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مشغول زدن رژ لب جامد بود،  ،يیکنسول طال ی نهيآ یراهرو جلو در
شد، با  دهيچانه اش کش یرژ لب رو د،يبلند مادرش از جا پر یباصدا

داد زد تيعصبان . 

 !اه...مامان االن چه وقته صدا زدنه؟-

توالت  زيدستمال مرطوب را از داخل م د،يبه طرف اتاف دو عيسر 
 د،يکنسول دو نهيدوباره به سمت آ د،يکش رونياش ب یکوچک و صورت

مادرش بلندتر بود یصدا . 

- نيبچ زويم ايرسن ب یم نايحداقل تا بابات ا ! 

مشغول پاک کردن رژ لب شد؛ با اخم گفت عيسر  : 

- گهيد نهيبچ یگفت یخانم م ميخوب به مر ! 

ها  با حرص از آشپزخانه خارج شد؛  وانيل یحاو ینيبا س مادرش
شد و کالفه گفت یناهار خور زيم یها رو وانيل دنيمشغول چ : 

- بهت بگم کار اون  ديبا یدون یکار داشت، در ضمن اگه نم چارهيب ميمر
ستيش ن فهيوظ گهيکارا د هينظافته، بق . 

را  وانيل نيآخر یزنگ در به صدا در آمد ، نگار خانم هول هولک یصدا
 :گذاشت گفت



- شال سرم کنم رميبفرما ، اومدن، من م . 

کنسول  یدستپاچه شال همرنگ سارافون قرمزش را از رو هيسا
به صورتش  یبار نگاه نيآخر یسرش انداخت، برا یبرداشت  و رو

و بدون خط  دياش، صورت سف يیطال یسبز و موها یانداخت، چشم ها
و قد بلندش را از  دهيمادرش بود و صورت کش هيو جوشش، کامال شب

 یو ورزش یکم خور ی جهيالغرش نت مپدرش به ارث برده بود، اما اندا
مادرش دوباره بلند شد یبود که به شدت به آن عالقه داشت، صدا . 

- برو درو باز کن ايالاقل ب ! 

به طرف  د،يهمکف رس یکرد، به طبقه  یکيتا با دو پله ها رو دو  هيسا
را بدون نگاه کردن فشرد،  یريتصو فونيرفت، دکمه آ یورود ديدر سف

که حالش  د،يکش قيضربان قلبش به شدت باال گرفته بود، چند نفس عم
خم شد، مادرش  یرفت، کم یصورتش کنار نم یلبخند از رو د،يايجا ب

سفره بود، پدرش بعد از  ليوسا ی هيبق دنيمشغول چ نآن طرف سال
 یبرگشته بود، م شيقرار داد کار نيو بستن مهم تر یهفته سفر کار کي

 ازين يیقرار داد ها نيبه چن شهيهم شتريب یها تيموفق یدانست برا

 تشانيبزرگ به معروف یشهر ها ريساخت و ساز در سا یدارد، پروژه 

به نام،  یمهندس ها نياز بهتر یکين که يافزود و با توجه به ا یم
بود یشان قطع تيو همکارش بود، موفق کيشر . 

، با دو از سالن گذشت و به  ديپدرش را که شن یگفتن ها اهللاي یصدا
 واريد یخود را خم کرد ، از گوشه  یطرف آشپزخانه قدم برداشت، کم

زدن شد ديمشغول د . 

 زياش به آن طرف سالن و دور تر از م یکار کيبه همراه شر پدرش
رفتند یناهار خور . 



جو  یبرگشت، به طرف آشپزخانه قدم برداشت، پدرش با آن موها پدرش
 یدر سن کم د،يرس یکه داشت به نظر م یاش،  مسن تر از سن یگندم
سال  ۴٧خانواده داده بود و به کار کردن مشغول شده بود،  با  ليتشک

بود یساله  ا ١٠ساله و پسر  ٢٢سن صاحب دختر  . 

و گفت ديلبخند زد، به طرفش رفت، گرم درآغوشش کش هيسا دنيد با : 

-  یها، هنوز خجالت م یبزرگ شد نمي! بب؟یدختر گلم چرا سرخ شد
یبه عمو حامدت خوش آمد بگ یکش ! 

مشهود بود گفت شيکه درصدا یجانيبا ه د،يپدرش را بوس هيسا : 

- کم کار داشت، گفتم جمع و  هي! بابا جون، مامان ؟یبابا، چه خجالت یا
خوش  یليخ یليخ ايدن یبابا نيگم، بهتر یخوش آمد م اميجور کنم م

به خونه ت یاومد ! 

دماغش را فشار داد گفت د،ياش را بوس یشانيدوباره پ پدرش : 

- به صورتم بندازم و لباس  یآب هيزشته برو خوش آمد بگو، منم برم 
 !عوض کنم

خوش وبش کردن  یگاه کرد، صدالبخند زد، به رفتن پدرش ن هيسا
ديمادرش را شن . 

با  د،يببرد، از دور حامد را د ورشيکم مانده بود به سمت  دهانش  قلبش
ا ش  قهيشق یشده  ديسف یباالرفته، چند تار مو  یپف کرده  یآن موها

 یاسک قهيو  شلوار کتان همرنگش، البته از بلوز  یقهوه ا ی، پالتو
 یتوانست آب کند،  رو یرا م یشد گذشت، دل هر کس یکرم رنگش نم

 جانيجا خوش کرده بود،  کم مانده بود از شدت ه یجذاب بخندصورتش ل

خود را در آغوشش رها  ديکه به او رس نيخواست هم یشود، م وانهيد



بود و  دهيکه هنوز به سن بلوغ نرس يیکند، درست مثل سال ها
 ديپر یو آن م نيراه دربغل ا یمشخص نبود و راه و ب شيها یبرجستگ
کرد،  یم یهر کس یرا مهمان لب ها لبخندبچگانه اش  یها طنتيو با ش

 یسال سن داشت، به احساساتش پ ٢٢بزرگ شده بود،  گرياما حاال د
گذاشت، هر چند که او از  ینم یرفتارها باق نيا یبرا يیبرده بود و جا

خبر نداشته باشد زيچ چيه . 

برداشت يیرايبه طرف سالن پذ یبه آشپزخانه برگشت، قدم مادرش . 
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مبل بلند  یخونش  باال، بالخره حامد از رو نيبود و آدرنال اديز جانشيه
 نيچند هيحامد باال رفت،  سا یابرو یتا کي ستاد،يا  شيشد، رو به رو

 .قدم جلو تر رفت

- خانم هيبه به سالم سا ! 

درچشمانش موج  نيدور نگاهش کرد، تحس کيسالمش را دادم ،  جواب
زد یم . 

- امروز یچه خوشگل کرد ! 

آب شد هيزد، قند در دل سا یچشمک . 

- امروز؟ نگاش کن چه خانم شده وروجک هيخبر . 

و گفت ديخواب جانشيکرد، تمام ه اخم : 



- بزرگ شدم گهيوروجک؟! من د یبه من نگ شهيم . 

که پدرش انجام داد، با  یدو انگشتش گرفت و همان کار نيرا ب دماغش
 :لبخند گفت

- که گم شده بود،  یمن که همون دختر بچه ا یبگم ؟! برا یپس چ
کرده بود که کل صورتش قرمز شده بود هياونقدر گر . 

کنار دستش نشست، دستانش را بغل گرفت و  یصندل نياول یرو هيسا
حامد بود یها دنيزد، عاشق ناز کش هيتک یبه صندل . 

- بابات تو رو شوهر بده از دستت  نيا شهيم یکنه؟! ک یهم م یچه ناز
م؟يراحت ش ! 

تشر گفتم با : 

- نم؟يرو بب یک ديا....آقا حامد، من اصال نخوام ازدواج کنم با ! 

که به چه گناه نکرده محکوم به  ديآب شد، در دل نال هيدل سا د،يخند
شده بود بشيدلفر یخنده ها دنيد  

- وروجک نيمنو بب ! 

خنده اش را جمع کرد و گفت د،يبرچ لب : 

- ؟یبلد يیرايپذ نميبب اريب یزيچ یآب وانيل هيحاال   

قهقه  یبلند شد، به طرف آشپزخانه رفت، صدا یصندل یاکراه از رو با
آب،  همراه  وانيکرد، بعد از آوردن ل شيرا مهمان لب ها حامد، لبخند ی

تمام  یاش ، انرژ یسفره شد، شاد ليوسا هيبق دنيمادرش مشغول چ
اش دو چندان شد ینشدن . 



پدرش،  یکنار حامد و پدرش شام خوردن، سر به سر گذاشتن ها 
 یکه ب یقهوه ا یبا آن قد و چشم و مو انيبرادرش شا یها طنتيش

 یپوست کندن ها وهيو م دنينوشن یشباهت به پدرش نبود ، چا
توانست ساعت ها  یعاشقش بود، م هيکه سا يیها ینيمادرش، شب نش

گوش دهد یاعتراض چيه بدونپدرش و حامد  یو به بحث ها نديبش . 

 ميگوناگون پدرش تصم یها و دسر ها وهيحرف و خوردن م یاز کل بعد
رو صحبت کند  شيپ یو برنامه ها دشانيگرفته بود راجع به شراکت جد

بلند شد، نگاه ها به سمت او  هيسا ليموبا امکيپ یملود یکه صدا
 دنيانداخت، با د ليبه موبا ینگاه هيبدون توجه به بق هيشد، سا دهيکش

اش لبخند زد،  یعسل همکالس دانشگاه یبلند باال یپرس لسالم و احوا
پدرش بلند شد یجواب شد، صدا پيمشغول تا . 

- خوام تو آرامش با عمو حامدت راجب شرکت  یمگه نگفتم م زميعز
 حرف بزنم؟

لبخندش کش آمد،  د،يسر باال گرفت، ابتدا چشمان خندان حامد را د هيسا
پدرش لبخندش  یجد یچهره  دنيبا د د،يسرش به طرف پدرش چرخ

 :جمع شد، حامد لبخندش را خورد، ابرو دررهم گره کرد و گفت

- بچه رو؟ یدار کاريجون چ ريام ! 

 دنياز شن هيدانست، سا یم د،يبا اخم سرش به طرف حامد چرخ هيسا

 یعيشود، اما به طرز فج یم ی" بچه " و البته از دهان او عصب یکلمه 
شد،  یم یدوازده سال قايشد، دق یشاد م هياعصاب سا یبا راه رفتن رو

ور و  نيکه سرگردان ا یاز همان روز قايداد، دق یرا انجام م هيرو نيا
گم شده  یدختربچه   یگشت و به طور کامال تصادف یآن ور دنبال کار م

کرد، همان  دايباالتر از شرکت پ ابانيساله را چند خ ١٠  انيگر ی
 یبه پدر بچه هم صاحب شغل لشيشانس آورد، با تحو شيدختربچه برا



از طرف پدر  یمژدگاناش شد و هم  یليتحص یمناسب و درخور رشته 
 !دختر

ادامه داد حامد : 

- گهيکنه د یباز مشويگم، بذار گ یواال راست م ! 

کرد و گفت یپوف ريچهار تا شد، ام هيسا چشمان : 

-  یدون یبود، دوما خودت خوب م امکشيپ یاوال حامد اون صدا، صدا
اديب یاضاف یسر و صدا چيخوام ه یکنم، نم یتمرکز م یرو کار یوقت . 

 یباق یبحث یبود، جا یجد یپدرش در مورد کار یکرد ، وقت یپوف هيسا
را خفه کرد، جواب دادن به عسل را به بعد از  یگوش یماند، صدا ینم

 :رفتن حامد موکول کرد ، گفت

- بودا بابا جون کيت هي یهمش صدا !  

اخم کرد و حامد  گفت پدرش : 

- ؟یندار یا گهيتو جز نشستن و زل زدن به ما کار د نميبب !  

باال انداخت و گفت يیابرو هيسا : 

  !...نه-

ادامه داد پدرش : 

- برو به کارت برس انيگه تو هم مثل مادرت و شا یراست م ! 

لبخند زد حامد . 

- هفته  کي نيالبته اگه تو ا م،يزن یخودمون صدات م ميخواست يیاگه چا
یگرفته باش ادي ختنوير يیچا یتونسته باش ! 
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 یم نکهيمبل بلند شد ،  با ا ینازک کرد، از رو یپشت چشم هيسا
 یبهتر از مادرش م یرا حت یو خانه دار یداند،  آشپز یدانست، حامد م

 ینشان دهد، انواع چا یخواست خود یتواند انجام دهد، اما باز هم م
سفارش از  نيکند واگر ا ايتوانست مثل آب خوردن مه یرا م یاهيگ

آمد یاز آب در م ايسفارش دن نيشد که بهتر یافت ميحامد در قيطر . 

سبز  یمصرف چا صشياز خوردن شام گذشته بود و تشخ یساعت دو
آماده کرد،  عيرا سر یکرد ، چا دايپ نتيرا از داخل کاب یچا یبود، قوط

، شالش را مرتب کرد، ضربان قلبش دوباره  ختيرا داخل فنجان ر یچا
 د،يخداحافظ گفتن حامد را شن یقدم را برداشت ، صدا نياوج گرفت، اول

به فنجان ها انداخت، قدم رفته  یخشک شد، نگاه شيها مبغض کرد، قد
 .را برگشت

 ینداشت چه زمان اديگذشت، به  یهر روزش سخت تر از روز قبل م 
 شيبرا یراه فرار گريبه خود که د یقتاحساس بزرگ شد، اما و نيا

فنجان ها را داخل  اتيشد، محتو یجار شينمانده بود، اشک ها یباق
از آشپزخانه خارج شد، با دو از پله ها باال  عيکرد، سر یخال نکيس

گرفت، تنها منبع آرامشش او  یتماس م ايبا ناد ديبا ،رفت، وارد اتاق شد
مراقبت از  ی فهيبود که وظ یساله اش، پرستار مجرد ٣٠ یبود ، خاله 

را هم به عهده گرفته بود رشيمادر پ .  



بوق  کيکرد، بعد از  دايپ رياخ یتماس ها نيشماره اش را از ب عيسر
 .تماس برقرار شد

- باهات حرف بزنم ديخاله با ! 

کرد ، گفت یپوف ايناد : 

 !برگشتن؟-

و جواب داد ديرا باال کش دماغش  : 

 !آره-

اش را حفظ کند یکرد خونسرد یسع ايناد . 

- ؟یکن هيگر ینجوريافتاده که باعث شده تو ا یخوب چه اتفاق ! 

جواب داد هيسا : 

- کرد رفت یهو خداحافظ هيبراشون ببرم،  ختمير يیچا ! 

ديبا چشمان گشاد شده پرس ايناد : 

- هفته ست بدون  هيکردن داره؟! اونا  هيگر ني! ا؟یشد ونهيواقعا د
تا فردا صبح ور  یخوايکنن، امروز برگشتن، م یاستراحت دارن کار م

نن؟يدل تو بش ! 

اش را ماساژ داد یشانيپ د،يآه کش هيسا : 

-  یزندگ ینجوريا ديبا یگرفته ، تا ک یليچه بدونم خاله...خاله دلم خ
خسته شدم گهيکنم؟! بخدا د ! 

کرد خونسرد حرف بزند یصاف نشست، لبخند به لب سع ايناد . 



- االن  دم،يازت شن یحرف درست وحساب هيخوب خدا رو شکر بالخره 
اول تو  ديبا ،یبه درسات فکر کن ،یباش یقو ديبا ،یکن یاشکاتو پاک م

 یکدوم از اعضا چيکه ه یدون یخودت م ه،يسا یکار ودرست موفق بش
ل خودتو کنن، پس او یبرخورد نم یاحساساتت منطق نيخونواده ت با ا

گم  یمن نم هيسا ش،ينيکن کمتر بب یسع ،یکن یم رکم جمع و جو هي
 یکارو انجام نم نيهم، ا یدونم  اگه بتون یچون من م ،یفراموشش کن

هياما به فکر خودت باش، سا ،ید ...  

 یکرد ، نه م یعمل م ايناد یبه حرف ها ديرا پاک کرد، با شياشک ها 
توانست غرورش را در مقابل او لگد مال کند و نه او را فراموش کند ، 

ستاديا یاول با قدرت سر پا م ديکند، پس با یزندگ ديدانست با یم . 

- تونم؟ یخاله به نظرت م ! 

ظاهر شد ايناد یلب ها یپوزخند رو  . 

- سرانجامت اعتراف  یمن به عشق ب یکه جلو شياگه چند سال پ
رو به  اتيدلتنگ یاالن مجبور نبود ،یبه حرفام توجه کرده بود ،یکرد

هيسا یمن بگ ! 

را قورت داد بغضش : 

- شانس بدم؟ هي ديکنم؟! به نظرت به نو کاريچ ! 

با ترس گفت ايناد : 

-  دينبا ،یعشق خالص نشد نياز ا یهرگز...تا وقت ه،يعنوان سا چيبه ه
یکار رو بکن نيا ! 

پلک بست هيسا . 

- ريکردم، شب بخ تتياذخاله ببخش  . 



 نياز ا زشيعز یخواهر زاده  یدانست چه زمان یلبخند زد، نم ايناد
 یو بزرگ خواهد شد، گاه افتيشده نجات خواهد  رشيکه درگ یمنجالب
به  یکرد تنها راه نجاتش صحبت کردن با حامد است ، اما وقت یفکر م

با روانشناس  ديشد، با یم مانيکرد، پش یفکر م هيعزت نفس سا
ها  نياگر زودتر از ا ديگذاشت، شا یم انيم رموضوع را د یمناسب

اندازه رو به وخامت  نياوضاعش به ا هيکرد، سا یموضوع را حل م
شده بود هيمتوجه احساسات پاک سا ريگذاشت، اما د ینم . 

را  هيمحال بود،  درست سه سال قبل سا شيفراموش کردن آن روز برا 
کرده  دايتاالر پ یها یبهداشت سياز سرو یکيدر  یزانبا تن و بدن لر

 هيکه حامد به همراه عروسش در حال رقص بود، سا یبود، درست زمان
به  دهيبر دهيبر هيکه از شدت گر يیزده، با صدا خي یبا دست و پا

 یبا درد یبهداشت سيآمد، در سرو یکه باال نم ینفس د،يرس یگوشش م
ديجنگ یکه دچارش شده بود م . 

آمد و  رونيتکان داد، از فکر ب یسر د،يرا که شن هيالو گفتن سا یصدا
 :گفت

- زميعز ريها خاله جون، شبت بخ ینکن هيگر ! 
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 یديکرد، فردا روز جد یرا پاک م شياشک ها ديرا قطع کرد، با تلفن
گرفت، به  یم شيرا در پ یديراه جد ديساخت، با یاز نو م ديبود، با

بخوابد، اما مثل تمام  یتوانست افکارش را پس بزند و چند ساعت یسخت



 ديشد، با دارياز خواب ب ليآالرم موبا دنيگذشته اش، قبل از شن یروزها
دوش آب ولرم حالش را جا آورد،  د،يرس یاز گذشته به خود م شتريب

کوتاه  یدانشگاه انتخاب کرد، مانتو یرا برا پيت نيو مناسب تر نيبهتر
را  یو کفش مشک فيو شلوار همرنگش، ک یتونيو کاپشن ز یمشک

 .انتخاب کرد

را بافت و تا  شيموها یصورتش انجام داد، جلو یرو یميمال شيآرا
توانست مقنعه را به عقب راند یکه م یحد . 

و شش قرمزش  ستي، از خانه خارج شد، سوار دو یبرداشتن لقمه ا با
شد، با  یم دهيبشاش و خندان د ديکرد، صورتش با ميرا تنظ نهيشد، آ

شد، به طرف  داريلبخندش پد د،يکش نيرا به طرف شيدست لب ها
که  ديبه کالس رس یشدنش زمان داريدانشگاه حرکت کرد، با وجود زود ب

از   ،یبود، با خجالت و عذرخواه یمبحث مهم حياستاد در حال توض
گذشت، کنار عسل نشست شيها یهمکالسکنار  . 

 .سالم-

جزوه اش را  هيجوابش را داد و از او رو گرفت، سا یبه سرد عسل
آورد و آرام گفت رونيب : 

- شده؟ یچ ! 

نگاهش کرد تيرا عصبان عسل . 

- ندادم؟ اياس دادم، دادم  شبيشده؟! من د یچ یپرس یم یتازه دار ! 

و گفت ديکش رونيب فيکرد، خودکار را از داخل ک یپوف هيسا : 

- ی، داد یباشه بابا داد ! 



انداختن کردند و  کهي، پسرها شروع به ت ديها به طرفشان چرخ نگاه
گفت تياستاد با عصبان دند،يخند زير زيدخترها ر : 

 !چه خبره اونجا؟-

لب به دندان گرفت، عسل با خجالت جواب داد هيسا : 

- خوام استاد یمعذرت م ! 

 ديبه طرف عسل چرخ هيبرد برگشت ، سا تيکه استاد به طرف وا نيهم
 :، کنار گوشش پچ پچ کنان گفت

- ؟یشناس یبرگشته بودن، تو که بابامو م نايبابا ا ! 

استاد آمد یبه طرفش برگشت، صدا تيبا عصبان عسل . 

-  کي هيفقط کاف د،يزن یسر کالس هم نظم کالسمو به هم م نيايم ريهم د
برابر با  یبعد بتيکه غ نيدون یم د،يبخور بتيتکرار بشه، غ گهيبار د

 !صفر در کارنامه تونه

که در  یشد، عسل با لرز رهيبا ترس و سکوت به استادش خ هيسا
مشهود بود گفت شيصدا : 

- شهيتکرار نم گهيچشم استاد د ! 

 شيها یقربان صدقه ها و معذرت خواه گريزد، تا د هيبه سا یا سقلمه
آخر کالس بگذارد یرا برا . 

اش بود،  یميعسل را تحمل کند، تنها دوست صم یتوانست ناراحت ینم
اش یو پوک هم با خبر بودند، به جز احساس پنهان کياز ج ! 

شروع شد،  هيسا یقربان صدقه ها ليکالس، س  انيبعد از پا بالخره
نسکافه، مرحمت و  وانيل کي دي، به شرط خر قهيدق ۵بعد از  زيعسل ن



را جمع کرد و از کالس خارج  لشيوسا هيرا در حقش تمام کند، سا لطف
 یبرنداشته بود که صدا یبه طرف در خروج یشد، هنوز چند قدم

 شيرو به رو دينو د،يبه طرف صدا چرخ خت،متوقفش سا ،يیآشنا
اش  دهيو اندام ورز شيته ر ،یقهوه ا یبا مو و چشم ها یپسر ستاد،يا
 یدانشجو دينو د،يايتوانست جز ده نفر جذاب دانشکده به حساب ب یم

که به  هيسا یمعمار یعمران بود و با توجه به رشته  سانسيفوق ل
شد و راه  یبا او روبه رو م یاهاجبار پدرش انتخاب کرده بود، هر از گ

گذاشت ینم یباق شيبرا یفرار . 

 ديوجود نداشت، نو یاگر حامد ديشد، لبخند زد، شا کينزد هيبه سا دينو
 نيو مناسب تر نيتوانست بهتر یکه به او داشت م یبا توجه به عالقه ا

ممکن باشد ی نهيگز . 

- هيسا ! 

کرد دايجرات پ ديکش آمد، نو شتريب هيسا لبخند . 

- دلم برات تنگ شده بود یليخ ! 

وصل  شيبه لب ها یلويصد ک یمحو نگاهش شد، انگار وزنه  هيسا
رفت،   یرو به سرخ شيکرده باشند،ضربان قلبش باال گرفت و گونه ها

سالم خشک  کيبا   یباال رفت ، در حالت عاد دينو یابرو یتا کي
شد، اما حاال  یروبه رو م انشيپا یب یها کهيهم با اخم و تخم و ت یخال

 بيعج شيبرا هيسا ینگاه ها و لبخند ها دانشکده، یوسط سالن خروج
ديرس یبه نظر م ديو جد . 

 یبه هر جان کندن رد،يبگ دهيرا ناد يیلويصد ک یکرد، وزنه  یسع هيسا
از حالت  یرا به سخت  شيداد، لب ها بيدر ذهنش ترت یبود، جمله ا

گفتن سالم حرکت داد، اما قبل از  یلبخند  خارج کرد و دهانش را برا



به گوشش  یآشنا تر یاصوات از حنجره اش ، صدا دنيتراو روميب
 دنيبا د د،يچرخ یدرجه به سمت مخالف در خروج ٩٠گردنش  د،يرس

 نيساعت و ا نياو در ا دنيحامد، ضربان قلبش قطع شد، چشمانش از د
 ريکامال غ ،یناحنجار یبزند ، صدا رونيمکان کم مانده بود از حدقه ب

وبدون فکر از دهانش خارج شد و گفت یاراد : 

 !عمو حامد؟-

روبه  هيسا بيو غر بيعج یصدا دنيحامد، با شن یبار هر دو ابرو نيا
کرد، نگاه از  یمانده را ط یچند قدم باق د،يپسرک ناشناس باال پر یرو

ديپسرک اخمو گرفت، و پرس : 

  !عمو؟-

 د،يچرخ ديقورت داد، سرش به طرف نو یآب دهانش را به سخت هيسا

 .حامد با اخم به طرف در حلش داد

- نميبب افتيراه ب ! 

ناخواسته به حرکت  هيرفتنش را تماشا کرد، سا یحرف چيبدون ه دينو
 :افتاد، حامد با تشر گفت

- المذهب رو بکش جلو نيا ! 

ديبا ترس مقنعه را جلو کش هيسا . 
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حامد، لب باز کرد ستادنيسکوت کرد، به محض ا اطيبه ح دنيرس تا . 

- ؟ید یچرا هولم م ! 

گفت هيبا اخم بدون نگاه کردن به سا حامد : 

- ؟یکالس دار ! 

تکان داد ینف یبه نشانه  یسر . 

- ؟یآورد نيماش ! 

تکان داد یسر ديتائ یبا ترس برا هيسا . 

- کجاست؟ نتيماش نميبب افتيراه ب اوردم،يخوبه من ن ! 

حرکت کرد، حامد گفت نشيبه طرف ماش هيسا : 

- چيسو ! 

جا   دنيگشت، با د چيکردن سو دايپ یرا برا فشياضطراب داخل ک با
، به طرف حامد  ديکش رونيقرمزش، آن را ب یپشمالو یگربه  یچيسو

را گرفت، در هوا  چيسو یو نگاه چپک دهيورچ یگرفت، حامد با لب ها
تکان داد،  یناچار یاز رو ینگه داشت با اکراه نگاهش کرد، سر

شد، حامد  نيسوار ماش عيمط هيکرد، سا ادردستور سوار شدن را ص
به شرکت پدرش  دنياز ترس تا رس هيرا به حرکت درآورد، سا نيماش

متوجه  ن،يشد، با متوقف شدن ماش رهيدر سکوت کامل به روبه رو خ
 ليبود، شد، موبا یدر حال خودکش فيکه در داخل ک لشيموبا ی برهيو

زد، رو به  یشانيبه پ یممحک یاسم عسل ضربه  دنيرد با  درا در آو
 :حامد گفت

- آخه رميبدبخت نسکافه بگ نيا ی...من قرار بود برای...وایوا ! 



سال هم  یآب شد، اگر سال ها هيزد، قند در دل سا یچشمک د،يخند حامد
داشته باشد یتازگ شيتوانست برا یحرکات حامد، م یگذشت، همه  یم . 

- و  دهيآدم فهم هيمثل  ،یاز ترس بلرز نکهيا یبه جا  یالک یتونست یم
چشم به در نمونه،  چارهيکه ب یريو تماس بگ یاريب رونيب لتويبالغ موبا

ینگفت یزيمورد چ نيدر ضمن تو در ا ! 

ديبا تعجب نگاهش کرد و پرس هيسا : 

- گفتم؟ یم  ديبا یراجب چ دمينفهم ! 

اش را باال زد و گفت یآفتاب نکيع حامد : 

 !نسکافه-

گفت تيبا عصبان هيسا : 

- ! شما منو دنبال خودت تا دم گفتم؟يم ديبا یچ د،يببخش یليخ دا،يببخش
حرف بزنم؟ یاصال مهلت داد ،یدر شرکت کشوند ! 

جواب داد حامد : 

- ، من الم تا کام حرف نزدم که هيدستت درد نکنه سا ! 

با خجالت رو گرفت و گفت هيسا : 

- و یديتو سالن منو با اون د یخوب وقت ... 

ادامه داد هيگفت و سا یآهان حامد : 

- دست پدرم یديم یکن یخوب با اون اخم و تخم گفتم االن کله مو م ! 

دوباره لبخند زد و گفت حامد : 



- نگو  یبود؟! همکالس یاون که آره، حاال تو اول بگو،  اون شازده ک
کنم یکه اصال باور نم ! 

ديدانست چه بگو یرا گم کرد، نم شيدست و پا هيسا . 

- دوست هي ! 

ديپرس یزيبا اخم ر د،يبه طرفش چرخ اقيبا اشت حامد : 

- خونهيم یدوستت چ نيخوب ا ! 

جواب داد هيسا : 

- من اصال  ،یکن یکه فکر م ستين یعمران، بخدا اون جور دوست
زنم که یباهاش حرف نم ! 

ديپرس حامد : 

- ؟یزن یکه اصال باهاش حرف نم هيچه دوست نيا نميبب ! 

نداد، حامد  نگاه از او گرفت یجواب . 

-  یستياونور کنارش نا نوريا اديدانشکده ز یکه هست، بهتره تو یهر ک
 یباباتو که م ارن،يممکنه برات حرف درب ،یريقلوه بگ یدل بد

؟یشناس ! 

جواب داد عيسر هيسا : 

- ستيدر کار ن یبخدا دل و قلوه ا ! 

را باز کرد نيماش در . 

 !به هر حال-

ديبا اخم پرس هيسا . 



- ؟یکرد یم کارياصال شما اونجا چ نميبب ! 

جواب داد حامد : 

- کم سرگرم بشم هي رم،يبگ سيتدر یدو کالس برا یکي ديشا ! 

ديبا تعجب پرس هيسا . 

-  یبرا یکنم وقت یسرتون شلوغه ، فکر نم یشما که تو شرکت کل
بمونه سيکالس و تدر ! 

شد ادهيپ حامد . 

-  اديز  یخال یبکنم، بازم جا یگذره، هر کار یم ريشب و روزام انقدر د

 !دارم

 یکوتاه یکند ، حامد با خداحافظ یلب باز کرد ، مکالمه را طوالن هيسا
افتاد، تا به حال  هيوارد ساختمان شرکت شد، ترس به جان سا عيسر
از رفتن حامد گذشته  یا قهيدق ١٠بود،  دهياز او نشن يیحرف ها نيچن

آنچه به سرش آمده دوباره  حيبا عسل و توض یبود، بعد از تماس کوتاه
با  یعسل به خانه  به دانشگاه برگشت، بعد از خداحافظ رساندن یبرا

با او حرف  ديگرفت به طرف محل کار خاله اش رفت، با ميعسل ، تصم
کرد یکه او را آرام م یزد، تنها کار یم . 

 یشد، چند بار یمطمئن م مارستانياز بودنش در ب ديگرفت با تماس
 :تماس گرفت تا بالخره خاله اش جواب داد

- ؟يیخاله کجا ! 

نشست یصندل یرا برداشت و رو یفنجان چا ايناد . 



- شنوم  یاالن استراحتم بگو م یول اده،يز یليسرکار، کارمم امروز خ
 !خاله جون

فرمان زد و گفت یرو یمشت هيسا : 

- رو  ديجد یزندگ هيگرفته بودم ، فراموشش کنم،  ميتصم یدرست وقت
ختيبهم ر یشروع کنم، همه چ . 

- شده مگه؟ یچ ! 

- رهيبگ سيتدر یدوتا کالس برا یکيخواد  یاومده دانشگاه ما، م ! 

داد یم یمناسب انيکار پا نيهر چه زودتر به ا ديکرد ، با یپوف ايناد . 

- بکنم، انگار هر روز  ديبا کاريدونم چ یحالم بده، اصال نم یليخاله خ
حرف  اميب یتون یم یشم، ک یحس غرق م نيتو ا شتريگذره ب یکه م
م؟يبزن ! 

پلک بست، جواب داد ايناد : 

- یمون یهم اونجا م م،يزن یخونه، هم با هم حرف م ايامشب ب ! 

 یلبخند زد، موافقتش را اعالم کرد و درست همزمان با قطع ، صدا هيسا
بلند شد لشيموبا یملود . 
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بود، هر  ديشناخت، نو یبه شماره انداخت، شماره را م یتعجب نگاه با
تماس  یديجد یکرد ، با شماره  یرا مسدود م لشيکه شماره موبا یبار
عوض کردن  یبرا يیپدرش هم جا یها یريگرفت، به خاطر سخت گ یم

شماره وجود نداشت، بارها امتحان کرده بود و هر بار جواب پدرش 
وکالفه جواب داد ديکش یبود، آه یمنف ليموبا هشمار ضيتعو یبرا . 

 !بله؟-

ديرا شن ديمتعجب نو یصدا . 

- ؟یايکالفه به نظر م ! 

کرد و گفت یپوف هيسا : 

- ؟یچ یعنيکنم  یرو مسدود م یشماره ا یوقت ! 

خو گرفته  هيسا یرفتارها نيبعد از دو سال با ا گريلبخند زد، د دينو
 .بود

-  رميبرام، فکر کردم تماس بگ ینگرفت افهيو ق دمتيامروز د یخوب وقت

ادينم شيپ یمشکل . 

کالفه گفت هيسا : 

- بکنم ديبا کاريچ گهيدونم د یاه..اه... نم ! 

فرد پا پس  نيا شيها یسکوت کرد، با وجود بدخلق هيسا د،يخند دينو
گذاشت ینم . 

-  ی! اگه نتونستم قانعت کنم، قول م؟یشانس بهم بد هيامروز  شهيم
وقت مزاحمت نشم چيه گهيدم...د یدم...قول م ! 



 یبود، م دهيو چند بار شن نيرا قبال هم، چند شيبست، حرف ها پلک
 عيو تلفن را قطع کند، اما سر ديتوانست رک و راست جوابش را بگو

 :بدون فوت وقت جواب داد

- اميب ديباشه، کجا با ! 

و جواب داد ديباال پر جانيبا ه دينو : 

- فرستم یباشه باشه االن م ! 

 ليشده را پاک کرد، دل ختهيتماس را قطع کرد، قطره اشک ر هيسا
احساس  انيپا یبرا ديکامال مشخص بود، با شيبرا ديرفتنش نزد نو

 نيتوانست ا یم ديکرد، شا یم دايپ یو چند ساله اش، شروع نيچند
به انجام برسد، پسر با استعداد دانشکده، با وجود  ديشروع با وجود نو

هر  یمناسب برا یو اوضاع مال لياص ی خانوادهوقتش،  مهيشغل ن
ديرس یآل به نظر م دهيا یدختر . 

نشست، دسته گل  شيکرد، وارد کافه شد، رو به رو یرا ط یطوالن ريمس
 یدر درونش به پاشد، دست ها یآتش د،يگرفت، بو کش ليرا تحو یرز آب

کاهش  فيپنهان کرد، استرسش را با گرفتن بند چرم ک زيم ريلرزانش ز
 .داد، سفارش ها داده شد

- یول هيزنم تکرار یکه م يیدونم حرفا یم ... 

را قطع کرد کالمش . 

- زودتر  ديرم، هنوز نرفتم خونه، با یو اونور م نورياز صبح دارم ا
سر اصل مطلب یبر شهيبرم، م  

زده اش را با  خي یحاضر شد، دست ها زيم یرو نويکاپوچ یها فنجان
 .گرفتن فنجان گرم کرد



 گريگرفت ، د ینگاهش کرد، با هر بار نگاه کردن به او، جان م دينو

اثبات عشقش بلد نبود یبرا یراه . 

- رفتم یم دميکش یبود، بخدا قسم راهمو م تيتو زندگ یاگه کس . 

 شياش بود، برا یدر زندگ یباال رفت، بود...شخص هيقلب سا ضربان
اول  داريممکن بود اما عاشقش بود، از همان د ريداد، غ یجان م

که خانواده  يیوجودش باعث آرامشش شده بود، تمام روزها و شب ها
 یاش را کم داشت ، او بود، با تمام حرف ها، با تمام نگاه ها، حت

ديبخش یآرامش م سکوتش بود و . 

 یرا حس کرد، همچون برق گرفته ها ، نگاهش به دست ديدست نو یگرم
به  د،يدستش را پس کش عيداد، سر یشد که انگشتش را نوازش م رهيخ

ادامه داد فيچنگ زدن به بند ک . 

تلخ بود دينو لبخند . 

- نظر  ريروزها...ماهها...ز ست،ين تيتو زندگ یدونم کس یمن م یول
...اونقدر که با یدارينه د یرفت و آمد داشت یگرفتمت، نه با کس

شناسم یخودمو نم یها یتو اخت شدم، همکالس یها یهمکالس . 

ديلبخند زد، سر باال گرفت و با خجالت پرس ريسر به ز هيسا . 

- انقدر برات مهمم؟ یچ یبرا ! 

لبخند جواب داد با : 

- دوست دارم؟ یليخ یدون یم   

سرخ شد هيسا . 



- رفتارت،  نميب یکنم عالرغم ظاهرت...م یبا عقل نگات م یوقت
 یکه م يیاز دخترا یليمثل خ یعني هيو معمول یبرخوردت کامال عاد

 نياول یکه جلب توجه کنه، برا ینه رفتار ،یدار یطونيشناسم، نه ش
افتميدنبالت ب ینجوريا یکردم، روز یفکرشم نم دمتيبار که د . 

ديمشتاق پرس هيسا . 

- ؟یکن یم فيرو برام تعر یديکه منو د یروز اول ! 

شد، جواب داد رهيخ یبه نقطه ا دينو : 

-  یليخ رون،يب یاومد یکه دار یفيک نيا هيشب یفيک هياز کالس با 
دونم  ینم یول ،یزد یبا دوستت حرف م ،یزد یلبخندم نم یحت ،یعاد

تونم فراموش کنم؟ یوقت اون صحنه رو نم چيچرا ه !!! 

گفت هيسا : 

- صورتم باشه ايبخاطر ظاهرم  ديشا ! 

ديپرس طنتيبا ش دينو : 

- ؟یکه خوشکل یگ یم یعني ! 

کرد و گفت یپوف هيسا : 

- ، رنگ موهام و چشمام،  دميسف یاديکه، چون ز نهينه منظورم ا
گم یبخاطر اون م ! 

ادامه داد هيو سا ديخند دينو : 

- که صورتم تو ذهنت مونده نهيبخاطر ا ديشا گميم ! 

جواب داد دينو : 



- دونم، به هر حال، االن خوب با اخالق و رفتارت آشنام و  ینم ديشا
ه؟يشم، حاال نظرت چ ینم مونيوقت از انتخابم پش چيمطمئنم ه نويا ! 

 

 یشدن، جواب را م مانيقبل از پش ديفکر کردن نبود، با یبرا يیجا
با تعجب نگاهش کرد ديبلند شد، نو د،ياز فنجان نوش یگفت، جرعه ا . 

- منم تو رو بشناسم بعد اون جواب  م،يمدت باهم حرف بزن هي یبرا
گم بهت یرو م یقطع ! 

 یتوان حرکت نداشت، در باورش نم د،يخشک شد، رفتنش را د دينو
بالخره بعد از دوسال جواب مثبت داده بود هيسا د،يگنج . 

 

رانيو ستونيب-گرداب-یتراب اليسه , [30.04.19 12:27] 

��� 

#7 

به مادرش اطالع داد، شب را کنار مادربزرگ و  یبا تماس کوتاه هيسا
سردرگم  د،يها چرخ ابانيرا در خ یخاله اش خواهد گذراند، چند ساعت

غلط در همان چند  ايکه انجام داده درست است  یدانست کار یبود، نم
 یکرده بود اما جان افتيدر ديعاشقانه از طرف نو امکيپ نيساعت چند

دادن نداشت، احساس گناه وجودش را فراگرفته بود، از  بجوا یبرا
دانست قصدش  یاما فقط خودش م ديترس یم گرانيبا احساسات د یباز
آرامش و  یفرصت به خود برا کينبود، تنها علتش دادن  ديبا نو یباز

بود دينو یبرا یشانس . 



شده بود و از  کيمادربزرگش رفت که هوا تار یبه طرف خانه  یوقت 
سه سال  نيدر طول هم ايداشت، ناد نانيخاله اش در خانه اطم بودن
او حکم قرص آرامش بخش را داشت یبرا . 

 ايداد، ناد یورود به خانه، خود را محکم در آغوش خاله اش جا با
 .متعجب به رفتارش نگاه کرد

- ؟ هيشده سا یزيچ به،يعج ! 

از او جدا شد، جواب داد هيسا : 

- گهي، خاله مو بغل کردم د بهيکجاش عج ...! 

پوزخند زد ايناد . 

- واريسرمو بکوبم به د ديمن تو رو نشناسم، با گهيد ! 

پالتو را از تن در آورد وگفت د،يخند هيسا : 

- کم تو بغلش  هيکنم، مامان بزرگ کجاست؟ برم  یم فيحاال برات تعر
کم آروم شم هيبلکه  نميبش ! 

تکان داد یسر ايناد : 

- یمونيکه االن مثل خر پش یکرد یکار هيتو حال نشسته، مطمئنم  ! 

به دندان گرفت یلب هيسا : 

- دهيبع گهيحرفا از تو د نيخاله ا یوا ! 

زد و گفت یبه پشتش ضربه ا ايناد : 

- خانم هيکنم، سا دايتونم پ ینم یبهتر یتو کلمه  یبرا ! 

را به اتاق برد و از آنجا داد زد شيشال و پالتو  هيسا : 



- با خودت  فتيخانم گفتنت، کال تکل نينه به اون خر گفتنت، نه به ا
ستيمشخص ن . 

مادرش بلند شد یصدا د،يخند ايناد : 

- ؟یمادر، کجا موند هيچه خبرتونه ؟! سا ! 

خود را در آغوش  يیبا دو به طرف حال رفت، با سالم بلند باال هيسا
فت، بعد از آرامش گر شيخانم انداخت، با قربان صدقه رفتن ها هيآس

اتاق خواب کردند یخوردن شام سبک و تنقالت، مادربزرگش را راه  . 

چشم از  ايدو فنجان نسکافه آماده کرد و به اتاق خاله اش رفت، ناد هيسا
گرفت شيرو شيکتاب پ . 

- وقت حرف زدن باشه ديبا گهيخوب با اومدن نسکافه د ! 

نشست ايناد یمطالعه گذاشت و رو به رو زيم یفنجان ها رو رو هيسا . 

 .خوب گوشم با شماست-

با تعجب گفت هيسا : 

-  اي یبگ یندار یحرف چيحرف بزنم؟! تو ه یخوا یاز من م شهيچرا هم
؟یاعتماد ندار ديکه با یبه من اونقدر ! 

از نسکافه را مزمزه کرد، صورتش جمع شد یلبخند زد مقدار ايناد . 

 !تلخه-

دياز نسکافه نوش یلبخند زد، کم هيسا . 

- نهيهم شي، طعم واقع یدوست دار نيريش یاديز تو . 

ادامه داد ايناد : 



- گفتن ندارم یبرا یحرف ني....بنابراهيمن از دلم گذشتم، سا ! 

کرد زيچشم ر هيسا : 

- یزن ی، تو با مامان هم حرف نم ینداشته باش یحرف شهيمگه م ! 

گردنش را ماساژ داد ايناد : 

- گم،  یرو بهت م یتو مهم تره، من وقتش برسه همه چ یفعال زندگ
چه خبره نميبگو بب ! 

 یم د،ينوش یفنجان نسکافه را جرعه جرعه م ايمکث کرد، ناد هيسا
بود ايناد یو سرزنش ها تيدانست گفتنش برابر با عصبان . 

- دادم يیفرصت آشنا هي ديمن به نو ! 

را  وانيشروع به سرفه کرد، ل د،يپر شياز نسکافه به گلو یا قطره
به طرفش رفت  و به پشتش ضربه زد هيگذاشت، سا زيم یرو . 

ديتوپ هيگرفته به سا یرا کنار زد، با صدا هيسا ايناد : 

- !  مگه قرار نشد ه؟يگفتم سا یبه تو چ شبيتو؟! من د یخل شد
؟ینکن یکار نيهمچ ! 

با ترس گفت هيسا : 

- بدم حيامون بده برات توض قهيدق هيآروم باش... ! 

را به اونشان داد یبا اخم صندل ايناد : 

- سوراخ شدم ؛یخواد بزن ینم ! 

لبخند زد هيسا . 



- آدم تا  هي ه،يبزنم، سا ابونينخند، واقعا از دست تو کم مونده سر به ب
تونه احمق باشه آخه؟ یچه حد م ! 

لبخندش را جمع کرد و گفت هيسا : 

- خاله جون، بزار منم حرف  یمنو مورد الطافت قرار داد یاديز گهيد
 !بزنم خوب

ادامه داد هيسکوت کرد سا ايناد : 

- تونم ازش  یبود، حس کردم م یجور خاص هي دمش،يامروز که د
تونه باشه،  یآل م دهيمرد ا هي یهر دختر یهر حال برا هي اد،يخوشم ب

حامد  یبرا يی جااگه اون ذهنمو پر کنه ، اصال ديکم نداره ، شا یچيه
 !نمونه

 یحال سع نيراه به ترکستان است ، با ا نيدانست ا یکرد، م یپوف ايناد
اش را حفظ کند یکرد خونسرد . 

- جواب  یو ب ومديکه برات م يیها امکيمتوجه پ یاومد یاز وقت
ذهن و قلبت رو به اون اختصاص  یخوا یم ینجوريموندن، بودم، ا

یبد ! 

و گفت ديبازش کش یموها انيم یداد، چنگ هيتک یکالفه به صندل هيسا : 

- اوضاع  نيخوب روز اوله ، جوابش رو دادم، گفتم بهم فرصت بده به ا
 !عادت کنم

سرزنش وار گفت ايناد : 

- به عادت و فرصت نداره یرو دوست داره، کار یکي یآدم وقت ! 

پوزخند زد هيسا . 



- عادت و  نيخودمو شناختم تونستم فرق ب یبه من نگو، من از وقت نويا
 !عشق رو حس که نه لمس کنم

اش را ماساژ داد یشانيپ ايناد . 

- کنم، اگه اون پسر بهت وابسته شد و تو  کاريدونم باهات چ یواقعا نم
افته؟ياون م یبرا یچه اتفاق ،ینکرد دايبهش پ یحس ! 

ديکش یقينفس عم هيسا . 

- دونم یدونم...واقعا نم ینم ! 

ديکرد، بلند شد، به طرف تخت رفت، دراز کش یم یاحساس خفگ  . 

 

رانيو ستونيب-گرداب-یتراب اليسه , [30.04.19 12:28] 

��� 

#8 

- یبش مونينکن پش یکنم کار یخواهش م ! 

را با تمام وجود  یچارگيسال ها بود ب د،يخودش کش یپتو را رو هيسا
کرد یحس م . 

- با توام هيسا ! 

ديپتو را کنار کش اي، نادشد یجار شيها اشک . 

- خبره یب ايکه اون از دن یکنم، در حال دايپ یحس نيهمچ ديچرا من با ! 

با سماجت گفت ايناد : 



- یشد مونيبه اون پسره بگو پش ! 

جواب داد تيبا عصبان هيسا : 

- ه؟يمگه بچه باز ! 

را نوازش کرد هيسا یموها ايناد . 

- تمومش کن گميم ستين یچون بچه باز ! 

جواب داد هيسا : 

- تونم یتونم، الاقل فعال نم ینم ! 

گفت ايناد : 

-  یکار هيدم  یمن بهت قول م ،یپس قول بده هر چه زودتر تمومش کن
افتهيکنم هر چه زودتر عشق حامد از سرت ب ! 

زد شخندين هيسا . 

- کشم یمن فقط دارم عذاب م ست،ين ريامکان پذ یدون یخودتم م ! 

ديرا بوس هيسا یشانيپ ايناد . 

- تموم  یهمه چ ارم،يبهت فشار ب نياز ا شتريبخواب دوست ندارم ب
نگران نباش شه،يم ! 

گذشته بعد از ساعت ها با  یمثل شب ها هيرفت، سا رونياز اتاق ب ايناد
از خواب  ليموبا یملود یظهر با صدا کي. نزددياشک و حسرت خواب

خوشحال  یصدا دنيشد، بدون توجه به شماره، پاسخ داد، با شن داريب
ديمثل برق گرفته ها از جا پر دينو . 

 !سالم خانم خانما-



با اخم جواب داد هيسا : 

 !سالم-

دنده را عوض کرد دينو . 

- پس زود حاضر شو،  ،یساعت دو کالس دار ،یشد داريمعلومه تازه ب
نمتيقبل کالس بب ! 

ديکالفه چشمش را مال هيسا . 

- موضوع عادت کنم نيتا به ا یقرار بود به من فرصت بد ! 

گفت عيسر مايتخت بلند شد، ن یاز رو هيسا : 

-  شه،يکه عمرمون تموم م یعادت کن یتا تو بخوا م،يعادت مادت ندار

دم در خونه مون اميفرستم وگرنه م یاالن آدرسو م ! 

با  هيتماس را قطع کرد، سا عيفرصت اعتراض نداد و سر هيسا به
که در  یتخت پرت کرد، با توجه به سماجت یرا رو یگوش تيعصبان
دو سال از او سراغ داشت، حتم داشت که اگر به محل قرار  نيطول ا

 یامکيپ شينشست، برا یبست م شانيدر خانه  ینرود ، بدون شک جلو
دانشگاه  یکرد تا موقع آمدنش رو به رو تدرخواس ديفرستاد و از نو
 .منتظرش بماند

گفت و با  يیبلند باال ريمادربزرگش، صبح بخ دنياتاق خارج شد، با د از
به صورت، دست به  آب را خالصه کرد ، با  یزدن مسواک و زدن آب

روز  یهمان لباس ها دنيهمراهش نبود، با پوش یليکه وسا نيتوجه به ا
مادربزرگش از خانه  یگونه  یرو یکوتاه و بوسه ا یقبل و خداحافظ

طرف دانشگاه رفت بهخارج شد،  . 



را  نشيماش دينو یدانشگاه و زدن بوق یرو به رو دينو نيماش دنيد با
به محل مورد نظر  دنيبه حرکت درآورد، به دنبالش راه افتاد و تا رس

ساعت بدون توجه به  ميفرستاد، ن یم مشيناسزا بود که به خود و تصم
پشت سرش  د،ينو نيکرد، با توقف ماش یرانندگ ديپشت سر نو ريمس

با  ميرا باز کرد، سر باال گرفت نگاهش مستق ندکمربپارک کرد، 
ساختمان شرکت پدرش برخورد کرد، چشمانش کم مانده بود از حدقه 

کنار رستوران روبه  قايدق ديرو نگاه کرد، نو ادهيبزند، به طرف پ رونيب
شد، به طرف  ادهيپ نياز ماش عيبود، بدون فکر سر ستادهيشرکت  ا یرو
رفت دينو . 

- ؟یاومد نجايچرا ا ! 

به اطراف انداخت یبا تعجب نگاه دينو . 

- شه؟ نجاياول سالم، دوما مگه ا ! 

ديبه اوتوپ تيعصبان با . 

- نجاي؟ایايب یخوايکجا م یشد قبلش بهم بگ ینم ... 

کالمش قطع شد يیآمدن صدا با . 

- شرکت باباشه یروبه رو نجايا ! 

حامد دهانش باز ماند دنيبه تعجب به عقب برگشت با د هيسا . 

- نيناهار اومد یسالم بچه ها، فکر کنم برا ! 

لبخند زد ، دستش را به طرف حامد گرفت دينو . 

- ديجان هست هيسا یسالم، فکر کنم شما عمو . 

انداخت و گفت هيبه سا ینگاه حامد : 



  !عمو؟-

دست داد و  ادامه داد ديبا نو د،يخند : 

- بالخره بعد از سال ها  هيسا روزيکه عمو نبودم، اما انگار د روزيتا د
 !منو به عنوان عموش قبول کرده

با  ديکرد، نو یبه آن دو نگاه م یمات و مبهوت بدون گفتن کالم هيسا
حامد  متعجب بود، اما لبخند زد یاز حرف ها نکهيا . 

گفت هيبا کنا هيرو به سا حامو : 

- ؟یبه عموت  سالم کن یخوا یچرا ماتت برده ، نم هيسا ! 

نه چندان  يیرا صاف کرد ، به زور لب باز کرد و صدا شيگلو هيسا
 هيپشت سا یزد ، دست رو یخارج شد، حامد چشمک شيواضح از گلو
به جانش افتاد، کمرش را ناخودآگاه صاف کرد ، حامد  یگذاشت، لرز

قرار  هيشد، دستش را با فاصله در پشت سا هيمتوجه معذب بودن سا
وارد رستوران شد یل عروسک کوکمث هيسا د،کر تشيداد، به داخل هدا . 

رستوران به دور از در و پنجره را انتخاب کرد  ینقطه  نيدنج تر حامد
حامد نشست یروبه رو ديرا کنار خود نشاند ، نو هي، سا . 

- د؟يناهار انتخاب کرد یرو برا نجايخوب چطور شد ا ! 

جابه جا شد و با خجالت گفت یکم دينو : 

- جان هستش هيسا یمحل کار بابا نجايدونستم، ا یمقصر منم، نم ! 

گفت ديمنو را برداشت و با تاک حامد : 

- خانم هيسا ! 

را صاف کرد شيصدا دينو : 



- خانم هيبله سا ! 

ادامه داد حامد : 

- ؟ هيدونست، درسته سا یکه م هيسا ! 

با تته پته جواب داد هيسا : 

- شدم، سر  دارياز خواب ب ريکم د هيراستش، من متوجه نشدم...امروز 
... اصال متوجه ميومديخودمون م نيدرد داشتم...چون هر کدوم با ماش

نشدم ريمس ! 

نگاه از منو گرفت، گارسون را صدا زد غذا را سفارش داد حامد . 
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گفت ديلبخند زد، رو به نو حامد : 

- من با  دونهيچون م هيسا دم،يخوام ،نظر شما رو نپرس یمعذرت م
سپره، مطمئن باش تو هم  یآشنا هستم، سفارشو به من م نجايا یغذاها

یشينم مونيپش ! 

معذب، به زور لبخند زد دينو . 

- طوره نيمطمئنا هم ! 

زده  خيو  دهيچيدر هم پ یزد ، نگاهش به دست ها هيتک یبه صندل حامد
افتاد هيسا ی . 



- کنه یانگار فراموش کرده شما رو معرف هيسا د،يخودتون بگ خوب از ! 

جواب داد مهيبا همان تبسم نصف ن دينو : 

- ارشد رشته عمران یهستم، دانشجو یعيبد ديمن نو ! 

حامد باال رفت یابرو یتا کي . 

- منم  مهندس عمران هستم م،يهمکار هم باش ديپس با ! 

جواب داد دينو : 

- تون خوشحالم يیاز آشنا  ! 

- نيهمچن ! 

دي. حامد پرسديها رس سفارش . 

- ؟یکجا مشغول کار ! 

قاشق برنج را قورت داد و گفت دينو : 

- سهيشرکت تازه تاس هي ! 

- ؟یتهران یبچه  ستن،يخودشون با یجوونا رو پا اديخوبه..خوشم م ! 

-  یدرس م نجايمن دو ساله هم ا کنن،يم ینه، خانوادم، رشت زندگ
کنم یم یخونم، هم زندگ ! 

ديغذا خوردن پرس انيم حامد . 

- ؟یپس قصد برگشت، ندار ! 

بود نگاه کرد ، مگر  شيبا غذا یمشغول باز ريکه سر به ز هيبه سا دينو
شهر دل کند نيرا رها کرد و از ا هيشد، سا یم . 



باعث جمع شدن حواس  ،یشد، با اهم اهم گفتن ديمتوجه نگاه نو حامد
نگاه کرد گريد یبه نقطه ا ديشد، نو دينو . 

- کنم برم یفکر نم ! 

 یگارسون و صندوق دار رستوران که روبه رو یا رهيخ ینگاه ها 
بودند ، توجهش را جلب کرد دينو . 

- کننيها دخالت م یتو کار مشتر یاديز نجايا یگارسونا کنميفکر م ! 

رستوران ، که  ريمد دنيشد، با د رهيسر باال گرفت، به عقب خ هيسا
لب با ناله گفت رياز دوستان پدرش بود، دوباره برگشت، ز یکي : 

- شدم چارهيب ! 

گفت لکسيقاشق را قورت داد و کامال ر نيآخر حامد : 

- کنمينگران نباش حلش م ! 

شرمنده گفت دينو : 

- هيخوام سا یمعذرت م ... 

ساالد، تذکر داد اتيمحتو دنيهمراه با بلع ر،يسر به ز حامد : 

- خانم هيسا ! 

و سکوت  هيکث کرد، رفتار حامد ، ندانستن نسبتش با سا یمقدار دينو
قابل درک بود، با حرص ادامه داد ريو غ بيعج شيبرا هيمورد سا یب : 

 !بله...فکر کنم، بهتره من برم-

ديدوغ را سر کش وانيل حامد . 

- ن؟يبود یش راض چهياز ماه !  



 بيتکان داد ،  تشکر کرد ،کارتش را از ج یسر تيبه عالمت رضا دينو
ديکش رونيب . 

- پس بدون تعارف، امروز مهمون من  اد،ياز تعارف کردن خوشم نم
ديهست ! 

بود ، دوباره  رهيتفاوت به ظرف غذا خ یکه ب هيبه سا یبا نگاه دينو
 .تشکر کرد

بسنده کرد، با  یکوتاه ینگاهش کرد، به خداحافظ یخداحافظ یبرا هيسا
ديکامل پرس تيبرگشت و با جد هي، حامد به طرف سا ديرفتن نو : 

- ت  افهياز ق ،یکرد یخانم، با غذات که باز هيحاال نوبت شماست سا
ینفس بکش یحت یمعلومه از  شدت استرس نتونست ! 

بشقاب پرت کرد یچنگال را رو هيسا . 

- داخل  ومدمي ینم یحت یذاشت ینم یستياگه شما من رو تو رودربا
چپ چپ آقا فرهاد رو  یو نگاها زيسر م نميرستوران چه برسه بش

 !تحمل کنم

با اخم جواب داد حامد : 

- مراقب رفتارت باش، نگران نگاه فرهاد و سوال هاش  شتريپس لطفا ب
نه  ه،يک یدونيکه نه م یکنم... با کس ینباش، اون موضوع رو حل م

و  نوري... ایشناس یم یاست ، نه خوانواده شو درست و حساب کارهيچ
 !اونور نرو

و حرص را  تيهمه عصبان نيخودش هم علت ا یشد، حت یعصب هيسا
توانست پدرش باشد، با  ینم تشيعصبان ليدانست، مطمئن بود دل ینم

 :اخم، بدون فکر جواب داد



- شو با  یپدرم دوست یکجا برم، در ضمن وقت یمن خودم خوب بلدم با ک
دونست!  ینم یزيشما شروع کرد، نه خودتون و نه از خونواده تون چ

که سال  یدختر ه،ي، آن هم از زبان سا شيها دهيحامد سر کج کرد، شن
اش و رفتار با اصولش را  یصبور ش،يها طنتيها بزرگ شدنش، ش

ه گرفت هيسا یزد، دلش از حرف ها شخنديبود، را باور نداشت،  ن دهيد
سن کمش گذاشت،  جواب داد یبود، به پا : 

- تو را بطه ت دخالت  ديم، نبا بهيغر هيمنم به هر حال  ،یگ یدرست م
برات شانس  نجايم به ا يیهو هيکردم! فقط فکر کردم با اومدن  یم

 !اوردم

بلند شد یصندل یاز رو هيسا . 

- راحت تر حل  یومدي یشما نم ايندارم، ثان یبا کس یاوال من رابطه ا
داخل رستوران ومدمي ینم تشيشد، نها یم ! 

خرد شد شتريب هيسا یشد، اعصاب نداشته  دهيد شتريحامد ب شخندين . 

- رستوران کامال  رونيبه ب یباش دهيو صندوق رو د زياگه اون در و م
چطور  يیداره، من واقعا در عجبم تو که به اخالق پدرت کامال آشنا ديد
یکن یفکر عمل م یمنطق و  ب یب نقدريا ! 

جواب داد یعصب هيسا : 

-  دي؟! خسته شدم از بس با  نياز سرزنش کردن من دست بردار شهيم
ديمن دخالت نکن یبه همه جواب پس بدم، لطفا، لطفا انقدر تو زندگ ! 
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از رستوران  عيحرف زدن بدهد، سر یبه حامد اجازه  نکهيبدون ا هيسا
بلند شد، با   لشيموبا یملود یخارج شد، به محض خارج شدن، صدا

پاسخ داد عيگشت، سر ليدنبال موبا فشيحرص داخل ک . 

- آقا حامد حرف  نيراجب ا ديبا ايلطفا ب ابونم،يمن اون طرف خ هيسا
ميبزن ! 

رفت نشيبه طرف ماش تيبا عصبان ديبدون توجه به نو هيسا . 

- شرکت بابام، دوست بابام منو  یجلو ی! منو راست کشوند؟یچه حرف
شميم چارهي، اگه بفهمه، اگه به گوش بابام برسه ب ديد ! 

گفت یشرمندگ با : 

- هيخوام سا یمعذرت م ! 

رفت نشيبه طرف ماش تيبا عصبان هيسا : 

- ريمدت  با من تماس نگ هيمعذرت نخواه، لطفا  . 

روز از به دست آوردنش نگذشته بود. با  کيمکث کرد، هنوز  یکم دينو
 :تته پته گفت

- ؟ یچ یعني ني..انيا ! 

 یسرش را به پشت دينو د،يکش یقيشد، نفس عم نيسوار ماش هيسا
داد، نفس کم آورده بود هيتک یصندل . 

- تونم باهات حرف بزنم ینم افته،يم ابيآبا از آس یکه تا وقت نيا یعني ! 



اضطراف گفت با : 

- اصال به  نيبب شه،يم یچ نيخوب تو برو خونه، تا فردا صبر کن، بب
گن یگن، نم یبابات م ... 

را قطع کرد ديکالم نو هيسا . 

-  انه،يرسه  یدونم به گوش بابام م یمن نم نيلحظه صبر کن، بب هي

 یبا تو فکر کنم، خواهش م يیبخوام به آشنا ستمين یتيحاال تو موقع یول
ريتماس نگ گهيکنم د . 

اش را  یکرد خونسرد یسع د،يکش نييپنجره را پا ی شهيش یعصب دينو
 .حفظ کند

- من  ،یکه تو بگ یو تا هر وقت یکشه ول یطول م اديدونم انتظارم ز یم
برسونم یخوام  بهت ضرر ینم ! 

را زد نياسترات ماش هيسا . 

 !ممنون-

با خود گفت د،يکوب نيمحکم به فرمان ماش ديرا قطع کرد ، نو تماس : 

- سر اون مرده ريکه هست ز یدونم هر چ یم ... 

را روشن کرد نيماش . 

 - ست هيسا ی کارهي...اصال چهيبدونم ک ديباهاش حرف بزنم، با ديبا ! 

 صيرا به حرکت درآورد ، حامد از دور توانست پسرک را تشخ نيماش
دهد، پسر با سرعت از آنجا دور شد، حامد به طرف ساختمان شرکت 

با توجه به  د،يچ یکنار هم م ريبه ام حيتوض یکلمات را برا ديرفت، با



 یدانست حت ی، م ريرستوران با ام ريفرهاد مد قيعم یو دوست یوفادار
کرده است فياو تعر یرا هم برا رکپس ینگاه ها . 

به در زد یبه دم در اتاق تقه ا دنيرس با . 

- تو ايب ! 

پرونده ها بود یمشغول بررس ريوارد اتاق شد، ام حامد . 

- ؟یناهار خورد ! 

مبل نشست یرو حامد . 

-  یاز هم دانشکده ا یکيبا  دم،يرو د هيسا ،یومديآره کاش تو هم م
گشت یهاش اومده بود، انگار پسره دنبال کار م ! 

شد، خونسرد گفت رهينگاه از پرونده ها گرفت، به حامد خ ريام : 

 !پسره؟-

ديبه ناچار خند حامد . 

-  د،يکه شما باش هيبود ، پدر سا دهيدانشکده شن یاز بچه ها یآره، وقت

 نجايداره، خوب ازش خواهش کرده بود، آدرس ا یشرکت ساختما ساز

و راجب کار  ناهار مهمونشون کردم دمشون،يرو بهش بده، منم دم در د
ميحرف زد ... 

دوباره به پرونده ها نگاه کرد و  گفت ريام : 

- باتو دعوا کرده هيفرهاد گفت، انگار سا ! 

کرد با اخم گفت یپوف حامد : 



- و پوک  کيمن و تو از ج دونهيم نکهيآدم با ا نيا به،يواقعا برام عج
کنه؟ ینيخبر چ ديچرا با م،يهم خبر دار ! 

ديخند لهيپ لهيش یب ريام . 

- حساسم هيدونن، چقدر رو سا یم گهيفک کنم همه د ! 

تکان داد یپوزخند زد، سر حامد : 

-  ینه به اون سفرا ،یاريفشار م چارهيتو به اون ب ست،ين تيحساس نايا
 یمخبرا نينه به ا ان،يو شا هيبه سا تيتوجه یو ب تيتموم نشدن یکار

بتيو غر بيعج ! 

مشغول نگاه کردن به پرونده ها شد، حامد ادامه داد ريام : 

- یر یاشتباه م یدار ريام ! 

کارش مشغول شد یتوجه به حامد ادامه  یب ريام . 

- تو بهش فشار  گهيد دوارميام ومد،يبا اون پسر م ديبه تذکر دادم، نبا
یارين ! 

جواب داد ريام : 

- ده یدونم به حرف تو گوش م ینگران نباش، م ! 

 یمراقب رفتارش م شتريب ديبود، با یکاف حيتوض گريبلند شد، د حامد
 ديبه توجهات او نداشت، با یازين گريبود که د دهيرس یبه سن هيبود، سا

کرد. دخترک حق داشت، از هر طرف  یحفظ م شتريفاصله اش را ب
به تذکرات او  یازين گريتحت کنترل بود، د شيرابطه ها و آمد و شد ها

 .نداشت
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که حامد به  یسفر کار ليخود به خود به دل هيگذشت و سا یم روزها
رفته بود، از او دور شده بود ريام یجا . 

گفت و  یاش م یاز دلتنگ یرا که گهگدار دينو یها امکيها و پ تماس
 رد،يبگ دهيتوانست ناد ینم ش،يرو شيپ یدو راه یاز خستگ یگهگدار

مجبور بود به احساساتش جواب بدهد یبه هر شکل  . 

 یخواست و نه م یطرفه اش بود، اما نه م کيمتوجه احساسات  دينو
بدست آوردن عشقش دست بکشد یبرا دنيتوانست، از جنگ . 

 یباز و رنگ یاتو شده  یبا موها هيدور هم جمع بودند، سا همه
 یها نياش با آست یبادمجان یقيقا قهيو  یعروسک راهنياش، پ یخداداد

 ،یمشک د،ساپورتيرس یم شيزانو نيياش تا پا یسه ربعش  که بلند
 یکه م يینشسته بود، تا جا ايو تختش  کنار ناد یعروسک یکفش مشک

 قهيجل ،یمشک راهنيکرد از نگاه کردن به حامد با پ یم یتوانست، سع

نمود و مدت ها از  یمو شلوار همرنگش که به شدت جذاب  یتوس ی
کند زيشهر دور بود، پره . 

وجودش را به شدت  یگرما د،يشن یقلبش را به وضوح م یتپش ها 
حامد افتاد،  یدر هم گره خورده  یکرد، نگاهش به دست ها یحس م
شده بود،  یافتنيدست ن یآرزو شيکه برا يیشد گرفتن دست ها یمگر م
لب نشاند،حواسش را  یرو یگرفت، سر کج کرد، به زور لبخند دهيرا ناد

خاله اش به طرف  یصدا دنيپرت کرد، با شن نمخا هيآس یبه حرف ها
پنهان  یخندان حامد افتاد، با سقلمه  یاو برگشت، نگاهش به لب ها



راه  ديگرفت، با ريبه لبخندش بدهد، سر به ز ینتوانست جواب ايناد
زده اش  خيدور دست  ايشدن انگشت ناد دهيچيکرد، با پ یم دايپ یفرار

دبلند ش ايناد یبه خود آمد،  صدا . 

- مياريب یدنينوش هي ميبر ايب شهيم ليجون تا سال تحو هيسا ! 

و حامد به طرف  ريقطع شد، نگاه ام ريمبهم نگاهش کرد. کالم ام هيسا
شد دهيآن دو کش . 

-  م،ياريب یزيچ یشربت هي يیچا هي ميخاله جون؟! بر یشد جيچرا گ

 .گلومون خشک شد

گفت ريام : 

- از  يینه چا شهيم یماه هيمدته تنبل شده،  هيفکر کنم دخترم  ايناد
 یشام و ناهارم که به زور نم یآب، برا وانيل هيدستش خوردم نه 

مشينيب ! 

بهم چفت شده بود نگاه کرد، نگار  شيکه دندان ها هيبا تعجب به سا ايناد
و گفت ديخند : 

- گهياز ترس ظرف شستنه د ! 

با لبخند گفت حامد : 

- دنيآخرش همه به حرف من رس . 

با تشر ادامه داد نگار : 

- ماه  هيازدواج کنه آخرش سر  یما با هر ک ی هيسا نيواال آقا حامد ا
فرستنش دم در خونه خودمون ینشده م ! 



را  هيدست سا ايگشاد شده به مادرش نگاه کرد، ناد یبا چشما هيسا
و با زورش او را از جا کند ديکش . 

- یهست يی، تو چه کد بانو ميبه همه ثابت کن ميبر ايب ه،يسا گهيد االي ! 

به طرف آشپزخانه قدم  ايبه دنبال ناد یهمچون ساعت کوک هيسا
را  رشيرفت ، ز یبه آشپزخانه ، به طرف کتر دنيبرداشت، با رس

 .روشن کرد

- خودتو؟ اي یزن یم خانم؟منو گول هيبود، خوبم خوبمت سا نيا ! 

نشست یصندل یرو هيسا . 

- گهيگرفتم د ميخاله خوب رژ ! 

با حرص گفت ايناد : 

- به من  گهيد ه،ي! نکن تو رو خدا سا؟یالزم دار ميوزنت رژ ميتو با ا
 ! دروغ نگو که

را  شيموها ستاد،يکنارش ا ايگذاشت، ناد یناهار خور زيم یرو سر
 .نوازش کرد

- زده خيدستات دوباره  ! 

رمق گفت یب : 

- کنميخاله حوصله ندارم، خواهش م ! 

خم شد ايناد . 

- کشه، اون نه خبر  یکه عذاب م يیتو نيدختر خوب، آخرش ا نيبب
یکش یم یتونه بفهمه که تو چ یداره، نه م ! 



باال گرفت، نگاهش کرد، جواب داد سر : 

- ستيبرام مهم ن ! 

گرفت دهيرا ناد ايناد شخندين . 

- ؟یخوب اون پسر چ ! 

شد رهيرو به رو خ به . 

- خوب  یول ره،يبعد اون ناهار مسخره، ازش خواستم که باهام تماس نگ
تونم به احساساتش جواب  ینم دهيفهم گهيد یکنه ول یکار خودشو م
رهيم شهيروز خودش خسته م هيمتقابل بدم،  ! 

به طرفش رفت ايبلند شد، ناد یسوت کتر یصدا . 

 .چه زود جوش اومد-

جواب داد هيسا : 

- رو خاموش  رشياست که ز قهيدق ۵بود ،من فقط  دهيدر اصل جوش
 !کردم

 ليتحو یبرا ديکم کم با گريرا دم کرد، استکان ها را پر کرد، د یچا ايناد
شدند یسال آماده م . 

دنديها را نوش یچا . 

تک تک  هيها به راه بود، سا یديها و ع کيتبر ليشد،س ليسال تحو 
دانست  یگفت،  م کيسال نو را تبر دنيو رس ديخانواده را بوس یاعضا

شد فرار کرد یگفتن نم کياز تبر . 

سرد بود،  هيگفت، اما سا کيهم چون گذشته، شوخ و سرزنده تبر حامد
توانست حس کند ، در باورش یرا م نيحامد ا  



 یداشت ، که حت تياهم هيسا یبرا یآن پسرک آنقدر یعني د،يگنج ینم 
را  یدلخور نيا ديباشد، با نيامد سرسنگهنوز با ح هيماه سا کيبعد از 

 ميپدرش ، تصم یديبعد از گرفتن ع هيبرد، سا یم نيسر فرصت از ب
کرد، به اتاق  یفرار م نيسنگ یاز آن فضا ديگرفت به اتاقش برود، با

مناسب  شيتوانست برا یم قيرا باز کرد، چند نفس عم جرهرفت، پن
اما  تش،يميصم ش،يها و خنده ها یباشد، دلتنگ بود، دلتنگ شوخ

و  هيگفت، سا یدرست م ايشد ، ناد یدور م ديرا گرفته بود، با مشيتصم
ذهنش که نه   یرا به ته تها االتشيخ ديشدند ، با ینم یکيگاه  چيحامد ه

به  ديشده را پاک کرد با دهيکرد، اشک چک یپاک م ملاز ذهنش کا دي، با
 یاز اتاق خارج شد، پچ پچ ها عيآمد، پنجره را بست، سر یخود م

صدا چند قدم به طرف پله ها برداشت یتوجهش را جلب کرد، ب . 
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رو به  ايپله ها ، حامد پشت به او و ناد نييپا ستاد،يپله ها ا یبه رو رو
بود،  ايدر دستان ناد یگردنش را کج کرد ، گردنبند یبود،  کم شيرو

دهد،   صيدر دستان حامد را تشخ زيکوچک قرمز را ن یتوانست جعبه 
اش را باور نداشت دهيدهانش خشک شد، د . 

زد، قدرت حرکت را از دست داد،  خي شيقلبش کند شد، دست ها ضربان
در ذهنش تکرار شد، ايناد یداشت نه راه پس، حرف ها شينه راه پ  



-(  ی...حامد به درد تو نمی، تو هنوز جوونازش گذشته یاون سن
 ی...من از دلم گذشتم...به وقتش همه چهيسا یفراموشش کن ديخوره...با

ی...فعال تو مهمکنميم فيرو برات تعر ...!) 

خود تکرار کرد با . 

 !نه امکان نداره، امکان نداره-

 نيب عيشد، با اضطراب گردنبند را سر هيمتوجه حضور سا ايناد 
 .دستانش پنهان کرد، لبخند زد

- شتيپ ومدميداشتم م ؟یجان اومد هيسا ! 

گفت ايتارشد، حامد به عقب برگشت، لبخند زد، رو به ناد دشيد هيسا : 

 .بهتره فعال من برم -

به زور لبخندش را جواب داد ايناد : 

- حامد خان ميزنيآره، بعدا حرف م ! 

به طرفش برداشت یقدم ايدور شد، قدرت پلک زدن نداشت، ناد حامد . 

شمرده شمرده گفت ع،يبه زور لب باز کرد، سر هيسا : 

- نييپا ام،يخودم م گهي، ربع د ايخاله فعال ن ! 

 د،يکش ینفس راحت ايبرد، ناد یبه اتاقش پناه م ديبرگشت، با هيسا

کرد و راه رفته را برگشت یبه گردنبند انداخت، پوف ینگاه . 

نمانده بود.  یباق دنينفس کش یابر یدر را پشت سرش بست، راه هيسا
جا  نيعشق ممنوعه اش تا هم یشد، انگار قصه  یجار شياشک ها

 ...بود



طرف پنجره رفت، دوباره پنجره را باز کرد به .  

- کردم  یمن چه اشتباه ايمنه...نه...خدا ینه امکان نداره...اون خاله 
چرا به اون  ايازدواج نکردنش حامد بوده...خدا ليبه اون گفتم...پس دل

 ...گفتم

 یمشک نيشد، ماش رهيخ اطيهق زد، در مانده به ح د،يکش قيعم نفس
پارک شده بود اطياش داخل ح . 

 یباور کردن شيکادو داده بود، برا ايکرد، حامد به ناد یفراموش م ديبا
 .نبود

- کنم؟ کاريحاال چ ! 

توانست، خود را  تمام  یرا پاک کرد، نم شيرفت، اشک ها نهيآ یجلو
بار، دوبار، سه  کي،  ديکش قيعم یشب در اتاق حبس کند، نفس ها

 ديصورتش را ناپد یقرمز ديبا ديصورتش مال یکرم پودر رو یبار.، کم
را برداشت، آتش درونش را  ليموبا د،يبه لباسش کش یکرد، دست یم

در  یرفت، گوش نييپا یگرفت و از اتاق خارج شد، به طبقه  دهيناد
بود دينشده انداخت، نو رهيذخ یبه شماره  ینگاه د،يلرز یدستش م . 

ها را انتخاب کرد و نشست، نگاهش  یاز صندل یکيبه جمع  ینگاه با
کوچکشان  یمهمان ديکم کم با گريوقت بود، د ريبه سمت ساعت رفت، د

گرفت یم انيپا . 

- ؟یفردا آماده هست ینگار برا ! 

شد، مادرش جواب داد دهيبه سمت پدرش کش نگاهش : 

 !البته که آماده م-

تکان داد و رو به حامد گفت یسر یريام : 



- زنم بر  یبه ساختمونا سر م ميريدو روزه م یکيشرکت دستت امانت، 
گردميم ! 

نگاه کرد ايناد به . 

- ايناد گهيبچه ها هم دست شما و مادر امانته د ! 

لبخند زد ايناد . 

-  یمثل چشمام ازشون مراقبت م یدون ینگران نباش،شما که م ريآقا ام
 !کنم

گرفته شده  یميتصم یدانست وقت یبا تعجب به پدرش نگاه کرد ، م هيسا
اعتراض وجود نخواهد داشت، استبداد و  یبرا يیجا گرياست د
قابل پدرش زبان زد خاص و عام بود ريو غ یقطع ماتيتصم . 

- م؟يتو خونه بمون ديبا ديروز اول ع یعني  

و حامد،  اياعتراض، آن هم در حضور مادربزگ، ناد نيدانست با ا یم
مانع سکوت او  ريشود، نگاه سرزنشگر ام یپدرش م تيباعث عصبان

 .نشد

- ديکن یم یحتما شوخ . 

جواب داد نگار : 

- منم نخواستم تنها  زنه،يسر به ساختمان م هيدختر گلم بابات گفت 
ميگرد یبرم ميريم عيباشه، سر ! 

به مادرش نگاه کرد هيسا . 

- یشگيوسط، مزاحم هم نيو بچه ها ا دير یالبته که شما م ... 



زد شيبا اخم صدا ريام . 

- هيسا ! 

 ريبلند شد؛ رفتار پدر و مادرش غ یصندل یزد، از رو شخندي، ن هيسا
به  یشگيهم یبدون توجه به مهمان ها د،يرس یقابل تحمل به نظر م

 .اتاقش برگشت

مداخله کرد ايبلند شد ، ناد یصندل یاز رو ريام . 

- نياريداداش لطفا بهش فشار ن . 

گفت یعصب نگار : 

- دونم  یقابل درک شده، با همه سر جنگ داره، نم ريواقعا رفتارش غ
خواد بزرگ بشه یم یک ! 

آمد انيبه م حامد . 

- یگرفت یم طيبچه ها هم بل یکاش برا ! 

پوزخند زد ريام . 

-  ه،يترک ميگرفتم بر طيچهارم بل یبرا د،يفهم یموند مطمئنا م یاگه م

مالحظه و عجوله که یاونقدر ب یول ... 

کالمش را قطع کرد ايناد . 

- زنميانگار حالش خوب نبود، من باهاش حرف م ن،يريبگ ديشما ند ! 

جواب داد ريام : 

- جمع  یجلو گهيبار د هيبهش بگو اگه  ،یهر وقت باهاش حرف زد
رفتار کنه ینجوريبخواد ا .. 



ديپر ريحرف ام انيخانم م هيآس . 

- رو  یفردا همه چ گه،يمادر جون صلوات بفرست ، بچه ست د
مادر من  ا،يناد ست،يته دلش ن یزيم، چ کدونهي یکي کنه،يفراموش م

خونه ميخسته م بر ! 

بلند شد حامد . 

- رسونم یمن شما رو م . 

با خجالت گفت ايناد : 

- ميش یمزاحم شما نم ! 

لبخند زد حامد . 

- یچه زحمت ن،يدار ارياخت ! 

و تعارفات  یرا برداشت، همراه مادرش بعد از خداحافظ لشيوسا  ايناد
رفت،  نيمعمول به دنبال حامد از خانه خارج شدند، حامد به طرف ماش

کرد یطالق هيسوار شد،سر باال گرفت،نگاهش با نگاه سا . 
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 یبرا یحت هيسا انيرساند، نگاه گر شانيخانم را به خانه  هيو آس ايناد
توانست درد را از  یرفت ، م یچشمانش کنار نم یلحظه هم از جلو کي



در  یشگيهم یهم غم یو شاد یاوقات خوش یچشمانش بخواند، حت
 .چشمانش پنهان بود

مشکل  شهيپدرش هم یتمام نشدن یکار یدانست با مسافرت ها یم
که  یبود، با توجه از شناخت یشگيهم شيها یشت، بحث ها و دلخوردا

دانست ، فردا را هرگز به خانه مادربزرگش نخواهد رفت یاو داشت م . 

و سن  يیبايبه ز یتوانست دختر یدر عجب بود، چگونه م ريرفتار ام از
کودک حرف گوش  انيرا تنها در خانه به حال خود بگذارد؟! شا هيسا
ها  یراحت نيسرکش بود، به ا هياش ساده، اما سا یبود و نگهدار یکن
رفت یپدر و مادرش نم یبار حرف ها و خواسته ها ريز . 

سوت کور، کت را از تنش کند،  شهيخانه اش را باز کرد ، مثل هم در
برق را فشار  ديرا باال زد،  کل شيها نيرا شل کرد، آست یکراوات مشک

 .داد

کرد ،  یم يیاش خود نما یتختيپا یطرف اتاق رفت، عکس رزا رو به
نداشت،  رياز ام یکرد ، دست کم یفکر م شتريپوز خند زد، حاال که ب

 یآمده، بدون توجه به خواسته ها ايبدون فکر کردن به نوزاد تازه به دن
داد حيفرار را بر قرار ترج دا،يآ انيپا یب . 

کرم رنگ  یصندل ینور آباژور رودرد پلک بست، درمانده کنار  با
نشست،مشکالت کوچک و بزرگشان، تفاوت نظرها، بعد از شش ماه اول 

سال هم  کيسر کند، همان  دايسال توانست با آ کيشروع شد، تنها 
 یداشت، حاال به جا یاز خودگذشتگ یاگر کم دياش رزا بود، شا جهينت

در آغوش  ليرزا را در شب سال تحو توانست یم یافسوس و دلتنگ
روز هم حس  کي یرا حت دايآ یخال یبود جا بيعج شيبرا رد،يبگ

از رزا بود وبس ینکرد،  تنها دردش دور ! 



بعد از گذشت سه سال  ینشد، حت دايگاه عاشق آ چيتکان داد، ه یسر
که هرگز خوب نشناخته بود را  یازدواجش با زن ليهنوز نتوانسته بود دل

 .بفهمد

تمام  ديبود با یانه دانه باز کرد، فکر کردن کافرا د شيدکمه ها بلندشد
به پا کرد و  یگذراند، شلوارک یروزها را، با مشغول کردن خود م نيا

خورد و با سه شماره به خواب رفت یقرص خواب . 

 کيداد با خوردن  حيشد، صبحانه را ترج دارياز خواب ب جيگ صبح
 ديجد ینقشه ها یرفت و رو یبه شرکت م ديدهد، با انيپا ريش وانيل

 یمحاسبه و بررس یبدون دردسر برا التيکرد، تا بعد از تعط یکار م
 .آماده باشند

به خود آمد که هوا   یروز را تک و تنها در شرکت به سر برد ؛ وقت تمام
چند  یبررس یشکمش بلند شده بود، برا یزد و صدا یم یکيرو به تار

و داخل قفسه ها را به  دنبال   زيم یرفت، رو رينقشه به اتاق کار ام
 زياز عدم وجود نقشه کنار م نانيمورد نظرش گشت، بعد از اطم ینقشه 

افتاد، قاب  زيم یرو یچرخاند نگاهش به عکس خانوادگ یسر ستاد،يا
ثابت  هيخندان سا یچهره  یعکس کوچک را برداشت،  نگاهش رو

شلوار کرم  بيرا از ج لياز ذهنش گذشت، موبا یشد، لبخند زد، فکر
را گرفت، بعد از دو بوق تماس  ريام یآورد، شماره  رونيکتانش ب

 .برقرار شد

- گذره؟ ی! سفر بدون ما خوش م؟یسالم داداش، خوب ! 

همسرش انداخت و گفت یدور شانه  یزد، دست هيبه مبل تک ريام : 

- کارا رو راست و  شهيم یربع هي! ؟ینداز یم کهيت هيتو هم که مثل سا
ميکردم اومدم ، محض اطالعت فردا شب پرواز دار سير ! 



ديباال پر ريام یابرو یتا کي . 

- رو کجا  یصادق یبرج  آقا هياول یاون نقشه  نمياوه...پس خوبه، بب
؟یگذاشت ! 

جواب داد یفکر کرد و بعد از مکث کوتاه یکم ريام : 

- رفت برش  ادميبردمش خونه، تو اتاق کارمه  شيچند روز پ
بزن، دختر لجبازم، حرص  هيهم به سا یسر هيگردونم...برو ورش دار، 

مادربزرگش یهمه رو درآورد، انگار نرفته خونه  ! 

حامد کش آمد لبخند . 

- دارم، هم  یاون که از اول معلوم بود، خاطرت جمع هم پرونده رو برم
مخان هيآس یکنم بره خونه  یم شيزنم ، اگه شد راض یسر بهش م هي ! 

خشنود جواب داد ريام : 

 !دمت گرم داداش-

سرعت  نيتر عيتماس را قطع کرد، با سر یکوتاه یبا خداحافظ حامد
ممکن، تمام درها را قفل کرد ،بعد از اطالع به نگهبان، از ساختمان 

با تلفن  دنيحرکت کرد. به محض رس ريام یخارج شد و به سمت خانه 
تماس گرفت ريام یخانه  . 

بدون نگاه کردن به شماره، تلفن را پاسخ داد هيسا : 

 !.بله-

لبخند زد حامد . 

- خونه مادربزرگت؟ یبله وبال، تو که نرفت  



 یدر فراموش یکه از شب قبل سع يیلب به ندان گرفت، تمام درد ها هيسا
به ذهنش هجوم آوردند کبارهياش داشت، به  . 

 !نه-

کرد زيچشم ر حامد . 

بابات خبر داره ؟ نميبب - ! 

سکوت کرد،حامد ادامه داد هيسا : 

- دارم زيدرو باز کن، برات سورپرا ! 

 ی نهيبه سمت آ عياش انداخت، سر افهيو ق پيت  یبا تعجب ، نگاه هيسا
 یم ديرا ند یقلب یگشاد صورت راهنيکنار در رفت اگر، شلوار و پ یقد

رديبگ ديرا ند دهيژول یتوانست آن گود کنار چشم و موها یگرفت، نم . 

- ؟ يیشد؟ اونجا ی...چهي..ساهيالو سا ! 

با تته پته گفت هيسا : 

- کار؟يچ یاومد نجايا !  

ديبا صدا خند حامد . 

- ؟یچرا اومد گهيآدم که به مهمون نم ! 

ديمبهم پرس هيسا . 

- ؟یمهمون؟! چه مهمون ! 

ديبا تعجب پرس حامد . 

- ؟یباال خونه رو اجاره داد نميبب ! 



شد دهينگاهش به سقف کش هيسا .. 

 !باال خونه؟-
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شد ادهيپ نياز ماش حامد . 

- خوام برم شام بخورم یگشنمه م یزود درو باز کن که کل  ! 

با استرس گفت هيسا : 

- ستايهمونجا وا ! 

به اطراف انداخت گفت ینگاه ستاد،يبا تعجب ا حامد : 

- افتاده ؟ یاتفاق ! 

با دو  به طبقه باال رفت، در اتاقش را باز کرد هيسا : 

- قهيفقط چند دق  ! 

کرد  و گفت یپوف حامد : 

- ختهيکار رو سرم ر یزود باش ، کل ! 

 عيسر شيلباس ها نيتماس را قطع کرد ، ب یبا گفتن باشه ا هيسا
کرد،  دايرا پ ديسف یکش نيشلوار ج کيو  یصورت یو گل گل یپف زيشوم
سر انداخت و دم رفتن پد را  یرو یشال د،يکش شيبه موها یدست



و  با  ديپد کمب دور چشمش مال یمانده رو یبرداشت و از کرم پودر باق
رفت؛ در را باز کرد نيياپ یسرعت به طبقه  . 

ستادي، منتظر ا جانيبا ه یدر ورود یجلو . 

در را باز کرد،  هيسا د،يبه دم در رس یا قهيبعد از گذشت چند دق حامد
جوابش را داد هيکوتاه وارد شد، سا یحامد لبخند زد، با گفتن سالم . 

انداخت شيبه سرتاپا یمشکوک نگاه حامد . 

- ؟یساعته بخاطر لباس عوض کردن منو دم در کاشت مين نميبب ! 

را به داخل فرستاد یزده از شال صورت رونيب یسرخ شد، موها هيسا . 

- گشتم یدنبال شال م ! 

و به طرف اتاق ته  ديپوش يیو رو شد،  دمپا ريز هيدل سا د،يخند حامد
 .راهرو رفت

- دمشيند یروسر یوقت ب چيانگار ه ! 

بلند جواب داد هيسا . 

- یشناس یبابامو که م ! 

از همان جا جواب داد حامد : 

- ؟یساعت منو بکار ميارزششو داشت ن یول نه،يبله درستشم هم ! 

 شيشد جلو یکودکانه که نم ینداد، با آن لباس ها یجواب د،يخند هيسا
که تمام شب و  یلعنت یفراموش شد، آن کادو شيظاهر شد، تمام غم ها

موقع پدر و  یروزش را به کامش زهرمار کرده بود ، مسافرت رفتن ب
ذهنش فرستاد،  یخاله اش، همه و همه را به ته تها انتيمادرش، خ



 دهيو د یتحمل افسردگ د،يخند یم یکم ديهم شده با قهيدق کي یبرا

 !نشدن را نداشت

که با لبخند  هينقشه به دست از اتاق خارج شد، به طرف سا حامد
بود رفت ستادهيهمان جا دم در ا شيبايز . 

- ؟یبدرقه م کن یستاديوا نجايا نميبب !  

اوردياز حرفش سر در ن هيسا . 

- ؟ یچ ! 

تکان داد یسر حامد . 

- یخدا روشکر امشب خنگ شد ! 

با اعتراض گفت هيسا : 

- ؟یکنيبابا شما چرا انقدر مسخره م م یا ! 

دو انگشت فشار داد نيدماغش را ب حامد . 

- خونه؟! خدا  یچرا تنها موند نميسر به سرت بذارم، بب اديکال خوشم م
ستيکه کال ن انميرو شکر شا ! 

ماهه  کي نيتمام ا یگرفت، بغض و دلتنگ ريسر به ز یاز خوشحال هيسا
گرفت و گفت دهياش را ناد : 

-  یکنم حال و حوصله  یتماس گرفت گفتم خودم حلش م یخاله چند بار
رو ندارم یکس چيه ! 

کرد زيچشم ر حامد . 

- خود اومدم یپس منم ب ! 



باال داد و  گفت یشانه ا طنت،يبا ش هيسا : 

- کرد شهينم شيکار یحاال که اومد ! 

رفت يیرايبه طرف پذ حامد : 

- بخورم که از  اريهم نداره بکش ب یخوب یکه بو يیغذا پس از اون
رميم یدارم م یگشنگ ! 

ديپرس هيسا : 

- ؟یترس ینم ! 

نشست یصندل نياول یرو حامد . 

- ؟ یاز چ ! 

شده گفت زير یبا چشم ها هيسا : 

- توش سم باشه ديشا ! 

حامد گرد شد چشمان . 

- ؟یانقدر خطرناک شد یعني ! 

و گفت ديدست در بغل گرفت،   لب ورچ ستاد،يا شيرو به رو هيسا : 

- ها، از اون لحاظ گفتم دهيم یبد یبو ! 

جواب داد حامد : 

- باهاش منو  یخوا یکه م هيبدش بخاطر همون سم یبو یگياها پس م
یمسموم کن ! 

به طرف آشپزخانه رفت، بلند گفت هيسا : 



- ديشا ! 

گذاشت شيرو به رو یجلو مبل ینقشه ها را رو حامد . 

- لوس نکن، حاال که اومدم، بکش بخورم بعد  اديحاال خودتو ز! ديشا
 !برم
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قدم  یصدا دنيرا آماده کرد، با شن زيم ليبه آشپزخانه رفت، وسا هيسا
 نکيکش آمد، به طرف س شيحامد ، قلبش به تپش افتاد، لب ها یها

رفت يیظرف شو . 

- ! دخترمون چقدر بزرگ شده؟یراه انداخت يیامممم....چه بو ! 

به طرفش برگشت یشينما یبا اخم هيسا . 

- کنم یآماده م زوياالن م گهيد رونيبرو ب ! 

حواله اش کرد یچشمک حامد . 

- گهياومدم کمک د ! 

با خجالت به او پشت کرد هيسا . 

- ارميخودم م ستيالزم ن ! 



ظرف و ظروف را برداشت، از آشپز خانه خارج شد،  یحاو ینيس حامد
 یتوانست پنهان کند، دست رو یلبخندش را نم ،ديکش ینفس راحت هيسا
گذاشت، با خود گفت نهيس : 

- خدا االنه که  یکنم، وا یسکته م یمن چم شده ؟! االن از خوش ايخدا
 !بفهمه

به خود آرامش ببخشد یکرد کم یسع قيچند نفس عم با . 

 یالزم را انجام داد، به همراه ساالد رو ناتيتزئ د،يو را کشپل زرشک
از مبل ها  یکي یگذاشت و از آشپزخانه خارج شد، حامد رو ینيس

زد شيو صدا ديرا چ زيمشغول بود، م ليموبا ینشسته بود با گوش . 

- حامد خان شام آماده ست یآقا ! 

مبل بلند شد، به  یباال رفت از رو یگرفت، با ابرو ینگاه از گوش حامد
رفت یغذا خور زيطرف م . 

 !بالخره-

ديکش رونيها را ب یاز صندل یکيدلخور  هيسا  . 

- ريبگ راديا یکردن، ه فيتعر یدست شما درد نکنه، به جا ! 

نشست هيسا یرو به رو حامد . 

- رميبگ راديا ايکنم   فيتعر رميگ یم ميامون بده مزه کنم ، بعد تصم  ! 

انداخت مانيپر و پ زيبه م یلبخند زد، حامد با تعجب نگاه هيسا  . 

- تو دختر؟ یکرد کاري...چی...وایوا !  

 زيبه طرفش خم شد، با چشمان ر یکش آمد، حامد کم شتريب هيسا لبخند
ديشده پرس . 



- گفت، حال ندارم، حوصله ندارم، با همه قهر  یم یتو بود نيا نميبب
؟یکرد ! 

از کاهو به داخل دهان فرستاد یتکه ا د،يلب برچ هيسا . 

- ستميداره ؟! با شکمم که قهر ن یوا..چه ربط ! 

و گفت ديبرنج کش یمقدار حامد : 

- یبا همه قهر چيگفت چند وقته با شکمت که ه یواال مامانت که م ! 

حامد مشکوک نگاهش کرد د،يدست پاچه نگاه دزد هيسا . 

- و اميقراره من ب یدونست یمطمئنا که نم ... 

با اخم نگاهش کرد هيسا . 

- ؟ هيمنظورتون چ ! 

از برنج و مرغ را خورد یقاشق حامد . 

- یامممم...نه واقعا بزرگ شد ! 

ديدوباره پرس هيسا . 

- ن؟يمنظورتون رو بگ شهيم !  

قورت داد دهيو نجو دهيبرنج را جو حامد . 

- یدار یزيچ یمهمون اي ،یهست یحس کردم منتظر کس ! 

پوزخند زد هيسا . 

- ؟یکنيم یمن چه فکرواقعا راجب  ! 

نگاهش کرد تيبا جد حامد . 



- اعتماد باباتو جلب  یاونقدر دونميکنم، م ینم یمن راجب تو فکر بد
یتنها تو خونه بمون شهيم یکه راض یکرد ! 

جمع شد، بغض کرد پوزخندش . 

-  انميخوام بگم که شا یبدم، نم حيخوام توض یمنظورتو خوب گرفتم، نم

خاله  یول م،يخونه بود و قرار بود باهم شام بخور شيساعت پ ميتا ن
 !اومد دنبالش

، به  ختير وانياز آب داخل ل یمقدار هيکرد ، سا یتک سرفه ا حامد
 .دستش داد

یبد حيتوض یخوا ینم یخوبه گفت - ! 

شد رهيخ هيکش آمده اش را جمع کرد، به چشمان سا لبخند . 

- هيمن فقط نگرانتم سا ! 

چند قاشق برنج پر را داخل دهان چپاند یتکان داد ، به سخت یسر هيسا . 

- بهت بدهکارم یمعذرت خواه هيراجب رستوران هم  ! 

را فراموش  دينگاهش کرد، همان طور که حدس زده بود ، نه نو هيسا
زجر آورش را یکرده بود، نه حرف ها ! 

را صاف کرد شيصدا یکم هيسا . 

- ن اون روز، بدون فکر حرف کنم، م یمعذرت خواه ديراستش من با
 !زدم

لبخند زد حامد . 



-  یسوال م هيحرفاتو به دل نگرفتم... راستش  نيهم یدونم، برا یم
یول شهيدونم دخالت محسوب م یخوام بپرسم ازت، م ... 

حرفش را قطع کرد هيسا . 

- باشه یتونم حدس بزنم سوالت راجب چ یم کنميحس  م !  

زد هيتک یقاشق و چنگال را رها کرد، به صندل حامد . 

- شنوم یخوب...پس بگو، م ! 

زد یتلخند هيسا . 

- ندارم...فقط اون یرابطه ا چيه یديکه د یمن با اون پسر ... 

ادامه داد حامد : 

- ونهيطرفه درم کيعشق  هي یپس درست حدس زدم، پا ! 

فقط سر تکان داد د،ييدر جواب به نشانه تا هيسا ! 

شانه  ینگاهش کرد، موها هيدوباره مشغول غذا خوردن شد ، سا حامد
باال رفته اش،  نيدرآمده اش ، بلوز نازکش، آست شينشده اش، ته ر

 کياگر  یشد، دل کند، حت یاش....مگر م یکنجکاو دنش،يلقمه جو یحت
توانست از  یتوانست...نم یشد، نم یسر ماجرا خاله اش هم باشد، نم

ساله اش دست بکشد دو چن نيعشق چند . 

 شيتوانست بفهمد احساسش به مرد رو به رو ینداشت، چه زمان ادي به
سن و  هيسال از او بزرگتر بود، از نظر سا ١٨که  یعشق بود، مرد

با پدرش بود،  کشينزد ینکته دوست نينداشت، بدتر یتياهم چيسالش ه
که  یردگاهش شده بود، م هيمرد در نبود پدرش بارهاو  بارها تک نيهم

گذاشت یم احترامبه فاصله ها  .... 



 

رانيو ستونيب-گرداب-یتراب اليسه , [30.04.19 14:32] 

��� 

#16 

ديشکم کش یرو یقاشق را قورت داد، دست نيآخر حامد . 

- مگه جرات دارم، دست پختتو مورد تمسخر قرار بدم گهيد . 

ديتکان داد و خند یسر هيسا . 

- حرفو  نيهر دفعه ا ،یخور یدست پخت منو م ستيبارت ن نيخوبه اول
، بعد همون آشو همون کاسه یزنيم ! 

کرد و گفت زيچشم ر حامد : 

- دست پخت تو رو خوردم؟ یمن ک نميبب ! 

و گفت  ديجرعه از آب نوش هيسا : 

- ه؟يکار ک یکنيفکر م د،يع یها یپلو با ماه یوا...سبز !  

باخبر بود ، با تعجب   هيسا یمثل کف دست از هنر ها نکهيبا ا حامد،
بلند شد  د،يدوباره خند هيگفت، سا یآهان . 

- ؟یخور ینم گهيجمع کنم؟ د ! 

، بشقاب ها را جمع کرد و گفت یبا تشکر مفصل حامد : 

- به  ام،يب نکهيمادربزرگت ، قبل از ا یحاضر شو، ببرمت خونه  گهيد
کنم تيبابات قول دادم، راض ! 



توانست کنار خاله اش  یمگر م يیکذا یاخم کرد، بعد از آن کادو هيسا
را برداشت و گفت یني! سند؟يبنش : 

- کنم یفعال آشپزخونه رو جمع م ! 

از سر  ینشست، خستگ هيسا یلب ها یتبسم رو د،يکش یا ازهيخم حامد
ديبار یحامد م یو رو . 

- کنم ، تو استراحت کن یتا من جمع م ! 

لبخند زد حامد . 

- هيخوب شنهاديپ ! 

شام  ليوسا ه،ياز کاناپه ها رفت، سا یکيبدون تعارف ، به طرف  حامد
رفت، حامد سرش را به  يیرايراجمع کرد، بعد از تمام شدن کارش به پذ

زده بود هيکاناپه تک یپشت . 

کنارش نشست، لب  د،يلب ها و چشمان بسته اش چرخ یرو هيسا نگاه
به دندان گرفت،  ضربان قلبش شدت گرفت، به دستش نگاه کرد ، با 

خواست یتمام وجود، دلش گرفتن دستانش را م . 

 یچل چل نکهينامرتبش را از نظر گذراند ، با ا یشد، موها کشينزد یکم
کند، با درد  دايرا پ ديسف یمو یتوانست تارها یاش بود اما به زحمت م

کرد یرا م شينوازش موها یتاب یب بيلش عجلبخند زد، د . 

به خود جرات  ینگاهش فرمان برادر دلش بودند،  کم ش،يها دست
 یچه زمان گريدانست، د یرا از دست بدهد، خدا م تيموقع نيا ديداد،نبا

برد، تنها بماند، دستان  یتوانست با او که در خواب به سر م یم
دانست  یلرزانش را آرام باال آورد، نگاهش به چشمان بسته اش بود، نم



از شدت خواستن، به نفس نفس افتاده بود، آب دهانش  ايبود  جانياز ه
 .را قورت داد

 کيکرد، با نزد یم یدلش نافرمان بيخشک شد، امشب عج شيها لب
زد،  یم نهير از قبل در سحامد، قلبش محکم ت یشدن، دستش به موها

چشمان و  یصورتش مقابل صورت حامد قرار گرفت، نگاهش از رو
دانست، کنترل  یکرد، نم یسر خورد، چه م شيلب ها یرو شيموها

 نييرا فرا گرفت، دستش پا شنداشت، ترس وجود گريچشمانش را د
 د،يکش یبلند نيدور مچش، ه یگرم یشدن، دست ها دهيچيآمد، با پ

کاناپه پرت شد، پلک بست، جرات باز کردن چشمانش را  یمحکم رو
 .نداشت

آرام پلک باز  هيبود سا شيحامد به دخترک رو به رو یچشمان خون 
فکر کرد ، سر کج  هيتر از قبل، سا کينزد یبود، حت کشيکرد، نزد

مرد بود نيا ی وانهيهم بود، او د نشيکرد، عاشق نگاه خشمگ . 

- ؟یکرد یم یچه غلط ! 

 یجرات قورت دادن آب دهانش را هم نداشت، فکرش کار نم یحت گريد
 .کرد

- ؟یعقلتو از دست داد ! 

حامد، اندامش را به رعشه درآورد، عقلش را از دست داده بود،  اديفر
 یغرور گريگفت، د یاو سال ها بود عقلش را از دست داده بود، چه م

نمانده بود شيبرا . 

شده  دهيچي، دست حامد هنوز هم محکم دور مچش پ ديچرخ هيسا نگاه
اش از  ینيب یرفت، پره ها هيبود، نگاه حامد با اخم به سمت نگاه سا

 ستاد،يخورد، دستش را محکم رها کرد، صاف ا یشدت خشم تکان م



 د،يبود، چند دور ، دور خودش چرخ جيگ د،يکش شيموها انيم یدست

شد، دچار اشتباه شده  یاعصابش مسلط م به ديبا ديکش یقينفس عم
قطعا  هيسا یبه شماره  افتاده  یبود، اشتباه حس کرده بود ، نفس ها

اشتباه بزرگ بود کي ... 

دانست  یزد ، ماساژ داد، نم یم ینشست، مچش را که رو به کبود هيسا
آن فاصله  و  عتا،يدهد، طب حيحامد توض یرا چگونه برا تشيآن موقع

باشد،  یتوانست از نظر حامد منطق یاش، نم یدرپ یپ یانگاه و نفس ه
نداشت یراه فرار گريد ! 
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زد،  یچنگ م شيموها انيپشت کرد، مدام م هيسر درگم به سا حامد
بلند الک زده اش در گوشت دستش  یدستش را مشت کرد ناخن ها هيسا

 یتوانست تا لحظه  یرا به دندان گرفت، مگر م شيفرو رفت، لب ها
 !مرگ در برابر عشق سکوت کرد؟

ديگونه اش غلط یاشک رو یبغضش را کنار زد ، قطره ها  . 

 .من سال هاست عقلمو از دست دادم-

 داد،يمحرف زدن به او  یاجازه  ديبا درد پلک بست، برگشت، نبا حامد

به طرفش رفت کنارش نشست، با تته پته گفت عيسر : 



- خوابم برد،  قهيخوام، من چند دق ی...من...معذرت مهي...سا...هيسا...
دونم..گ  یدونم،نم ینم دم،يد یتو حس کردم، خواب م هيهو سا هي

خوام...اشتباه برداشت کردم یمعذرت م . 

اش تار بود ، ناخنش را فشار داد، سوزش  دهينگاهش کرد ، د هيسا
عشق جسارت  نکهيگرفت، او عاشق بود... مگر نه ا دهيدستش را ناد

داد؟ یم !  

- یاشتباه متوجه نشد ! 

 هيسه ثان یگفت؟ حت یدختر چه م نيسر باال گرفت، نگاهش کرد، ا حامد
خم شد یرا نداشت، بلند شد، کم هيهم جرات نگاه کردن به چشمان سا . 

- خاله ت ی...پاشو ببرمت خونه زميپاشو عز ! 

رو گرفت، با سماجت گفت هيسا : 

- رم ینم يیمن...جا ! 

رد؟يتوانست آرام بگ یکرد، پلک بست، چگونه م یدندان قروچه ا حامد  

ادامه داد هيسا : 

- شم یتحمل ندارم، دارم خفه م گهيمن د . 

آتش به جانش انداخت، هزاران بار بر  ه،يلرزان و پر از بغض سا یصدا
ديبهم چفت شده غر یخود لعنت فرستاد، با دندان ها . 

-  یزيچ هيوقت  هي ست،يحرف نزن، حرف نزن، حالت خوب ن هيسا
یش یم مونيکه از گفتنش پش یگيم ! 

ستاديصاف ا حامد . 

- ؟یاي ینم !  



برداشت یگرفته بود، حامد به او پشت کرد، قدم ريسر به ز هيسا . 

- رم یپس من م ! 

گوشش را نوازش  هيسا نيغمگ یدوم را برداشته و برنداشته، صدا قدم
 .داد

-  ادتيشدم،  ضيبعد ازدواجت من مر یروزها یروز ازدواجت...حت

اد؟يم ! 

 اديشد به  یبشنود، مگر م یخواست کالم یدوباره پلک بست، نم حامد

 یحت دش،يبدنش ، ضعف شد یباال ینداشته باشد، تب بدون علت  ، دما
 رشيبانگيو غذا نخوردن گر یکه بعد از روزها گرسنگ یزخم معده ا

ديايدخترک ن ادتينبود به همراه تازه عروسش به ع یشده بود، روز . 

ديپرس هيسا : 

- بشم؟ ضيتو مر یبخاطر عروس ديمن چرا با ! 

گفت تيبرگشت با جد حامد : 

- و  ليخودت دل یبرا یدر ضمن الک ست،ين یبيعج زيچ ،یتب داشت
اريمنطق ن ! 

رفت یم ورتمهياش،  ختهياعصاب بهم ر یرو هيسا پوزخند . 

- ؟یخودت حرفتو باور دار ! 

 نيتر کينزد یحامد به شماره درآمد، ماندن در خانه  یعصب یها نفس
نبود، نگاه به ناموس دوستش که  انتينبود، اهل خ زيجا گريدوستش د

 !هرگز



-  یبابام بود چه وقت یوقت...چه وقت چيه دم،يوقت از تو نگاه بد ند چيه
 ...نبود

گونه اش  یبه حامد که به او پشت کرده بود نگاه کرد، اشک رو هيسا
 .را پاک کرد ، لبخندش تلخ تر از زهر بود، ادامه داد

- نقطه  نيبفهمم به ا نکهي...خودتو گناهکار ندون...من بدون استيون
حس با سلول سلول  ني...ایبعد وقت یخواستم...ول ی...اولش نمدميرس

گم، تالش کردم  ی...دروغ نمخواميخودمم م دميشد...فهم نيبدنم عج
 شهينبود که هم نيا لشيحس دور بشم...نشد...دل ني...تالش کردم از ا

 ی...حتیاگه نباش ی...حتی..حتیخودت بود لشي...دلیچشمام بود یجلو
...منیبگذرون گهيزن د هياگه روزا و شباتو با  ... 

رفتن هم نداشت...انگار وزنه  ینداشت، پا دنيرگشت، تحمل شنب حامد
بود...خود  انتيخ ني...اديشن یم ديوصل باشد..نبا شيبه پا نيسنگ یا

زد ادي...فرانتيخود خ . 

 ...ساکت شو-

ديغرق اشک شد، چانه اش لرز هيسا صورت . 

- یمن با وجود همه چ ... 

ديزد، با مشت به دهان خود کوب اديرا قطع کرد دوباره فر حرفش . 

- خفه شو هيخفه شو سا گميبهت م .. 

توجه ادامه داد یب هيسا . 

 ...من دوست دارم-

زد اديدوباره فر حامد . 



- م نکن...چرت و پرت نگو ونهيد هيسا ... 

زد یخالص را م ريت ديشد، با رهيبه چشمان غرق خون حامد خ هيسا . 

 !من عاشق شدم، سال هاست...عاشق توام-

اش را باور نداشت، به طرفش رفت دهيابرو در هم گره کرد ، شن حامد . 

- من اشتباه متوجه شدم، بگو...بگو  هيشنوم نه؟! آره سا یمن اشتباه م
دميکه اشتباه شن . 

بود، تا سر  قيبا چشمان ستاره باران نگاهش کرد ، نگاهش عم هيسا
ديفهم ینگاه ها را نم نيا ليکرد، دل یاستخوان حامد نفوذ م . 

- ؟یکن یم هيچرا گر ! 

انداخت، تاکنون خود را آنقدر  ريرا پا کرد، سر به ز شياشک ها هيسا
هم  شيبه رو گريحامد د ديبود، دوباره نگاهش کرد، شا دهيند چارهيب

توانست  ینم  گريراز را د نيکرد، اما سبک شده بود ، بار ا ینگاه نم
به دوش بکشد يیبه تنها . 
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 دايآ یآمد، حرف ها یاز دستش بر م یبا درد پلک بست، چه کار حامد

 .در ذهنش تکرار شد



(- !...امروز روز اول ازدواج ؟ید یدختر رو م نيتو چرا انقدر به ا
به  نکهيا یبه جا ميبه رستوران بر يیخوام با هم تنها یماست و من م

رو  هيسا یبفهم یخوا ی...حامد چرا نمميدختر دوستت بر تاديع
 ی...حامد نم؟یفهم ینم یتو انقدر احمق یعنيره...  یاعصاب من رژه م
هي...ساهيدختر بخوره...سا اونخوام چشمم به  ...)  

به او گوش  دايآ نکهياش را ماساژ داد، چه کرده بود...؟!چرا با ا یشانيپ
جواب  یب یزد کرده بود، از او فاصله نگرفت؟! ذهنش پر از سوال ها

 ...بود

 ...احساس گناه نکن-

شد و  رهياش خ يیايشد، به آن چشمان در ینگاهش نکرد، مگر م حامد
نشان  یرو گرفت و  به رو به رو نگاه کرد، واکنش عيغرق نشد،سر

 نکهيکرده بود...بدون ا انتيکرد؟! به امانت دوستش خ ینداد...چه م

 !...بخواهد

- ؟یاز دستم دلخور ! 

پوزخند زد ، دلخور بود؟ د،يلرزانش را شن یصدا ! 

آمد شيصدا دوباره . 

- یديفهم یم ديگفتم،  نبا یم ديمنو ببخش! نبا ! 

خشک شده گفت یبغضش را پس زد، بدون نگاه کردن، با لب ها حامد : 

-  یبدم؟! من ک یمو چ؟! من جواب دوست هيسا یکرد کاريبا من چ
نگاه کنم؟ ريام یتو رو ی؟! چطور دميکردم و خودم نفهم انتيخ ! 

نداشت یدختر تمام نيا ینگاهش کرد، اشک ها برگشت . 



- ..اما من  موندم، موندم رونيزدم ب یم نجايحرفات، از ا دنيبعد شن ديبا
 یجلو اديچون ز ديشا ،یدختر جون هي...تو هيسا نيکه قانعت کنم، بب

بهت دست داده و با اون پسر  یحس مسخره ا نيهمچ هيچشمات بودم 
عشق  یکه اسمشو گذاشت یبه اون حس یتون یبود؟! م یاسمش چ

یبرس .. 

ستاديا شيبا اخم نگاهش کرد، بلند شد، رو به رو هيسا . 

- حس مسخره مو با  یگيعاشقتم...تو م گميحس مسخره؟! من دارم م
؟یاحساس رفتار کن یانقدر ب یتون یم یتجربه کنم؟! چطور گهيد یکي !  

گفت تيبا عصبان  ستاديا حامد : 

- ! ؟یجون که از عشق گفت هيبگم ممنون سا اميب ینکنه انتظار دار

 انتيو به بابات خ رهيزنم ازم طالق بگ یممنون که با رفتارات باعث شد

  !کردم؟

با تعجب گفت هيسا : 

- داشتم  تيخاستگار! من روز ره؟ي! من باعث شدم زنت طالق بگ؟یچ
شدم، روز ازدواجت منو مجبور کردن،  یخفه م یچارگيو ب يیاز تنها

هفته از شدت استرس اون شب  هياون جماعت برقصم، دم نزدم،  یجلو
افتادم تو خونه لب از لب باز نکردم ضيمر ! 

گفت دييبا تا حامد : 

- همون رفتارات باعث شد شک کنه، به من شک  ت،يضيآره همون مر
من خراب بشه،  یزندگ یخبر بودم، باعث شد یب ايکه از دن یکنه...من

؟یحرفا رو به اونم گفته بود نينکنه ا نميبب ! 

دست در بغل گرفت، پوزخند زد هيسا . 



- بهش گفتم ؟! در مورد خراب  یگيلب از لب باز نکردم تو م گميمن م
تو از همون اول اشتباه شروع شد،  یبگم که زندگ ديهم با تيشدن زندگ

خودش که  گهيبود د دهيبابامم فهم نويا یتو اصال اونو دوست نداشت
که دوسش نداره بمونه، در ضمن شما ها تو نوع  یخنگ نبود با مرد

من نذار،  یاشتباه خودتو لطفا به پا د،يغذا خوردن هم با هم تفاهم نداشت
نکردم که به  یوقت کار چيمن ه یول ومدين وقت خوشم چيآره از زنت ه

پدر از  هيتو لطمه بخوره، هنوز اونقدر خودخواه نشدم ، باعث جدا شدن 
 .بچه ش بشم

گونه اش سر خورد یرو یحامد نگاه کرد، قطره اشک به . 

-  دمياجازه نم گهيکس د چيعشق من پاکه...نه به تو و نه به ه

سوال ببره رياحساسمو ز ! 

گفت تيبا عصبان حامد : 

- گم، تمومش کن یبار بهت م نيآخر یبرا هيسا ! 

نداشت،  ستادنيا ینا شيرا از پا درآورد، پاها هينگاهش ، سا ريتحق
گاهش ساخت هيکنار دستش را تک یصندل . 

بخواهد او را شکست نکهيبدون ا حامد . 

- کردم، تو هم از اعتماد  ی...راجب تو اشتباه فکر مهيبرات متاسفم سا
تونم احساست رو درک  یهم از اعتماد پدرت، نم یمن سو استفاده کرد

برم، اما بخاطر تو نه فقط بخاطر  نجاياز ا یجور هيکنم   یم یکنم، سع
سال  ١٠ قتيثابت کنم ال ديپدرت ، بخاطر وجدان خودم الاقل به خودم با

 یکنم...تو هم سع یم حرفاتو فراموش یرو داشتم...همه  ريام عتمادا
یريکمک بگ یکه بهش اعتماد دار یکس ايمشاور  هيکن از  ! 



بلند با  یرا پاک کرد، با صدا شياشک ها هيبه طرف در رفت، سا حامد
 :بغض گفت

- خوام بدون  یخوام فراموشت کنم... نم ی... نمیخوام بر یاما من نم
کنم یتو زندگ ! 

محکم  یبرگشت، با تاسف نگاهش کرد، از خانه خارج شد، در چوب حامد
صدا، بدون ناله،  یب ختينزد، اشک ر اديبسته شد، زجه نزد ، فر

را به اطراف دوخت، بلند شد، سالنه  انشيحامدش رفته بود ، نگاه گر
تخت نشست، نگاهش به  یدوم رفت، رو یسالنه ، به طرف طبقه 

 نيرا باز کرد، قرص خواب  با باالتر کشوشد،  دهيکش یسمت پاتخت
شد با رفتنش کنار آمد یرفت راحتتر م یاگر به خواب م ديدوز...شا . 
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داخل کشو  شانيدو نفره  یرا پاک کرد، عکس سلف دهيچک یها اشک
عکس را چاپ  جانيه را که با یروز د،يکرد،تلخ خند یم يیخود نما

 نهيمحکم در س یآورد، آن روز قلبش از شدت خوش اديکرده بود، به 

رفت، عکس را در آورد،  یکنار نم شيلب ها یلبخند از رو د،يکوب یم
که  یباالزده، دست یها نيآست ،یآب راهني، پ دهيلژو یحامد با آن موها

فاصله ،  یبه خودش انداخت با کم یکمر جا خوش کرده بود، نگاه یرو
نگاه  یگوش نيبود و با لبخند به دورب ستادهيحامد، ا یکج، درست ، جلو

کرد یم . 



 یگفتند و م ینداشت، م یخاص تيشان محدود یبود ، رابطه  یوقت
دنديخند . 

داد، گناه  هيبه او عشق هد شيجنبه بود، تمام محبت ها یب یاديز ديشا
آنقدر که حاضر بود  ،یاز هر کس شتريکه نکرده بود، دوستش داشت، ب

 یاش غرق خوش یشد ، با شاد یم نيجان بدهد، با غمش غمگ شيبرا
ديکش یبود، با دردش، زجر م . 

چند عدد  ديانداخت شا یرا داخل کشو گذاشت،  به قرص ها نگاه عکس
چند ساعت خواب بدون فکر  ديبود، شا یامشب کاف یفراموش یباهم برا

آورد یآرامش م یفقط کم یکم شيبرا . 

کرد،  یدست خال یعدد ، دو عدد، سه عدد، چهار عدد قرص  را رو کي
 د،يتخت دراز کش یبدون خوردن آب به دهان فرستاد و قورت داد، رو

بعد  شي، پلک ها ديخود کش یخشک شده بودند، پتو را رو شياشک ها
هم افتاد یرو قهياز چند دق . 

زنگ ،  ید، صدابه جانش افتاده بو یبيها گذشته بود، دل درد عج ساعت
باز کردن پلکش را  یبود، نا جيگ د،يشن یرا م ليموبا یملود یصدا

موارد  ینداشت، فقط برا يیقرص ها نينداشت، عادت به خوردن چن
کرده بود یمخف یرا درکشو پاتخت یبسته ا کي ازيمورد ن . 

اما دوباره به خواب رفت د،يزنگ در را شن یصدا  . 

تخت با رخوت بلند شد،  یشد، از رو یقطع نم ليزنگ موبا یصدا
گفتن  هيسا یافتادنش برابر بود با صدا نيزم یرفت، رو جيسرش گ

که از  یدرد د،يشن یداريرا در همان حالت خواب و ب شيحامد، صدا
گرفت دهيبه جانش افتاده بود را ناد نيشدت برخوردش با کف زم . 

با ترس به طرفش رفت حامد : 



- تو؟ یکرد کاري...چهي...ساهيسا ! 

 دنيبلندش کرد، به طرف تخت رفت، با د نيزم یتکان داد، از رو یسر

 هيلب سا یرو یشده، با ترس نگاهش کرد، لبخند یقرص خال یبسته 
 .جا خوش کرده بود

- ؟یقرصا رو از کجا آورد نيتو ا نميبب ! 

 اليخ یشد، حامد ب یاز دهانش خارج م یناواضح یها یو هج کلمات

بلند شد لشيموبا یتخت رها کرد ، صدا یرا رو هياشد، س شيحرف ها . 

پاسخ داد یطرف کمد رفت، بدون نگاه کردن به گوش به : 

 !بله-

با دلهره گفت ريام : 

- شد؟ یچ ! 

ديدانست چه بگو یکرد، نم یپوف حامد . 

- برمش  یدونه قرص خواب خورده، فک کنم فشارش افتاده، م هي
اديسرم بزنن حالش جا ب هي دي، شا یزيچ یدکتر ! 

گفت تيبا عصبان ريام : 

- چشه ستيدختر احمق من، معلوم ن ! 

کمد را باز کرد حامد . 

- قرص باال انداخته، من  هينشو، البد خوابش نبرده  یعصبان یحاال الک
رميگ یکنم، بعدا باهات تماس م یقطع م ! 



 ريکردن شال و مانتو دانه دانه باز کرد ، ام دايپ یکمد ها را برا حامد
 :جواب داد

 !داداش ، دخترم دست تو امانت-

که  ديرا د یعکس د،يکش رونيرا ب یکيتا شده  یشال ها نياز ب حامد
عکسش با تته پته گفت دنيافتاد، خم شد، با د نيزم یرو : 

 !نگران نباش...نگران نباش...فعال-

خم  شتريبرداشتن عکس ب یقطع کرد ، برا یرا بدون خداحافظ تماس
که از وسط نصف شده بود،  یعکس دنيشد، عکس را برداشت، با د

 دهيکش یفکرش به شب عروس  ،یهمان کراوت و کت و شلوار مشک

یعصبان ايدانست ناراحت باشد  یشد، نم  !  

اش در کمد  یداماد یبود، بودن عکس نصف شده  یکنجکاو م ديبا
 یآنطور که م هياگر سا د،يرس یبه نظر م یمنطق ريغ که نه بيعج هيسا

 کيو نزد نيدختر بهتر هيکرد؟! سا یچه م ديگفت عاشق شده باشد، با
نبود پس چه بود؟ انتيدوستش بود، اگر اسمش خ نيتر ! 

گونه عاشق  نيدختر را ا نيچگونه رفتار کرده بود که ا هيبا سا مگر
بود اما  شيآال یبود، ساده و ب بايانداخت، ز هيبه سا یکرده بود ، نگاه
گاه به او نظر نداشته است چيدانست که ه یخود خدا هم م . 

با پانچ و شال در  د،يعکس را مچاله کرد، با مشت محکم به کمد کوب 
 ايدرست بود  نجايدانست بودنش در ا یبرگشت، نم هيدست به طرف سا

 انتيبرساند، گناه کرده ، خ مارستانيغلط؟ اگر به او دست بزند و به ب

فقط کمک به امانت دوستش بوده؟ ايکرده است  ! 



 یگرفت،  شال را رو هيسا یو چشمان بسته  شانيپر یاز موها نگاه
بلندش کرد و به  یدوشش انداخت، به سخت یرو یسرش انداخت و پانچ

داد هيخود تک . 

 !حا....مد؟-

بدهد، حامد  صيتشختوانست  یبا آن حال هم بو و عطر تنش را م یحت
کرد یم هيخون گر ديمکث کرد، با درد پلک بست، با . 

کشاند، از خانا  نييپا یاو را با خود به طبقه  هيبدون نگاه کردن به سا 
کرد نيبرد و سوار ماش نيخارج کرد و به طرف ماش . 

 یم مارستانيب نيتر کياو را به نزد ديفکر کرد با ن،ياسترات ماش با
 ايکه ناد یمارستانيذهنش او را به ب یاريرساند ، از شانس خوبش و با 

 یکار فتينه، اگر ش اياست  فيدانست ش یدر آن شاغل بود رساند، نم
 یاديز ارياوضاع با سانسور بس نياو را از ا یاش هم نبود با تماس

ساخت یمباخبر  . 
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فشارش و  دند،يپرستار و دکتر  از راه رس مارستان،يبه ب دنيرس با
نبود  یخورده شده آنقدر یاش چک شد. تعداد قرص ها یاتيعالئم ح

به شست و شو داشته باشد، فشارش افت کرده بود و با  ازيمعده اش ن
گشت، تا خود صبح  یبر م یاستراحت به حالت عاد یسرم و کم قيتزر



آمد  و حامد او را از اوضاع با خبر  اي، صبح ناد دمنتظر مان  پشت در
زد شيرفت، صدا هيبه اتاق سا ايساخت، ناد . 

- هيسا ! 

به اطراف نگاه کرد یا هيپلک باز کرد ، چند ثان یبه آرام هيسا . 

- فشارت افتاده بود ،یقرص خواب آور خورده بود شبيانگار د . 

 د،يکرد بشن یسع اورد،يت باش را به دس یاريتا هوش ديطول کش یکم

رفت جيسرش گ . 

مکث گفت یبا کم ستاد،يکنارش ا ايناد : 

- نگران شدم، اومدم ،یهر چقدر زنگ زدم، جواب نداد شبيد . 

اش را ماساژ داد یشانيفکر کرد، پ یبا تعجب نگاهش کرد، کم هيسا . 

- ؟یتو اومد ! 

کرد زيچشم ر ايناد . 

- اد؟يم ادتي شبياز د یزيچ !  

گرم چه بود؟!  یرا در هم گره کرد ، پس آن عطر آشنا و صدا شيابروها
چه احمقانه فکر  د،يتخت دراز کش یداد. دوباره رو یبا سر جواب مفن
پتو  رينجات جانش دوباره برگشته بود، اشکش را ز یکرده بود، او برا

 .پنهان کرد

به طرف در رفت ايناد . 

-  ديخونه، با ميريبعد م رو جام بزارم، یکياستراحت کن، تا  گهيکم د هي
یجا خورد کيهمه قرص خواب آور  نيچرا ا یبهم بگ ! 



از اتاق خارج شد اينداد، ناد یجواب هيسا . 

بدون حرف به  ايحرکت در تخت گذراند، همراه ناد یرا ب یساعت چند
فقط  ايمکرر ناد یمادربزرگش رفت، جوابش در برابر سوال ها یخانه 

او فقط شکستن غرورش  یبرا گريگفت، گفتنش د یسکوت بود، چه م
 .بود

روز بعد همراه آن ها  دند،يشب به خانه رس یو مادرش هم با نگران پدر
از حامد بود  یهفته نه خبر نيرفت؟ در طول ا یهفته ا کيبه مسافرت 

 یها اميشد، تنها تماس ممکن ، پ یگرفته م ريبا ام شهيکه هم ینه تماس
 انيو بالک به پا زيجواب تند و ت کيه آن هم با بود ک دينو یدر پ یپ

لبش  یرو یبود، نه لبخند یتمام طول سفر را مجبور به همراه ساند،ر
داشت یخوش گذران یبرا يیآمد و توانا یم . 

حرف زدن، تمام  یبرا يیجرات تماس با حامد را داشت و نه رو نه
 دهيخروجش از او شن یلحظه  نيبود که در آخر یدياش، تهد ینگران

 ینابود م اشيدن چياش که ه یرفت...زندگ یرفت، اگر م یبود، اگر م
 ديکرد ، با یم یهر آنچه گفته بود را نف ديشد، به محض بازگشتن، با

 یم ديهوس بچه گانه بوده و بس ، با کيفقط  شيتمام گفته ها گفتيم
ماند ، حامد مجبور  یم  ديوجه ندارد ، با چيگفت تحمل رفتنش را به ه

 .بود بماند
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سخت تر،  یبعدش حت یگذشت و روزها یمسافرت به سخت یروزها
را  شيدر ک دشانيرفتن به  محل ساخت و ساز جد بيترت عيحامد سر

شان  یموقع رفتن در خانه  شهيکه هم یداده بود، بدون شام خداحافظ
شد، شهر را ترک کرده بود، بارها و بارها قصد تماس گرفته  یخورده م

داد چه برسد  ینشده را هم پاسخ نم ويس یها هشمار یبود اما حامد حت
شده باشد رهيذخ هيکه به اسم سا یبه شماره ا . 

شد در  یبدون او فکر نکرد ، مگر م یشد به گذشت روزها یم مگر
هم قصد درد دل نداشت، تنها  ايبا ناد گريد یافسرده نشد؟! حت نبودش

 نيرساندن، دانشگاه و کار در شرکت پدرش بود، آخر انيهدفش به پا
 یامتحانش برابر با روز برگشت حامد بود، حامد بعد از سه ماه کار ب

قلبش،  یوقفه به تهران باز گشته بود، از برگشتنش خبر داشت، تپش ها
را  یسوال امتحان نياخر عيبود. سر یاش، وصف نشدن یگو دلتن جانيه

 د،يجلو کش یجواب داد، بعد از مدت ها لبخند زد؛ مقنعه اش را کم

داد،  عسل  را از آمدن   ليبه برگه انداخت و آن را تحو یسرسر ینگاه
مهمانشان  خبردار کرده بود، پس بالفاصله بعد از امتحان از دانشگاه 

را زد و سوار شد، مشغول  ريرفت، دزدگ نيخارج شد و به طرف ماش
،  ديشد ، با ترس از جا پر نيسوار ماش عيسر ديبستن کمربند بود که نو

 .با تعجب به طرفش برگشت

- ؟یدار کاريچ نجايمنو، ا یترسوند ! 

نگاه کرد هيبا چشمان به خون نشسته به سا دينو . 

- بوده، به درسات لطمه  نيکردم، فقط به خاطر ا یاگه تا امروز صبور
 ...نزنم

ديبا اخم پرس هيسا : 



- ؟یچ ! 

گرفت و در هوا تکان داد شيوار روبه رو دياشاره اش را تهد انگشت : 

- جلو و هر  یايب یهر وقت خواست ستم،يتو ن یمن اسباب باز هيسا نيبب
یپس بزن یوقت خواست ! 

گفت تيزد و عصبان هيتک نيبه در ماش هيسا : 

- کردم؟! من گفتم باهات آشنا  کاريخوام مگه من با تو چ یمعذرت م
با من تماس  گهيگفتم تمومش کن، د م،يخور یبه درد هم نم دميبشم، د

کجاش نامفهومه؟ نيا ر،ينگ ! 

شد رهيزد، به رو به رو خ هيتک نيماش یزد، به صندل یپوزخند دينو . 

- ؟یبا من آشنا بش یکرد یتو اصال سع ! 

 یشد، چگونه م رهيبه رو به رو خ زيگرفت،  اون دينگاه از نو هيسا
دادن نداشت یبرا یدل یتوانست با او حرف بزند وقت . 

- تو  ،یازم دور شد شتريب م،يباهم آشنا بش یکه گفت یتو از همون روز
و من مثل تمام  یگفت ینم نويکاش ا یگفتم ا یمدت با خودم م نيتمام ا
 یکردم، تو بخاطر بهانه ها یم یزندگ دواريکه گذشت، ام یدوسال

 هيفقط  یکرد ینه سع یباهام حرف زد یمسخره ت  نه درست و حساب
هيکم سا هيکم ،  ... 

کرد، به طرفش برگشت ، نگاهش کرد مکث . 

- یبا من آشنا بش ! 

 یبه ساعت مچ یبه راه بود، نگاه شيبه طرفش برگشت، اخم ها هيسا
 .اش انداخت



- که قبال  یتکرار یو حرفا ستميتونم وا ی، کار دارم، نم نييلطفا برو پا
رو دوباره بگم یديگفتم و تو نفهم ! 

مسرانه گفت دينو : 

- هست یکيآره مطمئنم ،  ونه،يدرم گهيد یکي یمطمئنم پا . 

ادامه داد ديونگاهش کرد. ن هيسا : 

- ؟یداره منو  رد کن یليهست وگرنه چه دل یکيآره  ! 

ديبه او توپ تيبا عصبان هيسا : 

- حامد نيمزخرف نگو، بب کنميخواهش م .. 

با تعچب گفت دينو : 

  !حامد؟-

هو نام  کيدانست چرا  یخودش هم نم یلب به دندان گرفت ، حت هيسا
را جمع کند ختهيکرد، آب ر یحامد را آورده بود. با تته پته سع  

- دينو ني....ببنيخوام،  بب یمعذرت م ... 

زد شخندين دينو . 

- که تو رو  يیسر و پا ی! اون آدم به؟يحامد ک نم،يلحظه صبر کن بب هي
 انتياز من جدا کرده اسمش حامده پس؟! پس بخاطر اون به من خ

؟یکرد ! 

با چشمان درشت شده گفت هيسا : 

- کنم انتينداشتم که بخوام خ یمن با تو رابطه ا ! 

کرد زيچشم ر دينو . 



- نبود،  یچياز نظر تو ه ديبود؟! شا یچ یگفت یکه م یپس اون شانس
اون حرفت گذاشتم یامامن احساساتم، غرورم رو پا . 

 ديبود، با یکاف گريد هيکوچک شدن در برابر سا د،يطرف در چرخ به
قدر عشقش را  دي، با افتدياو ب یبه پا هيبار سا نيکرد ا یم یکار

 نيکرد، با بالک کردن شماره، به ا یغرورش را درک م ديبا د،يمفهم
خم شد،  یشد ، کم ادهيپ نيگرفت   از ماش ینم انيپا زيها همه چ یراحت

لب گفت یبا پوزخند رو : 

- بشه و  ماليذارم غرور من پا ینم کنم،يم دايدر ضمن اون حامد رو پ
من  شيو به ر نيبگ ن،يشما دو تا راست راست واسه خودتون راه بر

خانم هيسا ديبخند ! 

چند ضربه به  تياز شدت عصبان هيسا د،يمحکم در را به هم کوب دينو
زد نيفرمان ماش . 

- ی...لعنتی...لعنتیلعنت ! 

شام  یرا زد، ظهر بود و حامد قرار بود برا نيکرد و استارت ماش یپوف
 ینونوار م دينرفته بود، با دينداشت، مدت ها بود خر یاديوقت ز د،يايب

فراموش شد ديکابوس نو د،ينکش هيشد، به ثان . 
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 دهيحد ممکن رس نيو استرسش به باالتر جانيه د،يموعود رس ی لحظه

و شال  ديسف ینود سانت یو شلوار پارچه ا یآسمان یآب زيبود، شوم



حامد با  یاحوال پرس یرا به تن کرده بود، صدا زش،يهمرهنگ شوم
لرز به جانش انداخته، بود،  ان،يمادرش، خوش و بش کردن او با شا

کرد یحفظ ظاهر م ديشدن اماده کرده بود ، اما با هگرفت ديند یخود برا . 

 یغذاخور زيآمده بود، همه دور م شهياز هم رتريکه حامد د يیآنجا از
داد يیسالم بلند باال هيجمع شده بودند، سا . 

ساالد شد؛ با  دنيبه حامد بود، به محض آمدنش، مشغول کش حواسش
جواب سالمش را داد، بدون نگاه کردن، به خوش و بش و احوال  یانرژ
اش ادامه داد یپرس . 

- بر وقف  یچ ! همه؟ی! خوش؟یخانم، احوال شما، خوب هيسالم سا
 !مراده

خبر مشغول خوردن  یبه پدر و مادرش انداخت ، از هفت عالم ب ینگاه
جواب داد شيپنهان در صدا یسوپ بودند. آرام و مختصر، با غم : 

- گذره یم ست،يبد ن یا ! 

کرد ، نگاه نکردنش را  یاحساسش را پنهان م ديمادرش نشست، با کنار
فکر  یبرا یفرصت کاف گريسپارد؛ چند ساعت د یذهنش م یبه ته تها

در اتاقش را داشت یزار هيکردن و گر . 

پدرش او را از فکر درآورد یناگهان یصدا . 

- اونجا کارو  یبچه ها  هياونجا تموم شده تو، بزار بق گهيحامد کارت د
 !ادامه بدن

نداشت هيبه سا یچشم یگوشه  یشد؛ حت دهيبه سمت حامد کش نگاهش . 

توانست بماند و به دوستش  یانداخت، چگونه م ريبه ام ینگاه حامد
کند انتيخ . 



- یول ... 

بدون توجه به حامد، لقمه در دهانش را قورت داد و گفت ريام : 

-  یخوايده، م یداره بهت استراحت م سيآقا حامد، رئ گهينداره د یول
؟یرد کن ! 

داد و گفت انيبه دست شا یآب یوانيل نگار : 

- بود، از همون روز اول که اومد تو شرکت یکار شهيحامد هم ... 

گفت جانيکالم مادرش تمام نشده با ه هيسا : 

- شرکت؟ اميب یخوام کار کنم، ک یبابا منم م ! 

لبخند  هيشد؛ سا رهيحامد با اخم به او خ د،يچرخ هيها به سمت سا نگاه
نگاه اخمو و عبوس هم جان  نيا یزد ، بعد ازسه ماه حاضر بود برا

ديبدهد. پدرش با تعجب پرس . 

- یريحامدو بگ یجا یخوا ینکنه م نميبب ،یمتعجبم کرد ! 

کالمش کرد و گفت یچاشن یطنتيش هيسا : 

- ديشا ...  

ادامه داد ريام : 

-  ستيبده، رئ اديخوام حامد کار کردن رو بهت  یدارم،  م یفکر هي یول

حامد؟ هينظرت چ شه،يحامد م ! 

او را در  ريخواست اما ام یبه حول و ال افتاد ، او دور شدن م حامد
 شانيبرا یممکن قرار داده بود، مطمئن بود هر جواب طيشرا نيبدتر

خواهد داشت یخاص یمعنا . 



 ..خوب-

گفت طنتيبا همان ش هيسا : 

- ؟یترس یآقا حامد نکنه م ! 

ديبا تعجب پرس حامد : 

- ؟ یاز چ ! 

جواب داد هيسا : 

- گه؟يد رميمن انقدر ماهر بشم که جاتو بگ نکهياز ا ! 

لبخندش  را جمع کرد ، سر به  هيلب نشاند، سا یرو یلبخند زورک حامد
که مشغول خوردن بود  ريشد، حامد به ام شيبا غذا یمشغول باز ريز

 :نگاه کرد و گفت

- جان ريبکنم ام یفک نکنم بتونم کمک یول ! 

 نيبدست آوردن ا یبرا ديهر مقدار جسارت داشت، جمع کرد، با هيسا
 یتلق يیبخواهند رفتارش را پروو گرانيداد، حاال د یجان هم م تيموقع

داشت؟ یتيحرف ها اهم نيکنند، مگر در برابر عشق ا ! 

و با  ديپر انشانيحرف زدن بدهد ، به م یبه پدرش اجازه  نکهياز ا قبل
گفت یو لبخند ساختگ طنتيش : 

-  نقدريدادن به من ا اديشکنه، کار  یدوستت دلمو داره  گهيبابا د

 !سخته؟

 هيهم در برابر سا نيخشمگ ینگاه ها گريصاف کرد، د يیگلو حامد
 هيشدن به سا کيو نزد ندهيفکر آ د،يکارساز نبود، دستش ناخودآگاه لرز



از ذهنش گذشت،  هيصدم ثان کي یشدن برا یو بدتر از همه خائن تلق
لب نشاند یاش را رو یلبخند زورک . 

-  یدون یهتل تازه شروع شده، تو که م  ش،کاريبرگردم ک ديخوب من با
 .حامد

دوباره گفت هيسا : 

- رميگيم اديکار باشم راحتتر  طي، تو شرا اميخوب منم م ! 

نگاه کرد و گفت هيبه سا ريام : 

- تو رو اونجا بفرستم؟ اديمگه من دلم م !  

را بعد از تمام شدن شامش به اتاق فرستاد و گفت انيشا نگار : 

- که تو اتاق خودتو حبس کرده  روزيتا د ه،يچرت و پرت بسه سا گهيد
پاشو کمک کن ظرفا رو جمع  ،یزنيور ور حرف م یاالنم دار یبود
ميکن ! 

با اخم گفت هيسا : 

 !ا...مامان-

ادامه داد نگار : 

- گم؟ یدروغ م هيچ ! 

چشم و ابرو به مادرش گفت یکرد و با اشاره  یدندان قروچه ا هيسا : 

- گهيخوب امتحان داشتم د ! 

زد و گفت یلبخند نگار : 

- یبخون یزيچ دميد یواال نم یقبلم امتحان داشت یتو ساال ! 



متوقفش ساخت ريام یدنبال مادرش بلند شد، چند قدم برداشت، صدا به . 

- باهاش  یدار یاز ک ش،يک یبرگرد یخوا یمتوجهم به خاطر اون م
؟یزنيحرف م !  

کرد و گفت یپوف حامد : 

- هست یچند وقت هي ! 

به دنبالش به طرف حال  ريکرد و بلند شد، ام یبخاطر غذا تشکر حامد
 .رفت

- نباشه دايمثل آ نمي! اش؟يشناس یخوب م ! 

حوصله جواب داد یب حامد : 

- یتا حدود ! 

با تشر گفت ريام : 

- زد؛  یحامد لبخند تلخ افتهياتفاق ب عيازدواجت سر نيذارم ا یاصال نم
کار را کرده بود، به چه  نيا ريمبل ولو شد، چگونه ناخواسته با ام یرو

خواست از او خانواده اش دور شود؟ یم یبهانه ا ! 
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 یحت ه،يحاضر نبود، با وجود سا گرينبود، د رياز حد ام شياصرار ب اگر
خانه بگذارد، چه برسد به شام دوستانه نيلحظه پا در ا کي یبرا ! 



کلمه  دنشيکه با هر بار د یکرد، دختر یم یدختر باز نيا ندهيبا آ دينبا
شد یم یدر ذهنش تداع انتيخ ی . 

 یرا نداشت، حت هيگذراند، قدرت نگاه کردن به سا یرا به سخت شب
دانست با  یآمد، خدا م شياش پ یکه موضوع کار کردن ناگهان یزمان

 یبه اوبا اخم نگاه کرد، استرس برمال شدن ماجرا یچه درصد استرس
هيسا ی هودهيشان، استرس آشکار شدن راز عشق ب نيب !  

آمد و بعد...بعدش را  یدر شرکت کنار م هيبا بودن سا یچند روز ديبا
 یم ینکتب بارش چه کار یدانست با خود زندگ یدانست، نم ینم گريد

 .توانست انجام دهد

اش  یزندگ یابتدا یگذشت و هنوز در دهه  یسال از عمرش م ۴٠ 
مادرش  یمانده بود، همان طور که نتوانسته بود، مانع ازدواج دوباره 

اديساله برب ٢٢دختر  کيتوانست از پس  یشود، حاال هم نم . 

قابل درک  شيوجه برا چيجسارت و صراحت کالمش به ه ه،يسا رفتار
 .نبود

وجه موثر نخواهد بود،  چيسرکش به ه ی هيدانست حرف زدن با سا یم
آمد، رفتن بود ، فرار بود، همان طور که سال  یکه از او بر م یتنها کار

آغوش مادرانه،  کيها، مادرش را ترک کرده بود و حاال در حسرت 
 .حاضر بود جان بدهد

لباس  دنيش آب ولرم و پوشدو کيشد، با  دارياز خواب ب شهيهم مثل
را  هيروبه رو با سا یبدون خوردن صبحانه از خانه خارج شد، آمادگ

کرد ،  یبا او به ذهنش خطور م يیرو ايکه در رو ینداشت، تنها فکر
 دايساخت، همان طور که آ یاو را از خود متنفر م ديبود ، با یتوجه یب



با او از هر چه متعلق به او بود متنفر شده بود و  یسال زندگ کيبعد از 
به مهر حالل و جان آزاد داد حيترج . 

وقفه  یبود اما بعد از سه ماه کار ب دهيرس ريد یکم د،يشرکت رس به
 يیقدم برنداشته بود صدا کيموجه بود، هنوز  دنشيرس ريعذر د

 .متوقفش ساخت

- ؟یکن یم ميتهران ، خودت رو هم از من قا یمن رو آورد ! 

سر کند، اگر  یکي نيخواست با ا یکرد، چگونه م یدندان قروچه ا حامد
دانست چگونه حدش را به بشناساند، بر  یدختر صاحب هتل نبود، م

که از شب قبل  یفرستاد، لبخند ساختگ یبسته اش لعنت یدست ها
 یکم دينشاند استفاده کرد به طرفش برگشت، با یلب م یرو یگهگدار

کرد یحد و حدود را مشخص م . 

- شرکت رو از  نيايب نياوال سالم ، دوما، شما خودتون اصرار داشت
دينيبب کينزد . 

سرخ شده اش  یسر را جابه جا کرد، لب ها یچند شال افتاده از رو زن
کش آمد یبه لبخند . 

- از من  یاحوال هيبه هر حال من با شما اومدم تهران، انتظار داشتم 
یبپرس ! 

 یکرد ، دختر تاب يیاکتفا کرد، دختر را به داخل راهنما یبه لبخند حامد
را در  یآفتاب نکيافتاده از شالش داد، ع رونيب یباز مشک یبه موها
که به  یزيچ نياول نکيجا داد، با در آوردن ع شيموها نيآورد و ب

چشمش کار شده بودند، با  یبود که رو یبلند یها مليچشمش آمد ر
دختر گفت رفت،چندش رو گ : 



- قبل رفتن  نيخوا یهست ، نم کيرستوران ش هيآقا حامد، اون طرف 
ديبه اونجا دعوت کن یقهوه ا هيبه شرکت من رو به صرف  . 

ديبه طرف رستوران چرخ یستيبا رودربا حامد . 

- بهش خبر  رم،يتماس بگ ريخانم، من با ام ايرو نييالبته...البته، بفرما
دور و برام نيبدم هم ! 

زد و عشوه در کنارش قدم برداشت يیلبخند مکش مرگ ما دختر . 

- به  د،يزن یکه مدام ازشون حرف م یريآقا ام نيحتما...فکر نکنم ا
شما باشه یپيخوشت ! 

بوق  دنيرا کنار گوش گذاشت ، با شن ليشماره را گرفت ، موبا حامد
حواله کرد گريد ی قهياشغال تماس را به چند دق . 

گفت اينگاه کردن به رو بدون : 

- دختر داره  هيرسم،  ینم ريام یمن به گرد پا یول ن،يشما لطف دار
تکون نخورده یهمسن شما ول ! 

خود را جمع و جور کرد، از پل  یکرد، کم یساختگ یسرفه ا ايرو
 یحواله  یگذشتند، وارد رستوران شدند، از دم در با سر سالم يیهوا

خدا را  ريفرهاد کرد حامد دوباره تماس را برقرار کرد، با جواب دادن ام
 شيبرا افتي ینجات م ايرو یچند لحظه هم از پرچانگ یشکر کرد، برا

شد یخوب م . 

داد، به محض  حيرا توض امدنشيرا جواب داد، حامد علت ن یگوش ريام
 هيسا ،یدييدر اتاق به صدا در آمد ، با بفرما یتقه  ،یقطع کردن گوش

چهارچوب در ظاهر شد نيدر ب . 

- پام سبز شد ري! علف زومد؟يشد؟ ن یبابا چ . 



که روبه  هيچند برگه را در دست گرفت، بدون نگاه کردن به سا ريام
بود گفت ستادهيا شيرو : 

- اديم گهيد ی قهيچند دق هيدور و براست،  نيهم . 

ديمکث پرس یبه جانش افتاد، با کم یا دلشوره . 

- کجا؟ قايدق یعنيدور و برا  نيکجاست؟!امگه  ! 
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انداخت،  هيبه سا یرو گرفت، با اخم نگاه شيپ ینگاه از برگه ها  ريام
خود را جمع و جور کرد، لب به دندان گرفت، اگر پدرش از  یکم هيسا

نه از کار کردن در  گريبرد ، کارش زار بود، د یم يیبو شيها تيحساس
بود و نه از حامد یشرکت  خبر ! 

- ادي! رفته رستوران فرهاد، گفتم که مه؟يسا یزن یچقدر حرف م ! 

کرد و از اتاق خارج شد،  یتکان داد، تشکر ی، سر ديکش یراحت نفس
بعد  اورد،يخودش سر از کار در م دينبود ، با زيجا گريسوال د دنيپرس

بدجور به کار  شيپدرش و حامد، شاخک ها نيز آن بحث دونفره با
سرعت ممکن از شرکت خارج شد و به  نيتر عيافتاده بودند ، با سر

طرف رستوران رفت، بدون مکث در را باز کرد ، نگاه در رستوران 
 زياشتباه کند، همان م شديچرخاند، حامد را از پشت شناخت ، مگر م

 یجمع و جورش، تک کت اسپرت شطرنج یاش، مدل موها یشگيهم



 یا هيسا یاش... همه و همه برا یدادن به صندل هياش، مدل تک یطوس
آشناتر از آشنا بود ،دانست یحامد را هم م یتعداد نفس ها یکه حت . 

افتاد، با آن رژ لب قرمز،  شيتمرکز کرد، نگاهش به زن رو به رو یکم
بود ، آن لبخند چندش که از دور هم مشخص  یبلند مصنوع یمژه ها

باز و شال نصف و  یجلو بازش، موها ینفت یآب یآور طنازش، مانتو
شد،  یاز بودن حامد مطمئن م دياش.... دلهره به جانش افتاد، با مهين

پشت سر حامد  قايجلوتر رفت، دق د،يشن یبه وضوح م اضربان قلبش ر
ستاديا  

اسپرت کوتاه با  یعقب رفته، مانتو یکه با مقعنه  یبه دختر اينگاه رو 
جلب شد، با تعجب نگاهش کرد نيکت ج . 

- ن؟يکار دار یشما با کس نيببخش ! 

 ايکه مات و مبهوت به رو هيسا دنيبا تعجب به عقب برگشت، با د حامد
فرهاد ،آن طرف سالن ، پشت  نيشده بود، جا خورد، نگاه سنگ رهيخ
 یسخ آن طرف تر هم حس ماز صد فر یاش را حت ینيرا که سنگ  زيم

 دهيتوانست ناد یکه اصال  نم ايو رو هيکرد را در آن لحظه با جود سا

تمرکزش را جمع کرد، لبخند زد و  یپلک بست، به سخت صبا حر رد،يبگ
 :گفت

- ؟یکن یم کاريچ نجايا هياِ...سا ! 

خطابش کرده بود، چندان به  هيکه حامد سا یاخم کرد، نگاه دختر ايرو
اشاره کرد و گفت هيبه سا امد،يمذاقش خوش ن : 

- د؟يشناسيرو م گريشما همد ! 

 یبدون توجه به دخترک، کم هيرا بدهد، سا ايبرگشت، جواب رو حامد
 :جلوتر رفت ، رو به حامد گفت



- ميباهم حرف بزن ديبا . 

- زميعز زنميدارم حرف م شونيبا ا ینيب ینم هيسا ! 

با سماجت ادامه داد هيسا : 

 !گفتم کارت دارم-

گفت ايکرد، رو به رو یدندان قروچه ا حامد : 

- گردم یخوام االن برم یمعذرت م ! 

رستوران به راه افتاد، از  یبه طرف در ورود هيبه دنبال سا حامد
و گفت ستاديا شيبا اخم رو به رو هيرستوران خارج شدند و سا : 

-  ی! مه؟يکارا چ ني! قصدت از ا؟یذارم دوباره خودتو بدبخت کن ینم
؟یخودتو از من دور نگه دار اي یمنو مجازات کن یخوا ! 

با حرص چشم بست و گفت حامد : 

  !به تو چه؟! به تو چه ؟-

 يیلحظه و مکان جا نيدر ا هيدست در بغل گرفت ، بغض و گر هيسا

 .نداشت

- دخالت  ميتو کارام و  تو زندگ یافتيدنبال من راه ب یتو حق ندار هيسا
یکن ! 

با صراحت لب باز کرد هيسا . 

- ؟یبر یپدر ول کن یاونم ب یاريب ايبه دن گهيد یبچه  هي یخوا یم !  

از حد  شيرا ب شيپا گريدختر د نياوج گرفت، ا شيناخواسته صدا حامد
گذاشت یفراتر م . 



-  گميم نيبب! یر یاز حدت خودت فراتر م یدار گهيد هيساکت شو سا

گم یبهت نم یزيچ یريدختر ام گميم ،یبچه ا ! 

بلندتر جواب داد هيسا : 

-  یتونم..نم یکارو نکن، من نم نيبا خودت با من ا یبگو...بگو ول
نميرو کنارت بب یکس گهيتونم... تحمل ندارم...تحمل ندارم د ! 

 هيبه عقب نگاه کرد ، فرهاد چهار چشمش به آن دو بود ، دست سا حامد
از رستوران فاصله گرفت یرا گرفت، کم .  

- پدرت منو تو عمل انجام شده  ی....جلورميم گمي! منييپا اريصداتو ب
تو اصال  ،یسر رام سبز شد یاومد رميخوام زن بگ ی.... میذار یم

 ازيتا پ ريکه س یرستوران فرهاده، کس نجايکجاست؟ ا نجايا یمتوجه ا

زاره یرو کف دست بابات م یهمه چ ! 

لرزان جواب داد یبا صدا هياس : 

- ، بزار هر  ستيبرام مهم ن دمينقطه رس نيحاال که به ا ست،يبرام مهم ن
ستيشنوه ، بشنون ...بگن...مهم ن یم ی... هرچیک ! 
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گفت د،يکش شيموها انيم یچنگ یعصب حامد : 

- شرکت و  نيکه پامو تو ا یلعنت به روز ،یدست دادتو پاک عقلتو از 
 !اون خونه گذاشتم



شد.  رهيحامد خ نيلب به دندان گرفت، به چشمان خسته و غمگ هيسا
غمش را نداشت دنيتحمل د . 

- ؟یبفهم یخوا یچرا نم ! 

حوصله گفت یب حامد : 

- خوام ازدواج کنم اون وقت تو به چه  ی! من مه؟يرو بفهمم سا یچ
 یسر و صداها رو برا نيفهمم، ا ی!من نم؟یمانع من بش یاومد یحق
؟یراه انداخت یچ ! 

اش را حفظ کند یکرد خونسرد یسع هيسا . 

- یکن یکارو م نيا یفقط به خاطر من دار ،یتو اون زنو دوست ندار . 

شد رهيگرفت، به روبه رو خ هيدست در کمر گرفت، نگاه از سا حامد . 

- داره؟ یاخه به تو الف بچه چه ربط ! 

ديکرد توجه حامد را جلب کند ، نال یدرمانده سع هيسا : 

- بخاطر من الف  یمونم ، اما تو حق ندار ینم تيبخدا تو زندگ رميم
ینابود کن تويبچه زندگ ! 

نگاه کرد هيبه سا حامد . 

-  یمن ازدواج م یچه نباش یتو رو خدا دست بردار، چه تو باش هيسا
 !کنم

کرد یپافشار هيسا . 

- ذارم ینم یشناس یکه نم یذارم، حداقل با زن ینم ! 



همان  گريد هيشد آرام گرفت، سا یکنترلش را از دست داد، مگر م حامد
شناخت نبود یکه سال ها م یو حرف گوش کن ريدختر سر به ز . 

- که من احمق پامو گذاشتم تو اون  یساکت شو، ساکت از وقت هيسا
هر روز و هر شب دارم  دم،يو شن دميشن یم ديکه نبا يیخونه. اون حرفا
تونم  یرو به اون رو شده، نم نيم از ا یکنم، زندگ یخودمو لعنت م

 .نفس بکشم

بغض کرد هيسا . 

 !فقط بخاطر من؟-

جواب داد هيسا سيبه چشمان خ یرحم یبا ب حامد : 

- به خاطر وجود تو قاياره دق . 

بغضش را قورت داد هيسا : 

- بخوام عاشق  نکهيبدون اخوام  یخوام..معذرت م یمعذرت م
شب  یعشقم...تو شد یبخوام تو شد نکهيخوام بدون ا یشدم...معذرت م

رو به اون رو شده...تو فقط  نياز ا ميو روزم...من که سال هاست زندگ
یديعوض شده... سه ماهه  فهم تيچند ماهه زندگ ! 

 تي، دم نزدم، تو عروس دميمن عذاب کش یتو ازدواج کرد یوقت 
 دمياز حال بدم خبر دار نشد. بچه تو بغل کردم و بوس یکس دميرقص

 ی! فقط بگو برو م؟یرحم باش یانقدر ب یتون یم ینزدم....چطور یحرف
از همه  یخواينابود شده...بخاطر من م تيرم...اما نگو بخاطر من زندگ

له نکن اسمو...احسیفرار کن .. 

دختر را نداشت نيا یزجه ها دنيتحمل د گريبا درد پلک بست، د حامد . 

- لجن باهام  رفتار نکن هي...مثل یاحساسمو له کن یحق ندار ! 



را  شيبه او انداخت، اشک ها ینگاه هيپشت  کرد ، سا هيبه سا حامد
اش را ماساژ داد  یشانيپاک کرد ، از او دور شد،  حامد نگاهش نکرد، پ

 هيانکرد، هنوز چند ث یتا رفتنش صبر م دي، دور شدنش را حس کرد، با
 یآشنا اديو فر  نيترمز ماش غيج ینگذشته بود، صدا هياز دور شدن سا

دي. ناخوداگاه نالحس شد یب شيپاها د،يچيدر گوشش پ یدختر . 

- هيسا ... 

باالتر نگاهش به مرد  ینگاهش به طرف ساختمان شرکت، کم برگشت،
نشد،  دهيکش هيپشت پنجره افتاد، سرش در حال دوران بود ، به چند ثان

 دنيشد، قلبش تپ دهيو دختر غرق در خون کش نينگاهش به طرف ماش

 شيشلوغ رفت، اشک ها ابانيرا فراموش کرد ، با دو به طرف وسط خ
سر نداده بود، بلند شد،  یکس یکه تا به حال برا يیشد، زجه ها یجار
 یخودش هم آشنا نبود، مرد ها را کنار زد ، ناله ها یبرا یحت شيصدا

گرفت دهيزد ، را ناد یم اديفر یچارگيرا که با براننده  . 

- ديخودش پر ست،يمن ن ريتقص ن،يوسط ماش ديبخدا خودش پر ... 

نشست ن،يغرق در خون  با چشمان خون ی هيکنار سا نيزم یرو . 

- ؟یکرد کاريتو چ هيسا ! 
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- ايب عيسر ريام ! 

راپاک کرد شيفرهاد، اشک ها یصدا دنيشن با . 

- رو بدونه یهمه چ ديبا ! 

با آمدن، مامور و امدادگرها  د،يآمبوالنس را شن ینکرد، صدا يیاعتنا
را باور نداشت، بغض راه نفسش را بسته بود شيها دهيد ستاد،يا . 

 ستادنيدختر غرق درخونش توان ا دنيبا د د،يسر رس هيسراسم ريام 

گاهش شد،   هيبود ، تک ستادهيرا از دست داد، فرهاد که در کنارش ا
 .قلبش از کار افتاد

 یبا دست جلو خت،ياشک ر ريبغلش را گرفت، ام رينگران ز فرهاد
سر دخترکش نشست،  نگاهش به حامد افتاد، به  یدهانش را گرفت، باال

ديپرس ادياش چنگ زد و با فر قهيطرفش حرکت کرد،  به  : 

- به سر دخترم اومده؟ یچ !  

دانست از بغض بود، ترس بود  یقدرت تکلمش را از دست داد، نم حامد
نداشت یتوان همدرد یعذاب وجدان... حت اي . 

شده بود   رهيزد، حامد را که مات و مبهوت به او خ اديدوباره فر ريام
 .تکان داد

- شده؟ یچ گميبا توام م ! 

به طرفش هجوم آورد فرهاد . 

- ، اونجا حالت  مارستانيب ميحال هردوتون خرابه؟! بذار بر ،ینيب ینم
ميزن یجا اومد حرف م ! 



را داده  نيحرکت کرد ، فرهاد به کارکنانش دستور آوردن ماش آمبوالنس
کرد و پشت سر آمبوالنس به طرف  نيو حامد را سوار ماش ريبود ، ام

به حامد که با  ینگاه نيماش یجلو ی نهيحرکت کرد، از آ مارستانيب
را تک  شيها دهيها و د دهيشن دينگاه کرد،  با ديکوب یمشت به دهانش م

 ديپرورانده، با نيدر آست یدانست چه مار یم ديگفت، با یم ريتک به ام
بود،  دهيدو ابانيچگونه به طرف خ هيدانست بعد از آن مشاجره، سا یم
د، جواب دا یرا پس م شيحامد حساب تک تک حرف ها، کارها اديب

شد یساله اش م ٢٢ساله به دختر  ۴٠عشق حامد   دينبا ر،ياعتماد ام . 

 

**** 

 فصل_دوم#

 

 نيسنگ شيرا آرام باز کرد ، تمام تنش کوفته بود، پلک ها شيها چشم
توانست حس کند،   یبدون نگاه کردن م یرا حت شيبود، ورم چشم ها

 یبود، گردنش قدرت حرکت کردن نداشت،  سع دهيانگار ساعت ها خواب
 کيبود، سرش به دوران افتاد،  به  نيکرد دستش را تکان بدهد، سنگ

بدنش قابل  یجا یبه جانش افتاد، سوزش در جا ايدن یاباره تمام درده
بود که  یچپش، گردنش، از همه بدتر درد یحس بود، دست راستش، پا

از  یناله مانند یکرد ، صدالب باز  یبود، به سخت دهيچيدر سرش پ
 يیدر اتاق حضور نداشت، احساس تنها یدهانش خارج شد، انگار کس

 یبود،قطره اشک دهيچيپ شياندام ها امعذابش داد، بغض کرد ، درد در تم
قابل  رياش غ یصورت زخم یاشک، رو یشور د،يگونه اش غلت یرو

کردن هم بر او حرام شده بود هيگر گريتحمل بود، انگار د ! 



ديآمده باشد نال رونيکه انگار از ته چاه ب یصدا با . 

- ...مامان...بابانيکمکم کن ...! 

با دو به طرفش آمد یشخص د،يباز شدن در را شن یصدا . 

- ؟یبالخره به هوش اومد ! 

جواب داد انيگر هيسا : 

 !درد دارم-

را چک کرد و جواب داد یاتيسرم و عالئم ح پرستار : 

- ت کنه نهيمعا اديب زنم،يدکتر رو صدا م...االن زميعز هيعيطب ! 

ديپرس هيسا : 

- د؟يهست یشما ک ! 

به طرف در رفت و جواب داد پرستار : 

- فتميمن پرستار ش ! 

دوباره تنها در اتاق ماند، خاطرات در ذهنش  هياتاق خارج شد، سا از
بود که به  یخاطره ا نيتر کيمرور شد، بحث و جدلش با حامد نزد
 !ذهنش خطور کرد و بعد آن تصادف

کرده است،  یسپر مارستانيهوش در ب یدانست چند روز را ب یخدا م 
آورد یدرنگ بر زبان م یسوال را حتما ب نيا ديبا آمدن دکتر با . 
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وارد شد یپرستار ميبعد دکتر با ت قهيدق چند . 

- ؟یراه انداخت یزار هيچه گر ! 

با ناله جواب داد هيسا : 

 !درد دارم- 

را شروع کرد و جواب داد نهيمعا دکتر : 

- پات که تو گچه، سرت  هيدست و  هي ،یدرد داشته باش ديمعلومه که با
یداشت زيآم تيعمل سخت و البته موفق هيضربه خورده ،  ! 

ستاديا شيرو روبه . 

- یش یبعد مرخص م يینجايا گهيچند روز د ! 

ديپرس هيسا . 

- ستنين نجايمامان و بابام کجان؟! چرا ا ! 

با لبخند جواب داد دکتر : 

- بودن، رفتن استراحت نجايا شيساعت پ هيتا  ! 

دينال هيسا :  

- کنم، دو روزه  ی! حس مستن؟يخونواده م کجان؟ پس چرا کنارم ن
دميخواب ! 



گفت هيتوجه به سواالت سا یب د،يخند دکتر : 

- یديخواب نجايماهه ا هي کيدو روز؟! تو نزد ! 

اقدامات الزم را انجام داد، به طرف در رفت دکتر . 

- دور و برا  نيهم ديمادرم...بابام با شم،يپ انيب نيدکتر...لطفا بگ یآقا
 .باشن

نکرد، از  يیاعتنا هيدستورات الزم را به پرستار داد، به سواالت سا دکتر
که   یشماره ا د،يکش رونيروپوش ب بيرا از ج لياتاق خارج شد، موبا

 نيکرد، تماس با اول یريروزها در ذهنش ثبت کرده بود را شماره گ نيا
 .بوق برقرار شد

- ؟ یسالم چه زود جواب داد ! 

گذشت و گفت ابانياز خ حامد : 

- مارستانميدم در ب . 

به طرف اتاقش رفت دکتر . 

- شد داريخبر خوب دارم برات، بالخره از خواب ب . 

از ته دل خدا را شکر کرد ستاد،يشد، ا مارستانيب اطيوارد ح حامد . 

- ؟يیالو حامد اونجا ! 

کرد، ساک را در دست جابه جا کرد، به حرکتش ادامه داد و  یپوف حامد
 :جواب داد

- ميزن یداخل حرف م اميجام، االن م نيآره کوروش هم . 



شد، با آسانسور  مارستانيتماس را قطع کرد، حامد با دو به وارد ب دکتر
کج کرد ، در  هيمورد نظر رفت ، راهش را به سمت اتاق سا یبه طبقه 

را گرفت  شيبغض راه گلو د،يرا شن هيسا یناله ها یباز بود، صدا مهين
 شياز دردها ايدانست به خاطر زنده بودنش خدا را شکر کند،  ی، نم
زنده بود، خون در  که نيبکشد، قدرت رفتن به اتاق را نداشت، هم بعذا

شده را گرفت، دست خودش نبود،  ی! قطره اشک جارديدم شيرگها
ضعفش بود یاحساسات نقطه  شهيهم . 

در حال  ارينگاه کرد، پرستار و به هياز اتاق به سا رونيب یساعت ربع
بلند  به طرف اتاق دکتر  یمراقبت از او بودند؟  برگشت، با قدم ها

 یدکتر وارد اتاق شد، سالم دييبه در زد، با بفرما یحرکت کرد، تقه ا
دکتر نشست زيکنار م یصندل یداد و رو یگفت و دست . 

- چطوره؟ شياوضاع جسم ! 

و جواب داد ديکش یآه کوروش : 

- شيديد یمطمئنم رفت ! 

با حسرت جواب داد حامد : 

 !آره از دور-

زد و گفت هيتک یبه صندل دکتر : 

- خدا رو شکر خطر رفع شده، گچ دست و  یول اد،يز  یليدرد داره، خ
که با  دوارميام م،يديالزم رو انجام م یشايآزما م،يپاش رو که درآورد

 یرو به راه باشه، فقط م یو همه چ ميروبه رو نش یموضوع خطرناک
موضوع کيمونه  ! 

پلک بست حامد . 



- ؟ ومدنياومده ن رونياز کما ب یخونواده ش از وقت ! 

جواب داد کوروش : 

- اومد شبيکرده ، مادرش د ديهمه رو تهد ريانگار ام . 

- ادامه داد یحامد با ناراحت : 

- کنه یتو روم نگاه نم یرو باور نداره، حت یحرف کس ريام ! 

گفت کوروش : 

-  یحت ،یکن یدور هياز سا ديبا یخوام دخالت کنم ول یحامد جان نم نيبب
یبر رانياگه الزم باشه از ا ! 

با اخم جواب داد حامد : 

- کار بزنه ، من  نيدست به ا گهيبار د هي! اگه ه؟يتو چه وضع ینيب ینم
عذاب وجدان سر کنم، شب و روز  نيبا ا یکنم؟! چطور یزندگ یچطور
آرامش ندارم اد،يب رونيب مارستانيب نيکنم، سالم از ا یدعا م . 

با تشر به او اشاره کرد و گفت کوروش : 

- تازه اولشه، فراموش نکن، اونا پدر و  ،یريم شيکه پ یاوضاع نيبا ا
باشن، اما بفهمن به هوش اومده  یاالن از دستش عصب ديمادرشن، شا
کنن یرو فراموش م زيحتما همه چ ! 

خوب  ديکرده بود، با ريگ یتکان داد، بر سر دو راه یدرمانده سر حامد
حالش جا  ديکند، با یباز هيسا یتوانست با زندگ ینم گريکرد، د یفکر م

 اليکرد و بعد با خ یحاصل م نانياطم شيآمد ، از اوضاع روح یم

گذاشت و از او  یرا پشت سر م شيآسوده تمام داشته و نداشته ها
کرد یم یدور . 
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قانع کردن  یدر معرض خطر بود، بارها و بارها برا ريبا ام شراکتش
داد یبه او حق م ش،يها دهيتالش کرد؛ اما با توجه به شن ريام . 

شاهد تمام  کيگذشت،  از نزد یم هيهفته از به هوش آمدن سا کي
پدر و مادرش گذشت،  دنيبود که در انتظار د  هيسا یروزها و شب ها

با باز شدن گچ  گرياو هم جرات رفتن به اتاقش را نداشت، اما د یحت
ساعت   کي نيبود، هم دهيزمان رفتن به خانه رس گريد شيپادست و 

در  یآمده بود، حت رونيب ريو کشمش از اتاق ام اقبل بود که با دعو
 یپدر یبه خانه  هيرفتن سا یکه برا د،يد یرا نم یروز نيخواب هم چن

افتدياش به التماس ب .  

به در وارد اتاق شد یتقه ا با . 

حامد به  دنيبه طرف در برگشت، با د سشيخ شهيبا چشمان هم هيسا
به طرفش رفت، از  عيدر نشستن کرد، حامد سر ینفس نفس افتاد، سع

 کيبود که از نزد یآگاه بود، او تنها کس یاش به خوب یاوضاع جسم
بود شيکارها ريگيپ . 

لب باز کرد یبه سخت هيسا . 

 !حامد؟-



پشت به او  لشياز او جدا شد، به طرف پنجره رفت، برخالف م حامد
از آنجا هم  یپنجره نگاه کرد، حت ی شهيبه عکس افتاده در ش ستاد،يا

شد خواند یغم چشمانش را م . 

- ؟یگفت یآقا کنارش م هيقبال  ! 

دستپاچه جواب داد هيسا : 

- خواستم ناراحتت کنم... من...من فقط یخوام، نم یمعذرت م ...  

ديکالمش پر انيم حامد . 

- ستيالزم ن یمعذرت خواه . 

ديهوا پرس یمکث کرد، ب هيسا : 

 - تلفنش رو  یهفته است به هوش اومدم، نه کس کيبابام کجاست؟! 
 یدارم از درد م ان،يبا مامان و بابام حرف بزنم، نه خودشون م دهيم
 دن؟يهمه فهم یعني...یشم، تو هم نبود یخفه م ی....دارم از دلتنگرميم

 دمويپدر و مادرمم ق یانقدر احساسم گناه بوده، اشتباه بوده  که حت یعني

نن؟بز ! 

 یرا باز کرد، دستش را لبه  راهنشيحامد کالفه دکمه پ خت،ير اشک
با ناله ادامه داد هيپنجره گذاشت، سا : 

- کمکم کنه ستين یکس نجايا ... 

گفت حامد : 

 !پرستارا هستن-

پوزخند زد هيسا : 



وضع ولم  نيچرا تو ا یول دن،يفهم يیزايچ هيدونم، مطمئنم  یم -
کردم؟ کاريکردن؟! مگه من چ !  

وار جواب داد اديبه طرفش برگشت، فر یعصب حامد : 

- ؟یکرد کاريچ ! 

اتاق  یبه در بسته  ی، ناله اش قطع شد، حامد نگاه ديترس هيسا
آورد نييرا پا شيانداخت، تن صدا . 

- ابونيوسط خ ،یآدم احمق خودتو پرت کرد هيتو مثل  ... 

با لرز حرفش را قطع کرد هيسا . 

 ...اما من-

 یدهانش گرفت، به او اجازه  یدستش را به عالمت سکوت جلو حامد
 :حرف زدن نداد

- حاال با  ،یکرد چارهيهم من هم خودتو ب یداغ بود ،یتو متوجه نبود
 رم،يسر کن، چون منم م يیتنها نجايا یگفت یکه م ینياون عشق آتش

فقط اومدم تو رو ببرم خونه و بعد برم ،یش یامروز مرخص م ... 

ختيگونه اش ر یگوله... گوله رو هيسا یها اشک . 

به طرف تخت رفت حامد . 

- کنم...من  ینکن من  با احساس گناه زندگ ی! کاره؟يسا یشنو یم
یکنيرو فراموش م یتو هم همه چ رم،يم ... 

گفت یبا زار هيبه طرف در پا تند کرد، سا حامد : 



- کنم؟! اگه  کاريدست و پا چ نيبا ا نجايمن ا ،یذار یتو منو تنها نم
ن؟يچرا نجاتم داد نيخوا یمنو نم !  

 شيکنار زيم یرا کنار زد، شال را از رو شيرو یکالفه ملحفه  هيسا
تازه  یپا یکرد، به سخت زانيتخت آو یسالمش را رو یبرداشت، پا

 نييبه تخت از تخت پا هيکرد، با تک زانيآمده از گچ را هپ آو رونيب
 .آمد، حامد به طرفش برگشت

- ؟ی! مگه تازه گچت پاتو باز نکرد؟یکنيم کاريچ یدار ! 

 یگاهش ساخت، لنگان لنگان قدم هيبدون توجه به او تخت را تک هيسا
 .برداشت، آخش به هوا رفت، حامد هراسان به طرفش رفت

- گم؟يم یچ یشنو ینم   

ادامه  یبه زندگ يیشد به تنها یرا پاک کرد، مگر م شياشک ها هيسا
 نکهيمدت با ا نيبدون حضور حامد...در ا یداد؟! بدون پدر...مادر...حت

با توجه به  ختهيبود اما جسته و گر امدهين دنشيبه د یحامد لحظه ا
آگاه  مارستانيکوتاه پرستار ها از حضور و رفت و آمدش در ب حاتيتوض

بود   یاش که ورد زبان تمام کارکنان یخبر نادرست خودکش یبود...حت
بود دهيکه به اتاقش رفت و آمد داشتند را شن . 
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به حامد که  هياز او جدا شد، سا عيتخت برگرداند، سر یاو را رو حامد
گرفته بود نگاه کرد، فرصت حرف زدن داشت، سکوت  ريبا اخم سر به ز

گفتن  یبرا یفرستاد، زمان مناسب یکرد، پلک بست ، بغضش را به کنار
مانع رفتن حامد  ديکرد...با یابتدا با پدرش صحبت م دينبود...با قيحقا

 ريتقص یاتفاق ناخواسته ب نيدانستند حامد در ا یهمه م دي...باشد یم
وقفه  یب داديبعد از داد و ب نکهيگفتن ا یرا برا یسبزمان منا ديبود...با

برخورد کرد  نيرفت و ناخواسته به ماش ابانياش ناخودآگاه به طرف خ
افتي یرا م . 

- کمکت کنن لباستو عوض  انيزنم ب یاز پرستارا رو صدا م یکياالن 
که پدرت جرات  هيمادربزرگت، اون تنها کس شيپ یر یمدت م هي...یکن

قدم به  کيکرده که   ديرو تهد ايناد یکردنشو نداره...پدرت حت ديتهد
 ...طرفت برنداره

حواله اش کرد یبا تعجب نگاهش کرد، حامد پوزخند هيسا . 

- شه  یکنه دشمن م یکه با آبروش باز یکه پدرت با هر کس یدون یم
اگه اون شخص دخترش باشه یحت ... 

 یزد، پدرش را همچون کف دست م هيتخت تک یبه پشت هيسا
 تيآبرو و حث یآنقدر یآدم، ول نيتر ريشد گفت سخت گ یشناخت...نم

به خود  ديدست بکشد...اما با زيداشت که از دخترش ن تياهم شيبرا
داد یم ديام . 

رفت، ذهنش  نيکمک پرستار آماده شد، با کمک حامد به سمت ماش با
 یلحظه ا ینتوانست برا یافکار پدر و مادرش بود  که حت ريآنقدر درگ

به حامد  ینگاه هيکند، سا یحامد در کنارش ابراز شاد یاز بودن اجبار
 :انداخت ، قبل از استارت  زدنش لب باز کرد



- رم خونه مامان بزرگ یمن نم ! 

با حرص پلک بست حامد . 

- یندار یا گهيراه د ! 

به خود جرات داد هيسا : 

- با بابام حرف  ديخدا...منو ببر خونه خودمون، من... من... باتو رو 
بدم حيرو براش توض یهمه چ ديبزنم، با ! 

بار  نياول ینگاهش کرد، انگار برا هيبه طرفش برگشت، سا حامد
شد رهيبا حسرت سر به او خ د،يد یاش را م دهيژول یموها . 

- لحظه  کي یبرا یبابات حت ینيب ینم ؟یبد حيتوض یخوا یرو م یچ
 یخوا ی! منه؟يذاره مادرت هم تو رو بب ینم ینيب ی! نمومد؟ين دنتيبه د
بشه؟ یکه چ یبر ! 

با غم جواب داد هيسا : 

-  کاريمگه چ ه،يحد از دستم عصبان نيشده که بابام تا ا یچ نميبب ديبا

خواد؟ یکردم که منو نم ! 

کرد  یسع ديلرز یم تياز شدت عصبان شياخم کرد، دست ها حامد
اندازديرا راه ب نيماش . 

- انقدر  ديحق منه بدونم...مطمئنا بخاطر ابراز احساساتم به تو نبا
دي...شادي...شابشه یعصبان ... 

جواب داد اديبه طرفش برگشت با فر یعصب حامد : 

- ...گفتن من با تو رابطه ستيآره بخاطر ابراز احساسات پوچت ن
کردم ی. بهت دست درازداشتم.. .... 



گفت و از ترس به در  ینيه هيسا د،يکوب نيبا مشت به فرمان ماش حامد
با چشمان از حدقه در آمده به حامد نگاه کرد د،يچسب نيماش . 

ادامه داد حامد : 

- من...من یفهم یم ! 

با تته پته گفت هيسا : 

- گفته؟ يیچرت و پرتا نيهمچ هي یک شهيشه...باورم نم یباورم نم  

زد هيتک یصندل یبه پشت حامد . 

-  هي دنيکه با تمام وجود از من متنفره ، شن یرستوران کس یايب یوقت
تعجب نداره يیحرفا نيهمچ . 
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ديبا تعجب پرس هيسا : 

- متنفره؟ یچ یاز تو متنفره؟برا ی! ک؟یچ یعني ! 

به طرفش خم شد، با حرص جواب داد حامد : 

- که االن مشخصه من از اون  یزيبه منم نگفته، چ لشويفرهاد، دل
آدم پست و رزل شدم هيبه  ليکه همه دوسش داشتن، تبد یحامد . 

باال رفت و ادامه داد شيابرو یتا کينشست  صاف : 



-  ،یرفتن ندار یبرا يیکه جا يیتو نياالن ا ستم،يناراحت ن نياز ا
نابود  بيدختر پاک و نج هيتو به عنوان  ی...زندگچيمن که ه یزندگ
 !شده

با بغض جواب داد هيسا : 

- نکردم ی...من کاری...ولیول ... 

با تحکم گفت هي، ساپوزخند زد حامد : 

- خودمون یلطفا منو ببر خونه  ! 

با اخم گفت حامد : 

- خونه ش رد نشم یپدرت دستور داده از هفت متر ! 

چاره  یگونه ب نيگاه خود را ا چيبه التماس افتاد، تا به حال ه هيسا
بود دهيند . 

- کنم، تو رو خدا بزاز از خودم... از ...از تو دفاع کنم،  یخواهش م
حرفا  نيبفهمن  همه ا ديهمه با افتاده،ين یاتفاق چيبفهمن ه ديهمه با

 !دروغه

دانست در  یبه ساعت انداخت، م یگفت و نگاه یلب الاله الله ريز حامد
را به حرکت درآورد، مثل  نيبه خانه رفته است، ماش ريوقت ظهر ام نيا

 یسود چياش ه یپدر یبه خانه  هيروشن بود، رفتن سا شيروز برا
را چند قدم مانده به ساختمان متوقف  نينخواهد داشت، اما رفت. ماش

لنگان لنگان به  هيشود، سا ادهيپ نيکمک کرد از ماش هياکرد، به س
طرف در رفت ، چندبار به صورت ممتد زنگ در را فشرد، ترس داشت، 

به جانش  یفيترس داشت، لرز خف یاتهامات نيپدر با چن یرفتن به خانه 
باز شد، به طرف راستش  یکوچک کيبا ت قهيدق نيافتاد، در، بعد از چند



 نانياطم منتظر نگاه بيزده بود، عج هيتک نينگاه کرد، حامد به ماش

 یدادن ها ديآگاه بود که حامد اهل ام یاز طرفش بود، اما به خوب یبخش
نبوده و نه خواهد بود یالک . 

 یطوالن اطيلنگانش وارد خانه شد، ح یانداخت با پا ريسر به ز دينا ام 
باز بود، وارد شد، با چشم دنبال  یکرد، در ورود یط یرا به سخت

 یکاناپه جلو یخدا رو ی شهيکه هم انياز شا یمادرش گشت حت
 تيهمه ظلم و عصبان نينبود، بغض کرد ، از ا یپالس بود خبر ونيتلوز

شده بود،  یمجازات نيدلش گرفت، مگر چه کرده بود که مستلزم چن ريام
 ستادهيبه طرف راهرو رفت، مطمئن بود؟ پدرش در اتاق کار منتظرش ا

بند عرق کرده بود، آن گلو ريشروع شده بود، گردنش ز شياست، درد پا
گرفت، راه رفت، به اتاق  واريسر تکان دادنش مکافات بود، دست به د

آرام  د،ينشن یبه در زد، جواب یرا صاف کرد، تقه ا شيگلو یکم د،يرس
بود ستادهيپنجره ا یدر را باز کرد، نگاه در اتاق چرخاند پدرش جلو . 

پدرش تکان هم نخورد، آب  یحت د،ينشن یترس و لرز سالم کرد، جواب با
جلوتر رفت، در را همان طور باز  یقورت داد، کم یدهانش را به سخت

ديکش یم رياش ت یشانيپ یکنار هيبخ یکرد  جا یدرد م شيرها کرد، پا . 

 ...بابا-

ديلرز یبه طور واضح م شيادامه داد، صدا د،يکه نشن یجواب . 

- دروغه، من یديکه شن يیزاياون چ یهمه  ... 

دست  و سر بانداژ  د،يبه طرفش چرخ تيبا عصبان ريقطع شد، ام کالمش
گرفت، حاال که زنده بود به همه  دهيناد یدخترکش را به سخت یشده 

رديبگ دهيتوانست ناد یبر باد رفته اش را نم یاما آبرو د،يارز یم زيچ . 

- خبر نداره یزيآقا حامد روحشم از چ ... 



 یقدم هيبه طرف سا بيدست در ج د،يرا بهم ساب شيدندان ها ريام
 .برداشت

- نکرده انتيوقت به شما خ چياون ه ... 

که سال  یآن هم در مورد حامد هيسا یشد، تحمل حرف ها کترينزد ريام
ها به او اعتماد کرده بود، بارها دخترکش،  همسرش را به او سپارده 

 .بود، چندان آسان نبود

- دميکه تا حاال د هيآدم نيآقا حامد چشم پاک تر یعنيحامد... ... 

پلک بست، لب  د،يلرز هيسا یخم شد، پاها یکم ستاديا شيروبه رو ريام
بانداژ شده اش،  زانيبه دندان گرفت، دست سالمش مشت شد، دست آو

ستاديکج تر ازقبل ا یدرد گرفت و کم ليدل یب . 

- ؟یباف یرو بهم م فياراج نيبابات ا یجلو یاومد يیبا چه رو ! 

صاف  یکم ديرس یپلکش را باز کرد، پدرش نرمال به نظر م یال هيسا
ستاديتر ا . 

- چينکردم، حامد، ه یخورم کار اشتباه یبابا قسم م ... 

زد اديفر هيبر سر سا د؛يحد خود رس نيبه باالتر ريام صبر : 

-  يی! چه بال؟یکرد کاريبا من چ یدون ی...تو مهيخفه شو...خفه شو سا

؟یسر خونواده ت آورد ! 

را گرفت و رها کرد راهنشيانزجار پ با : 

- وسط  یديپر ی! بخاطر چ؟ی! به خاطرک؟یحال و وضعتو نگاه کرد
ابون؟يخ ! 

گفت عيسر هيسا : 



 ..من نپر-

حرفش شد یمانع ادامه  ريام . 

- ! اون همه آدم شهادت گن؟ي! اون همه آدم دروغ م؟ی! ها تو چ؟یتو چ
نداره یمن رنگ شيحنات پ گهيدروغ دادن؟! حرف نزن که د ! 

وارفت هيسا : 

 !بابا من دخترتم-

انداخت شيبه سر تاپا ینگاه ريام . 

- االنم  نيپسر دارم...از هم هيندارم...من فقط  هيبه اسم سا یمن دختر
رسه یم انيبهت بگم دار و ندارم به شا ... 

دست پدرش را در دست گرفت هيسا . 
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- خورم تا حاال دستش یکردم...قسم م کاريبابا مگه من چ ... 

 شيمحکم پدرش قطع شد، گونه اش سوخت اشک ها یليبا س کالمش
شد یجار . 

- ايح یب یدختره  ! 



کرد، به طرف  یکيپله ها را دوتا  عينگار سر د،يچيدر خانه پ ريام اديفر
گونه  یدخترکش با آن حال نزارش، دست رو خت،يراهرو رفت، اشک ر
دهانش گرفت،  یدست جلو خت،ير یصدا اشک م یاش گذاشته بود و ب

توجهش  ه،يسا یپروا یب یصدا دنياش بلند نشود، با شن هيگر یصدا
شد ببه داخل اتاق جل . 

-  ريرفتم ز یم نايزودتر از ا ديحقم بود...آره حقم بود،  با یليس نيا
نيماش . 

ديبه او توپ تيبا عصبان ريام . 

-  یاسم منم حق ندار گهيباشه د ادتيخواد بکن، اما  یدلت م یهر غلط
یاريب . 

را پاک کرد شياشک ها هيسا . 

- دوست  شهيبگم که من حامد رو هم نيبذار ستم،يحاال که دختر شما ن
دونست، عاشقش بودم  یخود حامد هم نم یخبر نداشت حت یداشتم، کس

 ...اما دم نزدم

را  راهنشيشد، پ هيحرف زدن سا یمانع ادامه  یگريد یليبا س ريما
لنگانش محکم به در برخورد کرد ، صورتش از درد  یپا  هيسا د،يکش

 نهيکه پدرش در س یدانست، درد یم د،ينکش یآخ یجمع شد ، اما حت

آن از به  کي یبود؛ برا شياز درد پا شتريکرد صدها بار ب یتحمل م
او را کشان  ريبود، ام ريد گريشد، اما د مانيپشزبان آوردن حرفش 

نگار هم که به  یالتماس ها یاز خانه آورده بود و حت رونيکشان به ب
که  یبا انگشت اشاره ا ريدر ام ینداشت و حاال جلو یدنبالش بود سود
گفت دواريداد تهد یدر هوا تکان م : 



- که  یهمون پدرسگ شيتوو خونه م، برو پ یپاتو بذار یحق ندار گهيد
رونيعشقته، گم شو از خونه م برو ب ! 

نگار بلند شد،  یو التماس ها  هيگر یمحکم با صدا بسته شد، صدا در
به طرف  یشد، بعد از ربع ساعت رهيمات و مبهوت به  در بسته خ هيسا

سوخت،  یبود، گونه اش م دهيامانش را بر شيدر به راه افتاد، درد پا
صورتش جا خوش کرده بود، از خانه  یپدرش روحتم داشت  دست
نسب  نيدورب یجلوتر رفت، رو به رو یچند قدم بستخارج شد، در را 

 ديکردند، شا یحتم داشت نگاهش م ستاديدرخت کنار خانه ا یشده باال
طور به  منيشد، او را ه یکردند، مگر م یم شيدر ها دعا نيپشت هم

توانست  یحاال تک و تنها کجا م د،يحال خودش رها کنند؟! آه کش
شد در  یم گريد ايبا وجود ناد گررا هم داشت ؟! م يیبرود؟! مگر جا

 يیرا دوست داشت، اما آن گردنبند کذا ايمادربزرگش بماند ؟! ناد یخانه 

توانست فراموش کند یرا نم . 

بغلش  ريز  یا از دست بدهد، کسکم مانده بود تعادلش ر رفت،جيگ سرش
 یديماند، نور ام خکوبيآشنا م يیدست ها یرا گرفت، نگاه ماتش رو

جرات باال گرفتن سرش را نداشت، اگر خواب بود چه   د،يدر دلش درخش
کرد؟! پدرش  یکرد؟! اگر تنها بود چگونه روزگارش را سر م یکار م

اندازد؟يب رونيخودش ب یبود او را از خانه  ستهچگونه توان !  

و تار شده  رهيت اشيحس شده بود، روزش، شب شده بود، دن یب شيپا
سخت شد دنشيبود، نفس کش . 

 یا شهيسوال کل دنيدانست پرس یکرد، م نيرا سوار ماش هيحامد سا 
 یسوال ممکن م ن،يتر یمعن یآن حال و روزش ب دني"چه شد؟!" با د

 .توانست باشد



نگران  هيراند، حالت سا هيخانم، مادربزرگ سا هيآس یطرف خانه  به
بکشد، عقلش را  اديخواست بر سر دختر کنار دستش فر یکننده بود، م

 .به طور کامل از دست داده بود

کرد ، دخترک رنگ به رو نداشت،  یچشم نگاهش م یمدام  با گوشه  
ديپرس : 

  !حالت خوبه؟-

کرد، به نظر  یا مکه فکرش ر یزيحالش بدتر از آن چ د،ينشن یجواب
دي. دوباره پرسديرس یم : 

- ! حالت خوبه ؟ه؟يسا ! 

را پارک کرد و  به  نيکرد ، ماش دايپ یپارک یجا د،ينشن یهم جواب باز
باالتر برد یرا کم شيطرفش برگشت، تن صدا . 

- ه؟يسا ! 

به خود آمد، مبهوت نگاهش کرد، حامد دوباره  هيتکانش داد، سا یکم
ديپرس : 

 - ؟یشده؟! از بابات معذرت خواست یبا تو ام، چ ! 

را داد یبا تکان سر جواب نف هيسا : 

- شده حال و روزت نيکه ا یگفت یشد؟! چ یپس چ ! 

باال انداخت، حال حرف زدن نداشت، رو برگرداند و سر  یشانه ا هيسا
پنجره گذاشت یرو . 

!)م؟يافتاد یري(چه گ ديکرد، در دل نال یپوف حامد  

را دوباره به حرکت درآورد نيمکث کرد ، ماش یکم . 
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که از  يیردوبدل نشد، تنها صدا یخانم، کالم هيآس یبه خانه  دنيرس تا
در متوقف  یرا جلو نيبود، ماش هيسا  نيف نيف یآمد، صدا یآن دو م

شمرده شمرده  ديبا د،يچرخ هيبه طرف سا یساخت،  با مکث کوتاه
به دخترک انداخت، رنگ به  یآورد، نگاه یرا بر زبان م شيحرف ها

 شترياش را ب فهيدارد،  اما وظ ازين هيبود که به معان نرو نداشت، مطمئ

داشت کامال مشخص بود  هيکه سا یاز  حد ممکن انجام داده بود؛ با حال
ر عجب بود، حاال برخورد ممکن را داشته، از رفتارش د نيبدتر ريکه ام

انداختنش از خانه ،  رونينکرده متهم شده بود اما ب یدخترش به خطا
باشد، دلش به حال دخترک  هيتنب یبرا یمناسب ی نهيتوانست گز ینم

 مهيخواست لب باز کند اما در ن یسوخت، چند بار شيمظلوم روبه رو

گذاشت و  یصندل یپشت یرو یشد، اما بالخره دست یم مانيراه پش یها
 :لب از لب گشود

- هيسا نيبب .... 

است، با آن ابراز  دهيدانست به آخر راه رس یم د،يبه طرفش چرخ هيسا
عشق عجوالنه اش نه تنها خانواده اش، بلکه حامد را هم از دست داده 

 .بود



آن  کي یمات شد، برا ه،يچشمان مظلوم و اشک باران سا دنيبا د حامد
 انينقطه ، به پا نيدر ا نجايا گريد. اما دمنصرف ش شياز گفتن حرف ها

بود دهيراه رس .  

را از سر گرفت شيتکان داد، حرف ها یسر : 

-  یاما ا ،یاحساسات قرار گرفت یسر هي ريدونم تحت تاث یم ه،يسا نيبب
که بفهمه  یکرد یرفتار م یجور هيبابات  شيپ یرفته بود یکاش وقت

اما بازم فکر  شه،يم یعصبان يینجايدونم اگه بفهمه ا یم ،یشد مونيپش
هيمکان باشه، سا نيبرات بهتر نجايکردم ا ... 

شد، حامد  ادامه داد یخال هيمکث کرد، ته دل سا حامد : 

- رم یمن دارم م . 

ديپرس یبا نگران هيسا : 

- ؟یريکجا...؟! کجا م ! 

با اکراه جواب داد حامد : 

-  یرم، خواهش م یشهر م نيبرم، اما فعال از ا رانياز ا ديدونم شا ینم
هيکنم  سا ... 

و  زيچ چياز ه گريکالمش را قطع کرد، دستش را در دست گرفت د هيسا
شد ريسراز شينداشت، اشک ها يیکس ابا چيه . 

- ... بدون تويیتنها نجايکنم منو تنها نذار، من...من ا یالتماس م ... 

 رونيب هيسا یزده  خيلرزان و  یدست ها انيدستش را از م حامد

شد نيعقب رفت، مشغول باز کردن کمربند ماش یکم د،يکش . 



- چون  ،ینکن برامون بد بشه، قول بده مواظب خودت باش یلطفا کار
حواسم بهت باشه ستميمن ن گهيد . 

ديشد، نال رهيدر مانده به روبه رو خ هيسا . 

-  یفقط نرو، من نم ،یتو بگ یباشه باشه اصال هر چ
...امکان نداره...نهشهي...بدون تو نمشهيتونم...نم ... 

ديبود چرخ نيشدن از ماش ادهيطرف حامد که در حال پ به . 

-  دمي...قول مدمياز دوست داشتنم نگم، قول م یحرف گهيد دميمن قول م

به کارت نداشته باشم فقط نرو یکار ... 

به نفس  ازيشد، ن ادهيرا باز کرد، پ نيبا درد پلک بست، در ماش حامد
کرد، با  یبود که فکرش را م یزيبدتر از چ هيداشت، اوضاع سا دنيکش

 یشد، کجا رهيزد، به آسمان خ هيتک نيدختر چه کرده بود؟! به ماش نيا
اقدامش بوده،   نياشتباه تر دايکارش اشتباه بود؟! مطمئا جدا شدن از آ

 یدر دل  دخترک نم یديجدا نشده بود تا نور ام دايگاه از آ چيکاش ه یا
 رونيرا ب هيسا یچرم قهوه ا فيرا باز کرد ، ک نيدر عقب ماش د،يتاب

را دور زد، در جلو را باز کرد نيآورد، ماش . 
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چمبره زده بود نگاه کرد،  یصندل یکه انگار بر رو هيحامد به سا  
تکان داد و گفت یسر : 



-  ،يیخوره تو یکه ضربه م یسختترش نکن، کس نيلطفا از ا هيسا
! ؟یکن یم کيخودتو کوچ یچ یبرا ،يیبازم تو نهيب یم بيکه آس یکس

 نيبشه، پس ا تيبهتر از من ممکنه وارد زندگ یليخ ،یتو جوون
 !رفتاراتو بزار کنار

دينال هيسا . 

- خوام یرو نم یمن کس ! 

 نيکرد از ماش یرا پاک کرد، سع شياشک ها هيکرد، سا یپوف حامد
دراز کرد،  شيکمک به سو یبرا یشود، اما ناتوان بود، حامد دست ادهيپ

 نگونه،يبود اما نه ا شيبه دست حامد نگاه کرد، گرفتنش آرزو هيسا

گرفت، تالشش را کرد بدون  دهيلب نشاند،  دستش را ناد یرو یپوزخند
خانم گذاشت،  هيآس یانه شود، حامد ساک را کنار در خ ادهيکمک او پ

او را پس زد؟ لنگان لنگان به طرف در رفت،  هيکمک برگشت، سا یبرا
ديحامد را شن یصدا . 

- یستيکارم به نفع خودته، االن متوجه ن نيدونم برات سخته، اما ا یم ! 

 نيآخر دنيبه طرفش برنگشت، تحمل د د،ياش از بغض لرز چانه
آمد شينگاهش را نداشت، دوباره صدا . 

- که برات افتاده  یمنو بخاطر اتفاقات دوارميمراقب خودت باش، ام
یببخش ! 

هر آنچه اتفاق  یعذاب آور بود، ناخواسته برا شيبرا هيسا سکوت
دانست، اما  یرا نم شيکش دادن حرف ها ليافتاده بود ، مقصر بود، دل

حالش را  هيکننده از طرف سا دواريام یکلمه  کي ديبخشش شا کي
 يیرها یکه دچارش بود کم یاز عذاب وجدان ديشا ايکرد ،  یدگرگون م

با درد ادامه داد افت،ي یم : 



 !خداحافظ-

شد،  ختهياشکش ر یقطره  نيتاب و توانش را از دست داد، اول هيسا
 یصدا دنيتحمل کرد، اما با شن د،يرا شن نيبسته شدن در ماش یصدا

سر بر گرداند، حامد بدون توجه به او  با دنده عقب  نيماش کيالست غيج
از کوچه خارج شد، قبلش در حال مچاله شدن بود،  برگشت زنگ در را 

 یچشمه   د،يباز شدن در را شن کيت یبعد ، صدا لحظهفشرد، چند 
برداشت،  یرا به سخت نياشکش خشک شد، با دست سالمش ساک سنگ

جانش را به لب رسانده بود، هر طور بود خود را به داخل  ش،يدرد پا
بود،   ستادهيخانم مقابل در ا هيآس د،يرس یخانه رساند، به کنار در ورود

شد، دست به کمر به طرفش  رهيخ شيروبا تعجب به دخترک رو به 
 .رفت

-  ايخدا رو صد هزار مرتبه شکر، خدا ؟یدخترکم تو بهوش اومد هيسا
 !شکرت

گرفت، او را  شيدست ها نيصورتش را ب ستاد،يدخترک ا یرو روبه
دييو بو ديبوس . 

- ؟یچقدر نگران کرد تويمامان یدون ی؟! م هيسا یخوب  

از درد جمع شد، دم نزد هيآغوشش گرفت، صورت سا در . 

- بشم کينذاشتن به اتاقت نزد یچند بار سراغتو گرفتم، حت یدون یم ! 

 هيسا یبه صورت جمع شده  یرا از آغوشش جدا ساخت، با نگران او
شد رهيخ . 

- شده؟ تيزينکنه چ ؟یزن یدختر چرا حرف نم نميبب ! 



 یرها کرد، شالش رو نيزم یخم شد، ساک را رو یبغض کرد، کم هيسا
 یبرا یمادربزرگش گذاشت، اشک یشانه  یشانه اش افتاد، سر رو

آمده لب  رونياز ته چا ب یبا صدا یبه سخت د،يکش ینداشت، آه ختنير
 :زد

-   ست،ين ميزيچ

دل شکسته و  یاز همه احوالش باخبر بود، برا خت،يخانم اشک ر هيآس
سر  ديرا نوازش کرد، با هيسا یموها خت،يگناه دخترک اشک ر یب

ديکش یم رونيزبان دخترک ب ريفرصت تمام ماجرا را از ز . 
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آماده کرده بود،  شياز اتاق ها را از قبل برا یکيرا به داخل برد،  هيسا
و  انهيخانم رسانده بود، مخف هيبه آس ايناد قيحامد خبر آمدنش را از طر

بود، نوه اش  دهيدر کمد چ زيرا ن هيسا لياز وسا یتعداد ريبدون خبر ام
 .بود، فرزند جگر گوشه اش بود

 فيمشت اراج کيخورد،  یاش نم هيحرف ها به سا نيدانست ا یم 
 نانيبه او اطم گريداده اند و بس، اما حامد؛  د ريهستند که به خورد ام

 یشده بود، در دل تمام اعضا شانيکه وارد خانه  یا بهينداشت، غر
جا باز کرده بود، در حال  هيانگار در دل سا یاز هر کس شتريخانواده، ب
بود،  هيموضوع سا  نيشد، مهم تر یه اش مکمک حال نو ديحاضر با



کرد و بعد به حساب تک تک  یم یدگيبه اوضاع و احوالش رس ديبا
ديرس یرا به نوه اش چسبانده بودند، م يیافترا نيکه چن یافراد . 

اش رو  یگذشت، اوضاع جسم یدر خانه اش م هيهفته از حضور سا دو
زد، هر روز خدا،  به زور التماس  یحرف نم یبود اما کالم یبه بهبود

چپاند یو خواهش دو لقمه در دهانش م . 

رنگارنگ  یبه خاطر داروها هيکه سا یبود، تنها اوقات ايبه ناد حواسش
 یم ینگاه شيرفت و به زخم ها یرفت، به اتاقش م یبه خواب م
کرد یدرک نم گريآن دو را؛ د نيهمه کدورت ب نيا ليانداخت، دل . 

اش  یمادر یتوانست حرف بزند، آمدن نگار هم به خانه  ینم ريام با
با  ايناد ديکرد، شا یامتحان م ايشانسش را با ناد ديقدغن شده بود، با

 یتوانست آن دو را برا یو نگار داشت م ريکه با ام یخوب یرابطه 
باال رفت ، چند تقه به در وارد  یکرد، به طبقه  یقانع م هيبا سا یآشت
که  نينگرفت ، در را آرام باز کرد ، هم یجواب زد، شيصدا ،کرد

، متوقفش  یزيافتادن چ  يیبگذارد، صدا ايخواست پا در اتاق ناد
. با خود گفتستاديساخت، ا : 

- بود؟ یچ یجل الخالق صدا !  

 هيبه اتاق رو به رو نگاه کرد ، چند قدم به طرف اتاق سا برگشت
کرد زيرا ت شيبرداشت ، گوش ها . 

- و جنگ و دعوا  هي؟! مادرم کارش شده گر هيسا هيچ یکارات برا نيا
؟یهمه رو نگران خودت کرد ینيب یبا نگار، نم !  

 مهيگفت، از کنار در ن یبه دندان گرفت، استغفرالله یبود، لب ايناد یصدا

افتاده بود،  دخترک  هيبه اتاق انداخت،  گلدان کنار تخت سا یباز نگاه



را در بغل جمع کرده بود و خود را تاب  شيآشفته، پاها یبا موها چارهيب
داد یم . 

- من حامد رفت، چند  زيبرگشتن حامده؟ عز یهمه جلب توجه برا نيا
الزمه تکرار کنم که حامد رفت...رفت گهيبار د ! 

دينال هيسا . 

 !بس کن-

تخت نشست یرو شيبه طرفش رفت، رو به رو ايناد . 

- اديتو خواب به چشمش نم یمادرم شبا از غصه  . 

سکوت کرد هيسا . 

-  یدون ی! میکن یم تيعشق کورکورانه ت اذ نيبا ا یهمه رو دار
 ديدونه دونه داره سف اهشيدست س کي یشده؟! موها ريبابات چقدر پ

به سر پدر و مادرت اومد؟! اونا  یچ یکما بود یوقت یدون ی! مشهيم
که بابات   ی، اون همه اعتماد یگناه رو تو هچل انداخت یآدم ب هي چيه

بهش داشت، پوچ شد رفت هوا، همه دار و ندارش بابات بود، اونم ازش 
 ستيعشق ن نيا شه،يچقدر بهت گفتم نم ه،يسا ،یآواره ش کرد ،یگرفت

گناهه یآدم ب هي هي، حکم نابود ! 

اخم کرد، نگاهش نکرد، لب زد هيسا . 

 ...من....من-

زد اديبر سرش فر تيبا عصبان ايناد . 

- نه تنها خودت  نيچشماتو وا کن و بب ن،ي! ببه؟يسا ی؟! تو چ یتو چ
یبلکه همه رو وارد باتالق عشقت کرد ! 



 مانيپش قتياز گفتن حق د،يرا بهم ساب شيسر باال گرفت، دندان ها هيسا

از  شتري: ( شماها بديبزند بگو اديخواست بر سر خاله اش فر یشد، م
من فقط خواستم نذارم بخاطر من خودش رو بدبخت کنه،  د،يمن گناه کار

 نيتصادف بود، اما حاال که چشماتونو بست کيکه برام افتاد فقط  یاتفاق
!)ديبمون یکيتار نيتو هم د،ينيبب نيخوا یرو نم تيواقع و  

خانم وارد اتاق شد هيکرد، در باز شد، آس سکوت . 

- حالش رو،  ینيب ینم ،یت! مثال تو پرستار مملکا؟يچه خبره ناد نجايا
 !رنگ به رو نداره بچه م

تخت بلند شد یکرد ، از رو یپوف ايناد . 
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از  یداد انداخت، سر یبود خود را تاب م یساعت ميکه ن هيبه سا ینگاه
 یتاسف تکان داد، از چشمان مادرش دور نماند، با چشم غره  یرو
اش را ماساژ داد، به اتاقش  یشانيرفت، پ رونيخانم از اتاق ب هيآس

را  هيگونه سا نيتوانست هم یزد، او نم یبا حامد حرف م ديرفت، با
شدند، البته که  یبهبود حالش همه دست به کار م یبرا ديرها کند، با

توالت  زيم یرو لشينقش را  داشت، به سمت موبا نيحامد مهم تر
دنبال اسم حامد  نشيمخاطب ستيل نيرا باز کرد ؛ ب یرفت، قفل گوش

 دنيقبل از شن عيکرد ، کال را لمس کرد، اما سر دايگشت، اسمش را پ



 د،يبافته شده اش کش یموها انيم یچنگبوق اول تماس را قطع کرد، 

دتخت پرت کر یرو یرا به سمت یگوش . 

 ميکرد، تصم یفکر م شتريب ديپا و آن کرد، از اتاق خارج شد با نيا یکم
را در آشپزخانه  یبرساند، چند ساعت انيبه پا یگرفت روزش را با آشپز

شام را همراه مادرش صرف کرد،  د،يرا چ زيگذراند، غذا را آماده کرد، م
 شيارا به مادرش واگذار کرد، هر چند مثل روز بر هيسا یبردن غذا برا

را که فرستاده است،  همانطور دست نخورده  يیغذا ینيروشن بود که س
گذراند و دست  هيرا در اتاق سا یساعت ميخانم ن هيباز خواهد گشت، آس

به آشپزخانه بازگشت سياز پا دراز تر با چشمان خ .  

غم مادرش را  دنيتحمل د گريظرف ها را جمع و جور کرد، د ايناد
نداشت، نگار بدون فکر به دخترش خوش و خرم کنار همسر و فرزندش 

 ديبا نشيياش ، بافشار دائما باال و پا چارهيکرد و حاال مادر ب یم یزندگ
و  ليآج یو کم یکرد، با خوردن چا یسر م شيها یو گرفتار هيبا سا

، سر مادرش را گرم کرد، آخر شب، سر  شانيمورد عالقه  سلایر دنيد
زد یحرف م هيبا سا ديبا گريفرصت بار د . 

مادرش را به او خوراند، به اتاقش رفت،  یداروها د،يرس انيبه پا سلایر
 بيرا در ج ليخانم مطمئن شد، موبا هيآس دنيکه از خواب یبعد از ساعت

 نيکار را هم ديبا گريرفت، د هيگرمکنش انداخت و  به طرف اتاق سا
آرام به در زد، آرام آرام در را باز کرد ،  یکرد، تقه ا یامشب تمام م

 .وارد شد

- ه؟يسا !  

با چشمان از حدقه  افت،يرا ن هيبه اتاق انداخت، سا یاجمال ینگاه
 شيروبه رو یبسته  یکه جز کمد و پنجره  یزده؛ دوباره به اتاق رونيب

نداشت، نگاه کرد،   یاخ سمبه اسور چيبود ، ه  اطيکه آن هم رو به ح



آن را باز  د،يبود، به طرف پنجره دو شيکمد را باز کرد، لباس ها سر جا
از اتاق خارج شد، پله ها را  د،يرا ند ینگاه کرد، کس اطيبه ح د،کر

و حمام را خوب نگاه کرد،  به طرف  يیکرد، آشپزخانه، دستشو یکيدوتا
را چرخ زد، تمام نقاطش را از نظر گذراند، به  نفس  اطيدر رفت، ح

در  ديزدن نداشت، با ادينفس افتاد، ترس وجودش را گرفت، جرات فر
 بيرا از ج یکرد،گوش یمادرش را هم م ضيفکر قلب مر ارو د ريگ نيا

کرد،  داينام حامد را پ نيمخاطب نيبدون فکر، ب د،يکش رونيشلوار ب
ديچيپ یحامد در گوش یخسته  یدابوق ص نيتماس گرفت با دوم . 

را شکر کرد و گفت خدا : 

 !الو آقا حامد-

با تعجب جواب داد حامد : 

- افتاده؟ یخانم اتفاق ايناد نييبفرما ! 

ديلرزان نال یدر چشمانش جمع شد، با صدا اشک . 

- ستين هيسا ! 

را کنار زد، با تعجب و تته پته گفت شيرو یملحفه  حامد : 

- ست؟ين یچ یعني! ؟ی..چیچ ! 

کمر نهاد و گفت یرو یدست ايناد : 

- ستين داشي...کل خونه رو گشتم، پگهيد ستين ! 

و گفت ديتخت بلند شد، دور خودش چرخ یبا ترس از رو حامد : 

- رفته توالت ديشا ،یزيچ یاتاقا، حموم ! 

کالفه جواب داد ايناد : 



- اگه رفته باشه من چه  ست،يکه ن ستيهمه جا رو گشتم، ن ست،ين گميم
منه ريهمش تقص زم،يبر یخاک ! 

کرد و گفت یپوف حامد : 

- من االن خودمو   ر،يو نگار تماس بگ ريلطفا، شما با ام نيآروم باش
ميکنيم داشيهر طور شده پ رسونميم ! 

قبول کرد، حامد تماس را قطع کرد ، با هول و وال لباسش را  ايناد
اگر در  یاو وجود نداشت، حت یبرا یعوض کرد، انگار راه فرار

 یاش با زندگ یگرفت باز هم زندگ یجهان هم قرار م ینقطه  نيدورتر
گره بخورد ديبا هيسا . 

 یرقم م هيکه سا یتوانست از اتفاقات رنگارنگ یتوانست نرود، م یم
آمد  یم هيبر سر سا يیسر گره او بود، اگر بال کيزد؛ دور شود، اما 

افتي یاتهام به طرف او سوق م یتمام  انگشت ها . 

 

رانيو ستونيب-گرداب-یتراب اليسه , [30.04.19 18:07] 

��� 

#36 

 

 ميرفتن شد، راه ن یرا عوض کرد و آماده  شيسرعت لباس ها با
کرد، تمام وجودش را ترس گرفته بود،  یربع ط کيساعته را در عرض 

 یجهنم م شيبرا یزد،  زندگ یم یدست به خودکش هيسا گرياگر بار د
 !شد



تک زنگش  کيبا  د،ينداشت، به دم در رس یانيپا شيو خداخداها دعاها
ديرس شيبرا یامکيباز شد،  و به دنبالش پ یکيدر با ت . 

(- یايسر و صدا ب یپشت بوم، حواست باشه، ب ايب !) 

"پشت بام" لرز به جانش افتاد خدا را صدا زد؛ تمام  یکلمه  دنيد با
شد،  با سرعت وارد خانه شد؛ پله  ديباره ناپد کياقتدار و شجاعتش به 

دستش به طور  د،يزد، به پشت بام رس یکرد، نفس نفس م یها را ط
در را آرام حل داد، آب دهانش را قورت داد، خدا را  د،يلرز یوضوح م
 :صدا زد

(- براش انجام بدم، فقط سالم باشه،  یهر کار یخورم  هر کار یقسم م
گذرم، فقط سالم باشه یم یاز همه چ !) 

با ترس  افت،يرا ن یرا آرام باز کرد، نگاهش به رو به رو بود؛ کس در
با ترس به پشت  یآرام یصدا دنيچپ و راست را نگاه کرد، با شن

 .برگشت

آرام لب زد ايترس پلک بست، ناد با : 

 !اون طرفه رفته رو لبه نشسته-

 یلبه  یدر رو هياشاره کرد،  رفت، سا ايکه ناد یبه محل عيسر حامد
را  شيکرده بود و  دست ها زانيرا آو شيپشت بام نشسته بود، پاها

شده بود، در دل خدا را شکر کرد،  رهيگاهش ساخته و به آسمان خ هيتک
کرد یرا قبول م شنهادشيپ ديزد، با یحرف م ريبا ام ديبا . 

آرام گفت ايبه طرفش برداشت، ناد یچند قدم حامد : 



- ،  انيو نگار ب ريزنگ زدم اممن جرات نکردم حرف بزنم باهاش، 
تونم  ینم گهيبرامون نمونده ، د ینه من نه مامان جون گهيواقعا د

رو هيسا تيمسئول ... 

داد یکالمش را قطع کرد، به او حق م حامد : 

- زنم ینگران نباش، من باهاش حرف م ! 

اخم کرد ايناد : 

- همه مون از  گهيد نيازتون خواسته رو انجام بد ريکه ام یلطفا کار
مياسترس خالص ش نيا ! 

 د،يرا د هيگذشت، تکان محسوس سا ايزد ، از کنار ناد یتلخند حامد

کرد یمحتاطانه عمل م ديبا ستاد،يا . 

- جلو اين ! 

او را متعجب ساخت، مطمئن بود اگر سر  ه،يجان سا یب یصدا
نسبت به دو هفته قبل روبه  یتر دهيرنگ پر یبرگرداند، با چهره 

زد شيخواهد شد، آرام صدا شيرو . 

- هيسا ! 

 د،يگنج یگرم حامد، بغض کرد، در باورش نم یصدا دنيبا شن هيسا

دلش دوباره و دوباره  شيبا قدم ها یباشد، حت شيآنقدر دلتنگ صدا
قرارش لعنت فرستاد در  یبلرزد، بغضش را قورت داد، بر خود و دل ب

خوام خالص  یم گهي! ده؟يچه حال ني! اه؟يچه حس نيا اي: ( خداديدل نال
ندارم!) دنيجنگ یبرا يینا گهيشم ، د  

آمد، دوباره بغض کرد شيصدا دوباره : 



- بلند شو هيسا ! 

ادامه داد یبا مکث کوتاه حامد : 

- ؟یمراقب خودت باش یخوا یم ینجوريا ! 

لرزان جواب داد یبا صدا هيسا : 

- مراقب خودم باشم نجايا ومدمين ! 

با اقتدار گفت حامد : 

- حرف من برات انقدر  یعني ،یمن ازت خواستم مراقب خودت باش یول
نجا؟يا یايارزش داشت؟! که ب !  

! اون ؟یانقدر دوست دار شويدلش بلند شد:(چ ی، صدا دياش لرز چانه
بفهم!) نجا،يا ومدهيتو ن یبرا  

- ايبا من ب هيسا ! 

تا  یچ ی! برا؟یبود دهيتا حاال پر یبپر یخواست یبست:( تو اگه م پلک
!)اد؟ياون ب ی! منتظر مونده بود؟یحاال صبر کرد  

نبود زيتعلل جا گريگفت، د یم ديبا د،يشن یقينفس عم حامد ! 

- اومدم با خودم ببرمت هيسا ! 

حامد ، او را شگفت  نانينگاه با اطم د،يدرجه چرخ ٩٠تعجب سرش  با
 !زده کرد، باور حرفش سخت بود

- ستيبه دروغ ن یازيزنم، ن یحرف نم یوقت الک چيکه ه یدون یم ! 



که مدت ها بود  یقابل باور بود، حامد ريغ شيبرگشت، برا هيسا
 نجايبا او فاصله داشت، حاال در ا لومترهايکه ک یکرد، حامد ینگاهش نم

گفت؟ یچه م ! 
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ساخت یاو را سرگرم م شيبا حرف ها ديبرداشت، با گريد یقدم حامد . 

- تنهات  گهيدم د یقول م یکنم ول کاريبشه، چ یدونم قراره چ ینم
 !نذارم

زد یحرف م یزيدانست حامد از چه چ یگره خورد،  نم هيسا یابروها . 

- کنم تنهام  یخواهش م ،یکن یسرگرمم م ی! دار؟یزن یگولم م یدار
 .بزار

ديرا شن شيآرام بود اما حامد حرف ها شيصدا . 

-  ضه،يکه مر یدونيم ،يینجايا دهيمادر بزرگت هنوز نفهم ه،يبلند شو سا

ميپاشو باهم بر شه،يبفهمه حالش خراب م ! 

تر شد قيعم هيسا اخم . 

- حرفات  نيلطفا با ا نجا،يا یومديبه خاطر من ن ،یستيتو نگران من ن
ینکن گولم بزن یسع ! 



کرد و گفت یحامدپوف : 

- به تو دروغ گفتم؟!  یگول زد؟! من ک شهيساله رو مگه م ٢٠دختر  هي
تنهات نذارم؟ یگفت ی! مگه نم؟یايبا من ب یخواست یمگه نم ! 

رفت،  جيرا جمع کرد، سرش گ شيکرد، پاها یدندان قروچه ا هيسا
کرد،  یم سکير دينبا ستاد،يسرش قرار گرفت، حامد ا یدستش رو

نگاهش در نگاه پر از وحشت حامد  د،يبلند شد، به طرفش چرخ هيسا
مادرش، نگاه پر  یخفه  غيج یصدا دنيگره خورد، لب باز کرد، با شن

و نگار  ايد، به طرف عقب تلو خورد، نادياز خشم پدرش ، از جا پر
قدم به   کيقبل از او حامد با  د،يدو هيبه طرف سا ريزدند، ام اديفر

افتادنش شد و مانع ديشد، او را به آغوش کش کينزد هيسا . 

 یزده  خيلرزان و  یشد، دستا یکينفس نفس زدنشان ، باهم  یصدا
گرم و عرق  یناخواسته محکم دور کمر حامد حلقه شد، دست ها هيسا

را  شيشد، با ترس موها دهيچيپ هيسا فينح یکرده حامد دور شانه ها
با صدا گفت د،يناخواسته بوس : 

- یسالم افتاد،ين یخدا رو شکر، خدا رو شکر اتفاق ! 

حامد را با حرص باز  یگره خورده  یبه خود آمد دست ها عيسر ريام
قرار گرفت، با خشم  شيروبه رو د،يکش رونيرا از آغوشش ب هيکرد، سا

شور  یپرت شد، مزه  نيزم یبه رو هيکرد، سا هينثار سا یمحکم یليس
برد، او را  ورشي ريخون را کنار لبش احساس کرد،  حامد به طرف ام

زد اديفربه عقب راند  . 

- ! به صورتش نگاه کن؟ینيب یحالشو نم !  

زد اديبا خشم حامد را حل داد فر ريام . 



- ؟ یکارحسنيچشمام گم شو،  دخترمه تو چ یاز جلو !  

رفت ريبا ترس به طرف ام نگار . 

- بس کن، دخترم جون به تن نداره،  دميبس کن! تو رو به خدا قسمت م
! عقل ؟یستيآدم ن ش،يزنياونوقت تو م نييکم مونده بود پرت بشه پا

؟یندار ! 

با  د،يگفت، دور خودش چرخ یالاله الله د،يبه صورتش کش یدست ريام
به  ديخواست، با یزدن م اديکرد؟! دلش فر یچه م ديبا يیآبرو یب نيا

دوست و  نيتر کياش، نزدبرد، دخترش، جگرگوشه  یکجا پناه م
 یهم باق یعقل شيبرا انتيخ نيبا او چه کرده بودند؟! مگر ا کش،يشر

شد؟ یهم م ميکه خورده بود ترم یخجنر یجا گرگذاشته بودند؟! م ! 

کرد ،  یط یکيبدون حرف به طرف در پشت بام رفت، پله ها را دو تا   
وگفت ديرا کش راهنشيپله ها پ نييحامد به دنبالش به راه افتاد، پا : 

- دميرو انجام م یکه گفت یکار ! 

و گفت دياش را چسب قهيبا حرص به طرفش برگشت،  ريام : 

-  یخدا قسم م یخورم، خداوند یقسم م ،یندار یبعد از امشب راه گهيد
کنم حامد ، نابودت  یساقطت م یبشه از هست شيزيخوردم، اگه دخترم چ

کنميم ! 
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بود، از چشمانش  دهيرا سفت چسب شيچسباند، گلو واريرا به د حامد
 واريبه د دهيکه ترس انيعرق کرده بود؛ نگاه حامد به شا د،يبار یخون م

بود افتاد دهيچسب . 

- اني...شاريام ... 

حامد را بست،  حامد  یبرا دنيراه نفس کش  شيگلو یرو  ريدست ام 
آمد یبه سخت شيتقال کرد، صدا : 

- شميدارم...خفه... م ! 

باز  یو  صدا انيشا ی دهيبابا گفتن ترس ینکرد، صدا یتوجه ريام 
خانم، باعث شد با فشار  هيگفتن آس ريو به دنبال آن  ام ديشدن در را شن

حامد را رها کند، حامد گردنش را ماساژ داد، به سرفه افتاد ی قهي . 

رفت ريبه سمت ام مهيخانم سراس هيآس : 

- چه خبره؟ نجايا !  

حامد با ترس  د،يگفتن نگار را شن ريام ريام یرو برگرداند، صدا ريام
، از پله ها باال رفت، با چشم غره مانع رفتنش شد ريبرداشت، ام یقدم
حال دخترکش  دنيغوش نگار افتاده بود، دلش از دهوش در آ یب هيسا

را که مثل پر  هينگار ، سا یو ناله ها هيمچاله شد، بدون توجه به گر
بغل نگار را گرفت، از  ريز ايکاه کم وزن شده بود، در آغوش گرفت، ناد

راه کج کردند هيآمدند، به سمت اتاق سا نييپله ها پا . 

بود،  ستادهيا ان،يگر انيهمکف کنار شا یپله ها،  طبقه  نييپا حامد
کم مانده بود از حال برود،   ر،يدر آغوش ام هيسا دنيخانم با د هيآس



کنان  هيهمکف رفت، مادرش را که گر یمتوجهش شد، به طبقه  ايناد
به اتاق برد رديخبر بگ هيداشت از حال سا یسع . 

گرفت،  یخبر م هياز حال سا ديکنار پله ها نشست، با یربع ساعت حامد
 نيدر اسرع وقت به ا ديمشکالت خودش بود و بس، با نيمسبب تمام ا

داد یاوضاع سر و سامان م . 

 یبا اوضاع و احوال ريپشت سرش ، به عقب برگشت، ام یحس شخص با
 .آشفته بدون نگاه کردن به حامد از کنارش رد شد

-  هي، فقط کافکارا رو انجام بده ی، بهش گفتم همه  لميوک شيفردا برو پ
یدست از پا خطا کن ... 

ستاديرا باز کرد، کنار ا یرها کرد، در ورود مهيرا نصفه ن حرفش . 

اش  یتمام نشدن یبغض لعنت ستاد،يپوزخند زد، به طرف در رفت، ا حامد
 .را کنار زد

- که من  یامشب بفهم گهيبودم د دواريبا تو صادق بودم ، ام شهيمن هم
نکردم انتيوقت به تو خ چيه . 

را نداشت شيصدا دنيتحمل شن گريکرد، د یدندان قروچه ا ريام . 

- بشنوم، اگه دخترم با  فتيکلمه از اون دهنت کث کي یخوام، حت ینم
 یحال توو اون اتاق افتاده فقط و فقط بخاطر وجود توئه، تا عمر دار نيا

یرو بد یکه به من داد یجواب عذاب ديبا .. 

نگاه کرد شيبا انزجار به سر تاپا ستاد،يا شيرو روبه . 

- یتقاص پس بد ديبا ...! 



ضرب بسته  کيزد، از کنارش رد شد، در پشت سرش  یتلخند حامد
 .شد

 یاحساس خفگ د،يکش یقيرا باز کرد، نفس عم راهنشيپ ی دکمه
از خانه خارج شد، در را بست؛ سوار  عيوجودش را فرا گرفته بود ، سر

جا دور شدشد و با سرعت از ان نيماش . 

شد، راه خانه اش را گم کرده بود،  یلحظه به سرعتش افزوده م هر
 یبود، زندگ یزندگ نياز ا يیمقصدش نامعلوم بود، تنها خواسته اش رها

تلخ تر زهر شده بود شيبود برا یکه چند ماه . 

باشد؟ نيچه کرده بود، تاوانش ا مگر !  

 کياش با خوردن  یاش تار شد، فرمان از دستش در رفت ، زندگ دهيد
زد اديرو به آن رو شده بود، فر نيزرشک پلو ازا . 

 ...لعنت به من...لعنت-

گذاشت، اگر آن شب  یپا در آن خانه نم يیبود، اگر به تنها مانيپش
 هيزد، اگر سا یکرد، همچنان خودش را به خواب م یچشمانش را باز نم

کرد ینم شيدايکرد...اگر ده سال قبل پ یرا مجبور به اعتراف نم ... 

زد اديفر دوباره . 

- ...لعنت به منهيکردم سا داتيکه پ یلعنت به روز ... 

آنقدر  یشده بود...چه زمان یشده بود، متهم به چشم ناپاک انتيبه خ متهم
دهيبوده و نفهم ديپل ... 

و دوباره بر خود لعنت فرستاد، از شهر خارج شد، به طرف کوه  دوباره
امشب  ديبا د؛يبود، به محل مورد نظرش رس اديراه کج کرد ، سرعتش ز
کرد یبا خودش اتمام حجت م . 



و قرار بود در  ديکند، به او گفته بودند پل ريياش قرار بود تغ یزندگ
هم به نظر برسد دترينگاهها پل . 

نظر  هياو گفته بودند بد ذات ، چشم ناپاک، به او گفته بودند به سا به
کرده  یدست دراز ريتر معصوم پاک امداشته، به او گفته بودند به دخ

او بوده است هيسا یاست، گفته بودند مسبب عشق بچه گانه  . 

نگاه هم نکرده  یدانست به آن دختر حت یزد، اما فقط خودش م اديفر
دياست چه برسد بخواهد به او نظر داشته باشد، نال . 

-  زيکنم تو برام مثل دختر خودم عز یبهشون حال یآخه من با چه زبون
! چطور؟؟یبود ! 

که سال ها خشک شده بودند را پاک کرد،  يیبه کمر زد، اشک ها دست
که قبال بود،  یبشود همان حامد د،يايبود به خود ب یکاف قيچند نفس عم

که سال ها بعد از ازدواج مادرش از خود ساخته بود،  یهمان حامد
ماد شوخ طبع، همان حامد سخت کوش و با اعت یو گاه یهمان حامد جد

 گريسرش د یباال یکه جز خودش و خدا يیبه نفس، همان حامد تنها

را نداشت یکس . 

تکان داد، به  یانداخت، سر یآسمان نگاه یبه آسمان و تک ستاره  
گرفت شيبرگشت، راه خانه را در پ نشيطرف ماش . 

ادامه دهد یقرار بود تنها تر از قبل به زندگ فردا . 
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لبش کنار  یلبخند از رو د،يرا باز کرد، چمدانش را هن هن کنان  کش در
 لميراست وارد خانه شد، ف یفکر کرد، با پا یرفت، مکث کرد، کم ینم

خورده بودند، به عقب برگشت،  یبود بالخره به درد دهيکه د یهند یها
چند روز به راه بود ، نگاه کرد،   نيا نيدرهمش که تمام ا یبه اخم ها

باز کند یرا روز شيشد گره ابروها یمجبور م الخرهب . 

- تو؟ یاينم ! 

جواب داد ديرس یکلفت تر از قبل به نظر م دايکه جد یبا صدا حامد . 

- چندتا کار دارم هينه من  . 

چند روز  نياکتفا کرد، هم یکوتاه یتکان داد، به باشه  یسر هيسا
مثل روز  هيسا یحامد برا یرفتارها ليبود، دل یش کافدرک رفتار یبرا

 .روشن بود

بسته شد، لب به دندان گرفت حاال وقتش نبود در . 

انداخت، لبخند  یکه بارها به عنوان مهمان آمده بود نگاه یخانه ا به
که بعد از  يیهمان بود، همان ها لشيزد، از راهرو اش گذشت، وسا

که در انتخابشان  يیاز خانه عوض شده بودند، همان ها دايرفتن آ
هم به همراه  تيچوب کبر کي یداشت، اما حاال حت مينظارت مستق

به  یچمدان بود، از راهرو گذشت، دست کينداشت، تمام دار و ندارش 
ست خانه را  د؛يبار یم شي، گرد و غبار از سر و رو ديکنار در کش نهيآ
ناهار  زياش نبوده، ست مبل و م هيزيت جهداش یچه تفاوت ديپسند یم

 یحت ون،يبزرگ، دکوراس یآشپزخه  ديسف یها نتيکاب ،یخاک یخور
شده بود یدارياو خر ی قهيهم به سل رهبزرگ کنار پنج  یليگلدان برگ ف  

. 



رفت،  ابانيرو به خ یرا کنار راهرو رها کرد، به سمت پنجره  چمدان
 یانداخت، بغض کرد، م یسوت و کور نگاه ابانيپرده را کنار زد، به خ

سوت و کور  شتريهم ب ديدلش هم به همان اندازه، شا یدانست خانه 
که در آن پا گذاشته متعلق به او نبوده و  یدانست خانه ا یاست، م

فکر کردن  یبرا يیجا گريبود، د نيقلبش ا ینخواهد بود اما خواسته 
نمانده بود یباق . 

شدن داد،  یچشمش اجازه جار یدر بغل گرفت، به اشک گوشه  دست
و کسب  یهفته دوندگ کيصبح قبل از آن ناهار سرد و بد مزه بعد از 

 یخشک و خال یاجازه از پدرش بدون حضور خانواده با گفتن بله ا
نام و نشان، با گفتن بله  یب یبدون حس دست عشقش با انداختن حلقه ا

 دنيبدون گالب آوردن و گل چ یلفظ ريفتن زبدون گر یخشک و خال یا

اش سوخته و ساخته بود در  یکه سال ها در حسرت دور یبه عقد کس
 .آمد

 یحس کردنش کار چندان سخت د،يکش یقيرا لمس کرد، نفس عم حلقه
حد خود  نيبه باالتر ینبود، عشقش از آن لحظه بعد به طور شگفت

بود، همان لحظه بود که خدا را هزاران بار شکر گفت، همان  دهيرس
که  یحامدش هر کار یخوشبخت یلحظه بود که به خدا قول داده بود برا

 .بتواند انجام دهد

را از نظر  شيافتاده در پنجره افتاد، لباس ها هيکرد، نگاهش به سا یپوف
کند ،  دايچمدانش توانسته بود پ نيکه ب یگذراند ، تنها لباس مناسب

 یکفش ها ن،يرنگ و شال همرنگش ، شلوار ج یريباز ش یمانتو
نبود  يیها زيها چ نيتکان داد، ا یرنگش، سر یريش یپاشنه بلند ورن

آمد ، خودش خواسته بود یکنار م دياما با خواست یکه دلش م . 



شده بود و  رهيبه صورتش خ تيکه مادرش با عصبان یآورد روز ادي به
راه  چيگفته بود، جز ازدواج با حامد و آن هم به شرط و شروطها ه

 لي، از تمسخر  توسط فام ريام یرفته  یندارد، از آبرو یگريانتخاب د
 یازدواج برا یگفته بود، اما همان کلمه  یاز ارث پدر تيو از محروم

بود یکاف گرشيد یکر شدن و عدم توجه به حرفا . 

تکان داد، غم و غصه  یسر هودهيب یبردن فکرها  نيباز  یبرا دوباره
عشقش دست به کار  یساختن خانه  یبرا ديچرخاند، با یبود، سر یکاف
شد یم . 
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 یکرد، به راهرو یاول از اتاقش شروع م ديطرف چمدان رفت ، با به
از اتاق ها اتاق مهمان بود، از آن  یکياتاق ها رفت ،   یبزرگ حاو

کرد، در قفل  نييرا باال و پا رهيگذشت، به طرف اتاق حامد رفت، دستگ
رنگ  را فشرد،لب به دندان  يیطال ی رهيدستگ گريبود، با تعجب بار د

به اطراف انداخت ،  ینگاه د،يشد پا پس کش ینم یزود نيهم هگرفت، ب
کرم رنگ وجود  یدر  راهرو با پارکت ها ديکردن کل یمخف یبرا يیجا

را فراموش کرد، آب دهان را قورت داد با خود  دنينداشت، قلبش تپ
 .تکرار کرد

- یکه ول معطل یخودتو بباز یاتاق بخوا هيو  ديکل هي....اگه با هينه سا ! 



بود، با دست صورت گر گرفته  یحفظ آرامشش کاف یبرا قينفس عم چند
تخت نشست ،  یزد، راه رفته را برگشت، وارد اتاق شد،  رواش را باد 

 دنيراحت تر از تخت حامد بود، کمد هم که داشت،  د یتخت دونفره حت

لبش  یلبخند رو واريد ینصب شده رو نهيو آ یا شهيتوالت ش زيم
از اتاق حامد هم بزرگ تر و دلبازتر بود مان، اتاق مهآورد . 

 یپارک کوچک ، م یرو به رو ابان،يرو به خ د،يشد پرده را کش بلند
لذت بخش باشد شيکودکان برا یتاب باز دنيتوانست د . 

انگار اثر سوء تصادف بود که به جز  د،يکش یدر پ یپ یها قيعم نفس
نفس هم  یتنگ گاهش،يگاه و ب یسر دردها ش،يپا یتمام نشدن دنيلنگ

 اورد،ينفس کم م شتريب ديبلع یهوا را م شتريکرده بود؛ هر چقدر ب دايپ

به سر  یدست ديبد داخل اتاق بود، پنجره را باز کرد، با یهم از هوا ديشا
ديکش یاتاق م یو رو . 

به پوشش کامل  یازيرا باز کرد، در خانه تنها بود پس ن چمدانش
 شيکه نگار به قول خودش، با لطف برا یاندک یلباس ها نينداشت، ب

و شلوارک  یانده بود، تاب مشکجمع کرده بود و در داخل چمدان چپ
بازش  را کامل  یلباسش را عوض کرد، موها د،يکش رونيرا ب نيج

 .پشت سر جمع کرد

 د،يرا در  کمد چ شيشد لباس ها زيبه کار شد؛ اتاقش که کامل تم دست

توالت مرتب کرد زياندکش را داخل کشو م شيآرا ليوسا . 

کرد، درد  زيراهرو و آشپزخانه را هم تم ،يیرايبدون فوت وقت پذ 
 یکار کردن مشکل یبرا نيکمتر  از چند روز قبل بود، بنابرا شيپا

 .نداشت



 یموجود در فالش، آهنگ یآهنگ ها نيرفت؛ ب ري یپل کيطرف موز به
گذشت ، از شکم  یم یزيکرد، به طرف آشپزخانه رفت، از هر چ یرا پل

 یکرد ، برا دايها سطل برنج را پ نتيکاب نيتوانست بگذرد ، در ب ینم
و آنور  نوريرا باز کرد، بعد از ا زريبود، در فر یبرنج کاف مانهيشام دو پ

مورد  یکرد، زرشک پلو غذا دايزده پ خيبالخره چند تکه مرغ  دنشکر
هر دو بود یعالقه  . 

 یشد، با همان ها کم ینم دايپ خچاليدر  یاديز ی وهيو م يیغذا مواد
شد؛  یتر م مانيپر و پ یشامشان کم نياول زيم ديت کرد ، باساالد درس

توانست  یزرشک پلو هم م نياش، هم یآشفته بازار زندگ نياما در ا
باشد یکاف . 

داخل  یناهار خور زيخانه را روشن کرد، م یآماده شد، المپ ها شام
 یرو یو کدبانوگر قهيدر خانه بود با سل یزياز هر چ د،يآشپزخانه را چ

انتخاب کرد،  یرفت آهنگ آرام تر يیراياستفاده کرد، به طرف پذ زيم
 یم شيکه تا مچ پا یبلند یخي یآب یحلقه ا نيآست راهنيلباسش را با پ

 یشانه ا دنيرا با کش شيموها ستاد؛يا نهيعوض کرد، مقابل آ ديرس
اش را داخل کشو گذاشت،  یچوب یشانه اش رها کرد،شانه  یمرتب رو

 یم یکرم و رژ لب کالباس یاندکش انداخت،  کم شيآرا ليبه وسا ینگاه
لب  یاش ببخشد، رژ را رو دهيبه صورت رنگ و رو پر یتوانست رنگ

محکم بسته شدن در باعث شد از جا بپرد، راه دستش کج  یصدا د،يکش
و رژ  ديکش رونيب یشد، با حرص دستمال دهيصورتش مال یشد، رژ رو

رفت،  يیرايخارج شد، به طرف پذ را کامل پاک کرد، با دو از اتاق
ديد ونيتلوز ینگاهش را چرخاند حامد را رو به رو . 
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به دنبال  هيمبل پرت کرد، نگاه سا یرا قطع و کنترل را رو کيموز حامد
به  ینگاه یچشم ريآرامش سالم داد، حامد ز یشد، با صدا دهيکنترل کش

لختش اخم کرد، جوابش را  یباز و بازوها یموها دنيانداخت، با د هيسا
را که از اول صبح به تن  یگفت، تک کت مشک یآرام یبا تن صدا
شد، از  دشيسف راهنيپ نيآست یمشغول باز کردن دکمه  ند،داشت، کَ 

حامد به طرف اتاقش قدم  د،يعطرش را بلع هيکنارش گذشت، سا
متوفقش ساخت هيسا یبرداشت، صدا . 

 !شام آماده ست-

شد، تمام روز را با  یبر اعصاب نداشته اش مسلط م ديبست، با پلک
نداشت،  بدون  هيبحث با سا یبرا يینا گريسر و کله زده بود، د ريام

آمد شيدادن جواب حرکت کرد، دوباره صدا . 

 !منتظرم-

کرد، وارد راهرو شد، نگاهش به در باز اتاق مهمان افتاد،  یپوف حامد
کرده است،  ريياتاق چقدر تغ یرنگ و رو ديشد فهم یدر هم م یاز ال

مورد و بچگانه اش را کنار زد و از آنجا گذشت، مقابل در  یب  یکنجکاو
و در را باز کرد، وارد اتاق  ديکش رونيب بيرا از ج ديکل ستاد،ياتاقش ا

را از تن کند، با حرص به گوشه  راهنيباز کرد، پ یکيشد، دکمه ها را 
 یتخت نشست، خستگ یو رو ديکش شيموها انيم یپرت کرد، چنگ یا

آرامش  ینه در خانه و نه در شرکت رو گريد د،يبار یم شياز سر و رو
کوتاه  نيآست و کينا یرا با گرمکن ورزش شيلباس ها د،يد یرا نم



به سر و  یکرد، به توالت داخل اتاقش رفت آب ضستش عو یخاکستر
تخت ولو شد یزد، خسته و کوفته رو شيرو . 

 هيقار و قور شکمش به راه بود، اما تحمل سر و کله زدن با سا یصدا
بود یبدتر از گرسنگ شيبرا . 

در آمد، تکان  یتقه  یرا همانطور دراز کش گذراند، صدا یساعت ربع
 .نخورد

محتاط گفت هيسا : 

- ؟یستيگرسنه ن !  

راه مکث کرد، نگاهش به  انيلب باز کرد، م هينداد، سا یجواب حامد
 نيحاال در اول نيهم ديافتاد، اما با یپارکت قهوه ا یافتاده رو راهنيپ

کرد، آب  یمشترکش حداقل موضوع غذا خوردن را حل م یروز زندگ
توانست قورت دهد یدهانش را به سخت . 

- اگه ،یدونم گرسنه ا یم ... 

و گفت ديحوصله به طرف مخالف چرخ یب حامد : 

- خسته شدم، حال و حوصله  یامروز به اندازه کاف کنم،يخواهش م هيسا
رو ندارم یحرف چيه دنيشن . 

اش را از دست داد، اما تن  یمهار نشدن یقدرت پس زدن اشک ها هيسا
کنترل کند یرا توانست به خوب شيصدا . 

- کشم بعدا  یشامتو م ايب ،ینيبش زيم کيبا من سر  یخوا یاگه نم
در ضمن   ،یبخاطر من گرسنه بخواب ستيخورم، الزم ن یم اميخودم م

بشه زيالزمه تم نجاياتاقت رو قفل نکن، ا ... 



لنگان به آشپزخانه برگشت، اشک  عيسر د،يرس انيکه به پا حرفش
برد یتحملش را باالتر م ديرا پاک کرد، تازه اول راه بود، با شيها . 

توانست تحمل کند،  یرا نم یشناخت، گرسنگ یرا مثل کف دست م حامد
را  شيغذا دايبا آ شيدعواها نيدر بدتر ط،يشرا نيدر سخت تر یحت

ستاديکرد، کنار اجاق ا یم ليحتما م . 

کرد، از  واريد یرو یساعت نصب شده  یزدن عقربه ها ديبه د شروع
 یدرد پا چهره اش جمع شد، تمام روز را کار کرده بود و آخ نگفت، نم

درد چه بود که به جانش افتاده بود نيساعت، ا نيدانست در ا . 

کرد  یم یکه سع یحامد، در حال یسر و کله  دهينرس قهيبه ده دق 
شد دايبگذارد، پ شيبه نما یاخمش را به طور وضوح . 

 یبا لبخند غذا را داخل بشقاب هيسا د،يکش رونيها را ب یاز صندل یکي
قرار  شيرا رو به رو بايز یو  برنج و مرغ به همراه زرشک ها ديکش
 .داد

 یخوش عطر و بو انداخت، مکث کرد، شب نحس یبه غذا ینگاه حامد
لب تکرار کرد ريآورد، ز اديو رو شد را به  رياش ز یکه زندگ . 

- ی...لعنت یلعنت .. 

که لبخند به لب در حال  هيباال گرفت با چشمان به خون نشسته به سا سر
شد رهيماست بود،  خ اريخ دنيکش . 

- ؟یپخت نويعمدا ا ! 

با تعجب نگاهش کرد هيسا . 

- ؟یچ ! 



دوباره تکرار کرد تيبا عصبان حامد : 

- ؟یغذا رو پخت نيعمدا ا گميم ! 

ستاديصاف ا هيسا . 
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ديبا تعجب پرس ستاد،يا شيروبه رو حامد : 

- ؟یکنيم یبا من باز یدار نميبب ! 

با تته پته جواب داد هيسا : 

- ؟یگيم یچ یدونم دار یباور کن نم ! 

 شيمنظورش را متوجه شد، برا هيبلند شد، بشقاب را برداشت، سا حامد
 یبود، آن شب و اتفاقاتش را چگونه توانسته بود به فراموش بيعج

 !بسپارد؟

داخل سطل  ميداخل بشقاب را مستق اتيرا باز کرد ، محتو نتيکاب حامد
با  هيپرت کرد، سا نکيکرد، ظرف را محکم به داخل س یآشغال خال
اش  یشانياز چشم حامد دور نماند، پ شيپا دنيدور شد، لنگ یترس، کم
 ینم تشيهمه عصبان نيا ليداد؛ چه برسرش آمده بود؟! دلرا ماساژ 

شده در سطل آشغال باشد؟ ختهير یپلو شکتوانست فقط زر ! 



را نداشت، حامد دوباره با غضب به  شياشکها ختنيجرات ر هيسا
 .طرفش رفت

- وقت  هيفکر نکن  نجا،يا ارميمن مجبور بودم تو رو ب هيسا نيبب
پا تو از حدت فراتر نذار ....لطفایبش کيبه من نزد یبخوا ! 

آرام لب زد هيسا : 

- کردم؟ کاريمگه چ ! 

با حرص پلک زد، شمرده شمرده گفت حامد : 

- خوام  یخونه م اميم یمنه و وقت یخونه  نجايا ه،يسا افتيبا من...درن
 !آرامش داشته باشم

دانست چه کرده بود، حامد  یخودش هم نم یسرش را کج کرد، حت هيسا
داد،  یآتو دستش م ديگونه با غضب جنگ را شروع کرده بود، نبا نيا

 .بالخره مجبور بود، به مرور زمان حضورش را در خانه قبول کند

هوا لب زد یب هيبه او پشت کرد، از آشپزخانه خارج شد، سا حامد . 

- کردم؟ کاريمن چ   

ديپا پس نکش هيبود، سا یبرگشت، نگاهش عصب حامد . 

- آرامش تو رو بهم بزنه؟!من فقط کردم که کاريمن چ ... 

با خود تکرار کرد ديراه رفته را برگشت تلخ خند حامد : 

- کرده ؟ کاريکرده که آرامش من بهم خورده؟! چ کاريچ ! 

خم شد یزد، کم هيکرد، به کانتر تک مکث . 

- که آرامش من بهم خورده؟ یکرد کاريچ !  



بهم گره خورد، لب باز کرد، حامد مانعش شد هيسا یابروها  . 

- هيسا نيوضعمو بب ...! 

را باال برد شيخودش اشاره کرد، تن صدا به . 

-  مويبودم؟! الزمه دوباره بگم زندگ ینجوري...من اهيسا نيوضعمو بب

؟یدون یخودت  م اي! ؟ینابود کرد ! 

کرد و آرام تر ادامه داد یبه کمر زد، پوف یدست : 

که به  يیاتهاما نياز بدتر یکي یدون ی..مچياعتماد پدرت که ه گهيد -
؟ هيزنن  چ یانسان م هي !  

خند زد پوز . 

- بچه شدنه هيدست  ی چهيبدتر از اون باز انت،يخ ! 

لرزان نامش را خواند یبغض کرد، با صدا هيسا . 

 !..حامد-

به سکوت وادارش کرد حامد . 

-  ینبار، به من کار لينده، دل حيکنم حرف نزن،  توض یخواهش م
دم  یم تميپا تو کفش من نذار، خرج یکن، ول یزندگ نجاينداشته باش، ا

من غذا درست نکن ینگران نباش، برا ... 

تکان خورد، با غم لب زد شيگلو کيبيدهانش را قورت داد، س آب : 

- یستيشناختم ن یکه م یا هيمن اون سا یبرا گهيتو د ! 

 یدرپ یپ یبرگشت، به طرف راهرو قدم برداشت، حامد گفتن ها حامد
 یدر آن خانه با دختر گريتوانست د یگرفت، چطور م دهيرا نشن هيسا



اسپورتش را که  یکند ، کفش ها یکرد، زندگ یفکرش را هم نم یکه حت
به او از خانه  هيسا دني، قبل از رس ديقرار داشتند پوش یدر جا کفش

 شيبرا یقينداشت، رف یحکم پشت سرش بست، دوستم راخارج شد، در 
 ريشب ها را تا د دينداشت، با ینداشت، سنگ صبور ینمانده بود، مادر

کرد یتهران سر م یها ابانيو خ نيوقت در داخل ماش . 

حرکت کرد، نگاهش به هتل  یشد، به طرف مقصد نامعلوم نيماش سوار
را متوقف ساخت، داشبورد را باز کرد، از  نيخورد، ماش یستاره ا ۴

توانست  یرا م یشانس خوبش شناسنامه همراهش بود حداقل چند ساعت
 .در آرامش باشد

گشت،  ليدنبال موبا بشيبا خانه اش نداشت، در ج یچندان یفاصله  هتل
را  هيسا دنيچشم د گريبود، د ینثار حواس پرتش کرد، عصبان یلعنت

 ٢٢توانست فرار کند، دختر  یکه نم تشيبار مسئول رينداشت، اما از ز

داشت بعد از  یخودکش یسابقه  د،يلنگ یم شيپا کيکه  یساله ا
که  یتوانست در آپارتمان یبه راه انداخته بود را نم که یخود یب یدعوا

در طبقات مختلف حضور داشتند را  تنها به حال  یاديمجرد ز یجوان ها
 .خود رها کند

ها سر کرد  ابانيرا در خ گريد یساعت د،يبر فرمان کوب یحرص مشت با
کرد یو به طرف آپارتمان رانندگ . 
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 نيفراوان در را باز کرد، آباژور پر نور ب یبا دو دل ديخانه اش رس به
 کيتار یرا که پا در خانه  يیآورد، شب ها اديراهرو ها روشن بود، به 

 یبود، بو زيگذاشت ، در را قفل کرد، خانه اش تم یو سوت و کور م
به آشپزخانه رفت،  یآب وانيل دنينوشن یبرا د،يبه مشامش رس یمطبوع

افتاد خچالي یبه برچسب رو هشنگا . 

(-  گهيشدم، د تيخوام، ناخواسته باعث ناراحت یبابت امشب معذرت م

شهيتکرار نم .) 

برگه خشک شد، ناخواسته  یشده رو دهيلبخند کش یموجيا یرو نگاهش
 کي، برگشت، به ک ديآب را نوش وانيلبش جا خوش کرد، ل یرو یتبسم
که  موقع  یمطبوع یبه دندان گرفت، بو ینگاه کرد، لب زيم یرو ريو ش

بود را به خاطر آورد دهيورود به خانه به مشامش رس . 

 شيدر خانه تنها انيکه با چشمان گر یدخترباور کردنش سخت بود،   
مورد  یکشمش کيچند ساعت را مشغول پختن ک نيگذاشته بود تمام ا
ديرا سر کش ريش وانيرا خورد و ل کيعالقه اش بود، ک . 

بود؛  هيکه حاال متعلق به سا یاتاق یطرف راهرو رفت، کنار در بسته  به
تکان داد و رد شد یسر ستاد،يا . 

آورد،  رونيسر از اتاق ب هيدن حامد به اتاقش، سامحض وارد ش به
لبخند  یو بشقاب خال وانيل دنيبه آشپزخانه رفت، با د نيپاورچ نيپاورچ

با  گريبود، د یکاف شيبرا ديخواب ینم یکه حامد با شکم خال نيزد، هم
آماده  یصبح زود برا دياستراحت کند، با یتوانست کم یراحت م اليخ

لبش،  یشد، با لبخند رو یم داريهمسرش از خواب ب ی بحانهکردن ص



شدن حامد از  داريبه خواب رفت و درست قبل از ب عيسر بايز یاهايبا رو
شد داريخواب ب . 

 د،ياش را پوش یکوتاه و شلوار دامن نيگرفت، آست یآب ولرم دوش

حامد از  یرا جمع کرد، با توجه به اتفاقات شب قبل و حرف ها شيموها
و از آنچه در  دينچ یپر زرق و برق زيم د؛ينکش یدست شيبه سر رو

 یسر صبح بحث و جدل نکهيا ی، برا ديچ یساده ا زيم شديم دايپ خچالي
تا  ديشروع کنند، به اتاقش رفت. با یرا به آرام وزشانو ر دياين شيپ

چمدانش  یها بيکرد، داخل ج یگرم م یرفتن حامد، سر خود را به نحو
گذشت گشت یاش م یاز خاموش یکه دو ماه یليبه دنبال موبا . 

 یملود یبعد از روشن کردنش، صدا قهيکرد و چند دق دايرا پ ليموبا
شد؛ مدت ها  رهيبه اسم عسل خ یبلند شد، با تعجب و خوشحال ليموبا

جواب داد عيخبر بود، سر یبود از او ب . 

 !سالم عسل جون-

جواب سالمش داد تيبا عصبان عسل : 

- ؟يیمعلوم هست کجا چيسالمو کوفت هسالمو درد،  ! 

ادامه داد یشد، به سخت یجار شياشک ها عسل : 

- در و اون در  نيماه و دو هفته قبل خبر تصادف اومد خودمو به ا کي
ستيبه زنده موندنت ن یديکردم، گفتن ام دايپ مارستانويزدم ب ! 

با لبخند جواب داد هيسا : 

- ؟یکن یم هياالن زنده م ، چرا گر ونهيد ! 

را که  یآورد روز اديبه  د،يکش یقيرا پاک نفس عم شياشک ها عسل
از  یهفته ا افت،ين یتماس گرفت و جواب هيرفتن به دانشگاه با سا یبرا



تماس نبود ، تا بالخره، به  یکس پاسخگو چيگذشت و ه یم هينبود سا
که به جانش افتاده بود، به طرف  یاز حد شيب یخاطر دلشوره و نگران

 نياز داخل خانه سوار بر ماش یرفت، پدر و مادرش را وقت اخانه آن ه
همان روز بود که متوجه تصادف  د؛يشدند، د یخارج م هيبا اخم و گر

 ديرفت، آن روز بود که فهم مارستانيدوستش شد؛ همراه آن ها به ب
کرده  ديماندنش قطع ام برد و دکترها از زنده یدر کما به سر م هيسا

بدن  یگرفته بود، اعضا ميتصم هيکه پدر سا دبودند، همان روز بو
به اسم حامد مقابل پدر  یدخترکش را اهدا کند، همان روز بود که فرد

کار شدند،   نينگار مانع ا یو با خواهش و التماس ها ستاديا هيسا
 یدر زندگ یو وجود عشق پنهان هيسا یهمان روز بود که متوجه خودکش

 .اش شد

او را از فکر خارج کرد ه،يسا یصدا . 

- ؟يیعسل...عسل...با توام، کجا ! 

کرد و کالفه جواب داد یبه خود آمد، پوف عسل : 

- ه؟يچ !  

و گفت ديخند نيريش هيسا : 

- تو رو گوش  ینايف نيست، دارم ف هيثان ۵٠و  قهيدق کي ١ قايدق
توو  هپروت؟ یرفت  دم،يم ! 

گفت تيبا عصبان عسل : 

- نمتيخوام بب یم يیکجا ! 

پا وآن پا کرد و گفت نيا یکم هيسا : 

- ...راستشزهيچ ! 



بلند شد و گفت عيسر عسل : 

- آدرس بفرست دارم راه  ،یستيبابات ن یدونم خونه  یهن هن نکن، م
افتميم ! 
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ديدنبال کرد و پرس یعکس ها را با شگفت عسل : 

- نه؟يا یگيواقعا حامد حامد که م ! 

ديکرد و پرس زيچشم ر هيسا : 

 !چشه مگه؟-

و گفت ديخند عسل : 

- خوره همسن بابات باشه یکه، بهش نم زنهيجوون م یليخ ! 

رها کرد و گفت یرا از دستش گرفت و به کنار ليموبا هيسا : 

- دارن یتفاوت سن یدو سه سال ! 

از ته  یاو به وجد آمد، مدت ها بود خنده ا یاز خنده  هيسا د،يخند عسل
دستانش گرفت و گفت نيرا ب هيسا یبو، عسل دست ها دهيدل ند : 

- ؟یخوشحال یبساز یخوايکه م یزندگ نياز ا ! 



لبش ، دل عسل را به درد آورد ینگاهش کرد ، پوزخند رو هيسا . 

- ساختنش  ینگرفتم که بخوام برا یزندگ نيشروع ا یبرا یميمن تصم
بخوام خوشحال هم باشم یو حت نميو برنامه بچ رميبگ ميتصم . 

چشمانش ظاهر شد یبست صورت پر از اخم حامد جلو پلک . 

 - جرات فکر کردن  به ازدواج با حامد رو نداشتم،  اهاميتا رو یمن حت
 یکنه، نم یم داياومد، ناخواسته هم ادامه پ شيناخواسته پ زيهمه چ

 یزايدونم چه چ یکردم، نم چهيخودم ، خودمو باز یعقل یبا ب ديدونم شا
 مآد ی گهيد نجايدونم االن ا یپشت سرم اتفاق افتاده و گفته شده، فقط م

 !تنهام

جواب داد عسل : 

- که  یدون یکه بابات گرفته حق داشته؟! م یميکه هر تصم یدون یم
 !اشتباه از خودت بوده؟

ضوع نباشد، شروع کننده نه مو نيشد متوجه ا یلبخند زد، مگر م هيسا
 .و ادامه دهنده او بود

ادامه داد عسل : 

-  ميو راجبش تصم یبدون ديهم هست که حتما با گهيموضوع د هي
گرفت و از  یبا من مدام تماس م دينو یمدت که نبود نيتوو ا یريبگ

گرفت یحال تو خبر م . 

ديگذشت با تعجبقه پرس هياز سر سا یبرق : 

- خواد از جونم؟ یم یچ گهي! اون دد؟ينو ! 

ادامه داد عسل : 



-  یب ،یبهش جواب مثبت داد نکهيمدت بعد ا هيگفت  یدونم، م یچه م
ت...گفت  چهيگفت، شده باز ،یرو خراب کرد یو منطق همه چ ليدل

شهينم هيول کن قض یجور نيهم ! 

ادامه داد یمکث کوتاه با : 

- حرفاست،  نيتر از ا ريگ دينو داستيمراقب باش، اون طور که پ هيسا
 .جلو راهش اصال سبز نشو

با ترس گفت هيسا : 

- ! من که هنوز درسمو تموم نکردم؟یدانشگاه چ ! 

گرفت و گفت شياز بازو یشگونيبا ذوق ن عسل : 

-  یول یريگرفت امسال، سال بعد م یدانشگاهم که آقاتون برات مرخص
شهيحتما خبر دار م یايداره، ب نيخبر چ یکل دينو ! 

زد گفت هيبه مبل تک یبا نگران هيسا : 

- کردم یريعجب گ ! 

خالص را زد و گفت ريت عسل : 

-  هيکار رفته بود، شرکت بابات، انگار بهش کار ندادن،  یدر ضمن برا
کرده دايشرکت همون دور و برا پ ! 

ديبلند پرس یبا صدا هيسا : 

- کنم؟ کاريحاال من چ ه،يا ونهيشرکت بابام؟! عجب د ! 

ديمتعجب پرس عسل : 

- شناسنش یاونا که نم خوب بره ! 



جواب داد هيسا : 

- شناستش یحامد ، حامد م ! 

مشکوک نگاهش کرد عسل . 

- عاشق  یاصال تو وقت ؟یکن فيماجرا رو تعر یدرست و حساب شهيم
؟یجواب مثبت داد ديچطور به نو یحامد ! 

را در هم گره کرد، استرس وجودش را گرفت شيانگشت ها هيسا . 

- خواستم حامد رو هر طور شده  یم یشده بود، از طرف چميپاپ یليخ
بعد  ميبشناس گرويفراموش کنم، مجبور بودم عسل ، بهش گفتم همد

 اميزد، پ یگرفت، مدام زنگ م یرو جد هياون قض گم،يجوابمو بهش م

داد یم . 

در کار  یبا اخم نگاهش کرد،  با خود قرار گذاشته بود سرزنش عسل
را سرزنش کرد شد او ینباشد، اما مگر م . 

- البد یجواب گذاشت یتو هم همه رو ب . 

اش را ماساژ داد یشانيکرد، پ یپوف هيسا : 

- دم در خونه مون ، منم  اديم دنشيکرد اگه نرم د دياره روز بعدش تهد
دنبالش رفتم، درست رفت  نيمجبور شدم برم، از دم در  دانشگاه با ماش

 هيکرد  یرو ماست مال هي، قض ديرستوران دوست پدرم، حامد ما رو د
یجور ! 

ديکالفه به او توپ عسل : 



-  چارهيپسر ب یدونست ی! مگه نم؟یکرد کاري...تو چهي...ساهياه سا

چرا  شيخوا ینم یدوستت داره؟! وقت یدونست یعاشقته؟! مگه نم
؟یباهاش حرف زد !  

به  یکرد ، نگاه یم ديچه با گريد ديکالفه بلند شد، با وجود نو هيسا
داخل انگشتش انداخت یحلقه ساده  . 
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- محبت داشت اياز اندازه گذشت  شيب دينبا کسچيبا ه …! 

 

که از ما  یقرض یکه دوستانمان را نه به علت رد کردن تقاضا طورهمان
 م،يدهیاز دست م م،يابه آنان قرض داده نکهياند، بلکه به علت اخواسته

اندک از دست  يیاعتنایو ب زيرا به علت رفتار غرورآم کسچيه
از اندازه  شيب یکه رفتار م،يدهیعلت از دست م نيبلکه به ا م،يدهینم

است دهيو فروتنانه از ما د وستانهد … 

#Sᴀye 
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کرد، بالخره  یشد با ترس زندگ یبرگشت به عسل نگاه کرد، نم هيسا
داد یجسارتش را نشان م يیجا کي ديبا . 

- تونم که تا آخر عمرم خودمو تو خونه حبس کنم، بالخره که همه  ینم
گذشته عسل گهيخواد بشه بشه، آب از سرمن د یم یفهمن، هر چ یم ! 

ستاديکنارش ا عسل . 

- اول از همه  یخواست یبدون هر وقت هر چ یول که افتاده، هيحاال اتفاق
کنار هم  ميکه دوست بود يیتوو تمام ساال ،یريگ یبا من تماس م

ميبه بعدشو باهم باش نياجازه بده از ا م،ينبود . 

به ساعت انداخت یداد، عسل نگاه لشيتحو یلبخند گرم هيسا . 

- برم، االنه که شوهرت برگرده خونه ديبا گهيمن د ! 

مانع رفتن عسل شد، با غم نگاهش کرد هيسا . 

- ميخور یم یزيچ هيبمون باهم  نجايگرده، ا ینه...نه..بر نم ! 

قبول کرد؛ ناهار را کنار هم خوردند و بعد از  يیعسل با خوشرو 
جدا شدند گري، از همد نيعصر دلنش کيگذراندن  . 

را گز کردک  يیرايپذ یپارک ها یساعت ميدوباره تنها ماند ، ن هيسا
 یکس گريکرد، د یم دايپ یراه فرار ديگشت، با  یم یدنبال راه چاره ا

 یمثل گذشته به او اعتماد نداشت ، نفسش بند آمده بود، تحمل فزا
 ادهيپ یکم ديشد، شا یاز خانه خارج م ديخانه را نداشت،  با نيسنگ

را عوض کرد،   شيآورد، لباس ها یحالش را جا م ابانيدر خ یرو
کرد  دايرا پ دکي ديدسته کل یها را گشت به سخت وريداخل کشو ها و درا

 د،يکش یقياز خانه خارج شد ، پلک بست، نفس عم شيو ساده بدون آرا

 یبود، اما حالش جا آمد، فکرها یگرم یتابستان یهوا نکهيبا ا



 رفت، اما یم یکيرا از ذهنش دور ساخت، هوا رو به تار نديناخوشا

 یگشت ، شانه ا یبه خانه باز م ريراحت بود، حامد که مطمئنا د الشيخ
 یاز او نم یگشت، مطمئنا سراغ یباال انداخت به راه افتاد، اگر هم بازم

گذارد، به آرامش  یپا در خانه م یهم  بود وقت شيگرفت، اصال از خدا
شد، راه  کيکرد، هوا تار یرا ط ابانيخ ود یکيقبلش بر گردد،  یروزها

 یگرفت، نگاهش به پارک کوچک رو به رو شيمنزل را آرام آرام در پ
دو  یقهقهه ها و  تاب باز دنيد مکت،ين یآپارتمان افتاد، نشستن رو

 نياول یلبش نشست، رو یگوشه  یبود، لبخند زيکودک ، هوس برانگ
 ديبود، شا دهينشست، قدم زدن که افکارش را سامان نبخش مکتين

آزاد  یبا فکر یا قهيکرد، چند دق یآرامش م یآزاد کم یوانشستن در ه
 .نشست

 ی هيرو بيدست در ج لشيکردن موبا دايپ یخلوت شدن پارک ، برا با
به  یرا در خانه جا گذاشته بود، لب لشيرنگش فرو کرد، موبا یخاک

سراغش را نخواهد گرفت، اما  یدانست کس یم نکهيدندان گرفت، با ا
را رها کرد و به طرف  یچوب مکتيدلشوره به جانش افتاد، به ناچار، ن

 .آپارتمان رفت

گشت، در را باز کرد، المپ  ديدنبال کل بشيساختمان شد، داخلش ج وارد
 یآمد، پس همه چ یهم که م ونيتلوز یروشن بودند، صدا يیرايپذ یها

 کينگاهش اول به ساعت که  د؛يرا پوش شيها يیرو به راه بود ، دمپا
 نيو آست نيداد افتاد و بعد حامد که با شلوار ج یربع به ده را نشان م

در ، کانال ها را باال و  یتوجه به او و صدا یاش  ب یخي یآب اهکوت
کرد یم نييپا . 

 !سالم-

حوصله جوابش را داد یب حامد . 



- شده ريکم قدم بزنم، حواسم نبود انقدر د هيرفته بودم  ! 

ديرا نداد، با ترس پرس جوابش . 

- آماده کنم؟ یخور یم یزيچ ! 

بود، در طول روز کم از دست  یمبل پرت کرد، عصب یکنترل را رو حامد
تفاوت  یب ديکرد، با یسر م هيبا سا ديبود وشب را هم با دهينکش ريام
گرفت،  یم دهيشب را ناد ٩نبودنش در خانه آن هم ساعت  ديبود، با یم

پشت بام در حال  یچند روز قبل بود که او را باال نيشد، هم یاما مگر م
گفت :(من ...من  یزد و م یم اديدر صورتش فر ديبود، با دهيد یودکشخ

الف بچه شدم، من  هي یدست تو ی چهيسال سن باز ٣٨احمق ، با 
پشت  یکردم، بخاطر تو تا باال دايکاناپه پ یرو رو لتيموبا یوقت چارهيب

رو دنبالت گشتم، اخرشم کجا؟!  ابونيبوم رفتم، کل ساختمون و خ
مثل تو خونسرد باشم،  ديکردم، آره منم با داتيمکت پين یخونسرد رو

 آره...)

کنترلش را  ديبا    ستاد،يمبل بلند شد؛ نگاهش نکرد، کنارش ا یرو از
م تر از قبل جوابش را دادکرد،  آرا یحفظ م : 

- خوردم یزيچ هي رونيمن ب ! 
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تابستان  یچنگ زد، در آن گرما شيبه بازو هيکنارش گذشت، سا از
 دنيتا مغز استخوانش نفوذ کرد، لنگ هيدست سا یبود، سرد خيدستش 

و  دهيتوانست رنگ پر یگرفت، چطور م یم دهيرا ناد شيمحسوس پا
! پلک بست، از سنگ نبود، رد؟يبگ دهيزده اش را ناد خي یدست ها

گذشته یروزها متما یحالش بد بود، به بد !  

قدم رفته  د،يکش یقيکرد، نفس عم یفراموش م ديبود نبا ريدختر ام هيسا
نبود، از  یکار سخت شيحالت برا رييتغ ستاد،يرا برگشت ، مقابلش ا

آب دهانش را قورت داد، دلتنگ نگاه  هيسا د،يبار یچشمانش خون م
لب زد یخندانش بود، به آرام . 

- ؟ینگام کن یزن یحرف م یوقت شهيم ! 

که همچنان در  شيگرفت،  به بازو هيسا ی دهينگاه از چشمان ترس حامد
گاه از خود سراغ  چيکه ه یشد، با انزجار رهيبود خ هيحصار دست سا

پس زد،  یرحم یرا باز کرد، دستش را با ب هيسا ینداشت، انگشت ها
 !دوباره به چشمانش نگاه کرد، پر از خشم و نفرت

- بشه؟ ینگاه کنم که چ ! 

لب به دندان گرفت هيسا . 

- ؟یقراره تا آخر عمرم از من متنفر باش ! 

گرما  هيبه طرفش برداشت، خم شد، نفسش به صورت سا یقدم حامد
خواست  یمرد را م نيخواست، با تمام وجود ا یرا م شيهوا د،يبخش

ممکن بود ريسخت که نه غ دنشي،انکارش ،وجودش و  ند . 

- ؟یباش نجايمگه قراره تا آخر عمرت ا ! 



شد، گرما از وجودش پر  یجار شيپلک بست، ناخواسته اشک ها هيسا
اش  یدر زندگتوانست  یرحم نبود، فقط وجودش را نم یحامد ب د،يکش
نگاهش کرد هيدست به کمر گرفت، سا ستاديحامد صاف ا رد،يبپذ . 

- کنارت باشم یکه بهم اجازه بد يیتا هر جا ! 

تفاوت  یدر هوا تکان داد و  ب یدست به کمر سر د،يحامد باال پر یابرو
 .تر از قبل نگاهش کرد

-  هي نيهم ،یچيمن نپ یبه پر و پا يینجايکه ا یکن تا روز یپس سع
الزمه دوباره تکرارش کنم؟ اي! ه؟يبار کاف ! 

لب باز کرد، جسارت را در کلماتش جمع کرد هيسا . 

 !بهم اجازه بده شانسمو امتحان کنم-

ديابرو در هم گره کرد، با تعجب پرس حامد : 

- ؟یراجب چ ! 

ديکش یآه هيسا . 

 !عشقم-

دانست در مغز و  یبه طرفش برداشت ، نم یدوباره اخم کرد، قدم حامد
گذرد؟ یچه م هيفکر سا ! 

- ام که دنبالت  یمن اون جوون یحالت خوبه؟! نکنه فکر کرد نميبب
دلمو زده که باهات ازدواج کردم؟ ريز یخوش  یبود؟! نکنه فکر کرد !  

را پاک کرد، سر باال گرفت و گفت شياشک ها هيسا : 

- خودمو بکشم ،  دوباره بخوام نيديترس نکهيا یدونم برا یدونم...م یم
 یزياز اون چ شتريمن ب یول ،یبا من ازدواج کن یدونم مجبور شد یم



 یاز عشقم نم اديدوست دارم، با دو تا اخم و فر یکه فکرش رو بکن
از من نخواه نويتونم بگذرم، ا یگذرم، نم ! 

زد اديدر صورتش فر حامد . 

- تو که  ،یخوره، تو واقعا عقلتو از دست داد یداره بهم م گهيحالم د
از حس  یخوا یچطور م ،یچطور از عزت نفست مراقبت کن یدون ینم

من  شيخودتو پ یدار قهيآخه، تو دم به د یبه اصطالح عشقت دفاع کن
یکن یم کيکوچ ! 

اخم کرد هيسا . 

- نهيعشق هم ! 

درد آور بود هيسا یتکان داد، پوزخندش برا یسر حامد . 

- یشد وونهي، تو د هيسا ستين نيعشق ا ،یشد ونهيتو پاک د ! 

زد اديفر هيسا  . 

- وار دوست دارم ونهيفقط تو رو  د ستم،ين ونهيد ستم،ين ونهيمن د ! 

زد شيبه دنبالش به راه افتاد، صدا هيبه طرف راهرو رفت، سا حامد . 

 ..حامد...حامد-

ديبرگشت پسش زد، بر سرش غر د،يرا کش دستش  

- خسته ،ی! خسته م کرده؟يسا یگيم ی؟! چ یگ یم یچ ! 

اش تار شد دهيبغض کرد، د هيسا . 

- ! انقدر ؟ینيمنو بب یخوايانقدر بدم که نم یعني نجام؛يمن فقط دو روزه ا
؟یقابل تحملم که از دستم خسته شد ريغ  



است،  ريفهماند او دختر ام یشد، چگونه به او م رهيبه سقف خ حامد
 ند،يب یخودش است که عذاب م هياز  سا شتريفهماند ب یچگونه به او م

 دند،يچرخ یچراغ ها دود سرش م وارها،يسرش در حال دوران بود، د

را  شيداد؟! بازوها یرا ادامه م یلعنت یزندگ نيا ديچند روز، چند ماه با
ديگرفت،  تکانش داد، نال تدر دس : 

- که هست سخت ترش نکن، فکر  ینيرو از ا طيشرا ه،يسا ايبه خودت ب
! نه بخدا شم؟يهات خوشحال م هيگر نيحاِلت، ا نيا دنيمن از د یکن یم

غمرينه پ رينه به پ ! 

حامد رها  یشد، خود را در آغوشش جا داد، دست ها کينزد یقدم هيسا
به  د،يبه ذهنش زده شد با یکرد؟! جرقه ا یدختر چه م نيشد، با ا

ديبخش یسرعت م شيبرنامه ها . 
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 شينشد، شانه ها دهيکش قهيآرام آرام باال آمد، مکث کرد، به دق دستش
 یرا در بر گرفت به عقب حلش داشت، انگشت اشاره اش را به نشانه 

ديبار یخون م شيدر هوا تکان داد، از چشم ها ديتهد . 

شمرده گفت شمرده : 

- گهيبار د کي گه،يبار د کيفقط  ... 



 د؟يخواست بگو یگفت؟! چه م یکرد، چه م یکرد ، دندان قروچه ا مکث

من  گريبار د کيخودت را در آغوش من ننداز؟!  گريبار د کي ديبگو
من  اديدر محضر را به  یلعنت یآن امضا گريبار د کينکن؟!  يیرا هوا

 ی!... چه م؟یستي!... ن؟یبزند تو همسر من هست اديننداز؟! بر سرش فر
با آن چشمان  هينگاه از سا د،يکش شيموها انيم یچنگ  د،يوگخواست ب

اش گرفت ، به طرف اتاقش قدم برداشت، قدم  یستاره باران لعنت یآب
، در را محکم با صدا پشت  عيدور سر یبلند بود، حرکاتش رو شيها

سرش بست،  گردنش را ماساژ داد، چشم در اتاق چرخاند 
بود ، دور  کيبود، تار گرماتاقش  یکرد، هوا یسرش...سرش درد م

با خود تکرار کرد د،ياتاق که نه دور خودش چرخ . 

- ...نبودمستميراه ن نيکردم، من مرد ا یقبول م دينه...نه...نبا ... 

زدن نداشت، دوباره  ادي، جرات فر ديبود، با پا محکم به تخت کوب یعصب
درد گرفت، اما مهم نبود شيپا د،يو دوباره به تخت کوب .. 

- منه یمن چم شده...من چم شده؟! اون فقط دو روزه تو خونه  !  

گاهش  هيرا تک شيتخت نشست، دست ها یرفت ، رو جيگ سرش
تر از آنچه که  عيسر زيهمه چ ديشد، پلک بست با رهيساخت، به سقف خ

گشت، شماره را  لشيبه دنبال موبا بشيرفت، در ج یخواستند جلو م یم
تماس برقرار شد، بدون سالم  دهيو نشن دهيشنگرفت، بوق دوم را  عيسر

گفت یو احوال پرس : 

- مسخره ت  یباز نيداره حالم از ا گهيبکن، د یبکن یخوا یم یهر کار
خوره یبهم م ! 

و گفت ديخند ريام : 



- زن و  یمن برا یتو خونه  یکه داشت یکرد یفکر م نيبه ا ديبا یزمان
یديکش یمن نقشه م یبچه  ! 

خود را کنترل کرد ، با حرص لب زد یلب به دندان گرفت به سخت حامد . 

- وگرنه اريمنو باال ن یاون رو ر،يام .. 

زد اديبر سرش فر ريام . 

- من خط و نشون نکش حامد، خط و  ی؟! برا ی...وگرنه چ یوگرنه چ
دست منه تيزندگ ینشون نکش همه  ! 

کرد و گفت یپوف حامد : 

- یبهتره به فکر راه حل باش ! 

با اخم جواب داد ريام : 

- برم ديفعال با یچند روز منتظر بمون هي ديبا ! 

به صدا درآمد، با  یرا قطع کرد، بوق ممتد در گوش یگوش ريام
زد اديفر تيعصبان . 

- یلعنت ..! 

باز کرد،  راهنشيپ یتخت پرت کرد، با حرص دکمه ها یرا رو یگوش
 نياز ا یدانست چه زمان ینم د،يتخت دراز کش یآن را از تن کند، رو

 نيدر ا ه،يکه سا یدانست تا زمان یخواهد کرد، فقط م دايکابوس نجات پ
با بحث و جدل با  ديروز را با د،يخوش ببن یتواند رو یخانه باشد، نم

 یتاب یکرد و شب را با ب یاش سر م یلياسرائ یبن یها بهانهو  ريام
ماند و  یو آخرش چه ؟! او م هيمنتطق سا یب یها، زجه ها و خواسته 

يیتنها ! 



 کيداد،  یبه او م یو نه آرامش افتي یم انيکه نه پا یو سکوت يیتنها
کرد یمنوال سپر نيرا به هم شيماه روزها و شب ها . 

 انيکه به پا ینداشت، دوست یتمام ريبا ام شيجنگ و جدل ها شرکت

کرده بود دايبه که به اجبار ادامه پ یبود و شراکت دهيرس . 
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بعد از  ريام یطبق خواسته  ديبا ش،يامان از شب ها ش،يشب ها اما
شد، روشن بود، گرم  یم یماه کيکه  یرفت. خانه ا یشام به خانه م

شد حس کرد یرنگارنگ را م یغذاها یبود، رنگ و بو . 

از لباس ها را امتحان  یکه هر شب رنگ یا هيتفاوت از کنار سا یب ديبا
 یب  یدردناکش، زجه ها یها هيبگذرد، گر د،يايکرد، تا به چشم ب یم

 یشد، نسبت به گود یکرد، اما مگر م یحس م وارهايرا پشت د شيصدا
صورتش ، حساب  یَلنگانش که رو به بهبود بود، زرد یچشمش، پا ريز

و نگار به  ريام قيکه از طر یامان یبود؟!  فشار ب تفاوت یاش ب یخال
 یرا نم شان،يماهه  کيجوابش، قهر  یب یشد، تماس ها یوارد م هيسا

تر از هر زمان  فيبود، ضع فيگرفت، نا توان بود، ضع دهيشد ناد
 یاز گذشته آب م شتريدر خانه اش روز به روز ب گناهيب یدختر ،یگريد

 ديکرد ، با یفراموش م ديبا هيآمد، سا ینم راز دستش ب یشد و کار
رفت یخودش از خانه اش م یبا پا ديشد، با یسرد م . 



خانه را  یعطر و بو یرا در داخل قفل در چرخاند، خسته بود، بو ديکل 
شد با تمام وجود  یرا در راهرو هم م یرانيبرنج ا یاستشمام کرد، بو

کنج لبش جا  یخواست، لبخند یدلش گرما م بيوسط تابستان عج د،يبلع
کوتاه  یخوش کرد، عادت کرده بود بدون نگاه کردن به اطراف با سالم

خوش  ینبود، کم یراه فاصله ا انيشود، اما حاال که تا پا تاقشا یراه
قبل خانه را به دنبال  یخورد، بر خالف شب ها یبر نم يیبه جا یرفتار

 ستادهيو کتش نا فين کگرفت یگشت، مثل هر شب کنار راهرو برا هيسا

لب با خود گفت ريدر هم گره خورد ز شيبود، ابروها : 

- دختر؟ نيکجا رفته ا ! 

سر از  ،يیآشپزخانه؛ حمام و دستشو ،يیرايبرداشت، پذ یعيسر یها قدم
برگشت د،ياز جا پر هيکه در آورد با سالم سا يیدستشو . 

- کنن، آخه؟ یسالم م ینجوريا !  

لختش  یو شانه ها شانيپر یزد، نگاه حامد به موها یزيلبخند ر هيسا
کرد،  یاز حد ممکن جلب توجه م شيقرمزش ب یافتاد، اورال شلوار

گرفت و گفت هينگاه از چشمان خندان سا : 

- پشت بوم یفکر کردم دوباره رفت ! 

دلخور گفت هيسا : 

- ؟یسرکوفت بزن یخوا یم یتا ک ! 

کج کرد و کتش را در آورد و گفت یلب حامد : 

- یايکه سر عقل ب یتا وقت ! 



و  هيبه سا یو کت ، دست دراز کرد، حامد نگاه فيگرفتن ک یبرا هيسا
آمد،  یم نييپا طانيشب را از خر ش کيبه دستش انداخت، اگر  ینگاه

گفت هيرا به دستش داد و سا فيکت و ک د،يرس یکه به آخر نم ايدن : 

 !نترس بادمجون بم آفت نداره-

به طرف اتاق حامد رفت و گفت هيکرد و سا یپوف حامد  : 

- اومدم رونيرفتم، زنده ب نيماش ريواال  ز ! 

به دنبالش وارد اتاق شد ،  د،يصدا خند یوارد اتاق شد، حامد ب هيسا
و کت را در کمد جا داد، برگشت، حامد مشغول باز کردن دکمه  فيک هيسا
اق انداخت، در به ات یگرفت ، نگاه ريسر به ز هيشد، سا راهنشيپ ی

به اتاق آمده بود،  ،یسطح یريجارو و گردگ یبرا ینبود حامدچند بار
داشت، صورتش از خجالت گر  یگرياتاق حس و حال د نياما با او در ا

رفتن از اتاق تند شد، کنار در حامد آرام لب زد یبرا شيگرفت، قدم ها . 

- ؟یشام که نخورد ! 

از گلو خارج شد یبه سخت شيرا فراموش کرد، صدا دنيتپ قلبش . 

 !نه-

توانست حرکاتش را   یاز پشت سر هم م یلبخندش را خورد، حت حامد
رفته و اگر  نيصورتش به کل از ب یديدهد، مطمئن بود، سف صيتشخ

توانست صحنه  یقرمز  روبه رو خواهد شد، نم ینگاهش کند با صورت
لبخند زد دنشيرا از دست دهد، برگشت، با د . 

- گرسنمه یليامشب خ ! 

مگر ممکن بود حامد با او  د،يگنج یبه تته پته افتاد، در باورش نم هيسا
نديسفره بنش کيسر  . 



- کشم ی... االن غذا رو منياالن...هم ! 

گفت و به او پشت کرد یباشه ا حامد . 

- اصال  یو لخت بيعج یزايجور چ نيلباس بهتر بپوش، از ا هيدر ضمن 
اديخوشم نم ! 

را در آغوش گرفت، از  شيبه دندان گرفت، با خجالت بازوها یلب هيسا
اتاق خارج شد، راهش را به طرف اتاق خودش کج کرد، وارد شد، 

معتقد بودند، رنگ  انشياطراف یهمه  ستاد،يکمدش ا یقد ی نهيآ یجلو
 نيلباس را هم نيداشت، ا دشيبا پوست سف يیبايز یقرمز هارمون

بود، موقع پرو لباس، عسل معتقد بود  دهيخر عسلبود که همراه  روزيد
از حد ممکن بر تنش خوب نشسته است، اما حامد، از  شيلباس ب نيا

سرعت ممکن،  نيتر عيبا سر د،يبرچ یگفت، لب یبودنش م بيعج
عوض  یو شلوار صورت یگلدار صورت یپارچه ا زيلباسش را با شوم

و خندان  منتظر  ديرا کش اکرد،  به آشپزخانه رفت ، سفره آماده بود، غذ
 .آمدن حامد نشست
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 شيبه سرتاپا یلباسش نگاه دنيحامد بلند شد، حامد با د دنيمحض د به
با با تمام  هيرا سا نيانداخت، نشست، رنگ نگاه حامد عوض شده بود، ا

غذا  شيتوانست حس کند،  با لبخند بشقابش را برداشت، برا یوجود م
ديکش . 



- یدوست داشت شهيامروز عدس پلو پختم، هم ! 

 ديکش شيساالد برا یبود، سنگ بود، مقدار خيکرد ، سرد بود،  نگاهش
برداشت، تا کنار  یتفاوت باشد، حامد قاشق ی، مجبور بود بخند، ب

گفت یرحم یدهانش برد، با ب : 

- کنه یم تميبوش اذ ! 

را به درد آورد،  هيقلب سا شيرا داخل بشقاب پرت کرد، صدا قاشق
پلک زد، با خود تکرار کرد یلحظه ا یبرا . 

-( ...آروم باشهيآروم باش سا ...) 

کرد، متوجه علت رفتارش نبود، صورتش  رنگ تعجب گرفت مکث . 

- رو داره یشگيهم یهمون بو ! 

پوزخند زد و گفت حامد : 

- رو داره؟ یشگيهم یبو یگيکه م دميتو رو چش یغذامگه من چقدر  !  

دلش را مچاله کرد، جواب داد پوزخندش : 

- که تا حاال  هييها یکه...مثل عدس پلو نهيخوب...خوب منظورم ا
گهيد یخورد ! 

نگاه حامد عوض نشد، از کنارش رد شد، به طرفش رفت رنگ . 

- رو دوست ندارم یکه تو بپز يیغذا یمن بو . 

را گرفت، تکان داد شيبازوها هيسا . 

- شد  یگشنته، چ ی، گفت یحرف زد ،یديخند ،یتو که تا حاال خوب بود
گفته؟! بخاطر  یزيچ یزدم ؟ کس یکردم؟ حرف بد یهو؟! من کار بد هي



 یدم هرکار یبندازمش دور، قول م دمي! قول م؟یشد یلباسم عصبان
غذا بپزم یانجام بدم، هر جور بخوا یبگ . 

 یهيشد بر زبان آورد، رفتارش مگر توج یرا پس زد؛ مگر م هيسا حامد
را  تشيآخر، موقع یدر لحظه  ريداشت؟ تماس ام شيدهايو تهد ريجز ام

اش شده بود، آتو  یشب باز مهيبود؛ عروسک خ یعيکرد، طب یادآوري
کرد،  یداشت ، مقصر خودش بود و بس، اگر آن سفته ها را امضا نم

 نيکرد، حاال ا یشد، اگر چک ها را او امضا نم ینم کياگر با شر
، در آمستردام  هيبا ساعت ها فاصله از سا ديشا د،يد یروزها را هم نم

فرمان  دينبود ، با یاما چاره ا ،یکار شنهاديپ نيبرد، با بهتر یبه سر م
شد. از مقابلش گذشت ، قلبش را لگد مال کرد، احساسش  یبردارش م

دانست یم یرا به خوب نيکرد، ا ابودندار که نه  حهيرا جر . 

در دهان چپاند،  ینشست، قاشق یصندل یبغضش را پس زد، رو هيسا
رفت، مثل روز  یبه دست به طرف در م چيسو د،يبرگشت، حامد را د

گذشته یقبل، روز قبلتر و تمام روزها ! 

قاشق پنجم  یبرا یگريد یدوم، سوم، چهارم، دهانش پر بود، جا قاشق
کرد ، مگر عاشق نبود؟!  یعادت م ديشد، با یجار شينبود، اشک ها

ها و دم نزدن نبود؟ یعشق تحمل  سخت یمگر معن ! 

حامد را  ايشد،  یدست به کار م ديبرود با شيتوانست پ ینم  نگونهيا نه
 ديبا افت،يشدت  شياشک ها زشي....راي...اي...ايداد  یم یآشت یبا زندگ

کرد ، تازه اول راه بود یم هيخون گر . 

توانست بکند،  یچه کار م شينداشت، با دل تنها یتمام شيها زجه
 د،يد یاش را م یحامد کدبانو گر ديآشپزخانه را جمع و جور کرد، با

 نيرفت، در ماش یاعصاب نداشته اش راه م یرو ليموبا یملود یصدا



نام عسل  دنيرفت، با د ليرا بست با حرص به طرف موبا يیظرفشو
جواب داد عيسر . 

- دلم هزار راه رفت ؟ید یرو جواب نم یچرا گوش . 

گرفته جواب داد یصدا با : 

- کردم یداشتم آشپزخونه رو جمع م . 

ديبا ذوق پرس عسل : 

- ن؟يبالخره امشب شام خورد ! 

 یگونه اش را پاک کرد، با صدا یشده رو یپوزخند زد، اشک جار هيسا
 :لرزانش جواب داد

- ؟یم چه شامآره اون ! 
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ديبا تعجب پرس عسل . 

- ه؟ينجوريصدات چرا ا نميبب ! 

جواب داد شيبدون تالش برا کنترل اشک ها هيسا : 



- لباسشو عوض  نکهيدونم بعد ا یخوب بود؛ نم یاولش اومد، همه چ
 تشيمن اذ یغذا یدونم.... نشست، گفت بو ینم د،يشن یشد، چ یکرد،چ

کنهيم ! 

نثارش کرد و ادامه داد يیبابا یا عسل : 

-  گهيد ره،يگ یم یلياسرائ یبن یرادايآقا حامد شما داره ا نيا نيبب

 یم ،یکن یماهه هر شب غذا درست م هي ،یشيجلوش خم و راست نم
کنه؟ یم تميغذات اذ یبگه بو اديآخرش ب شوازش،يپ یر ! 

و گفت ديکش یآه هيسا : 

- نذاشت بگم با مامان بالخره حرف زدم، اگه  یکنم ؟ حت کاريچ یگ یم
که کالم پس معرکه ست هينجورياوضاعم ا ننيبب ! 

جواب داد عسل : 

- دونن یبالخره مامان باباتن ، اونا صالح تو رو بهتر م ! 

ناراحت گفت هيسا : 

-  یم تشينها شه؟يم یاونا بفهمن چ یدون ی؟! م یگيم یمعلوم هست چ
عالم نشدم  یمن حامدو دوست دارم، رسوا چاره،يشه سرکوفت به من ب

اميکوتاه ب ايراحت نيکه به ا ! 

کرد و گفت یپوف عسل : 

- بهش محل نده، غذا نپز، خونه رو  یعني ،یروشتو عوض کن ديپس با
چند روز که تو گرد غرق شه هينکن،  زيتم ... 

ديپرس یو  عسل شاک ديخند هيسا : 

- کجاش خنده داره؟ نميبب ! 



خنده اش را خورد و جواب داد هيسا : 

- بشر صبح تا  نيا گمي! م؟یاشتباه نگرفت لميمنو که با ف یزندگ نميبب
پزم  یغذا م کنم،يم زيکه من خونه رو تم نهيب یاصال نم رونه،يشب ب

که بهش محل ندم؟ یدياونوقت تو تز م !  

را خاراند شيموها عسل . 

- بگم خوب؟ یچ ! 

ديخند هيسا . 

- هيکاف یمن یگوش برا هيکه تو  نيهم یچيه ! 

و اعتراض کرد ديبرچ یلب عسل . 

- همدم یگفت یگوش؟! حداقل م ! 

با محبت لبخند زد هيسا . 

- که من  یمن قربون همدمم بشم که انقدر به فکر منه، اگه تو نبود یاله
ماه دق کرده بودم کي نيتو ا ! 

با غم گفت عسل : 

- به  افتهيم یرسه مثل چ یم یروز هيمطمئنم  ه،يسا یخوب یليتو خ
گفتم یک نيغلط کردن، حاال بب ! 

نداشت، عسل تنها  یتمام شيدرمانده سکوت کرد ، درددل ها هيسا
به  یزدند و گاه یهمراه و همدمش شده بود؛ساعت ها با هم حرف م

رفت، بعد از قطع کردن  یم ديخر یاجبار همراهش به گردش و گاه
بند  يیبه ساعت انداخت، نگرانش بود، دستش به جا یتماس،  نگاه

اش فقط حامد بود و بس،  یبود، زندگ ندنبود، نفسش فقط به نفس او ب



 يیرايبود، صبح تا شب را در پذ یصبور م ديکرد ، با یتحمل م ديبا

جواب  یرا ب شيتماس ها امد،يکاناپه سر کرد، حامدش به خانه ن یرو
 نيدانست حامد جز ا یم د،يجوش یو سرکه م ريگذاشت، دلش مثل س

طرف و آن  نيو ا ستماندن ندارد، اهل دو یبرا يیخانه و شرکت جا
طرف رفتن هم نبود، بعد از اذان صبح خواب به چشمش آمده بود، پس 

 یملحفه  دنيشدن با د داريشود، به محض ب داريوقت ب ريبود د یعيطب
تخت  یوز قبلش همانطور روبه اتاق حامد رفت، لباس ر  عيسر ش،يرو

 تنشافتاده  بود، لباسش را برداشت،  پلک بست، بو کرد، عطر تلخ 

چشم را گرفت،  یقطره اشک گوشه  د،يآرامش را به وجودش بخش
کرد، اگر  یشد زندگ یرا در آغوش گرفت، مگر بدون او م راهنيپ

 کي شيبرا ديکش یاتاق نفس م نيکه شب در ا نينبود، هم شيروزها
 یکه حامد در آن نفس م يیهوا ديبا د،يجهان ارزش داشت، نفس کش

در  د،يتخت دراز کش یمحکم بغل کرد، رو ار شيرا ببلعد، دست ها ديکش
ظهر تابستان سرما وجودش را فرا گرفته بود، دلتنگ بود،  یگرما

داشت، کنارش  یکنارش قدم بر م یدغدغه ا چيه یکه ب يیدلتنگ روزها
مردانه اش  یدلتنگ خنده ها د،يشن یشادش را م یاخورد؛ صد یغذا م

جز او  یشد کس یمگر م ،باال داده شده اش، چشمان بشاش یبود، موها
 !بتواند آنقدر عاشق او باشد؟
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حس  نان،يبار ، حس اطم نياول یبرا شيباز کردن کمدها ديشد، شا بلند
ور  نيا یدانست اگر دکمه ا یکرد، م یکد بانو بودن خانه را به او القا م

و آن ور شود، آن زمان داد و هوار است که برسرش آوار خواهد شد، 
نبود، بخت و اقبالشم که  یرنگ یاهيبود، باالتر از س دهيآب د گرياما د

کمد  نداشت، انيبه ب یبود ، حاجت انيفکر کردن نداشت ، آنچه ع گريد
 د،يمرتب کنار هم چ د،يرا بلع شيرا باز کرد، عطر و بو شيها راهنيپ

کنارشان قرار  یديجد یرنگ ها ديرا نگاه کرد ، با شيکت و شلوارها
را  شيکفش ها د،يرا مرتب داخل قفسه چ شيها شرتيگرفت، ت یم

 یريرا گردگ شيساعت ها ونيکلسک یا شهيش وريدرا د،يدستمال کش
  انيرا بازکرد، م نشييگذاشت، کشو پا شيکرد، دانه دانه دوباره سرجا

نگاهش را جلب  یکوچک یجعبه  ش،يها نيسر آست یکراوات و دکمه 
 یگردنبند طال دنيکرد ، با تعجب نگاهش کرد ، درش را باز کرد ، با د

از حد  شيب شيفکر کرد، گرنبند برا یسر کج کرد، کم يیبايز یقلب
که  یهمان گردنبند، همان د،يگنج یممکن آشنا بود، در باورش نم

همکالم نشده بود، با خود گفت ايبخاطرش هفته ها با ناد : 

- کنه؟يم کاريچ نجايا نيا ! 

کرد نگاهش . 

 !البد بعد ازدواجمون بهش پس داده-

را داخل جعبه گذاشت گردنبند . 

 ديبا شه،ينم ینجوريگردنبند مشخص بشه، ا نيا فيتکل ديامروز با -
 !برم شرکت

لنگه در  کي ینبودنش، زندگ یرا بست، از اتاق خارج شد، نگران کمد
گردنبند نيو حاال ا شيهوا ! 



نوش جان کرد و بالخره بعد از تمام   يیگرفت ، ناهار را در تنها یدوش
 نيدر ا دانستيوقت به طرف شرکت حرکت کرد،  م ريش،ديشدن کارها

باز  مهين یتوانست در دفتر کار باشد، در ورود یساعت  فقط حامد  م
 یشدن در دهيکوب یصدا دنيسر و صدا وارد شد، با شن یبود، آرام و ب

شد،  کيکه نزد یش راتند کرد، به سمت راهرو رفت، کمي، قدم ها
 يیآماده در زدن بود صدا ستاد،يدر ا یپدرش را شناخت ، جلو یصدا

ديحامد را شن . 

- یکن ینابود م یتو دار مويزندگ ريام . 

در هوا خشک شد هيسا دست . 

جواب داد ريام : 

بهت  گهيمن د یحامد، ول یبشه، تو راهتو کج رفت نميقرار بود هم -
یکن یدم با من باز یاجازه نم . 

ديکوب زيم یبه طرفش رفت ، با مشت رو حامد . 

- بخورم که من نه به  هيبرات قسم آ ديکردم؟ چقدر با یمن با تو باز یک
رو تو راه انداخت،  منو  یباز نيدخترت نگاه کردم، نه خواستمش، ا

وقت قبولش نداشتم، بازم  چيکه ه یعقد یبرم سر سفره  یمجبور کرد
یزن یبهم تهمت م یدار ! 

زد اديفر تيبا عصبان ريام . 

-  یمن که اسلحه رو سرت نگه نداشتم، االن هم نم ،یخودت قبول کرد
شو به دست  هيروح یگاهتو به دخترم تحمل کنم، قرار بود تا وقتتونم ، ن

یعقدش کن ارهيم . 



شکل ممکن عذابش  نيبه بدتر ريام د،يکش شيموها انيم یچنگ حامد
داد، با حرص جواب داد یم : 

- قولم زدم مرد  ري! مگه من ز؟یگ یم یچ یدار یفهم یم ريام
کردم خودم از خودم متنفر بشم ی! من کار؟یحساب . 

تر کرد، حامد ادامه داد یرا آتش ريپوزخندش اعصاب ناآرام ام ستاد،يا : 

-  یزيچ یمارستانيب دونميچه م ،یريبراش دکتر بگ یتونست یم
من که از حامد  یگفت ،یکرد کاريکه حالش خوب شه اما چ یکن شيبستر

حاال که دخترم به خاطر اون  ونه،يچک و سفته دارم، حامد به من مد
ت رو  چارهيکرده، مجبورش کنم  با دخترم ازدواج کنه! دختر ب یخودکش

 ريمن ز یکن یاما حاال که فکر م ،یبدبخت کرد تخود یخودت با دستا
 نياوضاعم، ا نيا یمن باعث و بان یکن یکه فکر م یحرفم زدم، مادام

کنم یرو با روش خودم تموم م یباز ! 

بلند شد، با شک نگاهش کرد ريام . 

- ؟یکن کاريچ یخوا یم !  

زد یشخندين حامد . 

-  ميليکه سودش خ یکار آخر نيشراکتمون تو ا یخوا یحاال که تو م
، حقمو به عنوان  ستين یاليباالست، به نفع خودت تموم شه، باشه خ

کار  نيشرط از ا هيبه  یخودت ول یسودش برا رميگيمهندس ناظر م
یبد لميسفته ها رو تحو کشم،يکنار م ! 

زد اديفر ريام : 

 ! امکان نداره-

ديبه توپ تيبا عصبان حامد : 



- قبول کن کيپس منو به عنوان شر ! 

را دور زد زيبلند شد م ريام : 

-  نياز ب ،یرو طالق داد هيکه سا یرفته اون سفته ها وقت ادتينکنه 
رنيم ! 

توانست از دست آن سفته ها  یگردنش را ماساژ داد، چگونه م حامد
کند داينجات پ ! 

- خوام  یکنم، نم یباز هيمن قصد ندارم با سا یدون یخودتم م ريام
طالق انجام بشه، بدون  دينابود کنم ، هر وقت اون بخواد با شويزندگ
شهيکه هست بدتر م ینيش از ا هيبخوام طالقش بدم، روح ليدل ! 

مسرانه گفت ريام : 

-  ديرفته؟! با ادتي ديکش یماه طول م کياز  شتريب ديازدواج نبا نيا
رهيطالق بگ یمجبورش کن عيسر ! 

با لج جواب داد حامد : 

- جلو! اون سفته ها رو بده رميمن با روش خودم م  ! 

گفت ريمتوقفش ساخت، ام یتقه ا یرو برگرداند، صدا ريام : 

- ست؟ين نجايا یکس یمگه نگفت ! 

مشکوک به طرف در رفت حامد : 

- مونه یشرکت نم یساعت کس نيتو ا ! 
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شرکت را کامل گشت، در باز شرکت را  یاتاق خارج شد، تمام اتاق ها از
سه تا از سفته ها، دوباره وا  دنيبست وبه طرف اتاق برگشت، با د

 .رفت

- که سه تاشونن نايا ! 

با اخم گفت ريام : 

- دم یدارم بهت م هياديز نميهم . 

کرد و گفت یها را به دست حامد داد، حامد دندان قروچه ا رسفتهيام  : 

- داره تيکه دخترت چقدر برات اهم یجا نشون داد نيهم ! 

 واريهلش داد، به د ده،ياش را چسب قهيسفته ها را رها کرد،  ريام

دانست آن  یبوده، م نيدانست حرفش سنگ یم د،يچسباند، حامد خند
روزها و  رينداشت، ام تيه، اما اهمکرد دارياش را ب دهيخواب رتيغرگ

را گرفته بود شيشب ها . 

- غازتو بده،  هيصد من  ینظرا نيتو از ا گهيبار د هي گه،يبار د هيفقط 
؟يیکه تو مشت منه تو یرفته اون ادتينکنه  ارم؛يحالتو جا م ! 

د،يخند حامد  

- منه ینره، دختر تو توو خونه  ادتيتو هم  ! 

از تک و  ،یچشم حامد نشست، حامد آخ بلند گفت یپا ريمشت ام نياول 
افتاديتا ن . 



- هر وقت  دم،يکه من بخوام انجام م یبدون هر کار گهيبزن...اما د
کنم، پدر زن یرو تموم م یبخوام باز ! 

کرد  یمقاومت م دينگفت، با یآخ گريکنار لبش زد ، د یگريمشت د ريام
در دست خودش باشد؛ حاال  یچيو ق شيهم ر یهم او بتازاناد، کم ی، کم

خودش دست بکار  ديبودند ، با دهينرس یا جهيبه نت ريکه با روش ام
شديم . 

 ريزدن مشت سوم باال آمده بود در هوا گرفت، ز یرا که برا ريام دست
با  ريشد، ام رهيبود، با خشم در چشمانش خ یکاف گريدست بودن د

زد اديفر تيعصبان . 

- یناموِس ب یب یقولت بزن ريز یحق ندار ... 

کالمش را قطع کرد حامد . 

- زميعز کيشر یخودت خواست ! 

زد اديدوباره فر ريام . 

- دادم مويدادم، زندگ زيمن تو رو آدمت کردم، من بهت همه چ . 

صورتش را ماساژ داد حامد . 

- به شرط سفته و چک  یتونم از شرکت برم، ول یاالنم م یاگه بخوا
که امضا کردم يیها !! 

افتاده  یبرداشتن سفته ها یداد، حامد برا یوا رفت، نم پس نم ريام
فرستاد، روبه  بيخم شد، برگه ها را برداشت و به داخل ج نيزم یرو
که پول  یدوراه نيب ريدانست ام ینگاهش کرد؛ خوب م ستاد،يا شيرو

داشت، گم شده بود یشتريارزش ب . 



- راقب دخترت  م یتو بود نيمن مراقب نگاه و رفتار خودم بودم، ا
 يیدختر حساس و تنها شهيهم هيدونن سا یهمه م گهيد نويا ،ینبود

که خودش  یکنم، تا زمان یبه بعد خودم ازش مراقبت م نياز ا یبود ، ول
خودش یفهم یبخواد بره، م ! 

به او لب باز کرد، حامد مانعش شد دنيتوپ یبرا ريام . 

- فکر کنم  ،یحرفو تو صورتم  بکوب هي یه ستينگران نباش؛ الزم ن
از تو... مراقب خودمو نگاهم هستم شتريالزمه دوباره بگم من... ب . 

 یحامد، نگران یاتاق، حرفا یرا باز کرد؛ گرما راهنشيپ یدکمه  ريام
رسانده  انيطاقت فرسا و پرسود تحملش را به پا یکار یو پروژه  هيسا

 .بود

ستاديکنار در ا حامد . 

-  یگناه هيسا ی هيمن تو قض شهيبهت ثابت م یروز هيدونم  یم
بعد  اد،يبه خودش ب  هيفقط منتظرم سا ره،يد یلينداشتم، اما اون موقع خ

یشکوه ريام یآقا نمتيوقت نب چيه گهيرم که د یم نجاياز ا یجور ! 

نثارش کرد يیبرو بابا ريام . 

 !شرت کم-

ستاديکنار در ا د،يتلخ  خند حامد . 

- یدخترت بزن یسر به خونه  هيوقتشه  ! 

رفت، حامد ادامه داد یچشم غره ا ريام : 

- شميخوشحال م ! 



در  ز،يبه م ريمشت محکم ام یاز اتاق خارج شد، صدا د،يخند دوباره
به  عياز شرکت خارج شد و سر یبعد از مکث کوتاه د،يچيگوشش پ

آورد یاز عذا در م یدل ديطرف خانه اش رفت، گرسنه بود، با . 
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را گرفته  مشيتصم د،يرا داد یتر از آپارتمان گل فروش نييپا ابانيخ چند
کارش  نيکرد ، اول یاش اقدام م هيرو رييتغ یبرا ديحاال با نيبود، از هم
هر چند  رد،يرا به عنوان همسر بپذ هيتوانست سا یبود، نم یعذر خواه

 نيب یخوب یاما قبل تر ها که رابطه   رد،يقصدش را هم نداشت که بپذ
... پاکش را یميپاک و صم ش،يآال یغل و غش، ساده و ب یشان بود، ب

با  ،یبود، دسته گل نرگس نطورياو که ا یدانست اما ال اقل که برا ینم
 اضافه، به طرف خانه نيساده بدون تزئ د،يدورش را خر ديروبان سف

 نيماش د،يشد، به آپارتمان رس یشکمش بلند م یکم کم صدا گريراند، د
پارک کرد و دسته گل را برداشت ، سوار آسانسور شد،  نگيرا در پارک

چشمش هم کبود بود، اما  یپا  د،يبه صورت اصالح نشده اش کش یدست
شده بود،  زانينا م ريبا ام یريرا که در اثر درگ یا قهينداشت،  یدرد

را در داخل قفل چرخاند، مثل  ديمرتب کرد، آسانسور متوقف شد، کل
کرد، آن را به دماغ گرفته اش نسبت  یحس نم يیبو هگذشت یروزها

آن ،  کيبود ، شکه شد،  کيکرد و وارد شد، همه جا تار داد، در را باز
به ذهنش  هيقبل از بودن سا یلحظه پلک بست ، روزها کي یبرا



 ی...سریتنها یسرد و سوت و کور، تنها ک،يتار یخانه  بازگشت،
راهرو که روشن شد، در را بست،  داد،کنار در را فشار  ديتکان داد، کل

را َکند،  شيکنار در جا گذاشت، کفش ها یجا کفش یدسته گل را رو
از آوردن  مانيراه پش انيباز شد؛ م هيآوردن اسم سا یدهانش برا
از راهرو گذشت، المپ و لوسترها را با کنترل  عينامش، سر

، راه  هبه حال و آشپزخان یاجمال یمخصوصشان روشن کرد، با نگاه
 دنيطاقت شن گريگرفت، دعا کرد در اتاقش باشد، د شياتاقش را در پ

تمام  یقدر که روزش با بحث و جدلها نيبد را نداشت، هم یخبر ها
بود یکاف افت،ي انيپا ريام ینشدن . 

سر و صدا در را باز کرد، نور مهتاب، اتاق را روشن کرده  یآرام ب  
سرش را پوشانده بود،  یتخت، که ملحفه تا باال یرو هيسا دنيبود، با د

آرامش به وجودش بازگشت، خدا را شکر کرد،  د،يکش ینفس راحت
 یکم ديشد، با مانيباز کند اما دوباره پش تيخواست لب به گله و شکا

بخاطر شب گذشته ناراحت  ديکرد، شا یبه حال خود رها م راهم شده او 
گونه، خانه را خاموش به حال خود رها کرده بود نيبوده که ا . 

گفت، مگر  یبه طرفش برداشت، برگشت، چه م یقدم اورد،يتاب ن دلش
نمانده بود که در  یمانده بود, حرف یباق شيهم برا یمعذرت خواه یرو
 ینبود که در حقش نکرده باشد، چه م یرنگفته باشد، بد رفتا شيرو

کرد یرفت و اوضاع را از آنچه بود خرابتر نم یم ديگفت ، با . 

رفت ، در بسته شد عقب . 

به دندان گرفته اش را  یلب ها یپلک باز کرد ، رد خون رو هيسا 
فرو  یصدا مانده بود، در گودال یملحفه  ب ريز شيحس کرد ، زجه ها

نداشت،  یتمام شيکرد، اشک ها ینم داينجات پ یبرا یرفته بود، راه
بدهند ،  انيخواستند پا یاو قمار کرده بودند، عشق او را م یسر زندگ



پرت  نيزم یداخل مشتش انداخت، گردنبند را به رو دنبندبه گر ینگاه
ماند ،  یرفت و نم یم ديبود، با دهيصدا خدا را صدا زد، جفا د یکرد ، ب
 یپشت بام به زندگ یهمان شب ، باال ديداشت، بان یزندگ یبرا يیاما جا
اش اشتباه کرده بود، آمدن حامد،  یداد، در محاسبات فکر یم انياش پا

شده بود دينور ام شيآن شب برا . 

شد پدرش سود شرکت را  یرا باور نکرده بود، مگر م شيدهايشن هنوز
آمده بود، اما دخترش که  ايدهد؟! ناخواسته به دن حيبه دخترش ترج

 !بود، از خون و گدشتش که بود

 اليحاضر به ازدواج شده باشد؟! چه خ ديشد حامد به تهد یمگر م 

زد،  یزجه م ديبا ختير یاشک م ديدر سر پرورانده بود؟! با یخام
تنها مانده  یطوفان یايدر نيداشت، در ا یتيچه اهم شيسوزش چشم ها

حرف  یاز چک و سفته گفته بودند، از بازبود، در حال غرق شدن بود، 
آورد،  یخفت ها تاب م نيحال دوران بود، چگونه ا درزده بودند، سرش 

 یدور م ديرفت، با یم ديتوانست سر کند، با یچگونه روزگارش را م
 دياش را با یبانک یها امکيهجوم  برد، پ لشيبه طرف موبا عيشد، سر
اش را  یداشت، موجود تياهم یرفتن حساب بانک یکرد، برا یچک م

 یپرت کرد، صدا یرا به طرف ليموباچک کرد، آه از نهادش بلند شد، 
طالق  ديبود ، با کياش به صفر نزد یموجود د،يشکسته شدنش را شن

اش چقدر بود؟!  هيکرد ، اما مگر مهر یطلب م هيمهر ديگرفت، با یم
 یاش.... ماد یماد د،يجلد قرآن مج کيشاخته نبات و  کياش  یمعنو

بود وارد  قرارکه  ینداشت، آن روز سرخوش از اسم ادياش را به 
دفتر دار  یبرگه ها نييکه پا يیزده از امضا جانيشناسنامه اش شود، ه

 هينه مهر د،ينشن یکالم گريبودن حاج آقا د ليوک یزده بود،  جز صدا
ه بود ... با خودش چه کرده بود؟! چگونه توانستینه سوت ی، نه دست یا



را  دشگونه خو نيگونه ظلم کند؟! ا نيدر حق خودش، خوِدخودش ا
کس و کار جلوه کند؟ یو ب في، ضع رديبگ دهيناد !  

کرد، اما با کدام پول؟! به  یکرد، درخواست نفقه م یم دايپ یليوک ديبا
رفت ، باتالق بود به  یزد بن بست بود، گرداب بود و فرو م یم یهر در

کشاندش یم نييپا ! 
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 یآمدو قو یبه خود م ديبا د،يبخش یاش سر و سامان م یبه زندگ ديبا
با  ديبا یرا پاک کرد، بلند شد، قبل از هر کار شيشد، اشک ها یظاهر م

را در حمام به سر برد؛ خدا  یساعت ميگرفت، ن یآرام م یدوش آب ولرم
مخصوص به  یبهداشت سيرا شکر گفت که هر کدام از اتاق ها سرو

گرفتن دوش از اتاق خارج شود یو مجبور نبود برا تندخود را داش . 

درب و داغانش در  ليآمدن از حمام نگاهش به موبا رونيمحض ب به
تماسش با  یتنها راه برقرار د،يکش يیاتاق افتاد، آه بلند باال یگوشه 

نداشت، راه  ليموبا ريتعم یهم برا یپول یرفته بود، حت نيعسل از ب
کرد یگز م ادهيپ یبا پا ديشان را هم با یرفتن به خانه  . 

سر فرصت  ديرفت، گردنبند نحس کنارش افتاده بود، با ليطرف موبا به
پدرش  یگرداند، با وجود حرف ها یاش باز م یاصل یگردنبند را سر جا

به دانستن راز گردنبند نداشت، هر چه  یازين گريحامد د یو جواب ها



بود، شسکته بود و داستان عشق نافرجامش به  دهيبود و نبود را شن
بود دهيرس انيپا . 

 یپاتخت یرا رو ليرا داخل جعبه در کشو قرار داد و موبا گردنبند
 !گذاشت

 یم نياز دردش را تسک یخواب کم ديشا د،يخواب یم ديبا د،يکش دراز
ديبخش ! 

 یاز بالش ها را رو یکيچشم باز کرد ،  يیسر و صدا دنيبا شن صبح
 یا جهيکاسته شود، اما نت ،یسرش گذاشت، بلکه از شدت صدا کم

رفت، با چشم پف  یاعصابش رژه م یبر رو ون،يتلوز ینداشت،    صدا
 تيعصباناش با  یصورت یباز، همان تاب شلوارک خرگوش مهيکرده و ن

قدم تند  يیرايرا باشدت باز کرد و به طرف پذ رآمد،  د نيياز تخت پا
با خود گفت افتي شيافزا تشيعصبان یتام و جر دنيکرد، با د : 

- خواد منو حرص  یدونم م یکنه نم یکنه، فکر م ینگاه م یتام و جر
 یشازده، هر کار ست،يها ن یرياز اون تو بم یريتو بم نيا گهيبده، د
ارميدرم شويتالف یبکن ! 

به طرف آشپزخانه برگشت  تيتمام نقاط را دنبال کنترل گشت، با عصبان 
لباسش  یبه کمر و لبخند به لب ، تازه حواسش پ شبنديحامد پ دنيبا د

کرد؟   یرا چکار م شيرا دربغل گرفت و حاال پاها شيبرگشت بازوها
را در هم گره کرد و گفت شيابروها : 

- کجاست؟ اون کنترل وامونده ! 

خورد شده  یگوجه فرنگ یمحتو یبسته لبخند زد، تابه  یبا لب ها حامد
اجاق گذاشت دوباره به طرفش برگشت و گفت یرا رو : 



- ؟یگفتيم رلبيز یداشت یچ ر،ياوال که صبح بخ ! 

را حفظ کرد، بدون دادن جواب گفت شياخم ها هيسا : 

- کنترل کجاست؟ گميم ! 

و گفت ديکش یقينفس عم حامد : 

- مثل من نيبکش، بب قينفس عم هياول  ! 

 یبا اخم به طرفش رفت، حامد رو هيسا د،يکش قيچند بار نفس عم حامد
 رهياش خ دهيژول یبامزه اش و موها ی افهيو ق پيکانتر خم شد و به ت

کرد یرا جلب م یشتريپف کرده و قرمزش تو جه ب یشد، اما چشم ها . 

- رو ،  ونيزيتلو یصدا یصبح! اول ؟ینداز یمنو دست م یدار نميبب
باور کنم  یخوا ی! نکنه م؟یکنيدرجه گذاشته، کارتون نگاه م نيرو آخر

؟یبه کارتون عالقه دار ! 

دستش را دنبال کرد ، با  ريبا تعجب مس هيحامد باال آمد، سا دست
اش آخش به هوا  ینيب یحامد رو ینشستن انگشت شصت و اشاره 

حامد بلند شد، به او  یخنده  یداص د،يخود را به عقب کش عيرفت وسر
زد اديبا حرص فر هيپشت کرد، سا : 

- کنترل کجاست؟ گميم ! 

گوجه ها را هم زد، لبخندش را خورد حامد . 

- ها؟ یشد داريچپ ب یامروز از دنده  ! 

افتادياز تک و تا ن هيسا . 

- کنترل کجاست؟ گميم ! 

ادامه داد حامد : 



- ؟یتکرار یرو دکمه  ! 

حامد به هوا رفت یخنده  کيشل د،يکش یشينما غيج هيسا . 
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که نه سرخوش  بيطرفش برگشت، خنده اش به راه بود، حالش عج به
توانست  یلرزاند نم یم شيها غيتمام خانه راهم با ج هيبود، اگر سا

 .حالش را دگرگون سازد

  !چته تو؟-

گفت یعصب هيسا : 

 !...نخند-

گفت اديبا فر هيشد، سا شتريخنده اش ب حامد : 

- نخند گميم !! 

دندان  هيدوال راست شد، سا یافتنين انيپا یدست به کمر با خنده  حامد
را به دنبال  نييرفت، باال و پا ونيکرد، دوباره به طرف تلوز یقروچه ا

 یطانيشد، دکمه را فشار داد، لبخند ش دايآف گشت، بالخره پ یدکمه 
لبش ظاهر شد؛ بلند شد و به طرف حامد برگشت، حامد کنترل به  یرو

باال رفته به کنترل اشاره  یرا روشن کرد، با ابرو ونيدست دوباره تلوز



از آن طرف کانتر به طرفش دست دراز  د؛يبه طرفش دو هيکرد، سا یا
اجاق رفت کرد؛ حامد کنترل را برداشت و به طرف . 

- ميحداقل ناهارو بخور م،يصبحانه که نخورد نيو بچ زيم ايب ! 

پوزخند زد، نگاهش کرد؛ ذهنش به سمت عدس پلو ، زرشک پلو  هيسا
که پخته بود و نخورده به داخل سطل آشغال رفته  يیتمام غذاها د،يپر کش

برگشت و  د،ياما حامد باز هم ند خت،ياشک ر یبودند،  بغض کرد ، حت
شد؟ چگونه  یم شياشک ها دنيبه طرف اتاقش رفت، چگونه مانع چک

رفتار کند که انگار  یتوانست طور ی! چگونه او م؟کرد یفراموش م
در کار نبوده؟ یامضا نکرده ؟! سفته ا ینبوده، چک یباز   

 یسود  گريکردن د هيبودن و گر فيرا پاک کرد ، ضع ختهير یها اشک
را شانه کرد ، لباسش را عوض کرد؛ همان اورال  شينداشت ، موها

همان که از نظر حامد عجق وجق بود، را  ن،يبدون آست یقرمز شلوار
شب  یرا پشت سر جمع کرد، خدا را شکر کرده از غذا شيموها د،يپوش

به خوردن املت حامد پز  یازيمانده است و ن یباق خچاليگذشته در  یها
 یب ايشور بود  اي شهيآگاه بود، هم ینداشت،  از دست پختش به خوب

 یکرده بود، اما در مورد آشپز یسال ها تنها زندگ نکهينمک؛ با ا
کار کردنش در  یهشتش گرو نهش بود، در مورد نحوه  شهيهم

دور و  یتما ظرف ها ستدان یخبر داشت، م یآشپزخانه هم  به خوب
دست  گريد هم گفتن نداشت، اما واريبرش را نشسته رها کرده، در و د

زد ینم ديو سف اهيبه س . 

لب نشاند و از اتاق خارج شد،  یرو یلب زد، لبخند یرو یکمرنگ رژ
بود که داخل قابلمه جلز و جلز در  یحامد همچنان مشغول چندتا گوجه ا

از کنارش گذشت،   ختهيبهم ر یاعتنا به آشپزخانه  یحال پخت بودند ، ب



کامل  نانيزد اطم یلب به املت نم نکهياز ا د؛يياو را پا یچشم ريحامد ز
 .داشت

 ويو کرويآورد، ما رون،يکباب ها را ب یشام یحاو یکونيظرف سل هيسا
غذا گرم شد؛ خوشبختانه کاهو و  قهيرا روشن کرد ، در عرض چند دق

که تمامش در  یماند گوجه فرنگ یآماده هم داشت ، فقط م ارشوريخ
و  ديکش رونيرا ب یشده بودند، بشقاب ليحامد به املت تبد یقابلمه 

دمشغول خوردن ش . 

شد، اما حاال وقت  یحامد م یچشم ريز یمتوجه نگاه ها یاز گاه هر
شد، ناهارش را تمام و کمال  یاز در قدرت وارد م دينبود با یدلسوز

اعتنا به حامد  یگذاشت و ب يیظرف شو نيخورد ، ظرفش را داخل ماش
 یب ليکرد ، دل یت، به محض رفتنش حامد پوفگرف شيراه اتاقش را در پ

جالب بود، تا به حال او  شيتوانست درک کند، اما برا یم رااش  يیاعتنا
تحمل  دميعادت نداشت ، شا هيسا یرو نيبود ، به ا دهيگونه ند نيرا ا

 یآتش بس و زندگ یبرا یراه ديدانست سردر گم بود، با ینداشت ، نم
 امتيق اميشد که تا ق یکرد، نم یم دايهر چند کوتاهشان پ زيمسالمت آم

بگذرد؟ یکالمبدون حرف و  ! 

از حد جمع شد، اجاق را  شيب یصورتش از شور د،ياز املتش چش یکم
 یناهار خور زيم یرو یکباب ها یخاموش کرد و به طرف شام

ماه  کي نيداخل دهان گذاشت، جگرش حال آمد، چگونه ا یرفت،تکه ا
 زيگذرانده بود؛ خود ن هيسا یخوش طمع و بو یرا بدون خوردن غذاها

 :درعجب بود،  با خود گفت

- یخانومت بخور ی، از غذا یبالخره موفق شد ! 

اش لهي، در مخ ديبه دندان گرفت، با کف دست به دهانش کوب لب  



بود؟! از کجا به ذهنش تراوش کرده  یچه حرف گريد نيا ديگنج ینم 
رفتن از  رونيبه ب ميآشپزخانه را گز کرد؛ تصم یچند متر یببود ؟!عص

مشهور  یاو که به صبور د،يکش یقينفس عم ستاديآشپزخانه گرفت، ا
 ديمبدل گشته بود، با یتحمل یو ب یانسان عصب نيبه چن یبود، چه زمان

 یکه برا یمورد یب یبه خاطر حرف ديکرد، نبا یدوباره صبر را تحمل م
رفت ،  یلحظه در خلوت، از ذهنش گذشته بود، از کوره در م کي

لقمه  یکي یکيخوشمزه را  ینشست، کباب ها یصندل یبرگشت و رو
به  ديکرد، با یم نيرا تمر یتفاوت یب ديگرفت و نوش جان کرد ، با

ه بود،حامد هم...همان حامد نبود، يهمان سا هيگشت، سا یگذشته بر م
تند خو..درست  ،یتوانست در خود حس کند، عصب یرا م راتييتغ یکم
شد، فقط صبر الزم داشت یروبه راه م زيشد، همه چ یم . 

را خورد، هر چند سخت اما ظرف ها را جمع کرد و داخل  ناهارش
 فيکث نيکرد و زم زياجاق را هم تم یجا داد، حت يیظرف شو نيماش

راهم کرده را ف هيحتم داشت موجبات تعجب سا د،يکش یشده را هم ط
 تيتوانست ن یحرکت کوچک و خوردن کباب ها، م نيهم دياست، شا

بود دواريام یخوبش را برساند...کم ول . 
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خود را در اتاق حبس کرده است ، اما  هيمتوجه بود که سا نيب نيا در
 دنيتخمه شکستن و نوش ینبود که برا ريانقدر ها هم در برابر او ش

از او یچا   

 ريبود که خورد و خاکش دهيرا هم د لشيکند، موبا یهمراه درخواست
 یشده ، پس مطمئن بود بالخره از بودن در اتاق  خسته و  خارج م

 انيرا م هيسا یخال یاز شروع فوتبال گذشته بود، جا یساعت کيشود، 

 یگل ساز تيها موقع مياگر ت یحت نيهم یکرد، برا یحس م شيادهايفر
ذره هم شده،  کي یبرا هيزد، بلکه سا یم یاديفر مداهم نداشتند ، ع

باطل اليخ یبکشد، اما زه یکنجکاو در را باز کند و سرک ... 

َکند و بلند  ونيدر نگاه از تلوز یاول بود که باصدا ی مهين انيپا کينزد
 .شد

- ستيروز جمعه ول کن ما ن هيک گهيد ني! ا؟یمگه سر آورد ! 

 غشيج شيو آرا یدخترک چشم و ابرو مشک دنيرا باز کرد، با د در

 شيجلو کهيعجق وجق دوت یانداخت،  آن مانتو شيبه سرتاپا ینگاه
زده بود  رونيکه از هر طرف شالش ب يیموها د؛يسبز بود و عقبش سف

ديباال پر شيپاره پوره اش، ابرو ديسف نيو شلوار ج . 

- نييبفرما ! 

به داخل  یکرد، سرک یکرد و سع یحامد با اخم سالم کوتاه دنيبا د عسل
انداخت و گفت یبکشد، حامد متعجب از رفتارش، به داخل نگاه : 

- اومده؟ شيپ یمشکل ! 

نگران گفت دخترک : 

- دهيجواب نم رم،يگ ی...کجاست؟! از صبح تماس مهي...ساهيسا ! 



نگاهش کرد و گفت تيبا جد حامد : 

- بگم لشويتا من دل نيکن یخودتونو معرفشما اول  ! 

ديکرد، با اخم پرس زيچشم ر عسل : 

- نه؟ گهيد نيشما آقا حامد ! 

جواب داد شخنديبا ن حامد : 

- شما یبا اجازه  ! 

کج کرد یلب به پوزخند عسل . 

-  هي؟! آدم غرب گهيباشم د هيدوست سا دي...منم مطمئنا بانيدار ارياخت
چرا از  نميدوستم، بب شيمن برم پ نيحاال اگه اجازه بد شه،يکه نگران نم

ستيازش ن یصبح خبر ! 

را کند؛ حامد  شيدر کنار رفت، عسل وارد شد، کفش ها یاز جلو حامد
 :گفت

- ارميمن شما رو به جا نم ! 

لب گفت ريز عسل : 

- یبهش گفت یدوباره چ دونهيخدا م ! 

ديمتوجه کالمش نشد و پرس حامد : 

- نشدم؟! متوجه د؟يببخش ! 

و رو به حامد گفت ديها را پوش يیدمپا عسل : 

- از من نگفته؟ هيکه سا ستين بيعج گمي... میچيه ! 



رفت يیرايتکان داد، عسل به طرف پذ یسر حامد . 

لب گفت ريز حامد : 

- نييخودتونه بفرما یخونه  ! 

به طرفش برگشت عسل . 

 !ممنون-

داد و گفت لياش را تحو یطانيعسل لبخند ش د،يباال پر شيابروها حامد : 

- نميب یرو نم هيکجاست؟! سا هيسا ! 

به راهروو اشاره کرد و گفت حامد : 

 !تو اتاقشه-

ديبا تعجب پرس عسل : 

- خل و چل یکنه؟! دختره  یم کاريروز جمعه تو اتاقش چ ! 

زد شيطرف راهرو رفت، صدا به . 

- هي...ساهيسا ! 

خنده، عسل با  ريزد ز یعسل پق پيت دنيآمد، با د رونياز اتاق ب هيسا
دست اشاره کرد که ساکت باشد، با دو به طرفش رفت  و وارد اتاق 

 .شدند

- ؟یخند یچته چرا م ! 

اشاره کرد و گفت پشيبه ت هيسا : 



- ! رو ؟یکرد زونيبه خودت آو هيچ یلينگيهمه ج ني! اه؟يختيچه ر نيا
همه دستبند؟! شلوارشو نيا ،يیمانتو ! 

زد و گفت یعسل چرخ د،يخند دوباره : 

- شدم نه؟ پيخوشگلم؟! خوشت ! 

چانه گفت ريبا خنده و دست ز هيسا : 

- یعال ! 

از حدش به  شيب یپاسخش و نگران یب یتماس ها اديبا  د،يخند عسل
به هوا رفت وگفت هيآخ سا چاند،يرفت، گوشش را پ هيطرف سا : 

- ! ره؟يدلم هزار راه م یگ ی! نم؟ید یچرا از صبح جواب منو نم نميبب

؟یکنم از نگران یدق م یگ ینم ! 

فشار دست عسل گوشش کنده  ريسرش را کج کرده بود تا مبادا ز هيسا
بلند گفت یشود، با صدا : 

- دم ها ی...عسل فحشت مونهي...نکن...دردم گرفت دیا ! 

پا تند کند،  هيآنقدر بلند بود که حامد نگران به طرف اتاق سا شيادهايفر
حامد  دنيدر را باز کرد و با چهره آشفته نگاهشان کرد، عسل با د عيسر

داد، نگاه حامد، به طرف دست عسل  لشيتحو يیلبخند مکش مرگ ما
در هم  یرا رها کرد، نگاه حامد معطوف چهره  هيرفت، عسل گوش سا

شد، با اخم گفت هيسا یرفته  : 

- چه خبره؟ نجايا !  



کرد از نگاه حامد  یور و آن ور، سع نيزدن ا دي، با د ديبرچ یلب عسل
 لينگاهش با موبا نيح نيو در ا رديرعب آور بود بگ شيکه به شدت برا

گره خورد هيدرب و داغان سا . 
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رفت ، آن را برداشت گفت ليطرف موبا به : 

- شده؟ یشکل نيچرا ا ليموبا نيا !  

که  هيزد، به سا هيتک واريبا همان اخم دست در بغل گرفت و به د حامد
دوخته بود،  رياز حامد سر به ز شتريصد برابر ب یبدون حرف با اخم

 .نگاه کرد

را مقابلش گرفت  یبه سمت حامد رفت، گوش یکرد، چند قدم یپوف عسل
که در خود سراغ نداشت  يینگاهش کرد، عسل با رو ی، حامد سوال

 :گفت

- ؟یستين هيسا یمگه شما همسر مکرمه  !  

سر فرصت  ديبا افت،ي شيحرفش افزا نيحامد با ا یشانياخم پ نيچ 
ديپرس د،يچ یدمش را م : 

 !خوب؟-

لبخند زد و گفت عسل : 



- واال دلم  داد،ي، جواب نم رميگياز صبح من دارم با همسر شما تماس م
 .هزار راه رفت

گذاشت و گفت بيگرفت، دست در ج وارياش را از د هيتک حامد : 

- همسر من هزار راه بره؟ یبرا ديدل شما چرا با ! 

، بدون  رديسر باال بگ هيبود تا سا ی"همسر"، کاف یکلمه  نيگفتن هم 
 دهيو نشن دهيدر دست داشتن کنترل، به حامد با لبخند نگاه کند، تمام شن

قند در دلش آب شود و  لويبسپارد، هزار هزار ک یرا به فراموش شيها
 هها از او دور بود ک یچرا خوش د،يکند، چانه اش لرز ريدر آسمان ها س

حس،  نيبا کلمه ، آن هم ناخواسته، رنگ به صورتش باز گردد، ا ديبا
او حواس پرت  یصدا دنيعسل بود، با شن ونيو غرور را مد یشاد نيا

 .شده اش جمع شد

- دوستمه نکهيا یبرا ! 

را در بغلش  ليدم دخترک لب باز کرد، عسل موبا نديچ یبرا حامد
 :انداخت، حامد لب بست، عسل برگشت و گفت

-  لويموبا نيا نيندازم، شمام لطفابر یرو راه م هيحاال آقا حامد تا من سا

ديکن ريتعم . 

ديرا از دست حامد قاپ یبه طرفشان رفت ، گوش هيسا . 

- کنم یخواد، خودم درستش م ینه نم ! 

را پس گرفت و گفت ليموبا عسل : 

 !الزم نکرده-

را به حامد برگرداند ليموبا دوباره . 



- آقا حامد نييبفرما ! 

از اتاق خارج شد یحرف چيه یگرفت و ب هينگاه از سا حامد . 

زد و گفت یبرگشت، چشمک هيخوشحال به طرف سا عسل : 

- ميانجام بد ميتون یم گهيد یکارا هيمام  گه،يپس حله د ! 

و گفت ديبه او توپ هيساعسل در را بست،   : 

- بهش؟ یچرا داد ! 

وگفت  ديباال پر شيابرو یتا کي عسل : 

-  تيزيچ هيتو  ی؟ولیکارا دار نيبه ا کاريشه، تو چ فهيشوهرته، وظ
 !هست

باال انداخت، به طرف پنجره رفت یشانه ا هيسا . 

- ستين ميچيه ! 

با اصرار گفت عسل : 

 !چرا هست-

و ادامه داد ديخند : 

-  نجايکه من بهم زدم، منتظر باش حامد مانع اومدنم به ا یپيت نيبا ا

 !بشه

زد و گفت شيبه پهلو یشينما ی ضربه : 

- کپ کرد ديهم شد، منو د یرتيآقا بدجور غ ! 



همسر در ذهنش، دوباره قند در دلش آب شد؛   یکلمه  یبا تداع هيسا
و جواب داد ديخند : 

-  اد،يخوشش نم ظيغل یشايو آرا پايجور ت نينه بابا، حامد فقط از ا

نيهم ... 

دانست چرا اما قسم  یسر داد، نم یشاد یزد، خنده  یبشکن عسل
داد،  یانجام م یکار شيبرا ديرا به مقصدش برساند، با هيخورده بود سا

توانست تحمل کند،  یوجه نم جيرا به ه نيشکسته بود و ا هيدل سا
کرد تيهدا شيآرا زيرا به طرف م هيسا . 

- ادياون خوشش نم م،يد یرو انجام م یکار قايدقحل شد، پس ما  . 

 يیمعدودش، رو یلباس ها نيب ه،يبدون اجازه دادن به دخالت سا عسل

و شال قرمز  را باهم ست کرد ، کفش پاشنه بلند  زيشوم د،يوشلوار سف
 ليرا خط چشم و رژ قرمزش تکم ششيست کرد ، آرا شيرا برا ديسف

از  یدر گوش یو با خنده و حرف ها ختيرا دورش ر شيکرد ، موها
با خروج حامد همزمان بود وجشاناتاق خارج شدند، خر . 

حامد هر دو سکوت کردند و از مقابلش گذشتند دنيد با . 

 ینداشت، تا م یراديکه ا شيرا از نظر گذراند، مانتو شيسرتاپا حامد
گرفت، اما لگ  دهيتوانست بلند بود و گشاد، تکه تکه، تکه ها را ناد

 د،يشد ند یبود؛ چه؟! آن را مگر م شيقوزک پا یکه باال دشيجذب سف

 شيآن آرا چ،يهم ه غشيافتاده از شال قرمز ج رونيبلند ب یموها
زد شيافتاد، صدا شيکوتاه مانتو نيکه به آست ش...نگاهظيغل . 

- ...؟هيسا ! 

آن  شد یزد، مگر م هيسا یبه پهلو یعسل سقلمه ا ستادند،يدو ا هر
 هيشد، سا شتريحامد دور بماند، اخمش ب نيب زيت یسقلمه،  از چشم ها



، حال  ديکش یقيافتاد، نفس عم هيبرگشت. نگاهش که به نگاه شاد سا
توانست خراب کند یهم نم ظيغل شيآرا نيا یخوبش را حت . 

با تق و توق، ناز و کرمشه به طرفش رفت ، دست در بغل مقابلش  هيسا
ستاديا . 

- نييبفرما . 
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 ديتا کنار شانه اش ، شا یسانت ۵پاشنه  یقدش نبود، با آن کفش ها هم
خم شد، عطرش ، حس  یبود؛ حامد کم دهيهم باالتر از آن رس یکم
عطر تند و خوش بو  نيا گريکرد، پلک بست، د کياش را تحر يیايبو

ديکرد آرام و خونسرد کنار گوشش لب بگو یبود، سع تشينها : 

- ه؟يختيچه ر نيا !  

اما  د،يپسند ینوع کالمش را نم نکهيلبخندش را پنهان کرد، با ا هيسا
لذت  شيتوجه کوچک هم برا نيدختر بود، جوان بود، عاشق بود، هم

توانست تمام گفته ها  یهمسن و سالش، م یبخش بود؛ مثل تمام دخترها
را فراموش کند شبشيد یو معامله ها . 

آرام تر از او گفت یدر صورت و لحن رييبدون تغ هيسا : 



- که امروز رو تو خونه  یعصر جمعه است، انتظار ندار رون،يب مير یم
 !، تو اون اتاق بگذرونم؟

 یبرداشت، دوباره صدا یقدم هيسا ستاد؛يعقب رفت، حامد صاف ا 
بار بلندتر ني، اما احامد آمد ... 

- ميريباهم م نيريهر جا م نيصبر کن ! 

 یتفاوت ینقشش را بهتر  از اون انجام داد، ب هيلبخند زد، اما سا عسل
از  تيکه عصبان یبدون تعجب و حرکت اضافه، بدون نگاه کردن به حامد

گفت ديبار یم شيسر و رو : 

- یليهر جور ما ! 

 :عسل با ذوق گفت 

- ميريم گميهر جا من م یول ! 

ديلب نال ريز حامد .. 

 !خرمگس-

بلند گفت عسل : 

- شنوم یرو م یمن همه چ ! 

و آرام  ديخند هينوبر بود، سا گريدختر د نيرا خاراند، ا شيموها حامد
ديپرس : 

- گفت؟ یچ !  

و همراه او جلوتر از حامد به راه افتاد و جواب داد ديخند عسل : 

- گفته یگفتم، خجالتش بدم، از کجا بدونم چ یزيچ هيحاال من  ! 



اش به  یچارگيلب نشاند، ب یرو یلبخند مچهيحامد ن دند،يدو خند هر
روزگار، آن هم  یدختر ها  نيبود، با دو تا از شرتر دهيخود رس تينها
گفتند،  یرفت که آن دو م یم يیجا ديزننده، با شيلباس ها و آرا نيبا ا

مقصر خودش بود که تمام  ،یت و نه اجازه امخالفت داش یبرا ینه قدرت
 ايرا به حال خود رها کرده بود، نه تنها حالش را جو هين مدت سايا

داده بود زيشکل ممکن، او راشکنجه ن نينشده بود، به بدتر . 

 ليموبا نيا ريدانست، تعم یرفت، م ليموبا راتيتعم یندگيبه نما ابتدا
 ميرا به امانت گذاشت  و تصم لينخواهد بود؛ موبا ريشکسته امکان پذ

کل مجتمع را پر کرده  شانيدخترها که خنده ها و سر و صدا یبه همراه
 .بود گرفت

ها بر  نيکه ا یپيت نيدانست با ا یعسل به درکه رفتند، م ميتصم بنابه
و حراف بسپارد،  زيه یحواسش به جوانک ها ديهم زده اند، تمام راه با

خورد نشيشود و اعصاب نازنکه مبادا خاطر دخترها مکدر  . 

کرد، کر  یشاپ دنج یبه رفتن به کاف یبود دخترها را راض یهر سخت به
از  یآوردن بستن یحال برا نيشان همچنان به راه بود، با ا یکر و خنده 

 یجوانک ها شود اما نم یتوانست مانع  تکه پران یدختر ها جدا شد. نم
چشمش،  را چگونه تحمل  یشماره دادن پسرها آن هم جلو گريدانست د

پسرها به  یپا تند کرد و به طرفشان رفت، دادن شماره  عيسر ،کند
 شيتوانست برا ی...نمهيبود اما دادن شماره به سا یعيدخترها امر طب

بود، از نوع سر و همسر  یعنينبود،  نشانيب یباشد، عالقه ا یعيطب
غ از نام داخل نبود، اما نامش ، در شناسنامه اش که بود ، اصال فار

مکدر بود  نشانيب یکه بود....حاال دوست کشيشر ريام رشناسنامه دخت
بود و  یرانيمرد ا ،یرانيمرد ا کيامانت بود و او مرد...  هيکه بود... سا

 هيگذاشت، سا زيم یرا رو یکرد، بستن یچشم پوش شدي..مگر مرتشيغ



 یو انگشت ها فيظر یسر باال گرفت ، دست حامد به طرف دست ها
ديقاپ شيانگشت ها نيرا از ب کاغذرفت،  هيسا یالک خورده  . 

- دوستت هم  یمطمئنم خانواده  ره،يد گهيد م،يبر نيتونو بخور یبستن
رونهيوقت ب نيکه تا ا شنينگران م ! 

 یحامد رفت، صدا یدست ها نيمچاله شده ب یبرگه  ینگاهش پ هيسا
شد  یقلم را نم کي نيا گرينگرفت، د دهيناد د،يپر ابهت و گرمش را شن

باد کرده بود، اما حامد او را همراه  رتشيگرفت ، انگار رگ غ دهيناد
کنار او نشسته بود.. آن روز  تشيناهار و حما یبود، برا دهيهم د دينو

اشک شوقش شد،  زشينبود...لبخند زد، مانع ر رتيرگ غ از یخبر
مچاله شده  یابهت و آن برگه  نيرگ  و ا نيداده بود، ا جهيتالشش نت

شد  یداد، هرچند کمرنگ، اما بود... نم ینشان از وجود نسبت ها م
 ی... همه کيبود... تحر نيداد...راهش هم یادامه م ديگرفت، با دهيناد

 یشد ساخت و زندگ یکرد...از نو هم م راموششد ف یحرف ها را م
 .کرد
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غصبناک  یبا آن چهره  گريخنده ها د یها نوش جان شد، صدا یبستن
عسل عزم رفتن کردند،  به دم  یشد و به طرف خانه  ینم دهيحامد، شن
به  هيزد، سا هيسا یبه شانه  یعسل از پشت ضربه ا دنديدر که رس

شود ادهيپ زين هيشد و  آرام اشاره کرد سا ادهيعقب نگاه کرد، عسل پ . 



 !کجا؟-

نداشت یبه طرف حامد برگشت، انگار اخمش تمام هيسا . 

- اميباعسل کار دارم، االن م ! 

گفت ديتکان داد و با تاک یسر حامد : 

- ايزود ب ! 

لب غرولند کنان گفت ريکرد و ز یپوف هيسا : 

- کنه برام یاومده آقا باالسر ادشيتازه   ! 

 نيبه طرف مخالف رو برگرداند و لبخند زد، هم د،يکالمش راشن حامد
 اتيهم به خصوص تيخصوص نيا هيقلم را کم داشت، که به لطف سا کي

 .بارزش افزوده شد

 ديرا کش هيسا د،يبه طرف عسل قدم برداشت، عسل نگاه حامد را د هيسا
 یکند، حامد یرا لب خوان شيکه مبادا حرف ها افتديتا نگاه حامد به او ن

عسل را  یحرفها یهم شده ته و تو یبا لب خوان یبود، حت دهيکه د
از راه راست کج شود هيآورد که مبادا سا یدرم . 

- گميم یچ نيخوب گوش کن بب ! 

بخورد، عسل محکم نگهش داشت یخواست تکان هيسا . 

- یچته مانتو رو پاره کرد ! 

کالفه گفت عسل : 

- بهت بگم خواميم یاالن بفهمه چ  گه،ياه انقدر وول نخور د ! 

گاه در خود سراغ نداشت، گفت چيکه ه یتيو عسل با جد ديخند هيسا : 



-  ،ید یاز کجاش بلند شده، وا نم ستيکه معلوم ن یرتيبا دو تا اخم و غ
 جهيسر هفته نشده نت دميمن قول م یحرکت امروزتو ادامه بد نيهم

یريگيم ! 

لب زد وسيما هيسا . 

- نکن دوارميام یالک ! 

لب نشاند یرو یپوزخند عسل . 

-  يیکنم، تو دواريبهش ندارم که، تا بخوام تورا هم ام یدياتفاقا من ام

شد،  زونيشماره رو مچاله کرد، آب از لب و لوچه ت آو یديکه تا د
پاک  یعشقا نيتفاوت از ا یمردا کورن کور، وگرنه چطور انقدر ب

 یو اون ب یورز یعشق م یچشم داشت چيه یبگذرن؟! تو ب توننيم
شه بها داد وگرنه از روت رد  یبه مردا نم کنه،يله م یتوجه چيه
درست مثل حامد شن،يم ! 

خودش  شيروزها نيدانست، مسبب تمام ا یگرفت، م ريسر به ز هيسا
ديپرس عياش، عسل سر ختهيبود و دل افسارگس . 

- ؟یشکست تويچرا گوش ینگفت ! 

 رهيتفاوت به درخت توت پشت  سر عسل خ یسر باال گرفت و ب هيسا

 .شد

 !پرتش کردم-

ديبا تعجب پرس عسل : 

- ن؟يدعوا کرد شبيد ! 



بود، او  نشيام گريبه عسل نگاه کرد، او که د سشيبه چشمان خ هيسا
پدرش آگاه شود فيکث یکه کمک حالش بود، حق داشت از معامله  . 

- سر من معامله شده، به نفع بابام، به ضرر  دمينه بدتر از اون، فهم
  حامد

که  يیبه سودش به هر حال بخاطر چک و سفته ها دميدونم شا ینم
پدرم قبول  یحفظ آبرو یدست بابامه، مجبور شده عقد با من رو برا

 !کنه

لحظه نگاهش در  کيآن،  کي یبا چشمان از حدقه درآمده برا عسل
 نيبه چن دنيرس یبرا هيتوانست به سا ینگاه حامد گره خورد؛ چطور م

کمک کند؟ یمرد منفعت طلب !  

کرد ، نگاه از حامد گرفت و به  یم داياش پ يیرها یبرا یراه یبرا
دوخت هيسا ! 

- رو قبول کرده؟ یزيچ ني! بابات چطور همچشه؟يباورم نم ! 

لرزان جواب داد یباال انداخت، با صدا یبا بغض شانه ا هيسا : 

- رميدونم....منتظرن من خودم خسته شم، طالق بگ ینم ! 

کرد و گفت یپوف عسل : 

- ؟یبکن یخوايم کاريچ ! 

درمانده جواب داد هيسا : 

- برام نمونده یپول یول رميبگ ليوک ديدونم ، با ینم ! 

با حرص گفت عسل : 

- یريحقتو بگ ديبا  م،يکنيم دايمشاور خوبم پ هي ل،يوک شيپ ميريم ! 



شد یگونه اش جار یرو یپلک بست، قطره اشک هيسا . 

 !من عاشق حامدم-

ديبه او توپ عسل : 

- ؟یکه تا آخر عمرت، رذالت بکش یخوا ینم ! 

گونه اش را پاک کرد یاشک رو هيسا . 

- تونم نفس بکشم یبدون اون نم ینه ول ! 

دوباره گفت ديرا گرفت، فشرد، با تاک هيسا یشانه ها عسل : 

- رو  دنيبا حامد نفس کش ديمشاور، با شيپ یبر ديبا گميم نيهم یبرا
هم عزت نفست رو بدست  یهم عشقت رو حفظ کن یتا بتون ،یريادبگي

یاريب ! 

حامدش گفته بود زود برگردد د،يرا شن نيبوق ماش یصدا . 

اشکاتو پاک کن، خودتو جمع و جور کن وگرنه همه رو از چشم من -
نهيب یم ! 

را پاک کرد شياشک ها د،يخند هيسا . 

-  شيمشاور راه حل پ شيپ ميگفتم، محل نذار بهش، تا بر ینره چ ادتي
 !رو مون بذاره

رفت، اشک  نيبه طرف ماش ريکرد ،سر به ز دييسر حرفش را تا با
را پاک کرد و سوار شد شيها . 
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رد و بدل نشد، هر بار که نگاهش به  یبه خانه الم تاکام حرف دنيرس تا
کرد، اما با پا گذاشتن  یم یدر خوددار یخورد سع یو لباسش م هيسا

در آوردن  یبرا هيشد ، در را بست، سا زيصبرش لبر گريدر خانه د
ديمقدمه پرس یکفشش خم شد، حامد ب . 

- گفت؟ یم یچ ! 

در نگاه کنجکاو  ستاد،يرا در آورد، صاف ا شيمکث کرد، کفش ها هيسا
شد رهيو پر از خشمش خ . 

 !متوجه نشدم؟-

ديکالفه پرس حامد : 

- در  منو عالف خودش  یساعت جلو ميداشت که ن یچه حرف گميم
 !کرد؟

اتاق  یابرو در هم گره کرد، از مقابلش گذشت و به طرف راهرو هيسا
گفت تيو با عصبان ديرا کش شيقدم برداشت، حامد به طرفش رفت بازو : 

- پرسم جواب بده یازت سوال م یوقت ! 

و گفت ديکش رونيرا ب شيبازو هيسا : 

- ! دستم درد گرفت؟یکه با من دار هيچه رفتار نيمعلوم هست چته؟! ا . 

دينگاه دزد حامد . 



- یخوام ول یمعذرت م .. 

زد یشخندين هيسا . 

- یاون چ یبدون یکنجکاو نميبب   

؟یکه عالف من شد یناراحت ايگفت  یم ! 

خراب  گريبالخره حال خوشش د رد،يکرد آرام بگ یپلک بست، سع حامد
کرد یآرامشش را حفظ م ديشده بود، اما با . 

- یباهاش بگرد اديخوشم نم ه،يسا نيبب ! 

لبخندش را جمع کرد، با اخم جواب داد هيسا : 

- ! در ؟ینگرد یبا ک یبگرد یبا ک گميخودش، مگه من م یس یهر ک
ميگذاشته باش گهيهمد یدخالت تو کارا یبرا یقرار ادينم ادميضمن  ! 

کرد واريد یحواله  یزد، مشت هيتک واريکنارش گذشت، حامد به د از . 

- اديکه گفتم از اون دختر خوشم نم نيهم .. 

برگشت نگاهش کرد هيسا . 

- من با  اديخوشتون م یاز چه جور آدم نيخوام، جناب بگ یمعذرت م
 !اون بگردم

 شيب هيشد؛ سا رهيخ شيروبه رو واريکرد، به د یدندان قروچه ا حامد
دردسر  شيداشت، آن دخترک برا مانيسر شده بود؛ ا رهياز حد ممکن خ
شد یبال م شانينداشته  یزندگ یداشت ، آن دختر برا مانيخواهد شد، ا . 

- ستياون دختر مناسب تو ن هيسا ! 



 هيشدند، سا رهيدر چشمان هم خ ستاد،يبه طرفش رفت، مقابلش ا هيسا
و گفت ديبرچ یلب : 

- به هر حال من  ستم،يکه من مناسب اون ن یفهميم یکم دقت کن هي
 نميکردم، ا ینه ؟! رفتم خودکش گهيعاشق دوست بابام شدم، خبط کردم د

منو  یخوا یم نميکه...بب کنميم یزندگ یخبط باشه... حاال هم با کس ديبا
! عسل بهانه است؟؟یکن یزندان ! 

ديکرد ، چگونه به او با یپوف حامد   

توانست بخواند،  یاز آن دخترک خوانده بود که او نم یفهماند، نگاه یم
بود،  دهيد یاز خود او بد ريتوانست بفهماند   ام یچگونه به او م

کند که حاال با در چنان  یادآوريتوانست اوضاع خودشان را  یچگونه م
جانش ، روح  یآزاد یکرده بود که حاضر شده بود در ازا ريگ یفالکت

عاشق را آزار دهد یدخترک . 

- وسالم ،یبا اون بگرد نميب یبس کن، من صالح نم هيسا ! 

زد اديبا سماجت فر هيسا . 

- یکن فيتکل نييمن تع یبرا یتو حق ندار ! 

با خشم لب زد حامد . 

- نکن که یکار ... 

شد، حامد باز هم در  یباورش نم د،يجلوتر رفت، چانه اش لرز هيسا
کردن بود ديحال تهد . 

- ! با ؟ی؟! هوم..چه کار یمونده در حقم نکرده باش ی! چه کار؟یکه چ
  !توام؟



رو گرفت حامد . 

 ! کشش نده-

به طرفش برداشت گريد یقدم هيسا  

- ؟یمونده ؟! چ یچ گهيد ن،يچک و سفته امضا کرد ن،يمعامله کرد ! 

ديبا چشمان از حدقه در آمده با تته پته پرس حامد . 

- ؟یزن یحرف م یراجب چ یتو..تو..دار ! 

حواله اش کرد یپوزخند هيسا . 

- ديکه نبا یزيراجب اون چ قايدق   

دميشن یم ! 

ستادنديهم ا مقابل . 

- ؟یديشن یمگه تو چ ! 

اش گذاشت،  نهيس یرا باال آورد، انگشت اشاره اش را رو دستش
اش را فشار داد نهيشکست اما خم نشد، س . 

- راست دايوجود نداره، آ یقلب نجايا  

 ه،يکيگفت، آدم و ساختمون برات  یراست م ،یگفت، تو از سنگ یم 

تکه آجر هي ! 

فشرد؛ مچاله  یرفت که با هر کلمه، قلبش را م یانگشت ینگاهش پ حامد
کرد، مثل همان تکه کاغذ یم . 

- معامله نکردم یمن با کس . 

پوزخند زد، عقب رفت هيسا . 



- یش یروبه رو م  گهيد ی هينخندون منو، از فردا با به سا ! 

 یبه اتاق رفت ، حامد در راهرو مات و مبهوت  با شوک حرف ها هيسا
روز قبل، پشت  یتقه  یاش زد، صدا یشانيبه پ یضربه ا ستاد،يا هيسا

 نيهم بهتر دمياو که بد نبود؛ شا یبود، برا ستادهيا هيشک سا یدر، ب
 یگونه راحتتر م نيبود، ا ريبا ام شياتفاق ممکن همان روز قبل و دعوا

که گرفتارش شده بود نجات دهد ینحس یرا از عشق هيسا ستتوان . 
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بود  یسوهان ش،يها هيگر یطرف اتاق قدم برداشت ، پشت در، صدا به
در خشک شد،  دنيکوب یشد، دستش در هوا برا یم دهيکه به قلبش کش

 گريخواست د یرا م نيگرفت، هم یم دهينشن ديکرد، با یسکوت م ديبا

و تنفر یدور نينه؟!هم ! 

نبود که  یزيچ هيسا ی هيخواست ، بدتر شدن روح یرا نم نينه ا اما
کرد  یکاغذ آماده اش م یرو یرابطه  نيتمام شدن ا یبرا ديبخواهد؛ با

کرد یمشورت م یبا مشاور زبر دست دي، با . 

تخت بلند شد،  یاز رو د،يرس هيبه گوش سا شيدور شدن قدم ها یصدا
 ديخشک شده بود، با گريهم د شينداشت ، اشک ها یکردن سود هيگر

تماس با عسل در  یهم برا یتلفن گريکرد، د یبه حال خودش م یفکر
نمانده بود،  بشيته ج یماند، پول یمنتظر آمدنش م ديکار نبود، با



که داشت ، عاشق بود اما غرور  د،يبار یم شياز سر و رو یچارگيب
 ی، حامد افتديحامد ب ی، محال ممکن بود که به پا  یصنار دو ش یبرا

 رتشيبود که غ شيپ قهيچند دق نيهم د،يبار یم شيکه تنفر از سر رو

گرفته  یاش بستن یشاد ليتکم یگاه شده بود، برا هيگل کرده بود، تک
 .بود

اش روز به روز  یوجود نداشت، زندگ یديام یبا عسل بود، جا حق
شد یتحمل تر م رقابليغ . 

هم بگذارد، بدون خوردن شام  یتوانست چند ساعت پلک رو یسخت به
 نيکمتر ق،يرفتن از اتاق در حال حاضر با رو کردن حقا رونيب  یحت اي

حامد بود دنيخواسته اش د . 

شد، با همان تاپ و شلوارک  دارياز خواب ب یبيبا سر درد عج صبح
را  شيرفت ، درکمال تعجب صدا رونيکوتاه، با فکر نبود حامد از اتاق ب

زد یحرف م ليکه با موبا ديشن . 

- شرکت اميندارم، نم یامروز کار خاص ! 

در هم به طرف آشپزخانه قدم برداشت، حامد با آن  یسگرمه ها با
کانتر نشسته  یبه رو یرو دشيو شلوار کتان سف  یآسمان یآب شرتيت

کرد ینوش جان م یبود و چا . 

 !...آره-

بود، افتاد.  ستادهيکه با سر و وضع آشفته مقابلش ا هيبه سا نگاهش
داد، ابرو در هم گره کرد، مشغول  انيپا یکوتاه یتماس را با خداحافظ

 .گرفتن لقمه شد

به طرف راهرو قدم برداشت هيسا . 



- ميبر يیباهم جا ديصبحانه تو بخور با ايب . 

" برداشت گريد یباهم" با خود تکرار کرد، "باهم" قدم . 

- ؟یدينشن هيسا ! 

اش  یچرا قلب لعنت د،يرا شن شيقدم ها یپلک بست، صدا ستاد،يا هيسا
 یمرد م نيعکس ا یهمچون روز اول اعتراف به عشقش، روبه رو

قابل هضمش همانگونه  ريغ یرفتارها یچرا حسش بعد از همه  د،يتپ
و گرمتر شده بود؟ شتريکه نه ب ! 

انداخت هيسا ی دهيپر یبه رنگ و رو یحامد نگاه ستاد،يا شيرو روبه . 

- پره؟ یانقد رنگت م شهيهم یشيتو صبح از خواب پا م ! 

ادامه داد د،ينشن یجواب : 

- ؟یماريب ! 

مرد مقابلش بود مارياو بود، ب ماريبود، ب ماريبه دندان گرفت ، ب لب . 

- باشه، رنگت بپره،  یعيفکر کنم طب ینخورد یچيتا حاال ه شبياز د
؟یکن یچرا چشماتو باز نم ! 

کرد،  یبه چشمان او نگاه م ديکرد، نبا یباز م دميکرد ، نبا یباز نم چشم
 یکه ب يیتمام روزها یخسته بود، خسته  افت،ي یم ليعشقش تحل ديبا

ديند یزيو نفرت چ نهيو جز ک ديادعا عشق ورز . 

لختش قرار گرفت، وجودش را گرما  یبازو یکه رو یدست یگرما
شد ، قدرت مقابله  دهيحرف بدون واکنش به دنبالش کش یب د،يبخش

ساعت از روز توانش را نداشت، به آشپزخانه  نينداشت، حداقل در ا



 یرا مقابلش گذاشت، چهره  رينشاند، ش یصندل یرفتند و او را رو
ر هم شدد هيسا . 

- پوست و استخوون یشد نهيهم  ؟یخور ینم ريکه ش یبگ یخوا ینم ! 

را پس زد ريش وانيل هيسا . 

-  یچ یالزم دار یچ دهيازم نپرس یکس نجاميکه ا یماهو اند کي نيتو ا
کردم، که البته  هيرو ته زايچ یسر هيمنم در حد توان خودم  ،یالزم ندار

رفت تو سطل آشغال ینصفش به لطف جنابعال ! 

 نينبود، بدتر قتيفرار از حق یبرا يیمقابلش گرفت، جا یلقمه ا حامد
شکنجه اش انتخاب کرده بودند یراه ها را برا . 

حامد انداخت یبه چهره شرمنده  یبه لقمه و نگاه ینگاه هيسا . 

-  کيپختم و بعد  یکه با عشق م يیکه بعد اون همه غذا یانتظار ندار
و گردو رو قبول  ريپن یلقمه  نيشد، ا یسطل آشغال م یروز روانه 

 !کنم؟

چقدر خسته به نظر هينگاهش کرد، چشمان سا د،يرا عقب نکش دستش   

ديرس یم . 

لقمه را بدون لمس دستش گرفت هيسا . 

- شم، کم مونده بود  دواريکم مونده بود ام روزيکنم، د یمن قبول م یول
 یدلت نرم شده، اما اشتباه فکر م یماه کم کيفکر کنم بالخره بعد 

 شهيم بميکه از طرف تو نص یخفت و خوار نيبه ا ديبا گهيکردم، د

 .عادت کنم

لقمه اشاره کرد به . 



-  شهيمن م یلقمه برا نيتونم فراموش کنم، هم یلقمه رو  نم نيا

که آرزوشو داشتم از دست تو  یزيهمون چ شهيعشق، م شهيخاطره، م
رميبگ . 

لرزانش ادامه داد یبا صدا د،يکش یآه : 

- خوام فراموش  ینم ديتونم فراموش کنم، شا ینگاه سردتم نم یمن حت
 .کنم

شد بلند . 

- خونده  یخطبه ا چيما ه نيرفتار کنم که ب یاز من نخواه مثل روز
تفاوت  یتونم ب یچون نم نم،يازم نخواه کنارت بش گهيد ینشده بود ، حت

 یتون یم ،یزجر بد یتون یم یآزادکه بهت دارم بگذرم، تو  یاز حس
اما من  یزن بگذر کيتفاوت از  کنار من به عنوان  یب ،یمتنفر باش

 !...نه

 یزد ، به کدام گناه نکرده مجازاتش م هيتک یپلک بست به صندل حامد
 .کرد
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- از مسائل  یليخوام خ ینم ه،يسا ستين ريبودن من کنار تو امکان پذ
من دختر  یچون...چون تو هنوز برا اد،يرو باز کنم، چون ازم برنم

یريام  ! 

اعصابش یبود رو یسوهان هيسا پوزخند  ! 

-  اي! ؟یداد یزجر م ینجوريرو ا ريدست بردار تو رو خدا تو دختر ام
زجر ینجوريده ، منو ا یزجرت م ريچون ام   

سوار بر  یشاهزاده  ريدختر ام یبفهم ، بفهم که تو برا! حامد ؟ید یم
وجود  یريدختر ام گهيچون د یبود گميحامد...م یبود دياسب سف

 یکشتنش کاف یماه  برا کي یراحت نيمرده..مرد...به هم هينداره، سا
 !...بود..تموم شد

بلند شد، به طرفش رفت حامد . 

- رفته ادتياز مردن حرف نزن، مگه  کنميخواهش م ... 

لبخند زد د،يکالمش پر انيباال انداخت، م یا شانه  

- نرفته...من همون موقع تو بغل تو مردم ادمينه   ... 

به اطرافش انداخت، حامد دست به کمر  یخانه اش اشاره کرد ، نگاه به
نه کمتر، مثل تمام اوقات  شتريبود، فقط روبه رو نه ب شيروبه رو

گذاشت یپشت سر م جهينت یب یکه با بحث ها يیگذشته، تمام روزها . 

- سابق  ی هياون سا گهينشد...من د یول نيزنده کن نجايمنو ا نيآورد
شمينم . 

را گرفت، دور کمرش حلقه کرد،  شيبود، جلو تر رفت، دست ها خسته
حرکاتش مبهوت ماند یخود را در آغوشش انداخت، حامد شکه  . 



- بارم شده گرمم کنن کي یالاقل برا ! 

خشک شده نگاهش کرد یبالب ها حامد . 

- ؟یخوا یم یاز من ...چ ! 

لرزان حامد انداخت یسر باال گرفت ، نگاهش به چانه  هيسا . 

-  هيکه اسم تو شناسنامه تو نبودم، مراقبم باش، تک يیمثل تمام وقتا
ازت خواستم؟ یاديز یزيگاهم باش،  چ ! 

 یبود، رفتارها نيهم شهيدختر هم نيبا تعجب نگاهش کرد، کار ا حامد
 یراه ممکن همان نياز حدش، بهتر شيجسارت ب ،ینيب شيقابل پ ريغ

را گرفته بود،  مشيبود که شب گذشته بعد از حرف زدن با عسل تصم
را به عقب راند،  هيسا د،يکش رونيب هيرا از حصار سا شيدست ها

سر داده  ی،  دور شد، قلبش حکم نافرمان ديشک شيموها انيم یچنگ
ديشن یرا م دنشيتپ یبود، صدا . 

- ميبر ديچند جا هست با هيبرو حاضر شو؛  . 

مرد از سنگ بود، انگار حامد مثال  نيتکان خورد، ا شيرمق از جا یب
 یهمان هنداوانه  اينمود  یبارز همان آواز دهل بود، که از دور خوش م

بود به  دهيکم کم وقتش رس ديداد،  شا یقد نم يیدر بسته ، فکرش به جا
 شرتي، ت نيشلوار ج نيتر یرا دم دست شيحق بدهد، لباس ها دايآ

تر انتخاب کرد و  یمشک یعوض کرد ، شال یمشک ینخ هيو رو یمشک
مرتب شد و عطر  یاز اتاق خارج شد، حامد با همان لباس ها ، موها

بود ستادهيخوش کنار در منتظرش ا یوبو . 

افتادو به دنبالش به راه  ديرا پوش دشياسپرت سف یها کفش . 



پشت سرش راه  هيگز کردند، سا حتاجيما ديخر یرا برا فروشگاهها
فرسخ خنده و  کيشان  نيرا مرور کرد، ب االتشيرفت، نگاهش کرد، خ

کرده بود و از  یتنها زندگ شهينبود، هم یبود؛ ناش یخال یدو متر شاد
آورد یاز سر در م شتريخانه ب یکردن برا ديخر . 

- برنج مونده؟ هيسا ! 

 یزرشک انداخت؛ به طرفش رفت ، بسته  یبه بسته  ینگاه هيسا
 :زرشک را مقابلش گرفت و گفت

- به بعد هر روز زرشک پلو  نيقبل بردار از ا یدفعه ها شتريکم ب هينه، 
ميدار ! 

به راه افتاد،  هيتکان داد به دنبال سا یبرنج برداشت،سر سهيدو ک حامد
کرد یداشت و حامد حمل م یبود بر م ازشانيمورد ن یزياز هر آن چ . 

 یرا برا یجا دادند، حامد رستوران دنج نيرا در داخل ماش دهايخر
از  یکيبه رستوران  هيهمراه سا نياول یخوردن ناهار انتخاب کرد و برا

دچار مشکل  هيسا یمعارفه  یدانست برا یاش رفت ، م یميدوستان قد
  خواهد شد ، اما

بالخره  رد،يبگ دهيامعقولشان را نادن یشد که تا آخر عمر رابطه  ینم
 ی هيحق سا نيکمتر نيريروز ش کيشد، خاطره  یتمام م یروز

 .دلشکسته بود

قسمت رستوران کنار  نيرستوران بزرگ و مجلل شدند، گوشه تر وارد
 یشان تا چشم کار م یرا انتخاب کرد، روبه رو یبزرگ و قد یپنجره 

با لذت بعد از دو روزسخت و طاقت  هيسا ،یکرد، درخت بود و سرسبز
زد و غرق صورت  هيتک یشد، حامد به صندل رهيخ رونيفرسا به ب

لب نشاند یصورت رو یبه پهنا یشد، لبخند هيگناه سا یمعصوم و ب . 



- خوشت اومد نجاياز ا . 

چانه  ريخم شد و دست ز زيم یبه تکان دادن سر اکتفا کرد ، رو هيسا
 .گذاشت

 !حامد؟-

اسپرت و  پيت ،یمشک یبا قد متوسط و موها یمرد یصدا دنيشن با
که با لبخند پر شده بود، به طرفش  دهيکش یصورت ل،يخوش استا

نگاهش کرد ، بلند شد؛  یبا تعجب و حامد با خوشحال هيبرگشتند، سا
 انيبه پا شانيمردانه دست داد و در آغوشش گرفت، خوش و بش ها

و گفت شتبرگ هيمرد به طرف سا د،يرس : 

- ؟یکن یرو معرف بايخانوم ز نيا یخوا یحامد نم ! 

کرده بود  جاديالزم را در خود ا یآمادگ نکهيکرد، با ا یتک سرفه ا حامد
نگاه کرد هي، اما مردد به سا . 

قدم شد، مرد  شيدست دادن پ یجلوتر رفت ، برا یلبخند زنان کم هيسا
بود،  نشايرا فشرد، نگاه حامد به دست ها هيدست سا یبا خوش رو

لب زد هيسا . 

- هيمن دختر دوست حامد هستم، سا ! 

دستش را عقب  هيحامد کرد، سا یروانه  ینگاه طنتيبا تعجب و ش مرد
و گفت ديکش : 

- که کالهت پس معرکه  رونيب یاومد يیبايخانم ز نيخانمت بفهمه با چن
 .است

سر داد و گفت یدوباره تک سرفه ا حامد : 
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- جدا شدم داياز آ هياديعادل جان من مدت ز ! 

گفت یبا تعجب و شرمندگ عادل : 

- دخترت  یگفت نجايا یبار که اومد نيآخر ادمهي یخوام، ول یمعذرت م
سالشه ٢ ! 

با غم گفت حامد : 

- بگم جدا شدم د،يآره زبونم نچرخ ! 

با تاسف لب زد عادل . 

- ناراحت شدم یليمتاسفم خ . 

زد، از چشم حامد دور نماند، عادل آن دو را به نشستن  یپوزخند هيسا
 .دعوت کرد

- ستي، امروز منو درکار ن نينيبش نييبفرما . 

شان کرد یحواله  یچشمک . 

- خوام  یدم، م یمخصوص سرآشپز براتون سفارش م یامروز غذا
جان خوردن هر قاشق غذا لبخند بزنه هيسا ! 



ديو پرس ديخند هيسا : 

 !لبخند؟!چرا ؟-

و گفت ديخند عادل : 

- براتون  فهيجوک و دسر لط یغذا ن،يامروز چون شما عبوس هست
  سرو

ميکن یم ! 

عادل لبخند  یکرد، با چشمک دوباره  یحامد پوف د،يدوباره خند هيسا
لب نشاند و گفت یرو یزورک : 

-  رم،يم یم یدارم از گرسنگ یاريعادل جان فکر کنم بهتره غذا رو ب

فروشگاه رو گز کردم یخانم، چهار طبقه  هيامروز به لطف سا . 

ديبا چشمان باز، پرس عادل : 

- د؟يخر نيبا هم رفته بود ! 

خم شد زيبه طرف م حامد . 

- عادل جان؟ ی بهيعج زيچ ! 

و گفت ديخند عادل : 

- لذت بخش  ديحتما با هيکردن کنار سا دنيباشه، خر بيعج دينه چرا با
 !باشه

 یآخر مردک حراف تو در تمام عمرت برا د،يکرد و در دل نال یپوف حامد
قبل و قبل تر  یاس که امروز بر خالف روزها هيبار است با سا نياول

بودن  یبدان ديزده است، از کجا با هيتک یحرف به صندل یعبوس و ب



از  یتوانست داشته باشد؟! سر یم یبا او چه لذت ديو خر هيکنار سا
لبش گفت یرو یتاسف  تکان داد، با همان لبخند اجبار یرو : 

 !البته که لذت بخشه-

که از  یطنتيکرد و با ش یآوردن غذا به گارسون اشاره ا یبرا عادل
، گفت ديبار یچشمانش م : 

- ضعف نکرده بهتره  شتريصبحانه هم نخورده ، تا ب هيمعلومه که سا
نيکن ليغذاتون رو م ! 

انداخت، درست چند لحظه قبل بود که به  هيسا به یبا تعجب نگاه حامد
مقابلش  زياز حدش گفته بود ، اما مردک ه شيب یعادل در مورد گرسنگ

 ديرفته بود، عادل با ببخش  هيسا ی دهيپر یرنگ و رو یحواسش پ
ادامه داد یکوتاه : 

- خوشمزه براتون سرو بشه یتيسوپ تقو کيمن برم تا دستور بدم  . 

لب آرام گفت رياش کرد ، حامد ز یبا لبخند راه هيسا : 

- ساختم یم یتيتقو ی ونجهيخودم ازش  نجايخوب شد رفت، وگرنه ا ! 

لبخندش را خورد و آرام تر از او گفت هيسا : 

- بود یمرد خوش مشرب و سر و زبون دار . 

با اخم سر باال گرفت هيحرف سا دنيبا شن حامد . 

- مردا و خوش  یباز زيه نيفرق ب یبزرگ نشد یتو هنوز اونقدر
خانم هيسا یرو بدون یمشرب ! 

باال انداخت یشانه ا هيسا  . 



- همه اتفاقات بخندم برام  نيا نيکه باعث شد ب نيداره، هم یچه فرق
بابام دستور داده ، از  دمي؟! شا یمشکل دار نميارزش داشت، نکنه با ا

 نيخودتون گفت شيدور بمونم؟! حتما پ شهيم دنميکه باعث خند یزيهر چ
اونقدر کنار تو به غم و غصه برسم خودم دست به فرار بزنم ديشا ! 

پلک بست حامد . 

- هيسا ... 

 یغذاها دنيحامد مجبور به سکوت به چ ستاد،يکنارشان ا گارسون
 زريهمچون نور ل هيمقابل سا یتيشدند ، سوپ تقو رهيرنگارنگ خ

بود که در چشمش فرو  یخيم گريزد، خوردن با لذتش که د یچشمک م
 دنيکرد، فهم یعادل روشن م یسر فرصت اوضاع را برا ديرفت، با یم

چشم داشته دور از ذهنش نبود،  هيسا به اشيصفت ع ريمردک پ نکهيا
 يیايو چشمان در یصورت یو لب ها یبود، صورت استخوان بايز هيسا

کرد یهم تمام نظرها را به خود جلب م شيبدون آرا یاش، حت . 

 یگاه عادل و شوخ یگاه و ب یرا در آرامش که نه با سر زدن ها هارنا
، حامد با  یچا یجرعه ا  دنيمزه اش صرف شد و بعد از نوش یب یها

به طرف  هياز خود و سا یرد یسرعت ممکن بدون جا گذاشتن نيباالتر
راند یمقصد بعد . 
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آشنا نبودند شيها برا ابانيکنجکاو به اطراف نگاه کرد، خ هيسا . 

- ؟یبر یکجا م یمن رو دار ! 

زد و دنده را عوض کرد و جواب داد یلبخند حامد . 

- یفهم یم ميديرس یوقت ! 

ديرا در بغل گرفت و پرس شيزد، دست ها هيتک یبا اخم به صندل هيسا . 

- شد؟ یچ لميموبا ! 

جواب داد یبا مکث کوتاه حامد . 

- بشه کرد یهنوز درست نشده، البته فکر نکنم کار ! 

ديبه طرفش چرخ هيسا . 

- ؟ یچ یعني ! 

تکان داد یسر حامد . 

-  دشيدونه جد هي ديکنن، با رشيکه نشه  تعم ،یپرتش کرد یجور یعني

 !رو برات بخرم

نگه داشته شد نيماش . 

- شرط داره هيفقط  م،يديرس ! 

- اطراف انداخت یبه ساختمان ها ینگاه هيسا . 

- شرط داره ؟ یچ ! 

ديحامد باال پر یابرو یتا کي . 

- ديجد یگوش دنيحواست کجاست؟! خر ! 



شد و با همان ژست قبلش نشست رهيدوباره به رو به رو خ هيسا . 

- منت  ريخوام برم ز ینم ه،يخودم رو داشته باشم برام کاف یمن گوش
یکس ! 

ديکامل به طرفش چرخ حامد . 

- چون زنگ زدن  ،یرو استفاده کن دشيجد هي یمجبور ست،يمنت ن
ستين ريگفتن قابل تعم ! 

نگاه به سقف گرفت درمانده . 

- کنم؟ کاريپوووف.. حاال چ ! 

لب حامد نشست یرو یتبسم . 

- گفتم یداشتم شرطمو م ! 

داد ادامه : 

-  یمن نه نم یبخوا یبعد هر چ ،یديکه گفتم رو انجام م یامروز کار
شو ادهيگم،  حاال پ ! 

جواب داد یبا لجباز هيسا . 

- امينم  ! 

 یفقط تحملش کم بود، تحملش برا ،ینه آرام بود نه عصبان شيصدا
و دو ساله افاقه ستيب یدختر یها یلجباز   

کرد ینم . 

- خوشت اومد ديشو شا ادهيپ م،يکجا اومد یدون یتو هنوز نم هيسا . 



انداخت، به دنبالش بعد  ابانيبه ساختمان آن طرف خ ینگاه یکنجکاو با
و همراه او شانه به شانه قدم به  ستاديشد؛ کنارش ا ادهيمکث پ یلحظه ا

را از  یشدند، الب يیبايو ز کيرد شد؛ وارد ساختمان ش ابانيقدم از خ
 هب قهيدق کينگهبان رفت و بعد از  شخوانينظر گذراند، حامد به طرف پ

حامد دوباره به حرکت در آمد، سوار  ینزدش بازگشت، با اشاره 
دهم، از آن خارج  یآسانسور شدند و بعد ازتوقف آسانسور در طبقه 

 دنيتر رفت با د کيواحد در آن طبقه وجود داشت نزد کيشدند، تنها 

ديرنگ  روانشناس رنگ از صورتش پر يیطال یتابلو . 

 !روانشناس؟-

طرف آسانسور برگشت ، حامد سد راهش شد به . 

- ا؟کج ! 

بلند گفت یدر هم نگاهش کرد، باصدا یبا چهره  هيسا : 

- ام؟ ونهيمن د یکنيواقعا فکر م ! 

گفت یالاله الله حامد . 

- مشاور؟ شيپ انيها م ونهيباال؟ مگه فقط د یبر یآروم، صداتو چرا م ! 

آرام تر جواب داد یبا حرص ، صدا هيسا : 

- یبزن ونهيانگ د گرانيبعد به د ،یبهتره اول خودت بر ! 

کرد یدندان قروچه ا حامد . 

 .من انگ نزدم-

به طرف آسانسور برداشت یدوباره قدم هيسا . 

- یدرکاره نه دوست یلينه موبا ،یاگه برگرد هيسا ! 



چه  گريپر از ابهام بود، نماندن دوست د شيکج کرد، گفته ها یسر هيسا
بود؟ یا غهيص ! 

- ه؟يمنظورت چ ! 

شد رهيبراق و کرم خ کيگرفت، به سرام هينگاه از سا حامد . 

- ینياون دخترو بب یحالت خوب نشه حق ندار یتا وقت نهيمنظورم ا ! 

حامد مرزها  د،يگنج یاش نم لهيدر هم گره خورد، در مخ هيسا یابروها
 .را رد کرده بود

- یتو به چه حق ... 

بلند گفت حامد : 

- که تو شناسنامه ته یبه حق همون اسم ! 

اش کوفت با بغض گفت نهيانگشت اشاره اش را به س هيسا  : 

- ، از  اريتو شناسنامه هست، منو به حرف ن یاسم هياومد  ادتيپس 
از حق و حقوقم حرف بزنم ،  نميحق و حقوق نگو که تا فردا صبح بش

اديوقت کم م ! 

گفت یعصب حامد : 

 !من به همه حق و حقوق آشنام تو نگران اون  موضوع نباش-

با تشر ادامه داد هيسا : 

- خوره یبه درد ما نم نجايا  ليوک شيپ ميپس بهتره بر ؟يیآشنا ! 

کرد زيچشم ر حامد . 



-  یگرفت مياون حرفا تصم دنيبعد شن دونميم م،يندار ليبه وک یازيما ن
یاز سرت بپره، بعد جداش یعشق و عاشق دياول با یول یريطالق بگ ! 

لبش نشست یگوشه  یشخندين هيسا . 

- بعد اون همه  ینکنه انتظار دار شم،يهه...جدا شم؟! جداشم، آره جدا م
تو خونه ت بمونم؟ یکه به من کرد یخوب ! 

انگشتانش گرفت نيرا ب هيسا یبازو حامد : 

-  یبر ديبرات وقت گرفتم، با  ست،يحرف زدن ن یجا نجايا هيسا نيبب
دکتر شيپ ! 

امروز صبح بود که حامد او را  نيکرد حامد را پس بزند، هم یسع هيسا
ديچرخ یم عيچقدر سر ايپس زده بود، دن . 

- زجرم  یدردم گرفت، تو عادت دار گميدستمو ول کن ، دردم گرفت، م
؟یبد !  

با اخم به جلو راندش حامد . 

 !برو تو...برو تو وگرنه-

با بغض گفت هيسا : 

- ؟یوگرنه چ ! 

 رهيلب باز کرد ، با باز شدن در، هر دو خشک به رو به رو خ حامد

 .شدند
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دست  م،يمال شيو آرا تونيز یرنگ شده  یبا موها يیمايخوش س زن
را رها کرد هيسا یحامد بازو ستاد،يا شانيرو به رو نهيبه س . 

 !چه خبرتونه؟-

کرد و جواب داد یرا ماساژ داد، حامد تبسم شيبازو هيسا : 

- ميدکتر قرار داشت یما با آقا ! 

جواب داد زن : 

- ساعته سر و صداتون تمام سالن رو  مين ستا،يدادگاه خانواده ن نجايا
کنن که به لطف شما  دايآرامش پ نجايا انيسرمون مردم م ريبرداشته، خ

نيمنم شد شيمخل آسا چ،يدو نفر، آرامش مراجعه کننده ها ه . 

قدم برداشت ، دست دور  هيکرد، به طرف سا یکوتاه یعذرخواه حامد
گرفت، سر باال گرفت و  دنياو انداخت، کمرش صاف شد، قلبش تپ کمر

رام بدون  د،يرس یرخش آرام و بدون تالطم به نظر م مينگاهش کرد، ن
وارد شد،  یبا هر قدم اوم قدم برداشت ، حامد با گرفتن اجازه ا یحرف

با تعجب به ظاهر آرام آن دو نگاه  یشانيبر پ ید و اخميبرچ یزن لب
 یقبل سر و صدا قهيکرد، به دنبالشان وارد شد، انگار نه انگار چند دق

کل ساختمان را فرا گرفته بود، حامد  شانينه چندان واضح و عصبان
 یصندل یکه رو یاز مبل ها نشاند و به طرف منش یکي یرا رو هيسا

کرد رفت یاش جا خوش م . 

- ه بودمگرفت یمن وقت قبل . 



لپ تاپ را از نظر گذراند ستيل یمنش . 

- ..؟یشما آقا ! 

جواب داد حامد : 

 !حامد صادق-

انداخت و گفت هيسا یباال گرفت، نگاه یسر یمنش : 

- د؟يخانومتون وقت گرفته بود یاها برا ! 

شده بود، سر  رهيخ نيبا اخم، به زم هيبه عقب انداخت سا ینگاه حامد
 :برگرداند و جواب داد

 !بله-

جواب داد یمنش : 

بهتون اطالع  ديمنتظر بمون شه؛يم یاتاق دکتر خال گهيد ی قهيدق ١٠-
ديرو پر کن دميکه بهتون م یفعال فرم دم،يم . 

رفت، فرم را روبه  هيفرم به دست به طرف سا یبا تشکر کوتاه حامد
او گذاشت یرو . 

 !فرم رو پر کن-

رها  زيکه وسط م یآن مجله ا یخم شد، فرم را جا گذاشت و به جا هيسا
برگه ها را ورق زد تيشده بود را برداشت، با عصبان . 

، نام پدر، که  یبه االجبار برگه را از نظر گذراند، نام، نام خانوادگ حامد
را  خيبدون فکر تار د،يتولد رس خيخواست به  تار یفکر کردن نم

است، چرا  کيتولدش نزد ديفهم خ،يبه تار ینوشت، مکث کرد ، با نگاه
همسرش بود، به  دايکه آ یداشت اصال؟! در تمام مدت اديرا به  خيآن تار



 ی...سراورديب اديتوانست به  یمورد توجه او را م یها خيزور تار
 یروزها نيسال بهتر ١٠نبود،  یمهم یمسئله  خيتار نيا گريتکان د
و خانواده اش گذرانده بود رياش را کنار ام یزندگ .  

موارد را پاسخ داد، برگه  هيکرد، بق یمورد خال یرا از سواالت ب ذهنش
مطالعه به دکتر داد و با  یبرگه را برا یداد، منش ليتحو یرا به منش

با  هيکرد، سا يیرا به داخل اتاق راهنما هيسا یمنش قه،يگذشت ده دق
 یراحت یاز مبل ها یکي یبدون نگاه کردن به دکتر رو یسالم کوتاه

و حرکات  هيجواب داد، با چشم سا يیدکتر سالمش را با خشرو ،نشست
اش را دنبال کرد یعصب . 

چرخانش  یدر اتاق گذشت ، دکتربه صندل هياز حضور سا یا قهيدق چند
زد و گفت هيتک : 

- ؟یحرف بزن یخوا ینم  

 یبا اخم سر باال گرفت، به دکتر جوان و خوش بر و رو موها هيسا
شد رهيخ یو کراوات مشک ديسف راهنينسبتا بلند و مرتبش، با پ . 

- بگم؟ یچ نيخوايم نجايمنو به زور آوردن ا !  

لب نشاند و گفت یرو يیلبخند دندان نما دکتر : 

- تونه به  یم ،یبالخره حرف زد  نيساعت زل زدن به زم ميخوبه بعد ن
کننده باشه دواريقدم ام نيعنوان اول ! 

چنگ زد و گفت شيپا یرو یدست فيبه ک هيسا : 

- من برم ستين یاگه حرف ! 

و گفت ديبرچ یلب دکتر : 



- ميهم کالم ش نينست ليشما ما یول ادهيحرف که ز ! 

اخم کرده جواب داد هيسا : 

- نوع حرف زدن گولم  نيبا ا نيبخوا ستميدکتر من بچه ن یآقا دينيبب
نياريبه حرفم ب اي نيبزن ! 

را به حرکت درآورد و گفت زيم یآونگ رو دکتر : 

- نداشتم قصد جسارت ! 

گفت تيبا عصبان هيسا : 

- من برم نيتمومش کن شهياز نظر من جسارت بود، اگه م یول ! 

و گفت ديکش یقينفس عم دکتر : 

- هيامروز کاف یباشه برا ! 

به زبان آمد دهيباال پر یبا ابروها هيسا . 

- منو  ستيو  الزم ن ستين یمشکل نيگ یفقط امروز نه، به حامد م
نجايا ارهيدوباره ب ! 

باز کرد حيلب به توض دکتر . 

- نجايآوردنتون به ا ... 

کالمش را قطع کرد هيسا . 

- بزارم نجايپامو ا گهيخوام د یکه گفتم، نم نيهم . 

 یبه طرف در رفت، دکتر مانع حرکت دوباره  یکوتاه یخداحافظ با
بلند شد؛ به دنبالش رفت  یصندل یبدرقه اش از رو یآونگ شد،  برا



برگشت  زشيبا لبخند و خونسرد به طرف مودر را پشت سرش بست، 
در بلند گفت یکه با صدا : 

- نييبفرما ! 
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ديداد و پرس یدکتر جوان سالم کوتاه دنيوارد شد، با د حامد : 

- ن؟يهست یشما دکتر اسالم ! 

در هم گره کرد و گفت يیابرو دکتر : 

- هست؟ یمشکلبله  ! 

لبخند زنان گفت حامد : 

- ن؟يباهاش حرف بزن نينه..نه نه...فقط.. تونست ! 

ديپرس ديرفت،با ترد زشيبه طرف م دکتر : 

 ...شما با خانم-

کم کردن واکنش  یبرا اندازد،يروبه رو ب یبه برگه  ینبود نگاه الزم
تر در گفتن نام دخ رينگاه کردن به برگه و تاخ شيمرد روبه رو یاحتمال

بود یجوان الزام . 



- ن؟يدار یچه نسبت یبا خانم شکوه ! 

مشکلشان را  دي...باايگفت، دختر دوستش  یلب باز کرد ، چه م حامد
حل مشکل آمده بودند یکرد ، به هر حال برا یمطرح م . 

- منه..متاسفانه من بعد از  کيدختر دوست و شر هيدکتر سا یآقا ديببن
عاشق شده هيسا دميسال ها فهم ! 

 یزد، مشکل شکست عشق یاز چشم در آورد، حدسش را م نکيع دکتر
 ديتک و توک سف یبا آن موها شيباشد، اما ارتباطش با مرد رو به رو

کرد یتوانست باشد ؟!  درک نم یاش چه م قهيشق یشده  . 

 ..خوب-

اتاق تمرکزش را بهم زده بود یاش را خاراند، گرما یشانيپ حامد . 

- زده یدوبار دست به خودکش هيسا ... 

ديجوان پرس دکتر : 

- بودند؟ نشيخانواده ش مخالف اون عشق آتش ! 

مردد لب باز کرد حامد . 

 ...راستش-

را به حرکت درآورد ستادهيزد، دوباره آونگ ا هيتک یبه صندل دکتر . 

- کمک بشه، و البته خود   هيکه به سا نياومد نجايا ن،يلطفا راحت باش
تونم به  یمن بهتر م نيکن فيمن تعر یبرا قيشما... اگه ماجرا رو دق

کمک کنم هيسا ! 

 یبرا یليحامد نشست ، حاال دکتر بود که بود دل یشانيپ یرو ینيچ
مشاوره که به ده  یجلسه  نيآوردن نام کوچکش نداشت، آن هم در اول



 یکار گريتنگ اسمش که د یانمبود،  حداقل آوردن خ دهيهم نرس قهيدق
از  یمجرد نگاهش به انگشت خال ینداشت، ناخدا گاه همچون دخترها

تر شد قيعم اخمشحلقه اش افتاد  . 

- حال حساس و فوق العاده  نيو جسور در ع یخانم دختر قو هيسا
رسن یبه نظر م یاحساسات . 

جواب داد عيسر حامد : 

- دور کردن  یکه برا یکار  ن،يبدون یزيچ نياز ا شتريب ستيشما الزم ن
 یحرف هيسا گهيد ميخوا ینم ن،يرو انجام بد نيتون یحس م نياز ا هيسا

فراموش کنه دينداره رو با یارزش چيکه ه یبزنه، عشق یاز خودکش ! 

 زيجا را جا یمتوجه فرار حامد از اصل موضوع بود، اما دخالت ب دکتر
داد،   حيجلب اعتماد سکوت را به پرسش و پاسخ ترج یندانست، برا

 یآمد؛ تمام ماجرا را با زبان خودش بازگو م یبالخره به حرف م هيسا
 .کرد

-  نشيمدت ببر هياگه براتون مقدوره  اد،يبه نظر خسته وکالفه م

به خودش  یمطمئنم کم اد،يب رونيحال و هوا ب نيکم از ا هيمسافرت ، 
 نيمدت از ا هيرو دارم،  شنهاديپ نيشما هم ا یالبته برا اد،يم

باشه،  ديتونه مف یم نيموضوعات که فکرتون رو آشفته کرده دور باش
ميادامه بد ميتونيم یشتريتمرکز ب ارو ب یجلسات بعد . 

 دايرا پ یگريروانشناس د ديآمد، با رونياز اتاق ب یبا تشکر مفصل حامد

راحت  د،يمف یها هيتوص یکه به جا یکرد، از نظر او روانشناس یم
 نيبه مدرک دکترا و ا یازين گريکار ممکن را انتخاب کرده بود، د نيتر

گفتن  گريحوصله اش هم که د یب یدک و پز و کراوات نداشت، منش



 رونيبه ب ديرا کش هي، دست سا یاز منش یکوتاه ینداشت، با خداحافظ

کرد تيهدا . 

-  اره،يمراجعه کننده رو به حرف ب نکهيا یبه جا ست،يدکتر که ن

مردک مدرک داده نيبه ا یموندم ک رون،يفرستادت ب . 

گفت هيآسانسور شدند، رو به سا سوار : 

-  نويشم، ا ینم اليخ یب یجور نيهم کنم،يم دايبرات پ گهيدکتر د هي

 !مطمئن باش

دست درد بغل گفت ،يینما طانيبا لبخند ش هيسا : 

- هم  گهيقدم د کي یحت ام،يجا م نيمشاور هم ام،ياتفاقا اگه بخوام ب
دارم، آقا حامد یباهات بر نم ! 

را در دست گرفت و به  هيحامد با اخم دوباره دست سا ستاد،يا آسانسور
کرد تشيهدا رونيب . 

کرد، دکتر جوان پر  یم دايپ یراه حل شيها یخودسر نيا یبرا ديبا
کرد، رفتن به  یدورش م طيمح نياز ا یکم ديهم نگفته بود، با راهيب

به نظر  یسابقش فکر بد یبا خانواده  هيو روبه رو کردن سا رازيش
ديرس ینم . 
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 یباق یساعات کار انيتا پا یساعت کيرا به خانه رساند، هنوز  هيسا
کرد ،  یآماده م رازيخبر رفتنشان به ش یرا برا ريام ديمانده بود، با

رو داشت، هنوز استارت  شيدر پ یبحث و جدل حساب کيشک نداشت ، 
تماس گرفت ريرا نزده بود که ام نيماش . 

- چرا تلفنش خاموشه؟ هيسا ! 

بود خيشان سرد که نه  نشيب یجواب داد، مدت ها بود کالم ها سرد . 

- از دستش افتاده، شکسته شيگوش ! 

حواله اش کرد یپوزخند صدادار ريام  . 

- ؟یريبراش بگ ديجد ليموبا هي ینتونست یپول یانقدر ب ! 

اخم جواب داد با . 

- داشبرده، تو نگران نباش، هر وقت مناسب  هيآماده تو دشيجد ليموبا
دم یم لشيتحو دميد . 

را از نظر گذراند شيرو به رو ینقشه ها ريام . 

- نهيرو بب هيسا اديب خواديامشب خونه نباش، نگار م ! 

ابرو در هم گره کرد حامد . 

- ،  یخودت هست یبرا یهست یهر ک ريام نيخونه باشم؟! بب ديچرا نبا
 اديخواد ب یم یهر ک ،یکن فيتکل نييدم برام تع یبهت اجازه نم گهيد

چشم یمن، قدمش رو یخونه  ! 

شد و در را محکم بهم  دايپ نيرا قطع کرد، با حرص از ماش تماس
خالص شدن از زندان  شيهمه تنش ها تنها آرزو نيبا ا گريکوفت، د

 ديگفت، با ینم راهيواقعا به نظرش دکترک جوان پر ب گريبود، د ريام



زنده ماندنش  ليبرد، تنها دل یم رازيداشت و با خود به ش یرا برم هيسا
آرامشش رزا بود ب، تنها مسب . 

 ديجد ليرا از آمدن خانواده اش آگاه کرد، موبا هيخانه اش رفت، سا به
 ديکرده بود به دستش داد، با ايمه شيرا که قبل خوردن صبحانه برا

کرد که بالخره موفق هم شد، پختن  یم یخوردن شام راض ینگار را برا
مد نظرش  یغذاها یکار ممکن بود ، با انرژ نيراحتتر هيسا یغذا برا
 قيتمام عال ديکرد، با ايمه یکرد و دسر نييکرد، ساالد را تز دهرا آما

 یسفره ا دنيچ یشد، برا یسفره حاضر م یپدر و مادر و برادرش رو
که با  یدواريحامد حاال حاال ها وقت داشت، آن هم بعد ام قيباب عال

"خانمتون"  یحامد مقابل عادل ، ساکت ماندنش در برابر کلمه  رتيغ
قدمش  نيخواست اول یحاصل آمده بود، اگر خدا م شيرادر مطب دکتر ب

در حال برداشته شدن بود یخوشبخت یبرا . 

و خوش  لعابش آماده شد،  نيرنگ یبعد از چند ساعت سفره  بالخره
و شلوار  یآسمان یآب ريحر کيتون دنيلباس بود، پوش دنيزمان پوش

لباس ممکن باشد نيتوانست مناسب تر ینود سانتش م یپارچه ا ديسف .  

 يیزن ها یدست همه  هيرنگارنگ انداخت، سا یبه غذا ها یحامدنگاه

 کيکرد و در  یتوانست از پشت ببند، همه را جمع م یبود را م دهيکه د
گذاشت یم بيج . 

- ده؟ یکه نم یبد یبو  

ديکنارش ، نگاه از قابلمه ها گرفت، با تعجب پرس هيسا دنيد با : 

- ؟یچ ! 

م گرفت گفترنگ غ شيها چشم : 



- ترسم بابام خوشش  یگرفتم، همش م ديجد یها هيادو گم،يغذا رو م
ادين . 

حرف زدن هم داشت،  یبرا يیگفت؟! مگر رو یرو گرفت، چه م حامد
کرد یم یاحساس شرمندگ بيدختر عج نيدر مقابل ا . 

بار  نياما ا ش،يها یرفتنش را نگاه کرد ، با وجود تمام دلشکستگ هيسا
ديچش یم شيخدا را شکر کرد حامد بالخره از طعم غذاها . 

با پدر و مادرش  داريد یانتظار برا یطرف در رفت، ساعت ها به
ديرس انيدر به پا فونيآ یصدا دنيبالخره بعد از مدت ها با شن .  

زنگ در به صدا در  ستاد،يپدر و مادرش ا دنيحامد مقابل در تا رس کنار
آن دو کنار هم جا  دنيو نگار با د ريآمد ، حامد در را باز کرد، ام

از نبود  هيوارد شد، سا رياول نگار و بعد ام یخوردند، با مکث کوتاه
نداشت، بغض کرد،  یتعجب کرد اما قدرت گفتن کالم اضافه و گلگ انيشا

 ختهيباعث ر یو دلتنگ تيرا گرم در آغوش گرفت، عصبان هيسا گارن

 ريدور نماند، ام هيسا ديشدن اشکش شد،  سالم سرد و کوتاهش از د
، نه کمتر  یبود، نه گرفتن دست ینه آغوش د،يدخترکش را بوس یشانيپ

پر از اخم از مقابل حامد گذشت،   یهمان قدر سرد، با نگاه شتر،ينه ب
ابراز  دنشانيکه امکان داشت خوش آمد گفت و از د يیتا جا هيسا

پس زد،  یدر آغوش پدرش را به سخت دنيپر یکرد، وسوسه  یخوشحال
 چيتعارف کرد، اما ه ینيريکاناپه نشست، شربت و ش یکنار حامد رو

نخوردند یکدام تکان . 

آشپزخانه شد ،  یسر زدن به غذا راه یو به بهانه  ديامانش را بر بغض
صورت کرم  یاز اشک رو یرد ديپاک کرد، نبا عيرا سر شياشک ها

دايزده اش پ  



شد یم . 

احتمال  ،يیرايبه سکوت در پذ یاجاق ها را خاموش کرد، با نگاه ريز
پدرش  یشانيپ یکه رو یداد، با اخم یشام را م دنيتر کش عيهر چه سر

دعوا و  امدنين شيپ یکرد، برا یشان را شکر م دنيآمدن و د ديبود ، با
 ! بحث دعا

 یجرعه ا ريو مقابل پدرش دور از حامد نشست، بالخره ام برگشت
و گفت ديشربت نوش : 

- ؟یشام رو بکش یخوا ینم هيسا !  

با استرس بلند شد، با تته پته گفت هيسا : 

- نينيبش نييآماده ست، بفرما یچش...م...چشم، همه چ ! 

بردارد، حامد آرام گفت یبه طرف آشپزخانه قدم هيسا نکهياز ا قبل : 

- کمکت اميمن م ...! 

به نگار گفت یمانع بلند شدن حامد شد، با اشاره ا ريام  : 

- رهينگار م د،ينيشما بهتره بش ! 

به حامد  یبا غضب نگاه ريبه آشپزخانه رفت، ام هيبه دنبال سا نگار
 :انداخت و گفت

- ؟یتا حاال انقدر با فکر شد یاز ک ! 

 وبيباز و بسته کرد ، در دل از خداوند صبر ا یبا حرص چشم حامد

و جواب داد ديطلب : 
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- ، من عروسک  یو کارام دخالت نکن ميتو زندگ اديز یکن یبهتره سع
 یباشم وهر وقت هم نخوا یهر وقت بخوا ستم،يتو ن یشب باز مهيخ

 !گورمو گم کنم

زد یشخندين ريام . 

- حاال  ،یداد یبودم، زن بدبختو فرار دايبا آ تيخوبه خودم شاهد زندگ
؟یاريدرم یدختر من جنتلمن باز یاالن جلو من برا ! 

نگار مانع جواب دندان شکنش شد کينزد یلب باز کرد، صدا حامد . 

- خوردن شام و  یما برا ن،يايامشب رو کوتاه ب هيآقا حامد بهتره 
که  نيتازه دامادا رفتار نکن هيشمام بهتره شب م،يومديدخترمون ن یپاتخت

لطفا نياريچرب رو هم از ذهنتون درب یفکر لقمه  اد،ياصال بهتون نم ! 

 نيتعجب نداشت، ا یجا شيحرف ها برا نيا دنيشن گريبلند شد، د حامد
توانست جواب   یکاش م یکرده بودند، ا زيصبرش را لبر گريخانواده د
به آشپزخانه انداخت ، در حال حاضر  یرا بدهد،  نگاه  شانياکل کل ه

را داشت، از کنار نگار  تياهم نيشتريب شيبرا ه،يسا سيچشمان خ
از آن ها  ديتوانست با یآشپزخانه قدم برداشت، تا م فگذشت، با طر

پدر و  هي. ساديچ زيم یغذا ها را رو هيکرد، همراه سا یم یدور
 زيصرف شام دعوت کرد، هر دو با اکراه به طرف م یمادرش را برا

از غذا ها و درسر  یمقدار هيسا یدر پ یپ یرفتند ، با تعارف ها



را تلخ  ريمذاق ام هيحامد کنار سا دنيخوشمزه خورده شدند ،  هر چند د
 ديلذت ببرد، اما با هيسا ذيلذ یتوانست از طعم غذاها یکرده بود و نم

به طالق  یراض هيکرد، اگر سا یار تحمل مشب را بخاطر نگ کي نيهم
در حق  ديبه در کند، شا دانيشد، حامد را راحت از م یم گريشد، د یم

توانست انتقامش  یم یراحت بهکرده بود، اما  یانصاف یب یدخترش کم
 یم انيبا چندتا چک و سفته هم شراکتش با او به پا رد،يرا از حامد بگ

 یبيضرر و آس چيآورد بدون ه یو هم دخترش را از چنگش در م ديرس
 وانيداشت، ل یبه زبان نگار بستگ زيهمه چ گريدخترش ، د ايبه کارش 

بود با اخم  هيکرد ، نگاه حامد را که به طرف سا کيآب را به لب نزد
 .دنبال کرد

- بود دستت درد نکنه یعال زيهمه چ ! 

 ريبا خجالت سر به ز هيشد، سا شتريحامد اخمش ب ديو تمج فيتعر با
و نگار گفت ريانداخت و حامد رو به ام : 

- هم خبر نداره هيرو بهتون بگم، خود سا یخواستم موضوع یم . 

 ريشد، ام رهيزد خ یبا تعجب به حامد که بعد از مدت ها لبخند م هيسا
ديجرعه از آب را نوش نيدوم  

- رو ببرم  هيحال و هوا سا نيدور شدن از ا یمدت برا هيخوام  یم
 .مسافرت

بلند شد و به طرف  عيسر هيو به سرفه افتاد، سا ديپر ريام یدر گلو آب
کرد، پشتش را ماساژ دهد، که او را پس زد، نگار  یپدرش رفت، سع
زد هيتک یحامد بدون واکنش به صندل ستاد،ينگران کنارش ا . 

دينگران پرس نگار . 

- حالت خوبه؟ ريام !  



داد جواب ريام : 

- ديروجمع کن زيخوبم ...خوبم! شما م . 

را به دنبال خود به  هيبلند شد، سا ريمکث کرد، با حرکت سر ام نگار
 ورشيبه سمت حامد  ريام ه،يآشپزخانه کشاند، با دور شدن کامل  سا

 .برد

- مسافرت از کجا دراومد؟ انتظار  یماجرا نيا ؟یمنو مسخره کرد
اون زن  شيپ یکنم با خودت ببر متيتقد یکه دخترمو دو دست  یندار

 .سگ سفت

زد یضربه ا زيبه م تيخم  شد با عصبان زيبه طرف م حامد . 

- تو خونه  نجايا یمنه ، تو حق ندار یحرف دهنتو بفهم، اون مادر بچه 
یکن نيمن بهش توه ی . 

داد و گفت لشيتحو يیدندان نما لبخند : 

-  یستيخوام ببرمش اونجا؟! کم زرنگ ن یم یحدس زد یچجور نميبب
زميپدر زن عز . 

ديغر تيبا عصبان  نشييپا یبا تن صدا ريام . 

- ذارم یرو دلت م هيسا یخفه شو...خفه شو...آرزو . 

زد شخندين حامد . 

- که دخترتو  یتو بود نيرو نداشتم، ا هيداشتن سا یوقت آرزو چيمن ه
رفته؟ ادتيبه من نکنه  یداد ! 

را باز کرد راهنشيپ یدکمه  نياول ريام . 



-  یبه شرط ها و شروطه ها، قرار شد حالش خوب شد برگه  یدادم ول
طولش یدار یول یامضا کن عيطالق رو سر   

یکنيم نکارويا یدونم عمدا دار یمن م ،ید یم ! 

جواب داد حامد : 

-  چيهمون طوره، ه هيداد، در ضمن سا یدرخواست طالق م ديبا هيسا
کلمه حرف نزده، همون  کي ینکرده، امروز بردمش مشاور حت یرييتغ

تنش  نياز ا نکهيا یکرد، گفت برا یحسابدارت معرف یکه صابر یدکتر
اونجا اگه  د،يبه ذهنم رس رازيها دور بشه بهتره بره مسافرت، منم ش

کشه،  با اون  یتمام هّم و غم  من رزا است ، خودش عقب م نهيبب
 ديبع یمطمئنم که قصد موندن نداره ول  دهيکه تو شرکت شن يیحرفا

اديتو هم ب شيپ دونميم . 

بلند شد یصندل ینگاهش کرد از رو یراحت تر اليبا خ ريام . 

- هينباشه، برام کاف یکيتو  شيخواد بره ، فقط پ یهر جا م ! 

 ديرا د ريام دييبود افتاد، نگار تا ستادهيبه نگار که پشت کانتر ا نگاهش
مانده بود رفت یکه مشغول جمع کردن غذاها هيبه طرف سا . 
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گرفت هيقابلمه را از دست سا  . 



- ؟یهست یراض تياز زندگ ! 

شادش پنهان کرد،  یبرگشت نگاهش کرد، غم را پشت چهره  هيسا
مادرش  گانهيرا از  شيغم ها ديداشت، سر و همسر داشت، با یزندگ

شود شترشانيب یکرد، مبادا باعث ناراحت یپنهان م . 

- خوبه، فقط شما رو کم داشتم که  یآره خدارو شکر مامان، همه چ
 .امشب اونم کامل شد

مقابل او  هيکرد، سا یفکرش را هم نم یکرد ، حت یدندان قروچه ا نگار
کند ینقش باز . 

موهاش  ؟یديتمومش کن، باباتو د ه،يقائله رو ختمش کن سا نيا ايب -
 یدون یم اد،ينفسش باال نم کنه،ياش درد م نهيشده، چند وقت س ديسف

مارستان؟يب یکم مونده بود بره گوشه  ! 

د؟يپرس یاخم کرد، با نگران هيسا ! 

- به من نگفته؟ یزيچ یشد؟..چرا کس ی!...چ؟یکِ  !  

دختر ساده لوحش تکان داد یبرا یسر نگار : 

-  افته،يعشق نابودگر تو داره اتفاق م نيبخاطر ا نايا یهمه  هيهه...سا

؟ینيب ینم ! 

ديبا تعجب پرس هيسا : 

- نابود گر باشه مامان ؟! من فقط حامد رو دوست  ديعشق من چرا با
یدارم همون جور که تو بابامو دوست دار ! 

دينگار باال پر یابروها : 

- ! باورم؟ینيب یتو واقعا عشق من و پدرت رو مثل خودت و حامد م  



شه ینم  ! 

باال انداخت و گفت یشانه ا هيسا : 

-  ست،يدوست داشتن من کم از دوست داشتن شما ن بنم،يچرا مثل هم نب

باشه من به خاطر اون از مرگ برگشتم، خانواده ام طردم  شتريب دميشا
گوشه  هيام گرفتن ، روزها تو اتاق مادربزرگ   دهيکردن، همه ناد

هفته تو اتاق  کينگفت چته!  ینگام نکرد، کس یحت ینشستم کس
از درد هاتک و تن مارستانيب   

کردم، اون روزا فقط حامد کنارم بود یصدات م دموينال یم . 

لب زد نانيرا گرفت و با اطم شيشرمنده نگاهش کرد، بازو نگار . 

- به  ديبابات مانع شد، تهد یول اميمامان جان...من بارها خواستم ب
 نيبود انقدر براش سنگ دهيکه شن يیکردم؟! حرفا یم کاريطالقم کرد، چ

 !بود که باعث بشه از تو دست بکشه

زد یلبخند تلخ هيسا . 

- شما  یمامان به عشق مادرانه  یول نيديشن ايگفتن و چ ايدونم چ ینم
نيسقط رفت یکه تا پا نيبالخره شما نبود ست،ين یشک ! 

را رها کرد، با اخم گفت هيسا یبازو نگار : 

- تمومش کن تو رو خدا هيسا ! 

کرد بغض . 

- تونم فراموش کنم، تمام عمرم کنار گذاشته شدم ، االنم  یبخوامم نم
بندم االن  یشرط م ن،يادامه بد تونيمن سقط شدم، به زندگ نيفکر کن

بالخره من ناخواسته  ن،يکن یم یزندگ نيراحت تر از گذشته دار یليخ



حق  ميزندگ یاون همه بلبشو شما رو گرفتم، تو شرفتيپ یبودم، جلو
حامد بشم نه؟ قداشتم عاش ! 

 یدخترک سرکشش چنگ زد، محکم فشار داد، چهره  یبه بازو دوباره
از درد مچاله شد هيسا . 

-  شهينم یکار یخوا یمن اومدم تو رو برگردونم خونه اگه خودت نم

 اديسر بابات ب يینداشته باشه، اما اگه بال یديام گميکرد، به بابات م

وقت چياون وقته که ه نم،يب یمطمئن باش از چشم تو م   

بخشمت ینم ! 

 فيبود ضع نيهم تيبودن متنفر بود، اما واقع فياز ضع د،يلرز شيصدا
 .بود

- که با خواست خودم برگردم، برام  نجايا ومدميمن با خواست خودم ن
 یشده، بابتم  چک گرفتن، دور انداخته شدم، بالخره سفرا نييزمان تع

 نيدوستانه تون خرج داره ، حاال ا یها یو مهمون یونياع یشما ، زندگ
بره رو سر حامد هيکاله گنده مثل سا هيطرفم  ... 

ادامه داد د،يبرچ یکرد، لب مکث : 

- تونه داشته باشه؟ یم یراديچه ا ! 

رها کرد تيرا با عصبان هيدست سا نگار . 

- و  یخبر داشت نايا یمطمئنم ازهمه  ،یتعجب نکن دمي... بایتعجب نکرد
گذرن؟! مگه  یمگه مادرا از خودشون بخاطر بچه شون نم ،یدم نزد

یزيگن پدر و مادرا فداکارن؟!پس من چرا چ ینم   

وقت  چي! من حامدو دوست داشتم، هنوزم دوسش دارم اما هنم؟يب ینم
 اميب ینجوريبشم، ا فيخار و خف نقدريچشمش ا یآرزو نکردم جلو



 نيوقت چن چيچون ه شم،يمعلومه ازش جدا م شم ، یخونه ش، جدا م
 نييجدا شم، خودم تع یک کنميم نييخوام،  اما خودم تع یرو نم یزندگ

در اون  نيمطمئن باش رون،يخونه ش بذارم ب تووپامو از  یکنم ک یم
گردم خونه یبرنم گهيصورت هم د ! 
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تکان داد، دلش به حال دخترک  شياز تاسف برا یکرد،  سر نگاهش
غاز  هيصد من  یآگاه بود، حرف ها زيسوخت، از همه چ یاش م چارهيب

ازدواج  شنهاديآمده بود، پ هيبود بر سر سا يیفرهاد که مسبب تمام بالها
 یدخترش، حق هم داشت مردک وقت یآبرو ديخر یشرمانه اش برا یب

سال سن توانسته بود قاپ دخترک جوانش را بدزد، فرهاد  ۴٠حامد با 
گريبود د یسن و سالش در همان حوال زيچه کم داشت، او ن ! 

ساله اش با فرهاد،  نيچند یدوست یقائله  افتني انيو پا ريام یدعوا
آخر، مخالفت  یجدا کردن حامد از شراکت پروژه  یبرا ريام یمعامله 

شد  یمگر م ه،يازدواج بااالجبار حامدخائن با سا تيحامد و در نها ديشد
جنگ و دعوا بود که  مارستانيرفتن به ب یو دم نزد، روزها برا ديفهم

شان به راه بود ، روزها پشت در بسته شب و روز را در  یدر خانه 
دخترکش باشد، اما قدرتش  اليخ یشد ب یخانه به سر برده  بود، مگر م

اش  یطالق و آوارگ ديرا نداشت، در برابر تهد ريمقابله با ام یاراي گريد
آمد یاز دستش بر نم یجز سکوت و همراه یکار گريد . 



داد، اما در  یحق م ايمادرش و  ناد یخودش بود، به همه حت مقصر
غافل شده باشد که ناغافل دل در گرو  هياز سا یآنقدر ديگنج یباورش نم

 يیاز تنها یريجلوگ یفکر عمل کرده باشند که برا یب یحامد داده، آنقدر

حامد را به سراغش فرستاده باشند، چگونه افکارش را از اتفاقات  هيسا
که مثل خوره به  یتوانست سوال یکرد؟! چگونه م یم یآن شب خال

 یليبعد از ازدواج تحم ،یجانش افتاده بود را آن هم بعد از ماهها دور
 !بپرسد؟

به دندان گرفت یداد، لب دهانش را قورت آب . 

آورد ماند،  یکه ظرف و ظروف را به آشپزخانه م هيآمدن سا منتظر
 .نگاهش کرد

- ه؟يسا ! 

به طرفش برگشت هيسا . 

- بهم قول  یسوال، ول نيا دنيپرس یشده برا ريد یليدونم خ یم هيسا
یبده راستش رو بگ . 

گذاشت يیظرف شو نيبشقاب ها دانه دانه را داخل ماش هيسا . 

- پدرت حامد  م،ي...من و پدرت خونه نبودلياون شب ، بعد از سال تحو
 ...رو فرستاد

دانست، تمام تهمت ها از آن شب  یمکث کرد، مقصدش را م هيسا
 !شروع شده بودند، همان شب اعتراف عشقش

زد،  هيتک يیو برگشت، به ظرف شو ستاديرا قطع کرد ، صاف ا حرفش
شد یچشمش جار یاشک گوشه  . 



- ، من  چيمن ه ؟یفکر کرد یشه مامان، واقعا راجب من چ یباورم نم
مگه  چيحرفاست؟ اصالاون شب ه نيبه نظرت حامد اهل ا یآبرو ول یب

! مگه بارها بهش اعتماد د؟يرو بارها به اون نسپرد انيمن و شا
ن؟ينکرد ! 

اون کاسه  یفقط به عشقم اعتراف کردم و بعد اون اتفاقا افتاد، همه  من
ها سر اون شکست کوزه . 

ديبه او توپ تيبا عصبان نگار . 

- که اگه  ی! حامد؟یالقبا دفاع کن هياز حامد  یخوا یم یاه...بس کن تاک
کرد و دختر  یتهرانو گز م یابونايبابات نبود، مطمئن باش االنم خ

خودتو به  اي یفهم یرسوند به خونواده شون، نم یگمشده ها رو م
؟یزد تيخر !  

با  هياز آشپزخانه خارج شدند، سا د،يلباسش را گرفت و کش ی گوشه
کرد تشيشد، به طرف راهرو هدا دهياعتراض به دنبالش کش . 

-  گهيد ،یرو تموم کن ديبا یهمه چ ستيدر کار ن یتا بچه ا م،يبر ايب

حامد رو ندارم یتحمل موندنت تو خونه  . 

با ترس گفت هيسا : 

-  اي یچت شده؟! تو نگران من ؟یکنيم ینجوريمامان ولم کن، چرا ا
حرفات  نيبه نام حامده؟! چرا ب یشخص یدخترت تو خونه  ینيناراحت ا
 ی! نکنه فکر م؟یديازش د ی! مگه چ؟یکن یاونو شماتت م یفقط دار

؟یچشم چرون یکه من کنارش بود اون فکرش پ يیتمام روزا یکن ! 

مضطرب جواب داد نگار : 



-  ،یبمون یمرد نيهمچ یتونم اجازه بدم تو خونه  ینم گهيتونم ، د ینم
 یهم تو زندگ گهيد یگفت زنا یگفت، م یم داي! آ؟یکرد چ تتياگه اذ

رهيم زارهيگفت شب و نصف شب، از خونه م یحامد هستن، م . 

جواب داد نييپا یبا اخم، تن صدا هيسا : 

- حامد نبوده یتو زندگ یدونن کس یبود، همه م دايآ هياون توهم ذهن ! 

افتينگار شدت  تيعصبان . 

- ! آره؟! تمام اون ؟یرو خراب کرد دايآ ی! نکنه تو زندگ؟ینکنه تو بود
  مدت به تو شک کرده بود؟

به عقب قدم برداشت دهيترس هيسا . 

- خار و  نياز ا شتريجمع کن، جمع تا ب التويزود باش زود باش وسا
مينشد فيخف . 

فقط خشم  د،يفهم یبه عقب برداشت، حال مادرش را نم گريد یقدم هيسا
برد، چه  یبه اتاقش پناه م عيسر ديبا د،يبار یبود که از چشمانش م

که  یساخته بودند؟! چه بر سر آن ها آمده بود؟ هنوز روز شيبرا یشب
انداخته شده بود را فراموش  رونيتوسط پدرش از خانه ب یرحم یبا ب

کرده بود، کتک  دايکه نگار پ یحال نيدانست با ا ینم ديبع ،نکرده بود
 شيکردن پا ريبرابر با گ گرشيهم از او بخورد، برداشتن قدم د یمفصل

 ادشيخوردن و فر نيبود که کنار در اتاقش پهن کرده بود، زم یدر پادر

از درد  د،يخورد شدن استخوانش را شن هيشب يیبا هم همراه شد، صدا
مقابلشان ظاهر شد، نگاه نگار به سمت  ريو ام حامد عيکرد، سر یناله ا

 .آن دو برگشت

حامد به طرفش شد دنيباعث دو گرشيد ی ناله . 
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بلندش کند نيزم یکرد از رو یبغلش انداخت، سع ريز دست . 

- ؟یستيچرا مراقب ن ! 

 نيگرفت، نگاه سنگ رينگاهش به پدرش افتاد، سرخ شده سر به ز هيسا
هنوز  هيسا ینبود، پا ینيحامد را معذب کرد اما حاال وقت عقب نش ر،يام

 شيکه در پا ینيبود، مطمئن بود با پالت دهيد بيخوب نشده ، دوباره آس
 گريخوددار بود، د هيکرد، اما سا یرا تحمل م یاديکار شده بود، درد ز

آشنا بود یبه خوب اتشيهمه سال با خصوص نيبعد از ا . 

از حامد تشکرد کرد، دستش را پس زد، لنگان لنگان به  ستاد،يا هيسا 
 .طرف مادرش رفت

- رو آماده کنم یچا رميمن م . 

گر گرفت تيصورتش از عصبان ه،يسا یاليخ یب دنيبا د نگار . 

- تحمل موندن تو  گهيمن د م،يحاضر شو بر گميخواست؟! م يیچا یک
آقا رو ندارم نيا یخونه  . 

برداشت یقدم حامد . 



- ساعته سر و صداتون کل خونه  مي! نکشه؟يداره درد م نديب یخانوم نم
حد و  گهيد یول انيگفتم مادرشه ... بهتر باهم کنار م یرو برداشته ه
نيرفتار نکن ینجوريمن ا یحداقل جلو ن،يمرز رو نشکن . 

گفت تيباعصبان نگار : 

- نه من نيمرزا رو شکست نيرفته؟! شما بود ادتونيآقا حامد نکنه  ! 

زد شياز درد صورتش جمع شد،  با تشر صدا هيسا . 

- کنميمامان...خواهش م ! 

مانع شد ريلب باز کرد، ام نگار . 

- نيبس کن ! 

انداخت ريبه ام یبه حامد و نگاه ینگاه یبا نگران هيسا . 

 ...بابا-

برگشت هيبه طرف سا تيبا عصبان ريام . 

- مه ازت مراقبت کنم، امشب  فهيوظ ی...من هنوز پدرتم، دخترمهيسا
 م،يخونه گذاشت نيبود پامون رو تو ا یبار نيآخر یمن و مادرت برا

 ....اونم بخاطر مادرت

 یمانيمادرش افتاد، چرا در نگاهش رنگ پش نيبه نگاه غمگ هيسا نگاه
داد؟! مگر  یمعامله م یهم رنگ و بو شانينگاه ها ني! چرا اد؟يد ینم
شد  یاعتماد شود؟! مگر م ینسبت به پدر و مادرش ب یشد آدم یم

بزند؟ فهيمعامله کند و حرف از وظ یپدر ! 

ادامه داد ريام : 



-  یبر دم،يفرصت م قهيدق ١٠خونه،  بهت  یبا ما برگرد یخوا یاگه م
خرم،  یبرات م یبخوا یهر چ یبردار یزيچ ستيالزمم ن ،یحاضر ش

خونه خار  نيهنوز تو ا یخوا یم نيفقط برو تو اتاقت خوب فکر کن بب
خودت  یخونه  یايب یخوا یم اي ؟یبا همه قطع ارتباط کن یبش فيو خف

؟یباش داشتهمن رو  تيو حما ! 

مقابل  واريبه د کيبه سرام رهيبرگشت ، حامد خ واريبه د هيبا تک هيسا
قدم  یدوباره برگشته بود، به سخت شيزده بود، حرکت کرد، درد پا هيتک

گرفت انگار فقط او بود که دردش را درک  وارياز د هيبرداشت، حامد تک
متوقف شد ريام یکرد، قدم اول را برنداشته، با صدا یم . 

- یکمک کن ستيتو الزم ن رهيحامد...خودش م ! 

اما  ستاد،يکرد، چشم در کاسه چرخاند، باالجبار همان جا ا یپوف حامد
لبش  یتوام با غم رو یبه او انداخت لبخند ینگاه هيه باش بود، ساآماد

به  هيمانده را برداشت، بر خالف انتظار نگار، سا ینشست، چند قدم باق
زد، آرام آرام نشست،  نه  هياتاق مهمان رفت، در را بست و به در تک

 يیرفتن ، مگر قصد جدا یبرا یدر چشم حامد خواند و نه توان یماندن

خواست؟!  یپدرش را نم تيرفتن نبود؟! چرا حما یپا شي؟ چرا پانداشت
 رونيبودند که با هر تلنگر راه ب یجوشان یانگار چشمه  شياشک ها

 یکرد؟! م یچه م ش،يپا شيپ یدو راه نيبا ا افتند،ي یجستن را م
وجود  یديام یکه کور سو یسود بود اما در چشمان یدانست ماندنش ب

 ديگاه سف چيه اهشيشب س انيدانست پا یگشت، م یم ديام ینداشت پ
درونش مشت  اديرفتن نبود؟! فر یپا شينخواهد بود،  اما چرا پا

در بند دلش را پاره کرد، اگر  یکوفته شد، صدا نيبود که بر زم یمحکم
کرد یشد،  چه م یانداخته م رونيبه اجبار از کاشانه اش ب . 

- ه؟يسا ! 



ديرا شن یبسته شدن در یبه دنبالش صدا د،يکش یآسوده ا نفس . 
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از در فاصله گرفت، حامد در را باز کرد و وارد شد هيسا . 

- ؟ینشست نجايچرا ا ! 

ديرا پاک کرد و با تعجب پرس شيها اشک . 

- گذشت؟ قهيده دق یزود نيبه ا یعني   

کنج لبش نشست یلبخند . 

- از ده  شتريرفتن، فکر کنم قراره ب ست،يحالت خوب ن دنينه...فهم
بهت فرصت بدن قهيدق . 

ديپرس ديترد یبا کم هيسا : 

- دمينشن یچيمن ه یعنينزدن،  یحرف چيآخه ه . 

شانه اش  یرو یجواب دادن کنارش نشست ،  دست یبه جا حامد
 .گذاشت

- ؟یبلند ش یتون یم  

تکان داد ینف یبه نشانه  یدردناکش انداخت، سر یبه پا ینگاه هيسا . 



- بغلش رفت، آرام پلک بست، در  ريز یو دست شيپاها ريز یدست
کرد،  دنيجنبه اش شروع به تپ یگرفت، قلب ب یآغوشش جا

بود، زنده شد، مثل  یلعنت یبو نيدلتنگ ا د،يکش یقيبوم...بوم...نفس عم
 یرو دهيکه جان در تنش بدمند، هنوز نفسش به بازدم نرس یمرده ا

که امکان داشت نگاهش را به  يیتا جا ،گرفت و پلک باز کرد یتخت جا
 نياز ا شتريب گريعالم شده بود د یرسوا یدوخت، به قدر کاف نيزم

اش گوشش را نوازش داد یمخمل ینبود، صدا زيجا يیرسوا . 

-  ميريم ،یصدام کن هيکاف ،یدار درد یديکم استراحت کن، اگه د هي
دکتر خودت،  شيپ ميکنن تا فردا که بر قيمسکن بهت تزر هيدرمانگاه 

پات تموم شده بود دنيبد شد تازه لنگ یليخ . 

شد  یصورتش خوانده م یجا یدر جا یباال گرفت، تعجب و شگفت سر
 ینا شيداشت، لب ها یتيحامدش چه اهم یها یاما در برابر نگران

 یهنوز مست آن بو قهيدق کيتکان خوردن نداشت، انگار بعد از گذشت 
بود، مست بود و لبش مهر موم شده یتلخ لعنت ! 

مشقت  موفق به باز کردن لب  یبالخره با کل هيبه طرف در فت، سا حامد
داد یرا از دست م تيموقع نيا ديشده نبا يیاز هم شد، به هر بها شيها . 

- کارام مونده یهمه  . 

برگشت، با همان تبسم پر از مهر جواب داد حامد . 

- و خونه  ومديکه قبال م یهمون خانم رم،يگ یخانم تماس م نيفردا با مه
کرد یم زيرو تم . 

حامد و  یآغوش ناخواسته  یخوش انيم ديشناختش، چانه اش لرز یم
اش،  يیايتوانست غم خراب شدن شب رو یتوجه شگفت آورش نم

بسپارد یعشقش را به فراموش یوجود پدر و مادرش در خانه  . 



- بوده و شده رو فراموش  یخواستم امشب فقط شاد باشم، هر چ یم
 .کنم، از بودنشون لذت ببرم

انداخت و ادامه داد شيبه تخت و پا ینگاه : 

- بود نجايافتادم االن پدرم ا یاما اوضاعمو نگاه کن، اگه نم . 

پا و آن پا کردن  نيا یبه کمر گرفت و با کم ی، دستبه طرفش رفت حامد
تخت نشست یکنارش رو . 

- دنتيد انيوقت ب چيکردم ه یقدرم خوب بود، من که فکر نم نيهم . 

آب دهانش را قورت داد هيسا : 

- دنمونيد ! 

ديکش یقينفس عم حامد . 

- نهيب یپدرت هر روز منو تو دفتر کارش م . 

شد رهيبه او خ هيسا . 

-  ايکرد باهم شام   یدعوتت م شهيهم یول ديد یروز تو رو مقبالم هر 
ميناهار بخور . 

با غم اضافه کرد حامد . 

- موضوع رو  نيمن نبود، نکنه ا یشناسنامه  یقبال اسم تو، توو
یفراموش کرد ! 

شد فراموش کند؟! اما در ذهنش  یزد، رو برگرداند، مگر م پوزخند
تند مادرش و  یخام پرورانده بود، الاقل قبل از حرف ها االتيخ

آخرش پدرش ماتومياولت ! 



- شهيمثل قبل نم یچيه گهيد ! 

سالمش نشست یپا یحامد آرام رو دست . 

- تونم به  یکنم، نم یاوضاع رو که نگاه م یکنم ول دوارتيخوام ام یم
، به  یکه حرف منم قبول ندار يیبدم چه برسه به تو... تو ديخودمم ام
بدم؟ ديتونم بهت ام ینظرت م ! 

شد شتريب شتريچانه اش چند ر لرزش . 

- من سال  ،یشد ميزندگ ديکه ام يیفقط تو یول یدونم باورم ندار یم
دميبر یهاست از زندگ . 

ديبلند کش یآه حامد . 

-  هيو مرگ بزنه؟! اگه  دنيحرف از بر ديبه سن تو چرا با یدختر
کردب من چه   یفکر م نيو به ا یذاشت یمن م یدرصد خودت رو جا

رسوندم،  از به  نجايدرس خوندم ، خودمو به ا یداشتم، چجور  یزندگ
هيسا یشد یم مونياومدن پش ايدن ! 

پلک نبست، دو گوش شد، مردش زبان به درد دل باز کرده  گريبار د نيا
نبود، جانش لب  یگفتن از عشق و درد دور یبرا يیجا گريبود، حاال د

 .به صحبت باز کرده بود

- مادرم  یدون یزود پدرمو از دست دادم، همون طور که م یليمن خ
کم  هيکه به من تهمت زد.  حروم زاده   یدوباره ازدواج کرد، با مرد

سالم  ١۶و فوش مواد،   ديخر رميموادم تو لباسم گذاشته بود که م
مرتکب شده  یجرم نکهيبودکه رفتم زندان همون کانون اصالح ، بدون ا

 یم تياز من حما دياگه خالفم مرتکب شده بودم، مادرم با یباشم، حت
کرد، اما اون سکوت کرد، چرا چون به نون شبش محتاج بود، باهر 



اومدم،با اون همه  رونيکه بود با کمک دوست پدرم از اونجا ب یبدبخت
اتفاقات بد  یليکه اونجا بود، امکان داشت خ یدزد و خالفکار یبچه 

 یبابام در ازا یاز دوستا یکيبود و  اري هاماما بخت با  افته،يبرام ب
بهم کمک کرد ،  یليخواب داد، منو فرستاد مدرسه خ یبهم جا يیپادو
بارم بهم نگفت  هي یحت شهيباورت م یول دنميمادرم اومد د یبار نيچند

 یبهش التماس کردم اون مرد معتاد رو ول کنه، با هم زندگ شم،يبرگرد پ
در کار  یبچه ا ديدونم شا یگفت، نم یرو نم لشياما قبول نکرد، دل ميکن

شوهرشو ول نکرد و من تنها موندم،  به  ینبود ول یبچه ا دميبود، شا
تو؟ ايبشم  دينا ام یاز زندگ دينظرت من با !  

اش نشست دهيدست مرد درد کش یرو هيسا دست . 
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با بغض ادامه داد حامد : 

- ازدواجم شکست خورد، چون  یگذشت، حت يیمن تو تنها یتمام روزا
و اصولش  يیزناشو یزندگ یها یکنارم  نبود از سخت یوقت کس چيه

 یحاج یدست پرورده  ینيب یهم که االن م یزيچ نيبگه هم
داد ، اما در مورد تو  اديرو خوب  یبهم معرفت و درست امرزه،يخداب

 ینم هيسا  یمن برات سخته، ول دنيدونم بخش یم د،يمعرفتم ته کش



تو کابوس اون کانون  مي! من دوران کودک؟یفهم یخوام برم زندان، م
گذشت یاصالح لعنت . 

ديپرس هيسا : 

 !مادرت ..؟-

حسرت جواب داد با : 

- بار سر خاک بابام بود، خودش که  نيآخر دمش،يند شهيم یچند سال
آخه من هر  نه،ياونجا، تا منو بب اديگفت هر پنجشنبه، صبح م یم

کردم، اما  یکه داشتم درددل م یبا تنها کس ه،يرفتم. سا یپنجشنبه م
با مادرم رو به رو نشم نرفتم گهيد نکهيا یبرا ! 

دستش نشسته بود  یکه رو هينگاهش به سمت دست سا د،يکش یآه
دختر چقدر ساده به خاطراتش نفوذ  نيشد، ا یشد، باورش نم دهيکش

تمام وجودش  بايکرده بود، چقدر کوتاه و مختصر حرف زده بود و چه ز
خاطراتش گوش شده بود، آرام دستش را  نيزجرآورتر دنيشن یبرا

به طرف در رفت ،  د؛يند هيف سااز طر یفتبلند شد، مخال د،يکش رونيب
پشت در  یاز اتاق خارج شد، کم یکوتاه ريالمپ را زد و با شب بخ ديکل
" داشت، اما بر ی"صبر کن ايدروغ چرا انتظار گفتِن "نرو"  ستاد،يا

به خانه ش  یرفت، نگاه يیرايبه پذ د؛ينشن یخالف انتظارش کالم
مانده را به آشپزخانه برد،  یاقب ليشده بود وسا یانداخت، عجب مهمان

خانه اش رنگ و بو گرفته بود، تمام  شديم یماه کيزد،  هيبه کانتر تک
شد،  یم دهيچ یبه طور سازمانده نتيبدون گرد و خاک داخل کاب ليوسا

گرفت،  دهيشد ناد یقلم را نم کي نيبود اما ا دهيهر چند رنگ آرامش ند
چه  یتوانست باشد، کس یم یسهر ک یاز هر نظر کامل بود، آرزو هيسا
بود که  یديها، تهمت ها نور ام یديتمام ناام نيب هيسا ديدانست شا یم

آمده بود  یسال بالخره شخص ۴٠شده بود، بعد از  دهياش تاب یبه زندگ



 داد،يکرد، عشق م یمحبت م یگفت، بدون انتظار جواب یو از عشق م

روز  کي یحت دايکه آ یکند، آرامش هينتوانست به او هد دايکه آ یعشق
 یاو، برا یبرا هياما نه سا د،ينساخت... دوباره آه کش ايمه شيهم برا
او  یبرا هيسا یبه طراوات و شاداب یبود، دختر اديساله ز ۴٠حامد 

 یافکار مزاحم را از سر خارج م نيا ديکرد با ینمود، پوف یم یاديز
 .کرد

شستن  یطرف و آن طرف را نگاه کرد دست دلش برا نيهر چقدر ا 
 یهمه ظرف و ظروف حت نيهم نرفت چه برسد به ا وانيل کي

 ليموبا د؛يرس یهم سخت به نظر م يیظرف شو نيگذاشتنشان داخل ماش
 وهيخانم، زن ب نيدانست مه یوقت بود اما م ريآورد د رونيب بيرا از ج

جواب رها نخواهد  یهر حال تلفنش را ب رساله،  د ۵۵الغر اندام  ی
 .کرد

که رد و بدل شد، قرار  يیاز چند بوق بالخره جواب داد و با حرف ها بعد
که  يیاز آنجا د،يايگذاشته شد که صبح خروس خوان به خانه ب نيبر ا
  ديو چند ساله اش بود  و مورد اعتماد، کل نيخانم ، خانه دار چند نيمه

 هشدن حامد از خواب نبود، با توجه ب داريبه ب یازيرا داشت و ن دکي
راحت تا خود  الينکرد، با خ شيبود و صدا دهيهم از درد ننال هيسا نکهيا

شد داريب یآالرم گوش یصدا دنيصبح به خواب رفت و با شن . 

زد و  یبه شرکت م یسر ديلباس عوض کرد ، با عيگرفت، سر یدوش
رفتن به مسافرت هر  یتا برا داد،يعقب افتاده اش را انجام  م یکارها

 .ساله اش آماده شود

و آشپزخانه و مرتب بودنشان  يیرايپذ دنياز اتاق خارج شد، با د 
رسانده  نجايخانم بعد از نماز صبح خود را به ا نيمطمئن شد که مه

دوباره به  افتيخانم را ن نيمه یور و آن ور وقت نيبه ا یاست، با نگاه



که دقت کرد  یتوقف کرد، کم هير اتاق ساطرف راهرو برگشت، کنار د
به در وارد شد یخانم را بشناسد، با تقه ا نيمه یاتوانست صد . 

 !سالم-

بلند شد،  هيتخت سا یآب و  قرص به دست از رو وانيخانم ل نيمه
بسته  یکه با پلک ها هيسا یبه صورت رنگ و رو رفته  یحامد نگاه

بود، انداخت دهيتخت دراز کش یرو . 

- سالم آقا کيعل ! 

گفت تيخانم با عصبان نيلبخند زد، مه حامد : 

- ؟یرسم مهمون دار نهيا !  

ديبا تعجب پرس حامد : 

 !مهمون؟-

ستاديا شيخانم رو به رو نيمه . 

-  یاسمش چ ست،يدختر همون دوستتون ن نيآره مهمون، مگه ا
خان ريبود؟!.. اها ام ! 

کرد دييبا همان لبخند و تکان سر تا حامد . 

- راحت  اليشمام با خ چه،يپيداره از درد  به خودش م چارهيدختر ب
حاشا رتتوني! حاشا به غد؟يديخواب ديگرفت .. 

رفت، دستش را در دست گرفت هيبه طرف سا مهينگران و سراس حامد . 

- ؟ی! درد دار؟یداري، ب هيسا !  



ورم کرده اش  یبا درد پلک باز کرد، نگاه نگران حامد به طرف پا هيسا
به طرفش رفت یخانم با نگران نيرفت، مه . 

- حامد خان، من حواسم نبود دست زدم، آخش به هوا  یبهش دست نزن
با  چارهيمن از ترس کم مونده بود سکته کنم، ب ديکش یاديرفت، چنان فر

 !مسکن آروم شده

تکان داد یسر حامد : 

- دم؟ينشن ادشويپس چرا من فر ! 

خانم جواب داد نيمه : 

- اومدم صداتون بزنم ن،يداشت فيتو حمام تشر ! 

برگشت هيگفت و به طرف سا یآهان حامد . 

- بود؟ یقرارمون چ شبيد ! 

تر شد قياش از درد عم یشانيپ نيآب دهانش را قورت داد، چ هيسا . 
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-  یقدم نم هيدرد  نيزنگ هم خورد اما با ا ینبود، حت شميپ لميموبا
در بسته و اون فاصله و  نيبا ا یتونستم بردارم، چند بارم صدات زدم ول

؟یبشنو یخواست یم یچطور قتيالبد خواب عم ! 



دانست  یفکر عمل کرده بود، خدا م یگردنش را ماساژ داد، چقدر ب حامد
که در  ختهيتا چه حد درد را تحمل کرده ، چقدر اشک ر چارهيدختر ب
دوباره پلک  هيچشمش گود افتاده بود، سا رينه زگو نيشب ا کيعرض 

با حس  هيبسته بود، دست حامد باال آمد، صورتش را قاب گرفت، سا
پلک باز کرد، حامد با غم لب زد عيسردستانش  یگرم : 

- هينداره سا یمن در حق تو تموم یها یانگار بد ! 

بود افتاد،  ستادهيسرشان ا یخانم که با تعجب باال نينگاهش به مه هيسا
نباشد، آن زن   ايوجود شاد باشد  یگرم نيتماس، از ا نيدانست از ا ینم

 یاو را مهمان خطاب کرده بود و او الم تا کام کالم یپرسش چيبدون ه
 بهبلند شد و رو  د،ياثنا، حامد دستش را عقب کش نينگفته بود، در هم

خانِم مشکوک  و متعجب گفت نيمه : 

- برامون درست کن  يیسرپا یلقمه  هيکنم ، شما  یتا من حاضرش م
خانم نيمه ! 

ديخانم با تعجب پرس نيمه : 

- د؟يکن یشما حاضرش م ! 

ديپرس حامد : 

 !چطور مگه؟-

به دندان گرفت، به طرف در رفت، در را باز کرد و گفت یخانم لب نيمه : 

-  کنم،يمن خودم خانمو حاضر م ن،يداشته باش فيتشر رونيشما لطفا ب

دهينشن یواال به حق حرفا . 

لب گفت ريخاراند و به طرف در رفت  و ز یکرد، سر یپوف حامد : 



- دمشيوقت  ند چيانگار ه ! 

 یاش البته از ده سالگ یلبخندش را خورد، تمام دوران کودک د،يشن هيسا
با وجود همان  یدر همان ده سالگ یبه بعدش را کنار او گذرانده بود، حت

بود و   دهيشنا کرده بود، خند ايچشمان او  در در یجلو  ر،يپدر سخت گ
دانست و نه  یم  یزيخوش گذرانده بود، آن روزها  از عشق نه چ

داد، دلتنگ بود، به  یو قهقه سر م ديپر یده بود، در آغوشش ميشن
 .اندازه تمام طول عمرش دلتنگ آن روزها بود

و گفت ستاديکنار در ا حامد : 

- رونيب اديب غشيج یپشت درم صدا نيمن هم .. 

ديحرفش پر انيخانم در حال بستن در م نيمه : 

بهتر از شما مراقبت کردنو بلدم، شما  نيمطمئن باش نينگران نباش -
نيداشته باش فيتشر رونيب . 

 ريخانم در را بست و ز نيبسنده کرد، مه یکوتاه یبه گفتن باشه  حامد
 .لب غر زنان به طرف کمد رفت

-  نيا ی، مردا هيزيهم خوب چ ايواال ح ش،يديکه د شيديد شيحاال بچگ
آورده ريدختر مظلوم گ شه،يدوره و زمونه محرم و نامحرم سرشون نم . 

 یا هيخانم هم رو نيشب گذشته را به تن داشت، مه یلباس ها همان
ديسرش کش یرو یرا پوشاند و شال هيرو د،يکش رونيب . 

گفت، حامد  یدييدر ، بفرما یتقه  دنيشال را مرتب کرد و با شن هيسا
 .در را باز کرد

- تونستم بدم دستش بپوشه  یمن هم م نويهمون لباسا تنشه که، خوب ا
خانم نيمه ! 



گفت یتکان داد، ال اله الله یخانم با حرص سر نيمه  . 

-  هيکه شلوارشو عوض کنه، آقا شمام امروز  شهيدرد پاش نم نيبا ا
ها شهيم زتونيچ ! 

لبخند زد حامد . 

- ديدر رو باز کن نيطفا برل . 

سر موافقتش را  یبا اشاره  هيانداخت، سا هيبه سا یخانم نگاه نيمه
در دل  هيوسا ديخانم از اتاق خارج شد، حامد خند نياعالم کرد، مه

و  ديتوانست ببن یبه ندرت م گريرا د شيقربان صدقه اش رفت، خنده ها
و  تيعصبان ايناخواسته به غم و اندوه  ايخواسته  شانيتمام لحظه ها

گذشت یغضب م . 

 ريز یبغلش ببرد و دست ريز یکرد دست یبه طرفش رفت، سع حامد
شيپاها . 

- ؟یستيمهمون ن یچرا نگفت ! 

 یقلبش را در گوشه ا یجنبه باز یکرد ب یآغوشش فرو رفت، سع در
دور گردن حامد حلقه شد و جواب داد شيپنهان سازد، دست ها : 

- هم  یو دوخته،  در ضمن سوال دهينگفتم، خودش بر یزيکه چمن 
 یبگم وقت یداره از اوم اسم تو شناسنامه ا یدر ضمن چه لزوم د،ينپرس

 !خود طرف قبول نداره؟

همچون پر کاه  چارهيدختر ب ستاد،يرا بلند کرد و صاف ا هيسا حامد
 یم یخورد و خوراکش وقت یهم برا هياز دکتر تغذ ديسبک بود، با

 .گرفت

- تعجب داشت یبرام جا . 



مرتبش در هم گره خورد یاخم کرد، ابروها هيسا . 

- شناسنامه  یکه من اسم تو زنميهمه جار م شيپ  رمياالن م یفکر کرد
جو غرور  هيکردن اما اون ته تها هنوز  فميتم؟! درسته که خار و خف

 .مونده که بهش بنازم

 یگونه راحت تر م نيگردنش گم شد، ا انيم هيسر سا د،يکش یآه حامد
شد  یتوانست لبخندش را پنهان کند، در دل خدا را شکر گفت، مگر م

لطف خداوند را فراموش کرد و شکرگذار نبود؟ نيا ! 

فرصت هم   نيافتاد؟! هم یلحظات چند بار اتفاق م نيا یدر زندگ مگر
 یلحظه را نفس م نيا ديشمرد، با یم متيغن ديحس کردنش با یبرا

خانم که کنار در گفت نيبه مه یحت د،يپلک بست و بو کش د،يکش : 

- گفتن یگفتن نامحرم یپناه بر خدا، آقا محرم ! 

حامد که گفت یصدا دنينکرد، شن توجه : 

- بابا ی، ا ميمحرم ! 

خانم پناهنده به خدا از  نيبود که به مه یکاف شيبود، برا یکاف شيبرا
 چيبود و به ه افتهيدهد، آرامش را  فيو تعر حي، وعده توض هايشر بد

بازگشت به  یمهلت پدرش برا یوجه قصد از دست دادنش را نداشت، حت
سپرد یفراموش یرا هم به واد تشيخانه و  داشتن حما . 
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 دنيبود؛ سکوت کرد و تا رس هيسا یحال یداخل آسانسور متوجه ب حامد

 چيو سو نيماش یبه در بسته  یدر آغوشش بود، نگاه هيسا ن،يبه ماش
انداخت، آرام لب زد بشيداخل ج . 

- ؟یداريب ه،يسا ! 

با اکراه سرش را از گردن حامد جدا کرد هيسا . 

- ؟یاريب رونيب بميرو از ج چيسوو یتون یم ! 

ديتکان داد، حامد پرس ینف یبه نشانه  یسر هيسا . 

- ؟یستيلنگه پا وا هيتونه  یم ! 

سر تکان داد دوباره . 

- ؟یبزن یتون یحرف که م ! 

کرد، از آغوشش جدا شود، به  یسع هيگفت،  سا یحامد هللا اکبر د،يخند
گذاشت، با لمس دستش  بشيداد، همزمان با احامد دستدر ج هيتک نيماش

لحظه  نيهمان درد پا، در همسال با  یتوانست سال ها یپلک بست،  م
نبود، پلک باز کرد،  زيجا نياز ا شيساختما ب نگيبماند، اما در پارک

شد ، لبخند زد و  رهيجسارتش را جمع کرد، به چشمانش خ بود،عاشق 
را  چيو مقابلش تاب داد، حامد با لبخند سو ديکش رونيرا ب چيسو عيسر
 یسوار شدن کمک کرد، کم یبرا هيو  قفل در را باز کرد، به سا ديقاپ

 یلحظه نازش کم نينداشت، انگار در ا یراديا گريآخ و آوخ کردن که د
داشت، نگرانش شده بود، در آغوشش گرفته بود،  داريرهم که شده خ

توانست آرام  یکه م يیو تا جا ديپرس یبار حالش را م کي قهيچند دق
 هيسا یبه درد ها یو درد افتديب یراند، که مبادا در چاله و چوله ا یم



و  ستيدر کار ن یآغوش مارستانيب یجلو گريدانست د یافزوده شود، م
توانست استفاده  یکه م ريگرفت، اما از مس واهدمقابلش قرار خ لچريو

از  گرياش را دوست داشت، بدجنس بودنش را از که د یکند، نگران
بود یتوانست پنهان کند، انکار نشدن یخودش نم . 

حاضر شد، با کمک  نيمقابل در ماش لچريو دند،يرس مارستانيب به
 یآن نشست، به سمت داخل حل داده شد، با عکس یپرستار و حامد رو
 گريدر رفته بود و نه بار د شيپزشک ،نه پا صيکه گرفته شد، تشخ

که دورش  یبود که با مراقبت و باند یشکسته بود؛ تنها ضربه ا
کرد یم دايپ هبودب یبودند به زود چاندهيپ . 

 یبرا هيو گرفتن وقت از دکتر تغذ مارستانياز اتمام کارشان در ب بعد
بار با کمکش  نيرفت و ا نيبه طرف ماش چريبا همان ول ،یزمان مناسب

بود که حامد به خاطر آورد،  یرانندگ نيشد، ح نيراحت تر سوار ماش
حالل و حرامش  یدر خانه اش شاخک ها هيسا دنيکه با د یخانم نيمه
 یکدام  صبحانه ا چيبه دست آن دو نداده و ه یبود؛ لقمه ا هن خوردتکا

شان  یبه شکم گرسنه  یگرگياز ج یلقمه ا  دنيصرف نکردند و با خر
داد، به طرف خانه راند، بدون جر و بحث، بدون جنگ و  يیصفا

کردند یلحظه ها را زندگ ،یدلشکستگ . 

 ابانيرا لمس کرد، نگاه از خ یهم شده خوشبخت یچند ساعت یبرا هيسا 

و اصالح شده اش،  دهيرا نگاه کرد، صورت کش مرخشيها گرفت، ن
 نيخلقتش را در ا یها تيلبخند پنهان صورتش، انگار خداوند تمام جذاب

شد؟ ینم ريس دنشيصورت به اتمام رسانده بود، چرا از د ! 

- ه؟يشده سا یزيچ ! 

صاف  يیکرد و گلو یشد، اهم رهيرو برگرداند و به رو به رو خ هيسا
بغل دستش انداخت،  یبه دخترک هول شده  يیکرد، حامد نگاه گذرا



سر و  یبه گونه ا ديو حواس پرت شده اش را با رهينگاه خ نيا گريد
 گريد ینبود، اما اگر نگاهش کم یداد، مچ گرفتنش کار درست یسامان م

 یم ريتبخ شک در تب نگاه دخترک یچهل ساله ب مرد د،يکش یطول م
 .شد

- یبگ یدار ی، حس کردم حرف نگفته ا یبه من زل زده بود یجور ! 

با تته پته انکار کرد انهيناش هيسا . 

- دارم بگم آخه ینه..من ..؟! من زل نزدم؟! چه حرف ! 

دست فرمان را تحت کنترل  کيگذاشت و با  نيماش یپنجره  یرو یدست
 .گرفت

- نطوريکه ا ..! 

دوباره نگاهش کرد، لب باز کرد هيسا . 

- ميخوشبخت باش ميتون یما م . 

ادامه داد هيداد، سا هيتک یصندل یپشت یسر حامد : 

- به  م،يحرف بزن م،يو غذا بخور مينيبش م،يکنارهم قدم بردار ميتون یم
ميآرامش بد گهيهمد .. 

 ديآپارتمان رس یکرد، جلو یمانده را با سرعت ط یکوتاه باق ريمس حامد
 دهياول رس یشد باز هم به همان نقطه  یترمز کرد، باورش نم عيو سر

 .بود

-  نيهمچ مارستانيکنم، چوم بردمت ب یحرفا درک نم نيمنظورتو از ا
؟یکرد یفکر   

با حرص و شمرده شمرده ادامه داد د،يانگشت به فرمان کوب با : 



-  یمن بود تو رو با درد پات ولت نم یجا یهر آدم با وجدان ،یهر آدم
کار گذاشتن، واقعا  نيکه تو تصادف شکست و توش پالت يیکرد، اونم پا

فکر  ینجوريبرات صبحانه گرفتم ا نکهيا اي! ؟یداشت یچه انتظار
؟یکرد !  

گرفت ريسر به ز هيکرد ، سا سکوت . 

- شدن تو بشم؟! اون باال رو نگاه  هيکه من باعث سوء تغذ یخوا ینم
مراسم  کنهيمن کار م یکه تو خونه  یکس یبرا نميبش ديکن ، االن من با

دونم پشت سر من  یکه م یبدم، به زن حيتو رو توض یعقد مسخره 
نظرش راجب من عوض شه اونم مثل  ديحرف بزنه شا یممکنه کل
دونه چقدر  یکار خطاب کنه و حاال خدا م انتيتو منو خ یخونواده 

پر از شرم و خجالت  یبخوام زندگ ديخورم، چرا با یفحش و ناسازا هم م
ه؟يرو ادامه بدم سا ! 

گفت    یسر باال گرفت، دهانش خشک بود، به سخت هيسا : 

-  یباعث خجالتت بشه؟! زشتم؟ به خودم نم ديچرا کنار من بودن با
برسم؟ تيتونم به خونه و زندگ یرسم؟ اخالقم بده؟! نم  

شد یسرخ شده اش جار یگونه  یرو یسکوت کرد، اشک هيسا . 

 

رانيو ستونيب-گرداب-یتراب اليسه , [18.06.19 09:22] 

��� 

#77 

 



آورد، تمام  نييرا پا شيپلک بست، تن صدا هياشک سا دنيبا د حامد
تکان داد یمانده بود، سر جهينت یحال او ب یاش در مالحظه  یسع : 

- نور و اونور نرفتم ، اما به عنوان همسر عقلم قبول  یمن کم با تو ا
 یتونم قبول کنم، چه جور یرو که خودم نم یزيچ یکنه، اصال وقت ینم

بقبولونم؟ هيبه بق ! 

 یهمه خام بود، چرا تا لب چشمه م االتشيرا پاک کرد، چرا خ اشکش
اشک ها  نياش را قورت داد، ا یگرداند، بغض لعنت یبرد و تشنه برم

بودن نداده بود،  یخواستند؟ مگر به خود قول قو یچه از جانش م گريد
خواست، چرا با  یشد، غرق شدن م یچرا با هر نگاهش ذره ذره آب م

خواست ؟ یعشقش به پا م انهر لبخندش طوف ! 

 یمهرش نبود، نگاه یبه آغوش ب یازين گريرا باز کرد، د نيدر ماش  
بلند انداخت یشاس نيبه ارتفاع ماش . 

- کنم یکمکت م اميکن م صبر . 

به طرفش برگشت تيعصبان با . 

- ندارم یازيبه کمک تو ن ! 

جواب داد حامد : 

- اريدر ن یبچه باز هيکنم سا یخواهش م ! 

ديبه او توپ هيسا . 

-  کارميچ ارم،يدرب یخواد بچه باز یبچه م؟! دلم م یگ ینم شهيمگه هم

؟یدار ! 



کرد،  یرفت، سع هيشد و به طرف سا ادهيپ نيبا حرص از ماش حامد
به عقب حلش داد رد،يدستش را  بگ : 

- خوام؟ یگم کمک نم یمگه نم !  

 ديدخترک تخس چه با نياش را ماساژ داد، با ا یشانيپ تيبا عصبان حامد
کرد؟ یم ! 

- حاال چطور  ،یبردار یتونست ینبود قدم از قدم نم یچيتو پات باند پ
؟یشد ريش !  

بدون کفش  یبه پا یکج شد، نگاه یبدون توجه به حامد، کم هيسا
نثار خودش و بخت و اقبال نداشته اش کرد یانداخت، لعنت . 

- کمکت کنم؟ ید یچرا اجازه نم ! 

کرد یدندان قروچه ا هيسا : 

- متنفرم اتياز دلسوز ! 

ديکش رونيب بيرا ج ليکرد و موبا یپوف . 

- کمکت کنه اديب زنميخانم زنگ م نيبه مه نيسر جات بش ! 

محکم کرد، حامد  نيرا در ماش شيرو برگرداند و دوباره جا هيسا
و  دهيخانم مانتو پوش نيمه دهينرس قهيتماسش را گرفت و به پنج دق

زده به درخت و  هيحامد تک دنيدر حاضر شد، با د یبه سر جلو یروسر
 کيخدا مرگ بده کنان به طرفشان رفت، با  ه،يسا یشده  یچيباند پ یپا

شان را کشف کند، با تشر به حامد گفت نيب تکدورنگاه توانست  : 

- د؟يکاشت نجايگرما ا نيرو تو ا چارهيحامد خان، چرا دختر ب یاِ وا !  



خانم دست  نيرو گرفت، مه ادهياز درخت کنار پ هيبدون جواب تک حامد
 نيبه مه هيکند، سا ادهيپ نيکرد آرام او را از ماش یرا گرفت و سع هيسا

 یچيباند پ یآسفالت گرم گذاشت و پا یلختش را رو یزد، پا هيخانم تک
 .شده اش را باال نگه داشت

 یدو قدم برداشت، برا یکيپشت سرشان حرکت کرد، کشان کشان  حامد
آه از نهادش  اد،يز یفاصله  دنيبا د ،یرو ، مقابل پل آهن ادهيرفتن به پ

خانم توبه  نيبلند شد، حامد بدون تامل ، دست دور کمر او حلقه کرد، مه
 یراحت تر اليرا رها کرد تا حامد با خ هيکنان بدون تماس با حامد سا

دينق نق کنان غر هيهمسرش را بلند کند، سا . 

- گهيگم بهم دست نزن؟! ولم کن ..ولم کن د یمگه نم ... 

باال رفت، وارد ساختما شد و تا کنار   یمقابل در ورود یتک پله  از
 .آسانسور بند نشد

- ؟یارياداها رو در م نيا هيبق یا جلوزشته...چر ! 

زد هيتک واريدوباره دست حامد را پس زد، به د هيسا . 

-  ،یبه من دست بزن یحق ندار گهيولم کن، د یعنيولم کن   گميم یوقت
واسه خودت نگه دار اتميدلسوز ! 

 یخانم را چند بار نيمه تيبه او پشت کرد ، بلند با عصبان یُکفر حامد
در تا  نيب ريوارد ساختمان شد، مس مهيخانم سراس نيصدا زد، مه

کرد یآسانسور را بدو بدو ط . 

- شما؟ نييخانم کجا نيمه ! 

ستاديا هيخانم کنار سا نيمه . 



- رو با در باز به آمان خدا  نيباشم، ماش نيمراقب ماش یايگفتم تا شما م
که نيول کرد ... 

ديحرفش پر انيم تيعصبان با . 

-  ن،يگردم، مراقب باش یشرکت، تا شب بر نم رميباشه...باشه...من م

دهيپاش کار کش نياز جاش تکون نخوره، بفهمم از ا هيسا ... 

خانم با تکان سر جواب داد نيمه : 

- خانمم مثل دختر خودمه هيچشم چشم، مثل تخم چشمام مراقبشم، سا ! 

 نيانداخت و با لبخند کوتاه رو به مه هيگذرا به سا یبا اخم نگاه حامد
 :خانم ادامه داد

 !خوبه...پس من رفتم-

گفت هيرو به سا دوباره : 

- مراقب پات باش ،یخانم گوش بد نيتو هم بهتره به حرف مه ! 

زد و با لب و  یشيمشت نما واريبه د هيبه آن دو پشت کرد، سا حامد
کج شده حرفش را تکرار کرد یلوچه  : 

- دم مراقبت کنماز خو ستميمراقب پات باش، انگار خودم چالقم بلد ن . 

خانم با لبخند لب به دندان گرفته گفت نيمه : 

- اره؟يشوهرشو در م یآدم ادا به،يدخترم ع بهيع ! 

خانم نگاه کرد نيتعجب به مه هيسا : 

- ! شوهر؟؟یچ ! 



آسانسور را با غرور نشان از کشفش فشرد و جواب  یخانم دکمه  نيمه
 :داد

- فهمه  یم نهياز دور شما دوتا رو بب یدخترم هر کس گهي؟! د یپس چ
نيزن و شوهر ! 

 یطبقه  یخانم وارد شد، دکمه  نيبا کمک مه هيآسانسور باز شد سا در
 .مورد نظر زده شد

خانم ادامه داد نيمه : 

- انشاm نيخوشبخت بش ن،يايچشمم کف پاتون، چقدر بهم م ! 
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ديغر تيخشم پنهان کرد و با عصبان انيحرفش را م یخوش هيسا : 

- ميخوشبخت نش اهيخوام صد سال س یم ! 

خانم با خنده گفت نيمه : 

- زن و شوهراهست یهمه  نيدعواها ب نيا ! 

ديحرص نال با : 

- خانم، دلتون خوشه نيمه یچه زن  و شوهر ! 



را گرفت و او را به  هيخانم دست سا نيباز شدن در آسانسور ، مه با
داد، از آسانسور خارج شدند هيخود تک . 

- به من نگفت؟ یزيفقط موندم چرا حامد خان از عقدتون چ ! 

جواب داد تيعصبان هيسا : 

- گهيروز طالق رو بهتون م خيتار نينگران نباش ! 

انگشت شصت و اشاره  نيخانم ب نيزد، مه هيتک واريبه د هيدر سا کنار
گفت انيرا گاز گرفت و توبه کنان و استغفار گو : 

- که  یپا پس بکش یدعوا بخوا هيبا  ،یتوبه کن دخترم، هنوز اول راه
 .کالهت پس معرکه ست

لب زد یبا ناراحت هيخانم در را باز کرد و باهم وارد شدند، سا نيمه . 

- خانم نيدم نداشت مه یخِر ما از ُکِرگ ! 

اهرو رفتندطرف ر به . 

- کار و کرد با  نينکن دختر جان، واال به نظرم حامد خان بهتر یناشکر
 اتتيشناسه و به اخالق یتو رو م یتو ازدواج کرد، اوال که از بچگ

 نياز ا یچ گهيد ،یشيآشناست، مهم تر از همه دختر دوست جون جون
دونه که  ینداده، م بهيخوشحاله تو رو به غر یليبهتر؟! باباتم حتما خ

جمعه،  الشيتونه از تو مراقبت کنه، خ یآقا حامد نم نياز ا ربهت یکس
ذاره، تو هم خدا شوهر دلسوز و  یمتکا م یراحت سر رو اليشبا با خ
ساله،  قبل از ازدواج اولش به خونه  نيکرده، من چند بتينص یمهربون

نازتو  ومديشناسمش، حاال اگه شب ن یش رفت و آمد داشتم خوب م
ستين نيمه گهيمن اسمم د ديشنک . 

وادار به توقفش کرد و طلبکار گفت هيرد شدند، سا هيکنار اتاق سا از : 



- نجاستي! اتاق من ا؟یر یکجا م یخانم دار نياِ...مه ! 

انداخت وگفت هيبه سا ینگاه رانيح نيمه : 

- دختر  نجا،يا یآورد یلباساتم ورداشت یدونم چند روزه دعوا کرد ینم
کنه؟ یخوابشو از شوهرش جدا م یمگه زِن خوب، جا ! 

تخس گفت هيسا : 

- رم اتاق حامد ینم رمميمن بم ! 

لب گفت ريز یخانم الاله الله نيمه : 

- تو  اديب گهيد یکي یخوا ینکنه م ،یکن یم زيصبر منو لبر یدار گهيد
 !رخت و خوابش؟

نگاهش کرد و آرام گفت ريمتح هيسا : 

- آخه؟ هيچه حرف نيا ! 

و با لبخند گفت ديکش یدست هيخانم به صورت سا نيمه : 

- نازتو بکشه، خودش برت گردونه اديب یدونم دوست دار یم ... 

را ادامه داد ريبغلش برد، وادار به حرکتش کرد و مس ريبه ز یدست . 

- قدم بردار ، اون آقا  کيتو  شه،يبا گذشته که قشنگ م یزندگ یول
داره یبرات ده قدم برم دميکه من د یحامد ! 

اتاق را باز کرد در : 

-  یبهت بگه، ول ديرو با نايداشته باش دختر جان، مادرت ا  استيس
 شيگم، براش آرا یتو هم دختر خودم من بهت م ستين نجايحاال که ا
ینيشه جلو مردت بش یرنگ و رو رفته که نم ینجوريکن، ا .. 



 یقيتخت نشست، نفس عم یرو هيبه طرف تخت برداشتند، سا یقدم چند
 یهمه جا بو د،يانداخت، هوا را نفس کش واريبه در و د ینگاه د،يکش

شکستن غرور را  گريد نيسنگ یداد، با وجود آن حرف ها یحامد را م
 گريخانم را د نيوقت جمع و جور کردن بود، اما مه گريخواست، د ینم

ذاشت؟گ یدلش م یکجا   

- یکنم، ول یم شيآرا یگاه ... 

خانم کالمش را قطع کرد نيمه : 

- باشن دوست دارن زنشون  یدختر جان، مردا تو هر سن یول یب یول
 یم شهيبود، هم یخودشون باشه، خدا رحمت کنه شوهرمو، تا وقت یبرا

نتتينب یچادر سر کن کس رونيب یر یگفت م ... 

گفت هيسا د،يخند : 

 !خدا رحمتشون کنه-

خانم با غم ادامه داد نيمه : 

-  ه،يکرد زنش چه تحفه ا یحاال فکر م امرزه،يرفتگان شما رم بخدا 

تونست تحمل کنه، مردا تو هر  یرو نم گهيد یمرد بود، نگاه مردا یول
کم، از  یکي یبرا ادهيز یکي یتو ذاتشونه حاال برا رتيغ نيباشن ا یسن

 یبگ گهيد یبا مردا ینر اده،يز رتشيآقا حامد غ نيا یشنو یمن م
ها یبخند ! 

دانست از  یزن چه م نيا د،يکش يیلبخند زد، در دل آه بلند باال هيسا
قبل با حرص ، با خشم با هر حرف  قهيچند دق نياش، حامد تا هم یزندگ
هر چه  دياش کند، با یکرد حال یسع د،يچرخ یکه در دهانش م یتلخ

چه  ،یرتياش برود، چه غ یزودتر جور پالسش را جمع کند و  از زندگ



خانم که به اطراف  نيگذاشت، به مه یرا هم تنگش م یوشکه خ یبخت
زد، نگاه کرد یم ديد . 

- خانم؟ نيشده مه یزيچ !  

ديخم شد، با نگاه اخم آلودش پرس شيخانم روبه رو نيمه : 

- دوره و زمونه جوونا  نيتو ا نم؟يب یتونو نم یچرا عکس عروس نميبب
و اون نشون بدن،  نيبه ا  رنيگ یاز خودشون صد تا صد تا عکس م

! زن اسبقشون که چپ و ؟یدونه تابلو توو اتاقت نزد هياون وقت شما 
اتاقشو پر عکس  کرده بود یگرفت، همه  یراست عکس م . 

 یکم کم حرف ها گريتکان داد ، د یباز و بسته کرد، سر یپلک هيسا
انداخت یاعصابش خط و خطوط م یخانم رو نيوار  مه حتينص . 

لب نشاند یبه زور  رو یلبخند . 

-  یا هيمتاسفانه آتل م،يريبگ هيخانم وقت نشد عکسامون رو از آتل نيمه
 یا قهيسل هي یسرش فوق العادا شلوغه، در ضمن هر کس ميکه ما رفت

اديداره من از اتاق شلوغ خوشم نم . 

خانم به طرف حمام رفت و با لبخند گفت نيمه : 

-  ريکم د هينه، درسته  یگيهم ساخته م یو تخته رو برا ريخدا ت گميم
نيزن یشما دو تا با هم مو نم یول نيديد گرويهمد . 
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 یبه کنار یلحظه ا یخانم را برا نيمه بيکرد، افکار عج یپوف هيسا
از داخل حمام هم هر چند  یحت شياش را کند، صدا هيگذاشت، شال و رو



 یآرام گرفتن م یبرا یدلش دوش آب ولرم د،يرس یناواضح به گوش م
 .خواست

پا در حمام اتاق حامد  نياول یآماده کرد، برا شيخانم حمام را برا نيمه
رفته بود یکار زيتم یتا به آن روز فقط برا یگذاشت، حمام . 

بلند چاک دار راه  راهنيخانم در حمام کردن به او کمک کرد و  پ نيمه 
تخت نشاند، انگار  یرا به او پوشاند، دخترک را رو نشيبدون آست راه
دادن آن دو قسم خورده بود، دخترک جوان بود و سرکش،  یآشت یبرا

 چيحامد جا افتاده و زود رنج، اما حاضر بود قسم بخورد تفاوت سنشان ا
شان نداشت یکودکانه  یاختالف و دعوا نيبه ا یربط . 

به او و  یخوراند و بعد از دادن مسکن هيآماده کرد به سا یسوپ
از اتاق خارج شد دنشيخواب . 

شد با  یرا که نم چارهيگرفت، دخترک ب یبا اهل خانه اش تماس م ديبا
 یکار زيحال و روزش تنها گذاشت، تماسش را گرفت، به ادامه تم نيا

حامد ادامه داد دنياش تا رس . 

 

رانيو ستونيب-گرداب-یتراب اليسه , [21.06.19 12:09] 

��� 

#79 

 

 ،یخانم، تمام خانه را رفت و روب کرد و در آخر از فرط خستگ نيمه
شد که حامد با  داريب یآشپزخانه به خواب رفت، زمان یهمان صندل یرو

بود، با  ستادهيبه کانتر ا هيتک شيطلبکارانه اش  رو به رو یچهره 



حامد،  دنيپلک باز کرد و سر باال گرفت با د یگردن خشک شده به سخت
قلبش گذاشت و گفت یگفت و صاف نشست، دست رو ینيه : 

- که نيبابا آقا حامد سکته م داد یا ! 

گفت شيابروها انيو اخم م تيبا جد حامد : 

- ن؟يموند ینم نجايوقت شب ا ني! تا اره؟يخ  

جابه جا شد یکم د،يکش یا ازهيخم . 

- رو  چارهيتونستم دختر ب ینم ن،يگرد یبر م یکواال  معلوم نبود شما 
حمام هم کرد  یراحت نذاشتم جم بخوره، حت التونيتنها ول کنم برم که، خ

ديراحت گرفت خواب اليو بعد شام با خ . 

کرد و گفت یپوف حامد : 

- ببرمتون  نيحاضر ش ن،يذاشت ی...! شما بچه هاتونو تنها نمدميبله... د
 !خونه

خانم بلند شدو گفت نيمه : 

- دو  یخونه  هيکرده، با هم تو  یدخترم عروس ستن،ينه بچه هام تنها ن
برام فرستاده شاه نداره آقا حامد،  یخدا داماد م،يکن یم یطبقه زندگ

کنم و  یبراتون حاضر م نيالزم دار یزيشما اگه چ ست،يپسرمم تنها ن
خوابم یهمون ماتاق م رميمن م ن،يراحت بخواب اليبا خ نيگرنه بر ! 

گذاشت، نه  یدلش م یکجا گريرا د نيبا چشم باز نگاهش کرد، ا حامد
 یزندگ قيتوانست حقا یتوانست او را پشت در خانه بگذارد ، نه م یم

 نيبلند شد، هم گريد یا ازهيخانم با خم نياو بازگو کند، مه یاش را برا
 یبا دو قدم جلو عياز آشپزخانه گذاشته شد، سر رونيب شيپا کيکه 

شد، زبانش گرفت اما بالخره لب باز کرد و گفت بزراهش س : 



 !کجا..کجا..؟-

خانم با تعجب نگاهش کرد نيمه : 

- گهيبخوام د رميکجا؟! دارم م یچ یعنيوا آقا  ! 

تکان داد و گفت یبا چشم بسته سر حامد : 

 !من کجا بخوابم پس؟-

 زينشاند، چشم  ر یشانيپ یرو ینيبه کمر گرفت و چ یخانم دست نيمه
 :کرد و گفت

-  یخوب همون جا م ديديکجا بخوابم؟! تا امروز کجا خواب یچ یعنيآقا 
اتاقتون د،يخواب ! 

ديبه صورت کش یکرد، دست یپوف حامد . 

- دهيخواب هياونجا سا ! 

خانم حامد را پس زد، از کنارش رد شد، به طرف راهرو رفت   نيمه
 :وگفت

- دونم چتون شده شما دوتا ،  یکنار ، واال نم نيرو بذار ايدلخور گهيد
دو ساعت  تينها امرزومونياومد با شوهر خدا ب شيپ یما اگه دلخور

بار و  نيدختر زبون بسته گفت نيبه ا یموندم شما  چ م،يقهر بود
ارميجمع کرده آورده اتاق مهمون ، من سر از کار شما در نم لشويبند ! 

و  ديخانم را د نيرفتن مه  شان،يو پرآشفته  یبا نگاه مبهوت، ذهن حامد
 شيخواست و چه ها پ یرفت، چه م ليکه با بسته شدن در تحل يیصدا

آخش بلند  د،يمحکم کوب یمشت شيرو به رو واريآمد، با مشت به د یم
سر و صدا در را باز کرد،  یشد، بااالجبار به طرف اتاقش رفت، آرام و ب



که غرق خواب بود رفت،  هيسا یتمام المپ ها روشن بودند، نگاهش پ
اش، صورت جمع  يیطال یآشفته  ینگاهش کرد، موها ستاديکنار تخت ا

اش، تکان پلکش، لبخند زد،  یشانيپ یافتاده رو نيشده از دردش، چ
ماه و  کياش بدهد،افکارش به  یداريبود خبر از ب یتکان کاف کي نيهم

نبود که بر سرش  يیدخترک تخس بال نيبا ورود ا ،چند روز قبل برگشت
تختش هر  یحاال که رو یآمد، حت یکنار م ديباشد، اما بودو با امدهين

خانم، خود را به خواب زده بود نيچند به اجبار مه ! 

را باز کرد، به طرف اتاقک کوچک کمد رفت  راهنشيپ نيآست یدکمه  
را درآورد راهنشيو پ . 

پوست  ،یپهن بود و قو شيچشم باز کرد، نگاهش کرد، بازوها هيسا
کند، استرس داشت، آن  را با  یبرد و قلب ها از جا م یدل ها م دشيسف

پنهان کرد، حامد دست به کمربند  شيرو یچنگ زدن به ملحفه 
قدم  یصدا د،يکش شيپلک بست و ملحفه را رو عيشلوارش برد، سر

ا ر يیخدا را شکر کرد دمپا د،يشدن بود را شن کيکه در حال نزد شيها
ها  يیسر فرصت دمپا ديدادن نبود، با یبه پا کرده بود، حاال زمان سوت

 ريکرد،  ز یو متبرک م ديبوس یاش م یداريرا بخاطر کمک به حس شن
 دهيامان بر شينازک  از گرما در حال خفه شدن بود، درد پا یملحفه 

شد یم ردنخاعش  یبود و عرق بود که از رو . 

تصورش  یکرد؟! حت یچه م ديخواب یتکان خورد، اگر کنارش م تخت
پر از تنش،  یبعد از روزها ،یماه و اند کينبود، بعد از  ريهم امکان پذ

 نيسر خود مه یها یچيجنگ و جدل حاال به لطف دخالت و نسخه پ
 یب یترس ها نيتختش مسکون شده بود، ب یرو چ،يخانم در اتاقش ه

گرفت،  ديزد، غرورش را  ناد رش،لبخندياخ یها یشمارش، دلشکستگ



اش ،  یبکشد، حامد در چند سانت نييگرفت، ملحفه را آرام پا ميتصم
 .پشت سرش قرار بود به خواب برود

- خوابم یم نينگران نباش رو زم ! 

بند دلش پاره شد، ضربان قلبش باال رفت، ملحفه را  شيصدا دنيشن با
و به نفس نفس افتاد ديسر کش یرو . 

- یسرت بکش یملحفه رو تا رو نيا ستينترس الزم ن ! 

کنارش بودن خواب که نه  ی! کم مانده بود از خوش؟یکرد، چه ترس اخم
شود هوشيب . 

- کرد یخانم  چش شده، قبال انقدر دخالت نم نيدونم مه ینم . 

قبل بود  قهيچند دق نيزد، هم یحرف م یشد، از چه دخالت قيعم اخمش
که در افکارش  یناب یلحظه  نيکه در افکارش کم مانده بود بخاطر چن

خانم برود نيساخته و پرداخته ،  به قربان گل رو  و زبان حرفا مه . 
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بار دورتر نيآمد، ا شيصدا دوباره ! 

- حاال  ،یشد داريپام ب یفکر کنم بخاطر صدا ،یبرگشتم خواب بود یوقت
خوابت ببره یدوباره ک ستيدرد پات معلوم ن نيبا ا ،یشيدو خواب م . 



 اديخواست به  یرا نم يیدمپا گريکرد، د یپوف د،يکش نييرا پا ملحفه

طاقچه بگذارد یرو دهيقرار بود آن ها را متبرک شده و بوس اورد،يب . 

- یتر کياز رگ گردن نزد گهيامشب د ! 

خنده اش، روح را به جانش بازگرداند،  یصدا د،يگرفت، حامد خند گر
را از  دنشيناب خند یلحظه  نيشد ا یتمام  اندامش گوش شد، مگر م

بود؟ کتريشد از رگ گردن هم به او نزد یدست داد؟! مگر م ! 

- شميم داريحتما صدام کن، ب یامشب درد داشت ! 

اش لعنت  دهيضرب د یبه او پشت کرده بود، به پا هيسا د،يخند دوباره
از نهادش  یخواست، آه یصورتش را م دنيفرستاد، دلش ، جانش د

صورت زد و گفت یبه پهنا یبلند شد و دوباره گوش شد، لبخند : 

- رگ گردن هم   یبا اندازه  یکيهست، نزد نيسنگ یخوابت اونقدر
کنه یبرات افاقه نم ! 

دنديباهم خند د،يخند دوباره ! 

- اون تکون پلکت بخاطر  نميم ببخواست یم ،یبالخره به حرف اومد
من اشتباه کردم ايبودنت بوده  داريب . 

 یبستن پلکش به کار برده و ب یبرا یچه زور د،يصدا خند یب هيسا
مانده بود جهينت . 

- خانم هم  نيمه شهيخواب بودم ، مگه م یتا قبل از اومدن جنابعال
رهيصحبتت باشه و خوابت نگ ! 

گذاشت و گفت یشانيپ یدست رو د،يطاق باز دراز کش حامد : 



- کال فرق کرده  شه،يپر حرف تر م ره،يفکر کنم هر چقدر سنش باالتر م
دخالت کنه ميقبال عادت نداشت توو زندگ ! 

ديسرد پرس هيسا : 

- قاي، دق هيقبال منظورت ک ! 

و جواب داد ديخند حامد : 

- گميسه سال قبل رو م قايدق ! 

کرد وگفت یکرد بچرخد، آخ و اوخ یسع هيسا  : 

- منظورت رو هم بخاطر اشاره به سال قبل  شهياها...سه سال قبل، م
؟يیبفرما ! 

و شلوارک  ديحامد کنار پنجره با تاب سف د،يچند سخت اما کامل چرخ هر
رخ خندانش ، اخم حرفش را  ميبود، ن دهياش طاق باز دراز کش یطوس
نساخت ديناپد . 

- زد،  ینم یکردم، حرف یدعوا م دايبا آ یوقت ،یفکر کنم به دلش نشست
نقشه ها رو  نيما، ا یدعوا یاز خوشحال ايبود  دايدونم از ترس آ ینم

دايآ چارهيکنه، ب کيما رو بهم نزد د،يکش ینم ! 

با حرص بالش  هيسر گذاشت، سا ريدست ز د،يحامد به طرفش چرخ 
 یازيپرتاب سه امت ی جهيحامد ت یکنار دستش را برداشت و آخ و قهقه 

 .اش بود

- خوام داشته باشم آخه؟! تمام  یم ی! چه منظوره؟يسا یشد ونهيد
خانم بود که امشب برامون دردسر شده نيحرفم ، فضول بودن مه ! 

گفت تيرفت و با عصبان یگريبه طرف بالش د هيسا دست : 



- برات دردسر شده هان؟ یچ یعني ! 

شد و جواب داد داريوجود حامد ب طانيش : 

- داد یزشتو انجام نم یکارا نيوقت ا چيه دايآ ش،يکيپرتابا  نيهم ! 

سر داده شد یگريد یپرت شد، قهقه ا یگريد بالش . 

- کنه یمطمئنم شب خر و پفت خوابم  حروم م ! 

و اخم غر زد دهيبا لب برچ هيسا : 

- کنم یمن خرو پف نم ! 

طلبکار به او پشت کرد و گفت حامد : 

- شنوه؟ یخرو پف خودشو م یکه خوابه صدا یمگه کس ! 

کرد و گفت یپوف هيسا : 

- ؟یکن یحاال چرا المپا رو خاموش نم ! 

برق رفت ديحرکت بلند شد، به طرف کل کيکرد و با  ینچ نچ حامد : 

- که یذار یآدم نم یحواس برا یکن یاز بس خر و پف م ! 

را برداشت خدا را شکر کرد که در اتاق به اندازه  یگريبالش د هيسا
حامد بالش وجود داشت یها یتمام تکه پران . 

- آخه؟ یچه خروپف دميمن هنوز نخواب ! 

نگاهش، کالمش را  طنتياش را باال آورد و با ش یحامد دست دفاع 
کرد یماست مال . 

- یزن یبخدا منظورم  غر بود، از بس غر م ! 



به راه انداخت و گفت یشينما یو زار هيگر هيسا  : 

- کنم ها؟ یگلدون پرت م گهيدفعه د نيحامد بخدا ا ! 

پهن کرده  نيزم یکه رو يیالمپ را خاموش کرد و به طرف پتو حامد
 .بود رفت

- کالس اخالق بذاره هيبگم  دايبه آ ديبا یبد اخالق شد یليخ ! 

و جواب داد ديخند هيسا : 

- توو کار پرتاب  بشقاب رميپس بعد کالس م ! 

 نينصفه مانده از آخر یبشقاب ها سيهنوز سرو د،يدوباره خند حامد
درس عبرت نگه داشته بود یرا برا دايبا آ شيدعوا . 

را از نظر گذراند، خنده اش  هيسا یچشم نگاه خندان و دلربا یگوشه  از
شد حس نکرد؟ یرا مگر م نشيشد، نگاه سنگ ديباره ناپد کيبه  !  

و پشت به  ديهم چفت کرد، دست مشت کرد، چرخ یبود، دندان رو مرد
گرفت، لعنت به  یم دهيناد ديرا با نشدينفس کش یاو پلک بست، صدا

لعنت به فکر هرز رفته اش ، لعنت به  د،يکش یم دکيکه  یاسم مرد
عقد یسفره  تيرضا یشناسنامه و بله   ! 

 دنيشد و نفس کش شتريدستش محکم تر شد،  فشار پلکش ب مشت

 !حرام، چه بر سرش آمد؟

 کي د،يچيکه در هوا پ یلبخند و عطر کينگاه از گوشه چشم،  کي
آمد،  یساعت، دوساعت مگر خواب به چشمش م کيساعت،  ميربع، ن

گوشه چشمش دوباره هرز رفت، پلک بست و باز  د،يطاق باز دراز کش
تحملش طاق شده بود،  گريگرفت و بلند شد، د ريکرد، نشست، سر به ز



 ميآن تصم کي یباز کرد، مکث کرد، برا رابه طرف در رفت، آرام در 
ديلب نال ريرا محکم گرفت، آرام ز رهيبه برگشتن گرفت، دستگ : 

- یچي... ههيسا شه،يمثل قبل نم یچيه گهيد ! 

حامد  یخال یبه جا هياز اتاق خارج شد، در را بست و نگاه تب دار سا 
و  به فاصله ها لعنت فرستاد ختيافتاد، اشک ر . 
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 یو درد پا خواب را از چشمانش ربوده بود، حت یو غم دور حسرت
تا خواب به  دينداشت، ساعت ها طول کش یجرات  گفتن آخ گريد

و همان صبح هم درست بعد از رفتن حامد و بسته شدن  ديايچشمانش ب
شد، از  داريکه در خواب هم به سراغش آمده بود ب یدر از شدت درد

حرف  دنيرا صدا زد و مجبور به شن نمخا نيبود که مه یسر ناچار
 یو او حسرت بخورد، از رابطه  ديشب قبل بگو یاز قهقه ها ش،يها

که در قلبش نهفته بود، زجر بکشد، از  یو او از درد ديعاشقانه بگو
ديو او آه از نهادش برآ ديزنانه بگو یها استيس . 

 یصراط چيزنانه هم گذشته بود، حامدش به ه یها استياز س هيسا کار
وجه من  چيدانست ، عشقش را به ه ینبود، او را همسر نم ميمستق

گرداب عشق دست به کار  نينجات از ا یبرا ديبا رفت،يپذ یالوجوه نم
به ظاهر  گريد شتر،يو ب شتريگذشت و فاصله ها ب یشد، روزها م یم



د از او فاصله گرفته بود ، عسل به خواست حام بود،عادت کرده  یساز
 دويپرس یم یاحوال یرا قطع کرده بود، نگار هر از گاه تشيحما ريام

 یاز او نم ايناد یاز جانش بخاطر دلخور زترياز مادربزرگ عز یخبر
دو نفره به  طيبل دنيبود که با د افتهيبهبود   شيدرد پا رد،يتوانست بگ

روبه رو شد دايآ دنيو اجبار د رازيش .  

کرد،  یکرد، تند یتلخ ند،يرا بب یخوش زندگ یقرار نبود رو گريد انگار
حامد  یشاد یقهر کرد اما در آخر او بود که مغلوب شد، او بود که برا

حامد در دو اتاق مجزا  یاز آشناها یکيشد و در هتل  یمجبور به همراه
هم ساکن شد یو رو به رو . 

را که حاال بلند تر شده بود  شيموها د،يلب کش یرا رو یلب جگر رژ
 د،يپوش یآسمان یخنک آب یساحل یرا رو یطوس افيال ی هيبافت، رو

 یرا رو یکوچک خاکستر فيسر مرتب کرد، ک یرا رو یشال خاکستر
از خوش  یکيدوش انداخت و صندل تخت همرنگش را به پا کرد، 

دو زد و با فراموش کردن خاطرات تلخ  نگرد یادکلن ها را رو نيبوتر
گذشته از اتاق خارج شد ميماه ون . 

 یتا شده، موها یها نيبا آست ديسف راهنيبا شلوار کتان کرم و پ حامد
 هيدارش، دست در بغل ، تک شيباال داده شده، صورت ته ر یشانه زده 

عطر ادکلنش در  دنيچيرژ پررنگش ، پ دنيبود، با د ستادهيا واريبه د
تکان داد و گفت یفضا سر : 

- زنن؟يم یعروس یهمه عطر رو برا نيا یکن یفکر نم ! 

نازک کرد و گفت یچشم و ابرو هيسا : 

- ! بعد دو سه هفته سکوت ، ؟یرينگ راديکنم و تو ا یکار هيشد من 
یرو بشکن نمونيسکوت ب یروزه  یتونست یحرف م نيفقط با ا ! 



به ساعت انداخت و اشاره  یگرفت، نگاه وارياز د هيکرد، تک یپوف حامد
 .به حرکت کرد

- رم که دکترت  یکلنجار م یهفته ست دارم با جناب عال کياوال من 
در کار نبود یسکوت یگفته سفر برات خوبه، پس روزه  . 

به راه افتاد هيسا . 

- ؟یکه رفتنشو  قدغن کرد یهمون دکتر ! 

جواب داد حامد : 

- حرفش  نيفقط ا یکنم، ول یم دايدکتر بهتر پ هيحاال بعد از برگشتنمون 
 .به درد خورد

همکف زده شد یآسانسور شدند، دکمه  سوار . 

- که به خونم تشنه ست یجلو چشم کس یاريگفت منو ب قايآره دق . 

گذاشت بيدست در ج حامد . 

- اومده خبر داشته باشه شياز اتفاقات پ ستيالزم ن ! 

لبخند زد هيسا . 

- هزار تا جاسوس داره، البته ! ده؟يخبرا به گوشش نرس ،یکن یفکر م
 یشد ول یکردم، کارش راحت تر م یاستفاده م یمجاز یاگه من از فضا

رو بدونه تيقدر عاف افتهيب یکم به سخت هيدادم  حيخوب ترج ! 

دنديهمکف رس یطبقه  به . 



- رزا سه  ه،ينشه سا جادايا یرو اعصابش راه نرو که تنش اديخوب ز
روز اول با دعوا  نهيب یکه منو م سال کيسالشه دوست ندارم بعد از 

 !شروع شه

دلخور جواب داد هيسا : 

- دعوا کردنم یانگار من تشنه  یزن یحرف م یجور ! 

لبخند زد حامد . 

- حامد به خاطر آوردن  یادايکنم، هنوز فر یريشگيبه هر حال خواستم پ
کشه یتو سرم سوت م رازيتو  به ش ! 

پوزخند زد هيهتل خارج شدند، سا از . 

- کنه یامضا کارشو حل م ديچک سف هي ! 

 دهيرا ناد ظشيغل شيکرد آرا یسع یبا اخم نگاهش کرد، به سخت حامد

رديبگ . 

 !راجب پدرت درست حرف بزن-

زد یلبخند تلخ هيسا . 

- حه یسفته هات بگذر ريگفتم، تو از خ یم گهيجور د هي ديبا ديببخش ! 

در بغل گرفت دست . 

-  شتريباهاش ب یبگم چطوره؟! شراکتت رو تموم کن یجور نينه ا

شهيخوشحال م ! 



رو به  یداشت، اما تمسخر دختر بچه  شيدر کنترل اخم ها یسع حامد
 د،يخند هيداد، سا یهم م ینام تعارفش مگر مجال صبور شيآرا ش،يرو

 :از کنارش گذشت و ادامه داد

- نيداره اونو انجام بد یشتريکدوم حالت سود ب دينيخودتون بب ! 

 ستگاهيبه دنبالش به طرف ا د،يکش شتريکنترل ب یبرا یقينفس عم حامد

رفت و آمدشان  یبرا ینيفرصت به فکر ماش نيدر اول ديرفت با یتاکس
کرد یم . 
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 ميشدند و به طرف مقصد حرکت کردند، بعد از گذشت ن یتاکس سوار
خنک کلر را به  مينس هيو وارد شدند، سا دنديرس  یبه کافه دنج یساعت

 نيزد،   حامد دنج تر ديطرف و آن طرف را د نيا یو کم ديجان خر
از  یاطرافش خال  یزهايرا انتخاب کرد ، م یچهار نفر زينقطه، م

خواهند داشت،  یحتما جر و بحث دايبا وجود آ نستدا یبود، م تيجمع
کنار دستش را  یصندل هيها نشست، سا یاز صندل یکي یحامد رو

 .انتخاب کرد، حامد با تعجب نگاهش کرد

- ؟ینيش یچرا اون طرف نم ! 

و جواب داد ديبه شالش کش یدست هيسا : 



- جا راحتم نيهم !  

 یحامد به صندل د،يکش رونيب فياش را از داخل ک یبيج ی نهيآ هيسا
چفت شده اش گفت یشدن گارسون با دندان ها کيزد، با نزد هيتک : 

- ؟یبه خودت برس یخوا یم گهيچقدر د ،یانگار اومده عروس ! 

را از نظر  شيتوجه به او ،  مجددا  رژ لب، خط چشم و موها یب هيسا
منو  ستاد،يبرگرداند، گارسون کنارشان ا فيرا به داخل ک نهيگذراند و آ

 هيبه منو انداخت و سا یبه دست حامد سپرد، حامد نگاه سرسرک را
 یرو يیاز دستش گرفت، لبخند دندان نما نهيکرد، منو را با طمائن یپوف

و رو به گارسون گفت شاندلب ن : 

- لطفا تويدو تا موه ! 

از  هيسفارش را ثبت کرد، به محض دور شدنش حامد تک گارسون
گرفت، با اخم گفت یصندل : 

- خوردم ؟ تويموه یمن ک ! 

پا انداخت یزد، پا رو هيتک یبه صندل هيسا . 

- یخور ینداره امروز م یاشکال ! 

تاسف تکان داد یاز رو یسر : 

- کردم یانتخاب م یدنينوش هيمن حرف بزنم، داشتم  ینذاشت یحت ! 

زد و گفت یقهقه ا هيسا : 

- همه نگاه کردن  نيا گه،يد یداد یآب پرتقال سفارش م هيفوقش 
 !نداشت

کرد زيچشم ر حامد : 



- ؟یکن یمسخره م ! 

و گفت ديخنده اش را کوتاه کرد، به طرفش چرخ هيسا : 

- ! آخه ؟یامتحان بکن ديجد یزايخوام چ ینه، چرا مسخره بکنم؟! بده م
؟یبخور یمعمول یها وهيو آبم یبستن یخوا یم یه یتا ک ! 

خندان گرفت و گفت ی هينگاه از سا حامد : 

- ؟یبد رييبعد از چهل سال ذائقه مو تغ یخوا ینکنه م ! 

زد و با لبخند جواب داد یچشمک هيسا : 

 !اگه الزم باشه آره-

 زيم یسفارشات رو د،يدوباره خند هيمشکوک نگاهش کرد، سا حامد
 تويشد تمام موه ینگاه کرد، باورش نم وانيبه ل یگذاشته شد، حامد کم

بود که تمام عمرش از کنارش هم عبور نکرده بود يینعنا . 

- ؟یکن یچرا نگاش م گه،يبخور د ! 

از حلقه اش افتاد، حلقه  یبه انگشت خال هيعقب حلش داد، نگاه سا به
اگر تمام تالشش را  یدانست حت ینشده بود، م یداريگاه خر چيکه ه یا

، بغض شد ینم یحلقه ا چيحامد حاضر به انداختن ه رد،يهم بکار بگ
 یجا ديآمد، با یبر م شيزبان ها شيو ن داياز پس آ یبه نوع  ديکرد، با

اش انداخت، زمان به  یبه ساعت مچ یکرد، نگاه یحلقه را پر م یخال
 یجا د،ياش را نوش یدنيشدن بود، نصف نوش یسرعت در حال سپر

 یها را عوض کرد، نگاهش به  در باز شده و زن و دختر کوچک وانيل
را باال  یگوش د،يکش رونيب فيرا از داخل ک ليافتاد، با سرعت نور موبا

غار  یبه پهنا یگرفت و حامد را صدا زد، با برگشتن حامد، لبخند



عکس دونفره شد، حامد با تعجب  نيزده و موفق به گرفتن چند صدريعل
 .و لبخند نگاهش کرد

- ه؟يچت شده سا ! 

به انجام چه  اوردنيکم ن یشد، فقط برا یباورش نم د،يبلند خند هيسا
آورد، درست به وسط خال زده  نييرا پا یدچار شده بود، گوش يیکارها
 یشانيپ یرو قيکوچک با اخم  عم اهيبه همراه دخترک مو س دايبود، آ

شدن بود، با لبخند به طرف  کياز حدقه در آمده در حال نزد یو چشمان
و گفت رگشتحامد ب : 

- داره  یتات یتات يیچه ملوسک کوچولو نيو نگاه کن، بباون طرف زميعز
نجايا اديم ! 

نگاه کرد، لبخندش را نتوانست  هيسا یبا تعجب به محل اشاره  حامد
شدن  کيبا اخم در حال نزد هيسا بيعج یپنهان کند، علت تمام رفتارها

رفت و با گفتن  دايبلند شد، با لبخند به طرف آ یصندل یاز رو هيبود، سا
،  مقابل رزا زانو زد یسالم کوتاه . 

- ه؟ياسمت چ ،یمن چه دختر ناز یخدا یوا ! 

با آن  د،يخند هيبا خجالت خود را پشت مادرش پنهان کرد، سا رزا
و نه چندان لخت،  یکوتاه مشک ی، موها ديسف شرتيو ت نيشلوارک ج
زد، با خنده، به طرفش  یبا حامد مو نم دهيو صورت کش ديپوست سف
مگر  د،يحرکت بلندش کرد و در آغوش گرفتش، رزا خند کيرفت، با 

و جذبش نشد؟!  ديرا د يیدخترک مو طال دلاز ته  یشد خنده ها یم
دست جلو برد، با  هيسا یبدون توجه به نگاهها ستاد،يا دايحامد مقابل آ
س مصلحت از و بر اسا ليبه خود جرات داد، بر خالف م دايدست دادن آ

مبهوت  هيسا ستاد،يکرد و کنارش ا یکوتاه یشده ، رو بوس نييقبل تع



مقابل خود دعوت  یصندل یرا به نشستن رو دايگرفت و آ دهيشده را ناد
رفت و رزا را از  هيبه طرف سا ینشست، سپس با خوشحال دايکرد، آ

آمد  یدخترکش م دنيبار به د کي یسال نکهيبا ا د،يکش رونيآغوشس ب
ارتباط با رزا را  یدر برقرار یسع یريتصو یبا تماس ها شهياما هم

کرد، بوسه  ینم یبيدخترک سه ساله اش، غر گريد نيهم یداشت برا
 یبا رزا که تمام شد، نشست و رزا را رو شيها و خوش بش کردن ها

دوباره کنارش نشست، تمام حواسش را به او  هيخود نشاند، سا یپا
مشغول حرف زدن با رزا شده بود سپرد که دوباره . 

- یايقبل دوباره تنها ب یکردم مثل سال ها یفکر م ! 
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با لبخند جواب داد هيکوتاه بسنده کرد و سا یبه نگاه حامد : 

- گذره یبهش خوش نم يیتنها گهيجون فکر کنم د دايآ ! 

دست  یکرد حلقه  یسع یو با لبخند زورک ديباال پر شيابرو یتا کي دايآ
شود رهيخ ظيغل شيو به او با آن آرا رديبگ دهيرا ناد هيسا . 

گفت یانداخت و با خوشحال یبه رزا نگاه حامد : 

- هيچقدر باهات جور شده سا ومدهيهنوز ن ! 

وگفت ديخند هيسا : 



-  ستمين بهيدر ضمن من که غر ارم،يدل صادقا رو بدست ب یبلدم چجور

شمينامادر يیجورا هي . 

 زيگرفت و به م شيچانه نگاه از دخترک جلف روبه رو ريدست ز دايآ
بود،  دهينرس هيسا یکنارش نگاه کرد، هنوز وقت گرفتن حال وهوا یخال

 .سکوت کرد

- ؟یسفارش بد یزيجون و رزا چ دايآ یبرا یخوا یحامد نم !  

 زيم یرو ینصفه  یتويموه وانيدوباره سربرگرداند، نگاهش به ل دايآ
 :خورد با تعجب به حامد گفت

- ومديها از نعنا بدت م یسبز نيدونم ب یکه م يیتا جا . 

گذاشت و لب به جواب باز کرد ،  شياش را به نما یحامد لبخند ساختگ 
شد یمانع گفتن کالم هيسا یدوباره صدا . 

-  افتهيم شونيزندگ یکه تو یو زمان و اتفاقات آدما با توجه به گذشت

ستين یزيبرگ نعنا که چ هيکنن، حاال  یم رييتغ ! 

پودر شد  یحفظ خونسرد یدست از چانه جدا کرد، تمام تالشش برا دايآ
نگاهش کرد، رزا را از آغوش حامد  یچشم ريز هيو به هوا رفت، سا

و بلند شد ديکش رونيب . 

- ميکم تو محوطه هوا بخور هي رونيب ميريحامد ما م ! 

نگاهش کرد یسر باال گرفت با مهربان حامد . 

- ؟یمراقبش هست ! 

نثارش کرد یلبخند هيسا . 

 !مثل تخم چشام-



گفت و از آن دو  یبا اجازه ا هيتکان داد، سا  دييتا یبه نشانه  یسر
 .دور شد

 یبه حامد که همچنان با لبخند تيگرفت و با عصبان هينگاه از سا دايآ
شده بود نگاه کرد رهيخ هيبه رفتن سا حيمل . 

- مونو خراب کرد یزندگ طهيسل نيبخاطر ا ! 

صورتش محو شد، به طرفش برگشت یاز رو لبخند . 

-  ،یست، بهتره راجبش درست حرف بزن هيدختر، اسمش سا نياوال ا
من و تو همون دو روز اول ازدواج تموم شده بود یدوما زندگ . 

نازکش فرستاد به  یرا به داخل شال مشک بژش یرنگ شده  یموها دايآ
دياو توپ . 

-  زيهست، که همه چ یزيچ هي نتونيب دميهمون دو روز اول من فهم
 .خراب شد

به طرفش خم شد حامد . 

- بود مگه خر بودم با تو ازدواج کنم؟ یزيخوب اگه چ ! 

نثارش کرد یپوزخند دايآ . 

؟ یساله ازدواج کن ٢٢دختر  هيروت شده با  یموندم چطور - ! 

زد یشخندين حامد . 

- تو دستت هست قشميحساب سن و سال دق ! 

کرد زيچشم ر دايآ . 

- تو وسط باشه آره یحماقتا یاگه پا ! 



تکرار کرد د،يخند . 

 !...حماقت...!حماقت-

کرد ، صاف نشست اخم . 

- یمن تو بود یتنها حماقت زندگ ! 

عمر تلف شده اش  یتالف ديتکان داد، به وقتش با یتر کرد، سر یلب دايآ
آورد، نگاهش به دست حامد افتاد، با تمسخر  یرا سر آن دخترک در م

ديخند . 

- ازدواجت کجاست؟ یمرد عاشق، حلقه  نميبب ! 

آورد، اخم کرد نييدستش رد پا حامد . 

- داشته باشه یکنم به تو ارتباط یفکر نم ! 

دست درد بغل گرفت و مشکوک گفت دايآ : 

- مهمه، چطور اجازه داده  یليبراشون خ زايچ نيدختر بچه ها ا بهيعج
؟ینيمن بش یبدون حلقه رو به رو !  

و ادامه داد ديتمسخر خند با : 

-  شتريکنن، ب یم یدختره رو ازت خواستگار انيم یبر شيپ ینجوريا

تا شوهرش یپدرش هيشب ! 

بخاطر دخترکش هم شده  د،يهم ساب یرا رو شيبا حرص دندان ها حامد
آمد یزن راه م نيبا ا ديبا . 

- من نباش، نگران خودت باش که خبر دوست پسرات  یتو نگران زندگ
 !تا تهران نرسه



جواب داد تيعصبان با : 

- داشته  یروابط من به تو ارتباط گهيکنم د یخودمه، فکر نم یزندگ
 !باشه

کامل گفت تيبا جد حامد : 

- وگرنه خرجش  یمراقب رفتارات باش ديدختر من تحت نظرته با یتا وقت
که؟ یدون یروز دادگاهه م هيو  ليوک هي ! 

اش تکان خورد، به طرفش خم شد، ینيب یاز شدت خشم پره ها دايآ  

-  نييپا تيسوگول یآب خوش از گلو هيذارم  یحامد، نم کنمينابودت م
 !بره

ديخند حامد . 

- دونن، دختر  یهمه م گهيد نوي، امشکلت منم ست،يتو دردت رزا ن
 هيبا چندتا خوش و بش کردن سا دهيد یمهر یم اونقدر از تو ب چارهيب

 یبغلش، اگه تا حاال رزا رو نگرفتم فقط بخاطر اون بوده که ب ديپر عيسر
 !مادر، بزرگ نشه

دهانش گذاشت یدست رو د،يبا صدا خند دايآ . 

- ديببخش د،يببخش ...! 

اش را قطع کرد خنده . 

- شده؟! تو فعال مراقب زن  عيتا حاال سطح تفکرات انقدر وس یاز ک
مطمئن باشه  زنهيکه اون بهم م یا افهيو ق پيت نيکوچولوت باشه،  با ا

قاپنش یدو روزه رو هوا از دستت م ! 

ستاديشد، مقابلش ا بلند . 



-  قهيدق کياز  شتريخوام ب ینم بينجايکه ا یدو هفته ا یکي نيتوو ا

خونه به  شياريم ٩با دخترت تموم شد، شب قبل ساعت  دارتيد نمت،يبب
یديم لشيمادرم تحو ! 

لب گفت ريز حامد : 

- ندارم دنتيبه د یمطمئن باش خودمم عالقه ا ! 

را کنار زد و  یدوش انداخت بدون توجه به حامد صندل یرا رو فيک دايآ
بدون  تيبا عصبان هيقدم برداشت و از کنار سا یبه طرف در خروج

رزا را در بغل گرفت و به طرف  د،يبرچ یلب هيتوجه به رزا رد شد، سا
نشست و با تشر گفت شيرو به رو یصندل یحامد رفت، رو : 

- بود یچه عصب ! 

کنار دستش اشاره کرد و گفت یبه صندل حامد : 

- ؟ینيش ینم نجايا گهيد ! 

و گفت ديخند هيسا : 

- اديبه کارم نم گهينه د . 
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تاسف تکان داد و بلند شد، رزا را در آغوش گرفت یاز رو یسر حامد : 



- م؟يخواد کجا بر یدل بابا، دلش م زيعز ! 

بچه گانه ش  یمبهوتش، با خجالت و کلمات و صدا شهيبا نگاه هم رزا
 :گفت

- یشهرباز ! 

گونه اش کاشت، قربان صدقه اش رفت،  یرو یبزرگ یبوسه  حامد
 یشد، مهربان شيمرد روبه رو دنيبا  عشق غرق د ستاديکنارش ا هيسا
نمود، حسرت خورد و  یم بايو پدر بودنش چقدر ز شيها تيحما ش،يها

 یچند ساعت یاش برا یپنهان کرد، کنارش قدم برداشت و در شاد
مراقبش بود و به او غذا  د،يو خند گرفتشد، رزا را در آغوش  کيشر

توانست لذت بخش  یفرزند حامد  م یکردن، آن هم برا یخوراند، مادر
 .باشد

کردند،   یو زندگ دنديهفته را کنار رزا خوش گذراندند و گفتند و خند کي
 یتياهم نيدانست بود و نبودش کنار حامد و دختر کوچکتر یم هيسا

 یم ايفارغ شدن از دن یاعاتس یداد، برا یم حيندارد، اما بودن را ترج
رفتن به پارک شد،  یبخشد،  آماده  اميالت یرا کم شيتوانست دردها

به دست  فيست کرد، ک زشيکرم رنگ اورسا یرا با مانتو یزرشکشال 
و کفش به پا از اتاق خارج شد، مقابل در رو به رو به انتظار حامد 

از حامد نشد، به طرف در رفت، چند  یگذشت و خبر قهيپنج دق ستاد،يا
نگران و مضطرب  د،ينشن یبه در زد، نامش را خواند جواب یتقه ا
و  نيکرد، اول پيشماره اش را تا د،يکش رونيب فيرا از داخل ک یگوش
بوق با رد تماس مواجه شد، با  نيجواب ماند، سوم یبوق ب نيدوم

 رهيقطع شده خرا از گوش جدا کرد و به تماس  ليموبا یتعجب گوش

 شيدر حال پ یبه خوب زيکه همه چ یشد، درست زمان یماند، باورش نم
پاسخ  یتماسش ب دند،يخند یشاد بودند و کنار هم م یرفتن بود، وقت



تماسش به بوق دوم  نيتماس و سوم نيدوم هوده،يماند و انتظارش ب
 فيو ک یرد شدند، با حرص به اتاق برگشت کفش ها را به طرف دهينرس

تخت نشست،  به ساعت  یرو تيپرت کرد، با عصبان گريد يیرا به سو
را  شبصبح تا خود  ١١انداخت، از حاال ساعت  ینگاه لشياست یمچ
تمام  ،یاتفاق چيبدون ه ،یحيتوض چيکرد، بدون ه یدر اتاق سر م ديبا

اش با حامد در سه روز خالصه شده بود؛ دست عقب برد  یزندگ یخوش
ا حسرت لب زدو سر باال گرفت ب : 

-  یبد نيتونستم ا یو من م یآخ حامد...حامد...کاش انقدر خوب نبود
 .هاتو باور کنم

گرفته شدنش شروع شده  ديدانست دوباره ند یم د،يکش يیبلند باال آه
راحت نبود، بلند شد،  الشيبود، خ بيدانست، عج یرا نم لشيبود، اما دل

 یدست به کار م ديشد، با یگونه نم نيگز کرد، ا یا قهياتاق را چند دق
توانست  یدانست، ال اقل از آن ها که م یرا که م دايشد، آدرس خانه آ

را  فيگرفت، ک یم یو جو کند، حداقلش از جا و مکانش خبر پرس
برداشت و به پا کرد و از  یبرداشت و کفش ها را هر کدام از گوشه ا

 یساعت ميکت کرد، نگرفت و به سمت مقصد حر یاتاق خارج شد، تاکس
 نيحامد مقابل در،  کنار ماش د،يبه محل مورد نظر طول کش دنشيتا رس

را حساب  یتاکس ی هيدر حال آمد و شد بود، کرا یصبع د،يسف یا هيکرا
به طرفش رفت عيکرد و سر . 

- افتاده؟ یحامد اتفاق ! 

انقدر  شيها شيدانست چرا با آرا ینم ستاد،يا ه،يسا دنيبا د حامد
 یپلک بست، آنقدرها هم عصب ،یمشکل داشت، آن رژ پررنگ زرشک

و به  گريرزا به شهر د یو بردن عمد دايآ ینبود، فقط بخاطر بد قول
بود، اما  ختهيبهم ر یدخترک کوچک آرامش، کم یها یبدقلق یبهانه 



سانت جذب، آن هم  ٨٠وشلوار کوتاه  شيآن ارا ادوباره ب هيسا دنيد
شکل ممکن به او بتوپد نيباعث شد با بدتر بيشهر غر کيتنها در  . 

- نجا؟يا یچرا اومد ! 

اش ناراحت بود،  یاز نبود ناگهان یبه قدر کاف د،يبرچ یلب هيسا
استقبال با شکوه را هم نداشت نيا گرانتظاريد . 

- نجايا یاومده باش دينگران شدم، گفتم شا ،یجواب نداد یوقت ! 

حوصله جواب داد یب حامد : 

- مساعد  یعنيخوام باهات حرف بزنم،  ینم یعنيدم  یجواب نم یوقت
اومده شيبرام پ یکار یعني ستم،ين ! 

دياش لرز چانه . 

-  یحرف م ،یبا من خوب بود روزيتو که تا د ؛یشد یجور نيچرا ا
یزد . 

و سوت و کور اشاره کرد یخال ابانيبه ته خ حامد . 

- ینگران من باش ستيبرگرد، الزم ن ريبگ یبرو تاکس ! 

به محل اشاره اش نگاه کرد، با لبخند تلخش گفت هيسا : 

-  یتاکس هيبرم تا  ديدونه تا کجا با یوجود نداره، خدا م یتاکس نجايا
گهيد ميريباهم م اديرزا ب اد،يب رميگ . 

ديغر حامد . 

- ستيدر کار ن يیرزا . 

ديبا ترس نگاهش کرد، مضطرب پرس هيسا . 



- ست؟ي! مگه خونه نست؟يدر کار ن يیرزا یچ یعني ! 

رفت نيکالفه به طرف در ماش حامد . 

- شيرزا رو برداشته برده ک . 

ديبا تعجب پرس هيسا . 

- ما باشه شيدو هتفه رزا پ ني! مگه قرار نبود ا؟یشيچه ک ! 

شد؛ به محض نشستنش  نيبه دنبالش سوار ماش هيشد، سا نيماش سوار
 :گفت

- نکردم ی! من که کار؟یانقدر از دست من ناراحت نباش شهيم ! 

 رونيب ینگاهش کرد، دست به طرف بسته دستمال برد، دستمال حامد

و به طرفش نگه داشت ديکش . 

-  ینم شيآرا ینجوريا رونيب یايکه م یزمان ،یبا من یپاکش کن، تا وقت
یکن ! 

با  د،يبه دستمال نگاه کرد، لبخندش را خورد، بالخره واکنشش را د هيسا
لبش بمالد تا بلکه  یکند و آنقدر رژ رو شيخود عهد کرده بود، آنقدر آرا

هم که شده حساس شود یحامد کم . 
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نگفت،  یزد و کالم هيتک یندلرا گرفت و رژ را پاک کرد، به ص دستمال
گشت  یبرا یرا به حرکت در آورد و به سمت هتل راند، حال نيحامد ماش

گرفته بود ناهار را در رستوران هتل صرف کند،  ميو گذار نداشت، تصم
با  یو چند ساعت بعد به رستوران رفتند، حامد کم دنديبه هتل رس

بود،  شيمشغول خوردن غذا یحرف چيبدون ه هيکرد، سا یزبا شيغذا
 نيدانست ا یبدهکار است، م یدانست به او  معذرت خواه یم

 یبگيگرفت، غر ینم یبه خاطر وجود او بود که رزا بهانه ا شيروزها
کرد و خوش بود ینم . 

 د،ياش هم نچرخ یدانست اگر چرخ زندگ یحقش بد کرده بود، م در

و  ديآب را سر کش وانيکرده است، ل هياست که در حق سا یجبران گناه
گذاشت زيم یرد  

- خوام یمعذرت م ! 

برنداشت،  شيدر هوا خشک شد، چشم از بشقاب رو به رو هيسا دست
 دنيقاشق را در دهان گذاشت و آرام تر شروع به جو نهيآرام و با طمان

شد رهيبرنج کرد، لقمه را قورت داد و به نگاه خسته اش خ یدانه ها . 

 !بابِت ؟-

و جواب داد ديکش یقير سالن چرخاند، نفس عمد ینگاه حامد : 

- یبابت همه چ ! 

پوزخند زد هيسا . 

- بخشمت یهتل، بابت اون م یبفرست يیمنو تنها یخواست یم . 

ادامه داد یمکث کوتاه با : 

- نه یکه در حقم کرد يیاما بابت تمام کارا ! 



 .دست به طرف قاشق برد 

-  یروز هي ديخوام ناهارتو زهر کنم، پس ناهارتو بخور، شا ینم
 م،يحرف بزن ،یکه بابتش معذرت خواست يیاتفاقا یراجب همه  ميتونست

ستياما امروز وقتش ن . 

نگاه خجالت بارش را به او که دوباره مشغول غذا خوردن بود  حامد
خسته لب زد یدوخت، پلک بست و با صدا : 

- یچقدر بزرگ شد ! 

قورت داد، سرخ شد و سر  یدستش خشک شد، لقمه را به سخت دوباره
کرد و جواب داد یگرفت، تک سرفه ا ريبه ز : 

- با تو منو بزرگ کرد یزندگ . 

توانست از  یکالمش را م یسرد نيا نطتيش یکم ديلبخند زد، شا حامد
ببرد نيب . 

- ینکرد یتو که هنوز با من زندگ ! 

و نگاهش کرد دياخم کرد، رنگ سرخ صورتش پر هيسا . 

- از خواب  يیکردم، تنها یتمام دو ماه رو تنها زندگ ،یگ یدرست م
غذا درست کردم  يیخونه رو رفت و روب کردم،تنها يیشدم، تنها داريب

 رازيجا توو ش نيکردم، هم یهفته با تو زندگ کيو خوردم؟  اما من فقط 

شدم،  داريبخاطر رزا هم شکل گرفته باشه، با تو ب یزندگ نياگه ا ی، حت
عاشق من  یدل شکسته  یبرا نايغذا خوردم، با تو قدم برداشتم، ا توبا 
باشه یتونه کاف یم . 

 یشد، م دهيرا پس زد، بلند شد، نگاه حامد به دنبالش کش بشقاب
 باتريز یبهتر با کلمات یتوانست در حالت یتوانست مانع رفتنش شود، م



مسافرت  نيآوردنش به ا ليکند، اما انگار دل انياش را ب یخواهعذر
سپرده بود، بر تمام غم ها و  یها به فراموش یکوتاه را با وجود خوش

رفته  یدوباره و دوباره چشم بست، تمام راه ها هيسا یاه یدلشکستگ
شده بود کيتنگ و تار یبه بن بست یاش منته . 

بلند شد، سوار آسانسور شد و در راهرو که  هيبعد از رفتن سا قهيدق چند
ممتد بالخره با  یبوق ها د؛يکش رونيب بيرا ج ليقدم برداشت، موبا

ديکشدار به ثمر رس یگفتن بله ا . 

- دونم  یمن که م ،ی! از صبح منو دم در کاشت؟يیمعلوم هست کجا چيه
 شيبه ر یو دار یدونم تو همون خونه نشست یمن که م ،ینرفت يیجا

یخند یمن م . 

و جواب داد ديخند دايآ : 

- چمدون  یرزا هم وقت ش،يحامد جان؟ بهت که گفتم رفتم ک یتوهم زد
شد که دخترمو تنها بذارم ینم د،يدنبالم دو د،يمن رو د . 

ستاديمقابل در اتاقش ا حامد . 

- رزا رو  ،یتونست یبعد رفتن من، م یرو بنداز تييسفر کذا یتونست یم
من شيپ یاريب ... 

ديکالم حامد پر انيم تيبا عصبان دايآ . 

- اون عجوزه  بخوابه شيدخترم پ ذارميم یکن یفکر  م ! 

ديغر یعصب حامد : 

 !درست حرف بزن-

زد اديفر دايآ . 



- شه؟يم یها چ شه؟يم یدرست حرف نزنم چ ! 

جواب داد حامد : 

-  ،یبهت رو دادم واسه من آدم شد رم،يگ یدخترمو ازت م یعل یبه وال
 هي یفهم یاگه کشوندمت دادگاه و آبروتو به حراج گذاشتم، اون موقع م

 .من ماست چقدر کره داره

قطع  هيبود که تماس با باز شدن در اتاق سا گريد یحمله ا یآماده  دايآ
حرف، نگران و مضطرب مقابلش  یب هيسا د،يشد، حامد به طرفش چرخ

بود ستادهيا . 

 یو برهان ها ليلب به دل ید باراش را ماساژ داد، چن یشانيپ حامد
شد مانيراه پش انيباز کرد، م ادشيفر یبرا یآبک . 

- کم آروم تر با زن سابقت دعوا  هيهتل پر از اتاق  یبهتره وسط راهرو
یکن ! 

اکتفا کرد، برگشت و در اتاق را باز کرد یتکان سر به . 
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 یخواست، دلش دعوا م یرفتنش را نگاه کرد، دلش جر و بحث م هيسا
 یگريد یخواست، اما حواس حامد جا یم دنيخواست، سرش داد کش

پرت بود، انگار سر کار گذاشتنش در هتل و داد زدنش وسط کوچه 



 تيمسخره وسط ناهار خوردن، اهم یدر حد همان عذر خواه شيبرا
 گريد دان،يتاز م کهي دايرفت، آ یم شيگونه پ نيداشت، اگر اوضاع ا

 نيکرد،  وارد اتاق شد، ا ینم دايمقابله با مشکالتش پ یبرا يیحامد نا
گذراند،  یگونه  م نيروز را هم کي ديکرد، با یسر و آن سر اتاق را ط

 یکرد، قطعا دست به کار م یم دايادامه پ دايآ نيمسافرت دروغ نياگر ا
 .شد

را  دشيتوانست درک کند، اما  اگر حامد تهد یرفتار را م نيعلت ا 
 یضربه را رزا م نيشتريشدند، ب یدادگاه م یکرد و راه یم یعمل

به حد  چارهيافتاد، دخترک  ب یم ديوجه نبا چيکه به ه یخورد، اتفاق
 ازمنديوجودش خاموش بود و ن طنتيبود، ش ريو گوشه گ یمنزو یکاف

و توجه یدگيرس ! 

اجازه  گريدر اتاق سر کرد، غرور له شده اش د خسته کننده اش را روز
 ديروز با کي نيداد، اما هم یرا نم یرفتن به نزد حامد و احوال پرس ی

نداشت و  دايهم از آ یکرد، شماره ا یگرفت و تحمل م یم دهيدلش را ناد
محکم  یتقه  یتا روز بعد صبر کرد، صبح با صدا دنشيرفتن به د یبرا

دانست حامد از هتل خارج شده  یشد، م داريرو به رو از خواب ب رد
هم  دنشيرس ريرفتن شد، د یگرفت و آماده  یدوش کوتاه عياست، سر

شد،  یبا حامد مقابل در روبه رو نم گريکرد الاقلش د ینم جاديا یمشکل
شان  یا هيکرا نياز ماش یاثر اهيطور هم شد، مقابل در بزرگ س نيهم

 یشد، تق تق کنان با کفش پاشنه بلند سر بسته  ادهيپ یکسنبود، از تا
و زنگ در را فشرد، چند  ستاديا فونيبه طرف در رفت، مقابل آ یمشک

 ميفر  نکيگذشت تا بالخره در را نگهبان خانه باز کرد، ع یا قهيدق
داد یآورد و سالم کوتاه نييپا یاش را کم یپلنگ . 

- خانم کار داشتم دايبا آ ! 



نشاند،  یشانيپ یرو یشانه با قد متوسطش، اخم و چهار انساليم مرد
ستاديباز ا مهيدر ن نيداد و ب رونيشکم را ب . 

- ستنيخانم خونه ن ! 

کرد یحفظ ظاهر م ديلب نشاند، با یرو یلبخند زورک هيسا . 

-  یاگه امر مهم ديبا مادرشون حرف بزنم، مطمئن باش نيپس اجازه بد
شدم ینبود مزاحم نم . 

تر کرد قياخمش را عم مرد . 

- ديکن یخودتونو معرف . 

کش داد شتريلبخندش را ب هيسا . 

- د؟يشناس یرو که م شونيهمسر حامد خان هستم، ا ! 

گوش گذاشت، بلوتوث داخل گوشش  یدستش را باال آورد و رو مرد
باز  هيسا یبالخره راه قصر برا یتوجهش را جلب کرد، با مکث کوتاه

 .کرد

- داخل ، خانم منتطرتونن نياريب فيتشر ! 

چشم جا داد و وارد  یرا رو یآفتاب نکيو ع ديباال پر شيابرو یتا کي
 دهيپوش نشيکه  هر طرفش درخت بود و زم یباشکوه اطيقصر شد، ح

 اطيح یعبور سنگ فرش بود و گوشه  ريسر سبز، مس یاز چمن

استخر، نگاهش به ساختمان رو به رو و شکوهش افتاد، تجمل و 
 شيها یکار زهيخانه و ر یسنگ یمان یمعمار ر،يوصف نا پذ شييبايز

اگر درسش را هم به  یدهد، حت صيتوانست از راه دور هم تشخ یرا م
شد  یسرش م یو معمار یاز طراح ینرسانده باشد، قدر سر سوزن انيپا

دستش آمد اليو متيشکوه جالل و ق یو با حساب سرانگشت . 



 یبه پله ها دنيو قبل از رس ديرس انيپابه  اطيح یطوالن ريبالخره مس 
کج  یا شهينگهبان راه را به پشت ساختمان و سمت تمام ش یورود

به دنبال نگهبان وارد شد و با  هيوار باز شد؛ سا کيکرد، در اتومات
رنگ نشست، مرد از خانا  یاسي یراحت یاز مبل ها یکي یتعارفش رو

را از نظر نگذرانده  یآپارتمان یعيطب یه هنوز کامل گل هايخارج شد. سا
و قد متوسط و کت دامن  دهيخوش پوش با صورت کش یبود که زن

لخت وارد شد، به احترامش بلند شد و با سالم  یو موها یزرشک
 هيسا یرو به رو یصندل یدست داد، زن بعد از تعارف رو یکوتاه

 . نشست

- شنوم یخوب م ! 

لب زد یپران هيجا به جا شد و بدون حاش یکرد، کم یاهوم هيسا .  

- که  نيکن یگر یانجيم کنم،يرزا اومده، خواهش م دنيد یحامد برا
هفته رو بدون دردسر با رزا بگذرونه کي نيحامد ا ! 

زد و گفت یپا انداخت و لبخند یپا رو زن : 

- مقدمه یچه ب ! 

گفت تيخود را جمع و جور کرد، با جد یکم هيسا : 

- تونم صبور و  یباشه، نم ونيحامد در م یناراحت یپا یخوب وقت
 !خوددار عمل کنم

پوزخند زد زن . 

- ؟یزن یحرف م یبا ک یکه دار یدون یم  

گرفت دهيتکبر کالمش را ناد هيسا . 



- نيشما مادر همسر سابق حامد هست ! 

با اخم جواب داد زن : 

- یمن عشق و عالقه ت رو به رخ نکش یپس بهتره جلو ! 

کرد یتر رفتار م نهينرم تر و با طمائن یکم ديکرد، با یپوف هيسا : 

- من اصال قصد ندارم عالقه م به همسرم رو به شما نشون بدم،  ديببن
خانم  داياوضاع رو آروم کنم، آ رميمن فقط اومدم از شما کمک بگ

کنه، رزا سه  یم تيرزا رو اذ نيطور و ا نيحامد هم هم ه،يعصبان
 شه،ياون هم ناراحت م عتاياراحت باشن، طبن انشياطراف یسالشه، وقت

پدرش رو کم کم داره حس  یخال یحساسه که جا یچولودختر کو هيرزا 
پدر و مادرش  یبالخره ناراحت ینداره ول یرزا سن نيبگ ديکنه، شا یم

تو  یسالگ ۴که تو  يیرايتصو دم،يد یهمون طور که من م نه،يب یرو م
 نينذار کنميوقت نتونستم پاک کنم، خواهش م چيذهنم نقش بسته رو ه

بشه، دهيکار به دادگاه کش  
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بدتر بشه ميبذار دميضربه خورده، ما نبا یبه قدر کاف رزا ! 

گفت یطوالن یبا مکث زن : 

- بد تا کرد دايحامد با آ . 

جواب داد هيسا : 

- کرد  یم دايادامه پ ديتونم بگم با یبودم نه م شونيزندگ انيمن تو جر
دونم در خواست  طالق  یم نويبهتره، فقط ا ینجوريتونم بگم ا ینه م



 نکهيشده بود، نه ا مونيتو راهش پش یداد، حامد  بخاطر بچه  دايرو آ

نه، اون فقط  ه،يحامد مقصر نبوده و  پدر خوب دهينشون م نيبگم ا
بود، االنم هست کنهيرزا متحمل م ندهيکه در آ يینگران عذاب ها . 

 هيسا یحرف ها قتيکرد، حق ینگاه م يیفکر کرد، از هر سو یکم زن
بر  شيروبه رو یساله  یو اند ستيتوانست انکار کند، دختر ب یرا نم

 یکرد، حت یزد و رفتار م یخالف تصوراتش، با منطق و اصول حرف م
کند، هر  نيتحس هيسا توانست در افکارش حامد را بخاطر انتخاب یم

قابل انکار بود، اما  رياز حدشان غ شيب یامر اختالف سن قتيچند که حق
 نينداشت، مهم تر یتياش اهم یلحظه و ساعت حامد و زندگ نيدر ا

کمش همچون کودکان خردسال  یليبود که با وجود سن خ يیموضوع رزا
به خورد و خوراک  دايآ یتوجه یپر جنب و جوش نبود، به علت ب گريد

لب باز  هيسا یحرف ها قيتصد یاو خوابش رشد الزم را نداشت، بر
شوکه به عقب برگشت دايآ یناگهان یصدا دنيکرد، اما با شن . 

-  رهيمون قرار باشه بخاطر رزا دوباره سر و سامون بگ یاگه زندگ

که جلوت  یني! مامان ا؟یشوهرت بگ یاز رشادت ها یاي! بازم م؟یچ
دخترمه ینشسته نامادر . 

بلند شد یصندل یتکان داد و از رو یسر زن . 

- دايآ یبهتره آروم باش دونم،يم ! 
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به طرف مادرش رفت تيبا عصبان دايآ . 

- توو خونه؟ یکنم چرا راش داد یاصال تعجب م ! 

رفت، مچ دستش را  هيبه طرف سا دايانداخت، آ هيبه سا ینگاه مادرش
فشار بلندش کرد یگرفت و با کم . 

- نفرسته نجايتو رو ا گهيبگو د رتتيغ یبه اون شوهر ب رون،يبرو ب . 

دست او رها کرد انيبا درد دستش را از م هيسا . 

- نيولم کن ! 

 یکرد با آرامش به کنار یرفت، سع دايبا تعجب به طرف آ مادرش
رستشبف . 

- هيچه کار نيا دا،يآ اد،يرفتارا به تو نم نيا ! 

نگاه کرد هيبا خشم به سا دايآ . 

- ذارم دستش به رزا برسه یوقت نم چيه گهيبه حامد بگو د !. 

 نشيشلوار ج بيرا از  ج لشيکج کرد و موبا یمکث کرد، سر یکم دايآ

با ترس نگاهش کرد، آمده بود ابرو درست کند، اما  هيسا د،يکش رونيب
خودش هم  یزندگ چ،يکور کرده بود ه یفکر یانگار هر دو چشم را با ب

رو به فنا بود، به طرفش رفت اديبه احتمال ز . 

-  گرويبدون درد سر اونا همد یمن فقط اومدم ازت خواهش کنم بذار

 تيعصبان یزد که همش از رو یم یبيعج یحامد، حرفا روزيد نن،يبب
 .بود

گفت تيپوز خند زد، مادرش با جد دايآ : 



- که هست بدتر نکن ینياوضاع رو از ا دا؟يآ یکن یم کاريچ یدار ! 

پر از خشم به مادرش انداخت ینگاه دايآ . 

- نيکنم، شما دخالت نکن یمادر خواهش م . 

شد ششيمبل نشست و نظاره گر نما یتکان داد و رو یسر مادرش . 

کرد، کال را لمس کرد  دايپ شيتماس ها نيآخر نيحامد را ب ی داشمارهيآ
شد،  رهيخ هيسا ی دهيرا کنار گوش گذاشت، به چشمان ترس یو گوش

بوق برقرار شد نيتماس بعد از اول . 

- مادرم؟ یدم در خونه  یفرستاد یچ یدختره رو برا نيحامد ا !  

را باز کرد و گفت راهنشيپ یدکمه  ستاد،ياتاق ا یکنار پنجره  حامد : 

- رو نفرستادم ی؟! من کس یچ ! 

ه،ياخم و ترس در چشمان سا دنيبا د دايآ  

کش آمد شتريب پوزخندش . 

- نجايزنت اومده ا ! 

با تعجب لب زد حامد . 

- ه؟يسا ! 

داد جواب : 

- گفتم؟ مگه نگفتم  یامروز من به تو چ نجا،يبله خانم کوچولوت اومده ا
پدر  یب یخوام باعث و بان یمگه نگفتم نم نم؟يدخترو بب نيخوام ا ینم

م؟يمگه ما با هم توافق نکرد نم؟يبزرگ شدن رزا رو بب ! 

به طرف در رفت و ازاتاق خارج شد حامد . 



- رهينم يیبدون خبر دادن به من جا هيامکان نداره... سا ! 

سر داد،  یخنده ا دايآ د،ينشن یزد و جواب شيبه در زد، صدا یتقه ا چند
بود،  ستادهيا دايخندان آ یبه لب ها رهيحرکت خ یفت زده بشگ هيسا

ديغر دايحامد در گوش آ . 

- رو بهش بده یگوش ! 

را به طرفش گرفت ليباال داد، موبا یشانه ا دايآ . 

- با تو کار داره زتيهمسر عز ! 

را گرفت یمبهوت گوش هيسا . 

- اونجا یرفت یمن به چه حق ی...تو بدون اجازه هي...ساهيسا ... 

"توافق"  یهمان کلمه  یرو شانشيرا فشار داد، افکار پر ليموبا هيسا
 یکلمه ا چيدر حال پردازش بود، آب دهانش را قورت داد بدون ه

همان که در ذهن داشت را  آرام لب زد ،یاضاف . 

- هتل اميم  ! 

را قطع کرد و به  ليپر از حرص حامد، موبا یگفتن ها هيتوجه به سا یب
شد، تنفرش را با  رهيخ دايگرفت، در چشمان پر از نفرت آ دايطرف آ

از تنفر سه سال قبل در وجودش  زانيم نيکرد، هم یتمام وجود درک م
زن  نيوجودش پر از نفرت از ا شتر،يهم ب یکم دينقش بسته بود، شا

 یوارد زندگ یشناخت چيدانست چگونه بدون ه یکه نم ینشده بود، ز
حامدش شده بود، شب و روز حامدش شده بود، مادر فرزند حامدش 

زن عاشقش شده بود، بد و خوبش را  نيشده بود، او بود که قبل از ا
توانست باب  یم یمورد عالقه اش را بهتر از هر کس یدانست، غذا یم

خواند، تنفرش به برگ پونه،  یمطبع او طبخ کند، نوع نگاهش را 



از فوتبال و  دانستيچه م دايبر و تحملش...آص زانيساعت خوابش، م
حامد؟ یمورد عالقه  یبرنامه  ! 

لبش نشست یرو یتلخ لبخند . 

- وقت  چيتون شدم، اما حامد ه يیمن باعث جدا یکن یدونم فکر م یم
 .از عالقه من خبر نداشت، نذاشتم که بفهمه

بهش  دميشن یپر از نفرتت که تو اتاقم ازت م یادايوقت از فر چيه
 شيچرا پ یدون یکنارش بودم، م ینگفتم، از نگاه پر از حسادت، وقت

من خوشحال تر بود؟ چون من از ته دل دوسش داشتم و دارم از خودم 
کنم یوقت بخاطر حسادت ترکش نم چيگذرم، ه یبخاطرش م ! 

کرد، در را نشانه گرفت یدندان قروچه ا دايآ . 

- جاستگوهر بارت تموم شده، در اون یاگه حرفا . 

ادامه داد هيسا : 

- رزا رو ببرم  شيخوشحال یامروزم از غرورم گذشتم و اومدم برا
ششيپ ! 

افکارش را نامنظم کرد، از کنارش گذشت و به طرف در  دا،يآ شخندين
مادر و دختر را تنها گذاشت یرفت، بدون خداحافظ . 
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به هتل رفت، محض  یخارج شد و با گرفتن تاکس الياز  و یمعطل بدون
حامد با حس  ستاد،يا د،يد یورودش حامد را در حال قدم زدن در الب

را  هيسا ستاد،يو ا دياش دست کش یعصب یاز قدم زدن ها ینگاه شخص
را  شيبه طرفش رفت، بازو تيبا عصبان د،يمات و مبهوت کنار در د

به طرف دستش  هيگرفتار کرد، نگاه سا قدرتمندش یانگشت ها انيم
رها شد و دکمه زده شد شيشد؟ بازو دهيرفت، به طرف آسانسور کش . 

-  یکارا نيمن  از دست ا یبدون فکر کردن، بدون مشورت ، سِرخود کِ 
تونم خالص شم؟ یتو م ! 

و در  ستاديسر باال گرفت، با تعجب و غم نگاهش کرد، آسانسور ا هيسا
دستش گرفتار شد، از درد پلک بست و به  انيدوباره م شيباز شد، بازو

باز کرد،  دکي ديرا با کل هيدنبالش به طرف اتاق رفت، حامد در اتاق سا
وارد شود، به دنبالش وارد اتاق شد، در را بسته و  هيتا سا ستاديکنار ا

ديکش اديبرگشت و بر سرش فر هينبسته به طرف سا . 

- ؟یکنيمن دخالت م یتو زندگ ی! به چه حقشش؟يپ یچرا رفت ! 

تخت پرت کرد و نشست یرا رو فينگاهش کرد، ک هيسا . 

- ینيذاره رزا رو بب یچند روزه عمدا نم . 

ديبه طرفش رفت، خم شد و غر حامد : 

- الزمه بگم؟ اي یدونيذاره؟! م یچرا نم یدونيم ! 

منتظر نگاهش کرد هيسا . 

 - دوستم رو  نيتر کياول نزد ،یختيبهم ر مويکه تمام زندگ يیتو...تو
تمام  ليرزا رو از دست بدم، دل گهيکنه د یکار یخوا یحاال هم م یگرفت

تو و اون عشق پوچت ه،يسا يیحال بدم تو ! 



گرفت ديرا ند شيرا پنهان کرد، لرزش صدا شيها اشک . 

 .من فقط رفتم باهاش حرف بزنم-

با حرص گفت ب،يدست در ج ستاديصاف ا حامد : 

- دردسر نشه،  تيزندگ یرزا از من دور باشه تا برا نهيتو تمام قصدت ا
رميرزا رو بگ یسرپرست خواميم یديچون شن ... 

را در کنارش  شينبود سال ها روزها یفرد قطعا حامد نبود، همان نيا
بود،  جيداد؟! گ یم شيتظاهرش را نما ايرحم شده بود  یشب کرده، ب

 .کالمش را قطع کرد

- ؟یزنيحرف م ینجوريدوست دارم، چرا ا من رزا رو ! 

گفت، مجبور به  یم ديمکث کرد، آب دهانش را قورت داد، با یکم حامد
بود یرحم یب . 

- که فقط به فکر خودشه یآدم خودخواه هيتو  ! 

اشک وجود نداشت، پلک باز کرد و  زشير یبرا یمانع گريبست، د پلک
یجار شياشک ها ... 

- یشکن یدلمو م یدار ! 

نداشت، ادامه داد یانياش پا یرحم یب : 

-  یچ یبرا ،یپات له کن ريز یخوا یکه همه رو م یصيآدم حر هيانگار 
م؟يکن یم یو خوش خرم زندگ ميخوشبخت یاون وانمود کرد یجلو !  

ديحرص خند با . 



- واقعا  م،يندار یو مشکل ميباور کرده من و تو با عشق ازدواج کرد دايآ
 یخونه  یروشنفکر رفت یمثل آدما! امروزم که ه؟يسا یخوا یم یچ

 !مادرش

ستاديمقابلش ا هيسا . 

- ؟یغرورمو بشکن یخوا یم یچ یبرا !  

حواله اش کرد یپوزخند حامد . 

- ی... نبودنجاياالن ا یکه اگه داشت هيسا یتو غرور ندار ! 

فرد حامدش نبود نيبود، نه ا نيبه زم رهيکرد، چشمان حامد خ نگاهش . 

- ؟یکن یچرا نگام نم !  

 نيشد، چگونه با ا رهيخ هيسا سيسر باال گرفت و به چشمان خ حامد
گرفته بود شيراه ممکن را در پ نيآمد، بدتر یعذاب وجدان کنار م . 

- گرفتم طيفردا برات بل یساکتو جمع کن برا ! 

اش را تار کرد دهياشک د د،يتلخ خند هيسا . 

 .ساکم آماده ست-

با گرفتن دستش مانع رفتنش شد، حامد  هيبه او پشت کرد،سا حامد
 یقبلش گذاشت، پلک بست، برا یبرگشت، دستش را باال آورد رو

ستاديحرکت ا ینکرد، ب یدستش تالش دنيکش رونيب . 

- تپه، تموم شد ینم یقلب گهيد . 

با تعجب نگاهش کرد حامد . 

- ینمونده، ذره ذره آبش کرد یزياز عشقم چ گهيد . 



تلخ تر از زهر بود لبخندش . 

- هم بابام دايهم تو ، هم آ نيگم، موفق شد یم کيبهت تبر ! 

آورد و  نييدست حامد را پا هيسا د،يکش یقينفس عم یبه سخت حامد
ديآتش درون حامد را ند یفشرد و غوغا . 

 یبسته شدن در برا یرا رها کرد به طرف حمام رفت، تنها صدا دستش
بود یکاف انشيپا یب یشدن اشک ها یجار . 

 

رانيو ستونيب-گرداب-یتراب اليسه , [01.07.19 23:06] 

��� 

#89 

دوش  گريبود، د یاشک کاف یخشک شدن چشمه  یبرا ه،يگر یساعت
و  ینه شام ،یکرد، نه ناهار یجا آمدن حالش افاقه نم یآب ولرم هم برا

بود و بس یکي... تارینه نور ! 

گذر زمان بعد از آن همه اتفاقات  گريدانست د یوقت بود، نبود، نم ريد
کرد و روز را  یشب را روز م يیدر تنها ديداشت؟ فقط با یتيچه اهم

غرورش، عشقش، خانواده اش را از دست داده بود،  ش،يشب؛ آبرو
 یبا شور و نشاط همراه م ديکه با یاش، ساعات یجوان یروزها لياوا

اندوه و شکست شده بود وشد، پر از غم  . 

 شيرا به پشت گوش فرستاد، زانوها سشيخ یتخت نشست، موها یرو
 یتنها بود،خواب به چشمانش نم یبود ، تنها  کيرا در بغل گرفت، تار

، دلتنگ بود؛ دلتنگ اتاق روبه  ديآمد. خود را تاب داد، چانه اش لرز
دلتنگ  یحت ش،يرو، دلتنگ ناهار رستوران، دلتنگ اخم و تخم ها



 د،يبود، آه کش دهيروز نرس کيراهش به  انياپ زبود،  هنو ادشيفر

دوباره و دوباره....قلبش به درد آمده بود، در حقش بد کرده بود، نفسش 
د؟يشد کش یبند آمد، مگر با آن همه بغض، نفس هم م ! 

 یفراموش م يیشد، مگر آن همه عشق و عالقه بعد از جدا یجدا م ديبا
  !شد؟

 اديدر بند بند وجودش نفوذ کرده بود، سلول سلولش حامد را فر حامد

 هيبود، به تاج تخت تک شيبود، خون در رگ ها شيبقا یزدند، هوا یم
کرد؟  بر خود دل افسار  یم ديچه با یاجبار یفراموش نيزد، با ا

اش لعنت فرستاد ختهيگس . 

سر گذاشت و  ريدست ز د،يتخت جابه جا کرد و دراز کش یرا رو خود
بسته شدن محکم در رو به رو، تکانش داد، چند  یپلک بست، اما صدا

توالت رد  زيو  بلند شد،  از کنار م اورديصبر کرد ، طاقت ن یلحظه ا
 ینازک ی هيرو عيلخت و تاب بازش افتاد، سر یشد، نگاهش به بازو ها

آن منصرف  کيبرداشت و به طرف در پا تند کرد ،  ختت یرا از رو
افتادن شئ  یظهرشان؛ رعشه بر اندامش انداخت، صدا یدعوا اديشد، 

در را باز کند عي، باعث شد ترس را کنار بگذارد، سر . 

 یشد، حامد دراز به دراز  بر رو رهيخ نيزم یتعجب به مرد افتاده رو با
خم  نشيبلند کردن تن سنگ یبه طرفش رفت، برا عيافتاده بود، سر نيزم

عقب رفت د،يه مشامش رسبد الکل ب یشد؛ بو .  

دينال  

 ..حامد...حامد-

آمد، دستش را  دور شانه اش  رونياز دهانش ب یسکسکه مانند یصدا
هم  بلندش کند متريليم کينتوانست  یانداخت، اما حت . 



- تونم که بلندت کنم یبلندشو... من نم . 

 ديکردن کل دايپ یشلوار حامد را برا یها بيج د،يبه نظرش رس یفکر
درجه از  نيبا ا یزد، مرد ینشد، حدسش را هم م دايپ یدياتاق گشت، کل

 ديبرداشتن کل یتوانست موقع خروج ، فکرش برا ی، چگونه م یمست
 زيکوچک م یکار کند. به طرف اتاقش رفت، در را با گذاشتن صندل

پلکش را باز  یدوباره حامد را صدا زد؛ بالخره ال اشت،توالت باز نگه د
 :کرد، خمار و کش دار گفت

- هيسا یخواياز جونم....م یچ ... 

به طرفش رفت هيسا . 

-  رون،يکنن ب ی، پرتمون م نهيبب یکياالن  ،یکن بلندش یتو رو خدا سع

! ش؟يتوو اتاق؟ اصال از کجا آورد یمشروب آورد ی شهيش یتو چجور

بهت داد؟ یک ش؟يبخر یوقت کرد یک ! 

دهانش را گرفت یجلو هيسا د،يکش دار خند ند،يکرد بنش یسع حامد . 

- ی...چته تو، نصف شبسسسيه ! 

در چشمان خمار  هيرا گرفت؛ سا هينشست، دست گرم سا یبه سخت حامد
و گر گرفت ، سر  افتي شيجنبه اش  افزا یحامد گم شد، ضربان قلب ب

انداخت، بلندشد ريبه ز . 

بغلش را گرفت، به  ريز هيکرد بلندشود، سا یسع واريبه د هيبا تک حامد
را کنار زد،  یکه شده او را به داخل اتاقش کشاند، با پا صندل یهر سخت

 یدر را بست، حامد را کشان کشان به طرف تخت برد،حامد خود را رو
تخت افتاد،  یتعادلش را از دست داد؛ کنارش رو هيتخت پرت کرد ، سا

از هانش خارج شد یمانند غيج یصدا . 



نگاهش کرد د،يش چرخبه طرف حامد . 

دار گفت کش : 

- ؟یديترس یکنار شوهرت افتاد نکهياز ا نميبب ! 

 هيسا ی نهيس یحامد آرام دست رو د،يکوب نهيبه شدت در س قلبش
عقب رفت یگذاشت ، کم . 

- شنوم یصداشو م ! 

از گرفتن دستش ابا داشت ، از نام  روزيچه بر سر حامد آمده بود تا د 
گفت و  یداخل شناسنامه اش نفرت داشت ، اما حاال از شوهر بودنش م

گفت یتپش قلبش م یاز صدا .... 

سرعت تپش قلبش هر لحظه، هر  د،يشن یبمب بمب را م یصدا دميبا
دانست ینم جانيه ايبود، ترس بود  شيدر حال افزا هيصدم ثان . 

ت، تک تک کلمات نفرت بار را  در ذهن مرور از دست حامد گرف نگاه
برد،  یبه سر نم یشد، حامد در حال مساعد یاز او دور م ديکرد، با

اش قرار گرفت  نهيس یکه رو یبلند شدن تالش کرد، اما با سر یبرا
قابل انکار بود، با  ريماند، ترسش غ جهينت یهمان اندک تالش هم ب

کردالتماس لب باز  . 

- بلند شم حامد اجازه بده . 

نگاهش  د،يخود را باال کش یتابش را حس کرد، کم یسيخ د،ينشن یجواب
را در شرکت به  شيحامد افتاد، حرفها سيو صوتر خ یبه چشمان اشک

شد؟ یفراموش م یلعنت یآورد، مگر آن معامله  ادي ! 



به پس زدنش گرفت، جنب و جوشش با قفل شدن  ميآن تصم کي یبرا 
باال و  شياش با نفس ها نهيگرفت، س انيدستش در دست گرم حامد پا

ديخسته اش را شن یشد، سر باال گرفت و صدا نييپا . 
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- که  یهر کرو فراموش کنم،  یخوام همه چ یشب م کيشب، فقط  کي
 .بودم و هستم

کرد، گونه  یاش م وانهياش د یرا قاب گرفت، چشمان رنگ صورتش
هم حس کرد، لبخند زد یدر عالم مست یلرزشش را حت د،ياش را بوس . 

-  یليکنار هم، بدون ترس و خجالت..خ م،يخوام فقط من و تو باش یم
خسته م یليخ ه،يخسته م سا ! 

شد، مگر عالم  سشيخ اهيس یها لهيحرف نگاهش کرد، غرق ت یب هيسا
 یچه داشت که چشمان پر از خشم حامد، همچون کودک معصوم یمست

او را دختر  گريچگونه بود که حامد د ی! مگر مستد؟يدرخش یپر تمنا م
همسر شده بو؟ شيو برا ديد ینم ريام ! 

پر از  یمحسوس بود،  لب ها شيگردنش گذاشت؛ لرزش ها یسر رو 
کش آمد شتريعطش حامد ب . 

-  ی! چطوررم؟يبگ ديمن چطور تونستم تو رو ند ،ید یم یخوب یچه بو
  !تونستم انقدر با حرفام تو رو برنجونم؟



 یو نگاهش به لب ها ديرو گردنش کاشت، خود را باال کش  یا بوسه
کاشت،  شيلب ها یکه رو یپلک بست، با بوسه ا هيتشنه اش افتاد، سا

افتيجان گرفت و طراوت  . 

تند وکش دار شد، خطر را حس کرد، نه جرات ماندن  هيسا یاه نفس
 !داشت و نه دل رفتن

- رميتونم آروم بگ یبعد از مرگ هم نم یحت ! 

سر جلو برد، دوباره  هيهم بودند، سا یروبه رو د،يبه طرفش چرخ هيسا
حامد را آرام، با شرم و پر از خواستن  یگونه  یچشم بست و اشک رو

و  با غم لب زد ديبوس . 

-  یدون  ی! مگه نمکه؟يتار اميبدون تو دن یدون یاز مردن نگو، مگه نم
 یوقت نم چيبهت بفهمونم ه یم هزار ساله؟! چجور هيثان کيبدون تو 

  !تونم ازت دست بکشم؟

با نوازش دست حامد پاک شد، دست حامد دور کمرش حلقه  شيها اشک
شد، آرام  یبسته نم گريد شينفس شد، پلک ها کي شانيشد و فاصله 

افتي یگريگرفت، جنب و جوشش رنگ و شکل د . 

آرام کنار او را  یتوانست لحظه ها یکه حامد کنارش بود، چطور م حاال
 یهمه  یتوانست مسبب فراموش یلحظه م نيهم دياز دست بدهد، شا

 .اتفاقات گذشته باشد

کنار  یگريد زيحامد رفت ، با بوسه ر یموها انيم یبه آرام دستش
شد، بالخره قرار  رياشکش سراز گرشيد ی، با بوسه ها ديرزگردنش ل

حامد گرما را به  یبرسد، نفس ها انيبه پا شيها یبود همه دلتنگ
 یآرامش را نثار جانش کند، از نجواها شيوجودش ببخشد، نوازش ها

بود و سکوت، عطش بود و خواستن کوتعاشقانه خبر نبود، س ... 



داد، نوازش دست ها و  یکردو آرامش م یآرام م شانينفس ها یصدا 
لذت بود که  تيتب دار و خمار و در نها ی، نگاه ها شانيلب ها

نداشتند، لبخند مهمان لب  يیابا دنيشد،  از بودن و در هم تن بشانينص
که  یسر تيکه آغوشش شد د در نها یماهر یبود و دست ها شانيها

در آرامش بسته شد یپهنش قرار گرفت و پلک نهيس یرو . 

شب کوتاه بدون غم و با اشک شوق به  کيروزش با  نيتر یطوالن
اش را تجربه کرد و بالخره  یخواب زندگ نيتر نيريبود، ش دهيرس انيپا

پلکش تکان خورد، نور اتاق را حس  یفيصبح با حس سرما و درد خف
ا دور لختش لبخند زد، پتو ر یبازو دنيپلک باز کرد، با د یکرد به سخت

شب گذشته سرخ  یلذت ها یادآوريرا جمع کرد، با  ودو خ ديچيخود پ
حامد،  یخال یجا د،يتخت چرخ گريتر، به طرف د قيشد و لبخندش عم

کج کرد و با خود گفت یبه ساعات خوشش بود، لب یبزرگ یدهن کج : 

- تونستم توو رووش نگاه کنم یبود که نم نجايبهتر...اگه ا ! 

آرام رو تخت  ش،يعضله ها یباال انداخت و با حس کوفتگ یا شانه
کرد و  یصورتش جمع شد، پوف ديچيکه در وجودش پ ینشست، با درد

به طرف حمام رفت، حتم داشت حمام آب ولرم  یبدون معطل چيپتو پ
اش با  یساعت حمام و آواز خوان کيحالش را بهتر خواهد کرد، 

 یو با همان موها ديچير خود پرا دو هحول د،يرس انيسرعت نور به پا
 زيکرد از حمام خارج شد، کنار م یکه حس و حالش را بهتر م یسيخ

به حامد  نهيسشوار را روشن کرد، نگاهش در آ ستاد،يا نهيتوالت مقابل آ
دستش  د،يتوالت چسب زيو به م دياز ترس کش یبنفش غيافتاد، از ترس ج

قلبش رفت یرو . 

 .سکته کردم-

صبحانه اشاره کرد زيبا چشمان خسته  دست در بغل به م حامد . 



 .صبحانه تو کامل بخور-

زد یرفت، لبخند پهن مانشيپر و پ یصبحانه  زيبه طرف م هيسا نگاه . 

- توو اتاق نگرد ینجوريا . 

 نيچن د،يپر از اخم دوباره سرش به طرف حامد چرخ یصدا دنيشن با
 ديبع یآشفته و خواستن یو موها نيپر از چ یشانيبا آن پ یعصب یصدا

خواست بدون ترس و خجالت به طرفش قدم بردارد،  ینبود، دلش،م
توو ..زمي: ( اوه....عزديدست در  گردنش حلقه کند و با عشوه بگو

اخما رو بذار کنار!) نيا دمونيجد یروز زندگ نياول  

اش بگذارد و گونه اش را ببوسد و در آغوش  ینيب یرو یهم دست حامد
و  رديلقمه بگ شيو  برا ننديصبحانه بروند و بش زيبکشدش،  به طرف م
 .بخورند و لذت ببرند

و تنها لبخند زد، حامد به طرف در رفت ديکش یآه . 

- ؟یخور یتو صبحانه نم ! 

 یب یها ادياز فر شيرفت، گلو نييباال و پا شيگلو کيبيس ستاد،يا حامد
لب زد یامان چند ساعت قبلش در حمام خشک شده بود، به سخت . 

- برم دينه من کار دارم با . 

حامد افتاد تا آمد از شوک  یمشت شده  یچينگاهش به دست باندپ هيسا
زخم دستش را بپرسد حامد از اتاق خارج شد و در  ليخارج شود و دل
 .محکم بسته شد

کرد، یلختش افتاد، پوف یطرف در رفت، نگاهش به دست و پا به  
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 یرو به رو ،یصندل یکوفت و برگشت، با همان حوله رو نيدر زم پا
 یها ريپر مالت را از نظر گذراند، گردو، کره، مربا، پن زيتخت نشست م

و آب  ريش تون،يشده، ز نيتزئ یها وهيخوشمزه، تخم مرغ آب پز، م
  ...پرتقال

و گردو را خورد و کامل  ريو چند لقمه از پن ديرا با اشتها سر کش ريش
در جا  یحرکات کشش یزد، بعد از کم هيتک یصندل یشد، به پشت ريکه س

توجهش را جلب کرد، با  یپاتخت یرو یور و آن ور شدن؛ پاکت نيو ا
رفت، پاکت را برداشت، آب  یگره کرده و تعجب به طرف پاتخت یابروها

 دهيبرگشت به تهران.... د طيداد، پاکت باز شد و وجود بل ورتق یدهان

نداشت؟!  یتمام شيتخت  نشست، چرا اشک ها یاش را تار کرد، رو
در کار  یطلسم یگره زده بودند، حتم داشت پا یانگار بختش را با نحس

 اديپرت کرد، فر یطرفرا به  طيکرد، زجه زد، بل یم دايپ یراه دياست، با

در حال رو به راه شدن بود، آن  زيخدا را صدا زد، حاال که همه چ د،يکش
کرد؟ یم یاز اتاق دهن کج یدر گوشه ا ديبرگشت چرا با طيبل یبرگه  ! 
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 یبا رخوت از رو یکه به راه بود، بالخره بعد از ساعت شيها اشک
برداشت، به ساعت پرواز نگاه  نيزم یرا از رو طيتخت بلند شد، بل



نفر،  کي یبرا طيبل کيتا زمان پرواز وقت داشت،  یساعت ٢کرد، 
دينال . 

- شب  ني! چرا بعد از قشنگ تر؟یعذابم بد یخوا یآخه چرا؟! چرا م
منم  یديفهم ی! کاش،مرون؟يب یکن یپرتم م یآشغال دار هيمثل  م،يزندگ
 !آدمم

ديکش اديخلوتش فر در : 

-  ،ی.نابودم کرد..یامروز لهم کرد ،ینمونده بشکن یدل گهيبخدا که د
؟یخوا یاز جونم م یچ گهيد ،یدينفسمو بر ! 

اما آرام تر ادامه داد تيعصبان با : 

 نيکنم، بزرگتر یفراموش م شبويکنم، د یالتماس نم گهينه...د یول -
غرور از دست  یجنگم، برا یکنم، پا به پات م یحماقتمو فراموش م

ینيذازم شکستنمو بب یدل خورد شده م...نم یرفته م، برا ! 

 یرا پاک کرد، به طرف کمد رفت، جان شيهقش بلند بود، اشک ها هق
 د،يکش رونيرا ب شيلباس نداشت، دانه دانه لباس ها دنيپوش یبرا

 يیرفت، جا یم ديچمدان را با حرص از کنار کمد برداشت و باز کرد، با

را  شيلباس ها د،يماندن نداشت، لباس را با حرص داخل چمدان چ یبرا
به حماقت شب گذشته اش  یو گردن کبودش دهن کج ابازوه د،يپوش

بدنش  یجا یرا در آغوش،گرفت، در جا شيبود، پلک بست بازوها
سرعت فراموش  نيشد به ا یکرد، مگر م یحس مدست حامد را  یگرما

رحمانه از کنارش گذشت؟ دستش، نوازش  یشد آنقدر ب یکرد؟ مگر م
 د،ياش ، پلکش لرز نهبه حرکت در آمد، تنش، چا شيبازوها یوار، رو

 ش،افتاد،يسرما وجودش را فرا گرفت، پلک باز کرد نگاهش به لب ها

به  گر،يد یبوسه ا کي یه را لمس کرد، تشنه بود، تشن شيلبها ینرم



 شيهمان اندازه گرم و تب دار، آب دهانش را قورت داد، لذت بوسه ها
پاک  را شيرا پنهان کرد و  لب به دندان گرفت، با پشت دست لب ها

 نيلب از ب یرو یتا پوسته  ديدست کش شيلب ها یکرد،  آنقدر رو
را پاک کند، لذتش را به زجر  شيتوانست لب ها یبرود تنها خون م

پرت کرد،  نگاهش که به  زيم یمبدل سازد،  با حرص شال را رو
 یرا باز کرد کرم پودر را رو شيآرا فياش افتاد، ک دهيصورت رنگ پر

 د،يرا کش مليپخش کرد، به دنبالش رژ گونه و ر رتشگردن کبود و صو

و زخمش  دياش طروات بخش یپر سوزش  را با رژ لب صورت یلب ها
 یگردنش را پوشاند و شال را رو شيساخت ، با موها یمخف یرا تا حد

  .سر مرتب کرد

 یرو یو لبخند ساختگ قيدر باعث شد از جا بپرد، چند نفس عم ی تقه
باشد یتوانست کاف یحفظ ظاهر م یبرا شيلب ها . 

 دنيتازه کرد و در را باز کرد، با د یغرور به طرف در رفت؛ نفس با

حامد  یکش آمد و ابروها شتريتالش ب یاش با مقدار یشيحامد لبخند نما
تر گره خورد قيع . 

- نيداد داريبالخره رخصت د زم،يبه به شوهر عز ! 

با رژ لب  انهيپف کرده، زخم لبش که ناش ینگاهش که به چشمها حامد
 ی، عصب ريپوشانده شده بود افتاد، غمش دو چندان شد و سر به ز

ديبه گردن کش یدست . 

حماقتش،  یادآورينمود،  یخوددار م ديرا نداشت، با دنشيد یرو گريد 
پشت سر  ینداشت، سر باال گرفت نقطه ا یا دهيپست بودنش فا یادآوري

شد، نفس کم آورد، تنها دو کلمه از  رهيو به ناکجا آباد خ افتي هيسا
 .دهانش خارج شد



- ؟یآماده شد ! 

 ليتبد نيقيبه راهرو انداخت، حدسش به  یزد، نگاه یلبخند تلخ هيسا
گشت، خود را نباخت یتنها به خانه بر م ديشد، با . 

 !پس چمدونت کجاست؟-

 یداد؛ حامد از کنارش رد شد و برا هيدست در بغل به در تک هيسا
وارد شد هيبرداشتن چمدان سا . 

- کار دارم نجايا یمن چند روز . 

بدون نگاه کردن به او،  د،يحامد چمدان را کش د،يباال پر هيسا یابروها
 :از اتاق خارج شد و گفت

- فرودگاه ميبر دي، با یرو کامل جمع کرد لتياگه وسا ! 

دوش انداخت و  یاش را رو یگوچ فيبه اتاق انداخت، ک یاجمال ینگاه
کرد و خارج شد، بعد از  یجاساز شيموها یاش را رو یآفتاب نکيع

مقابلش  هيبستن در به دنبال حامد به طرف آسانسور راه افتاد. سا
توانست سر خم کرده بود یحامد تا م ستاد،يا . 

افتاد شيانگشت ها یبه چسب رو هيسا نگاه . 

- شده؟ یدستت چرا زخم ! 

سر باز زد، چشم  هيسر باال گرفت، از نگاه کردن به صورت سا حامد
دوخت، دستش مشت شد، با آرام  هيپشت سر سا ی نهيآرا به  شيها

ممکن تنها گفت یتن صدا نيتر : 

- ستين یزيچ . 



کرد دستش را  یحامد سع ستاد،يخم شد، دستش را گرفت و صاف ا هيسا
دو  ديکرد، اشتباهش نبا یرا لمس م شيدست ها ديبکشد، نبا رونيب

هوس ران بودنش بود،  یدستش نشانه  یشد، زخم رو یچندان م
 یباز نيکرد، ناخواسته بدتر یم یکل وجودش را زخم ديدستش که نه با

انجام داده بود، دختر که نه  شيرو به رو دخترممکن را با روح و روان 
بودنش ، شرعا هم همسرش  یعالوه بر قانون هيسا گريهمسرش ، د
شد، افکارش را پس زد و  کالفه لب به اعتراض باز کرد یمحسوب م . 

- زشته ، دستمو ول کن هيسا ! 

کرد و بدون نگاه  یانداخت، نچ نچ قشيبه دست زخم عم ینگاه هيسا
حامد گفت یکردن به صورت گرفته  : 

- گه چرا زن و شوهر دست همو  ینم یکس یمطمئن باش ،یشوهرم
 !گرفتن

و در باز شد ستاديا آسانسور . 

- دکتر ميبر ديبا قهيزخمت عم . 

و رزا  دايآ دنيبا د هيرا رها کرد و از آسانسور خارج شدند، سا دستش
لب گفت ريلبخند زد، ز یکنار در عصب : 
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- دستت تو دستم باشه یخواست یپس بگو چرا نم ! 

و سر باال گرفت،  ديچمدان را کش یتر شد، حامد  دسته  کينزد دايآ
نافرمان حامد حلقه کرد یدست در بازو هيسا . 

 یم شيو زمان برا نياز زم ديسر چرخاند، پلک بست، انگار با حامد
لب زد هيآرام نجوا کنان کنار گوش سا د،يبار . 

- ؟یکن یم کاريچ یدار یبگ شهيم ! 

را در هوا تکان داد،  گرشيشد دست د کيبه حامد نزد شتريب یکم هيسا
شد رهيگرفت و به رزا خ داينگاه از آ . 

- زميرزا عز ! 

ديدو هيرا رها کرد و با لبخند به طرف سا دايدست آ رزا . 

حامد را رها کرد و رزا را در آغوش گرفت؛  یبالخره باالجبار بازو هيسا
که مشغول خوش و بش با رزا بود  هيرو به سا ستاديمقابلشان ا دايآ

 :گفت

- تهران؟ یبر یم فيتشر یدار ! 

زد و  هيبه حامد تک د،يکش رونيلبخند زد، رزا را از آغوش ب هيسا
قرار داد شيبازو نيدوباره دستش را ب . 

- دانشگاهمو  یبرم کارا ديمجبورم، با یحامدو تنها بذارم ول اديدلم نم
گرفته بود یکنم، حامد ترم اخرو برام مرخص سيراست و ر . 

زد یپوزخند دايآ . 

- کرده فيهستم، حامد تعر تيو مرخص یخودکش یماجرا انيآره در جر  ! 



در  یرييمحو شد، دستش شل شد، به طرف حامد برگشت، تغ هيسا لبخند
 د،يايتا به خود ب ديطول کش یا هيچند ثان د،ياش ند یصورت عصب

حامد محکم شود اما غمش را  یستش دور بازوبغضش را پس بزند، د
 .پنهان نکرد

- بود یعيفکر کنم کارم طب . 

حامد رنگ تعجب به خود گرفت، سر چرخاند به صورت شگفت  صورت
شد رهيخ دايآ یزده  . 

تشر ادامه داد با : 

- صورت و ظاهر  دنيهمه فهم گهيرو بهش ثابت کردم، د من عشقم
خودش نکرد، از گذشته و حالش خبر داشتم تهيحامد منو شف . 

ديخند . 

- گم حامد با ظاهرش منو گول زد یهمه مطمئن شد، وسط دعوا نم گهيد . 

دست در بغل با غرور گفت دايآ : 

- هوا برت نداره خانم کوچولو اديز ! 

 یشانه اش گذاشت و با لبخند یحامد را فشار داد، سر رو یبازو هيسا
ديحامد را بوس یگونه  هياز ثان یدر کسر حيمل . 

- داره؟! حاضرم  یچه اشکال داره،يحامد کنارم باشه، هوا برم م یتا وقت
منم ايزن دن نيبزنم، خوشبخت تر اديفر . 

چفت شده، کنار گوشش  یبا چشمان از حدقه در آمده و دندان ها حامد
 :گفت

- ميهست یزشته، تو الب هيسا !. 



حامد از  نيخشمگ یو صدا دايبدون توجه به نگاه پر از انزجار آ هيسا
رزا خم شد و گفت دنيبوس یاو جدا شد، دوباره برا : 

- وقت  هي یبرا ميصحبت ها رو بذار هيشد، بهتر بق رميد گه،يخوب د
دميمن پروازو از دست م گهيد . 

دينگاه کرد و با تعجب پرس دايبه آ متفکر . 

- ن؟يمنو بدرقه کن نينکنه اومد !. 

حواله اش کرد یشخندين دايآ : 

- قايدق ! 

لب نشاند، دست رزا را گرفت یرو یلبخند یسخت به . 

- ميپس همه با هم بر ! 

گفت حامد : 

- نيتو و رزا بر ! 

سمت حامد برگشت و گفت به : 

- ميآفتاب نسوز ريز یايرو به من بده، تا تو م چييپس سو ! 

و رزا  هيداد، تا رفتنش منتظر ماند، به محض خروج سا ليرا تحو چيسو
برگشت دايبه طرف آ . 

- نجا؟يا یايگفت ب یک ! 

خونسرد جواب داد دايآ : 

- رو به  یهمه چ نکهيتهران، مثل ا شيفرست یاومدم مطمئن بشم م
 ...راهه، دست توو دست، لبا خندونو



ديکالمش پر انيم تيبا عصبان حامد . 

- خوام صداتو بشنوم یخفه شو، نم ! 

با اخم نگاهش کرد دايآ . 

- و  یخودکش یاون حرفات، ماجرا ی! همه ؟ینکنه واقعا عاشقش نم،يبب
کردن من بوده؟ یراض یبرا ،یو افسردگ یازدواج اجبار  

نثارش کرد يیصورت جمع کرد، برو بابا حامد . 

- چرت و چرت بهم نباف کنميخواهش م ! 

به دنبالش رفت دايبه طرف در به راه افتاد و آ حامد . 

- تونم حرفاتو باور کنم یدونم چرا نم ینم ! 

دو از هتل خارج شدند هر . 

- لتهيهر طور م ! 

کنار راننده نشسته بود نيداخل ماش هيسا . 

- رهينگاش کن، از رو هم نم ! 

رفت و بعد از  نياز کنارش گذشت، به طرف ماش یبا چشم غره ا حامد
پر از  یرا با چشمان هيبه طرف فرودگاه رفتند و سا دايسوار شدن آ
خانه کردند یحسرت  راه . 
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شد بدون او در  یدر کار نبود، مگر م یاما آرامش د،يماءمنش رس به
به  دنيو تاب آورد؟ به محض رس دياش را د یمهر یخانه هم ماند؟ ب

خانه و چپاندن لباس ها در کمد و دوش آب ولرم ، شال و کاله کرد و 
 یمعذرت خواه ايدن کيعسل از خانه خارج شد، به او  دنيد یبرا

 .بدهکار بود

 یمادر عسل، دلخور نديورود به منزلشان و استقبال نه چندان خوشا با
اش را درک کرد، در عجب بود حامد چگونه توانسته بود، عسل را 

زمانه به  قيرف نيکه خودش ناباب تر یناباب فرض کند در حال یدوست
ساله اش، دوست پدرش ابراز احساسات  ۴٠آمد، به عشق  یشمار م

تن داده بود و  یرفته بود و به ازدواج اجبار یدکشخو یکرده بود، تا پا
از ابهام قرار داشت...نه  یدر واد شيشخص نبود، حاالم شيحاال...حاال

رفت و مطلقه بودن  یماندن...که اگر م یبرا يیرفتن داشت و نه جا یپا
حق رفت و  یکنون یگشت، در جامعه  یاش افزوده م یبه صفات منف

بار  ريز ديبا اينداشت  یحق دوست ت،نداش یآمد نداشت، حق زندگ
کرد که  یم اريگرفت و سکوت اخت یپدرش ماهانه اش را م يیزورگو
 یتن م ،یزندگ نيتر نانهيبه بدب ايحالت ممکن بود و  نيتر نانهيخوشب
دانست و نه چند و چونش را،  یکه نه مقدارش را م یمهره ا ؛یعنيداد، 

 يیو  به تنها افتي یم یکار د،کر یاجاره م ینمود،  خانه ا یم افتيدر

اش را با صورت  یبا نگاه سبک سر مردم زندگ ،یبدون کس و کار
داد یسرخ ادامه م . 

افکار  ز،يم یشربت سرخ خوشرنگ مقابلش رو وانيقرار گرفتن دو ل با
شد رهيخندان عسل خ یهر روز و هر لحظه اش را پس زد، به چهره  . 



-  اديکردم حامد ب یوقت فکر نم چيه ن،يتو و خونواده ت منو ببخش ديبا

و با تو اون رفتار ناپسند رو داشته باشه نجايا ! 

ديتاب دارش را به پشت گوش فرستاد و خند یموها عسل . 

-  رتيغ ینجوريمن اون شب گفتم حامد صد در صد عاشقت شده که ا

برش داشته و اومده منو از تو دور کنه، مقصر من بودم و اون تز 
ع پوشش دونستم به نو یباور کن اگه م رت،يغ ختنيبرانگ یمسخره 

رفتم ینم شيحد پ نيتا ا دهينشون م تيانقدر حساس . 

اکتفا کرد یبه لبخند هيسا . 

- کردم،  یعسل، خودکش ستمين یدوست مناسب هيتو  یدر اصل من برا
رفتم و به ازدواج ناموفق  یوونگيمرد ابراز عالقه کردم، تا مرز د هيبه 

زن مطلقه هم بشم هيهم داشتم، احتماال بعد ها  ! 

زد شيپا یرو یضربه ا یديق یبا ب عسل . 

-  یشناسنامه  افتهينم یکه اتفاق یاگه جدا بش ايثان یاوال هنوز اول راه
مونه یداخلش نم یکه اسم یريبگ ديجد ! 

پوزخند زد هيسا . 

-  هيداره؟!   تيبود و نبود اسمش تو شناسنامه اهم یکن یواقعا فکر م
نداره عسل یريتاث چيماجرا ه تياسم تو واقع ! 

کرد زيچشم ر عسل . 

- ! البته که مهمهه؟يمنظورت چ ! 

 رهيخ هيسا  یدو انگشت گرفت، به چشمان شرم زده  نياش را ب چانه

لب زد یشد و با ناباور : 



-  نمت،يبب ريلحظه ...سرتو باال بگ هينکنه...نه...صبر کن  نميبب

شهيباور نم...هيسا .. 

سرخ شربت گفت یها وانيبه ل رهيرا گرفت، خ یشانيعرق پ هيسا : 

- افتاد، افتاده یم ديکه نبا یاتفاق .. 

را رها کرد هيسا یبا بهت چانه  عسل . 

- ! بعد نه؟يب یتو رو نم ی؟ مگه نمگفت زديبهت دست نم یگفت یمگه نم
 گهيشد د یچ د؟يزنشو د یها يیبايشد ز یچ ريو تحق نياون همه توه

 !سن و سال و احترام به دوستشو کنار گذاشت؟

ختير اشک . 

- دونم فقط گفت  یخسته شده نم ديزده ش کرد، شا یاتفاقات زندگ ديشا
بودم و هستم...مست بود یفراموش کنم ک خواميم .. 

پوزخند زد عسل . 

- زده که  یمگه چ نميبب ؟یاون مست بود تو که مست نبود هيسا
 یمن باورم نم یخدا یحقارت هاش، وا ناش،يرفته؟ توه ادشيحرفاشو 
 یسوال برد ريکارت زن بودن خودت رو ز نيتو با ا ،یزن کيشه، تو 

لمسش، خودت رو در  نيانقدر  آسون با اول یتونست یچطور ه،يسا
؟یبذار ارشياخت !  

که از دهان عسل  یشد، هر کلمه ا شتريب شياشک ها انيجر شدت
سهل  ،یريآمد، حق یبود که بر قلبش فرود م یشد،  خجنر یخارج م

که در  ینبود که برازنده اش باشد. با رنجش یالوصول بودن..صفات
 .نگاهش بود، ماللت بار لب زد

- یعسل تو از احساسات من خبر دار یکن یم یانصاف یب یدار ! 



 یرا نرم م یرحم یدل هر ب هيسا یاشک ها د،يکش یقينفس عم عسل
 .کرد

- کم فکر کن، صبح رفتارش با تو  هي یخوام تند رفتم، ول یمعذرت م
نرم و  یعاشقانه که نه ول یبغلت کرد؟ نازت کرد؟! حرفا بود؟! یچطور

 !مهربون حرف زد؟

تکان داد. آه از نهاد  ینف یبه نشانه  یبا داغ دل تازه شده، سر هيسا
 .عسل برخواست

- عشق  نيا یخوام ول یمعذرت م ،یعشق خالص کن نيخودتو از ا ديبا
 یول ستين یحامد آدم بد ست،ياز تو برده ساخته، کارات دست خودت ن

 ديبا ،یشب بودن با حامد اون رو عاشق خودت کن هيبا  یتون یتو نم
یازش دور ش ديبا ،یجدا ش ! 

 االتشياو ماند، در خ تياشکش خشک شد، نگاهش مات، جد ی چشمه

سه دفعه بر زبان هم آورده بود اما  ايدو  یفکر کرده بود، حت يیبه جدا
...با تته پته گفتیگونه جد نيا : 

- ...من...من دوباره لباسامو سر جاش گذاشتم...کجا برم؟ بدون یچجور
نفس بکشم عسل؟ یاون چجور ! 

کرد یپوف عسل . 

- بابات یخونه  ... 

با اخم جواب داد هيسا : 

- رو ندارم گهيپور سود د یمعامله  هيتحمل  گهيامکان نداره، د ! 
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من من کرد و بالخره گفت یخاراند و کم یسر عسل : 

- یبمون نجايگفتم ا یوگرنه م یدار گهيمشکل د هي هم نجايا ! 

گفت يیرا پاک کرد و با خوشرو شياشک ها هيسا : 

- تو خانوادت بشم، خودم حلش  یخوام باعث ناراحت یوقت نم چينه ه
کنم یم ... 

شربت را به طرفش گرفت،  وانيلب نشاند ل یرو یلبخند تصنع عسل
بهم  یدندان ها ريتازه کرد و عسل  از ز يیو گلو دينوش یجرعه ا هيسا

 :چفت شده جواب داد

- دهي...نوستيمشکل که مادرم ن ! 

 شيبود  به گلو دهيبه سرفه افتاد هر چه نوش دينام نو دنيبا شن هيسا
زد رونيزد و چشمانش با تعجب از  حدقه ب یو رنگش به سرخ ديپر . 

- خواد؟ یاز جونم م یچ گهي! اون دد؟ي! نو؟یچ ! 

باال داده جواب داد یبا ابروها عسل : 

-  شيشده بود،  ر ونهيد ش،يديد یکرده، کاش م دايآدرس خونه مونو پ
گفت خبر تصادف تو دانشگاه پخش شده، مدت هاست دم  یگذاشته، م

سن  یو حت یبابات پالسه، مادرت دکش کرده گفته ازدواج کرد یخونه 



من خبرو نقض کنم ،  که منم گفتم  نجايحامد رو هم گفته، اومده بود ا
باهات حرف  ديهمن و بهتره مزاحمت نشه، گفت با عاشقدرسته ، گفتم 

دست از سرم  ارهين ريآدرستو گ یخواست، گفت تا وقت یبزنه، آدرستو م
 ینرو شرکت چون آدرس اونجا رو هم م یشنو یداره، از من م یبر نم
 !دونه

ناله وار لب زد هيسا : 

- نداره یمن تموم یخدا، چرا بالها و دردسرا یا ! 

گفت یعصب عسل : 

- یخودت کرد ! 

جواب داد هيسا : 

- کرده بود، عسل  ميداشت، روان یبابا اون قبلشم دست از سرم بر نم
 !چرا من شانس ندارم؟

آرامش گفت یجلوتر رفت، با تن صدا یکم : 

 !نکنه طلسم شدم؟-

نده اش بند آمد و با غضب جواب دادخ د،يخند عسل : 

- هيچرت و پرت گفتنو بذار کنار سا ! 

اش را ماساژ داد یشانيپ هيسا : 

- البته اگه مادرت اجازه بده ا،يتو ب ست،يحامد ن یچند روز هي ! 

ديکش هيسا یشانه  یرو یدست عسل . 



-  یحامد باعث شده مادرم دلخور بشه ول یدرسته حرفا هيچه حرف نيا
 شهيمو با تو بهم بزنم، من قبال هم گفتم هم یمن دوست شهينم ليدل

 !کنارتم

بود،  یلبخند زندگ نيبخش تر نانيو اطم نيتر نيريلبش ش یرو لبخند
برد، تماس  یپناه م یگريبه د دياما افسوس  با وجود داشتن خانواده با

هم بود که از  یماند، چند ماه یجواب م یبا پدر و مادرش مدام ب شيها
 هحداقل دل آن ها را دوبار ديخبر مانده بود، با یب مادربزرگ و خاله اش

از حامد گذشت، تنها  یخبر یکامل در ب یهفته  کيآورد،  یبه دست م
 یاش بود، دلتنگ یبانک زيوار اميکه مطمئن بود از طرف اوست پ یاميپ

فرستاد، تنها همدمش عسل بود که  یذهنش م یاش را به پس کوچه ها
آمد یم دنشيگرفت و به د یم یتماس یگهگدار . 

شد، اما به  یرفتن به دانشگاه آماده م یبرا ديتابستان بود و با اواخر
رفت و آمد را به دانشگاه  نيکم تر ديبه دانشگاه با ديخاطر رفت و آمد نو

غازش بعد  هيد من ص یبا بهانه ها شيداد،  البته اگر استاد ها یانجام م
دادند که  یبه سر کالس را به او م امدنين یاجازه  یطوالن یاز تفکرها

نخواهد شد، با حرص در همان آسانسور آپارتمان  سريمطمئن بود م
داد، بعد از چند ساعت سر و  هيپشت سرش تک ی نهيمقنعه را کند و به آ
 بيدر خلوتش عج یخواب طوالن کيزبان نفهمش  یکله زدن با استادها

باز  شيو در به رو ستاديا ريمس یبالخره آسانسور بعد از ط د،يچسب یم
را که از قبل آماده در دست گرفته بود داخل قفل فرستاد و  ديکل شد،

را کند تا در داخل  شيوارد خانه شد، کفش ها انيگو شيچرخاندش، آخ
زنانه و  پاشنه بلند یجفت کفش مشک کي دنيجا دهد اما با د یجا کفش

جفت کفش بچه گانه مات و مبهوت با ضربان قلب باال رفته در جا  کي
 .خشکش زد
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 ديايآورد، به خود ب اديتا صاحب کفش ها را به  ديطول کش یلحظه ا چند
 ستاديخانه و "ماما" گفتن رزا برود، صاف ا یسر و صدا یو حواسش پ

صورتش را با دست باد  یقورت داد، کم یآب نداشته دهانش را به سخت
 .زد

راهرو  یلرزانش را به سمت حال برداشت، کنار سه راهه  یها قدم
رفت که شاد و خندان بچه به بغل روبه  یحامد یمتوقف شد، نگاهش پ

از ته  دايآ یش با آمدن صداسالم گفتن یبود، صدا ستادهيا شيرو
آمدنش از اتاق حامد  رونيبا ب د،ياتاق ها گم شد، سرش چرخ یراهرو

رفت، در آن  واريافتاد و دستش به طرف د هسست شد، مقعن شيپاها
گاهش باشد هيتک نيتوانست بهتر یم واريحال و روز، د . 

 د،يد ینگاهش دوباره به طرف صورت حامد برگشت، حتما خواب م 

 یطوس یهمان مانتو یاز رو گريزبانش بند آمده بود، با دست د
گرفت، با درد پلک باز و بسته کرد،  شياز ران پا یشگونين زشياورسا

شده بود، لب  کينزد گريد داي...آدايبود و آ ستادهيحامد به همان شکل ا
انگار نوزاد تازه متولد   د،يشن ینم يیاما صدا د،خور یتکان م شيها

نمود یها در نظرش گنگ م دهيصدا ها و د یبود که همه  یشده ا . 

از خانه  د،يکش یداشت، کاش بر سرشان داد م دنيکش اديقدرت فر کاش
خشک  شيگلو دند،يچرخ یها دور سرش م واريکرد، اما د یم رونشانيب



شک گرما زده  یب د،يلرز یتابستان تنش از سرما م یشده بود، در گرما
توانست داشته  ینم یگريد لياش دل جهيگشده بود ، لرزش و سر 

اش به خود قول  یهمان روز ، روز اول زنانگ ودباشند، از ضعف نب
و مصمم به جنگ مردش برود، غرور و عزت نفسش را  یداده بود، قو

 !بطلبد، ضعف را فراموش کند، اما حاال چه بر سرش آمده بود؟

مزخرف  یماريب نيو گرما بود، حتما هم یماريقطعا افت فشارش از ب 
به طرفش  دنشيگفتن حامد و دو هيباعث افتادنش شده بود، باعث سا

 .شده بود

اش  ینيپالت یپا یو نگران کنارش زانو زد، هنوز در رفتگ دهيترس حامد
که به او وارد کرده بودند  یبود که دوباره با شوک بد افتهيکامل بهبود ن

زخم برداشت واريد یاز اثابت به گوشه  جگاهشيگ قايپشت سرش، دق . 

- هو؟ هيشد  ی...چهي...ساهيسا ! 

 ی، لب یباور یبا ب دا،يآ یبه پا دهيو رزا چسب ستاديسرش ا یباال دايآ
وگفت ديبرچ : 

-  شيشگيو ادا اطوارا کار هم يیمظلوم نما نيبا تو آشنا شدم، ا یاز وقت
 ...بوده

و گفت ديبه طرفش چرخ تيبا عصبان حامد : 

- نمتيوردار ببر تو اتاق نبخفه شو؛ رزا رو  ! 

با حرص جواب داد دايآ : 

 !با من درست حرف بزنم-

زد هيسا یبه صورت از حال رفته  یضربه ا حامد . 



- ؟ینيب یحالشو نم نجا،يا یايذاشتم ب یم دينبا ! 

حامد کرد، دست رزا را گرفت و تق و توق  ینثار خوش باور یپوزخند
 .کنان به طرف کاناپه ها قدم برداشت

تخت گذاشت،  یرا در آغوش گرفت و به اتاقش برد، رو هيمد ساحا 
 یصورت کنار زد، رنگش به زرد یرا از رو شيکنارش نشست، موها

روز بود که از اوضاع و  ٧ قايچشمش گود افتاده بود و دق نييزد، پا یم
خبر کامل که نه به لطف نگهبان  یخبر مانده بود، ب یاحوالش ب

 یعسل به زندگ یو البته برگشت دوباره  شياساختمان، رفت و آمد ه
، نگاه پر از عشقش، لبخندش... عادت  شيشد، اما صدا یاش گزارش م

شد خواب را از چشمانش ربوده  یم یهفته ا کيدو ماهه اش شده بود، 
هم کرد؟ یدختر زندگ نيشد بدون ا یبود، مگر م ! 

رد، با را تمام کرده بود، بغض ک یرا نوازش کرد، در حقش بد صورتش
 ريبغضش  را پس زد، کارش غ هيعطر سا دنيبلع قيعم ینفس دنيکش

با خود حمل  زيبعد از مرگ ن ديقابل بخشش بود، بار عذاب وجدان را با
شان دوباره و  یشب فراموش نشدن یکرد، پلک بست نوازش ها یم

قابل انکار بود،  ريغ ینخواستنش دروغ کرد،دوباره در ذهن مرور 
 یبه وجود م یشب عادت کيمگر با  ديکش یعشق نبود، عادت بود، آه

 نيزد، فکرش  ا یآمد؟! سردرگم بود ، در باتالق اوهام دست و پا م
 یزده م ندهيدو روز آ یکيدر  گريخالص د ريرفت، اما ت یروزها هرز م
کرد یم هيبراهه رفته اش را هم تن یشد و فکر ب . 

 انتيدر مقابلش شرمسار بود، شرمسار بود که در امانتش خ ر،يام اما

تر  کينزد یدر عالم مست شانيکرده بود، به همسرش با خواست هر دو
بود در صورتش یتف چيکه ه یليشده بود، حقش هزارن س شياز پ  ! 
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با تمرکز کامل،  د،يلمس صورتش کش دست از ه،يتکان پلک سا با
 یکلمات باز و بسته م یادا یساخت که برا يینگاهش را معطوف لب ها

 یداد، چست و چابک از اتاق برا صيآب را تشخ یکلمه  یشد، به سخت
تخت کنارش  یآوردن آب خارج شد، به محض  برگشت، دوباره رو

به  یسرش برد ، کم ريبود، دست ز بازکامال  هيسا ینشست؛ چشم ها
آب به حلقش فرستاد یو چند قلپ دشيباال کش .  

ديآب را پس زد، حامد آرام پرس وانيکه جا آمد رو گرفت، ل حالش . 

- دکتر؟ ميحالت بهتر شد؟ بر ! 

طاقت  یدر  آن گرما د،يچيدر سرش پ یشد، درد رهيطرف پنجره خ به
و  ديخز نييبه پا د،يلرز شيوجودش را گرفت، عضله ها يیفرسا سرما

ديپشت به او دراز کش . 

و رزا به  دايآوردن آ یبرا یساختگ یو برهان ها ليبه آوردن دل لب
داد، به طرف  حي، سکوت را ترج نشيف نيف یخانه باز کرد، با صدا

 دنيچانه اش برد، صورتش را باال آورد، با د ريتخت رفت، دست ز گريد

 .چشمان سرخ شده از اشکش، بغضش را قورت داد

هق هقش را پنهان کرد د،يدستش را پس زد، چانه اش لرز هيسا . 

- رونيبرو ب ... 



دهان خشک شده اش نامش را خواند با . 

- هيسا ! 

پلک بست، دلتنگش بود، به اندازه هفت قرن ، هفت آسمان، هفت  هيسا
روز دلتنگش بود، وجودش به وجود او بند شده بود، راه نفسش گرفت، 

نبود، در اسرع  ريراه امکان پذ یادامه  گريشد، د یبر خود مسلط م ديبا
 یدل زخم خورده  یدوا ديکرد با یبه روانشناس مراجعه م ديوقت با

افتي یم راالعالجش  . 

-  یو برهان ليتونم دل یبد هست که االن نم ی...حالم اونقدررونيبرو ب
یزن داشته باش نيآوردن ا یبرا یليرو متوجه بشم، البته اگه دل ! 

جواب داد یآرام به : 

- فرستاد  یرزا رو نم يیخواستم رزا کنارم باشه و اون تنها یمن م
 !تهران

 د،يکرد، ناخنش را جو یم یچيتابش سرپ یبه پنجره بود، دل ب نگاهش

بار تکرار کرد نيسوم یپوزخندش صدادار بود، برا . 

- رونيبرو ب ...! 

 د،يدلش لرز شد، نييتخت، خوش خواب باال و پا یبلند شدنش از رو با

تابش رفتنش را نخواسته بود، بلند  یفرمان به رفتن داده بود اما دل ب
بلندش  یرا با ناخن ها شيشد، دوباره نشست دست در بغل گرفت، بازو

دانست اگر افسارش را از دست دهد،  یفشار داد،  لب به دندان گرفت م
 یغرورش هست که شکسته خواهد شد، صبر کرد، صدا نيا هدوبار

 ليبسته شدن در را بشنود، لبش طعم خون داد، به طرف در برگشت س



 ی، دوش ديايتا به خود ب ديطول کش یشد، ساعت ريسراز شياشک ها
آرام شود یو کم  رديبگ . 

بدون  یآب ینخ راهنيرفت، نگاهش به پ شيسراغ کمد لباس ها به
 یختصندل ت دياش تا زانوانش بود، همان را پوش یافتاد، بلند نشيآست

ورم چشمان  یميمال شيو با آرا ختيرا دورش ر شيموها د،يکش رونيب
که از ذهنش گذشت  یرا خواباند، به طرف در رفت، فکر شيو لب ها

تنها دو اتاق داشت، اتاق مهمان و اتاق حامد،  نهخا نيمتوقفش ساخت، ا
در را باز کرد  و پا در راهرو  د،يند یبه دور برش انداخت چمدان ینگاه

سر و آن سرش را از نظر گذراند، نگاهش به اتاق باز حامد  نيگذاشت، ا
دو چمدان کنار  دنيوارد شد، با د عيافتاد، به طرف اتاق پا تند کرد و سر

با دهان باز ، خشک شد، با توپ پر از اتاق خارج شد  ش،يتخت در جا
 نيراه متوقف شد، ا ی انهيد، مکر یزن صاف م نيحسابش را با ا ديبا

اش  یآرامش نسب قيرفت، با چند نفس عم یاز کوره در م عيروزها سر
زد،  یآخر شب بعد از شام  تنها با حامد حرف م ديرا به دست آورد، با

داشته  باشد یتوانست نمود خوب ینم مددر اتاق حا دايماندن آ . 

رفت،  يیرايلب نشاند و به پذ یرو یلبخند د،يکش شيبه موها یدست
 یم نييحامد لباس عوض کرده بود و کنترل به دست کانال ها را باال و پا

کرد، نگاهش  یم ینشسته بود و با عروسکش باز یقال یکرد، رزا رو
و  ريقرمز نازک حر زي، شوم نيبا شلوار ج دايباالتر کشاند آ یرا کم
کرد و  یداده بود، پوف به دست لم یکاناپه گوش یجمع کرده رو یموها

باال  یبا ابرو دايسالم کرد. حامد به عقب برگشت و آ يیرسا یبا صدا
را از نظر گذراند پشيسر باال گرفت و ت دهيپر . 
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کرد و  شيمهمان لب ها یاش لبخند کوتاه یسر حال دنيبا د حامد
 .جوابش را داد

 !سالم، حالت بهتر شد؟-

لبخندش را حفظ کرد هيسا . 

- ور اون ور رفتم، فک کنم  نيآفتاب ا رياز صبح دانشگاه بود؛ از بس ز
 ...گرما زده شدم

د؛يحرفش پر انيم دايآ  

- یرس یبه نظر م یخوب که نه به نظر عال ! 

پرت  یرا به کنار لشيموال دايبه عنوان تشکر تکان داد، آ یسر هيسا
زد هيکرد و به کاناپه تک . 

- کنه یغش م یبا گرما زدگ یآخه ک ،یبود یتو کال غش ادمهي ! 

کرد، اما افاقه نکرد و با نثارش  یبرگشت، اخم و تخم دايبه طرف آ حامد
 :خنده ادامه داد

- تو آب قند  یشده بود از بس مجبور بود برا ونهيت د چارهيمادر ب
 !درست کنه

لب نشاند یرو یلبخند زورک هيسا . 

ديجواب به طرف،آشپزخانه رفت و از همان جا بلند پرس بدون . 



-  یدوست دار یشام چ ی! حامد براارم؟يبرا تون ب نيدار ليم یزيچ
 !برات درست کنم؟

بلند جواب داد حامد : 

-  ستيشام غذا سفارش دادم، استراحت کن، الزم ن یزنگ زدم برا

یخودتو خسته کن ! 

" با تن  دايخم شد و رو به آ یکم ده،يو نشن دهيرا شن هيسا یباشه " 
ديآرامش توپ یصدا : 

- ینذار هيبهتره سر به سر سا ! 

کرد و آرام تر جواب داد یدندان قروچه ا دايآ : 

- بدم؟! خودت  شيفرار ومدمي! مگه ننجا؟يا یآورد یچ یپس منو برا
لوسو ندارم، الزمه  دوباره بهت  یدختره  نيا یمن حوصله  یدون یم

 !بگم؟

با اخم جواب  داد حامد : 

- بشه تيخوام اذ یحساسه؛ نم هيسا ! 

ديبرچ یلب دايآ . 

- من  یشه، با حرفا یم تيکه با رفتار تو اذ یمطمئن باش به اندازه ا
؟ینکنه واقعا عاشقش شد نمي! بب؟یحاال چرا انقدر نگران شه،ينم تياذ !  

صورتش کرد و  جواب  یچاشن یزد و اخم هيمضطرب به مبل تک حامد
 :داد

- ؟یچ !  



پا انداخت و گفت یزد، پا رو یپوزخند دايآ : 

- بفهمم  نکهيکه محض ا یدون یپس بهتره حواست به حرفات باشه، م
کنم؟ یم یکارات نقشه ست  چکار یهمه  ! 

جواب داد؛ ینثارش کرد و عصب یبرو بابا حامد  

- رو بذار کنار،  دينه من، پس شانتاژ و تهد يیبترسه تو ديکه با یاون
دم تو هم  یاجازه نم ام؛يمن فقط به خاطر رزا مجبور شدم با تو راه ب

و یاز برنامه قدم بردار شتريب ... 

به سر و صورتش و  یمامان گفتن رزا کالمش را قطع کرد، دست با
 ،یاز طرفکرده بود،  ريگ یدر بد مخمصه ا د،يکش شيموها انيم یچنگ

... ريام گريد یرا نداشت و از طرف هيسا یاشک ها دنيتحمل  د گريد

 یگرم م نيبه زم ريرا خراب کرده بود، ام گرشيکرد، طرف د یپوف
کرد، تمام  یگفت، نابودش م یم شهيکه هم یگرم نينشاندنش، همان زم

 چيکه  بدون ه یکرد و به همان روز یداشته و نداشته اش را پودر م
زد و دست در  یپرسه م ابانيعار در خ ی، ب یو کار یسرپناه ،یپول

به شرکت قدم گذاشته بود هيدست سا . 

و نبوده  ستيعشق پاکش ن قيال ست،ين هيمحبت سا قيدانست ال یم
 یتمام نشدن یها یرحم یباشد و ب ريام گرياگر آن طرف د یحت

اگر به  ینداشت...حت یگريراه د افت،ي یم انيپا ديازدواج با نياش...ا
 ديشد، با یو تکه تکه شدن دلش تمام م هيسا یاشک ها دنيد متيق

 یرا جمع  م لشيشد و او بار و بند یمتنفر م د؛ش یاز او متنفر م هيسا
گذاشت. نگاهش به رزا افتاد، آهش را در  یم ابانيکرد سر به کوه ب

به  چارهيهم نبود، دخترک ب ابانيکوه و ب قيال یحبس کرد، حت نهيس
 یپدر ب کيبدتر از خودش،  یکم یسرنوشت او دچار شده بود، حت

خودخواه یو مادر تيمسئول ... 



بود، اما  ريمشکل و تحمل ناپذ دايوقت در خانه آن هم کنار آ گذراندن
 یدر آشپزخانه را حس م هيگاه سا یگاه و ب ینداشت، نگاه ها یچاره ا

 دياما با د،يشن یرا م یتق و شق قاشق و بشقاب یصدا یکرد، هر از گاه
گذشت، بالخره شب شد و شام با مخلفاتش  یتوجه از کنارش م یب

 یغذا را رو یشکل آراسته بود، ظرف ها نيرا به بهتر زيه ميسا د؛يرس
 دايآ یکنار دستش را برا یفراخواند، صندل زيرا به طرف م دايآ د،يچ زيم

ب نگاهش کرد، با تعج هينشاند، سا گرشيرزا را کنار د د،يکش رونيب
بود، کنار رزا نشست،  یصبور م ديکرد، اما با یرفتارش را درک نم

 وانيگذاشت، تعارفاتش، پر کردن ل دايآ یروبه رو ادهحامد ظرف را آم

را به خودش پرت  هيکه در نگاهش بود، حواس سا ینوشابه و محبت
غذا بکشد و  شيو برا ديايرزا مجبور شد به خود ب یکرد، اما با صدا

کرد، نگاهش به ظرف  ريقاشق قاشق غذا در دهانش بگذارد، رزا را س
باز نشده اش،افتاد یغذا . 

 یقابل باور بود، دو نفر ريو غ بيو حامد، عج دايو بش کردن آ خوش
 یغذا صرف نکرده بودند حاال رو به رو یگاه آرام و در خوش چيکه ه

زدند، کالم  یرزا حرف م ی ندهيو از آ دنديخند یگفتند و م یم هيسا
صدا داد یحامد در ذهنش همچون بمب : 

- جا بفرستم مهد کودک نيخوام رزا رو هم یم ! 

 دايآ دانستيدر کنارش؛ م دايرزا در تهران برابر بود با بودن آ بودن

ژن آزار و  يیگو نجا،ينبوده و نخواهد بود، اما ا یشناس فهيمادر وظ
جنباند یسر م تشياذ  

ديمن من در بحثشان مداخله کرد و پرس یبا کم هيسا : 

- ؟یشناس یم ی...مناسبیجا ! 



گذاشت و گفت زيم یرا رو وانيل حامد : 

-  یاز همکارا معرف یکيمتد ها،  نيتر شرفتهيبا پ یمهدکودک عال هيآره 
 !کرده

برگشت دايطرف آ به . 

- باشه کيخوام به مهد نزد یکنم، م یخونه رم عوض م ! 
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ها همچنان ادامه دار بودند یشام شگفت زيم یرو انگار . 

، بحث را ادامه داد انهيناش : 

- ؟یگ یم دايچرا به آ ! 

قورت داد و با  عيلقمه اش را سر دايمکث به طرفش برگشت، آ یکم با
آمد به  یخوش نم هيگاه به مذاق سا چيهمان ها که ه سش،يلبخند خب

حامد جواب داد یجا : 

- با من مشورت کنه هيعيمن مادر بچه شم، به نظرم طب ! 

اخم گفت یبا کم هيسا : 

-  یزيچ یکنه؛ محل زندگ یم یدر حال حاضر من زنشم، با من زندگ
بخواد با زن سابقش مشورت کنه ستين ! 

کرد یلبخند زد، به حامد نگاه دايآ . 

- یموافقت کن ديموافقم، تو هم با ! 

قاشق را در بشقاب رها کرد، آب دهانش را قورت داد،  یعصب هيسا
گاه  چيبا خبر ساخته باشد ه يیرا از جدا دايهمان لحظه قسم خورد اگر آ

ممکن بود ريزن غ نيکنترل خشم در برابر ا گريحامد را نبخشد، د . 

- ؟یخند یچرا م یبگ شهيم ! 



 یاز همه جا ب یجمع شده و صورت یلبخندش را جمع کرد و با لب دايآ
 :خبر جواب داد

- دم؟يخند یمن...من ک ! 

مصر گفت هيسا : 

- داره راه  یداره؟! اصال چه معن ینگاهها چه معن نيا ،یخند یم یدار
؟یکن یو اشاره م مايبه راه با چشمات به حامد ا ! 

کردنش سرخوش بود، بدون کنترل بر رفتارش دوباره  یاز عصب دايآ
رو به حامد گفت لبخند زد و : 

- دم؟يخند یحامد من ک ! 

گفت هيبار رو به سا نيو ا ديخند دوباره  : 

- ندارم یعادت به شوهر دزد هينترس کوچولو من مثل بق ! 

زد اديو بلند فر ديهم ساب یدندان رو هيسا : 

- ؟یگ یبهش نم یزي! چرا چ؟یحامد چرا ساکت  

گفت یعصب هيشد، سا رهيبه رو به رو خ حامد : 

- هست به ما هم بگو که یموضوع خنده داراگه  ... 

 نيو خشمگ ديچرخ هيسرش به طرف سا د،يکوب زيم یبا دست رو حامد
ديغر : 

- ی...بچه شدهيبس کن سا ! 

انداخت دايبه آ ینگاه تک . 

- ترسه یم نجاستيبا هر دو تاتونم، رزا ا ! 



با تمسخر ادامه داد دايآ : 

- نداره یهاش که تموم یبچه باز ! 

نگاه کرد و با چشم خواستار سکوت شد دايبه آ حامد . 

- فهمم ی! نم؟یچه بچه باز ! 

رو کرد هيدوباره به سا حامد . 

- به  ستيکنم شام رو بهمون زهر نکن، اگه حالت خوب ن یخواهش م
برو تو اتاقت  یالک یدادن ها رياشتباه و گ  یبرداشت ها نيا یجا

 !استراحت کن

زد و دست در بغل گرفت هيتک یصندل به . 

- کنم يیرايخوام از مهمونم پذ یم ميکجا برم ، مهمون دار ! 

ديبار با صدا خند نيا دايا . 

- دعوا راه  یروز اول یديمهمونو درسته قورت م یتو که با چشمات دار
قبالم خونه خودم بوده راحتم تو نگران نباش  نجايدر ضمن ا ،یانداخت

٠کنم يیرايپذ یبلدم از خودمدچجور  

آب دهانش را قورت داد هيسا : 

-  یما بش يیباعث جدا یبخوا نکهي.فکر اقبال...حواست که هست قبال..
بنداز رونيرو از کله ت ب . 

گاهش ساخت و با  هيچانه اش را تک ريبه طرفش خم شد، دست ز دايا
 .همان لبخند مخصوصش لب زد

- قبالت شد یتو هم خونه  یهو برا هي یديباشه، د حواست . 
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بلند شد یصندل یاز رو تيبا عصبان هيسا . 

- ؟یگ یم یچ یحواست هست دار !  

به طرفش خم  زيآن طرف م هيرا پر کرد، سا یآب وانيتوجه ل یب دايآ
گاهش ساخت هيتک زيم یرا رو شيشد، دست ها . 

-  یمن حرف م يیاز جدا م،يوسط زندگ یکه اومد يیچشم و رو یانقدر ب
خودت،  یرزا و نه عشوه ها ی لهيرو بدون نه به وس نيا ی! ول؟یزن
گن مادر؟!  یبه تو هم م ،یکن دايقبلت رو پ گاهياون جا گهيد یتون ینم

ید یقرار م لهيدخترتو وس یدار ! 

بلند شد با خشم نگاهش کرد حامد . 

 !برو توو اتاقت-

ديکش اديباز کرد، بر سرش فر یو لب به آخه گفتن ستاديا صاف . 

- گم برو توو اتاقت یم ! 

حامد  د،يتاسف تکان داد، به طرف اتاقش دو یاز رو یکرد، سر بغض
ديغر دايرو به آ . 

- یکن یم یرو ادهيز یدار . 



گذاشت  شيحامد تنها د،ينوش نهيآبش را با طمان وانينداد، ل یجواب دايآ
زد، بدون در زدن وارد اتاقش شد، در را بست و  یحرف م هيبا سا ديبا

حد و مرز نداشت، با انگشت  تشيبه طرفش برگشت ، عصبان هيسا
دياش کوب نهيتخت س یاشاره رو . 

- شوهرم، همه  یتو شوهرم ،یکارو بکن نيبا من ا یتو...تو حق نداشت
که  یزن یجلو ،یغرورمو بشکن یتونست یچجور ،ی...چجوریزميچ

؟یارزن حسابم نکن هيقد  ومديهمه عمرم ازش بدم م ! 

اش کوفت، زجه زد نهيبار با مشت بر س نيا . 

- ! چرا ؟یکن فيبراش تعر ستمويهست و ن یهمه  یتونست یچجور
 نکهيکردم حامد؟! جز ا کارتيبخنده؟! مگه من چ شميبه ر یگذاشت

کردم؟ کارتيدوست داشتم چ !  

ان انگشت اشاره، او را نشانه رفت، پاک کرد، عقب رفت، با هم اشک
نداشت تياما اهم ديلرز شيصدا د،يکش یقينفس عم . 

-  یکه باهام کرد یاز کار ،یشيم مونيپش دميدم، قول م یبهت قول م
یشيم مونيپش ! 

جانش را گرفت نيحامد آخر یتخت نشست، صدا یرو د،يکش آه . 

- خوام اونم مثل من بدون پدر  یکنم، نم یخوام کنار دخترم زندگ یم
نيبزرگ بشه و ا .. 

وجه نداشت، آرام و  چيرا به ه دنشيکرد، پلک بست، قدرت د مکث
 :شمرده شمرده ادامه داد

- ستين ريمن امکان پذ یخونه  یخواسته م با وجود تو تو نيو ا . 



مات و مبهوت  هيگذراند، سا ینظر م ريواکنشش را ز ديباز کرد، با پلک
دينگاهش کرد، بلند شد، به طرفش قدم برداشت؛ با تته پته پرس . 

- ؟ی...چیعني...ني...ن....ایا ! 

با چند قدم سد راهش شد هيبه طرف در رفت، سا حامد . 

- دوباره با اون  یخوا ی...بهم بگو که نمیذارم بر ینم یتا بهم نگ
؟یکن یزندگ ! 

گذاشت رهيدستگ یدوخت، دست رو نينگاه به زم حامد . 

- نگرفتم یميدونم هنوز تصم ی...نمهيدونم سا ینم . 

اش ظاهر شد یشانيپ یرو ینيباال گرفت و چ سر . 

- یکن نيو بهش توه یبد حرف بزن دايدم با آ یبهت اجازه نم یول ! 

ديپرس یقرار گرفت و با لبخند تلخ شيقدم روبه رو کيبا  هيسا . 

- ؟یبه اون چ !  

اش افتاد، آرام لب زد يیايدر یبه چشمان آب نگاهش . 

- ؟یچ ! 

تر شد کينزد . 

- کنه؟ نيبه من توه ید یبه اون اجازه م ! 

خشک  یچشمانش، لب ها تش،يصورتش را از نظر گذراند، مظلوم اجزا
مکث کرد، آب دهان نداشته اش را قورت داد  شيلب ها یشده اش، رو

پروا شده  یجنبه شده بود، ذهنش ب یشد، ب نييباال و پا شيگلو کيبيس
تب دار بود شيبود، چشم بست، صدا . 



 !...برو کنار-

جواب داد لجباز : 

- رمينم ...! 

گفت یبسته بود؛ عصب شيتشنه بود، راه گلو د،يکش آه : 

- برو کنار گميبهت م ! 

برداشت گريد یقدم هيسا . 

- ؟یکن ی! چرا نگام نم؟یچرا چشماتو بست ! 

لب  یدست مشت کرد، با حس نرم خت،يگس یافسار م نشيدلنش یصدا
با وحشت پلک باز کرد، نگاه  د،يبرق سه فاز از سرش پر ش،يها

 اديبر سرش فر گريتوانست د یمگر م د،يزبانش را بر  نشيغمگ

 یشود؟! در را باز کرد و خارج شد،به طرف اتاقش پا تند کرد، با قدم ها
ه بود اما از او گذشت یبود که بود، سن داتاق را گز کرد، مر یعصب

 یکه داشت، طاقت و تحملش هم حد ازيانسان که بود، دل که داشت، ن
روزه اش  نيبود،  بغض چند دهيو زمان بر نيبود، از زم دهيداشت، بر
 نيهزارم یرا برداشت و برا چيزدودش، سو عيشده که سر یقطره اشک

تکه  کيزهرا بود و  شتزد، حالل مشکالتش به رونيبار از خانه ب
 ! خاک
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ها پرسه زد، ساعت ها کنار خاک پدرش نشست،  ابانيها در خ ساعت
و باالخره آرام شد و به خانه  ديکش اديشد، فر رهيحرف زد، به خاک خ

 داريلم داد؛ صبح قبل از ب ونيزيهمان کاناپه مقابل تلو یبازگشت و رو

 یرا نداشت اما باز شتريزد، تحمل فشار ب رونياز خانه ب هيشدن بق
 یرساند، فرار چند ساعته اش برا یم انيبه پا ديشروع کرده را با

را هم از اوضاع به وجود  ريبود، ام یمورد کاف یب یبحث ها دنيخواب
 سيدر خانه اش با خبر ساخت و بعد از راست و ر دايآمده و حضور آ

شرکت را به مقصد خانه ترک  ،یتمام ساعت کاربعد از ا شيکردن کارها
 .کرد

خانه سوت و کور بود، در دل خدا را شکر گفت و خود را به باد کولر  
، با صورت خندان  ديکش يیرايدر آشپزخانه و بعد پذ یسپرد، سرک یگاز
و آماده روبه رو شد دهيو رزا لباس پوش هيسا . 

حامد جواب سالمشان را با  دند،يدو با هم بلند سالم کردند و خند هر
مبل بلند شد و گفت یاز رو هيتعجب داد، سا : 

- یشهرباز ميبر ميگرفت ميمن و رزا تصم ! 

جلوتر رفت؛ رزا با خنده و بابا  یو چند قدم ديباال پر شيابرو یتا کي
کودکانه اش گفت یو کالم ها ديبه آغوشش پر انيگو : 

- یشهرباز مير یآره بابا، م ! 

دخترکش کاشت یگونه  یرو یبوسه ا حامد . 

- بخواد و من انجام ندم؟ یزيچ هيدخترم  م،ير یآره که م ! 



به طرفشان رفت؛ رزا را از آغوش حامد  هيو سا ديخند یاز خوش رزا
ديکش رونيب . 

- کم استراحت هم  هيتو اتاق تا بابا لباسشو عوض کنه و البته  ميما بر
 !الزم داره

که دست  دايرو رفتند و از کنار آبه طرف راه هيدست در دست سا رزا
ديزده بود، رفتند، حامد با نگاه چشم و ابرو پرس هيتک واريدر بغل به د  : 

 !چه خبره؟-

بسته  یصدا دنيگرفت و به طرفش رفت، بعد از شن وارياز د هيتک دايآ
جواب داد یآرام یشدن در با تن صدا : 

- برتش  یخونه که م یدونم، از صبح داره توو گوش رزا م یچه م
یشهرباز ! 

لبخند زد حامد . 

- دونه چقدر  یخدا م انه،يدوست داره، عاشق شا یليبچه ها رو خ هيسا
از پدر و مادرش به فکرش بود شتريب یدلتنگشه؛ حت . 

اش را ماساژ داد یشانيبا اخم پ دايآ : 

-  هيخورم اگه  ینزن لطفا...قسم م نهيخوبه، خوبه انقدر سنگشو به س
سر اون و بعد سر  يیبال هيخونه بمونم  نيدختر تو ا نيبا ا گهيروز د

ارميخودم م ! 

حوصله گفت یاز کنارش گذشت و ب حامد : 

- امروزو شروع نکن، که اصال حال سر و کله زدن با تو رو ندارم هي . 



 د،يرس یکه م هيبود، بحث به سا نيهم شهيرفتنش را نگاه کرد، هم دايآ

داد، شک نداشت  یم رييتغکرد، موضوع را  یشد، فرار م یم یعصب
بود، انقدر واکنش  یدوست داشتن خشک و خال کياز  شترياحساسش ب

نبود چه برسد حاال  یعيوقت طب چينبود، ه یعيطب کشيدختر شر یبرا
اش را  یکه زندگ یلش حک کرده است، دختر سنامهکه نامش را در شنا

 یزندگ ینداشت، مهم نابود یتينابود کرده بود، اما نه، رفتار حامد اهم
رفت، عشق سوزانش  رونيبود، دور بودنش از حامد، از خانه که ب هيسا

کرد،  یم یخودش فکر یبربادرفته  یزندگ یکه ته گرفت، آن وقت برا
کرد،  یصبر م دينداشت، صبر، فقط با یکاراو که  یرام کردن حامد برا

کرد و هدفش  یم را تحمل گريو چند کوفت زهرمار د یرفتن به شهرباز
افتيتحقق م . 

شان کرد، لبخند زد و کنارشان شام خورد، همه  یهمراه لشيخالف م بر
و خوش بود، فارغ از  ديخند یرفت، بلند م شيخوب پ هيسا یبرا زيچ

مشکالتش  یآمد، همه  یرفت و م یکرد، م یم یبا رزا باز ايدن یهمه 
 یلحظات خوش را نم نيا انيسپرده بود، دلش پا یرا به باد فراموش
 یلحظه  نياش را بدهد اما تا آخر یتمام هست بودخواست، حاضر 

 افت،ي انيپا نشيريکودکانه بماند، اما شب ش یاهويعمرش در پارک و ه

که رزا در آغوش حامد به خواب رفته بود به  یخسته و کوفته در حال
استراحت به  یهمچون روز قبل و صبح برا دايخانه بازگشتند، رزا و آ
حفظ آرامش و البته  یبرا یو عصب ذبمع هياتاق حامد رفتند و سا

به آشپزخانه رفت یآب وانيخوردن ل یصحبت با حامد به بهانه  . 
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به طرف  دشيسف راهنيپ یحامد در حال باز کردن دکمه ها دنيد با
کانتر رها کرد و با دو به طرفش رفت یآب را رو وانيرفت ل یراهرو م . 

 !...حامد-

به طرفش برگشت،  یبا اخم حاصل از خستگ ستاد؛يراه ا انهيم حامد
ستاديا شيبا لبخند روبه رو هيسا . 

 !ممنون-

ديبا تعجب پرس حامد : 

 !بابته؟-

لبش کش آمد یرو لبخند : 

- امشب کار من  یشهربازگفت  دايدونم آ یراستش...بخاطر امروز، م
 ...بوده

پشت گردنش را ماساژ داد وگفت حامد : 

 !بخاطر رزا بود-

 یگذشته مثل تمام سال ها یرنگ غم گرفت، مثل تمام روزها لبخندش
 ديکالم ناام کيکه کنارش بود و با  يیگذشته و گذشته، همان روزها

گرفت،  یگرفت و غم صورتش را فرام یم انياش پا یکننده اش شاد
ديرا شن خشيسرد و  یدوباره صدا . 

- خسته م یلياصال نتونستم بخوابم خ شبيبرم بخوام، د یندار یاگه حرف . 



زد یخود آمد، اتاق ته راهرو چشمک م به . 

- ؟یکجا بخواب یعنيکجا؟!  ! 

چپ  یعل ینداشت، همان کوچه  یچپ زد، راه یرا به کوچه عل خود
دبخواب رفتنش بو یمکان برا نيبهتر . 

 !حالت خوبه؟! خوب اتاقم-

تته پته به اتاق اشاره کرد اي . 

- امشبم  ،یديرو کاناپه خواب شبيخوابه، د یم داياونجا...اونجا که آ
زن چرا  نيدونم ا یهمونجا بخواب، اصال نم ارميبرات بالش و ملحفه م

 !رفته تو اتاق تو

کرد یپوف حامد . 

-  افته؛يم یانگار چه اتفاق خاص یزن یحرف م یطور ه،يسا یوا

خوابميم رميگ ینداره همونجا دوشمو م یاشکال ! 

بر شک  ليدل د؛يروا، اگر دستش لرز گرانيکه بر او حرام بود بر د یاتاق
قلبش از استرس  یحامد نبود  ، اگر تپش ها یو درست یو شبه به راست
غرور به مرور تار گشت، از حسادت زنانه بود، از  دشياوج گرفت و د

 یبود که در جانش شعله ور شده بود و راه یته گرفته اش بود، از اتش
اش وجود نداشت یخاموش یبرا . 

- گذاشته تو اتاق  لشويکه اشکال نداره، رفته وسا یچ یعني
شهي.. نم نيتو...شما...تو و اون نامحرم ! 

منطق جواب داد یب حامد : 

- خانم بچه ندارم ني! من مگه از اشه؟ينم یچ یعني . 



شده رو گونه اش را گرفت یجار ی قطره . 

- الل بشم اگه  یزيچ هياگه هوو بود  ،یداره تو اونو طالق داد یچه ربط
اون موقع گفتميم یزيچ ! 

گره خورد و با تمسخر گفت شيابروها : 

- ؟یهوو ؟! نکنه هوا برت داشته زن من ! 

رفتارش،  یشب قبل و سکوت و نرم یلکنت گرفت، بوسه  زبانش
ساخته بود، با  شيشب با وجود تمام شکست ها کيکه در  يیاهايرو
قرچ قرچ صدا داد شيپا ريتلنگرش شکست و ز کي . 

- من زنتم...اگه قبال فقط ت  شناسنامه بود االن ستم،ي...مگه نیچ...چ ... 

و  ديکوب واريبر د یبا حرص ، با انجار کالمش را قطع کرد، مشت حامد
شد رهيخ شيرو به رو یبه دختر پر پر شده  . 

-  هيگفته با  ی..کارين ادميرو به  یخفه شو ...خفه شو...اون شب لعنت
!من اون  ؟یخودتو زن من فرض کن یتون یم یشب اونم تو حال مست

نبود ميحال یزيشب چ . 

 د،يترس یکه داشتند م یداشت، از حال یاز حال د،يترس یرفت، م جلوتر

ديخند یها به او م واريآن طرف د یبلند بود، زن شيصدا د،يلرز یم .. 

- من  یديفهم یم ديشد، با یم تيحال دينبود...با ميحال یزيچ یچ یعني
مگه تو گوشم ،یديکنارتم، مگه منو ند ... 

زد اديفر حامد . 

- ؟یتوگوشت چ !  

و تنها گفت افتي انيتکان داد، لرزشش پا یسر : 



- یچيه .... 

ديمشکوک پرس حامد . 

- گفتم اون شب؟ یچ گميم ! 

جواب داد آرام : 

- تو  یباشم بخوام جلو یبرو ..برو تو همون اتاق...من ک
...بروستميوا ..! 

زد اديبار فر نيا . 

- گم برو...برو یبهت م ! 

ماند با قلب  هيرا باز کرد و رفت، رفت و سا راهنشيدکمه  پ نيآخر حامد
 !پرپرش
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 تياهم گريبرد، در را محکم بست د ورشيبه طرف اتاقش  تيعصبان با
سر و آن سر اتاق را گز کرد،  نينداشت رزا به سر و صدا حساس بود؛ ا

سرش را  یشب در ذهنش مرور شد ؛ دو طرف جمجه  کيخاطرات 
 نيزم یهم چفت کرد، رو یفشار داد، بر خودش لعنت فرستاد، دندان رو

زد؛ پلک بست، آن دو را باهم تصور کرد،  هيکت وارينشست، سر به د
نشست،  یو زجه زد، ساعت ختياشک ر گرشيمثل هر روز و هر شب د



بود، به  دهيچيحالش خراب بود، معده اش ، دل و روده اش بهم پ
به  یزد، آب یم یرنگش به سرخ یپناه برد، عق زد، صورت ب يیدستشو

 یقبل یجا انخارج شد و به هم يیاز دستشو د،يسر و صورت کش
زد، دوباره تصورشان کرد و دوباره  هيتک واريبازگشت ، دوباره به د

 یا قهيعق زد، زجه زد، به اتاق بازگشت ؛ پنجره را باز کرد، چند دق
پلک بست، پلک بستنش برابر با تصورات  د،يدراز کش کيسرام یرو
همه حقارت را  نداشت، بلند شد، سرش  نياش بود، نه...، تحمل ا یقبل
بود چهياز ضعف حاصل از دل پ شتريرفت اما مقاومتش ب جيگ . 

را برداشت و از اتاق خارج  فشيک د،يلباسش را پوش نيتر یدم دست 
که  یشد، بدون نگاه کردن به اتاق ته راهرو، بدون نگاه کردن به خانه ا

 یو رو ديکش رونيرا ب فيداخل ک ديپشت سر جا گذاشته بود، دسته کل
 یديام گريکه د يیاهايرو اهاش،يرها کرد، همچون روکنار در  یجا کفش
حرف  نيکه با آخر ینمانده بود، همچون احترام یباق افتنشاني قبه تحق

و نابود شده بود ستين  گريرفتارش د نيها و آخر . 

 انيبدون خواستش را با خواست خود به پا یشروع شده  یبالخره باز 

از خاطرات  یقدم گذاشت، با هر قدم لحظه ا ک،يتار ابانيرساند و در خ
دفن کرد و  شيپا ريز یسالگ ٢٢تا  یخوب و بدش را از ده سالگ

 .گذشت

 شيپا افت،ي یکيسبز و تار یو گذشت و بالخره خود را در فضا گذشت
نشست، دست در  ديکه د مکتين نياول یرفتن نداشت، رو ینا گريد
قورت  یبه اطراف انداخت، آب دهان یجمع و جور نشست، نگاه ب،يج

از  یحت د،يترس یم د،يتوانست دروغ بگو ینم گريداد، به خود که د
که لنگ لنگ  یمرد کارتن خواب دنيبا د داشت،وهم  زيها ن رکيج رکيج

خود را جمع کرد، مرد با نگاه پر از  گريد یآمد، کم یکنان به طرفش م



ه طرفش، از کنارش گذشت، تا به او با سر کج شده ب رهياخم و تَخم ، خ
دياز جا پر یسالم زن یبکشد، با صدا یآمد نفس راحت . 

ديخند زير زير یمو شراب دخترک . 

- ؟یديچرا ترس ! 

اش را محکم  یخال فيگذاشت، ک نهيس یرو ینفس زنان، دست هيسا
ديعقب کش یبا نشستن دخترک کم د،يچسب . 

ديپرس دخترک : 

- ؟یگم شد ! 

شد، حضور دخترک با آن  رهيبه دختر خ د،يآب دماغش را باال کش هيسا
چشمانش،  یجيخل شيقرمز خوشرنگ، آرا یلب ها شان،يپر یموها

 یشب، آن هم در پارک ، در نظرش کم مهيدماغ عمل شده، در آن ن
نموند یترسناک م . 

داد، دختر با  ،تکانیبه عالمت نف یسر قه،يدق کيبعد از گذشت  بالخره
خوش فرم لب به لبخند باز کرد و چال گونه اش را به  یآن لب ها

گذاشت شينما . 

- ؟یکن یم کاريچ نجايوقت شب ا نيپس ا ! 

زد و با همان لبخند  عيسا یبه شانه  یسکوت کرد، دختر تعنه ا هيسا
گفت شيدلربا : 

- چشمام باشه شي!! فکر کنم بخاطر آراام؟يانقدر ترسناک به نظر م . 

را نشانه رفت ابانيدست آنطرف خ با . 



- اتاقمو که باز  یبرگشتم، پنجره  یماست، تازه از عروس یاونجا خونه 
 دم،ياون مرد معتاد رو که د ،یزن یقدم م یتک و تنها دار دميکردم، د

ت اونقدر مظلوم  افهيق ارن،يسرت ب يیبال دميترس ن،ييبدو بدو اومدم پا
ميبود ناخودآگاه ترسوند . 

، تاب  یزرشک یومانتو نيبه لباسش انداخت، شلوار ج ینگاه هيسا
برگشته باشن  یکه تازه از عروس يیآدم ها هيساده اش، چندان شب ديسف

ديرس یبه نظر نم . 

- با دامن کوتاهم  ديبا یبگ یخوا ی! نکنه م؟یکن ینگام  م بيچقدر عج
ابون؟يتوو خ ومدميم ! 

ديخند بلند . 

 - زمان  یهم تازه ست، خالصه اون قدر قهياز نظر من ده دق زميعز
نکنه زبونم  ؟یزن یداشتم لباسمو عوض کنم. خوب تو چرا حرف نم

؟ یالل...کر والل باش ! 

کرد و ادامه داد  زيبالخره لبخند زد، دختر چشم ر هيسا : 

- الل   ،یستيکر که ن ،یشنو یپس م ،یسر تکون داد ،یدينه...خند
؟یچ ! 

و جواب داد ديپر از غم و اندوه کش یآه هيسا : 

 !نه-
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مقابلش قرار گرفت، نگاهش کرد یدست . 

- هستم ايمن سون ،یحرف بزن یتون یهم م یشنو یحاال که هم م ! 

کرد تکرار . 

- ا؟يسون ! 

تکان داد سر : 

 !اهوم و شما؟-

دور شد؛ اخم کرد یکم هيسا . 

- اسممو به شما بگم؟ ديچرا با ! 

ستاديبلند شد و مقابلش ا ايسون . 

- شهينم بهيغر هينصف شب نگران جون  یدم، کس یبهت حق م . 

زد لبخند . 

- به  ،یمسافر نجايخوشحال شدم، فکر کردم ا دنتونيبه هر حال از د
که ازشون  یبود يیکسا هيشب شترينظرم، فکرم اشتباه بوده،  البته ب

بازم فکرم اشتباه بوده فتيک دنيکردن، اما با د یدزد ! 

کرد، دو قدم که  یخداحافظ یبا لبخند ايسون د،يرا چسب فشيک هيسا
لبخندش را پنهان کرد، برگشت ستاد،يا هيسا یبرداشت با صدا . 

- ابونه؟يکدوم خ نجايا ! 



محبت نگاهش کرد با . 

- ؟یگم شد !  

به طرفش رفت هيسا . 

- نجايا ابونهيخوام بدونم کدوم خ یفقط م ! 

بااالجبار زبان باز کرد هيمشکوک نگاهش کرد، سا ايسون . 

- اصال حواسم نبود کدوم طرف رفتم که از  رونياز خونه اومدم ب یوقت
 لموينبود موبا ادميسر در آوردم، اونقدر ناراحت بودم اصال  نجايا

 .بردارم

بدون حرف منتظر نگاهش کرد ايسون . 

- شميممنون م نيخبر کن یتاکس هي نيلطف کن ايکجام  نياگه بهم بگ . 

کوتاه جواب داد ايسون . 

-  چيوقت هست که االن ه ريد یاونقدر ست،يهمرام ن ليمتاسفانه موبا
شهيرد نم نجاياز ا یتاکس . 

وقت شب  نيدانست در ا یبه اطراف انداخت، نم یبا ترس نگاه هيسا
را  فيک د،ياش فهم یمشک فيک دنيزده است؛ با د رونيچرا از خانه ب

جهت با  یخود و ب یاست و ب یخال فشيدانست ک یبرداشته، م یاشتباه
را در دست گرفته است فيده انگشت انقدر محکم ک . 

- ستيمطمئنا پول همراهت ن . 

به نشانه مثبت تکان داد یسر . 

- فردا صبح به  شااليو ا یبر ابونيخ نياز ا اي م،يندار شتريدو راه ب
من به تو اعتماد کنم و ببرمت خونه، چون به  اي ؛یرس یمقصدت م



از  یانتظام یرويگشت ن گه،يکم د هي ،ینيبش نجايا ستينظرم درست ن
انگشتر بدجور  نيگرده، ا یالبته معتاده هم االن برم شه،يرد م نجايا

نهز یچشمک م ! 

را گم کرد، زبانش  شيبا ترس آب دهانش را قورت داد، دست و پا هيسا
 دهيبه دهانش وصل کرده باشند، با کش نيسنگ یبسته شد، انگار قفل

وار بدون خواست خودش  یطوط یشدن دستش توسط دخترک مو شراب
به دنبالش به راه افتاد، تا کنار خانه متوقف نشد، وارد راهرو که شدند، 

حرکت و به طرف داخل ساختمان سه طبقه  ديدوباره دستش را کش ايسون
 .کرد

- بمون، صبح اول وقت برو سر  نجايا ايامشب ب یول ،یديترس دونميم
 اديبه شوهرت زنگ بزن ب دميم مويگوش یخوا یاگرم م ت،يخونه زندگ

 .دنبالت

با تعجب نگاهش کرد ايسون ستاد،يا هيسا  . 

- شد یچ . 

جواب داد تيبا عصبان هيسا : 

- کنه داميخوام پ یبه اون نه، نم .. 

ديلب برچ ايسون . 

- ؟یبابات، پدر و مادر که دار ! 

چشم دوخت نيبه زم هيسا . 

 .اونا منو طرد کردن-

چانه قرار داد ريز یدست ايسون . 



- جالب شد هيهوووم قض . 

باال رفت یسنگ یرا گرفت و از پله ها دستش . 

- یداشته باش اديدرد دل ز یاتاق من، فکر کنم حرف برا ميبر ! 

 خکوبيدر جا م یزن یصدا دنيبا شن ده،يو نرس دهياول رس یطبقه  به

 .شدند

- ؟یکجا به سالمت ! 

در دست  یقبلش بود و دست یرو یدست هيطرف زن برگشتند، سا به
 یو تاب قرمز، رژ لب قرمزتر و موها یزن با ساپورت مشک ا،يسون

 ستادهيبه آن دو ا رهيبه در خ هيدر دست تک یگاريو  س شانيبلوند پر

کار شلوغ  زيتنها م اندازد،يبه داخل اتاقش ب یکرد نگاه یسع هيبود، سا
را رها کرد و به  هيدست سا ايسون د،يپلوغش ته اتاق کنار پنجره را د

با استرس  د،يزد، اما نشن یکنار گوشش حرف ديد هيطرف زن رفت، سا
آن  کي یرنگ بسته شده نگاه کرد، برا یو در آب نييپا یبه طبقه 

 رونيچطوز توانسته بود، نصف شب از خانه ب به سراغش آمد یمانيپش

دانست،  یاز آن نم یزيبود که چ یا خانهبزند، بدتر از آن حضورش در 
بار بود  نيچندم یبرا ب،يکرده و عج شيآرا یزن ها نيآن هم با وجود ا

دانست، اما آب دهان خشک شده اش را قورت داد ینم . 
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گفت هي، زن را به داخل اتاق کشاند و رو به سا ايسون : 

- گردم یاالن برم زميعز ! 

خانه و مکان چه  نيرفت بودنش در ا یم ديبا ستاد؛يمنتظر ا هيسا
ديرا شن شانيداشت؟! بعد از چند لحظه، صدا يیمعنا . 

- امشبه هي نيهم ،یزيچ یليگناه داره، نه پول همراشه نه موبا ! 

زن آمد یعصب یصدا . 

- رو  یهر کس یدون یمگه نم ه،يدختره دزده، فرار نيا ميما از کجا بدون
از  رون،يندازم ب یبرامون دردسر شه اول خودتو م  نجا،يا ميارينم

یواق واق کن  یگشنگ . 

گفت یبا نگران ايسون : 

- شنوه ی...االن مششيه ... 

 شيکه مطمئن بود، دخترک صدا یتر آورد، به قدر نييرا پا شيصدا تن
ديرا نخواهد شن . 

- نگران  شهيجون چقدر خوشگله؟! برات نون و آب م وريز ینيب ینم
 !نباش

جمع کرد و آرام تر از او جواب داد یلب و لوچه ا وريز : 

-  یم ديبا یباش دهيکه رنگ به رو نداره ؛ در ضمن اگه حلقه شو د نيا
تو  نويدارم، ا ینگه نم نجايشوهر داره، من دختر صاحاب دار ا یديفهم

 !مخت فرو کن

جواب داد ايسون : 



- فرار کرده یکنه که نصف شب یم تشيفکر کنم شوهرش اذ ! 

را نشانه رفت و فشارش داد ايسون ی قهيبا انگشت شق وريز . 

- رونيخوام، زود بندازش ب یدردسر نم ! 

گونه اش کاشت یرو یبوسه ا ايسون . 

- کنم ینم دتيدفعه رو نا ام نيبسپرش به من ، ا ! 

چشمانش را  یکاشت، کم گريد یبوسه ا ايکرد، سون یقروچه ا دندان
فراوان بله را گرفت و از اتاق  یمظلوم جلوه داد و بعد از قربان صدقه 

رفت به سمت پله ها کشاندش دهيخارج شد، به طرف دخترک ترس . 

مباال، اجازه تو گرفت ميبر ايب - . 

حال  دند،يدو رس یباال رفتند، تا بالخره به طبقه  یکيها را دوتا پله
توانست  یکه م یو در کوچک ديکوچک و سه اتاق و آشپزخانه را د

از  یکيدر  ايبود را از نظر گذراند، سون یبهداشت سيحدس بزند سرو
 شيرو شياتاق ها را باز کرد، بدون روشن کردن چراغ، دو تخت را پ

از تخت ها را کنار زد و تعارف کرد  یکي یرو یها اسلب ايسون د،يد
 ايبود  کيدانست تار ینگاهش به پنجره خورد، نم هيسا ند،يبنش هيسا
پا و آن پا کردن  نيا یبا کم د،يند یسبز یبوده اما فضا یقو ايسون ديد

 :گفت

- دردسر درست بشه یکس یخوام برا یبذار برم، نم گميم . 

مجبور به نشستنش کرد ايسون . 

- و جمع  کيکوچ ونيپانس هي ینيب یرو م نجايا ،یچه دردسر نيبش ايب
رو بدون  یهم هست؛ کس گهيو جوره، به جز من چندتا دختر د

جونو  وريمن با روش خودم ز یول ميدار یشناسنامه و استعالم نگه نم



 یزايسر چ مياول اسمتو بگو بعد بر اد،ينم شيپ یقانعش کردم، مشکل
گهيد ! 

آرام گرفت، جواب داد یجمله اش کم دنيشن با : 

- ست هياسم من سا . 

لبخند زد ايسون . 

- یچه اسم قشنگ ! 

اکتفا کرد یبه تشکر کوتاه هيسا . 

- صبر  ،یبا شوهرت دعوا کرده باش رميگ رون،يب یحاال چرا از خونه زد
رونيب یرفت یفردا م یکرد یم . 

دهانش را قورت داد سربسته جواب داد آب : 

- تونستم ینم یعنيشد،  ینم ! 

کرد زيچشم ر ايسون . 

- ؟یبگ یزيچ یخوا ینم ! 

جواب داد کوتاه . 

- انتيخ ...! 

 حيجا خورد، اما سکوت رو به دنباله گرفتن موضوع ترج یکم ايسون
بالخره به حرف  نيو غمگ دهيدختر با چشمان ترس نيداد، حتم داشت ا

شست و شو  یقدر برا نيکرد، هم یتا صبح صبر م ديبا ديآمد، شا یم
لباس آورد، پتو و بالشت  شيباشد، برا یتوانست کاف یدادن مغزش هم م

به عنوان تشکر از زبانش خارج شد،  یتنها کلمه ا ماکنار گذاشت، ا



دختر دست بزند، نه جرات  نيا ليبود به وسا یتر از آن دهيترس هيسا
قرار یبرا ینه توانفرار داشت و  ! 

بر  شيادهايفروان و فر تيو عصبان وريز یوقفه  یبا در زدن ب صبح
 دايبزرگتر از آ یدر هچل ديقفل شدن در اتاق فهم  تيو در نها ايسر سون

افتاده است ريو مشکالتش گ . 

 یشب را که پلک بر  هم نگذاشت و از صبح تا خود غروب حت تمام
ديهم ننوش یآب وانيل . 

بالخره به اتاق بازگشت و در دوباره از  اياز غروب بود که سون قبل
 نيبا آخر ايبا ورود سون د،يشن یرا م ديچرخش کل یپشت قفل شد، صدا

چسباندش و  واريبرد و د ورشيمانده در وجودش به سمتش  یتوان باق
شد اديبر سرش فر . 

-  نجايبود کمک کردنت؟! ها؟! جواب منو بده، چرا از خود صبح ا نيا

ده؟يجواب منو نم یام چرا کس یزندان ! 

بلند  افتيرا هل داد، از دستش که نجات  هيتالش ، سا یبا کم ايسون
 :گفت

- که زورت نکرده بود یکس ا،ين یخواست یداره؟! م یبه من چه ربط . 

ديکش اديدوباره فر هيسا : 

 !جواب منو بده، چرا درو روم قفل کردن؟-

حوصله جواب داد یشالش را کند و ب ايسون : 

- یجم بخور نجايزنگ زده گفته نذارن از ا یکيدونم  ینم ! 

ديصورتش کرد و پرس یچاشن یاخم هيسا : 



- زده؟! شوهرم زنگنجام؟يدونه من ا یم ی! ک؟یچ ! 

به طرق پنجره رفت و بازش کرد ايسون . 

- ستينه شوهرت ن ! 

رفت، محکم شانه اش را گرفت و به طرف خود برگرداند طرفشبه . 

- خراب شده کجاست؟ نيا یگيزنگ زده؟! چرا بهم نم یپس ک ! 

دوباره هولش داد ايسون : 

-  ومدهين یپخش شده ول یدونم خبرت چجور یزنگ زده، نم یمشتر هي

هم بابتت پول دادن یکل ،یکرد دايخاطرخواه پ ! 

مکث کرد، باترس و تته پته کنان گفت هيسا : 

- ؟ی...چجور مشتریمش...تر ! 

زد یپوزخند ايسون . 

- ارن؟ينون درم یپر دختر،  چجور ونيپانس هيمختو به کار بنداز،  ! 
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بجهند،  ضربان قلبش باال  رونيکم مانده بود از حدقه ب هيسا چشمان
بن بست بود، نه...نه کنان  شيروبه رو یراه ها یرفت، انگار همه 



به عقب رفت، به طرف در هجوم برد و مشت بود که بر در  یقدمچند 
توانست مانع او شود، بالخره بعد از  یهم نم ايسون یآمد، حت یفرود م
به  ديکه با يیايرفت، سون ايکالفه به طرف اتاق سون وريز یا قهيپنج دق

 یدعا م ديکه دست و بالش را گرفته بود با یجان عادل و پول هنگفت
جنوب شهر بود، با شدت  یهمان کوچه پس کوچه ها شيکرد و گرنه جا

کنار  یمحکم یليس وريپرت شد؛ ز نيزم یبر رو هيدر را باز کرد، سا
دست  وريبه سکوت مبدل شد، ز هيسا یادهايخواباند، فر هيگوش سا

 یصندل یبرد و رو نييپا یو به دنبال خود به طبقه  ديدخترک را کش
 .نشاند

خورد ،  یبه دور و برش انداخت، حالش از خودش بهم م ینگاه هيسا
سر و وضع  نيحامد صادق، با ا ی،زن رسم یرشکوهيدختر ام هيسا

را  یکرد؟! چگونه با دست خود زندگ یزن ها چه کار  م نيا انيم نجايا
 !بر خود زهر کرده بود؟

قدرت نگه داشتن  یاز حد سر شده بود، حت شيدستانش از استرس ب 
دوشش انداخته بود را نداشت ، با دستان لرزان  یکه از صبح رو یفيک

را نداشت،  دنشيبرداشته بود و توان کش ايکه از کمد سون یگاريپاکت س
 انيکرد، به لرزش دستانش پا یخود را آرام م ديبا د،يکش رونيب فياز ک

افتاد، زن گفت نيزم یداد،  پاکت از دستش سر خورد و بر رو یم : 

-  یچيبوگند داره، از صبح لب به ه شميجور نينکش، دهنت هم گاريس
ینزد  ! 

خم شد؛ با اخم گفت یکم : 

-  شبي! برو خدا رو شکر کن، دم؟يکن یمسمومت م ینکنه فکر کرد

 یجمعت م ديدونه شوهر بدبختت از کجاها با ینگهت داشتم وگرنه خدا م
 .کرد



صورتش جمع دستش ها کرد،  یمتوجه شود رو نکهياخم کرد،  بدون ا 
گندش تمام اطرافش را گرفته  یدانست که حق با زن  بود، بو یشد، م

شد و گفت رهيبود، زن سر باال گرفت با انزجار به او خ : 

- بدبختو سکته  ،یفرار کرد یچطور یشوهر نيواقعا موندم با همچ
رفت نذارم از جلو چشمام  یکه چقدر قربون صدقه م م یدون ینم ،یداد

خدا بده شانس م،يديما که ند ،یتکون بخور ! 

باز هم حامد قرار بود فرشته نجاتش شود د،يکش یراحت نفس . 

کنترل  یخود را به سخت اورد،يکرد، کم مونده بود باال ب یقروچه ا دندان
 یبود صبر کند، مطمئن بود حامد م یکاف گريد ی قهيکرد؟ فقط چند دق

هوش افتاده  یخانه بآمد، مثل همان موقع که بعد از اعتراف عشقش در 
پشت بام  یاش باال یتمام کردن زندگ یبود، مثل همان موقع که برا

 .رفت

زن بلند شد یگوش یصدا . 

- فرستمش،  ی!!! مطمئنه؟!... باشه باشه، االن مده؟ي! جد؟یبنال...چ
 ینم ادين مياس ام اس گوش یدارم، تا صدا  یا کهيبگو امشب خوب ت

هيتار موشو ببن هيذارم  ! 

آمد، اگر قبل از  یاشکش در م گريکرد، د یم یترس داشت قالب ته از
آوردن ...؟ یسرش م يیحامد بال دنيرس ! 

بلند شد، دستش را محکم گرفت  زشيرا قطع کرد، از پشت م یگوش زن
 یاز دست داده بود، کوک گريو از جا کند ، انگار قدرت تکلمش را بار د

 یرفت ، پله ها را بدو بدو ط رونيوار به دنبالش به راه افتاد، از اتاق ب
پرتش کرد یگريکردند ، به داخل  اتاق د . 



- همه  نياز جات تکون نخور، خدا رو به جون عادل شکر کن که ا
 داشتم،يلحظه هم نگهت نم هيدونه که  یسفارشت کرده، وگرنه خدا م

امثال  ،یديترس یليت معلومه خ دهيکرده و صورت رنگ پر خي یدستا
فکر فرار  ،یباعث شده رو دل کن یاديشناسم، پول ز یب مشماها رو خو

زنهبه کله ت ن یو خودکش ! 

رفت، در را فقل کرد ، تمام توانش  رونيخواست لب باز کند، از اتاق ب تا
اما دوباره با مشت  امديدر ن شيرد جمع کرد و به طرف در رفت، صدا

 ی، صدا ختيگذشت، خسته، اشک ر یا قهيچند دق د،يمحکم به در کوب
بلندشد، به گوشه  شياز جا د،يدر را که شن رهيشدن دستگ نييباال پا

بدنش را فرا گرفته بود،   یاتاق رفت، ترس تک تک سلوال طهنق نيتر
 دنيرا محکم به دندان گرفته بود، با د شيدر محکم باز شد، لب ها

ديکش ینفس راحت شيشخص رو به رو . 

بلند شد شيصدا . 

-  یپول بدم؟! ک ديزن خودم با دنيد یکشمت..برا ی...مهيکشتم سا یم
یشد ريانقدر حق ! 

ترس لب زد با . 

 ...حامد-

زد اديدر گوشش فر تيشد، دستش باال رفت، با عصبان کياو نزد به  

 !حامد مرد-

محکم کنار لبش بسته شد، رد خون و پاره  یليبا نشستن س شيها پلک
ها  نياز ا شتريب ديبا د،يارز یلب را حس کرد، اما م یشدن گوشه 

حقش بود یليس نيخورد، حقش بود، ا یم یليس . 



شانه نکرده  یآشفته اش را، موها یتا چهره  ديطول کش یلحظه ا چند
ندياش را، چشمان نگرانش را بب . 

 یشود، دست رهيبود به چشمانش خ یتاب و توانش کمتر از آن ستاد،يا
سرخ شده اش گذاشت و جواب داد یگونه  یرو : 

- تکه  هيمثل  یشدم وقت ريعشقمو به تو اعتراف کردم حق یوقتمن 
جنس  هيمثل  یشدم، وقت ريحق رونيگوشت نجس بابام از خونه انداختم ب

 دهيند دم،يشن اداتوياومدم خونه ت، فر یارزش معامله شدم، وقت یب

حقارت رو با تمام  یو لمسم کرد یبهم دست زد یوقت یگرفتنات، حت
 یتيخونه که اهم نيبودن تو ا ست،ين یزيکه چ راروجود حس کردم، ف

 ريمن که حق نهيبا پول منو بب ديکرد، گفتم شا انتينداره،  شوهرم بهم خ
شم ريحق گهيکم د هيشدم بذار  . 
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معامله و  یبود که بود، پا یبود، ازدواجش اجبار افتهي انيپا تحملش
بود که بود، اما زنش بود، به حرمت اسم هک شده در  انيچک درم

کوتاه  یآن بله  چ،يسند ازدواج هم ه ی، حرمت امضا چيشناسنامه که ه
آن نان و نمک خورده، آن احترام ته گرفته را هم   فات،يو بدون تشر

به  شيپا ديکه بارها گفته بود، نبا یحرمت عشق، عشق بهگرفت،  ديند
دود شده  رتشيغ د،يمردانه اش لرز  یشد،  چانه  یباز م یمکان نيچن



را جا گذاشت و از اتاق  نيزم یافتاده رو فيک د،يبود، مچ دستش را کش
مجال حرف زدن و اعتراض هم نداد، با دو از پله  یحت د،يکش رونشيب

 دهيبه لجن کش ونيرا پس زد و از پانس وريخندان ز هرفت ، نگا نييها پا

به  یتوجه یشده اش خارج شد، در پشت سرش با صدا بسته شد، حت
 نشيهم نکرد، با جبر و زور سوار ماش هيسا یشده  ختهير یاشک ها

دانست حق  یکرد و با فشار پدال گاز از آن خانه و کابوسش دور شد، م
و فرارش، کالم تند  هيگر دانستيم ،را نداشت هيسا یو تعصب برا رتيغ

در آن  دنشيمسبب همه و همه خودش بوده اما تاب دزبانش ،  شيو ن
داشت؟ یتيخانه را نداشت، حق بودن و نبودنش چه اهم ! 

شناخت،  یرا نم هينداشت، اگر سا يیاياگر عادل در آن خانه برو و ب 
بودش ....  دهياگر برحسب اتفاق همان لحظه کنار آن دخترک دغل باز ند

 یدور شد، چشمانش از ب یلومتريفکرش هم عذاب آور بود، چند ک یحت
را کنار زد و نگه داشت نيرفت، ماش یاهيس یخواب . 

باز کرد لب . 

- که ازش دم  یالاقل به خاطر عشق چ،يهم ه یلعنت یاون امضا چ،يمن ه
یزد یم ... 

کالمش را قطع کرد هيسا اديفر . 

- شدتموم ... 

 .نگاه حامد رنگ تعجب به خود گرفت 

-  یحالم از عشق و عاشق گهيهم بوده تموم شد، د یشد اگه عشقتموم
بگم؟ ديبا یخوره، گه خوردم، غلط کردم به چه زبون یبهم م ! 

داده بود؟ استارت زد جهينت شيروبه رو نگاه کرد، کارها به . 



- یبرمت خونه استراحت کن یم یخسته ا ! 

زد اديفر بلندتر . 

- اميکه تو و اون زن توش باشه نم یخونه ا . 

ا دادرا ج دنده . 

- ؟یشنو ینم ! 

ام آمده ؟! ) هي(چه بر سر سا ديکرد، در دل نال نگاهش   

ازآن  هيسا یام؟!)  سرش را تکان داد؛ مگر چه زمان هيکرد (سا تکرار
کرد؟ یام" خطابش م هياو بوده که در ذهن "سا ! 

- گهيد یجا هي یبر یم  اي یکن یم ادهيجا پ نيهم ايمنو  ! 

ديدهان خشک شده اش را قورت داد، آرام پرس آب . 

 !کجا ببرمت؟-

دينفسش بر د،يدلش لرز د،يرا د هيسا یچانه  لرزش . 

خانم،  هيآس یبه خانه  دنيرا به حرکت درآورد تا رس نيماش
رد و بدل نشد یمادربزرگش کالم . 

 ادشيخواباند، جواب فر یگونه اش م یرو گريد یليس  ستيبا یم ديشا

...شکستن هيبود، رفتن سا نيداد، اما نه...قرارشان هم یم اديرا با فر
عشقش یدلش ، نابود ... 
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خشک  گريهم د هياشک سا یچشمه  د،يرس انيطاقت فرسا به پا ريمس
را که با  یآورد روز اديافتاد به  شيبه در روبه رو هيشده بود، نگاه سا

آورد  اديدر رها شده بود، به  نيکس و کار مقابل ا یشکسته ب یپا
که پشت  یبدون آب یرا که با لبخند از آن در بدون قرآن گرفتن یروز

راهش باشد، از آن  یکه بدرقه  یريخ یشود، بدون دعا ختهيسرش ر
روزگار سالم گفت، شکست و خورد  یدر خارج شد، خارج شد و به باز

پلک بست  به  د،ينداشت، آه کش تيواقع رفتنيجز پذ یراه گريشد، د
شد، حامد لب  ادهيپ نياز ماش یو بدون گفتن خداحافظ ديطرف در چرخ

انگار روزها در حال تکرار شدن بودند  شد مانيراه پش ی انهيباز کرد م
شکل گرفته و  یبا خرده احساس نشان،يتفاوت، با اندک نسبت ب یبا کم

 یربند را باز نکرد، دست مشت کرد، نگاهش نکرد مشکسته ، کم یدل
 یتوانست کاف یبرگرداندنش م ینگاه برا کينگاه ، فقط  کيدانست 

سر باال گرفت و به  اد،بسته شدن در روبه رو تکانش د یباشد؛ صدا
 یکنار دستش انداخت، جا یبه صندل یشد، نگاه رهيخلوت خ یکوچه 

... با چند ديعطرش را بلع دياش را چقدر زود حس کرد، نفس کش یخال
مکث، فکرش به سمت دختر عاشق پرپر شده به پرواز در  یلحظه ا

لمس دستانش، لب و  ش،يالتماس ها ش،ياشک ها ش،يآمد، خنده ها
 ديکش نييسخت شد، پنجره را پا دنيخشک شد، نفس کش شي...گلوشجان

نفس کم آورد، چه برسرش آورده بود، چه بر سر خودش آورده بود، 
استارت را زد ، دنده را تکان داد و با فشار پدال گاز و چرخش فرمان با 

اش دور شد هيسرعت نور از آن محل و خاطرات سا . 

 یبرا یحال گريکرد، د یم هيته طيبل رازيپرواز به ش نياول یبرا ديبا
مراقبت  دا،يخواست اما بدون آ یرا نداشت، رزا را م دايبحث و جدل با آ



 یبار راض کي یبه همان سال ديبا رنبود،يامکان پذاز دخترک حساسش 
شد یم . 

سوت و کور، بدون  یکرد و به طرف خانه راند، خانه ا هيها را ته طيبل
برداشت یباز کرد، چند قدم یحال یدر را با ب د،ينور و ام . 

- ؟یکرد داشيشد پ یچ ! 

دست در بغل به  داينگاهش کرد، با تکان سر جوابش را داد. آ خسته
زد هيتک وازيد . 

 !کجا بود؟-

مبل پرت  یرفت، کتش را رو يیراينگرفت، حامد به طرف پذ یجواب
گذاشت و نشست زيم یو رو ديکش رونيب بيها را از ج طيکرد، بل . 

- گرفتم طيفردا بل یبرا . 

 یکرد، انگار وزنه ا یم یاش رفت، احساس خفگ نهيس یرو دستش
اش  یشانيپ یرو ینيکرد، چ یم ینياش سنگ نهيس یرو يیلويصد ک

 .نشست و پلک بست

گفت یکنارش نشست و با دلخور دايآ : 

- ! هنوز دو روز از اومدنمون ؟یانقدر زود از دخترت خسته شد
 !نگذشته

خود را جمع و جور کرد و  یبود، کم کشياز حد نزد شي، بکرد نگاهش
رديفاصله بگ یکرد از او اندک یسع . 

- روزا  نيا دونميفقط م شميوقت از رزا خسته نم چيکه من ه یدونيم
تازه  تايهاش، دادگاه و شکا یريو درگ ريام شه،يم شتريب ميريدرگ



خوام تو ذهنش خاطرات بد ثبت  ینم شم،يشروع بشه، منم تلخ م خواديم
رزا ست ميبشه وگرنه از خدامه کنارم باشه تنها دلخوش ! 

کج کرد و گفت یلبخند زد، سر دايآ : 

- ذازم مشکالتت رو  یکن کنارت باشه، من ، تو و رزا، نم یپس کار
بد بگذاره ريدرک کنه و روش تاث ! 

 یکم شد، گرم شانيشد، سکوت کرد، فاصله  رهيخ دايبا تعجب به آ حامد
شد یدر ذهنش تداع هيحامد گفتن سا یدستش را حس کرد، صدا . 

- ميکن یو زندگ ميريکنار هم آروم بگ ميتون یما بدون مشکل هم م نيبب . 

"خائن" در ذهن  یکلمه  د،يکش رونيب دايدستان آ نيدستش را از ب حامد
حامد  یدر هم قفل شده  ینگاهش به دست ها دايآشفته اش تکرار شد. آ

 .افتاد

- مدت داشت فکر کن نيکه ا یبه رزا و آرامش ! 

را در هم فشار داد شيدست ها حامد . 

- رفته  ادتي! نکنه م؟يما کنار هم خوش یديرس جهينت نيبه ا یچجور
نجايا یاومد یچ یبرا ! 

زد و با بغض جواب داد هيبه مبل تک دايآ : 

-  نکهيا یکاش، سه سال قبل انقدر عاقل بودم به جا ینرفته، ا ادمي

کردم یرو ازت دور م هيخودم برم، سا . 
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به افکارش زد یپوزخند حامد . 

-  ادتيو اختالف ما بود؟ نکنه  يیباعث جدا هيسا یکن یواقعا فکر م

 ايبندازم  ادتيهات رو  یتيمسئول یب م؟يداشت یرفته ما چه مشکالت
رنگارنگت؟ یخونه خاک گرفته و دور دور زدنات با دوستا !  

چشمش را گرفت یاشِک گوشه  دايآ . 

- غذا درست کنم  ستميام، بلد ن یگذرون آره من اهل گردش و خوش
 یمادرت باشم حامد تو از من م ستميجلوت بذارم، به خونه برسم، بلد ن

 ،یخواستم تو شوهرم باش یمن م یمادرت رو پر کنم ول یجا یخواست
 نيمنم از حرص تو ا  ،یاما از شوهر بودن فقط تخت و خوابشو بلد بود

موردت  یب یها یتنات و نگرانگف هياز اون همه سا دم،کر یکارا رو م
 دنيمن از شن یديد یم یخسته شده بودم، اون پدر و مادر داشت ، وقت

! قبول ؟یداشت انقدر بهش توجه کن یخورم چه لزوم یاسمش حرص م
یستيو ن ینبود ريتقص یقبول کن ب یو دار یکن دوسش داشت ! 

 هيبه فکر کردن نبود، سا یازين د،ياش کش یشانيپ یبه رو یدست
هم که  يیاش بود، دوستش داشت اما اگر به خدا یاز زندگ یبخش شهيهم
فکرش را  داينبود که آ یآن هيخورد ، حسش به سا ی، قسم م ديپرست یم
بود، نگاهش  ريکرد، اما حاال د یدر کار نبود، پوف یکرد، بازهم باور یم

دانست سر در گم بود،  ی...نم ديعوض شده بود، البته شا هيبه سا
حس و عالقه اش را هم نداشت نامش را  گريدر هوا بود، اگر د لنگهکي



... در حال ديچرخ یو م ديچرخ یو م ديچرخ یداشت، در گردابش م
بود ريدست و پا زدن هم د یبرا یغرق شدن بود، حت . 

-  دايپ یهات، اون دست و پا زدنات برا یسردرگم ني...ایدوسش دار

ستينبود و ن یکردنش از سر دلسوز . 

دهانش را قورت داد آب . 

-  یجا یتونست ینم ،یاز کمبودها و غمام خبر داشت یبود یتو تنها کس
بدون قضاوت کردن  یسنگ صبورم باش یتونست یاما م ،یمادرمو پر کن

! واقعا انقدر کوته دا؟يخواد آ یم یمرد از زنش چ هيزدن...  یو تو سر
من فقط تخت و خواب رو از شوهر بودن بلد بودم؟!  یکه بگ یفکر

با  هيمن کمبود داشتم و دارم؟! سا یکه بازم تو سرم بزن یرحم یانقدر ب
 ديد ی... وقتديهام ساخت، پا پس نکش نيها و توه یبدخلق یهمه 

 یدستشو نم ديد یکشم بگم زنمه، لب از لب باز نکرد، وقت یخجالت م
رم نرفتن به اتاقش چراغ خونه مو خاموش ازم رو برنگردون به ج رميگ

چقدر شکستم ، چقدر  یمن تو زندگ یدون یم وندونه ت ینکرد... هر ک
بودن سطح  نييو خانواده ت بخاطر پا ليفام نيبارها ب دم،يکش یسخت

نکن  ی. االنم سع..ینشست گهيد یکيو کنار  یکرد یازم دور ميخانوادگ
یرو متهم کن یا گهيو کس د یرو بساز یزيچ ! 

ستاديا شيشد، دست در کمر روبه رو بلند . 

 - ینداره، بهتره مراقب رزا باش یشانس دوباره ا گهيمن و تو د یزندگ ! 

لبش نشست یرو یپوزخند . 

- نکنه آرامش رو  یتا سع اد،يبار ن یکن تا مثل من عقده ا یبراش مادر
کنه دايها پ بهيکنار غر ! 



چشمش را با غرور گرفت یاشک گوشه  ستاد،يا دايآ . 

- رم ینم یرو طالق ند هيتا سا ! 

کرد، گردن کج کرد اخم . 

- آشغال  کهيت هيکه مثل  ی! به دختر؟یکن یحسادت م هيتو هنوز به سا
 ادمي ی! وقت؟یکن یم یمادربزرگش ولش کردم حسود یدم در خونه 

خوره یحالم از خودم بهم م اديم ! 

داد جواب : 

-  نيحرفت هم نيکردم، هم یازدواجمون حسودآره از همون روز اول 
بشه،  شتريو ب شتريتنفرم ازش ب شهيباعث م نيهم ششه،يکه باز دلت پ

 یفکر م هيبه سا یدار شيبه آسا ،یبه دخترت فکر کن نکهيا یتو به جا
یبخاطر رزا به خودمون شانس دوباره بد یستيحاضر ن ی، حت یکن ! 

ديکش شيموها انيم یرو گرفت؛ چنگ یعصب . 

- تونم ینم ! 

اش  یبلند در نگاه فرار یبا صدا ستاديبه طرفش رفت و مقابلش ا دايآ
شد رهيخ . 

- یتون یبهم نگاه کن و بگو چرا نم ! 

را پس زد شيحلقه شده دور بازو دست . 

- تونم یتونم...نم ینم ! 

زد اديفر دايآ . 



- ساله عاشق دختر  ۴٠خجالت نکش، بگو حامد  ،یبگو عاشقش
ساله شده٢٠ ! 
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جواب داد اديفر با : 

- باشم بفهم، اون زن منه، زنم تيمسئول یتونم در قبالش ب ینم ! 

رخ داده، چند  یآن دو اتفاقات نيبه نفس نفس افتاد، شک نداشت ب دايآ
عقب رفت یقدم . 

- ! من که مادر ؟یبود تيمسئول یمنم زنت بودم، چرا نسبت به من ب
 !دخترت بودم

اش داشت؟! مگر  یاتفاقات زندگ یبرا یرو برگرداند، مگر جواب خسته
کرده بود، فرار  یها داشت؟! کوتاه تيروبه رو شدن با واقع یبرا يیرو

  یگرداند، م یرا بر م دايداده بود اما اگر باز هم آ حيبر قرار ترج

بعد  یکه حت يیدايان کاسه، آآش بود و هم نيداشت هم نانيدانست، اطم
سه سال، هنوز همان دختر خوشگذران قبل از ازدواجش بود،  ذشتاز گ

 گريتوانست بار د یکند؟! نه... نه... نم رييتوانست تغ یچگونه م

توانست  یهم در کنار نبود نم یا هياگر سا یحت رد،يرا بپذ سکشير
اش را از نو بسازد یزندگ . 



- کنم کشش نده یخواهش، م ! 

شد رهيخ نيمبل نشست، به زم یرو دايآ . 

- ؟یکن یپس چرا اعتراف نم ! 

ديکش یآسوده ا نفس . 

- رو نابود  یوجود نداره، اگرم بوده تموم شده، همه چ یچون عشق
هيراحت باشه من و سا التيکردم، خ ... 

و ادامه داد دياز ته دل کش یکرد، آه مکث : 

- رسن، همون  یوقت بهم نم چيهستن که ه یدو خط مواز هيحامد و سا
ميرس یطور که من و تو بهم نم ... 

را در دست گرفت و به طرف راهرو قدم برداشت، وارد اتاقش شد،  کتش
خم شد،  شيموها دنيبوس یتخت به خواب رفته بود، برا یرزا رو

صورتش را نوازش کرد، لبخند صورتش را پر کرد، آرامشش فقط رزا 
لبش یو لبخند رو بود اتشيح یادامه  ليبود، دل ! 

 رونيب بيرا از ج لشيگرفت و لباس عوض کرد، موبا یآب ولرم دوش

و از اتاق خارج شد، مقابل در اتاق مهمان توقف کرد، آرام و با  ديکش
 یبه اتاق انداخت، چگونه م یاجمال یدر را باز کرد، نگاه نهيطمان

از او بود،  یاثر شيجا یکه جا یدر خانه ا یتوانست بعد از به زندگ
 بيبه ترت شهيمرتب تر از هم شيرا باز کرد، لباس ها کمدشادامه دهد، 

 شيها فيو ک یدر طرف شيشده بودند، کفش ها دهيتناژ رنگ کنار هم چ
از قفسه ها،  در کمد را بست به طرف تخت مرتبش  یگريدر طرف د

 ديکنجکاو، با یها افتاد، انگار همچون کودک یرفت، نگاهش به پاتخت
و  یاش را باز کرد، ساعت مچ يیباال کشوکرد  یرا کنکاش م لشيوسا



آشنا  توجهش را جلب کرد، جعبه را  یدستبندش را پس زد، جعبه ا
شده، گردنبند سال فراموش ی هيبرداشت و داخلش را نگاه کرد، هد

ليتحو ... 

ديو رو کرده، نال رياتاقش را ز هيداشت سا حتم : 

- با خودت...؟ یکرد کاري...چهي...ساهيساآخ  

سر در آوردن از  یکه تا شرکت برا یا هيسا یتعجب نداشت، برا یجا
توانست  یکردنش نم یگردنبند و مخف نيکردن ا دايکارش آمده بود، پ

ديآور بنما یچندان شگفت . 

گردنبند را در دست گرفت و به طرف پنجره رفت و پرده ها را کنار زد  
 نياتاق، در ا نيبود، در ا داياش پ یخال ینور مهتاب اتاق را پر کرد، جا

در قلبش ديخانه و شا ... 

نبودش لحظه به لحظه در  یبود، حفره  نيرفت، سنگ نهيس یرو دستش
ديکش یقيحال بزرگتر شدن بود، نفس عم . 

 یلحظه ا یبرا دينشده بود شا یکه در هتل در آغوشش سپر یشب اگر
ما...آن شب بود و ا ابديرا در وجودش ب یتوانست احساس سبک یم

 یاش، لذت ب یحسرت رخ داده اش، آن شب بود و آرامش انکار نشدن
به وجود آمده اش تيتکرارش، مسئول ... 

 نيب ريکردن نام ام دايقبل از پ د،يکش رونيب بيرا از ج ليموبا یگوش
 یاش ظاهر شد، نگاه یگوش یبعد از مدت ها رو اينام ناد نش،يمخاطب

شد، با  یدر ذهنش تداع هيسا یبه ساعت انداخت، پشت بام و خودکش
 .اضطراب و تپش قبل اوج گرفته تماس را برقرار کرد

- حالش خوبه؟ هيافتاده؟! سا یاتفاق ايالو ناد ! 



خلوت راهرو با  دنيانداخت و بعد از د رونيبه ب یدر نگاه یاز ال ايناد
آمده ش نييپا یتن صدا  

داد جواب : 

- افتادهين یاتفاق ريخ ! 

ديدوباره نگران پرس حامد . 

- حالش خوبه؟ گميرو م هي...سا هيسا ! 

رفت دشيسف ريتحر زيکرد، در را کامل بست و به سمت م یپوف ايناد . 

- هم خوبه؛ شمام بهتره قبل  هينشده، سا یزيچ گميدوماد م یبابا آقا یا
یمراقب زنت باش شتريب یو بر یدر ولش کن یجلو نکهياز ا ! 

تحمل استرس را نداشت دستش دوباره  گريد د،يکش ینفس راحت حامد
گذاشته شد، به طرف تخت رفت و نشست نهيس یرو . 

 !خدا رو شکر-

گفت تيبا عصبان دايآ : 

- آقا حامد  نينگران باشه اون منم، بب ديکه با یکس  ،ینگران یشما الک
مادر من تا مرز  ،یو ولش کرد نجايا یرو آورد هيکه سا یآخر یدفعه 

رفت پشت بوم که تا  مدت ها حال مادر  هيسا یسکته دوم رفت؛ وقت
خبرم، خراب بود با اون ازدواج هم که مادرم  یو از همه جا ب چارهيب

 یناراحت دنيچشمش خون، من تحمل د هيه چشمش اشک بود و يروزها 
ما  یکرد ول یمادرم و من وانمود به خوشبخت یجلو هيمادرمو ندارم، سا

که بعد از چند ماه تصادف  يیپا م،ينيچشمشو نب ريگود ز ميستيکه نفهم ن
زارشم نگم بهتره افهي، از ق کنهيپنهون م دنشويبه زور داره لنگ ! 



جواب داد یبا ناراحت حامد : 

- حرف  هيراجب سا یرحم یانقدر با ب یتون یم یچطور ،یشما خاله ش
؟یبزن ! 

بلندتر جواب داد ايناد : 

- يیرحم شما یب ! 

آورد نييرا پا شيتن صدا د،يشن یدر یتقه  یصدا . 

- رحم یب ،یبال رو سرش آورد نيکه ا يیرحم شما یب .. 

 

رانيو ستونيب-گرداب-یتراب اليسه , [30.07.19 11:10] 

 شهيکه هم یکه توو خونه راش نداد و مادر خجسته اش، کس رهيام

گرفت من بودم البته تا قبل از  یاحساستش رو م یمراقبش بود و جلو
ش باهام خراب بشه رابطه نکهيا ! 

تازه کرد و ادامه کالمش را از سر گرفت ینفس . 

- کن اگه  یو باهاش زندگ نيکه بش یآقا حامد اگه دوسش دار نيبب
طالقش بده تمومش کن بره خونه پدرش یدوسش ندار ... 
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در کالمش قطع شد، با اضطراب به طرف در رفت، با  یتقه  دنيشن با
 یرو یدر چهارچوب در ظاهر شد، باالجبار لبخند هيسا یکوتاه دييبفرما

 .لب نشاند

- فعال رم،يگ یبعدا باهات تماس م  ! 

وارد اتاق شد هيانتظار جواب، تلفن را قطع کرد، سا بدون . 

 !مزاحم شدم؟-

کرد تشيلبخند به طرف تخت هدا اهمانب . 

-  یاز همکارام حرف م یکيتو منم داشتم با  اي! ب؟ینه...نه...چه مزاحمت
 .زدم

تخت نشست و مشکوک گفت یمعذب رو هيسا : 

- اميتونستم ب یمن بعدا هم م یکرد یبخاطر من قطع نم . 

نشست شيروبه رو یصندل یرو . 

-  زيخواست ، ول کن چ یم يیراهنما هينبود، ازم  ینه...حرف خاص
؟یاز ما کرد یاديشد  ینبود، از خودت بگو، چه خبر چ یچندان مهم ! 

زد یلبخند تلخ هيسا . 

- که یداد یهم رام نم ومدمياگه م ستين یخبر چيه  ! 

رو گرفت؛ لبخندش ناخواسته جمع شد ايناد . 

- ره؟ یم شيخوب پ یمتاهل یزندگ ! 

لبخند و تعنه جواب داد با : 

- آرزوشو داشتم شهيشد که هم یهمونچه جورم،  . 



لبخندش را جمع کرد ايلب ناد یرو پوزخند . 

- م؟يچقدر از هم دور شد ! 

گرفت و جواب داد ريسر به ز ايناد : 

- یخودت خواست ! 

کرد و ادامه داد اخم : 

- چشمم دنباله حامده یفکر کرد یوقت قايدق ! 

با خجالت آب دهانش را قورت داد هيسا : 

- ستين نطوريا ! 

نگاه کرد گريبه طرف د یعصب . 

- زنه؟يهه...بچه گول م ! 

خجالت زده را از نظر گذراند و گفت ی هيسا : 

منو  دميکردنات قشنگ فهم یاز چشمات، از حرکات و رفتارت، از دور 
 یفکر کرد یخودت چ شيواقعا پ ،یخودت فرض کرد یعشق بيرق

ه؟يسا !  

گفت؟! مگر  یم ديچه با گريکرد، د یدستش باز یبا انگشت ها هيسا
هم داشت؟ يیحرف زدن رو یبرا ! 

- دمياون گردنبند رو د یخوب وقت  ... 

کالمش را قطع کرد ،یزيتمسخرآم یبا خنده   : 



- تو بود، به فکر خودم گفتم که از تو دورش کنم،  یاون گردنبند برا
؟!  یهست یدختر تو کله فندق نميتو رو از خودم دور کردم انگار ، بب یول

شد؟ یبود و چ یچ یاز خودم بپرس یايب یتونست ینم ! 

بلند شد و به طرفش رفت، اشک  د،يخند زين هيبه دنبالش سا د،يخند
و در آغوشش پنهان شد، هق زد ختير . 

 !منو ببخش، خاله تو رو خدا منو ببخش-

دلتنگش را نوازش کرد یو خواهر زاده  ختير یقطره اشک ايناد . 

- به  یشده؟! چ یچ نمتيبب! ؟یزير یاشک م یدار ینجوريچرا ا هيچ
 !سرت اومده؟

را پاک کرد شيآغوشش جدا شد، اشک ها از . 

- خوب، اونقدر خوب اگه بعد شب سال نو  یليخوبه، خ ی! همه چیچيه
کردم، حامد از راز دلم خبر دار  یکردم و اشتباه نم یباهات درد دل م

ر دو نجاياز من بخواد مدت ها از ا یدور یشد برا یشد، مجبور نم ینم
منصرف کردنش برم  یبخواد ازدواج کنه، من برا گهيد یکيبشه و با 

تصادف کنم بعدرستوران و  ... 

ديدر هم گره شد، با تعجب پرس ايناد یابروها : 

- ی...خودکشاي! تصادف؟! ؟یچ ! 

دهانش را دوباره قورت داد پلک بست و تکرار کرد آب . 

 !تصادف-

دستش را رها کرد  یعصبان . 

- ؟ینکرد یمگه تو خودکش !  



 نيچگونه تا ا هيدر سکوت نگاهش کرد، سا ايتکان سر جواب داد، ناد با
به  دنيرس یخانواده را برا یاعضا یبرود؟! همه  شيحد توانسته بود پ
داده بود یخواسته اش باز . 

- سوزه؟ یم یک یدلم برا یدون یم ! 

ادامه داد هيبه چشمان سا رهيخ یمکث کوتاه با : 

 - یسوزه تو نابودش کرد یاون م یحامد... دلم برا . 

سر باال گرفت هيسا . 

-  رونميحرفام ب دنيبدم رفتم به پدرم بگم بدون شن حيمن خواستم توض

آشغال و  کهيت هيدر ولم کرد ، مثل امروز مثل  یکرد، حامد منو جلو
به گناه نکرده  یبرم، حقم داشت نجاياز ا یخواست یتو... تو، فقط م

پشت  یشب رومتهمت کرده بودم، مادربزرگ هم حالش بد بود ، اون
که نکرده بودمو انجام بدم،  یبود،  خواستم کار دهيرس طبوم به آخر خ

پدرم یاخرشم شد معامله  ... 

ديبا اخم پرس ايناد : 

- از همه  شتريب ،یکرد یما باز یتو با همه  هيندارم بهت بگم سا یحرف
هر روز بخاطر عذاب وجدان آب شد، سوخت و دم  چارهيب حامد؛ اون

؟یش یتو رو ول کرد؟ از دستش دلخورم م یگ ینزد، حاال م ! 

زد یتلخند . 

-  یکرد تا من ازش متنفر بشم، بد کردم، تاوانشم هر چ یبگ یهر کار
نابود کنم، از چشم  شويوقت نخواستم زندگ چيدم، اما من ه یباشه م

ناخواسته اتفاق افتاد یبندازمش، همه چ هيبق . 

وار سر تکان داد سرزنش : 



- تا دم مرگ رفتنت مقصر حامد  یگفت هيشه، حاال به بق یباورم نم
 !نبوده؟

شد، به طرف در رفت بلند . 

- یگ ینه...تو م ! 

را باز کرد و خارج شد در . 

-  یزيذارم مادرجون از چ ینم رم،يم نجايدر ضمن نگران نباش ، از ا
افتهيبه خطر ب شيزبونم الل سالمت اياحت بشه خبر دار بشه، نار ! 

زد لبخند . 

- ريشب بخ ! 
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معتقد بود همه جز او  یحت داد،ياتاقش خارج شد، حق را به او م از
همه  ديشدن اشک شد؛ با ختهيمحق هستند، بغض را قورت داد و مانع ر

کرد، رابطه پدرش و حامد را دوباره مثل  یاتفاقات افتاده را حل م ی
کرد یساخت و اشتباهاتش را جبران م یروز اول م . 

ور و  نيشب قبل باز هم با ا یخواب یاتاقش رفت، شب را با وجود ب به
رساند،صبح قبل از همه از تخت جدا و شد و لباس  انيآن ور کردن به پا



مادربزرگش به جا گذاشته بود را به تن کرد،  یکه قبال در خانه  يیها
به اتاق  یبود، آه از نهادش بلند شد، بدون معطل یخال شيها بيج

آورد و دو  رونيرا از کمد ب فشيکه غرق خواب بود رفت، ک رگشمادربز
کرد، خجالت صورتش را سرخ کرده  دايتا نخورده پ یتومن ۵٠اسکناس 

کرد، قلم  دايپ فشيداخل  ک یدعا یکتاب ها نيب یبود، برگه و خودکار
ضربان قلبش باال گرفت ،يیبا صدا امدهيکاغذ ن یهنوز رو . 

- ؟یر یکجا م یاول صبح ! 

آمده جواب  رونياز ته چاه ب یدهانش را با ترس قورت داد و با صدا آب
 :داد

- مادر جون یترسوند ! 

تخت جابه جا شد یخانم رو هيآس . 

- ؟یبر یخوا یصبحانه نخورده کجا م ! 

با شرم جواب داد د،يکش یقينفس عم هيسا : 

- برم چند جا کار دارم مادر جون فقط ديبا ... 

خانم اخم کرد هيآس . 

-  ديدختر من چرا با بيو شوهر بدتر؟ ج تيمسئول یبا وجود اون پدر ب
باشه؟ یخال ! 

ديدزد چشم . 

- توو خونه جا گذاشتم مادر جون فمويک ! 



و برگه را رها  فيک هيدهد، سا هيکرد به تاج تخت تک یخانم سع هيآس
خانم دست  هيکمک به طرفش رفت و کنارش نشست، آس یکرد و برا

را در دست گرفت هيسا . 

-  یرفت نجايکه از ا یاز وقت یچشمت گود افتاده، صورتت زرد شده، حت
پات هنوز خوب نشده ،یالغرتر شد ... 

داد عرجوابيلبخند زد و سر هيسا : 

- خوردم افتادم ضرب  زيشب مامان و بابا اومدن ل هي ن،يگ یپام رو م
 نيهم یخواب شدم برا یدو شبه ب ن،ينگران نباش شهيخوب م یول د،يد

کمم کم اشتها شدم هيکم گود افتاده،  هيچشام  . 

ديخانم نگران پرس هيآس : 

- کنه؟ یم تتيشوهرت اذ ! 

و جواب داد ديخانم را بوس هيآس یبا لبخند دست ها هيسا . 

-  ايبد حرف بزنه  ی! شده با کسن؟يشناس یساله حامد رو مشما چند 
دونم همه بخاطر ازدواجش با من  یم نکهيکنه؟! من با وجود ا تشياذ

 یعرف ريمادر جون، ما که کار غ ینظرشون راجب حامد عوض شده ول
چون  دميفقط چون دوست بابام بود، همه شوکه شدن، شا ميانجام نداد

 .قبال ازدواج کرده بود

خانم دروغش را چشمانش خواهد  هيدانست آس یگرفت، م ريبه ز سر
 .خواند

- تونه منو خوشبخت کنه یکس مثل حامد نم چيه ن،يمطمئن باش یول ! 

ديدخترکش کش یدل سوخته  یبرا یخانم آه پر حسرت هيآس . 



- اريب فمويک ! 

با خجالت نگاهش کرد هيسا . 

- کنم بخدا یتو حساب، جبران م زميريبرم خونه حتما براتون م ! 

زد  یخانم لبخند پر مهر هيآس . 

- که گفتم رو انجام بده یرو بذار کنار کار یبلبل زبون ! 

 فيرا از ک گريد یخانم آن دو تراول و چندتا هيرا آورد ، آس فيک هيسا
دخترکش را  یو لقمه ا ريخ یو به طرفش گرفت و با دعا ديکش رونيب

  .بدرقه کرد

که وجودش را فراگرفته  یاز خانه خارج شد، ضعف ريتاخ یبا کم هيسا
اش پنجشنبه  یدر عقب انداختن هدفش نداشت، از خوشانس یريبود، تاث

نگه داشتنش تکان داد ،  یبرا یدست یتاکس  نياول دنيبود؛ پس با د
به محل مورد  یسوار شد و به طرف قبرستان به راه افتاد، بعد از ساعت

دانست مانده بود شماره قطعه که به  یکه مرا  یلياسم و فام د،ينظر رس
کرد دايبود پ یقيهر طر . 

 یاز مادر حامد نشد، گه گاه یساعت از حضورش گذشت اما خبر نيچند
خواند  یپدر حامد م یکه بلد بود برا ینشست و اندک دعا و فاتحه ا یم

در وجودش رخنه کرد،  دست   یديزد،کم کم ترس و ناام یقدم م یو گاه
زده بود، کنار سنگ قبر  خياواخر تابستان از اضطراب  یدر گرما شيها

لب باز کرد یديناام بانشست و  . 

- دونم پسرتون که منو قبول نکرد فک  یبهتون بگم پدر جون؟! نم ديبا
بهتون  یکينزد یليحس خ هينکنم الزم باشه پدر صداتون بزنم، اما 

ديکن یکنم شما درکم م یدارم؛ حس م ... 



کرد سيخشک شده اش را با زبان خ یها لب . 

-  یکردم ، همه رو بدبخت کردم ول چارهيمن اشتباه کردم، همه رو ب
تونم حامدو بابت اون شب  یدونم چرا نم یبود؟! نم نيواقعا حقم ا
خوام  ی...معذرت میدونستم منو دوست نداره ول یم نکهيببخشم، با ا

کار  نيکه حامد بدتر بگم یبگم؟ به ک یبه ک یشما بگم ول یجلو دينبا
 یدونم ول یبدش رو گرفته نم يیانتقام روزا ديکرد، شا مممکن رو باها

کنم  یهر وقت اشکامو پاک م نکهيبا ا شه،يدلم آروم نم شه،يفراموش نم
هو دوباره  هياما  زمير یاون م یکه برا هياشک نيآخر نيا گهيد گميم

 یکه نم هيخوام برم...مهر ی...خسته شدم، مشهيم سيتمام صورتم خ
رنيهمه راحت بشن و آروم بگ ديو برم...شا رميدونم چقدره رو بگ .... 

را پاک کرد، بلند شد شيها اشک . 

- بمونم نجايا نيممنون که امروز اجازه داد . 

و به عقب  ديشانه اش از جا پر یرو یبست، با نشستن دست گرم پلک
 یساله با صورت گرد چروک برداشته و لب ها ۶٠زن  دنيبرگشت با د

در دل خدا را شکر کرد شيلب آشنا ینازک و  لبخند رو . 

- دخترم یزد یحرف م یداشت یبا ک . 

لبخند به لب جواب داد هيسا . 

 .خدا شما رو رسوند-
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به سمتش برداشت ینهاد و قدم یشانيپ یرو یاخم زن . 

- ؟یهست یدختر جان تو ک نميبب ! 

جواب داد یگذاشت  و با خوشحال یشانه زن چادر یرو یدست هيسا : 

- کردم دايشما رو بالخره پ نهيام، مهم ا یمن ک ستيمهم ن ! 

ديبا تعجب پرس زن : 

- ؟یاشتباه گرفت یمنو با کس نميبب ! 

چشمانش ظاهر گشت یشد؛ حامد جلو رهيدر صورت زن خ هيسا . 

-  یو اشتباه کنم؟! لباتون که نه ول نميچشماتونو بب شهينه مگه م
 دي...شما نرگس خانم هستزنهيلبخندتون، نوع نگاهتون...باهاش مو نم

نه؟! همسر سابق مرحومه گهيد ... 

اشاره کرد، زن گره چادر دور صورتش را  شيسنگ قبر و نام رو به
به طرفش خم شد و  یکم هيشد، سا رهيخ هيتنگ تر کرد با تعجب به سا

که در چشمانش بود، گفت یبا برق : 

- بد انجام بدم یليکار خ هيخوام امروز  یم ن،ينترس . 

تر شد قيزت عم اخم . 

- گرفته دختر جون؟ تيباز نميبب ! 

ديو سرخوش خند ستاديا صاف . 

- بهتون بگم یدونم چجور ینم ادهيز جانميانقدر ه یخوام ول یمعذرت م ! 

کرد سيکالفه چادرش را راست و ر زن . 



- ؟یخوا یم یبگو چ ،یجون به لبم کرد ! 

چشم در کاسه چرخاند و جواب داد هيسا : 

- پسرتون، حامد شيببرمتون پ خوامياممم م ! 

اخم را در صورت زن پر کرد؛ گره چادرش شل شد و  یکم لبخند جا کم
ديکه در کالمش نهفته بود پرس یجانيبا ه : 

- ؟یشناس یتو حامد منو از کجا م! ؟یگ یم یجد ! 

برخواست هياز نهاد سا یآه . 

- رو  نجايشما به ا یراز اومدن پنجشنبه ها نيشناسم که ا یم یاونقدر
 !بهم گفته

کنار سنگ قبر با درد چهار زانو نشست زن . 

- بهت اعتماد کنم ديچرا با نميبب ! 

کنارش نشست هيسا . 

- شما  نيدزد یبرا يیبابا نرگس خاتون خودم اونقدر دربه درم که جا یا
تا بعد من شما ببرم  نيکردنتون ندارم، شما فاتحه تون رو بخون یو مخف

دينيب ینوه تون رو هم م هيآقا حامدتون، امروز وقت خوب شيپ ! 

ديخانم با بغض پرس نرگس . 

 !حامدم بچه داره ؟-

با عشق گفت هيسا : 

- خواد  یکه دلت م هيدختر خوشگل و ناز، اونقدر دوست داشتن هيآره 
شيتو بغلت بچلون ! 



و  یو با خوشحال ديسنگ قبر پاش یبه رو یفاتحه اش را خواند؛ آب زن
شدند، نرگس خانم  یبه راه افتاد و سوار تاکس هياضطراب به دنبال سا
ديپرس ديدوباره با شک و ترد . 

- ؟یهست یتو ک ینگفت !  

ه جوابش را دادبا طفر هيسا : 

- ميرس یبه شناخت منم م ن،ينيپسرتون رو بب نيحاال شما بر ! 

به دلش نشسته  بيدختر عج نيخانم شانه اش را نوازش کرد، ا نرگس
بود دهيبود و وجودش را آرامش بخش . 

- رو  دنشيچقدر حسرت د یدونست یدخترم، اگه م ینيبب ريخ تياز جوون
نميحامدمو نب گهيبار د هي رمويبم دميترس یداشتم...همش م ! 

نگاهش کرد یبا مهربان هيسا  

- سال باال سر پسرتون  انيتون سال هياوال که خدانکنه ، دوما انشاm سا
به  یاز هر کس شتريروزا حامد ب نينکردم، که، ا یباشه، سوما کار

داره ازيوجود و محبت شما ن . 

ادامه داد ريبا شرم سر به ز هيخانم لبخند زد، سا نرگس : 

 - کنه، راجب  ی! بفهمه کله مو من؟يبهش نگ یزياز من چ شهيفقط م
فقط نفهمه من آوردمتون  ن،يسرهم کن یزيچ هيکردن آدرسش  دايپ
نجايا ! 

صورت نرگس خانم را پر کرد لبخند . 

- تخت باشه التيخ . 

شد رهيخ ابانيرا رها کرد و به خ دستش . 



نميب یبالخره امروز پسرمو م شه،ينم باورم ! 

زد هيتک یصندل یبه پشت هيسا . 

-  یهردوتون انجام بدم، راست یتونستم برا یکه م هيکار نيکمتر نيا
ن؟يدار یزيچ یشماره تلفن د،يشن یشما کدوم طرف م ! 

نگاه کرد هيخانم دوباره به سا نرگس . 

- هام رو  هيسرم اومد، همسا يیماسماسک دارم اگه تو خونه بال هيآره 
خبردار کنم یجور هي ! 

ديبا تعجب پرس هيسا . 

- ن؟يمگه شما ازدواج نکرد ! 

غم جواب داد با  

 !عمرشو داد به شما-

گفت ديبا ترد هيسا : 

- یا گهيد یبچه   ... 

زد یخانم لبخند تلخ نرگس . 

- بود ميحامد تنها فرزندمه، شوهرم عق . 

کرد و وارفته گفت یپوف هيسا : 

- داره یزيچ یخواهر برادر هيدلمو خوش کرده بودم، گفتم حتما حامد  ! 

ديخانم خند نرگس . 



-  یداشتم که نم یبود وگرنه اگه بچه ا مينه دخترم، خدا رو شکر که عق
 یخونه  هيحامد و  هي ايبزرگش کنم، از دار دن ديبا یدونستم چجور

چند  هي دم،يرس نجايمردم به ا یتو کارخونه ها و خونه  یبا کارگر ؛ینقل
 ازيو پوست کندن پ نيزم دنيجون ساب گهيدستام د کارميم هست ب هيوقت

نداره ور ! 

با اخم گفت هيسا : 

- تونسته شما رو به حال خودتون رها  یکنم، چجور یاز حامد تعجب م
 شييهم به شما بده که از جا یزيچ هيهمه پول و ثروت داره  نيکنه؟! ا
شهيکم نم ! 

گفت از دل خون شده و  یشد، چه م رهيخ رونيخانم دوباره به ب نرگس
پناه و اشتباه محضش یحامد ب ! 

-  گهيدونه شوهرم د یحامدم حق داره؛ از دستم دلخوره؛  مطمئنم نم

بچه م پاپوش درست  یبرا زميهمه چ یو تنهام، شوهر ب ستيزنده ن
در اون در زدم، جنگ و جدل کردم؛ اما  نيکرد؛ هر چقدر  خودمو به ا

د و به بباره بعد زندانش کمکش کر یجوابش کتک بود؛ نور به قبر حاج
 یم دلش پاکه، بزرگه، اون وقتا تو محل کم از خوب بچهرسوندش،  نجايا

گفتن ینم شيو جوون مرد ! 

چمدان  دنيلب باز کرد، با د هيسا د،يمورد نظر رس ابانيبه خ نيماش
 یاز آپارتمان چند متر مانده به مقصد دستور به نگه داشتن تاکس رونيب

 .داد

 

رانيو ستونيب-گرداب-یتراب اليسه , [12.08.19 16:26] 



��� 

#113 

 

طرف نرگس خانم برگشت به . 

- حامد رو قانع  د،يکن یسع ن،ينگ یزيکنم از من چ یدوباره خواهش م
تنها ست یليداره؛ خ ازيبهتون ن شتون،يپ اديب ديکن ! 

سر  هيداد و دستش را فشرد، سا نانياطم هيخانم با نگاهش به سا نرگس
باال گرفت و به حامد که دست در دست رزا در حال خارج شدن از 

ساختمان بود اشاره کرد, نرگس خانم بعد از دادن شماره تلفن و آدرس 
بود حرکت  ستادهيشد به سمت حامد که کنار در منتظر ا ادهيپ نياز ماش

 .کرد

از همان جا نگاهشان کرد، پس زدن حامد و مشاجره اش ، داد و  هيسا
کند، قطره توانست حس  یهم م نيرا از همان جا داخل ماش شيها اديفر

ديگونه اش چک یرو یاشک . 

- منتظر بمونم نجايا ديبا گهيخانم چقدر د ! 

دست در بغل کنار در آپارتمان، آغوش پر مهر مادر و پسر  دايآ دنيد با
 :اشک چشممش را گرفت و گفت

- ديلطفا دور بزن . 

آدرس  هيرا روشن کرد و به راه افتاد، سا نيبدون فوت وقت ماش راننده
ساعت به طرف مطب همان روانشناس  یو بررس یرا داد و بدون معطل

حرکت کرد یاسالم نيآشنا دکتر آرو . 



باز  مهيدر ن دنيمذکور و د یطبقه  دنيوارد شدن به آپارتمان و رس با
لم داده و  یکرده به صندل شيخوش پوش و آرا یخدا را شکر کرد، منش

سر صحبت  یبود، جلو رفت و با سالم شيرو شيشغول خواندن کتاب پم
 .را باز کرد

- دکتر مالقات کنم یخواستم با آقا یم ! 

روبه  توريمان یجواب داد، منش زين هيو سا دينامش را پرس یمنش
را چک کرد شيرو . 

- ميکن نييرو تع یوقت کيتونم براتون  یم ن،ينداشت یشما وقت قبل ! 

با اخم گفت هيسا : 

- نميرو بب شونيخوام ا یمن االن م ! 

صورت جواب داد یبه پهنا یبا لبخند یمنش : 

- دکتر امروز وقتشون کامال پره یمتاسفم، آقا ! 

راحت سالن رفت و گفت یاز مبل ها یکيبه طرف  یبا لجباز هيسا : 

- مونم یمنتظر م ! 

کامل گفت تيشد و با جد ديناپد یمنش لبخند : 

- خارج از  شونيبرن به قرار بعد ديساعت هفت با قايدق نجايبعد از ا
هم واجبه یليکنن، خ یدگيمطب رس ! 

انداخت و گفت گريد یروپا يیبه مبل لم داد و پا هيسا : 

- کنم ینداره؛ من شانسمو امتحان م یاشکال ! 

باال انداخت یشانه ا یديق یبا ب یمنش . 



- لتونهيهر طور م ! 

 یبه طرف اتاق منش هيرفتند و با هر قدم سا یآمدند و م یم نيمراجع
گرفت به  یم ادي ديبا  هيسا یشد؛ از نظر منش یدر ظاهر م یجلو عيسر

رو محال بود به دخترک سمج  روبه  نياحترام بگذارد، از ا گرانيوقت د
اجازه ورود بدهد شيرو . 

و  یخستگ یو دکتر منتظر ماند، حت ماريب نيناچارا تا خروج آخر هيسا
دکتر با کت و  دنيشد، به محض د یهم مانع انتظارش نم یگرسنگ

، دست پاچه گفتبه طرفش رفت عيو کروات سر یشلوار خاکستر : 

- دکتر یسالم آقا ! 

و  يیدختر مو طال یآشنا یبه طرفش برگشت و با تعجب چهره  دکتر
 .رنگ و رو رفته را از نظر گذراند

 !شما؟-

جواب داد هيسا : 

- ساعت تو اتاقتون نشستم و بدون حرف رفتم کيکه  ميهمون ! 

باال رفته  یزد و با ابروها یفکر کرد، به خاطر آورد؛ لبخند یکم دکتر
 :جواب داد

-  نيخوا یدفعه م نيشد نظرتون عوض شد؛ ا یبه خاطر آوردم، چ
د؟يحرف بزن !  

با خجالت جواب داد هيسا : 

- رميخوام وقتتون رو بگ یم قهيکنم، فقط چند دق یخواهش م ! 



به ساعت و قرار شامش، دختر را با دست به طرف  یبا نگاه نيآرو
را که قصد اعتراض  یکرد و با اشاره چشم و ابرو منش يیاتاق راهنما

به اتاق رفت، در را بست هيداشت، به سکوت واداشت و به دنبال سا . 

-  یليخ یليقرار خ هيچون  ميصحبت کوتاه داشته باش هي ديبشن نييبفرما
 ! مهم دارم

نشست و گفت نيآرو یمبل رو به رو یرو یدواريبا لبخند و ام هيسا : 

- کردم، اما  تياذ یليتون رو هم خ یخوام، امروز منش یواقعا معذرت م
تونستم اتفاقات افتاده  یزدم نم یواجب بود، اگه امروز با شما حرف نم

 !رو تحمل کنم

گذاشت کتش را در آورد و کنار دستش یبا لبخند نيآرو ! 

- خانمِ  ديمن عادت داره، از خودتون بگ یمنش ... 

گفت يیبا خوشرو هيسا : 

- هيسا ...! 

تکان داد دييتا یبه نشانه  یسر نيآرو : 

-  نيايکردم همسرتون دوباره اجازه بده ب یراستش فکر نم ه،يخانم سا
نجايا  ! 

با غم جواب داد هيسا : 

- ميشيجدا م ميدفعه خبر نداره، خوب، دار نيهمسرم ا . 

صحبتش نشست یبا تعجب منتظر ادامه  نيآرو : 

 !خوب-



ادامه داد هيسا : 

- منو آورد که عشقش از  نيا یاون روزم برا یعنيراستش اومدم که...
خوام یحاال م یخواستم ول یسرم بپره، اون موقع نم ... 

خوب و بدش،  یروزها ادآوريلرزان با  یو صدا قيعم یبا نفس هيسا
اش در آغوش حامد کالمش را از سر  يیايخاطرات پررنگش و شب رو

 :گرفت

- نا خواسته  ؛یسال تفاوت سن ٢٠من عاشق دوست پدرم شدم، با 
 مجبور به اعتراف عشقم شدم،

نا خواسته مجبور به ازدواج، طردم کردن، دوباره خواستن برگردم  
ششونيپ ... 

ديپرس نيآرو : 

- ...؟ِش يپ ! 

جواب داد هيسا : 

 !مادر و پدرم-

شد رهيخ هيسا یو خجالت زده  نيبه چشمان غمگ نيآرو . 

 !آها-

گفت ريفکر و سر به ز یبا کم هيسا : 

- تونم،  ینم شه،ياالن نم یعنيخوب   

دميکشم، شا یخجالت م ديدونم شا ینم ... 

گفت نانيباال گرفت و با اطم سر : 
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-  تيخانواده م رو اذ یاعضا یدونم باعث دردسر همه شدم، همه  یم
 هي ميخواستم حاال که ازدواج کرد یاز همه حامد رو، اما م شتريکردم، ب

خواست و اونم خجالت  دمياما نشد، نخواست، شا م،يخوب بساز یزندگ
خوام به هر  یتموم شه، م یسردرگم نيا ديبا یدونم ول ینم ديکش

 ...دومون کمک کنم

آرامش بخشش گفت یلبخند زد، با صدا نيآرو : 

-  یخودت بخوا یو وقت یخوا یخودت م یعنيچشمات  یتو نانياطم نيا
بهت کمک کنم نجامينگران نباش، من ا شهيحل م یپس همه چ ! 

بالبخند بلند شد هيبه ساعتش انداخت، سا ینگاه . 

- تشکر کنم یدونم چجور یممنونم، واقعا نم ! 

دي، دوباره کتش را پوش ستاديمقابلش ا دکتر . 

-  ديديصالح د یو با هر زبون  یاول کمکتون کنم بعد  هر جور نيبذار
نيتشکر کن ! 

دکتر ادامه داد د،يخند هيسا : 



- گم عاشق شدنت اشتباه بوده نه ازدواجت با  یمن نه م ه،يخانم سا نيبب
 یطيشرا نيبودن با همچ ايليچون خ ،یسن یفاصله  نيبا ا یمرد هي

دارن، اما تو  یاديز  یو احساس خوشبخت دنيازدواج کردن به تفاهم رس
 یاحساس خوشبخت نيکنارم هم به ا نينتونست یليو همسرت به هر دل

 یخوا یو تو م یخودت و طرف مقابلت ارزش قائل شد یاو بر نيبرس
کنم تا خودت  یراه رو برات روشن م نيپس من ا ،یکن دايراهت رو پ

 یکن یکه حس م ینگران نباش و اون کار ،یقدم درست رو بردار
حرف یدرسته رو انجام بده، با منش   

و  ميکن یحرف زدن برات مشخص م یرو برا یمناسب یزنم وقتها  یم
  تماس

ميريگ یم . 

به همراه دکتر از مطب  یاز منش یبا تشکر فراوان و معذرت خواه هيسا
کنار  يیطال یمطب جلب کرد؛ تابلو یدِر رو به روخارج شد، نگاهش را 

یدادگستر کي هيپا ليوک ،یاسالم ايرا خواند، "عرش یدر چوب " 

هک شده بود  یتابلو دنيکه غرق د هيبا آمدن آسانسور به سا نيآرو
 :گفت

- ن؟يسوار آسانسور ش نيخوا یشما نم ! 

سوار آسانسور شد نينگاه از تابلو گرفت، آرو هيسا . 

- رم یمن بعدا م نييبفرمانه شما  ! 

را فشار داد نگيپارک یتکان داد و دکمه  یسر نيآرو . 

- داريد ديپس به ام ن،يهست ليهر جور ما !  



 شيبه طرف در بسته قدم برداشت، برا هيآسانسور بسته شد و سا در
، البته چنان شگفت آور  دهيچرا در مالقات گذشته در رو به رو ند بيعج

و لحظه اش با حامد در حال  هيتاهلش هر ثان یهم نبود در تمام روزها
اش  یزندگ يیکذا یلحظه ها یفراموش یبرا یجنگ و دعوا بوده؛ سر

 يیبعد زنگ در را فشرد، صدا هيصاف کرد و چند ثان يیلوتکان داد، گ

بعد، در باز شد قهيبار چند دق نيدوباره زنگ در را فشار داد و ا د،ينشن . 

- نييبفرما ! 

دار،  شيمرد جوان با صورت ر هيسا  

خواب  یپف یپرپشت باال داده و چشم ها یبسته و موها یآخوند ی قهي
 .آلود را از نظر گذراند

لب نشاند، به داخل اشاره کرد یپر اضطراب رو یلبخند هيسا . 

- تو؟ اميتونم ب یسالم ، م ! 

از مقابل در کنار رفت مرد . 

- داخل نييبله بفرما ! 

دکور سالن را که با دفتر روبه رو مو  هيتشکر کرد، وارد شد، سا هيسا
شلوغ و  زيو م یآخوند قهي یزد را از نگاه کرد؛ تفاوتش فقط منش ینم

صورتش بود یرو ی ازهيو خم ختهيبهم ر . 

بالخره لب باز کرد و رو به  ازهيدو تا خم یکيجوان نشست، بعد از  مرد
گفت هيسا : 

- براتون انجام بدم؟ ادياز دستم برم یخانم چه کمک ! 

به جلو برداشت یقدم هيسا . 



- خواستم حرف بزنم، اگه امکانش باشه وکالتم رو  یم ليوک یبا آقا
 !قبول کنن

و با  ديکش رونيب یرا باز کرد، برگه ا زشيکشو م یبدون معطل مرد
به طرفش گرفت یخودکار . 

- من بفرستمتون داخل د،يپر کن نويپس ا ! 

 یپر کرد و به منش دينکش قهيبه طرف مبل رفت؛ فرم را به دق هيسا
داد ليتحو . 

- عيچقدر سر ! 

اشاره کرد یجوابش را با لبخند داد، مرد به اتاق هيسا . 

- دارن فيتو اتاق تشر ليداخل؛ جناب وک نيبر . 

ديانداخت و با تعجب پرس یبه منش یبه اتاق و نگاه ینگاه هيسا . 

- ن؟يد یبهشون اطالع نم ! 

 هياش تک یاعتنا به صندل یداد و ب لشيتحو يیلبخند مکش مرگ ما مرد
 .زد

- ستيداخل الزم ن نيينه بفرما ! 

نشاند و شق و رق به طرف اتاق  یشانيپ یرو یو اخم ديبرچ یلب هيسا
به در زد یقدم برداشت و تقه ا . 
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کوتاه  یو وارد اتاق شد، موها ديرا شن دييبفرما هيشب یکالم  هيسا 
در نظرش  یبادام ی، صورت اصالح شده و چشمان قهوه ا یقهوه ا

بود؛ که به حافظه اش فشار  یآشنا آمد، اما ذهنش آشفته تر از آن یکم
 نيب یمشابهش با دکتر روانشناسش باعث نشد نسبت یليفام یحت اورد،يب

کند دايآن ها پ . 

گرمش آمد یصدا . 

- ادياز من برم یچه کمک نييبفرما . 

ستاديآشفته اش ا زيدهانش را قورت داد چند قدم برداشت و مقابل م آب . 

- رميخوام طالق بگ یم . 

لبش جا خوش کرد یگوشه ا یلبخند ديمرد باال پر یابرو یتا کي . 

- تو ندارم ها یفکر کن طاقت دور گهيکم د هي یخوا یم ح،يچقدر صر ! 

با اخم گفت هيسا : 

 !متوجه نشدم-

داد؛ لبخندش را جمع کرد  هيچرخ دارش تک یصندل یجوان به پشت مرد
 یصاف کرد و سرفه ا يینداشت، گلو يیکه با صورتش آشنا یتيو با جد

از گلو خارج کرد و گفت یشينما : 

 - ستيمن ن یکار ی طهيدر ح نيمتاسفم ا . 

دوبرابر گفت یبا اخم هيسا : 



- ؟یستين ليمگه شما وک ! 

جواب داد مرد : 

- یدادگستر کي هيپا ليچرا، وک ! 

پشت سرش اشاره کرد و گفت یخاک خورده  یتابلو به : 

- نيبنداز ميکار یبه مدرک و پروانه ا ینگاه هي نيتون یم ! 

به تابلو گفت ینگاه ميحوصله با ن یب هيسا :  

- خوام یم ليخوب من وک ! 

ساده شروع  یمتفکر با زبان یخودکار را در دست چرخاند و با ژست مرد
دادن شد حيبه توض . 

- روابط  یعنيکارا  نجوريکنم، من ا متونيتفه ینجوريا نيخانم بذار ديببن
کنم یکار م یدر واقع تخصص م،يکن یرو قبول نم  یخانوادگ ! 

به ناچار گفت هيسا : 

- و  نيرو برام انجام بد یمهاجرت یخوام مهاجرت کنم، پس کارا یم
نيکن یرو برام بررس طشيشرا ! 

لب نشاند یرو زيتمسخرآم یدوباره لبخند مرد . 

- ستين ميکار ی طهيکه در ح نيخوا یاز من م يیکال کارا ! 

گفت تيبا عصبان هيسا : 

-  گهيمسخره د یلبخندا ني! در ضمن ا؟یستين ليبابا مگه شما وک یا

 یچ تونيکار ی طهيح قايتونم بفهمم شما دق یمن م ی! تا شما نگه؟يچ
باشه ديبا ! 



به دندان  یجمع کردن لبخند به ناچار لب یتر شد؛ برا قيمرد عم لبخند
 :گرفت و شمرده شمرده تر گفت

-  یمختلف کار م یدارم، تو شرکتا یکار ی طهيح هيخودم  یمن برا
 یرو من انجام نم یمهاجرت یزايمربوط به خانواده ها و و یکنم، کارا
 ...دم، اما

کالمش را قطع کرد و طلبکار گفت هيسا : 

- خوابالوتون به من فرم دادن پر کنم یپس چرا منش ! 

زد هيتک یکرد و دوباره به صندل یپوف ايعرش : 

- خوام یعذر م شونياز طرف ا ! 

 ايکه عرش یلب طور ريو به طرف در قدم برداشت ، ز ديبرچ یلب هيسا
 :بشنود گفت

- خوبه؛ جمع کن بند و بساطتو لهيشهر پر وک نيمسخره کردن، ا ! 

بلند گفت هيو به محض خروج سا ديبلند خند ايعرش : 

- کنم یوکالتمو باطل م یپروانه  رميفردا م یچشم چون شما گفت ! 

 مهيوارد اتاق شد و سراس عيسر یمحکم بسته شد؛ به دنبالش منش در

 گفت؛

- شد؟ یچ ! 

گفت تيبا عصبان ايعرش : 

 !هزار بار گفتم اول مشکل ارباب رجوع رو بپرس بعد فرم بده دستشون-

تکان داد یسر جواد : 



- داره قبول کردم یليبابا خوب حتما دل یا ! 

ديپرس دهيبا اخم و لب ورچ ايعرش : 

- داره یليمثال چه دل ! 

جواب داد جواد : 

- ميزنگ زد، گفت حتما کارشو راه بنداز نيخدا اروخنگ  ! 
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به طرفش پرتاب کرد یخودکار تيبا عصبان ايعرش . 

- خبر  هي اديب نکهيقبل ا ،یمرد یدارم، م یداره منم منش یداداشم منش
؟یبد ! 

و گفت ديخند جواد : 

- سرت دوستتم ، دوما بدو برو دنبالش  ريو خ ستميتو ن یاوال من منش
رونيندازتت ب یم نجايکنه و از ا یبفهمه پوست از کله ت م نيآرو ! 

نثار جواد کرد و از اتاق خارج  یبا عجله بلند شد و خاک بر سر ايعرش
در حال سوار شدن آسانسور بود؛  هيرفت، سا رونيشد، با دو از دفتر ب

همکف را  یدکمه  هيخود را به داخل آسانسور پرت کرد، سا عيسر



و  مانع بسته شدن در  ستاديبه عقب مقابل در ا یبا قدم ايفشرد ، عرش
 .شد

گفت یعصب هيسا : 

 !چتونه آقا ؟-

با  هينثارش کرد، سا یو مضحک حيلبخند مل لش،يبر خالف م ايعرش
 .چندش نگاهش کرد

- ميحرف بزن شتريراجب پرونده تون ب ميبر نييبفرما . 

دوباره مانع بسته شدن در شد ايدوباره دکمه را فشرد و عرش هيسا . 

- با شما حرف زدم یممنون به اندازه کاف یليخ . 

آسانسور اشاره کرد رونيتکان داد به طرف ب یبا حرص سر ايعرش . 

- دفتر کارم ميبر نييخوام، بفرما یمن معذرت م ! 

لب نشاند یرو یاخم کرد و پوزخند هيسا . 

-  یم دي! من که بعن؟يکن یبرخورد م ینجوريتون ا نيمراجع یبا همه 
دونه پرونده هم دستتون باشه هيدونم  ! 

داد لشيتحو یزورک یلبخند ايعرش . 

-  نييخوام، بفرما یمحترم عذر م یهم از شما بانو گهيبار د هيمن 
در  ميداشته باش یصحبت ريحق یبنده  یراجب مقدمات کارمون و سابقه 

ميرو آغاز کن مونيصورت توافق همکار ! 

داد لشيدست در بغل نهاد، همان لبخند را تحو هيسا . 

- اميم نييبفرما نييوقت رو تع هيخسته م فردا  یليامروز خ ! 



کرد یپوف ايعرش . 

- ن؟يفرمود ادداشتيشماره تون رو  ! 

با اکراه جواب داد هيسا . 

 !بله-

فرود آورد ميتعظ یبه نشانه  یسر ايعرش . 

- خدمتتون رميگيپس تماس م ! 

 یکوتاه یبا خداحافظ هيبه عقب برداشت، در را رها کرد و سا یقدم
همکف را فشرد یدکمه  . 

شد و به طرف آپارتمان رفت، حتم داشت بعد  یسوار تاکس یمعطل بدون
شده بود؛ نرگس خانم  دايکه در صورت حامد هو یاز آن آغوش و آرامش

کوچک آپارتمان شد؛  یموفق به بردنش به خانه اش شده بود، وارد الب
را حامد به  دکي یدهايکه کل يیبه طرف اتاقک نگهبان رفت و از آنجا

 ديکه به نگهبان داشت به او سپرده بود، در خواست کل یجهت اعتماد
چند ماهه اش رفت یرا کرد و به طرف خانه  دکي . 

زد، به طرف اتاقش رفت، تختش  یبا مادرش حرف م ديهمه بااز  اول
را  ليگشت و بالخره موبا لينامرتب بود، کشو ها را به دنبال موبا

 یشماره  عيرا روشن کرد و سر ليکرد، موبا دايپ یخاموش در پاتخت
 .مادرش را گرفت
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از چند بوق تماس برقرار شد بعد . 

 ...مامان-

از او کرده  یاديرفت، دخترکش بعد از مدت ها  يیرايبه طرف پذ نگار
، با تعجب جواب دادبود : 

- وسط  نيهم ا یمادر هياومد  ادتيبالخره  زم،يبه...به... دختر عز
یدار ! 

لب نشاند، از اتاقش خارج شد و به طرف اتاق  یرو یپوزخند هيسا
شد یاز عدم حضورش مطمئن م ديحامد رفت، با . 

  اگه شما وسط اون بلبشو تنهام-

کردم، یزنگ زدن بهت استخاره نم یوقت برا چيمن ه ،یذاشت ینم ! 

 دهيباال پر یاز مبل ها رو به پنجره نشست و با ابرو یکي یرو نگار

 :گفت

- همه سال آواره بشم؟ نيخاطر حامد خان بعد اکه به  یخواست ینم !  

چند  یخال یحامد رفت، جا یاتاق شد، به طرف اتاقک لباس ها وارد
زد یدست لباس و چمدان چشمک م . 

- که بخاطر  یستاديا یپدرم م یجلو ديبه خاطر حامد نه بخاطر من با
منو معامله نکنه بيو غر بيعج یساختمون به بهانه ها کي ! 

حواله اش کرد یشخندين نگار . 



-  یبفهم ،ینبود نجايخود نزن تو که ا یحرف ب هيکنم سا یخواهش م
در ضمن گناه از تو بود که از  دم،ياز پدرت شن اديو فر یچقدر تو دهن

یپشت به پدرت خنجر زد ... 

از اتاقک خارج شد؛ به طرف تخت رفت و نشست هيسا . 

- خوام جدا شم یکنم ، م یدارم جبران خنجر زده شده رو م ! 

زد و پا  هيپر شد، با غرور به مبل تک ینينگار از لبخند دلنش صورت
پا انداخت، بالخره دخترکش عقلش به کار افتاده بود یرو . 

- یکرد دايچه عجب بالخره راه درستو پ ! 

 یاش هم نم لهيدر مخ یمادرش شاد بود؛ حت یبغض کرد، صدا هيسا
شحال شودمادرش از مطلقه شدن دخترکش خو ديگنج . 

- خوام یپول م ! 

دينگار باال پر یابرو یتا کي . 

- ده؟ یبهت پول نم زتيشوهر عز ،یمادرت کرد اديپس بگو چرا  !  

حوصله جواب داد یب هيسا : 

-  ليمشاور و وک یاون برا یخوام از پوال ینم شميگفتم که دارم جدا م
 !استفاده کنم

تر  قيلبخندش عم ريام دنيدر به عقب برگشت با د یتقه  دنيبا شن نگار
 .شد

- ؟یجدا ش یگرفت ميشد بالخره تصم یحاال چ ! 

زد یتلخند هيسا . 



- نبود یول هيهردومون کاف یکردم عشق من برا یفکر م ... 

رفت ريبلند شد و به سمت ام نگار . 

- ؟یخوا یچقدر م ! 

و جواب داد ديکش يیآه بلند باال هيسا : 

- مطمئنم  ميکن یم یاگه بابام بفهمه از امشب جدا زندگ اد،يدونم ز ینم
کنه یرو شل م سهيسر ک ! 

همسرش کاشت، با  یگونه  یرو ینگار بوسه ا ستاد،يمقابل نگار ا ريام
پشت خط است هيو اشاره به او فهماند سا مايا . 

- ؟یبرگرد یخوا یم یعني ! 

گذرا به دور و برش انداخت، هنوز نرفته دلتنگ بود ینگاه هيسا . 

-  ميتصم يیندارم تا بعد از جدا شويحامد از خونه رفته، من فعال آمادگ
گم یرو م ميينها ! 

بلند گفت یبا صدا نگار : 

- گم یباشه بهش م ! 

تشکر کرد هيسا . 

 !ممنون-

دخترکش فرستاد یبرا یبوس نگار . 

 !مراقب خودت باش-

پرت کرد، دوباره و  یرا به طرف ليتماس را قطع کرد و موبا هيسا
زد، از  یچمدان، چشمک م یخال یدوباره دور  و برش را نگاه کرد جا



قبل  یزودتر از سال ها زييدانست فصل پا ینم ديچيسرما به خود پ
خزان زده بود شيدل تنها ايبود  دهيرس . 
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مشاور  یاز منش یاميبود که حسابش پر از پول شد؛ پ دهينکش قهيدق به
ارسال شد، ساعت  شيبرا نهيکرد و روز و ساعات مشاوره و هز افتيدر

 ینشست و بالخره رو لياز طرف وک یتماس اي یامکيها منتظر آمدن پ
ا به خواب رفت و صبح روز بعد ب یهمان تخت بدون خوردن شام

بدون خوردن  د،يدانشگاهش از خواب پر یعقب مانده  یکارها یادآوري
از  ینصف بايرفتن به دانشگاه آماده شد، تقر یبرا عيصبحانه سر

مالقات کرد، اوضاعش را  شيرا انجام را داد؛ با استادها شيکارها
الزم را از  یو کتاب و جزوه ها یکالس یداد و برنامه  حيتوض

دانشگاه رفت،  یاستراحت به کافه روبه رو یدوستانش گرفت، برا
 لشيبه سمت موبا یملود یصدا دنيبود که با شن یچا دنيمشغول نوش

تماس را برقرار  ديرفت ، شماره  ناشناس بود، با شک و ترد رجهيش
 .کرد

- نييبفرما . 

ديچيپ یدر گوش یگرم و شاد مرد یصدا . 

- ؟یخانم شکوه  



گذاشت و با اخم جواب  زيم یرا رو یبار مصرف چا کي وانيل هيسا
 :داد

- شما؟ نييبفرما ! 

لب نشاند یرو یلبخند ايعرش . 

- به دفترش مراجعه  روزيکه د یليهستم، همون وک یاسالم ايبنده عرش
نيداشت ! 

ديباال پر هيسا یابرو . 

- نييآها، بله بفرما ! 

را متوقف ساخت نيبه چراغ قرمز نگاه کرد، ماش ايعرش . 

- از شرکت ها،  یکيتونم برم دفتر کارم، تو  یمن امروز متاسفانه نم
.... کار دارم و کارم  ممکنه تا آخر شب طول بکشه،  اگه ابانيتوو خ

اونجا، مفصل  نياريب فيدم تشر یرو م قيبراتون مساعده، آدرس دق
افتهيعقب ن نياز ا شتريکه کارتون ب م،يراجب پرونده تون حرف بزن ! 

زد و گفت یخوشحال لبخند پهن هيسا : 

- ن؟يوقت دار ی، چه ساعت ابونميهمون خ کياالن نزد نيمن هم ! 

را به حرکت درآورد نيچراغ سبز ماش دنيبا د ايعرش . 

- االن نيخوب شد، هم یليپس خ ! 

مکث ادامه داد یکم با : 

ظهر  ميو ن کيتا ساعت  ن،يآدرس رو برام بفرست ام،يتونم ب یمن م -
مفصل حرف زد شهيساعت م کيوقت دارم، تو  . 



جواب داد هيسا . 

- فرستم یخوب االن م یليخ ! 

ارسال کرد و در همان کافه  شيتماس را قطع کرد، آدرس را برا 
باال زده  یبا موها ايتا بالخره عرش ديطول کش یربع کيمنتظرش ماند، 

به  یو گوش نيو شلوار ج یآب یشطرنج راهنيو ژل خورده اش، با پ
 دنش،يبه محض د د،يايلب از پله ها باال ب یدست، البته لبخند گوشه 

تکان داد ، کافه در آن ساعت از روز چندان شلوغ  شيادر هوا بر یدست
کرد ، با  داي، مقعنه به سر را پ يیدخترمو طال عيسر اينبود، عرش

 يیدانشجو ليتر شد، دخترک با آن استا قيلبخندش کنج لبش عم دنشيد

عقب رفته کم سن و سال  یو مقعنه  زياورسا یطوس یشطرنج یمانتو
و لبخند ژکوند، سالنه سالنه  نهيد، با طمانيرس یتر از روز قبل به نظر م

و بعد از سالم و احوال  ستاديبه احترامش ا هيبه طرفش قدم برداشت، سا
 هيمقابلش نشست، سا ايتعارف به نشستن کرد، عرش یکوتاه یپرس

آب سفارش داد وانيل کي ايسفارش صدا زد، عرش یگارسون را برا . 

 ...خوب من در خدمتم خانمِ -

جواب داد عيسر هيسا : 

- یشکوه هيسا ! 

نامش را فراموش کرده بود،  عيبه دندان گرفت، چقدر سر یلب ايعرش
کرده بود رهيذخ یقبل بود نامش را در گوش قهيچند دق نيهم . 

- نييخوب بفرما ،یخوام،  خانم شکوه یمعذرت م . 

زود هنگامش غم چهره اش را  يیجدا یادآوريتکان داد، با  یسر هيسا
 .پوشاند



- خوام بگذرم یخواهم جدا بشم، از حق و حقوقمم نم یم ! 

 هيبه سا تيقرار داده شد و  با جد ايآب مقابل عرش وانيآمد و ل گارسون
شد رهيخ . 

- ديرس يیبه جا شهينم یخوب با طالق توافق ! 

زد لبخند . 

 -  یم دايسنگم شده ماده و تبصره پ رياز ز نيخوب نگران نباش یول
رونيب ميکنم، بشه حق و حقوقتون رو از حلقوم شوهر محترمتون بکش ! 

چشمش را گرفت یاشک زود هنگام گوشه  د،يخند هيسا . 

- ن؟يچند وقته ازدواج کرد ! 

جواب داد هيسا : 

- سه ماهه کينزد ! 

باعث شده  یزينداشت، چه چ یبا اخم نگاهش کرد، دخترک سن ايعرش
در  رد،يسرعت ازدواج کند و با همان سرعت هم طالق بگ نيبود با ا

ديگنج یاش نم لهيمخ . 

- از همه  ديبا لتونيبه عنوان وک یجسارت نباشه ول یخانم شکوه
خبر داشته باشم تا بتونم، از حق و حقوقتون دفاع کنم اتيجزئ ! 

هوا به زبان آورد یبغض کرد، ب هيسا . 

- کنم؟ تيتونم از پدرمم شکا یمن م ! 

ديبا تعجب پرس ايعرش . 

 !پدرتون؟-



ديدوباره پرس ايتر کرد، عرش یرو گرفت، لب هيسا . 

- ن؟يبد حيتوض شتريب شهيم ! 

شد رهيخ نيداد، دست در بغل گرفت و به زم هيتک یبه صندل هيسا . 

- اومد سر زبونم یزيچ هيخوام، حواسم پرت شد،  یمعذرت م . 

به طرفش خم شد ايعرش . 

- در  د،يهم بزن یمن محفوظه، اگه حرف شياسرار شما پ ن،ينگران نباش
شهيتو دادگاه مطرح م ازيشما و ن یصورت اجازه  ! 

دور و برش در حال بزرگتر شدن  یآدم ها رهيسر باال گرفت، دا هيسا
و  نيا نيب نياز ا شتريب شيناگفته ها ديکرد، نبا یاعتماد م ديبود، نه، نبا
زنگ  یبا بلند شدن صدا ايخانم گفتن عرش هيشد، سا یآن بحث م

 یگرفت و نام مطب دکتر اسالم ايهمزمان شد، نگاه از عرش لشيموبا
در حال روشن و خاموش شدن بود لشيموبا یرو . 
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پاسخ گفترا  ليموبا یکوتاه یمعذرت خواه با : 

- ريوقتتون بخ ،یسالم خانم شکوه ! 

جواب داد د،يچيپ یدر گوش یمنش یصدا : 



- افتاده؟ یاتفاق ن،ييسالم ، بفرما ! 

با لبخند گفت یمنش : 

- ها وقت امروزشون رو کنسل کردن، دکتر گفتن بهتون  ضياز مر یکي
مطب، البته وقت  نيايب ۴خبر بدم اگه براتون مقدور باشه ساعت 

 یمطمئنم بعد از اصرارها ن،يسرجاش هست، نگران نباش تونيبعد
خوشحالتون بکنه یليامروز خ یمالقات، جلسه  یبرا روزتونيد ! 

از  شتريب ديبا گريزد، دکتر را فراموش کرده بود،  د یلبخند تلخ هيسا
آورد، از  یرا بر زبان م شيتمام ناگفته ها ديکرد، با یاعتماد م ليوک

تر از جانش،  زيعز یبه خاله  ديتا شک و ترد شياهايعشق به مرد رو
خشک  یهتل، دوباره لب ها يیاز فروخته شدن توسط پدرش تا شب کذا

 .شده اش را با زبان تر کرد

- مطب، ممنون از لطفتون اميامروز حتما م ! 

لب زد ديبا ترد یمنش . 

- نمتونيب یپس امروز م ! 

که مشکوک  ايتشکر کرد و تماس را قطع کرد، نگاهش را از عرش هيسا
 د،يآبش بود دزد وانيل دنيباال رفته در حال نوش یابرو یتا کيبا 

گذاشت فيرا داخل ک یگوش . 

- دفتر کارم ايبستن قرار داد فردا عصر حتما ب یبرا ! 

عوض شد یراحت نيکرد، خدا را شکر کرد، موضوع به هم نگاهش . 

 !حتما-

گذاشت زيم یرا رو وانيل . 



- بدونم تا بهتر از شما دفاع  شترياز روابطتون با همسرتون ب ديبا یول
بره یکم زمان م هيکنم و اما کار مهاجرت، اون  ! 

به طرفش خم شد یبا نگران هيسا . 

-  ونهيبمونم د نجايبرم، اگه جدا بشم ا د،يمهمه برام با یليخ نيا یول

ذاره یرفتنم کم نم یمطمئنا براپدرم  د،ينگران پول نباش شم،يم ! 

نگاهش کرد، از رابطه اش با پدرش  رهيمشکوک تر از قبل خ ايعرش
  سر در

 یشد، اما با وجود حصار یم شترياش هر لحظه ب یآورد؛ کنجکاو ینم
سرعت امکانش را نداشت،  نيبود، با ا دهيکه دخترک دور خودش کش

پرونده جواب بدهد، حاال  یحاضر نبود به سواالتش برا یدختر حت نيا
بود که از  ليدال نياش سرک بکشد، به هم یخواست در زندگ یچگونه م
کارش را محدود ساخته  ی طهيکرد، ح یم یدور یادگخانو یپرونده ها

مخمصه انداخته  نينثار برادرش ساخت که او را در ا یبود، در دل فحش
را به جانش یکنجکاو نيبود و ا ! 

- نيمساعد نباش اديکنم امروز ز یحس م ! 

به خود آمد هيسا . 

- کنم؟ کاريچ ديمن سراپاگوشم با ن،يينه...نه... بفرما ! 

به  ديدختر کال از مسئله پرت بود، انگار با نيتکان داد، ا یسر ايعرش
از  شتريب یدر کل به معالجه و آرامش فکر هيداد ، سا یزمان م نيآرو

داشت ازين ليوک کي . 

- دفترکار، از پدرتون هم  نياريو ازدواجتون رو ب یليفردا مدارک تحص
کنن،  یگذار هيسرما یتونن تو چه کشور یم نينيبب نييسوال بفرما



ادامه  نيتون یهم م نيخوا یکه م يیجا ره،يم شيکارا راحتتر پ ینجوريا
نيبد ليتحص ! 

با سرعت از  شيلبخند زد، خواست لب به تشکر باز کند، که مانتو هيسا
ساخت، با ترس و تعجب و ضربان  ستادنشيو اجبار به ا شد دهيعقب کش

باال رفته به عقب برگشت یقلب . 

- کنم؟ داتيپ یکرد ی! فکر نم؟یتعجب کرد هيچ ! 

مچ دستش را محکم فشار داد دينو . 

- یو خودتو گم و گور کن یبد یباز یخوب بلد ! 

نداشت،  ینيانگار قصد عقب نش دياز درد جمع شد، اما نو هيسا صورت
و خوش بر و رو  ستادهيبه جلو برداشت، نگاهش به مرد متعجب ا یقدم

 شترياش را ربوده بود، فشار دستش ب هيمرد سا نيافتاد، حتم داشت هم

 .شد

با درد گفت هيسا : 

- یبه من دست بزن یدستمو ول کن، تو حق ندار ! 

برگشت هيبه سمت سا دينو صيو حر نيخشمگ نگاه . 
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 !شوهرته؟-

 ینبود که م  یديهمان نو دينو نيشد. ا رهيبا تعجب به او خ هيسا
 کياش، انگار عشق  دهيژول یصورتش موها یرو شيشناختش، ر

کرده بود وانهيمرد را د نيطرفه ا . 

 - ؟یمنو ول کرد نيشوهرته؟! بخاطر ا نيا گميم ! 

بد اوضاع شد، هنوز از شک رفتار آن پسرک  طيمتوجه شرا ايعرش
حاضر در کافه را  تيو جمع ديچيسوالش در کافه پ اديبود که فر امدهيدرن

 نيکرد دست سنگ یبه طرفشان رفت، سع عيمتوجه خود ساخت، سر
، با را آرام به پشت خود هل دهد هيجدا سازد و سا هيپسرک را از سا

ديو صورت در هم پرس تيعصبان . 

-  ؟یکش یسرش داد م یکش ی!خجالت نمکه؟يمرت یهست یک گهيتو د
ت؟يهمه جمع نيا یاونم جلو ! 

ديرا گرفت و کنار گوشش غر ايعرش ی قهيبرداشت  گريد یقدم دينو . 

- ؟یشوهرش ! 

دينگاه کرد و پرس هيجواب گذاشت و به سا یعمدا سوالش را ب ايعرش : 

- ش؟يشناسيم ! 

به طرفش  دينو یصدا دنيگرفت، با شن ريبا خجالت سر به ز هيسا
 .برگشت

- و  لونيشناسه، دو سال منو عالف خودش کرد! چند ماهه و یآره که م
شناسه یور و اون ور دنبالشم، معلومه که م نيسرگردون ا ! 

افزود دينو تيبه عصبان ايدر هم عرش ی چهره . 



- ؟یچ ! 

دستش نشست یرو ايکرد، دست عرش یدندان قروچه ا دينو . 

- دستتو بنداز، وگرنه؟ گميبا زبون خوش م ! 

بدون ترس گفت دينو : 

- ؟یوگرنه چ !  

کرد و گفت یپوف ايعرش : 

- سر و پا یالت و ب یمن مثل تو ... 

به سرش قطع شد، هنوز در شک  دينو یشانيشدن  پ دهيبا کوب کالمش
تلو  ايعرش د،يکنار لبش خواب یخورده شده مانده بود که  مشت یضربه 

ديکش اديفر ديبر سر نو هيپرت شد، سا نيخوران به زم . 

- ؟یعوض یکنيم یدار کاريچ ! 

باال گرفت دينو یصدا . 

-  یب ،یزن یحرف م ینطوريکه با من ا یهست یالت؟! تو ک یگيبه من م
ز؟يهمه چ یناموس ب ! 

مقابلش قرار گرفت هيبرد، سا ورشيبه طرفش  ايعرش . 

- نينه، تو رو خدا دعوا نکن ! 

ديتوپ ديو به نو ستاديبا خشم ا ايعرش . 

- یکرد یحمله نم ینجوريکه ا یسر و پا نبود یاگه الت و ب . 

کرد که چند نفر دورش را گرفتن و  یگريد یدر حمله  یدوباره سع دينو
 .مانع هجوم دوباره اش شدند



-  یخورده؛ م هيدستت به سا نميالدنگ، بب کهيخفه شو، خفه شو مرت
کنم یکشمت هر جا کنار اون بببنمت نابودت م . 

پشت کرد ايبه عرش هيسا . 

- ! بخدا ؟یکن فيتکل نييمن تع یکه برا یباش ی، اصال تو ک رونيبرو ب
یاز دست مزاحمتهات خسته شدم، خسته م کرد گهيکنم ، د یم تيشکا . 

با بغض  ستاديبرداشت، ا ايرفتن به طرف عرش یدست ازتالش برا دينو
ديافتاد، چانه اش لرز هيسا نينگاهش به چشمان خشمگ . 

- انصاف یب یکرد نکارويبا من ا چرا . 

بود نگاه  ستادهيکه مقابلش ا هياش را ماساژ داد، به سا یشانيپ ايعرش
و در هم بود دهيچيکرد پ یکه فکرش را م یزياز چ شتريب هيکرد، قض . 

-  یزندگ هينداشتم که اون داشت؟! مگه هزار بار برات نگفتم  یمن چ
سازم همه انگشت به دهن بمونن؟! مگه نگفتم، اونقدر بهت  یبرات م

باشه یدوتامون کاف یدم که برا یعشق م ! 

آمده بود را  ديافتاد، در هم قفل شد، همان که بر سر نو هيسا يیها دست
نگاه دوخت و آرام لب  نيهزار برابر بدترش را تجربه  کرده بود، به زم

 .زد

- ستين یکاف یزندگ یراطرفه ب کيبفهم، عشق  ست،ين یکاف . 

ندبرد ورشي ديکافه به طرف نو ريو مد گارسون . 

- کنم یرو خبر م سياالن پل نيهم نينر رونيمن ب یاگه از کافه  ! 

کرد ايبا حرص دوباره رو به عرش دينو . 

- بره نييآب خوش از گلوتون پا هيذارم  یکنم، نم ینابودت م ! 



 یو به طرف صندل ديرا کش هيسا ینثارش کرد، مانتو يیبرو بابا ايعرش
 .برد

گفت ديکافه دوباره با اخم رو به نو ريمد : 

- دم یخبر م سيگفتم به پل ! 

ديبار از خشم لرز نيچانه اش ا دينو . 

- س؟ين تونيانگار شما حرف خوش حال  

به عقب برداشت یتکان داد، قدم یسر دينو . 

- رمي...مرميم ! 

ديبا اشاره به در غر ريمد . 

- نيي، بفرما رونيب نييبفرما ! 

گرفت و به سر و صورت  دينگاه از نو هيبه طرف در رفت، سا دينو
نامش را هم  یباز کرد اما حت يیچشم دوخت، لب به دلجو ايعرش یزخم

کافه به دادش آمد ريفراموش کرده بود، مد . 

- اد؟يآقا حالتون خوبه؟! بگم آمبوالنس ب ! 

لبخند زد ايعرش . 

-  یخوام، نم یعذر م یليکه افتاد خ یممنون خوبم، بخاطر اتفاق یلينه خ
ديآقا از کجا سر رس نيدونم ا . 

سالم مانده بود، اما  زيبه اطراف انداخت، خدا را شکر کرد همه چ ینگاه
 :به رسم ادب ادامه داد

- در خدمتم نييوارد شده حتما بفرما یاگه خسارت ! 



و لبخند زد ستاديصاف ا مرد . 

- ديمراقب خودتون و همسرتون باش شتريبهتره ب اد؛يم شياتفاقات پ نيا . 

رو گرفت ايلب به دندان گرفت و با خجالت از عرش هيسا . 

با لبخند ادامه داد ديمسن و مو سف مرد : 

-  نکهيسالمه خدا رو شکر، مگر ا یبگم ، همه چ ديراجب خسارتم با

نيکن ريشکسته شدن رو تعم شيپ یکه هفته  يیها یبگم صندل ! 

زد یلب نشاند، مرد قهقه ا یرو یکرد و لبخند زورک زيچشم ر ايعرش . 

- ارنيو چسب زخم ب خي گمياالن م . 

گفت یاش هر هر یمزگ یبه ب ايدور شد، عرش یتکان سر با . 

 !چقدر مهربون بود-

 رهيخ هيدور شدن مرد گرفت با اخم به سا رينگاهش را از مس ايعرش

 .شد

- با نمک بود ميليخ . 

هنوز قرارداد امضا نکرده  لشيوک یشانيپ د،ينگاهش کرد، خند هيسا
شد شتريورم کرده بود، خنده اش ب . 
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با حرص گفت ايعرش : 

- یبخند دميبخند، با ! 

 هيگذاشته شد، سا زيم یرو سهيداخل ک خيآمد و چسب زخم و  گارسون
 یآخ اياش گذاشت، عرش یشانيپ یرا رو خياش،  یتمام نشدن یبا خنده 

را دوباره همان جا گذاشت خي هيگفت و  با درد عقب رفت، سا . 

- خوابه یورمش م گهيکم د هيلحظه،   هيصبر کن  ! 

همان قسمت دردناکش نگهش  یرا گرفت و رو خينگاهش کرد،  ايعرش
 یکنار لبش را کم یقسمت پارگرفت  نيبه طرف پنبه و بتاد هيداشت، سا

آن چسباند و نشست یکرد و چسب زخم را رو زيتم . 

- ل؟يجناب وک نيدرد دار یليتموم شد، خ ! 

نگاه کرد هيشده به سا زيبا چشمان ر ايعرش . 

- ؟یدون ینم مويلينگو که اسم و فام ! 

به دندان گرفته شده جواب داد یخجالت زده لبخند زد و با لب ها هيسا : 

- فراموش کردم تشيواقع ! 

کرد ینچ نچ ايعرش . 

-  یواقعا برات متاسفم، منو باش فکر کردم از بس معروفم، تو اومد
مثل من پرونده  یآدم موفق و معروف یخوا یدفتر کارم، اال و بال هم م

 !تو قبول کنه

ادامه داد تيبا جد ايعرش د،يخند هيسا : 



- یدادگستر کي هيپا ليوک یاسالم ايعرش ! 

 دهيبه مغز خواب یخنده اش را خورد، ابرو در هم گره کرد و کم هيسا

کرد یپوف اياش فشار آورد، عرش . 

- برات آشناس؟ ميليفام ! 

تکان  دييتا یبه نشانه  یدر هم گره خورده سر یبا همان ابروها هيسا
 .داد

 !فکر کنم هم اسم دکترت باشم-

با چشمان باز نگاهش کرد هيسا . 

- انقدر فکرم  یهم بود، وا یدفتراتونم روبه رو ن،يگيراست م یوا
اصال دقت نکردم رهيدرگ ! 

بلند  هيتکان خورد، سا یکم خشي ی سهيزد، ک يیلبخند دندان نما ايعرش
نگه داشت شيرا برا سهيشد و ک . 

 !مشخصه مغزت آکبنده-

داد هيتک یبه صندل ايو عرش ديخند هيسا . 

- برات بورس و دانشگاه اونورک جور  یمغزت چجور نيدونم با ا ینم
 !کنم

باال برد  تيبه شکا یسر . 

- یما کرد بيخنگشو نص یکي یاوردين یاوردين یخدا مشتر یا ! 

غرزنان لب زد سهيبا تکان خوردن ک هيسا . 

- بلکه ورمتون بخوابه ن،يلحظه تکون نخور هيبابا  یا ! 



طلبکارانه نگاهش کرد ايعرش . 

- خوردم، خدا خودش  یخانوادگ یکتک رو تو دعوا نيبه لطف شما اول
کنه، حاال شوهرت مونده کتکم بزنه رشيختم به خ . 

ديلب برچ هيسا . 

 !اون از خداشه از دستم خالص بشه-

ديرا خواند و پرس يیغم چشمان دخترک مو طال ايعرش . 

- بود یترببت ک یعاشق دلشکسته و ب نيحاال ا . 

با حرص جواب داد هيسا : 

-  نييآب خوش از گلوم پا هيدانشگا گذاشتم نذاشت  نيپامو تو ا یاز وقت
خواستم انجام بدم قبل من  انجام داد، کل  یبره، هر جا رفتم بود، هر کار

هست آبرو برام نذاشت، اسفند  ینام هيسا هيدنبال  دينو دنيدانشگا فهم
 م،شد مونيروز بعد پش زنم،يمدت باهات حرف م هيپارسال گفتم باشه 

رفت، هر  یبار م ريمدت گفتم بهش اما مگه ز هي، بعد  شهينم مديفهم
کنه من  یبرگشت، اون فک م ديشماره جد هيدفعه بالک کردم با 

رهيخواد انتقام بگ یسرکارش گذاشتم و فکر کنم  م ! 

با تعجب سر تکان داد ايعرش . 

- اون فقط دنبال جواب مثبت توئه یول ! 

گفت نانيبا اطم هيسا  : 

- دميرسه همون طور که من نرس ینم يیطرفه به جا کيبا عشق  . 

ادامه داد یسکوت کوتاه با : 

- به پرونده نداره یربط نينگران نباش ! 



مهمان لبش کرد یلبخند ايعرش . 

- نشد جواب  گهيوسط د یکرد، خودتم انداخت زيمنو سورپرا نيا نيبب
از االن گفتم بعدا  گهيد زنمش،يکتکشو بدم، شوهرت بخواد بزنه م

یناراحت نش !  

ديدوباره خند هيسا . 

- مشيچزون یشوهرت کار دارم، م نيحاال حاال با ا ! 

را به دستش سپرد و دوباره نشست خي ی سهيک هيسا . 

- نياونو که اصال اجازه ندار ! 

ديخند ايعرش . 

- که نگاهش کنم نميش ینم ! 

کرد زيچشم ر هيسا . 

- نيد یشما تو دادگاه جوابش رو م ! 

کالمش تکان داد تيدرا یبرا ايعرش . 

-  ختميبهم ر شويکنم، من با عشق احمقانه م زندگ تشيخوام اذ ینم یول

نهيعذاب بب نياز ا شتريب ستي، حقش ن ! 

ديپرس ايعرش . 

- د؟يکن یم یدر حال حاضر باهم زندگ ! 

باغم جواب داد هيسا : 

- نمشيتا وقت دادگاه هم نب دينه...شا ! 



شد، تا  رهيگذاشت و به ساعتش خ زيم یرا رو خي ی سهيک ايعرش
نمانده بود یباق شتريب قهيدق ٣٠مورد نظر  یجلسه  . 

- بسوزه نه  خيکنم نه س یم تيريپرونده رو مد یجور ن،ينگران نباش
 !کباب

ستاديمتوجه عجله داشتنش شد و مقابلش،ا هيسا . 

- همراهتون هست؟ نيماش !  

جواب داد هيسا : 

 !نه متاسفانه؟-

- برسونمتون يیجا هيتا  نيرو جمع کن لتونيوساپس  !  

باز  یفرستاد و لب به تعارفات آبک یاحسنت لشيبه حواس جمع وک هيسا
 .کرد

- دور شده باشه نجايتا حاال از ا ديبا دميشم، نو ینه مزاحم شما نم ! 

نامش را  هيکه سا یديهمان نو دنيکافه و د رونيبه ب یبا نگاه ايعرش
 :برده بود ، جواب داد

-  ش،ينيب یم نجايا یروبه رو یبنداز رونينگاه به ب هيکنم،  یفکر نم

درنده است ريش هيمثل  . 

کافه و مقابل در نگاه کرد رونيبا ترس به ب هيسا . 

- برم خونه یمن، حاال چجور یخدا یوا ! 

گارسون را صدا زد ايعرش . 



- ممکنه تا دم در خونه  رمونياوضاع ش نيکنم با ا یخودم حلش م
اديدنبالت ب . 

 ه،يبا صورت حساب به طرفشان آب با وجود تعارفات سا گارسون

را به چشم زد و با  یآفتاب نکيصورتحساب را پرداخت کرد، ع ايعرش
کرد تيهدا رونيکنان از کافه با  ب تيرا حما هيکافه سا ريتشکر از مد . 
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روز از  کيشد، هنوز  رهيبه مرد کنار دستش خ ستاد،يکنار در ا هيسا
 داشت،يگونه در کنارش قدم برم نينگذشته بود و ا لياش با وک يیآشنا

حس  یحت ر،يجز داد و هوار و تحق د،يکش یقينفس عم د،يچانه اش لرز
مرد با  نيبد پس زده شدن را هم با حامدش تجربه کرده بود، آن گاه ا

را به وجود  تيکرد و احساس لذت امن یم تيبودنش، حما بهيتمام غر
لبخند زد د،يبخش یم یا گانهيدختر ب . 

- ن؟يستين مونيپش ! 

 یعصب دينگاهش به نو یرا در هم گره کرد، گوشه  شيابروها ايعرش
او پشت کردتوجه به  یافتاد؛ ب . 

- بشم؟ مونيپش ديبا یاز چ ! 

ادامه داد هيسا : 



- ن؟يدختر پردردسر رو قبول کرد هيوکالت  نکهياز ا ! 

ديباال پر شيابرو یکتاي ايعرش . 

- بشم؟ مونيپش ديچرا با ! 

گفت هيسا : 

- ميامضا نکرد یهنوز قرار داد ! 

لبخند زد ايعرش . 

- دارم؟ ینيمگه جرات عقب نش ن،ياز باال سفارش شد ! 

ديسرخوش خند هيسا . 

- ميبر ديگرسنه درسته قورتمون نداده با ريفک کنم تا ش ! 

گفت دهيخنده اش را خورد و ترس هيسا : 

- دياصال حواسم نبود، ببخش یوا . 

بود که  ديتمام حواسش به حرکات نو ايرفتند، عرش نيطرف ماش به
را به  هيشد و به دنبالشان به راه افتاد، سا نيپشت سر آن ها سوار ماش

بود که شرکت ساختمان  هيسا یشرکت مورد نظرش برد؛ از خوش شانس
با آژانس  اياش در کوچه واقع بود، با کمک عرش یبود و دِر پشت يیاليو

به طرف  یتماس گرفته شد و بدون دردسر بعد از ساعت ینانيمورد اطم
 .مطب به راه افتاد

ه بود اما جرات ماند یتا شروع مالقاتش با دکتر باق یدو ساعت هنوز
که  یزيناهار را نداشت، تنها چ یرفتن از مطب و خوردن لقمه ا رونيب

کرد اما تا  یو دونات بود، احساس ضعف م یچا وانيل کيخورده بود ، 
انتظار  یکرد؛ بالخره بعد از کل یتحمل م ديساعته با کي یجلسه  انيپا



با دستور  د،يساعت  بعد سر رس ميآمد و و دکتر و ن ٣ساعت  یمنش
 یمبل نشست، با ترس، دلهره و دستان یدکتر وارد اتاق شد، مقابلش رو

پدر و مادرش به هم، تولد  یزده شروع کرد، از عشق و عالقه  خي
 یها يیمتنوع و نبود مادرش در خانه، الال یناخواسته اش، کالس ها

که ماها محکوم به  یاش، از تنها برادر يیرنگارنگ و تنها یپرستارها
 ختياشک ر د،يو حضور حامد رس یشده بود، به سن ده سالگ دنشيدن

کرد و با حوصله به  ادداشتيرا  اتييتمام جز نيو سکوت کرد، آرو
 یو هشت ساله ا ستيانتظار موضوع مورد نظرش نشست، مرد جوان ب

یدختر گمشده ا یکه وارد زندگ  

 یشود پاداش همراه یشود، کار کردن در شرکت پدر دختر م یم 
متنوع و پر  یو عالقه اش به کار و قبول پروژه ها یدختر، سخت کوش

و شراکتش با پدر دختر شده، اما به شرطها و  شرفتيسود، باعث پ
 !شروطها

طرف،  کي، خوش چهره بودنش از  کيشر یو آمدش به خانه  رفت
خارج از عرف به دختر باعث شکل  یو توجه و عالقه  مانهيرفتار صم

شود یدر دختر م قيماحساسات ع یريگ . 

و هق هقش شدت گرفت، خودکار در دست  ديبه ازدواج حامد رس هيسا
دستمال  هيفشار داده شد، سر باال گرفت و بدون نگاه کردن به سا نيآرو

گرفت، کارش سخت تر از سخت بود، اگر  هيرا به طرف سا یکاغذ
حل راه  نيکرد، شک نداشت بهتر یدخترک قبل ازدواج به او مراجعه م

 یاثابت شده  یکار یحاال با وجود ازدواج و ضربه  اام افت،ي یها را م
داشت، به ساعت نگاه کرد، به  ازين یشتريبعد آن...به تامل و تفکر ب

دخترک بالخره خشک شود یداد، تا اشک ها هيمبل تک . 

را پاک کرد شياشک ها هيسا . 



-  هيازدواج ،  اي یدوست شنهاديسراغت؟ مثال پ ومدين یدوران کس نيتو ا
یجد سيک  ! 

را با دستمال پاک کرد سشيو صورت خ ديکش یآه هيسا . 

-  ديبه اسم نو یهم دانشگاه هي نش،يتر یجد یکه داشتم ول شنهاديچرا پ
از  یدور یشد، برا دهيبه سمتم کش شتريبود، هر چقدر پسش زدم ب

نشد،  یگرفتم بهش فرصت بدم، ول ميحامد و پس زدن احساساتم تصم
ترسم،  یدکتر ازش م یزود بَِهِمش زدم، اما امروز سر راهم اومد، آقا

ازش سر  یکار اشتباه هيترسم  یم ست،يآدم سابق ن ناو گهيد دينو
 .بزنه

ديپرس نيآرو . 

- کرد؟ کاريچ یچ یبرا ! 

با خجالت جواب داد هيسا : 

- دانشگاه  قرار داشتم، اشتباه  یروبه رو یاز کافه ها یکيتو  لميبا وک
 ... برداشت کرد و

لب به دندان باشرم ادامه داد هيسا : 

 !کتکش زد-

ديبا چشمان گشاد و از حدقه در آمده پرس نيارو . 

- رو کتک زد؟ اي! عرش؟یچ ! 

غرولندکنان به طرف   نيمثبت تکان داد، آرو یبه نشانه  یسر هيسا
بود  ايموضوع عرش یکرد و تماس گرفت، وقت یرفت، پوف لشيموبا

به  ینگران یشدند، آنقدر یمهم فراموش م یکارها یهمه  گريد



حالش را بپرسد و  هيفراموش کرد از سا یوجودش هجوم آورده بود حت
بوق تماس را پاسخ گفت نياول با ايتا عرش ديجان به لبش رس : 

 !بله-

ديآرام به او توپ هيبه سا یبا نگاه نيآرو : 

- ؟يیبله و درد، کجا ! 

با تعجب جواب داد ايعرش : 

- کار کردم؟ یباز چ  

ادامه داد و یآرام تر یکرد و با تن صدا یدندان قروچه ا نيآرو  

- مطب ايگم شو زود ب ،یموکلت گفت دعوا کرد ! 

دنده را عوض کرد ايعرش . 

-  یمطب که چ اميب خته،يکار رو سرم ر یمطب، کل ايرو ب یچ یچ
بذاره گرينتونست دندون رو ج قهيهم دو دق هيبشه؟! اون سا ! 

نشست یصندل یرفت و  رو زيبه پشت م نيآرو . 

- به دو نکن یکي نجايا ايگم دور بزن ب یم یوقت ! 
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ديپرس نيآرو . 

- ؟یاومد ! 

کرد یپوف ايعرش . 

- در  یچه ظلم ینيب ینم یسال بزرگتر کيفقط  گه،يد اميبابا دارم م یا
که منو مجبور  امونيدرست مثل بچگ ،یگيچقدر زور م ،یکن یحق من م

شم من یاز دستت خالص نم یعنيبهت بگم داداش،  یکرد یم . 

به او  رهيکه خ هيلب نشاند، نگاهش به سا یرو یلبخند محو نيآرو
 .نشسته بود افتاد، تماس را بدون جواب قطع کرد

- کم زخم شد هيلبشونم  یمقدار ورم کرد، پا هيشون  یشونيپ . 

و گفت ديکوب یشانيبه پ یضربه ا نيآرو : 

- رفت  اصال حالشو بپرسم ادميپاک  یوا ! 

کرد زيو چشم ر ديخند هيسا . 

- لطف کردن آژانس  ،یشرکت هيخوب بودن که منو رسوندن  یاونقدر
حالشون خوبه ن،يهم گرفتن، در کل نگران نباش ! 

کرد مارشيب یحواله  یبا لبخند چشمک نيآرو . 

- و پر دردسر باشه،  طونيهاش، البته اگه برادرت ش یو نگران یبرادر
ینگران باش دميبا ! 

ستاديبه احترامش ا نيبلند شد، آرو هيسا . 

- ميجلسه رو زودتر تموم کن شهيامروز م یبرا ! 

سکوت کرد یا قهيچند دق نيآرو . 



- براتون  نيبگ یکنم، به منش یخسته تون نم نياز ا شتريباشه، امروز ب
عنوان  چيبه ه ن،يمراقب خودتون باش شتريب ديفکر کنم با ره،يآژانس بگ

ميزن یحرف م شتريبعد ب یجلسه  ن،ينکن یسپر يیروزهاتون رو تنها . 

 یشانيکه در اوقات استرس و پر يیفراوان، با پاها یتشکر و قدردان با
با تعجب به  نيه طرف در قدم برداشت، آروآورد ب یم اديرا به  دنشيلنگ

شد رهيراه رفتنش خ . 

- ن؟يرو پشت سر گذاشت یحادثه ا اي یشما تصادف یخانم شکوه ! 

به طرفش برگشت هيسا . 

- دميهنوز به اون قسمت نرس ! 

ستاديدرهم نگاهش کرد، به طرفش رفت و مقابلش ا یبا ابروها نيآرو . 

- پا  ی هياز ناح نميب یکه  م هيبار نياول دمتونيکه د یچند بار یط
وجود داره یمشکل ! 

جواب داد هيسا : 

- گم، پام کامال خوب شده بود، اما  یتصادف کردم، جلسه بعد راجبش م
کنه  یدرد م یدونم،  گاه ینم ديچيپ ايافتادم و دوباره پام ضرب خورد 

بلنگم یکم شهيباعث م ! 

تکان داد ميبه نشانه تفه یسر نيآرو . 

- کامل را دارم یبهبود یبراتون آرزو . 

بغض کرد هيسا . 

-  نيدرد همچنان ادامه داره، ا نيعشق خالص نشدم ا نياز ا یتا وقت
که افتادم، قبلش به  یاگه اون شب اره،يم ادميدرد تمام حماقت هام رو به 



رو  یبابام، اون سفر لعنت یرفتم خونه  یدادم و م یحرف مادرم گوش م
شکست ینم نياز ا شتريرفتم و قلبم ب ینم ! 

ساعت سکوت  کيکرد،  یپلک بست، حافظه اش خوب کار م نيآرو
آرامش روح،  یسفر برا شنهاديو پ شيو ورود همسر تند خو هيسا

 ديبدون فکرش فرستاد، پلک باز کرد و با تعجب و ترد زيبر تجو یلعنت
ديپرس . 

  !سفر؟-

کرد  یرا راه هيسا نيگرفت و جواب مثبت را گفت، آرو ريسر به ز هيسا
در خواست آژانس کرد،  یاز منش هيکه سا ديو در را دوباره بست، شن

 یکدام روانشناس احمق د،يکوب زيبر م یبرگشت، مشت زشيبه طرف م
کند، با  یاش م یو راه چديپ ینسخه م ضشيمشکالت مر دنيبدون شن

 .خود تکرار کرد

 !احمق...احمق-

شد رهيپر از لوح خ واريرا چرخاند و به د یصندل . 

- تو اون  یعني ايلوح و مدرکا رو به من داده، خدا نيا يیکدوم احمقا
 ديتمام تالشم رو بکنم با ديدختر اومده، با نيبه سر ا یچ یمسافرت لعنت

اشتباهات احمقانه دست  نيخوام از ا یم یبرش گردونم ، تا ک یبه زندگ
رميادبگي شتريب ديبخونم، با شتريب ديبکشم؟! با ! 

 یکيکتاب  خانه اش رفت، چند کتاب را از نظر گذراند، شد به طرف  بلند
در به عقب برگشت یدو کتاب را انتخاب کرد و با تقه  . 

- ؟ یکتاب بخون یخوا یبازم که م ! 



 ا،يبا ورم کوچک و قرمز و چسب زخم کنار لب عرش یشانيپ دنيد با

به طرفش رفت ینگران و عصب . 

- ؟یکرد کاريباز با خودت چ ! 

آن طرف تر در سالن به انتظار آژانس  یکه کم هيبه سا یبا نگاه ايعرش
 .نشسته بود، در را بست و وارد شد

- یزن یحرف م یکنن با بچه دار یآروم تر، االن فکر م شيه ! 

کرد یبه برادر شرش نچ نچ رهيدست به کمر خ نيآرو . 

- فکر کرد شوهر دختره م،  ه،يبه چ یبفهمه چ نکهيسر، بدون ا رهيخ هي
هوا زد تو صورتم یب ! 

کرد یدندان قروچه ا نيآرو . 

- ذاره؟! اتاق به  یقرار م رونيآدم با موکلش ب گه؛يد یآخه از بس احمق
؟یزن یراجب پرونده حرف م رونيب یريم یخر ،یدار یاون بزرگ ! 

به بدن داد یرفت، نشست و کش و قوس یبه طرف صندل ايعرش . 

- سرم شلوغه امروز، با  گميخونم، م یتو گوش کفتر که نم نياسيبابا 
شرکت  اديتماس گرفتم ب رم،يگ یکنم پرونده شو م ميخودم گفتم بهش تفه

 افتهيتو زحمت ن اديگفتم خانوم ز گهيد که،ينزد دميد ابونم،يگفت فالن خ

 .خودم رفتم

 دياز نبود، نو ديرا چک کرد، با ابانيشد و به طرف پنجره رفت، خ بلند
دانست  یم شيد، فقط خودش و خداش یکله شق پشت سرش مطمئن م

رفته تا بلکه  لومتريطرف و آن طرف با سرعت خدا ک نيو ا یچقدر فرع
دانست با آن  تکان دستش در هوا و  یاو را گم کند، م وانهيپسرک د

اش، کار دست خودش داده است، حاال چگونه  حمقانهلبخند مضحک و ا



 یاگر به صحبت م ست،ياست و همسر ن ليخواست بفهماند، وک یبه او م
نشست که تا "ِو" اول مشت اول را هم مطمئنا خورده بود، به عقب 

 .برگشت

 - تموم شده من برم به کارم برسم تيحاال اگه بازپرس . 

و گفت دياز دست برادر کله خرابش کش یآه نيآرو : 
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-  گهيد ليوک هيسخته ولش کن،  یدون یاگه م یبهتره مراقب خودت باش

کنه، مخصوصا  یعمل نم یکنم، شوهرشم چندان منطق یم یبهش معرف
زنش مجرده لياگه بفهمه وک ! 

به خود اشاره کرد و ادامه اش را گفت د؛يخند ايعرش : 

- پيو خوشت ! 

رفت رونيزد و از اتاق ب یچرخ . 

کرد و به  یخداحافظ یشد، از منش یکه از مطب خارج م ديرا د هيسا
خارج شد هيدنبال سا  
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از مطب همزمان شد ايبه آسانسور با خروج عرش هيلحظه ورود سا  . 

 !صبر کن، صبر کن-

وارد شد ايقبل فشردن دکمه عرش ديخند هيسا . 

- هنوز دکمه رو فشار ندادم ن،يبا دست در رو نگه دار ستيالزم ن گهيد . 

گفت هيرا فشرد، سا نگيپارک یو دکمه  ستاديا ايعرش : 

- نيلطفا دکمه همکف رو هم بزن ! 

دماغش را خاراند ايعرش . 

- ميکن یم شيراه م،يديآژانس رو م هيکرا نگ،يپارک یايبهتره با من ب ! 

 اديرا به  ديبه کار انداختن مغز نو یبا تعجب نگاهش کرد با اندک هيسا

 .آورد

- هنوز یعني...نکنه...نميبب ... 

دياش پر یحرف پران انيم ايعرش . 

- به  ستم،يمطمئن ن ادي، ز یور اون ور رفتم تا گمم کنه ول نيا یليخ
که تنها هم  نيبرو، با توجه به ا گهيد یجا هي ،ینظرم بهتره خونه  نر

ازش سر  یکنه ممکنه کار خطرناک داياگه آدرس رو پ یکن یم یزندگ
 !بزنه

با ترس گفت هيسا : 

- دانشگاهم  یکالسا گهيد یهفته  هيکنم،  یکه من با ترس زندگ شهينم
مجبورم برم، و هر دفعه هم ممکنه باهاش رو به رو بشم شهيشروع م . 

جواب داد ايعرش : 



- تونه با دل و جرات باشه،  توو دانشگاه براتون  یاونقدرا هم نم گهيد
 ميدانشگاه و مستق یريم ميکنه، شما هم با آژانس مستق جاديمزاحمت ا

 يیاون چشما ،یکن یتنها زندگ دياما به نظرم نبا ،یگرد یبعد کالس برم

جو بود نهيو ک نيخشمگ یبه حد کاف دميکه امروز د . 

دياز ته دل کش یآه هيسا . 

-  رونياز ب ست،ين یاش دود شهيشما هم برم که ش نيحاال من با ماش

نشسته نيداخل ماش یکامال مشخصه ک ! 

از آسانسور خارج شد و به  هيبه همراه سا ايمتوقف و عرش آسانسور
قدم برداشت نيطرف ماش . 

-  ميقا یجا برا یبلنده پشتش به اندازه کاف یشاس نميخدا رو شکر ماش
 .شدن داره

ديکوب نيو پا در زم ستاديا هيسا . 

- بشم ميقا یصندل ريمن ز نيخوا ینکنه م ! 

طلبکار جواب داد ايعرش . 

- ینيرو سقف بش یخوام بر ینه م ! 

اش را نشانه رفت و ادامه داد یشانيپ : 

- قشنگ بخوره به هدف رشيکه ت ! 

گفت و دست مقابل دهان قرار داد ینيه هيسا . 

- دونم  یامروز نم اد،يممکنه اسلحه داشته باشه؟! بهش نم یعني یوا
و آروم بود بينج یليچش بود واال خ . 



را به نماش گذاشت دشيو دو دندان سف یس د،يخند ايعرش . 

- که من براش تکون  یصورتم خوابوند و اون دست یکه پا یبا اون مشت
اسلحه شو  ستين ديداشت، بع ابونايکه با من تو خ یدادم و دور دور

بله رو  ،یو آرومه چرا دست به سرش کرد بيآورده باشه، اگه انقد نج
خوردم یکتکم من نم نيا یگفت یم ! 

و به دنبالش به راه افتاد ديبرچ یلب هيحرکت کرد و سا ايعرش . 

- ؟یچه دست تکون دادن ! 

تکان داد و  یدست ستاديامش ا یام و ديسف نيمقابل ماش ايعرش
زد و گفت یشخندين : 

- دست تکون دادم یجور نيا . 

قفل درها را باز کرد چيفشار سو با . 

-  ینجوريشما ا ن،يديچرا انقدر ترس ني، پس بگ یاسالم یواقعا که آقا
نيکرد شتريکه زهرشو ب . 

درها را باز کرد ايعرش . 

-  چارهيمن ب نينکردم، اون زهرش از قبل زهِر مار بود، ا یواال من کار

 !م که طعمه ش شدم

 یصندل نيب یبه فاصله  یبا نگاه هيباز کرد و سا هيسا یعقب را برا در
عقب و جلو گفت یها : 

- شم ی! اصال جا نمنم؟يبش نجايا یمن چجور ! 

شد از واژه  یبه اندام الغر دخترک نگاه کرد، موکلش بود و نم ايعرش
و امثالش استفاده کرد، خنده اش را جمع  تيچوب کبر ،یالغر مردن ی



را لعنت فرستاد و با خود فکر کرد ، پسر به آن  ديکرد و در دل نو
شکافد، با  یم نهيس شيشده و برا ونيقل ین نيچگونه عاشق ا یديرش

جواب داد یتمصلح یسرفه  : 

-  نيکنم، ا یگذره فوقش، فقط من بررس یبهتون سخت م قهيچند دق هي
انهيدور و برا هست  ! 

نگاه کرد و باالجبار سوار شد و با  نيماش فيبا چندش به کف کث هيسا
را دراز  شيبه در نشست و پاها هيهمان کف تک یبود رو یهر سخت

 .کرد

را به حرکت درآورد،  نيسوار شد و ماش ه،يسا یريبا جاگ زين ايعرش
قول داد حساب تمام  هيآژانس را حساب کرد و به سا نهيمقابل در، هز

رديآژانس ها را پس بگ نيا . 

حاصل کرد،  نانياطم دياز نبود نو یدور و برش را نگاه کرد، وقت یکم
 افتهيکه به دلش راه  یبا وجود ترس هيو سا ديپرس هيآدرس را از سا

 یها یصندل یداد و راحت رو ايرا به عرش یبود، آدرس منزل پدر
تر از کفش نشست فيکث . 
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 ادهيپ نياز ماش اياش با عرش یبه مقصد و گذاشتن قرار بعد دنيرس با

 یپدر یخانه  اهيس یبه سمت در فلز ديلرزان و ترد يیشد، با قدم ها
 .رفت

 دنيصبر کرد، بدون شن یتنگ شده، زنگ در را فشرد، کم ینفس با

 یاجمال یشد، با نگاه اطيوارد ح یدر باز شد و با گفتن بسم الله يیصدا
بود که لنگان  یپر از درخت و سرسبز نگاهش معطوف دختر اطيبه ح

کرد، تمام  یم یرا ط اطيح انيشده، گر یچيباند پ یلنگان با دست و پا
سر پا  یاش را، آن روز همان جا، رها کرده بود، برا هخاطرات گذشت

 دهيداشت، چشم بست، به ذهن خواب ازيبدون ن یبه خاطره ها ستادنيا

عشق نبود،  نيا افت،يبدون او  یشد خاطره ا یاش فشار آورد، مگر م
به سمت  یمقنعه دست ريکرد، از ز یرا تجربه م یآزاد ديبود، با یوانگيد

محسور  نگونهيکرد، چگونه توانسته بود ا یم یگلو برد، احساس خفگ
در  دهيبار، دوبار، سه بار، اشک جوش کي د،يکش قياو شود، نفس عم

را تکان داد،  شيچشمش را پس زد؛ مقنعه اش را مرتب کرد، مانتو
وجود نداشت،  ینگران یبرا يیمعالجه اش را شروع کرده بود، پس جا

به  شيپا فيباال رفت درد خف اکرد، از پله ه شيلبخند را مهمان لب ها
را  یورود یسپرده بود، زنگ کوچک در چوب یبه فراموش یراحت نيهم

لبخند مادرش، در آغوشش پنهان  دنيفشرد، به سرعت در باز شد، با د
عمرش دلتنگ آغوش  یتمام روزها یشد، دلتنگ بود، به اندازه 

 .مادرانه اش بود

- زميعز یبالخره سر عقل اومد ! 

از آغوش نگار جدا شد انيشا اديگرفت، با فر ديمادرش را ند ی هيکنا . 

- هيسا ....!! 



مگر  دش،يو بوس دييبو د،يو در آغوشش کش ديبه طرفش دو جانيه با
شد؟ یدلتنگ یاشک ها ختنيبه بعد مانع ر نجايشد، از ا یم ! 

 يیرايرا پاک کرد، به پذ شيجدا شد، رو گرفت و اشک ها هياز سا انيشا

اشاره کرد ونيو تلوز . 

- کنم یمامان اجازه داد اونجا باز نيبب ! 

و به طرف مادرش برگشت ديخند هيسا . 

 !بالخره؟-

به طرف  هيباال انداخت و لبخند زد، سا یدست در بغل شانه ا نگار
 .برادرش برگشت

- سهم من بوده  یمن نبودم  هر چ ،یديچقدر قد کشسه ماه  نيتو ا نميبب
یخورد ! 

باال انداخت یشانه ا انيشا . 

- یگرد یبرنم گهيد یمامان گفت شوهر کرد ! 

 هيبرگشت، سا ونيبه طرف تلوز انيآب دهانش را قورت داد، شا هيسا
 .داد زد

- نيبش شميپ قهيکجا؟! بعد سه ماه اومدم دو دق ! 

زد يیلبخند دندان نما انيشا . 

- من برم دوستام منتظرن گه،يد يینجايفعال ا ! 

دوشش جابه جا کرد و بلند شد یرا رو فشيک د،يخند هيسا . 

- ؟یخوب ! 



باز و بسته کردن پلک جواب داد با . 

- داشت رفتم، از صبح هم دانشگاه  ی...امروز دکتر وقت خالستميبد ن یا
نخوردم یچيبود، ه ! 

به طرف آشپزخانه به راه افتاد نگار . 

-  خچاليها تو  وهيژله ها، م کا،يپودر ک یهمه  یستيتو که ن م،يبر ايب

خوشمزه منتظرته یخوراک یکه کل ايمونن، ب یم ! 

انگار امروز بغض و  د،يکش یقيلبخند زد و حرکت کرد، نفس عم هيسا
نداشتن، اما حاال زمان کنترل بود انيقصد پا شيها هيگر . 
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 یها وهيم ،یخانگ یشکالت کيشد، ک دهيچ زيآشپزخانه رفت، م به
مخصوص  یها ینيريمورد عالقه اش، ش یبلوبر یرنگارنگ ژله 

بود، به  دهيتدارک د نگونهيمادرش، انگار از آمدنش خبر داشت که ا
 د،يرا بو کش یطرف اجاق گاز رفت، در قابلمه را برداشت و برنج خانگ

رفت،  زيشکمش بلند شد، به طرف م وغورغار  یحالش جا آمد، صدا
را برداشت هنوز قورت نداده بشقاب برنج و  کياز ک ینشست تکه ا

آب از لب و لوچه  یخانگ یترش دنيحاضر شد، با د شيروبه رو مهيق
 یاش راه افتاد، با قاشق اول بو و طعمش، جانش را جال داد و قاشق ها

دوغ  وانيسرفه افتاد و ل هبه دهان فرستاد، ب یکيپشت  یکيرا  گريپر د



 شياشتها د،يرا سر کش وانيعذر خواست و ل نيپر شد، با نگاه شرمگ
باز شده بود؛ بشقاب دوم را هم بدون امتناع نوش جان کرد،  بيعج
را تمام  شيرها شده بود، غذا یآب و نان در گوشه ا یماهها ب يیگو

به  هيتک شيمادرش روبه رو د،يهل دار را نوش ی دهيدم کش یکرد و چا
اش  کرد، سر  ینگفت و با سکوت همراه یدست در بغل  کالم ،یصندل
رو  نياز ا یاعتراف ناگهان کياشتباه،  کياش با  یگرفت، زندگ ريبه ز

به آن رو شده بود، سر باال گرفت و دور و بر از نظر گذراند، سه ماه تا 
و به  انستهرا تنگ د یداده بود، چگونه قصر پدر رييچه اندازه او را تغ

محض بود و بس یوانگيکه د ینافرجام رفته بود، عشق یدنبال عشق ! 

دلسرد کنند، نور  یموفق شده بودند، او را نسبت به زندگ ريحامد و ام 
را در نگاهش کمرنگ کرده بودند ديام . 

بود،  یکاف دنيدو روز ند نيلبش نشست،اما انگار هم یرو یپوزخند 
 انيبه پا زياثبات عشق را ن یتالشش برا گريقبول شکست و د یبرا

حرکت نشسته بود،  یب نگونهيوجود نداشت که ا یعشق يیبرساند ، گو
بود، نگاهش را از  یدود شدنش در هوا کاف یدو روز برا نيهم  يیگو

گرفت و بلند شد یلخا یا شهيفنجان ش . 

ديبا تعجب پرس نگار . 

 !کجا؟-

کرد و جواب داد اخم : 

- ؟یبر یخوا یشده، کجا م ريد گهيد ! 

شدن هوا را متوجه نشده بود کيبه پنجره انداخت، چگونه تار ینگاه . 

- ؟یکن یکه اونجا تنها زندگ یکس و کار یمگه ب ! 



قورت  یشد، آب دهانش را به سخت دهيهم ساب یهوا رو یب شيها دندان
شکسته  یروز که با دست و پا: "آن ديبزند، بگو اديخواست فر یداد؛ م

 یرها شده بود هم تنها نبود، آن روز که از ب مارستانيتک و تنها در ب
کس و کار نبود، آن موقع که معامله شده  یگناه از خانه طرد شد هم ب

 یم یکس و کار نبود، آره، مدت ها بود تنها بود؛ تنها زندگ یب همبود 
شد یکه نه زجر کش م یکرد، زندگ . 

- خوام یرو م ليدکتر و وک شماره . 

نگار، صداها در مغزش ساکت شد، به خود آمد و با  یآمدن صدا با
ديتعجب پرس . 

- ؟یچ یبرا ! 

دستش را گرفت و وادار به نشستنش کرد نگار . 

- بابات که بهش بفهمونه نگران پول نباشه و کارش رو  یبرا ليوک
 یطمئنم براخوام حرف بزنم، م یخوب انجام بده و  با دکترت هم من م

داره ازيحامد ن یمن و پدرت و حت یبتونه بهتر عمل کنه به حرفا نکهيا . 

دارد،  ازيآمده بود به کمک ن ادشانيرا پنهان کرد، تازه  شخندشين هيسا
شد رهيخ یا شهيحاال که خودش در حال اقدام بود، به فنجان ش . 

 !حامد خبر نداره-

ديبه مادرش نگاه کرد و پرس هيسکوت کرد، سا د،ينگار باال پر یابرو . 

- ؟یبا خاله حرف زد ! 

در کاسه چرخاند یچشم نگار . 

 !نه...سرش شلوغه، چطور مگه؟-



تته پته جواب داد با . 

- شب اونجا بودم ی...پریچي...هیه . 

گفت نگار : 

- تو  المير هيغصه خورد، گفت که  یليخ چارهيب ،یمادر گفت، اونجا بود
تونه   یآدم چقدر م هي ،یمرد شد نيا هيدونم عاشق چ ینبوده، نم بتيج

پول یرحم باشه تو رو ب یب .. 

ديحرف مادرش پر انيلرزان م یبا صدا هيسا . 

- شدم تياذ یکنم، امروز به قدر کاف یمامان...خواهش م ... 

با حرص نگاه گرفت نگار . 

 !باشه...باشه-

سالم پدرش سربرگرداند یصدا دنيبغضش را قورت داد، با شن هيسا . 

- خواد جواب منو بده؟ ینم یکس نميبب ! 

نگاه کرد،  شيبلند شد جوابش را آرام داد، به مرد روبه رو هيسا
هنوز در  شيادهايداشت، فر ازيبه زمان ن دنشيبخش یبود، برا نيدلچرک

  گوشش موج

داد،  یگوش م شيلحظه به حرفها کي یاگر برا ديانداخت، شا یم
 یکرد، با عذرخواه یسه ماه تلخ را تجربه نم نيکرد، ا یدرکش م

 ديکرد و از پله ها باال رفت، با یاز کنارش گذشت ، حال را ط یکوتاه
، محرم  شيها يیگشت؛ مامن تنها یبعد از سه ماه به اتاقش بازم

و برگرداندن  قتيراهش ، گفتن حق یادامه  یبرا دي...باشياسرارها
ینسباش به آرامش  یاصل گاهيحامد به جا   



ديرس یم . 
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رفت، همانگونه دست نخورده داخل کمد رها  شيطرف کمد لباس ها به
به دوش آب  د،يکش رونياش را ب یتيو شلوارک ک شرتيشده بودند، ت
با حواس  ليحرف زدن با وک یبرا ديداشت، با ازيآرام ن یگرم و خواب
کرد، دوش را گرفت اما خواب به  یاقدام م یراسخ یتيجمع و قاطع

ديتخت دور خود چرخ یصبح رو یماتا دم د امديچشمش ن . 

زد، با  یدر چشم باز کرد، خواب در چشمانش موج م یتقه  دنيشن با
کت و شلوار چهارخانه  یميقد یلباس ها نيرخوت از تخت جدا شد، از ب

 د،يکش رونيب یفيپاشنه بلند و ک یمشک یانتخاب کرد، کفش ها یا

را کامل جمع  شياش آراست، موها یميقد شيآرا ليصورتش را با وسا
 افت،يسوت و کورشان ن یرا در خانه  یرفت، کس رونيکرد و از اتاق ب

که مادرش آماده کرده بود  یصبحانه ا زيبه طرف آشپزخانه رفت و با م
تلفن را برداشت و  زيکنار م یرنگ یاز عزا در آورد، برگه ها یدل
تلفن دکتر  یشب و شماره  یبرا امدنشيبر ن یمبن یادداشتي

رفت ،  یم ديچسباند، با خچالي یرا نوشت و رو لشيروانشانسش و وک
کنار در  یقد ی نهيداد، مقابل آ یاش سامان م یرفت و به زندگ یم ديبا
 یها ديو کل چيرا به چشم زد، سو نکيکرد و عشالش را مرتب  ستاد،يا

را برداشت،  چيشده، مبهوتش ساخت، لبش به خنده باز شد،سو زانيآو



رفت،  اطيح یباز شده بود، به گوشه  شيبه رو یپدر یانگار در خانه 
 خت،ياشک ر د،يزد، دور خود چرخ اديفر د،يقرمزش را بوس نيماش

راند،  ليسوار شد و بعد از برداشتن مدارکش  تخته گاز به طرف دفتر وک
گرداند یحامد برم یآرامش را به زندگ ديبا . 

پا  ريتقه به در ز نيتازه کرد و احساسش را با اول ینفس د،يمقصد رس به
دوم را به صدا در آورد، همان مرد  یتازه کرد و تقه  یله کرده، نفس

به دست در را باز کرد حيه و تسببست ی قهيدار با  شير . 

انداخت و  ريدختر شد، سر به ز شانيو حال پر دهيمتوجه رنگ پر جواد
 ايدختر را به اتاق عرش ريبدون طول و تفس یبا سالم و احوال پرس

 کيبا  اديدور و برش را نگاه کرد، تا کنون  انقدر ز هيکرد. سا تيهدا
بود، مرد در را باز کرد  دارشيروز د نيروبه رو نشده بود، سوم ليوک

با تشکر وارد اتاق شد هيو سا . 

- رسه یاالن م ايعرش ن،يداشته باش فيشما تشر ! 

پا گذاشت، شروع به تکان  یمبل نشست، پا رو یلبخند زد و رو هيسا
دادنش کرد، مرد در را باز گذاشت و به سالن رفت، اتاق را از نظر 

شده بودند، کاغذ ها مرتب  دهيمرتب تر از قبل چ ليوسا یگذراند،  همه 
تاک ساعت، اضطرابش را  کيت یشده و پرونده ها در قفسه، صدا

گذشتند، فکر کرد ، فکر کرد و خاطرات  یم یه ها به کنديکرد، ثان شتريب
وکالت پشت  یپروانه  یعشق نافرجامش را دوباره مرور کرد، تابلو

کرد، با دست خودش آتش  یچکار م نجاي، چشمک زد، ا واريد یرو زيم
 یشد، بلند شد، صدا یپنبه م شيزد؛ تمام رشته ها یبه خانه اش م

به عقب برگرداندش یسالم ! 

- که معطلتون نکردم؟ اديز ! 



 زيمرتب تر از روز قبل، کت و شلوار دانه ر یکرد، موها نگاهش
 ليقبل به وک یاز روزها شتريچرمش، ب فيک ،یو کراوات زرشک یطوس

 فيتر آمد، از مقابلش رد شد ک کيکرده بود، نزد دايشباهت پ یجنتل من
 یکتش را باز کرد و نشست و با دست ها یگذاشت، دکمه  زيم یرا رو

مبهوت و رنگ  ی هيسا دنيلبخند زد،  نگاهش با د ز،يم یقفل شده رو
 .و رو رفته رنگ تعجب گرفت

- افتاده؟ یاتفاق نميبب ! 

شانيپر یهاسکوت بود و نگاه  جوابش ! 

- یدياست رس قهيدق ۵منتظرت گذاشته باشم جواد گفت  اديفکر نکنم ز ! 

 هيرا دور زد، مقابل سا زيبلند شد و م ايتکان سر جواب داد؛ عرش با
ستاديا . 

 !حالت خوبه؟-

هم خوب بود، دستانش از  یليسر تکان داد، خوب بود، خ دوباره
بود،  دنيو سرکه در حال جوش ريو دلش مثل س ديلرز یاضطراب م

دعوت به نشستنش کرد ايعرش . 

- نيلطفا بش ! 

به سمت در قدم برداشت،  خواست به  اينشست ، عرش ديبا ترد هيسا 
 کيکرد، دستور  یم یاش را باز یحواس که اکنون نقش منش یجواد ب

شد، به  ماني، پش یسر فرورفته در گوش دنيآب بدهد که با د وانيل
پر کرد و  خچالياز پارچ داخل  یآب وانيآشپزخانه کوچک ش رفت و ل

 هيرا مقابل سا وانيبه اتاقش بازگشت، ل عيسر ینيس یبدون گذاشتن رو
گذاشت زيم یو رو دياز آب نوش یتشکر کرد و چند قلپ هيگرفت، سا . 



نشست شيدوباره روبه رو ايعرش . 

- ؟یبهتر شد ! 

بار گفت نيشده اش را با دست پاک کرد و ا سيلب خ هيسا : 

 !بله ممنون-

داد، دست در بغل گرفت و دخترک را برانداز کرد هيبه مبل تک ايعرش . 

- ؟یشد مونيپش ! 

با حواس پرت شده اش متعجب گفت هيسا : 

- ؟ ی! از چ؟یچ !  

پاسخ داد ايعرش : 

- طالق و رفتن ،يیاز جدا ! 

با زبان تر کرد یلب هيسا . 

- هيسا نيبب ...! 

 اينشاند و عرش یشانيپ یرو یاز نوع خطابش تعجب کرد، اخم هيسا
زد و کالمش را اصالح کرد یپوزخند . 

-  ،یاومد رونياز مطب ب ،یفکر کن شتريب یتون ی...میخانم شکوه
و بدون  یآن ميتصم هيبا  عي، سر یديدفتر وکالت  رو د يیهو هي یليخ

یفکر راهتو کج کرد .... 

ديحرفش پر انيم هيسا . 
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- برم ديجدا بشم، با دينه...نه...من با ! 

سرزنش تکان داد یاز رو یبه طرفش خم شد و سر ايعرش . 

-  ميحالت که بهتر شد، تصم ،یبا دکترت کامل حرف بزن ديتو اول با نيبب
 لتميوک گهيمن د ،یشيم مونيپش یريبگ یميهر تصم ینجوريا ،یريبگ

دميرو انجام م تيمراحل کار جدائ یهر وقت بخوا ! 

بغض کرد هيسا . 

- رو سر و سامون  یهمه چ ديام که افتاده، با یمن مسبب تمام اتفاقات
کنه، باعث  یم یداره زندگ يیتو چجور جا ستيبدم، االن حامد معلوم ن
 !شدم از خونه ش بره

ديپرس ايعرش . 

 !کجا رفته؟-

را محکم در هم  شيپنهان کردن لرزش، دست ها یو برا ديکش یآه هيسا
داد هيقفل کرد، به مبل تک : 

خودش  شيکنه حامد رو پ یمادرش ، من به مادرش گفتم سع یخونه  -
 !نگه داره

ديبا تعجب پرس ايعرش : 



یکن یم یزندگ یخوا یو تو کجا م - ! 

جواب داد هيسا : 

- من نشد یوقت اونجا خونه  چياون، ه یخونه مون، نه خونه ا یتو ! 

اخم کرد ايعرش . 

- به  یخطر بزرگ یستي! فکر کنم متوجه ن؟یاونجا بمون یخوا یم يیتنها
دور و برته ؟ دياسم نو ! 

جواب داد هيسا : 

- تونه بکنه ینم یکار ! 

ديباال پر ايعرش یابرو : 

- رفته؟ ادتيرو  روزيزده به سرت؟! د نميبب ! 

جواب داد یعصبان هيسا : 

- نخوام باهاش روبه  ايرم دانشگاه، بخوام  یگفتم، من م روزيدمن هم 
شم یرو م ! 

زد یشخندين ايعرش . 

- ؟یکن یم کارياگه تا خونه اتون...دنبالت اومد چ ! 

 یم د،يتوانست دروغ بگو یدهانش را قورت داد، به خودش که نم آب
ديترس یهم م اديز یليخ د،يترس . 

-  یرو راه نم یکس نيساکن یاون آپارتمان نگهبان داره، بدون اجازه 
بترسم؟ ديده، چرا با ! 

به دستش اشاره کرد ايعرش . 



  با اون لرزش دستات مشخصه-

یترس ینم ! 

کارش رفت، مدارکت رو بده، وکالت نامه رو  زيشد، به طرف م بلند
 یجلسه  هي گهيچند ساعت د ،یبرگه ها رو امضا کن ديکنم ، با ميتنظ
مهم دارم یليخ یکار . 

 یآن همه همهمه  انيداد، لبخندش را م لشيمدارکش را تحو هيسا
 یدک و پز همان جلسه  نياش نتوانست پنهان کند، پس علت ا یزندگ
مهم بوده یکار ! 

 یبرگه ها را برا ايامضا کرد، عرش هيکرد و سا ميمدراک را تنظ ايعرش
سن همسر  دنيجا داد، هنوز با د فيمرتب کرد و در ک شيکارها یادامه 

ساله را به  ٢٢دختر  یدر شوک بود، مانده بود پدر و مادرش با چه عقل
 نيساله سپرده بودند، اخم صورتش را فراگرفته بود، اصال ا ۴٠مرد 
و صحبت  دنشيد یدختر را خام خود کرده بود؟! برا نيا چگونهمرد 

 .کردن با او کنجکاو بود

- دادخواست طالق  رم،ينگ نيدرمانت رو از آرو ی هدييتا یفعال تا وقت
دم ینم ليرو تحو ! 

ديبا اخم پرس هيسا : 

- من به شما  یماريدر مورد ب دي، چرا با ستيمگه دکتر محرم اسرار ن
 !بگه؟

بار اعتراض  نيا د،يرا در چشمان دختر د تيتر بود، رضا قيعم اخمش
لب نشاند یرو ینگفت، لبخند اجبار يینکرد، از جدا . 



- رو انجام بدم که بعدا باعث  یخوام کار یتو خاصه، من نم طيشرا
بشه یمونيپش ! 

کرد و ادامه داد اخم : 

-   یهمه  انيدر جر ديدر ضمن اون گفت وکالتت رو قبول کنم، پس با

که از اسرارت بگه که، فقط از  ستيباشم و البته...قرار ن اتتييجز
نينه... هم اي یدار یآمادگ يیجدا یبرا نميکه بب گه،ياوضاع حالت م ! 

کرد و بلند شد یپوف هيسا . 

- ؟یوقت دکتر دار یک !  

به طرف در رفت یعصب هيسا . 

- دميبه عنوان دوست پرس نويا ! 

نگاهش کرد هيسا . 

- ؟یگفته شما دوست من یک ! 

اش اشاره کرد یو لب زخم یشانيو به ورم پ ديخند ايعرش . 

- شما شدم یبنده سپر بال روز،يکتک د . 
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ناخواسته لبخند زد هيسا . 

  کتک خوردن من خنده داره؟-

 کيشباهت داشت تا  یميدوست قد کيکش آمد، به  شتريب لبخندش
انگار سال ها با هم نان و نمک خورده  يیتنها با سه روز آشنا ل،يوک

 .باشند

- نيخسته نباش ! 

بدون فوت وقت بلند شد و گفت ايعرش : 

- برسونمت؟ یخوا یم رم،يمنم م ! 

را  چييبرخورد کرد که، سو یميآنقدرها هم ، صم دينبا گريزد، د پوزخند
 .در دست باال آورد و نشانش داد

و گفت افتادياز تک تا ن ايعرش : 

- شه ريبه  ريمن رسوندمت ، امروز  تو منو برسون،  روزيد ! 

به دست  به طرفش رفت و  فيک ايگشاد شد، عرش هيچشمان سا ی هيقرن
 هياز اتاق خارج شد و سا ايکش آمد، عرش هيلب سا یرو یلبخند زورک

 .به دنبالش رفت

- تموم شد نجايرم، امروزم کارم ا یم گهيجواد من د . 

 ايداد، عرش ايعرش ليتحو یآهان لشيبدون جدا کردن نگاه از موبا جواد
نشان داد هينثار جواد کرد و در را به سا یلب فحش ريو ز ديبرچ یلب . 

- طرف نيخانم از ا نييبفرما ! 



از مرد  یبا همان چشمان گشاد شده ، نگاهش کرد و با خداحافظ هيسا 
وارد آسانسور شد، با  اياز دفتر کار خارج شد و همراه عرش یآخوند قهي

را کنار گذاشت و گفت یستيهمکف ، رودربا یبه طبقه  دنيرس : 

- من برسونمتون؟ نيخوا یم واقعا ! 

خونسرد جوابش داد ايعرش : 

- رميگ یمن آژانس م یدار یاگه کار ! 

و گفت ستاديساختمان ا یکنار در خروج هيسا : 

- د؟يمنو برسون ديخواست یشما که م !  

خونسردتر از قبل  ابانيطرف و آن طرف خ نيبا نگاه کردن به ا ايعرش
 :جواب داد

- گهيتعارف کردم د ! 

 ريزد ز یشد و پق رهيخ شيمکث به مرد خونسرد روبه رو یبا کم هيسا
به طرفش برگشت ايخنده، عرش . 

 !تعارف کردن که خنده نداره-

با خنده جواب داد هيسا : 

- داره ومديتعارف اومد ن ليجناب وک ! 

کرد زيچشم ر ايعرش . 

- گرفتم،  یشما م یآژانسم برا هيبود  نيا تشيگرفت، نها یاگه تعارفم م
یخانم شکوه ! 



کش آمده اش، آن طرف  یخنده اش را کوتاه کرد و با لب ها هيسا
قرمزش را نشانه رفت و گفت نيو ماش ابانيخ : 

- نييبفرما ! 

و  ديآدرس را پرس هيکرد و به دنبالش به راه افتاد، سا یتشکر ايعرش
و  گارديمجلل رساند، وجود باد يیساختمان با نما کيرا به  ايعرش
مرد و زن سانتال مانتال دم در ساختمان، نشان از دبدبه و کبکبه  نيچند
نام  یب ليبود، آنقدرها هم  وک دايداد، از ظواهر امر پ یم ليجناب وک ی

پر  یخانوادگ یپرونده  نيحق داشت چن چارهينبوده، مردک ب ینشان
را رد کند یدردسر . 

 شيخنده ها تا رفتنش به داخل منتظر ماند، از خوش و بش ها و هيسا
باشد یبود، در کل انسان خوش مشرب دايپ . 

و  یگشت، تا زمان بهبود یباز م ديرفتنش به طرف خانه اش راند، با با
خانه اش  ديبود، پس با یباق اديطالق فرصت ز یاش برا يینها ميتصم

 ليکرد و وسا یم یکار زيساخت، تم یم ايکردن مه یزندگ یرا برا
 یتمام حواسش را به درس و دانشگاه م  ديبا د،يخر یرا م ازشيمورد ن

 یخانه را رفت و روب کرد و غذا خورد؛ به هر نحو يینهاسپرد، در ت
 یدر حال ب یکه از خستگ یکرد، درست زمان یبود روزش را سپر

به صدا در آمد و با لمس عالمت سبز رنگ  لشيموبا یبود، ملود یهوش
ديچيپ یمادرش با توپ پر در گوش ی، صدا . 

- ؟یکه از طالق منصرف شد یچ یعني هيسا ! 

ظاهر شد شيدو ابرو نيب ینيچ . 

- شم مامان یمتوجه نم ! 

ادامه داد تيبا عصبان نگار : 



-  تيدرمان یدوره  یگرفت ميحرف زده، گفته تصم ليامروز بابات با وک
؟یطالق اقدام کن یشد، بعد برا ليتکم ! 

کرد و جواب داد یپوف هيسا : 

- رميگ یمامان من طالق م نينگران نباش ! 

زد یپوزخند نگار . 

- فردا اقدام کنه نيرو قانع کرد که هم لتيبابات خودش وک ! 

ديبا تعجب پرس هيسا . 

- رو قانع کرد؟ ليکه وک یچ یعني ! 

پاسخ داد نگار : 

- تو اگه  ديفهم گهياز وجهات و حسنات حامد خان براش گفت، خودش د
یشد ینم یآدم نيزن همچ یريبگ یدرست و حساب ميتصم یتونست یم . 

زد اديفر هيسا . 

-  یخصوص یاز زندگ ی! با چه اجازه ا؟یچ یعنيمامان؟  یچ یعني نيا
! چرا ن؟يستيمن احترام قائل ن یبرا یچ ی! بران؟يگ یم لميمن به وک

ن؟يدون یم ی! شما از حامد چن؟يمنو خورد کن نيکن یم یسع شهيهم  

بدون  هيباز کرد،  اما سا حيلب به توض هيسا اديمتعجب از فر نگار
مادرش، آرام تر ادامه داد یصدا دنيشن : 

-  شويمن از عشقم بهش گفتم چنر ماه خونه و زندگ یوقت نيدون یچه م

سر به راه شدن من خودشو بدبخت کنه،  یول کرد رفت،  خواست برا
ششياما من...من نذاشتم، نذاشتم، دوباره رفتم پ ... 



با تشر نامش را خواند نگار . 

- هيسا ...! 

با بغض و اشک ادامه داد هيسا : 

-  ن،يبا من حرف بزن نکهيبدون ا نيو دوخت نيديخودتون بر یشما برا

کردم؟ یگفت من خودکش یکنم، ک یحامد باعث شد من خودکش نيگفت ! 

زد اديفر . 

- گفت؟ یک !  

ديکش یقيبست و نفس عم پلک . 

- رفتم  دميراهمو کش نايمن فقط تصادف کردم، بدون توجه به بوق ماش
نيهم ابون،يتو خ ! 

 ینگار مهلت سرزنش نداد، تلفن را قطع کرد و خاموش کرد،  به رو به
 غياز ج شيزد، گوش ها شيموها انيم یتخت پرت کرد، بلند شد، چنگ

همان  ديبنفش پر شد، کالفه بود، شک نداشت از حامدش بد گفته اند، با
زد، اتاق را با قدم  اديفر کرد ، یپشت بام کارش را تمام م یشب رو

و بدون فکر ، ديکش یکرد، آه گز یتند یها  
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به سر کرد و با  یو شال ديپوش یا هيرفت، رو لشيطرف موبا به
کرد، مانع  یها را ط ابانيهدف خ یاز خانه خارج شد، ب چييبرداشتن سو

فرمان به سمت  دنيحامد شد، مانع چرخ یهرز رفتن فکرش به سو
 مي(...) محل سکونت حامد و مادرش شد، بالخره بعد از گذشت نابانيخ

را برداشت و  یتوقف کرد، گوش یسبز یفضا لمقاب یبا خستگ یساعت
منتظر ماند،  یا قهيکرد، چند دق دايرا پ ليوک یشماره  نش،يمخاطب انيم

پاسخ ماند،  یداده نشد، دوباره تماس گرفت، باز هم تماسش ب یجواب
بوق تماسش جواب داده شد نيبا اول نيسوم یبرا . 

- نييهستم بفرما یاسالم ايعرش ! 

کرد یدندان قروچه ا هيسا . 

- شناسمتون یبله م ! 

لبخندش را خورد ايعرش . 

- ستيموکلش ن يیپاسخگو یليوک چيشب، ه ١١ساعت  نيبدون ديپس با ! 

باحرص گفت هيسا : 

- اومده باشه و من به حضور شما  شيبرام پ یممکنه االن من مشکل
نيجواب تماس من رو بد یداشته باشم، شما موظف ازين ! 

داد هياتاقش تک واريبه د ايعرش : 

- تا به حضور من  نيساعت شب توو خونه تون باش نيبهتره شما در ا
نينداشته باش ازين ! 

گفت یعصب هيسا : 

- من حرفم رو بزنم؟ نياجازه بد شهيم یاسالم یآقا یوا ! 



لبخند زد ايعرش . 

- یهست یمشخصه عصب ن،ييبفرما ! 

درمانده گفت هيسا : 

- باهاتون صحبت کنم ديبا نيآدرستون رو برام بفرست . 

گرفت وارياز د هيتک ايعرش  . 

- همونجا حرف  نيايدفتر ب رميوقته، فردا م ريکه االن د ديهست انيدر جر
ميزنيم . 

با التماس گفت هيسا : 

 !لطفا...واجبه-

محو شد اياز صورت عرش لبخند . 

- من با پدرته یدونم راجع به صحبت ها یم ! 

آب دهانش را قورت داد هيسا . 

- باهاتون صحبت کنم نيپس اجازه بد . 

را به طرف  نيماش ،یبدون معطل هيفرستاد، سا شيآدرس را برا ايعرش
تر از  نييپا یتنومند، کم یبا درختان یميتنگ، و قد یابانيمقصد راند، خ

قرمز  توقف کرد،  یآجرها ،یمورد نظر با آن در کوچک قهوه ا یخانه 
طول  یا قهيفرستاد، چند دق ايعرش یبرا دنشيمشمول بر رس یاميپ

اش در را باز کند و  یکوتاه  مشک نيو آست  نيبا شلوار ج ليوکتا  ديکش
دانست  یرا نم لشيداد، دل هيتک یصندل یبه طرفش قدم بردارد، به پشت

کرد، از  یبازگو م ليوک یاتفاقات را آن طور که بود برا یهمه  دياما با



خواند و به  یکه او را پدر م یکس ر،يزبان خودش، نه با منطق ام
بودش فروخته یچندرغاز ! 

خسته بدون  هيکوتاه کنارش نشست، سا یبا سالم ايباز شد و عرش در
به  یش جواب را گفت، کمربند را باز کرد و کمنگاه کردن به مخاطب

ديطرفش چرخ . 

- خوام که مزاحمتون شدم یمعذرت م . 

به ساعت انداخت ینگاه ايعرش . 

- انتظارشو نداشتم ،یديزود رس یليخ ! 

ديکش ینفس . 

- اطراف بودم نيهم ! 

ديباال پر شيبه روبه رو نگاه کرد، ابرو ايعرش . 

- ابونايوقت شب تو خ نيخانم ا هي ... 

زد و ادامه داد هيتک نيبه در ماش د،يچرخ : 

- داشته باشه یچندان مناسب یکنم وجهه  یفکر نم ! 

زد یتکان داد، پوزخند یسر هيسا . 

-  لميوک یرو برا ميتمام زندگ دميفهم یدادم، وقت یانجام نم یکار خاص

شب یکيشدم و زدم تو دل تار یرو چنته، عصب ختنير . 

اعصاب داغانش را داغان تر کرد ايعرش شخندين . 

- و البته شاعرانه حيصر یليخ ! 



از حد خونسرد و اعصاب خورد کن به  شيمرد ب نيسکوت کرد، ا هيسا
ديرس ینظر م . 

- نگفتن یاديز زيبزرگ چ ینگران نباش، جناب شکوه ! 

دييرا بهم سا شيدندان ها هيسا . 

- گفتن که نظرتون راجب عقب انداختن دادگاه و  یفکر کنم ، اونقدر
 !محکمه عوض بشه

لبخند زد ايعرش . 

- هر وقت تو  لتم،ي...خانم، من فقط وکهيسا ستيمهم ن ادينظر من ز
کنم یمهاجرتت رو به راه م یکنم و کارا یاقدام م یريبگ ميتصم . 

فروکش رفت تشيسر کج کرد؛ عصبان هيسا . 

- گفته یخوام بدونم پدرم چ یم ! 

به  شتريدختر ب نينگاه کرد، ا شيبه دختر سرگردان رو به رو ايعرش
چه اما لبخند  یدانست برا یداشت تا مداوا،  لبخند زد، نم ازيدرد دل ن
لبخند زد و  ليخوش بود، بدون دل یگرياز هر زمان د شتريب شيزد، رو

 :بدون طفره رفتن جواب داد

- دوستش از پشت بهش   نيتر کيو نزد نيبهتر ،یگول خورد نکهيا
سن و سالتون  یخجنر زده، دختر دست گلش رو ازش گرفته، البته رو

داشت یاديز ديهم تاک . 

ديفرمان را سفت چسب هيسا . 

- دختر بچه م، بهم محبت  هيکرد،  ینشد، فکر م کياون اصال به من نزد
 انيپارک و با من و شا ومدي یبا ما م یگاه د،يخر یکرد، شکالت م یم



جنبه بودم ، من زود بزرگ شدم، زود عاشق  یکرد، من ب یم یبازتاب 
شدم، تب کردم، اما نذاشتم  ضيمر شيکه تو روز عروس یشدم، اونقدر

از زنش جدا شد چقدر خوشحال شدم یبفهمه وقت یکس ! 

ديپرس ايعرش . 

 !بچه هم داره؟-

جواب داد نشيريبا لبخند ش اشکش را پاک کرد هيسا . 

- خوشکل و بانمک یليخ یدختر کوچولو هي ! 

تکان داد یسر ايعرش : 

- ن؟يپس چرا ازدواج کرد ! 

پلک بست هيسا . 

- اون  پسم زد، بعد تصادفم  یدوسش دارم ول ديقبل تصادفم حامد فهم
کردم و همه  یهمه از عشق من خبر دار شدن، فک کردن خودکش

 ...اتهامات سمت حامد رفت، بابام صالح دونست

بدون تامل گفت ايعرش : 

- ده یانجام نم یبدون حساب و کتاب کار دميکه امروز د یمرد ! 

با غم نگاهش کرد هيسا . 

- از  ديحامد چک و سفته دست بابام داره، طبق قول و قرارشون من با
بشم يیبه جدا یشدم تا راض یحامد زده م . 
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کرد زيچشم ر ايعرش . 

- از شوهرش زده شده باشه اديکه رو به رومه به نظر نم یدختر ! 

ديرو گونه اش غلط یاشک . 

- گرفتم، فکر  شوياعتبارش، همه چ ش،يمن در حق حامد بد کردم، زندگ
وقتشه، آرامششو بهش برگردونم کنميم . 

نگاه از دختر شکسته گرفت ايعرش . 

- داشته  یدگاه مخالفتجلو انداختن وقت دا یبرا ديکه، نبا نطورهياگه  ا
یباش . 

داد هيتک یبست و دوباره به صندل پلک . 

- برم، بدون  نجايباشه که من بالفاصله بتونم از ا یوقت دادگاه جور ديبا
نهيبرام سنگ یرو تحمل کنم، همه چ نجايا یتونم هوا یاون نم . 

مصمم گفت ايعرش : 

-  شه،يمهاجرتت رو به راه م یرسه کارا ینگران نباش تا وقت دادگاه م

سود رو داره نيپدر پولدار داشتن ا . 

نگاهش کرد تيچشم باز کرد، با رضا هيسا . 

 !ممنون-

لبخند زد ايعرش . 



- کنم  یکه م یکار یبود، حاال درسته برا یخشک و خال یليتشکرت خ
امروز زده  یتو هر چ دنيحال ؟! با د  یانقدرم ب گهياما د رم،يگ یپول م

ديبودم پر . 

ديخند ايعرش د،يبو کش یبا تعجب و اخم کم هيسا . 

- آدم معتاد بهم دست داد هيحس  ،یکش یکه تو بو م ینجوريا . 

گرفت ريبا خجالت سر به ز هيسا . 

- جا رفت هيخوام، خوب فکرم فقط به  یمعذرت م . 

بدون مالحظه گفت ايعرش : 

- ؟یواقعا خنگ !  

با تعجب نگاهش کرد هيسا . 

- دم؟ينفهم ! 

تکان داد یسر ايعرش : 

- خوره اهل دود و دم و  یواقعا بهم م یمتشخص نيبه ا ليمن...وک
 !دستگاه باشم؟

گفت يیسر باال گرفت و با خوشرو هيسا : 

- بدون قضاوت کردن چند روزه من و  ن،يممنون که به حرفام گوش داد
ديکن یمشکالتم رو تحمل م ... 

کرد زيچشم ر ايعرش . 

- ؟یچ یعني نيا ! 

لبخند زد هيسا . 



- دمياز شما کار کش یمعمول ليوک هياز  شتريدر عرض چند روز ب . 

لبخند زد ايعرش . 

- دارم  یازم کار نکش، از خستگ نياز ا شتريباش و ب یپس موکل خوب
شم یم هوشيب . 

ديکامل به طرفش چرخ هيسا . 

- اي نيهست یانقدر پر انرژ شهيشما هم ... 

چند تقه  نيکف دستش را گاز گرفت ،با انگشت به داشبرد ماش ايعرش
زد  و گفت یا : 

- که  يیخوبه، تا جا ميکر و چشمش کور روابط اجتماع طونيگوش ش
تو از  فيتعر نيخندونم، حاال اگه بخاطر ا یخندم و م یگم و م یبتونم م

ميطور نيهم شهيفردا سگ اخالق نشم...، هم . 

ديخند هيسا . 

- وقت چشمم شور نبوده چيدونم ه یکه م يیتا جا . 

ديباز کردن در به طرف در چرخ یو برا ديخند ايعرش  . 

- باشه رفتم خونه به مامانم بگم اسپند دود کنه ادميالزمه،  اطياحت یبرا ! 

ديبا صدا خند هيسا . 

- نيانقدرا هم نترس گهيد ! 

شد و به طرف در خم شد ادهيپ ايعرش . 

- چشم  یبرا  نميبزار فکر کنم بب د،يترس دياتفاقا از اون چشما با
ترسم تََرک بردارم یکرد، م ديبا کاريچ گهينخوردن د ! 



اش  ینگاهش کرد و راه اي...و عرشايبلند تر شد و عرش هيسا ی خنده
تقه  دنيکرد، به طرف خانه قدم برداشت، هنوز در را نبسته بود که با شن

دياز جا پر یا . 

- داخل اديب یکرد یدعوتش م ! 

کرده  یسع یو پلک زدن قيعم یقلب گذاشت و با نفس یدست رو ايعرش
نگاه کرد نيبه آرامش برسد،  برگشت و به آرو . 

- ديزهرم ترک . 

اش کرد وانهينثار بردار  د يیزد و برو بابا گارشيبه س یپک نيآرو . 

- االن زهرت  یعني ،ینداز یدعوا راه م هيکه هر روز  يیخل و چل، تو
د؟يترک ! 

کرد یرا ط اطيح ايعرش . 

-  یآدمو م یريو م یايآدمم ، مثل جن م ستميبابا  سوپر من که ن یا
گهيد یترسون ! 

ستاديباال رفت و مقابل برادرش ا وانيا یاز پله ها  . 

اش زد نهيپا له کرد، به تخت س ريرا انداخت و ز گارشيس نيآرو . 

- گذرونه یرو داره م شيزندگ یدوره  نيتر یاون دختر بحران ... 

زد یشخندين ايعرش . 

- کل عمرش تو بحران بوده هي، سا دميکه من فهم یاونجور . 

اخم کرد نيآرو . 



- که  هيوار عاشق مرد وانهيرو بذار کنار، اون دختر د یمسخره باز
 ..پسش زده و تو

زد یپوزخند ب،يدست در ج ايعرش . 

- ؟یمن چ ! 

افتي شيافزا نيآرو اخم . 

-  یدختر پسندانه ت دار ینفر از جنس مخالف با حس شوخ طبع هيو تو 
 شترياون بلکه ب ینه تنها برا نيبشه و ا کيبه تو نزد یکن یم یکار

شهيتو بد م یبرا . 

لبش آمد یرو گريد یپوزخند . 

- ینگران شد یخود یب لشم،يمن فقط وک . 

در هم گره خورد شتريب شيابروها . 

- ؟یباش یجد قهيچند دق یتون ی؟! م یانقدر پوزخند نزن شهيم ! 

نشاند یشانيپ یرو یتصنع یاخم ايعرش . 

- ام یکامال جد ! 

اش زد نهيتخت س یرو نيتکرار حرکت آرو به . 

- و اون موکلم لشميمن فقط وک . 

ديو لب برچ گذاشت بيدست در ج دوباره . 

- دختر وا بدم هي دنيبا د ستميجنبه ن یانقدرم ب . 

مادرش به عقب  یصدا دنيداد و با شن لشيتحو یتنها پوزخند نيآرو
 .برگشت



- توو؟ نياي! چرا نمن؟يکن یم کاريچ نجايدو ساعته ا ! 

خاراند و جواب داد یسر نيآرو : 

- برم خونه، فک کنم اونم کم کم برسه خونه گهيمن بهتره د ! 

تکان داد یسر مادرش . 

- درست بشه خواديم یزن ک نيخونه؟! ا یگ یبه اون جهنم م ! 

ديکش یآه نيآرو . 

هست خودمم مقصرم، مادر من یاگه مشکل - ! 

تر  قيعم گاريس یخانم با حس بو ميبه طرف مادرش رفت، مر ايعرش
ديپرس تينگاه کرد و عصبان ايبه عرش د،يبو کش : 

- ؟یديکش گاريس نميبب ! 

با چشمان باز از مادرش دور شد ايعرش . 

- کشم ینم گاريبه وm من س . 

خانم دست به دعا برداشت و  مياشاره کرد، مر نيچشم و ابرو به آرو با
 :با غم گفت
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- نون رو توو دامن پسر  دست گلم گذاشت نيرو که ا یخدا لعنت کس . 

تکان داد یسر یبا لبخند نيآرو . 



-  گهيخودم پسندش کردم، د دم،ي! خودم زنمو ده؟يدعا ها چ نيمادر من ا

؟یکن یچرا عمه رو دعاکش م ! 

جواب داد مادرش : 

- ديلرز یکرد تو هم دست و دلت نم ینم لوفرين لوفر،ياگه انقدر ن . 

زد هيتک وايدست در بغل به د ايعرش . 

- تو گوش خر نخون انقدر نياسيمادر من  ! 

ديبه او توپ تيمادرش با عصبان ديخند . 

- کردم؟ یتو چرا انقدر کوتاه تيدونم تو ترب ینم ! 

ديخند ايعرش . 

-  ومديمن آب از دماغم م ادمهي ،یديرس یکيبه اون  شتريب نکهيا یبرا

بکشم باال و  ديکردم با یکن، با عقل خودم فکر م نينبود بگه ف یکس
 .قورتش بدم

از  نيو مادرش با چندش لب و لوچه اش را جمع کرد، آرو ديخند نيآرو
 نيوارد خانه شد، آرو یبا دست تکان دادن ايرفت و عرش نييپله ها پا
کرد،  یحفظ م چارهيفاصله اش را با آن دخترک ب ديگفت با یدرست م

افتديشد از چاله در چاه ب یباعث م دينبا . 

کارش نشست و پرونده اش را  زيم یصندل یاتاقش پناه برد و رو به
به نظر  ديرا مرور کرد، شا یشکوه ريام یتمام حرف ها د،يکش رونيب

اما با وجود آن  د،يرس یاش به نظر م یحرفه ا یپرونده  نيآسان تر
سخت شده بود، البته از حامد و واکنشش هم   یدختر کارش کم نيپدر و ا

دادخواست طالق  یبرا ديفرصت با نيرا بست، در اول پروندهآگاه نبود، 
کرد یاقدام م . 



اش به  یتمام نشدن یو ماجراها يیفراموش کردن دخترک  مو طال یبرا
دخترک  شروع  یدانست پرونده  یرفت اما نم گرشيد یراغ کار هاس

اش بوده یاز زندگ یديبرگ جد ! 
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 رهيمبل خ ینگاه از رقص نور سالن گرفت و به دخترک نشسته رو 

و سبز  یو آب یبا آن نور صورت یمشک یعروسک یدکلته  راهنيشد، پ
رفت  یج یگرفت، به طرف د وارياز د هيخورد،  تک یبه چشم م شتريب

اش را به او اطالع داد، همه در حال رقص و خنده  یدرخواست کيو موز
بر سر او آمده بود، چرا روز تولدش شاد نبود،  چهبودند، اما  یو شاد

دختر و  یبود، اگر اصرار ها یجشن نيبه چن یازيدانست چه ن یاصال نم
جشن  نيو نگاه التماس بار مادرش نبود که عمرا به ا ليفام یپسر ها

شد شاد بود؟! قدم  ینم يیبزرگ نماها نيداد، مگر بدون چن یجوالن نم
 ستاد،يشد و کنارش ا دهيبه طرف دختر کش هخواست ايناخواسته  شيها

 .خم شد

- ن؟يد یافتخار رقص م یخانم شکوه ! 

لحظه ها، ساعت ها، روزها، ماهها و  مکث کرد، پلک بست، دخترک
سوال از زبان معشوقش گذشت، اما حاال  نيا دنيدر انتظار شن شيسالها
شاد تر،  ديشد، گرم تر و شا یدر کنار گوشش زمزمه م یگريد يیصدا

گرفت، بغض را پس زد، لبخند  ديشد ند یرا هم که نم شيصدا طنتيش



 یپرپشتش مرتب و ژل زده به طرف یکرد، موها شزد، بر گشت و نگاه
 ی قهيو جل یمشک راهني...، پغيشانه شده بودند، صورتش شش ت

گفت دختر کش تر از دو ماه قبل به  شديو شلوار همرنگش م یخاکستر
آن همه بو،  مست کننده تر  نيهم که ب شيعطر خوش بو د،يرس ینظر م

اجازه ، بدون شد، بدون  تهبود، دستش گرف دهيچيدر هوا پ یاز هر عطر
و  ستيماه و ب کيشد، دو ماه که نه،  دهيگرفتن جواب به دنبالش کش

ديخند یگفت و م یمرد محرم دل شده بود، م نيا شديم یپنج روز . 

معذب  یدور کمرش حلقه شد؛ کم یشد، دست یمرد آهنگ پل یاشاره  با
تر از هر  قيدر آغوشش با فاصله جا گرفت، نگاهش کرد، لبخندش عم

بود، اما لبخند کم کم محو شد گريد یساعت . 

- بودم دهيند کيتا حاال چشماتو انقدر نزد . 

 یدانست، لب ها یآمده بود نم نگونهيبه نظرش ا ايتب دار بود  شيصدا
ريقرمزش را به دندان گرفت و سرخ شده سر  به ز ...! 

 یهماهنگ با  او حرکت کرد و اندامش تاب خورد ، خود را برا شيپاها
 لشانيجشن تولد لعنت کرد، مگر چند نفر تا حاال تولد وک نياآمدن به 

 فيقبول به تشر یتعارف و دعوت بدون معطل نيآمده اند که او با اول
کرده بود؟ يیفرما ! 

- تونم به حامد فحش بدم؟ یم ! 

کرد و سر باال گرفت اخم . 

- نقطه ضعف دادم یکيخدا منو لعنت کنه به تو  . 

ديخند . 



-  يیدم، سفره شو خوب جا یحق م ديبه نو یکنم ول یباشه اونو ول م

 !پهن کرده، خاک بر سرش چطور نتونسته مخ تو رو بزنه

کرد یپوف هيسا . 

- ؟یندار ديحامد و نو یپا دنيجز وسط کش یا گهيتو حرف د ! 

ديخند ايعرش . 

- که نتونستن مختو بزنه هنوز  یکيدارن  فيآخه جفتشون خنگ تشر
ول کرده رفته انگومشويهم که  یکيول معطله و اون  ! 

به آن دو سرش  رهيجماعت خ دنيشد؛ با د رهيبه طرف مخالف خ هيسا
به پارکت سالن گرفته شد گريبار د . 

- یخدا منو لعنت کنه گذاشتم دست پختمو بخور ! 

پارک  مکتين یرو یالحق که آن کته و قورمه سبز د،يخند زير ايعرش
بود دهيعمرش به نظر رس یغذا نيخوشمزه تر . 

-  یجوون عذب و جذاب نيهمچ هيبا  ،يیاصال خنگ تر از اونا خود تو
ستين التميخ نيع یگرد یم . 

 ايعرش یپا ینرم پاشنه اش رو یليکرد و خ یدندان قروچه ا هيسا
مبارک را برداشت یشد؛ پا دهيکه نامحسوس شن ايرفت، آخ عرش . 

- خورم جوابشو  یخورم به جون خودت قسم م ی، قسم م هيسا یريبم
یريگ یم . 

ديخند هيسا . 

- ؟یخوا یباز جون منو قسم خورد بببنم بازم م ! 



جواب داد ايعرش . 

 !غلط کردم خوبه؟-

شد دهيکش هيسا لبخند . 

- نيروزا گذاشته شده، آفر نيهم یکلمه برا نيا قايدق ! 

ديخند ايعرش . 

- تو هم پاشنه ت  تشيتموم شده، نها گهيد یآبک یدايتهد نيا یدوره 
یکن یمنو له م یپا . 

حواله اش کرد و با تبسم جواب داد یچشمک ايعرش : 

- اديمن که دلم نم ! 

شد؛  رهيخ هيبه پشت سر سا ايمحو شد، نگاهش کرد، عرش هيسا لبخند
جمله از کجا آمد؟! چطور بر زبان آورد،   نياصال ا د،يدزديچشم م ديبا

 .دل به آهنگ سپرد

و  ديگره خورد، صورتش چرخ نيآرو یباال گرفت و در نگاه عصب نگاه
اش  یدانشگاه یدوست و همکالس امکيبا نگاه حسود ساناز خواهر س

شانه اش  یبه قصد تمام کردن رقص دست از رو هيگره خورد، سا
زمزمه کرد هيهوا کنار گوش سا یب ايبرداشت و عرش . 

- ان یمنف یبابا همه از دم انرژ یا ! 

شانه اش برگشت و با تعجب نگاهش کرد یبه رو هيسا دست . 

- ؟ یچ ! 

و گفت ديخند ايعرش : 



- رقص انتخاب  یترکن تو رو برا یم یدارن از حسود نجايا یدخترا
 .کردم

کرد زيچشم ر هيسا . 

- رقصم ها یخوشحالم دارم با جغد چشم چرون م یليفکر نکن خ ! 

جواب داد یبا تفکر کوتاه ايعرش : 

- وسط که یبدو بدو اومد ومديبدتم ن نيهمچ ! 

اخم کرد هيسا . 

- ؟ینزد یزيچ نميبب ،یکرد یخورده قاط هيکنم امشب  یفکر م ! 

شد قيعم ايعرش لبخند . 

- کيدو پ هيچرا   ! 

 یقهقه زد، تعداد  ايگشاد شد، دستش را رها کرد، عرش هيسا چشمان
شد ینگاه به سمتش برگشت ، آهنگ تمام شد و دوباره آهنگ شاد پل . 

 یلعنت بود که نثار خود م گريبه طرف همان کاناپه برگشت ، بار د هيسا
ستاديکنارش ا ايکرد. عرش . 

- تو صورتت ها زنميکنم م یطرف کفشمو پرت م یايب گهيبارد هي ! 

نشست شيخنده اش قطع شد و رو به رو ايعرش . 
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- گذاشتم  یزيمن چ نيکردم بابا، اصال دور و برتو نگاه کن بب یشوخ
افته؟يکه اسالم به خطر ب نجا،يا ! 

ديلب بر چ هيسا . 

- هست برا زدن، اصال اگه بزنمم  یزيزدم نه چ یزيبه جون خوت نه چ
تو سالن  ليفک و فام ی، خنگ خدا، همه  زنميپدر و مادرم نم یکه جلو

تا جشن هيکار یجلسه  هيشب شترينشستن، ب یبغل ! 

را دورش مرتب کرد و با حرص گفت شيموها هيسا : 

- جز من  یسرم رفت، بابا مگه تو مهمون یزنيچقدر حرف م یوا
منو تنها بذار قهيدق کيفقط  قه،يدق کيکم،  هي! برو اونور ؟یندار ! 

بلند شد تيبا عصبان ايعرش . 

- یريکبيزشت ا یخودمه بهت رو دادم، دختره  رياصال تقص ! 

ديپرس یبا شگفت هيسا . 

- ؟یوا چته تو؟! با خودت چند چند ! 

 هيگفت و از کنارش رد شد، سا يیبرو بابا اياش عرش یکمال ناباور در
سالن رفت و  یدر گوشه  یبه طرف دختر ايبا نگاه دنبالش کرد، عرش

لب غرغر کنان گفت ريتکان داد، ز یسر  هيرقص کرد، سا یتقاضا : 

- لمهيف شينگاش کن تو رو خدا همه چ ! 

برگشت نيآرو یصدا دنيبا شن ديخند . 



- گذره ؟ یخوش م ! 

لبخند جواب داد با : 

- بد بگذره؟ شهيمگه م یزبانيم نيبا همچ ! 

ديشربت را سر کش وانينشست و ل نيآرو . 

- یاونور باش ديگفت بهت قول داده؛ قبل ع ايعرش ! 

تکان داد، بغض کرد یبا غم سر هيسا . 

- هوامو داشت که  یاونقدر د،يمن زحمت کش یبرا یليمدت خ نيتو ا
و  يیتنها نياز پس ا یکرد چطور ینم تميدونم اگه کنارم نبود و حما ینم

ومدميمشکالت برم ! 

چشم را با نوک ناخن بلند الک زده اش گرفت،  یاشک گوشه  قطره
 :لبخند زد و ادامه داد

- شما به من اعتماد به نفس  ستاد،يشد، سر پا ا یالبته بدون شما هم نم
ارميم رو بدست ب هيروح یچطور نيداد اديبهم  ن،يعزت داد ن،يداد ! 

جواب داد نيآرو : 

- نشو درسته؟! تو بدون توجه به حرف من  کينزد یبهت گفتم به کس
کنم؟ یاشتباه م ،یو با اون خودت رو ساخت یشد کينزد لتيبه وک ! 

لختش را پشت گوش فرستاد یبا خجالت موها هيسا . 

- دو  شنهيبه دلم م ايتو و عرش نيب یرابطه  ،یخجالت بکش ستيالزم ن
بهتر  ،یکرد یمن عمل م یها هياگه به توص یخوب ول یليتا دوست خ

یبه خودت کمک کن یتونست یم ! 



گره خورد شيابروها . 

- دوباره تنها  ینخوا یازدواج کنه به هر حال بخوا یفکر کرد نيبه ا
؟یشيم ! 

در حال رقص و خنده  یدختر یشد، رو به رو دهيبه عقب کش نگاهش
شد رهيخ نيبود، پلک بست و دوباره به آرو . 

- که  یقبول دار یول یهم دار یخوب یليدوست خ هي ادمهيدونم  یم
متفاوتتره یليارتباطت با اون خ ! 

گفت اما ینم راهيسر تکان داد، پر ب دييتا ینشانه  به ... 

را به زبان آورد افکارش . 

- پوسم یم يیباشه که از تنها یاما اگه دور و برم خال ! 

نگاه کرد، دو  ايدر پنهان کردن پوزخندش ناتوان ماند به عرش نيآرو
بود،  هياشتباهش سفارش سا نيبود، اول شيرو شيپ یسخت یراه

کشيتار یبود و گذشته  ايخود عرش نشيدوم نش،يدوم ...! 
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رديبگ دهيرا ناد نيکرد پوزخند آرو یوخجالت زده، سع ريسر به ز هيسا . 

- مثال تولد برادرته ها ؟ینشست نجايماتم زده ها ا نيچرا ع زميعز ! 



داد هيبه کاناپه تک نيسر باال گرفت و آرو هيزن ، سا یصدا دنيشن با . 

- چه خوش و خرمه؟ نيبرادرتو بب ! 

شدند رهيخ شيو دختر روبه رو ايدو به وسط سالن و رقص عرش هر . 

گفت نينشست و به آرو زن . 

- خانم هستن؟ هيهمون سا شونيا ! 

جواب داد نيبرگشت، آرو هيسا : 

 !بله-

گفت هيزن کنار دستش اشاره کرد و رو به سا به : 

- لوفرهيهم همسرم ن شونيا ! 

 ميمال شيشده، آرا ونيشن یبا آن موها د،يباال پر شيابرو یتا کي هيسا
 یگه گاه یاز همان اول مهمان یبلند و چاک دار پولک یماکس راهنيو پ

تکان  یدست دادن کم یبرا هيحواسش به طرف او پرت شده بود، سا
تر رفت کيخورد و نزد . 

- هستن بايجذاب و ز یليدکتر همسرتون خ یآقا گميم کيبهتون تبر . 

کرد.  یدست دادن خم شد و تشکر کوتاه یبرا لوفريلبخند زد و ن نيآرو
ديپرس هيسا . 

- ن؟يشناس یشما منو م ! 

زد یچشمک زن . 

-  یمونياتفاق م نيهم موکل برادر شوهرم ؟ چن یهمسرم نيهم از مراجع
زميعز چهيپ یمعلومه که اسمت تو خونه م وفته،ينم یهر کس یبرا ! 



خاطر نداده  نانينگاه کرد، مگر دکتر به او اطم نيبه آرو یبا نگران هيسا
زن، با  نيدارد، شک نداشت ، ا یرا نزد خود نگه م شيبود تمام رازها

دانست یها م نياز ا شتريزبان ب شيآن چشمان نافذ و ن . 

- راجب  ايعرش اد،ينم رونيکلمه هم ب هي نيراحت از دهن آرو التيخ
البه  دم،يداد منم شن یم حيتوض نيآرو یش برا گهيد یپرونده ها و کارا

 زيچ دن،يو شروع کردم به سوال پرس دميدختر شن هيحرفاش اسم  یال
هم نگفتن یخاص ! 

کنار گوشش آرام لب زد نيآرو . 

- ميبر یبهتره تمومش کن . 

ادامه داد بلندتر : 

-  ميبهتره ما مزاحمش نش نه،يخانم دلش بخواد تنها بش هيفکر کنم سا
ميکم برقص هي ميبر ايب زم،يعز ! 

جابه جا شد و بلندتر از او گفت یکم لوفرين : 

؟ینيتنها بش یخوا یجان م هيتازه نشستم ، سا - ! 

نشست هيکنج لب سا یکج لبخند . 

- ه؟يچه حرف نيکنم ا ینه خواهش م ! 

لبخند زد و صاف نشست لوفرين  . 

- برو برقص، من که راحت نشستم یخوا یتو اگه م ! 

از آن دو جدا  یزد و بلند شد و با گفتن با اجازه ا یزورک یلبخند نيآرو
سوخت و  یم ديهم شده با مارشيمقابل ب یحفظ آبرودار یبرا ديشد، شا
رفتنش را نگاه کردن که از سالن خارج شد هيو سا لوفريزد، ن یدم نم . 



- رونيجون ، نگاش کن، اصال از سالن رفت ب هيسا ینيب یم . 

نگاه کرد هيسا به . 

 -  یمن و رقص؟! ول خيخواد برقصه؟! اخه شوهر  یم یکردتو باور 
سوزونه، بالگرفته شانسم داره  یم یشيچه آت نيرو نگاه کن بب ايعرش

شکونن یباهاش سر و دست م دنيرقص یدخترا برا یها، همه  . 

با لبخند ادامه داد لوفرياکتفا کرد و ن یبه لبخند هيسا : 

- بود.  شينينجابت و سنگ نيشدم هم نيکه من عاشق آرو یلياصال دل
موفق،   یليسرتره و البته خ ايلياز خ نکهيبا وجود ا هيسا یدون یم

هم متواضعه؟ یليخ ! 

جواب داد هيسا : 

- دکتر حرف ندارن ، تو کارشون که ُخبره هستن یآقا ! 

ديخند لوفرين . 

-  یکتاب م شيکاريخودش قبول نداره که تمام اوقات ب یآره واال ول
ايبرعکس عرش رهيادبگي ديکه با زاهستيچ یليخ گهيخونه م ! 

با تعجب گفت د،يهر دو باهم باال پر هيسا یبار ابروها نيا : 

- کنهيعمل م یحرفه ا یليتو کارش خ ايعرش ! 

پا  یرا از نظر گذراند و پا رو هيسا یپوزخند زد و سر تا پا لوفرين
اش ادامه داد یمصنوع یانداخت و با خنده  . 

- فالن پرونده رو  گهيخوره از بس م یمخ همه رو م یاون که آره، ول
 !بردم و فالن پرونده رو گرفتم



سخنان گوهر بارش در  یپوزخند زد، مشتاق تر از قبل به ادامه  هيسا
گوش سپرد ايمورد عرش . 

کرد زيچشم ر لوفرين . 

- دور و  ی! باور کن آدمابن؟يغر بيپرونده هاش چقدر عج یدياصال د
بنيبرشم عج ! 

زد یکالمش را گرفت و لبخند پهن ی هياکن هيسا . 

خم شد و گفت یکم لوفرين : 

- پولدار و به  یگم، کال با آدما یها، تو رو نم یريوقت به خودت نگ هي
زنهيخفن سر و کله م یقول ! 

در جواب حرفش گفت هيسا  : 

-  یليرو دوست داره، تو پرونده هاشم خ جانيه دمياون طور که فهم
 .موفق عمل کرده

چپو راست کرد و گفت یزد، سر هيبه کاناپه تک لوفرين : 

- به  یکه پرونده ها چونهيپ یرو م سيو پل یقاض یدونه چطور یخدا م
شه یرو برنده م یاون بزرگ ! 

اخم کرد هيسا . 

- چونه؟يپ یم !  

سر داد یدوباره خنده ا لوفرين  . 

- وقت تو و پرونده  هيحواست باشه  چوندنه،يآره بابا پسرمون استاد پ
چونه؟يتو باهم نپ ! 



ديپررنگتر از قبل پرس یبا اخم هيسا . 

- چونه؟يبپ یچ یها، منو برا نيزنيم يیعجب حرفا ! 

کنار صورتش  یخورده  چيپ یبه مو یخنده اش را قطع کرد، تاب لوفرين
 :داد وگفت

- کردم بابا یشوخ ! 

زد و گفت یمزه اش پوزخند یب یبه شوخ هيسا : 

- هيخوب یليخ ليوک ايعرش ... 

کالمش را قطع کرد لوفرين . 

- باشه ديهم با یو البته دوست خوب ! 

مکث ادامه داد یبا کم هيسا : 

- هيبله قطعا دوست خوب ! 

کالمش را سر گرفت زشيآم طنتيبا نگاه ش لوفرين : 

- داره ماشاm، اگه  یاديز یليخ یوقتا ثابت کرده، دوستا یليخ نويآره ا
جونم  يیشد، پسر دا ینبود که دور و برش انقدر شلوغ نم یدوست خوب

شنيو شوخ و بانمکه که همه جذبش م یاونقدر دوست داشتن ! 
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نبود، حتم داشت با آن همه  یزن کار ساده ا نيدرک ا د،يفهم ینم هيسا
چون  او ،  یا بهيآن هم مقابل غر زش،يعز يیاز پسر دا ديتملق و تمج



در  ضهينبودن عر یخواست، به قصد خال یزدنش نم نيجز زم یزيچ
 :جواب آن همه الطاف گفت

-  شهيباعث م نيداره، فکر کنم هم يیباال یروابط اجتماع ايدرسته عرش

باشه یميزود صم انشيبا اطراف . 

کرد هيرا هم نثار سا گرشيد شين شيبا لبخند مکش مرگ ما لوفرين . 

- کنهيخوب ارتباط برقرار م یليبا موکالش خ زم،يعز قايآره دق . 

حواله اش کرد یچشمک . 

- که به تولدش دعوت  یبود هيالبته، انگار تو خوش شانس تر از بق
یشد . 

را قالب کرد و  شيگذاشت دست ها شياش را به نما یلبخند زورک هيسا
زن  نيمقابل ا ديرا در کف دستش فرو کرد ، با شيبا حرض ناخن ها

کرد یحراف خود را کنترل م . 

- به من لطف داشت ايعرش . 

را تر کرد شيلب ها لوفرين . 

- ديبا آهنگ مورد عالقه ش با تو رقص ادهيلطفش ز یآره انگار، اونقدر .  

ديپرس یبا شگفت هيسا . 

 !آهنگ مورد عالقه ش؟-

خواهر ماتم زده اش در  دنيبعد با د یا هيزد و ثان یتنها لبخند لوفرين
از سالن بلند شد یگوشه ا . 



- کن  يیرايداره، خوب از خودت پذ کاريخواهرم چ نميمن برم بب زميعز
ها یوقت اصال معذب نش هيخودته،  یفک کن خونه  ! 

 شيتعارفاتش هم ن یحت د،يصاف شده اش کش یبه موها یدست هيسا
 .داد

- نيممنون شما راحت باش ! 

 يیتنها نيخدا را به خاطر ا هيگذاشت و سا شيتنها یديبا ببخش لوفرين

 .شکر گفت
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و آن در حال خوش وبش و رقص  نينگاه کرد، سر خوش با ا ايعرش به
 یجهت به سمت دوست یخود و ب یبود، آن زن حق داشت، روابطشان ب

اش  یورود به زندگ یجهت به او اجازه  یشده بود، ب دهيکش تيميو صم
 یباشد در هر خلوتش کس نيرا داده بود، تنها بود، اما اگر قرار بر ا

کرد  یفرار م یبود، از مرد یگر خلوت نبود، او زن متاهليوارد شد که د
کرد، بار  یازدواج م زين ايپناه آورده بود، اگر عرش یگريو به مرد د

به  ديامکان نداشت، با نيبرد، نه...نه ا یپناه م یگريبه شخص د گريد
تمام ارتباطاتش  گريداد، به محض رفتن به کشور د یم یانيپناه پا نيا

یگريبه خود نه به د یکرد، متک یم یزندگ ديکرد، با یمقطع  ديرا با ! 



آمد و  کيو دار افکارش آهنگ شاد تولد مبارک نواخته شد، ک ريگ در
افراد  نيزنان و کف زنان حلقه زدند، بلند شد و ب سوت ايهمه دور عرش

بود شيرو به رو ايکرد، عرش دايپ ستادنيا یبرا يیجا . 

فوت کردن شمع باال گرفت،  یو هوارها برا غيج  

را به  شيتار مو د،ينه اما چشمکش را د ايبود  دشيدانست در د ینم 
در حال رخ دادن بود، اگر تا  یاشتباه نجايپشت گوش فرستاد، انگار ، ا
 یشدنش شده بود، قدم داريباعث ب لوفريبه حال متوجهش نشده بود، ن

که در حال کف  گريد یآن طرف تر پشت دختر یبه عقب برداشت، کم
ستاديزدن بود ا . 

کف زد، اما آرام تر،  گرانيشد و  به همراه د دهيبر کيفوت شد، ک شمع
شد، رو  ايو عرش نيکنار آرو لوفر،ين نيب زينگاهش معطوف نگاه ت

 یها یزبان نيريگرفت و کف زدن را هم قطع کرد و دست در بغل به ش
و دوستانش گوش سپرد ايعرش . 

- ه؟يمن چ یخواد بدونه آرزو ینم یمن آروزمو کردم بچه ها، کس ! 

از پسرها گفت یکي : 

- ما مهم باشه یبرا ديتو چرا با یآخه آرزو ! 

ديلب برچ ايعرش . 

- خفه شو،خوب...خوب..نظرا یکيتو رو خدا تو  ! 

زد ادياز دخترا فر یکي . 

- خبر نداشته باشه یکيدوست دخترات از وجود اون  یالبد دعا کرد ! 

تکان داد یسر ايو عرش دنيهو کش همه : 



- ذارم خبر دار بشن ی... نگران نباشن، اگه منم که نمايپر ! 

دوباره نگاهش  د،ينمکش لب برچ یب یبه شوخ هيو سا دنديخند همه
رفت ، با اشاره سرش به او فهماند حرف  لوفريناخودآگاه به سمت ن

دوباره به جمع نگاه کرد هينبوده، سا راهيپر ب شيها . 

- فحش درست و  هينبودن  نجايا اياگه داداش و زن داداش و بعض یعني
 یعنيمشت خل و چل دورمو گرفتن،  هيکردم بخدا ،  ینثارتون م یحساب

چرت و پرت داشته باشم یآرزوها نياز ا ميمن آدم . 

زد شيبه بازو یسقلمه ا نيآرو . 

- یرو بذار کنار کادوهاتو باز کن، همه رو خسته کرد یپر حرف ! 

را ماساژ داد شيبازو ايعرش . 

- یباشه، اونم خودت نجايباهوش ا هيداداش گلم،  نيآفر ... 

رفت و همزمان گفت زيم یشده رو دهيچ یسراغ کادوها به : 

-  یکس یعنيساعت اصل رولکس برام آورده باشن،  هيآرزو کردم امشب 
کنم یکنم، دعا به جونش م یبرام آورده باشه، من ماچش م نويکه ا ... 

لحظه به لحظه  هيکادوها را دانه دانه باز کرد و تشکر کرد و سا ايعرش
شد یتر م کينزد یرنگش به قرمز . 

- قشنگ  یعنيخوام و آورده باشه  یکه من م یکه اون ساعت یاصال کس
دوست ندارم یدوست دارم چ یدونه چ یمنو شناخته، م . 

پسر ها داد زد یکي . 

- اوردهين ی! خدا رو شکر کس؟یآرزو رو دل کن نيبا ا یکن یدادا فکر نم . 



گذاشت و از  یداخل دستش را کنار یکادو ايعرش دند،ينفر خند چند
 .آورنده تشکر کرد

- کادو مونده یکل صبر کن داداش هنوز ! 

خم  یبعد یبرداشتن کادو یبرا اينثارش کرد و عرش يیبرو بابا پسرک
لب نشاند یرو یجعبه لبخند دنيشد، با د . 

- روشه یاسم ک نميساعته، بذار بب یجعبه  هيجعبه که شب نيا ! 

جا گرفت تيپشت جمع هيرا خواند و سا نامش . 

- هيسا ... 

را تک و تنها پشت  هيچشم چرخاند سا تيجمع نيسر بلند کرد و ب ايعرش
ديد هيبق . 

- ؟ نيآورد ريرو مظلوم گ هيبابا سا یا ! 

را پس زد و به طرفش رفت هيرها کرد و بق زيم یرا رو کادو . 

- جلو ايبابا ب یستاديوا نجايچرا ا  ! 

با خجالت لبخند زد هيسا . 

 !راحتم-

 ستاد،يباالجبار کنارش ا هياش کرد و سا يیبه طرف جلو راهنما ايعرش

 دنيو به دنبالش در جعبه را باز کرد ، با د یروبان سورمه ا ايعرش

لبخندش را پنهان کرد، در جعبه را بست د،يساعت برق از چشمانش پر . 

- هيساعته دستت درد نکنه سا  ! 

بلند رو به جمع گفت ايو عرش دنديهورا کش جمع : 



- خواستم یکه من م ستين یمتاسفانه اون یول ! 

لب زد هيآرام کنار گوش سا ايعرش افت،ي انيجمع پا یهورا : 

- خود خودشه قايدق ! 

را پس زد، جعبه را برداشت و باز کرد،  نيآرو لوفريلبخند زد و ن هيسا
آمده گفت رونيساعت مارک چشمانش از حدقه ب دنيبا د : 

- ساعت خودت نصف  متي! ق؟یريگ یچرا کادو رو دست کم م ايعرش
ستين نيا متيق . 

 یزن چه م نيرا پشت گوش برد، ا شيموها ريمعذب ، سر به ز هيسا
 یتنها با پوز خند ايوجودش را گرفت و عرش یوحشتناک یگفت؟! گرما

 :گفت

- خواستم یکه من م ستين یخوب اون ! 

ساعت را نگاه کرد لوفرين . 

 !مگه نگفته رولکس؟-

گفت یجمع با خوشمزگ انيم یپسر : 

- ؟یدر بر دنهيبوس رياز ز یخوا یداداش م ! 

گفت یبا لبخند پهن ايو عرش دنديلب برچ یو برخ دنيخند یبرخ : 

- لوفر؟يدونه مدلو داره،ن هي نيخوب مگه رولکس هم !   

رااز دستش گرفت و بلند رو به جمع گفت ساعت : 
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- همه زحمت نبود نيبه ا ازيدرد نکنه، واقعا ن یدست همگ . 

تا آمدن  کيموز یکف زدند و با بلند شدن صدا شيدوباره برا یهمگ
صحبت  یرا برا یگوشه ا یپرداختند و برخ دنيبه رقص یبرخ کيک

به طرف مبل بازگشت، کاناپه اش توسط  زين هيکردن انتخاب کردند، سا
جا آمدن  یدختر اشغال شده بود، هر چند معذب بود، اما برا یتعداد

 .حالش نشست

- ؟یبود ايتو دوست دختر عرش ! 

بود که  یسر باال گرفت، به صاحب صدا نگاه کرد، همان دختر هيسا
ديبود، گنگ پرس دهيرا با او رقص یا قهيچند دق ايعرش : 

- ن؟يبا من بود ! 

با پوزخند گفت دختر : 

 .بله با شما بودم-

اگر متاهل بود که  متاهل است، اما منصرف شد، ديلب باز کرد بگو هيسا
که مثل خار در چشم همه فرو  یمتيبودنش با آن ساعت گران ق نجايا

هم در دست نداشت ینداشت، در واقع حلقه ا يیرفته بود که معنا . 

 !...نه-

ديپرس یگريد دختر . 

- یستيهم که ن ليفام ! 

آب دهانش را قورت داد هيسا : 

- خانواده  نيتولدش ب ارهيدوست دختراشو ب ايمگه سابقه داشته عرش
 !ش؟



 لوفريبود که ن یفر شده اش داد ، همان یبه موها یتاب یکنار دختر

 .خواهر خطابش کرده بود و به طرفش رفته بود

- شهيکه اصال باورمون نم یدوست اجتماع ینگ ! 

داد،  ینداد، به آن ها حق م یجواب هيو سا دنديبه تمسخر خند دخترها
 یمهمان نينبود که عمرا به مسخره تر یستياگر اصرار مادرش و رودربا

گذاشت یپا نم يیعمرش آن هم به تنها . 
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و افاده نشسته  سيو مخلفاتش سرو شد، کنار همان دختران پر ف کيک
هنوز به  یدانست مهمان یانداخت ، م واريد یبه ساعت رو یبود نگاه

 نيا ینگاهها ريز یچند ساعت راهم به سخت  ني، اما هم دهينرس انيپا
 فيکرده بود، بلند شد و به طرف اتاق کنار پله ها رفت ، ک یآدم ها سپر

حاضر و  د،يکلفتش را پوش یکرد، جوراب شلوار دايبلندش را پ ینو بارا
 .آماده از اتاق خارج شد

- ن؟يبريم فيکجا تشر یبه سالمت ! 

مرتب کرد و جواب داد نهيسر  مقابل آ یرا رو الش . 

- شده؛ بهتره برم ١٢ساعت  ! 



و همسرش  نياز کنارش گذشت، به طرف آرو ینگاه ميبدون ن هيسا
به همسرش  یتشکر را کوتاه کرد و مهلت نيرفت، آرو یخداحافظ یبرا
از ساختمان خارج  ايپاره کردن نداد و به همراه عرش کهيتعارف ت یبرا

ستاديمقابلش ا بيدست در ج اي، عرش دنديشد، به دم در رس . 

- البته بگذرم که  ،یايخسته به نظر م یول یخوام اصرار کنم بمون یم
؟یدلخور ،یريگيم ديند یرو کال دار یصاحب مهمون ! 

 یلبخند زد، دلخور بود؛ اما از او نه، از خودش، رفتارش، دوست هيسا
نشانيب یمحاسبه  یب ... 

- بود  اديچند ساعتم ز ني، هم ومدمياگه اصرار تو و مامانم نبود که نم
 !واسه من

ديپرس ايعرش : 

- ! بهت سخت گذشته؟؟یچ یبرا ! 

بودن  یاز خال یانداخت، وقت ايبه اطراف و پشت سر عرش ینگاه هيسا
آرام جواب داد یدور و برش مطمئن شد با تن صدا : 

- پشت سرم گفتن،  ايدونه چ یکردن؟! خدا م ینگام م یچجور ینيب ینم
ومدميبه نظر م بهيغر یليکنم، خ یالبته حقم داشتن، هر جور حساب م ! 

ديبرچ یلب ايعرش . 

- هم بگن، حرفاشون  یاگه حرف شون،ينيب ینم گهيخوب بگن ، تو که د
نداره یتيمنم چندان اهم یکه برا رسهيبه گوش من م ! 

با اخم گفت هيسا : 

- بکنه یبد یراجب من فکرا یکسدوست ندارم  ! 



کرد زيچشم ر ايعرش . 

- ؟یفکر کرد نيهم به ا یبا حامد ازدواج کرد یوقت ! 

ديبا تعجب پرس هيسا : 

 !متوجه نشدم-

زد یلبخند پهن ايعرش . 

- د؟يبه ذهنم رس یاالن چ یدون یم ! 

 نيچپ که هم یاما کوچه عل ديشد نفهم یتنها نگاهش کرد، مگر م هيسا
بود یحوال . 

- پس جواب بده ،یشيمنو متوجه نم ینصف حرفا تو ! 

لبخند زد هيسا . 

- یريگيجوابت رو م ،یعاشق بش یوقت ! 

گفت دهيبا همان لبخند کش ايعرش : 

-  دايپ یتيبرات اهم تياون جمع یحرفا یپس االن اگه عاشق من بود

؟یهم بزن یممکن بود تو دهن یکرد، حت ینم ! 

 ،یکامال تصنع د،يرا حس کرد، اما خند شيانجماد خون در رگ ها ه،يسا
در دل صد ها بار بر دکترش مرحبا فرستاد افتاد،ياز تک و تا ن . 

-  یندارم، بابام که تک فرزنده،  خانواده ها یآنچنان ليدر ضمن من فام
 م،ينيب یو ختم م یعمو و عمه و خاله هاش رو هم فقط مراسم عروس

مادرم هم خاله  یده، خانواده نبو یمراسم چيمدتم خدا رو شکر ه نيتو ا
نه اجازه دادن من برم  دنينه حالمو پرس یو مامان بزرگ، که چند ماه



مامانمم مشهده که  يینمونده و  البته دا ی، که البته االن کدورت دنشونيد
ما دنيد انيسال به سال نم ... 

ديخند ايعرش : 

- یندار لويخدا رو شکر مشکل حرف فام ! 

جواب داد هيسا : 

- طوره نيهم ! 

رفت، در  نيبه دنبالش تا کنار ماش اياز در خارج شد و عرش هيسا
به  ستاد،يصاف ا ايسوار شد و عرش هيباز کرد، سا شيرا برا نيماش

ته کوچه توجهش را جلب کرد، پلک بست،  ینيکرد، ماش یاطراف نگاه
کرده، به طرف کمک راننده رفت و بدون  بيرا تعق هيسا ديحتم داشت نو

 ايکمربند را بست و با چشمان باز به عرش هيسا ،فوت وقت سوار شد
شد رهيخ . 

- ؟یايتو کجا م !  

کمربند را بست و خونسرد گفت زين ايعرش : 

- بفرستمت خونه؟ يیسر و وضع تنها نيکه با ا یتوقع ندار ! 

کرد یپوف هيسا . 

- خونه، البته با  رميم ميمستق نجاياز ا ،یايب ستين یاجيباور کن احت
 !سرعت مجاز، بدون توجه به ارازل اوباش

کامل جواب داد تيبا جد ايعرش : 

 !استارت رو بزن انقدر چونه نزن با من-

گفت تيبا عصبان هيسا : 



-  هيکنن من تو رو با  یاالنشم فکر م نيهم ا،يکنم، عرش یخواهش م
حرف بخورم نياز ا شتريخوام ب یشوهر از راه به در کردم، نم ! 

کرد زيچشم ر ايعرش . 

- ؟ شميتو م نيباره سوار ماش نيمگه من اول نميبب ! 

با حرص جواب داد هيسا : 

- خودت  یفهمن که تو، توو مهمون یاالن همه اون توو ، م ینه ول
مخصوصا اون رونيب یو با من اومد یستين ... 

گفت،  یبد م از زن برادرش ايشد که مقابل عرش یقطع کرد، نم حرفش
پوزخند زد ايعرش : 

- ؟یشد یعصب ینجوريزده، ا یحرف ی! کس؟یک ! 

کرد تمرکزش را بدست آورد یپلک بست، سع هيسا : 

- برام  انهي ننيب یمنو دوباره م  نکهيو من متاهلم،  ا یمن ليتو وک نيبب
فقط ست،ياصال مهم ن .... 

کالمش را قطع کرد ايعرش : 

- ميپس روشن کن بر ... 

التماس نامش را خواند هيسا . 

- ايعرش ... 

زد ، نگاه از او گرفت و به  ینگاهش کرد، سکوت کرد، تلخند ايعرش
شد رهيرو به رو خ . 

- دنبالت اومده نجاياون پسره تا ا ... 



ديپرس یبا شگفت هيسا  : 

- اومده؟ نجايتا ا ی! ک؟یک ! 

با اخم دوباره نگاهش کرد ايعرش . 

- کنه؟ یم بتيتعقدو ماهه از دانشگاه تا خونه  یک ! 

و صاحبش  ديسف ینگاه کرد، آنقدر پژو نيبغل ماش نهيدرمانده به آ هيسا
توانست  یهم م یکيدر تار یدو ماه کابوسش شده بودند که حت نيدر ا
بود چگونه موقع آمدن متوجهش نشده  نيرا بشناسد، تعجبش از ا دينو

ديبود، نال . 
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- از اولشم  ست،ينرمال ن نيخسته م کرده، ا گهيمن، بخدا د یخدا یوا
 یزيچ نيآخه مگه همچ ،یعاشقم بش ديبا گهينرمال نبود، به زور م

 !امکان داره

با طعنه گفت ايعرش : 

- یکرد یم ديبا نجاهاشميفکر ا ،یکن تيشکا ديبهت گفتم با یوقت ! 

استارت را زد هيسا . 

- شهيم شتريش ب نهيشه ، ک ینم . 



انداخت ريبه ز سر . 

دونميرفتارش مسئول م نيخودمو در برابر ا شميجور نيهم  ! 

تکان داد یسر ايعرش : 

 !پس منتظر عواقبشم باش، حرکت کن-

حرکت کرد هيسا . 

- ینيب ینم نيماش نيمنو تو ا گهيدر ضمن مطمئن باش د ! 

 شتريب تشيعصبان نشيماش دنيبا د ايبه دنبالش راه افتاد، عرش دينو

 .شد

- باعث معذب بودن  نميبب یوقت شم،يم کينزد انميبه اطراف یحد هيمن تا 
 یکنن خودم م نييحد و حدودم رو تع نکهيشدم ، قبل از ا شونيناراحت اي

 !کشم کنار

تکان داد یسر هيسا : 

- خواستم ناراحتت کنم، تو ینم ... 

انگشت اشاره اش را به طرف اون نشانه رفت و با  د،يحرفش پر انيم
گفت ديتاک : 

- به بعد شما نيشما، از ا .. 

با صورت جمع شده نگاهش کرد هيسا : 

- یجنبه ا یدونستم انقدر ب ینم ! 

پوزخند زد ايکمتر شد، عرش نيبا ماش دينو ی فاصله . 



-  یفکر کرد و اون نيا فيکه با چهار تا آراج يیجنبه خود تو یفعال ب
هيخبر ! 

گفت تيطرفش برگشت و با عصبان به : 

- ! چرا انقدر ذهنت ؟یکن یمزخرف فکر م یزايچ نيچرا انقدر به ا
 یديمرد کنارت بود، همونو د هي ،یچشم باز کرد یمحدوده؟! از وقت

 شهينم دايپ یا گهيبعد اون مرد د گهيد یفکر کرد یعاشقش شد

 !خوشبختت کنه

ديمکث، خند یا هيبا ثان هيسا . 

- که  یپزشکم  بود نيآرو یاگه تو به جا ،یخدا رو شکر تو دکتر نشد
کردم یرو فراموش م یاول از ترس همه چ یهمون جلسه  . 

حق  چارهيزد، دخترک ب یدر جواب حرفش تک لبخند کوتاه ايعرش
 هياز حضور سا یحرفاش، نگذاشته بودند ساعت یو آشنا ليداشت، فام

مختلف گوش دخترک را پر  یها یپران کهيو ت هيدر جمع بگذرد و با کنا
 ميشد، مخصوصا با آن تصم یکرده بودن، او هم دختر بود ، معذب م

نفره، بدون فکر عمل کرده بود، افسار  دو یرقص تانگو یمسخره 
متاهل بود،  هيرساند، سا یبه حداقل م ديرا با تشيميبود، صم ختهيگس

بود شياهايداشت، اما دلش هنوز در گرو مرد رو يیقصد جدا . 

 تيدر هم گره خورد، با عصبان شيبه خود آمد، ابروها نيتکان ماش با
ديتوپ : 

- نفهم ی کهيخواد مرت یم یچ نمينگه دار بب نويماش نيا ! 

پشت  ديرا نگه داشت، نو نيپارک ماش یجا نيبا ترس در اول هيسا
کمربند را باز کرد ايسرشان توقف کرد، عرش . 



- بمون تکونم نخور نيماش یتو ! 

 نيبه طرف ماش تيشد، با عصبان ادهيپ ايتنها سر تکان داد، عرش هيسا
بود یکاف ديکردن نو یعصبان یرفت، چند لگد به در برا . 

- شو ادهيپ ! 

 ايشدن، عرش ادهيگره خورد، در را باز کرد، قبل از پ یبا ابروها دينو
زد اديکشاندش، فر رونيب نياز ماشو  دياش را چسب قهي . 

- ه؟يتو دردت چ !  

مشت  نيبرخوردشان بود، دوم نياول یگونه اش تالف یمشت رو نياول 
مشتش در هوا ماند و به عقب رانده  نيدو ماه مزاحمت ، سوم یتالف
 .شد

- هستن یوکال اهل مشت و مشت زن ليدونستم وک ینم ! 

و گفت ستادياش فرستاد، صاف ا یبر زبر و زرنگ یلعنت ايعرش : 

- باش، اگه به جرم مزاحمت ننداختمت زندان،   تيپس منتظر شکا
ستمين ايعرش ! 

 قهيبار او بود  نيبرد، ا ورشيحواله اش کرد، به طرفش  یپوزخند دينو

به تقال افتاد یرها یبرا ايداد، عرش یاش را فشار م . 

- کنم،  یمحوت م هياز دور و بر سا یجور ،یبکن یتون ینم یغلط چيه
یاز کجا خورد یخودتم نفهم ! 

که شاخ و دم  دنيگذاشت،  ترس دينو ی نهيرو تخت س یدست ايعرش
ترس داشت،  یجا  دينو ی نهيو پر از ک نينداشت،  چشمان خشمگ



شد،  ادهيپ نيبلند از ماش یکه با آن باران انيگر ی هينگاهش به طرف سا
زد اديفر تيافتاد، با عصبان . 

- ؟یش ینم ادهيمگه نگفتم پ ! 

 یعنيرا به هل داد، گنگ نگاهش کرد ،  دينو ستاد،يمقابل شان ا هيسا
از او بود؟ شتريب ديدور کردن نو یبرا  هيقدرت سا ! 

- ؟یمزاحمم بش یخوا یم ی! تا ک؟یدار یچرا دست از سرم بر نم ! 

به  ینگاه ميخونسرد با ن ديانداز شد، نو نيدر گوشش طن هيسا اديفر
گفت ايعرش   

- باشن منم هستم یالش یدور و برت آدما  یتا وقت ! 

با تعجب نگاهش کرد ايعرش . 

- ؟یبا من بود ! 

زد شخندين دينگاه کرد؛ نو ايبه  عرش هيسا . 

- گميم یچ یدون یخودت خوب م ! 

بلند گفت هيسا : 

- سر راهم سبز نشو، ازت متنفرم ، بفهم ، ازت  گهيچرت و پرت نگو، د
 ! متنفرم

شد، مکث کرد، کلمات در  رهيخ هيدرمانده، با دهان باز به سا دينو
شد، نه  یشد؛ "ازت متنفرم.. ازت متنفرم..." باورش نم یگوشس تداع

نبود هيسا نيا . 

اشاره کرد ايبه عرش د،يايگذشت تا به خود ب یا قهيدق . 



- دختر  هيهر روزش با  ني! ا؟یزن یمنو پس م ني...بخاطر انيبخاطر ا
اگه بخوام برات بگم، تا صبح طول  اههيگذشته، کارنامه اش انقدر س

کشهيم ! 

نگاه  دادياش را ماساژ م یشانيپ ريکه سر به ز ايمتعجب به عرش هيسا
و تفکر در مورد اظهارات  لوفرين یحرف ها یاداوري یبرا یکرد، زمان

زد اديبرد، بلندتر فر ورشينبود، به طرفش  دينو . 

- من از تو متنفرم، دست از سرم  گم،يم گم،يم یدارم چ یفهم ینم
کشونمت دادگاه یخدا م یبردار؛ وگرنه به خداوند ! 
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در  دينو اديبه دنبالش روانه شد، فر ايرفت و عرش نيطرف ماش به
ديچيگوشش پ . 

- برام  یبرام مهمه؟! بعد تو زندگ یکن یمنو بکشون دادگاه، فکر م
ترسم؟ یاز دادگاه م یکنيجهنمه، فکر م ! 

لرزان سرش را ماساژ داد یبا دست ها هيهم سوار شدند، سا با . 

- دم که رو شب کر یبعد تو... مگه من با تو روز گهياحمق، م یپسره 
بعد تو یگيم ! 

شد یجار شياشک ها د،يمشت به فرمان کوب با . 



- ی...روانیروان ...! 

 ینگاه کرد، سرعتش آنقدر ابانيشد، به خ دهيشن نشيماش راژيو یصدا
گشت ديچشم به هم زدن، ناپد کيبود که در  اديز . 

 نيشد در ا یفرمان گذاشت، مگر م یرا پاک کرد، سر رو شيها اشک
اشک  شود؟ ختنيبلبشو مانع ر ! 

- هيسا ... 

بود، باز هم مثل تمام دو ماه گذشته، او  کيخش دارش نزد یصدا
 ايخواست، اما همدم او عرش یخواست، همراه م یکنارش بود، همدم م

در  ديکرد، حامد با یهر گونه حساب م ،ینينبود... طبق هر عرف و د
که  یکس یکرد، قلم پا ینشست، از او مراقبت م یلحظات کنارش م نيا

شکست، اما یشد را م یمزاحمش م ... 

- ...حالت خوبه؟هيسا ! 

آمد، به  یبه خود م ديتر کرد، با یلب د،يبه گوش رس شيصدا دوباره
عمل کرده بود فيضع لشيمقابل وک یکاف یاندازه  . 

بر سر صورت  يیو داد و اشک چه بال غيدانست با آن همه ج یم خدا
فرمان برداشت، بدون توجه به مرد  یچشمانش آمده بود؛ سر از رو

برگ دستمال  نيخم شد، داشبورد را باز کرد، و چند ینگران کنارش؛کم
کرد و مشغول پاک کردن اشک ها و  ميجلو را تنظ ی نهيآ د،يکش رونيب

شدچشمش  ريز یاهيس . 

- اون پسره ی... راجب حرفاهيسا ... 

را قطع کرد حرفش . 

- یبد حيتوض ستيالزم ن . 



لب نشاند و ادامه داد یرو ید تلخلبخن ايعرش : 

- نبودم، آره  یمن آدم بد ده،يشن ايبهش گفتن و چ يیزايدونم چه چ ینم
یکس گهياالن د یدور و برم شلوغ بود ول  ... 

ديحرفش پر انيم دوباره . 

- االنت  یو حت ندهيگذشته، آ ،یبد حيرو توض یزيچ ستيگفتم که الزم ن
 ستيبه خودت ربط داره، نه به من موکل، مطئن باش اصال برام مهم ن

ده تا اي یدونه دوست دختر داشت هي ! 

لب به دندان گرفت، آرام و شمرده شمرده لب زد ايعرش : 

- به سرت بزنه یخوام راجب من فکر اشتباه ینم ! 

ديبا توپ پرش ، کامل به طرفش چرخ هيسا : 

- و اون برات  نيحرف ا دينبا یگفت یبه من م شيپ قهيچند دق نيتو هم
 حاتيتوض نيبا ا یداشته باشه، اون وقت خودت حرفت رو دار تياهم

یکن ینقض م ! 

با دهان خشک شده اش جواب داد ايعرش : 

- کنه؟يفرق م ! 

ديپرس تيبا عصبان هيسا : 

- ؟یچه فرق ! 

را به  وانهياخم کرد، با خود عهد بست ، حال آن جوجه عاشق د ايعرش
ردينادرستش، بگ یخاطر بر زبان آوردن اطالعات تازه کشف شده ا . 



- به سرت بزنه، اون وقت تو اعتمادت رو نسبت به  یاگه فکر اشتباه
نهيفرقش ا ،ید یاز دست م لتيوک ! 

مکث ادامه داد یکم با : 

- تو رو تا لندن ببرم ؟ دينرفته که من با ادتي ! 

به رو به رو نگاه کرد هيسا . 

- بزرگ شدم بتونم  یمهاجرتمو انجام بده، خودم اونقدر یفقط کاراتو 
برم  اونجا يیتنها ! 

زد یپوزخند صدا دار ايعرش . 

- شد ريد افتيکارو بکن، فعال راه ب نيحتما هم . 

را روشن کرد نيماش . 

- کنم یکارو م نيآره هم . 

طرف خانه اش به راه افتاد به . 

- خوام تا روز  ینم م،ينينبرو  گهيدر ضمن بهتره تا روز دادگاه همد
اديب شيبرام پ یديدادگاه مشکل جد . 

حوصله جواب داد یشد،  ب رهيخ شيبه رو به رو ايعرش : 

- چه من باشم چه نباشم یتو خودت سر تا پا مشکل ! 

 اديو فر شيروبه رو نيبوق ممتد ماش یبا صدا  ا،يبه عرش هينگاه سا 

همراه شد ايعرش . 

- هيمراقب باش، سا  ! 



را کنار زد و متوقفش ساخت،  نيماش عيبا عکس العمل سر هيسا 
شد، خدا  ادهيپ ابانيوسط خ تيبا عصبان ايضربان قلبش باال گرفت، عرش

را باز کرد نيخلوت بود، در ماش رشانيرا شکر کرد مس . 

- لرزان  یبا دست و پا هيسا ،یشو تا شب تولدم به کشتنم نداد ادهيپ
اش را ماساژ داد، حالت تهوع گرفته بود،  تلو خورد،  یشانيشد، پ ادهيپ

را گرفت شيبود و شانه ها اريهوش ايعرش . 

- دختر؟ یکن یم کاريچ ! 

مکث کرد، دل درد  یرا پس زد، کم ايتنومند عرش یدست ها هيسا
به طرف در عقب  ن،يبه ماش هيداد، با تک یوجودش را آزار م یبيعج

سوار  هيبا تکان سر و افسوس بر حال زار سا ايرفت و سوار شد، عرش
 .شد

داد و پلک بست،   هيتک یصندل یبه خانه اش به پشت دنيتا رس هيسا
خواست،  یاز حد توانش بود، از خدا آرامش م شترياتفاقات افتاده ب

 گريد یکم د،يرس یبه آن م یبه زود ايکه به لطف  پدرش و عرش یدور

 .صبر الزم بود

ُعق زد، حالش بد  یشد و کنار جو ادهيپ عيه شد، سرنگه داشت نيماش 
سرد نشست ،  نيهمان زم یشد، رو یمعده ش خال اتيبود، محتو
بود و فرمان درمانگاه  ستادهيسرش ا یباال ايعرش د،يلرز یدستش م
داد یرفتن م . 

- بلند  ،یکرد دايپ هيچه حال نيبابا ، ا ی! ا؟یانقدر سوسول بود هيسا
نميشو بب ! 

بغلش را گرفت و بلندش کرد ريز . 



- یزيچ ،یدرمانگاه ،یاورژانس ميبر ديرنگ و روشو نگاه کن، با ! 

جواب داد یبه سخت هيسا  : 

- خونه مه کنه،يحالمو خوب م يیجا يینه... نه االن تنها ! 

دختر هم وجود داشت؟ نيسر تکان داد، مگر لجباز تر از ا ايعرش ! 

- حالت؟ ني! با ا؟يیآخه تنها ! 
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را به  فيک ايداد، عرش هيتک نيدر جوابش تنها پلک بست ، به ماش هيسا
 .دستش داد

- فردا  اد،يب رميگ یفکر نکنم  تاکس یبرم، نصف شب یم نويامشب ماش
ارمشيخودم برات م ! 

دينگران پرس اياکتفا کرد. عرش یبه گفتن باشه ا هيسا : 

- خونه؟ یبر یتون یم یمطمئن !  

جواب داد هيسا : 

 !آره-

گفت ديبا ترد ايعرش  : 



- کمکت کنم؟ یخوا یم ! 

جواب داد هيسا : 

 !نه-

 فيرا از داخل ک ديبدون سوال کل ايبه طرف در آپارتمان رفت، عرش 
و در را باز کرد ديکش رونيب . 

- و تخته  ريت یهر چپس مراقب خودت باش، اومدم نذارم مزاحمت شن، 
 !بود، زدم داغون کردم

 زيخواست از او ن یخواست از او دور باشد، م ی، م ديحال خند یب هيسا
 نيداد؟! ا یدور وبرش متنفر باشد، اما مگر مهلت م یمانند تمام مردها
نامعلوم و نه چندان پاکش،  یمسخره و گذشته  یها یمرد با تمام شوخ

در مقابلش  یکوتاه یو با خداحافظ ديخند زين اينشست، عرش یبه دل م
سوار آسانسور  هيشد ، پشت همان در بسته منتظر ماند تا سا هبست

 یشمارش طبقه ها ستاد؛يشود، از در دور شد و مقابل آپارتمان ا
مورد  ینبود، المپ طبقه  یاو کار سخت یبرا یآپارتمان به آن بلند

 بيرا از ج ليموبا یتا روشن شود، گوش ديطول کش قهيدق ٨نظرش 
کرد؟! قصد  یخشک شد، چه م هيسا امن یچشمانش رو د،يکش رونيب

کردن او از  رونيدر ب یکه چند لحظه قبل سع یداشت، با همان دختر
منصرف شد،  د،يايب رونيب یو از نگران ردياش داشت ، تماس بگ یزندگ
خارج لنتيرا از حالت سا یگوش   

 بيحالت ممکن قرار داد و به داخل ج نيشتريرا در ب یملود یصدا کرد،
بسته و تحمل سوز نه  ینگاه کردن به پنجره  یساعت برا ميفرستاد، ن
بود یکاف اد،يچندان ز . 



مکرر برادر، مادر  یتماس مانده بود، البته اگر تماس ها یاش ب یگوش
گرفت یم ديو پدرش را ند ! 

شد، در که  نيجواب شان سوار ماش یب یدادن به تماس ها انيپا یبرا
 نيساعت قبل ا ميشد، چطور ن دهيچيپ ميمال یعطر زنانه  یبسته شد، بو

 یداد، برا هيتک یبو و عطر خوب را حس نکرده بود، پلک بست به پشت
چرخاند و با سرعت به طرف  عيرا سر چييسو شان،يممانعت از افکار پر

و البته  انيپا یب یسوال و جواب ها ليبه س ديدانست با یم د،خانه ران
جواب پس بدهد  نيآرو یسرزنش ها . 

 یعمرش را آن طور که دوست داشت، گذراند، منکر وجود دخترها تمام
سر و کله  یحوصله  یآنقدر گريرنگارنگ در دور و برش نبود، اما د

 یهفت پشتش کاف یبرا هيزدن با جنس مخالف را نداشت، همان سا
به دو ماه قبل  د،يگنج یاش نم لهيشد، در مخ شتريبود...سرعتش ب

 ريکه نه، اواسط مهر بود که ساناز و دختر مد مبازگشت، دو ماه کامل ه
را رد  لوفريخواهر ن باياز شرکت ها را بالک کرد و تماس فر یکيعامل 

 رکتيبه دا یرا روشن کرد، سر تايرا برداشت؛ د یکرد، گوش

انده بودند؟! پاسخ م یب اميهمه پ نيتا حاال ا یزد، از ک نستاگرامشيا
پرونده تمام اوقات فراغتش را  نيپرت کرد، ا یصندل یرا رو ليموبا

داد، به محض رو به  یم یهفته را به خود مرخص کي ديگرفته بود، با
 یم دايپ یشتريپر درد سر، وقت استراحت ب یپرونده  نيراه کردن ا

تا چند ماه  زيرا ن هيو سا افتي یم يیرها زيکم عقل ن ديکرد، از شر نو
به او ديکرد، با یصحبت م مه ريبا  ام ديکرد، با یلندن م یراه گريد   

شد،  یهم دارد، نم شيو دردسر ها هيمهم تر از سا یفهماند، کارها یم
 یخود را راه  شياش را ول کند و به دنبال او و کارها یکه کار و زندگ

 .غربت کند
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را وارد  نينمانده بود، ماش یدر کوچه  باق ینيماش چيکوچه شد، ه وارد
شد، المپ  اطيوارد ح یشان کرد، از در ورود یخانه  یمجزا نگيپارک

سالن نبود، مگر رفتن و  یاز سر و صدا یها خاموش بودند و خبر
را  اطيبود، ح دهيرس انيبه پا یبود که مهمان دهيآمدنش چقدر طول کش

ديمادرش از جا پر یصدا دنيرا آرام باز کرد، با  شن رکرد و د یط . 

- ؟یبالخره اومد !  

قلبش گذاشت یرو یدست  . 

- نوع حرف زدن قلب منو از جا  نيبا ا نيمادر من شماها عادت دار یوا
ن؟يبکن ! 

زد شيبازو یرو یخانم به طرفش رفت، ضربه ا ميمر . 

- موقع  م؟يما آبرو دار یگ ی! نم؟یکجا رفت یهمه مهمونو ول کرد نيا
 ديبا یکجاست، مونده بودم چه جواب ايعرش دنيپرس یرفتن همه م

 ...بهشون بدم

جواب داد ايعرش : 

- اومد، مجبور بودم برم شيو واجب پ یکار فور هي ! 



کرد بغض . 

- یداديدلم هزار راه رفت، حداقل اون ماسماسکتو  جواب م ! 

را در آغوش گرفت مادرش . 

- ؟یکن یبغض م ینجوريمن قربونت برم، مگه کجا رفتم ا یآخه اله ! 

جان  شيجفت پسرها یاش بود، البته که برا یته  تغار د،ييرا بو پسرش
اش جفت  يیدارا ني، با ارزشتر امرزشيبعد از همسر خداب داد،يم

شکست  یدچار ازدواج یگريپروا و د یخودسر و ب یکيپسرانش بود، 
 !خورده

بود، کنار زد دهيرا که محکم به او چسب ايعرش . 

-  نوريکالفه شد از بس به ا نيبچه م آرو ،یبرو انور بچه آب لمبوم کرد

 .اونور زنگ زد

 کيبود به  ینثار برادرش کرد، کاف یلب نشاند در دل خنگ یرو یلبخند
ضوع مو نيواضح تر از ا گرينفر زنگ بزند تا از او خبر دار شود، د

از سالن خارج شد، با  هيوجود نداشت که، مقابل چشمان او همراه سا
ديتعجب پرس : 

 !واقعا به همه زنگ زد؟-

 .نگاه از مادرش گرفت 

- فکر، همه رو زابه راه کردم یب یآره به خاطر تو . 

چشم و ابرو ادامه داد یاشاره  با : 

 -  یدار ،یگفت اونجا بود دت،يزنگ زدم به اون دوستت جد یول
یگرديبرم ! 



گفت یگفت به کنار پله ها رفت. مادرش شاک یريبخ شب : 

- کنميسرم دارم دعوات م ريکجا؟! خ ! 

شانه اش را گرفت و فشرد ن،يآرو . 

- کار تو با من یمامان ادامه  ! 

مادرش کرد یحواله  یچشمک . 

 !بسپرش به خودم-

دانست اگر او نبود چگونه  یانداخت، نم نيبه آرو ینگران نگاه مادرش
سال  کيشان  یسن یآمد، فاصله  یبر م یهمه سال از پس زندگ نيا

بود رتريپذ تيمسئول شهيهم نشيبود، اما آرو . 

 نيبود، کنار گوش آرو دايپله پا گذاشت، لبخندش هو نياول یرو ايعرش
 :آرام گفت

- یزابه راه کن یهمه آدمو الک نيالزم نبود ا ! 

شانه اش گذاشت و محکم  یکنارش قدم برداشت، دست رو نيآرو
خانم بلند شد ميمر یگفت، صدا یفشردش، آخ . 

- شد پسرا؟ یچ ! 

بلند جواب مادرش را داد د،يرا به سمت خود کش ايعرش نيآرو : 

- ميبخواب ميريم ميمادر من، دار یچيه ! 

گفت یعصب د،ياز مادرش نشن یجواب : 

- کنم یمجبور بودم برات رد گم کن ! 

ديپرس ايعرش : 



 !مرحبا به داداش باهوش خودم-

کردند یط یکيها را دو تا پله . 

- کجا رفتم؟ دنيحاال فهم ! 

جواب داد نيآرو : 

-  لوفريرفته بود، هر چند ن زتيعز یليخ یاز دوستا یکي شيگفتم پ

یول رونيب یرفت هيگفت، با سا ... 

بسته اتاق ها انداخت،  یبه دور و بر و درها یرا قطع کرد، نگاه کالمش
 ايدر را باز کردو عرش دند،يکردند و به اتاق ته راهرو رس یراهرو را ط

ديرا به داخل هل داد، در را بست و به او توپ . 

- فعال جمع و جورش کردم یول ! 

گفت نيمتعجب از رفتار آرو ايعرش : 

- ؟ید یهل م ینجوريبابا چته ؟! چرا ا یا ! 

جواب داد یعصبان : 

- ؟ ايتو؟! نه تو بگو چته عرش ايمن چمه؟! من   

تخت پرت کرد، مشغول باز کردن کراواتش  یکتش را کند و رو ايعرش
 .شد

- اومد، مجبور  شيمهم پ یليخ یمسئله  هيکردم،  کاريبابا، مگه چ یا
 .بودم باهاش برم

شد رهيبه چشمانش خ ستاد،يبه طرفش رفت و مقابلش ا بيدر ج دست . 

 - ؟یپلک یدختر م نيدور و بر اچرا انقدر  ! 



کرد یگرفت ، پوف نگاه . 

- سر خونه اول، چند بار بهت بگم، اوال من دور و برش  ميبرگشت
رفتم، در  یباهاش م دياومد با شيمهم پ یمسئله  هي گميدوما م دم،ينپلک

ضمن دست من امانت بود، پدر و مادرش به خاطر وجود من اجازه دادن 
و محدودش  رهيکه باباش چقدر سخت گ یدون یوگرنه م ،یمهمون اديب

کنه یم ! 

زد پوزخند . 

- مهم؟! امانت؟ یمسئله  ! 

انداخت شيبه سر تا پا زيآم ريتحق یکرد، نگاه مکث . 

- حرفا رو به  ني! اا؟يتا حاال دختر مردم برات امانت شده عرش یاز ک
بگو تو رو نشناسه یکي ! 

حق به جانب جواب داد ايعرش : 

-   یدون یانقدر نم یعمي یدکتر مملکت ی! ناسالمتن؟يآرو هينگاها چ نيا

منم عوض شدم رن،ييآدما قابل تغ . 

را خورد و ادامه داد لبخندش : 

- نميبه چشم خواهر بب نمويسرزم یدخترا یدارم همه  نويا تياالن قابل ! 

اش خاراند ، با نگاه پر  ینيپنهان کردن لبخند، رو گرفت ، ب یبرا نيآرو
 .ابهتش نگاهش کرد

- ! من گوشام درازه ؟یکرد رييهو تغ هيچطور شد  ،یکرد رييپس تغ
ا؟يعرش !  



پشت کرد و مشغول باز کردن   نيتخت گذاشت ، به آرو یرا رو کراواتش
شد راهنشيپ یدکمه ها . 

- بگو بدونم هيهللا اکبر، دردت چ ! 

ستاديدوباره مقابلش ا نيآرو . 

- شوهر داره هيسا یدون یمطمئنا م ،یکرد رييکه تغ يیتو ،يیتو دردم ! 

تکان انگشت اشاره در هوا  گفت با : 

- شهيداره جدا م ! 

ادامه داد نيآرو : 
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- عاشق شوهرشه یول  

دست  د،يکش راهنشيپ یمانده  یباق یدست از باز کردن دکمه ها ايعرش
ستاديدر کمر طلبکارانه ا : 

- ؟یکه چ ! 

کرد زيچشم ر نيآرو . 



-  چيخوام به ه ینم يیمن تنها مشکلم تو ست،يقصه خوش ن نيآخر ا
یبفهم گهيد نويا دوارميام ،یوجه تو ناراحت بش ! 

تکان داد یسر : 

- وجود نداره هيمن و سا نيب زيچ یچيه ،یکن یبزرگش م یدار ! 

محکم گفت نيارو : 

- دور و برش نروپس  ! 

تخت پرت کرد یرا َکند و به رو راهنشيپ . 

- یبفهم نويتو هم ا دوارميام لشم،يوک ! 

ديتر غر یعصب . 

-  یباهاش قدم م یلشيوک ،یخور یباهاش رستوران غذا م یلشيوک
با عاشقاش  یلشيوک ،یکن یتا خونه ش اسکورتش م یلشيوک ،یزن

 ،یرقص یو باهش م یکنيدعوتش م تيمهمون یلشيوک ،یش یم ريدرگ
رو به  یکس دميبود چه زن چه مرد، ند ايليخ ليبگم؟ واال تو وک اي هيکاف

،یخونه ت دعوت کن  

رفت وريگرفت، به طرف درا رو . 

- رفتم،  ینرفتم رستوران ک هيباهاشون شام خوردم، در ضمن با سا یول
تو دفتر  شتريب م،يهمون روز اول تو کافه راجب پرونده ش حرف زد

باز  یدم، در حضور جواد و درها یم نانيکه بهت اطم م،يمالقات داشت
باهاش قدم زدم؟ یدونم ک یمالقات  انجام شده، فقط نم نياتاق ا ! 

و با اخم گفت ديلب برچ نيآرو : 



- منو؟! اگه  اي یزن یخودتو گول م نميرو بذار کنار، بب یمسخره باز
گفت یرو به مامان م یچ نگرفته بودم ، همه لوفرويدهن ن یجلو ! 

گفت اليخ یب : 

- نکردم باعث  ینشده بخوام بخاطرش نگران باشم، کار یزياوال چ
تو بشه یسرافکندگ . 

صاف  نيآرو یو روبه رو ديکش رونيکرد و ب دايحوله را پ بالخره
ستاديا . 

 - ذاره کف دست  یرو م یبگم اون تا فردا همه چ لوفرميدر مورد ن
راجب من به  ختهيطور که امشب جسته و گر نيمامان نگران نباش،  هم

رسونده هيگوش سا . 

جلوتر رفت یکم : 

-  ی! منم آدم؟یدون یکه م نويلندن، ا رهيم ميمستق رهيطالق بگ هيسا
هم لب تر کنم دور و  یجور نيبرم، هم یافتنيدست ن یايدنبال رو ستمين

شهيبرم شلوغ م ! 

را  نيآرام آرو یاش رفت، صدا یبهداشت سيزد و به طرف سرو لبخند
ديشن . 

- باشه یگ یکه م نطوريا دوارميام ! 

را محکم بست، حوله و لباسش را  یبهداشت سيرفتنش، در سرو با
 یرابطه  کيهم فشار داد،  یرا محکم رو شيکرد، دندان ها زانيآو

که در شرف طالق بود،  یدماغش شده بود، زن متاهل یساده مو یدوست
کوچک  یمحوطه  د،يکش شيموها انيم یچنگ د،يکوب واريبامشت به د

به  یازيدوش رفت، ن ريلباسش را کند و ز ،کرد یط یحمام را چند بار



شد،  یتا آخر هفته برگزار م یدادگاه لعنت یفکر کردن نبود، اگرجلسه 
ادامه  هيهم تا رفتن سا ديشد، شا یکم م انشياطراف یاز فشار ها یکم
 شيب یليبفهماند، وک نيدانست چگونه به آرو ینم گريکرد ، د یم دايپ
بود، قطعا  تشيخاطر احساس مسئول بهرساندنش به خانه تنها  ست،ين

بود تشيحس مسئول . 

رقص دست از  یادآوريرا پوشاند، پلک بست، با  شيشامپو موها کف
 ادهيز یاشت با آن رقص کمرا قبول د نيبرداشت،  ا شيماساژ موها

 یشد مهمانش را همان گونه تنها در گوشه ا یکرده بود، اما نم یرو
آمد یخدا معذب بودنش به چشم م ی شهيکه هم هيرها کند، آن هم سا . 

کند،  یبود که سع زبانيم ی فهيآمده بود، وظ یبه مهمان گريد هيسا
بود، به شستن ادامه داد،  نيمهمانش خوش بگذراند، درستش هم هم

 یگوش د،يحوله اش را پوش د،يطول کش یدوش آب گرمش ربع ساعت
مکث کرد، نگران که نبود، اما  یتخت افکارش را بهم زد، کم یرو

را  یآن گونه به حال خود رها کند، گوش ار ضيدرست هم نبود دختر مر
تکان داد و  یاش، سر یواريساعت د دنيبرداشت، شماره را گرفت، با د

را کامال  یگوش عيتک زنگ تماس را قطع کرد و دست پاچه سر کيبا 
 دينبا د،يخواب یم عيسر دياش گذاشت، با یپاتخت یخاموش کرد و رو

داد یرا به ذهنش م یو اوهام اليخ چيورود  ه یاجازه  . 

به خواب فرو  یتخت گذشت و بالخره به سخت یرو دنيبه چرخ یساعت
از شرکت  یکيبه  ديشد، با داريب ميساعت هفت و نرفت، صبح سر وقت 

 یتخت بلند شد ، نگاهش به گوش یاز رو یزد، با کوفتگ یها سر م
تکان داد، روشنش  یو سرزنش وار سر ديخند شبشيافتاد، به رفتار د
 امکيپ یصدا دنيبرش گرداند، بلند شد، با شن یختپات یکرد، دوباره رو



شد، لبخند صورتش  رهيخ امکيو چشمک پ یبرگشت ، با تعجب به گوش
را باز کرد امکيرا پر کرد، پ . 

- یديحالم بهتره، ممنون که حالمو پرس ! 

انتظار احوال  چارهيدخترک ب د،يبه پاسخ ند یازيسرش را خاراند، ن 
داشت، حق هم داشت یپرس . 

و شلوار  یمشک یو تک کت ساده  ديسف راهنيبه صورت زد و پ یآب
 دهيچ ینگاهش به کادوها ستاد،يا نهيمقابل آ د،يرا پوش اهشيس نيج

ساعت  یرنگارنگ، جعبه  یآن همه کادو نيتوالت افتاد ب زيم یشده رو
کرد، جعبه را برداشت و درش را باز کرد، لبخند زد،  یم يیخودنما
و ساعت به دست، ادلکن زده از اتاق خارج شد ردرا مرتب ک شيموها . 
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 یتا کي لوفرين دنيبا د د،يچيرفت و به طرف آشپزخانه پ نييپله ها پا از
دکمه کت را باز کرد و نشست د،يباال پر شيابرو . 

- ؟يینجاياِ...تو که ا ! 

ديلب برچ یلوفرين : 

- ريصبح بخ ! 

نان به داخل دهان فرستاد و به طرفش خم شد یا تکه . 



- برم؟ یخواست یکجا م نجاست،يشوهرم ا ! 

گرفت یلبخند زد و لقمه ا ايعرش . 

- از اون لحاظ گفتم یموند ینم نجايوقت ا چيآخه ه ! 

داد هيتک ی، به صندل دهيبرچ یبا همان لب ها لوفرين . 

- به خاطر مامان  گهينگران بود، د نيآرو ،یاومد رياز بس د شبيد
ميبمون نجايا ميمجبور شد . 

اش را قورت داد لقمه : 

- نمشيب یپس مامان کجاست، نم ! 

جواب داد لوفرين : 

- اديکارگر اومده رفته بهش سر بزنه، االن م . 

گفت یساختگ تيگرفت ، باعصبان گريد یا لقمه : 

-  يیبه جا یبه من بد يیچا هيجلوم، اگه  ستين يیچا هيبابا  یا

خوره؟يبرم ! 

اجاق گاز رفت یرو یبا اکراه بلند شد، به طرف کتر لوفرين . 

- خوب زه،يبر يیبرات چا ر،يزن بگ هي ! 

خورد اريخ یا تکه . 

- زن ختنير يیچا یمگه آدم برا   

؟یزيريهم م يیمن چا ی چارهيبرادر ب یاصال تو برا نمي! ببره؟يگ یم ! 

و برگشت ختيرا ر يیچا . 



- ده؟يم يیداداشت به من چا یکن یپس فکر م ! 

تشکر کرد ايگذاشت، عرش زيم یرا رو يیچا . 

- دم؟ یتو خونه انجام نم یکار چيمن ه یکنينکنه فکر م ! 

را مزمزه کرد و با  يیچا ايبا تکان سر جوابش را گفت، عرش ايعرش
کرد ینچ نچ لوفريسوزش زبان ، صورتش جمع شد، ن . 

- ختمينخوراالن داغه تازه ر ! 

گذاشت و با درد گفت زيم یاستکان را رو ايعرش : 

- عروس  يیاز چا نميفهمم، ا یرو نم یچيه یتا شب مزه  گهيسوختم، د
 !پز

ديخند لوفرين . 

-  یوسط برقص یديرو کش هيسا یهول هولک شبميد گه،يد یاز بس هول
 !باهاش؟

چپ چپ نگاهش کرد ايعرش . 

- داشت؟ یچه ربط نياالن ا ! 

زد یچشمک لوفرين . 

- رفتم سر اصل مطلب یم ديبا یجور هيبالخره  ! 

توانست قشنگ به او  یپلک بست، اگر همسر برادرش نبود، م ايعرش
دراز کند مشيرا فراتر از گل شيپا ديبفهماند، نبا . 

- بچه ها منم اومدم هيموضوع چ . 



صورت نشاند با  یمادرش پلک باز کرد، لبخند را رو یصدا دنيشن با
را اشغال کرد ايعرش یکنار یخانم صندل ميگفت، مر یرينشاط صبح بخ . 

- يیکجا دميپرس یم لويداشتم از ن ! 

ادامه داد عيسر لوفرين : 

- کنه، بعد براش  یم زيکه خونه رو تم یکارگر شيپ یمنم گفتم، رفت
آوردم سوخت يیچا . 

خانم نگاه کرد ميکرد به مر مکث . 

- ست؟ين یهول هولک یليخ ايمامان عرش ! 

خانم با لبخند  ميبه دهان فرستاد، مر یکي یکيبا اخم لقمه ها را  ايعرش
ديپرس  : 

 !چطور؟-

لب باز کرد یا انهيبا لبخند موز لوفرين : 

- شبيد ... 

مات و مبهوت گفت ی ايخانم کالمش را قطع کرد و رو به عرش ميمر : 

- حرف حرف تو بود، همه شبياومد، د ادمي ني، ا یگفت شبيراجب د   

دختر خوشگل رو دعوت کرده بود هيگفتن ،  یم . 

کرد زير چشم . 

- یديباهاش رقص یحت ! 

 مينگاه کرد، مر یعصب یايصاف نشست و با همان لبخند به عرش لوفرين
 :خانم ادامه داد



- ؟ینکرد شيپس چرا به من معرف ! 

تکان داد یسر ايعرش : 

- رو دعوت  یدوست معمول هي تشيبود، نها یبه معرف یازيمامان چه ن
از آدمها انجام یليکه خ یکردم جشن تولدم، کار   

دهند یم ! 

جابه جا شد یکم مادرش . 

- یتو جشن تولدت دعوت نکرد تويمعمول یوقت دوستا چيتو ه ... 

دست و لبخند ادامه داد یبا اشاره  لوفرين : 

- یباهاش برقص یتازه بخوا ... 

کرد دييتا مادرش . 

- نيا ،یديباهاش رقص ی... حتقايدق   

باشه یتونه دوست معمول ینم . 

نگاه کرد و گفت لوفرين به : 

 - هم خوشگل بوده؟ یليخ گنيضمن مدر  ! 

خانم جواب داد مياز حرف مر دييبه تا لوفرين : 

-  شيلخت، آرا يیبلند طال یهم خوشگل بود، موها یليمامان خ قايدق
نگم گهيهم د یمشک یعروسک راهنياز پ م،يمال ! 

 زيم یرا در هم قالب کرد و رو شيزد، دست ها یباالجبار لبخند  ايعرش
 .گذاشت



- بهتون بدم؟ یچه جواب نيخوا یشما م ! 

با غم رو گرفت مادر . 

- ! نم؟يتو و برادرت رو بب یخوشبخت نکهيخوام من ؟! جز ا یم یچ

یباال بزن نيآست ديکم کم با گهيد .. 

اخم کرد ايعرش . 

- دمياوال من هنوز به سن ازدواج نرس . 

نگاه کرد لوفرين به . 

 - پول جمع نکردم، بخوام ازدواج کنم، بالخره  یدوما هنوز اونقدر
ارميو لباس و دم و دستگاشو درب یمهمون دخرجيبا ! 

شد رهيخ گريد یاش را گرفت و به طرف هيکنا لوفرين . 

مادرش به اعتراض بلند شد یبلند شد، صدا یصندل یاز رو ايعرش . 

- ی! هنوز صبحانه نخورد؟یزود نيکجا به ا ! 

جواب داد ايعرش : 

-  ستميخورم، امروز ناهار خونه ن یم یزيچ هيشدم، تا ظهر  ريس

کارم تا شب طول بکشه ديشا یمامان، حت ! 

بلند شد و گفت زين لوفرين : 

- نيکنم، مامان شما راحت باش یم شيمن راه . 

از آشپزخانه خارج  لوفريبا اخم به همراه ن ايعرش یاز خداحافظ بعد
 .شدند

- ؟ینداز یم کهيبه من ت ! 



به تراس سکوت کرد دنيتا رس ايعرش . 

- یتو هم کارتو خوب انجام داد ! 

دست در بغل رو گرفت لوفرين . 

- بودن، به گوشش  نجايهمه آدم ا نيا شبينگفته بودم، د یزيمن چ
یديرقص بهيغر هيبا  یرو ول کرد گهيد یرسوندن که دخترا ! 

ابرو در هم گره کرد ايعرش . 

- که الزم بود رو گفتم ،  يیزايچ د،يسوال پرس ،یتو هم کامل ترش کرد
 یزايچ یليو خ نيآرو ماريهمه رو نگفتم که مثال موکلته ، شوهر داره، ب

گهيد ....! 
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ديرا به پا کرد و دستمال کش شيکفش ها ايعرش . 

- ناراحت و نگران بشه، برو بگو یخوا یاگه م ! 

ستاديا شيرو روبه . 

-  نيوجود نداره و نخواهد داشت، ا هيمن و سا نيب یزيدر ضمن چ
رو از ذهن مادرم دور کن بيعج یفانتز . 

رفت نييپله ها پا ار . 



- ؟یرو  بالک کرد بايفر ! 

تکان داد یاش را چشم زد، سر یآفتاب نکيع . 

- خوشگله، اما من قصد ازدواج ندارم  ه،يگفتم، دختر خوب بايمن به فر
بهش بفهمون دلش نشکنه یجور لو،ين ! 

مکث ادامه داد یکم با : 

- ام خودمو با ازدواج بدبخت کنم؟ ونهيواقعا مگه د ! 

رفت نيياز پله ها پا لوفرين . 

- فرق  یلياون با من خ یول ،یديکش بايبخاطر من دست از فر دونميم
کشه، جون من  یدوستت داره، اگه بفهمه بهت گفتم منو م ا،يداره عرش

رهيگ یده بار آبغوره م یروز ار،يتماس درش ب از رد . 

تر کرد یلب ايعرش . 

- ستيمرد ازدواج ن ايبهش بگو عرش یباشه ول . 

گفت مهيسراس لوفرين : 

- خواستگار داشته رد کرده یمگه گوشش بدهکاره؟! هر چ یول گميم ! 

داد اپاسخيعرش : 

 !بگو رد نکنه-

ديرا کش شيبازو لوفريرفتن کرد، ن قصد . 

- یاريمزخرفت درش م ستياز اون ل نميمن بب اريدرب تويتو گوش ! 

کالفه گفت ايعرش : 



- به تو چه آخه ه،يموضوع کامال شخص هي نيبابا، ا یا ! 

صورتش کرد یچاشن یلبخند . 

- نيجون آرو ! 

ديکش رونيرا ب لشيموبا . 

- داد نيباز قسم جون آرو . 

پاک کرد اهيس ستيکرد و نامش را از ل دايرا پ بايحرص نام فر با . 

- برم؟ یذار یراحت شد، حاال م التيخ ! 

داد جواب : 

- یخواهرمو ندار اقتيبدون ل نويا یبرو ول ! 

برگشت با لبخند نگاهش کرد ايعرش . 

- ميافتاد یريبابا عجب گ یا ! 

اش را گفت یطرف در رفت، بلند خداحافظ به . 

کار  ريدانست تا شب درگ یشرکت سوار شد، م اهيس نيماش دنيد با
 شيسر خاراندن نخواهد داشت، جلسه ها یبرا یخواهد بود و وقت

 یکه در جلسه، مشغول بررس یو پر درد سر بود، درست زمان یطوالن
به صدا در آمد، با  زيم یرو ليموبا یشرکت بود، ملود یپرونده ها

گفت و بلند شد یدي، ببخش هينام سا دنيد . 

از کارمندها بلند گفت یکي : 

- ؟ نيکن یکاره ول م مهيکه کار رو ن هيتماس مهم یاسالم یآقا ! 

کرده بودند لهيبرگشت، لبخند زد، انگار امروز را همه به او پ ايعرش . 



- ناهار  یبرا یامروز من حت نيديفهم یم ن،ياورديم فياگه زودتر تشر
نرفتم رونياتاق ب نيهم از ا .. 

نگاه کرد سيرئ به . 

- ساعت رو اجازه استراحت دارم  هياگه اشتباه نکنم،  یکاشان یآقا
 !درسته؟

لبخند زد یآورد،  با مهربان نييرا پا نکيع سشيرئ . 

 !درسته-

تشکر کرد و به حاضران در جلسه نگاه کرد ايعرش . 

- کنم ؟ باعث بشه حسن  یخوام، فکر نم یوقت م قهيدق ۵و من فقط 
افتهيانجام کارم به خطر ب ! 

گفت ايسکوت کردند و عرش یهمگ : 

- ازه تونبا اج . 

کرد و دوباره با  یحضار پشت کرد و از اتاق جلسه خارج شد، پوف به
 نيهمچنان در دستانش بود که با اول ليتماس گرفت، انگار موبا هيسا

پاسخ داد عيبوق سر . 

- دادگاه به دستش برسه؟ هيامکان داره احضار یک ايعرش ! 

ديبا تعجب پرس ايعرش : 

- ؟ یچ ! 

نگاه کرد شيبه ساختمان روبه رو هيسا . 

- رسه؟ یبه دستش م هياحضار یک ! 



لبخند زد ايعرش . 

- رون؟يب یسوال منو از وسط جلسه کشوند نيا یمنو ، برا یترسوند ! 

گفت نشييپا یو با تن صدا ديکش یآه هيسا : 

- ؟یجواب بد یخوا ینم ! 

را پر کرد ايتعجب صورت عرش دوباره . 

- هفته به دستش نياحتماال تا آخر ا   

! حالت بده؟ه؟يشده سا یزيرسه، چ یم !  

گرفت، آرامتر جواب داد ريسر به ز هيسا : 

 !آره-

نگران گفت ايعرش : 

- شت؟يپ اميب یخواي! م؟یگينم یزيافتاده؟ چرا چ یاتفاق  

جواب داد هيسا : 

- کارم تموم  ر،يهستم، کال باهام تماس نگ يینه...نه...خوبم، امشب جا
رميگ یشد خودم تماس م ! 

را  یتماس را قطع و گوش ا،يعرش یگفتن ها هيتوجه به سا بدون
رو  یميقد یاش فرستاد و به خانه  یپست فيخاموش کرد و به داخل ک

ستاديشد ، مقابل در ا کينزد شيبه رو . 

 دنيفشردن زنگ در باال رفت، با د یدستش برا د،يکش یقيعم نفس

مقابل در با  یا قهيبه عقب برگشت، چند دق مانيپش شيلرزش دست ها
بلند، قدم زد یگام ها . 
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لرزانش،  یگرفتن دست ها دهيتازه کرد،پلک بست و با ناد ینفس ستاد،يا
صاحب خانه را  یتا صدا د،يطول کش یا قهيزنگ در را فشرد، چند دق

 .بشنود

- ه؟يک ! 

را واضح بشنود شيپا بلند شد، تا زن ،صدا یپنجه  یرو هيسا . 

- دو ساعت قبل باهاتون تماس گرفتم ه،يمنم...سا . 

تا حواسش را جمع کند، در  ديطول کش یا هيفکر کرد، چند ثان یکم زن
 :را باز کرد و گفت

- توو ايتوو دختر ب ايب ! 

به داخل برداشت، نگاهش معطوف  یرا به داخل هل داد، مردد قدم در
هزار برابر مشتاق تر و چهره  یپله ها شد، نرگس خانم ، با نگاه یباال

 شيرو به رو یو مجلس کيش یبشاش تر از دو ماه قبل، با لباس ها یا
بود ستادهيا . 

- ، پا درد دارم،  نييپا اميتونم ب یچشم دختر گلم، ببخش نم یقدمت رو
برن یپنج تا دونه پله هم امانمو م نيا ! 



انداخت؛ با  زيکهنه، اما تم یشده  یسنگ کار یبه پله ها ینگاه هيسا
 د،يکرد، دم در، نرگس خانم با محبت در آغوشش کش یکفش پله ها را ط

بدون  دش،ييآرامش را حس کرد، بو یلحظه ا یپلک بست، برا هيسا
حامدش را حس کند، نرگس خانم خوش آمد  یتوانست بو یم ديترد
پاشنه بلندش را از  یبوت ها هيجدا کرد، سا وششرا از آغ هيسا انيگو

دست مبل نو  کيکوچک و جمع و جور،  یپا کند، وارد خانه شد، خانه 
را از نظر  زيدست بافت قرمز و تم یکرم و قرمز، فرش ها ،یراحت

توانست  یخانه پا نگذاشته بود، اما م نيگاه در ا چيه نکهيگذراند، با ا
 یانم به طرف کاناپه نرگس خ يیراهنما اخانه را حس کند، ب ینو نوار

 یبيترک یو روسر یآجر ی زهييشد، با همان مانتو پا دهيکنار پنجره کش
اش نشست یو اجر یمشک . 

مبل کنار دستش را اشغال کرد زيخانم ن نرگس . 

- یايمنتظرت بودم ب شيوقت پ یليدختر گلم، خ یخوش اومد یليخ ! 

به زور لبخند زد هيسا . 

-  تونيزندگ یاز سال ها یکل یتالف ديبا ن،يخواستم با حامد تنها باش یم

نيآورد یرو در م ! 

به طرفش خم شد، صورتش را با دست قاب گرفت یکم . 

 !اونم به لطف تو بود-

انداخت ريشد، خجالت زده سر به ز قيعم لبخندش . 

- نيببخش ديبا ومدم،يم یدست خال ديباره اومدم خونه تون، نبا نيمن اول . 

خانم صورتش را نوازش کرد نرگس . 



- چند سال بود پسرم  یدون یم ،یرو بهم داد ميزندگ هيهد نيتو بهتر
نشنوم گهيحرفا رو د نيمحروم کرده بود؟! ا دنشيمنو از د ! 

مانع لرزش  ديشد؛ لب به دندان گرفت، با رهيفرش خ یمواز یخط ها به
دو قرن گذشت یبه سخت دنشيشد، دو ماه ند یچانه اش م . 

- که کار من بوده؟ ديحامد نفهم ! 

شد شترينرگس خانم ب یچشم ها یگوشه  نيچ . 

- که ساکت  دهيفهم يیزايچ هينگفتم، حتما  یزيمنم چ د؛ينپرس یزيچ
شهينشسته، اگه بفهمه، مطمئنا خوشحالم م ! 

جواب داد هيسا : 

- ديوجه نزن چيحرف من رو به ه یول د،يشا . 

وادار به نشستنش کرد هيخانم به قصد بلند شدن تکان خورد، سا نرگس . 

 !کجا؟-

ديخانم خند نرگس . 

- شه که با  ینم ارم،يب يیچا هيدختر جان، برم برات  یچرا هول شد
که ميحرف بزن مينيدهن خشک بش ! 

قورت داد یآب دهانش را به سخت هيسا . 

-  نيبه من بگ نيهم الزم داشت یزيچ ن،ينيمن که اشتها ندارم، فعال بش
ارميبراتون ب ! 

دخترک ِزهوار دررفته را از نظر گذراند یخانم  رنگ و رو نرگس . 

- یرنگ به رو که ندار . 



جواب داد هيسا : 

- خوردم مسموم شدم اديبودم، فکر کنم ز یمهمون هي شبيد . 

را در دست گرفت، به اندام الغرش اشاره  هيسا یخانم دست ها نرگس
 .کرد

- حتما  ،یکرده باش یخوره پرخور یتم نم افهيزده، به ق خيدستاتم که 
ومدهيکه به مذاقت خوش ن یخورد یزيچ . 

سر تکان داد هيسا . 

- شميکنم بهتر م یخونه استراحت م رميطوره، م نيحتما هم . 

داد هيخانم تک نرگس . 

-  م،يريحرفامونو از سر بگ هترهي ارم،يب يیچا هيبرم  یذار یحاال که نم

از خونواده ت بگو، با حامد  ،ینکرد یمثال از خودت بگو،  ازدواج کرد
ن؟يآشنا شد یمن چجور ! 

صورت زد یبه پهنا یلبخند . 

- کرد،همون شد مسبب  دايمن بچه بودم، گم شدم،حامد منو پ یوقت
با بابام شييآشنا . 

 هيصورت گرداخمالودش ، به سا زش،ير یخانم با چشمان مشک نرگس
 .نگاه کرد

 !خوب؟-

 .مکث کرد، نرگس خانم صاف نشست 



- قبل  یکنم، دفعه  یکه باور نم یاالن بگم، نگو ازدواج نکرد نياز هم
یحلقه داشت ! 

تنها گفت هيسا : 

- نيهست نيب زيچقدر ر ! 

ديزد و خند یخانم چشمک نرگس . 

- دختر وسط  هي ستم،يانقدارم صاف و ساده ن یشدم ول ريدرسته پ
به کنار، حداقل  قيپسرت، حاال تحق شيبرمت پ یبگه م اديقبرستون ب

نه؟ گهيد ،ینداز ینگاه م هيسر تا پاشو  ! 

نرگس خانم ادامه داد د،يخند هيسا : 

- هست ی!حتما مشکل؟یخوب چرا االن حلقه تو در آورد ! 

را در  دينرگس خانم ترد د،يچرخ یسکوت کرد، حرف در دهانش نم هيسا
 .نگاه دختر خواند و با لبخند گفت

- چقدر فضولم نه؟ یکنيحتما االن با خودت فکر م ! 

دست در دست نرگس خانم گذاشت عيسر هيسا . 

- نکردم، فقط...فقط گفتنش  یفکر نياصال همچ ه،يچه حرف نيا یوا یا
 !برام سخته

تکان داد یجمع شده سرزنش وار سر یخانم با لب ها نرگس . 

- دست گلشو ول  یاونم بچه  ،یبر شيراه حامدمو پ یخوا یحتما م
باهم نساختن؟! من  نايچرا ا یدون یتو م نميکرده، از زنش جدا شده، بب

ره یپرسم طفره م یم یکه هر چ . 



لب جا داد یرو یبه زور لبخند هيسا . 

- خبر ندارم اديشون ز یدونم از زندگ ینم . 
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شد رهيخ هيخانم به عمق چشمان سا نرگس . 

- برام  ،یو با کماالت یزن به اون خوشگل دمش،يخونه د یاون روز جلو
کرد، خودشو باالتر  یدور برش حسادت م یزنا گهيحامد که م به،يعج

دونست، درسته؟ یاز حامد م ! 

جواب داد هيسا : 

- ميدون یحد م نيما هم در هم ! 

خانم ادامه داد نرگس : 

- زنش حرف بزنمنذاشت با  ! 

ديچشم گرد و با تعجب  و تته پته پرس هيسا : 

- ن؟يبا زنش حرف بزن نيخوا یم یچ یز...ن؟! زنش...برا ! 

خانم جواب داد نرگس : 

- بدم شونيجدا شدن؟! بلکه تونستم آشت یچ یبرا نميخوب بب . 

کرد و دستپاچه گفت یپوف هيسا : 



- نيبد شونيآشت نيتون ینه... نم ! 

ديخانم با تعجب پرس نرگس . 

- تونم؟ ینم یچ یبرا ! 

با دهان خشک شده و استرس گفت هيسا : 

- فکر کنم حامد  یعني شه،يوقته جدا شدن، نم یليخوب...راستش... خ
دوسش نداشته باشه گهيد ! 

خانم مشکوک نگاهش کرد نرگس . 

- ؟یدون ینم یاديز زيچ یتو که گفت ! 

سخت  شياش فرستاد، حرف زدن برا یرا به داخل روسر شيموها هيسا
به سراغش آمده بود یبود، انگار دوباره همان حالت تهوع لعنت . 

-  یاديز زيچ نيگم، باور کن یم دميکه شن يیحرفا نيخوب منم از هم
 .راجب طالقشون نگفتن

زد هيمبل تک یپا گذاشت وبه پشت یخانم پا رو نرگس . 

- وسطه گهيزن د هي یپا گهيمن حسم م یول ! 

شد، حالت  رهيخ شيروبه رو رکيبا تعجب به زن ز یلحظه ا هيسا
که زد، نرگس خانم نگران نگاهش کرد یبا عق افت،يتهوعش شدت  . 

- شد دخترم؟ یچ ! 

 سيدهانش را گرفت، نرگس خانم سرو یبلند شد و با دست جلو هيسا
و عق  يیرا با دست به او نشان داد،  وارد شدنش به دستشو یبهداشت

رش ، با باز کردن در و ورود حامد به خانه همزمان شدمکر یزدن ها . 



سرفه، مادرش را صدا زد یصدا دنيبا شن حامد . 

 !مامان؟-

لخ لخ کنان به طرف در رفت مادرش . 

- پسرم یخوش اومد ! 

ديمتعجب پرس يیبه در دستشو یبا نگاه حامد . 

- نجاست؟يا یکس ! 

آب قطع و در باز شد،  ريش یشد، صدا رهيخ يیبه در دستشو مادرش
در خشک  انيحامد م دنيصورتش را با دستمال خشک کرد، با د هيسا

درهم نامش را خواند یشد، حامد با چشمان متعجب، ابروها . 

- ه؟يسا ! 

ديرس یتر شد، اما خونسرد به نظر م قيبرداشت، اخمش عم یقدم ! 

- ؟یکنيکار م یچ نجايتو ا ! 

را گرفت و به طرف مبل ها کشاند هيدست سا مادرش . 

- سالم و  یبه جا ومده،يم حالش بده اونوقت تو ن چارهيدختر ب
یکنيسوال جواب م یدار ،یاحوالپرس ! 

به دنبالشان رفت حامد . 

- کرده دايرو پ نجايا یخوام بدونم چطور یسوال جواب نکردم، فقط م ! 

پر از  یم هانگاه کرد، سخت بود، کنترل چش شيروبه رو واريبه د هيسا
 یدهانش را برا یهرز نرود سخت بود، آب نداشته  نکهيا یاشکش برا

را کنترل کرد شيبار قورت داد، لرزش صدا نيچندم . 



- اميدنبالتون ب نجاينداشت، از شرکت تا ا یکار ... 

ديچرخ سرش . 

 ...آقا حامد-

تا قلب شکسته اش نفوذ کرد، پلک نزد،  هر آن ممکن بود  پوزخندش
شوند یگونه اش جار یرو شيچشم ها یکه نه، آب اضاف شياشک ها . 

را نگاه کرد، اما اشک ها دانه دانه  فشيسر چرخاند، داخل ک دوباره
کرد؛ صورتش را پاک کرد،  دايپ یصورتش روان شدند...دستمال یرو

 .بلند شد

- خوام مزاحمتوم بشم ینم نياز ا شتريبرم ب گهيمن د ! 

بالفاصله گفت حامد : 

- رسونمت یمن م . 

دخترک، چشم  نيصورت غمگ دنيد ستاد،يا شيخانم روبه رو نرگس
قابل تحمل نبود شيدر پنهان کردنش داشت، برا یکه سع یسيخ یها . 

- فقط يینجايمطمئنم خانواده ت خبر دارن ا .... 

 هيانداخت و سرش به طرف  سا ستاد،يبه حامد  که کنارشان ا ینگاه
و ادامه داد ديچرخ : 

- و باهم  یبمون نجايا ديبا یول انه،يده  یدونم شوهرت اجازه م یفقط نم
ميشام بخور . 

نگاهش به حامد درمانده افتاد و گفت هيسا : 

- برم خونه ديبا شهينم ! 



خانم به طرف آشپزخانه رفت و گفت نرگس : 

- زنگ  یخوا یم ،یبمون ديبا یعني یبمون ديبا گميم یدونم وقت یمن نم
 یخودت زنگ بزن، هر کار یخوا یبزن من باهاش حرف بزنم، م

بکن یدوست دار . 

بلند جواب داد هيسا : 

 ..آخه-

خانم بلند گفت نرگس : 

- که گفتم نيهم م،يآخه ماخه ندار ! 

 یو با تن صدا ستاديتر کنارش ا کينزد یکرد، حامد عصب یپوف هيسا
گفت نييپا : 

- بود؟ یاومدنت واسه چ نجاي! ا؟یکنيم کاريچ یمعلوم هست دار !  

ديچانه اش لرز افتي انيپا تحملش . 

- دم در آپارتمان؟! مطئنم کار خودت بوده،  یتو مادرمو آورد نميبب
کنه! البد راجب ازدواج  دايتونس  منو پ یم یوگرنه اون چجور

یهم بهش گفت مونييايرو ! 

پاکش کرد عيسر د،يگونه اش چک یرو یاشک . 

- تو که بد نشد، شد؟! اگه  ینگفتم، در ضمن برا یزيبس کن، من چ
یکرد یدوماه ول نم تويکه خونه زندگ یبود یناراض ! 

تر شد کينزد . 



- من سرک  یتو زندگ یريبگ اديکن  یفرار خوب بود، اما سع یبرا
هيسا ،ینکش ! 

معده  یتنها زرد آبه  ،یبهداشت سيحالت تهوع و فرارش به سرو دوباره
از رفتن به دکتر ابا  خت،يآب را باز کرد و اشک ر ريمانده بود، ش یباق

شب در ذهنش مرور شده بود، از رفتن  کيداشت، از شب گذشته تنها 
حال خرابش فقط  ديترس یم د،يترس یم شيبه دکتر و دادن آزما

در به  یتقه  یهمه توهم،  با صدا شيآمال و آرزوها وباشد  تيمسموم
 .خود آمد

- ه؟ي؟! سا یخوب هيسا ! 

 شياخم وتخم ها دني، د دهيرا نشن شيبست، انگار سال ها بود صدا پلک
آرزو شده شيبرا گريهم د  
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اخم و تخم  دنيد یحت ده،يرا نشن شيبست انگار سال ها بود صدا پلک
مرد دور  نيتوانست از ا یآرزو بود، چگونه م شيبرا گريهم د شيها

 !بماند؟

عمر، آن  کيگذشت،  دارشيلحظه د کيدو ماهش در آه و حسرت  تمام
کرد؟ یچه م ايهم در آن سر دن !  

اخم و تخم  ديبود، با شيبه صورت زد، در را باز کرد، رو به رو یآب
اگر آنچه که  یبرد، حت یلذت م دنشيگرفت و از د یم ديرا ند شيها



 یم قتيپروراند هم به حق یروزه اش در ذهن م کيبخاطر تهوع 
نمود یم یشان حتم يیاستقبال گرم حامد، جدا  نيبا ا وست،يپ . 

مرتب و شانه زده، اما انگار  تار  شهيرا نگاه کرد ، مثل هم شيموها
شده بود، صورتش اصالح شده و  شتريب یاش کم قهيشق ديسف یمو
 یبه چشم م شتريچشمش ب یگوشه  نياما چ د؛يرس یبه نظر م فيلط

 یاگر م ديهمچنان به راه بود، شا یبا دو ماه دور یحت شيآمد، اخم ها
 یو چروک ها نيخواهد رفت، تمام چ رونياش ب یدانست از زندگ

رفت یم نياز ب شيصورتش ، تمام اخم و تخم ها . 

- ؟یزن یچرا حرف نم هيسا !  

گذاشت و مانع  شانه اش یخود آمد، از کنارش گذشت، حامد دست رو به
با  یبود، از فرصت استفاده کرد و عطر تنش حت کشيحرکتش شد، نزد

هم  نيبه هم ديکرد ، اما با یاش را رفع نم یدلتنگ د،يبا فاصله بلع
قرار گرفت شيشد، حامد رو به رو یم یراض . 

- ؟ید یبا توام چرا جواب نم ! 

ديپرس مردد . 

- دمي؟! نشن یگفت یچ . 

زد پوزخند . 

- دکتر؟ ميحالت خوبه؟! الزمه بر گميم ! 

اخم رو گرفت با . 

- هو هيبرات مهم شدم  هيچ ! 

سر تکان داد حامد : 



- تفاوت نبودم، چه اون موقع که  یوقت نسبت به تو و حالت ب چيمن ه
نابود شد یچه بعدش که همه چ ومد،يخوب به نظر م یهمه چ ... 

مبل انداخت یدسته  یبافتش را در آورد و رو ی هيرو . 

- معلومه که حالت خوبه یکه راه انداخت يیبه دو یکيخوب از  ! 

را از سر کند و بدون نگاه کردن جواب داد شالش : 

- شهيساده ست رفع م تيمسموم هيبهتر از تو... فقط  یليخوبم، خ ! 

آرزو بود،  شيبرا دنشيلحظه د کيکه  یبه حضور مرد یتوجه یب
کرد یتحمل م ديسخت بود اما با . 

- دکتر؟ یرفت ! 

نگاه کردن، دروغ گفت، مگر جرات رفتن به دکتر را هم داشت؟!  بدون
گذرانده بود یتمام روز را با شک و دو دل . 

- تهيآره گفت مسموم ! 

ديپرس مشکوک . 

- یکه مسموم شد یخورد یمگه چ ! 

طفره رفتن جواب داد بدون . 

- کيکم ک هيخوردم با  هيبودم ساالد اولو یمهمون شبيد . 

ستاديبه کمر ا دست . 

- ؟یبابات بهت اجازه داد بر ! 

سرد یو چشمان یساختگ یبار نگاهش کرد، با لبخند نيا . 



- ستمين یمامانم اصرار کرد برم وگرنه من اهل مهمون . 

کرد یم یمرد با روانش باز نيا یدوباره پوزخند زد، پوزخندها حامد . 

- دارن که تو رو فرستادن یچه برنامه ا دونهيخدا م . 

ديبا تعجب پرس هيسا . 

- داشته باشن؟ یبرنامه ا ديمگه حتما با ! 

زد شخنديبار ن نيا حامد . 

- یديچرخ یآخه قبال انقدر آزاد نم ! 

و وسط خال را نشانه رفت ديتوپ هيسا . 

- دو ماه منو تنها تو اون خونه  یمن بود دنياگه انقدر نگران آزاد چرخ
  ول

یکرد ینم ! 

در هوا تکان داد دست : 

- من  یدوما وقت ،یکن یمن تنها زندگ یتو خونه  ینگفته بر یاوال کس
چطور دوباره  ،یتو خونه مادربزرگت بوده باش ديقاعدتا با نجاياومدم ا

؟یمن درآورد یسر از خونه  ! 

پر حرصش کش آمد لبخند . 

- کردم یم یشوهرم زندگ شيپ ديکه هنوز متاهلم با يیاز اونجا . 

تر آورد، دست  نييرا پا شيبه آشپزخانه انداخت ، تن صدا ینگاه حامد
 :در هوا گفت



- ! دو ه؟يخام برت داشته سا الي! چرا دوباره خ؟ی! چه شوهر؟یچه تأهل
اصال  ،یکن یزهر م یکردم، اونم دار یماه فقط دو ماه بدون دغدغه زندگ

نجايا یايگفت ب یک ! 

نرگس خانم بلند  یکرد، صدا یخونسرد رفتار م ديتر کرد، با یلب هيسا
ديشد. نگاه ها به طرف آشپزخانه چرخ . 

- رو بذار تو اتاق  لتيوسا هيسا ن،يزنيحرف م نيپچ پچ پچ دار یه هيچ
آشپزخونه به من کمک کن ايمادر، بعد ب ! 

موجود مشخص  لياز اتاق ها برد، از وسا یکياش را به  هيو رو فيک
بود ناخواسته اتاق حامد را انتخاب کرده، در را بست، صورتش گر 

 یدانست، حالش هر لحظه بدتر م یهم تب داشت، نم ديگرفته بود، شا
 لشيتخت نشست، به سراغ موبا یشد، صورتش را با دست باد زد، رو

 يیصفحه خودنما یاز دست رفته رو یها اسرفت و روشنش کرد، تم

 یآورد، بدون خداحافظ یدر م یرا از نگران ايعرش دياکردند، ب یم
را قطع کرده بود یگوش . 

بوق برقرار شد نيبا اول تماس . 

- زنگ  ینجورياز عصر تا حاال چقدر تماس گرفتم؟! ا یدونيم هيسا
وونهيدختر د دنيخبر م زننيم ! 

به دندان گرفت، بغض کرده جواب داد لب : 

- اومدم خونه مادرش ايعرش . 

ديغر تيبا عصبان ايعرش : 



-  کينداده خودتو کوچ ادتيبهت گفته؟ مگه بهت  ايچ نيآرو هيسا
که  ی!  اونجا رفت؟ینداده عزت نفستو نگه دار ادتي! مگه بهت ؟ینکن

بشه؟ یچ  

ختير اشک . 

- چند درجه بدتر، از من متنفره یهمون ادمه اصال عوض نشده حت ! 

بغض آلودش را  یشد، صدا یبا حرص سر تکان داد، مگر م ايعرش
نداد؟ صيتشخ ! 

- ه؟يچ یبرا هيگر نيحاال ا ! 

هق زد آرام . 

- شميم وونهيدارم د . 

سر بود که، جلسه  رهيدختر خ نيرا در دست چرخاند، بخاطر هم خودکار
به اتمام رسانده بود یرا به بهانه خستگ . 
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- تونم تحمل کنم  یکه نم یزيتنها چ ايالت، تو دندنب اميآدرسو بفرست ب
که دور وبر من  یهست يیکه تو هزار درجه بدتر کسا زونهيآو یدخترا
 !بودن

 یزد، چنگ هيچرخ دارش تک یبه صندل ايدوباره هق زد، عرش هيسا
کرد یحالش را خراب م شيهق زدن ها یزد، صدا شيموها انيم . 

- حرص  شهيتو هم هم یخوام تند رفتم، ول یاشکاتو پاک کن، معذرت م
دنبالت اميکارت تموم شد بهم خبر بده ب ،یاريمنو در م . 



را پاک کرد شيحرف گوش کن، اشک ها یدخترها همچون . 

 !باشه-

دوباره گفت ايعرش : 

- ، منتظرم اميباشه م ینره ها، هر ساعت ادتي ! 

 اتيادب نينفر هم با ا کيکه  نياکتفا کرد، هم یدوباره به باشه ا هيسا

ارزش داشت شيرک کنارش بود، برا . 

- خوام ی...معذرت مهيسا ! 

لبخند زد هيسا . 

 !ناراحت نشدم-

لبخند زد ايعرش . 

- یديکه خند نميب یم ! 

اخم هم کرد ايبا وجود عرش شديم مگر . 

- رميگيتماس م ! 

گفت یراحت تر اليبا خ ايعرش : 

 !مراقب خودت باشه-

 رونيگفت و تماس را قطع کرد، پد کرم پودر را ب یدوباره باشه ا هيسا

 یحالت خارج م نياز ا ديبه دور چشمش پد زد، با نه،يآورد و مقابل آ
 .شد

 شيرا باز کرد و  به طرف آشپزخانه رفت تا به نرگس خانم در کارها در
 .کمک کند



 

رانيو ستونيب-گرداب-یتراب اليسه , [09.10.19 12:29] 

��� 

#147 

 

مورد  یاز غذاها یکيپلو  ايلوب شهيهم نکهيآشپزخانه شد، با ا وارد
 انيتا پا یزد، به سخت یپلو هم حالش را بهم م یعالقه اش بود، اما بو

آن بو و هوا را تحمل کرد،  یرازيساالد ش اريخوردن کردن گوجه و خ
خارج از آشپزخانه را شد، حامد دست و رو  یغذاخور زيم دنيمشغول چ
نشست یصندل یشسته رو . 

- نکرده ببرمت خونه چيمادرم سوال پ نکهيزود غذاتو بخور تا قبل ا ! 

گذاشت، حامد قاشق و  زيم یبا حرص ظرف ساالد را محکم رو هيسا
 .چنگال به دست سر باال گرفت

- ه؟يچ !  

جواب داد یخونسرد اما عصب هيسا . 

- نيهم ز،يظرف رو گذاشتم رو م یچيه ! 

به دست از آشپزخانه خارج شد سيخانم د نرگس . 

- ؟یدخترم با شوهرت حرف زد !  

زد شخندين هيسا . 

- ميکن یم یجدا زندگ هيحرف بزنم نرگس خانم، ما مدت  ستيالزم ن ! 



 ینگاه کرد. نرگس خانم اخم کرده رو هيبا چشمان باز به سا حامد
مقابلشان نشست یصندل . 

-  یچه معن ،یچ یعني یدونن زندگ یدو و رو زمونه نم نيا یجوونا
 شهيباعث م نيکنن، هم یزن و شوهر جدا از هم زندگ یداره، وقت

نکنه دايدوام پ شونيزندگ ! 

زد هيتک یبه صندل هيسا . 

- پس  ست،ين شيکه دلش با خونه زندگ هيگرفته شده، اون آدم ميتصم
بدست آوردنش تالش بکنم یبرا گهيد ستين یازين ! 

آب را به  وانيحامد قرمز شده ل د،يهمه کش یپلو برا یخانم مقدار نرگس
کرد کيدهان نزد . 

-  ست،ين یانگار شوهرت معلومه زرگر خوب یدخترم ول یناراحت نش

دونه یقدر زر رو نم ! 

نگاه کرد هيسا به . 

-  واريد یبه درد جرز ال نهيها و اخالق خوب تو رو نب يیبايکه ز یآدم

عقل نداره ه،يخود یخوره؛ مطمئن باش آدم ب یم ! 

کرد، به سرفه  ريحامد گ ینرگس خانم ، آب در گلو یحرفا دنيشن با
کرد و رو  ینگاه هيخندان سا یکردن افتاد؛ حالش که جا آمد، به لب ها

 :به مادرش گفت

- ؟یکن یمادر من چرا حرف بار مردم م ! 

غرق در لذت کالم حامد،  نرگس خانم حق به جانب جواب داد هيسا : 



- کنم، بدونه  یدخترمو باز م یکنم، دارم چشما یحرف بار شوهرش نم
طرفه یبا ک ! 

از پلو به دهان  یصاف کرد و قاشق يینگاه کرد، حامد گلو هيسا به
 .فرستاد

-  یمطئنم کل ،ی، بر و رو دار یخوشگل ،یدخترم ماشاm جوون نيبب
یو دار یخواستگار داشت ! 

کرد یدندان قروچه ا حامد . 

- ره؟يطالق بگ یکن یم قشيتشو یمامان االن دار ! 

و  چهيدلپ یتا بناگوش باز شد، حت هيسا شين د،يها به سمتش چرخ نگاه
 .حالت تهوع را فراموش کرد

- اگه  ،یرو نگه دار تيتالشتو بکن زندگ  گميم ره،يگم طالق بگ ینم
 نتيکوبه و زم یو مغروره، مدام تو رو م یمردت از خود راض یديد

جونت رو آزاد کن زنه،يم ... 

نگاه کرد و ادامه داد هيسا به : 

- ندارن یجور مردا ارزش از خودگذشتگ نيا ر،يمهرتم بگ یول . 

حامد به اعتراض بلند شد یصدا . 

- ؟ یگيمن م یجلو هيحرفا چ نيمنم مردم، ا یبابا ناسالمت یا ! 

چنگال به دست به او اشاره کرد  مادرش . 

- یرشتو شوه کنهيندونه فکر م ی! هر ک؟یريگيچرا به خودت م ! 

 ديبار شد نيا د،يپر شيبه داخل گلو یبه سرفه افتاد، دانه برنج دوباره
دست پاچه  هيقرمز تر از قبل، نرگس خانم لبخند زد و سا یتر و با رنگ



و دوباره اعتراض سر  دياز آب نوش یآب را به سمتش گرفت، قلپ وانيل
 :داد

- بره نييلقمه از گلوم پا هي یذار یبابا مادر من نم یا ! 

ديخانم خند نرگس . 

- زنم یحرف نم گهيباشه بخور د . 

گرفت، نرگس خانم دوباره لب باز کرد ريلب به دندان سر به ز هيسا . 

-  یاز وقت ن،ينيش یمن م یمن حرف نزنم که شما دوتا  مثل روح جلو
یاز بس بداخالق ،یدخترم بست نيکه نطق ا یبرگشت ! 

گفت و نرگس خانم ادامه داد یال اله هللا اله حامد : 

-  شييراهنما ،یکرد تو اونجا نبود یازدواج م هيسا یاصال وقت نميبب
؟یکن ! 

با غم به حامد افتاد هيسا نگاه . 

- دونه بچه  هيکه  یمرد ،یبکن یتونست ینم یهم کمک یالبته اگه بود
داشته باشن ديازش با یچه انتظار گهيشو ول کنه، د  ! 

قاشق را داخل ظرف رها کرد حامد . 

- من غذا بخورم؟ ینذار یقسم خورد ،یبابا، دوباره که شروع کرد یا ! 

اش نگاه کرد یو بشقاب خال هيخانم به سا نرگس . 

- که حواست به مهمون نباشه ینه تا وقت . 



شد تمام  یانداخت، مگر م هيسا یبه ظرف دست نخورده  ینگاه حامد
خبر؟! جواب  یش گذرانده باشد و از عاداتش باوقاتش را با او خانواده ا

 :داد

- خوره، چه برسه که  ینم یزيچ رهيگيهم م یسرماخوردگ یوقت هيسا
هم به خاطر شما نشسته وگرنه  یصندل نيحاال حالت تهوع گرفته، رو هم

کنه یم تشيغذا اذ یبو ! 

گاه بدخلق  چيتوجه نبود، ه یگاه ب چيبغضش را قورت داد، حامد ه هيسا
خم شد،  شترياتفاقات خودش بود و بس، سرش ب نينبود، مسبب تمام ا

انصاف بود، از نگاه کردنش ابا داشت یب . 

لبخند زد د،ينرگس خانم باال پر یابروها  . 

- از سر  یمون یمن م شيامشبو پ یکنيم یحاال که از شوهرت جدا زندگ
شد ینجوريشد که ا یچ نميبب ،یکنيم فيرو تعر یهمه چ . 

ديلقمه اش را جو حامد . 

- شنيمامان پدر و مادرش نگران م . 

ديپرس هيسا از . 

- پدرت؟ یخونه  یرفت ! 

گذرا به حامد انداخت ینگاه هيسا . 

نه، من همون جا هستم، اون خونه رو  ترک کرده، البته اگه بشه -
 !بهش گفت خونه
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شد اعتراف  یواصح تر که نم نياز ا گريگفت، د یخانم آهان نرگس
کم و کاست، انگار دخترک از همان  یدردسر و البته با مقدار یگرفت، ب
اش گفت یاعتراف آمده بود و زندگ یابتدا برا . 

کرد، از خدا که پنهان  یپر و خال یگريرا پشت سر د شيقاشق ها 
و صبور هم  بايعروس ز نيحت بود اما از انوه اش نارا ینبود، از آوارگ

از هم  شانيشد، تا زندگ یاز اول ماجرا خبردار م ديشد گذشت، با ینم
ظرف ها را جمع و  هينپاشد، شام را در سکوت ادامه دادند، با کمک سا

نماز به اتاقش  یاقامه  یو نرگس خانم برا دنديرا نوش یچا ،جور کرد
رفت هيرفت، در که بسته شد، حامد به طرف سا . 

- ؟یشام گفت زيبود سر م یحرفا چ نيا ! 

لب زد اليخ یب  . 

- گفتم؟ یمگه چ ! 

جواب داد حامد : 

-  یو خونه رو ترک کرده و دلش با خونه زندگ یکن یم یجدا زندگ نکهيا
 یو خودکش یپدر جنابعال ديعقد کامال با تهد نيرفته ا ادتينکنه  ستو،ين

 .شما انجام شد

ختير شيدهانش را قورت داد، تمام شهامتش را در صدا آب . 

- در کار نبود یخودکش . 



آمده بلند گفت رونياز حدقه ب یبا چشمان متعجب : 

- ؟یچ ! 

ستاديا حامدمقابلش . 

-  یحرمت یمن بارها خواستم بهتون بگم، پدرم که با ب ،یديکه شن نيهم
 نيديخودتون بر یبرا ،یکرد ینگام نم یتو حت رونياز خونه پرتم کرد ب

توهم شما رو ادامه دادم نيمنم فقط ا  ن،يو تن من کرد نيو دوخت . 

لب زد دهيبر دهيبر . 

- دم؟يکش یمن چ یکه توو کما بود يی... تمام... روزایدوني... مچيه !  

زد پوزخند . 

- پام چالق شد و رفتم تو  هيبه من زد و من  نيخوام که ماش یمعذرت م
 نيدي! اصال شماها د؟یمنو گناهکار جلوه بد یخوا یکما، واقعا االن م

معامله تون شدم، احساساتم با تز  ی! کاالدم؟يکش یمدت من چ نيتوو ا
رو که به خاطر  یتصادف  یخوايپا له شد؛ اونوقت م ريمسخره تون ز

؟ یه داد شد منو گناهکار ماجرا بدونجلو یآدم بزرگا خودکش ماتوهم ش ! 

نبوده، اقدام  یگفت، اگر تصادفش خودکش ینم راهينشست، پر ب دوباره
 یازدواج صورت نم نيبود، مطمئن بود اگر ا یاش که خودکش یبعد

نشست یحجم از اعتماد به نفس مقابلش نم نيبا ا هيگرفت ، حاال سا . 

- دونه؟ یپدرت م ! 

 ديبا یرا داشت، حت یدتريبه حامد نگاه کرد، انتظار واکنش شد هيسا
ديکش یم اديبرسرش فر . 



- نگفته حتما گذاشته خودم بهشون بگم،  یزيبه خاله گفتم اونم تاحاال چ
زندان یرينه م یدينترس نه شرکتو از دست م ! 

 نيکشد، خجالت هم داشت، ا یخجالت م د،يچرخ هيبه طرف سا سرش
شده بود ريدست او و ام ی چهيباز دختر و احساساتش . 

نرگس خانم بلند شد یصدا . 

- ايدخترم ب هيسا ! 

بلند شد و به طرفش رفت، در اتاق حامد باز  هيبه عقب برگشتند، سا 
گفت نيزم یپهن شده رو یرخت و خواب دو نفره  دنيبود، با د : 

- ديخوام از اتاق و استراحتش بخاطر من بزن یاتاق حامِد، نم نجايا . 

گفت هيخانم اخمش به راه بود، با کنا نرگس : 

- اتاق خودش کنار  یتو اديکه، خودشم م ميريگ یاوال  اتاقشو ازش نم
شما دو تا  ايدختر جان من گوشام درازه  نميخوابه، دوما... بب یزنش م

د؟يکن یفکر م ینطوريا  

به دندان گرفت، ضربان قلبش باال رفت، نگاهش ناخوداگاه به طرف  لب
شد دهيحامد کش . 

- نرگس خانم؟ هيچه حرف نيا یوا یا ! 

کرد زير چشم . 

  ...مامان-

ديبا تعجب پرس هيسا : 

- ؟یچ ! 



خانم جواب داد نرگس : 

- مامان ديبه من بگ ديمامان، اگه مادر حامدم که با گميم ! 

ديدوباره نگاهش به سمت حامد چرخ دهيترس . 

-  ینطوريحامد دست به زن داره که ا نمي! بب؟یديحاال چرا انقدر ترس
؟یدست پاچه شد ! 

ديشانه اش گذاشت، مضطرب پرس یرو دست : 

- اتاق باشم هيخوام باهاش تو  یمن نم زهيچ یعني شه،ينم ! 

به صورتش زد، لب به دندان گرفته گفت یشينما یخانم ضربه ا نرگس : 

- شوهرش نخوابه؟! اگه از همون  شيزن پ شهيقباحت داره واال، مگه م
آوردم، کف دستمو بو  ینم نجايکه من حامد و ا یگفت یروز اول به من م

ینکرده بودم تو زنش باش ! 

اش نگاه  افتهيو مغموم تنها به مادر شوهر خندان تازه  مانيپش هيسا
 .کرد

- حامد سر کن، هر چند  یامشبو با لباسا یاوردين یدونم لباس راحت یم
بهتره یچياز ه یبرات گشاده ول یليدونم خ یم ! 

 دنشيکه با د یدانست حامد یخانه اشتباه محض بود، م نيآمدنش به ا 

شده،  ايعلت آمدنش را جو یسالم چيلبخند، اخم کرده و بدون ه یبه جا
خواهد بود  یباز نيکه سرخورده ا یاتاق نخواهد گذاشت و کس نيپا در ا

فالکت زده است، نرگس خانم با زور دست او را به داخل  ی هيتنها سا
کرد، در را پشت سرش بست و بلند نام حامد را خواند تيهدا . 



و شلوار حامد انداخت، حاال با  شرتيو ت ديبه لحاف و تشک سف ینگاه
اتاق  کي! از بودنشان در د؟يايست کنار بخوا یاوضاع چگونه م نيا

اتاق را گز کرد، کنار پنجره رفت،  یا قهيخوش نداشت، چند دق یخاطره 
قلبش دوباره حالت تهوعش را برگردانده بود، از  یبرگشت، ضربان باال

سر و صدا  یکرده بود، ب دايپ یبيهم احساس ضعف عج ینگشدت گرس
 شينبود، راه توالت را در پ يیرايدر پذ یاز کس یاز اتاق خارج شد، اثر

 یبه سر و صورت انداخت، دوباره به اتاق بازگشت، رو یگرفت، آب
تشک نشست، آرام آرام دستش به سمت لباس ها رفت، برداشت و در 

شد، یهم م شيبا لباس ها دنيشب خواب کي دش،ييآغوش گرفتش، بو  

 

رانيو ستونيب-گرداب-یتراب اليسه , [15.10.19 11:22] 

��� 

#149 

 

زد،  یبه تنش زار م ستاد،يا نهيرا عوض کرد، مقابل آ شيها لباس
 د،يرس یم شيتا زانو شيو شلوارک ستش، بلند یمحبوب طوس شرتيت

و به  ديکش رونيب فياز ک یهمراهش نبود، مرطوب کننده ا یمسواک
داخل  یبرگرداند و چشمک گوش فيکرم را به داخل ک د؛يمال شيدست ها

را  اميگرفت و  پ ديچند تماس پدرش را ند د،، توجهش را جلب کر فيک
را  داريبود، جواب را داد و د دهيساعت آمدنش را پرس ايباز کرد، عرش

شدن حامد و مادرش موکول ساخت، تقه  داريصبح قبل از ب٧به روز بعد 
به رخت و  یحامد وارد شد، نگاه یکوتاه دييبا بفرما ديدر را شن ی



به طرف رخت خواب رفت و  انداخت، هيبه سا یخواب دونفره و نگاه
ديبالفاصله تخت باز دراز کش . 

- خوام که مادرم باعث شد تو  یتخت بخواب، درضمن معذرت م یتو رو
یبمون یستيرودربا ! 

رفت ديباال انداخت و به طرف کل یشانه ا هيسا . 

- یکن یمعذرت خواه ستينموندم، الزم ن یستيتو رو دربا ! 

به دست به سمت تخت رفت و نشست یالمپ را خاموش کرد و گوش  . 

- مادرت درک کرد ،یو نکرد یکن یکه تو درک نم یزيچ . 

ديبا نگاه به سقف پرس حامد : 

- کردم؟ یدرک م ديرو با یچ ! 

 یخوايم یعني! ؟یشد ونهيرا خواند: "د ايعرش اميآمد، پ امکيپ یصدا
؟یشبو اونجا بمون !" 

موندم یستيرا ارسال کرد: "مجبور شدم، تو رو دربا جواب ." 

ديدوباره پرس د،يحامد به سمتش چرخ سر : 

- کردم؟ یدرک م ديرو با ی! چ؟ید یپس چرا جواب نم !  

گفت اليخ یماند و ب رهيخ یو به گوش ديدراز کش هيسا : 

- اليخيب یچيه ! 

من نده،  ليکنم دروغ تحو یبلند شد. " خواهش م امکيپ یصدا دوباره
دونم  یخودم م ،یکن یخم نم یسر جلو کس یتو اگه خودت نخوا ه،يسا

شه کرد ینم شميکار ،یحاال که موند ،یهست یچه لجباز ." 



و منتظر حامد افتاد، به او پشت کرد رهيزد، نگاهش به چشمان خ لبخند . 

- رو کم کن لينور موبا ! 

 یتر شد، کم قيعم هيبود، لبخند سا یعصب یتا قسمت یکم شيصدا
را کم کرد و جواب را  ليخورد، نور موبا یبرنم يیکه به جا یبدجنس

آمد شيکرد، دوباره صدا پيتا . 

- ؟یاونجا موند يیتنها یچ یبرا !  

در آن  ینگاهش کرد، حت د،يکرد و به طرفش چرخ ميرا تنظ ليموبا آالرم
شد غم چشمانش را خواند یهم م یکيتار . 

- ميموضوع حرف زد نيفکر کنم راجب ا . 

جواب داد حامد : 

- یالزم نبود اونجا منتظر برگشتن من بمون م؛يش یمن که گفتم جدا م ! 

محسوس بود شيصدابغض . 

- نبودم یمنتظر کس ! 

 یها هم به سخت دنينفس کش یصدا یزجر آور بود، حت نشانيب سکوت
 یم یجنگ غرور بود، چگونه از دلتنگ نشانيشد، انگار ب یم دهيشن

بود، اخم کرده  اوردهيبر زبان ن یسالم یحت دنشيحامد با د یقتگفت و
که اشتباه کرده  رمياش هم که مثل گذشته به راه بود، گ يیبود، تند خو
 یمابق یبر زبان آورده بود، برا یعاشق شده بود، اشتباه یبود، اشتباه

 .اتفاقات که مقصر نبود

- ؟یخواب یچرا نم ! 

باز و بسته کرد، بالخره حامد بود که سکوت را شکست پلک . 



- ت بهتر شد؟ چهيدل پ ! 

شد از  یکاش م د،يچشم را گرفت، طاق باز دراز کش یگوشه  اشک
جواب داد د،يموقعش بگو یاش، از حالت تهوع ب ینگران  : 

 !بهترم-

ديپرس دوباره : 

- ینخورد یزي؟! امشب چ یستيگشنه ن ! 

ها  ینگران نيچه بود، ا گريسوال ها د نيا د،يبه سمت او چرخ سرش
اش  نهيس یداشت؟! دست رو یاش چه سود یفکر یبهبوهه  نيدر ا

با او در  تيموقع نيدر ا شينهاد، تپش قلبش منظم بود، اگر دو ماه پ
بوم  یشک صدا یماند، ب یو سوال ها تنها م ینگران نياتاق با ا کي

ديکش یرساند، آه کوتاه یم انيرا به پا کوتبوم قلبش بود که س . 

- صبح کردم یرو با شکم خال یاديز یمن شبا ستم،ينه گشنه ن ! 

 رهيکالمش را گرفت، به سقف خ ی هيکنا د،يطاق باز دراز کش زين حامد

نداشت، آنچه  یسود چيبه حالش ه گريتصادف د تيواقع دنيماند، فهم
ودهمه دگرگون شده ب یافتاد، افتاد و زندگ یاتفاق م ديکه با . 

- خوام یتند حرف زدم، معذرت م یليخ ! 

پوزخند زد هيسا . 

- قبل، همون سه ماه رو  یروزا ايامشب بود  یبرا تيمعذرت خواه
 یب ،یخوردم کرد ،یديسه ماه سرم داد کش ست،يخوب کم ن گم،يم

ببخشمت ؟! امشب  یحاال واسه کِ  ،ینباشه دست روم بلند نکرد یانصاف
که نگات به  یحساب کتاب کنم تو هر روز نميبش ديقبل؟! با یروزا اي

یديداد کش ممن افتاد چند بار سر ! 



ادامه داد هيپلک بست، سا حامد . 

- ساختم که  یآدم هيچند ماه انگار من از تو  نيتو ا ،یعوض شد یليخ
که خرابش کردم  یبخاطر زندگ ديدر اصل من با ش،يشناس یخودتم نم

 !معذرت بخوام

گرفته گفت يیبدون نگاه کردن با صدا حامد : 

- دونم یبخاطر تو خودم رو مسئول م شهيمن هم . 

اتاق آرامشان  یکيلبخند زد، انگار تار د،يدوباره به طرفش چرخ هيسا
 .کرده بود

 یاونقدرام نفهم نبودم، من فکر م ،یتر رفتار کن یمنطق یتونست یم -
 یو زندگ افتهيمعجزه اتفاق ب هيکردم حاال که ازدواج کردم، ممکنه 

تونم ادامه بدم، اما واقعا اون همه جنگ و دعوا الزم  یبا تو م موييايرو
 !نبود

ادامه داد یمکث کوتاه با : 

- شد،  یتو خراب نم یافتاد زندگ یاگه پدرم به فکر معامله نم ديشا
اون  چ،يدوماه که ه نياما خوب...ا ،یداد یآرامشت  رو هم از دست نم

 یعمرت تلف شده، برا یبگ ینبود که بخوا اديهم اونقدار زسه ما
ستين ريشروع دوباره د . 
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را نگاه کرد هيسا یبرق چشم ها حامد . 



-  یمحتاط تر رفتار م یليخ ديبود، من با ناياز ا شتريب یليتو حقت خ
 .کردم

کننده بود رهيخ لبخندش . 

- شروع دوباره هيخوام و  یفقط آرامش ممن   

خسته و آرام لب زد خت،ير اشک . 

- ريشب بخ ! 

نه  ايافکارش را آرام ساخته بود  هيسا یکرد، شروع دوباره  یپوف حامد
دانست فقط جوابش را داد ینم : 

- ريشب بخ ! 
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 ديچرخ یبسته شد، اما حامد بود که به چپ و راست م هيسا یها چشم
اتاق مانده  کيبود با او در  یبار نيآنکه پلک بر هم بگذارد، سوم یب

بارش هم که  نيو اتاق را ترک کرد،  دوم اورديکه تاب ن یبود، بار اول
خواست، ذهنش هر روز در حال مرورش بود،  یفکر کردن دوباره نم

به مذاقش خوش  یبيبود، اما انگار آن اشتباه به صورت عج هاشتباه کرد
 ...آمده بود



از  یمجازات کرده بود، حت نشيريدو ماه خود را به خاطر اشتباه ش تمام
 نانشيآپارتمان هم رد نشد، احوالش را از نگهبان مورد اطم یقدم کي

کرد یبسنده م نيبه هم دينبود و با یشد، اما کاف یم ايجو . 

حرفش چه بود، شروع دوباره... شروع دوباره  نيچه گفت؟! آخر هيسا 
شد، خودش بود که دوباره  یطور م  نيهم دمياش قطعا بدون او بود، با

توانست  یم یچه انتظار گريد چارهيکرد، از دختر ب ديتاک يیبر جدا
  !داشته باشد؟

بود اما عقلش، نصف سنش نبود، رفتارش به  یسالگ ۴١ یآستانه  در
بود، عشق  ني...حقش همیشباهت داشت تا مرد بزرگ شتريب یخردسال

شکر  یگفت جا یکه از تنفر نم نيرا در وجود دخترک کشته بود، هم
 .داشت

 هيبود، خود سا ليهم دخ رينه ام يیشکستش بود، البته به تنها مسبب
نبود، بلند شد ، نشست، سرش از شدت هجوم افکار در  ريتقص یهم ب

همهمه گم کرده بود، به سمتش  نيبود، مقصر را هم در ا دنيحال ترک
توجهش را  ليموبا اميرا در بغل گرفت، چشمک پ شيزانوها د،يچرخ

 اميشروع دوباره اش پ دينبود، شا یباز امکيکه اهل پ هيجلب کرد، سا

 امکيپ یچرا، صدا یش فشار آورد، گاهبه ذهن شتريب یداده بود، کم

خود  یرا به همراه داشت، ب ريام تيکه البته عصبان ديشن یرا م شيها
دهنده نسبت داده بود اميآن شروع دوباره را به شخص پ . 

هرزش را  یو دست ها ستاديا هيمقابل سا یشد و قدم زد، چند بار بلند
نشست،  شيرنگش کنترل کرد، روبه رو يینوازش خرمن طال یبرا
فاصله بسنده  نيعطرش از هم دنييبود به نگاه کردن  و بو کشينزد

جا آمده بود، مرد بود ،  یکم شيو معصوم بود، رنگ و رو بايکرد، ز
گرفته بود، هر چند اشتباه گه  یجا یقلب شيها ندهانسان بود، در پشت د



 ،یهشدار قابل کنترل بود، پنج ماه کيرفت، اما با  یدلش کج م یگاه
 ش،يشب را هم رو کي نيداستان را، ازآن خود کرده بود، ا ینقش منف

نبود یکه رنگ یاهيباالتر از س گريد . 

با همان آشفته  د،يدراز کش هيرخت و خوابش برگشت و رو به سا به
بود از شمارش گوسفندان  یبازار افکار پلک بست ، به هر جان کندن

دانست چند  یسقف بالخره به خواب رفت، نم یذهنش گرفته تا تََرک ها
در پلک باز کرد، نگاهش به  یساعت از خوابش گذشته بود که با تقه 

افتاد، لحافش را کنار زد و بلند  شيرو یتا شده  یها سو لبا یتخت خال
نکرد، به طرف پنجره  دايپ يیرايرا در پذ یکس یشد، در را باز کرد، وقت

 نيرا مقابل ماش هيده را کنار زد، سااز پر یقدم برداشت، گوشه ا
 چيآورد شب قبل ه اديرا شناخت، اخم کرد، به  نيماش د،يد یقرمز
مرد  دنينشده بود، درب راننده باز شد، با د رکمقابل خانه پا ینيماش

تر شد، لب  قيعم شياخم ها کيمرتب و ش ،یجوان  با کت چرم مشک
 .زد

- خانم، منو باش فکر کردم چقدر  هيبوده سا نيپس شروع دوباره ت ا
یصاف و ساده ا ! 

درب کنار راننده را باز کرد و  هيکه تمام شد، سا شانيو بش ها خوش
 یسوار شد، حامد پرده را رها کرد به اتاق باز گشت و در چشم بهم زدن

قرمز به حرکت  نيلباسش را عوض کرد، تا از خانه خارج شد ماش
بود هديتنگ رس یدرآمده و به ته کوچه  . 

پارک شده کنار در خانه شد و به دنبالشان  نيسوار ماش یمعطل بدون
 .حرکت کرد
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هنوز  هينمانده بود، سا شيبرا یرا حفظ کرده بود و اعصاب فاصله
 یچه معن د،يکش یم دکيهمسرش بود، نامش را با خود در شناسنامه 

در دست  هيسا نيجوان همراه شود، اصال ماش یداشت زن متاهل با پسر
کرد؟ یچکار م بهيغر ! 

گفته بود حواسش  ريحاال دو ماه از خانه و کاشانه اش زده بود، اما ام 
 ست،يخودش  ن یب یو دلسوز یبه نگران یازياست، گفته بود ن هيسا یپ

بر سرش  دنيغر یرا گرفت، برا ريام یرا برداشت و شماره  یگوش
ديچيپ یدر گوش ريام یآماده بود،  بعد از چند بوق صدا . 

- حامد؟ يیکجا ! 

فرمان را چرخاند، غرش را فرو نشاند و آرام جواب داد حامد : 

- افتاده؟ یشرکت، چطور مگه؟! اتفاق امياومده بعد م شيپ یکار هي ! 

 یگز م یسر و آن سر اتاق را عصب نيبه همسرش که ا ینگاه ريام
 .کرد، انداخت

- م؟يباهم حرف بزن ديبا ! 

جواب داد یعصب حامد : 

- اصال  ،یکن یادآوريدوباره چک و سفته رو دوباره  یخوا یاگه م نيبب
 .حال و حوصله ندارم



مرتب کرد نهيکراواتش را مقابل آ ريام . 

- خوام همه رو بهت پس بدم یم ! 

 ني، کم مانده بود چراغ قرمز را رد کند، ماشترمز گذاشت یپا رو حامد
 یآشنا بود پس برا ريقبل از قرمز شدن چراغ راهنما رد شد، مس هيسا
دينداشت، با تعجب پرس یکردنش، نگران دايپ : 

- بگو گهيبار د هي! ؟یگفت ی! چ؟یچ ! 

 شيو اتفاقات پ يیآبرو یکرد، در دل دختر نادانش را بخاطر ب یپوف ريام
ديد یم بيترت شيرا برا یمناسب هيبه موقع تنب ديآمده لعنت کرد، با . 

- ميشرکت حرف بزن ايب ! 

کارش رفت،  زيجواب حامد تماس را قطع کرد، به سمت م دنيشن بدون
شد زيم یرو یمشغول جمع کردن برگه ها . 

- مرتکب شدم یاشتباه بزرگ ارم،ياز دلش درب ديبا ! 

پلک  هيثان کي یشب قبل را حت د،يناخنش را جو تياز شدت عصبان نگار
که سن پدرش  یازدواج با مرد یالف بچه  برا کيبرهم نگذاشته بود، 

جماعت را سر کار گذاشته بود نيرا داشت، کل ا . 

- حرف بزنه، االن  یذاشت یمرخص شد، م مارستانياگه اون روز از ب
یباج بد هيبخاطر سا یمجبور نبود ! 

با اخم به طرفش برگشت ريام . 

-  هيسا یخراب شده  یفهمم، تو ناراحت زندگ یمن اصال تو رو نم
 کي نميرو بب هيبدم؟! من االنم اگه سا ديکه به حامد با یباج اي یهست



ما رو گول زد، بدتر از همه  یدم، همه  یکلمه هم به حرفاش گوش نم
من بود یآبرو . 

ستاديمقابلش اجا داد، نگار  فيبرگه ها را در ک ريام . 

- رو بفهمه یزيحامد چ ستيالزم ن ! 

را در دست گرفت فيک ريام . 

- من و حامد رو نابود کرد،   نيب یدوست هيفهمه، سا یبالخره که م
من سود آور بوده، من اگه ازش چک و سفته گرفتم،  یبرا شهيحامد هم

رو  هيبالخره سا رم،يازش زهر چشم بگ هيخواستم بخاطر گول زدن سا
 !پشت بوم که رفته بود

حواله اش کرد یدست در بغل پوزخند نگار . 

- ؟یکرد یزهر چشم، دخترتو قربون یمنو نخندون تو رو خدا، برا !  

اش  یبه کت و شلوار سورمه ا ینگاه ستاد،يا نهيمقابل آ دوباره
 .انداخت

- دياتفاقا بهتر شد، آخر و عاقبت کارش رو د . 

طرف در رفت به . 

با طعنه گفت نگار : 

- دخترت برات مهم هست؟ یذره زندگ هياصال  !  

توجه به حرفش جواب داد یب : 

-  یمن آفتاب یجلو یچند وقت هي ر،يسرت تماس بگ ريبا اون دختر خ
 نه،يب یبورس دانشگاه لندن رو هم م ده،ينشه وگرنه گور خودشو د



که در حقش  يیها یاون با تمام ناحق ،یبگ یزيراجب حامدم نشنوم چ
از شماها به فکر منه شتريهنوز ب ميکرد ! 

کرد یدندان قروچه ا نگار . 

- تو هم پهنه، خانواده هم باد هوا ست یهر جا نون باشه سفره  ! 

زد شخندين ريام . 

- نون باعث شده سرت باالتر از دوستات باشه نيهم ! 

ادامه داد یکرد و عصب اخم : 

- جمع کنمو پاشاتو جمع کن ، منم سفره مو  ختير ! 

در را محکم بست، با حرص  ريجواب لب باز کرد، اما ام یبرا نگار
نشست،  نام  یصندل یرفت و رو لشيبه سمت موبا د،يکش یخفه ا اديفر
به تکان  یپا انداخت، مضطرب و عصب یرا لمس کرد و  پا رو هيسا

بعد از چند بوق ممتد، در  هيسا یپرداخت، بالخره صدا شيدادن پا
ديچيپ یگوش . 

 !بله مامان؟-

با حرص گفت نگار : 

- ؟ید یتا حاال چرا جواب نم شبيبله و مرگ، از د !  

و جواب داد ديکش ینفس هيسا : 

- شده؟ یزيخونه نبودم، چرا مگه چ ! 

ديبه او توپ نگار : 



-  گهيماه اومده م ۵گلم بعد  یبشه؟! خواهر دسته  یچ یخواست یم

انقدر مارموز  یفقط تصادف کرده ، تو از ک هينکرده، سا یخودکش هيسا
کردم؟! به همه دروغ  یتو چه کوتاه تيترب ی! من تووه؟يسا یشد
 فيحامد خار و خف یاز همه بدتر پدرتو جلو ،یهمه رو گول زد ،یگفت

یکرد !  

ماجرا بود گفت یايکه با تکان لب جو ايبه عرش ینگاه هيسا : 

-  نيپرتم کرد پايباشه اومدم خونه با ت ادتياوال من دروغ نگفتم، اگه 
مادربزرگ ولم کرد، تو  یخونه  یآشغال جلو کهيت هيحامد مثل  رون،يب

 ینم یا گهيد زيخاله ام به جز سرزنش چ ،یديپرس یکه اصال حالمم نم
 یمنو آدم حساب کرد؟! مگه کس یمگه کس گفتم؟يم ديبا یگفت، به ک

 یبابام منو بفروشه، خودش برا! در ضمن من نگفتم ه؟يچ ردد ديپرس
داد بيخودش نقشه ترت . 

زد یتلخند نگار . 

-  یکه زندگ ميرو گول زدم؟! بگذر یک یگي! مه؟يباق متميدو غورتو ن
یاون حامد بدبختو نابود کرد .. 

 شيبود، حالش خراب شد،  صدا یکالمش را قطع کرد، عصب هيسا
ديلرز . 

 

رانيو ستونيب-گرداب-یتراب اليسه , [17.10.19 10:34] 

- رفته  یمن مسئول آبرو خت،يمن نابودش نکردم، بابام خودش نقشه ر
نيحاالم دست از سرم بردار ستم،يش ن . 

را مقابل در پارک کرد نيماش ايرا قطع کرد، عرش تماس . 



- شده؟ یچ ! 

اش را ماساژ داد یشانيپ . 

- دنيراجب تصادف فهم . 

ديبه طرفش چرخ ايعرش . 

- ده؟ياونم فهم ؟یحامد چ ! 

تکان داد یسر : 

- نداشت، انگار نه انگار اون  یواکنش یخودم بهش گفتم، ول شبيد
ختهيرو بهم ر شيتصادف زندگ . 
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به او  ینگاه ايزد، عرش هيتک یصندل یپلک بست و به پشت هيسا
را دور زد ابانيانداخت، خ . 

گفت هيکنا با : 

- فهمم  یمنم که نم ،ینشست یجور نيهم ،یشد نيسوار ماش یاز وقت
ستيتو اصال حالت خوب ن ! 

نگاه کردن نداشت یبرا يیبه اکراه پلک باز کرد، نا هيسا . 



- اديفقط خوابم م ! 

دنده را عوض کرد ايعرش . 

- که حالت خوبه،  یداد اميبه خواب نداره، به من پ یحال تو ربط نيا
نميب یدارم م ،یا گهيد زيچ هيمن  یول ! 

افتاده گفت یصورت کرد و با همان پلک ها یاخم چاشن یکم هيسا : 

- و  یدونم کدوم بند از قرار داد وکالت به تو حق دخالت تو زندگ ینم
ده؟ یحال من رو م ! 

جواب داد اليخ یب ايعرش . 

-  یکه تو برا يیاز اونجا اره،يرفت تو قرار داد ب ادشيبند آخر رو جواد 
دفتر، حق  اميب یکرد یمنو مجبور م ب،يغر بيعج یمشورت گرفتنا

 !دخالت تو ساعت آب خوردنت هم دارم

گرفت، به سمتش  یاز صندل هيباز تر، تک یتر، پلک قيعم یبا اخم هيسا
گفت ايعرش د،يچرخ : 

-  یاز ب نمينفر تنها رو بب کي یانسانم، وقت کيمن  یزيقبل از هر چ
کنم یرم جلو و کمکش م یرنگ به رو نداره، حتما م یحال . 

به او انداخت گفت ینگاه : 

- کنم بازخواست  یکه به تو م يیمن موندم چرا انقدر راجب کمک ها
شم؟يم ! 

جواب داد هيسا : 

- خوام  یمنم نم ،یکن یخودتو خسته م یاز حد دار شيب نکهيا یبرا
توسط مردم قضاوت بشم لميراجب بودن کنار وک . 



گفت تيبا عصبان ايعرش : 

-  یم یرو، هر چ هيول کن بق م،يدست مردم ی چارهيمردم...مردم...ما ب
در ضمن من  م،يريدهنشون رو که بگ یجلو ميتون یخوان بگن، ما نم

نکردم که یکار ... 

زد لبخند . 

- که موکلم به من داده بود براش آوردم ینيماش . 

زد یچشمک . 

- به  یاديتو ز ايکنم؟!  یاز حد خودمو خسته م شيمن ب نميحاال بگو بب
و البته لطف یمن اعتماد دار ! 

گفت، به  یراه نم یدر قبال حرفش نداشت، پر ب یکرد، جواب یپوف هيسا
گذاشت  یم انيدر م لشيکه با وک يیاعتماد داشت، حرفا یاديز لشيوک
به پزشک مشاورش نبود، اما ارتباطشان  شيشباهت به درد و دل ها یب
چون تنها و شکست  ديکرده بود، شا دايو موکل عمق پ لياز وک شتريب

 یکه حد و مرز یداشت، به دوست ازيبه دوست ن ديخورده بود، شا
نگذارند نشانيب . 

قرار گرفته بود، خود به  نشانيداشت که ب یعسل بود، اما عسل مادر 
ف بردن به ازدواج و تصاد یخود ارتباطشان را محدود کرد، که البته پ

شان نقش  یقلمداد شده بود، در محدود کردن دوست یکه خودکش يیکزا
کرده بودند یرا در ذهن مادر عسل باز یاصل . 

دينگاه کرد با تجب پرس ابانيخ به : 

- سمت آپارتمان؟ یريم یدار گهيد ريمس هياز    

گذاشت شيو دو دندانش را به نما یس یبا لبخند ايعرش . 



- حالته،  نيدو روزه ا ،یزيچ یدرمانگاه هي ميريم مينه...دور زدم دار
؟یتفاوت باش یب تيکه نسبت به سالمت یخوا ینم ! 

گفت و با حرص ادامه داد يیبابا یا هيسا : 

- به  نياز ا شتريبره، پس ب نيما از ب نيخوام حرمت ب ینم ايعرش نيبب
 یرفتم دکتر، م یم روزيخواستم د یخودت حق دخالت نده، من اگه م

حاال دارم  نيندارم، از هم یازيتونم از خودم مراقبت کنم، به مراقبت تو ن
ميببن گرويبه جز مساله پرونده، همد دينبا  گميبهت م ! 

جواب داد اليخ یب ايعرش : 

- رميکارت تموم شد م مارستانيذارمت ب یباشه م . 

نبود با او مقابله کند، اما دلش به راه آمدن  یسر تکان داد، در حال هيسا
در  یرفت، اما حامد یبا حامد به نزد دکتر م ديبا عتايبا او رضا نبود، طب

ديچشم پوش انشيپا یب یکار نبود، بغض کرد و بر دلتنگ . 

را انجام داد، با  نهيدکتر معا دند،يرس مارستانيبه ب یبا چشم بر هم زدن 
دوران   بيشکم و نظم و ترت هيناح یدردها چند سوال راجع به دنيپرس

 یکرد،  زبان یو سونوگراف شگاهيآزما یعادت ماهانه اش او را روانه 
که  یبغضش با هر قدم د،يچرخ یآنچه در فکر داشت، نم دنيپرس یبرا

دانست  یشد، م یتر م قيداشت، عم یبر م یبه طرف اتاق سونوگراف
نخواهد بود، با همان  شيب یو پوچ چيدر سر پرورانده اش ه یآرزو

 یديدانست عادت ماهانه اش برهم خورده، اما ام یم یحساب سر انگشت
و نوبت  شيآزما جهيآماده شدن نت یبرا یمادر شدن نداشت، ساعت یبرا

وارد اتاق دکتر شد يیبار به تنها نيا د،دکتر صبر کردن یبعد . 

از همان ابتدا حدسش  ،یرا بررس یو سونوگراف شاتيدکتر جواب آزما 
کرد و  زيتخمدان بارز بود، دارو ها را تجو ستيرا زده بود، وجود ک



را در بطن  یکرد، چه احمقانه فکر پروراندن نوزاد یمغموم را راه هيسا
 يیبا اشک ها ايبه ذهن راه داده بود، با بستن در، بدون توجه به عرش

دخارج ش مارستانيرا پوشانده بودند از ب ورتشکه ص . 
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سوار  یدر دستانش قرار گرفت، چه زمان چييسو یدانست چه زمان ینم
خواست و  یم يیبه خانه بازگشت، دلش تنها یشد و با چه سرعت نيماش

احساسش همچنان در  دش،يگذشت، اما ام یبس، دوماه از مشاوره م
را  نيانداخت، ماش یبه او نم ینگاه مين یکه حت یگرو حامد بود، حامد

پر شده از اشک، به خانه اش قدم  یکرد، با صورت کپار نگيدر پارک
کرد و به  یرا در قفل  چرخاند و وارد شد، راهرو را ط ديگذاشت، کل

 .سمت اتاقش قدم برداشت

 ! سالم-

را پاک کرد، به عقب  دهيشد، اشک چک خکوبيم شيصدا دنيشن با
حاصل کند نانيبرگشت تا در سالمت عقلش اطم . 

- خونه؟ یايب یشد داريب یزود نيفکر کردم صبح به ا !  

سکوت نگاهش کرد. حامد به طرفش رفت با . 

- ؟یکجا بود ! 



ديپرس ديخون بود، با ترد یکاسه  کيچشمانش  ستاد،يا مقابلش . 

- افتاده ؟ یاتفاق ! 

گرفت و پاکش کرد نييسر پا د،يچک یاشک . 

- نشده یزينه چ ! 

ديپرس دوباره . 

- ؟یکجا رفته بود ! 

داشت، درد داشت، حسرت هم که در کل وجودش  جهيتر کرد، سر گ یلب
 .رخنه کرده بود

 !دانشگاه-

 ديروشن بود، با شيگفت، مثل روز برا یزد، دروغ م یلبخند تلخ حامد
 ريتاخ یکرد، اما حاال وقتش نبود، با کل یآن جوان را روشن م فيتکل
را  یکرد، ساعت یچک ها را روشن م فيرفت و تکل یبه سرکار م ديبا

 یبه دنبالشان گشته بود و ساعت ابانيدر خ یبعد از آن چراغ قرمز لعنت
هدف منتظر بازگشتش بود، به طرف راهرو رفت  یهم بود که در خانه ب

 هياز خانه خارج شد، سا یکوتاه یرا به تن کرد. با خداحافظ شيو پالتو
اش يیماند و تنها ! 

 فشيبه ک یکرد، نگاه یم هيرا ته شيگرفت، داروها یدوش م ديبا

همراهش نبود، پلک بست و به خاطر  یانداخت، نسخه و دفترچه ا
در حقش  شهيدو ماهش که هم نيا یشگي... همراه همايآورد، عرش

دکرده بو یناحق .  

زد و به حرف مردم پا  یاش را م یدوست ديق ديبا اينداشت  شتريراه ب دو
هم چون او را از دست  یزد و دوست یحرف مردم را م ديق ايداد و  یم



رفتن...درست عکس  یداد...نه دل ماندن با او را داشت و نه پا ینم
سقف شکل  کي ريگاه ز چيکه ه یرانيو یاش با حامد... زندگ یزندگ

در تخمدان که در تصورات و  یستيخود نگرفت و حاال با ک هب یموزون
حامد به وسط  یماندن در زندگ یرا برا ینوزاد یپا انشيپا یب االتيخ

و بانمک را فراموش کرده بود که  نيريش یکشانده بود، اما انگار رزا
شود و حامد منجر دايمشترک آ یاو هم نتوانسته بود به ادامه زندگ یحت . 

از رفتن حامد نگذشته بود که زنگ خانه اش به صدا  یساعت مين هنوز
در را باز  د،يد فونيآ توريدر آمد، در کمال تعجب نامه رسان را در مان

با  ستاد،يدادگاه مقابلش ا هينامه رسان با احضار قهيکرد و بعد از چند دق
 یخط ها ميرا در دست گرفت و بعد از ترس هيلرزان احضار يیدست ها

گرفت ليبه اسم امضا نامه را تحو یو معوج کج . 

قلب را در وجودش حس کرد،  یخال یدادگاه، جا خيتار دنياز د بعد
بود دهيراه رس انياشک وجود نداشت؛ به پا ختنير یبرا یمانع . 

و از حمام خارج شد ،  ديچيرا دور حوله پ شيدوش گرفت، موها 
تماس را پاسخ  ا،يعرش شهيمثل هم د،يرا شن لشيموبا یملود یصدا

بشاش نبود شيداد، صدا . 

 !داروهاتو گرفتم-

داد جواب : 

- گرفتم یالزم نبود، خودم م ! 

جواب داد ايعرش : 

- رفته بود ادتي ! 



انقدر  انشياطراف یهمه  یبرا ايگونه بود  نياو ا یدانست فقط برا ینم
رفت فونيکرد؟! از اتاق خارج شد و به طرف آ یم تياحساس مسئول . 

 .درو باز کردم-

 یوارد ساختمان شد، داروها را داخل آسانسور گذاشت و شماره  ايعرش
مورد نظرش را زد یطبقه  . 

 !داروها رو گذاشتم تو آسانسور-

تشکر کرد هيساختمان خارج شد و در را بست، سا از . 

 !ممنون برداشتم-

جواب داد، کوتاه و مختصر ايعرش . 

- کنم یخواهش م ! 

داشت اما بالخره لب باز کرد ديرد خانه اش شد، در گفتن تردوا هيسا . 

- خوام یمعذرت م ! 

با  شهيآب دهانش را قورت داد، بارها بحث کرده بودند اما هم ايعرش
 نيسرپوش گذاشته بودند، اما ا شانيبحث ها یرو نينمک یشوخ

گذشته نداشت، ناراحتش  یبا بحث ها یتفاوت چندان نکهيبحثشان با ا
و خنداندن نداشت دنيگذشتن و خند یبرا یکرده بود، حال . 

- من  ،یدار یاصول کيخودت  یتو برا ،یکن یمعذرت خواه ستيالزم ن
نهيپا گذاشتم و خلوتت رو بهم زدم، من اخالقم هم ريز ! 

شد و ادامه داد نشيسوار ماش ايشد، عرش دهيدر هم کش هيسا صورت : 

- کردم، فکر کنم من  یرو ادهيدر مورد تو ز ديام، شا ینطوريبا همه ا
معذرت بخوام ديبا . 



اخم کرد یدانست ول یرا نم لشياخم کرد، دل هيسا . 

فکر نکنم  گه،يد یهفته  کي یعني نمت،يب یچهارشنبه قبل دادگاه م -
پدرت تماس گرفت و فعال  ران،يراجب رفتنت از ا یول اديب شيپ یمشکل

طالق انجام  یکارات هستم تا کارا ريگينگران نباش من پ یلغوش کرد ول
باشه یعصبان یليکنه، فکر کنم  خ یم رييبشه مطمئنا نظر پدرت هم تغ ! 

لرزان گفت يیرا کم داشت، لغو رفتنش، با صدا نيبغض کرد، هم هيسا : 

- رم،  یشهر م نينرم، هر جور شده از ا رانميمن اگه از ا ا،يعرش نيبب
تحمل ندارم هگيتونم...د ینم . 

اش  یدوست هيداشت، اما سا اديگفتن ز یسکوت کرد، حرف برا ايعرش
کرد، حداقلش به  یدور بودن را شروع م يیاز جا ديخواست، با یرا نم
به نفع خودش بود یدور . 
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- مشاور شيپ یبهتره بر ! 

و مفهومش را  یمکث کرد، حرفش را با خود مرور کرد، معن هيسا
با من حرف نزن، از دردت نگو، بغض نکن... با  گريد یعني نيخواند ا

خنده اش را جمع کرد و طلبکار گفت د،يصدا، تلخ خند : 



-  یداروها رو هم برات م نهيهز نه،يکنم، درستشم هم یکارو م نيهم
 .فرستم

با اخم جواب داد ايعرش : 

 !آره بفرست-

آب دهانش را قورت داد هيسا . 

- فرستم یم ! 

 کيتماس راقطع کرد، پالست دهيو نشن دهيکرد، جوابش را شن یخداحافظ
را خشک کرد و با حرص با  شيکانتر رها کرد، موها یداروها را رو

کند و  یدخالت نکند، دور شيشانه به جانشان افتاد، گفته بود در کارها
در  یبارها گفته بود، اما حت یبرساند، حت انياش را به پا یدلسوز

، مودبانه خفه شدنش  ديگنج ینم شيچون چرا یجواب ب متصوراتش ه
 .را خواستار شده بود

حالش رو به وخامت رفت، شکم درد و حالت تهوعش همچنان به  دوباره
جا نشستن را مدت ها  کيو  یماند، افسردگ یسرپا م ديراه بود، اما با
 یبرا ديناهار شده بود با اليخيب گريسپرده بود، د یبود به فراموش

نرگس خانم همچنان در مشامش  یپلو ايلوب یکرد، بو یم یشامش فکر
حالش را  یتوانست کم یپلو گرفت، م ايبه پختن لوب ميتصممانده بود، 

به شکمش ببخشد يیبعد از دو روز صفا یرازيو با ساالد ش اورديجا ب . 

و مثل هر روز گذشته  دينفره اش را چ کي زيرا آماده کرد، م شام
 !اش...تک و تنها

 یباز شدن در آمد، با تعجب بلند شد و قدم یتقه  یصدا د،يرا کش برنج
راهرو به سمت کانتر برداشت، حامد را در حال در آوردن  دنيد یبرا



سالمش بلند شد، جوابش را  یصدا ،یخسته و عصب د،يد شيکفش ها
 .داد

 شيبه ساعتش انداخت، هفت عصر انگار ساعت کار ینگاه هيسا
کرده بود دايپ شيافزا . 

گفت هيو رو به سا ستاديصاف ا د،يرا پوش شيها يیدمپا حامد : 

- منم بشقاب بذار یبرا ! 

گفت،  یحرف را م  نيهم شيلبخند را گم کرده بود، اگر دو ماه پ انگار
ماه، تنها تعجب گشت، اما حاال بعد از دو  یم ینوران شيايبدون شک دن

 .بود که صورتش را مملوء کرده بود

حامد دست و رو شسته و لباس عوض کرده رو به  یربع کياز  بعد
نشست شيرو . 

ساالد را مقابلش گذاشت یو کاسه  ديبرنج کش شيبرا . 

- پخته بود نويمادرم هم شبيد . 

شد رهيدوغ را کنار کاسه گذاشت، به صورت متعجب حامد خ وانيل . 

- یلب به غذا نزد شبيد ! 

نشست شيرو روبه . 

 .حالم بد بود-

 شيدر دهان گذاشت، ناخودآگاه پلک بست، بو یپوزخند زد؛ قاشق حامد
به محض ورودش به خانه مستش کرده بود؛ طعمش با روح و  چيکه ه

 یپلو م ايبود که لوب یشب متوال نيدوم نکهيکرد،  با ا یم یروانش باز



که  هيخورد، اما لذتش دو چندان شده بود، لقمه را قورت داد، به سا
دينگاه کرد و پرس بودمحو او شده  . 

- ؟یامروز چ ! 

نگاه گرفت، قاشق و چنگال را برداشت هيسا . 

- بهترم یعنيخوبم ،  . 

نوش جان کرد، نگاهش به  گريدو قاشق د یکيتکان داد،  یسر حامد
ديداروها پرس ی سهيک دنيکانتر افتاد، باد یرو یدارو ی سهيک . 

- ؟یدکتر رفت ! 

ديباال پر شيابرو یتا کيتکان سر جواب مثبت داد،  با . 

- یالزم نبود دروغ بگ ،یصبح بگ نويا یتونست یم . 

 یدوغ وانيلقمه اش را قورت داد، نگاهش کرد، حامد لبخند زد، ل هيسا
ديو با همان لبخند پرس دينوش . 

- ؟یکرد یم کارايدوماه چ نيخوب ا ! 

باال انداخت یشانه ا هيسا . 

- کردم یم کاريچ ینيو بب یخونه ت باش یتونست یم . 

پوزخند زد حامد . 

- خودم  یمطمئنا تو خونه  دنيکش یرفتنم از خونه نقشه نم یاگه برا
موندم یم . 

برنج را قورت داد هيسا . 

- درکار نبود ینقشه ا . 



ادامه داد حامد : 

-  یم کاريچ نجايا يیخوام بدونم تنها یحاال هستم و م یولدرسته نبودم 
؟یبهت اجازه داد بمون یپدرت چجور ،یکرد ! 

زد یلبخند تلخ هيسا . 

- نهيب یمن رو نم یها يیوقته تنها یليبابام خ ! 

پرش نگاه کرد مهيبشقاب ن به . 

 .دانشگاه رفتم-

کرد زيچشم ر حامد : 

 ...و-

ادامه داد هيسا : 

 !درس خوندم-

کرد یپوف هيشد، سا رهيمنتظر به او خ حامد . 

- مشاور یرفتم دکتر...برا . 

ديبا تعجب پرس حامد : 

- و الم تا کام  یدکتر نشست یساعت جلو کيکه  يیمشاور؟! تو؟! تو
کدوم دکتر؟ شيپ ی! حاال رفت؟یحرف نزد ! 

لب به دندان گرفت هيسا : 

- یکرده بود داشيکه خودت پ یهمون دکتر، همون ! 

داد هيتک یاخم کرد و به صندل حامد : 



- م؟يکن دايپ گهيدکتر د هي ديبا ستيمگه نگفتم اون مناسب ن !  

باال رفت یکم شيصدا : 

- نه ؟ ايگفتم  ! 

کرد کيباال داد، قاشق پر را به دهان نزد یشانه ا هيسا . 

- ام، روندم خوب بوده یمن که راض  . 

نگاه کرد نيپر را در دهان چپاند، حامد به زم قاشق . 

- یداد یم تيبه حرفام اهم شتريقبال ب ! 
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کرد،  یداد، لب از لب باز م حيکرد، سکوت را ترج یباز شيبا غذا هيسا
کرد یزخمش سر باز م . 

- ؟یوقت مشاوره دار یک ! 

باال گرفت سر . 

 !فردا بعد از ظهر-

صاف کرد يیگلو حامد . 

- ميباهم بر اميزود م ! 



بود، انگار حامد قصد گفتن از  یکوتاه یمتعجب باشه  ی هيسا جواب
دادگاه خبر نداشت،  ی هيهم از وجود احضار ديرا نداشت، شا هياحضار

در  یهم قاشق یماند، هر از گاه رهيدر سکوت به غذا خوردن حامد خ
چپاند یدهان م . 

 یارتباط مخف ريک درگ یخبر بود، حامد یحامد ب یذهن آشفته  از
 ديرا نداشت، با یقصد گفتن از آن ارتباط مخف  زين هيهمسرش بود و سا

از ارتباطش با آن  یگريهر کار د اي بيبا گذراندن وقت در کنارش، تعق
کرد یم دايپ یمرد آگاه . 

را  یچا هيپناه بردن به اتاق زود بود، سا یرا با هم جمع کردند، برا زيم
 یبرنامه  یبار بعد از ازدواجشان کنارش به تماشا نياول یدم کرد و برا

پوست کند و حامد  وهيم شينشست، برا رهيخ ونيحوصله سر بر تلوز
وقت بدون توجه به ساعت کانال ها را باال  ريتا د یدر آرامش بدون حرف

کرد نييو پا . 

 ستين یو تماس مشکوک امکيپ نگيد نگيد یاز صدا یخبر ديد یوقت

را خاموش کرد و به قصد رفتن به اتاقش دل از کاناپه کند، سر  ونيتلوز
کرد  یدست در بغل نگاهش کرد، تالش کرد، سع د،يبه طرفش چرخ هيسا

گاه قصد خاموش  چيعشق ه نيذهنش هرز نرود، اما انگار آتش ا
 .نداشت، چشمانش ستاره باران بود

ديپرس هيبرداشت، سا یقدم . 

- مادرت؟ یخونه  یر ینم ! 

دوباره به او نگاه کرد، جواب داد حامد : 

- خودم بمونم یخوام خونه  یم گهينه د . 



داشت و بالخره بر  ديماند، ترد رهيبرداشته را برگشت، مکث کرد، خ قدم
 .زبان آورد

- چک هاو سفته ها رو پس داد ريامروز ام . 

بسته بود، به روبه رو  مانيبست، اخم کرد، انگار غم با وجودش پ پلک
اشک را پاک  عيماند، سر جهينت یکنترل اشک ب یشد؛ تالشس برا رهيخ

 .کرد

- بودم یمن جنس فروش یانداخت ادميممنون که  . 

وادار به  شيبه طرفش خم شد و با گرفتن بازوها ستاد،يمقابلش ا حامد
کرد ستادنشيا . 

- نبود نيقصدم ا . 

حامد به کار گرفت یپس زدن دست ها یتمام زورش را برا هيسا . 

- نبود نيباور کن قصدم ا . 

بلند گفت هيسا : 

- بود یبود؟! هان؟!قصدت چ یپس قصدت چ . 

نامش را خواند زياعتراض آم حامد . 

- هيسا ! 

و لب زد ختياشک ر هيسا . 

- غرور و عزت نفسم رو حفظ  یگرفتم چجور ادي گهيخدا رو شکر د
رسم،  یم یپدرم هستم، دارم به آزاد ايتو  یبرده  گهيکنم، فکر نکن د

که خودم باعث شدم از دستش بدم یزيچ ! 



جدا شد و با تعجب گفت هيسا یحامد ناخودآگاه از بازو دستان : 

- شميمتوجه نم ! 

حامد را هل داد و با پوزخند و لب کج شده گفت هيسا : 

- یش یمتوجه م یديدادگاه رو د یفردا که نامه  . 

بود که مدت ها  یزيهمان چ نيحامد در هم گره خورد، ا یابروها
 دنيخواستارش بودند، پس علت برگرداندن آن چک ها، تصادف و فهم

 گريدانست د یخبر داشت، م زيدانست، از همه چ یم رينبود؛ ام تيواقع

گرفته  يیبه جدا ميدر گرو او ندارد و با خواست خودش تصم یدل هيسا
 جهت به بهبود یخورده بود، ب یداشت که باز را یاست، احساس آدم

کرده بود دايپ ديارتباطش با دوست ده ساله اش ام . 

- ؟یچه نامه ا ! 

لب نشاند یرو یرا کامل پاک کرد، لبخند مضحک شياشک ها هيسا . 

- ! من اقدام کردم گه؟يد یخواست یم نويطالق، خوب هم یبرا هياحضار
 .و کارت رو راحت کردم

 یبلند م ريها از گور ام نيدانست تمام ا یکرد، م یدندان قروچه ا حامد
دو ماه چه ها در گوش دخترک  نيدانست در مدت ا یشد، فقط خدا م

تر رفت کينزد ست،ينگر یگونه با نفرت به او م نيخوانده اند، که ا . 

- یباعث شده انقدر از من متنفر بش یچ ! 

پوزخندش را پنهان کرد هيسا . 

-  ادتيرو  یزيچ هيعاشق بمونم؟!  ريهمه تحق نيکه بعد ا یانتظار ندار

پنج ماه انقدر گوشم از  نيداره، ا یآقا حامد، من آدمم تحملم حد ارميب



... دمياحساساتم ندارم، بر یپا ستادنيا یبرا يینا گهيپر شده که د ريتحق

گفت که شهينم  نيواضح تر از ا ! 

مبل  یبه او پشت کرد، دستان حامد مشت شد، همان جا رو هيسا
به عقب  ديدر اتاق را که شنبسته شدن  یدور شد؛ صدا هينشست، سا

 ني، مگر هم ستاديرا گز کرد، مقابل پنجره ا يیراينگاه کرد، بلند شد، پذ
 یرا نم یزندگ نياز او متنفر شده بود، ادامه ا هيخواست؟! سا یرا نم

طالق داده بود دخواستخواست و دا .. 

کار را  نيهم ا هيبود؟! اگر سا یچه بر سرش آمده بود؟! چرا عصب 
شد یدو روز دست به کار م یکي نيکرد خود او در ا ینم . 

نبود، همان پسرک بود، قطعا آن پسرک  نيا تش،ينه علت عصبان اما
را هم متوجه  انتشيخ ده،يصبح او را د ديتوانست بگو یبود، کاش م

که متعلق به او نبود، فقط نامش را  هيسا ،یانتيشده... فکر کرد، چه خ
شب را داشت،  کيماه  ۵ نيشب، از تمام ا کيدر شناسنامه داشت و 

شد و دور  یاز ذهنش پاک م ديکه به کل با یشب ،یآن هم در عالم مست
 نيا ليکرد، دل ی... حاال اگر  وجود آن پسر را هم بازخواست مختير یم

نه،  هيسا یداد؟! اصال برا یم حيتوض شيرا چگونه برا تيهمه حساس
د؟يايخواست کنار ب یبا خودش چگونه م ! 

سرما مهم نبود، افکارش دو شب را بر  د،يهمان مبل دراز کش یرو
 .کامش زهر کرده بودند
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 ه،يشدن سا داريبه خواب فرو رفت و صبح اول وقت قبل از ب یسخت به

 وتريمشغول کار با کامپ زيپشت م شهيمثل هم  یبه شرکت رفت، منش

بود به سمتش قدم برداشت شيروبه رو . 

- ومد؟ين یبسته ا ايمن نامه  یبرا روزيد یخانم قاسم ! 

فکرد و جواب داد یکم یمنش : 

- بود و خودشون پاکت  نجايا یشکوه یآقا یاومد ول یپست چ روزيد
 .رو گرفتند

دادگاه به دستش  هيبود که احضار ليدل نيفکر کرد، مطمئنا به هم حامد
بود دهينرس . 

- من  یبرا نيرياومد پاکت رو بگ یاحتماال پاکت مال من بود ، وقت
نياريب . 

فنجان  کياطاعت کرد، به طرف اتاقش قدم برداشت، با خوردن  یمنش
از حضورش در شرکت  یکارش را شروع کرد، ساعت تييسکويو ب یچا

در چهارچوب در حاضر شد ريبه در وارد شد و ام یگذشت که تقه ا . 

- ره؟يم شيکارا چطور پ ! 

، کنج لبش جا خوش کرد یکج لبخند . 

- رهيم شيپ یعال یهمه چ ،یعال ! 

کتش را باز کرد و نشست یبه طرف مبل رفت، دکمه  ريام . 

- فروش آپارتمان هم شروع شده شيپ یخوبه، کارا ... 



تکان داد یسر د،يکش رونيب شيروبه رو یسر از نقشه  حامد : 

 ! پس مبارکت باشه-

ديکش یقينفس عم ريام . 

 !سهم خودت هم محفوظه-

ديحامد باال پر یابرو یتا کي . 

- ؟یخواست یخودت م یرفته کل اونجا رو برا ادتيشد؟!نکنه  یچ ! 

لبخند زد ريام . 

- همه  دمينه حاال که فهم ،یبود که تو مقصر بود یزمان یاون حرفا برا
سر دختر خودم بوده ريز یچ . 

زد و ادامه داد یچشمک : 

 - شهيبالخره منم انصاف سرم م ! 

سر تکان داد حامد : 

- شهيالبته...البته که انصاف سرت م ! 

اخم کرد ريام . 

- ستيحالت خوب ن اديهست امروز، انگار ز تيزيچ هيتو  ! 

جواب داد حامد : 

- شده که من حالم بد باشه؟ یچ ست،ين ميزينه چ !  

ديبرچ یلب ريام . 

- اديز ستين زونيکه اعصابت م یکرد یزيچ يیالبد دعوا دونم،يچه م . 



 زشيکتش فرد برد، مقابل م بيبلند شد، دست در ج رياخم کرد، ام حامد

مقابلش قرار داد ز،يم یدادگاه را رو هيو احضار ستاديا : 

-  یخودش با پا ،یدعوا راه بنداز هيبا سا گهيد ستيدر ضمن الزم ن
کرد ميو دادخواست رو تنظ ليوک شيخودش رفت پ . 

بود، قصد داشت  دهيرس انيبه پا ريام یمسخره  یتر کرد، باز یلب حامد
پا برجا ماندن شراکتشان  ليدل ند،يخود بچ یمهره ها را هر کدام سر جا

به در  دانياز م یها برا یباز نيا یتوانست بفهمد، مگر همه  یرا نم
 !کردنش شروع نشده بود؟

به عقب برگشت، حامد لب باز کرد ريام : 

-  یدونست یمن بمونه؟! تو که م یتو خونه  یاجازه داد هيچرا به سا
 !تنها ست

باال داد یا شانه . 

- راحت تر بود، من خودم  ینطوريتونم که زورش کنم برگرده، ا ینم
 .دورادور مراقبش بودم

کرده  که ذهنش را مشغول یسوال دنيپرس یسر تکان داد، لبش برا تنها
کارش مشغول  یاز اتاق خارج شد، به انجام ادامه  ريبود باز نشد، ام

 یبه موقع به خانه م ديکرد با یساعت را چک م یشد، از هر چند گاه
آورد،  یسر از کارش در م ديرفت، با یبه مطب م هيو همراه سا ديرس

 هيکرد و به خانه رفت، در راه با سا ليکار را تعط ٣ عتبالخره سا
در مقابل  یآماده شود و به محض زدن تک زنگ دنشيتماس گرفت تا رس

به  یساعت ميکرد و بعد از ن یرا ط ريدر آپارتمان منتظرش بماند، مس
هنوز  هيتر از آپارتمان پارک کرد، سا نييپا یرا کم نيماش د،يخانه رس

تماس در دست گرفت،  یرا برا یاز آپارتمان خارج نشده بود، گوش



را  یاز آپارتمان خارج شد، گوش هينکرده بود که سا یريه گهنوز شمار
 نياو را متوجه ماش یداشبورد گذاشت، قصد داشت با زدن تک بوق یرو

دقت الزم  یقرار گرفت، اخم کرد، کم هيرا سد راه سا یسازد که شخص
 یپسر نم نيذهنش را به کار گرفت، ا اورد،يداشت تا پسرک را بخاطر ب

آمده بود، روز قبل در  هيباشد که روز قبل به دنبال سا یتوانست همان
که به  یورشيدر هم گره کرده و  یو صحت و حاال با ابروان یخوش

پسرک هر لحظه  د،يشن یرا نم شانيسمتش برده بود تناقض داشت، صدا
 نياش را با ا یبعص یشدن بود، نفس نفس زدن ها کيدر حال نزد
شد و به سمت شان  ادهيپ نياز ماشتوانست متوجه شود،  یفاصله هم م

 .رفت
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را محکم گرفت، حامد مقابلش قرار گرفت و دست  هيسا یبازو پسرک
را به عقب راند دهيترس ی هيپسرک را محکم پس زد و سا . 

- ؟یهست یک گهي...دستتو بکش، تو دیه ! 

جواب داد پسرک : 

- ن؟يهست یبپرسم شما ک ديمن با !  

جواب داد حامد : 



- یشد نشيکه سوار ماش روزيد ... 

کالمش را قطع کرد پسرک . 

- آقا یاشتباه گرفت ... 

ادامه داد حامد : 

 - یکش یخونه م سرش داد م یرو سرتوجلو یاالنم  که صداتو انداخت ! 

پسرک گرد شد چشمان . 

  !خونه ت؟-

انداخت هيبه سا ینگاه . 

- ! منو که همون اول ؟یزن یخانم؟! با چند نفر رل م هيچندتا سا چندتا
یسرکار گذاشت یکار ! 

ديکش اديفر یعصب هيسا . 

-  ی! چرا انقدر چرت و پرت م؟یدست از سرم بردار چه سرکار گذاشتن
؟یگ ! 

به عقب برگشت حامد . 

- روزي! دگه؟يم یچ نيا هيسا ... 

انداخت، کارش ساخته بود ريسر به ز هيسا . 

- نبود نيا ... 

پوزخند زد دينو . 

- خانم شما رم سر کار گذاشته هي..انگار سایگفتم اشتباه گرفت یديد ! 



زد اديبرگشت، فر ديبه طرف نو تيبا عصبان حامد . 

 !تو خفه شو-

نگاه کرد هيبه سا دوباره . 

- داره؟ کاريمن چ یدر خونه  ی! جلوه؟يک نيا ! 

جواب داد یبا درماندگ هيسا  

- فقط مزاحم شونيا ست،ين یکنيکه فکر م یبخدا اونجور ... 

حرص گفت با : 

- شو نيساکت شو، فقط ساکت شو و برو سوار ماش . 

نامش را خواند هيسا . 

 ..حامد-

ديحرفش پر انيم حامد . 

- شو نيگفتم برو سوار ماش . 

رفت،  نيبا دو به طرف ماش دويرا با حرص بهم ساب شيدندان ها هيسا
 فيرا از ک لياش را ماساژ داد، موبا یشانيپ د،يبه صورتش کش یدست

نوشت : " از  یاميکرد، پ دايپ نيمخاطب انيرا م اينام عرش د،يکش رونيب
 گهيالزمه انجام بده د یکن، دوباره مزاحمم شده، هر اقدام تيشکا دينو

را ارسال کرد، به حامد که در حال  امشيرو ندارم" پ ناشيتوه لتحم
 ايبود راجب عرش نيا شيبود نگاه کرد، تنها دعا ديحرف زدن با نو

کرد، با خودش که دروغ  یم یبرداشت اشتباه دي، نبا دينگو یکالم
را  شيکند، ناخن ها رييخواست افکار حامد راجع به او تغ ینداشت، نم

بالخره حامد دل از  د،يکوب یم نيبا استرس بر زم ار شيو پا ديجو یم



تر از  یتر و جد یآمد، عصب نيکند و به طرف ماش ديحرف زدن با نو
حرکت  نيشد، جرات نگاه کردن به او را نداشت، ماش نيقبل، سوار ماش

نزد، به  یبه مقصد حرف دنيتا رس د،يترس یکرد، سرعتش باال بود، م
گفت نيمحض پارک کردن ماش : 

- امروز رو فراموش کردم،  یزيآبرور نيا یراحت نيفکر نکن به هم
دکتر، بهش  شيپ یکه رفت نيرو گذاشتم بعد از مشاوره، هم یهمه چ

ساعت زودتر تموم کنه، من باهاش کار دارم مين یگيم ! 

لب باز کرد، حامد بدون اجازه به او گفت هيسا : 

- هر دو  یمن بخوام حرف بزنم آبرو نجاينگو که ا یچينگو، ه یچيه
ايشو و دنبال من ب ادهيپ نيره، پس فقط از ماش یمون م ! 

شد و به سمت ساختمان مطب رفت،  ادهيسر تکان داد، به دنبالش پ هيسا
 ستادن،يبعد مقابل در باز مطب ا یا هيسوار آسانسور شدند و ثان

دفتر وکالت افتاد، حامد  به داخل  ینگاهش ناخوداگاه به سمت در بسته 
و اجازه اش وارد اتاق دکتر  یبا منش یهولش داد؛ بعد از احوال پرس

ديبه نشستن دعوتش کرد و پرس نيکرد، آرو مالشد، س . 

 !حالت که خوبه؟-

تنها سر تکان داد، انگار حامد کنارش نشسته بود، هنوز در شوک  هيسا
ديپرس ديبا ترد نيمانده بود، آرو ديرو به رو شدن حامد با نو : 

- افتاده؟ یاتفاق ! 

نگاهش کرد، شمرده شمرده با بغض گفت هيسا : 

- ساختمون منتظر  یکه حامد جلو یدوباره اومده بود، درست وقت دينو
بود ستادهيمن ا .. 



منتظر ادامه حرفش نشست نيآرو . 

 !خوب...؟-

لب به دندان گرفت هيسا . 

- داشتم یکه نبوده رابطه ا یمدت نيترسم فکر کنه  ا یترسم ، م یم ! 

داد هيبه مبل تک نيآرو . 

-  قينفس عم هيشده؟! اول  یچ نميبب یکن فيتعر یدرست و حساب شهيم
رفته؟ ادتيکه تو رو قضاوت کنه، نکنه  ستين یکس نجايبکش، ا ! 

نرگس خانم  گرفته تا  یاز رفتنش به خانه  د،يکش ینفس راحت هيسا
 یشدنشان توسط حامد و تکه پران دهيبه آنجا و احتمال د ايآمدن عرش

ديپرس نيگرفت آرو انيکه پا شيکرد، حرف ها فيرا تعر دينو یها . 

- نجاست؟ياالن حامد ا ! 

جواب داد هيسا : 

-  ايراجب  عرش کنميخواد باهاتون حرف بزنه، فقط خواهش م یبله و م
خوام براش سوء تفاهم  ینم لمه،يکه وک گميخودم بهش م ن،ينزن یحرف

اديب شيپ . 

از آن  یکه برادرش هم جزئ یاوضاع نيکوتاه گفت، از ا یباشه ا نيآرو
قصه  نيبود که ا انيمثل روز نما شيدانست، برا ینبود، م یبود راض

طالق هم باشد،  هيسا یاگر آخر زندگ ینخواهد داشت، حت یخوش انيپا
آمد، آن هم  ینم رونيداستان ب نيها از ا یراحت نيبرادرش به ا یباز پا

حسود همچون حامد یو تاحد یرتيغ یمرد ودبا وج ! 



 گرشيگوشش در  بود و و گوش د کيکه  یا هياش را با سا مشاوره

ها قصد سر عقل آمدن و بزرگ  یزود نيکه ا یدروازه آغاز کرد، دختر
 .شدن نداشت

مانده بود که به درخواست  یباق شانياز صحبت ها یساعت مين هنوز
از اتاق  هيکند، سا يیخواست، حامد را به داخل راهنما یاز منش ه،يسا

شيرو به رو نيمبل نشست و آرو یخارج شد، حامد رو ! 

- یصادق یمن در خدمتم ، آقا ! 

داد هيمبل تک یبه پشت حامد . 

- خوام بدونم یم هيراجب اوضاع سا ! 

زد یلبخند مچهين نيآرو . 

 

رانيو ستونيب-گرداب-یتراب اليسه , [29.10.19 15:57] 

��� 

#158 

 

- مشاوره  یول ن،يدو نم دو ماه باهاش در ارتباط نبود یکه م يیتا اونجا
تمام  اره،يخوب بوده، اعتماد به نفسش رو به مرور داره به دست م

درس خوندن اختصاص داده، با خودش هم داره کنار  یوقتش رو برا
اديم . 

ديپرس حامد : 



-  ايمنو فراموش کنه  ديکن یکار دي! تونست؟یاحساسش نسبت به من چ
 !متنفر  بشه

با تعجب گفت د،يخند نيآرو : 

-  یرو از کس هيسا ستمين نجايمن ا ن،يشما اشتباه متوجه شد نکهيمثل ا
فراموش کنه، من  یباعث بشم احساساتش رو نسبت به کس ايمتنفر کنم 

 دايراهشو پ اد،يبا خودش و احساساتش کنار ب کنميدارم بهش کمک م

کنه،  یاون هدف زندگ یکنه و برا نييخودش تع یرو برا یکنه، وهدف
ستيمتنفر بشه کار من ن اي اديخوشش ب یکس از هيسا نکهيا ! 

شد یعصب یکم حامد . 

- جهنم کرده و با  شويطرفه زندگ کيعشق  نيدونيم یبالخره که اونقدر
دست از  نيبگ نيدوتونست یانقدر نم یعنيخودش همه رو غرق کرده، 

برداره شيلجباز ! 

اخم کرد نيآرو . 

- دهيم انيپا نيگيکه شما م یکه داره به اون جهنم نيانيفکر کنم در جر ! 

گفت یعصب حامد : 

- تو  یکس اي رهيگياز من متنفر شده که داره طالق م نيکن یفکر م یعني
هست؟ شيزندگ ! 

کرد زيچشم ر نيآرو . 

- ! اصال ن؟يکن يیبازجو اي نياز حال و احوالش بپرس نيشما اومد
بره؟ ايبمونه  نيخوا ی! من؟يرو با خودتون مشخص کرد فتونيتکل ! 

و جواب داد ديکش یقيکرد خود را کنترل کند، نفس عم یپلک سع حامد : 



- بره، مجبوره ديبا یعنيخوام بره،  یالبته که م ... 

مکث ادامه داد یکم با : 

-  کنميمن فکر م کنه،يم فيشما تعر یرو برا یمن مطمئنم همه چ یول

 نيکه ا یا هيوگرنه سا رهيگرفته طالق بگ ميکه تصم شهيتو زندگ یکس
عوض  ديبا مشيتصم يیهو هيچرا  اورد،يخم به ابرو ن ديهمه حرف شن

 !بشه

انگار  چارهيکرد ، مرد ب یم ديبا اچهيبا عرش د،يکش یقينفس عم نيآرو
بود که به جانش افتاده  ديبود، شک و ترد دهيبه مشامش رس انتيخ یبو

 .بود

- دادخواست  شهيم یدو ماه باينبوده، اون تقر یآن هيسا ميتصم دينيبب
افکار  نينبوده، پس ا یدادخواست داده که تو عشقش شک یداده، زمان

به  شهيتو زندگ یکس یتا وقت ستين یدختر هيسا ن،يرو کنار بگذار
راحت باشه التونيبها بده؛ خ یا گهيشخص د ! 

ديدوباره پرس حامد . 

- شما نگفته.؟ شيپ یباور کنم حرف یعني ! 

 یبرا یلعنت فرستاد، سر ايباز و بسته کرد، در دل به عرش یپلک نيآرو
که پشت  یاش تکان داد، در عجب بود با آن همه احساس یحامد و بددل

دست  هيتوانست از سا یبود، چگونه م دهيتفاوتش خواب یب یچهره 
بکند یا افتهي انيرفاقت پا یرا فدا چارهيبکشد و خود و دخترک ب . 

 یکرد و با گرفتن اجازه ا یکالفه تشکر ستاده،ياز مبل دل کند و ا حامد
 .اتاق را ترک کرد



 د،يبه صورت کش یدست د،يکش قيچند نفس عم نيکه بسته شد؛ آرو در

ديکوب زيمحکم بر م یرا دور زد و مشت زيدندان قروچه کرد، بلند شد، م . 

- یافتيآخ خدا کنه تو دردسر ن ا؛يآخ عرش ! 

به  دياش وقت بگذراند با یبعد یبود با مراجعه کننده  یتر از آن آشفته
 ديپرونده با نيزد، ا یداد و با برادرش حرف م یتن م ینظم یب کي

را کنسل کند،  یبعد یخواست مالقات ها یشد، از منش یکنار گذاشته م
، کت و  ديرا قاپ چييدر کار نبود، سو یتماس گرفت، اما جواب ايبا عرش

تا آمدن  ديمادرش حرکت کرد، با یرا برداشت و به سمت خانه  فشيک
کرد یصبر م ايعرش . 
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شام به خانه  یبرا ايها در انتظارش نشست و بالخره عرش ساعت
 :بازگشت، مادرش از آشپزخانه سر در آورد و گفت

-  یکنم جلو یحاللت نم رمويش یبفرما اومد ول ن،يدونم چته آرو ینم
ن؟يمن حرف نزن ! 

تکان داد یکرد، سر یپوف نيآرو . 

- نداره چرا اصرار  یريحرفا رو من تاث نيا یدون یم نکهيدونم با ا ینم
مادر من؟ یحرفا استفاده کن نياز ا یدار !  



و  نيبا چشمان  آتش نيآرو دنيسالم کنان وارد خانه شد،  با د ايعرش
لبخند زد وسته،يبهم پ یابروها . 

- یافتيبا کمربند به جونم ب یمطئنم اومد ! 

در هم گره خورد، بلند شد و به سمت پله ها قدم  شتريب نيآرو یها اخم
 .برداشت

- باال منتظرتم رميم ! 

حال رفت و نشست یبه سمت مبل ها ايعرش . 

- ن باال او یخوا یخورم از جام تکون نخورم، حاال هر چقدر م یقسم م
 !تو اتاق محاکمه منتظر من باش

از پله ها باال رفت و بلند گفت نيآرو : 

- ايرو بذار کنار، بلند شو ب یمسخره باز ! 

با چشم و ابرو اشاره کرد به دنبالش برود، باالجبار به دنبال  مادرش
ديحوصله پرس یشد. ب نياز پله ها باال رفت، وارد اتاق آرو نيآرو . 

- شده؟ یدوباره چ ! 

بدون نگاه کردن گفت بيدست در ج ستاده،يپنجره ا مقابل : 

- رو واگذار کن هيسا یپرونده  ! 

تخت نشست یکت چرمش را کند و رو ايعرش . 

- وقته با  یليخ گهياول، بابا من د یسر خونه  ميهللا اکبر دوباره اومد
دم یندارم، جواب تماس هاشم نم یکار هيسا . 

به طرفش برگشت یعصب نيآرو . 



- ؟یوقته باهاش کار ندارچند   

زد لبخند . 

- گهيوقته د یليخ ! 

گفت نيآرو : 

- تو جشن تولدت نبود؟ نجاي! سه شب قبل ا؟یکن یمسخره م  

ديکش رونيب بيرا از ج لشيموبا . 

- داده اصال جواب ندادم امينگاه کن امروز پ ايب ! 

تخت نشست یو رو ديرا از دستش قاپ ليبه طرفش رفت، موبا نيآرو . 

- باش، امروز شوهرش اومده بود مطب یجد قهيچند دق یبرا ! 

دياخم کرد و پرس ايعرش : 

- داشت کاريچ ! 

تازه کرد ینفس . 

- انهيزنش وجود داره  یتو زندگ یکس نهياومده بود بب ! 

ديلب برچ ايعرش . 

- که گفتن  نيا ست،ين شيتو زندگ یواقعام کس ست،ين یگفتيخوب م
 !نداره

لب نشاند یرو یشخندين نيآرو . 

- رو دم در خونه ش،  ديو امروز نو دهيد هيسا نيتو رو تو ماش روزيد
مرد هر چقدرم روشن فکر  نيتونم بهش بگم؟! به نظرم ا یم یمن چ



 ی. حق داره، تو بوداديتونه کنار ب ینم دهيکه د يیزايچ نيباشه با ا
؟یکرد یم کاريچ  

کامل نگاهش کرد تيجد با . 

-  یاونم وقت ره،يم اديکه با پسرا م یچ یعنيشکستم  یزنمو م یقلم پا
با مامانم تنها باشم، فقط دو ماه خواميمن دو ماه م  ... 

کرد و ادامه داد اخم : 

- که؟!  یفهم یمزاحم ، م هيدو ماه دختره رو تنها ول کرده، با وجود 
که بهش کمک نکنم؟ یانتظار ندار ه،يمثل سا یاونم دختر حساس ! 

جواب داد نيآرو : 

- پدر داره مادر داره، شوهر داره،  هي! ساا؟يعرش یبفهم یخوا یچرا نم
 یدار ،یکن یتو بهش کمک نم ،یکه مراقبش باش ستيتو ن ی فهيوظ

کرد، تا بتونه  یخودش سر م ديکه با یدوره ا ،یکن یازش مراقبت م
اعتماد به  یبا وجود تو خراب شد، نه گذاشت ستهيخودش با یپاها یرو

کرده خودشو  ريکه توش گ یمنجالب نينه از ا اره،يبنفسش رو بدست 
 !خالص کنه

را تکان داد،  شيرا در هم قالب کرد، پاها شيخم شد، دست ها یکم
، بلند شد، چند قدم زد و کرد یم زيحرفا صبرش را لبر نيکم کم با ا گريد

ستاديا نيآرو یرو به رو . 

- نده تو کنم؟! شش روزه مونده به دادگاه، بگم من پرو کاريچ یگ یم
ه؟يکار حرفه ا نيذارم کنار خودت برو دنبال کارات؟! اصال ا یم ! 

برادر کله شقش گذاشت و نوازش  یشانه  یرو یبلند شد دست نيآرو
 :کرد، جواب داد



- مطلقا دور و برش نرو ،یبکن نکارويا دياگه الزم باشه با ! 

لب تر کرد یعصب ايعرش . 

- کنم دچار سوء تفاهم شده یم هيخودم شوهرشو توج ! 

داشت اما رک بودن  دينظر گرفت، در گفتن ترد ريحرکاتش را ز نيآرو
داد حيرا ترج : 

- کنم یدرکت م ا،يعرش نيبب ... 

گرفت و کالمش را قطع کرد رو . 

- نگو، لطفا یزيچ ! 

ادامه داد یگريحرفش را به نوع د نيآرو : 

-  ینم ،یايکنار ب یکه واردش شد یکن با خودت و راه اشتباه یسع
! فقط ستيسرزنشت کنم، اصالم قصدم سرزنش کردن نبودو ن گهيخوام د

که من بخوام بهش ضرر  یهست یآدم نيآخر ايدن نيا یبدون تو، تو نويا
 !برسه

را  لشيعقب رفت، موبا یتکان داد، قدم دييتا یبه نشانه  یسر یعصب
برداشت و  از اتاق خارج شد، در را پشت سرش محکم بست، دست 

 یداشت برا قتيحق شيبود، حرف ها نيسنگ شيخودش نبود، حرف ها
آورد یبند بند وجودش را به لرزه در م  شهي، هم نيهم . 

 یبه حمام رفت، دوش گرفت قصد رفتن به نزد مادرش را نداشت، م 
نيخواهد آروسوال ها به سمتش روانه  ليدانست س  
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 د،يدر را شن یتقه  یتخت نشست، صدا یرا خشک کرد و رو شيموها

 انيچهارچوب در نما انيدر باز شد و مادرش م د،ييبدون گفتن بفرما

رفتنش را خواستار باشد؛ آرام  رونيشد ب ینم شيبايلبخند ز دنيشد، با د
تخت نشست، به چشمان غم دار  یوارد شد و کنارش رو نهيو با طمان

 .پسرش نگاه کرد

- که تو چشماته ؟ هيغم چ نيا ! 

مادرش گذاشت و  یزانوها یفاصله گرفت و سر رو یکم د،يدزد نگاه
تخت در شکم جمع کرد یرا رو شيپاها . 

- پاهات  یهام سرمو رو یفقط بذار مثل بچگ ،یسوال نپرس شهيمامان م
 !بذارم

پسرکش را نوازش کرد یخانم لبخند زد، موها نرگس . 

- ! انقدر ه؟يبخاطر چ تيدرموندگ نيبودمت، ا دهيند ینطوريتا حاال ا
د؟يزن یحرفاتون رو پشت در بسته م نينامحرمم که با آرو ! 

پلک بست د،يکش یقينفس عم ايعرش . 

- بلند با خودم حرف بزنم؟!  یجرات ندارم با صدا یبگم مامان وقت یچ
بگم؟ یبه تو چ ! 

تر شد قينرگس خانم عم لبخند . 

- نمينگام کن بب ! 



مادرش نگاه کرد یپلک باز کرد و به چشمان نوران ايعرش . 

- بخاطر اون دختره ست که اومده بود تولدت؟ همون که  نايا یهمه 
ه؟ييموهاش طال ! 

از شدت تعجب گرد شد و بالفاصله نشست ايعرش چشمان . 

- ؟يی؟! موطال یچ ! 

خانم با همان لبخند ، مشتاق جواب داد نرگس : 

- ماشاm چشم کف پاش دختر  ،یديآره، همون که باهاش رقص
هيخوشگل ! 

ديدوچندان پرس یبا تعجب ايعرش : 

- شيديانگار د یزنيحرف م ی! جور؟یگيم یدار یمامان ، چ ! 

پسرش کرد یحواله  یخانم چشمک نرگس . 

- هم گوشه  یبردار لميف هيکه حواست نبوده  یانقدر غرق رقص بود
گرفته یم لميخودش ف یموشه ها  برا ! 

به مغزش فشار  شتريشد، هر قدر به ب یلحظه بر تعجبش افزوده م هر
اورديرا به خاطر م یآورد کمتر به وجود عکاس یم . 

- بردار آوردم تو جشن  لميف ی! من ک؟یگيم یدار یچ یدون یمادر من م
 !تولدم؟

ديخانم لب برچ نرگس . 



- گرفته چون مو قع  لمياز دوستات ف یکيالبد  ايدونم عرش یمن چه م
به من نشون  لوفرميفرستادن، ن لوفرين یگرفتن برا لميکادو باز کردنم ف

 .داد

به دست  یو گوش نيبه مغزش فشار آورد، دخترها که دورب شتريب حامد
گرفت، قطعا  یتماس م لوفريبا ن ديکه مطمئن بود ، با بايفرنداشتند، از 

برد  یم يیبو لميف نياز ا هياز پسر ها بوده قطعا، اگر سا یکيکار 
افکار آشفته اش را  یمادرش رشته  یشد،  صدا یگران تمام م شيبرا

ردپاره ک . 

-  یريگ یتماس مادرش رو نم یچرا شماره  ،یتو انقدر دوسش دار
 !باهاش حرف بزنم؟

اخم کرد ايعرش . 

- ها ؟ یداد ريمادر من گ ! 

لب زد یرا نوازش کرد و با مهربان شيدست ها مادرش . 

-  ینطوريتو ا ،یتونم بخونم عاشق شد یهم از چشمات م یتو نگ
انقدر که با تلفنت ور  ،یگشت و گذار بود یپ رونيوقت ب ريتا د ،ینبود

! ؟یديشد باهات حرف زد، اما حاال خودتو د یلحظه ام نم هي یرفت یم

 نايدستت باشه، ا نميب یخونه، تلفنت رو هم که اصال نم یايسر وقت م

 یمتوجه م هينيتون  رو بب يیاون نگاه و رقص دو تا یکبه کنار هر 
نيهست يیشه، چه مرغ عشقا ! 

گفت تيبلند شد و با عصبان ايعرش : 



- حرف نزن من بدونم  لمميمادر من؟! راجب اون ف یچه کشک یچه عشق
اگه بفهمه  هياز من فرار کنه، سا ديگرفته تا عمر داره با لميف یکدوم خر

یشيدلخور م یليخ !  

کش آمده به  یاز تخت جدا شد، به طرف در رفت،  با لب ها مادرش
 :خنده گفت

- چقدر برات مهمه  یکن یاعتراف م ینگاش کن تو رو خدا خودت دار
کنم، هر  یازت قبول نم ینجوريا یانکار کن؛ ول یخوا یاال هر چقدر مح

وگرنه خودم  ،یکنياون طفل معصومو مشخص م فيتکل عتريچه سر
دم یاصال بهت خبر هم نم کنمياقدام م رميم ! 

 یزمان ايدر را باز کرد و خارج شد، عرش اياز به حرف آمدن عرش قبل
در را باز کرد و بلند به سمت  عيبه خود آمد که در اتاقش بسته شد، سر

زد اديرفتن از پله ها بود فر نييمادرش که در حال پا . 

- ها، مامان؟ ینکن یمامان کار !  

زد اديفر شتريب تيمادرش بلند شد، بلندتر با عصبان یخنده  یصدا . 

- یکن یکار نميبدون خبر من نب ! 

کرد، به اتاق برگشت در را محکم با صدا بر  یپوف د،يمارش بلندتر خند 
کرد و  دايرا پ لوفرين یرفت، شماره  رجهيش ليبه طرف موبا د،يهم کوب

 .کال را لمس کرد، بعد از سه بوق تماس برقرار شد
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رابطه ها را فراموش کرد  یهمه  د،يچيپ یالو گفتنش که در گوش یصدا
شد اديفر شيو صدا . 

- لوفر؟ين یکنيم کاريچ یباز دار ! 

گشت ديناپد لوفرين لبخند . 

- چه طرز حرف زدن با زن داداشته؟ نيا ا،يعرش یادب شد یب یليخ ! 

 یکرد و عصب یسر و آن سر اتاق را ط نيقدم زنان آ یعصب ايعرش
 :گفت

-  یفکر کرد نيبه ا یداديرو انجام م ديکه نبا يیپشت سر من کارا  یوقت
 ینجوريبهت فروختم که ا یتر زميدونم چه ه ی! نم؟یتو زِن برادرم

من یتو زندگ یکش یسرک م ! 

جواب داد یآورده ا نييپا یتختش نشست ، با تن صدا یرو لوفرين : 

-  نيبه ا ،یکنيطالق مجاب م یبرا نويپشت سر من آرو یدار یوقت
من رو از هم  یکه بخواد زندگ یکس ،یکرد! فکر ؟یجاهاشم فکر کرد

دوسش داره رو از هم  یخودش و کس یتونه زندگ یبپاشه، من م
عقب  ني!  تو و مادرت بکش؟یبرادرت فکر کرد یبپاشم؟! اصال به بچه 

کشم عقب یمنم م ! 

لب به دندان گرفت، دستش مشت شد ايعرش . 



- خراب  تويدگکه زن یکس م،يندار یتو کار ینه من نه مادرم به زندگ
 یدون یم ،یمادرم بش ینکن باعث ناراحت یپس لطفا سع ،یخودت کنهيم

شهيبرسه چقدر برات گرون تموم م نيکه اگه به به گوش آرو ! 

ديکوب واريبه د یمشت ايزد، عرش یپوزخند صدادار لوفرين . 

- کردن شوهر  دايپ یکن یبگو، فکر م نيبه آرو یدوست دار یتو هر چ
کردن زنشو براش  یرقص و دلبر لميبرام سخته؟! تو بگو تا ف هيسا
زن  هيکه آرزوشو داره  ینه به مامانت بگم، عروس ايرو چنته،  زميبر

! رسه؟يمتاهله؟! خودت انتخاب کن، کدوم رو بگم کمتر بهت ضرر م

خوام که یهم  بد  برادر شوهرمو نم ابالخره که انقدره ! 

زن مگر دختر عمه اش نبود؟! مگر  نيکرد، ا یدندان قروچه ا ايعرش
بود؟ دهيحد از شرارت رس نيزن برادرش نبود، چگونه به ا ! 

- لماستيمختص ف یمنف یکردم نقشا یفکر م ! 

ديخند لوفرين . 

- کنم، اصال تو بگو  یدارم تالش م مينگه داشتن زندگ یزنم برا هيمن 
منو  یگيم نيکه به آرو ميبه تو فروخت یتر زميمن و خواهرم چه ه

سر کار یذاريطالق بده و خواهرم رو هم که م ! 

کرد یخود را کنترل م ديبا د،يکش یقينفس عم ايعرش . 

- رو سر کار نذاشتم، دوما اگه تو اوضاع و احوال  باياوال که من فر
 تيذره برات اهم هيو  یذره دوسش داشت هيو اگه  یديد یرو م نيآرو

 یجدا شدن م نهادشيبهش پ یرفت یخورم خودت م یداشت، قسم م
یداد ! 

جواب داد در هم یبا اخم ها یعصب لوفرين : 



- ايعرش ريشب بخ ،یگفتن ندار یبرا یحرف گهيد کنميفکر م ! 

پا انداخت و  یقطع کرد، پا رو ايعرش یصدا دنيرا بدون شن تماس
 .آشفته شروع به تکان دادنش کرد

- عروس خوشگلو  نيدست به کار بشم، ا ديخودم با شه،ينم ینجوريا
ايکنم، آقا عرش یبرات از شوهرش خواستگار ديبا ! 

برگشتنش به حالت  یبرا قيچند نفس عم ستاد،يا نهيشد، مقابل آ بلند
اش را  یزنانگ استيس ديرا در دست گرفت، با لشيبود، موبا یکاف یعاد

طرف است، اهل  یفهماند با چه کس یم ايبه عرش ديکرد، با یثابت م
نام  داد،يم یدرس درست و حساب کيبه او  دينبود، اما با یريانتقام  گ
پاسخ ماند ،  یکرد، تماس اولش ب دايپ نيمخاطب انيرا م وهرشمادر ش

 یم یعمل دياما با یهر چند آن مشينداشت ، تصم ینيعقب نش یاما پا
نرگس  یصدا دنيشد ، تماس دوم بعد از دو بوق جواب داده شد، باشن

 شياش را در صدا یساختگ یصورت کرد و شاد یخانم لبخند را چاشن
و جوابش را داد  ختير : 

- یکار کرد یچ نميشد ؟! از صبح منتظرم بب ی!چ؟یسالم مامان خوب ! 

و جواب داد ديخانم خند نرگس : 

- ماهت ، خبر خوب برات دارم، درست و حساب جواب  یسالم به رو
حرفشو زده که  ميمستق یکه ، کِ  یشناس یرو م ايخودت عرش ینداد ول

که تو چشماشه حرف خودشو زد،  آدرس  یغم و درموندگ یاالن بگه ول
بهم خبر بده یکرد دايو شماره شو پ ! 

ديبا ذوق خند لوفرين  . 



- ،  کنميتو راهه، مامان نگران آدرس نباش، حلش م یعروس هيپس 
تو اون جشن پر از  یهستم، اگه من نبودم ک یکه چه نخبه ا یدونيم

رهيبگ لميف ايش بود از عرشدختر حواس ! 

ديخانم با لبخند پرس نرگس . 

- دهينفهم ايکه عرش یگرفت لميف یحاال بگو چجور ! 

جواب داد لوفرين : 

- حواسش  یکس ره،يپسرا بگ یکيدادم  لمويتونستم، موبا یخودم که نم
 !نبود

نشست ونيزيمبل مقابل تلو یخانم رو نرگس . 

- ترسم قاپ دختره رو  یم ،یکن دايکن زود آدرسو شماره تلفنو پ یسع
کاله بمونه یمن ب ی چارهيزود بدزدن، سر پسر ب ! 

بلند شد، آرام و با عجله  نيگفتن آرو لوين یصدا د،يبا صدا خند لوفرين
 :گفت

- ذارم سر  یبرم، نگرام نباش من نم ديزنه با یصدام م نيمامان آرو
کاله بمونه یپسرت ب ! 

 یکوتاه یباخداحافظ لوفريعروسش رفت، ن یخانم قربان صدقه  نرگس
خواهرش که از اوضاع و  اميتماس را قطع کرد، پوزخند زد،  جواب پ

کرد پيبود را تا دهياحوال پرس . 

-  وتريمرتبه، امروز رفتم مطب ازکامپ یهمه چ با،يتو نگران نباش فر

، هر چند دوست ندارم زن کردم دايهم آدرسشو هم شماره شو پ یمنش
کم ادب بشه هي ايالزمه عرش یبشه ول تياذ يیدا ! 
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 نيآرو یصدا دنيآمد، قبل از باز کردن جوابش، با شن  امکشيپ جواب
قلبش گذاشت و به چهارچوب در نگاه کرد یرو یدست د،ياز جا پر . 

- ؟یکن یم کاريچ نجايزنم، ا یهست دارم صدات م قهيچند دق ! 

و با اخم جواب داد ديبرچ یلب : 

- ؟یبزن یزيچ یدر هي یتون ینم دم،يترس ! 

بر لب گفت یشخنديزد، با ن هيبه چهارچوب تک بيدست در ج نيآرو : 

- اومدم اتاق خودم، حواست کجاست؟ نکهيمثل ا ! 

تر کرد، ناخودآگاه به تته پته افتاد یرا خاموش کرد و لب لشيموبا : 

- باشه؟ ديجا، حواسم کجا با ني...همنيهم ! 

لبش جواب داد یبا همان پوزخند گوشه  نيآرو : 

- ؟یزد یحرف م یداشت یبا ک ،یدونم، انگار من اومدم هول شد ینم ! 

استرس جواب داد با : 

- نبود یبود، شخص خاص بايفر ،ی... کچيه . 

ادامه داد لوفريمشکوک نگاهش کرد، ن نيآرو : 



- ؟یکن ینگام م ینجوريچرا ا !  

از  یدر حاله ا شيبرا لوفرين ی دهيکرد، رنگ نگاه ترس زيچشم ر نيآرو
راه  یتوانست رنگ نگاه همسرش را بخواند، همه  یگرنميابهام بود، د

به روانشناس بودنش شک داشت،  گريشد، د یبه بن بست ختم م شيها
ادامه  یبرا یجبران، راه یبرا یراه نشيتمام مراجع یکه برا یزمان

راه خودش را گم کرده بود، به طرفش قدم برداشت، خسته  د،دا یارائه م
 ستاديافکار هجوم آورده به ذهنش خسته بود، مقابلش ا یبود، از همه 

کرد ستادنشيو وادار به ا ديو دستش را کش . 

- ؟یگفت یبه مادرم چ هيکن، راجب سا فيقشنگ برام تعر ! 

باعث ترسش شده بود بود یکرد، تعجب کرد، هر احساس اخم . 

- گفتم؟ ی! من ؟! من چ؟یچ ! 

ديکش یقينفس عم نيآرو . 

- حرف زده،  ايزده؟! حتما باز عرش یگفته؟! مامان حرف یزيچ یکس
نداره یاون راجب من تموم یحرفا گهيمعلومه د ! 

بود دهيبود که به عمر د یلبخند نيتلخ تر نيآرو لبخند . 

- بگو؟ یزيچ هي !  

تکان دادنش رنگ سرزنش داشت سر . 

- تو  یتونم بفهمم چ یبزنه؟ به نظرت من نم یحرف یبه نظرت الزمه کس
پخش وپالمون رو  یکنم، تا زندگ یکله ته؟! من دارم خودمو تکه تکه م

و  بيعج یپشت سر من دست به کارا یريجمع و جور کنم، اونوقت م
؟ یکن هي، که منو تنب یزن یم بيغر  



 دنياش، تحمل د یزندگ یسرد بود، سردتر از تمام روزها نيآرو نگاه

 شيکرد دست ها یسع د،ينگاهش را نداشت، اشک از چشمانش  غلط خي
بکشد رونيب نيرا از حصار آرو . 

- نکردم یمن کار ! 

اخم کرد نيآرو . 

- ؟یخواست یم یچ یرو برا هينکن، فقط بگو آدرس سا هيگر !  

ديغلط یگريد اشک . 

- ندارم هياز سا یمن آدرس ! 

شکست شتريب لوفريپوزخند زد، بغض ن نيآرو . 

- گشت تو رو پشت  یاز آشپزخونه برم یمن کوره ، وقت یپس منش
دهيد زشيم ! 

چشمان باز نگاهش کرد با . 

- با  یسالم و حوال پرس یمطب، برا یاي! تو مست؟ين بيبه نظرت عج
 یو برم اديم شيکار واجب برات پ هي ینيمنو بب نکهي! بعد بدون ا؟یمنش
یگرد ! 

را محکم رها  شيدست ها نيقورت داد، آرو یدهانش را به سخت آب
با تکان  تيبا عصبان نيدرد گرفته اش را ماساژ داد، آرو یکرد، دست ها
ديدر هوا به او توپ ديانگشت تهد . 

-  ايکه مادرم  ،یکن یم یدار یبه خدا قسم اگه بدونم، اگه بفهمم کار
بارم دخترتو  هي یسال کنميم یکنم، کار ینابودت م نن،يبب بيآس ايعرش

ینينب ! 



التماس وار گفت یآرام یرا پاک کرد، با تن صدا شيها اشک : 

- نييپا اريتو رو خدا صداتو ب ! 

با خشم گفت نيآرو : 

-  ینجوريتو ا ،یخسته ام کرد ن،ييخسته شدم از بس صدامو آوردم پا
چرا من نتونستم تو رو ! ت؟يمسئول ی! انقدر بث؟ي؟! انقدر خب یبود

لوفر؟يبشناسم ن !  

بود ارزشش را نشان خواهد داد،  دواريکرد، تند رفته بود، اما ام مکث
 .چند قدم به طرف پنجره برداشت و دوباره نگاهش کرد

- ؟یخواست یم یچ یآدرسو برا نيحاال بگو ا ! 

 یهق هقش را با پشت دست خفه کرد، چقدر بد، تمام خوش خت،ير اشک
 .اش دود شد و به هوا رفت

 !زود باش بگو-

قرار  کشيدوباره به سمتش رفت، نزد نيپلک بست، آرو ادشيفر با
لب زد تيآورد و کنار گوشش، با عصبان نييگرفت، سرش را پا . 

- دم، ببخشمت یقول م ،یاگه بهم بگ نيبب ! 

را به سمتش نشانه رفت ديدوباره انگشت تهد ستاد،يا عقب : 

- مدت بهت داده  نيکه تو ا یهمون شانس ،یبه حالت اگه نگ یوا یول
آخرش ره،يم نيبودم از ب ... 

کرد یلبش جا خوش م یکرد و دوباره پوزخند بود که رو سکوت . 

- شهيم یآخرشو خودت حدس بزن چ ! 



به سمت در برداشت یعقب برگشت ، قدم به . 

- کنم یخواستگار ايعرش یرو از شوهرش برا هيخواستم سا یم ! 

ديپرس اديبرگشت و نگاهش کرد و با فر ستاد،يا نيآرو . 

- ؟یکن کاري! چ؟یچ ! 

را گرفت شيبازو ستاديزد، مقابلش ا هق . 

- بخدا مادرت خواست یول . 

را قطع کرد حرفش . 

-  ی! کده؟يشناسه؟! د یرو م هيخواست، آخه احمق مامانم سا یمادرم چ
؟یگفت هيبراش از سا ! 

اشک و ناله گفت با : 

- تو خودشه، مثل قبل  ايگفت چند وقته عرش یمادرت م نيبب نه..نه...
هم که تو  يیخودش احتمال داد عاشق شده باشه، اون حرفا ست،ين

 ده،يپلک هيبود دور و بر سا دهيپخش شد، خوب به گوشش رس یمهمون

مطمئن که شد، آدرسشو براش  رون،يزبونش بکشه ب ريمنم گفتم از ز
کنم یم دايپ ! 

تتعجب و اخم گف با : 
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- که  یمتاهله، چرا نگفت هيسا یفهمم، چرا نگفت یفهمت، واقعا نم ینم
 یخودت؟! به هوا شيپ یفکر کرد ینبافه،  تو چ اليخود فکر و خ یب

رو هم با خودت  چارهياون دختر ب یخواست یم ا،يمن و عرش  هيتنب
یبدبخت کن ! 

گرفت ريرا پاک کرد، سر به ز شيها اشک . 

- خواد جدا بشه یشد، االنم م ینم شيچياون ه ! 

- ! اعتبار ؟یمن چ یبرات متاسفم، واقعا برات متاسفم، اعتبار و آبرو
ه؟يچ لشيدل نايا یبرات مهم نبود؟! همه  یچيه یعني! ؟یچ ايکار عرش !  

با بغض لب باز کرد لوفرين . 

-  یبه جا ،یکه چند ماهه تخت و خوابتو از من جدا کرد يیتو...تو... تو
شده  تيکل زندگ ،یمادرت شيپ ونيشب درم هي ،یبه من توجه کن نکهيا

ستمين یچيوسط ه نيمنم ا ا،يمادرت و عرش ! 

زد شيموها انيم یچنگ نيآرو . 

- کنم، به  ینگو نه که باور نم ،یدونست یبود، تو م یطور نياز اولم هم
یو پوک من خبر داشت کياز ج ،یمن یهر حال دختر عمه  ! 

ادامه داد نياخم کرد، آرو لوفرين : 

- به اون راه یخوب خودتو زد ! 

جواب داد تيعصبان با : 



- یدونستم ول یمن خودمو نزدم به اون راه، آره م ... 

سر داد یتصنع یا خنده . 

-  دي! آره؟! من قشه؟يعوض م یازدواج کنم همه چ ،یکرد یفکر م یول
زنم؟ یمادر و برادرمو م ! 

به طرفش رفت،  نيآرو خت،يتخت نشست، اشک ر یمغموم رو لوفرين
با تعجب نگاهش کرد لوفرين د،يرا قاپ لشيخم شد و موبا . 

- ؟یکن یکارميچ یدار ! 

برداشت یآن سر تخت رفت، بالشت و ملحفه ا به . 

- کنم یم تيرو تقو یتيامن ستميدارم س ! 

باز کرد تيلب به شکا لوفريسمت در رفت. ن به . 

- هر  یتون ینم ن،يآرو یشد ليآدم خودخواه و بدون درک تبد هيبه 
اديدر ن کميو من ج یدلت خواست رو انجام بد یکار . 

- که من  یکار اي م،يدو راه دار م،يانجام بد ديکه با ميکار دار یفردا کل
 یکه خودت خواست یکار اي شه،يم یکيو راهمون  ميد یانجام م گميم

شهيراهمون جدا م گهياون وقت، اون وقت د ،ید یرو انجام م ! 

در را گرفت ی رهيگذاشت، دستگ بيرا داخل ج ليموبا . 

- کارت  یکجا نيذارم، قشنگ فکر کن، بب یتنهات م نجايفعال امشب ا
داره راديا . 

 یب دنيرس جهيبه نت یبرا ديبا د،يکردنش را شن هيگر یرا بست، صدا در
 د،يکاناپه گذاشت، دراز کش یرفت، بالشت را رو یرايبود، به پذ یرحم م

توانست  یسرد بود، اما نم د،يخود کش یسر رو یملحفه را تا باال



و  ايکه گرفتارش شده بود، باشد، تا صبح را با رو یسردتر از زندگ
دل از بالش کند،  یبود که به سخت ٨به خواب رفت، ساعت  لخاهوام ت

 ديلحظه هم نبا کي یبرا د،يکش رونيب بيرا از ج لينشست و موبا
فرستاد بيداد، دوباره به داخل ج یرا در دسترسش قرار م ليموبا . 

دم  یهنوز چا د،يچ یساده ا یصبحانه  زيشست و م يیو رو دست
بزک دوزک کرده مقابلش ظاهر شد،  شهيمثل هم لوفريبود که ن دهينکش

گذاشت،  زيم یرا مقابلش رو ليصبحانه را در سکوت سرو کردند. موبا
 .متعجب نگاهش کرد

- شده؟ یچ ! 

تکان داد یسر . 

 !زنگ بزن-

ديپرس . 

- زنگ بزنم؟ یبه ک ! 

طرفش خم شد به . 

- ینکرد دايو بگو آدرسشو پ ريبه مامانم! با مامانم تماس بگ ! 

اش ظاهر شد یشانيپ یرو ینيچ . 

- ؟یشناس یگم، مامانتو نم یفهمه دروغ م یشه، االن زنگ بزنم م ینم ! 

باال برد یشانه ا خونسرد . 

- دونم، اصال بفهمه، چه  یبگو نفهمه، چه م یجور هيمشکل خودت، 
داره؟ یتياهم ! 

گرفت ريرا برداشت و سر به ز لشيموبا . 



- و  هيسا یجلو شيبرد یم یوقت ؟یکش ینکنه ازش خجالت م
 اي ؟یديکش یاون موقع هم ازش خجالت م ،یديد یرو م شيسرافکندگ
؟یديخند ینداشته ش م شيو راست راست به ر یکرد ینگاش م ! 

ادامه داد ديسکوتش را که د  : 

 !زود باش زنگ بزن ، منتظرم-

 یرا رو شينرگس خانم را گرفت، صدا یرا پاک کرد، شماره  اشکش
اش را کرد و گفت یرسبلند گو گذاشت ، سالم و احوال پ : 

- کنم دايمامان، نتونستم آدرسشو پ ! 

ديخانم با تعجب پرس نرگس . 

- ؟یکن دايپ یکه نتونست یکرد قيتحق یچجور ی! آخه اول صبح؟یچ ! 

جواب داد کالفه : 

- شناخت، منم  یرو نم هيسا یدونم مامان، به چند نفر سپردم، کس ینم
کنم؟ داشيپ یست، چجور کارهيچ ه،يدونم ک یکه نم ! 

جواب داد یخانم با دلخور نرگس : 

- شم یخودم دست به کار م ست،يدونستم کار تو ن یم . 

نگاه کرد نيبه آرو درمانده . 

- بگم،  نياجازه بده به آرو م،يشناس یدخترو نم نيمامان، ما اصال ا
بفهمه بدون خبر اون  ايکه اگه عرش یدون یکنه، م یخودش حلش م

کنهيم زيمنو که حتما حلق آو م،يدست به کار شد ! 



 یراه هم نم یپر ب ديفکر کردن، فهم یخانم سکوت کرد، با کم نرگس
 :گفت، جواب داد

-  ايبگو خودش دست به کار بشه، اگه منتظر عرش نيباشه پس به آرو
مونه یرو دستم م شه،يم ريکه پ ميبمون ! 

سر داد، با خدا  یکوتاه یمصلحت یهم به االجبار خنده  لوفرين د،يخند
لب  یرو یبخش نانيلبخند اطم نيتماس را قطع کرد، آرو یطوالن یحافظ

ديهمسرش را بوس ینشاند، بلند شد، موها . 

- خونه، پس خونه بمون اميناهار هم م یمن برم، برا گهيخوب د ! 

به اتاق رفت، لباس  نيگذاشت، آرو زيم یرا رو ليبا اخم موبا لوفرين
را عوض کرد و از همان دم در ،  شيها  

گفت و از خانه خارج شد یبلند یحافظ خدا . 
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تا  ايحرف زدن با عرش یزنگ خورد، تماس را رد کرد و برا لشيموبا
با  ن،يبه ماش هيدم در صبر کرد، از ساختمان خارج شد، برادرش تک

شد،  نيسوار ماش نيبود، به دنبال آرو ستادهيا یژست طلبکار مابانه ا
ديپرس عياستارت را زد، سالم گفته و نگفته سر . 

- شد؟ یچ ! 



سالمش را داد جواب . 

- حله، نگران نباش یهمه چ ! 

 یحت لوفريچون ن یبدون فوت وقت حرکت کرد، با وجود شخص ايعرش
ديرس یبودنش دم در هم خطرناک به نظر م . 

ديبه برادرش توپ تيعصبان با . 

- من  ه،يسا یرفت دم در خونه  یرو نگران نباش، اگه م یچ یچ
دونه من همه  یحاال که م یکنيکردم، فکر م یم ديبا یاونوقت چه غلط

 ،یحل کن شهياز ر ديکار رو با ني! انه؟يش یم کاريرو بهت گفتم، ب یچ
 !برادر من

نگاهش کرد یعصب نيآرو . 

- دوما  ،یگذاشت انيحرف نزدم که بفهمه تو منو در جر یاوال جور
 ش،يرو آت زيبر زمينشدم، تو هم کم ه یعصب لوفريکم از دست ن شبيد

کن یپس خفه شو و رانندگ ! 

اش  یگوش یبار متوال نيچندم یخواست جوابش را بدهد، برا ايعرش
متعجب  نيرا قطع کرد، آرو ليموبا یکرد، صدا یزنگ خورد، پوف

ديپرس . 

- ؟ید یچرا جواب نم ! 

گفت کالفه : 

-  ري! مخم از دستش داره تزنهيبارشه داره زنگ م نيکه چندم یدون ینم
بدم، من که نوکر دم در  اديبهش  ديبهش رو دادم، با یاديمن ز کشه،يم

وقت به من زنگ نزنه یوقت و  ب ستم،يباباش ن یخونه  ! 



ديپرس نيآرو . 

- موفق شده تو رو انقدر کالفه کنه؟ یک ! 

وار جواب داد هيو کنا دهيبرچ یبا لب ايعرش : 

- موفق  زميزن داداش عز هيتو نگران نباش قبل سا یاست، ول هيسا
 !شده، منو در حد جنون کالفه کنه

نگاه کرد رونيبه ب نيآرو . 

- خواد؟يم ی...آخ...حاال چايآخ عرش ! 

را عوض کرد دنده . 

- ه؟يچ یآخ گفتنات برا نيا ! 

داد جواب : 

- چرا آخ  یپرس یاومده، م شيتو پ یاتفاقات بخاطر ندونم کار نيهمه ا
از دست تو بکشم؟ ديبا ی!تا کگم؟يم ! 

گشاد شد چشمانش . 

-  هيمزاحم سا دي! نوه؟يمن چ ريتقص نهيچيم سهيچرا من؟! زن تو دس
داره؟!  یترکش کرده به من چه ربط هيکنم؟! شوهر سا کاريمن چ شهيم

انجام دادم؟ یداره  من چه ندونم کار یتيشخص یدوگانگ هيسا ! 

ديلبخندش را خورد و پرس نيآرو . 

- خواديم یچ هيسا ینگفت ! 

کرد و جواب را گفت یپوف ايعرش : 

- کنم تيشکا دياز نو گهيم ! 



گفت نيآرو : 

- ؟یاريدرم هيها چ یموش و گربه باز نيکن، ا تيخوب شکا ! 

را دور زد دانيم . 

- هر وقت  ره،يبگ ادي ديبا ه،يچ یرو که گفتم برا یموش و گربه باز
  بخواد

هم  ديدر مورد نو ،یتونه بگه باش، هر وقت هم نخواد بگه هر ینم
با هم روبه رو شدن، دهن  ديکه حامد و نو روزيکرد، د تيشکا شهينم
 هيبزنه که به ضرر سا يیترسم حرفا یچفت و بست نداره که، م دمينو

 یداره، چهره ش جلو یاصرار وافر هيکه سا یدون یتموم شه، آخه م
راجبش بکنه ینکرده فکر سوئ یخدا ونشه  یحامد خط خط ! 

لبخند زد نيآرو . 

- خوشبخت شدن رو داره اقتيدختر ل نيا ! 

حرفش را تکرار کرد هيبا کنا افت،ي شيافزا ايعرش سرعت . 

- شهيرو داره، با حامد حتما خوشبخت م اقتشيآره ل ! 

با  دند،يساختمان مطب بود، به مطب رس کيمنزلش نزد د،يخند نيآرو
بود که  یهم وارد ساختمان شدند و هر کدام راه خود را رفتند، ساعت

زنگ در  یدر دفترش نشسته بود و مشغول کار بود که با صدا ايعرش
باز کند، به ناچار  شيهم نبود که در را برا یجواد د،يدست از کار کش

از کرد، در کمال تعجب با صورت سمت در رفت، در را که ب هبلند شد و ب
رو به رو شد هياخم آلود سا . 
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 ینفس آسوده ا هيثان یپلک بست، برا هيمقابل در کنار رفت، سا از
ديطلبکار پرس ايعرش د،يکش . 

 !امرتون؟-

وارد دفتر شد هيسا . 

- چند بار تماس گرفتم؟ شبياز د ! 

به دروغ جواب داد د،يلب برچ ايعرش : 

- بار ١٢ اي ١٠ ديدونم شا ینم ! 

ديرا برهم ساب شيدندان ها هيسا . 

- ش رو امروز  هيدفعه رو شب، بق ١۵بار،  ٣٠بار،  ٣٠ قاينه، من دق
 !صبح

 یکوچک و نقل یباز رها کرد، به سمت آشپزخانه  مهيدر را ن ايعرش
به دنبالش رفت یشاک هياش رفت، سا . 

- ايبا تو ام عرش ! 

ستاديکنار اپن ا ايعرش . 

 !من که گفتم امرتون-



اخم کرد هيسا . 

- افتاده باشه، تو  یاتفاق بد هي ديسرم اومده، شا يیبال هي ديشا یگ ینم
؟یرس یبه دادم م ینجوريا ! 

تفاوت جواب داد یب ايعرش : 

- تو دادگاه کارمو انجام  لتميمن به دادت برسم، من فقط وک ستيقرار ن
دميم . 

گفت هيداد، با کنا لشيتحو یتصنع لبخند : 

-  نيم ا کارهيبه شوهرت بگو ازت مراقبت کنه من چ ،یتو شوهر دار
 !وسط؟

با مکث گفت ستاد،يکنارش ا هيرفت،  سا يیظرف شو نکيطرف س به : 

- یناراحت روزيدونم به خاطر د یخوام، م یمعذرت م ! 

و به طرفش برگشت ديکش رونياز کانتر ب یآب وانيل . 

- داشته باشه؟ تيبرات اهم ديمن چرا با یناراحت ! 

نگاهش کرد هيسا . 

- و من  یچون تو متاهل ست،يبودن من و تو کنار هم درست ن یگيتو م
به ذهنش  یفکر اشتباه هي نهيما رو با هم بب یمجرد و ممکنه هر کس

و  ستايپس رو حرفت وا ،یطرز تفکرت اعتقاد دار نيبرسه، اگه به ا
و نه با من مالقات کن،  ريجز موضوع پرونده نه باهام تماس بگ گهيد

کارم  نيدارم به با ا ،یکه تو راحت باش کنميم یدور ازتچون منم دارم 
ذارم یبه تو احترام م ! 



شد، در مقابل حرف  یگرفت، اشکش جار ريبغض کرد، سر به ز هيسا
از شب  نکهيگفتن ا یحرف ها حت ني! با اد؟يتوانست بگو یحق چه م

کم مانده بود سر به کوه  یخبر یگذشته تا حاال نگران حالش شده، از ب
کرده بود، وسط دو  یاحترام یبزند، درست نبود، به خودش ب ابانيو ب
 شيا پهمان دست پس زدن و با پ تشيبود، حکا کرده ريگ یسخت یراه
تفاوت با  هم خدا خواستن هم خرما خواستن هم  یبود، البته ب دنيکش

بگذرد و نه  ايهمچون عرش یتوانسن از دوست و همراه ینبود، نه م
زن  یهم برا یپنهان یتوانست با او در انظار ظاهر شود، رابطه  یم

نه  شتريدوست بود، نه ب کيش فقط يبرا ايمتاهل قباحت داشت،  عرش
مثل عسل که هر آن ممکن بود راه خودش را برود و با  یشخص ،یکمتر

ها و رابطه ها یدوست یپشت پا بزند به همه  یپدر ايحرف مادر  ! 

- کنم،  ینکن، نگران نباش اصال ناراحت نشدم، درکت م هيگر هيسا
داره، ممکنه شوهرت  راديمکررمون االن آره ا داريحرفت درست بود، د
از نظر من که  یاگه تو بخوا ،یجدا شد نکهيابعد  یهم ناراحت بشه، ول

ادينم شيپ یمشکل . 

انسان بود،  کيدوست بود،  کي یواقع یرا پاک کرد، به معنا اشکش
جوانب بود، خوش برخورد بود، شوخ و در  یحواسش به همه  یانسان

و با درک بود ريپذ تيحال مسئول نيع . 

را به پشت  یجوانب منف ديصورت کرد، با یچاشن یباال گرفت، لبخند سر
کرد، حق با او بود، حاال که حق  یفرستاد، از هر طرف نگاه م یگوش م

 یبا او بود و بعدا...  و فکر کردن به بعدش را به همان بعد موکول م
 .کرد

 دنيلب باز کرد، اما با شن هيجوابش را داد، سا ريدلپذ یبا لبخند ايعرش

گرفت، قلبش گرومپ گرومپ  حامد، لب به دندان یمنتظره  ريسالم غ



از حدقه در رفته به سمت سالن چشم چرخاند، حامد با  یبا چشمان د،يتپ
کرد، البته  یبود و سالم م ستادهيآتش مقابلشان ا یبه سوزان یچشمان

جواب پس گرفتن، بود تا سالم هيشب شتريب ! 
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بود،  ستادهيهمسرش ا یبود که روبه رو یمعطوف مرد نگاهش
 ...همسر

همسر تکرار شده در ذهنش پوزخند زد، کدام سر و کدام  یبه کلمه  
اصال او را به  یهمسر بوده؟ چه زمان هيسا یبرا یهمسر؟! چه زمان

مرد بر  نيکه حاال حقش را داشته باشد مقابل ا رفتيعنوان همسرش پذ
و  یکند و دستش بشود مشت یچند قدم مانده را ط ايبزند،  اديسرش فر

د؟يايچشمان ناپاک همان مرد فرود ب یبر رو !  

نفسش به شماره افتاد، پلک بست و  د،يلرز تياش از عصبان چانه
بود که  ليکرد، حاال وک یم یمرد خود دار نيمقابل ا ديدوباره باز کرد، با

کرد،  یرا بازخواست م شد که مقابل چشمان او همسرش یبود، نم
رسا گفت يیفرو نشانده ، اما صدا یتيمحکم با عصبان : 

- ميبزن ديکه با ميحرف دار یخونه، کل ميبر ديبا ا،يب هيسا ! 

زده شوکه به  خي يیلرزان، دست ها يیصدا ده،يترس یبا چشمان هيسا
بود پرداخت دهيطرفش رفت، شروع به انکار آنچه حامد د . 



- بخدا ست،ين یزيچ یعني ست،ين یکنيکه فکر م یباور کن اونطور ... 

گفت آن  یبود، دختر نادان م یهنوز تحت نظرش بود، اما عصب کنترلش
 یو موکل با فاصله  ليپس چگونه بود؟! کدام وک ده،ينبوده که د یطور

کردند؟ یم یکيرا در آشپزخانه  شانيبهم، حرف ها کيآنقدر نزد !  

بود و هر آن ممکن بود همان رگ  نيخشمگ یقابل انکار ريبه شکل غ 
گفت هيآرام و با حرص کنار گوش سا یبزند، ول رونيب رتشيغ : 

- ايخفه شو و دنبالم ب . 

ادامه داد، انگار  شيبدون توجه به آتش خشم حامد به حرف ها هيسا
را باهم  شانيکمر همت بسته بود که آتش حامد شلعه ور شود و هر سه 

دوباره آرام لب زد نجايو امن تر از ارفت، بهتر  یبسوزاند، کجا م . 

- بگم آبرومون بره، پس ساکت شو یزيچ کهيمرت نيا یخوام جلو ینم . 

از  ايانگار بهم دوخته شد، شوکه نگاهش کرد، عرش هيسا یها لب
سالم کرد، دستش را به طرف  ستاد،يآمد، مقابل حامد ا رونيآشپزخانه ب

 :حامد دراز کرد و گفت

- یدادگستر کي هيپا ليهستم، وک یاسالم ايمن عرش ! 

 ايعرش یبه دست دراز شده  یلب نشاند، نگاه یرو یپوزخند حامد
و اجبار دست داد و گفت ريتاخ یانداخت، با کم : 

- تو  ميکن ی...فکر نمیول ن،يباش ديبا یخوب ليدونم، مطمئنم وک یبله م
نيخانواده چندان خوب عمل کن یحوضه  ! 

کرده  قيمرد در موردش تحق نيشد، ا یلبخند زد، باورش نم ايعرش
 .باشد



- باشه و من  یکنم، کار یفکر نم یول ستين ميتخصص یبله حوضه 
امينتونم از پسش برب ! 

پاسخ داد حامد . 

- مطمئنم  ن،يطرفدار سرسخت حقوق زنان هست نکهيحتما با توجه به ا
نيايزن ها از آب درب یبرا یخوب ليوک ! 

از  گريرا د نيجالب شد، ا شيبرا هيکج شد، قض شخنديلبش به ن ايعرش
 !کجا در آورده بود؟

- دفاع کنم و حقش  یکه در هر حالت بلدم از موکلم به خوب نيشک نکن
 ميعدالت باعث خوشحال یچه مرد چه زن،  کمک به برقرار رم،يرو بگ

شهيم !  

فارغ  تيمرد  بر عصبان نيمقابل ا شديدندان قروچه کرد، مگر م حامد
را محکم در دست  هيآمد؟! انگار زبانش قابل کوتاه کردن نبود، دست سا

رفت  هيحامد و سا یچفت شده  یبه سمت دست ها ايفشرد، نگاه عرش
 .و ادامه داد

- گرفتن حق  یبرا نميب یکه م یزيکردم از هر چ دايتجربه پ یاونقدر
کنم یموکلم ازش استفاده م ! 

 یعل یکار رفتن به کوچه  نيراحت تر د،يرا د ايسوق نگاه عرش حامد
 :چپ بود، سر تکان داد و گفت

- کار رو بکن نيهم ،یکن یم یکار خوب ! 

انداخت و گفت هيبه صورت دردناک سا ینگاه حامد : 

- ميکار دار یليخ م،يبر ديما با گهيخوب د ! 



ديچرخ ايبه سمت عرش نگاهش . 

- ليخوشحال شدم جناب وک یليشما هم خ يیاز آشنا ! 

با  د،يرس ايهر چند آرام اما به گوش عرش هيآخ سا د،يرا کش هيسا دست
گفت یخونسرد : 

- ديمتوجه منظورم نشد نکهيمثل ا . 

 دنيشد، ند شتريفشار دستش ب د،يکش یقيتوقف کرد، نفس عم حامد

 تشيکنترل عصبان یبه نفعش بود، برا شتريب هيسا یگرفته  یچهره 

 افهيکرد،  برگشت و با تعجب به ق یکار م یرا چاشن یرحم یب یکم ديبا

نگاه کرد ايحق به جانب عرش ی . 

- شدم؟ یم ديبا یزيمتوجه چه چ ! 

اشاره کرد هيبه دست سا ايعرش . 

-  یاز موکلم استفاده م هيبه عنوان دفاع نميکه بب یزياز هر چ نکهيا
با همسرتون رفتار  یشتريب متيکنم، پس بهتره تا روز دادگاه با مال

نيتا بخاطر خشونت باز خواست نش ن،يکن ! 

 ايبه سمت عرش یرا رها کرد، دو قدم هياخم کرد، دست سا حامد
هم  یبرداشت، هم قد بودند، نه کوتاهتر نه بلندتر، درست رو به رو

 دهيورز ايعرش یعضله ها یحامد پهن تر و کم یشانه ها یبودند، کم

 کيو به  نياندازه خشمگ کيآمد، اما چشمانشان، به  یتر به نظر م
زد و در  یموج م رتين تفاوت که در چشمان حامد غيبا ا ن،ياندازه آتش

که هر آن  نهيحبس شده در س ینفس کيحسرت...با  ايچشمان عرش
 .امکان انفجارش وجود داشت



به چشم آمد، بدون دست به کمر بستن، بدون  شتريحامد ب یشانيپ گره
لب زد ديتهد یبرا یانگشت . 

- کنم، خشممو کنترل کن، پس لطف کن،  یم یپسر جون، دارم سع نيبب
بزرگتر از سنت حرف نزن، لطف کن و ساکت بمون تا دهنم بسته بمونه، 

 یموکلت حفظ بشه و هم من و تو رومون توو رو یهم احترام تو جلو
 !هم باز نشه

زد شخندين ايعرش . 
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-  یقهرمان باز ینه برا دميکش شيموضوع رو پ نيدعوا ا ینه برا
 یبود، دستش رو به قصد آزار فشار م یا قهيموکلم، چند دق یجلو
ورودتون داره از  یکه از لحظه  نيفهم یم نياگه نگاهش کن ن،يداد

 کنهيموضوع رو مطرح م کي ندهيمن بب یبرا نايا کنه،يترس سکته م

 یرو نم گهيد زيچ اي ديحاال کتکش زد رسه،ت یاز شما م یليخ نکهيا
 !دونم

 یرساتر یبار دست به کمر گرفت، با صدا نيعقب رفت، ا یقدم حامد
 :گفت



- از من  یچ نميکتکش زدم؟! بب ؟یگيم یچ یدار یتو اصال متوجه هست
 هيراجب من و سا ینجوريا ید ی! که به خودت جرات م؟یدون یم

؟یاظهار نطر بکن ! 

گفت یبرگشت و شاک هيطرف سا به : 

- زنم؟ي! من تو رو کتک م؟یگفت شونيبه ا یراجب من چ هيسا نميبب !  

و اشاره  مايبا تعجب به طرقشان قدم برداشت ، بدون توجه به ا هيسا
که از بدو ورود حامد در وجودش بود جواب  یبا استرس ايعرش یها

 :داد

- ه؟يحرفا چ نينگفتم، ا یزينه به خدا من چ ! 

کرد و گفت یپوف ايعرش : 

-  تشياذ نيمن دار یبگه تا من بفهمم جلو یزيچ هيمگه قراره سا

ن؟يکنيم ! 

ستاديا ايعرش یمقابل حامد روبه رو هيسا . 

- کنه ینم تيرو اذ یکس یتمومش کن کس کنميخواهش م ! 

اخم کرد ايعرش . 

- تو خارج شده حتما یاز گلو ی! اون "آخ" رو من گفتم اشتباه؟یچ ! 

 یکرد، صدا یبر استرسش غلبه م ديکرد، پلک بست با یپوف هيسا
باعث شد چشمانش را باز کند ايعرش . 

-  یم ونهياز ترس و استرس د یدار ،یگچ شد نيع یديرنگ و رو تو د
ه؟يهمه ترس چ نيا ليدل ،یش ! 



 ريحامد سر به ز ی رهيفرار از نگاه خ یبرا د،يکش یقينفس عم هيسا
 .گرفت

- خورده استرس گرفتم هيترسم، فقط  یمن نم ! 

آوردن آب به طرف آشپزخانه رفت و بلند  یکرد، برا ینچ نچ ايعرش
 :گفت

- خورده به خودت  هي ارم،يبرات آب م ن،يها بش یاز صندل یکي یرو
یدست و پاتو گم کرد ینجوريکه ا افتادهين یاتفاق ،یايب ! 

اش را  یشانيدسته گذاشت، پ یمبل نشست، دست رو نياول یرو هيسا
ستاديا شيو شکه روبه رو یماساژ داد، حامد عصب . 

-  نيتر پاشو، تا منو با ا عي! لطفا سر؟ینشست یچ ی! براه؟يچه حال نيا
ینکرد ريدرگ لتيوک ! 

بلندتر گفت ینداد، کم یجواب هيسا : 

- ستم؟يمگه با تو ن ! 

گرفت و بدون نگاه کردن  هيرا به طرف سا وانيل ستاد،يکنارش ا ايعرش
 :به حامد گفت

- خورده  هي یشما و همسرتون دخالت کنم ول نيخوام تو مسائل ب ینم
تونه قدم از قدم  یکرده نم دايکه پ یحال نيبا ا ن،يدرک داشته باش

 !برداره

و جواب داد ختيدار حامد افسار گس شين زبان : 

- دور  ستم،يوارد ن اديخوام من مثل تو توو برخورد با زنا ز یمعذرت م
 !و برم مثل تو زباد شلوغ پلوغ نبوده



کالفه از کالمش نگاهش کرد و گفت یکج، اعصاب یبا لب ايعرش : 

- رو خوب  هيکه سا نيدور و برتون شلوغ باشه، هم ستين یازين
با  ره،يگ یو استرس م یترس یم یکه از چ نيدون یم ه،يکاف ديبشناس

باهاش وقت  اديز ستيخوشحال، الزمم ن یو با چ شهيکالفه م یچ
خواد یکم دقت م هيفقط  ن،يبگذرون . 

دست به کمر گرفت حامد . 

- ؟یزنيراجب زن من حرف م یدار ! 

کش آمده جواب داد يیبا لب ها ب،يدست در ج ايعرش : 

- زنمياز همسرش هست حرف م يیکه در شرف جدا یدارم راجب زن ! 

خارج از  ايعرش هيو کنا مايپر از ا یو حرف ها ايباز عرش شين دنيد
دستش باال  یمشت ، چه زمان شيدست ها یک ديتحمل حامد بود، نفهم

به خود آمد که  یفک پسرک تخس فرود آمد، فقط زمان یآمد و رد
شوکه و  هيدر حال آخ و اوخ گفتن کنار مبل خم شده بود و سا ايعرش

، دستش را بار بود شيروزها  نيمعشوق ا یماشادر حال ت زانياشک ر
فراوان  یرويبه ن یازيجدا کردنش از مبل ن یبرا د،يمحکم کش گريد

اش،  یهمراه یشد، با وجود مخالفتش برا دهيبه دنبالش کش هينبود، سا
 یبکشاند، وقت نياما موفق شد سوار آسناسور شود و به سمت ماش

 ن شده بود و در را تا دور زدنيسوار ماش هيدستش را رها کرد، که سا

را به حرکت در  نيو سوار شدن خودش در را قفل کرد، ماش نيماش
گوش جان سپرد هيپر از اشک سا یادهايآورد و به فر . 

- وونهيد ،یشد وونهيتو د .... 

گفت اديبنفش آمد و با فر یها غيج انيم : 



- یخسته م کرد ه،يسا یم کرد ونهيد یم  کرد ونهيشدم، د ونهيآره د ! 

زد اديفر هيسا . 

 -  ريلحظه با تو ز کيخوام  ینم ام،يبا تو راه ب گهيقدم د کيخوام  ینم
بابام یسقف بمونم، منو ببر خونه  هي !  

جوابش را داد اديدنده را عوض کرد و با فر حامد : 

- ؟یخواد بکن یدلت م یبابات که هر غلط یخونه  یها بر ! 

امدين نييپا یذره ا یحت هيسا یصدا تن . 

- زنت  یو نذار یخونه ت باش یخواست یم ،یدو ماه کجا بود نيپس ا
دلش خواست بکنه یهر غلط ! 

نگاهش کرد حامد . 

- شه، من  یسرش م رتيفکر کردم زنم عاقله، فکر کردم ناموس و غ
 یشوهرشو نم ريغ یکس چياحمق فکر کردم انقدر عاشقه که چشش ه

نهيب ! 

سر داد یتصنع یخنده ا هيسا . 

- آقا  یکار یشوهر دارم؟! کجاهه...شوهر، شوهر کجا بود؟! مگه من 
شه،  یحامد من جنس فروخته شدم، که اتفاقا بعد استفاده پس هم داده م

یراحت ميبه هم ! 

را چرخاند و آرام تر  با خود گفت فرمان : 

- گولشو خوردم یمنو باش، چجور . 

گفت غيبا ج هيسا : 



- ؟یرو خورد یگول ک ! 

نگرفت بلندتر گفت یجواب : 

- یو خوردر یگول ک گميبا تو ام م ! 

گفت هيدست به طرفش اشاره کرد و بلندتراز سا با : 

 ...تو-
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- با قربونت برم و  ،یديکه تا چشم منو دور د يیاحمق تو یتو...تو
یو واداد یروتو برگردوند گهيد یکيبشوم  تيفدا ! 

دياخم کرد و با تعجب پرس هيسا : 

- یگيم یفهمم چ ی؟! نم یچ ! 

پوزخند زد حامد . 

- هست یعشق چ یفهم یتو اصال نم دميامروز فهم ،ینفهم دميبا ! 

آرامتر شد هيسا یصدا تن . 

- که اون همه سال زجه زدم ی! منه؟يفهمم عشق چ یمن نم . 

عبور کرد و حق به جانب جواب داد گريد یدانياز م حامد : 



-  یکرد یالاقل صبر م ،یعاشق یچون زجه زد یفکرکرد گه،يد نيهم
یشد یم گهيد یکيبعد عاشق  یريطالق بگ ! 

صورتش را پاک کرد یخشک شده رو یاشک ها هيسا . 

- یکنياشتباه فکر م یدار ! 

لبش کج تر شد یرو پوزخند . 

- اديخوشم نم یدوباره احمق فرضم کن یبخوا نکهياز ا ! 

جواب داد تيبا عصبان هيسا : 

- رو احمق فرض نکردم یمن کس . 

ديخند یعصب حامد . 

- کردم؟ یکردم خودکش یخدا... پس من بودم وانمود م یا !  

داد هيتک یصندل یدست در بغل به پشت هيسا : 

- شما ها قبل از بهوش  گم،يدادم، بازم م حيموضوع قبال توض نيراجب ا
نخواست حرف من رو  یکس ن،يرو تموم کرده بود یاومدن من همه چ

 !گوش کنه، منم فقط سکوت کردم

ادامه داد حامد : 

-  دهيکه نقشه شو کش یهم همون طور یو همه چ یآره سکوت کرد

جلو رفت یبود ... 

زد اديفر . 

- بودم دهينکش یمن نقشه ا ! 

ديکش اديهم فر حامد . 



-  یم یجدا شدن از تو لحظه شمار یبرا ،یخسته م کرد ،یخسته م کرد
 !کنم

 ريدلش، ز یشکسته  یبه چشمان سرد حامد نگاه کرد، تکه ها هيسا
 شيخوردتر شدند، پلک بست، اشک ها شيرحم رو به رو یمرد ب یپاها

 نيبحث نداشت، ماش یجا گريهمدمش شده بودند، غرور هم که د گريد
بسته اتاقش  یمقابل همان آپارتمان متوقف  شد، نگاهش به پنجره 

حبس کرد، در را باز  نهيهق هقش را در س فت،افتاد، لب به دندان گر
 .کرد

- خوام، بحث و جدل یچند روز رو نه دعوا م نيا ! 

بغض  یهاله ها نيشد از ب یتار بود؛ اما م دشيطرفش برگشت، د به
را نشانه  شيداد، کنار گلو صيرحمش را تشخ یو ب یصورت عصب

 .رفت

- دردسر تازه رو ندارم، دانشگاه و مشاورم   هيتحمل  ده،يرس نجاميبه ا
 نبارينکنه وگرنه ا جاديبگو مزاحمت ا لميبه اون جوجه وک ،یر ینم

بکن، به  یخواست یهم، بعد طالقم هر کار یره تو یبدجور کالهمون م
نداره یمن ربط ! 

 شيمانتو بيشد، دست در ج ادهيپ نيطرف در برگشت و از ماش به
داشت و نه  یفيهمراهش بود اما نه ک ليباگذاشت،خدا را شکر کرد مو

آرام آرام به سمت در حرکت کرد، حامد کنارش قرار   ،یقرمز نيماش
خانه هم همراهش نبود، باهم حرکت  ديباز شد؛ کل شيگرفت و در برا

سمت آسانسور رفت، سوار شدند، آسانسور که  هب ريکردند، سر به  ز
باز کرد هيسا یدر مقصد توقف کرد،در را برا . 

- گردم یعصر برم شهيمثل هم ،ینر يیگردم جا یبرم یتا وقت دوارميام ! 



 ینرو، کار يیبود، جا نيوارد شد؛ در را بست، تمام حرفش هم هيسا
به سرانجام برسد،  ديو بخواهد با دينزن، هر چه او بگو ینکن، حرف

 نايها به پا یشود، تمام دلخور یتمام م زيهم که نخواست، همه چ یوقت
ست؟! اصال به درک که  یک هيپاک شود، سا ديرسد و تمام غم ها با یم

ندارد انشياطراف یغرور دارد، عقل هم که به قول همه  دارد،او هم دل  . 
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بار  نيبود را فراموش کرد، به سمت اتاقش رفت، ا ختهيچه اشک ر هر
کس به او نرسد،  چيرفت که دست ه یم يیرفت، به جا یم ديبا گريرا د

 یپدر یاليخانه و آن و نيدور از ا يیجا یآزاد د،يرس یم یبه آزاد ديبا
که ممکن بود لباس  يیآورد، تا جا رونياز داخل کمد ب یبود، چمدان

تا کرده داخل  چمدان گذاشت ار شيها . 

را  ايآورد، نام عرش رونيرا ب ليبلند شد، موبا لشيموبا یملود یصدا
پاسخ داد عيسر د،يکه د . 

- ايالو عرش ! 

لبخند بر لب جواب داد ايعرش : 

- یبار کتک جون داد ريگفتم االن ز ،یانتظار نداشتم انقدر زود جواب بد  

! 



لب جا خوش کرد یحال لبخند رو نيبا ا د،ياش از بغض لرز چانه . 

 !دور از جونم-

ديخند ايعرش . 

- ؟یانقدر جونتو دوست دار یعني ! 

چشمش را گرفت یاخم کرد و اشک گوشه  هيسا . 

- کنم یخوام زندگ یهنوز جوونم، م ! 

کرد ینچ ايعرش . 

- ؟یجوون یگيصد ساله ته هنوز م  

ديبغض خند انيم گريبار د نيا . 

-  فمياز وظا یدرو باز کن، فک کنم شده جزئ ايحاال شد، َدم درم، ب

خونه ارميبرات ب ديرو من با یذار یکه جا م يیاليوسا ! 

ديکش یقيعم نفس . 

- یاريممنونم، الزم نبود ب ! 

با دو از اتاق خارج شد و در را باز   هيزنگ در را فشرد؛ سا ايعرش
 .کرد

- خوبم یليها خ یبپرس یچشمم سوال ريز یراجب گوجه  ستيالزم ن ! 

لب نشاند، در را باز کرد و منتظر آمدن آسانسور  یرو یلبخند کج هيسا
ستاديا . 

- اسم خودم رو هم  یاست، حت ختهيخوام انقدر اعصابم بهم ر یمعذرت م
 !فراموش کردم



دکمه آسانسور را زد ايعرش . 

-  ارم،يب لتويکه هم وسا نجاميمن ا ،یاسمت رو فراموش کن ستيالزم ن

دور و برت کتک بخورم یهم از مردا ارميب ادتيهم اسمتو ب ! 

ديدوباره خند هيسا . 

- یريحقتو بگ یتوهم خوب بلد یخوام، ول یمعذرت م ! 

به راه افتاد ابانيساختمان خارج شد و به سمت ته خ از . 

- که آزادم جواب کتک خوردنمو بدم یعني نيا ! 

را برداشت، وارد خانه شد فيک هيسا . 

- دادگاه  یخوام روز لعنت ینداره؛ فقط م تيبرام اهم یچيه گهياالن د
که  یتموم شه، از خودم، از حامد از اون حس لعنت یبرسه و همه چ

کرد خسته شدم اهيرو س ميزندگ یتمام روزا ! 

گذاشت بيدست در ج ايعرش . 

- یديرس جهيکه بالخره با خودت به نت یعني نيا ! 

اتاقش بازگشت به . 

- تونم منتظر بمونم  یرم، نم یدو روز رو هستم بعدش م یکي نيهم
شهر  هي رمياگه خارج از کشورم نشد، م انه،ي دهيبابام اجازه م نميبب
 ه،يبرام کاف گهيخوردن د یو تو سر ريمونم، تحق ینم نجايا یول گه؛يد

پاهاشون له کردن ريهم بابام هم حامد منو ز یبه حد کاف ! 

با اخم گفت ايعرش : 

- ؟یشد وونهيد ! 



ديکش یآسوده ا نفس . 

-  یکه گفت یزنم، کاش اون روز یاز همه دارم به تو ضربه م شتريب
کردم یرفتم و پشت سرمم نگاه نم یم ،یکن یوکالتمو قبول نم ! 

سر داد یتک خنده ا ايعرش : 

- دونم یتو رو نم م،يمن که راض ! 

و  ليوک یرابطه  نيا نييفکر کردن الزم بود، باال و پا یبست، کم پلک
هم  یليبود، خ یکه راض ديرس جهينت نيکرد، به ا یموکل را که بررس

نبود که انتظارش را داشت، زبان دل و  یآن یريگ جهينت نياما ا یراض
نبود یکيلبش  . 

-  جاديبرات مزاحمت ا زميرو بهم بر تويزندگ ستمين یراض ستم،ين یراض

اما  ،یو کمکم کرد یهر وقت خواستم بود ،یهست یکنم، دوست خوب
 ،یخواه ادهيز شهياز م شتريبخوام، ب ستيدرست ن گهيد نياز ا شتريب

یخودخواه .. 

کالمش را قطع کرد ستاد؛يا اهويپر ه ابانيوسط خ ايعرش . 

- باشم؟ یخوا یپس م ! 

 ستاد،يکرد، قلبش از حرکت ا ريذهن و لبش گ انيباز کرد، کلمات م لب

 عيتر کرد، دست پاچه شد؛ سر یجواب داشت، اما توان گفتن نداشت، لب
کلمات گفت یحالت ممکن ادا نيبا تند تر : 

- فعال خداحافظ نمت،يب یکارم، روز دادگاه م یليمن خ . 

 ليموبا ینماند، گوش ايعرش یخداحافظ دنيرا قطع کرد منتظر شن تماس
سرخ شده  شيگونه ها ستاد،يا نهيتوالت گذاشت، مقابل آ زيم یرا رو

 .بود، با خود تکرار کرد



- ! به طرف ؟یچ یرنگ و رو برا نيمن چم شده؟!  من چم شد؟!  ا
 .تخت رفت و نشست

- ! مگه ه؟يچ یدست پاچه شدنا برا نيداشت؟! ا یسوالش چه معن نيا
عادت نکرده  اشي! مگه من به شوخزنم؟يباره باهاش حرف م نياول

باره نيبودم؟ مگه اول ... 

شال را از سر جدا کرد و به  د؛يکش شيبه سر و رو یکرد، دست مکث
تخت پرت کرد یگوشه ا . 

- ده؟ یم یحرفش چه معن نيمن، ا یخدا یوا ! 

 یرا م شياالن حرف ها نيهم ديرا دست گرفت؛ با ليبلند شد؛ موبا 
 نيا یمتاهل یگرفت با زن یم ادي ديبا د،يايگفت تا حساب کار دستش ب

دوساعت قبل بود که حامد  یکي نيگونه دو پهلو حرف نزند، انگار هم
 شيچشمش کرده بود، نامش را نگاه کرد، دندان ها یپا یحواله  یمشت

خود  یرا سر جا ليکوفت، موبا نيداد؛ پا در زم شارهم ف یرا رو
 یتا روز دادگاه صبر م ديکرد، با یگذاشت، چمدان را داخل کمد جاساز

گونه بدون  نيا د،يرس یشان را تک تک م یکرد و آنگاه حساب همه 
افکارش را از هر چه  ديرفت، باگ ميشد تصم ینم تيفکر و با عصبان
 یحامد بود که به طور کامل محو م همهکرد، اول از  یمرد بود پاک م

 .شد
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 ديشد، فهم یهم م یسرسر یآشپزخانه رفت، از همان جا با نگاه به
هم چون افکارش گرد و غبار پوشانده است زيخانه را ن . 

اگر کارش تا خود  یکرد، حت یرا کامل رفت و روب م یهمه جا ديبا
 ايداد، بالخره به دستور عل یانجامش م ديبا د،يکش یصبح هم طول م

انجام  یبرا یکار ديشد، با یدر خانه حبس م ديرا با یحضرت چند روز
شب بود که  یها کيکرد، از آشپزخانه شروع کرد و نزد یم دايدادن پ

بود که حامد وارد خانه  دنيز تمام کرد، در حال جارو کشيرا ن يیرايپذ
آهنگ بلند شده در  یصدا یاما به بهانه  ديسالمش را شن یشد، صدا

 یتوجه به او به کارش ادامه داد، با ضربه  یب یخانه و جاروبرق
زد یبرگشت، لبخند ساختگدستش به شانه به طرف او  . 

- کنم، بعد اتاق خودم، نگران نباش  یم زيرو تم نجاي! دارم ا؟یها برگشت
ندارم یبه اتاق تو کار ! 

باال انداخت و گفت یلبخند زد، شانه ا حامد : 

- ندارم ها یمشکل یکن زياتاق منم تم ! 

اخم کرد هيسا . 

-  يیچه آبرو لميوک یرفته جلو ادتيکنم، فکر کنم  زيعمرا اتاق تو رو تم

یازم برد ! 

باال انداخت، انگشت اشاره اش را به سمت او نشانه رفت یابرو حامد . 

- جا نگه دار که ازت  نيحرفو هم نيا م،يراجب اون هنوز حرف نزد
خوام یم حيتوض ! 

بلند گفت هيبه طرف اتاقش رفت، سا حامد : 



- نه من ،يیبده تو حيتوض ديکه با یاون ! 

بود، اما  زيتم یرا دوباره روشن کرد، قال ینگرفت، جارو برق یجواب
ادامه داد  یآنقدر د،يو آنورکش نوريبه ا یقال یدوباره جارو را محکم رو

نشسته  شياپن آشپزخانه به تماشا یمتوجه حضور حامد که رو یحت
بخار را روشن کرد، تمام  یبود، نبود، جارو را خاموش کرد، جارو

زنگ  یبود که صدا نيکرد، نوبت زم زيها را  با بخار تم لکاناپه و مب
دست از  یکرد، وقت یم زيخوب تم دينکرد، با یاما توجه د،يدر را شن

کنان به جان حامد  اديشده و فر ديکش زيبخار از پر یکه جارو ديکار کش
 .افتاد

- کنم؟يم زيتم نويدارم زم ینيب یمگه نم ! 

گذاشت و  یغذا خور زيم یرا به نشان داد، رو تزايپ یحامد جعبه ها 
 :گفت

- ميشام بخور ايشد، فعال ب زيتم یبه حد کاف نياون زم . 

قار  یصدا دنيلباسش گرفت و با شن نياش را با آست یشانيپ یرو عرق
 .و قور شکمش بلند شد

- ؟یکن یاز حرف زدن فرار م یفهمم دار یدر ضمن فکر نکن نم ! 

بعد دست و  قهينثارش کرد و چند دق یلب ريز یبرو بابا د،يبرچ یلب هيسا
 شيتزايپ یتکه  نينشست و تا آخر یصندل یرو یرو شسته مقابلش رو
و بالخره  ديسر کش شينوشابه هم رو وانيل کيرا نوش جان کرد و 

به صورت حامد خندان  یتشکر به خاطر شام فرصت کرد نگاه یبرا
اندازديب . 

تعجب  یجا شيصبح برا يیصورت خندان آن هم بعد از بلبشو نيا دنيد
داشت یاريبس . 



- گرفت ميتصم هيامروز  هيسا . 

صحبتش نشست یباز منتظر ادامه  يیگوش ها با . 

- با تا  ن،يزد یم يیپسره چه حرفا نيندارم با ا یفکر کردم، کار یليخ
نيهست یميچه حد صم ! 

در کاسه چرخاند یچشم هيسا . 

- رو  چارهياون خشم صبح رو؟! پسر ب ايرو باور کنم  یتفاوت یب نيا
! ن؟يهست یميندارم باهم چقدر صم یکار یگيبعد م ،ینفله کرد یزد

داداشش نگاه کنم؟! اصال  یتو رو یمن فردا چجور یاصال فکر کرد
نگاه کنم؟! اتفاقا  حاال که  یخودش چجور یتو رو ،یچيداداشش ه

ازش معذرت  یکه باهاش کرد یبخاطر کار ديابحثش شد، بذار بگم، ب
یبخوا ! 

گفت هيو بدون نگاه کردن به سا ديچرخ یکم حامد : 

- براش مراسم ختم  ديمن بود، االن خانواده اش با یجا یعمرا، هر ک
گرفت یم ! 

اخم کرد هيسا . 

- خود  یب یقضاوتا نيو با ا هيقض دنيکه بدون فهم يیاونا یول دايببخش
یعهد بوق گنيزنن، بهشون م یم يیکارا نيدست به همچ  ! 

طرفش برگشت به . 

- اونم  شه،يم نيمرد سوار ماش هيمن بذار، زنت با  یخودتو جااصال 
هم  کيتو ج کيکه مال زنته، اون براش آورده، روز بعد ج ینيماش

؟یکن یم یچه فکر ،یکن یم داشونيپ ! 



پوزخند زد هيسا . 

  !زنت؟-

شد رهيکرد و در نگاه خجالت زده حامد خ زير چشم . 

-  رتتيافتاد رگ غ ادتيافتاد زنتم؟! االن  ادتيچند روز مونده به طالق 

 !باد کنه؟! زنت؟

ديخند . 

- حرفا رو  نياسم تو اون شناسنامه هم قبول نداشت، داره ا یحت یکس
زنه؟يم ! 

افکارش را  یبه نوع ديگذاشت، به طرفش خم شد، با زيم یرو دست
کرد یمنحرف م . 

- نش باشم، چند روز رو به دور از ت نيخوام ا یحرفا رو ول کن، م نيا
مسافرت  ميبر ايب . 

و جواب داد دياز نوشابه نوش یجرعه ا د،يدوباره خند هيسا : 

- ! مسافرت؟! من و تو؟؟یگ یم یدار یجد ! 

تکان سر جواب داد با . 

-  اميبا تو م یکه تو ذهنم کاشت یبعد از اون خاطره ا یواقعا فکر کرد

نتونم پاشم؟ گهيبخورم و د گهيد یمسافرت که ضربه  اميمسافرت؟! ب ! 

ديناخواسته لرز هيسا یلب به دندان گرفت، صدا حامد . 

- بهت اعتماد کنم؟ گهيتونم د یبعد اون شب م یکن یفکر م ! 

به اعتراض نامش راخواند حامد . 



- ه؟يسا ! 

در گلو و  یلرزان بغض يیبلند شد و از کوره در رفته با صدا هيسا 
گونه جواب داد یرو یاشک : 

- بعدترش ذره ذره  یهمون شب نه، روز بعدش، روزها هيمرد، سا هيسا
 !مرد

دوخت ريسر به ز حامد . 

- ؟یديخجالت کش هيچ ! 

خم شد و ادامه داد زيم یطرفش رو به : 

- ؟یکه بفهم یترس ی! نم؟یدونه از خط قرمزش رد شد یپدرم م ! 

زد اديفر د،يکوب زيم یسر باال گرفت، محکم رو حامد . 
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- بس کن هيسا ! 

گفت تيو با عصبان ستاديحامد ا د،ينامحسوس از ترس از جا پر هيسا : 

- بشنوم نياز ا شتريخوام ب ینم ! 

جواب داد شخنديبا همان ن هيسا : 



- که ازش  یکرد یکار ،یرو به رو بش تيزندگ قتيبا حق یخوا یچرا نم
 یو م یکن یاونوقت من رو به عنوان همسرت خطاب م ،یخجالت زده ا

مسافرت ؟ اميباهات ب یخوا ! 

گرفت رو . 

 !اون شب...اون شب مست بودم-

نگاهش کرد هيسا . 

- یکنار من یدونستيم یول ! 

گردن تا بصل النخاعش سر  یاز رو یبه دندان گرفت، عرق سرد لب
 .خورد

- دم یاشتباه بود، تاوانشم پس م ! 

گونه اش را پاک کرد یاشک رو هيسا . 

- که  یبخشمت، نه بخاطر کار یپس تاوانش رو پس بده چون من نم
یکه نابودش کرد یبخاطر عشق ؛یباهام کرد ! 

ديکش شيموها انيم یکالفه دست حامد . 

-  یعاشق یبعد ادعا ینيبدون جر و بحث کنارم بش ريادبگي هيفقط دو ثان
یکن ! 

حواله اش کرد یشخندين هيسا . 

 !عاشق؟-

به طرفش برداشت یقدم . 

- ؟یشدم، چه عاشق ريپنج ماه قد پنج سال پ ني؟! من تو ا یچه عاشق !  



را نشانه رفت قلبش . 

- عشق نمونده، چه برسه  یبرا يیجا گهيقلبم انقدر درد گرفته که د
کردنات سر کردم و دو  ريبخوام عاشق توبمونم، سه ماهش رو با تحق

 یهمه درد م نيبا ا یکن یواقعا فکر م دم،يخوردم و خواب يیماهشم تنها
 !تونم عاشق بمونم؟

باز و بسته  یپلک د؛يکش یقيهم داشت؟! نفس عم یحق مگر جواب حرف
 .کرد

- نيکنم بش یخواهش م . 

ديخند هيسا . 

- نم؟يبش ؟یانقدر خونسرد باش یتون یم یفهممت چطور ینم ! 

زد و ادامه داد هيتک یانداخت و به صندل ینشست، پا رو پا یعصب . 

- و به مشکالت حل  مينيبش دهيبفرما، نشستم، مثل دو تا آدم فهم
ميبرس مونينشدن ! 

نشست و جواب داد حامد : 

- ؟یچرا حل نشدن !  

کرد شيشروع به تکان دادن پا تيعصبان با . 

- مثل روز  شهيم یتو همه چ ی؟! چون برا یچرا حل نشدن یدون یم
حاال  ن،يشد کيمطمئنم مثل سابق شر ،یاول، با بابام مشکالتتو حل کرد

وسط برد نيهم ا یسود هيبابام  ... 

حواله اش کرد یزد و چشمک یتر به سمتش خم شد؛ پوزخند یعصب . 



-  یشب مست هيدختر ترگل ورگل و  هي یتو هم کم سود نکرد ميخودمون
 ...و

 یسرخ شيکه بر صورتش نشست قطع شد، اشک ها یليبا س کالمش
صورتش گذاشت و نگاهش  یصورتش را پنهان کرد، شکه دست رو

حامد هوش و حواسش را برگردادند اديکرد، فر . 

- ؟ی! تو رسما عقلتو از دست داد؟یگيم یچ یدار یفهم یم چيه !  

شد و ادامه داد بلند : 

- ! منو باش، منو ؟یکن یمنو انقدر عصب یتون یم ی! چطور؟یچطور
تو آروم کنم، اما نه...تو وضعت بدتر از تونم دل یکردم م یباش فکر م

هيسوزه سا یحرفاست، دلم برات م نيا  ... 

توجه به هق هقش از آشپزخانه خارج شد، به طرف  یتکان داد، ب یسر
شق شق  یرا برداشت، صدا نشيماش چييو سو شرتياتاقش رفت، سو

 یرا به سمت چييها خانه را برداشته بود، سو وانيشکستن بشقاب و ل
 یبر رو یپرت کرد، دلش به رفتن رضا نداد، به سمت پنجره رفت، مشت

را درمان  هيتواند حال بد سا یفکر کرده بود م هزد، چه احمقان واريد
نمانده بود، چه احمقانه تصور کرده  یباق یدختر عشق نيکند، در وجود ا

بخشد يیتواند افکارش را از وجود آن پسرک دختر باز رها یبود م . 

دختر بود، خود را لعنت فرستاد،  نيا یها یتمام بدحال ليدل خودش
رحمانه نوزاش داده  یکه دخترک را ب یدستش مشت شد، همان دست

 یرحم یکه با ب یبود و همان دست دهيبود، تن مرده اش را جان بخش
 یدخترک را با دست ها یفکر یصورت دخترک نشسته بود و با ب یرو

کرده بود انقبرست یخودخواه خود راه . 



هر  ديمرده بود، با هينداشت، روح سا یا دهيکرد هم فا یهر چه م حاال
 یبا دست ها دي...شاديشد، شا یاش خارج م یتر از زندگ عيچه سر

جز آن پسرک...  یگذاشت، اما کس یم یگريخودش دستش را دست د
اش فرو رفته بود، دست  نهيشده بودن که در س یخار شيو نگاها ليوک

 ی نهيس یمحکم رو یقرار گرفت، مشت نهيس یاش رو مشت شده
قلبش بود،  دياش، شا نهيس یدر همان ته ته ها يی... جاديکوب نشيسنگ

 یدر زندگ گاهشيدانست، اما همان ته ته قلبش به آن پسرک و جا ینم
 یبرا يیجا گريبود، اما انگار د یوانگيد ديکرد، شا یحسادت م هيسا

شده اش کوفت....انگار قلب  داريبر قلب ب گريد یانکار نداشت...مشت
معرکه گرفته بود یرياش سر پ وانهيد . 

قلب تنگش را  یآخ بلند یشکستن  بشقاب ها قطع شده بود، صدا یصدا
تا به  ديرفت، همان چند قدم کوتاه را دو رونيتنگ تر کرد، از اتاق ب

در حال  یبا دست خون وانهيدخترک د د،ياش رس یزندگ یمعرکه  دانيم
بزند،  اديبر سر دختر فر گريخواست بار د یبود، دلش م نيزم دنيساب

را خواند نامشاما آرام  . 

- نميدست نزن بب وونه،يتو د یا وونهي...دهيسا . 

برد  رونيرا از دستش گرفت با قدرت بلندش کرد، از آشپزخانه ب دستمال
 یکمک ها یجعبه  خت،ير یکاناپه نشاند، مثل ابر بهار اشک م یو رو

 دايها را دانه دانه باز کرد تا بالخره جعبه را پ نتيداشت، در کاب هياول

شده بود؛  دهيسخت بر شيکرد،دستش را گرفت،  دو تا از انگشت ها
دور  یکرد و چسب زيرا تم شيرو ليبا گاز استر خت،ير شيرو نيبتاد

 د،يرا با وجو مخالفت در آغوش کش شيچسباند، شانه ها شيانگشت ها

 ديدردناکش گذاشت، با ی نهيس یرا پاک کرد، سرش را رو شياشک ها
گرفت یآرام م . 
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کاناپه، کنار همسر ممنوعه اش، دست  یجا بود، رو نيآرامش هم ديشا
 ...گز گز کرده اش و قلب پر تپشش

آرام  د؛يقطع شده بود، صورتش  رنگ لبخند را د نشيف نيف یصدا 
کرد شيصدا . 

- ه؟يسا ! 

و  دهيکش ینگرفت، دستش را در دست گرفت، انگشت ها یجواب
در  یمدت ها بود حلقه ا ش،يانگشت ها یخون خشک شده رو دش،يسف

تکان  هيرفت، سا نيياش باال و پا نهيس د،يکش یآه د،يد یدستش نم
 یريبود خود کرده بود و تدب دهيخورد، آه...که هر چه د یمحسوس

نبود شيبرا . 

را  شيفشرد، موها شتريگز دستش را فراموش کرد، شانه اش را ب گز
چگونه روز ها و شب ها را بر خودشان زهر کرده بود، آرام  د،ييبو

داد و  هيگفت و همان جا سرش را به کاناپه تک یآخ د؛يرا بوس شيموها
کرد و  یاستفاده م تيآرامش بعد از طوفان نها نياز ا دياپلک بست، ب

فردا را همان فردا  افت،يحال را در م ديمهم نبود، با گريد افردا... فرد
شد،  یکه نم شانيشام کوفت نيزهرتر از ا گريکرد، د یبه حالش م یفکر

بود دهيترش را د اهيهر چند س . 



آمدن از آغوشش را داشت، اما  رونيورجه وورجه کنان قصد ب هيسا
خسته اش بلند شد یدور شانه اش تنگ تر شد، صدا یحلقه  . 

- رسونم ینم یبينترس بهت آس . 

ديپر از بغض لرز هيسا  یصدا . 

-  ،یترسم االن دوباره مست باش یترسم، بهم حق بده که بترسم، م یم
یش داريمنو توو آغوشتم، صبح دوباره قبل من ب یمتوجه نش ... 

کج شد، کالمش را قطع کرد یحامد به لبخند تلخ لب . 

- کنم؟ یم کاريشم چ داريمگه صبح ب ! 

اخم کرد، بغضش را قورت داد هيسا . 

- یکن یو منو پرت م یشيم داريب ! 

ديخند حامد . 

- ستمين یانقدرام وحش ! 

را از آغوشش جدا کرد، لبخند هنوز صورتش را پر کرده بود،  هيسا
 .شانه اش را گرفت و نگاهش کرد

صورتش را پاک کرد یرو یها اشک . 

- کردم یباهات رفتار م یاون روز اونجور ديقبوله اشتباه کردم، نبا ... 

کرد، لبخندش جمع شد و ادامه داد یکوتاه مکث : 

 -  چيزدم مسئولم، مطمئن باش ه که به تو یروح یمن در برابر ضربه 
بخشه یوقت، مطمئنم خدا هم منو نم چيبخشم ه یوقت خودمو نم ! 

باال انداخت یاخم کرد، نگاه از حامد گرفت، شانه ا شتريب هيسا . 



- دونه  یخوره؟! خدا م ینه، به چه درد من م ايخدا تو رو ببخشه  نکهيا
تونم خودمو جمع و جور کنم و اون روز نحسو فراموش کنم یم یمن ک ! 

ناراحت شده لب زد حامد . 

- بگم؟ یچ ،ینحس! حق دار ! 

فکر کرد، دوباره تبسم کرد یکم . 

-  یخرده از اون زخم رو هيکنم که بتونم  کاريباشه... پس تو بگو چ
 !دلت رو خوب کنم؟

دن دادخواست گفت، سه از روز از آم یمتعجب نگاهش کرد، چه م هيسا
گفت؟! در خواست  یطالق گذشته بود و چهار روز مانده به طالق چه م

خودش از  یقبل هم به گفته  قهيطالق را هم خودش داده بود، چند دق
گفت چهار روز عاشقم  یبود؟! حاال اگر م دهيکردن دست کش یعاشق

از فکر خارج شد شيباش، همسرم باش...ناخواسته لبخند زد، با صدا . 

- ؟یديکه خند یکنيفکر م یدار یچ به ! 

 یرا جمع و جور کرد، اگر دد حسرتش تا آخر عمر هم م لبخندش
گفت عيزد، سر ینم یاز عشق حرف گريسوخت، د : 

- یکن یم یمعذرت خواه لمياز وک یر یاول از همه م ! 

چشم دوخت و اخم کرده گفت نيبه زم حامد : 

- کنم ینم نکارويعمرا، عمرا ا ! 

به حرف آمد هيسا . 



-  يیاز کارا یکي! ؟یزخم دلمو خوب کن یخوايم یاالن نگفت نيمگه هم

و  یريرفته و تو م لميوک شيمن آبروم پ نه،يا یانجام بد خواميکه م
یکن یم یازش معذرت خواه ! 

کرد یم هيدختر را توج نيا دينگاهش کرد، با حامد . 

- ! پسره همش دو سانت ؟یاريسر در م یزيمردا چ رتيتو اصال از غ
 ...باهات فاصله داشت

تکان داد یسر : 

 ...الاله اال هللا-

کرد یپوف . 

- شهينم ! 

ديبلند شد، حامد دستش را کش هيسا . 

- رو ندارم، تو رو  یالک یحرفا دنيمن وقت شن ،یزنيحرف م یتو الک
و ما رو به سالمت ريبه خ . 

مبل نشاندش، دندان قروچه کرد، کالفه جواب داد یرو : 

- یشرط هيبه  یول ! 

لبخند زد هيسا . 

-  نيهم ميشرط مرط ندار ،یتوافق کن یخوا یتو  نم نکهيشرط؟! مثل ا
 !که گفتم

ديکش یقينفس عم حامد . 

- خوام یازش معذرت م رميباشه...باشه فردا م ! 



باال انداخت یابرو هيسا . 

- رستوران عادل، هم تو ازش معذرت  اديکنم ب یفردا من دعوتش م
توو دادگاه  ديکه با يیحرفا یسر هيو هم اون،  اونجا  یکن یم یخواه

 نجورياول بدون مشاور و ا یکه همون جلسه  گهيرو بهمون م ميبزن

بده صلهيرو ف هيقض زايچ ! 

خواست خونش را  یدختر م نيکرد، انگار ا یکنترلش را حفظ م ديبا
مانده بود، با پسرک  نشيموافقت تکان داد، هم یبرا یبمکد، تنها سر

غذا هم بخورد زيم کي  یرو ليکو . 

ديدوباره بلند شد. حامد پرس هيسا . 

 !کجا؟-

تکان داد یدست هيسا . 

- فکر کنم یبرام انجام بد ديچهار روز با نيکه توو ا يیبه کارا رميم . 

حواله اش کرد یچشمک . 

- رو از دست بدم؟ یفرصت استثنائ نيکه ا یانتظار ندار ! 

لبخند زد حامد . 

- نباشه نيدرخواستات مثل ا هيلطفا بق ! 

کرد زيچشم ر هيسا . 

- شهيتر م زيانگ جانيمطمئن باش سخت تر و ه ! 
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اگر  یشد، فراموش کرد، گذشت و لبخند زد، حت یم یراحت نيبه هم 
 یتلخش را به پشت گوش م یحرف ها ديهم باشد، با یلحظه ا یبرا

را نگاه کرد، وارد اتاق  شيانگشت ها یشده رو یفرستاد، چسب خون
توانست حماقت چند لحظه قبلش را فراموش کند، آن  یشد، اما نه، نم

 یشد، اشک ها فيکه دوباره کث یخانه ا شد،که شکسته  یهمه بشقاب
از شد، ب شيبه رو یکه از سر دلسوز یشد، آغوش ختهيکه ر یا هودهيب

چسب ها را باز کرد و به داخل سطل آشغال فرستاد، وارد حمام شد، 
را با حرص کند و به سمت سبد پرت کرد، حماقت بود؛  شيلباس ها

بود  دهيمرد گفته بود وخند نيکه کنار ا یتمامش حماقت بود، تمام ده سال
را پس گرفته بود،  شيگرفتند، چک ها یحماقت بود، حاال که طالق م

 ديبود، با شيرهايتحق دنيدر کار نبود، اما باز هم مجبور به شن یديتهد
شد، دوش را باز کرد و  یبار هم شده از در قدرت وارد م کي یبرا

شست ، اما  کرد، یشده بود خال دهيکه بوس يیموها یشامپو را رو
از حرارت بوسه  شيشد، سوخته بود، موها یبوسه اش پاک نم یگرم

از  د،يبدنش کش یرا برداشت، با حرص رو فيآن مرد سوخته بود، ل ی
 ريشد؛ ش یمتنفر بود، ذهنش از وجود آن مرد پاک نم گريضعف د نيا

 یفکر م ديچشمانش خسته بود؛ با د،يچيآب را بست، حوله را دورش پ
قدمش  نيکرد، اول یانتقام سر م یايچهار روزش را با رو ديکرد، با

گذشته بود؛ اما  ١٠، ساعت از را برداشت ليبود، موبا ايبا عرش داريد
و  دينبود، دو بوق را کامل شن ريکتک خورده اش د ليتماس با وک یبرا

ديچيکوتاه در گوشش پ یجواب با گفتن سالم . 



-- شام دعوت کرده،  یمزاحم شدم، حامد فردا تو رو برا خواميمعذرت م
کنه یکه کرده معذرت خواه یکار یخواد برا یانگار م ! 

و خشک جواب داد یبه مادرش انداخت،رسم ینگاه ايعرش : 

- تشکر کن و بگو قرار  شونياز ا ست،ين یمعذرت خواه نيبه ا یازين
دارم فردا یمهم یکار ! 

اخم کرد هيسا . 

--  یو البته ب شهيناراحت م یليخ یمطمئنم اگه دعوتش رو رد کن
یايب دوارميو ام ميفردا تو رستوران منتظرت شه،يمحسوب م یاحترام ! 

قطع شد،  یگريد یلب به اعتراض باز کرد، تماس بدون خداحافظ ايعرش
را  ليکرد، موبا هينثار سا یا وانهيدر دل د د،يچيپ یبوق ممتد در گوش

کاناپه گذاشت و دوباره نگاهش با نگاه شکاک مادرش  یکنارش رو
که از  یوجود نداشت، اما با واکنش شيبرا یکرد، انگار راه فرار یتالق

تمام  د،يو ارتباطشان بگو هيتوانست از سا یداشت،  نم تظارمادرش ان
بود که ممکن  یو رفتار هياو سا یاصل یشد؛ اما نگران یپوچ م شيايرو

 .بود از مادرش سر بزند بود

-  ؛یدوست دار یجون هر ک ،یزل زد یطور نيساعته هم ميمامان ن
 !دست از سر کچل من بردار

 ايکاناپه نشست، عرش یبلند شد، به سمتش رفت وکنارش رو مادرش
 .شروع به عوض کردن کانال ها کرد

- موزمار، اولش اومد گفت  لوفري! ن؟یگيرو نم یچرا خودت همه چ
تونم کمک  ینم گهيبعد امروز صبح م زنه،يباالم نيخودش برات آست
ست؟ين بيکم عج هيکنم، به نظرت  !  



نگاه کردن به مادرش جواب داد بدون : 

- ؟یمن مشورت کن یبا اون راجب زندگ یگفت بر یک  

داد هيبه مبل تک مادرش . 

-  یکه، اگه اون برات خواهر یباشه زن داداشته، خواهر ندار یهر چ
کنه یخواد خواهر یم ینکنه، پس ک ! 

ديزد و به طرفش چرخ یلبخند مادرش . 

- بگو ، چرا شماره  یزيچ هيخودت حداقل  یدون یم زويحاال که همه چ
من برم باهاش حرف بزنم یديشو نم ! 

کنترل را رها کرد و جواب داد کالفه : 

- رو بدم؟ یک یرو بدم ها شماره  یک یمامان شماره  ! 

جواب داد مادرش : 

- گهيهمون دختره د ! 

 ینم یباق شيبرا یدر خانه هم اعصاب گريگفت وگرنه د یم ديبا انگار
 .گذاشت

- رو  هيقض نيا شه،يمادر من اون دختر هم دوستمه هم موکلمه، نم
جا تمومش کن نيهم صلهيف ! 

ديبرچ یلب مادرش . 

 !موکلته باشه خوب چه اشکال داره؟-

چشمان مادرش چشم دوخت به . 



- دوست من شوهر داره و داره ازشوهرش  نيا نجاست،ياشکالش ا
به حرف چهار تا  ی! نشستشه؟يچرا نم یديحاال شد؟! فهم شه،يجدام

چون دعوتش کردم تولدم  یکر کردف ،یگوش کرد لوفريخاله زنک مثل ن
شده یحاال چ ميديدور رقص هينرمال  یليخ گهيو مثل هزار آدم د ! 

از حدقه در رفته به او نگاه کرد ، با تته پته   یشکه با چشمان مادرش
 .لب باز کرد

- بهم نگفت یزيچ یکس ی! شوهر داره؟! ول؟ی..چیچ...چ . 

گرفت يیرو . 

- کردم سر خود  ینگفتم چون فکر نمحاال چرا انقدر شوکه شده؟! من 
حاال خدا رو شکر خودم  ،یکن یبرام زن مردمو خواستگار یبر یبخوا

اون  یجلو دونهيزود متوجه شدم و دستتون رو خوندم و گرنه خدا م
شد یم یزيدختر چه آبرور . 

- ؟یزيچ نيهمچ شهيآخه مگه م ! 

- شده مگه؟ یچ ! 

- ؟یرقص یباهاش م یشيدوستمه؟پا م یگيخونه ت م یزن متاهلو آورد !  

- نشده که بهم اعتماد کرد با اجازه پدر و مادرش دعوتش کردم،  یزيچ
شده؟ یمگه چ نيهم ! 

جابه جا شد یکم مادرش . 

- گفتن نگاه عاشقانه و وفالن یم . 

گفت تيبا عصبان ايعرش : 

- بوده بايو فر لوفرياون توهم ن ؟یچه نگاه عاشقانه ا ! 



زد و گفت هيبه مبل تک مادرش : 

- کرده که ینگاهت م نيگفتن دختره همچ یگفتن، م ینه همه م نه .. 

گفت اليخ یبلند شد وب ايعرش : 

 !دروغ گفتن مادر من-

با سماجت جواب داد مادرش : 

- ؟یگيتو فقط راست م گهيهمه آدم، دروغ م نيا ! 
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به سقف دوخت یبه کمر گرفت و نگاه یدست ايعرش : 

- مادر من؟ یبه من اعتماد ندار ! 

جواب داد یکرد، با مکث کوتاه زيچشم ر مادرش : 

- اون دختر؟! چطور با وجود شوهرش یبه تو که چرا ول ... 

انگشت اشاره اش را در هوا تکان داد ايعرش : 

- وقته دارن جدا  یليقضاوت نکن، دوما خ یاوال بدون شناخت راجب کس
مونه ینم یکنن، در ضمن گفتم پدرش قبول کرده پس مشکل یم یزندگ ! 

پوزخند زد مادرش . 

- که هياز چجور خونواده ا دونهيپدرش؟! خدا م .. 

اخم کرد و به سمت پله ها رفت ايعرش . 



- خود بد حرف  یپس راجبشون ب یشناس یئا..ئا مامان تو اونا رو نم
پره یم ینماز خوند ینزن که ثواب هر چ ! 
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کرد، مادرش بلند گفت یها را ط پله : 

- ، پرونده شو به دوستات بده،  یاز خودت دور کن دياون دختره رو با
؟یشنو یبا تو ام ، م ايگفتم؟! عرش یچ یديشن ! 

زنان ادامه داد غر : 

 - بهت  ینجوريسال زحمت بکش بچه بزرگ کن، ا یسال، س ستيب
 !پشت کنه

تخت دراز  یکرد و در را محکم پشت سرش بست، رو یپوف ايعرش
بود، آن از حامد و مشت  دنيکش ريمغزش از هر طرف در حال ت د،يکش

هم از مادرش و  نيا بش،يو غر بيو دعوت عج هيجهتش، آن از سا یب
هم  یهم که بماند، دندان رو نيو آرو لوفريخودش، حاال ن یب داديداد و ب

 یپرونده اشتباه کرده بود، برا نيابتدا با قبول ا نفشار داد، از هما
خودش با دستان خودش، دردسر درست کرده بود، پلک بست، حاال اگر 

به  ديپرونده را با نيور و آن ور شد؛ ا نيآمد، ا یخواب به چشمانش م
سپرد، اما نه مگر چند روز تا روز دادگاه مانده بود؟!  یم یگريکس د



 یحرف ها د،يد یرا م هيسا ديمهاجرتش هم بود، حاال حاال با یما کارهاا
کرد یمحکم حامد را تحمل م یمشت ها ديمادرش و شا ن،يآرو . 

نمانده بود،  یباق شانيها حتينص دنيشن یبرا یحال گريباز کرد، د پلک
 کيساعت، دو ساعت، سه ساعت افکارش حول  کيبلند شد، قدم زد، 

 شتريسوخت، دلهره اش ب یخسته بود، چشمانش م د،يچرخ یپرونده م

 کيشده بود، استرس، تنها بخاطر  ليتبد یبود، انگار به دختر نوجوان
اما  د؛يخواب یم ديبا د،يرا گرفته بود، دراز کش دشوجو هودهيشام ب
تخت ماند، بالخره پلک  یطاق باز با چشمان باز رو زين گريد یساعت

انجام  یهم افتاد و صبح خروس خوان، دل از تخت کند و برا یرو شيها
گرفت، همزمان با  یکيو ک ريدفتر شد؛ ش یعقب افتاده اش راه یکارها
کرد، بعد  ليساده اش را م یصبحانه  تش،دس ريز یپرونده ها یبررس

 یزنگ  در،  دل از اتاقش کند و برا یدو ساعت با صدا یکياز گذشت 
و دلهره  یخواب یب ليخارج شد، در را باز کرد، دل باز کردن در از اتاق

شلوار  بيگره خورده، دست در ج یعبوس و ابروها یاش با چشمان
ظاهر شد؛ از کنارش  ابلشمق يیبا اعتماد به نفس باال یمشکل نيج

 .گذشت و وارد شد

- چشمت هنوز مونده ريز یکبود یجا ! 

شد رهيخونسردش در سالن خ یاخم کرد، به حامد و قدم ها ايعرش . 

 !کارت رو بگو-

لب نشاند یرو یشد، لبخند تصنع کينزد یچند قدم حامد . 

- یشام دعوت شد یکه امشب برا دميشن ! 

کش آمد شتريکرد، لبخند حامد ب یدندان قروچه ا ايعرش . 

- نرو یشنو یاز من م ! 



ديکش یقينفس عم ايعرش . 

- کنم فراموش کنم،  یم یچشممو سع ريز یکبود ايزنم،  ینم یاگه حرف
داره ليدل کيمطمئن باش  ! 

کرد زيچشم ر حامد . 

- یفراموش کن ديبا لتويمهمه، اون دل ليهمون دل  ! 

کشدار نشاند یلبش لبخند یبود که رو ايبار عرش نيا . 

-  قيتحق یاگه اونقدر شه،يفراموش کنم که برات بد م لوياگه اون دل
 یباش دهيهم فهم نويا ديام که پس با کارهيام و چ یمن  ک یبفهم یکرد

شميوقت دور نم چياز دردسر ه . 

ستاديحامد ا یقدم کي یدر کمر در فاصله  دست . 

- جلوش اميم ینجوريبرعکس ا .... 

را باال آورد و نشانش داد مشتش . 

- ینجوريا ... 

آورد و مشتش را باز کرد نييپا ليدستش را برخالف م د،يخند . 

- شده يیجنا لميکردم ف یکم کم داشتم فکر م ! 

عقب رفت یقدم . 

-  یکيکنم، دنبال دردسر با شما  یآقا حامد، من دارم کارمو م نيبب
نيدست از سر کچل من بردار ن،يپس لطف کن ستم،ين ! 

به طرفش برداشت یدوباره قدم حامد . 

- تصور کنم ليدل یبا زنمو ب تتيميصم نيکه ا یخوا ینم ! 



باال انداخت یا شانه . 

- داره شما چقدر به همسرتون اعتماد داشته باشه، البته  یبستگاون 
نيکه دو ماهه ترکش کرد یهمسر ! 

جواب داد حامد : 

-  یکه هر روزشو با دخترا یآدم هياعتماد دارم، اما به  هيمن به سا
رو من  هيپسر جون، سا نيتونم اعتماد کنم، بب یرنگارنگ گذرونده نم

 یرو نم ی، اون جز من کسشناسمش یبزرگ کردم، مثل کف دستم م
به  نياز ا شتريخوام ب یدر ضمن نم ،یبهتره خودتو خسته نکن نه،يب

واگذار کن و  یو مجلس کيش یليپرونده رو خ پس ،یصدمه بزن هيسا
کن یازش دور ! 

نثارش کرد یپوزخند ايعرش  . 

-  ،یشناس یرو مثل کف دست م هيچند تا سوال وجود داره، اگه سا نجايا
 ی! چطور متوجه وابستگ؟یهمه سال متوجه عشقش نشد نيچطور تو ا

ن؟يدختر نوجون نشد هي !  

گفت، تنها  ینم راهينداشت، پر ب ینگاهش کرد، جواب تيبا عصبان حامد
دو  انيدستش را باال آورد، چانه اش را م ايلب به دندان گرفت. عرش

شده و همان پوزخند ادامه داد زيانگشت گرفت و با چشمان ر : 

- اصال  زنم؟يم  بيآس هيمن به سا ن،يکن یواقعا فکر م نه،يا یبعدسوال 
رحم باشم؟ یتونم ب یبه اندازه شما م !  

داد رونيکرد، نفسش را با حرص ب اخم . 

-  هياز سا یدار یحامد صادق؟! فکر کرد یفکر کرد یخودت چ شيپ
 ،یرو افسرده کرد چارهيتو دختر ب ی! مرد حساب؟یکن یمراقبت م



که اومدم خونه ات دنبالش از  استرس کم  یروز ،یشکنجه اش کرد
بچه  هيکرد حامله ست، با  یفکر م چارهيمونده بود سکته کنه، دختر ب

و ضربه  بياز آس یداره، اونوقت دار نگهخودش  شيتونه تو رو پ یم
گفته باش کنارش بودم و  هي! من هر وقت سا؟یزنيمن حرف م شيپ

کار  کاريکم کردم، حاال تو بگو چکمکش کردم، هر وقتم نخواسته شرمو 
براش؟ یکرد کاري! بگو چ؟یکرد ! 
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 واريتا کنار د دياش را چسب قهيبه سمتش حمله ور شد،  یعصب حامد

زد اديچسباندش، فر واريهلش داد، به د . 

- یزنيگنده تر از دهنت حرف م ! 

جدا کردن دستان حامد باال آمد یبرا ايعرش یدست ها  . 

-  رسهيم نيدادم آرو هيکه با  یبدون ديمو ول کن، با قهيحرف حق تلخ، 

یکنه که بر یها ولت نم یراحت نياون به ا نجا،يا ! 

وار باال آمد دياش را محکم رها کرد و عقب رفت، انگشتش تهد قهي . 

- ، اون وقته که  نمتيبب هيدور و بر سا اياونجا  ،یايامشب ب هيفقط کاف
تونه جلو دارم باشه یگرفتن جونت نم یکس برا چيه ! 

را مرتب کرد راهنشيپ ايسمت در رفت، عرش به . 



- شد؟ زيانقدر برات عز هيهو سا هيفقط موندم چطور  ! 

توانست انجام دهد تا  یچکار م گريپسر تخس د نيکرد، با ا یپوف حامد
کوتاه شود یبلکه زبانش کم . 

- نداره یبه تو ربط گهيداونش  ! 

انگشت اشاره در هوا گفت دواريو با تکان تهد ستاديدر ا کنار : 

- یايکه ن اريبهانه ب هيامشبم  ،یگوش کن حتمويبهتره نص ! 

افتادن  یخارج شد، هنوز در را نبسته بود که صدا ايدفتر کار عرش از
پوزخند صورتش را پوشاند، به طرف آسانسور رفت و  د،يرا شن یشئ

را  ايعرش تيتوانسته بود عصبان یدکمه اش را فشرد، به اندازه کاف
در آسانسور مقابلش باز شد، واردشدنش به آسانسور با بلند  زد،يبرانگ

کت چرم  بيرا از ج ليهمزمان بود، موبا لشيموبا یلودم یشدن صدا
هم سر و  وانهيبا عاشق د ديمام نشده بات ليوک د،يکش رونياش ب یمشک
همکف را  یطبقه  یصدا گذاشت، دکمه  یب یرا رو ليزد، موبا یکله م

 نکهيفرستاد، با ا بيرا به ج یگوش د؛يتماس نو افتني انيفشرد، بعد از پا

در حقش  یاش کمک بزرگ یو درآوردن آمار زندگ ليوکدر شناختن  دينو
 یکس نيساعت و مکان خواستگار همسرش آخر نيکرده بود، اما در ا

اش قصد تمام  یزندگ یتوانست مخاطبش باشد،  دردسرها یبود که م
دانست  یگفت، م یدرست م ايعرش د،يبلند باال کش یشدن نداشتن، آه

 یتکرار مکررات چه سود گريدخود او است، اما  هيحال سا نيمسبب ا
کرد،  یاز او دوا نم یردبار هزارم د یداشت، فکر کردن به گذشته برا

 شيروزها نيا یها یصاحاب شده اش زد، دل نگران یبه قلب ب یمشت
 یبود، در باز شد و دل از آسانسور تنگ گرفت، نفس یا غهيچه ص گريد

 ديبه چشم زد، با ااش ر یآفتاب نکيتازه کرد، از ساختمان خارج شد و ع
شد و  ميکرد، سوار ماش یهم اتمام حجت م ريرفت و با ام یبه شرکت م



 ريبه شرکت به طرف اتاق ام دنيبه سمت شرکت راند، به محض رس
مقابلش  ینقشه ها یمشغول بررس ريبه در وارد شد، ام یرفت، با تقه ا

پا  ینشست ، پا رو یاز صندل یکي یگفته و نگفته رو یبود، سالم
زد لب ريگذاشت و شروع به تکان دادنش کرد، بدون نگاه کردن به ام . 

- رو بکن هيسا ليشر وک ! 

را از چشم جدا کرد و جواب داد نکينگاه از برگه ها گرفت، ع ريام : 

- نبودم یوسط کاره ا نيمن ا ل،يخودش رفته دنبال وک ! 

نگاه کرد ريبه ام حامد . 

- جدا  یتوافق مياصال ما دار اد،يدونم شرشو بکن، ازش خوشم نم ینم
بهش  یديپول مفت م هيخواد؟!  یم یوسط چ نيا گهيد ليوک م،يش یم

بشه؟ یکه چ ! 

را چشم زد و به برگه ها نگاه کرد نکيدوباره ع ريام . 

-  جانيخواد جدا بشه، من و نگار انقدر ه یگرفته و م ليگفت وک یوقت

خواد  یم کاريو چ رهيگيم یليکه برامون مهم نبود چه وک ميزده شد
بشه،  ادهيپ طونيگرفته بود، از خر ش ميکه بالخره تصم نيبکنه، هم

 .برامون مهم بود

بلند شد حامد . 

- بکن، از اون بچه پرو هاست ، اصال ازش خوشم  شيکار هيدونم  ینم
ادينم . 

جواب داد اليخ ینگاهش کرد و ب ريام . 



- کردم کارش حرف نداره، وکالت  قيخواستم استخدامش کنم، تحق یم
 هيکنه، در ضمن سا یعمل م یدستش بوده، حرفه ا یبزرگ یشرکتا

که  یدون ینباشه، م ايداره پرو باشه  یتيچه اهم گهيد هيازش راض
 لشويحاال من بخوام وک ست،يمن قائل ن یحرفا یبرا یاحترام هيسا گهيد

سر خونه اول مير یعوض کنه، دوباره لج کنه و جدا نشه که م ! 

لبخند زد ريقدم برداشت، ام زيبا حرص به طرف م حامد . 

- کنم یشرکت استخدامش نم یبخاطر تو برا یول ! 

مشت  یلب نشاند و با دستان یرو یلبخند مان،يراه پش انيباز کرد، م لب
گفت،  یم هيگفت ، به دوستش، پدر سا یکرده از اتاق خارج شد، چه م

در کنار  دنشانيبار د کي! با نم؟يمرد بب نيخواهم همسرم را کنار ا ینم
نثارش  یآمد و مشت رونيدود از مغزش ب هم چشمانش  کور شده بود،

 ینم گريکه د شيرو شيگفت؟! از راه بسته پ یکرد؟! از حسادتش م
خواست به روال قبل  یشان تازه تازه م یبزند، رابطه  یتوانست حرف

برگردد، وارد اتاقش شد، دست خودش نبود اگر در را محکم پست سرش 
دست خودش نبود اگر تا خود عصر  د،يکوب واريبر د یبست و مشت

 یداشته باشد و تمام برنامه ها یکافکارش تمرکز  ینتوانست بر رو
اش بهم خورد، اما در محل کارش ماند، جرات رفتن به خانه و آن  یکار

از آن پسرک ناموس دزد را  یرا نداشت، قدرت عذر خواه یشام کوفت
د، اما غرور از ش یخوشحال م هيخواست، سا ینداشت، حاال معذرت م
 !دست رفته اش چه؟

نام  دنيزنگ خورد، باالجبار با د یچشمانش را فشرد، گوش ی گوشه
تماس را برقرار کرد و جواب داد  هيسا : 

 !جانم؟-



به  شيو لب ها ديچگونه لرز هيسا یدل شکسته  ،یآن طرف گوش ديند
 .خنده کش آمد
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نرمال شد و جواب داد هيضربان قلب سا د،يطول کش یلحظه ا چند : 

-  ميبر ديرفته، امشب با ادتي نکهيساعته تو خونه منتظرم، مثل ا هي
 !رستوران

 هيصورت سا یبر زبان آورد و لبخند را رو یکرد،  چشم جون دار یپوف
تماس را  یچرخ دارش بلند شد، با خداحافظ یصندل یکرد، از رو تيتثب

شش بود،  کياش انداخت، ساعت نزد یبه ساعت مچ یقطع کرد و نگاه
تا به خانه برسد، حاال دوش و لباس عوض  ديکش یطول م یساعت مين

خواست،  یرستوران بماند، فقط از خداوند م ريسم کيکردن و تراف
 انيب را چگونه به پاوگرنه معلوم نبود ش ند،يرا در آنجا نب ايعرش

 .خواهد رساند

را جمع و جور کرد و از ساختمان خارج شد و به سمت خانه  لشيوسا
بلوز  د،يسف راهنيرا با طمانئنه انجام داد، پ شياش حرکت کرد، کارها

زد و  یعطر د،يو کت و شلوار اسپرت همرنگش را پوش یخاکستر
در سالن منتظرش نشسته  هيرا باال داد و از اتاق خارج شد، سا شيموها

شده اش  یدمب اسب يیطال ینشد، حامد به موها شبود، متوجه حضور



 دهيبافت بلندش را موقع ورود به خانه د یخاکستر راهنينگاه کرد، پ

 نيامشب انگار چن یست کردن نبود، اما برا یها یفانتز نيبود، اهل ا
بود  نيقلش انمود، حدا یجوانان باب بود، واجب م نيکه ب يیها ميتصم

نداشت، پالتو و  یتياش اهم هيبق گريگرفت، د یم اياز عرش يیرو هي
را  شينجايدسته مبل انداخته بود، فکر ا یاش را رو یشال زرشک

 یکارها به عبارت نينکرده بود، آه از نهادش بلند شد، انگار واقعا از ا
در طول شب قسمت  ديآورد، با یها چندان هم سر در نم یجنگولک باز

به کار  یکم ايعرش ادتانگولک کردن حس حس یباهوش مغزش را برا
که به ذهنش  یزيرا خاراند، چ شيفکر کرد، موها یانداخت، کم یم

 شيبا صورت آرا هيرا صدا زد و اعالم حضور کرد، سا هيسا د،ينرس
 یبا چشمان حياعصاب رفته  و لبخند مل یرو یکرده، آن رژ زرشک

حامد  یلبخند زد و دندان ها هيبه طرفش برگشت، سا زينگبرا نيتحس
بلند شد، مبل را دور زد، حامد  هيهم فشار داده شد، سا یرو شتريب

در لباس انداخت، خدا را شکر کرد که چکمه  هيسا یبايبه اندام ز ینگاه
لب به  هيبود، سا انداختهين رونيرا ب یبلند بود و پر و پاچه ا هيسا یها

باز کرد نيتحس . 

- ؟یکرد پيافتاده خوشت یاتفاق ! 

حامد پلک بست و کلمات را در دهان نگاه داشت و مانع گفتن کلمه  اما
همسرش شد يیبايز شيستا یبرا یا . 

- رو بپوشم ناي! دلم خواست امروز اافته؟يب ديبا ینه اتفاق ! 

ستاديزد و مقابلش ا یزد، چرخ لبخند . 

- اد؟يشدم؟! بهم م پيخوشت یليخ هيچ ! 



شده  زير ینظرش گرفت و با چشمان ريچانه برد، ز ريز یدست هيسا
 :جواب داد

- ؟یديرو پوش نايا ايعرش یرو کم کن یبرا نميبب یآره ول ! 

ابروانش نشاند انيم یلبخندش را جمع کرد، اخم حامد . 

-  ،یاريکه اسمشو بدون پسوند م ستيپسر خاله ت ن لته،ياوال اون وک
ادي"، هر چند چندان آقا هم به شمار نمیاسالم ی" آقا یبگ ديبا  

ديلب برچ هيسا . 

- دميازش ند یزيو رفتار خوب چ يیمن که جز آقا . 

گرفت و ادامه داد دهينشن حامد : 

خوبمو بپوشم،  یلباسا ش،يکه من بخوام بخاطر رو کم کن هيک ايعرش -
که من بخوام باهاش رقابت داشته  ستين پيبه نظر من اصال  خوشت
به اون  یبودم و هستم، پس ربط پيخوشت شهيباشم و در ضمن من هم

 !نداره

ديخند هيطرف در رفت، سا به . 

- ترم  نييادکلنت تا دو کوچه پا یچقدرم بهش برخورد، حدسمو گفتم، بو
شيگرفت یجد یليبه نظر من خ ستا،يشام چندان مهمم ن نيا ره،يم ! 

بوت  ميسرش مرتب کرد. حامد ن یو شالش را رو ديپوشرا  شيپالتو
دياش را پوش یچرم مشک یها . 

- اون بود من  یجا ی! هر کسم؟يقراره شام بخور یبا ک کنهيم یچه فرق
یبحثو تمومش کن نيپس بهتره ا دم،يپوش یرو م نايا ! 



 انيرا در جر ايعرش  یاميقبل از رفتن به سمت در،  با فرستادن پ هيسا

از کنارش گذشت و از در  یتصنع یحرکت کردنشان گذاشت، با اخم
خوب  یاديبلند انگار ز یزرشک یخارج شد، حامد نگاهش کرد پالتو

کرده بودند، بالخره  ريتوک زبانش گ یتنش نشسته بود، کلمات رو یرو
کرده بود بر زبان  ريورود به خانه ذهنش را درگ دورا که از ب یحرف

اشاره کرد و گفت پشيآورد، به ت : 

- ؟یاريتو رستوران پالتوتو که در نم نميبب ! 

لبخند زد و جواب داد هيسا : 

- نم؟يپالتو بش نيتا آخر شب با ا یخوايواقعا م  

ادامه داد هيسا د،يکش یقينفس عم حامد : 

-  ،یشم که نگاه کن قهيبه  دم،يکه مناسبه، تازه چکمه هم پوش شيبلند
 !کم مونده صورتمو کال توش محو بشه

 باتريلباس ز نيبا ا ديتوانست بگو یساکت نگاهش کرد، چگونه م حامد

لبخند  هيگفت؟! سا یرسد، چگونه از حس نابش م یبه نظر م شهياز هم
 .زد

- مونهينم یمشکل گهيپس د ! 

در  ايروشن بود، وجود عرش شيطرف آسانسور رفت، مثل روز برا به
از  یاما اعتراف ست،يچون حامد قابل هضم ن یصشخ یکنارش برا
و  بيازدواج عج انيسه روز تا پا د،يشن یم دمينبا د،يشن یجانبش نم

داشت، سوار آسانسور شد،  یا هودهيمانده بود، چه انتظار ب بشانيغر
مانده بود،  ی" گفتنش همچنان در وجودش باقنم"جا ینيريپلک بست، ش

خسته کننده  ريلرزاند،  تمام مس یمرور آن در افکار هم دلش را م یحت



 یکرد، حت یهمان "چشم" و "جان"  ط اديسوت و کور را با  نيدر ماش
ديبه رستوران رس یمتوجه نشد چه زمان . 
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به خود آمد که حامد نامش را خواند یا لحظه . 

- هيسا ! 

لبخند زنان نگاهش کرد هيسا . 

- ميديرس ! 

 هيشدند، با فاصله در کنار هم بدون تک ادهيتکان داد، پ یسر تنها
در هم چفت شده و با دل پر حسرت وارد  يیبدون دست ها ،یکردن

مورد نظر  زيرستوران عادل شدند، گارسون آن دو را به طرف م
را در  شيپالتو هينشست، سا هيسا یکرد، حامد رو به رو يیراهنما

گفت و سر به  یلب ال اله الله ريلباسش ز  یدوباره  دنيآورد، حامد با د
دينشست و خند هيگرفت، سا ريز . 

- شده؟ یزيچ ! 

سر باال گرفت و نگاهش کرد حامد . 



-  نويشد ا ی! نم؟یذارينگم، اما مگه م یزيدخالت نکنم، چ گميم یه

ها، چشم باباتو دور  یديپوش یلباس نم ینجوري! تو قبال ا؟ینپوش
یديد ! 

چانه برد ريدست ز هيسا . 

-  نيا گهيو برم؛ اما بالخره سه روز د اميب چيبقچه پ ديبا گهيبابام که م
آدم آزاد، هر جا دلم بخواد  هي شميو م شهيتو هم تموم م یالک یدادنا ريگ
اما اشکال  مونهيگردم، اسم مطلقه روم م یدلم بخواد م یبا هر ک رم،يم

 یمرفتار ن یاما خودمم حواسم هست جور نه،ينداره، فرهنگمون هم
 !کنم، حرف پشت سرم باشه

طرف و آن طرف را از نظر  نيحامد در هم شد، نگاه گرفت، ا ی چهره
ديداد، پرس هيتک یبه صندل هيگذراند، سا . 

- یشينگو که از رفتن من خوشحال نم ! 

لب تر کرد حامد . 

-  نيتوو ا نجايحرفا االن ا ني! گفتن ام؟يالزمه االن اوقاتمون رو تلخ کن
داره؟ یچه سود تيموقع ! 

فکر کرد یکم هيسا . 

-  م،يکم بخند هيجک بگو  هيخوب  اد،يمن خوشت نم یحاال که از حرفا

خودمو فراموش کردم یخنده  یصدا دم،يمن انقدر نخد . 

تلخ بود، اما حاال تلخ تر هم شده  شهيزد، روزگارش هم یلبخند تلخ حامد
  هيدانست سا یگفتن و خنداندن نداشت، نم یبرا یوقت جک چيبود؛  ه

شده بود شيدايو ش فتهيگونه ش نيبود که ا دهيدر او چه د . 

- وقت جک نگفتم چيمن ه ! 



دانست، حامد اهل جک گفتن نبود، اما  یلبخندش را جمع کرد، م هيسا
کند و لبخند  یرا نوران شيايبود تا دن یکلمه اش کاف کياش،  کهيت کي

دانست چگونه  یبلد نبود اما خوب م یجک اورد،يب شيلب ها یرا رو
را شاد نگه دارد، بخنداند و جذب کند انشياطراف . 

 ...اما قبال-

را قطع کرد کالمش . 

- تونم به  یاگه بخوامم نم ه،يوقته تموم شده سا یليقبال...اون روزا خ
رفته، انقدر از هر  ادتي دنويفقط تو خند یکن یاون روزا برگردم، فکر م
اديخوابم به چشمم نم یطرف تحت فشارم که حت . 

پا انداخت یپا رو هيسا . 

-  یبا هم م م،يديکش یم یبا هم نقاش م،يداد یشنا م یبا هم مسابقه 
 کنميدونم چرا هر چقدر فکر م ینم ،یکوه، دشت، دوچرخه سوار ميرفت

کنم دايتونم پ یبدون تو نم یخاطره  . 

زد لبخند . 

- ! واقعا م؟يگفت یم ايراجب چ ادينم ادمي! م؟يزد یچقدر حرف م ادتهي
ادته؟يتو  م؟يزد یحرف م یراجب چ !  

خنده گفت انيم د،يخند : 

- مبحث مورچه ها رو  ی...چقدر جدميبحثمون راجب مورچه افتاد ادي
یداد یم حيبرام توض ... 

دياش تلخ شد، حامد نگران حالش را پرس خنده . 

- ؟یخوب هيسا ! 



انگار   ،یعصب یخنده ها د،يخند شتريمقابل دهانش گرفت، ب یدست هيسا
شد یدکتر هر چه رشته کرده بود داشت پنبه م . 

- خوام یمعذرت م ! 

کنار دستش  یبا دختر ايخنده اش به راه بود که با ورود عرش یصدا
لبشان، نگاه  یلبخند رو شان،يبهم چفت شده  یقطع شد،  دست ها
 دنيهم فشار داده شد؛ حامد با د یناخودآگاه رو شيبشاشان ، دندان ها

 یو دختر آشنا ايعرش دنيبه عقب برگشت، با د هيصورت سا یاخم رو
باورش برگشت،  هيانداخت، لبخند زد؛ به طرف سا البا يیکنارش، ابرو

 هيبخاطر آن دو اخم کرده باشد، بلند شد و به طرف سا هيشد، سا ینم
اخمش  ستاد،يشدن آن دو باالجبار ا کيبا نزد هيسا ستاد،يرفت، کنارش ا

گفته و نگفته به سمت  یشد ، سالم کينزد ايهمچنان به راه بود، عرش
 دختر اشاره کرد، 

-  اميرو آوردم، گفتم ب بايکه بدون دعوت فر ديببخش با،يدختر عمه م فر

خانم تنها نباشن هيسا م،يزنيمردونه م یمن و حامد خان حرفا یوقت ! 

شد،  با  یپوزخند زد، نامش با آن پسوند "خانم" در ذهنش تداع هيسا
 دييدختر دست داد و خوش آمدش را با لبخند بر زبان آورد، با بفرما

صدا زد و نشستند، خوش و بش کردند، حامد گارسون را  یحامد همگ
سفارش ها داده شد، حامد دوباره خوش آمد گفت، از آمدنشان خوشحال 

 یرکيز نيب نيآورد، در ا یبه جا م ديرا با ینواز مهماننشد، اما رسم 
پنهان نمانده بود دشيبا آوردن آن دختر همراهش از د ايعرش . 

- چشمت خوب نشده هنوز؟ ريز یانگار کبود ! 

دينگاه حامد به طرفش چرخ هيسا یصدا دنيشن با . 

- خوام یواقعا معذرت م ! 



مرتب کرد  یشالش را کم بايبود؛ تنها لبخند زد، فر شيروبه رو ايعرش
 :و گفت

- استرس  شهيهم يیمن و زن دا کشه،يکار م نيدست از ا یدونم ک ینم
داره اديدونم چرا انقدر دشمن ز ینم م،يدار ! 

و گفت ديخند انهيو موز دينوش یآب وانيل حامد : 

- به فکر حال  شتري! بهتر بکنه؟يمشکل دار انتخاب م یحتما پرونده ها
ايآقا عرش نيخودتون باش ! 

به سمت حامد نگاه کرد بايفر . 

- حداقل فکر من و زن  یستياگه به فکر خودت ن ايعرش گميم شهيهم
ميروزا رو با استرس بگذرون ديبا یرو بکن، تا ک يیدا ! 
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و  بايبه فر یبا تعجب نگاه هيسر داد و سا یمصلحت یسرفه ا ايعرش
را از نظر گذراند،  اياز حدش انداخت و سپس لبخند عرش شيب تيميصم

و  باياز فر یحرف شانيدارهايکدام از د چيداشت، در ه اديکه به  يیتا آنجا
کدام از دخترها  چيبه ه ايشب تولد هم عرش یبود، حت دهيعشقشان نشن

گفت؟!  یدختر چه م نيانداخت نه سمتشان رفته بود، پس ا یگاهنه ن
کرد؟ یجلوه م یچرا انقدر تصنع ايلبخند عرش ! 



- اميتونم از پس خودم برب ینگرانه، من که خوب م یاديز بايفر . 

حامد نگاه کرد به . 

- آقا حامد؟ ستين نطوريا ! 

زد زيتمسخر آم یلبخند حامد . 

- ميديند یزيما که چ ! 

هم لبخند زد ايعرش د،يخند . 

- گن بهتون یم نيبپرس ! 

نگاه زد، چشمکش از نگاه حامد دور نماند هيسا به . 

- چشمم بب جواب بمونه تا  ريز یگوجه  نيدم، ا یم حيفعال ترج یول
 !بلکه وقتش برسه و دست و بال من بازتر بشه

اخم و خنده اش با هم همراه شد و حامد با حرص تنها دستش را  هيسا
چشمک زد و او دستش  هيچشمانش به سا یمشت کرد، جلو زيم یرو

 یآورد و به عبارت یم ريسر به زنگاه او را گ دياز همه جا کوتاه بود، با
 گرانيتا جان دارد هوس چشمک زدن به ناموس د ديچسب یخفتش را م

 .را نکند

نده گفتبا خ هيسا : 

- نشه، جواب دادن  یکي نيچشمتم مثل ا یکيحاال تو مواظب باش اون 
کش شيپ ! 

دلخور گفت بايفر : 

- ه؟يچه حرف نيخدا نکنه ا یوا !  



خنده اش را خورد،  یرا گرفت و به سخت هيحرف سا ی هيکنا ايعرش
دوباره همان لبخند کش دار با  ايرا فشار داد، عرش ايدست عرش بايفر

داد وگفت بايفر ليشده را تحو زيچشمان ر : 

- زمينگران نشو عز یخود یکتک بخورم، ب ستيحاال که قرار ن ! 

و  ديباال پر هيسا یابرو یتا کيلب نشاند،  یرو ینيلبخند دلنش بايفر
 .بدون فکر آنچه در ذهن داشت را بر زبان آورد

- ن؟يعاشق هم شد یشما تازگ نميبب ! 

با خجالت سر به  بايرا به کمکش آورد و فر یمصلحت یسرفه  ايعرش
گفت هيگرفت و حامد پچ پچ کنان کنار گوش سا ريز : 

- ؟ هيپرسن سا یسواال رو تو جمع م نجوريا ! 

بلند گفت هيسا : 

 !برام سوال شد خوب-

افتاده نگاه کرد ريدر مهلکه گ یايو عرش بايفر به . 

نيکنار هم باش دميآخه تو تولد ند یخوام ها ول یمعذرت م -  ! 

رو فشار داد و مانع حرف زدنش شد بايدست فر ايعرش . 

- ميقهر بود ! 

 ديشا د،يبگو باياز فر یحرف ايبود عرش دهيبه فکر فرو رفت، نشن هيسا
 یبرود از زندگ ادشيخودش بود که  یها یهم آنقدر غرق در گرفتار
بپرسد یدوست و همراهش سوال . 

 ايعرش شينما یحوصله مشغول تماشا یزد و ب هيتک یبه صندل حامد
 یخود را به نفهم هيسا ايتوانست بفهمد،  یکار نم نيشد، قصدش را از ا



 د،يد یآن دو را نم یمصنوع شيدر واقع خنگ بود که نما ايزده بود 

 یسه  یحت ايدرجه دو  یها لميتوانست به ف یم شتريحرکات آن دو را ب
کند، با آمدن  هيتشب یجنوب هند زياغراق آم یها لمينه ف یتح اي یهند

 یگارسون و غذا ها خدا را شکر کرد و بالخره از چنگ نگاه ها
 یغذا ها برا دنيکرد، قبل از چ داينجات پ ايدروغ عرش یعاشقانه 

 یا قهيرفتنش را نگاه کرد، چند دق هيبلند شد، سا شيشستن دست ها
 شيست هارفتن به توالت و شستن د یابر  یهم رخصت بايگذشت و فر

خم شد و گفت زيبه طرف م هيسا بايگرفت، بالفاصله بعد از رفتن فر : 

- ه؟يزود باش بگو موضوع چ ! 

خم شد زيلبخندش را جمع کرد و با اخم به طرف م ايعرش  . 

- ه؟يتو بگو موضوع چ ! 

ديبا تعجب پرس هيسا . 

- ؟یچه موضوع ! 

گفت تيبا عصبان ايعرش : 

- ها یداد بيترت یچ یبرا افتويض نيا دميفکر نکن نفهمم نفهم . 

داد هيتک یبه صندل نهيدست در س هيسا . 

- هيشام عذر خواه گهيوا، گفتم د ! 

به دور و بر انداخت و گفت ینگاه ايَ◌عرش : 

-  دنيکردن حامد و  د یعصبان یاز من برا گهيبار د هي هيفقط کاف هيسا

و گوش تا گوش  زيرو م ذارميخودم سرتو م ،یحسادت حامد استفاده کن
! مگه من جونمو از سر راه آوردم؟یبا بچه طرف یبرم، فکر کرد یم ! 



تر جواب داد یعصب هيسا : 

- کنه یازت معذرت خواه اديمن احمقم که شوهرمو مجبور کردم ب ! 

جواب داد ايعرش : 

-  یگيکشه اونوقت تو م یحامد داره با چشاش برام خط و نشون م
کنه؟ یمعذرت خواه !  

گفت هيسا : 

- یچشمک نزن یخواستيم ! 

تکان داد یسر ايعرش : 

- رفت حامد جلو روم نشسته ادميشد، اصال  يیهو هي ! 

آرام  ايدر هم عرش یاخم ها دنيبه دور و بر انداخت، با د ینگاه هيسا
 :گفت

 .اومد-

لب  یصاف نشست و اخمش را پنهان کرد و لبخندش را رو ايعرش
آمد، خوردن شام را در سکوت  باينشاند، حامد نشست و به دنبالش فر

 .آغاز کردند
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به  يیشد، با خوش رو دايعادل پ یو سر و کله  ديرس انيبه پا شام
ديمهمانان خوش آمد گفت، روبه حامد پرس : 

- نو که اومد  ی هيقض ،یپرس ینم یاز ما حال یکرد دايپ ديجد یدوستا
زاست؟يجور چ نيبه بازار و ا ! 

زد یپوزخند حامد . 

- از تو بهتر یکنم، ک دايپ ديمن غلط بکنم دوست جد . 

به  یسلقمه ا بايو فر ايحرف حامد و  معذب شدن عرش دنيبا شن هيسا
در هم شده ادامه داد یحامد زد، حامد با چهره  یپا . 

- ما به  زيعز یست، که البته از آشناها هيسا یاز آشناها ايآقا عرش
انيشمار م ! 

به  یآب وانيو ل اورديمبارک ن یکالمش را گرفت و به رو شين ايعرش
اشاره کرد و گفت بايکرد، حامد به فر کيلب نزد : 

- ايهم نامزد آقا عرش شونيا ! 

بجهد و اما  رونيحرفش کم مانده بود از حدقه ب دنيبا شن هيسا چشمان
از  یموقع باز نشود،  قطره ا یتالش خود را کرد تا رفتن حامد دهانش ب

نگران قصد برخواستن  هيو به سرفه افتاد، سا ديپر ايعرش یآب به گلو
شدن دستش توسط حامد در  دهيکرد که با کش ايرفتن به سمت عرش

زد و عادل  ايبه پشت عرش یچند ضربه ا بايشد؛ فر خکوبيم شيجا
تکان داد و رو به آن دو اظهار خوش  دنيفهم یبه نشانه  یجب سرمتع
 يی، خوش رو ايعرش یسرفه  افتني انيبعد از پا زيکرد و آن ها ن یوقت

جواب گفتند یعادل را با خوشحال . 

ديو اشاره و تکان سر پرس مايدوباره به حامد نگاه کرد و با ا عادل . 



- اون شب که بهت زنگ زدم حل شد؟ هيقض ! 

ديبا تعجب پرس حامد : 

- ه؟يکدوم قض ! 

تکان داد یدوباره سر عادل . 

- گميم شويدو ماه پ هيقض گه،يخونه دو طبقه د ی هيهمون قض ! 

 یکه با ب ینحس یو خانه  هيسا یشبه  کيفکر  گم شدن  یبا کم حامد
گفت و با خود عهد  یآورد، آهان اديگرفتارش شده بود را به  یفکر

موقع دهانش باز نکند دندان  یتا ب رديبست، حال عادل را به موقع بگ
را بهم چفت کرد و جواب داد شيها : 

- رو همون روز بعدش حل کردم هياون قض یبنيهمون طور که م ! 

آرامش گفت یبا تعجب و تن صدا هيسا د؛يخند عادل : 

- گه؟يم ی! چه؟يکدوم قض ! 

برگشت وآرام تر گفت هيابا حرص به طرف س حامد : 

- االن لطف کن و ساکت شو گم،يبعدا بهت م ! 

 ايافتاد، حتم داشت عرش ايرو گرفت، نگاهش به عرش یبا ناراحت هيسا
و دسر  یگرفت، چا ريحامد شده، خجالت زده سر به ز يیمتوجع تند خو

کوتاه زحمتش را کم کرد و از  یآوردند، عادل با عذر خواه شانيرا برا
ديبا تعجب پرس هيکه عادل دور شد سا نيآن ها جدا شد، هم : 

- ن؟يمگه نامزد کرد ! 

با اعتماد به نفس کامل جواب داد بايکرد و فر یحامد پوف د؛يخند ايعرش : 



- م،يقصدشو دار ینه ول  

نگاه کرد ايبه عرش  . 

- زميمگه نه عز ! 

را به دهان فرستاد بيس یاز پا یتنها سر تکان داد، حامد قاشق ايعرش . 

- نيباشه حتما ما رو دعوت کن ادتوني ! 

با لبخند جواب داد بايفر : 

-  یاما برا ه،يما جمع و جور و خودمون یخانواده  یمراسم نامزد
 فيو تشر نيدعوتمون رو قبول کن ميش یحتما، خوشحال م یعروس

نياريب ! 

 بايبا تعجب به فر هيرا نوش جان کرد و سا کشيک زيبا حرص چ ايعرش

گفت ايشد و رو به عرش رهيخ شيو ناز و عشوه ها : 

- ؟ینگفته بود ! 

زد و جواب داد یتلخند ايعرش : 

- بود ومدهين شيفرصتش پ ! 

و گفت ديخند بايفر : 

- ؟یذار یم انيرو با موکالت درم تيخصوص یمگه تو زندگ ! 

نگاه کرد و لبخند زد هيبه سا ايعرش . 

- دوست خوب  هيمن  یبرا هيمدت سا نياگه آقا حامد ناراحت نشن، تو ا
وقتا حرفاش کمک حالم  یليخ یباشه ول دهيخودش نفهم ديبوده، شا

 !بوده



و گفت ديکش یقينفس عم هيسا : 

- یکمک حالم بود شهينکردم، تو هم یمن که کار ! 

از خوش و بش آن دو کنترل شده نگاه  تيبا سکوت و عصبان حامد
شد و  یقدم م شيصحبت پ یبرا یگرفت، دسر خورده شد، نه حامد عصب

صبحتش تا آخر شب با  یحاضر به صحبت با حامد بود، رو اينه عرش
کرد یم بايبود که نثار فر یو جان زميعز یبود و گه گاه هيسا . 

به خاطر شام تشکر  کرد و بلند شد،  ايعرش د،يرس انيکه به پا دسر
ستاديمقابلش ا هيسا . 

- خوام یاومده بود معذرت م شيکه پ یبازم به خاطر سو تفاهم ! 

 یبه حامد انداخت، اما انگار حامد عبوس قصد معذرت خواه ینگاه
نگاه کرد بايو فر اينداشت، دوباره به عرش . 

- یننداخت نيممنون که رومو زم یليخ ! 

و حرص ادامه داد هيبا کنا  : 

- تو هم  دوارميام افته،ياتفاق نم یزيچ نيچن گهيمطمئن باش که د
یفراموش کن ! 

ديخند ايعرش . 

- بازم بخاطر شام ممنون کنم،يبه خاطر تو حتما فراموش م ! 

داد، سرد و خشک،  یبا او دست کوتاه ايبار حامد بلند شد، عرش نيا
 !کوتاه و مختصر

را گرفت و از آن دو جدا شد، از رستوران خارج شدند، دست  بايفر دست
را رها کرد بايفر . 



- زد؟ یحرف م یراجب چه سو تفاهم هيسا ! 

هم فشار داد یصورتش را با دست پوشاند، چشمانش را رو ايعرش . 

- چشمم، کار حامد بود یپا یگوجه  نيهم . 

ديبا تعجب پرس بايرفتند، فر نيطرف محل پارک ماش به : 

- اصال خوشحال نشد دنمونياز د  دمي! فهم؟یجد ! 

 نياکتفا کرد، سوار ماش یدرها را باز کردو تنها به گفتن اوهوم ايعرش
ديپرس بايشدند، فر . 

 !چرا کتکت زد؟-

 یخوردن شام مقابل حامد را به سخت د،يبه طرفش چرخ یعصب ايعرش
داد یهم جواب م بايفر انيپا یب یبه سوال ها ديتحمل کرده بود حاال با . 

- ؟یپرس یسوال م یپس چرا الک ،یديفکر کنم فهم ! 
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پوزخند زد بايفر . 

- ؟یديدونه با زنش رقص یم ! 

را زد نياستارت ماش ايعرش . 



-  ست،يفهمه، البته بفهمه هم برام مهم ن ینم نياگه تو و خواهرت نگ

 یزيچ حيتوض یهم برا یازيشناسن، ن یرو دارم، همه منو م کيمن 
نميب یکه وجود نداره نم ! 

حرکت کرد ايعرش . 

- کرد، حس کردم از خداش بود واقعا نامزد  یمنو نامزد تو معرف یوقت
ميباش ! 

جواب داد ايعرش : 

- دوستش بگه دوست دختر و فالن که، تو  یتونست که جلو یخوب نم
یگرفت یجد یاديز ! 

ديکش یآه بايفر . 

 .دست خودم نبود، انگار قند تو دلم آب شد-

بدون نگاه کردن گفت ايعرش : 

- رابطه  دهيدونستم حامد فهم یکردم، م یباز لمينره امشب فقط ف ادتي
حساس نشه  ادياما تو رو امشب آوردم که ز ست،ين یو جد یمون واقع

نکنه تينکرده اذ یرو خدا هيو سا ! 

بغض کرد بايفر . 

- زن شوهر دار هي ،یتو اون زنو دوست دار ! 

ديبه طرفش چرخ یعصب ايعرش . 

- چرت و پرت گفتن رو بذار کنار کنميخواهش م ! 

ختياشک ر بايفر . 



- با احساسات من  یپس چرا دار ،یرو دوست دار گهيد یکي یوقت
؟یکنيم یباز ! 

حرف  یآرامتر یرا کنترل کند و با تن صدا تشيکرد عصبان یسع ايعرش
 .بزند

- مو  دهيمن ا نکهيمن اومدم مشکلمو بهت گفتم، تو قبل ا با،يفر نيبب
 یموضوع حرف نم نيراجب ا یبه کس یگفت کنم،يکمکت م یبگم، گفت

 یگ یم یشده دار یمنم بهت اعتماد کردم و گفتم بسم هللا، حاال چ ،یزن
و  یکار کردم؟! من از عروس یچ قاي! دقکنم؟يم یمن با احساساتت باز

زدم؟ یحرف مونينامزد ! 

ختيدانه دانه ر شيها اشک . 

- چقدر دوست دارم یديفهم یکاش م ! 

پوزخند زد ايعرش . 

-  نويآرو یشده؟! زندگ یخواهرت هم برادرمو دوست داشت، اما حاال چ

کنه، به  تيکشه منو مادرمو اذ یم ديجد ینقشه  هيجهنم کرده، هر روز 
که داداشم رفت تو چاه  و غرق شد، برم  ینظرت منم انقدر احمقم با طناب

  !تو چاه؟

را پاک کرد شيها اشک . 

- انقدر خودخواه  یتون یم ی! چجور؟یگيم یچ یدار یفهم یم چيه
؟یباش !  

جواب داد ايعرش : 

- تونم بهت دروغ بگم و  یمن نم یخوام انقدر رک گفتم ول یمعذرت م
من و تو واقعا به  یول هيعال تيهمه چ ،یبدم، تو خوب ديبهت ام خوديب



، حاال اشکاتو  ميرو خوشبخت کن هيهمدگ ميتون ینم م،يخوريدرد هم نم
نکن هيکس گر چيپاک کن و بخاطر ه . 

سراغ نداشت، لب به  ايرحم تر از عرش یدوباره بغض کرد، ب بايفر
 :دندان گرفت و گفت

-  یم یمن چ یتا بفهم اد،يب رتيمثل خودت گ یکيخوام  یاز خدا م
روز داشته باشه هيکه من دارم و تو هم  یخوام حس یکشم، از خدا م ! 

در بغل گرفت و پوزخند زد دست . 

- احمق باشه که  یليخ ديآدم با ،یرابطه شد هيهر چند االنشم نفر سوم 
تمام تالشت رو کرد،  ،یشديم ونهياز حسادت د ینفهمه کل شب رو داشت
یکن نيحامد رو با رفتارت بدب ! 

پلک باز و بسته کرد ايعرش . 

-  یعتماد کردم، تو واقعا مطمئنکردم بهت ا یخفه شو؛ عجب غلط
ميديرو با تو فهم یعاشق یو معن مي! نمرد؟یعاشق ! 

جواب داد بايفر . 

-  یم ليرحم شد، تو قلب آدما رو به سنگ تبد یب ديدر مقابل تو فقط با
روز منو  هيکردم، دعا کردم  یو خودخور دميد تويسال ها دختر باز ،یکن
کنم منو  یکردم کار یسال ها سع ،ینيدختر عمه، منو بب یبه جا ،ینيبب

درصد مطمئن بودم رفتارم  هيدرصد، اگه  هيمن  ،ینکن یکي لوفريبا ن
کردم خودمو به تو بشناسونم، اما... تو  یوقت تالش نم چياونه ه هيبش

بسه گهياما د ،یپات له کرد ريو منو ز یرفت ديجد یدنبال آدما شهيهم ! 

گفت یبا خوشحال ايعرش : 



-  یکيدنبال  یا ونهيمگه د گم،يم نويبابا منم که همش هم آها حاال شد،
ام، به درد  یدونم چقدر آدم مضخرف ی! من خودم م؟يیمثل من بدو

خورم ینم یزندگ . 

تکان داد یپوزخند زد و سر بايفر . 

- فقط  ،یافتيخودت دنبالم راه م یروز با پا هيدونم که  یمن م یول
شده باشه ريد یليخ گهيکه د یاين یروز هي دوارميام ! 

کرد و گفت ینچ نچ ايعرش  : 

- سر خونه اول که یبابا برگشت یا ! 

کرد و گفت یپوف اينگاه کرد، عرش ابانيخ به : 

- کنهيکله مو م نهيبب ینجوريحاال اشکاتو پاک کن، عمه تو رو ا ! 

کرد یبر سرش خال یاديبا فر یخشم درونش را خال بايفر . 

- دونه دونه موهاتو بکنن، از شرت راحت  دوارميبه درک ، به جهنم، ام
 .شم

آرام  یبا تن صدا بايلبخندش را خورد و لب به دندان گرفت، فر ايعرش
ادامه داد یتر : 

 -  یک یکن ی! فکر م؟یآدم آخه انقدر خودخواه؟! انقدر از خود راض
؟یهست  

ديحرفش پر انيم ايعرش . 

- من  شن،يمثل تو باعث م يیراجب خودم ندارم آدما یفکر چيبابا من ه
بهم دست بده ینيحس خودبزرگ ب ! 



زد ايعرش یبه بازو یمشت بايفر . 

- ها؟ کنميم یبابا دارم رانندگ یا ! 

کرد و گفت شيبازو یحواله  گريد یکرد، مشت یدندان قروچه ا بايفر : 

 ،یدلمو شکست ختم،يتو گوله گوله اشک ر یمن جلو شعور؛يب یعوض -
نه؟ياشکتو پاک کن، مامانم نب یگ یم یمعذرت خواه یبه جا ! 

تاسف تکان داد یبه نشانه  یسر ايعرش : 

- بعد  ،ید یفحشم م ،ی! دست به زن که دار؟یادب شد یب یليخ
یگيم ... 

کالمش را قطع کرد بايفر . 

- خوام صداتو بشنوم ینم گهيحرف نزن د ! 

خواراند یسر ايعرش . 

- کتکا  ،یکرد یدعوا رو تو شروع م ،یفقط به من ظلم کرد یاز بچگ
خوردم یرو من م ! 

ديکنار دستش چرخ یلبخندش را خورد و سرش به سمت پنجره  بايفر . 
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- یموهامو نکش یخواست یم ! 

دستش را در هوا مشت کرد و گفت کي ايعرش : 

- یجونم نش یاالن بال کندم،يکاش دونه دونه موهاتو م یا ! 

و مشت دست خشک شده  ايمضحک عرش ی افهيبه سمت ق د،يخند بايفر
گفت یتصنع یاش در هوا نگاه کرد و با اخم : 

- یرحم یب یليخ ! 

دنده گذاشت یدست رو ايعرش . 

- و  بيع هي دونميفحش بده، چه م هيبگو،  ديجد زيچ هي ،یقبال گفت نويا
باشم دهيبگو نشن راديا ! 

دست اشاره اش را در هوا تکان داد بايفر : 

- نهيهم اقتتيگفتم حقت بوده، ل یاصال هر چ گم،يبدترشم م ! 

را نگه داشت نيماش ايعرش . 

-  یب یلي! خ؟یولم کن ابونيوسط خ یخواي! نکنه م؟یچرا نگه داشت هيچ
اون دخترو تحمل کردم ی افهيمن امشب بخاطر تو ق یتيشخص . 

لب نشاند و نگاهش کرد یرو یکش دار یلبخند زورک ايعرش . 

- خورده چشماتو باز  هيکاش  م،يدياوال اون دختر اسم داره، دوما رس
برو خونه  یحاالم تا سرمو نخورد ،یکرد یبعد دهنتو باز م ،یکرد یم
عمه جون که از شرت راحت شم شيپ ! 

نادم و خجالت زده گفت یلب به دندان گرفت با نگاه بايفر : 

- خوام یاوپس...معذرت م ! 



لبخند زد و سر تکان داد ايعرش : 

- یمنو نکوبوند نياز ا شتريتا ب نييآره اوپس، بفرما ! 

را به دست گرفت، در را باز کرد فيک بايفر . 

- کنم یبخاطر امشب ممنونم، جبران م ! 

زد؛  یحرف م یشد، از چه جبران ادهيداد و پ لشيتحو یلبخند تلخ بايفر
 یحرف رشيجز تحق ايگفت و عرش یاو عاشقش بود، از دوست داشتن م

آورد یبر زبان نم گريد . 

-  نيا ،یدونم جنبه شو دار یچون م ه،يحرفام شوخ یباور کن همه 
گميحرفا رو م ! 

خم شد، بغضش را قورت داد نيبه طرف ماش بايفر . 

-  یشوخ اي ،یزن یندارم، جنبه شو ندارم، هر وقت باهام حرف م
شه،  یخواد کنده م یم یهر آن قلبم از خوش کنميمن حس م ،یکنيم

 یهام م یآب سرد رو خوش هيحرف  هيبعد اون همه خنده با  یوقت
شم، دست از  یسراغ من، افسرده م انيجا م کي ايتمام غم دن ،یزير

 گهيد ار،ينکن، اسممو ن یبا من شوخ گهيکشم، پس د یم ايدن یهمه 

تو خورد  یخوام جلو ینم گهيباهام حرف نزن، من طاقتشو ندارم، د
 !بشم

لب زد ايعرش . 

- ستيکردنت ن تيخورم قصدم اذ یقسم م ... 

شد و  ادهيپ ايو در را بست و از او دور شد، عرش ستاديصاف ا بايفر
دوباره سوار  ايعرش انداخت،يبه عقب ن ینگاه مين یزد، اما حت شيصدا
کرد و به حرکت افتاد، سرعتش را  نينثار فرمان ماش یشد، مشت نيماش



کرده  یدختر باز نيبود، با احساسات ا ختهيداد، اعصابش بهم ر شيافزا
بود؛ در برابرش  مانيداشت تاوانش را هم پس خواهد داد، پش حتمبود، 

هر گاه  رد؛ياش بپذ یتوانست حضور او را در زندگ یمسئول بود، اما نم
توانست  یاصال نم افت،ياز عشق نم یکرد، اثر یبه قلبش رجوع م

دانست،  یبود، نم دميو رفتارش نبود، شا لوفريعاشقش باشد، بحث ن
و کدبانو بود،  قهيبرخورد و مهربان بود، با سل وشبود، خ بايز بايفر

زنانه نبود، اما نه با تمام  یها یو بپاش و مهمان زياهل بر لوفرميمثل ن
دست خودش نبود شد، ینم دهيبه سمتش کش فيتعار نيا . 

 یگريبه سمت د رشيچرا چگونه مس یک ديراند، نفهم یسمت خانه م به
ضربان  افت،يآشنا  یساعت نگذشته خود را مقابل آپارتمان ميکج شد، ن

به سمت  بايبلند شد؛ تقر یگوش امکيپ یقلبش شدت گرفته بود، صدا
را باز کرد امکيرفت، نامش آشنا بود، پ رجهيداشبورد ش . 

-" ؟یواقعا نامزد کرد ! " 

کرده بود، جوابش  انيپرده، رک و راست موضوع را ب یزد؛ چه ب لبخند
 .را نوشت

-" جشن دعوتت کنم یروزا برا نيهم ديشا ینه ول ." 

نشده بود جوابش آمد قهيدق کيرا ارسال کرد، هنوز  اميپ . 

-" داره به  گهيد یزندگ هيپاشه و  یداره از هم م یزندگ هيچقدر جالب 
اديوجود م ." 

پوزخند زد و نوشت هيبه تفکر سا ايعرش . 

-" یبگ کيتبر دميند !" 

آمد جوابش . 



-"  یمطمئنا برا ،یکرد ینم زمياگه امشب با خبر ازدواجت سورپرا
فرستادم یگل م تيجشن نامزد . 

 یشانينگاهش به چراغ ها روشن آپارتمان افتاد، پلک بست، پ ديخند بلند
 ..اش را ماساژ داد

- اگه چند  یمتاهله، حت هيسا کنم،يم کاريکنم؟! من چ یم کاريمن دارم چ
ازدواجش تموم هم بشه، اون متاهله گهيروز د ! 

کرد افتيدر گريد یامکينثار فرمان کرد و پ یمشت دوباره . 

-  یتو آرزو یباشه حاال ناراحت نشو، من که خوشبخت نشدم، اما برا
کنميم یخوشبخت ! 

داد جواب . 

-" ستيدر کار ن یکردم ازدواج یشوخ ." 

را پاک کرد و دوباره نوشت امياز ارسال فکر کرد، پ قبل . 

 "ممنونم"-

جواب را خواند و به حامد که رو  هيرا فرستاد، سا اميو مختصر پ کوتاه
صورتش نشست یرو ینشسته بود نگاه کرد، ناخودآگاه اخم شيبه رو . 

- ؟یزنيحرف م یدار یبا ک ! 

حوصله جواب داد یب . 

- کس چيه ! 

بلند شد هيزد، سا پوزخند . 

- ه؟يفردا چ یبرنامه ت برا ! 



ديمتعجب پرس هيسا . 

- ؟یچه برنامه ا ! 

گفت حامد : 

- من انجام بدم، خواستم بدونم اگه  یبخوا یچند روز هر چ نيقرار بود ا
نمونده ، من برم سر ساختمون یا گهيد یشام و عذر خواه یبرنامه  ! 

ديرا خاراند، فکر کرد، به ذهنش رس شيموها هيسا . 

- یکن یم یشرکت و به عنوان همسرت معرف یبر یفردا منو م ! 

دياخم کرد و با تعجب پرس حامد : 

- خورده ؟ يی! سرت به جا؟یچ ! 
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 شيها یآرزو با،يو فر ايبود، حسادت کرده بود، به آن دو، عرش آشفته
جواب داد یعقده ا یگرفتن بود، هم چون انسان انيدر حال پا . 

-  ايعرش یدي؟! ند هياديز زيچ ،یکن یخوام منو به عنوان زنت معرف یم
هنوز ازدواج نکرده اون  دختره رو آورد رستوران، مطمئنم همه جا 

ور و اون ور  نيا ديها با بهيباهاشه، اون وقت من با شوهرم مثل غر



 یبهت برم اد،يمن متاهلم گناه به حساب م نکهيبرم، اصال انگار گفتن ا
من زنتم؟ یگخوره ب  

ستاديبلند شد، دست به کمر مقابلش ا حامد . 

- یختيبهم ر ميبرگشت ی! از وقته؟يتو مشکلت چ ! 

کرد اخم . 

- یگيم یفهمم چ ینم ! 

جواب داد حامد . 

 ايعرش نکهياز ا اي ،ینکردم ناراحت تيبه عنوان زنم معرف نکهياز ا -
بپرسم، نکنه از  گهيجور د هي! اصال بذار ؟یدوست دخترشو آورد ناراحت

یهست یکنه عصبان یداره ازدواج م لتيوک نکهيا ! 

افتي شياش افزا یشانيپ یها نياخم کرد، چ شتريب هيسا . 

- گفتم؟ یمن چ یدي! اصال فهم؟یگيم یدار یچ ! 

فشار داد یدستش را گرفت، کم مچ . 

-  رون،يرو از ذهنت بنداز ب گهيد یکيفکر  يینجايا یوقت گميدارم م

شهيمحسوب م انتيجور خ هيچون  ! 

ديپوزخند زد، بلند خند هيسا . 

-  شيکه منو برد پ ی! کس؟یزنيحرف م انتيراجب خ ی! تو دارانت؟يخ
من  یکه برا یکه زن سابقش رو فرستاد بره اتاق یزن سابقش، کس

گه؟يم انتيممنوعه است، از خ ! 

 کيسر باال گرفت و در  یخنده اش که قطع شد، عصب د،يخند دوباره
ستادياش ا یقدم . 



- که دو نفر باهم رابطه داشته باشن،  کنهيم دايمعنا پ یوقت انتيخ
اسم  هيمن و تو وجود نداره،  نيجز اسم توو شناسنامه ت ب یارتباط

تونه  یم یتيپاره ش کرد و انداخت دور چه اهم شهيکه م یکاغذ یرو
و نه آدم حسابم  یوقت بهم احترام گذاشت چيتو نه ه یداشته باشه  وقت

حاال همسر بودن  که به کنار ،یکرد ! 

 شتريکرد دستش را از حصار او آزاد کند، اما فشار دست حامد ب یسع

 .شد

 !ولم کن-

ديغر حامد . 

- مسرت باشم؟ه یخوا یاتاقم؟! م یبر یخوا یم ! 

گفت دوباره : 

- دستمو ول کن گميم ! 

با ترس بلند گفت هيکرد، سا تشيبه سمت راهرو هدا ديرا کش دستش : 

- یولم کن عوض ! 

گفت یعصب حامد : 

- ! مگه از ؟یتو زنم باش یخوا یم ی! مگه نگفت؟یديشد؟! چرا ترس یچ
ورود به اتاق من  یخواست یاتاقم، مگه نم ميبر اي! ب؟یهمسر بودن نگفت
 !برات آزاد باشه؟

شد ريچشمش سراز یاز گوشه  یشد، اشک نيياش باال و پا نهيس قفسه . 

- ؟یکن ی! چرا حرکت نم؟ی! هوم؟! چرا ساکتشد؟يچ ! 

ديلرز شيتر کرد، صدا یلب هيسا . 



- ؟یشد ونهيتو د ! 

زد، دستش را رها کرد پوزخند . 

-  یجلو یوقت م،ياتاق باش یمن و تو تو ستيکردن الزم ن انتيخ یبرا
از نظر من  زنهيپر م گهيد یجا هيو فکرت  یمن نشست یمن تو خونه 

 یديشناسنامه باشه، فهم یما اون اسم تو یاگه تنها رابطه  یحت انتهيخ
 !؟

آورد اعتقاد نداشت اما  یرا تر کرد، با آنچه بر زبان م شيلب ها دوباره
لرزان جواب داد یبا همان صدا : 

- ؟یکن یم یشده؟! چرا حسود یحاال چ ،یخواست یم نويتو هم هم ! 

حواله اش کرد و دست به کمر شد یپوزخند صدادار حامد . 

- کنم؟ یم ی! من حسود؟یچ ! 

شد و گفت رهيدر چشمانش خ ميشد؛ مستق کيحامد نزد به : 

 - نمشيبب یخوام با کس یآره اون برام مهمه، نم . 

به سمتش برداشت یاخم کرد، قدم حامد . 

- ؟یچ ! 

شدند یبر زبانش جار اريبه نفس نفس افتاد، کلمات بدون اخت هيسا : 

 - خوام هر چه زودتر از  ینداره، م تيبرام اهم گهيبود و نبود تو د
 یعمرمو با حس مزخرف یروزا نيخودم متاسفم بهتر یبرا ،یبر ميزندگ

 .که به تو داشتم، به هدر دادم

پلک بست، بغض کرد، لرزش چانه اش را با گرفتن صورتش  حامد
 .پنهان کرد



- چشمام گم شو یاز جلو ! 

 د،يشن زيبسته شدن در را ن یچند لحظه بعد صدا د؛يرا شن هيسا پوزخند

صورت برداشت،  یبود؛ دست از رو دهيرس انيتحملش به پا گريد
شد و  دور خود زد؛ با سرعت از خانه خارج شد، سوار آسانسور یچرخ

بار، دوبار، خم شد، به  کي د؛يکش یقيبه سمت پشت بام رفت، نفس عم
آسمان گرفت یرفت، سر به سو مپشت با یسمت لبه  . 

- گفتم؟ ايکردم، چ کاريمن چم شده، من چ ايخدا ! 

 بشيرفتن افکار از ذهنش سر تکان داد، دست به سمت ج رونيب یبرا

دنبال اسم  نيمخاطب نيهمراهش بوده، ب لشيبرد، خدا را شکر کرد، موبا
کرد، بعد از دو  یريگشت و بدون توجه به ساعت شماره گ یدکتر اسالم

 .بوق تماس پاسخ داده شد

- دکتر یسالم آقا ! 

به ساعت  یکارش بلند شد،  اخم کرده نگاه زيم یصندل یاز رو نيآرو
ناشناس را  یداد، انداخت و جواب شماره  یشب را نشان م ميون ١٠که 
 .داد

- نييسالم بفرما ! 

 انيم یکرد، بغضش را قورت داد، چنگ سيلبش را با زبان خ دور

و گفت ديکش شيموها : 

- هستم هيمن همسر  سا ! 

حامد جواب داد یصدا دنيو متعجب از شن ستاديمقابل پنجره ا نيآرو : 

- گم؟يحامد صادق، درست م یاوه، آقا !  



جواب داد حامد . 

 !بله درسته-

ديپرس نيآرو : 

- با شما یشده امشب افتخار هم صحبت یچ   

نيندار یدارم؟! از صداتون هم مشخصه حال چندان مساعد رو ! 

و گفت ديکش یآه حامد : 

- بد هست که من مجبور شدم، امشب مزاحمتون  یبله، اوضاع به قدر
 !بشم

گفت نيآرو : 

- از  یچه کمک دييهستم، بفرما دارتونيمن که مشتاق د کنم،يخواهش م
اديمن برم . 

ديپرس حامد . 

- ن؟يصحبت کردن دار یبرا یوقت ! 
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فکر کرد و جواب داد یکم نيآرو : 



 ...فردا تمام وقت هام پره-

کالمش را قطع کرد حامد . 

- ميحرف بزن دياالن با نياگه امکانش هست االن، هم خوام،يعذر م ! 

سر داد یتک خنده ا نيآرو . 

- وقته و ريد یليآخه االن خ ..  

ادامه داد حامد : 

- هيبرادرتون، من و سا یعني شه،يبه شما هم مربوط م ! 

کرد و موافقتش را اعالم کرد اينثار عرش یدر دل لعنت نيآرو . 

- ام؟يب ديکجا با ! 

جواب داد حامد : 

- شما آدرستون رو برام ارسال  ن،يننداخت نيممنون که رومو زم
رسونم یاالن م نيمن خودم رو هم دييبفرما ! 

قبل از  د،يرس انيبه پا یکوتاه یگفت، تماس با خداحافظ یباشه ا نيآرو
شد و در  نيحامد حاضر و آماده سوار ماش ن،يارسال آدرس توسط آرو

پارک کرد و با  نيرا مقابل آپارتمان آرو نيماش یعرض ربع ساعت
 نيحضورش در کنار خانه اش ساخت، آرو انيرا در جر نيآرو ،یتماس
، حامد  جيرا یحامد رساند و بعد از احوال پرس نيخود را به ماش عيسر

را به حرکت در آورد نيماش . 

- من در خدمتم دييخوب بفرما ! 

آب دهانش را قورت داد حامد . 



-  یخواستم بدونم اگه رابطه ا یشک کردم، م هيو سا ايمن به عرش
نيبذار انيهست من رو در جر نشونيب . 

ديخند یعصب نيآرو . 

- که؟ نيگ ینم یجد ! 

نگاه کرد نيبه سمت آرو یجد حامد . 

- زنم یحرف م یکامال جد ! 

خنده اش را جمع کرد نيآرو . 

- ميو باهم حرف بزن نيبهتر نگه دار نيکرد دايپ یمناسب یاگه جا . 

 یبه فضا دنيرس یرا برا ريموافقت سر تکان داد، مس یبه معنا حامد
 مکتين یکرد و کنار هم رو هيته یگرم یدنيکرد، نوش یط یسبز

 .نشستن

-  نيب یرابطه ا یول نيزن یحرف رو م نيا یدونم رو چه حساب ینم
وجود نداره ايو عرش هيسا ! 

هم  دييمهر تا نيکالمش را بار نداشت اما هم د،يکش ینفس آسوده ا حامد
در  ايکرد به وجود عرش یکرد، حسادت م یم تيکفا شيبرا یتا حد
واهمه  انشيکرد، از ب یکه ازآن او نبود حسادت م یا هيسا یزندگ

و  بيشد، اما انکار احساس عج یعنوان مجاب نم چيداشت، عقلش به ه
نمود یم کنمم ريهم غ بشيغر . 

حساس  انشيو  اطراف هيشما نسبت به سا اديطور که به نظر م نيا -
نيشد اي ن،يهست ....! 

و جواب داد دياز نسکافه نوش یجرعه ا حامد : 



-  یم یدوسته با ک یبرام مهم بوده بدونم با ک شهيالبته که حساسم، هم
از پدر و  شتريب یطور بوده، حت نيهم شهيگرده، نه تنها االن بلکه هم

ديها و خطا هاش بودم و شا یدوست ريمادرش درگ ... 

تازه کرد و ادامه داد ینفس : 

- باعث شده اون نيهم ديشا ... 

ادامه اش را گفت نيتکان داد و آرو سر : 

- باعث شده اون عاشق شما بشه نيهم ... 

حامد نگاه کرد و ادامه داد به : 

-  هي هيشما هم نسبت به سا نينخوا ني! بخوان؟يريگيچرا انقدر سخت م
 ن،يباهاش رو به رو بش ن،يکن یازش فرار م نيو دار نيکرد دايپ يیحسا

مقابله کردن  یگاه یندارم، ول شيمنطق اي یروانشناس یبه جنبه  یکار
 چيرسه، شما ه یبه نظر م یافتاده کار اشتباه یکه تو زندگ یبا اتفاق

حواسش بهتون  هياز سا شتريکه ب نيکن ینم دايرو پ یدختر ايدن یجا
نيکن یو زندگ نيبردار رشيبده، دست از تحق تيبهتون اهم ايباشه  . 

درمانده گفت حامد : 

- پدر و مادرش هم هستن رم،يگ یم ميکه تصم ستميفقط من ن نيب نيا ! 

و مفهوم بود،  یحرفش پر از معن نيدهانش را دوباره قورت داد، هم آب
اش  دهيکه بارها ند یقبول تمام آنچه بود یحرفش به معنا کي نيهم

در مفهوم را داشت آن هم قبول فرو رفتن  کيحرفش  نيگرفته بود، هم
ساخته بود شيبرا هيکه سا یگرداب . 

لبخند زد و حامد ادامه داد نيآرو : 



-  ريروزها زود تموم شه، خسته شدم، خسته شدم، از تحق نيکاش ا
 یکار هي نکهيخسته م، کاش قبل ا یشدن، از همه چ ريکردن، از تحق

بره هيدست دوتامون بدم، سا ! 

ديپرس نيآرو . 

- صادق؟ یآقا یخوا یکه م هيزيچ نيواقعا ا ! 

دينوش گريد یجرعه ا حامد . 

- تباه کنم نياز ا شتريرو ب شيتونم زندگ یبره، نم ديبا ینه...ول ! 

را در دست گرفت وانيرا بست و ل شيباز پالتو یدکمه  نيآرو . 

- یش یم مونيپش یول ! 

ديپر از حسرت کش یآه حامد . 

- بزرگ  یبرا یسال بزرگتر، فرصت ١٨ شم،يم یسالگ ۴١من دارم وارد 
خواد مادر  یداره، م یبزرگ یجوونه آرزوها هيکردن رزا ندارم، سا
 یخوام زندگ یم گهيبرام نمونده مگه چند سال د یاديبشه، من فرصت ز

 !کنم؟

گفت نيآرو : 

- عشق لذت  نيهر دوتان از ا نيبزار ه،يراض یزندگ نيبه هم هيسا یول
نيببر ! 

لبخند زد حامد . 

- ش  قهيدق ۵٩ساعت که کنارشم  کي؟! از  یدلت خوشه دکتر، چه لذت
ميکن یرو دعوا م ! 



ديخند نيآرو . 

-  ،یالک یدادنا رياونم دست از گ ،یايباهاش کنار ب یاگه شما بخوا
دارهيجاش برم یب یخواسته ها ! 

دنديخند باهم . 

- ميکن یعذر خواه ايامشب منو مجبور کرد از عرش ! 

نگاهش کرد یبا شگفت نيآرو . 

- ميبود باهم شام بخور امشب دعوتش کرده ! 

ديخند نيآرو . 

- در کار  یدونم معذرت خواه یم ديکه ازتون شناخت دارم بع يیتا اونجا
 !بوده باشه

و ادامه  رديرا فاکتور بگ بايداد حضور فر حيو ترج ديدوباره خند حامد
 .داد

بعد از شام هم ازم خواست ببرمش شرکت و اونو به عنوان زنم -
بشه دهيکش کيبار یباعث شد بحث به جاها نيکنم که هم شيمعرف . 

گفت نيآرو . 

- شدن داره دهيبه د ازيحق داره، ن . 

کرد یپوف حامد . 

- گرفت؟ دهيناد شهيرو چطور م ريحضور ام یدرسته ول ! 
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انگار  یاز نظر عقل هيکنه، سا یم اهيروزگار هر دومون رو س مطمئنم
 .اصال بزرگ نشده

جواب داد نيآرو : 

- که  هيزن هياتفاقا سا نم،يب یرفتارهاش رو بچگانه نم یخوب من همه 
وقتم  چيمحتاج توجه از طرف شماست، اون عاشقانه دوستتون داره و ه

هر وقت باهاش صحبت  ن،يندار ینتونست قبول کنه شما بهش حس
به  هيبا سا یبدون شما حرف نزده، به نظر من زندگ یکردم، از زندگ

به چشم به دختر بچه نگاهش   ن،يکن امتحانعنوان همسرتون رو 
اگه  نيبذار ن،يبهش  توجه کن ن،يبخاطر کاراتون معذرت بخوا ن،ينکن

درونش ازتون جدا  یبا عقده ها هيهم هست، سا يیجدا یزندگ نياخر ا
 !نشه
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نگاه کرد نيتازه کرد و با تعجب به آرو ینفس حامد . 

- خاطره ساختن،  یعني د،يدادن ام یعني یکينزد ني! ان؟يگ یکه نم یجد
کردم ازم متنفر بشه،  یمن چند ماهه هر کار ،یخراب کردن همه چ یعني
 ميتصم يیجدا یحداقلش ازم دور بشه و با عقل خودش بتونه برا اي

رهيبگ ! 

زد هيتک مکتيبه ن نيآرو . 



- تا بعد از شما هم چند تا  ن،ينشون ند تيحساس انشيپس راجب اطراف
 اد،يروشه کنار ب شيکه پ یدوست دور و برش باشه و بتونه با بحران

راجب  ديکن یسع شه،يکه نم نيهم خرما، ا نيخوا یشما هم خدا رو م
حس  نيا ره،يفاصله بگ نيخوا یاگه م ن،يرو کنار بذار یخودخواه هيسا

کنه  یم ريگ یتو دو راه هيسا یطور نيا ن،ينشون ند هشرو ب تيمالک
غل و غش چه  یدوست ب هيوجود  ره،يبگ ميتونه درست تصم یو نم

که من بهتون  است،يتونه بهش برسونه؟! اگه مشکلتون عرش یم یبيآس
رسونه ینم هيبه سا یبيآس ايدم، عرش یم نانيطما ! 

را  شيگذاشت ، خم شد و دست ها مکتين یرا کنار ش رو وانيل حامد
 .در هم قالب کرد

- از  یکي هيخوام سا یدور و برش بودن، نم یاديز یدخترا دميمن شن
دخترا باشه نيا ! 

نثارش کرد یپوزخند نيآرو . 

- حد و حدود  هيسواست، اوال سا شيزندگ یتو یاز دخترا هيحساب سا
براش  هيکه سا یتونه پاش رو از مرز ینم ايرو مشخص کرده، عرش

کرده  قيست، اگه کامل تحق هيسا ليوک ايساخته فراتر بذاره، دوما عرش
 یبا همه  ه،يپسر ساده و شوخ طبع ايعرش نيديحتما فهم ن،يباش

داشته یا مانهيموکالش ارتباط صم ! 

 یکرده بود را با کم ريکه ذهنش را درگ یاد، فکردهانش را قورت د آب
کردن بر زبان آورد نييباال پا . 

- ؟یقرار داد چ ريرو تحت تاث هيسا تيميصم نياگه ا ! 

لبخند زد نيآرو . 



- شماست ريدرگ هيفعال احساسات سا . 

کرد و ادامه داد یکوتاه مکث : 

- ده  ديمن شا د،يهست هيصادق، همون قدر که شما نگران سا یآقا دينيبب
 یکنم ول نيرو تضم شيتونم جهت فکر ینم ام،ينگران عرش شتريبرابر ب

براش نداره و  ینفع چيبشه که ه یرابطه ا اياحساس  ريدرگ نکهيا یبرا
 ینکردم و نم غيدر یتالش چيبرسونه، از ه بيبرعکس ممکنه بهش آس

 یاون انگار بچه  یول م،يندار یچندان یسن یفاصله  ستهکنم، در
حواسم بهش بوده شهيخودمه، هم ... 

اش گفت یشانيپ یبا همان اخم نشسته رو حامد : 

- هست نيب نيا يیزايچ هي نيپس قبول دار . 

نداد ؛ حامد صاف نشست و گفت یجواب نيآرو : 

- تونم بهش اجازه بدم به  یچون نم ن،يکن شتريبهتره تالشتون رو ب
شيبراش بشه شکست دوم زندگ ايبشه و عرش گينزد هيسا ! 

کرد، روانشناس بود؛ اما  سيرا با زبان خ شيپلک بست، لب ها نيآرو
آمد، کنترل  کردن اعصاب  یم انيبه م ايکه صحبت از عرش یزمان
شد، مردک کنارش نشسته بود و رک و راست  یسخت م شيبرا

کرد یم دشيتهد . 

- قلمداد کنم؟ ديحرف رو تهد نيا ! 

ستاديبلند شد و ا حامد . 

- هشدار باشه هيتونه  یم ست،ين ديتهد ! 

ستاديمقابلش ا نيآرو . 



- دميشن یکنم، چ یمن فراموش م یول ! 

لبخند زد حامد . 

- نشه کينزد هيچه االن چه بعد دادگاه، به سا نيبگ ايبه عرش ! 

شد رهيبه او خ بيدست در ج نيآرو . 

- ارميگفته بشه رو به زبون ب ديکه نبا يیزايچ نيمن رو وادار نکن ! 

شد ليبه پوزخند تبد لبخندش . 

-  یگفته بشه چ ديکه نبا یزيآماده م، اون چ یهر حرف دنيشن یمن برا
تونه باشه یم ! 

جواب داد نيآرو : 

-  بيبه اون آس یکس ،يیدور بشه شما هياز سا ديکه با یبه نظرم کس
اينه عرش يیکه با پدرش معامله کرده، شما یزده، کس ! 

گفت حامد : 

- مارشوننيکردم دکترا محرم راز ب یفکر م !  

پوزخند زد نيآرو . 

- رو  یراز ن،يهست انشيرو گفتم که خودتون کامال در جر یزيمن چ
نيکردن بردار ديفاش نکردم، شما هم دست از تهد . 

کرد، دست اشاره اش را به سمت او نشانه رفت و ادامه داد مکث : 

 -  ن،يو از بردار من دور بش نيريکه دست زنتونو بگ نياگه دوسش دار

پس انقدر خودخواهانه  است،يخوره عرش یکه داره ضربه م یفعال کس
از  ادياصال درک کردنتون سخته، منم آدمم، بهم فشار م ن،يرفتار نکن



 یجور زه،يبرام عز یليکه خ هيسا یبرادرم که جونمه، از طرف یطرف
خوشحالم یليخ طيشرا نيانگار من از ا که نيزن یحرف م . 

جواب داد حامد : 

-  یباز بميپس ننه من غر د،يرو شما به وجود آورد طيشرا نيا
ديارديدرن . 

گرفت، سفارشش را کرده بود، اما ادامه اش  ريسر به ز یعصب نيآرو
 نيا شانيکه دست او نبود، مگر کف دستش را بو کرده بود، رابطه 

 ندهيگو و آ شيآدم شناس بود اما پ رد،يگ یگونه شکل دوستانه به خود م

 .نگر که نبود

-  یچشمش به تابلو م رون،يب ادياز مطب م هيبدونم سا ديمن از کجا با
ا؟يدفتر عرش رهيخوره و راست م !  

و رابطه اش  هيفقط سا نينداشت، حق داشت و نداشت، در ب یجواب حامد
داشت تياهم . 

- داشته باشد تيبراتون اهم هيکنم سا یاصال من فکر نم . 

 هيشد سا یبود، مگر م زيشد، کالمش تند و ت رهيخ شيمرد روبه رو به
نداشته باشد؟ تياو اهم یبرا ! 

- حامد صادق؟ یازدواج کرد هيچرا با سا !  

کرد و دوباره کالمش را از سر گرفت یکوتاه مکث . 

- ! تا حاال شده انه؟يخوره  یبهتون م تونيليفام نميکنم، بب یدارم فکر م
نياصال با خودتون رو راست باش ! 

به خود گرفت یاخم کرد، حالت تدافع حامد . 



- کنم، اومدم بگم زيو رفتارم رو با شما آنال تيشخص ومدم،ين نجايمن ا ... 
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را قطع کرد کالمش . 

-  یهمه  ،یهواشو دار یليمهمه، خ یليبرات خ هيکه سا یبگ یاومد
حرف بزنم که  هيهات به زور و اجبار پدرش بوده، منم با سا یباز

و یکن هيبهش تک یبخوا ستين یآدم ايعرش ... 

ديحرفش پر انيم حامد . 

- نيدکتر بس کن یآقا ! 

زد اديفر نيآرو . 

- ديکن یم ديبارتون باشه برادرم رو تهد نيشما، آخر ن،يشما بس کن ! 

گفتم تيبا عصبان حامد : 

- ومدميبحث و جدل ن یمن برا  ... 

اورديکرد، آرامشش را به دست ب یسع نيآرو . 

- مکالمه  نيشاهد همچ ن،يکرد ینم دياگه انقدر خودخواهانه من رو تهد
ميشد ینم یا . 



ديکش یقينفس عم نيآرو . 

- دخالت کنم و نه قصد  هيشما و سا یخوام تو زندگ یمن نه م دينيبب
کم  هي دهيکنم واقعا زمانش رس یفکر م یسرزنش کردنتون رو داشتم، ول

نيبردار گرانيدست از کنترل کردن د ن،يايبه خودتون ب ! 

او و  دنيدستش را به طرف حامد دراز کرد، حامد با د یناگهان نيآرو
قصد  نيو توه ريجالب بود بعد از آن همه تحق شيدستش جا خورد، برا
 !دست دادن هم داشت

- خوام یتندم معذرت م یبابت حرفا ! 

 یاش  تنها پوزخند یدستش را رد نکرد، اما جواب عذر خواه حامد
لب بود یرو . 

- از برادرم  ديبا نياومد نيکرد یکار خوب نميب یکنم م یحاال که فکر م
 !مراقبت کنم

نه خود و ماهرا یليرا کم داشت، خ نيلب نشاند، هم یرو گريد یپوزخند
 .برادرش را محق دانسته بود

- برگردم خونه ديوقته، من با ريد ! 

رساند او از دهانش خارج نشد یبرا یتعارف . 

- باشه دارمونيد نيآخر دوارميفقط ام ! 

بار لب باز کرد نيا حامد . 

- ستمين دارتونيمن هم چندان مشتاق د نيمطمئن باش ! 

با  نينشست و آرو مکتين یبود، حامد  رو یلبخند کوتاه نيجواب آرو 
زد، چه فکر  هيتک مکتين یاز او جدا شد؛ حامد به پشت یگفتن شب خوش



به دکتر آب دوغ  یسوال شده بود چه کس شيکرد و چه شد، برا یم
ابرو را  نکهيا یچون او مجوز  دفتر مشاوره داده بود؟! به جا یاريخ

کرد یکور م زيچشم را ن دز یبردارد، م !  

 ینکبت بارش رو یو زندگ هيبه تف و لعنت بر خود و سا یا قهيدق چند
 ابانيرا دد خ یساعت ميگذشت و سپس قصد رفتن به خانه کرد، ن مکتين

تمام المپ ها خاموش شده بودند و  در  د،يها سر کرد، به خانه که رس
 هيمطلق فرو رفته بود، به طرف راهرو رفت، کنار در اتاق سا یکيتار

سر و صدا در را باز کرد و وارد شد، نور  یآرام و ب ستاد،يار اياخت یب
کرده  یرا نوران  هياتاق را روشن کرده بود، صورت سا یمهتاب تا حد

 یتخت کنارش نشست، رد اشک رو یبود، به طرفش رفت ، آرام رو
 هيسا د،ياز ته دل کش یبود، با درد پلک بست، آه دايصورتش کامال هو

 ال،يجوان بود و ز هيه او پشت کرد، ساو ب ديبه طرف مخالف حامد چرخ

 يیکه حامد توانا  یداشت، زندگ ازين یشاد یحق او نبود، او به زندگ

زد،  هيتخت جا خوش کرد، به تاج تخت تک یکردنش را نداشت، رو ايمه
تخت دراز کرد، پلک بست، درد داشت، داشتنش در  یرا رو شيپاها

توانست دروغ  ینمخود که  به گريدور بودنش درد داشت، د نيع
بود،  نيقابل باور بود، غمگ ريغ شيبرا هياز دست دادن سا د،يبگو

 شيدر بند بود، تمام دست و پا یريبند نبود، انگار اس يیدستش به جا
 نيبود، نفسش به تنگ آمده بود، حتم داشت بعد ا ريدر غل و زنج

زمستان  لسمط ريوجود نخواهد نداشت، اس شيبرا یبهار گريزمستان د
ماند یم . 

اش را نوازش کرد، روح  یشمينرم و ابر یزد و موها ايرا به در دل
چه بود؟  گريعشق د نيافتاده بود، ا انيگرفت، احساستش به غل یتازه ا

کرد، گناهش که سه ماه  یدر ذهن خود خجالت زده اش م انشيب یحت



 یامان در تب و تاب او م یقبل بر گردنش افتاده بود و حاال دلش ب
  .سوخت

را نوازش  شيموها ديشدن مهتاب و طلوع خورش ديها تا ناپد ساعت
کرد، خواب که مدت ها بود بر او حرام شده بود، دل از تخت کند و از 

لباس  امد،يگرفت، حالش که اصال جا ن یزد، دوش آب گرم رونياتاق ب
 یار بدون مالحظه روب نيباز گشت، ا هيو به اتاق سا ديرا پوش شيها

را نوازش کرد، نامش را خواند شيو بعد موها رتتخت نشست، صو . 

- هي...ساهيسا ...! 

زد شيو دوباره صدا ديد هيسا یلب ها یرا به وضوح رو لبخند . 

- ؟یخند یم ی...دارهيسا !  

لب باز شد یبا همان لبخند رو هيسا یها پلک . 

- باز شده؟ شتين ینجوريا ینيب یخواب خوب م یدار ! 

به خود آمد که لبخند  یشد، وقت رهيمبهوت به حامد خ یلحظه ا هيسا
نشست عيتبسمش را گرفت، سر یصورت حامد را پر کرده بود، اخم جا  

. 

- ؟یکن یم کاريچ نجايا ! 

زد شخندين حامد . 

- رونيبرو ب ! 

ستاديکرد و ا یپوف حامد . 

- ميبلند شو حاضر شو بر ! 

ديپرس هيسا . 



  !کجا؟-

جواب داد حامد : 

- ؟یهمه بفهمن زنم یخواست یمگه نم گهيشرکت د ! 
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خود را جمع و جور کرد یمتعجب کم هيسا . 

- ؟یگ یکه نم یجد ! 

به طرف در رفت حامد . 

- خورم آماده شو یتا صبحانه م ! 

جواب داد هيسا : 

- امينم ! 

ديخند حامد . 

حاال که  ،ینداخت یراه م گهيد یدعوا هيبرمت،  یگفتم نم یاگه م -
با کدوم سازت برقصم  گهيدونم د یبخدا نم ام،ينم یگيم م،يبر ايب گميم

هيسا ! 

اش قطع شد خنده . 



- فرهاد مطمئن باش همه  یها ینيدر ضمن بعد اون تصادف و خبر چ
ميما ازدواج کرد دن،يفهم ! 

مبهوت تر از قبل سر کج کرد هيسا . 

 !ما؟-

لبخند زد و کالمش را از سر گرفت حامد . 

-  م،يريبگ ینيريجعبه ش هي ديست، فقط سر راه با عهيکنن شا یاما فکر م

ميرو بزن دييمهر تا گهيکه د ! 

کرد زير چشم . 

- م؟يبگ یدعوت نشدن چ یفقط اگه بگن چرا عروس ! 

ديپرس جيگ هيسا . 

- م؟يبگ یچ ! 

برد  بيزد، دست در ج هيکنار در تک واريباال انداخت، به د يیابرو حامد
 .وگفت

-  م،يبلند شو بر عيکنم، حاال سر یبراش م یفکر هيدونم، توو راه  ینم

خونه مون ميگرديچندتا کار دارم و بعدش زود برم ! 

 یشگونيپتو ن ريرا بر هم گذاشت، محکم فشار داد، ز شيپلک ها هيسا
جواب  عيبود، اخم کرد و سر داريب داريگرفت، نه انگار ب شياز ران پا

 :داد

- حاضر شم رونيباشه برو ب ! 

از جانب او  یهمه خونسرد نيشد؛ ا هيلبخند زد و موجب تعجب سا حامد
 ديفکر کرد، انگار واقعا با ینمود، با خروج حامد از اتاق، کم یم بيعج



ار زد و با سرعت پتو را کن عيشد، سر یرفتن به شرکت آماده م یبرا
لگ چرم و  ،یميمال شيرفت وبعد از آرا سيبرق و باد به سمت سرو

بر سر انداحت ،  یمشک یاش را به تن کرد، روسر یشتر ندبل یپالتو
دوش گذاشت، به سمت در رفت ، با باز کردن در تازه  یرا رو فيک

شد، اما  مانيپش یلحظه ا یپدرش به جانش افتاد، برا دنياسترس د
حرکت الزم بود، از اتاق خارج شد و  نيا شيرفتن برنامه ها شيپ یبرا

و کنار پنجره به  دهياش را پوش یمشک  یاز راهرو گذشت، حامد پالتو
زد شيبود، صدا ستادهيانتظارش ا . 

 !من آماده م-

به سمت در رفت و بوت  یانداخت، بدون گفتن کالم هيبه سا ینگاه حامد
و به  ديبلندش را پوش یهم چکمه ها هيچرمش را به پا کرد، سا یمشک

را مقابل در شرکت  نيحامد ماش یدنبالش به راه افتاد، بعد ربع ساعت
 .پارک کرد

داشت و نه  دنيقدرت چرخ یخورد، نه سر یتکان م ینه لب د،يترس یم 
و رفتن به شرکت، نگاهش به رستوران  نيشدن از ماش ادهيپ یبرا يیپا

شرکت افتاد، خاطرات، مثل برق و باد از مقابل چشمانش گذر  یروبه رو
ديجانش رد شد و به حال رس یجسم ب یبا سرعت از رو نيکرد، ماش . 

- ؟یشينم ادهيچرا پ ! 

پر  ابانيشده اش وسط خ ختهيبه خون ر رهيخشک شده، خ يیلب ها با
جواب داد اهويه . 

- شدم مونيپش ! 

زد هياش تک یصندل یبه پشت حامد . 

- گشتم تهران، تا تو یبخشم، کاش برنم یوقت خودمو نم چيه ... 



گفت لشيبرخالف م  : 

- یگرفت یوقت دستمو نم چيه ،یکرد ینم داميوقت پ چيکاش ه ... 

چرخاند و ادامه داد سر : 

- من چند ماه نه بلکه سال هاست به گند  یکم برگرد عقب، زندگ هي
شده دهيکش ! 

شد یگونه اش جار یرو هيحامد باز ماند، قطره اشک سمج سا دهان . 

- جدا بود، ما شهيبود، راه ما هم یاشتباه یهمه چ ... 

سر داد، اشکش را پاک کرد یخنده ا تک . 

- وجود نداشت يیوقت ما چيرفت، ه ادميالبته  . 

شد، بدون نگاه کردن به پشت سرش وارد شرکت شد،  ادهيپ نيماش از
مورد  یطبقه  آمدن  حامد سوار آسانسور شد، به یبرا یبدون انتظار
قهوه به دست از آشپزخانه خارج  وانيل یدر باز بود؛ منش د،ينظرش رس

نگاه کرد هيشد و با تعجب به سا . 

- نميبب نجايا اي! بدمت؟يچند وقته ند یدون ی! دختر مه؟يسا . 

کرد یکوتاه یطرفش رفت، سالم و احوال پرس به . 

-  ادتتيع ميخبر بودم ها، بعد از تصادف اومد یفکر نکن از تصادفت ب

هوش بود یهر چند تو ب . 

توانست  یبعدش را م یلبخند زد، اشاره اش  به حادثه و ماجراها هيسا
 .درک کند، تشکر کرد



-  یهر چند همون طور ،یدختر؟! خوشکل تر شد یچقدر عوض شد
ها یالغر موند ... 

که سر حرف را کم کم باز خواهد کرد یعني نيدوباره لبخند زد، ا هيسا . 

 !درس و دانشگاِهت تموم شد؟-

حواله اش کرد یچشمک یمنش خانم . 

- ؟یو مشغول به کار بش یرو شروع کن یکارآموز گهيد یحتما اومد ! 

جواب داد هيسا . 

- به خارج از  ليادامه تحص یسر بزنم، قراره برا هينه فقط اومد بهتون 
گرفتم کارامو انجام بده لميوک هيبرم،  رانيا . 

 یمکالمه باز کرد، حامد با ورودش مانع ادامه  یادامه  یلب برا یمنش
کوتاه گفت یبحث شد و با اخم و سالم : 

- اتاقم کارت دارم ايب هيسا ! 

اتاق شد و در را پشت  یبه دنبالش روانه  یکوتاه ديبا ببخش هيسا
ور و آن ور  نيحامد که مدام در حال ا یعصب یسرش بست، به چهره 
دانست هر آن امکان انفجار خشمش وجود  یرفتن بود، نگاه کرد ، م

 .دارد

- کن فيتعر ! 

در کار نبوده یاديکرد و در دل شکر خدا را به جا آورد که فر یهوف . 

دوباره گفت حامد : 



- ازش خبر  لهيخبرم و اون وک یکه من ازش ب یزيکن، هر چ فيتعر
 ...داره، زود باش

باالرفت شيصدا تن . 

- کن فيتعر گه،يزود باش د . 

انگشت اشاره اش را به نشانه سکوت مقابل دهانش گرفت و به  هيسا
 .طرفش رفت

- شنون یاالن همه م واش،ي...سيه ! 

گفت هيبدون توجه به سا حامد : 
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- کنه  یکه مدام تکرار م یمن، کس خوب بذار بفهمن، همه بدونن، زن
دوست داشتن داره،  یکه ادعا یمنه، کس یکه اسمش تو شناسنامه 

بره رانيخواد از ا یبدون خبر من، بدون مشورت با من م . 

با ترس گفت هيسا : 

- ادياالن م اد،يآروم تر االن بابام م ... 

دستش را محکم گرفت حامد . 



-  اديم نکهي! جز اشه؟يم یاصال چ ادي! بشه؟يعوض م یچ اد،يخوب ب

کنه؟ یم یا گهيکنه چه کار د یم ريمنو تحق ! 

در چهار چوب در ظاهر شد ريمحکم باز شد، ام در . 

 چه خبرتونه؟-

اتاق شد و در را بست وارد . 

 !سر و صدات کل شرکتو برداشته-

را محکم رها کرد، به او پشت کرد و به طرف پنجره  هيدست سا حامد
زد شيموها نايم یقدم برداشت، چنگ . 

دينگاه کرد وبا اخم پرس هيبه سا ريام . 

- ؟یکن یم کاريچ نجايا هيسا !  

انداخت و گفت یبه ساعتش نگاه رينگاهشان کرد، ام حامد : 

- ! اونم ؟یکن یم کاريچ نجايا ،یسر کالست باش ديبا ،یامروز کالس دار
 !تو اتاق حامد

رفت زشيزد و به طرف م یپوزخند حامد . 

- ه؟يخارج رفتن چ هيقض !  

جواب داد هيکرد و سا یپوف ريام : 

- رم یم ليادامه تحص یبرا ! 

گفت نيغمگ یبا نگاه حامد : 

 !بدون اطالع من؟-



گرفت ريسر به ز هيسا . 

- ستين یازيتو ن یتا اون موقع به اجازه  ! 

اش نشست،  یصندل یقورت داد و رو یآب دهانش را به سخت حامد
دادگاه را فراموش کرد، تمام شدن نسبتشان را  خيفراموش کرده بود، تار

برده بود ادياز  یسادگ نيبه هم . 

-  یرو م ینفهمت همه چ لينگفتم اجازه، گفتم بدون اطالع من، اون وک
خبر دار  ديشما دختر و پدر با یکه از نقشه  مينفر نيمن آخر یدونه، ول

 !بشم

آمد انيبه م ريام . 

- درسش رو  رانيخواست خارج ا یم هي، سا ستيدر کار ن ینقشه ا
به تو اطالع بدم دميند یازيادامه بده منم موافقت کردم، در ضمن ن . 

کرد ريام یحواله  یشخندين حامد . 

- کردم،  یم داياطالع پ ديمن با تيقبل یبرنامه ها دنيچ یچطور برا
نه؟ نجايدور کردن دخترت از ا یبرا ! 

دستش را رها کرد و رو به حامد گفت عيسا د،يرا کش هيسا یبازو ريام : 

- بهم  ديکه پدرم با هيموضوع خونوادگ هي ،یبهتره بحث رو کش ند
یمسائل دخالت کن یتو همه  ستياجازه رفتن و نرفتن بده، قرار ن  ! 

اش را کنترل  یلعنت یلرزش چانه  د،يرا د هياشک در چشمان سا برق
ساله ۴٠ یکرد، او مرد بود، مرد ! 

- یمسلط باش شترياعصابت ببهتره به  ! 

و طعنه اش گرفت ريخشم از ام با . 



- اتاقم ايدنبالم ب هيسا ! 

 یبه دنبال پدرش روانه شد، حامد به آن دو پشت کرد و لحظه ا هيسا
انداز شد، پلک بست،  نيبسته شدن در، در گوشش طن ینگذشت که صدا

 زيکرد، به سمت م یبه بدست آوردن آرامشش کمک م قيچند نفس عم
چه کرده است، با حرف  ديفهم یو لب به دندان گرفت، تازه م ديچرخ

 یديجد ینقشه ها ريکه داشته، حتم داشت ام یرکه زده با رفتا يیها
کشد، چگونه نتوانسته بود مانع  یبه در کردنش م دانياز م یبرا

 یفرصت يیرفت، بعد از جدا یهم نم رانياگر از ا هيخشمش بشود، سا
 هيرفت، مگر سا یآمد، اصال به درک که م یجود نمبو دارشانيد یبرا
گونه از رفتنش به خشم آمده بود نياو که بود که ا یبرا . 

 نيبدتر هم مگر وجود داشت؟! ا نيشد، از ا شتريب شيدندان ها فشار
نبود یوجه من الوجوه قابل ماست مال چياش به ه یخراب کار . 
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به  یزد، نگاه زيدور م یبلند شد، چرخ یصندل یو از رو ديکش یآه
 یمانده بود و نه حال شيبرا یانداخت، نه حواس زيم یرو یبرگه ها

را از  لشيکار نداشت، موبا یرو یکار کردن، ماه ها بود که تمرکز یبرا
 ارياخت ینگاه کرد، ب یروشنش کرد، به گالر د،يکش رونيب بيداخل ج

 یرو یگرفته شده نگاه کرد، پوزخند یعکس ها نيآخر بهبازش کرد و 
او و  گشت،يسال قبل بر م کيعکس گرفته شده به  نيلب نشاند آخر

با صفا  یپر از برف، کوه يیو با فضا دهيپالتو پوش ،یبا کاله مشک هيسا
 یموهالبش نگاه کرد؛  یگرم در دست، به لبخند رو یو فنجان چا

بود ختهياز کاله دور شانه اش ر رونيکه ب يیطال . 

خندان خود نگاه  یبه چهره  د،يند گريشد د یرا مگر م شيها یدلبر
 گريشد، د یم ديعقب رفتن نبود، آنچه نبا یبرا یکرد، فکر کرد، راه

بود، چشمش هرز رفته بود و  دهيقرارش، لرز یاتفاق افتاده بود، دل ب
 یبه نظر نم یاديز یکه سن ۴٠در دام افتاده بود؛ فقط چهل سالش بود، 

نمود. چانه اش  ینامناسب م یساله کم ٢٢دختر  یبرا قطف د،يرس
را باز کرد،  راهنشيفرستاد، دکمه پ بيرا به داخل ج یگوش د،يلرز

گوشه چشمش را فشرد، دست به کمر گرفت و سر به سمت سقف باال 
 .برد



- و احمق  حيانقدر وق یخدا... هوفف...من چم شده، کِ  یخدا... ا یا
تونم تا  یبچه، مگه م هيساله، با  ۴٠سالشه، مِن  ٢٢فقط  هيشدم؟! سا

حد خودخواه باشم؟ نيا !  

تکان داد با خود ادامه داد سر : 

-  قيبدبخت بشه، اون ال نياز ا شتريب هيذارم سا ی..نه...نمنه.
و آرامشه یخوشبخت ! 

 یکيمقابل چشمانش ظاهر شد؛ لحظه  هيبست، صورت پر از غم سا پلک
شد که در قلبش  یخنجر یشدنشان را به خاطر آورد و همان شب مست

 .فرو رفت

 یالزم بود، برگه ها شانيهردو یآرامش برا یکم ديباز کرد، شا پلک
امضا نشده را رها کرد و از اتاق خارج شد؛ راهش را به سمت اتاق 

در را باز کرد  ،یدييبفرما دنيبه در زد و بدون شن یکج کرد، تقه ا ريام
ستاديو در چهار چوِب در ا . 

مبل نشسته بود  یرو نيبه زم رهيکه دست در بغل ساکت و خ هيسا به
 یهم که طبق معمول خودکار به دست به برگه ها رينگاه کرد؛ ام

 يیکرده در گلو را قورت داد، با صدا ريکرد؛ بغِض گ یمقابلش نگاه م

بهم گره خورده لب باز کرد يیآرام، ابروها . 

- ايب هيسا ! 

ديپرس ريدو به حامد نگاه کردند، ام هر . 

  !کجا؟-

جواب داد حامد : 

- شه یتو اتاق تو زندان نجايکه تا عصر ا شهيبرمش خونه، نم یم ! 



حامد را به فرصت  یدهانش را بست، جواب دادن به طعنه  پيز ريام
موکول کرد، اخم کرد و گفت یمناسب : 

 !باشه-

گفت هيشدن سا کيحرف بلند شد، با نزد یب هيسا : 

- گردم شرکت یامروز برنم . 

با همان اخم بدون نگاه کردن به حامد گفت ريام : 

- خواد بکن یدلت م یهر کار ! 

اتاق خارج شدند و در را بستند، بدون حرف از شرکت خارج شدند و  از
ها، حامد راهش را به سمت  ابانيکردن خ یشدند، با ط نيسوار ماش

شد رشيمس رييمتوجه تغ هيخارج از شهر کج کرد، سا . 

- ؟یر یکجا م ! 

دنده را عوض کرد و بر سرعتش افزود حامد . 

- ینيب یم یصبر کن ! 

 هيتک نيماش یحوصله دست در بغل گرفت، سرش را به پنجره  یب هيسا
 :داد و گفت

- ندارم ديحوصله جنجال جد . 

- باشه ديجنجال جد هيهر لحظه مون  ستيقرار ن ! 

از پنجره گرفت و گفت هيتک هيسا : 

-  یمتوجه شد ،یانداز یراه م ديجنگ جد هي ،ینيب یکه تا منو م دايجد
بحث کردن ندارم؟ ینا گهيکه د ! 



و جواب داد ديچرخ هيسرش به طرف سا حامد : 

-  هيخوام برم  یباشه منم نه تو، دوما م یعصبان ديکه با یاوال فعال اون
ندارم یبحث و جدل چيکه فقط آرامش داشته باشم، قصد ه يیجا  

ديحد ممکن باز شد و پرس نيتا آخر هيچشمان سا  : 

- م؟يمن و تو کنار هم آرامش داشته باش ! 

زد پوزخند . 

- دم لحظاتت با من در  ینم نانيمن بهت اطم ده؛ينشن یبه حق حرفا
 !آرامش بگذره

دور نماند هيسا ديکنار چشمانش از از د زير نيلبخند زد، چ حامد . 

- جنجاال مال توئه نه من یهمه  ،یدون یخوبه خودتم م ! 

کنار چشم حامد گرفت و به  زير نينگاه از چ یباالجبار، به سخت هيسا
ديرخسمت پنجره چ . 

دنده برداشت، ناخواسته، بدون فکر  یدست از رو د،يبا صدا خند حامد
را  هيسا یاش، دست بهم قفل شده  یبدون توجه به عواقب بعد ،یقبل

کرد دنشيو وادار به چرخ ديگرفت و کش . 

- کردم ینشو، شوخ یحاال عصبان . 

شد، حامد بدون توجه ادامه داد رهيشوکه به دست حامد خ هيسا : 

- سر  ريز یمنه، همه چ ريبحث و جدل و دعواست تقص یهر چاصال 
 !خود ناکسمه

نگاه کرد هيسا به . 



 !خوب شد؟-

 یتوانست لب از لب باز کند، مگر م یاکتفا کرد، مگر م یبه لبخند هيسا
! حامد د؟يايب رونياش حاال حاال ها ب یناگهان یتوانست از شوک رفتارها

کرد؟!  تيشد، اخم کرد؟! شکا یکرد، حاال مگر م یبا دل پر درد او چه م
 هملحظات با نيآخر یذهنش سپرد، حاال که او برا یبغضش را به ته تها

توانست داشته باشد،  یم یراديخواست، خوب چه ا یبودنشان آرامش م
 ايرفت و  یجلو م ايسپرد  یخود را به دست سرنوشت م گريبار د یبرا

و  ديرس یم انيهر چه بود و نبود به پا اي ماند و یم یدر همان حالت باق
گشت یاول باز م یبه خانه  . 
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شد، حاال که  رهيشوکه به رو به رو خ هيدستش را رها کرد؛ سا حامد
هم تعادل  ديندارد؛ شا یحامد تعادل روان ديد یکرد، م یخوب فکر م

 ريحرف تحق چيبود و از گفتن ه یلحظه عصب کيدانست،  یداشت نم
، مشخص  گرشيد یلحظه  گر،يد یکرد و لحظه  ینم غيدر یزيآم

 نيزد، ب یو با پا پس م ديکش یم شيبود که با دست پ ینبود، به نوع
 ندهيتوانست به عقب نگاه کند و نه آ یدر هوا معلق بود، نه م یدو راه

 نيشد، اما با ا یتمام م زيهم که  همه چ گريدو روز د د،يرا با او ببن یا
شد؛ اطرافش  یط ريشد هضم کرد، مس یحامد را نم یها یوانگيحال د

در  یشد؛ برف ادهيداشته شد و به دنبالش پ گهن نيرا کوه فرا گرفت، ماش



دستش را لمس  یزد، دست گرم خي شيکار نبود، اما سرد بود، دست ها
تفاوتش را از نظر گذراند و به راه ادامه  یسر باال گرفت و نگاه ب کرد،
 .داد

- خوام بدون فکر کردن به  ینگو، م یچيه م،ينگ یچيامروز ه
؟یتون یم ن،ي، فقط هم ميمشکالتمون، دعواها و موانع راه بر ! 

تنها  د،يشد، چانه اش لرز رهيخ نشيدوباره به او و نگاه غمگ هيسا
در هم قفل شد،  شانيجواب مثبت تکان داد، دست ها یبه نشانه  یسر
شاداب تر راه رفتند، کنار هم  یآرام تر با چهره ا یتر، کم کينزد یکم

پر تپش قدم برداشتند،  یبا قلبها ،يیبدون ترس جدا ،یبدون حرف تلخ
شد، قله را  ینم شانينفس زدن ها یصدا دنيها مانع شن شکگنج یصدا

بود، کنار هم در  دهيگرم رس یفنجان چا کيکنار هم فتح کردند، نوبت 
و رو به  مکتين یهم  رو کيآغوش هم که نه اما شانه به شانه و نزد

یآسمان آب ! 

- خوام حرف بزنم یم ! 

کنار چشم  زير نيشده با همان چ زيخندان و ر یو با چشمان ديخند حامد
ه او نگاه کردکرد ب یضعف م شيبرا هيکه سا . 

- دارم؟يمن ب که،يو رمانت يیايرو یليخ زيهمه چ ! 

شد و به  رهيخ هيسا یدرهم و پر از شگفت یبار حامد به چهره  نيا
اشاره کرد هيبلند سا یچکمه ها . 

- از َکت و کول  یدار ،یکرد یسرما کوهنورد نيچکمه توو ا نيبا ا
ه؟ييايکجاش رو ن،ييپا ميبر ميخوا یروش م  نيتازه به هم ،یوفتيم ! 

زد هيتک مکتيبه ن هيسا . 



 !چکمه م تخته-

ديدوباره خند حامد  : 

- که خوش به حالمه یاگه انقدر کم توقع ! 

کج شد یزيبه لبخند ر هيسا لب . 

- رو  یجا همه چ نيخوام هم یشه، م یخوام حرف نزم باز نم یم یه
 !بگم

را به طرف  خود چرخاند هيگذاشت و سا مکتين یرا رو یچا وانيل . 

-  یازت معذرت م یکن هيکه باعث شدم گر يیبخاطر تمام روزا نکهياول ا
خدا  ،یبخند شهيهم ديبا ،یخوشکل و شاداب ،یخوام، بخند، تو جوون

که وارد خونه تون شدم و باعث شدم انقدر عذاب  یلعنت کنه روز
 ودمينمشکستمو  یشدم، قلم پامو م یبخدا قسم اگه متوجه م ،یبکش

شماها بگذرونم باتا روزامو  شتونيپ ! 

که  يیگرفت و به دست ها ريسر به ز د،ياش دوباره و دوباره لرز چانه
 یزده جان م رونيب یرگ ها نيا یقفل دستانش شده بود نگاه کرد، برا

گفت یم یمرد از چه لعنت نيداد، ا ! 

- تو نبود ريتقص . 

اش را لمس کرد و سرش را وادار به باال گرفتن کرد چانه . 

- بچه دارم، بهت بد  هيازدواج ناموفق داشتم،  هيمن چهل سالمه،  هيسا
 ستم،يهمه محبت تو ن نيا قيخودم رو نجات بدم، ال نکهيکردم، بخاطر ا

خوام از  یم نمتيب یو احساست با ارزشه که هر دفعه م یتو انقدر پاک
 هيبتونم آروم شم،  ديکم از من متنفر شو تا شا هي خجالت آب شم، فقط



تو  یرفتار هستم وقت نيا قيتا بتونم به خودم بگم ال ادياز من بدت ب مک
شم یم یمن از خودراض یانقدر خوب و با گذشت ! 

زد و با خجالت رو گرفت یلبخند هيسا . 

- هستم که تو  یتر از اون قتيال یب یليمن خ گم،يم ینخند دارم جد
یکن یفکرشم م ! 

لبخندش را جمع کرد و با اخم نگاهش کرد هيسا . 

- ستميگفته ازت متنفر ن یک ! 

دو به رو به رو نگاه کردن، حامد با اعتماد به نفس جواب داد هر . 

- ینبود نجايکه االن ا یاگه متنفر بود ! 

باال رفت شيابرد یتا کيو  پوزخند زد هيسا . 

-  یوقت ،یکن دايجا که آرامش پ هي اميباهات ب یفکر کنم تو دستور داد
 یم یگفت انه،ي یايم یمونه، نگفت یانتخاب نم یبرا يیکه جا یتو باش
 !برمت

به جلو خم شد و نگاهش کرد یلبخند زد کم حامد . 

- نه؟ گهيزور گو د یعني نيا  

جواب داد هيسا : 

- کتاتوريزورگو، خودخواه، خشن و زمخت، د ! 

صاف نشست حامد . 

- ؟ مينطوريواقعا ا !  

تکان داد یسر هيسا . 



- یو هست یبود یجور نيهم قايدق ! 

کرد، پس گردنش را ماساژ داد یپوف حامد : 

- تمام حرفام، تمام رفتارم از ته  ،یکردم از من متنفر بش یمن هر کار
هينبوده سا یدل و عمد ! 

زد یپلک بست، پوزخند هيسا . 

-  یمن فقط از طرف تو ضربه نخوردم، ضربه  ،یدونم مجبور بود یم
 یخودخواه یدرجه  داستيجور که پ نياز طرف پدر خودم بوده، ا یاصل

از تو باشه شتريب ديپدرم با ! 

اش تار شد دهيد ناخودآگاه . 

- خودش منو هول  یکنه؟! با دستا یم نکارويبا دختر خودش ا یآخه ک
بلند شدم و ادامه  یپرت شدم و چجور یچجور ديند یداد تو دره، کس

 !دادم

صورتش را قاب گرفت و نوازش کرد د،يبه طرفش چرخ حامد . 

- قبول  م،يهست یفيضع یآدما ريمن و ام ،یليخ ،یهست یقو یليتو خ
که سالها سر بسته مونده بود رو  یتا مشکالت ميدارم از تو استفاده کرد

کرد، اما تو یتو بود تو صورتم تف م یجا یهر ک م،يحل کن ... 
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دستش را پس زد و از او دور  د،يتمام تنش لرز د،ياش دوباره لرز چانه
سرد بود، هوا سوز داشت،  ستاد،يشد؛ با دست در بغل، مقابل پرتگاه ا

لرزاند، آن هم دو روز مانده به  یحامد بود که تنش را م یاما حرف ها
پشت سرش  د؛يرا شن شيقدم ها یاش، صدا یراه عاشق انيدگاه و پادا
بود ستادهيا . 

 !منو ببر خونه-

ديپرس ريانداخته به ز یگرفته و سر یبا صدا حامد . 

- خسته ات کردم یليدونم خ یگذره؟! م یمن بهت خوش نم شيپ . 

کرد و به طرفش برگشت اخم . 

- به ته خط  ینيب یدم، نم ی! من دارم ذره ذره جون م؟یگيم یدار یچ
التماس برام نمونده ؟! حامد تو رو خدا،  یبرا یجون ینيب ینم دم؟يرس

نکن تميدم انقدر اذ یتو رو به جون رزا قسم م ! 

لرزان تر از قبل ادامه داد یشد، با چانه ا یگونه اش جار یرو یاشک : 

- کشم؟! تو رو خدا دست از سرم بردار،  یچقدر عذاب م ینيب ینم
خوام خودم  ینباش، م فينگو ضع ،یهست ینکن، نگو قو حتمينص

خوام  یخوام عوض بشم، نم یکه هستم بمونم، نم ینيباشم، بزار هم
 .بزرگ بشم

امانش را قورت داد یب بغض . 

- خوام،  یذره ازت آرامش م هيکم  هيخواستم ازت؟! فقط  یمگه من چ
کجاش اشتباه بود؟!  نيکنم، ا یخواستم بدون دغدغه کنارت زندگ یمن م

همه عذاب بودم؟ نيا قيواقعا ال ! 



به سمتش  یشد، دل حامد به درد آمد، قدم رياشک سراز ليبست س پلک
چشمش  یاشک گوشه  د،يپناه را به آغوش کش یبرداشت و دخترک ب

شدن پاک کرد و نوازشش کرد دهيرا بدون د . 

- ! چرا ؟؟یهمه بال سرم آورد نيچرا ا ! 

 ختنيدر حال فرور شياهايرو ش،يتمام آرزوها ت،خيزد و اشک ر هق

  زييو سوز اواخر پا ديرس انيآرام گرفت، لرزش اندامش به پا یبود، کم

زده از شالش را  رونيب یاز آغوشش جدا شد، حامد موها افت،ياتمام 
 .مرتب کرد

- خونه؟ ميبر ! 

حرف راه برگشت  یتکان سر جواب داد، دستش را در دست گرفت و ب با
گرفتند شيرا در پ . 

شد، اشک  یروز خالصه م کي نيدر ا ديبا ايدن یها یتمام خوش  ديشا
کند،  دايتوانست پ یاز آن ها نم یرد چيکه ه یها را پاک کرد، به نوع

کرد یم شيبه خانه صورتش را دوباره آرا دنيبه محض رس ديبا . 

- م؟يکن کاريروزمون رو چ یادامه  ! 

زد و دنده را  یلبخند دهيباال پر ینگاه از جاده گرفت و با ابروها حامد
 .عوض کرد

- ستيچالوس؟! وسط هفته است، جاده شلوغ ن یجاده  ميبر یخوا یم ! 

لبش  یرو نيدلنش یرا دور زد، تبسم ريجوابش لبخند زد، حامد مس در
قلبش قصد نفوذ داشت، چه  یجا یدر جا جا هيشد، انگار سا یجار

 د،يبخش یکرد و م یو چه ساده تر فراموش م ختير یک مساده اش

آسمان  یدلش پاک بود، پاک تر از آب زالل رودخانه، پاک تر از آب



 یجانش بود و نفس م هيسا ،یپس زدن چه ،یچه انکار گريد ،یابر
اش شده بود و به وجودش وابسته هيسا د،يبخش ! 

 نيهم دنينبود، شن یکوتاه کرد، حرف ميمال یکيرا با موز یطوالن ريمس
به آرامش  دنيرس یاثبات حضور ، برا ینفس ها، دم و بازدم ها هم برا

آهنگ به بهبود حالشان کمک کرد، لبخند ها رفته  یبود، لب خوان یکاف
را پر کرد نشانيب یفضا یجاندار یرفته پررنگ شد و انرژ . 

سبز پارک کرد،  یرا در فضا نيماش دند،يرس یرستوران سرسبز به
 یشدند، دست ها در هم چفت شدند، به سمت رودخانه و تخت ها ادهيپ

 هينوش جان کردند، شانه ها به هم تک یفرش شده رفتند، کنار هم کباب
 یتيتثب یادگاريگرم کردن هم باز شد، عکس  یداده شد، آغوش ها برا

 یبودنشان شد و ساعت ها کنار هم بدون کالم همبا یخاطره  یبرا
 .گذشت
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را  یخوش یو عصرانه را همانجا صرف کردند، بعد از ماهها رو ناهار
گذراندند، بالخره  یبعدش را به شهر گرد یساعت ها دند،يبه خود د

 ديمانده بود، شا یخانه شدند، تنها دو شب باق یشب را راه ١٢ساعت 
شد یشان م یزندگ یشب ناج نيهم . 

وارد شد هيدر را باز کرد و به دنبال سا حامد . 

- خوبه رمينگ چهيو نوتال خوردم، دل پ یبستن یليفکر کنم امشب خ ! 

بوتش خم شد پيباز کردن ز یلبخند زد و برا حامد . 

- یمن که بهت گفتم همشو نخور، گوش نکرد ! 

ش معطوف گذاشت، نگاه یچکمه ها را در آورد و داخل جا کفش هيسا
 یها را جمع م نيتمام ا ديمکث کرد، با یشد، لحظه ا شيمعدود کفش ها

  !کرد؟

- شد؟ یچ ! 

ديپرس هيحامد نشد، حامد دوباره متعجب از سکوت سا یصدا متوجه . 

- دکتر؟ ميبده؟! بر یلي! حالت خه؟يچرا خشکت زد سا ! 

 سيچشمانش را با دو انگشت شست فشرد تا مانع خ یگوشه  هيسا
 .شدنشان بشود



 ستاد،يقرار داد و مقابلش ا هيبلند سا یرا کنا بوت ها شيکفش ها حامد

را در بر گرفت شد هيسا یشانه ها  ش،يدست ها . 

- نيمنو بب ! 

شد رهيرا باال گرفت تا در چشمان حامد خ نشيسر سنگ یسخت به . 

- شده؟ یچ یبگ یخوا ینم ! 

زد،  یحرف م ديکرد، لب به دندان گرفت، نبا سيرا با زبان خ شيها لب
خوبشان یگرفتن لحظه ها انيبود با پا یباز شدن دهانش مساو . 

را پس زد، به او پشت کرد و بلند گفت شيها دست . 

- ه؟يآخر شب چ يینظرت با چا !  

 شيدر پ عتريراه راهرو را سر هيرفت، سا هينگران به طرف سا حامد
ديرس یافتادنش به اتاق م ريقبل ار گ ديگرفت، با . 

و گفت ديبلند خند حامد  : 

- ؟یقسر در بر یخوا یم ینجوريا دميپرس یمگه چ ؟یريکجا در م ! 

 ش،يها یغم را فراموش کرد و با فکر کردن به موش و گربه باز هيسا

شد، حامد  ليبلندش به دو تبد یقدم ها د،يحامد، خند یدر جواب خنده 
به  واريو د شيدست ها د،يرس هيو کنار در اتاق بالخره به سا ديدو

چشمانش  یايحامد در در د،يخند هيگشت، سا ليتبد هيسا یبرا یحصار
رفت، نامنظم شدن تپش قلبش  نيياش باال و پا نهيس ی هغرق شد، قفس

آب دهانش  هيسا د،يصورت شان پر کش یرا حس کرد، لبخند ها از رو
باز  یسر خورد، دست حامد برا شيموها یرو را قورت داد، شال از

برداشته شد واريد یاز رو شيکردن کش موها . 



- یموهاتو چرا انقد محکم بست ! 

قابل باور حامد جواب داد ريبه حرکات غ رهيخ هيسا : 

- راحتترم ینجوريا ! 

نوازش کرد و با  خت،يشانه اش ر یرو شانيرا پر هيسا یموها حامد
گفت یاخم تصنع . 

- شهيموهات کنده م یکه همه  ینجوريا ! 

از حصار حامد  ديافتاد و مشت شد، با شيپلک بست، دست ها هيسا
حبس کرد و پلک  نهيرفت، نفسش را در س یم ديکرد، با یم داينجات پ

رفتنش  یکرد، پا یباز کرد، چشمانش با نگاه پر از آرامش حامد تالق
نگاه شده بود نيا ميشد، او سال ها بود که تسل ميسست شد؛ تسل . 

 یپر از غم، پر از حسرت رو یدست از نوازش برداشت، لبخند حامد
باز کرد، سر به  هيسا یقدم فاصله گرفت، راه را برا کيلبش نشست، 

گرفت و گفت ريز : 

- منم  یرو راه بندازم ، اشتها يیبرو لباساتو عوض کن تا من بساط چا
یباز کرد ... 

رد و بشاش تر از قبل ادامه دادحواله اش ک یباال گرفت و چشمک سر : 

- قند پهلو و دبش مهمونت کنم يیچا هيخوام  یبرو  که م ! 

 شيپر از وسوسه به اتاق پناه برد و حامد در جا یمبهوت ، با قلب هيسا
زد  رونيهم فشار داد، رگ گردنش ب یرا به رو شيخشک شد، دندان ها

 خته،يبهم ر ینشست، با اعصاب واريد یشد وبر رو یمشت شيو دست ها

تخت  گريکمربندش را به طرف د ،یرا به طرف شيبه اتاق پناه برد؛ پالتو
تخت نشست و با  یرا باز کرد، رو شيبا حرص دکمه ها د،پرت کر



 قينفس عم نيچند خت،ير رونيرا ب تشيعصبان ش،يموها انيم یچنگ
ديکش . 

- امشبو کمکم کن هي نيامشب، هم هي نيهم ايخدا ! 

اش  یشانيحال پر یبرا یتوانست کمک یشد، دوش آب ولرم م بلند
 یکاف هيسا یفراموش کردن خرمن موها یآب برا ريساعت ز ميباشد، ن

شد،  یبگذرد؛ اما نم يیتوانست از قول مهمان کردن چا ینبود، کاش م
سرو سامانشان دوباره دل  یب یزندگ انيشد دو شب مانده به پا ینم

اش را به تن کرد و از  یسبز لجن شرتيرد شود، سو شيبشکند و از رو
 یبر سرعتش افزود و بدون معطل هياتاق خارج شد، کنار در اتاق سا

 شيفکر یبود، به خاطر ب دنيدر حال جوش یوارد آشپزخانه شد، کتر
را  یکرد و چا دايپ نتيرا از داخل کاب ینيچ یبه سر زد، قور یضربه ا
 .دم کرد
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کوچکش را گز کرد، در  یآشپزخانه  ،یچا دنيتا دم کش یا قهيدق چند
از  یا هيهنوز چند ثان د،ياين رونياز اتاقش ب هيکرد سا یدل خدا خدا م

و  سيخ یبا موها هياش نگذشته بود که سا یدعا و درخواست درون
 یمقابلش ظاهر شد، نگاه یدورس و شلوار قهوه ا وريخوشرنگش با پل

انداخت یبه داخل قور . 



- دهيانگار دم کش ني! امممم، آفر؟یکرد کاريچ نميبب . 

 ینيس یو رو ديکش رونيب نتيرا از داخل کاب یا شهيش یاستکان ها 
به حامد گفت یکنار اجاق قرار داد، با نگاه : 

- سپرم به خودت یرو هم م ختنشيخوب ر ! 

از آشپزخانه خارج شد و به طرف کاناپه  هيتنها سر تکان داد، سا حامد
 ديحال حامد بود، اما با یرفت و نشست،  متوجه دگرگون ونيزيمقابل تلو

کرد  یجور و پالسش را جمع م ديزد، فردا با یم یگريخود را به راه د
ندانست، تنها بر  یکرد، به کجا نم یکوچ م شهيهم یو از خانه اش برا

مکان  ديباز نخواهد گشت، شا یپدر یگاه به خانه  چيآگاه بود که ه نيا
 یمادربزرگش بود، البته اگر خاله اش موافقت م یاول و آخرش خانه 

کرد، البته تنها تا  یخانه در خواست م کي هيمهر یبه جا ديشا ايکرد 
شد یرفتن رو به راه م یبرا شيکه کارها یروز . 

گذاشته شد، لبخند زد و  یجلو مبل یخوشرنگ مقابلش رو یچا ینيس
 .تشکر کرد

- ها یتو زحمت افتاد یليخ ! 

 یرو یکنارش نشست، با چند سانت فاصله...! در جوابش تبسم حامد
 .لب نشاند

- نکردم که یبانو، کار نيينفرما ! 

نگاه کرد،  هيکرد، به  سا هيمبل قرار گرفت و تک یپشت یرو دستش
 تيفاصله را رعا ديکمتر شده بود، با شانيخواسته فاصله  ايناخواسته 

حبس  نهيرفت، نفسش را در س نيياش باال و پا نهيس یکرد، قفسه  یم
را چشم  تشياو باال گرفت، تمام مظلوم دنيد یسرش برا هيکرده بود، سا



در چشم  یپا و آن پا کردن، با حلقه زدن قطره  اشک نيا یبا کم خت،ير
 .بالخره جرات کرد و لب باز کرد

- بدم؟ هيتونم بهت تک یم ! 

در هم گره شد شينفس حبس شده اش را رها کرد، ابروها حامد . 

- بار هي نيفقط هم ! 

 هيچشم بهم زدن، سر سا کيحامد انگار بهم چفت شده بود، در  یها لب
دور کمر حامد حلقه  شيسفت و سختش قرار گرفت، دست ها نهيس یرو

مکث کرد، گره  هيمبهوت رفتار سا یا قهيافتاد، دق نييشد، دست حامد پا
 هيسا یبار دستش دور شانه  نيرفته رفته باز شد و ا شيابروها انيم

 شيمشهود بود، نفس ها هيمقابل سا گريبست، ضعفش د لکگره شد، پ
 .آرام گرفت

 !چرا انقدر کنار تو آرامش دارم؟-

و درمانده ادامه داد دينشن یجواب : 

- نميبب نويتونستم ا یوم بودم و خودم نمکنار تو انقدر آر شهيانگار هم ! 

محکم تر شد، حرارت وجود حامد  هيحرف حامد قفل دست سا دنيشن با
 ديارز یشدن بود، اما انگار به آرامشش م شتريلحظه به لحظه در حال ب

 یفراموش یشد برا یتلخ سرد شد و بهانه ا یکرد، چا ینم یکه مخالفت
نو یشروع ديتلخ گذشته و شا یروزها ! 

 یملود یوارد ذهن حامد شد، اما صدا یلحظه ا یشروع نو برا فکر
قفل دست ها  د،يحامد کش یبر طرح شروع دوباره  یخط ه،يسا ليموبا

 هيسا شتر،يهم ب یکم ديباز شد، فاصله ها به حالت قبل بازگشت، شا
 یو تک زنگ ب اينام عرش دنيبا د د،يکش رونيب بيرا از ج ليموبا



در   اينشاند، نگاه حامد به نام عرش یشانيپ یرو قيعم یموقعش اخم
رو گرفت،   یعصب ،یو پسوند شونديپ چيافتاد، بدون ه هيسا یگوش

از کنار هم بودنشان نگذشته بود و همان که از حضورش  یا قهيهنوز دق
لحظه  ینابود یشد برا یانداخت، زهر یترس را به جانش م هيکنار سا

خوششان یها ! 

- خواد؟ یم یوقت شب چ نيا ! 

بلند شد، حامد دندان قروچه  امکيپ یباال انداخت، صدا یشانه ا هيسا
را باز کرد  و مضمونش را خواند و جواب داد امکيپ هيکرد، سا یا : 

کرده یدستش خورده و معذرت خواه یاشتباه - ! 

خم شد و گفت یبرداشتن استکان چا یبرا حامد : 

 !بر خر مگس معرکه لعنت-

بلند گفت دهيلب برچ ،ديرا نوش یچا یقلپ : 

- کرده خي مون،يياز چا نمياه...ا ! 

و گفت ديخند هيسا : 

- شهيزود سرد م نايتو ا يیدهنه شون بزرگه، چا ! 
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 هيسا د،يچرخ هيسر حامد به طرف سا گر،يد یامکيپ یبلند شدن صدا با
را باز  امکيمبل بلند شد و به طرف کانتر آشپزخانه رفت و پ یاز رو
 .کرد

"- نمتيبب ديفردا با ." 

جواب را نوشت و ارسال کرد هيسا . 

"- تونم حرف بزنم یدفترت، فعال نم اميپس فردا قبل دادگاه م ." 

زد شيصدا حامد . 

- هيسا ! 

به عقب برگشت هيسا . 

- ميبخور يیقرار بود چا ! 

کانتر گذاشت و برگشت، استکان ها را برداشت،  یرا رو ليموبا هيسا
بار دور تر نيو کنار حامد نشست، ا ختير يیدوباره چا ! 

ديپرس حامد . 

- ؟یشد موني! پش؟یبد هيبه من تک یخواست ینم ! 

سرد جواب داد هيسا . 

- به نفع منه که  یعنيبرم بهتره،  نجايجمع کنم، فردا از ا لمويوسا ديبا
ونمنم نجايا ن،ياز ا شتريب ! 

پوزخند زد، سر تکان داد حامد . 

- ؟یجمع کن لتويبهت گفته وسا لينکنه وک ! 

رو گرفت و گفت هيسا : 



- چرت و پرت نگو کنميخواهش م ! 

ديپرس هيشد، سا ليتبد یعصب یپوزخند حامد به خنده ا  . 

- ؟یخند یم یبه چ ! 

سر باال گرفت و نگاهش کرد حامد . 

- گذره ینم یروزمون عاد هيخندم چرا  یم نيبه ا ! 

ديلب بر چ هيسا . 

- افتاده؟ یعاد ريمگه چه اتفاق غ ! 

کرد زيچشم ر حامد . 

- من  نکهيا یبرا کنه،يم یاس ام اس باز گهيمرد د هيزنم با  ،یچيه
دهيجوابشو م گهيد یجا هي برهيم دارهيشو بر م یگوش نمينب . 

زد هيپا انداخت و به مبل تک یپا رو هيسا . 

-  یگيم ،یبه من ندار یتعهد  به،يشدنت  برام عج یتيهمه غر نيواقعا ا
که من واقعا زنت باشم شهيخودتم باورت نم یزنم ول . 

اشاره اش را در هوا تکان داد انگشت . 

- کلمه رو تکرار  نيانقدر ا یخود یب م،يشيدر ضمن ما پس فردا جدا م
 .نکن

شد رهيخ هيزد و به سا یلبخند تلخ حامد . 

- تو بغلم ی! وقتم؟يش یاومد جدا م ادتياالن  ... 

ديحرفش پر انيم تيبا عصبان هيسا . 



- یاريموضوع رو به روم ن نيو ا یکردم انقدر مرد باش یفکر م ... 

لب به دندان گرفت ستاد،يشد و ا بلند . 

- تو پرم که خودمم  یزد یجور هيهر وقت خواستم بهت اعتماد کنم، 
 ...نفهمم از کجا خوردم، مِن احمقو بگو

دوباره گند زده بود ستاد،يمقابلش ا حامد . 

- ستيتو و اون مرد ن نيب یزيچ ،یحرفا بگ نيا یانتظار داشتم به جا . 

ديخند یم یبود که عصب هيبار سا نيا . 

- ! نکنه دوباره ؟ی! چه رابطه ا؟یگيم یچ یمن تو دار یخدا یوا
که هوش و حواستو برده؟ یخورد یزيچ !  

به طرفش برداشت یقدم حامد . 

- شميم فيکه مقابل تو انقدر ضع ستيدست خودم ن ست،يخودم ن دست ! 

 یاگر اجازه  ديگوش داد، شا شيمتعجب و اخم کرده به حرفها هيسا
سر درآورد شيتوانست از حرف ها یداد، م یادامه دادن م . 

- به نظر برسم فينکن که من ضع یکار . 

ماند یسردرگم منتظر سر نخ هيسا . 

-  یکي شيو حواست پ یمن، کنار من نشست یتو خونه  نجايا یوقت
تونه  ینم  نميزم یآدم رو نيتر رتيغ یکنه، ب یست، منو له م گهيد

تحمل کنه نويا ... 

سرزنش وار سر تکان داد هيسا . 

- یگيچرت و پرت م یدار گهيواقعا د ! 



حامد به دام افتاد، با حرص  یدست ها انيم شيداد، مچ دست ها هولش
 :گفت

 !ولم کن-

افتاد،  رياش گ نهيبازوها و س انيدر آغوشش افتاد، م د،يرا کش دستش
 .شروع به تقال کرد

- خوام برم بخوابم یولم کن م . 

 تيشد، دلش اذ رهيخ هيسا نيشده در نگاه خشمگ زيبا چشمان ر حامد
جا،  نيدر هم هيلجباز سا یخو نيا یتوانست برا یخواست، م یکردن م

 .جان بدهد

- ميبخواب ميبر ! 

 ی نهي، چند مشت به تخت س دهيترس یگشاد شده، دل یبا چشمان هيسا
ديحامد کوب . 

- یتو عقلتو از دست داد ! 

رفت، لبخند صورتش را پر کرد، بدجنس بودن هم  نيحامد از ب یها اخم
بچه گانه رفتار کند یتوانست کم یشب را م کي نيداشت، هم یعالم . 

 !آره عقلمو از دست دادم-

را  شيدامه داد، حامد محکم تر از قبل دست هابه تقال کردن ا هيسا
 .گرفت

- محل انقدر  یوقت از بچه ها چيهم ه ی! تو بچگ؟یزن یچرا انقدر م
یزنيمنو م یسره دار هيکتک نخوردم، اون  وقت تو  ! 



دو انگشت  انيدست مچ هر دو دستش را گرفت، چانه اش را م کي با
کامل گفت تيگرفت و او را مجبور به باال گرفتن سرش کرد، با جد : 

- نه؟ اي ینشونت بدم، باور دارم زنم یخوا یم نميبب ! 

ديپرس دهيترس هيدست حامد کمتر شد، سا فشار . 

- ه؟يمنظورت چ ! 

دست حامد کمتر و کمتر شد، دستش رها شد و توانست از چنگ  فشار
کند، به طرف راهرو رفت، در  دايحامد نجات پ بيو غر بيعج ینگاه ها
 یگرفت و متعجب به حامد که ب یپناه واريکنار د ستاد،يا یگوشه ا

زد؛ پلک  هيتک واريبود نگاه کرد، برگشت، به د ستادهيحرکت همانجا ا
 یرا به وضوح م شيتپش ها یگذاشت، صدا قلبش یبست، دست رو

 یاما سود د،يکش یقيبرگشتن به حالت نرمال نفس عم یبرا د،يشن
گفت و  با ترس چشم  ینيه وار،يکنار د ینداشت، با حس گذاشتن دست

 .باز کرد
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وار  وانهيشد، قلبش د کيبود، سرش آرام آرام نزد ستادهيمقابلش ا حامد
قلبش  نگونهيبود که ا کينزد یقلب یبه سکته  ديشا د،يکوب یم نهيدر س

سپر کرده بود، نفس  نهيامان به تپش افتاده بود، دستش را مقابل س یب
کننده بود، پلک بست وانهيشد، د یصوزتش پخش م یحامد که رو یها . 



- هيچشماتو باز کن سا ! 

به اندامش  یکرد، سر حامد کنار گردنش قرار گرفت،   رعشه ا مقاومت
ديچسب واريحد ممکن به د نيافتاد، تا آخر . 

- یرو هم تجربه کن انتيخواستم حس بد خ یدونم بدم، بد کردم، حت یم . 

کرد، با  یرا راحت م الشيخ ديبا شهيهم یبار برا یک د،يلرز یم شيصدا
شد نييباال و پا شيگلو کيبيقورت دادن آب دهانش س . 

چقدر ازت  ،یکه چقدر پِست زدم ، خودت شاهد بود یديخودت که د -
کردم، به تو و روح   انتيکردم، به تو خ انتيکردم، اما آخرش خ یدور

هيسا ستميکردم، مقصر من ن انتيپاکت خ ! 

زد،  یحرف م یانتيمرد از چا خ نيچشم باز کرد، متوجه نبود، ا هيسا
 هيسا یانگشت ها نيبار بغضش را قورت داد، انگشتش آرام ب نيحامد ا

 یرسوا شده بود، رسوا یريکرد، سر پ دايت پگره شد، آرام گرفت، قدر
 .عالم شده بود

- خورم هوا و هوس  ی، من شکست خوردم، قسم م یتو برنده شد
یليکردم ازت ، خ یدور یليمن خ ست،ين ... 

انگشتش  د،يگوشه چشمش  را د دهياشک چک د،يرخش را د مين هيسا
 یباال آمد رو گرشيدست د د،يحامد  سفت چسب یانگشت ها نيب

را  دنشيد یباز کردن چشم نداشت، رو ینشست، مردش رو شيبازو
شانه اش گذاشت یسر رو خت،يبغض کرد و اشک ر هينداشت، سا . 

- من، تو، خودم پدرم همه رو ،یتو گناه نکرد ... 

صورتش گذاشت یدهان نداشته اش را قورت داد، دست رو آب . 



- خجالت  ديکه با ی! اون؟ی! تو چرا خجالت زده ا؟یتو چرا چشمتو بست
شد، تو  ديسف اهشيس یبکشه منم، من همه رو رسوا کردم... پدرم موها

؟یتاب شد یب ینجوريساختم که ا یو صبرت حامد من از تو چ یبود !  

 هيسا ینوازش موها یکند، پلک باز کرد، دستش برا واريسر از د حامد
 .باال آمد

-  یمن... ول بابات منو خجالت زده کرد، گفت اشتباه کرده، راجب
 انتيبشمو بهش خ کيبهت نزد ديدونم نبا یدونم اشتباهه، م یمن...م

که بهت دارمو یتحمل ندارم حس گهيد یبگم ول ديکنم، نبا ... 

لب  یدست رو د،يد یم انتيپوزخند زد، او کنار بودنشان را خ هيسا
مهر  شيحامد گذاشت، با جسارت سر جلو برد، چشم بست و لب ها یها

داشت و نداشت،  به  یهمراه یسکوت را زد، حامد مات نگاهش کرد، پا
 نيعقب رفت،  لبخند زد، نگاهش کرد، دستش ب هيسا دهينکش قهيدق

رفت شيموها . 

- ...من اگه سال یکرد ريعقل و احساس گ نيحامد...تو هنوز ب ینيب یم
 ینيب ی... میجلو اومدن ندار یکنم تو رو یزندگ نجايسال با تو ا یها

 دميرسه، شا یعشق من نم یبه پا ،یهم داشته باش یاگه تو احساس

وجود نداره و فقط یحس چيه ... 

را فشرد و  با تته  هيسا یستاد،بازوهايا دنيآن از تپ کي یحامد برا قلب
 :پته  لب زد

- ؟یبر یخوا یتو..تو...واقعا م ! 

- حامد در هوا ماند،  یخود را در آغوش حامد پنهان کرد، دست ها هيسا
ديجدا شد، دوباره عقب کش هيسا . 



-  یبرم...کجا بمونم حامد..تو حت ديبا یخوام  ول یخوام برم...نم یم
کجا  ،یتو هوا رهام کرد یول یآغوشتو باز کرد ،یگاهم نشد هيتک

 !بمونم؟

خاطر گفت نانيرا پاک کرد، با اطم هيسا یشرم سار اشک ها حامد : 

-  نجا،يکنم ا یم ی... اگه الزم باشه تو رو زندانیتونم اجازه بدم بر ینم

 یو تو رو از بابات خواستگار رمي... اصال میتونم بذارم بر ینم یول
کنميم . 

اشک لبخند زد انيم هيسا . 

-  چيوقت، ه چيه گهيمن د یکه اشکال نداره ول یکن ميزندان یاگه بخوا
 ینم یکار ،یبکن یکه تو احساس شرمندگ یبکن یخوام کار یوقت نم

ازدواج ما از  ،یهمکارات ، دوستات سر بلند نکن یجلو یکنم تو نتون
به  نيکردم،  از ا یزندگ نجايمن چند ماه ا دينفهم یموند، کس یهمه مخف
کنم بتونه منو با  یزندگ یبا کس خواديفهمه.... من دلم م ینم یبعدم کس

رهيجمع بتونه دستمو بگ یو اونور ببره، جلو نوريخودش ا ... 

چشمانش را گرفت یسياخم کرد، خ حامد . 

- نگو نويوقت ا چيه گهينگو،  د نويوقت ا چيه ... 

شمرده شمرده ادامه داد ،یمکث کوتاه با : 

 -  دونميم ه،ياز من نگذر سا هيسا یدارم ول یاديز یدونم خواسته  یم

یول رميپ یليتو خ یبرا دونميم شتره،يب یليسنم خ ... 

صورت حامد را نوازش کرد هيسا . 



-   يیجا هي یوابستگ نيا گهيد یتونم ازت بگذرم ول یاگه بخوامم نم

خونواده  م،ينرمال داشته باش یتونم زندگ یتموم شه، من و تو  نم ديبا
مشکل دارن یزندگ نيمن با  عشق من و ا ی ... 
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خارج  شيدست ها انيکرد، از م یصورتش برداشت، سع یاز رو دست
نشد رهيشود، اما قدرتش بر او چ . 

- دل کندن برام سخته، پس سخت ترش  شميجور نيبذار برم، من هم
 .نکن

آرام، پر از  ستاد،ينفس فاصله ا کيبا لجاجت همان جا مقابلش با  حامد
 .عطش لب زد

- گذرم یازت نم . 

توانست  یکرد، مگر گذشتن از او آسان بود؟! مگر م یدم و بازدم هيسا
حاال که حامد  رام او و احساسش شده بود، بگذرد و برود و وارد اتاقش 

که تا سر حد مرگ عاشقش بود،  یکس یدانست یم یشود؛ آن هم وقت
کند یخواستنش تقال م یآن طرف تر برا یکم !  



 یخواسته اش م ميماند و تسل یکنارش م گرير بار داگ د؛يترس یم اما
افتاده  یاز نو و انگار نه انگار که اتفاق یشد و روز بعد روز از نو روز

کرد؟ یله شده است، چه م یو آن وسط احساس ! 

 یناخنش را رو یهم چفت شدو دستش مشت، بلند یبر رو شيها دندان
 .کف دستش فشار داد

- خوام دوباره  یاحساساتم بشم، نم ميخوام تسل یبذار برم حامد، نم
 .ضربه بخورم

بوسه اش،  یگرم د،يگردنش برد؛ دوباره لرز کيسر نزد گريبار د حامد
نفسش را به شماره درآورد، دهانش بسته ماند، اما نتوانست مانع 

 یرو یشدن قطره اشک ختهياشکش شود، حامد با حس ر زشير
شد، متعجب  رهيدفاع خ یمظلوم، بسر باال گرفت و به دخترک  شيموها

لب باز کرد ارياخت یب ه،ياز واکنش سا . 

- هيخوام سا یمعذرت م ! 

 یکرد، چگونه توانسته بود انقدر ب یتمام خواسته اش را فراموش م ديبا
را  هيکنار کمرش برد، سا یپا و دست ريز یرحم عمل کند؟! خم شد، دست

شکه، چشمانش را محکم بهم فشرد،  هياز جا کند و در آغوش گرفت، سا
مرد و خواسته اش شده بود، خوب او  ميتوان مخالفت نداشت، انگار تسل

فرستاده بود،  یبه باد فراموش شهياش را که هم یبود، زنانگ نهم ز
شده بود، دِر  داريمشترکشان ب یزندگ انيجا، دو شب مانده به پا نيهم

، وارد شدند، حامد کنار تخت حامد باز شد یباز اتاق با فشار پا مهين
 یرو یتخت رها کرد، بوسه ا یرا آرام رو هيخم شد و سا ستاد،يا

باز شد هيو چشمان پر از بهت سا نداش نشا یشانيپ . 



- تونه جبران  یمنو ببخش، اگه تا آخر عمرم ازت معذرت بخوام بازم نم
خواد کنارت باشم،   یدلم م ره،يگ شتيباشه که باهات کردم، دلم پ يیکارا

که  یکنم، تا روز یصبر م ،یبش تيکنم که دوباره اذ یتونم کار یاما نم
کنارت باشم یبهم اجازه بد ... 

را قورت داد بغضش . 

 - کنم یصبر م . 

سرعت ممکن از اتاق خارج شد و در را بست،  نيعتريشد و با سر بلند
شد، خواست در را باز  مانيآن پش کي د،يرا شن هيسا یها هيگر یصدا

خود ممنوع کرده بود باز گردد، مقابل در  یکه ماه ها برا یکند و به اتاق
شد، چند  یقطره اشک ختنيچشم بست، پلک بستنش برابر با ر ستاد،يا

سرد  نيزم یبرخورد؛ سر خورد و رو واريقدم به عقب رفت، به د
رفت، کم گ یافسارش را در دست م ديبا د،يکوب وارينشست، سر به د

 یگرفته م ديکند، خطا بار اول ند یمانده بود دوباره با دل دخترک باز
خطا نبود، لغزش نبود، اراده اش بود و گناه  گريشود، اما بار دومش د

رفت...اگر  یم شيبوسه پ کياز  شترياگر ب رفت،بود، لب به دندان گ
نبود یراه برگشت گريکرد... د ینم سيرا خ شيموها هياشک سا . 

فداکار نبود، وفادار نبود،  یکاف یگفت، او به اندازه  یدرست م هيسا
نبود بنديخواسته اش پا یرو ... 

گاه دستان  چيکاش ه یکرد...ا ینم دايرا پ هيگاه سا چيکاش ه یا
معتاد  شيکاش آنقدر به خنده ها یگرفت، ا یکوچکش را در دست نم

نقدر عاشق ا هيگرفت، آن وقت سا یخو نم شيموها یشد، به بو ینم
گشت ینم لياش به گرداب تبد یشد و زندگ ینم . 



 ینشست، قطع شدن صدا هيدر اتاق سا یها نشست، روبه رو ساعت
تکان  شيرا راحت کرد، اما نشست و از جا الشيخ یاش کم هيگر

گرفته، بلند شد و  یروشن شده بود که با دست وکمر ینخورد، هوا کم
کرد،  یآماده م یگرفت و صبحانه ا یدوش م ديبه اتاقش پناه برد، با
به خاطر رفتار ناپسندانه اش  گرينشست و بار د یهمان وقت مقابلش م

طول  یا قهيدق ۴۵، دنيکرد. حمام و لباس پوش یطلب بخشش م هياز سا
مقابلش ظاهر شد،  هيسا ی دهيصورت ترس ستاد،يا نهيمقابل آ د،يکش

و بوسه اش را به خاطر آورد، چشم باز کرد؛  نيدلنش یپلک بست و بو
وجودش،  یرد شد و گرم نهيرا دوباره حس کرد، از مقابل آ شينفس ها
 یکرد در ذهنش تداع یکه صورتش را نوازش م یزده ا خي یدست ها

توانست به تعادل احساس و  یم قيچند نفس عم ستاد،يشد، مقابل در ا
آرام به  یچند تقه  ستاد،يا هيرفتارش کمک کند، خارج شد، مقابل در سا

در ضربه زد و  هدوباره ب د،ينشن یدر زد؛ نامش را خواند، اما جواب
به جانش  یبيعج ینگران د،ينشن یکرد، اما باز هم جواب شيدوباره صدا

افتاد، در را آرام باز کرد، نگاهش به تخت مرتب شده افتاد، به طرف 
زد، در را باز کرد، اما از  شيهجوم برد، بلند صدا یبهداشت سيسرو

و به  دکنان از اتاق خارج ش هيسا هيسا یمعطل ینبود، ب یخبر هيسا
رفت يیرايطرف پذ . 
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درنگ، محکم در آغوشش گرفت، پلک بست  یمقابلش ظاهر شد، ب هيسا
بعد او را از آغوشش جدا کرد  یا قهيو آرامش به وجودش برگشت، دق

 یو ظاهر آماده  شينگاهش کرد، متوجه لباس ها ريو لبخند زد و س
 .رفتنش نشد

- شده؟ یزيچ ! 

تا سر حد  نکهيگفتن ا د،يتوانست بگو یگفت؟! چه م یباز کرد، چه م لب
کردن او  دايپ یجنون رفتنش ترس به جانش انداخته بود، حاضر بود برا

نه  یدادن جواب یگرفت؛ برا ريبکند، سر به ز یدر خانه اش هر کار
از  یچندان قانع کننده سر باال گرفت، اما قبل از خارج شدن کلمه ا

از حال توجهش را جلب کرد،  یدر گوشه ا یفيچمدان و ک دنيددهانش، 
به عقب برگشت و  هيبدتر از قبل دهانش مهر و موم شده بسته ماند، سا

د نگاهش را گرفتر . 

- رم یدارم م ! 

نگاه کرد هيمبهوت نگاه از چمدان گرفت و به سا حامد . 

- رم چون یم ... 

ادامه داد هيمکث چند ثان با . 

- یخوام بهت فرصت بدم فکر کن یچون م ! 

صورتش کرد یرا چاشن لبخند . 

 - بخاطر  ديکارو با نيبهم ظلم شد، ا یليشد، خ ريتحق یليخ نجايمن ا
که به غرورم زدم رو جبران  یبيکم از آس هي ديخودم ،انجام بدم، شا

 .کرده باشم

تر کرد یلب حامد . 



- مخالفت دارم؟ یبرا یمن حق ! 

سالح و  یکردنش نبود، ب دايپ یبرا ششيپ قهياز تالش چند دق یخبر
 یم یتر شد، دهانش رو به خشک قيعم هيقدرت مانده بود، لبخند سا

بزاق دهانش به کل متوقف شده بود ديرفت ، انگار تول . 

 یکاش م ،یبهتره مخالفت نکن ینظر من احترام قائل یذره برا هياگه  -
 ديو رفتار کنم، شا رميبگ ميتصم گهيجور د هيتونستم از همون اول اول 

 یمناسب نشست و برخواست م یبا آدما ايکردم،  یکم مطالعه م هياگه 
 یموضوعات برا نيدوم بخاطر ا ینم ومد،ينم شياتفاقا پ نيکردم، ا

تو یبرا ايباشم  متأسفخودم  ... 

به دندان گرفت لب . 

- دميبه گند کش تويکه زندگ يیتو یبرا ... 

به جلو برداشت، چشم باز و بسته کرد یقدم حامد . 

درجه از منطق  نيگذاشته، که به ا ريانگار دکتر خوب روت تاث -
یديرس !  

  ،یبار حامد با ناراحت نياش نداد، ا هيبه حرف پر از حاش یجواب هيسا

 :گفت

- هيفکر کردن کمه، سا یروز برا هي ... 

 یفاصله را م نيشترياز حامد ب ديمغموم به سمت چمدانش رفت، با هيسا
خوشحال  شتريب ستيبه فکر کردن ن یازيگفت ن یاگر م ديگرفت، شا

مقابل در  ینيآهن یکند، نرده ها یگفت، در را قفل م یاگر م اي شد،يم
کرد و  یشود، به سمتش پرواز م یکند و حتما مانع رفتنش م ینصب م

 یو م ديد یبود که م ینيهم تيگرفتش، اما واقع یم شمحکم در آغو



را   نيآست نيخط از کتاب ج کيتوانست  یحامد مردد بود و حال م د،يشن
 فهيگفت، "مرد ها اگر وظآلتون به اِما  یبخاطر آورد، همان جا که آقا

عنوان در انجامش شک نخواهند کرد و به  چيبه ه رند،يرا بپذ یا
خواهند کرد امشدر انج ینحو سع نيبهتر ." 

 چيگرفت، به ه شيخود را با کشاندن چمدان ها تا کنار در، در پ راه
عنوان قصد برگشتن و نگاه کردن به مرد مبهوت پشت سرش را 

جمله سر باال  کيگفتن  یرا به پا کرد و تنها برا شينداشت، بوت ها
زديکرد از نگاه کردن به حامد بپره یگرفت، اما سع . 

 !مراقب خودت باش، خداحافظ-

 کيکابوس چند ماهه اش با  ديگنج ینگاهش کرد، در باورش نم حامد
اوضاع و  نيمگر با ا د،يرس یم انيبه پا یخشک و خال یخداحافظ
 یصبح را سرد و ب شهيمثل هم ايقبل بازگردد  یاشد به روزه یاحوال م

روزش را  کيو ک ريش وانيل کيشود با خوردن  داريروح از خواب ب
 رديبار با رزا تماس بگ کي یآغاز کند، به سر کار برود و بازگردد، روز

ناب کنار  یشد لحظه  یوجود داشته، مگر م یا هيو انگار نه انگار سا
مکالمه  کيرا فراموش کند،  با  دنشيو بوس دنشيياو بودنش، بو

 ....کوتاه

طرفش رفت، دست در کمر به زور لب باز کرد به . 

- نگرفتم بخوام  ميمن هنوز تصم ،یو بر یبذار یطور نيهم یتون ینم
دادگاه اميب ! 

در را باز کرد و چمدان را از خانه خارج کرد هيسا . 

- من  ن،يداد یدادگاه، چند ماه منو هر جور دلتون خواست باز یايب ديبا
تو و پدرم باشم یعمرم مهره  هيدم بق یاجازه نم ! 



جواب داد حامد . 

- یبمون نجايخواهم ا یمن م ست،يدر کار ن یباز ! 

 رهيخ ،ستاديمانع شد و مقابل چمدانش ا هيبه طرف چمدان برد، سا دست

 :در چشمانش گفت

-  يیفقط درد و رنج ها نجايبمونم، ا نجايخوام ا ینم گرفتم، مويمن تصم

ارهيم ادميرو به  دميکه کش . 

ملتمس گفت حامد : 

- دميبهت قول م کنم،يخونه رو عوض م ! 

حواله اش کرد یسر تکان داد وپوزخند هيسا . 

- خودت و احساست رو روشن کن بعد راجب خونه  فيتو فعال تکل
من  ،یارياحساست رو به زبون ب یستيحاضر ن یتو حت ر،يبگ ميتصم

تونم بهت اعتماد کنم؟ یم یچطور ! 

گونه خلع سالح نشده بود، انگار زبانش را  نيگاه ا چيپلک بست ه حامد
 نگونه،يزبان متولد شده بود که ا یکنده بودن، اصال انگار از بدو تولد ب

داشت  یسن یسال با او فاصله  ١٨که  یحرف، مسکوت مقابل دختر یب
بود ستادهي، ا . 
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پر حسرت در  یبار بدون خداحافظ نيبه طرف آسانسور رفت، ا هيسا
در  د،ينکش هيشد، دکمه را فشرد و به ثان رهينگاه پر از غم حامد خ

 هيشد، آسانسور در طبقه همکف متوقف شد و سا شانيهر دو نيب یمانع
که ماهها در آنجا ساکن شده  یبدون برگشتن و نگاه کردن به آپارتمان

هر  ختنينفس مبحوس شده اش را رها کرد، مانع ر ،بود، خارج شد
بود،  دهيدر خود ند کجايگاه انقدر شجاعت را  چيشد، ه یگونه اشک

هر آنچه که از شب تا صبح به آن فکر کرده و  یاشک یحت ايبدون بغض 
د را بر زبان آورد و از محبوبش گذاشته بود، چند نفس آماده کرده بو

چشمش را با انگشت  یگوشه  یذره اشک جمع شده  د،يکش قيعم
و بدون برداشتن  ديکش نيزم یو محکم چمدانش را رو یگرفت، قو

ام  یام و یآشنا نيگذشت و به طرف ماش ابانيقرمزش از خ نيماش
 .پارک شده رفت

شد ادهيپ نياز ماش هيگرفتن چمدان سا یبرا ايعرش . 

 .سالم-

نگاهش کرد قيدق . 

- یکرد هيهم گر یکل ،یديمطمئنم شبو نخواب . 

اخم کرد هيسا . 

- رميبگ یتاکس هيبرم  ،یزخم زبون بزن یخوا یاگه م . 

چمدان را از دست او  د،يدهانش را کش پيز یشيبه شکل نما ايعرش
 ايشد، عرش نيهم سوار ماش هيجا داد، سا نيگرفت و در پشت ماش

را زد و به راه افتاد نياستارت ماش . 

- ینيمنو بب یخوايم یگفت شبيخوب د . 



نداد یجواب ايعرش . 

- کارت مهم باشه دوارميام . 

جواب او ماند، اما دوباره ناکام لب باز کرد منتظر . 

- ؟یزن یخوب چرا حرف نم  

 یور و آنور کرد و تنهاصداها نيا يیبه طرفش نگاه کرد، ابرو ايعرش
متعجب گفت هيکرد، سا ديرا تول یبيعج : 

-  یخواستيم یفهمم، خوب مثل آدم بگو چ ی! من که نم؟یگيم یچ
اومدم،  یدارم، اصال موندم با چه عقل ليدارن منم وک لي! مردم وکگه؟يد

 !دفتر تو

چشم  یبا همان اشاره  ،یدوباره خواست بدون خارج شدن کالم ايعرش
گفت یعصب هيرا بدهد که سا هياو ابرو، جواب سا : 

- کنم  یجا درو باز م نيهم ،یاريدر ب یباز مسخره باز یبخدا اگه بخوا
هم تو رو قاتل کنم،يهم خودمو خالص م ! 

باال برد ميتسل یبه نشانه   یو دست ديخند ايعرش . 

- کترهيتو گردنم از مو بار شيپ چارهي...من بميآقا تسل . 

رو گرفت یبا چشم غره ا هيسا . 

- خفه بشم یاوال که خودت گفت ! 

متعجب به طرفش برگشت هيسا . 

- یذار یچرا حرف تو دهنم م ؛یگفتم خفه ش یوا من ک ! 

کرد یپوف ايعرش . 



- گميباشه من دروغ م ! 

گفت ايبا حرص چشم بست، اما قبل از باز کردن دهانش عرش هيسا : 

-  اميپ نيآخر شبيمهمه ها، قشنگ گوش کن، اگه تو د یليدوما، دوما خ

، گفتم با شوهر  نمتيچرا گفتم بب یبفهم یتونست یم ،یخوند یمن رو م
حرف  د،يگفت یم ديکه تو دادگاه با يیدفتر تا راجب حرفا یايب تيگرام
ميبزن . 

شد رهيخ ابانيدست در بغل به خ هيسا . 

- با طالق  عيسر نهيما رو بب یموضوع نباش، قاض نيتو نگران ا
شميممنون م یزيچ یهتل یکنه، حاالم اگه منو ببر یموافقت م ! 
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گفت تيبا عصبان ايعرش : 

- ه؟يسا یشد ونهيد !  

گفت یبا لجباز هيسا : 

-  نياز ا شترياالن بگو، ب نيهم ؛یآشنا ندار ،یشناس یرو نم يیاگه جا
ميرينگ گرويوقت همد . 



حد نيدانست لجباز است اما در ا یتکان داد و پوزخند زد، م یسر ! 

- خونوادت،  شيخونه پ ؛یبر ديتو االن با یآشنا دارم، خوبشم دارم ول
ستين يیاالن وقت تنها ،یگذرون یرو م یمطمئنم تا فردا روز سخت . 

شد رهيخ ابانيبه خ هيسا : 

- انجام بدم ديکارا دارم با یليخوام تنها باشم، خ یم . 

رفتند یرژه م هياعصاب سا یرو ايعرش یپوزخندها . 

- بگو منم بدونم ،یمثال چه کار ! 

حرص پلک بست با . 

- انقدر تحت فشارم نذار گه،يکار دارم د . 

لجبازتر از او ادامه داد ايعرش : 

- بگو بفهمم گهيبگو د . 

تر کرد یلب هيسا . 

- برم  ميرزرو کنم، بعد دادگاه مستق هيترک یبرا مايهواپ طيامروز بل
هيترک ! 

بود یا غهيچه ص گريرفتن د هيکرد، ترک یکنترلش م ديبا ايعرش . 

- قبول کنه و فردا حکم رو بده، فکر  یدادگاه، اگه قاض یر یفردا تازه م
البته  ،یمن تازه اول راه زي! نه عزشه؟يکارا تموم م یهمه  ،یکن یم

شهيبدترم م یکه همه چ ارهياگه حامد دبه درب ! 

کرد  یاش را ماساژ داد، سر درد داشت، نه... فکرش را نم یشانيپ هيسا
اش  یادار یعنوان به فکر کارها چيجدا شدن انقدر سخت باشد، به ه



آن  زيبرده بود، مگر همه چ اديدل کندن را از  یسخت اينبود، عرش
 یقو ديبا ديکش یقيو حکم دادگاه بود؟! پلک بست نفس عم یلعنت یامضا

باز کرد و جواب داد لکبود، پ یم . 

- گرجستان، عراق اصال  ه،يترک رمينداره، من پاسپورت دارم، م یتياهم
 یکار هيکه رفتنش دردسر نداشته باشه، فقط  يیجا هي رميافغانستان، م

 .کن، بتونم برم

پوزخند زد ايعرش . 

- یحرفا باش نيتر از ا یقو یليکردم خ یفکر م ،یکنيفرار م یدار ! 

بلند، با خشم جواب داد يیکنترلش را از دست با صدا هيسا : 

- کنم یکنم، فرار م یآره فرار م . 

 نيکرد و ماش دايپ یپارک یجا عيسر د،يبا تعجب به طرفش چرخ ايعرش
 .را نگه داشت

- دوباره بگم؟! از خورد  اي! ؟یکنم، راحت شد ی! فرار م؟یراحت شد
شه؟يم دتيعا یکردن من چ ! 

در هم گره شد،  شيآب دهانش را قورت داد، ابروها ايعرش خت،ير اشک
کرد، تکان دستش، لمس اشک  یمقاومت م ديمشت شد،  با شيدست ها

بست،  یبار او بود که پلک م نيکرد، ا یرا خراب م زيهمه چ هيسا یها
قابل تحمل بود؟  ريغ شيبرا هيسا یاشک ها دنيشد، چرا د یباورش نم

 یکار چارهيخاطر دخترک ب یتسل یبرا ديبا د،يچرخ ینمزبان در دهانش 
زد، چرا عضالتش سفت شده بود؟! مگر تا به حال  یم یکرد، حرف یم

 بايبود؟! مگر فر دهيبود؟! مگر تا به حال دختر َسر خورده ند دهياشک ند

 شانشيپر نگونهيکه بود که ا هيبارها مقابلش زار نزده بود؟! مگر سا



 شتريرا فراموش کرد، درد خودش ب هيو درد سا اهکرد؟! اصال دادگ یم

حرف ها بود نياز ا . 

نمانده بود، نگاهش  یبراب قورت دادن باق یبزاق ،یخشک شد دهانش
شد رهيگرفت، به روبه رو، به ناکجا آباد خ هيسا یرا از اشک ها . 

 !باشه-

از  يیبود، "باشه"، آن هم نامفهوم، با صدا یکاف نيرا زد، هم استارت
تر از آنچه  عيسر یليرا به حرکت درآورد، خ نيه، ماشآمد رونيته چاه ب

نفره به نام خودش  کي یاتاق د،يآشنا رس یکرد به هتل یفکرش را م
 نطوريا هيگذاشت، سا یم شيتنها ديکرد، با یرا راه هيرزرو کرد، سا

 یبود که م یکمک نيهتل بزرگتر نيهم هياز نظر سا است،خو یم
 .توانست در حقش بکند

بسته شد،  شيدر رها کرد، در به رو یرا داخل اتاق همان جلو چمدان
حرف در  نيکند، اما هم یها در حقش خوب نياز ا شتريخواست ب یم

آراَمش  رد،يدر آغوشش بگ ند،يخواست کنارش بنش یم د،يدهانش ماس
 یدو ماه ايهست، عرش اياو که هست، عرش ستياگر حامد ن ديکند، بگو

خواست،  یاو را نم هيسا د،ياز ته دل کش یست که هست، کنارش، آه
فقط حامد  شيحرف ها انيخواست، شروع و پا یتنها حامد را م هيسا

یبود و بس، حامِد لعنت ! 

 گريدور شد، انگار د هيافتاده از اتاق سا يیخورده با شانه ها َسر

عاشق بود، در  رفت،يپذ یاحساساتش را م ديبود با دهيزمانش رس
 یحت ز،يتنفرآم تيقرار داشت، نفر سوم، همان موقع تيموقع نيبدتر
 هيسا ديکرد، با یبه خواسته اش تالش م دنيرس یبرا ديبا ز،يرآميتحق

شدنش  دهيد یتوانست برا یشد و آن زمان بود که حداقل م یجدا م
هر چند کوچک بدست آورد یديام . 



هتل کرد و خارج شد ريبه مد هيالزم را در مورد سا سفارشات . 

و با چند تماس قرار  ديکش رونيرا ب لشيقدم را برداشت؛ موبا نياول
 یپروازها یدر صفحه  یاش را کنسل کرد، قدم دوم چرخ یکار یها

دانست کارش با  یم ه،يکنارهم به مقصد ترک طيهفته بود؛ رزرو دو بل
 ینداشت، م یکرد چاره ا یرو به رو خواهد شد؛ اما چه م هيمخالفت سا
و  یا تاب نخواهد آورد، بدتر از همه حس نگرانر شا یدانست دور

دل خودشم هم  یخواستش برا یهم نم هياگر خود سا یبود، حت یدلتنگ
ماند یکنارش م ديشده با . 

 

رانيو ستونِ يب-گرداب-یتراب اليسه , [18.02.20 11:35] 

��� 

#199 

 

به ظاهر  یبه پرونده  یبار آخر نگاه یرساند، برا انيرا به پا شيکارها
 یرا به خاطر آورد، خاطره ا دارشانيروز د نيانداخت، اول هيسا یساده 

کرد ظاهرش را به خاطر  یمبهم، پلک بست، به در اتاقش نگاه کرد، سع
 یلباس بر تنش، ظاهرش، پوزخند ینداشت حت اديبه  یزيچ اورد،يب

نداد،  تيحق داشت، آن روز اصال به آن دختر اهم دينشاند، شا بل یرو
 یبه خاطر م ديکرد، چرا با یقبولش نم یاگر خواهش برادرش نبود حت

 !آورد؟

به نام مادرش  یفکرش را برهم زد، نگاه ل،يموبا یملود یصدا
 .انداخت، تماس را پاسخ گفت



- یخونه؟! شب شد مردم از نگران یايم یپس ک ! 

ديکش یقيعم نفس . 

 !سالم-

لب به شکوه باز کرد مادرش . 

- یذار یآدم نم یحواس برا ! 

بود با مادرش لب به کل کل باز کند یزد، خسته تر از آن لبخند . 

-  یم یبه سرت اومده آخه مادر، چرا از من دور یمن چ ی چارهيپسر ب
؟یکن !  

تکان داد، انگار همان بحث چند روزه در حال شکل گرفتن بود یسر . 

- آخه؟! سر کارم یمامان چه دور ! 

گفت مادرش : 

- اومدن نايعمه ت ا ايرفته گفتم امشب زود ب ادتي ! 

وقت هم شده  یب یمهمان نيبرده بود، ا اديبر هم فشرد به کل از  پلک
 .بود قوز باالقوز

- و زن داداشتم اومدن نيخونه مادر قربونت بره، آرو ايپاشو ب . 

شد همزمان کتش را هم به تن کرد و جواب داد بلند : 

 .باشه باشه اومدم-

سرعت از دفتر خارج شد و به سمت خانه راند و فکر رفتن به هتل و  به
که  ديبه خانه رس یذهن سپرد، زمان یرا به گوشه  هياحوال سا دنيپرس

او بودند، به سمت  دنيمنتظر رس یشده بود و همگ دهيشام چ زيم



به شوهر عمه و عمه اش خوش  يیرفت و بعد از سالم بلند باال يیرايپذ
عوض کردن لباس به سمت پله ها و  یبرا یگرفتن اجازه ا اآمد گفت، ب

وارد اتاق شد باياتاقش حرکت کرد، هنوز در را نبسته بود که فر . 

- ؟یکجا بود ! 

برگرداند و کتش را از تن کند یسر ايعرش . 

- اتاقم تا لباسمو عوض کنم یفکر کنم مشخصه اومدم تو . 

دست از باز  ايراحت به سمت تخت رفت و نشست، عرش یليخ بايفر
ونگاهش کرد ديکش راهنشيپ یکردن دکمه  . 

-  ادتياتاقم  یومديتو هم م ده،يپروو بودن چقدر حال م نميخوام بب یم

بشه دايسر و کله موکلت پ نکهينرفته که؟ قبل ا ! 

گونه  نيکرد کنترلش را هم یبه کمر زد، سع یحرص پلک بست، دست با
 .حفظ کند

- نکن  یکنم سع یداشتم، ازت خواهش م یامروز روز سخت بايفر نيبب
پس  ،یخجالت بکش نجاستيکن از بابات که ا یسع ،یکن تيمن رو اذ

رونيبرو ب . 

زد، بلند شد، به سمت در رفت یلبخند بايفر . 

- ده یکردنت هم حال نم تياذ گهي! د؟یخور یحرص م یخود یچرا ب ! 

ظرش پله ها منت نييرا بست و به سمت پله ها رفت، خواهرش پا در
بود ستادهيا . 

- ؟یبهش گفت یچ ! 



با  لوفريرد شود؛ اما ن لوفريکرد از مقابل ن یباال انداخت و سع یا شانه
دستش مانع شد دنيکش . 

- ؟یبهش گفت یبا توام چ ! 

جواب داد تيبا عصبان بايفر : 

- ؟یترس یبهش نگفتم، چرا انقدر ازش م یزينترس چ !  

جواب داد لوفرين : 

-  یخوا یدونستم م یخوام  به مشکل بخورم، بفهم، اگه م ینم ن،يآرو
گفتم و یبهت نم یزيبستم و الم تا کام چ یکه دهنمو م یبکن کاريچ  ... 

مشکوک  ايباز و بسته شدن در ادامه حرفش قطع کرد، عرش دنيشن با
 ايو از مقابل عرش ديرا کش بايدست فر لوفريپله ها ظاهر شد، ن یباال
آمد، فکرش آنقدر  نييسالنه سالنه از پله ها پا ايشدند، عرش ديناپد
دو  یسر در آوردن از کارها یبرا گريبود که د هيو نگران سا ريدرگ

 هينداشت، به محض ورود به سالن به بق یخواهر حال و حوصله ا
و مقابل  ديکش رونيب بيرا از ج ليموبا وست،يصرف شام پ یاعضا برا
 نيقول داده بود هم هيقرار داد، درست بود که به سا زيم یخود رو

 اميبود که به انتظار پ یا قهيبگذارد، اما چند دق شيامشب را تنها

را باز  اميبود، بالخره جواب آمد و پ ههتل نشست ريهمان مد ش،يآشنا
 .کرد

"- االن خودم شخصا بهش سر زدم،  نينگران نباش حالش خوبه، هم
 ديباشه با ادتيم به خودش وارد نکرده بود، ه یبيآس یشام نخورد ول

یکن فيتعر ازيتا پ ريماجرا رو از س " 



 فيتعر یبا تشکر بلند باال و قول برا یاميتلخ زد، پ یلبخند ايعرش
 .ماجرا ارسال کرد

گره  نيگذاشت، نگاهش با نگاه مشکوک آرو زيم یرا دوباره رو یگوش
از سوپ را به داخل دهان فرستاد، دستش را به سمت  یخورد، قاشق

 یمادرش و دلخور عمه اش که اصال نم نيآب برد، از نگاه خشمگ وانيل
خانه به سر  یاعضا ینگاه ها ريز ديتوانست بگذرد، انگار شبش را با

کرد یم . 

- یزن یمثل گذشته به ما سر نم گهي! د؟یکن یم کارايچ ايخوب عرش ! 

به اجباز زد و جواب داد یگذاشت، لبخند زيم یرا رو وانيل ايعرش . 

- در خدمتتونم نجايا ! 

دياز جوجه را نوش جان کرد و خند یعمه اش تکه ا شوهر . 

-  یشده؟! پکر م یزيچ م،ينيب ینم گهيو خنده هاتم که د یاون شوخ
متينيب ! 

کج جوابش به شوهر عمه اش بود یآب و لبخند یجرعه ا دنينوش . 
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 ديشوهر عمه اش موجب شک و ترد یتک خنده  نيانگار هم اما
 نگونهيدانست او ا یآمد، نم یم بيشد،  نگاه ها در نظرش عج شترشيب



واقعا همه نگاهها به سمت او بود، چند قاشق برنج در  ايکرد  یحس م
داشت،  فکرش  یبيعج یداخل دهان چپاند، پچ پچ ها واضح نبود، نگران

قبل بود که خبر صحت و  قهيچند دق نياما هم د،يپر کش هيبه سمت سا
چرا به جانش چنگ  ینگران نيکرده بود، پس ا افتياش را در یسالمت

و بالخره لب باز کرد دينوش یآب وانيانداخته بود؟! ل . 

- ن؟يبگ نيخوا یم یزيچ ! 

دانست مخاطب  ینم یکس د،ينگاه ها همزمان به طرفش چرخ ی همه
بود، پس سکوت کردند یچه کس ايعرش . 

-  نيخوا یرو م یزيچ هي اي ن،يبگ یزيچ هي نيخوا یکنم م یحس م
نيکن یمخف . 

کرد و ادامه داد زير چشم : 

- نيزن یمشکوک م يیجورا هي . 

و اجبار حضور در مجلس را از چشمانش  تينگاه کرد، عصبان نيآرو به
که  یخانم با استرس ميکه خواست لب باز کند، مر نيشد خواند، هم یم

بود جواب داد داياز کالمش پ . 

-  هيکنن، بق یخدا پچ پچ م ی شهيآخه؟! دخترا که هم یزينه بابا چه چ
یمشکوک شد یخود یکنن پسرم، تو ب یم ليهم دارن شام م . 

 اياشاره کرد و خواستار سکوت شد؛ عرش یچشم و ابرو به آقا مصطف با
 اريدر کار است، سکوت اخت یبار مطمئن شد که راز نيکج کرد و ا یلب

 گريد یکرد و پرسش و پاسخ را به بعد از شام موکول کرد، چند قاشق

از خدا  ز،ياز سر م ینوش جان کرد و بعد از برخواستن آقا مصطف
و همراه او، سالن را ترک کرد و  به سمت کاناپه ها  ردخواسته تشکر ک



نگاهش به آقا  کيبود و  ینگاهش به گوش کيرفت، کنارش نشست 
 گريد یبه ظاهر شنونده بود اما تمام هوش و حواسش به سمت ،یمصطف

ومخلفات به  يیساعت به همراه چا ميبعد از گذشت ن هيبود، بق دهيپر کش
کردند و هر کدام گوشه  ليم یا وهيدن، مينوش یو ملحق شدند، چاآن د

خانم  ميبود، مر نيبه صحبت نشستند، تنها فرد مسکوت مجلس آرو یا
 لوفريو ن بايداده بود و فر هيرو رييدر برابر عمه اش تغ یبيبه طرز عج

در حال پچ پچ کردن بوند، بالخره دو سه ساعت  گريگوش همد ريمدام ز
هر کدام به سمت خانه  د؛يرس انيشان به پا یخسته کننده   یبعد مهمان

 شانيشدن خانه و رفتن مهمان ها یاز خال یوقت ايخود رفتند، عرش ی

گفتن  ايو بدون توجه به عرش ديخانم را کش ميمطمئن شد، دست مر
مبل نشاندش و خود  یکرد و رو تيمادرش را به سمت سالن هدا شيها
دنشست و به سمتش خم ش یگريد یصندل یکنارش رو زين . 

- شنوم یم ! 

چپ زد و گفت یعل یخانم خود را به کوچه  ميمر : 

- شنوم؟!  یم یفقط بگ مينشوند نجايا یمنو کشوند ؟یشد ونهيپسرم د
؟یبشنو یخوا یرو م یآخه چ ! 

کرد توجهش را جلب کند یسع ايو عرش ديخانم چشم دزد ميمر . 

-  یکيبا عمه  د،يکن یپچ پچ م د،يکن ینگام م یرکيز رياز سر شب ز
هم  یغضب جلوم نشسته بود، آقا مصطف ريکه نگم مثل م نميآرو ،یشد

معلوم هست چتونه؟! نگو  زد،يلبخند به روم  م هيبار  هي قهيهر چند دق
کنم یعنوان باور نم چيکه به ه یچيه . 

 يیخانم سر باال گرفت، به پسرکش نگاه کرد، مگر جرات بازگو ميمر

 یم ست،يدانست کارش درست ن یپروراند را داشت؟! م یآنچه در سر م



شود، اما بالخره که  یاش باعث از کوره در رفتن پسرکش م دهيدانست ا
دانست  ینشاند، م یم یبه کرس شهيحرفش را مثل هم ديگفت، با یم ديبا

 يیدانست آن دخترک مو طال یم ست،يحرف گوش کن ن بلپسرش مثل ق

تمام ذهن پسرکش را شست و شو داده و افسار پسرکش را در دست 
 یکرد و فسار را م یشروع م يیجا هياز  ديگرفته، اما او مادر بود، با

تازاند یگرفت و همان طور که صالح بود م . 
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منتظر گفت ايعرش : 

 !خوب؟-

خانم بالخره جواب داد ميمر : 

- کنم یرو برات خواستگار بايخوام فر یم . 

کج کرد یلب . 

- ؟یدر موردش حرف زد ی...با کسیعنيهم خبرداره؟!  یکس ! 

تر کرد و جواب داد لب : 

 !مادرش-

حرص چشم باز و بسته کرد با . 



- خبر داره؟ یک گهي! دگه؟يد ! 

خانم لب به دندان گرفت ميمر . 

- لوفريو ن نيآرو ... 

دور خود زد یبلند شد چرخ ايعرش . 

- دونه یخودش هم م ! 

ستادياش را ماساژ داد و مقابلش ا یشانيحرف مادرش پ دنيشن با . 

- نه؟ گه،يدونه د یالبد پدرشم م ! 

خانم جواب داد ميمر : 

-  هياما  دهيانگار از دهنش پر یبهش نگه ول یزيبه عمه ت گفتم چ
کرد شيماست مال يیجورا . 

ديحرف مادرش پر انيکرد و م یدندان قروچه ا ايعرش . 

- بود؟ یچ بايبود؟! جواب فر یجوابش چ  

خانم با ترس گفت ميمر : 

- نداره یمشکل داستيکه پ نجوريا . 

سر تکان داد ايعرش : 

- جوابش مثبته یعنينداره؟! ها؟!  یپس مشکل ! 

نوازش دستش را  یبرا ستاد،يپسرش ا یخانم بلند شد و رو به رو ميمر
چند قدم عقب رفت ايبه سمت او دراز کرد، عرش . 

 .به من دست نزن مامان، لطف کن و بهم دست نزن-



خانم ناله کنان گفت ميمر : 

- رو  باينکن، تو که قبال فر نکارويدل مادر با خودت ا زيپسرم، عز
و رو  ريها رو برات ز هيو همسا ليبخدا تمام فک و فام ،یدوست داشت

نکردم دايپ بايبهتر از فر یکردم کس . 

گفت تيبا عصبان ايعرش : 

- تو عمل  ینظر پسرمو بپرسم؟ گفت ی؟! نگفت یو دوخت یديخودت بر
 یو پا نييپا ندازهيهم که خر، نفهم سر م ايعرش ذارمش،يانجام شده م
! نتونست لب باز کنه ؟ی! اون برادر روانشناسم چنه؟يش یسفره عقد م

ست؟يکارتون درست ن نيبگه ا !  

مکث کرد و دست به کمر گفت یلحظه ا چند : 

- ، کار خودشه لوفريدونم کار ن یمن م ! 

و با ناله گفت؛ ستاديخانم مقابلش ا ميبرد؛ مر ورشيسمت در  به  

- ها مخالف بودن چارهي! اون ب؟یريم ینه...نه... کجا دار . 

زد اديفر ايعرش . 

- فکر رو تو کله ت انداخته مادر من؟ نيا یپس ک ! 

گونه  نيتا به کنون پسرش را ا خت،يخانم چند قطره اشک ر ميمر
سر آن دختر الغر و  ريبود، حتم داشت همه اش، ز دهيند یعصب

باشد يیموطال . 

- ؟یزن یسر من داد م یدار ا،يمن مادرتم عرش ! 

شد کيسر داد، به مادرش نزد یعصب یتک خنده  ايعرش . 

- احترامت واجبه یجونم ،یتاج سرم یممادر ... 



رفت با دست راست محکم به کف دست چپش ضربه زد و گفت عقب : 

- پدر و  شيهم اون دخترو پ تي! با ندونم کار؟یکرد کاريچ نيآخه بب
یعزت کرد یآبرو و ب ی، هم منو ب یمادرش سرافکنده کرد ! 

خانم با اشک  جواب داد ميمر : 

- آبرو کنم یاگه بخوام تو رو ب رهيمادرت بم . 

خانم ادامه داد ميگفت، مر یلب خدانکنه ا ريز ايعرش : 

- ناموس سرت نشده دنبال زن  یخوام از اون زن دورت کنم، تو از ک یم
؟یمردم راه افتاد !  

سر تکان داد یحرص و درماندگ با . 

- ، اون فقط موکل منه، منم تا  یچه دنبال افتادن یمادر من چه ناموس
؟یکن یپرونده ش باهاش کار دارم، چرا داستان سر هم م انيپا ! 
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گفت ريتدب یخانم ب ميمر : 

- دنبالش راه  گهيذارم د ینم گه،يد یکيدست  یپرونده شو بد ديبا
امروزم رفتم دم خونه ش ،یافتيب ... 



 تيبجهد، بلند، با عصبان رونيکم مانده بود از حدقه ب ايعرش چشمان
زد اديفر . 

- ؟یکرد کاري! تو با من چ؟یکرد کاري! تو چ؟یچ ! 

خانم لب به دندان گرفت، قرار نبود از مالقاتش با همسر آن دختر  ميمر
گدار به  یگونه ب نيآن پرت شده بود؛ تا به حال ا کيحواسش  د،يبگو

جمع کردنش نبود،  یبرا يیفکر لب باز نکرده بود، جا یآب نزده بود؛ ب
 هگفت، حق به جانب سر باال گرفت و ادام یم زيادامه اش را ن ديانگار با

 :داد

- من محافظت از  ی فهيوظ ،یجگر گوشه م ،یکردم، پسرم دايآدرسشو پ
یتافيگر ب لهيح هيتونم بذارم تو دام  یتوئه، نم . 

... سر داد؛ پس حامد ی...وایو هواِر وا دياش کوب یشانيمشت به پ با
آمد و  یم ديکرد؛ با یحساب پس گرفتن به دفترش مراجعه م یبرا ديبا

کرد یصورتش م یحواله  گريد یمشت . 

خانم آب دهانش را قورت داد ميمر . 

- بهش گفتم زنشو جمع کنه دم،يشوهرشو د ... 

سرخ شده بود، گاه با کف  تيکرد، صورت پسرش از عصبان سکوت
بود،  یجا کاف نيتا هم گريو گاه با مشت، د ديکوب یم یشانيدست به پ

شد، اگر از نشان  یم وانهيگفت، پسرکش مطمئنا د یاگر ادامه اش را م
نامش را  گريگفت که د یم هيتولد به همسر سا یو عکس ها لميدادن ف

دآور یبر زبان نم . 

گز  تيسر و آن سر خانه را چند بار با عصبان نينگاه کرد؛ ا ايعرش به
توانست بر  یدر کنترل رفتارش داشت، نه، م یسع یکرد، انگار به سخت



واکنش  یتوانست از مقابل کارش ب یبزند نه م گريد یاديسر مادرش فر
ستاديا شيفاصله رو به رو یکرد، با کم یعبور م . 

-  ديدم مامان با یفردا بهت مهلت مشه، تا  ینم ینطورينه ا
 یمعذرت خواه هياز شوهر سا یري، بعدش م یريپس بگ تويخواستگار

دختر رو لکه  هيعفت  یتونست یتو چجور ؟یکرد کاريتو چ ،یکن یم
؟یدار کن ! 

زد یتلخ پوزخند . 

- !  صبح تا شب ذکر الاله هللا ورد زبونته  ؟یهست یک یواقعا فکر کرد
واقعا  ،یر یختم  م ؛یخون یقرآن م ،یخون یاز صبح تا شب نماز م

ن؟يو اونو ببر نيا یآبرو ايختم  یري! واقعا مدن؟يم اديبهت  یاونجا چ ! 

به خود  خت،يصورت اشک ر یبه پهنا شيحرف ها دنيخانم با شن ميمر
لب باز کرد د؛يلرز . 

- يیپسرم؟ بخاطر به زِن هرجا یگيم یچ یدار ... 

وقاحت را به حد اعال رسانده بود گريد د؛يکالم مادرش پر انيم . 

 ...ساکت... ساکت مامان...اون دختر پاک تر از ُگلِ -

را فشار داد، مادرش  شيباال آمد، بغض گلو ديتهد یبه نشانه  دستش
 کيتولد و  کيآن دختر را قضاوت کند؟!   نگونهيتوانست ا یچگونه م
و تهمت زدن داشت؟ ديهمه تهد نيرقص ا ! 

- ؟یديشن ،یحرف بزن ینجوريا هينشنونم، راجب سا گهيد !  

هق زدنش بلند  یکف دستش را مقابل دهانش گرفت تا صدا مادرش
زد ادينشود،   فر . 



- ؟یديشن ! 

وبغضش را قورت داد و  ادامه داد دياش لرز چانه : 

- دارم، نه قراره به  یقرار عروست بشه؛ نه من باهاش رابطه ا هينه سا
وقت به خودت اجازه  چياعتراف کنم، پس به خود اجازه نده ، ه یعشق

یکن یباز شيشناس یکه نم یکس ینده با آبرو . 

 عيچشمش نشست، سر یاشک، کنار گوشه  یآمد قطره ا نييپا دستش
مادرش بلند  ی هيگر یاز مقابل مادرش رد شد؛ به سمت در رفت، صدا

ادرش برگردد؛ سال شد، خواست به سمت م مانيپش یلحظه ا یشد، برا
 د،يشن یاتاق م یبسته  یرا در پشت درها شيها هيگر یها بود صدا

پلک بست،  د،يکش یقينفس عم رد،يبگ شخواست برگردد و در آغوش
گونه اش را پاک کرد،  در را باز کرد و از خانه  یرو دهيقطره اشک چک
کرده بود،  هيصورتش را لمس کرد، او گر اطيسرد ح یخارج شد، هوا

 یا هيبود، بخاطر سا ختهياشک ر شيبار به خاطر دل تنها نياول یبرا
خارج شد،  اطيبود، از ح ختهيبود اشک ر یافتنيدست ن شهيهم یکه برا

پارک شده کنار در رفت، سوار شد، قدرت پلک زدن  نيبه سمت ماش
 گر،يد يیاشک ها ختنيپلک زدن برابر بود با ر کيدانست  ینداشت، م

معلوم راند، به هتل  یرا به حرکت در آورد و به سمت مقصد نيماش
 بود، یخال هياتاق سا یبدش اتاق روبه رو اياز شانس خوب  د؛يرس

خشک شده اش را با زبان  یمقابلش بود، لب ها قايهمان را گرفت، دق
مادرش حق  ديشد؛ شا رهيزد و به در بسته خ هيتک واريتر کرد؛ به د

داشت، حق داشت که نگرانش باشد، اما حق نداشت از آن دختر بد 
 یاو فاصله ها را حفظ م یها طنتيآن دختر با وجود تمام ش د،يبگو

اشک در گوشه  یتوانست مانع نقش بستن قطره  ینم ،کرد؛ پلک بست
 ش،يشب زندگ نيباتريچشمش شود، روز تولدش را به خاطر آورد، ز ی



که رو دستانش نشست، مادرش با  یا دهيکش ینگشت هاآن چشم ها، ا
چشم را  ی...اشک گوشه ديرس یم هياو چه کرده بود؟! اگر به گوش سا

 شياهايداشتنش را در رو وستد ديکرد، با یفراموش م ديگرفت، با
 یآرزو ديداد، با یم انيعاشقانه اش را پا یشعرها ديداد، با یادامه م

 یبرد،  دستش را باال آورد، به ساعت مچ یبه گور م گريداشتنش را د
لحظه از خود  کي یاش نگاه انداخت، از همان روز بعد تولد به بعد حت

 نهيدر س ديکه با یساعت بود و حس نيهم گرينکرده بود، د شيجدا

ديکرد، دلتنگ بود، به سمت در اتاقش رفت، چانه اش لرز یحبس م . 
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شد،  رهيراه خشک شد؛ به در خ انيدر باال آمد، م دنيکوب یبرا دستش
 یدر زندگ گريد یديخواست نو یفاصله بود، نم ايدن ايدن هياو و سا نيب

خواست،  یخواست، نفر دوم بودن را نم یرا نم رهايباشد؛ آن تحق هيسا
کرد؛ حامد را بخاطر آورد؛  یحبس م نهيرا در س شينفس ها ديبا

و ناموس  یدر گرفت؛ هنوز آنقدر نامرد نشده... مردانگ ازنگاهش را 
دل شکستن  ی جهيشد، اما در دام افتاده بود؛ قرار بود، نت یسرش م

 واريهمانگونه عقب رفت، به د د،يشکل ممکن ببن نيرا به بدتر شيها

، حامد به پشت سرش چند ضربه زد واريبرخورد کرد، با سر به د
 یم بيآس هياگر به سا د؛يترس یم ششبود، از واکن امدهيسراغش ن



حامد  یآن قصد رفتن به خانه  کي د؛يبخش یگاه خود را نم چيرساند، ه
و در اتاقش را باز کرد ديشد؛ چرخ مانيرا کرد، اما پش . 

تخت  یدر اتاق زد؛ رو یشد و محکم در را پشت سر بست، چرخ وارد
 نيبلند شد، برادرش بود، رد تماس را زد؛ هم لشيموبا ینشست، صدا

آمده از جواد را  اميبود، پ یکاف شانيکه بفهمند؛ سالم است و زنده برا
 یرا رو ليفرستاد و موبا یشده بود؛ تشکر یاک شانيها طيباز کرد؛ بل
 یکدامشان را نداشت، وقت چيه یگذاشت، حال و حوصله  زحالت پروا

را  شيها نجايفکر ا ديگرفتند، با یم ميود تصماش سر خ ندهياو و آ یبرا
 یتوانست تا صبح قدر یم ديو پلک بست شا ديکردند، دراز کش یهم م

رفت،  یبه خانه م شيبرداشتن لباس ها یصبح الطلوع برا ديبخوابد، با
دادگاه آماده و سرحال باشد یتا برا ردک یاستراحت م ديبا . 

ساعت  ديو ساعت دادگاه را بخاطر آورد، با هيکه پلک بست سا نيهم
را خاموش  لشيموبا هيداد، حتم داشت سا یاطالع م هيدادگاه را سا

و رو کرد، اما  ريز یکردن خودکار و کاغذ دايرا برا پ شيها بيکرده، ج
تکه کاغذ هم همراهش نبود، از اتاق خارج شد، سوار  کي یحت

کاغذ و خودکار به سمت قسمت  یگرفتن تکه ا یآسانسور شد و برا
کرد،  ادداشتيکوچک را گرفت و ساعت دادگاه را  یرفت، برگه ا رشيپذ
 زير یليخ ینوشتن نامش اختصاص داد، با خط یراهم برا نشييپا

 یرا خط شيفکر کرد، رو یکنارش نوشت، "مراقب خودت باش" کم
سمت  و با دو به ادو برگه را تا کرد، خودکار را پس د د،يپررنگ کش

بعد مقابل اتاقش بود،  برگه را از  یا قهيو سوار شد؛ دق ديآسانسور دو
و با  ديمحکم  به در کوب یدر به داخل اتاق فرستاد، چند تقه  ريز

 یدر را باز کرد، راهرو را برا هيسا د،يسرعت نور به سمت اتاقش دو
 و با برگه کنداف ريسر به ز افتيرا ن یمزاحمش نگاه کرد، شخص افتني

برداشتن برگه خم شد، برگه را  یروبه رو شد؛ برا نيزم یتا شده رو ی



برگه را نگاه کرد، در نگاه اول همان خط  ستاد،يبرداشت و  صاف ا
 شيتمام غم ها نيتوانست بخواندش، ب یپررنگ توجهش را جلب کرد، م

شد؛  ديساعت دادگاه لبخندش ناپد دنيلبخند زد، با د اينام عرش دنيبا د
در را بست و وارد اتاق  افتيرا ن یبه راهرو انداخت، کس یدوباره نگاه

در اتاق سر کرده بود،  يیتمام روز را به تنها د،ياز ته دل کش یشد، آه
کردن  یگونه به زندگ نيتوانست ا یرا خاموش کرده بود، نه نم لشيموبا

بود،  گمرسم بود و دور بودن از حامد حکم  شيبرا يیادامه دهد، تنها
قطعا فردا روز مرگ روح و روانش بود، تمام روز را فکر کرده بود؛ 

بود و به قصد رفتن به خانه به سمت در  دهيده ها بار لباس پوش یحت
 شهيدر وجودش ر یداد، اگر عشق یبه حامد فرصت م ديرفته بود، اما با

داد، حتم داشت فردا مانع رفتنش  یبه آن بال و پر م ديدوانده بود، او با
بردن او  یآمد برا یشد؛ حتم داشت به دادگاه نخواهد آمد، اگر هم م یم

او را تمام روز سر پا نگه داشته بود؛  دهايام نيآمد، هم یبه خانه م
ديگذاشت، دراز کش یپاتخت یبرگه را رو . 
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پلک بست و صبح االطلوع با رخوت چشم باز کرد، بلند شد  یسخت به
 یتوالت رو تخت نشست، کرم پودر زيم د؛مقابليدوش گرفت، لباس پوش

 یکرد، رژ گونه ا نيمز یصورت پخش کرد، چشمانش را با خط یرو
به خود نگاه کرد،  د،يلب کش یرو یرژ لب صورت د،يگونه ها مال یرو



بسته شده و  یپنهان کند، اما لب ها شيآرا انشد دردش را پشت هم یم
محکوم به غم را چه؟! اما قلب تکه تکه شده اش چه؟!ساعت ها همان 

را  فيسر انداخت، ک یشال را رو د،يدر را شن یتقه  یجا نشست، صدا
باز  یدوشت انداخت و به سمت در رفت، لبش به گفتن سالم یبه رو

ت کردهم سکو اينشد، عرش . 

 !وقتشه؟-

لب نشاند یرو یلبخند تلخ ايعرش . 

- تونم عقب بندازم یم یاگه بخوا . 

 یب یرا پشت چهره  شيتکان داد، اشک ها ینف یبه نشانه  یسر
 یتفاوتش  پنهان کرد و در را بست و شانه به شانه اش با قدم ها

 نيرا فراموش کرده بود، سوار ماش دنيبه راه افتاد، قلبش تپ  نيسنگ
به راه افتاد و به سمت دادگاه راند،  نيشد، دوباره سکوت کرد، ماش

سالن گذراند،  مکتين یبسته، رو یرا پشت درها دهمان یباق یساعت ها
منتظرش بود، اما در دلش دعا ها و دست به دامن ها به راه بود، دست 

 ینمانده بود اما باز هم نم یباق نهيدر س یاگر دل یخودش نبود، حت
شد تحمل کرد، اگر  یرا نم  يیشود، درد جدا یبه طالق راض توانست

هم در کار  یتيمالک گريامضا و با آن حکم، د نحامد از آِن او  نبود، با آ
 .نبود

را خواندند نامش . 

بود نگاه کرد ستادهيکه کنارش ا ايعرش به . 

- ومدهيحامد هنوز ن ! 



دادگاه رفت و از او خواست وقت آن ها را به  یبه سمت منش ايعرش
 هيبدهند، با خواهش و تمنا درخواستش اجرا شد، به سمت سا یگريد

با دلهره به او نگاه کرد هيبرگشت، سا . 

- شده؟ یچ یعنياسترس دارم،  یليخ ! 

کرد با آرامش حرف بزند یسع ايعرش . 

- بود یکيچه تراف مياومد یکه وقت یدينگران نباش د ! 

لب باز کرد ینگران با . 

- ا؟يبراش افتاده باشه عرش ینکنه اتفاق ! 

دانست هر چه شده، به او  یکرد به خود مسلط باشد؛ م یسع ايعرش
عذر و بهانه  چيکه مادرش انجام داده بود، ه یمربوط خواهد شد؛ با کار

خواست  یتوانست داشته باشد؛ چگونه م یآمدن حامد نم ريد یبرا یا
و  یخود، ترس و آشفتگ یبه آرامش دعوت کند وقت مضطرب را ی هيسا

و  ستاديا شينکرده بود، رو به رو شيگذشته رها شبعذاب وجدان از 
 :به طرفش خم شد، جواب داد

- ه؟يآخه سا ینگران نباش، چه اتفاق !  

بغض کرد هيسا . 

- شده باشه؟ مونيممکنه پش یعني ! 

ديکش یآه ايعرش . 

- رفته؟ ادتي ،یتو درخواست طالق داده بود ! 

لب زد هيسا . 

- شه؟يم یچ ادياگه ن ! 



نبود،  لشيکاش وک یحال سخت بود، ا نيدر ا دنشيلبخند زد، د ايعرش
دلش  یرو یتوانست مرهم یکاش م یحالش نبود، ا نيکاش شاهد ا یا

طالق نداشت با  یهم برا یدرصد قصد کيدانست اگر حامد  یبگذارد، م
درصد هم به صفر مبدل گشته  کيمادرش ، احتمال آن  یآن حرف ها

 دنيدر راهرو چرخاند، با د ینگاه ستاديصاف ا رد،ک یم یکار ديبود، با

از دهانش خارج نشد، راه رفتنش،  یحامد خشکش زد، کالم ینگاه عصب
واضح بود،  زيصورتش، همه چ یدست تکان دادنش، خشم نشسته رو

 لشيو ککرد، حامد  یبود که تصورش را م یتر از آن نيخشمگ یحت

مبهوت  هيگذشتند، سا شاناز کنار یشدند، بدون گفتن کالم کشانينزد
کنار در  لشيحامد همراه وک د،يرفتار حامد شد، سرش با رفتن او چرخ

گفت ايو به عرش ستاديا هيسا ستاد،يا . 

- ه؟يترسم، چرا انقدر عصبان یمن م ايعرش ! 

نگاه از حامد گرفت، انگار قدرت حرف زدن را از دست داده بود،  ايعرش
ديچه داشت که بگو . 

ديچرخ هيگرفت به سمت سا لشياز حامد و وک نگاه . 

- به من گوش کن ه،يدونم سا ینم . 

نگاهش کرد هيسا . 

-  یکنم، فقط تو دادگاه سوت یداخل من درخواست  رو مطرح م ميرفت
 د،يکن یمدام دعوا م نکهيا ه،يکاف یکه هست رو بگ يیزايهمون چ ،یند

دو ماه خونه رو ترک کرد د،يرس یبه تفاهم نم یچيسر ه ... 

نگاهش به سمت حامد رفت هيسا . 

- کنه یحرف نزده خودش حکم رو امضا م نه،يما رو بب یقاض ! 



ستاديمقابلش ا ايبلند شد، عرش مکتين یاز رو هيسا . 

 !کجا؟-

ستاديدر دست، صاف ا فيبغضش را قورت داد، ک هيسا . 

- باهاش حرف بزنم ديبا . 

گفت یتيبا نارضا ايعرش : 

- از کنارت رد شد؟! مشخصه از  یچجور یديند ؟یبگ یخوا یم یچ
که هست  ینيجلو مطمئنم حالت از ا یبر یاگه تو بخوا ه؛يعصبان یزيچ

فهمم، آروم تر  یکه باشه م یبذار من برم حرف بزنم، هر چ شه،يبدتر م
 .که شد ، تو برو حرف بزن

که تمام حواسش معطوف آن دو بود نگاه  ینگاه گرفت، به حامد هيسا
به عقب برداشت و گفت یکرد، با حرص قدم : 

 !باشه تو برو، تو برو حرف بزن-

پا انداخت یپا رو نشست، . 

- جا نشستم نيمن هم ! 

رها کرد، به  مکتين یرو هيرا کنار سا فشيسر تکان داد، ک ايعرش
حامد را به  ايکه عرش ديرفتنش را نگاه کرد، د هيسمت حامد رفت، سا

خارج  ايکه از دهان عرش یکه با هر کلمه ا ديفراخواند، د یگريسمت د
لب باز کرد،  یشد، حامد عصب یشود، صورت حامد گرفته و گرفته م یم

را تکان  شيکند، پا یتوانست لب خوان ینم یحت د،يشن ینمرا  شانيصدا
حامد  یگشت، انگشت اشاره  یداد، هر لحظه بر استرسش افزوده م یم

نشانه رفت ايبه سمت عرش دواريکه تهد ديرا د . 
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رها کرد و به سمتشان رفت مکتين یرا رو فشيتحمل نکرد، ک هيسا . 

- چه خبره؟ نيبگ شهيم ! 

کالمش را قطع کرد، رو گرفت و دستش را مشت  هيسا دنيبا د  حامد
 هيسا د،يکرده به نگاه دزد خيآشفته و  ايانداخت. عرش نييکرده پا

ستاديکنارشان ا . 

- ؟یمن اومدم حرفتو قطع کرد یحامد؟ چرا وقت یزن یچرا حرف نم ! 

آرام کنار  ايگفت و به او پشت کرد، عرش یدست به کمر الاله الله حامد
گفت هيگوش سا : 

- ا؟يآروم شد ب یمگه نگفتم وقت ! 

بلند گفت هيسا : 

- پس یدونيچشه؟!آره؟! م یدون یپس تو م ! 

به طرفش برگشت ینداد، حامد عصب یجواب ايعرش . 

- نزن یپس خودتو به نفهم ه،يسا یدون یدونه، تو هم خوب م یم . 

ديمتعجب پرس هيسا  . 



- بدونم تو چته؟ هر چند هر روز خدا تو  ديخوام من از کجا با یمعذرت م
؟یبه من دار دنيبهونه واسه پر هي ! 

ستاديمقابلش ا حامد . 

- روز راحت سرمو رو  هيذاره من  یتو م یها ی؟ مگه گند کار یکه چ
 !بالشت بذارم؟

دست در بغل گرفت هيسا . 

- ؟یگيم یچ یمن؟ معلوم هست دار یگند کار ! 

بلند گفت حامد : 

- رو برام زهر کرد یتو بود زندگ یکارا نيتو، هم یها یآره گندکار . 

آرام گفت ايبارش کند، عرش یخواست حرف هيسا : 

- ستيبحث ن یجا نجايا ن،يلطفا آروم باش . 

ديتوپ ايدست به کمر به عرش حامد . 

- خوام باهاش بحث  یهنوز زنمه، م هيبه تو چه؟! محض اطالعت سا
؟یکارشيکنم، تو چ !  

کرد یدندان قروچه ا ايعرش . 

- خانمتون ليدادگاهه ، منم وک نجايا ! 

قدم بود،  کيشان  یبه سمتش برداشت، فاصله  یبا حرص قدم حامد
 :کنار گوشش آرام گفت

- ذارم، عمرا اگه طالقش بدم یداغشو به دلت م . 



با اخم  هياش نگاه کرد، سا یطانيمتعجب به حامد ولبخند ش ايعرش
ديپرس . 

- ؟یدرش گوشش گفت یچ ! 

نگاه کرد هيابه س حامد . 

- کشم یکشم از دست تو م یم یتو ساکت شو، تو ساکت شو که هر چ ! 

دياز بغض لرز هيسا ی چانه . 

- یشياتاق از شرم راحت م نيتو ا یر یاالن م . 

کالفه گفت حامد : 

- شم یآره خدا رو شکر، راحت م ! 

وارد در هوا تکان  ديتهد هيبار انگشت اشاره اش را به سمت سا نيا
 :داد

-  هيسا یبکن یتون یدلت خواست م یهر غلط ستين یمعن نيبه ا  یول
ستيخبرا ن نيخانم، نه...ا ! 

ديمشکوک پرس هيسا . 

- ! رک و ؟یزن یتوو لفافه حرف م یجور ني؟! چرا ا هيمنظورت چ
چته؟ ؟یخوا یم یپوست کنده بگو چ ! 

حامد به سمتشان آمد ليپوزخند زد، وک حامد . 

- داخل ميوقت دادگاهه، بهتره بر ! 

 ايمقابل عرش هيبه سمت اتاق دادگاه رفت، سا ليبه دنبال وک حامد
ستاديا . 



- ن؟يکن یم یاز من مخف نيرو دار یچ  

به راه افتاد مکتيبه سمت ن ايعرش . 

- ستين یزيچ ! 

را برداشتند شانيها فيدو ک هر . 

- زد یحرف م ینجوريگفت؟! چرا ا یدر گوشت م یپس چ . 

دست پاچه به سمت اتاق رفت ايعرش . 

- کنم یم فيرو برات تعر یبعد دادگاه همه چ ست،ياالن وقتش ن ! 

را  شيتوانست سوال ها یبپرسد، نم گريد یدوباره خواست سوال هيسا
وارد اتاق دادگاه  عيسر ايدادگاه بگذارد، اما عرش یبعد از جلسه  یبرا

نشست، طرف  یصندل یشد، مجبور به سکوت گشت، کنارش رو
بعد  قهيچند دق ،یقاض گاهياول رو به جا فيحامد نشسته بود رد گرشيد

 ايعرش قيدرخواست از طر ستادند،يا حترامشوارد شد، به ا یقاض
را از چشم درآورد  نکشيبه پرونده انداخت، ع ینگاه یمطرح شد؛ قاض

 .و به هر دو نگاه کرد
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- نييخوب بفرما . 



جواب داد حامد : 

- خانم جدا بشم نيخوام از ا یواضحه م یهمه چ یقاض یآقا . 

  د،يدوباره لرز هيسا ی چانه

- کنم یزندگ شونيتونم با ا یمن نم . 

ديپرس یقاض . 

- نييرو بفرما لتونيدال . 

بهم گره خورده جواب داد یبا ابروها حامد : 

- دوسش ندارم؟ نکهيموثق تر از ا ليدل  

شد یجار هيسا یگونه  یرو یاشک قطره . 

-  شيخواست ینم ی! وقت؟یدوستش ندار یدونست یخوب قبل ازدواج نم
؟یچرا باهاش ازدواج کرد !  

تر شد قيحامد عم یها اخم . 

 .مجبور بودم-

 یموجود نيرحم تر یمرد ب نيا د،يگونه اش چک یرو گريد یا قطره
شناخت یبود که م . 

- صادق؟ یآقا یچرا مجبور بود ! 

به لرزه افتاد زيبار جانش ن نيبر چانه اش، ا عالوه . 

 .چون معامله کرده بود-

دياخم کرد و پرس یقاض . 



- ؟یچجور معامله ا ن،يواضح تر بگ ! 

با تشر نامش را خواند حامد . 

- هيسا ...! 

کرد آرامش کند یسع ايعرش . 

- آروم باش هيسا . 

ختياشک ر ستاد،يبلند شد و ا هيسا . 

- کردن اگه با من ازدواج نکنه بندازنش زندان دشيمجبور بود چون تهد . 

ديمتعجب پرس یقاض . 

- کرد؟ دشيتهد یک ! 

ديبه او توپ یعصب حامد . 

- هيساکت شو سا . 

کنار گوشش گفت ايعرش : 

- رو نگو نايا هيسا ! 

برگشت ايسمت عرش به . 

- گفت نرم االن  یم روزيد نيکه هم یبگم؟ مرد ديچرا نگم؟! چرا نبا
من حق  یکنه ول ريتحق نجايخواد؟! اون حق داره منو ا یمنو نم گهيم

 !ندارم حرف بزنم؟

برگشت یسمت قاض به . 



-  نيکرد، هم یمرد با احساسات من باز نيا یقاض یام اقا یمن شاک
تونم تحملش کنم یعنوان نم چيبه ه ن،ياالن حکم رو بد ! 

گذرا انداخت ینگاه شيرو به رو یبه برگه ها یقاض . 

- و  ديخانم، نظم دادگاه رو بهم نزن نيخودتون رو حفظ کن یخونسرد
تا من بتونم کمکتون کنم د،يواضح تر حرف بزن ! 

و وادار به نشستنش کرد ديرا کش راهنشيپ ايعرش  

- ؟یکن یم کاريچ یدار ! 

اشاره کرد یبه صندل ینکرد، قاض یتوجه هيسا . 

- نديلطفا بش . 

ديرو به حامد پرس ینشست و قاض هيسا . 

- صادق یآقا نيبد حيرو توض یبهتره همه چ . 

زد هيتک یبه صندل یعصب حامد . 

- رو  یدرد چيه حاتيتوض نيگفتن ا م،يجدا ش ميخوا یما م یقاض یاقا
کنه ؟ یدوا نم !  

نگاه کرد هيحرص به سا با . 

- هيياز من خواستار جدا شتريکه خانم ب نديب یم ! 

را پاک کرد شياشک ها هيسا . 

- که سه ماه تموم  يیتو نيام؟! ا يیاز تو خواستار جدا شتريچرا من ب
یمنو زجر داد . 

نگاه کرد یقاض به . 



- مرد قبل  نيکه من پختم بخوره، هم یاز شام ومديعارش م یقاض یآقا
 یم فيتونست از دست پخت من تعر یهر جا که م ،یازدواج لعنت نيا

 .کرد

زد یلبخند پنهان یقاض . 

- حضور  مونيخانوادگ یايمهمون یرفتم، اونم بود، تو همه  یهر جا م
ورد زبونش من بودم، هر وقت  شهينشست، هم یکنارم م شهيداشت، هم

خوامش ینم گهيم یاما حاال چ د؛يرس یبودم اون به دادم م ضيمر ! 

حامد نگاه کرد به . 

-  ،یمنو داشته باش ی! تو خواست؟یتو خواستن منو اصال امتحان کرد
 هيو مثل  یمن نباشم؟! که االن به خودت اجازه بد یخوا یکه االن م

دور؟ یمنو بنداز یآشغال بخوا کهيت ! 

دانست تند رفته  یبود، م یگرفت، عصب ريخجالت زده سر به ز حامد
آن  یادآوري خت،ير یآن دو کنار هم اعصابش را بهم م دنياست، اما د

 یکنترل ليآن وک یصدا دنيگرفته بود، شن یرا به باز رتشيرقص غ لميف
نگذاشته بود، راهش را اشتباه رفته بود، او قصد طالق  یباق شيبرا

نگاه کرد و آرام گفت هيدادن نداشت، به چشمان سا : 

- خوام، تند رفتم یمعذرت م .  

نگاه کرد،   شانيبه هردو یرا با دستمال پاک کرد، قاض شياشک ها هيسا
و حکم صادر کرد؟! هر چه  ديچشمان آن دو د شد عشق را در یمگر م

توانست  یم ديشد؛ دو ماه شا یحل م دينبود، با شيب یبود سو تفاهم
بود اما حل  اديز یسن یحل اختالف ها باشد، فاصله  یبرا یزمان مناسب

بود یشدن . 



گفت یکرد و رو به قاض یپوف حامد : 

- خوردم؟ یدوبار شام م ديبودم، چرا با ريخوب س ! 

ادامه داد هيسا : 

- گرفت تا حال منو خراب کنه یبهونه م یزياز هر چ . 

کرد بغض . 

-  ،یکرد یازدواج نم یکرد، خوب دوسم نداشت یغرورمو له م شهيهم
یکرد ینم چهيمنو باز ! 

 ميها تقد یراحت نيرا به هم هيرا گرفت، سا مشيتر کرد، تصم یلب حامد
کرد ینم ايعرش . 

- یقاض یآقا مونميپش . 

ديمتعجب پرس ايعرش . 

- شونيا یقاض ی؟! آقا یچ ... 

ديپر ايحرف عرش انيم حامد . 

- خفه شو یکيتو  . 

گفت یعصب هيسا : 

- ؟یگيم یچ یمعلوم هست دار ! 

گفت تيبلند با عصبان یقاض : 

- ديکن تيلطفا سکوتو رعا . 



 یادداشتي یبرگشت، قاض یساکت شدند، نگاه ها به سمت قاض یهمگ
رو نوشت و پرونده را بست شيپ یبرگه  یرو . 

- نبود،  یکاف يیجدا یبرا ليخواسته و خواهان دال یبا توجه به حرف ها
که  گزراش بدن شما به  یدر صورت ،یمشاور خانوادگ نير یدو هفته م

شهيحکم صادر م ن،يندار یعنوان سازگار چيه . 

لب به اعتراض باز کرد هيسا . 

- خوام جدا بشم یمن م یول . 

جواب داد یقاض : 

- شهيبعد از گزارش مشاور حکم صادر م ! 

به حامد نگاه کرد هيسا . 

- ؟یچ یعنيها  یباز نيا ! 

بلند گفت یقاض : 

- کنم یختم جلسه رو اعالم م . 

داد لشيصورت تحو یبه پهنا یلبخند حامد : 

- خوام خواستنت رو امتحان کنم یم ست،يدر کار ن یباز ! 

برگشت ايبه سمت عرش هيسا . 

- بگو یزيچ هي! تو ؟یستين لميوکتو مگه  ! 
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گفت یعصب ايعرش : 

-  ديبا یگيخواد م یدلت م یو هرچ یکنيسر خود دهنتو باز م یوقت
موافقتم  یدر ضمن اگه قاض ،یرو هم داشته باش یزيچ نيانتظار همچ

شد، بهت که گفته بودم یکرد امروز حکم صادر  نم یم . 

 هيبود که اتاق را ترک کرد، سا ینفر نياول ايعرش ،یاز رفتن قاض بعد
رفت و سد  ايمات و مبهوت همانجا خشکش زد؛ حامد به دنبال عرش

 .راهش شد

- قبات برخورد؟ پيشد؟! به تر یچ ! 

پوزخند زد ايعرش . 

- بشم،  یا گهيتونستم باعث صدور حکم د یکه م یدونست یخودت م
حرفا اصال بهت  نيا ،یرو کنار بذار یپرون کهيو ت نيپس بهتره توه

خوره ینم ! 

لبخند زد حامد . 

- جا حکم مرگتو صادر کنم؟ نيتونستم هم یکه م یدونست یم ! 

ديکش یقينفس عم ايعرش . 

 ...مادرم-

ديحرفش پر انيم حامد . 



- چه خبره،  دونميبهتر از تو م یليمن خ ،یکن شينخواه که ماست مال
 .پس حرف نزن

حاصل کند نانياطم هيبه اطراف انداخت تا از نبود سا ینگاه . 

-  یخورده، مادرتو به عذات م هيبفهمم دستت به سا گهيبار د هياگه 
 !شونم

را باهم خراب  زيگفت؟ مادرش همه چ یدهانش بسته ماند، چه م ايعرش
چه ديرس یم هيکرده بود، اگر به گوش سا ! 

د که حامد به هدف زدلحظه بو همان . 

- به من گفته ايبشنوه مادرت چ هيفکر کن اگه سا ! 

کرد زير چشم . 

- کنه؟ یبه نظرت بعدش بهت نگاه م !  

آب دهانش را قورا داد د؛يرا موقع خروج از اتاق د هيسا د،يترس یم . 

- شده؟ یعاشق ک هيسا چارهيب ،یکردم انقدر بد ذات باش یفکر نم ! 

داد لشيتحو یشخندين حامد : 

- یکه از اعتمادش سو استفاده کرد يیتو؟! تو ايمن بد ذاتم  ! 

آرام کنار گوشش لب زد ايعرش . 

- یرو ندار هيعشق پاک سا اقتيتو ل ! 

ديخند یعصب حامد . 

- ؟یرو دار اقتشياونوقت تو ل !  



ستاديپشت سر حامد ا هيعقب رفت، سا ايعرش . 

- رو داره؟ یک اقتيل ايعرش  

 دني" در ذهنش تکرار شد، دايبا حرص پلک بست نام "عرش حامد

و موکل وجود  ليچند تا وک ايآن دو را تاب نداشت، مگر در دن تيميصم
 یکنارهم قدم بردارند، برقصند و برا یميگونه راحت و صم نيداشت که ا

بدهند هيهد متيتولد ساعت گران ق . 

سمتش برگشت به . 

- خونه ميبر افتيراه ب ! 

دست در بغل جواب داد هيسا : 

- سقف  هي ريباهات ز یگفت یقاض یکه جلو يیبا اوم حرفا یفکر کرد
مونم؟ یم ! 

جواب داد یعصب حامد : 

- کنن ینم راتيتوو دعوا که حلوا خ ! 

به چپ نگاه کرد هيسا . 

- مونه، در  ینم یپس حرف ،یدلتو زد یدرکار نبود، تو حرفا يیدعوا
یبهتره خودت بر ام،ينم یمشاوره ا یجلسه  چيضمن من ه ! 

زد شيکنارش گذشت، حامد صدا از . 

- صبر کن هيسا ! 

 امدهينکرد، از سالن خارج شد، به عقب برگشت، دنبالش ن یتوجه هيسا

دانست و  یم ايخواهد  یچه م هيدانست سا ینم یمرد به راست نيبود، ا
با  فشيزده بود، تکل شيبار صدا کيزد، فقط  یم یخود را به نفهم



 یگفت نم یبار م کيگفت نرو و  یبار م کيخودش مشخص نبود 
پولش کرده بود، همان بهتر که  کي یسکه  ايعرش یخواهمت و جلو

ماه را از او و هر آنچه متعلق به او  کيحداقل  ديقصد رفتن کرده بود، با
کرد یم یبود دور . 
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شد یمنتظر بماند سوار تاکس نکهيا بدون . 

- م؟يخانم کجا بر  

نداشت، کجا را  یراننده نگاه کرد، جواب یروبه رو ی نهيبه آ مبهوت
 .داشت که برود

 !خانم با شمام-

مادربزرگش را  یکرد و آدرس خانه  یآمد معذرت خواه رونيفکر ب از
به  دنيرس یبرا يیما جاممنوع کرده بود، ا شيداد، خاله اش آنجا را برا

خود بسته بود، تنها آغوش  یدرها را به رو یآرامش نداشت، همه 
مقابل در توقف  یباز بود؛ تاکس شيبه رو شهيمادربزرگش بود که هم

نگاه کرد، ماهها قبل را به خاطر  یبرگشت و رفتن تاکس د،ش ادهيکرد، پ
 یکه التماس نگاهش، پا یکه دور انداخته شد، روز یآورد، روز

گرفته شد،  بستن پلکش  دهيشده اش ناد یچيشکسته اش، دست باند پ
یشدن قطره اشک ختهيبرابر بود با ر ! 



 اطيسمت در رفت، زنگ در را فشرد، در باز شد، سالنه سالنه از ح به

بود، بغض کرد و هق  ستادهيگذشت، مادربزرگش مقابل در به انتظارش ا
نوازش شد شيدر آغوشش پرت کرد، موها یمعطل یزد، خود را ب . 

- شهيحل م یآروم باش دخترم، آروم باش، همه چ . 

لب زد شيهق زدنها انيم . 

- دلم تنگه یليخ ! 

آغوشش جدا شد، شال را از دور گردن باز کرد از . 

-  شهيتونم نفس بکشم، هم یگلومه، نم یتو یزيچ هي شهيانگار هم

کنم االنه که خفه بشم یحس م . 

رنگ  چارهيصورت دخترکش را پاک کرد، دختر ب یخانم اشک ها هيآس
 .به رو نداشت

- دل مادر زيآروم باش عز . 

رفتند و  ونيمقابل تلوز یاش کرد ، به سمت کاناپه  يیداخل راهنما به
 .کنار هم نشستند

- دادگاه؟ یامروز رفت ! 

تکان سر جواب داد با . 

- حکم رو صادر نکرد یقاض یول . 

را پاک کرد هيخانم دوباره اشک صورت سا هيآس . 

- یکن یم تيچرا انقدر خودتو اذ ! 

لرزان جواب داد یچانه  با : 



- ها دوسش دارم ونهيمثل د ی...ولیدونم اشتباهه ول یم ! 

خانم لبخند زد هيآس . 

- ؟یخوب پس چرا درخواست طالق داد ! 

جواب داد هيسا : 

- تونم بمونم؟ یخواد چطور م یاون منو نم یوقت !  

کرد زيخانم چشم ر هيآس . 

- اومده بود دنبالت روزيد ! 

با تعجب به مادربزرگش نگاهش کرد هيسا . 

-  یدوستت هم رفته بود، گفت گوش یخونه  یدنبالت گشته بود، حت یکل
رفت یور و اون ور م نيمثل مرغ پر کنده ا ،یتو خاموش کرد . 

پوزخند زد هيسا . 

-  نيشد هم یکه مال اون بود گم م یزيچ هيهر وقت  ادمهي یاز وقت
خواد یکه بگم منو م شهينم ليدل نيا یکرد، ول یرفتار م یطور ! 

زد هيخانم به مبل تک هيآس . 

-  شونيدونه که به خاطر گم شدنت انقدر پر یپس تو رو مال خودش م

 .احوال شده بود

زد هياخم کرد، دست در بغل تک هيسا . 

-  هيکنه؟! امروز اومد دادگاه، از جلوم رد شد  یم تميپس چرا انقدر اذ
پولم کرد هي یکه سکه  لميو ک یقاض ینگاه بهم ننداخت،  جلو !  

خانم سر تکان داد هيآس  : 



- شده؟ یچ یديازش پرس ! 

به دندان گرفت لب . 

-  یچته؟! چرا عصبان یبپرس یستاديآدم رو به روش ا یمثل بچه 
؟یهست ! 

گرفت ريزده سر به ز خجالت . 

-  چارهيمرد ب ره،يخبر ازت بگ هيو رو کرد، بلکه  ريتهرانو ز روزيد کل

کرده؟ تياون تو رو اذ یگيبعد م ،یرو آب کرد ! 

آب دهانش را قورت داد هيسا . 

-  یريبه سر من آورد، تحق یچند ماه چ نيکه ا نينيبب نيشما نبود
باشم دهينمونده ازش نشن ! 

خانم جواب داد هيآس . 

-  قهي! شقم؟يشناخت یکه ما م یبود حامد نيمرد غرورش شکسته، ا نيا

! ؟یبود دهيروِز روز تو اخمشو د نيشده؟! تا ا ديچقدر سف یديها شو د

 هيمرد آورده،  نيبه سر ا یگفتم روزگار چ دمشيد روزيواال من که د
روشه؟!  یاديفشار ز یکن یشد، حس نم یلحظه اخماش از هم باز نم

دونه  یخدا م یول نيگ یبه من نم یزيچ یدرست حسابواال شما ها که 
نيآورد چارهيبه سر حامد ب یتو و  پدرت چ ! 

ديبلند پرس شيدر آمده از کنار گوش ها یبا تعجب و شاخ ها هيسا . 

- گفتم  ینکردم، من ...من فقط دوسش داشتم، م یمن؟! من بخدا کار
اون نخواست و  یول ميخوشبخت باش ميکن یسع ميحاال که ازدواج کرد



جهنم  نيهم خودم و هم اون رو از ا ديکه با دميرس جهينت نيآخرش به ا
بود نينجات بدم، البته از همون اول هم برنامه بابام و حامد هم . 

خانم گفت هيآس : 

-  ینداشت، م يیجدا یبرا یقصد چيه دميد روزيکه من د یحامد
و سالم برگردونه خونه اش حيخواست فقط تو رو صح ! 

ديمشکوک پرس هيسا . 

- هم گفت؟ یزيخودش چ اي نيدينگاه فهم هيرو با  نايا یشما همه  ! 

از جواب دادن طفره رفت و بلند شد د،يخانم نگاه دزد هيآس . 

- باشه، فعال برم به  ومدهينمونده به سرش ن يیبال چاره،يبگه مرد ب یچ
خوب استراحت کن، رنگ به روت نمونده  نيغذام سر بزنم، تو هم بش

 !مادر جون

داشت که  تيبه طرف آشپزخانه رفت، چه اهم هينگاه کردن به سا بدون
بود حامد موفق شده بود و مانع  نيمهم ا انه،يقانع شده باشد  هيسا

دانست  یکرد، م نيشده بود، دامادش را در دل تحس یصدور حکم قاض
دانست از همان روز اول  یامله را ممع انيهم حق دارد، اگر جر هيسا

شد، اما از نگاه حامد و  یحامد م یرفتنش به خانه  انعهر طور شده م
 دنيبا د روزيبود، همان د دهيعشق شکفته در دلش را د زيرفتارش ن

قسم خورده بود ،اگر آن دو با هم به  انشيپا یب یها یحامد و نگران
کرد، از  یشان را بر پا م یخودش سور و سات عروس دنديرس یتفاهم م

سال سن داشت، ١۵خودش  یوقت ،نداشت یتينظر او سن اهم  
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 نشانيب یعقد همسر ده سال بزرگتر از خودش در آمده بود، مشکالت به

ده بود، را گذران یبود، اما به دوستان همسرش عادت کرده بود و زندگ
 ینم یباق یحرف گريپس د داد،يمردش جان م یبرا هياما حاال که خود سا

شان که حتم داشت  یلياسرائ یبن یرادهايو نگار و ا ريماند ام یماند، م
خودش  دينخواهند زد، از همان ابتدا هم با یحرفش حرف یکدام رو چيه

شد یم دانيوارد م . 

انداختن سفره صدا زد، کنار هم ناهار  یرا برا هيآماده شد، سا ناهارش
مادربزرگش  نيسر بر بال هيسا دند،ينوش یبعد چا یخوردند و ساعت

برد یشده بود لذت م بشيکه نص یگذاشته بود و از آرامش . 

 .مادر جون-

گرفت جواب . 

 .جون دل مادر-

مادربزرگش برداشت ونشست یپاها یسر از رو هيسا . 

- مسافرت رميامشب م . 

خانم اخم کرد هيآس . 

- ! زده به سرت؟یرو هواست چه مسافرت تياالن که زندگ . 

تر کرد یلب . 



- برگردم اگرم  گهيخوام به حامد فرصت بدم، اگه منو بخواد که بهم م یم
من که  فيوگرنه تکل رهيرو بگ مشيتصم دياون با ،یچينخواد که ه
 !مشخصه

خانم لبخند زد هيآس . 

-  ايآسون نيدفعه به ا نياگرم بخواد ا ی! ول؟یمونيپس اگه اون بخواد م
االن گفته باشم نيدم، از هم یتو رو بهش نم ! 

 زين هيسا د،يخانم صورتش را قاب گرفت و بوس هيلبخند زد، آس تنها
و بلند شد ديمادربزرگش را بوس . 

- کنم که  یبراتون ندارم مادر جون، خدا رو شکر م یزيمن جز زحمت چ
حال  یالبته برا رن،يگ یه اصال سراغمو نمشما رو دارم، پدر و مادرم ک

اش جداست هياون قض ان،يسراغم م یريگ . 

خانم لب به دندان گرفت هيآس . 

- بدون  لتياون وک یکن ی! فکر مرن؟يگ یاونا سراغتو نم یکن یفکر م
گرفت؟ یاجازه بابات برات اتاق م ! 

بزند رونيحرفش کم مانده بود از حدقه ب دنيبا شن هيسا چشمان . 

- د؟يدون یشما از کجا م ! 

خانم دلخور رو گرفت هيآس . 

- رو هم  یچکيجواب تلفن ه ،یهتل حبس کن یخودتو توو یکنيفکر م
همه تو رو انداختن  یکن ی! چرا فکر م؟یکرد یکار شاق یليخ ،یند
بهت  یباشه، حرف یهر چقدرم عصبان ،یپدرت ی! تو دختر خونه رون؟يب

سر  هي یشنو یبازم پدرته، از من م یکنه ول رونتياز خونه ب ايبگه 



خودت  یانقدر سر خود برا ار،يدرب یاز نگران همبرو خونه،اونا رو 
رينگ ميتصم . 

ديلب برچ هيسا . 

- برم خواميدونن که امشب م یپس همه م . 

خانم جواب داد هيآس . 

- گرفته و صبح به  طيبرات بل ليمادرت صبح تماس گرفت، انگار وک
حال و هوا  یبر یخوايهم خوشحال شده م یليبابات گفته، انگار پدرت خ

یعوض کن . 

ديمادربزرگش را بوس یدوباره خم شد و لپ گل گل هيسا . 

- کردم آخه؟ یم کاريآخ که من تو رو نداشتم چ !  

اتاق  یهوا ،یسادگ نيحالش خوب شده بود به هم ستاد،يشد و ا بلند
 دهيتازه کرد، وقت رفتن به خانه هم فرارس یو نفس ديمادربزرگش را بلع

  .بود

پدر و  دنيدانست به د یرفتن شد، مقصدش معلوم نبود؛ نم ی آماده
بخواهد  نکهيرا برداشت بدون ا شيبود، قدم ها ريدلگ انه،يمادرش برود 

باز  یکيت بود، زنگ در را فشرد، در با ستادهيا یپدر یمقابل در خانه 
در انتظارش  یزيدانست چه چ یشد و به سمت داخل قدم برداشت، م

ديبه آغوش کش ديوارد خانه شد؛ مادرش را د اماخواهد بود  . 

 !داداگاه چطور بود؟-

نداد یجواب . 



- رو  ینگران نباش خودش همه چ یپدرت گفت حامد دبه درآورده ول
کنه یحل م ! 

لب باز کرد نباريا . 

- رو حل نکنه؟ یچيدفعه ه نيا یبه بابا بگ شهيم ! 

دختر قصد سر عقل آمدن نداشت نينگار بهم گره خورد، ا یابروها . 

- ه؟يمنظورت چ ! 

فهماند عاشق است یبه مادرش م ديبا یتر کرد، به زبان یلب . 

- نيعاشق شد یزمان هيهمون طور که خودت   

ما  ديمنم عاشق شدم، مامان نگو که عشق شما با من فرق داره، شا ،
 ینگو که نم ه،يکيحسمون  یول ميشده باش یمتفاوت یعاشق آدما

راحت  یلينگو که خ ،یمنو باردار بود یبا بابام ازدواج کرد یوقت ،یفهم
منم امتحان کنم ؟ یذار یچرا نم ،یديرس یبه خوشبخت ! 

رفت، که را با  یدر عقل دخترکش فرو محرص جواب داد، مگر حرف  با
کرد؟ یم سهيکه مقا !  

- بابات  یبفهم یخوا ی! دوست پدرت! چرا نم؟یشد یتو عاشق ک هيسا
ره؟يمردو به عنوان دامادش بپذ نيخواد ا ینم !  

زد یصدا دار پوزخند . 

 !دامادش همسن خودشه-

را قورت داد بغضش . 

-  ميمن تمام بچگ یوقت ن،ياگه من عاشق حامد شدم مقصرش شما بود
پدرم  یوقت نمياز طرف پدر و مادرم نب یمحبت یبگذره، وقت يیتنها یتو



 یمهر یب یمن تمام یسپره، وقت یمنو به بارها و بارها به دوستش م
جنبه  یقلبم ب نيمثل حامد تجربه کنم، انتظار نداشته باش یکيها رو کنار 

ارهيدرن یباز ! 

سر تکان داد نگار : 

- حاضر و  یخواست ی! هر چم؟يديبهت نرس ی! ک؟یکمبود داشت یتو ک
گردن منو بابات؟ ینداز یم یآماده بوده، خطاهاتو دار ! 

جسارت جواب داد با : 

- فقط  نجا،يا ومدمين یتکرار یبحثا ینکردم، االنم برا يیمن خطا
نمتونيخواستم بب ! 

اش را ماساژ داد یشانيپ نگار : 

- وقت  چيمشکالت تو ه ه،يسا یکرد رترميچند ماه چند سال پ نيتو ا
چند وقت برو مسافرت بلکه عقلت سرجاش اومد واقعا  هينداره،  یتموم
کنهيتو خسته ام م یبحثا ! 

 شهيخواست بشنود، هم یحرف را داشت، اما نم نيانتظار ا د،يتلخ خند 

داد یم حيبود، مادرش فرار را بر قرار ترج نيهم . 
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 یدرد دلش م یسرزنش پا یبار به جا کيمدت فقط  نيتمام ا اگر
داد سر بر  یبار اجازه م کيکرد،  یم یبار را با او همدرد کينشست، 

 شيانقدر دل کندن برا ديشا د،يکش ینم یانقدر سخت ديبگذارد شا نشيبال
 ،یاميبود نه پ یانداخت نه تماس لشيبه موبا یشد، نگاه یسخت نم

 یرا بعد از دادگاه در دل بتاباند وقت ديچگونه توانسته بود نور ام
 نيا د،ياز طرف حامد نبود، دوباره مادرش را به آغوش کش یخواسته ا

راهش از خانه  یبدرقه  یبرا يیبدون دعا یبار سرد، خشک و خال
 ديبا گشت،يل باز مبه هت ديبار مقصدش مشخص بود، با نيخارج شد؛ ا

را آماده کرده است،  شيها طيبل ايعرش ودبست، مطمئن ب یبار سفر را م
شد و منتظر  ینماند، سوار تاکس یباق یشک یفرستاد تا جا یامکيپ

 یخود و ب یبه صدا در آمد؛ ضربان قلبش ب لشيموبا یجواب ماند، ملود
افتاده بود،  دنيطور قلبش به تپ نيحامدش بود که ا ديجهت باال رفت، شا

تمام  اينام عرش دنيبا د د،يکش رونيب فيرا از ک ليدست پاچه موبا
و پاسخ را لمس کرد ديکش یقينفس عم د،يخواب جانشيه . 

- رمياز صبح فرصت نشد باهات تماس بگ . 

لرزان جواب داد يیداد، با صدا هيرا به پنجره تک سرش . 

- نداره یاشکال ! 

دينگران پرس ايعرش . 

- ه؟يافتاده سا یاتفاق ! 

داد جواب : 

- مادرم دنيمادر بزرگم، بعدش رفتم د ینه امروز رفتم خونه  ! 

گفت ايعرش : 



- کن،  فيدنبالت، همه رو دونه دونه برام تعر اميم ٩پس شب ساعت 
یآماده باش دميرو جمع کن رس لتيوسا ! 

توانست ردش کند؟ یزد؛ تنها او همدردش بود، چطور م لبخند !  

 !باشه-

زده نشد، اما  یحرف نکهيکرد، تماس قطع شد، با ا یخداحافظ ايعرش
ارزش  یکل شيکه فراموش نشده بود برا نيبهتر بود، هم یحالش کم

را عوض کرد، چمدانش را مرتب کرد  شيلباس ها ديداشت، به هتل رس
تک زنگش، چمدانش را  کيماند با  ايشب منتظر عرش ٩و تا ساعت 

دادو به سمت در  ليکارت اتاق را تحو کشان کشان از اتاق خارج کرد،
 ستادهيدر ا یبه در رو به رو هيتک ده،يکت و شلوار پوش ايرفت، عرش

  .بود

ژل زده  یبه موها ینگاه هيرفت، چمدانش را گرفت، سا هيسمت سا به
 .و مرتبش انداخت

- ؟یخواستگار مي! قراره برات بره؟يخبر هيچ ! 

زد یقرار داد و چرخ نيچمدان را داخل ماش ايعرش . 

- نه؟ پميخوشت یليخ ! 

دوست و همراه شده بود،  نيبهتر شيبرا اياز ته دل، عرش د،يخند هيسا
به دنبالش سوار شد؛ استارت را زد زين ايشد، عرش نيسوار ماش . 

- ؟یشد جواب نداد یچ  

و گفت ديبرچ یلب هيسا : 

- یاديخانم ز باياز سر فر ! 



را به حرکت درآورد نيکرد وماش یاخم ايعرش . 

- ن؟ينسبت ند بايبار شد، منو به فر هيبابا  یا  

کرد زيچشم ر هيسا . 

- دست تو  ن،يقرار ازدواج داشت ن،يو مجنون بود یليشد شما که ل یچ
نيگرفت یقلوه م نيداد یدست، دل م ! 

پشت گردنش را ماساژ داد ايعرش . 

- گفتم یزيچ هيحاال من  ! 

زد هيتک هيسا . 

- حامد اصرار داشت باور کنم لمهيدونستم همش ف یمن که م . 

لبخندش را محو کرد ايعرش . 

- ؟یچرا باور نکرد ! 

دست در بغل جواب داد هيسا : 

- هم بهش توجه  یتوو مهمون ،یدونستم دوسش ندار یم نکهيا یبرا
 هي نيداره، که ا فيحسود تشر یليدر ضمن بهتره بهت بگم خ ،ینکرد

اديکم خطرناک به نظر م . 

ديمتجعب پرس ايعرش . 

- ؟یچ یعني ! 

جواب داد هيسا : 



- تونه خطرناک باشه،  یاز حد زن نسبت به عسقش م شيحسادت ب
نگه داشتن  عشقش انجام  یبرا اديکه از دستش برم یممکنه هر کار

 !بده

زد پوزخند . 

-  یرفتارِش که نم نيهم یبرا ه،يطور نيهم لوفرميطوره، ن نيهم قايدق
کرد کنترلم کنه  یم یسع م،يباهم رابطه داشت یتونم قبولش کنم، وقت

یول .. 

حرفش رفت انيم هيسا . 

- یخور یم زيراحت از دستش ل ینطوريدونست ا ینم یول ! 

سر تکان داد ايعرش . 

- راه بودم حامد رو هر طور شده  هيمدت دنبال  نيمثل من تمام ا قايدق
 یرو بهش م اتميزدم تجرب یحرف م باينشد، اگه با فر ینگه دارم ول

 .گفتم

زد لبخند . 

- تجربه ام البته در مورد عشق ايدن هينگاه به سنم نکن،  ! 

 یخود نبود دل در گرو یکوتاه داد، ب یجوابش را با لبخند ايعرش د،يخند
 یم شيرها ديگفت، با یراست م هيسا ديممنوعه داده بود، شا یعشق

ناممکن  یرساند و در انتظار روز یم انيتوجهاتش را به پا ديکرد، با
نشست یم . 
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به اطراف  یمتعجب نگاه هيتوقف کرد، سا يیرستوران آشنا کنار
 .انداخت

- نجا؟يا یچرا اومد ! 

 یحرفش نداشت ، چگونه م یبرا یجواب یباال انداخت، حت یا شانه
د؟يبگو نجايآمدنش به ا ليتوانست از دل ! 

- شام به من بدهکار  هيهمه مدت  نيفکر کنم بعد ا م،يشام بخور مياومد
یباش ! 

اخم کرد هيسا : 

- ؟یشد ونهي! دنجا؟يا ! 

جواب داد ايعرش : 

 !غذاهاش رو دوست داشتم-

جواب داد هيسا : 

- سراغ دارم،  نيمن صد تا رستوران بهتر از ا یخوا یخوب م یغذا
به گوش حامد برسه؟ یخوا یم !  

خواست مانع  یم ديخواست به گوش حامد برسد، شا یخواست، م یم
را به رخ او  هيخواست بودنش کنار سا یم ديشا ايشود،  هيرفتن سا

 !بکشد



- کنه؟ یبه پا م امتياگه به گوش حامد برسه ق یدون یم !  

دانست چه در انتظارش  یخوب م یليدانست خ یبه دندان گرفت، م لب
 .است

- خوام ینم ديلطفا استارت رو بزن، دردسر جد ! 

بار لب باز کرد نيزد، ا لبخند . 

- یبرات درست شده و خودت خبر ندار ديدردسر جد ! 

تر شد قيعم هيسا اخم . 

- ؟ی! چه درد سره؟يمنظورت چ ! 

 دينبود، شا یراض هياستارت را زد، دلش به رنجاندن سا د،يخند ايعرش
را نداشت یهم دِل شکستن غرور مرد . 

- کردم یشوخ . 

ديکش ینفس آسوده ا هيحرکت کرد، سا نيماش . 

-  یراحت شد، کم مونده بود از ترس سکته کنم، داشتم فکر م الميخ یوا
جا غذا  نيهم یخواست یو م یکرد یکفش م هي یکردم اگه پاتو تو

کردم؟ یم کاريچ ديبا یبخور ! 

اما باالجبار د،يخند ايعرش ! 

نه مثل  گرينداشت، د دنيخند یبرا یخنده وجود نداشت، حال یبرا یحرف
اوضاع نجات  نيخنداند، کالفه بود، چرا از ا یو نه م ديخند یگذشته م

افت؟ينم ! 

- افتاده؟ یاتفاق ايعرش ! 



پوزخند زد هينگاه کرد، سا هيبه سا ايعرش . 

 - تو غرق شدن یها یانگار کشت یمن نابود شدم ول ! 

نگاه کرد هيبه سا متعجب . 

 !انقدر تابلوام؟-

لبخند زد هيسا . 

- ینگاه به خودت بنداز هي نهيآ یوتو ستياوووو چه جورم، بد ن ! 

چرا کلمات را  د،يتوانست بگو یچه م د،يچرخ یدر دهانش نم حرف
گفتن از حالش گم کرده بود؟ یبرا  

- مشاور یبر ديبعد با یهفته  ی! برا؟یبر یخوايم یمطمئن هيسا ! 

جواب داد اليخ یب هيسا : 

 - بهم داره و نه  یکه نه عشق یکن و بهش پول بده، مرد دايمشاور پ هي
بشه؟ یکردن نداره، برم مشاور که چ یزندگ اقتياعتماد ل ! 

کرد و مقابلش توقف کرد دايپ یرستوران د،يخند ايعرش . 

- ؟یبا فست فود چطور ! 

جواب داد هيسا : 

- نداره یفرق ! 

گفت ايعرش : 

- گشنمه یليمن که خ م،يبزن تزايپ هي م،يپس بزن بر ! 

هم نشستند،  یشدند، به سمت رستوران رفتند، رو به رو ادهيپ نيماش از
حرف  یسفارش دادند، شام آخر را نوش جان کردند، از هر در تزايپ



تمام حواسش را  هيجرات گفتن از خودش را نداشت، سا ايزدند، عرش
عذاب جا گذاشته بود ینه همان خا . 

- اميباهات ب یذاشت یکاش م . 

 ايعرش دانستيبدهد، م یبه آن همه مهربان یدانست چه جواب ینم هيسا
دوست شده بود نيبهتر شينبود، برا ليتنها وک . 

- یدار یتو خودت کار و زندگ . 

هوا لب زد یب ايعرش . 

- يیمن تو یکار و زندگ . 

آمده نگاهش کرد و بلند و در  رونياز حدقه ب یمبهوت با چشمان هيسا
د؟يپرس یواکنش آن ! 

- ؟یچ !  

ديخند ايعرش . 

- ده بار در خدمت تو باشم یروز ديمن با یموکلم شد یخوب از وقت . 

لبخند بر  مچهيتعجب را چهره کنار بزند و ن د،يايکرد به خود ب یسع هيسا
لب بنشاند یرو . 

- تونستم پشت سر بذارم یروزا رو م نيدونم چطور ا ینم یاگه نبود . 

بود دايهو ايعرش یدر چهره  غم . 

- دميفهم یعشق رو نم یواقع یمنم معن یاگه تو نبود . 

متعجب  یعزمش را برا ايمشکوک جواب داد، انگار امشب عرش هيسا
جزم کرده بود هيساختن سا . 



- شميمتوجه نم . 

زد هياش تک یبه صندل ايعرش . 

-  ی...حامد... مدميعشق روفهم یبا تو معن ،یهست یعاشق واقع هيتو 
شهيم ميبهش حسود یليخ یدون . 

 یبا تک سرفه ا د؛يلرزان نوش يیاز نوشابه با دست ها یجرعه ا هيسا
را صاف کرد شيصدا . 

- رسهيتو نم ینکن حامد به گرد پا یحسود یبه کس . 

بغض داشت د،ياز ته دل کش یآه ايعرش . 

- حسرت منه نيعشق تو رو داشتن بزرگتر .. 

متعجب تر از قبل نگاه کرد، به تته پته افتاد هيسا به . 

- عاشق من نه  یکه مثل تو عاشق باشه ول یکس نهيمنظورم....منظورم ا
 .عاشق حامد

را گم کند، نه  شيکم مانده بود دست و پا گريبه سمتش خم شد، د هيسا
کرد یرا درک م شيحالش و نه حرف ها . 

- یزنيم جيبرات افتاده؟ گ یامشب اتفاق نميبب . 

ديکش شيبه موها یدست ايعرش . 

- و منگم جيگ یليشدم، خ جياره گ . 

کرد یپوف هيسا . 

- بايمراقب خودت باش... و به فر ... 

ديحرفش پر انيم کالفه . 



- تونم دوستش داشته باشم یشه نم ینم . 

حال  ايعشقش باشد، عرش ادآوري ديکرد با یلبخند زد، حس م هيسا
نداشت یخوب . 

- وقت دست از حامد  چيندازه، من ه یخودم م اديامتحان کن، اون منو 
کنم، به  یتونم باهاش زندگ ینم دميهم رس جهينت نيبه ا یبرنداشتم، ول
که با  یکس یهم بگم وقت بايبه فر ديکنم با یدم، فکر م یتو هم حق م
 ،یبهتره رهاش کن ،یاريبدستش ب یتون یو نم یخواه یتمام وجود م

 یدونه، دو ماه کامل رو من کار کرد ول یرو خوب م زايچ نيابردارت 
 يیمادرش؛ من هنوز به اون مرحله از رها یمن مثل احمقا رفتم خونه 

یستيوابسته ن یخوبه که تو به کس یليخ ايعرش دم،ينرس ! 
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زد یپوزخند ايعرش . 

- ستم؟يوابسته ن یدون یم از کجا ! 

جواب داد هيسا : 

-  ،یرو به حال خودش رها کرد زيهمه چ  ،یشد ميکه تسل يیاز اونجا
بهترش رو سر  یکينشد خدا  نياگه ا یدون یم ،یخدا رو فراموش نکرد

 ،ینداشت اي یاصال داشت ،یدونم چندتا رابطه داشت یذاره، نم یراهت م



رو  یزيچ هيتا حاال بگه  دميمن نشسته نشن یکه رو به رو یکس یول
برادرت  ،یباش ینطوريا دميحتما مال من بشه، نبا ديبا م،خوا یحتما م
نهيآرو ... 

آگاه بود شياز مفهوم حرف ها ايعرش . 

- ؟یديرو که د لوفرينداره، ن یخوب یچندان زندگ نيآرو ! 

گفت هيسا : 

- به تو افتخار کنه ديتو رو خوب بار آورده، مادرت با یآره ول ! 

 یعذاب وجدان چگونه م نيکرد، با ا یپلک باز و بسته کرد، پوف ايعرش
تمام اتفاقات بد را از خاطر برده بود،  هيخواست سر کند؟! کنار سا

 یگفتن از خودش م یبرا یرا فراموش کرده بود به دنبال راه گاهشيجا
از حامد  هيساگشت، چگونه توانسته بود انقدر پست و خودخواه باشد؟! 

ديطلب یم دينور ام هيگفت و او...او از سا یو عشقش م ! 

ديتوانست از مادرش بگو یبود، نم کالفه . 

-  یحت ميستيخوب ن یکن ی...من و خانواده م انقدرا که فکر مهيسا
من...پس انقدر ما رو گنده نکن یحت ن،يآرو ! 

ديکش رونيرا ب لشيموبا ايتکان داد، عرش یسر هيسا . 

- ميبر ديکنم کم کم بافکر  ! 

مانع  ايبلند شدن شد،  عرش یرا در دست گرفت و آماده  فشيک هيسا
شد هيبلند شدن سا . 

- گردم یچند لحظه صبر کن برم توالت، االن برم . 



را روشن  لشيبه سمت توالت رفت، موبا ايعرش رفت،يمجبورا پذ هيسا
 نيکرد، هم دايحامد را پ ینشده شماره  رهيذخ یتماس ها نيکرد و ب

از  نکهيکرده بود و با ا افتياز طرف حامد در یشب گذشته بود که تماس
بود اما تمام روز را دنبالش گشته بود و آخر سر با  یعصبان هيدست سا
با او تماس گرفته بود تا از محل اقامت  نياز آرو ليموبا ی مارهگرفتن ش

حاصل کند نانياطم هيسا . 

از چند بوق تماس برقرار شد بعد . 

- باهات حرف زدم، هر شب بخوام صداتو بشنوم شبيچون د ستيقرار ن ! 

اخم کرد ايعرش . 

- رميزنگ نزدم با تو دل بدم قلوه بگ . 

پسر و خانواده اش از همان  نيزد، به ا شيموها انيم یکالفه چنگ حامد
بود نيبدب داريد نياول . 

- کجاست ؟ هيسا یبدون یخوا ینم ! 

جواب داد حامد . 

- داشته باشه، کارت  یکنم به تو ارتباط یخانم، دوما فکر نم هياوال سا
 !امروز تموم شده پس لطف کن و انقدر دور و بر من و زنم نپلک

با حرص گفت ايعرش : 

-  ،یخودتو برسون یتونست گهيساعت د هياضافه دارم ، اگه تا  طيبل هي
رميوگرنه من م یريتو م ... 

زد اديفر حامد . 



- دم درخونه م،بعدخودت  یفرست یمادرتو م ا،اوليکشمت عرش یم
؟ینيچ یسفربا زنمو م یبرنامه  ! 

حامد گوش خراش  یعصب یرا از گوش جدا کرد، صدا یگوش ايعرش
صورت حامد غرورش  نيا ريحرف بزند، درغ نگونهيبود، مجبور بود ا

داد یادامه م هياش نسبت به سا هودهيگذاشت و به افکار ب یرا کنار نم . 

 یکردن سع داديداد و ب یدونه همراه داره، پس به جا یهنوز نم هيسا -
یکن خودتو برسون ! 

خط و  دنيشن یرا قطع کرد، حالش آنقدر خراب بود که حوصله  تماس
خود حامد را نداشته باشد، بر خود و کارش پوزخند زد،  یب ینشان ها

دنبال  شيتماس ها نيکرده بود، دوباره ب یشد، فداکار یباورش نم
تر از قبل عيگشت، تماس را برقرار شد، سر گريد یمخاطب ! 

- شد؟ یچ !  

آمد جواب : 

-  یبر یتون یم ۴صبح ساعت  ،یآماده ست، شانس داشت یهمه چ
 !آلمان

کرد یهوف . 

-  عيانقدر سر یچطور گه،يچند وقت د یبمونه برا دميترس یواقعا م
؟یرو حل کرد یهمه چ ! 

پشت خط جواب داد مرد : 

- نداشته باش، فقط ساکتو ببند و برو یکار زاشيچ نيبه ا ! 



داد،  یکفاف نم طشيوبل زايجور شدن و یهم برا یطوالن یتشکر
با نفوذ، تمام کارش را  يیبود و خدا رو شکر داشتن آشنا یآن مشيتصم

را به  هيسا ديکرده بود، تماس را قطع کرد، با سيروزه راست و ر کي
کرد،  یحامد وقت تلف م دنيتوانست تا رس یرساند و تا م یفرودگاه م

کرد تا  یاست فقط دعا م یشلوغ و طوالن حامد ريدانست مس یم
را نداشت، از   هيپرواز نکند، قصد خبر دادن به سا مايهواپ دنشيرس

 زيسورپرا نيبه حامد خبر داشت و مطمئن بود ا تشينها یعشق ب
 یآشکار بود، حرف هيخواهد بود، غم صورت سا هيهد نيبهتر شيبرا
در  هيگو نمانده بود، سا وگفت  یبرا یوقت دنديزد،به فرودگاه رس ینم

بود ايعرش ینوشتن ها امکيبرد، متوجه پ یصف کوتاه به سر م . 

- ؟یکن یم یاس ام اس باز یدار یبا ک نميبب ! 

لبخند زد و جواب داد ايعرش : 

- بخون یشد مايبلند باال نوشتم سوار هواپ اميپ هيبرات  ! 

کرد زيچشم ر هيسا . 

- هست، خوب رو در رو بگو تيزيچ هيامشب تو  ! 

شد نييباال و پا شيگلو بکيس . 

- ؟ینر شهيکردم انقد رفتنت برام گرون تموم شه، نم یفکر نم ! 

جواب داد هيسا : 

- که چقدر بهم سخت گذشت؟ یدون یچرا! م یدون یبرم تو م ديبا  

نگاه کرد هيبه سا مشکوک . 

- ینه؟! درسته؟! قرار برگرد گهيد یکه برگرد یريتو م نميبب ! 



ديرا کش راهنشيپ ايعرش د،يچشم دزد هيسا . 

- که حال و هوات عوض شه یريمسافرت، م یريم یبه من گفت ! 

زد یلبخند تلخ هيسا . 

- که رو  رميکه بمونم، م رمياالن نه،م یتوالت آره ول یبر نکهيتا قبل ا
شدن بسه ريکار کنم، تحق ميخودم و زندگ ! 

ديپرس ايعرش . 
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- عوض شد؟ یکم چ یفاصله  نياونوقت تو ا ! 

چشمش را گرفت یگوشه  اشک . 

- یروان ضيمر هي ضم،يمر هيمن  ! 

گفت یسيدهان گرفت و ه یانگشت جلو ايعرش . 

-  یتو از عشقم م یبذار بشنون، بذار همه بفهمن من چقدر احمقم، برا
احمقم که تا حاال  هيتماسم نگرفته،  هيگم، اونوقت اون از صبح تا حاال 

! تماس ؟یچ یبرا یدونيتماس گرفت  م یچ یمنتظر اومدنش بودم ول
کنهيم ليمسافرتمو به جهنم تبد نهيگرفت گفت من و با تو بب ! 

وا رفته با دهان باز نگاهش کرد، آرام گفت ايعرش : 



- سو تفاهمه هي ! 

را به سمتش گرفت تلفنش . 

- خورم  یخورم قسم م یقسم م هيسو تفاهمه، سا هيزنگ بزن بگو  ايب
تو و اون باشم، من فقط نيب یوقت نخواستم مانع چيه ... 

ديکش یقينفس عم هيسا . 

- خوام بدونم  یاصال نم دهيشن یچ اي ،یبهش گفت یخوام بدونم تو چ ینم
 رهيمن رو به باد شک و شبهه بگ یکه عشق ده ساله  یشده، کس یچ

وقت دنبالم  چيبهش بگو ه نجايمن و عشقم رو نداره، اگه اومد ا اقتيل
مطئنم اون به  گم،يکنم، فقط به بابام م یهتل اقامتم رو عوض م اد،ين

شهيخوشحال م ميليخ گه،ينم یزيچ یکس ! 

ديلرز ايعرش یصدا . 

- نجايمنو ببخش، تو رو خدا ببخش فقط خواستم بکشونمش ا هيسا ! 

مات و مبهوت  ايو دور شد، عرش ديپلک بست، چمدانش را کش هيسا
حامد را دوباره و دوباره  یبر خودش لعنت فرستاد، شماره  ستاد،يا

 د؛يرس انيکرد به پا یاز آنچه فکرش را م عتريسر هيسا یگرفت، کارها

حرف از  کيدانست با  یم ت،يور گ نيو او ا تير گآن و هيحاال سا
تمام شود، دست  ديشود، نبا یتمام نم زيحامد همه چ تيعصبان یرو
بود، رفت  یفراموش نشدن شيدر هوا تکان داده شد، لبخند ها هيسا یها

اش را خراب کرد، تمام حرف  یزندگ یسادگ نيبه هم ،یسادگ نيبه هم
حامد  یداشت، صدا دهياما چه فا د،يارسال گرد شيشد و برا یاميپ شيها

ديرا از پشت شن . 

- ايعرش ! 



بود سيسمتش برگشت، گوشه چشمش خ به . 

نفس نفس زنان به سمتش آمد حامد . 

 .رفت-

خسته پلک بر هم زد حامد . 

- یايدونست م یم ! 

توانست  یمرد دروغکار چه م نيپلک باز کرد، حاال به ا یعصب حامد
را خراب کرده بود زيهمه چ زشيت ! زبان تند ود؟يبگو . 

 !رفت که برنگرده-

دور سرش به دوران آمد ايحامد اخم کرد، دن  . 

- فقط بره مسافرت  خواستيم یريتو باهاش تماس بگ نکهيگفت تا قبل ا
عوض شد زيهمه چ ،یتو زنگ زد یوقت یول . 

جواب داد حامد : 

- ! ؟یو نگاش کرد یستادي! اونوقت تو وا؟یگيم یدار یمعلوم هست چ

کنم؟  ها؟ داشيپ ی!  حاال من چطور؟یريجلوشو بگ یتونست ینم ! 

در چشمانش جمع شد اشک . 

 - کنم؟ داشيپ یچطور !  

 د،يآب دهانش را قورت داد، چشمان ستاره باران حامد را د ايعرش

بايمسببش او بود، او و مادرش، او و فر ... 

- هيمن فکر کردم، سا ... 

حرفش را گرفت یادامه  ايعرش . 



-  اره،يخم به ابرو ن یبگ یکه تو هر چ هيهمون دختر هيسا یفکر کرد

 یگرفتم اون باز م یاونم آدمه، من اگه دستشم م یفراموش کرد یول
 .رفت

پاک کرد عيگونه اش را سر یاشک رو قطره . 

- مانعش نيشدم بزرگتر یبعدش خودم م دم،يرس یمن م یفقط تا وقت ! 

جواب داد ايعرش . 

- ، نه  یخواد بهش برس یدلم م نکهيکنم، نه بخاطر ا یم داشيبرات پ
تون باشم يیخوام من مسبب جدا ینم نکهيفقط به خاطر ا ! 

ستاديبرداشت و ا یعزم رفتن کرد، قدم ايتازه کرد، عرش ینفس حامد . 

- دونم هنوزم منتظر توهست، نه من یم نکهيبه خاطر ا ... 

سربرگرداند حامد . 

- چون اگه تو  ،یتنهاش بذار ديفاصله است، اما نبا واريد واريد نتونيب
تونم قول ندم دست رو دست بذارم یمن نم ؛یدنبالش نر !  

توانست پسرک  یاش، نم یرفت، حامد ماند اشتباه جبران نشدن ايعرش
حاال  شديهنوز در شناسنامه اش داشت، مگر م هيجوان حق بدهد، نام سا
کند؟!  مشيتقد فيبه حر یراحت نيبه ا رفتهيکه عشقش را در دل پذ

 یم انيبه م ريرا با ام ديجد یتوافق یپا ديبا د،يکش رونيرا ب ليموبا
قش،يق شفيرف د،يکش  
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کالم را بر زبان آورده بود، مثل  نيا یپوزخند زد؛ به چه جرات حامد
 ايقانونا و شرعا همسرش است، عرش هيفراموش کرده بود سا نکهيا

کرد که در فرودگاه دست و بالش بسته مانده و  یبه جانش دعا م ديبا
 .تنها رفتنش را نگاه کرده بود

توانست به  یاش، نم یرفت، حامد ماند و اشتباه جبران نشدن ايعرش 
را هنوز در شناسنامه اش داشت، مگر  هيپسرک جوان حق بدهد، نام سا

 فيبه حر یراحت نيبه ا رفتهيشد حاال که عشقش را در دل پذ یم
 ريرا با ام ديجد یتوافق یپا ديبا د،يکش رونيرا ب ليکند؟! موبا مشيتقد

 یم تياهم یزياز هر چ شتريبه پول ب قش،يشف قيرف د،يکش یم انيبه م
 .داد

بوق، دو بوق، سه بوق...تماس برقرار شد کي . 

- گم یرو بهت نم هيسا یجا رممياگه بم ! 

لبخند زد حامد . 

- آخر با سودش مال خودت یپروژه  ! 

حامد با حرص پلک بست د،يبا صدا خند ريام . 

- ه؟يهم هست، خوب نظرت چ سيهتل پرد یپروژه  ! 

بزند رونيقطع شد، چشمانش کم مانده بود از حدقه ب ريام ی خنده . 



-  ی ندهيآ ديکنم، با یبه عنوان دامادم قبولت م یراحت نيفکر نکن به هم
بدونم بعد تو  ديبا ،یاز اون بزرگتر یسال ١٨بشه، بالخره  نيتضم هيسا
اديبه سرش م یچ . 

کرد یحرص پوف با . 

- ست؟ين یکاف هيرسه، رزا و سا یدار و ندارم به دو نفر م !  

جواب داد ريام : 

- مونه یبرات نم یزيچ ،ید یکه تو انجام م يیمعامله ها نيبا ا ! 

تر منتظر ماند، نام هتل و شهر در  یحامد عصب د،يدوباره خند ريام
به  یازيرا از بر کرده بود، ن هيسا یگوشش خوانده شد، چه ساده قدم ها

نداشت، خودش دخترک را بزرگ کرده بود،  ینام ايکمک و الطاف عرش
شناختش یخوب م ! 

گرفت،  یاز مادرش مال و اموال م یس را قطع کرد، رزا به قدر کافتما 
 یدل یلب نباشد، وقت یبر رو یلبخند یداشت وقت یدار و ندار چه ارزش

اش را به قعر  یزندگ یگرداب یشکسته از خانه اش کوچ کرده باشد، وقت
 یرا بست، با چرخ ليرسانده باشد، به خانه اش برگشت بار و بند ايدر

رزرو کرد هيدر هتل سا یو اتاق طيبل انترنتدر  . 

 شيبرا یاميرا لمس کرد، پ هيتلگرامش را باز کرد نام سا ی صفحه
 .نوشت

" عوض شود ميکردم و دستت رو گرفتم، زندگ داتيپ یوقت . 

گرفتم اديرو  دنيروزهام با تو روشن شد، خند یوقت  . 

بسته شد ايدن یهمه  یچشمام به رو دميعشقت رو د یوقت . 



دميترس یفرارهام، عاشقت شدم، مغرور نبودم فقط م یهمه  با ...  

خوام روزهام جور  یکنه، م کيتو رو تار یايعشق من دن دميترس یم
ببرمت خونه ام،  ايب یاول کار نيگم هم یبا تو روشن بشه، نم یا گهيد

 .جراتشم ندارم

 ايدن یعروس نياول من رو بشناس، من تو رو بشناسم بعد برات بهتر 
قبوله؟ رم،يگ یرو م ! 

کنم یم داتيفردا پ دم،يرس ريامشب چقدر د ستين مهم ." 

ماند، خواب بر چشمانش  یمنتظر م ديخوانده نشد با اميرا زد، پ ارسال
کرد، اما  یبار تلگرامش را چک م کي قهيحرام شده بود، هر چند دق

 هي شيدست و پا د،يکوب یمحکم م نهينبود، قلبش در س هياز سا یخبر
سرتا پا وجودش را  جانينوپا مبدل گشته بود، ه یزده بود، به نوجوان

 یب یپوشاند و گاه یغم چهره اش را م ليدل یب یبود، گاه هفرا گرفت
 ديد یحالت م نياو را در ا یزد، مطمئن بود اگر کس یلبخند م ليدل

مردک گنده بک د،يخند یساعت ها به حالش م ! 

 ديشد، نور خورش یسپر هيسا یعکس ها دنياش، با د یطوالن شب
 یپر تپش صبحانه  یگرفت، قلب یاتاقش را روشن کرد، دوش آب گرم

نوش جان کرد، تا پرواز ساعت ها فرصت داشت، اما حاضر و آماده، 
آمد، به  امکشيمبل نشست، جواب پ یبه دست رو یلبخند بر لب، گوش

شد دهيکوب نهيهول و وال افتاد، قبلش تند تر از قبل در س . 

"- رميعشق بم یايبزار به در  

که به گرداب فرو رفته سر من اکنون " 

 چ،يه اورريحالش را جا ن ق،يرا داشت، چند نفس عم یسرد نيا انتظار

 یکرد که به ته جاده م یردش م هياز قبل نگرانش کرد، اگر سا شتريب



جواب را داد، محکم و  ش،يشروع کرد به تکان آونگ وار پا د،يرس
 !قاطع

- حرفا دارم برات، از خودم، از حالم، از عشقم ام،يکه م یدون یم ." 

 ليرا گذرانده بود، تمام شب موبا یزد، شب سخت هيتک یبه صندل هيسا
دوباره و دوباره پاک کرد شيرا خاموش کرده بود، اشک ها . 

 د،ياز ته دل کش یداد، آه یبه او فرصت م ديقصد بازگشت نداشت،  با 

نشست، تنش  یهم م دنشيبه انتظار شن دياعترافش را خوانده بود، با
حامد را به خاطر آورد؛  یصورت نشاند، خنده ها یرو یلبخند د،يلرز

سپرده شد، انگار خواب بود،  یبه باد فراموش شيتمام داد و هوارها
 یروز را برا نيگاه ا چيآمد، ه یرفت تا او به خود م یم ديانگار حتما با

به  یتصور نکرده بود، حامد انگار واقعا اعتراف کرده بود، پوزخندخود 
خود  یعوض نشده بود، تمامش هارت و پورت ب یحال خود زد، هتل

کند، حامد حاال قصد آمدن داشت،  شيدايبود حامد پ شيبود، از خدا
قلبش آرام گرفته بود، از حاال به بعد فقط آرامش  د،در کار نبو یجانيه
خواست، پلک بست و با خود زمزمه کرد یم . 

-" تو گرداب رازهاست ديتا گردن سپ  

گردابم آرزوست نهيبه س یسرگشتگ  

انتظار یز وحشت شب ها تاوارهم  

خنده تو مهر جهانتابم آرزوست چون ". 

 

# انيپا  

 



 


