بی تو زمین گیرم با تو نفس دارم 

 

 جانم به فدای چشمان سیاهت 

 این دل قربانی ابروی کمانت 
 

اِدلیا دوستش داشت . آهنگ به جایی رسیده بود که   
به شدت عاشق همین یک تیکه شعر و آهنگ بود ؛ زیر لب همین را  

 میخواند و آرام سرش را تکان میداد . 
 

 ای عمرم ای جانم من جز تو که دارم 
 با رفتن تو رفت همه صبر و قرارم 

 

 یار منی یار منی عشق پنهان منی 
 من ندانم که چرا دردی و درمان منی 

 

ی عشق پنهان منی یار منی یار من  
 من ندانم که چرا دردی و درمان منی 

 

آهنگ به پایان رسید و اِدلیا مغموم از اینکه آهنگ تمام شد ، سکوت کرد و  

 بی حرف به جاده رو به رویش خیره شد. 

 

اَسپاد که چهره اِدلیا را دید ، و حدس زد که چرا ناراحت باشد ، دست برد و  

 آهنگ را دوباره گذاشت.  

 

. اش در آمد و لبخند زد با شروع شدن آهنگ اِدلیا از حالت گرفته دوباره  
 



 

باد کولر مستقیم به صورتش میخورد و سرعت ماشین، حس خوبی به او 

 میداد. 

 به طوری که حس میکرد هیجان دارد و قلبش مانند گنجشک میزند .
 

 ماشین جلوی در خانه ایستاد و اَسپاد دست برد و صدای آهنگ را کم کرد . 

 

 اِدلیا به سمتش برگشت و بی مقدمه گفت :  
 

مرسی بابت رسوندنت و مرسی از اینکه این آهنگ رو گذاشتی و بلند  

کردی ، آخه منم عاشق اینم که آهنگ بلند باشه و گوش کنم ، با کم راضی  

 نمیشم. 
 

از اینکه بی پرده حس درون قلبش را بیان کرده بود ، مات شد و خنکای 

همینکه اخم در هم نکرده بود یعنی یک قدم مثبت   .شست عجیبی در قلبش ن

 برداشته .
 

 _ خواهش میکنم . منم آهنگ با صدای متعادل رو دوست دارم . 
 

او هم از سلیقه خودش گفت ؛ و اِدلیا با لبخند سری تکان داد و از ماشین 

 پیاده شد .
 

اَسپاد هم از ماشین پیاده شد و در را قفل کرد ، دخترک کلید انداخت و داخل  

 خانه رفت و در را برای اَسپاد باز گذاشت. 

 

با دیدن خان جون که میخواست از پله های زیر زمین پایین برود و دست 

 به زانو نفس نفس میزند گفت : 

 

م . سالم ، خان جون چی میخوای زیر زمین ، بگو برات بیار  



 

 

خان جون که دید اِدلیا به کمکش آمده و از طرفی اَسپاد را پشت سرش دید  

: گل از گلش شکفت و گفت  

 

، سالم پسرم وای مادر چرا دم در وایستادین.  دخدرمسالم   

 

 و بعد در جواب اِدلیا گفت : 
 

 میخواستم شیشه ترشی رو بردارم . 

 

ذاشت و گفت :  دخترک کیفش را روی تخته کوچکی که زیر درخت بود گ   
 

 من میارم برات ، کدوم ترشی رو میخوای؟  

 

 _ خدا از خانومی کمت نکنه ، ترشی آلبالو رو میخوام . 

 

اِدلیا که داخل زیر زمین رفت ، در را باز گذاشت تا بسته نشود . چفت در 

بسته میشد دیگر راهی جز شکاندنش  اگرجدیدن بازی در می آورد و باز 

 نبود .

 

ه ترشی را برداشت ، باد زد و در محکم بسته شد ! همین که شیش  

 

همان یکم نوری که به واسته نور خورشید بود هم از بین رفت و شد  

 تاریکی محض .
 

رسید، برعکس دوست داشت اما از حشرات ریز روی  تاز تاریکی نمی 

 زمین خاک خورده و تار های عنکبوت چندشش میشد و میلرزید.  

 



 

ا زیر شیر آب سرد میشست، صدای محکم بسته اَسپاد که داشت دستش ر

بلند شد و به سمت زیر زمین  شدن در آهنین زیر زمین را که شنید فوراً 

 دوید. 
 

 حال خان جون هم رسیده بود . 

 

: کف دستش را به در زد و با وحشت گفتفوراً اَسپاد   
 

 اِدلیا ، اِدلیا اونجایی؟ 

 

 دخترک با ترس ، لب زد : 

 

 آ...آره.
 

که لرزش صدایش را شنید گفت :   اَسپاد  

 

اش رو روشن کن . گوشیم رو از زیر در میدم چراغ قوه  
 

 _ من از تاریکی نمی..ترسم ، ای..اینجا حشره است. 

 

.صدای مظلومش که حرف اَسپاد را تکذیب میکرد از پشت در شنیده میشد   

 

 خان جون با ترس و گریه گفت :  
 

این در باز نمیشه . بشکن در و مادر ، وای خدا عجب کاری شد ، پسرم 

ام تلف شد اونجا .بشکن بچه   

 

اَسپاد که ترس خان جون را دید ، سه قدم عقب رفت و با پایش لگدی محکم 



 

زد که در محکم به دیوار پشت خورد و اِدلیا از اینکه به در تکیه داده بود و  

ی اَسپاد باعث شد همراه با در به عقب پرت شود  عمل ناگهان  

دید با عجله بازویش را گرفت میان پنجه   که اما اَسپاد که پرت شدنش را

های مردانه اش فشار داد . دخترک با شتاب به سینه اَسپاد خورد و 

 چشمانش در قاب چشمان اَسپاد قفل شد . 

 

 نفس دخترک از ترس در سینه اش گره خورده بود. 

ری های اَسپاد بود...باز بدهکار فداکا! جانش را باز هم ناجی اش شده بود  

و زیر گوشش زمزمه کرد : آرام او را صاف کرد   

 

 خوبی؟ جایت صدمه ندید؟ 

 

ساطع بود و چشمانش را میزد . درواقع نور خورشید چشم بست   

 

 _ آ..آره خوبم! 

 

هم اِدلیا که در آغوشش بود حس کرد و هم  نفس عمیقی که اَسپاد کشید را 

استفاده بود .خان جونی که بیرون انبار   

به کمک اَسپاد از انبار بیرون آمد و خان جون زودتر رفت تا اسپندی برای  

 سالمتی جانش دود کند!  

 آرا او را به اتاقش برد و روی تخت نشاندش .

 

 _ مرسی تا اینجا همراهیم کردی ، از اینجا به بعدش رو خودم میتونم. 



 

 

تنها باشد! درواقع میخواست   

 

در یک چشم بهم زدنی اَسپاد اتاق را ترک کرد و او ماند و حس لمس  

 دستان مردانه اَسپاد دور کمرش! 

احساس حمایت و آرامش را به به جای آنکه حس انزجار به او دست بدهد 

یق کرد...جانش تزر  

 

 

 

****** 

 

 دوش آب گرم بدنش را کرخت کرده بود . 
 کش و قوسی به بدنش داد و لباس هایش را پوشید. 

 باز هم پیراهن .
آمد به حساب میدر این گرما تنها پیراهن بود که لباسی راحت و خنک   

در را باز کرد که دید اَسپاد شربت به دست روی زمین نشسته و پاهای بلند  

مردانه اش به زور و زحمت جمع شده . و   

 

نشستن رو زمین برای او کمی دشوار بود مخصوصا که قسمت مچ پاهایش  

 جدیداً کمی تیر میکشید و امانش را میبرید .
 

 اِدلیا با دیدنش سری تکان داد و خان جون را حاضر و آماده دید . 

 

 _ کجا میری خان جون؟!



 

 

لبانی جمع شده از حرص لجبازی   جون چشم غره ای به او رفت و باخان

اش گفت :  های نوه  

 

 دارم میرم به مامانت کمک کنم ، کار داره طفلکی .

 نیشخندی زد و بدون آنکه نگاه عمیق و خاص اَسپاد را حس کند گفت :  
 

ات میکنم ، نگران شکم گشنه ای .آره خب درک   
 

ای باال انداخت و ادامه داد :  القید شانه  
 

رم سیما االن ساعت یک ربع به ده بیدار باشه ، صبح سیما  ولی خب شک دا

از ساعت یازده شروع میشه واسه همین بهت پیشنهاد میکنم بمونی خونه و  

ساعت یازده بشه   تازیر کولر بشینی چون اگه بری باید دم در منتظر باشی 

 و خانوم از خواب ناز بیدار شه.

 

 و بعد به سمت آشپزخانه پا تند کرد .
های اَسپاد از این حاضر جوابی و تیکه هایش نسبت به مادرش باال  ابرو 

.پرید و لبخندی کج روی لبانش آمد   

 

.اش نباشد جون شاهد خنده بی موقعسر پایین انداخت تا خان   

 

جون را شنید که زیر لب میگفت: صدای ریز خان  
 

 توبه توبه ، هللا اکبر . خدایا به این بچه عقل بده.  
 

: که انگار لب خوانی بلد بود از همانجا داد زد اِدلیا ام  

 



 

خانه از پایبست ویران ِ نَنِه موقع خواستگاری باید خوب میدیدی که داری 

 کیو میگیری واسه شازد ات. 

حال دیگر به وضوح شانه های اَسپاد تکان میخورد و آن تکان خوردن ها 

 از خنده شدید بود.  
 

جون حرصی لب زد :  خان  

 

ه ماه تو رو تو شکمش نگه داشته حداقل حرمت اون  هرچی ، اون مادرته نُ 

جون.در ه ماه رو داشته باش دخنُ   

 

 اما باز اِدلیا روی حرف خودش بود .
اَسپاد زیر چشمی نگاهش میکرد ؛ میدید که وسایل صبحانه را با حرص  

 جمع میکند . 
 

اش طی این چند سال ن مراقبت کرد ، عوض_ آره دمش گرم ، نه ماه از م

 از دماغم در آورد ... راستی اون ترشی ها رو واسه چی میخواستی ؟ 

 

سری تکان داد ، این دختر روی حرفش ایستاده بود ، حرفش عوض نمیشد  

. 

 

_ تو که نمیای برات آب گوشت گذاشتم بخور ، ترشی ام کنارش ... آژانس 

احافظ پسرم .منتظرمه خداحافظ اِدلیا ، خد  

 

خداحافظی بود ،  گفتناَسپاد به احترام بلند شد و صدای داد مانند اِدلیا که از 

رش را از روی تاسف تکان دهد .سباعث شد خان جون بار دیگر   
 

اَسپاد عقب گرد کرد که لیوان شربت را روی اپن بگذارد صدای اِدلیا را که  

 زیر لب باخودش حرف میزد را شنید 



 

 

افته گردن تو ..  ده به سرش . االن اون خوابه ، آخر غذا شم می_ رسماً ز

آخه آب گوشت ام شد غذا اَه اَه نخود چیه آخه ... خدایا چه خبطی کردم که  

از اول زندگی تا االن بد بیاری دارم میارم ؟ بال های آسمونیت کی تموم  

 میشه ؟ از بال رد میشی میای سراغ امتحان 
 اوففف .

 

صبحانه پایین برود ، متوجه حضور اَسپاد در آشپزخانه نشده کمی ماند تا 

 بود ...

زیر دیگ خورش را روشن کرد و برنج را گذاشت تا دم بیاید . تا غذا گرم  

به غذا زد ،   سریآشپزخانه را کمی تمیز کرد ، وقتی کارش تمام شد شود 

 ساعت حدودا دوازده شده بود ، گشنه اش بود و دلش میخواست همان حاال

 غذایش را بخورد .

برگشت تا تعارفی به اَسپاد بزند که وقتی او را پشت سرش دید اَبروی های  

 کمانی اش باال پریدند و با تعجب پرسید :

 

 اینجا بودی؟ از کی؟

 

آن مچ گیری خونسرد نشان دهد گفت : سپاد سعی کرد خودش را مقابل اَ   

 

 تازه اومدم . 

 

نشان اِدلیا داد و به سمت سینک رفت و  بعد لیوان چایی در دستش را  و

 گفت :  



 

 

 اومده بودم اینو بشورم . 

بروی های اِدلیا همچنان همان باال مانده بود! تصورش سخت بود که اَسپاد  اَ 

با آن همه دبدبه و کبکبه و هیبت پشت سینک ظرف شویی معطل یک لیوان 

ریکا بزند و با اسکاچ بشوردش!باشد و بخواهد آن را قشنگ کف   

 

دستانش را با پارچه مخصوصی که کنار ظرف شویی بود بعد شستن لیوان 

 خشک کرد و از دیدن نگاه متعجب اِدلیا خنده اش گرفته بود .

هرچند که هنگامی که داشت لیوان را میشست سنگینی نگاهش را حس 

 میکرد. 

ت خیره خیره به کار هایش حال جای او و اِدلیا برعکس شده بود و او داش

  نگاه میکرد .

تک سرفه ای کرد و به سمت کابینت کشویی رفت و از داخلش یک سفره  

   یک بار مصرف را بیرون کشید .

 

 _ کمک نمیخوای؟

 لبخندی کج زد و گفت :  

 

 نیکی و پرسش ؟ 

 

 لبخند اَسپاد اما کامل بود!

 



 

رو سفره .بشقابا کجان بچینمشون _بگو   

 

اوناهاش اون زیر بشقاب گل سرخیا رو بیار .  ،  کابینت رو به رویه_تو   

 

 _باشه . 

 سفره ناهار را چید و گفت :  

 

 بشین تا خورش و برنج رو بیارم .

 

پشت میز نشست و یک لحظه از مغزش گذشت چقدر شبیه دو زوجی شده  

میکردند و در آخر مرد خانه به  کمکبودند که بهم در کار های خانه 

صندلی مینشست ....انتظار دیس غذا روی   

از   جا داشت بگوید اِدلیا برای خودش کدبانویی بود اما خودش خبر نداشت .

طرفی دخترک از اینکه اَسپاد با اینکه مرد بود اما به او در چیدن سفره  

کمک میکرد خوش اش آمده بود . خوشحال بود که از دسته مرد هایی که  

معتقد بودند این کار ها ، کار های زنانه هستند نیست . حداقل از داشت  

به صورت تظاهر میکرد هم به فرض تظاهر خوبی بود ، اما این کار ها که 

شد نشان دهنده از یک مرد با تجربه از کار های تند و سریع انجام می

.  داری است خانه   

 

اتاقش  سپس بهجمع کرد و به کمک اَسپاد بعد از خوردن ناهار سفره را 

 رفت . 

.سپاد در حیاط با گوشی اش مشغول حرف زدن بوداَ   
اتاق اش بود .  دومین جایی که میتوانست کمی آرامش در آنجا پیدا کند  



 

 

 اتاقش با آن ست خواب قدیمی چوبی باز هم صفای قشنگی داشت . 

 

در فکر آن بود که دستی به روی اتاقش بکشد . مثال رو تختی هایش که  

چهار سالی میشد آن را داشت عوض کند یا مثال با پسنداز هایش یک میز 

 آرایش خوب و خوشگل بخرد . 
 

و هر لحظه ممکن بود که چهار پایه  میز آرایش اش زهوار در رفته بود

.اش بشکند و میز سقوط کند  

 

همانطور که روی تخت دراز کشیده بود در فکر آن بود که چقدر دلش  

! میخواست درسش را ادامه بدهد  

 

در کودکی آرزو داشت مهماندار هواپیما شود . این را از صغیر تا کبیر  

اگه تو بری اون باال اگه هواپیما   》میدانستد . اما باز هم سیما با گفتن : 

  《ام آسیب ببینه سقوط کنه من چیکار کنم؟ منم مادرم ، دلم نمیخواد بچه

مانع او شد . هرچند که اگر خودش میخواست میتوانست به آن آرزو برسد 

سیما به جای آنکه روحیه به او بدهد  ، بیشتر تضعیف کرده بود  اما ... 

همه این ناراحتی ها الکی است . سیما هدف   تنها او میدانست که .روحش 

 اصلی اش از این گالیه ها تنها این بود که او پیشرفت نکند .

 

ولی با این حال رشته  .مدت ها بود که رویای آن را از سر بیرون کرده بود

تجربی رفته بود تا اگر چنانچه خواست بتواند سمت مهمانداری هواپیما 

.برود  
 

بود نبود و او از دست سیما از خانه فرار میکند و به  اما باز شانس با او  

از نظر او سیما از جایگاه مادر بودنش   خانه خان جون پناه می آورد .

 داشت سو استفاده میکرد... 



 

 

 پول آنچنانی نداشت . تنها دیپلم گرفت و تمام .
پدرش آلوده حرف های بی سر و ته سیما شده بود برای همین از سر  

کردن اِدلیا از خانه خرج تحصیل که هیچ بلکه خرج روزانه  عصبانیت فرار

 اش را هم دیگر نداد . 

 

شرکت نکرد . هم دانشگاه حتی دیگر دخترک   
با این حساب کار هم برای او محدود شده بود و این کار در هتل مانند تیری  

ی در تاریکی بود که این بار شانس با اِدلیا یار بود و مدیر آنجا آنقدر مردانگ

وقتی به گذشته سفر میکرد زمان  به خرج داد تا گذاشت او آنجا کار کند .

 از دستش در میرفت.  

 

ای به در از روی تخت بلند شد و به سمت در رفت . با خوردن تق   
در را باز کرد که با دیدن اَسپاد در لباس خلبانی مواجه شد! ُشک زده به 

 تیپ سنگین و مردانه اش نگاه میکرد .
 لباس در تن مردانه اش خوش نشسته بود . 

 

ناخودآگاه یاد آرزوی خودش افتاد که با سرفه اَسپاد سریع فکر های گذشته  

 را پس زد حواسش را به حرف های اَسپاد داد .

 

رم کاری نداری؟ _ اِدلیا ، من دارم می  

 

 خواست بگوید : 

 

 از اولم کاری باهات نداشتم .
 

همه   آنتیزش را گزید ، دور از اَدب بود که آن مرد اما به موقع زبان تند و 

گونه با او حرف بزند . حاال که فکر میکند وقت او اینکمک اش آمده بود آن



 

 چند روزی میشد که با او دعوای حسابی نگرفته . 
 

لبخندی از سر حرص دادن مرد خواست روی لبش بیاید که به موقع 

اش شد و گفت :  مانع  
 

مت .نه ، برو به سال  
 

چه لفظ قلم صحبت میکرد . ناخودآگاه ابهت مردانه اش مخصوصا در آن  

 لباس تاثیر گذار بود روی زبان اِدلیا . 

 

و گفت : گشودلب  طاقت نیاورد و تا دم در همراهی اش کرد و لحظه آخر   

 

 خلبانی دیگه ؟ 
 

اَسپاد از سوال ناگهانی اِدلیا درباره شغلش تعجب کرد و در جوابش سری  

کان داد .ت  

 

 او که اِدلیا را از کودکی می شناخت میدانست که عاشق چه شغلی است .  

 

 دوباره از او سوال کرد :  
 

 شغل مورد عالقه اته؟ 

از سوال های عجیب و غریب اِدلیا میدانست که دخترک میخواهد به چی  

 برسد . 
 

 _ آره ، توچی شغل مورد عالقه تو چیه؟
 

ناگهانی بود اِدلیا را ُشکه کرد .  از پرسیدن سوالش که به طور  



 

لبخندی مضحکی روی لبش نشاند خواست که اهمال کاری کند برای همین  

 گفت :  

 

 همین شغلی که دارم ، پذیرش هتل . 
 

لبخندی محو روی لبان مردانه اَسپاد نشست ، همانطور که به سمت در  

 میرفت و زنجیر آن را میکشید تا بازش کند گفت :  
 

احساس میکنم دروغ میگی! هرچند که اگه اون اِدلیای باشی که  نمیدونم چرا

 من می شناسم تاجایی که یادمه دروغ تو بساطش نبود . 
 

اش  سپس مکثی کرد و قل از آنکه برود نزدیک دخترک شد و زیر گوش

 نجوا کرد:  

 

 دروغ بهت نمیاد ؛ اِدلیا .

 

به گوشه چشم او زد  قبل از آنکه از او دور شود آرام انگشت اشاره اش را 

 ، در حد یک لمس که اِدلیت پلک بزند!

  از خانه بیرون زد و دخترک را میان ابهامات ذهنش همانجا گذاشت! 

 چشمان دخترک خشک ِ در بسته شده بود! 

آرام دست برد و گوشه چشمش را لمس کرد ، اَسپاد چه کار کرده بود؟  

 لبان اَسپاد بود .لبانش جمع شد ، هنوز در شک کار چند دقیقه پیش خ

گونه بودند؟ با لباس های خلبان مسافر بری فرق راستی لباس هایش چرا آن 

کرد.... می  

اخم درهم کشید ، مگر خلبان نبود؟ پس چرا لباس اش یک دست سرمه ای 

نبود؟ فکر لباس عجیب غریب اَسپاد باعث شد از یاد لمس گوشه چشمش  

 بیرون بیاید . 



 

 

که صدای کلون در به گوشش رسید . تلوزیون را خاموش کرد   
جون کلید داشت! جون بود؟ ولی خان خان  

 شاید اَسپاد بود ؛ حتما اَسپاد بود . 
جون دانست چرا وقتی از جلوی در گذشت دست برد و چادر خانولی نمی

 را برداشت! 
 

در را که باز کرد با صورت ویدا مواجه شد . بهت زده نگاهش کرد که  

و مضطرب گفت :   ویدا سر باال آورد  

 

 سالم ... میشه بیام تو؟! 

 

 مردد سر تکان و از جلوی در کنار رفت.  
اش را در آورد و روی زمین  پا به داخل خانه گذاشت که ویدا مانتو و شال

 نشست .

سرمای خانه که ناشی از کولر بود لبخندی روی لبانش نشاند ؛ نگاهی به  

روی صندلی رها کرده و برای اِدلیا انداخت خواهر بزرگ چادر را 

 خواهرش شربت درست میکرد. 

 

پدر راست میگفت! اِدلیا هرچه تند خو و عصبانی و تند زبان باشد اما وقتی  

 !بیرون کندتواند او را همانطور حتی دشمنش در خانه اش را بزند نمی

برعکس چهره جدی و لحن پر صالبت اش یک اِدلیای کوچک مهربان 

شاید  داشت که هرکسی به ندرت شاهد دیدنش بود .قاب سخت نپشت آن 

توانستند آن چهره را ببیند که خالصانه به طرفش قدم  تنها کسانی می

 برداشتند .

.دستی گذاشت و به سالن آمد شربت خاکشیر را داخل پیش  
 

 _ مرسی ، نیاز نبود انقدر زحمت بکشی خواهر. 



 

 

ش را به چشمان تیره ویدا مکث کرد و نگاه فندقی اای از لفظ خواهر لحظه 

 داد.  
ویدا راست میگفت، آنها خواهر بودند تَن هم بودند از یک پدر و مادر و 

 یک خون بودند.
 اما چرا آنقدر دور؟! 

 

آهسته لب زد :   شربت را جلویش گذاشت و  

 

جون کار داری ، باید بگم خونه شماست .اگه با خان   
 

 ویدا لبخندی زد و گفت :  

 

 میدونم .
 

 نگاهی به بیرون انداخت با اینکه ساعت دلیا پوست لبش را با دندان گزید واِ 

 شش بود اما هوا هنوز روشنی خودش را داشت .  
 یکی از مزایای تابستان همین طوالنی بودن روز هایش بود.

 

 _ پس هیچی .
 

خنده اِدلیا میشود اما  باعثویدا میدانست شاید اگر این حرف را بزند 

 صادقانه لب زد : 
 

 اِدلیا من اومدم تو رو ببینم. 
 

بار  اینگفت دیدنی بود! میدوم جمله اش را  قسمتچهره اِدلیا زمانی که 

: دیگر نتوانست جلوی تعجب اش را بگیرد و بهت زده پرسید  



 

 

 ها؟! 

 

گفت:   زده خواهرش را دید لبش به خنده باز شد و ک شوویدا که قیافه   
 

رو ببینم . میخوام   میخواست خواهرم میدونم چیز عجیب غریبیه منتهی دلم

باهات مفصل حرف بزنم دق و دلی این چند سال نبودت رو یه شبه سرت  

 تموم کنم ولی تو امشب نیستی و سر کاری . 
 

 

 

یی را درآورد.  سپس کوله اش را از باز کرد و لباس ها  

 

 اِدلیا از دیدن لباس ها چشمانش درشت شد بدون هیچ حرفی نگاهش کرد . 
باورش نمیشد این همان ویدای   چشمانش میان لباس و لبخند ویدا میچرخید!

است!؟مشائرش را از دست داده از خود راضی و مغرور باشد! نکند   
 

بخوابم ، خواهر بزرگه ._ من حتی لباس آوردم که یه چند شبی رو اینجا   
 

با جمله ویدا از فکر بیرون آمد و نگاهش به لباس های بیرون آمده از کوله  

بود . دخترک   
 بُهت اش جایش را به یک پوزخند داد و گفت : 

 

عمراً ، سیما این سقف رو روی سرمون خراب میکنه ، میخوای این سر 

دای سیما رو ندارم پناه رو از ما بگیری؟ نکن خواهر برو خونه حوصله ص

.خودم کم بدبختی دارم تو ام حس خواهریت زده باال  

 

 ویدا درک میکرد باز لبخند زد که اِدلیا حرصی لب زد :  



 

 

 انقدر فرت فرت لبخند تحویل من نده ویدا.

 

صورت خواهرش از حرص قرمز شده بود و در عوض صورت ویدا از  

 خنده.

چسب بود ، نمیدانست چرا  دل چقدر شنیدن اسمش از زبان اِدلیا قشنگ و

از گذشته پشیمان بود و شاید   ولی از اینکه خواهر اِدلیا بود افتخار میکرد .

یکی از مهم ترین دالیلی که میخواست امشب را اینجا بماند همین جبران  

 روز های از دست رفته بود ...
نگاهش کرد.  چپصدای خنده ویدا که بلند شد اِدلیا چپ  

 

با سیما زدیم بهم.  _ نگران نباش  

 

 نیشخندی حواله اش کرد و گفت :  
 

 تا دیروز مامی بود ، االن شد سیما . 

 

 تمام این حرص کالمش را درک میکرد!  
 برای همین در جوابش فقط لبخند میزد. 

 

  دیگه لی لی به ال الش گذاشتم ؛ خیلی _ نه ، اومدم راه خواهرم رو برم

کردم و یه لحظه به خودم اومدم دیدم از خود   گوش خیلی به حرفاشون

... تو دستای  واقعیم دور شدم و عین یه عروس خیمه شب بازی میمونم 

زبونم ولی با داشتن یه خواهر به این با  فکر میکنه بی سیما اسیر بودم! 

الل بمونم؟!  کماالتی مگه میشه اینجوری  
 



 

مانند کف دستش به دستان ویدا و چشمانش توجه کرد . خواهرش را 

شناخت.  می  

دستان ویدا هر وقت دروغ میگفت میلرزید و چشمانش میخ چشمان طرف 

 میشد.
 

ریلکس بود ، انگار از خود  اما حال هیچ کدام یک از این حاالت را نداشت.

 واقعیت زندگی اش حرف میزد . 
 

 _ چرا؟

 

 _ چی چرا؟
 

 _ چرا از خونه زدی بیرون ؟ 

 

   د.سری تکان داد و لب فشر

 

_ باید بدونم خواهرم چرا فرار کرده که ازش حمایت کنم ؟ همینجوری که  

 نمیشه خانوم! 
 

شنیدن لحن مهربان و طنز اِدلیا به همراه دوستانه اش باعث شد به وجد بیاید  

همین اخالق اِدلیا را الگو قرار داده   و چهار دست و پا به سمت اِدلیا برود .

که در حقش انجام داده با اینکه از او کوچک بود ، با تمام رفتار های بدی 

از خود برنجاند! ویدا چقدر بود اما بازهم دل بزرگش اجازه نداده بود او را 

 بدهکار اِدلیا بود خدا میدانست ...
 

حرکتش چشم درشت کرد و خود را عقب کشید ، ویدا صاف نشست اِدلیا از 

 و گفت :  
یگه باید بری خونه بختیه ماهه بحث ازدواُج کشیده وسط ، همش م  



 

میخواد شوهرم بده ، خواستگار هم پسِر خاله شهالست خودت میدونی که  

شروین چجوریه؟ تیتیش مامانی و سیخ ، سیخی. خوشم نمیاد ازش ، از تو  

جواب رد شنید اومد دست گذاشت رو من ، مامانم فکر کرد حریف ام میشه  

میزنن.ولی دید نه ، خواهرا تو لجبازی حرف اول رو   

 

و بعد پلکانش را بست و حالت با نمکی به خود گرفت و لبخندی زد و  

 سرش را تکان داد .

 

آن پسرخاله دم دمی مزاجش  خاطره خوبی از  اَخمان اِدلیا در هم رفت 

نداشت و دلش نمیخواست ویدا در بازی شروین قرار بگیرد،  برای همین 

: در جواب ویدا بگوید ونفس عمیقی کشید و سعی کرو بر خود مسلط شود   

 

شهال بعد اینکه از من جواب رد شنید گفت دیگه دختر از مامان نمیگیره که 

 ، چیشد؟ 

 

: گفت دستی به چانه اش کشیدویدا شانه باال انداخت   

 

شروین از یک سال پیش شروع کرده ، واسه خودش زیر گوش مامانش 

ه تو گوش مامانش میگه من عاشق ویدام ، نمیدونم چرت و پرت بلغور میکن

، خاله ام راه افتاده اومده خونه مون همینجوری فِل بِداهه گفته میخوام با 

 پسرم ازدواج کنی . 

 

 مشت اِدلیا جمع شد و پر صدا نفس گرفت . 

 

 _ چه غلطا . 

 



 

 سری تکان داد و رو به ویدا ادامه داد :  
 

 تو نگران نباش ، من خودم درستش میکنم . 

 

پرسید :ویدا مضطرب   

 

 چجوری اِدلیا ؟ 
 

نگاهی به ساعت روی دیوار انداخت یک ربع به هفت بود . باید شام درست  

 میکرد و زود میخورد و میرفت . 
 

_ یه سری مدارک دارم واسه شروین . یه جوری سمج بود واسه  

بول نکرد اونا رو ، رو کنم و  خواستگاری ِ من که گفتم جواب نه من رو ق

اما وقتی دید حرف ام بر نمی گرده و نمیخوام باهاش  بنشونمش سر جاش .

ازدواج کنم دیگه رفت و اون مدارک موند . االن که میبینم واسه تو بدرد 

 میخوره . 

 

خانه رفت: ویدا هم به همراه خواهرش بلند شد و به سمت آشپز  
 

 مدارک ؟ چه نوع مدارکی ؟ 
 

 

. ویدا هم مثل   تابه را روی گاز گذاشت و مقداری داخلش روغن ریخت

خودش عاشق سیب زمینی سرخ کرده با سس قرمز بود . زرد چوبه را  

همان اول به روغن اضافه کرد . خوشش نمی آمد موقعی که بگذارد سرخ 

 میشود روی سیب زمینی ها بریزد.

 

!_ مدارکی که نشون میده شروین یه عوضی ِ  



 

 

ز خشم نشات  و پایین کرد تا از انقباضی که ادستش را یک دور باال 

زیر لب ادامه حرفش را طوری زمزمه کرد که ویدا  میگرفت در بیاید .

 نشوند : 

 

 یه عوضی ِ زباز متجاوز گر!
 

پرسید :  از حرف های اولش چشمان ویدا درشت شد و بُهت زده  

 

 جدی میگی؟
 

شان کرد و گفت :  سیب زمینی ها را پوست کند و خالل  

 

 آره .
 

کش ریخت و زیر آب به آنها دست کشید.  خالل سیب زمینی را درون آب  
کش یک سینی گذاشت و آن وقتی سیب زمینی خودرا خوب شست زیر آب

گذاشت.رویش را  ، 

مشتی سیب زمینی خالل شده را داخل تابه ریخت و مقداری نمک به   

. پاشید رویش  

 

ویدا با دیدن سیب زمینی های طالیی و سرخ شده از فکر شروین و افکار 

 شومش بیرون آمد و ذوق زده گفت : 

 

آخ جون ، سیب زمینی سرخ کرده .     



 

 

.صدای ذوق زده ویدا باعث شد لبخند روی لبش بیاید  

لحظه ای صدای هواپیما در آسمان آمد که از پنجره آشپز خانه نگاهی به  

 آسمان انداخت .
امشب باید خودش تنهایی میرفت .  ؟یعنی االن حتما رفته بود  

جون کلید انداخت وقتی ویدا را دید  بعد اینکه غذایشان را خوردند خان 

زمانی که به خانه شان رفته بود    تعجب کرد و از طرفی خوشحال شد .

 متوجه نبود ویدا و جو متشنج خانه عروسش شده بود! 
و احوال پرسی  بعد از سالم   

بیرون  ،اِدلیا به اتاقش رفت تا حاضر شود . بعد اینکه لباسش را پوشید 

 آمد.  
ت و ربع بود ، میخواست آرام آرام برای خودش قدم بزند و با فساعت ه

.عجله به هتل نرود   
از ویدا و خان جون خداحافظی کرد و دعای خان جون و لبخند خواهرانه 

 ویدا بدرقه راهش شد . 

که صدایی از پشت باعث شد باستید!  از خانه بیرون زد و قدم برداشت  

تون؟ آیا؟ _ علیک سالم خانم خان بیگ . سایه تون سنگین شده که نمیبینم   

 

پلک زد و  دوبار پشت سر همپوزخندی زد و قبل از آنکه به سمتش برگردد 

. در دلش تا سه شمرد تا مبادا آرامش اش را از دست بدهد   

سالم بر مادر نمونه ، البته کونمونه. _ علیک   

 

 صورت سرخ شده سیما را که دید دست بلند کرد و با خونسردی لب زد : 

 

 اشتباه نشه ، کو فاصله نمونه .  



 

 

 به راحتی سیما را دست انداخته بود و به رویش لبخندی مضحکی زد . 

راستش از حرص خوردنش کیف میکرد! هیچوقت نمیتوانست او را به 

پذیرش اش سخت بود .یک مادر بپذیرد . عنوان  

 

تو نگه دار واسه خودت ، مثل اینکه شب تو آب  _ این جک های مسخره

 نمک خوابیدی انقدر بامزه شدی .

 

نمیخواست به او بفهماند که از دیدنش را دارد عذاب میکشید. نیم نگاهی به 

 ساعت مچی اش انداخت و گفت : 

 

بخور ، کارتو بگو من عالف نیستم بشینم با تو  آب نمکو بذار دم کوزه آبشو 

 حرف بزنم .

 

سیما قدمی به او نزدیک شد و دستی به مقنعه دخترک کشید و هوشیارانه 

 جواب داد : 

 

 من مادرم عزیزم! این جور رفتار خدا رو خوش نمیاد دخترم ...

 

از واژه دخترم حرص اش گرفته بود . پلک زد و باز تا سه شمرد! این کار 

. تحت هیچ اعث میشد آرام شود و خونسردی اش را از دست ندهد ب

شرایطی نباید عصبانی میشد! نه االن آن هم جلوی سیما که گزک دستش 

 دهد . 



 

 

ات؟ فکر کردی چون بهشت زیر پاته هر کاری کردی خدا میبخشت_ 

اینطوری که عدالت خدا خدشه دار میشه. االنم بازم میگم کارتو بگو باید  

 برم .

 

بیش از این معطل نکرد و سر اصل مطلب رفت . سیما   

 

 _ ویدا اینجاست؟ 

 

 اِدلیا یک تای اَبرویش را باال انداخت و گفت :

 

 آهان پس دردت ویداست درسته؟ 

 

 سیما باز سوالش را تکرار کرد :

 

 اینجاست؟ 

 

 اِدلیا القید شانه باال انداخت و گفت:

 

نمیدونم . الحمدهلل تو قرن بیست و یک هستیم گوشی موجوده . میتونی بهش 

.  زنگ بزنی   

 



 

.  تلفن را بیرون آوردگوشی  و بعد با دستش ادای   

 

 از اینکه حرص سیما را در آورده بود کیف میکرد :

 

استاد دلقک بازی هستی ، فعال بتازون واسه خودت . اومدم اینجا تا بهت 

مطمئن بگم دور و بر ویدا نپلک زیر گوش اش نخون که واسم ُدم دربیاره . 

 ام باهات حرف زده اِدلیا ، راضی اش کم به ازدواج با شروین . 

 

ب زد اِدلیا که داشت کم کم دیرش میشد با نگاهی زیر و باال به سمت سیما ل

: 

 

شروین رو دستتون باد کرده که هی  افتم نه شر! واسه کارای خیر جلو می

عین کفشای میرزا نوروز برمیگرده سر خونه اول؟ این همه خواستگاری 

عجب شانس گندی داره این رفتین همه ردش کردن؟ ماشاهلل به این پشتکار 

ه بنده خدا . البته تقصیر خودش نیستا . مشکل از دلش هست که ی

 کاروانسراییه واسه خودش هر خری اون تو گذر کرده . 

 

 یک قدم به سمت سیما بر داشت و با او اتمام حجت کرد : 

 

دل خواهر زاده جنابعالی بو گند پا میده . هر خری از اون تو گذر کرده  

حاال که دختر کم اومده دست به دامن دخترای فامیل شد . میخواد آبادشون  

ش من رد بشه! یادش نیست شیش سال پیش چطوری کنه که باید از رو نع

عین هیزم سر زانو هام شکستمش لطف کن یادش بیار و دیگه سر راه من  

از آسمون واسم نحسی میباره .سبز نشو آخه هر وقت میبینمت   



 

 

حرف هایش وقتی تمام شدند سیما را همانجا وسط کوچه رها کرد و به  

 راهش ادامه داد . 

 

ز خم کوچه که گذشت ماشینی جلوی پایش ایست کرد و مردی مسن از آن ا

.پیاده شد   

خورد مزاحم باشد اما خب ... االن با ظاهر جدید جلو  به قیافه اش نمی

مثل اینکه اتفاق های امشب برایش   شان نشود!آیند تا کسی متوجه نیتمی

 تمامی نداشت! 

 

 یک قدم جلوتر آمد و گفت : 

 

م خان بیگ باشید درسته ؟ اِدلیا خان بیگ .  شما باید خانو  
 

. اَبروی هایش باال پریدند ،  از اینکه اسمش را میدانست تعجب کرد 

 نمیتوانست مزاحم باشد. 
 

نتوانست بگوید فرمایش چون حداقل مرد چند سالی از او بزرگ تر بود! 

 این را مو های جوگندمی اش نشان میداد.  

 

بگید . _ بفرمائید آقا کارتون رو   

 

 لبخند محو مرد دخترک را نترساند :

 

.من از طرف آقای سپهوند اومدم ، آقای اَسپاد سپهوند  



 

ابروانش باال پرید . خواست دهان باز کند و حرفی بزند که صدایی مردانه 

ک زده کرد . و سرش او را ش از پشت  

 

 امروز چه خبر شده بود ؟ 
 آرمان! حاال هم ...نحس سیما ظهر از طرفی ویدا ، شب هم حضور

خانوادگی دست به یکی کرده بودند تا حالش را بگیرند؟ محمد نبود آن هم 

 بیاید جمع ضد حال زنی شان جمع بشود؟ 
 

 _ ممنون جناب ، شما لطف کنید برید من هستم. 

 

اِدلیا به سمت برادرش برگشت و با دیدن صورت   نگاه راننده مردد بود!

عمیقی کشید که با صدای مرد راننده دوباره به سمتش  خسته از کارش نفس 

 چرخید و نگاهش کرد. 

 

ایشون با شما نسبتی دارن خانم خان بیگ؟ _   

 

، شما؟  _ برادرش هستم  

 

نگاه مرد به سمت اِدلیا کشیده شد ، میخواست از چشمان دخترک راست و  

 دروغ را تشخصی بدهد . 

اِدلیا اطمینان خاطر کرد و آرام سوار ماشین مرد که مستاصل بود ، با نگاه 

 شد و رفت . 
. دو مرتبه به سمت برادرش گشت پوزخندی زد و    

 

 _ فرمایش .



 

 

؟ _ این کی بود اِدلیا  

 

 _ دیدیش که ، راننده بود .
 

 _ دیدمش ، ولی اَسپاد سپهوند کی بود ؟ 
 

بود مسخره ژستی که انگار دنبال چیزی یک تای اَبرویش را باال داد و با 

 وار گفت . 

 

 _ از سرشماری آمارگیری مزاحم میشید ، احیاناً؟ 

 

:زد هم سایید و حرصی لب  روی دندانآرمان   

 

!؟ اِدلیا   

 

 _ کارت رو بگو ، سریع تر . کار دارم . 
 

موشکافانه به او زل زد :   آرمان چشمانش را ریز کرد و  
 

 این وقت شب تو چیکار داری ؟ 

 

در هم کشید :  سر خم کرد و ابرو   

 

؟! تو این وقت شب بیرون چیکار میکنیاینو من باید بگم ،  ببخشید ولی   



 

 

دنباله حرفش با لحن مضحکی سپس چشم درشت کرد و ابرو باال انداخت 

:   را گرفت  

 

طوری  مینهیعنی در رفتن از اون عفریته کار حضرت فیِل ایول داداش 

.تا فینال میری ادامه بدی   

 

آرمان خوب متوجه حرف  و بعد عقب گرد کرد و راهش را پیش گرفت .

آخ از آن سلطه گری زنش... باعث بود خواهرش  شیواخواهرش شده بود! 

. هم حتی او را دست بگیرد   
 

برسد  او شنید و نچی کرد و ایستاد تا به  را  مانآرصدای قدمان شتاب زده 

میدانست اگر همان دم ردش نکند برود موی دماغش میشد .  .  

 

 _ اِدلیا ... باتوام. این وقت شب بیرون چیکار میکنی؟

 

 برگشت سمتش و با حرص گفت :  
 

دارم میرم سر کار . آقا آرمان شما علی بی غم هستین ما ولی باید خرج و  

مخارج خودمون رو ، خودمون در بیارم حاالم اگه اجازه بدی گمشم برم  

 سر کار . 

 

از سر حرص و عصبانیت طره ای مو که جلوی صورتش آمد بود را با 

زمانی که عصبانی میشد تسلطی روی کلماتی که استفاده   حرص کنار زد .

د  تنها میخواست هر طور شده آرمان را بکوبمیکرد برای حرف زد نداشت. 

 تا مبادا به سرش بزند و دنبالش برود .

 

 عقب گرد کرد و با غضب گام برداشت.  



 

 خودش هم نمیدانست دلیل این عصبانیت چه بود .
از اینکه راننده سپید دندان را رد کرده بود که برود عصبانی بود، یا اینکه  

 با آرمان تند صحبت کرده بود! 
 

نمیشد .آمد اینطور خب تقصیر آرمان بود! اگر نمی  
 اما خب رفت و آمد آرمان که دست او نبود! 

توانست او را با راننده بفرستد. ولی حداقل می  
 او آرمان را می شناخت محال بود او را با یک مرد غربیه جایی بفرستد! 

 

افکار های ضد و نقیض مانند خوره به جان مغزش افتاده بودند و داشتند  

ترش میکردند .عصبانی  

 

و تکذیب   توجیحد علیه آرمان ، با حرف دیگرش آن را یک حرف میز

 میکرد .
 

آورد. خودش هم برای خودش دلیل می  

،  دیگر قدمانش تند نبود. اتفاقا چون هنوز وقت داشت تا به هتل برسد

قدمانش را کم کرد و جلوی یک مغازه سرویس خواب ایستاد . سرعت  
 

نفره .. پر از تخت های رنگی و خوشگل ، یک نفره دو   
 حتی تخت مورد عالقه اش که یک و نیم نفره بود هم داشت . 

 

ای بود حتی صورتی هم داشت ؛رنگشان سفید بود قهوه  
 میز آرایش های ست آن تخت رو تختی های خوشرنگ .

باعث شد دعوای چند  همه و همه آنها شوقی عجیبی را در دلش نشاند.

 لحظه پیش اش با برادرش را از یاد ببرد .



 

دست برد و دستگیره ِ در شیشه ای مغازه را لمس کرد که با خواندن جمله  

 ای لحظه ای پاهایش تاءنی کرد.

 

 از پشت شیشه کاغذی روی در با این مضمون نوشته شده بود : 
 

مشتری گرامی ، لطفا اگر قصد خرید دارید داخل شوید! در غیر این  》

 صورت پوزش می طلبیم.  

《اییمدریت فروشگاه شهر روی  

 دستش با طمانینه از روی دستگیره برداشته شد. 
 

. قصد خرید نداشت ، اما قصد رویا پردازی را داشت  

پولی نداشت تا آن ها را بخرد ؛ در واقعیت که نمیتوانست آن ها را داشته  

ه آن هم نشد!  باشد . خواست در رویا و تخیل آن را َدر بَر داشته باشد ک  
 

و نیم نفره رویایی که دورش با پرده هایی حتی نتوانست با آن ست یک 

حریر تزیین شده بود رویایش را کامل کند . یا حتی برود داخل و دستی  

 روی حریرش بکشد . 
 

. آرام عقب گرد کرد و ادامه راهش را در پیش گرفت  
اینبار سر پایین انداخت تا اگر چیزی دید هوس یک بار لمس کردنش را 

ام از کنارش رد میشدند ، هرکدام در مشغله  آدم ها هر کد نداشته باشد .

ذهنی خود غوطه ور بودند . دنیای آنها یعنی چه شکلی بود؟ این سوال را 

بارها از خود میپرسید . یعنی آن مردم دردی که او داشت را آن ها هم  

کسی؟ شاید آنان یک طور  گوشه زندگی شان داشتند؟ درد تنهایی ؟ درد بی

دوباره  می کشیدند . کاهی اوقات به سرش میزد  دیگر از زندگی شان رنج

همان اِدلیا قبل شود ، همانی که راحت به یک غریبه اعتماد میکرد ، همانی 

اما خب هرچند  که فوراً دست کمک را به سمت هر غریبه ای دراز میکرد. 



 

االن دیگر آن زمان گذشته نبود.  اعتماد کردن این روز ها جزوی از 

بود ، درست است اعتماد تنها یک  ریسک های بزرگ زندگی یک انسان می

ترین چیز مهمکلمه است اما دنیایی از معانی مختلف در خود نهاده است . 

فرد اعتماد  در اعتماد کردن تعریف آن برای خود است، گاهی اوقات یک 

 کردن را در گفتن یک راز میبیند ، گاهی هم نگاه داشتن یک امانت و...

این روز ها سخت میشد به کسی اعتماد کنی ، چرا که با چیز هایی که در 

اطراف ات دیوی مدام منتظر لحظه ای هستی که قرار است از طرف مقابل  

یدانی یک روز جاست  ، تو مخنجر بخوری . درد اعتماد کردن دقیقا همین

انگار که با چشم باز به آغوش  رود! خنجر اعتماد درست در قلب فرو می

 سختی و بدبختی بروی.
 

ویس خواب افتاد ، از اینکه هنوز  از فکر مردم بیرون آمد و یاد آن سر

ضعف داشت ناراحت بود .  روی یک مسائلی مانند این رویا های دخترانه 

کل و زیبایی قلبش به تپش نیافتند. دلش میخواست با دیدن آن رنگ و ش

رحمانه انگار که میخواست تمام احساس عواطف دخترانه اش را به بی 

 آخرین شکل ممکن در خود بکشد . 

رسته تک و تنها پیش مادربزرگش زندگی میکرد. از همه چی زده بود!  د

. ولی آن نگاه وحشی نمیگذاشت کسی پا فراتر از حد خود بگذارد   
نفهمش میخواست را سر کوب کند ؟  آیا میتوانست آنچه که آن دل زبان  اما  

 

رویای دختر بودن را چه میکرد ؟ فردا حتما باید بعد از کار و کمی  

 استراحت به میدان بوعلی میرفت تا کمی دلش آرام میگرفت. 

اش زد. وقتی به جلوی در هتل رسید با دیدن آن ماشین مشکی بُهت  
مئن شود که اِدلیا به راحتی از دست برادرش در  آن مرد میخواست مط

افتد!آید ، یا در آن کوچه تنگ و تاریک گیر میمیرود و به سر کار می  

 

از  . وقتی دید مرد نگاهش میکند لبخندی حزین زد و آرام سری تکان داد



 

اینکه اَسپاد در همه حال حواسش جمع او بود ته دلش گرم شد ، با وجود 

احساس نه بود اما تا به حال نگاه سو یا حرکتی که اینگه با او بیگا

 نارضایتی نکند را از سمتش نداشت .  
 

پشت پیشخوان قرار گرفت و روی صندلی نشست . هتل در سکوت شب  

 غرق بود . کمتر کسی تردد میکرد.  

 

پرسید از روی  بود چون اگر شخصی از او سوال میشاکر خدا و این را 

میداد . حواس پرتی جوابی نامطلوب  

 

را به دستش تکیه داده بود . سرشآرنج دستش روی میز بود و   
 

ز رئیس پذیرش خانم توکلی برای سرکشی آمده بود و برای چند  رومگویا ا

 پرسنل ایراد گرفته بود .
 برای نوع پوشش ، نوع آرایش و... 

 

 برای همین بحث از این داغ تر در آن نصف شب نبود .
 

اش را سر میکشید . خانم  ساعت سه بامداد بود و او همچنان پنجمین چای 

 محمدی از خستگی زیاد ُچرت میزد  
 و بقیه عوامل از خستگی گوشه ای آرام و ساکت جای گرفته بودند .

 

او هم که چشمانش قفل بخار چای شده بود ، با شنیدن صدای آویز باالی در  

حوالی سه و پنج  ساعت انداخت . ورودی سرش را بلند کرد و نگاهی به

 دقیقه بود .
 

سر چرخاند تا از فرد تازه وارد چیزی بپرسد که با دیدن شخص مات بر 

 جای ماند! 



 

گام هایش را وقتی نزدیک پیشخوان شد آهسته کرد و وقتی رسید دستش را  

 باال آورد و مدارکش را روی میز گذاشت.  

شد او را اینجا ببیند! آن  باورش نمی اِدلیا همانطور مات ایستاده بود . اصال

 هم اینجا؟  
 

آورد.  بیروناش او را از خواب و خیال صدای بم و مردانه  

 

 _ خانوم خان بیگ .

 

اما هنوز اثری از بهت زدگی بر روی زبانش مانده بود چون مانند جوانی 

کرده گفت :  هُل  
 

 ب..بله. 

 

زد و گفت :   خانم محمدی که نزدیکش بود سقلمه ای به دخترک   

 

 دختر انگار با تو کار دارن!
 

 نگاه گیجش را سمت خانم محمدی داد:  

 

 آ .. بله. 

 

 اَسپاد مدارک را روی پیشخوان گذاشت و ادامه داد: 

 لطفا یه اتاق یک تخته بهم بدید .

 



 

دخترک نمیدانست چه واکنشی نشان بدهد! فقط دیکته وار بله ای گفت و 

نگاهی به آنها انداخت. پیشخوان برداشت.مدارک را از روی   

 

 " اَسپاد سپهوند . متولد 
با خواندن تاریخ تولد خشکش زد! خون در رگ هایش برای لحظه ای یخ  

 بست.
سپید دندان ده سال از او بزرگ بود! بعد او آن وقت اینجور جوابش را با  

 آن زبان میداد!  
 

وای اگر خان جون از دعوای روز اولی شان با خبر میشد حسابی گوش 

 ترنسبت بهکوچکروی احترام  جون دخترک را میکشید . چرا که خان

حساس بود! تربزرگ   

 

 اَسپاد سر خم کرد و کمی جلو آمد و آرام آب زد :  
 

بهم بده برم ، خستم.یه نفره دختر یه اتاق    

 

اش دانه آب از تیرک کمرش  مردانه از نزدیکی هرم نفس های داغ و

 لغزید. 

 

 کلید اتاق طبقه باال را داد و لب گزید و لب زد : 
 

 تمام اتاق های این طبقه پُر . باید بری طبقه باال اتاق دویست و سی.

 

 و بعد نگاهش به چمدان اَسپاد افتاد و دوباره نجوا کرد :  

 

 االن میگم یکی بیاد کمکت.
 



 

 _ نمیخواد .
 

با لبخندی محو کلید ها را برداشت و به سمت پله ها رفت .  و بعد  

جون تا صبح دلش در می آمد که بفهمد چرا آمده هتل . چرا نرفته خانه خان 

. 

 

اش هم سرد شد. آرام روی صندلی نشست. چای  
 

اش را برداشت و به سمت آبدار خانه و ماگ از جایش برخواست  دومرتبه 

رفت .  کوچکی که کمی آن طرف تر بود  
 

قوری را برداشت و چای ریخت . سپس سمت کتری آمد و شیر سماور را  

 باز کرد . حواسش نبود و تا لبالب پر شد بود.

 

ی حواسش پِی آن بود که چایی . همه برگرددآرام چرخی زد و خواست 

. رویشنریزد   
 

 همان لحظه صدای اَسپاد از پشتش آمد : 
 

 بی زحمت یکی برای منم بریز.
 

 دخترک از ترس شانه اش لریزد و چای خم شد و روی روپوشش ریخت . 

 

: لیوان را با حرص روی سینک کوبید و دندان فشرد  
 

 آخ سوختم.
 

اگر صدای دادش بلند میشد همه می آمدند و نمیخواست کسی بیاید چون 



 

ا نداشت . رشدنش توسط خانم محمدی و دیگر افراد یم حوصله سین ج  
 

سر به سمتش دوید و سریع جلوی روپوش اِدلیا را کشید تا به  اَسپاد آسیمه

 سطح پوستش نچسبد.  
بر به سمتش اما کشیدن روپوش دخترک باعث شد خود دخترک هم قدمی 

. دارد و کامال در آغوش اَسپاد فرو رود  

 

دند . هر دو از ترس نفس نفس میز  

ای آن روی پوستش و اَسپاد به خاطر آنکه تقصیر اِدلیا ترس از داغی لحظه

 او بود که اِدلیا ترسید.  
 

اَسپاد آرام چشم بست و نفسش را آسوده خاطر بیرون داد . صدای ریز 

: دخترک را شنید که میگفت  
 

 میشه ولم کنی! 

 

 اما او در بحر آن بود که اِدلیا چقدر ریز و میزه است . 
 به طوری که سرش تا وسطای سینه او بود .

 

با تکان دادنش توسط دستی ظریف از فکر بیرون آمد و او را آرام از خود  

 جدا کرد . 
 

 _ ببخشید نمیخواستم با اومدن ناگهانی ام بترسونمت.  

 

دخترک لحظه ای خواست دهان به دشنام باز کند که یادش آمد سپید دندان 

از تو گزید و آرام گفت :   زبانش رابرای همین ده سال از او بزرگتر است   

 

 عیب نداره .



 

 

اَسپاد لحظه ای با تعجب نگاهش کرد . منتظر آن بود که به او حرف بزند و 

 از حرص سرخ شود ولی حاال ...

 

احساس کرد این حالت دخترک را دوست ندارد . او را یاغی دوست داشت  

 ؟ 
 

و حرف نزدن! آمد تا آرام بودنیاغی بودن به او می  
 

 _ اِدلیا خوبی ؟ مطمئنی ؟ اینجا پماد سوختگی نیست؟ 
 

و به سمت یخچال کوچکی رفت و درش را باز کرد وقتی دید چیزی جز  

:  گرفتآب نیست بهت زده نگاهش را سمت اِدلیا     
 

؟هستیناینجا هیچی نیست ، شما چجوری اینجا   

 

 خنک کردن محیط را گرمای تابستان که کولر کفاف و  از حرص سوختگی

 نمی داد خون به مغزش نرسید و حرصی لب زد :  

 

وای چقدر سوال میپرسی ، میگم خوبم دیگه اَه ...اصن تو چرا اینجایی؟  

 نصف شبی باید خواب باشی نه اینکه بخوای چایی کو...
 

 لب گزید سریع گفت :  

 

 بخوری !

 

لی بروز نداد. اَسپاد که دوباره او را یاغی میدید سر حال شده بود و  

 



 

_ آره راست میگی. ولی آخه من خستم . گفتم شاید یه چایی خستگی من رو 

 بر طرف کنه .

 

 بی مقدمه لب زد :  
 

جون؟ چرا نرفتی خونه خان  
 

 نفس عمیقی کشید و گفت :  
 

را میشد .چون اگه ساعت سه صبح میرفتم بیچاره زنه زابه  
 

اش حرف حق جواب نداشت . عقب گرد کرد برود که گوشه آستین مانتو 

 گیر دو انگشت مردانه اَسپاد شد . 
 

 همانجا ایستاد و مصرانه لب زد :  

 

آقای سپهوند لطفا ولم کنید . اینجا محل کار منه و شما مهمان این هتل هستید 

. 

 

ان کرد و نه ؛ این لحن سنگین را هم دوست نداشت . یک بار دیگر امتح

گونه میان انگشتانش گرفت . آستین را بی توجه به حرفش همان  
 

دخترک وقتی دستش را کشید ، دید هنوز آستین مانتویش را ول نکرده است  

 حرصی سرش را برگرداند و لب زد :  
 

 ول کن دیگه! عجبا ...

 

 _ عجبا؟!  



 

 

ار  قردست و پایش را گم کرد و چشمانش در سیاهی مطلق چشمان مرد بی

 بود .

 

 _ عجب... 

 

 _ سیریشی هستی! 
 

چشمان اِدلیا آنی گرد شد و بهت زده نگاهش کرد . ادامه جمله او را اَسپاد 

 گفته بود! این مرد بیش از آنچه که فکرش را بکنی تیز بود!  
 

خنده آرام و مردانه اش او را از بهت درآورد و چشمانش به حالت عادی 

 برگشت .  
 

و از میان درگاه در رد شد و به پشت پیشخوان برگشت  آرام آستین را کشید

. 

 

هنوز   هشتنگاهی به ساعتش انداخت ، ساعت چهار شده بود و تا ساعت 

ساعت دیگر باقی مانده بود. چای هم که دیگر نخورده بود .   چهار  
 به لطف سپید دندان خودش را هم سوزانده بود.

 

بود فرو رفت .  لحظه در فکر موقعی که چایی داغ رویش ریخته  

 نگرانی اَسپاد! شیرین بود دیگر نه؟!  
آمد نه داد میزد و نه گریه میکرد . طوری تا به حال هر بالیی سرش می

جون هم نفهمد.  رفع و رجوع میکرد که حتی خان  
 اگر هم میفهمید ، طوری وانمود میکرد که چیزی خاصی نشده . 

جانب یک زن صورت همیشه از  هایی که نثارش میشددر کل نگرانی 

 میگرفت . 



 

 

 تا به حال ندیده بود که یک مرد نگرانش شود . 
 چرا دیده بود . همین دیشب آرمان. 

البته آن نگرانی نبود ، آن از سر ترس و غیرت بود . ترس از آنکه یک 

رادی وقت گم بشود و غیرت از سر شب بودن خیابان و تاریکی و بودن اف

.عالف  

 

خودش بود نه اِدلیا .باز هم به فکر   
همانطور در افکارش غرق بود که درب ورودی باز شد و چند نفر وارد  

 شدند .
 

بارید! امشب مثل اینکه برایش از زمین و زمان می  

با دیدن لباس هایی که به تن داشتن فهمید ، فرم لباس مهماندار هواپیما است 

ه هایی که روی  کال ای هایی که دوست داشت . از همان. از همان سرمه

ماند صاف و شکیل!سر می  

 

آید و وقتی به آن  از گوشه چشم دید که اَسپاد دوباره از پله ها دارد پایین می

 گروه رسید ، دختران جمع با لبخند و بعضی ها با ناز و عشوه لب زدند:  
 

《کاپیتان سپهوند》  

 

نند .دیدند ، یا اینکه خواستند جلب توجه کانگار که تازه او را می  

 

همه چیز را فهمیده بود ؛ فهمیده بود که در پرواز دیروز و این افراد با او 

 بودند گروهشان بود . 

 ولی این بین یک چیز را به طور عجیب نفهمیده بود! 
 آن هم غول حسادت بود که به قلبش چنگ میزد!



 

 

.احساس کرد چیزی میان گلویش اجازه نمیدهد تا راحت نفس بکشد  

 

با در خواب گریه میکرد ، پس چرا حاال بغض کرده؟  او که فقط ش  
 

حسادت میکرد؟  همکار اَسپادبه دختران   
چقدر خوب بود که گروهشان با هم صمیمی بودند . البته به جز سپید دندان  

تما میدانست که افرادی هستند که باید از او  که اخمانش کمی در هم بود . ح

 حساب ببرند . 

 

آمد!  به او می 《کاپیتان سپهوند   》راستی ؛ چقدر اسم   

آمد. دقیقا به هیبت و عظمتش می  

  ای پیش خود خجالت کشید ؛ او در دلش سپید دندان خطابش میکرد .لحظه

دید که با دست اشاره کرد ، تا به سمت پیشخوان بروند. وقتی همگی روبه  

کنار سپید  از حرص آنکه دختری زیبا و لوند  اِدلیاروی اِدلیا قرار گرفتند ، 

 دندان بود کار را به خانم محمدی که کنارش چرت میزد سپرد .  
 

 خانم محمدی گیج خواب همگی را خسته کرده بود با حواس پرتی هایش . 
 

مردان گروهش مثل خودش وقار داشتن. اخمو نبودند ولی ساکت و آرام  

ر  ایستاده بودند و در صورت سوال از جانب خانم محمدی جواب میدادند ، د

اِدلیا هنوز مبهوت فرم اَسپاد   غیر این صورت یک کالم هم حرف نمیزدند .

آمد تا لباس یک خلبان . و همکارانش بود ، بیشتر شبیه لباس نظام می  

 

سنگینی نگاه کاپیتان جمع را روی خود حس کرد ، حتی از گوشه چشم دید  

ا سر گرم  که عمیق به او نگاه میکند. اما با نوشتن چیزی روی کاغذ خود ر

داد  کار نشان می  



 

نوشت. الکی روی کاغذ سفید خیمه زده بود و خودکار  در واقع چیزی نمی

 را تکان میداد . تا طبیعی جلوه کند. 

 

گاهی هم سواالتی درباره پرونده های اداری و مسافران سفارشی هتل  

  میپرسید و خانم محمدی با طمانینه جواب میداد. که همه و همه این ها الکی

 بود! 
تا وقتی کارشان تمام شود او همانطور سرش پایین بود و مشغول نوشتن 

 چیزی. 
تا وقتی که رفتند باال . سر بلند کرد و خودکار را روی کاغذ سفید رها کرد  

. 
 

 صدای خانم محمدی را شنید که میگفت :  

 

اِدلیا هر کسی اومد لطفا تو کارشون رو راه بنداز من خیلی خستم میخوام  

م بخوابم .یک  

 

 آرام سر تکان داد و در دل گفت :  
 

امید وارم دیگه کسی نیاد . کسی آشنا نیاد ، واسه امروز بسمه خدایا  》

《بسمه!  

 

به صندلی تیکه داد و با خود فکر کرد ، یعنی آن دختر لوند جذابی که کنار  

 سپید دندان بود ، نامزدش است؟ 
 

البد هست دیگر ، وقتی اَسپاد چیزی از این نزدیکی زیاد به عنوان تشر به  

 او نگفت حتما چیزی هست دیگر!  

 



 

ر کند . اصالً به او چه؟ کارش به اینجا کشیده که به سپید دندان هم فک  
 

 نفسش را همچون فوتی بیرون فرستاد . 
خانم محمدی که انگار خوابش پریده بود از چیزی سر شوق آمده بود با 

 دست محکم به بازوی اِدلیا زد و گفت : 

 

 وای دیدی ؟
 

 دخترک متعجب یک دور چشمانش را در کاسه چرخاند و گفت :  

 

 چیو؟

 

و چهار ساعت اش  خانم محمدی دندان بر روی رژ قرمز رنگ بیست

 گذاشت و با ذوق لب زد :  
 

 آقای ِسپَهَوند رو دیگه.

 

چشمانش آرام آرام گرد شد! دست به سینه با  اِدلیا مات بر جای مانده! 

 چشمانی گرد شده خانم محمدی را نگاه میکرد .
او سپید دندان را از کجا میشناخت؟ خب از ورودش سر شب با آن لباس  

است اما....  د چه کارهبوکار معلوم   
 یک خلبان است ولی محبوبیت بین عالم آدم دارد؟

 در تشویش لحن پر ذوق خانم محمدی ، مانده بود و پریشان لب زد:

 

 متوجه نمیشم خانم محمدی! 

 

انگیزش را برای دخترک که در حال رویا پردازی بود ، لبان سرخ هوس



 

 بار دیگر گزید . صدایش از ذوق نازک شده بود: 
 

وای اون قیافه جذاب اش . اون بدن رو فرمش و قدش خدایا آدم کنار  

مونه حس غرور به آدم دست میده . لعنتی با نگاه بهت حالی میکنه  می

 کارت درسته یا نه ... 
ندیدی ؟ اون چشمای مشکیش.... وای اِدلیا چشماش مشکی مشکی   دختر

 بود! خالص مشکی.  
 

: بعد دستانش را آرام بهم زد و گفت   

 

چقدر مزه میده سر روی اون سینه مردونه و ستبرش بزاری . بازو هاش  

 وای نگم

 

دخترک تک سرفه ای کرد تا شاید خانم محمدی به خودش بیاید اما او بی 

د ادامه میداد. ایا همچنان به توصیفاتش از اَسپتوجه به اِدل  

 

:  گفت با دو دست پنجه هایش را از هم باز کرد و  
 

 قطرش فقط پهن جون میده روش بخوابی . اوف ببین چقدر عضله است!
 

هایی که به دخترک وارد میشد تمام شدنی نبود!  شوک   
محمدی منظورش سپید دندان بود ؟  خانم  

به هتل می آوردش؟ همانی که مدتی او ،  
 همانی که او را با حوله دیده بود ؟ از سینه مردانه اش میگفت!

این همه مدت کنارش بود لحظه ای به ذهنش خطور نکرد که سر رو سینه 

 مردانه اش گذاشتن چه دنیایی دارد!
کنارش قدم برداشته بود و نفهمید غرور دارد کنار آن مرد قد بلند با آن پا  



 

نه راه بروی! های کشیده مردا  
 

 

 خانم محمدی قصد تمام کردن نداشت! 
 

 در دل شوریده حال نالید : 

 

ازت خواستم یه امشب و دست از سرم برداری! حداقل کمش رو نمیدی  

 زیادش هم نده . یه چیزی متوسط .
طاقت ندارم به مرگ خودم طاقت ندارم! تمومش کن این درد و که نمیدونم  

خودت! . تمومش کن از سر چیه   

 

_ خانم محمدی متوجه هستین چی دارین میگین؟ نصف شبی از پسر مردم  

 ک هیکل و تریپ و عضله هاش حرف میزنی؟ 

 

 خانم محمدی بی توجه به حرف او و لحن حرصی اش ادامه داد . 

 

 _ وای دختر همه اینا به کنار .. خلبان پایگاه شهید نوژه است! 

 

هایش لحظه ای جریانش ثابت   نفسی در سینه اش حبس شد و خون در رگ 

 ماند! 
، پس از آن روی    همه و همه این ها تا لحظه ای که هضم کند حرفش ر

 زبانش اختیار نداشت و روی تُن صدایش هم!
 

تو از کجا میدونی ؟؟؟  _ چی؟  

 

تو سایتای خبری ارتش   _ پایگاه شهید نوژه دیگه. نگو که نمیدونی!



 

ی... آه االن یادم نیست ولی یه جمهوری اسالمی ازش بابت یه کاری چ

تو اون سایت عکسشو دیدم  کاری کرده بود ازش تقدیر کرده بودن . 

تو اخبار هم ازش به  المصب اصال با عکسش زمین تا آسمون فرق داره

میگم اِدلیا تو واقعا  .. عنوان یک خلبان نمونه یاد کردند ندیدی اخبارو؟ 

 نمیدونستی ؟ 

 

 

 چرا ..

 اتفاقا میدانست ، خوب میدانست.  
 آن پایگاه سومین پایگاه هوایی بود! 

پس به همین علت لباس خلبانی اش با لباس خلبانی هواپیمای مسافر بری  

کرد! فرق می  
 

 پایگاه شکاری! در شهر کبودر آهنگ بود . در نزدیکی همدان!
اری فرودگاهی نظامی که در آن هواپیما های اِف چهار و فانتوم نگه د

 میشد!

جایی که هواپیما هایی شکاری در آنجا نگه داری میشدند!همان  
پس او خلبان این چنین هواپیما هایی بود . هواپیما هایی که زیر نظر نیروی  

هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایرانی بود ؛ نه خلبان هواپیما های مسافر 

 بری که زیر نظر آژانس هواپیمایی بود!
 

عجب شبی بود. گنگ سر تکان داد!   

 شبی پر ماجرا ، ُشک ها یکی پس از دیگری شبیخون میزدند. 
 آرام سر جایش نشسته بود و خیره به یک گلدان قدیمی . 

 نگاهش به گلدان بود اما فکر و ذهنش...

 جایی میان او و شغلش پرسه میزد! 

 



 

 پس آن افرادی که گروه مانند امشب آمده بودند چه کسانی بودند ؟ دوستش؟ 
یعنی در آن پایگاه کار میکردند؟  ن دختران چه؟آ  

شاید در قسمت دفتری اش بودند! وگرنه یک زن ... نمیتوانست خلبان یک  

 هواپیمای جنگی باشد!  
در پایگاه های هوایی ، در سنین او فهمیده بود ده سال از او بزرگ تر است  

 درجه افسری داده میشود!  
 

سروان باشد .آمد که به سپید دندان نمی  
 شاید سرگرد . چون سنش به سروانی نمیخورد .

 چرا که کارکشته بود. 
 پس از طلوع خورشید . شیفت عوض شد و گروهی جدید آمدند.  

به سمت میدان بوعلی   همان فرم هتلاش را برداشت و با بی وقفه کیف

 حرکت کرد. 
 

ت ولی از آنجا جایی میان درختان کاج پیدا کرد . جایی که دید آنچنانی نداش

 میتوانستی تردد ماشین ها به دور میدان را ببینی .

 

 آرام نشست . و خیره به ماشین ها شد . 
 چرا ذهنش درگیر او است؟

 چرا مثل قبال ها با او تند و سرکشانه برخورد نمیکند؟! 
 

این همه سال روی خودش کارکرد نسبت به جنس مخالف سرد و تلخ باشد ؛  

ایستاد . تک مرد ها زنانه میموفق شد . جلوی تک   
 اما سر او ... سست میشد نه؟

 

لعنت به این دل محبت ندیده اش که چنان او را رسوا میکند که صدای طبل  

دقیقا از همین حس بدش . میرفترسوایی اش تا کمی آن طرف تر هم 

آمد از اینکه تا کسی به او محبت میکرد و یک قدم به سمتش بر میداشت  می



 

یخواست حتی جانش را هم فدای آن یک ذره محبت خرج شده اش  دیگر او م

 بدهد!  

 

او سریع رام شد!  تا او را چند شب با ماشین برد و نگذاشت او پیاده برود  
 

نفسی عمیقی کشید و باز به تردد ماشین ها با بوق های ممتد میخواستند راه 

 بگیرند نگاه کرد . 
 خیابان هم مانند مغزش تشویش داشت . 

گاهی اوقات  دلش میخواست جایی برود که اثری از هیچ آدمیزادی نباشد. 

انسان نیاز دارد برای جمع کردن افکار ذهنش به جایی برود که تنها سکوت 

.باشد و خودت باشی   

 

چرا حالش اینطور دگرگون شده بود؟ مگر او که بود که اینطور مسخ  

 میکرد؟ 
ش چرا همش یکی در میان میزد؟ قلب  

انقدر سوال در ذهنش بود؟!چرا   
جاست دیگر نه؟!انفجار مغز ها همین  

 

 پلک هایش را روی هم گذاشت و نفسش را فوت کرد . 

از جایش بلند شد و نامحسوس دستی به پشت مانتویش کشید تا خاکی نشده 

 باشد. 
 به راه افتاد و آرام آرام راه همیشگی را طی کرد . 

 

ایی دید!وقتی به کوچه رسید ماشین های آشن  
 ماشین هایی که هر یک سال یک بار در این کوچه دیده میشد . 

. کلید رادر قفل چرخاند که صدای خنده آمد  

 درست حدس زده بود . عمه هایش آمده بودند .
رف  طاش ماهدخت از آن وقتی در را بست ، صدای امیر پسر ِ عمه بزرگه



 

 حیاط آمد که میگفت :
 

شاه پریون.  بَه ببین کی اینجاست . دختر   

 

در میان خانواده اش هم همان اخالق تند و زبان نیش دار ، داشت . همانی  

.بود که برای دیگران بود  
سری تکان داد . حدس میزد اکثر بچه های دیگر در خانه بودند. از هوای 

 گرم همگی فرار کرده بودند و زیر کولر پناه گرفته بودند. 

 

ست برود که صدای صحبت عروس  از دری که به اتاقش ختم میشد خوا

امیر ،   کوچکعمه بزرگه اش ، که نامش ترنم بود را شنید . همسر برادر  

 ارسالن .

 

_ وای خان جون تو دیگه پیر شدی ، دیگه کی بهتر از اون دختره عذب که  

 بهت کمک کنه . دیگه یکی باید باشه بهت برسه مفتی که نمیشه اینجا باشه!
 

صدای توبیخ آمیز عمه ماهدخت آمد که با تشر نام عروسش را صدا میزد!  

 پوزخندی زد و دستش روی دستگیره در مکث کرد. 
آمد:   خواهر امیر و ارسالن صدای آوین   

 

ترنم اِدلیا خودش خوب و بدش رو میدونه ، تو خودت و زندگیت رو دریاب  

 که از هم نپاشه!

 

تنها شخصی بود که گاهی با او حرف   آوین بعد از خان بیگ ، پدربزرگش

 میزد. 
 

آوین مثل همه او را به یک چوب نمیزد. سیما نتوانسته بود مغز عمه  

شو دهد . ماهدخت و خانواده اش را شست  



 

 

شو داده بود. اما مغز عمه کوچیکه که نامش آذردخت بود را خوب شست  

به اتاق   بی توجه به حرف های ترنم که سعی در خود شیرینی داشت ، پا

 گذاشت . 
عوض کرد .  بیرون نشسته لباس هایش را با یک بلوز شلوار مناسب جمع

 اهل شال سرکردن نبود ، برای همین شالی روی سرش نگذاشت.  

 

وارد دستشویی که در راه رو بود شد ، و پس از شستش دست و صورتش 

بیرون آمد و با دستمال کاغذی روی میز چوبی که کنار دستشویی بود 

و دستمال را داخل سطل آشغال فلزی کنار میز ورتش را خشک کرد  ص

 پرت کرد. 

 

 آرام قدم به سالن گذاشت و سالمی بلند گفت . 
 همگی بلند شدند و به رسم احترام آن ها را دعوت به نشستن کرد. 

 

حاال امیر هم داخل آمده بود . عمه ماهدخت اولین کسی بود که او را در  

و صورتش بوسه میزد . آغوش اش گرفت و بر سر  
 ته چشمان عمه آذردخت مهر بود و محبت . 

 اما حرف های سیما باعث میشد از بغل کردن او اجتناب کند.  

 

عمه ماهدخت یک رو داشت و محکم بود و گاهی سرکش که اِدلیا تا  

 حدودی شبیه او بود .
به همان طرف  او اما آذر دخت از آنی بود که باد به هر طرف بوزد

 میرود.  
 

دخت  در عوض شوهر عمه هایی مهربان و خوب داشت . شوهر عمه ماه

با وجود   که سرهنگ بود و شوهر عمه آذردخت کارمند قوه قضائیه بود .



 

شغل شان که با مجرم و جرم و جنایت کار داشتن اما در جمع خانوادگی  

 خوش مشرب بودند .

 

.ن و آوین بیرون آمدند جودید که از آشپزخانه ترنم و خان   
 

ته چشمان ترنم حسادت دیده میشد و خاندان خان بیگ میدانستند که سر چه 

 چیزی از او کینه و نفرت دارد!
 

بود و حتی بعد چند  اِدلیاارسالن شوهر او مدتی خواستگار پر و پا قرص 

  جواب رد اِدلیا و ازدواج ارسالن با ترنم از پچ پچ های خانواده که ارسالن

فهمیده بود قضیه  ترنم عاشق دختر دایی اش بود چطور زن دیگری گرفته

 از چه قرار است . 

به ترنم کمی تا حدودی برای حسادت زنانه اش حق میداد اما باید حسش را 

مهار میکرد،  کنترل احساس حسادت ترنم از دستش خارج شده بود و باید 

 یک جا استپ میکرد! 

دیگر خبر نداشت  یض ترنم ناراحت بود! او از طرفی ام برای این ذهن مر

 که اصال دل دخترک با ارسالن نبود.
 

زبان گشود و گفت : وقتی قیافه خسته اش را دید فوراً خان جون   

 

 دختر خسته ای ، بیا ناهار تو رو بدم بخوری .

 

 امتناع کرد و گفت :  
 

مونم همگی باهم بخوریم .خواد خان جون ، مینمی  
 

دید قبول نمیکند به آشپزخانه رفت تا به برنج روی اجاقش خان جون که 

 برسد .



 

 

 عمه ها هم رفتند و ترنم و آوین ماندن .
. ترنم هم   آمده بود آوین برای حرف زدن با یار مهربان اما تند خویش اِدلیا

 برای آنکه شوهرش از راه به در نشود . 
 

، در کنار اقتدار  گوشه ای کنار اِدلیا نشست که صدای سرهنگ به گوش آمد

. و جدی بودنش محبتی پدرانه دیده میشد   
دخترک نگاه نکرد. چرا که اِدلیا بدون پوشش حتی لحظه ای روی مو های 

:   دوست داشتمثل دختر خودش رل   

 

 خب اِدلیا خانم ، چه خبر از کار و بار؟ همه چی امن و امانه؟

را روی دایره ریخته  متوجه شده بود که خان جون همان اول راه زندگی او

بود . اما این سوال کردن های سرهنگ لحظه ای باعث شد حس کند برای 

 کسی مهم است ... 
 

 البته کسی دیگر هم از او درباره کارش سوال کرده بود! 
گوش زد کرده بود! چرا با هر حرفی  کاری حتی درباره ضرر های شب

 داشت ه نقطه زندگی اشیادش میافتاد؟ لعنت به سپید دندان که روی نقطه ب

انداخت .میرد پایش را   

 

 _ خداروشکر همه چی خوبه .

 

 _ الهی شکر . 
 

  .همین! نه بیشتر و نه کمتر . از این اخالق سرهنگ خوشش آمده بود

شاید چون در حیطه کاری خود باید کمتر  صحبت هایش کوتاه و مفید بود.

کرد این خلق و خوی رویش تاثیر گذاشته و حرف میزد بیشتر عمل می

رد. هرچند که اِدلیا از ناخواسته این را روی افراد عادی و فامیل پیاده میک



 

این بابت راضی بود ، چرا که حوصله حرف زدن و گوش دادن به حرف  

را سال ها بود میشنید . هیچ وقت از  حرف هایشانهای جمع را نداشت . 

کردند. ای کاش خان بیگ زنده بود تا  یک موضوع جدید استقبال نمی

خواند .می را  از آن چند بیت داشت و میرفت کتاب شعر اش را برمی  

 خان بیگ شاعر خوبی میشد اگر کتاب اش را چاپ میکرد .

 

و بود به عنوان برادر .امیر با لبخند نگاهش میکرد. همیشه به جای آرمان ا  
برای او   اعصابو ارسالن! باز هم زیر چشمی نگاهش کردنش 

 نمیگذاشت. 

 

ار سهر چقدر که سرهنگ و امیر محافظ چشمانشان بودند ، ارسالن اف

گذاشت به هر سمت و سویی که میخواهد  چشمانش را رها میکرد و می

 برود .

د و اورا به جان کر همین نگاه های زیر چشمی ترنم را عصبانی می

 دخترک می انداخت.  

 

نمیگذاشت از سمت همسرش آزار و اذیت شود!  ، داشت دوست اِدلیا را اگر  
 

 این چه نوع دوست داشتنی بود آخر! 

 

بچه های عمه آذر دخت نیامده بودند. دو تا دوقلو هایی که از همان بچگی تا  

 بیست سالگی شر و شور بودند . 

 

 سر خم کرد و زیر گوش آوین پرسید :  
 

 پس دوقلو ها کجان؟

 



 

 _ اونا فردا میان.  
 

 ابرو باال انداخت و سرش را تکان داد .
پرسید:صدای آوین را زیر گوشش شنید که می  

 _ خودت خوبی؟  

 

 آرام سر تکان داد و زیر لب گفت :  
 

 خوبم.

 

شاید هم رفته بود بیرون .ویدا را نمیدید . البد برگشته بود خانه ، یا   

 

سفره را همگی با هم گذاشتند و ترنم به بهانه کمر درد نشست تا دخترک  

اِدلیا میدانست کمر درد ترنم بهانه ای الکی است  جلویش خم و راست شود.

.افتد تا تصفیه کار های چیدن سفره به گردن او و آوین بی   

 

؟کند! چرا هرکه از راه میرسید میخواست او را ادب  
هرچند این چند سال دیگر چیزی برایش پشیزی    به خدا او ادب شده بود .

توجه ای هایش باعث میشد ترنم از سر لج  برای همین با بیارزش نداشت ، 

 هم که شده با او بد رفتاری کند .
آورد.  همین بود که حرصش را در می  

 

جون باز هم سنگ تمام گذاشته بود .خان  
درست کرده بود . سه نوع غذا   

 

 زرشک پلو . آب گوشت مخصوص همدان و کوفته همدانی.  

 

او که عاشق زرشک پلو و کوفته بود ، از هر دوی آنها به اجبار به مقدار 



 

خورد و دست از پا دراز تر در  ت سرش نگویند مفت میشکم خورد تا پ

ای  ترسید اما حوصله آن پچ پچ و نگاه هاز این حرف ها نمی خانه است .

چون میدانست نقطه جوش اش  زیر زیرکی آذر دخت و ترنم را نداشت .

نزدیک است و ممکن است جرقه اش به دست ترنم باشد و آتشش گرفتنش 

تمام اهالی آن خانه را بسوزاند. دست خودش و با آن آتش خشم و فریاد   

 

که: بود ایندر دلش کرد اختیار  نزد سفره بی یک اعترافی که همانجا  

کاش اون هم بود. اون جمع سه نفره من و خان جون و سپید دندان ای  》

《ارزید . به این قوم تاتار می  

 

و آذر   به جز ترنم خانواده عمه ماهدختبال نسبت به البته در دلش یک 

اضافه کرد. دخت هم   

جون رفت .بعد از غذا به کمک عمه ها و خان  
او ظرف ها را کف میزد و آوین آب میکشید و ترنم آن ها را پاک میکرد تا  

 جا باز شود برای ظرف های دیگر.  
 

جون عمه ها هم غذا های اضافی را در ظروف در دار می ریختند و خان 

داد . جا به میکرد و آن ها را در جای خود قرار می  

 

گذشتن زمان کار  آوین گاهی اوقات زیر لب برای او از بیکاری و زود

خندید و ُجک میگفت و اِدلیا گاهی برای آن ها که واقعا خنده دار بود می

نشاند گاهی برای آن هایی که زیاد خنده دار نبود ، تنها تبسمی روی لبش می

. 
 

گزید. خورد و پوست لب میاین بین ترنم حرص می  

 

عریف نمیکرد کرد ، چرا برای او ُجک تچرا ، چرا؟ آوین با او صحبت نمی



 

. 
مگر او خواهر شوهرش نبود؟ پس چرا با آن دختره که روزی خواهان 

   شوهرش بود؟
 

 این فکر های ترنم بود ، این وسواس های فکری به جانش نیش میزد .

  نمیخواست باور کند این ارسالن بود که خاطر اِدلیا را میخواست نه اِدلیا .

همین . این ارسالن بود که او را اِدلیا ارسالن به چشم یک فامیل میدید و 

  فراتر از یک پسرعمه و دختر دایی میخواست!
 

 گناه دخترک را میشست دمش گرم . 
 آخرین بشقاب را پاک کرد و با حرص روی بشقاب های دیگر کوبید .

.کرد ایجاداش لحظه ای سکوت را در آشپزخانه صدای گوش خراش  

 

گل سرخی اش که جانش وصل و  های چینی  ظرفورد رخخان جون از ب

 پینه شده بود به آنها زیر لب تشر زد : 

 

پدرت خوب   ظرفام همشو آقام خریدهببم جان اینا رو آروم بذار ایجو دیگه . 

 . 

و در عوض به ارضای کنجکاوی اش رسید. نشنیده گرفتحرف خان جون   
  رو به اِدلیا کرد  با لبخند مضحکی پرسید :

 

جون این کاری که تو هتل داری چیه؟ ا لدیاِ حاال   
 

 _ اِدلیا . 

 

 _ ها؟



 

 

 _ میگم تلفظ اسمم اِدلیاست نه اِلدیا! 

 

ه کارش  بهمانطور پشت کرده که داشت ظرف میشست ، پوزخندی زد و 

 ادامه داد . 

 

میگم کارت تو هتل چی چی هست؟ کف رو تمیز میکنین   هرچی..._ حاال 

دارین؟ ؟ از این ماشین های نظافتی   
 

توسط دست آوین ربوده شد و زیر آب سرد قرار   دستشاز خشم سرخ شد ،  

 داد . 

 

ب سرد توانست خشمش را کمتر کند و با آرامش جواب ترنم را دهد که او  آ

اش عصبانی کردنش بود نرساند. را به هدف  

 

_ نه .   
 

.تنها جوابش دو حرف بود . کوتاه ، مختصر و مفید  

 

ال پرسید: سورا نشده بود جور دیگر ترنم که منظور حرفش   
 

 یعنی اونجا نظافت چی نیستی ؟ 

 

 _ نه!
 

دیگر خونش به جوش آمد و تا خواست دهن باز کند اِدلیا همان پشت کرده 

 به او گفت : 



 

 

تو  اسم ولی دنبال نظافت چی هستیم . اگه میخوای میتونم به رئیسم بگم که

اتفاقا شنیدم میگن  قرار بده.  های نظافت چیاستخدامی  لیست رو جزو

 حقوقش خوبه. 
 

خون به مغزش نرسید و از خشم سرخ شد ، نه برگشت و به صورتش نگاه  

اش ارزش قائل نشد ، و نه به جای حرف  کرد ، در واقع اصال برای حرف

 درست ، یکی درشت بارش شد! 

 

 عاقبت فضولی همین است دیگر ، نه؟
 

؟ _ وا ، این چه حرفیه اِدلیا جون  

 

_ گفتی کارت چیه ، منم جواب دادم ولی دیدم مشتاقی گفتم اینجا یه کار  

 مثبتی انجام بدم.  
در ت. رفبه سالن کوبان  همانجا رها کرد و پا از حرص چه را رترنم پا

همیشه آن دختر  واقع نمیدانست چه جوابش را بدهد که دندان شکن باشد!

سوزاند!  یک جوابی در آستینش داشت که تا مغز استخوانت را می  
رف را آب کشید و با لبخند گفت : ظآوین آخرین   

 

آخ گل گفتی . دمت گرم خواهر ، با اینکه منم بهش حرف میزنم ولی عین 

تف سرباالست. ارسالن هم که انگار گنج پیدا کرده یه جور دو دستی  

.چسبیده که هیچ  
. نه طالقش میده نه هیچی  

 

اِدلیا جفت اَبرو هایش باال پریدند و همانطور که آب دستش را خشک میکرد  

 متعجب سوال کرد :  



 

 

  وا چرا؟ 

 

سر عقد نبودی ، هرچی تو خواستگاری ، بعد  که_ چرا؟ دختر تو 

گفتیم هزار تا   بهشچه امیر ، چه مامان ، خواستگاری ، چه من ، چه بابا 

و  ، این زندگی من ن آقا نکن . گفت که میخوام پای بند زندگی بشم مهریه نک

و ...  فالن  
آقا رفت حرف بابای این تازه به  ولی انگار واسه خر داری یاسین میخونی. 

دوران رسیده رو گوش کرد حاال عین خر افتاده تو گل ، نه راه پس داره نه 

پدره هم اینو کرده غالم حلقه به گوش ، خودش دو تا نره خر داره اما  پیش.

 از دامادش بیگاری میکشه ، ارسالن شده آچار فرانسه شون . 

 

اِدلیا خندید و برای آنکه یکمی حرص و خشم آوین که داشت در میان 

گونه لب زد : وورجه میکرد را خاموش کند با لحنی مزاح ورجهوجودش   
 

به قول خان بیگ خدا بیامرز بی در و پیکر ده از ابیات ناجور و میبینم استفا

 یه چیز ارثی هست ، توام که مثل منی دختر! 

 

و آوین میان آن همه غم و غصه از حرف دختر دایی اش به خنده افتاد 

گذاشت . برای آنکه صدای خنده اش بیشتر از باال نرود دست روی دهانش  

 

ادامه داد : اِدلیا خنده اش را مهار کرد و   

 

اینا ربطی به من نداره ولی خواهشا جلوش رو بگیرین ، اگه نگرین چنان   

 درشت بارش میکنم که کمرش بشکنه .



 

 آوین سری تکان داد و زیر لب گفت :

 

 نگران نباش به داداش میگم حواسشو بیشتر بده به ترنم .

چای گردانده شد  میوه تعارف شد ولی اِدلیا رغبتی برای برداشتن آن نداشت. 

میل خوردن همه آنها را از دست داده   و او مانند یک جسم آنجا نشسته بود .

بود ، شاید به قول آوین حوصله جویدن و قورت دادن را هم نداشت! دقیقا 

به نقطه ای از زندگی اش را سیده بود که حتی حوصله خودش را هم  

از مغز و جانش  نداشت . فقط امید وار بود این بی حوصلگی های مکرر

کردند .بروند وگرنه برایش دردسر درست می  

خب   》:با صدای سرهنگ به خود آمد و در جواب سرهنگ که می پرسید

《؟دیگه چه خبر اِدلیا خانم  

 

رد .کیک خبر خاصی نیست زیر لب زمزمه   
 

. سرهنگ که انگار مجلس را به دست داشت ، آرام و با طمانینه حرف میزد

ست مسئله مهمی را با آنها در میان بگذارد . دخترک هم  انگار که میخوا

 ناخواسته به حرف هایش گوش سپرده بود . 
 

_ واال ، یه چند روزی هست که ماهدخت خانم ما درباره موضوعی  

صحبت کرده! البته این مسئله مال پارسال هستش ولی خب شرایط حکم  

بت باز میشه یعنی میکرد که وقفه ای بیافته و حاال که اینجا داره سر صح

 هیچ شک و وقفه ای در کار نیست! 
 

سنگینی نگاهی را روی خود حس میکرد ، سر بلند کرد که نگاه امیر را  

 روی خودش دید . 

امیر برایش نقش یک برادر را داشت . برادری که هرچند با او هم صحبت  

ر  شد اما جور دیگر هم به او فکر نمیکرد. مثل دختران دیگر که اگر پسنمی



 

مجردی در خانواده شان باشد تا پیری و نوه و نتیجه با آن نگون بخت خیال  

. امیر فقط یک جایگاه پسر عمه را برایش داشت . نبود بافی میکردند   

 

 سرهنگ دوباره ادامه داد :  
 

 ، به دور از تمام این حرف ها مقدمه چینی ها این اومدن ماواال خان جون 

یک دلیل مهمی داشت. بغیر از سر زدن به شما  
 

 نیم نگاهی به دامادش انداخت و جون لبه چادر روی سرش را گرفت وخان

 پرسید : 
 

 چه دلیل مهمی؟ 

 

 _ ما اینجا اومدیم برای امر خیر! 
 

را حواله شوهرش کرد .  اشزنانه   گرم ماهدخت لبخند زد نگاه  
:  با اشتیاق پرسید زد و لبخندی با شنیدن کلمه امر خیر جونخان  

 

 برای کی؟ ویدا یا بیتا؟  

 

 بیتا قُل بردیا ، از دوقلو های عمه آذر دخت بود.
 

 سرهنگ آرام خندید و گفت :  

 

 برای هیچ کدوم از این دخترا.

 

آذردخت که بهش برخورده بود که چرا دخترش جزو کاندید های ازدواج 

: تمسخر گفت برای امیر نیست اخمانش را در هم کشید و با  



 

 

آ! جز بیتا و ویدا ما دیگه دختری نداریم ، پس گیوا سرهنگ ، یه چیزی می

 کی رو میگی؟ 

 

آذر دخت هر چقدر که دلی مهربان داشت زبان تند و تیزش هرچه مهربانی 

 بود را میشست و با خود میبرد . 
 

جون اگر چه میان جمع منظور خوبی نداشت ولی... چشم ابرو های خان  
 

جون در چنین مواقعی به آذر دخت میگفت: خدا اون زبون عین همیشه خان

نیش مارت رو مهار کنه آذر که عین زهر مار میافته تو جون آدم. خدا رو 

خوش نمیاد انقدر زخم میزنیا! چوب خدا صدا نداره ها! بترس آذر دخت ،  

 بترس! بترس از اون روزی که دل شکوندی با همین زبون عین زهرت.  

 

 سرهنگ لب گشود و گفت :  

 

 منظورم دختر ارشد محمد خان هستش!
 

حظه ای نفس کشیدن  لاِدلیا که اصال یک درصد هم فکر نمیکرد او باشد 

یادش رفت! سر بلند کرد و امیر را دید که لبخند محوی رو لبان خوش فرم  

بازدم اش نصفه و نیمه از دماغ اش مردانه اش نشانده و او را نگاه میکند. 

یرون آمد و باعث شد سرفه کند .  ب  

 

خاک بر سرش آن وقت باید  ؟ترنم آتش گرفت . اِدلیا جاری اش شود!

 دسیسه مرگش را برپا میکرد!

 

 سرهنگ ادامه داد :  
 



 

ی ما اِدلیا رو می شناسیم و میدونم دختری هست که  منظورم اِدلیاست. همه

  میده . امیر هم کهسر سفره پدر و مادر بزرگ شده . راه و از چاه تشخیص 

سر کار .  بره و بندازیمیه جایی دستش رو گیر  قراره درس تموم شده و

کم   که از خانومی اش نگیم مثل دختر خودم ماشاهللا هزار ماشاهللا اِدلیا هم

اشته باشه  دکاری  بودنش نداره . خودش هم مستقل فکر نکنم امیر با شاغل

 . 
 

گفت :  سپس اصل مطلب را رک و پوسکنده  و رو کرد به سمت دخترک و   
 

 دخترم ما اومدیم تو رو برای امیر مون خواستگاری کنیم! 
 

 

طور شروع شد و حاال ...امروز که صبحش آن  
بس که تند و  ؟ت رفتی!کو آن زبانش که گاهی خان جون میگفت به عمه

...تند و تیز بود ولیاما حال که نگاه میکرد زبانش شاید تیزه.   

دل کسی را نمیشکست! آخر از قهر خدا واهمه داشت . زندگی اش که  

کسی دامنش را میگرفت .... وارونه بود ، اگر قهر خدا و یا آه   
 

 شمرده شمرده حرف زد :  

 

 سرهنگ ، من هنوز قصد ازدواج ندارم . موقعیت اش رو هم ندارم! 
 

دلیا همان دم مخالفتش را اعالن کرده  اِ  را فرا گرفت . سکوتی سهمگین خانه

   :نفس عمیقی کشید و چند لحظه بعد گفتسرهنگ بود. 
 

 چرا دخترم؟ 

 

 _ چون ... چون..



 

 

چون چی؟ کسی در دلش بود؟ رجوع کرد به دلش! ای دل عاشق چه کسی  

 هستی؟
 تو صاحاب نداری ای دل...

چند ماه متوالی  لحظه ای قلبش فشرده شد و دید که تنها جنس مذکر که طی 

  او را دیده بود ، اَسپاد سپهوند بود.

بهترین جمله این بود که امیر ایده آل من نیست! درواقع اِدلیا با وجود مشغله 

های فکری دیگر اصال به فکر مالک های شوهرش نبود ، درواقع آخرین 

چیزی که به آن فکر میکرد همین ازدواج بود اما ، فکر نمیکرد مالک  

گفت :باید باشد؟ چشم بست و با یک َدم عمیق هایش چه   
 

 چون فعال میخوام کار کنم . دلم راضی..راضی به زندگی مشترک نیست.

   من هنوز نمیتونم این مسئله رو برای شروع یک زندگی مشترک بپذیرم .

 

صحبت بشی؟_ پس یعنی حتی نمیخوای مدتی با من هم  

 

ان شب رنگ امیر دوخت . این را امیر گفت . عسلی چشمانش را به چشم  
به مانند قیر  شان دو گوی سیاه نبود! به وهلل که سیاهیآهیج سیاهی مثل 

 بود!

 

 _ نمیتونم! 

 

نگاهی به آن دو انداخت . دلش نمیخواست به این راحتی اِدلیا را   سرهنگ

عروس کوچکش که آنطور بود دیگر نمیخواست بچه هایش از دست بدهد . 

که به عنوان پدر برای آینده پسرش پا فشاری کند  ضربه بخورند. حق داشت 

. 



 

لب زد :   آهسته  
 

شاید باهم حرف زدید و این دل نگرانی ها رو از بین بچه ها برید اتاق 

!بردید  
 

خواست به  لحظه ای قلبش فشرده شد! هر خواستگاری وقتی دختری را می

میگرفت! خانه پدری دختر میرفت ... از پدرش اجازه دیدار   
 

با امیر حرف بزند  با اینکه مخالف بود  جون! ولی او... آمدن به خانه خان 

اما نمیخواست قلب امیر را بشکند ، برای احساس امیر احترام قائل بود . 

اما خودش را نمیتوانست راضی کند بدون هیچ احساسی به امیر با او زیر  

حتی بعد از ازدواج یک سقف برود . انگار میدانست شاید ممکن بود عشق 

هم پیش نیاید! مانند سیما و محمد. شاید میترسید از اینکه زندگی خودش  

گره هایش زندگی اش را باز کند و یکی مانند سیما و محمد شود و نتواند 

بست برسد .سر آخر به بن  
امیر هم دنبالش روانه شد  آرام از جایش برخواست و به سمت اتاقش رفت.

کرد و. در اتاق را باز   
هم روی صندلی چوبی گوشه اتاقش نشست   روی تخت نشست و امیر

: شروع کرد به حرف زدن  

 

میخوام یه دفتر باز کنم ، اِدلیا منو که میشناسی ، لیسانس حسابداری دارم ، 

یه دفتری که محصوالت صادراتی زیر نظر اش هست و توزیع کننده اون  

انشاهلل دفتر رو باز میکنم به زودی و طبق برآورد هایی که با بابا   . هاست 

قوقم ، کفاف زندگی مشترک رو میده . با شاغل ححساب کتاب کردیم 

ه ازت میخوام عشق و محبت بودنت هیچ مشکی ندارم . فقط تنها چیزی ک

هستش . شاید بگی هر مردی همینو میگه و بعد میزنه زیر قولش . ولی نه 

 ، مدت هاست که میخواستم بهت بگم که .. که دوست دارم! 
 



 

امیر از خودش میگفت، از داشته هایش از مدرک تحصیلی اش . از دانش  

 اش . از منطقی بودنش برای شاغل بودنش . 

هنش  در ذقرمز  با رنگ امیر مثل ناقوس مرگ 《دارم! که دوست 》جمله 

قلب اِدلیا با این جمله احساسی نلرزید با وجود آنکه امیر    آمد .به جلوه می

آل هر دختری بود . اما نمیدانست این دل چه مرگ اش است که اینگونه ایده

پس میزند این و آن را . شاید اگر پای قلبش وسط نبود امیر را انتخاب  

اما یک نیروی عجیبی او را منع از این کار میکرد . نمیدانست چه  میکرد

 اتفاقی برایش افتاده! نمیدانست...

 

گفت :   در جواب امیر نفسی تازه کرد و  

 

امیر من از حست خبر نداشتم . ولی یه سری چیز ها هست که نمیشه و من  

اد مثل همین ترنم .خوشم نمی  
 

ه راه خوبی نبود.ترنم برای طفره رفتن از این مسئل  

 

 امیر میان صحبتش آمد و گفت : 
 

 زندگی ما چه ربطی به زن ارسالن داره؟
 

_ امیر ، یک رکن اصلی ازدواج خانواده است. این اغراق هست که اگه  

بگم مگه من میخوام با خانوادش ازدواج کنم؟ من با پسرش کار دارم . اتفاقا  

برعکس ، خانواده هر دو چه زن و چه مرد ، در زندگی دخیل هستن . این 

وی  جا میکنه و از ررو خودت میدونی ، گاهی اوقات خانواده دخالت بی

وقته که زندگیت میشه دست مالی .  شه بهش حرف زد ، اوناحترام نمی

  نمیگم عمه این شکلیه نه اصال . ولی هرکی میاد و یه اتکی میزنه و میره.

من این زندگی رو نمیخوام ، چون برعکس تو که خیلی آرومی و با آرامش 



 

تر از   و مهمالعمل نشون میدم  کارات رو پیش میبری من تندم و سریع عکس

همه من تو رو فقط به چشم یه پسر عمه میبینم ، نمیتونم تو رو شریک این  

... زندگی بدونم   

 

امیر سرسختانه پای هدف اش ایستاده بود ، نمیخواست چنین دختری را از 

دست بدهد! دختری که با وجود جنس برگ گلش اما حرفش حرف بود و  

 هیچ شک و شبهه ای در آن وجود نداشت!  

 

اتفاقا   ار باهم حرف بزنیم ، رفت و آمد ها رو بیشتر کنیم!ذدلیا حداقل ب_ اِ 

آروم کنم!  تورو هممن آرومم و میتونم با این آرامش   

 

 لبخندش غم داشت . دلش نمیخواست عوض شود! 

 

_ میخوای تغیرم بدی؟ چون زبونم تنده ، چون با همه دعوا دارم میخوای  

منم مثل خودت کنی؟ تو نمیتونی منو تغیر بدی تا من نخوام! نذار شخصیتی  

خراب بشه . واسه همینه هنوز اون مرد پیدا نشده  که از تو توی ذهنم هست  

من از   که منو واسه خودم بخواد . نه واسه زیبایی ظاهری و یا باطنی!

همین قسمت ازدواج بدم میاد امیر . از اینکه تو بخوای من رو جوری که  

....! .... مثل موم تو دوست داری شکل بدی ، مثل یه خمیر سفال   

در گوشه گوشه شان معنا و مفهوم های مهمی  تک به تک حرف هایش 

را نهفته بودد. ای کاش امیر متوجه میشد . نه ُکلش را فقط نیمی از آن 

هم باز کافی بود . درک میکرد    

ذهنش گاهی اوقات دلش میخواست به هیچ چیزی فکر نکند . ولی هر دفعه  

 برعکس میشد .

 



 

 چرا حال و احوالش یک جوری است! 
تواند برای خودش باشد . باید به ساز دیگران  حس آدمی را دارد که نمی

...برقصد   

ا ناراحت نکند! اما گاهی تا آن ها ر جوری که دیگران دوست دارد باشد

آمد و میپرسید پس خودش چی؟ پس من چی؟ این َمن تا  اوقات به خودش می

کی باید گوشه جسمش مخفی بماند؟! پس کی از از خواسته ها و آرزو  

 هایش حرف بزند بدون آنکه کسی ناراحت بشود؟ 

 

شاید   .نگاه ملتمس امیر باعث شد پوفی بکشد . بد نبود روی امیر فکر کند

اما میدانست  به جز آن نقاط ضعف یک سری نقاط قوت هم داشته باشد .

نمیخواستش ،  شود. قلبش با او یار نبود . کار باعث گول زدن خودش میاین 

 دست خودش نبود!
 

 _ بهم اجازه بده فکر کنم .
 _ چقدر؟ 

 _ یک هفته.
چیز فکر کنی ، همه جانبه .خوام به همه_ باشه ، فقط ازت می  

 

آرام سری تکان داد و باشه ای گفت . بعد این صحبت ها ، از اتاق بیرون  

آمدند ، امیر آرام به پدرش گفت که بعدا با او صحبت میکند و موضوع تا 

باز جای شکر داشت که دخترک یک هفته زمان برای   آنجا اتمام یافت .

ما فکر کردن خواسته بود . به پسرش ایمان داشت که در این یک هفته حت

کند. البته اگر اِدلیا عاشق نباشد .نظر اِدلیای سر سخت را به خود جلب می  
 

متلک های ترنم همچنان ادامه داشت ولی کسی گوشی برای شنیدن نداشت  

 و همین باعث میشد بیشتر حرص بخورد .

 



 

شد حاضر و آماده به سمت هتل حرکت کرد . هشت ساعت   
 روز ها برایش تکراری شده بود . 

ها خالصه شده بود در : شب سر کار برود ، صبح خانه بیاید ، ناهار همه آن

 بخورد . دوباره شب برود سر کار و... 
 چرخه ی حوصله سر بری بود. 

مانند آبی که در یکجا ساکن بماند بعد مدتی  زندگی راکد به همین میگفتن .

. کند گندد و بویش هما جا را مسموم میمی  

.یش  هیچ چیز جذابیت نداشت برا  

قده ای در گلو به نام بغض شده بود . قده ای  کند دچار یک فقط احساس می

ریختن در میام عام و که سال ها با آن زندگی کرده بود اما به آن اجازه 

نداده بود. خاص را  

 

به هتل کسی همراهی اش میکرد .   و آمد فقط تا همین چند روزی ، در رفت

!یادش آمد که روز اولی به او گفت : خان جون گفت تا برسونمت  
میشود   ؟میشود .. میشود؟ خان جون بار دیگر بگوید او را خودت برسان!

 بار دیگر به او گوشزد کند نباید شب تا صبح بیدار بمانی .... 

از مدتی جایشان را شدند چون پس نمیبعضی از کمبود ها هیچ وقت جبران 

رقت انگیز بود خودش پدر و مادر داشت اما باید  چقدر  دادند . به عقده می

 یک غریبه نگران حالش میشد!

 

****** 

تون.  _ بفرمائید اینم کارت  

 

 _ ممنونم خانم .

 

 _ خواهش میکنم.  



 

 

روی صندلی چرم چرخ دارش نشست و ورقه های روی میزش را مرتب  

 کرد . 
 اطالعات جدید را وارد کامپیوتر کرد و از آن سیو گرفت . 

خانم محمدی امروز پیش رئیس خواسته شده بود تا اخبار های مهمی را به 

 آن ها برساند . 
موضوع بر این مبنا بود ، که زمستان و فصل سرما نزدیک است .همدان  

و در  زمستانی سخت و بسیار سرد دارد . به همین دلیل مسافر کمتر میشود 

آید .آخر کسی به هتل نمی  

 

گاهی  خانم محمدی همینطور حرف میزد و او به مانند فر فره کار میکرد. 

اوقات از او نظر میگرفت . اِدلیا هم یا سرش را تکان میداد و یا یک خوبه 

نشده بود . تنها خانم ای زمزمه میکرد. خانم توکلی امروز از دفترش خارج

  مدامضاعف برای حرف زدن پیدا کرده بود و محمدی بود انگار انرژی م

. حرف میزد   
 هر موقع ذهنش در گیر بود خودش را با کارسرگرم میکرد. 

صبح شد و بدون هیچ خداحافظی کیف و هشت و به همین روال ساعت 

وسایلش را برداشت و از هتل بیرون زد که چهره ای آشنا مقابل چشمانش 

 نقش بست . 

 

؟_ امیر  
 

: لبخند مردانه ای روی لبان امیر نشست و نجوا کرد  
 

 سالم . 

 

دخترک لبخندی گنگ زد و در جوابش سری تکان داد و زیر نور آفتاب  

دستش را سایه بان چشمانش کرد تا آفتاب و  سرد پاییز سر خم کرد



 

 چشمانش را نزند .
 

 _ اینجا چیکار میکنی ؟ 

 

 امیر که انتظار این حرف را زود تر داشت گفت :  

 

. منم اومدم   هشتپرسیدم کی تعطیل میشی ؟ بهم گفت ساعت از خان جون

 دنبالت تا بریم صبحونه رو بیرون بخوریم . 
 

..._ مرسی راضی به زح  
 

جمله در دهانش ماند! درست پشت سر امیر شخصی را دید که ناگهان   ادامه

لبش نوسان  قدو تا میزد یکی را رد میداد ، ضربان  قلبش لحظه ای ایستاد .

اما چرا؟! پیدا کرده بود  
 

اَسپاد نزدیک آمد و با اخمانی در هم به امیر و اِدلیا که با فاصله کم از هم  

بودند نگاه میکرد .روی به روی هم ایستاده   
 

اِدلیا لحظه ای احساس کرد ، دست و پایش را گم کرد و آن خونسردی  

 همیشگی اش را ندارد!  
 

صدای خش دار و   کهفوراً افسار حال و احواالت خود را در دست گرفت  

 مردانه اَسپاد را نزدیک خودش شنید. 
 

 _ سالم . 
 

فت و سالمی زیر لبی  امیر با دیدن مردی با جثه ای سهمگین قدمی عقب ر

اِدلیا هم سالمی داد و نگاهش را از یقه پیراهن مشکی او  در جوابش گفت .



 

 گرفت! جرئت نگاه کردن در چشمان مواخذه گر او را نداشت . 
دخترک از جو به پیش آمده که چندان راضی نبود سری برای اَسپاد تکان  

 داد و رو به امیر گفت :  
 

 بریم .

 

لیا را دید بی خیال مرد جدید شد و رو به اِدلیا لبخند زد امیر که موافقت اِد

.عصبانی اَسپاد را شنیدند خواستند بروند که صدای جدی و کمی  

 

 _ کجا؟
 

هر دو خشک شده سر جای ماندن! یعنی چه کجا؟ آن مرد که بود که چنین 

اَسپاد از اینکه او را نادیده گرفته بود بی جهت و بی دلیل که   میگفت ؟

اش بوی حرص و خشم  هم نمیدانست چرا عصبانی شده بود . کجای خودش

 میداد 
 

 امیر فوراً برگشت و رو به اَسپاد جدی گفت :
 

شناسید ؟  اِدلیا شما این آقا رو می  

 

گفت :  مجال حرف زدن را از اِدلیا گرفت و  اَسپاد دهان باز کرد و   

 

 من ...
 

و گفت :   پریددلیا میان حرفش اما اِ   
 

 دوست خانوادگی هستن. 

 



 

اَسپاد هم میخواست همین را بگوید ، پس چرا دخترک فکر کرد میخواهد  

 چیزی نا متعارف بگوید؟! 

 

 لعنت به او ، لعنت!
 

 امیر دستش را جلو برد و رو به اَسپاد گفت : 
 

 امیر هستم . نامزد اِدلیا !
 

.نه کردچشمان دخترک گشاد شد و بهت در چشمان اَسپاد ال  

دستان امیر همانطور آن وسط مانده بود . اضطراب در چشمان اِدلیا به 

امیر به چه جراتی وقتی هنوز نه بار بود و نه به دار  وضوح معلوم بود .

 خودش را نامزد اِدلیا معرفی کرده بود؟؟ 

 یک منفی برای امیر گذاشت! 
 

ی کوتاه چنان میان  اَسپاد آرام دست بلند کرد و دست امیر را گرفت و با مکث

 دستان تنومندش فشرد که دستش به سفیدی میزد!
 

 امیر با زور دستش را بیرون کشید و رو به اِدلیا گفت : 

 

 بریم .

 

جا امیر از کنار اِدلیا گذشت و به سمت ماشینش رفت . ولی دخترک همان

 ماند و نگاهش را در چشمان مشکی مرد روبه رویش دوخت . 
 

میر او را از فکر و خیال در آورد و خواست عقب گرد  صدای بوق ماشین ا

 کند که برود ، صدای مردانه او را نشست . 



 

 

 _ مبارک باشه معجزه خانم .

 

 همانطور پشت کرده به او چشم بست و دردی عمیق در سینه اش نشست. 
 

دانست هیچی ، که همانطور  اَسپاد از حال دخترک روبه رویش هیچی نمی

او همان مرد زورگوی آن  را به سینه اش میکوباند.  بی رحمانه کلماتش

 روز پشت در بود پس چرا اینگونه به قلبش نیش میزد؟ 
 

 _ پس دیگه خیالم از بابت رفت و آمدت تو شب و روز جمع شد.  
 

 پلکانش را روی هم فشرد . 

بیشتر  یکم. شاید اگر دیگر ماندن را جایز ندانست و به سمت ماشین امیر دوید

   ماند کنترلی روی حرکاتش نداشت .می

 

****** 

 

استکان کمر باریک چای را روی میز چوبی گذاشت که سیب قرمزی چشمانش را  

 گرفت! 

 

یاد آن روز افتاد! آن روزی که چقدر با آن سیب خوردن اَسپاد را اذیت میکرد و در  

 دل به حالش ریز ریز میخندید .

 

ی چوبی نشسته بود هر چند دقیقه یک بار به او تعارف  امیر که مقابلش روی صندل

 ، کره ، پنیر ، عسل ، مربا ، تخم مرغ و... میزد.

 

اِدلیا دوباره به خلق و خوی خود برگشت . دوباره شد همان اِدلیای بی پروا که 



 

 حرفش را میزد! 

 

_ الزم نبود عین جارچی جار بزنی بگی نامزدمی! وقتی نیستی چرا اصرار داری  

ه باشی ؟ قرار بود بهت فکر کنم ، نه اینکه از روز اول جلوم رژه بری. با این  ک

 کارت بیشتر از چشم افتادی! زن باید رو پای خودش وایسه ؛ دیگه دنبالم نیا! 

 

دیده بود نمیدانست چرا اما ناراحت بود ، خودش هم  از اینکه بهت را در نگاه اَسپاد 

نمیکرد برای چه باید نگران باشد نکند اَسپاد ناراحت دانست چرا واقعا درک نمی

.دلش میخواست در میدان بوعلی باشد .  ! دلش میخواست از کنار امیر برود ؟شود

 وقتی دید امیر حق به جانب میخواهد حرف خودش را به او تحمیل کند بدون حرف  

 

 بلند شد و رفت!  

 

 .ولی لحظه ای بعد در پیاده رو خنده اش گرفت بود

 

چطور موقعی که سپید دندان او را میبرد و می آورد بحث استقالل زن نبود . حاال  

 که به امیر رسید ..

 

 حقش بود ، نوش جانش . این هم از صبحانه اِدلیا. 

آدم کنه را باید هرطور شده   امیر به او چسبید! عسل بیشتر از نان و پنیر و کره و

را داشت! از اول هم مراعات او را  از خودت جدا کنی! امیر برای او حکم کنه

پذیرفته بود کمی با او حرف بزند و کرده بود ، برای آنکه قلب عاشق امیر نشکند 

قرار بذارند اما میدانست در آخر جوابش منفی است . حیف که مراعات قلب امیر  

خوب جواب محبتش را داده بود . اصال چرا این لطف را در حق را کرده بود  ، 

ه بود؟ او مگر مسئول خوشحال کردن دیگران است؟ یا مسئول راضی امیر کرد

 داشتن شان از او؟  نگه

 سنگ جلوی پایش را با حرص لگد زد و زیر لب غر زد : 

 



 

به درک که ناراحت میشه بفهمه نمیخوامش ، من خودمو تو عذاب بذارم تا با آقا  

بیام اینور و اونور نظرم بابت اش عوض بشه؟ اونم احمق اصال نفهمید من دارم  

سر   گناهی بنده اش رومظلوم بودن و بی عدالتخدا و خرش میکنم تا قلبش نشکنه 

سال واسم مهم نیست ناراحت من خالی نکنه! وگرنه سه هفت سال بیست و یک 

بشه یا نه! من فقط از قهر خدا و آه اش میترسم ، که خب خداروشکر خدا هم دید  

 چه بنده سواستفاده گری داره . 

پیاده روی کرد و مغازه ها را از همان پشت شیشه نگاه کرد  خیابان در تا ساعت ده 

میان قفل چرخاند  کلید را و سپس عزم رفتن کرد . و کمی در میدان بوعلی نشست 

 و در را باز کرد .  

 دهد.  و باز امیر را دید که گوشه حیاط دارد درخت سیب را آب می

کند ، حس میکرد از کار  امیر هم اِدلیا را دید ، اما توقع نداشت که اِدلیا به او سالم

دانست که اِدلیا لجباز است و فکر میکرد قهر کند و تا مدت  او ناراحت هست . می

 او هم کالم نشود . اما...  ها با

کفش هایش را کند و یک سالم بلند گفت و جوابش را گرفت ، و سپس به اتاقش 

البته از دستش دلخور بود اما یاد حرف   بچه که نبود با یک حرف قهر کند!  رفت .

 خان بیگ افتاد ، سالم بحث اش با همه چیز جداست! سالم کالم خداست . 

 ای عوض کرد. ه انخلباس هایش را با یک لباس 

 پاییز آمده بود ، سری به معنای تاسف تکان داد و زیر لب زمزمه کرد :  

ولی پاییزه هر چند که   نه به اون آتیشی بودن تابستونش نه به سرمای زمستونش،

 خب... 

زمستان ها در همدان ، زمستانی سرد و خشک میشد ، درواقع میشد گفت زمستانی 

 سخت و سرد را داشت .  

 برای همین تصمیم گرفته بود ، لباس های گرمش را از کمد دربیاورد . 

 جون وارد اتاق شد . تقه ای به در خورد و چیزی نگذشت که خان

 بگم بیا بریم برات ناهار بریزم (  ) من اومدم   بوره غذا بریژم.  _ مو آمدم بگم

جون گاهی اوقات فارسی حرف میزد گاهی اوقات  لبخندی محو روی لبش آمد، خان

 انگار امروز از آن روز هایی بود که زده کانال همدانی. همدانی . 



 

 _ مرسی ، ولی سیرم . بعد تازه ساعت ده .  

 خان جون اخمانش را در هم کشید و گفت :  

 . ) بهت گفتم بیا(  به ته گفتم بوره

 _ اها این یعنی االن زشته که اینجا نشستم؟  

 

 سپس سری تکان داد و گفت : باشه االن میام 

 خان جون در جوابش گفت :  

 بوره که غذام سوته. ) بیا که غذام سوخته( 

و بعد از اتاق خارج شد ، دخترک بعد شستن دست و صورتش به سالن رفت و به  

 جون کمک کرد .  خان

 ر چشم به هم زدن ساعت یک شد و آنها سفره پهن کردند .  د

 قرار شد بعد از ناهار ، کمی استراحت کنند و به سمت آرامگاه باباطاهر بروند . 

خوب بود کمی حال و هوایش عوض میشد ، یادش باشد دیوان را هم با خود ببرد تا  

 آنجا در بیرون محوطه مقبره اش بنشیند و شعر هایش را بخواند.

 

 

 

 

****** 

 

 آرام روی سنگ نشست و دیوان را باز کرد و خواند : 

 مو که یارم سر یاری ندارد  

 مو که دردم سبکباری ندارد  



 

 هنو واجن که یارت خواب نازه  

 چنو خوابی که بیداری ندارد  

وقتی اشعار باباطاهر را میخواند ، احساس سبکی داشت و حس میکرد خالی از  

 ر خوانی بود ، این هم جزو یکی از عالیق هایش بود.عاشق شع  هرچیزی است.

مخصوصا که باباطاهر شاعر مورد عالقه اش بود و آنطور که او دوست داشت  

 شعر نوشته بود ، همه کلمات هم وزن و هم آهنگ بود . 

 ورق زد و در ادامه خواند : 

 از آن روزیکه ما را آفریدی 

 بغیر از معصیت چیزی ندیدی  

 هشت و چارت خداوندا بحق  

 ز ما بگذر شتر دیدی ندیدی  

 

 بود نجوا کرد :    تک خنده ای کرد و زیر لب با همان لحنی که خنده در آن مشهود

ای بابا طاهر درست زدی وسط هدف ، ای خدا به حق هشت و چارت ز ما بگذر 

 شتر دیدی ندیدی. 

  

 

 

 

 باز هم ورق زد و شعر دیگری خواند :  

 ببندم شال و می پوشم قدک را  

 بنازم گردش چرخ و فلک را  

    بگردم آب دریا ها سراسر

 بشویم هر دو دست بی نمک را  



 

کرد . تن نحیف دخترانه اش لحظه ای لرزید اما   لحظه ای باد سردی پیچید و لرز

ای روی دوش اش  با دیدن تک کت مردانه گرمایی مطبوع حصار جانش شد! 

صاف نشست و سر برگرداند ، شخص آشنا خم شد و کنار او نشست . موقع نشستن  

زمین را دراز میکرد تا راحت روی زمین بنشیند چون پاهای بلندش را داشت 

 نوازش گفت :  ن دستش را تکاند و با صدای مردانه گوشگرفت ، بعد نشست

 خب ، داشتی میخوندی معجزه خانم!  

کلمات را فراموش کرده  او هنوز میان عطر تلخ و سرد اَسپاد روی کتش گم بود و 

جور کند و  د توانست خودش را جمع و  ابود برای حرف زدن . با این حرف اَسپ

 شعرخوانی اش برگردد .دوباره به حال و هوای 

توقع اینکه  مثل اینکه شوقی در دلش نشسته بود ، ناخودآگاه زیر لب سالم کرد. 

 اینجا ببیندش را ابدا نداشت . 

 _ علیک سالم خانم ، داشتی شعر میخوندی ... 

چشمان سیاهی اَسپاد را هیچ کس نگاهش کرد ، هنوزم روی حرفش مانده بود. 

 گفت :   میان حرفش پرید ونداشت.  

 گوش وایستاده بودی؟ 

داشتم رد میشدم که    نشنیدم، هم دزدکی   _ گوش وایستادن کلمه خوبی نیست،

 صدات من رو به این سمت کشوند که االنم اینجا نشستم . 

 

 از اتفاق های امروز حرفی نپرسید . چون برای خودش حد مرز گذاشته بود . 

دواج کند! نمیخواست بر اساس و مبنای  فقط برایش دعا میکرد که اِدلیا با عشق از

 سنت زندگی دخترک را حیف کنند .

اِدلیا وقتی سکوتش را دید دیگر حرفی نزد ، امروز برایش روزی پر از ماجرا بود  

. 



 

این ماجرا ها درست از زمانی که پای اَسپاد به زندگی اش باز شده بود داشتند یکی  

 . مثل قبل یکنواخت نبود زندگی اش .  یکی اعالم حضور میکردند

باز دیوان را باز کرد و تا خواست شعری را بخواند ، اَسپاد دیوان را از میان   

روی پای خودش گذاشت. دخترک با بهت به اینکار مرد کناری اش دستش قاپید و 

سعی کرد نگاهش سمت ریش آنکارد  نگاه کرد و سپس به دست خالی از کتابش! 

رق زد و به صفحه مورد  واد دیوان را براق مشکی اش نرود. اَسپوهای مشده و 

و   برای آنکه صدایش واضح تر به گوش دخترک برسد سر خم کرد .نظرش رسید

 زیر گوش او خواند :  

 

 گل سرخم چرا پژمرده حالی؟ 

 بیا قسمت كنیم دردی كه داری 

 بیا قسمت كنیم، بیشش به من ده 

 كه تو کوچک دلی، طاقت نداری 

 

 

 گل سرخم؟ با او بود؟!  

اینکه یک غریبه بود اما قابلیت این را داشت که را ضربان قلبش این مرد با وجود 

 بازی کند .  

لعنتی بر دل سیاه شیطان فرستاد و خودش را جمع و جور کرد و تا خواست دیوان 

 را از دستش بکشد نفس گرم اَسپاد را شنید که میگفت: 

 گل سرخم؟! 

 صد کرده بود جانش را دو دستی بگیرد؟ قاَسپاد 

 اش پیچید . نفس عمیقی کشید که بودی ادکلن مردانه اش در بینی

. البد االن سپید دندان با خود فکر میکند عاشق بوی ادکلن   باز هم اشتباه کرده بود

 او شده!  



 

 پیش خودش که خجالتی نبود ، آری...

 آری عاشق بوی ادکلنش بود .  

 چه اعتراف دلنشینی! 

 ماند دلش صاحب پیدا میکرد . شاید اگر بیشتر از آن ، آنجا می بلند شد که برود ،

 صدایش را شنید : 

 گل سرخ؟  بدون خداحافظی میری

چرا میم مالکیت را آخرش نیاورد ؟ خب او که گل سرخش نبود! البد در باغچه 

کت اش را از   همانطور پشت کرده به او  دلش گل سرخی خوش و معطر داشت!

 روی شانه هایش برداشت و به سمت اَسپاد گرفت 

 حزین لب زد :  

 دیگه باید برم ....

 

 گفت :   آرام ندبدون آنکه برگردد و نگاهش ک مکثی کرد و

 تو هم اینجا زیاد نمون ، سرده! 

 اِدلیا و دل نگرانی برای یک جنس مذکر؟ 

   کمی خنده دار نبود؟ اِدلیا و این نگرانی برای کسی؟!

   محال ممکن بود! محال!

 

حسش  روی سالش نشسته بود و با هر دم و بازدم اد ادکلن اَسپدم عمیقی گرفت 

در را باز کرد . از دو پله های پایین در که منتهی میشد به  و کلید انداخت میکرد. 

حیاط پایین رفت و بدون اینکه نگاهی به سالن بیاندازد در اتاقش را باز کرد 

 برگشت تا ببندتش که شوکه شده همانطور پشت کرده ماند!

 دید و وقتی برگشت چیزی مثل نور افکن در ذهنش روشن شد!   یک نظر اتاق را

 با مکث آرام در را بست و فوراً برگشت!  

 نه این امکان نداشت! اصال غیر ممکن بود...! 

چشمانش کم مانده بود از کاسه در بیایند . دستانش از تعجب و استرس مگر میشود؟ 



 

 سرد شده بود و پاهایش نای حرکت نداشت!  

حاال در اتاقش به طرز چشمگیری  ابی که از پشت ویترین دیده بودخوست تخت

ست تخت خوابی یک و نیم نفره ای سفید با بالشت هایی   گذاشته شده بود!

 رنگارنگ و شاد!  

ترس دیزاین اتاقش به کل عوض شده بود،از پرده گرفته تا فرش روی زمین! 

او فقط چند ساعت بیرون  ناگهانی که به دلش نشسته بود باعث شد تپش قلب بگیرد!

 بود ، این تخت و فرش و پرده و ... 

 چشم بست و دوباره باز کرد! شاید با اینکار خواب و رویا از سرش بپرد اما ....

لحظه  در میان آن بلبشو تخت حتی تشکی که تازه عوض شده بود هم دیگر نداشت . 

 عوض شده بود..! ای در دل با خود گفت: یعنی حیف اون تشکه! بابا تازه 

 هنوز همانطور مات مبهوت آن وسط ایستاده بود.

تخت یک و نیم نفره با بالشت های کوچک اطرافش مزین شده بود . بالشت های  

کوچک و بزرگ رنگارنگشان دل میبرد . رنگ های متفاوت مثل قرمز ، نارنجی  

 صورتی ، سرخابی ، آبی بنفش سبز...! 

 ای شفاف!  میز آرایش هم سفید بود با آینه

 همچنان پلک میزد و مبهوت سر جایش مانده بود!

ترسید اگر برود جلو و لمس کندش همه چیز مانند میچشم بست و به در تکیه داد! 

 دود جلوی چشمانش به هوا برود .

گیر شده بود،چند ماه پیش شخصی در خانه را زده بود و کلی بسته باز هم عافل

پرسید گفت خودش خریده! ولی خان جون تنها   لباس آورده بود! از خان جون که

 خان بیگ را میگرفت و کرایه مغازه ای که از قبل داشتند!   بازنشستگیحقوق 

انداز میکرد.اما آن هم لباس مارک و جنس عالی حداقل  پس در این زمانه باید پس 

 باالی صد تومان بود! 

ان جون پرسید که او یا اصال همین تشک تخت که تابستان برایش گرفته،اصال از خ

 خریده؟ 

یاد آن  خب البد حتما خود خان خریده ، اما ... مگر از خان جون پرسیده بود؟ 

روزی افتاد که رفت از خان جون بپرسد که این همه تغییر و تحول برای چه چیزی 

 است و با آن اتفاق .... 



 

انش خارج  پوفی کشید و با دستش گوشه پیشانی اش را خاراند . واقعا دیگر از تو

 بود درک این اتفاق ها! 

خان جون همراهشان از خانه هرچقدر بیشتر فکر میکرد کمتر به جواب میرسید . 

بیرون زد و به آرامگاه باباطاهر آمد پس چه کسی کلید خانه را داشت که از نبود 

 و به داخل آمد؟  آن ها استفاده کرد

کلید خانه را از او گرفته شک اش به محمد پیوست اما در آخر یادش آمد خان جون 

اما... یادش . اما خب شاید ممکن بود یکی از روی آن کلید برای خود ساخته باشد! 

قدر در زندگی اش  یعنی آناما باز هم  در زندگی اش راآمد وجود بابا لنگ دراز 

 پیشروی کرده بود که با اجازه خود سرویس تخت خواب برایش میخرید ؟ 

 به شدت دلش میخواست بگردد و این بابا لنگ دراز زندگی اش را پیدا کند! 

به بابا لنگ درازش فکر نکند . اینطوری بهتر بود دیگر  پوفی کشید و چشم بست .

 ذهنش بیشتر در آرامش بود . 

یک لحظه هوس کرد   . دست و صورتش را شست  اس هایش را در آورد ولب

خودش را روی آن تخت با آن بالشت های رنگی رنگی که روی سفیدی رو تختی  

 دلبری میکردند بیاندازد ولی لب گزید .

اما با تصمیم ناگهانی اش لحظه ای به خود آمد که روی تخت در حال فرود آمدن  

 بود! 

نیامده  هایشال خوش بی دلیلش خندید! هنوز خان جون و عمه لبخندی زد و به ح

خواستند شام را بیرون بخورند و بیشتر بگردند و بروند  بودن،به احتمال زیاد می

 پاساژ زاگرس که نزدیک هتل بوعلی و زیبا ترین پاساژ بود و خرید کنند.  

و به همه چیز نفس عمیقی کشید ، حداقل میتوانست از این سکوت خانه استفاده کند 

 فکر کند .. 

 حتی ... سپید دندان! 

 نامش چه بود؟ اَسپاد؟! اَسپاد ، اِدلیا.. اسم هایشان روی اَ و اِ تفاهم نداشتند.  

  پشت پلکانشهیکل مردانه و با آن صورتی مردانه   چشم بست و لحظه ای تصویر

نقش بست. سیبل هایش حالت های خاصی داشتند . بیشتر او را جدی تر نشان  



 

 میداد.

 حالت قشنگی داشتند و به صورت مردانه اش خوش نشسته بود.

ریزی شده بود ،  برنامهحرکاتش، راه رفتنش ،غذا خوردنش همه چی انگار از قبل 

ت ولی هیچ وقت  همه چیز با حوصله و آرامش. مانند یک اصیل زاده گام برمی داش 

طوری رفتار نمیکرد که انگار زمین مال اوست ، از باال به هیچ کس نگاه نمیکرد  

یاد گرمای کت اش افتاد وقتی روی دوش اش بود! حس خوبی را به دخترک  .

 انتقال داده بود .

آید و  در این مدت که او را دیده بود ، فهمیده بود که از بی ادبی به شدت بدش می

که به او حرفی نزند خود  پرید حرص اش میگرفت برای آندلیا به او میاوایل که اِ 

 را سرگرم میکرد . 

ولی گاهی اوقات نمیتوانست در مقابل حاضر جوابی های دخترک ساکت بماند او  

 و دیگر محشر کبری میشد!  ی میکرد پای دخترک لجبازهم هم

ماهی از آب   باز نفس عمیقی کشید ، انگار که نفس کم آورده باشد مانند

 بیرون افتاده تقاضای زره ای آب میکرد!

روی دنده راستش خوابید و بالشت زرد را زیر سرش گذاشت و چشم بست  

. 

 کی وقت کرده بود ریز به ریز حرکاتش را زیر زربین چشمانش بگیرد؟  

امروز به او گفته بود گل سرخ؟ گل سرخ بودن هم برای خود عالمی داشت  

د. این مرد عاشق شده است؟ اگر عاشق شود ، با این  که شامل حال او نبو

رفتار قطعا آن دختر خوشبخت ترین زن جهان میشود. به مانند یک ملکه با  

پای او اشعار باباطاهر پای او آهنگ بلند گوش میداد، هماو رفتار میکرد. هم

، زمانی حتی تا رفتن به سر کارش را هم با او همراهی میکرد  میخواند و

.. دش میشد او را گرم میکردکه سر  

 

ز خود پرسید :  ا، حرص میخورد از آنکه افسار افکارش در دستش نبود. نچی کرد 

 اصال به من چه؟! چی به من میرسه؟



 

انگار حرصش باال آمده بود از فکر اینکه شاید دختری در زندگی اَسپاد باشد! 

 آن زن.خودش هم نمیدانست برای چه دلی احساس حسادت میکرد نسبت به 

 

افکار آن طرف هم همراهش بود .   همانروی دنده چپ خوابید ، باز هم و برگشت 

 انگار هم خودش دوست داشت که به آن ها فکر کند.

 چشم بست و کالفه روی تخت نشست . عکس خودش را روی آینه مقابلش دید .

 حواسش لحظه ای جمع شد به پاکتی که گوشه آینه چسبیده بود .  

شست و سبابه گرفت و انگشت رفت و با  پاکتآرام از جایش بلند شد و به سمت 

 .  کشیدش

 نه نوشته ای .  و روی پاکت سفید چیزی نبود، نه طرحی

 آورد. بیرون پاکت را باز کرد و کاغذ مربعی شکلی از آن 

 کاغذ مربعی را باز کرد و مقبل چشمانش سیبی سرخ نقش بست.

 اش را نفهمید. پلک زد و با دقت نگاهش کرد . معنی

 کاغذ را برگرداند و پشتش را نگاه کرد ، هیچی نبود!

و از آن زاویه کاغذ  لبانش را به معنای تعجب جمع کرد و جلو داد و سر کج کرد

باز هم هیچی ، تنها یک سیب قرمز چاپ شده روی کاغذ بود .  را تماشا کرد .

 پاکت خالی را تکان داد شاید چیزی داخلش باشد اما پاکت خالی خالی بود .

 

دلش میخواست   .گیرد به امروز اسکار عجیب ترین روز زندگی اش هم تعلق می

د بدون هیچ نوع آدمیزاد زندگی کند ، جایی  این روز ها تمام شود و روزی برس

 باشد که فقط خودش باشد و خودش هیچ کس نباشد هیچ کس!

 .کشوی میز آرایش را باز کرد و پاکت را در آن انداخت

ساعت هفت بود و هوا تاریک شده بود ، همانجا در اتاق مانده بود که صدای در 

 آمد.  

زنجیر قفل را کشید . . ط رفتشالی سر کرد و از اتاق بیرون زد و به حیا   

لحظه ای مکث کرد ، نپرسیده بود کیست همانطور راه افتاد به سمت در و 

 باز کردن آن؟ 

 امان از گیجی و بی حواسی او امان. 



 

اش مزاحم  نفس عمیقی کشید که دوباره صدای زنگ آمد، هرکه بود اگر فوق

میکرد . ناامیدشبود ، اول یک ببخشید میگوید و بعد او را از پدر بودن   

در را باز کرد و کمی پایش را بلند کرد که صدای سالم یک نفر نفسش را 

 همان میانه حبس کرد.

کرد و نگاهی به او انداخت .  با چشمانی از بهت و تعجب گرد شده سر بلند  

صدای سالمش آنقدر ریز بود که به زور به گوش میرسید اما او سریع از میان 

 لبانش شکار کرد و مشتاق گفت : 

پرتقال ها و سیب های قرمز رو بچینم! گفت تو خونه    اینخان جون گفته بود بیام 

 ای منم اومدم که انجام بدم. 

ت . اَسپاد جلو تر راه افتاد و او پشت سرش گام  آرام در را باز کرد و کنار رف

برداشت . از پشت نگاهی به هیکل مردانه اش که در میان بلوزش مهار شده بود  

  به یک نخ تبدیلاحساس میکرد اگر یک خم و راست بشود بلوز در تنش   انداخت .

 میشود، بعد میخواست پرتقال و سیب بچیند؟ 

 

 سیبا شروع میکنیم ، بیا.   _ دختر برو یه سبد بیار اول از

این مرد دست بردار نبود ، فوراً یک سبد برایش آورد و پایین نردبان ایستاد 

بیاندازد . تا هر سیبی که چید در داخل سبد   

. یک ساعت پیش در آرامگاه باباطاهر دیده بود انگار نه انگار او را همین   

خل سبد می انداخت. دخترک  آرام سیب ها را از میان شاخه درخت جدا میکرد و دا

 به درخت تکیه داده بود و سبد را در دست داشت . 

 هرزگاهی هم نگاهی به او می انداخت که ببیند کارش به کجا رسیده . 

 اما اَسپاد از همان اول او را زیر نظر گرفته بود . 

 _ کو نامزدت؟

 با شنیدن صدایش از فکر و خیال در آمد و آرام لب زد :  



 

 

 بیرون .  

 اَسپاد شاکی گفت :  

 شنوم این باال .  ای بابا ، یکم بلند تر حرف بزن نمی

 دخترک زیر لب حرصی گفت :  

 

 . ار تا بشنوی ذخب سمعک ب

 و بعد بلند تر گفت: 

 

 بیرون. 

 

اَسپاد جمله اولش را شنیده بود ، لبخندی کج کنج لب مردانه اش نشسته بود ، این  

 دختر آخر حاضر جوابی نمیکرد جای تعجب داشت!  

 _ چیشد یهو نامزد شدید.  

 _ نامزد نشدیم! 

 چرا به او گفت نامزد نشدیم؟ خب به او چه؟ 

 در دلش برای خود عصبانی شد : 

ر خونه بابامم ، البته چقدر هم که بابا دارم اصال دلم میخواد بگم هنوز دخت

 من .

اَسپاد از همان باال نگاهی به دخترک انداخت و از شاخه سیبی چید و داخل سبد در  

 دست اِدلیا انداخت. 

 _ دوستش نداشتی؟ 



 

 اِدلیا که فکرش حوالی کیلومتری به نام سیما و محمد پرسه میزد گنگ پرسید :  

 چی؟ 

 را تکرار کرد:   اَسپاد دوباره سوالش

 میگم دوستش نداشتی؟ 

هرچند متوجه سوال های اَسپاد نمیشد اما  دخترک ماند که چه جوابی به او بدهد!  

آیا تو امیر   》حاال وقت فکر کردن بود ، انگار نیاز داشت شخصی از او بپرسد 

  《رو دوست داری؟!

مل کند که  واقعا دوستش داشت؟ حس خاصی به او نداشت فقط میتوانست او را تح

مخصوصا با آن کاری که سر صبح  این برای شروع بد نبود ، اما عالی هم نبود. 

 انجام داده بود. 

 دم عمیقی گرفت و نگاهی به او انداخت :  

 زود تر سیبا رو بچین داره شب میافته بعدا هیچی معلوم نیست. 

. به وضوح از زیر سوالش در رفت ، و این را خود اَسپاد هم متوجه شد  

چیدن سیب ها به اتمام رسید و دخترک با انداخت هر سیب داخل سبد یاد آن نقاشی 

 گوشه آینه افتاد. 

لب غنچه کرده بود و سوت میزد و نمیدید که مردی آن باال محو دختری است زیر  

 نور مهتاب موهای خوشرنگ هایالیت خدایی اش برق میزند! 

م بودن ، حال بد برای مردی  اش که از نظر خودش باریک و بی فرلب های سرخ

دار نفس خودش و مردانه هایش بود و حاال این چشمان مثل او که سال ها خود

 نافرمان سرکشی میکردند و روی او میچرخیدند. 

قدری کار ساز بود که دخترک سر بلند کرد و چشمانش زیر نور سنگینی نگاهش به 

  مهتاب درخشید و عسلی اش کام اَسپاد را شیرین کرد.

 اگر رو راست باشد با خود محوش شده بود که همین محو بودن کار دستش داد! 



 

سعی کرد پایین بیاید و اما پاهای مردانه و بلندش که روی نردبان کوچک خوب جا 

 نمیشدن تعادلش را از دست داد و داد اَسپاد بلند شد که میگفت: برو کنار! 

رت پو دخترک به جلو  کمر اِدلیابه اما دیر شده بود و نردبان خورده بود 

واژگون   دست آخر سبد ،را در دستش مهار کند  سبد سیب نتوانستو  شد

سیب های قرمز و خوش آب و رنگ روی زمین قل خوردند و هر   شد و

 کدام به یک طرف رفتند!

 اگر اَسپاد با آن هیکل تنومند مردانه رویش بیافتد! 

 حیاط میشد.  کفبی شک حتما هم سطح با کاشی های 

میان زمین و هوا دخترک ریز جثه را گرفت و با او روی زمین قل خورد به  

  پَس سرش با سپر کردن دستش روی صورتی که اِدلیا روی او خوابیده بود و اَسپاد

 ن اصابت کند!  نگذاشته بود سرش به زمی

نفس نفس میزدند! تن داغ و موزون دخترک روی تنش باعث شده بود عنان   دوهر 

 از کف بدهد . 

که آب روی آتیش باشد بیشتر عطر رایحه  هرچه نفس عمیق میکشید عوض آن

بوی عطر گل یاس با بوی  خوش بو گل یاس موهای دخترک در مشامش میپیچید! 

آمیخته شده بود و باعث شد حالش از آنی که   در همسیب های از وسط ترک خورده 

 هست بدتر شود! 

ند! امکان  ضربه مغزی شدن کتوانست به سختی خودش را پیدا  چشم بست و اِدلیا

تا به خود آمد ! و نگذاشت اِدلیا صدمه ببیندبود اما اَسپاد جلوی آن را گرفته 

ره نشست و  روی شکم مرد بیچارا حواسش نبود و خواست بلند شو که زانویش 

 رفت.  کشیدن یادش لحظه ای نفس

 

 _ عه عه عه! 

 

 ن لب زد : ادندان فشرد و دخترک پریش



 

 چی ؟ چیشد؟ 

 همانطور که از درد دندان می فشرد گفت :  

 زانو تو بردار از رو شکمم!  

 اِدلیا تازه متوجه کارش شده بود که فوراً زانویش را برداشت : 

.هیع ببخشید  

 

جلوی دهانش گرفت و زیر چشمی صورت از درد درهم  دود دستش را 

 رفته اَسپاد را نگاه کرد .

امشب باید حتما یک دوش آب گرم میگرفت ، عضالتش روی آن سنگ 

رحم تا مرز خورد شدن هم رفته بودن! فرش های بی  

 اِدلیا بی توجه به همه چیز فوراً دستش را گرفت و گفت:  

 ی چرا هیچی نمیگه؟  اَسپاد ، اَسپاد ... خوبی؟ .. وا

 دوباره مضطرب صدایش کرد :  

 اَسپاد ؟ خوبی؟ 

  

دروغ بود اگر میگفت حالش بد بود! حالش خوب بود و دلش میخواست خودش را  

همانطور رها کند تا اسمش را همانطور با صالبت از میان لب و دهان دخترک  

 بشنود! 

ی شده بود؟ خب تقصیر خود بی رحمش بود! از بس صدایش نمیزد آنگونه  ذمو

 تشنه یک اَسپاد گفتنش بود!  



 

تشنه یک اَسپاد گفتنش ؟ حالش خوب است؟ این خزعبالت چیست که دارد مانند 

 د؟ نموریانه مغزش را میخور

 حتما اثر ضربه است وگرنه که او ... او عاشقی ؟

 

 :  گفت  لبزیر آرام 

 

 خوبم!

 

و بعد دست بر شانه اش گرفت و آرام بلند شد . دخترک هم از روی زمین بلند شد  

کمر   دورو بدون که بداند چه کار دارد میکند با دل مرد مقابلش فورا ً دست برد و  

  اَسپاد حلقه کرد :

 ار کمکت کنم! ذب

 اگر وزن این هیکل را روی تن نحیف و دخترانه اش می انداخت چه میشد؟!  

 اصال فکرش را هم نمیکرد.  

 _ نمیخواد ، میتونم برم. 

و بعد کتش را که موقع سیب چیدن در آورده بود از روی نرده های ایوان برداشت  

دلش میخواست هرچه زود تر از آن  که صدای اِدلیا را شنید و مات بر جای مانده! 

سیب های مهلکه فرار کند . دلش میخواست یک لحظه هم آنجا نماند. نگاهش به 

بی احترامی  قصد سرخ کف زمین افتاد . اگر بدون جواب میرفت به ادبی بود و او 

 نداشت .به شخصی خصوصا اِدلیا را 

 

 _ ببخشید!  

 



 

نگاهش رویش صورت معصوم دخترک   لحظه ای همانطور ماند و آرام برگشت

 :  پرسید نشست! اِدلیا را تا به حال اینگونه مغموم و گرفته ندیده بود . برای همین

 چرا؟ 

 و بعد فرصت حرف زدن را از او گرفت و گفت : 

 واسه اتفاقی که مقصر نیستی ، هیچوقت نگو ببخشید! 

 خب؟  

نگاهش کرد ، چشمانش در چشمان مشکی اش دو دو میزدند. هنوز کمرش کمی  

 آمد چه؟  خمیده بود . درد میکرد؟ آخ خدا لعنتش کند اگر بالیی سرش می

ماند، ماندش مساوی ولی نه االن فعال حال خودش بدتر بود . باید میرفت نباید می

 بود با سر زدن کار های غیر عادی! 

 :  زیر لب شنید که گفت 

 خب! 

 

 

****** 

 

 

_نمیخوام میفهی؟ نمیخوام با اون پسر خاله کالشم ازدواج کنم! اِدلیا حق داشت از  

حاال که شکم  ، خواستگاری من  آباد بود نیومد ، آباداین خونه رفت! موقعی که علی

 یه دختر و... 

 سیما روی صورت ویدا نشست و صدایش بلند شد: ی آساکشیده برق



 

ات رو  هی هیچی نمیگم گنده تر از دهنش حرف میزنه! حرف اون خواهر بی ذات

 نزن. 

 پوزخند ویدا نمک شد و شوری اش به جان سیما روانه شد: 

بچه اش رو دندون میگره ، ولی تو    ای که بهش میگن بی چشم و روئه، حتی گربه

 ی... که مادری یه انسان

 میان حرفش دوید: 

 من دختری به نام اِدلیا ندارم! 

 _منم مادری به نام سیما ندارم! 

نیشخند سیما روی لبش جا خوش کرد و همانطور که روی مبلمان چرم خانه اش که  

 شرکت بود لم داد و گفت :  مبلمان از نظر اِدلیا شبیه 

 ه؟ چیه؟ مغز توام با حرف های صد من یه غازش شست و شو داد

 

و طمع و دوز و  حرص بس کن! همه مثل تو نیستن که با  محض رضای خدا _سیما

  بگذرونن!رو  زندگیشون بخواننویسی  کلک بازی

 _ویدا با مادرت درست صحبت کن!  

باالخره پدر خانه هم آمده بود! گرد پیری در سن پنجاه سه سالگی روی صورتش 

 نشسته بود و غم در چشمان بی فروغش نهادینه شده بود! 

ه در گذشت تا صدای تقه ای که ب هایی ویدا به سرعت دوید سمت اتاقش ؛ دقیقه 

 فانتزی توت فرنگی اش بلند شد.  خورد سر ویدا را از روی بالشت

 

 پشت سرش در را بست.   داخل آمددر اتاق باز شد و محمد  

 

 _بابا! 



 

 با دیدن حال نزار پدرش غم خود را فراموش کرد باز هم صدایش زد. 

 . روی صندلی میز آرایش ویدا نشست و سر پایین انداخت

 _ بابا چیزی شده چرا چیزی نمیگی؟ 

 ویدا نگران از سکوت ترسناک پدرش و محمد... 

 د؟ _ حالش خوب بو

 :  ی پدرش متعجب پرسید اگهانجواب سوال ن از  ویدا

 متوجه نمیشم ، منظورت کیه بابا؟ 

 محمد دوباره سوالش را طوری دیگر تکرار کرد :  

 رفتی خونه خان جون، اِدلیا حالش ... خوب بود؟ 

نم اشک چشمان ویدا را احاطه کرد! از جایش بلند شد و پدرش را در آغوش گرفت  

. 

 سر روی شانه افتاد و خمیده پدرش گذاشت و با بغض لب زد : 

 بابا ... بمیرم برات بابا ، بمیرم!  

 

 دستانش را ترام دور کمر دخترش حلقه کرد و با دست آرام به شانه اش کوبید. 

 

 _هیس! خدا نکنه دختر این چه حرفیه! 

بزرگی واسه خودش شده! شده یه شیر زن! هرکی بهش چیزی بگه که غیر ، _بابا 

 بابا ... اِدلیا ...    معقول باشه تیکه و پارش میکنه.

 پدرش سر بلند کرد و با ترسی در چشم گفت : 



 

 اِدلیا چی ویدا؟ اِدلیا چیشده؟ 

_ خیلی خوشگل شده! موهاش بابا موهاش عسلی شده نه عسلی نه خرمایی... اصال 

ه رنگ خاص شده! بابا صداش یه جوریه روی حروف شین تحکم داره! بی خبر  ی

 اغواگرانه حرف میزنه دل منه دختر رو میبره چه برسه مردای این شهر رو!  

 پدرش اخم کرد:  

 م.  شکِ این پدر سوخته کارش فقط دلبری! کی بشه گوشش رو بِ 

 :    تمزاح گونه گفته بود و لبخند روی لب ویدا نشست و معترض گف

 عه بابا! خب تقصیر خودش نیست که ، ناز ذاتی داره بدون اینکه بدونه.  

 تو ام طرفدارش باش.  صلواتی_ عه پدر 

و صدای خنده آنها اتاق را پر کرد! اما ندیدن چشمان شیطانی سیما را که خبر از  

 طوفانی خانه خراب کن را میداد. 

یخواست از زبان شخص دیگری  محمد همه این ها را خوب میدانست اما باز هم م

. آن روز وقتی از سر کار آمد و وقتی  هم بشنود که دخترش برای خود خانمی شده 

آن ها را دید ، نگاهش کرد در پستوی چشمان اِدلیا غمی نهفته را دید . غمی که 

 گرد و غبار رویش را پوشانده بود .

بود و خیلی هنر  پیش  انگار که آن غم برای امروز و دیروز نبود ، برای سال ها

 بود حمل کردنش با خود تا به االن . 

شاید خودش متوجه . به سرمای برف زمستان نگاه دخترش گرم نبود ، سرد بود 

سرمای نگاهش نمیشد اما وقتی یکی مانند پدرش که هم خونش بود به راحتی 

 گیرد.میتوانست بفهمد این سرما از کجا نشات می

ای کاش قدرت آن را داشت که تمام خاطرات بد را از ذهن دخترش پاک میکرد و  

 داد .  به جایش خاطره های خوب و به یاد ماندنی خود را به او هدیه می

 ..رفت ای کاش هیچوقت اِدلیا از آن خانه نمی 



 

 شاید بهم ریختن جو خانه شان بعد از رفتن اِدلیا بود ... 

 گردد.  دانستند دیگر اِدلیا باز نمیحتی آرمان می شاید همه اهالی آن خانه

 

 

 

 انگشت شستش را زیر بینی اش کشید و زیر لب گفت :  

 گند بزنه هرچی شانسه. 

 و بعد بلند تر گفت: 

 ندارم خب، ندارم چیه؟ 

 _بابا دختر هوا سوز داره لباس کهنه ولی گرم نداری؟ بیار برام دیگه اَی بابا...  

_ من اگه طبیب بودم َکل سر خودمو دعا میکردم مومن خدا! حاال هرچی دارم  

 واسه خودم الزم میشه.  

    _ عجبا.

 القید شانه باال انداخت و گفت :  

ارم برات توان بیشتر حواستون  بازم اگه لباس گرمی پیدا کردم می من دیگه میرم ، 

 بده به این بچه ها،  مثال امانت هستن دستت. 

 

 سپس رو کرد به بچه های بازیگوش و لب زد:

 چه ها خداحافظ. ب



 

بچه ها که فقط حواسشان به اسباب بازی هایشان بود دیگر یادشان رفت که اِدلیا  

 آنجا حضور دارد و مشغول بازی خودشان شدند . 

 هنی زنگ زده را بست و زیر لب گفت : آدرب 

 خدایا ، یکم از این بی هوش و حواسی های بچگانه میخوام،چند؟ 

 

اش که از سرما سرخ شده بود را  و بعد کاله هودی اش را روی سرش کشید . بینی 

 باال کشید و دست در جیب هودی مشکی رنگش فرو برد! 

دلش پیش آن کودکانی که با دیدن اسباب بازی هایی که هر چند بار یک دفعه  

خوشحال بود که میتوانست کمکی  شان! آورد مانده بود. آن ذوق کودکانهبرایشان می

. از اینکه نیمی از حقوقش را خرج آنها به خانواده ای بکند که تنگ دست بودند 

   قدر...چمیکرد راضی بود . 

صدای زنگ تلفن همراهش اجازه فکر کردن را از او سلب کرد و به اجبار تلفن که  

 پشت خطش امیر بود را جواب داد:  

 الو؟ 

 _به به اِدلیا خانم .  

 با طعنه در جوابش گفت : 

 علیک سالم! 

 که میگفت: میشد ز پشت خط شنید اامیر  شوخ صدای

 عه سالم نگفتم؟ 

 کالفه از سردرگمی امیر گفت :  

 امیرخان . کارتو بگو 

 



 

 انداخت...لفظ امیر خان ، امیر را یاد بازیگر هندی می

 این دختر در هر حالی کیفش را کوک میکرد!

 

 _ کجایی خانوم؟ 

 

 نیشخندی روی لبش نشست و امیر از دیدنش محروم شده بود :  

 تو لباسام! 

از طفره رفتن در جواب دادن به امیر میخواست به او بگوید اصال از حرف زدن با 

 برد! حتی حالش هم بد میشود.  اش لذت نمیاو و خنده های بی موقع

برای هرچیزی نمیخندید  نا خواسته او را با سپید دندان مقایسه کرد؛ خب سپید دندان 

 پرسید! مثل کجایی؟ چیکار میکنی ؟ و...  یا سوال های شخصی نمی

 _ عه؟ جدی ؟ لباسات کجان؟  

 حرصی و خون به جوش آمده از پشت تلفن گفت : 

بگی ، باید به اطالعت برسونم بد کسی رو انتخاب پرت و پال اگه زنگ زدی 

دیگه قراره چی بارت کنم پسر   کردی ، چون اصال برام مهم نیست که یه ثانیه

 عمه...! 

و بعد تماس را قطع کرد! در میان این بلبشوی فکری اش ، امیر کاسه داغ  

باعث شد دستانش را داخل  ود ی ویزیدباد سر تر از آش شده بود برایش!

آب از بینی اش داشت کم کم راه   جیب هودی اش فرو ببرد و لرز کند.

افتاد که بینی اش را باال کشید و کاله هودی اش را که باز عقب رفته بود می

در جای ایستگاه اتوبوس ایستاد و منتظر شد تا اتوبوس  دوباره جلو کشید و 

 بیاید و به خانه برود که باید برای رفتن به هتل حاضر میشد .



 

 

***** 

_ اَه چرا هوا یهو سرد شد! زمستون های این شهر استخون پاره میکنه. هووو  

 چطوری دَووم میاری اینجا ها؟اَسپاد... با توام . 

حوله به دست از دستشویی بیرون آمد و رو به امیر پارسا پسر عموی هم سن و 

 سالش گفت : 

 خیلی سردته؟ پاشو برو تهران ، زورت نکردم که .  

 رای اَسپاد کج کرد و زیر لب نق زد : چشم ابرویی ب

 . بس که دماغ بز کوهی داره  هرچی ام بگی بهش بر میخوره .

 

 و بلند تر ادامه داد : 

 ؟ باالخره نفهمیدم دله تپید ، نتپید

 _ تو فضول تپیدن یا نتپیدن دل نباش لطفا .  

 . نوبره واال _ خلبان مملکت اینجوری حرف نمی زنه که

 ند دهنتو!  _ امیر پارسا بب

هار تربیت . عمو یکم وقت میذاشت ادبت میکرد اینجوری عین سگبی_ عه عه! 

 پاچه منه بدبخت رو نمیگرفتی.  

 

! به هرچیز و به هر کس گیر بوددانست چرا انقدر پرخاشگر شده نمیخودش هم

  از عالم آدم شاکی بود . و میگیرفتد . ایراد امید



 

انگار که همه چیز  ! میشدانگاری دنیا بی عیب نقض بود اما وقتی پیش او 

شود! این ها از عصبانیتش نمیسر جای خودش هست و هیچ چیز باعث 

در میانشان رنج میبرد!  شایدم از حضور نفر سوم یعنی امیر عالئم چه بود؟ 

 پسرعمه وقت نشناس اِدلیا!  

ال دل تپید یا نتپید؟ ح  

یر آب سرازیر شده بود را با حرص و عطش به صورت خود آب سردی که از ش

 پاشید.  

 ای که مسافت طوالنی را دویده است نفس نفس میزد. ماننده دونده

حالی را تجربه کرده بود که در طول عمری که از خدا گرفته بود تا به ین روز ها ا

 حال یک درصد هم تجربه نکرده بود.  

 رخ برداشت و گاز به سیب سرخ زد .ای سیبی سامیر پارسا از جا میوه 

ناکش را  همان موقع بود که اَسپاد از دستشویی بیرون آمده بود و داشت صورت نم

 اش پاک میکر.با حوله 

با دیدن امیر پارسا و سیب گاز زده ، باز حالش دگرگون شد و یاد آن شبی افتاد که 

 به دندان میکشید!  دخترک آنطور جلویش نشسته بود و با آن لبان کوچکش سیب را 

حوله را با حرص روی کاناپه پرت کرد و با چند گامی شتاب زده سیب را از میان 

 دستان پارسا گرفت و با غضب درون سطل زباله گوشه سالن پرت کرد! 

پارسا شکه شده از کار ناگهانی اَسپاد، بقیه سیبی که در دهان داشت را جویده و  

 و زیر لب گفت: نجویده قورت داد  

 

 خدا شفا بده اینو . چرا این شکلی جن زده شده!

نفس نفس زدن هایش تمامی نداشت! همین حاال صورتش را آب زده بود تا حال 

هوای گیسوی پریشان دخترک را از سر بپراند حال پارسا با انجام دادن آن کارش 

 همه چیز را زیر و رو کرده بود!  



 

گونه افسار بود که اینهرچند که پارسا تقصیری نداشت ! تقصیر خودش 

 دلش را به دست باد داده بود! 

 نفسش را همچون فوتی بیرون داد و زیر لب به پارسا گفت :  

 امیر کارام دست خودم نیست! ببخش . 

امیر پارسا خودش جنگ درونی اَسپاد را حس کرده بود منطقش میگفت حاال وقت  

اد نیاز دارد با حرف زدن سپ َدلگیری و ناراحتی نیست . حاال وقت کمک است که ا

 حسش را بیان کند . 

اصال شاید مسئله کاری باشد یا حتی چیز دیگر اما رسم رفاقت و دوستی این بود! 

 امیرپارسا جز پسر عمو ، همدم و رفیقش بود . 

 آرام کنارش روی کاناپه نخودی رنگ نشست و دست بر پشت شانه هایش گذاشت:  

 ؟  چیزی شده؟ چیزی هست که باید بگی

 آرنجش را بر پایش تکیه زده بود و به سمت جلو خم شد. 

 _ چیزی نیست! 

 _ بچه خر میکنی ؟ 

 _شتر به این گندگی! 

اش را پارسا از حرف اَسپاد میان آن همه حال خرابی شکه شده بود و نتوانست خنده

 مهار کند!  

 صدای خنده پارسا تا هفت آبادی دیگر هم انگار رفته بود! 

 از ما نگیره! تو این حال و احوال ببین چه میخندونی آدمو! ببینا!  _ خدا تو رو

البته این وسط پارسا از زیر زبانش خنده شوخی هایشان تا نیمه شب ادامه داشت . 

 .نم نم چیز هایی را فهمیده بود اما نه همه اش را! فقط نیمی از آن را ....

 



 

***** 

 

 بست .خودکار را الی دفتر گذاشت و دفتر را 

روی صندلی خود نشست و به بخاری که از ماگ مشکی اش بلند میشد چشم  

 دوخت!  

نَوا آمده بودند و حدود هفت نفری   آرایش بهداشتی مهمان های وی آی پی از شرکت

 میشدند. 

 گروه ریاست و معاونین و دیگر افراد که از نظر او سیاهه لشکر بودند! 

به ذهنش خطور کرد باعث شد  یفکراش را برداشت و ناخودآگاه گوشی

گوگل را آورد و روی قسمت جستجوی آن  دستش سمت سایت جهانی برود. 

خلبان اَسپاد سپهوند.  تایپ کرد ؛  

 لحظه آخر منصرف شد و گوشی را روی میز انداخت ؛ اصال به او چه؟ 

 هر کس بود برای خودش بود .  

 از کی پرونده این مرد در زندگی اش باز شده بود؟! 

کمی تا حدودی شبیه دوست دوران  ؟ برایش کمی آشنا بود اَسپادچرا قیافه 

 بچگی اش بود.

نیمچه عالف  ازانداخت تا حسابش را آورد او را جلو میهمانی که تا کم می

 های کوچه پس بگیرد!

 اش الغر اندام بود و صورتی استخوانی داشت . ولی خب دوست دوران بچگی

اما باز نتوانست از خیر این همه تغییر داشته باشد.  نمیشود که وقتی بزرگ بشود

 آشنا بودن چهره اش بگذرد! شاید یک رهگذر پیاده رو بود .

از جایش بلند شد و از پشت پنجره قدی که در البی بود به سیاهی شب چشم دوخت  

 . 

و نیم بامداد ، شاید پادشاه هفتم  یعنی االن بیدار است؟ خب این وقت شب ساعت سه

اصال کدام آدمی بود که  ام رسیده است! هم رد کرده باشد و به بیست یا سی را 

 ساعت سه و نیم بامداد بیدار باشد؟ 



 

مخصوصا اویی که به خواب شب اهمیت میداد! یادش آمد که از فوایدش هم برای 

 او گفته بود و او هم .... 

 فکر میکرد یک شهر خواب است و تنها اِدلیاست که بیدار بود .

با این یکرد ، اما نمیدانست کیلومتر ها آن طرف تر ، سپید دندان هم به او فکر م

 اِدلیا االن بیدار است و در هتل مشغول کار!  ست تفاوت که او میدان

 چرا دخترک زره ای اهمیت به سیستم ایمنی بدن خود نمی داد؟! 

  خداوند شب را برای استراحت قرار داده و روز را برای کار و تالش!

اَسپاد نمیدانست دخترک ترس دارد! دختر است ، هر چقدر هم که با خود تمرین 

 سخت بودن بکند ، باز یک جای کار به مشکل بر میخورد. 

هیچ کس جز او و خدای خودش و آن مرد ناشناس   نوجوانیمثل خواب شب! در 

 ز خواب شب بیزار است!  اشد نمیداند که چه

وباره به گذشته تاریک و پر رمز و رازش سری تکان داد ، دلش نمیخواست د

 برگردد!  

 دلش میخواست زندگی همینطور باشد! تازه به سوپرایز های جدید عادت کرده بود!  

 اش ، حس اعتماد پیدا کرده بود! تازه به شخصیت های جدید زندگی

اویی که همیشه جلوی اَسپاد آنگونه گارد داشت و شمشیر را از رو می  

رام است؟ بست حال چگونه   

 اصال چرا مقابل گفته های او اینگونه سر خم میکند و اطاعت امر میکند؟ 

 از فردا دوباره همانی میشود که قبال بود! چه معنی داشت این مالحظه ها؟!

توان گفت چون اَسپاد چند سالی دید، میاگر از طرفی نیمه پر لیوان را می

  از او بزرگ تر است ، احترامش را نگه میداشت!

 اما ... 

 یادش افتاد که امشب تک و تنها برای خودش را افتاده بود و به هتل آمد!  

د ااز اینکه به راحتی اعتماد کرده بود به اَسپپلک هایش را با حرص بست! 

. در این دنیای فانی که اعتماد کردن سخت بود او مرتب این ناراحت بود 

، دنیا دنیا معنی در خود  اعتماد کردم تنها یک حرف نبود کار شده بود. 

  گنجانده بود .



 

  لعنتی! چرا ذهنش کفتر جلد شده بود و از این بام به آن یکی بام میپرید؟!

 هتلاصال چرا انتظار داشت امشب هم مثل شب های قبل اَسپاد او را به 

این  متقاضیحاال  شدبرساند؟؟ او که با این رساندن ها مخالف بود! چه 

 همراهی شبانه شده بود؟؟

دلش نمیخواست بگوید عادت کرده بود هر شب راس ساعت هفت و نیم  

 ماشین مشکی غول پیکرش دم در منتظرش باشد. 

 عادت کرده بود به آهنگ گوش دادن آن هم بلند در ماشین اَسپاد!  

نفس عمیقی کشید. خودش هم نمیدانست  چشمانش را در کاسه چرخاند و 

اَسپاد فکر میکند؟ اما ش جای آنکه پشت نیز کارش باشد دارد به چرا نیمه 

این مرد خیلی ماهر بود که نیمی از ذهن اِدلیا دختر سر سخت و مغرور این  

بود! پلک زد و دستی به روپوش اش  روز ها را به خودت اختصاص داده 

به سمت پیشخوان  کشید ، سعی کرد افکارش را سر و سامان دهد و سپس 

 برگشت. 

***** 

 داشت. قدرت یکی پس از دیگری بر می و پرگام هایش را محکم 

به سمت اتاق سرهنگ موحدی حرکت کرد و با زدن تقه ای به در و پس از صادر 

شدن اجازه ورد به اتاق در را باز کرد و پس از بستن در ادای احترام را به جا  

 آورد .  

ون آمد و صدای خوش سرهنگ  با دستور آزاد ، از حالت احترام به رده باال بیر

 کارکشته نیروی هوایی در گوشش نشست :  

 چطوری جوون؟ ما رو نمیبینی خوشی؟  

اش که نشانه شرم مردانه اش بود را با دستمالی که در دست  عرق روی پیشانی 

 داشت پاک کرد و لبخند مردانه ای زد و در جواب سرهنگ گفت :  

 نزنید این حرف رو ، شما بزرگ مایی!  



 

  و  سرهنگ از ادب سخن گفتن که از اول هم خوشش آمده بود و تک خنده ای کرد

 فوراً رفت سر اصل مطلب و گفت :   صبرانهبی

 خب بریم سراغ پرواز؟ 

 _بریم. 

 ایستاد تا سرهنگ به او برسد و سپس پشت سرش از اتاق خارج شد .  

موحدی عقب تر بود . صدای قدم هایشان باعث شده گام هایش یک قدم از سرهمگ

به آن ها جلب بود توجه اطرافیانی که در آن راه رو ترسناک و تونلی فرم بودن 

 شود . 

 میشدند . المپ های مهتابی یکی پس از دیگری پر نور تر از قبل 

هنگامی که به مکان مورد نظر رسیدن کاله ست لباس خلبانی اش را روی 

 سرگذاشت.  

 .زیر نور برق میزدند  اشروی دوش ستاره های درجه های

 . سرگرد اَسپاد سپهوند 

برج     شد و پس انجام کار های اولیه بهاِف چهار" "  سوار هواپیمای شکاری

 خواست تا دستور پرواز را بدهد!    مراقب آمادگی خود را برای پرواز اعالم کرد و

   《بسم هللا》یک گفتنچندی بعد هنگام پرواز ، بعد از 

صدای سرهنگ را میان هیاهوی صدای موتور هواپیما شنید که میگفت : علی 

 یارت! 

پی حرف هایی که از برج مراقب به اسش تمام حوپس از بلند شدن ، 

زیبا بود! کمی اوج  گوشش میرسید بود. نیم نگاهی به زمین انداخت. از دور 

 گرفت که شهر همدان زیر پایش رفت . 

 در روز زیبایش را داشت! در شب دیگر چه میشد؟ 



 

ه ذهنش خطور کرد ، این بود که اگر از  بهنگام پرواز ولین چیزی که ا

باد و در این جو هوا اگر باد الی موهای او زیر این آفتاب  اینجا در این  

شود؟! نورانی بپیچد چه می  

های کرمانشاه که دقیقا باالی همدان پس از سه دور گشت و دیدبانی مرز 

به دستور سرهنگ موحدی   و اطمینان حاصل از امن بودنشانوجود داشت  

شده بود  امروز کارش سر کشی بر برج های مراقبت کرمانشاه  فرود آمد .

اه رخ داده بود و از پایگاه هوایی ، یک اشتباه هوایی در مرز هوایی کرمانش

همدان درخواست دیدبانی هوایی داده بودند تا موقعیت را بررسی کند و  

 یکی از هواپیماببیند مشکل حل شده است یا نه؟ پایگاه هوایی دزفول دیروز 

هایش بلند شد و از آن طرف مرز را بررسی کرد و اعالم سبز بودن منطقه 

داده بود و امروز نوبت همدان بود تا این مرز های هوایی را به سرهنگ 

 را مورد بررسی قرار دهد . 

چندی بعد از هواپیما پیاده شد و کالهش را از سر بیرون آورد . از خط  

 فرود بیرون آمد و کنار سرهنگ رفت . 

قای موحدی دستی بر شانه اش کوبید صدای موتور خاموش نشده هواپیما آ

 باعث شد صدایش را کمی بلند کند و بگوید :

 

   مثل همیشه ، عالی بود!

لبخندی از سر رضایت روی لبش نشست . با وجود بهم ریختگی ذهنی اما  

 باز خوب توانسته بود خود را جمع و جور کند .

ادای احترام گذاشت و از آنجا دستی برای برج مراقبت و دوستانش تکان  

 داد .  

روشن خاموش کردن نور افکنشان جواب احترامش را دادند . آن ها هم با   

***** 



 

کلید را در قفل چرخاند و در را باز کرد . از دو پله جلوی در پایین آمد و در حیاط  

 جون پا گذاشت. خزان زده خان

برگ های درخت سیب که روی زمین ریخته شده بودند ، زیر پاهایش صدای خرچ  

 خرچ میداد و لذت قدم زدنش را دو چندان میکرد.  

جون که با شنیدن صدای در از آشپزخانه به حیاط آمده بود ، روبه اِدلیای خسته  خان

 :  گفت  و گشنه 

 ام اومدی؟(  ام آمدی؟ ) بچهها بَبَه 

تکان داد که جدیداً هوای همدانی صحبت کردن به سرش زده   جونسری برای خان

 بود .

 سالمی زیر لبی داد و به سوی اتاقش رفت . 

بعد اینکه لباس عوض کرد ، دست و صورتش را شست. تا ناهار خیلی بود ، پس  

ای یک چایی لب سوز و لب دوز برای خود ریخت و با ُکماج شیرینی کلوچه 

 همدانی خورد . 

رو  وش به تلویزیون بود که خان جون سر از آشپزخانه بیرون آورد بی هدف نگاه

 به دخترک گفت :  

 َوخی اِدلیا ، َوخی ) بلند شو اِدلیا، بلند شو( 

 دخترک شوک شده گفت :  

 چرا؟ چیزی شده؟

_ بی ایجو، تا دده ها و عمه قزی بیان ، برو در یه دسته چمچه بگیر برا آش . ) بیا  

 زاده ها بیان برو بیرون یه دسته قاشق بگیر برای غذا( ه اینجا ، تا عمه و عم

 متعجب خان جون را نگاه کرد و گفت :  

 وا مگه نداری؟ 

 . جون در هم رفت اخمان خان 



 

 

_ برا خودم نمیخوام . برا عمه قزی هات میخوام. واس مه رو دیدن ، میخوان.  مو  

نمیخوام ، عمه هات ست قاشق  ) واسه خودم م. نمیخوام واس خودمو بشون بدُ 

چنگال هایی که آقام واسم خریده رو دیدن میخوان ، منم نمیخوام بهشون بدم .  

 یادگاری آقامه( 

 

 اِدلیا از این حرف شیطنتی کرد و سپس گفت :

 

مادری خان جون مادری ، اونام بچه هاتون دل به این مال دنیا نبند ما باید همه رو  

 .دنیا . فضل و بخش اش کن دلبندم اینجا بذاریم بریم اون 

 

سپس خودش به حرفش خندید و چشمکی به سمت خان جون حواله کرد که با دیدن 

آرام آرام از روی لبش چشم غره خان جون و کفگیر باال رفته در دستش لبخندش 

 جمع شد . 

انحصار طلبی روی وسایل  ن سری برای ایخترک آب دهانش را قورت داد  د

جون باعث شد دست و پایش را جمع کند.  نچپ خانگاه چپاد.  خانهدتش تکان د

 .ین یعنی حرف روی حرف من نزن و کاری که گفتم را انجام بدها

  شلوار مشکی اشفورا ً از جایش بلند شد ، به سوی اتاقش رفت تا حاضر بشود ، 

را با روپوش مشکی اش پوشید و کاپشن بادی نیم تنه اش را تن زد و شال عسلی 

در  سر انداخت. تضاد عسلی با خرمایی های پر جعد و شکن چشمگیر بود!  روی

را شنید که در نزدیکی خانه شان همان لحظه   ماشینیدای موتور صهمین حین 

 خاموش شد و بعد صدای در آمد.  

 

 زیر لب با خود گفت :  



 

 اره رو سرم .  ذجون یه دونه مو نمیوای یه وقت عمه اینا نباش! خان 

و بعد پرده پشت در اتاقش را کنار داد که با دیدن شخص داخل حیاط ، 

انرژی  انگار که با دیدنش شکوفه لبخند را روی لبانش آورد! ناخوادآگاه 

 مضاعف به جانش تزریق شده بود .

 

حاال چرا لبخند زده بود؟! دستپاچه لبخند بی موقع اش را جمع و جور کرد  

ف دستی اش از اتاق بیرون زد .و با برداشتن کی  

 بوت های چرم تا مچ پایش را پوشید و به حیاط رفت .

 روبه اَسپاد گفت : فوراً خان جون با دیدن اِدلیا آن هم حاضر و آماده 

ها ُکر بی ایی دخدر رو ببر برا آش چمچه بگیره ) پسرم بیا این دختر رو ببری  

 برای غذا قاشق بگیره(  

جون نفهمیده بود ، متعجب او را نگاه کرد که اِدلیا گفته های خان اَسپاد که چیزی از 

 فوراً رو به خان جون گفت :  

 عه ، نه بابا من خودم میرم ، خداحافظ. 

 دو قدم برداشته بود که صدای اَسپاد را شنید : 

 اِدلیا ، وایسا میرسونمت. 

 ن جون شده بود! جسته و گریخته متوجه حرف های خابا جوابی که اِدلیا داده بود 

به سمتش برگشت و خواست تعارف کند ، صدای حرصی و عصبانی خان جون را  

 :   شنید که داشت با غضب نگاهش میکرد

تا تو فِرک َرخد بُکنی نِنه، ِمنه سیا بَخد ُمُکنی نِنه )تا تو فکر لباس عروسیم را بکنی 

 ریع بودن (  کنی ، کنایه از از دست دادن فرصت، سمادر، مرا سیاه بخت می

 و بعد داد زد :  



 

پچرا ایجویی هنو؟ دخدر با ای دیالق برو.) پس چرا اینجایی هنوز ؟ دختر با این  

 دراز برو دیگه!( 

اِدلیا پا تند کرد و از لفظ دیالق خان جون خنده اش گرفت و با لحنی که خنده اش را  

 نشان میداد گفت : 

 باشه باشه . 

 و زیر لب ادامه داد :  

 حاال چرا داد میزنی ، حرص نخور بابا!  

ای کرد . و بعد دوباره بیاد آن کلمه افتاد و تک خنده  

ر کدام از آن دو در افکار خود غرق  سکوتی فضای ماشین را فرا گرفته بود ، ه

 بودن! 

 اما طولی نگذشت که اَسپاد این سکوت را با آن صدای مخملی و مردانه اش شکاند: 

 میگفت ؟ خان جون تو حیاط چی

با شنیدن سوال او ، سرش را بسمتش چرخاند و نگاهش را به نیم رخ مردانه ،  

 ترین مرد دنیا داد: مرد

 سونی که توام متوجه شدی .  ازت خواست تا من رو بر

 اَسپاد سری تکان داد و با لبخند ادامه داد : 

چیشده یهو همدانی حرف میزنه ؟ قبال آ فارسی حرف میزد ! راستی جمله آخرش  

 منظورش از دیالق چی بود؟  که خندیدی؟چی گفت  

 مات و مبهوت لبخند مردانه روی لبش بود! چقدر لبخندبی توجه به سوالش و اِدلیا 

 آمد..! به آن لبان مردانه و گوشتی اش می

از فکری که داشت در سرش بال و پر میگرفت شرمش شد و با تک سرفه ای ، 

 پرسید : 



 

 چی گفتی ؟ ببخش حواسم نبود! 

 _ حواست کجا بود؟ 

لحظه ای مکث کرد! چه میگفت به او؟ اصال چه داشت که بگوید ؟ میگفت که  

 شوند؟ تی میخندی چشمگیر میهوش و حواسم پی لبانت بود که وق

در دل لعنتی بر دل سیاه شیطان فرستاد ، این فکر ها را کنار زد و در جواب او  

 گفت :  

 داشتم فکر میکردم نزدیک ترین قاشق فروشی کجاست. 

اش گرفت . اَسپاد با دیدن اَسپاد دوباره سوالش را تکرار کرد ، که اِدلیا باز خنده

 ش نفس حبس شده اش را به سختی بیرون داد و گفت :  خنده او و چال ریز گونه ا

 منظورش از دیالق ، اونی نیست که فکر میکنم نه؟  

اِدلیا فورا خواست الپوشانی کند تا یوقت ناراحت نشود ، هرچند خب صفتش بود! 

بیگ قد بلند  اَسپاد واقعا مردی بلند قد بود . حتی اویی که میان دختران خاندان خان 

 آمد!  کنار اَسپاد بازم هم کوتاه به نظر میتر بود ، در 

 _ نه خب ببین ما...  

 نگذاشت جمله اش را کامل بگوید و فورا ً گفت : 

 اِدلیا بچه گول نزن و میدونم دیالق یعنی دراز. 

و بعد خندید! دخترک فکر میکرد ناراحت شده که او را به سخره گرفتند و قد  

 رعنایش را زیر سوال بردند! 

 بهت و تعجبی که در لحنش نهادینه شده بود پرسید : ا ب

 یعنی ناراحت نشدی؟  

 القید شانه باال انداخت و گفت :  

 هست که هر روز می شنوم، یه چیز عادیه!   چیزینه ، 



 

 و بعد خیلی ناگهانی رو به دخترک گفت :  

 همیشه بخند باشه؟!  

نمیدانست قلب دخترک یکی در میان میزند؟ حاال با گفتن حرفش دیگر نمی زد! 

 فقط توانست به سختی بپرسد : 

 چرا؟ 

 _ آخه از چاله در اومدم به چاه افتادم! 

رش نشده بود القید شانه باال انداخت و نگاه عسلی اش را دخترک که متوجه منظو

 به خیابان داد . 

وقتی به بازار رسیدند هر دو با هم از ماشین پیاده شدند و به سمت مغازه ای که  

 وسایل استیل داشت رفتند .

دخترک وقتی قاشق های آشنایی را پشت ویترین مغازه دیده بود ، قصد داشت از  

 همان مدل بخرد . 

 ریخت .  ست همانی که خان جون داشت و یک دستش بهم نمیدر

 وقتی آنها را برداشت صدای اَسپاد را درست زیر گوشش شنید : 

 همیناست؟ 

 _آره . 

ردن ، اَسپاد از او خواست تا پول قاشق ها را خودش  کپرداخت موقع 

  حساب کند. اما دخترک دلیلی بر آن نمیدید که اَسپاد پول قاشق ها را بدهد!

یعنی درواقع از نظر او این نوع کار های دل آب کنی را عاشق برای 

 معشوق انجام میدهد . 

 نه کسی که نه عاشق است و نه معشوق! 

اما ندید وقتی پایش را از مغازه بیرون گذاشت ، اَسپاد از مغازه دار خواست پولی  

ه در دست داشت  را که از اِدلیا گرفته به او پس بدهد و به جای آن پول اَسپاد را ک

 بگیرد! 



 

چیزی در چشمان مرد خوش بر و رو دیده بود که با لبخندی   مغازه دار انگار

 پدرانه نجوا کرد : 

 با این کارا که نمیفهمه ، نشون بده! 

 تکانی خورد و با لبخندی کج روی لب از مغازه بیرون آمد.  قلبش 

 _ بیا دیگه ، چیکار داشتی میکردی اون تو؟! 

 با صدای غر دخترک لحظه ای پیش خود گفت : 

. آخه المصب تو که از   مثل این خانومایی که منتظر شوهرشون هستن حرف میزنه

 دل من خبر نداری ...! نکن! 

 سری تکان داد و گفت :  

 باشه بریم .  

 _ نه صبر کن!  

 ش و منتظر نگاهش کرد .  با صدای ریز دخترک برگشت سمت

_ میگم میشه یکم بیای اینور بازار کاهو و کلم بخرم؟ دلم هوس ساالد کرده  

. 

 سری به معنای بله تکان داد و با دخترک هم قدم شد. 

 چقدر خرید کردن با او لذت بخش بود! 

 داشت اما او مانند یک کدبانو وقتی موشکافانه نگاهش میکرد میگفت: کاهو برمی

 این خوب نیست بریم بعدی!   نه اینجا رو ببین ، پالسیده است.

 ندید نگاه گرم او را ... 

لحظه ای از ذهنش گذشت که اگر این دخترک زبان دراز و خوش سیما همسرش  

 میشد ، آن وقت ... 

 شد اما دلش رفت برای این همه ظرافت!  شاید او یک مرد با



 

 این حس و حال ها نشانه چیست ؟ نشانه مجنون بودن؟  

 خیلی زود بود برای دیوانگی اما حاال قسمت صبرش بود ...!

هنوز نمیدانست عاشق است یا نه   باید صبر میکرد او هم دلش با دل خود یکی شود.

د ، عشق ، صبر میخواهد .  ، اما همیشه حرف های پدرش را با خود تکرار میکر

 صبر ممکن است به این احساس ببازی و شکست بخوری . اگر عاشق باشی و بی

 دوست نداشت حس یک طرفه داشته باشد! 

عاشقی دخترک دیدنی بود . چرا که فقط برای او دلبری میکرد و ناز میریخت...! 

 و تنها او همه و همه آنها را خریدار بود! 

 رنگن اینا..  خوش _ میگما اَسپاد ، چه

 اَسپاد در میان همان کلمه دوم جمله اش مانده بود.

دوست داشت بار ها و اسمش از زبان دخترک چه پر ابهت و دلنشین نجوا میشد! 

کاش صدایش را ضبط میکرد تا روزانه گوش میداد به . ایصدایش بزند بارها 

 . صدایش .این روز ها عجیب زود به زود دلتنگش میشد 

با تکان دادن بازویش به خود آمد و نگاهش را سمت سیب های سرخی که دخترک  

 به رنگشان اشاره میکرد داد. 

 _ آره خوش رنگن، میخوای؟ 

 _ نه نه، بریم تا صدای خان جون بلند نشده .  

 

با نگاه به ساعتش فهمیده بود دیر شده و وقت کمی برایشان مانده . فوراً فکری که  

 . لی کرد به سرش زد را عم

 سپاد را کشید و میان ازدحام مردم دویدند! َو بعد دست ا

 اگر سرهنگ اینجا بود حتما یک تکیه ای درشت بارش میکرد!

که از قضا این روز  ر دست دخترید   اما کجایش عیب بود ، خلبان مملکت دست 

 میان بازار سبزی فروشان در پیاده رو ها تمام فکر و ذهنش را مال خود کرده بود

 بدود؟! 



 

شنید که زیر لب  دوید از تک و توک رهگذران میوقتی اینگونه با شتاب می

 گفتند: می

 مرده گنده خجالت نمیکشه با این قد و هیکل دنبال یه دختر بچه میدوعه!  

دانستن همین دختر بچه چند روزی میشد که زندگی اش را کوبید و  آنها نمی

زد...!از نو ساخت! سندش را هم به نام خودش   

 میداد؟ اگر میان پیاده رو میگفت " دوستت دارم" یعنی چه اتفاقی رخ

امتحانش سخت بود ...! ولی قشنگ بود... وقتی میان آن دویدن در بازار پیاده میان  

 نفس نفس زدن هایت داد بزنی: 

 

 دوستت دارم!  

 

 زیر لب جرعت به خرج داد و آرام گفت :  

 دوستت دارم!  

 ز خودش نشنید! ولی هیچ کسی به ج

چیزی نمانده بود تا به ماشین برسند ، احساس کرد دخترک کمی شیطنت کرد و  

 دست مردانه اش را فشرد!  

را به نفس   دخترک سرتق ببین چگونه او ن آمد ایباال میداشت نصفه و نیمه  نفسش

 انداخته بود...!  

زبانش اختیار خودش را نداشت تا آمد جلوی زبانش را بگیرد دیر شده بود و دست  

 دلش رو شد!  

 _ دوستت دارم!  



 

هیچ یک از کار  فریاد دوستت دارمش را حتی بعضی از مغازه داران شنیدند!

   هایش دست خودش نبود . نمیتوانست جلوی دهانش را بگیرد .

طوری بود که   آن معرکه داد زده بود؟ وسط ؟ بودحرکتی فوراً لب بست! این چه 

تحلیل مغزش هنوز تمام   حال حرکت بودند . انگار زمان ایستاده و فقط آنها در 

 نشده بود که  

 با شنیدن جمله اِدلیا پاهایش از حرکت ایستاد! 

 _ منم دوستت دارم!  

قلبش،  آخ از قلبش ... روی دور تند افتاده بود و بکوب بکوب میزد . دست روی  

 قلبش گذاشت تا مبادا صدایش به گوش اِدلیا برسد! 

 ملق زدن ماهی ها و بوی خیار و گوجه؟ن وسط بازار؟ میا

 جلوی ماشین وایستاد هنوز شک شده بود .

 جفت بازو های اِدلیا را گرفت و او را به سمت خودش کشید :  

 ت...تو االن چی گفتی ؟ 

دخترک خندید و صورتش را نزدیک صورت او در و میان چشمان بهت زده اش  

 آرام نجوا کرد :  

دارم!   دوستت  

 

رنگ چشمانش زیر نور خورشید روشن تر از قبل شده بودند و مژه های 

یک درصد فکر نمیکرد خواب   بلندش سایه انداخته بودند زیر چشمش .

واب هایی بود که دلت  باشد! فکر نمیکرد رویا باشد! از آن دسته خ 

 نمیخواست بیدار شوی .

با فشرده ساق شدن دستش توسط پنجه هایی ظریف از عالم هپروت پرت شد بیرون 

 ! برگشتو به دنیای واقعی اش 

با چشم باز به خواب رفته بود؟ محال ممکن بود! از دست این دختر چه اتفاق هایی 

گول خورده بود! ای کاش  حس و حال بدی داشت انگار  را که تجربه نمیکرد!



 

 قدر در فکر اِدلیا نبود که بخواهد دست دلش پیش خودش رو شود . آن

اعتراف کرده بود  دلش به عقلش نهیب زد که باالخره اعتراف کردم عاشق شده ام! 

پیش خود! باالخره دست از جنگ دوست داشتن و نداشتنش برداشته بود! یک جا  

 دوئل کات شده بود. این 

 مانی دلش را سرکوب کند که صدای ادلیا زیر گوشش خوش نشست... خواست نافر

 _ ای بابا ، کجایی تو؟ نیستی تو باغ! 

 نگاهش گنگ بود و محزون! دوستش داشت؟ 

در خلوت خودش با خود فکر    دلش میخواست برود و از اِدلیا دور بشود.

 کند و ببیند چند چند است! 

فوراً با آن ماشینش در کوچه گرد و   بعد از خرید او را به خانه اش رساند و

 خاکی به پا کرد و راه خانه اش را در پیش گرفت!  

در را با ضرب باز کرد و خداروشکر کرد که امیر پارسا رفته بود پی  

میدیدش سمج میشد و مدام از   زندگی اش! چون اگر با این وضع و اوضاع

 او سوال میپرسید. 

ص روی مبل پرت کرد! دسته  بیرون آورد و با حراز تن تک کتش را 

کلیدش را هم روی کنسول گذاشت و دستش را با غیظ داخل موهایش برد و 

 چنگی به تار هایش زد!  

مگر امکان داشت چشم باز به خواب بروی! آن هم خوابی که انگار رویا 

 بود!

نه اهل سیگار بود و نه اهل قهوه! تنها حال دلش با بوی عطر سیب خوب 

قرمزی که وسوسه اش میکرد ببویدش...میشد! همان سیب   

زیر کتری را  سر درد امانش را بریده بود . بدون آنکه لباس را عوض کند 

و قوری را پر از چای خشک کرد ، درونش کمی مغز هل و   روشن کرد

 دارچین و گالب ریخت!  

 آب که جوش آمد قوری را روی کتری گذاشت تا چای دم بیاید. 

. روی صندلی  برداشت و به تراس سالن رفت از روی جا ظرفی سیبی 

 آهنین فانتزی در تراس نشست و به پشتی صندلی یله داد .

عطش به مشامش برد . روز  سیب را جلوی بینی اش گرفت و دم عمیقی از 



 

تابید .خورشید در پاییز با وجود سرمایش اما پر نور و ساطع میبود   

ت پلکانش نقش بست!  دخترک پش یاغیپلک بست که چهره معصوم اما   

امروز را فراموش کند  جریانسیب در دستش فشرده شد! هرچه میخواست  

!  بیافتد اتفاقی پیش می افتاد که یاد اعتراف خودش به دلش کرده بود  

رو راست اگر باشد آری گفته بود دوستش دارد! شاید این یک تلنگری بود  

ی اش میشود، دلش  تا به خودش بیاید! شاید دلیل اینکه مات چشمان عسل

یی اش و حرص او را در  میخواهد دست ببرد در ابریشم موهای خرما

ای برای تک تک بیاورد همین عشق بود! عشق است که میتواند دلیل موجه

 این عواطف باشد!

دومرتبه سیب را جلوی بینی اش گرفت و چشم بست. اینبار خاطره بغل کردنش  

ال گوشه کوچه پیدا کرد و روی دستش  پیش چشمانش نقش بست! وقتی او را بی ح

ترین موجود دنیا را به آغوش کشیده! ترسید قدرت  کگرفتتش احساس کرد کوچ

به او سخت بگیرند! کمر باریکش گود بود و جای  یابازوان اش او را اذیت کنند 

دست داشت! عشق میکردی وقتی دستت را دور آن کمر خوش تراش دخترانه اش 

 حلقه میکردی....

 چشم عسلی فکر میکرد!   دخترک در هیز شده بود که به خوش دستی کمر قآنکی از 

با بوییدن عطر سیب حالش کمی بهتر شده بود اما هنوز در شوک اعترافش پیش 

میشد  رو علنا خودش بود! چه خوب که زبانش به کار نیافتاد بود! وگرنه دست دلش

 و اتفاق بدی میافتاد! 

ل زبانی میکرد هیچ فکر االن را نمیکرد که ممکن  روزی که جلوی در مقابلش بلب

 ن بلبل زبانی ها دل ببازد! مااست با ه

 پیشدلش برای خودش سوخت! دلش را مفت باخت! باید در گروی گذاشتن دلش 

 از او طلب میکرد! چیزی مانند آرامش..هم یزی چدختر سنگی 

چایی اش را  فانتوم سوت کتری که بلند شد در لیوان ماگی با طرح هواپیمای جنگی 

ریخت و با برداشتن یک خرما صادراتی عسلی دوباره روی صندلی اش  

 گرفت... جای

حضور پیاده از  عابرانخوبی آپارتمانش آن بود که در طبقه هفتم سکونت داشت و 

خانه اش بر خیابان بود و به راحتی به خیابان اصلی  باخبر نمیشدند...  در تراس او

 دید داشت . 



 

واست یک بار دیگر یواشکی و دزدکی دخترک تخس شرور دلش را  دلش میخ

 ببنید! االن چه کار میکند؟! یعنی کجاست؟  

 بساط ناهار را چیده اند؟!  

سرمایش میرفت دیگر غروب  به سمت چایی اش را مزه مزه میکرد . هوا که 

 استخوان میترکاند... 

 حوصله سرماخوردگی و دردسرش را نداشت. 

کاغذی گوشه  وسط سالن فت و در تراس را بست . روی میزداخل خانه ربه 

 چشمش را زد .  

 لیوان را روی کانتر گذاشت و با آرامش به سمت میز وسط هال حرکت کرد.  

 نامه ای از طرف امیر پارسا بود :  

دارم میرم بیرون ، گفتم این نامه رو همراه با فلش بهت بدم . داخل فلش رو با 

دیدم حالت دپ هست گفتم یکم شیش و هشت گوش کنی   .آهنگ های شاد پر کردم

 سر حال بیای.  

 ماچ به َکلَت! 

 

 نیشخندی زد و زمزمه کرد: 

 پسره دلقک! 

 

به گفته او فلش را از داخل پاکت نامه بیرون آورد و به سمت باند هایی که از 

سیستم  سینمای خانواده جدا بودند رفت . دکمه پاور آن را زد و فلش را وصل کرد ، 

 خودکار وار اولین آهنگ شروع کرد به خواندن :  روی فلش بود و 

 بخند که خنده ات آرام برد از دل دیوانم 

 ات آبیست بر این آتش جانم بخند که خنده  

 برقص که دنیا بر من و تو جز جفا نکرده 

 بخند که شاید این عشق ما را دوای درده 

 دست مریزاد عشق خانه ات آباد عشق

 مستی و دیوانگی دادی مرا یاد عشق 

 دستمریزاد عشق خانه ات آباد عشق 



 

 مستی و دیوانگی دادی مرا یاد عشق  

  رم زیبای منی یارم از عشق چه سرشا

 ای نور جهانم تو ای یارم و دلدارم 

 در بند تو کامم خوش هر لحظه کالمم خوش 

 خوش آمدی ای خوشرو دیدار و سالمم  

 دست مریزاد عشق خانه ات آباد عشق

 مستی و دیوانگی دادی مرا یاد عشق  

 دستمریزاد عشق خانه ات آباد عشق 

 مستی و دیوانگی دادی مرا یاد عشق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

آخرین کتاب را هم با دستمال پاک کرد   نفسش را فوت کرد و با دستمال پارچه ای

متوجه نبود دیوان باباطاهر در کتاب خانه اش شده بود ، و داخل کتابخانه گذاشت . 

اما حدس میزد که زیر بالشت اش باشد . شبا قبل از آنکه به هتل برود چند بیت 

 عد میرفت پی کارش . خواند و بشعری از باباطاهر عریان می

با پشت دست پیشانی عرق نشسته اش را پاک کرد ، در سرمای همدان که تا مغز  

 رود حال از کار کردن زیاد گرمش بود . استخوان می

مهمان ها خداروشکر تا امروز قصد رفتن کرده بودند و هرچه زود تر میرفتن .  

   کند برای خود . ماند چون میخواست کاری دست و پامنتهی امیر اینجا می

رفت . دلش یک دوش آب   تختش از باالی صندلی پایین آمد و با خستگی به سمت 

گرم میخواست و یک خواب بی دغدغه اما خب خواب بر چشمانش حرام آمده بود  

ساعت هفت بود و هشت باید حرکت  ون چرا که باید فقط یک دوش میگرفت چ

 کرد تا به هتل برسد . می

ت و سپس لباس هایش را تن کرد . حاضر که شد با خانجون خدا  فوراً دوشی گرف 

 حافظی سر سری کرد و از خانه بیرون رفت ...

قدر سرد بود که حتی آب دهانت هم  سرمای همدان در جانش نفوذ کرده بود . آن

 قندیل میبست .

مرطوب پا به خیابان گذاشته حمام هم رفته بود با موهایی هرچند خشک اما کمی

  بود .

 خورد شاخ را شکانده بود . سرماخوردگی روی شاخش بود ، اگر هم سرما نمی

  با ورودش به البی هتل گرمای مطبوعی به صورتش خورد و باعث شد لرزش

شود . پشت میز قرار گرفت و با سالمی به همکارانش شروع به   نسبت به قبل کمتر

 کار کرد .  

****** 

 

 آوزیر باالی در سر بلند که قامت رعنای اَسپاد را مقابلش دید .   خوردنبا صدای 

با بهت او را نگاه کرد.... از آمدنش آن هم یکهویی تعجب کرده بود اما چیزی که  

 باعث شده بود شگفت زده تر شود بیقراری قلبش بود! 

 . اَسپاد نزدیک تر آمد و دستش را روی پیشخوان گذاشت



 

 _ سالم .  

انه اش دخترک را از فکر و خیال بیرون آورد و باعث شد  صدای بم و مرد

 حواسش جمع بشود :  

 سالم .  

 

فکر کرد بابت مهمان هایش که چند روز پیش آمده بودند میخواهد بپرسد که فوراً  

 گفت:  

 

 کردن . مهموناتون دیروز رفتن، از شما بابت پذیرایی این چند روز تشکر 

، اطراف سقف مزین شده با چراغ های روشن چرخاند و با   دور  نگاهش را یک

 مکث گفت : 

 

   میدونم ، سر گروه شون زنگ زد خودش به من گفت .

 ؟  بیایفردا صبح میتونی باهام یه جا 

 

 اش لب زد :   دخترک متعجب از درخواست یکهویی

 کجا بیام باهات؟  

نفس عمیقی کشید که بازدمش از همان دور اما روی صورت سرد دخترک پخش  

 شد ...  

ام سوغات ببرم ، گفتم بیام پیش تو  _ میخوام برم تهران! میخوام واسه خانواده

 باالخره بچه اینجایی بیشتر میدونی درباره سوغاتی های همدان . 



 

 رک باال پرید و با تعجب پرسید :اَبروی های کمانی دخت

 مگه تو همدانی نیستی ؟ 

 

لبخند کج اما دلفریب مرد مقابلش باعث شد دلش بلرزد و با شرم چشم از آن نگاه 

 بگیرد . براق و بُرنده 

 _ به من میخوره همدانی باشم معجزه خانم؟ 

دلش تنگ شده بود برای لفظ معجزه خانم از زبان مرد مقابلش یک عالمی داشت  

 برای خودش. 

 بدون فکر کردن سر تکان داد و گفت :  

 باشه . من کارم فردا صبح اینجا ساعت هشت تموم میشه. بیا دنبالم.  

 _ مرسی اِدلیا! 

از زبان  قدر تند سرش را بلند کرد که قلنج های پس سرش شکسته شدن! اسمشآن

 اَسپاد چه خوش آهنگ بود... 

 برای اولین بار داغی بیش از حد گونه هایش را حس کرد و آرام لب زد :  

 خواهش میکنم . 

 

***** 

 سوار ماشین شد و در را بست و اشاره زد :  

 از این طرف برو . 

 چندی بعد در جاده ای که دو طرفش برف نشسته بود در حال حرکت بودن .  

 ه داریم میریم کجاست؟  _ اینجایی ک



 

صدای آرام دخترک را از بغل دستش شنید ، خسته بود این را از صورتش هم 

 توانست بخواند . می

 _ اللجین معدن سفال .  

شب قبل هوس خواب کرده بود به خودقول داد که وقتی رسید خانه حتی بدون 

ر هرکسی  اما خب خودش بهت خوردن چیزی فقط لباس عوض کند و بگیرد بخوابد .

 خوب میدانست مدت هاست پس از آن اتفاق با خواب شد غریبه شده!  

 افتد. پیشبینی نکند ، چون برعکس اتفاق می  اما از قدیم گفتن چیزی را

فلشی از جیبش در آورده و با فلشی که روی ضبط بود تعویض کرد ، اینکه تو  

 آمد...  طول راه سکوت مطلق باشد بدش می

آهنگ مورد عالقه اش را گذاشت . تا دخترک اگر خواست   فلش را وصل کرد و

معلوم راه درازی داشتند تا به محل مورد  از قرار  .. استراحت کندبخوابد راحت 

 نظر برسند . 

وقتی خواننده شروع کرد به خواندن ، دخترک فهمید آن روزی که گفته بود سلیقه 

پس او آهنگ های سنتی و  چطور آهنگ هاست . من اینطور آهنگ ها نیست

مخصوصا چاووشی که این آهنگ برای  کالسیک گوش میداد! اهل سنت و ساز بود 

دانست این شعر از  می ...او بود و شعر های این خواننده هم از شاعران بزرگ 

موالناست چرا که گاهی اوقات خان بیگ چند بیتی از این شعر برای زنانه های  

 خواند و نازش را میخرید!یخان جون م

 خورد...  به قیافه سخت و جدی اش نمی

  قصد جفاها نکنی ور بکنی با دل من؛ وا دل من وا دل من!
 قصد کنی بر تن من؛ شاد شود دشمن من… 

 وانگه از این خسته شود؛ یا دل تو یا دِل من 
 واله و شیدا دل من! بی  سر و بی پا دل من…

 وقت سحرها دل من؛ رفته به هر جا دل من! 
 مرده و زنده دل من؛ گریه و خنده دل من…

 خواجه و بنده دل من؛ عهد و چو دریا دل من
 بیخود و مجنون دل من، خانه ی پرخون دل من!



 

 ساکن و گردان دل من… فوق ثریا دل من! 
 سوخته و الغر تو، در طلب گوهر تو 

 آمده و خیمه زده، بر لب دریا دل من 

سینه مردانه اش لرزید! چه میشد به دختر کنار دستش بفهماند که قلب اَسپاد میان 

دل الکردارش را  ، خواهدش دلش راقدر سرد نباشد! اگر نمیخواننده با اوست! آن 

اما خب اِدلیا که از حس او نسبت به خودش خبری نداشت! پس اگر    برگرداند!

د! اصال معنی نداشت او  میشد باید برگردد! هیچ برنگشتنی در کار نبود! باید برگرد

 دلش را بدهد و دخترک ندهد! به زور هم شده باید دلش را میداد! 

 ای شده از جفای تو، جانب چرخ دود من… 
 جور مکن که بشنود؛ شاد شود حسود من! 
 بیش مکن تو دود را، شاد مکن حسود را 
 وه که چه شاد میشود، از تلِف وجوِد من! 

 تلخ مکن امید من؛ ای شکر سپید من 
 تا ندرم ز دست تو؛ پیرهن کبود من 

 دلبر و یار من تویی؛ رونق کار من تویی 
 باغ و بهار من تویی؛ بهر تو بود بود من 

 بیخود و مجنون دل من، خانه ی پرخون دل من!
 ساکن و گردان دل من… فوق ثریا دل من! 

 سوخته و الغر تو، در طلب گوهر تو 

 آمده و خیمه زده، بر لب دریا دل من 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

چرخی میان راه روی مملو از سفال های زیبا و مینا کاری شده زد و با عشق  

 کرد . نگاهشان

از اینکه انقدر تمیز و زیبا نقطه کاری شده بود حظ میبرد و به انتخاب اِدلیا تحسین  

 میکرد. 

آمد . نگاهش را به دختری که دست در جیب کاپشن بادی  بوی ِگل به مشامش می

 اش برده بود داد و قدم های آهسته اش را شمرد . 

 میان راه رو چرخیدند و نگاهی به سفال ها انداختن . 

 سی .  _ مر

 دخترک متعجب به سمتش برگشت :  

 واسه؟ 

_ واسه این سفال های خوشگل . انقدر زیبا و جذاب هستن که نمیدونم کدومو  

 انتخاب کنم ..  

ابروانش از دلیل مرسی اش باال رفت و سری تکان داد . با نظر دادن اِدلیا و حرف  

ری شده گرفتند و به کشیدن بزور اَسپاد از او باالخره چند وسیله تزئینی مینا کا

ق حرکت کردند . با دیدن ساعت های زیبایی میناکاری شده پشت سر وسمت صند

صندوق دار از خانم جوان پشت میز قیمتش را پرسید که با قیمتی گرون و گزاف 

 روبه رو شد.  



 

گوشه آستین کت مشکی خوش دوختش کشیده شد و سرش را جلوی دهان دخترک  

 :   داد گرفت و گوش به حرفا هایش

اگه ساعت میخوای اینجا نگیر قیمت باباشو میگه وایسا ببرمت یه جایی که 

 خودشون این ساعتا رو درست میکنن اونجا ارزون تر بخر .

نفس های گرم داغی که بگوشش میخورد و باعث میشد عرق از شقیقه اش راه  

مزاح بیافتاد یک طرف آن شیرین زبانی و دلبری خفته اش یک طرف . لبخندش از 

جمله اش که با حرص قاطی شده بود را با دستش پنهان کرد و آرام به رویش پلک  

دخترک مانند کسی شده بود که میخواست او را از معامله یک سر سود دور  زد . 

یک لحظه مانند صاعقه از ذهن دخترک  کند و ندارد سرش کاله گشادی برود. 

 مقابلش را ندیده بود!  چشمان مردچسمانی مشابه گذشت که چرا تا به حال 

 چشمانی جذاب و گیرا مانند گودالی سیاه که فرد را سمت خودش میکشید. 

د . ساعت یازده بود و کمی  دنفوراً پلک زد و همراه اَسپاد از آن مغازه بیرون ز

خسته از این راه رفتن ها و نخوابیدن ها... ای کاش میتوانست به او نه بگوید. اما  

ی جایش بود قطع به یقین نه ای محکم دیگرشاید هر شخص  او که هر کس نبود،

از جانب دخترک میشنید اما ... اما امان از این چشمان و این لحن گفتارش! طوری  

حرف میزد که انگار یک ملکه است . شخصیتی که با کلمات به او میداد  او با

 حسی مانند شیرینی قند را به جانش تزریق میکرد.  

سوار ماشین شدند و به مغازه ای که گفته بود رفتند . وقتی وارد مغازه شدند با 

خت شنامردی خنده رو که لحجه ترکی داشت آشنا شدند ، مثل اینکه او اِدلیا را می 

و پدر بزرگش انگاری باعث شده بود تا بتواند یک همچین کارگاه سفالگری بر پا  

 کند . 

سفالگرا پشت میز مشغول کار بودند و با عشق با دست هایشان به سفال شکل 

میدادند . کوره داغ بود . اَسپاد از این خونگرمی شان نسبت به او لبخند روی لبانش  

 نشست و با عشق نگاهشان کرد .

برود و با دقت به آن ها نگاه کند . او درخواست   پایین دعوتش کرد تا از پله ها ردم

آن مرد را رد نکرد و با عشق قدم برداشت. کارگاه جوری بود که از باال هم دید  

 داشت و میتوانستی ببینی . 

ند حس خوبی بدهکردند کارشان را با عشق انجام از دیدن مردانی که تالش می

ها هر کدامشان دلشان میخواست یک به یک با  ها حرف میزد . آنآنمیگرفت. با 



 

عشق از کارشان توضیح دهند . اَسپاد هم با جان دل گوش سپرده بود به آن ها .  

ها حرف بزند اما وقتی ساعت را نگاه کرد با دیدن یک دلش میخواست بیشتر با آن 

ه از خستگی روی  به دخترکی افتاد ک  بعد از ظهر چشمانش گرد شد و نگاهش

صندلی فلزی که برایش آورده بودند نشسته بود و کیف در دستش را مانند کودکانی 

که حوصله شان سر رفته بود تکان میداد . قلبش از اینکه چیزی نگفت و گذاشت از 

 این لذت دوستانه و حرف زدن با آنها استفاده کند گرفت ...!  

ا و یاغی ، یک بار غمگین . یک  این دختر چند شخصیت داشت؟ یک بار بی پرو

 بار دل نگران . یک بار ساکت و مظلوم!  

وای وای که اگر میدانست اون با این کارهایش چه دلی میبرد وای ... وای که  

 اینگونه دلبری نمیکرد! 

کوزه ای زیبا با رنگی چوبی فرم انتخاب کرد و به خاطر اِدلیا و خانواده اش یک 

زیبا جذاب به عنوان هدیه به او داده شد و همچین   ست کامل سه تایی کوزه ای

با آن قیمت دیده بود اینبار با قیمتی مناسب تر و ارزان تر   ساعتی که در آن مغازه

 خرید .

این ها را اگر    اینکه تمامی آن ها ارزان حساب شده بود او را شگفت زده میکرد.

از این مغازه و مغازه قبلی  در تهران میخرید شاید دوبرابر همان قمیتی میشد که او 

 .گرفته بود 

 

بعد از خرید سوار ماشین شدند که احساس گشنگی کرد ، احتماال دخترک هم مانند 

 او گشنه بود . 

 _ اینجا غذا خوری نیست؟ 

 سر دخترک به سمتش چرخید و با خستگی لب زد:  

 چرا هست ، ولی به تریپ تو نمیخوره . 

 متعجب نگاهش را در نگاه عسلی دخترک نشاند و با لحنی شگفت زده پرسید:  

 چرا ؟ 

 _ دیزی سراست . یه پیاز با مشت زدن سر شاخشه میای؟  



 

 گونه توصیف کرده بود دلش ضعف رفت و با کمال میل قبول کرد  دخترک که آن

 _ آره چرا که نه .  

 ب پس از اینور برو . _ خیلیه خ

راهنمای راست را زد و دور فلکه چرخید و سمت راست رفت . کمی جلو تر که  

 رفتن به یک خیابانی وسیع رسیدند که دخترک با دست نشان داد : 

 اینا ، همینجاست . اینجا پارک کن .  

جلوی دربی چوبی پارک کرد و نگاهی به نمای ساختمان قدیمی انداخت ، با لحنی  

 انگار مردد بود لب زد :  که 

 مطمئنی اینجاست ؟  

 دخترک همانطور که کمربندش را باز میکرد نجوا کرد:  

 چیه ؟ من که بهت گفتم به پرستیژت نمیاد جناب خلبان.  

ابروانش را باال انداخت سرش را تکان داد و کمربندش را باز کرد و در همان  

 حینی که پیاده میشد گفت : 

 اسه دیزی خوردن و پیاز مشت زدن .  اتفاقا مشتاق شدم و

 دخترک نیشخندی زد و دستگیره در را کشید و از ماشین پیاده شد .  

دزدگیر ماشین غول پیکرش را زد و در چوبی را هل داد . با دیدن نام دیزی سرا و 

 مجسمه بزی که رو به رویش بود دلش میخواست یک دل سیر بخندد!  

 دیزی سرای بُز باش .  

شد گذشتند . رو به اِدلیا کرد و با لبخند لب  یی که به سالن بزرگ منتهی میاز پله ها

 زد : 

 این بز چه خوشگله . 

 دخترک که نگاهش در سالن میچرخید لب زد : 

 آره . 



 

فکری از ذهن شیطان مرد گذر کرد و فوراً موبایلش را در آورد و دوربینش را 

روی سلفی گذاشت کنار مجسمه بز ایستاد و بلند نام خوش آوای دخترک را صدا 

 زد : 

 اِدلیا  

 دخترک تا برگشت صدای چیلیک عکس او را بهت زده کرد!  

 سلفی همراه با بُز! 

که چشمک مردانه اَسپاد او را به خود آورد و باعث  دخترک مبهوت نگاهش کرد 

 شد حواسش جمع شود .  

تخته هایی که کنار به کنار هم چیده شده بودند و وسط سالن هم بودند رویشان فرش 

بود ، به انتخاب اَسپاد یکی را که کنار دیوار بود و میشد به آنها تکیه داد رویش  

 نشستند .  

را کنارش گذاشت و نگاهش را به آشپزخانه ای دور داد . سالن طویلی بود .  کیفش

 تخته داشت و رویشان فرش بود . یک سالنی با دیزاین سنتی .   عالمهسالنی که یک 

پس از مدتی آبگوشت را همراه مخلفاتش در یک ظرف ِگلی آوردند ، سفره را پهن  

 کردند و ظروف ها را روی آن چیدند .  

 خواست شروع به خوردن کند که دخترک فوراً لب زد :  اَسپاد 

 نه نه ، اونجوری نه .  

اَسپاد که نان بدست خم شده بود با تعجب نگاهش کرد ، عطر نان لواش محلی  

اللجین پیچیده بود و باعث گشنگی میشد . حاال دخترک هم وقت گیر آورده بود از  

عطری و خوش رنگی را  او میخواست نخورد؟ مگر میشد آبگوشتی به این خوش

 نخوری ؟؟  

_ آبگوشت همدانی اصول داره خوردنش ، ببین اینجوریه، اول چربی و سیب  

 زمینی رو توی ظرف میریزی . 

و بعد خودش همین کار را کرد . در ظرف سفالی را برداشت او هم کار اِدلیا را  

 تکرار کرد .  



 

 ی ظرف .  _ بعد با گوشت کوب میکوبیمش. بعد دوباره میریزیم تو

سپس به تقلید از او چربی ها را همراه سیب زمینی کوبید و دوباره به داخل ظرف 

 برگرداند . 

 _ حاال فقط و فقط آب ، آب گوشت رو میریزیم و با نون تیلیت میکنیم . 

بعدش یکمی از این عصاره لیمو امانی بهش میزنیم و با ترشی مخصوص  

 میخوریم. 

کرد . اَسپاد با گذاشتن اولین قاشق به دهانش  و بعد خودش شروع به خوردن 

مبهوت از طعم خودش لیمو و آب گوشت شد و لقمه بعدی را با اشتیاق به دهان برد  

و سر و ته آب گوشت را با سه چهار قاشق در آورد . خوشمزگی اش به پای  

 رسید.  آبگوشت تهران اصال نمی

 مه داد :  اِدلیا ام غذایش را خورد و مانند معلم آشپزی ادا

 حاال نخود لوبیا رو میریزیم و بعد با گوشت کوب میکوبیم. 

همین کار را کرد و بعد لقمه ای همراه با ترشی خوش طعم و سرخ مخصوص آب  

گوشت گرفت و به سمت دهان دخترک برد . اِدلیا تا خواست دهان باز کند و ادامه 

 و با لبخند گفت : دستی کرد و فورا لقمه را در دهانش هل داد  دهد او پیش

 خسته شدی از توضیح دادن خانم سر آشپز یکم بخور . 

قورت داد .  لذت جوید  بانگاهش کرد و لقمه را دخترک چپ چپ  

سوار  ردن غذایشان بعد از غذا خوردن به سمت میز رفت و بعد حساب ک

ماشین شدند و به سمت همدان حرکت کردند ، این ناهار را هیچ وقت از یاد 

برد. تنها ناهاری بود که در عمرش به او مانند گوشت چسبید و او را  نمی

 سر حال آورد .  

آخ که باید دست ظریف دخترک را میبوسید بابت این روز خوشی که به او  

رامش هدیه داده بود . روزی سر شار از عشق و آ   

 سوار ماشین که شدند دخترک سینه اش را صاف کرد و لب باز کرد :  



 

فکر نمیکردم اهل دیزی و مخلفاتش باشی . هرچند که پیاز مشت نزدی مرده  

 خودش چار قاچ کرده بودش!  

فرمان را با یک دست چرخاند و از پارک بیرون آمد . دنده را جا به جا کرد و  

 :  روی حرکت گذاشت و نیش گازی داد

 چرا یه همچین فکری میکردی؟ مگه من چمه که نخوام دیزی بخورم؟! 

دخترک که انگار احساس کرده بود او ناراحت شده است سعی کرد لحنش از آن 

 حالت سرد و تدافعی بیرون بیاید و نیم نگاهی به رخ مردانه اش انداخت : 

وردن بز باش خب به دَک و پُز یه خلبان ارتش نمیخوره اهل گوشتکوب زنی و خ

 باشه! راستش...  

 مردد بود بگوید جمله اش را که اَسپاد بی طاقت پرسید : 

 راستش چی؟ 

دخترک تک سرفه ای کرد تا بتواند خنده بی موقع اش را مهار کند و دستی به چانه  

 اش کشید و آرام زیر لب گفت :  

خته ماشاهلل هیکلی که تو داری یه سور به هالک بیچاره زدی . تصورشم س

 چارزانو بشینی رو تخته نخود ، لوبیا بکوبی!

اَسپاد که جمله اش را شنیده بود لبخندی محو زد . از صاف و ساده بودن دخترک  

 خوشش آمد . از اینکه بی هیچ ابایی حرفش را گفته بود .

کردند کادری های نیروی هوایی ارتش کمی خشک و عبوس هستند . همه فکر می

اما اینگونه نبود . اگر هم بود به دلیل شغلی که داشتند بود . باالخره پشت هواپیمای  

توانستن چیزی را به شوخی و مسخرگی بگیرند چرا که جنگی نشستن دیگر نمی

 همه چیز واقعی بود و اصولی!  

 رعکس من خیلی خونگرم ، خودمونی ، خانواده دوست هستم!  _ ولی اتفاقا ب



 

انگار که وسط مجلس خواستگاری نشسته و از خوبی هایش به خصوص خانواده 

دوستی اش حرف میزد! اتفاقا این را هم باید به وجناتش اضافه میکرد ، آن هم این 

 بود که کمی باَل و شیطان بود!  

شیده شد... سرش را آرام تکان داد و چشمان کهربایی دخترک با تعجب سمتش ک

 باز از او سوالی دیگر پرسید : 

 ردی بگردیش؟ کتو این مدتی که همدان بودی وقت 

نفس عمیقی کشید و راهنمای راست را زد و باالخره از اللجین گذشتن و به همدان  

 آمدن . 

ن  وقت نشد بگردم. درگیر کارام بودم و نتونستم برسم و همدانه متاسفانه _ 

 رو ببینم . اما دوست داشتم ببینمش.

تک به  هم فکری به ذهن دخترک آمد و باعث شد تا سوالی از اَسپاد بپرسد . اَسپاد 

واب میداد . بدون داشتن هیچ خستگی . حرف زدن با او  جتکشان را به جان و دل 

 انگار کاپ طالیی به او داده بودند .

چرا که راه یافتن و حرف زدن با دخترک سرسخت محمد خان بیگ سخت بود و  

 کار هرکسی نبود! 

هر کس آمده نیامده همان دم در گربه دم حجله کشته میشد و پا به فرار چون 

 گذاشت.  می

 _ فردا ساعت چند حرکت میکنی ؟ 

 نفس عمیقی کشید و آرام و شمرده شمرده حرف زد : 

مونه من با هواپیما میرم! با هواپیمای نظامی م . ماشین اینجا می فردا با ماشین نمیر

باید فردگاه شهید ستاری فرود بیام . واسه همین حدود شیش غروب پرواز دارم .  

 ولی حداقل باید پنج و نیم اونجا باشم چون باید حاضر شم واسه پرواز!  

ی بگیرد تا نقشه  دخترک سر تکان داد و با علم بر اینکه تصمیم داشت فردا مرخص 

 اش عملی کند رو به او لب زد و گفت :  



 

خب پس من فردا صبح مرخصی میگیرم . موافقی بریم گنجنامه رو بهت نشون 

 حداقل بگیم یه همدان گردی کردی؟بدم؟ 

 پیشنهادی بدهد و او قبول نکند؟ محال ممکن بود!  مگر میشد چنین

 _ حتما! 

دخترک زیر چشمی    ار دستش.لبخند زد بدون هیچ ابایی از دختر کن

نگاهش میکرد آن سیبیل مدلی و خاص مردانه اش آن لبان مردانه و کمی 

! هر زنی انداخت به جانبرجسته اش که هوس می  

چشم و ابرو های مردانه مشکی اش! این مرد برای به وجود آوردن  

صورتش انگار خداوند سانت به سانت اندازه زده و همه چیز را روی  

ریده! اصول آف  

وقتی او را به خانه رساند ، خودش هم رفت دنبال کار های فردایش برای  

  پرواز و جمع کردن لباس هایش .

توانست از  با رخوت پلک زد . بعد از آن همه کار فردا صبح مرخصی داشت و می

 این صبح استفاده کند. 

او کامال   جان از او پرسیده بود دلیل شادابی صورتش به چه علت استوقتی خان

 بازگو کرده بود مرخصی اش و همچین قول همدان گردی!  

هم انگار به برای خود یک پا لیدر شده بود ، تنها یک تور مسافرتی کم داشت که آن

 لطف آقای خلبان داشت ردیف میشد . 

، به طوری   روی تشک تازه و تخت جدیدش خواب بدون استرس فردا مزه میداد 

رفت ، هرچند که ناهار امروز به اندازه کافی سنگین بود  که شام نخوره به خواب

نمیدانست چرا این پیشنهاد را به اَسپاد داده بود؟ با وجود اینکه تظاهر میکرد .. 

آید اما حسی ته دلش به او نهیب میزد او را همینطوری زیاد از او خوش اش نمی

مسئله  اینواست به راهی تهران نکند . اما انگار همه اش همین نبود! دلش نمیخ

 زیر لب با خود تکرار میکرد :کند ، فقط فکر 

 



 

لطف هایی که در حق من کرده رو  فقط میخوام بهش کمک کنم ، فقط میخوام 

دین گردنم رو به فقط میخوام هام رو واسه هتل . بردن و آوردن جبران کنم . این 

 فقط همینه نه بیشتره نه کمتره . گردنش ادا کنم 

****** 

 

تند تند پوتینش را پایش کرد و با عجله کاله بادگیرش را روی سرش انداخت .  

میدانست گنجنامه باالی کوه هست و االن در ارتفاعات برف آمده پس حتما سرد 

 بود و طور قطعی آبشار گنجنامه قندیل بسته بود!

به هیبتش  پیکر اَسپاد که عجیب شباهت داشت در را باز کرد که ماشین سیاه و غول

را جلوی در دید . در سمت راننده باز شد و اَسپاد با یک پلویر مشکی و با شلوار  

توان گفت جین مشکی همچین با یک بوت های چرم مردانه با آن عینک آفتابی می

 ست مشکی زده بود!  

موهای مشکی اش زیر نورر طالیی آفتاب برق میزد و در چشمان دخترک مانند 

   صاعقه فرو میرفت .

 قبل از سالم وقتی یک ال پیراهن او را دید فوراً لب زد :  

 به جز این دیگه چیز دیگه ای نیاوری ؟ پالتویی ، کاپشنی چیزی؟  

ربط و ناگهانی دخترک مات او را نگریست و با لحنی متعجب نجوا از سوال بی

 کرد :  

 سالم! 

ه گوشه لبش  دخترک که تازه یادش آمده بود بدون سالم شروع به حرف زدن کرد 

 را گزید و آرام لب زد :  

 الم .  سآ سالم نگفتم؟ عه خب 

از این لحن بامزه اش دلش میخواست دخترک همان دم بگیرد و دو تا ماچ آب دار 

 روی لپ های سفیدش بگذارد!  



 

 

 _ چیشد اِدلیا متوجه حرفت نشدم ؟  

 اِدلیا که انگار یادش آمده بود ادامه حرفش را گرفت و گفت :  

من دیروز یادم رفت بهت بگم ، گنجنامه باالی کوهه االنم ارتفاعات برفه ، اونجام  

 پالتویی چیزی؟  بندان چیزی با خودت آوردی ؟یخ 

اَسپاد که چشمانش از آب و هوایی که دخترک توصیف کرده بود آنی گرد شد  

 فت زده نجوا کرد :  همانطور شگ

 نه .. 

دخترک دیگر اجازه حرف زدن به را نداد و در حینی که سوار ماشینش میشد تند 

 لب زد :  

 بدو پس آتیش کن بریم برات پالتو بخریم پسر. قندیل میبندی بعدا . 

گرانه در  اَسپاد هم از عجول بودن او به تنگ آمده بود با حرص لب زد و توبیخ 

 میکرد گرفت :  روشن  حینی که ماشین را

 کارات همیشه دقیقه نوده؟  

اِدلیا چپ چپی نگاهش کرد و با یک سکوت مسخره چندی بعد شروع به حرف  

 نشستند :  زدن کرد ، کلمات قطار وار به جان اَسپاد می

به من چه؟ اصال تو چه خلبانی هستی که قبل از اینکه جایی بری بدون اینکه آب و 

 هواشو چک کنی میری؟ 

شغلش ربط داد لبخندی کج   از اینکه دخترک خیلی بی ربط مشکل پیش آمده را به

 خوش نشست روی آن لبان فرم دار مردانه اش : 

چک نکردن آب و هوا نگفتنش به من چه ربطی به شغلم داره دختر؟ تازه 

اینکار هم به عهده من نیست ، به عهده برج مراقبت هست! یه خلبان چک 



 

نمیکنه آب و هوای منطقه رو چون اون وقت که دستور پرواز صادر  

!نمیشد  

دخترک که دیده بود دیگر راهی جز سکوت ندارد و حرف اَسپاد حق است ، تنها 

 لب زد :  

زاگرس اونجا برو طبقه   ، پاساژ پاساژ هسته  برو به سمت بو علی باالی خیابون ی

 اول لباس مردونه داره .  

. داد اَسپاد هم سرش را در جواب تکان  

 

 در سکوت راهی پاساژی شدن که دخترک میگفت . 

آنکه بداند کمی نسبت به قبل با او دون فکرش غوطه ور بود ، اِدلیا بمیان 

نرم تر برخورد میکرد. درواقع از آن پوستین گارد خودش نسبت مردان در  

 آمده بود ، البته این تنها برای اَسپاد صدق میکرد.  

ل میکشید تمام زار و زندگی اش  حدودا یک ماهی کارش در تهران طو

 تهران بود . 

اما دلش میخواست از پادگان شهید ستاری به پادشاه شهید نوژه همدان بیاید! 

 در واقع انتقالی بگیرد و به همدان بیاید.

خودش خوب میدانست چرا ، دلیلش همین دخترک تخسی کنار دستش بود  

 اما ... 

 دخترک چه؟ 

تنگ او میشد! از اینکه اِدلیا از این سرما  آیا در طی این یک ماه دلش 

توان طی رفتار آقا منشانه اش گذاشت تا  وجودش دوری کرده را می

 دخترک به اعتماد کرده اما دلتنگی ... 

باید روی آن فکر میکرد! تصمیمی سخت بود ، نمیخواست بی دلیل انتقالی  

زند .گدار به آب ببگیرد و آخر هم اتفاقی رخ ندهد! نمیخواست بی  

 برای همین باید مشورت میکرد ... 



 

 پس از خریدن کاپشن به سمت گنجنامه حرکت کردند ، در راه سکوت بود .... 

هیچ کسی برای شکاندن سکوت هیچ تالشی نمیکرد . اِدلیا اما از این سکوت 

 راضی بود . داشت به ذهنش سر و سامان میداد و افکارش را منظم میکرد .  

 میریم ، چیا داره؟ خانم لیدر یکم توضیح میدید؟   _ اینجایی که داریم

 اش بگیرد اما تنها لبخندی کج زد و در یک کالم گفت :  لفظ لیدر باعث شد خنده

کتیبه های داریوش و خشایار هستش . کتیبه هایی که نوشتن و روی سنگ خارا 

 حک شده.  

 

 _ چه جالب. پس باید دیدنی باشه . 

 

 _اوهوم  

 

 ست برد و ضبط را روشن کرد ...  دسری تکان داد ، 

 بی تو نگرانم حال من چون پروانه 

 تویی نور چشمم تویی تو دردانه  

 کوچه به کوچه مجنونم و شبگردم 

 کجایی بانو من در پی تو میگردم 

نیم نگاهی به اِدلیا انداخت ، دخترک انگار با شنیدن آهنگ و ریتم شادش از آن  

 به جاده پر پیچ و خم گنجنامه نگاه میکرد . لبخند حالت خشکی بیرون آمده و حاال با 

_ این دفعه که هیچی ، ولی دفعه بعد قول میدی بهم که بریم سراغ بوعلی و غار 

 آره خانوم؟  ز ببینم؟صدر؟ با جا هایی که مونده هنوعلی



 

نمیدانست چرا اما وقتی گفت این دفعه که هیچی یعنی داشت حرف از رفتن میزد  

 دخترک دلش گرفت .  

نمیدانست وقتی این جمله را بیان کرد اَسپاد با ذوق آن را از لبانش قاپید و گرم و 

 داغ به دلش چسباند. 

 _ کی میای؟ 

ا لب گزید و به جایش برخالف حرف دلش میخواست بگوید هر وقت تو بخوای ام

 دلش لب زد :  

 باید ببینم کارام تا کی طول میکشه .

 

 بی تابم دریابم دیوانه آن صورت جذابم 

 میخوابم در خواب منی گوهر کمیابم 

 با من باش من عاشق آن لحظه ی نابم  

 بی تابم دریابم دیوانه آن صورت جذابم 

 میخوابم در خواب منی گوهر کمیابم 

باش من عاشق آن لحظه ی نابم با من   

 

 دخترک وقتی سکوت اَسپاد را دید لب زد :  

 پس هر وقت کارت رو انجام دادی بیا ، بهت نشون بدم دیارمو . 

 از اینکه اِدلیا پذیرفته بود لبخندی آشکار زد و با لحنی مملو از شادی نجوا کرد :  

 پس قول دادی؟  

  اَسپاد را رصد کرد : شد و نگاهش چپ چپ زیر باال تخسلحن دخترک 

 من حرفی از قول زدم؟  



 

 سخت و تیز جاده میگذشت لب زد :  چ  اَسپاد فرمان را پیچاند و همانطور که از پی

 نزدی؟ 

 اشاره کرد و گفت :   جادهدخترک با سر به 

 حواست به جاده باشه نفرستی مون تو کوه و کمن ، قولت پیشکش .  

_ تو نگران کوه و کمن نباش ، خودم میشم سپر بالت بالی جون ، فقط بگو قول 

 میدی؟ 

  :و با شگفتی گفتسر چرخاند  از حمله اول اَسپاد دخترک بهت زده

 من بالی جونم؟؟؟ من؟؟؟  

 اسپند روی آتش کرد :  لبخند کج حرص درار اَسپاد او را مانند 

 نیستی؟  

 ستم!یمعلومه که ن_ نه 

 

 اَسپاد سر تکان داد و سرش را آنطرف کرد و آرام لب زد :  

 ولی خودت نمیدونی چه بالیی سر دلم آورد المصب آتیش پاره! نیستی تو میگی

 

 عاشقی با تو عجب دردسری دارد 

 با تو گلخانه دل نیلوفری دارد  

 بی تو من ماندم و این حال پریشانی 

 حال یک شهر خراب است تو نمیدانی , نمیدانی  

 بی تو نگرانم حال من چون پروانه 

 تویی نور چشمم تویی تو دردانه  



 

 کوچه به کوچه مجنونم و شبگردم 

 کجایی بانو من در پی تو میگردم  

 جذابم بی تابم دریابم دیوانه آن صورت 

 میخوابم در خواب منی گوهر کمیابم 

 با من باش من عاشق آن لحظه ی نابم  

 بی تابم دریابم دیوانه آن صورت جذابم 

 میخوابم در خواب منی گوهر کمیابم 

 با من باش من عاشق آن لحظه ی نابم  

 

جا سرد بود آنپس از دقایقی باالخره به گنجنامه رسیدند ، طبق حدسیات درست اِدلیا 

 و برف روی زمین نشسته بود!  

آرام از پله های سنگی سرباالیی شیب دار گذشتند ، دلش میخواست دست دخترک  

را بگیرد تا مبادا پاهایش سر بخورند ، اما خب قطعا اِدلیا برخورد جدی میکرد با 

او ... همین حاال هم که با او خوب و راحت برخورد میکرد باید خدا را ستایش 

 آورد .  کرد و سجده شکر به جا میمی

وقتی به باال رسیدند ، دخترک با دست کتیبه ها را نشان داد که با خط میخی 

 رویشان حکاکی شده بود:  

 اینه این دوتا کتیبه ست . 

 اون قسمتم معنیش رو نوشته. 

قدم زنان به سمت کتیبه رفت که با ارتفاع زیاد باالی دیواره کوه سنگی حکاکی شده  

د و بعد از نگاهی به آن به سمت معنی اش که آن سمت بود رفت . معنی به  بو

 نوشته شده بود .  زبان فارسی و انگلیسی

دخترک نگاهی به او انداخت ، لحظه ای نگاه سیاه اَسپاد در نگاه کهربایی او نشست  

 تابید شد! و محو چشمان روشن خورشیدی دخترک که زیر نور آفتاب می

 لش! لعنت. لعنت به این د



 

 رویش را برگرداند و خودش را سر گرم خواندن کتیبه ها کرد . 

دخترک آرام سمت آبشار حرکت کرد ، دستش را وقتی داخل آب فرو کرد سرمای 

آبشار روی کوه  استخوان ترکان آب باعث شد پوست سفید دستش آنی سرخ بشوند .

  ن نیش ماموت شده بود!آبش قندیل بسته بود و تبدیل به یخ های تیز مانند دندا

 _ عه عه چیکار میکنی؟ نکن بچه!  

سرش را برگرداند که دید اَسپاد پشت سرش است ، خواست بلند شود و به  

سمتش برگردد که پایش سرخ خور روی برف های یخ بسته و چیزی نمانده  

با ت و او را زده دستش را گرفبود تا توی آب یخ پرت شود که اَسپاد هول

ت خودش کشید ، دخترک با ضرب به سینه اَسپاد خورد و از به سمشتاب 

 ترس خشک شد! 

د مدام با خودش زمزمه  امیزد اَسپاز ترس قلب هر دویشان بی قرار و کوبنده 

 :  میکرد

 هیچی نشد! نترس! به موقع گرفتمت!  

از ترس اینکه اِدلیا در آن آب یخ و منجمد اگر فرو برود و شوک به بندش وارد  

 قلبش یکی در میان میزد! شود 

 آخ که واقعا بالی جان بود و خودش نمیدانست.

دیده  اِدلیابازوی دخترک را آرام نوازش کرد ، ترس هنوز در نی نی چشمان  

 میشد! 

 همچنانقلب اَسپاد از سالم ماندن دخترک در سرمای آب آرام گرفت اما اِدلیا 

 آمد! میلرزید ، خودش هم نمیدانست چرا ترسش بند نمی

شاید آغوش گرم اَسپاد بود که مزه اش زیر زبانش رفته بود و نمی توانست از آن 

 آمد . شاید هم بوی عطرش! عجیب برای آشنا میدست بکشد . 

سردش باعث شده بود مدام نفس عمیق بکشد. یک لحظه ترسید! نکند با  تلخ و بوی 

اما بعد فهمید هرچقدر که  این نفس های عمیق از عطر روی لباس بوی آن برود! 

 .بویش را استشمام کند زره ای از آن نمیپرد 



 

 دقایقی بعد از او آرام فاصله گرفت :  

 مرسی .  

گرفته بود را با دو انگشت گرفت و  نگاهش کرد . تار مویی که جلوی چشمانش را 

 آرام پشت گوشش برد . 

 نرمی موهایش باعث شد هوس لمس آن خرمایی های پر جعد شکن به دلش بزند .

 _ خواهش میکنم!  

 یک قدم از او فاصله گرفت و دست اَسپاد روی هوا ماند. 

 آ چندش اش نمیشد ...طاقت لمس دستان گرم او را نداشت . برعکس قبال

ف آن اتفاقی که چند سال پیش برایش افتاده بود از جنس مرد بیزار شده بود  به لط

 اما ... 

 انزجار به او دست نداد . اصال نمیتوانست اَسپاد را با مرد آن شب مقایسه کند!حس 

نگاهی به ساعت کرد ، ساعت دو بود و همه جا خلوت ، کمی در آنجا گشتن ، 

زد و بیان  دریا دست آخر اَسپاد موضوعی که ذهنش را درگیر کرده بود دلش را به 

 : کرد

 میگم ، اِدلیا .... میشه یه سلفی بگیریم؟  

 : ا شوخی لب زدبشالش را روی سر مرتب کرد دخترک 

 یه سلفیا دو تا نشه!  

اد خندید و با عشق نگاهش را به دوربین داد ، طرح لبخند روی لبای خوش  اَسپ

رنگ دخترک مانند سیب سرخی بود که حوا به آدم داد! همانی که اِدلیا میخورد!  

 همان سیب سرخی که عطرش مانند عطر تن دخترک بکر بود و فریبنده! 

 عکس که گرفته شد دخترک لب زد :  



 

االن دیر میشه ولی این قول رو بهت میدم که وقتی اومدی ناهار ببرمت شاندیز! 

 غذای شاندیز حرف نداره. 

 اَسپاد خندید و با عشق نگاهش کرد 

 _ پس روز شماری میکنم تا اون روز بیاد . 

_ حاال دیگه میخوای روزا رو بشماری اون دیگه دست من نیست ولی حیفه که  

 ری . بیای همدان و شاندیز ن

 

****** 

 

 ماشین را جلوی در خانه پارک کرد و دخترک به سمتش چرخید :  

 مرسی واسه امروز.  

 _ من باید تشکر کنم! مرسی که منو با دیارت آشنا کردی! 

لبخند کج دخترک باعث شد انرژی اش دو برابر شود ، این روز ها بیشتر میخندید  

 یون اَسپاد بود! و این را بدون اغراق مد ر حالش خوب بود، بیشت

 _ مرسی واسه نجات جونم! سفر بی خطر کاپیتان .  

کرد و مکثی کرد و   بازاین را گفت و بیشتر نماند و از ماشین پیاده شد ، در را 

، وقتی دستش را باال آورد و در هوا به معنای بای بای تکان    برگشت سمت اَسپاد

دستش   به تبعیت از او نشست وداد لبخند عمیق روی لبای خوش فرم مردانه اَسپاد 

 را باال آورد !

مرز دیوانگی میکشاندن تا  تا ! این ها بیشتر او را امان از این دلبری های ندانسته 

 آنانی که آشکارا دلبری میکردند. 

 

 خودکار را الی دفتر هول داد و جلدش را بست.



 

 آمد ، یک روزی میشد که اَسپاد رفته بود .از خستگی خوابش می

از اینکه شماره اش را نگرفته بود پشیمان بود ، از طرفی ام عقلش مقابل قلبش  

 ایستاد و میگفت که دلیلی برای گرفتن شماره ندارد!  می

بود قطعا یک روز نسبتاً خوبی را شروع از جنگ عقل و قلبش اگر بدور می

 میکرد. 

 ه سمت خانه .با دیدن اتمام ساعت کاری فوراً کیفش را جمع کرد و گلوله شد ب

 وقتی به خانه رسید ، ویدا را دید که با صورتی پژمرده به دیوار اتاقش تکیه زده! 

 _ ویدا؟ تو اینجا چیکار میکنی؟  

 _ سالم آبجی!  

 _ سالم .  

 کیف از دستش افتاد وقتی دخترک به آغوشش پناه آورد و او را بغل کرد!  

خوب نیست! تا به حال در شانه های ویدا میلرزید و فهمید که خواهرش حالش 

چنین شرایطی به سر نبرده بود اما خب ... تمام قوایش را جمع کرد تا دلداری اش 

 دهد!  

 _ چیزی شده؟ 

 _آره! 

 _باز اون شروین احمق یا سیما؟  

 _هیچکدوم!  

 _پس چی؟

 سرش را از رو شانه اش بلند کرد و با اشک گفت :  

امروز مامان حمید رضا زنگ زد ، قرار خواستگاری گذاشت ، مامان درجا گفت  

 ربیاد!  دواسه شما اینجا دختری نیست که از این خونه 

 اخمانش در هم رفت :  



 

 حمید رضا؟ همون آقا معلم؟  

خواهرش به او داده شده بود   ویدا که از لفظ دیرینه حمید رضای بیچاره که توسط

 میان اشک و آه خندید : 

 هنوزم بعد پنج سال بهش میگی آقا معلم؟  

_ واال این عشق دوره نوجوانی تو به این آقا معلم یه جوری اسطوره ای شده که  

 شیرین و فرهاد باید جلو شما تعظیم کنن خواهر ، حاال مشکل چیه؟ 

 _ همین دیگه ، مامان اجازه نمیده . 

 کیفش را با پا گوشه اتاق هول دادو کاپشن اش را در آورد ،  

 _ چرا ؟ 

فردا میخوای بچه  _ میگه حقوق معلمیش کفاف یه زندگی رو نمیده ، پس

بزایی بچه خرج داره ، آینده داره و از این حرفا، هرچی بهش میگم خب  

ولی من میدونم دردش از   منم کار میکنم ، سراط اش مستقیم نمیشه .

کجاست ، میخواد به زور زن شروینم کنه. واسه همین عیب و ایراد روش  

 میذاره . 

 

 مقنعه اش را از سرش بیرون آورد . 

 _ بابا چی میگه ؟  

 ویدا به میز آرایشش تکیه داد و گفت : 

  بابای بیچاره از دست این ابن ملجم مگه میتونه حرف بزنه؟... راستی سرویس اتاق

 خواب قشنگیه ، جدید خریدی؟ 

نمیتوانست بگوید خودش هم نمیدانست که کی برایش خریده! تنها فقط وقتی پا به  

 اتاق گذاشت شوک زده نگاه کرد .  



 

 _ اِدلیا؟ حواست با منه؟  

 از خیال بیرون آمد و روپوش اش را کند : 

 ها؟ 

 _ میگم سرویس خواب رو تازه خریدی؟  

 وقم گرفتمش .  _ ها ؟ آره آره ، با حق

 _ مبارکه، چه عیونی ام است ماشاال. 

 _ مرسی .  

دست برد سمت شلوارش که دید ویدا مانند ترکه درخت ایستاده و نگاهش میکند! 

 همانطور دوال شده با حرص نفسش را فوت کرد که موهای در چشمش باال پرید . 

_ عین مجسمه ابلهول منو نگا نکن! پاشو برو بیرون میخوام لباس عوض کنم ، بدو  

 . 

 ن تسلیم شدن باال آورد و گفت :  دخترک خنده اش گرفت و جفت دستش را به عنوا

 خیلیه خب باشه ، تو فقط عصبانی نشو .

شلوار راحتی اش را تن کرد و پس از شستن دست و رویش میز را دید که توسط  

ویدا چیده شده بود! غذای خوشمزه کتلت و بویش هوش از سر هر آدمی میبرد ، 

 سر پا بود .  چه برسه به اِدلیا که از دیشب تا االن تنها با یک قهوه

 جون کو؟ _ خان

 . _ از صبحی رفته انجمن ، یک ، دو میاد دیگه فکر کنم

 _ هوم .  

لقمه کتلت را گذاشت دهانش و با اَبرو به ویدا اشاره زد تا بیاید روبه رویش بنشیند  

 . 



 

_ اِدلیا هشت صبحه ، داری ناهار میخوری آ . دختر تمام روال زندگیت بهم خورد  

 ، چه فراوانی کار ، بگرد یکی خوب شو پیدا کن . 

 پوزخندی زد و برگ کاهویی خورد:  

همینم از سرم زیادیه ، رئیسش دید بچه خوبیم گذاشت کار کنم ، بعدش کارمنداش  

. من دیگه جز این همه خوب    خوب  شمخوب ، رئیسش چشم پاک ، ساعت کاری

 برم قبرستون .   ؟چی میخوام؟ مرگ میخوام

 _ دور از جون .  

 _ واال . 

 دوباره لقمه اش گذاشت دهانش و گفت :  

 خب بگو ببینم حاال جدی جریان این آقا معلم واقعیه؟ 

 چشمان ویدا برق زد و گفت :  

 وای میخوای با مامان حرف بزنی؟ آخ عاشقتم لعنتی . 

 پشت چشمی اش وقتی حواله اش شد ذوقش خوابید!  

اش رو دارم با اون نه ماهی که منو  _ منو با سیما در ننداز ، فقط احترام اسم مادری

تو شکمش حمل میکرد ، که اگه چاره داشت سر به نیستم میکرد . بعدشم تو بگو ، 

 آقا معلم چقدر میخوادت؟  

 _ اینو میدونم که عاشقمه. 

 تنهایی نمیشه نون و آب واسه من.  _ عشق که به

 _ شدی مامان؟ سیما ام همینو میگه . 

 _ منو با اون نامادری سیندرال مقایسه نکنا .  

 _ خیلیه خب باشه .  



 

 لیوان نوشابه اش را سر کشید و دوباره لقمه ای دیگر برای خودش گرفت .  

 ناگهان فکری به سرش آمد و چشم درشت کرد 

 لقمه اش را جویده نجویده قورت داد و گفت : 

 آرمان میدونه؟  

 ویدا سرش را به طرفین تکان داد و گفت : 

خوام پای اونو به  اون بدبخت درگیر زندگی شه ، خودت از وضعیتش باخبری ، نمی

 این مسئله باز کنم .  

 نامحسوس نفس عمیقی کشید .

 _ هومم ، خوبه ، این کار راست دست خودمه. آدرسی چیزی ازش داری؟  

 یک لحظه ویدا را ترس برداشت : 

 آخه کاری نکرده که...بزنیش؟  میخوایاِدلیا 

 

 خنده ای کرد . اِدلیا از اینکه خواهرش چه برداشتی از حرفش کرده بود تک 

بعدش میخوام دو کلوم باهاش اختالط کنم ببینم   _ نگران نباش مراقب دستم هستم ،

 آدرس محل کارش رو بنویس رو کاغذ بهم بده .   َخرش میره یا نه .

 ویدا که از این بابت خیالش راحت شده بود نفسش را آرام فوت کرد بیرون . 

 _ باشه . 

س .رو بچین که آبجی بزرگه خسته_ آباریکال . حاال بدو بساط ناها  

 

شد :   گردویدا ن چشما  



 

 

؟االن  

 

 _ها پس کی؟ 

 

 _ آخه ساعت نُه و نیمه .. 

 

_ خب باشه ، شکم گشنه ساعت حالیش نیست که خواهر من . ظهرم  

 میخورم عیب نداره . 

 

 ویدا نیم نگاهی به شکم کوچک اِدلیا انداخت و سپس پرسید :

 

 جا داری ظهر ناهار بخوری ؟  

 

برداشت و گاز اول را زد :  دخترک خیاری از جا میوه  

 

ست. جوجهو  چرا نداشته باشم . این شکم آرامگاه مرغ   

 

خنده اش گرفت و سری برای این حاضر آرامگاه مرغ و جوجه از لفظ 

 جوابی های خواهرش تکان داد.

 



 

بیرستان ابن سینا آن طرف خیابان  کاغد انداخت و بعد به د آدرس داخل نگاهی به

 بود نگاه کرد .

آرام در نیمه باز مدسه را هول داد و باز کرد. از حایط گذشت  از خیابان گذشت و 

ذاری شده فهمید دفتر همان طبقه اول گو به سمت طبقه اول رفت. از اتاق های نام

او خودش   . گفتند که سر کالس است ولم را گرفت ا معز سر دفتر سراغ آقااست. 

از ویدا اطالعات کامل حمید رضا را گرفته بود  جا زد!آقا معلم را یکی از بستگان 

 تا دستش رو نشود .

ساعت کالس که تمام شد حمید رضا را دید که از کالس با یک کیف سامسونت 

 قهوه ای بیرون آمد . 

نگاهش دخترک کمی  نگاه گذارایی به اِدلیا انداخت اما او را نشناخت! برای اولین 

موذب شد! درواقع در دلش ننشست! آنطور که باید ابهت داشته باشد و در شان ویدا 

 باشد نبود . 

تقه ای به در زد و اجازه  پس از چند لحظه وقتی در اتاق کارش رفت ، دخترک 

 دخول گرفت . 

و در را پشت سرش نیم باز گذاشت! اما رفت  داخل اتاق صادر شدوقتی اجازه 

.. ادب حکم میکرد وقتی با یک مرد غریبه تنها هست اندازی یک الی درز  .نبست 

 . بگذارد ، در را باز 

 _ سالم .  

 _ سالم خانم بفرمایید درخدمتم!  

 روی مبل چرمی نشست و نگاهی گذرا به صورتش انداخت : 

 ای اومدم .  بابت یه مسئله 

 نمرات با ارفاق به بچه ها...   _بفرمائید، اگه بابت نمرات ترم اوله خانم ، باید بگم

 _آقای محترم من اصال اولیا نیستم! 

 

 _بله؟  



 

_عرض کردم اولیا دانش آموزان تون نیستم . فکر کنم اولیای دانش آموز هاتون 

 رو میشناسین که اینطور اشتباه نگیرید!  

حمید رضا که شوک شده بود از لحن یک دختر اما صالبت کالمش آرام گاردش را  

 مشکل پیش آمده را ماله بکشد:  روی باز کرد و با لحنی دلجویانه سعی کرد 

ید این روزا اولیا ها هی در رفت و آمد هستن . اصال نمیدونم چی به چیه اوه ، ببخش

 گذرن همش دنبال این... ، کی شمارمو پیدا کردن! از تلفن همراهم در نمی

 _ آقای احدی ، من نیومدم اینجا تا از شما آمار کار بگیرم ، من خواهر ویدام!  

 متعجب لب زد :  رضا پرونده در دستش را بست و   حمید

 ویدا؟ کدوم ویدا؟ 

جفت اَبروی اِدلیا باال پرید! انگاری که این آقا معلم کمی تا حدودی نا خالصی 

 داشت!  

 بیگ!  ویدا خان کدوم ویدا؟ مگه شما چند تا ویدا دارین که میپرسین کدون ویدا؟ _

 انگار که تازه یادش آمد از چه کسی حرف میزند گفت :  

 آهاااا

 _ آها نه بله!  

 _ها؟ 

 باید بهتر بدونید!   هستیدرض کردم آها نه بله! اینو شما که دبیر ادبیات بچه ها _ ع

 _آ بله بله ...  

 

 



 

 

 

****** 

 

 _میدونی که جز تو کسیو ندارم؟ اَسپاد فدای یه تار موت گلی من!  

 _خدا نکنه عزیزم! نزن این حرفا رو .  

 _ میزنم گلی میزنم!  

 دستی به روی صورتش کشید و گفت :  

تو چرا انقدر صورتت باز شده پسرم؟ آب و هوای اونور همدان بهت ساخته 

 انگاری ها؟  

 یاد یک سیب سرخ بهتشی افتاد و با عشق لب زد : 

 آره گلی!  

مادرش که او را از بر بود چشمانش برقی زدند و با صورتی که سفید بود و زیبا  

 لب زد :  

نکنه دلت یه جا گیر کرده؟ چشمای مشکیت که دارن دلتنگی یه شخصی رو لو  

 میدن! 

 _ الحق واالنصاف که مادرمی!

 _مگه میشه نشناسمت؟ بگو ببینم از این دختر ... 

 یا گم شد.... روی مبل نشست و در خیاالت اِدل



 

_ شمام دیدینش! زمانی که واسه ماموریت بابا همدان بودیم همبازی هم بودیم! من  

اون رو شناختم ولی اون من رو نه! قضیه برمیگرده به وصیت قبل از مرگ خان 

 بیگ!  

گلی که انگار با یاد خان بیگ یاد جوانمردی اش در حق خودش و شوهرش و بچه 

 ق وافری لب زد: هایش افتاده بود با اشتیا

 نوه دختریه یا پسری؟  

 لبخندی زد و گفت :  

 ! پسری

 دستی در هوا زد با چشمانی فراق لب زد :  

 ویدا؟ 

 تک خنده ای کرد به سیب سرخ وسط ظرف میوه روی میز خیره شد! 

 _ نه دختر بزرگه محمد خان! اِدلیا ...! 

 ا بهت گفت:  گلی که یاد آن دخترک بزن بهادر و زورگوی محمد افتاد ب

 نــــــــــــه!  

 از این تعجب مادرش لبخند کجی زد و سر تکان داد : 

 آره مامان آره! 

 _تو چطور به اون دختر تخس دل بستی؟ مرغ اون همیشه خدا یک پا داشت!  

 _هنوزم یه پا داره! 

حاال  ؟_ من همیشه میگفتم یعنی شوهری گیرش میاد چطوری میخواد رامش کنه!

 تعریف کن ببینم پسر ...  چطوری دل باختی؟ چیشد؟ 



 

 

مادرش تعجب کرده بود ، قلب پسرش فکر نمیکرد نرم شود روزی . فکر میکرد  

شود دیر تر به فکر خلق و خوی ارتش در اخالق و مغزش ریشه دوانده و باعث می

 عشق و عاشقی بیافتد .

 با مادرش خورد و بردی نداشت ، صاف بود و صادق! 

 _ یه سیب! 

گلی متعجب نگاهی به چشمان سیاه پسرش که سمت سیب قرمز جا میوه ای  

 بود لب زد : 

 چی؟ 

 _ همش از یه سیب شروع شد! بعدش یهو به خودم اومدم دیدم غافله رو باختم! 

 _ جریان سیب چیه اَسپاد؟!  

 ش آنطور به سیب سرخ در دستش گاز میزد!  یاد آن شبی افتاد که جلوی

_ سیب سرخی که حوا داد به آدم! منم اون سیب رو خوردم! مامان... دلش پیشش 

 من میتونم به جرعت بگم عاشقش شدم!   مونده! اون نمیدونه ولی من ...

 

اَسپاد از چشم مادرش مانند پسرکی شده بود که یک اسباب بازی را میخواست و 

است شاید هیچ وقت بدستش نیاورد و ممکن است برای همیشه   میدانست ممکن

 بدستش بیاورد.

از روی مبل برخواست و کنار اَسپاد نشست و دستی بر بازوی پر و پیمان پسرش 

 کشید : 

 خب ، حاال آقای عاشق دلخسته بگو ببینم، اونم عاشقته؟  



 

ه دلش حسی خنک مکثی کرد! نمیدانست چه بگوید! اِدلیا عاشقش بود؟ از این فکر ت

 بوجود آمد! اما خب تمام این ها فکر و خیال بود! در واقعیت چه؟ 

 نگاهی به تلفنش انداخت! حتی یک زنگ هم نزد. 

 فورا وجدانش به پا شد : خب شمارت رو نداشت!  

در دل به وجدانش گفت : چه ربطی داره؟ وقتی میخواست زنگ بزنه و بپرسه 

 فت ، اینو بگو که نمیخواد!  جون میگرو از خان  حتما شمارم

 دوباره وجدانش نچی کرد و گفت : مثل اینکه هنوز نشناختیش! 

 با صدای پسرم پسرم گفتن های گلی از فکر بیرون آمد . 

 _ جان جان ، جانم مامان.  

 _ مثل اینکه بد فکر و ذهنت رو دزدیده آ! بگو ببینم اونم عاشقته؟  

 _نمیدونم! 

 گدار به آب نمیزدی پسرم!  _اَسپاد! تو هیچ وقت بی

_ مامان دل ِ ، دست من نیست! من خودمم مثل تو هستم! هرچی سعی کردم دلم  

ردم  سمتش نره ، خفه اش کردم! به جاش ذهنم رفت! هرچی یادشو از خیالم پاک ک

 هواش به سرم زد! مامان نمیشه بخدا نمیشه!  

_میدونم پسرم میدونم! منو بابات که االن اونجا تو گلخونه ست ، با اینکه پیش همیم 

ولی بازم دلتنگ هم میشیم! ولی اَسپاد یه نصیحت دوستانه ، تا سعی داری عاشق 

سرگشته  من دلم نمیخواد پسرمو آشفته وخودت کن! وگرنه ضربه میخوری پسرم! 

 ببینم .

 

حال خوبی اَسپاد درک میکرد مادرش را ، مادر بود و توان نداشت ببیند پسرش 

 ندارد . گوشه ای از وجودش برای او درد میگرفت ... 



 

اما این دوست داشتن طوری نبود که میان دانست که مادرش خیلی دوستش دارد می

 اندازد... بچه هایش فرق بی

 گذاشت.. وقت بین آتوسا و اَسپاد فرق نمیهیچ

 

 چشم . خدا صدای دل عاشقا رو میشنوه ._ چشم مامان 

 

 

 

 

 

***** 

چشم بست و با صدای بوق آخری دست برد تا قطع کند که صدای الو الو گفتن های 

 دخترک را از پشت خط شنید!  

 _ اِدلیا!  

 شوکه شده از صدای اَسپاد لب زد :  

 سپید دندان!

 اَسپاد از این لفظ بهتش زد و برق آنی گرفتش! 

 چــــــی؟ 

 ح کرد :  دخترک که تازه فهمیده بود چه سوتی داده فوراً اصال



 

 هی...هیچی ، اَسپاد تویی؟ 

 اَسپاد که هنوز از فکر لفظی که از دهان دخترک شنیده بود نیامده بود لب زد :  

 آ آره ، خودمم . خوبی؟ 

 _ مرسی ، تو خوبی؟ رسیدی؟ حالت خوبه؟ 

 

 از سوال های مکرر و پشت سر هم دخترک لبخندی زد و پلک بهم زد. 

از اینکه حالش را پرسیده بود قلبش تکان ریزی خورد! نگاهش را از پشت پنجره  

 اتاقش به بیرون داد و یک لحظه هوس کرد تا روی بالکن برود .  

 همدان نمیرسید!  پای سرمایهوای تهران سرد بود ، اما به 

 _ خوبم خانوم! تو خوبی؟ هوای دیارت خوبه؟ 

 پاد؟ _ اونم خوبه سالم داره! راستی اَس

 هوای باد سرد تنش را گرفت و بی هوا لب زد : 

 جانم؟ 

 نفس عمیق دخترک را از پشت خط شنید و بعد صدایش: 

 کی میای؟ 

 این همه قانون شکنی؟  و از سوالش جا خورد! اِدلیا

 _ نمیدونم! بستگی داره کارم کی تموم میشه! 

 دخترک درمانده لب زد :  

 آخه به کمکت احتیاج دارم .... 



 

ابت انتقالی اش به همدان انگاری کم کم داشت راضی میشد که واقعا باید برود! ب

 لبخند کج روی صورتش آمد گفت :  

 چه کمکی معجزه خانوم؟ 

 _ حاال تو بیا ، باید بهت حضوری بگم ، از پشت خط نمیشه . 

 _ میام ولی به یه شرط. 

 _ پوفففف حیف که به مغزت نیاز دارم وگرنه .... 

 مکثی کرد و گفت :  

 بگو شرط ات رو .  

 سری تکان داد و دستی در جواب شلوار اسلش مشکی اش کرد :  

 باید دعوتم کنی به یکی از رستوران های سنتی همدان!  

 _ راست میگن مردا شکم پرستن! 

 ، ولی قبول میکنی ؟   م_ حاال راست و دروغش رو دیگه یاد ندارم خانو

 پوفی کشید و گفت :  

جهنم و ضرر ، باشه . ولی اینم بگما همش نمیشه من تو رو مهمون کنم، توام باید 

 البته زیاد بدم نشد ، این به اون رستوران شاندیز دَر .دست تو جیب کنی! 

 _ نه دیگه نشد ، این جدا اونم جدا .

 بازم صدای خنده هایش نفس گیر بود!اِدلیا تک خنده ای کرد و از پشت 

 

 توپ ._ آخه شاندیز هم سنتیه هم رستوران 



 

 

 _ اِی بخشکه این شانسم! 

 

 قهقه اِدلیا به هوا رفت و گفت : 

 

 خواستی دو دََرم کنی ولی دیدی نشد. 

 

 از اینکه دخترک میخندید خوشحال بود . لبش را گزید و سرش را پایین انداخت.

 زیر لب آرام نازش داد : 

 

 جان! تو فقط بخند حوا خانوم .

 

اِدلیا نشنید اما مهم این بود که احساس را در دل نگفته بود و به زبان آورده بود!  

 آوردن شیرین بود! در دل گفتن در خفا بود و دوست نداشت.  چقدر به زبان 

ه کند از  وش دخترک زمزمگای کاش همه چیز زود تر حل شود و او علنا در 

 عاشقانه هایش! 

 

 آ._ ولی گفتم باید توام یکم دست به جیب کنی

 



 

 و حواسش جمع حرفش شد. با صدای اِدلیا از فکر بیرون آمد 

 _ رو چشمم . سعی میکنم سریع بیام همدان . 

 _عالیه پس میبینمت . 

 _ میبینمت! 

گوشی را پایین آورد و نگاهی به صفحه ای که حاال خاموش شده بود  

داخت! لبش را گزید و در دل زمزمه کرد : ان  

 

 میبینمت! 

 

 با صدای تقه در و گفتن شام حاضره از اتاق بیرون آمد. 

ز ناهار خوری خالی کنارپدرش یاز پله ها پایین رفت و نگاهش به صندلی م

د خانه بود...مرافتاد! بعد او   

که  کنار پدرش جای گرفت و با عشق شروع کرد به خوردن! درست است 

 جای دخترک شیطان خالی بود اما .... 

 خدا را چه دیدی؟ شاید او هم به این جمع اضافه شد!

از پنجره نگاهی به بیرون انداخت . حس از آن طرف گوشی را قطع کرد و 

و حال هیچی را نداشت . همش احساس میکرد چیزی را گم کرده . مدام  

د از رفتن سپید دندان البته ناگفته نماند این حس بعگشت. دنبال خود می

گریبانگیرش شده بود . دلش میخواست هرچه زودتر این ماموریت کذایی  

ن حس و اش تمام شود و به همدان برگردد. خودش هم نمیدانست دلیل ای

حالش چیست اما فقط دلش میخواست سپید دندان باشد . نه کنارش بلکه در  

وای شهر خودش!  هوای شهری که او زندگی میکرد نفس بکشد . نه در ه

هرچه سعی میکرد این حس را از خود دور کند باز مدام کالفه وار از کار  

داد. کند و گوشه پنجره هتل خود را میدید . دل به کار نمیدل می  



 

اما  دنبال یک دلیل بود برای این احساسش . اینکه طاقت دوری را نداشت . 

گشت کمتر به نتیجه میرسید . انگار بی دلیلی دلش میخواست  هرچه می

. پلک زد اَسپاد فقط باشد همین! کالفه شده بود از این احساس ضد و نقیض

که حتی   و سعی کرد دوباره به خود بردد همان اِدلیای بیخیال و بی احساسی

دلتنگ عزیزترین کسانش هم نمیشد . میدانست سخت است اما باید میشد باید  

، وگرنه ای دلتنگی ها کار دستش میداد و او فعال برای یک فاجعه دیگر   

 آماده نبود .

**** 

 

به  حرکت کرد. با قدم های بلند تقریبا  دفتراز ماشین پیاده شد و به سمت 

مغازه مورد نظر رسید که چیزی گوشه چشمش را زد و او را وادار به  

 ایستادن کرد! 

پشت ویترین یک  آرام عقب گرد کرد و نگاهی به طال فروشی انداخت! 

پالک همراه زنجیر سیب چشمانش را گرفت! محو سیب طالیی شده بود که  

او را با خود به سفر خاطراتش برد!...از پشت شیشه برق میزد!   

چشم بست و برای آنکه قرارش دیر نشود در دل یک بعدا میامی زمزمه  

از فکرش گذشت اگر یکی بیاید و آن  کرد اما تا یک قدم از مغازه دور شد 

 را بخرد چه؟

! امکان نداره :سرش را به طرفین تکان داد و زیر لب با خود گفت  

وجدانش به پاشد و گفت :اما باز هم   

 

 تو این دنیا هرچیزی ممکنه!

 

کالفه دستی به صورتش کشید و نگاهی به  ساعتش انداخت! یک ربعی 

سعادتی برسد! وقت داشت تا به دفتر سرهنگ   



 

 فوراً عقب گرد کرد و به داخل مغازه رفت!  

طالب آن گردنبند شده بود و هر کاری میکرد نمیتوانست منطقش را راضی 

ند تا آن را نگیرد!ک  

 

**** 

دستش را الی برگ کاهو کشید و آن را در سبد گذاشت و رو به ویدا لب 

 زد : 

 

 رو چه حسابی میگی حمید رضا عاشقته؟ 

 

گوجه های قرمز  ویدا کاهو را برداشت و با چاقو خوردش کرد و روی 

 نگینی خورد شده ریخت:  

 

صحبت کرده ، میخواد بیاد وا حرفا میزنیا! میگم طرف با خانوادش 

نصف راهو رفته.  خواستگاریم.  

جون در نیم دست از کار کشید و نیم نگاهی به سالن انداخت و با دیدن خان 

رو کرد به ویدا و گفت :   چرت عصر  

 

دوست داره؟ یعنی هرکی بیاد خواستگاری نشون دهنده اینکه   

 

داد و به سمت سیب  مکثی کرد و آخرین برگ کاهو را شست و بدست ویدا 

 زمینی سرخ کرده هایش که روی گاز بود رفت . 

 



 

 _ واسه اولین بار با سیما هم عقیده هستم!

 

 ویدا بهت زده دست از کار کشید :  

 

 چی؟

 

 _چی نداره! پسره وصله تن تو نیست خواهرم!

 

ویدا بدون آنکه نگاهی به ساالد بندازد چاقو بدست به سمت اِدلیا که کنار 

حرکت کرد. گاز بود   

 

_ چی میگی تو؟ من آدرس رو دادم مگه بگی پسره خوبه یا نه؟ شما چرا  

اینطوری میکنین؟ اونی که قراره باهاش زندگی کنه منم نه شما! من تاییدش 

با یه دیدن پسره این  کردم من پذیرفتمش. حمید رضا عالی ترین برای منه . 

 تشخیصو دادی؟

 

در دل لعنتی به حمید رضا فرستاد  با حرص سبب زمینی هایش را هم زد و

 که اینگونه خواهرش را خام خود کرده :  

 تو مو بینی و ما پیچش مو خواهر . 

 

: پوزخندی که زد باعث شد اِدلیا چپ چپ نگاهش کند  

 



 

 ثابت کن! 

 

 اِدلیا کفگیر به دست ، به سمتش برگشت .

 _ چیو؟

 

من نیست! _ ثابت کن که حمید رضا آدم بدیه! چمیدونم وصله تن   

 

صبر کن ، اونم به چشم! وقتی بهت ثابت کردم عین دختر خوب یکی  م _یک

   ــــری.میزنی تو گوشش میگی هِ 

 

 نگاه ویدا مستاصل بود ، باعث شد اِدلیا دوباره بگوید :

 

آ ویدا ...! این کارو میکنی  

 

بود ، حالش هم گرفته همانطور پلک بسته بود و با لبانی در دخترک مغموم 

 هم و لحنی خسته لب زد : 

 

 باش... 

 

ر او اِدلیا به  ظدرمانده نگاهی به خواهرش انداخت و سری تکان داد! از ن

 همه بدبین بود همرا را زیر ذره بین میگرفت و جز به جز برسی میکرد! 



 

شب شد و بعد از شام در اتاق رفت تا کم کم برای رفتن به سر کار آماده 

 شود .  

پوشید و همانطور با خود فکر میکرد! سیما برای میجلوی آینه داشت لباس 

 ندادنهم همین اجازه اولین بار در زندگی خود تصمیم درستی گرفته بود آن 

گربه ای محض رضای خدا هرچند که هیچ با حمید رضا بود! ازدواج ویدا

را به آن شروین هوسباز بدهد! همانی    موش نمیگرفت . سیما میخواست او

ندگی اش را به سیاهی برد! همانی که باعث شد زندگی  که یک روز از ز

گاهی به آسمان تریک شب از پنجره ن اش را روی همان ترس بنا کند.

این روز ها هوا نسبت به قبل زود تر روبه تاریکی میرفت . زود   انداخت.

 تر از همیشه شب میشد . 

 پوزخندی زد و زیر لب زیر لب گفت:  

م  دد میگه خواب شب رو خدا آفرید تا مراسیاهی ات باعث آرامشه . اَسپ

شب مایه عذاب خیلی از دخترای سرزمینم   اما من میگم استراحت کنن ،

 هست . از جمله من .  

 

آینه انداخت! برای اولین بار بود که به یک   درنگاهی به صورت سفیدش 

مرد رو انداخته بود تا کمکش کند! ته دلش میگفت اَسپاد هر مردی نیست!  

او هیچ اشتباهی از کار هایش سر نزده که او را آزرده خاطر   کنارالاقل در  

  آنتوانستی از صد فرسخی هم حس کنی! در رگ هایش را میالت کند! اص

کم نگاه و... تحقدم های محکم و   

توانستی بفهمی مروی با اصالت هرچند که با این خصوصایت هم زیاد نمی

است یا نه اما چیزی در چهره اَسپاد وجود داشت که باعث میشد از هر نوع  

فکر بد دوری کند ، گاهی اوقات بعضی افراد با وجود ذات بد شان آن حس 

سپاد چنین فردی نبود .  دهند. اَ منفی شان را به فرو مقابل شان انتقال می  



 

تا به حال کنارش احساس نا امنی نکرده بود . حتی نگاهش مانند حمید رضا  

نبود. آنطور موشکافانه نگاهش نمیکرد به طوری که حس کنی سایز لباس 

 هایت را در آورده . نگاهش ماخوذ به حیا بود.

همچنین برای چشمانش حریم گذاشته بود و چه خوب میشد تمام مردان و 

 زنان برای چشمانشان پرده حریم و حیا بدوزند .

دستش روی آخرین دکمه روپوش خشک شد! داشت به یک مرد فکر  

آخرین دکمه را هم بست و به سمت  فوراً وای بر او!  اش؟به جذبهمیکرد؟

داشت  مقنعه اش رفت . در دلش نهیب زد چرا فکر کردن به او جرم است؟ 

 به نکات مثبت جنس مردش فکر میکرد وگرنه قصد دیگری که نداشت.... 

باز هم عقلش بر خواست و دستور ساکت بودن را صادر کرد! انگار که  

رام کند!  یکی تو سری به دلش زده باشد و بخواهد او را  

این روز ها کمتر به میدان بوعلی میرفت . با وجود این سرما قطعا رفتن به  

میدان و نشستن روی چمن ها یک سرماخوردگی روی شاخش داشت پس  

گشت یک جای بهتر پیدا میکرد. شاید  باید صرف نظر میکرد و می

بود!  بهترباباطاهر   

دور هم  افرادی به حرف هایش گوش میداد! دوشنبه ها یک ساعت خاص 

جمع میشدند و در آرامگاه باباطاهر مراسم شعر خوانی را شروع میکردند!  

این مسئله را جزوی از برنامه های همدان گردی اش جای دهد  یادش باشد 

 ، قطعا با روحیه اَسپاد سازگار بود .

کیفش را برداشت و کاپشن را تنش کرد و با یک خداحافظی سرسری از  

بردند اما هنوز  نزدیک عید بود در ماه اسفند به سر میخانه بیرون زد . 

 هوا سرمای خودش را داشت و از سوزش ذره ای کم نشده بود! 

حتما شهر  با صدای هواپیما سرش را به سمت آسمان گرفت! یعنی او بود؟  

 در شب زیر پایش حس قشنگی داشت!  

نبینی؟ مگر ممکن  خلبان باشی و در هوا باشی و زیبایی های آسمان را 

 است؟



 

تقریبا  شده بود . ش پررنگ این روز ها عجیب شخصیت اَسپاد در زندگی ا

کمی چرخید و یادی ش افکار میانشناخت! در شش ماهی میشد که او را می

از اولین دیدارشان که با بحث و دعوا شروع شده بود کرد! چقدر با او سر  

... جنگ داشت و حاال   

دیگر مثل گذشته مقابلش گارد   س مانند دلتنگی!حس عجیبی داشت ، ح

نمیگرفت . احساس نمیکرد باید او را سرکوب کند و بخواهد کوچک  

قدرا  با وجود احترامی که اَسپاد برای او قائل بود نمیتوانست آن . بشماردش 

 هم بد شود با او .

  راه های همیشگی را میرفت و اصال به خود مجال با گام هایی نسبتا بلند

داد. با وجود آنکه از تند تند راه رفتن گرمش شده بود اما با این  ایستادن نمی 

خواستند سرش ای صبر نمیکرد . انگار که ساختمان ها میذرهحساب اصال 

های تند و بلند بر ندارد ممکن است زیر آوار بماند! قدم هوار بشوند و اگر  

اما انکار میکرد!خودش خوب میدانست این حس برای چه چیزی است   

 شاید هم شهامت نداشت... 

 

******  

روبه روی پدرش نشست و از جا میوه ای پرتقالی برداشت و به قصد 

 خوردن خوردش کرد. 

 _ رفتی پیش سرهنگ سعادتی؟

 

یاد امروز و اتفاق هایش افتاد! یادش آمد آن گردنبد را وقتی خرید مانند شئی 

رفت آن را داخل ماشین در کور   ارزشمند انگار که خود دخترک است اول

ترین نقطه جاسازی کرد و بعد رفت سراغ قرار . با وجود آنکه پنج دقیقه  

سر وقت اما اینبار از دیر کردنش ابدا وقت داشت و او هم آدمی دقیق و 

 ناراضی نبود ... 



 

 

_ آره . بابت انتقالی حرف زدم . گفت مشکلی نیست با یکی که میخواد بیاد  

م جامو تعویض کنم . تهران میتون  

 

کشید و نگاهی به  اش سری تکان داد و دستی به ریش های آنکارد شده

جدا  از میوه پسرش انداخت که همانطور با دقت داشت پوست پرتقال را 

 میکرد :  

 

شهید ستاری مگه پایگاه هرت انتقالی بگیری؟ حاال چه دلیلی داشت از شَ 

راه به این دوری ... مامانت که  ؟ ش بود که میخوای بری همدانچِ 

فکر کنم ماه به ماه   میبینتت االنم که داری میری همینطوری دیر به دیر 

 ببینتت.  

 

وسط بازش کرد و داخل  از  آخرین پوست پرتقال را هم جدا کرد و 

نیم خیز شد و تعارفی به پدرش کرد .  شان گذاشت و دستی گل سرخیپیش 

یکی برداشت.   برای آنکه دست پسرش کوتاه نشود  

. برعکس پدرش او عاشق پرتقال با  کمی درار گوشه پیش دستی اش ریخت 

 درار بود...! 

 

  _ سعی میکنم زود به زود بیام .

 

 _ دیشب مامانت یه چیزایی میگفت ...

 



 

قورت داد و   و پرتقال بدست مکثی کرد آرام پرتقال داخل دهانش را جوید

. آرام سر بلند کرد   

 

 _ فقط خواستم بگم امید وارم تو راه عاشقی موفق بشی!  

 _ بابا ... 

 

_ بذار یه چیزی رو بهت بگم . اگه دیدی خیلی به راحتی بدست آوردیش  

باید بترسی چون به راحتی هم ازدستش میدی ، پس اگه هر دردی کشیدی و  

بدستش آوردی دیگه نگران این  از دوریش زجر کشیدی بجاش بدون اگه 

 نیستی که قراره به راحتی از دستش بدی! 

 

 پوزخندی زد و آرام گفت :  

 

بابا من حتی نمیدونم اون منو دوست داره یا نه... اِدلیا برعکس همه 

 دخترایی هست که دیدم! انگار قلبش از سنگه ... این منو میترسونه ..! 

 

ل برداشت و همانطور که بلند تسبیح شاه مقصودش را از روی دسته مب

میشد به پسرش نزدیک شد و دستی به روی شانه های قطورش زد و گفت  

 : 

 

عشق همون درد بی درمونی  دل سنگ هم که باشه واسه عشق آب میشه!  

هست که باعث شد مجنون آخرین طبقه بیمارستان بستری بشه و دیوانه های  

ون اونی هست که اون باال دیگه با دیدن اون بگن ما مجنون نیستیم! مجن 

این خاص بودن اون دختر هست که جذبت کرده   بستری شده .... ما سالمیم!



 

دلتو به دام ننداخت؟ به کدومشون ، این همه دختر تو این شهر پس چرا یک

اس . توی انتخاب  تقدیر اعتقاد داری؟ این توی سرنوشت ات نوشته شده

ش از دست ما خارجه . تقدیر تو سرنوشت تا یه جایی ما دست داریم بقیه ا

این بود اَسپاد . ناراضی نباش از اینکه چرا این شکلی شدی . حتما حکمتی  

خبریم و اون باالیی خبر داره . اینو بدون اون  تو این کار بود که ما ازش بی

وقت بد بنده اش رو نمیخواد . ببین کجا کار خیر کردی که خدا باالیی هیچ 

ین حس مقدس رو که هرکسی به داشتنش الیق نیست! این حسو بهت داد ، ا

پس خوب حواستو جمع کن پسر مبادا کاری کنی شرمنده خدات بشی . یادت  

 بشه اون بر عکس همه ما آدما اون خوب تو رو میخواسته .

 

 

 

 

...  از کنار اَسپاد گذشت   

چقدر او واقعا باید از این احساس ناراحتی و دلخوردگی بیرون بیاید . خدا 

 را دوست داشت از عشق نیمی از آن را به او بخشیده بود...

قربان خدایش برود عادل بود . قاضی که حکم اش هیچ جای شک و شبهه  

. دمش گرم خوب مزد کار خیرش را به او داده بود. دیگر کمتر ای نداشت 

شاید کمی  . کرد بپذیردش از احساس دوری میکرد ، بیشتر داشت تالش می

. فقط کافی  شناخته بود اما راه آمدن با این حس آنچنان سخت هم نبود نا

 است دل به دلش دهی ... 

 

آخرین پرتقال را هم خورد که زنگ آیفون به صدا درآمد و پشت  بی تعارف 

 بندش صدای شاد امیر پارسا آمد! 



 

یاوه گویی این پسر عموی شاید باید اعتراف میکرد نیاز داشت به 

به افکارش سامان دهد.  سرخوشش! تا کمی  

دم پایی هایش را پا کرد و به طوری که انگار یک کوه را جا به جا کرده  

 پایش را به زمین میکشید .

 

 _ کال نمیتونی بی سر و صدا راه بری نه؟ یا آواز میخونی یا پاتو میکشی.

 

صدای اَسپاد باعث شد سر جایش میخکوب شود! با بهت به سمت صدا  

 برگشت ... 

 

ب در آن به خوبی  تعجچشمانش از دیدن اَسپاد آنی گرد شدند و با لحنی که 

 قابل تشخیص بود لب زد : 

 

 تو...تو... 

 

اَسپاد از دیدن نگاه گرد شده اش و لحن حرف زدنش لبخند کجی زد و گفت  

 : 

 

 آره من. 

 

امیر پارسا که انگار کلمه ها را پیدا کرده باشد و قوت حرف زدن به جانش 

فوراً گفت:   برگشته  

 



 

 تو مگه همدان نبودی؟ اینجا چیکار میکنی؟ 

 

مو ببینم . _ خونمه اومدم خانواده  

 

م انداخت سپس گفت  وامیر پارسا نیم نگاهی به او و بعد راه پله های طبقه د

 : 

 

 اَسپاد کم کم داره ترسم میگیره . 

 

: پرسیدهمانطور که به سمت آشپز خانه میرفت در جواب امیر پارسا   

 

 چرا؟!

 

 امیر پارسا هم به تبعیت از او دنبالش روانه شد و گفت :  

 

 شدی زی زی گولو . همه جا هستی . 

 

بهت زده ایستاد! با شگفتی برگشت و با  حال اینبار اَسپاد بود که سر جایش 

انگشت فرضی قد و باالیش را نشان داد و با چشمانی که از تعجب کم مانده  

 بود از حدقه بیرون بزند نجوا کرد : 

 

 تو به من، به این قد و هیکل میگی زی زی گولو؟



 

 

سر هم سر تکان داد . طره ای   پشتامیر پارسا مانند پسر بچه های تخس  

ی صاف و لختش سر خوردند و جلوی دیدش را گرفتند که لبش را  از مو ها

 خم کرد و با فوتی آن ها را به باال هدایت کرد!

 

ای! _ دیوونه  

 

تو مرحله درمانم . _میدونم .   

 

و بعد انگار که چیزی یادش آمده باشد مشتاق جلوی راه اَسپاد را گرفت و  

 پرسید : 

 

ب بود؟ راستی ، اون سیدی که واست گذاشتم خو  

 

که در تنهایی خود غرق شده بود و در افکار  روزی افتاد! آن  روزیاد آن 

 خود غوطه ور... 

 

 _اوهوم. 

 

نتوانست بیشتر از این ادامه دهد! در واقع یک حس و حال خاصی داشت  

آن یک هفته کذایی هم بگذرد و برود  ... دوست داشت هرچی سریع تر 

همدان! برای اولین بار اِدلیا از او درخواست کمک کرده بود و نمیخواست  

دخترک را آزرده خاطر رها کند . هوای اسفند ماه خوب بود . در واقع  



 

تهران همیشه یک جور بود! سرد و خشک . اما هوای اسفند ماهش   هوای

 نسبتا گرم تر بود ...

داد چراکه در  اما با این حال بدن او دربرابر سرما دیگر واکنشی نشان نمی

آورد؟ همدان آبندی شده بود! دخترک چگونه در آن سرما طاقت می  

بود فکر کردن به او و  به اِدلیا فکر میکرد. شب و روزش شده متر باید ک

... هنوز خیلی راه  احساس ها و عواطف اش! از اِدلیا چیزی نمیدانست 

 داشت تا او را بلد شود!

 

***** 

. ساعت  خودکار را الی دفتر هل داد و با خستگی کش و قوسی به تنش داد 

. داد اش را تحویل میهفت صبح بود و یک ساعت دیگر باید شیفت  

تر شده بود. مسافر  دوبرابر  نسبت به ماه های قبل کار هانزدیک عید بود و 

. حداکثر اتاق ها پر های زیادی برای هفته اول عید اتاق رزرو کرده بودند 

. شده بود و تعداد کمی خالی مانده بود.  از عید کارشان دوبرابر تر میشد 

دند آممیز صبحانه ویژه برای مسافرانی که از شهر و استان های مختلف می

 تا میز غذای ناهار و شام . 

باید یخچال های داخل اتاق ها هر روز که تمیز شود چک شود که پر است  

. یا خالی    

کس یک گوشه از کار را گرفته بود تا برای عید    هرکلی کار داشتند و 

حاضر شوند . رخت شور خانه هم مدام ملحفه های جدید میگرفت و  

شست و دوباره پس میداد . می  

خسته بود! خسته از راه رفتن میشد که ته بود . شاید به اندازه یک سالی خس

یکنواخت و تکراری! .  هایی که تمامی نداشت . زندگی اش روتین بود 

البته از حق نگذرد زمانی که اَسپاد بود حداقل به جای های دیدنی شهرش  

 میرفت و او هم کمی روحش را استراحت میداد!



 

آنطور که او گفته بود   .او بود روز هایش تکراری نبودندشاید هم زمانی که 

. باید رفتند آمد . باید باهم سراغ حمید رضا میتقریبا هفته بعد سه شنبه می

دهد نیست!  با مدرک به ویدا ثابت میکرد حمید رضا آنی که نشان می

درواقع جلوی ویدا یک نقاب خوب بودن به صورت دارد . کاری که مردان 

دهند!  لوی دختران خانواده های دیگر انجام میدیگر ج  

ناخودآگاه حمید رضا را با اَسپاد کنار هم گذاشتش . مقایسه شان کمی سخت  

 بود . 

اَسپاد نگاهش به او محجوب بود ، باعث میشد اذیت نشود اما حمید رضا 

  همان جلسه اول طوری نگاهش میکرد که انگار عریان جلویش نشسته!

م اینگونه نگاه میکرد؟ در دل ناسزایی به روح ویدا فرستاد . یعنی ویدا را ه

گذاشت! البته که  دخترک بی تجربه این ها را پای عشق و دوست داشتن می

ود، سیما کم کاری کرده بود در حقش! درست مانند اِدلیا که  تقصیر او نب

میان جماعت گرگ بزرگ شده و خوی گرگ ها را گرفت . همانطور 

سیما باید نگاه های مرد ها ، رفتارشان را به ویدا یاد میداد ه!  رحم و درندبی

. این حق ویدا بود که از احساساتش محافظت کند تا دستخوش دیگران 

 نشود! 

 

 

 

بعد  هفته یک  

 

سرش را خم کرد و از پشت دیوار طراحی شده نگاهی به خروج دانش 

 آموزان انداخت . 

را به سمتش گرفت و در جایش پرید با دیدن سوژه فوراً انگشت اشاره اش 

. 



 

 

 _اینااا ایناهاش . 

 

 طوری ازش جایش پرید که بیچاره اَسپاد از ترس بدنش یک دفعه لرزید .

 

آب دهانش را با همان لرزی که دخترک در جانش نشانده بود قورت داد و  

 آرام دستش را روی قلبش گذاشت :  

 

 باشه ، باشه . سکته کردم دختر . 

 

دلیا برگشت و نگاهی به وضعیت اَسپاد انداخت. شرمنده لب زیرینش را اِ 

 گزید و از در توجیه بر آمد:  

 

ش اصال این آقا معلمو؟خب خواستم سوژه رو ازدست ندی . دیدی  

 

کمی کج  دیده بود ، به قول اِدلیا این آقا معلم از دور چراغ میزد که پالونش 

 است .

 

 _آره دیدیمش .  

 



 

خوبه ای زیر لب زمزمه کرد و سوار ماشین شد . اَسپاد از حرکت ناگهانی  

با تعجب نگاهش کرد که دخترک سرش را از پنجره بیرون آورد و او 

 سراسیمه لب زد :  

 

 بدو بدو بیا آتیش کن بریم .

 

سپاد که متوجه حرف او نشده بود آرام سوار ماشین شد و گفت :  اَ   

 

 دقیقا بگو میخوای چیکار کنم؟ 

 

فه حمید رضا برود و او نتواند دنبالش کند کالدخترک از اینکه ممکن بود 

 جمله اش را کامل کرد :  

 

 بدو بریم ، باید دنبالش کنیم . 

 

با بهت گفت :  چشمام اَسپاد آنی گرد شد و   

 

 میگی تعقیبش کنم؟  

 

در حالت  دلیا که دید او هنوز ایستاده از حالت اضطراب بیرون آمد و اِ 

اش فرو رفت :  تدافعی   

 



 

نکنم چیزی ازت کم  چیه؟ مگه گفتم جرم کن . گفتم تعقیبش کن . فکر 

 میشه؟!

 

 اَسپاد همانطور شوک زده نگاهش میکرد .  

 

 با صدای داد اِدلیا به خود آمد و ماشین را روشن کرد :  

 

 ِد برو دیگه . وایستاده داره منو نگاه میکنه. 

 

: که سعی داشت متقاعدش کند لب زدنفسش را بیرون داد و با لحنی   

دستشو  . راه های دیگه ای هم هست بخوایم این کارمون زشته اِدلیا خانوم 

 رو کنیم .

 چپ چپ نگاهش کرد و گفت :  

راه های مسالمت آمیزتو نگه دار واسه خودت ، روش هرکی با دیگری 

 فرق داره . 

 

بی توجه به او با دست به سمند سفید حمید رضا اشاره کرد و گفت :  و بعد   

 

اش . برو دنبالش نامحسوس. اینا ، ایناه  

 

 _با شما بودم خانوم . 

 



 

دلیا که سعی کرد به یاد بیاورد چند دقیقه پیش او چه گفته با اخمانی در هم اِ 

 رفته و با لحنی که تمسخر چاشنی اش بود گفت : 

 

اونوقت راه کارت چیه؟ البد میگی بریم رو در رو باهاش حرف بزنیم؟ اونم  

دخترای دیگه ام هست و  عاشق من  خواهر جزبه گفت بعله پالونم کجه . 

یه کاروانسرایی هست که درش بازه و هر خری خواست میتونه بیاد و  ش دل

 بره .

 

   :و پرسیدکمی سرعت ماشین باال رفت و عینک آفتابی اش را زد 

 

 یعنی میگی خواهرتم جزو اون خراست؟ 

 

 _شک نکن!

 

چشمانش این روز ها عجیب زیاد گرد میشدند از دست دخترک . وقتی که  

او دارد  جلی با اال ضربآمده بود باخود فکر میکرد که اِدلیا چه کار مهم و 

اما وقتی کارش را به او  که آنطور پشت خط درخواست کمک کرده بود!

گوید وجود ندارد و این  لیا هیچ کار مهمتر از آنی که میگفت فهمید با اِد

   دردسر.دخترک سرش درد میکرد برای 

عباس آباد متوقف شد . وقتی سمند حمید رضا جلوی کافه ای در خیابان 

از ماشین پیاده اَسپاد هم به فاصله دو ماشین از او گوشه ای پارک کرد . 

ای که سمت راستش در راستای جایی که ماشینش را شد به سمت کافه

.  پارک کرده بود رفت   



 

دختری با ،  پشت میزی نشست . حدوداً یک ربع بعد و داخل کافه رفت 

روی   کافه رفت و به سمتی سفید مشکی  پالتوی خز دار سفید و روسر

به سمتش خم شد و   ونشست کنار حمید رضا  گرفته بودمیزی که آقا معلم  

شنید که همانطور  صدای خشمگین اِدلیا را  .گونه حمید رضا را بوسید 

 داشت عکس میگرفت همانطور هم به حمید رضا ناسزا میگفت.. 

 

ه بعد خودش میره پی  _ بیشرف پدرسگ به خواهر من وعده ازدواج مید

.فسادِ  اصلی عشق و حالش . این بشر عامل  

 

به سمتش چرخید و اِدلیا بدون توجه به او ادامه داد : قیافه بهت زده اَسپاد   

 

ان. من نمیدونم خواهر  همه مردا یه گوهن . سر و ته شون رو بزنی یکی

 بی عقل من عاشق چی این دوزاری شده . 

 

مرد بیچاره  با صدای سرفه اَسپاد به خود آمد و تازه متوجه حرفش شد!  

نفسش را فوت مانند بیرون داد و از پشت پنجره به خیابان خلوت نگاهی 

 انداخت.

 

بیاورد با لحنی که سعی داشت مهربانی اش مشخص   ردبرای آنکه از دلش 

 شود لب زد :  

 

 البته دور از جناب بعضی آ . 

 



 

اد وقتی به سمتش چرخید فوراً دستگیره در را کشید و از ماشین اَسپسر 

 پیاده شد . 

کیفش را هم که از قبل با سنگ آن را پر کرده بود تا سنگین بشود از عقب  

اَسپاد ابتدا ریز شد اما وقتی  چشمان. ماشین برداشت و به سمت کافه رفت 

رود بی فوت وقت از ماشین پیاده شد و دزد گیرش را  دید به داخل کافه می

 زد . 

 

فید پوش جلویش جلوی حمید رضا یک کیک شکالتی بود اینبار دخترک س

تا خواست شمع ها را نشسته بود و مدام لبخندی به پهنای صورت میزد . 

ل داد و در  وروی کیک بچیند دستی از پشت گردنش را به سمت کیک ه 

 وسط کیک فرو کرد!  

 اَسپاد با شنیدن صدای جیغ و دیدن آن اتفاق پا تند کرد و به سمت اِدلیا دوید!

 

مرتیکه آشغال . از اونور  اهر منو دور بزنه_ از مادر زاده نشده کسی خو

به خواهر من قول ازدواج میدی از اینور واسه این دختره کیک تولد 

 میخری؟ آره؟ 

 

دخترک بیچاره با ترس دستش را جلوی دهانش گرفته بود و بهت زده به 

حمید رضایی نگاه میکرد که تمام صورتش کیکی شده بود و نیمی از جلوی  

ای!خامهموهایش   

 

سعی کرد او را به عقب بکشد اما اَسپاد آرام بازوی اِدلیا را گرفت و 

 دخترک قصد عقب نشینی نداشت! 

 



 

.میز نشسته_ ولم کن ، ولم کن بذار به این دختره بگم با کی سر یه   

 

 رو کرد به سمت آن دخترک نگون بخت و ادامه داد:  

 

شسته به خواهر من قول  ببین دختر خانوم این آقا معلمی که جلو روت ن

ازدواج داده . بهش گفته عاشقشه و یه مشت ِشر و ِور تحویلش داده . خوب  

چشای کورت و باز کن ببین با کی داری سر یه میز میشنی و تولد میگیری 

. 

 

 دخترک رو کرد به حمید رضا و با ناراحتی و بهت لب زد :  

 

ه تو به خواهر این آراین اصال کی هست ها؟ این چه میگه حمید رضا ؟ 

 قول ازدواج دادی؟ 

 

برداشت اما اِدلیا از اینکه او را این خطاب کرده بودند یک قدم به سمتش 

 اینبار کمرش اسیر چنگال دستان اَسپاد شد .

 

 _ اِدلیا! 

 

افتد و با حرص  صدای هشدار گونه اَسپاد زیر گوشش باعث شد به تقال بی

 بگوید :

 



 

دختره چی میگی.  هوی خانم این به درخت میگن ، اسمم  وایسا ببینم این 

سرت یه کاله گشاد رفته .  اِدلیاست بدبخت این آقا معلم گولت زده .  

 

میخواست تا انکار کند : باز هم صدای دخترک بلند شد که از حمید رضا   

 

 حمید رضا این خانم چی میگه؟  

 

کیک را از روی چشمانش کنار بزند تا  حمید رضا که فرصت کرده بود تا 

 بهتر ببین گفت : 

 

 به قول خودش ِشر و ِور . 

اِدلیا با شنیدن این حرف به سیم آخر زد و کیف سنگینش را باال برد و  

محکم به سر و دوش او زد و با تن صدایی که از عصبانیت میلرزید گفت 

 : 

 

بی تربیت بی شعور .  ِشر و ِور و تو میگی  

 

دلیـــــا بس کن!. زدی کشتیش.  اِ _ اِدلیا ، اِدلیا نزن    

 

 تقال کرد تا از بغل اَسپاد بیرون بیاید : 

 

کمتر زندگی بهتر .   شرخرولم کن ، ولم کن . بذار بکشمش یه   



 

 

_ برو بابا ببند دهنتو معلوم نیست اون خواهرت کی هست که خودشو  

 آویزون ما کرده! 

 

خواهر من خودشو آویزنت کرده؟ _   

 

دخترک  حمید رضا با دیدن مکث اِدلیا در زدنش از فرصت استفاده کرد و  

پیشخوان را به عقب هول داد و اگر اَسپاد نبود قطعا سرش به دیواره سنگی 

 میخورد. 

اَسپاد وقتی دید که حمید رضا دستش بلند شده تا او را بزند مشتش را باال 

آن د آورد و طوری به زیر فکش زد که همراه میز به زمین افتاد و باعث ش

دخترک یک بار دیگر جیغ بنفش سر بدهد! کارکنان کافه از ترس جلو 

دخالت به کس اجازه هرکدام گوشه ای موش شده بودند و هیچآمدند . نمی

داد. خود را نمی  

روی اِدلیا  خشم جلوی اَسپاد را گرفته بود منطقش را از کار انداخته بود! 

روی یک زن دست بلند کرده بود؟ باید از هستی محو میشد تا زورش به  

شان باعث میشد دخترک بگوید بی بندباری ضعیف نچربد! همین کار های 

 همه مردا یک گوهن! 

سعی میکرد او را عقب بکشد!   اینبار اِدلیا بود که  

 

. ولش کن ._ ولش کن اَسپاد ولش کن کشتیش   

 

 بعد از عقده دل خالی کردن باالخره رضایت داد تا از روی حمید رضایی

. چشمان ترسیده اِدلیا باعث شد زمان و مکان بلند شود  بود آش و الش که



 

درست روی سرش را به سینه اش را گم کند و او را به بغلش بکشاند و 

قلبش تکیه دهد . اَسپاد حواسش نبود اما اِدلیا که تمام هوش و حواسش جمع  

بود خجالت زده نفس عمیقی کشید که بوی عطر مردانه اَسپاد زیر بینی اش  

پیچید! برای اولین بار از استشمام عطری نه سرفه کرد و نه عطسه! 

ت عطر و ادکلن باعث شده بود دیگر به سمحساسیتش به ادکلن های مردانه 

نرود! آخر خودش اهل ادکلن مردانه بود با عطر های زنانه با رایحه ای  

 لطیف و روح نواز زیاد میانه خوبی نداشت!

است حاشیه احساس کرد اگر کمی بیشتر بماند میان آن همه جمعیت ممکن

ای درست شود! برای همین فوراً از بغلش بیرون آمد و دستش را کشید و با 

دست اِدلیا را از خود  اَسپاد قبل از رفتن از کافه بیرون کشید.  اخود او ر

جدا کرد و از روی پیشخوان یک قلم و کاغد برداشت و شماره اش را 

 نوشت و سپس به باریستای کافه داد و گفت:

 

 هر خسارتی صاحب مغازه خواست من خودم پرداخت میکنم . 

 

زندگی میکرد دست اَسپاد را باریستا که مردی حدودا در دهه سی خود  

 گرفت و گفت: 

 

ناموس های دعوای ناموسی که به حق باشه و باعث بشه یکی از این بی 

شهر و سر و صورتش رو خط خط کنی ، خسارت نمیخواد باید اون دستو  

دمت گرم که نذاشتی یه مرد دست رو جنس  طال گرفت که اون مرد و زد! 

در حاللت باشه .ضعیف تر از خودش بلند کنه ، شیر ما  

 



 

دستی به با این حرف های آن مرد متوجه شد خودش صاحب مغازه است ، 

شانه اش کشید و تراول های پنجاه تومانی اش را از جیب تک کت چرمش  

 بیرون آورد و داخل جیب پیشبند صاحب کافه گذاشت و گفت : 

 

. پول کیک این مرده ، پول اون رو نگیر . پول اون خوردن نداره اینم   

 

میدانست ممکن است صاحب کافه پول را از او نگیرد برای همین دلیل 

موجه ای برایش آورد تا تنها حمید رضا را راهی کیند بیرون و دیگر اتفاقی 

 نیفتند .

اِدلیل از آن ها دور بود اما با دیدن لبخند رضایت آن مرد و اَسپاد فهمید که  

وانسته یک دوست دیگر در باز هم سپید دندان با آن زبان چرب و نرمش ت

 آیت شهر برای خود پیدا کند!

 

بدست بیاورد! هرچند که با سوار ماشین که شدند سعی کرد آرامشش را  

همان بغل کردن چند ثانیه اش بند بند وجودش از وجود دخترک آرامش  

 گرفتند!

 

 _ کجا برم؟ 

 

! یه جای دنج_   

 

**** 



 

اِدلیا دیده بود که دیگر نشستن قدر رفتار های عجیب از این روز ها آن 

عادی بود برایش . دستش را دور زانو  روی چمن های میدان بوعلی کار

...هایش قفل کرد . از گوشه کاج ها خیابان شلوغ   

یاد چند دقیقه پیش افتاد وقتی از او خواست ماشین را گوشه ای پارک کند و 

.همراهش بیاید   

 

 

 یک ساعت قبل  

 

و گفت : اِدلیا ... این وسط چیکار داریم؟متعجب نگاهی به میدان انداخت   

 

و بعد خودش روی چمن های سبز رنگ میدان نشست : دستش را کشید   

 

االن بهت میگم کارمو .  بشین بابا  

 

و با تن صدایی که تعجب در آن مشهود بود  چشمانش آنی تغییر حالت دادن 

 لب زد :  

 

 آخه وسط میدون؟

 

گفت :   معترض زیر و باالیی به او انداخت و نگاه  

 



 

.بشین بینم اینجا کسی حواسش به ما نیست چشه مگه؟  

 

و تا زد و روی چمن  نشلوار خوش دوختش را با دو انگشت از روی دوزا

و با سر به خیابان اشاره زد : ت ها نشس  

 

 اینجا همون جای دنجی بود که میگفتی؟ 

 

_ پس چی ، درخت که نداره داره . آسمون آبی هم که باال سرت قابل  

ویوی خوبی هم داره ، بازم از وجناتش برات بگم یا خوبه؟ مشاهده ست   

 

سری به معنای نه تکان داد! باورش سخت بود با آن همه تمیزی و  آرام

 سختگیری بخواهد وسط میدان آن هم روی چمنزار بنشیند!  

 

 زمان حال 

 

با صدای خش خش چمن به نگاهی به کنار دستش انداخت . اِدلیا آمده بود و 

کیفش هم همراهش بود . زیپ کیف را باز کرد و دانه دانه سنگ های 

آورد! درشت و قلوه ای را از کیفش بیرون می  

برای امروزش اینهمه کشف کردن دخترک بس بود! راستش طاقت دانستن 

 اتفاق های دیگر را نداشت! 

 

هستن؟ _ ای..اینا چی  

 



 

خونسرد  آورد همانطور که دانه دانه سنگ ها را از کیف چرم مشکی در می

 لب زد :  

 

 سنگ . معلوم نیست؟

 

 _اِدلیا سنگ؟ واسه چی کیفو پُر سنگ کردی؟

 

 صادقانه جواب داد : 

 

یه ال قبا رو نفله کنم! واسه اینکه اون مردک   

 

زبانش را بازگو کند چون قدرت   دهانش باز ماند ... نتوانست حرف روی

تا بیشتر  تکلمش را از دست داده بود! اِدلیا خودش را موظف دانست 

 توضیح دهد و او را از بهت و ناباوری بیرون بیاورد :  

 

ریختم  واسه اینکه کیف سنگین باشه اینا رو ریختم توش . اگه وسیله می

 شاید میشکست یا آسیب میدید . ولی خب ... 

 

بچیند!  هم باالخره توانست کلمات را پیدا کند و کنار  

 

انقدر محکم میزدی که سرش میشکست یا _ یه درصد فکر نکردی اگه 

افتاد؟میزد میمرد چه اتفاقی پیش می  



 

 

 پوزخندی زد و آخرین سنگ را داخل باغچه پرتاب کرد و گفت :  

 

دیدی که بهتر ، دنیا جای قشنگ تری میشد! هرچند که این آدما جون سگن. 

 نمرد .

 

 نفسش را از حرص بیرون داد و دخترک در ادامه گفت:  

 

 تو چرا خودتو انداختی وسط؟ اگه ...

 

چرخید و خودش پرسید : اِدلیا سرش فوراً به سمت   

 

 اگه؟

 

ی تفاوت نشان دهد ادامه اِدلیا لبش را جلو داد و با لحنی که سعی داشت ب

 اش را گفت :  

 

جواب خانواده ات رو چی میدادم؟ اگه یه چیزیت میشد چی؟   

 

 اینبار اَسپاد بود که با لحنی دلنشین سوال اِدلیا را از خودش پرسید : 

 



 

چیزیت میشد چی؟ جواب خانواده ات   تو .این اتفاقا برعکس میشد  اگهحاال 

 رو چی میدادم؟

 

نیشخند دخترک قلبش را مچاله کرد! درد قلب درد بدی بود! دردی که راه  

 تنفس ات را به وسیله بغض بند میکرد.

 

_ من که خانواده ای ندارم تا اگه بالیی سرم بیاد بخوان برات گردن کشی  

اونا  افته ه اتفاقی برات بیکنن . تو بابا داری مامان داری خالصه که اگ

جواب از من میخوان . االن که میبینم اشتباه کردم از تو درخواست کمک  

کردم . باید دنبال یکی میگشتم مثل خودم . باالخره این کار جزوی از  

ماجرا ها  این نباید تورو قاطی  ، پای خواهر من وسط بود .خانواده من بود 

م!  تا همینجاشم ازت ممنون میکردم .  

این حرف ها را میزد. جرات نگاه کردن در آن  بود وقتی نگاهش به خیابان  

 چشمان مشکی اصیل را نداشت! 

 

 _ تو ام مامان و بابا داری .  

 

 _ خودت میگی داری! یعنی داشتم . دیگه ندارم . 

 

اونام جزوی از خانواده ات حساب میشن.   ، آرمان ،ویدا ، _ خان جون   

 

سرش را به طرفین تکان داد و با لبخندی که دردش را به جان مرد کنار  

 دستش میریخت نجوا گونه گفت:  

 



 

به بیراهه نکشم و دختر نه نه اشتباه برداشت نکن . اونا فقط نمیخوان من 

من تو این دنیا  داد خونش بمونم! اجازه نمیجون خان. وگرنه شاید الت نشم 

 جز خودم و خدا کس دیگه رو ندارم آقای خلبان .  

 

 _ خان جون دوست داره! 

 

_ منم دوستش دارم . ولی این حس فقط در حد نوه و مادربزرگ هست نه  

 کمتر و نه بیشتر . 

 

 _ تو تو این دنیا تنها نیستی دختر خانوم! 

 

اد داد و او هم  تعجب برگشت به سمتش و نگاه خرمایی رنگش را به اَسپبا 

از فرصت استفاده کرد و جمله ای که مدت ها مزه مزه اش میکرد را گفت  

 : 

 

 یکیو داری که خیلی خاطرت رو میخواد! 

 

با رد شدن موتوری از کنارشان نتوانست خوب و واضح صدای اَسپاد را 

آورد و تقریبا داد زد :  بشنود . گوشش را جلو  

 

 ها چی گفتی ؟ نشنیدم.

 

 لبخند اَسپاد همانجا در قلبش زده شد و اجازه نداد تا روی لبش بیاید .



 

 

 _ میگم ...

 

حتما نباید میگفت! شاید دلیلی داشت که موتوری باعث شد جلویش را بگیرد 

 وگرنه این همه مدت چرا موتوری از آن طرف گذر نکرد؟

 

تو این دنیا تنها نیستی . _ میگم   

 

ی گفتی؟ چرو نشنیدم . بعدش  _ خب اینو که شنیدم ، بعدش  

 

 از روی چمن ها بلند شد ! روز پر ماجرایی بود امروز.  

 

 _ چیز خاصی نگفتم . زیاد مهم نبود .

 

اش را تکاند و با لحنی که مثال اِدلیا به تبعیت از او بلند شد و خاک روپوش

 میخواست اَسپاد از او حساب ببرد گفت :  

 

ه باشی .وای به حالت اگه َدری َوری گفت  

 

 لبخندش اینبار جان گرفت و خاک دستش را تکاند و گفت : 

 



 

اونقدر شهامت دارم که بخوام حرفم رو ، رو در رو   اینجوری شناختیم؟ 

 بزنم نه قایمکی و عین یه بزدل .

 

 _ خوبه . 

 

. کیف را از زمین برداشت و جلو تر راه افتاد   

حرف دلش را میگرفت . شاید نباید به این زودی  شاید باید جلوی خودش را

دست دلش را رو میکرد .  به این زودی میزد . نباید   

 

داشتند اَسپاد ناخودآگاه سوال سر زبانش را همانطور که کنار هم قدم برمی

جواب دهد:  گفت و منتظر ماند تا دخترک   

 

خوای بپرسی ماموریت کجا بودم؟ نمی  

 

رود تهران . آن روزی که داشت سفال میخرید تنها به اِدلیا گفته بود دارد می

 نمیدانست این یک ماموریت هم هست .  

 دخترک نفسی تازه کرد و گفت : 

 

این به من ربطی نداره که بخوام ازش سوال بپرسم . کارت بر میگرده به  

ات و زندگی شخصی هر انسان به خودش مربوطه .زندگی شخصی  

 

اَسپاد سر تکان داد ، توقع چنین جوابی را از دخترک ماخوذ به حیا کنارش 

 داشت ، میدانست اهل کنجکاوی و سرک کشیدن نیست . منتهی ادامه داد : 



 

 

با توجه به این هایی که گفتی ، همشون درست ، منتهی من االن شخصا با 

این زندگی شخصی بشی .اجازه خودم میخوام وارد   

 

اِدلیا نگاهش کرد ، نگاه دخترک گنگ بود . تا به االن اهل سرک کشیدن در  

مردم نبود . یعنی با چیز هایی که روزانه در این جامعه و همچین زندگی 

چنین تصمیم گرفت برای خود. اما حاال....ده بود زندگی خود دی  

 

جا کرد و پرسید :دسته کیف اش را روی شانه اش جابه   

 

 این یک هفته چرا نبودی؟ 

 

اَسپاد از اینکه موفق شده بود او را به حرف بکشاند با رضایت سر تکان  

 داد و گفت: 

 

دونی شغلم چیه که؟  میماموریت داشتم ، ماموریتی که واسه شغلم بود . 

 فکر کنم بهت گفتم...؟ 

 

با توجه به آن روزی که او را در خانه با لباس کارش دیده بود ، گفته که  

خلبان است . اما یاد گفته های خانم محمدی افتاد . از اینکه میگفت او یک  

 خلبان عادی نیست!  

 تنها توانست بگوید : 

 



 

بانی . اما بقیه اش رو نمیدونم . تا اونجایی که خودت بهم گفتی میدونم خل  

 

دست روی سینه اش گذاشت و مانند کسی که میخواست خودش را معرفی  

 کند رو به دخترک گفت : 

 

. کاپیتان نیرو هوایی ارتش جمهوری  من خلبان هستم، کاپیتان اَسپاد سپهوند  

، هواپیما های نظامی . اسالمی   

 

دخترک سر تکان داد و لبخندی به این حرکت و لحن اَسپاد از معرفی کامل  

اش را به تالطم . باد سردی وزید که باعث شد موهای خرمایی خودش زد 

اندازد و جلوی چشم های را بگیرد . بی  

 

اَسپاد که میخواست صحبت های آن روز درباره شغل مورد عالقه اِدلیا که 

ز سر بگیرد زیرکانه پرسید :نصفه مانده بود دوباره ا  

 

 تو عالقه ای داری به این شغل؟ 

 

نیمی دیگر از هدف اش بیشتر میخواست بداند دخترک با شغلش مشکلی  

ندارد؟ شاید در آینده رابطه شان نزدیک تر شود . نمیخواست شغل اش  

 باعث شود در زندگی به مشکل بر خورد کنند .

د و گفت : اِدلیا طره موی جلوی چشمش را کنار ز  

اون اوایل یا بهتره بگم اون قدیما عالقه وافری به مهمانداری هواپیما های  

البته که خب  مسافر بری داشتم . عالقه چندان زیادی به خلبانی نداشتم  

شرایط و قوانین ایجاب میکرد که من به عوان یک زن نتونم خلبان بشم . 



 

عالقه مهماندار  انگار که کم به مرور زمان عالقه ام تغیر کرد.   اما کم

راسته که   هواپیما شدن مختص همون زمان و تو همون دوره سنی بود .

دونه دو سال دیگه قراره چه اتفاقی واست بیافته . چه اتفاقی میگن کی می

چقدر قراره   واسه شخصیت خودت، رفتارت ، اخالقت ، عالقه هات ...

 متحول بشن!

. مثل اون اول اوال شور و شوق مهماندار شدن رو ندارم واسه همینه دیگه   

دلش اَسپاد با دقت به حرف هایش گوش سپرده بود . این مرد با تمام وجود 

خوری بردارد . همه چیز را  خواست که اِدلیا دست از آن سکوت و خودمی

 در خود نریزد که یک روز مانند آتش فشان فوران کند.  

که دخترک داشت به حق میداد که کم حرف باشد  البته با توجه به شرایطی

شاید تغیر همان دست کمکی باشد که به   اما... گاهی اوقات تغیر بد نیست .

شود.  سمتش دراز می  

سری عادت ها بر ضرر گاهی اوقات تغیر کردن و دست بر داشتن از یک

البته که انسان بیخود نیست اشرف مخلوقات است ،   شود .انسان تمام نمی

چراکه انسان چیزی دارد که دیگر مخلوقات از آن محروم هستند . انسان  

تواند با همان عقل و منطق خوب و بد خود را بهتر از هر  عقل دارد ، می

داند تغیر کردن به نفع او  . پس چه بهتر است وقتی میکسی تشخیص دهد 

طبیعت بدهد و کمک کند تا انسان بهتری شود .هست دست به دست   

  

 

***** 

. برای ویدا  نشان ویدا میداد عکس ها را یکی پس از دیگری ورق میزد و 

 سخت بود باورش اما راهی جز این نداشت . 

با دیدن چهره در هم خواهرش سعی کرد به روش خودش دلداری اش بدهد  

 : 



 

 

خب حاال توام چیزی نشده که بابا . برو خداروشکر کن منو داری تا برات  

دسشتو رو کردم . بعدشم هنوز که چیزی به رسمیت شناخته نشد و مهم اینه 

.  زودتر فهمیدی و بهتر میتونی خودتو جمع کنی.  روت نیومده اسمش   

 

  .. او را در آغوش گرفتآورد به درد می چشمان اشکی ویدا دلش را

. درست همانطور که اَسپاد او را در کافه درآغوش گرفته بود  

های اَسپاد را به یاد آورد و روی خواهرش پیاده کرد.  ار تک به تک ک  

با درد  که انگار که ویدا شانه ای پیدا کرده تا برای عقده دل خالی کردنش 

پیش خود فکر کرد ، این کار ها را باید سیما برای ویدا  ک میریخت . اش

کرانه دست به دست  داد . ویدا برای فرار از خانه میخواست کورانجام می

وصله تن او نبود . سیما باید با دخترش حرف میزد و از مردی بدهد که 

گردند برای او حرف گرگ هایی که در این جامعه با لباس بَره بیرون می

زد . ویدا فکر میکرد همه مرد ها مانند پدر و برادر خودش ، یک جو  می

دانست پشت این در  شود ، دیگر نمیمرام و معرفت و غیرت سرشان می

هایی ممکن است رخ دهد . این ها را باید سیما به عنوان  خانه چه اتفاق 

یک مادر به دخترش میگفت . باید چشم او را به حقیقت باز میکرد تا قبل 

 از آنکه ضربه بخورد . بجای دعوا و زورگویی باید با او حرف میزد . 

بعد از شام حاضر شد تا به سرکار برود . حال ویدا نسبتا به قبل خوب بود 

روحش آرامش یافته بود از اینکه زود تر دست حمید رضا برایش . کمی 

. به لطف اِدلیا بهتر شناخته بودش.  کمی آرام شده بود  رو شده بود  

ذاشت اما او دوستش گاِدلیا با وجود تمام فرق هایی که سیما میان آن دو می

سرد برخورد  دخترک داشت و شرمش میشد از اینکه این همه مدت با 

آرمان هم نداشتند. آرزو کرد برادرش  روز ها دیگر خبری از میکرد! این 

های  باشد ، حقش بود اینکه سهمی از خوشی هرجا که هست شاد و سالمت 

  دنیا را پیش خود داشته باشد .این 



 

شب چارشنبه کفش های دخترانه اش را پا کرد . هفته آخر اسفند بود و 

 سوری . 

بود تا مبادا کسی شوخی به سرش بزند و بخواهد جلو پایش میباید مواظب 

 ترقه ای بترکاند .  

پتانسیل آن را داشت که ادامه زدن حمید رضا را سر آن شخصی که ترقه  

 انداخته بود خالی کند .

اَسپاد را پشت در دید.  هی و حاضر تا در حیاط را باز کرد چهره   

ت که این وقت شب جلوی  این مرد چیزی به نام خستگی در وجودش نداش

؟در خانه او ظاهر میشد   

 

 _ باز که اینجایی . 

 

 _علیک سالم. 

 

 _سالم. 

 

کتان مردانه اش کرد و گفت :  در جواب حرف اِدلیا دستی در جیب شلوار    

 

 مگه قراره کجا باشم؟ 

 

 از خانه بیرون آمد و گفت : 

 



 

!؟خانمانی که همش اینجا پالسی پسر مگه تو بی  

 

اینکه دوباره اِدلیا قبل را پیدا کرده بود با همان زبان با لحنی که   ازاَسپاد 

رسید گفت :  مثال خسته به نظر می  

 

تازه داشتم فکر میکردم تغییر کردی ولی دیدم نه هنوز همونی بودی که  

هنوزم زبونت تنده . هستی .   

 

، زبونمم تنده.  م هنونم _ پس چی هنوز  

 

 سری تکان داد و پرسید : 

 

 کجا میری ؟

 

 اِدلیا نگاه عاقل اندرسفیه ای به او انداخت و گفت :  

 

 به نظرت این وقت شب دارم کجا میرم؟

 

 _ سرکار؟

 

 _آهان .

 



 

 اشاره ای به ماشینش زد و گفت : 

 

 سوارشو هم کارت دارم هم میرسونمت.  

 

 _ الزم نیست کارتو همینجا بگو. باید برم. 

 

آ ._ طوالنیه   

 

پوفی کشید و به سمت ماشین حرکت کرد و لبخند اَسپاد را پشت سرش جا 

 گذاشت . 

 هر دو سوار ماشین شدند و اَسپاد ماشین را روشن کرد و به راه افتادند .

 

 _ خب . 

 

 _ خب . 

 

سپاد برگشت و گفت :  به سمت اَ   

 

 خب کارتو بگو .

 

_ آها . آره . شرطمون رو یادته؟ قرار بود بعد اون کار مهمت منو به  

  ناهار دعوت کنی؟



 

 

 _ آها آره . 

 

فردا ناهار خوبه ؟  گفتم بهت بگم _ من فردا وقتم آزاده .  

 

البته بجز حمام رفتنش . فردا کار خاصی نداشت . کمی فکر کرد .    

 

 _ فردا ساعت دوازده بیا دنبالم . 

 

از اینکه بدون مخالفتی قبول کرده بود سری تکان داد و باشه ای گفت که با  

 صدای بهت زده دخترک سرش به سمتش چرخید : 

 

 نگو که واسه همین منو سوار ماشینت کردی؟

 

 شانه باال انداخت ک راهنمای راست را زد و روبه روی هتل پارک کرد . 

 

یگه. _ آره د  

 

 دخترک کامل به سمتش برگشت و به در تکیه داد :  

 

 این بود کار مهمت؟ 



 

 

او هم مانند اِدلیا به در تکیه داد و درست در چشمانش زل زد و تایید کرد  

 حرفش را :  

 

 آره . 

 

توجیه کند گفت :  کارش را  نفسش را حرصی بیرون داد و اَسپاد برای آنکه  

 

البد خسته باشی ، راستی به خواهرت گفتی؟ بعد دعوای امروز گفتم   

 

خود را به خوب بحث را عوض کرده بود ، دخترک هم متوجه شده بود اما 

 در ندانستن زده بود ، زیاد هم مایل نبود ادامه اش را بگیرد .

 

 _  آره .

 

 _ ناراحت شد؟ 

 

_ آره دیگه . من نمیفهمم عشق چیه دخترا راه به راه عاشق میشن . عشق 

 اگه خوب بود که لیلی به مجنون میرسید!  

 

 _ اعتقادی به عشق نداری؟ 

 



 

 نگاهش را به اَسپاد داد و با َشک پرسید:  

 

 نکنه تو اعتقاد داری؟ 

 

ود  . همانطور که پدرش گفته ب از اینکه بگوید عاشق است هیچ ابایی نداشت

شود.  عشق حسی مقدس است و شامل هرکسی نمی  

 

اعتقاد دارم ._ آره   

 

 _ عاشقم هستی؟

 

 _ عاشقم هستم!

 

خواست بگوید " عاشقت" هستم ، دید اگر بگوید شاید همان یک ذره اعتماد 

. رود پس باز هم دندان سر جیگرش گذاشتمیهم از میانشان   

 

مرموز مقابلش کشف کرده بود  دخترک که انگار راز جدیدی از مرد 

 متعجب پرسید : 

 

 جدی میگی؟

 

نمیخوره؟  مگه چیه؟ بهم _ آره .  



 

 

:  سرش را به طرفین تکان داد و بدون اغراق نجوا کرد  

موفق باشی  ارزش احساسات رو داره .ی قطعا اون دختری که دوستش دار

 کاپیتان اَسپاد!

 

پیاده شد و اَسپاد حرفی از ماشیندستگیره در را کشید و بدون اجازه دادن 

در در میان بهت اسمش و حرفش که در زبان اِدلیا جاری شده بود گذاشت  

 رفت! 

کند.  دستش نمیرفت ماشین را روشن  

 دلش میخواست ساعت ها جلوی در هتل بنشیند و کاری نکند! 

دنبال ه دستش رفت و ماشین را روشن کرد و ببا فکری که به سرش زد 

رفت تا عملی اش کند!فکرش   

 

******  

متشکرم . بله ما در حال حاضر پنج تا اتاق خالی داریم که _سالم . 

 دوتاشون سه نفره هستن و سه تای دیگه هر کدوم یک نفره .  

دستی به گردنش کشید و با خستگی کمی کش و قوسی به تنش داد . امشب  

ه بامداد بود اما هنوز . ساعت حدود ساز این نوع مکالمه ها زیاد شنیده بود 

 تلفن های هتل زنگ میخوردند .

لبخندی خسته به روی خانم محمدی زد  روی میز  با قرار گرفتن ماگ چایش

و با تشکری زیر لبی کیکی که از قبل برای خود خریده بود را بیرون آورد  

 . 

 کیک شکالتی که بشدت عاشقش بود . 



 

یاد صحنه دیروز افتاد! فرو رفتن صورت حمید  رضا در کیک! حیف آن 

... کیک شکالتی بود . ولی خب   

از چایش نوشید . واقعا به   ایجرعه  برشی از کیک را در دهانش گذاشت و

این چای نیاز داشت. خستگی دم عیدی را تنها این چای دو غزال میتوانست  

تلفنش زنگ خورد .نوشید که بشورد و ببرد! آخرین قورت از چایش را   

این وقت شب یعنی چه کسی میتواسنت باشد؟ ماگ را پایین گذاشت و 

گوشی اش را از جیب روپوش اش بیرون آورد . با دیدن نام سپید دندان 

 ناخودآگاه جفت اَبرو هایش باال پریدند . 

 تماس را برقرار کرد و گوشی را با فاصله کنار گوشش قرار داد :  

 

 الو .

 

یه دقیقه بیا بیرون کارت دارم. _  

 

نه سالمی و نه علیکی یک راست رفته بود سر اصل مطلب . کنجکاو شد و  

 رو به خانم محمدی لب زد :  

 

 یه لحظه حواست باشه من یه دقیقه کار دارم االن میام . 

 

 و بعد با دو از در هتل بیرون زد . اَسپاد آنجا نبود .  

حرصی گوشی اش را باال آورد و شماره اش را گرفت ، با برقراری تماس 

 فوراً لب زد :  

 



 

 مسخره کردی منو؟ کجایی تو؟

 

اَسپاد که این عصبانیتش را درک میکرد با لحنی مملو از آرامش نجوا کرد  

 : 

 

پارکینگ هستم. بیا اینور.  ببخشید باید میگفتم که تو محوطه   

 

اَبرو در هم کشید و از پله های هتل پایین آمد.  از داخل هتل به پارکینگ 

ت به هم راه داشت ولی خب او دیگر بیرون بود ، با دو قدمی که برداش 

. سمت راست پیچید و وارد پارکینگ سر باز هتل شد  

وزید. معتدل بود ، هرزگاهی هم باد گرمی میهوا نه سرد بود و نه گرم!    

هم جلوی پنج تا آتش قدمانش سست شد و بهت زده خیره شد  با دیدن اَسپاد آن 

 به او و آتش های مقابلش . 

. وقتی به  ش برد مرد به سمتش حرکت کرد و دستانش را دیر جیب شلوار

او رسید مجال حرف زدن به او نداد و آن فکری که در ذهنش بود را به 

 زبان آورد : 

 

 میخوای اینجا رو آتیش بزنی؟ 

 

از تصور اِدلیا قهقه اش به هوا رفت و دخترک از اینکه به حرفش خندید 

 بود کمی به عقب خم شد و نگاهی زیر و باال به او انداخت .

 



 

اینا واسه  انوم کیو دیدی ساختمون رو با کاه آتیش بزنه؟ ها؟ _ آخه معجزه خ

 چهارشنبه سوریه!

 

 بهت زده تکرار کرد :  

 چهارشنبه سوری؟

 

به خودش جرعت داد و دو طرف بازوی اِدلیا را گرفت و با لبخندی مردانه 

 لب زد :  

 

اِدلیا! مبارک  تبله خانوم . چهارشنبه سوری   

 

مبهوت نگاهش میان اَسپاد و آتش های روشن شده در گردش بود! اَسپاد دید  

کند دستش را پشت کمرش گذاشت و او را به سمت اولین  که حرکتی نمی

ت کرد . آتش هدای  

 

 _ از این آتیش ها بپر و بگو زردی من از تو ، سرخی تو از من.  

 

 دو طرف شانه اش را گرفت و پشتش ایستاد . 

 

 _ ببینم چه میکنی بانو . بدو .

 



 

قدمی از او فاصله گرفت . دخترک نمیدانست چکار کند! بپرد یا داد و قال 

 راه بیاندازد که این مسخره بازی ها را تمام کند! 

خواست به سمت اَسپاد برگردد و چند تا درشت بارش کند و در آخر به 

سمت هتل برود، اما با دیدن چشمان مشتاق مرد پشت سرش از کارش  

پشیمان شد و کمی از آتش فاصله گرفت و دست آخر از روی اولین آتش 

. سپس یکی بعد از بر زبان آورد پرید و همان شعاری که اَسپاد داده بود را 

. با پریدنش از روی آخرین آتش صدای  از روی پنج تا آتش پرید دیگری

 دست اَسپاد را شنید که داشت او را تشویق میکرد. 

 

 _ حاال همینو برگرد، بدو بعد تو نوبت منه. 

 

به گفته اَسپاد راه رفته را برگشت . حین پریدن از روی آتش احساس کرد  

مامی اش دود شد و به هوا  درد و غمی که در طی این یک سال کشیده بود ت

رفت! مثل اینکه باز هم اَسپاد موفق شده بود تا حالش را خوب کند! این مرد 

ر خاصی داشت! هدر خوب کردن حال روحش تب  

با پریدن از روی آخرین آتش اَسپاد زیر لب طوری که خودش بشنود و  

 خدای خودش زمزمه کرد :  

 

 سرخ میشوی وقتی می شنوی دوستت دارم 
 زرد میشوم وقتی می شنوم 

 دوستش داری…. 
 چهارشنبه سوری راه انداخته ایم 

 سرخی تو از من زردی من از تو! 
 همیشه من می سوزم….و همیشه تو می پری….

پناهی حسین  



 

 

 

 

 

از روی آتش پریدن . آتش ها را خاموش کردند و باهم کاه ها  آنها ویدوقتی هر  

جلوی در پارکینگ گذاشتند . را در یک پالستیک ریختند و در سطل آشغال   

شان حال روی پله های هتل نشسته بودند و مسکوت به خیابان خلوت روبه روی

. کردندنگاه می  

هم به ندرت از خیابان رد میشد . این وقت شب همه  گاه گداری یک ماشین آن 

بردند و آن وقت  زیر پتوی خود در رختخواب گرمشان در خواب ناز به سر می

 آنها... 

 

.با صدای اَسپاد از فکر بیرون آمد و به حرف هایش گوش سپرد  

 

 _ بیا یه بازی .

 

 _ چه بازی؟ 

 

زندگیت نسبت به من بکن ،  _ بازی اعتراف . تو برای اولین بار یه اعتراف توی 

 منم مثل تو یه اعتراف توی زندگیم نسبت به تو میکنم . 

 

 _ چیزی ندارم که بخوام اعتراف کنم! 



 

 

_ هر آدمی تو دلش یه سری اعتراف هایی داره که باید به موقع اش اون رو به 

 زبون بیاره ...

 

شه؟  _ االن موقع  

 

 _ فکر کنم . 

 

  یوقت آقبالخب اَسپاد  ...آمم ببینم چه اعترافی میتونم بکنم ._ خب ... پس وایسا 

  زیچ همه !نبودن خوب انقدر آدما ...نبود قشنگ انقدر ای دن نبود ینطوریا ینبود

  یاعتراف هی بذار! بود زده خزون بهارش !نداشت رنگ اصال ایدنبود  یخاکستر

نمیدونم ممنون تو باشم یا   !شد عوض  یچ همه انگار ...یاومد یوقت از اَسپاد کنم

اون باالسری . ولی از هر دوی شما ممنونم! تو به من نشون دادی هنوزم هستن 

   باعث شد دیدم نسبت به دنیا عوض بشه...اون مردای خوب و با اصالت! 

 

آمد   د از شوک حرف هایش نفسش یکی در میان باال میااعتراف سنگینی بود ، اَسپ

رد میداد.  دو تا  و قلبش بدتر ، یکی میزد  

سرش را از سمت آسمون گرفت و به سمت او چرخاند . این روز ها شمارش 

از دستش در رفته بود! شاید باید از باال سری تشکر لیا لبخند های روی لب اِد

رسد و خدا حرف  روزی میدانست یکبه قدرت عشق ایمان داشت . می میکرد.

دهد.  دل عاشقان را گوش می  

 

، حاال نوبت توئه .  بهت گفتم _ خب من اعترافم  و   

 



 

اَسپاد لب زد :  خنثیبا دیدن نگاه   

 

 چیه؟ چرا اینطوری نگام میکنی؟ 

 

نگاهش خالی بود از هر  از آن حالت بیرون آمد تا مبادا بند را به آب بدهد! فوراً 

د االن  نوع حسی! شاید آنقدر اعترافش سنگین و تکان دهنده بود که نمیدانست بای

 چه حسی داشته باشد! شوک زده؟ یا شگفت زده یا مبهوت باشد؟ نمیدانست.

 تک سرفه ای کرد تا گلویش صاف شود.

خریدم! ... من اعتراف میکنم که واسط یه هدیه _ خب من   

 

 اِدلیا بهت زده تکرار کرد :  

 

 هدیه؟

 

 دستانش را بهم کوبید و سرش را پایین انداخت!

 

ید میگفتم ولی یه اعتراف بود ، گذاشتم زمان مناسب بهت بدم . _ آره هدیه . نبا  

 

نگاهش به نیم رخ مردانه اَسپاد بود! خودش هم نمیدانست چرا بیشتر مواقع دلش  

اندازد! پشت این صورت و ابهت  میخواست به آن صورت سخت و جدی نگاه بی

میکرد!  خود ادی بود که مهربانی اش تو را مغلوبپیک اَس  

 



 

 _ از کجا میدونی قبول میکنمش؟  

 

 _ هدیه رو پس نمیدن اِدلیا خانوم! 

 

 _ اَه ایش ، چندشم شد!  

 

:  از لحن بیان دخترک سر بلند کرد و با تعجب نگاهش کرد   

 

 چی؟ 

 

 دستی در هوا تکان داد و مسخره وار تکرار کرد :  

 

بگی راضی ام!   . ما باهم از این حرفا نداریم که همون اِدلیامهمین اِدلیا خانوم    

 

لبخندی از این حالت دخترک روی لبش آمد و وقتی دید اَسپاد باالخره از آن سر 

درگمی بیرون آمده است خودش هم لبخندی زد و طره موی بیرون آمده اش را به 

داد .  هولداخل مقنعه   

 

اِدلیا . _   

 _ هوم؟ 

 _ تو یه اسم مستعار واسه من گذاشتی؟  

 



 

فوراً شاخک های مغزش فعال شد و یاد سپید دندان افتاد. سرفه ای مصلحتی کرد  

 و سعی کرد خود را بی تفاوت نشان دهد : 

 

ه؟  فنه ، این االن یه اعترا  

 

 _ یجور آره! 

 

 _ ولی تو گفتی بودی یه اعتراف نه دوتا . 

 

ن قانون بازی عوض شده ._ حاال فکر ک  

 

. حرفتو زدی مرد باش پای حرفت شود _ مورد خریداری شده پس گرفته نمی

بمون بذار حداقل دو دقه از اعترافم خشک بشه از اینکه تو این دنیا مرد خوب هم  

بعدشم من دیگه باید برم تا همین االنشم کلی دیر کردم . فعال.   وجود داره  

 

گرفت و با دو به سمت ورودی هتل حرکت کرد که    از اوفرصت حرف زدن را 

 با صدای تقریبا بلند اَسپاد مکثی کرد :  

 

 قرار فردا ناهار یادت نره معجزه خانوم!

 

و پشت  رفت آرام داخل هتل و با تکان دادن دستی در هوا  سری تکان داد 

 پیشخوان قرار گرفت! 



 

کرد و به سمت ماشین اش رفت  اَسپاد از روی پله ها بلند شد و دست در جیب اش 

فعال نمیخواست آن گرنبند را به دخترک هدیه بدهد . میخواست آم را در یک .

یاد ماندنی باشد . موقعیت خوب و مناسب به اِدلیا بدهد . در یک روزی که به  

 

***** 

آفتاب بدون هیچ  از پنجره نگاهی به بیرون انداخت دستش را باالی سرش گرفت، 

. وزید باد سرد می هم تابید . اما با این حال گاهییرحم و مروتی م  

ترجیح داد تیپ سنتی بزند . چون قرار بود ناهار را بیرون باشد دلش میخواست  

آنکه نگران باشد روپوش اش کنار رفته یا نکند کوتاه  ن راحت غذا بخورد . بدو

 باشد و...

سره بلند جوراب شلواری های استرج مشکی اش را پا کرد و روپوش یک 

اش که جلویش با سرخابی خوشرنگ طرح خاطی زده شده بود را از سر تن سرمه

آن خطوط نقشینه روی کرد و بعد از مرتب کردن موهایش شال روشن همرنگ 

 لباسش را انداخت . 

را از جعبه بیرون آورد و از  اش نبوک  جلو پاپیونکفش های مشکی عروسکی 

همان در اتاق که به ایوان منتهی میشد گذر کرد و کفش ها را روی سنگ پرتاب 

 کرد .  

از آن طرف به هال رفت و با دیدن ویدا باالسر غذا و خان جون سر چرخ خیاطی 

 کمی تن صدایش را باال برد و گفت :  

 

 من ناهار بیرونم . منتظر من نمونید .  

 

جون هم تنها وقعی نداشت حرفی بزند چون در حال خودش نبود اما خان از ویدا ت

جفت ابرو هایش باال پرید! این روز ها خان جون به تکان دادن سری اکتفا کرد! 

آورد! خیلی در خودش بود و کمتر حرف میزد! باید ته تویش را بیرون می   



 

 

ماشین مشکی  عقب گرد کرد و بعد از پوشیدن کفش هایش از خانه بیرون زد که

پیکر اَسپاد را سر کوچه دید .  غول  

 آرام به سمت ماشین حرکت کرد و در جلو را باز کرد. 

دخترک با آن شال خوش آب و رنگ مات آن صورت سفید با آن مو اَسپاد با دیدن 

 هایی روشن که زیر آفتاب برق میزد شد!  

اش را از روی  با تکان دادن دستی جلوی صورتش به خودش آمد و عینک آفتابی

خدا را شاکر بود از   .چشمش برداشت و سعی کرد خودش را عادی نشان دهد

آفتابی اش جلوی خیرگی چشمانش را گرفته بود.   اینکه عینک   

برای اولین بار بجز آدرس پرسیدن دیگر حرفی نزد! درواقع قوای  بعد از سالم 

بود و زیبا تر به  حرف زدن نداشت! چهره دخترک با آن رنگ روشن بازتر شده 

رسید! نظر می  

نامحسوس دستی به قلبش کشید! اگر اینطوری میکرد دستش در عرض یک ماه  

 رو میشد.  

 باید مهار میکرد احساس و عواطف سرکشش را ...

، پستوی ذهنش دنبال یک جا برای اَسپاد بود  دخترک غرق در افکارش بود . در 

!  عقلش اجازه ورد آقایان را نمیدادکمتر پیدا میکرد. انگار که گشت  هرچه می

عقلش علناً مخالفتش را اعالم کرده بود ، جایی نداشت جز رجوع کردن به قلب!  

 عضوی که با جان میخواست بپذیردش و او میترسید ....

انسان ها از ترس شود! ترس ... ترس سه کلمه ست اما گاهی باعث مرگ می

. شده با این حس بجنگند   که یک بار همخواهند های خود فراری هستند . آنها نمی

دهند! این خاصیت انسان است . آن ها همیشه فرار را با روبه رویی ترجیح می

شوند و برای خود وقت اضافه  شان موفق میگخیلی ها هم هستند که در جن

خرند. می  



 

اما اینبار جنس کند! ترس همان چیزی هست که اِدلیا برای اولین بار حس می

همان  د ، از روی احساس است نه از روی خشم و عصبانیت! رکش فرق میستر

به آن رجوع   اجازه ندهد شود در قلبش را به روی اَسپاد ببندد وحسی که باعث می

ر قلبش باز شود ناراحت ذاشت دگاز اینکه نه عقلش قبول میکرد و نه می کند . 

.بود  

سال ها بود که در قلبش را به روی کسی باز نکرده بود. در واقع در قلبش را قفل  

اما حاال ... انگار کلید در  .ش نکند و دنبالش نرود یزد و کلیدش را گم کرد تا پیدا

د افتاده بود!ادست اَسپ  

هوای اسفند خوب بود ، خیلی خوب . از آن خوب هایی که دلت میخواست قدم  

 بزنی و از آخرین روز های زمستان لذت ببری . 

غرق شدن در افکارشان باعث شد از جو بوجود آمده  سکوت هر دوی آنها و 

. ناراضی نباشند    

 هنوزم شک داشت از انتقالی اش اما ...

باید امشب استراحت  . فردا گشت شبانه داشت شد.حداقل پیش قلبش شرمنده نمی

 میکرد .  

با صدای پیامک تلفن اش از فکر بیرون آمد . به رستوران شاندیز رسیده بودند. 

 ماشین را پارک کرد و اِدلیا پیاده شد .

 زمانی که پیاده میشد دست کرد در جیب شلوارش و گوشی اش را بیرون آورد. 

نظرش بود : از طرف شخص مورد محتوای پیامک   

 

.انجام شد  

 

لبخند محوی زد و نگاهی به اِدلیا انداخت که بی توجه به او به رستوران نگاه 

 میکرد .



 

 

 در را بست و دزدگیرش را هم زد . 

زمانی که به سمتش حرکت میکرد کمی تن صدایش را باال برد تا به گوش 

 دخترک برسد :  

 

 خب خانوم،  بگو ببینم اینجا کجاست ما رو آوردی؟ 

 

 _ حموم.  

 

 پاهای اَسپاد از حرکت ایستادند و مبهوت زمزمه کرد :  

 

 حموم؟ 

 

داد:  دخترک همچنان به راهش ادامه می  

 

اما االن یکمی بازسازیش کردن و به صورت رستوران   اوهوم . قدیما حموم بود ،

 سنتی در آوردنش! 

 

 نفس حبس شده اش باال آمد و زیر لب نجوا کرد :  

 

واقعا زندگی  این روزا دیگه عجیبت ترین جا نمونده که من تجربه نکرده باشمش! 

 با این دختر یعنی تجربه کردن چیز های جدید .



 

 

.قدمانش را تند تر کرد تا به اِدلیا برسد  سری به طرفین تکان داد و   

 

 

تواند خاص و ناب باشد آن فضای  وقتی وارد رستوران شدند تازه فهمید چقدر می

پخت و صدای آب حوض!  سنتی . تنوری که نان محلی را همانجا می  

شامل دو نوع   داخل اش فضای سنتی داشت و در آن فضاروی تخته ای نشستند . 

و دیگری صندلی دار . میز بود یکی تخته   

سفارش دادند  ش را لفاتبا آمدن پیشخدمت سفارش کباب برگ ویژه سر آشپز با مخ

آمد. درواقع آنجا محل  کمی آن طرف تر صدای فواره حوض کوچک آبی می .

شست و شوی مردم در آن زمان قدیم بود اما حال به جای حوض از آن استفاده  

شد.  می  

 

کردند. روبه روی هم نشسته بودند و بهم نگاه می  

و اَسپاد بارها در دلش اعتراف کرد که این رنگ شال چقدر به صورت دخترانه  

آمد!  اش می  

 این ظلم بود که او تنهایی عاشقی میکرد! 

 ای کاش اِدلیا هم حس او را داشت . حسی مثل حس دوست داشتن .  

اشتن نه عاشق بودن . دوست داشتن حد داشت!  نظرش برگشت . دوست د نه ..

 مرز داشت و یک روزی به اتمام میرسید . نقطه پایانش نزدیک بود اما عشق .. 

 نه! او اِدلیا را میخواست بی حد و مرز و بدون نقطه پایان!  

دلش میخواست اِدلیا هم مثل او باشد! بدون حد وسط دوستش داشته باشد ، بدون 

شود.  آنکه بترسد یک روزی تمام می  

 ناهار را در کمال سکوت خوردند . امروز مودشان روی حالت سکوت بود .  



 

تا به  .  بعد از ناهار از اِدلیا وقت خواست کردندتالشی برای حرف زدن نمی

ت هایش را بشورد. دس دستشویی برود و   

اما زمان رفتن به دستشویی راهش را کج کرد و به سمت پیشخوانی که سمت  

رفت . ورودی بود و همان اولش هنگام ورود دیده بودش   

بیرون حرکت کرد . امید وار بود   حساب میزشان را پرداخت کرد و به سمت

را از پشت  کیک تا به االن آب نشده باشد! بادکنک های هلیومی سفید و طالیی 

ت رستوران حرکت کرد . به مصندق عقب در آورد و به همراه جعبه کیک به س

به  هااز کارمندان خانم کیک را از جعبه بیرون آورد و همراه بادکنک  یکیکمک 

 سمت اِدلیا حرکت کرد  

  او نشسته بود و او را نمیدید .اِدلیا پشت به 

عشق آورد آهنگ دی جی رستوران تقاضا کرده بود هنگامی که او کیک را میاز 

پخش شود!  رضا بهراماز  و گناه  

با اشاره سرش آهنگ بیشتر از حد ممکن از بلندگو های کنج رستوران شروع به 

 پخش شد . 

 

 

 

 

 ای دل خانه ات خراب این همه رویا تا کی 
 ای دل عمرت کوتاه غم در این دنیا تا کی 

 ای دل گفتمت بمان پس چه شد قرار ما 
 ما نداریم هیچ رازی 

 ای دل هرچه بود و هست با رفتنت شکست 
بازیتو در این عشق می   



 

 طرح چشمان تو و جان تو و آن لب خندان تو 
 ایمان مرا برد ایمان مرا برد 

! یک بی خبر از راه رسید جان مرا برد  

 طرح چشمان تو و جان تو و آن لب خندان تو 
مرا برد ایمان مرا برد  ایمان  

! یک بی خبر از راه رسید جان مرا برد  

 

گذاشت و بادکنک که به وسیله یک میله به روی  روی زمین را  ها همانجا بادکنک

ایستادند و خودش کیک بدست همانجا درست پشت  و صاف سنگینی کردند زمین 

 سر اِدلیا ماند تا خودش از سنگینی نگاهش برگردد!  

 

 در کار خدا مانده ام آنقد که تو ماهی دارم چه گناهی 
 دل پر زده باز به هوای تو خواهی نخواهی 

 چشمان تو منظومه و من حاکم احساس 

ای عاشق حساس    
هی بد نیست بزنی تو به چشمم گاهی نگا  

 طرح چشمان تو و جان تو و آن لب خندان تو 
 ایمان مرا برد ایمان مرا برد 

! یک بی خبر از راه رسید جان مرا برد  

 طرح چشمان تو و جان تو و آن لب خندان تو 
 ایمان مرا برد ایمان مرا برد 

! یک بی خبر از راه رسید جان مرا برد  

 

یا به سمت اَسپاد چرخید و با بهت به ضرب سر جایش روی تخته لباالخره سر اِد

ایستاد و مبهوت صحنه مقابلش را نگریست! در رستوران مشتری های دیگر هم  

دست میزدن و گاهی اوقات با خواننده همراهی  شان مقابل چشمن صحنه ددی با



 

رین تتوانستی از دور ش نشسته بود را مینکه روی لبامیکردن! وضوح لبخندی 

 نقطه هم تشخیص بدهی! 

دستش را جلوی دهانش گرفت و یاد آورد آخرین باری که تولدش را جشن گرفته 

جشن گرفت؟  برایشکی بود؟ و چه کسی  بودند  

لبخند مردانه و موقر اش با آن استایل باعث شد قفل آهنین قلب دخترک شل بشود  

چهار طاق باز شود!و در آخر درش    

روی آرام از تخت پایین آمد و کفش هایش را پوشید. لبخندش دست خودش نبود 

لبش فیکس شد و باعث شد چال ریزش را به نمایش بگذارد و باز هم و باز هم دل  

 از اَسپاد ببرد! 

 

 

 این دل پر از غرور و درد است 
 آنقدر شکسته یک پا مرد است 

 بازم شروع فصل غم شد 
 تنهایی به خدا نامرد است نامرد است 

 

اَسپاد رسید درست زمانی بود که با خواننده آهنگ به اواسط رسیده بود و وقتی به 

 همخوانی میکرد! درست آن قسمتی که میگفت : 

 طرح چشمان تو و جان تو و آن لب خندان تو 
 ایمان مرا برد ایمان مرا برد 

 یک بی خبر از راه رسید جان مرا برد 

چشمان تو و جان تو و آن لب خندان تو طرح   
 ایمان مرا برد ایمان مرا برد 

 یک بی خبر از راه رسید جان مرا برد 



 

 نگاهش در مردمک چشمام اَسپاد در گردش بودند . 

 شمع روی یک یک عالمت سوال بود. کیک شکالتی از همان هایی که عاشقش بود! روی

وقتی ادغام میشد دلش توت فرنگی با آن شیرینی کیک  خوش و طعمبود توت فرنگی  کیک

 ضعف میرفت برای آن ترکیب!

شمارش معکوس را خواندن و شمع کیک را که هنوز در دستان اَسپاد بود فوت کرد و بوی 

 شمع بلند شد . 

دلش میخواست ساعت ها بنشیند و آن چشمان خندان مرد روبه به رویش را تماشا کند! فکر 

ناهار شرطی قرار است آخرش به اینجا ختم شود! نمیکرد این   

را لب خوانی کرد :آمدند وقتی سرش را بلند کرد ناخودآگاه کالماتی که روی لب اَسپاد می  

دارم چه گناهی در کار خدا مانده ام آنقد که تو ماهی   
 دل پر زده باز به هوای تو خواهی نخواهی 

 چشمان تو منظومه و من حاکم احساس 

ای عاشق حساس    
 بد نیست بزنی تو به چشمم گاهی نگاهی 

دلش لرزید برای این شعر . یادش باشد وقتی به خانه رفت این آهنگ را دانلود کند و بار  

د. ش آهنگ پر خاطره ای محسوب میها گوش بدهدش!   

دلش نمیخواست چشم از آن مردمک های مشکی اصیل بگیرد اما چاره چه بود؟ اویی که 

انداخت حال طالب دیدن یک صورت  حتی یک ثانیه هم نگاهی به صورت یک مرد نمی

 مردانه بود!

 _ تولدت مبارک معجره خانم! 



 

آهنگ بلند بود خوب در ادامه حرفش یک ) قلب اَسپاد ( هم اضافه کرد ،اما آنقدر که صدای 

 نتوانست بفهمد که چی زیر لب بعد تبریک تولدش زمزمه کرده است... 

، ناخودآگاه انگشت کوچک دستش را در خامه شکالتی کیک فرو کرد و  کیک را برش زد 

 به سمت دهان دخترک برد.  

 دخترک ماند ، بخورد یا شرم کند و رو بگیرد؟ بیخیال شرم خامه شکالتی مهم تر بود!  

قتی زبان دخترک به انگشتش برخورد نفسش در سینه حبس شد . داغی زبانش روی و

انگشتش میسوخت . قلبش روی دور هزار بود و میترسید هر لحظه سینه اش را بشکافد و 

 بیرون بزند . 

هنگام و خودشان هم کمی از آن را خوردند. میان کارکنان رستوران پخش کرد  را کیک

رفتن وقتی صورت حساب را خواست پیشخدمت گفت که پرداخت شده و اِدلیا زیر چشمی 

 نگاهی به اَسپاد انداخت که دستی دور دهان خودش میکشید. 

 کارتش را داخل کیف هول داد و از رستوران خارج شدند .

 

غذا و کیک و سوپرایز تولد .  _ حسابی نمک گیرم کردی جناب سپهوند! پول   

 

نمیتوانست بگوید همین که تو لبخند به روی لب داشته باشی همین برای من بس است ، 

 گفتن این حرف کمی زود بود ، تنها یک لبخندی زد و گفت :  

 



 

تازه به من امسال من بودم که نمک گیرت شدم . لیدر من شدی بدون گرفتن حق زحمتی . 

، این کمترین کاری بود که میتونستم در حقت مدانی هم یاد دادی دیزی خوردن به سبک ه

 بکنم.

 

خواست بگوید که تاریخ تولدم را از کجا میدانی که یادش آمد بادکنک های هلیومی زیباش 

 را در رستوران جا گذاشته! 

 

 _ فکر کنم بادکنک هامو جا گذاشتم صبر کن برم بیارمشون. 

 

رستوران برود که بازویش در دست اَسپاد اسیر شد .عقب گرد کرد تا به سمت   

 _ نیاز نیست بری بیاری ، بازم از این بادکنک ها میگیری!

همراه اَسپاد حرکت کرد .  متوجه منظور حرفش نشد و دیگر دنبال آن را نگرفت و   

باباطاهر هم  به سمت آرامگاه باباطاهر حرکت کرد و ماشین را گوشه خیابان پارک کرد . آرامگاه 

 تقریبا وسط میدان بود مانند آرامگاه بوعلی . 

رفتند. داخل معبد طاق های بزرگی  داشتند و از پله های سنگی آرامگاه باال میکنار هم قدم برمی

 بود و روی دیواره هایش ابیاتی از شعر های باباطاهر نوشته شده بود .

سم میخونی؟. توکه بلدی یکی وا _ من که شعری ازش بلد نیستم   



 

نگاهی به چشمان مشتاق اَسپاد انداخت.  چشم از شعر ها گرفت و   

 مکثی کرد و شعری که اول هین آمدن به آرامگاه به ذهنش رسیده بود را به زبان آورد : 

 

 سه درد آمد به جونم هر سه یکبار 

 غریبـــــی و اسیـــــری و غــــم یار 

دیرهغریبـــــی و اسیـــــری چــاره   

 غــــم یار و غــــــــم یار و غــــم یار 

 

. دلش میخواست  ساعت سه میشد و آرامگاه خلوت بود ، فقط خودش بود و اِدلیا 

ساعت ها بنشیند و دخترک برایش شعر بخواند . از درد باباطاهر بگوید و از زندگی  

 عریانش حرف بزند. 

 

یکی دیگه ام میخونی؟ لطفا!   خیلی قشنگ بود ،  _  

 

نیاز نبود خواهش کند! خودش میخواست کمی شعر بخواند. او با همه فرق میکرد!  

جدید و به روز و به قول خودشان شیش و هشت  جوانان در سنین او همه آهنگ های 

خواند و اهل گوش دادن چنین آهنگ دادند اما او خودش شعر باباطاهر را میگوش می

به ندرت پیش می آمد تا یک آهنگ به دلش بنشیند! مثل آن روزی که در  هایی نبود.

 ماشین سپید دندان نشته بود و او ولوم آهنگ را برایش تا منتهی علیه برده بود!

 

دال از دست تنــــهایی بــه جانم _   



 

 ز آه و نـــــالــــهٔ خــــود در فغانم

 شبــــــان تــــــــار از درد جدایی 

! فـــریاد مغــــز استخوانم کنـــــد  

 

اَسپاد با شنیدن این شعر یا اندر احواالت خود در این روز ها افتاد ، از تنهایی اش و  

دادند . مغز و استخوان اش ناله و فغان سر میدوری اِدلیا   

به قسمت هایی برسد که اِدلیا هم عاشق بشود . دلش میخواست هرچه زود تر   

دانست که هنوز اول راه است و نباید جا  میمیدانست که عشق صبوری میخواهد .  

عاشقی کردن اِدلیا برای او ته دلش را به حالوتی و  بزند اما از طرفی از تصور

وامیداشت .  حد و اندازهبی  

 

د از باباطاهر برای آنکه باعث شد اکمی بعد  هر دو پس از خواندن فاتحه و تشکر اَسپ

مورد عالقه اش برایش شعر های او را بخواند از آرامگاه خارج شدند .  تا دختر

د برقی زد و به سمت مردی که  اچشمان اَسپاواسط میدان بودند که با دیدن درشکه 

 کرایه شان میداد حرکت کرد . 

 

دارد اما با دیدن اسکناس های ده تومانی که به  د  فکر میکرد سوالی از آن مراِدلیا 

د قدمی به عقب  اشد چشمانش آنی گرد شدند و مبهوت از کار اَسپگرفته میسمت مرد 

 برداشت.  

 اَسپاد به سمتش برگشت و با دست اشاره زد تا کنارش بیاید. 

دخترک به سختی قدم برداشت و کنارش قرار گرفت ، امروز دیگر بیش از حد داشت  

 یبرا د تا گاهی اوقاتسوپرایز میشد! باید این سوپرایز ها را گوشه ای ذخیره میکر

از آن استفاده کند . شیمبادا یها روز  

  



 

. بیا .. _ اِدلیا بیا سوار این درشکه شو ، سه دور دوره میدون رو دور میزنه   

 

_ حواسم بهت هستا ، امروز هی داری منو نمک گیر خودت میکنی ، نکنه این کارا  

راست شو بگو ؟رو میکنی تا منم برات جبران کنم ها؟   

 

جلوی خنده بلندش را گرفت و سوار درشکه شد ، دست دخترک را گرفت و او را  

 کنار خود نشاند :  

 

. من غلط کنم یه همچین فکری داشته باشم   

 

_ باالخره گفته باشمت من اوج تفریحم اینه ببرمت سر میدون بوعلی اونجا بشینیم رو  

 چمنا. 

 

یی کابین نشست و اسب آرام آرام  ی که درشکه را هدایت میکرد هم در قسمت جلوسک

 شروع به حرکت کرد . 

 

 _ به جای میدون بوعلی بیایم اینجا . اینجام میدونه دیگه.

 

حواسش پرت یک لحظه لمس دستش توسط دستان مردانه او شده بود . برعکس 

بلکه آن گرما را دوست  همیشه هیچ حس انزجاری نسبت به گرمای دستش نداشت 

سکر آور .  داشت ، شیرین بود و  

بهانه آورد: نمیدانست چه بگوید که حواس پرتی اش را نشان ندهد ، بالی همین  

 



 

 آخه اینجا دوره . 

 

_ چرا دوره؟ خب با ماشین میایم که دور نباشه بعدش هم میام این وسط میشینیم و  

خونیم. شعر می  

 

میگرفت! نمیدانست وگرنه ادامه حرفش را ن بلد بود .نمیدانست دخترک دلبری هم   

 

 _ خب آخه کتاب بوعلی دست منه .

 

 چشمانش ریز شدند و با تعجب پرسید : 

 

 یعنی چی کتاب بوعلی دست توعه؟

 

_ اوهوم هر پنجشنبه میاد کتاب شو به من میده بعدش میره یکم استراحت و دست به 

آب . چیز کمی نیستا بیچاره مردم رو مداوا میکنه واسه همین من حکم منشی اش رو  

 دارم . 

 

به هوا رفته اَسپاد خودش هم لبخندی به روی لب نشاند! اَسپاد تازه با صدای قهقهه 

فهمیده بود که دارد دستش میاندازد. سری به طرفین تکان داد و قلبش برای هزار و 

دخترک در دل عهدی با خود بست! عهدی که دلش میخواست تا اَسپاد  چندم لرزید!

آمد . طوری که  خنداندن او! خندیدن به صورت مردانه اش میبود اجرایش کند . عهد 

اش. هی دوست داشتی با هر حرف و یا کاری بخندانی  

 



 

د،  سوار درشکه بودند برای اولین بار سعی کرد در زمان حال زندگی کنتمام مدتی که 

 نه در فکر گذشته باشد و نه در فکر آینده!  

اصال فکر نمیکرد یک روزی کارش به اینجا بکشد، کنار یک مرد بنشیند و از هم  

حال مرد جماعت فراری بود؟  صحبتی با او لذت ببرد! او ، اِدلیای سر سخت که از

... 

مخیل  شود آنی باشی که حتی در  راست میگوند که گاهی اوقات سرنوشت باعث می

گنجید! ات نمی  

 

***** 

ت سرس بست و یک راست به سمت اتاقش حرکت کرد با روشن کردن  شدر را پ

 چراغ بهت زده به صحنه مقابلش چشم دوخت! 

دقیقا همان بادکنک های سفید و طالیی هلیومی اما با تعدادی بیشتر سقف اتاقش را پر  

نسکافه ای بود .  کرده بودند! روی میز آرایش اش یک کیک   

یک کاله تولد مبارک و فشفشه در دستش  برگشت به سالن برود که ویدا را دید همراه 

خواند!  تولدت مبارک می  

نیاز نیست رفت بادکنک هایش را بیاورد اَسپاد گفت : فهمید چرا هنگامی که  حاال می

 بری بیاری ، بازم از این بادکنک ها میگیری!

د . لبخندی به روی خواهرش ز  

 

 فشفشه به آخر رسید و ویدا با لبخند نجوا کرد : 

 تولدت مبارک خواهر بزرگه.  



 

این بادکنک ها رو کی آورده اینجا؟ یدا . و _ مرس  

 ویدا هم که از وقایع زیاد خبر نداشت تنها گفت : 

 نمیدونم ، امروز در زدن گفتن از طرف یه آقایی اومدن .

 اِدلیا مشتاق پرسید : 

 اسمشو نگفتن؟ 

ش بدو سریع لباس  ولجون شناخت ولی من خوب متوجه نشدم . حاال اینا رو _ چرا گفتن اتفاقا خان 

 عوض کن بیا کیک آب شد بدو.

لباس هایش به سالن رفت . د سرش را تکان داد و بعد لباس عوض کردن نبا همان لبخ   

کجاست؟_ خان جون   

سالگرد آقا جونه ، یکمی حالش خوب نیست واسه همین زود قرصاشو خورد رفت  _ نزدیک 

 خوابید .

 

باید یکی از همین روز ها بر شده بود سرش را آرام تکان داد ، دلش برای پدر بزرگ اش تنگ

 سر مزارش میرفت.  

 نیم خیز شد تا شمع را فوت کند ویدا فوراً جستی زد و با صدایی تقریبا بلند گفت : 

 



 

 نه نه نه ، اول آرزو کن بعد فوت کن . 

 

چیز سر جایش . در دل آرزو کرد همهمسکوت نگاهی به ویدا انداخت و سپس چشمانش را بست 

 خودش باشد و همه شاد باشند  . خودش هم به آن جایی که میخواست برسد .  

 شمع را فوت کرد و صدای دست ویدا بود که سکوت خانه را میشکست .  

بعد از خوردن کیک به اتاقش بازگشت که صدای زنگ تلفن همراهش فوراً به سمتش خیز 

پلک زد .برداشت و با دیدن شماره آرمان   

 

 _ الو .

 

 _ سالم خانوم . حالت؟ احوالت؟ تولدت مبارک باشه خواهر. 

 

تشکر کرد . دلش برای برادرش که حامی اش بود تنگ شده بود. یکی از  لبخندی زد و 

 آرزو هایش خوب شدن وضع زندگی آرمان بود .

را به پشت روی تخت انداخت . نگاهی  ود بعد از صحبتی کوتاه تلفن را قطع کرد و خ

به بادکنک های خوش رنگ هلیومی انداخت،  میانشان تک و توک رنگ صورتی مالیم 

تشکر کردن از اَسپاد چرخ میخورد ، اما  نستی پیدا کنی! در فکرش مدام تواهم می

ض می آمد که میگفت شاید کار او نباشد و کار آرمان باشد! گوشی را نقبعدش یک مثال 



 

اما قبل از هر چیزی پشیمان شد و به ضرب برداشت و به سمت باکس های پیام رفت ، 

روی تخت نشست . با دیدن باکسی قرمز چشمانش ریز شدند و آرام به سمت باکس  

روی میز بود حرکت کرد . درش را برداشت و از میان پوشال متوسط قرمز رنگی که 

 های طالیی کارت پوستالی بیرون آورد .

 

"ارک سرکار خانوم!" به یاد اولین خاطره من از تو ، تولدت مب  

 

پوشال های را کنار زد و با دیدن یک دانه سیب قرمز چشمانش گرد شدند! چه کسی به  

سیب داده بود؟؟  یکاو به عنوان هدیه تولد   

 مگر سیب هم کادو میشد؟  

 سیب  را باال آورد. سرخی اش چشمانش را میزد. 

القید شانه باال انداخت و کارت را داخل جعبه پرت کرد و اولین گاز را به سیب زد و  

ز پر سر و صدا جوییدش. ومانند همان ر  

رفتن به اتاق خان جون رفت و روی تختش خم شد و بوسه ای روی شقیقه اش   هنگام

 زد . دلش تنگ آن روز هایی بود که به جانش غر میزد تا شب ها زود بیاید... 

. دلش میخواست جایی  ه سمت محل کارش حرکت کرد. این روز ها خیلی خسته بود ب

و یا   برود که اثری از آدمیزاد نباشد . بیرون دغدغه فکری ، بدون فکر کردن به آینده

 گذشته .



 

خسته بود و بی خواب  ، یک هفته خوابش بهم ریخته بود . روزها سر کار بود و بعدش  

اش میرفت و دوباره تا بیاید خانه شب میشد و راه رفته را  دنبال کار های آخر سالی 

بود زود تر از شاید اگر همین گشت و گذار با اَسپاد نمی  گشت و به هتل میرفت.برمی

آورد! قبل کم می  

ساعتی بیدارش کند، بدون آنکه بترسد  کوک  دلش میخواست ساعت ها بخوابد بدون آنکه

است که خواب بر چشمانش حرام شده بود!  اما میدانست شش سال  .خواب بماند 

. کلمه ای که با او غریب بود . خواب..  

مهم بود . ش خیلی چیز ها دلش میخواست اما... عملی شدن  

******  

 بلیت های پرواز را دست خان جون داد و روبه ویدا و خان جون لب زد : 

بلیتا برای بعد سال جون .  همچنین من خانخالصه که مامان و بابا منتظر شما هستن .  

 تحویل هستش ، من خودم میام شما رو میبرم فرودگاه 

داشت! پسرش ...  خان جون مهربانانه نگاهش میکرد ، او را مانند پسر خود دوست می

 محمدش ... دلش میخواست اوهم کنارشان بود. 

ویدا حس و حال خان جون را درک میکرد! انگار که هر دوی آنها داشتند به یک شخص 

 . سعی کرد فارسی حرف بزند تا اَسپاد متوجه حرف هایش شود کردند. فکر می

 پسر . عاقبت بخیر بشی ببم .، شرمنده کردی مارو ببم جان _ مرسی 

 جون ته دلش گرم شد و متواضع سرش را پایین انداخت و گفت :از دعای خیر خان 



 

مهربونی شما طی این یک سالی که اومدم همدان و ازم پذیرایی کردین چیزی به در قبال  

 حساب نمیاد 

 خان جون دستی در هوا تکان داد و با لبخندی از ته دل زمزمه کرد :  

ار حبیب  ذار ، بذای پسر جان ، خان بیگ خدا بیامرز میگفت بی بی در ای خونه را وا ب

 م غریبی نکن . غریبی نکنه . توام همینطور پسرخدا 

وضعیت همان بود . ویدا آرام شانه ناراحت از رفتن خان بیگ بود! هر سال اسفند ماه  

لقب سرش را روی شانه مادر بزرگش گذاشت و با  های خان جون را در بر گرفت و  

 خان بیگ که زنده بود او را صدا میزد گفت : 

 

 هست ، آقای سپهوند هست . بی بی ناراحت نباش دیگه. ببین ما هستیم ، اِدلیا 

 

ویدا او را هم جزوی از این خانواده حساب  لبخند اَسپاد روی لبش جان گرفت ، از اینکه 

 کرده . 

 

 بی دستی به روی سر ویدا که روی شانه اش بود کشید و آرام سر تکان داد :  بی

 

اون دختره تخس یه دنده داره شیره وجدمو میکشه . پدر صلواتی    آره آره ، همه هستین ققط

 زبون داره آدم دلش نمیاد بهش حرف بزنه .



 

 

ویدا و اَسپاد هر دو از لحن خان جون که اینگونه اِدلیا را شماتت میکرد اما در آخر نازش 

 میداد خندید. آنجا بود که اَسپاد در دلش زمزمه کرد :  

 

این نوه ات فقط یکم نازش از بقیه دخترا بیشتره که کیه که دوستش نداشته باشه بی بی؟  

اونم خودم خریدارم! مگه کسی دل داره به اون حرف بزنه؟ یکیش خود من ... تا خواستم  

بی معرفت! نگفت این آدم تحمل اش    کرد بازی    هدف گرفت و باهاش قلبم ووایسم جلوش  

 رو داره یا نه؟  

 

ی خان جون از فکر در آمد،  دوباره شده بود همان خان جون قدیم با همان زبان  با صدا

اگر می آنقدر خوشحالش می.  با هواپیما  آن هم  آن را دانست خبر مسافرت  کند زودتر 

 رساند!بدستش می

 

 _ باز که رفتی تو عالم هپروت ببم جان ، بی ایجو پیش ما باش.

 

 _چشم بی بی جان . به روی چشام .

 

 _چشت بی بال مادر . 



 

 

چای بود و خان جون هم تلویزیون را روشن کرده   ریختننگاهی چرخاند ، ویدا در پی  

 کشتی شده بود!  بود و محو تماشای مسابقه 

نگاهی به ساعت انداخت . نزدیکای دوازده بود . نرسید که اِدلیا را برساند. آنقدر کار در  

آوری نمیکرد بلیت ها را گرفته از یاد خان جون و پادگان داشت که اگر امیر پارسا یاد  

 سفرش هم غافل میشد . 

 رسم ادب تا دم در اَسپاد را همراهی کرد .  ای قصد رفتن کرد ، ویدا به چبعد از خوردن 

 اَسپاد هنگام رفتن سینه ای صاف کرد و آرام نجوا کرد :  

 قدر خواهرت رو بدون . 

 ویدا که متوجه منظورش نشده بود به آرامی لب زد :  

 ببخشید ، متوجه منظورتون نمیشم ... 

_ کم پیدا میشه یه خواهر اینطوری پشت خواهر کوچیکه اش بمونه و حقیقت رو براش 

 آشکار کنه. 

باال رفتند   ابرو هایش  افتاد که  اِدلیا یاد جریان حمید رضا  یاد  این حرکت ویدا او را   ،

 برد دقیقا دو تای ابرویش را باال میداد! انداخت ، او هم زمانی که به حقیقتی پی می

 

 بابت جریان حمید..._ 



 

 _ خداحافظ ویدا خانم .

خانواده ای مربوط به او نمیشد .  نگذاشت ادامه بدهد ، در واقع معتقد بود مسائل شخصی 

. البته که اینبار اِدلیا پا روی او خیلی هنر میکرد کمی از بار روی دوش خود بر میداشت  

 او را قاطی جریان ویدا و حمید رضا کرد .قوانین سفت و سخت او گذاشته بود 

 سوار ماشین شد و بی اختیار سمت هتل راندش!

اتوماتیک  از پشت درب  نگاهش به ورودی هتل بود.  جلوی هتل نگه داشت ، از پشت شیشه  

 شیشه ای پیشخوان پذیرش معلوم بود ول هرچه چشم چشم کرد دخترک را نیافت! 

 کمی آنجا ماند تا شاید اِدلیا را ببیند اما ...  

بار آخر   پوفی کشید و دستی را خواباند و دنده را روی حالت حرکت گذاشت . برای 

او را ربائید! نگاهی به قد  ربای چشمانش  نگاهی به داخل سالن انداخت که باالخره آهن

موهای خوش  نسبتا بلند و هیکل خوش تراشش انداخت! بدون آنکه بداند بد دلبری میکرد .  

 ای اش بیرون آمده بود!  رنگش طره ای از مقنعه سرمه

هتل کنار رفت! اگر آن ماشین بوق نمیزد با صدای بوق ماشینی از جلوی در پارکینگ  

 او هنوز مشغول ورانداز اِدلیا بود! کارش به کجا رسیده بود ... 

از پشت ماشین اِدلیا را دید میزد ... خدایا از دست این دختر باید دیگر چه چیز هایی را  

 تجربه میکرد؟ 

به سمت فرودگاه راند . از همدان دور بود و او میتوانست به راحتی به افکار آشفته اش  

 سر و سامان بدهد . 

 وارد بزرگراه شد و کمی سرعت ماشین را باال برد .



 

افکارش درهم بود و هیچ چیز درست .  به اندازه یک خیابان شلوغ مغزش هم شلوغ بود  

 سر جای خودش نبود! 

مانند   . عشق  شد  درگیر  بیشتر  اِدلیا چیست  به  نسبت  فهمید حسش  آنکه  از   باتالقبعد 

.  می بود  تر  برابر سخت  آمدنش صد  بیرون  میرفتی  فرو  بیشتر  به ماند. هرچه  دستت 

 . جایی بند نبود تا خودت را باال بکشی هیچ

ها ، در   باتالقخوش یار! برعکس همه  عطرپر بود از حس خوب و   باتالقالبته که این 

 ...!  روی و غرق میشوی عشق به خواست خودت در آن فرو می باتالق

. دلش میخواست اِدلیا را هم با خود  بیرون بیاید    باتالقدلش نمیخواست به هیچ وجه از آن  

این کار ، کاری سخت بود! ولی خدا را چه دیدی؟   ... میدانستبکشاند .  باتالقبه داخل  

پرت کرد. پس شاید یک روزی خودش هم داخلش    باتالقاِدلیا خودش اَسپاد را داخل آن  

 پرت شود! 

 

 

***** 

تا االن که حدودا ده صبح میشد در خیابان شلوغ قدم صبح که تعطیل شده بود هشت از 

گذشته در تنش بود اما دیدن ماهی های قرمز و  میزد . با وجود خستگی که از شب های 

باعث میشد انرژی از رنگ و گل های بهاری همچون اطلس و الله ش سبزه های خو

دست رفته اش برگردد . نگاهی به ماهی های قرمز داخل یک تنگ انداخت . دلش 

سر سفره هفت سین خان جون قرار بدهد . به قصد  هوس کرد یکی از آنها را بخرد و 

نشان د به سمت مرد فروشنده رفت و همان تنگی که از دور انتخاب کرده بود را خری

داد و مرد آن را برایش داخل یک پالستیک گذاشت و بدستش داد ، هنگام حساب کردن 

وقتی قیمت را پرسید خواست چانه بزند تا کمی قیمتش را بندازد که دستی از بغلش رد  



 

داد و او مبهوت از این دست دراز شده ردش را  پول را به مردشد و اسکناس های تازه 

 گرفت و با دیدن مرد کنارش خشک شده سر جایش ماند!  

قدرت انجام دادن هر کاری از او سلب شده بود ... فکرش را نمیکرد یک روزی او را  

 اینجا ببیند!  

آخرین باری که دیده بودش کی بود؟ هفته پیش ؟ ماه پیش؟ شاید باید میگفت در تابستان  

با یک حساب سر .... شاید دیده بودش و آخر کارش به غش کردن افتاده بود! حال 

 ی بگویی که تقریبا نُه ماهی هست که او را ندیده بود! توانستانگشتی می

متوجه نگاه مبهوت دخترش شده بود، برای آنکه راه را برای مشتری های دیگر باز کند 

آرام او را به کنار پیاده رو کشاند! هنوز نمیتوانست کلمات را برای حرف زدن پیدا کند  

 ل فهم نبود! دهانش خارج میشد که قاب، فقط اصوات نا مفهومی از 

 سکوت مرگبار را شکست :   آنمحمد هم متوجه این حال شد و برای همین خودش 

 سالم بابا. حالت چطوره دخترم؟

 دخترم! دخترم... دخترم...  

کمی دیر باشد اما دلش برای  . شاید بارها و بارها واژه دخترم در گوشش پژواک میشد 

 این گونه خطاب کردنش توسط پدرش تنگ شده بود! او هم دختر کسی بود!  

دیدارشان بهم بیافتد   تاشید کاو هم در این کره خاکی پدری داشت که شاید ماه ها طول می

و یک بار هم دیگر را ببینند! گاهی اوقات فکر میکرد خدا دیدارشان را به قیامت 

 انداخته... 



 

... االن نمیدانست چرا نمیتواند حتی  برعکس سیما مقابل او پرخاش نمیکرد. فقط االن 

ولدرم  یک سالم خشک و خالی نثارش کند! کو آن زبان نیم متری اش؟ کو آن قلدری و ا

 بلدورم هایش؟ 

 _ شوکه شدی دخترم،  هیچی نیست بیا این آب و بگیر . بیا... 

گذاشت و  ... دلش میخواست گوشی اش را روی حالت ضبط میدخترم! باز هم گفت 

صدایش را ضبط میکرد تا برای روز مبادا کمی از آن را گوش میداد. مانند معتادی که 

کند تا یک روز در خماری جای ممکن جاسازی میکمی از مواد خود را در پرت ترین 

. فرق بین نور خورشید و با اشک را نماند! چشمانش گرم شدند . نور خورشید نبود 

 خوب میدانست!  

 _ اِدلیا؟ دختر بابا ...نمیخوای چیزی بگی؟ 

 در دلش که میتواسنت حرف بزند؟ در دلش نجوا کرد :  

... یک بار دیدن تو هم توی یک سال واسم غنیمته  به اندازه یک سال حرف دارم ولی 

. میدونم  همین االنم به سختی .... میخوام صداتو ذخیره کنم بابا ... تو برام حرف بزن 

... پس تو حرف بزن بابا . من ... من زیادم مهم از دست سیما فرار کردی تا بیای اینجا  

ابا ... تو خیلی به من از این دختر بابا ها  ... به بار دیگه بگو دختر بنیستم! بگو  

شاکی که هیچ دادگاهی برای گرفتن شکایتش وجود   بدهکاری محمد خان بیگ! منم یه

 اش هم نمیخواد فعال چیزی بگه.نداره و قاضی

ست انداخت پشت کمر او و به سمت میدان بوعلی دحال اِدلیا را درک میکرد . آرام   

. خوب بود که پیش یک اهد خیلی از خاطره هایش بود شهدایتش کرد . این میدان 

رفتند. حداقل اگر حالش بد میشد او میتوانست مداوایش  پزشکی مانند بوعلی داشتند می

 کند. 



 

نزدیک آرامگاه بوعلی به روی گل های شکوفه زده و زیبای رنگارنگ  روی صندلی 

 . نشستند  

 . سر بطری را باز کرد و به سمت اِدلیا گرفت 

آرام آن را از دست پدرش گرفت و به سمت لب هایش برد . دستش نامحسوس میلرزید 

 . 

 :بود خواندحالش مانند آن قسمت از شعر چاوشی که می

 لعنت؛ به این  دیـدار! لعنت؛ به این دیـوار!
 لعنت؛ به این آوار! من زیــِر آوارم…

 

 _ نمیخوای چیزی بگی؟  

 باالخره آب توانست گلوی خشک اش را تر کند و کلمات را با کمی جستجو پیدا کند .

 _ چرا اومدی؟ 

 نگاه هر دو به روبه رو بود!

 _ چون دلم واست تنگ شده بود . 

 

 چه اعتراف ساده اما قشنگی. 

 

_ چطوری اومدی؟ نگفتی واست بد میشه؟ نمیارزه واسه دیدن من از اون عجوزه  

 حرف بخوری . 

 



 

 _ نگران من نباش .  

 

 _ نگرانت نیستم فقط ...  

 

 _فقط؟

 

 _فقط دلم نمیخواد دهنشو باز کنه پشت سرم چرت و پرت بگه .  

 

 _ نگران نباش ، خودم جلوش وایمیستم. 

 

 باز هم نتوانست نگاهش را به پدرش بدهد!  

 

 _ خوبه . پیشرفت کردی .  

 

 _ ویدا میگفت این روزا کم میخوابی ، بیشتر سر کاری.

 

 پوزخندی زد و زیر لب نجوا کرد:  

 

 حدس میزدم! 

 

 محمد که فهمیده بود منظور او از این جمله چیست نفس عمیقی کشید و ادامه داد :  



 

 

واسه جاسوسی تو ویدا رو نفرستادم خونه خان جون ، وگرنه خود خان جون از  

هرکسی نزدیک تر بود تا ریز به ریز کارات رو به من بگه . رفتم خونه خان جون ، 

 آدرس محل کارت رو داد! شاکی بود ، از اینکه شب تا صبح نیستی . چیکار میکنی؟ 

 ناخودآگاه لحنش تلخ شد و زبانش مانند مار نیش زد : 

خوبه ، خان جون هم اومد تو تیم تو! همه مثل شما مدیر و مدبر نیستن که بخوان  

 پولشون از پارو باال بره . چیکار دارم بکنم؟ به نظرت آدم تو هتل چیکار میکنه؟  

 

از اینکه حرف های اِدلیا را میخورد ناراحت نبود! اتفاقا از نظر  خودش حق اش بود! 

 کمی دیر دنبال بچه هایش داشت میگشت. پدرش موشکافانه پرسید:

 چرا شیفت شب رو انتخاب کردی؟  

 

اِدلیا میدانست چرا محمد این سوال را پرسیده بود . اما خجالت میکشید هنوز درباره 

اش با پدرش صحبت بکند . با اینکه خود پدرش ناجی اش شده بود اما... باز هم شرم  

 و حیای دخترانه باعث شد از گفتن حقیقت اصلی دوری کند . 

 _ چون فقط شیفت شب شون خالی بود، االن اومدی منو تخلیه اطالعاتی کنی؟  

 

لبخند کج پدرش بیشتر رفت روی نروش! فهمیده بود اِدلیل نمیخواهد درباره آن مسئله  

حرف بزند و خودش هم دلش نمیخواست دوباره یاد آور خاطرات تلخ باشد . آمده بود  

 تا دوباره همه چیز را از نو بسازد .

 

 _ نه کم کم داشتم تعجب میکردم عوض شدی! ولی تو همونی بودی که هستی. 

زیر چشمی نگاهی به او انداخت! اگر کمی نازش را میکشید شاید گاردش را باز  

 میکرد!



 

 _ اومدم از حالت باخبر بشم . باید ببینم بچه هام تو چه حالی هستن .

 نیشخندی زد و تکیه انداخت :  

یکمی زود نیومدی پدر؟ تو طول عمری که از خدا گرفتم به لطف بنده هاش مدل جدید  

از پدر و مادر دیدم . پدری که از بچه هاش خبر نداره و مادری که واسش مهم نیست  

بچه هاش چی میخورن ، چی میپوشن! مرسی واقعا دمتون گرم. خب دیگه از حالم با 

 خبر شدی ، دیگه میتونی بری. 

 

 _ این طرز حرف زدن با پدرت درست نیست خانوم! 

 

 _ یکمی واسه درس دادن دیر اومدی بابا .

 

 _ این یعنی من برم؟ 

 

هم دلش میخواست تمام حرص این سال ها را بر سر پدرش خالی کند هم دلش  

 میخواست کمی بیشتر بماند!  

 _ برو ولی ...

 

 منتظر ماند تا ادامه حرفش را بزند . از روی نیمکت بلند شد و پشت به او ایستاد : 

 

هر وقت تونستی سیما رو شکست بدی ، برگرد.... اون موقع شاید من درست حرف  

 زدن رو یاد گرفتم! 

 



 

بغض گلویش را گرفته بود! برای اولین بار دلش میخواست یک دل سیر گریه کند!  

برای اولین بار دلش میخواست از آن پوستین بی خیال و قوی بودنش در بیاید  . هر 

 آدمی در طول زندگی اش به این حس برخورد میکرد . 

 حاال او هم یکی از این آدم ها بود فقط کمی دز تلخی های زندگی اش بیشتر بود ...

تمام مسیر را محمد دنبالاش به فاصله چند قدم راه میرفت ، میترسید با آن حال بدش 

اتفاقی برایش بی افتد . وقتی دید به داخل خانه رفت نفسش را با خیالی آسوده بیروت 

 فرستاد . 

وقتی به خانه رسید جان نداشت کلید را دربیاورد و در قفل بیاندازد برای همین زنگ 

 بلبلی قدیمی شان را زد .

 صدای لخ لخ دمپایی یعنی کسی دارد میآید! در که باز شد قیافه ویدا را دید .

 

 _ سالم.  

 

بدون پاسخ دادن جواب سالم ویدا از کنارش گذشت و به سمت اتاقش رفت . وارد  

اتاق که شد در را بست و در بسته توی صورت ویدا خورد! پرده پشت در را کشید تا 

هر گونه دید از پشت شیشه را بگیرد. با همان لباس های فرم روی تخت خودش را  

 انداخت و به سقف سفید زل زد .  

چشمانش میسوخت . دلش میخواست زیر دوش باشد و اشک هایش زیر آب همراه  

شان از چشمانش بیرون بریزند و او خودش را با اینکه آب از باالی دوش به روی  

 سرش میبارد و اشک نیست گول بزند .  

کمی همانجا روی تخت ماند و بدون آنکه لباس هایش را حاضر کند تنها یک حوله  

 برداشت و به سمت حمام حرکت کرد .  

لباس فرم را بیرون آورد و با همان بلوزی که زیر روپوش پوشیده بود زیر دوش  

ایستاد! آب اولش سرد بود . سردی که باعث شد دندان هایش ترق ترق بهم بخوردند. 

بعد آنکه تنش به سرما عادت کرد آب داغ را باز کرد . اشکش با این شوک در آمد و  



 

درمانده روی دیوار حمام سُ ر خورد  و کف زمین روی کاشی های سفید حمام چمباتمه 

 زد. شانه های نحیف اش از گریه میلرزیدند....

 سرش را روی زانو هایش گذاشت! یاد حرف هایش با پدرش افتاد  

 " _ این طرز حرف زدن با پدرت درست نیست خانوم!  

 

 _ یکمی واسه درس دادن دیر اومدی بابا . 

 

 _ این یعنی من برم؟ 

 

هم دلش میخواست تمام حرص این سال ها را بر سر پدرش خالی کند هم دلش  

 میخواست کمی بیشتر بماند!  

 _ برو ولی ... 

 

منتظر ماند تا ادامه حرفش را بزند . از روی نیمکت بلند شد و پشت به او  

 ایستاد :  

 

هر وقت تونستی سیما رو شکست بدی ، برگرد.... اون موقع شاید من درست حرف  

 زدن رو یاد گرفتم!" 

 

دلش نمیخواست فکر کند ممکن است باز هم پدرش شکست بخورد و دیگر برنگردد!  

یادش رفت از او قول بگیرد . یادش رفت بغلش کند و آن عطر حمایتگرانه اش را به  

 ریه بکشد! 



 

هق ای زد که فوراً دستش را جلوی دهانش گرفت، نمیخواست صدای گریه اش به 

 بیرون برود ....

دلش نمیخواست ... درمانده بود . و چه کسی جز خدایش میتوانست به او آرامش 

ببخشد؟ خدایی که نمیتوانستی وصف اش را بگویی چرا که در فهم نمیگنجید! خدایی  

 که همیشه همراهش بود . خدایی که شاهد حقیقت های زندگی اش بود . 

از او کمک خواست تا شاید دوباره بتواند بلند شود . دنیا برایش رنگی نداشت. جز 

 سیاهی مطلق!

 

 

**** 

تعجب خان جون مشهود بود وقتی با مسئله سفر مخالفت نکرد و اتفاقا موافقت اش را  

اعالم کرد . تلفنی از مسئول پذیرش مرخصی گرفت ، سال تحویل فردا بود و تعطیل  

بودند اما او دقیقه برای دو هفته عید مرخصی گرفته بود . به دلیل آنکه در طی یک  

 سال مرخصی زیادی نگرفته به جز یک بار آن هم برای سپید دندان .

با گالب سنگ قبر خان بیگ را شست ، ویدا رادیو را روشن کرد . کار هر سال شان 

بود .... البته امسال برای اولین بار ویدا هم بود . تا قبل آن فقط خودش بود و خان 

 جون .

سوزنی آبی رنگی را روی سنگ مشکی پهن کرد و ظرف های کوچک هفت سین را  

روی سفره چید . وسطش هم آن تنگی که خریده بود را گذاشت . دیروز اگر ویدا آن 

 تنگ در دستش را نمیگرفت قطعا به صد تکه تقسیم میشد!

از دیروز تا به االن حالش خوب بود! خدا باز هم قدرتش را به او نشان داد . حالش 

خوبش را مدیون او بود . مدیون اویی که بی منت حال انسان اش را خوب میکرد. آخ 

 که برای بزرگی اش میمرد!  

 واقعا که همتا و همانند نداشت!  



 

رادیو خبر از دقیقه های آخر سال را میداد . در این سال حال های مختلف را تجربه  

کرده بود . برعکس سال های پیش تکراری نبود ، امسال یک شخص جدید در زندگی  

اش خود را جای داده بود . یک مردی که پشت نقاب سخت و مغرورش دلی مهربان 

داشت . مردی که بدون هیچ ابایی میخندید، مردی که خشمش را کنترل میکرد. انقدر  

 خوب خلق کردن شخصیت آن مرد هم کاری از هنر دست خدا بود...!  

دعای لحظه سال تحویل خوانده شد و بمب سال نو ترکید! گذشته را همان پشت  

 گذاشت . زمانی جز حال وجود نداشت. آینده هم راز بود که تنها خدا میدانست... 

 

**** 

از آن باال شاهد عظمت آسمان و ابر های پفکی زیبای سفید بود . در روز یعنی اَسپاد 

 چقدر آن ها را میدید؟ خوش به حالش ...  

 دیدن همچین صحنه ای سجده شکر داشت .  

باالخره به سمت تهران پرواز کرده بودند . مسافرت برای اولین بار با هواپیما برایش  

 جالب بود ، زمین زیر پایت بود و انگار روی ابر ها راه میرفتی ...

از آن باال ناخودآگاه ذهنش سمت آن آهنگ چاوشی افتاد. برای آنکه حالش را خوب تر  

 کند فوراً هنذفری اش را بیرون آورد داخل گوشش هول داد .  

آهنگ را پلی کرد و صدای خواننده تمام گوشش را گرفت.... از وصف خدایش  

همانی که حالش را خوب کرده بود میخواند! همانی که این روز ها بی منت دست  

 محبتش را بر سرش میکشاند... 

 آخ که اگر برایش میمرد کم بود! 

 

 

 

 



 

 

 

 " ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی 
 نروم جز به همان ره که توام راه نمایی 

 همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم 

 همه توحید تو گویم که به توحید سزایی 
 همه عزی و جاللی همه علمی و یقینی 

 همه نوری و سروری همه جودی و جزایی

 همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی
 همه بیشی تو بکاهی همه کمی تو فزایی 

 نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی 
 نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی 

 تو زن و جفت نداری تو خور و خفت نداری
 احد بی زن و جفتی ملک کامروایی 

 بری از خوردن و خفتن بری از شرک و شبیهی
 بری از صورت و رنگی بری از عیب و خطایی 

 نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی 
 نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی 

 نبد این خلق و تو بودی نبود خلق و تو باشی
 نه بجنبی نه بگردی نه بکاهی نه فزایی 
 همه عزی و جاللی همه علمی و یقینی 

 همه نوری و سروری همه جودی و جزایی

 

 نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی 
 نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی" 

 



 

 

آهنگ که به پایان رسید ، چشم از ابر های پفکی گرفت و باز هم عظمتش را شکر  

کرد. خدا تنها کسی بود که میتوانست از کوچک ترین اتفاق های زندگی اش را برای 

او تعریف کند ، چرا که خدا پیش کسی از راز هایش جار نمیزد . دلش قرص بود تنها 

 کسی که راز نگهدار اوست خداست و بس! 

**** 

در فرودگاه با خانواده سپید دندان آشنا شد . از چنین خانواده انتطار میرفت که چنین  

پسری مانند اَسپاد داشته باشند  . جمله های پدرش دقیق و حساب شده بود و لبخند های 

 مادرش دریغ از حس بد . 

بر عکس او اَسپاد در عشق بزرگ شده بود  . معنای خانواده را به خوبی فهمیده بود.  

 این را زمانی فهمید که وقتی دیر کرد پدرش گوشی بدست به او زنگ میزد .

خانه شان دوبلکس بود . خانه مدرن با چیدمانی کالسیک . یک قسمتی از آن هم  

 اسپرت. 

میتوان گفت خانه شان دست کم ی از یک قصر را نداشت. به هر کدامشان مانند یک  

 هتل اتاق جداگانه داده شد . 

 ناهار را در هواپیما خورده بودند و به هوای استراحت در اتاقشان مستقر شده بود .  

 از پشت پنجره به باغ سبز رنگ و تاب سفید اش نگاه میکرد. 

دلیل آنکه اَسپاد آرام بود و تمام کار هایش را با حوصله انجام میداد شاید تربیت خوب 

 خانواده بود. 

 

با دیدن چنین خانواده ای به حرف آن روزش در میدان بوعلی پیبرد! زمانی که از  

اَسپاد خواست تا دیگر کمکش نکند ... اگر بالیی سرش میآمد چه؟ البته آنطور که 

شنیده بود یک خواهر کوچک هم داشت که برای درس بورسیه گرفته بود و به 

 دانشگاهی در انگلیس سفر کرده بود .  



 

دانشگاه! چه کلمه جالبی. تجربه اش باید خوب میبود که خواهر اَسپاد آنقدر تالش  

 کرد تا بورسیه بگیرد . در این زمانه گرفتن بورسیه کار آسانی نبود .  

 یه زمانی رویای رفتن به خارج را در سر داشت ولی بعد منصرف شد .  

باز اینجا زبانش را حالی میشدند،  اگر در غربت میرفت ، گیر یک سری آدم زبان 

 نفهم میافتاد قطعا طاقت نمیآورد و دو سوته بر میگشت دیارش. 

از دور طاق های باز شده در پارکینگ سلطنتی مشکی طالیی عمارت اجدادی سپید 

دندان را دید . ماشین مشکی اش را خوب شناخت . دقیقا از همان مدل را در همدان 

 داشت .  

وقتی از ماشین پیاده شد ، کتش را از پشت ماشین برداشت و با دادن سوئیچ ماشین به  

 سریدار به سمت در عمارت حرکت کرد .  

از پشت پنجره کنار رفت و روی تخت دراز کشید . شاید میتوانست بگیرد بخوابد .  

بدون ترس از آنکه نکند دیرش شود و یا ساعتش کوک نباشد و خواب بماند . هرچند 

که خواب اش هم پنج دقیقه خوابیدن و ناگهان از خواب پریدن بود . پس از شش سال  

شاید فقط کمی از این مشکل خواب اش درست شده بود اما همه اش نه . هرچند که  

باز خواب بعد اظهر را چاره بود اما خواب شب مانند جغد عمل میکرد. خداراشکر  

که قرص های خواب آورش را با خود آورده بود تا اذیت نشود. شش سال پیش همین 

 ها همدم شبانه اش بودند  . 

قبل از خوابیدن به آن فکر کرد که باید حساب تمام آن تور گردشگری  مجانی  که 

سپید دندان را در همدان گردانده بود را پس بگیرد . باالخره نوبت او بود که دیارش  

 را نشان دهد !

 

**** 

بوی شامپوی نعنا در اتاقش پیچید.  خنکای شامپو بر اثر نعنا باعث شده بود سرش  

خنک شود .حدودا سه ساعتی میشد که به خانه آمده بود و پس از خوردن غذا و کمی  

 استراحت دوش گرفته بود تا خستگی امروز از تنش بیرون برود .



 

امروز لباس فرم خلبانی به تن داشت و کاله اش سرش بود. سرش زیر آن کاله به 

 معنای واقعی آب پز شده بود .  

امروز وقت کرده بود و حجم موهایش را کم کرده و کمی  ریش هایش را مرتب کرده  

 بود. 

بوی عطر سیب را هم از صد فرسخی میتوانست حس کند! از پدر و مادرش شنیده  

 بود که مهمان هایشان رسیده اند و او بیصبرانه منتطر یک نظر دیدنش بود! 

بعد از گرفتن تولدش دیگر حتی نگاهش به صورتش نیافتاد. دل تنگش بود! این را  

 خودش میدانست و خدایش .

 نفس عمیقی کشید و لباس هایش را تن کرد .

 دستگیره در را کشید که موجودی ظریف با شتاب به آغوشش پرت شد! 

 با ترس دستانش را دور کمر ظریف اِدلیا حلقه کرد تا مبادا دخترک آسیبی ببیند! 

محکم سر جایش ایستاد و با تمام قدرت به پاشنه پایش فشار آورد تا یوقت به عقب  

پرت نشود! آخر شتاب پرت شدن دخترک به همان اندازه بود که او دست گیره در را  

 کشید و در را باز کرد!  

باز هم همان عطر آشنا! بوی سیب میداد دخترک! بوی میوه بهشتی را میداد! سیب ...  

حتما بدون آنکه بفهمد که او آن سیب را درون اتاقش قرار داده اینگونه در بغلش پرت 

 شده وگرنه همان شب زنگ میزد ...  

 _ آه . آییی تو این پشت چیکار میکردی؟

 

 لبخندی زد و به صورت درهم اِدلیا که گوشه سرش را میخواراند نگاه کرد :  

 این سوال رو من باید بکنم ، تو پشت در اتاق من چیکار میکردی معجزه خانم؟ هوم؟

 

برای آنکه صورت دخترک را واضح تر ببیند کمی سرش را خم کرد و سعی کرد از  

 بین آن لشکر موی جعد و شکن صورت اِدلیا را ببیند. 



 

 

 _ خب ... خب اومده بودم.. 

 

 _ اَسپاد مادر اومدی از حموم؟ اِ دخترم تو هم اینجایی که... 

 

با صدای مادرش سرش را بلند کرد سر تکان داد ، نگاه اِدلیا میخ لبخندی بود که به  

 لب داشت!  

نگاهش روی موهای نمناکش سر خورد! حجمش کم شده بود اما هنوز آن برق و  

 خوش حالت بودنش را داشت!  

 خداوند در خلق اَسپاد خیلی پارتی بازی کرده بود.

آرام از کنار او فاصله گرفت و سالمی زیر لبی به مادر اَسپاد کرد و با اجازهای گفت 

 و از کنارش گذشت! 

خداراشکر که مادرش سر رسیده بود وگرنه نمیدانست باید چه میگفت! باید میگفت 

دلش برای دیوانه بازی های پسرش تنگ شده؟ خب هرچقدر جلوی دیگران رو داشت  

 ، نمیتوانست جلوی مادر سپید دندان پررو بازی در بیاورد. 

باید دست به دامن خدا میشد و دعا میکرد تا اَسپاد و مادرش پیاش را نگیرند که او 

 پشت در اتاق چه میکرد! 

 آرام به سمت اتاقش حرکت کرد و به اتاقش رفت . 

 در را بست و به پشت در تکیه داد . 

یک لحظه وقتی انگشتان اَسپاد را پشت کمرش حس کرد ، انگار که جای انگشتانش  

 در پشت کمرش میسوختند . 

 سرش را به در چسباند و پلک بست .

 باید افکارش را سر و سامان میداد ، دلش هوای میدان بوعلی را کرده بود . 



 

هوای تهران پر بود از سیاهی و دود . دلش هوای پاک همدان را کرده بود . هنوز 

 برای این دلتنگی ها زود بود تازه چند ساعتی بود که از شهرش دور  شده بود اما.... 

 دلش تنگ هوای شب هتل را کرده بود! 

 از در فاصله گرفت و دوباره به پشت پنجره رفت . 

 نگاهی به ویدا انداخت که داشت در حیاط قدم میزد.  

 چشمانش فوراً گرد شد! این دختر چرا انقدر راحت برخورد میکرد . 

 هنوز یک روز هم نشده ... 

 لبخندی زد و سرش را به طرفین تکان داد.

 

****** 

سر میز شام ، کمتر کسی حرف میزد ، البته بهجز فاکتور گرفتن درخواست یک  

 لیوان آب و یا خورش و یا دیس پلو. 

 در غیر این صورت تنها صدای قاشق چنگال بود که سکوت را میشکست . 

 هرزگاهی میدید که اَسپاد کاسه ساالدش را پر میکند و یا در لیوانش نوشابه میریزد!

 این پسر با این کار هایش اگر آبرویش را جلوی خانواده اش برد .

چشم غره که بهاو رفت باعث شد حساب کار دستش بیاید و دیگر این کار ها را انجام  

 ندهد . 

 غافل از آنکه مادر پدر اَ سپاد از همه چیز باخبر هستند .

 بعد شام همه در سالن دور هم جمع شده بودند و بحث داغ امشبشان از قدیماالیام بود . 

 کمی بعد گلی خانم مادر اَسپاد بلند شد و آلبوم عکس های آن زمانشان را آورد .

چیزی که باعث شده بود به حرف هایشان گوش بسپارد این بود که آنها در قدیم به  

 همدان سفر کرده بودند و حدودا چند سالی آنجا بودند .



 

ویدا کنار دستش نشسته بود و بعد از خان جون آلبوم را از گلی جون گرفت و یک به 

 یک ورق زد. 

اَسپاد مشغول حرف زدن با پدرش بود و خان جون و گلی جون هم بحثشان سر یک 

 همسایه پررو و پرحاشیه بود .

آخرین قورت چایی اش را نوشید که بادیدن عکسی در آلبوم دستش را فوراً جلوی  

 دهانش گرفت تا از شوک زیادی محتویات داخل دهانش را تف نکند بیرون! 

ویدا تا خواست ورق بزند فوراً دستش را رویش گذاشت و به سختی چایی را قورت  

 داد . 

 چشمان فراغش باعث شد ویدا با تعجب نگاهش کند .

 آرام به سمت عکس خم شد و چشمانش را ریز کرد ، این درست بود!  

 اَسپاد بود! اَسپاد.... همان همبازی بچگی اش!

پس برای همین چهره اش بیش از حد برایش آشنا میزد ، اما آن اَسپاد الغر و 

 استخوانی کجا و این اَسپاد هیکلی و قد بلند کجا!

 هنوز در بهت این آشنایی بود! همبازی که همیشه او را جلو میانداخت برای دعوا! 

 آخ آخ امان از این سیپد دندان .

نگاهی به اَسپاد انداخت و دوباره به عکس خیره شد! انگار که خودش را کوبیده و از  

 نو ساخته بود! 

دوباره نگاهی به اَسپاد انداخت و سپس نگاهش را به آلبوم عکس داد! اَسپاد متعجب از  

این نگاه های گاه و بی گاهش نمیدانست به حرف پدرش گوش کند یا از معمای نگاه 

های اِدلیا را بدهد! مخصوصا وقتی چشمان ریز شده دخترک را روی خود شکار کرد  

. 

 ویدا آرام به سمتش خم شد و در گوشش زمزمه کرد : 

 اِدلیا انقدر پسر مردمو نگاه نکن ، زشته! 

 نفس عمیقی کشید و با حرص پلکانش را باز و بسته کرد! 



 

 همانطور خم شده سرش را به سمت ویدا چرخاند و لب زد:

برو بابا ، تو کوچیک بودی اَسپاد و نشناختی کی بود ، این هم بازی بچگیمه و منتهی 

 منه خنگ نشناختمش! باورت میشه؟

 ویدا متعجب با انگشت سبابه اَسپاد را نشانه گرفت و بهت زده گفت : 

 کی؟ این؟ 

 اِدلیا فوراً انگشت اشاره اش را گرفت و لب گزید!

 _ عه این انگشت بنداز پایین تابلو مون کردی ویدا! شد یه 

 بار من یه چیزی بهت بگم و از قضا یه راز باشه و تو تابلو نکنی؟  شد خواهر من؟

 

ویدا که فهمیده بود باز گیج بازی در آورده است آرام لب زیرینش را به داخل دهان 

 برد و آهسته لب زد :  

 خب ببخشید . ولی متوجه نشد . 

 اِدلیا از روی آلبوم بلند شد و صاف نشست و چپ چپ خواهرش را نگاه کرد. 

جسمش آنجا بود اما فکرش در گذشته پرسه میزد ، زمانی که او زورش به بزرگ تر  

 از خودش نمیرسید اَسپاد را جلو میانداخت.  

 یعنی اَسپاد همان اول شناخته بودش؟ 

 بابد حتما از او میپرسید .

 حواسش را جمع کرد تا اَسپاد را تنها گیر بیاندازد. 

وقتی دید به سمت حیاط میرود فوراً شال روی سرش را صاف کرد با اجازه گفت و  

 به سمت حیاط رفت .

 گوشه ای ایستاده بود و نگاهش به گل یخ بود .



 

بهار آمده  بود و گل یخ هم باز عطرش را در گوشه گوشه حیاط این عمارت پخش  

 کرده بود . 

 آرام به او نزدیک شد و پرسید : 

 

 چطوری رفیق قدیمی؟ 

 

اَسپاد تکانی خورد و به سمتش برگشت. با دیدن تعجب در نگاهش لبخندی زد و  

 کنارش درست در  موازات قرار گرفت : 

 

امشب با دیدن آلبوم خانوادگی تون تازه شناختمت . هی با خودم میگفتم خدایا این بشر 

 چرا اینقدر آشناستا نگو این همبازی بچگی من بود؟ جلل خالق . 

 

 صدای خنده اَسپاد را شنید و دستش را روی سینه جمع کرد و پرسید:  

 نگو که تو میدونستی؟

 اَسپاد آرام سر تکان داد و دخترک باز گفت: 

 پس چرا آشنایی ندادی ها؟ 

 صدای بمش را شنید وقتی میگفت: 

 دلم میخواست خودت بفهمی من کیم! 

 القید شانه ای باال انداخت و در جواب اَسپاد لب زد : 

اگه آلبوم رو نمیدیدم شاید هیچ وقت نمیفهمیدم تو کی هستی، ماشاهلل انقدرم تغییر 

کردی که شناختنت سخت میشد . اون اَسپاد قدیمی کجا و این اَسپاد جدید کجا؟ کوبیدی 

 از نو ساختیا.  



 

 نمیتوانست جلوی خنده اش را بگیرد! خندید ، آزاد و بی قید و بند .

 لبخند به لبان مردانه اش میآمد!  

 _ حاال این کوبیدن خوب شد یا بد؟ 

_ نمیدونم اینو تو باید بگی ، چند تا کشته دادی؟ چندتاشون زنده موندن؟ چندتاشون 

 روبه شفا هستن؟ 

 

 

 اَسپاد لبخندی زد و سری تکان داد و گفت:

 

 هرچقدر من تغییر کردم ، همونقدر تو همون اِدلیای گذشتهای. 

 

 _ پس چی ، آدم باید همینطوری باشه ، تک رو . نه دو رو. همونی بودم که هستم . 

 

 اَسپاد سرش را تکان داد و با دست نشانش داد :

 

 بله کامال مشخصه.  

 

 دخترک به سمتش خم شد و جدی پرسید :  

 مسخره میکنی؟

 

اَسپاد از لحن جدی اش و حالت صورتش دستی به لبانش کشید تا جلوی خنده بی موقع 

 اش را بگیرد : 



 

 نه من غلط بکنم . 

 

 اِدلیا که مطمن شده بود آرام سر تکان داد و گفت : 

 

 خوبه. 

 

 اَسپاد با اَبروی های باال پریده پرسید :  

 

 که چی؟ من غلط بکنم ؟

 

 _ نچ . 

 

 _ پس چی؟

 

 _ که متوجه اشتباهت شدی ، این خوبه .

 

 _  آها .

 

 دوباره نگاهش را به گل یخ داد ، این بار سکوت میانشان برقرار بود .

دلش میخواست حرف بزند اما نمیدانست از کجا شروع کند که دخترک هم دنباله 

 حرفش را بگیرد . 



 

 اصال موضوع حرفش چه باشد که اِدلیا مشتاق ادامه اش شود؟ 

با صدای اِدلیا انگار که موضوع را پیدا کرده باشد . در دلش بشکنی زد و سعی کرد  

خود را عادی نشان دهد تا متوجه افکارش نشود . از تیز و باهوش بودن اِدلیا خبر  

داشت. وقتی که شخص را مانند کف دستش بشناسد حوس زدم افکار او برای اِدلیا  

 راحت بود . 

 

 _ میگما این تهران شما چرا انقدر پر دود و دمه؟

 

 _ دوست نداری؟ 

 

 شانه باال انداخت و به سمت گل رز مینیاتوری رفت : 

 

 ارزش یک بار دیدن رو داره . 

 

 _ چی گل یا تهران؟

 

 _ تهران. 

 

 _ بجز شهر خودتون دیگه کدوم شهرو دوست داری؟

 

 خم شد و جلوی شاخه گل نشست : 

 



 

 یزد ، شیراز .

 

 _ فقط همین دوتا ؟

 

 _اوهوم . 

 

 _ چرا؟

 

 لبش را جمع کرد و گل رز را بویید : 

 

نمیدونم ، ولی یه چندتا عکس دیدم ازشون ، که قشنگ بود. البته اینم بگما عکس 

 هوایی بود ، یعنی شهر و از باال نشون داده بودن .

 

 مرد کنارش لبخندی زد و دست در جیب شلوارش فرو برد. 

 بدون هیچ مقدمهای ، بی ربط به حرف اِدلیا حرف دلش را به زبان آورد : 

 

 خیلی دلم برات تنگ شده بود معجزه خانم! 

 

دخترک همانطور نیم خیز خشکش زد! منتظر بود تا اَسپاد جواب حرفش را بدهد اما  

... 

 یک قدم به سمت اِدلیا برداشت و دخترک از گوشه چشم دید که به سمتش خم میشود.  

 آرام او را از بازوی دستش گرفت و صاف نگهاش داشت . 



 

 

 در چشمانش زل زد و اَبرو باال انداخت و پرسید : 

 

 توچی؟

 

برای اولین بار بود که نگاه کردن در چشمان سیاه اَسپاد برایش شده بود که معضل  

 بزرگ! 

تا قبل بی پروا نگاهش میکرد ! اما حاال  مانند افراد گیجی که سردر گم بودند مدام  

 نگاهش در میان لبان مردانه و چشمان مشکی اش در گردش بود! 

 

 آرام تکانش داد و صدایش زد :

 

 اِدلیا . به من نگاه کن!

 

 به سختی چشمانش را باال برد و در چشمانش اَسپاد نشاند  .

 

 _ تو دلت برام تنگ نشده بود؟

 

 چه اصراری داشت بفهمد دل دخترک برایش تنگ شده یا نه! 

 

 نمیدانست چه بگوید! تا به االن هم زیادی پا روی غرورش گذاشته بود! 

 



 

 _نمیدونم!

 

 اَسپاد مبهوت تکرار کرد :  

 

 نمیدونی ؟ دلتنگی دونستن نمیخواد که ، فقط الزمه حسش کنی . دلتنگی یه احساِس...

 

 _ من از هر نوع احساسی فراریم! 

 

با دستش کمی بازوی های دخترک را فشرد و به خودش نزدیک کرد! باز داشت  

 افسار دلش را از دست میداد که اینگونه داشت پا روی عقایدش میگذاشت. 

 

آخ ریز دخترک باعث شد فوراً عقب بکشد و با یک عذرخواهی کوتاه کنار بکشد. 

شاید اگر بیشتر از آن میماند ممکن بود دست دلش رو شود . نمیخواست حاال چنین 

اتفاقی بی افتد وقتی اِدلیا حتی دلتنگی اش هم نمیشد! بری همین فوراً به سمت عمارت  

 قدم برداشت  

 

 دست برد و بازوانش را مالید :

 

 پسره خل و چل . چیو میخوای بدونی آخه؟

 و بعد نگاهش را به قدمان اَ سپاد داد که به سمت پله های عمارت میرفت . 

نچی زیر لب کرد و دوباره به سمت آن گل رز زیبا و چشمگیر رفت . روبه رویش  

 روی دوزانویش نشست و دستانش را روی زانو هایش جمع کرد :  



 

 

قبول کن که بعد چندین سال به زبون آوردن حسم سخت باشه! قبول کن تا به االن  

داشتم تو دل خودم میگفتم همه چیز رو، همه چیز رو داشتم تو خودم میریختم. حاال  

 یکهویی سخته... حداقل واسه من سخته! سخته که احساسم رو به زبون بیارم!

 

****** 

به اتفاق خانواده اَسپاد به جا های دیدنی تهران رفتند ، هیچوقت فکر نمیکرد تهران هم  

 جاهای دیدنی داشته باشد ، از همه بیشتر از بام تهران خوشش آمده بود . 

 از آن باال مردمان مورچه ای میشدند و زیر پایت بودند . 

 برای عقده دل خالی کردن مکان خوبی بود.

دستانش را روی میله های مشکی محافظ کنارش گذاشت و به آن تکیه داد ، قرار بود 

 شام را بیرون در یک رستوران سنتی بخورند .

هوا رو به تاریکی میرفت ، هنوز برای طوالنی شدن زود بود تازه اولین روز از  

 بهار بودن .

 کم کم چراغ های شهر روشن شدند و از آن دور جلوه خاصی داشت . 

 

نگاهش به ویدا بود که تلفن بدست داشت حرف میزد و هرزگاهی سرش را به معنای 

 بله تکان می داد.  

 یعنی محمد بود؟ 

بعد از آن روز دیگر خبرش را نداشت . همان روز برای آن چند سال گذشته هم بس  

 بود .

نگاهش را میان شهر چرخاند ، با قرار گرفتن لیوان کاغذی چای جلویش از فکر  

 بیرون آمد و نگاهی به اَسپاد انداخت. 



 

لبخندی به معنای تشکر به رویش زد و کف دستش را به دیواره های کاغذی لیوان 

 چسباند . گرمای چای به کف دستش منتقل شده بود و دیگر دستانش سرد نبودند .

 اَسپاد مشتش را باز کرد و جلویش نگه داشت .

دستش مملو بود از شکالت های کاکوئی مغز دار فندقی! چشمانش از دیدن شکالت  

 های مورد عالقه اش برق زدند و بی رودربایستی دو تا برداشت .

 

 _ فکر نمیکردم عاشق شکالت مغز دار باشی!

 

 _ کیه که این بزرگوارو دوست نداشته باشه؟ 

 

 لب اَسپاد به لبخند باز شد و زیر لب تکرار کرد: 

 

 بزرگوار . 

 

 _ بله بله بزگوار . 

 نگاهش را به اِدلیا داد ، نگاه دخترک اما همش معطوف شهر بود . 

 دلش میخواست تا زمانی که هست حواس اِدلیا پیش او باشد. 

دخترک نیمی از چایی اش را نوشیده بود که با سنگینی نگاه اَسپاد به سمتش برگشت 

 : 

 

 چیه؟ چیشده؟ شاخ در آوردم یا دم که اینجوری نگاه میکنی؟ 

 



 

 نمیتوانست نخندد! اِدلیا حتی در حالت جدی باعث خنده او میشد! 

 

 _ تا به حال بهت گفتم چقدر قدرت خندوندن منو داری؟ 

 

 دخترک شانه ای باال انداخت و شکالت دومی اش را باز کرد و گوشه لپش جا داد : 

 

 نه ، نگفته بودی .

 _ خب وایسه االن بهت میگم . 

 

 از گوشه چشم زیر و باال نگاهش کرد و تند گفت :  

 

 چایی تو بخور سرد شد . 

 

 اَسپاد که از این حالت نگاه دخترک خنده اش گرفته بود اطاعت کرد :  

 

 رو چشمم . 

 

اِدلیا سری تکان داد ، بعد از اینکه چایش را نوشید لیوان کاغذی را به سمتش تکان  

 داد و گفت : 

 

 بابت چایی و شکالتا ممنون، به موقع بود .



 

 

 و بعد لیوان را در سطل زباله کوچک کنار میله حفاظ انداخت .

از آن طرف صدای خنده گلی جون آمد که باعث شد سر هر دوی آنها به سمتشان 

بچرخد . اِدلیا با دیدن گلی جون که دستی به صورت ویدا میکشید لبخندی زد و باعث 

 شد اَسپاد هم لبخندی کج روی لبش بیاید . 

 

 _ مامان مهربونی داریآ . هواشو داشته باش .

 

 اَسپاد نگاهی به اِدلیا انداخت که دوباره به شهر زیر پایش خیره بود و گفت :

 

 همه مامان ها مهربون هستن.

 

دخترک اخم ریزی روی پیشانی نشاند و همانطور که نگاهش به چراغ های روشن 

 شده شهر زیر پایش بود لب زد :

 

 نه همه شون! اینو با قاطعیت میگم شاید چون به چشم دیدم.  

 

 نگاه اَسپاد برق شادی اش را از دست داد . 

 

_ مامان همیشه میگفت یه آدم از اول زندگی ، از اون روزی که بدنیا میاد بد نیست . 

نمیشه که از اولین روز زندگی اش آدم بده قصه باشه ، این اطرافیان هستن که باعث  

میشه تغییر کنه . به نظرم درست میگه . آدما وقتی بزرگ میشن یه آدم دیگه ای 

میشن . وقتی بچه هستن کینه ای نیستن . دیدی بچه ها وقتی باهم قهرن یه دقیقه بعد 



 

دوباره باهم آشتی میکنن؟ ای کاش ما آدم بزرگا هم اینطوری بودیم . کینه شتری  

 داشتن انقدرا هم خوب نیست. 

 

 اِدلیا سری تکان داد و آرام لب زد :

همه اینا درست اما دل شکوندن عین آب خوردنه ، منتهی دل بدست آوردن سخته . به 

راحتی بدست نمیاد . سیما خیلی دلها شکونده نمیشه حتی فکر کنی یه لحظه به بخشیدن  

. بخشیدن کار بزرگ تراست . ما فقط رد میشیم . اینو میدونم اگه ببخشم از این کینه و  

 خشم چند ساله رها میشم ولی  سخته میدونی؟ 

 

_ میدونم ولی خوبه که خودت میدونی اگه ببخشی سبک تری . ببخش تنها از بزرگ  

تر ها نیست ، کوچک تر ها هم میبخشن . اما اینو میدونم باید ببخشیم چون این دنیا  

ارزش کینه و کدورت رو نداره . این دنیا محل کسب تجربه برای اون دنیاست .  

همیشه فکر میکردم مرگ سیاهِی ولی بعد گذشت زمان فهمیدم مرگ پایان زندگی 

نیست . با خودم  فکر کردم یه آدم که از قضا نامدار باشه تنها با یه کفنی میره تو یه  

جای تنگ و تاریک   . ما همه چیزمون رو اینجا میذاریم و تنها اعمال مون هست که  

 با ما هستن . چه خوبه اعمال ما سفید باشه نه سیاه .

 

 اِدلیا نفس عمیقی کشید و دنباله حرف اَسپاد را گرفت و ادامه داد : 

 

سیما فکر کنم اعمال اش رو با سیاهی مطلق پر کرده . هرچند که خدا اون باالست و  

 شاهد همه چیز  هست . از این بابت خیالم َجمعه .

 

 اَسپاد لبخندی زد و دستش را در جیب شلوارش انداخت و سپس سرش را تکان داد . 

 دخترک کمی آنجا ماند و بعد



 

 به سمت ویدا رفت و کنارش روی زیلو نشست .

 مادر اَسپاد گلی جون به رویش لبخندی زد و پرسید :

 

دخترم یکم از خودت بگو ، چیکارا میکنی . زندگی چطور میگذره. ماشاهلل سیما جان 

 چه دسته گلی تحویل جامعه داد! 

 

با شنیدن اسم سیما پوزخندی زد! همین چند لحظه پیش ذکر خیرش بود! سیما هیچ 

کمکی به او در اجتماع نکرده بود! او حق مادری اش را فقط در همان نه ماه حاملگی 

 به جا آورده بود ، بعدش به امان خدا ولش کرد! 

 دسته گلی که خودش رشد کرد بدون آنکه کسی به او آب بدهد!  

 خودش گل داده بود. 

 _ سر کار میرم ، با کار سرم رو گرم کردم تا ببینم بعدش چی پیش میاد .

 

 گلی جون مشتاق پرسید :

 

 چه کاری دخترم ؟

 

باز هم آن کلمه کذایی دخترم! آنها نمیدانستند روی آن کلمه حساس است  که هی مدام  

 نگویند ؟ 

 

چشم بست و سعی کرد حالش را به لحنش انتقال ندهد تا مبادا گلی جونناراحت شود.  

 چرا که آن زن بیچاره گناهی نداشت که بخواهد عصبانیتش را سر او خالی کند .



 

 اَسپاد هم چند دقیقه میشد که به جمع پیوسته بود .

 _هتل بوعلی کار میکنم. قسمت پذیرش .

 

 گلی جون بابت این پشتکارش لبخندی زد و گفت :  

 

 چه عالی .

 

 فکر میکرد شاید ابرو کج کند یا اعتراض کند ، اما ...

 انگار باید یکسری آدمای جدید و تازه با خصوصیات جدید را میشناخت. 

 لبخندی به روی مادر اَسپاد زد ، از همان لبخند های سالی یکباری! 

 و اَسپاد میخ چال گونه گوشه لبش که مانند چاله فرو رفته بود گوشه لبش! 

با باد سردی که وزید کم کم عزم رفتن کردن و با جمع کردن وسایل هایشان به سمت 

 ماشین حرکت کردند . 

 

 

***** 

خسته و کوفته خودش را روی تخت انداخت و پلک بست! پشت پلکش باز همان طرح  

چاله گونه ریز اِدلیا نقش بست! پوفی کشید و چشم باز کرد و دستی به صورتش کشید 

. 

با برداشتن حوله حمامش به سمت حمام حرکت کرد ، شاید با دوش آب سرد توانست  

 کمی حرارت بیش از حد تنش را مهار کند . 



 

آب سرد را باز کرد و زیر دوش ایستاد ، آب شالقی به تنش میخورد و او فارغ از  

هرچیزی تنها به یک نفر فکر میکرد! آب سرد در تنش نفوذ کرد و کمی درجه  

 حرارت بدنش را پایین آورد اما قطع نکرد .

دلش نمیخواست تا زمانی که اِدلیا هم او را نپذیرفته یک قدم بیش از حد پایش را جلو  

 بگذارد. 

یک دست سرش را شست و سپس تنش را با شامپو بدن مردانه کف زد و دست آخر  

دوباره زیر دوش قرار گرفت ، کف های روی تنش را دست کشید آن را از روی  

 تنش برد. 

 دوش را بست و حوله را دور کمرش بست . 

بدن عضله ای اش زیر دوش آب سرد خود را گرفته بود  ، سرش را به این طرف و 

 آن طرف تکان دادو قلنج گردنش را شکاند . 

دو طرف حوله اش را گرفت که باز کند و لباس هایش را بپوشد که در با شتاب باز  

شد و اَسپاد فوراً حوله را بست و با ترس به سمت در برگشت ، با دیدن قیافه ترسان  

 امیر پارسا نفسش را با حرص فوت کرد و با دندان هایی فشرده غرید : 

 

 نصف شبی تو اتاق من چیکار میکنی؟ 

 

 امیر پارسا چشمانش را بسته بود و میترسید باز کند تا با صحنه بدی مواجه شود!

 

 _ لختی؟

 

 _ نخیر ، حوله دورمه.  

چشمانش را آرام باز کرد و با دیدن حوله دور کمر اَسپاد نفس عمیقی کشید و زیر لب  

 زمزمه کرد : 



 

 خب آخیــــش .

 

 _ اینجا چیکار میکنی پارسا؟ نصف شب تو اتاق من میپری بدون اینکه در بزنی . 

 صدای جدی اَسپاد باعث شد حساب کار دستش بیاید و از در فاصله بگیرد :

 

 چیزه خب من ، داشتم از اینور رد میشدم گفتم بیام به عمو و تو سر بزنم... 

 

صدای پوزخند اَسپاد را شنید و سر کج کرد تا ببیند در چه حالتیست که اَسپاد را پشت 

 پاراوان چوبی اش پیدا کرد ، از آن پشت فقط سرش مشخص بود! 

 

_ آره قانون جدیده؟ ساعت دو شب پاشی بیای به عمو سر بزنی؟ باید به اطالعت  

 برسونم که عمو االن بغل زنعمو خوابیده توام برگرد خونت . خیر پیش.

 

 امیر پارسا من من کنان لب زد :

 خب آخه میدونی االن خوابن...

 

 اَسپاد از پشت پاراوان بیرون آمد و مشکوک پرسید :

 

 نکنه باز تخم دوزرده کاشتی؟ 

 

 امیر پارسا پوفی کشید و روی مبل های اسپرت اتاق اَسپاد خودش را انداخت:

 



 

 آره متاسفانه.  

 

 _ این دفعه با کی؟ 

 

 _ با هیچکی جون اَسپاد . 

 

_ جون خودتو وسط بزار ، از من چرا مایه  میذاری؟ چیکار کردی که باز راست  

 دماغتو گرفتی اومدی اینجا؟

 

امیر پارسا که انگار هیچ جوره نمیتوانست از شر سوال های اَسپاد خالص شود ناچار 

 قضیه را باز گو کرد :  

 

هیچی بابا شیدا سه ماه پیش باهاش کات کردم، بعد هرزگاهی بهم زنگ میزد ، وقت  

بی وقت من دیدم اینطوریه اسمشو گذاشتم شایان که کسی شک نکنه ، امشب داشتم تو  

آشپزخونه چایی میریختم واسه خودم که تلفنم زنگ خورد ، گوشی رو میز وسط هال  

بود . بابا اسمو واسم خوند گفت شایان ، منم فکر کردم شایان عزیزی رو میگه دیگه  

همون پسره کم موعه تپله قسمت حسابداری شرکتم کار میکنه، گفتم جواب بده بذار  

رو بلنگو ببینم باز چی میگه این خپل . تا بابام جواب داد گذاشت رو بلندگو صدای  

دروری های شیدا بلند شد همون چرت و پرتای همیشگی منم از هول اینکه بیام فوراً  

 تماسو قطع کنم تا آبروم بیشتر از این نره لیوان چایی رو پرت کردم . 

 با عجز اخمی در هم کشید و زیر لب گفت: 

 



 

المصب لیوان جهازیه مامانم بود! خالصه که آقای من تو باشی زن و مرد بنده رو 

محاصره کردن و دنبالم گذاشتن منم زرنگ سریع سوئیچ رو از کانتر برداشتم و ِد 

 برو که رفتیم، سریع جیم زدم اومدم اینجا . خالصه بعله االن در خدمت شما هستم .

 

لبخند مرموزش هنوز روس لبش خشک نشده بود که با پس گردنی که که اَسپاد به او 

 زد در جایش پرید و به اَسپاد خیره شد!

دستش را پشت گردنش گذاشت و کمی محل ضربه را با کف دست مالید تا نسبت به  

 قبل کمتر سوزش کند . 

 _ چرا میزنی خب؟ 

 

_ اینو زدم تا بفهمی دیگه اینجور دخترای کنه رو دور و برت جمع کنی ، چقدر بهت  

گفتم سمت این دختره نرو هی گفتی تو چی میدونی از عشق؟ هی منو مسخره کردی  

 تو خشکی ، تو نچسبی بذار ما حال مونو ببریم ، بیا اینم حال.  

 _ خب حاال توام از کی تا به حال کینه شتری شدی؟ 

 

با زنگ خوردن گوشی اَسپاد جواب دادن به امیر پارسا را بیخیال شد و به سمت 

گوشی اش رفت . با دیدن مخاطب پشت خط با ابرو اشاره زد که امیر پارسا به  

 سمتش بیاید : 

 

 باباته . 

 

 پارسا ترس و لرز کنان به هوا پرید و گفت :

 



 

 نگی من اینجاما میاد منو سیاه و کبود میکنه .

 

چشم غره اَسپاد باعث شد آرام سر جایش بایستد و گوش به حرف های پسر عمو و  

 پدرش بدهد : 

 

 سالم عمو . 

 

 _ سالم پسرم خوبی؟ 

 

 _ مرسی عمو شما خوب هستین؟ زنعمو پری خوبه؟ 

 

_ الهی شکر ماهم خوبیم، ببخش پسرم اینوقت شب زنگ زدم بهت ، مزاحم وقت  

 استراحت ات شدم . 

 

 _ نه خواهش میکنم مراحمی عمو . امرتون رو بفرمایید . 

 

 صدای ریز امیر پارسا را آن طرف گوشش شنید که میگفت:

 

 اوه چه لفظ قلم! 

 

با آرنج سقلمه ای به پهلویش زد و آرام شروع کرد به راه رفتن ، امیر پارسا هم  

 کنارش به راه افتاد . 



 

 

 

 _واال تو که بیگانه نیستی پسرم ، باز این پسره جلب کار دست ما داده . 

 

 _ چیشده عمو؟ 

 

 انگشت الیک پارسا به سمتش گرفته شد و زیر گوش اَسپاد گفت : 

 

 یعنی بازیگری تو خون خاندان سپهونده. 

 

 امیر پارسا را کنار زد و باز طول و عرض اتاق را طی کرد :

 

باز یکی از این در و دافای تهرون بهش زنگ زده بود سر شبی ، من و مادرش  

خسته شدیم بهش گفتیم، یکم تو بهش بگو خیر سرش رئیس یه شرکته ، با این سن و  

 سال هنوز دنبال دختر مردمه . 

 

 چشمان امیر پارسا گرد و شد آرام لب زد: 

 

 عه داره دروغ  میگه ، این دختر مردم هست که دنبال منه! عه عه.

 

اَسپاد نمیدانست از دست این پسر بخندد یا گریه کند به این دیوونه بازی هایش سری 

 تکان داد و دست در جیب شلوار راحتی اش برد!



 

 

 _ گوشت با منه اَسپاد جان؟ 

 _ بله بله عمو ، بفرمائید داشتین میگفتین.  

 

_ آره ، کجا بودم؟ آها هیچی خواستم بگم اومد اونجا به بابات بگی راش نده تو تا  

 بفهمه دیگه خبری از این پناهنده شدنا نیست . این بچه باید ادب بشه . 

 

 _ االن که خوابه بابا ولی چشم من راش نمیدم .

 

 نگاه کج امیر پارسا را که دید اَبرو باال انداخت .

 

 _ مرسی عمو جان ، خدا خیرت بده،  بازم ببخش این موقع شب بهت زنگ زدم . 

 

 _ خواهش میکنم این حرفا رو نزنین عمو شمام نگران پارسا نباشید .

 _ نه اصال نگرانش نیستم اتفاقا امشب راحت سر رو بالشت میذارم . 

 

 _ بله .

 

 _ آره خالصه که ، کاری نداری ؟  

 

 _ نه عمو فعال خداحافظ . 



 

 

 _ خداحافظ پسرم . 

 

 تماس وقتی قطع شد امیر پارسا شروع کرد به غر زدن:

 

عه عه تروخدا بابای منو ببینا انگار منو از تو جوب پیدا کردن که اینطوری رفتار 

میکنن ، چه خوب در و دافای تهرون رو میگفت نه؟ این ننه من بفهمه پوست از کله 

 اش میکنه هعی خدا فقط واسه من هست که صدا داره ، واسه شما ها 

 

 و با دست اَسپاد را نشان داد گفت:

 

 واسه امثال شما ها بی صداست! 

 نگاه چپ چپ اَسپاد باعث شد واالیی زیر لب زمزمه کند : 

 

کمتر باباتو حرص بده امیر پارسا ، دیگه دوران عشق و حال و دوست دختر بازی 

تموم شده پسر . تو االن رئیس یه شرکتی پسفردا نمیگن رئیس فالن شرکت و دیدن با 

 یه دختر ؟ اگه میخوای زندگی کنی برو زن بگیر این کارا چیه آخه . 

 

_ فعال زمان زن و زندگی نرسیده هر وقت رسید بهت میگم جای منو کنار خودت رو  

 تخت بنداز من شب رو این مبال خوابم نمیبره.  

 

 و بعد روی تخت دراز کشید! 



 

 سری به معنای تاسف برای تکان داد و زیر لب گفت : 

 انگار دارم واسه خر یاسین میخونم . 

 

 _ بالنسبت !

 

لبانش را جمع کرد و پر رویی نثارش کرد ، به کل قضیه اِدلیا از یادش رفته بود و  

این پسر تمام حواسش را معطوف خود کرده بود ، کنارش دراز کشید که امیر پارسا 

 پایش را دور کمر اَسپاد حلقه کرد! نچی زیر لب کرد و گفت : 

 

 درست بخواب ، این چه وضع خوابیدنه؟!

 

_ وقتی میگین زمان دوست دختر بازی و ... سر اومده پس باید این عادتا رو تحمل 

 کنین . ترک عادتم موجب مرض است . 

 _ از دست تو آخر سر به بیابون میذارم امیر پارسا بگیر بخواب بذار مام بخوابیم! 

اَصوات کشیده ای که از لبان امیر پارسا خارج شد  او را متوجه خمار خواب بودنش  

کرد و خودش هم ساعد دستش را روی چشمانش گذاشت و پلک بست و به خوابی 

 عمیق فرو رفت. 

****** 

سر میز صبحانه نگاه های زیر چشمی پسر عموی اَسپاد به ویدا حالش را دگرگون 

 میکرد. 

از زیر میز با پای راستش ،  پای اَسپاد را زد . لقمه در دستش داخل پیشدستی  

مقابلش افتاد و نگاهش روی دخترک مقابلش نشست. تمام حواس اَسپاد برای آن لقمه 

 کره مربا بود که به لطف امیر پارسا کف پیشدستی افتاده بود .



 

 اِدلیا با ایما و اشاره به بغل دستش اشاره کرد و سپس اخمانش را در هم کشید. 

 به سمت امیر پارسا برگشت که دید نگاهش میخ چیزی شده است!  

رد نگاهش را گرفت و به ویدا رسید! پشتش داغ شد پس اخمان اِدلیا برای همین در 

 هم بود . 

باز  ضربه ای به ساق پایش خورد . از قدرد لب گزید و نگاهش به اِدلیا افتاد که با  

 سر اشاره میزد تا به امیر پارسا بگوید دست از خیره نگاه کردن بردارد. 

با آرنج به پهلوی امیر پارسا کوبید و پارسای از همه جا بیخبر با لبخند به سمت 

 اَسپاد برگشت و گفت : 

 جانم پسر عمو؟

 

 لب گزید و غرید : 

 

 جانم و کوفت ، انقدر خواهر مردمو نگاه نکن معذبشون کردی.

 _عه خواهر کیه این خانومه؟ 

 _ خواهر همون بغل دستیش که داره نقشه قتلت رو میکشه.  

آرام سرش را به سمت اِدلیا چرخاند و با دیدن نگاه خشمگین و جدی اش و پره های 

بینی اش که از عصبانیت باز و بسته میشدند آب دهانش را آرام اما پر صدا قورت داد  

 و زیر گوش اَسپاد زمزمه کرد : 

 

 نگو که عاشق این شدی. 

 

 اَسپاد آرام سر تکان داد و جرعه ای از آب پرتقالش را نوشید که پارسا ادامه داد : 



 

 در هر صورت من فکر کنم قصد ازدواج پیدا کردم!  

 

با این حرف امیرپارسا  آبمیوه در گلویش جست و از سرفه صورتش قرمز شد ، هر  

چقدر امیر پارسا محکم پشتش میزد گلی جون اصرار میکرد آب بخورد تا راه گلویش  

 باز شود!

 با باال آوردن دستش حال خوبش را اعالم کرد .

_ خوبی مادر؟ وای خدا بهتری پسرم؟ امیر پارسا جان توام انقدر محکم نزن پشت 

 بچه مو سیاه و کبودش کردی مادر . 

 

 _ خوبم مامان جان خوبم .

 

 و بعد زیر گوش امیر پارسا غرید :

 

 من بعد صبحونه با تو کار دارم وایسا! 

 

 نگاه چپ چپ اِدلیا را که دید لبخندی موقر روی لبش نشاند. 

بعد از صبحانه همگی در حیاط جمع شدند بودند . دخترک آرام زیر گوش خواهرش  

 زمزمه کرد : 

 

خوشم نمیاد این پسره جوهر لق دور و برت میچرخه آ . رو نشونش نده میاد باال 

 سرت میشینه از اون بچه پررو هاست .

ویدا آرام سر تکان داد . دخترک از جایش برخاست و به سمت اَسپاد حرکت کرد .  

 تماس تلفنی اَسپاد به تازگی تمام شده بود : 



 

 

هرچقدر تو خوبی و بی حاشیه ، همونقدر این پسر عموت رو اعصاب و پرحاشیه . 

بهش گفتی سیمای من اتصالی کنه بزرگ و کوچیک حالیش نیست میزنه نفله اش 

 میکنه؟؟؟ 

از حضور ناگهانی دخترک آن همپشت سرش شانه هایش تکان خوردند . آرام به 

 سمتش برگشت و زمزمه کرد: 

 

فکر نمیکنی داری یکمی زیاد از حد سخت میگیری؟ ویدا بزرگ شده، خودش خوب  

 و از بد تشخیص میده ماشاهلل تحصیل کرده ست . 

 

 پوزخندی زد و دست در جیب شلوارش برد ، آفتاب صبح گاهی در چشمش میزد . 

 باعث شد اخم کند و در جواب اَسپاد بگوید:

از اینکه ادای خواهر بزرگ رو در بیارم متنفرم . خودتم خوب میدونی ویدا تازه 

خودشو پیدا کرده بعد جریان حمید رضا نمیخوام یکی دیگه با چارتا چشمک و لبخند و 

خیره نگاه کردن دوباره اذیتش کنه ، واسم مهم نیست پسر عموی توعه . اگه یه جو 

مردونگی حالیش بود جلو خانواده دختره این شکلی نگاهش نمیکرد . اینو من نباید  

بهتون بگم ، پدر مادر گرام زمانی که خشت اولو میساختن باید به فکر اینام میافتادن!  

 کارای ما هللا بختکیه.  

 

حسابی اعصاب دخترک خورد بود ، این را از لحن بیانش میتوانستی متوجه بشوی 

 که چقدر عصبانیت و خشم در آن نهفته بود!

دهان باز کرد تا چیزی بگوید که با شنیدن صدای امیر پارسا خود به خود دهانش بسته  

 شد! 

 



 

 _ شما نگران نباش اِدلیا . من حواسم به نگاهام هست . 

 

با حرص به سمتش برگشت و نگاهی پر تمسخر حواله اش کرد و با لحنی جدی لب  

 زد:

کیشمیشم دم داره . اِدلیا نه ، خانم خان بیگ . لزومی نداره منو به اسم خطاب کنید . 

در ضمن من نباید نگران باشم ، شما باید نگران باشید یه وقت خانواده تون به عزاتون  

 نشینن! 

 

 سپس عقب گرد کرد و به سمت  ویدا رفت . 

 امیر پارسا دو قدم جلو آمد و کنار اَسپاد ایستاد. 

 _ یعنی واقعا به این انتخابت اَسپاد. چش بازارو کور کردی با این انتخاب دختر .

 

 نیم نگاهی به او انداخت و گفت:

 چشه مگه؟

 

_ رسماً مادر فوال زره ست! چجوری عاشقش شدی؟ اصال این دلبری ام بلده؟ یا فقط  

 بلده شاخ و شونه بکشه؟ زبونش ماشاهلل...

 

 دست در جیب انداخت و سر به زیر شد : 

اگه این کارا رو نمیکرد که عاشقش نمیشدم! دختری که دلبری هاش تو خفاست، توی 

کاراش نهفته ست ، علنا واسه خود نمایی دست به کارای چیپ نمیزنه. ارزش خودش 

رو با الفاظ ناجور پایین نمیاره . لحنش محکم و جای حرف نمیذاره حق دارم عاشقش  

بشم . این دختر پر از تضاد هاست ، باید باهاش وقت بگذرونی تا بفهمیش. با یه روز 



 

هم صحبتی نمیتونی کاری کنی . این حرفا و تیکه ها واسه منم بود اون اوایل . درس 

پس دادم تا شدم مورد اعتمادش. حاالم نمیخوام با این نگاه های بی موقع تو این اعتماد 

 رو از دست بدم . پس سعی کن نگاهتو مهار کنی .

 

 این را گفت و با دست به شانه امیر پارسا زد .

پارسا متوجه حد و حدود رابطه اَسپاد شد ، اینبار اَسپاد در رابطه اش با این دختر  

 جدی بود و به هیچ دلیلی نمیخواست خراب شود.  

آرام سر تکان داد . انگار که واقعا باید دست از این کار هایش بر میداشت . وقتش 

 بود بزرگ شود . 

دیگر گذشت آن زمان هایی که او با این کار هایش جواب یک چشمک ریز و یا یک 

 بوس هوایی از طرف مقابل میگرفت.  

 ویدا فرق داشت ، نه جواب چشمک هایش را میداد و نه با او هم صحبت میشد .

باید یک  تغییر اساسی میکرد. البته که هنوز هیچ چیزی از احساسش معلوم نبود اما 

 در آینده بهدردش میخورد .  کمی تحول بد نبود .

بعد از دورهمی صبحگاهیشان تصمیم گرفتند به باغ لواسان بروند و ناهار را در آن  

 فضای باز و سبز بخورند . 

گردش در تهران کمی برایش حوصله سر بر بود. دلش میخواست هرچه زودتر  

 برگردد شهر خودش .  

 دلش نمیخواست با این بی حوصلگی هایش سفر ویدا و خانجون را خراب کند. 

وسایل را جمع کردند و به سمت لواسان حرکت کردند ، زمانی که رسیدند با دیدن 

 درخت گیالس و شکوفه های قشنگش حال روحی اش کمی بهتر شد . 

 کباب ها را سیخ زدند و باز خان جون با گلی جون غرق صحبت بود .

 روی تاب گوشه حیاط کنار ویدا نشسته بود .

 نگاه های امیر پارسا دیگر اذیتش نمیکرد ، اَسپاد مشغول روشن کردن باربیکیو بود . 



 

 

 _این روزا بابا بیشتر از قبل زنگ میزنه . 

 

 نیشخندی زد و گفت : 

 

 گاهی اوقاتم جلوی راه آدم سبز میشه.  

 

 دخترک متعجب به سمتش برگشت و پرسید : 

 باهاش روبه رو شدی؟ 

 

 اِ دلیا آرام سر تکان داد و گفت :

 

 چند روز پیش از کار تعطیل شده بودم رفتم ماهی بخرم یهو دیدمش . 

 

 ویدا آرام پرسید :

 

 چیزی نگفت؟ 

_بعد ده سال و اندی تازه یادش اومده بچه داره. اگه همین آقای پدر دست آرمان رو  

میگرفت االن این شکلی نمیشد زندگی آرمان حاال من و تو میگیم مقصر سیما بود 

چون ما دختریم بیشتر با مادر در ارتباط هستیم ولی بابا چی ویدا؟ باب ا باید دوست 

نزدیک آرمان میبود . آرمان واسه اینکه از جر و بحثای خونه فرار کنه رفت حرف  

سیما رو گوش کرد و بعدشم ازدواج کرد ، اولین بچه بود ، بیشتر از ما دعوا و بحث 



 

دیده بود . اونم رفت از چاله در اومد یه راست پرت شد تو چاه . سیما هم رسماً داشت  

 به سمت بدبختی هولش میداد . 

فقط دلم میخواد این شیوا رد ببینم عین دستمال کاغد تو دستم مچاله اش میکنم . دختره  

روانی بی پدر مادر . االن اون مادر کجاست بیاد دخترشو به تن بگیره ها؟ اونام  

خودشون واسه اینکه بخوان شیوا رو از سرشون رد کنن انداختن گردن داداش مشنگ 

 من وگرنه کی پیدا میشد این دختره روانی رو بگیره ها؟

 

 _حق داری ولی خب اِدلیا باید یه فرصت به بابا بدیم . 

 

نفسش را فوت کرد و سرعت تاب را کمی بیشتر کرد ، هنگام هر پرتاب به جلو و 

 عقب باد موهای سرشان را از زیر شال به بازی میگرفت.  

 

_یکمی دیر نیومده؟ بعد سال ها اومده چیو میخواد درست کنه؟ همون اول که باید 

میبود نبود ، حاال چرا هست؟ چرا اومد؟ همون موقع باید جلوی سیما رو میگرفت نه  

 االن که کار از کار گذشته .  

 

 _اِدلیا ولی اون بابامون هست ، اینجور حرف زدن دربارهاش خیلی ظلمه .

 

سرش را به عقب برد و چشم بست ، حرکت تاب باعث شد ذهنش را سامان بدهد و  

 در جواب ویدا بگوید : 

 

راست میگی ویدا . تو جای من نبودی وقتی نوزده سالگی از خونه بیرون شدی 

،شیش سال پیش من از خونه زدم بیرون و االن بیست و چهار سالمه . تو جای من 

نبودی وقتی رفتی خونه خان جون عمه آذر دخت بهت بگه این دختر بیخان مان اینجا  



 

چیکار میکنه؟ چوب اشتباهات ازدواج سیما  با بابا رو من خوردم تو نخوردی .  

ماشاهللا تو تحصیل کرده ای ، بعیده این حرفا از تو . فکر کردی چرا هتل کار میکنم؟  

فکر میکنی من دوست ندارم کار پشت میزی داشته باشم؟ مثل همه دخترا زندگیم پر  

از شادابی و شور باشه؟ تو فکر میکنی تو این زمان که اکثر مردمپول پرست شدن به  

یکی که دیپلمه باشه کار میدن؟ ویدا تو یه شب بیا جای من بمون ببین میتونی شب تا  

صبح بیدار بمونی اونم متوالی حتی جمعه ها  ؟ مرسی که حداقل بهم فهموندی با کسی  

 دارم حرف میزنم که عقلش همونقدر قد میده . 

 

از روی تاب بلند شد و به سمت خان جون رفت ، ویدا را همانطور مات و مبهوت  

 همانجا پشت سرش گذاشت! 

 ویدا جایش نبود که حال بخواهد بگوید این گونه رفتار با پدرش ظلم است! هیچ کس  

نمیتوانست درکش کند چون در شرایطش قرار نگرفته بود . تا زمانی در آن حس و 

حال دخترک قرار نگیرد نمیتواند از درد ها و حرف هایی که او میزند هیچ احساس 

 همذاتپنداری کند . 

اَسپاد شاید جسمش کنار باربیکیو پیش سیخ کباب ها بود اما حواسش پیش اخمان در  

 هم اِدلیا بود .

نیم نگاهی به ویدا انداخت ، دخترک از پیش خواهرش با حرص و اخم بلند شده بود و  

 عصبانیتش را با محکم قدم برداشتن خالی میکرد.  

یعنی ویدا چه حرفی زده بود که آنطور جوابش را داده بود؟ صدایشان را نداشت اما 

از صورت اِدلیا را فهمیده بود که از خشم سرخ شده و با حرص حرف میزند و 

 دستش را در هوا تند تند تکان میدهد.

 سیخ های کباب را به دست امیر پارسا سپرد و خودش به سمت اِدلیا حرکت کرد . 

 زمانی که کنارش قرار گرفت حواس اِدلیا جمع حضور اَسپاد شد :  

 

 میگم اینجا ما تازه یه گلخونه زدیم . دوست داری ببینی؟  



 

 

فکر میکرد شاید دخترک مخالفت کند اما وقتی سر تکان داد بلند شد ، صدای پدرش 

 را شنید که میگفت:

آره بچه ها پاشین اینجا یه گلخونه تازه درست کردیم ، برید ببینید نظرتونو بدین ببینم  

 چطور ساختیمش خوبه هست یا نه. پیش ما نشینین حوصله تون سر میره .

از اینکه پدرش با او هم عقیده بود دلش گرم شد ، او راغب تر کرد تا با دخترک 

 حرف بزند .

 

 راستش به ویدا تعارفی نزد ، دلش میخواست خودشان دو نفر تنهایی باهم قدم بزنند .

همراه دخترک به سمت گلخانه حرکت کردند . در میان راه اِدلیا تالشی برای شکستن  

 سکوت میانشان نکرد .

 در آخر خود اَسپاد بود که دست به کار شد! 

 

_ تو این یک سال اخیر تو رو اینطوری ساکت ندیده بودم ، یا داشتی غر میزدی یا 

عصبانی بودی یا داشتی تیکه مینداختی ، آ یا داشتی حرص یه بنده خدایی رو در  

 میاوردی . از این چند حالت خارج نبود. 

 

 دخترک نفس عمیقی کشید و دست هایش را به پشت برد و در هم قالب کرد : 

االن دیگه نه حسش هست نه حوصله اش . فقط دلم میخواد ساکت باشم . ولی تو  

 میخوای حرف بزن ، شنونده خوبیم .

 

آرام جهت حرکت کردنش را تغیر داد و به عقب حرکت کرد ، به طوری رو به روی  

 دخترک قرار گرفته بود . 



 

_ اینطوری احساس میکنم دارم وراجی میکنم ، اگه تنها خودم فقط حرف بزنم . توام 

 یه چیزی بگو . 

 

 نگاه اِدلیا خنثی بود ، بدون هیچ احساس و یا عواطفی .

 

 _ چی بگم؟

 

 شانه باال انداخت و تیرش را در تاریکی رها کرد : 

 

 نمیدونم ، خب مثال بگو چرا االن ساکتی؟ چرا احساس میکنم ناراحتی؟  

 اَبرو باال انداخت  ، منتطر واکنش اِدلیا شد .

 

_ ناراحت نیستم ، سکوتم بخاطر این هست که آدم ها اصوال توقع خیلی چیز ها رو  

از هم دارن اما متاسفانه کسی تالش نمیکنه واسه حقیقی کردن شون . البته که توقع  

داشتن خوب نیست اما متاسفانه ذهن انسان از یک آدم وقتی یه سری برداشت میکنه 

 منتظر واکنش هایی هست که تو ذهنش واسه خودش چیده از طرف اون شخص. 

 

 _ مثال؟

 

 _ یکی درکم کنه! انتظار ذهن من اینه . 

 



 

اعتراف صریح و واضح اِدلیا باعث شد پاهایش آهسته آهسته از حرکت بایستد! چقدر 

این دختر درد داشت که احساس درک کردن را یک توقع میدانست؟ احساس درک  

کردن ، چیزی لمس کردنی بود باید حسش کنی تا فرد را بفهمی ، هرچند که با وجود  

تجربه یا شنیدن گفته هایی از دیگران هم باز میتوانی حس و حالش را بفهمی مانند 

 روانشناسان اما ...   

 

 _ بگو ، شاید درکت کردم . 

 لبخندی زد ، نه نیشخند بود و نه پوزخند.  

 _ وقتی خواهرم که نزدیک ترین کسم هست نتونه  ، پس توام نمیتونی .

 

دوباره شروع به حرکت کردند،  باز هم اَسپاد عقب عقب میرفت . انگار که تیرش به 

 هدف خورده بود. 

 اِدلیا از سکوت بیرون آمده بود .

 

_ اشتباه میکنی ، شاید یه دوست بتونه بهتر از یه همخون درکت کنه . شاید چون اون 

بیرون گود زندگی ات هست و دیدش با تو و همخونت که داخل گود هستین فرق داره  

. 

 

 اِدلیا اینبار بلند خندید و با انگشت نشانش داد و پرسید :

 

 دوست؟ تو دوست منی؟

 



 

اَسپاد از لحن متعجب اما مشتاق او لبخند زد ، اِدلیا هر دفعه یک رویش را به او نشان  

 میداد. فکر میکرد مقابل کلمه دوست جبهه بگیرد اما... 

باز مثل همیشه غافلگیرش کرده بود . عکسالعمل های دخترک غیر قابل پیش بینی 

بود .شاید هم نمیخواست بیشتر از آن درباره آن مسئله صحبت کنند. صحبت کردن 

درباره اش شاید باعث میشد دخترک عذاب ببیند ک او این را نمیخواست و دل به دل 

 اِدلیا داد و از آن موضوعی که داشتند درباره اش حرف میزدند فاصله گرفت . 

 

 _ اگه قابل بدونی ما رو ، آره دوست . 

 

 آرام سر تکان داد و به پشت اَسپاد اشاره زد :

 

 جناب آقای دوست فکر کنم رسیدیم به پا نری تو شیشه .

 

اَسپاد برگشت و با دیدن گلخانه دور شیشه ای پدرش لبخندی زد . هوای خنک و 

 مطبوع داخل گلخانه و عطر گل محمدی باعث شد حس خوبی به آنها دست داد . 

با دیدن گل های کاغذی و اطلس و پتوس و اریکا با گلدانی سفالی و یک دست سفید  

 لبخند زد.

 

 _ بابات عاشق گل؟

 

اَسپاد نگاهش را به اطرف گلخانه چرخاند. فضای سبز و رنگی اش حس خوبی را به 

 او منتقل میکرد. 

 



 

_ آره ، تو خونه هم یه گلخونه داریم . البته اونجا نسبت به اینجا یکم جمع و جور تره  

. 

 دخترک آرام سری تکان داد  و هومی کرد . 

دستی به گلبرگ رز های قرمز کشید . بوی  خوششان باعث شده بود حالش کمی خوب  

شود ، البته باید اعتراف میکرد که حرف زدن با اَسپاد هم به این خوب شدم کمک  

 کرده بود. 

با زنگ خوردن تلفن اَسپاد به سمتش برگشت ، با دیدن اَسپاد که گوشی را جلوی  

صورتش قرار داده فهمید که تماس تصویری هست ، برای همین تصمیم گرفت  

همانجا بماند و تکان نخورد تا شخص پشت خط متوجه حضور شخص دوم در گلخانه 

 نشود .

با شنیدن صدای ذوق زده دختری اَبروانش باال پریدند و ناخودآگاه حواسش جمع  

صحبت های اَسپاد شد . نگاهش سمت گلها بود اما گوش هایش پای گفتگوی اَسپاد و  

 آن دختر.

 

 _ اَسپاد. 

 _آتوسا؟ سرکار خانم خارجی به به چه عجب یادی از ما ایرانی ها کردی .

 دخترک خندید و گفت : 

به جون مامان گلی هر وقت میخواستم بهت زنگ بزنم کار پیش میومد .بگو ببینم  

 خوبی ؟ کجایی چرا اینجا پر از گل و گیاهه؟ 

 

اَسپاد لبخندی زد و یک لحظه اِدلیا را دید که جلوی یک گل یاس نشسته و دارد برگش  

را آرام نوازش میکند! محو آن زیبایی شده بود! صورتش را آرام جلو برده بود و  

داشت عطر خوشش را به مشام میکشید. ای کاش آتوسا االن زنگ نمیزد و فرصت 

برای عکس گرفتش را داشت! آتوسا هم این همه مدت زنگ نزد و درست زمان 

 حساس وقت زنگ زدنش گل کرده بود!!! 



 

 _ اَسپاد اینجایی؟ 

 

 با صدای خواهرش حواسش جمع شد و گفت :

 

 بله خواهر عزیزم اینجام ، چی پرسیدی؟ 

 

 _ پرسیدم خوبی؟ بعد کجایی اینقدر پُر ِ گل؟

 

 دستی به موهایش کشید و آن ها را به عقب راند :

 

 ناهار اومدیم ویالی لواسون ، جات خالی بابا یه گوشه رو گلخونه زده، اونجام .

 

 _ آ پس گلخونه ای .

 

 _ آره .

 

دخترک نیم خیز شد که بلند شود که اَسپاد گوشی را برعکس کرد و یک دور چرخاند  

 تا فضای آن طرف را هم ببیند که آتوسا با دیدن شخص دوم فوراً پرسید : 

 

 اون کی بود؟

 



 

اِدلیا نیم خیز شده در همان حالت ماند و سر کج کرد به سمت اَسپاد. با دست اشاره زد  

 بگوید هیچکس اما اَسپاد برعکس جواب داد :

 

 مهمون جدید .

 

 _ مهمون؟ کیا هستن؟

 

 _ خان جون اینا از همدان اومدن. با اِدلیا و ویدا نوه هاش .

 

آتوسا جیغی کشید و اِدلیا از طرف دو گوش اش را با دست گرفت و صورتش را جمع  

 کرد . 

 از حالت صورت اِدلیا خنده اش گرفته بود . 

 

_ وای خدا خان جون اینا ، وای وای اِدلیا گوشیو بده بهش ببینمش . وای خدا دلم 

 واسش تنگ شده . اَسپاد بدو منو نگاه نکن .. 

اِدلیا با دست اشاره زد به سمتش نیاید اما اَسپاد حس موذیاش از خواب بیدار شد و  

 تمام وجودش را برای انجام آن کار به قلقلک درآورد و به سمتش قدم برداشت . 

 هر قدمش باعث میشد چشمان ادلیا ِگردتر شود .

خواست فرار کند که اَسپاد تر و فرز بازویش را گرفت و اورا به سمت خود کشید و  

 سپس دوربین را رو به صورت او گرفت! 

دخترک از حرکت ناگهانی اش خشک شده سر جایش ماند و ناگهان یک چشم آتوسا  

 را دید جلوی دوربین که داشت با دقت گلخانه را نگاه میکرد! 

 از دیدن سفیدی چشمانش از ترس جیغی کشید و پا به فرار گذاشت! 



 

 آتوسا آنقدر سر جلو آورده بود که فقط سفیدی یک چشمش قابل مشاهده بود! 

 اَسپاد با دیدن حالت آتوسا فوراً تشر زد:

 

 آتوسا این چه شکلیه؟ دختره از ترس زهله اش ترکید .

 

 آتوسا فوراً  توجیح کرد :

آخه یه صدایی هایی اومد خواستم با دقت ببینم دارین چیکار میکنین حاال کجا رفت ، 

 بگو بیاد بابا نترسه منم .

 

 نگاه چپ چپ اَسپاد به آتوسا باعث شد آتوسا داد بزند :

اِدلیا هر کجا هستی واقعا ازت معذرت میخوام دختر . ماچ به اون صورتت از راه 

 دور زیبا . 

 

ناگهان اِدلیا از پشت اَسپاد در دوربین پیدا شد و با آتوسا بای بای کرد و گوشی اَسپاد 

 را گرفت و شروع به حرف زدن کرد ..! 

 

جای گوشی در دستان اَسپاد خالی بود ، متعجب نگاهی به دستش و سپس به گوشی در  

 دست اِدلیا انداخت!

 واقعا نمیتوانست کار های این دختر را پیش بینی کند! 

بعد از اتمام صحبتشان  تماس تصویری را قطع کرد و   گوشی را به سمت اَسپاد گرفت  

 و لب زد: 

باورم نمیشه این همون آتوسایی باشه که آب دماغش همیشه راه افتاده بود ، چقدر  

 بزرگ شده ماشاهلل بزنم به تخته . 



 

 

و با دو انگشت به تخته کناری اش کوبید . صدای پدر اَسپاد آمد که صدایشان میکرد 

تا برای ناهار بروند . بساط ناهار را چیده بودند و اِدلیا اظهار شرمندگی کرد از آنکه 

به تنهایی سفره را چیدن و نرسید تا کمکشان کند . گلی جون هم با گفتن یک " خوش  

 باشید" دلخوری را از دل دخترک بیرون آورد و مشغول کشیدن غذا برایش شد .

بعد از ناهار حدودا یک ساعت بعد ، چایی رفتن را خوردند به سمت خانه حرکت  

 کردند . 

 

****** 

 با حرص لیوان شیشه ای را پرت کرد و دستش را لب سینک ظرف شویی گذاشت . 

 _ حق نداری محمد حق نداری طالق بگیری!

 

 صدای فریادشان کم مانده بود به گوش فلک را هم کر کند. 

_ چرا اتفاقا تنها حقی که من تو این زندگی لعنتی دارم همین حق طالق هستش . من 

محمد از تو سیما جدا میشم . بسه هرچی گند زدی به زندگی مون سیما بسه . ببین  

دور و برتو هیچکس نیست . ببین سه تا بچه داریم ولی یکدومشون پیشمون نیستن . 

یکی نیست دست مارو بگیره از بس که با این جادو و جنبل ها و نقشه هات داری بچه 

ها رو از ما زده میکنی . همین چند روز پیش دختر بزرگت رو دیدم. اِدلیا . سیما این  

دختر بیست و چهار سالش شده به خاطر تو تا دیپلم درس خوند به خاطر تو از خونه 

رفت میفهمی؟ میفهمی دخترت به خاطر کار اون خواهر زاده  قرمساقت شب تا صبح 

کار میکنه تا شبا نخوابه؟ میفهمی پسرت آرمان با زنش چقدر مشکل داره؟ میفهمی  

 ویدا تازه دخترت نیاز داره به توجهات مادرانه ؟ میفهمی اینا رو؟  

 پوزخندی زده و سیگار زنانه اش را آتش زد و میان لبانش گذاشت :

 



 

 خیلی نگران شونی؟ برو بهشون سر بزن . پدر نمونه! 

 

_ پس چی ، فکر کردی منتظر تو میمونم؟ االنم اومدم بهت بگم فردا ساعت ده صبح 

میای همون محضری که عقدت کردم، همونجا هم طالقت میدم . نمیخوام پدر نمونه 

 باشم ، فقط میخوام بچه هامو از درد و فالکت نجات بدم .

 

 _ منم یه بار بهت گفتم ، طالق نمیخوام .

 

_ چه غلطا ، تا کی میخوای با کارات پشت من قایم بشی؟ تا کی ها؟ تا کی میخوای 

غیرت منو بازی بگیری ؟ شدم مسخره عام و خاص . من نمیتونم با این کارای تو کنار  

بیام. بی بندوباری تو قانون من نیست خانوم ، فکر کردی ازدواج میکنی  هر غلطی  

 که دلت خواست انجام بدی...؟ نکش اون بی صاحابو نفسم گرفت! 

 

سیگارش را با حرص در سینک  پرت کرد و شیر آب را باز کرد . دستش را زیر آب  

 گرفت و شست . 

 سپس آب را بست و با دستمال گوشه کابینک دستش را خشک کرد . 

به سمت محمد برگشت و با قیافه همیشه خونسردش روی به روی شوهرش  

 قرارگرفت. دستش را باال برد و با ناز روی صورتش کشید .

دست سیما با شدت به عقب پرت شد، اما این بار حیا نکرد و باز دست دور گردن  

 محمد حلقه کرد.  

 سرش را نزدیک گوشش برد و لب زد : 

 منو طالق نمیدی چون برعکس من دوستم داری محمد!  

 



 

آرام الله گوشش را بوسید و خواست عقب بکشد که پنجه های سفت و سخت مرد  

 مقابلش پَس سرش نشست و در موهایش گره خورد و با شدت سرش را عقب کشید .  

صدای جیغ سیما بلند شد ، او را از آن طرف اوپن به کنار خودش آورد و با حرص 

 لب زد: 

واسه دوست داشتن حد مرز وجود داره ، اون عشقه که هیچ وقت تموم نمیشه اما  

دوست داشتن چرا ، یه روز به پایان میرسه و امروز روزی هست که من دیگه تو رو  

دوست ندارم سیما. دیگه واسم مهم نیست مادر بچه هامی ، خودت این جایگاهُ  خواستی 

. بهت گفتم بیا بریم مشاور ، هر دفعه گفتی باشه ، ولی هر دفعه ولی پیچوندی فکر  

 کردی خرم نمیفهمم؟ تنت بوی یه مرد دیگه رو میده عوضی! 

 

 با شدت موهای سیما را کشید صدای جیغ سیما انگار به او قدرت میداد!

 

 _ آییی آی محمد ، روانی ولم کن .... 

 

_ ولت نمیکنم سیما ، با اون پسره آشغال ریختی روهم؟ کثافت اون پسره هم سن ،  

پسر خودت بود! شدی شوگر مامیش؟ آره؟ از این گوه خوریا تو خونه من نداریم سیما  

تا زمانی دوست داشتم که زنم بودی ، که تنت فقط با تن من محرم بود نه با تن کس 

دیگه . ولی االن بدون نیستی . دیگه زنم نیستی سیما. گمشو همونجا که بودی . برو 

 خونه بابات ببین به تنت میگیره؟ ببین میذاره رو سرش تو رو؟  

فقط کافیه یه گوشه از کاراتو به بابات بگم ، وای سیما پا کج بذاری بی آبروت میکنم 

 هرزه! 

 

اشک سیما با ریمل مشکی اش قاطی شده بود و روی صورتش رد انداخته بود! محمد  

اصال دلش برای سیما دیگر نمیسوخت دیگر طاقت نداشت ، صبرش سر آمده بود ،  



 

بعد بیست و هفت سال زندگی دیگر بریده بود . بست و هفت سال سکوت بس بود  

 دیگر نه؟  

 گره کراواتش را باز کرد و ادامه داد : 

 

سال اول زندگی مون سه ماه بعد عروسی آرمان رو حامله شدی ، بهت گفتم اگه  

نمیتونی عیب نداره، گفتی نه من احمق فکر کردم بچه دوستی نگو خانوم واسه اینکه  

بهش شک نکنم و از طرفی مادر نمونه س گفت نه . آرمانو زاییدی واسه اش مادر 

کردی ، ولی بعدش  دو سال بعد اِدلیا رو حامله شدی. فقط نُ ه ماه نگه اش داشتی  

بعدش که به دنیا آوردیش ولش کردی به امون خدا ، نه شیر بهش دادی نه تر و 

خشکش کردی ، از هرکی پرسیدم گفت افسردگی بعد از زایمان بچه دوم طبیعیه ولی 

انگار واسه تو غیر طبیعی بود ، این افسردگی تو حتی بعد دو سال بچه سومتم که  

 آوردی نسبت به اِدلیا ادامه داشت .

آرمانو تو سن بیست سالگی زن دادی رفت ، از سر خودت وا کردی، اِدلیا رو یه سال  

 بعدش تو نوزده سالگی دَ ک اش کردی رفت االنم نوبت ویداست.

سیما با عجز از روی زمین بلند شد ، مژه مصنوعی چشم چپ اش از پلکش کنده شده  

 بود ، ریمل های اشکی سیما روی صورتش خط مشکی انداخته بودند!

 

برای اولین بار بعد بیست و هفت سال محمد را اینگونه خشمگین دیده بود ، تا به حال  

 دست محمد حتی یک بار هم روی صورتش بلند نشده بود. 

 

_ سیما اصال تو معنی عشق به فرزند رو میفهمی یعنی چی؟ من هیچی سیما مِن  

محمد خاک بر سر هیچی عشق من رو ولش ، تو اصال معنی عشق رو میفهمی؟ یا  

 فقط معنی حرص و طمع رو حالیته؟

 



 

به گوشه دیوار اوپن تکیه داد . اشک هایش را پاک کرد ، هیچ وقت فکر نمیکرد  

 دختر یک سرمایه دار معروف کارش به اینجا بکشد و به این وضعیت اسفبار برسد!!

 _ من معنی عشق رو میفهمم محمد،   منم آدمم!

 

صدای پوزخند محمد بلند شد! پوزخندش ترسناک بود . دیگر شوهرش را میشناخت. 

 سیما راه زندگی اش اشتباه رفته بود ، خودش هم میدانست . 

_ هه ، تو آدمی؟ حیوان ، حیوان که از انسان کمتره اون وقتی زایمان میکنه بچه 

هاش رو به دندون میگره تو حتی همین کارو با اِدلیا نکردی. یعنی حتی تو در حد یه 

 حیوونم نیستی از بس پست تری! 

 

جیغ سیما بلند شد ، با جیغ کلمات را ادا میکرد . دلش میخواست فریاد بکشد . از  

دست همه خسته بود . البته همه حق داشتند او را گناهکار خطاب بکنند . بعد از آن 

همه بدی که کرده بود دیگر هیچ راه برگشتی برای خود نگذاشته بود . تمام پل های 

 پشت سرش را شکسته بود . 

 

_ انقدر اِدلیا اِدلیا نکن! اِدلیا تو شرایط بد روحی من بدنیا اومد . من مادرم محمد مگه  

میشه بچم رو که از پوست و استخون من هست ُ دوست نداشته باشم!؟ ولی بازم میگه  

 اِدلیا تو شرایط بد روحی من بدنیا اومد. 

 

حرص محمد باال آمده بود ، کفری بود از دست همه،  حتی از دست خودش! خسته  

شده بود از آنکه هنوز از آن زندگی مشترک باز هم قسمت هایی وجود داشت که  

نمیدانست . هنوز راز مانده بود . خسته شده بود از آن همه ندانستن ها . مانند کسی 

 بود که او را آدم هم حساب نکرده بودند چه برسد به پدر یا همان مرد خانه .

_ چرا سیما چرا؟ چی کم داشتی ها؟ نه ماه واست کارگر گرفتم تا دست به سیاه و 

 سفید نزنی تا خسته نشی . میفهمی اینا رو؟ 



 

_ منت سرم میذاری محمد؟ وظیفه ات بود! تخم ترکه خودت بود ، بایدم این کارا رو  

 انجام میدادی .

 

با پایش مجسمه مادر سنگی که روی میز بود را هول داد و با شدت مجسمه به زمین  

پرت شد! از خشم و عصبانیت زیاد کنترلی روی رفتارش و حرکاتش نداشت ، بعد از  

بیست و هفت سال سکوت سرش را از برف بیرون کشیده بود و از پوستین کبک  

 بیرون آمده بود .

سیما از صدای مهیب و ترسناک شکستن مجسمه ترسیده بود و گوشه زمین می لرزید 

. 

 فقط توانست بگوید :  

 

  انقدر وسایالمو نشکن! 

 

 اخم کرد و با تمسخر پرسید : 

 

وسایالت؟ با پول کدوم دیوث خریدی؟ با پول من آشغال خریدی که نمیفهمم زنم چی  

میگه ، نمیفهمم چه رازی رو داره از من پنهون میکنه ، میگی وظیفه ام بود؟ آره .. 

بایدم این حرفو بزنی ، اینو نگی چی بگی؟؟؟ انقدر لی لی به ال الت گذاشتم که هار  

شدی ، دستمو گاز میگیری . ولی  کور خوندی سیما کور خوندی. بسه هرچی چاپیدی 

 از من بسه.

 

سیما راه دیگری نداشت . باید حرف میزد باید رازش را میگفت باید لب باز میکرد 

هرچند که میدانست با حرف زدن شاید محمد دست ببرد و او را بکشد!میدانست  

 برایش بد تمام میشود. 



 

 

_ زمانی که اومدی خواستگاریم فکر نمیکردم کار به اینجا بکشه . دوستت نداشتم 

ولی پولدار بودی پسر یه خان بزرگ بودی ، اسم خان پشت فامیلی ت بود . عاشق 

بودم ولی عاشق تو نه . بابام اسم و رسم دار بود . دختر دوم اون خانواده بودم و  

تهتغاری بابا. حساسیت های بابا روی من بیشتر از خواهرم بود . همین باعث شد در  

آینده مانع کارم بشه . عاشق کسی شده بودم که َدها طبقه از ما پایین تر بودن . نون  

شبش با پول من تهیه میشد. بابام قبول نکرد  که تهتغاریشو دست اون بده . بهش پول  

دادم گفتم مغازه بزن ، گفتم مغازه بزن بیا خواستگاریم بگو کار داری . بگو مغازه تو 

قرار تبدیل کنی به یه دفتر و بعدش هم با زدن یه شرکت بزرگ قراره کارتو گسترش  

بدی . اومد خواستگاریم بازم بابام ردش کرد . به این که من بهش دیگه پول میدم 

خیالش جمع شده بود ، تیغم میزد منم عاشق بودم و خر باورش میکردم. تا زمانی که 

دستش واسم رو شد . درست مصادف شد با اومدن تو ، جوون بودی پولدار دلم  

میخواست مزه اینکه یه مرد واسه یه زن خرج میکنه رو بچشم تا االن من داشتم واسه 

یه مرد خرج میکردم. انگار که جامون عوض شده بود . با اومدن تو ترسوندمش،  

بهش گفتم من کم کسی نیستم نگا ، یکی از بچه های خان اومده خواستگاریم . اون 

زمان تو همدان رسم خان و خانزادگی هنوز هم پابرجا بود. دیگه واسش بی تفاوت  

شده بودم چند بار با این حربه گولش زدم بودم قبال آ ولی دیگه باور نمیکرد، در  

صورتی که اینبار حرفم واقعی بود. تو واقعا بودی . دیگه دنبالش نرفتم ، فکر کرد  

مثل همیشه بر میگردم مثل همیشه بهش پول میدم ، ولی دیگه بر نگشتم ، تا اینکه با  

تو ازدواج کردم ، سال اول آرمان اومد، دیگه داشتم بی خیالش میشدم ، دیگه با تو  

داشتم آشنا میشدم با تویی که با زن مثل یه ملکه رفتار میکردی، وقتی اِدلیا رو حامله 

شدم ، بعد جواب سونوگرافی با شکم شیش ماهه وقتی دیدمش جلوی در سونوگرافی  

فهمیدم نه ، هنوز دوستش دارم! به شکمم وقتی دست زد دلم میخواست بمیرم، من آدم  

بدی هستم ولی محمد خدا رو شاهده  هیچ وقت دلم نخواست بهت خیانت کنم . بهم گفت  

بچه داری بهت نزدیک نمیشم خواستم اِدلیا رو سقط کنم ازت طالق بگیرم آرمان رو  

بذارم پیشت خودم برم پیشش ، ولی تو فهمیدی ، تو فهمیدی من میخوام اِدلیا رو سقط  

کنم ، از اینکه نذاشتی از این که انقدر بچه دوست بودی حرصم گرفت! از اِدلیا بدم 

اومد چون باعث شد دیگه واسه همیشه از دستش بدم قرار مون این بود با سقط اِدلیا  



 

من واسه همیشه باهاش برم  ولی بر عکس شد ، اِدلیا گند زد به همه چیز ! دست و  

پامو بست واسه رفتن! از اینکه هر بچه نیم وجبی اینکارو باهام کرد واسم گرون تموم  

شد! منم ازش حالم بهم خورد اِدلیا رو باعث و بانی این جدایی میدونستم ، نحس بود 

واسم ، دوستش نداشتم ، نمیخواستم ببینمش . میخواستم با دستام خفه اش کنم . ولی 

نمیشد نور چشمی خان بیگ بود! پس گفتم از این طریق از شما بچاپم نذاشتین به  

عشقم برسم پس حاال هر کاری دستم بیاد واسه تباهی شما انجام میدم. شدم این! اگه 

آرمان رو زود زن دادم فقط واسه این بود که دلم نمیخواست عاشق بشه! اون پسره ام  

که میگی باهاش حرف میزنم ، آره ، بهت خیانت کردم محمد خواستم زن نمونه باشم 

عشقم رو از دست دادم حاال میخوام زن بدکاره باشم شاید این زندگی جواب داد! اگه  

ویدا رو میخواستم بدم به شروین چون اِدلیا از دستم در رفت و ویدا واسم مونده بود  

 اونم عاشق ویدا بود! دلم میخواست شروین به عشقش برسه! 

 

سیما بدترین راه ممکن را انتخاب کرده بود! لجبازی با سرنوشت و زندگی اش باعث 

میشود جواب معکوس بدهد . زندگی از آن دسته آدم هایی است که باید با آنها مالیم  

رفتار کنی صبور باشی . اگر بخواهی داد و هوار راه بیاندازی و خالف جهت حرکت  

کنی تبر به ریشه ات میزند . باید مدارا کنی با آن . مدارا کردن نیمی از موفقیت در  

 این جنگ است ، صبوری هم نیمی دیگر .

 

سوال محمد او را از گذشته بیرون آورد . فکر نمیکرد رازش آنقدر کمر شکن باشد! 

خم شد و روی مبل نشست . باز هم خودش  را فراموش کرده بود و به فکر ویدا افتاد! 

 باز هم یادش رفت که زنش هیچوقت دوستش نداشت . 

 

 _ به چه دلیلی؟ آیا ویدا هم عاشقش هست سیما؟

 

صدای خشدار محمد باعث شد سر بلند کند ، فکر میکرد شاید یک سیلی یا یک لگد  

 به صورتش بزند اما ... منتظر نماند سیما جوابش را بدهد و ادامه داد. 



 

_ شدی بنگاه وصال عشاق؟ به چه قیمتی سیما؟ ویدا شروین رو دوست نداره بفهم!  

نفهمیدی چرا اِدلیا از شروین فراریه؟ نفهمیدی واسه چی از شروین بدش میاد؟ واسه 

فرار از خونه شوهر کردن بهترین گزینه بود واسه اِدلیا با اون بال هایی که تو سرش 

 آوردی ، فکر میکنی چرا شروین و پس زد؟

 

 اخم کرد و پرسید: 

 

 چرا؟

 

 محمد از جایش بلند شد و گفت:  

اینو از دخترت بپرس سیما ، واسه یک بارم که شده جلوی اِدلیا بشین و از دردش 

 بپرس! واسه یه بارم که شده واسش مادری کن !

 خواست برود که پاهایش اسیر دستان زنش شد : 

 

 پامو ول کن سیما!

 

_ نمیذارم بری ، نمیذارم طالقم بدی ، این همه عذاب نکشیدم که آخرش بشه این و 

 توهم ولم کنی . 

 

_ دیگه دیره سیما ، وقتی زنی که جلوی شوهرش با افتخار از خیانتش میگه اون زنو  

باید سنگسار کرد سیما! برو خدارو شکر کن فقط دارم باهات حرف میزنم و به جاش 

 مشت و لگدم رو دارم به خود من بی غیرت میزنم! برو خدا رو شکر کن سیما!



 

پایش را از دست سیما کشید و از خانه بیرون زد! راستش دیگر توان ماندن در آن 

خانه را نداشت.  فضای آن خانه برایش حال بهم زن شده بود ، بوی تعفن میداد آن  

 خانه! بوی دروغ ها ، خیانت ها.... 

 

 از خانه بیرون زد ، قدمانش مانند گذشته دیگر محکم نبود . 

 حرف های سیما تمام قوایش را گرفته بود . دیگر آن محمد سابق نمیشد .

 دروغ نبود اگر میگفت چشم هایش از اشک میسوخت.  

مرد هم گریه میکند ، مرد هم گاهی اوقات میشکند . مرد هم نیاز دارد گاهی اوقات  

 کسی پشتش بایستد و بگوید : من هستم! مثل تمام روزایی که تو بودی . 

مرد همیشه تکیهگاه نیست ، گاهی اوقات خودش هم تکیه میدهد، به شانه های شریک 

زندگی اش! حال محمد شانه هایش را از دست داده بود . کسی را برای تکیه دادن 

 نداشت . باید تحمل میکرد این سختی ها را .

 نمیتوانست گذشته را تغییر بدهد ، پس آینده را میسازد.  

 سیما هم دیگر برایش مهم نیست ... 

 سیما آینده خود را البد انتخاب کرده است که دست به چنین کار هایی میزد .

 اول از همه باید جایی برای زندگی کردن پیدا میکرد. 

باید دوباره زندگی مجردی اش را از سر میگرفت. زندگی با سیما دیگر فایده ای  

 نداشت . کار از مشاور هم گذشته بود! 

سوار ماشینش شد و به سمت بنگاه امالک سر خیابان شان رفت . باید خانه ای در  

 نزدیکی خانه خان جون پیدا میکرد.

سپس باید به سراغ آرمان میرفت . باید با او حرف میزد اگر مشکلشان خیلی حاد بود 

و راهی برای حلش وجود نداشت بهتر بود تا قبل از صورت گرفتن یک بچه میان  

 شان جدا میشدند .

 نگران آرمان بود ، میترسید سرنوشت پسرش مانند خودش شبیه شود! 



 

پسر بود ، اوالد اول بود . باید هوایش را بیشتر میداشت . باید کنارش بایستد. آرمان  

هنوز سنی نداشت برای شروع یک زندگی مشترک ، او باید جوانی میکرد . اما سیما 

 باز هم با تصمیم های نا به جا حق جوانی کردن را از آرمان به زور گرفت! 

 

***** 

 به لبه نرده های دور استخر مصنوعی چیتگر ساعد دستش را تکیه داد .

از هوای خنک و باد بهاری چشم بست . شاید از این چند روز تهران ماندن تنها آن  

 شب بام و امشب اینجا را دوست داشته باشد . 

هوای تازه ، صدای آب باعث آرامش او میشد . احساس میکرد روی آب است . انگار 

 که با هر موج قایق اش تکان میخورد .

 باد الی موهایش پیچید. با قرار گرفتن پتو آرام پلک باز کرد .

 نگاهی به مرد کنارش انداخت .

 _سردت که نیست؟ 

 

 _نه.

 

از حضور اَسپاد ناراضی نبود ، اتفاقا برعکس حضور اَسپاد عجیب به او احساس 

 آرامش را منتقل میکرد . 

این روز ها کمی از آن خوی سرکشش فاصله گرفته بود . دیگر از آدم و عالم طلبکار 

 نبود .

 این را نمیدانست مدیون چه کسی است اما ...

 این را میدانست که بعد از آمدن اَسپاد در زندگی اش اینگونه شده بود .

 



 

 اشارهای به چراغ های آبی و بنفش کنار استخر کرد و گفت: 

 

 قشنگه نه؟ 

 

 لبخندی زد و آرام زمزمه کرد : 

 

 آره ، قشنگن .

 

 _شمام تو شهرتون از این استخرا دارین؟ 

 

 آرام سر تکان داد و گفت : 

 

 آره .

 

 اَسپاد با تعجب به سمتش برگشت و مشتاق پرسید : 

 

 عه ؟ جدی؟ کجاست؟

 

 _تو عباس آباده . اونجا از این قایق های غو هم داره.  

 

 اَ سپاد مشتاق تر گفت :



 

 

 پس حتما باید ببریم. 

 

 به سمتش برگشت و اخمانش را درهم کشید و سوالی پرسید:

 

 مگه قرار بازم بیای همدان؟

 

 اَ سپاد دست در جیب شلوار خوش دوختش فرو کرد و گفت: 

 

 آره ، انتقالی گرفتم .

 و بعد با لبخندی محو اِدلیا را نگاه کرد .

 دخترک جواب نگاهش را داد و سرش را دوباره سمت آب چرخاند: 

 

 آها .

 

 از اعتراف ساده اما شیرین اِدلیا قلبش گرم شد .

 

_میگما خوش به حال اونایی که این دور و برا خونه دارن ، ببین اون آپارتمان ها  

 رو، از اونجا حتما این استخر و آبش معلومه. چه کیفی میکنن مردمای اینجا . 

 



 

اَسپاد نگاهش کرد و مانند او دستانش را روی نرده مشکی رنگ دریاچه گذاشت و  

 پرسید :

 

 دوست داری خونهات اینجا باشه؟ دور استخر؟ از اون باال همه چیز معلوم باشه؟

 

 دخترک ذوق زده سرش را تکان داد :

 

 آخ عاشقشم .

 

 _ دیگه عاشق چی هستی؟ 

 

با سوال اَسپاد به سمتش برگشت و نمایشی یک تای اَبروی کمانی اش را باال انداخت 

 تا مثال حساب کار اَسپاد دستش بیاید : 

 

هوو حواسم بهت هستا ، هی داری از زیر زبونم حرف میکشی تا ببینی چی دوست  

 دارم ، از چی خوشم میادا.  

 

از لحن اِدلیا که چیزی مابین شوخی و جدی بود لبخندی روی لبش نشست و یک قدم 

نزدیکش شد و آن تار موی مزاحم جلوی چشمانش که به اثر باد مدام تکان میخورد را 

 میان دو انگشت گرفت و پشت گوشش برد. 

 



 

_این خاصیت دوستا هست اِدلیا ، باید از سالیق و عالیق ام باخبر بشن تا بدونن تو  

زمان خاص چطوری حال هم رو خوب کنند . منم دوستتم اِدلیا ، البته اگر ما رو قابل 

 بدونی .

 

از لمس انگشت اَسپاد به گوشش کمی گرمش شد ، احساس گرما میکرد میان باد سرد 

 بهار!

 آرام گره شال را شل کرد و نگاهش را به آب داد : 

پس دوستمی . خب جناب آقای دوست بگو ببینم توام دوست داری خونه ات دور  

 استخر باشه؟ 

 

اَسپاد نگاهش را یک دور روی ساختمان های بلند و کشیده دور استخر انداخت و  

 سپس زمزمه کرد : 

 آره .

 

دست به چانه برد و مانند کسانی که دارند به مهم ترین مسئله زندگی شان فکر میکندد 

 لب زد : 

 

 دیگه چی بپرسم؟اممم... 

 

 _غذا .

 

 نیم نگاهی به چشمان مشکی مرد کنار دستش انداخت و حرفش را تکرار کرد: 



 

 

غذا؟نه بابا کلیشه ای میشه همه مردا عاشق غذان . یه نیمرو ام جلشون بذاری 

 میخورن .

 

 _ولی من نمیخورم! 

 

 چشمان دخترک آنی گرد شد و پرسید : 

 

 چی ؟ چطور میشه دوست نداشته باشی نمیرو رو؟؟؟ 

 

 چینی به بینی اش داد و با لبخندی لب زد :

 نمیدونم چرا ولی احساس میکنم بوی سیمساک میده! 

 

 اخمانش را در هم کشید و با قیافه ای متعجب پرسید :

 

 بوی چی چی میده؟  

 

 _بوی بد ، یه بوی  بد میده .

 دخترک اَبرو باال انداخت و گفت :  

  آهان .

 



 

با صدا کردنشان برای صرف شام سواالتش نصفه ماند و با زدن مشتی به بازوی  

 اَسپاد خطاب به او گفت: 

 فعال پرسش و پاسخ بمونه واسه بعد دوست عزیزم ، بریم که این شکم گرسنشه! 

 

 اَ سپاد در کلمه عزیزم او مانده بود!عزیز اِدلیا بود؟ از تصورش حتی دلش گرم شد!  

این دختر ندانسته دل میبرد. به سمت مادرش رفتند و لقمه های در دستش را از آن  

 گرفتند و مشغول خوردن شدند . 

 

****** 

از دو هفته تعطیالت عیدشان  ، فقط یک روز مانده بود که تصمیم گرفته بودند آن 

 یک روز را دور هم بمانند و جایی نروند . 

در این سیزده روز به اِدلیا خوش گذشته بود اما برای رفتن به خانه عجله داشت ، 

 دلتنگ بوعلی و بابا طاهر شده بود .

دلتنگ هتل و شب بیداری هایش . دلش میخواست هر چه زود تر فردا شود و به  

 سمت همدان پرواز کنند . 

بلیت ها را اَسپاد گرفته بود ، هرچقدر سعی کرد حساب کند اَسپاد با گفتن آن که حساب  

 آمدن و رفتن شان با خودش است و آنان مهمانشان هستند دیگر کنار کشید .

بعد شام کمی دور همش نشستند و سپس دختر ها به سمت اتاق روانه شدند تا ساک  

 شان را جمع و جور کنند .

سیزده به درشان را دیروز به در کردند . خان جون اعتقاد داشت سیزده را در خانه 

 بمانند ، که گلی جون هم بسیار استقبال کرد .

گره سبزه اش آرزوی یک خوشبختی بود . یک زندگی شاد! اما گره سبزه اَسپاد  

 وصال بود . وصالی که منتظر یک گوشه چشم بود تا بخواهد دست دلش را رو کند . 



 

پس از بستن ساک ها ، به سالن آمدند و کنار خان جون نشستند . گلی جون از آمدن 

دوباره آن ها در تابستان حرف میزد . آقای سپهوند مدام از خوش گذشتن در کنارشان 

 میگفت . 

 اَسپاد اما ساکت بود ، خبری از پسر عموی شر و شیطانش هم نبود .

 باالخره موقع خواب شد ، زمان برای اِدلیا دیر میگذشت . 

 امشب هم مثل شب های دیگر با قرص خوابید! 

دلش یک خواب دلچسب میخواست ، از آن خواب هایی که بعد یک روز کاری تنت 

پر از خستگیست و بعد یک دوش آب گرم آرام به خواب میروی  ، از آن هایی که  

صدای باران بهاری می آمد و بوی خاک بلند میشد . مهم نیست چقدر کار کرده ای و  

خسته ای مهم این است که یک خوابی دلچسب مهمان پلکانت میشود و تو را به دیار 

 خودش میبرد.  

 

****** 

صبح زود تر از همه از خواب برخاست . وقتی دور میز صبحانه جمع شدند روبه  

 روی اَسپاد نشسته بود  ، نمیدانست چرا ته دلش کمی دلتنگ اَسپاد میشود.  

این روز ها عجیب به صورت مداوم این حس را در قلبش احساس میکرد . کنارش  

 بود اما باز هم دلتنگش . 

میترسید از این دلتنگی های مداوم. میترسید کار دستش بدهد! میترسید یک روزی...  

 عاشق مرد مقابلش شود!

 برای همین با احتیاط هر قدمش را بر میداشت! آهسته و بدون کمترین اشتباه.

افکارش مدام میخواستند ذهنش را به سمت اَسپاد ببرند اما او با تمام قوا افسارش را 

 میکشید! دستش از این کشیدن ها خسته شده بود بیشتر از آن طاقت نداشت! 

 دوست داشت به یکباره این افسار را ول کند و دلش بتازد .



 

بعد از صبحانه چمدان هایشان را به کمک خدمه عمارت پایین آوردند . به قول ویدا 

 حال زمان خداحافظی در فرودگاه سر رسیده بود .

 روبه روی اَسپاد یا همان سپید دندان همیشگی اش ایستاد .

 

_ خب جناب خلبان ، ما خیلی خوشحال شدیم که دو هفته این افتخار رو به ما دادید تا  

 کنار شما سیزده رو به در کنیم.  

از اینطور حرف زدن اِدلیا حس خجالت به او دست میداد! حسی که دلش میخواست  

 پشت روپوش مادرش برود و قایم شود! 

 

_ نزن این حرفا رو معجزه خانوم. انشاهلل منم به زودی میام .منو بازم میبینی بیخ  

 ریشتم دختر!

 

 از لفظ بیخ ریش خنده اش گرفت و دستی به صورتش کشید و لب کج کرد : 

 

 اَیییی تصورشم واسم سخته که ریش داشته باشم . اینم از مثال زدن خلبان مملکت .

 

_ عه ببینا خودش هر نوع مثالی میزنه هیچی نیست ، بعد ما تا یه مثال میزنیم میشیم 

 مسخره ، ای خدا .

 دستش را جلویش تکان تکان داد و با لحنی مطمئن از جانب خود گفت : 

 

بنده تا به حال از این مثال جفنگا نزدم و اینکه بی زحمت خداحافظی رو ُشرت کن  

 وقت به بقیه برسه.  

 



 

اَسپاد آنی چشمانش گرد شد و از حرف اِدلیا گوش هایش داغ شدند ، مات زیر لب  

 تکرار کرد : 

 

 ُشرت؟ 

 

 دخترک بیخیال تکرار کرد :

 

 بله بله ُشرت ، در زبان انگلیسی به معنای کوتاه .

 

اَسپاد با لحن درمانده از شوکی که به او داده بود نفس عمیقی کشید . انگار یک لحظه  

نفس از تن رفت و دوباره بازگشت . به سختی لبخند روی لبش نشاند و دست روی 

 چشمش گذاشت و لب زد :  

 

 چشم بانو ، امر امر شماست . ما کی باشیم رو حرف شما حرف بزنیم؟ 

 

 _ آفرین خوبه خودت میدونی . 

از کنار اَسپاد گذشت و مشغول خداحافظی با بقیه شد . اِدلیا متوجه قرمز شدن گوش  

های اَسپاد از به کار بردن آن کلمه شده بود منتهی نمیخواست بخندد تا مبادا کار دست 

 خودش بدهد برای همین در حین جدیت و صالبت کالم با او صحبت کرد.  

با خواندن شماره پروازشان ، از گیت رد شدند و به سمت سالن فرودگاه حرکت کردند  

. زمانی که روی پله برقی ایستاده بود سنگینی نگاهی را پشت سرش احساس میکرد.  

وقتی برگشت با نگاه اَسپاد رو به رو شد ، انگار که تنها اِ دلیا بود که روی پله برقی 

ایستاده بود . با این حرف ها و شوخی های جدی اش چطور میتوانست فراموش اش  

 کند؟ چطور میتوانست نوای قلبش را آرام کند؟ 



 

نگاهش جز اِدلیا هیچ کس دیگری را نمیدید!  تنها روی دخترک بود  . انگار که همه 

آدم های رو پله برقی از جمله خانجون و ویدا روی پله برقی قرار نداشتند و فقط اِدلیا 

 تک و تنها روی پله برقی بود.

از اینکه نگاه اَسپاد تنها روی خودش بود هم احساس داغی روی گونه اش را  کرد هم  

 شیرینی ته قلبش را حس کرد!

نمیدانست چگونه باید این احساس را مهار کند . نمیدانست باید در مقابل این نگاه ها  

 چه واکنشی نشان دهد!  

آرام دستش را باال برد و برای اَسپاد تکان داد ، نشانه بای بای کردن دخترک باعث 

 شد لبخند روی لبش بنشیند و اوهم به تبعیت از اِدلیا دستش را برایش تکان دهد.

گاهی اوقات همین کار های ساده باعث میشود حالت خوب شود . همین کار هایی که  

شاید خیلی مضحک و مسخره باشد اما میتواند تو را از آن حالت ناراحتی و گرفتگی  

 بیرون بیاورد ..

 

****** 

 _ ببخشید ، اسم و فامیلتون رو عرض میکنید .

 

 _ بله نسترن بشارتی هستم .

نام و نام خانوادگی را در جای خود نوشت و سپس شناسنامه اش را از روی پیشخوان  

 برداشت . 

 نیم نگاهی به عکس شناسنامه و سپس خود شخص پشت پیشخوان انداخت .

 تغیرات به خصوصی در صورتش دیده میشد ، اما با این حال خودش بود .

 لبخندی زد و گفت : 

 بفرمایید اینم کلید اتاق تون ، اتاق صده و یازده طبقه دوم هست .  



 

با لبخند راهی اش کرد و وقتی دید از پله های هتل باال میرود خودش را روی  

 صندلی پرت کرد! 

 

_ بعد از تعطیالت فکر کردم سرمون خلوت میشه ، نبودی ببینی چقدر غلغله شده بود  

اینجا. راستی کجا بودی ناقال؟ مرخصی نمیگری نمیگری یهو میری دو هفته 

 مرخصی میگری خبری ازت نیست . 

 

با تمام خستگی سرش را به عقب برد و کمی بدنش را روی صندلی کشید تا بلکه  

 خستگی کار از تنش برود .

 رو به خانم محمدی لبخند خسته ای زد و گفت : 

 

 نیاز داشتم به این تعطیالت. رفته بودیم خونه یکی از بستگان .  

 

 _ اینجا یا شهر دیگه ؟ 

 

از اینکه خانم محمدی سوال هایش هرچه بیشتر و بیشتر شخصی تر میشدند دیگر 

ناراحت نبود ، چون میدانست این دیگر از خصوصیات خانم محمدی بود ، مانند یک  

 عضو در بدن .

 

 _ نه یه شهر دیگه .

 _ کدوم شهر؟ 

 



 

خواست پاسخ سوالش را بدهد که با زنگ خوردن تلفنش ببخشیدی زیر لب گفت و 

 تلفنش را از جیب فرمش بیرون آورد.

با دیدن شماره ناشناس اخمی کرد ، دو به شک بود جواب بدهد یا نه ، دست آخر با 

تصمیم گرفتن بر اینکه جواب بدهد توپک سبز تلفن را به سمت قرمزی آن طرفش  

 کشید و جواب مخاطب پشت خط را داد . 

 

 _ الو؟

 

 _ اِدلیا . 

 

با شنیدن صدای مخاطب بی اراده از جایش برخاست. محمد شماره او را از کجا پیدا 

 کرده بود؟ 

شکش به خانجون رفت! محمد جز خان جون دیگر از کسی شماره نمیگرفت جون  

میدانست ویدا شماره اِدلیا را نمیدهد  ، چرا که نمیخواست رابطه تازه جان گرفته 

 خواهریشان دوباره از سر بی اعتمادی سست شود. 

 

 _ شماره منو از کجا پیدا کردی؟ 

 

 _ خان جون بهم داد! کجایی دخترم؟ 

 

 شکش به یقین پیوست! آخ از دست خان جون.

پوفی کشید و از پیشخوان فاصله گرفت و پشت پنجره قدی کنارشان ایستاد . عابران  

 پیاده بی توجه به حضور او در پشت شیشه قدم زنان راه میرفتند.  



 

 

 _ سر کارم .. 

 

 _ میتونی مرخصی ساعتی بگیری بابا؟ 

 

 از کلمه "بابا" حرصش باال آمده بود! چشم بست ، سعی کرد خونسرد باشد . 

 

 _ نه نمیشه .  

 

 پدرش که انگار میدانست دخترش چنین حرفی میزند به آرامی گفت : 

 

 خب پس، واسه بعد از ظهر وقت داری؟ 

بعد از ظهر را دیگر نمیتوانست بپیچانید! میدانست اگر باز بهانه ای بیاورد پدرش 

برای فردا قرار میگذارد. پس چه بهتر بود همین االن جوابش را میداد تا هی امروز  

 و فردا نکند .

 _ آره واسه بعد از ظهر وقتم آزاده . 

 

 _ خوبه پس میام دنبالت ، همون خونه خان جونی دیگه؟

 

این دیگر چه سوالی بود؟ مگر جایی جز خانه خان جون هم داشت؟ مگر خودش هم  

 خانه داشت که پدرش اینطور از او میپرسید؟ 



 

پوزخندی زد! تلخ نبود ، اما شیرین هم نبود . دیگر برایش عادی شده بود . خانه ای  

 نداشت که بگوید خانه خودم هستم!  

 

 _ آره خونه خانجون هستم . 

 

 _خوبه پس، بعد از ظهر میبینمت .

 

 _ خداحافظ.

 

گوشی را پایین آورد! نگاهی به شماره اش انداخت . عوض شده بود ، آن قبلی را  

 حفظ بود و جوابی به تلفن هایش نمیداد. 

نیشخندی زد که با صدای خانم محمدی به سمتش برگشت ، با دیدن کیف باال آورده 

 اش نشان از تعویض شیفت را داد .

 لبخندی زد با تکان دادن سرش پاسخ اش را داد . 

آرام به سمت پیشخوان حرکت کرد ، هوای بهار کمی سرد بود ، سوز بهاری اش  

 باعث شده بود تک کت مشکی اش را همراه خودش به هتل بیاورد .

کت را از پشت صندلی اش برداشت و با انداختن بند کیف روی شانه اش و تمیز  

 کردن میزش به سمت خروجی حرکت کرد . 

 همانطور که راه میرفت کتش را پوشید و از هتل خارج شد . 

با گذاشتن پایش به بیرون آسمان شروع به باریدن کرد! چشمانش کم کمگرد شدند! 

 باران بهاری باز بی خبر سر رسیده بود! 

 شب که داشت میآمد خبری از باران نبود،  اما حال...



 

زیر لب نچی کرد و با صورتی گرفته کیف را باالی سرش گرفت و خواست راهش  

 را در پیش بگیرد که با باز شدن چتر مشکی باالی سرش آهسته دستش پایین آمد!

 _ خسته نباشید .

 

با شنیدن صدای اَسپاد به سمتش برگشت، نگاهش در مشکی چشمان مرو مقابلش 

 نشست و سپس به دسته چتر نگاه کرد که در دست اَسپاد بود. 

چتر مشکی برای سپید دندان بود! باران شالقی میبارید و مردم هرکدام با سایه بانی 

 برای خود میدویدند تا خیس تر از آن نشوند .

در دل خدا را شکر کرد که بنده اش به موقع به دادش رسیده بود! بنده ای همیشه  

 دست کمک اش را به سمت او بی منت دراز میکرد . 

لبخندی زد ، انگار ناجی جانش را دیده باشد ذوق زده شده بود . واقعا نمیدانست 

چطوری زیر باران راه برود که زیاد خیس نشود! باران را دوست داشت ولی نه حاال 

 ، حوصله اتفاق های بعد از آن را نداشت ، همان خیسی و چسبندگی لباس به تن و... 

 _ سالم . تو اینجا چیکار میکنی؟ 

 

کنارش ایستاد ، دستش را آرام روی کمر باریک دخترک گذاشت و او را وادار به قدم  

 زدن کرد . انگار ایندفعه ماشین همراهش نبود. 

_ این اطراف پیاده کاری داشتم . از اونجایی که میدونستم این هوا نشون دهنده یه  

 بارون شالقیه با خودم چتر آوردم. 

 

 دخترک خندید و نگاهش را به اَسپاد داد که کنارش زیر چتر آرام آرام راه میرفت: 

 یکی از مزایای خلبان بودنه فکر کنم . شناخت آب و هوا . 

 



 

 اَسپاد خندید و سر تکان داد : 

یه بارم میخواستیم بریم گنج نامه هم بهم گفتی خبر نداری باال کوه آب و هوا وسط  

زمستون چطوره، االنم میگی از مزایای خلبان بودنه. دختر باور کن این از سر تجربه  

 است بخدا . بعد تو چرا یه چتر تاشو نداری پیش خودت؟ تو بهار نیاز میشه. 

اِدلیا که خودش هم متوجه شده بود چه اصراری روی خلبان بودن اَسپاد و شناخت آب 

و هوا دارد خندیو و شانه ای باال انداخت و همانطور که زیر باران اما به واسطه یک  

 چتر راه میرفتند لب زد : 

شب داشتم میومدم بارون نبود ، ولی االن یهو وقتی شروع به باریدن کرد راستش  

 نمیدونستم چیکار باید بکنم .

برای آنکه دخترک با مردی که از روبه رو داشت با شتاب میآند برخورد نکند 

 دستش را دور کمرش حلقه کرد و او را به سمت خود کشید . 

نگاهش به مرد عابر پیاده افتاد که اصال حواسش به اطرافش نبود ، انگار خیلی عجله  

 داشت . 

نیم نگاهی به اَسپاد انداخت که او را در آغوش گرفته بود تا با عابر پیاده اصابت نکند  

. 

_ راستش قیافه ات از دور خیلی باحال بود ، کم مونده بود بزنی زیر گریه . شوکه  

 شدنت رو دیگه اصال نگم برات! 

 

و بعد ریز ریز خندید. دخترک مشتی به بازویش کوبید و آرام از بغلش بیرون آمد و 

 به راهش ادامه داد : 

 پس واست دقایق خوشی رو رقم زدم نه؟

 

 اَسپاد تک سرفه ای کرد تا بتواند خنده اش را مهار کند .  

 



 

 _ اوه چجورم.  

قدم زدن زیر باران برایش لذت بخش بود . دوست نداشت تمام بشود . نمیدانست  

دخترک هم این حس را دارد یا نه ولی از نظر او پیاده راه رفتن در کنارش حس 

 خوبی را به دخترک انتقال میداد تا با ماشین دنبالش میآمد. 

دلش میخواست پیاده راه رفتن در کنارش را با اَسپاد تجربه کند . تصویر یک دختر قد 

بلندی که باز کنارش قرار میگرید کمی کوتاه به نظر میرسید و او از باال نظاره گرش  

 است برایش جذاب بود!  

 وقتی به جلوی خانه رسیدند دخترک کلید انداخت و به سمتش برگشت: 

 ناهار میای اینجا؟ 

 

لبخندی محو کنج لبانش نشست ، مانند همسر خانه داری که از شوهرش میپرسید: 

 ناهار را سر کار میخوری یا میایی خانه؟ 

 آرام سر تکان داد و از فکر بیرون آمد : 

 

 نه ، باید برم ماشینمو بردارم از فرودگاه . تو برو.

 سپس چتر را به سمتش گرفت و گفت: 

 

 الزمم نمیشه ، تا برسی به خونه بارون میخوره به سرت ، اینو نگه دار .

دخترک خواست مخالفت کند ، که فوراً کاله باد گیرش را روی سرش گذاشت و به 

 عقب رفت . اِدلیا مجبور شد چتر را از دستش بگیرد تا مبادا روی زمین بیافتد .

 

_ ولی آخه منم الزمم نمیشه از اینجا تا خونه که دیگه خیس خیس نمیشم ، تویی که 

 داری پیاده میری سر خیابون . بیا چتُر بگیر .



 

 اَسپاد سر تکان داد و مخالفت کرد . 

_ راهی زیادی نیست سر خیابون تاکسی میشینم ، چتر پیشت باشه ، بعدا ازت 

 میگیرم. به امید دیدار معجزه خانم .

 

لب فرو بست ، زور اَسپاد به او چربیده بود و اجازه هرگونه مخالفتی را از دخترک  

 گرفته بود

 دستش را بلند کند و برای تکان داد: 

 به امید دیدار . سپید دندان!

 سیپد دندان را آرام زیر لب گفت تا مبادا به گوش های تیز اَسپاد برسد . 

آرام به داخل خانه رفت و با دو به سمت اتاقش حرکت کرد. چتر را بست و گوشه  

 ایوان گذاشت . 

 خودش هم داخل اتاقش رفت و در را بست . 

 

***** 

 قاشقش را پر کرد و سپس به دهان برد . 

با چنگال گوجه ای را به گوشه لپش فرستاد و آرام برنج را جوید. ویدا تازه از 

 دانشگاه برگشته بود و سر سفره ناهار همراه با خان جون نشسته بودند . 

_ پس فردا داُرم میُرم به مجلس ختم آ سد طباطبایی این محل . بیچاره واسه کهولت 

 سن رفته اون دنیا . گفتم بگم یوقت نگردین دنبالم . 

 

هر دو آرام سری تکان دادند و اِدلیا ناگهان یاد تماس امروز صبحش افتاد و تند تند 

 لقمه در دهانش را جوید و قورت داد  سپس پرسید : 

 خان جون ، یه سوال دارم ازت . راست و حسینی جوابمو بده.



 

 یک تای اَبروی خان جون باال پرید: 

 تا به حال کی دیدی بهت دروغ بگم ور پریده ها؟

 اِدلیا خیاری گوشه لپش جا داد و گفت : 

 آخه هر وقت بهت میگم راست و حسینی بگو ، همیشه میپیچونی.  

ویدا که آن طرف میز نشسته بود آرام خندید و با چشم غره خان جون لبانش آرام آرام  

 بسته شد!

 _ کمتر مزه بپرون، سوالتو بپرس .

دخترک خیار در دهانش را آرام قورت داد و به لبخند جمع شده ویدا چشمکی زد و  

 پرسید :

 شما شماره منو به محمد دادین؟ 

 

خان جون فهمید منظورش از محمد پسرش است منتهی خودش را به کوچه علی چپ  

 زد ، همانطور که اِدلیا گفت : 

 

 به کی دادم؟ 

 

 اِدلیا که فهمیده بود خان جون قصد پیچاندن دارد با اَبرو اشاره زد :

 محمد،  بابام، پسرتون. شما شماره من رو بهش دادین؟

 

 اخمان خان جون در هم رفت : 

 

 نخیر .



 

 

_ ولی آخه امروز وقتی زنگ زد به گوشیم، وقتی پرسیدم شماره مو از کجا گیر  

 آوردی ، گفت از خان جون گرفتم.  

 

 _ حقا که دهن لقی پسر خودم به مادرش میره! 

چشمان اِدلیا و ویدا همزمان باهم گرد شد! لبخندی که میآم د روی لبش بنشیند را با  

 جمع کردن لبانش و بهم فشردنشان سعی کرد مهار کند! 

 

 _ االن توجیح کردین یا ردش کردین؟ 

 

 خان جون دست از غذا خوردن کشید و درمانده لب زد : 

 ای خدا ِمنه از قُل ایی دخدر نجات بده! ) ای خدا منو از دست این دختر نجات بده!(  

 

 اِدلیا زیر زیرکی خندید و ویدا هم همراهی اش کرد . 

بعد از ناهار جمع کردن سفره با اِدلیا بود و شستنشان با ویدا  . از شستن ظرف به 

 شدت بدش میآمد . 

چنانچه اگر یک روز شوهر میکرد، شرط ازدواجش را شستن ظرف های خانه قرار 

 میداد.  

 

به سمت اتاقش حرکت کرد . باید کمی استراحت میکرد. گوشی اش را برداشت تا 

 نگاهی به پیام هایش بیاندازد .

 سر ناهار صدای زنگ پیامش بلند شده بود .



 

 با دیدن مخاطب ، اَبروانش باال پریدند .

 _ " قرار مون ساعت پنج بعد از ظهر سر پارک مریم"  

 

با تعجب اَبروانش باال پریدند ، نه زیاد دور بود و نه زیاد نزدیک. اما پیاده حوصله 

 راه رفتن را نداشت ، پس باید تاکسی میگرفت. 

ساعتش را روی چهار رو زنگ گذاشت . ساعت یک بود ، حداقل تا چهار دو ساعتی 

 زمان داشت برای خوابیدن .

 

***** 

تند کماجی به دهان گذاشت و چایش را داغ داغ سر کشید و به سمت اتاقش دوید . 

ساعتش زنگ خورده بود اما خاموش اش کرد و با گفتن پنج دقیقه دیگر بیدار میشود 

 حدودا یک ربع دیگر بلند شده بود!  

 حاال هم داشت  دیرش میشد . 

عقربه های ساعت برعکس روز های دیگر باهم مسابقه گذاشته بودند و با سرعت 

 غیر قابل باور کردنی از هم دیگر سبقت میگرفتند . 

دخترک چای بعد از ظهرش را نصفه و نمیه خورده بود صرفاً  به خاطر آنکه سر درد  

 نگیرد . بدجور معتاد چای بعد از ظهر شده بود .

 اگر یک روز نمیخورد سر درد شدیدی به  سراغش میآمد. 

هوا همچنان سرد بود و اَبری ، بعد از پوشیدن لباس هایش کت را از روی صندلی 

پشت میزش برداشت . از اتاق بیرون آمد و بوت های چرمش که تا مچ بود را پوشید 

. 

 لحظه آخر وقتی خواست برود یاد چتر اَسپاد افتاد .

فوراً آن را ازگوشه ایوان قاپید . یادش بماند بعد از قرار با پدرش به اَسپاد زنگ بزند  

 و چتر را تحویلش دهد . 



 

با دو به سمت خیابان دوید و دستش را برای تاکسی تکان داد . ساعت ده دقیقه به پنج  

 بود .

با قرار گرفتن اولین تاکسی فوراً سوار شد و آدرس را به راننده داد ، از مرد راننده 

 درخواست کرد تا کمی تند تر برود . 

باالخره بعد از تمام این استرس ها دقیقا راس ساعت پنج به سر دری پارک مریم 

 رسید و چشم چرخاند تا بلکه پدرش را پیدا کند .

با دیدن پدرش روی نیمکتی که پشت به او نشسته بود قدمانش را تند تر کرد و به 

 سمتش رفت . 

 وقتی کنارش نشست پدرش را متوجه حضور خود کرد . 

 لحن مشتاق پدرش را شنید . 

 _ سالم ، اومدی.  

 تنها توانست یک آره خشک و خالی در جوابش بدهد . 

 _ سالم ، آره . 

 _ دیر کردی ، فکر کردم نمیای .

 _ نه ..

نگاهش کرد ، باز هم مثل قبال تا زمانی که کنارش بود آرام بود ، اما درست وقتی که  

یک قدم دور میشد انگشت اتهامش را به سمتش میگرفت! وقتی از او دور بود حسابی  

مانند مادرانی که قبل از رفتن به مهمانی به بچه هایشان توصیه های رفتاری و  

اخالقی میکنند دقیقا همان رفتار را با خود داشت ، اما درست زمانی که به مهمانی  

 میرسیدند تمام گفته های مادرشان را به دست باد میسپردند!  

 نمیدانست خودش هم نمیدانست چرا رفتارش با پدرش اینگونه است .

 _ صدات کردم بیای اینجا تا یه چیز مهمی رو بهت بگم. 

 سرش به سمتش پدرش چرخید ، نگاهش کرد و حواسش را به او داد : 



 

 چه چیز مهمی هست که باید بهم بگی؟

 محمد بی مقدمه سراغ اصل مطلب رفت . 

 _ من از سیما جدا شدم! 

 

 نفس در سینه اِدلیا حبس شد! تعجب بیش از حدش را به لحنش انتقال داد :  

 چیشدی؟

 _ جدا شدم . 

 _ خ..خب این چه ربطی به من داره؟

 نفس عمیقی کشید و نگاهش کرد.  

 _ ربطش رو االن میفهمی، بهت میگم.  

 دخترک مشتاق بود هرچه زود تر علت این جدایی نابه هنگام را زودتر بفهمد. 

 _ منتظرم .

 

_ بعد از رفتن ویدا میدون واسه کارای سیما باز شد . دیر اومدن به خونه ، شب تا دو 

سه بیرون موندن . روزا رفتن به کالسا و آریشگاهای جور واجور. هر هفته یه 

دیزاین ناخن هر ماه یک رنگ مو ، همه اینا رو به چشم میدیدم . به غیرتم بر 

میخورد ولی به خودم اجازه هشدار دادن به سیما رو نمیدادم، از نظر من سیما در  

وحله اول یک زن و بعد یک مادر بود . خودش بهتر از کسی باید اینا رو میدونست . 

کارایی که شما حتی تو دوران نوجوانی تون نکردین . چند باری که بهش تذکر دادم با 

گفتن باشه و چشم فکر کردم واقعا عمل میکنه به حرفام ولی فقط واسه دو روز بود ..  

 بعدش روز از نو و روزی از نو!  

تا اینکه به سرم زد یه روز دنبالش کنم . یه روز وقتی از ساعت یازده صبح زد  

بیرون دنبالش رفتم.  اونقدر دنبالش از این مرکز خرید به اون مرکز خرید رفتم که کم  

کم داشتم به خودم میگفتم الکی به زنت مشکوک شدی . زنت جز مرکز و خرید و  



 

آرایشگاه جای دیگه ای نمیره  . بزرگ ترین گناهش همین لباس و آرایش بیش از حده 

. ولی یه چیزی ته دلم رو قلقلک داد . اونم این بود که اگه فقط تو طول روز خرید 

میکرد و به آرایشگاه میرفت پس چرا سه شب برمیگشت خونه؟ کدوم آرایشگاه یا  

مرکز خریدی تا ساعت سه شب باز هست؟ این شد که ته آخر روز دنبالش رفتم ، 

رفتم و به کلینیک زیبایی دکتر مازیار صباحی رسیدم . فکر میکردم رفته چمیدونم  

واسه همین بوتاکس و تزریق ژل ، که این روزا مد شده  ولی بعدش یکم بعد دیدم  

 دست تو هم بیرون اومدن! دیدم رفتن تو ماشین و... همو....همو بوسیدن! 

 

اخمان اِدلیا در هم رفت! چه چیزی ننگ تر از آنکه زنت را در بغل مرد نامحرم  

 ببینی؟ باید از این درد بیگانه حساب شدن و خیانت میمردی!

 

 اینبار که شروع کرد به حرف زدن ، صدایش کمی میلرزید. یکمی هم خشم داشت! 

 

_ از زور درد غیرتم نمیدونستم به کجا پناه ببرم! یک ماه کار شب و روزم دنبال 

کردنشون بود ، حتی یه چند باری باهم به یه برج رفتن! دیدم که رفتن باال  .  

خداروشکر اون زمان نگهبان تو چرت بود وگرنه حوصله اون سواال که کی هستی و  

چرا اومدی رو نداشتم و قطعا یه فاجعه بزرگی به بار میآوردم ، بازم دنبالشون رفتم 

. سوار آسانسور شدن ، دیدم که طبقه هشتم رو زدن . وقتی آسانسور وایستاد فورا من  

از این طرف سوار اون یکی آسانسور شدم . انگار شانس من بود ، هر طبقه یک 

واحد داشت . وقتی پشت در وایستادم اصوات نامفهومی از صدای زنم که از سر....  

 شهوت بود میشنیدم!  

 

مشت محمد از بس سفت بود و فشرده شده که به سفیدی میزد! اِدلیا هر لحظه میترسید 

 پدرش از زور خشم سکته کند! 

 



 

 _ اگه واست سخته نگ... 

 

_ نه اِدلیا! بذار بگم... بذار خودمو حداقل پیش یکی که همدردمه خالی کنم! بذار فکر  

 کنم یه جفت گوش هست که به حرفام  گوش میده! میتونم باهاش درد و دل کنم . 

 

 نفس عمیقی کشید و سپس ادامه داد : 

وقتی اون صدا ها رو میشنیدم ، از خودم شرمم میشد! این من بودم؟ پسر اول خان 

بیگ بزرگ که جد در جد اسم خان پشت اسممون بود؟! این زن من بود که داشت تو 

بغل یه مرد دیگه کیف میکرد و لذت میبرد؟  اونم مردی که از دور داد میزد هم سن  

پسر زنم هست! اتقدر ازش کوچیک تره!!  نمیدونستمچیکار کنم ، اصال بلد نبودم 

خشمم رو چطوری خالی کنم؟ تو این بیست هفت سال من خشمم رو همش تو خودم  

ریختم! حالم مثل یه آتش فشانی بود که داشت بعد چند سال فوران میکرد. چقدر مواد  

آتشی و مذاب داخل خودم داشتم نمیدونستم  ،  فقط اینو میدونستم دلم میخواست دیگه 

اون صدا ها رو نشنوم دیگه اونجا نباشم! دلم میخواست قبل از اینکه سیما بیاد بیرون  

از اونجا برم و رفتم! رفتم و تمام حرصم رو با سرعت خالی کردم! اونجا خدا بهم  

رحم کرد که نه به جایی زدم و نه کسی رو کشتم! انگار خدا دلش به حالم سوخته بود 

 و گذاشت حداقل یکمی از خشمم فروکش کنه!

وقتی به خودم اومدم یک هفته میشد . سیما متوجه تغییر رفتارم شده بود اما به روم 

 نمیآورد . منم تالشی نمیکردم . 

تا اینکه یکی رو گذاشتم جای خودم که دنبالشون کنه ، گفتم تو هر حالتی که هستن فیلم 

و عکس بگیر! تا اینکه هفته پیش رفتم محضر واسه طالق . گفتن باید مشاوره برید 

شاید مشکلتون برطرف بشه ، وقتی عکس و فیلما رو نشونش دادم ، بهش گفتم : به 

نظرت راهی واسه دوباره ساختن این زندگی وجود داره؟ مرد بیچاره یه جوری با  

درد نگام میکرد که انگار میخواست بگه با این خیانت تو چطوری هنوز سر پایی؟  

واقعا واسه خودمم جای تعجب داشت . چطوری سر پا بودم؟ بازم شاکر خدا بودم که  

 بهم این قدرتو داد تا بتونم از این زندگی نکبت بار خودم رو بیرون بکشم.



 

هفته پیش وقتی بهش گفتم میخوام طالقت بدم  گفت نمیشه تو نمیتونی! فکر میکرد 

همون محمد بیست و هفت سال پیشم همونقدر عاشق زن و زندگیش  . وقتی از کاراش  

گفتم ، وقتی گفتم میدونم بهم خیانت کردی ، وقتی فهمید همه چیز رو میدونم به جای 

اینکه شرمنده بشه با افتخار از راز سر به مهرش که همه شما و من رو دور انگشتش  

چرخوند واسه چی بود رو گفت! راستش به خودم گفته بودم شاید سیما با آوردن اسم 

طالق یکم بترسه ولی وقتی دیدم با افتخار داره از رابطه اش با عشقش و بعدش با  

اونپسره جلب عوضی حرف میزنه راغب تر شدم واسه طالق دادنش . تا اینکه هفته  

پیش رفتیم و خودش به زود تهدید و اجبار اومد و با یکمی پول و دادن مهریه باالخره 

 امضا کرد و از زندگیم گمشد بیرون! 

 

جوشش اشک را در چشمانش برای اولین بود که در جایی میان ازدحام مردم حس  

 میکرد! تا قبل در تنهایی اش بود اما با حرف های پدرش .... 

نفس گرفت یک بار ، نه چند بار نفس گرفت . پدرش متوجه خس خس سینه دخترش  

 شد و او را به آغوش کشید : 

راضی نیستم خودتو واسه یه آدم عوضی اینجوری عذاب بدی! دیگه تموم شد دختر  

 بابا!  

 

بوسه ای که روی سرش گذاشت انگار که به درد قفسه سینه اش التیام بخشید و باعث 

 شد بپرسد:

 راز... سر به مهرش چ...چی بود؟ 

 

همانطور که موهای دخترکش را نوازش میکرد دست کرد  و از جیب شلوارش  

 گوشی اش را بیرون آورد و گفت : 

راستش دیگه نای حرف زدن از کارای سیما رو ندارم اما وقتی داشت حرف میزد  

صداشو ضبط کردم تا تو دادگاه اگه حرفی غیر از طالق زد و خواست من رو متهم  



 

کنه فوراً اینو به قاضی نشون بدم و بذارم کار واسه همیشه تموم شه که کار به اونجا 

 نکشید ولی بیا ...  

با پخش شدن صدای سیما حالش منقلب شد! دلش میخواست روی صورت کریه سیما 

باال بیاورد! آن قدر نفرت در دلش بود که اگر میگفتند او مادرت است و باید برایش  

احترام قائل شوی یک تو دهنی به آن شخصی که این حرف را گفته بود میزد و سپس  

 با گفتن ناسزا خودش را از حرص و خشم خالی میکرد!

 رفته رفته دوباره آن حس گره خوردگی نفس در سینه به او دست میداد .  

هر لحظه سیما از اینکه چرا اِدلیا را نمیخواست از اینکه چرا آرمان را زن داد باعث 

میشد قفسه سینه دختر برای ادامه نفس گرفتن درد بکشد . با به پایان رسیدن حرف  

های سیما دیگر نفسی برای دخترک نمانده بود . جسمش سنگین شد و پدرش تا 

 خواست از او حالش را بپرسد از سینه امن محمد جدا شد و روی زمین افتاد!

با عجله گوشی را به داخل جیب انداخت و روی زمین کنار جسم بی جان دخترکش  

 نشست . خس خس سینه اِدلیا هر لحظه باعث میشد ترس در جانش رخنه کند .

 مردم کم و بیش دورشان جمع شده بودند... 

صدای مردم را گنگ میشنید ، از همه بیشتر صدای پدرش را که با ترس و استرس 

 نامش را میخواند شنید!

 

_ اِدلیا ، اِدلیا دخترم . اِدلیا ... اِدلیا بابا لطفا یه چیزی بگو اِدلیا هوشیاری ؟ وای خدا  

 دخترم از دست رفت یکی زنگ بزنه اورژانس ، اِ دلیـــــا! 

با فریاد محمد ، یکی از دختران جوانی که در نزدیکی شان بود فوراً دست به کار شد  

و اورژانس را خبر کرد . حدوداً  چند دقیقه ای نگذشته بود که اورژانس آمد . اِدلیا را 

روی برانکارد گذاشتن و تشخیص شان این بود که باید به بیمارستان منتقل شود . 

برانکارد را به داخل اورژانس بردند و دستگاه اکسیژن را تنظیم کردن و سپس 

 ماسک اکسیژن را روی صورت دخترک گذاشتند! 



 

محمد خواست سوار ماشین شود که با صدا کردنش توسط همان دختری که به  

 اورژانس زنگ زده بود به سمتش برگشت . 

 

 _ آقا،  آقا صبر کنید .  

 

نگاهش کرد ، دخترک با دو وقتی به محمد رسید چتر مشکی  در دستش را به سمتش  

 گرفت و گفت : 

 

 این واسه شماست .

 

نگاهی به چتر انداخت ، یادش آمد اِدلیا هنگام نشستن کنارش چتر را آن طرف نیمکت 

 گذاشته بود .

 چتر را از دست دخترک گرفت و با گفتن یک مرسی فوراً سوار آمبوالنس شد . 

 

****** 

قفل ماشین را زد . تا خواست دستش را روی زنگ بگذارد در خانه با شتاب باز شد 

و خانجون و ویدا از خانه بیرون آمدن. خان جون با دیدن اَسپاد انگار فرشته نجاتش  

 را دیده با ناله و فغان لب زد:

 

 وای ببم جان  . وای دخدر دسته گلم! وای... 

 

نگرانی دل در اَسپاد رخنه کرد . هر چقدر چشم چشم کرد تا اِدلیا را هم پشت سرشان  

 ببیند اثری از دخترک نبود! صدایش هم حتی نیامد.  



 

 صورت خیس از اشک ویدا باعث شد بپرسد:

 خان جون؟ چیزی شده؟ چیشده ویدا خانم ، یکی به من بگه اینحا چه خبره. 

 

ویدا با گریه شروع کرد به حرف زدن ، خان جون حتی نای حرف زدن را هم نداشت  

 فقط اشک میریخت . 

 

 _ بابا  ... زن...زنگ زد گفت اِدلیا حالش تو  خیابون بهم خورد ...بردنش بیمارستان! 

 

 چشمان گرد شده اَسپاد و گریه شدید ویدا همه همه باعث شد عصبانی شود . 

 

_ آقای سپهوند میشه ما رو تا بیمارستان برسونید؟ خان جون حالش خوب نیست  

 نمیتونه تا سر خیابون بیاد تا تاکسی بگیریم .

اَسپاد فوراً سر تکان داد و دزدگیر ماشین را زد و خان جون را به کمک ویدا صندلی  

عقب خواباند و ویدا کنار اَسپاد نشست . نمیدانست چطوری دارد رانندگی میکند!  

نمیدانست! فقط این را میدانست باید خودش را پیش معجزه زندگی اش برساند! همین 

 چند ساعت پیش حالش خوب بود! پس چه شد؟

 کنارش قدم زد زیر باران! شاد بود میخندید چطور پس حالش بد شده بود؟! 

از ویدا آدرس بیمارستان را پرسید . دخترک با اشک و گریه جوابش را داد . 

هرزگاهی صدای ناله های ریز خان جون را که زیر لب کلمه " ببم جان" را نجوا  

 میکرد میشنید! 

وقتی به بیمارستان رسید با عجله ماشین را خاموش کرد و از ماشین پیاده شد، ویدا 

هم فوراً پایین آمد و خان جون انگارقوا به تنش برگشته باشد خودش از ماشین بیرون  

 آمد و به طرف ورودی بیمارستان حرکت کردند .



 

هر سه آنها وقتی روبه روی پذیرش قرار گرفتند نیم نگاهی به ویدا و خان جون 

انداخت ، از کسی که پشت پیشخوان نشسته بود اسم اِدلیا و نام بخشی که در آن  

بستری شده بود را پرسید . نیم نگاهی به اطراف انداخت طبقه اول تنها پذیرش بود . 

 بخش های بستری از طبقه دوم شروع میشد. 

 بخش سوم طبقه چهارم اتاق دویست و سی . 

 وقتی به بخش رسیدند و محمد را پشت در اتاق دیدند پاهایش سست شد!

 گویی که انگار به آخر خط رسیده باشد! 

جهان پیش چشمانش تار شد! محمد وقتی خان جون و ویدا را دید به سمتشان آمد و 

 سعی کرد آرامشان کند.  

 اما او . همانجا نگاهش به در بسته بود! 

دخترک قوی اش ، یادش آمد آن روزی  که به او از فواید خواب شب گفته بود! گفته 

بود شب ها اگر بیدار بماند ویتامین از بدنش کسر میشود اما او گوش نکرد! آخر کار  

 دستش داد!  

 بنیه ضعیف دخترک ...

 محمد وقتی اَسپاد را دید فهمید که اوهم همراه خان جون است .

 صدای خان جون را شنید که اسمش را میخواند :

 

اَسپاد پسرم، بیا مادر بیا بشین وای بمیرم... وای این ببم هم با ما اسیر شد! خدا از 

 بزرگی کمت نکنه مادر.

محمد اشاره زد تا کنار خان جون بنشیند . فقط نمیدانست اَسپاد که یک بیگانه است  

 حالش چرا اینگونه دگرگون است!؟

وقتی روی صندلی سرد و فلزی کنار خانوجون نشست نگاهش به چتر مشکی کنار 

 دستش افتاد.

 فشرده شدن قلبش را به خوبی حس کرد ! این چتر شاهد خنده های امروز اِدلیا بود.



 

 امروز باالی سرش قرار گرفته بود . محافظش شده بود تا باران خیسش نکند.

 امروز این چتر حتی تو بیمارستان هم همراهش بود!

 قلبش یکی در میان میزد! 

 ویدا از پدرش پرسید ، علت این بستری شدن را .

_ بابا اِدلیا چرا اینجاست؟ بعد از ظهر که داشت میومد پیش شما حالش خوب بود .  

 االن چرا اینجاست...

 

 _ نفسش بابا ، نفس تنگی بهش دست داد . 

 

_ چرا محمد؟ چرا؟ تا کی این بچه باید اسیر شما باشه؟ بس کنین دیگه. باز از اون  

پتیاره حرف زدی براش؟ این بچه بهم میگفت خان جون سیما مار هفت خطه من هی  

میگفتم زشته حرف نزن پشت سر مادرت! وگرنه خودم از موذی بازی هاش خبر 

 داشتم.  چرا محمد بچم این شکلی شد ای خدااا ....

 و باز های های گریه سر داد .

احساس کرد حضورش باعث شده پدر اِدلیا از حرف زدن امتناع کند  ، بلند شد تا به  

بیرون برود و کمی هوا بخورد و هم یک چیز شیرین برای ویدا و خان جون بخرد تا  

 بلکه حالشان خوب شود! 

 حال خودش که بدون او چیزی مانند دوزخ بود! 

  حائل میان دو دنیا! بهشت و جهنم . 

 وقتی بیرون آمد کمی در حیاط بیمارستان قدم زد .

با توجه بر سوز هوای بهار اما برایش مهم نبود ، هیچ چیز جز حال خوب اِدلیا مهم  

 نبود!

 همه آدم های اطرافش به او ضربه میزدند .



 

 با حرف هایشان  ، برا رفتارشان! 

 انگار که او مقصر همه اتفاق ها است!

هر آدمی تا به دخترک میرسید انگشت اتهامش را سمت او میگرفت! انگار او مسبب  

 همه بالی های بد زندگیشان بود! 

قلبش از اینکه باز هم با وجود تمام این اتهام ها و بال ها سر پا بود و مستقل به درد 

 آمد! سنگی که زیر پایش آمد را با حرص به گوشه ای پرتاب کرد!  

 ای کاش میتوانست تمام آن کسانی که مسبب حال بد اِدلیا بودند را به فلک ببندد!  

 ای کاش میتوانست آن ها را از روی زمین محو کند!  

حالش وقتی کمی بهتر شد ، به سمت بوفه بیمارستان حرکت کرد و پنج تا آب پرتقال 

 با کیک خرید و به سمت بخش حرکت کرد . 

محمد با دیدن اَسپاد آن هم دست پر ، خجالت زده به سمتش حرکت کرد و شرمنده لب  

 زد :

 ای وای آقا ببخش . من حواسم نبود . 

 

 _ این حرفا چیه آقای خان بیگ . بفرمایید خان جون .

 و سپس یکی هم به سمت ویدا گرفت. 

 ای کاش آنقدر رو داشت تا از محمد خال دخترش را بپرسد.

 انگار که ویدا به حرف دلش گوش کرده بود چرا که پرسید:

 بابا االن اِدلیا حالش چطوره؟ خوبه؟ 

 

_ فعال آره . شب دوباره دکترش میاد چک میکنه . فعال تنگی نفسش بر طرف شده ، 

 به احتمال زیاد امشبم اینجا بستریه.  



 

ویدا آرام سر تکان داد و الهی شکری زمزمه کرد . خطر رفع شده بود . اما هنوز  

 خطرات احتمالی وجود داشت!  

 خطراتی که از جانب اخبار ناگوار به اِدلیا میرسید!

 

****** 

 صدای پچ پچ میآمد ...

 

 _ هیس هیس کمتر حرف بزن بیدار شد . 

 _ عه؟ ببخشید هیس هیس . 

 

آرام پلک زد و با دیدن ویدا و خان جون باالی سرش متعجب شد! از آن زمانی که  

روی زمین افتاده بود تا به االن دیگر یادش نمیآمد کجاست . وقتی هم که بهوش آمده  

 بود اتاق تاریک  بود .

 _ ای الهی شکرت ، ببم جان اِدلیا ؟ خوبی مادر؟ ای قفسه سینه ات درد نمیکنه ببم؟ 

 

 خس خس سینه اش خوب شده بود ، نفساش  دیگر به سختی باال نمیآمد .

 کمی عضله های قفسه سینهاش درد میکردند اما تحملاش آسان بود . 

 ویدا یک قدم جلو آمد و دستش را گرفت : 

 خواهر بزرگه ، حالت خوبه؟ 

 لبخندی زد ، هر چند از زیر ماسک اکسیژن زیاد مشخص نبود اما ...

 اما صدای سیما در گوشش پیچید!

 زمانی که میگفت ، میخواست ویدا را به زور به شروین بدهد!



 

قلبش هنوز درد میکرد. اثرات حمله قلبی هنوز از بین نرفته بود ، یاد آوردن خاطرات 

 هم باعث شده بود حالش دگرگون شود . 

 _ ببم جان تو که ما رو ترسوندی . 

 

باز هم لبخند زد ... از این وضعیت بدش میآمد . خوابیده روی تخت. حتی توان 

 حرف زدن هم نداشت. 

 دستش را آرام باال آورد و ماسک را از روی صورتش برداشت .

 _عه عه خواهر من چیکار میکنی؟ 

 

 _کی مرخص میشم ویدا؟ 

 خان جون چشم غره ای به او رفت تا حساب کار دستش بیاید : 

 تو هنوز تازه خوب شدی ، باز شروع نکن لجبازیاتو که من میدونم تو .

 

 اخم تصنعی اِدلیا باعث شد لبخندی روی لب خان جون بنشیند!  

 دلش حتی تنگ همین لجبازی ها و ادا و اشاره های این دخترک تخس شده بود!  

 حال بیشتر از قبل متوجه شده بودند خانه بدون اِدلیا سوت و کور است! 

 با باز شدن در و ورود کردن اَسپاد جفت اَبروانش باال پریدند! 

 نکند او نجاتش داده بود باز هم؟؟

 نه تا جایی که به یاد داشت صدای آژیر آمبوالنس را شنیده بود! 

 _تو ... اینجا چیکار میکنی؟ 

 فوراً خان جون به حرف آمد :

 



 

بیچاره ببم جانم ما رو رسوند دختر وگرنه من پیرزن با اون وضع نمیتونستم تاکسی 

 سوار شم! 

 

 بازهم به داد خانواده اش رسیده بود! باز هم...

دیگر به او ثابت شده بود! دیگر هیچ جای شکی نداشت ... دیگر هیج جای سوالی  

 نبود برای احساسش! حتی شک هم نداشت... 

اَ سپاد همانی بود که در قلبش را باز کرده بود! همانی بود که قلبش تا قبل از آن 

 احساس تنهایی میکرد... 

 حال انگار صاحبش آمد!  

نرمش نگاه اِدلیا باعث شد وجود اَسپاد از درون بلرزد! مطمئن بود این نوع نگاه  

 دخترک با تمام نگاه های قبلش فرق داشت! برایش آشنا بود.... 

 از نوع نگاه های عاشق خود بود! 

 سعی کرد این رشته اتصالی نگاه زیاد از حد طول نکشد . 

 پدرش کجا بود؟ نکند باز هم رفته بود! حال بیشتر از پیش دلش محمد را میخواست! 

 آخ سیما آخ که تو یک خانواده را از ریشه سوزاندی! 

 

 _حالت خوبه؟ 

 

 با صدای اَسپاد از فکر سیما بیرون آمد.

 

 _بهترم ، بابا کجاست؟

 



 

در باز شد ، انگار که محمد پشت در بود و میخواست یک نشانه از دخترش درباره 

 خودش بشنود و داخل بیاید!

 

 _اینجام دختر . 

 

آرام پلک زد. روی صورت محمد غبار غم نشسته بود . صورتش نشان دهنده یک 

صورت خسته از راه بود . برای او هنوز زود بود . پدرش هنوز راه داشت برای  

زندگی ، هنوز آنقدر پیر نشده بود. جزء به جزء صورتش را نگاه کرد ، هرچه سنش  

باال تر میرفت ، بیشتر شبیه خان بیگ میشد . لبخندی زد . سرش روی بالشت بود اما 

از همان زاویه میدید که چشمان پدرش آرام گرفت . نگاهش روی اَسپاد نشست ،  

نگاهش نشان میداد که پس از یک استرس حال آرام گرفته ، اما چرا استرس؟ چرا  

نگران میشد برایش؟ چرا... نکند او هم مانند دخترک آن حس ناشناخته را با قلبش  

 لمس میکرد؟  

باالخره با اصرار های مکرر اِدلیا به اذن خودش شب را در بیمارستان نماند و به  

 سمت خانه رفتند .

بماند که چقدر خان جون به جانش غر زد و او تنها خندید! راستش دلش برای این غر  

 ها تنگ شده بود...

****** 

آرام روی تختش دراز کشید و به سقف سفید باالی سرش نگاه کرد . موهایش هنوز  

کمی نم داشتند. بعد آنکه از بیمارستان بیرون آمدند تا به خانه رسید فوراً به سمت  

 حمام رفت. 

آن بیرون اَسپاد و پدرش نشسته بودند . تا قبل کسی حالش را نمیپرسید اما حاال دو نفر  

 از مهم ترین اشخاص زندگیاش آن بیرون نشسته بودند!

 راستی از کی اَسپاد جزو مهم ترین شخص زندگی اش قرار گرفته بود؟ 

 باید به قلبش رجوع میکرد... 



 

از اینکه به راحتی قلبش اَسپاد را به عنوان صاحبش پذیرفته بود کمی ناراحت بود !  

 شایدم عصبانی ....

نفس عمیقی کشید و گوشه بینی اش را خاراند.  یعنی اَسپاد هم به او همچین حسی  

 داشت؟ 

 چرخید و روی دنده راست خوابید .  

 اگر این حس یک طرفه باشد چه؟  اگر تنها خودش حسی به اَسپاد داشته باشد چه؟ 

 نچی کرد و روی دنده چپ خوابید .

اگر تمام این کمک های اَسپاد از روی برادری باشد..؟  اخمانش را در هم کشید و به 

 ضرب سر جایش نشست! 

 _ کار به جایی کشیده که تمام روز باید بهت فکر کنم! 

 _ به کی فکر کنی؟ 

با حضور ناگهانی اَسپاد در اتاقش از شانه هایش از ترس پریدند و روی تخت بلند شد 

 و نگاهی به در اتاق که به سمت ایوان بود انداخت! 

 

 _ تو از کی اینجایی؟ 

 

 _ جواب سوالمو ندادی؟ 

 

 _ توام همینطور از کی اینجا وایستادی؟ 

  شانه ای باال انداخت و نگاهش را دورتادور اتاقش چرخاند: 

 

 از وقتی که گفتی " کار به جایی کشیده که تمام روز...



 

 

 میان حرفش پرید و دستش را باال گرفت و گفت :

 

 خب خب باشه ولش کن . کاری داشتی اومدی؟

 

اَسپاد متعجب از تغیر حالت های ناگهانی اِدلیا با تعجب اَبروی های باال رفته اش را  

 آرام پایین آورد و گفت : 

 

 اومدم واسه خدا حافظی . کاری نداری؟

 

 _ داری میری؟

 

سوال دخترک باعث شد سر جایش خشک شده بماند! آخ اِدلیا حتی تو حالت بد  

 مریضی اش هم الکردار دل میبرد . 

 

 _ بمونم؟

 

 دخترک از سوالی که پرسیده بود خودش شگفت زده شده بود و با بهت پرسید: 

 

 ها؟

 

 اَسپاد چند بار پشت سر هم پلک زد و با گفتن :



 

 

 هیچی ولش کن. 

 

 از اتاق خارج شد . اگر بیشتر میماند ممکن بود دخترک را در آغوشش جای دهد . 

بعد از خداحافظی با همه سوار ماشینش شد و به سمت خانه ای که تازه رهن کرده  

 بود در همدان رفت . 

دست برد و ضبط را روشن کرد . سکوت ماشین بیشتر حالش را بدتر میکرد، شاید  

 آهنگ میتوانست کمی حالش را خوب کند . 

 ولوم صدا را باال برد تا افکار ذهنش را نشنود .

 

 کی تو رو بلده مثِل من، که چطوری دلت وا شه
بلده پشتت در بیاد، حتی اگه غلط باشه کی   

 کی تو رو بلده مثِل من، بهت اهمیت میده 
 اینجوری کی الی شونه هاش، بهت امنیت میده 

 

 با شروع کردن خواننده حواسش معطوف شعر شد!  

ا لیانگار که شعر از جانب دل او خواننده شده بود! در وصف اِد  

 

 

 

وندنسالمتی حسای خوبی که پای منو به تله کش   
 سالمتی چشایی که کار دلمو به اینجا رسوندن



 

 فدای اون دلی که ادعا میکنه منو نمیشناسه 
 سالمتی صورت قشنِگ سرد بی احساست 

 

به اِدلیا خبر داشت که  نسبت صورت قشنگ و سرد بی احساس؟ خواننده از حس او

داد  این گونه از حقایق میگفت؟ روز اولی که دیدش حتی یک درصد هم احتمال نمی

 عاشق دختر جسور و بی پروای آن روز جلوی در خانه شود! 

 

 کی تو رو بلده مثِل من، که چطوری دلت وا شه
 کی بلده پشتت در بیاد، حتی اگه غلط باشه 
 کی تو رو بلده مثِل من، بهت اهمیت میده 

 اینجوری کی الی شونه هاش، بهت امنیت میده 

 

تواند احساس دلش را مهار کند سرنوشت برعکس خواسته اش عمل کرد! فکر کرد می

 . فکر کرد آنقدر قوی است که میتواند مقابل عشق سر خم نکند! 

 

 همه لفظای خوشگِل دنیا برا تو 
 فقط خواهشاً از توو فکر من درا تو 

 تو با اینکه اینقد دادی دستم آتو 
 سالمتی من که پُر نکردم جاتو 

و رو بلده مثِل من، که چطوری دلت وا شهکی ت  
 کی بلده پشتت در بیاد، حتی اگه غلط باشه 
 کی تو رو بلده مثِل من، بهت اهمیت میده 

 اینجوری کی الی شونه هاش، بهت امنیت میده 

 



 

دنیا   احساساما اشتباه فکر کرده بود! عشق بی رحم ترین و در عین حال زیبا ترین 

اعتقاد داشت که این لطف الهی بود که شامل حالش شده است  البته که دیگر به آن  بود!

. 

. با زدن طبقه سوم ماشین را در پارکینگ خانه پارک کرد و به سمت آسانسور رفت 

 درب آسانسور اتوماتیک بسته شد. 

درب باز شد و دقیقا روی به با تکان ریز آسانسور نشان از رسیدنش به طبقه سوم 

 روی واحدش قرار گرفت . 

را در قفل چرخاند و کفش اش را کند .  کلید  

 در را پشت سرش بست و کلید را روی جا کفشی کنار دستش انداخت.  

یکی پاهایش را روی زمین میکشید! خستگی باعث شده بود روی عقایدش پا بگذارد! 

.شان همین کشیدن پا بر روی سطح زمین بود  

 خانه در سکوت مطلق فرو رفته بود! 

به که بعد حمام زیر آب تصمیم گرفت  گرفتن دوشی   ورد و بعد ازدلش طاقت نیا

. دخترک پیام دهد   

ی سرش انداخت و آب موهایش را  وتند لباس هایش را تن زد و حوله کوچک را ر

 گرفت . 

گوشی را برداشت و به سمت باکس پیام هایش رفت و صفحه ارسال پیام به اِدلیا را  

 باز کرد و تند تایپ کرد: 

شو معجزه خانوم . هنوز مونده خیلی از جا های دیارت رو نشون بدی . زود خوب "

یادت نره من بهت دیارم رو نشون دادم حاال نوبت توعه باید بریم ادامه تور گردشی  

"مون .  

 



 

پیام را ارسال کرد و به سمت آشپز خانه حرکت کرد . زیر کتری را روشن کرد و  

ذاشت تا آب جوش بیاید . بسته کافی میکس را از کشوی کابینت بیرون آورد و در گ

 ماگ مشکی اش ریخت .  

 صدای سوت کتری همزمان شد با صدای زنگ پیامش.  

ه سمت کتری رفت و آب جوش  ببه هوای آنکه پیام تبلیغاتی است بی توجه به گوشی 

 را در ماگش ریخت که دوباره صدای زنگ پیامش بلند شد ..

.اخمانش در هم رفت و نیم نگاهی به تلفنش که روی اپن بود انداخت   

انداخت و شروع کرد به هم زدن کافی میکس . ماگ یک قاشق کوچک داخل    

کس پیام هایش را  پشت صندلی بار نشست و گوشی اش را از روی اوپن برداشت و با

 باز کرد. 

اش اِدلیا بود چشمانش گرد شد و فوراً بازش کرد . با خواندن با دیدن پیام که فرستنده 

 پیام ها لبخند روی لبش آمد!

 

بعدشم دیار تو نسبت به عجبا.   " اجازه بده خوبشم َچش . تازه از بیمارستان اومدم

که واسه تو در عرض یک هفته تموم  جای دیدنی داشت من چکار کنم کمتر دیار من 

 شد واسه من هنوز ادامه داره؟" 

 

گذاشته! انگار که   را کنار این پیامش یک ایموجی که یک تای اَبرویش باال رفته بود

زند. صدایش در گوشش نشست . خود اِدلیا جلویش ایستاده و طلبکار این حرف را می  

 

خواند زمانی که این پیام را میاز دست این دختر حتی تداعی صدایش در گوشش 

 مینشست!

 

لب گزید : با خواندن دومین پیام   



 

" خوابیدی؟ چرا جواب نمیدی؟ االن بهم پیام دادی یعنی در عرض پنج دقیقه خوابت 

 برد؟ ایول بابا ."  

 

از کافی میکس اش نوشید و دست برد و تایپ کرد: ای ماگش را برداشت و جرعه  

 

ند بود نرسیدم جواب پیامتو بدم."  دستم ب" نخیر خانونم،   

 

منتطر ماند تا جواب دهد . خوبی صفحات مجازی این بود که متوجه میشد آنالین  

 است یا نه.. 

لیوان را به سمت دهانش برد و همانطور که یک قورت دیگر از آن محتوایت داخل  

از   دید  که زیر چشمی نگاهی انداخت ماگ میخورد صدای زنگ پیامش بلند شد 

اِدلیاست. طرف   

 

 _" واسه ارضای فضولی میپرسم داشتی چیکار میکردی؟" 

 

باعث شده بود بیشتر از قبل دل ببرد .لبخند زد! این دختر و رک حرف زدن هایش   

 

 _ " داشتم واسه خودم کافی میکس درست میکردم " 

 

که فوراً جوابش به دستش رسید :پیامش را سند کرد و منتظر جواب ماند   

 

بره آ ."بعدا شب خوابت نمی" اینجور چیزا نخور   



 

 

 از اینکه نگران خواب شبش بود دلش گرم شد و یاد کارش افتاد!

 

 _ " اِدلیا مرخصی گرفتی؟"

 

 

 _" آره مثل اینکه ویدا زنگ زد گرفت " 

 

یک تای  با نگاه کردن ساعت باالی صفحه پیامش و دیدن عقربه ها روی یک . 

نوشت :اَبرویش باال پرید و   

 

 " برو بخواب دختر . دیر وقته منم برم بخوابم ." 

 

 از روی صندلی بلند شد و ماگ اش را داخل سینک گذاشت که صدای پیام آمد . 

من یکم بیدار میمونم بعد میخوابم. " _"تو برو بخواب شبت بخیر.   

 

 اَبروهایش در هم رفتند .  

 

 تند تایپ کرد:

 

ببین یک شبه چطور خوابت نمیاد؟" "اِدلیا بخواب ، ساعت و   



 

 

آمد؟  با خواندن پیام اَسپاد لبخندی هرچند تلخ روی لبانش نشست! چطوری خوابش نمی  

 اینطوری که هر شب بیدار بود و سحر شدن را میدید.

 

نوشت :برای آنکه اَسپاد دیگر سخت گیری نکند و پِی اش را نگیرد   

 

 " باشه ، شب بخیر " 

 

 

خاموش نکرد اما اَسپاد به سمت اتاقش حرکت کرد . گوشی را   

و یک لحظه چیزی از ذهنش گذشت!  حوله را از روی شانه اش کشید  

 اِدلیا چرا با خواب شب مشکل داشت؟ 

طفره رفتن در خواب! اش در هتل این هم از شیفتآن از انتخاب کردن   

. ته دلش  میشداش دلیلپوفی کشید و روی تخت دراز کشید هر جور شده باید متوجه 

گواه بدی میداد اما اعتنایی به این احساس نا امیدی و بد بینی نکرد و سعی کرد  

 خوشبین باشد . 

 

****** 

به هتل رفت ، خانم محمدی جویای حالش شد. از بعد از یک روز مرخصی وقتی 

کارش به یادش بودن حس دلگرمی به او دست داد . کمتر  اینکه همکار های محل 

شد تا وفایش را خرج یک غریبه کند ، حاال او پیدا کرده بود . آدمی پیدا می  



 

تواند بزرگ ترین  یمگاهی اوقات با خود فکر میکرد ، همین کار کردن در هتل 

 تجربه زندگی اش باشد . 

خط ایستادند .  با آمدن خانم توکلی سر پرستشان همگی صاف و به  

گذشته  _ سالم خانوما امید وارم حالتون خوب باشه و تعطیالت عید خستگی یک سال

 رو از تن تون بیرون کرده باشه . اومدم اینجا یه خبر مهم رو بهتون بدم .

 

 . کار مهمش چه بود که شخصاً خودش برای گفتنشاَبروی های اکثریتشان باال رفت 

قدم شده بود؟  پیش  

 

مون رو میاریم واسه بازرسی سیستم  _ همونطور که میدونید ما هر سال بهار تیم فنی 

ها و دستگاه های خطی و همچنین اینترنت خودمون و اینترنت های هر اتاق . امسال 

هم همینطوریه. خواستم بگم لطفا یک قطعه عکس با یک فتوکپی شناسنامه تمام  

. اینا رو واسه این الزم داریم چون  قریبا چهار روز دیگهتصفحه لطف کنید بیارید 

تو دارین سیستم جدید راه اندازی میکنیم و مبادا اگر اطالعات مون تو سیستم پرید 

شون. در ضمن از این به بعد هرکی رمز وای فای اتاقش رو بایگانی داشته باشیم 

بدید دیگه  ال تولدش خواست لطفا رمز رو بر طبق چهار رقم آخر تاریخ تولدش و س

رمز بذارید . این از آپدیت امسال بود که تیم فنی  روی نیاز نیست اسم شخص رو

چهارشنبه روز میگم ، لطفا همگی واسه مون طراحی کرده . پس خانوما یه بار دیگه 

یک قطعه عکس با فتوکپی شناسنامه تمام صفحه با خودتون بیارید اینا رو به شیفت 

.برسیده نباشید به کارتون صبح هم گفتم . خست  

به سمت دفترش حرکت کرد .  از جلوی پیشخوان کنار رفت و با اتمام حرف هایش  

ی خانم محمدی ادستی به مقنعه سرمه ای رنگش کشید و روی صندلی نشست . با صد

: به سمتش چرخید و با دقت به حرف هایش گوش سپرد  

 



 

بذارین  ثابت  مزرهر سال همین وضعه ، رمزا مدام در حال تغییره . نمیدونم یهو 

عدد بدین ... واال مام موندیم باهاشون. دیگه . یه بار میگن حروف بدین ، یه بار   

 

  باالیلبخند محو اش از غر زدن های خانم محمدی روی لبش نشست . با صدای آویز 

آمد برای رزرو اتاق تک سرفه ای در و دیدن مهمان جدید با چمدان که به سمتش می

شد . کامپیوتر مشغول ثبت اطالعات فرد در کرد و   

 

 ساعت هشت شد و با برداشتن کیف اش به سمت خانه روانه شد. 

اشین اَسپاد جلوی خیابان اَبروی هایش باال پرید.  با دیدن م  

 دید که از ماشین پیدا شد و به سمتش آمد . 

 _ سالم . خسته نباشی .

، مرسی .  _سالم   

 اشاره ای به ماشین زد و گفت : 

 سوار شو .  

 

دیروز شان خجالت میکشید.  دخترک خجول بود ، بعد آن پیامک های نیمه شب  

 _ مرسی.. خودم میرم . 

 

وقتی   اَبروی های اَسپاد در هم گره خورد . آرام گوشه لبش را گزید . به راستی که 

ای پیدا میکرد که نا خواسته از او حساب میبردی .جدی میشد قیافه اش جذبه  

 

 _ الزم نیست . حالت تازه خوب شده . اومدم که برسونمت. 



 

 

شه فرم اش را گرفت به سمت ماشین برد . در را برایش باز کرد و آرام  و بعد گو

 دستش را پشت کمرش گذاشت . 

تعلل را کنار بگذارد و سوار  باعث شد  اشنیم نگاهی به اَسپاد انداخت. نگاه مصمم

 شود . 

دم عمیقی گرفت که باعث شد عطر اَسپاد را همزمان به سینه بکشد . هرچه بیشتر 

. انگار قابلیت این عطر بود . میکردی بیشتر از قبل به دلت مینشست عطرش را بو   

نمیدانست اما احساس ماشین شد و به سمت خانه حرکت کردند . باالخره او هم سوار 

میکرد این روز ها اَسپاد نسبت به قبل سردرگم تر است . مدام در فکر است و به  

علت این سردرگمی و فکر و  که  جویا شود کند. بارها خواستمسئله ای مهم فکر می

گذاشت  خال چیست اما هردفعه با گفتن : به تو مربوط نیست. سکوت میکرد و می

. حتی دیگر در ماشین آهنگ هم نمیذاشت . یعنی  اَسپاد در افکار خود غرق شود 

قدر مسئله اش حاد بود که حوصله وش کردن موزیک را نداشت؟ یعنی چه اتفاقی آن

ه بود؟ برای او رخ داد  

عقب گرد کرد و به سمت جایی که جدیداً این روزا پیدا وقتی اِدلیا را به خانه رساند . 

 کرده بود راند . 

حضرت مریم وجود داشت . کلیسایی که مردم از   کلیسایمحله ارامنه! در تپه سوخته 

. یاد میکردند  ملیآن به عنوان آثار   

به نام  هم در نزدیکی این کلیسا یک کلیسای دیگر  

از مناطق  جهانی اول هزاران ارمنیدر زمان جنگکه " گریگوری استفان" بود  

   پناه آوردند .به شهرهای های غربی ایران مانند همدان و کرمانشاه  ارمنستان غربی

روی اولین ردیف نیمکت در سمت راست نشست . تمام حواسش به تابلوی روبه  

 رویش بود .

 تابلوی آخرین شام . 



 

پدرش برایش میگفت این قصه هم میانشان   هایی که یادش آمد از قصه داوینچی! اثر 

گوید: او میپرسند چه کسی به تو خیانت میکند؟ بود . زمانی که از حضرت مسیح می

 کسی که سر این سفره نشسته و با من غذا میخورد! 

ممکن  این واقعیت یک زندگی بود . کسی که کنارت است و هوادارت یک روزی  

 است به تو از پشت خنجر بزند.

و   دیدن تپه هگمتانه وروز اولی که به اینجا آمده بود به هوای دیدن تپه سوخته 

بود . اما زمانی که دید یک موتوری با کابین تزئین شده و از پارچه   همچنین آثار 

ا آویز های زنگوله ای مانند تاکسی های هند اشتیاق پیدا کرد تهای منجوق دوزی و 

.  سوارشان شود   

وقتی مقصد را پرسید و با جواب دادن راننده تعجب کرد! اینجا محله ای ارمنی بود و  

 در آن نزدیکی کلیسا وجود داشت . 

 مشتاق شد ببیند . 

کلیسا خلوت بود ، و او هم از عمد این ساعت از روز را انتخاب کرده بود تا کسی  

ان دهد . آنجا نباشد تا بتواند افکار درهمش را سام  

خواست حرف دلش را  می طاقت اش طاق میشد . هر لحظه دلشهر روز با دیدنش 

بزند . گاهی اوقات افسار زبانش را نمیتوانست مهار کند و از دستش در میرفت و  

 چند تایی حرف احساسی جلوی دخترک میزد!

میخواست کنار با بد شدن حال اِدلیا ، انگار زنگ اخطار در گوشش به صدا در آمد! 

  دخترک باشد ، میخواست محافظ اش باشد ، حامی اش باشد در لحظات سخت زندگی

تا مبادا یک بار دیگر نفس تنگی و حمله قلبی به یک دختر جوان  پشتوانه اش باشد

 دست بدهد!  

 دلش میخواست دیگر سایه نباشد . حضورش پیش اِدلیا با دلیل نباشد . 

بود   آمدهاش هم عاشق بودنش بود . بزرگ ترین دلیل بی دلیل میخواست دخترک را .

یش اِدلیا رو کند! ا پاینجا تا یک دل شود و دست دلش ر  



 

سکوت کلیسا آرامش بخش بود . محوطه باز بود و باد  میخواست جرعت بگیرد. 

.وزید. پنجره ها باز بودند می  

 

د .  هوا تهویه میشد. دلش میخواست ساعت ها آنجا بنشیند و حرف نزن  

با قرار گرفتن دستی روی شانه اش بدون آنکه از جا بپرد فقط سر چرخاند و نگاهی 

 به کشیش پشت سرش انداخت.  

 با گرفت بطری به سمتش نگاهش روی محتوای داخل آن نشست . 

!؟شربت خاکشیر بود  

 اَبرو هایش از تعجب باال پرید . 

 سکوت کرد... 

را توضیح دهد. انگار که الزم میدانست خود کشیش این کار  

 

وون . _ دیدم که جدیدا به اینجا میای . تا قبال آ نمیدیدمت جَ   

دیدم امروزم اومدی.انگار خیلی ذهنت درگیره که مدام میای . بیا این شربت رو بخور 

 و با روحیه خوب فکر کن. زمانی که روحت آرامش نگیره نمیتونی فکر کنی . 

 

پایین انداخت: بطری را از دست کشیش گرفت و سرش را   

 

. روحم آرامش اش رو حاال بعد از چند سال پیدا کرده ،  من آرامشم رو گم کردم 

 اما...

 

 _ اما شهامت نداره تا بره و اون رو به خودش برگردونه؟



 

 

 آرام سر تکان داد و سر بطری را باز کرد . 

 

 _ درسته .

 

 _ بگو ببینم آرامش روحت یه زن؟

 

. امروز را باید دعایش را کمی فاصله کنارش نشسته بود لبخندی زد . دیگر کشیش با 

سر و سامان دادن به  دیر تر شروع میکرد . شاید که حرف زدن با این جوان و 

 افکارش هم یک جوری دعا به درگاه خداوند بزرگ بود! 

 

 _ یه زنه . 

 

رسی؟ تچیزی میچه _ از   

 

طعم بود . انگار کمی  جرعه از شربت شیرین و خنک خاکشیر نوشید . واقعا خوش 

 در آن بهار نارنج هم ریخته بود.

 

واسه اولین بار از یه چیز  ام بزنه . و دست رد به سینه  _ از اینکه حسم رو قبول نکنه

 ساده میترسم.  

 



 

. آدم از یه چیز ساده نمیترسه ،  بترسی_ وقتی میگی ساده ، پس دلیلی نداره واسش 

این انسان هست که یک چیز ساده رو واسه خودش سخت میکنه.  انگار توام داری 

میگیریش. واسه خودت سخت   

 

حرف های کشیش را قبول داشت ، اما چه میکرد با آن حسی که مدام جلویش را  

 میگرفت؟

زد: نیم نگاهی به کشیش انداخت و به شربت در دستش اشاره   

 

به شما تعارف کنم .ببخشید من یادم رفت   

 

 کشیش لبخندی زد و با لحنی مهربان نگاهش را به صلیب جلویش داد :

 

به این شربت .وون، تو بیشتر از من نیاز داری بخور جَ   

 

 _ ممنونم .

 

، از خدا کمک بگیری؟ کمتر ایرانی رو میبینم که بیاد کلیسا  _ پس اومدی اینجا تا 

 اکثرا میرن مسجد . 

 

 اَسپاد با تعجب به سمتش برگشت و پرسید : 

 

 مگه شما ایرانی نیستین؟ 



 

 

و نگاهی به دستش بیاندازد . کندلبخند مرد کشیش باعث شد سر کج    

 

بعد از جنگ  _ نه ، من یه کشیش ارمنی هستم که سال ها تو این محله زندگی میکنم ،

واسه همین از روزی که به  ، حله ارامنه جهانی اول دیگه اینطرفا معروف شد به م

شناختم. از دین خودم بود .اینجا اومدم تا االن هرکسی که میومد اینجا می  

 اما تو ، جدید ترین کسی بود که تو طول سال دیده بودم . 

ببینم ، حاال اینجا چیکار میکنی مرد  بگو با دیدن چهره ات فهمیدم مسیحی نیستی . 

 جوان؟

 

شتر شبیه پوزخند . یک دختری در این شهر این مرد جوان را پیر کرده  لبخندی زد! بی

 را نمیدید؟تار های کوچیک و ریز کنار شقیقه اش که سفید شده بودند بود ، مگر 

همین دیروز بود که به او درد داده بود! استرسی که دیروز کشیده بود تا به حال 

 هیچوقت تجربه اش نکرده بود ، حتی سر امتحان های ترم مدرسه اش! 

 

نخواستم بیام اینجا ... یکی باعث شد بیام .  _خودم  

 

ترسی حست رو قبول نکنه؟همونی که می_نکنه همون زنه؟   

گفت :  آرام سر تکان داد و  

 

 بله . 

 

نگاهش را مجدد به تابلوی روبه رویش داد .دستی پشت شانه اش زد و   



 

_به نظرم بگو بهش که چقدر میخوایش . ما که نمیدونیم شاید فردایی وجود نداشته 

. انگار که امروز آخرین روز زندگیت هست . نه االن ، بلکه همیشه پس بجنب باشه! 

میده . اینطور فکر کن . اینطوری جواب   

 

 میان جمالت اول کشیش هنوز مانده بود! شاید فردایی وجود نداشته باشد؟ 

 

 _ یعنی میگید برم و هرچی شد بهش بگم؟ میترسم فکر کنه به اعتمادش خیانت کردم! 

 

گفت :کشیش دستی به پایش کشید و   

 

مگه گناه کبیره کردی پسر؟ گناهت عاشقی بود . نترس از چیزی ، بترس از اینکه 

داره هی میکوبه تو ردا روزی از دستت رفت و تو موندی این دلی که یه بیل بر میف

 سرت که نرفتی بهش از حست نگفتی . 

 

افتاد و دیگر دخترک را نمیدید! آنوقت حسش  راست میگفت اگر فردا یک اتفاقی می

با   داشتند خبرماند و تنها خودش و خدایش از این راز هیچوقت روی زبان نیامده می

.کشیش کلیسای محله ارامنه  

.. یادش آمد زمانی که امیر خود را نامزد  از فردا هیچ خبری نداشت ، اما امروز.

اِدلیل معرفی کرده بود ، آن زمان هنوز عشق در قبلش آنقدر ریشه نکرده بود ، اما 

حاال هم با این حساب  باز هم نمیدانست چرا قلبش گرفته است . چرا شوکه شده؟ 

 نمیخواست فرصت را از دست بدهد، نمیخواست میدان را خالی کند . 

 از جایش بلند شد و به سمت کشیش برگشت .

 



 

 _تصمیمت رو گرفتی؟ 

 

نگاهش به کشیش مانند فردی بود که ذهنش را روشن کرده بود . فکرش را سر و  

 سامان داده بود.

 

 _آره فکر کنم! 

 

خوردی حداقل پیش دلت شرمنده نبودی . _نترس ، برو به جنگش ، اگرم شکست   

 

 خم شد و شانه کشیش را بوسید و با لبخندی مردانه زمزمه کرد : 

 درهر صورت مدیون خدا و شما هستم . 

 

خندید ، کشیش مهربانی بود که وقت اش را تا االن برای او گذاشته بود . به قول  

هم یک نوع عبادت  خودش شاید حل کردن مشکالت دیگران و سامان دادن افکارشان 

 بود!

 

_مدیون من نباش . مدیون خدا باش . خدا تنها کسیه که منت سرت نمیذاره مرد جوان!  

 برو تا دیر نشده . 

 

 _چشم . 

 



 

پس از خداحافظی دستش را برای یکی از همان موتور هایی که او را به اینجا رسانده 

بود تکان داد وسوارش شد . تصمیم داشت زمانی که میرفت و حسش را به اِدلیا  

میگفت خودش باشد . یعنی لباس کارش را بپوشد . یک جور که دخترک او را با تمام 

اسد و قبول کند. وجود شغلش و شخصیتش بشن داشته هایش با   

وقتی به ماشین رسید کرایه موتور را پرداخت کرد و داخل ماشین صندلی راننده را 

 خواباند تا به راحتی لباس نظامی اش را بپوشد.  

زمانی که پوشید کالهش را کنارش روی صندلی شاگرد گذاشت و صندلی خودش را  

 به حالت عادی برگرداند .

ن کرد. نفس عمیقی کشید و ماشین را روش  

خان جون راند . به سمت خانه   

نگاهش به داشبورد افتاد ، یادش باشد ادکلن به خودش بزند! لبخندی زد! مانند پسران  

قدر جذاب باشد که اِدلیا برسد. آن نظر هجده ساله ذوق داشت ، میخواست بی نقص به

 توان رد کردن نداشته باشد! 

د و ادکلن را از جایش بیرون آورد و داشبورد را باز کرزمانی که داخل کوچه پیچید 

 چند پاف به زیر گردنش زد . 

ماشین را جلوی در پارک کرد و ادکلن را سر جایش برگرداند و کالهش را از کنار 

 دستش برداشت . 

اعالم حضور کرد . زنگ بلبلی خانه را زد و با شنیدن صدای کیه خان جون   

قدم در را باز کرد و پایش را روی پله زیر در   اولیندر با تیکی برایش باز شد . با 

. روی آخرین پله بود گذاشت ، سر جمع دو تا پله سنگی بود که منتهی میشد به حیاط  

اِدلیا را از میان درخت بید مجنون دید!که   

 شلنگ آب دستش بود و به گل های شمعدانی آب میداد . 

و در  کالهش را سرش کرد حواسش پیش گل ها بود و اصال متوجه حضور او نشد! 

 را بست .



 

 با صدای بسته شدن در سر اِدلیا به سمتش چرخید .

دو آن  ازموهایش ره طدخترک موهایش را گوجه ای باالی سرش بسته بود و دو 

پایین آمده بود . طرف صورتش   

 به سمتش قدم برداشت.  

جیک جیک گنجشک هر قدم اَسپاد برای اِدلیا صدای بلندی داشت ، انگار صدای آب ، 

 ها تمامی قطع شده بود و تنها صدای گام های محکم و استوار او را میشنید . 

مبادا با او برخورد زمانی که به اِدلیا رسید دخترک کمی خودش را به عقب خم کرد تا 

 کند و در باغچه خیس بیافتد! 

 _ای...اینجا چیکار میکنی؟ 

 

 _اِدلیا . 

 

سالم نکرده بود! همیشه او بود که برای سالم کردن  لحنش حزین بود! برای اولین بار

رساند حالش حالش عجیب بود . صبح که داشت او را به خانه میپیشی میگرفت ...

، یعنی در این چه اتفاقی برایش افتاده بود؟ خوب بود   

 نا خودآگاه آن کلمه ای که قلبش میخواست را زمزمه کرد: 

 

 جانم؟ 

تمام ترید ها را کنار گذاشت و گفت : با شنیدن کلمه جانم   

 

 باید باهام یه جایی بیای . 

 



 

 دخترک صاف ایستاد و از آن حالت خمیدگی بیرون آمد و پرسید:

 

 کجا باید باهات بیام این وقت روز؟

 

 تنها توانست بگوید: 

 

میفهمی کجاست.  خودت فقط باهام بیا اِدلیا .  

 

بود . نگاه خرمایی اش میان چشمام شب او در گردش  

 

 _بهم اعتماد نداری؟ 

شگت پشت نیک تار مویش که توسط باد جلوی چشمانش تکان میخورد را با دو ا

 گوش فرستاد و لب زد : 

 

چرا بهت ... اعتماد دارم ولی... اینجوری یهویی اومدی و میگی باهام بیا یه جایی ...  

 واسم غیر قابل هضم بود ، ولی همینجا وایسا برم حاضر شم بیام .  

 

 لبخندی زد و سر تکان داد.

تا زمانی که دخترک برگردد کنار حوض روی خشکی نشست و به ماهی قرمز های 

 حیاط شان نگاه کرد. 

! باشدف از خلق او این بود که عاشق اِدلیا هد  

 تمام شک و دودلی هایش را کنار زد ، یا زنگی زنگ یا رومی روم. 



 

دلش نمیخواست همش در فکر و خیالش او را داشته باشد. نمیخواست او را در تصور 

واقعیت . ببیند. از ته دلش میخواست او را داشته باشد  نه در خیال و نه فکر بلکه در   

نگاهش را به اِدلیا  با آمدن دخترک فکرش را جمع و جور کرد و با زمزمه کردن بریم 

 داد . 

روشن!  ایشال سرمهآبی خوش رنگ یک سره با جوراب شلواری مشکی و  روپوش   

 کفش های عروسکی اش را پا کرد ! باز هم تیپ سنتی ... 

اش طرح های خاص  این دختر حتی سبک تیپ هایش هم خاص بود . جلوی روپوش

استفاده شده بود . نقش و نگار ترمه بود .  از رنگ قرمز و زرد و نارنجی   

ای که پایینش کمی چین داشت خوش نشسته بود! روی پارچه  

از خانه خارج شدند و سوار ماشین شدند . یادش آمد آبی روپوش اِدلیا چقدر به فرم  

آمد!  سرمه ای رنگ خلبانی اش می  

است دیگر نه؟مکمل بود این   

 لبخندی زد و نفس عمیقی کشید ماشین را روشن کرد.  

برای آنکه استرس اش را کم کند دست برد ضبط را روشن کرد. آهنگ باعث میشد  

به کاری که میخواست فکر کند . راحت تر آزاد شود و   ذهنش  

را دوست   ریتمشبا آمدن اولین آهنگ ، مکثی کرد . شاید وصف حال االنش نبود اما 

 داشت مخصوصا آن جایی که میگفت "عاشقتم" 

آهنگ روسی بود . امیر پارسا طرفدار این آهنگ بود و از بس به طور مدوام این 

خواند دیگر او هم حفظ  میهمراش  معنی اش را  هم آهنگ را گوش میکرد و خودش

ده بود . کر  

 این آهنگ را هم اَسپاد در ظبط خودش داشت هم خود امیر پارسا در ماشین خودش .

اخمش روبه رو  بریزد که با  همحتی میخواست داخل فلش آهنگ های ماشین پدرش 

 شد و صرف نظر کرد از کارش .



 

قفلی زده بود روی    به قول خودش آن زمان چقدر به حال امیر پارسا خندیده بود که

هنگی که حتی انگلیسی هم نبود .یک آ  

 اما حاال خودش...

 آن آهنگ را با معنی حفظ بود! 

 

я ищу тебя давно, 

 همش میخواستی بدونی که 

пропадаешь все равно. 

 آیندمون قراره چه شکلی بشه 

каждый день ищу мгновения, 

 ولی خیلی سخته پیش بینی کردن

я играю в казино. 

.کنم یم یباز نویکاز در من  

 

 

 به این قسمت از آهنگ که رسید زیر لب معنی اش را زمزمه کرد  

  

 



 

 

я люблю тебя давно, 

 

. دوست دارم! خیلی وقته   

  

 
и знаешь сейчас я хочу 

 
خوام دونی که االنم میمی  

 
не успел я сорваться тогда и сказать тебе 

 
 

بگمخیلی دیر جنبیدم تا راز دلمو بهت   
 

Я люблю тебя 

 
 عاشقتم 

с тобой хотел прожить всю жизнь 

 
 

ی عمرم رو باهات بگذرونمخواستم همهمی  
 
 

сейчас я потерял тебя 

 
 االن از دستت دادم  

 



 

 
не знаю ли верну 

 
 نمیدونم میتونم برگردونمت یا نه!؟ 

 

شاید  رسید آهنگ را نیمه رها کرد و ضبط را خاموش کرد .وقتی به مقصد مورد نظر 

معنا و مفهوم آهنگ نشانگر یک عاشق دلخسته و جدا شده از معشوق بود ، اما اَسپاد از 

، این مهم بود که در اوج ناراحتی و منفی بودن یک دل آن نکته مثبت پیدا کرده بود 

احساسش را  میخواست تا دیر نشده  نکته مثبت پیدا کنی . نکته مثبت اَسپاد آن بود که

خالصانه به دخترک بگوید ، بدون آنکه بعدا پشیمان شود! خواننده پشیمان بود که چرا 

احساسش را دیر گفته بود او نمیخواست احساس پشیمانی کند ، نمیخواست شرمنده  

ه قلبش شود! نکته مثبت اَسپاد در این آهنگ ، مصمم کردن خود بود ، انگار که داشت ب

خور میگفت : ببین اگر باز هم سکوت کنی ممکن است عاقبت ات مانند این خواننده  

 روسی شود! ممکن است پشیمان شوی و بعد دیگر پشیمانی سودی ندارد .

باخود .دلیا هم انگار از آهنگ خوشش آمده بود که ریتم را زیر لب زمزمه میکرد اِ   

خواننده آرامش گرفته بود .دخترک از ریتم آرام آهنگ و احساس   

 با دیدن محل آشنایی به سمت اَسپاد برگشت و پرسید:

 

؟  داریماینجا چیکار   

 

 تنها توانست آرام زمزمه کند :  

 

 پیاده شو.

 



 

پیاده شد . اَسپاد به طرفش آمد و دستش را پشت کمرش  آرام دستگیره را کشید و 

گاه اَسپاد کمی احساس شرم میکرد . بیگذاشت . دخترک از این لمس های گاه و   

برای اولین بار بود که حس میکرد مردی بدون قصد و قرضی به او دست میزند آن هم  

 صرفا جهت محافظت از برخورد هر نوع موانعی است . 

تی ررفتند جای پاز خیابان گذشتند و به سمت میدان بوعلی رفتند . وقتی داخل میدان 

گل های اطلس بنفش خوش رنگ را انتخاب کرد و اِدلیا روبه روی قرار گرفت.   کنار  

 دست برد داخل جیب شلوارش گردنبد سیب را لمس کرد! 

 

 _میشه بپرسم چرا اومدیم این وسط؟ تو که راضی نبودی اینجا... 

 

نگذاشت حرفش تمام بشود و احترام نظامی گذاشت! دستش را کنار کالهش به عنوان 

ترام باال گرفت و پایش را محکم به زمین کوبید!ادای اح  

 دخترک از حرکات ناگهانی او متعجب شده بود و تک خنده ای کرد و گفت : 

 

نکن بابا یکی االن ما رو میبینه فکر میکنه خل شدیم ، من که ارشدت نیستم داری به  

 من احترام نظامی میذاری! 

حواسشان جمع آنها نباشد . سپس اطراف اش را نگاه کرد تا مبادا کسی   

 وقتی دید اَسپاد تغیری در حالتش نداد دستش را تکان داد و پشت سر هم تکرار کرد : 

 

 آزاد بابا آزاد . حاال چیکارم داشتی؟  

 

یادش آمد حرف های آن کشیش را که شاید فردایی نباشد . او از تردید را کنار گذاشت ، 

چند ساعت دیگر خبر نداشت که ممکن است چه اتفاقی رخ دهد پس باید هرچه زودتر 

گذاشت . عشق غرور نداشت، عاشق بود یعنی در احساست از هر  غرور را کنار می



 

اشت . احساسی  ندغ گفتن، پنهان کاری  و گونه احساس منفی خودداری کنی! عشق در

که خدا به او در دلش انداخته بود برایش مقدس بود ، آنقدر خوشحال بود از اینکه خدا 

نفس عمیقی گرفت ، سعی کرد   نگاهش کرده و این لطف را در حقش انجام داده .

مقابل فرمانده خود   خلبانی صدایش صاف باشد مانند زمانی که در دوره آموزشی

بود . باید صاف و رسا میایستاد و صدایش خبردار می  

 

شک داشتم! تو یه دختر خاص بودی و هستی .  _خیلي وقته که خواستم بهت بگم ، اما..

غد بودم و نمیخواستم بپذیرم که عاشق شدم!...منم کسی که   

 

رفت... با هر کلمه اَسپاد تپش قلب دخترک نم نم باال می  

 

 _اما توی جنگ بین منطق و احساسم شکست خوردم و احساسم برد! من پذیرفتم که ...  

 

تر بزند اِدلیا تکرار کرد :ناخودآگاه برای آنکه ادامه حرفش را هرچه سریع  

 

 که؟

 

 _عاشقتم!  

 

. ماشین ها دورشان کردحس نمی را تپش قلب دخترک به اوج رسید ، زمین زیر پایش

سپاد که روبه رویش بود را میدید .میچرخیدند و تنها اَ   

وزید موهایش را از جلوی چشم هایش کنار میزد! با می  

 احساسش... احساس تازه نوپایش... 



 

شکست میخورد.  بین عقل و احساس  انگار او هم داشت در این جنگ  

اَسپاد با دیدن سکوت اِدلیا خواست توجیح کند! مانند کودکی که میخواست به هر نحوی  

مادرش را راضی کند تا آن ماشین را برایش بخرد! میخواست هر طور شده یک شانس  

 به او بدهد . شانس فکر کردن نسبت به اَسپاد .... 

رسید اما باید یک شانس به  رحمانه به نظر می شاید از نظر اِدلیا خیلي بی  این حقش بود.

 او میداد .

 

میخوام یه شانس...  _اِدلیا من  

لب زد :  نگذاشت حرف اَسپاد کامل شود و ودست باال برد   

 

بذار واسه اولین بار ... به یه مرد به صورت جدی فکر کنم! به صورت یه  بذار ..

تونستم از این پوسته ای که گرفتارش  شریک... بذار بهت فکر کنم آقای خلبان . شاید

 شدم بیرون بیام!  

 

قلب اَسپاد لحظه ای ایستاد! توقع هرچیزی چیزی را داشت حتی سیلی! حتی چوب  

 هم باز هم انگار باید در آن دفترچه شخصیت شناسی اِدلیا این حالتش را خوردن اما...

 اضافه میکرد .

نوشت تا بتواند  این روز ها در یک دفترچه کوچک سیمی از حاالت و رفتار او می

  بهتر از قبل رفتارش را عالیق اش را بشناسد .

 

:در جوابش صدایش بزند فقط توانست   

 

دلیا... اِ   

 



 

آرام به بازویش زد : دخترک خندید و  

 

انقدر ترسناک بودم که میترسیدی حستو بهم بگی که اینجوری از ذوق داری پس  

افتی؟ ای خدا.. خلبان هام خلبان های قدیم کو جذبه؟می  

ابا! خندید بی  

 دست برد و گردنبد را بیرون آورد . قفل کوچکش را باز کرد و گفت : 

 

 این همون هدیه ای هست که بهت گفتم .  

 

 خواست یک قدم نزدیکش بیاید و آن را دور گردن دخترک ببند که اِدلیا امتناع کرد  :

 

ار هر وقت فکرامو کردم اون وقت بهم بده . ذاالن نه ، ب  

 

 از اینکه قرار بود باز هم انتظار بکشد حالش کمی گرفته شد. 

 

انتطار بکشم؟ باید_چقدر... بهم بگو چقدر   

 

_بهم زمان بده اَسپاد . بذار فکرامو بکنم . بذار از روی احساس تصمیم بگیرم نه از 

روی منطق . من هرچیزی رو اشتباه کنم ، اینو خوب میدونم واسه تصمیم گیری برای 

 .افتنر که از کار مینگاستفاده کرد . یجوری میشن ، امیشه نعقل و منطق از عشق 

نی کاپیتان سپهوند .اینو خودت بهتر از من باید بدو  

 

. . گردنبند را آرام به داخل جیب برگرداند و مطمئن بود گرم لبخند اَسپاد   



 

 

به سمت ماشین حرکت کردند . زمانی که به لب میدان رسیدند دستش را به سمت   

 دخترک گرفت . 

.نیم نگاهی به دستش سپس به صورت مشتاق اَسپاد انداخت  

دستش را کف دست اَسپاد گذاشت .  بیشتر از آن او را معطل نکرد و لبخندی زد و  

.  دکردنانگشتانشان در هم گره خوردند و از خیابان گذر   

 در ماشین را برایش باز کرد و سپس خودش سوار شد . 

 او را تا جلوی در خانه رساند و زمانی که دخترک در را باز کرد تا پیاده شود لب زد : 

 

 منتظر..

 

برگشت به سمتش  ادامه حرفش را گفت : که دخترک   

 

.جوابتم   

 

 

دلیا نگاهی به چشمان مشکی منتظرش انداخت. اِ   

 

. یادت باشه اسپند  رفته بود امروز بهت بگم که چقدر لباس خلبانی بهت میومد _یادم 

. دود کنی واسه خودت وگرنه محبور میشم واست تخم مرغ بشکنم  

 

. افتد بیلبش به خنده خندید و باعث شد دخترک هم   



 

 

 _ولی این جوابم نبود معجزه خانوم. 

 

. میگذره_تو مرد صبوری هستی ، شک نکن این زمان هم   

 

_احساس میکنم دارم خر میشم! اِدلیا تو مهارت عجیبی تو راضی کردن من داری و  

 من از این میترسم .

 

 _چرا؟

 

جزو خط قرمزام بود. _میترسم یه روز به خواسته ای راضی شم که   

 

داره جناب . مرده و حرفش . _این دیگه به ثابت قدم بودنت بستگی   

 

 _سر حرفم هستم ، حتی اگه... 

 

 _بیا از آینده حرف نزنیم . قانون اول حرف از فردا و فرداها ممنوع اوکی؟ 

 

 لبخندی زد و به سمت چشم خرمایی بغل دستش برگشت.  

 

 _اوکی . 

 



 

ه موی روشنش که از شال بیرون زده بود را پشت گوش اش  طردست برد و  سپس

 هول داد : 

 

خودتو اسپند دود بدی . دلم نمیخواد این رنگ روپوش خیلی بهت میاد . توام یادت باشه 

دیگه اتفاقی واست بیافته چون... چون دیگه تحمل دیدنت رو تخت بیمارستان رو ندارم 

 خانوم!

 

قلبش گرم شد از اینکه یکی بغیر از خانواده اش نگرانش میشد! میگفت اسپند دود کند  

 برای خودش ، به تبعیت از حرف او این را گفته بود! 

 

ای زمزمه کرد با لبخندی که به رویش زد از ماشین پیاده شد و کلید را  زیر لب باشه

در قفل چرخاند و به داخل رفت . قبل از آنکه در را کامل ببندد دستش را برایش تکان  

دهد آرام در را بست به سمت اتاقش  و دید دست اَسپاد که باال آمده مانند او تکان میداد 

د! صدای موتور ماشین آمد که روش شده بود و  دوید و خودش را روی تخت پرت کر 

 صدایش کمتر و کمتر شنیده میشد . 

 

***** 

 تمام شب که از خانه به هتل را پیاده قدم رو میرفت به فکر اعتراف اَسپاد بود . 

همراه با احترام نظامی...اعتراف کردنش که به سبک خاص بودش .  

باال و پایین یکی بود ، انگار میخواست   انگار میخواست به او بگوید که همین است .

 بگوید مرا با همه چیز من بپذیر . 

؟ بودندنگاهش میان مردم میچرخید ، یعنی کدامشان عاشق شده   

ولی ...   داشتهای اطرافش فرق  مردبا تمام  سپاداَ منکر آن نمیشد که   

طی این یک سال او را شناخته بود . باید بیشتر درباره اش فکر میکرد ، با اینکه    



 

را گوشه با رسیدن به هتل سعی کرد افکار مربوط به اَسپاد سپهوند ملقب به سپید دندان 

 ذهنش بفرستد و در زمان مناسبی دوباره از گوشه به وسط ذهنش بیاورد .

و روی صندلی خودش را پرت کرد. کرد  رها پوفی کشید و خودکار را روی دفتر   

چشم بست که پشت پلکش لبخند جذاب و مردانه اَسپاد نقش بست! از اینکه هر لحظه و 

روی صندلی بلند شد  آمد نچی کرد و از هر جا به فکرش بود و مدام جلوی چشمش می

 و به سمت آبدارخانه رفت . 

ر شب وقتی او را دیده بود فهمیده بود یک چیزی اش هست ، مدام  خانم محمدی از س

 در فکر بود و هر چند دقیقه یک بار پوفی میکشید .

 انگار مسئله مهمی ذهنش را در گیر کرده بود .

بطری آب را از یخچال کوچک آبدار خانه کوچکشان بیرون آورد و لیوانش را پر آب  

 کرد . 

میکرد . انگار هوای بهار بیش از حد گرم  اس گرما یک ضرب آب را سرکشید ، احس

 شده بود . نه به آن باران چند روز پیش نه به این هوای گرم امشب . 

تشویش درونی اش که ازبعدازظهر پس از اعتراف ناگهانی   البته از قلم نیاندازد که

یرد .گرما دامن زده بود ، فکر کردن به اَسپاد باعث میشد تنش ُگر بگهم به  اَسپاد  

را باال برد .آن  را پر کرد و لیوانبار دیگر   

آمد با پشت دست خیسی دور لبش را گرفت  با صدای قدمانی که به سمت آبدارخانه می

 و بطری آب را داخل قفسه یخچال هول داد و در را بست . 

لیوان را در سینک شست و روی آبچکان گذاشت تا خشک شود . با دیدن خانم محمدی  

دلی میز گرد کوچک دیوار نشسته و بادام میخورد اَبرو هایش باال پریدند.که روی صن  

 

 _ بیا بشین دختر خسته شدی .

 

: یک دور نگاهش را روی محیط اطراف چرخاند لبخندی زد و   

 



 

 نه ممنون .

 

 خانم محمدی مجدد اصرار کرد : 

 

االن . بشین بابا ساعت سه نصف شبه کسی کاری با ما نداره همه خوابن   

 

مردد مانده بود چه کند . دست آخر با یک تصمیم فوری روی صندلی نشست که نفر 

برخوردش   به تازگی در شیفت شب استخدام شده بود و  بعدی آمد . دختر جوانی که

 برای اولین بار با او باعث شده بود حس خوبی را به اِدلیا انتقال بدهد. 

 

تون کم بود . جمع شدین و گلبینم که همتون دور هم _ به به می  

 

 _ که اونم اومد . 

 

و اِدلیا میزد هر دو خندید  را که این حرف  یا همان الله محمدی ، با صدای خانم محمدی

قدر حال و حوصله خندیدن را نداشت . تنها به زدن یک لبخندی بسنده کرد . راستش آن  

 

با این حرکت اش پایش را از کفش بیرون آورد و کمی با دستش ماساژ اش داد . الله

صورت اِدلیا را هم جمع شد! وسواس شدیدی روی دست زدن به کف پا داشت! تا حتما  

شست به آن دست نمیزد و حال با دیدن چنین صحنه نه تنها صورتش بلکه  پایش را نمی

 اخمانش هم در هم شدند. 

 

راستی خانم   میشینیما ولی بازم پامون تو کفش درد میگیره اوف ._ اوف با اینکه 

 میرزایی 

 



 

 _ صدف صدام کنین . اینجوری راحت ترم .

 

به روی صدف مهربان بود و باعث شد اِدلیا هم از این جو به میان آمده کمی   اللهلبخند 

. دنها کآناز فکر اَسپاد بیرون بیاید و حواسش را جمع بحث های   

 

 _ صدف جون به اِدلیا گفتی چیشده؟  

 

و صدف در گردش بود . اللهنگاهش در میان   

 

 _ چیشده؟

 

جلوی  استار آلبالو از یخچال بیرون آورد و آبمیوه سان صدف از جایش بلند شد و سه تا 

گذاشت و یکی هم جلوی خودش .  اللهاِدلیا و   

 

گفت . _ اول اینا رو بزنیم بعد بهتون بگم خانم توکلی چی  

 

اش را از کاور اش بیرون آورد و در پاکت فرو کرد و کمی از آن تشکری کرد و نی

 محتوایت داخل پاکت نوشید .

 

_ زمانی که شیفت تعویض شد اولین نفر من بودم که اومده بودم شما حدودا پنج دقیقه 

االن که بهار شروع شده از فردا قرار یه بعد از من اومدین . خانم توکلی بهم گفت که 

یده  ن میزا چمیز صبحانه سلف سرویس تو حیاط بچینن از این سر تا اون سر ، نگاه کنی

رختشورخونه هم رومیزی جدید گرفتن . بچه های آشپزخونه سرشون حسابی شلوغ  از 

 شده . 

 



 

یا رو کرد به صدف و پرسید :لاِد  

 

؟ایمما این وسط چه کارهخب حاال   

 

میکی به نی اش زد و گفت : صدف   

 

کار ما از فردا شروع میشه ، خیلی از مهمون های هتل که میان اینجا به جز مسافرا 

ز شرکت های مختلف که  ا غذایی شونوعده واسه ان یا یمیک سری واسه قرار کاری 

اگه  ،با آقای رئیس دوست هستن واسه صرف ناهار یا شام و یا حاال صبحانه میان 

گفت به احتمال نود درصد  میاالن خانم توکلی یادتون باشه تا قبل کافه می رفتن اما 

میشینین مخصوصا که االن بهارم هست هوا عالیه . آزادمیان تو هوای   

صرف وعده های غذایی  اما کار ما اینه لیست حساب کتاب این افراد که فقط زمان 

بشه ، یعنی   جدا افرادی که مسافر این هتل هستنمیان و مسافر هتل نیستن باید از لیست 

باید واسش یه جدول جدا بزنیم و یه فولدر جدید باز کنیم که تیم فنی به احتمال زیاد  

. دو تا لیست کنیمشون خانم توکلی تاکید میکرد حتما  این کارو انجام میده .واسه ما   

 

پوفی زیر لب کشید و ناله وار زمزمه کرد: الله  

 

 کارمون دو برابر شد .  

 

 اِدلیا نفس عمیقی کشید و لب زد :

 

 باید خوب مدیریتش کنیم تا مشکلی تو قسمت پذیرش پیش نیاد . 

 

 صدف انگشت الیک اش را باال گرفت و گفت :



 

 

. جون  دلیاآفرین اِ   

 

آبمیوه اش را برداشت و قبل از اینکه نی را به  به دیوار سفید روبه رویش خیره شد .

 دندان بگیرد لب زد :

 

حساب باید با اونایی که سر جای ما هستن تو شیفت صبح تا عصر صحبت کنیم ، تا 

نه اینکه ما تو یه  کتاب خورد و خوراک افراد عادی رو یه جا ثبت کنیم نه دو جا . 

آخر سر به مشکل بر میخوریم. پوشه ثبت کنیم اونا تو یه پوشه دیگه چون   

 

که آبمیوه اش را به اتمام رسانده بود پس از تشکری از صدف و روبه اِدلیا گفت :الله   

 

البته  مونیم تا حسابی با بچه ها مچ بشیم . اوهوم ، امروز استثناً تا ساعت نُه و نیم می

شه قشنگ ثبت  اینم بگم تیم فنی که دارن میان حسابی کارمونو راحت میکنن تو یه پو

 نهایی میکنیم . 

 

 میکی به نی زد و آبمیوه از طریق نی به دهانش آمد . 

 

 _ آره ، ولی خب بازم باید هماهنگ باشیم تا مشکلی پیش نیاد . 

 

 بعد از آبمیوه اش از جمع شان جدا شد و به سمت صندلی اش پشت پیشخوان رفت . 

****** 

تمام حواسش جمع صحبت های دختری بود که در شیفت صبح تا عصر جایگزین اش  

 بود . 



 

صرف وعده های غذایی برای باهم صحبت کرده بودند و قرار شد ثبت فاکتور و ثبت 

. ثبت کنند" ۲"سفارش افرادی که مهمان هتل نیستند را در پوشه   

از خداحافظی با همکارانش به بعد از انجام کار ها کیف و وسایلش را برداشت و بعد 

 سمت خانه حرکت کرد . 

در میان شان   دیشب در یک پیام بلند باالیی که به اَسپاد درباره رابطه شان فرستاده بود

ارد دنبالش نیاید .  هم گفته بود تا زمانی که تصمیم اش را نگرفته و فرصت فکر کردن د

یخواست خود را محک بزند م شمیخواست این چند روز را بدون اَسپاد سپری کند . دل

رد؟!وابیدوری اش را طاقت  چقدر میتواند ببیند   

در طول راه قدم زنان تا به خانه برسد اَسپاد را در فکرش زیر نظر گرفته بود . تمام 

نقاط قوت و ضعف اَسپاد شده بود. ذهنش معطوف   

 اصال توجه ای به اطراف نداشت.  

آل یک دختر بود ، از اَسپاد مردی بود با توجه به تمام اخالق خاص اش اما ایده

خواست با وضعیت ظاهری تا جسمانی . اما برای او مهم اخالقش بود ، اِدلیا نمی

 وضعیت ظاهری اَسپاد زندگی کند، او میخواست با شخصیت اَسپاد زندگی کند. 

فکر کردن باشد . دلش میخواست  بدون عجله و  دلش نمیخواست تصمیم اش از روی 

از انتخابش راضی باشد .زمانی که برگردد و به عقب نگاه کند باز هم    

فکر کردن به او باعث میشد حالش کمی خوب شود ، منکر آن نمیشد زمانی که به اَسپاد  

ایستاد.جانش سر پا گوش به حرف قلبش میفکر میکرد تمام   

رویش را کمی ماساژ داد و زیر لبی گفت : آرام دستش را روی قلبش گذاشت و   

 

تاب کنی ، قلبم باید طاقت بیاری ، صاحبت باید هنوز زوده اینجوری واسش خودتو بی

 ارزیابی بشه . 

 

هم در سالن اَبروانش وقتی به خانه رسید خان جون به استقبالش آمد، با دیدن پدرش آن 

 باال پریدند .

ل حرکت کرد و بلند سوالش را پرسید : پس از شستن دست و صورتش به سمت ها   



 

 

 ویدا کجاست؟

 

امروز مثل اینکه برنامه امتحانای ترم دومش رو میدن . _ رفته دانشگاه   

 

رو به پدرش که این حرف را زده بود سرش را به معنای فهمیدن تکان داد و به  

  چنداین روز ها محمد سخت دنبال خانه بود برای خود و  آشپزخانه حرکت کرد .

 روزی را پیش مادرش و کنار دختر هایش سپری میکرد .

و شلوغی روی کابینت با لبخند لب زد :با دیدن خان جون پای گاز   

 

کارا که نمیکنن . به به ، مردم واسه پسرشون چی  

 

 و بعد پشت خان جون ایستاد و چانه اش را روی سر شانه او گذاشت . 

گفت :خان جون تصنعی با آرنج عقب راندش و   

پس چی ، این روزا واسه خاطر پدرت حسابی خوش به حال شکم شما میشه وگرنه  

 میخواستم واستون نیمرو بزنم. 

 

 اِدلیا از رو نرفت و سرش را روی سر شانه سمت چپ خان جون گذاشت و گفت : 

 

پس باید دعا گوی پسرت باشیم نه؟ فکر کنم باید پسرتو اینجا غل و زنجیر کنیم تا بلکه  

مون باشه .حال شکمهمیشه خوش به  

 

آبکشی که خیار و گوجه و کاهو در آن بود را  از کابینت کنارش خان جون برگشت و 

 دست اِدلیا داد و گفت : 



 

 

حاال دیگه اونو خودت میدونی و با پدرت فعال بیا اینو درست کن ساعت داره میشه  

زدِه؟ واال ...یازده ، این ساعتام جلو رفتن آدم قاطی میکنه، ده ِ؟ یا  

 

دخترک نخودی خندید و آرام به سمت میز ناهار خوری رفت و پس از پهن کردن  

پارچه ای روی میز دیس مخصوص ساالد را برداشت و مشغول درست کردن ساالد  

 شد . 

شبکه خبر به اخبار گوش میداد .از  گداری به پدرش هم بود که حواسش گاه  

بود که صدای در آمد و پشت بندش صدای بشاش  همچنان مشغول خورد کردن گوجه 

 ویدا .

 با پدرش خوش و بشی کرد و به سمت اِدلیا دوید و خواهرش را بغل کرد . 

 _ سالم به آبجی خوشگله خودم . 

 

گذاشت ، از   خواهرشبرای همین تنها سرش را روی سر بود  اقوبند چ  دلیادستان اِ 

تگی سر پا بودن از تنش رفت .انرژی ویدا نسبت به خودش حالش بهتر شد و خس  

 

 _ سالم به خواهر درس خونم ، خسته نباشی .

 

بوسه ای روی گونه اِدلیا زد و همانطور که به سمت خان جون میرفت و از پشت بغلش  

 میکرد جواب داد : 

 

 مرسی خواهر ، درمونده نباشی .

 

آورد و دست  صدای خان جون را در آورد بس بوسش کرد و سپس رفت لباسش را در 

 و صورتش را شست . 



 

لبخند اِدلیا به دیوانه بازی های خواهرش روی لبش باعث شده بود به روی لبان پدرش 

 هم لبخند بیاورد .

با دیدن پدرش که نگاهش سمت اوست ، لبخندش را جمع نکرد همانطور به او هم  

 لبخندی زد و باعث شد برق شادی را در چشمان پدرش ببیند!

 

همگی دور سفره جمع شدند . سفره ناهار را پهن کردند و   

اِدلیا به سمت اتاقش حرکت کرد . بعد از غذا شستن ظرف ها به پای ویدا بود و   

 خسته بود ، پاهایش درد میکردند . 

مخصوصا مچ پایش ، انگار که از جا در رفته باشد ، دردی مانند درد دررفتگی داشت  

. 

و سرپا بودن زیادی است . ولی میدانست از سر خستگی  

روز دیگر   سهد شدستانش را زیر سرش برد و به سقف سفید اتاقش خیره شد ، یادش با

 باید یک قطعه عکس با فتوکپی شناسنامه اش را به خانم توکلی بدهد .

نفس عمیقی کشید ، در اتاقش که به سمت ایوان بود کمی ، باز گذاشته بودش و باد 

آمد . اخل اتاق میبهاری از الی در به د  

پنکه یا کولر . کردنداشته باشد برای روشن هوا هنوز آنقدر گرم نشده بود که نیاز   

از روی تخت بلند شد و به سمت گوشی اش رفت ، دیشب اَسپاد عکس هایی که در  

 تهران گرفته بودند را برایش در واتساپ ارسال کرده بود . 

بر لب داشتند ، گاهی اوقات لبانش  عکس های دسته جمعی شان ، همه آنها لبخندی 

بار گشت اما اینبرای لبخند میلرزید ، به طوری که خسته میشد و به حالت عادی برمی

... 

اینبار طوری بود که حتی با دیدنش هم لبخند روی لبش بود و لبش برای برداشتن لبخند  

.دیگر نمیلرزید  وتالشی نمیکرد  هیچاز رویش   

، روی آن عکس مکث کرد . عکس بعدی را آورد ، خودش و اَسپاد بودند   

آمد . ابا دو انگشتش روی اَسپاد زوم کرد . لبخندش چقدر به لبان مردانه اش می  



 

چشمانش هم با لبانش میخندیدند. روی چشمانش بیشتر زوم کرد، چشمان مشکی اش ،  

..چین گوشه چشمانش.  

پوست مردانه اش ، مو های مشکی خوش حالتش . فرم لبانش ، بینی مردانه اش  رنگ

... 

همه و همه انگار برای همین صورت ساخته شده بودند و خداوند طوری آفریده بود که  

زیبایی چشمگیری داشتند .همه اجزای صورتش به اندازه خود   

، اما برای او نشاند تنت میصورتش زمانی که جدی میشد ، احساس اضطراب را در 

... 

اِدلیایی که در اولین بر خورد با او دعوای لفظی داشته بود ، هیچ ترسی را به او منتقل 

 نمیکرد . شاید کمی حساب میبرد اما باعث ترسش نمیشد!

نقطه قوتش بود .همین را دوست داشت، به نظرش   

همینکه مرد به زن به جنس ظریف تر از خود ترس ندهد یعنی آرامش . یعنی زنش از  

متوجه کار خود  برد بلکه از روی احساس و جذبه سر ترس از مردش حساب نمی

شود. همینطور برعکس .می  

باور داشته باشد او  زن باید اقتدار خود را داشته باشد ، باید آن قدر قوی باشد که مردش 

تواند روی او حساب باز های سخت هم هست و در شرایط بحرانی هم میشریک روز 

کند نه تنها روی خوشی و حال خوب بتواند با او باشد بلکه در روزای سخت پشت به 

 پشت هم قدم بردارند . حامی یکدیگر باشند .

طالق محمد و سیما همین بود . شاید یکی از دالیل  

نداشت ، سیما نمیخواست در روزای سخت کنار شوهرش باشد! سیما طاقت سختی را 

 این را دیگر به خوبی فهمیده بود . 

عکس بعدی را آورد باز هم خودش و اَسپاد . با انگشت شستش روی صورت اَسپاد را 

 لمس کرد . 

 

پشتوانه خوب باشی؟ یه_ یعنی میتونی واسم   

 



 

 _ کی؟

 

. با ترس از جا پرید و گوشی را روی تخت پرت کردبا حضور ناگهانی ویدا   

 

 چشمانش را بست و نفس گرفت : 

 

ام ترکید . بیشعور نخند .تو روحت ویدا زهره  

 

صدای خنده ریز ویدا را هنوز میشنید که با حرص بالشت نارنجی کوچک روی تخت 

شت ه گرفت و فوراً بالاش را برداشت به سمتش پرت کرد . ویدا آن طرف تخت پنا

 زرد را به سمت خواهرش پرت کرد . 

بالشت به کمر اِدلیا اصابت کرده بود ، فکر نمیکرد ویدا بخواهد چنین کاری کند اما با  

چرخید و ویدا القید شانه باال   خواهرشدیدن جواب بالشت پرت کردنش به سمت  

 انداخت و گفت: 

العملی داره خواهره عزیزم . هر عملی عکس  

لبخند حرص درآری هم تنگش زد و اِدلیا دندان سایید و بالشت قرمز را  پشت بندش یک 

 برداشت و گفت : 

 

العملی داره آره؟ که هر عملی عکس  

 ویدا تند تند پلک زد و با لحن لوسی گفت : 

 

بله بله .    

 

را به سمتش پرت کرد و مستقیم به صورت ویدا خورد .  بالشت قرمز   



 

کردند ، سنگرشان هم  داشتند بالشت بازی میتصورش سخت بود اما دو دختر جوان 

 تخت بود!

 

اِدلیا آخرین بالشت را فوراً برداشت و به سمت ویدا پرت کرد که ویدا ماهرانه جا خالی 

 داد و بالشت محکم به صورت شخص پشت ویدا اصابت کرد! 

 

زد :  ویدا با شنیدن صدای شخص سوم فوراً برگشت و لب  

 

 بابا! 

 

اِدلیا با شنیدن صدای پدرش به ضرب چشم باز کرد و با دیدن محمد با چشمانی خندان  

 فوراً سر پا شد و چشمانش گرد شدند! 

 

جان ِ بابا؟ دوتا دخترام کوچولو شدن آره؟  _   

 

:  اِدلیا فوراً به حرف آمد و گفت  

 

.. بعد اشتباهی رفت تو صورت شما .نه یعنی خب اون بالش باید به ویدا میخورد ولی 

 شما پشت ویدا چیکار میکردین...

 

 نگاهش به در باز شده اتاقش به سمت ایوان افتاد ، پدرش از آن طرف آمده بود! 

ی به پیشانی اش کشید! تدستش را باال آورد و دس  

 



 

ضمناً این دفعه دارین بازی  ایوون  ، رو_ حاال که بازی کردین بیان چایی بعد از ظهر 

به خودتون نزنین . کنین مواظب باشین چیزی رو نشکنین و آسیبی می  

 

 صدای چشم هر دو را شنید، اِدلیا از آن طرف تخت بیرون آمد و رو به ویدا گفت :

 

 همش تقصیر توعه .

 

 صدای معترض ویدا را شنید :

 

کردم. به من چه؟ تو بالش پرت کردی به سمتم منم دفاع   

 

 اِدلیا همانطور که از در گذر میکرد گفت : 

 

دی یهو تو اتاق عه ، اصال اینجا چیکار داشتی ؟یتو پر  

 

 _ به توچه اتاق خواهرم بود خواستم بیام فضولی. 

 

؟!_ آ پس خوبه خودت قبول داری فضولی   

 

 _ کی گفته من فضولم؟ 

 

االن خودت گفتی . _   

 



 

نمیاد . _ کی من؟ یادم  

 

 _ که یادت نمیاد آره؟

 

شنوم، بیا بریم چایی رو بزنیم بدو ._ چی میگی نمی  

 

هر دو غر غر کنان راهی ایوان شدند و کنار هم نشستند نگاه چپ چپ اِدلیا خنده های 

شان میداد .ریز ریز ویدا نشان از حال خوب  

 

و دلچسب بود . هوای بهار خوب بود ، مخصوصا شب هایش . خنک   

آورد . چه بیرون میغکم کم باید مانتو های تابستانی اش را از ب  

روی نروش برود.  هایشبیشتر از همه دلش میخواست سپید دندان با کار   

حرص در آوردن اَسپاد تنگ شده بود ، شاید او تنها کسی بود که این کار  دلش برای 

دید. هایش مسخره و بچگانه نمی  

قبل از آنکه به هتل برود حدودا نیم ساعتی وقت داشت تا  تعویض شیفت . دلش کمی  

 گشتن در پاساژ زاگرس را میخواست . 

. پاساژ رد شدو از سر دری طی یک تصمیم ناگهانی به آن سمت خیابان رفت   

رفت مغازه ای را دید که از آنجا دید  سوار پله برقی شد ، زمانی که داشت باال می

ارزشمند و زیبایی آویزان شده بود . داشت و به دیوار شیشه ای اش سنگ های   

اندازد. نگاهی به آن مغازه بیدلش هوس کرد تا   

مغازه رفت . به سمت راست پیچید و به داخل با رسیدن به طبقه اول   

. و هوای خنک مغازه باعث شد حس خوبی به اِدلیا دست بدهد عودبوی خوش   

عود بود ، بوی خوبی داشت .تندبوی   



 

دانست هر کدام از سنگ ها یک معنی  نگاهی به سنگ های رنگ وارنگ انداخت . می

 خاصی دارند .

 

همانطور که داشت نگاه میکرد به رده گردنبد مردانه رسید، نگاهش معطوف سنگ  

کنار هم به شکل تسبیح بسته شده بودند ، بدون هیچ پالکی مشکی شد که مانند مروارید 

. 

 زیادی ساده بود اما ...

راهی  با رسیدن ایده ای به ذهنش روبه صاحب مغازه که تازه مشتری های قبلی اش را 

پرسید :  کرده بود  

 

ست؟ ببخشید آقا این گردنبد ها مردونه  

 

 مرد به سمتش آمد و پاسخ داد : 

 

هست اون قسمته دستبندش بله ، گردنبد مردونه ست ، از همین مدل هم یکی مونده بقیه 

 میتونید ببینید . 

 

گرفتن خط انگشت مرد نگاهش سمت رده دستبند های مشکی رفت ، اما به دلش  با 

پرسید :ننشست و   

 

بدون پالک هستن؟ممنون، ببخشید یه سوالی داشتم این گردنبندا   

 

 _ بله ولی میتونین بهش سنگ هم آویز کنین . 

 



 

 دخترک لبخندی زد و گفت : 

 

اونجوری  نه آقا اینا خودش سنگ هستن ، میخوام یه چیز خاص باشه در عین سادگی .

 سنگین تر هم میشه

 

:  پرسیدحرفش را اصالح کرد و سپس مرد   

 

فرمایید .بله صحیح می  

؟ببخشید که میپرسم هدیه است  

 

زمزمه کرد : سر کج کرد و   

 

.بله    

 

 مرد از اینکه درست حدس زده بود خوشحال شد و گفت : 

 

 خب پس با من به این سمت بیاین . 

 

 همراهش رفت و جلوی شمایل های طالیی حروف انگلیسی قرارگرفت.  

 

 _ اینارو ببینین.  

 

 _ منم تو ذهنم یه همچین چیزی بود منتهی یه حروف نه .



 

 

 مرد متعجب پرسید: 

 

رو انتخاب حرف ولی آخه اکثر حروف  اول اسم ها چون متفاوت هستن اکثریت یک 

رف اسم خود مالک گردنبد .کنند یا حرف اول اسم خودشون یا اول حمی  

 

 اِدلیا خندید و دستش را به حرف "اِی" بزرگ انگلیسی کشید و گفت :  

" اِی" پیش هم باشه ، یعنی تا  ولی اینبار اولین حرف اسما مشترکه ، میخوام دو

 اینطوری.  

 

"اِی " اینگلیسی را برداشت و بهم چسباند . بعد دو تا   

   تتا به صوربه صاحب مغازه نشان داد ، دو 

AA 

  

 کنار هم بودند .

 مرد حروف را از دست دخترک گرفت و گفت :

 

 چرا اینم خوبه ، میشه واستون بزنم کنار هم . 

 

و گفت :  لبخندی زدد برساندخترک از اینکه موفق شده بود تا ایده اش را به ثمر   

 

 خب پس من این پالک و همراه اون گردنبند میخوام. 



 

 

 مرد سر تکان داد و به سمت صندوق حرکت کرد. 

 

سه  شما باید _ پس باید صبر کنید تا حاضر بشه ، باید تو نوبت باشید به احتمال زیاد 

ه روز دیگه .سشنبه بیاین واسه تحویل حدودا میشه   

 

سر تکان و گفت : اِدلیا   

 

 خوبه. 

 

شماره تماس لطف میکنین . _ یه   

 

 _ بله ، یاداشت بفرمایید . 

 

شماره تماس اش و حساب کردن پول گردبند و پالک از مغازه بیرون زد  دادنپس از 

 ، از خوشحالی لبش را گزید . 

 تا به حال برای مردی خرید نکرده بود ، برای اولین بارش بود .

ین یکی چشمش را گرفته بود، هرچند  اینکه با گردنبد برای مردان مخالف بود اما ااز 

دسته کیف را روی دوش  باعث شده بود به وجد بیاید .که تصورش در گردن اَسپاد 

 اش جابه جا کرد .

با نگاه کردن به ساعت و دیدن فقط ده دقیقه مانده به تعویض شیفت فوراً پایش را به  

. هتل تند کرد سمت   



 

 

 

 

دستی به گردنش کشید ، میز شام تا ساعت نه بود و حاال هشت و نیم یک سری آدم ها 

بودند .  آمدهشان جدید برای قرار شام  

 _ خانم لطفا صورت حساب ما رو بدید .

 

زد ، خستگی امشب اش با هیچ چیز جبران نمیشد .پلک   

 

:گفت رفتن کارت اعتباری گ پس از حساب کتاب کردن و دادن فیش برای واریز و  

 

 لطفا رمز کارتتون رو اینجا بزنید . 

 

اما با شنیدن صدای بوق غیر دستگاه پز را به سمتش گرفت تا رمز کارتش را بزند ، 

 عادی فهمید رمز را اشتباه زده . 

 

._ لطفا یک بار دیگه امتحان کنید و رمز رو مجدد بزنید   

 

دلش میخواست کارت را بگیرد و  بار دیگر امتحان کرد اما باز هم بوق خطا خورد ، 

کند برای همین  بگوید خودش میزند اما میدانست این مرد کله شق علم شنگه به پا می 

از هم نشد . ماند تا خودش بزند ، برای بار سومم تکرار کرد اما ب  

با دیدن وضعیت و نگاه طلبکار اِدلیا آرام به سمتشان آمد و پرسید : الله  



 

 

 میتونم کمکتون کنم؟

 

دیواره سنگی پیشخوان گذاشت و گفت : مرد پشت پیشخوان دستش را روی   

 

 دستگاه خطا میده، نمیدونم چرا .

 

  حرص اش باال آمده بود طاق شد و طاقتشآن مرد  که از این یک دندگیدخترک 

ور پیشخوان لب زد: آنحرصی زیر لب غرولند کنان رو به مرد   

 

زنید خب . رمزو اشتباه می  

 

یک تای اَبرویش را باال انداخت و صدایش  ب با گفتن این حرف اِدلیا مرد حق به جان

 را کمی کلفت کرد : 

 

؟چی میگی خانوم مرض دارم سه بار پشت سر هم اشتباه بزنم رمزو  

 

 پوزخندی زد و دست به سینه زیر لب گفت : 

 

 البد. 

 

صدای مرد باال گرفت : به او زد کارساز نبود و   اللهسقلمه ای که   



 

 

چی داری میگی خانوم ؟ مرض و تو داری که بزور میخوای رمزو کارتو بگیری 

بی بیرون حالیت کنم دزدی چه خودت بزنی واسه دزدی ، دزد که شاخ و دم نداره. 

سوادو گذاشتن پشت میز بیا ببینم . تی داره ، یه بی عاقب  

 

تمام کسانی که در قسمت پذیرش بودن حواسشان جمع صدای مرد شده بود ، خشم  

انگار میخواست با داد و  اِدلیا را بیدار کرده بود و آن خوی سرکشش را قلقلک داد .

ترسد بلکه  و تن مردانه نمی هوار اِدلیا را بترساند اما نمیدانست اِدلیا از این صدای بلند

خواهد آن را بکوبد.  بیشتر دلش می  

 

ات  _ اگه جرعت شو داری خودت بیا ببین میذارم تا آخر عمر مرد بمونی یا خواجه

صدام از تو بلند تره ، پس واسه من  در ضمن ، اگه بنا به صدای بلند منمیکنم. 

چوم میترسم یه وقت خروسک بگیری همون چارتا حرفی که  ات صداتو ننداز پس کله 

ات . میزدی رو هم بحمدهلل نزنی و یه ملت و راحت کنی از صدای نکره  

 

با این حرف تمامی مردان آنجا سرخ شدن و مخصوصا همانی که داد و فریاد میکرد  

که اِدلیا گنده تر بارش کند ، فکر میکرد بی دست و پاست و   ، در تصورش نبود

تواند عصبانیتش را سر او خالی کند ، ولی خب تیرش را بد جایی رها کرده بود!  می

مخصوصا درباره صدایش و هارت و پورت الکی اش! انگار که به جای رفتن آبروی  

 آن دختر ، آبروی خودش میان جمع همکارانش رفته بود .

 

داری میگی سلیطه...  _ چی  

و بعد خم شد تا مقنعه دخترک را در چنگ بگیرد که جیغ خانم محمدی و مهمان های 

 اطرافشان همراه شد با به پشت پرت شدن آن مرد به عقب! 

 



 

 چشمانش گرد شدند!  

با دیدن صاحب دستی که مرد را به عقب پرت کرده بود و همان دست را داشت  

پیشخوان بیرون آمد و مضطرب لب زد : میپیچاند فوراً از پشت   

 

 ای وای اَسپاد ، ولش کن ...

 

که بی دلیل به سمت اِدلیا دراز شده  شنید و تنها به دستی اما اَسپاد صدای او را نمی

قدر دست مرد را پیچانده بود که داشت ِسر میشد . بود فکر میکرد! آن  

 

وس مردم بلند نشه ممیگی مرتیکه بزنم همین دستو نصف کنم تا رو نا_ چی

؟ کثافـــــت  

 صدای نعره اَسپاد باعث شد دستش از روی بازویش بلرزد! 

قدر او را خشمگین ندیده بود! در این حد که از عصبانیت گوش هایش آنتابه حال 

 سرخ شود و شقیقه اش نبض بزند! 

ود  بمنکر شیرینی کلمه ناموسی کا از دهن اَسپاد بیرون آمد و صاف وسط دلش نشسته 

بردن بود! نمیشد اما موقعیت بدی برای دل  

ر میشه . اَسپاد ولش کن شَ _   

 

 مرد از درد زیاد میلرزید و قوت حرف زدن نداشت!

 صدایش فقط ناله بود! وگرنه دیگر حرفی برای گفتن نداشت!

 

، یکی بیاد کمک کنه .ولش کن  _ اَسپاد تروخدا  



 

 

صورت اَسپاد کمی   آمد .نگاهش را دور اطراف چرخاند! هیچ کس از ترس جلو نمی

رسید،  چشمان سرخش با پوستی که به کبودی و میزد و شقیقه ای ترسناک به نظر می

 که رگش هر لحظه به انفجار نزدیک میشد .

 اینبار با جیغ فریاد کشید :

 

یا ولش کن! مرگ من ولش کن این بمیره میافته گردنت ولش کن! اَسپاد جون اِدل  

 

دور    فوراً  ا فوراً ولش کرد و بایک هول به عقب پرتش کرد ، مردمیبا شنیدن قسم ادل

اَسپاد دو   سعی کردند جمع و جورش کنند از آن وسط . و شدندآن مرد وقیح جمع  

 بازوی اِدلیا را گرفت و با حرص دندان سابید :

 

 اِدلیا یه بار دیگه جون خودتو قسم دادی ندادیا ، اِدلیا! 

 

 تکانش داد و دخترک میان بازویش لرزید!

_ چی بود گفتی؟ به مرگت؟ اون آشغال ارزش اینو داره که مرگ خودتو قسم میدی؟ 

قدر دقم ندی تو! به خدا میزنم خودمو از وسط نصف میکنم که ان  

 

 زیر لب غر زد : 

 

که هیچی ... میکشتیش.مرده رو به موت بود اگه نمیگرفتمت  به من چه خب؟  

 



 

ترس یک قدم به عقب بردارد . با حرص به سمتش برگشت و باعث شد دخترک از   

 

ه لیسر کار ع سر شاخش یه گچ گرفتگیِ ن کیو دیدی با پیچدون دست بمیره؟ ها؟؟ او_ 

!نه مردن  

 

با آن ترسی که در چشم مرد بود اِدلیا حرف از مردن برای سکته کردنش میزد!  

کشد.  وگرنه خودش میدانست کسی با پیچاندن دست ریق رحمت را سر نمی  

 باز لب زد :

 

 خب باشه ، آرام باش . 

 

 پوفی کشید و زمزمه کرد : 

 

 مگه میذاری؟

 

توکلی فوراً به سمتش دوید   چشمان ادلیا گرد شد و خواست بگوید به من چه؟ که خانم

پرسید :  از جانب آن مرد وقیح و با لحنی جدی  

 

چی میگه خانم خان بیگ؟  این آقا   

 

 _ چرت و پرت! 

 



 

صدای نیشخند اَسپاد باعث شد لبخندی کج روی لبش بنشیند ، اما فوراً جمع و جورش  

 کرد. 

 

 _ چی میگی خانوم؟ زده دست منو ناکار کرده باید پول بده.

: باره شیر شده بود برداشت و فریاد کشیدواَسپاد یک قدم به سمت آن مرد که د  

 

صحبت ات اون خانومه.  طرفچرا وندم چمن دستتو پی  

 

رد نگاه مرد اما روی اِدلیا چرخ میخورد که اَسپاد با فکی قفل شده با یک جهش به 

خودش کرد  سمتش رفت و دست زیر چانه اش زد و صورتش را مماس با صورت 

 وغرید :

 

ه چشاتو از کاسه در میارم .راینورو نگاه کن مرتیکه! نگاهت هرز ب  

 

اِدلیا با دیدن جهش ناگهانی اَسپاد وفک در دستش که میدانست فک کدام نگون بختی 

دستش را عقب کشید و با صدای بلند گفت:بود به سمتش رفت و   

 

 بس کنید!

 

اد با اینکه مخالف این کار بود اما مجبور شد همه از کارش شکه شده بودند حتی اَسپ

آورد.  می آن مرد خاتمه بدهد وگرنه قطعا اَسپاد یک بالیی سرث به این بح  

 



 

همکارم رمز هم بدین بهش براتون بزنه شما   به _ آقای محترم لطفا کارتتون رو بدین

میشه البد میخواین مسدود ون سه بار زدین نشد االن یه بار دیگه از عمد بزنین کارتت

 بندازین گردن ما ، لطفا برید بدید به همکارم .

 

 و بعد رو به جمع گفت :  

 

 دوستان سینما تموم شد بفرمایید سر کار خودتون .

 

 جمع متفرق شد! از خستگی شانه هایش پایین افتاده بودند .

 

 با شنیدن صدای خانم توکلی به دستش را باال برد و روبه اَسپاد لب زد :

 

اینجا بمونی بدتر میشه ، تو کارت یه طوریه نباید پات به کالنتری باز  سپادتو برو اَ 

 بشه و سوءپیشینه داشته باشی ، لطفا برو ... 

نگاه اَسپاد درمانده بود ، نمیخواست حرف اِدلیا را گوش کند ، دلش میخواست   

رف نظر باعث شد کمی از تصمیمش صهمانجا بماند اما اصرار مکرر دخترک هم 

 کند .

 _ ولی آخه اِدلیا...

 

عقب گرد کرد و بدون هیچ حرفی رفت . وقتی نگاه درمانده دخترک را دید ،   

 



 

به سمت خانم توکلی رفت و ماجرا را برایش تعریف کرد ، خانم توکلی با گفتن اینکه  

دیگر تکرار نشود حتی اگر مشکل از طرف مقابل باشد جمع را ترک کرد! همینکه به 

. داد خودش کلی بودریاست خبر نمی  

 پوفی از خستگی کشید و تقریبا خودش را روی صندلی پرت کرد . 

 _ اِدلیا جون چایی میخوری؟ 

 

دستش را باال آورد به نشانه نه تکان داد! اصال حوصله حرف زدن را  اللهبا صدای 

 نداشت .

ه بود . برداسترس چند دقیقه پیش تمام قوا را از تنش   

 

****** 

، با دیدن تکان خوردن سکوت بود در غرقساعت دو شب بود و هتل باز مثل همیشه 

 درخت ها فهمید بیرون باد بهاریست . 

از جایش بلند شد و به بیرون رفت ، کمی حال و هوایش عوض میشد و این خوب بود  

. 

 

  کش و قوسی به بدنش داد و باد بهاری به صورتش خورد! حس خوب این باد را با

 هیچ چیز عوض نمیکرد .

 

 _ حالت خوبه؟ 

 

و به سمتش دستانش را با عجله پایین آورد  با صدای ناگهانی اَسپاد هینی کشید 

 برگشت . 



 

 

 _ هییع!

 

 ترسیده چشم بست و دستش را روی قلبش گذاشت .

 

 _ خوبی؟؟ اِدلیا ... 

 

 چشم بست و در همان حالت نفس گرفت و گفت :

 

نرفتی؟؟؟وای خدا قلبم! تو مگه   

 

 از لحن اِدلیا خنده اش گرفت و گفت : 

 

موندم تا خودت بیای ... نه راستش ، نگرانت شدم خانوم!   

 

نگاهش کرد ، صورت خندانش کمی از حرص او را از این آمدن  چشم باز کرد و 

.ناگهانی کاست  

 

 _ از کی اینجایی؟ 

 

اش انداخت گفت : دست در جیب شلوار جین مشکی  



 

 

زمانی که گفتی برو بیرون از یه ربع نُه .از همون   

 

که بیرون بود! میشدو االن ساعت دو بود! او تقریبا چهار ساعت   

 

 _ تو دیوونه ای! 

 

 _ مرسی تو مرحله درمانم.  

 

نازک کرد و مشتی به بازویش کوبید! برایشپشت چشمی   

 

میکشید در نمیدانست چه بگوید، بعد از ابراز احساساتش نسبت به او دیگر خجالت 

 چشمانش نگاه کند!

 

 _ببینم تو از من خجالت میکشی؟

 

 مثل اینکه خودش هم این را حس کرده بود، تصنعی سرفه ای کرد و گفت: 

 

 معلومه که نه .

 

 _ببینمت تو رو!



 

 

چشم کرد و نفس عمیقی کشید ، نگاهش به گردن اَسپاد افتاد . چشم  

 

گفتم منو نگاه کن نه گردنمو! _   

 

کرد و گفت : نوچی   

 

دادی بیا ، آآ آ . ای بابا توام حاال گیر   

 

 نگاهش را گرد کرد و مانند میخ در چشمان اَسپاد فرو کرد. 

اَسپاد به خنده افتاد و گفت : ، بامزه اِدلیا از حالت  

 

 آها حاال خوب شد! 

 

 دخترک فوراً چشم گرفت و دست به سینه کنارش ایستاد: 

 

اگه بارون میومد چی؟ هوای بهار به قول خان جون دزده، اگه سرما میخوردی چی؟ 

 با یه الخ پیراهن اومدی بیرون نه سویشرتی نه تک کتی ... 

 

از اینکه اِدلیا نگرانش بود ، حرص حالش را میخورد سر کیف آمده بود ، نگرانی 

گرانی هایی که از جانب  تازه . ن های اِدلیا نسبت به خودش هم برایش جالب بود و هم

 خانواده خود نیست ، نه مادر و نه پدر ...



 

 از طرف کسی که دوستش داشتی بی حد و نساب.

 

 _ نگران نباش ماشین آوردم با خودم .

 

ادامه بدهد : نگاه چپ چپ و حرصی اِدلیا باعث شد   

 

خدا جدی میگم ، اونا ببین ...  به  

 

حرص به سمتش برگشت . به ماشینش اشاره کرد و اِدلیا با   

 

منظورم اینه واسه چی اینجا رو زمینم آخه   _ ماشین منظورم نیست حضرت عالی ،

 نشستی من چی به تو بگم ها؟ نمیگی سینه پهلو میکنی؟ چوب میخوای آره؟

خندید و با دیدن خنده اَسپاد مشتش را باال گرفت تا در بازویش فرو کند اما چیزی مانع 

آمد او را بزند ، شاید قبال تر ها بود نمی دلش رحمی ...  نند دلاش شد ، یک چیزی ما

داشت از صمیم قلب به او آمد ولی حاال نه ... حاال که آمد خوبم میچرا... دلش می

 فکر میکرد نه! 

 

ام . برو خونه اینجا بودن فایده نداره ._ نخند اَسپاد جدی  

 

 خنده اش تبدیل به لبخند شد و گفت:

 

اتفاقا اینجا موندن فایده داره خانوم .چرا ،   



 

 

: دست به سینه پرسید  اِدلیا اَخم در هم کشید و  

 

 مثال چه فایده ای داره؟؟

 

 اَسپاد همانطور که یک قدم به دخترک نزدیک میشد و لب زد : 

 

یکی از فایده هاش این هستش که یه خانوم خوشگل و بی عصاب هر دقیقه بهت  مثال 

.ه به جونت غر میزنه سر میزنه و هر دقیق  

 

از تعریف زیر پوستی اَسپاد لپ هایش گل انداختند و داغی روی گونه هایش را حس  

گفت : کرد ، اما خود را از تک و تای نینداخت و   

 

من اونجا انقدر کار دارم که اصال یادم میره هستی..!  کی گفته بهت سر میزنم؟  

 

هم به طور ناگهانی متعجب شد. اَسپاد آن  دادنبا تغییر حالت   

در  که  هتل هایپله او را قدم به قدم به عقب میبرد و پشت دیوار پرتی که پشت 

 تاریکی فرو رفته بود کشاند!

...! اصالآمد اما صدای آدم به آنطرف هرزگاهی صدای ماشین می  

گذاشت و زیر  روی صورتش خم شد و دو دستش را دو طرف شانه او روی دیوار 

اش لب زد : گوش  

 



 

قلبم میگیره! اینجوری یعنی بود و نبودم اینجوری نگو معجزه خانوم . اینجوری میگی 

 واست مهم نیست...

 

: نگاه کرد و پرسیداَسپاد آرام سر بلند کرد و در چشمان قهوه ای تیره دخترک   

 

 هست؟ 

 

د فکر کرد خب اگر  با خو ایمیخواست حرفش را عوض کند و بگوید نیست اما لحظه

 بگوید نیست غرورش پیش اَسپاد حفظ میشود؟ 

 او نمیفهمد به او بی میل نیست؟ 

خب چرا؟ برای چه پنهان کند وقتی اَسپاد غرورش را کنار گذاشت و وسط میدان از  

 احساسش گفت؟ 

دلیلی نداشت وقتی اَسپاد غرور را کنار گذاشته بود او بخواهد غرورش را دو دستی  

یرد. محکم بگ  

به ضرر انسان تبدیل میشد. گاهی اوقات داشتن غرور زیاد   

 

 _ آره هست! 

 

قلبش بوم بوم میزد! خودش لرزش قلبش را حس میکرد . سر اَسپاد به سمت گونه اش 

آمد روی گونه اش رها میشد ... بیرون می اشخم شد ، نفس داغی که از بینی  

 

 _ ای کاش آدم زورگویی بودم اِدلیا!



 

 

را کج کرد و روی صورت اَسپاد گذاشت و آرام پچ زد : سرش   

 

نیستی؟  مگه االن   

 

.صدای مخمور اَسپاد زیر گوشش باعث میشد به حال دگرگون اش دامن بزند  

 

فکر کنی! اگه زورگو بودم همون روز که گفتم   امبهت حق دادم تا درباره_ نیستم که 

 عاشقتم تو رو مال خودم میکردم! 

 

بار دیگه گفته بود عاشقش هست تمام جانش نبض میزدند. قلبش  دخترک از اینکه

انگار جلوی صدای قلبش یک بلندگو گذاشته بودند و قصد  بلکه دیگر بوم بوم نمیزد

 داشتند تا رسوای عالمش کنند!  

 به سختی با همه توانش لب زد :

 

 اما این حق مسلم منه تا درباره ات فکر کنم! 

 

وی گونه اش گذاشت و شیطان گفت :اَسپاد بی پروا لبش را ر  

 

جا بخوام تو بغلم بگیرمت و ببوسمت! یناینم حق مسلم منه که هم  

 

 از حرف اَسپاد شرم زیر پوست دخترک دوید و ناله وار صدایش زد : 



 

 

 اَسپاد؟! 

 

 _ جانم؟ 

 

جانم اَسپاد چه خوش زیر گوش اش نشست . دستش را روی سینه ستبر و مردانه 

گذاشت و لب زد : اَسپاد   

 برو کنار آقا ، میخوام برم... 

 

 _ از کارت بدم میاد! بهش حسودی میکنم!

 

 اِدلیا متعجب چشم باز کرد و گفت : 

 

 یعنی چی؟

 

من مهمم یا کار؟ _ یعنی اینکه بدم میاد همش میگی باید برم سر کار!   

 

میخواست مهار کند  دخترک گوشه لبش را گزید! این مرد تخس و شیطان را چطور 

قدر بر او تسلط داشت؟؟وقتی آن  

 

 _ خب معلومه ... تو!

 



 

از اینکه اِدلیا هم نسبت به او بی میل نبود بوسه ریزی روی گونه دخترک کاشت و  

او جدا شد . آرام از   

 

 _ واسه منم تو! 

 

 نگاه منتظر اِدلیا باعث شد حرفش را ادامه دهد : 

 

 واسه منم تو مهمی! تویی که واسه من بیشتر از هرچیزی ارزش داری ... اِدلیا؟  

 

دلش میخواست مثل خودش جانش را فدایش کند! اغراق نمیکرد منتظر نگاهش کرد! 

 اگر میگفت عاشقش شده بود!!! 

 

 _ جانم؟ 

 

 خندید مردانه و آرام . 

 

خودت میدونی ، ولی میدونم _ جانت بی بال خانوم! معجزه خانوم تو واسه منی و اینو 

...  تو زمانی که از من خواستی همش به من فکر میکنی ، چون منم مثل توام داری 

منم همش به تو فکر میکنم... ولی اینو بدون ، حتی اگه نظرت برگرده من تو رو ول  

نه حاال که گرفتارت شدم  نمیکنم! تو مال منی و من تو رو با هیچ کس تقسیم نمیکنم! 

د از یاد ببری که به اَسپاد جواب رد میدم! بای  

 



 

قلبش  دخترک از دیوار فاصله گرفت ، لفظ مال منی اَسپاد باعث شده بود بار دیگر 

اش کوفت و گفت : ایاوج بگیرد! آرام به سینه عضله   

ببینا بعد میگه من زورگو نیستم! دختر مردمو اینجا خفت کردی میگی حق انتخاب فقط 

؟اونم منم!یکی داری   

 

 اَسپاد خندید و دست برد و موهایش را از جلوی چشمانش کنار زد و گفت: 

 

من حتی تو آسمونم بهت فکر میکنم! فقط به تو این دختر مردم میدونه همه کس منه؟ 

کار بدون که  ... تو رو میخوام اِدلیا! اینو در حد یه حرف ندون اینو به عنوان یه

، خب؟  بشهعمل  قراره  

 

گزید و با لبخندی کج تکرار کرد :لب   

 

 خب! 

 

 

 

****** 

 شالق آب روی تن سفیدش تازیانه میزد .

گردنش را با دست گرفت و فشرد . هنوز آب داغ بود ، هنوز زود بود آب را سرد  

 کند .

بهار بود!  هنوز  



 

خوابید هم درد میگرفت . کمرش تیر میکشید و آنقدر درد میکرد که حتی وقتی می  

نشست تا بلکه قفل کمرش باز شود ، کمی خوب شود . زیر دوش   

ق دیشب فکر کرد، حمایت اَسپاد از او در  فادستانش را روی زانویش گذاشت و به ات

شیرین بود برایش به طوری که شهدش هنوز زیر زبان قلبش بود .  مقابل آن مرد!

نفس عمیقی  . میان معرکه خود را انداخت پلک زد و باز هم یادش آمد که چطوری 

دید کم از فضای داخل حمام را میگرفت برای همین   کشید ، بخار آب گرم داشت همان

برود.دستی به شانه هایش کشید و باز در فکر  آب را کمی سرد کرد تا بخار از بین  

 فرو رفت . 

اما با   داغی آب خماری خواب را به بدنش منتقل کرده بود ، کرخت شده بود بدنش

داشت از سرش میپرید . وجود آب سرد خواب  

 شاید تنها جایی که میتواسنت بدون قرص بخوابد زیر دوش بود! 

هرچند که آب نیمه سرد   پلکش خمار شده بود اما مقاومت میکرد برای بیدار ماندن!

 دردی دوا نکرده و تنها بخار را گرفته بود .

شناسنامه اش را با  نفس عمیقی کشید یادش باشد امروز یک قطعه عکس و فتوکپی 

 خود ببرد .

سرش را به دستان روی زانویش تکیه داد ، فکرش دوباره ذهن خالی پیدا کرد و با 

 اَسپاد پُرش کرد .

 باز هم او...

 فکرش ، عطرش ، وجودش ... 

توانستی جایش را لمس لبانش روی گونه اش مانند نشان مذابی بود که هنوز هم می

 حس کنی! 

اش بد نبود، تلخ نبود ... داده بود ، حس شیرینحس بدی به او دست ن  

خوبی متوجه میشد ...اتفاقا شیرینی شهد را داشت ، از روی هوس نبود، این را به   



 

را با  گذاشت و آن چشم بست و دستی روی گونه ای که توسط اَسپاد بوسیده شده بود

هم به اجبار تجربه آن حس قبلی را که با آن شیاد عوضی آن  کف دست لمس کرد .

 کرده بود نداشت!! همانی که باعث شده بود از خواب شب فراری شود! 

 هنوز هم میتوانست به خاطر بیاورد که چگونه بوسیدش! 

که هنوزم نیمی در آن در فضا پخش  ماند بخار آب گرم اگر کمی بیشتر در حمام می

هوش میشد! و بیسرش را میگرفت  بود   

پیچ از حمام خارج شد و فوراً خودش را  فوراً آب کشی آخر را هم انجام داد و حوله 

 خشک کرد و یک دست بلوز شلوار بهاری پوشید .

صافش کرد .  سپس موهایش را با سشوار خشک و  

 نگاهش به تصویر خودش در آینه افتاد . 

اراضی نبود اما کمی برایش فکر نمیکرد یک روز به اینجا برسد! از این تغییر ن 

سخت بود از این پوسته سفت و سختش بیرون بیاید! از آن پوسته ای که با عالم و آدم 

پذیرفتن تغییر نه تنها برای او بلکه برای هر انسانی سخت بود. سر جنگ داشت .  

 همانی که انگار که از آدم ها طلب داشت . 

ل کنار بگذارد و یک اِدلیای جدید س از چند ساپسخت بود خودی که ساخته بودش را 

، طوری که  ساخت عشق با آدم اینکار را میکرد. یک نسخه جدید از آدم می بسازد!

، حتی خودت در شناختنش مانده بودی. شناخت آن نسخه را فقط معشوق می  

پلک زد ، چشمانش هنوز صالبت و تخس بودن گذشته را داشت ، یادش آمد روز اول  

سپاد! دیدارشان با اَ   

 دقیقا با همین چشمان جلوی او بلبل زبانی میکرد .... 

با تقه ای که به در خورد ، سشوار را از برق کشید و در را باز کرد ، با دیدن ویدا 

 پشت در پرسید : 

 

 بله ؟ 



 

 

میوه گذاشته واست ، بیا بخور خواهر عزیزم. جون خان _ بیا   

 

جایی روی لب هر دو شد ، پس از جابهشوخی گفته بود و باعث لبخند   به عزیزم را

. سشوار به سمت هال حرکت کرد  

بعد از خوردن میوه و کمی نشستن در جمع کوچک خان جون و ویدا بلند شد تا  

فتوکپی شناسنامه اش را روی میز آرایش اش گذاشت تا  حاضر شود ، پوشه عکس و 

 جلوی چشمش باشد و یادش نرود .

ی کلی از خانه خارج شد غافل از آنکه پوشه آبی  پس از حاضر شدن با یک خداحافظ

 رنگ مدارکش را روی میزش جا گذاشته بود!

 

***** 

نگاهش را به دخترکی داد که سر به زیر طول کوچه را طی میکرد و از خم کوچه  

، از  برای اطمینان خاطر پیدا کردن از رفتن اِدلیا ماندن چند دقیقه گذشت. بعد از 

اشاره زد   ماشین پیاده شد و رو به کارگران وانتی که پشت ماشینش پارک کرده بودند 

و اَسپاد چوب های ام دی اف را بیرون آوردند پشت وانت کارگران از تا پیاده شوند .

کارگران چوب ها را  با زدن زنگ بلبلی خانه خان جون در را برایشان باز کرد تا 

 داخل ببرند .

 

جون .   _سالم خان  

 

 _سالم ببم . بیا تو بیرون گرمه به اون بنده خدا ها هم بگو بیان . 



 

انداخت بود تا مبادا وسیله خصوصی  از قبل خان جون اتاق اِدلیا را یک نگاهی   

 تواند به داخل اتاق که می داد اتاق  جلوی دید باشد . برای همین سر تکاندخترک در 

کنند .  درستبروند و وسایل را   

 

***** 

 

آورد و حاال یادش رفته ، سر چهار راه که رسید احساس کرد چیزی را باید با خود می

 کمی فکر کرد و با چرخیدن در کیفش تازه یادش آمد پوشه آبی رنگ را جا گذاشته . 

را دویده بود ، وقتش  به سمت کوچه دوید ، تمام طول کوچه  و فوراً عقب گرد کرد

ُغر دتر پوشه را تحویل خانم توکلی میداد ، ابداً حوصله داشت میرفت و باید هرچه زو

 هایش را نداشت .

گرفت که در  دیوار فوراً از خم کوچه گذشت و جلوی در خانه رسید ، دستش را به 

.باز شد   

آمد اخم در هم کشید و فوراً پا به داخل بیرون میمتعجب از دیدن کارگری که از خانه 

های دیگر در اتاقش چشمانش آنی گرد شد و پا تند کرد خانه گذاشت ، با دیدن کارگر 

 . حواسش نبود که با کفش باال رفته و در اتاقش  را باز کرد!

با دیدن اَسپاد میان جمعی کارگران که سعی داشتند کتاب خانه دیواری اش را عوض  

 کنند مات و مبهوت سر جایش ماند!

 

بود...صدایشان را میشنید گنگ نبود ، واضح   

 

.دستش دو طرف طاق در را گرفته بود تا مبادا بیافتد    

 



 

 _ آقا بعد اینکه کتاب خونه رو عوض کردیم باید چی رو عوض کنیم؟ 

 

_ آقا خوش به حال این خانوم که شما خرجش میکنی ، اگه بدونه این چوبا چه جنس 

 خوبی هستن که... 

بودین عه ..._ آقا میز آرایش همونی هست که سفارش داده   

 

صدای اَسپاد را شنید : یه دنبال اش   

 

 بچه ها سرتون به کار خودتون باشه! 

 

  ، تشک جدید ، میزتابستانی وجودش را پر کرد! آن عطر آشنای آن روز  تمامشک 

، حاال هم کتابخانه جدید! جدید ، تخت جدید   

ها پول  کیف از دستش رها شد! درک اش سخت بود برایش! این همه مدت این پول

خرج این وسایل را میداد ..!خان جون نبودند یک غریبه از قضا آشنا   

.. انگار که نفس باز گره خورده بود میان به لرزیدنشروع کردند تمام جانش 

اش!سینه   

 

 صدای یکی از کارگرا ها را شنید که میگفت:

 

 خانم ، خانم اینجا کاری دارین؟ خانم حالتون خوبه؟

 



 

با دیدن اِدلیا آن هم آنجا چکش از   . سر اَسپاد به سمتش چرخید با این حرف کارگر

 دستش رها شد و با صدا به کف چوبی خانه خورد! 

 نمیدانست چکار کند! فقط نگاهش میکرد ...

شد او را اینجا ببیند! باورش نمی  

 

اَسپاد شوک شده  کاسه چشمانش داغ شده بودند. دست دخترک روی قلبش مشت شد!  

خودش دیده بود که از کوچه بیرون رفته  هم آنجا را نداشت.   بود ، توقع دیدن اِدلیا آن 

تنها توانست لب بزند : بور اما حاال اینجا بود با حالی دگرگون! دخترک   

 

 بگو دروغه!

 

خودش در میان معرکه  نمیتوانست انکار کند وقتی آنها واقعیت بود!  تمامدروغ؟ اتفاقا 

 حضور داشت! 

 

 به سختی به سمتش آمد و لب زد : 

 

 اِدلیا! 

 

 دستش میلرزید اما به سختی باالآوردش! دلش میخواست این زندگی را هم باال بیاورد! 

 

.نگو! _ هیس... هی...هیچی ن.  

 



 

شت شد و کنار پایش قرار دست اَسپاد که به سمتش دراز شده بود با حرفش میان راه م

 گرفت! 

 

 درمانده لب زد : 

 

 گوش کن... 

 

پوشه آبی را از روی میز چنگ بزند و فرار کند!  رفتن از آنجا  تنها توانست برای 

 فرار کند از آن خانه کذایی که خرجش را یک غریبه میداد...

... درد داشت! .آخ غرورش   

 آخ از این درد قلبش ....

میدوید نمیدانست این آب های روی گونه اش باران هستند یا اشک؟! میان کوچه   

 

شد و سرش در سینه  کشیدهشدت به عقب  آرنجش هنگام دویدن اسیر دستی شد و با

ای ستبر فرو رفته! تقال کرد ، تالش کرد تا از آغوش آن آشنا بیرون بیاید ولی تالش  

چون زورش به او میچربید!  اش بی فایده بود  

 

باشه باشه ، اِدلیا باید زود تر از اینا بهت میگفتم! ببخش عزیزکم! ببخشم ... _ هیس  

 

بخشیدن سخت بود ، رحمانه نبود؟ بخشش؟ آن هم االن بعد از گذشت سال ها؟ کمی بی

بخشیدن کار خداست هرچند که انسان هم باید ببخشد تا بخشیده شود اما اینبار حتی  

سپردم به اون باال سری .نتوانست مثل همیشه بگوید : عیب نداره   

 



 

 مشت کوبید حرص زد ، ناله کرد : 

... بروو...نمیبخشم برو برو برو   

 

 _ باشه باشه میرم تو فقط آروم شو ... 

 

اَسپاد فشار آورد اما زور و بازوی  دستانانش را باال آورد و با ساق دست به دست

 مردانه اَسپاد کجا و زور و بازوی او کجا!

 _ برو من آروم میشم ... 

 

آغوش اش بیرون آمد و دندان سایید و پا کوبید :  باالخره از  

 

تنهایی خودم این خفت و خاری رو به تن بکشم برو بذار  به برو از جلو چشمام بذار

به درد خودم بمیرم برو بذار بدونم اونقدر بی پدر مادرم تا یکی که باهام هفت پشت 

 غریبه اس باید خرج زندگی منو بده ، برو اَسپاد برو لطفا! 

 

شناخت! اشک بود نه باران... طعم شوری اشک را خوب می  

به طوری که خود اِدلیا هم متوجه شد جز حرف راست چیز  ن اَسپاد هم با لحنی ناال

گوید لب زد :  دیگری نمی  

 

ً  دلیا اینجوری نکن!اِ  آروم باش لطفاً...  لطفا  

 



 

قیافه اَسپاد اخمانش همه و همه در هم بودند! حال اِدلیا ترسانده بودش ... ترس از 

حساس میکرد از ا نیش میزد .دست دادنش تا یک قدمی اش پرسه میزد و بر جانش 

هر لحظه قلب دخترک از دهانش بیرون میزند! صورتش سرخ شده بود از غم و خشم  

و حالش خوب نبود . چشمانش مدام از اشک پر و خالی میشدند . طوری رفتار میکرد  

 که انگار دنیا به آخر رسیده بود .

 

 _ برو من خوبم، قول میدم خوب باشم . 

 

خواست اِدلیا را در آغوش بگیرد که دخترک زد به سیم  یک قدم به جلو برداشت و 

آخر ، مشت هایش را جمع کرد و متوالی روی سینه اش کوبید! حال اسفبارش باعث  

 شد سیبک گلوی اَسپاد باد کند! آخ که غم این دختر بر جانش آتش میزد . 

 

هم واسم  بذار بمیرم تا غرورم نشکنه! برو دیگه ... بف_ برو برو ِد برو المصب برو 

چرا آدمات انقدر بی رحم شدن؟ چرا... ؟ تنهام! انقدر سخته بفهم آخ خدا چرا من  

هق هق اش باعث شد ناله اش نصفه بماند ، روی زمین دو زانو نشست! صورتش از  

 اشک سرخ شده بود ... 

از بغض در گلویش داغ شده بود ، همراهش روی زمین نشست و  صورت اَسپاد اما 

رفت و روی موهایش بوسه زد :سرش را در آغوش گ  

 

ببخش منو، همش تقصیر من بود ، من باید زودتر از اینا بهت میگفتم، ببخش اِدلیا  

 ببخش عشق من !

 

گریه اش از روی شکسته شدن غرورش بود ، از روی درد درماندگی اش ، از روی 

میداد وقتی  حس بیچارگی اش . از روی بی کسی اش! آخر یه غریبه باید خرجش را 



 

اِدلیا دختری بود که غرورش برایش ارزش داشت ، دلش نمیخواست   پدرش زنده بود؟

غرورش با چنین اتفاقی لطمه ببیند ، اما شد! اتفاقی که ازش میترسید باالخره یک 

 روز سرش آمد .  

 محمد کجا بود وقتی دخترش امروز برای بار چندم غرورش شکست! 

ود! احساس سر بار بودن داشت خفه اش میکرد ،  ای کاش اَسپاد حداقل عشقش نب

به پشت روی زمین ناگهان به عقب هولش داد و اگر اَسپاد تعادلش را حفظ نمیکرد 

. افتادمی  

خودش به سمت خیابان دوید ، هدف اش این بود از پیش اَسپاد برود  ، آخر خجالت 

 میکشید ...

خیابان آرنج دستش مجدد اسیر دست اَسپاد میخواست به هتل برود ، پایش نرسیده به 

 شد . 

 

 _ ولم کن گفتم ولم کن!

 

 با حرص دخترک به سمت خودش برگرداند و با خشم و چشمانی سرخ لب زد : 

 

 ولت نمیکنم بفهم! 

 

 با صدایی که سعی داشت مهارش کند تا به فریاد تبدیل نشود لب زد :

 

میدونی که اینکارو میکنم!  ولم کن اَسپاد وگرنه جیغ میکشم وسط خیابون .  

 



 

اَسپاد کله شق تر از اِدلیا بود و کشان کشان او را به خود به سمت کوچه برد و لب  

 فشرد : 

 

نمیدم با این حالت بری تو ازه جیغ بزن ولی پیش خودم باش ، گور پدر هتل اج

 خیابون . 

 

 _ حالم خوبه ولم کن .

 

 _ نیست دروغ نگو .

 

 _ دروغ نمیگم . 

 

دروغ میگی اِدلیا ._   

 

سکوت کند . صدای فریاد اِدلیا آوردن اسمش آخر جمله باعث شد   

.با حرص دستش را کشید   

به ماشین اَسپاد رسیده بودند ، حاال دخترک میان ماشین و هیبت اَسپاد گیر افتاد ، با  

 عصبانیت سرش داد کشید : 

 

ه باش حالم خوب باشه آره  دروغ رو تو میگی ، تو! گولم زدی گولم زدی ، توقع نداشت

چون احساس میکنم گیرم آوردین! احساس میکنم بازیچه دست یه سری بدم! حالم بده 

من هنوز دختر بابامم اونوقت تویی که تازه یه  آدم شدم! چون احساس میکنم سر بارم!

شناسمت باید خرج منو بدی . بفهم اگه جامون برعکس میشد چه حسی به تو ساله می



 

داد ها؟ اگه من خرج تو رو میدادم ، بفهم احساس سر بار بودن دار خفه ام دست می

 میکنه. 

 

نیستی هرکاری بود دلی بود!سربار _ نیستی به وهلل   

 

دلی نبود و نیست ، تو گولم زدی !  _ نیست  

 

ماشین   بدنه دستانش را روی گوش هایش گذاشت و سرش را به طرفین تکان و روی

 سر خورد و مدام با خود تکرار کرد : 

 

 گولم زدی ، گولم زدی ، گولم زدی! 

چیز خوب نمیشد!حالش بد بود و با هیچ   

 

ن تکیه اش داد . از روی زمین بلندش کرد و دوباره به در ماشیبه سختی   

 

بذار تعریف کنم چیشد که به اینجا رسید اِدلیا تو باید گوش کنی _ اِدلیا لطفا گوش کن . 

. 

 

 دستانش را از روی گوش اش برنداشت ، چشمانش هنوز بسته بودند :  

 

نمیخوام دیگه هیچی بشنوم ، هرچی بود با دو تا چشمام دیدم .گوش نمیدم!   

 



 

خودش ، با اَسپاد ، با همه!لج کرده بود ، با   

 

 اَسپاد نوچی کرد و دستی به صورتش کشید و گفت: 

 

لجبازی نکن میگم همه اش این نبود که تو دیدی ، جریان فرق میکنه دختره کله شق 

چرا نمیخوای با حرف زدن همه چیز رو حل کنی ، همه چیز که با دعوا و جیغ و  

، به من میگی من  تو زور گفتی گریه حل نمیشه . بشین گوش کن ، بسه هرچی 

 زورگوام ولی ببین ، ببین خودت بدتری که .

خواست از زیر دستش فرار کند که اَسپاد فوراً در  توجه بی اَسپاد را شنید ،  حرف های

و از آن   کند در ماشین را بازنشاند! خواست ماشین را باز کرد و او را داخل ماشین 

. را زد مرکزی ر سه سوار ماشین شد و قفلکه اَسپاد فوراً بشماطرف در برود   

 به سمت اَسپاد برگشت و فریاد کشید:  

 

باز کن درو ، گفتم باز کن اَسپاد . بازش کن! باز کن وگرنه جیغ میکشم اینجا رو 

نمیخوام هیچی بشنوم ، فقط بذار پیاده بشم همین . میذارم رو سرم!  

 

ش بی توجه به حرف های دخترک پریشان حال کنار دست  

آمد . از پارک بیرون دنده را روی حرکت گذاشت و   

 

تو که با   _ میخوای جیغ بکشی؟ وایسا یه جا ببرمت انقدر جیغ بکش تا خالی شی!

 حرف زدن آروم نمیشی حداقل جیغ بکش شاید فرجی شد و حرف گوش کن شدی . 

 

 با حرص با کف دست به داشبورد ماشین اش کوبید و جیغ کشید : 



 

 

نمیخوام حرف گوش کن باشم نمیخوام .  این صاب مرده رو باز کن ِد لعنتی!  

 

 _ هیس درست صحبت کن صاحبش زندس!

 

 با خشم فریاد کشید :

 

و بمیر! اصال همتون بمیرید! برید به درک! گند زدید به زندگیم اصال به تو چه که  بر

و صدقه بدی میدادی به بهزیستی من خودم ننه بابا دارم!تپولمو دادی ها؟ خواستی پوال  

 

اَسپاد برگشت به خود همیشگی اش و با لحنی پر جذبه و کمی عصبی صدایش را باال 

برد گفت: برد و همانطور که سرعتش را باال می  

 

 واسه غریبه خرج نکردم واسه عشقم خرج کردم! 

 

از حرف اَسپاد دخترک ساکت شد ، چشم بست . سینه اش از نفس نفس زدن های پر  

مدام هر حرفی میزد اَسپاد کلمه عشق را به  د.میششتاب مدام باال و پایین 

هرچه میگفت یک جواب پر و پیمانی در آستینش داشت و مدام در   آورد!میمیان 

. نفس عمیقی کشید و تا سه شمرد  این کار آرامش میکرد ،  آورد مقابلش کم می

  شمارد . آن وقت کمیهرموقع عصبانی میشد یک نفس عمیق میکشید و تا عدد سه می

 از تنش اش نسبت به قبل کمتر میشد .

 موهاش جلوی صورتش ریخته بود بی نظم در هم! 



 

داد. میخواست صبر کند ببیند اَسپاد تا  میخورد ، اما اهمیت نمی گوشی اش مدام زنگ

 آخر او را به کجا میبرد.

. چرخیدبه سمت اَسپاد  سرشماشین از جاده خاکی  رفتنبا دیدن محلی آشنا و باال   

اینجا چرا اومدیم؟ من حالم خوب نیست تو منو برداشتی آوردی محل آثار باستانی؟  _ 

 مسخرم کردی؟ 

 

صدای پوف اَسپاد را شنید ، این مرد چقدر صبر داشت که با این همه حرفی که بارش  

میگفت تو عشق منی! بود تنهاکرده بود یک فحش نداده   

دای زنگ گوشی اش بلند  پرید! باز صمی  از سر خشم و حرص چشم بست ، پلکش

خواست جواب بدهد که اَسپاد گوشی اش را میان هوا شد! گوشی را بیرون آورد و 

 قاپید و خودش جواب داد. 

 خانم محمدی بود انگار چون اَسپاد در جوابش گفت : 

 حالش خوب نیست ، واسه اش مرخصی رد کنید!

را از دستش گرفت و   بینی اش را باال کشید که گوشی اش به سمتش گرفته شد ، تلفن

با دیدن برگ دستمال کاغذی که جلویش گرفته بود نگاهش به در کیف اش انداخت. 

از اینکه دست روی بلند کرده بود خجالت میکشید ،  دستان روی فرمان اَسپاد افتاد .

زد آنوقت اِدلیا دیگر مهار شدنی نبود ،  شاید اگر اَسپاد هم پا به پایش به او حرف می

به خشمش دامن س او تنها نوازش اش کرد و او را دعوت به آرامش کرد! اما برعک

شود.  نزد با حرف هایش . تنها میگفت حرف بزنیم و با حرف زدن همه چیز حل می  

د! دستمال را گرفت و  نکناحساس خجالت و شرم باعث میشد در چشمانش هم نگاه 

 زیر لبی تشکر کرد . 

پارک کرد. ایستاد و ماشین را باالی تپه   

آمده بودند تپه سوخته ، هوا هنوز روشن بود ، بااینکه ساعت هشت و پنج دقیقه بود  

. کمی روشن بود هوا اما هنوز  



 

 از خوبی های بهار و تابستان بود .

 

قفل در را زد ، از ماشین پایین آمد و ماشین را دور زد و  ماشین را خاموش کرد و

 در سمت اِدلیا را باز کرد .

 

پایین . _ بیا    

 

مکث کرد ، آب دهانش را قورت داد، هنوز هم اشک داشت! سخت بود محکم بودن  

 ... 

 

آرام پای راستش را بیرون گذاشت و سپس از ماشین بیرون آمد. کیف اش را همانجا  

 روی صندلی گذاشته بود . 

_ میخواستی جیغ بزنی؟ اینجا جیغ بزن کسی صداتو نمیشنوه . هرچقدر میخوای بزنم  

فحشم بده ولی اینو بدون... حتی که برگردم به عقب بازم این کارو برات انجام میدم! ، 

 بازم برات خرج میکنم! 

 

چشم بست و روی زمین نشست . دو پایش را در بغل گرفت ، جیغ بزند خالی  

اگر جیغ بزند آن حس خفت و خاری دست از سرش بر میداشت؟   شود؟می  

ر شد ... چشم بست و جیغ کشید! دردش بیشت  

به سیم آخر زد و جیغی بلند تر از قبلی کشید . مشتش را فشار میداد! احساس میکرد  

مانند بچه ای هست که به سرپرستی گرفته شده! با اینکه پدرش پولش از پارو باال 

رفت!  می  

جیغ کشید تا بلکه این خفت و خاری را از خود دور کند! دستان گرم اَسپاد را احساس 

 کرد روی مشتانش. 



 

 آرام روی مشتش را نوازش میکرد تا از آن حالت انقباض در بیاید.

از جیغ دوم دقیقه زیادی نگذشته بود که احساس کرد دستی پشت شانه اش قرار گرفته  

.  دهدو دارد کمرش را ماساژ می  

، تنها این حجره اش بود که از  هایش خشک شده بودند  اشکاحساس خفگی میکرد . 

جیغ بلندش میسوخت و درد میکرد . اهل این کار ها نبود ، اما اَسپاد باز هم بر او 

 تسلط داشت که او را وادار به اینکار کرد.  

را به سمت  دست اَسپاد او زانو هایش را روی زمین دراز کرد و نفس عمیقی کشید ، 

سینه اش کج کرد . سرش وقتی روی قلب اَسپاد نشست تازه فهمید این مرد هنوزم او  

 را تنها نگذاشته است! 

 

 _ چرا اینکارو میکردی؟ 

 

 سوالش باعث شد اَسپاد او را در بغلش بفشارد و بگوید :

 

داری قصه شو بشنوی؟ پس باالخره از خر شیطون پایین اومدی . دوست   

 

سرش اَسپاد را وادار به گفتن رازش کرد :  با تکان دادن  

 

لی بودیم یادته؟ انقدر رفت و آمد  غخونه بزمانی که همدان بودیم ، همسایه شما تو 

داشتیم که از یک همسایه تبدیل شدیم به دوست و بعدش به یه عضو خانوادگی! زمانی 

، تو منزوی شده بودی ، حتی  باهم سرد شدن ، همه ما متوجه شدیم که مامان و بابات 

 با منم بازی نمیکردی .

واست ولت کنه ، خان بیگ  خان جون بذاره! میخکم کم مامانت میخواست تو رو خونه 

بهم گفت  بزرگ پدر بزرگت وقتی دید این دعوا تمومی نداره یه روز منو صدا زد . 



 

بیشتر از اونا روی من شناخت داره چون این بیشتر از دختراش به من اعتماد داره! 

اواخر زیر دستش بودم،  به لطف بابا تا درسم تموم بشه و بخوام کار اصلی خودم رو  

اهی چک داشت پاس  گیه چند صباحی به حجره خدا بیامرز سر میزدم. شروع کنم 

میکردم ، گاهی پول نقد میخواست بدون هیچ کم و کاست واسش از بانک میکشیدم و 

غ کارای بانکی اش یا کارای بیرونی اخالصه چون جون بودم منو سر بهش میدادم.

 ش جمع باشه .حواسحجره میفرستاد و خودش میموند تو حجره تا مشتری میاد 

گفت بچه خودش رو میشناسه ، میشناسه اگر بوی پول به دماغش بخوره این بچه می

فروشه . من اون موقع جوون بودم ، شر و شور داشتم واسه  یعنی تو رو به پول می

  به جز اینکه کنارش تو حجره دستم بند بود اما بازمسئولیت جمع کردن واسه خودم 

قبول   و. واسه همین درخواستش ردنم رو نشون بدم دلم میخواست به همه مرد ش

یکی از سهام  ات رو کرد. دهنشکلی هست ، فکر آیوقتی دید وضعیت تو این کردم!

سودش رو خرج   تمامهای پر سودش رو به نامم زد ، ازم امضای محضری گرفت تا 

تو بکنم ، به یک واسطه که اونم خان جون بود . منم از اون موقع تا االن این کارو  

برات میکردم، وقتی از همدان رفتیم و فهمیدم تو از خونه بیرون زدی و اومدی پیش 

  هر ماه  یل از راه دوراخان جون فهمیدم حاال وقتشه ، حاال باید به قولم عمل کنم ، او

ریختم، بعدش گفتم بیام از نزدیک اریز میشد به کارت خان جون میسود رو تا و

ببینمت . ببینم چیزی الزم نداری؟ شاید خان جون تو رو دربایستی گیر میکنه و هیچی 

غم چشماتو خوندم! من  نمیگه . اون روز یادته؟ تو درو باز کردی! وقتی دیدمت 

اون  تی با من حتی نشناختیم. . ولی تو از بس که سر جنگ داشهمون روز شناختمت 

روز تشک اتاق تو عوض کردن قبل اینکه بیای ، ولی متاسفانه کیف پولم و گوشیم 

 خونه شما جا موند و مجبور شدم دوباره بیام که با تو روبه رو شدم . 

 

خبر بود پی برد! وقتی سکوت کرد تازه از ماجرا های پشت پرده که از آن بی  

 

که این مسئولیت رو قبول کردی؟ پشیمون نشدی از این _   

 



 

 نفس عمیقی کشید و گفت : 

 

و  کردم اگه بهت کمک نکنم تو دست به کارای خطرناک میزنینه ، چون احساس می

از اینکه من میتونستم تو رو از منجالب   وقت عذاب وجدان گریبانگیرم میشد اون

تو دختر بودی ولی رفتارت... پسرونه بود ، همش غد  ! بیرون بکشم اما نکشیدم 

بودی ، دوست داشتی حرف حرف خودت باشه .منم نمیخواستم به غرورت لطمه بزنم 

مو نشون بدم بذارم خان جون واست خرج که بدون اینکه خودواسه همین قبول کردم 

کنه جوری که فکر کنی اون داره از حقوق ماهیانه ای که خان بیگ واسه اش گذاشته 

 واست خرج میکنه .

 

بیگ از اینکه  احساس شرم میکرد! حاال که فهمیده بود پول خودشان بود پول خود خان

کمتر  با اَسپاد آن کار را کرده بود و او را زیر مشتش گرفته بود خجالت میکشید. 

شد اینگونه مردانگی خرج کند و بدون هیچ کم کاستی از آن پول برای مردی پیدا می

د! شاید هرکس دیگری به جایش بود آن پول را  خرج یک دختر نوجوان را بدهخودش 

طوری رفتار میکرد که انگار نه خانی آمده و نه خانی تا ماه های اوایل میداد و بعدش 

توانستی مشکالت را حل کنی تا با  راست میگفت گاهی اوقات با حرف زدن می رفته!

 قهر و اشک و آه بخواهی بیشتر گره را کور تر کنی . 

 

لی روی موهایش بر جانش آتش میزدند!بوسه های متوا  

 

 _ منو بزن!

 

 از درخواست ناگهانی اِدلیا متعجب لبش را زیر گوش اش برد و نجوا کرد :

 



 

 اِدلیا! 

 

 _ گفتم منو بزن! بزن...

 

.در بغلش فشردش و دوباره موهایش را بوسید   

 

ت! منو بزن _ بزنم اَسپاد ، من بهت فحش دادم ، حرف زدم! تحقیرت کردم تازه زدم 

 اَسپاد ...

 

کمرش را در آغوش اش فشرد ، تن بی جان اِدلیا را مانند شئی ارزشمند در آغوش  

.گرفته بود   

 

 _ آدم که جونشو نمیزنه .

 

 _ من همه جونتم؟

 

 _ تو همه جونمی ، عمرمی تو همه کسمی! 

 

ست! _ این همه عمرت و جونت از دست این آدما و دنیا خسته   

 

 _ من بمیرم واسش!  

 



 

 پلک زد ، مردن؟ نه دوست نداشت . 

 

؟_ بمون ... ولی چطوری تو انقدر آرومی در حدی که من عصبانی ام!  

 

این رسیدی که من تو سرنوشت تو بودم خانوم؟ توی آتیشی و عصبی نیاز _ حاال به 

نه به  تاز نباشه ، آروم باشه تا بتونه مهارت کنه داشتی به یکی که مثل خودت یکه

 خشمت دامن بزنه با داد و فریاد! 

 

چشم بست و دستش را باال آورد و روی ساق دست او که از روی سینه اش رد شده  

 بود و دور سرش حلقه شده بود گذاشت . 

میگی تو نیمه گمشده منی؟_   

 

 روی موهای ابریشمی دخترک لب زد : 

 

 شک داری؟

 

احساس کرد تنها نیست! وب شد، از برخورد لبان اَسپاد روی موهایش حالش کمی خ

 اَسپاد هست ، خدا هست ... 

 خدا ... خدا!  

شاید حالش نسبت به قبل کامال خوب نشده بود اما بهتر  بود ، توانسته بود به لطف  

کمی خود را پیدا کند . حرف های اَسپاد   

 



 

شک داشتم ولی انگار بر طرف شد! _   

 

کرد : اَسپاد لبخند زد و سرش را جلوی صورتش خم   

 

 پس یعنی عروس بله رو داد؟

 

 نگاه اِدلیا هنوز هم خیس بود :

 

 فکر کنم! 

 

لبخندش را جلوی صورتش دید! خم شد و بوسه ای بر روی پیشانی سفید دخترک 

 گذاشت . 

 

 _ من به قربون این عروس برم!

 

چشم بست! واقعا نمیدانست در کدام باتالق دست و پا میزند! باتالق خفت و خاری یا  

اتالق عشق و دوست داشتن اَسپاد! هرچه بود االن باعث آرامش اش شده بود . ب  

 

 _ آروم شدی حاال؟ 

 

ولی بازم میگم تو زورگو ترین آدم دنیایی . _ اوهوم.   

 



 

 از روی زمین بلندش کرد و برد و داخل ماشین نشاندش!

گفت سرش را به سمتش خم کرد و نگاه سیاهش را در نگاه خرمایی رنگ او نشاند و 

: 

 

اگه زور نمیکردم باهم حرف بزنیم که االن از دستت داده بودم! من حتی دلم نمیخواد  

باشه همه چیز گاهی اوقات با حرف زدن یه لحظه به نبودن تو فکر کنم . اینو یادت 

حل میشه ، حرف زدنی که دو طرف واقعا حرف بزنن نه اینکه از سر حرص و 

بندازن بهم چون بدون شک دوباره بین شون عصبانیت هم دیگه رو بکوبن و تیکه 

افته. دعوا می  

 

 نگاه اِدلیل در چشمانش دو دو میزدن . 

 

همه شون میخوره که  شناسی. حرفات ، طرز فکرت _ گاهی اوقات فکر میکنم روان

 یه آدم دنیا دیده و مخصوصا روانشناس باشی!

 

 اَسپاد همانطور لبخندی و گفت :

 

اجتماعی روانشاسی خوبی دارن چون مدام تو اجتماع هستن و با اصوال آدم های 

انواع و اقسام آدم های مختلف سر و کار دارن . اینو بذار از روی کسب تجربه نه از 

 درس خوندن ، چون من لیسانس هوافضا دارم معجزه کنم . 

 

 دخترک خندید و لب زد : 

 



 

 هوا فضا کجا و روانشاسی کجا...؟

 

ماشین را دور زد ن داد و سرش را از ماشین بیرون آورد و سپس اَسپاد سرش را تکا

 و سوار شد . 

 استارت زد که دخترک کنجکاو پرسید : 

 

 اینجا رو از کجا میشناختی؟ 

 

لب زد : چرخاند تا دور بزند میبا صدای اِدلیا همانطور که فرمان را به سمت چپ  

 

، یکمی اش هم من باید بگردم  به من بگی و منو ببریدیگه همه اش رو که نباید تو 

 جاهای قشنگ رو پیدا کنم که دست عروسمو بگیرم و بیارم اینجا. 

 

لفظ عروسم او را ناراحت یا  پشتی صندلی تکیه داد و لبخند زد .سرش را به 

عصبانی نکرد بلکه از آنکه عروس اَسپاد بود احساسی مانند افتخار به او دست داده  

، روحش را به آرامش دعوت  مدارا مداوایش کرده بود بود ، اینکه چنین مردی با 

بود . کرده   

 

؟_ کجا داریم میریم   

 

 _ خونه ، داریم میریم خونه! 

 



 

 _ بابت .. اون کتاب خونه و اون وس...

 

 میان حرفش دوید و دستش را بلند کرد و گفت :

 

نمیخوام چیزی هیسس! تو با جوابت به عشق من همشو یکجا جبران کردی! دیگه بسه 

گذشته ممنوع! چیزی که رفته دیگه ارزش فکر کردن نداره که البد  حرف از بشنوم .

 رفته. 

 

در اعتراف های اَسپاد از واقعیت چرخ  دخترک به سمت خانه راند ، هنوز افکار 

 میخورد! 

با یک حقوق ماهیانه  کند متوجه شده بود که این پول هایی که خان جون خرجش می

دهد وقتی هم که از او پرسیده بود مدام طفره میرفت و هر بار کفاف نمیبازنشستگی 

آورد . با گفتن پسنداز است که خرجت میکنم فوراً سر و تهش را بهم می  

 

سرش را به شیشه تکیه داد ، هوا هنوز آنقدر گرم نشده بود که نیاز به کولر داشته 

دارد . انگاری باز هم حق با گفته بود چیزی که رفته دیگر ارزش فکر کردن نباشد .

شود و از آن  او بود ، گذشته تنها یک خاطره است که در ذهن انسان مدام تکرار می

تنها همین افکار و خاطرات را داری . گذشته را باید همان پشت گذاشت و ازش رد  

بشوی اگر همراه خود حمل کنی بارت سنگین تر میشود چون مدام آینده ای که میرسی  

شوند برای همین است وآنها هم روی بار گذشته ات نهادینه می شودمی گذشتهدوباره 

باید گذشته را همان پشت سر جا بگذاری تا با خیال راحت به سمت آینده قدم برداری  

پشیمانی و ای کاش ها دیگر چیز جدیدی ندارد. جز ، گذشته   

 

 



 

 

  

ره کمر  ماشین را خاموش کرد و دست برد سمت گیکرد ،  وقتی جلوی در خانه پارک 

خودش هم کمر بندش را باز کرد و همراه اِدلیا از ماشین پیاده شد .  بند ایمنی  و

تش برگشت و گفت: مدخترک به س  

 

امروز بعد ازظهر .  یببخش واسه اتفاقامرسی که تا اینجا رسوندیم ،   

 ماشین را دور زد و کنارش قرار گرفت : 

حالت بود اون ، تو رین رفتار تو برو تو ، انقدرم واسه چیزی که حقت بود و طبیعی ت

عذرخواهی نکن ، اگه اون لحظه بغلم میکردی و خوشحال میشدی ازت تعجب  

 میکردم به غرورت شک میکردم . حاالم برو تو منم میخوام بیام.

 

 نگاهش کرد ، اما اینبار نگاه اَسپاد به در پشت سرش بود . 

خودش هم نمیدانست چرا اما هر لحظه به هر طریقی دوست داشت اَسپاد را به حرف 

بیاورد ، انگار گوش هایش برای حرف های اَسپاد خود را با جان و دل حاضر  

میکردند ، ذهنش همه معطوف حرف های او میشد ، اویی که دخترک را سرزنش  

هست همین حاال جواب  نگفت حقت نکرد! از عذر خواهی اش و سواستفاده نکرد و 

همه بی احترامی را بدهم! آن  

 لبخندی زد و با فشردن زنگ بلبلی خانه منتظر ماند تا در باز شود.  

. با باز شدن در دست اَسپاد پشت کمر اِدلیا نشست و او را به داخل هول داد   

 

خان جون و پدرش آب دهانش با دیدن قیافه طلبکار اما دخترک آرام داخل حیاط شد 

 را به آرامی قورت داد!  



 

گذشت و انگار این روز ها دنبال خانه می آنجا باشد را نداشت .توقع اینکه پدرش 

 تصمیم داشت تا خانه اش پیدا شود در خانه خان جون مستقل شود . 

ها  تا در را بست و نگاهش به آن سر برگرداند و نگاهی به اَسپاد انداخت ،ی به آرام

او برای این دیدار حاضر بود   که انگار که به خط کنار هم در حیاط ایستاده بودند افتاد

داد! العملی نشان نمیکه هیچ عکس  

 

نفس عمیقی کشید! نگاه حرصی اش را به ویدا داد که القید درمانده شانه باال انداخت 

... 

نشسته بودند و دخترک از دقایقی بعد خان جون و محمد و اَسپاد دورتا دور خانه 

فرصت استفاده کرد و گوشه لباس خواهرش را گرفت و با خود به سمت اتاق خودش 

 برد.

 

 ویدا را به داخل هول داد و فوراً بعد از بستن در به سمتش برگشت و حرصی پرسید : 

 

یعنی تو نباید یه زنگ بزنی به من که بابا اینجاست من خودمو جمع جور کنم؟؟ خیر 

واهر دارم فرقی با چغندر نداره . سرم خ  

 

 لبان ویدا کج شد و گفت :

 

 تقصیر من چیه؟ وقتی گوشیتو خاموش میکنی توقع داری چطوری بهت بگم؟؟

 

گوشی اش را خاموش کرده بود؟؟ یادش آمد اَسپاد بعد از آنکه جواب گوشی اش را  

 داد آن را خاموش کرد! 



 

پیشانی اش را خاراند!و با دست اخمانش در هم رفتند و پوفی کشید   

دست و  برای اولین بار نگاه طلبکارانه پدرش را دیده بود نمیدانست چه باید بکند!

پایش را گم کرده بود در مقابل آن نگاه! در طول عمری که از خدا گرفته بود  

گفتند آدم با فهمید وقتی دیگران میهیچوقت اینطور پدرش با او رفتار نکرده بود ، نمی

نه پدری داشت از آن نگاه سنگین پدر حساب میبرد یعنی چه ، چون خودش یک نگاه 

معروف پدرانه خرجش کند و نه مادری که حواسش به او باشد! حاال هم که بعد از  

 بیست و چهار سال با او روبه رو شده بود نمیدانست باید چه واکنشی نشان بدهد .

باید سور بدهند  و حاال بودندقیافه اش مانند آنانی که در یک بازی شکست خورده 

 بود!

 پلک زد و با دست اشاره زد : 

 

 خیلیه خب تو برو ببین اینا چی میگن تا منم لباس عوض کنم بیام خبر مرگم. 

 

 خنده ویدا تا پشت لبش آمد و فوراً جمع و جورش کرد و تند گفت : 

 

 چشم! من رفتم . 

 

کتابخانه سفید رنگ و جدید اش افتاد . سرش را به طرفین تکان داد ، نگاهش به   

. ر مشغول تماشایش شدمکتابخانه دیواری اش ایستاد ، دست به ک رویروبه   

 همه کتاب ها با نظم کنار هم قرار گرفته بودند!

بی خیال نگاه کردن کتاب ها شد فعال باید چاره میافت برای حل مسئله پدرش! همراه  

بازگشته بود!  یک مرد غریبه ، ساعت ده شب به خانه  



 

اَه! اصال تقصیر یک ساعت جلو رفتن ساعت بود ، اگر مثل شش ماه دوم سال بود  

 میتواسمت دفاع کند و بگوید نُه است و تمام!  

 اما متاسفانه یک ساعت جلو رفته بود و ده االن نُه قدیم بود!!

نفسش را با حرص بیرون داد و بعد از عوض کردن لباس هایش دست و صورت  

اش را شست و آرام به سمت هال رفت! اشکی  

 با شنیدن صدای خنده پدرش درجا خشکش زد! 

 این همانی نبود که طلبکار نگاهش میکرد؟

 حال داشت میخندید ...؟؟؟

به گوش هایش شک داشت ، فوراً قدم برداشت و به سمت حال حرکت کرد ، با دیدن 

حدقه بیرون بزند!پدرش کنار اَسپاد چیزی نمانده بود تا چشمانش از   

 پدرش با دیدن او بدون تغییر دادن حالتش و جمع کردن لبخندش رو به او اشاره زد : 

 

 بیا اینجا بابا ، بیا بشین . 

 

همان نگاه از حدقه بیرون زده اش را به ویدا داد که ویدا سر تکان داد و اشاره زد  

 پیشش بشیند!

و گفت:  از تعجب زیاد با انگشت سبابه خودش را نشان داد  

 

 من؟

 

 پدرش که حواسش به تلوزیون بود گفت : 

 



 

 آره دیگه بابا ، جز تو کی دیگه سرپاست؟

 

 نگاهی به اَسپاد انداخت که داشت با لبخند نگاهش میکرد! 

کورن هم جلویش هست. ظرف پاپ است و یک انگار مشغول تماشای برنامه کمدی  

گفت: سر تکان داد و کنار ویدا نشست و زیر لبی به او   

 

 احساس میکنم بابا رو چیز خور کردن!

 

 ویدا نفس عمیقی از درماندگی کشید و گفت : 

 

احساست درسته! خان جون واسه اینکه از دعوای احتمالی جلوگیری کنه یه چای  

 زعفرون داد دست بابا!! 

 

ناگهان از گفتن چای زعفران کمر اِدلیا صاف شد و مانند خط کش قورت داده ها سر  

ت!جایش نشس  

 از حساسیت زیاد پدرش به زعفران با خبر بود!!!

 

 _ ب..به بابا چای زعفرون داد؟؟ 

 ویدا سرش را دوبار پشت سر هم تکان داد! 

چشم بست و آخی زیر لب گفت! نگاهش به خان جون افتاد که آن طرف داشت جدول  

 حل میکرد.  



 

 افتادنگاهش به اِدلیا ، خان جون وقتی نگاهش کرد   ناالنسرش را کج کرد و با حالتی 

لبخندی عریض زد که با صدای قهقه پدرش با اَبرویش اشاره زد تا آن طرف را نگاه 

 کند!

   .ا برای محمد داشتر لطیفهزعفران حکم 

زعفران  ، استکنترل عصبانیت  وظیفه شان که سرتونین دوپامین وهورمون های 

کنترلشان مثبت شود و زود تر از حالت افسردگی و عصبانیت خارج   باعث میشد تا

 شوند! 

 

روی چشم باز کرد و نگاه اَسپاد را س رت چشم بست و ناگهان لبخند اَسپاد یادش آمد! با 

 خودش دید! نکند او هم از این چای خورده باشد؟!

انگار اَسپاد ذهن او را خواند که اَبرو های را باال انداخت و فنجان چای پرش را از 

ُکتش که کنارش روی زمین بود بیرون آورد!   پشت  

 ناخودآگاه نفسی از سر آسودگی کشید و آرام سر تکان داد.

د از کمی نشستن باالخره اَسپاد عزم رفتن کرد ، تا دم در همراهی اش کرد و گفت  بع

: 

 

 باید دست خان جون رو بوسید که زعفرون به خورد بابام داد .

 

 اَسپاد هومی کرد و در ادامه گفت : 

 

 باید دستشو بوسید! کاری نداری؟ 

 



 

میفرستاد آن مابین گفت  سرش را به طرفین تکان داد و همانطور که نفسش را بیرون 

: 

 

 از اولم کاری نداشتمت . 

 

به در تکیه داد ، نگاهش پایین بود ، در فکر آن بود که چگونه این حالت را از سر 

 پدرش بپراند؟! وگرنه تا خود کله سحر باید با او الکی میخندید!

 

 _ ببینشا ، که از اولم کاری نداشتی آره؟؟

 

قهقه محمد آمد! نوچی کرد و اَسپاد را به بیرون   نگاهش را از زمین گرفت که صدای

 هول داد گفت:  

 

 برو دیگه االن فعال وقت صحبت کردن نیست ، برو دست خدا به همرات ... 

 

آورد تا از جلوی در کنار برود و بتواند  همانطور که با در به بازوی اَسپاد فشار می

 در را ببند زیر لب زمزمه کرد: 

 

ید به سرم بگیرم ، آخه خان جون از دست تو!برم ببینم چه ِگلی با  

 

در را که بست اَسپاد آن طرف در لبخندی به این کار های شیرینش زد و سوار ماشین 

 شد و به سمت خانه رفت . 



 

 

****** 

 گوشی را دم گوشش گذاشت و صدا زد : 

 

 الو؟ الو ویدا . 

 

 _ سالم اِدلیا خوبی؟

 

گرفت و مشغول نوشتن   به دستگوشی را به آن دستش داد و خودش خودکار را 

 چیزی شد :

 

 خوبم ، ویدا بابا خوبه؟ بهتر شد؟

 

انداخت و  ویدا نگاهی به پدرش که در سالن روی تشک گل آبی خان جون خوابیده بود 

پدرش را بیدار کند . مبادا به راه رو رفت تا صدایش   

 

. _ آره ، خداروشکر خوابه  

 

چطوری خوابوندینش؟ _   

 

از خستگی خمیازه ای کشید و گفت :  لحظه پیش افتادچند  ویدا که یاد  

 



 

جوره نمیخوابید ، آخر سر مجبور شدم یکم از قرص خوابای خان  به سختی . هیچ

تو آب حل بگیرم بهش بدم. داشتم  تا جون بر  

پرسید : دخترک خودکار از دستش ِول شد و روی کاغذ افتاد و با َشک   

 

 قربونت نصف کردی دیگه آره؟ نصف قرصو بهش دادی دیگه؟؟

 

ویدا کش و قوسی به بدنش داد و گوشی را رو حالت بلندگو گذاشت و خودش مشغول  

 تمیز کردن میز بهم ریخته اِدلیا شد .

 

 _ نه همه شو ریختم چی بود؟ 

 

ش .صدای برخود دست اِدلیا را شنید! انگار که محکم زده بود به صورت  

 

 صدای درمانده و حرصی اش را شنید که میگفت :

 

خب خسته نباشی اون االن بمب هم بترکه بیدار نمیشه! خداییش تو اون دانشگاه کوفتی 

اینو نمیگن که قرص خواب یه سن باال رو وقتی میخوای مصرف کنی باید نصف اش  

 کنی؟

 

پوفی کشید و ناله وار گفت : گند دیگری به بار آورده بود یکویدا از اینکه باز هم  

 

 نه دانشگاه حقوقی که این حرفا رو نمیزنن! اِدلیا چه خاکی تو سرم بریزم؟؟ 



 

 

اِدلیا به حالت قبلی برگشت و با صدای رسا گفت : شاکی  لحن  

 

تا االن چه کاری داشتی که میخواستی دور از چشم بابا انجام بدی؟ به اون کارت 

 برس. 

 

 یادش آمد تک به تک کار هایش را و ذوق زده گفت : 

 

 آخ یعنی یه دونه ای اونم واسه نمونه ای ، فدات بشم خواهر. 

 

یل دهد. انگار اِدلاحساس کرد کمتر خواهری چنین کاری را برایش خواهرش انجام می

 تک بود برای خودش . حیف که دیر شروع کرده بود به صحبت کردن با او!

 

دی اِدلیا زبان ریختنش را قطع کرد و گفت : جصدای   

 

 ویدا کارات مجازن دیگه؟

 

حالت اسپیکر برداشت و گفت :  ازگوشی را   

 

 باید یه چند جا مرکز خرید میرفتم واسه خودم لباس میگرفتم ، بله بله ، خیالت جمع.

بابا زور میکرد از کارت خودش بردارم منم نمیخواستم ، وا جود شرایط االنی که  

 داره اون پول نیازش میشه واسه همین میخوام از کارت خودم خرج کنم . 



 

 

آ   م پوستتو میکنم!دقبل بابا خو که غیر مجازه  _ خب خوبه ، چون بفهمم چیزیه

 راستی پول خواستی بگو واست بریزم  

 

رحمی تو . نه دمت گرم خواهر پول الزم ندارم .  _ اوخ چه بی   

 

دیگه گفته باشم بعدا نگی نگفتی .خب پس ، _   

 

 _ نه نه نگران نباش نمیگم ، بعدش تو کی میای؟  

 

 دخترک خودکار را مجدد از روی دفتر برداشت و گفت : 

 

فردا اینجام ، یکی به جبران مرخصی دیشب امروز از ده صبح که اومدم تا ده صبح 

صبح تا عصر مثل اینکه جشن نامزدیشه منم قبول کردم به جاش  تاز بچه های شیف

اینکه این مرخصی بی دلیل دیروز رو ماست مالی کنم .وایستم هم   

 

 _ خب پس یعنی ناهار و شام نمیای ؟ 

 

 نفسش را فوت کرد و گفت :  

 

نمیکنه ، حواست به خان جون چ نه شما بخورین ، خوبه حداقل بابا خوابه سوال پی

 باشه آ ، به اونم بگو فردا میام یوقت دلواپس نشه .



 

 

 سرش را تکان داد و گفت : 

 

 باشه بهش میگم کاری نداری ؟ 

 

 _ نه برو خداحافظ. 

 

 _ گود بای .

 

 گوشی را پایین آورد و تک خنده ای کرد و زیر لب گفت : 

 

 مسخره . 

 

باید لیست مهمانی های ویژه امشب که از طرف یک به سراغ ادامه کار هایش رفت ، 

آمدند را کامل میکرد! کارهایشان رسماً شرکت برای جشن از قبل تعیین شده شان می

 با یک رستوران مو نمیزد فقط اسم داشت که هتل بود!

غذای آشپزخانه وقتی برایش آمد ، سر میز نرفت و ترجیح داد همانجا غذایش را  

 بخورد .

ر های زیادی سرش ریخته بود اصبح تا عصر زیاد آشنا نبود و االن ک فتشیبا اکیپ 

. و همینکه فرصت ناهار خوردن را داشت خودش کلی بود   

بعد ناهار ظرف هایش را به آشپزخانه تحویل داد و دوباره مشغول کار هایش شد ،  

دومی را  پس از تکمیل لیست از آن سه برگ فتو زد و اولی را دست سر آشپز داد و  

 دست مدیر بخش رستوران ، اصلش را هم دست خودش نگه داشت . 



 

آمد گو ها یک دست لباس یک شکل  ساعت حدودا هفت بود که مهمان ها آمدند. خوش

و تمیز پوشیده بودند و آن ها را به سمت میز های مخصوص و وی آی پی شام هدایت  

 کردند . 

و سپس منتطر شدند تا حاضر شود . حدودا نیم ساعت بعد غذایشان را سفارش دادند   

: ن او پرسیددبا دیدن خانم محمدی سالم کرد و خانم محمدی متعجب از زود آم  

 

اینجایی دختر؟   کی از  

 

 لبخندی زد و دستش را زیر چانه اش گذاشت :

 

از صبح ساعت ده ، به جبران مرخصی بی اطالع دیروز جای یکی از بچه های 

شیفت خودمه . شیفت صبح موندم و االنم که   

 

 خانم محمدی که انگار یاد دیروز و نیامدنش افتاد فوراً روی صندلی نشست و گفت : 

 

وای آره آره راست میگه ، دیروز نبودی تو . هرچی منتطرت بودم نیومدی ، دیگه 

. بهت زنگ زدم که یه آقایی برداشت   

 

 سر تکان داد و گفت : 

 

 آره ، یکم حالم خوب نبود .

 



 

: ی شیطان پرسیدانسقلمه ای به او زد و با چشمخانم محمدی   

 

نامزدت بود؟کلک اون آقا کی بود؟   

 

هوا گرم بود یا او احساس گرما میکرد؟ لبخندی مضحکی برای جمع و جور  

 وضعیتش زد و گفت : 

 

 یه جورایی!

 

 خانم محمدی دستانش را با ذوق بهم کوبید گفت :

 

عروس خانوم .ای جااانم.  مبارکه به سالمتی باشه   

 

 لبخندی زد و تشکر کرد که خانم محمدی ادامه داد : 

 

 راستی یه قطعه عکس رو با فتوکپی شناسنامه رو دادی به خانم توکلی؟

 

پر ماجرای دیروز افتاد! آرام سرش را به معنای بله تکان داد  یاد آن پوشه آبی رنگ 

 و خوبه زیر لبی خانم محمدی را هم شنید .

 

 

 



 

 

******* 

 

 

ساعت ده صبح شیفت را تحویل آن دخترکی که دیروز مرخصی بود داد و بعد از  

 تبریک گفتن جشن نامزدی اش راهش را به سمت آرامگاه باباطاهر کج کرد . 

ای اش را بر طرف با صبحانه سر پایی که در میز سلف سرویس خورده بود گشنه

  آمد مشکلی پیش نمی  خوردکرده بود ، طوری که اگر تا سه چهار ساعت چیزی نمی

آن حال و هوای شعر خوانی   آرامگاه باباطاهر را کرده بود .حاال دلش هوس اما 

آرامگاه اش . آرامشی که آنجا داشت را در میدان بوعلی با آن شلوغی و صدای بوق  

 ماشین ها کمتر پیدا میکرد .

ت . را پیدا کرد و روی پله سنگی ای نشسی با رسیدن به آرامگاه گوشه دنج  

 نگاهش به خورشید افتاد . همانقدر روشن و تابان . 

دیشب برای آنکه فکر خانم محمدی به بیراهه نکشد اَسپاد را نامزد خود خواند! بعد از  

. برداردآن اتفاق دیگر نمیتوانست یک لحظه هم دست از فکر کردن به او   

دلش میخواست مدام به او فکر کند! از اینکه حرف قلبش را گوش داده بود احساس 

 پشیمانی نداشت .

د ، یک صاحب پیدا کرده بود ، صاحبی که منصف بود و  اتفاقا دلش آرام گرفته بو

 مثل خودش عاشق.  

امروز به اینجا آمده بود تا آخرین فکر را هم بکند و برای رابطه اش با اَسپاد یک  

 تصمیم جدی بگیرد. 

 اولین هایش بود و همه چیز برایش تازگی داشت . 

 احساس شور و شوق داشت .  



 

که ت از دهانش بیرون بزند! هر لحظه میترسید هر زمان که میدیدش قلبش میخواس 

شدن ضربان ناگهان منفجر بشود!!تند نکند قلبش از این همه   

دیروز هرچه او به اَسپاد فحش داده بود کتک اش زده بود ، به جایش اَسپاد او را 

همین تضاد هایشان باعث شده بود روی کار هایش و   بوسیده بود و نوازش کرده بود!

کند . از اینکه او پر بود از سر و صدا اما اَسپاد در سکوت کارش را    اخالقش فکر

برد . همیشه فکر میکرد نظامی های در ارتش خلق شان تنگ است و حتی با  پیش می

سعی کرد قضاوت  خودشان سر جنگ دارند اما با دیدن اَسپاد تصوارتش بهم ریختند . 

ر بگذارد . باد خنکی وزید و برگ کردن را که این روز زها مانند آب خوردن بود کنا

 های درختان بلند دورتا دورشان را تکان داد .

باغچه دور آرامگاه افتاد! لبخندی زد و نگاهش به گل های اطلس در   

کردند! از  یک جوری زیبا و خوشرنگ بودند که انگار داشتند آن رنگ را زندگی می

بودند. یک جوری که حتی یک انسان با  آن رنگی بودند خوشحال یا آنکه آن شکلی و 

کتاب در  حقا که خداوند ماهر ترین نقاش دنیا بود .  آمد .دیدنش سر شوق می

می آلکوت نوشته بود : لوئیزا همسران خوب از   

 

 

است كه آدم بخواهد همه نعمت هایي را كه در اختیارش است فقط به   ینهایت ناشكر این

 . واسته به دست نیاورده است نادیده بگیردرا كه میخ یخاطر این كه آن چیز

 

زمانی که این جمله را خواند یادش آمد چقدر خدا را به خاطر خواسته هایي که به هیچ کدامشان 

 نرسید سرزنش کرد! اما حال با دیدن این گل های زیبا فهمید چقدر ناشکری کرده است . 

تواند از دیدن این زیبایی های طبعیت بکر اول از همه شکر کرد که چشم هایش سالم هستند و می

تواند او را به ببرد . از اینکه دست و پاهایش سالم هستند و توان حمل او را دارند و میخدا لذت 

د! حاال که اینجا بیاورند . خیلی از کسانی هستند که آرزوی یک روز قدم زدن با پای سالم را دارن

خداوند بی دریغ به او بخشیده بود نباید پشت پا میزد به همه آنها و به خاطر چیز هایی که  



 

همانی که در سوره مائده آیه بدستشان نیاورده غصه بخورد و یادش برود خدا هنوز هم هست .  

 پنجاه و شش میگفت : برگرد تا بار دیگر دوست داشتن همدیگر را تجربه کنیم!

 

مانند کسی بود که احساس میکرد وجودش برای کسی  ه خدا این حرف را به بنده اش میزد از اینک

 مهم است  ، دلش نمیخواست از آنجا دل بکند. 

باز هم یار این روز هایش خدا شده بود ، همانی که به او احساس امنیت میداد . همانی که هروقت  

باز شد فراموش اش میکنی اما ت آید . این تو هستی که هروقت گره زندگی امی کنارتاش بخواهی

را   که توشود و این نهایت لطف او در حق توست او تو را هر لحظه به یاد دارد و از یادت غافل نمی

کند از او دل میکنی  اما تو هر بار وقتی دعایت را مستجاب نمی کندیک روز هم به حال خود رها نمی

کند برایش از نذر بگیر تا نماز و دعا و خواندن یک دور قرآن کامل و هروقت باب میلت رفتار می

یکی که تو را دوست  . ختم میکنی . اینکه مانند او باشی سخت است ، از او در این دنیا یکی بود 

داشت به طوری که برعکس غرور بنده اش در قرآن ، کتابی که حرف هایش در آنجا نوشته شده 

.  از برگشتن و شروع دوباره حرف میزد ، میگفت برگرد تا بار دیگر همدیگر را دوست داشته باشیم

 امید وار بود . 

 

از فکر خدا بیرون آمد ، هرچه بیشتر به او فکر  با شنیدن صدای قدمانی به سمتش ،

میکرد بیشتر ذهنش درگیرش میشد ، از اینکه درگیری ذهنی اش در باب خدا بود  

ناراضی نبود اما گاهی اوقات از حرف هایی که از سر عصبانیت به او میزد شرمش 

 میشد .

سرش را چرخاند و پسر بچه کوچکی را دید که به سمتش میدود .    

را نگاه کرد ، فکر کرد شاید آدامس فروش دور میدان باشد ولی در دستش تنها دستش 

 یک کتاب بود .

 پسر بچه وقتی به او رسید بی هیچ حرفی کتاب را به سمتش گرفت . 

 نگاهش به کتاب افتاد،  دیوان باباطاهر بود .

 مجدد نگاهش را به پسر بچه داد ، صورتش آرام بود بدون هیچ عجله ای .



 

را از دستش گرفت ، برایش آشنا آمد .  دیوان  

 شبیه دیوان خودش بود!

 صفحه اول را باز کرد که متوجه یک بیت شعر شد : 

 

 دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم 
؟! باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی  

 

خودش  صفحه را ورق زد و با دیدن تاریخ نوشته شده گوشه صفحه یادش آمد این کتاب 

 بود اما دست آن پسر بچه چه میکرد؟

 

 سر بلند کرد تا از آن بچه سوالی بپرسد که با دیدن شخصی آشنا حرف در دهانش ماند!

 

ور خورشید درست پشتش ناو مبهوت آن هیبت میشد!  آمدمیبه سمتش  قدمی کهبا هر 

انگار از نسل  آید!میت خورشید به سویش متابید و جوری بود که انگار او از سمی

 خورشید است . 

: کنارش نشست و نگاهش را به او دادوقتی به او رسید    

 

میکنی؟چیه؟ چرا اینطوری مات و مبهوت نگام   

 

 

 لبخندی به رویش زد و ادامه داد: 
 

 به قول خودت شاخ درآوردم یا دُم؟

 

بپرسد: در جوابش تنها توانست  

 

 تو اینجا چیکار میکنی؟



 

 

ش داشت در ذهنش به او فکر میکرد و حاال کنار خودش نشسته  پیهمین چند لحظه 

 بود!!!

 

 دستش را دور زانویش حلقه کرد و گفت : 

 

 پرنده نامه رسان واسم خبر آورد که یه دختر خوشگل اینجا تنهایی نشسته و تو فکره!

 

دستش را نشان فهمید، از آن بهت در آمد و کتاب در هیچ یک از حرف هایش را نمی

 داد و پرسید :

 

 پسربچه ای که اینو بهم داد از طرف تو بود؟ 

 

 

.  _ اوهوم  

 

 _ کتاب من دست تو چیکار میکرد؟

 

 نفس عمیقی کشید و گفت : 

 

وقتی با عمه ات اینا اومده بودی اینجا و من دیدمت ، کتاب دستت بود ، زمانی که رفتی  

اش داشتم تو فرصت مناسب بهت بدم . یادت رفت با خودت ببریش این شد که نگه   

 

خورشید باالی سرشان بود ، اشعه نور خورشید باعث شده   لبخندی زد و نگاهش کرد.

چشمانی عسلی بود موهای دخترک کمی روشن تر از قبل به نظر برسد همچنین رنگ

 تر بشوند .

 

آ . _ امانت دار خوبی هستی  



 

 

گفت: لبخند اَسپاد هم روی لبش نشست و در جوابش   

 

. قربان شما معجزه خانوم   

 

داشت بار  خندید از لفظ معجزه خانوم! اینبار دیگر از شنیدنش اذیت نمیشد بلکه دوست

  کلمه را بشنود . اینها و بارها از زبان اَسپاد 

 

جی پی اس وصل کردی بهم؟ _ چطوری فهمیدی اینجام؟   

 

دید .لبخند کج اَسپاد را از نیم رخ جذاب و مردانه اش   

 

راستی  .کج کردی گفتم بذار ببینم کجا میره راهتودیدم که _ نه واال ، اومدم دنبالت . 

 چرا انقدر دیر تعطیل شدی؟ همیشه ساعت هشت میومدی این سری ساعت ده . 

 

از اینکه حواسش جمع رفت و آمد هایش بود دلش قرص شد! ساعت کاری او را از بر 

 بود .

 

نامزدیش  یکی از بچه ها جشن  طرفیبیشتر موندم . از مرخصی دیروز  جبران_ به 

 بود دیگه به جاش موندم.

  

 

 سر تکان داد و گفت : 

 

 که اینطور .

 

که اَسپاد پرسید : نگاهش به روبه رو بود .   

 



 

 راستی حال بابات خوب شد؟

 

 

 یاد اتفاق دیشب افتاد ، خنده اش گرفت و بی ابا خندید.  

 

آور بده. _ آره ویدا مجبور شد بهش قرص خواب  

 

 _ اوه یعنی انقدر وضعیت حاد بود؟

 

 خندید! دیشب برایش سخت گذشته بود اما حاال به وضع دیشب میخندید!

 

 _ آره .

 

 اَسپاد محو چال ریزی که گوشه لپش افتاده بود شد!  

تابید. سیاه چاله بود که نور به سمتش می انگار  

 حرکاتش دست خودش نبود ، دست دلش بود . 

سپاد روی چال  دست برد و چال ریز دخترک را لمس کرد، از حس گرمای انگشت اَ 

خنده اش آرام آرام جمع شد و صورتش به سمتش برگشت.   ریز گونه اش  

ناخواسته زیر لب زمزمه کرد : اَسپاد با دیدن نگاه اِدلیا روی خودش   

 

 

 از گونه به سمت گونه راه افتادم 
 یکباره ولی به اشتباه افتادم 

 لب هاش م یان چال لپ هایش بود
 از چاله در آمدم به چاه افتادم 

 

 



 

با شعری که زیر لب برای چال گونه دخترک خواند همه وجودش نبض گرفت و یکبار 

 دیر از عشق اَسپاد لرزید!

 

_ هیچ وقت فکر نمیکردم یه روز حتی عاشق یه چال گونه بشم! اما دنیا ثابت کرده  

 همیشه منتظر اتفاقی باشیم که هیچوقت تصور وقوع اش رو نداشتیم . 

 

مصرع آخر شعر زیادی برایش آشنا بود ، انگار یک بار دیگر هم از دهان اَسپاد شنیده  

 بودش!

 

 _ اِدلیا ؟ 

 

 نگاهش را از نگاه اَسپاد گرفت و لب زد : 

 

 جانم؟ 

 

 اَسپاد نفسی تازه کرد و گفت : 

 

 امروز اینجام چون میخواستم باهات درباره یه مسئله مهمی حرف بزنم . 

 

 اخمانش از تابش مستقیم نور خورشید به سمتش در هم رفت و گفت: 

 

 بگو حرفتو میشنوم. 

 

 نگاهش را به دخترک داد ، چشمانش زیر نور آفتاب عسلی رنگ شده بودند! 

 

 _ میخواستم بگم حاال که همه چی معلوم شد  میشه با خانواده ام بیام خواستگاری ؟  

 



 

چشمان دخترک آنی گرد شد! توقع همه نوع حرفی را داشت ااِل خواستگاری را! اَسپاد 

 برای آنکه اِدلیا را از آن حال بیرون بیاورد فوراً ادامه حرفش را از سر گرفت . 

 

_ اِدلیا تعلل رو دوست ندارم! دوریت واسم عذابه . دلم میخواد هر لحظه پیشت باشم  

کنارم باشی! دلم نمیخواد هر لحظه بترسم از اینکه نکنه بالیی سرت بیاد! اجازه میدی 

 با خانواده ام بیام خواستگاری ؟ 

 

نگاهش کرد ، چشمان جدی و لحن با صالبتش اجازه هر گونه مخالفتی را از او  

 میگرفت ، خودش  هم دلش میخواست از این بال تکلیفی هرچه زود تر در بیاید .

 

تا خواست حرفی بزند صدای زنگ تلفن اش اجازه حرف زدن را از او گرفت و دست  

برد و گوشی اش را از کیف بیرون آورد . با دیدن شماره ناشناس پس از خوردن چند 

 زنگ باالخره جواب داد . 

 

 _ بله . 

 

_ سالم خانم خسته نباشید ، شایانی هستم . اومده بودید سفارش گردنبد با پالک اِی اِی  

 داده بودید . حاضر شده وقت دارید بیاید تحویل بگیرید؟ 

 

 تازه یاد گردبند افتاده بود ، نگاهش به اَسپاد افتاد . ظاهرا حواسش جای دیگه ای بود! 

 

 _ بله ، خوب شد گفتید . مرسی من االن میام .

 

 

 با گفتن االن میام سر اَسپاد به سمتش چرخید و پس از قطع کردن تماسش گفت: 

 

 من باید جایی برم.  ببخشید بعدا جوابتو میدم . 

 



 

 اَسپاد هم بلند شد و گفت : 

 

 وایسا برسونمت .

 

حتما!!! اگر اَسپاد میآمد که تمام نقشه هایش نقش بر آب میشدند. فوراً دستش را باال 

 آورد و گفت : 

 

 نه مرسی خودم باید برم. فعال . 

 

 _ حداقل وایسا تا یه جایی برسونمت اِدلیا ... 

 

 دخترک پایش را تند کرد و به از پله های آرامگاه پایین رفت .

 اَسپاد پوفی کشید و با دیدن دیوان جا مانده روی زمین زیر لب گفت : 

 

 باز که این کتاب بدبختو جا گذاشتی تو که!

 

 دیوان را برداشت و خودش هم به سمت ماشین رفت . سوالش همبی جواب مانده بود.

 

 باید در یک شرایط دیگر مثل امروز که دو نفری هستند بار دیگر بپرسد . 

 

 گردبند را تحویل گرفت و پس از تشکری کوتاه از مغازه بیرون آمد .

 احساس رضایت را میتوانستی از چشمانش بخوانی .

 امروز اَسپاد سوالی از او پرسیده بود ... 

 باید میرفت خانه و خوب فکر میکرد . فوراً پایش را تند کرد و به سمت خانه رفت . 

 بعد از رسیدن به خانه اولین کاری که کرد دوش گرفت ، محمد هنوز خواب بود . 

باکس مشکی کوچک گردنبد را روی میز گذاشت و همانطور که موهایش را با حوله 

 خشک میکرد فکر هم  میکرد. 



 

قلبش میگفت قبول کند ، اینبار خواستگار باب میل خودش بود ، نه برای جسمش بود نه  

برای تصاحب دخترانه هایش! بلکه از روی عشق بود و مهم تر از همه این خواستن 

 دو طرفه بود! 

نگاهش به باکس گردبند افتاد ، بلند شد و درش را باز کرد! با دیدن حروف اِی کنار هم 

 مصمم شد و تصمیم اش را گرفت . 

 گوشی را برداشت و در قسمت پیام ها صفحه اَسپاد را باز کرد و تند نوشت :

 

_ " بابت سوال امروزی که ازم پرسیدی ، قبوله . من مشکلی ندارم میتونی با خانواده 

ات بیای ، البته قبل از هرچیزی با بابا صحبت کن وگرنه دوباره نمیتونیم بهش 

 زعفرون بدیم!"

 

 پیام را ارسال کرد و گوشی را به سینه اش چسباند! قلبش مانند گنجشک میزد.

 دلش میخواست هرچه زودتر اَسپاد پیامش را ببیند و پاسخ قطعی را بدهد .

 نفس عمیقی کشید و گوشی را روی میز گذاشت و خودش از اتاق بیرون زد.

پدرش بیدار شده بود و مغموم از آنکه چرا آنقدر دیر بیدار شده فوراً داشت لباس  

 میپوشید تا سراغ کار هایش برود .

 

 _ حاال وایمیستادی واست یه چیزی درست میکردم بابا . چه عجله ای؟ 

 

 _ نه دختر کار دارم ، دیشب نمیدونم چی خوردم انقدر خوابیدم. سابقه نداشت.

 

 لبش را داخل دهانش برد تا مبادا پقی زیر خنده بزند .

 محمد کت را از روی آویز برداشت و با یک خداحافظی از خانه بیرون زد .

دست بهکار شد ، مثل اینکه ناهار به پای او بود . خانجون به احتمال زیاد رفته بود  

 خرید و ویدا هم دانشگاه بود . 

 

فوراً مواد گوشتی ماکارونی را درست کرد و سپس با رشته های ماکرونی قاطی اش  

 کرد و گذاشت تا دم بیاید . ساعت را نگاه کرد دوازده بود . دیگر باید پیدایشان میشد . 



 

 به سمت گوشی اش رفت ، نه زنگی نه پیامی از طرف اَسپاد! یعنی هنوز ندیده بود؟ 

 شاید کار داشت! ولی در هر صورت باید جوابش را سریع میداد! 

 افکار ضد نقیض سراغش آمده بودند. ناراحت از اینکه هنوز جواب نگرفته بود .

 ساعت دوازده و نیم بود که همه آمدند حتی پدرش .

 سفره ناهار را به کمک ویدا پهن کرد و دور هم نشستن تا ناهار بخورند . 

 بعد از ناهار داشت سفره را جمع میکرد همراه ویدا که تلفن خانه به صدا درآمد .

خان جون بلند شد و رفت تا جواب بدهد ، تلفن در هال بود و صدای صحبت خان جون  

 تا آشپزخانه هم میآمد . 

 سفره را تا زد که صدای خان جون را شنید که میگفت :

 

 گلی جان شما خوبی؟ آقای سپهوند خوب هستن؟

 

 چشمانش گرد شد و اَبرو هایش باال پریدند .

 

 مادر اَسپاد زنگ زده بود برای ...

 

 برای..! 

 

 خدا را شاکر بود که پدرش محو اخبار ورزشی شده و حواسش به آنطرف نبود .

 دلش میخواست برود و سرش را به گوشی تلفن بچسباند و حرفای گلی جون را بشنود! 

 

با سکوت ناگهانی خان جون و نگاه زیر چشمی اش به سمت اِدلیا دیگر مطمئن شد  

 موضوع درباره خودش است! 

 الکی خودش را مشغول جمع کردن سفره نشان داد که ویدا کنارش نشست و گفت : 

 

 چندبار تاش میزنی؟ بده به من دیگه . 

 

 _ هیس وایسا ببینم خان جون چی میگه؟ 



 

 

 _ توُ  فضولی؟ از تو بعید بود!

 

 نیم نگاهی به او انداخت و پرسید : 

 

 تو ام یه زمانی به این حال میرسی بعدا اون موقع اس که منم بهت همین حرفو میزنم . 

 

 از جا بلند شد و سفره را به آشپزخانه برد که ویدا دنبالش آمد و پرسید : 

 

 به چه حالی میرسم؟ قراره چه اتفاقی بیافته مگه؟

 

 نچی کرد و زی  لب  "هیچی"زمزمه کرد . 

دوست داشت هرچه زودتر بفهمد جریان از چه قرار است ، با دیدن خان جون و پدرش 

 در حیاط فوراً صاف وایستاد.

 یعنی داشت به پدرش حرف های گلی جون را میگفت؟

 پدرش در فکر بود! دستی به زانویش کشید و بلند شد و سر تکان داد .

آب دهانش را قورت داد و قبل از آنکه پدرش به داخل بیاید فوراً راه اتاق را در پیش 

 گرفت و به اتاق رفت . 

نفس عمیقی کشید ، جرعت نمیکرد به سمت گوشی اش برود .  دلش نمیخواست یک  

لحظه هم فکر کند نظر پدرش چیست! اگر منفی باشد چه؟ پلک زد و به سقف سفید باال  

سرش خیره شد ،  در مخیل اش نمیگنجید یک روز به اینجا برسد که از جواب پدرش 

آن هم کسی که سالی یک بار میدیدش االن اینطور برایش مهم باشد.  تنها کاری که 

میتوانست بکند سپردن به دست خدا بود،  رها کردن هم نیمی از دعا کردن بود.  فقط 

کافی بود به دست خدا بسپاری تا ببینی چگونه کارت را برایت حل میکند،  خیلی از  

گره ها و مشکالت به دست تو باز نمیشوند. هر چقدرهم که سعی کنی باز نمیتوانی 

بازشان کنی ، باید بسپری دست باالسری او بلد است چطور برایت بازش کند.  صدای 

 تقه در باعث شد فوراً صاف روی تخت بنشیند .

 با گفته بله ای در باز شد و پدرش داخل اتاق آمد . 



 

 

 _ بشین بابا ، اومدم اینجا تا درباره یه مسئله ای باهات حرف بزنم . 

 

 مضطرب بود اما خودش را به کوچه علی چپ زد : 

 

 چه مسئله ای؟

 

 روی صندلی کوچک میز آرایش اش نشست و روبه دخترکش گفت : 

 

اینی که االن زنگ زده بود مادر همون پسری بود که دیشب باهاش اومدی. زنگ زد تا 

 بگه پسرش دخترمو میخواد خواستگاری کنه! 

 

 باالخره منتطر همان خبری که از صبح منتظرش بود گفته شد . 

 

_ گفتن میخوان بیان خواستگاریت . تو رو دیر پیدا کردم اِدلیا ... حاالم دارم زود  

 میفرستمت خونه بخت . 

 

 آب دهانش را قورت داد و آرام پرسید : 

 

 شما ... بهشون ، چی گفتین؟

 

_ من که نه ولی خان جون گفت بذارید با خود اِدلیا صحبت کنیم بعد خبرشو بهتون  

 میدیم . تو حق انتخاب داری دخترم، میتونی قبولش کنی ، میتونی هم ردش کنی! 

 

 گزینه رد کردن؟  

اصال یک لحظه هم به آن فکر نکرده بود . البته چرا وقتی فهمیده بود اَسپاد همان بابا  

لنگ درازش است یک لحظه پیش خود خجالت کشید و میخواست فوراً جواب منفی  



 

بدهد اما وقتی اَ سپاد با او حرف زد ، نسبت به قبل آرام تر شد . فهمید با لجبازی هر 

 تصمیمی بگیرد آخر سر پشیمان میشود.  

 

 خجالت میکشید ، اما تعلل را کنار گذاشت و نفس گرفت تا بتواند حرفش را بزند :

 

 نه بابا ، قبول میکنم . 

 

 محمد از حواب اِدلیا متعجب شد و پرسید :  

 

 اِدلیا بابا هیچ اجباری در کار نیست خوب فکر کن ..!

 

 سرش را به طرفین تکان داد و گفت :

 

 از روی اجبار نیست بابا . 

 

پدرش بلند شد و روی تخت نشست . در آغوشش گرفت و بوسه ای رو مو های 

 ابریشمی دخترکش کاشت  و پرسید :

 

 دوستش داری؟

 

 خجالت میکشید جواب دهد ، برای همین سر تکان داد و زیر لبی گفت :

 

 آره .

 

 _ اون چی؟ اونم دوست داره؟

 

دخترک یاد محبت هایی افتاد که خرجش میکرد! یاد حمایت هایش ... یاد حرف هایش  

 که سرتاسر آرامش بود! مگر میشد دست رد به سینه منبع آرامش اش بزند؟ 



 

 

 _ فقط میتونم بگم عاشقمه!  

 
 نفس عمیق کشیدن پدرش را از باال و پایین شدن سینه اش فهمید .

 

_ خب پس نگران این بودم از روی جبر باشه! خودتم میدونی مخالفم با این مسئله. البته  

اینم بگم که زمانی که تو بیمارستان بستری بودی و حالت بد شده بود ، وقتی اومد از  

حالش و چهره پژمرده اش میشد فهمید یه حسابی بهت داره. یه جوری که میترسید  

 همین االن من بهش بگم از اینجا بره و اون از تو بیخبر بمونه! 

 

سرخ شد از اینکه پدرش از حس اَسپاد نسبت به او بو برده بود . اما با این حال دلش  

گرم این بودن های اَسپاد در هر حال اش شد! حال ناخوش اش ، حال خوش اش . هر  

لحظه که فکر میکرد میدید که او را هر لحظه کنار خود داشت . شریک زندگی اش  

 شده بود از قبال ها! 

 

 دخترک سرش را از روی سینه پدرش برداشت و پرسید :

 

 بابا ؟ 

 

 _ جان بابا؟ 

 

_ تو از قضیه سهام خان بیگ که به نام اَسپاده و سودش واسه من خرج میشد خبر  

 داری؟

 

 محمد سر تکان داد و طره ای از موهای دخترکش را پشت گوشش راند و نجوا کرد : 

 

به تازگی فهمیدم! ولی اینپسر خیلی مرد بود که از یه قرون هم خرج خودش نکرد و  

به قولش عمل کرد . اوایل فهمیدم ناراحت شدم ، نمیدونستم حکمت کار خان بیگ چی 



 

بود ، اما وقتی چند حرکت از آذر دخت واسه ارث و میراث خان بیگ دیدم فهمیدم نه 

کار درستی کرده ، اونا خواهر های من هستن احترام خاصی پیش من دارن منتهی 

نمیتونم منکر پول پرستی شون بشم ، البته که ماهدخت اینطوری نیست اما خب ، پول 

یه چیز شیرینی هست، این روز ها هم که پول ارزش باالیی گرفته هیچ کس دست رد  

 حتی به یه دوزاری نمیزنه چه برسه به سود سهام و هاپولی کردنش . 

 

لبخندی زد ، خداراشکر پدرش درک اش میکرد،  شاید این حرف ها را به خان جون  

میزد ممکن بود ناراحت شود و خب حق هم داشت ، جگر گوشه هایش بودند مادرشان 

 بود .  لبانش را با زبان تر کرد و در جواب امانت دار بودن اَسپاد گفت :

 

 آره ، امانت داری خوبیه!

 

 میدانست که کتاب را باز جا گذاشته است .

 ولی نگران نبود ، چرا که دست خوب کسی میافتاد .

 

****** 

 قرار خواستگاری گذاشته شد و قرار شد پنجشنبه همان هفته بیایند .

این چند روز را خانه مانده بود به در خواست پدرش شرایط را برای خانم توکلی از 

 پشت تلفن توضیح داده بود و قرار شد برای مهمانی پنجشنبه حاضر شود .

قلبش مانند گنجشک میزد ، از آن موقع دیگر خبری از اَسپاد نداشت . انگار او هم در 

حال حاضر شدن برای دامادی بود . احساس عجیبی داشت ، شروع یک زندگی  

مشترک همانقدر کمی ترسناک  به نظر میرسید همانقدر هم شیرین بود از این جهت که 

 یکی را داری به عنوان حامی و پشتوانه و مخصوصا عشق! 

پذیرفتن عشق شاید اوایل برایش سخت بود اما االن به راحتی میتوانست در دلش  

 اعتراف کند که عاشق است و قلبش دست کسی که منصف است و عاشق افتاده. 

باالخره پنجشنبه رسید و زنگ خانه خان جون به صدا در آمد. یاد آن روز افتاد وقتی 

در را به رویش باز کرد هیچوقت به ذهنش نمیرسید یک روز زنگ را برای 



 

خواستگاری آمدن بزند! شاید از این آینده به او میگفتند میخندید و مسخره میکرد اما  

 با چشم خود وقتی دید و با وجودش احساس کرد فهمید همه چیز واقعی است . 

 استرس داشت ، انگار برای اولین بار بود که اَسپاد را میدید .

 قلبش مدام میلرزید. برای یک لحظه دیدنش بعد از دو روز چشمانش تشنه بودند. 

 وقتی دیدش کوبش قلبش آرام گرفت . دیگر خودش را به در و دیوار نمیزد .  

 دیدن کت شلوار رسمی در تنش هیبت اش را از قبل چشمگیر تر کرده بود!  

 صورت جذابش با آن ریش و سیبیل آنکارد شده نشان از یک مرد با تجربه را میداد. 

 پس از سالم و احوال پرسی روبه رویش قرار گرفت . 

 

 _ سالم معجزه خانوم . 

 

 لبخندی زد دلخور جواب داد : 

 

 سالم آقای بی معرفت . 

 

 دسته گل رز قرمز را به سمتش گرفت و سرش را خم کرد: 

 

گردن ما از مو باریک تر ، صاحبش تویی ، ولی قبل از هرچیزی اینو بدون باید واسه  

 آوردن عروسم به زندگیم حاضر میشدم! 

 

 مگر میشد حرفی به او بزند وقتی اینگونه مردانه دل میبرد؟

 

 گل را گرفت و بویید و تشکر زیر لبی کرد . 

 

گل را در گلدان گذاشت و فنجان های چای را روی سینی گذاشت، ویدا شیرینی 

 میگرداند و اِدلیا چای . 

بحث سر اقتصاد و جامعه بود اما بعد از چایی باالخره گلی جون رفت سراغ بحث  

 اصلی .



 

 

_ آقای خان بیگ شما که بیگانه نیستین . این آقا پسر ما خیلی میخواست بیاد  

خواستگاری ، به ماهم قبل از سال جدید گفته بود که میخواد ازدواج کنه منتهی منو  

پدرش صالح دونستیم تا بلکه دختر خانم شما هم حسی به پسر ما داشته باشه در  

این صورت بیایم خواستگاری ، چون خودشم میدونه احساس یک طرفه جز سختی و  

 درد چیز دیگه ای نداره. 

 

محمد یاد ازدواج خودش افتاد . سیماهم به او احساسی نداشت و این محمد بود که  

 عاشقش بود .

 زندگی اش میشد مانند خودش اگر اِ دلیا عاشق اَسپاد نمیشد و او این را نمیخواست . 

 

 اینبار پدر اَسپاد مجلس را دست گرفت و حرف همسرش را ادامه داد : 

 

حاال که این دو جوون دل دادن بهم صالح دونستیم پا بذاریم جلو . دخترتون پسر ما رو  

 پذیرفته و پسر ما هم دختر شما رو با همه خصوصیاتش پذیرفته که ما االن اینجاییم. 

 

 محمد سر پایین انداخت و با لبخند لب زد :

 

اختیار دارید ولی من نظرم اینکه بچه ها حرف های نهایی شون رو باهم بزنن تا دیگه  

 صحبتی باقی نمونه  .

 

پدرش موافقت  کرد و خان جون تعارف میوه زد ، اِدلیا اَسپاد را به سمت حیاط برد و 

 روی تخته زیر بید مجنون نشست . 

 

 _ خب ، دوماد حرفتو بزن بگو ببینم چی میگی .

 



 

کنارش نشست و نگاهش به حوض افتاد دلش میخواست همه حرف هایی که روز های 

قبل در دلش جمع کرده بود را یکجا به او بزند ، از عاشق شدندش تا پی بردن حسش 

 نسبت به دخترک  :

 

روز اولی که دیدمت ، شبش داشتی سیب میخوردی. بدجور هوس کردم! یه طوری با  

 ولع میخوردیش که مجبور شدم همون شب نیم کیلو سیب بخرم و ببرم خونه بخورم!  

وقتی دیدمت تو دلم گفت رنگ چشماش هم رنگ موهاشه. اول فکر کردم افسارتو  

نمیشه هیچجوره تو دست گرفت ولی بعد .. فهمیدم هر آدمی یه قلقی داره و قلق توام 

آرامش بود ، تو میخواستی سر یکی حرصتو خالی کنی ولی اون به جای بدتر کردن 

حالت بهت آرامش بده . به خودم گفتم آروم باش ، گفتم هر آدمی یه جوره دیگه . همین 

باعث شد روی کارات، رفتارت ، حرفات بیشتر فکر کنم! دلم  میخواست بیشتر باهات 

حرف بزنم . حرصمو در میاوردی خیلی ولی باز دلم نمیخواست حرفی بزنم که  

ناراحت بشی... فهمیدم دوست دارم ، فهمیدم حسم از یه دوست داشتن ساده هم گذشته ،  

میدونی معجزه خانوم ما واسه دوست داشتن حد و مرز قائلیم اما واسه عشق نه مرزی 

 وجود داره نه حدی نه چارچوبی . 

 تو رو عاشق شدم! بدون هیچ حد و مرزی خواستمت. خواستمت و حاالم اینجام .

 

حرف هایش که تمام شد دخترک به سمتش برگشت . دلش میخواست او را در آغوش  

 بگیرد اما میدانست نمیشد .

 

_ مثل تو اهل تعریف کردن نیستم ولی اینو میدونم اگه اینجام اگه کنارت نشستم  

چون...چون بهم آرامش میدی! چون دلم میخواد پیشم باشی . هر روز به عشق اینکه تو  

پشت دری از خونه بیام بیرون و تو رو ببینم که اومدی و میخوای برسونیم ببینمت . 

مطمئنم که حسم بهت تغییر نمیکنه .  شاید نتونم حسم رو به زبون بیارم اما سعی میکنم 

 در عمل نشون بدم . آ راستی من یه شرط دارم .
 

 اَ سپاد نگاهش کرد ، خود را برای سختی کار حاضر کرده بود. 
 



 

 _قبولش میکنم، بگو .
 

 _مطمئني دیگه؟
 

 لحن اِدلیا باز هم اَسپاد را به شک نیانداخت و گفت : 

 
 مطمئنم. 

 
اِ دلیا جوری که انگار میخواهد مهم ترین راز زندگی اش را بازگو کند سر خم کرد و  

 گفت : 
 

 من از ظرف شستن بدم میاد! لطف کن تو ظرفا رو بشور!!

 
 

چشمان اَسپاد گرد شد! واکنش اش نسبت به حرف اِدلیا طوری بود که دخترک ریز ریز 

 داشت میخندید .

 
اَ سپاد با خود فکر کرده بود که حتما چه چیزی مهمی را شرط قرار داده که میخواهد  

 آنطور بازگو کند! یک لحظه هم به چنین شرط کوچکی فکر نمیکرد! 

 
 _فقط همین؟

 
 دخترک سر تکان داد گفت : 

 
 بله بله . 

 

باز هم از دست کار های شوکه و متعجب شده بود! زندگی با این دختر ابدا یکنواخت و  

 روتین نمیشد بلکه هر روز چیز های جدیدی را با او تجربه میکردی! 



 

 

در حینی که آن ها حرف میزدند پدر اَسپاد هم درباره شغل و زندگی اَسپاد میگفت. بعد 

از اتمام حرفشان به داخل رفتند نگاه ویدا شاد بود از اینکه خواهرش یکی را باالخره 

 پیدا کرده بود تا بهش تکیه کند و حامی اش باشد . 

 

وقتی گلی جون جوابش را از اِدلیا پرسید او با گفتن بله صدای ِکل خان جون و گلی 

 جون و دست پدرش و ویدا و پدر اَ سپاد را شنیدن .

 

قرار نامزدی گذاشته شد ،  در بیست و هشت اردیبهشت . در این مدت قرار شد عروس  

جهازش  را حاضر کند تا برای جشن عقد و عروسی فقط کار های مربوط به آن بماند. 

 قرار شد عقد و عروسی را باهم بگیرند .

نامزدی هم برای آنکه وقتی برای دیدن خانه میرفتند و وسایلشان را انتخاب میکردند  

و لحظات باهم بودنشان حالل باشد و هم مشکلی پیش نیاید . قرار شد عروسی در  

 تابستان برگذار شود . 

هر دو در دلشان جشن بود ، اواخر فروردین بود و برای نامزدی وقت داشتند اما 

 میدانستند ممکن است  کمی وقت کم بیارند .

قرار شد همدان بمانند و اَسپاد هم خانه را همانجا بگیرد . با کارش هم مشکلی نداشت  

البته تازمانی که آسیبی به اَسپاد نزند ، محل کارش هم زیاد از همدان دور نبود چرا که  

پایگاه هوایی شهید نوژه در کبودر آهنگ بود و مثل همیشه که در همدان بود در آنجا 

 کارش را ادامه میداد. 

قرار شد صبح ها بعد از کار اِدلیا دنبال کار جشن نامزدی بروند . جشن در همان حیاط 

 خانه خان جون برگذار میش د، تعداد مهمان ها کم بود و نیاز به تهیه جا نبود .

لباس را در یکی از مزون های معروف همدان سفارش داد اما قرار شد  برای لباس 

 عروسی اش همراه اَسپاد به تهران پیش دوست مادرش بروند . 

این روز ها بیشتر از همه لحظه های زندگی اش کار داشت، گاهی اوقات ناهار را 

 بیرون میخوردند تا وقت کم نیارند  .

 

******* 



 

 لیوان آبمیوه را به دستش داد و خودش سوار ماشین شد .

 

_ اِدلیا این سومین جایی هست که برای انتخاب حلقه میریم، جدی هیچ کدوم به دلت  

 ننشست ؟

 

 جرعه ای از آب پرتقال اش نوشید و به سمتش برگشت و ملتمس  گفت : 

 

 مدالشون قدیمی ِ ، این آخری رو هم ببینیم باشه؟ باشه؟ 

 

 خنده اش گرفت! داشت خرش میکرد دیگر نه؟

 

 _ باشه ولی این آخریه آ . 

 

 دخترک میکی به نی اش زد و گفت : 

 

 باشه غر غرو خان این آخری .

 

 چشمان اَسپاد از لفظ غر غرو خان گرد و شد و پرسید :

 

 من غرغروام؟ من؟؟

 

 _ بله بله  .

 

 _ خدایا تو بدتری که! اَسپاد خسته شدم ، نمیشه ، ولش کن ، بیام بریم.  

 

 دخترک خندید و سر کج کرد  گفت: 

 

 اینو ببینا چه آدم فرصت طلبی هستی.  



 

 

اَسپاد خندید و بعد از خوردن آبمیوه به راه افتاد تا سراغ آخرین طال فروشی برود که با 

 دیدن هتل بوعلی یاد مسئلهای افتاد که از قبل میخواست با دخترک حرف بزند .

 

پشت چراغ قرمز ایستادن ، طول میکشید تا سبز بشود . فعال در ثانیه های شصت بود  

. 

 

 _ اِدلیا ؟ 

 

 نگاهش به مغازه آن طرف خیابان بود و همانطور جوابش را داد : 

 

 هوم؟ 

 

 

 اَسپاد ادایش را گرفت و گفت : 

 

 هوم؟ قبال آ جانم بود ، االن هوم؟

 

 دخترک با خنده به سمتش برگشت و نگاهش کرد . 

 

 _ جانم . خوبه حاال؟  

 

 اَسپاد دستی به ریش اش کشید و گفت : 

 

 عالیه .  

 

 _ خب بگو ، چرا صدام زدی . 

 



 

 تردید داشت ولی باید میگفت! جزو باید های زندگی فعلیاش بود . 

 

_ راجب کارت هست . مشکلی ندارم باهاش ولی میشه شیفتات رو عوض کنی؟ اِدلیا  

داری متاهل میشی ، یه سری چیزا هست که هر دو باید رعایت کنیم! جزو قوانین  

 زندگی مون باید باشه!  

 

دخترک میدانست دیر یا زود این بحث را باز میکند! اگر درباره اش حرفی نمیزد به 

اخالق اَسپاد شک میکرد ... باید یک روزی با این اتفاق روبه رو میشد ، بس بود  

هرچه فرار کرد از این اتفاق . باید یک روز جلویش میایستاد . حرف زدم از این 

 مسئله برایش حکم ترسیدن را داشت و او از ترس هایش فراری!

 

 _ مثال ...

 

_ مثال اینکه شب هر کجا هستیم ولی بعد بیایم خونه . باهم باشیم یا هر دو مشغول  

یکاری در هر صورت بیایم خونه ، شب پیش هم باشیم . کنار هم بخوابیم! دلم نمیخواد 

شبا من بخوابم و تو بیدار باشی و کار کنی . شیفت ات رو عوض کن . شبا پیشم باش  

مثل هر روز! مخالف کار کردنت نیستم. اتفاقا دوست دارم زنم مستقل باشه . اینکه  

استقالل داشته باشه رو دوست دارم . اینکه همش نگاهش به شوهرش نباشه و خودش  

شیر زن باشه . من مرد نظامام یه آدم چیریک. زنم ام باید مثل من باشه! ابداً مخالف  

کار کردنت نیستم و میدونم چه جایی کار میکنی و از آدماش خبر دارم ، منتهی این یه 

 بحثی هست که مربوط به خودمون میشه . مربوط به من و تو و این یعنی ما . 

 

لبخندی زد متوجه حرف هایش شده بود و دست برد و یقه اَسپاد را صاف کرد و سپس 

 پرسید :

 

خب آقای چیریک کی بریم درباره شیفت حرف بزنیم  ؟ باید با خانم توکلی هماهنگکنم 

. 

 



 

 _ بعد از نامزدی ، اینجوری وقتی تو دوران نامزدی میتونم بیشتر ببینمت!

 

 قهقه اِدلیا به هوا رفت. 

 

 _ فرصت طلب کی بودی تو؟

 

 _ یه معجزه خانومی . برو خانوم مزاحم نشو من خودم زن دارم . 

 

 دخترک خنده اش اوج گرفت و خم شد و بوسه ای روی گونه اَسپاد گذاشت! 

اَسپاد شوکه از این کار ناگهانی اش دستش را روی گونهاش گذاشت! در تصورش  

 نمیگنجید روزی برسد که اِدلیا بخواهد گونه اش را ببوسد .

اصال این قانون شکنی ها در کار اِدلیا خان بیگ نبود! اصال و ابدا . به قدری شکه شده  

 بود که همش  دست میکشید به گونه اش تا مبادا وهم و خیال نباشد!

 آب دهانش را قورت داد و صدای اِدلیا را شنید که میگفت: 

 

 همینجاست نگه دار بذار ببینم چی داره .

 

ماشین را گوشه ای پارک  کرد و اِدلیا زود پیاده شد . تنها توانست نفس عمیقی بکشید و  

 با تک سرفه ای از آن بهتی که دخترک به اَسپاد داده بود در بیاید . 

باالخره در آن مغازه ست حلقه مناسب جشن نامزدی دیدن و پس از حساب کردنشان 

 اِدلیا را به خانه رساند و خودش رفت دنبال کار های خانه . 

 

****** 

فرمش را پوشید و مقنعه را سرش کرد . تمام حواسش بر روی حرف های اَسپاد در  

 ماشین بود .

ای کاش میتوانست بدون ترس بگوید چرا دوست ندارد شب ها روی تخت بخوابد! اِی 

کاش احساس شرم را در خودش میکشت و میرفت به او میگفت که چقدر از خوابیدن 

 در شب هراس  دارد . 



 

 اگر آن شب شروین ... شروین شروین شروین! 

خوب شد که آن روز در پیک نیک خانوادگی در آن شش سال پیش آب جوش را رو  

پایش ریخت! باید روی صورتش میریخت تا به خود اجازه دست درازی بر ناموس 

 مردم ندهد! 

 باید کنار میآمد .  

 میدانست باید به خود اَسپاد همه چیز را بگوید ، اما حاال نه... 

 نه زمانی که داشت جشن نامزدی اش را میگرفت!  

 

با زنگ خورد گوشی اش فهمید که اَسپاد دم در است و منتظر اوست تا بیاید و اِدلیا را  

 به محل کارش برساند .

وقتی سوار ماشین شد ، سالم کرد . دیگر خودش برای سالم کردن به اَسپاد پیش قدم  

 میشد .

 

 _ سالم . 

 

 _ علیک سالم معجزه خانوم . 

 

 _ خونه چیشد؟ رفتی با بنگاهی صحبت کنی؟ 

 

 اَسپاد همانطور که به چپ و راست نگاه میکرد تا مبادا ماشینی بیاید لب زد :

 

 منم خوبم ، شما خوبین؟ 

 

 مشتی به بازویش زد و گفت :

 

اَه اَسپاد االن وقت اینجور حرفا نیست ، تا نامزدی فقط ده روز مونده خبر داری؟ بعد 

نامزدی یک ماه وقت داریم تا وسیله بخریم بریم تو خونه بچینیم . هم جهاز من ، هم  

 لباس عروس باید بریم تهران هم باید خونه رو بچینیم . 



 

 

درکش میکرد ، ولی کمی دلش میخواست اذیتش هم بکند! به جبران آن روزایی که 

 حرص اش را در میآورد.  

 

_ زنم غر غرو ؟ اِدلیا من تو رو اینجوری غرغرو نشناختما  اون اول اوال خیلی آروم  

 بودی اصال دو کلوم حرف نمیزدی ، االن تخم کفتر بهت دادن عزیزم؟ 

 

 دخترک نوچی کرد و با دست پشت اَسپاد را چند بار محکم زد و گفت : 

 

مرض ، نخند! کار به جایی کشیده که تو باید منو دست بندازی. در هر صورت بگم من  

 واقعا خسته شدم یعنی هیچ خونه ای که مناسب من و تو باشه تو این شهر نیست؟ 

 

_ هست خانوم من منتهی بنگاهی داره قیمت پدرشو میده ، ضرر کنم باشه ولی حد اقل  

 دو میلیون سه میلیون نه صد میلیون. دیگه داره قیمت الکی میده واسه خودش مرتیکه . 

 

 

 اِدلیا پوفی کشید و زیر لب گفت : 

 

 میدونم! ولی اَسپاد بازم میگم یکم بیشتر عجله کنیم ها .

 

 اَسپاد پوفی کشید و راهنما زد و جلوی هتل پارک کرد و گفت : 

 

اِدلیا نمیفهمم این همه عجله واسه چیه؟ چرا همش میگی بدو بدو . مگه دنبال مون هستن 

آخه عزیزه من؟ میدونم منم دوست دارم هرچی زود تر تکلیف مون روشن بشه ولی  

 آخه با عجله؟ نمیشه اینطوری هی بگی بدو بدو بدتر کارمون گره میخوره.  

 

 دخترک چشم بست و سر به پشتی ماشین تکیه داد و گفت : 

 



 

 دیگه مغزم قد نمیده ، من رفتم .

 

دستگیره در را گرفت و صدای اَسپاد را شنید که صدایش زد ، به سمتش برگشت و  

 نگاهش کرد . 

با داغ شدن پیشانی اش چشم بست . همین بوسه احساس امنیت و پشتوانه را به او انتقال 

 داده بود!  

 

_ برو خدا به همرات فکرت هم اینجا نباشه اول خدا ، دوم خدا ، سوم من ، غمت نباشه 

 یه خونه میگیرم در شأن خودمو و خودت .  

 

لبخند زد ، نگاهش حزین بود از این همه حسی که خرجش میکرد . دوستش داشت! با 

تمام وجود مخصوصا وقتی میگفت من هستم! نمیگفت خودت هستی و خدایت! میگفت  

 من هستم غمت نباشد!  

_ مواظب خودت باش ، ببخشم اگه سرت غر میزنم . بخدا غر غرو نیستم فقط دوست  

 دارم همه چیز آماده باشه . 

 

 لبخند کج اَسپاد قلب دخترک کنار دستش را قرص کرد . 

 

 _ تو عروسی ، اولین تجربه ات هست باید این حسو داشته باشی .

 

 اِدلیا برای آنکه از آن فضای احساسی کمی غمگین بیرون بیاید با لحنی بیخیال گفت :

 

یجوری میگی اولین تجربه ات انگار سر چندتا زنو به طاق کوبیدی که واست مهم  

 نیست .

 

قهقه اَسپاد وقتی باال رفت فهمید در کارش موفق شده و توانسته او را از فکر بیرون 

 بیاورد . لبخندی زد و ادامه داد : 

 



 

 من دیگه برم .

 

 _ کجا خانوم تازه داشتم میگفتم سر چندتا زن و زدم به طاق وایسا ... 

 

 خودش هم خندید و گفت : 

 

برو خود تو سیاه کن من خودم ذغال فروشم پسر.  من تو رو میشناسم با اون اخم و 

 تَخِمت پشه ماده از صد فرسخی ات رد نمیشد چه برسه به آدم . 

 

اَسپاد کنترلی روی خنده اش نداشت فقط توانست دستش را جلوی دهانش بگیرد تا  

 صدای خنده اش به بیرون درز نکند .

 

_ زن ما رو باش . برو خانوم مواظب خودت باش  . فردا هشت اینجام راستی یادت نره 

 درباره شیفت با خانم توکلی حرف بزنی .

 

 سر تکان داد و دستش را به هوای بای بای برایش تکان داد. 

 

زمانی که با خانم توکلی درباره شیفت صبح تا عصر حرف زد گفت که مشکلی ندارد .  

خدارا شاکر بود حداقل در این مسئله به مشکل بر نخورده بود. باید فکر میکرد و  

برنامه میچید تا قضیه خواب شبش را به بابا لنگ دراز میگفت. در دلش لبخندی به 

خود زد! بابا لنگ درازش واقعا لنگ دراز بود! قد بلندش باعث میشد گاهی اوقات پیش 

خود فکر کند که خسته نمیشود مدام پایین را نگاه میکند؟! آخر آدم ها از او کوتاه تر  

بودند و برای حرف زدن با آنها و نگاه کردنشان باید سر خم میکرد! با یک نفس  

 عمیق از فکر بابا لنگ درازش بیرون آمد .

االن تنها مشکلش خانه بود وگرنه بقیه کار هایش دیگر کم کم حل شده بودند ، لباس اش 

حاضر بود . به تیمی که برای دیزاین جشن و حیاط خان جون انتخاب کرده بودند هم  

سفارش کرد که سر ساعت آنجا باشند . همه چیز خوب داشت پیش میرفت به جز  



 

خانه! پولشان جور بود منتهی بنگاه دار ها کمی دندان ِگرد بودند و به کم راضی  

 نمیشدند وگرنه صاحب خانه مشکلی نداشت . 

 

پوفی کشید و خودکار را از روی دفتر برداشت و تاریخ امروز را زد و شروع به  

نوشتن لیست تعداد مهمان های صبح تا شب شان که به عنوان فرد عادی آمده بودند کرد  

 . تعداد شان نسبت به مهمان های وی آی پی کمتر بود .

 

***** 

 

روز ها از هم میگذشتند و کم کم آن ها را به سمت روز جشن میبردند به طوری که  

 تا به خود آمد دید روی تخت نشسته و منتظر فرداست تا برای جشن حاضر شود! 

 چشم بست ، خواب شب برایش یک معضل گنده شده بود ، ساعت از یک میگذشت . 

منکر استرس در قلبش نمیشد اما واقعا خوابش نمیبرد.... یعنی شاید اگر یکی پیش اش 

بود به خواب میرفت ، دیگر نمیترسید که نکند یکی به اتاقش بیاید و بخواهد به او 

دست بزند! حواسش جمع بود و چهار چشمی اطرافش را نگاه میکرد .احساس میکرد  

یکی آن گوشه حیاط مدام دارد نگاهش میکند. یکی مانند گربه ای گرسنه پنجول اش را 

برای دردین تنش تیز کرده! دلش نمیخواست دوباره به قرص هایش رو بیاورد . آن  

قرص ها جز خواب و بیخیالی چیز دیگری به او نمیدادند. دلش نمیخواست قرص  

بخورد! مگر چند سال داشت که به این درد دچار شده بود؟ او هنوز در دوره جوانی  

اش بود . باید میجنگید ، با فرار کردن چیزی حل نمیشد ، اگر به فرار کردن بود که تا 

به االن مشکالت حل میشد. به قول خان جون مشکالت را باید شکالت دید . گاهی  

شیرین به مانند قند گاهی تلخ به مانند شکالت تلخ نودونه درصد . در هر صورت باید 

قورتش بدهی هرچه بیشتر در دهان نگهاش داری بیشتر زجر میکشی . باید آن مشکل 

 تلخ نودونه درصدش را قورت میداد و وگرنه تلخی اش کامش را بهم میریخت .  

دست روی قلب اش گذاشت ، از انتخاب اش راضی بود . شاید اَسپاد هم مانند هر آدمی  

روی کره خاکی نقض داشت ، شاید نکات منفی داشت باالخره او نه فرشته بود و نه  

فرستاده خدا او تنها یک انسان بود ، اما هرچه فکر میکرد کفه ترازوی کار های خوب  

اش بیشتر از کار های بد بود . مهربانی اش، مهمتر از هم رو راست بودنش . همین ها  



 

برای شروع زندگی بد نبود . نمیدانست در زندگی کجا دست چه کسی را گرفت و به  

 چه کسی کمک کرد که حال خدا یکی از بنده های خوب اش را به او هدیه کرد .  

راضی بود از این هدیه . شاید بی شک یکی از بهترین هدیه هایی بود که در طول  

 عمر از خدایش گرفته بود همین اَسپاد و عشقش بود .

 

قلبش بکوب بکوب میزد برای فردا . مهمترین روز زندگی هر دختری . پلک زد و باز 

به سقف خیره شد . خواب با چشم هایش بیگانه بود و این یک یادگاری تلخ نودونه  

 درصدی از گذشته اش بود که هنوز نتوانسته بود شکستش بدهد . 

 

با صدای پیام گوشی اش دست برد و از روی بالشت گوشی اش را برداشت و باکس  

 پیام هایش را باز کرد .

با دیدن اَسپاد که نوشته بود " بیداری؟" ، یک "بیدارم" در جوابش تایپ کرد که طولی  

نگذشت گوشی ویبره رفت و با دیدن مخاطب تماس را وصل کرد و دم گوش اش  

 گذاشت.  

 

 _ سالم به عیال خودم. چطوری زن؟ 

 

 لبخندش روی لب جان گرفت . 

 

 _ علیک سالم کاپیتان سپهوند. خوبم تو خوبی؟

 

 با صدا هایی که پشت خط میآمد کمی گوشی را از گوش اش فاصله داد و پرسید : 

 

 اَسپاد این چه صداییه؟ تو موتور خونه ای مگه؟

 

 صدای خنده اَسپاد را شنید و بعد صدایش آمد هرچند گنگ بود و ناواضح  :

 

 نه بابا فرودگاهام. پرواز شب داشتم ، صدای هواپیماست. 



 

 

 اَبرو هایش باال پریدند و آگاهانه پرسید : 

 

 همیشه شبا پرواز داری؟ 

 

 _ گاهی اوقات ، چطور؟ 

 

 صدایش ضعیف به گوش دخترک میرسید ، برای همان کمی اَخمانش در هم رفته بود .

 

_ بگم بهت از االن که بعد عروسی خبری از پرواز شبانه نیست ، چطور من شیفت 

 شبم رو تغییر بدم ولی تو پرواز شبانه ساعت یک و خورده ای بری؟ 

 

اَسپاد که میدانست ممکن است دخترک را شاکی شود نفس عمیقی کشید تا بتواند حرف 

اش را با لحنی ادا کند که دخترک را بیشتر از قبل حرصی نکند و به خشمش دامن نزند 

. باالخره دفتر شخصیت شناسی اِدلیا کمک اش کرده بود تا برای رابطه شان کمتر 

 دعوا بچیند و بحث داشته باشند .

 

_ سر کار خانم این یه گشت شبانه برای حفاظت از مرز بود! تا مبادا دشمن پاشو از 

گلیمش دراز کنه و باعث اضطراب تو دل خانومم و امثال هُم بشه! ولی چشم تا جایی 

 که سعی دارم با سرهنگ حرف میزنم تا گشت روزانه برم. حاال خوب شد؟ 

 

 

دخترک از اینکه توانسته بود با حرفش قانع اش کند راضی بود و از طرفی اَسپاد درجا 

مخالفت اش را نشان نداد دیگر مثل چند لحظه پیش لحنش حرصی و تند نبود بلکه  

 خشمش فروکش کرده بود!  

 

 _ آره آفرین .

 



 

 با سوالی که اَ سپاد پرسید آب دهانش را قورت داد و نفس عمیقی کشید! 

 

_ راستی چرا تا این وقت شب بیداری؟ معموال خانوما تا این وقت شب خوابیدن 

مخصوصا که فردا یه مهمونی بزرگ دارن باید زودتر بخوابن تا فردا صورتشون پوف  

 نکنه . 

 

بحث را به شیوه خود عوض کرد  هنوز میترسید درباره اش حرف بزند! انگار عادت  

 کرده بود به تلخی شکالت در دهانش :

 

اینا رو از کجا میدونی؟ دیگه کم کم دارم مطمئن میشم سر چندتا زن رو زدی به طاق آ  

 . راستشو بگو .

 

صدای اَسپاد دیگر قاطی صدای موتور هواپیما نبود ، صدایش واضح میآمد؛ انگار که 

 از هواپیما فاصله گرفته بود چون پس زمینه صدایش سکوت بود. 

 

_ نه به جان خودم ، اینا رو از مامان و آتوسا دیدم زمانی که میخواستیم بریم مهمونی  

زود میخوابیدن تا فرداش صورتشون شاداب باشه . ولی نگفتی چرا تا االن بیدار  

 موندی ؟

 

امید داشت اَسپاد حرفش را باور کند! انگار این امید های واهی مختص خودش بودند! 

انگار تنها خودش گول این حرفا را میخورد  و نمیتوانست دیگران را هم با این حرف  

 های و دلیل ها گول بزند.  

 

 _ خب ... خب مثل هر عروس دیگه شوق فردا نمیذاره بخوابم. 

 

 صدای اَسپاد را شنید! آرام بود ، مثل همیشه . 

 

 _ مطمئنی فقط همینه؟ چیز دیگه ای نیست؟ 



 

 

 از تخت بلند شد و پشت پنجره قدی اتاقش که حکم دَر را برایش داشت قرار گرفت.  

 

 _ مطمئنم. 

 

نمیدانست با چه جرئتی لب زد مطمئن است . فقط انگار که دیکته وار این حرف ها را  

 تحویل اَسپاد میداد. 

 

_ ولی من احساس میکنم این نیست! تو یادته بعد اون روزی که از بیمارستان اومدی با  

وجود تمام اون مسکن های خوابآوری که بهت زدن ولی هنوز بیداری بودی . نشون 

 به اون نشون که داشتی با من حرف میزدی یادته؟  

 

 سکوت کرد! اَسپاد تیز تر از این حرف ها بود که بخواهد او را بپیچاند. 

 

 سکوتش باعث شد اَسپاد ادامه دهد : 

 

 اِدلیا ، چیزی هست که باید بهم بگی؟  

 

نمیتواست مخفی کند! پنهان کاری همان اولش منجر به اتفاق های بد میشد . نمیخواست 

همین اول راهی انگ دروغگویی داغ شود رو پیشانی اش! نمیخواست به اعتماد اَسپاد  

 خیانت کند .  باید همین حاال میگفت به او! 

 

 _ فکر کنم . 

 

 اَسپاد از آنکه درست به هدف زده بود و دست در جیب شلوار نظامی اش برد و گفت : 

 

 وایسا پس همینطوری بیدار بمون تا من اینجا کارم تمومشه. سریع میام .

 



 

آب دهانش را قورت داد خواست لب بزند االن اما لحظه ای از ذهنش گذشت که حاال 

 هم دیر شده بود برای گفتن از واقعیت . برای همین لب زد : 

 

 باشه . 

 

گوشی قطع شد ، با دست خودش را بغل گرفت . شاید وقتش بود بار دیگر یاد بیارد که  

 شش سال پیش چه به او گذشت!  

اینبار شک داشت حالش بد شود ، شاید دلش قرص بود اَسپاد را داشت و او نمیگذاشت  

 تا حالش بد شود!

 نفس عمیقی کشید و شال و روپوشی که میخواست بپوشد را بیرون گذاشت . 

هوا به رو به گرما میرفت اما هنوز شب ها باد خنک میوزید و بوی محبوبه شب از  

 حیاط میآمد. 

با صدای زنگ پیامش و دیدن اعالن پیام اَسپاد باالی صفحه گوشیاش که میگفت  "دم  

 در هستم" ، روپوش اش را پوشید و شالش را سر کرد و از اتاق بیرون رفت .

کفش های جلو باز تابستانی اش که حکم دمپایی را برایش داشتند را پا زد و به سمت 

 در رفت و با کشیدن زنجیر در آن را باز کرد .

نگاهش به اَسپاد افتاد که با لباس نظامی و کالهش به در ماشین مشکی اش تکیه داد بود  

. 

 

شال که داشت از روی سرش سر میخورد را با دست گرفت و سالم کرد . کلید خانه را 

در جیب اش لمس کرد و در را بست ، باد میوزید باز گذاشتن یک اشتباه بود چرا که  

باد محکم در را به جای او میبست و اهالی خانه را متوجه حضور ناگهانی اَسپاد 

 آهنگ یک شب جلوی در میکرد.  

نگاه اَسپاد دلتنگ بود ، این را وقتی فهمید که عمیق نگاهش کرد و سپس او را در  

 آغوش گرفت . 

دستش را دور تن ، تنومندش حلقه کرد . عضله های ورز دیده اَسپاد منقبض شده بودند 

. 



 

قدش کوتاهش باعث میشد سرش به شانه اَسپاد نرسد و به ناچار همانجا سرش را روی 

 سینه اش گذاشت . 

اما به جایش اَسپاد مانند کودکی  که تازه به مادرش رسیده است سر روی شانه اش 

 گذاشت و عطرش را به ریه کشید.

 

 در بغلش بود که اِدلیا پرسید :

 

 اومدی اینجا که فقط بغلم کنی؟

 

بار دیگر بوییدش و سپس سرش را بلند کرد و روی موهایش بوسه زد . همانجا روی 

 ابریشمی پر جعد و شکن دخترک لب زد :  

 

اومدم تا بفهممت! اومدم پیشت ، اومدم پیش منبع آرامشم تا ازش آرامش بگیرم و بهش 

 آرامش بدم و همینکه از رازش باخبر بشم . 

 

 نگاهش میان چشمان مشکی مرد مقابلش میچرخید و یکجا ثابت نمیماند .

 

 _ این راز ... ممکنه واست یکم سخت باشه ، تحملش رو داری؟ 

 

یکی از دستانی که دور کمر دخترک حلقه کرد بود را از روی کمرش برداشت و  

 موهای جلوی چشمش را کنار زد و با انگشت شست گونه اش را نوازش داد و گفت : 

 

 یادت رفته من مرد جنگم؟ 

 

 لبخند اِدلیا جان گرفت :

 

 نه یادم نرفته شوهرم یه آدم چیریک!

 



 

از لفظ شوهرم تمام جانش را آتش زد! میل شدیدی پیدا کرده بود تا آن سیب سرخ لبانش  

را ببوسد اما میدانست تا قبل از اینکه محرم نشوند نمیخواست کاری کند اِدلیا موذب  

 شود . 

 برای همین لبانش را جمع کرد و فکرش را به سمت راز دخترک منحرف کرد . 

 

_ خب پس بگو بهم ، بذار بدون هیچ رازی بیایم به سمت هم . سبک باشیم . نگرانی 

اینکه وای قراره یه روز بفهمه این مسئله رو نداشته باشیم . بذار بدون ترس بهم برسیم 

 . خب؟

 

 _ خب . 

 

 _ بیا بریم تو ماشین بشینیم ، سرپا خسته میشی . فردا به اندازه کافی سر پا هستی .

 

سپس دستش را کشید و او را به سمت صندلی شاگرد برد و بعد آنکه سوارش کرد  

 خودش هم سر جای همیشگی اش نشست . 

 

 _ من سر و پا گوشم . 

 

نمیدانست از کجا شروع کند! سخت ترین مسئله بود برایش! بازگو کردن شخصی ترین 

 اتفاق های زندگی اش.  

 

دستانش را در هم قالب کرد ، ترجیحمیداد فعال به اَسپاد نگاه نکند .شاید خجالت میکشید  

و شرم اجازه نگاه کردن به آن مشکی های چشمانش نمیداد. گذشته ای که سال ها 

 فراری بود از بازگو کردن حال دوباره دستانش را دور گلویش حلقه کرده بود .  

 

_ حدودا شیش سال پیش بود ، درست زمانی که میخواستم از خونه بیرون بزنم . دلم 

 میخواست از خونه برم . از رفتارای سیما باخبری که؟

 



 

آب دهان اَسپاد به سختی پایین رفت تکان خوردن سیبک گلوی مرد کنار دستش از  

 گوشه چشم معلوم بود . به سختی  لب زد: 

 

آره ، اون روزی که داشتی با خان جون بحث میکردی شنیدم . وقتی داشتی میافتادی 

 گرفتمت . 

 

 نفس را فوت کرد و ادامه داد : 

 

رفتار هاش غیر قابل تحمل بود ،  هر روز یه بحث یه دعوا،  یه جوری بهم گیر میداد  

بی دلیل با دلیل، حالیش نبود منم انسان بودم نفس میکشیدم از سنگ نبودم که حرف  

بشنوم و سکوت کنم و بگم مهم نیست. کار هاش دیگه داشت باال میگرفت بیش از حد  

داشت تو زندگیم واسم تصمیم های نابجا و غلط میگرفت . وقتی گفت شروین پسر خاله 

ام میخواد بیاد خواستگاریم دیگه به اوج خشم رسیدم،به نقطه ای رسیده بودم که احساس  

 میکردم بریدم . اینم یکی از اون تصمیم های نابجاش تو زندگیم بود . 

میخواستم از خونه فرار کنم ولی نه با ازدواج اونم با آدمی که پالونش کج بود سابقه دار  

بود . دلم میخواست منم مثل همه دخترا مثل همه آدم های روی کره زمین با عشق برم 

خونه بخت ، این حق من بود . من هنوز زنده بودم  ، نفس میکشیدم ولی سیما با تمام  

ناحقی میخواست این حق رو از من بگیره . وقتی رد کردم خیلی به خاله ام بر خورد!  

میتونستم حدس بزنم چقدر پشت سر من حرف زد و انگ چسبوند. خصلت خالم این بود 

تا وقتی باب میلش کار میکردی دوست داشت ولی یه کاری میکردی که اون دوست  

نداشت یه شیپور برمیداشت و گوش همه اهل دنیا رو از بدی های اون شخص پر 

میکرد .  یه شب وقتی سیما خونه نبود بابا هم سر کار بود ، تا دیروقت شرکت میموند  

چون حوصله سیما رو نداشت و دلش میخواست وقتی میاومد یه چیزی بخوره و فوراً 

بگیره بخوابه واسه همین اکثرا دیر میومد . اون زمان ویدا انقدر با من خوب نبود . ویدا  

هم پیش دوستاش بود مثل هر شب . آرمان هم در گیر نامزد بازیش بود . سیما  

میخواست بهزور زنش بده و اونم قبول کرده بود آخه اون میخواست از طریق ازدواج 

از خونه فرار کنه! ولی نمیدونست لقمه ای که سیما واسه اش میگیره بهتر از خود  

 سیما نمیشه!!! 



 

وقتی تنها بودم صدای در اومد ، خداروشکر اون زمان تازه آیفون تصویری اومده بود 

و میتونستم ببینم کیه . با دیدن شروین در و به روش باز نکردم . شب بود فکر کردم  

یکی دو تا زنگ میزنه و میره. ولی نرفت... از دیوار پرید پایین . خونه مون ویالیی  

بود . روی دیوار هاش حفاظ نذاشته بودیم چون دیوارای خونه بلند بود اما یه بدی  

داشت این بود که علمک گاز همسایه دیوار به دیوار مون درست بیرون بود، یه طوری 

بود که بین حیاط این خونه و اون خونه تنها یک دیوار مرز شده بود . اگه اون دیوار  

میریخت حیاط ها یکی میشدن با هم  ،  واسه همین از اون طریق میشد قالب گرفت و  

با گرفتن اون لوله از دیوار ما باال رفت. ترسیدم تا خواستم در رو قفل کنم اون به در  

رسیده بود و بدی در خونه ما این بود که اونطرف هم دستگیره داشت مثل در اتاق! 

وقتی اومد تو از سرخی چشماش فهمیدم میزان نیست ، میدونستم هرزگاهی مصرف 

میکنه ولی چی؟ این رو نمیدونستم. شروین معتاد مواد مخدر نبود ، اون معتاد الکل بود 

. وقتی روم افتاد وقتی دستش به بدنم خورد فهمیدم من هر چقدر هم قوی باشم باز یکی 

هست که من رو زمین بزنه! صدای جیغ هام ... هنوزم میتونم بشنومش ، ولی باز نیرو  

داشتم ، لباس هام پاره شده بود و میتونستم هر مِ کی که بدنم میزنه رو جای کبودیش رو  

حس کنم! زمانی که درست فکر میکردم همه چیز تمومه صدای در اومد و اون بابا  

بود! باید جزو معجزه های زندگیم حساب کنم اومدن بابا رو اونم اون وقت شب به اون 

زودی! بابا هیچ وقت عادت نداشت ساعت یازده خونه باشه همیشه یک و نیم میومد.  

هوشیاری شروین هنوز کامال از دستش در نرفته بود واسه همین وقتی صدای در رو  

شنید فوراً از روم بلند شد از خونه بیرون زد . بابام وقتی حال شروین رو دید که پا 

برهنه با ظاهر آشفته بیرون میره فوراً اومد داخل و با دیدن من با لباسای پاره به اون  

چیزی که چشماش میدید باور نداشت! فقط تونست ملحفه دورم بپیچه که چشمش به بدن 

نیمه برهنه ام نیوفته! وقتی بابام و دیدم خوشحال بودم از اینکه شروین به هدفش نرسید! 

بابا حساب شروین رو کف دستش گذاشت! منو برد پزشک قانونی ، وقتی برگه تایید 

آزار و اذیت جنسی رو گرفت اون رو داد دست یکی از  دوستای وکیل اش و شروین  

رو به دادگاه کشوند و واسش پرونده باز کرد تو دادگاه . به جز اینکه جزای خودش رو  

دید به تنهایی جلوی من توی یه انبار سر و ته آویزونش کرد و با شالق زدش! دلم  

خنک شد اما من دیگه اون دختر سابق نشدم . از خونه رفتم. وقتی خان بیگ فهمید 

جریان رو نذاشت سیما دیگه من رو ببینه  ، من راضی بودم از این قضیه. میدونی اَسپاد 



 

من از اون زمانی که شروین اون کار رو باهام کرد از خودم بدم اومد ، دیگه دلم  

نمیخواست لباسای رنگی بپوشم ، الک بزنم. وسایل آرایش بگیرم . میترسیدم! من 

میترسیدم اگه عطر بزنم ممکنه یه مرد و تحریک کنم و اون بهم آسیب برسونه! از 

اینکه یه مرد دندون تیز کرده بودن واسه دخترانگی یه دختر حالم بهم میخورد! از همه  

مردا بدم اومد. شروین شاید به من ضربه جسمی نزد ولی روحی چرا! میگن روح 

انسان وقتی آسیب ببینه مثل این هست که جسمش فرقی با یه مرده نداره . منم همینطور 

شده بودم . فرقی با یه مرده نداشتم . روحم مرده بود ، من فقط نفس میکشیدم تا روزا از  

هم بگذره و روز مرگم بیاد . هدف نداشتم . دلم میخواست با هیچ کس حرف نزنم . آخه 

کسی دردم رو نمیفهمید! اینطور شد که من شبا دیگه نمیخوابیدم! کابوسم شده بود  

یهویی اومدن شروین . قرص خواب فقط میتونست من رو بخوابونه. دنبال کاری گشتم 

که شب باشه  شیفت اش شبونه داشته باشه و خداروشکر پیدا کردم . با این حال روح  

من هنوز یه خش کوچیک روی خودش داشت! یه خشی که آثارش همون خواب شب  

بود . تا اینکه زد تو اومدی ، پای تو تو زندگیم باز شد ، به مرور زمان به بودنت 

عادت کردم وقتی رفتارت رو دیدم و اخالقت آشنا شدم خواستم یک بار دیگه اون  

 برداشتی که از مردا داشتم رو پاک کنم و دوباره بنویسم .  

 

حرف های دخترک به پایان رسیده بود ، باالخره توانسته بود شخص پنجمی را از این 

راز باخبر کند ، جز خدا و خودش و محمد و شروین شخص دیگری از این ماجرا با  

 خبر نبود .  

وقتی نگاهش کرد میدید که نفس های اَسپاد آرام اما کشیده است ،  چشمانش سرخ بودند! 

و ... با دیدن برق اشک در چشمانش فوراً تکیه اش را از صندلی گرفت و دستانش را 

 دور صورت اَسپاد قاب کرد . 

 

_ اینا رو نگفتم تا حالت بد بشه ، فقط خواستم بهت بگم هیچوقت نخوای منو اذیت کنی!  

توهم اگه بخوای من رو اذیت کنی اینو بدون دیگه چیزی از من نمیمونه و من هدف 

 قبلیم یعنی مرگ بود میرسم! 

 

 قلب اَسپاد جمع شد! احساس کرد قلبش در مشت اِدلیاست و او بیرحمانه میفشاردش!



 

 

وقتی درآغوش اش گرفت و پشت سر هم موهایش را بوسید و میان بوسه هایش مقطع 

 گفت :  

 

کمتر از نوازش دستم بلند نمیشه واسه تنت ، زبونم اللشه اگه بهت ناسزا بگم! تو جون 

منی . این زندگِی ، بازی نیست که من صد تا جون داشته باشم! تو جون منی ... اِدلیا  

ای کاش اون زمان بودم پیشت! من میخوامت اِدلیا من تو رو میخوام قلبت رو اخالقت  

رو شخصیت ات رو نه جسمت! من توی اِدلیا رو میخوام! اونی که تو روم وایستاد و  

بهم گفت بهم اعتماد داره!  همونی که روز اول برخوردمون بهم حرف زد اما من ...  

عاشقش شدم! همونی که یجوری سیب خورد که من فهمیدم سیبی که حوا به آدم داد رو  

تو به من دادی! من آدم شدم و تو حوا .. سیب رو به من دادی و دست و دلم لرزید! دل  

 من تو عاشقی ناشی بود ولی حاال ببین .. یه پا استاد شده! 

 

از حرف هایش لبخند روی لبش جان گرفت! بغلش کرد و گذاشت آرامش به جانش 

 سرازیر شود . بعد از آن همه سختی حقاش بود دیگر نه؟
 

 باز هم موهای دخترک را بوسید و گفت : 
 

 ازت یه درخواستی دارم . 

 
 سرش را از روی سینه اَسپاد بلند کرد و پرسید :

 
 چه درخواستی ؟ 

 
 دو به شک بود که اِدلیا قبول کند ولی باید میگفت ، باید! 

 

 _ازت میخوام به عنوان یه تازه عروس و داماد پیش مادرت بریم! 
 



 

دخترک فوراً جبهه گرفت اگر این کار را نمیکرد اَسپاد به اخالق و شخصیت اِدلیا شک 

 میکرد :

 
 من مادری ندارم . 

 

نگاه اَسپاد آرام شد ، اگر اِدلیا رگ خواب اَسپاد را میدانست اَسپاد هم بلعکس رگ  

 خواب او را از بَر بود .
 

_اِدلیا ، بیا باهم رو راست باشیم . سیما مادرت هست ، باال بری پایین بیای اسمش به  

عنوان مادر تو شناسنامه ات هست ، قرار بذاریم  یه روز بعد از نامزدی هر موقع که  

وقت اش رو داشتی برو و آخرین حرف هاتو در کمال احترام باهاش حرف بزن و 

ازش بخواه تا دعای خیر کنه برات . اینطوری هم میدونی دیگه مادرت از ازدواجت  

باخبره هم به حرمت اون نُه ماهی که تو رو تو شکمش حمل کرده تو نمک به حرومی  

 نکردی ، باشه؟ 
 

حرف های اَسپاد حق بود! باید به او نشان میدادی همانی که روزی از او متنفر بود 

برای عشق مسخره نوجوانی هایش حال دارد سر و سامان میگیرد اما نه با الشی مانند 

شروین بلکه با مردی که اصالت در رگانش از چشم و حرکاتش پیدا بود! به تصمیم 

 اَ سپاد احترام میگذاشت.  

 

****** 

با دیدن خودش در آینه محو دختری که عکسش منعکس شده بود روی شیشه آینه شد! 

لباس ماکسی زیبای نباتی رنگش تناژ قشنگی را با موهای خرمایی و چشمان روشنش 

 ایجاد کرده بود . 

 

خان جون صلوات میفرستاد و ویدا از ذوق محکم دست میزد به طوری که کف  

 دستانش قرمز شده بودند!  



 

وقتی گفتند داماد آمده هول شد و فوراً همانجا روی زمین نزدیک بود بنشیند که با جیغ  

 ویدا نیم خیز ماند!

تازه یادش آمد شنل مخصوصا لباسش که از حریر بود را نپوشیده و فوراً به کمک ویدا  

 آن را تن زد .

 

مو هایش به طرز زیبایی آن پایین گوجه ای جمع شده بود و کنارش یک سنجاق شیری 

 رنگ که نیم دایره بود نیمی از دور موهای گوجه ای اش را گرفت . 

شال حریر ست شنلاش را به سر انداخت . به خواست خودش لباساش با آستین مدل 

 گیپورپارچه لباس اش ست بود. 

وقتی کامل حاضر شد به سمت در رفت و آن را باز کرد . با دیدن اَسپاد که پشت کرده  

به او ایستاده طبق دستور فیلمبردار دست بر روی شانه اش گذاشت و وقتی اَسپاد  

 برگشت بدون گفته فیلمبردار از قبل ناگهان به سمتش رفت و در آغوش اش گرفت! 

 ادکلنش همان همیشگی بود!  

 وقتی از او جدا شد ، خودش را در میان مردمک های سیاه اَسپاد دید .

 دسته گل رز شیری رنگ را از او گرفت و اَسپاد خم شد و سرش را بوسید!  

 صدای ِکل و دست گوششان را پر کرده بود . 

ترنم ، بیتا ، آوین  همگی حضور داشتند . عمه ماهدخت و عمه آذردخت هم بودند .  

 ماهدخت حالش کمی گرفته بود از اینکه اِدلیا عروس خودش نشده بود!  

 کنار یک دیگر میدرخشیدند. 

زمانی که سوار ماشین شدند دست اَسپاد روی گره کروات قهوهای رنگش نشست و  

 کمی آن را شل کرد .  

 نگاهش وقتی به نگاه خندان اِدلیا افتاد لب زد :

 

 سیب سرخ که میگن اینه دیگه نه؟  

 

اِدلیا قهقه اش به هوا رفت اما با دست گذاشتن جلوی دهانش جلوی خندیدن دندان نمایش  

 را گرفت و به بازوی اَ سپاد کوفت . 

 



 

 _ برو حرکت کن آقای داماد ، حواستو به سیب سرخ نده. 

 

کمربندش را زد و به سمت دخترک خم شد و بوسه ای روی گونه خوش رنگش که با 

 رژگونه هلویی رنگ شده بود زد و گفت : 

 

 حاضری بریم زندگی دو نفری رو شروع کنیم؟

 

نگاهش به او افتاد ، احساس شرم را کنار گذاشت و نوک دماغ اَسپاد را بوسید و تایید  

 کرد. 

 

 _ فقط بعد عقد باید یکم پایین تر از دماغ و ماچ کنی عروس خانوم! 

 

 سرخ شدن صورت اِدلیا را دوست داشت و مدام اذیتش میکرد تا سرخ شود!

 

 _ وای اَسپاد من و تو که بهم میرسیم تا شب ..

 

 اَسپاد دنده را روی حالت حرکت گذاشت و خونسرد گفت : 

 

 حاال هم بهم رسیدیم . 

 

 خندید و گازش را گرفت و به سمت خانه خان جون حرکت کرد. 

 

ویدا با ماشین امیر پارسا می آمد . انگار که با امیر پارسا راحت بود که از بودن با او  

 هیچ اعتراضی نمیکرد .

وقتی به خانه رسیدند ماشین را دم خانه پارک کرد و از ماشین پیاده شد و به سمت در  

اِدلیا رفت ، وقتی در را برایش باز کرد بازویش را به سمتش گرفت تا را رفتن با آن  

 کفش های پاشنه بلند برای دخترک کمی راحت باشد .

 



 

 رضایت در چشمان هر دو بود . 

وقتی از زیر قرآن رد شدند روی سر هم اَسپند چرخاندند و روی آتش ذغال داخل سینی  

 ریختند . 

 

عاقد آمده بود تا عقد موقتشان را بخواند .  ویدا وقتی عاقد خطبه عقد را خواند فوراً 

 گفت : 

 

 عروس خانوم زیر لفظی میخواد .

 

اَ سپاد لبخند زد! هیچ وقت فکر نمیکرد یک روز آن گردنبند اینجا به کارش بیاید .  

 گردنبد سیب را از کاور بیرون آورد و دور گردن اِدلیا بست و زیر گوش اش لب زد : 

 

 این همون هدیه ای هست که گفتم نمیتونی پساش بدی! 

 

نفس داغش زیر گوش دخترک باعث داغ شدن بدن اِدلیا شد ، دخترک از خجالت سر  

 پایین انداخت و لب گزید .

وقتی عاقد خطبه را  بار دیگر خواند و دخترک بله را داد دیگر بدون هیچ ابایی دستش 

 را گرفت ، حلقه را در دست هم کردند . 

 

ویدا و آوین و بیتا مجلس را گرم میکردند . آتوسا نتوانست برای جشن نامزدی بیاید اما  

قول گرفت که حتما در جشن عروسی اش شرکت کند ، باالخره خواهر شوهرش  

 حساب میشد . 

 

ویدا از اِدلیا درخواست کرد تا یک دور با داماد برقصد . به سختی اَسپاد را راضی 

 کرد تا همراهش شود! او هم مانند پسربچه های تخس و شر زیر لب میگفت : 

 

آخه زن ، خلبان مملکت پا میشه میرقصه مگه؟ من با اون همه عظمت تو پایگاه بعدا 

 اینجا .... 



 

 

 دخترک شیطان لب زد :

 

 عظمت و شکوهت واسه اون سربازاس واسه من سپید دندانی!

 

چشمان اَسپاد گرد شد! بهت تمام وجودش را فرا گرفت .... انگار خود اِدلیا شده بود 

 همانی که اگر تیکه نمیانداخت شبش روز نمیشد. 

 

همه خوشحال بودند ، خان جون تمام خوشحالی اش را با خنده و دست زدن نشان میداد  

، محمد جوشش اشک را حس میکرد! دخترش آنقدر بزرگ شده بود  که میخواست  

 مسئولیت یک زندگی را بر عهده بگیرد . 

آقای سپهوند و گلی جون هم همگی از دیدن پسرشان در لباس دامادی خوشحال بودند و  

به شیر مردشان افتخار میکردند . عمو و زنعموی اَسپاد اما حواسشان به خواهر ، 

ویدا بود و انگار که ویدا داشت رضایت آن ها را ناخواسته برای عروس خانواده شان  

 شدن را جلب میکرد! 

 

آهنگ پخش شد و اِدلیا با ناز و ظرافت تنش را تکان میداد و آن وسط میرقصید اَسپاد 

 اما همانجا ایستاده بود و برایش دست میزد و با عشق فقط و فقط اِدلیا را نگاه میکرد. 

 

 

 من میگیره نگاهت دلم افتاده به دامت 
میخوامت چقد عجیبه حالم قد یه دنیا   

 آخه از این دل که فداته عاشق رنگ چشاته 
 توی دلم آره جاته شدی خواب و خیالم 

 منو میکشونه سمتت عطر موهای بلندت 
 چجوری اینو بگم بهت، بهت عالقه دارم 

 به تو دچاره قلبم نداره چاره قلبم 
 یه جوری خاصی مثلت هیچ جا نداریم اصال 



 

 

 

دست و  رقصیدن مزاحم نشود و  هنگاماِدلیا گوشه دامن لباسش را با دست گرفته بود تا 

 پا گیر نشود.  

به این قسمت از آهنگ که رسید با خواننده همخوانی کرد و از برای اَسپاد خواند و با  

 انگشت اشاره از دور به چشمان سیاه مردش اشاره کرد : 

 

سیاهت آره به من میادش اون چشای   
 میدونی دیگه خنده هات کل دلخوشیامه 

 

 واسه تو یه دل که سهله من جون میدم آره بله
 تو بگو بریم همین االن دوتایی جاده حله 

 با تو رو هزاره حسم از اولش میدونستم 
 یه روزی میشم عاشق دلت این بوده آره قسمت

 به تو دچاره قلبم نداره چاره قلبم 
نداریم اصال یه جوری خاصی مثلت هیچ جا   

 آره به من میادش اون چشای سیاهت 
 میدونی دیگه خنده هات کل دلخوشیامه 

 به تو دچاره قلبم نداره چاره قلبم 
 یه جوری خاصی مثلت هیچ جا نداریم اصال 

 آره به من میادش اون چشای سیاهت 
 میدونی دیگه خنده هات کل دلخوشیامه 

 

بسته تراول پنجاه هزارتومانی را شان اَسپاد دست در جیب برد و یک بعد از رقص

 روی سر اِدلیا پخش کرد! 



 

 به سمتش آرام قدم برداشت و لباش را روی پیشانی اش گذاشت و همانجا لب زد : 

 

! مرسی معجزه خانوم.  زندگیممرسی که اومدی تو زندگیم ، تو واقعا معجزه ای واسه   

 

قص بودند کنار رفتند و  نگاه دخترک شیفته مردش شد ، از آن قسمتی که همه مشغول ر

صندلی مخصوص شان نشستند ، اَسپاد رفت تا آب بیاورد برایش که امیر را دید روی 

.آید به سمتش می  

 از جایش بلند شد و سرش را به معنای سالم برایش تکان داد. 

 

 _ سالم پسرعمه . 

 

 لبخند امیر با اینکه کم جان بود اما روی لبش نشست .

 

 _ سالم دختر دایی ، مبارک باشه عروس خانوم. 

 

. _ مرسی   

 

 نگاه امیر رویش بود ، یاد سال پیش افتاد!  

_ خوشحالم که به حرف دلت گوش کردی و اَسپاد رو انتخاب کردی . شاید اگه با من  

 ازدواج میکردی انقدری که االن خوشحال بودی ، نصف اش هم حتی نبودی .

 خوشحالم برات دختر دایی . 

 

 لبخند زد و سر پایین انداخت :

 



 

، اگه میگفتم  میدونستم اگه اَسپاد رو انتخاب نکنم پشیمون میشم! من عاشقشم امیر 

میخوام از روی منطق انتخاب کنم حتما پیشمون میشدم و پشیمونی قطعا از سمت قلب  

شیمون نباشم. تو هم به ندای قلبت من با قلبم انتخاب کردم تا پمیاد چون یه حسه! پس 

گوش کن امید وارم یکی اونقدر که عاشقته پیدا بشه و شک نکن پیدا میشه! زمین گرده  

 امیر اینو یادت نره .

 

آمد سر پایین انداخت و پس از تبریک به  امیر خندید و با دیدن اَسپاد که به سمتشان می

 او از آنها جدا شد و به سمت پدرش رفت . 

 

به دور کمر باریک نامزدش انداخت و زیر گوش اش لب زد : دست   

 

همین االن آقای افضلی زنگ زد ، همون بنگاه داری که تازه باهاش آشنا شدیم، از 

خواستیم پیدا کرده . اون امکاناتی که ما میقرار معلوم یه خونه با   

 

 دخترک کم مانده بود از خوشحالی جیغ بکشد! 

 

یه ، بعد جشن یه قرار بذار بریم ببینیم خونه رو. عالواقعا؟ اینکه _ وای   

 

 سر تکان داد و بوسه ای روی شقیقه اِدلیا زد و زیر گوشش لب زد : 

من هر کاری میکنم واسه این خنده و برق خوشحالی چشمات! واسه اینکه همیشه رو  

 صورتت باشه! 

 

برای صرف شام داشت میان مهمان ها میچرخید و خوش بشی با آنها میکرد که 

 نگاهش به مرد کت شلواری افتاد که پشت به او ایستاده بود!  



 

، نزدیکش رفت و دست روی  جمال را داشت از پشت شناختش! همان هیکل و همان 

 شانه اش گذاشت و گفت : 

 

آقایی تنها کز کرده ، خواستم به اطالع اش برسونم هم! ببخشید به من گفتن اینجا یه اِ 

 آبجی اش هنوز نمرده که زانو غم بغل گرفته!

 

آرمان برگشت! نگاهش به اِدلیا افتاد ، وقتی دید خواهرش خودش به سمتش قدم  

 برداشت زیر لب آبجی زمزمه کرد و او را در آغوش گرفت!  

 

بود و زیر گوش اش لب زد : دخترک دستش را دور شانه های برادرش حلقه کرده   

 

 چطوری بی معرفت؟

 

 آرمان سرش را روی شانه اش خم کرد و گفت :

 

مِن بی معرفت االن باید بفهمم خواهرم داره شوهر میکنه؟ اصال پسره کی هست؟ چهره  

 اش که آشنا میزنه.  

 

فتنه ای  _ اگه یعنی پدر زن ما جلوی پای ما سنگ نندازه خالصه برادر زن ما باید یه 

 بندازه وسط نه؟ 

 

با صدای اَسپاد از بغلش بیرون آمد و به سمت اَسپاد برگشت، باهم دست دادند و مردانه 

 همدیگر را در بغل کشیدند . 



 

همراه اش نبود تا بخواهد ِزر  یوا آرمان را به صرف شام دعوت کرد ، شکر خدا ش

ان میخواست تالش کند  آرممحمد سنگ هایش را با آرمان وا کرده بود ،  مفت بزند .

برای بهبود پیدا کردن زندگی اش چون به گفته خودش شیوا هم دلش راضی به این 

نتجیه مثبت از حرف زدن با پسرش بود از اینکه  تالش کردن است . این خودش یک 

میخواست زندگی اش را با همسرش دوباره شروع کند . شیوا را دوست داشت ، اگر  

پنج سال زندگی مشترک به وجود شیوا  اما باالخره بعد از چه به انتخاب خودش نبود 

در خانه اش عادت کرده بود ، شیوا هم او را به عنوان شوهر پذیرفته بود و دلش 

دست از این کینه و کدورت ها بردارد.  میخواست تغییر کند و   

 

******* 

 کیف اش را کنار پایش گذاشت و کنار اَسپاد روی مبل نشست . 

لیوان آب پرتقال جلوی آنها گذاشت و سپس روی مبل نشست . دو  سیما  

 روشنی پوست اِدلیا  و کمی بور بودنش به مادرش رفته بود. 

جون مهم سیرت است نه صورت! سیرت باید زیبا باشد سیما زیبا بود ، اما به قول خان 

 نه صورت .

. شود سیرت آدمی که بد باشد ناخودآگاه صورت زیبایش هم کریه می  

 

اِدلیا خانوم . بفرمایید آب پرتقال تون رو میل کنید . _خوش اومدین آقای سپهوند و   

 

پوزخند اِدلیا مشهود بود! مار خوش خط و خال فقط سیما! میخواست خودش را جلوی  

. دامادش خوب جلوه بدهد   

 

 _به خواست اَسپاد اومدم اینجا ، وگرنه خوشم نمیومد یه لحظه هم ببینمت!

 

لبخند مسخره ای زد و گفت: سیما   



 

 

 این حس متقابل عزیزم! 

 

ست! داشت نیش خود را میزد! داشت میگفت که چقدر اضافیتا لحظه آخر   

سپاد تا جایی که الزم نبود دخالت کند ، حرفی نمیزد .اَ   

 

سیما اشاره زد و گفت : با دست به   

 

 خداروشکر سالمی ، زبونتم مثل قبال عینهو نیش مار کار میکنه. 

 

سیما پا روی پا انداخت که دامن کوتاه اش کمی باال رفت و باعث شد دامادش با اخم 

اندازد. سر به پایین بی   

 

 _پس فکر کردی دعا هات پیش اون خدا واسه مرگ من جواب میده؟  

 

ت و گفت :دلیا به تبعیت از او پا روی پا انداخاِ   

 

تا قبل چرا ، اول اوال دلم میخواست بمیری! حتی واسه مردنت نذر هم کرده بودم  

فلیج بشی ولی حاال فهمیدم... منتهی بعد راضی شدم ماشین بهت بزنه یه گوشه ا  

 

پایش را از روی آن یکی پایش برداشت و خم شد و آرنج اش را به زانویش تکیه داد و  

 گفت : 

 



 

رو خدا زده! بدتر از عذاب وجدان تو دلت که از چشمات معلومه چیزی  حاال فهمیدم تو 

و ی تنیست که تو رو به سزای اعمالت برسونه! سیما متاسفم اینو میگم ولی تو دار

! دست و پات سالمه ولی  وجدانتعذاب  آتیشی که خودت درست کردی میسوزی! آتیش

که باور ندارم! عذاب   مثل یه فلج ذهنی فقط داری شرم میکنی از خودت! نگو نه

. اینکه هر روز بمیری و زنده بشی از این   هُم هستوجدان بدترین درد واسه تو امثال ُ

زنه! تو زدی حاال وایسا دنیا  حس عذاب بکشی... بهت گفتم دنیا یکی میخوره یکی می

قیامت بیافته . به ون . امید وارم دیدار بعدی متو رو بزنه    

 

اما صدای سیما باعث شد مکث کند!سپس از جایش بلند شد  صدای سیما از خشم   

 میلرزید!

یه چیزایی میگفت ، در رابطه با تو شروین بود از اینکه اون رو رد کردی  پدرت  _  

 و این شازده رو انتخاب کردی! 

 

دلیا مداخله کند و جواب مادر  اینبار اَسپاد بود که به خود اجازه داد تا به عنوان شوهر اِ 

با احترام اما محکم بدهد :زنش را   

 

نباید باعث ناراحتی شما بشه اینکه دخترتون با یه عوضی متجاوزگر ازدواج نکرد 

سیما خانم . برعکس اتفاقا باید خوشحال بشید که وقتی پسر خواهرتون قصد شومی  

پدرش سر رسید و نذاشت اون  داشت برای دختر خودتون و میخواست بهش تجاوز کنه 

دف اش برسه! به داشتن همچین خواهر زاده ای افتخار نمیکنن! بهش خوک کثیف به ه

یا تا به االن سکوت کرد و حرفی  لاگه اِدشرم میکنن که باعث آسیب به دخترش شد! 

نزد به پای خانمی اش بذارید نه به پای ترس! چون بردن آبروی دیگران ترس نداره 

میخواد که دست به چنین کاری بزنه! القلب یسق آدم فقط یه  

 

اِدلیا دستش را پشت کمر همسرش گذاشت و سیما را همانجا در  با برداشتن کیف سپس 

لیا را برداشت و سر کشید  سیما از حرص لیوان آب پرتقال اِد پشت سرشان جا گذاشت! 

لیوان را به دیوار کوفت!و سپس   



 

صورتش از خشم سرخ شده بود! اِدلیا راست میگفت دردی بدتر از عذاب وجدان در  

 این دنیا وجود نداشت! شرم میکرد خود را در آینه نگاه کند! 

شوهرش را  نمیتوانست حتی آرایش کند! سیما از عذاب وجدان در خانه ای که نه دیگر 

ماند!داشت و نه بچه هایش را تنها و تنها در آن میسوخت و می  

 

 

 سوار ماشین شد که اَسپاد گوشی اش را سمت اِدلیا گرفت و گفت : 

 

باباست ، میگه ویدا جریان سیما را فهمیده میگه چرا نذاشتین منم بیام با شما بهش 

 حرف بزنم .

 

 _گوشی رو بده . 

 

گرفت و با ویدا حرف زد ، سعی کرد متقاعدش کند که آمدنش  گوشی را از دست اَسپاد 

 هیچ توفیری نداشت. 

قبل شاخ و شونه کش با او حرف زد  دلیایخودش همان اِ  طرزاما ویدا آرام نمیشد . به 

. که باالخره جواب داد   

قدر در عذاب وجدان خود غوطه ور هست دیدن صورتش کفاره  به او گفت سیما آن

ا هم همین بود . خواهد! واقعمی  

حتی جواب تلفن های خواهرش را   سیما جرعت بیرون رفتن از خانه را دیگر نداشت 

داد! انگار تازه داشت می میبرد در پشت سرش چه خبر های است که از وجود  هم نمی

میترسید اگر بیرون برود صدا های داخل گوش اش دوباره   آنها بی اطالع است .

ه میگفت: شروع شود! همان صدا های ک  

 



 

تقصیر تو بود! تو مقصری! تو ظالمی ..! هیچ مادری با بچه هاش این کارایی که تو  

 کردی رو نکرده! 

 

شنید! چشم بست و لیوان آب پرتقال اَسپاد را هم مدام این صدا ها را در گوش اش می

 شکاند! جیغ کشید! ناله کرد.

تنها فریاد میکشید: میدادنداما باز هم آن صدا ها عذابش   

 

 بسه ، بسه! خسته شدم خداااا....

 

 

****** 

 

 

سبد خوراکی را پایین صندلی عقب ماشین گذاشت و سوار ماشین شد و حرکت کردند،  

 صدای ریختن آب پشتشان آمد . 

 

تا به  کرده بودندبه سمت تهران حرکت  و به خانه سیما رفتن روز بعد از جشن چند

حرف زدن با سیما  مزونی که برای لباس عروس قرار بود بروند برای پرو برسند. 

رد  برایش یک معضل گنده بود که آن را به کمک اَسپاد و حمایت های همیشگی اش 

کرده بود . ویدا بی تابی میکرد . این را میدانست چون خودش هم به خاطر شنیدن چنین  

حال بود نسبت به اینکه حداقل کار مارستان کشیده بود . خوشکارش به بیچیز هایی 

خواهرش به بیمارستان نکشید و هرچند کمی ضعف دارد اما باز سرپا است و روی 

ناگهان فکری از  است ساکت است تخت بیمارستان نیست . اَسپاد وقتی دید دخترک 

دخترک و  خم شد به سمت  تصمیم گرفت تا آن را عملی کند. ذهنش خطور کرد و 

براق دخترک عنان از  ن شد! با دیدن لباکمربندش را بست! دیگر زنش محسوب می

 کف داد و لبانش را روی لبان دخترک گذاشت!



 

شهد لبان دخترک آنقدر شیرین بود که احساس میکرد قند خونش باال رفته! بوسیدش! 

با بوسه ریزی که روی  جویدند!همین لب ها بود که آنطور جمع شده بودند و سیب می

لبان او کاشت به کارش فیصله داد و دخترک از شرم سرخ شد و ناخودآگاه دستش را 

بود ، با کسی که پر بود از آرامش  روی لبش گذاشت . اولین هایش را با او تجربه کرده 

و خجول نگاهش کرد . احساس عشق! چشمان خمار آرام باز شدند و   

 

اولین سفر دوتایی مون رو بسازیم؟ _ حاضری بریم اولین خاطره   

 

 تایید اِدلیا همراه شد با بوسه اش روی لبان مردانه اَسپاد ! 

 

خواند. جرعت به خرج داد و بار  میاحساس رضایت را در چشمان مرد رو به رویش 

لبخند اَسپاد وقتی عریض شد که دخترک هم از  دیگر روی لبان مردانه اَسپاد را بوسید! 

 کارش خندید.

 

دخترک دست برد در کیف اش و باکس   ماشین حرکت کرد در اتوبان قرار گرفت .

گرفت، با دیدن گردنبدی که برای او سفارش داده بود را بیرون آورد و به سمت اَسپاد 

سمتش گرفته شده آرام راهنمای راست را زد و گوشه ای ایستاد.  باکسی که به  

 

_ به جبران اون گردبندی که واسه زیر لفظی عروس بهم دادی ، امید وارم خوشت  

 بیاد! 

 

مثل اینکه یادش رفته بور  توقع آنکه از جانب همسرش هدیه بگیرد را نداشت اما...

بینی کردن رفتار و کار هایش سخت بود . حتی با وجود داشتن اِدلیا همانی بود که پیش 

 دفتر چه شخصیت شناسی اِدلیا .

 با عشق بازش کرد و با دیدن گردنبد سنگین مردانه دخترک ادامه داد : 

 



 

دادم کنار هم بذارن تا اونقدر انحصار طلبم که اول حرف اسم خودم و با اسم خودتو 

دیوونه وار میخوادت!!  تهمه بدون یکی مثل خود  

. دلش میخواست او  قاپیدند از میان لبان اوحرف های دخترک را گوش هایش می

حرف بزند از حسش و خودش تا صبح به حرف هایش گوش دهد! آخ که معجزه  

 زندگی اش با او چه کرده بود؟ خدا میدانست .

فت و به سختی لب زد : چشم از گردبند گر  

 

 خودت بنداز گردنم . 

 

دخترک لبخندی زد و گردبند را از جایش بیرون آورد و به داخل گردنش انداخت ،  

ود!! بربوسه ای که روی گردنش زد باعث شد پنجه های اَسپاد در کمرش فرو   

 بوسه ای روی سرش زد و گفت : 

 

 این چنین خوب چرایی ؟ ها؟ بهم بگو معجزه خانوم؟ 

 

قع زبانش  او نگاه عسلی اِدلیا در نگاه مشکی و پر ابهت او نشست و چیزی نگفت! در

همه سختی ها را پشت سر گذاشته بودند و   همه ابهت و زیبایی قاصر شده بود! ایناز 

ارزید! باالخره او بابا لنگ دراز زندگی اش بود و او جودی  به این باهم بودنشان می

 بود که با عشق به انتظارش یک بار دیدنش نشسته بود .

 

از کمربندی رد شدند و در جاده قرار گرفتند اَسپاد دست برد و ضبط را روشن کرد و  

رسید.  ر باال برد! طوری که صدا به صدا نمیولوم را تا آخ  

 میدانست دخترک چقدر عشق سرعت و آهنگ بلند است!

 

 گیسوی تو دلربا مرا سوی تو هی دوان دوان…!! 



 

 میکشد و مرَحبا بر این َجمال تو که 
 مومن بشد به کفر و در بند چشمون تو افسون کنان  

 در پس تو کل َجهان ، کل جهان در کف آن 
 چاله زیباِی تو آن لحظه ی لبخند  

 مستی انگور به گور میبرد آن َمستی!! 
 چشماِن تو که الکل آن همچو 
 عَسل بر دل و جانم خوش آید 

 تو جان بخواه قاتل َغم های گذشتم  
 که ُگذر کردن از این جان بَرایت 
 چه خوش آید ؛ چه خوش آید  
 جانم به فَدایت ، گیسو بُلندم!!! 

شیرین لَوندم   فَرهاد به فدایت  
 زیبای زمانه دردانه ی بی نَقص 

 تو پادشاه و من لَشکر بندم!!  

 

کرده بودند  کنار هم شاد بودند و این شادی به تمام غم هایی که در کنار هم تجربه 

ارزید . می  

 

 

 پایان  

   :۳۲۲ ساعت  /۱۴۰۰دوم تیر ماه 

همراهمون هستم. در اینستاگرام همراه اثر جدیدمان #اورالیا   

 

 سالم عزیزای دلم ، من روفیا احمدی هستم . خالق چهار اثر به اتمام رسیده . 

که شما یکی از اثر های من به نام رمان اِدلیا رو خواندید . رمان اِدلیا برای من جدای  

اون طوری دیگری دوست دارم با تمام کم و کاستی  از رمان های دیگر هست و من 

های که داشت . انشاهلل که از خواندنش پشیمون نمیشید و از اینکه این رمان رو 

 برای خواندن انتخاب کردید متشکرم . 

 

 

 یا علی 



 

 

 آیدی اینستاگرام نویسنده : 

roofiaahmadi @ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


