
که هرگز  یبود. خانه ا ستادهیدر آن خانه منحوس ا پشت
 برد.  ینم ادیرا از  رشیتصو

 تکسیکن دیسف یوارهاید انیقرمز و براق داشت در م یدر
 شده. یکار

که  یادگاریاطرافش درست مثل  یدیسف نیلکه قرمز در ب کی 
 خانه جا گذاشت.  نیدر ا

اجازه  هیزعفران ییباال آمدن از سرباال ادهیو پ یطوالن مسافت
 داد نفس بکشد.  ینم
 کرد.  یسوخت و خس خس م یم شیها هیر

پاک کرد و دوباره به  نیاش را با پشت آست یشانیپ یرو عرق
 شد.  رهیدر براق قرمز خ یخودش رو هیسا

 کی انیکه در م یبیبار دستش باال آمد تا دکمه گرد عج چند
کرد و به نظر  یجلب توجه م وارید یقرمز رو یصفحه فلز

زنگ خانه است را بفشارد اما لرزش انگشتانش را  دیرس یم
 داد. یتوانش را از دست م دید یکه م

است تمام  قراربشنود.  نیتوه آمدهمرور کرد.  گریبار د کی 
 یم نجایدوم است ا بارله و پاره پاره شوند.  شیارزش ها

 یلحظه به خوب نیحکم دو بار اعدام شدن را در ا مفهوم . ردیم
جنازه  کیبا  دیدر که دور شود با نیا از کرد.  یدرک م

 یقطره اشک  را به دوش بکشد. نیسنگ یتیمتحرک بار مسئول
نبود.   نیا حقش. دیو چانه اش لرز دیاز چشمش فرو چک

لعنت  ییآن سرباال ادیبه سر و وضعش کرد و دوباره  ینگاه
 شده افتاد:

 ...هیمن.... لعنت به زعفران  اهیلعنت به بخت س  -



در آورد و چند بار در دهانش افشانه  بشیاز ج ژنیاکس یاسپر
 کند.  دایکرد تا قدرت حرف زدن پ

جانش را  یلرزان ب یزانوها یرا به هم فشرد و کم شیها لب
 تکان داد. 

 زنگ نگه داشت.  دیرا باال آورد و مماس کل دستش
 . دیدستش را عقب کش عیچشمان بسته زنگ را فشرد و سر با

 دیاثر فشردن زنگ خانه تولکه در  یو گوش نواز بایز یملود
شد آنقدر با کالس بود که ته مانده اعتماد به نفسش را نابود 

 کرد. 
کرد و  تیاش را به داخل هدا یگونه دو طرف روسر وسواس

 منتظر ماند. 
بجهد و  رونیب دیترس یکه م دیکوب یم نهیچنان به قفسه س قلبش

 بپاشد.  دیسف یوارهاید یخونش رو
 یکه از پشت در م ییتمام وجود گوش سپرده بود به صداها با

 آمد. 
 سمت چپش کرد.  دیسف نیمرمر یبه پله ها ینگاه یچشم ریز
رفت و  رونیدر ب نیاز ا یافتاد آن روز صبح هم وقت ادشی
را  یخورد، رنگ براق قرمز در ورود زیپله ها ل یرو شیپا

 :دیاز خودش پرس دیخانه د دیسف وارید یکه رو
 کنم؟ یچه م نجایمن ا  -
 ریداخل خانه بود اما غافلگ یتمام حواسش به صداها نکهیا با

 شد. 
 صدا در را گشود.  یب یلیصاحبخانه خ مرد
اخم  کهیمرد جوان در حال دنیسرش را باال آورد و با د هیهد

 کند خجالت زده شد.  یبا دقت نگاه م شیکرده و به سر تا پا



 زمه وار گفت:انداخت و زم نییرا پا سرش
 سالم!  -

را به هم فشرد تا  شیرا به هم گره کرد ، لب ها انگشتانش
 بغضش نترکد. 

به گوش  شیکند که صدا هیخواست آنقدر بلند گر یم دلش
 آسمان برسد.

 کیداد که فقط  ینم یتیبود و اهم ستادهیا الیخ یب صاحبخانه
 یاز باال ششخصی سلباگشاد به تن دارد و کش  نیشلوار ج

 شود.  یم دهیکمر شلوار د
انداخت و  یسرخ بود که مثل توپ باال م بیس کیدستش  در

 یم هیاعصاب نداشته هد یگرفت، در واقع رو یدوباره م
 :دیکوب

 !دییبفرما  -
 محترمانه بود.  لحنش

 یو ب یکشد شروع به فحاش یطول نم یلیدانست خ یم هیهد
 کند.  یم یاحترام
 خواهد برد.  ادیاش را کامال از  یرکالس محله باالشه احتماال

که قبال آماده کرده بود از  یدهانش را قورت داد و کلمات آب
 ذهن گذراند. 

زد زودتر هم خودش را خالص  یتر حرفش را م عیچه سر هر
 کرد: یم
... یعنی... قصد مزاحمت نداشتم... من همونم که... دیببخش  -

 من...
نگاهش را باال آورد و متوجه شد مرد چشم تنگ  یا لحظه

 . ندیاو را بب یشتریکرده تا با دقت ب



 هم شناخته باشد.  دیشا
 !زیرقت انگ چه

... تاالر دیرفته بود ی... مهمونشیدو ماه پ یکی  -
 که.... شخدمتمی...من... همون پگانیشا
اش را با نوک  یروسر یهدف گوشه ها ینشناخت؟ ب یعنی

 عقب رفت: یه داخل فرو کرد و قدمانگشتان ب
 شه با شما صحبت کنم؟! یم  -

 ورودش باز کرده.  یراه را برا دیمرد فهم یحرکت پاها از
 خانه نگذارد: نیاما دوباره قدم به ا ردیبود بم حاضر

 !رمیزنم و م یحرفم رو م نجایاگر اشکال نداره هم  -
اش  یقبل یکه دوباره به سر جا دیرا د ییبدون دمپا یپاها

 .بازگشت
بدون  هیسرخ و براق باعث شد هد بیگاز زدن به س یصدا

 .اوردیبخواهد نگاهش را باال ب نکهیا
 بیس یگریزده و با د هیرا به قاب در تک شیاز دست ها یکی

 دهانش نگاه داشته بود. یرا جلو
 کرد: ینگاه م رهیخ هیتفاوت به هد یب دیجو یکه م نطوریهم

 «بپرسه! یزیچ هیکاش » 
 .ردیاز طرف مرد صورت بگ یهمکار چگونهینبود ه قرار
گرفت تا  یهم گذاشت و نفس یرا رو شیپلک ها یلحظه ا پس

 مهلکه خالص کند: نیزودتر خودش را از ا
 ... بهشتی...دوازده اردگانیتاالر شا یمهمان  -

 ختمی... شربت ریدونم چطور ی... نمیبودم ول شخدمتیپ من
 ازتون ندارم... یتوقع چیبه خدا ه یبگم... ول دیها... با

 بگم...  دیفقط ... با 



 از شما...  یعنی... باردارم... من من
 ینم یعنی...  سقطش کنم... زهینتونستم... چ یعنیتونم...  ینم

 تونم...  یکنم ... نم
 بود... فمیوظ دیگفتم... ببخش یخودم م دی... فکر کردم... با فقط

 یبدنش به هم م یکه جلو ییگرفته و دست ها نییسر پا با
آمد چشمانش را بست و انتظار  یکه باال نم یفشرد و نفس

 . دیکش
 . اوردیداد که کم ن نیلحظه تمر نیا یرا هزاران بار برا خودش
بار نرفتن  ریز ست،یکه حقش ن ییها نیزشت، توه یها حرف

تن و درمانش سوخ یرفتن و با درد ب تیکردن در نها یو فحاش
 خاکستر شدن. 

 بود.  یلعنت بیبه س یگاز بعد یصدا دیکه شن یزیتنها چ اما
که از قبل شماره تلفنش را  یکاغذ شیبزرگ مانتو بیج از
 . دیکش رونیآن نوشته بود ب یرو

راهش  ایبه پدر بچه بدهد  یآدرس ایمردد بود شماره تلفن  هنوز
 تصوراتش:تمام  یفرا دیشن یرا بکشد و برود که جمله ا

 !میکن یباشه... ازدواج م  -
*************************** 

 خشکش زده بود.   هیچند ثان یبرا
باز به  مهیوق زده و دهان ن یرا باال آورد و با چشم ها سرش

 شد.  رهیخ جانشیاز هر گونه ه یصورت عار
 . ستیک اندازدیب ادشیبود تا  یکاف شیمرد برا نیکردن به ا نگاه
 توانست داشته باشد و بس.  یمعنا م کیکه زد فقط  یحرف

است  یشخدمتیپ شغلش ژنده پوش که  یسخره گرفتن دختر به
راه  نینداشته و تمام ا یتاکس هیکرا یبرا یپول کاف یو حت



قبرستان بهشت زهرا )س( تا  کینزد یدراز را از محله ا
 آمده.  ادهیپ ایبا اتوبوس  هیزعفران ییسرباال

قدش دو برابر دختر و سنش  یریرا اگر در نظر نگ ها نیا همه
 پانزده سال بزرگتر است.  یحدود ده ال یزیچ

به  یهمکارانش نگاه یبه کنجکاو دیکه او را د یبار نیاول
 یمرد ندیانداخت تا بب گانیتاالر شا یانیاع یتازه وارد مهمان
 است. یکرده چه شکل فتهیش نطوریکه دخترها را ا

گل انداخته داخل بخش خدمتکاران شد و  یبا گونه ها مهیفه 
 خنده کنان گفت:

اوه  گره؟یشوهر آدم باشه... چرا انقدر ج نیفکر کن ا یوا  -
 ...دیدیشن یصداش رو م دینفسم رفت...با

 بود: یسر مهماندار که عاقله زن یدر جمع شدند حت یجلو همه
 مادرش حفظش کنه! یهزار ماشاهلل... خدا برا  -
رها  زیم یها را رو وهیم ینیهم کنجکاو شد. س یکبر الهخ

 :وستیکرد و به جمع خانم ها پ
 گنیاز ما بهترون که م یلیکه درخت چناره! خداوک ستیقد ن  -

 ست؟ین نیهم
خانم ها، مجلس را  نیبه سمت چپ برداشت و از ب یقدم آرام

 نگاه کرد. 
شد او را  یفاصله هم م نیقدش بلند بود که از هم یبه حد مرد

 . دید
 نیخسته تر و دل مرده تر از ا هیهد یداشت ول دنیکه د الحق

 داشته باشد: یتیمرد اهم کی ییبایز شیحرف ها بود که برا
 خدا به صاحبش ببخشه!  -



خانم ها به  گریبا د یهمراه یبود که برا یتنها جمله ا نیا
رفت  خیداخل جعبه  یآب معدن یها یزبان آورد و سراغ بطر

 نینفر یها یشکست هرگز به آن بطر یکاش دستش م یا که
 زد. یشده دست نم

 یو برا ستادهیدر خانه همان کوه اورست ا یجلو نجایا حاال
تواند گردن  یتا م دیاحساسش با ینگاه کردن به چشمان سبز ب

 گذرد؟ یمرد چه م نیبفهمد در مغز ا دیرا به عقب خم کند شا
و دوباره به تن خودش دوخت. پارچه رنگ و  دیرا دزد نگاهش

 یگشاد و کهنه اش و آن سنجاق قفل یمانتو یرو رفته بادمجان
 دکمه وصل کرده بود نظرش را جلب کرد.  یبزرگ که به جا

گاز زدن مرد قد بلند باعث بر هم  بیپلک زد تا س یبار چند
 خوردن تمرکزش نشود:

 ... دیبترس تسین یازی... نیعنیدونم... شما...  یم  -
... روز دینیب یمنو نم گهیداشتم بگم... د فهیکه... فقط وظ گفتم
 ...ریبه خ
 نییگام را پا نیتا خودش را به پله ها برساند. هنوز اول دیچرخ

 رفت.  یاهینگذاشته بود که چشمانش س
سرد  وارید یرا رو یگریو د یزخم یگلو یدستش را رو کی

 گذاشت. 
نمانده بود  یزیبگذارد. چ شیرا به نما خواست ضعفش ینم

 به او دست بدهد.  یحمله آسم
 نیمتلک نه چندان سنگ کیشکر داشت که فقط  یهم جا باز
 شیکه خودش را برا یزشت یتمام آن حرف ها یبه جا دیشن

 آماده کرده بود.



بسته شدن در  یصدا دهیپاگرد نرس نیزد هنوز به اول یم حدس
 را بشنود.

 اش شدت گرفت:  جهیرفت سرگ نییاول را پا پله
قسمتش تموم شده... سخت  نی... تازه راحت تراریب طاقت»

 «هات مونده... یترش مونده... هنوز بدبخت
 کرد: یدوم را هم سپر پله
 «نده؟یب یچرا درو نم پس»

 پله سوم گذاشت: یرو قدم
 گفتم! یمن جد  -
 مدم... او یخفه بشه اصال حرف نزنه... کاش نم کاش»

ککش  یشور خودم و عذاب وجدان احمقانه ام... مگه کس مرده
 یگناه چیکه ه یوسط بدبخت شدم و بچه ا نیکه ا یمن یبرا

 گزه؟  ینداره م
 «اد؟یقراره سرم ب یبه دادم برسه چ خدا

 :دیکفشش به پله چهارم رس نوک
بهت  یچ ی... توقع داشتگهی! با تو ام... گفتم باشه د؟یکر  -

 بگم؟ 
 داشت؟  یچه توقع واقعا

 دیآ یبر نم یهم از دستش کار یشده کس ختهیاست که ر یآب
 پس دهد.  دیگناهش با یاما تاوانش را خود ب

پشت سرش را  نکهیکرد تا بدون ا لیسرش را به پهلو متما یکم
 حرفش را بزند: ندیبب
 ... نیدارم بگم هم فهینداشتم... حس کردم وظ یتوقع  -
کنم بدون نشون  یولت م یبچه منه؟ فکر کرد یگ یمگه نم  -

 ...میزن یتو حرف م ایب ؟یبچه منو ببر



آبروم رو  ادیم ستیول کن ن نیشد بهش شماره ندادم ا خوب»
 «هم برام مونده؟ ییآبرو گهیمگه من د یبره ول یم
 ه؟یاسمت چ  -
 ... خدا حافظ...ستیمهم ن  -
 ؟ییبچه کجا نمیصبر کن بب  -

 خودش چه فکر کرده بود؟  شیبود. پ مانیکه چقدر پش آخ
 هم داشت؟  یتیرفتار کند؟ مگر شخص تیشخص با

 برد.  نیزد ته مانده توانش را از ب بیکه به س یگاز بعد یصدا
رفت و به محض  نییپا یشتریمانده را با سرعت ب یپله باق چند
 :دیبه پاگرد شن دنیرس

 !یباشه هر جور راحت  -
 قرمز رنگ بسته شد.  یباالخره آن در لعنت و
 دانست چرا دلخور است؟  ینم

 با او رفتار شود.  نهایداشت هزاران برابر بدتر از ا توقع
ماجرا وجود  نیگناه تر از او در ا ینکرده بود اصال ب یبد کار

 ماندهیهم کم باق کهیمرت یو خونسرد یتفاوت یب نینداشت اما هم
 خاکستر غرورش را نسوزاند. 

 یکار کسیکنت دیسف وارید انیبه آن در قرمز که در م رهیخ
 داد.  یبود؛ بغضش را به زور فرو م بایز یادیشده ز

 ینم یاریمعرفتش  یاما چشمان ب زدیخواست اشک بر ینم
 کردند. 

 شد که در را بست.  خوب
 یو ب ینگاه معصومانه پر از دل شکستگ نیاو را با ا دینبا

 . دید یراه افتاده م لیس شیگونه ها یرو کهیدر حال یپناه
 و راه افتاد.  دیرا باال کش فشیک بند



نفسش به شماره افتاد و  ییبار موقع باال آمدن از سرباال کی
 کند.  یآمدن داشت جان م نییپا یحاال برا

 نبود.  ابانیخ نیدر ا یادیموقع روز تردد ز نیا
غضش را ب ندیرا بب شیاشک ها ینگران باشد کس نکهیا بدون

 کرد.  یم یخال
 ابانیتا به خ دخانه فرار کر نیآن روز صبح که از هم ادی

افتاد و دلش  یخورد م نیزم شیزانوها یو رو دیرس یاصل
 شد.  یخون م

را پاک کرد و چانه اش  شیمانتو اشک ها نیپشت آست با
 :دیلرز

 من خدا جون؟!  چرا»
کج برداشته  میزندگ یقدم تو کی یانصاف مگه من حت یب

 بودم؟ چرا من؟!
 حقم نبود... حقم نبود... نیا ایخدا 

 «کجا رو دارم برم؟ زم؟یبه سرم بر یخاک حاالچه
را  یلیبوق اتومب یصدا یباره ساکت شد وقت کیبه  شینجواها

 . دیشن یقدم کیاز پشت سرش در 
و  ستادیکنارش ا یدود یها شهیرنگ با ش اهیاسپرت س پاترول

 خورد: ینم بیس گری. الاقل ددیکش نییپنجره را پا
 باال...  ایب  -

 یها نهیگز دیایب نجایخودش به ا یگرفت با پاها میتصم یوقت
 هم داشت. یگرید
 . اندازدیو پشت در ب سدیبنو یشد نامه ا یم

 .ردیتوانست کمک بگ یهم م مهیفه از



شوم به  یبود از گردانندگان آن مهمان نیکار ا نیدرست تر 
 کند.  تیم کردن و سوء استفاده از ناموسش شکاخاطر مسمو

 داد.  حیسکوت را ترج یزیترس برمال شدن رازش و آبرور از
دوم رفتند با خودش فکر کرد به  یسونوگراف یکه برا مهیفه با

برود و  یمحترمانه حضور یلیخ دیخاطر بچه هم که شده با
 حرفش را بزند. 

  ؟یبه پدرم گفت دیپرس یبچه از او م نیا یروز فردا
 یزیچ گریبچه د نیداد. به جز ا یم یجواب قانع کننده ا دیبا

 از دست دادن نداشت.  یبرا
 ! ؟یتفکرات خام و احمقانه ا چه

بود به خودش  ستادهیمرد ا اهیپاترول س یقدم کیکه در  حاال
نامه  کیعقل به خرج نداده و با  یفرستاد که چرا کم یلعنت م

 مشکل را حل نکرده:
 !؟یکن ینگاه م ی... به چگهید نی... بشیه  -

 کرد؟  ینگاه م یچ به
جذب  یرا به پا داشت فقط بلوز مشک نیهمان شلوار ج هنوز

 به پوشش او اضافه شده بود.  یآفتاب نکیع کیبلند و  نیآست
فرمان بود  یدستش رو کیداده و  نییبغل راننده را پا پنجره

 شد.  ینم دهیدر حرکاتش د یجانیه نیاما کوچکتر
نداشت و فقط  شیبرا یرفت فرق یم اینشست  یم هیهد انگار

 کند: نید یخواست ادا یم
 ...رمیممنون... خودم م یلیخ  -
 خودته... به سالمت... لیباشه... م  -

بود که بر سرش  یپتک نیآخر نیماش یدود شهیرفتن ش باال
 فرود آمد. 



اشک  گریکرد تا د بیلوکس را تعق لینگاه رفتن آن اتومب با
 . ندیبب یزیاجازه نداد چ

*********************** 
 «جاناتان»

 را دوست داشت.  رانیا شهیهم
آوردند تا بتواند دو  ایپدر و مادرش او را در لندن به دن نکهیا با

شود  بشینص یشتریبزرگ شد امکانات ب یباشد و وقت یتیتابع
 کند.  یزندگ رانیداد ا یم حیاما ترج

دانست که به  یم یرا کاف نیبود و هم زیچ کیهم فقط  لشیدل
به وطن  یادامه زندگ یبرا سانسیمحض اتمام دوره فوق ل

 اش بازگردد.  یاصل
 کی گرید یول رندیرا از او بگ شیها یبود تمام خوش حاضر

 کردن از دست ندهد.  یکنار مادر زندگ یلحظه را برا
اما  دیشن یفرود ماهرانه خلبان را م یمردم برا قیتشو یصدا

 گرفت: ینگاهش را از پنجره نم
 «!دمیرس» 

او زوم  یشد رو مایکه سوار هواپ یاز لحظه ا یجوان مهماندار
 کرده بود. 

به باند فرودگاه نگاه  جانیبه پنجره با ه رهیکه جاناتان خ آنطور
شود و  کیدست مهماندار داد تا نزد یکرد بهانه خوب یم

 بپرسد:
 د؟یوقته خارج بود یلیخ  -

 برنگشت نگاهش کند: یحت
 هوم!  -



 یگمشو اجازه بده راحت باشم اما مهماندار مگر م یعنی
سبز و  یتوانست از جوان قد بلند و خوش پوش با آن چشم ها

 رهیکه از بدو ورود همه نگاه ها را به خودش خ یتونیز یموها
 کرده بود بگذرد:

 د؟یریتلفنم رو بدم با اقوامتون تماس بگ دییخوا یم  -
 فرم لبخند گرفت:  یلب جاناتان کم گوشه

 «دختره احمق! ره؟یتلفنم رو بگ ایرو بده  تلفنش»
گاه چانه اش کرده بود به  هیکه تک ینوک انگشتان دست فقط

 خواهد تکان داد اما باز هم دختر از رو نرفت: یعالمت نم
 د؟یصحبت کن دیبلد یفارس  -

بلند  شیخروج خلوت نشده از جا ریمس یخواست تا وقت ینم
 شد.  یشود اما انگار نم

 . ستادیباز کرد و ا عیرا سر کمربندش
 دهیحالت خم دنیاندامش باال آمد و با د یرو بایمهماندار ز نگاه

 زد: یقیقد بلند و رعنا لبخند عم یادیمرد ز ستادنیا
 د؟ییخوا یکمک نم  -
 ممنون!  -

داد که با چند قدم  یامکان را به او م نیفرست کالس ا یصندل
کوتاه خودش را به در برساند و از شر مهماندار سمج راحت 

 شود. 
برداشت و راه  یصندل یباال نیاش را از کاب یکوله پشت عیسر

 افتاد. 
 . دیایقرار نبود به استقبالش ب چکسیه
 کند.  زیخواست مادرش را سوپرا یم



توجه به  یگرفت و ب لیبزرگش را از قسمت بار تحو چمدان
 خارج شد.  تیکرد از بخش ترانز یم بشیکه تعق یینگاه ها

 یینرفته بود که صدا یاصل یبه سمت خروج یچند قدم هنوز
 :دیآشنا شن

 جاناتان... صبر کن پسر...  -
 یرا تماشا م رونیب نیساکت بود و از پنجره ماش ریمس تمام

 ه شده بود. کرد. حالش گرفت
 ارینسبت به حضور در کنار پسرخاله اش مه یخوب حس

 نداشت:
کردنت مثل آب خوردن بود از  دایاون همه مسافر پ نیاز ب   -

 ... یبس دراز
 :دیو چندش آور خند بلند

گفت  یداشت م شبید نی... همیبفهمه اومد یاگر خاله ساق  -
 ... ید یزنه جواب نم یزنگ م یدونه چرا هرچ ینم

مطمئن  گهی... مهگل هم که گفت دیحدس زدم تو راه من
 شدم...
 ! مهگل؟

 کرد.  یزود معلوم م یلیرا هم خ یکی نیا فیتکل دیبا
گرفت دخترش را به او  میخاله جان تصم یک دینفهم هرگز

 کند.  شکشیپ
لندن  یگفت تا وقت ینبود اما م یمادرش هم راض یساق یحت

 . ستین یبه نگران یازیه نهم گذاشته نشد یاست؛ قول و قرار
 رانیشد تا حضورش در ا یزودتر نگران م دیبا دیفهم یم حاال

 باعث کدورت نشود:
 ... ستیتهران ن یخدا رو شکر خاله ساق  -



گفته  یکنم پسر خاله... امشب مال من یکه امشب ولت نم من
 باشم...
 دوخت: اریخشک کنار اتوبان به مه یها نیرا از زم نگاهش

 کجاست؟ ست؟یتهران ن یساق  -
 ... یخب حق دار ؟یخبر ندار  -
 ... شیرفتند ک مانهیصبح با مامان پ روزید

 ی... برایساالنه بوده... احتماال زنگ زده بر نداشت شگاهینما
 نگران شده بود... نیهم

 :دیخواب بادش
 گرده؟ یبر م یک یدون ینم  -
 فردا صبح پرواز دارند...   -
فرودگاه  یتو یخواهرها حسابدنبال  میر یهم م با

 ...دمی... امشب هم من برات نقشه کشمیکن یم زشونیسوپرا
 اریشد اما امشب را با مه یم یدر فرودگاه عال یبا ساق مالقات

 گذراندن مثل شکنجه بود:
برم خونه  دمیم حیجان ترج اریمن خسته ام... شرمنده مه  -

 استراحت کنم...
  ؟یکنم... تو خسته امگه من مرده باشم ولت   -

جاده چالوس ساعت چهار  یزد یدیاز راه رس شیپ دفعه
 صبح... 

 تر خدا نساخته...  یدونم از تو با انرژ یکه م من
 شه....  ینم یزیچ یفقرا بش ریبار هم مهمون ما فق کی

 ...یمهگل خبر نداره اومد نترس
دعوت  دیبا یاز دست مهگل فرار کن یخواه یاگر م یعنی نیا

 :یریمرا بپذ



 ؟یکن یم غیانقدر تبل یمنو ببر یخوا یحاال کجا م  -
 :دیزد و دنده معکوس کش یچشمک

 صفا! میبر نیبش  -
 لرزاند. یسالن را م یها وارید کیموز کیتمیکوبش ر یصدا

 یقابل تحمل ریغ یجا نیاو را به چن اریزد مه یم حدس
 . اوردیب

 یول امدهیهم کامال مشخص بود خوشش ن جاناتان افهیق از
 داشت:  یکردن بر نم غیدست از تبل اریمه
 است...  هیپا یلیخ قمیرف نیا  -

 تِک لندن فقط رقاص نداره...  سکوید یکن رفت فکر
از رقاص   یدست کم دهیپوش ییکه لباس طال دخترهاون  البته

 نداره جون داداش...
 . به دختر مورد نظر انداخت ینگاه مین
 براق به تن داشت.  ییشده طال یجذب پولک کار راهنیپ
 فقط ندا بده... یاگر خواست  -

 به پسرخاله اش کرد.  ینگاه متعجب
 یداشت همه او را نامزد مهگل م لیکه خبر از فام ییجا تا

 دانستند. 
نداده بود اما آنقدر حرفش را زدند که  شنهادیکه پ خودش

 نامزدند. دو  نیخودشان هم باورشان شد ا
 آمد.  یاز حد به نظرش چندش آور م شیب اریمه شکشیپ
شربت آلبالو خطوط  یبلور وانینوک انگشت به بدنه ل با

 .ستادیو کنارش ا دیاز جا پر اریکه مه دیکش یم یفرض
که با  دیرا د یلیرا باال برد و پسر جوان خوش استا نگاهش

 کند: یم یرو بوس اریمه



 ؟یشد ییرای... پذیخوش اومد یلیخ  -
 آوردند... ییزهایچ هی یدستت درد نکنه... ه  -
 ؟یکن ینم ی... معرفنندیبچ زیبراتون م گمیاالن م ن؟یهم  -
 پسرخاله ام... جاناتان...  -

 :دیجوان باال پر یابروها
 !ه؟یخارج  -

 : دیخند اریمه
اومده  ایکدومه؟ تو لندن به دن ی... خارجمیپسر خاله ا گمیم  -

 ...یمشت یرونیا هیپاش  سرتا یول
 تکان داد.  یزد و سر یبه زور لبخند جاناتان

 جاناتان به صاحب مجلس گفت: یمحل یجبران ب یبرا اریمه
 یامشب قراره بترکون نمیبه زور از فرودگاه آوردمش... بب  -
 گه؟ید
 رسه...  یبه نظر م یپسر خاله ات خارج یلیبابا خ  -

طرف ها  نیمعلوم بود اهل ا یگفت یاسمش رو نم اصال
 ... ستین

 مهمونیجون نشون بده  یبه جان ارنیمن بگم بساط ب نیبش
 لندنه... یسکوهایباحال تر از د یرونیا
 خودم... یبه داش رضا ولیا  -

گفت  یم «ولیا»که  یجانینشست و با همان ه اریمه باالخره
 انداخت: یتفاوت نگاه یبه جاناتان سرد و ب

همه  نوشیدنی. باز کن اون سگرمه ها رو... االن بابا.. یا  -
 تو فقط حالش رو ببر... ارهیم یچ

 به مهمان ها انداخت.  ینگاه یشد و با کالفگ نهیبه س دست



آمدند و  یمشک یو مقنعه ها دیسف یدختر جوان با مانتو ها سه
 را مرتب کردند.  زیم

 یکیش ییطال یوسط گذاشتند و بشقاب ها وهیم یبزرگ ظرف
 . دندیچ زیمهمانان نشسته دور م یجلو

 یاریبار س زیاز دختر ها کنار جاناتان آمد و با عجله از م یکی
برداشت  یخور وهیکه همراهش داشت قاشق و چنگال و کارد م

بود که  یتا کنار بشقاب جاناتان بگذارد اما آنقدر دست و پا چلفت
اتان جان دیکت سف نیآست یشربت را واژگون کرد و رو وانیل

 . ختیر
 اش را عقب داد: یحرکت صندل کی با
 ؟یکن یچه کار م یه  -

 نیآست یاش را رو یریبا عجله دستمال گردگ شخدمتیپ دختر
 :دیکش دیکت سف

 ...دیببخش یوا  -
کرد که  یم یبا آن دستمال چرک کار دیکش یدستش را نم اگر

 استفاده کند: متیهرگز نتواند از آن کت گرانق گرید
 خواد الزم نکرده... حواست رو جمع کن... ینم  -
 چشم آقا شرمنده...  -

انداخت. حواسش نبود  یصندل یپشت یرا در آورد و رو کتش
 مایکه داخل هواپ دهیپوش یحلقه ا نیآست شرتیت کیکت  ریز

 یکیکه مادرش طراح  یجاناتان یراحت باشد و حاال لباس ها
 چیکت و شلوار کشور است ه یبرند ها نیاز معروف تر

 شبانه را نداشت. مهمونی کیحضور در  یبرا یتناسب



 اریدانست از دست مه ینشست و نم یصندل یرو یعصب 
زد و  یم جیکه همچنان گ یدختر خدمتکار ایحرص بخورد 

 کرد؟! یواژگون م زیم یرا رو یزیهر لحظه چ
******************** 

نباشد  یاهل مهمان نکهینه ا جمع نبود. نیخواست در ا یم دلش
سوال بردن کالس  ریو ز ییجمع ها نیاما از حضور در چن

پر زرق و برق احساس  یصندل ی. رودیترس یاش م یخانوادگ
آزرد.  یدر هوا مشامش را م دهیچیدود پ یبوداشت.  یناراحت

خم شد. چشمان خسته اش  یداد و کم هیآرنجش را به زانو تک
 ماساژ داد: یرا با انگشت شصت و اشاره دست راست کم

 بداخالق؟ یهاپو یچطور پ؟یخوش ت یه   -
پاشنه بلند تا چشمان  یجفت کفش مشک کیجاناتان از  نگاه

 دهیصاحب صدا باال کش  یخاکستر یبه لنز ها نیدرشت مز
 حرف نگاهش کرد:  یشد و ب

 گوشه؟ هی ینشست لنتیتا االن سا ینحاال چرا از اول مهمو  -
 یآمد و هر دو دستش را رو رونیب دهیاز حالت خم جاناتان

 گذاشت: زبانیم یدسته صندل
 ؟یتو نخ من یاز اول مهمون  -
 چرا که نه؟ یاگه تو نخ بد  -

از  ییدختر خنده اش گرفت. صدا یپروا یلحن رک و ب از
 پشت سرش گفت:

 کنه ها! یم دایگرده چاله رو پ یگن آب م یم ستین خودیب  -
کش دار بود. به سمت  یموقع حرف زدن کم اریمه یصدا

 برگشت : اشپسرخاله 
 روزگارن آقا جاناتان. یجان از خوبا نینازن   -



از قصد نام شناسنامه  اریکرد و متوجه شد که مه ینچ جاناتان
بودن پسرخاله اش پز دهد. دختر  یتیاو را گفته تا با دو مل یا
 شده اش را باال انداخت: تیکروپلیم ینگه ابرول
 یخارج لیفام ینگفته بود اری! مه؟یجاناتان؟ واو؟ عجب اسم-

 ؟یدار
 جاتانان با خنده پاسخ داد: یباز به جا اریمه
جون!  یوقت نشده بود ... بچه ناف لندن برات آوردم ناز  -

 کردم. دشیدم فرودگاه ص شیدو ساعت پ یکی نیهم
خانواده اش انقدر اوپن  یمخش بود. از ک یرو اریمه شخندین

 یصندل یدسته  یکنار جاناتان رو نیشده بودند؟ نازن ندیما
 نوشیدنیبا حجم کم  لیوانی زیم یزد و از رو ینشست و لبخند

 برداشت:
 ؟یپس چرا انقدر خجالت  -

بار هزار و  یجا به جا شد و برا یصندل یرو یکم جاناتان
 یلیتحم شنهادشیکه پ یکردن مهمان قبول یبه خودش برا کمی

 حوصله گفت: یبود لعنت فرستاد. ب اریاز جانب مه
 فقط. ستمی. آشنا نستمین یخجالت   -

 را به جاناتان دوخت: شچشمان نینازن
  م؟یچقدر مهمون نواز ایرانینگفته ما ا اریمه   -

 آمده خنده اش گرفته بود: شیپ تیوضع از
 خانم... یجانان صدام کن یتون ی... ممیرانیمن خودم هم ا  -

اسم دختر فشار آورد اما  یادآوری یبه ذهنش برا یا لحظه
 اریبرگشت و مه ارینشد. ناچار به سمت مه رشیدستگ یزیچ

فاصله داد و اسم  شیرا از لب ها لیوانبود  دنیکه در حال نوش
 " را زمزمه کرد:ی"ناز



 خانم. یدرسته... ناز  -
 زد:ی لبخند نینازن

 یحاال اصالتت رو فقط تو نم؟ی... ببیدار یلهجه بامزه ا  -
 یپا به پا یتون یرقص هم م یتو ای یصحبت کردن حفظ کرد

 ؟یایب یرانیخانم ا هی
 یدنینگاه کرد و با صرف نظر از نوش زیاش بود. به م تشنه

آن به خدمتکار اشاره کرد تا به سمتش برود. همان  یرو یها
به  اریبار س زیبود که با م یچلفتدخترک خدمتکار دست و پا

بدون  ستادیاش که ا یقدم کیداد. در  یم سیمهمان ها سرو
 نگاهش کند گفت: نکهیا
 آب لطفا.  -
 ادامه داد: نیبه سمت نازن و
 جا. نیهم نمیدم بش یم حیراستش االن ترج  -
 چرا؟  -

"حوصله ندارم" را در  یبهانه گشت تا مؤدبانه جمله  دنبال
کند. گوشه  یمزاحم خلوتش بود، حال گریلفافه به دخترک که د

که  متشیبه کت گران ق یرا خاراند و با نگاه شیابرو ی
 به ذهنش خطور کرد: یبود فکر ختهیر شیشربت رو

 ختیعقل شربت ر نیریلباس نامناسب... کتم هم خدمتکار ش  -
 روش...

 یعقل مثل جن ظاهر شد و  بطر نیریخدمتکار ش همان
و  یکنار دستش گذاشت. از زور تشنگ یکوچک آب معدن

 یوانیکه ل نیباشد. هم دهیمهم نبود که شن شیبرا یحت یخستگ
کرد.  یاش را ثابت م یعقل نیریمهمان نگذاشته بود ش یبرا

 .دیاز آب را سر کش یمینفس ن کیرا باز کرد و  یدر بطر



 :دیخند نینازن
با  کلیرقابت ه یکه شو یدیپوش نویکردم از قصد ا من فکر  -

 ..یراه بنداز نجایا ونیآقا
گذاشت و رو به  شیبازوها یرا رو شی. دست هادیزور خند به

 دختر گفت: 
و فرصت  نجایراست اومدم ا هیاما من از فرودگاه  یلطف دار-

 نداشتم. یینداشتم لباسمو عوض کنم.قصد خودنما
**************************** 

شد اما  یسردش م دیبا یعیآب به طور طب یرفتن خنک نییپا با
حس  یانگار مواد مذاب به معده اش فرستاده بود. به طورناگهان

 نیآست شرتیگرما وجودش را گرفت. با وجود سبک بودن ت
به دستگاه خنک کننده، احساس گرما کرد.  یکیو نزد یحلقه ا

هم  یرو حکمگرفت. چشمانش را م دید یتار هیچند ثان یبرا
 بازگردد: یبه حالت عاد دشید دیفشرد و باز کرد شا

 جاناتان؟-
سوخت انگار نه انگار  یم شیگلو .کرد نیبه دست نازن ینگاه
بود که تشنه  نوشیدنیاست. بلعکس  دهیبه نام آب نوش یزیکه چ

 یزد و صداها در سرش م یاش نبض م قهیترش کرده بود. شق
 آمد.  یلحظات کش م رگا. اندیکوب
انداخت. هنوز هوش و حواسش سر  ینگاه یآب معدن یبطر به
 چیبا مارک نستله که درش پلمپ بود. ه یبطر کیبود.  شیجا
وجود نداشت. دختر دوباره  بشیبه جز حال عج یمشکوک زیچ

 گفت:
 جاناتان؟-



خورده بود به  نوشیدنیاگر  ی. حتدیچرخ یدور سرش م سالن
لحظه مغزش به طور کامل  کیکرد. در  یسرعت اثر نم نیا

شود  یتمام م ونیزیتلو یکه برنامه ها یسکوت کرد. مثل وقت
 .دیآ یدر م شیصفحه به نما یبرفک رو ریو تصو

 لیتبد ییزد و کم کم لبخند محوش به لبخند دندان نما یلبخند 
 به سمت دختر کج شد: یشد. کم

 ؟یگفت یزیبله؟چ  -
 زد: ییبخند دندان نماهم ل نینازن

رسم جنتلمن بودن رو به جا  یخوا ی... نمهیگفتم عجب آهنگ  -
 ؟یدنس مهمونم کن هی یاریب

 :دیحرفش پر انیم  
 ؟یامتحانش کن یخوا یم  -

 رییتوجه به تغ یبود با لبخند و ب دهیکه به هدفش رس نینازن
تکان داد.  دییتأ یجاناتان سرش را به نشانه  یرفتار ناگهان

را  اریرا گرفت و همراه هم بلند شدند. از دور مه نیدست نازن
 . دیکه انگشت اشاره و شصتش را بهم چسباند و خند دید

 ! ب؟یعج چه
و  دیرقص رفته! جاناتان هم خند ستیبه پ اریمه یک دینفهم یحت

 یغرب یقینشان داد. موس اریهمان عالمت را با دست به مه
 مغز مسمومش گذاشت.  یزود اثرش را رو یلیخ

 داد.  ینم یپالس چیاز دستش در رفته بود و مغزش ه زمان
اش نشسته بود و گرما در بدنش  یشانیپ یاز حد عرق رو شیب

کرد با  یو سع دیجلو کش ی.  بلوزش را کمدیکش یزبانه م
ن  یحس گرما را کم کند. نازن یفاصله دادن پارچه از بدنش، کم

 جا خورد. بلند گفت: شیناگهان از حرکت



 شده؟ یزیچ-
 یخندد ول یم زیدانست به چه چ ی. خودش هم نمدیخند یخودیب

 لب زد: یتوانست مانع شود. به سخت ینم
 گرمه!-

 :دیخند یهم داشت م نینازن
آب  هی ییخوام برم دستشو ی...من ممیبر ایگرمه! ب یلیآره خ -

 به صورتم بزنم.
 ییبه دستشو دنیرس یجاناتان را براجلو افتاد و  نینازن 

گذشت که چشم  یم اریکرد. در راه از کنار مه ییراهنما
 پسرخاله جان به او افتاد:

 تیجذاب یهمه جنب و جوش... خدا نینه به بلند نشدنت نه به ا-
 !د؟ییشما گنیکه م

 زد: اریمه یبه بازو ی. مشتدیسرخوش خند جاناتان
 اره!با لندن ند یحق با تو بود فرق-
 ییدستشو یبه راه افتاد. هر دو جلو نیدوباره به دنبال نازن و
در را باز کند.  نی. جاناتان دستش را جلو برد تا اولستادندیا

 را چند بار چرخاند: رهیدستگ
 شه؟ یچرا باز نم  -

 رهیدست جاناتان را از دستگ دیخند یهمان طور که م نینازن
 جدا کرد:

 اونجاست... یکی! نکن خب یتو چقدر بانمک زمیعز  -
 :دیگنگ نگاهش کرد و دوباره خند 
 هه... آره.  -

 یاسپر کیعقل با  نیریباز شدن در آمد و خدمتکار ش یصدا
 نیتا راه باز شود.  نازن دندیو تلمبه ظاهر شد. هر دو عقب کش



پشت سرش داخل رفت و در را بست. خدمتکار که هنوز کامل 
دن در و اصابت آن به کمرش، بود با بسته ش امدهین رونیب

افتاد. جاناتان  تانجانا کنار مایتعادلش را از دست داد و مستق
 خورد اما خودش و دختر را نگه داشت.  یتکان

 ...خنده زدند. ریبهم کردند و هر دو ز یدختر و جاناتان نگاه 
************ 

 . دیرس یبه گوشش م یزن یها هیگر یصدا
تانکر شده و داخلش پر از  کی یکرد سرش به بزرگ یم حس
 است. خیآب 

 چشمانش گرفت.  یدستش را بلند کرد و جلو 
 یزن را واضح م هیگر یمحو و در هم بود اما صدا زیچ همه
 . دیشن

دهد اما دستش را  یکه انگشتانش را تکان م دید یم چشمانش
 کرد.  یاز قسمت ساعد حس نم

 بار مشتش را باز و بسته کرد.  چند
 نداشت.  یحس چیه

 توانست.  یکرد بلند شود اما نم یسع
را داشت که  یبسترش نشسته بود اما حس کس یرو قتیحق در

 . دهیخواب
و  اوردیدر ب یزدگ خیحالت  نیکرد ذهنش را از ا یم تالش
 یاش م جهیباعث سرگ شتریاما ب ردیاش را پس بگ یاریهوش
 شد. 

 را در اتاق چرخاند.  نگاهش
جان گرفته  اءیتفاوت که تمام اش نیخواب خودش بود با ا اتاق

 کردند.  یبودند و حرکت م



 که در آب فرو رفته و لوازمش شناور شده اند.  یخانه ا هیشب
 ترساند.  یاو را م شتریب نیکرد و هم یم هیگر زن
 . ستینگر یشتریدقت ب با

توانست هر لحظه او را کور  یم طیتنش نبود. نور مح لباس
 . کند

 کرد.  یم ینیگردن سنگ یرو سرش
 کرد. یبه خودش و آن زن کمک م دیبا
تکان خوردند اما  دید یم نکهیرا حرکت داد. با ا شیپاها 

 کرد.  یحسشان نم
بود که  یزن مدت یدر آن حال ماند مشخص نبود. صدا چقدر

 آمد.  ینم
 شد.  نیآمد و وسط اتاق نقش زم نییاز تخت پا یسخت به
خواست از کشو لباس بردارد اما فاصله ها به چشمش  یم 
 آمد.  یکه بود، م یزیاز چ شتریب یلیخ

 تالشش را کرد تا چهار دست و پا شود.  تمام
بزند و کمک بخواهد اما زبانش در دهان  ادیفکر کرد فر نیا به
 .دیچرخ ینم
. بلندش کرد و دید بیعج زیچ کیدو قدم جلوتر رفت و  یکی

 حرکتش داد. چشم  یجلو
بار وصله  نیکوچک بود که چند اریبس زیکفش زنانه با سا کی

کفش  نیشده اما هنوز قسمت نوک انگشت شصتش پاره است. ا
 کرد؟ یدر خانه اش چه م

 . دیرا فهم زیساعت بعد جاناتان همه چ دو
 خورش کرده اند.  زیچ یکوفت یدر آن مهمان نکهیا
 



 یرا گرفت. به سخت سیلخودش را به تلفن رساند و شماره پ 
 کرد: یکلمات را هج

 من مسموم شدم...  -
 جواب داد: یتلفن بدون معطل یپا مرد

 .دیریتماس بگ یپزشک یها تیبا فور  -
 مواد... مواد مخدر...  -
 د؟یکجا هست  -
 همراه آمبوالنس آمد.  سیپل
خواست نگرانش  یرفت اما نم یم زشیمادر عز داریبه د دیبا

 کند. 
مواد  ریکردند تحت تأث دییتأ نهیرا گرفتند و بعد از معا فشارش

 مخدر است. 
 داد: نیبه مأمور یطور بود شرح کوتاه هر

 یچیه گهی... د ی... پسر خاله ام... مهموندمی... رسشبید  -
 ...ادینم ادمی
 دست به سقف اشاره کرد: با
 دارم... نی... دوربنیدورب  -

شب  یها لمینشست و ف وتریپشت کامپ با اجازه جاناتان یمأمور
 گذشته را باز گرداند.

تماشا  ییخودش تنها دیداد که با یرا نشان م یزیچ ریتصاو 
 کرد.  یم

 ...وارد خانه شدند یدختر همراه
اتفاق  نیدر ا ینقش چیکند ه نیمأمور یکرد حال یم یسع 

 کردند.  ینداشته اما باورش نم
 داد خانه را بگردند.  اجازه



لنگه کفش  کیدر خانه اش نبود جز  یمشکوک زیچ چیه
 سوراخ!

منتقل شد و تست گرفتند تا نوع مواد مخدر  مارستانیب به
 مشخص شود. 

که  دیسف یها کیدستانش گرفته بود و به سرام نیرا ب سرش
 کرد.  ینگاه م رهیشدند خ یعقب و جلو م یه

داد و منتظر شد تا  هی. تکستادیسرش ا یآمد و باال سیپل مأمور
 بتواند حرفش را ثابت کند: شاتیپاسخ آزما دیشا
 ؟یشاهد هم دار  -
 داره... یپسر خالم... تلفن... بر نم  -
 یلینوعش خ یتو خونت مواد مخدر بوده... شانس آورد  -

 ...یکن یهمکار دیبا یخاصه ول
 شده... آزار و اذیتبه من  ؟یگ یم یچ  -

 :دیچیپ مارستانین بخنده مأمور در سال یصدا
 ...یگ یم یچ یفهم ینم ستیبرادر من حالت سر جاش ن  -
 ... آزار و اذیت گنیکار م نیفهمم... به ا یم  -

 دهانش را فرو برد و توانش را جمع کرد: بزاق
 ... آزار و اذیتبه مردها... هم  یدینشن  -
آزار و اگر هم  یممکنه باشه ول ارتباط... ینشده توهم زد  -

 به تو نبوده به ناموس مردم بوده...  یحسابش کن اذیت
 ...دیفهم ی... شما نمدیفهم ینم  -

 . ستادیآمد و کنار مأمور ا رونیبرگه ب کیبا  شگاهیآزما دکتر
 یم سیکه به پل یحاتیکرد تا توض زیرا ت شیگوش ها جاناتان

 دهد را بشنود.



ش بوده ا یمانند زبان مادر یسیزبان انگل یکه از بچگ یکس 
شده را بشنود و نفهمد چه به  نینفر ونیمحال است نام آن اف

 خوردش داده اند. 
 . دیترس تنش لرز از

تواند  یطعم که م یرنگ و ب ی( بزیمواد مخدر )روف ینوع
نداشته باشد و تن به  یمقاومت چیتا ه اندازدیب یفرد را به حال

 ش بدهد. آزار و اذیت یخواسته ها
 ییبایرفت به خاطر ز یکه هر جا م یا دهیجوان قد بلند ورز 

گرداند چنان  یو جذبه نگاهش، چشم ها را به خودش بر م
 زد که دل همه را به درد آورده بود.  یهق م مارستانیوسط ب

تک تک  یجوابگو دیروز با کیافتاده که  یدانست اتفاق یم
کرد و  یم هیکه گر یدانست زن یلحظاتش باشد اما هنوز نم

ا گذاشت چطور سر از خانه اش در آورده و چه کفشش را ج
 ماجرا داشته! نیدر ا ینقش

**************** 
 تهران است.  نجایا

اش  یخاکستر یها ابانیدر خ یکه وقت یشلوغ و دود آلود شهر
 تمام حواست به پشت سرت باشد.  دیبا یرو یراه م

 یلیکه کعبه آمال خ ییشهر پر آشوب و پر سر و صدا تهران؛
 کیتار یاست اما جنبه ها یپر از زندگ باست،یاز ماست. ز

 خودش را دارد. 
دست و پا  یب یبره ها یجهان جا یابر شهرها یتمام مانند

 . ستین
 داشت.  جهیپشت فرمان پاترول اسپرتش سرگ جاناتان



و مغازه  لیروشن و رنگارنگ هزاران اتومب یچراغ ها نور
 یبودند که از کنارش م یاشباح سرگردان جهنم هیاطرافش شب

چندش آورشان حال دلش را خراب  یخنده ها یگذشتند و صدا
 کرد. یم

 یا وانهیها مثل د نیماش انیفشرد و م یگاز را تا آخر م پدال
 گذاشت.  یاست موانع را پشت سر م لیعزرائ بیکه در تعق

 ینگاه کردن به چشم ها یاما رو دیکش یپر م یساق یبرا دلش
 مادر را نداشت.

 بود.  دهیاو را بلع تهران
 شد.  یاش م جهیباعث سرگ تهران
 کرده بود.  فشیکث تهران

 مانهیرا به سمت خانه خاله پ رشیو مس دیمعکوس کش دنده
 داد.  رییتغ
 داشته باشد.  یحیتوض دیبا یکی
 رونیدست ببرد در حلقش هرچه به خوردش داده اند ب دیبا یکی

 بکشد.
 باران هم گرفت. 
 شهر تهران!  یدیباران اس 

رحم  یکند. باران ب یم فیبلکه کث دیشو یکه نم یباران
 تهران...

 باران غمبار تهران... 
به حرکت  هیدر برج جواهر که ترمز گرفت تا چند ثان یجلو

 شد.  رهیخ شهیش یقطرات باران رو



که پشت چراغ  ییها لیرنگ سرخ چراغ ترمز اتومب انعکاس
 یمتحرک باران ب یها دیارمرو یبودند رو ستادهیقرمز ا

 شده.  دهیپاش واریبود که به در و د هیشب یموقع، به قطرات خون
و دنده را خالص کرد اما هنوز قدرت  دیکش نییضبط را پا چیپ
 شدن نداشت.  ادهیپ

 نگاه کرد.  شهیش یبه قطرات خون رقصان رو دوباره
 شهر؟  نیبر سرش آورده بود ا چه
 یچطور با ساق بش؟یو غر بیعج یآدم ها ایتهران بود  کار

 روبرو شود؟
 ...زشیعز ی... ساقیساق 

 نیآسانسور برج شد و نگاهش را با وسواس به زم وارد
 دوخت. 

 یرا نگاه کن ییجا نیگفت اگر به جز زم یم یبیغر حس
 . نندیب یهم تو را م گرانید

 شود.  دهیخواست د ینم
 شد.  یاما نم دیایخواست به حساب ب ینم
معنادارشان دام  یر پشت سرش وارد شدند و با نگاه هادخت دو

 گفت:  یکیکه  دیپهن کردند. شن
 ه؟یهمسا ای یمهمون ؟یر یکجا م  -

 برود تا دست از سرش بردارند.  یچشم غره ا خواست
 وحشت وجودش را گرفت. یهمان نگاه کوتاه و سطح با
 یشدند و در هم فرو م یآن دو دختر محو م یصورت ها 

 رفتند. 
 یبا دو شکارچ یاتفاق یلیطعمه را داشت که خ کی حس

 کرده.  ریبسته گ یتنگ پشت درها یجا کیگرسنه در 



 یاش را با پشت دست پاک کرد و جلو یشانیپ یسرد رو عرق
 چشمانش گرفت.

که  دید یم یدستش و قطرات عرق را طور یرو زیر یموها 
 کند.  یبه آن نگاه م کروسکوپیانگار از پشت لنز م

 پوستش را بشمرد. یبود قسم بخورد قادر است سلول ها حاضر
از آن  عتریبا باز شدن در آسانسور قدم تند کرد تا هر چه سر 

 خفقان آور فرار کند.  یفضا
 زودتر در خانه را باز کرده بود.  مانهیپ خاله

را از  یجاناتان لحظه ا دنیدر آغوش کش ینداشت برا طاقت
 دست بدهد. 

خاله  ریو به تصو ستادیراهرو ا یمنگ در قسمت ورودو  جیگ
 شد.  رهیخ مانهیپ

 یآمد که حدس م یبه نظرش م لیدراز و طو یطور راهرو
 کند تا به خاله اش برسد: یرو ادهیپ یساعت کیاست  ازیزد ن

 جانان... جانان خاله... حالت خوبه؟   -
 هم فشرد و دوباره چشم گشود.  یرا رو شیها پلک
که به عمرش  ییراهرو نیتر یطوالن یوز در انتهاهن خاله

 آمد: یدور م ییاز جا شیبود و صدا ستادهیا دهید
 ...اری... مهاریمه ؟یجانان... جانان خوب  -

 :دیدر دهان چرخ یحسش به سخت یب زبان
 ...اری... مهاریمه  -

 بردارد.  یپسرخاله خائنش باعث شد قدم نام
 یزد و چند بار هیتک واریدوباره آمد. دستش را به د جهیسرگ

 .دینفس کش



شانه اش بود اما  یبود و دستش رو ستادهیکنارش ا مانهیخاله پ 
 کرد.  یحسش نم

 بود: تیدور تر از واقع زیچ همه
 اریبابا... مه ی... ااریشده؟ مه یجانان مادر... جانان چ  -

 ؟یموند یکدوم گور
 شد.  دایسر و کله اش پ باالخره
پسرخاله سرخوشش قفل  یسرخ از خون جاناتان رو چشمان

 شد:
 به به ... چه عجب!... خوش گذشت؟! دست ما هم ....  -

اما دور به نظرش  ستادهیکه کنار گوشش ا مانهیخاله پ برعکس
 بود. کیدور اما به چشمش نزد اریمه د،یرس یم
اش  قهی اریفاصله گرفت و به محض حس حضور مه واریاز د 

 . دیرا چنگ کش
 . دیماس اریدر دهان مه کالم
 :دیچندش آورتر از قبل خند اریو مه دیکش نیه مانهیپ خاله

 ! چشماشو... ؟یهنوز ِچت یجان  -
 :دیفهم یکلمه اش پر از کثافت بود و حال جاناتان را نم هر

 ؟یسرم آورد ییچه بال یدون یم  -
 از شدت خنده سرخ شده بود.  اریمه صورت

طرز حرف زدن جاناتان که هنوز به خاطر مواد مخدر  یادا
حرکت دادن زبانش را نداشت در آورد و  ییدر خونش توانا

 :دیبلند تر خند
کنم برات داداش...  یتو من خودم حلش م ایجان... ب  -

  ؟یخدمتکاره رو کجا برد
 خدمتکار؟!  -



جا  کیشد  ینم یحت. ندیتوانست بنش ینمو قرار نداشت.  آرام
 . ستدیبا

 یرا وسط راهرو خفه کند کم اریکرد مه یسع نکهیاز ا بعد
که پسرش   دیشن یرا م مانهیخاله پ یصدادلش آرام گرفته بود. 

 تمامکرد؟  یرا عوض م یزیچ نیکند اما ا یرا سرزنش م
بود که  ینیمشغول جواب پس دادن به مأمور یروز در کالنتر

 . دیگو یکردند دروغ م یتصور م
مواد مخدر مصرف  یادیداد مقدار ز یخونش نشان م تست

 یگند نهایاز همه ا یجداناخواسته بوده.  رفتندیپذ یکرده و نم
و  ستین یدرست شدن زیچ چیاش خورده که با ه یبه زندگ

 خندد: یفقط م اریمه
 شده؟  یبابا مگه چ  -
از دماغمون در  یتون یم نیعشق و حال بب میشب رفت هی
  ؟یاریب
انگار تاحاال تو عمرت  یکن یجور رفتار م هیتو ام جان...  با

 ...یخوش نگذروند
کنه که با پشت دست  یکارها نم نیاز ا ینگو که تو لندن کس 
 دهنت... یزنم تو یم
 مردک...  دیفهم ینم

 مگر مغز هم داشت که بفهمد؟  اصال
ذهن  یدر فضا شیو صدا دیپرس یمرتب سوال م مانهیپ خاله

 . دیچیپ یجاناتان م ماریب
و  دهیمناسب د یدلبر یرا برا تیآن بدتر مهگل که موقع از
کرد خودش را هر طور شده به جاناتان سردرگم  یم یسع

 بچسباند:



 یزیچ هیبرات  زمیعز نیبش ؟یر یجانان... چرا راه م  -
چقدر  ینیب یتو هم تمومش کن... نم اری... مهیبخور ارمیب

 حالش خرابه؟
 نداشت.  دهیفا
به خاله  دیکش یشد. خجالت م ینم رشیدستگ نیاز ا یزیچ

پسرش را لو داده و امکان دارد هر لحظه به  دیبگو زشیعز
 گفت. یم دیاحضار شود اما با یکالنتر

 :دیرا گرفت کش اریمه یرفت و بازو جلو
 ... مهمه...ایب  -

زد باعث  یم یبود و هر بار حرف قهیکلمات در مض یادا یبرا
 شد.  یفکر م یمردک ب نیخنده ا

 نداد.  تیکردند مانع شوند اما اهم یو مهگل سع مانهیپ
 یو با دست اشاره کرد کس دیکش یرا به سمت خروج اریمه

 . دیایجلو ن
 نیا اریخواست مه یبارد و م یدانست از نگاهش خون م یم

 :ندیروحش را بب یخون نشسته رو
  ؟یبه من داد یچ  -

 :دیخند هم باز
 به خدا...  یچیه  -
 لوت دادم!!  -

داد باور نکرده  یاما خنده اش نشان م دیباال پر اریمه یابروها
 کند جاناتان هنوز ِچت است: یفکر م ای
 ...ینترس اگر به حرفم گوش بد ؟یسیپل یفضا یاالن رفت  -



گذاشت  شانه جاناتان یزد دستش را رو یکه حرف م نطوریهم
که جواب گرفت هم دستش را برداشت،  یو با نگاه پر از خشم
 هم خفه خون گرفت:

 ینم چوقتیهسراغت ...  انیبودم... م یاز صبح کالنتر  -
 ...چوقتی... هاریبخشمت مه

 :دیدستش را کش اریسمت در رفت اما مه به
 یچه غلط ه؟یچ منظورت ؟یگ یم یچ نمیصبر کن بب  -

 ؟یکرد
چند نفرو  ینه به جز من، عشق و حال شما زندگدو یخدا م  -

من تو لندن  دیشا آره...  اریمه ستادمیتهش ا تاگرفته...  یبه باز
با  شبید قاتیکه تو و رف یکار یغلط ها کرده باشم ول یلیخ

 .... دیمن کرد یزندگ
کرد تا با مکافات  یم شیرها دیبود. با یدادن کاف حیتوض
رفت. هرچند سخت  یم یساق دنیبه د دیروبرو شود. با تشیجنا

 توانست آرامش کند.   یم یبود اما فقط ساق
******************** 

 یدو سال م دید یرا م زشیعز یکه ساق یبار نیآخر از
 یتوانست دلتنگ ینم ینترنتیا ای یریتصو یگذشت. تماس ها

کرد تا  یزیلحظه برنامه ر نیا یببرد. چقدر برا نیاش را از ب
 فاصله ها پر شوند. 

گاه سرش بود. دو متر  هیمادر تک ینشسته و پاها نیزم یرو
دانه پسر لوس  کیاگر پنج متر هم قد داشت هنوز  چیکه ه

کرد اما  یحرکت م شیموها نیب یمادرش بود. انگشتان ساق
 در کار نبود: یآرامش شهیبرعکس هم



کار  یکنه؟ چ یم تتیانقدر اذ یمادر... چ زیجانانم... عز  -
 هم خوش گذشته... یلیخ یمهمون دیگفت رفت ار؟یکرده مه

را به هم فشرد.  شیدندان ها اریمه حاتیحرص توض از
خواست نم  یپنهان کرد. نم یصورتش را در دامن ساق

خواست مادرش را بغل  یکه م آنطور. ندیچشمانش را بب
حرف سر دلش  ایدن کینشده بود.  رابینگرفته بود. هنوز س

. آخر هنوز اوردیتوانست به زبان ب یکرد که نم یم ینیسنگ
 .دیچرخ یزبان در دهانش درست نم

حال و  یخبر اومد یکنم... ب یدق م یجانان... حرف نزن  -
 بگو  جان... یزیچ هیشده...  نیروزت هم که ا

 یفاصله گرفت تا به صورت ساق یرا برداشت و کم سرش
 یزن هر چه سنش باالتر م نیش داشت. انگاه کند. چقدر دوست

او حرفش  دیکاش پدر زنده بود. شا یشد. ا یرفت جذاب تر م
گلدار مادرش را در دست  ریدامن حر نییپا .دیفهم یرا م

 یشد. لبخند محو رهیاش خ ییمویو ل یگرفت و به طرح آب
 زن مثبت بود: نیخشکش نشست. چقدر ا یلب ها یرو

 بپرسم؟ مانهیبرم زنگ بزنم پ ؟یحرف بزن یخوا ینم  -
 خانم نشست: یساق یشراب یموها یباال آمد و رو نگاهش

 تر شده! رهیت  -
 تکان داد: یسر متعجب

 موهات... رنگش عوض شده...  -
 :دیکش شیدر موها یدست یعصب

 نشدم... وونهیآره... خودم خواستم... حرف بزن بچه تا د  -
 یزانوها یرو را شیو دست ها دیخودش را جلو کش یکم
 گذاشت: یساق



 ی... به من اعتماد دارایمامان دن نینفس من... خوشگلتر  -
 !؟یدار گه؟ید
دروغ  چوقتیه یاعتماد کنم وقت دیمعلومه جان... چرا نبا  -

 ؟ینگفت
 جونم! یساق  -
 بگو.  -
 فیرو خودم تعر یبرام افتاده. هول نکن همه چ یاتفاق بد  -
 کنم.  یم
 ؟یزن یشل حرف م چرا انقدر  -
 ...گمی... مستیچون... مهم ن  -
جمع  یانرژ یداد تا کم هیتک یساق یاش را به زانو یشانیپ

 کند:
به  یدونم چه کوفت ی... نمیمهمون میرفت شبید اریبا مه  -

ولش  یچیگفت ... ه سیدونم... پل یم یعنیخوردم دادن... 
 ... یول قیدونم دق یافتاده... نم یاتفاق هیکن... 

کند.  یداشت جان م فیاصطالح کث ایگفتن آن واژه  یبرا
 یسرش را بلند کرد و عقب رفت. کف هر دو دستش را رو

به چشمان  نکهیا یگاه بدنش کرد. برا هیگذاشت و تک نیزم
 :دیرا برگرداند و جان کند تا بگو شینگاه نکند رو یساق

 ...شده آزار و اذیتکنم تو اون حال... به من  یفکر م  -
 ی. جاناتان لحظه ادیکوب شیلب ها یهر دو دستش را رو یساق

 شد: کیرا به هم فشرد و دوباره به مادرش نزد شیپلک ها
اصال  نجایبودم... از نظر مردم ا یمن امروز کالنتر نیبب  -

 لمیخندن... ف یبشنون بهت م یعنی...افتادهیاتفاق ن یزیچ نیچن



 یکه اصال نم یمن شب با دختر دهیخونه نشون م یها نیدورب
 ...یعنیبوده اومدم خونه... با هم ...  یدونم ک

 :دیکش ینفس راحت یساق
 دختر بوده؟ جان درست حرف بزن تا سکته نکردم...  -

 انداخت: نییسرش را پا شرمنده
 دور از جونت نفسم... آره دختر بوده...  -
 یاز خدمتکارها یکیاحتماال  دمیفهم اریمه یحرف ها نیاز ب 

 سالن بوده... 
 ...ادینم ادمی یچیه خودم

 :دیپسرش کوب یبه بازو یضربه ا جانیشدت ه از
 ؟! آزار و اذیت یگیپس چرا م  -

 افتادم... یخدا داشتم پس م به
 مامان....   -

آزار و شه  یم شیبدون اجازه دست بزنن معن یکیبه  یوقت
 کردن...  اذیت

 ردمٓ  داره؟ چون من م یچه فرق ...مشیبه حر آزار و اذیت

 تونه با من بکنه؟  یخواست م یهر غلط یهر ک یعنی
 یچه حال دمیدختره رو شن هیگر یاز صبح که صدا یدون یم

 دارم؟ 
اگر هر  یماجرا داشته ول نیا یتو یدونم دختره چه نقش ینم

  ؟یچ میدومون مسموم بود
 نگو... یچینگو... ه گهیجان د  -

 نطوریبود اشک شوق در چشمان مادرش بنشاند نه ا آمده
را بغل  سرشمبل نشست.  یشد کنارش رو بلندکند.  نشیغمگ

 بوسه گذاشت: شیموها یگرفت و رو



باش تو رو خدا... هنوز حال  آرومنکن...  هیجونم گر یساق  -
با هم  ازپامیانگار ده تا د جمیگ انقدرفهمم...  یخودم رو نم

 کم آرومم کن... هی یدارم ول یادیتوقع زدونم  یمخوردم... 
پسرش را با دست ها قاب  صورتسرش را بلند کرد.  یساق

به جنگل چشمان سبز  رهیخ. دیاش را بوس یشانیگرفت و پ
 جاناتان گفت:

دو تا  ما... میگذار یهم پشت سر م یکی نیبا هم ... باشه...ا  -
 ...میاوردیکم ن یول میرو تجربه کرد زهایچ یلیخ

 رنگ آرامش گرفت: یجاناتان کم چهره
 ...یکه هست یآره... با هم... مرس  -
 یو سرش را رو دیکاناپه دراز کش یرو یدست ساق تیهدا با

 زشیشده پدر عز ینقاش ریبه تصو رهیخمادر گذاشت.  یپاها
 یرو یقیعم ریاتفاق تأث نیگفت ا یته قلبش م یزیمانده بود. چ

 .   ستیقابل اغماض ن یآسان نیسرنوشتش خواهد گذاشت و به ا
************************ 

کرد هر چه زودتر  یم التماسزد.  یتلفن زار م یپا مهگل
هفته گذشته بود و جانان  کیبرساند.  یخودش را به کالنتر

واقعه  نیکردن عامل دایپ یبرالحظه آرام و قرار نداشت.  کی
 ینماش از بازگشت را تلخ کرده بودند  یکه شاد یشوم

با دستور  گانیشا تاالررا از دست بدهد.  یا هیخواست ثان
 یچند بار تلفن نکهیاحمق با ا اریپلمپ شده بود و مه ییقضا
 یرا باز زیفراخوانده شد همه چ یبه کالنتر حیتوض یبرا

 گرفت و نرفت. 
و جانان  یپسرش را سرزنش کند ساق نکهیا یبه جا مانهیپ خاله

 انیترمز زد و کالفه م یر کالنترد یجلوکرد.  یرا شماتت م



لحظه تماس  کیداد  یحرف مهگل که صبر نداشت و اجازه نم
 :دیقطع شود پر

 ؟ییتو... کجا امیمهگل... بسه دارم م میدیرس  -
 ...امیمن ب یی... کجایدر کالنتر یجلو  -
 ...یصبر بده... گوش ایخدا یوا  -

 انداخت:  یساق یپاها یرا رو لشیموبا
 گم خودت حلش کن... یبهش م یزیچ هیمامان   -

که  دیدور مهگل را د ازشد.  ادهیرا باز کرد و پ کمربندش
 دهد.  یدست تکان م شیتا بناگوش باز شده و برا ششین

 «!یحجم از شاد نینه به ا ششیپ قهیدق کی یها هیبه گر نه»
پاترول را دور زد و کنار پسرش قرار گرفت.  طیمح یساق

 یرا ط ابانیداد تا عرض خ هیرا با احترام به مادر هد شیبازو
 جانان دراز کرد: یجلو آمد و ابتدا دستش را برا مهگلکنند. 

 افته... یمامان داره پس م زم؟یعز یکجا بود  -
 دستش را فشرد و رو به مادرش کرد: لیم یب
مناسب شما  یکالنتر طی... محدیجا بمون نیجان هم یساق  -
 ...ستین

را به داخل جمع  شیمعنادار مادرش باعث شد لب ها یاه اخم
 کند تا نخندد:

حرص  یدار نمیمن باش... نب یمراقب ساق یول ایباشه... ب  -
 ...یخور یم

 لیاز تحو بعدمادرش را با عشق گرفت و داخل رفتند.  دست
خودش را بغل  مانهیپشدند.  یدادن تلفن ها وارد سالن اصل

 بتیه دنید بارفت.  یقدم رو م یدر اتاق یگرفته بود و جلو
 خودش را رساند: عیو پسرش سر یساق



آخر  مهمونی دیرفت  هان؟ ؟یمگه تو بچه چهارده ساله ا نمیبب  -
نداده  ادتیخونه... مادرت  یرو با خودت برد یکیشب هم که 

 اِشکنَک دارد سر شکستَنَک دارد؟ یباز
پسرش  یبازو یدستش را رو یبزند اما ساق یحرف خواست

گذاشت و با چشم و ابرو عالمت داد خواهرها را تنها بگذارد. 
 یجلو ستادهیتابلو شده بود که سرباز ا یکالنتر نیدر ا یبه حد

 گشود. شیدر را برا عیدر اتاق افسرنگهبان او را شناخت و سر
 یطرف از به او انداخت و پشتش را کرد.  یبا اخم نگاه اریمه

 افسر پرونده هم معذبش کرده بود: رهینگاه خ
 هستم... یرهادیسالم... من جانان پ  -
 ...دینیبنش دییدونم... شناختم... بفرما یبله م  -

 ینشست اما نه تنها دلش نسوخته بود بلکه حت اریمه یروبرو
 کرد به پسرخاله اش نگاه کند: یرغبت نم

ته تاالر مداربس نیدورب یها لمیف یما بعد از بررس نیمأمور  -
 دییرو تأ یرهادیو قراردادهاش اظهارات جناب پ گانیشا

 کردند. 
مالک تاالر مشکالت  یبرا یمختلط بوده و اندازه کاف یمهمان

 به وجود آورده...
 کنه...  یخواد با ما همکار یانگار دلش نم اریآقا مه نیا

کنه  یم لشیما تبد یبرا اوردین فیخودش تشر یکه با پا نیهم
 ...کیبه مظنون شماره 

 :دیاز جا پر اریمه
 جناب سروان؟  دیگ یم یچ  -

 کدومه؟  مظنون
 ... ختهیدارم... اعصاب خانوادم به هم ر تیخودم االن شکا من



آورده زده تو رگ بعد  یبا خودش از لندن چ ستین معلوم
 هام.... قیانداخته گردن من و رف

 گرد شد: شیجانان باال رفت و چشم ها یابروها
 ؟یگیم یچ یفهم یمن؟! م ار؟یمه  -
 معرفت نامرد...  ینزن ب حرفتو   -

 دارم... تیآقا شکا نیسروان من از ا جناب
نمانده بود کنترلش را از دست  یزیجانان مشت شد و چ دست

 بدهد که افسر پرونده شروع به صحبت کرد:
با  مثل پسرخالت ستیبه کفشت ن یگی... اگر راریآقا مه  -
 ... یکرد یم یهمکار سیپل

 ؟ید یاسم صاحب مجلس و مهمان هاش رو به ما نم چرا
من چه  یقای... به رفیریرو بگ گهید یکی قهی یبر دیشما با  -

 مربوط؟ 
 اون دختره کجاست؟ هان؟ نمیبب دیبگ اصال

 ...  میرس یبه اون مورد هم م  -
 ... میریرو بگ یک قهی مید یم صیضمن ما تشخ در

 مجبورم نگهت دارم...  ینکن یهم اگر همکار شما
 ...ید یرو نم یکه اسم کس یترس یم یزیاز چ حتما
 آمدند.  رونیدو با هم از اتاق افسر نگهبان ب هر
 زیکه البته چ اوردیرا ب یمجبور شد اسم صاحب مهمان اریمه
 یتاالر م یقرارداد ها یاز قبل با بررس سینبود و پل یدیجد

 دانست. 
توانست او را  یاظهارات جانان نم ینبود و حت هشیعل یمدرک

 بوده.  یفقط دعوت کننده به مهمان رایمتهم کند ز
 مجلس هم برسد.  یماندند تا برگزار کننده اصل یمنتظر م دیبا



زود سراغ جانان و  یلیکنار برادرش ماند و خ یکم مهگل
 مادرش آمد:

 ...ینبود کارها نیبخدا شرمنده شدم... جانان تو اهل ا  -
 دخترخاله مهگل نشست.  یجانان رو نیخشمگ نگاه
 کرد: حیدهانش را قورت داد و حرفش را تصح آب

شدم چرت و  یبابا عصب یچینبود که ... ه نیمنظورم ا یعنی  -
 شه؟  یم ی... حاال چگمیپرت م

 :ستادیگرفت و راست ا واریاش را از د هیتک
به  یجواب بدن تا معلوم بشه چ انیهمه مهمون ها ب دیبا  -

 دادن...  هیخورد من و بق
تاالر گفته خودش هم شک کرده بوده چون روز بعد  صاحب

 ... دهیپرس یم بیعج یاومده سوال ها یکی
 یهم قربان گهیجز من و اون دختره احتماال چند نفر د به

 بودن...
 دختره؟! کدوم دختره؟!  -
 زد و فاصله گرفت: یشخندین

 «.دیدختره گفتن رو فهم نیمن هم یحرف هاکل  از»
 یآمد اول مهمان یم ادشیکه  لیآمدن همان جوان خوش استا با

و مهگل را پشت سر گذاشت و  یکرد ساق یاحوالپرس اریبا مه
 با عجله خودش را رساند. 

 کردند. یبود و در گوش هم پچ پچ م ستادهیا اریمه کنار
 اشاره کرد.  قشیبه رف اریشدن جانان، مه کینزد با

 برگشت و طلبکار خطاب به جانان گفت: پسر
 ... دمت گرم... زادیدست مر  -

 مرام و معرفته...  یبه هرچ یزد گند



 آوردم... یاسمت رو نم گهید یمن بود پسرخاله
 خودش خفه کند: یرا با دست ها یکی نیخواست ا یم دلش

 شده...  آزار و اذیتمن  میپسر خوب... به حر نیبب  -
آب خوردم  ینصفه بطر کیمن فقط  یجنابعال یمهمون تو
 و بس...  نیهم

 نه؟ ایجواب بده  دیبا یکیبه اون حال و روز افتادم رو  چطور
 گفت: یرا سمت جانان گرفت و با لحن زشت دستش

 .شده آزار و اذیتگه بهش  یجور م هیبرو بابا...   -
 یها رو... خوبه خبر دارم خارج زندگ یلوس باز نیکن ا جمع

 ... یکرد یم
  ؟یتو مسجد تحصن کرده بود اونجا

 هم که گوش هامون درازه... ما
 شد: رهیبه چشمانش خ میبه سمتش برداشت و مستق یقدم جانان

مواد  ایبخوره باکالسه  نوشیدنی یهرک یکن یاگر تو فکر م  -
 بکشه باحاله... 

 یرو ادهیز یدیهم تا حاال ند که تو به خوابت ییجا همون
 دونند...  یم یتیشخص یمصرف الکل رو ب

 چوقتیه یکشور آزاد بودم ول هیمن چند سال از عمرم تو  آره
 از حد خودم نگذشتم... 

 داره...  یخودش چارچوب یبرا یهر کس یزندگ
 مواد مخدر نبوده...  چوقتیمن ه یچارچوب زندگ تو
 ... ینطوریبه عمرم نخوردم اما نه ا نوشیدنیگم  ینم
 یتو لندن حساب م یهم مالک خوشگذرون یا گهید یزهایچ

 سالم تره...  یلیشه که خ



 یا گهید حیتفر چیخوردن ه نوشیدنیجز  دیکن یفکر م شما
 وجود نداره؟  ایدن یتو
به سمتش حمله ور  اریبار مه نیاکنم... یفکر نم ینطوریا من
 شد:

 یش زندگدوستجمع کن بابا... پس عمه من بود چند سال با   -
 دختر پنج ساله داره؟  هیکرد االن  یم

 یم ؟ی... مشکل داشتیرو برام تموم کرد یحق دوست جاناتان
 یبرا یکالنتر یایصاف ب نکهیحلش کرد نه ا گهیشد جور د

 ی... آب شدم جلویکه بهت لطف کردم پرونده درست کن یمن
 دوستام...

 یحد متنفر نبود. تنها کس نیدر عمرش از نام جاناتان تا ا هرگز
 نیاش صدا بزند هم ییکه اصرار داشت او را با نام اروپا

 بود.  اریمه
نفر دو شناسنامه  کیکند  یم جادیا یکرد چه تفاوت ینم درک

 یکم م ایاضافه  یزیدر دو کشور مختلف داشته باشد؟ چه چ
 کرد؟ 
برگشت اما سرباز  ی. به سمت ساقدیند زیکردن را جا بحث

 نامش را بلند صدا زد:
 ... یرهادیجانان پ  -
 منم!  -
 .یتو احضار شد ایب  -

مبل  یوارد اتاق شد و با عالمت دست افسر پرونده رو دوباره
 به انتظار نشست تا تماسش قطع شود. 



اعصابش را خراب کرده بود. به خاطر چهار  اریمه یها حرف
 نیار حاضر بود پسرخاله اش را محکوم به چنخالف ک قیتا رف

 کند: ینیجرم سنگ
 !یرهادیجناب پ  -

 کند و به مرد دوخت: نیرا از زم نگاهش
 د؟یبه جز آب نخورد یا گهید زیچ دیشما مطمئن  -
 دونم... یمن اسم شما رو نم دیبله... ببخش  -
 هستم. یمحسن  -
رفتم به اون تاالر...  میمن از فرودگاه مستق یبله جناب محسن  -

 نخوردم... شربت آلبالو.... یبرام شربت آوردند ول
 د؟یچرا نخورد  -
کتم که هنوز هم  نیآست یرو ختیخدمتکار دستش خورد ر  -

 لکش مونده...
جوان  یو قد و باال دیپرپشتش کش یها شیبه ر یدست یمحسن

 را با نگاهش برانداز کرد. 
. ستیکارها ن نیپسر اهل ا نیدانست ا یبود و خوب م کارکشته

هم دارد و احتماال  سیمثل انگل یکشور تیدرست است تابع
 یروزها نیا یها یهم خورده اما خوشگذران ینوشیدنی یگاه

 آمد: ینم ختشیبه سر و ر رانیا یبچه ها
  د؟یشما چرا برگشت  -
بزرگ  یاز دانشگاه ها یکیکرده  لی... پدر من تحصدینیبب  -

 یپدرم من تو شنهادیمادرم باردار شده به پ یلندن بود... وقت
گرفتم درس بخونم  میتصم یاومدم که اگر روز ایلندن به دن

جور  نیو زبان و ا یلیاقامت تحص یمشکالت پدرم رو برا
 نداشته باشم...  زهایچ



بود  لیپدرم هنوز در حال تحص نکهیبه خاطر ا یپنج سالگ تا
مدرسه  ی... من تورانیا میو بعد برگشت اونجا بزرگ شدم

 یلیتکم التیتحص یدو زبانه درس خوندم و بعد برا یقیتطب
 هرگز قصد نداشتم تا آخر عمر اونجا بمونم...  یرفتم لندن ول

 نیا یبمونم ول شهیهم ی... اومدم که برارانمیمادرم و ا عاشق
 رو داغون کرده... میاتفاق زندگ

 ؟یرو قبول کرد اریچرا دعوت آقا مه  -
 زشیخواستم سوپرا یبه مادرم نگفته بودم برگشتم... م  -

که تو راهم اومد  دهیاز کجا فهم اریدونم مه یکنم... اصال نم
 ... یستیفرودگاه دنبالم... موندم تو رودربا

 اریبا مه یکینزد یلیخ ارتباطمن از قبل هم  یمحسن جناب
هستند ما  یمیصم یلیخاله من با مادرم خ کهیینداشتم... از جا

 ...میبود کینزد بایهم تقر
زد و انگشتانش را در هم قفل  هیتک زیرا به م شیآرنج ها مرد

 کرد:
 یاز تو نگران اون دختر شتریمن ب قتشیپسرم... حق نیبب  -

 رانیدونم چقدر درباره جامعه ا یهستم که همراهت بوده... نم
 ... یدخترها خبر دار یها تیو محدود

 اریکرد...مه یاز مهمون ها بود انقدر نگرانم نم یکیاگر  یحت
 ... یاز خدمه رفت یکیتو همراه  دهیگفت که با چشم خودش د

... ما دهید ییزهایمأمور ما که به خونه تو اومده گفت  چ نیبب -
 یمسئله کم نیرفته... ا نیدختر از ب کیحرمت  میزن یحدس م

 ... ستین



از  یاز خدمه اون شب خبر چکدومیکه ه نجاستیمشکل ا فقط
ندارند و احتماال به خاطر حفظ اسرار اون دختر  هیقض نیا

 زنند که آبروش نره... ینم یحرف
 یبه سمت محسن شتریاش را از مبل گرفت و ب هیتک جانان
 :دیچرخ

 نیا ریگیاز من پ شتریب دیآخه چرا؟ االن اون دختر که با  -
 ماجرا باشه؟

خود خدمتکارها  نیشک دارم که از ب یکیمن به  قتشیحق 
 بود... همون که به من آب داد...

 ؟یدون یاسمش رو م  -
 دمیخونه د نیدورب یها لمیف یکه تو یاون دختر ینه... ول  -
 بود... ممکنه کار همون باشه...  هیشب یلیخ
 ختیدستم ر یمن آب خواستم همون دختره که شربت رو نیبب

با مارک نستله داد... من  کیکوچ یآب معدن یبطر کیبه من 
حس  یوقت یول دمیبه پلمپ نگاه نکردم فقط بازش کردم سر کش

 دیرس یبه درش نگاه کردم به نظر م ستین یعیکردم حالم طب
داده تا  صوصا... ممکنه مخادینم ادمیبعدش  گهیپلمپ بوده... د

 بشه؟ کیبتونه به من نزد
 د...ش دایپ یاحتمالش هست... پس مظنون اصل  -

 یجور در نم یزیچ کیبه فکر فرو رفت.  یلحظه ا جانان
 آمد:

کرد؟  یصبح فرار م یکرد؟ چرا اونطور یم هیپس چرا گر  -
... دیدو یم ابونیکفشش هم جا گذاشت... پا برهنه تو خ  یحت

 د؟یدیرو د لمیشما ف
 تکان داد: دییبه عالمت تأ یسر یمحسن



و  اریزبون مه ریاز ز نمیبب رونی... برو بمیکن یم داشیپ  -
 ...ارمیتونم در ب یم یچ قشیرف
 «هیهد»

 طیچشمانش را باز کرد و چند بار پلک زد تا بتواند به نور مح
بسته حبس شده. کم کم  طیمح کیکرد در  یعادت کند. حس م

خواست خودش را نجات دهد اما  یرفت. م نیاز ب دشید یتار
درونش حس کرد  ییروین .اوج گرفت شیها نالهفلج شده بود. 

 نجایتوانست نفس بکشد. ا یم ینشست. به سخت و دیکش غیو ج
 اتاق مادرجان بود:

 ...هی... هدهیهد  -
دستش را باال نگه  یبه سخت رزنیبستر مادرش نگاه کرد. پ به

اش را پاک  یشانی. با پشت دست عرق پدیلرز یداشته بود و م
زده اش را گرفت و  خی. دست دیکرد و به سمت مادرجان خز

 فشرد: نهیبه س
 کردم؟ دارتیب دی... ببخشدمیجانم مامان... نترس کابوس د  -
 ...دمی... ترسیکرد یناله م  -
 مادرجان... بخواب قربونت برم... ستین یزیچ  -
 آب...  -

جرأت  هیهد یشود؟ از آن شب لعنت یآب هم ترسناک م مگر
بستر  یخودش باالکه  یوانیآب خوردن نداشت. به پارچ و ل

که  ییشد. وحشتناک نبود؟ مثل کابوس ها رهیمادرش گذاشت خ
 رحم بود. یکردند ب ینم شیرها

 سر مادرش برد و بلندش کرد: ریز دست
 ؟ی... درد نداریبخور مامان  -



 نیدانست در ا یکند. م نیمورف یکرد تقاضا یم ایاما ح داشت
است  یشود که دستش خال یم دایپ رتیبا غ کیخانه فقط 

 داریو هر شب تا صبح ب دهیهم شده. رنگش هم پر کاریب یتازگ
و  ندیب یبرد کابوس م یخوابش م نکهی. به محض اندینش یم

کار  نیدهد. مادر بودن سخت تر یسوزناک سر م یناله ها
 ..استیدن

 تیبار مسئول ریکه ز یدار یدختر مهربان یبدان خصوصا
 یموها ی. دست لرزانش را باال آورد و رودیآ ینفسش باال نم

 متبسم کرد: مرا ه هیهد ی. لبخند مادر لب هادیکش هیافشان هد
 ؟یدی... ترسیجونم مامان  -

 سرش را حرکت داد تا پاسخ مثبت دهد: یکم
 یشم خواب چرت و پرت م یدلم... خسته م زینترس عز  -
 بزنم؟ نیبهت مورف یخوا ی... منمیب

 توانست گول بزند: یرا نم هیاما هد دیرا باال کش شیابروها
 یدکیها... نترس چند تا  یبه من نگ ینکنه تحمل کن  -

 ارم؟ی... بعدش هم خدا بزرگه... بدمیخر
 قیبرخاست تا لوازم تزر هیهم آورد و هد یرا رو شیها پلک

 نیهم ایکار دن نیدانست که سخت تر یرا آماده کند. خدا م
جان مادرش بود. هر کپسول را با  یبه بدن ب نیمورف قیتزر

و فقط چند ساعت درد طاقت  دیخر یم ییباال اریبس متیق
 یآخر نیتوانست آرام کند. ا یسرطان استخوان را م یفرسا

 کرد.  یفردا پول جور م یهر طور شده برا دیبود و با
 دهیکرده بود. صورت تک ریرا روح مرگ تسخ زشیعز مادر

ماندنش در  لیدل نیسوزاند. مادر آخر یماش جگر دختر را 



 یخانه بود. هر لحظه ممکن بود در دستانش جان دهد و نم نیا
 روز ها از کنارش جنب بخورد. نیخواست ا

مادر  یرا بغل گرفت و به تماشا شیکه تمام شد، زانوها کارش
 نشست.

داشت به زور خودش را  یدرست وقت یبعد از آن شب لعنت 
 گری. دختیدستش ر یرا رو یکرد دکتر آب پاک یسرپا م

 آمد: یبر نم یاز دست علم پزشک یکار چینبود. ه یدیام
هم  یدرمان یمیشه کرد... ش ینم یکار چیِمتاستاز کرده... ه -

... دیامتحان کن دیتون یکنه... البته م یفقط حالش رو بدتر م
و  دیشد یلیبا درد خ یاضافه کنه  ول یممکنه عمرش رو مدت

کار رو  نیکنم ا یم هیکه توص نییپا اریبس یزندگ تیفیک
 ...دینکن

 یکنه... تو یخودش رو ط یعیروال طب یماریب دیاجازه بد 
خوشحالش کنه براش انجام  دیکن یکه فکر م یمدت هر کار نیا

 نکهیجز ا ادیاز دست ما بر نم یکار نیاز ا شتری... بدیبد
کمتر درد  دیکن قیخونه تزر یتو سمیبراتون بنو نیمورف

 بکشه...
آمد و به  رونینخواهد برد. از مطب ب ادیروز را هرگز از  آن
کنارش  هیکه قد و قواره اش آب شده نگاه کرد. هان یرزنیپ
همه در صف انتظار  نیزد که چرا ا یبود و غر م ستادهیا

سوخت.  یحال مادرجان نم یقرار یب یمانده اند. دلش برا
 معذبش کرده بود.

و حشمت بازگو  هیهان یدکتر را برا امیپ دندیبه خانه که رس 
 یلحظه حت نیاش کرده بود. تا ا وانهیکرد. عکس العمل آنها د

معالجه مادرشان را به عهده  نیاز مخارج سنگ یگوشه ا



مرگ  یکردند که آرزو یرا محکوم م هینگرفته بودند اما هد
 داد. یمادرش را دارد وگرنه درمان را ادامه م

و  یبدبخت یماند با کل یم هیدلش گرفته بود. مادر که برود هد 
است حشمت بفهمد، سه سوت  یکه لکه دار شده. کاف یتیثیح

 .ندیسفره عقد بنش یمواد فروشش پا قیکند با رف یمجبورش م
 زانوانش گذاشت: یو سرش را رو دیسوزناک کش یآه
 ..ی... ِهدهیهد  -

 است: داریمادرش هنوز ب دیبلند کرد و د سر
 ؟یخوا یم یمامان جون دردت آروم نشد؟ چ  -
 برو تو آشپزخونه...  -

جمله را تا آخر  کیداد  یدردناک مادرش اجازه نم یها نفس
 تمام کند:

 ها... نهیترخ یگنجه رو باز کن... قوط  -
 خواد؟ فدات بشم االن... یدلت م نهیترخ  -

 تکان داد: یحال یرا با ب دستش
 ... بدو...ارشیبنه... برو   -
 ارم؟یها رو ب نهیترخ یقوط  -

داد. با عجله رفت و  یم «یآر» یبستن مادرش معن پلک
بود با  نهیترخ یشهرزاد که جا یچا یمیو قد یفلز یقوط

 خودش آورد. کنار بستر مادر نشست و آرام لب زد:
 ؟یداریب  -

 درون دستش دوخته شد: یهراسان مادر به قوط نگاه
 توشه... حشمت نفهمه... سهیک هی  -
 یبود که داخلش با تکه ا زریفر سهیک کی اتشیمحتو ریز

 را پنهان کرده بود: یفلز ءیش کیگلدار  یپارچه چادر



 به حشمت... حقته...  یمال توست... ند  -
 ؟یگ یم یدار یمامان چ  -

 یو با حسرت به صورت مادر م دیچک یم نییپا شیها اشک
 یلحظه اگر حشمت کار نیدانستند تا ا ی. همه مستینگر

مادرش  یاست که برا ینکرده به پاس همان ته مانده حرمت
 هیصورت خسته هد یزده مادر رو خیقائل است. دست 

 نشست:
بفروش... فقط  یپناه شد ی... بستیکن... مال االن ن مشیقا  -

 برام مونده... ببخش دخترکم... نیهم
 یپوست ب یرو شیاشک ها. دیشد دست مادرش را بوس خم

قرار بود  یخداحافظ نیاما ا دیچک یم رزنیرنگ دست پ
 دردناک تر هم بشود:

 هست... یکنه هر ک نابودشدونم مادر... خدا  یم  -
 شد: رهیرا باال آورد و با تعجب به چشمان مادر خ سرش

 دلتو شکست؟ دلش اومد؟ خدا نگذره ازش؟  -
  ؟یمامان ک  -
 !ینیب یبا تو خواب مهمون نامرد که ش  -

بغض چانه  ؟یو درد بچه ات را نفهم یشود مادر باش یم مگر
حجم از  نیکند اما ا یخواست خوددار یرا لرزاند. م هیهد

 آورد: یتاب نم گریرا د یرازدار
 شه... یمامان... درست م ستین یزیچ  -
 !؟یحامله ا  -

و  ستینگر یبند آمده بود. با دهان باز مادرش را م زبانش
 :دیچک یم نییبرف از چشمانش پا یمثل دانه ها شیاشک ها

 بر نگرد...  گهیکنه... برو د یفرار کن! حشمت بدبختت م  -



هم  یتونم... تازه عل یبرم؟ بدون تو نم یمامان چطور  -
 کنه...  یهست... حشمت اون هم معتاد م

 مادرش...  -
 ...ستیازش ن یخبر  -
 ببرش.  -
 مت چه کار کنم؟ شه... با حش ینم  -

مادر که داشت درد  چارهیشد. ب مانیپش شیاز گفته ها یا لحظه
 یداد. موها یهم عذابش م هیوضع هد یو حاال نگران دیکش یم

 اش را نوازش کرد: یینرم حنا
 ...دایدلم... کار پ زیشه عز یتو غصه نخور... درست م  -

 یو نگاهش ب دیکش مهینصفه و ن یماند. مادر نفس مهین کالمش
 رنگ شد. مادر ماتش برد... مادر مرد!

********************** 
 جاناتان

خدمه سالن قرار بود در  یداشتند. تمام شیدر پ یسخت روز
 گاهشیاز مخف ندرالیس دیشاپ جمع شوند تا شا یکاف کی
 .دیایب رونیب
 نیگذاشته بود. با ا یدخترک فرار یرو یرا ساق ندرالینام س 

داشت و گمشده پرونده تاالر  نیکفش بلور ندرالیس تفاوت که
 با نوک سوراخ!  یکفش کهنه وصله شده ا گانیشا
توقف  ابانیکرده بودند که جانان گوشه خ یاز راه را سپر یمین

 :دیمتعجب پرس یکرد. ساق
 جان؟! یچرا نگه داشت  -

 رونیو سرش را از پنجره ب دیکش قیچند بار نفس عم جانان
 گرفت:



 دونم چه مرگمه؟ یاسترس دارم... نم یلیخ یساق  -
 آمد: کینزد یشانه پسرش گذاشت و کم یرا رو دستش

 یدون ی... از کجا مستیمعلوم ن یچیجون دلم... هنوز ه  -
ام  یمن راض یباورت نشه ول دیکار دختره بوده؟ جان... شا

خودش هم  نکهیدختره مخصوصا مسمومت کرده باشه تا ا
 باشه... یقربان
 یشانیپ یتکان داد و انگشتانش را رو دییبه عالمت تأ یسر
 :دیکش

 یباشه... تو نیدم هم یم حی... من هم ترجیدونم ساق یم  -
 رونیاز خونه ب ی...رفتارش وقتدهینشون م نطوریها که ا لمیف
نکرده  یاگر کار یدونم ول یوحشتزده بود... نم یلیرفت خ یم

 کنه؟ یچرا فرار م
 یتصور کن یتون ی... تو نمرانهیا نجایا ...زمیجان... عز  -

 یطیشرا نیدختر براش بد بشه اگر تو همچ کیچقدر ممکنه 
 ییآبرو گهیچون د ادیترسه جلو ب ی... شک نکن مرهیقرار بگ
مونه... صبر داشته باش جان... اگر امروز اومد تو  یبراش نم

 زنم باشه؟ ینگو من خودم باهاش حرف م یچیه
 ؟یکن یرانندگ یتون یم  -

شد. جانان به  ادهیکمربندش را باز کرد و پ یمعطل یب یساق
پشت فرمان نشست.  یها جابجا شد و ساق یصندل یرو یسخت

 اوردین ادیداد و چشم بست تا به  هیجانان سرش را به پنجره تک
 چه بر او و مادرش گذشته. یدو ماه لعنت نیا
باشد  ینبود دخترک خدمتکار هم قربا نیکابوسش ا نیبزرگتر 

و با شکم باال آمده ادعا کند باردار  دیایب یو از همه بدتر روز



پشت سر  گر،ید یتجربه تلخ را به نوع نیبار ا کیهم شده. 
 گذاشته بود. 

کرد که سکوت  یموضوع فکر م نیهم داشت به هم یساق ایگو
 :دیرا شکست و پرس

 ست؟ین یخبر نیاز ژاکل  -
شد. پنجره را  ینفس م یآمد دچار تنگ یم نیبار اسم ژاکل هر
 داد: هیو دوباره سرش را به در تک دیکش نییپا
از جونم  یدونم چ ی... نمنمیخواد دخترم رو بب یهنوز نم  -
 خواد؟ یم
 ادته؟ی ستیرفتارش نرمال ن یگفت یهمون موقع خودت م  -
شدم بهش  یدرباره اش مرتکب م یاشتباه نیاگر کوچکتر  -

 شنهادیما عوض شد پ نیکه ب یزیتنها چ یلدادم و یحق م
کنه؟ اگر واقعا  یفهمم چرا تمومش نم یازدواج من بود... نم

زدم که  لیمیاز من بچه داره االن پنج سالش شده... هزار بار ا
 یسرش نم یواصال ت یکنم ول یرو قبول م تشیمن تمام مسئول

 ره... 
... ستیدر کار ن یگه بچه ا یدروغ م گنیم ارایو چ فرناندو

 خواد ...  یم یکاش بگه چ یا
کنه رو  یکارو م نیکنه... چرا ا تتیخواد اذ یاون فقط م  -

 در کار نباشه... یاحتمالش هست اصال بچه ا یفهمم ول ینم
 اگر باشه؟ یدونم... ول یم  -

اش  یدغدغه ذهن نیو باالخره بزرگتر دیسمت مادرش چرخ به
 را به زبان آورد:

 زم؟یبه سرم بر یدختره حامله باشه چه خاک نی.. اگر ا.یساق  -
 ن؟یژاکل ؟یک  -



 ...ندرالیخدمتکاره... س نینه بابا... هم  -
دستگاه  چیجانان بدهد پ یها یبه نگران یجواب نکهیا یجا به

 پخش را چرخاند: 
 آهنگ پسر منه! نیا یوا  -

را سر  یساق یحساب ایشد که گو یپخش م ویاز راد یشاد ترانه
 آورد. یم فیک
خوندم... گوش کن  یتو م تیبه ن میدیشن یم نویهر بار ا  -

 حالشو ببر...
بشکن زد. جانان  یگریدست فرمان را گرفت و با د کیبا  

مادر  نیشد از ا یزد و سکوت کرد اما مگر م یابتدا لبخند
فوق العاده اش را رها کرده بود  یکرد؟ صدا یطناز چشم پوش

 خواند: یجانان م یو برا
 جان یا

 من آشفته دلداده مرنجان قلب
 جان یا

 بگردان ریبزن و گردش تقد یدست
 جان یا

 بفرستم یدیام کیپ یخبر یرد
 حسودان کیکور شود چشمه تار تا

 جان جان جان جان جان جان دلبرا
 ...یوا یوا یوا یوا مطربا

نور  ریاش ز یشراب سوانیاز سرش افتاده بود و گ ریحر شال
 . دیدرخش یآفتاب م

نکند.  یهمراه یاسطوره انرژ نیبعد جانان نتوانست با ا یکم
گونه اش کاشت. به  یرو یصورتش را محکم گرفت و بوسه ا



خواست تا  یهمچنان قر داشت و م یبودند اما ساق دهیمقصد رس
زده بود و  هیپسرش بخواند. جانان به در تک یآخر ترانه برا

 فرستاد. یبوس م شیمرتب برا
 زیمادرش قفل شده بود و چشمش چ یعاشقانه جانان رو نگاه

 . دید ینم یگرید
شاپ چشمان غمبار  یکنار کاف ابانیآن طرف خ دیند مثال

شده و با دهان  رهیاسپرت خ اهیپاترول س نانیبه سرنش ندرالیس
 دهد.  یگوش م یباز به چهچهه ساق

 تر شد و کنار گوشش پچ زد: کینزد مهیفه
 ش؟دوست ایداره! حاال زنشه  یپیجب زن خوش تع  -

 یکرد. خشکش زده بود. با خودش فکر م یفقط نگاه م هیهد
کند؟ چطور کمک  یکرد چطور جلو برود و خودش را معرف

 بخواهد؟ 
 نیچه ب دیتوانست بگو یش هر که بود نمدوست ایزنش  یجلو

به  یقدم اریاخت یهم در شکم دارد. ب ینیآنها گذشته و حاال جن
 دور نماند: مهیعقب برداشت که از چشم فه

 ...هیهد ؟یبر ی... نکنه ول کنهیهد  -
چطور وارد  دیبود که نفهم دهیترس یبه حد هینداشت. هد دهیفا

تند داشت فرار  یشاپ شد و با قدم ها یکنار کاف کیکوچه بار
 کرد: یم
 صبر کن... با تو ام... هی... هدهیهد  -

زد  یو متوقفش کرد. داشت نفس نفس م دیرا کش شیبازو هیفهم
 توانست فکرش را جمع کند: یو نم



 یسراغت رو گرفته... تنها کس سیدختره احمق... چند بار پل  -
... ییتو ستین داشیلحظه پ نیخدمه اون شب تا ا ستیکه تو ل
 ...یش یدر خونه سراغت بدبخت م انیم یاگر بر
 نگاه کرد: مهیشکمش گذاشت و به فه یرا رو دستش

 بدبخت تر؟ نیاز ا  -
 یبدبخت تر م نیآره از ا ؟یاحمق... آخه تو چرا انقدر احمق  -
کنه؟ به تو چه که زن  یولت م گهیحشمت د ی... فکر کردیش

زده  تیکه به زندگ یگند تیمسئول دینداره؟ اون االن با ایداره 
 خوبه؟ شیچقدر وضع مال ینیب ی... مگه نمرهیبه عهده بگ

 ابانیخ یاش گذاشت و به انتها یزخم یگلو یرا رو دستش
را  اهیزاپاس پاترول س کیشد سپر براق و الست یکه م ییجا
 نگاه کرد: دید
 شه... یبگم؟ من روم نم یچطور  -

 :دیکوب هیبر سر هد یمیباال آمد و ضربه مال مهیفه دست
 ات چارهیشه االن ب یروم نم نیسرت... هم یخاک تو یا  -

بهت  یدیپرس یاز من م یکرده... اگر همون روز اومده بود
نکشه... از  نجایاالن کار به ا یقرص بخور یگفتم بر یم

روم  نیکرد... هم یکمکت م یدیپرس یداروخانه هم م یمتصد
 شه گفتن هات بدبختت کرد...  ینم
و خانم  یخاله کبر یبرم جلو ؟یکرد یچه کار م یتو بود  -

 ...رمیمیحامله شدم؟ از خجالت م کهیمرت نیبگم از ا یهاشم
... یراست گفت یول یستیخجالت بکشه تو ن دیکه با یاون  -
 نجایکشمش ا یجا بمون... اگر بتونم م نیتو هم رمیمن م نیبب

... یخودت بهش بگ دیبهش بگو... باالخره که با یخصوص
 ؟یپول دار ؟یسقطش کن یخوا یم یچطور



اتفاق  نیا یش کجا بود؟ از وقتبغض سرش را عقب برد. پول با
 شاپ رفتند.  یبه سمت کاف مهیهم شده بود. همراه فه کاریافتاد ب

انداخت.  سرش  ابانیبه خ یپناه گرفت و نگاه واریپشت د هیهد
 و با وحشت گفت:  دیرا عقب کش

 کار کنم؟ یخدا چ یزنشه مطمئنم... وا  -
 سیپل ...ینر ییجا بمون جا نیگل رس بمال سرت... هم  -
افته  یم زیهمه چ هیدر خونه... هد ادیم یستین نهیبب ادیب

 یکنه بفهمه ک یم یریگیپسره هر روز داره پ نیگردنت... ا
که  یخواد اون خدمتکار یکرده به همه گفته فقط م زخورشیچ

 ...نهیدستش آب داد بب
 هیکه من آب دستش دادم... خاک تو سرم که بق شاهللیا رمیبم  -

تحمل  گهیکم د هی یمرد ینبود بگه م یکیم... آبش رو خورد
 ؟یکرد یم
 ...ینر ییجا هیمن رفتم... هد  -

را مطمئن کند همان  مهیکرد تا فه نییبار سرش را باال و پا چند
 .ستادیجا خواهد ا

توانست از پس  یرا م یزن موشراب یو خنده ها مرد یصدا
 بشنود: وارید
 تو... نفس من... ینیریمن فدات بشم انقدر ش یاله  -

 نگیجر نگیجر یشاپ را که باز کرد، صدا یکاف در
 :دیدر به گوش رس یباال یزهایآو
 من؟! یبانو دید یافتخار م  -

قدم زد و دور خودش  یکم هیو بعد سکوت شد. هد دیخند زن
 یشود. نم یم کیکه نزد دیرا د یتا از دور خاله کبر دیچرخ

دانست  یوجه با همکارانش روبرو شود. م چیخواست به ه



 یهزاران سوال برا یاش بعد از آن مهمان یشدن ناگهان بیغ
. کرد یم فیتعر شیهمه را برا مهیخانم ها بوجود آورده. فه

مشکوک شده بود و دائم حدس  یخاله کبر نیهم هیاز بق شتریب
نبود  یگذاشت. حرف یم انیدر م گرانیرا با د شیو گمان ها

پارک  نیماش کیپشت  یباشد. کم اوردهیت سرش در نکه پش
 یگرید ریهم از مس یخانم هاشم دید یشده پناه گرفت اما وقت

 یبود با پا نی. بهتر اافتیجز فرار ن یچاره ا دیآ یدارد م
 برود و شر را بخواباند.  یخودش به کالنتر

******************* 
از  یخدمه و تعداد قابل توجه یتا تمام دیطول کش یساعت کی

شاپ جمع شوند. نگاه جانان  یدر کاف نیمهمانان از جمله نازن
با  نینبود. نازن ندرالیاز س یاما خبر دیچرخ یم نیمدعو یرو

آمد. دستش را  یبه سمت جانان و ساق میلبخند وارد شد و مستق
 داد: یدراز کرد و سالم گرم

همه دارند  یکرد حالت چطوره؟ کوالک زمیجاناتان عز  -
 زنند؟ یدرباره اتفاق اون شب حرف م

 خانم... نیسالم نازن  -
به قد و  ینگاه یخطاب شود. ساق یرسم نطورینداشت ا توقع
 دیخند .دختر تازه وارد انداخت. از آن دست دخترها بود یباال

 :دیو با تعجب پرس
 یدرسته قورتم م یخانم؟ اون شب که داشت نیحاال شدم نازن  -

 ؟یداد
 :دیرنگش پر جانان

کردم  یشرمنده خانم محترم... من اون شب متأسفانه رفتار  -
 خوام... یشده عذر م یکه در شأن خودم نبوده... اگر جسارت



 ...دمید یگفتم چ ارینداشتم... به مه یمن که مشکل  -
 شونی... ادیکن فیمن هم تعر یشم اگر برا یخوشحال م  -

 خانم آشنا شو.. نین با نازنجا یمادرم هستند... ساق
 و نتوانست بهتش را پنهان کند: دیباال پر نینازن یابروها

 ؟یکن یم یمادرت؟ شوخ  -
 تکان داد: یزد و سر نیدلنش یلبخند یساق

همه  ی... جان بگو برادینیبنش دیی... بفرمازمیسالم عز  -
 بگذارند...مردم منتظرند... سیسرو

عقب  یبا عجله صندل نینازن یتکان داد و برا یسر جانان
همزمان وارد شد و  اریشاپ برود. مه یکاف ریتا سراغ مد دیکش

 نیپشت سرش رضا، صاحب مجلس به جمع اضافه شدند. نازن
تا  دیفرصت را مناسب د یبرخاست و سراغ آن دو رفت. ساق

 اقعزبان خدمه را بکشد. در و ریخودش دست به کار شود و ز
 یبود. م یساق شنهادیشاپ به پ یجماعت به کاف نیدعوت ا

باشند تا همه  یکالنتر طیبه دور از مح ییخواستند در جا
بود و  یرسم ریجلسه غ کیمهمانان بدون ترس حاضر شوند. 

تکان  یدست اریمه یگره ها را باز کند. برا یلیتوانست خ یم
جمع شده  مها دور ه شخدمتیکه کارگرها و پ یداد و به سمت

را به هم چسباند و محترمانه  شیبودند، رفت. کف دست ها
 کرد: یکوتاه میتعظ

... من مادر میباعث زحمت شد دی... ببخشیسالم به همگ  -
 شما باشم چند تا سوال بپرسم؟ نینداره ب یجانان هستم اشکال

 یبرا ییمبل جا به جا شد تا فضا یرو یکم یهاشم خانم
 کند: یخال ینشستن زن مو شراب



 دیمن سرمهماندار بودم شا دییجا هست خانم... بفرما نجایا  -
 بتونم کمک کنم...

باعث  فشیو رد دیسف یدندان ها شیو نما یساق یپر انرژ لبخند
 یباز بماند. سرش را به خانم هاشم شتریب یشد دهان خاله کبر

 برد و پچ زد: کینزد
  ؟مادر همون پسره است نیا  -
 نشست: یکرد تا کنار خانم هاشم بیرا تعق ینگاهش ساق با
 زیشما اون شب چ زمی... عزدیآورد فیممنون که تشر یلیخ  -

  د؟یدیند یمشکوک
درست  یدیشدن خانم حم بیهم گفتم... به جز غ سیمن به پل  -

 معمول نبود... ریغ یزیچ چیقبل از سرو شام ه
 نجاست؟یاالن ا ؟یدیخانم حم  -

 جواب داد: یخاله کبر ،یخانم هاشم یجا به
 دونم... یمن اسم شما رو نم دینه خانم... ببخش  -
 !دیصدام کن یساق  -
هم بر  گهیبا اون آقا قد بلنده رفت د یبله... وسط مهمون  -

 یکس هم نداده... ول چینگشت... از اون روز جواب تلفن ه
 ؟یخبر ندار هیتو از هد مهی... فهنجاستیدوستش ا

 رهی. نگاه خدیجمع نشسته بود پر نیا یروکه روب مهیفه رنگ
 خودش حس کرد و آب دهانش را فرو داد: یرا رو یساق

 من؟! معلومه که خبر دارم... وا؟! خب البد کار داشته...  -
 به کمکش آمد: یهاشم خانم

سر داره هزار تا سودا...  کی یطفلک نی... ایبله خانم ساق  -
 یماس گرفتم جواب نداد ولاحتماال نتونسته خبر بده... من هم ت



داره که نتونسته بره  یمشکل ایچند بار رفته مالقاتش گو مهیفه
 اد؟یامروز م مهی... فه یکالنتر

 هیدانست هد یشد. م دهیبه سمت در کش اریاخت یب مهیفه نگاه
 نشود: یفعال بهتر بود آفتاب یاطراف است ول نیهم ییجا
 یول ادیتونه ب یبه من گفت کار داره نم یعنیفکر نکنم...   -

 هم اومد. دیشا
 معترضانه چشم نازک کرد: یکبر خاله

 سیبه کفشش داره... پل یگیر هی نیبابا... من که گفتم ا یا  -
جواب  ادیب دیکه با یکرده ... اون میج نیهمه ما رو صد بار س

 ...چونهیپ یداره م یبده ه
به ران  یکه خانم هاشم یو نه ضربه ا مهیچشم غره فه نه
 :ردیزبانش را بگ ینتوانست جلو چکدامیه د،یکوب شیپا
 ...دیخانم شما بگ یگم؟ ساق یمگه دروغ م  -

 هیهد ندرال،یس ینام اصل دیفهم نجایبود. تا ا نیمنتظر هم یساق
 همکارانش به رفتار او مشکوکند: یاست و حت یدیحم

از شما چه پنهون  تهمت بزنم اما یخواد به کس یمن دلم نم  -
خانم  مهیخانم شک نداره...فه نیاندازه هم چکسیجانان به ه

 د؟یآدرس و شماره تلفن دوستتون رو به من بد دیممکنه لطف کن
ترسد. آقا  یانقدر م چارهیب هیتازه متوجه شده بود چرا هد مهیفه

 حالش را برده تازه شک هم دارد:
 کار رو بکنم. نیمن؟! راستش اجازه ندارم ا  -

 :دیبه دادش رس یهم خانم هاشم باز
آدرس و  میسینو یقرارداد م یبا کس یخانم... ما وقت یساق  -

 انهیدر جر سی... پلمیریگ یشماره تلفن خودش و معرفش رو م
 ...رهیباهاش تماس بگ سیخود پل دیاجازه بد



 تکان داد و برخاست: یسر یساق
 دیسفارش بد دیدار لیم یچممنون از لطفتون دوستان... هر   -

 یوقتتون رو نم ادی... زادیافسرپرونده ب یتا جناب محسن
 ...میریگ

کردند. مثل پسرش قد بلند و خوش اندام  یبه رفتنش نگاه م همه
به تن داشت که گل  یبا طرح سنت یبلند ریحر یبود. مانتو

 ییبایز ینامش هارمون یاش با رنگ موها و حت یشراب یها
نقره  یپر از دستبند و انگشتر ها شیکرد. دست ها یم جادیا

 یعطرش در فضا باق حهیرا هیرفت تا چند ثان یبود  و وقت
 ماند.
همه سکوت کردند و جلسه  دندیو همکارانش که رس یمحسن

را  یپرونده ا ،یبه خودش گرفت. قبل از هر سوال یشکل رسم
 را خواند: یبلند نام کس یگشود و با صدا

  اوردند؟ین فی... باز تشریدیحم هی... هدیدیحم هیخانم هد  -
 گفت: ستین ندرالیاز س یخبر دید یسکوت کرد و وقت یکم
مهمه  یکالنتر ادیحتما ب دیازشون گرفت بگ یخبر یاگر کس  -

 نی... مهم تردی... خب همه توجه کنمیهم بشنو شونیاظهارات ا
آغشته به مواد  یآب معدن یها یدرباره بطر نجایسوال االن ا
مهمان ها پخش شده و تا االن پنج نفر گزارش  نیمخدره که ب

 ... ندناخواسته مسموم شد یدادند که شب مهمان
 ی. جانان و ساقدیچیدر سالن پ نیحاضر دنیکش نیه یصدا

نحس  ونیاف نیمصرف کننده ا یگریکردند شخص د یتصور م
 جلب کرد: را ینبوده. جانان دستش را باال برد و توجه محسن

 همون روز گزارش نداده؟ چکسیپرسم... چرا ه یم دیببخش  -



هم به حرف  هیبق یشد ریگی... شما که پدندیچون ترس  -
دونه  یگه خبر نداره و اصال نم یاومدند... آقا رضا که م

 یدیشده... االن فقط خانم حم یوارد مهمان یزیچ نیچطور چن
 فرار کرده... ایجواب بده که گو تونه یکه پخش کننده بوده م

 وحشتزده بلند شد و از دوستش دفاع کرد: مهیفه
هستم... اون شب برادر آقا  یدی... من دوست خانم حمدیببخش  -

به ما دو تا جعبه داد که توش آب  ستین ادمیرضا که اسمش 
 یهمه آب م میدید یوقت یدیبود... من و خانم حم خیبا  یمعدن

سراغ اون جعبه ها تا آقا سبحان از  میرفتخوان و کم اومد، 
 ...ارهیانبار آب ب

بود که چرا همه مهمون ها  بیخودمون هم عج یبرا راستش
چند وقته گرفتاره  یدیکردند... خانم حم یآب م یتقاضا

 فرار نکرده... ییجا ادینتونسته ب
 انداخت: اریبه رضا و مه ینگاه معنادار یمحسن

 آقا رضا برادرت کجاست؟  -
توانست کلمات را در ذهنش  یرنگ به چهره نداشت. نم رضا

 اریرضا، مه یکند. به جا دایمناسب پ یتا پاسخ ندیکنار هم بچ
 جواب داد:

... ادیب دینگفته بود چاره؟یبابا... حاال متهم شد رسول ب یا  -
 اد؟یاالن ما رو رسوند زنگ بزنم ب نیهم
خدمه شده خبر  لیکه تحو ییبگو برگرده... شما از جعبه ها  -

 ؟یدار
با دست به  مهیرا بدهد، فه یجواب محسن یکس نکهیاز ا قبل
 زد. رونیشاپ ب یاشاره کرد و از کاف لشیموبا



کند اما با  بشیبه حرکتش شک کرد و برخاست تا تعق جانان
تحت کنترل است  زیهمه چ دیفهم یمحسن یحرکت چشم و ابرو

 و دوباره نشست. 
ساکت نشست. باز هم  یحرف چیه یبازگشت و ب مهیبعد فه یکم

 نبود.  ندرالیاز س یخبر
را حل نکرد اما مشخص  یزیرسول برادر رضا هم چ حضور

 مهیدستپاچه شده اند. تمام حواس جانان به فه یبود هر دو حساب
. در آخر ردیبگ ندرالیاز س یخواست هر طور شده رد یبود. م
 گفت: یمحسن

داره بهش خبر  یا هست و هر کارهر ج یدیخانم حم نیا  -
 مهمه...  یلیاظهاراتش خ دیبد

 جانان قفل شده بود.  ینگاهش از اول مجلس رو نینازن
نشود. حضورش  یداد آفتاب یحق م ندرالیلحظه به س نیا جانان

گناه بود تا آخر عمر  یرا اگر ب چارهیتوانست دختر ب یم
با اخم، ختم جلسه را اعالم  یو سرافکنده کند. محسن نیشرمگ
 کرد:

 دیشا دیخدمت جمع ندارم. در دسترس باش یعرض گهیمن د   -
 روز خوش. دیآورد فی. ممنون تشرادیاز دستتون بر ب یکمک

 شانه انداخت. یرا رو فشیبا بغض بلند شد و بند ک مهیفه
 .یخداحافظ همگ-

به بهانه  یگشت. وقت یم هیبا نگاهش دنبال هد ریمس تمام
شد  یعصب یلیخ دیرا د هیهد یخال یآمد و جا رونیب لیموبا

چطور پشت سرش  دیاما حاال خوشحال بود که رفت و نشن
 کردند.  یم بتیغ



کرد  یم سیکه گوشه چشمش را خ ینوک انگشت قطره اشک با
مرد  یبرا یعجب نام مناسب هیفکر کرد که هد نیگرفت و به ا
 !کهیانتخاب کرده. مرت گانیتاالر شا یقد بلند مهمان

************* 
 «جان»

شور  بی. دلش عجردیبگ یاز ساق یو قرار نداشت تا خبر آرام
و  دهیفهم زهایچ یلیخ یکرد محسن یزد. با خودش فکر م یم

 کند. یاز او پنهان م
مدت آدرس و شماره تلفن  نیتمام ا یگفت محسن یساق یوقت 
 مهیخراب شد. هر چند فه شتریرا داشتند اعصابش ب ندرالیس

هم در  مهیکرد اما از کجا معلوم خود فه قشیاز رف یدفاع خوب
 کار دست نداشته؟  نیا

گفتند. نگاه  ینم راهیهم ب یلیو رسول هم دفاع کردند و خ رضا
هم به  نیتمام مدت عذابش داده بود. نازن اریخصمانه مه یها

 امکیب پسه ساعت مرت نیزور شماره تلفنش را گرفت و در ا
 یتماس نم یفرستاد. دل و دماغ خانه رفتن نداشت. تا ساق یم

 آمد.  یگرفت حالش جا نم
 یساق دیزد شا یشلوغ تهران چرخ م یها ابانیهدف در خ یب

به تاالر  رشیچطور مس دیکند. نفهم دایپ ازیبه حضورش ن
سالن  یبه ورود یترمز زد و نگاه یخورد. لحظه ا گانیشا

 است که درش بسته است.  ید مدتانداخت. معلوم بو
داد و چشمانش را بست  هیتک یصندل یدردناکش را به پشت سر

مجبور شد دوباره بازشان کند.  لیزنگ موبا دنیاما با شن
 خانمش بود: یباالخره ساق



 یُمردم از ب یسه ساعته رفت ؟ییدلم معلوم هست کجا زیعز  -
 ...یخبر

 کردم! داشیپ  -
 ؟یگ یمن؟! مامان راست م جانِ   -
 کنم. یم فیخونه برات تعر امیدارم م  -
 دنبالت؟ امیب  -
 .امیهستم... برو خونه تا ب ینه با همون تاکس  -

دانست تا برسد  یبود. م دهیبه خانه مادرش رس یاز ساق زودتر
قرار  گاهشیمخصوص را در جا لتریخواهد. ف یدلش قهوه م

. ختیبسته قهوه فرانسه داخلش رسر پر از  مانهیداد و چهار پ
 یمیپِت پِت مسخره قهوه جوش قد یدکمه را فشرد و به صدا

 مادرش گوش سپرد. 
اما جانان  دیچیپ یشد عطر قهوه در خانه م یکه پر م یقور

دوماه داشت او را از پا  یکی نینداشت. استرس ا یحس خوب
 بتیقدم گذاشت مص رانیکه به ا یآورد. از لحظه ا یدر م

از  یریتصو نیژاکل شبید نیداشت. هم یدست از سرش بر نم
که  نوانع نیکرده بود با ا لیمیا شیکودکانه را برا ینقاش کی

دختربچه  ؛یکند پدرش در بهشت است! نقاش یدخترت فکر م
است.  یسرشان ابر یداد که باال یرا کنار مادرش نشان م یا

بچه از تصورات دختر  ایبود که گو یابر هم چهره ا یرو
 پدرش است.

را باز کرد، با دوست و همکارش فرناندو  لیمیلحظه که ا همان
 :دیرا شن یشگیهم یدر لندن تماس گرفت و باز همان حرف ها

 شیدو سال پ ارایبهت گفتم من و چ ؟یشد وانهیجاناتان تو د  -
که  یکالب بود. زن تینا ی. تومیدیمنچستر د یرو تو نیژاکل



کالب چه کار  تیداره ساعت دو نصفه شب تو نا کیبچه کوچ
 کنه؟  یم

رو انکار کرد.  زیهمه چ یول میتو باهاش حرف زد درباره
احتمال وجود  نی... اگمیقبال گفتم باز هم م ؟یدون یخودت که م

 کنه... یم یداره باهات باز نیبه اسم ژاکل یکیداره که 
 یزن چیهنکردم. با احساس  یبد یفرناندو... من به کس  -

دونست  یرو دوست داشتم. خودش م نینکردم. من ژاکل یباز
کار  یکنه ول یم تمیفهمم چرا داره اذ یقصد ازدواج دارم. نم

 یکه باهاش دو سال زندگ یزن لیمیشه من ا یخودشه... مگه م
ماست که  یاه امیپر از پ شیصندوق پست یکردم نشناسم... تو

درصد راست بگه  کی... اگر میبه هم داد میدوست بود یوقت
 ؟یچ
 گفت؟ یچ سیپل  -
 یخبر یبراشون مهم تر از ب یخصوص می... حرشهیمثل هم  -
در کار باشه ... فقط  یبچه ا ستیمطمئن ن یپدره که حت کی

... قبل یکرد یچاِو که معرف یآقا یبه کارآگاه خصوص دمیام
بتونه کنه و  دایرو پ نیاز اومدن استخدامش کردم... اگر ژاکل

 کنه... یکمک م یلینه خ ایداشته  مانیبفهمه زا
 ؟یگرد یبر م  -
 ...امیدر کار باشه م یاگر بچه ا یول رمیفعال درگ  -

در قفل باعث شد نگاهش را از قهوه  دیکل دنیچرخ یصدا
را  رشیبرود. کالفه شال حر یو به استقبال ساق ردیجوش بگ
 و خودش را در آغوش جانان انداخت: دیکش رونیاز سر ب

  ؟یبرات... خسته شد رمیبم  -



فعال بغلم کن... کوفتشون بشه  ی... ولادیقهوه م یاوم... بو  -
 دخترا...

 جانان گرد شد: یها چشم
 چرا؟  -
 ینم یبه کس به دنیا اوردمتخواد... اصال خودم  یمنم دلم م  -

 دم...
ماساژ  ایکرد  یرا بغل م . هر بار مادرشدیجانان خند باالخره

که از وجود پسرش بهره مند شده اند  ییداد به تمام دخترها یم
 داد: یفحش م

 خواد فقط مال خودت باشم ... یمن هم دلم م  -
را مثل  شی. دست هارندیفاصله بگ یداد کم تیرضا یساق

 :دیکش یصورت عرق کرده اش تکان داد و پوف یبادبزن جلو
گرفتم... برم لباس عوض  یترش شمالکباب  یشدم بو سیخ  -

 ...میبا هم قهوه بخور امیکنم ب
آمد و با  رونیخانم از آشپزخانه ب یقهوه به سبک ساق ینیبا س

 یچشم ریزد روبرو شد. ز یمادرش که هنوز خودش را باد م
 به پسرش زد: یانداخت و چشمک ینیبه س ینگاه

 چوقتیه ادیها... خوشم م یشد یپا ساق کیخودت  یبرا  -
 ...رهینم ادتی
 یمادرش کرد. تاپ و شلوارک سرهم یبه سرتاپا ینگاه 

را جوانتر و  یاز لندن سوغات آورده بود ساق شیکه برا یدیسف
 داد: یشادتر نشان م

 ! ادیقربونت برم چقدر بهت م  -
فردا با  یراست ؟یفکر کرد یجان جانان منه چ قهیسل  -

 ...میقرار دار یانصار



کرد تا به  یمبل ها رفتند. جانان داشت مرور م دو به سمت هر
متوجه شد و  ی. ساقدهیرا کجا شن ینام انصار اوردیب ادی

 داد: حیتوض
خودت  میتابستون یخوام مدل سر یم ...گهیهمون عکاسه د  -

 ... قبال هم...یباش
 افتاد: ادشی جانان

اسپرت رو  یاومدم مدل ها شیآهان... همون که دفعه پ  -
 کرد؟ یم یعکاس

 مبل لم داد: یرو یساق
 میهمون... کارش حرف نداره... هماهنگ کردم فردا بر  -

 ...هیآتل
 :دیبلند خند یقرار گرفت ساق زیم یکه رو ینیس
 ؟یچرا فندک گاز رو آورد  -

 در هوا تکان داد و نشست: یکالفه دست جانان
شه بدون  ی... حاال نمیدونم؟ از بس تو قر و فر دار یچه م  -

 و شمع قهوه خورد؟  یرقو
 من فدات بشم... حرص نخور قربونت برم. یاله  -

 . زدیبا ناز جلو آمد تا به سبک خودش قهوه بر خودش
 یرا داشت. مثال چا یمراسم مخصوص یزیهر چ یبرا یساق

 گاهیجا رشیمخصوص که ز یحتما در قور دیو قهوه را با
 دیروشن کردن شمع دارد سرو شود. همراه قهوه حتما با یبرا

ها  نیمعنا ندارد و همه ا یدو شات آب باشد. فنجان بدون نعلبک
 یم ینیکنار س شهیگلدان کوچک کاکتوس که هم کیبدون 

 شود.  یگذارد کامل نم



گلدار همرنگ  یدستمال ها یهر ست فنجان و نعلبک یبرا
رنگش از دستمال  یرتگلدار صو سیشد با سرو یداشت. نم

 دیپسند یم یهمان که ساق دیو حتما با یاستفاده کن یقهوه ا یها
 باشد. 
کرد و در دل قربان صدقه  یبا دقت به حرکاتش نگاه م جانان
طاقت  گریرفت. فنجان را که از دست مادرش گرفت د یاش م

 نپرسد: اوردین
 ؟یکرد داشیپس پ  -

توانست جواب دهد.  یو نم دینوش یاز قهوه اش م یا جرعه
 گذاشت: یباال برد و فنجان را در نعلبک ییابرو

کنم تا بره سراغش...  مهیمجبور شدم دنبال فه یلیآره... خ  -
اوف... پنج بار اتوبوس عوض کرد... اولش فکر کردم داره 

 دمیکه شد د ادهیپ یول زاشیبهشت زهرا )س( سر قبر عز رهیم
خونه بود رفتند  نیدورب یها لمیهمون که تو ف نیدختر ع هیبا 

خواستم  یتاکس نندهدر به داغون... از را یلیمحله خ هیتو 
کنه وگرنه خودم جرأت نداشتم تو اون محله راه  بشونیتعق

 برم...
 ؟یکرد دایآدرس پ  -
خونه... شماره  هی یآره راننده گفت هر دو با هم رفتند تو  -

کرده بود. من باز کوتاه  ادداشتیهم  زهایچ هیپالک و بق
... میکرد بشیدوباره تعق رونیب ادیتا ب می... صبر کردومدمین

 کجا رفت؟ یکن یفکر م
 تکان داد: یسر جانیبا ه جانان

به مردم  یدالل ها که دارو تقلب نیرفت ناصرخسرو... از ا  -
 نه... ای یدیدونم شن یفروشن... نم یم



 ؟یتقلب ینه؟!... دارو  -
به نسخه  ازیداروها که ن ی... بعضستین یم تقلبه شهیهم  -

 یکن یفروشن... فکر م یهم م یمسکن قو یداره مثل داروها
 ارو؟یاز  دهیخر یچ ندرالیس نیا
 مواد؟  -
 !نیمرف  -

را  شی. بلند شد و دست هاندیبنش شیشوک نتوانست سر جا از
 :دیبه هم کوب

تو سر من که ... نگفتم؟ کار خودشه... خاک ریبگ لیتحو ایب  -
 دلم براش سوخته بود...

کنه... راننده رفت با دالله  یرو ثابت نم یچیه نیجان... ا  -
 ...رهیپسرش بگ یخواد دختره رو برا یحرف زد... گفته م

 نگاه کرد: رهیبه چهره مادرش خ یخم شد و با کنجکاو جانان
 خب؟  -

 :دیاز قهوه نوش یگریباال انداخت و جرعه د یشانه ا یساق
سفارش  ی... مشترهیدختر خوب یلی... گفته خگهید یچیه  -

 از دوستاشه... یکیشده 
 ...هیبعد دختر خوب ن؟یمرف یمشتر  -
 تا بگم.. نیجان... قضاوت نکن گوش بده... بش  -

 نشست و گوش سپرد: جانان
 نیها مثل ا یلیخواد... خ یمادرش م یدالله گفته دارو برا  -

 نیدارند و فقط مرف ادیکه درد ز ییمارهایب یدختره برا
نسخه  نکهیخرن...مثل ا یم اهیکنه از بازار س یآرومشون م

من  نیده... بب یکفاف درد مادرش رو نم یپزشک داره ول
 ین کوچه میدورب یها لمیف ادیهر بار  یراست گفته ول گمینم



بهش تهمت  ادیدلم نم دیدو یپابرهنه م یچطور یافتم که طفلک
 ینظر چیه میتون یفعال ما نم یهم درست گفته ول دیبزنم... شا

 کنه... دایرو پ یاصل کار سیتا پل میبد
 مبل لم داد: یو رو دیکش ششیبه ر یدست جانان

 بگم؟ یبه نظرت به محسن  -
 !ستین یفکر بد  -
 نکهیدر خانه اش درست دو روز بعد از ا یجلو ندرالیس دنید

 وستهیپ قتیبه حق شیکابوس ها دیتمام آمارش را در آورد و فهم
 یزده اش کند لجش را در م جانیه ایشوکه  نکهیاز ا شتریب

 آورد.
گفت حامله است و رفت. خودش  افهیو ق ختیدخترک با آن ر 

 خواهد؟ یدانست چه از جان جانان م ینم ایهم گو
شک نکند تا کجاها که  ندرالیبرخورد کرد که س یطور 

 که خبر ندارد.  ییزهاینکرده و از چه چ بشیتعق
رفتند و دست  نیو سقط جن یسونوگراف یبرا مهیبا فه یوقت
دورتر داشت تماشا  یکم یساق نیبرگشتند جانان با ماش یخال

 یپا خانم مارپل بود. مبلغ خوب کیکرد. الحق که مادرش  یم
 کیکارگاه پول داده بود تا بطور ناشناس  یها اطیاز خ یکیبه 

 چشم بر ندارد. یفرار یندرالیس نیلحظه از ا
شدند و جانان در  یداشتند سوار اتوبوس م مهیو فه هیهد 

که  نندیناکرده او را نب یرفت تا خدا یراننده فرو م یصندل
 را باز کرد و نشست: نیمحمد در ماش

داداش حدست درست بود... دختره حامله است... اومده بود   -
 کرد... یم هیابربهار گر نینتونست... ع یسقط کنه ول



رفت.  یتا صبح در خانه راه م یگذراند. ساق یسخت شب
باره صحبت کند. با آمدنش  نیبا مادرش در ا دیکش یخجالت م

را هم به  یساق نیریقشنگ و ش یزندگ اریو قبول دعوت مه
 بود.  دهیگند کش
مچش را  یرفت که ساق یبه سمت در م نیزود پاورچ صبح

 گرفت:
 ..دیداشته باش فیرعجله؟ تش نیکجا با ا  -

 یرا محکم بست و در دل لعنت شیبود. پلک ها یبه ساق پشتش
 یکه م یظاهر آراسته ساق دنیو با د دیبه شانسش فرستاد. چرخ

را پنهان کند دلش آتش  شیپف چشم ها شیخواست به بهانه آرا
 گرفت:

 ...ستین میخانم... فکر نکن حال یساق  -
 .میزن یصبحانه بخور حرف م ایب  -
 یبود اما جانان حت دهیچ یسیبه سبک صبحانه انگل یمفصل زیم

حال  یمادرش را هم نداشت. ب قهیکردن سل نیدل و دماغ تحس
 کرد: میتنظ رشیرا ز ینشست و صندل

 دم؟یکه نفهم یریسر و صدا راه م یانقدر ب یچطور  -
که من  یرفت یم یسر و صدا داشت یهمونطور که تو انقدر ب  -

 نفهمم!
 باعث خنده جانان شد: متلکش

 !؟ییخدا دیکش یم یبابا از دست تو چ  -
 !یریدختره رو بگ دیجان با  -

و به  دیجانان خشک شد. با تعجب چرخ یلب ها یرو خنده
 بود نگاه کرد: یچا ختنیکه مشغول ر یساق

 ؟یکن یم یشوخ یدار  -



و طبق رسم خودش با  ندیبچ ینیدر س نکهیها را بدون ا فنجان
 نشست: یصندل یو شمع سرو کند در دست گرفت و رو یقور

 یرفت نیکه با ژاکل یراه دمی. بهت اجازه نمستیلندن ن نجایا  -
واقعا  نیکه ژاکل نی... فرض رو بگذار بر ایدختر هم بر نیبا ا

... من پسر نجایا یکیبچه اونجا  هیداشته باشه...  یاز تو بچه ا
 لکرده،یبزرگ کردم مثل دسته گل... سالم، ورزشکار، تحص

رو  یبدبخت نیدختره تقاص همه ا ادیجنتلمن، آقا... اصال دلت م
 پس بده؟ ییتنها
بود که خوب  دهیشن ییزهایچند روز چ نیبود. ا یبا ساق حق

که هتک حرمت شده در  یرانیدختر ا کی تیوضع دیفهم یم
 چقدر اسفناک خواهد بود.  خانواده و جامعه نیب

 ستدینا یزیچ نیچن یحرف ها بار آمده بود که پا نیاز ا مردتر
 بزند: یالیخیو خودش را به ب

 باشه... دیهم با یا گهید ی... راه هازمیعز یساق  -
 ؟یکن یفکر م ی... خودت چستیشرافتمندانه ن یهست... ول  -

 :دیبر سیسوس یو با کارد و چنگال تکه ا دیکش یآه
فقط به خودم  ادیم ادمیدختره رو  افهیق کهییدونم... تا جا ینم  -

 نیاون همه دختر خوشگل رفتم سراغ ا نیکه چرا ب دمیفحش م
 عقب افتاده هاست... هیکه شب یکی
 دینبا میشده... مادر شده... اگر قبول هم کنه که سقط کن گهید  -

 ...رهیگ ی... تا آخر عمر آهش دامنت رو میریبپذ
 یدادند تا نگاه ها یدو خودشان را مشغول خوردن نشان م هر
بود  یبد ریفرو خورده را پنهان کنند. تقد یو بغض ها سیخ

دانستند  یکه نم یاما با وجدان بودند و سال ها به خاطر بچه ا
 بودند. دهیدروغ احمقانه است عذاب کش کی ایوجود دارد 



مواجه  ییرالندیلباس به خانه رفت و با س ضیتعو یبرا یوقت
پرده  ی. رک و بدیبار یو فقر م بتیمص شیشد که از سرتا پا

 را اعالم کرد اما دخترک باورش نشد.  تشیحما
در ماجرا نداشته باشد  ینقش چیدختر ه نیشک داشت ا هنوز

خواست راه  ینگرفت. هر وقت م لشیتحو یلیخ نیهم یبرا
 ت. فرار نداش یبرا ییجا ندرالیخانه اش را بلد بود. س

 ابانیکه هاج و واج وسط خ دید یم نیماش نهیرا در آ رشیتصو
 بایز یرفت. آن همه دخترها یو با خودش کلنجار م ستادهیا

 نیا ریدادند نگاهشان کند و تقد یاطرافش بودند که جان م
 عقل را سر راهش گذاشته بود.  نیرینقش ش زیدختره ر

 .ستادیکه ا یمزون ساق یجلو
 یروان کیبه  لیرا تبد هیدست به دست داده تا هد ایدن همه

 هیمراسم جور کرد اما هد یپول برا یکامل کند. حشمت کم
که با فروختن مواد مخدر به  یخواست از پول ی. نمرفتینپذ

هم  هی. شوهر هانردیمادر آبرودارش مراسم بگ یدست آمده برا
 زهایچ هیقبر و بق دیخر تیکمک کرد اما بار مسئول یمبلغ کم

خواست شلوغش کند اما مگر  یافتاد. نم هیکامل گردن هد
 امان داد؟ یحشمت به کس

دعوت کرد که مجبور  لیآنقدر تماس گرفت و دوست و فام 
رو  هینمانده بود که هد یکس گریکنند. د هیشدند اتوبوس کرا

 قرض نگرفته باشد.  یباشد و پول انداختهین
 مهیآمد. فه یبر نم از دستش یکرد و کمک یمرتب غش م هیهان

وقت  نجوریداد. ا ینم تیبه حشمت غر زد اما اهم یچند بار
 یگوشه م کیداد.  یخودش را مردم دار نشان م یها حساب

 یکرد که همه تصور م یم یامر و نه هیبه بق یو طور ستادیا



کسر  وکم  یزیخواهد چ یپول خرج کرده و نم یکردند حساب
 باشد.

 یمشترکا رو مهیو فه هیهمه که سوار اتوبوس شدند، هد 
 نیداخل محوطه سنگ کیشاگرد راننده نشستند. تراف یصندل

کند تا هر چه زودتر  یرا طوالن رشیبود. راننده مجبور شد مس
رفتند،  رونیقبرستان که ب یبه جاده برسند. از دروازه خروج

آنطرف  یاتغیبزرگ تبل یبه تابلو رهیهر دو خ مهیو فه هیهد
تابلو به عرض کل  کیجاده مثل برق گرفته ها خشکشان زد. 

 یمرد ریدر قبرستان با تصو یچهار راه درست روبرو کی
سبزش نگاه  یو چشم ها یتونیز یکت و شلوار پوش که موها

 هیهد شتریعذاب دادن هر چه ب یکرد برا یم رهیهمه را خ
 نصب شده بود. 

گوالخ  یبود که قد و باال گرید یتابلو کیدور تر هم  یکم
دست دوستش  مهیگذاشت. فه یم دیخان را کامل در معرض د

 به صورت بهت زده اش کرد: یرا گرفت و نگاه
 شه؟ یباباش م هیبچه تو شب یعنی یپسره مدله؟! وا نیا  -
خواست  ی. دلش مدیهم فشرد و چانه اش لرز یپلک رو هیهد 

تازه اولش  نی. اردیمو ب اندازدیب نییخودش را از اتوبوس پا
هم ممکن است با  گرانیهر لحظه د دهیبود. اگر مادرجانش فهم

اش را توانسته بود از  یخبر شوند. فعال حالت تهوع سحرگاه
پنهان کند  اشتکه دهانش چفت و بست ند هیمخصوصا هان هیبق

 شد.  یرو م زیباالخره که همه چ ؟یاما تا ک
بود که مادرجان لحظه آخر به  ییهمان دو تا النگو دشیام تنها

 کیصدا برود  یتوانست ب یم دی. شادیپاس زحماتش به او بخش
 گوشه خودش را گم و گور کند.



 یبود و حت ستادهیدر ا ینداشتند. حشمت جلو یها تمام مهمان
و خرما به داخل  یصرف چا یشناخت برا یرا که نم یکسان

 کرد. یدعوت م
 یو از دلتنگ ندیبنش گوشه کیخواست ساعت ها  یدلش م 

نتوانسته بود استراحت  یلحظه ا یاما حت زدیمادرش اشک بر
بار  یدر آشپزخانه داشتند برا هیهمسا یکند. دو تا از خانم ها

آماده  یبزرگ پر از چا ینیس کی هیپختند و هد یسوم حلوا م
 لرزاند:  راخانه  یوارهایحشمت د ادیفر یکرده بود که صدا

 ...هی... هد ... کجاست؟هیهد  -
 ادیکه با فر ییها هیگفتن با تمام هد هیهد نیدلش پاره شد. ا بند

کرد. نگاه پر از وحشتش  یشده بود فرق م یخانه هج نیدر ا
بود. حشمت  دهیدوخت. رنگ از چهره او هم پر مهیرا به فه

 : دیکش ادیدوباره فر
 !؟ییکجا هی... هدهیهد  -

را  اهشید. چادر سرا با پارچه مانتو خشک کر شیها دست
رود  یبود که دارد م یکس هیسر انداخت. شب یبرداشت و رو

. ستادیو کنار در ا دیخز رونیاعدامش کنند. آرام از آشپزخانه ب
 توانست نفس بکشد.  ینم گرید

بود و نام  ستادهیعالمه زن ا کی انیم منیوسط نش حشمت
از آشپزخانه  هیزد. با خروج هد یخواهرش را خصمانه صدا م

 هیهد دیشد و حشمت فهم دهینگاه مبهوت زن ها به طرف او کش
 . ستادهیپشت سرش ا

 لیف کیآمد مثل راه رفتن  یم هیبه سمت هد یوقت شیها قدم
صحنه قبل  نیآخر نیکرد. ا یم جادیا یهولناک یصدا یعصبان
بود که به  یو حس ضربه دردناک طیشدن مح کیاز تار



 یها ادیمردم و فر غیج یفقط صدا نیاصورتش خورد. بعد از 
 حشمت بود:

 کشمت... آشغال... یآبرو... م یب  -
 یکنار مادرش دفن م دیرا با هیبود. هد ییآبرو یب نیاز ا بعد

 یشد اما برا یم یهرگز سوار آن اتوبوس جهنم دیکردند. نبا
 نداشت. یفرصت گریوقت بود که د یلیفرار خ

مال اوست.  یکرد خانه پدر یبود که ادعا م یحشمت چند سال 
 یفروشش نم یبرا یلحظه به حرمت مادرجان اقدام نیتا ا

با هر  ردیمادرش بم نکهیدانستند به محض ا یکرد. همه م
 یدهد و خانه را به حراج م یرا شوهر م هیباشد هد یترفند

 دستش داده بودند.  یگذارد. بهانه خوب
دانست اگر بفهمد  یم هینداشت. هد یتیبود اهم دهیکجا فهم از

که به  یدر کار نخواهد بود. هر لگد یرحم و مروت نیکوچکتر
 یایدن نیو قدم در ا افتدیکرد بچه ب یخورد دعا م یکمرش م

 شتریو ب دید یرا م یچهره بعض یو زشت نگذارد. گاه اهیس
مادر شد  یب یکه از وقت زشیعز ی. مثل علدیکش یخجالت م

به خاطر پدر معتادش  ایرا حس کند  اجازه نداد کمبودش هیهد
 خجالت زده شود. 

نقش  هیخواهد زود شوهر کند، هد یگفت م یکه وقت هیهان مثل
کم اما  هیزیبود جه یکرد. با هر مکافات یپدرش را باز

امداد و مسجد محل  تهیخواهرش با کمک کم یبرا یآبرومند
... هی... هانیسوخت اما عل یخودش نم یجور کرد. دلش برا

 گناه... مادرجان... یب نیجن
مناسب است و جانان  دیرز سف یاصرار داشت گل ها یساق
 یساق لیفروشنده باب م قهیداد اصال گل نخرند. سل یم حیترج



با وسواس انتخاب کرده  یعدد شاخه گل رز صورت ستینبود. ب
 !؟یآسمان یآب ایانتخاب کند  یبود و هنوز مردد بود تور صورت

دانست چقدر  یعادت نداشت مادرش را معذب کند. م جانان
رفت  کیحال نزد نیحساس است. با ا زهایجور چ نینسبت به ا

 زمزمه کرد: یو کنار گوش ساق
به  میر ینم ییجا ریسخت نگ ادیعشقم... ساعت سه شد... ز  -
آماده ها  نیاز ا یکی میتون یبده... م تیاهم یکس زهایچ نیا

 ه؟ینظرت چ میبردار
شد.  مانیکرد که از گفته خودش پش یکار ینگاه ساق طرز

شلوار فرو  بیرا در ج شیبه عقب برداشت و دست ها یقدم
 برد:

 ...یانتخاب کن یتون یمن غلط کردم... تا شب م  -
 پسرش آمد: کیرها کرد و نزد زیم یگل ها را رو یساق

... اصال برام یخواستگار یبر یخوا یجان دل من... م  -
 یباره دارم برا نیهست... اول ینداره کجاست و ک تیاهم

دم که در  یرو انجام م ی... من کاریخواستگار رمیپسرم م
 و پسرش باشه...  یشأن ساق

 قهیبه سمت جانان برداشت و با دقت کراوات و  یهم قدم باز
 کرد: میکتش را تنظ

 یخوره که تو یمحک م یمرد به زنش وقت کیعشق   -
پول،  ،ییبای... زنهیبغلش بب یباشه و بچه اش رو تو مارستانیب

شه...  یم یمعن یاون لحظه ب گهید یزهایچ یلیخانواده و خ
زن پاکدامن از خدا  کیتو  یبرا شهی! من هم؟یدون یم

حل  روربه م زهایچ هیمهم بوده ... بق نیخواستم... برام فقط هم
 شه...  یم



جانان از لذت  گونه پسرش کاشت که باعث شد یرو یا بوسه
 را ببندد: شیچشم ها

من رو  یخدا جواب دعاها یعنیاومده  رتیدختر پاکدامن گ  -
کنم جان  یکنم... اجازه بده مادر یداده... من کار خودم رو م

 جانانم...
ماند. گردنش را کج کرد و به چشمان براق  ینم یحرف گرید

 شد: رهیبا عشق خ یساق
با هم  ایکنم. ب یدخترو ماون  یمن نوکر یباش یتو راض  -

کم خطرناکه ما  هی... اون محله میافتیکه زود راه ب میانتخاب کن
 ...میسرو وضع توش راه بر نیبا ا

 ؟ی! با گل عروس موافقیپسر خودم  -
 بگه باهاش موافقم. یساق یهرچ  -

هنوز با لذت به دسته  یساق ستادند،یکه ا یاصل ابانیخ یجلو
 کرد: یگاه مکه بغل گرفته بود ن یگل
 یکن یگل ها عشق و حال م نیبا ا یاون جور که تو دار  -

 کنه! فیفکر نکنم عروس رو خر ک
 دیسف یلی... خمیدیچ یکاش چند تا شاخه زنبق وسطاش م  -
 دست نشده؟ کی
برادرش مواد  م؟یکجا اومد نی! دورت رو نگاه کن... ببیساق  -

 فروشه...
 حرف جانان آمد: انیو م دیبه سمت راننده چرخ یساق

 یداشت ارتباطبا دختره  یپدر و مادرش بگ یجلو ینکنه بر  -
 ؟یاز بچه بزن یحرف ای

 کالفه سرش را باال گرفت: جانان
 .... مامان بسه ... ی... وایوا  -



و دوباره با مادرش  دیاش کوب یشانیبا کف دست بر پ یا ضربه
 مرور کرد:

بوده...  شخدمتی... پدمید یعروس یمن دخترشون رو تو  -
داده گرفتم...  یم سیکه سرو یآدرسش رو از خدمات مجالس

 ایازش خوشم اومده... حله  بهیچرا اومدم؟ چون دخترشون نج
 باز بگم؟

 داد: یم تیو عشوه مادرش نشان از رضا لبخند
 چکسیدختره صد در صد به ه نیحرفمون دو تا نشه ا نیآفر  -
 م؟ینگفته... بر یزیچ
 در برات باز کنم ... امیصبر کن ب  -

 یکند م یزد تا مادرش را همراه یرا دور م نیماش یوقت
آن طرف تر  یچند جوان اوباش که کم رهیخ یتوانست نگاه ها

 یسر دیرس رهیبودند را حس کند. دستش که به دستگ ستادهیا
 تکان داد و به حال خودش افسوس خورد:

 «دربارت درست گفته باشه. یدعا کن محسن فقط»
کرد  یتصور م یهنوز پر از شک بود اما درست وقت وجودش

او  یبرا یگریقصه د یاست محسن بتیمص نیعامل ا ندرالیس
 کرد. فیو مادرش تعر

خودش آمد و اعتراف  یبا پا ندرالیس نکهیروز قبل بعد از ا 
ها و  دهیرفتند. همه د ینزد محسن یکرد باردار است با ساق

هم گفت  اریدرباره تماس مه یرا بازگو کرد و حت شیها دهیشن
 را مردود دانست: ندرالیگناهکار بودن س تیبا قاطع یاما محسن

همه قرص  نیدو تا دختر ا یپسر جان... واقعا فکر کرد  -
 از کجا آوردند؟ ستین یمخدره نادر که دست هر کس

 گم برادرش مواد فروشه! یم  -



 کهیمرت نیوقته ا یلیما خاحمقه؟!  یدیمنظورت حشمت حم  -
به عمرش  جرأت  چوقتی... خرده فروشه و همیشناس یرو م

جور  نیعمره با ا کیبزنه... من  گهید زینکرده دست به چ
 نیو مظلوم تر نیگناه تر یب یدیحم هیافراد سر کار دارم... هد

اگر برادرش بفهمه  یدون یم چی... هاستپرونده  نیا یقربان
دختر چطور  نیا ندهیآ یاصال خبر دار اره؟یسرش م ییچه بال

 چارهیب نیکوتاه تر از ا واریهم د یشده؟ پسرخاله جنابعال مالیپا
معلوم الحالش رو تبرئه کنه... گفتم آروم  یها قینکرده رف دایپ

 تیتو انگار حال یول میاجازه بده ما کارمون رو بکن ریبگ
درد  نیا یکه باعث و بان یبی وجود... من منتظرم اون ستین
 یکنم الاقل از قاض دایشده رو پ یدیحم هیهد یدرمون برا یب

دونم خانم  یم دیخسارت بهش بده... گرچه بع میتقاضا کن
 نی... همه جوره ارهیبگ لیخودش وک یبتونه برا یحت یدیحم

 وسط فقط اون دختر تباه شد و رفت...
اشک در چشمانش جمع شده بود و نتوانست  یاز ناراحت یساق

 سکوت کند:
کار  نی... به نظرتون شرافتمندانه ترزیعز یجناب محسن  -

 تونه باشه؟ یم یدختر از طرف ما چ نیدرباره ا
و نگاهش را به  دیبلندش کش یها شیبه ر یدست یمحسن

 دستش دوخت: ریز یکاغذها
قبل از  یدیمشما بگذارم...خانم ح یتونم راه جلو یمن نم  -

دختر پاکدامن بوده... دختر خودتون بود چه  کیمسموم شدن 
 ... دیهمون کار رو بکن د؟یداشت یتوقع

 :دیپرس جانان



 ادینداره چرا نم یمن هنوز هم بهش شک دارم... اگر مشکل  -
به حل پرونده  یاظهاراتش کمک دیحرف بزنه؟ شا یکالنتر
 بکنه...

 اومد!  -
 !؟یک ؟یچ  -
... همکارم ازش میشاپ بود یکاف یروز که ما توهمون   -

بفهمه و آبروش بره...  یترسه کس یم یلیکرده... خ ییبازجو
 یبرا سیکرده پل یکرد اما التماس م یحرف هاش کمک بزرگ

خانواده  یبا ته مونده حرمتش جلو هیقض نیا نیکردن عامل دایپ
 یبوط ممن مر بهکه  یینکنند که البته حق داشته... تا جا یباز

 ادیاز دستمون بر نم یکار مینکن دایرو پ یشه ما تا مجرم اصل
شکل ممکن مورد سوء  نیدختر که به بدتر کیجز حفظ اسرار 

هنوز  دینیهمکارهاش بب نیب دیاستفاده قرار گرفته... شما بر
 هیپخش نشده چقدر حرف و تهمت پشت سرش هست...  یخبر

 کیو  رانهیا نجای... ایرهادیپجناب  ستیکم دلتون بسوزه بد ن
 نی... شما اشیو دست نخوردگ شیدختر ارزشش به پاکدامن

دختر  نی... ایچطور ستیمهم ن دیدختر رو دست خورده کرد
کنه فقط  ینگاهش نم یبه چشم قربان یبخت شده و کس اهیس

 کنند... یمحکومش م
روز  کی یخواستند حت یرا گرفتند. نم یینها میشب تصم همان

خانه  یجلو ندرالیکه س یروز یرا از دست بدهند. درست فردا
قدم را برداشتند. حاال  نیاول یخواستگار یشد برا دایجانان پ

 ندرالیدانستند خانه س یکه م یکیهر دو به سمت کوچه بار
و نوه  چارهیزود دختر ب یلیکه خ دیام نیرفتند به ا یآنجاست م
  شدن رازش نجات دهند. را قبل از برمال یرهادیخانواده پ



 یکوچه بهاران و صدا یدر قسمت ورود اهپوشیمردم س تجمع
باعث شد جانان دستش  کینزد یزن ها از فاصله ا دنیکش غیج

که  یمزاحمش نشود. کم یتا کس اندازدیرا دور شانه مادرش ب
بود  ستادهیکه وسط کوچه ا یتر رفتند به پشت جوان کینزد

 ند.زد تا راه باز ک یضربه ا
 یرو یبه جانان انداخت. پوزخند زشت یجوان برگشت و نگاه 

کرد. نگاه جانان به  یم شیرا ر یصورتش بود که دل آدم
 یکه ورود یمردان یشد. قدش از تمام دهیداخل کوچه کش

توانست  یم نیهم یکوچه را مسدود کرده بودند بلندتر بود برا
رون یرا از خانه ب چادرپوش یبا خشونت زن یکه مرد ندیبب

 دیکوب ی. چنان با لگد به تنش مدیروبرو کوب واریو به د دیکش
 دستش جان دهد.  ریکه هر لحظه امکان داشت زن ز

 کرد و دهانش خشک شد: دنیشروع به کوب لیدل یب قلبش
 کنار... دیکشه... بر یبره کمک... داره دختره رو م یکی  -

. دختر چادرپوش در کردند یبودند و تماشا م ستادهیا همه
 یگرفته و حت شیدست ها انیخودش جمع شده بود. سرش را م

 یمحله مراسم عزادار نیدر ا دیرس یزد. به نظر م ینم غیج
 بودند.  دهیپوش اهیشود که همه س یبرگزار م

کمک به دختر برود.  یکرد مردم را متفرق کند تا برا یم یسع
 یابانیخ یها شینما یها یتماشاچ هیشب شتریجماعت که ب نیا

 شتریلحظه ب نیسوخت. تا ا یبودند و دلشان به حال زن نم
عبور بود  یبرا یو باز کردن راه یاز ساق تیحواسش به حما

 یو سع کوبد یکه بر سر و صورتش م دیرا د مهیفه یاما وقت
اش دور کند ناگهان خون به  یدارد همان مرد خشن را از قربان

 شد: یبر زبانش جار ینام قربان اریاخت یو ب دیمغزش دو



 !ندرالیس  -
 یرا گرفت و با زور مردم را کنار زد. به جا یدست ساق مچ

 ندرالیرا رها کرد و به سمت س یساق دندیخلوت تر که رس
 . دیدو

 یراستش را به کتف خواهرش م یداشت پا یطور حشمت
را  هیتوانست با آن ضربه ها کاسه جمجمه هد یکه م دیکوب

حشمت را چنگ زده بود و عقب  راهنیاز پشت پ مهیفه بشکند.
 :دیکش یم
 نزن نامرد... نزن حامله است...  -
 ... یعوض رهیبم  -

شد از  یخواست خودش را به خواهرش برساند اما نم یم هیهان
حشمت گذشت. خم شد و با مشت بارها و  یدست و پا نیب

 :دیکوب هیبارها بر سر هد
 ...ریآبرو... بم ی... بری... بمریبم  -
 کلیبا ه یداشت جز مرد قد بلند یبر نم یقدم چکسیه

را ناگهان دور کمر حشمت حلقه زد و  شیکه بازوها یعضالن
 بلندش کرد.  نیمثل پر کاه از زم

رساندند. جانان حشمت  هیخودشان را به هد عیسر هیو هان مهیفه
به داد  هیخانه ُهل داد تا بق اطیانداخت داخل ح یرا که جفتک م

 اطیکرد به سمت در ح شیرها نکهیبرسند. به محض ا هیهد
که صورت  دیزانو زده. د هیهد یجلو یکه ساق دیرفت و د

 یاسپر دهانشدارد در  مهیغرق خون است و فه چارهیدختر ب
 کند.  یافشانه م یتنفس



و حشمت را که دوباره داشت به  دیرا به هم کوب اطیح یفلز در
 دندیکش یم غیرفت به عقب ُهل داد. زن ها ج یسمت کوچه م

 شکافت: یآسمان را م نهیحشمت بلند تر از همه س ادیاما فر
... یخونه بذار نیا یپات رو تو یکشمت... حق ندار یم  -

باال آورده؟ ننه  یدخترت چه گند ینیبب یایب ییننه... ننه کجا
 به سرمون شد... یچه خاک یدیند یخدا رو شکر رفت

است. زورش به  اریمعتاد تمام ع کیزد  یداد م شیاپاسرت از
 یبود و جرأت نم دهیجانان ترس کلیوگرنه از ه دیرس یزن م

کوچک خانه بر  اطیکرد دوباره به سمت در برود. وسط ح
چطور  دیدانست با یزد. جانان نم یم ادیو فر دیکوب یسرش م

 ینگاه م یوقائله را بخواباند و فقط به اطرافش با کنجکا نیا
 کرد. 

خرابه و  کیساز بود. از نظر جانان  یمیخانه کوچک قد کی
وجبش هم  کیاز  یکه حت ریچشمگ یا هیاز نظر حشمت ارث

بغلش را  ریبه سمت حشمت آمد و ز یحاضر نبود بگذرد. مرد
 گرفت:

 یبگو ... کشت یزیچ هیشد؟ تو رو خدا  یداداش آخه چ  -
 بدبخت رو...

 گفت: هیگر نگاهش کرد و با حشمت
سرم رو باال  ییبا چه رو گهیشد؟ من د یچ یپرس یتازه م  -

منم... دختره بند رو آب داده...  چارهیبدبخت منم... ب رم؟یبگ
 خاک بر سرم... یخاک بر سرم... ا یحامله است... ا

 یبر فرق سرش م یگفت دو دست یم« خاک بر سرم»بار  هر
اما حشمت همه  ردیرا بگ شیکرد دست ها یم ی. مرد سعدیکوب



از زن ها  یکیبرد تا مانعش شود.  یقدرتش را به کار م
 :دیپرس

... دیروز رو ند نیبوده؟ خوب شد مادرجون مرد ا یبا ک  -
برو  مانیبود؟ آقا سل یبتیچه مص نیزن... آخه ا امرزتتیخدا ب

 پس افتاد...  رونیزنت اون ب
 جیم کند گداشت حشمت را آرا یهمان مرد که سع ای مانیسل آقا

 برآمد: هیو سردرگم در مقام دفاع از هد
بهتانه... همه خواهر زن منو  ؟یگیم یدار یخاله زهرا چ  -
دختر جونش در اومد از بس کار کرد پول  نیشناسند... ا یم

 ...ستیکارها ن نیدوا درمون داد... اهل ا
حشمت تمومش کن خجالت بکش... هنوز کفن مادرت خشک  

 ... خودت رو جمع کن مرد...ینذاشتنشده... آبرو 
 زد: ینشسته بود و همچنان خودش را م نیکف زم حشمت

 یدلش اومد؟ من چ یبود؟ چطور یبتیچه مص نیا ایخدا  -
 براش کم گذاشته بودم؟ 

 :دیمرتبه از جا پر کی
 اگر نفسشو نبرم... ستمیکشمش... مرد ن یم  -
 :دیکش رونیو کمربندش را ب ستادیا
 یخونه راهش داده دندون همه تون رو م یتو یسبفهمم ک  -

 ذارم... یرو زنده نم نیکنم... من ا
از عضله روبرو شد  یسمت در قدم تند کرده بود اما با کوه به

 پوشاند: یخانه را م یتمام مساحت در خروج کلشیکه ه
 ؟ییآقا حشمت شما  -

صورت مرد جوان  یحشمت باال و باال تر آمد تا رو نگاه
 :ستادیا بهیغر پیخوشت



 ...هیبرو کنار دعوا ناموس ش؟یفرما  -
اش را لمس  نهیبه جلو برداشت اما جانان با کف دست س یقدم

 او را به عقب ُهل داد: یکرد و کم
خلوت من مشکل  یجا میبر ؟یستیمگه نگران ناموست ن  -

 ناموست رو حل کنم...
را پر کرده بود.  نیماش یفضا ندرالیهق زدن س یصدا

کرد  یم یبود و سع دهیصورتش کش یچادرش را کامل رو
و  یکردنش مزاحم ساق هیگر یرا بکند تا صدا شیتمام سع

بود و نگاهش را از  دهیکش نییپنجره را پا یجانان نشود. ساق
 تیمعصوم یگرفت. جگرش آتش گرفته بود برا ینم ابانیخ

 حرف زدن نداشت.  تواندختر و 
باز نگه دارد، در هر حال  ایرا ببندد  شینداشت چشم ها یفرق

که  ییو آن نگاه پر معنا ندرالیچهره غرق به خون و اشک س
 قرار داشت.  دشید یکرد جلو یبه مردم محله م

توانست آرامش کند.  یفشرد اما نم یدست مادرش را م جانان
و از مرد بودن  دید یم نهیرا در آ ندرالیس ریبدن خرد و خم

به او شک کرده عذاب وجدان  نکهیشد. از ا یم زاریودش بخ
آمد تا او را  یداد که چرا وقت یم نیگرفت. به خودش نفر یم

پدر شدنش بگذارد مهربان تر برخورد نکرد؟ چرا  انیدر جر
تفاوت ردش کرد؟  یسوارش کند؟ چرا سرد و ب دیمنت نکش
 بود؟  ینوا در چه حال یدخترک ب نیبودند االن ا دهیاگر نرس

خبر  نکهیگرفته بود احتمال ا شیآن وضع که برادرش پ با
 ادیز یلیبه گوشش برسد خ یفردا توسط محسن نیمرگش هم

 بود. 



سوال که  نیرا با ا ندرالیبار چهره س کی یمدت حت نیا تمام
چند  ندرالیچند سال دارد در ذهن مرور نکرده بود. واقعا س

سال سن داشته باشد.  ۳۰زد کمتر از  یسالش بود؟ حدس م
عقب  یها یبه صندل ینگاه نهیباعث شد از آ مهیفه یصدا

 :اندازدیب
 یکوچه است... آبج نیتو هم مارستانیسمت چپ... ب دیچیبپ  -

 ؟یتو رو خدا آروم باش...درد دار
کرد اما بدنش چنان  یرا در گلو خفه م شینداد. ناله ها یجواب

شد. وارد  یم دهیپاچه چادرش د یکه از رو دیلرز یم
اورژانس که شدند جانان زودتر کمربندش را باز  نگیپارک
 کرد:

 ...ارمیب لچریو رمیمامان م  -
 را باز کرد: نیتکان داد و در ماش یسر یساق

 ؟یاریتخت ب یتون یم نیجان... بب  -
 چشم.  -

توانستند  ینم مهیو فه یبازگشت. ساق لچریبعد جانان با و یکم
دارد که تا  یدست بزنند. معلوم بود شکستگ هیبه تن هد

. دینال یو م دیکش یشدند خودش را عقب م یم کشینزد
چهره در هم شکسته  یپوشاند که کس یصورتش را با چادر م

 یپا کیرا از جانان گرفت و نزد لچریو ی. ساقندیاش را نب
 :ستادیا هیهد
 نترس گلم... ایب ؟یکن ی... خانم کمکش م نیبش ای... بزمیعز  -

فرتوت که پشتش  رزنیپ کیکرد  یتصور م دید یکس م هر
 رشینشسته و موقع پر کردن فرم پذ لچریو یقوز درآورده رو

 :دیپرستار پرس یآورد وقت یشاخ در م



 سن؟!  -
 گفت: ماریهمراه ب و
 و دو! ستیب  -

 دیرس ینظر م به شتریتعجب کردند. سنش ب یجانان و ساق یحت
بودند دوازده سال از جانان کوچکتر است. پرده  دهیو حاال فهم
 یناله ناگهان یاما صدا دیند یزیچ گریو جانان د دندیها را کش

 کند.  یتحمل م یادیداد درد ز ینشان م هیهد
آمد و خودش را  رونیغرق اشک ب یپر بغض با صورت یساق

 در آغوش جانان رها کرد:
 یکنه... داشت بچه رو م لشیکتفش در رفته... خدا ذل  -

 کشت...
مادرش  یشانه ها یمردانه جانان نوازشگرانه رو یها دست

پشت پرده  یها هیبه سا میکرد اما نگاهش مستق یحرکت م
 عیتوانست وقا یزده بود و نم خیبخش اورژانس بود. مغزش 

 شد پردازش کند. یکه به سرعت سپر ییساعت ها
 نطوریوجود داشته باشد که ا ایدن نیدر ا یشد مرد ینم شباور

پول کند و  کیچشم همه سکه  یرحمانه خواهرش را جلو یب
 بفروشد.  یزیبعد با لبخند ناموسش را به مبلغ ناچ

 ونیلیبا ده م یتوانست برق چشمان حشمت را وقت یم هنوز
تومان ناقابل لبخند زد تجسم کند. چک را که در دست گرفت 

برد. تا  ادیاش را از  یو ناموس پرست یمردانگ یآن همه ادعا
گذاشت. برخاست  شیعزا یمشک راهنیپ بیو در ج دیزد، بوس

 در هوا تکان داد: یو دست
 یکه م نمتونیدور و بر نب نیا گهیرو! د نیببرش ا  -

 لتیتحو ارنیب مانیو سل هیهان دمیم کشمش... لوازمش رو فردا



 گهید شیما رو به سالمت... برد یبدن... شما رو به خوش
 نره! ادتیحشمت گفت  نویکنه. بگو ا یپشت سرش هم نگاه نم

 یرا محکم به هم فشرد وقت شیمچاله شد و چشم ها قلبش
. دکتر کتف در رفته دیچیدر بخش اورژانس پ هیناله هد یصدا

 نهیبا مشت به س مهیحرکت جا انداخته بود. فه کیاش را با 
در آغوش  یساق فی. بدن نحختیر یو اشک م دیکوب یاش م

 زد. یو هق م دیلرز یپسرش م
بروند با  ندرالیس یبه خواستگار رندیبگ میتصم نکهیقبل از ا 

آمد  ایبچه که به دن رد،یگ یصورت م یخودشان گفتند عقد
 یصور زی. همه چرندیگ یمکنند و طالق  یم نیمادرش را تأم

 رانیا یدخترها یایدختر را هم بخرند اما در دن یباشد تا آبرو
شکل ممکن  نیبه بدتر زی. همه چستین یصور یدرد چیه

 ندارد.  یشکند و شوخ یرا م شانیاست. استخوان ها یواقع
بماند.  ندرالیاصرار داشت همه بروند تا شب را کنار س یساق
 کیآمد دوستش را تنها بگذارد اما خودش هم  یدلش نم مهیفه

گرفتند و  یبود. پدر و برادرش مرتب تماس م یرانیدختر ا
 آبرو را به حال خودش بگذارد.  یکردند آن ب یم دشیتهد
و  یشد چادرش را بردارد. اجازه نداد ساق یحاضر نم هیهد

بودند تا دکتر  ستادهیاتاق ا رونی. همه بنندیجانان صورتش را بب
و  یساق یاش کند. جانان از قسمت فروشگاه برا نهیبتواند معا

 یبود. هر دو در راهرو مثل سربازها دهیقهوه خر مهیفه
آمد و بعد  یم یگریرفت د یم یکیرفتند.  ینگهبان قدم رو م

 کردند.  یجا را عوض م
 گذاشت و مادرش را صدا زد: یصندل یرا رو ییمقوا ینیس
 ...دیدر کن یخستگ یکم دییایجان... خانم شما هم ب یساق  -



 به قهوه ها کرد: یبا بغض نگاه مهیفه
تو بغلش جون  شبینخورده بود... مادرش د یچیاز صبح ه  -

کنه... تو رو خدا  هیبراش گر رینتونست دل س یداد... حت
محل  یاز موادفروش ها یکی... حشمت چند وقته دیکمکش کن

من چطور دلت  ی... بدبخت شد... خدارو براش لقمه گرفته
بچه هم مگه سراغ  نیتر از ا رتی! با غه؟یاومد؟ آخه هد

 نبود...  نیا هینبود... به خدا حق هد نیحقش ا ؟یداشت
 گذاشت: مهیشانه فه یرفت و دستش را رو کینزد یساق

کمک اومده  ینکن... خدا بزرگه ما هم برا هیگر زمیعز  -
که  نیهم میبه قانون ندار ی... کارستین... پسر من نامرد میبود

 بخور... یزیچ هی ای... بهیدوستت پاکدامن بوده برامون کاف
 مانتو پاک کرد: نیرا با آست شیها اشک

خانوادم اجازه  گهیبرم... فکر نکنم د دیممنون... من با یلیخ  -
کنم. خواهرش  یمن ولش نم یول رمیتماس بگ هیبدن با هد

 د؟یگ یبره اونجا... بهش م رستانمایزنگ زد گفت از ب
او و حشمت چه  نیب دیهنوز نتوانسته بود به مادرش بگو جانان

کرد قرار  یم یحال هیو خواهر هد مهیبه فه دیگذشته اما با
 نزد خانواده اش بازگردد: ستین
... با برادرش صحبت ادیخانم... دوستتون با ما م مهیفه  -

 ...دیکردم... نگرانش نباش
 به هر دو کرد: یبا تعجب نگاه مهیفه
 ؟یتا ک اد؟یبا شما م یچ یعنی  -
 !شهیهم یبرا  -

 یم یرها کند. از طرف مارستانیمادرش را تنها در ب امدین دلش
قول و  ریشود و ز دایهر لحظه سر و کله حشمت پ دیترس



 یبود و در راهرو منتظر ساق دهیخر چیقرارشان بزند. ساندو
 بود. 

 گریمزخرفاتش د دنیتماس گرفته بود اما شن یچند بار اریمه
 یها امیاش پر از پ ینداشت. صندوق پست یتیجانان اهم یبرا

که  یاز لحظه ا نیبازشان کند. ژاکل دیترس یشده بود. م نیژاکل
فرستاد روح و  یکه م ییها امیو پ ریخبر رفت با تصاو یب

 گرفت. یروانش را به سخره م
فرستاد و  یمختلف م یهارا با مرد شیروز عکس ها کی 

 یکه م یبچه ا یها ینقاش ای یسونوگراف ریروز بعد تصاو
عکس  یبچه ا یپا ایاز دست  یگفت دختر جاناتان است. گاه

از  یا هیگرفت که فقط سا یعکس م یطور ایفرستاد  یم
 شود. دهیدختر د

از ظلم به  یکرد نشانه ا یهرچه در خاطراتش مرور م 
لحظه با هم  نی. تا آخرافتی یناخواسته نم ایخواسته  نیژاکل
که همه در کالب  یداشتند. شب یقشنگ ارتباطبودند و  یمیصم

 گفتند:  یصدا م کیدانشگاه جمع شده بودند و 
 « ... جاناتانجاناتان»
ازدواج کرد.  یتقاضا نیزانو زد و از ژاکل اهویه انیم در

. دیپر یم نییکرد و باال و پا یم هیگر یاز خوشحال نیژاکل
 قیاز طر یچشم همه حلقه در دستش انداخت. ساق یجلو

 بیغ نیلحظات بود و روز بعد ژاکل نینظاره گر ا امرسانیپ
 شد!
سرد  یبه داخل فضا یباز شد و نگاه جانان از صفحه گوش در

 یچون ساق ندینتوانست بب یزیسر خورد. چ مارستانیاتاق ب
 آمد و در را پشت سرش بست.  رونیب عیسر



پسر  یشرکت در خواستگار یکه برا یدیو سف ییمویل ست
شده بود. درست مثل  فیخون کث یبا لکه ها دیپوش زشیعز
پسرش خون آلود بود. کنار جانان نشست و خودش را  ریتقد

 بغل گرفت:
هم  یچی... هنمیصورتش رو بب دهیجان... داغونه... اجازه نم  -

کنه... خوبه  یم هیسرش گر یرو دهینخورد فقط ملحفه رو کش
 ؟یکنه... تو چه کار کرد یتنها بمونه که خودش رو خال

 را به سمتش گرفت: چیساندو سهیک
... بخور نفس من... فردا افتمی یچاره ا تیمعده خال یبرا  -
 ...میکار دار یلیخ
 چطور برادرش اجازه داد؟   -
 اول تو بخور تا من برات بگم.  -
 ها را برداشت: چیاز ساندو یکی یلیم یب با
 م؟یره... نصف کن ینم نییپا یزیاز گلوم چ  -
 ؟یساق گمیاش مال من... م هیبق یبخور تا هر جا تونست  -

 را باز کرده بود: چیساندو کاغذ
 شد؟ ی... بگو چیجان ساق  -

 مادرش گرفت: ینوشابه را باز کرد و جلو یبطر
 کنم! یفردا عقدش م  -

توانست با دهان پر حرف بزند.  یگرد شد اما نم شیها چشم
 :دیجانان خند

 ! آروم بخور عشقم..یقربونت برم خفه نش  -
 فردا؟!  -
 اول بجو!  -



از نوشابه خورد تا  یو لقمه را فرو داد. کم دیجو یبار چند
 بتواند حرف بزند:

 انگار پدر نداره. ست؟یالزم ن میاجازه ق  -
 .میر بد. قرار شد ما فقط آدرس محضادیبرادرش م  -
 شد؟ یراض یآسون نیبه هم  -

 جانان ترسناک بود: پوزخند
 شه؟! یخواهرش رو به من فروخت باورت م ونیلیبا ده م  -

 پر آب شد: یساق نگاه
 ... پس چرا بچه رو لت و پار کرد؟یخدا لعنتش کنه... وا  -
زده از کنار شال  رونیب یشراب ینوک انگشت رشته ها با

 را داخل فرستاد: یساق
تموم شد...  گهیمثل شرابت بشم... د یموها نیمن قربون ا  -
 گذره مگه نه؟ ی... ممیکن یخونه آرومش م مشیبر یم

 رهیانداخت و به در بسته اتاق خ سهیرا دوباره در ک چیساندو
 شد:

  ؟یجان... اگر قبول نکنه چ  -
... میمون رو انجام داد فهیبا خودشه... ما وظ میتصم گهید  -
 ضع بچه چطوره؟و نمیبب
 یبرا یاستراحت کنه دکتر گفت حت دیسر جاشه... با  -

دکتر  یوقت یدون یراه بره... نم اطیبا احت دیرفتن با ییدستشو
مرگ  یدونست آرزو یکرد... نم هیگفت بچه سالمه چقدر گر

 دیزن با کیچقدر  یدون یبچه رو... نم ایخودش رو بکنه 
کنه...دلم  هیشکمش زنده است گر یباشه که بفهمه بچه تو دیناام

کرده که  یبچه چه گناه نی... آخه اشیمظلوم یگرفته برا شیآت
 عده مفت خور رو بده؟  کی یتاوان خوشگذرون دیبا



 شد: رهیخ ندرالیو به در بسته اتاق س دیکش یآه
که مواد به خوردمون داده بود رو  یخواستم اون یتا االن م  -
 ی... ولمیشدن زندگ فی. به خاطر کثکنم به خاطر غرورم.. دایپ

شکسته  یندرالیس نیا یپاها یکنم تا بندازم جلو یم داشیاالن پ
 ...رهیدلش خنک بشه آروم بگ دیشا
 :دیکش ینفس پر آه یساق

 یکم تنها باشه... طفل هیخوام  یم م؟یقدم بزن نییپا میبر  -
 .نهیب یسرش م یشکنه هر بار منو باال یغرورش م

 عشقم. میبر  -
 هیمادرت سرش را به شانه ات تک یوقت یعنیمردانه  غرور

 یدستش را دور بازو ی. ساقدیراه برو ابانیبزند و با هم در خ
 یقدم م مارستانیب اطیپسرش حلقه کرده بود و همگام در ح

چند  نیا یاز حالت خفگ ینبود اما کم یبزرگ یزدند. فضا
 کرد.  یساعت دورشان م

داد.  یم دیجد لیمیا کیجانان خبر از  لیزنگ موبا یصدا
 یجز انقباض ناگهان یعکس العمل چیپسرش ه دیکه د یساق

است و خواست ذهنش را  نیژاکل دیعضالت بازو نداشت فهم
 منحرف کند:

 بخره؟ نیکردم؟ رفته بود مرف بشیتعق ادتهی  -
 اوهوم.  -
گفت  یم مهیمادرش سرطان داشته... خدا رحمتش کنه... فه  -

طفل معصوم بوده...  نیدوش ا یخونه رو تیتمام مسئول
و دو سالشه ... برادرش معتاده  ستیشه؟ فقط ب یباورت م

جون  ادی... خواهرش هم زدهیکش شهیرو به ش چارهیب نیخون ا
نداره زود هم شوهر کرده... فکر کنم گفت شونزده سالش 



من اصال  یخواهره هم داده... وا هیزیجه چارهیب نیبوده... ا
 تونم تصور کنم... ینم
 سالش باشه... یکردم حداقل س یفکر م  -
 مگه نه؟! میکن یما درستش م یداغونه... ول یلیآره خ  -
 انداخت: ینگاه یبراق ساق یبه مردمک ها یچشم ریز
 کار کنم؟ یمن با تو چ  -
 بوسم کن کوشولو شدم.  -
 «چرا؟ یآبج»

وارد  یه اش نداشت. وقت. رنگ به چهردیپرس دیبا ترد هیهان
چمدانش در دست آقا  دنیگرفت اما با د یدیام هیاتاق شد، هد

شد. دلش به حال خواهرش  اهیس زیدوباره همه چ مانیسل
 عمر سرکوفتش خواهد کرد. کی مانیکه سل دیفهم یسوخت. م

خوردن صبحانه آماده اش  یپشت تخت را باال آوردند تا برا 
 دنیلباس بود. د ضیمشغول تعو یگریدر اتاق د یکنند. ساق

داشت جانش  مانیافتاده آقا سل نییو سر پا هیهان یصدا یب هیگر
 گرفت.  یرا م
کند چه بر سرش آمده  فیخواست تعر یداند که دلش م یم خدا

جانش باعث شد  یب ی. نفس هادیچرخ یاما زبان در دهانش نم
 اش بگردد: یو دنبال اسپر زدیبرخ هیهان

  ؟شیکجا گذاشت  -
 کنارش را گشود: زیم یرا دور زد و کشو تخت

 .یآبج ستین  -
ها رد  یزخم ها و کبود یرو دیچک یم نییپا یوقت شیها اشک

شده  ختهیگذاشت. دست راستش با آتل به گردن آو یم یدردناک



که  یپوشاندن چهره زشت یبرا لهیبود و دست چپش تنها وس
 ساخت: شیحشمت برا

 بشکنه دستش... ؟یدرد دار یلی... خیآبج رمیبم  -
 :دیبگو یزیفک دردناکش را تکان داد تا چ یسخت به
 ...ی... علیعل  -
نپرس... ولش کن... االن همه عقلشون دست حشمته... کاش   -

کارها  نیتو که اهل ا ؟ینطوری... آخه چرا ایگفت یبه من م
مدرسه  یجلو مانیگفتم با آقا سل یوقت ستین ادتی ؟ینبود

  ؟یکار کرد یچحرف زدم 
و  یچشم رینگاه ز ؟یتا کجا سرشکستگ ؟یکجا شرمندگ تا

که گفت  هیقلبش را هزار پاره کرد. هان مانیپوزخند آقا سل
بود. آخر پدر که  دهیترس یلیآشنا شده خ یکیمدرسه با  یجلو

احوال و کم توان بود. حشمت هم  ضینداشتند، مادرشان هم مر
 که معلوم الحال! 

دست از  دیکرد. سرش داد کش دایرا پ مانیرفت و آقا سل خودش
کرد  یهزار بار خدا را شکر م یسر خواهرش بردارد. روز

خواهد  ینداشت. شرط کرد اگر خواهرش را م یقصد بد
دلش رفته بود. آن  هیهم شد. هان نیمردانه قدم جلو بگذارد. هم

 قوقکرد. ح یم ییپادو یاطیکارگاه خ کیدر  هیروز ها هد
آورد کفاف  یدر م هیکه هد یپدرش و مبلغ کم یبازنشستگ

بخواهند دختر شوهر  نکهیداد چه برسد به ا یخودشان را نم
امداد کمک گرفت. وضعشان را  تهیدهند. از مسجد محل و کم

هم با تکه  هیهرچه در توانشان بود کمک کردند. هد دندیکه د
خواهرش  کاند هیزیبه جه یاطیاضافه کارگاه خ یپارچه ها

 رنگ و لعاب داد.



کسب اجازه کند  هیخواست از بزرگتر هان یم یوقت مانیآقا سل 
گفت مرد خانه اوست.  یم شهیآمد. هم یم هیسراغ هد میمستق

شبانه چند تا بچه پولدار  یبه خاطر خوشگذران تشیچقدر شخص
 تازه اولش بود.  نیشد و ا مالیپا

تخت  نییمتحرک پا زیم یصبحانه را رو ینیآمد و س یپرستار
 گذاشت:

 .دیصدام بزن دیالزم داشت یزیچ  -
گرفت  هیهد یبرا یتکان داد و پرستار رفت. لقمه ا یسر هیهان

 توانست بخورد: ینم یزیاما چ
 !میکار دار ی... امروز هم کلیجون ندار ،یبخور آبج  -

که با چند قدم فاصله به  مانیچهره خواهرش و بعد به آقا سل به
 نیرا که تا ا شیدست ها مانیزده بود نگاه کرد. سل هیتک وارید

 گره زد: نهیس یلحظه پشتش گذاشته بود رو
 !دهیم تیمحضر رضا ادیحشمت گفت م  -

 به خواهرش نگاه کرد: دوباره
 رمیتونستم برات آوردم... بم ی... نترس... هر چمییایما هم م  -

 ...یش یعروس م یدار ینطوریبرات که ا
 عروس؟!!  -

 خبر ندارد: یزیداد از چ یمتعجبش نشان م نلح
با حشمت هماهنگ کرده که امروز  روزینگفتن بهت؟ وا؟! د  -

 ؟ی... خبر نداشتدیعقد کن دیبر
 جواب داد: هیهد یبه جا مانیسل
نگفتن... باز هم خوبه  یزیچ ستیحالش خوب ن دنیالبد د  -

رفت چه  یبار نم ریموند... اگر ز گند کاریش یپا کهیمرت
زود بخور تا ظهر نشده کارو  م؟یختیر یبه سرمون م یخاک



ترسم طرف فلنگ رو  ی... مرونیرم ب ی... من ممیتموم کن
 ببنده...

خواست عقدش کند؟ چطور  یم یعنیبود.  ریخودش درگ با
بخورد اما آنقدر حالت  یزیاصرار داشت چ هیممکن است؟ هان

 یم یچا یبو یداد که حت یتهوع داشت و دهانش مزه خون م
 کند تا شب عق بزند: یتوانست کار

 !ه؟یهان  -
 که پر از قند کرده بود گرفت: یرا از فنجان چا نگاهش

 .یجانم آبج  -
 ؟یکن ینکردم... تو که باورم م یمن کار بد  -

 لبه تخت نشست. نگاهش بهت زده بود: یرو دوباره
خوش  یلی... خب... خدنشید یراستش... همه وقت  -
گفت خواهرت گول ظاهرش رو  مانیسل ی...پولداره... حتپهیت

 بود... دیآخه از تو بع یخورده... ول
 نی... االن محکوم کردن من راحت تریفهم یروز م هی  -

 کاره...
 ؟ی... دوستش دارهیهد  -

خواهرش  یخودش پر از درد و برا یبرا هیلرزان هد چانه
زد  یداد. لبخند یپاسخ مثبت به سوال احمقانه اش را م یمعنا

 را گرفت: هیو دست هد
 ... مبارکه! یش یزنش م یدار یچطور ستیپس مهم ن  -
 «!یساق»

 هی. هددیچیاتاق پ یخش دار گوالخ خان بود که در فضا یصدا
و  ندیصورتش را نب یگوشه ملحفه را باال گرفت تا کس عیسر



 یوارهایبود که د یو بشاش ساق یپر انرژ یصدا نیحاال ا
 کرد: یرا رنگارنگ م مارستانیسرد اتاق ب

 !ریخوشگل! صبح بخ یسالم دخمال  -
 شد: هیکه آمد متوجه حالت نشستن هد جلوتر

 بمون محفل زنانه است... رونیجاناتان!... ب  -
 برو به محفل زنانه برس... ریبگ نوی... اایب  -

را از دست پسرش  فشیو برگشت تا ک دیدختربچه ها خند مثل
 همه را بابت مردها راحت کرد: الی. در را که بست خردیبگ
 اتونیخوشگل رونیب دیزیبر ستیقربون خانم ها برم...مرد ن  -

راحت  میتون ینداشت م یا گهید ضیرو... چه خوب اتاق مر
نخورده؟ رونما بدم  یزی... پس چرا عروس ما هنوز چمیباش

 خانم؟
و حضورش را حس  دیچیپ هیعطر خنکش در مشام هد حهیرا

داشت صورتش  یگرفته بود و سع نییکرد. هنوز سرش را پا
چانه اش  ریز یو الک زده ساق فیرا پنهان کند. انگشتان ظر

 نشست و آرام سرش را باال گرفت:
مامان کوچولو... جان رفت دنبال نخود  نمتیجون... بب  -
از صد تا  ینجوریهم گمی... من که منیباال... آفر اری... باهیس

 خانم؟ هیگم هان ی... درست میپلنگ خوشگلتر
بود و در دستش  ستادهیباز کنار پنجره ا مهیبا دهان ن هیهان

که باال  ینشست و ملحفه ا هیکنار هد یداشت. ساق یچا یفنجان
 :دینگه داشته بود از دستش کش

 می... از قدنباش یچینگران ه ؟یترس یم یولش کن... از چ  -
 یگفتن طال که پاکه چه منتش به خاکه؟ ماه هم پشت ابر نم

بال رو سر شما  نیکه ا یمونه... باور کن... جانان تا اون آشغال



... رمیگ ی... من هم آروم نمرهیگ ینکنه آروم نم دایآورده پ
 مونه... یم ذغالبه  یاهیعاقبت رو س نیصبر کن و بب

کرد. آنقدر سرخوش  یم دواریرا ام هیخودش داشت هد الیخ به
تصور  دیشن یرا م شیکه هرکس صدا دیرس یو شاد به نظر م

کمتر  یلیهم نبود اما خ ریسال سن دارد. پ یکرد حداکثر س یم
اش را از دو  یبلند شراب یشد. موها یم دهیاش د یاز سن واقع

به رنگ  یلداربافت کرده بود و سر هر کدام کش گ سیطرف گ
به تن داشت و شال  یبود. کت و شلوار مشک زده یصورت

تر بود. دور مچ هر  نیکرد سنگ یاش را سر نم ییمویل ریحر
 یجالب ینقره بود که سر و صدا یدو دستش پر از دستبند ها

 بود. رینظ یکرد. در مجموع ب یم جادیا
 یجهت قاشق در فنجان چا یکرده بودند. ب زمیپنوتیرا ه هیهان 
 یگرید یجا هیتوانست دهانش را ببندد. هد یچرخاند و نم یم

خودش را  یبدبخت یحضور گرم و پر شور ساق ییبایبود. در ز
 چارهیآمد. ب یداشت از کاسه در م هیهان ی. چشم هادید یم

عسل افتاده  خمرهدر  هیکند هد یم یالبافیخواهرش که دارد خ
 ینیبه س یبرخاست و نگاه یندارد. ساق زهایچ یلیو خبر از خ

 بحانه انداخت:ص
 جون؟! یهم خورد هان یزی! چن؟یهم  -

. لب ردیخنده اش را بگ ینتوانست جلو هیهد یجون؟! حت یهان
عمال به  هیباد کرده اش را به هم فشرد تا لبخند نزند. هان یها

 لکنت افتاده بود:
 ... من ... نخورد...یعنینه...   -



گم  یعشقم؟ م یدوست دار یشه... چ یکه نم ینطوریا  -
... یریجون بگ یبه خودت برس دیجاناتان برات بخره... االن با

  ؟یدوست دار یشکالت کیک
 نییتخت پا یتا از رو دیتکان داد و چرخ یبه عالمت منف یسر

 :دیایب
 ... هواش رو داشته باش من پرستارو صدا بزنم...یهان  -

کنار گوش  هیرفت هان رونیاز اتاق ب یساق نکهیمحض ا به
 با ذوق پچ زد:خواهرش 

... یخر بش یخب حق داشت یآبج ی! واه؟یجاناتان؟! خارج  -
! حاال اگر مادرشوهر ه؟یمن عاشق مادرش شدم... چه زن باحال

 خورد... یصبحانه من هم م یمن بود دو لپ
 و گفت: دیکش رونیپرستار سوزن سرم را ب  
راه  اطیکنه... فقط با احت یمرخصش م ادیاالن دکتر م  -

حداقل تا دو سه  ی... خونه رفترهیبغلش رو بگ ریز یکیبرو... 
حرکت تند ممکنه باعث  کی ؟یدیهفته استراحت مطلق، فهم

 سقط بشه...
 یم دنیلحظه شروع به پر نیشد. اگر تنها بود هم یم کاش
و پر از ترحم  رهی. نگاه خافتدیتا بچه ب دیدو یآنقدر م ایکرد 

 هیزد هد یحدس م یکرد. ساق یمداشت حالش را خراب  یساق
 سیباعث شده بود نگاهش خ نیکند و هم یدارد به چه فکر م

 تاراز پرس نیذهن حاضر یکردن فضا رییتغ یشود. برا
 : دیپرس

جا  نیهم مییبخوا هیاز دکتر تغذ میتون یبخوره بهتره؟ م یچ  -
 کنه؟ تشیزیو



سالم  یبهتره غذا ینداره ول ییغذا تی... ممنوعستین یازین  -
 بخوره... کم خون هم هست...  یو مقو

بخره امروز براش کباب کنم  گریآهان... پس بگم جاناتان ج  -
 خوبه؟

 مادرشوهر ها به ما بده... نی... خدا از ایعال  -
 به شانه پرستار زد: یو ضربه ا دیخند

 شدم... ریمادر شوهر حس کردم پ یگفت  -
انگشت به دهن مونده  مارستانینگو خانم... ماشاهلل کل ب یوا  -

به حال  یما رو گرفت وا تیانرژ میاومد ی... ما که اول صبح
 ...هیبق

را فشار دهد تا  هیمجبور شد دست هان ییدر دستشو یجلو
توجهش را جلب کند. چنان محو حالت عشوه گرانه حرف زدن 

برده بود. با فشرده  ادیرا کامال از  هیزد که هد یم جیگ یساق
 انداخت: هیبه هد یدستش نگاهشدن مچ 

 ؟یجونم آبج  -
 ...اری... لباس هم باریبرو چادر منو ب  -
 خودم... رونیب ایب  -
 خوام... برو لطفا... ینم  -
 ؟یشد یچادر یتو از ک  -
 کنم. یخواهش م اریب  -

سرش کرد. از  یچادر مشک یعزادار یبود که برا خوشحال
افتاد. داخل  یداشت پس م نندیصورتش را همه بب نکهیترس ا
. با رخت عزا قرار بود دیلباس پوش هیبا کمک هان ییدستشو

 .دیروز را ند نیعروس شود. چه خوب که مادرجان ُمرد و ا



نگاه کرد. چشم  نهیچادر بر سرش انداخت و خودش را در آ 
 یزد. بادش باعث م یم یاهیکبود بود که به س یچپش به حد

 یاز دندان ها یکیو  دهیلبش هم ترک شد پلکش کامال بسته شود.
 هم شکسته بود.  ییجلو

وجه مثل  چیرفت اما به ه یداخل محضر قدم رو م حشمت
کرد  ینگاه م هیو پرخاشگر نبود. هر بار به هد یعصب روزید

 نیآخر یرو هیشکست. هد یدور م کی شیتمام استخوان ها
بود و در سالن دفترخانه نشسته  وار،یشده کنار د دهیچ یصندل

را  رگوشه چاد یجان نداشت اما لحظه ا گریدستش د نکهیبا ا
 .ندیصورتش را بب یآورد تا کس ینم نییپا
و پسرش در حال صحبت با عاقد بودند تا هر چه  یساق 

 یگوالخ در سالن که م یآقا یکار را تمام کنند. صدا عتریسر
 ی. دلش مختیر یم نییشد و پا یآب م هیگوشت تن هد د،یچیپ

 یخواست مخالفت کند اما کجا را داشت که برود؟ با بچه تو
 کرد؟  یشکمش چه کار م

 یقانون چاره ا دیرفتند تا بچه را سقط کنند فهم مهیبا فه یوقت
 ینم یطور گرفتار شده اند نگذاشته. کس نیکه ا ییزن ها یبرا

ندارد خرج بچه اش  یحام چیزن حامله که ه کیگفت چطور 
 نیا یآمد چطور برا ایبه دن یوقت دیپرس ینم یرا بدهد؟ کس

 یقانون نیجنسقط »جمله  کیفقط  رد؟یبچه شناسنامه بگ
 ست؟یزن شکست خورده ممنوع ن کینابود کردن  ایآ« .ستین

  ست؟ین تیجنا ست؟یجرم ن
 غهیتا ص نندیعروس و داماد را دعوت کرد کنار هم بنش عاقد

 زیم کیتکان نخورد. جانان نزد شیاز جا هیعقد را بخواند . هد
درد  یتالش کرد صدا یلیشد. خ یجار غهیعاقد نشست و ص



اش خود به خود  یصوت ینشنود اما تارها یرا کس دنشیکش
 یم جادیا یزیحزن انگ یزدند و با هر نفس آوا یم غیج

خواهرش گذاشته بود  یپا یدستش را با ترس رو هیکردند. هان
 :دی. عاقد پرسختیر یو اشک م

 !لم؟یوک  -
 یکرد؟ بعدش چه م یگفت؟ مثال تا سه بار صبر م یچه م دیبا

تن  دیگفت؟ با اجازه بزرگترها بله؟ کدام بزرگتر؟ اصال چرا با
 یارزش یب زیداد؟ چه موجود ترحم برانگ یازدواج م نیبه ا

 :دیشده بود؟ عاقد دوباره پرس
 !لم؟یعروس خانم وک  -

دهانش گرفت. چند  یجلو یبا عجله اسپر هیرفت. هان نفسش
طاقت  ینفس بکشد. ساق یبار افشانه کرد تا موفق شد کم

 زانو زد: هیهد یپا ری. جلو آمد و زاوردین
 یفعال چاره ا یدونم سخته ول یدلم... م زیعشقم... عز  -
 میکن یگل من... نترس ما کمکت م یگناه یدونم ب ی... مستین

 ... میبشه ما پشتت یباشه؟! هرچ
دفترخانه را  زیو غم انگ نیسنگ یرحم حشمت فضا یب یصدا

 کرد: فیکث
خانم تازه ناز  ؟یکرد رمونیبگو بله تمومش کن اس  -

 داره...بنال!
 :دیبار سوم پرس یدوباره شروع کرد و برا عاقد

 !لم؟یوک  -
نگاهش را باال آورد و به برادرش دوخت. خودش هم  دانهیناام
مرام  یکم دیمت دارد؟ شارا از حش یزیدانست توقع چه چ ینم



معتاد که  کیشود از  یاما چطور م یجو مردانگ کی ای
 خواست؟  ییزهایچ نیرا دود کرده چن رتشیغ

 نییرا که گفت روحش اشک شد و از چشمانش پا« بله» کلمه
 :دی. عاقد از داماد هم پرسدیچک

 !لم؟یوک  -
مکث کرد.  یداشت و کم دیبله گفتن ترد یداماد برا یحت

 نیا یخواست تا آخر پا یاریچشمانش را بست و از روح پدر 
 یبماند. پلک گشود و به صورت غرق اشک ساق یمردانگ

 .ستیجانش نگر
قلبش گذاشت. خدا  یزد و دستش را رو یبا بغض لبخند یساق 
بود که جاناتان در  یکار نیبله گفتن دردناک تر نیداند ا یم

 عمرش انجام داده است:
 بله!  -
هم نگفتند جز عاقد که از  کیتبر ی. حتدیکل نکش چکسیه

کرد.  شانیبرا یخوشبخت یعادت و نه از ته دل آرزو یرو
 را هوا انداخت و دوباره گرفت: حشیحشمت تسب

به نفع  دینش ی... دور و بر ما آفتابادیعزت ز میما رفت  -
 نشده... ییتا هوا اریزنت رو ب مانیخودتونه... سل

لب  ریز ینیبه حشمت انداخت و نفر یبا خشم نگاه مانیسل
بود حشمت چه  دهیفهم شیپ قهیچند دق نیحواله اش کرد. هم

 یسوخت. بلند شد جلو یم هیکرده و دلش به حال هد یغلط
 بلند گفت: یو با صدا ستادیپوش ا اهیعروس س

شده؟ شرمنده قضاوتت کردم... تو گردن  یدونم چ یمن نم  -
 یو برادر یو مادر ی... حق پدرچیکه ه یمن حق خواهر



... یروم حساب کن آبج یول هیدستم خال یدون ی... میدار
 ...ایکارت تموم شد ب نییپا رمیمن م هیهان
درآمد خوشحال شد. راه  هیپشت هد یکیباالخره  نکهیاز ا یساق
 را با کالمش سد کرد تا بماند: مانیسل
 م؟یحلقه دستش کن یجون... ممکنه بمون مونیآقا سل  -

تکان داد. حلقه که  یساق یبرا یو با احترام سر ستادیا مانیسل
که در دست  یانگشتر نیچند انیاز م یبودند اما ساق دهینخر

 را در آورد و رو به جانان گفت: یکیداشت 
 جان... بلند شو دست عروست حلقه کن...  -

رفت و خودش انگشتر را کف دست پسرش گذاشت. نگاه  جلو
چهره مهربان مادرش خشک شد. حلقه  یجانان باال آمد و رو

ازدواج خودش بود. با عالمت سر اشاره کرد زودتر تمامش 
 کند.

رفت.  هیکوتاه به سمت هد یو با قدم ها دیمادرش را بوس دست
 هی. هدندیخواهرش را تنها گذاشت تا داماد کنارش بنش هیهان

کرد دستش را  یدر خودش جمع شده بود که جرأت نم یطور
 به کمکش آمد. خم شد و به عروسش گفت: ی. ساقردیبگ
 به پسرم؟ یدیجان. دستت رو م هیهد  -

 شود تکان داد: یرا نم هیمتوجه شد دست هد هیهان فقط
 .رهیآتل گ یخاله جون... دستش تو  -

 :دیچرخ هیبه سمت هان یساق
 .زمیعز یشدم. بگو ساق ریکنم پ ینگو خاله فکر م  -

 کرد: هیهد به رو
 جان حلقه دستت کنه؟ یدیاجازه م  -



گرفت. با  یصورت م یبا دست آزاد، چادرش را رو هیهد
جانان کنار مادرش  .حرکت سرش موافقتش را اعالم کرد

زده از  رونیانگشتر را به دست ب اطی. خم شد و با احتستادیا
 انانگشتان مچاله اش را گشود و جان هیکرد. هد کیآتل نزد

 حلقه را دستش انداخت. 
با پشت دست  ستاد،یکرده. صاف ا یکرد بمب خنث یم حس

را  شیاش را پاک کرد. تمام سع یشانیپ یعرق نشسته رو
نداشته باشد.  ندرالیس دهیبا دست ضربه د یتماس چیکرده بود ه

. ردیدردش بگ دیترس یداشت، م یخاطر که حس بد نینه به ا
 :دیسرش را بوسو گونه پ ستادینوک پا ا یساق

 .ی... سربلندم کردزمیممنون عز  -
 کی زیآورد همه چ ادشی ی. جمله پر مهر ساقدیترک هیهد بغض

مثل گوالخ محال است  یدانست مرد یاجبار مادرانه بوده. م
 یقلقلکش م یزیمثل او باخته باشد اما ته دلش چ یدل به دختر

 کند. یالبافیشد خ یداد و باعث م
شب  کیدر قلبشان دارند که در  ندرالیس کیهمه دختر ها  

برد. هر  یو با خود م ردیگ یدستشان را م یشاهزاده ا ییایرو
 یدخترانه دور یاهایچقدر هم با خودشان صادق باشند و از رو

 ندرالیس نیشود. هم یدرون ساکت نم یندرالیکنند باز هم س
شود گول  یم ثملعون باع یندرالیس نیکند. هم یبدبختشان م

 یتصور کنند سوار بر ارابه ا نیریرند و با چهار تا کالم شبخو
 روند. یم شهیعاشق پ یبه رقص با شاهزاده ا یآسمان

 یجول و پالسش را جمع م یرا لعنت کند که وقت ندرالیخدا س 
 یم داریب نیریزند همه دخترها از خواب ش یم بشیکند و غ

و زشت است. پر  اهیتلخ و س یزندگ قتیفهمند حق یشوند و م



شاهزاده  چیاست و از همه بدتر، ه یگر لهیو ح یاز نامرد
 ندارد. یوجود خارج یا شهیعاشق پ

 یرنگ جانان در سکوت اهیپاترول اسپرت س یفضا ریمس تمام
به جلو با خود شک و  رهیغرق بود. مرد جوان خ زیوهم انگ

 کرد.  یرا مرور م شیدهایترد
دختر چه کند؟ اگر  نیگرفته؟ حاال با ا میتصم رانهیجوگ نکند

و  میکن یم نشیگفت تأم یچه؟ ساق ندیمهرش به دلش ننش
نشد چه کار  یاگر راض ست؟ین یاما نامرد میده یطالقش م

 یکه دوستش ندارد بماند؟ ب یبا زن ایتا آخر دن دیبا یعنیکند؟ 
  ست؟ین یانصاف

شد  یسرگردان بود. باورش نم ضشیاحساسات ضد و نق نیب
 نی. در ادیدلش لرز یحلقه در دست دخترک کرد لحظه ا یوقت
 تیجور حس مالک کیبرند؟  یعقد جادو به کار م غهیص

و به  ردیتوانست سرش را باال بگ یکه م نیکرد. هم رشیتسخ
کرد اما اگر  یکرده دلش را قرص م یمردانگ دیوجدانش بگو

 دخترک باشد چه؟  نینقشه هم بتین مصیا
 یکه رو یبه انسان مچاله شده و در هم شکسته ا ینگاه نهیآ از

 نیزد انداخت. نه محال است. از ا یعقب ضجه م یصندل
 یپدر را از دست دادند ساق ی. وقتدیآ یبر نم یزیچ نیدختر چن

خبر ترکش  یکه ب نیکند. ژاکل یرا حل م زیگفت زمان همه چ
ا ر زیهمه چ انگفت زم یوار شکنجه اش داد ساق وانهیکرد و د

 کند.   یحل م
را  زیگفت زمان همه چ یسروناز که رو شد باز هم ساق دست
گفت غم  یاول به خودش م یکند و حل کرد. روزها یحل م

پدر را تاب نخواهد آورد اما زمان دردش را کم کرد.  یمرگ آن



پدر که پشت سرش  یبا آن همه سوال ب نیژاکل یخال یجا
 اما ختیر یگذاشته بود تا مدت ها روح و روانش را به هم م

داد. سرونا چنان به اعتماد جانان ضربه  یکمتر عذابش م گرید
را به  یتواند زن یهرگز نم گریگفت د یزد که با خودش م

درد  یدخترک کوچولو کی ریاش راه دهد اما دست تقد یزندگ
شود  یم یساعت کیرد و حاال خبر به خلوتش آو یرا ب دهیکش

را حل که نه؛ اما  زهایچ یلیخ نزما یکه همسرش است. آر
 کند.  یاثرش را کم م

کرد.  ینگاه م ابانیبود و به خ دهیکش نییپنجره را پا یساق 
 هی. چطور به بقدیمک یداشت جانش را م یهزاران فکر لعنت

را نشان دهد؟ چطور جواب سوال  بیو غر بیعروس عج نیا
دانه پسر  کیرا بدهد؟ نکند اشتباه کرده؟ نکند در حق  شانیها

 تر از جانش ظلم کرده؟ زیعز
اش امروز  یخال یکرد؟ جا یزنده بود چه م ریجهانگ اگر

مرد بود. خدا  یلیخ ریشد. جهانگ یحس م شهیاز هم شتریب
گرفت  یرا م هیرحمتش کند که اگر بود شک نداشت دست هد

 شود. لیو م فیم حداد طفل معصو یو اجازه نم
داد اما  یم یشنهادیسقط بچه پ یبا خودش فکر کرد کاش برا 

چند سال  یخواستند ول یبچه را نم هینه... هر چند جانان و هد
 یبه کامشان تلخ م یگرفتند که زندگ یبعد چنان عذاب وجدان م

کرد و به  یبچه را خودش قبول م تیبود مسئول نیشد. آخرش ا
 ... انخودت یدنبال زندگ دیگفت برو یهر دو م

خانه  کیرا به خودش آورد. نزد یساق ینیبوق بلند ماش یصدا
 :دیگرفت و پنجره را باال کش یجاناتان بودند. نفس

 خونه من! میجان... بر  -



 :دیبه مادرش انداخت و پرس یکوتاه نگاه
 اد؟یم یسپهر ک  -
 ؟یپرس یچرا م  -
جانان با ازدواج مجدد مادرش مخالفت نکرد اما خانه  نکهیا با
سپهر کنار مادرش بود کمتر مزاحمشان  یو وقت دیجدا خر یا
 شد: یم
 میخونه من بعدش تصم می. برستیبه نظرم درست ن یچیه  -
 .میریگ یم
من  شیپ ادیاستانبول کار داره. ب گهیسپهر تا دو هفته د  -

 رسم. یراحت تر بهش م
 شه؟ یم یچپس کارت   -
 . میکن ی. من با دخترم خلوت میتو که هست  -
 ؟یخور یم یباشه عشقم... پس ناهار با من... سوش  -

 جانش نشست: یساق یلب ها یلبخند رو باالخره
 هی. هدریبگ کیخانمت است یکردم. برا یاکیتر گویهوس م  -

 ؟یجونم دوست دار
است.  هبیها غر ییآدم فضا نیکرد ب یکه حس م هیهد چارهیب

 شروع به سفارش غذا کرد: دینشن یکه جواب یساق
 م؟یرفت شیمجمتع بود دفعه پ کیهمون فود کورت نزد  -
 ُخب!  -
مخصوص  ینیسالگرد ازدواجمون ازش س یسپهر برا  -

 یبود... سوش یچقدر عال یدون یجان... نم ی. وادیخر یسوش
 ی... ماک مپیرول... دبل شر وکویدراگون داشت... ن

دندونم  ریبود که مزه اش ز یعال تشیفیسالمون... انقدر ک
 موند...



 :دیگونه مادرش را با ذوق کش جانان
شما رو به هم  میکه رژ دهیخر یچ نمیجانم آقا سپهر... برم بب  -

 هم داره؟ کیزده؟ است
همون فود کورت دو تا  یتو یداره ول ییایآس ینه فقط غذا   -

... البته تست نکردم دمینوش دم یتو کیرستوران هست که است
 یم ومیتر و مد هیدستور پختش کم ادو یکدوم تو نیبب یول

 زنه... اصال به سرآشپز بگو سس جدا بده ...
 هیباشه نفس من... نترس خودم حواسم هست... ما هم   -
 خانم... یساق میبلد ییزهایچ
 یاثر هنر کی ینشسته. خانه ساق خیم یکرد رو یحس م هیهد

 نیمنحصر به فرد تزئ یباورنکردن یبه طرز زیبود. همه چ
خانه هم نگذشته بود. با  خچالی ریاز خ یحت یشده بود. ساق

از اندازه خاص بود  شیب ییبه تنها خچالی یبدنه نارنج نکهیا
 ینقاش یتابلو کیبه جانش افتاده و به  یکار نهیبا پت یاما ساق

 کرده بود. لشیتبد
را جانان به اتاق خواب مهمان برد و خودش با  هیلوازم هد 

غذا ترک کرد.  دیسرعت ممکن خانه را به بهانه خر نیآخر
 به کمک عروسش آمد: یساق

 ی... میدراز بکش دیاتاقت راحت باش... با یتو میبر ایب  -
اتاق  یجا برات جا درست کنم اگر حوصله ات تو نیهم یخوا

 ره؟یسر م
 م شدم...مزاح دیممنون... ببخش  -

 شیصدا یزخم رو نکهیبه حرف آمده بود. با ا هیهد باالخره
 باز شده: خشی یخوشحال شد کم یگرفت اما ساق یجان م



دختر داشتم... به جاناتان  یآرزو شهیمزاحم کدومه؟ من هم  -
 یراه رو نشونت بدم... اگر بتون ایحسوده... ب یلیها... خ ینگ

 شه...  یحالت بهتر م یلیخ یریدوش بگ
 یها چهیقال یرفت نگاهش رو یکه در خانه راه م یساق همراه

 یکرد. نم یِکِرم براق حرکت م کیپهن شده بر سرام کیش
خانه خودش را خجالت زده  ونیخواست با زل زدن به دکوراس

 یم شتریبه همان اندازه ب دید یم ییبایز شتریکند. هر چه ب
 .ستمحترم ا خانواده نیاضافه بر تن ا یوصله ا دیفهم

خشکش زد.  یتخت خواب لحظه ا دنیبا ورودش به اتاق و د 
 یوارد م یو وقت دهیروبرو چسب واریتخت دو نفره که به د کی

 یتصور را به وجود م نیا وارید یپوستر بزرگ رو یشد
 جنگل سرسبز قرار دارد.  کیآورد که تخت وسط 

و  ییقایآفر یچوب یاتاق پر بود از مجسمه ها نیدکور ا تمام
 کیحس حضور در  شتریبزرگ سبز که هر چه ب یگلدان ها

 یو پوست مصنوع یطرح پلنگ یجنگل را القاء کند. روتخت
با شکوهش را کامل  یتخت انداخته بود نقاش نییکه پا یبزرگ

 کرد.  یم
 سیتخت نشاند و خودش وارد سرو یعروسش را رو یساق

 رد:را باال ب شیاتاق شد. از همانجا صدا یبهداشت
 زم؟یبرات نمک بر  -

 یزیچه چ یبود بفهمد رو ریبا خودش درگ هیچند ثان یبرا هیهد
 :دیدوباره پرس یساق زند؟یر یدر حمام نمک م

 ارم؟یکمک لباست رو در ب امیب  -
استحمام  یآمد برا یم هیکاش هان ی. ادیپر هیاز کله هد برق

 کرد. یکمکش م



. چشمش به قاب عکس زدیزد تا برخ هیتک یرا به پاتخت دستش
 بزرگ از جنس بامبو افتاد. 

از  هیآمد و باعث شد هد یتر کیاز فاصله نزد یساق یصدا 
در دست  یرنگ یبود و دو گو ستادهیدر حمام ا یجا بپرد. جلو

 داشت:
 قهوه؟! ای نیجاسم  -

 یکلمه اش را نم کی هیزد که هد یحرف م یچه زبان به
ا قورت داد و سرش را بزاق دهانش را با سر و صد د؟یفهم

 یها یگو ی. ساقندیصورتش را نب ینگه داشت تا ساق نییپا
 گرفت: میو خودش تصم دیرا به نوبت بو کش بایز
 ...ستیآسم خوب ن ی... قهوه برازمیر یم نیجاسم  -

 بود؟  یزیبود آسم دارد؟ عجب زن ت دهیکجا فهم از
 کمک؟ امیب  -
 ...امینه ممنون... خودم م  -
 ... حوله برات گذاشتم.ایب آروم  -
 خانم. یمرس  -

حوله و  هیکرد هان یآرام به سمت چمدان رفت. دعا م خودش
 پیسختش بود ز یدست کیگذاشته باشد.  شیلوازم حمام برا

. ردیکمک بگ یخواست از ساق یچمدان را باز کند اما نم
دانست  یبود. انگار م انداختهیجا ن یزیچ هیخوشبختانه هان

 . ستیدر کار ن یبرگشت
 راهنیلوازم بود. پ هیبق یرو یا سهیداخل ک فشیو ل حوله

برداشت و به  یمشک یشلوار پارچه ا کیبا  یمردانه گشاد
وان را پر کرده بود و داشت با عشوه  یسمت حمام رفت. ساق

 کرد.  یسکو ها را روشن م یشده رو دهیچ یشمع ها



رنگ با  یصورت یآخر افزودن نمک به آب بود. گو مرحله
فکش باز ماند.  هیرا که در وان رها کرد هد نیعصاره جاسم
به  یکرد. ساق یگل پخش م حهیو را دیجوش یمثل چشمه م
 :دیرا به هم کوب شیو با لبخند دست ها دیسمتش چرخ

 !نگزیت پیبه مرحله استر میدیآخ جون رس  -
 دهیخم ی. طوردیدانست چه گفت اما تنش لرز ینم نکهیا با
دانست  یصورتش باشد و حاال نم یبود که چادر جلو ستادهیا

 را به وجد آورده؟ یشده که ساق یوارد چه مرحله ا
 !نمیبب اری... در بگهیبس کن د  -

خودش را  دید یبردارد اما وقت هیآمد تا چادر را از سر هد جلو
 به عقب برداشت منصرف شد: یجمع کرد و قدم

جازه بده کمکت کنم. فکر کن . ایتون یکه نم ییتنها زمیعز  -
 من هم خواهرت...

 ینگفت خاله که خدا یکش آمد. حت هیدردناک هد یها لب
 ناکرده سن باال به نظر برسد:

 .ستمیراحت ن دیممنون خانم، ببخش  -
 :دیپرس یبا دلسوز یساق

 موهات رو بشورم؟ امیپس ب  -
 :ردیشد بپذ یدستش را رد کند اما نم دیکش یم خجالت

 تونم! یم  -
 یزد و دست یلبخند یتواند. ساق یدانست نم یهم م خودش

 چرخاند:
 نمیبچ زیم رمیخونه خودته راحت باش. من م زم،یباشه عز  -

 صدام کن. یکمک خواست



اش را در آورد احساس  یخون یتوانست لباس ها یم نکهیا از
و مادرجان  هیو هان یمدت فقط فکر عل نیداشت.  تمام ا یخوب

سوخت اما به  یگوالخ و مادرش هم م یلش براد یبود. حت
 کرد. ینم کرخودش ف

شود.  تصور روبرو شدن با آقا جانان او  یشد نامرئ یکاش م 
 برد. یرا تا مرز سکته م

برد  یوان فرو م یتن دردناکش را که داخل آب داغ و خوشبو 
هم در  یزیچ یشد. ساق قیتزر شیکم کم آرامش به رگ ها

زن  نیبا ا ینکرده باشد؟ فکر کرد کم نیداشت که تزئ یزندگ
 هم گل بکشد. هیپوست هد یبگردد ممکن است قلم بردارد رو

کمک  دیچند بار آمد. پرس یبود حمام کرد. ساق یبا هر مکافات 
 زیحمام را تم دیدانست چطور با ینم هیخواهد و رفت. هد ینم

و  یکنار ساق یداشت تا رسم زندگ شیدر پ یکند. راه دراز
 هم بود: یاما سوال مهم تر اموزدیش را بپسر

 «خواهد ماند؟ نجایا یک تا»
 ینگاه م زیم دنیچ یبرا یبرگشته بود و به تالش ساق جانان

کوتاه داشت که اطرافش کوسن  یها هیبا پا یگرد زیکرد. م
  یها کیگرفته بود چاپست میانداخت. تصم یبزرگ م یسنت یها

سفرش از ژاپن  نیخان در آخر ریرا که جهانگ ییطرح اژدها
هم از  گلست کند. چند شاخه  دشیجد یسنگ یآورد با ِشف ها

 پرپر کرد.  زیم یو رو دیخلوتش چ اطیح
منتظر مانده بود. اعصاب متشنجش با آن همه فکر  یلیخ جانان
 باشد: شیمراقب تن صدا یلیداد خ یاجازه نم الیو خ

 ...یمنو کاشت نجایساعته ا کیجون من تمومش کن...  یساق  -
 .نیبش ایرو صدا کن ب هیباشه... برو هد  -



جانان به هم فشرده شد. چطور مادرش انقدر راحت  فک
 یکه به باز یزندگ نیگفت ا یم یبود؟ به چه زبان رفتهیپذ

بلکه پسر خودش هم در  ستیگرفته شده فقط مال دختر مردم ن
  ستاده؟یصف بازنده ها ا

 یرها کرد. بازو زیها را کنار م سهیتمام شد و ک طاقتش
. هر دو دستش را دیمادرش را گرفت و به سمت خودش کش

 شد: رهیگذاشت و به چشمان متعجبش خ یساق یگونه ها یرو
من قربون قلب مهربونت برم... مامان خوشگلم... تمومش   -

بفهم...  ستمیدختره ن نیکردن با ا یکن... من مرد زندگ
اومدن بچه و بعدش باهاش  ایه دنهست؟ تا ب ادتیقرارمون 

که  یعمر شرمندت هستم به خاطر هر قدم کی. میکن یتوافق م
که از  یدختر یجا ستیجانم... قرار ن یساق یول یبرداشت

من و خودت و  یبرات پر کنه... لطفا با زندگ هیهد یدست داد
 نکن... یدختر باز نیا
کرد. جمالت  یزد و تماشا م یفقط پلک م یلحظه ساق نیا تا

 با ضرب هر دو دست جانان را پس زد: دیآخرش را که شن
که  یخوا یبودم... نم نیهم شهیمن هم ؟یگیچرا مزخرف م  -

بهش  ی... گفتادمهینخواه... در ضمن قرارمون رو بهتر از تو 
 ؟ینگفت یدیفرصت م

دست چشمان خسته اش را  کیزد و با  یکالفه چرخ جانان
 ماساژ داد:

در کار  یقول یول دمیمان... باشه... فرصت مما یوا  -
صداش  رمیشه کرد... من نم یهم نم شیشده کار گهی... دستین

  ره؟یگ یاز من رو م یچطور ینیب یبزنم مگه نم



 نیهم دلت بخواد دختر به ا یلیانقدر غر نزن... خ رمیمن م  -
 مهگل! یخواستگار رمیم یحرف بزن ادی... زیخوب

 یباعث شد جانان سمتش حمله کند و ضربه ا یساق یشوخ
 مبل کش رفت به پشتش بکوبد: یکه از رو یبا کوسن میمال

 وروجک! رهیرو مغز من راه م یچطور نیبب  -
 شانیکه قرارها دیآن طرف تر شن یکم هیهد دندیکدام نفهم چیه

مادر و پسر ندارد  نیا نیب ییدانست جا یچه بوده و رفت. م
 یهم کشت و رفت. با عجله رفت که کس دشیاما همان اندک ام

 نیمتوجه حضورش نشود. محفل پر مهرشان را گند نزند. تا هم
 در حقش مرام خرج کرده بودند.  یادیجا هم ز

تا  دیتخت دراز کش یاش را سفت تر کرد و رو یروسر گره
آمد اما  یشده م لیگوشت گر یخودش را به خواب بزند. بو

خانه حرام است.  نیبه او در ا زیکرد همه چ یحس م هیهد
 زد: شیصدا یسراغش آمد و چند بار یساق

 ؟یخانم...خواب یعشقم؟! خانم گل؟ ِهد  -
از جعبه  یروانداز یهم مرده بود و خبر نداشت. ساق دیشا

انداخت و رفت.  هیهد یرو د؛یکش رونیتخت ب نییپا یچوب
که  ینیماند و جن یم هیرفتند. هد یشد. همه م یم نیآخرش هم

 یکه ا دیبه شکمش کش یلب گور بود. دست شیپا کیاو هم 
 ی. مادر بودن آمد سراغ دل خسته اش که ادیکش یکاش نم
از  یرا به داخل جمع کرد و اشک شیآمد. لب ها یکاش نم

 :دیگوشه چشمش چک
 مونم کوچولو! یبشه پات م ی... هر چایباشه ب  -

**** 



 یاست. سه هفته از عقد اجبار یبیجانان شب عج یبرا امشب
بار قدم به  کیلحظه فقط  نیگذرد و تا ا یم ندرالیاش با س

 یخودش را در اتاق مهماِن خانه ساق هیخانه مادرش گذاشته. هد
روبرو نشود. فردا سپهر از استانبول باز  یحبس کرده تا با کس

خانه مادرش  در هیخواهد حضور هد یگردد و جانان نم یم
 .اوردیعروسش را به خانه ب دهیکند. وقتش رس ادجیمزاحمت ا

 یمیاز دوستان قد یکی شیکه پنج سال پ ینوشیدن یبطر 
برداشت و به آشپزخانه رفت. کشوها را  نیتریآورد از و شیبرا

اما چشمش به بسته  ابدیتا چوب پنبه باز کن را ب دیکش رونیب
 افتاد که سروناز جا گذاشته بود.  یگاریس

تراس اتاق  یصندل یرو یگاریرسیز کیپر کرد و با  لیوانی
 خواب نشست. 

نشسته بود و  یصندل نیهم یهم درست رو شیسه سال پ حدودا
 کرد.  یبه سروناز نگاه م

احتمال وجود  نیبار ا کی ینبود اما سال دنیکش گاریس اهل
 و روشنش کرد. دیکش رونیب یکیدود کند.  یداشت که نخ

 یابر پنبه ا کی هیفرستاد شب رونیکه ب یرنگ دیسف ظیغل دود
 یامشب خودش را آرام م دیبه راه افتاد. با یکیکوچک در تار

 ترش کرد. یگذشت هجوم خاطرات طوفان یکرد اما هر چه م
چقدر آن  .ندیحاال سروناز را وسط اتاق بب نیتوانست هم یم

کرده.  دایرا پ شیاهایکرد دختر رو یشب خوشحال بود! فکر م
سرشناس و  یبا کالس و خوش پوش از خانواده ا یدختر
 یکرد و پوزخند گارشیبه آتش س یاست! نگاه لکردهیتحص
 زد:

 !ندرالیس نیع  -



. دنیداد تا خند یحرص خوردن م یبو شتریخنده اش ب تک
 بود. رهیخ گاریانداخت. هنوز به آتش س زیم یوزنش را رو

 ادیرقصد.  یآتش تنباکو م انیکه در م دید یسرخپوش م یزن 
کافه رفته  کیبه  نیبا ژاکل نیافتاد. شب هالوو یگریخاطره د

 کینزد یبا لباس کول یبود. زن یبودند. شب فوق العاده ا
 داد: یمسخره ا شنهادیشد و پ زشانیم
 رم؟یبگ گاریفال س بایشما زوج ز یبرا دیدوست دار  -
و به  دیکش رونیشلوارش ب بیاز ج یاسکناس عیجانان سر 

 سمت زن گرفت. 
آن  یزنک امشب به گوشش چندش آور بود ول یها ییشگویپ

 زدند.  یشب هزاران ستاره در آسمان قلبش چشمک م
 لیدختر تکم کیشما با  ی...خوشبختدیبا هم دار یراه دراز  -
خانواده  کیکه  نمیب یموقع م نیشه... پنج سال بعد هم یم

 ...دیخوشبخت هست
 ییشگویخواست عذابش دهد خاطره پ یم نیژاکل یوقت بارها

 آورد. یم ادشیرا به  یزن کول
 «شود. یم لیدختر تکم کیشما با  یخوشبخت» 
کرده بود.  لیمیجانان ا یها بار برا ونیلیجمله را م نیا 

از همان شب عادتش شد.  گاریآتش س یاشکال رو یتماشا
خودش  یتوانست برا یم یگاه یآورد ول یسر در نم یزیچ

سروناز  ادیقصه ببافد. زن رقصان داخل آتش دوباره او را به 
داشت و  یوار وانهید یکه عادت ها نیانداخت. برعکس ژاکل

کرد، سروناز دختر  یاطراف جانان حسادت م یدائم به زن ها
قالش گذاشت.  نیکرد ژاکل یخدا را شکر م یبود. گاه یآرام



کرد از  یفکر م نیژاکل ش باارتباطبا فکر باز به  یبعد ها وقت
 .دیترس یزن م نیا
بار دوست دوران  کی یبا همه سر جنگ داشت و حت 

و  یبود با فحاش یجانان را که دختر فوق العاده خوب رستانیدب
کرد از بس دوستش دارد  یرانده بود. ادعا م یکتک کار
 کشینزد یزن چیخواهد ه یکند و نم یاش م وانهیحسادت د

 باشد.
 نیژاکل یحرف ها نیآن روز ها جانان کم سن تر بود و ا 

به  یروان کی نیژاکل دیفهم ینمود. امروز م یم نیریش شیبرا
 تمام معنا بوده و چه خوب که گذاشت و رفت. 

و  دیرس مانهیسه هفته خبر به گوش خانواده خاله پ نیهم ظرف
 یمهگل باز یمعترض بودند که با زندگ یشد. از طرف ییغوغا

و جانان هزاران بار اعالم کرده بودند  یساق کهیده در حالش
 یاحمق خطاب م گریوصلت ندارند. از طرف د نیبه ا یلیتما

در نظر گرفتن  ارفته اند؟ ب یزیچ نیبار چن ریشدند که چرا ز
و برادر معتادش هر  هیبه گناهکار جلوه دادن هد اریاصرار مه

 .دیخند یبه حماقتشان م دیشن یکس م
و نقل مجلس همه شدند.  دیچیو آشناها پ لیفام نیحرف در ب 

 یجز صحبت کردن درباره جانان و ساق یگریکار د ایمردم گو
خانواده محترم  نیکه خودش را به ا یالخصوص دختر یعل

کالس باال و روشنفکر  یخانواده ها یکرده  نداشتند. وقت لیتحم
هرچه  یبرا آوردند و یدر م یخاله زنک باز نطوریاطرافش ا

 یشکستند وا یدست و پا م گرانید یآبرو ختنیفرو ر شتریب
را  چارهینمانده بود دختر ب یزیکه چ ندرالیبه حال خانواده س

 بکشند!



را هم  یمؤدب و طناز که دل ساق شهیسروناز هم ادی دوباره
شب قبل از سفرش به لندن  ش،یبرده بود افتاد. حدودا سه سال پ

و سروناز در  دندیرا وسط کش یحرف خواستگار یرسم ریغ
 لفافه جواب مثبت داد.

جانان  لیعقد کنند و تا اتمام دوران تحص یابیگذاشتند غ قرار
ماه بعد از شب پر  کیدر لندن منتظر بمانند اما درست 

اش را  یعروس یکه با هم گذراندند سروناز عکس ها یحرارت
 جانان فرستاد.  یبرا
را خاموش کرد و به سمت اتاق  گاریعکس ها، س یادآوری با

 .دیچرخ
به  یمانده بود. نگاه یدست نخورده باق نوشیدنی لیوان
چند وقت از همه نوع  نیلب بزند. ا دیکرد و ترس اتشیمحتو
 نجایکه ا شی. با خودش فکر کرد سه سال پدیترس یم ،یدنینوش

لذت  هیهمسا اطیح یها رکیرجیج یصدا دنینشسته بود از شن
 لدر د یرکیرجیج گریبرد. چه بر سر تهران آمده که د یم

ها را هم مثل آدم  رکیرجیخواند؟ نکند تهران ج یشب آواز نم
 ده؟یبلع شیها

 دنیچهار صبح بود و جانان هنوز در انتظار شن کینزد ساعت
کرد. از  یها خط به خط خاطره مشق م رکیرجیآواز ج

عقل و  نیریک شچطور قصه اش به دختر دیپرس یخودش م
 ییختم شد؟ امشب تمام دخترها اریمه قیرف یمهمان زهیم زهیر

 یآورده بود. حت ادیکه سر راهش قرار گرفته بودند را به 
پوست دانشگاه که مدت ها دنبال جانان بود  اهیشل کتابدار سیم

 بود. یبهتر نهیرا برد گز شیآبرو نیو ژاکل



دانست نوع  یکرده. م داشته که جذبش یزیچ ندرالیس نیالبد ا 
کند که مصرف  یم یکه به خوردش دادند کار یقرص مخدر
داشته  ارتباط ردیکه سر راهش قرار بگ یکس نیکننده با اول

را رها کرده و با  نیشد نازن یباشد اما همچنان باورش نم
 به خانه آمده.  ندرالیس

ضبط  یها لمیقسمت از ف نینشست و سراغ اول وتریکامپ پشت
که داخل  یمدار بسته؛ مربوط به آن شب کذائ یها نیوربشده  د

 ...شده بود، رفت. ویس یفلش ممور کی
 هیو چشم گشود. از هد دیصورتش کش یرا رو شیها دست

 هیشد اما هد یهم نم هشیشب یبسازد. حت یتوانست ساق ینم
 ناب در وجودش داشت.  زیچ کی

تخت  یخودش را رو سیدور کمرش بست و با بدن خ یا حوله
 انداخت. محال بود بتواند بخوابد. 

 . دیاش کش یشانیپ یرو یدست کالفه
 یخواست در بدو ورود حال یم لمیآن ف یقبل از تماشا تا

از پدر و مادرها  یلیآمدن بچه مثل خ ایدخترک کند بعد از به دن
شوند از وجود کودکشان بهره مند خواهند  یکه از هم جدا م

دهد اما هرگز  یو خرجش را م ردیگ یم شیبرا یشد. خانه ا
 دیو ام یالپردازیکار اجازه خ نیزن و شوهر نخواهند بود. با ا

گرفت.  یم شهیهم یمشترک را از دخترک برا یبه زندگ
 کار را نکرده. نیخوشحال بود که ا

را نرم کند. چرا که نه؟ خودش  هیراحت هد یلیتوانست خ یم
دختر خام که با چند کلمه  کی هیبود و هد یمرد با تجربه ا

. ستیکم ن یباخت. چهارده سال فاصله سن یدل م کیرمانت



داد.  یجانان را نشان م یخودش برتر نیتجربه و ا یکل یعنی
 . کرد یشد اگر اراده م یدخترک مثل موم در دستش نرم م

به خودش  یافکار ساعت هشت صبح برخاست و حساب نیهم با
 شیتا عضالت بازوها دیپوش یککوتاه مش نیآست شرتی. تدیرس

را مردانه  پشیت یست مشک قهیبماند. شلوار کتان و جل رونیب
حال  نیاسپرت باشد در ع یلیخواست خ یداد. نم یتر نشان م

 به نظر برسد. یقصد نداشت خشک و رسم
با  یگرفت کم میانداخت و تصم یبه خودش نگاه نهیآ یجلو 

اش را به رخ بکشد.  قهیمردانه سل ورآالتیاضافه کردن ز
 ریتا ز یچرم یسمانینقره به شکل پر که با ر زیبا آو یگردنبند

 انتخاب کرد. دیرس یاستخوان ترقوه اش م
با ساعت همرنگ در دست چپ  یست چرم قهوه ا یدستبندها 

که سنگ  ینقره در دست راست با انگشتر هیکارت ریو زنج
شت حلقه و شود در انگ دهیدرشتش از فاصله دور هم د اهیس

 تمام. 
به  ینگاه کرد و دست نهیفرمان که نشست خودش را در آ پشت

 :دیبلندش کش یها شیر
 ِمتال شدم! یخواننده ها هیشب  -

ترمز  شین نشیسانتافه قرمز کنار ماش کیپشت فرمان  یدختر
 گفت: دهیزد و بلند و کش

 !به به  -
 و در جواب گفت: دیپنجره را باال کش جانان

 کوفت!  -
کارش را درست  یعنی نیداشت. ا یروزمندیحال لبخند پ نیا با

 خواهد کرد.  یدلبر ندرالیاز س یانجام داده و امروز حساب



********************* 
که مشغول بستن  هیو با بغض به هد ستادهیکنار در ا یساق

غمش را در  هیمدت هد نیکرد. تمام ا یچمدانش بود نگاه م
مهربان به  یآمد اما ساق ینم رونیو از اتاق ب ختیر یم نهیس

در خانه  یمرد نکهیحضورش در خانه عادت کرده بود. با ا
 نجایبه ا یاهنگداد جاناتان بدون هم یتذکر م ینبود و بارها ساق

 ینم دهید یو روسر دهیپوش یبدون لباس ها هیاما هد دیآ ینم
آورد.  یمچقدر معذب است و فشار به او ن دیفهم یم یشد. ساق

ها فقط کمرنگ تر  یبود اما هاله کبود دهیباد چشم چپش خواب
 بودند. شانیسر جا

 یبزند روزه م یحرف یبه ساق نکهیسه هفته بدون ا نیا در
به  یاز هر چه ساق یکم دیشن یاذان را که م یگرفت. صدا

باعث  نیداشت و هم یکرد بر م یم شکشیعنوان عصرانه پ
مدت کوتاه الغر تر هم بشود. روزه گرفتنش  نیشده بود در ا

بود که  ینداشت. فقط بهانه ا یجنبه مذهب یحاملگ تیدر وضع
رنگارنگ و  شهیخودش را کنترل کند کمتر سر سفره هم

بود  یاحمقانه ا یشود. لجباز ریو نمک گ ندیبنش یآراسته ساق
اما داشت از خودش انتقام  دیفهم یرا نم لشیکه خودش هم دل

 فت.گر یم
 یکه ساق دیچنان در جا پر هیزنگ خانه، هد یبلند شدن صدا با

 متوجه استرسش شد:
... ستین بهی...حتما جانان اومده دنبالمون... غرزمینترس عز  -

 کنم. یباز م رمیمن م
شوهرش؟  ست؟یپس چ ست؟ین بهید؟غریترس ینم چطور

فکر  یبرا یادیباعث شده بود وقت ز شیروزها نیسکوت ا



در خانه آقا جانان چه  گاهشیدانست جا یداشته باشد. مکردن 
ترحم نگهش دارند  یخواستند از رو یاگر م یخواهد بود. حت

 کرد.  یبه حال خودش م یفکر دیبا
 یمیدست و پا کرد. خانم کر یهم تلفن یمدت شغل نیا در
چرخکار  کیکرد به  یم ییکه قبال در کارگاهش پادو یاطیخ
خانه آقا جانان تا  ریبود مس نیمشکلش ا نیداشت. بزرگتر ازین

که  ییها یبده دیاست. با یطوالن یلیخ یمیکارگاه خانم کر
اما  کرد یمراسم مادرجان به بار آورد را پرداخت م یبرا

 یکرد اجازه دهند رو یم یمادر و پسر را راض نیچطور ا
بفهمد چقدر مقروض  یدانست اگر ساق یم ستد؟یخودش با یپا

کند اما  یدرنگ نم یها لحظه ا یپرداخت بده یاست برا
  رفت؟یپذ یچطور م

که دوباره وحشت  دیچیدر خانه پ یشاد آقا جانان طور یصدا
بار از تنش کام گرفته در سلول  کیکه  یتنها شدن با مرد

 رخنه کرد: شیها
 سالم مامان خوشگل خودم... بدو بوس بده تا نخوردمت!  -

و صفا  یحجم از مهربان نیرند! ابا هم دا یقشنگ ارتباط چقدر
رفت و از  یدلش ضعف م دید یم یجانان و ساق نیکه ب

 یآنها را خراب م یشد که حضورش شاد یخودش متنفر م
 یهمه ذوق زده شده که بلند م نیمعلوم نبود چرا ا یکند. ساق

 زد: یم غیج بایو تقر دیخند
 ؟یفهم یعاشقتم... عاشقتم، م یعاشقتم... لعنت  -
 :دیآقا جانان خند و
 شم... یآخرش من از عشقت خل م یآخه تو خوِد خود عشق  -



چمدان را بست و  پیز هیشد. هد یتر م کینزد شانیصدا
 .ستادیا

 کی یکه سفت گره زده بود را دوباره چک کرد تا حت یروسر
تر و زشت  بیبد ترک یلیدانست خ ینباشد. م رونیب شیتار مو

 چیخواست ه یه نداشت فقط مک یترش کرده اما قصد دلبر
 نگذارد.  یجلب توجه آقا جانان باق یبرا یا نهیگز

خرس  کیجانان با  ینقش برآب شد وقت شینقشه ها تمام
هم قد و قواره خودش وارد شد.  بایقرمز بزرگ تقر یعروسک

 زد و گفت: هیبه چهره متعجب هد یلبخند
 خودم! یکوچولو یندرالیبه مامان س میتقد  -

داشت  ریس یچنان با خرس خودش که رنگ قهوه ا یساق
ناراحت است.  هیسرگرم بود که فراموش کرد از رفتن هد

موضوع  نیکرده بود. ا رییتا آسمان تغ نیجانان رفتارش زم
 کرد.  یرا وحشت زده م هیرا خوشحال و هد یساق

مقدمه خرس گنده قرمز را  یجلو آمد و ب کشیرمانت یکادو با
نداد دخترک با رخت عزا و  یتیداخت. اهمان هیدر آغوش هد

 کی هیو شب ستادهیسفت گره زده معذب وسط اتاق ا یروسر
کرده. با چند گام  هشیاست که معلم تنب یدختر بچه خنگ دبستان

دهد جلو  صیخرا تش تشیبتواند موقع هیهد نکهیبلند قبل از ا
 یمیصم یلیُهل داد و خ هیآمد. عروسک را به آغوش هد

 :دیپرس
  ؟یحاضر  -

تا  دیرا باال تر کش یعقب رفت و خرس عروسک یقدم هیهد
به عالمت مثبت  یخودش را پشتش پنهان کند. با خجالت سر
 تکان داد و جانان خم شد چمدانش را بردارد:



 باز هست؟ ای! ن؟یهم  -
 یخواست با گوالخ خان ترسناک هم کالم شود ول ینم دلش

 :ردیتوانست بگ یهم نم یاللمون
 ... ممنون!ارمیودم مخ  -

بود که گرگ گرسنه  یبره کوچک هیدلش ضعف رفت. شب جانان
 دستش را گرفته تا به خلوتش ببرد.  یا

 بود، نبود؟! جذاب
 اوردیخواست خودش ب یم هیکه هد یکوچک یساک ورزش 

دست بلند کرد.  کیدسته چمدان گذاشت و هر دو را با  یرو
کند.  تشیهدا یگرفت تا به خروج هیرا پشت هد گرشیدست د

 فاصله گرفت و گفت: یبا ترس قدم هیهد
 ...امی... خودم مامیم  -

تر برد  کیاز قصد چمدان را نزد .پشت سرش راه افتاد جانان
 یخفه ا غیو ج دیدو متر از جا پر یبخورد. طفلک هیتا به هد

 :دیکش
 چمدون بود! دیببخش  -

 یبا پاها هیهد یبزند وقت بلند قهقهه یخواست با صدا یم دلش
دود قدم تند  یکه دنبال مادرش م یکوچکش مثل جوجه اردک

 برساند.   یتر خودش را به ساق عیکرد تا هر چه سر
بود و مثل بچه ها  دهیعروسکش خواب یرو من،یوسط نش یساق

 کرد: یذوق م
خواستم... کاش سپهر  یپشمالوها م نیاز ا شهیمن هم یوا  -
 خوام چه کار؟ یکنم شوهر م یم رونشی... اصال بادین

 یاز ارتعاش صدا هیو چهار ستون بدن هد دیبلند خند جانان
 :دیمردانه اش لرز



 یتونه کار یعروسک م هیدونستم  یسپهر... اگر م چارهیب  -
 .دمیخر یزودتر م یریکنه طالق بگ

 جان! یبدجنس یلیخ  -
مال خوام.  یم یخودم تک یرو برا میزندگ یمن خانم ها  -

 !یخودم به صورت انحصار
 یبه سخت هیاما هد دیگرفت و لبش را گز یرا ساق متلکش

را با دست سالمش بغل گرفته بود و به  کریعروسک غول پ
کرد.  یاسفناک فکر نم تیوضع نیجز خالص شدن از ا یزیچ

 نیزم هیداد که عروسک از دست هد یبه ساق یشنهادیجانان پ
 افتاد:

 م؟یما خودمون بر یتو بمون یخوا یم  -
 نه! یوا  -

واضح ترسش از تنها شدن با جانان را به زبان آورد که  آنقدر
جانان  طنتیعروسکش افتاد. ش یاز خنده غش کرد و رو یساق

 :دیکوب هیبه پشت هد یهم گل کرد و دوباره با ساک دست
 بود. ی... اتفاقدیببخش یوا  -

از جانان  یعروسکش را همانجا رها کرد و چند قدم هیهد
خرس را گرفت به سمت  یفاصله گرفت. جانان خم شد و پا

 :دیخودش کش
 ؟یایم ی... ساقارمیمن م  -

 چارهیبود... ب یزلیپا خرس گر کیآقا خودش  حضرت
 هم دلش سوخت: ی. ساقدیبار ی! از نگاهش التماس مندرالیس
 .مییایم یتو برو من و ِهد  -



جانان که از پشت سرش باالخره آزاد شد.  هیحبس شده هد نفس
 چارهینمانده بود دختر ب یزی. چختیگذشت باز هم کرم ر یم

 کند.  هیو زار زار گر ندیهمانجا بنش
آمدند قدم تند کرد تا فرصت را  رونیکه از ساختمان ب یساق با

در قرمز  یبعد جلو ی. کمندیعقب بنش یاز دست ندهد و صندل
 بود.  ستادهیخانه غول ترسناک ا

خانه بگذارد؟  نیقدم در ا یهنوز زنده است؟ با چه قدرت چطور
 یراه نفسش را گرفت. جانان دستش بند بود برا یبغض دردناک

وارد  هیتا اول هد ستادندیانداخت. هر دو ا دیکل یساق نیهم
قتلگاهش  دیآ یم ادشیکه  ییتا جا نجاست؟یشود. خانه بختش ا

 بود نه منزلگاه عشق!
آقا  طنتیخرمن سبز نگاه پر از ش ریز قدم جلو گذاشت و آرام

داشت حس کرد قدش کوتاه و کوتاه  یکه بر م یغوله با هر گام
 شود.  یتر م

را در اتاق  هیپشت سرش وارد شد و با عجله لوازم هد جانان
 دور نماند.  هیخواب خودش گذاشت که از نگاه هد

 صدا خودش را به پسرش رساند.  یتعجب کرد و ب یساق یحت
آشپزخانه  نیو اتاقها همچن منیاز خانه که نش یوسط بخش هیهد

 بود.  ستادهیکرد ا یرا به هم متصل م یورود یو راهرو
ممکن  یصدا نیدر اتاق را پشت سرش بست و با کمتر یساق
 :دیپرس

 !؟یکن یچه کار م یجان؟! دار  -
 کار کنم؟  یچ  -

 ست؟ینداره... مگه زنم ن یزیاون اتاق که چ خب
 را جمع کرد و از در فاصله گرفت: شیبا حرص لب ها یساق



 یتو که گفت یدختر گناه داره... زنت هست ول نیجان... ا  -
  ؟یخوا ینم
 شه. یم دواریکنارت ام ادیب
بهت  افهیبه ق یرا خواراند و لبخند شیاز ابروها یکیانگشت  با

 زده مادرش زد:
اتاق  یکیبه حال لوازم اون  یباشه تا فکر نجایحاال فعال ا  -

 کنم... 
 یا گهی... من که اتاق دمیبخر یسمونیس زتینوه عز یبرا دیبا

 ندارم.
 ی. هنوز نمدیبود که شن یزیچ نیآخر یساق دنیپوف کش یصدا

 شیسع تیخواست نها یم یدانست با خودش چند چند است ول
 پدر و مادر بزرگ شود.  هیرا بکند که فرزندش در سا

دو نفر را سر راه هم گذاشته و چه بهتر که  نیا ریتقد هم دیشا
 دختر پاک و معصوم همدمش شود. کی
 ینگاه یچشم ریآمد ز رونیب یکه از اتاق خواب اصل یساق 

 به اتاق مجاور انداخت و حق را به جانان داد.
 هیهد دنیخواب یبه حال جا یبود که زودتر فکر مانیپش 

 نکرده.
به  نیبا نگاه اشک آلود و خشمگ هیهد ستادنیوضع ا یتماشا 

 خانه قلبش را به درد آورد.  طیمح
 !دینام یخانه خودش م دیکه با ییوارهاید انیبود م بیغر چه

************** 
خوش  اریو بس یجوگندم یقد بلند با موها یسپهر مرد آقا

 برخورد بود.



فرهنگ  کیکه در  هیهد یخانواده برا نیا یهضم رفتارها 
 شد. یممکن م ریغ یته بزرگ شده سخت و گاهکامال بس

 رفت و شوهِر مادرش را در آغوش گرفت: جلوجانان 
 سپهر چقدر دلم برات تنگ شده بود! یوا  -
 آمده بودند؟ ارهیاز کدام س نهایا
از خودش دور نگه  یجانان را گرفت و کم یسپهر شانه ها 

 را برانداز کند: شیداشت تا سرتاپا
تر  پیخوش ت ی... داماد شدچیساخته ه اوه... غربت که  -

 جان!  یشد
 !ه؟یقلمبه ها مال صخره نورد نیا
 .ستیکه ن یمال داماد  -

و نگاهشان به سمت عروس  دندیسه به جواب جانان خند هر
بود  ستادهیا ینقطه از جمع خانوادگ نیخانم که در دورتر

 .دیچرخ
مه فقط انداخت و سالم کرد که ه نییبا شرم سرش را پا هیهد 

 . دیرا نشن شیصدا یو کس دندیرا د شیحرکت لب ها
 دستش را جلوآورد و دو سه قدم فاصله را پر کرد: سپهر

 سالم از ماست.   -
 جان! ی. من سپهر هستم همسر ساقدیخوش آمد یلیخ
قدم  شیپ ییآشنا یبرا مانهیبه دست مرد که صم ینگاه هیهد

 شده بود انداخت.
 آمد.  یفرهنگ کنار م نیبا ا دیبا 

زده اش فقط نوک انگشتان گرم و مردانه سپهر را  خی انگشتان
 کوتاه، لمس کرد: یلحظه ا

 ممنون!  -



رفتند و جانان چمدان سپهر را  منیهمه به نش یدعوت ساق به
 به اتاق کارش برد.

 چیامشب ه دیکرد و فهم بیرفتنش را تعق ریبا نگاه مس هیهد 
 ندارد. یراه فرار

کرد اما هنوز  یم ییرایاز مهمان پذ دیمادرش با تیطبق ترب 
 خانه دست بزند.  لیجرأت نداشت به وسا

بود  ستادهیا منیو نش یورود نیاختالف سطح ب یپله ها یرو 
 کیچالند که حس حضور جانان در  یو انگشتانش را در هم م

 کرد: خیبدنش را س یاش تمام موها یقدم
 سفارش بدم؟ یشام چ  -

 دستپخت عروس خانم را بخورند. ستیقرار ن پس
 داشت: زیشگفت انگ یشنهادهایپ یطبق معمول ساق 
 من هوس پاستا آلفردو کردم.   -

 تکان داد و گفت: یسپهر سر آقا
 خواد. یم یمن هم دلم پپرون  -

 است.  نیها هم یخیمر زبان
هنوز  یبود ول دهیشن ادیمدت ز نیاصطالحات در ا نیا از
 داشت.  یتازگ شیبرا

 :دیپرس جانان
 زنگ بزنم پِستو؟!   -
با هم  میریخوره؟ سپهر سزار بگ یم یخانمت چ نیبب  -

 م؟یبخور
 ،یکن یتکرار م ازیراز و ن یرا بارها برا یکه ذکر یوقت مثل
 گفت: یداشت در دلش م هیهد
 کاش نپرسه... کاش نپرسه... کاش نپرسه...  -



 . دیپرس اما
 خواد؟ یدلت م یخانمم شما چ  -
عشر و  یگفتنش مغز، دل، زبان، جگر، طحال، اثن «خانمم»
 . ختیر نیزم یرا آب کرد و رو هیهد یها هیر یحت
 !یچیه  -

گشت که با  ینم هیهد یایح یجانان در پ یبود ول بایز شرمش
 کرد.  یم یکلمات باز

لحظه  کیبود  دهید یلعنت یویدیکه شب قبل در آن و ییزهایچ
 شد. یچشمانش دور نم یاز جلو

 .یدو نفر بخور یجا دیشه... شما با یکه نم یچیه  -
 یدوست داره باباش چ نیشکمت بپرس بب یتو یاز کوچولو 

 سفارش بده؟
 گفت.  هیهد خیباز شدن  یجمالت را برا نیا

وحشت زده  یموجود کوچولو نیدادن به ا یدلگرم یکم دیشا
و فرار کردن بردارد و  دنیشد دست از خجالت کش یباعث م

 تکرار کند.  شیخارق العاده برا یشب
 ریتصوو دیبه سمت جانان چرخ اریاخت یب شیها مردمک
 یم شیرا به خاطرش آورد که هنوز در کابوس ها یترسناک

 . دید
 ژنشیاکس یو اسپر دیمانتو خز بیبه داخل ج اریاخت یب دستش

 را در مشت گرفت. 
 نظر داشت. ریرا ز هیجانان حرکات هد زیت نگاه

 شد؟  یجان؟! پس چ  - 
 یحس خنک ییگرفتن غول مثل دور شدن از تنور نانوا فاصله
 :دیبخش هیهد یبه سلول ها یخاص



  ؟یچرا سرپا موند نیبش ای! ب؟یِهد  -
 دعوتش دعا کرد. یبرا یزد و در دل به جان ساق یمحو لبخند

 نداشت. ستادنیتوان ا گرید شیزانوها 
مبل بود نشست و پارچه  نیتر کیکاناپه که نزدمعذب گوشه  

 کرد.  میتنظ شیپاها یمانتو را رو
 الیتواند با خ یو م افتهیاحساس کرد نجات  هیثان یس فقط

 هم نشد.  هیثان ی. سندیبنش یراحت گوشه ا
 دگانشید یاز جلو میس یب یگوش کیبا دفترتلفن و  جانان

نرم، وزن  یتشک ها یگذشت و درست کنار دستش رو
 را رها کرد.  نشیسنگ
و خودش را  دیاز ترس، کوسن کنار دستش را چنگ کش هیهد

 به دسته مبل چسباند. 
 ای. آقا سپهر گودندید هیهد یجانان را همه حت انهیموذ لبخند

 دلش سوخت:
دختر  یشه؟ له کرد یچرا سن رشد تو متوقف نم کهیمرت  -

 مردم رو...
 به هم گره خورد.  یلحظه ا هیجانان و هد نگاه

و به روبرو دوخت که جانان  دینگاهش را دزد یطور یطفلک
 :دیبلند خند

 یپپرون یزن منه...سپهر جون گفت ستیدختر مردم ن گهید  -
 ؟یخور یم

 :دیکش شیموها نیبا دستش ر یساق
  ؟یریبگ یِهد یگوشت داره برا یپاستا نیجان... بب  -

 باشه؟ زهیر یم یبپرس چه گوشت حتما
 رم؟یمرغ بگ یخوا یم  -



گوساله  یجا زهیترسم گوشت گاو بر یآره سالم تره... م  -
 کنه. شیسرد

 کنم! یم درستش... خودم ستیهم بکنه مهم ن شیسرد  -
دو  هیجمله گوالخ شب نیآخر دنیبا شن هیوق زده هد یها چشم

دارد چنان  اهیس ینقطه ا یانیپونگ که در قسمت م نگیتوپ پ
نمانده بود از  یزیو سپهر را بلند کرد که چ یخنده ساق یصدا

 خجالت پا به فرار بگذارد. 
را  چارهیب هیرستوران بارها جانان گوشت تن هد کیپ دنیرس تا

 . ختیر شیبا متلک ها
قبل از صرف غذا سفره  شهیهم یبود که ساق دهیمدت د نیا در
 کند. یم ییآرا
از جانان فاصله  زیم دنیچ یتواند به هوا یتصور که م نیا با

 برخاست.  ردیبگ
تا به خودش بجنبد و  یغذا رفت ول یها سهیعجله سراغ ک با

 لیجانان پشت سرش مثل عزرائ ابد،یراه فرار ب یبرا یفکر
 ظاهر شد:

 . ارمی... من منیبش زمیعز  -
 :ندیتوانش را جمع کرد تا بتواند چند کلمه را کنار هم بچ تمام

 م؟بردار وانیاجازه هست ل  -
 شده بود.  ریسوالش سوژه دست جانان داده که د دیفهم یوقت

 یریاجازه بگ ستیخونه خودت الزم ن یتو یکار چیه یبرا  -
 .ی! دوست دارم راحت باشزمیعز

هم  یاما از چند قدم دیشن یگفتنش را جانان به سخت« ممنون» 
 بزاق دهانش را از ترس قورت داد. دیشد فهم یم
  



تا هر چه زودتر خودش را  دیبرداشت و چرخ وانیتا ل دو
 نجات دهد اما جانان دوباره سد راهش شد. 

 به اعتقاداتت ندارم.  یمن کار  -
 بهیغر یکس نجایا یکن یفکر نم یول یخواد راحت باش یم دلم

  ؟یرو شل کن یگره لعنت نیکم ا هیحداقل  یتون یم ستین
 زش کند.گذاشت تا با هیچانه هد ریگره ز یرا رو دستش

 اریاخت یآشفته اش باعث شد ب سوانیشدن گ دهیترس از د 
 اش را بچسبد. یروسر یو دو دست افتدیها از دستش ب وانیل

کف آشپزخانه همه را از  کیسرام یرو وانیشکستن ل یصدا
 جا پراند. 

 آمد: عیسر ی. ساقدیترس هیاز همه هد شتریب
 شد؟! یچ  -

 وانیبزرگ ل یخم شده بود و تکه ها هیهد یپا یجلو جانان
 کرد: یشکسته را جمع م یها
 از دستش افتاد! ستین یزیچ  -

 افتاد که چشمانش بسته است. هیباال آمد و به هد یساق نگاه
اش  یشده و با هر دو دست گره روسر دیرنگش مثل گچ سف 

 را نگه داشته:
 جان؟!  -
جسد  هیکه شب یحرکت چشم توجه پسرش را به زن حامله ا با

 شده بود جلب کرد:
 !ه؟یعقب... هد ایولش کن ب  -

 .دهیرنگت پر رونیب ای... بستین یزیجان نترس چ هیهد
 شود.  یشد نامرئ یم کاش



اش تنگ  یخانه پدر اطیح یتوالت انتها یلحظه دلش برا آن
 شده بود. 

به  ندیرا نب شیاشک ها یکس نکهیا یآورد برا یوقت کم م هر
 برد.  یبه آنجا پناه م یزکاریبهانه تم

 شانه اش باعث شد چشمانش را باز کند.  یرو یدست ساق لمس
 کرد.  یجمع م یها را با جارو دست شهیداشت خرده ش جانان
نگران نامش را  یکه کنار گوشش با لحن دیرا شن یساق یصدا

 زند: یصدا م
 ... حالت خوبه؟زمیعز هیهد  -

 بود.  مانیآورده پش ندرالیکه به س یاز فشار جانان
زده اش نگاه کرد و اشک حلقه شده در  خیبه چهره  ینگران با

 .دیاش را د یشرق اهیچشمان س
 بود.  دهیاش را سفت چسب یپارچه روسر یهنوز دو دست 

 :اوردیطاقت ن گریکرد جانان د دنیاش که شروع به لرز چانه
 ترسوندمت! دیببخش زمیعز  -
 دید یکه هر شب م ییهااز کابوس  یحت «زمیعز» نیا

بر  د،یگفته اند هر آنچه از دل برآ میاز قد رایترسناک تر بود ز
 .ندیدل نش

را از ته  «زمیعز»بار  نیتجربه الزم نداشت که بفهمد جانان ا 
 دلش گفت. 

مقابله  یچند بار رفت و برگشت تا باالخره توانش را برا نفسش
 از دست داد. دیبلع یم یکه به سخت یبا بغض

 گرفت. نییصورتش را با دست ها پوشاند و سرش را پا 
و به پسرش چشم  دیکش یم هیدستش را آرام پشت هد یساق 

 رفت. یغره م



 مظلومانه گفت: هیهد یدل هر دو کباب شد وقت 
 !دیببخش  -

 گذشت.  یم هیبر هد یشب سخت   
 به اتاق خواب رفت.  یاصرار ساق با
 خانه مجلل و اتاق خوابش نفرت داشت.  نیا از

نفس  یکرد و به صدا یکه کنار مادرجان پهن م یتشک دلش
 خواست: یسپرد را م یدردناکش گوش م یها
 شام خورده؟ یعل یعنی  -

 شرکت بزرگ بود. کیحشمت کارمند  زن
مانعش شود  نکهیا یکشد به جا یم اکیحشمت تر دیفهم یوقت 

 کرد.  یم قشیتشو
 گفت حشمت را زنش بدبخت کرده.  یم مادرجان

رفت  ینم ادشی یول یاحساس مادر یگذاشت پا یم هیهد
 حشمت معتاد شده چه گفت: دیفهم یآقاجون وقت

 .رهیزودتر بم یانقدر بهش مواد بد دیآدم معتاد رو با  -
کشه ناموسش  یته م رتشیچون غ شیبکش دینمرد خودت با 

 کنه.  یرو حراج م
با  هیآن روز همه از دست آقاجون ناراحت شدند اما امروز هد 

 گفت.  یدرست م دیفهم یهمه وجودش م
 برادرش بود.  ادیاعت انیاز قربان یکیخودش  آخر
 آقاجون عمل کرد. هیحشمت به توص زن

 داد. یکرد و به خورد حشمت م یحل م یدر چا رهیمرتب ش 
 حشمت استفاده کرد.  یگیجروز از  کی 
 زد و برد.  ونیاش را بار کام هیزیخبر جه یب
 . دیاو را ند چکسیه گرید



 بچه بود. یعل
 کرده بود.  شیرها یوسط خانه خال 

 .دید یمهمان کیاو را در  یاتفاق هیها هد بعد
 کرد.  یکه همسر برادرش بود فرق م یکامال با زمان 

زنانه، مجلس را  پیاک کیبه تن داشت و با  کیش یها لباس
 گرم کرده بودند. 

 با هم قرار بگذارند.  ییجا یعل دنید یکرد برا التماسش
 قتیبود اما حق نیمادر سنگ کیاز طرف  دیزد که شا یحرف

 داشت:
 .دمیند یدختر خوب... من از تو بد  -
به من درباره بچه  یحق چیقانون ه یوقت یمادرشم درست ول 

داره و بخوام  ادیثابت کنم حشمت اعت و اگر بخوام دهینم
چند سال برم دادگاه دست آخر هم  دیبا رمیحضانتش رو بگ

 مونه...  یم یشناسنامه عل یحشمت تو یلیفام
 اجیکنه به اجازه پدر احت یبخواد عمل جراح یروز فردا

 داره... 
 چه کاره حسنم؟ من

 کنم؟  ام دنبال خودم بکشم آواره اش وانهیبچه مال پدرشه مگه د 
 شم. یکنم دوباره بچه دار م یشوهر م جوونم

 !رفتیپذ دیبا یسخته ول 
 تمام حقوقش طالق گرفت.  دنیسال بعد رسما با بخش کی

بوکس  سهیمادر نشده بود بلکه ک یکه فقط ب یماند و بچه ا هیهد
ساله  ازدهیبچه  کیآقا حشمت هم بود تا انتقام مادرش را از 

 . ردیبگ
 خواست نامش را بشنود. ینم یحت یعل حاال



که تازه جوانه زده و  ییها لیخودش با سب یمرد شده بود برا 
 سرش بگذارد. یرتیغ یخواست کاله ب ینم

 یگوش شیبه صفحه نما رهیدر اتاق خواب نشسته بود و خ تنها
 کرد. ینگاه م یو شماره عل لشیموبا

 .دیپرس یگرفت و حالش را م یتماس م هیمدت هان نیدر ا 
 آمد و زود رفت.  یبار هم به خانه ساق کی 

 .دیکش یپر م یعل یبرا دلش
 گفت فعال او را به حال خودش بگذارد.  هیهان 

 تند است و حشمت او را اغوا کرده.  آتشش
 شکست. یطلسم را م نیا دیبا
 .ردیسراغش را بگ یتوانست توقع کند عل ینم 
 او را طرد کند؟  شهیهم یبرا یشود عل یمگر م 

 کرده بود.  یمادر شیبرا
 زد و شماره را گرفت. ایبه در دل

 زنگ خورد اما بر نداشت.  یلیخ 
 گرفت و باز هم گرفت.  دوباره

 یاز عل ییدلجو یخواست غرورش را برا یخودش م الیخ به
 دارد و ... یپا بگذارد اما خبر نداشت که باالخره بر م ریز
 آبرو... یب ؟یزن یچرا به من زنگ م  -
 اد؟یشرمت نم ؟یکش یخجالت نم 
 خوام اسمت رو بشنوم. ینم یحت گهی... دیمن ُمرد یتو برا 
 با مادرجون خاکت کردم. 

را شکست که خودش نفس  هیزد و حرمت هد ادیآنقدر فر یعل
 کم آورد. 



در دهانش افشانه  ژنیاکس یکه مرتب اسپر هیبرسد به هد چه
 داد.  یتخت داشت جان م نییکرد و پا یم
را با  اتشیرگ ح یکیحس کرد  یقطع تماس از طرف عل با
 پاشد.  یم واریو خون با هر نفسش به در و د دهیبر غیت

 بشنود. یزار زدنش را کس یخواست صدا ینم
رنگ   یخاکستر یروتخت ریو ز دیتخت خز یآرام به رو 

 جانان پناه گرفت. 
 بردارد.  یبه سمت آرامش قدم هینبود شب هد قرار
 یو تنش م دیشن یخانه را م نیگفتن ساکن ریشب به خ یصدا
 . دیلرز
 . دیایلحظه ممکن بود جانان به اتاقش ب هر
 از جانان نداشت.  یا نهیک

را تمام کرد اما  یاحترام قائل بود چون در حقش مردانگ شیبرا
 .دیترس یم

ازدواج  نیبا ا فشیکرد تکل یزندگ یمدت که کنار ساق نیا در
 معلوم شد. 

 و جانان نداشت.  یساق یدر زندگ ییجا چیه هیهد
خودش نگه دارد  شیخواهد او را پ یدانست جانان هم نم یم

 اما مرد بود. 
 یچقدر احساسات شکننده ا هیدختر مثل هد کی دیفهم ینم

 دارد.
 آقا غوله نلرزد. یتا برا دیچسب یم یقلبش را دو دست دیبا

که قائدتا  یاش را سفت تر کرد و پشت به قسمت یروسر گره
 در خودش جمع شد: ینیخواست بخوابد به حالت جن یجانان م

 ...یمام ریسپهر جون... شب به خ ریشبت به خ  -



 شد. شیدلم ر یجور گفت مام هیخفه شو...   -
 جون؟ یمام  -
 مرض!  -

 شد.  یتر م کیو نزد کینزد دنشیخند یصدا
 هم آمد و در ذهنش شروع به تصور کرد. یرو هیهد یها پلک

 سه قدم مانده. 
غول  کیچهار قدم  یسه ال نجایفاصله اتاق مجاور تا ا یآر 

 است. 
 . دی... سه... چهار... رس دو

 است.  رهیدستگ یرو دستش
 باز شدن در آمد.  یصدا

 یرو دهیو به زن خواب ستادهیدر ا یلحظه جلو نیدر ا احتماال
 .کند یتختش نگاه م

در  هیهد نییگذرد، لب پا یفکر که در مغز غول چه م نیبا ا 
 فرو رفت.  شیدندان ها انیم

 مچاله شد.  هیدر مشت هد یاز روتخت یبسته و قسمت در
 کرد و بله! یتخت حرکت تشک

 داد.  یم ِوآیمردانه ن  یاسپر یبو
 . دیخر یم یعل یاز دستفروش محله برا هیهمان که هد هیشب

 شد. یم یسپر یبه کند لحظات
 بود. نینفسش سنگ 

 که گفت: دیغول را شن یتکان خورد و صدا تخت
 . یراحت بخواب یتون یپشتم رو کردم. م  -
 . ستین دنیترس یبرا یزیچ یداریدونم ب یم

 راحت بخواب.  اریرو در ب تیروسر



 !ریبه خ شب
*************** 

 «بخوابه؟ یخواد با روسر یم واقعا»
 رهیسرش گذاشته بود و به سقف خ ریهر دو دست را ز جانان
 کرد: ینگاه م

 مگه چه کارش کردم؟   -
 بگرده؟ ختیر نیخواد با ا یم یک تا
 چه مدلشه؟  گهید نیا ؟یخواب هم با روسر یتو

 انداخت. یروتخت ریز هیبه تن مچاله شده هد ینگاه
 دید لمیکه در ف یدختر با آن وحش نیکه معلوم بود ا نطوریا 

 کرد. یتا آسمان فرق م نیزم
 خودش کرده بود.  یمخدر آنطور از خود ب یدارو اثر

 یها هیدر ر ژنیخش دار حرکت اکس یصدا دیکش یکه م نفس
 . دیشن یاش را م دهید بیآس

که جانان نفهمد  اطیبا احت یلیاما خ دیکش یباال م ینیب یگاه
 کند.  یم هیگر

 برد.  هیآورد و آرام به سمت هد رونیسر ب ریرا از ز دستش
محکم بسته بود که کله اش  یرا طور یلعنت اهیس یروسر آن
 .دیرس یتوپ گرد به نظر م کی هیشب
 .تر برد کیدستش را نزد 
نه تنها شرافتش را باخته، مادرش را هم  یطفلک نیافتاد ا ادشی

 از دست داده و هنوز داغ دار است. 
 .دیو به پهلو چرخ دیدستش را کش ،یاز هر گونه تماس قبل
 یریدانست تأث یدخترک گفت که م یدلدار یبرا یکلمه ا چند

 نخواهد داشت. 



 رو خواهد داشت.  شیدختر پ نیبا ا یدراز راه
اگر نخواهد به عنوان همسرش او را  یتا آخر عمر حت دیشا
 .ردیبپذ

فرستاده بود که اگر صد تا بچه هم داشته باشد با  امیپ مهگل
 کند.  یم یمادر شانیجان و دل برا

 روز به خودش گفت مهگل دخترخاله اش است. آن
 خبر دارد.  زیاز همه چ 

 ردیبچه اش قرار بگ ینامادر گاهیندارد اما اگر در جا دوستش
 دهد کم بگذارد.  یاجازه نم یخون ارتباط

 .ردیرا بپذ شد مهگل یهم م دیشا
 کرد تا بهتر او را بشناسد. یرفت و آمد م یکم دیبا 

با خودش مرور کرده بود و  لمیآن ف دنیها را قبل از د نیا همه
کرد و  یم یمعن یکه همه محاسباتش را ب ریلعنت به آن تصاو

 انداخت.  یوسوسه به جانش م
 نظرش عوض شد.  امشب

که پشت  یرخودش و دخت ریبه تصو یتراس نگاه شهیش از
 کرد. مال خودش بود.  دهیسرش خواب

 یرهادیبه نام جاناتان پ شیو کامل با تک تک سلول ها تمام
 سند خورده بود.  ریفرزند جهانگ

 شد. رهیصورتش با دقت خ یبار به اجزا نیاول یامشب برا 
آمد اما چهره با  یبه حساب نم ییبایدر مجموع اصال دختر ز 

 داشت. ینمک
 کوچک بود: یبیدختر به طرز عج نیا زیهمه چ 
 خودم! یموش کوچولو  -



 یاو را برا ایگنجشک بارون زده با همه فرق داشت اما آ نیا
 خواست؟ یم شهیهم

  ؟یدختر نیآن هم چن 
******************* 

 لحظه هم خوابش نبرد. کیتا صبح  هیهد
 نییتخت پا یبدن خشک شده اش را از رو دیبا طلوع خورش 

 رفت.  رونیصدا از اتاق ب یو ب دیکش
 .اندازدیب ینگاه میتخت ن یجرأت نداشت به مرد خفته رو یحت
 است که خوابش نبرده.  یکرد تنها کس یفکر م 

 یم یرا بررس خچالی اتیبود و داشت محتو داریهم ب یساق
متوجه  یدو قدم که به سمت آشپزخانه برداشت ساق یکیکرد.

انداخت و  هیتان هددرون دس ینیبه س یحضورش شد. نگاه
 لب به غذا نزده: دیفهم

 ؟یچرا غذا نخورد ؟یزنده ا یسالم دختر... پس تو با چ  -
 ها... یکن یضعف م

 یاگر فکش م هیلبخند بود و هد کی قیزن مهربان ال نیا
 کرد: یحقش را ادا م دیشکست هم با

 خانم... خوابم برد. یساق یمرس  -
 نگاه کرد: یشتریبا دقت ب یکانتر گذاشت ساق یرا که رو ینیس
دارم  گهیباور کن د ؟یقاشق هم نخورد کی... دختر یوا یا  -

 نیبا هم یشم. لباس هم که عوض نکرد یم یاز دستت عصبان
 ؟یدیخواب

خانواده پولدار نبودند. مثل خودش  نیکاش ا یخودش گفت ا با
 بودند که کمتر شرمنده فقرش شود:

 کنم. یاالن عوض م  -



کرد و انگشت اشاره اش  هیهد یبه سرتاپا ینگاه متفکر یساق
 گونه خودش گذاشت: یرو یرا با حالت بامزه ا

امروز هر طور  م؟ینیتو رو بب یقراره ما با روسر یتا ک  -
... یدختر ی... ناسالمتگهی. بسه دارمیشده از عزا درت م

 یم یرو ادهیز یچه وضعشه؟ دار نی... ای... دل داریجوون
 من هم... یجلو یحت یکن
 یجلو دیداند. با یفهماند که حد خودش را م یزن م نیبه ا دیبا

و  دیصحبتش پر انینشود. م ونشیمد شتریگرفت تا ب یاو را م
 گفت: مانهیصم یبا لحن

 وسط کالمتون... دیخانم ببخش یساق  -
که نجاتش  یکس یدوخت تا از شرم جلو نیرا به زم نگاهش

 داده بود آب نشود:
در حقم  یلی...شما خستمی... احمق که نیعنیدونم...  یمن م  -

 ...یتونم جبران کنم ول ینم چوقتیمن ه دیلطف کرد
را باال داده بود و با  شیانداخت. ابروها یبه ساق یترس نگاه با

 کرد: ینگاهش م یکنجکاو
 شونیا یبرا ی... من همسر مناسبهیخوب یلیآقا جانان مرد خ  -
 دیام دینکن یکنم لطفا شما هم کار یبافالیخوام خ ی. من نمستمین

تا  دیهم اگر انجام بد یکی نیا دیمحبت کرد یلیببندم. خ یواه
 قصد جسارت نداشتم.  دیشم. ببخش یم ونتونیمد ایآخر دن

روبرو  نتیبه اندامش داد و از کاب یچیمارپ یحرکت یساق  
 فاصله گرفت:

 !یخر یلیخ ؟یدون یم  -
 کش آمد: اریاخت یب هیهد یها لب

 داشت؟ دنتیپوش اهیس ایبه غذا نخوردن  یچه ربط نیاالن ا  -



 زد و به صورتش چشم دوخت: هیتک هیهد یجلو نتیکاب به
 یداشت شبیکرده د ی... اون گنده بگ کارنمیحرف بزن بب  -

 ؟یافتاد یپس م
دانست  یرا با مادر آقا جانان که م شیخواست ترس ها ینم

به  یکند که ساق یکار ایبگذارد  انیدر م چقدر به هم وابسته اند
 :افتدیجان پسرش ب

از دستم افتاد بنده خدا  وانینکرده... ل ینه به خدا... کار بد  -
 کرد. یداشت جمع م

 .ستمیمن ن ؟یدیفهم ی! خودت خریگفتم که خر  -
فاصله گرفت و  یبود وقت هیاشاره اش به سمت هد انگشت
 رفت: خچالیسراغ 

 تف توش بندازم خوبه؟ هیبه نظرت   -
 یشد. کامال خال دهیکش خچالیداخل  یبه سمت فضا هیهد نگاه

شد.  یم دهیاز طبقاتش د یکی یرو گاریبسته س کیبود و فقط 
 :دیزد و در را به هم کوب یپوزخند یساق

 سروناز خانم... لعنت بهش! ادگاری  -
 داد: شنهادیو پ دیچرخ هیشده بود به سمت هد دیکه ناام یساق 
 خوره. یهم به کله مبارکت م یباد هی د؟یخر میبر یایم  -

فرار از  یبرا ییتوانست جا یشد؟ م یهم مگر م نیاز ا بهتر
 یداشته باشد. تا ساق یساعات یاش الاقل برا یشوهر اجبار

. دیکش یبهداشت سیدر سرو شیبه سر و رو یآماده شود دست
جانان را برداشت و با خنده به سمت در  نیماش چییسو یساق

 رفت:
 نیخودم تموم بشه؟ َمرده بره بنز نیماش نیبنز ستین فیح  -

 بزنه.



به سمت  یاریسبد س یا رهیورود به فروشگاه بزرگ زنج با
 ُهل داد: هیهد
 رمیبردار... از هر کدوم دو تا ... من م یتون یم یهر چ  -

 شهینسکافه ش یتو برو اون طرف... راست جاتیسراغ سبز
 گهیساعت د کیسه تا بردار من هم الزم دارم...  یدیبزرگ د

 خوبه؟ میجا باش نیهم
 ییرا تماشا کرد. با چه رو یتکان داد و رفتن ساق یسر هیهد
داشت و  یسراسر یخچالیکه  یکرد؟ به سمت قسمت یم دیخر
پخت  تیدانست مسئول یبودند رفت. به هر حال م دهیچ اتیلبن

توانست توقع کند آقا جانان لوازم مورد  یو پز با اوست و نم
کرد. سبدش  نگرفت و شروع به برداشت یرا بخرد. نفس ازشین

کرد فقط  یبرگشت. تصور م یساق شیپ یپر شده بود وقت
 بود. یسبد او هم پر از خوراک یبرداشته ول جاتیسبز

 شیدهایبه خر یا کنجکاوثابت ماند و ب هیسبد هد یرو نگاهش
 نگاه کرد:

 نسکافه نداشت؟  -
 ...دهاستیخر هیبق ریداشت... ز  -
دوست داره؟  ییدونم آقاجانان چه غذاها یمن هنوز نم دیببخش 

 ...یهر چ
 یباعث شد کالمش را ببرد. دستش را رو یخنده ساق یصدا

 :دیخند یم زیگذاشته بود و ر شیلب ها
 ر؟یگفتم آقا جهانگ یمن هم به پدر جانان م یدونست یم  -

عادتم بود. تو نگو آقاجانان اصال بهش  یشدم ول یسوژه خنده م
 .میخوام ببرمت لباس بخر یبعدش م میحساب کن میبر ای. بادینم



به سمت  هیکردند. هد یخال نیرا داخل صندوق عقب ماش سبدها
 مانعش شد: یدر بغل راننده رفت اما ساق

ولت  یاریرو در ن اهیرخت س نی. تا انمیگرد بب یمکجا؟ بر  -
 کنم... ینم

گفت و  یم دیحرفش را بزند اما باالخره که با دیکش یم خجالت
 داشت: ادیگفتن ز یحرف برا

  م؟یحرف بزن نیماش یتو م؟یشه امروز نر یخانم... م یساق  -
ها  . مثل دختربچهدیداد و پوف کش رونیرا ب شیلب ها یساق

گونه اش  یرو یو جلو رفت بوسه ا دیخند هیشده بود. هد
 گذاشت:

 دوستت دارم! یلیخ  -
بود و باعث  یزیاش کامال بدون برنامه ر یناگهان حرکت

 نییرنگ گرفت و سرش را پا شیخجالتش شد. گونه ها
 انداخت:

 خوام. ی... معذرت مدیببخش  -
اش  یانشینگاهش کرد و بعد با نوک انگشت به پ یکم یساق
 :دیکوب

مخ پوکت  یتو یکنم. چ یدختره خر... من تو رو آدمت م  -
من که  ؟یکن یم یکه به خاطر دوستت دارم عذرخواه یدار

به دوست داشتنم ادامه بده  ینجوریهم فمیخرک یفعال حساب
 یکه االن از گرسنگ میکوچولو... من هم دوستت دارم... بپر بر

 خورن. یرو م گهیهمد
 ینرفته بودند که خود ساق رونیفروشگاه ب نگیاز پارک هنوز

 سکوت را شکست:



شه من عروسم  یهست که نم یچه حرف نمیبب دییخب بفرما  -
 ارم؟یدر ب اهیرو از س

 اش کرد: یاسترس شروع به صاف کردن روسر از
 یلی... خدیدونم چرا عقدم کرد ی... من منیجون... بب یساق  -

 مونم... یم ونتونیمد و من تا آخر عمر دیکرد یبزرگوار
 :دیچرخ هیهد یرو یلحظه ا یساق گیج نگاه

 زیجان... من چ هیهد نیبب ؟یدون یم یواقعا فکر کرد  -
 یزیدونم... به طبع تو هم چ یدرباره تو و گذشته ات نم یادیز

مدافع  شهی... در درجه اول من همیدون یدرباره من و پسرم نم
 حقوق زنان بودم و هستم...  

در درجه اول از زن بودن خودم دفاع کردم و ازت توقع  من
 یول اوردمیبهت فشار ن یدارم. تا امروز عزادار بود یهمکار

هم  امرزتیادامه داره و مطمئنم مادر خداب ی... زندگهیکاف گهید
 بپوشه... اهیدختر جوونش س ستین یراض
 یشناسند. مادرجان بد م یرا نم گریکدیگفت که  یم حق

 اوردیرا در ب اهشیرخت س یتا قبل از سال متوف یدانست کس
 دیبا هیاصالح کند. درست و غلطش مهم نبود اما هد یحت ای

 یشود پوست م یم لیبه پروانه تبد لهیکه داخل پ یمثل کرم
به  زو پسرش ممکن شود. بعد ا یکنار ساق یانداخت تا زندگ

شدند باز هم عمرشان به هم  یاگر جدا م یآمدن بچه حت ایدن
 گره خورده بود. 

او شود نه مادر  هیشب یگرفت تا مادر یم ادی یاز ساق دیبا
 خودش:

 کنم.  ی. چشم امروز لباس عوض مدیگ یبله درست م  -
 خرم.  یخودم برات م  -



 د؟یکارو نکن نیشه ا یم  -
شوند.  دهیباعث شد هر دو به سمت جلو کش یساق یناگهان ترمز

 و گفت: دیچرخ هیبه سمت هد یجد یبا حالت
 دارم... فهیتو معلوم هست چه مرگته؟ من وظ  -
 :دیکالمش پر انیم
 .دیندار یا فهیوظ چیشما ه  -

جا  یساق دیرس یبه هم سکوت کردند. به نظر م رهیدو خ هر
کرد عجب  یدر واقع داشت با خودش فکر م یخورده اما ساق
 است: یدختر با شعور

 چیخانم شما ه یساق یول دیبا من مهربون بود یلیشما خ  -
 یاز بزرگوار دیکرد ی. هر کاردیدر برابر من ندار یا فهیوظ

اگر جسارت  دیببخش یفهمم ول یبود... من م یو انسان دوست
 ی. من نمدیمنو شرمنده نکن شتری. بدیادامه ند گهیکنم... د یم

و فوق العاده  یزن قو... شما امیتونم از عهده محبت هاتون برب
 و من... دیهست یا

نجات  ینگاه متفکر ساق نیانداخت تا از بار سنگ نییرا پا سرش
 کند: دایپ
بوده  یازدواج کامال ساختگ نیدونم ا ی. مستمیمن مثل شما ن  -

 دیببخش یول ارمیب ایکه من قراره به دن یفقط به خاطر نوه ا
 . ستمیدم باخو یپا یمن رو دیگم... اجازه بد یم نویا

کالمش را  رینگاه کند تا تأث یکرد دوباره به چهره ساق جرأت
 کرد: ینگاهش م رهیبسنجد. هنوز داشت خ

شما و پسرتون نداشته  یبرا یمزاحمت چیکنم ه یم یمن سع  -
 دی. ببخشامیکه بتونم خودم از عهده مشکالتم بر م ییباشم. تا جا



برم  دی. اجازه بددینکن لیمنو به پسرتون تحم یخانم ول یساق
 سرکار....

 یچشم ها دیکش شیموضوع کار کردن را پ نکهیمحض ا به
 باره گشاد شد: کیبه  یساق

چه مرگت شده؟  شبیمعلوم هست از د ؟یگیم یدار یچ  -
 زده؟ یجان حرف

به آقا جانان نداره... خب من  یجون... ربط ینه ساق  -
 ی... من توامیخودم از پسش بر ب دیدارم و با ییها تیمسئول

 دیخودم هم با یآمدن بچه مهمانم ول ایخونه پسر شما تا به دن
شما  شیتونم پ یرو بسازم... تا ابد که نم میتالش کنم زندگ

 بمونم.
 نگاهش کرد و بعد استارت زد: رهیدوباره خ یساق

 .یمن کار کن شیپ یایب یتون یم  -
بلد  یمن کار یول یدونم قصد کمک دار یجون م یساق  -
من در حد خودم باشم شما در  دیشما... اجازه بد شیپ امیب ستمین

من عروس  دیبگ یبه کس ستیهم ن یازیحد خودتون... ن
... اصال من خودم به همه دیبگ دیدوست دار یشمام... هر چ

 گم خدمتکار خونه آقا جانانم خوبه؟ یم
 ییوسط سرباال یکه زد باعث شد دوباره ساق یحرف شوک

 بچرخاند: هیترمز کند و با دهان باز سرش را به سمت هد
 ؟یگ یم یدار یچ یفهم یم  -

 تکان داد: یسر نانیبا اطم هیهد
من اصال اهل  یرک گفتم ول یلیخ دیفهمم... ببخش یم  -
 یزیرو در رو شدم و چ قتیبا حق شهی... همستمین یالبافیخ

 نخواستم که حقم نباشه. 



 !یهست یکردم دختر مغرور یفکر محقت خدمتکار بودنه؟   -
نه مثل شما... غرور به درد امثال من  یخب غرور دارم ول  -

 یشه... با غرور نم یباعث شکستم م شتریخوره فقط ب ینم
کرده  یکه در حقم فداکار یکس یجلو ایهام رو بدم  یتونم بده

 جون من... یکنم... ساق یدرشت
 گفت: یعصب یانگشت اشاره اش را باال گرفت و با لحن یساق

 یهر کار یخوام بشنوم. تو آزاد یکالم هم نم کی گهید  -
از من توقع نداشته باش با مادر نوه ام  یبکن ول یدوست دار

تونه چون من  یخدمتکار رفتار کنم. جانان هم نم کیمثل 
ه و دادم به مردم احترام بگذار ادیکردم. من بهش  تشیترب

جان، به  هفخر فروخته ک یدوستشون داشته باشه. بفهمم به کس
گذرم. تا  یازش نم یول ستیجور رفتارها ن نیوجه اهل ا چیه

 دم نفس بکشه.  ینبره اجازه نم یبه اشتباهش پ
 د؟یگفت یاتاق به هم چ یتو ایافتاد ی چه اتفاق شبیدونم د ینم

 تیهم بکنم به خاطر شخص یکه هستم و هر کار نمیمن هم
خواد  یو ترحم... با جان هر جور دلت م یخودمه نه دلسوز

 ؟یدیچه کار کنم فهم یبه من بگ یحق ندار یرفتار کن ول
بغضش را  یرا از خجالت گاز گرفته بود و به سخت نشییپا لب

 کرد: یکنترل م
 خواستم ناراحتتون کنم. ی... نمدیببخش  -
کنم.  یکار کردنت م یبرا یفکر... خودم یخوب شد گفت  -

 . یاگر بهم نگ یمن ونیمد یبه پول داشت اجیهر وقت هم احت
به سمت صندوق عقب رفت تا  هیکه شدند هد نگیپارک داخل

 با پسرش تماس گرفته: یکه ساق دیها را بردارد اما شن سهیک
 بردار. نیماش یاز تو ایب میکرد دیجان...خر  -



 را صدا زد: هیرا قطع کرد و هد تماس
 ؟یکجا رفت  -

 :دیصندوق عقب د یرا جلو هیرا دور زد و هد نیماش
 زوده؟ ایبزنمت   -

 لبخند زد: هیهد
 فکر کردم... دیببخش  -
 . ایتو اصال فکر نکن فقط دنبال من ب  -

راه  انیم یبردن لوازم آمدند. لحظه ا یو سپهر با هم برا جانان
زود سرش را  یلیخ هیهد یول و جانان به هم افتاد هیپله نگاه هد

 پناه گرفت.  یانداخت و پشت ساق نییپا
 یکرد. مردها به جا یبا خانه پدرش فرق م زیهمه چ نجایا
در حال  هیو هد یشانه به شانه ساق نند،یگوشه بنش کی نکهیا

 ها بودند. همه با هم صبحانه آماده کردند.  دیمرتب کردن خر
که  ییشد هم با تمام سفره ها دهیکه به عنوان صبحانه چ یزیم

 کرد تفاوت داشت.  یپهن م هیبق یدر عمرش برا
 مرویتخم مرغ ن یکره مربا و نان سنگک، جانان و ساق یجا به

خشک داخل  وهیو م یکنسرو یایبا ژامبون همراه خوراک لوب
تکه نان، تست شد.  کیهر کس فقط  یبشقاب گذاشتند. برا

 ای یو قبل از خوردن چا ندختیدر کاسه ر ریکورن فلکس با ش
 . دندیآب سر کش وانیل کیقهوه هر کدام 

با دست لقمه  نکهیا یدستشان کارد و چنگال بود به جا همه
جماعت تالش و  نیهمرنگ شدن با ا یبرا دی. چقدر بارندیبگ

کرد که باعث خجالت خودش و آنها نشود؟ چه راه  یدقت م
 داشت؟  شیدر پ یسخت



 دهیکش شیرا پ هیبحث کار کردن هد یساق نکهیهمه بدتر ا از
 وجه موافق نبود: چیآقا جانان به ه ایبود و گو

بابا... اوال که حامله است...  دوما چه  یآخه ... ا یساق  -
 اومد... ایبچه که به دن د؟یدار یعجله ا

 :دیحرف پسرش پر انیم یساق
 یم انیبه خاطر اون جر ای یاالن تو با کار کردنش مخالف  -

 چشمت باشه؟ یجلو یخوا
. چهره دیها طول کش هیثان گریکدیمادر و پسر به  رهیخ نگاه

 یدر لفافه م یجانان دلخور تر از چند لحظه قبل بود و ساق
 ترسد: یم یزیخواست بداند پسرش از چه چ

بدت  کاریاز زن ب شهی... تو همهیدونم درد تو چ یمن که م  -
 اومد؟  ینم
 من االن گفتم اصال کار نکنه؟   -
 داد. ینم یا گهید یحرفت معن  -

 :دیسپهر خند آقا
جان...  هیدوتام هد نیا یآخ جون دعوا... من عاشق دعوا  -

از  یول ادیشه که اشک همه در م یم یهند لمیآخرش چنان ف
 . ستین یساق ادیکه کوتاه م یاالن بگم کس

رفت که  ینگاهش را به سپهر دوخت. چنان چشم غره م جانان
 خنده سپهر شدت گرفت:

 فیحر یدون یمثل بچه آدم بگو غلط کردم. خودت که م  -
 ؟یش ینم یساق

 گفت: یلحن دلخور با
منو  یبار هم نشد هوا کیتوقع نداشتم سپهر...  گهیاز تو د  -

 مونه! یم ادمی... یداشته باش



 یاریجون شما خودت صاحب اخت یساق... اریباشه جوش ن  -
 یگه... حاال چه عجله ا یراه نم یجاناتان هم ب یول زمیعز
 د؟یدار
 اشاره کرد: هیباال داده به هد یبا ابروها یساق

 !دیاز عروس خانم بپرس  -
 یکه به گلو ینیریش ینمانده بود همان چند جرعه چا یزیچ

سرفه  شود. چند تا چارهیدختر ب یباعث خفگ ختیخشکش ر
با مشت  یکرد تا توانست خودش را جمع و جور کند. ساق

 و دلش سوخت: دیپشتش کوب
کردم ها؟  یری. عجب گیگم تا خفه نشد یباشه خودم م  -

 چیخودش باشه از ما هم ه یپا یخواد رو یجان... خانمت م
 نداره. یتوقع

 یداد چقدر مضطرب است. طور ینشان م هیسرخ هد چهره
 نیعنوان با حاضر چیگرفته بود که نگاهش به ه نییسرش را پا

 اش سوخت: یبینکند. آقا سپهر هم دلش به حال غر یتالق
 یباردار تیزوده که نگران وضع یلیکنم خ یمن فکر م  -

عجله توقع نداشته  نیبا ا دی... به هم فضا بدیجان باش هیهد
 .یهمسرت اظهار نظر کن ماتیتصم یرو یباش که بتون

 هیتک یصندل یرا پاک کرد و به پشت شیتمال لب هابا دس جانان
 زد:

حرف  نیما اهل ا یندارم. ساق یمن با کار کردن که مشکل  -
وضع که  نیمخصوصا تو ا ستین یازیمن فقط گفتم ن م؟یها بود

 اومده بره سر کار... شیپ
 :دیپسرش کوب یبه بازو یمشت یساق

 کردم؟ ینمرو حامله بودم کار  یابونیغول ب یمگه من تو  -



خودش حس  یتوانست نگاه خصمانه جانان را رو یم هیهد
کرد خودش را مشغول صبحانه خوردن  یرا م شیکند. تمام سع

شد که کارد و چنگال  رهیبه او خ ینشان دهد اما جانان طور
 :دیلرز یدر دستش م

خوام دوباره  ینبود. نم یمنظورم از وضع االن، باردار  -
 مسمومش کنه! یکس

نشد و آشپزخانه را ترک کرد. سپهر در  هیپاسخ بق منتظر
در  نکهیرا با کارد جدا کرد و قبل از ا مرویاز ن یسکوت تکه ا

 دهانش بگذارد گفت:
حساب من  نی. با ادهیجان... چشمش ترس یحق داره ساق  -
خودت جور کن.  کیعروست نزد یبرا یکنم کار یم شنهادیپ

خانم هم ناراحت بشه با تو کار کنه البته  هیکنم هد یفکر نم
 دادم. شنهادیکنم فقط پ یمداخله م دیببخش
متر از  کی چارهیگذاشت. ب هیساعد هد یدستش را رو یساق

 :دیجا پر
 یم یامروز چه کار نمی. ببمیکن ینترس همه با هم حلش م  -

 تونم برات جور کنم باشه؟
عزت نفس بود و  دختر پر از نیهم داشت؟ اما ا یچاره ا مگر

 :اندازدیب گرانید یشانه ها یعادت نداشت بار خودش را رو
کنم مزاحم  یخونه کار م یخانم... تو یساق ستین یازین  -

 .رمیگ یشم... اگر نتونستم چشم از شما کمک م یشما نم
 یبزند اما سپهر با کارد غذاخور یلب باز کرد حرف یساق

 زد تا توجهش را جلب کند: یبه بشقاب ساق یضربه ا
دختر عاقل و بالغ هستند و  کی شونی... بسه خانمم... ایساق  -

 یم یکه گفت نی. همدیکن یبا اصرارتون معذبش م دیشما دار



ات رو انجام  فهیوظ یعنیکمکت حساب باز کنه  یتونه رو
و  ستیتنها ن نجایکه ا دهیخانم حتما تا االن فهم هی. هدیداد

 هیهد یستده ماست. متوجه منظورمون هاز خانوا یعضو
 جان؟
چند لحظه را از  نیبود! تمام فشار ا تیمرد با شخص نیا چقدر

 برداشت: نشیبا کالم نرم و مت هیهد یشانه ها
خانم و آقا جانان چقدر  یدونم ساق یممنون آقا سپهر... بله م  -

 نگران بچه هستند...
 جدا کرد: مروین یگریبا لبخند تکه د سپهر

 یکیخودش رو داره. ما االن قصدمون نزد یبچه جا ینگران  -
خانواده  یبه عنوان اعضا تمونیبه شما و نشون دادن حما

 زم؟یعز یساق گمیهم هست... درست م دتیجد
چسبانده بود و به نقطه  شیرا به لب ها وهیآب م وانیل یساق

 یحرف ها دییدر تأ یکرد. فقط سر ینگاه م رهیخ ینامعلوم
 بلند شد: هیکان داد و بعد از چند ثانهمسرش ت

 دیجد یفوتوشوت ها یبرا یانصار هیبرم آتل دیمن با  -
 ؟یایجاناتان... تو با من م

به عالمت مثبت تکان داد. با دستمال دهانش را  یسر سپهر
 کرد و بشقابش را برداشت: زیتم
 . زمیبا من عز زیشما برو حاضر شو م  -

آماده شستن ظرف ها شود  نکهیبلند شد. قبل از ا عیهم سر هیهد
را باز کرد و بشقاب خودش را  ییظرفشو نیآقا سپهر در ماش
 داخلش گذاشت:

 .نمیچ یم نجایمن ا یکن یجان اگر ظرف ها رو خال هیهد  -
************** 



دانست چرا اما زودتر از  یبود. خودش هم نم نیخشمگ جانان
را با دندان کند. طعم  شیلب ها ریزد و تمام مس رونیب هیبق

 یبرداشت. دستمال دنیکه دست از گز دیچیخون در دهانش پ
 لبش گذاشت.  یو رو دیکش رونیب

کرد دزد به خانه اش زده. شرف و  یبود. حس م یعصب
رفته بود. سال ها درس خواندن و تحمل غربت  غمایبه  شیآبرو

زشت رقم بخورد حرص هم  نیو دست آخر سرنوشتش چن
 داشت. 

به او پشت کرده و  هیهد دیشد و هر بار د داریصبح چند بار ب تا
 نشانیدر اتفاق شوم ب یدخالت چیه نکهی. با ازدیر یاشک م

 یحرف ها دنیکرد مقصر است. با شن ینداشت اما حس م
 دستش آمد. شتریهم وخامت اوضاع ب یساق

مسمومش کند و سر  یکیخواهد سرکار برود؟ که دوباره  یم
 یزندگ یترس نیچطور با همچ اورد؟یدر ب گرید یکیاز خانه 

همه  نیخنگ را وسط ا یدست و پا یدختر ب کیکرد؟  یم
 پول؟  یزیکرد به خاطر مبلغ ناچ یگرگ رها م

فرمان  یسرش را رو هیچند ثان یبرا ستادیفروشگاه که ا یجلو
در  یلقمه تلخ نیکه چن اششیع یو رفقا اریگذاشت. لعنت به مه

که از  دیدهانش گذاشتند. سرش را بلند کرد و دو دختر را د
صورت جانان هر دو لبخند  دنیشوند. با د یرد م نیماش یجلو

  زدند و در واقع پا دادند.
پاساژ که فروشگاه  کی یاز مناطق خوب تهران جلو یکی در

بود.  ستادهیاش قرار داشت ا یاز همکاران نبش ورود یکی
عمل کرده از  ینیو ب یکرم و قهوه ا پیاز دخترها با ت یکی
کرد. با چشمک زدن خواست در  یجلب توجه م شتریب یگرید



ک یباغ سبز نشان مرد داخل پاترول اسپرت دهد اما جانان 
. تازه متوجه شد به دیدفعه به خودش آمد و نگاهش را دزد

 یانتیکه بسته هر نگاهش به جنس زن حکم خ یخاطر عهد
 یمثل اعدام بود و نفسش را م شیکه برا یرا دارد. عهد فیکث
 .دیبر
است اما  یازدواج صور نیخواست به خودش بفهماند ا یم
هر چند فوق  یمرد هیپدر بزرگ شدن و تحمل سا یشد. ب ینم

داغ دردناک بود. از مادر دور ماندن و  کیالعاده مثل سپهر 
 یواماندگ نیدردناک بود. ا یدر کالج لندن درس خواندن داغ

 ستا فیدروغ بزرگ کث کی ایدارد  یدانست دختر یکه نم
کردن که خودش را  یزندگ یداغ بود، دردناک بود. حاال با زن

خواهد  یوجه نم چیگره زده و به ه اهیتکه پارچه س کیبه 
بفهمد سر و وضعش باعث کسر شأن جانان است چطور سر 

 یبا کفش ها الندریس ان،یبه دوستان و آشنا ییکند؟ با چه رو
 یبه طرز حال به هم زن زیوصله شده را نشان دهد؟ همه چ

 ؟یعقد صور کی دیاست آن وقت چطور به خودش بگو یواقع
دور هم  یفردا شب مهمان یو آرمان دوستان دوران بچگ نیدیآ

داده بودند.  بیبه مناسبت بازگشت جانان به وطن ترت ینینش
داد؟ حق  یم حیتوض یدختر نیچطور درباره ازدواجش با چن

را بجود تا خون راه  شیباشد. حق داشت لب ها یداشت عصب
هر  وبسازد  یتیخودش شخص یبود برا دهی. زحمت کشافتدیب

اشاره همه  کی ایحرکت  کیاش گذاشت با  یقدم به زندگ یزن
فرمان  یبود. مشت گره خورده اش را رو دهیرا به گند کش زیچ

 و بلند گفت: دیکوب
 ...دمی... بهش اجازه نمدمیاجازه نم یکی نیبه ا  -



 یلحظه سع نیفکر شوم مثل خوره به جانش افتاده بود. تا ا کی
خواست  یکه م یساق یها هیداشت آن را کنار بزند و به توص

پدر و مادر دائم در  یسوال ب کیپسرش مرد باشد عمل کند. 
به  یبلندگو با فرکانس چند صد هرتز کیذهنش پشت  یفضا

 آمد: یم صدا در
 اگر کار خود دختره باشه؟  -
به  شتریمحبت، ب یاز رو یساق نکهی... قبل از ادیفهم یم دیبا

دختر راه  نیهر دو نفرشان گند بزند و با رو دادن به ا یزندگ
 . دیفهم یم دیباز کند با شیسوء استفاده برا یرا برا

 ریشد و به سمت پاساژ راه افتاد. هنوز آن دو دختر در ت ادهیپ
از دختر  یکیشدن به فروشگاه،  کیرس نگاهش بودند. با نزد

افتاد و  یداخل کت و شلوار فروش یغاتیها چشمش به بنر تبل
بنر  یرو رشیکه تصو یجانان به مدل یمتوجه شباهت ظاهر

 است، شد:
 داره! یکلیخدا عجب ه یپسره مدله... وا نیا نیبب  -
دانست. پر از شک و  یرا م نیاست ا هیاز هد شتریب اقتشیل

 یتوانست انکار کند اما با آن چشم ها یهم نم نیبود ا دیترد
فهماندند  یمعصوم که شب قبل داشتند ملتمسانه به او م یشرق

زشت کتک خوردنش  ریکرد؟ با تصو یگناهند چه م یپاک و ب
 کی وردنکه به خاطر خ یدر خانه و آن همه حقارت یجلو
 یمتحمل شده بود چه م یگو از زور خست یآب معدن یبطر

 یو سروناز باشد م نیتوانست مثل ژاکل ینم ندرالیکرد؟ س
 توانست؟ 



 یمیاز دوستان قد یقاسم خان یورودش به فروشگاه؛ آقا با
بود، متر را از دور گردنش  یماهر اریبس اطیپدرش که خ

 برداشت و به سمتش آمد:
 ...لیتنگ شده بود ستاره سه دلمون نجاست؟یا یک نیبه به بب  -

 قیزد که رف یلبخند م یکردند. به سخت یدادند و روبوس دست
 یکیدر دل دارد اما در مغزش  ینیپدرش نفهمد چه غم سنگ

 گفت: یم
 ؟یازدواج کرد یبهش بگ یخوا یچطور م  -

دعوتشان  یبه جشن عروس یگفت؟ وقت یم دیچطور با واقعا
 یوزادش را در آغوش منکرده بود. چطور چند ماه بعد ن

 کرد؟ چقدر شرم آور بود: یم یمعرف هیگرفت و به بق
کار  ی... تازه از لندن برگشتم کلیشرمنده جناب قاسم خان  -

 عقب مونده داشتم. فرصت نشد عرض ادب کنم.
 :دیبه کتف جانان کوب یضربه ا مرد

 نیاز ا ی. هر کدیماشاهلل... عکس هات زودتر از خودت رس  -
 نستاگرامی... آدرس ارهیگ یرو م یغاتیسراغ مدل تبل ادیدر م

 خوان... یم
 دردسر شدم.  -
. خب چه میکن رخانیاز جهانگ یادیباال  میبر اینه جانم... ب  -

 خانم خوب هستند؟ یخبر؟ ساق
در کنار مرور خاطرات پدرش سفارشات فروشگاه  یساعت کی

بر  ادداشتی دیبود و با ریچک کرد. ذهنش درگ یرا با قاسم خان
. هر بار نام پدرش را از زبان افتدیاز قلم ن یزیداشت تا چ یم

 یسوخت. چطور اجازه م یجگرش م دیشن یم یقاسم خان یآقا
از پدر و مادر را تحمل کند  یداد فرزند خودش هم درد دور



 یرا به عنوان همسرش م هیهد دیهر دو زنده بودند؟ با یوقت
 یم دیناز هم با نکهیآخر روا بود؟  از همه بدتر ا رفت؟یپذ

 گناه؟  نی. به کدامدیکش
از جانش هم  زتریمتوجه شد مادر عز یورود به مزون ساق با

شد و  یپخش م یمیمال یقیموس شهیندارد. هم یحال روز خوب
را نداشت.  یکار چیهم دل و دماغ ه یآمد. ساق یعود م یبو

 ریدست ز کهیمادرش در حال دنیدر دفترش را که باز کرد با د
 هم خورد: هشده حالش از خودش ب رهیخ واریچانه زده و به د

 خانم؟! یساق  -
 :دیاز جا پر جیگ یو کم رانیمتوجه ورودش نشده بود. ح یحت
 حواسم نبود. دی... ببخشیوا یهوم؟... ا  -

شد و  نهیداد. دست به س هیتک ریمد زیجلو رفت و به م آرام
 :دیچهره مادر را با نگاهش بوس

 رهیگ یلحظه دلم آروم نم کیدونم... من هم  ی... میساق  -
 کیمن  یِ ... ساقیخور یغصه م ینشست نمیخوام بب ینم یول
 و نشاط بود. یانرژ ایدن

 تکان داد: یساعد دست جانان گذاشت و سر یرا رو دستش
اصرار کردم  مونمیشه کرد؟ پش یدلم. چه م زیدونم عز یم  -

 من هم شد.  ری... تقصیعقدش کن
 گفت: یمادرش زانو زد و با نگران یپا یجلو

 یخواست یم گهیتو کجا بود؟ د رینه قربونت برم... تقص  -
کردم.  یمن عقدش م یگفت یاگر تو هم نم ؟یبراش چه کار کن

 هیندارم؟  یرانیا یکردم خو یچون لندن زندگ یکن یفکر م
 یدار نمیخوام بب ینم یپاش هستم ول کردم تا آخرش یغلط

 ...یکن یاعصابت رو خراب م



 شانه پسرش گذاشت: یرا رو دستش
. میدختره هم ببر نیا یبرا میریغذا بگ میباشه بلند شو... بر  -

 دهنش بذاره. یلقمه غذا تو کیشه  یمطمئنم روش نم
****************** 

 یاشتها دیشا دندیخر یرانیا یغذا یساق شنهادیراه به پ نیب
 دهیچیپ نیداخل ماش یرا باز کند. عطر قورمه سبز ندرالیس

 یحرف م زیر کیعوض کردن حال پسرش  یبرا یبود. ساق
 رونیکه داشت ب یتوانست جانان را از حال بد یزد اما نم
 یوشزنگ خورد. گ یساق لیخانه بودند که موبا کیبکشد. نزد
 شت:نگه دا شیبا فاصله از چشم ها یرا دو دست

 .اوردمین نکیافتاده؟ ع یاسم ک نیبب  -
به  یکرد و نگاه لیسرش را به سمت راست ما یکم جانان

 انداخت: یصفحه گوش
رفت بهش زنگ بزنم.  ادمیعمه پوران... اوه نه... اصال   -
 زشت شد. بردار بگو... یلیخ

به چشمان  هیمهمان ناخوانده شان افتادند. چند ثان ادیهر دو  تازه
 گذاشت: یشانیپ یشدند تا جانان کالفه دستش را رو رهیهم خ

 م؟یبد حیبراش توض یحاال چطور یوا  -
 :دیرد شد و به سمت جانان چرخ یاز طرف ساق تماس

... ما تا االن عادت یدونم راه دروغ گفتن آسون تره ول یم  -
و شوهرش هر جا  مانهی... از اون طرف پمیکارها نداشت نیبه ا

 ختهیکه ر یِ آب گهیازدواج تو حرف زدند... دنشستند درباره 
 میشه جمع کرد... من به نظرم دعوتش کن یشده رو نم

 ...میبد حیرو توض زیرستوران براش همه چ



بزنه که تو رو  یترسم حرف یمن حساسه م یرو یلیعمه خ  -
 ناراحت کنه.

 اد؟یاز من بدش م ایتو حساسه  یرو  -
ثبت  خیتار یتو دیشما دوتا با یعروس و خواهر شوهر باز  -

کنه پشت سرتون  یجرأت نم یکس یول دیانداز یبشه. متلک م
بار بچه بودم داشت منو  کیعمه پوران  نیحرف بزنه. هم

کرد که چرا از رو  یباغ بابابزرگ زنده زنده کباب م یتو
 رو دوست ندارم. یساق گهیگفتم د یلجباز

 :دیخند یساق
بفهمه من موافقت کردم تا ابد دست  االن ی... ولیگیراست م  -

 داره. یاز سرم بر نم
 دست مادرش گذاشت: یرا رو دستش

حرف زد خودم جواب  یحرص نخور قربونت برم. هر ک  -
 دم.  یم

 طیشرا نیخواست پسرش را در ا یمادرش گرفته بود. نم دل
 بود: نیسنگ یلیخ شیحرف ها برا یناراحت کند اما بعض

اخالقامون  یول میبه هم وابسته بود یاز بچگ مانهیمن و پ  -
که؟ ما اصال  یدون یتا آسمون با هم فرق داشت. م نیزم

نداشت به  یچیمن ه ی. بابات که اومد خواستگارمیپولدار نبود
کدوم با ازدواج ما  چیاصل و نسب دار که ه یجز خانواده 

نو م یخونه بابا داوم یپوران وقت نیموافق نبودند. جالبه... هم
 دمیبعد فهم یول میستیهمه گفت اصال در حد هم ن یجلو د،ید
 . دهیپسند ریجهانگ یرو برا مانهیپ



خورد.  یحرص م مانهیاوه اوه... چقدر بابا از دست خاله پ  -
به  نیرزمیز یشد تو یم میبابا ج یکرد یهر وقت دعوتشون م

 بهانه مطالعه که حرف هاش رو نشنوه.
بعد بهش حق دادم.  یشدم ول یناراحت م لیدونم. اوا یم  -
 یبه من چ یدون ی. االن مستین یآدم متواضع یلیخ مانهیپ
 گه؟یم

 یهوا یحساب یگاه مانهیدانست زبان تلخ خاله پ یم جانان
 کند: یم یرا ابر یآسمان دل ساق

 !؟یچ  -
 بغض داشت: یکم یساق یصدا

مثل من نداشت االن  یخانم فرمودند جانان اگر مادر احمق  -
 خودش رو خالص کرده بود.

 غلط کرد!  -
 ؟یحاال حدس بزن چطور  -

 نگاه کرد: یساق یتکان داد و به چهره عصب یسر
 قابله از شر بچه شیبردم پ یدختره رو به زور م دیبا گهیم  -

دادم دستش بره گم بشه.  یهم م یپول هیشدم.  یاش خالص م
 بخت کنم.پسر خودم رو بد نکهیا یبه جا

و مهگل دائم در گوش من  اریکه مه ییحرف ها نیع  -
 ینم نهیرو به س هیقض نیمثل مهگل سنگ ا چکسیخوندند. ه

 داره؟ یبه مهگل گفته نسبت به من حق یزنه. من موندم ک
دست  جانیبا ه یگذاشته بود. ساق ینقطه حساس یرو دست

 را در هوا تکان داد و گفت: شیها
جمع  یشه چند بار جلو یآ... قربون دهنت... باورت نم  -

... هر بار گفتم و لندیدو تا فام نیاومد من گفتم ا شیحرفش پ



کردم که مهگل به چشم جان، فقط دختر خاله است و  دیتأک
عمه  یپشت سرمون حرف بوده. حت دمیباز شن یبس... ول

منو گرفت که اصال مهگل مناسب جان  یپوران اومد جلو
 ... ستین

 فرستاد و راهنما زد: رونینفسش را ممتد ب جانان
 یقبول نم یاومده... هر دختر شیوضع که پ نیراستش با ا  -

 نفر سر کنه... کیکه دو تا بچه داره هر کدوم از  یکنه با مرد
 پر اخم نگاهش کرد: یساق

 ه؟یمنظورت چ  -
تب داره مر نی. ژاکلختهی... فکرم به هم ریدونم ساق ینم  -

کنم  یفرسته. هر بار باز م یمختلف م یعکس دختربچه ها
... من واقعا ندرالیدختره... س نیطرف ا نی. از ازهیر یقلبم م

داشته  یچه رفتار دیدونم با یباهاش چه کار کنم؟ اصال نم دیبا
شه شب با  یم ت... باورختشهیهم از سر و ر نیباشم؟ ا
 د؟یو مانتو خواب یروسر

 یلحظه ا یخواست حت یاما نم دیفهم یدرد پسرش را م یساق
 جانان به مهگل فکر کند:

 یسرش م یمن هم بود هر وقت باال شیپ یدونم... حت یم  -
گلوش... البته بهش  ریرو سفت گره زده بود ز یرفتم اون لعنت

اون  یبفهم یستینبوده... زن ن یکم زیدم... جان ... چ یحق م
 داره... یاالن چه درد

 یبزرگ شدم که لمس ب یفرهنگ یفهمم... من تو یاتفاقا م  -
 یحساب م آزار و اذیتجور  کیدرباره مردها  یاجازه حت

دونه  ینم آزار و اذیترو  یقانون هر جور لمس نجایشه... ا



دادند  ادمونی یآموزش یکالس ها یکالج بودم تو یمن وقت یول
 ...میگزارش بد سیبه پل دینوازش ساده جرمه و با کی یحت
لحظه به  کی یدوست ندارم حت یدرست... ول نهایا یهمه   -

 دهیگند یتار مو کی... من یکردن با مهگل فکر کن یزندگ
 کنم! یمهگل عوض نم یرو با هزار تا ندرالیس

. دندیدر خانه رس یدو با هم پله ها را باال رفتند و جلو هر
داشت زنگ  دیبود اما ترد دیخر یها سهیجانان دستش پر از ک

 در را بفشارد:
 زنگ بزنم؟  -
 کجاست؟ دتینه کل  -
 پشتم. بیج  -

اما  اوردیدر ب دیشلوار پسرش کل بیاز ج یتا ساق دیچرخ یکم
عمه پوران هر دو را  بتیه ندرالیس یدر باز شد و به جا

 کرد: زیسوپرا
 به به... سالم از ماست!  -
عمه پوران باز کرده.  یبرادر را  یشد تصور کرد چه کس یم

 لبخند زد: یجانان به سخت
 ماهت.. یسالم به رو  -

کرد  کینبود. چشم بار یپوران نشانه خوب ضینگاه پر غ حالت
کردند تا  یداشتند در گوش هم پچ پچ م یو رفت. جانان و ساق

 یباشد که صدا یکی شانیحرف ها ییقبل از شروع بازجو
 را معلوم کرد: فشانیتکل ییرایپوران از سالن پذ

 !دمیدونم... عروس خانم هم د یم زویمن همه چ  -
 خنده بزند: ریز یباعث شد جانان پخ یساق افهیق
 ... واقعا هم خنده داره!یهم بخند دیبا  -



 دیتوانست تول یکه م ییصدا نیتکان داد و با کمتر یسر جانان
 گفت: یکند کنار گوش ساق

 !طهیخ یاوضاع بدجور  -
 داد: یمچ دستش حرکت به یساق

 کو؟! هیهد  -
 یها سهیمرتبه جانان رنگش بپرد. ک کیباعث شد  یساق سوال

 یرها کرد. با قدم ها نتیکاب یغذا را به آشپزخانه برد و رو
مستر را  یبهداشت سیبلند خودش را به اتاق خواب رساند. سرو

 آمد: رونیب مهیچک کرد و سراس
 !ستین  -
در تراس بود  کیکه گوشه اتاق نزد هیچمدان و لوازم هد ادی

وحشت  هیلوازم هد یخال یجا دنیافتاد. دوباره داخل شد و با د
 وجودش را گرفت. 

سرش گذاشت و وسط اتاق خشکش زد.  یدو دستش را رو هر
اتاق خواب ها  نیب یراهرو انیکه در م دیرا شن یساق یصدا

 :ستادهیا
 شده؟ یجان؟! چ  -

 دیچرخ یاما زبان در دهانش نم به مادرش کرد ینگاه برگشت
 یزد و خشم جلو یحرف بزند. در مغزش خون فواره م

اتاق مطالعه بود. در را  دشیام نیچشمانش را گرفته بود. آخر
 یقیافتاد. دم عم هیبا ضرب باز کرد و چشمش به لوازم هد

 چشم بست: یگرفت و لحظه ا
 شده؟ یچ نمیجان؟! حرف بزن بب  -

 :دیکش رونیب بیرا از ج لشیموبا یرا بست و گوش در
 ؟یدختره شماره تلفن دار نیتو از ا  -



تکان داد و به سمت آشپزخانه قدم تند کرد. عمه  یسر یساق
نشسته بود. پا  یمبل تک کی یرو یپوران پشت به در ورود

مادر و پسر به احترامش  نیا دیکش یپا انداخته و انتظار م یرو
 چیان گرم بود و حضور پوران هسرش ایقدم جلو بگذارند اما گو

 نداشت: یتیاهم
 خوره! یداره بهم بر م گهید  -

 یداد و ادا رونیفکش را ب ییباال فیرد یدندان ها یساق
 خواهر شوهرش را در آورد:

 خوره! یبهم بر م  -
 !دمیشن  -

 نیجانان کم بود. ترس از تکرار تجربه تلخش با ژاکل طاقت
را از  لیموبا یگرفت. گوش یداشت روحش را به سخره م

 :دیچنگ زد و پرس یدست ساق
 ؟یکرد رهیذخ یبه چه اسم  -
 !ندرالیس  -
بود. هنوز دستش  متیارزان ق یبا شماره ا یخط اعتبار کی

 فشیدکمه اتصال تماس نرفته بود که پوران برخاست و ک یرو
اخمالو ابتدا جانان را خطاب قرار  یا افهیبغل زد با ق ریرا ز
 داد:

 ؟یکه بفهمم برگشت امیخودم ب دیدستت درد نکنه جان! من با  -
... یتو که فرنگ رفته بود ؟یتو چ دیمادرت عقلش نرس

 ...یبود لکردهیتحص
 در برابر متلکش سکوت نکرد: یساق

 دم؟یعمرم هم فرنگ ند یسوادم تو یمن ب یعنی  -



تو باعث شده با  یستینیبا تو بود؟ مطمئنم تفکرات فم یک  -
 .یکن یبچه باز نیا یزندگ

 من؟!  -
 یتو یاریدختره رو ب نیمثل ا یکی نکهیا یآره تو! به جا  -

 یخودش روش نشد بگه از کدوم قبرستون یخونه که حت
 یبچه هم سقط کن یپول کف دستش بگذار یتونست یاومده... م

 .یعقدش کن نکهیا یجا
که من به دختره بگم  هیراحت نیمگه بچه سقط کردن به ا  -

 سقط کن؟ مگه من وجدان ندارم؟
بدبخت... دختره به من گفت خدمتکار آقا جانانم... اون   -

احمق  یپسر تو کمه... تو یچقدر برا دهیکوتوله خودش فهم
 ؟یدینفهم
 جانان هر دو را ساکت کرد: یعصب ادیفر
 .دیبس کن  -

**************** 
آمدند. هنوز دست  رونیب یدیبا هم از کارگاه تول مهیو فه هیهد
آمد او را تنها به خانه  یدلش نم مهیدر آتل بود و فه هیهد

خواهد از  یکه دارد چطور م ینیبفرستد. نگران بود با بار سنگ
 آن کوچه مزخرف باال برود:

 .رمیاجازه بده برات آژانس بگ  -
 مصمم بود: هیهد
... یریبار آژانس بگ نی. اامیبخودم از عهده اش بر  دیبا  -

  ؟یدفعات بعد چ
 ؟یو بر یایبار ب کی یهفته ا یخوا یم یواقعا چطور  -
 دونم! ینم  -



 د،یرس یم هیبزرگ که قدش تا کمر هد سهیک کیدو کنار  هر
 یحت هیکردند. هد یجهت به اطراف نگاه م یبودند و ب ستادهیا

 را بلند کند: سهیتوانست ک ینم
کمک  امیدستت هنوز مشکل داره... الاقل باهات بخب االن   -

 کنم.
تا خانه سخت است.  یزیچ نیدانست بردن چن یهم م خودش

پول را  فیدرز ک یکرد و با نوک انگشت ال فشیبه ک ینگاه
 را بشمرد: اتشیفاصله داد تا بتواند محتو

 چقدر پول آژانس بشه؟ هیتا زعفران یکن یفکر م  -
 تو نگران نباش. ی... ولیلیخ  -
تماس رو از  نیامروز اول نیشه نگران نباشم؟ هم یمگه م  -

مراسم به من پول  یداشتم... بنده خدا بد نکرده برا یبهبود یآقا
 قرض داده.

 ده؟یزورش به تو رس رهیحشمت رو بگ قهیبره   -
چند  نیرو ا یعل مهیگرفته؟ ولش کن... فه تیحشمت؟ شوخ  -

 ؟یدیوقت ند
 را گرفت: سهیک یخم شد گره باال مهیفه
 .ارمیبرات م ستگاهیتا ا  -
 ؟یدید  -

 زد بلندش کند: زور
 ...یندار یچاره ا نیتونم بلندش کنم. بب یمن هم نم هیهد  -
 ش؟یدید  -
 را رها کرد: سهیک
از  یلیزنه. راستش خ ی. با من هم حرف نمدمیاوف! آره د  -

 دستش ناراحتم.



 تو چرا؟  -
ش رو دوست یشد و اتفاق یاگر بزرگ م یعل نیهم نیبب  -

... یخواست کمک کن یاومد از تو م یحامله کرده بود، م
 ؟یکرد یخودت بگو چه کار م

 یچند لحظه خودش را جا یبرا هیباعث شد هد مهیفه سوال
زمان برد تا به عمق  هیو جانان بگذارد. فقط چند ثان یساق

 :ببرد یکه در حقش کرده بودند پ یبزرگوار
 نگرانم بشه.  یخوام کس ی. نمریلطفا برام آژانس بگ مهیفه  -
 شه. یچقدر پولش م نمیصبر کن بب  -

مردانه  یبود که صدا لشیموبا یمشغول جستجو در گوش مهیفه
 را خطاب قرار داد: هیهد یا
 !؟یدیخانم حم  -

بنگاه دار  محله  یبهبود یدو به سمت صدا برگشتند. آقا هر
 یپول قرض داد تا مراسم آبرومند یمبلغ هیبود. همان که به هد

 ستادهیا یکنار ابانی. پشت چراغ قرمز خردیمادرش بگ یبرا
 لب گفت: ریز مهیبود. فه

 کم بود! نیفقط هم  -
 هیکه هد ییرا به سمت جا رشیبا سبز شدن چراغ مس یبهبود
رو توقف کرد.  ادهیپ یجلوداد و  رییبودند تغ ستادهیا مهیو فه

 سهیاز او کمک بخواهد دست برد ک یکس نکهیشد و بدون ا ادهیپ
 با تعجب خواست مانع شود: هیرا بلند کند. هد

 .دی... تو رو خدا نکنیبهبود یآقا یوا  -
 .دیسوار بش دییبفرما  -
را داخل صندوق عقب که گذاشت در صندوق بسته نشد.  سهیک

گرفت.  یعقب جا یصندل یرو مهیجلو نشست و فه هیهد



کرد و  منیکه قبال در صندوق داشت در را ا یبا طناب یبهبود
 پشت فرمان آمد:

 کجا برم؟ دییبفرما  -
شرمنده شما شدم... هر جا سر  یلیمن خ یبهبود یآقا  -

 . دینگه دار دیدیاتوبوس د ستگاهیا ایمترو  ریراهتون مس
 به پشت سر کرد: یبغل نگاه نهیزد و از آ استارت

من باعث شده به فکر  روزی... فکر کنم تماس ددیدار اریاخت  -
نگران  شتریبه اون پول ندارم. ب یازی... من ندیافتیکار ب

منزل کدوم سمته تا مقصد شما رو  دییسالمت شما بودم. بفرما
 رسونم. یم
کند فرصت  یحال هیو اشاره به هد مایکرد با ا یسع یلیخ مهیفه

خواست  یکه م یرغم اصرار بهبود یکرده اما عل دایپ یخوب
 شد. ادهیاتوبوس پ ستگاهیا یجلو هیهر طور شده کمک کند، هد

بزرگش را داخل اتوبوس گذاشت و  سهیکمک کرد ک یبهبود 
 یباال یآهن لهیو م ستادیا هیکنار هد یعصب یکم مهیرفت. فه

 سرش را گرفت:
کارت زشت بود. طرف بهت پول قرض داده...  یلیخ هیهد  -

 ما رو برسونه بعد تو... یکم مونده بود التماس کنه اجازه بد
 :دیپر قشیحرف رف انیم هیهد
 بود. دهیما رو ند یاتفاق ؟یدینفهم  -

 باال رفت: مهیفه یابروها
 ؟یکن یم یشوخ  -
 باهاش تماس گرفت.  یصبور یچشمم آقا ی... جلورینخ  -
 چرا؟  -



اتوبوس دوخت و  یخال مهین نیکاب ینگاهش را به فضا متفکر
 آرزو کرد زودتر حرکت کند:

 نیفروش... ا یزنم حشمت خونه رو گذاشته برا یحدس م  -
بد...  ایمن خوبه  طیخواست بفهمه شرا ی. مستیدنبال طلبش ن

 هم دنبال آدرسم بود.  دیشا
که برسد از  عصریرا قانع کرد به ول مهیجلوتر فه ستگاهیا چند

و از هم جدا شدند. تمام راه به  ردیگ یدربست م نیآنجا ماش
چه  نکهیکرد. به ا یزده بود و فکر م هیپنجره اتوبوس تک

با جانان داشته باشد؟ حضورش در آن خانه چه  دیبا یرفتار
چطور  آورد؟ یمادر و پسر به وجود م نیا یبرا یمشکالت
 خانه کار کند؟  آنها شود در یمزاحم زندگ نکهیبدون ا

شب ها و روزها در مغزش  گر،یها و هزاران سوال د نیا همه
که صبح با عمه جانان داشت  یزد اما با برخورد یتلنگر م

در ذهنش شکل گرفته  یآت یاز روزها یواضح تر ریتصو
نگاه زن خوش پوش و  ینیتوانست هنوز درد سنگ یبود. م
تک تک  یکرد رو یکه خودش را عمه جانان معرف یمعطر

 ش حس کند. یسلول ها
گردد عمه خانم آنجا نباشد و  یبه خانه بر م یکرد وقت یدعا م

. خوشحال بود که لوازمش را در ندیبزرگ نب سهیک نیاو را با ا
مزاحم خواب  گریکار د نیخانه جانان گذاشته و با ا گریاتاق د
و  ندیب یدانست هر شب کابوس م یشود. م ینم چارهیمرد ب

. شرم آور بود زندممکن است در خواب حرف ب ادیزاحتمال 
 که خواب را هم به چشمان جانان حرام کند. 

شمار و مغازه  یبا درختان ب عصریول یبایز ابانیخ یتماشا
بار  کی یسال رشیجذاب بود. مس شیبرا شهیلوکسش هم یها



 ابانیخ نیقدم زدن در ا یشد. زمان یختم نم ابانیخ نیهم به ا
 بود و حاال کابوس! ایرو هیشب شیبرا
شد  یختم م هیزعفران یکه به ورود ستگاهیا نیبه آخر یزیچ

 یرا حس کرد. دست برد و گوش لشینمانده بود که لرزش موبا
. شماره ناشناس بود اما حدس زد از دیکش رونیب فشیرا از ک

کردن کار در آن ثبت نام کرده،  دایپ یکه برا یطرف مرکز
 اتصال را فشرد:. دکمه رندیگ یتماس م

 .دییبله بفرما  -
 !؟ییکجا  -

 ییمثل صاحبش... صدا رایمرد بود. خشن و گ کی یصدا
را  هیهد یپرسش کوتاه خون درون رگ ها کیمردانه که با 

 :دبه مواد مذاب آتشفشان کرد و نفسش را بند آور لیتبد
 !امیسالم. دارم م  -

 :دیآرام اما پر از خشم پرس یبا لحن دوباره
 !؟ییکجا  -

چرا همه بدنش شروع به  دیفهم یشده بود. نم نیسنگ قلبش
 کرده؟ دنیلرز

 و گفت: دیعرق کرده اش کش یشانیبه پ یدست 
 .عصرمیول ابونیمنزل شما... خ کیاتوبوسم. نزد یتو  -
کرد. حال  یداد. نفس تنگ م یمرد، سکوتش هم شکنجه م نیا

حال  نیع داشت. در یبیکرد. ترسناک بود. حس عج یخراب م
دلش را  یزیشد اما چ یفشار استرس نابود م ریکه داشت ز

بار است جانان با او تماس گرفته و چه  نیداد. اول یقلقلک م
 پشت تلفن دارد: یقشنگ یصدا

 ؟یرس یم هیزعفران یبه سه راه یک  -



 رسم. یم گهید قهیچند دق  -
 .امیهمونجا بمون تا ب  -
 .امیخودم م  -
 گفتم بمون...  -

انداخت و  یبه صفحه گوش ینگاه هیرا قطع کرد. هد تماس
 نیپاسخ با هم یتماس نبوده. پنج تماس ب نیمتوجه شد اول

داشت. تازه متوجه وخامت اوضاع شد. لبش را  لیشماره موبا
با کف دست  یمیضربه مال یبه صفحه گوش رهیگاز گرفت و خ

. ودب بیحال برخورد جانان عج نی. با ادیاش کوب یشانیبر پ
 شده؟  یرتیغ دیشا ای ه؟ینگران شده؟ نگران هد یعنی

آمد. در  یدنبالش نم چوقتیه یشد ول یم یرتیهم غ حشمت
گذاشت  یم اطیقدم به ح نکهیماند و به محض ا یخانه منتظر م

 یرتیزد و غ یدو ضربه م یکیکرد.  یبا کمربند دنبالش م
بخواهد  تصور کرد اگر آقا غوله یشد. لحظه ا یتمام م یباز

 !ردیآورد؟ کاش انقدر بزند تا بم یاو را بزند؟ دوام م
. دیکش نییرا پا سهیبود ک یبا هر مکافات دیکه رس ستگاهیا یجلو
را جابه جا کند.  ینیسنگ نیبه ا سهیتوانست ک یقدم نم کی یحت

 یکم.دیکش یخجالت م ندیوضع بب نیجانان او را در ا نکهیاز ا
که وارد سه  ییها نیو به ماش ستادیا نشیهمانجا کنار بار سنگ

 یدیجانان ترمز شد اهیشدند نگاه کرد که پاترول س یم یراه
دست گرفت تا  کیرا با  سهیرو گرفت. خم شد گره ک ادهیکنار پ

در  یشده بود و ک ادهیجانان پ یک دیخودش بلندش کند. نفهم
 یجا هیدست هد یرو ش. دست مردانه استادیاش ا یقدم کی

به  یو دستش را برداشت. قدم دیاز ترس کش یلندگرفت. دم ب



حضور مردانه جانان  یگرما هیثان کیعقب رفت اما در همان 
 تنش را سوزانده بود:

 سالم!  -
احترام به زبان  یادا یتوانست برا یبود که م یکلمه ا تنها

را برداشت و درون صندوق  سهی. جوابش را نداد. کاوردیب
 عقب گذاشت.

را باز کرد و  نیهمانجا خشکش زده بود. جانان در ماش هیهد
 :ستادیکنارش ا

 سوار شو!  -
داند  یداشت. خدا م اجیاحت یبه انرژ شیحرکت دادن پاها یبرا

در باتالق فرو  شیکرد هر دو پا یآن لحظه از ترس حس م
 یبه سمتش آمد. محکم بازو یرفته و فلج شده. جانان عصب

را  هی. هددیکش نیسمت ماشدست سالمش را گرفت و به 
 صاعقه زده بود. 

 دی. نبادیکه نشست، جانان در را محکم به هم کوب یصندل یرو
دانست چه کار  یشد. نم یو جانان م یساق یباعث ناراحت

 یم شقدمیپ یعذرخواه یبرا دیکرده اما هر چه بود با یاشتباه
 یجانان را دوست داشت. به قول عل نیاگزوز ماش یشد. صدا

 نیبه ا دادنبا گوش  هیچند ثان یتوانست برا یبود. م« خفن»
طول  یلیفکرش را جمع و جور کند اما خ« خفن» یصدا
داخل مغزش  یها رگیکل مو یخشن مردانه ا یکه آوا دینکش

 را منفجر کرد:
صاحاب رو جواب  یاون ب دینبا ؟یاطالع بد دیشما نبا   -
لحظه به  کی یرفت نییپا یسرت رو انداخت یطور نیهم ؟یبد



 چارهیفکرم هزار راه رفت. ب م؟یش یما نگران م یخودت نگفت
 ...سیاز بس استرس گرفت کم مونده بود زنگ بزنه پل یساق

را گفته؟ مردن  نیا یسخت است؟ ترسناک است؟ چه کس مردن
زدن در استخر آب  رجهیش ییبایلحظه به ز نیا هیهد یبرا

 خنک وسط تابستان گرم دلچسب است:
 لی. من شماره موبادیگرد یتا شب بر نم دیشرمنده... گفت  -

حق  دیبگ یخوام. هر چ یمعذرت م یلیرو نداشتم... خ یکس
 .دی. ببخشدیدار
در  یفیلط نگیدل نگیدل یجانان ساکت شد. صدا هیثان چند
 یپشت شلوارگوش بی. جانان دست برد از جدیچیپ نیماش
دکمه وسط  ی. انگشت شصتش را رودیکش رونیرا ب لشیموبا
 کیدوباره  نیاش را باز کرد. ژاکل یگذاشت و قفل لمس یگوش

سبز فرستاده بود.  یبا چشم ها یاز دختربچه ا دیعکس جد
 گفت: یسیاراده به انگل یو ب دیبه فرمان کوب یبعص

 !یخدا لعنتت کنه... عوض  -
با خودش فکر  هیهد یجانان باعث شد لحظه ا یعصب حرکت

 کند: 
هم بشن با  یعصبان یها حت یباال شهر نی! ابر خدا پناه»

 «!م؟یشن... حاال اگر ما بود یم یکالس عصبان
با  لیاش داشتن موبا یاتفاق زندگ نیکه لوکس تر یدختر یبرا

از حد با کالس  شیب دنیشن یسیقاب قرمز بود چند کلمه انگل
بودند که جانان دوباره او  دهیدر خانه رس یکرد. جلو یجلوه م

 :دیکش رونیب شیها یرا از فانتز
 بده لطفا! موتیاز داشبورد به من ر  -



شناخت. خدا را شکر که باز کردن قفلش سخت  یرا م داشبورد
بگردد؟ به خودش  یزیدنبال چه چ دیدانست با ینبود فقط نم

 نیآمدند دقت نکرده بفهمد ا یداد چرا صبح که با ساق یفحش م
 است؟ یچه شکل قایدق یلعنت موتیر

 یتوانست کار یم شیدست ها یجانان رو گیجو  رهیخ نگاه
بکوبد اما  واریشود و با سر به د ادهیپ نیزنان از ماش غیکند ج

هم بدتر شود. دست جانان جلو آمد و  نیقرار بود اوضاع از ا
 هیچشم هد یکه ته محفظه افتاده و درست جلو یفلز لهیوس کی

 بود را برداشت.
 ؟ینیب یچشمته نم یجلو نیا  -
فندک بود و  هیکه شب یاستوانه ا ءیبه ش ینگاه یچارگیب با

 داد انداخت: یچشمش تکان م یجانان جلو
 !ن؟یا  -
 !نیبله ا  -
 خب من ... فکر کردم فندکه!  -
کجاش  نیا ؟یبه خنگ یخودت رو زد ای یدختر تو خنگ  -

 فندکه؟! هیشب
نداشته که بفهمم  موتیر چوقتیدر خونه ما ه یول دیببخش  -

 ه؟یچه شکل
 دختر! نیکش آمد. چقدر ساده بود ا شیلب ها اریاخت یب جانان

 ؟یدیهم ند لمیتو ف یعنی  -
نشون ندادن. فقط در  موتیر لمیف یتو چوقتیه ی... ولدمید  -

 .ستمیانقدر هم خنگ ن گهیشه. د یباز م
 آره جون خودت!  -



که در آن بزرگ شده، نگاهش را به  یخجالت زده از فقر هیهد
 کرد:  یدوخت. جانان لبخند زنان با خودش فکر م واریدر و د

 «!ره؟یم ادمی زیهمه چ نمشیب یم یوقت چرا»
 نیسنگ سهیک تیشد تا مسئول ادهیزودتر پ هیهد ن،یتوقف ماش با

داد فرق  یبه پسرش دستور م ی. ساقردیرا خودش به عهده بگ
خواست  یوصله اضافه بود که م کیفقط  نجایا هیداشت. هد

 صاحبخانه داشته باشد.  یزحمت را برا نیکمتر
انداخت تا بفهمد  رهیبه دستگ ینگاه دیکه رس نیماش پشت

 نیچطور صندوق عقب را باز کند. دستش هنوز به بدنه ماش
تنش افتاد.  یدرشت جانان رو کلیه هیبود که سا دهینرس
داد که  هیو دستش را به زاپاس بند تک ستادیا کینزد یرطو
 خواهد او را بزند.  یحس کرد م یلحظه ا هیهد
چسباند. هر دو دستش  نیو خودش را به ماش دیکش یبلند نیه

 ایدو مشت جانانه  یکیصورتش گرفته بود و انتظار  یرا جلو
ماند تا حس  گوریها در همان ف هیداشت. ثان یپس گردن کی

را باز کند. جانان با  شیاز چشم ها یکیباعث شد  یکنجکاو
 دنیو د هیچشم هد کیبود. با باز شدن  ستادهیا یفاصله کم

قصد کتک زدن داشته  دیرس یچهره جانان که اصال به نظر نم
 کرد.  تیحس امن یباشد کم

 نیی. سرش را پادیچشمش هم باز کرد و چرخ یکیآن  آرام
جانان قرار گرفت.  یروبرو نیبه بدنه ماش هیتک انداخت و با

تا سرش  دیکوب هیچانه هد ریز یانگشت اشاره جانان ضربه ا
 .اوردیرا باال ب

خنده اش را  یجلو یدر نگاه سبز مرد که به سخت طنتیش
 زد: یگرفته بود موج م



 !نیمنو بب  -
 یبود دختر بچه ا نیا هیشب هیهد یبه باال نیینگاه از پا مدل

 شده: رهیخ ریناظم سخت گ یبه آقا یدبستان
 خوام بزنمت؟ یم یواقعا فکر کرد  -

نداشت نگاهش را بدزدد. فقط توانست لبش را گاز  جرأت
 :ردیبگ
کله پوکت فرو کن. حق  ی. خوب تودمیبار هشدار م کی  -

هرگز  گهید ؟یفهم یناراحت بشه... م یساق یکن یکار یندار
فکرش  یساق یکرد یزنه... بفهمم کار ینم بتیخبر غ یب

 هم... مفهومه؟ یتو رهیشده کالهمون م ریلحظه درگ کی یحت
 کرد و جانان ادامه داد: نییعجله چند بار سرش را باال و پا با
به اعتقاداتت ندارم. با  ی. من کاریبار گفتم گوش نکرد کی  -
 ...ادیسر و وضع هر کس از در خونه ب نیا
 نیدغدغه ا دیفهم ی. خوب مدیگو یدرست مدانست جانان  یم

شد  یحق دادن باعث م نیداد اما هم یو حق م ستیبنده خدا چ
و پسرش دراز کند.  یساق یگدا دستش را جلو کیمثل 

خانواده پول خرج  نیهماهنگ شدن با ا یکرد برا یمجبورش م
 آورد؟  یکند. کدام پول؟ از کجا م

 دیرا داشت بگو نیا یرو . نهدندیفهم یدو نفر نم نیرا ا حالش
کند. فقط  هیکه خودش ته نیو نه توان ا دیبخر میخودتان برا

چشم  یخلوت تا جلو یبه گوشه ا دنیراه بود آن هم خز کی
 :دیحرف جانان پر انیبا شجاعت م نینباشد. بنابرا یکس

 کنم. یخودم حلش م دینگران نباش  -



تا  فیضع یکوچولو نیشد ا یخوشش آمد. باورش نم جانان
حد مغرور و پر از شهامت باشد. با لذت دست به کمر زد  نیا

 :دیپرس یرا باال داد و با کنجکاو شیابرو ی. تاستادیو صاف ا
 ؟یمثال چطور  -

اش را با وسواس به داخل هُل  یعادت دو طرف روسر طبق
 داد و گره را محکم تر کرد:

خدمتکار  گمیم دی. هر کس هم منو دامینم رونیاز اتاق ب  -
 شمام. 
را از کمر  شی. دست هادید یچشم ریبدن جانان را ز حرکت

 قفل کرد: نهیس یهم جلو یبرداشت و رو
خوبه...  ؟یخدمتکار من یگیبه همه هم م یاینم رونیکه ب  -

. ادیخوشم م یلیحرف گوش کن خ یکوچولو یمن از خدمتکارا
 باشن که راحت بتونم قورتشون یمخصوصا اگر انقدر فسقل

 بدم.
باز تر و باز تر  یجانان ه یاز شوک حرف ها هیهد یها پلک

 رونیاز حدقه ب شینمانده بود چشم ها یزیکه چ ییشد تا جا
 لب زد: وبپرد. جانان خم شد 

مادر بچه من خدمتکارمه...  یبگ یبه کس یکن یشما غلط م  -
 ؟یدیبارت بود شن نیآخر
. دیچیپ نگیپارک یخال یفرو بردن آب دهانش در فضا یصدا

 لهیت یبود.  مردمک ها دهیجانان هنوز صورتش را عقب نکش
حرکت  هیچهره وحشتزده و متعجب هد یسبز رنگش را رو یا
آمد  یم نییو دست نخورده اش پا یوحش یداد. از ابروها یم

. لعنت به آن ورد دید یدماغش را م یو قوز کوچک رو



او و  نیب ینامرئ یسمانیکه در محضر خواندند و ر ییجادو
 . دندیکش گانیتاالر شا یخدمتکار خنگ مهمان
***************** 

. با هر پله دیچیپ یتا وسط راهرو م یعمه خانم و ساق یصدا
 هیکرد. هد یرفتند چهره جانان رنگ عوض م یکه باال م یا

به  یجانان قدم تند کرده بود ول یکوچکش جلو یابتدا با قدم ها
قدرت  شیپاها دیرس یراهرو به نظر م یمحض ورود به فضا

 باال رفتن ندارند. 
گفت،  یکه ساق یجمله ا دنیجانان با شن دندیدر که رس یجلو

شرحه  ستادهیکه کنار دستش ا یپناه یدختر ب یجگرش برا
 شرحه شد:

پسرم گرفتم... به تو چه  یبرا یابونیخ دختر هیاصال رفتم   -
داره که همه عقل کل  یچه ربط یبه کس نمیخوام بب یهان؟ م
  د؟یاز مادر زتریعز هیشدن؟ دا

االن برادرم  یسرت داشت ی... اگر عقل تویاز بس احمق  -
 زنده بود.

 هم من کشتم؟ ینه بابا... نکنه داداش جنابعال  -
... اگر حواست جمع بود انقدر به قر و فرت یآره تو کشت  -

مثل خودت  یکی ی... رفتیشد یزود خبردار م یدیرس ینم
تونم  ی... من نمریپسر مثل دسته گل جهانگ یبرا یلقمه گرفت

 ساکت بمونم...
. دیچرخ ندرالیو چانه لرزان س دهیرنگ پر مرخین یرو نگاهش

داد  یکرد. حق م یباز کردن در خانه تعلل م یبرا شتریب دینبا
گناه و پاکدامن در  یدختر ب کیشدن  ریکه نگران تحق یبه ساق



به حال  یاست وا نیباشد. عمه خودش که ا یا جامعه نیچن
 !گرانید
 یلحظات یانداخت و در را باز کرد. با ورودشان برا دیکل

 سکوت برقرار شد.
به  یباشند قدم دهیرا شن شیحرف ها نکهیاز ترس ا یساق 

کرد و به سمت  یزودتر سالم هیبرداشت اما هد هیسمت هد
 که عمه خانم با تأسف گفت: دیاتاق رفت. پشت سرش شن

 ؟؟یدیکوتوله د نیا یتو یخاک تو سر جفتتون... چ  -
 یرا پشت سرش بست و همان جا ُسر خورد بغضش را خال در

و  دیشن یدهانش فشرد و هق زد. م یکرد. هر دو دستش را رو
داد. با هر کلمه و هر  یو جان م ختیر یشکست. فرو م یم

کردنش را  هیگر یداد صدا ینمشد اما اجازه  یم رانیو ادیفر
 بشنود.  یکس

 کیو خواهر شوهرش،  یزنانه ساق ینداشت وسط دعوا خبر
. هر دو دستش را به چوب قرمز رنگ ستادهینفر پشت در ا

نگاه  رهیاش خ ییطال رهیشده چسبانده و به دستگ یکار شیپل
شنود و قلبش  یتک تک حرف ها را م شیکند. گوش ها یم

 شود.  یذوب م نهیدرون س
گاه بودن را  هیچشم سبز و تک یلعنت نیکوه اورست است ا مثل

 یها ینامرد ایدر ژن خود به ارث برده. اهل دوز و کلک 
خان مرحوم  ریو جهانگ ی. جانان است که ساقستیزمانه اش ن

 با عشق بزرگش کردند. 
دور  یها نیدر سرزم یبیپدرش، زخم غر یمرگ ناگهان داغ

 ایگمشده  یوطئه معشوق، دختربچه او ت انتیدست، دشنه خ



به خون  یپر از تجربه و در آخر قلب یکوله بار ن،یدروغ
 دارد. نهینشسته در س

 ینم یکرد کس یفکر م ندرالیبود. س ستادهیا هیجانان پشت هد 
بود که هم درد و هم  یکی. دیشن یبود که م یکیشنود اما 

خواست  یمحرم شده بود و م یادیکه ز بهیغر کیدرمان بود. 
 ردیقصه اش را  بگ یندرالیقرمز را بشکند تا س یدر لعنت نیا

 و کنار گوشش زمزمه کند:
 !نجامیمن ا  -

 یکی یکیبود  یدر خانه را باز کرد و هر چه حرمت باق یساق
 شکست:

... فقط متهم به قتل رونیاز خونه پسر من گمشو برو ب  -
دم.  ینم یالناساحد چیشوهرم نشده بودم که شدم... من باج به ه

خونش  یتو یبزرگ شده نامرد ریجاناتان سر سفره جهانگ
رو در حقم تموم کرده.  یهم بگو خواهر مانهی. برو به پستین

 امثال تو بشه. نیهمون بهتر هم نش
حرف  ایدن کی. اوردیکم ب یساق ینبود که جلو یزن پوران

 داشت.  نهیدر س یمیقد نهینگفته و ک
 چیو ه چکسیچشمش ه گریرا عقد کرد د یکه ساق ریجهانگ

 دیپرست یقلب م می. جانان را از صمدید ینم شرا جز زن زیچ
 ینم رونیبود که هرگز از چشمش ب یخار شیبرا یاما ساق

 در هوا تکان داد و گفت: یرود. دستش را عصب
... ولش کن نمیبب ایهست؟ جان... جان ب یبرو بابا... انگار ک  -

 یبختک افتاده تو نیرو... نترس ع الیاون کوتوله وا و
خمره عسل  نیاز ا ی... تو صورتش تف هم بندازتیزندگ

 ره... جان... ینم رونیب



به او  یبرود. ساق ییجا هیخواست از پشت هد ینم جانان
 یکرد ول یبود. مدهوش م یخودش ساق یداشت اما ساق اجیاحت
شکسته کرد. چهار تا استخوان  یفرق م ندرالیشد. س ینم گیج

مادر شده. برادرش او  یو ب تیثیح یاز غم که ب یبود با کوه
 یفقرش را م ای ارهفروخته. سرکوفت قد و قو ونیلیرا با ده م
کند چون  یتواند تند ینم یندارد. حت یزیراه گر چیخورد و ه

 کهیبه تمام معناست در حال «زانیآو» کیکنند  یهمه فکر م
 .ستین
دو برابر وزن  یا سهیرفته با دست شکسته و شکم حامله ک 

دراز نکند.  یکس یکه دستش را جلو دهیکش نجایخودش را تا ا
 هیبود. شب دهیند یرا هرگز در زندگ تیحجم از مظلوم نیا

از شدت  یکن شیگوشه رها کیکه اگر چند ساعت  ینوزاد
 ترتا کم یگرفت یاو را به دندان م دیدهد با یجان م هیگر

 کند.  یدر حلقش خال یاسپر
آمد. پوران  یاش م یبلند زخم یو دم ها سیپ سیپ یصدا

 دوباره صدا زد:
 ؟یایخودت م ای امیجان... ب  -

مشت شد. سنگ شد. گره خورد. درست مثل قلبش  شیها دست
محبت عمه پوران باز  یبرا یدر چیخواست ه ینم گریکه د

 کرد: بگذارد. کمرش صاف شد و در دل نجوا
 کوچولو! ندرالیگردم س یبر م  -

*************** 
. جانان، امدهین رونیاز اتاق ب هیاز پنج گذشته و هنوز هد ساعت

که با هم کردند به  یوحشتناک یعمه پوران را بعد از دعوا



مشت  کیتخت جانان به زور  یرو یبرده و ساق مارستانیب
 .دهیقرص خواب

خواهد با هر  یاتاق مطالعه م یواریشمار ساعت د هیعقربه ثان 
بکوبد. پشت در  هیهد ختهیبر روان از هم گس یحرکت ضربه ا

 کند. یبه ساعت نگاه م رهیچمباتمه زده و خ نیزم یاتاق رو
داخل شکمش  نیلحظه به عمر جن کیگذرد  یکه م هیثان هر

که به پزشک مراجعه کرد گفتند  یبار نیشود. آخر یافزوده م
بزند چقدر از آن  نیتواند تخم ینم قی. دقنُه هفته عمر دارد

شود گفت چهارده هفته است که مادر  یروز گذشته اما حدودا م
 شده. 

که لب و  یقد با چهره ا متریهشت سانت یعنیهفته  چهارده
 نهایا یکند. همه  یم دایپ تیدهانش شکل گرفته و کم کم جنس

دند، دا یکه در مطب دکتر به مادرها م یگانیرا از کتاب را
 دیفهم یشدند اما خودش م یمتوجه نم هیبق دیخوانده بود. شا

 ی. کتوندکن یدرد م شیبزرگ شده و پستان ها یشکمش کم
 یپا زد. انگار داشت کفش تنگ یاش را امروز به سخت یمیقد

شکمش  یدست رو دیترس یپوشد. م یم ستیکه مال خودش ن
 بکشد. 

داشت.  یاز حد احساس گرسنگ شیمدت خسته بود و ب تمام
که در خانه پدرش داشت و با آن همه مکافات  ییحالت تهوع ها

 کیرا  شیپنهان کرد دست از سرش برداشته و جا هیاز بق
 به خوردن گرفته بود.  یهوس تمام نشدن

به عواقبش فکر  نکهیباردار است بدون ا دیکه فهم یلحظه ا از
نرود اما  نیسقط جنبار گناه  ریخواست ز یکند مصرانه م



توانست  یدر ذهنش داشت که نم یفیکث یامروز سوال ها
 بزند. دنیخودش را به نشن

بچه، خودش  نیاصرارش به حفظ ا ایکند؟ آ یم یکار درست ایآ 
 یبوده و نم یقربان کیدانست جانان هم  یم ست؟یگناه ن

بار  ریبود ز یساق یتوانست او را مقصر بداند. هر کس جا
 ایکرد اما آ یرا درک نم رفتندیرفت. چرا پذ ینم یزیچ نیچن
 یو م ختهسو هیدلشان به حال هد دیداد؟ شا یادامه م دیبا

 هیو هد رندیخواهند بچه را بگ یهم م دیخواهند کمک کنند؟ شا
 را حذف کنند؟ 

. عقد دیسرد به پشت دراز کش یها کیسرام یزد و رو غلت
کردند و بحث  ایح دیکردن با آن همه عجله عاقالنه بود؟ شا

توانست  یرا فقط خودش م بتیمص نی. ادندینکش شیسقط را پ
 هیدردناک بود اما هد یلیدهد. خ انیو جانان پا یساق یبرا

 عادت به گول زدن خودش نداشت. 
 یشکمش حس کرد. م ریز یدیشد و نشست. درد شد بلند

 یکرد وقت یم رتیحال ح نیاست. با ا یعیدرد طب نیدانست ا
به  یبا سماجت چهار چنگول نطوریداخل بطنش ا فیضع نیجن

که به  یکه خورد و ضعف یاست. با آن همه کتک دهیچسب یزندگ
 .ادافت یها خودش م نیزودتر از ا دیداشت با هیخاطر سوء تغذ

 یرا از جا پراند. به سخت هیکه به در خورد، هد یتقه ا یصدا
 :دیاش را مرتب کرد و پرس یبلند شد. روسر

 !ه؟یک  -
 مردانه که کابوس روز و شبش بود: یهم آن صدا باز

 باز کن منم!  -



مکث کرد تا فکر آشفته اش را جمع و جور کند.  یکم هیهد
کردن هر کلمه  یهج یگفتن داشت که برا یبرا ییحرف ها

که از دهان جانان با  یاما نه... کلمه ا مردیبار م کی دیاش با
 رگ بود:آمد خوِد خود م رونیب بیآن لحن عج

 شوهرت!  -
 ی... باعث شد حس کند شاخه هاشتریکلمه و نه ب کی نیهم

باد قرار گرفته و  ریاست که در مس یمجنون دیمعلق درخت ب
 دیباز کردن در ترد یاندامش ندارد. برا یرو یکنترل چیه

 هم نبود.  یداشت اما چاره ا
چطور  دیو از خودش پرس دیکش نییرا به سمت پا رهیدستگ آرام

متوجه  چوقتیصدا راه برود که ه یحد ب نیتواند تا ا یجانان م
 شود؟ یآمد و رفتش نم

 نهیبه س نهیثابت بود. با باز شدن در س نیزم یرو نگاهش
 یبرهنه جانان م یجانان قرار گرفت. جواب سوالش را پاها

کند.  ینم دیتول ییصدا چیرود که ه یدادند. پابرهنه راه م
 دیچشم د ریبود. ز کیتار مهیخانه ن یچراغ ها خاموش و فضا

 نید؛ سنگیکه خودش را شوهرش نام یستبر مرد نهیکه قفسه س
شود. پس فقط خودش نبود که نفس کم  یم نییو آرام، باال و پا

 آورد: یم
 تو؟! امیاجازه هست ب  -

از  دیخودش بود. با میسوخت. خانه خودش بود. حر دلش
 گرفت؟ یمهمان ناخوانده اش اجازه م

 !دیی... بفرمادیببخش  -
. در را باز گذاشت و دیرفت و جانان آرام به داخل خز کنار
 یبسته شدن در، ب یصدا دنیفاصله گرفت اما با شن یقدم



کنار در  واریهم دور شد. جانان به د گریدو قدم د یکی اریاخت
 دست در را بست. کیزد و با  هیاتاق تک

آمد.  یم رونیب انیدر م یکیمرد  یکرد، نفس ها یاشتباه نم 
 دیکند. با رونیکرد تا مزاحم را ب یاحتماال خودش را آماده م

 دیاو را دوباره خرد کند با یکس نکهیزد. قبل از ا یحرف م
 یکنار واریکرد. عقب رفت تا پشتش به د یم یخودسوز

جانان کلمه  نکهیدوخت و قبل از ا نی. نگاهش را به زمدیچسب
 حرف بزند شروع کرد: یا
... فکر زی... ممنونم... بابت همه چیلیدونم... خ یمن م  -

 من... یعنیکنم... من... 
انداخت.  یجانان نظر یو به پاها دینگاهش را باال کش یکم
 یگذاشته بود و مثل مجسمه حرکت نم یگرید یپا را رو کی

 کرد:
 یچه مشکل شما رو حل م... انداختن بدیکن یاگر فکر م  -

بچه  نیرو جز ا یکس گهی... من دیتونم...ول یکنه... من نم
 یچیکنم از شما ه یبرم... خودم بزرگش م دیندارم... اجازه بد

 خوام... ینم
و  دیچک نییپا شیجمالتش را با بغض گفت. اشک ها نیآخر

 ینشست و سر رو نیزم یرو واریصورتش را پوشاند. کنج د
 گذاشت.  زانوها
مدت فکر کرده بود. با خودش کنار آمده بود  نیهم تمام ا جانان

 ینشان م هیهد یداشت. حرف ها ازیهم ن هیاما به موافقت هد
دارد اما دلش با نگه داشتن بچه  یشده. قصد فداکار میداد تسل

دختر شجاع بود که  نیتوانست اما چقدر ا یکه نم ییاست. تنها



اگر  یکرد حت ینم یخال انه. شستادیا یم زیهمه چ یمردانه پا
 کند.  لیخواست به ممکن تبد یرا م یمحال

زد و  هینشست. آرنج ها را به زانوها تک واریهم کنار د جانان
دختر  نیبه ا یچه حس دی. از خودش پرسستینگر هیبه هد

بود که خودش هم  یا ختهیاحساسات افسارگس قتشیدارد؟ حق
 دوست داشتن نبود. ای. خواستن دیفهم یآن را نم یمعنا

 ینامرئ سمانیر کیالبته  ،یریپذ تیترحم، شفقت، مسئول 
 یکه نم یتیکه به واسطه عقد به وجود آمد. حس مالک یلعنت

هم راهش همان بود  دیتفاوت بگذرد. شا یتوانست از کنارش ب
 !ییاز شر بچه و جدا یگفتند. خالص یکه همه م

کف دست عرق کرده اش را  را دراز کرد و شیاز پاها یکی
 :دیقسمت ران شلوار کش یرو

 چند وقتته؟!  -
بدنش را  شتریب ی. کمدیجانان را د یسر بلند کرد و پا هیهد

 :دیرها کرد تا کامل به فرم نشسته در آ
 فکر کنم چهارده هفته!  -
 هوف!  -

 یشود بچه ا یسرعت گذشت؟ مگر م نیشد. به ا ینم باورش
انسان  کیبه  لیکه چهارده هفته عمر دارد و هر لحظه تبد

 شود را کشت؟ یکامل م
 چقدر زود گذشت؟  -

انگشتانش را دور زانوها در هم قفل کرد و با بغض به  هیهد
خورد و بر  یگونه ها سر م یرو شیشد. اشک ها رهیخ نیزم

 نداشت که پنهانشان کند. تیاهم گریافتاد اما د یدامانش م
 شته بود اما دردناک:گذ زود



شده. از  ریحرف ها د نیا یبرا یلیخ گهیخانم... د هیهد نیبب  -
اتفاق که من و شما  نیا یشه گله کرد جز باعث و بان ینم یکس

هم  یتیاما شکا یکن یری. من توقع داشتم شما خودت تدبمیستین
. یبزرگ شد یبسته ا طیتو چه مح دمیازت ندارم. خودم د

 . میبا هم بزن شهیهم یبار برا کیخوبه حرف هامون رو 
 بیصحبتش مردانه و محترمانه بود. به دل خسته و غر لحن
تا بتواند  دیداد. نگاهش را باز هم باال کش یشجاعت م هیهد

 هیرا به زانو تک شیاز دست ها یکیخوب تماشا کند. جانان 
 نشیر جقسمت سنگ شور شلوا یها شهیر یگریزده بود و با د

وجود  بامرد  نیداد. با خودش فکر کرد چقدر ا یم یرا باز
 ظاهر خشنش مهربان است:

بزرگ شدم که مادر و پدرم اسطوره  یخانواده ا یمن تو  -
 یهم باعث شد تصور کنم همه  نیها بودند. هم یخوب یهمه 

 رانیا یسالگ زدهیخوبند و بارها دلم شکست. از س ایمردم دن
بزرگ شدم که  یفرهنگ یگشتم. تو یبر م التینبودم. فقط تعط

مرد  پدرمفرق داشت اما  یلیبا طرز فکر مردم وطن خودم خ
 بود.  یبزرگوار

 خدا رحمتشون کنه...  -
 . امرزهیخدا رفتگان شما هم ب  -

 نشانیکه ب یبود احترام بایسکوت کردند و چه ز یدو کم هر
 گرفت: یشکل م

شما رو حدس  طیتونم شرا یهستم. م یمن آدم با تجربه ا  -
که گرفتم مشورت کردم.  یمیدرباره تصم یلیخ یبزنم. با ساق

نبود. خب... توقع ندارم  یقدم جلو گذاشتم از سر جو زدگ یوقت
و  میداشت یتلخ یلیگل و بلبل باشه... هر دو تجربه خ زیهمه چ



... حتما تا االن دهیما رو عذاب م یاثرش تا آخر عمر هر دو
کم  یزیچ چیخدا چقدر به من لطف داشته... من ه دیدیفهم

 لیمنو تبد یزندگ رینظ یمادر ب کیو  ایپدر دن نینداشتم. بهتر
 داشتم و دارم...  ی... من هم مشکالتیکردند ول ایبه رو
به  یدارد؟ مگر مشکل یمشکل یآدم نیگرفت. چطور همچ دلش

نا کرده  یجز خودش وجود داشت؟ سرش را چرخاند تا خدا
و احساس حقارت  ختیر یاهشان به هم گره نخورد. اشک منگ
 نداشت: یجانان قصد فخر فروش نکهیکرد با ا یم
شه کرد؟  یچه م یهمه ما سخته ول یدونم سخته... برا یم  -

که از عمه  یی...حرف هاارمیتونم به شما فشار ب یمن نم
کدوم، نظر من و  چیه دیشنو یو مطمئنم باز هم م دیدیپوران شن

 ...ستین یساق
 گفت: یشرمندگ با
 . دیکن یم یفداکار دیدر حق من دار یلیدونم. شما خ یبله م  -
وجدان  یراحت یخودمون رو برا یانسان فهیوظ میما دار  -

. بله ... به میهم سر شما ندار یمنت چیه مید یخودمون انجام م
 ی. مستمینمن آدمش  یهم بود ول یگرید یقول پوران راه ها
رفتم  یم یا گهیشما و بچه راه د رفتنیپذ یدونم که اگر به جا

 یمن نم ستین خودمآدم خودم نبودم. دست  گهیتا آخر عمر د
کنند درسته و از نظر من ظلمه  یکه همه فکر م یتونم کار

 یانجام بدم. هر طور دوست دارن فکر کنن اما من سرم جلو
 ...هیبرام کاف نیروح پدرم باالست هم

 یدخترانه برا یها یالبافیگونه خ چیه یرا زده بود. جا حرفش
وجدان تنها قصد  یو راحت یانسان فهیگذاشت. وظ ینم هیهد
 بود: یهمه مهربان نیو جانان از ا یساق



. هر دیکنم با ما راحت تر باش یمن از شما خواهش م  -
من و  ندهیبچه گرفته بشه، آ یراحت یبرا ندهیدر آ یمیتصم
 نیاز ا میتون یم گهیبه شما گره خورده. با کمک همد یساق

 هست... یراه یزیهر چ ی. برامیبحران عبور کن
کرد حرفش را قطع کند تا افکار خودش را به زبان  دایپ جرأت

 :اوردیب
 .ستیدرست ن نجایحضور من ا  -

 یجانان با چه حالت وحشتزده ا دیبود و ند نیزم یرو نگاهش
 شده: رهیبه او خ

. هر روز دیپنهان کن انتونیمنو از اطراف دیتون یشما نم  -
لطفا  یهم ندارم که برم ول ییشم... جا یعذاب م هیبراتون ما

دو  یکیدونم  ی. مدیجلوه بد یعاد یلیخ زویهمه چ دینکن یسع
 یزونیکار کردن ندارم. من اصال آدم آو ییتوانا گهیماه بعد د
است که به  ندهیآ یبرافرصت من  نیآخر نی. استمینبودم و ن

 کار خودم... یبرم پ دیدونم با یرسه و من م یم یزود
 به شما گفته؟  یزیچ نیهمچ یک  -
بزرگ  ییایرو یزندگ کی یدونم... من برعکس شما تو یم  -

بود. من  ضیمر شهینشدم. بابام و برادرم معتاد بودند. مادرم هم
ا خرج خونه فقط شونزده سالم بود که مجبور شدم برم سرکار ت

 دیتون ی... مادرم درد نکشه. شما نممی... که گرسنه نمونادیدر ب
از  یشما باشم. هر توقع یاتونم ج ی. من هم نمدیمن باش یجا

مدت بمونم تا بچه به  کیمن  دیاشتباهه...اجازه بد میکن گهیهمد
پول جمع کنم  یخونه کار کنم کم یتونم تو ی. خودم مادیب ایدن

 نیبه ا یعرضه دارم ول یلیگم خ ینباشم. نم یکه محتاج کس
 عادت کردم. یمدل زندگ



با دقت  یرا جمع کرد و چهارزانو نشست تا کم شیپاها جانان
 شود: رهیخ هیبه هد یشتریب
 ؟یر یو م یدار ی... بچه رو بر میبگ یخوا یم یعنی  -
 وحشت جانان بود: نیبزرگتر نیا
. بچه که مال من دیدون یرو نم رانیفکر کنم شما قانون ا  -
با شما  گهیهم د یارتباط چیام بچه رو ببرم ه ی! من راضستین

 یبا شماست. وقت ارشینشم اما اخت ینداشته باشم که مزاحم کس
 ی. فقط مادیاز دستم بر نم یمن کار دییخوا یشما هم بچه رو م

 باشم.  کنارش دیتونم ازتون خواهش کنم اجازه بد
حضانت بچه  نیدرباره قوان شتریب دیبا کننده بود؟ هرگز! قانع
 رهیخ نیو به زم دیکش شیها شیبه ر یکرد. دست یم قیتحق

 نیهم ا دیشا ؟یباالخره تا ک ست؟یدختر چ نیبا ا فشیشد. تکل
 یم یاحساسات یاز جانان و ساق شتریعقلش ب یفسقل یکوچولو

با شجاعت  نکهیا ازندارد.  یکند و توقع ینم یالبافیرسد که خ
 یم نشیاش را خودش بسازد در دل تحس یخواست زندگ یم

 کرد اما خنده دار هم بود: 
آب دست  وانیل کی یتون یبهش بگه تو که نم ستین یکی»

آخه خنگول  یمادر مجرد باش یخوا یم یچطور ،یبد یمشتر
 «من! یکوچولو

کرد  یساکت به حرف افتاده بود. جانان تعجب م شهیهم هیهد
کند و بدون  یحد واقعگرا فکر م نیاتا  یدختر نیچطور چن

را به  یتلخ نیبه ا قیسوال ببرد حقا ریعزت نفسش را ز نکهیا
 آورد: یزبان م

تا از عهده ام بر  دیمن اگر بخوام کار درست انجام بدم با  -
 کی دیکه به من سرپناه داد نینباشم. هم یچشم کس یجلو ادیم



 یا گهیطور د دیتونست یاز شما و مادرتون ممنونم. م ایدن
با من  دیدر خونه گفت یاگر همون روز که جلو دی. شادیرفتار کن

 یآدم ها ایدن یتو وزکردم که هن یباور م دیکن یازدواج م
خانواده شما  یرفت. خوب یآبروم نم چوقتیخوب هستند ه

من باعث شد  انیاطراف یهمه خوبند و بد دیباعث شد فکر کن
دونم. فرق  یحد خودم رو م فکر کنم همه بد و حقه بازند. من

در شأن  نکهیدونم. ا یهم م یو عقد صور یازدواج واقع نیب
 دونم... یهم م ستمیشما ن
 سکوت کند: امدیدلش ن جانان

کنه.  یشأن آدم ها رو شعورشون ثابت م ه؟یحرف چ نیا  -
 برات احترام قائلم.  یلیو من خ یهست یشما دختر خوب

اصال وجود  دیه به بعد فکر کنلحظ نی. از ادیشما لطف دار  -
 ندارم..
 :ردیبگ دهیرا ناد هیتوانست هد یجانان نم حداقل

 شه... یآخه نم  -
 دیکنم که بشه. فقط لطفا اصرار نکن یم یشه... من کار یم  -

شم اگر درکم  یازتون ممنون م یلیجمع شما باشم. خ نیکه ب
 ...دیکن
 کنه! یحل م زویزمان همه چ  -
 یآورد به خودش م یکم م یجمله را هر وقت در زندگ نیا

بکند. بلند  هیتوانست به هد یبود که م یحتینص نیگفت. بزرگتر
 شد و پشت شلوارش را با دست تکاند:

سر بزنم بعدش  یبه ساق رمی. مدینخورد یزیشما از صبح چ  -
 .میغذا بخور دییایب
 چشم!  -



***************** 
 ینامرئ یا هیبه سا لیتبد هیت. هدگذش یو شب ها م روزها

 یکرد. جانان و ساق یحضورش را حس نم یشده بود که کس
 زیتم یآماده و خانه ا ییگشتند با غذا یهر بار از مزون بر م

کنار  دیخر ستینبود. ل یخبر ندرالیشدند اما از س یمواجه م
و جانان  هین هدیب یمکالمه ا نکهیگرفت و بدون ا یتلفن قرار م
 شد.  یوار انجام م کیاتومات زیهمه چ ردیصورت گ

افسر  یمحسن ینکرد. از طرف آقا دایادامه پ یلیآرامش خ نیا
 حاتیاز توض یپاره ا یبرا گانیبازپرس پرونده تاالر شا

 ریرا احضار کردند که جانان هم جزوشان بود. تصاو یجمع
 سیبه پل نیعوکه مد ییها لمیف نطوریمداربسته تاالر هم نیدورب
 . دگذاشتن شیبه نما شیداده بودند را برا لیتحو

 کیکرد و او  یاشاره ا هینشسته بود. به هد نیکنار نازن جانان
از قبل پشت  هی. هددیکش رونیب اریبار س زیم ریاز ز یبطر

 یکه رو یکرد. بطر ینم یبود و کار خاص ستادهیسر جانان ا
 هیبه هد یو بعد نگاه یبه بطر یقرار گرفت، جانان نگاه زیم

 نیبعد با نازن ی. کمدیرا باز کرد و سر کش یانداخت. در بطر
رقص رفتند. به خاطر نورافکن ها و رقص نورها  ستیبه پ

وجود داشت که  یا هیچند ثان لمیف کیشد اما  یگنگ م ریتصاو
جانان را  زیداشت م یوقت هیداد هد یکامل و واضح نشان م

خورده شده را برداشت و تا قطره  مهین یکرد بطر یم زیتم
 آخرش را خورد. 

در گوشش گفت.  یزیاز کنارش گذشت و چ مهیلحظه فه همان
 زیم ریز یکرد و آن را در محفظه ا یخال یبه بطر ینگاه

 ریرفت. تصاو یبهداشت سیانداخت و به سمت سرو ارشیس



که  یزیتوانست چ ینمشد.  یساعت بعد م کیمربوط به  یبعد
با خنده به هم گفتند و بعد دست  یزیاور کند. چب ندیب یم

که قبال  یزیخدمتکار کوچک سالن را گرفت. هر دو به سمت م
و کتش را برداشت  اریمه نیماش چیینشسته بود، رفتند. سو

 سپس سالن را ترک کرد. 
 ار،یرضا و رسول دوستان مه یمدرک چیگفت بدون ه یمحسن

سالن  ریمجلس مختلط هستند و طبق تصاو یمتهم به برگزار
 یمدرک چیهم دست مهمانان بوده اما هنوز ه یات الکلنوشیدنی

و  دهیمسموم چطور به سالن رس یها یآب معدن نکهیدال بر ا
 دوجود ندار ختهیر ابیداخلش قرص روان گردان نا یچه کس
 ادامه دارد.  قاتیماند و تحق یپرونده همچنان باز م نیبنابرا

شدند. تمام راه  ریهم مس نیآمد با نازن یم رونیکه ب یکالنتر از
 . دیچه گذشته و خند هیجانان و هد نیکرد که ب فیتعر نینازن

انداخت تا وارد خانه شود. با باز شدن در  دیآشکار کل یلبخند با
 جفت کفش مردانه کهنه همان جا خشکش زد. کی دنیو د

 ادیزدن و فر بیشروع به نه فیهزاران فکر زشت و کث 
صدا از  یب شهیکردند. در را آرام پشت سرش بست و مثل هم

در اتاق  یپسر جوان جلو کیو  هیگذشت. هد یورود یراهرو
 خواب بودند.

مثل  شی. لب هادینفسش بند آمد و خون در سرش دو یلحظه ا 
آمد و  رونیب هیاز اتاق هد مهیبزند اما فه یباز شد تا حرف یماه

 و مرد جوان را متوجه جانان کرد.  هیده یبا تک سرفه ا
آورد  ادیصورتش به  دنی. با ددینگاهشان به سمت جانان چرخ 

 . ستین بهیو غر دهید هیاو را در مراسم مادر هد



بود را با  هیکه در دست هد یا سهیسالم هم نکرد. ک یحت پسر
انداخته گذشت.  نییپا یو از کنار جانان با سر دیضرب کش

 هفده ساله بود. ایحدودا شانزده 
فاصله  یدنبالش رفت. با کم سیسرخ و خ یبا چشم ها هیهد

 و ملتمسانه گفت: زیغم انگ اریبس یو با لحن ستادیا
 ... تنهام نذار!یعل  -

و رفت. نگاه  دیرا پوش شینگاهش کند کفش ها نکهیا بدون
 ی. با عالمت چشم و ابرو مدیچرخ مهیجانان به سمت فه
نزند. خودش جلو آمد و شانه  یکند حرف یلخواست به جانان حا

 دوستش را گرفت: یها
 صورتت رو بشور. میبر ایب  -

لب  ریمتحرک از کنار جانان گذشت و ز یجسد هیشب هیهد
 زمزمه کرد:

 ... پسر حشمت بود!دیببخش  -
 .دمیفهم  -

دو وارد اتاق شدند و در را پشت سرشان بستند. داشت از  هر
 یکه وقت دیفهم یهر طور شده م دیداد. با یجان م یکنجکاو

افتد. نکند تا  یپشت سرش م یدر خانه حضور ندارد چه اتفاق
پرونده و  نیاشتباه کرده؟ هنوز مسئول هیلحظه درباره هد نیا

 یمضنون چیکردند که ه یادعا م شیو رفقا اریبخصوص مه
 ندارند. هیو هد مهیجز فه

 یچه م نجایشمت اقلبش شروع به کوبش کرده بود. پسر ح 
دور از چشم آنها  هیکه گرفت چه بود؟ نکند هد سهیکرد؟ آن ک

 فروشد؟  یدارد مواد م



. آرام به اتاقش رفت و در تراس را باز دیبه ذهنش رس یفکر
 هیراحت خودش را به تراس اتاق هد یلیتوانست خ یکرد. م

به  هیدانست هد ی. منندیاش را بب هیسا دیترس یبرساند اما م
 یدر و پنجره اتاقش را باز م شهیهم ژنیخاطر کمبود اکس

 ی. روبردب یبود به اسرارش پ تیموقع نیبهتر نیگذارد و ا
گام بلند موفق  کیفقط با برداشتن  وارینرده رفت و با گرفتن د

بگذارد. حاال  هینرده تراس اتاق هد یراستش را رو یشد پا
 ریز هیهد نکهیبه اتوانست مکالمه شان را با توجه  یکامل م

 یرا کنترل م شیتُن صدا یهم به سخت مهیپنجره نشسته و فه
 کرد، بشنود:

هست؟ چطور دلت  ایدن نیا یآخه از تو احمق تر هم آدم تو  -
 شیآت گرمیشم...ج یم وانهیدارم از دستت د یاومد؟ وا

 بچه؟ نیگرفته... چقدر رو داره ا
 ...مهیفه  -
 ینیوضعت بش نیتو با ا یآبج... کوفت... مهیمرِض فه  -

... بعد یرو بخور یغصه شام و ناهار عل یعروسک تو هم کن
 یدر آورد یبا بدبخت یهر چ ادیتشکر هم ازت نکنه ب یاون حت
  ره؟یازت بگ

-   
 گفتم ندارم؟ یکردم؟ بهش م یکار م یچ  -
 ؟یتا االن کجا بود رتیغ یب یگفت یبهش م دیآره... آره با  -
 است.هنوز بچه   -

را  شانیدارند ُولوم صدا یسع یبود هر دو به سخت معلوم
دخترها  نیب جیداشت مکالمه مه یکنترل کنند اما جانان به راحت

 جوش آورده بود:  یحساب مهی. فهدیشن یرا م



 یرفت یبود یتو همسن عل ؟یبابا...مگه تو بچه نبود یا  -
خورد  یداد یصبح تا شب جون کند یاطیاون کارگاه خ یتو
 یعنی« کودک کار»گفتن  یها م هیگنده کرد... همسا کلیه

 یکنه...م یسن جون م نیچشم ما داره تو ا یکه جلو هیهد
در حقت بد  یلیخ یول امرزهیخدا مادرت رو ب ؟یآبج یدون
 یداره چه ظلم دیفهم یبود که نم زی. انقدر پسر براش عزکرد

تو هم  یکه جون نداشت کار کنه ول هیکنه. هان یدر حق تو م
حشمت داشت وسط  یوقت یعل نی... همیگذاشت هیات ما هیاز بن

 یشکست فقط نگاه کرد... دلم نم یاستخون هات رو م ابونیخ
شتر دلت یگفت که ب یخواد بگم پشت سرت چقدر مزخرف م

 یرتیغ ی... بیایکم به خودت ب هیبگم  دیانگار با یبشکنه ول
تف به ذات هر  نه؟یا ی... مردونگدیراتون دادپس ادیرو شما 

 ...یمرد گنیم نیمرده اگر به ا یچ
 .یشناس یمادر که نداره... پدرش هم که خودت م  -
هم  هیمادر هان ی... تو حتیستین یجونم تو که مادر عل یآبج  -

. به یکم خودخواه باش هی یبفهم یخوا یم یدونم ک ی. نمینبود
کم  هی یشوهرت بگرد یجلو افهیو ق ختیر نیبا ا نکهیا یجا

 بکش سمت خودت... اریبه خودت برس... دلش رو به دست ب
 تشکر کرد: مهیزد و در دل از فه یبود که جانان لبخند نجایا
خرجت رو بده... چند وقت  یدار یکیبه  اجیتو االن احت  -
 ...یراه بر یتون ینم یباال حت ادیشکمت م گهید
 شم... یز جام بلند ماالن به زور ا نیهم  -
خواد تو هم دو  یبگه پول م ادیآقا ب ی... بعد علگهیبله د  -

کف  یگذاشت یوضع درآورد نیکه با ا یچندرغاز پول یدست
 دستش..



 یدختر چقدر احمق و ساده است! جانان م نیپول بود! ا پس
شب ها تا صبح گوشه اتاق  یگاه یمدت حت نیدانست در ا

گفته بود فعال راحتش  یدوزد. ساق ینشسته و عروسک م
 ریدستش باز شود اما هر بار نور چراغ را از ز یبگذارند کم

 شد: یدختر کباب م نیا ییتنها یدلش برا دید یدر م
خانواده آشنا  نیبا ا یدونم از راه بد یگوش کن. من م یآبج  -

... در برابرت یچشم قشنگه شد نیزن ا گهید ی... ولیشد
 داره... فهیوظ

 «ها! گهیمنو م»عمق گرفت و در دل گفت:  لبخندش
 رونیباطل ب الیخواست دوستش را از خ یبا لجباز هیهد
 :اوردیب
 یخوا یبوده چرا نم یصور زینداره. همه چ یا فهیوظ چیه  -

 .یبفهم
 باز جانان با خودش گفت:  و
 «عمته! یصور»
 هم دست بردار نبود: مهیفه
کردن  مینشستن و قا نجایا یبه جا یتون یم یخب باشه... ول  -

 ...یتا دل پسره رو ببر یخودت هزار تا کار بکن
 ندارم.. یقصد نیاصال همچ  -
 «:!یمن دارم تو هم غلط کرد یول»
 احمق بده... نیکم عقل به ا هی ای... خدایوا  -

شد. جانان شش دانگ حواسش را  یبه سکوت سپر یلحظات
 ستادنشیکلمه هم از دست ندهد. حالت ا کیجمع کرده بود تا 

نرده  یپا رو کیتراس واقعا فضاحت بار بود.  ینرده ها یرو



 ی! هر کس او را مهینرده اتاق هد یرو یگریاتاق خودش و د
 دارد. یکرد قصد خودکش یفکر م دید
سکوت را شکست. جانان مجبور شد  یتر نییپا یبا صدا هیهد 

 بکشد: هیاتاق هد یا شهیبه سمت در ش شتریبدنش را ب
کنن مرد خوشگل و  یهمه دخترها آرزو م مه؟یفه یدون یم  -

 زیدونم؟ همه چ یبشه... پولدار باشه چه م بشونینص بیخوشت
 نیکنه نگه داشتن همچ یفکر نم چکسیه یخوان ول یتموم م

 چقدر سخته... یمرد
چرا استفاده  یدیها رس نیخب قربونت برم. تو که به همه ا  -

 ؟یکه باهاش روبرو نش یاتاق نشست نیا یچرا تو ؟یکن ینم
 کیاون که همه درها رو باز گذاشته... بهت احترام گذاشته... 

که مرد بوده... مادرش هم  تیزندگ یاومده تو یکیبار هم شده 
 گفتن نداره... تو چه مرگته؟ گهیکه د

 
 ؟ینیب یم یمن؟! نگام کن! چ  -
 شته هاست...دختر پاک که قلبش مثل فر کی  -

 :دیبه تمسخر خند هیهد
 نداره... یارزش چیه میپاک ایقلب فرشته من   -
 چرا نداره؟  -
از سرم  یلحظه روسر کیکه اومدم  یگوش کن... از روز  -

 یخوِد آقا گوالخ که شوهرمه... چه جلو یبر نداشتم... چه جلو
 کنه... یم دایادامه هم پ نطوریمادرش و هم

 تعجب دهانش را کامل باز کرد: از
 «من گفت گوالخ؟! به»
 :دیپرس مهیفه



 آخه چرا؟  -
 ؟یدیمنو ند دیسف یتو موها  -

شد و  یهم گشاد م شیرفت چشم ها یجانان که باال م یابروها
 :دیپرس یاز خودش م

جور  هیپدرو  یاون ب دشیسف یبه خاطر موها ده؟یسف موهاش»
 «زنه انگار طناب داره؟ یگره م

کند به  یدو سکوت کرده بودند و جانان داشت جان م هر
 صحبتشان ادامه دهند.

 کنان شروع کرد: هیدوباره گر هیمنتظر ماند که هد یکم
جلوشون بگردم؟  افهیو ق ختیر نیبا ا ییمن با چه رو  -

اون دخترخاله اش مهگل... انگار قبل از  ؟یدیمادرش رو ند
 ادیزنه م یم پیبا هم نامزد بودند... هر روز ت بتیمِن مص

 ...گهیبه من م ادیاز دهنش در م یهر چ نجایا
 کنه! یغلط م  -
چرا؟ حق داره... من شوهرش رو از چنگش در آوردم. من!   -
چند وقت بهم گفته "کوتوله" داره حالم  نیاز بس تو ا ؟یفهم یم

انقدر قد  دونم چرا همه شون یخوره. نم یاز خودم به هم م
 ندارن.. یا گهیبلندند که جز "کوتوله" بودن من فحش د

 که قدت کوتاهه؟ هیتو چ ریتقص  -
تعلق ندارم. وسط  نجای... من به انجاستیمن، بودنم ا ریتقص  -

کرم  کی هیشب گه،ید یکیپر زرق و برق  نیریش یایرو
 یگورش رو گم نم یکنن ول یکوچولو شدم که همه با پا لهش م

با من  یتناسب چیکه ه یِ شدن به کس زونیمن آو ریکنه... تقص
 خت؟یر نیبا ا و؟کنم؟ با کدوم ر یبرم دلبر یگینداره بعد تو م

 شد.. یشکل نیهنوز هجده سالم نشده بود که موهام ا



 ...یکن یخب احمق رنگ م  -
. بر ستیمن ن ی... مشکل رنگ مویفهم ینه... تو نم  -

ارزشم با  یشه؟ خانواده ب یلند مفرض رنگ کنم، قدم هم ب
برام  یلیمرتبه از آسمون مدرک تحص کی ایشه؟  یارزش م

 رانیخانواده همه خارج از ا نیندارم. ا پلمید یافته؟ من حت یم
که  توکرده.  یلندن زندگ یدرس خوندن. آقا جانان از بچگ

 ییمو طال یدخترها نیا یبه من بگو... وقت یخودت زن
 یم دایپ یو قلب من ارزش یبه نظرت پاک ینیب یرو م یخارج

خوام به خودم دروغ بگم تو هم تمومش کن. من  یکنه؟ من نم
هام رو بدم.  یمونم تا بتونم پول جور کنم اول بده یجا م نیهم

 زیتا آخر عمر کن نمک یم هیاتاق کرا هیبعد هم خدا بزرگه... 
با تونه عروس  یمثل من نم یشم... عاقبت دختر یبچه خودم م

انگل  ایمثل کنه  یزیچ هی تایخانواده بودن باشه... نها نیعزت ا
اصال هم قصد ندارم با  ستمین نیاز ا شتریدماغ... ب یمو ای

کنم که حقم  یتوقع یاز کس ایپوچ خودم رو گول بزنم  االتیخ
 ...ستین

خورد. محکم خودش را به  زیفلز نرده ل یرو شیپا یا لحظه
 پشت سرش چسباند و نفسش بند آمد. وارید

 کرده بود!  یکار احمقانه ا عجب
 یوضع نیشدند و او را در چن یمتوجهش م هیهد ای مهیفه اگر

از خجالتش  ندرالیس یبه چشم ها گریتا آخر عمر د دندید یم
 کرد.  ینگاه نم

 داد.  یخودش را نجات م دیبود و با دهیخواست شن یچه م هر
و جفت  دیرا به سمت تراس اتاق خودش کش قامتش یسخت به

 .دیها پر یکاش یپا، رو



 . دیرس یم هیو هد مهیکرد قطعا به گوش فه دیکه تول ییصدا 
 عجله به اتاقش رفت و در را بست. با
 در تراس را باز کرد و گفت: مهیکه فه دیشن 
 !دمیشن ییصدا نجایمن از ا ی... ولستین یزیچ  -

کرد و چند لحظه  یدر تراس خالحبس شده اش را پشت  نفس
 حرکت ماند.  یهمانجا ب

 آمد: شیلب ها ینگذشت که دوباره لبخند رو یلیخ
 ! ده؟یسف یپس دردت موها  -

 دختر؟!  یانقدر خر چرا
 دوم؟ نیژاکل یدم برام بش یاجازه م یفکر کرد واقعا
 تجسم کرد.  دیسف یرا با موها هیهد چهره

 خجالت بکشد. چارهیداشت ب حق
بود چه برسد به  یتیاش فاقد هر گونه جذاب افهیق یاندازه کاف 
 ها باشد.  رزنیمثل پ دیکال سف ای یهم جوگندم سوانشیگ نکهیا

صفر است و به  ریداد اعتماد بنفسش ز یها نشان م نیا همه
دهد و دلش  ادشیداشت تا راه  اجیاسطوره اعتماد بنفس احت کی

 به ماندن گرم شود. 
 جان خودش؟! یز ساقبهتر ا یکس چه

************** 
 یرا با ساق شیها دهیرا در خانه رها کرد تا شن مهیو فه هیهد

 بگذارد. انیدر م
 یها م الیرا بلند کرده بود و با خودش خ کیموز یصدا 

 بافت. 
 ایفرزند  یفداکار برا هیتوانست بهتر از هد یم یکس چه

 کند؟  یفرزندانش مادر



قد بلند و  یداشت که به قول خودش مثل دخترها یتیاهم چه
 ندارد؟ یلندن ظاهر جذاب ییموطال

 یزیو خانواده دار مثل سروناز هم چ پیخوش ت یدخترها از
 نشده بود.  دشیعا یجز دل شکستگ

 ای ییبایدانست ز یم یگریجانان بهتر از هر کس د امروز
با  یبه زن لیدختر را تبد کیتواند  ینم یلیمدرک تحص

 یریپذ تیمسئول ای یمثل فداکار یانسان یواال اتیخصوص
 کند.

 یبه ذات طرف بستگ زیدهد. همه چ یعزت نفس نم یبه کس 
 دارد. 

 یحت ای نیهم نتوانسته بود به امثال ژاکل شهیاند یآزاد یحت
مهگل بفهماند برتر از خوش لباس بودن، خوش ذات بودن 

 است. 
ها بجنگد مثل  یسختخواست که با  یزن وفادار م کی 
 ... ندرالیس
را به کامش تلخ  یو پوچ زندگ چیکه به خاطر ه دهیزن فهم کی

 ... ندرالینکند مثل س
نداشته  یتیاو اهم یخواست که ظاهر جذابش برا یرا م یکی

هست به خاطر پول نباشد و باز هم مثل  یباشد و اگر احترام
 یکردند وسط زندگ چشیدانست چطور کادوپ یکه نم یا هیهد

 اش گذاشتند. 
داد که چرا در آن حالِت از  یوقت ها به خودش فحش م یبعض

 یرا انتخاب نکرده اما حاال که فکر م نینازن یخود یخود ب
 نشده. یکی نیکرد خوشحال بود راهش با نازن

 مثل مهگل بود. نینازن 



 شیبرا هیدانست و امثال هد یم گرانیخودش را برتر از د 
 شوند.  ریتحق دیزمان فراعنه مصر بودند که با یرده هامثل ب
 بزرگ شده بود.  یو ساق ریدست آقا جهانگ ریز جانان
 فخر بفروشد.  یتوانست به کس ینم هرگز
داد اخم به  یبود که جانش را م یپدر یخط قرمزها جزو
 .ندینب شیابرو
شرمنده اش کند  نکهیاز ا شهیهم ست؛یزنده ن گرینبود د مهم

 وحشت داشت. 
تماس گرفت تا مطمئن شود  یمزون که توقف کرد با ساق یجلو

 ندارند.  یمشتر
 به حال مادرش سوخت. دلش

کرد اما  یمردم م یدوخت و تن دخترها یم یرخت عروس 
 دیعقده به دلش مانده بود عروس تنها پسرش را با لباس سف

 . ندیبب
 داشت.بر ن یبار زنگ خورد اما کس چند

 را گرفت.  یمنش لیبار موبا نیا 
 هم جواب نداد. باز

 شد و زنگ زد.  ادهیپ 
در را باز  چکسینگران شد که چرا ه یو کم دیته کش صبرش

 کند؟  ینم
خود  یپر از رفت و آمد و زن ها شهیهم یساق مزون

 کردند.  یکار م شیسرپرست بود که با جان و دل برا
 یکه مشتر ییشد و زمان ها یساعت استراحت خلوت م فقط

 نداشتند. 



در  چکسیمادرش ه یساعت کار نیبود در شلوغ تر بیعج
 . ستیمزون ن
جواب نداد اضطراب  یرا گرفت و وقت یشماره ساق دوباره

 . دیامانش را بر
 را زد و خدا را شکر باز کردند.  یاطیکارگاه خ زنگ

 یرا م مانهیخاله پ یرفت صدا یراهرو که باال م یپله ها از
 شد.  یم قیو خشم مثل مخدر به خونش تزر دیشن
 خواستند که دست بردار نبودند؟ یم چه

مزون  یشد چند بار محکم با مشت بر در بکوبد تا منش مجبور
 باز کرد.  دهیپر یبا رنگ

 منیمبل نش یکه رو ییها یمشتر دنیعجله وارد شد و با د با
 ژورنال بودند نفسش رفت.  یدر حال تماشا

 یدر بزند وارد دفتر ساق نکهیانداخت و بدون ا نییرا پا سرش
 شد. 

و مهگل با ورود جانان هر دو رنگ از رخسارشان  مانهیپ
 .دیپر
 توانست آن لحظه گردن هر دو را بشکند.  یم 

 کرد. ینشسته بود و به پنجره نگاه م ریمد یصندل یرو یساق
 نظرش را جلب کرد.  و مهگل مانهیپ یسکوت ناگهان 

 . دیاز اشکش را د سیو جانان صورت خ دیچرخ
بزند که هرگز در عمرش به زبان  ییباز کرد تا حرف ها لب

 زد و گفت: هیگر ریز یبا دلسوز مانهیاما پ اوردهین
 قد و باالت خاله... یبرا رمیبم  -
 ... یکه حروم شد رمیبم 

 روزها رو... نیا نمیمرگت بشم که نب شیپ یاله



تکان داد که  یهم گذاشت و سر یرا رو شیپلک ها یساق
 جانان وسط دفترش منفجر نشود. 

مادرش  یآب از آبسرد کن اتاق برا یوانیبرخاست و ل مهگل
 :ختیر
 شه. یمامان بخور... درست م  -

 شلوار فرو کرد: بیرا در ج نشیماش چییرا بست و سو در
 شه دخترخاله؟  یدرست م یچطور  -
 هیدر خونه من هر روز اعصاب هد یبه تو اجازه داده بر یک

  ؟یرو خراب کن
 مادرش را فراموش کرد.  مهگل

 گفت: یبه ساق یروزمندیزد و با حالت پ پوزخند
 خاله؟!  ینیب ینگفتم؟! م  -

 ماره... مار... دختره
 !دیچقدر باخت دیبفهم دیکه چشم باز کن یاز روز دیبترس 

 آخر زده بود: میبه س نجانا
 تو رو؟! م؟یرو باخت یچ  -
 پر اخم و طلبکار به خواهرزاده اش چشم دوخت: مانهیپ
 دستت درد نکنه جان...  -
من، اون دختره کوتوله رو با  یجلو یکن یچطور جرأت م 

  ؟یکن سهیمهگل مقا
 د؟یگ یم یچ دیفهم یکردم خاله؟ اصال م سهیمن مقا  -
 جان!  -

 باعث شد سکوت کند.  یگرفته ساق یصدا
 چیو مهگل کند ه مانهیپ یبزند و حال ادیخواست فر یم دلش
 آمد.  یخسته م یلیبه نظر خ ینداده اما ساق یبابت نامزد یقول



 ماساژ داد: یرا کم شیکنار مادرش نشست و شانه ها مهگل
 فهمند... یحرص نخور مامان... باالخره خودشون م  -
با هم دعوا  ستیشم االن وقتش ن یمن از دستشون ناراحت نم 

 ...دیکن
 بردار... یکم دست از دلسوز هی... تو رو خدا یخاله ساق 
 دییخوا یاول پرونده است چرا نم فیدختره متهم رد نیا 

  د؟یبفهم
 گن؟یم یچ نیبا رضا و رسول حرف بزن بب ایب

 ملتمسانه ادامه داد: یو با لحن یکرد به ساق رو
 یسالن پخش م یتو یزیچ نیروحشون خبر نداشته همچ  -

 شه... 
 شده؟  یفقط جاناتان قربان چرا
 مهیجاناتان وارد سالن شده فه نکهیخدمه گفتند به محض ا خود
 داشتند... یچشم ازش بر نم هیو هد
 .دیتو رو خدا گول نخور دنیکش نقشه

 تر؟ واضح نیبرادرش مواد فروشه از ا 
 بچه مال پسر توست؟  یدون یاصال از کجا م 

 به مردم؟  دید یانقدر زود رو م چرا
 نیکه هم ییخود جانان هم بود اما حرف ها یها دیها ترد نیا
 پس چه بود؟  دیشن هیو هد مهیاز زبان فه شیساعت پ کی
ها و  یمشتر یجلو یساله ساق نیچند یبردن آبرو با

 خواستند برسند؟  یم یبه چ شیکارمندها
 داشتند؟  یحق نیچن اصال

 دفتر را باز کرد و آرام گفت: در
 .دیکرد یما باز یبا آبرو یاندازه کاف رونیب دییشما بفرما  -



 . دیگونه اش کوب یو رو دیکش یبلند نیه مانهیپ
 نداشت. یزیچ نیتوقع چن یساق یحت
 بزند اما جانان دوباره گفت: یبرداشت تا حرف زیخ 
نقل مجلس به  دیاسرار من و مادرم رو کرد دیجا نشست هر  -

 ...دیکن یرازدار نکهیا یجا
بال رو پسر شما سر من آورد... خاک تو سر من که به  نیا 

 پسرخاله و دخترخاله خودم اعتماد کردم. 
 نیهمچ یبار پام تو کیمثل لندن  یشهر یهمه سال تو نیا من

 باز نشده... یمحافل
فرهنگ  یزیهر چ ستیافتخار ن یزن باز ایخوردن  نوشیدنی 

 خودش رو داره. 
باحاله چون  یلیخ اریمه دیکن یدونم چرا شما فکر م ینم

 ؟ هو بند دیق یب یدورش پر از بچه پولدارها
 گذاره.  یاحترام نم گیج شهیبه آدم هم یکس ایدن یجا چیه

 :دیشانه باال کش یرا رو فشیبلند شد و  ک مهگل
 فرهنگ؟  یشد بحاال داداش من   -

 شیپ شیبفرست یکن رونیاون دختره رو ب یبر نکهیا یجا به
 داداش معتادش...

 نداد ادامه دهد: اجازه
 یکه بخواد معن اوردمیبه زبون ن یمهگل... من هرگز کلمه ا  -
 ازدواج دادن به تو رو داشته باشه...  شنهادیپ

که تو به جز  مینکرد یکار چوقتیمن و نه مادرم ه نه
 ...یکن دایپ یا گهیمن ِسَمت د یِ دخترخاله 

فرهنگه هر کس هم ازش دفاع کنه مثل  یآره داداشت ب 
 خودشه... 



و هزار جور  شیحش یبو یشد یدر اون سالن که وارد م از
 اومد...  یکوفت و زهر مار م

آورد کامال  فیشاپ آقا رسول تشر یکاف یاون روز که تو یحت
 ِچت بود...

 یرا رو لشیموبا یشد و گوش کینزد مانهیبه مهگل و پ یمقد
 مبل پرت کرد:

 رفتم. یمهمون اریمن قبال هم با مه  -
 یشما چ رهیم یداره به راه بد اریگفتم مه مانهیهزار بار به پ 

  د؟یگفت
 کنه... جوونه...  یم حیتفر
 اش...  جهیهم نت نیا خب
 داده؟  تیبه آدم شخص زهایچ نیا ایدن یکجا
خوردن و  نوشیدنی وانیپشت ل وانیزدن، ل یگاریس ایدن یکجا

کردن  یجوون ای حیعوض کردن اسمش تفر دوستهر روز 
 شده؟ 

 ها به کنار... نیا همه
  د؟یبر یکار مادرم آبروش رو م طیمح یتو دیاومد 

 ... ادیم اطیح یداد و هوارتون داره تو ینشسته صدا یمشتر
 کرده؟  یچه گناه یساق
 شکمش بود...  یمن تو یخواستم عقدش کنم چون بچه  من

 هست... لمشیکردم ف یدونم چه غلط یم خودم
 :ستادیهم بلند شد و کنار دخترش ا مانهیپ
 هست که هست...   -
 نباشه ... یا یمهمون نیخواست اون موقع شب تو همچ یم

 ... نهیلرزش هم بش یخورده پا خربزه



تاوانش هم  دیش خواسته با... خودیمرد بود ینکرد یبد کار
 بده...

کنم از شرش  یامروز برات دکتر جور م نیلب تر کن هم 
 خالص شو...

 کو گوش شنوا؟ یول
  ؟یگیم یدار یخاله چ  -

 االن شکل گرفته...  بچه
 کنم؟ یتیجنا نیهمچ یچطور من

 :دیزد و به سمت مادرش چرخ یپوزخند مهگل
 کنه...  یباور نم یکس گمی! دختره زرنگه من مگهید نیهم  -

برسونه چه  هیکرده بچه بشه دو ماهه بعد به گوش بق صبر
 جرأت نکنه به سقطش فکر کنه... یکرده که کس یغلط

دو تا با وجدان، به خودشون بجنبند شد سه ماهه  نیاالن هم تا ا 
کار از کار گذشته ما  گهیشه هفت ماهه د یبگذره م گهیکم د هی

 هم که خر!
 . دیکش یم کیبار یکرد بحثشان به جا ینم یانیپادرم یساق

نکند  نیتوه یباال نرود و به کس شیتالش کرد صدا یلیخ جانان
 شد.  یاما نم

 شد. یزدند اعصابش متشنج تر م یحرف م شتریچه ب هر
 .  دیکش یاز مرد بودنش خجالت م دید یرا که م یساق 
 نبود.  چکسیآمدند، ه رونیبا هم از دفتر ب یهمگ یوقت 
زده  بشیها را رد کرده و خودش غ یمادرش، مشتر ینشم

 بود.
 یاطراف ساق یمدت یخواست دلخور شوند حداقل برا یدلش م 

 رفتند. ینباشند اما حرفشان را زدند و با روبوس



چند  یوارد دفترش شد و برا یمادر و پسر که تنها شدند، ساق 
که بر سرش گذاشته  ییهدف وسط اتاق با دست ها یلحظه ب

 .ستادیبود پشت به جانان ا
 نییرا با ضرب پا شیو دست ها دیحس حضور جانان چرخ با

 آورد:
 ...ستیشه گفت حق ن یبگم؟ نم یچ  -
 چرا صبر کرده بچه دو ماهه بشه؟ 
بره قرص  دیدونه با یدو ساله نم یکیو  ستیدختر ب کی یعنی 

 بخوره؟
 ... میدیهم که د شیوضع زندگ 
 شه... ینم یخوام به خودم بگم تهمت نزن ول یم یه
 کاشتند و رفتند.  یشک را در دل ساق 
توانست  ینم گریبود اما د هیپشت هد یلحظه ساق نیا تا

 :اوردیکه در دل داشت به زبان ن ییدهایترد
در خونه مادرش با اون  یافتم که از جلو یم یروز ادی  -

 ... میکرد داشیوضع پ
 کنم بهش تهمت بزنم...  یم ایح

 دست و پا و ساده است... یب یلیخ آخه
 تونه؟  یپرسم به نظرت م یکنم از خودم م یهر بار نگاهش م 
 یتونه فرق دست راست و چپش رو بفهمه چطور ینم یحت نیا
چهارده  زدهیمن که س یِ با پسر دو متر یکار نیتونه همچ یم

 سال از خودش بزرگتره بکنه؟ 
 رسم نقطه سر خط... یباز م یول
 بوده؟ ینبوده پس ک هیاگر هد 



ماساژ داد  یرا با انگشت اشاره و شصت کم شیچشم ها جانان
 فرستاد: رونیو نفسش را ب

 ...یحرص نخور ساق  -
 ثابت نشده...  یزیکه چ فعال
 یاون روز م ادیکنم و هربار  یفکر م زهایچ نیهم به ا من

 دم.  یافتم به خودم فحش م
 نداره... یا گهیهنوز مضنون د سیپل

 برند؟ یتو رو م یآبرو یدو تا به چه حق نیا اما
 باش دلشون به حال من و تو نسوخته. مطمئن

 ره؟یمهگل دم به ساعت در خونه من م یبه چه حق 
 خوان برسند؟  یم یبه چ 

 زنگ خورده بود. یچند بار یساق لیموبا
 داد. یجواب م دیبا 
 را بر چشم زد: نکشیرا برداشت و ع یگوش 
حال و  نیاز ا میامشب دعوتتون کن میخواست یسپهره... م  -

 ... رونیب دییایهوا ب
ترسه  یم یسوزه ول یدختره م نیهم دلش به حال ا سپهر

 ...میبش اهیآخرش ما رو س
 بردار االن نگران شده.  -

آب خورد و  یبا شوهرش حرف بزند. کم یکرد تا ساق صبر
 مهیو فه هیاز زبان هد شیها دهیشن ادیبه  قدم زد که دوباره

 افتاد. 
همه  نیکه به خاطر قد کوتاهش ا یدختر یسوخت برا دلش

 زد. یو دم نم دیشن یمتلک م
 کند. دایادامه پ تیوضع نیداد ا یاجازه م دینبا 



به  یاست برا یازدواج قالب کیکردند  یهمه فکر م یتا وقت 
 آوردند. یفشار م یوصلت به ساق نیهم زدن ا

 کار از کار گذشته. گریفهماند د یم هیبه بق دیبا 
 آمد: رونیب دهیاز اتاقش مانتو پوش یساق

 شم. یخفه م نجایدارم ا رونیب میبر زمیجان ... عز  -
 عروس و داماد بود.  کیاز  یپوستر بزرگ یسر ساق پشت

توانست دهان همه را ببندد اما اگر  یمراسم گرفتن م دیشا
 باشد چه؟  بکاریفر اهیس یقو کی ندرالیس

 گفت گول خورده؟ یکرد و بعد م یرا دعوت م مردم
 رفت؟  ینم شتریب شانیآبرو 
 شدند؟  یاعتبار نم یب
 شیبرا هیکند و اجازه دهد هد سکیتوانست ر یحال نم نیا با

 کرد.  نیژاکل یرا اجرا کند که روز ویهمان سنار
 بخورد.  یبود که سپهر وقت ندارد ناهار را با ساق خوشحال
کردند و اکثر  یکل روز مال خودش بود. با هم کار م مادرش

 گذشت. یم گریکدیوقتشان با 
گذرد و  یتمام وقتش در مزون م یجانان بازگشته ساق یوقت از

 کت و شلوارش را کامال به پسرش سپرده.  دیخط تول
 کردند.  یخودشان را آماده م یروز نیچن یوقت بود برا یلیخ

لباس گرفت تا کنار مادرش کار  یطراح سانسیفوق ل جانان
 کند. 

شد اما  یم ندهیبه آ دیو ام یبازگشتش به وطن پر از شاد دیبا
هر روز کدر و  ندهیگذشت و آ یبا استرس و غم م شانیروزها

 شد. یتر م زیاسرار آم
 گفت: یاز مزون دور شده بودند که ساق یکم 



 خونه؟  میشه نر یم  -
 وقت دلش بشکنه.  هیخواد باهاش روبرو بشم  ینم دلم
 رستوران؟  میبر  -

 .مینرفت رونیبار هم ب کیاومدم  یوقت از
از  یحت یواریاون چهارد یتو دهیدختره که ِچپ نی... امیبر  -

 .رهیگ یمن هم فاصله م
 ...گهید نیهم  -
 کرد...  یکارها رو نم نیبود که ا دهیمامان اگر نقشه کش 

 نمیب یدختر م نیاز ا ییرفتارها کیکنم تهش  یفکر م یچ هر
 شه... یکه دهنم بسته م

برادر زاده اش  دمیامروز رفتم خونه باهاش حرف بزنم د 
 اومده...

 ... پسر همون حشمت؟! یوا یا  -
 به دادمون برسه... خدا

 یتو ارهیب یستین یرو وقت لشیحق نداره فام یگفت یبهش م 
 خونه...

 ...انیب لشیفام ستین نیمامان... من ترسم ا  -
 وحشت دارم ول کنه بره...  ستمیتمام مدت که خونه ن 

 دنیشهر به شهر دنبالش دوباره از د افتمیمِن بدبخت ب که
 بزرگ شدن بچه خودم محروم بشم...

 دوخت.  ابانیبا بغض نگاهش را به خ یساق
 . دندیرس یتوراندو سکوت کردند تا به رس هر

 یدست ساق یرا پارک کرد و دستش را رو نیماش جانان
 گذاشت:



 یحل م زویزمان همه چ یگفت یم شهیقربونت برم... هم  -
 کنه...

 جمله سرپا موندم.  نیبا هم 
 هم صبر کن... باشه؟ تو

 زد: یمصنوع یلبخند یتکان داد و به سخت یسر
 گرسنه ام... یلیکه خ میباشه ... بر  -
 که ساالد بار داره؟ ستیهمون ن نیآ... ا 
 خودشه...  -
برسم با هم  نکهیکردم به محض ا یم یالبافیلندن که بودم خ 
 .میبترک میخور یانقدر ساالد م نجایا مییایم
 نبود. یمصنوع یبار خنده ساق نیا
شدند حالت راه رفتن مادرش را  یوارد رستوران م یوقت 
 دوست داشت.  یلیخ
جانان حلقه زده و با سر باال  یدستش را دور بازوافتخار  با

 گذاشت.  یم شیمغرور را به نما یگرفته زن
 ساالد خفه کردند. زیم یرا جلو خودشان

 یپر از بشقاب ها زشانیبرداشته بودند و م یاز هر مدل کم 
 کوچک رنگارنگ شده بود. 

 عوض کرد.  یزنده هم حال خرابشان را کم یقیموس یاجرا
 اجرا کنند.  هیهد یو توافق ها کردند تا رو دندیها کش نقشه

 ادهیشد که صبح روز بعد مجبورش کنند به بهانه پ نیا جهینت
شود از پناهگاهش  یم هیبه زنان باردار توص یلیکه خ یرو

 .دیایب رونیب
 به عهده گرفت. یرا ساق تیمأمور نیا 



را مجاب کرد صبح  هیهد ادیو اصرار ز یتماس تلفن کیبا  
 و جانان به کوه بروند.  یروز بعد همراه ساق

******************* 
 گرفته بود.  یتخت کشت یشب تا صبح رو جانان
 بخوابد.  یداد لحظه ا یاجازه نم الیو خ فکر
 زده بود.  جانیه ندرالیس یهمراه یپسربچه ها برا مثل

کنند و  دیخر شیبرا یخواستند بعد از کوه به زور حساب یم
 برد.  یدوستش م شگاهیکت بسته او را به آرا یاحتماال ساق

 یرا در لباس ها هیو هد دیچرخ یتخت م یخودش رو دور
 کرد.  یتصور م کیش
 . دیآ یم لشیبه استا ادیز شیآن دست دخترها بود که آرا از

 شد.  یفوق العاده م یهند ای یبا تم عرب مخصوصا
شب رفت دوش آب سرد گرفت و با  مهیبعد از ن یدو  ساعت

 تخت رها کرد.  یحوله خودش را رو
پنجره تراس چشم دوخت. چرا قلبش آرام  شهیو به ش دیچرخ

 گرفت؟ ینم
 افکار شب را به صبح رساند. نیهم با
 رفت.  یقیگرم شد و به چرت عم شیچشم ها دیبا طلوع خورش 
 شد. داریب میساعت شش و ن لشیزنگ ساعت موبا یصدا با

 . دیکش یبلند ازهیتخت نشست و خم یرو
 بزند.  یدخترکش پیآمد تا ت نییعجله پا با

 کرد.  یم یدلبر یحساب دیبا امروز
 . دیهمرنگ پوش شرتیبا سو یاسلش مشک شلوار

ست لباسش  یها یرا مرتب کرد و کتون لشیو سب شیر یکم
 .دیکش رونیرا از چمدان ب



 شده بود. یکمد که عال یقد نهیآ یجلو 
کم  یزیچ گریبا بستن ساعت سواچ صفحه درشت اسپرت د 

 نرود. یزن چیه ادیخاصش از  حهیکه را ینداشت جز عطر
پهن در اتاق را باز کرد تا سراغ  یاز ظاهرش با لبخند یراض

 برود.  هیهد
اثاث جمع شده بود و به نظر  یمقدار یخروج یراهرو یجلو

 تر بوده.  زیاز او سحر خ هیهد دیرس یم
 آمد.  یاز آشپزخانه م صدا

به داخل  ینگاه یاتاق مطالعه هم کامال باز بود. با کنجکاو در
 کرد.
 کی یکه رو یشیپول یپر بود از عروسک ها نیزم کف

 پارچه بزرگ پخش شده اند.
خواهد  یاثاث جمع کرده و کجا م هیچرا هد دیفهم یم دیبا 

 برود. 
 که داخل اتاق خودش بود.  چمدانش

 در رفت.  یو سراغ لوازم جلو دیرا به هم مال شیدست ها کف
داشت به اضافه  نتیکه در کاب یکیپالست یسبد ها نیبزرگتر

که گره خورده و  ییها سهیو ک یخوراک یمحتو یظرف ها
 گذاشته شده اند.  نجایموقع صبح چرا ا نیا ستیمعلوم ن

 به آشپزخانه کرد.  ینگاه یدزدک
 گاز بود.  یجلو هیهد
بود که از سر صبح معده اش را به  دهیچیدر خانه پ یبد یبو

 . ختیر یهم م



حاال که وسط خانه  یهاست ول هیکرد از خانه همسا یم فکر
کرد سرش را در فاضالب فرو  یبود حس م ستادهیخودش ا

 کرده. 
 و منتظر ماند.  دیکش شیها شیبه ر یدست
در آشپزخانه تنش  یجانان جلو بتیه دنیو با د دیچرخ هیهد

 برداشت: کیستریه یلرز
 ...دی... سالم... ببخشیوا  -

 .زدیفرو بر وارید نیکه اول دیوقتش رس باالخره
 پر نشاط گفت: یلبخند زد و با لحن 
 ترسوندمت... دیبه ... سالم... ببخش  -
  ؟یستیچرا حاضر ن 

 مالقه در دست داشت.  کی هیهد
 تکان داد و به پشت سرش اشاره کرد: یسر

 افته...  یداره جا م گهید  -
 !امیکنم م یلباس عوض م من
 داد.  یم ریس یگذشت بو یکنار جانان که م از

را محکم به هم فشرد و  شیچند لحظه پلک ها یبرا چارهیب مرد
 کند. یابیرا باز تشیتا موقع ستادیهمانجا ا

 آرام داخل آشپزخانه شد. 
 شعله روشن گاز بود. یرو یقابلمه بزرگ 
زده تر از  رتیآش رشته جوشان ح دنیتر رفت و با د کینزد 

 قبل با دهان باز به لوازم کف خانه نگاه کرد. هیچند ثان
 ! دهید یکوه چه تدارک ینادان برا هیبود هد دهیتازه فهم 
 :دیاش کوب یشانیمحکم بر پ یکف دست ضربه ا با
 ه!صبرم بد ایخدا  -



پف آلود از  یو چشم ها یگر گرفته از خستگ یبا صورت هیهد
 اتاق خارج شد.

 کرد. یدر راه رفتن عجله م 
 بود. نیسنگ ادیز یبدن تیاز فعال شینفس ها 
 یمانتو کیرا با  اهشیس یبا روسر یگشاد مشک یمانتو 

 عوض کرده بود.  یگرید اهیس یبا روسر یگشاد مشک
تنگ  یداشت و کم بیج دیجد یمانتوبود که  نیتفاوتش ا تنها

 بود.  یتر و کوتاه تر از قبل
 یبرا هیزد به تالش هد هیتک واریافتاده به د یبا شانه ها جانان

اش نگاه  یالیخ کین کیدر پ یکاف یها یفراهم کردن خوراک
 خورد. یکرد و حرص م یم
 را با خود ببرند. چکدامیه ستیقرار ن دیآمد بگو یدلش نم 
به حال زار خودش  ایبخندد  هیهد یدانست به خنگ باز ینم 

 کند.  هیگر
و سپهر بود که خودش مجبور نشود  یآمدن ساق دشیام تنها
 بزند.  هیبه هد یحرف
 کرد سنگ تمام گذاشته.  یخودش فکر م شیپ چارهیب هیهد
 اتاق خودش و آشپزخانه در رفت و آمد بود. نیو تند ب تند
 کرد. یم ازیزد و راز و ن یهم م تادسیا یسر آش که م یباال 
و آقا سپهر مهربان، حل شدن  زشیعز یساق یسالمت یبرا 

آقاجانان ترسناک  یسالمت یمشکالت، سالم بودن فرزندش حت
 کرد. یترسناک تر نگاهش م شهیکه امروز از هم

بِر و بِر نگاه کردن  یاز او بخواهد به جا دیکش یخجالت م 
 بگذارد. نشیاز لوازم را در ماش یکم
 .دیبه صدا در آمدن زنگ در خانه، جانان از جا پر با



 فقط چند قدم با در فاصله داشت بلند گفت: نکهیا با
 ؟یکن یخانم باز م هی... هددیببخش  -
 گردم... یدارم زود بر م یکار هیمن  

نمانده  یزیکه چ دیدر پر یجلو کین کیاثاث پ یاز رو یطور
 بود سرش به سقف بخورد. 

 یفرار م یخرس وحش کیمثل  یزیبود که از چ یکس هیشب
 کند. 

 رفتنش را نگاه کرد. ریو با تعجب مس ستادیا یکم هیهد
 باال انداخت و رفت تا خودش در را باز کند. یا شانه

اش را نگه داشته بود  ینیب یدست محکم پره ها کیبا  یساق 
 زد.  یخودش را باد م یکیو با آن 

 رهیبه مالقه درون دستش خ میافتاد مستق هیهر دو که به هد نگاه
 شدند.

 سپهر واکنش نشان داد.  اول
 :دیباره شکفت و پرس کیاش به  چهره

 آش رشته؟!  -
در  هیاز تن هد یکه خستگ دیسوال را با شوق پرس نیا چنان
 آمد.

 زد و جواب داد: یلبخند پر مهر 
 د؟یدوست دار  -
 ؟یکن یکه نم یمن عاشقشم... شوخ یوا  -
 نه معلومه که نه...  -
 ...دییعصر بار گذاشتم... بفرما روزیاز د 
 اتاقش گفت کار داره... یآقاجانان رفت تو 



و سپهر در اتاق جانان داشتند از زور خنده پس  یبعد ساق یکم
 افتادند. یم
به  یکی دیبزنند اما با یحرف هیآمد به هد یدلشان نم چکدامیه 
به کوه  یهمه خوراک نیبا ا تسیگفت قرار ن یم چارهیب نیا

 بروند. 
 زد:  هیعقب رفت و به در تک یقدم سپهر

 ... دیاز من بگذر  -
دختر  نیدل ا یهام انگشت نما بشم ول قیهمه رف یجلو حاضرم
 نشکنه.
بود و صورتش را در بالشت  دهیتخت دراز کش یرو جانان
 نرود: رونیب دنشیخند یکرد صدا یفرو م

 ترسه...  یاز من هم که م  -
 دلم درد گرفته. دمیانقدر خند یساق یوا

 :دیجانان کوب یشالش را مثل شالق به پا یساق
 نخند تن لش...  -

 کردم آخه از دست تو...  یچه گناه من
 .میر یبهش بگو اصال نم برو

 را سمت سپهر چرخاند: نگاهش
 بهتره...  میباور کن نر  -

آدم با  یفهم ینمکه  یخنگ یلیشه بهش بگم خ یکه روم نم من
 ره... یقابلمه آش کوه نم

  ؟یشه بگ یروت م تو
از شال مادرش  یگریخنده جانان باال رفت و ضربه د یصدا

 خورد:



 یداشتم ُعق م یداد با شکم خال یم ریس یانقدر بو یوا  -
 زدم... 

 خوره؟ یاول صبح آش رشته م یک آخه
 شم...  یکنم دارم عاشقش م فکر

 با مزه است ! یلیخ
 به آشپزخانه انداخت.  یدر را باز کرد و نگاه یال یکم سپهر

همچنان در حال آش هم زدن بود. در را بست و آرام  هیهد
 گفت:

 ...نجایا میجمع شد ییزشته سه تا  -
 ... گهیراست م یساق 

 برم... دیاومده با شیمن کار پ یکه برا دیاریب بهانه
 رونیخونه ب نیبگم من اگر از اون آش نخورم از در ا یول 

 سپهر جر زد. دیبعدا نگ رمینم
 افتاد با خنده گفت: یزیچ ادینشست اما دوباره  جانان

 تا قله...  ارمیخواست قابلمه رو من ب یفکر کنم م  -
 موند. یبرام نم شرف

 بلند شد در تراس را باز کرد: یساق
 زده وسط خونه...  ییایمیش  -

 دونم چرا عاشقشم؟ ینم یول خنگه
 داد: یحیتوض یبا مهربان سپهر

 خانم... ستیخنگ ن  -
 ...دهینرفته تا حاال ند 
 باشه؟  دهیکه بام تهران د دهید شیزندگ یتو یبچه چ نیا 

 رونیب میاتاق بر یتو دیجلسه خنده بذار نکهیا یجا به
 .دهیزحمت کش یلیخ میکن شیهمراه



 شد: رهیبه کمر زد و متفکر به سپهر خ یدست یساق
 ؟یخوا یآش م ایسوزه  یم هیزحمت هد یدلت برا  -
 ها! ینساز یاومد گهید  -

 رفتند.  رونیو سپهر زودتر ب یساق
 شد جانان در اتاق بماند.  قرار
 یتا وانمود کنند برا ردیسپهر تماس بگ لیبا موبا هیهد یجلو

 آمده.  شیپ یسپهر کار
 :دیسپهر برداشت پرس نکهیرا گرفت و به محض ا شماره

 ؟یریخنده ات رو بگ یجلو یتون یم یچطور یلیخداوک  -
 !دییبله خودم هستم بفرما  -
 تجسم کنم.  دیکباب ها رو د خیس یوقت یساق افهیتونم ق یم  -
 بله بله...   -

 رسونم. یحتما خودم رو م من
 ساعت هشت خوبه؟ 
 ... یهست یعجب نامرد  -
 ؟یبعد بر بخوریتا ته قابلمه رو  یخوا یم
 حتما! بله بله  -
 ام؟یب  -
 بله خدا نگهدار شما.   -

*************** 
 هیکرد ، بق یم نیو تزئ ختیر یکه آش در کاسه ها م هیهد

 کردند.  یدر را جمع م یلوازم جلو
هر  دنیتا با د رندیخودشان را بگ یتوانستند جلو یم یسخت به

 از شب قبل آماده کرده، نخندند.  هیکه هد یلیتکه از وسا
 . دیخند یداد اما خودش هم م یتب تذکر ممر سپهر



خراب  شانیخواستند غرورش را بشکنند اما تمام نقشه ها ینم
 شده بود. 

 ستادهیبعد هر سه نفر در آشپزخانه به صف کنار هم ا یکم
 خوردند.  یبودند و آش رشته اول صبح م

 شیقاشق را که در دهانش گذاشت با لذت چشم ها نیاول سپهر
 را بست:

 محشره... نیا یاوم... وا  -
 با خنده گفت: جانان

 خیلی... آره  -
تا دست از  دیجانان کوب یبا آرنج به پهلو یضربه ا یساق

 یکه با هر حرف جانان رنگ از رخش م چارهیب هیترساندن هد
 بر دارد: دیپر
 .یشاهکار کرد هیهد  -
 انداخت: نییذوق زده سرش را پا یخجالت و کم با
 نوش جان.  -

داد تا از  یها نشان م یکردن خوراک ریرا مشغول جاگ خودش
 جانان فرار کند.  رهیدست نگاه خ

لحظه  کینبود آقا غوله امروز چه مرگش شده بود که  معلوم
 داد. یاز دست نم هیهد ینگاه کردن به سر تا پا یرا برا

 نداشت.  یتیاهم شیکه معذب شده اما برا دید یم 
 ریز یکنند و گاه یبه هم با چشم و ابرو اشاره م دیفهم یم

 زنند. یخنده م
 هیجمع هر ثان نیا نیگرفت و حس حقارتش ب یبه خودش م 
 شد. یم شتریب
 . ردیتواند از آنها فاصله بگ یکه م ییکرد تا جا یم دایپ زهیانگ 



 شست: یم ییظرفشو نکیرا در س شیها دست
 . زمیدستت درد نکنه عز  -

 !یشد خسته
هم فشرده بود و جانان با  یرا از ترس رو شیها دندان

چرخاند تا در  یآب م ریش ریتمام کاسه آش را ز یخونسرد
 بگذارد: ییظرفشو نیماش

  ؟یچرا خودت نخورد  -
 برات؟ زمیبر
  رد؟یخواست جانش را بگ یم
 رون؟یب میبر یحاال که حاضر  -

 . ستی... دست بردار ن نه
 باز نگذاشت: هیهد یهم برا یراه فرار چیه 
 شم. ی... مزاحم نمگهینه د  -
 ؟یدیهنوز نفهم یستیمزاحم ن  -
 جمله را عمال زمزمه کرد.  نیا

 را محکم به هم فشار داد: شیها پلک هیهد
 شه برم؟ ی. مدی... لطف داریمرس  -
 کردم؟ رتیمگه من اس  -

 نکرده؟  ریاس
 است؟  یاسارت چه شکل پس

 گفت: یجانان با تک خنده ا
 من! یکوچولو  -

با چشمان بسته خشکش زده  هیهد هی. تا چند ثانرفت باالخره
 بود. 

 فرستاد.  رونیآب را بست و نفسش را ب ریش



تواند حرکت کند چشمانش را  یم دید یعقب رفت و وقت یکم
 باز کرد. 

 .دیو چرخ دیکش یآسوده ا نفس
 جانان هنوز همان جا بود. 
 خورد.  شانه اش با صورت به 
 بکشد: غینمانده بود ج یزیچ
 نترس... منم!  -

 در چشمان هم نگاه کنند. میخم شد تا مستق یکم
 دیخر یاگر شوهرت ازت خواهش کنه امروز باهاش بر  -

 ؟یگیبهش نه که نم
 هوم؟! 

 شوهرت؟  د؟یخر
 نکرده باشد؟ یادب یغول سرخوش که ب نیگفت به ا یم چه

 دند؟یفهم یچرا حالش را نم 
 ... م... من...ی... ولدیا... لطف دارش... شم  -
 ... الزم ... ندارم... ممنون!دیببخش 

 صورت جانان نشست. یرو یکج لبخند
 از غرورش شود: یبا کوه یفسقل نیتوانست عاشق ا یم 
 است... هیفکر کن هد  -
 از طرف شوهرت... 
 ؟یاون کوچولو لوازم بخر یبرا یخوا ینم 

دلش  یپا رو هیتوانست قانعش کند اما هد یبه بهانه بچه م دیشا
 نلرزد: یمحبت چیگذاشته بود که با ه

 ندارم.  اجی... من احتدیببخش  -



 دیشه بذار ی. مدیبچه تون بخر یبرا دیدوست دار یهر چ شما
 رد بشم؟

 و رفتنش را تماشا کرد.  دیکش کنار
تر خودش را در اتاق  عیتا پا قرض گرفته بود هر چه سر چهار
 کند.   حبس

 میرا قانع کند اما مادرش ن هیکمک خواست تا هد یساق از
 سیخ یدر اتاق با عروسش تنها ماند و بعد با چشم ها یساعت

 از اشک برگشت:
 م؟یبر  -

 با تعجب تکان داد: یسر
 کجا؟  -
 مثل هر روز... من برم مزون...   -

 یامروز حقوق بد یاطیکارگاه خ یبر دیهم فکر کنم با تو
 درسته؟

 دعوتشان را قبول نکرده. هیهد یعنی نیا
 شود: الیخ یفعال ب نکهینداشت جز ا یچاره ا 
 .امیکنم زود م یمن لباس عوض م  -

 نیبلند از جنس ج نیمردانه آست راهنیپ کیاسپرتش را با  لباس
 و شلوار همرنگش عوض کرد. یخی یبه رنگ آب

دست گرفته بود و با  کیرا در  نیماش چییو سو لیموبا یگوش 
 یاالرم گوش یکرد که صدا یرا مرتب م شیموها گریدست د

 دنیانداخت و با د نیبه صفحه اسکر یمتوقفش کرد. نگاه
 یکه استخدام کرده بود لحظه ا یشماره تلفن کارآگاه خصوص

 نتوانست نفس بکشد.



به سمتش برداشت و به  یطرز نگاهش را شناخت. قدم یساق 
 یزد. انگشت شصتش را رو هیتاق ها تکا یروبرو وارید

 جواب داد: یسیو به زبان انگل دیکش یصفحه لمس
 منتظر شما بودم. یلیچاو... من خ یسالم آقا  -
 دارم مستر جاناتان! یمهم یخبرها  -
 شنوم. یم  -
مرد.  یبار م کی دیشن یچاو م یکه از آقا یهر جمله ا با

مدت در  نیکه تمام ا ینیبازنشسته چ سیکارآگاه چاو پل
 ایدر لندن  نیکردن ژاکل مانیبود از زا یسند یجستجو

لحظه  نیاش تا ا ییایبا مزه و لهجه آس یمنچستر؛ به جز صدا
 فتگ یکف دست جانان نگذاشته بود. حاال م یقابل توجه زیچ
 خودش را برساند: عیسر دیبا
 یم بوده حس یادیتماس گرفتند... مدت ز سیها با پل هیهمسا  -

اومده  رونیب چوقتینه ه یخونه هست ول یبچه تو کیکردند 
 یها هیمادر و گر دادیداد و ب ی... چند بار صدادهید یو نه کس

ها هم  هیبا همسا نیخانم ژاکل ی... رفتارها دندیبچه رو شن کی
 دمیداره. من فهم ادیمرموز و بد بوده. شک داشتند که اعت یلیخ

از داخل  یکیهفته است که به خونه برنگشته و  کی کینزد
 ...دهیبچه شن هیگر یخونه صدا

 قیقلبش گذاشت و چند بار نفس عم یدستش را رو جانان
آب  یوانیبا عجله ل دیپسرش را د دهیکه رنگ پر ی. ساقدیکش

 . چاو در ادامه گفت:ندیمبل بنش یآورد و کمکش کرد رو
 یابانیخ یخاطر دعوابه  نیکردم. خانم ژاکل قیمن تحق  -

. مرتب با زن ستیها گفتند بار اولش ن هیبازداشت شده... همسا
 نداره... یشده و تعادل روان یم زیها گآلو



 اش را جمع کرد تا بپرسد: یانرژ یسخت به
 بچه االن کجاست؟  -
خانه که به  میتیداده شده... مثل  لیمرکز تحو کیفعال به   -

کنه...  یجور بچه ها رو قبول م نیا یطور موقت سرپرست
از بچه  ینگهدار ییاول به دادگاه ثابت کنه که توانا دیبا نیژاکل

که به بچه  نیدونم موفق بشه... هم یم دیرو داره و من بع
هم  شیو گزارش بد رفتار ادیب رونیداده از خونه ب یاجازه نم

 ... یعنیدر پرونده هست 
 :دیحرفش پر انیم وحشتزده

 دن؟یپرورشگاه م لیتحو بچه رو  -
 !نطورهیبله هم  -
 خب از کجا بدونم دختر منه؟  -
که قبل از  ییالزم رو با نمونه ها یتست ها یمن تقاضا  -

 دهیرفتن از شما گرفتم به دادگاه دادم. هنوز جوابش دستم نرس
بشه  لیدادگاه تشک نکهیخواستم زودتر اطالع بدم قبل از ا یول

بهانه نداشته باشه شما  یکه قاض دیباش ریگیپ یخودتون حضور
 کنه... زندنسبت به فر یتیاهم یرو هم متهم به ب

 لندن. امیپرواز م نیبا اول  -
حرف زدن  ییتوانا یلحظات یتماس که قطع شد جانان برا 

. دیلرز یدست ها گرفته بود و بدنش م انینداشت. سرش را م
فق نشد مو یگشت و وقت یقرص آرامبخش م کیدنبال  یساق

رفت. چند ضربه کوتاه به در زد و آرام سرش را  هیسراغ هد
 داخل برد:

 ...زمینکردم عز دایجان... من جعبه داروها رو پ هیهد  -



بپرسد  یزیچ نکهیبلند شد. بدون ا نیزم یاز رو اطیبا احت هیهد
 منیبه قسمت نش ینگاه میراه، ن نیبه سمت آشپزخانه رفت. ب

آرام  ی. با صداستیدرست ن یزیچ کیانداخت و متوجه شد 
 :دیپرس یاز ساق

 د؟یالزم دار یچه قرص  -
 کرد: یپسرش نگاه م دهیمستأصل به قامت خم یساق

 کم آرومش کنه. هی... فقط یدونم... مسکن... هر چ ینم  -
 :ستیمادر و پسر خوب ن نیبود حال ا مشخص

 .ارمیمن م دیشما بر  -
بود که دم دست باشد  گذاشته ییداروها را خودش جا جعبه

انبوه قرص ها که  نیب یکرد. کم ینم دایپ یساق نیهم یبرا
 کیمصرفشان گذشته بود جستجو کرد و باالخره  خیاکثرا تار

 که هنوز اعتبار داشت.  افتی نیکدئ نوفنیاستام
 یاست فقط نم دهیفا یب ای دیآ یدانست اصال به کارش م ینم

برداشت تا آب  یوانیبرود. ل یساق شیپ یخواست دست خال
 :دیکه شن زدیبر
 دختر پنج ساله دارم! کیمن  یساق  -

. خودش هم تمام بدنش به دیرا شن یساق دنیکش «نیه» یصدا
 نیدختر پنج ساله؟! از همسر سابق؟! تا ا کیرعشه افتاده بود. 

را  وانیبود. ل دهیجانان نشن یدرباره ازدواج قبل یزیلحظه که چ
 :دیگذاشت و باز هم شن یدست ریز کی یپر کرد و رو

 پرواز برگردم لندن! نیبا اول دیبا  -
 جرأت کرد بپرسد: یساق

 مال توست؟ یمطمئن  -
 گفت: دیبار یکه از آن غم م ییو منگ با صدا جیگ جانان



خودم  دیبا یکرده ول یان ا یتست د یدونم... تقاضا ینم  -
 بچه رو بسپاره پرورشگاه ... یباشم... ممکنه قاض

به  دنیکه بخواهد با چسب ستین یحس و حالشان طور دیهمف
 که از جانان دارد خودش را عقب بکشد.  یترس

که جانان نشسته بود،  یشد. کنار مبل کیو قرص نزد وانیل با
 گفت: یو به ساق ستادیا
گذشته  خیهمه تار هیکردم. بق دایپ نوفنی... فقط استامدیببخش  -

 بود. 
بودند  جیانداخت. همه گ هیبه هد یصاف نشست و نگاه جانان

 یرا رو وانیبه حالت اسلوموشن در آمده بود. ل ایو به نظر دن
 برود؟  ایبماند  دیدانست با یکنار مبل گذاشت اما نم زیم

 یاحساس راحت یهم کم هینشست، هد وانیل یجانان که رو نگاه
 :دیپرس یکرد. از ساق

 د؟یندار یبا من کار  -
 زیبه م رهیجانان نشسته بود و خ یپا یجلو نیزم یرو یساق

باعث شد  هیکرد. سوال هد یم ریس گرید ییایکنار دستش در دن
 به زمان حال بازگردد:

 ... ممنون.زمیهان؟ ... نه عز  -
غم بار  یو عزم رفتن کرد اما نامش را با صدا دیچرخ هیهد

 :ستادیو ا دیغول شن
 .دیبشنو دی... شما هم بادیخانم... لطفا بمون هیهد  -

که  یدستش را به سمت مبل تک دیسمت جانان برگشت. د به
کند  یاو را دعوت به نشستن م یعنیبود گرفته.  یپشت سر ساق

 بزند.  یتا حرف



حال هم  نیدر ا یحت یمبل نشست. ساق یجلو رفت و رو آرام
 جا به جا شد و گفت: یبود که کم یزن با ادب و محترم

 جان پشتم به شماست. هیهد دیببخش  -
 یزن مهربان و دستش را به نشانه دوست نیا یآب شد برا دلش

 شانه اش نشاند: یرو یلحظه کوتاه
 خانم... یساق دیراحت باش  -

 :ستادیماساژ داد و بلند شد ا یصورتش را با دست ها کم جانان
خونه  یمدت تو نیخبر داده... بچه تمام ا سیبه پل هیهمسا  -

بازداشت شده...  یابانیخ یاالن هم به خاطر دعوا حبس بوده...
 نینداره... آه خدا... من چرا ا یهمه شهادت دادند تعادل روان

 راه دادم؟ چطور تونستم انقدر کور باشم؟ میرو به زندگ وانهید
 آرام کردن پسرش گفت: یبرا یساق

تونه مال هر  ی... اون بچه مستیمعلوم ن یزیهنوز که چ  -
... چقدر یخودت رو سرزنش کن دی... تو نبازمیباشه عز یکس

رو قبول  تشیاجازه بده مسئول یالتماس کرد یداد امیبهش پ
 ...هیکه اون زن روان ستیتو ن ریتقص ؟یکن

 هیزد. هد یجانان دل مادرش را آتش م یعصب یزدن ها قدم
 : دیپرس یشده بود و از خودش م رهیخ شیبه گام ها یچشم ریز
 ینداره؟ االن که کفش داره چرا صدا ییصدا چیه یچطور»

 «...اد؟یپاش نم
 آخر به مادرش گفت: دست

 تونه برام پرواز جور کنه؟ یم یدوستت ک نیبب یساق  -
را از کوله  لشیموبا یتکان داد و برخاست تا گوش یسر یساق
 در گذاشته بود بردارد.  یکه جلو یپشت



 ریجانان و مس یپاها نیرا ب شیمتعجب مردمک چشم ها هیهد
همان جا  ایبرود  دیدانست با یداد. نم یحرکت م یرفتن ساق

 آمد: هیو آرام به سمت هد دیکش یجانان نفس بلند ند؟یبنش
 خواستم شما هم ناراحت کنم... یخانم... نم هیهد دیببخش  -

مخاطب  یکرد وقت دنیشروع به جوش یزیچ کیدلش  در
 زد:  بیجانان شد. به خودش نه

 «یبباف الیخ دی...نبایببند دیام دیدلت بلرزه... نبا دینبا»
 احترام جواب داد: با
 کنم که مزاحم شما شدم. یعذرخواه دیمن با  -

نشست. دست  هیهد یمبل ها رو در رو انیم زیم یرو جانان
زانوها گذاشت  یرا رو شی. آرنج هادیبه هم مال یرا کم شیها

 گاه باال تنه اش کرد: هیو تک
کرد  یکردم... ادعا م یلندن زندگ یتو یکیمن چند سال با   -

 ...یاز من بچه داره ول
 :دیصحبتش پر انیم هیهد
 ...دیبد حیبه من توض ستین یازین  -
 کیاحتمال وجود داره که من برم و با  نیاتفاقا هست... ا  -

 دختربچه پنج ساله برگردم...
 هر طور خدا بخواد.  -

 نیکه ا یپنهان نماند. آرامش هیجانان از هد یچشم ریز نگاه
جانان را راحت کرده  الیخ یدختر در لحن صحبتش داشت کم

 بود:
و من خواهد بود... اما  یبا ساق تشی... مسئولدیخواستم بدون  -

 و ... ادینم نجایتونم بگم ا ینم
 .دیجفت چشم هام... شما نگران من نباش یرو  -



 نداخت با خودش فکر کرد:ا نییزد و سرش را پا لبخند
 «یبا مرام یلیدمت گرم دختر! خ» 

 :دیبه دست برگشت و پرس یگوش یساق
هم شش بعد  یکیفردا ساعت چهار صبح پرواز هست  گهیم  -

 از ظهر پس فردا...
 خوبه! یلیهمون چهار صبح خ  -

 تکان داد و خطاب به دوستش پشت خط گفت: یسر
جون ... همون چهار صبح ... من االن برات عکس  نیمه  -

 ه؟یفرستم... کاف یگذرنامه م
 :دیرا قطع کرد و از جانان پرس تماس

 گذرنامه ات کجاست جان؟  -
 صاف نشست و با دست به اتاق اشاره کرد: یکم
سمت راست... هر دو  یپاتخت یکشو یاتاق... تو یبرو تو  -

 !یساق یتا گذرنامه همون جاست... مرس
خواست هر  یو جانان تنها شدند. م هیدوباره هد یرفتن ساق با

را دو طرف  شیمرد فرار کند. دست ها نیطور شده از دست ا
 :زدیمبل گذاشت تا آرام برخ

 برم! گهیمن د  -
دستش را باال آورد و با اشاره دوباره مجبورش کرد  کف
 :ندیبنش

 کم بمون... حرف دارم هنوز! هی  -
 شک مبل انداخت و منتظر شد:ت یرا رو وزنش

 یفکر م یدونم اصال چ ی... نمیعنیدونم ...  یمن م نیبب  -
به هم  مونیفقط مشخصه که ما زندگ ؟یدار یچه حال ای یکن

تو  دی... شامیخودمون رو دار یقفل شده و هر کدوم ترس ها



رو  لشیکنم... دل ی... من حس میریبا ما ارتباط بگ یترس یم
... اما یایبکنار  طیبا شرا دمیبهت فرصت م یدونم ول ینم

خودم مربوط  یخواهش دارم که به ترس ها کیازت عاجزانه 
 مهمه... یلیشه و برام خ یم

شد  یمظلوم م یلیخ یبه حال آقا غول ترسناک که گاه دلش
 سوخت:

 خوام اگر... یمن عذر م  -
و االن  میدید بی... ما هر دو آسستین یبه عذرخواه یازین  -

... نی... ببستیموضوع صحبت من درباره مشکل خودمون ن
 یشکنجه م یروان کیبه خاطر  میچند ساله دار یمن و ساق

 ...  میش
 یبگذارم ول ونیموضوع رو با تو در م نیدرست نباشه ا دیشا

دونم چه نقشه  یکنم... نم یدارم بهت با تمام وجودم اعتماد م
 ؟یسرت دار یتو ندهیآ یبرا یا
به  یتمام مدت دار ایدونم اصال دلت با موندن هست  ینم 

دارم بر  یوحشت من وقت نیاالن بزرگتر ؟یکن یرفتن فکر م
 گردم لندن ... یم

 نداشت: یو شجاعت کاف یجمالت انرژ دنیکنار هم چ یبرا
 من برگردم صبر کن! یتا وقت یفقط اگر قصد فرار دار  -

 هی. هددیجانان شن یصدا نیشد از ارتعاش غمگ یرا م عجز
هم  یها به چشم ها هیسرش را باال آورد و هر دو ثان اریاخت یب

 شدند.  رهیخ
 یروح ازیجور ن کیدارند؟  گریکدیبه  یدانستند چه حس ینم

دو نفر هر دو در دام  نینداشت. ا یفرق یحس همدرد ایبود 
لحظه جانان و مادرش  نیزخم خورده بودند. تا ا ادیص کی



 هیکردند و حاال نوبت هد هیها را در حق هد یاکارفد نیبزرگتر
تحکم جواب  ابه چشمان منتظر جانان ب رهیبود جبران کند. خ

 داد:
 . رمینم ییمن هرگز بدون اطالع شما جا  -

جانان  یلب ها یرو یلحنش مطمئن بود که لبخند محو یحد به
برداشته شد. هر چند  شیشانه ها یاز رو ینینشست. بار سنگ
 گفت اعتماد کند: ینکرده بود اما دلش م شیهنوز ترس رها

 من نوکرتم!  -
لحظه قرمز شد و با شرم سرش را  کیدر  هیهد یها گونه

 انداخت: نییپا
 دور از جون.  -

 یفرار م یزیدانستند از چه چ یگر گرفت. نم یهر دو به آن تن
بودند. با هم بلند  گریکدیاز  یزیکنند اما هر کدام دنبال راه گر

چپ و  یگریرفت و د یراست م یکیشدند و به هم خوردند. 
به کمکشان  یشدند تا باالخره ساق یبعد دوباره چپ و راست م

 آمد. 
سرعت ممکن به  نیبا آخر هیبه عقب برداشت و هد یقدم جانان

 اتاقش پناه برد. 
*********************** 

و سپهر  یعقب مانده اش را با کمک ساق یروز کارها تمام
  یاز خستگ یبه خانه بازگشتند. با کوله بار روقتیانجام داد. د

شد تا سه ساعت قبل از پرواز خودش را  یحاضر م عیسر دیبا
 به فرودگاه برساند.

. دندیحمام با آب خنک داشت. هر سه با هم رس کیبه  ازین 
 . دیهم فهم نگیپارک یشد از جلو یرا م یقورمه سبز یبو



و سپهر مثل بچه ها ذوق کردند و جلوتر از جانان پله ها  یساق
 یرا باال رفتند. تمام روز در گوش مادرش خوانده بود لحظه ا

را تنها رها نکند. معلوم نبود چقدر سفرش طول بکشد.  هیهد
 یتلخ گذشته آرام نم اتیلحظه از ترس تکرار تجرب کیدلش 

 گرفت. 
 یغذا یو بو ستادیا یلحظه ا دیپله ها که رس فیرد نیاول یرو

فرستاد. آرامش  هیآمد را به ر یکه از خانه خودش م یمطبوع
دختر  نیسروناز ا ای نیبا ژاکل سهیدر مقا گر؟ید نیهم یعنی
کرد  یهم نم یسع یبرد المصب. حت ینداشت اما دل م یچیه

آرام که آرام  بود ازپامیقرص د هیکند اما هر حرکتش شب یدلبر
 یذهن برا شهیشود و غبار خاطرات را از ش یوارد خون م

 کند.  یپاک م یقیدقا
 :دیرا شن یساق یصدا

  ؟یجان... کجا موند  -
را باال رفت.  ماندهیچند پله باق دیپر ام یزد و با دل لبخند

 نیاش در ا هیسا یداد حت یاجازه نم هیکه هد شهیبرعکس هم
گرم تر و  زیامشب با حضورش همه چ دیایب یخانه به چشم کس

 رونیرا طبق عادت پشت در ب شیپر نور شده بود. کفش ها
 و برداشت تا به اتاق خودش ببرد.  دیکش
 هیهد یبه سرتاپا یگذشت نگاه یآشپزخانه که م یجلو از

سپهر درباره نحوه  یانداخت. پشتش به جانان بود و داشت برا
 داد.  یم حیتوض یپخت قورمه سبز

جانان باشد. هنوز  قهیبود جز آنچه باب سل یزیهر چ پشیت
خواست  یرا هم نم یلعنت یرخت عزا به تن داشت. آن روسر

 شل ببندد.  یکم یطیشرا چیتحت ه



که سرنوشت سر راهش گذاشته  یدختر یدغدغه ها یبرا دلش
 و حاال خانم خانه اش شده ضعف رفت.

 چیه نکهی. از ادید بایرا در ذهنش ز هیهد دیسپ سوانیگ ریتصو
را پر از پول کند، حد  شیها بیتا ج دهیندارد، نقشه نکش ینقاب

معمول  یها یگر لهیداند، فاصله گرفتنش بهر ح یخودش را م
 نهیدر وجودش نهاد گرید یمنف زیو هزار تا چ ستیزن ها ن

 کرد.  یم ممحتر شیرا برا هیبرد. هد ینشده، لذت م
ودش زنده کرده بود. در وج بیو غر بیجور خواستن عج کی
 بدون ترِس از پشت خنجر خوردن.  یخواستن ابد کی

 دهیشام از قبل چ زیرا عوض کرد و برگشت. م شیها لباس
ندارد  یخاص نیکه تزئ هیرایپ یسفره ساده و ب کیشده بود. 

از  یکی یخانواده دورش جمع شوند. رو کیاما باعث شده 
 اءینشست و به اش ییرایداخل پذ یناهار خور زیم یها یصندل

 شد.  رهیخ زیم یرو
غرق شده  ونزیساالد که مخلفاتش در سس ما یبزرگ کاسه

 نیمحال بود به ا یزد. ساق ینظرش را جلب کرد. لبخند محو
کوچک ماست و  ینگاه کند. کاسه ها یحت یساالد پر کالر

هر نفر جداگانه آماده شده  یبا پودر نعنا و گل سرخ برا اریخ
 بود.

متوجه شد فقط سه  یدر هم گره خورد وقت یکم شیابروها 
خواهد در جمعشان  ینم هیهد یعنی نیاست. ا زیم یبشقاب رو

مهمان ناخوانده  کی ایخدمتکار  کیباشد. به قول خودش مثل 
بود که  یزیچ نیکار خودش برود. اما ا یپ یروز دیکه با

 خواست؟ یجانان م



 یدختر حت نیآمد. ا یاز آشپزخانه م یخنده سپهر و ساق یصدا
 متوجه حضورش نشود.  یمراقب بود کس دیخند یم یوقت

 هیهد نکهیبرخاست و به سمت آشپزخانه رفت. به محض ا آرام
را جانان به وضوح  نیو ا دیمتوجه حضورش شد لبخندش خشک

و خودش را مشغول نشان دادن به زبان  هی. پشت کردن هددید
 او آزار دهنده است.  یجانان کرد وجودش برا یحال یزبان یب

 واریکرد. به د یبگیگرفت. در خانه خودش احساس غر دلش
 نتیکاب یو رو دیبرنج کش سیدو د هیزد و تماشا کرد. هد هیتک

هر دو  یرو نیتزئ یبرا یبرنج زعفران یحاضر گذاشت. کم
 خورشت بردارد.  یکاسه بزرگ برا کیزد تا  یو چرخ ختیر
نگرفت مبادا  نیش را از زمجانان گذشت اما نگاه یجلو از

جانان  یگلو یروشن شود. بغض تلخ شانیقلب ها نیب یجرقه ا
 یفیناخواسته گناه کث هیشب یداشت. حس یفشرد. حس بد یرا م

داشت  یرا گاز گرفت. دختر نشییکردن. لب پا یگریدر حق د
 بود. دهیکه بزرگ شدنش در بطن مادر را ند

فکر  اردهایلیسال تمام لحظه به لحظه شکنجه شده بود با م پنج
 میتیرفت دخترش را از  یو زجر آور و حاال داشت م کیتار

هنوز مطمئن نبود بچه  نکهیتر ا بی. عجردیبگ لیخانه تحو
 خودش باشد.

به دست آوردن  دشی. تنها امدیفهم یحال جانان را نم چکسیه 
  خواست. یبود که او را نم یدل دختر

و زن و مرد با نگاه تو را  یمردم راه برو نیعمر ب کی
کنند که چقدر فوق  یدر گوش هم زمزمه م یکنند. بشنو نیتحس

نگاهت دست به هر  کی یدانشگاه برا ی! دخترهایالعاده ا
 چیدل شکسته که به ه کیو  یبزنند و بعد... تو بمان یکار



اند.  دهتو را پس ز تیچون انتخاب ها یاعتماد کن ینتوان یزن
 دانست به چه گناه؟  ینم یحت

 کیاش کشت. با  یمراسم عروس یاو را با عکس ها سروناز
 کرد: یجمله خداحافظ

 «!یادیمن ز یبرا تو»
خواست  یاست. سروناز م یگرید زیداستان چ دیها فهم بعد

هم در  گریزود ازدواج کند. همزمان با جانان چند مرد د
خواست چون به جز ثروت و  یان را ماش بودند. جان یزندگ

 اقامت انگلستان هم داشت.  ،ییبایز
دو سال بعد  یکیکه  الیخ نیجانان به لندن بازگشت با ا یوقت

کند، در واقع  یشود و با سروناز ازدواج م یدرسش تمام م
 را به جانان از دست بدهد.  دشیباعث شد سروناز ام

کند و بعد  قیتحق یدوستش آرمان خواست کم نیتر یمیصم از
داد  یآزرده شد که به خودش فحش م قیحقا دنیاز فهم یبه حد

 سروناز کنکاش کرده.  یچرا در زندگ
 یرفت و فقط دو ساعت وقت داشت چهار چشم یم داشت

خواهد  ینم یباشد که حت یمراقب فرزند دومش در بطن دختر
 .ندیبا او بنش زیم کیسر 

 کیرا باز کرد و  ینتیکاب. با عجله در ختیاعصابش به هم ر 
قاشق و چنگال را که با سر و صدا  یبشقاب برداشت. کشو

 متوجه حال خرابش شد: یساق دیکش رونیب
 ... تو برو حاضر شو...ارمیجان؟!... من م  -
 خواد! ینم  -

 هیعوض کرد. هد یرا کم هیبرد و دکور هد زیرا سر م بشقاب
ظرف غذا  کی. هر کدام اوردیخودش ن یاما به رو دید



کنار پنجره بود  ییرایپذ یکه در انتها زیبرداشتند و به سمت م
 رفتند.

جانان کامال  امیانداخت. پ یبه بشقاب ها نگاه یچشم ریز هیهد 
 واضح بود.

را کنار خودش در نظر داشت. مستأصل بود به چه  هیهد یجا
ظرف را  نیآخر هیهد نکهیفرار کند. جانان به محض ا یبهانه ا

 گذاشت سمتش رفت. زیم یرو
دست جانان شده بود. آرام او  ریاس شیتا به خودش بجنبد بازو 

 و گفت: دیمورد نظرش کش یرا به سمت صندل
 !هیکاف نیبش  -

کرد.  یبه ساق ینگاه دانهینشست و ناام دهیبا رنگ پر هیهد
 هیتکان داد تا به هد یآمد و سر نییآرام پا یساق یپلک ها

 یکوبش ها یتوانست جلو یاما مگر م ستین یبفهماند مشکل
  رد؟یرا بگ هیمحکم قلب هد

جهت گوشه  یکه کنارش نشست خودش را جمع کرد و ب جانان
اش را با انگشتان به داخل فرستاد. گره را که  یروسر یها

و پر خشم جانان داشت نفسش  رهیکرد حس نگاه خ یمحکم م
 گرفت.  یرا م

 دستش گذاشت: کیزدها را برداشت و ن سیاز د یکی سپهر
من براتون بکشم. فقط زود چون ممکنه با سر  دیبشقاب بد  -

 برم تو کاسه خورشت...
که با لحن  دیچیپ هیگرم و مردانه جانان در گوش هد یصدا
 گفت: یخاص

 !زمیر یهمسرم م یخودتون بکش... من برا یشما برا  -



شد عاشقش شد. با  یمرد مهربان ُمرد. م نیا یشد برا یم
جذبه صورتش با آن قد بلند و  بیترک یکرد ینگاهش م نکهیا

ترسناک به نظر  یکه در اثر ساعت ها صخره نورد یعضالت
 داشت.  دیخورش یبه گرم یاما قلب دیرس یم

کور که نبود. دلش از سنگ که نبود. تمام عمرش  هیهد
دل  یتوانست جلو ینکرده بود. چطور م تشیحما چکسیه
لحظه به لحظه سخت تر  زیقدر همه چچ رد؟یاش را بگ چارهیب
 کرد؟  یرحم نم یشد؟ چرا زندگ یم

 ریانداخت. ز نییرا با زبان تر کرد و سرش را پا شیها لب
رفت. گرسنه  یضعف م ستادنیدلش به خاطر ساعت ها سرپا ا

را  هیحال اشتها نداشت. جانان ابتدا بشقاب هد نیبود اما در ع
دست  یرو اریاخت یب هینگاه هد دیکش یبرنج م یبرداشت. وقت

 چپ جانان نشست. 
ساده اما پر از  ییطال نگیحلقه ر کیدستش کرده بود.  حلقه

آن  هیکرد هد یو آرزو م دیناگفته که همان روز خر یحرف ها
 . ندیرا در دستش بب

از صرف شام همه کمک کردند به جز جانان که رفت  بعد
 ییحوله پالتو کیبا  و چمدانش را ببندد. از حمام ردیدوش بگ

 آمد.  رونیب
تخت انداخت.  یو رو دیکش رونیب یواریرا از کمد د چمدانش

 لباس بردارد؟ دیچه مدت با یکرد برا یبا خودش فکر م
دانست کجا قرار  ینم یدر لندن نداشت و حت یآپارتمان گرید

 یلوازم صخره نورد ینگاهش رو زیاست برود؟ قبل از هر چ
بار دل و دماغ  کی یآمده بود حت رانیبه ا ینشست. از وقت

 بزند.  ونیبه فدراس ینداشت سر



 کیبا  یذغال نی. شلوار جردیکمک بگ یگرفت از ساق میتصم
را با حوله گرفت.  شینم موها یساده تن زد و کم دیسف شرتیت

 یدر اتاقش را باز کرد اما سکوت خانه باعث شد لحظه ا
 . ستدیبا
گرفت و پا  یآمد. کالفه دم یم رونیور بن هیدر اتاق هد ریز از

چراغ ها  هیآباژور بق کیرفت. به جز  ییرایبرهنه به سمت پذ
و سپهر  یساق دیبه سالن انداخت و د یخاموش بود. نگاه

 هر دو ضعف رفت. یاند. دلش برا دهیخواب
 نیهم یخودشان انداخته بود برا یرو یسفر یپتو کی یساق 

به حال لوازمش کند.  یصدا برگشت تا خودش فکر یفقط ب
 یصورتش را به در چسباند و کم دیکه رس هیدر اتاق هد یجلو

 .ستادیگوش ا
 یم دیکند؟ شا یکار را م نیدانست چرا ا یخودش هم نم 

زد سر در  یکه او را پس م یاز اسرار دختر یخواست کم
ه اتاق شد. دوباره ب دشیبود که عا یزی. سکوت تنها چاوردیب

 رفت و چند تکه لباس داخل چمدانش انداخت. 
 یتو در تو یدائم داشت در داالن ها یموش موذ کی انگار
کرد. دست به کمر وسط اتاق  یم یمغزش چموش یفضا

به ساعتش  یتوانست فکرش را جمع کند. نگاه ی. نمستادیا
زمان داشت تا قبل از رفتن  میساعت و ن کیانداخت. کمتر از 

 را گرفت. مشیلحظه تصم کیکند. در  یکار
 یدانست چه م ینم یرساند. حت هیخودش را به در اتاق هد 

 دیفرصت است و با نیفقط مطمئن بود آخر د؟یخواهد بگو
بزند. دستش مردد باال آمد و چند ضربه کوتاه به در  یحرکت



را  شی. لب هاامدین ییصدا چیو ه دیها طول کش هینواخت. ثان
 رد و آرام صدا زد:ک کیبه در نزد

 تو؟ امیتونم ب ی... مدیخانم... ببخش هیهد  -
قلب  نیبود که گرفت. از بس ا یضربان قلبش تنها پاسخ یصدا
قفسه  یکرد که مجبور شد دستش را رو یم یوانگید یلعنت
بردارد. چند  دنیپر نییدست از باال و پا دیاش بگذارد شا نهیس
 و گوش کرد: ستادیهم ا گرید هیثان
 بوم... بوم... بوم...  -
به عقب برداشت اما  یتوانست نفس بکشد. قدم ینم گرید

 :دیکش ادیدرونش فر ییناگهان صدا
 زنته! باز کن برو تو... فوقش خوابه نترس. بابا...  -
. تصور دیو آرام به داخل خز دیکش نییرا پا رهیدرنگ دستگ یب
 یم مبل چرم بزرگ اتاق مطالعه یشب ها رو هیکرد هد یم

 خوابد. 
آن شنا کرد.  یشود رو یسپهر گفت م د،یخر یمبل را وقت نیا

تواند بعنوان  یبزرگ است که م یراحت بود به حد الشیخ
 هیمنظم و پا یتخت از آن استفاده کند. تماما چرم با لمسه ها

ده ها کوسن رنگارنگ مدفون شده بود.  ریز یکوتاه چوب یها
 تیادلش رض ختیر یمبل م نیا یهر چه کوسن رو یساق
آن  ختنیر نییپا دیآن خواب یکه بتوان رو یداد. تنها راه ینم

 د؟یخواب یشب ها کجا م ندرالیهمه بالشتک بود. پس س
چادر نماز بزرگ کف اتاق  کیرا در اتاق چرخاند.  نگاهش

وجود داشت  کریغول پ سهیهم دو ک واریپهن شده بود. گوشه د
 یپر بودند. حس م یشیپول یکه تا خرخره از عروسک ها



اما نه از جنس باران بلکه  ل،یآمده. س لیاتاق س نیدر ا یکرد
 از جنس عروسک!

را از  هیهد یبه داخل بردارد. ساق پا یگریکرد قدم د جرأت
صدا آنقدر جلو  یآرام و ب ی. با گام هادید وتریکامپ زیپشت م

دختر  نیا یمظلوم یو قلبش برا ستدیبا هیسر هد یرفت که باال
 مچاله شود. 

زده بود. با همان  هیتک وتریکامپ زیو پهن م یچوب یها هیپا به
از  یقسمت ،یسفت گره خورده و سارافون گشاد مشک یروسر

 یدست عروسک کیانداخته بود. در  شیپاها یچادر را رو
سوزن داشت. از زور  کی یگریپشمالو به رنگ قرمز و در د

با دهان باز خوابش برده  زده و هیسرش را به عقب تک یخستگ
 بود. 

 یگرد و ب یبه صورت ها دیچشم عروسک که با صدها
نگاه  رهیبه جانان خ هیشد اطراف بدن هد یشکلشان دوخته م

 کردند.  یم
از  عیسر دیمشت شد. با شیبه عقب برداشت و دست ها یقدم

سرش  یاو را باال هیخواست هد یرفت. نم یم رونیاتاق ب
نگاه کند  شیبه چشم ها میمستق هیوحشت کرد هد. در واقع ندیبب

جانان برود  ابیخواهد. بترسد و در غ یاو را نم دیو بگو
 گم کند.  یخودش را در تهران وحش

برداشت که زود  یرا طور شیممکن گام ها یصدا نیکمتر با
 رهیدستگ یدستش رو یخودش را به در برساند اما درست وقت

 ت:که گف دیرا شن هیهد ینشست صدا
 !دی... ببخشیوا  -



 هیرا چند ثان شیرا از حرص به هم فشرد و پلک ها شیها لب
 بست:

تو اتاقش  یایبهت اجازه داد ب یبه مغزت جاناتان... ک تف»
 «؟یشر درست کن

. دیچرخ هیمسخره به سمت هد اریو بس یلبخند مصنوع کی با
انبوه  نیماب ییتکاند و دنبال دمپا یرا م شیداشت لباس ها

 گشت: یکاره اطرافش م مهین یعروسک ها
 ...امی... خوابم برد... شرمنده....آخ... االن می... وادیببخش  -

 به سمت در برداشت و گفت: یقدم
 .دیشد... شما راحت باش دایبودم... پ یزی... دنبال چدینترس  -
 یلیشدم... خ تونیتو روخدا... من اومدم مزاحم زندگ دیببخش  -

 .شرمندم
از بدنش هنوز  یمیرفته بود. ن رونیاز اتاق ب بایتقر جانان

کرد.  ریرفتن و ماندن گ نیچه گفت. ب هیکه هد دیداخل بود و شن
و به سمت  اوردیتا باالخره طاقت ن ستادیهمان جا ا هیچند ثان

 :دیچرخ هیهد
دونم حق ندارم  یم دی... ببخشقتشی. حقدیستیشما مزاحم ما ن  -

 یبر م یدونم ک ی... نمرمیم گهید ساعت کی... یول
... کمک ستمی... اگر مزاحم نیعنیشه؟  یگردم...دلم گرفت... م

 چمدون ببندم؟ یکن یم
دوخت.  هیفرستاد و نگاهش را به هد رونینفسش را ب باالخره
بهت زده به جانان  یاز هم باز مانده بود. با حالت شیلب ها

به مجسمه  لیباره تبد کیکه به  یکرد. مثل کس ینگاه م رهیخ
تواند بزند. جانان حس کرد صورت  یپلک هم نم یشده و حت

 خودش از خجالت سرخ شده.



 نیبه سن و سال او ا یمرد یخجالت هم داشت مخصوصا برا 
 بودن شرم آور بود: یطور دست و پا چلفت

 سوال بپرسم؟ هیشه  یم  -
ان تک یکم اطیهم نشست و سرش را با احت یرو هیهد یها لب
 بپرس: یعنیداد 

 ؟یخواب یکاناپه نم یچرا رو  -
. به دیبه سمت کاناپه چرخ هیوحشتزده هد یچشم ها مردمک

کش آمد و  شیطرز نگاهش خنده دار بود که جانان لب ها یحد
نگاه کرد و  هیانداخت. دوباره به هد نییپا یسرش را لحظه ا

 حرفش را خورد.  ایشد  مانیبزند اما پش یلب باز کرد حرف دید
االن آقا  نیهم یکرد یبه کاناپه زل زده بود که حس م یطور

 کند: هشیمعلم بد اخالق ممکن است با ترکه تنب
 آ... من...  -

 ی. تماشاستادیرا بغل گرفت و منتظر ا شیبازوها جانان
بزاق دهانش  هیداد. هد یدلش را مالش م هیحرکات کودکانه هد

 یلعنت یشت ها دو طرف روسربا انگ یرا فرو برد و عصب
 کرد: تیاش را به داخل هدا

... آره... خوبه...عادت یخب... من راحتم... مرس  -
 د؟یگفت یچ دیدارم...ببخش

به در اشاره کرد  ب؟یو غر بیدخترک عج نیکرد با ا یم چه
 :دیو پرس

 ... ادیاگر خوابت نم  -
  ؟یکمک کن یایم
 م؟یکم حرف بزن هی



 یکم مانده بود در هم گره بخورد از بس به هم م هیهد انگشتان
 چالند. 

 تکان داد و راه افتاد.  یسر
 . دیکش یانداخته بود و کنار در انتظار م نییسرش را پا جانان

افتاد که نوک  هیو با نمک هد ییمویل یبه جوراب ها چشمش
 داشت: یصورت

 «من! یفسقل مامان»
 داد.  یآخر کار دست جانان م یعوض تیمالک نیا

حس کرد آقا  یو وقت ستادیدر اتاق جانان ا یجلو یلحظه ا هیهد
 وارد شد.  یدیبا ناام ستادهیغول ترسناک پشت سرش ا

 . افتدین یکرد اتفاق بد یم دعا
 یوحشتناک ریو در ذهنش تصاو دیلرز یستون بدنش م چهار

 گرفت.  یشکل م
 به عقب ُهل داد: یاز کنارش گذشت و چمدان را کم جانان

 ...یدونم خسته ا ی... منیبش  -
 ...یش یاز شرم راحت م یساعت تحملم کن کی 
 دور از جون!   -

 به هم گره خورد.  نگاهشان
جانان پر شده بود از حس خواستن اما  یبایسبز و ز چشمان

زدند از من  یم ادیکردند و فر یالتماس م هیهد یها یمشک
 . ریفاصله بگ

 جانان به تخت اشاره کرد: دست
 ...نیبش  -
به من  یساعت تنها نباشم کمک بزرگ کی نیکه ا نیهم 

 .یکرد



 افتاد: یزیچ ادیبه کمدش کرد و  ینگاه
 ؟یدوست دار پسیآم... چ  -

 .دیکش رونیب سهیک کیگذشت و از گوشه کمد  هیکنار هد از
آورد و  رونیب نگلزیپر پسیشکل چ یاز داخلش جعبه لوله ا 

 گرفت: هیسمت هد
هنوز  یسوغات آورده بودم نشد که بهش بدم ول یکس یبرا  -

 تازه است...
 شم...  یمن هم حاضر م یبخور پسیتو چ تا

 ؟یدوست دار ریپن طعم
است  پسیگفت چ یکه جانان م یمردد به لوله زرد رنگ هیهد

 قبول کند: دیانداخت و خجالت کش ینگاه
 خورم. ینه... ممنون... من نم  -
 ...هیمعمول پسیچ  -
 داره... صبر کن... ریفقط طعم پن 

 کرد: یکه دستش بود را بازرس یبزرگ سهیک اتیمحتو دوباره
 ریفکر کنم برات خوب نباشه... بگ یهم هست ول یفلفل  -
 !گهید

 یکوچک جلو یسرش را برگرداند و چشمش به صندل هیهد
 افتاد: شیآرا زیم
 نم؟یبش نجای... من ایمرس  -
 .زمیعز نیبش  -
 نشست.  یکوچک چوب یصندل یمؤدب رو 

 گذاشت. شیآرا زیم یرا رو پسیجانان جعبه چ
را داخل  سهینظر داشت. ک ریحرکات جانان را ز هیهد نگاه

 کمد برگرداند. 



 تخت انداخت: یتا شده برداشت و کنار چمدان رو شرتیت چند
 یقبول م یبخواب نجایا یایب ستمین یاگر من ازت بخوام وقت  -

 ؟یکن
 خبر نداشت. هیحال دل هد از
 گرفت. یافتاد قلبش درد م یاتاق م نیهر بار چشمش به ا 
 ممنون... من راحتم.  - 

 کرد: یچمدان را مرتب م اتیخم شده بود محتو جانان
 .... ستمیمن راحت ن  -
 ... راستش...یعنی

 را صاف کرد.  کمرش
داخل  یبامبو یپشت پنجره و صندل یکیبه سمت تار نگاهش

 تراس بود:
  ؟یدون یم  -

 دادم اما نتونستم پاش بمونم. یبه پدرم قول من
 خدا رحمتشون کنه.  -
 .امرزهیخدا مادر و پدر تو هم ب  -

را سمت کمد چرخاند و در ذهن مرور کرد چه  نگاهش
 الزم دارد.  ییزهایچ
 افتاد.  ندرالیس یکفش ها ادی

 و جفت بردارد:د یکیکنار در حمام  یتا از جا کفش نشست
 زود پدرم رو از دست دادم. یلیمن خ  -
 سوزه...  یاش م نهیشب گفت قفسه س کی 
 راه تموم کرد... نیو ب مارستانیرفتند ب یساق با

بابا جهان کنار  یتا با غم مرگ آن دیطول کش یلیخ یو ساق من
 ... میاومد



 شما چطور فوت کرد؟ پدر
 انداخت: نییزد و سرش را پا یلبخند اریاخت یب هیهد
 !یسکته قلب  -
 دونم. یسخته م یلیخ  -

 دهانش گذاشت.  یزور خنده دستش را جلو از
 یمواد مخدر و وقت ادیکرده بود اما از مصرف ز یقلب سکته

ِکل  یکردند مادرش از خوشحال دایپ نیرزمیجسدش را در ز
 .دیکش

 کنند.  تیدر واقع مرگ پدرش باعث شد همه احساس امن 
 را بفروشد. شیفکر افتاده بود دخترها نیاواخر به ا آن
و دردناک به باد  فینبود که مادرش را با آن بدن ضع یروز 

 گرفت.  یکتک نم
 گفتند. یم کیبه مادرش تبر یها در گوش هیهمسا یحت
 با خودش فکر کرد: 

 اموات افتاده؟ ادیحاال چرا  یآخر شب»
 «!ستیشب جمعه هم که ن 

 یگذاشت و از خودش م یم سهیرا داخل ک شیکفش ها جانان
 :دیپرس

  افته؟یمرده هاش ب ادیواجب بود  یلیخ»
 «مرد؟ یتو سرت ندار عقل

 را چرخاند تا ساعت را چک کند. دستش
نکرده  یکار چیزمان داشت و هنوز ه قهیفقط چهل و پنج دق 

 بود:
 زود ازدواج کنم.  یلیبه پدرم قول دادم خ  -
 دونست.  یم یکاف میزندگ یکه شعور داشته باشه، برا یکی



 اشتباه رفتم.  یها نهیدنبال گز من
 ؟ینیب یهم که م االن

 چمدانش اشاره کرد: به
 غلط رو پس بدم...  یانتخاب ها نیتاوان هم رمیدارم م  -

 در کار باشه...  یواقعا بچه ا ستمیمطمئن ن یحت
 ؟یدون یدونم چقدر درباره مشکل من م ینم
 ه؟یماجرا چ یاصال خبر دار 

و  یساق یمکالمه ها انیدر م یروز گاه کی نیدر ا هیهد
 بود.  دهیشن ییزهایجانان چ

در  یبوده و بچه ا یدانست زن یخبر نداشت اما م اتیجزئ از
 :اوردیخواهد او را به تهران ب یکار است که جانان م

 دونم... ینم ادیز  -
 که نکردم...  یفضول یعنی 

 .دمیشن یاتفاق دیزد یبار حرف م چند
 گرفت.  یها داخل چمدان جا کفش

را بزند تا  شیقبل از رفتن حرف ها دیخودش فکر کرد با با
 قلبش سبک شود.

 لوازم سفرش شد.  الیخ یب 
نشست و شروع به  هیهد یتخت، روبرو نییقسمت پا یرو
 کرد.  فیتعر

 یها امیو پ نیفقط به ژاکل دیرا بگو زینداشت همه چ یکاف زمان
 وارش اشاره کرد.  وانهید

 داد. یبا دقت در سکوت گوش م هیهد
هم درباره  یحیتوض دیکه جانان با دیرس ییحرف به جا 

 داد. یسروناز م



 :دیکش یکرد و نفس بلند یمکث 
 برام درس عبرت نشد.  -
 ... رانیکه اومدم ا یچند ماه 
 به اسم سروناز دوست شدم.  یدختر با

 داخل تراس دوخت.  یبامبو یوباره به صندلرا د نگاهش
 زد: یموج م شیدر صدا یبیعج حسرت

 دوباره دلم شکست...  -
 چیخبر گذاشت و رفت بدون ه یبار هم طرفم ب نیا

 ...یحیتوض
 میرو وارد زندگ یتونم زن یکه م ییبه خودم قول دادم تا جا 

 ...ینکنم که تو اومد
 یتکرار م میزندگ یداره تو زیکنم دوباره همه چ یم حس

 شه... 
 ...میبا هم داشته باش یبچه ا قراره

 ... یندار یدونم حس خوب یم 
 جان... هیهد یهم ندارم... ول من

 کرد: ینگاه م هیهد سیخ یبه چشم ها میداشت مستق حاال
به خاطرش  یداشته باشه ما کم اقتیفکر کنم الاقل اون بچه ل  -

 . میکن یاز خودگذشتگ
 .دیخون دو هیپوست صورت هد ریز
 دوخت و جانان ادامه داد: نینگاهش را از خجالت به زم 
 . میبه هم فرصت بد  -

 .میرو بهتر بشناس گهیهمد
 ... یول دمیبهت حق م یترس یدونم م یم 

 سخته...  یلیپدر بزرگ شدن خ بدونِ 



 ... گمیم یچ یفهم یم یدیکش خودت
 حاضرم تالش کنم.  من
 ...یبخوا دیتونم... تو هم با یکه نم ییتنها
 ه؟یترسم چ نیبزرگتر یدون یم ایاون سر دن رمیدارم م من
 تکان داد: یبا بغض سر هیهد
 ... یو بفهمم فرار کرد امیب نکهیا  -

 بشم در به در دنبال تو و بچه بگردم...  مجبور
 .میستین یبدجنس یما آدم ها یدیکنم تا االن فهم فکر

 ...یبرات سخته ول یلیدونم خ یباور کن م 
 بکند.  یکس یجلو یکار نیبرسد که چن یشد روز ینم باورش

 .تخت ُسر خورد یرو از
التماس داشت که سنگ را  یزد لحنش به حد یحرف م یوقت

 یکه برا یا هیو مهربان هد فیکرد چه برسد به دل لط یآب م
 پا مرد بود: کیهمه 

 شانس بده...  کیخودت  یلطفا... به من و بچه   -
 کنم.  تتیبده حما اجازه
 خوام.  یازت م خودم
 خوابت برده...  یاون طور دمیاومدم د یوقت ُمردم

 خودم حالم به هم خورد.  از
را گرفت،  هیدستش را باال آورد و گوشه سارافون هد اطیاحت با

 بر دامانش گذاشت: یبوسه ا
 من نوکرتم...   -
 ؟یشه بمون یم

 شیروبرو شد که حاال برا یورد با چهره زنرا که باال آ سرش
 در کل جهان بود.  نیباتریز



 شیگونه ها یو قطرات اشک رو دیلرز یاش از بغض م چانه
 خورد.  یسر م نییبه پا

جانان دوخته  یبود که به چشم ها  ینگاه نیمهربان تر نگاهش
 :دیارز یم ایدن کیشده و وجودش به 

 ...دیآقا جانان... نترس رمینم ییمن جا  -
 که برم... هیمعرفت یب یلیخ 
 اصال کجا رو دارم که برم؟  

 ... دیبه من پناه داد شما
 کنم؟ یتونم نمک نشناس یم چطور

 قول بده.  -
 ... دمیقول م  -

هم خواستم برم با  یخورم اگر روز یقسم م دییبخوا یهر چ به
 اطالع خودتون باشه... 

 ...دیبلند ش لطفا
 کشم. یدارم خجالت م یلیمن خ 

 آرام برخاست.  جانان
بلند شد تا فرار کند اما دوباره جانان  یصندل یاز رو هیهد

 نامش را صدا زد:
 ... صبر کن.هیهد  -

که به رعشه افتاده آرام به سمت  یو با بدن ستادیدر ا کینزد
 اما نگاهش نکرد: دیجانان چرخ

 ...ستمین یوقت  -
  م؟یرف بزنح یتلفن میتون یم 

 .یتو هم راحت تر باش ینطوریکنم ا فکر



گزاف تماس با  نهیخطور کرد هز هیکه به فکر هد یزیچ تنها
 لندن بود.

باال رفت و شروع به حساب کتاب کرد که  شیاز ابروها یکی 
 احتماال ورشکست خواهد شد. امکیبا هر پ
 رفت. لشیموبا ینگرفت سراغ گوش یکه جواب جانان

 :دیو پرس ستادیا هیفاصله از هد یبا کم 
 ؟یدار نستاگرامیصفحه ا  -
 !هیهد چارهیب
 نیفرصت ا یاما زندگ ستیچ نستاگرامیدانست صفحه ا یم 

 ها را هرگز به او نداد: یگوشیباز
 ندارم.  -

 جانان نشست. یابروها یرو یاخم
 یصفحه شخص کی یحت هیبه سن هد یشد دختر یباورش نم 

 نداشته باشد: نستاگرامیدر ا
 ؟یکن یاستفاده م نترنتیا یتو یشنیکیخب... از چه اپل  -
 کرد. یمرد را روشن م نیا دیبا
 خواست مادر فرزندش را بهتر بشناسد؟ یمگر نم 
آنها  نیتا کهکشان ب نیاش کند از زم یاالن وقتش بود حال 

 فاصله پر نخواهد شد.  نیفاصله است و هرگز ا
 و بغضش را قورت داد.  دیبه سمت جانان چرخ کامل

که شوهر و پدر  یبه مرد رهیرا در هم قفل کرد و خ انگشتانش
نگاه  شیبه چشم ها میمستق نکهیا یداخل بطنش بود برا نیجن

 نکند خودش را شکست:
 آقا جانان...   -

 دارم... نستاگرامینه صفحه ا من



 یتو امیرو داره که بتونم ب تیقابل نیمن ا لیموبا ینه گوش 
 ... نترنتیا

 یکس یدستش رو جلو چوقتیهستم که ه ریدختر فق کی من
که برام مونده  هیتنها ارزش نیدراز نکرده و نخواهد کرد چون ا

 تونم از دستش بدم. یو نم
 و دلتون برام سوخته ...  دیدونم قصد کمک دار یم 

 چیمن ه دیپس خوبه که بدون میرو بهتر بشناس گهیهمد دیخواست
 کنم.  یشما درباره شخص خودم قبول نماز سمت  یکمک
کردم  یکار م دیهم نداشتم چون با پلمیفرصت گرفتن د یحت من

 .دیکه با من بزن دیهم ندار یحرف یپس حت دیاما شما درس خوند
شه من هر  یم ادی یازش به خوب شهیبرعکس پدر شما که هم 

 کنم. یم نشیافتم نفر یپدرم م ادیبار 
 یتو دیبگرد دینقطه مشترک با من با کیکردن  دایپ یبرا 

 انبار کاه دنبال سوزن...
 سکوت کرد تا بتواند نفس بکشد. یا لحظه

داخل مسلسلش  یفشنگ ها ماندهیاز هم باز شد تا باق شیلب ها 
 کند اما جانان اجازه نداد.  کیشل یرا به قلب خودش رگبار

 :دیحرفش پر انیبه سمتش برداشت و م یقدم
 ش کن... ... گوهیهد  -

  ؟یاز ما فرار کن یدار یدونم چرا همش سع ینم
درکت کنم اما فقط تا  ایتونم حدس بزنم  یم یحدود تا

 ... یحدود
من  یبرا یهم که تجربه کرد زهایچ یلیخ ستمیتو ن یجا من

 قصه هاست...  یمثل داستان تو
  ؟ییکجا نیبب یول



 و من شوهرتم...  یینجایا االن
 خانواده تو من هستم. االن

 . ستین گرانیدر ضمن ارزش تو به کمک نگرفتن از د 
 ارزشت نکرده. ینداشتن هم ب پلمید
 کرد: یم دایپ هیارتباط گرفتن با هد یبرا یراه دیبا
کمک  تیبه ن یمدت یحداقل برا ایب ینش تیاذ نکهیا یبرا   -

 استفاده کن. میمیقد یبه من از گوش
 کنم.  یم یشتریب تیفقط من احساس امن ستیکادو ن 

بتونم بدون ترس مشکالتم رو حل  ایخاطر من که اون سر دن به
 کنم. 

 ؟یقبول کن ممکنه
 نگاه کرد.  هیمردد هد یبه چشم ها هیثان چند

 بود. دهیدختر ند نیاز ا یزیچ یلحظه به جز سرسخت نیا تا
 منتظر جوابش نشد.  

که از نظر خودش  لیموبا یگوش کی شیآرا زیم یکشو از
 گرفت: هیهد یو جلو دیکش رونیو بال استفاده بود ب یمیقد
 ...دمی... کادو نخرنیبب  -
 یمیقد یلیکنه مدلش هم خ یهم استفاده نم یافتاده کس نجایا 

 شده... 
 ... یریبا من تماس بگ یبش نترنتیباهاش وارد ا یتون یم فقط
 خونه است...  یکن تلفن داخل فکر

 ...گهید ریکارت هم داره... بگ میس
 شده. رمید یلیمن خ ارینه ن 

 بحث اضافه نداشت.  یبرا یزمان
 قبول کرد.  یچارگیب یواقع از رو در



 را گرفت. متیگران ق ینوک انگشت گوش با
 کند! یبود چطور امانت دار نیدغدغه اش ا نیاکنون بزرگتر 
 کی هیبود و از نگاه هد یمعمول یگوش کیاز نظر جانان  

وزنش له  ریتوانست ز یحاال م نیکه از هم نیسنگ تیمسئول
 شود. 
به  هیآمد، هد ییرایو سپهر که از پذ یحرف زدن ساق یصدا

 سمت اتاقش قدم تند کرد. 
برود و خودش را از چشم همه دور نگه دارد با  نکهیاز ا قبل
 وسط راهرو روبرو شد: یساق

 ؟یدینخواب  -
 ؟یجان... جمع کرد 
 نمانده بود از خجالت مثل شمع آب شود.  یزیچ

 درباره حضورش کنار جانان کند. یفکر بد یساق دیترس
 فکر شروع کرد به پرت و پال گفتن: یب 
 خواستم کمک کنم...   -

 ... آخه...یول
 . دیخند جانان

 . دیهم خند مادرش
 بدتر و سخت تر شد.  زیچ همه
 هنوز در دستش بود.  لیموبا یگوش

موقع شب در اتاق شوهرش  نیکند ا هیچطور توج دانست ینم
 گرفته: لیموبا یگوش کیکرده و چرا از او  یچه م

 آقا جانان گفت...  -
 نداشت...  نترنتیمن ا یآخه گوش 

 ...ستین یازیگفتم ن من



 انداخت: یتر آمد و متلک کیاز خدا خواسته، نزد یساق
 ... دمیخوشمزه نرس یقسمت ها یکه برا فیح  -
 من هم دل دارم نامردا... 

 بود.  دهیچش یرا در زندگ یطعم خداحافظ یلیخ جانان
خوردند و به عقل  یاش را م یحسرت آن شناسنامه فرنگ همه

 گفتند جز خودش! یپدرش احسنت م
 داشت.  تیمل کی هیکرد مثل بق یآرزو م 

 سر کند. ینبود دور از خانواده لحظه ا مجبور
قرار  گریبازگشت خوشحال بود که د رانیکه به ا یروز چقدر

 خراب شد. زیدور از مادرش باشد و همه چ ستین
داخل  یبا حسرت نگاهش را در فضا یدر خانه لحظه ا یجلو 

بود. نگاهشان به هم گره  ستادهیا هیپشت بق هیچرخاند. هد
انداخت اما حسرت نگاه جانان را  نییسرش را پا هیخورد. هد

 و دلش سوخت.  دید
 یمادرش نقطه ها لیاتومب یها شهیش یرو یان سحرگاهبار نم

 یها ابانیساخت. جانان در سکوت به خ یکوچک و بزرگ م
خودش و  نیساعت گذشته ب کیشده بود و اتفاقات  رهیتهران خ

 کرد.  یرا مرور م هیهد
داشت.  ضیدختر هزاران حس ضد و نق نینسبت به ا هنوز
 شیماجرا شده برا نیوارد ا یکرد با نقشه قبل یشک م یگاه
 زیبرادرش و هزاران چ ادیو مدرک هم داشت. مثل اعت لیدل
حاکم ذهن و  یجور حس دلسوز کیمواقع  شتریاما در ب گرید

 قلبش بود. 
اش فشرد  نهیمحکم به س هیرا چند ثان یساق یورود تیگ یجلو

درون قلب پسرش  زیحس غم انگ ی. ساقدیو عطرش را بو کش



صورت جانان  یرو یگرفت و دستفاصله  ی. کمدیرا فهم
 :دیکش

 زیکنم همه چ ینباش. دعا م زیچ چیدلم... نگران ه زیعز  -
 ...یزود برگرد یلیسوء تفاهم باشه و خ

 نیبزرگتر یوقت دیلرز یمردانه جانان محسوس م یصدا
 گذاشت: انیوحشتش را با مادر در م

 !هیمامان... هد  -
 هم گذاشت و گشود: یرا مطمئن رو شیپلک ها یساق

 . رهینم ییجا هینگران نباش. هد  -
فرودگاه چرخاند تا  یدر فضا یآشفته نگاهش را کم یقلب با

 بتواند حرفش را بزند:
دونم  یندارم. م گهیگمشده د کیتحمل  گهی... من دیساق  -

تنها ولش  یتون یکه م یهر طور یدارم ول یادیز یتقاضا
 نیالاقل نشه برام ژاکل میخواست براش بکن ینکن. هر کار

 دوم...
آورد و  نیینرم و بلند جانان پا شیر یدستش را از رو یساق
 پسرش گذاشت: نهیس یرو

بهت  یوقت ؟یکن یم سهیمقا هیرو با هد نیژاکل زمیجان؟! عز  -
 نیهم ینشو برا یهدف غرب یآزاد و ب یها ارتباطگفتم وارد 

ندارند و دغدغه هاشون با ما  ینسبت به زندگ یتعهد چیبود. ه
کرد. االن هم  ریگ نیژاکل شیتو دلت پ یفرق داره... گفتم ول

 . یکن یم یخال هیرو سر هد نیتجربه سختت با ژاکل یدار
گذارم خوبه؟ هر طور شده  یرو تنها نم هیلحظه هد کی من

 با من کار کنه... ادیکنم ب یم شیراض
 :دیآسوده کش ینفس جان،



کار خودت که  یتو ارشیشرمنده ام... آره ب یلیآخ مامان خ  -
اون اتاق خودش  یچشمت باشه... دختره احمق داره تو یجلو

 ما دراز نکنه... یکشه که دست جلو یرو م
که من ازش  هیو متعهد رتیدختر با غ یلی... خگهید نیهم  -

 یول یبهش دار یندارم تو چه حس یانقدر خوشم اومده... کار
ترام قائلم... نگران نباش برو خدا به اح یلیمن براش خ

 همراهت...
قرن گذشت. با  کیجانان  یپنج ساعته تهران لندن برا پرواز

 لیموفق شد خط موبا کیورود به محوطه فرودگاه گاتو
 مخصوص لندنش را روشن کند. 

توانست چند تماس  یاعتبار داخلش داشت و م یکم هنوز
ورودش به لندن را اعالم .  با فرناندو تماس گرفت و ردیبگ

کرد. با مشورت فرناندو  یاقامت جور م یبرا ییجا دیکرد. با
موقت و مبله  یمخصوص اجاره خانه ها شنیکیاپل قیاز طر

از فرودگاه  میکرد و مستق دایآپارتمان در مرکز شهر لندن پ کی
 به آدرس مورد نظر رفت. 

چهار بعد از ظهر به وقت لندن کامال مستقر شده بود.  حدود
 یقرمز رنگ جلو یکاناپه چرم یراحت رو الیبا خ یوقت
 یاش آقا یلم داد قبل از تماس با کارآگاه خصوص ونیزیتلو

 . ردیتماس بگ هیگرفت با هد میچاو تصم
 شنیکیداده بود را با اپل هیکه به هد یبار شماره تلفن خط نیچند
 دیرس یگرفت اما هر بار ناکام ماند. به نظر م مختلف یها
هم زمان  دیشا ایرا روشن نکرده  لیموبا یهنوز گوش هیهد

 . ستین یمناسب



زمان را محاسبه  یاش انداخت.  به سخت یبه ساعت مچ ینگاه
احتمال را پررنگ  نیهشت صبح و ا ایحدود هفت  بایکرد. تقر

توانست  یهم نم یبا ساق یخواب باشد. حت هیکرد که هد یتر م
 . ردیتماس بگ

هدف به سقف  یب هیکاناپه پرت کرد و چند ثان یرا رو یگوش
را انجام دهد  شیتر کارها عیفکر که اگر سر نیشد. با ا رهیخ

چاو را  یتواند به تهران بازگردد شماره تلفن آقا یزودتر م
 با او گذاشت.  یگرفت و قرار مالقات

 ادیا شلوغ بود و تعدد زنسبت یچاو در محله ا یآقا دفتر
نقاط  هیآن را از بق یشرق یایآس یرستوران ها و فروشگاه ها

 کرد. یم زیلندن متما
بزرگ قهوه از استارباکس  وانیل کیآمد،  رونیاز مترو که ب 

به دفتر کارآگاه چاو  یپهن منته ابانیو قدم زنان وارد خ دیخر
 شد.
هم  رمردیپ کیبا  یبا آن لهجه با نمکش مشغول باز ینیچ مرد

کوتاه و دو  زیم کیدفترش  یراهرو یوطن بود. جلو
 چوقتیها که ه ینیمخصوص چ یگذاشته بود و باز هیچهارپا

 یکه دائم ب یرمردیبا پ ردیبگ ادیجانان نتوانست نامش را 
 بود.  دهیزد چ یجهت خودش را باد م

 یمهره ها یدرشت جانان که رو کلیقد بلند و ه هیسا
جانان لبخند  دنیفتاد، چاو سرش را باال آورد و با درنگارنگ ا

 زد برخاست: یپهن
 .میکن ی... بازنیاو... مستر جاناتان... بش  -

کرد اما تلفظ  یرا تکرار م یلعنت یدر مغزش نام آن باز جانان
 :افتی یدرستش را نم



 «تَنت... ی... َمهُجنگ تِ تنتیماهجونگ تا» 
چاو انداخت.  یشنهادیپ منیبه نش یشد و نگاه الیخ یب خودش

 ینشست قطعا پودر م یآن م یکه اگر رو یچوب هیچهارپا کی
 چشمان چاو گرفت: یاستارباکس را جلو یکاغذ وانیشد. ل

درباره  یتون ی. تو مستمیا یم نجاینه... ممنون... من ا  -
 موندن ندارم. نجایا یبرا یادیو من زمان ز یحرف بزن نیژاکل
فرتوت که منتظر  رمردیپ یشانه ها یهر دو دستش را رو چاو

 گفت.  یزیچ ینیبود گذاشت و به زبان چ یادامه باز
را که راست کرد با دست به جانان اشاره کرد قدم  قامتش

 یزنگ دار چاو به سخت یشلوغ بود و صدا ابانیبزنند. خ
 شد: یم دهیشن
خبر دارم دختر که  ییرفتم. تا جا نیمن به مالقات خانم ژاکل  -

موقت دادند. خبر  یشده که به سرپرست دایدر خانه او پ یبچه ا
 یلیبه احتمال خ نیمستر جاناتان... خانم ژاکل ستیها خوب ن

به الکل و مواد  دیشد ادیتحت درمان باشند. به جز اعت دیبا ادیز
 دیبا یادیفعال تا مدت ز وهم دارند  یمخدر مشکل روان

 بازداشت باشند...
نداشت. فقط  یتیجانان اهم یعنوان برا چیبه ه نیژاکل لمشک

داشته  ینگه م نیکه ژاکل یخواست مطمئن شود بچه ا یم
 :ستین ایفرزند خودش هست 

گرفته شده... بچه مال  کیتست ژنت دیچاو... شما گفت یآقا  -
 من بوده؟

به عالمت مثبت تکان داد.  ییباال یلیسرش را با سرعت خ چاو
 زیر یحرکت تکان ها نیدر اثر ا اهشیلخت و س یموها

 خورد:



 بله... تست درست بود.   -
 تست اعتماد کرد؟ نیشه به ا یچقدر م  -
 یکار دیشما درخواست ند یصد در صد... البته دادگاه تا وقت  -

دوباره طبق مقررات دادگاه تست صورت  دی... بادهیانجام نم
 .ستین یشک چیاما از نظر من... بچه شماست ه رهیبگ

اشتباه شده باشد. قلبش پر  یزیچ کیداشت  دیمدت ام نیا تمام
نگاهش  یکه هاله رو یاشک یاز درد شد و نتوانست جلو

 . ردیانداخت را بگ
قهوه درون دستش  وانیبه ل رهیزد و خ تشیبه وضع یپوزخند

 :دیاز چاو پرس
 ش؟یدیمدت د نیا یاصال تو نم؟یتونم بچه رو بب یم  -

 مخصوص به خودش گفت: یشد و با ژست نهیدست به س چاو
... فعال دیبدم امشب باهاش مالقات داشته باش یبیتونم ترت یم  -

 دییو دادگاه هم تأ دیبا بچه داره شما هست یکه نسبت یتنها کس
 کرده.
فکر دستش را  یلندن است. ب نجایفراموش کرد ا یا لحظه

به رسم رفاقت گذاشت اما مردک چنان  شانه چاو یرو
شد و  رهیسرشانه اش خ یوحشتزده به دست بزرگ جانان رو

هر گونه  نجایکه جانان به خودش آمد. ا دیخودش را عقب کش
آزار و  یمردها نوع نیب یحت یبدون اجازه قبل یکیزیتماس ف

 شد و جانان فراموش کرده بود.  یمحسوب م اذیت
حتماال در مغز چاو شکل گرفته خنده که ا یفکر احمقانه ا از

را  نیشانه چاو گذاشت حس ا یدستش را رو یاش گرفت. وقت
 ایده دوازده ساله را گرفته و چاو گو یداشت شانه پسر بچه ا

که انحراف دارد طرف است که  یتصور کرده بود با مرد



بردن  نیاز ب یبود. جانان برا زانیآنطور لب و لوچه اش آو
 ه گفت:سوء تفاهم مسخر

 رسم رفاقت است. کی نیکشور من ا ی... تودیببخش  -
بود  دهیمچاله کرده و تنش را عقب کش یصورتش را طور چاو

 داد: یبه او م یکه ظاهر خنده دار
 باشه...   -

سرش را به عالمت تأسف تکان داد و با خنده راه افتاد.  جانان
موقت بچه  یمرکز نگهدار نیصرف شد تا مسئول یادیزمان ز

به نام  یدختربچه ا نیب یسرپرست متقاعد شود مالقات یب یها
 دهد.  بی" و جانان ترتای"س

اتاق ها که دنبال مسئول پرورشگاه  انیم کیبار یراهروها نیب
 آن مرد به درد آمده بود: یحرف ها دنیرفت قلبش از شن یم
و کتک  گاریس یهست... سوختگ ایبدن س یآثار شکنجه رو  -

 یحت ادیب رونیاجازه نداشته از خانه ب یادین... مدت زخورد
 یاتفاق یلیهست. خ یها خبر نداشتند داخل خانه بچه ا هیهمسا

. ممکن دهیشن یپشت اطیبچه رو از ح یها صدا هیاز همسا یکی
خانه از  یتو ابچه تنه ن،یبود در مدت بازداشت خانم ژاکل

 طرف... نی... از ارهیبم یگرسنگ
تئاتر شوند. چاو  یآمف هیشب یدستش اشاره کرد وارد سالن با

اول نشست اما جانان  فیرد یها یاز صندل یکی یرو عیسر
 آرام و قرار نداشت.

تئاتر بود اما ذهنش با  یقرمز آمف یموکت ها یرو نگاهش
 یبه سر م ندهیدر حال مرور گذشته و آ یباور نکردن یسرعت
 برد. 



با  یخانم و دختربچه ا کیمراه ورود مسئول پرورشگاه ه با
ها خشکش زد.  یصندل یمثل مجسمه جلو دهیژول یموها
 یگوشیباز فشیظر یشانه ها یرنگش رو ییفر و طال یموها

 کرد.  یم
بود. چهره  نیغمگ اریو بس نیبه زم رهیدخترک خ نگاه

سن کم پر از خاطرات بد و  نیداد در ا یمعصومش نشان م
 نیاول یکند رو نیبه حاضر ینگاه نکهیزشت است. بدون ا

که جانان و چاو  ییاول در جهت مخالف جا فیرد یصندل
 بودند نشست.

 یو جوراب ها یکهنه عروسک یکفش ها ینگاه جانان رو 
 داد.   یرا تاب م شیکودکانه پاها یماند وقت خیم دشیسف

را با خودش آورده  ایکه س یپرورشگاه جلو آمد و خانم مسئول
 کرد: یبود معرف

هستند. بهتره قبل از  کسیخانم هندر ایمسئول س شونیا  -
. من شما را دیصحبت کن کسیبا خانم هندر ایشدن به س کینزد

 گذارم. یتنها م
 ینگاه کسیبه رسم ادب کرد و رفت. خانم هندر یکوتاه میتعظ

جانان که تمام حواسش به دختربچه گوشه سالن  یبه سر تاپا
 :دیبود انداخت و پرس

 شون؟یا ای د؟یدرش هستشما پ  -
و موشکافانه به  ستادهیچاو بود که کنار جانان ا منظورش

 کرد. جوابش را چاو داد: یدختربچه نگاه م
 چاو هستم.  یمن کارآگاه خصوص  -

 جانان نشست: یدوباره رو کسیهندر نگاه
 د؟یتا االن کجا بود د؟یپس شما پدرش هست  -



 چاو پاسخ داد: دوباره
 بچه رو از پدرش پنهان کرده.  نیخانم ژاکل  -

را  کسیطاقت نداشت. پاسخ دادن به سواالت هندر گرید جانان
 به چاو سپرد و خودش سراغ بچه رفت. 

 نیداد و به زم یرا تاب م شیپاها زانیبا لب و لوچه آو ایس
سرش را  نکهیشدن جانان بدون ا کیبود. با حس نزد رهیخ

 یشد نگاه یم کیکه نزد یا هیبه سا یچشم ریحرکت دهد ز
را به روبرو  شیزود دوباره مردمک ها یلیانداخت اما خ

 ستادیا یحرکتش از چشم جانان دور نماند. لحظه ا نیدوخت. ا
 و با خودش فکر کرد: 

 «واقعا دختر منه؟ نیا»
فاصله کنار  یصندل کیشد و با  کیآهسته تر نزد یقدم ها با
زدن با  تا قدرت حرف دیطول کش هینشست. چند ثان ایس

 کند: دایدخترش را پ
 آم... من جاناتان هستم...   -

 یرا که هنوز به همان حالت قبل ایخم شد تا صورت س یکم
 یرا عقب و جلو م شیگره خورده پاها ینشسته و با اخم ها

 :ندیکرد بب
 ... درباره من بهت گفته؟نیژاکل  -

 یبچگ هیشب شی. موهادیکش یدلش را چنگ م ایس سکوت
کرک و  اریتفاوت که بس نیدرشت داشت. با ا یفرهاجانان  

بر سر دخترش بکشد.  یچرب بود. دلش ضعف رفت دست یکم
 گذاشت.  شیلب ها یو دستش را رو دیچانه اش از بغض لرز

به  شتریب یخواست کمک کند. کم شیو از خدا دیبلند کش ینفس
 خم شد: ایسمت س



 ... اومدم با خودم ببرمت...یتو دختر من  -
و با خشم رو به  دیپر نییپا یصندل یاز رو ایس یلحظه ا در

 :دیکش ادیجانان فر
 ازت متنفرم جاناتان... ازت متنفرم...  -
. به سرعت پشت کرد و دیبه صورت پدرش کوب یمحکم یلیس

چشمان  یلحظه از جلو کی. در دیکه آمده بود دو یریدر مس
 جانان محو شد. 

را  یصندل یها حبس شده بود. دسته ها هیثان یجانان برا نفس
که  دیلرز یم یطور شیفشرد. استخوان ها یمحکم گرفته و م

در  یشتریزلزله چند ر کیلرزش از  نیکرد ا یخودش حس م
اش از  یکنار یتئاتر اتفاق افتاده چون صندل یسالن آمف

 داد.  یارتعاش بدن او تلق تلق صدا م
شدند. چند بار چاو نامش را صدا زد  کینزد کسیو هندر چاو

 دیشن یرا م کسیهندر یاما جانان خشکش زده بود. کم کم صدا
 داد: یم حیچاو توض یکه برا

 یلیرو به پدر و مادرش نده خ ایدادگاه س نکهیاحتمال ا  -
با مشاور روانپزشک پدرش  ایس ی... طبق صحبت هاادهیز

 ...ستین یمرد خوب
مرتبه بلند شد و از  کی. دیچرخ کسیجانان به سمت هندر نگاه
 :دیپرس کسیهندر

مدرک  یمن کل د؟یکن یبچه استناد م کی یشما به حرف ها  -
از بچه خودم نداشتم. اگر  یکنه هرگز خبر یدارم که ثابت م

بچه  کیشک کنم  یامکان نداشت حت دمشید یم ابونیخ یتو
 پنج ساله دارم...

 تکان داد: دییسرش را به عالمت تأ یچند بار کسیهندر



به دادگاه  دیبا ستمین یمن قاض یبله حق با شماست... ول  -
. در ستیدرباره شما درست ن ایس یکه حرف ها دیثابت کن

رو ترک کنه و جلسات روان  ادشیضمن مادرش اگر اعت
 ایس یهم تا آخر بگذرونه همچنان تنها سرپرست قانون شیدرمان

 کی ایس یزودتر... چون برا دیکن یم یرخواهد بود. هر کا
 .ستیما ن شیپ گهیشده و احتماال تا آخر هفته د دایخانواده پ

خورد. وارد  یرفت تلو تلو م یم رونیدر پرورشگاه که ب از
و  دیچرخ یهدف دور خودش م یکه شد ب ابانیباز خ یفضا

 .دیکش یم یخرناس مانند ینفس ها
به خاطر قد کوتاهش مجبور شده بود دنبال جانان بدود  چاو
 زد: یموقع حرف زدن نفس نفس م نیهم یبرا

 .می... ما مدرک دارستین یمشکل  -
 :دیپرس یرا به سمت چاو گرفت و عصب شیدست ها جانان

پس  ؟یکرد یچه کار م یمدت داشت نیتمام ا ؟یچه مدرک  -
 ؟یاز من حقوق گرفت یچ یبرا
 یآورد تا ظاهر نییرا باال و نگاهش را پا شیابروها چاو

 :ردیمعترض به خودش بگ
 !ایچاو کارش را بلد است... دنبالم ب  -

 ستگاهیو به سمت ا دیجانان را پشت سرش شن دنیآه کش یصدا
ژاکتش فرو برده بود راه افتاد.  بیکه در ج ییمترو با دست ها

 تیشود احساس رضا تا هم گامش دیجانان دنبالش دو نکهیاز ا
 داشت: یخاص

که  یمتعدد یو آدرس ها نیخانم ژاکل یها امیمن تمام پ  -
کردم و مشخص شد بچه  قیعوض کرده رو به دادگاه دادم. تحق



تونستم سابقه  یبود که نم نیهم یبرا امدهین ایلندن به دن یتو
 کنم.  دایرو پ نیخانم ژاکل مانیزا

 :دیبا تعجب پرس جانان
 بوده؟پس کجا   -

 گذرا به جانان انداخت و گفت: ینگاه چاو
 هلند!   -

بودند. چاو با سرعت هر چه  دهیمترو رس یدو به پله ها هر
به  یداشت جانان را پشت سر بگذارد و حساب یتمام تر سع

 تکاپو افتاده بود.
 نشیعقب شلوار ج بیرا در ج شیبرعکس جانان دست ها 

 یگام جانان برابر سه ال کیفرو کرده و غرق تفکر بود. هر 
 مردک نفس کم آورده بود.  نیهم یچهار قدم چاو بود برا

 نیکه ژاکل یهمه عذاب نیا لیکرد دل یهر جور حساب م جانان
که دستش  ی. آن هم درست وقتدیفهم یبه خودش داده را نم
توانست در کنار جانان و دخترش  یم نیحلقه انداخت و ژاکل

 یاشد. بر فرض که جانان را نمخانواده کامل داشته ب کی
 خبر یخواست و قصد داشت تا ابد او را از وجود دخترش ب

 داد؟  یبگذارد، پس چرا دائم عذابش م
دو قدم بلند خودش را  یکیتوجه به حرکات احمقانه چاو با  یب

 :دیبه او رساند و پرس
 شه قرار مالقات گذاشت؟ یم نیبا ژاکل  -

 یاش را پاک کرد و در دل لعنت یشانیبا پشت دست عرق پ چاو
 بلند جانان فرستاد: یبه پاها

 ریبود. شب به خ یامشب کاف ی. برادمیرو م بشیفردا ترت  -
 مستر جاناتان.



چاو تکان  یبرا یجانان به داخل جمع شد و فقط سر یها لب
 ریاش راه افتاد. تمام مس یجاریداد. تنها به سمت خانه است

پس گرفتن  یبرا یمدرک دید شاخاطرات گذشته را کنکاش کر
 کند. دایپ ایس
از تهران  یچرخاند که باالخره تماس یدر قفل خانه م دیکل

زد. قبل  یلبخند تلخ دید نیاسکر یداشت. نام مادرش را که رو
 را وصل کرد: یریاز گشودن در، تماس تصو

 سالم قربونت برم.  -
قطع  ریاست. تصو مارستانیمثل ب ییجا یساق دیرس ینظر م به

تحمل  گریآمد. د یدرست نم یساق یشد و صدا یو وصل م
را  ایس یگفتن ها« ازت متنفرم» دنیبعد از شن گریتشنج د کی

 نداشت:
 ؟ییمامان... مامان کجا  -
پرت کرد و به سمت بالکن کوچک خانه  نتیکاب یرا رو دیکل

شهر بزرگ و شلوغ لندن در  یبایمنظره ز نجایرفت. از ا
 بود. دشید
 پیز گریرا باال نگه داشت و با دست د لیدست موبا کیبا  

 را باز کرد: شرتشیسو
 ؟یمارستانی... برمیمامان قطع کن دوباره بگ  -

 یبه روز نیو نفر نی... لعنت به ژاکلیکه امان از درد دور آخ
واضح شد اما  یکم یساق یاش شد. صدا یکه وارد زندگ

 هنوز ثابت مانده بود: رشیتصو
 ؟یشنو یجان مجان...   -



ثابت نگه داشت که  ییلنز را جا یو ساق دیچرخ یکم نیدورب
داد. نفس حبس شده اش را  یرا نشان م یدستگاه سونوگراف

 رها کرد و منتظر ماند. 
را در فضا  نیو تند جن کیتمیپالس دستگاه، ضربان ر یصدا

اما قلبش از درد  دیشن یدرست نم نکهیکرد. با ا یپخش م
دهانش گذاشت و اشک  یدست آزادش را روشد.  یفشرده م

 آمد: یساق ی. صداختیر
 ؟یشنو یجان... م  -
 .دمیشن یول ستیآره قربونت برم... صدات واضح ن  -
 ؟ینیب یم  -

 کیحضور  توریصفحه مون یمبهم رو دیو سف اهیس ریتصاو
داد. دلش آتش گرفته  یموجود کوچک و معصوم را نشان م

نکرده و چقدر قدردان  یلحظات را با دخترش سپر نیبود که ا
 :ستادیا زیهمه چ یبود که مادرانه پا هیهد
 شنوه؟ یصدام رو م هیمامان... هد  -

 هیچند ثان یرا به سمت خودش چرخاند. برا نیدورب یساق
 و صدا قطع شد اما دوباره برگشت: ریتصو

 ؟یدیشن  -
 نه قطع شد.  -
خدا رو شکر مادر و بچه هر  تخته... یکشه رو یخجالت م  -

استراحت کنه... االن  یلیخ دیبا هیدو سالم و سرحال... فقط هد
 ...ینیفرستم راحت بب یبرات م ویدیعکس و و

پر اشک جانان را  یداد چشم ها یاجازه نم یساق یخوشحال
 بود.  یجز صفحه گوش یی. تمام مدت نگاهش به جاندیبب



شد.  دهید هیقرار گرفت که هد یطور نیدورب هیزاو یا لحظه
 یآن روسر نهیدر اتاق معا ی. دخترک حتدیجانان پر غم خند

 داشت. یرا بر نم یلعنت
که  هیهد شیآال یساده و ب یدغدغه ها یضعف رفت برا دلش

هر چقدر زمانه آزارش داده باز هم مثل دختربچه ها پاک و 
 بکر بود. 

را  نیدورب یقکرد که سا یانگشت اشاره اشکش را پاک م با
رو به صورت خودش چرخاند و متوجه حال خراب پسرش 

 شد:
 ؟یکن یم هیجان؟! گر  -

 :دیچیپ نهیاتاق معا یخش دار جانان در فضا یصدا
و  هیگرفت... کاش اونجا بودم. خدا رو شکر هد یلیدلم خ  -

مراقبشون باش دستم کوتاه  یلیبچه هر دو خوبند... مامان خ
 است. هیهد شیدلم پ یشده ول

مدت  نیآمد. دلش را تمام ا یم نییتخت پا یداشت از رو هیهد
 ... یلعنت دیجانان نلرزد اما لرز یبود تا برا دهیچسب یدو دست

جانان با آن لحن ملتمس و غمناک  یوقت ختیشد و فرو ر آب
تخت خشکش  یرو یاو است. چند لحظه ا شیگفت که دلش پ

داد. پرستار  یش ممادر و پسر گو یزده بود و به صحبت ها
 صدا زد:

 کمک کنم؟ یدیخانم حم  -
 یکه ساق دیآمد. شن نییتکان داد و خودش پا نیرا به طرف سرش
 گفت:

 یدرست م زیقربونت برم تو رو خدا غصه نخور... همه چ  -
 شه. 



 جانان جواب داد: و
 دمیخودم بود. تنها ام یبچگ هیمامان... شب شیدید یم دیبا  -

 یدخترم هم مادر یبخوام برا هیتونم از هد ینم... دییاالن شما
بمونه... باورم  نیژاکل شیپ دمیوجه اجازه نم چیبه ه یکنه ول

 شه بچه رو شکنجه کرده... ینم
 تونسته؟ یکنه چطور لشیخدا ذل  -
هم  یداره قاض دیشد ادیشده... اعت لیدونم... فعال که ذل ینم  -

 . دهیحبس بر تیبراش محکوم
تلفن را دستش ندهد. درونش  یکرد ساق یدر دل دعا م هیهد

 نیزم یبه پا بود. دست دلش را گرفت و محکم رو یجنگ
 و زمزمه کرد:  چاندینشاند. گوش دلش را پ

 «.یبر دیبا یستین ندرالینزن... مراقب باش تو س توهم»
 نیدورب دیوجه در د چیکه به ه ییرا پا زد و جا شیها کفش
 . ستادیا نباشد یساق لیموبا
بود.  یساق یمیرا انجام داد از دوستان قد شیکه کارها یدکتر

 یصندل یدوباره به اتاق آمد و رو شیبعد از شستن دست ها
 دستگاه نشست: یچرخ دار جلو

خاله  یسالم برسون به شاه پسرت... بگو سوغات یساق  -
 نره... ادشیماندانا 

. دیکش رونیمهر ب بشیکرد و از ج هیبه هد ینگاه یچشم ریز
جانان در اتاق  یسالمش را رساند و در جواب صدا یساق

 پخش شد:
جفت چشم  یهم رو ینوکرتم سوغات یلی... خیخاله مان  -

 هام...



جانان تکان داد. مشغول نوشتن  یبرا یو دست دیخند ماندانا
 گفت: هینسخه شد و خطاب به هد

 ؟یکرد یم یریجلوگ یبا چ اده؟یتهوعت ز  -
 یحیچه توض یدانست ساق یرنگ عوض کرد. نمهزار  هیهد

آمد  یازدواج مسخره داده اما شرمش م نیبه دوستش درباره ا
 .اوردیرا به زبان ب «یباردار» ای «یحاملگ»کلمه  یحت
که صدا به گوش جانان پشت خط  یآرام جلوتر رفت و طور 

استفاده کرد تا مشکالتش را با  ینرسد از مشغول بودن ساق
 بگذارد: انیدکتر در م

تونم  یهم نم یزیتهوع ندارم اما چ ادیخانم دکتر... ز دیببخش  -
 ...رهیگ یبخورم. شب ها دلم درد م

 یکرد و نگاه میصورت تنظ یرو یرا کم نکشیع ماندانا
 انداخت: هیهد یمعنادار به سرتاپا

 چند سالته دختر جون؟  -
 یماندانا خانم در مغزش چه م نیتوانست حدس بزند ا یم

کرد  یتصور م دید یم یرا کنار ساق هیگذرد. هر کس هد
 آورده: مارستانیبه ب یرخواهیکلفتش را از سر خ

 و دو... ستیب  -
 لندن؟ ای رانیا ؟یبا جان کجا آشنا شد  -

کرد زودتر تماس  یچرخاند. آرزو م یرا به سمت ساق نگاهش
 :دیایرا قطع کند و به کمکش ب

 فکر کنم حق ندارم بپرسم. دیببخش  -
شد و دنبالش را نگرفت.  مانیبود. خودش پش یتیبا شخص زن
 باال برد: ینسخه، خودکارش را کم دیبه کاغذ سف رهیخ



 یلی. خسمینو یو آهن م یتیپس... آم... برات قرص تقو  -
چون مشکل اشتها  یهم بر هیشه اگر دکتر تغذ یخوب م

 ...خوابت چطوره؟یدار
. ندیب یغول را م کیهر شب خواب  دیت بگوخواس یم دلش
 یم حیترسناک است که ترج  یبه حد شیکند کابوس ها فیتعر

 بخوابد: نکهیا یبه جا ردیدهد بم
 خوابم. یخوب نم  -
 دل و قلوه دادن تموم نشد؟ یباشه... ساق  -

 تکان داد و خطاب به جانان گفت: یدست یساق
که چقدر دکتر سگ  یدون ی... مادیاالن ماندانا صداش در م  -

 ه؟یاخالق
 هیبر قامت هد یکیستریخنده جانان از پشت تلفن لرز ه یصدا

قطع  یانداخت که از چشم ماندانا پنهان نماند. باالخره تماس ساق
چرخدار  یصندل یآمد و رو کینزد یشد. با لبخند پهن

 بود نشست: یسونوگراف زیمخصوص دکتر که کنار م
 یشم... خودت م یدارم مادربزرگ م ینگ یماندانا به کس  -

 چقدر چشم دنبالمه! یدون
 یدلش م یلیداد خ ینشان م یساق یمعنادار ماندانا رو نگاه

 .ابدی یکند اما جمله مناسب نم قشیبار رف یخواهد متلک
ناگهان  مانهیبزند اما در اتاق باز شد. مهگل و پ یحرف خواست

بود با اخم  ستادهیکه کنار دکتر ا هیتوجه به هد یوارد شدند و ب
 سالم کردند. 

 به هر دو کرد: یبهت زده نگاه یساق
 سالم از ماست... چه خبره؟  -



 نیب ینشست و با بغض به دعوا واریکنار د مکتین یرو هیهد
دو خواهر  نیا نیزن ها گوش سپرد. ماندانا دوست مشترک ب

 یش را براعروس یخواسته بودند اگر ساق یاز منش ایبود. گو
 آورد خبر دهد. نهیمعا

 یصدا شیپ قهیچند دق نیبود که هم یبحث بر سر کشتن بچه ا 
زد و  یم یرنگش به کبود یعصب یکم مانهی. پدندیقلبش را شن

 :دیلرز یم شیصدا
 ؟یدیدخترها تا حاال د نیتو بگو ماندانا جون... چند تا از ا  -

... بابا رهیسرش نم یحرف تو میگ یبهش م یما که هر چ
پسرت  یداره... چرا با زندگ یرو نگه نم یحروم بچه چکسیه

  ؟یکن یم یباز
زد و از  نهیکوچک اتاق معا طیدر مح یکالفه چرخ یساق

 :دیماندانا پرس
دست  یدست رو ؟یکرد یچه کار م یمن بود یتو بگو جا  -
 انداختم؟ یبه زور بچه رو م ایگذاشتم  یم

 باال انداخت: یو شانه ا دیکش یدکتر آه خانم
. دیکن یاقدام م دیدار رید یلیخ یجون ول یدونم ساق ینم  -

زود  یلینامه از دادگاه خ کیبا  یموارد نیاصوال تو همچ
چند تا  یحق داره... من روز مانهیکنند... پ یسقط اقدام م یبرا
 خوره.  یدخترها به پستم م نیاز ا

 :دیپرس یمعطل یب مهگل
 د؟یتمومش کن میاریشه ب یدادگاه مپس االن نامه از   -

 ماندانا: یشد به لب ها رهیخ هیهمه از جمله هد نگاه
دادگاه اجازه سقط بده اما  نیدونم با وضع االن جن یم دیبع  -

 .دمیمن انجامش م دییایاگر قبول کردند ب



 بغض کرده بود: هیبه هد رهیرو کرد به خواهرش که خ مانهیپ
خوام... به وهلل  یجاناتان رو که نممن بد تو و  یساق نیبب  -

. بر فرض دادگاه هم نامه نده. هزار تا یکن یاشتباه م یدار
 ریکنند... تو فقط لب تر کن من از ز یدکتر هستند که قبول م

 کنم. یم دایسنگ هم شده پ
دلش از  یهم مانده بودند. ساق یچشم ها خیم یو ساق هیهد

 ود.آتش گرفته ب هیهد یپناه یو ب تیمعصوم
 یزیآم ریتحق اریو با لحن بس هیوسط مهگل رو کرد به هد نیا

 گفت:
نزن ها... به نفع  یخودت رو به موش مردگ ینطوریا نیبب  -

خمره عسل قراره  یتو یافتاد یخودت هم هست. اگر فکر کرد
 ... یکور خوند یتا آخر عمر عشق و حال کن

رد  یبر یکاسه کوزه ات رو جمع کن دیبا ادیب ایکه به دن بچه
شده خودت هم آدم  یدر حقت بزرگوار یکارت...اندازه کاف

هم وجدانش  یقبوله، ساق یکلمه تو بگ کیکن...  یباش همکار
 قشنگ سوء استفاده کن خب؟ ؟یچرا بگ یول رهیگ یآروم م

 نییپا شیاشک ها دیکه به سمت مهگل چرخ هیهد یها مردمک
شد.  رهیخ ینگاهش کرد و دوباره به ساق هی. چند ثاندیچک

 یبود عل یآمد اما به هر جان کندن یباال م ینفسش به سخت
 همه را راحت کرد: الیاش خ یباطن لیرغم م

 اگر دادگاه مجوز بده...   -
به عالمت رضا تکان  یادامه حرفش را بزند. فقط سر نتوانست

چشم نازک کرد و خطاب به دکتر  مانهی. پدیداد و بغضش ترک
 را هدف گرفت: هیبا انگشت اشاره هد



دو تا رو بسته... خواهر  نیدهن ا یطور نیهم ؟ینیب یم  -
نگران سرنوشت و  نکهیا یساده و دل نازک من هم به جا

 یب زونیدختره آو نیپسر خودش باشه... افتاده دنبال ا یآبرو
 کس و کار با دست خودش...

 :دیحرفش پر انیم یعصب یساق
ما  زونیآو چوقتیه هی...هدیگیم یدار یبفهم چ مانهیپ  -

هر دو افتاده... به همون اندازه که  یبوده که برا ینشده. اتفاق
 هم هست...  هیهد رهیتقص یجانان ب

هم  هی. هدمیو بچه رو نگه دار میعقد کن میضمن ما خواست در
کردن  نیداره با توه تیخودش شخص یبرا گهیمثل هر آدم د

 نی. ایدازان یخودت رو از چشم من م یفقط دار هیبه هد
 و جان گرفته بشه.   هیتوسط خود هد دیهم با میتصم

و نگاهش را در فضا  دیرا محکم به هم کوب شیدست ها مانهیپ
 چرخاند:

 یوجب مین نی... ایدشمن خون می. ما شدریبگ لی... تحوایب  -
 ...ستین شیخواهر من هم حال رهیبگ میما تصم یبرا
دختر  یبه چشم ها میشد و کمر خم کرد تا مستق هیهد کینزد

 مزاحم نگاه کند:
نکردم. اگر تو  دیسف ابیآس یمنو... من موهام رو تو نیبب  -

 تییمظلوم نما نیمن هم اندازه خودم زرنگم... ا یهفت خط
 نداره.... یمن رنگ یبرا یول نهیجاناتان بش ای یبه دل ساق دیشا
 :دیخواهرش را کش نیآست یساق

 ؟یبچه چه کار دار نیبسه به ا مانهیپ  -
 را پس زد و با خشم گفت: دستش



که داره  نهیزم رینصفش ز ن؟یبچه است؟ ا نیولم کن... ا  -
 چرخونه ...  یهمه ما رو سر انگشتش م

 :هیرو کرد به هد دوباره
 ی. براادیصدات هم در نم میبچه رو سقط کن یدیم تیرضا   -

اگر  اتبچه  .اریمزخرفات در ن نیمادر نمونه و ا یمن هم ادا
 شهیم دهیخانواده محترم به گند کش کی یزندگ ادیب ایبه دن

دو تا  نیا دنینترس بدبخت گدا... انقدر پول بهت م ؟یدیفهم
خودت  یتون یم یکرد فکراگر  یول یدیاحمق که به عمرت ند

 افتاد؟ ؟یکور خوند یمثل جاناتان کن ییهلو زونیرو آو
 کیکرد اما نگاهش را از سرام نییسرش را آرام باال و پا هیهد
به چهره  میمستق دیکش یکف اتاق نگرفت. خجالت م دیسف یها
 یرو یفرستاد که کنترل یم نینگاه کند. به خودش نفر یکس

 ندارد. شیاشک ها
 را گرفت و گفت: شیچشم ها ریبا پشت دست طراوت ز 
 اگر دادگاه ... من... باشه...  -
 :دیچرخ یبه سمت ساق یبا خوشحال مانهیپ
بره همه برگردن  یروز وقت م کیشد... فوقش  نیآهان ا  -

 چه مرگته؟ گهیکه گفت باشه... د یدیخودشون... د یسر زندگ
 کرد: یرا نگاه م هیبا بغض هد نهیدست به س یساق

 قبول کنه.  دی... خود جان باستمین یمن کاره ا  -
کرده کنارش  یرا مجاب کند کار درست هیهد نکهیا یبرا ماندانا

 شانه اش گذاشت: ینشست و دستش را رو
 جابی. کارم انمیب یچند تا مثل تو م یدخترم... من روز نیبب  -
.. هزار جور مورد مختلف .ها گول خوردند یلیکنه. خ یم



تو رو دارند. باور کن نگه داشتن  طیشرا یهمگ تایهست که نها
 . ستین یبچه اصال کار درست

 چرخاند: یرا به سمت ساق نگاهش
با پسرت حرف بزن.  یجون... اگر منو قبول دار یساق   -
 ی... اصال کسرهینم یکه تو قبول کرد یزیبار چ ریز چکسیه

دونم  یکه بچه مال خودشه... من نم رهیپذ ینم یآسون نیبه ا
 چرا شما انقدر راحت....

 نیو نگاه پر خشمش به حاضر هیهد یبرخاستن ناگهان حالت
دختر با  نیکرد ا یفکر نم ینا سکوت کند. کسباعث شد ماندا

حد موقع دفاع از شرافتش شجاع  نیتا ا ییدست پا یهمه ب
 باشد:

مرد هم کالم نشده بودم  کیبا  یمن تا قبل از اون شب حت  -
 چه برسه...

شد.  نییاش باال و پا نهیچند بار رفت و برگشت. قفسه س نفسش
 را محکم فشرد و گفت: فشیدسته ک

. ستمی. من گدا ندیاما تهمت نزن ادیدر نم کمیج دیبگ یچهر   -
افتاده...  یاون شب چه اتفاق ادینم ادمی ی. حتستمیهم ن بی وجود

 آب خوردم... یمن فقط از بس کار کرده بودم... از زور خستگ
... مثل سگ یآب... من نرفته بودم خوشگذرون د؟یشنو یم 

مادرم دارو بخرم... حاال من مقصر  یکندم برا یداشتم جون م
... ستیهمه حقارت حقم ن نیشدم؟ چون من دخترم؟ ا زیهمه چ

 ...دیشما راست گفت یول
سراغ نامه دادگاه همه  رمی. خودم مادیب ایبه دن دیبچه نبا نیا 

 یلحظه م کیکاش  یکنم اما ا یشما رو از شر خودم راحت م



ممنون ماندانا خانم ... دیمن بگذار یخودتون رو جا دیتونست
 ...میمزاحم شد دیببخش
خواست آرامش کند.  یو م دیدو یم هیپله ها را دنبال هد یساق
رفتن به دادگاه و گرفتن  یبرا یخواست لحظه ا ینم یحت هیهد

بشود از بچه  دیگفت شا یدرنگ کند. به خودش م یآن نامه لعنت
ند که هنوز شک داشت هیتست گرفت الاقل بکوبد به صورت بق

 بچه مال جانان است:
 ...هیصبر کن... هد زمیجان... عز هیهد  -

 دایاتوبوس پ ستگاهیبود. نگاهش را چرخاند تا ا دهیرس ابانیخ به
 کجاست. ندیگو یدادگاه که م نیدانست ا ینم یکند. حت

 . نفس زنان گفت:ستادیاو ا یخودش را رساند و جلو یساق 
 شرمنده شدم.  یلیمن خ هیهد  -

 نگاه کرد: یساق یچشم ها به
 دیکن یخودتون فکر م شیشما هم پ دیخانم؟ شا یچرا ساق  -

 کنم. ی... من درک مدیاریمن نم یاما به رو دیاشتباه کرد
 یم یهمه باز یبچه رو بندازم داره با زندگ ادیمن دلم نم نکهیا 

اتاق  یکنم؟ چرا تو یچرا گفتم خودم کار م دیدیکنه. حاال فهم
 ادیم ادتونیچشم شما نباشم؟  یبس کردم که جلوخودم رو ح

تازه من حد خودم رو دونستم همه  د؟یاریگفتم به پسرتون فشار ن
 کردم... یم یتوقع نکهیا البه ح یگردنم افتاده وا رهایتقص

 که تنش به رعشه افتاده بود گذاشت: هیشانه هد یرا رو دستش
 هیقائلم. هد تیبرات شخص نیهم ی... برازمیدونم عز یم  -

 یلحظه ا ی. جانان خودش حترهیبگ میپدربچه هم تصم دیجان با
 به انداختن بچه فکر نکرده. اجازه بده باهاش حرف بزنم...



 رمیاالن م نیدارم. هم ی. من نگهش نمستین یازین گهید  -
بچه خالص  نیدنبال اون نامه دادگاه همه رو از شر خودم و ا

دروغ  دیکه بفهم رمیگ یمحتما ازش تست هم  یکنم ول یم
 نگفتم...

 فاصله گرفت و به خودش اشاره کرد: یقدم
توش نداشتم. دلم از  ینقش چیکه ه یگناه یمن تباه شدم پا  -
چرا  ده؟یجز من تاوان پس نم چکسیسوزه که چرا ه یم نیا
 زشیهمه چ تشیاش، احساسش، شخص ندهیجز من آ چکسیه

 خورم... ینابود نشده؟ تازه باز من فحشش رو م
 ایسوخت...  یانقدر دلم نم حیتفر یبرا یاگر رفته بودم مهمون 

کم از کوفت  هینصفه،  یآب معدن یبطر کی یاگر به جا یحت
خوردم انقدر  یرنگارنگ دست مهمون ها م یو زهرمارها

 گرفتم... من فقط خسته بودم... ینم شیآت
و در  دیاو را به سمت خودش کش یزد، ساق هیگر ریکه ز هیهد

 مانهیکه مهگل و پ دید یآغوش نگه داشت. از پشت سرش م
 تکان دادند.  یخارج شدند و با تأسف سر

به  میرا گرفت و از خودش دور کرد تا مستق هیهد یها شانه
 صورتش نگاه کند:

 چیباشه؟ به حرف ه میکن یبه من نگاه کن. با هم حلش م  -
 میحال به تو گفت... ما تا به یدینم تیکس جز من و جان اهم

 ه؟یاز ک ستیبچه معلوم ن
 برد: نییمعصومانه سرش را باال و پا هیهد
خونه استراحت کن. من با جان حرف  میریخوبه... االن م  -
 حله؟ لیوک شیپ میریزنم اگر موافق بود با هم م یم

+++++++++++++++++++++++++ 



دلش  زود آماده شد تا همراه  چاو به دادگاه بروند. یلیخ صبح
اگر زندان نبود گردنش  رایکند ز دارید نیخواست با ژاکل ینم

 کرد.   یرا خرد م
برد تا دادگاه اجازه مالقات با دخترش را صادر  یادیز زمان

او  یکرد تا قاض یکوتاه قناعت م یدارهایبه د دیکرد. فعال با
 بداند.  ایرا سرپرست س

رفتند.  ینیرستوران چ کیگذشت و به دعوت چاو به  ظهر
نشستند.  ابانیکنار خ یها یصندل ینودل سفارش دادند و رو

 گرفت نگران شد.  یارتباط نم شهیمثل هم یساق نکهیاز ا
قبل  قهیبودن مادرش را چک کرد.  چند دق نیزمان آنال نیآخر
 . ردیاست تماس بگ داریفرستاد که اگر ب یامکیبوده. پ نیآنال
 یگفت حساب یمگرفته اش  یخودش زنگ زد. صدا یساق
 مورد نبوده: یجانان ب یکرده و نگران هیگر
 شده؟ چرا صدات گرفته؟ یمامان؟! چ  -
 ؟یچه کار کرد ؟یتو خوب ستین یمهم زیچ زمیعز یچیه  -
حالش  هینگرانم... هد یلیخ ریبگ یریتماس تصو یساق  -

 خوبه؟
 خوبه نگران نباش... از خودت بگو...  -

. نگاه کنجکاو چاو دیکش یآورد و نفس نییپا یرا لحظه ا یگوش
 :ستادیا یخلوت یمخش بود. بلند شد فاصله گرفت و جا یرو

 ؟یدیخودت رو شن یمامان صدا  -
 .ستین یمهم زیبگم؟ اعصابم خراب شد چ یچ  -
 چرا؟  -

 :دیکش شیموها نیب یسکوت کرد و جانان قدم زنان دست یساق
 بگو. یزیچ هیفرار کرده؟  هیمامان هد  -



 حالت اعتراض گرفت: یکالم ساق لحن
فهمم تو چرا انقدر نگران فرار  یمن نم ؟یگیچرا چرت م  -

بگم؟  یکنه...چ یاتاقش داره کار م ینه بابا تو ؟یا هیکردن هد
 خواستم بهت زنگ بزنم. یراستش خودم م

 :دیپرس کنجکاو
 تونم صحبت کنم. یخب؟ بگو االن م  -
 ه؟یچ میو سقط کنبچه ر نکهیجان نظرت درباره ا  -

رو به رودخانه  ت،یدر هم گره خورد. پشت به جمع شیابروها
 :ستادیا مزیت
قلب بچه رو  یصدا شبید نیهم ؟یگیم یچ یفهم یمامان م  -

 داره؟ ی... بچه مشکلدمیشن
حرف زدم. بعدش هم با  یبا خاله مان روزیجان... من د نیبب  -

 ُمِحب تماس گرفتم...
 بابا؟  لیُمِحب وک  -
راه  ایداشتند. خالصه... گو ادیآره... ُخب تجربه مشابه ز  -

سراغ  دیهر دو بر میبچه رو سقط کن میداره که بتون یقانون
نباش توافق کرده. در واقع  هیخودتون... نگران هد یزندگ

 اصرار کرد.  دیماندانا رو شن یحرف ها یخودش وقت
+++++++++++++ 

 جیگ دیشن یکه از ساق ییزهایچاو برگشت هنوز با چ شیپ یوقت
 داده. تیرضا هیشد هد یبود. باورش نم

جز موافقت  یقرار گرفته که چاره ا یطیزد در شرا یحدس م 
کرد و غرق تفکر بود. هر دفعه  یم یباز شینداشته. با غذا

اما  دیخند یم اریاخت یب دیشن یو زنانه چاو را م زیر یصدا
 مزاحمش بود: شتریبار ب نیا



 ؟یخور یخورد. فلفل م دینبا گهیسرد بشه د نودل  -
احمقانه با جانان  یزهایمردک تمام مدت داشت سر چ نیا

به کاسه نودل چاو انداخت.  ینگاه یچشم ریکرد. ز یرقابت م
فلفل داخلش داشت که رنگش کامال قرمز بود. چاو  یبه حد

 را نشان جانان داد: یلندیسس تند تا
 تونه... یا چاو متونه بخوره ام ینم یهر کس  -

جانان  یبه رو یرا به هم فشرد و لبخند احمقانه ا شیها لب
 کرد: ینودلش خال یظرف سس تند را رو اتیزد. محتو

 من هم خواستم. دی. شاارهیبگو ب یخوا یاگر م  -
دوخت و چاو را به  نیکور شد. نگاهش را به عابر شیاشتها

 حال خودش گذاشت. 
از  یلحظه ا ایداد؟ چهره س یبه سقط بچه م تیرضا چطور

 شد. یذهنش پاک نم
 گرید یکیو  نجایبچه ا کیاست!  یچه سرنوشت مسخره ا نیا

 خوشگذرانیجانان اصال مرد  کهیدر حال یآنجا هر دو قربان
 . ستین

 خواست: ییتنها دلش
 ؟یندار یبا من کار  -

متورم و سرخ بود. با  ادیچاو به خاطر فلفل ز یها لب
اما  زدیم کینودل در دهانش فرو کرده و م یمقدار کیچاپست

 جانان قفل بود.  ینگاهش رو
نودل را قورت بدهد. دور دهانش مثل  یادیکرد تا حجم ز صبر

 دلقک سرخ شد:
 ؟یچ نیپس مالقات با ژاکل  -

 به سمتش گرفت: یدستمال کاغذ جانان



و بر  رمیگ یفکر نکنم بخوام باهاش حرف بزنم. بچه رو م  -
 ...رانیگردم ا یم

 کرد و آب خورد: زیدهانش را تم چاو
حضانت  یپرونده ها یکه رو یلیو حتما وک ریبگ لیپس وک  -

 قیگرفته. من تحق نیژاکل یبرا یریتسخ لیکار کنه. دادگاه وک
 کارش رو بلده... یلیکردم خ

 شانس داشت: زیدر همه چ نیژاکل نیا چرا
 ؟یخوب سراغ دار لیتو وک  -

 یرا در نودل فرو برد مقدار شیتکان داد و چوب ها یسر چاو
 برداشت:

 .یپول بد دیسراغ داره اما با لیبله چاو وک  -
زود بتونم با دخترم برگردم  یلیفقط خ ستیباشه مهم ن  -

 کشورم... 
 :ستادیشد ا بلند

 ؟یخور ینم  -
 .رمیگ ینه... تو بخور! تماس م  -

 در اتاق را باز کرد: یساق
  ام؟یب ؟یداریب  -

اشکش  یاز عروسک نشسته بود. با روسر یانبوه ریز هیهد
 را پاک کرد و خواست بلند شود:

 لطفا. دییبفرما  -
به بدن خشکش بدهد  یحرکت هیداخل شد و تا هد عیسر یساق

 گفت:
 بلند نشو!  -

 به عروسک ها کرد: ینشست و نگاه کنارش



 بده کمک کنم. ادیبه منم   -
به  نکهیاز ا هیبرداشت و شروع کرد. هد لهیچند وس خودش

 یدر شگفت بود اما دلش نم دیسرعت روش کار را فهم
 خواست کمک کند:

 ..دیکارو نکن نیلطفا ا یول دیببخش  -
 کرد: هیبه هد یکوتاه نگاه

نده.  ریخوام سرم گرم بشه گ ی... میحوصله ام سر رفته ِهد  -
 ؟یسوزن ندار

ست. بالشتک سوزن ها را مشغول ا یبود فکرش حساب معلوم
 گرفت: یساق یجلو

 همه رو نخ کردم. دستتون درد نکنه.  -
 زد: هیتک وتریکامپ زیم هیبه پا هیو کنار هد دیکش رونیب یکی
وقت نتونستم سوزن نخ کنم. با جان حرف  چیچه خوب! ه  -
 زدم سالم رسوند. یم

 یزیچ دیکش یدو در سکوت مشغول کار شدند. خجالت م هر
 خودش شروع کرد: یبعد ساق یبپرسد. کم

. رمیدهن همه رو خودم گل بگ دی. باستین یمطمئنم راض  -
 بهش فکر نکن باشه؟ گهید

 کرد بپرسد: جرأت
 ام؟ یکه من راض دیگفت  -
 تکان داد: یسر نانیاطم با
. خواستم باز هم فکر کنه. من ستین یآره... گفت راض  -

باشه. بر  یاگر قانون یحت ادیشناسم. دلش نم یپسرم رو م
 . رهیگ یفرض اگر قبول کنه عذاب وجدان م



کله خرس  یبرداشت و رو یدو تا گوش مشک هیهد یجلو از
 رنگ گرفت: یصورت

 ست؟یخوشگل ن م؟یشه دو رنگ بدوز یم  -
 زد: یشده بود اما نظم کارش را به هم م خالقانه

 .ادیهمرنگ خودش کم ب یممکنه برا یقشنگه ول  -
 غنچه کرد و گفت: لب

 ؟یاریچقدر بابت هر عروسک در م هیاوه...هد  -
 هزارتا صد تومن.  -

 :دیرا در آورد و پرس نکشیگرد شد. ع یساق یها چشم
ما رو بدوز بابت هر  یکراوات ها ایمگه خر لگدت زده؟ ب  -

 .دمیپول م اطمیتومن دارم به خ ستیکدوم دو
 نگاهش معلوم بود باور نکرده: از
از  یکن یدست دوز... باور نم شمیکراوات ابر ه؟یدروغم چ  -
 خودم کار کن. یبرا ای... بگهینکن د تیبپرس. اذ اطمیخ
جواب دهد  نکهیمقاومت کرد. قبل از ا یساق یشد جلو ینم

انداخت و بلند  هیهد کلیه یذوق زده خودش را رو یساق
 :دیخند

 !یمال خودم گهی... دیآخ جونم  -
در  یآب تن یرا در آورد و خودش را برا اهشیرخت س آسمان

 حوض نور آماده کرد. 
 ینشسته بودند و عروسک م نیزم یکنار هم رو یو ساق هیهد

برد. با شروع آواز گنجشک  یکدام خوابشان نم چیدوختند. ه
 :دیوسط عروسک ها خواب یاز خستگ یها، ساق

 ؟یش ی. تو چرا خسته نمدمیبر گهیآه د  -



ناز کند؟ به  ایتوانست غر بزند  یم ایشد اما آ یکه م خسته
 یدیرا صاف نکرده بود. کمرش درد شد شیپاها یاحترام ساق

توانست صاف  ینم گریماند د یداشت و اگر در همان حالت م
مادرشوهرش پاها را دراز  یداد جلو یاما ادب اجازه نم ستدیبا

 کند:
 ؟یستیندم کنم؟ گرسنه  ی. چایکمک کرد یلیجان خ یساق  -
 سرش گذاشت: ریو دستش را ز دیبه پهلو چرخ طنتیش با
 ؟یداشت دوستوقت  چیه هیهد  -

 یباعث شد ساق هیوق زده هد یسرخ گونه ها و چشم ها رنگ
 خنده بزند: ریز یپخ
دونم اهلش  ی... مگهیتو دختر؟ بگو د ییچرا انقدر کوچولو  -

ِکراش  ای ؟یمثال عاشق نشد یکامال ازت مشخصه ول ینبود
 هوم؟ یکیرو  یبزن
 یدارد اما به نظر نم یحرف ها چه قصد نیدانست با ا ینم

هم در  یخجالت آور زیزبانش را بکشد. چ ریبخواهد ز دیرس
گذشته نداشت که از جواب دادن بترسد. خم شد با دندان، نخ را 

 عروسک جدا کرد: نیاز بدنه آخر
 یغش پاگفت عاشقمه... راست و درو یبود حشمت م یکی  -

 ازش ندارم. یخودش اما من خبر
 :ستادیبا ذوق بلند شد ا یساق

برات  دمیکن. منم قول م فیبرام تعر میصبحانه بخور میبر  -
 بگم.
دو ماگ نسکافه  یدو با هم وارد آشپزخانه شدند. ساق هر

 گذاشت.  زیم یرو یوانیل ریدرست کرد و با ز



در  نکهیزده را قبل از ا خینان  یتکه ا یاز زور گرسنگ هیهد
 یپر خور یساق یخواست جلو ی. نمدیبگذارد بلع کروفریما

 برد.  ینان داغ داشت هوش و حواسش را م یکند. بو
 :دیدر آورد و پرس خچالیشکالت نوتال از  یساق

 ؟یدوست دار  -
زد و  یدوست داشت اما فقط لبخند زیلحظه همه چ نیا در
 تکان داد: یسر

 .ستمیاهل تنقالت ن ادیممنون... ز  -
 گفت: یدر هم شد و به شوخ یصورت ساق یاجزا

همه دخترها  ؟یزنده ا یگندت بزنه... پس تو چه جور  -
 عاشق نوتالن.

 یرا م یحال ساق هیزده هد خیصورت  یکج و محو رو لبخند
 گرفت:

 برام از عاشقت بگو. میبخور نیبش  -
اش  یجرددوران م یها طنتیآنقدر از ش یساق خوشبختانه

 یسوال هیدرباره عاشق دلباخته هد افتین یکرد که مجال فیتعر
 بپرسد. 

را باز نگه داشته بود اما کم کم  شیپلک ها یال یبه سخت هیهد
خنده  یمقاومت کند و صدا یساق ینتوانست در برابر حرف ها

 هر دو خانه را پر کرد:
 ؟یرفت اریتا حاال سمت شهر  -
 نه.  -
 ریباغ با جهانگ هیبود. من پشت  وهیباغ مزمان ما پر از   -

 دمیرس ی... وقتگهیپسر د هیبا  یکیقرار داشتم... پشت اون 



... بعد انیبه دوتاشون گفتم ساعت دو ظهر ب دمیسر قرار فهم
 خوردم.  السیگ یدو لپ ستادمیلو نرم وسط باغ ا نکهیا یبرا

من هم از پشت درخت  دنیچرخ یدور باغ م یها ه چارهیب
کردم. انقدر خوردم که مسموم شدم. تا صبح روم به  یشا متما
با هم حرف زدند معلوم شده  دمیزدم. بعد فهم یم یتگر وارید

 کردند... یکتک کار یبا من قرار داشتند کل ییدوتا
 :دیساده و خام با تعجب پرس هیهد
 شما؟ یبعد اومد خواستگار ریآقا جهانگ  -
که  میکرد ینم یبود. کار بد طنتامیش نیآره بابا... عاشق هم  -

... انقدر سر قرار کاشته ریجهانگ چارهی. بمیزد یفقط حرف م
 شم.  یراحت م رمتیگ یم امیبودمش که آخر گفت م

 خدا رحمتشون کنه.  -
بوده.  ریاز جهانگ میدار یبود. ما هر چ یمرد خوب یلیخ  -

هم پولدار نبود اما  رینداشتند. جهانگ یخانواده من وضع خوب
دانشگاه لندن قبول شد من حامله  یکرد. وقت یتالش م یلیخ

بچه بزرگ شد راحت  یکن که وقت مانیلندن زا ایبودم. گفت ب
هم  جاناتانخواد درس بخونه. اسم  یبتونه هر جا دلش م
 ...دهیبه ذهنم رس یفکر هی گمیخودش انتخاب کرد. م

اما خجالت  دیلرز یاز ضعف م هیدر دست هد رینان و پن لقمه
تکان  یسر یساق دیدر دهانش بگذارد. بابت فکر جد دیکش یم

 بدهد: حیداد تا توض
بچه دار  یاگر جان با دخترش برگرده... تو هم که دار  -
  م؟یخونه رو عوض کن ستی... به نظرت بهتر نیشیم

 بود: یکامال خنث هیحالت چهره هد یبرابر نگاه متفکر ساق در



 دیبزرگتره فقط با نجایجانان از ا یه پدرخب نظر بده... خون  -
 یتو یخواد کس یجان دلش نم نجاستیبشه... مشکل ا ریتعم

برگرده اسباب  یتا وقت میتون یکنه. م یاون خونه زندگ
 ه؟ی... هان؟ نظرت چمیبکش
 شد: ریآن لقمه نان و پن الیخ یب هیهد
 مدت مهمونم کی. من که دیشما بگ یدونم. هر چ یمن نم  -

 شما هم تنگ کردم. یجا دیخودم. ببخش یبرم پ دیبعد با
++++++++++++++++++++++++ 

 یجانان بزنند. م یبه خانه پدر یاصرار کرد سر یساق
کند مطمئن شود هنوز  یشنهادیبه جان پ نکهیخواست قبل از ا

 قابل سکونت است.
بن بست  کیکوچه بار کی ینسبتا بزرگ در انتها یخانه ا 

متوسط  اطیح کیجانان در دو طبقه با  یکنونخانه  کینزد
 بود. 

 یسال ها متروکه بوده و کس رایداشت ز یاساس ریبه تعم ازین
به آن  یرغبت نکرده دست ریآقا جهانگ یبعد از مرگ ناگهان

 پر از آشغال و درخت ها کامال خشک شده بودند.  اطیبکشد. ح
 :دیبه درخت توت وسط باغچه کش یبا بغض دست یساق

درخت توت خونه رو  نیگفت فقط به عشق ا ریجهانگ  -
بود.  نیرزمیعاشق کتابخونه ز دمیبعدها فهم یقولنامه کرده ول

 .مینیخونه هم بب یتو میبر ایب
 یشکسته و داخل خانه پر از خاک و برگ ها یدر ورود شهیش

زد و رو  یچرخ یخشک درخت بود. وسط سالن بزرگش ساق
 :ستادیا هیبه هد



داد.  رشییتغ ریخونه دو طبقه بود. جهانگ کیر اصل د نجایا  -
شد  نییپا ؟ینیب یواحد باال کوچک تر بود. اون پله ها رو م

... طبقه باال اتاق خواب ها... بچه ها یو ناهار خور ییرایپذ
 خونه کامال مناسب شماست. نیا انیکه ب
نگاه بهت زده اش را در خانه چرخاند. چند تکه اسباب  هیهد

از کنارش  یشد. ساق یم دهیکهنه هنوز گوشه کنار خانه د
 گذشت و اشاره کرد با هم به طبقه باال بروند.

بزرگ  ریدنج در وسط و چهار اتاق خواب نورگ منینش کی 
 یکامل در اتاق خواب ها یبهداشت سیاطرافش داشت. دو سرو

 یکه ساق منینش یکوچک در انتها یلیآشپزخانه خ کیو  یاصل
 داد: حیتوض

 یبرا ینخورد ول یدرد چیآشپزخونه به ه نیاز اول هم ا  -
بدک  یبر نیینصفه شب از پله ها پا یمجبور نش نکهیا
 ... خب نظرت؟ستین

 باال انداخت: یشانه ا هیهد
 بگم آخه؟ یمن چ  -

را با محبت  هیهد یلحظه بود. شانه ها نیمنتظر هم یساق
 گرفت و حرف دلش را زد:

 یکه تو سخت نمیب یخانواده م کی نجایگوش کن. من ا هیهد  -
 یکنند. درباره اش فکر کن هوم؟ ک یها دست هم رو ول نم

 بهتر از تو ؟
 به عقب برداشت: یبا ترس قدم هیهد
 یخوام... من نم ی. نمدینکن دوارمیتونم. ام ینه... من نم  -

 تونم. 
 :ستادیا یساق یصدا دنیاما با شن دیدو نییاز پله ها پا وحشتزده



 حرف بزن! هیبا هد ایالو جان... ب  -
مشتاق جانان در  یحالت پخش گذاشت. صدا یرا رو تماس

 :دیچیپ یسالن خال
 ؟یجان خوب هیسالم هد  -

 لیموبا یگوش یکرده بود. نگاهش رو ریعمل انجام شده گ در
 یخانه م یخال یجانان در فضا یشد. صدا خیم یدر دست ساق

 :دیچیپ
 ... مامان... قطع شد؟هیالو... هد  -

را  هیتکان داد تا هد یهم گذاشت و آرام سر یپلک رو یساق
را از حالت پخش در  لیمطمئن کند بهتر است جواب دهد. موبا

 آورد و کنار گوشش گرفت:
 ...هی. صبر کن بدم دست هدمیینجایالو... جان ا  -
 دیکوب یامان م یگرفت. قلبش ب هیرا سمت هد یدوباره گوش و

به  ی. نگاه وحشتزده اش را از چشمان ساقدیلرز یو تنش م
لرزان آن را  یحرکت داد. با دست ها لیموبا یسمت گوش

 گرفت.
رفت سپس از خانه  نییاز کنارش گذشت و پله ها را پا یساق 

 کرد.  بیرفتنش را با نگاه تعق ریمس هیخارج شد. هد
مادر و  نیا ایاش اما گو چارهیبا دل ب نیچن نیا یبود باز ظلم

نرفته را  غمایکه به  یخواستند هر طور شده تنها گنج یپسر م
 بکشند.  رونیاش ب نهیاز وسط س

را کنار  یبسته گوش یزد و با چشم ها هیراهرو تک وارید به
 یادا یالزم برا یتا انرژ دیها طول کش هیصورتش گرفت. ثان

 کند: دایکلمات را پ
 الو...  -



داشت  هیکه هد یدور تر از نقطه ا لومترهایطرف خط، ک آن
پاک  یصدا دنیبا شن یدل شکسته و زخم یداد، مرد یجان م

. چانه اش از بغض دیلرز شیاستخوان ها هیهد یو پر از سادگ
 جمع شد اما لبخند زد:

 ... حالت خوبه؟ زمیسالم عز  -
. دستش دیکالم جانان گز یز ارتعاش انرژرا ا نشییلب پا هیهد

 :ردیاش گذاشت تا محکم دست دلش را بگ نهیقفسه س یرا رو
 سالم...  -

 یطوفان نیقرار گرفت. ا شیدندان ها یاشاره جانان ال انگشت
رفت و  ینا آشنا بود. دلش قنج م شیکه در دلش به پا شده برا

 یکوچولوچطور شد کارش با خدمتکار  دیفهم یخودش هم نم
 :دیکش نجایبه ا گانیتاالر شا

چند  ؟یکه بهت دادم روشن نکرد یخوبه؟ چرا تلفن زیهمه چ  -
 .یبار تماس گرفتم جواب نداد

باال گرفت در  تایرا در کاسه چشم چرخاند و نها شیها مردمک
 کمک خواست: شیدل از خدا

 بلد نبودم.  -
خودت خوام برات راه بندازه.  یم یباشه عشقم از ساق  -

 ؟یکم و کسر ندار یزیکوچولومون خوبه؟ چ ؟یخوب
 کهیمرت نیبود. اصال ا زهایچ یلیبود. جوانمرد بود. خ مهربان

هم داشت. مگر  یادیکم نداشت. ز یزیچ چیه یگوالخ لعنت
 نیبا همه وجودش از ا هیشد؟ اما نه... هد یهم م نیبهتر از ا

 .دیترس یمرد م
 ؟یخواد با من حرف بزن یدلت نم  -



. دیپرس یسکوت طوالن کیسوال را جاناتان بعد از  نیا
 یداشت و به قلب هر دو فشار م ینیکه وزن سنگ یسکوت
 آورد.

 نیکه اول هیغم داشت لحظاتشان و قفل زده بود بر زبان هد 
که هر  یکرد. مرد یمرد را تجربه م کیاش با  یمکالمه تلفن

 ینده ماش را ز یلحظات زندگ نیاز او سخت تر ینشانه ا
 کرد:

. میبا هم آشنا بش شتریخواد ب یجان من فقط دلم م هیهد  -
 کنم... تتیدوست ندارم اذ

 یداشت جانش را م هیآمد. سکوت هد یباال نم گرید نفسش
 نیبه مالقات ژاکل دیقبل چاو خبر داد با قهیچند دق نیگرفت. هم

را کرده پدر بچه محکوم  همه تالشش یریتسخ لیوک رایبرود ز
 شود. 

تکرار شود.  شیبرا هیتجربه ها با هد نیخواست دوباره هم ینم
خواست و شک نداشت  یم شیبچه ها یامن برا یزندگ کی

است. عملکردش درباره آن خانواده در به  یزن زندگ هیهد
 کرد.  یرا ثابت م نیداغون ا
 سوانیگ دایبود. هر بار  دهیسن کم پا پس نکش نیبا ا دخترک

 یبا او گرم تر م یافتاد دلش به ادامه زندگ یشده اش م دیسف
 شد:

 کوچولو؟ یقهر کرد ؟یزن یحرف نم  -
فرار کند. با  یاجبار طیشرا نیکند از ا یداشت جان م هیهد

خدا محبت را در حقش  یبنده ها نیرفت ا یخودش کلنجار م
خودش را مجاب  یندارند. به سخت یتمام کرده اند و قصد بد

 کرد سکوت را بشکند:



 د؟ینه... شما خوب  -
 :دیدم رونیب شیلب ها انیحبس شده جانان ممتد از م نفس

 ... نگران تواَم. زمیخوبم عز ؟یدختر تو که منو کشت  -
 و گفت: دیسکوت کرد سپس خند یا لحظه

 هوم؟ مثال بگو... میبزن یعاد یحرف ها ایباشه کوچولو ب  -
 رفت:گ ینفس بلند

 بود اسمش؟  یآم... چه خبر از برادر زاده ات؟ عل  -
را به حرف بکشد اما خبر نداشت نام  هیبود که هد یخوب بهانه

 و اشکش را درآورده: هیهد نهیس یداغ است رو یعل
 دوستم نداره. گهیخواد با من حرف بزنه. د ی... نمیچیه  -

 کوچولو: ندرالیکرد از طرز صحبت س ضعف
 من باهاش حرف بزنم؟ یخوا یچرا؟ م زمیعز  -
 یکه رو یباال انداخت و به قطره اشک یبغض شانه ا با

 شد: رهیخاک گرفته خانه افتاد خ کیسرام
 خواد. گفت... یزنه. گفت منو نم ینه... حرف نم  -

 هیکه گر هی. هدردیموقع بغضش را بگ یطوفان ب یجلو نشد
اش  یدانست قدم بعد یزد و م یکرد، جانان لبخند م یم
 !ستیچ

بکارد. صبر کرد  هیدر دل هد دیگشت بذر ام یم یجمالت دنبال
 کند سپس گفت: یبغضش را خال یکم
شه. خودم  یدرست م زیدلم...نگران نباش همه چ زیعز  -

دونستم دلت انقدر پره  یزنم. نم یبرگشتم باهاش حرف م یوقت
 !یترک یکلمه م کیکه با 

 :دیحرفش پر انیم هیگر با



 زیمگه من از سنگم؟ همه به چشم بد نگام کردن. همه چ  -
تو  یچیه گهیبودم. د فیافتاده گردن من انگار مادرزاد کث

شه.فقط دلم مرگ  یشه هر روز بدتر م یمن درست نم یزندگ
 .میریخواد. کاش هر دومون بم یم

 یپله ها نشست. دل جانان برا یُسر خورد و رو وارید گوشه
خوشحال بود دارد  یآتش گرفت اما از طرف ندرالیس تیمعصوم
 گذارد.  یم نیقلبش را زم یرو نیبار سنگ
شعورش را به رخ  هیهد یتر هم شد وقت زیغم انگ اوضاع

 :دیکش
خواستم شما رو ناراحت کنم.  ی! دست خودم نبود. نمدیببخش  -

 شدم. ی. کاش الل مدیزد یکاش با من حرف نم
 :اوردیبه زبان ن نتوانست

 ! نترس من مراقبتم باشه؟ یدختر تو چقدر مهربون  -
 ...دیببخش  -
. یریبم یخوا یم ینگ گهیدلم خون شد. د یطور نینگو ا  -

نکنم  دایآورده اگر پ تیبال رو سر زندگ نیکه ا یمن اون آشغال
 یرو حل م زی... زمان همه چندرالی. صبر کن سستمیمرد ن
 کنه. 
را گفت اما خودش هم به شک افتاد. آخر  یساق ییجادو جمله

طفل  نیوجه کاربرد نداشت. ا چیبه ه هیجمله درباره هد نیا
 مردم شده بود. یمعصوم تا آخر عمر انگشت نما

توانست برود خودش را گم و گور کند،  ینبود؛ م یبچه ا اگر
شد پنهان کرد اما کنار جانان؟  یاش را م یشانیپ یداغ رو نیا
او را با  یکیشد هر بار که  یسرشکسته م دیر بادختر چقد نیا



شد از  یهمه ظلم اما مگر م نیحقش نبود ا د؟ید یشوهرش م
 او گذشت؟ 

 تیاذ یدار دمی. آخرش اگر دیدیدونم ترس یجان...م هیهد  -
 سادمی. تا آخرش پات وامیکن یم یلندن زندگ مییایبا هم م یشیم

 نکن باشه؟ هیکوچولو...گر
 :ینیریش الیهر خ یرو دیخط کش هیهد جواب

بهتر بود راستش  یول دیخوام زن شما باشم. ببخش یمن نم  -
 . لطفا!دیاومد طالقم بد ایرو بگم. بچه که به دن

با غرش  اهیس یو آسمان تهران  پر از ابرها یلندن باران یهوا
 رعد و برق بود.

 یکنار ساق هیبرود. هد نیشد به مالقات ژاکل یجانان حاضر م 
 یکرد و اشک م یرا نگاه م رونیب نیدر سکوت از پنجره ماش

 . ختیر
بود.  مانیخواهد همسرش باشد پش یبه جانان گفت نم نکهیا از
تلفن با او  یحرف را زد. پا نیا ییدانست با چه رو ینم

 یم شیچشم ها یکابوس ها جلو نیکرد بدتر یصحبت م
 .دندیرقص

. مادرانه دیفهم ینمرا  هیسکوت کرده بود چون حال هد یساق
 یبود و نم یعصب یکند. کم یم یناسپاس هیکرد هد یفکر م

 یلیکرد خ یبزند که دلش را بشکند. درک م یخواست حرف
 حساس و شکننده است.

را  نگیدر پارک موتیمنزل جانان ترمز زد. دست برد ر یجلو
شد و دوباره  رهیلوکس خ لهیبه آن وس یچشم ریز هیبردارد. هد

اش لرز  نهیحضور ترسناک آقا غول مهربان افتاد. قفسه س ادی
 به او دست داد.  یکرد و حمله آسم



 فیها و ک بیخودش را گم کرده بود. وحشتزده در ج یساق
 گشت: یم یدنبال اسپر هیهد
 کجاست؟ یشد؟ اسپر ی. چرمیبم یوا  -

 شیگلو گذاشت. چشم ها یداد و دست رو نییپنجره را پا هیهد
 شینفس ها یزد. صدا یم رونیار داشت از حدقه باز شدت فش

را بگردد اما  فشیوحشتناک بود. اشاره کرد ک یبه حالت خفگ
 کرد: ینم شیدایپ یساق

 آروم نفس بکش. هیمن. هد یخدا ی. واستین  -
در  یاز شدت کهنگ پشیکه ز فیک یرونیب بیبه ج چشمش

 رفته بود افتاد:
 دخترم نفس بکش. ای. بنجاستیآهان ا  -

گرفت. چند بار افشانه کرد و  هیدهان هد یرا جلو یاسپر
 تا حالش جا آمد. دیکش قیعم ینفس ها کیتمیر

 یتوانست جلو ینم گریداشبورد گذاشت. د یسرش را رو هیهد
 بلند دردش را آشکار نکند. یبا صدا ردیخودش را بگ

 ی. صداختیر یلبش گذاشته بود و اشک م یدست رو یساق 
 یم دایهم پ یاما مگر کلمه ا دیچیپ یم نیدر ماش هیهق زدن هد

 !اوردیبه زبان ب ندرالیآرام کردن روح  هزار پاره س یکرد برا
از  فشیظر یگذاشت. شانه ها هیکتف هد یرا آرام رو دستش

بغض فروخورده اش  ی. لمس دست ساقدیلرز یم هیشدت گر
 را منفجر کرد:

نبودم... به  یسوزه. من دختر بد یدلم م یلی. خمیریکاش بم  -
 خدا نبودم.

 آرام لب زد: یساق
 .زمیشه عز یدرست م  -



 خورد: یجمله به هم م نیاز ا هیحال هد گرید
قراره درست بشه؟  یشه. چ یدرست م دی... نگگهیبسه د  -

 من... یاما برا دیشما شا یبرا
خلوت دور  ییقدم بزند. دلش جا یرا باز کرد تا کم نیماش در

 ادیغار دور افتاده که بتواند فر کیخواست.  یاز چشم همه م
 بکشد. 

کرد. از  یو جانان داشت خفه اش م یساق یکنترل دائم نیا
 یرا داشت. حت یزندان کیخانه آمده بود حس  نیبه ا یوقت
 یرفت مرتب با تلفن خانه تماس م یسر کار م یساق یوقت

 فته.نر ییجا هیگرفت تا مطمئن شود هد
راه  هیدنبال هد ادهیبرد و پ نگیرا داخل پارک نیماش یساق 

 بدود تا به او برسد: یافتاد. مجبور شد کم
 جان صبر کن.  هیهد  -

به  نهیچرخش س کیکرد. با  یبه ساق یو نگاه ستادیا هیهد
 :دیو پرس ستادیاش ا نهیس
 خواد من عروست باشم؟  یخانم واقعا دلت م یساق  -

 سوالش جا خورد:از  یساق
 نخوام؟ دی. چرا بازمیآره عز  -

فرو برد و نگاهش را در فضا  بیرا در ج شیها دست
 چرخاند:

 . گفتم ظلمه در حقم...دینکن دوارمیگفتم ام  -
اش را پاک  ینیب ریانداخت و با پشت دست ز نییرا پا سرش
 کرد:

 لحظه... نیگذرم. تا ا یباشه! از دلم هم م  -



 یمنتظر ساق یو نگاهش را به چشم هاگرفت  یقیعم دم
 دوخت:

 نجای. خواستم به استین یدونم شدن ی... میشمام ول ونیمد  -
 نکشه اما شما...

 را به هم فشرد تا بغضش را کنترل کند: شیها لب
 هیدردم چ دیدیفهم یزنم. کاش م یباشه با آقا جانان حرف م  -

 ...الیخ یب یول
 زد: یمصنوع یباال انداخت و لبخند شانه

 م؟یآقا جانان رو راه بنداز لیموبا میبر  -
رفتارش شوکه شده بود اما نتوانست  یناگهان رییاز تغ یساق
 .ردیاش را پنهان کند و او را در آغوش نگ یشاد
 ادیکه جانان به  یزیکامال متفاوت از چ یبا ظاهر نیژاکل

 ستدوباال گرفته به  ینشسته بود و با سر لشیداشت، کنار وک
 زد. یم شخندیسابقش ر

از لحظه ورود چشم از جان  یالریبه نام ه یزن نیژاکل لیوک 
اعصاب  یرو شتریب نیداد و هم یداشت. در واقع نخ م یبر نم

 رفت.  یرژه م چارهینداشته مرد ب
چنان حالش گرفته بود که هر  هیجمالت هد نیآخر دنیاز شن بعد

 یآرام باشد نم نیچه خودش را آماده کرد مالقاتش با ژاکل
 توانست خشمش را کنترل کند. 

معطل کرده بود.  مشیبود همه را به انتظار تصم یمدت دادستان
 یآمد، جان برخاست و عصب رونیچاو که از دفتر دادستان ب

 :دیپرس
 شه؟ یتموم م یک  -



مسخره زد سپس  یانداخت و لبخند یالریبه ه ینگاه چاو
و  ستادیدور شدند که چاو ا یاشاره کرد جان دنبالش برود. کم

 گفت:
 .دیبهتره حرف نزن لیبدون وک  -

نگاه آن دو  ری. زدیبرد و دور خودش چرخ شیموها نیب یدست
 شود: یخواست نامرئ یزن دلش م

 االن آدم بکشم. نیتونم هم یچرا؟... حرف بزن چاو...م  -
با شماست.  میدادم. تصم شنهادیمستر جاناتان... من پ لکسیر  -
نشسته تا شما  نیمنتظر هم یالری. هدیهست یعصب یلیخ

 . آرام باش و به چاو اعتماد کن.دیخشونت به خرج بد
از چاو دور شد.  یدهانش گرفت و چند قدم یرا جلو مشتش

 لشیو وک نیهمزمان در دفتر دادستان را باز کردند و نام ژاکل
 را فرا خواندند. 

 رونیب یالریتا هگذشت  یقیاشاره کرد منتظر بمانند. دقا چاو
آمد و به سمت جانان و چاو به راه افتاد. دستش را جلو آورد و 

 گفت:
 .دیکنم با من آشنا شد یفکر م  -

 دستش را فشرد: محترمانه
 هستم. نیوقته منتظر مالقات با ژاکل یلیبله و خ  -
صورت جاناتان حرکت کرد و  یاجزا ینگاهش رو یالریه

 زد: انهیموذ یلبخند
 یدنیبهتر باشه به نوش شنهادمیپ دنیشن یکنم برا یفکر م  -

 .دیدعوتم کن
 بود: زاریب یکرمک یزن ها از
 .دیبزن دیدار یخورم. حرف ینم یدنیمن نوش  -



باال برد و با لبخند  ییقصد کوتاه آمدن نداشت. ابرو یالریه
 :دیپرس

 قهوه چطوره؟  -
به سمت  یبشنود پشت کرد و با طناز یجواب نکهیاز ا قبل

معنادار به هم  یدادگاه راه افتاد. چاو و جان نگاه یخروج
 انداختند. 

از دادگاه  یالریه بیعالمت دست چاو، هر دو در تعق با
 بود: ستادهیپله ها منتظر ا یرفتند. باال رونیب
 جاناتان. دادستان اجازه مالقات نداد. یآقا  -
ذارد. هر دو با از چاو خواست او را با جاناتان تنها بگ یالریه

 دادگاه شدند. کیکافه نزد کیهم وارد 
بعد گارسون  ینقطه دنج نشستند و کم کیهم در  یروبرو 

 :دیپرس یالریسرشان حاضر شد. ه یباال
 د؟یدار کوریقهوه با ل  -

 تکان داد و منتظر سفارش جاناتان شد: یجوان سر پسر
 آب!  -

مکالمه خودش را نجات  نیخواست هر چه زودتر از ا یم دلش
 و کتش را در آورد: دیکش یلب یالریدهد. ه

 فقط آب؟   -
 یلیتکان داد. خ یجانان به سمت پنجره بود و فقط سر نگاه

آب  یبطر کیالکل و  یفنجان قهوه حاو کیزود گارسون با 
 مارک نستله آنها را تنها گذاشت. یمعدن

ساده که در  یآب معدن یبطر کیجاناتان به  یرگیحالت خ 
 بیخودش هم عج یبرا یرسد حت یبه فروش م ایدن یهمه جا

 بود. 



را که زل  یگرفته و مرد شیلب ها یفنجان را جلو یالریه
با  دیبار یو از نگاهش غم م یآب معدن یبطر کیزده بود به 

 خورد: یم شیچشم ها
 !یفوق العاده ا یلیگفته بود خ نیژاکل  -

با نگاه معنادارش نتوانست زن را  جاناتان یپر صدا پوزخند
 یموها نیب یگذاشت و دست زیم یساکت کند. فنجان را رو

 :دیکش اش ییطال
کنم تو فقط دنبال دخترت  ی. فکر ممیخوام معامله کن یم  -

 ... درست گفتم؟نینه ژاکل یاومد
 خواد؟ یم یچ  -
 پول!  -

 شد: رهیخ یالریداد و به ه هیتک زیم یرا رو شیها آرنج
 یتون ی. تو هم نمدمینم نیدالر هم به ژاکل کی یمن حت  -

 . یبکن یکار
سبز  یبرداشت تا بهتر چشم ها زیبه جلو خ یکم یالریه

 اغواگر جاناتان را تماشا کند:
 ؟یهست یچرا انقدر عصب  -

فاصله  عی. سردیکش شکت قهی یرا باال آورد و آرام رو دستش
 زد: هیگرفت و تک

 یا گهیاست. حرف د وانهیهم مثل خودش د لشیوک یحت  -
 ؟یندار

 لب زن کش آمد: گوشه
... یپولدار دمی. شندندیبر ینیغرامت سنگ نیژاکل یبرا  -

رو پرداخت کن تا من به سرعت کمکت کنم حضانت  مهیجر



تونه  ینم نیاما ژاکل ستین یادی. مبلغ زیریدخترت هم بگ
 پرداخت کنه.

 یچند دالر بشیو برخاست. از ج دیکش شیها شیر نیب یدست
 پرت کرد: زیم یو رو دیکش رونیب
 زندان به خاطر شکنجه کردن دخترم بپوسه. یبهتره تو  -

 یبی. حال عجدیدو یم بایباران تقر ریزد ز رونیکافه که ب از
توانست  ینم د،یشن هیکه از هد یمحکم« نه»داشت. بعد از 

 ذهنش را متمرکز کند.
برود. سر راهش  یصخره نورد نین تمرگرفت به سال میتصم 

سالن  نیبه خانه رفت و لوازمش را برداشت. تمام کارمندان ا
وقتش را بعد از درس و  شتریشناختند. سابقا ب یاو را م
 گذراند.  یم نجایدانشگاه ا

لباس وارد قسمت مخصوص صخره نوردها  ضیاز تعو بعد
تا هارنس  ستادیا یها پر بودند. گوشه ا وارهیهمه د بایشد. تقر

 پودرش را ببندد.  سهیو ک
را در پودر فرو برد  شیاز پانل ها دست ها یکیشدن  یخال با

 یبدنش گرم شده بود و م یدور بعد یو آماده صعود شد. برا
را  شیتر باال برود. دست ها یحرفه ا وارهید کیتوانست از 

از  یکی یتا اضافه پودر گرفته شود که صدا دیکوب یبه هم م
 :دیاش را شن یمیدوستان قد

 ؟یبرگشت رانیاز ا یجاناتان... تو ک یه  -
 یمرب یالکشم یاندام عضالن یرو اریاخت یو نگاهش ب دیچرخ
 انداخت: نییسرش را پا عیتبار باشگاه نشست. سر یهند

 ...حالت چطوره؟یسالم الکشم  -



 شیها نگیاسل یو مشغول بررس ستادیفاصله ا یبا کم یالکشم
 شد:

 ؟یدیخوبم... مسابقه م  -
 یکه هر جا م بتیمص نی! با اگرید یزن کرمک کیباز هم  و

خواست زنش باشد چه  ینم هیرفت زن ها دنبالش بودند اما هد
 کرد: یم دیبا
 .یتمرکز کنم. موفق باش یخوام کم ینه... فقط م  -
 ه؟یشه بپرسم مشکلت چ یم  -
تر بود. پشتش را  یمی. قبال صمستیدانست منظورش چ یم

انگشتش  یحلقه رو یکرد و دست چپش را باال گرفت تا الکشم
 :ندیرا بب

 .گمیم کیاوه... تبر  -
که بتواند  نیبود. هم هیازدواجش با هد تیتنها مز نیا دیشا

نشان  یالریو ه یمثل الکشم ییانگشت حلقه اش را به زن ها
 .دهد تا دست بردارند و او را به حال خودش بگذارند

 محکم کرد و با خودش گفت: رهیگ نیدستش را به اول 
 ی. دختره احمق فکر کرده کیزن من بش یخوا ینم خودیب  -

هم دلت  یلیکه خ دمیهست؟ صبر کن دستم بهت برسه نشونت م
 ِزر ِزرو... یخواد کوچولو یم
از عرق به خانه  سیخ یکه کامال گرفته بود و تن یعضالت با

کرد و با حرص  یرا هر گوشه پرت م بازگشت. لوازمش
 شد: یدوش گرفتن آماده م یبرا

 هان؟ مگه من چه کارت کردم؟  یخوا یکه نم  -
 :دیکش رونیرا با ضرب ب جورابش

 !یلعنت  -



در حال  هیقوس کمر گذاشت و چند ثان یرا رو شیها دست
 یقد نهیخودش در آ ریبه تصو ستادینفس نفس زدن وسط خانه ا

 د.ش رهیخ منینش
. با هم به دیچیپ یخان در گوشش م ریجهانگ یصدا 

 دیبر سرش کش یقله پدرش دست کیرفته بودند. نزد یکوهنورد
 و گفت:

 یسع یبچه است هر نامرد یخوشگل باشه. وقت دیمرد نبا  -
زود  یلیکنه. بزرگ که بشه خ یکنه بهش دست دراز یم

 یلیخ دیبا ییبایشه... جان تو ز یدورش پر از گرگ گرسنه م
بدون اجازه به تنت دست  ی. هرگز اجازه نده کسیمراقب باش

بزنه. مرد و زن نداره. هر کس خواست لمست کنه از خودت 
 داره؟  یبپرس چه لزوم

بود.  رادشیا نیقول معروف خوشگل پسر بودن بزرگتر به
مورد  شهیسبز هم یو چشم ها یتونیز یبا موها یپسربچه ا

 مردم بود.  فیکث و افکار دیپل یتوجه ذهن ها
و در خاطراتش غرق  ستادهیا نهیآ یاست جلو قهیچند دق دینفهم

نگاهش را در خانه  لیزنگ موبا یصدا دنیشده. با شن
را  یمبل تن خسته اش را رها کرد و گوش یچرخاند. رو

اش که به  یمیشماره تلفن قد دنیگرفت. با د شیچشم ها یجلو
 داده بود اخم کرد: هیهد
 !یباالخره روشنش کردپس   -

 اتصال را لمس کرد: دکمه
 .یزنگ زد یجان... خوشحالم کرد هیسالم هد  -
 سالم.   -
 بعد سکوت... با خودش گفت:  و



 «!ن؟یهم فقط»
 دیبگو یزینزد. لب باز کرد چ یحرف هیمنتظر ماند اما هد یکم

 شروع کرد: هیکه باالخره هد
 یچ دمیخراب بود. نفهم ناراحتتون کردم. اعصابم دیببخش  -

 گفتم.
 جانان کش آمد: یها لب
 «دختر خوب اعتراف کن. نیآفر ؟یخوا یم نگفتم»
 . من امروز...میبا هم حرف بزن شتریکنم بهتره ب یفکر م  -
 !؟یکرد یرو ادهیز  -
 بله.   -
 از حرفت؟ یمونیخب؟! پش  -
 نه!  -

 حرصش بلند شد و نشست: از
 ؟یزن من باش یخوا ینم یعنینه؟!   -
 خوام! ینم  -
 خودش را گرفت تا با آرامش بپرسد: یجلو یلیخ
 ه؟یجان مشکلت با من چ هیهد  -

 جواب داد: یمعطل یب هیهد
 هم براش مهمه؟ یمگه کس  -

 کرد و گفت: یمکث
 من مهمه... یبرا  -
 چرا؟  -

 آخر زده: میبه س هیبود هد معلوم
 .ندرالینداره س یخاص لیدل  -
 ندرال؟یس دیگیچرا به من م  -



توانست خودش را کنترل کند. با  ینم گریگرفت. واقعا د لجش
 حرص گفت:

 گوالخ! یگیکه تو به من م لیبه همون دل  -
و سکوت کرد. جانان با کف دست بر  دیکش نیبلند ه هیهد
 بود: مانیخودش را لو داده پش نکهیو از ا دیکوب یاش م یشانیپ
 د؟یگوش کرد مهیمن و فه یشما به حرف ها  -

 کرد: یبارش فرار م ریاز ز چطور
 نه چطور؟  -
 گوالخ؟ گمیمن به شما م دیدون یپس از کجا م  -
 ؟یمن گذاشت یکه رو هیچه اسم مزخرف نیاصال ا  -

 نی. تازه داشت از ادهیداد خجالت کش ینشان م هیهد سکوت
 برد: یلذت م یفرار شهیهم یندرالیمکالمه با س

از خونه من  یچون وقت ندرالیاسمت رو گذاشت س یساق  -
. من هم عادت کردم یلنگه کفش جا گذاشت کی یفرار کرده بود
 ی... با اون پاهاگهید ییندرالیندارم. س یبگم قصد بد

 کوچولوت!
پر بغض  یدل برده اما صدا هیحرف از هد نیکرد با ا یم فکر

 گفت: یگرید زیچ ندرالیس
 ادتونی یزیچ دیترسم؟ شما شا یچقدر ازتون م دیدون یم  -
داشتم. با  یشدم چه حال داریب یهست وقت ادمیاما من حداقل  ادین

و  ریعمر تحق کی یعنیمن  یشما موندن برا
 دییهم دارم که شما بخوا یزی...مگه من چیسرشکستگ

 همسرتون باشم؟
 بود افتاد: دهیشن مهیکه از زبان فه یحرف ادی
 که قلبت مثل فرشته هاست. یهست یب و پاکتو دختر خو  -



 د؟یبود ستادهیپس گوش ا  -
 جز اعتراف نداشت: یا چاره

 یم تیمن کفا ی. اگر عذرخواهستمین مونیآره ...اصال پش  -
 ؟یهست یخوام. حاال بگو چرا انقدر عصب یکنه، معذرت م

 پر از التماس بود: هیهد لحن
 ایبشم  لیتحم یبه کس خوام یبچه رو بندازم. نم دیاجازه بد  -

. ستمیشما ن زونیباشم. من آو یکس ندهیباعث خراب شدن آ
کنم.  یرو قبول م تشیهم که اومدم در خونه گفتم مسئول یروز
 آقا جانان من... دیببخش
 گفت: نانیو با اطم محکم

 . دمینم یاجازه ا نیهرگز چن  -
 :دیکرد و پرس یمکث

 اونجاست؟ یساق نمیبب  -
 د گرفت:بلن یدم هیهد
 ییجا ستیبله... من کامال در کنترل مادرتون هستم. قرار ن  -

 فرار کنم.
مدت  نیبود. تمام ا بیعج هیبه فکر فرو رفت. رفتار هد جانان

از بچه  تیحما یبرا یآمد لحظه ا شیپ شیکه برا یبا مشکالت
 افتاده. ی. شک نداشت اتفاقدیاش پا پس نکش

زد و نگاهش را به سقف دوخت. نفس حبس  هیمبل تک یبه پشت 
نفسش  یصدا دنیبا شن هیبدن هد دیشده اش را رها کرد و نفهم

 لرزد: یپشت تلفن م
چقدر گرفتارم؟  یدون یبه من گوش کن خانم کوچولو... م  -
 یو حت دمیدخترم رو بعد از پنج سال د یبفهم یتون یم

 گفت ازم متنفره!  ؟یچ یعنینشناختمش 



 گاریس یسوختگ یش بچه رو شکنجه کرده. جامادر دمیشن
بدون  یول یندار یخوب طیدونم شرا یتنش هست. م یرو
هست. راه دورم دختر جون نگرانم  شهیمن و مادرم هم تیحما

افتاده که به فکر انداختن بچه و فرار  ینکن. حاال بگو چه اتفاق
  ؟یکردن افتاد

چانه اش گذاشت  یرا بست. دستش را رو هیراه نفس هد بغض
 یبی. حس غرردیرا بگ شیبه هم خوردن دندان ها یتا جلو

 یآرام و خش دار جانان فشرده م یصدا دنیداشت. قلبش از شن
با احترام  نیبا او چن یمرد چینداشت ه ادیبه  یشد. طفلک

 حرف بزند:
 خوام. یحق با شماست. معذرت م دیببخش  -

خاراند سپس به کف را با انگشت اشاره  شیگوشه ابرو جانان
شدن از پانل صخره  زانیدستش که هنوز به خاطر ساعت ها آو

 متورم بود نگاه کرد:
بگم  یبه هر ک ؟یکن یم یچرا مرتب از مردم عذرخواه  -

 یگفت یبعد دائم م یباردار یدر خونه من که بگ یاومده بود
و اگر  یمحکم باش ریبگ ادیخنده... دختر خوب...  یم دیببخش

 یچشمش...نخواستم بگ یپا یناراحتت کرد با مشت بکوب یکس
با حرف زدن  زهایچ یلیدست از فرار بردار... خ یول دیببخش

که  یبه اون بچه فرصت بد یخوا یشه... چرا نم یدرست م
 خانواده داشته باشه؟

قوا  نیبود به جانان دل ببازد. با آخر نیوحشتش ا نیبزرگتر 
 دیام یکرد لحظه ا یتالش مچشم و گوش دلش را بسته بود و 

 نبندد: یمحبت چیبه ه
 د؟یکن یشما چرا اصرار م  -



 فقط به خاطر بچه...  -
 رو دلخور کنم. یخوام کس ی. نمدیکارو نکن نیا گهید  -

 لب جانان فرم لبخند گرفت: گوشه
 شم. ینم دیمن ناام  -

اصرار نکند. به  گرید یخواست ساق یتماس م نیبا ا هیهد
 یخودش فکر م الیدستش ندهد و در واقع به خ یزور گوش

جانان و  ه،یبار اما برعکس هد کی ونیبار ش کیکرد مرگ 
 شده بودند.  دواریام یلیخ یساق
تمام شد شماره مادرش را  هیمکالمه جانان با هد نکهیمحض ا به

پدرش  یمیبه خانه قد یاسباب کش یگرفت و موافقتش را برا
خانواده  کی ندهیمادر و پسر از آ نیا یذهن ریاعالم کرد. تصو

مسئله طور  هیزد اما در ذهن هد یآرام و خوشبخت را نقش م
 بود. یگرید
باال رفته. هر  گرید یکیخانه  واریکه از د دید یخودش را م 

رسد  یخانواده نم نیکردن با ا یزندگ یدود به گرد پا یچه م
 کیهمسر نزد کیبه جانان در نقش  دیبا نکهیو از همه بدتر ا

 شود. 
 یمحل یمیخانه قد یساق یریگیهفته زمان برد تا با پ کی فقط
 یرا برا یتوانست ساق ینم زیچ چیه گریسکونت شد. د یبرا

 دکور زدن آن خانه متوقف کند. 
 لیرا تحو یشیپول یعروسک ها یسر نیمجبور شد آخر هیهد

رفتند و  یم ی. هر روز با ساقردینگ دیسفارش جد گریدهد و د
 کردند. یم دیخر

دخترش را  گریبار د کیاز آن طرف جانان موفق شده بود  
سپرده بودند و  یرا به خانواده ا اینبود. س ی. مالقات خوبندیبب



خانه  اطیدر ح قهیجانان با حکم دادگاه توانست فقط چند دق
و رفتار خصمانه  ایپر خشم س یدخترش باشد. نگاه ها کینزد

 را به جنون رساند. چارهیاش مرد ب
 یخواست هر طور شده مالقات یکه جانان گرفته بود م یلیوک 

 نیژاکل یروح طیدهد اما به خاطر شرا بیترت شیبرا نیبا ژاکل
به کار برده بود امکان  یالریکه ه یحقوق رنگیو در واقع ن

 شد. ینم ریپذ
 یاسباب کش یتوانسته بود به بهانه کارها هیهفته را هد کی نیا

سفارش عروسک ها از حرف زدن با جانان که دائم  لیو تحو
گرفت طفره برود اما باالخره روز هشتم دوباره  یتماس م

 انداخت.  رشیگ
لوازم بودند که جانان با  دنیمشغول چ دیدر خانه جد یساق با

دهد.  هیرا دست هد یمادرش تماس گرفت و خواست گوش
 هیهد کیو بعد نزد دیحالش را پرس یچند بار با نگران یساق
 شد:

 بود. یعصب یلیباهاش حرف بزن نگرانم کرد. صداش خ ایب  -
هر چه دلگرم تر کردن  یبرا ینداشت. ساق یراه فرار گرید

داشت لباس  هیاتاق بچه کرده بود. هد دنیاول شروع به چ هیهد
 .دیچ یکمد م ینییپا ینوزاد را در کشوها یها

جواب  نکهیگرفت. قبل از ا یرا از ساق یبرخاست و گوش آرام
 رفت تا راحت صحبت کند: رونیخودش ب یدهد، ساق

 الو... سالم...  -
 :دیلرز یتلفن م یمردانه جانان پا یصدا

 .میکه با هم تنها حرف بزن ییبرو جا  -



جز  یهم چاره ا هیحالش خراب است. هد دینبود بگو یازین
 صحبت کردن نداشت:

 ده؟ش یزیتنهام آقا جانان... چ  -
 دیکش یدرونش بود. آه میاز غم عظ یجانان حاک نیسنگ نفس

 را خراب کرد: هیکه حال هد
 فیاز اول تعر ایبرات بگم؟ رک بگم  یدونم چطور ینم  -

 ...یخوام کمکم کن یدونم... فقط م یکنم؟ نم
دلش  فشیپارچه لط ینوزاد در دست داشت و نرم رپوشیز کی

 شیکنار گهواره نشست و چشم ها یمبل راحت یبرد. رو یرا م
 قرارشیرا بست. با لمس آن تکه لباس کوچک خواست به دل ب

از دست آقا گوالخ ترسناک  یراه فرار چیه ایآرامش دهد. گو
 ندارد:

 .ادیاز دستم بر ب یکار شمیخوشحال م دییبفرما  -
 یم کیستریه هی. با هر نفسش تن هددیچند بار نفس کش جانان

کابوس قصد نداشت  نیگرفت. ا یمق مو بغضش ع دیلرز
 کند: شیرها

 یزهایکه دنبال چ ستمیو چهار سالمه... بچه ن یمن س هیهد  -
خوش  میزندگ یهم تو یو موقت باشم. اندازه کاف یظاهر

دارم احساس  اجیکه بهش احت یزیچ نیشتریگذروندم. االن ب
کنم تو  یخودم و بچه هاست... حس م یبرا تیآرامش و امن

 وادهخان یبرا یآروم یتونم باهاش زندگ یکه م یهست یدختر
 ... ییتو دمیام بسازم. رو راست بگم...االن تنها ام

 کوتاه گفت: یکرد و بعد از مکث سکوت
 میندار یگذشته ا چیو ه میتازه با هم آشنا شد میفکر کن ایب  -

 شه؟  یهوم؟ نم



را گاز  نشییلب پا هیهد د؟یفهم ینم چکسیشد و چرا ه ینم
 یپرتاب نشود. دلش م رونیگرفت تا جمالت از دهانش به ب

 یحالش خراب است. حداقل مدت دیخواست داد بکشد و بگو
غم کنار  نیدست از سرش بردارند تا فرصت داشته باشد با ا

 . دیایب
دهد در واقع  یجوابش را نم یهر بار که عل دندیفهم یچرا نم 

 کشد: یاو را م
 ی. فکر نکن توقع دارم براش مادردمید رفتم دخترم رو   -

... یول رمیگ ی... نه... مادرم هست الزم باشه پرستار هم میکن
. من یخوام اصال به جدا شدن از ما فکر نکن یدر واقع ازت م

 کنم. یهر چقدر الزم باشه صبر م
تن و بدن  دنی. جانان با ددندیفهم یرا نم یگریحال د چکدامیه

به تمام معنا  وانهید کیدخترش  یها یسوختگ یو جا یزخم
 بود.

 یعیگفته بود که رفتار بچه اصال طب شیبرا ایسرپرست س 
 ایس رایآن خانواده سخت شده بود ز یاش برا ی. نگهدارستین

 کرد.  یم تیهمه را اذ
معامله کند و هر چه  یالریو ه نیگرفته بود با ژاکل میتصم

دانست تنها  یمجهنم با خود ببرد.  نیزودتر دخترش را از ا
آرام و امن است.  طیمح کیبچه وارد شدن به  نیا یمرهم برا

فرزندش  یتوانست برا یم هیرا فقط با کمک هد طیمح نیا
 یدور م شتریب ندرالیکرد س یفراهم کند اما هر چه اصرار م

 شد. 
 شیراه باشگاه را پ یبود. عصب دهینرس یا جهیاش به نت مکالمه

 یلیداد و خ یبا باالبردن دستش سالم یمیقد یگرفت. به آشناها



اش را با ورزش درمان  یزود لباس عوض کرد تا ذهن زخم
 کند. 
 یفارس یپسر دیبود که شن ستادهیها ا وارهیاز د یکی یجلو

 کند: یصحبت م
فوقش شلغم! االن  ست،یکه حرفش دو تا بشه که مرد ن یمرد  -

 که؟ یمن َمردم تو شلغم. گرفت
سبزه و خوش رو بود  یپسر کرد. جوانبه  ینگاه یرچشمیز

به  یلوازم صخره نورد انهیزد. ناش یکه داشت با تلفن حرف م
 پانل بود:  یخودش بسته و نگاهش رو

 یبا دندون مصنوع دیبا یکن ینگاش م یوقت ؟یخوا یزن م  -
 نی... بب ی. اگر باز هم برات جذاب بود برو خواستگارشینیبب

 ام! یخواستن دندون یمنو... با دندون ب
در برابر طرز حرف زدن آن جوان مقاومت کند.  نتوانست

را باال داد و  شیخنده جانان باعث جلب توجهش شد. ابروها
 گفت:

 اوخ اوخ... فکر کنم لو رفتم...  -
 گذاشت و چند بار خم و راست شد: نهیس یرا رو دستش

 ؟یا یرانیا ؟یهست ی...  عجب گوالخیچاکر حاج  -
 یلحظه ا بهیغر کینام مسخره از جانب  نیا کار بردن به

 و دست به کمر شد: دیکش یحالش را گرفت. لب
 گوالخ؟ یشه بپرسم چرا گفت یم  -
جانان را  کلیچشم گرد کرد و با دست ه یحالت با نمک با

 نشانه گرفت:



مثل تف بچسبم به  ی... فکر کنم بزنیعضله ا یداداش کمپان  -
 یدروغ نگفتم. بخشک دمیرو د وری...اگر بگم گالوارید

 زنم...  یحرف م وریشانس...الو... خفه شو دارم با گال
را در  وریگال شنیمیان تیشخص یبه دست ادا یگوش همانطور

 آورد و تماس را خاتمه داد:
دونم. قطع کن شلغم...من اومدم عضله  یمن م میریمیما م  -

 !ی. بایساز
 دیترد یاما لحظه ا آمد و دستش را به سمت جانان گرفت جلو

 نکهیکرده بود. قبل از ا دیرا با پودرسف شیکرد چون تا آرنج ها
 دستش را بکشد جانان آن را گرفت:

 سالم من جانانم.  -
 .مانمیمن هم ا  -

 کرد: وارهیبه پانل د یاشاره ا جانان
 باال؟ میبر  -
 :دیرا به هم مال شیدست ها مانیا
 باره اومدم فقط تجربه اش کنم. نیراستش من اول  -

 برداشت و به لوازمش نگاه کرد: مانیبه سمت ا یقدم
 بدم؟ ادتی... یاشتباه بست  -

نام ببرد  مانیا یرا برا یزمان برد تا ابزار صخره نورد یکم
هم درباره نحوه  یمختصر حیخودش بگذارد. توض یو سر جا

ارش را شروع ک مانیتا ا دیداد و عقب کش وارهیباال رفتن از د
 کند.

گره خورده دست برد داخل محفظه  یبا ژست و اخم ها مانیا 
به  شیکف دست ها دنیبرداشت. با کوب یادیپودر و مقدار ز

 پودر در هوا پخش شد که خودش را به سرفه انداخت.  گریکدی



 آمد: یبود که از گوشه چشمش اشک م دهیانقدر خند جانان
 ؟یکن یم یزندگ نجایا مانیا  -

از صخره ها گذاشت اما هنوز مردد بود  یکی یرا رو دستش
 خودش را باال بکشد:

نه داداش... مامان جونم گفت برو سفر دور اروپا غصه   -
 نخور. آخه از دانشگاه اخراج شدم...

 چرا اخراجت کردند؟   -
 به جانان انداخت: طنتیپر ش ینگاه

ه عاشقش ک یچون به استاد یعنیاز استادها رو زدم.  یکی  -
 خوب کردم حقش بود! یبودم نظر داشت زدمش ول

که به صخره گرفته بود  یدست یپرش وزنش را رو کی با
خنده دار بود که چند تا از  یانداخت. طرز باال رفتنش به حد

 تماشا کردند: ستادندیهم ا نیحاضر
 ریدرگ دی... از پاهات استفاده کن... هر دو دستت بامانیا  -

... چرا جفتک یدست نگه دار کی یرو دیباباشه وزنت رو ن
 ؟یانداز یم
را در هوا  شیصخره را گرفته بود و پاها کیهر دو دست  با

 اد.د یتکان م
کامال  یزد ول هیصخره تک کیرا به  شیاز پاها یکی باالخره

در آمده بود. جانان جلو رفت و با خنده خواست  یبه حالت افق
 کمکش کند:

 کن. چه وضعشه؟  ولش نیا  -
 :ستادیرا رها کرد و با کمک جانان صاف ا خودش

 . خب داداش خوشحال شدم.میستیکاره ن نینه... ما ا  -
 :دیتعجب پرس با



 کجا؟  -
دلشکسته از دانشگاه اخراج  کیلذت ببرم. من  میاز جوون  -

 شده ام!
و باال رفتنش را تماشا کرد. چند  ستادیا یدعوت جانان کم به

باعث خنده  شتریودش انجامش دهد اما بکرد خ یهم سع یبار
 .ردیبگ ادیهم  یزیشد تا چ یم
رفتند. جانان  یزدند و به کافه ا رونیهر دو با هم از باشگاه ب 

به ِمنو انداخت و   ینگاه مانیسفارش داد. ا مویسودا و ل
 :دیپرس

  د؟یندار زیانگ جانیه زیچ کی  -
و  دیخند یبود. الک یشرق یایاهل آس یدختر جوان گارسون

به او انداخت و  ینگاه مین مانیدهانش بود. ا یدستش جلو
 به ِمنو گفت: رهیخ
 یهم روش م نیاز ا یخورم ول یم مویمن هم سودا با ل  -

 خوام.
نشان داد. سفارش  دیخند یم لیدل یرا به دختر که هنوز ب ِمنو

بود. به  شیتماس ها یرا ثبت کرد و رفت. جانان مشغول بررس
شود و  مانیپش شیاز حرف ها هیبود هد دواریابلهانه ام یطرز

 بفرستد.  یامیپ
زد. نگاه  هیگذاشت و تک زیم یرا رو یشد گوش دیناام یوقت
 باعث شد بپرسد: مانیو کنجکاو ا رهیخ
 ؟یکن ینگاه م یبه چ  -
 ؟یعاشق  -

 یخنده از شاد نیاما کامال مشخص بود ا دیبلند خند جانان
 نهفته دارد: یقش غمبلکه در اعما ستین



 ؟یلندن هست یتا ک  -
از  یلیخ ستی... نسلندیا ریجزا رمیدارم م یفردا با کشت  -

 ؟ی...نگفتنییبشوره ببره پا یزیچ هی دیاخراجم ناراحتم، با
 ه؟یدردت چ

را داد.  مانیآه جگرسوز بود پاسخ ا کیبلند جانان که  نفس
 یدستمال کاغذ یو رو دیکش رونیژاکتش ب بیاز ج یخودکار

 شروع به نوشتن کرد:
 ست؟یاسمت جانانه... مگه جانان اسم دختر ن یخب گفت  -
 در واقع جاناتان هستم. جانان هم دو کاره است.  -

 تکان داد: یرا باال برد و سر شیابروها
... حله... جانان اسم طرف ینام دو جنس کیآهان... پس   -
 ه؟یچ

جوانک خوش  نیا ندیگذاشت تا بب زیم یرا رو شیها آرنج
 :ستیصحبت دنبال چ

 چطور مگه؟  -
 باال انداخت و گفت: یا شانه

رو با خودت معلوم کنم. من  فتیخوام تکل ی... فقط میچیه  -
 یزندگ یپ یبر دیبا ایخوره  یکنم به دردت م یم یبررس

 خودت... اسم عروس؟
 کرده بود: کنجکاوش

 گهیاون هم به من م ندرالیس گمی... البته من بهش مهیهد  -
 گوالخ!

 :دیخند یممتد م هیتا چند ثان مانیا
 !یلعنت یگوالخ یلیخب حق داره...خ یوا  -

 زد و از حرصش گفت: یپوزخند جانان



 ؟یچ یعنیگوالخ  یدونیاصال م  -
 نیا یبهتر از او معنا یلیخ مانیکرد ا یرا هم نم تصورش

 واژه را بداند!
 :مانیآقا ا نیبود ا ایکتاب گو هیشب
 یگوش ول شهیم یگنده البته به ترک کلیه یلیخ یعنیگوالخ   -

اعصابه  یگنده و ب کلیکه مثل تو ه یدر زبان عامه به کس
 کردم. قیتحق شتری... اما من بگنیم

 شد: لیبه سمت جانان کنجکاو متما یکم
مشت کله خراب  کیدر اصل گوالک بوده. گوالک ها   -

کردن دهقان ها  تیروس بودند که کارشون اذ ستیحزب کمون
عروس بهت  دیچرا با یزن یبوده. مشکوک م فیو مردم ضع
 بگه گوالخ؟

 مانیا وانیآمد. ل مویل یسودا و ظرف ها وانیبا دو ل گارسون
فشفشه روشن داشت که گارسون را  کیباعث خنده جانان شد. 

 معذب کرده بود:
 نی... االن امهیعروس شد انگار سالگرد زیانگ جانیچه ه  -

 یدون ی. ممیدار یکنند ما دوتا مورد اخالق یمنحرف ها فکر م
 که؟ االن من عروسم تو داماد؟

 تکان داد: یو سر دیخند جانان
 یرانیا کی ی. براامینتونستم با اخالقشون کنار ب چوقتیه  -

 مردم اروپا رو درک کنه. یذهن یها هیسخته تمام ال
 را برداشت: دوباره خودکارش مانیا
 بردار... اسم پدر عروس؟ هیال یخب شروع کن آقا  -
 دونم. ینم  -
 مادر؟  -



 دونم.  ینم  -
 ؟یدون یم یپس تو چ  -

درباره  یزیچ چیه قتیبه جانان زد. در حق یتلنگر سوالش
 میکم بود که به تصم یدانست. اطالعاتش در حد ینم هیهد

 شتابزده اش درباره او شک کرد:
 دونم.  یدرباره اش نم یادیز زیتوئِه... من چحق با   -
 .میکن یشروع م نیخب با هم  -

 یخودش حساب و کتاب کرد و حرف ها یبرا یا قهیدق ده
که طبق محاسباتش بچه جانان  دیرس جهینت نیاحمقانه زد تا به ا

 گوژپشت نتردام است: هیو هد
... یرو از بر باش باشه که تو تا هفت جدش یکی دی... بانیبب  -

خوره. برو  یجون به دردت نم یاون هم تو رو... نوچ جان
 نیو دلبر بب ویخفته...اصال برو د یبایز ای یبرف دیدنبال سف

 .ادیبه کارت نم ندرالیس
زد و به  یقدم م یکیدر تار ادهیهم که جدا شدند جانان پ از

ا گفت ام یبه خنده و شوخ دیکرد. شا یفکر م مانیا یحرف ها
 نبود. راهیهم ب یلیخ
 ارتباط کیبار  ریز یزود نیحق داد نخواهد به ا هیبه هد 

با هم نداشتند و هر بار خودش را  یتناسب چیبرود. ه یاحساس
 . امدیخوشش ن دید یکه م یریگذاشت از تصو هیهد یجا

 دیرس یاز جانان و مادرش م شتریبا سن کم عقلش ب دخترک
را  زهایچ یلیتوانست خ یزمان م. دیکش یکه خودش را کنار م

 حل کند.
 یکه بعض دیجد یپارکت ها یخسته اش رو یگام ها یصدا

خانه  نیاعصابش بود. زم یزدند رو یتکه ها هنوز لق م



 یشانیپ یجانان هم پارکت بود.  با پشت آرنج عرق رو یمجرد
زنگ خانه اجازه نداد  ی. صدادیکش یاش را پاک کرد و نفس

 و استراحت کند. ندیمبل بنش یچند لحظه رو
 :دیکهنه خانه را برداشت و پرس فونیآ 
 ه؟یک  -
 . میخواب آورد سیخانم سرو  -

مجبورش کرد  یجانش را آورده بودند. سه روز قبل ساق یبال
 یاز دوستان آقا سپهر بروند. فکر م یکیبا هم به فروشگاه 

 سیوانتخاب سر یکرد قرار است مبل بخرند اما مجبور شد برا
 نشان کرده بود نظر بدهد.  یکه ساق یخواب دو نفره باشکوه

را باز کرد. نگاهش  یرا فشرد و هر دو لنگه در ورود دکمه
جلوتر از  یسپهر و ساق دید یدوخت و وقت اطیرا به ح

 سراغ ملحفه ها رفت.  دیکش یکارگرها داخل آمدند نفس راحت
 بزرگ وارد شد: سهیزودتر از همه با چند ک یساق

 م؟یدیمغازه د یرنگش همون بود که تو نیبب ایب هیاوف... هد  -
 کنم فرق داره. یحس م

 هی. شباندازدیبه آن تخت ب ینگاه مین یخواست حت ینم دلش
درشت جانان را  کلیتخت بزرگ که قد بلند و ه کیبود.  ایرو

تمام  مکتین کیصدف و  هیشب یدهد با تاج یدر خود جا
 یکوب هیکه با پارچه تک رنگ بِژ رو نییقسمت پا یپارچه برا

 شده. 
 یگذاشت نگاه یورود یاز کارگرها جلو یکیکه  یبه پاتخت 

 انداخت:
 فکر کنم همون رنگه.  -

 :دیبار یم یتیدست به کمر از نگاهش نا رضا یساق



بشه مثل همون نمونه  یکار نهیقرار بود با پودر صدف پت  -
 نداره.  نهیپت نیا یول شگاهینما یتو
 چرخاند: یو ساق هیهد نیسپهر وارد شد و نگاهش را ب آقا
 شده؟ یجان... چ هیسالم هد  -

اشاره  یبا دست به پاتخت یجواب سالمش را داد و ساق هیهد
 کرد:

 . میکه ما سفارش داد ستین یزیرنگش چ نیا  -
 شوهرش را کالفه کرده: یساق یها تیبود حساس معلوم

هم  هیانقدر گشنمه که نگو...هدنده... ریگ زتیجوِن عز یساق  -
 .یخسته کرد

 بیخورد از ج یرا که دائم زنگ م لشیموبا یگوش یساق
 :دیکش رونیب
 ... الو... سالم جان...نتهیغذاها رو کاب دینیبچ زیم هیبا هد  -

از اضطراب نفسش  هیخورد، هد یزنگ م یبار تلفن ساق هر
 افتاد. همراه آقا سپهر به آشپزخانه رفتند. یبه شماره م

آشپزخانه  طیها را تازه عوض کرده بودند و هنوز مح نتیکاب 
 زیرا تم رهیقسمت جز یپر از گچ و خاک اَره بود. فقط رو

با  یهم ساق نجایا یگذاشت. حت یکرده بودند تا بشود خوراک
 ییرایهمراه لوازم پذ یآراست. سفره ا یرا م زیوسواس همه چ

بار  کی یداد در ظرف ها یاز خانه آورده بود و اجازه نم
 مصرف غذا بخورند. 

اما تمام  دیکش یم رونیب کین کیبشقاب ها را از سبد پ هیهد
 با پسرش بود: یحواسش به مکالمه ساق

آماده  هیهد یاتاق برا یچ یعنیجان معلوم هست چته؟  ؟یچ  -
خواب  سیاالن سرو نیانباره... هم هیکنم؟ اون اتاق شب



کنم.  یهست من اصال درکت نم تیمرگ کی... جان تو میآورد
 ؟یزن یم دیحرف جد کیهر روز 

بود  دهیباالخره جانان عقب کش نکهیاز ا ایدانست بترسد  ینم
کرد  یم ینگاه موشکافانه آقا سپهر سع ریخوشحال شود! ز
کرد  یبزند اما ته دلش احساس آرامش م دنیخودش را به نشن

 :ردینقش همسرش را بپذ ستیبا برگشتن جانان قرار ن
 جان شما برات سماق ضرر نداره؟ هیهد  -

 خواهد سر حرف را با او باز کند: یبود سپهر م معلوم
 ممنون... فکر نکنم. یلیخ  -

 :دیگذاشت و پرس هینوشابه را کنار دست هد یبطر
 ؟یدار یاومدن کوچولوت نقشه ا ایبعد از دن یبرا  -

 نیتوانست با ا یم یحبس شد. به چه زبان هیهد نهیدر س نفس
حد مهربان و با فهم و شعور بودند حرف بزند  نیآدم ها که تا ا

 نکرده باشد: یکه ناسپاس
 ندارم.  یبرنامه خاص  -

 :دیپرده پرس یرک و ب سپهر
 ؟یریگ یطالق م  -

« طالق»به وجود آورد. واژه  یبیسپهر ناگهان حس غر سوال
 ضیهمه احساسات و افکار ضد و نق نیتنش را لرزاند و از ا

 کرد: زارشیب
 باشه! ریخ یهر چ  -

. با خودش فکر کرد دیسپهر را د یلب ها یمحو رو پوزخند
 داند: یالبد مرد مهربان تصور کرده قدر محبتشان را نم

 ممنونم. زیبابت همه چ یلیخ  -



 شیکرد گذشت و دست ها یکنار سپهر که متعجب نگاهش م از
برافروخته  یبا صورت یشست. ساق ییظرفشو نکیرا در س

باال  هیرا خطاب به هد شیصدا یبار کم نیاول یوارد شد و برا
 برد:

 ؟یبه جانان گفت یچ  -
 یو هراسان به سمت ساق دیآب کش عیرا سر شیدست ها هیهد

 یبزند اما ساق یاند تا حرفاز هم باز م شیبرگشت. لب ها
 :دیکوبنده پرس یانگشت اشاره اش را سمتش گرفت و با لحن

پسر من اون  یستیمتوجه ن م؟یکرد تتیاذ م؟یما به تو بد کرد  -
 یکنه؟ چ تیکه از تو حما نجاستیتمام فکر و ذکرش ا ایسر دن

 که... یبهش گفت
دست  یشد و دستش را رو کینزد یمداخله کرد. قدم سپهر

 انینشانه رفته بود گذاشت م هیکه همچنان به سمت هد یساق
 :دیحرفش پر

 یم یرو ادهیز یدار گهی...ددهیخانم؟! آروم... از شما بع  -
 .یکن

شد و با همان حالت  رهیها به چشمان سپهر خ هیثان یساق
 خشکش زده بود.  هیرفت. هد رونیاز آشپزخانه ب یعصب

با جانان حرف زد اما لحظه آخر گفت که باالخره  روزید نیهم
با  یکند و همچنان اصرار داشت به ادامه زندگ یاش م یراض

باره عوض شده و  کیدانست چرا نظرش به  یاو فکر کند. نم
 ست؟یوسط چ نیخودش ا ریتقص

را با دستمال  شیرفت. دست ها رونیب یدنبال ساق سپهر
 رهیخانه خ یپشت اطیه حخشک کرد و از پنجره به منظر یکاغذ



ضعف  کهیکنند در حال یهمه اصرار م نیچرا ا دیفهم یشد. نم
 دانند. یرا بهتر از خودش م هیهد یها
که از حشمت خورد شکسته  یاش به خاطر کتک ییدندان جلو 

و  دیکش یخجالت م دید یم نهیبود. هر بار خودش را در آ
 یدهانش نگاه م یاوقات موقع حرف زدن دستش را رو شتریب

 داشت.  
اش را شل نکرده بود؛ نکند  یبار روسر کی یلحظه حت نیا تا

حجم از ترحم و توقع  نیبار ا ریکند. ز یو دلسوز ندیبب یساق
در وجودش  یارزش چیه گریکرد د یشد. حس م یداشت له م
 . دنیهزار پاره شدن و گند هیشب یندارد. حس

دلش از  هیه بازگشت هدصرف ناهار به آشپزخان یکه برا یساق
توانست به  یزن بود اما نم نیسکوت و اخمش گرفت. عاشق ا

 رهیجز زیخواسته مادرانه اش تن دهد. با بغض کنار م
 کرد.  یم یباز شیبود و با غذا ستادهیآشپزخانه ا

جوجه کباب در بشقابش گذاشت تا توجهش را  یتکه ا سپهر
 جلب کند:

 .یبش فیضع دیدخترم بخور... شما نبا  -
با او حرف  ی. انگار تا ساقدیچرخ یساق یملتمسانه رو نگاهش

آمد. آخر هم نتوانست سکوت کند و با  یزد نفسش باال نم ینم
 گفت: دیلرز یکه م ییصدا

اگر ناراحت  دیدوستتون دارم. ببخش یلیخانم... من خ یساق  -
 .دیشد

و فضا ضرب  طیاطرافش جان گرفته بودند. مح اءیاش تمام
زنانه  در مغزش  ییزد. صدا یداشت و نبض م یخاص آهنگ

 کرد. یخاص تکرار م یکه دائم نامش را با لحن دیچیپ یم



که مرده با آن نگاه ترسناک خشک شده اش  ای هیهد ناگهان
 . دیدخون  ایدر کی یرو

و با تن  دیکش یبلند م ی. نفس هادیچیدر خانه پ ادشیفر یصدا
ناشناخته  طیبه مح یکیتخت نشسته بود در تار یعرق کرده رو
 کرد.  یاطرافش نگاه م

دهد در  صیتوانست درست تشخ یخشک شده بود. نم دهانش
 یکابوس وحشتناک نیاش به خواب رفته و چن یخانه اجاره ا

آتش در  یبه گرم یزده و تن خی یبا مغز یا قهی. چند دقدهید
 همان حال نشست و فقط نفس نفس زد.

آمد  نیی. آرام از تخت پادیخشکش کش یلب ها یرا رو زبانش 
بود و  سیو چراغ خواب را روشن کرد. تمام بدنش از عرق خ

 سوخت. یم
فرو برد و چند لحظه چشم  شیموها انیهر دو دستش را م 

را که نامش را  هیهد یتوانست صدا یرا بست. هنوز م شیها
 کند بشنود.  یتکرار م

و  دیکش رونیرا ب شیخودش را به حمام رساند. لباس ها کالفه
 یچه طلسم نیآورد. ا نییبارش آب خنک حرارتش را پا ریز

 کرد؟ رشیتسخ یبود که بعد از آن عقد لعنت
 کرد: پیرفت و تا لشیسراغ موبا میآمد مستق رونیحمام که ب از
 چرا؟!  -

 یرا برا مزیرودخانه ت ریو مس دیپوش یبعد لباس ورزش روز
فصل از سال  نیکه ا یوحش یقوها انیگرفت. از م شیپ دنیدو

 یم دهیشهر د یهمه جا بایکردند و تقر یبه لندن مهاجرت م
  ازدهیهفتصد و  یا رهیشدند گذشت و به سمت فروشگاه زنج

 را ادامه داد. رشیمس



که از دستگاه خنک کننده داخل فروشگاه به  یباد سرد 
به تنش انداخت که احتماال در پس آن  یصورتش خورد لرز

 . دیکش یانتظارش را م یسرماخوردگ کی
کرد و سراغ  میتنظ سشیخ یموها یرا رو شرتشیسو کاله

که  یسالن رفت. پشت دختر یدستگاه قهوه ساز خودکار انتها
 ستادیقهوه ساز بود منتظر ا یمشغول سر و کله زدن با دکمه ها

شده کنار  دهیچ یها وانیل زیسا یتا نوبتش شود. نگاهش رو
جلب  ابه عقب برداشت و توجهش ر یدستش بود که دختر قدم

 کرد.
 دیتوانست بگو ینگاه م کیتا شکم جانان بود و با  تایقدش نها 
 است. با خودش فکر کرد:  نیاهل کشور چ یچشم بادام نیا

نکنند دست از زاد و ولد  ریرو تسخ ایها تا کل دن ینیچ نیا»
 «دارند. یبر نم

را انتخاب کرد و دست جلو برد تا در  وانیل نیبزرگتر
مخصوصا دستش را به  ینیبردارد. دختر چ یمخصوص و ن

. دیدست جانان زد. مثل برق گرفته ها خودش را عقب کش
محسوس داشت  یکرد. به طرز یزد و عذرخواه یدختر لبخند

 داد.  ینخ م
قب رفت. با ع یرا گرداند و قدم شیمردمک ها یعصب جانان

بود  دهیدختر به وضوح حلقه ازدواج را در دست جانان د نکهیا
 نطوریزن ها ا یبود که سابقا وقت بیرفت. عج یاما از رو نم

حاال  یول دیبال یدادند به خودش م یدر باغ سبز نشان م شیبرا
 یرحمانه فشار م یو ب شیگلو خیدستش را گذاشته بود ب یکی

 داد.
 پاسخ داد: یرا با کالفگ موقع چاو یتماس ب



 شنوم چاو. یم  -
در زندان  نیافتاده مستر جاناتان... خانم ژاکل یاتفاق بد  -

 کرده... یخودکش
 من... حالش خوبه؟ یخدا  -
فرار کنه...  مارستانیب ریخوب بوده که در مس یانقدر  -

 گهیساعت د کیشما رو احضار کرده جاناتان... تا  یقاض
 .نمتونیب یدادگاه م یجلو
خواست  یرژه رفته بود. م هیاعصاب هد یتمام روز رو یساق

 ینیدورهم نش یمهمان کیهر طور شده مجبورش کند تا در 
 یدر منزل عمو یمهمان نیدانست ا یم هیشرکت کند. هد

احتماال  ایعمه پوران  نیشود بنابرا یبزرگ جانان برگزار م
 و دخترش هم حضور دارند.  مانهیپ

باال  نیقلم بردارد و آست کی یکه ساق دیآن روز رس باالخره
 کند.  یرا نقاش هیبزند تا هد

 شیآرا دیکش یدلش را برده بود. خجالت م هیهد یایو ح حجب
 یکرد که گناه یشد و خودش را جمع م یکند. سرخ م

 انجام ندهد. شینابخشوده به اسم آرا
 :فرچه را در پودر رژ گونه چرخاند و باال گرفت یساق 
 ری. سرت رو بگیستی... بچه که ننمیحرف اضافه نزن بب  -

 باال...
نشدن دندان شکسته  دهید یو برا دیخند یاز خجالتش م هیهد

 گرفت. یم شیلب ها یاز دست ها را رو یکیاش 
 آورد: یساق یلب ها یلبخند رو شیگونه ها یسرخ 



به  یازیاصال ن یقرمز بش یطور نیتا شب هم یاگر قول بد  -
لبت بردار. از  ی... در ضمن دستت رو از رویگونه ندار رژ
  ؟یکش یخجالت م یچ

 بار هزارم التماس کرد: یبرا
 . دیاصرار نکن امیتونم ب یجون لطفا. من نم یساق  -

 :ندیبود تا آن دندان شکسته را بهتر بب شیلب ها انیم یساق نگاه
 با نمک ترت کرده؟ یدونست یم  -
 تکان داد: یتعجب سر با
اگر انقدر داره ناراحتت  یول ستیدندونت... اصال زشت ن  -
 یای. امروز هم با من ممیدرستش کن میهفته بر نیکنه هم یم

 نیا یخوا یم ی. تا کامیچون من به همه گفتم با عروسم م
 یلیچشم هات خ ریز یباال رو نگاه کن کبود ؟یبش میگوشه قا

 رو ُمخه دختره خنگ...
جز اطاعت نداشت. نگاهش را به سقف دوخت و  یا چاره
کرد  یم یهمراه دی. نبادیچشمش کش ریز لریکانس یکم یساق

گفت چقدر دوستش دارد و  یکه به ساق یبار نیاما از آخر
 یرا م شیکردند تمام سع هیرا در آغوش گرفتند و گر گریکدی

اصرار  گریکه جانان د نیزن بدهد. هم نیکرد دل به دل ا
 بود.  یبا او حرف بزند خودش نعمت داشتن

 یا یو مجلس کیبا البسه ش هیهد یلباس ها ضیبعد تعو مرحله
 ریرا گ هیو در واقع هد دیخودش خر قهیبه سل یبود که ساق
با دو بند نازک و دامن کوتاه  ریحر یصورت راهنیانداخت. پ

 ینمانده بود طفلک یزیگرفت چ هیچشمان هد یرا که جلو سهیپل
 :تدافیپس ب

 بپوشم؟ نویمن ا  -



 زد: انهیموذ یلبخند یساق
دارم از  اریبدو در ب ه؟یچه شکل  نمیخوام اول خودم بب یم  -

 .رمیم یم یکنجکاو
را به  یو ساق دیچیفرو بردن بزاق دهانش در اتاق پ یصدا

 خنده انداخت:
گشتم تا رنگ رز  ی... کلیبامزه ا یلیخ هیهد یوا  -

کنه. بدو  یجلوه م یلیخ دتیپوست سف یکنم. رو دایپ یخاکستر
 عوض کن.

بدنش  یتخت کم یکند رو یکه از آتش فرار م یکس هیشب هیهد
 یو با خودش فکر کرد مگر رنگ ُرز خاکستر دیرا عقب کش

 :میهم دار
مرد هم  یشه آخه گفت یتونم. روم نم یجون من نم یساق  -

 هست.
 باال انداخت: یشانه ا الیخ یب
 خب باشه!   -

 نیهزارم یشل شد و برا هیهد یبود. شانه ها یادیز یتقاضا
 :ستیاو ن یجا نجایزد ا بیبار به خودش نه

 یخودم حدود یبرا یول دیتونم. ببخش یجان من نم یساق  -
 دارم.

 :دیکش یشانیبر پ یآورد و دست نییلباس را پا یساق
نگو که قراره تا آخر عمرم با  ؟یبپوش یخوا یم یپس چ  -

... بابا دلم نمتیحال به هم زن بب یو اون روسر اهیلباس س
لباس  نمی. ببدهیعقلم قد نم گهیبپوش. من د ی. الاقل رنگدیپوس
 خودت کجاست؟ یها



 ی! چطور لباس هایو باز هم شرمندگ گرید یبتیهم مص باز
منتظر نشد.  یداد؟ گرچه ساق یم یکهنه اش را نشان ساق

رفت و چند لحظه با عشوه  هیهد یخودش سراغ کمد لباس ها
 تک به تک نگاهشان کرد. 

انداخته و شرمنده  نییکه سرش را پا دیرا د هیبرگشت هد یوقت
گذاشت.  هیهد یخودش را جا یاست. دلش سوخت. لحظه ا

 به لباس ها کرد و گفت: یدوباره نگاه
با  یخوا یاصال اسپرت بپوش هوم؟! م ؟یندار نیشلوار ج  -

 ؟یباش یمانتو و روسر
 خواست: یگرفته بود و دلش فرار م بغضش

. دینشد یشما راض امیبهتره ن گمیم یدونم. من که هر چ ینم  -
 ست؟ین ی... مشکلاهیس یدارم. با مانتو و روسر نیشلوار ج

 یمهمان نیتمام دوست و آشناها در ا بایکه بود. تقر مشکل
خواست هر طور شده  یم یعصرانه حضور داشتند و ساق

 بکشد: رونیرا از الکش ب هیهد
نو از خودم بدم  یمجلس یست مانتو کیمن  هینظرت چ  -

 که نه حرف من بشه نه مال تو؟ یبپوش
 یم یسر راه به خانه ساق دیموافقت کرد. با یچارگیب یرو از

 هیاصال به مزاق هد نیاو بپوشد و ا یرفتند تا از لباس ها
 آمد. یخوش نم

 یدر دادگستر یبود جلو یچند ساعت چاو یهمراه آقا جانان
 تر کرده بود.  دهیچیرا پ زیهمه چ نیمعطل بودند. فرار ژاکل

را  شیها قهیرفت و دائم شق یقدم رو م یکالفه و عصب یالریه
تبار و  یرانیا کیراسخ،  یجانان آقا لیداد. وک یماساژ م



را در دفتر  یادیحضانت زمان ز یمتخصص در پرونده ها
 آمد فقط گفت منتظر بمانند.  رونیب یاند و وقتگذر یدادستان
 رفت. یگریبه اتاق د خودش

به نفع  یباعث شود قاض نیبود رفتار ژاکل نیجانان ا دیهمه ام 
ساعت سه بعد از ظهر راسخ با عجله از  کیدهد. نزد یاو رأ

و خودش را به  دیدو نییپا یسالن بزرگ دادگستر یپله ها
 نیهم یرساند. نفسش به شماره افتاده بود برا جانان و چاو

 مکث کرد و بعد گفت: یکم
هر  دی. بایستیمهاجر ن یکرد. شانس آورد یدادستان همکار  -
 یمشکل یتا من ثابت کنم شهروند ب یکن دایشاهد پ یتون یم یچ

 ؟یکه ندار یریسابقه دستگ نمی. ببیبود
 باال گرفته جواب داد: یبا سر جانان

تونم از زمان تولدم ادعا کنم جز درس  یراحت...م التونیخ  -
 مملکت مزخرف نکردم.  نیا یتو یخوندن و ورزش کار

 انگشت اشاره اش را سمت جانان گرفت: راسخ
 نیا یکس یمزخرف... حواست باشه اگر جلو یکه گفت نیهم  -

کارمون گره  یبگ یوطنت بدون دیکه با ییواژه رو درباره جا
 خوره... مخصوصا حواست به اون باشه... یم

بود. حال خراب  یالریانگشت اشاره راسخ به سمت ه حاال
 پا بند شود: یلحظه رو کیداد  یجانان اجازه نم

خوام بردن دخترم به  یکه م یزیراسخ من تنها چ یآقا  -
به بچه  نیکه ژاکل یفهمم چطور بعد از صدمات ی... نمرانهیا

 کنه؟ یتونه براش مادر یار دارند مخودش زده همچنان اصر
 ختیر یآب م یوانیخودش ل یاز دستگاه آبسردکن برا راسخ

 جانان بود: شیاما گوشش پ



... دختر تو با یهم هست یرانیا کیچون به هر حال تو   -
با  یخوا یشه و تو م یحساب م ییایتانیبر ییدرصد باال
 نجایکه از نظر اکثر مردم ا رانیمثل ا ییبه جا شیخودت ببر

 گم؟یم یکه چ یو جهان سومه... متوجه هست ریکشور فق کی
بر سرش  یرا با خودش ببرد چه خاک ایدادند س یاجازه نم اگر

را از خانواده  هیمثل هد یکاش از اول دختر یا خت؟یر یم
که  یزیرا مثل چ یازدواج سنت کیکرد و  یم یاش خواستگار

 مانیگذراند. چقدر پش یردند از سر مپدر و مادرش تجربه ک
 افتاده. یبود در دام فرهنگ غرب

را با  ایس یچند ساعت لیتعط یاجازه داده بود روزها دادستان
شد اما جانان  یمحسوب م یبزرگ شرفتیببرد. پ رونیخودش ب

بازگردد. همراه  رانیآرام و قرار نداشت هر چه زودتر به ا
 مدارک جور کرد.  یچاو به دانشگاه رفت و مقدار

دانشگاه از هم جدا شدند و جانان به سمت خانه سرپرست  یجلو
. دیخر یدر سالن مترو عروسک یراه افتاد. از فروشگاه ایس

بود چطور با دخترش  ریزد ذهنش درگ یکه قدم م یکیدر تار
کاش  یبچه گذاشته باشد. ا یرو یخوب ریحرف بزند که تأث

 داشت.  یراه حل شهیبود. هم نجایا یساق
خانه  یعنیچند خانه مانده بود تا به شماره شانزده  هنوز

 شی. قدم هادیزن را شن کی غیج یبرسد که صدا ایسرپرست س
شده شماره شانزده  یچمن کار اطیو وارد ح دیرا سرعت بخش

دخترش را داشتند با  یکه سرپرست یشد. زن و مرد جوان
 د.شده بودن رهیخ اطیدر ح یکیوحشت به قسمت تار



که دستش را  دیرس نیکرد و به ژاکل بیرد نگاهشان را تعق 
را  یبزرگ یچاقو گریگذاشته و با دست د ایشانه س یرو

 باالنگه داشته بود. 
گذاشت. از دور  نیآرام خم شد و جعبه عروسک را زم جانان

کند. دست برد  یم دیآن زن و مرد را تهد نیکه ژاکل دیشن یم
او  نیخبر کند اما ژاکل سیبکشد و پل رونیرا ب لشیموبا یگوش
 :دیرا د

 یمرد پدرته... قرارمون چ نیا ایس نجاست؟یا یک نیاوه بب  -
 بود؟

به هم  شیبه مادرش و بعد به جانان کرد. اخم ها ینگاه ایس
. جانان بدون دینفرت بار نشیغمگ یگره خورد و از چشمان آب

کرد و  پیرا تا کینگاه کند صد و  یبه صفحه گوش نکهیا
 تماس را در حالت پخش گذاشت:

 .میزن ی... با هم حرف منییپا اریچاقو رو ب نیژاکل  -
حرکت بچه را بغل گرفت و  کیکرد. با  ایبه س ینگاه نیژاکل
به سمت جانان آمد. مردمک  اطیح سیخ یچمن ها انیاز م

دور  یرا خون گرفته بود. هاله کبود نیچشمان ژاکل یآب یها
 دارد.  دیشد ادیداد اعت یمنشان  شیچشم ها

از آن زن  گریبود و د ختهیاش آشفته دورش ر ییطال یموها
فاصله  ی. با قدمدید ینم یکه دل از جانان برد اثر پیخوش ت

 گذاشت: نیرا زم ایو س ستادیا
 بابا؟ شیپ یبر یخوا ی... مایخب س  -

که افتاد به  ینشسته بود و مبهوت اتفاق مارستانیتخت ب یرو
 ییتوانا ایکرد. دست کوچک س ینگاه م رهیخ ینقطه نامعلوم



زخم  هیبا چند بخ نیهم یفرو کردن چاقو را نداشت برا قیعم
 را بستند. یسطح

مثل موم نرم بود  وانهید نیکه در دست ژاکل یدختر یدلش برا 
چاقو را به شکمش فرو  یوقت ایآتش گرفت. خشم در چشمان س

 لرزاند.  یرا م شیاکرد استخوان ه
داند دختر کوچکش چه  یبود. خدا م دهیجانان ترس قتیحق در
 !دیآ یاز دستش بر م ییو چه کارها دهید ییزهایچ

را  شیتوجهش را جلب کرد. حرف ها یراسخ لحظه ا ورود
 ی. هنوز ضعف داشت اما سعدیشن یخلسه گونه م یدر حالت

 باشد: یکرد قو یم
 شد!  یعال  -

 را باال آورد و به چهره شاد راسخ دوخت: نگاهش
. روند یبچه رو نجات بد یکرد یگفته تو سع ایسرپرست س  -

پرونده کامال به نفع ما تموم شد. با دادستان حرف زدم. فردا 
چون سرپرست بچه  یخواسته تو باش ی. قاضمیدار ژهیجلسه و
 بهتر از پدر یا نهیگز یعنیتونه نگهش داره.  ینم گهیگفته د

 . ستیقهرمانش ن
 گرفت: یهم فشرد و نفس یخشکش را از درد رو یها لب

 ن؟یژاکل  -
خونش...  یتو یال اس د ییرفته بازداشتگاه با درصد باال  -

 !گمیم کیجاناتان... تبر یآقا دیشما برنده شد
آمد.  نییتخت پا یرفت و دوباره تنها ماند. از رو راسخ

ساعد دستش انداخت. چند  یرا تن زد و ژاکتش را رو شرتشیت
 را حس کرد. لشیاز اتاق خارج شده بود که لرزش موبا یقدم



 یریتصاو دنیداشت. بازش کرد و با د یاز طرف ساق یامیپ 
در قلبش روشن شد. چند عکس  یدیفرستاده نور ام یکه ساق

 داشت.  دیمهمان جد کیکه  نیدر خانه عمو فخرالد یدسته جمع
تا دل از  دهیپوش یلباس مهمان یساقکه با افسون  ییندرالیس

همچنان خودش را پوشانده بود اما  نکهیشاهزاده قصه ببرد. با ا
 یم یاز او دختر جذاب یرنگ یمناسب و لباس ها شیآرا

 ساخت.
. معلوم بود ندیرا بب هیرا زوم کرد تا بهتر چهره هد ریتصو 

به  یگره خورده. ساق یمعذب است با آن اخم ها یحساب
 نندیخواست همه بب یپرپشتش دست نزده بود. م یابروها

ها را  ثیحرف و حد یبوده تا جلو یعروسش دختر ساده و پاک
از پشت سر  یبا گره ا پیرا کامال ک یمشک ری. شال حرردیبگ

 دهیاز پوست گردنش د یشد کم یباعث م نیبسته بود و هم
 شود. 

 دربست گرفت. یکه خارج شد تاکس مارستانیاز ب 
 .شمیم ادهیپ تیمن باند استر ر،یفیمحله م می. لطفا برآقا..  -

 یسانتافه مشک یبلند شدند. ساق یپر از برج ها یمجتمع وارد
 یلوکس پارک شده جلو یها لیانبوه اتومب انیخودش را در م

 متوقف کرد. نیدر برج عمو فخرالد
سپرد. راه  هیرا برداشت و دسته گل را به هد ینیریجعبه ش 

اندازه  یبیکه به طرز عج یپاشنه بلند ساق یرفتن با کفش ها
 اش شد واقعا سخت بود. 

سخت راه  یلیخ نکهیداشت. با ا یبیدلش ذوق دخترانه عج ته
اما  دیپوش یبارش بود کفش پاشنه بلند م نیاول بایرفت و تقر یم



دلش  دید یرا م یِورن یکاربن یآب یهر بار برق کفش ها
 رفت. یه قنج مدختران

 کی بایباد کرده و تقر شیپاها یبه خاطر باردار دیفهم یوقت 
اما حاال خوشحال بود که  دیترس یبزرگ شده لحظه ا زیسا

 اندازه اش شده. یساق یکفش ها
بودن خودش را باور کرد و  ندرالیبود که دوباره س یساعات 

 برد. یاز زن بودنش لذت م یغرق محبت ساق
همچنان داشت از جو  یبودند و ساق دهیبرج رس یورود به

 یبود به جا بیعج هیهد یزد. برا یخانواده شوهرش حرف م
شود  یکه اصوال از قوم شوهر م جیرا یها تیگله و شکا

 است.  یرهادیخانواده پ یثناگو اریبس یساق
مواجه شد. خاله  دیترس یکه م یزیجلوتر باالخره با چ یکم
بودند. نگاه  ستادهیا ییآسانسور طال یو مهگل جلو مانهیپ

را رصد کرد.  شیجستجوگر و پر تمسخر مهگل از سر تا پا
که نسبت به ظاهرش داشت را آن نگاه شست و  یتمام حس خوب

 نشاند. ریحس تحق شیجا
شد.  کینزد یانداخت و چند قدم آخر را با ساق نییسرش را پا 

 اول مهگل جلو آمد:
 گهیبرات تنگ شده. تو که ما رو د سالم خاله جونم... دلم  -

 !یدوست ندار
 کرد: یروبوس یساق با
 چرت نگو بچه... مشغول بودم.  -

 دیکش شیبرگشت. دستش را پ هیبا ناز زد و به سمت هد یلبخند
 انداخت: یو متلک

 !یسالم عروس خاله... نو نوا شد  -



به  یضربه ا یادب دست جلو برد اما ساق یاز رو هیهد
 اجازه نداد با مهگل دست بدهد: ساعدش زد و

  ؟یاحترام نگه دار یتون یها...نم نجامیمن ا  -
 نگاهش را سمت خواهرش گرفت: یآسانسور باز شد. ساق در
 قصه تموم نشد؟  نی! امانه؟یپ  -
 نازک کرد: یجلو داد و چشم نهیبا غرور س مانهیپ
 نزد.  ی... مهگل حرف بدیسالم ساق  -

 در هوا چرخاند: یدست
که هزار تا چشم  نجایا شیاریبه هر حال... درست نبود ب  -

 ماست... چه با افتخار هم دستشو گرفته آورده؟ یرو
 یم چارهیحلقه شد. تمام تن دختر ب هیهد یدور بازو یساق دست
 و پشتش عرق کرده بود: دیلرز

 یما منتظر کس دیکنم. شما بر یمن به عروسم افتخار م  -
 !میهست

برگشت و سر  یکه سوار آسانسور شدند، ساق مانهیو پ مهگل
 چانه اش به باال ُهل داد: ریبه ز یرا با ضربه ا هیهد
برات  یحرف کس نمی... سر باال کمر راست... نبنیمنو بب  -

... تا حاال یبد تیبه نظر من و جان اهم دیمهم باشه. تو فقط با
 هوم؟ م؟یکرد یاحترام یما بهت ب

 یرو ی. آرام بوسه ادیکش یقلب ساق یخنج رو هیهد بغض
 گونه ملتهبش گذاشت:

 دیکه با یباشه؟ اون یکم ندار یچیبرات... تو ه رمیبم  -
شه...  یحرف ها هم تموم م نی...ایستیخجالت بکشه تو ن

 یکس گهید میخوب یلیمن و تو با هم خ نندیامروز که همه بب
 کن.کنه مزخرف بگه...باشه؟ به خاطر من بغض ن یجرأت نم



دستش را  یتکان داد. ساق یلبخند زد و معصومانه سر یزورک
 کرد: تشیگذاشت و به سمت آسانسور هدا هیپشت هد

 د؟یهست یمنتظر کس دیمگه نگفت  -
 و دکمه را فشرد: دیخند زیر یساق

 . میگفتم که تنها بمون ؟یآخه تو چرا انقدر ساده ا  -
 از تعجب باال رفت: هیهد یابروها

 د؟یدروغ گفت  -
 را به هم چسباند: شیکش آمد و دندان ها یساق یها لب

 کوشولو! هی  -
از طبقات را زد. نگاه  یکیدکمه  یدو با هم وارد شدند. ساق هر
پنل کنترل آسانسور خشک شده بود.  یاعداد نوران یرو هیهد

پنجاه طبقه قرار است به سمت  یشد حداقل چهل ال یباورش نم
 آسمان صعود کنند. 

ساختمان  یدر فضا یدف نواز یصدا دندیه چهل که رسطبق به
 گفت: ی. ساقدیچیپ
 ؟یاوه... چه زود شروع شده؟ تو دف دوست دار  -

حس بدش را پشت سر گذاشت. لبخند زد و نگاهش  باالخره
 برق افتاد:

کردم  یها که کار م یاز مولود یکیقشنگه... تو  یلیخ  -
 . دمیشن
 :دیکش هیگونه هد یرو یلبخند را کرد. دست نیذوق ا یساق

بهت خوش  یلیمن...امروز خ یجونم...مامان کوچولو یا  -
. عجب حال رهیگ یدهن همه رو گل م نیگذره. فخرالد یم
 بشه امروز! یباحال یِ ریگ



 یساق یدف قطع شد اما صدا یورود آنها به سالن صدا با
 :دیچیپ
 .دمیمن تازه رس دیبزن د؟یچرا قطع کرد  -

 یدر انتها ی. خانمدیچرخ هیو هد ینگاه ها به سمت ساق همه
 سالن گفت:

 خوشگله و عروسش. یبه به جون... به افتخار ساق  -
 را باال گرفت و شروع به نواختن کرد. دف

 جمع به چه علت دور هم جمع شده اند!  نینبود ا معلوم
مجلس برگزار  نیبار ا کیداده بود هر چند ماه  حیتوض یساق

است پس بهتر است زودتر  یشود و دفعه بعد نوبت ساق یم
 کند.  یعروسش را معرف

 شتریبه مهمان ها انداخت. تعداد زن ها ب یبا وحشت نگاه هیهد
 یبودند. بعض باتریپوش تر و ز کیش یگریاز د یکیبود. 

که  ییآزادتر به تن داشتند مثل مهگل و دخترها یلباس ها
جذاب  اریقد بلند و بس یمرد دید. از دور ددورش جمع بودن

و دستمال  یشصت ساله با کت و شلوار رسم ایحدودا پنجاه 
را از دو طرف به  شیها لیشود. سب یم کینزد شمیگردن ابر

به  میداشت. مستق یبدون قاب نکیسمت باال فر داده بود و ع
 آمد. هیو هد یاستقبال ساق

 دستش را جلو گرفت و گفت: 
 خانم درست گفتم؟ هی. هددیعروس ما باش دیباشما   -

آدم  رشینظ یب یکننده بود بلکه صدا گیجعطرش  یتنها بو نه
 یکرد. به رسم ادب دست جلو برد و م یم خکوبیرا م

کار را انجام دهد اما مرد دستش را محکم و  نیا عیخواست سر
 گذاشت: هیدست هد یرا رو گرشیگرم گرفت و دست د



جان  یِ عمو نی...من فخرالدزیعز هیهد یدادبه من افتخار   -
 .بایز یبانو یکنار ما داشته باش یروز خوب دوارمیهستم. ام

 یخشک شده بود. فشار دستش به حد نیفخرالد یرو هیهد نگاه
بار از لمس  نیاول یبود که برا یگر و دوست داشتن تیحما

احساس انزجار نکرد. برعکس  بهیمرد غر کیشدن توسط 
خواست دستش را رها کند. در هر حال زبانش بند  یدلش نم

 نیدر جواب احترام عمو فخرالد افتی ینم یآمده بود و کلمه ا
 .اوردیبه زبان ب

زد و دستش را  یکه لبخند مهربان دیمرد با تجربه هم فهم ایگو 
 یبه برادر شوهر سابقش هم مجال یساق یرها کرد. حمله ناگهان

 :نگذاشت یباق
 ..قربونت برم چقدر دلم برات تنگ شده بود!جونم. یفخر  -

 :دیگرفت سرش را بوس یساق یو شانه ها دیبلند خند نیفخرالد
  ؟یش یدختر تو چرا بزرگ نم  -

 با ناز گفت:  یساق
 جون؟! یفخر  -

بود که متوجه نشد همسر و  نیعمو فخرالد یمحو تماشا آنقدر
شانه اش نشست.  یرو یاند. دست ستادهیا کشیدخترش هم نزد

 :دیدختر جوان را د کیبه پشت سرش نگاه کرد و 
 ؟یسالم خوب  -

را سفت از پشت بسته و  شیقد بلند و سبزه بود که موها یدختر
 به تن داشت: یتاپ دکلته قرمز با شلوار مشک

 .یخوش اومد یلیجان...خ یِ من غزالم دختر عمو  -



 ی. فکر مدیرس نیکرد و نوبت زِن فخرالد یغزال روبوس با
وجود نداشته باشد  یاز ساق باتریز ییکرد در جهان زن سن باال

 کرد.  یاما اشتباه م
 راهنیبود که پ دیچشم سبز با پوست سف یجانان زن یعمو زن

 آورد: یکالم نفس بند م کیجذب سبز رنگ به تن داشت و در 
 بایدسته گل ز نیسالم دخترم... مبارک باشه. غزال جان ا  -

 تیبه مهمون ها معرف زمی... بفرما عزریعروسمون بگرو از 
 تموم نشد؟ یطونیش یکنم. ساق

 کرد: یم یبود با زن ها شوخ دهیکه رس یاز لحظه ا یساق
 میگفتم زنونه بر ی...داشتم به سانا مدیجون ببخش یکت یوا  -

 زن ها... یشوهرت باز خودش رو انداخت قاط نیبُدروم ا
 تشیگرفت به جمع هدا یپشت ساق و دستش را دیخند نیفخرالد

 کند:
 دیبا یاز دستت رفت ساق دم؟یخر الیو ایآنتال یپس خبر ندار  -

 .یکرد یمن هم بُدروم دعوت م
 :دیکوب نیفخرالد نهیمشت به س با
 ...یگفت ینامرد زودتر م  -

 دراز کرد: هیدستش را سمت هد برگشت
 بره کوچولو. ایب  -

و خانواده اش با  نیگذشتند آقا فخرالد یمهمان ها که م انیم از
سالن  یدر انتها ییکردند. جا یرا به همه معرف هیاحترام هد
 آنها گذاشت. یو شربت جلو وهیم شخدمتینشستند و پ

که از مهمان ها  یدختر جوان یرو یلحظه ا هینگاه هد 
 هیحواسش شش دانگ به هد یکرد نشست. ساق یم ییرایپذ



 یپا یدر غمش فرو برود. دستش را رو یلیبود. اجازه نداد خ
 گذاشت و لبخند زد. هیهد
 یبزرگ یبالشتک ها یوسط سالن رو نیزن دف نواز کف زم 

 یمشک یموها یو با طناز دینشسته بود. به سمت آنها چرخ
 بلندش را به عقب راند:

  ؟یپشتم نشست نمینب  -
 به شانه اش زد: یخم شد دست یساق

دلم برات  یلیخ رایرو نداره... حمعشقم فرشته که پشت و   -
 تنگ بود.

 :دیسمت آنها چرخ شتریب رایحم
 جان خوشگله کجاست؟ ؟ییخودت معلوم هست کجا  -
 برگشته لندن چند تا کار عقب مونده داشت.   -

آمد و  یم یکی یکرد. گاه دایمنوال ادامه پ نیبه هم وضع
تنه جواب همه فضول  کیخودش  یاما ساق دیپرس یم یسواالت

خشک به هر دو  یسالم دیداد. عمه پوران که رس یها را م
خودش را به او  عینشست. مهگل سر یگریکرد و سمت د

 رساند و پچ پچ ها شروع شد.
تلخ داشت. چند ساعت  یانیهر دو بود اما پا یبرا یخوب شروع
به  رهیترسناک خ یکنار راننده با نگاه یصندل یرو هیبعد هد

 یزد. ساق یحرف نم یدر خودش جمع شده بود و کلمه اجلو 
 را ترک کرد.  یو هوار مهمان غیبا ج بایتقر
 نیاش ا جهیرا با زن ها تنها گذاشت و نت هیهد قهیچند دق فقط

دختر  یجان و رنگ به خون نشسته چشم ها یشد که با بدن ب
 مواجه شود.  چارهیب



کرد  دایزن پ یادیتعداد ز انیبرگشت او را م هیهد شیپ یوقت
بدنش جمع شده بود و با چشم  هیکنند. هد یداشتند کمک یکه سع

 فشرد.  یزده فکش را به هم م رونیاز کاسه ب یها
 اوردیرا به خودش ب هیکرد هد یآب به صورتش زد و سع یکم

 درخواست کمک کرد.  دیآ ینفسش باال نم دید یاما وقت
بلندش کند اما نفس  برد تا هیهد یبازو ریدست ز نیفخرالد عمو
بود  یلحظه کامل قطع شد. با هر مکافات کی یبرا چارهیزن ب

 به اتاق غزال رفتند. 
تخت در خودش جمع  یاما حالش بدتر شد. رو دیدراز کش هیهد

بلند حرف  یپشت سرش با صدا یکه ساق دیشن یشده بود و م
 زند: یم
 هیاما  دیریگ یم یسرتون مجلس معنو ریبه شما چه هان؟ خ  -

 به طفل معصوم حالش خراب شد؟  دیگفت ید؟چیکم شعور ندار
 که آرام زمزمه کرد: دیخانم را شن یکت یصدا

افتاده؟ تا  یچه اتفاق دیازش پرس یکیکه  دمیمن شن یساق  -
 مبل... یاز پشت افتاد رو هیگفت به زور بهت دست زده هد

 را کامل کرد: حشیهم توض غزال
شد...خاله مهتاب بهش گفت بچه حرومه بد  یلیآره حالش خ  -

 گناهه! ادیب ایبه دن دیاصال نبا
 گذاشت: شیبازو ینشست و دستش را رو هیکنار هد یساق

بگو... غلط کردم آوردمت.  یزیچ هیمادر...  هیعسلم... هد  -
گرفت.  شیآت گرمیخانم... نکن خوشگلم ج یمن... ِهد یخدا
 م؟یبر
تخت نشست.  یاش بود. رو یانگار حکم آزاد «م؟یبر» نیا

خورد.  یمثل ژله تکان م شیکه گونه ها دیلرز یم یتنش طور



کرد. مردمک  یم ژنیاز هم باز مانده و التماس اکس شیلب ها
 یاتاق م یدر فضا یو با حالت ترسناک دیلرز یم شیها

 یبا سکوتش داشت جان م ن،یدر ماش ی. حاال کنار ساقدیچرخ
 گرفت:

 نیکردم. امان از دست ا یانقدر اصرار نمشدم  یکاش الل م  -
هم  ایبچه رو تنها گذاشتم... آخه ح قهیفقط ده دق ؟یدیزن ها...د

 ...هیزیخوب چ
با همان حالت  هیجانان مستقر بودند. هد یمیدر خانه قد هنوز

 شی. اشک هادیو منگ وارد شد. نگاهش در خانه چرخ جیگ
 یکرد جلو یفن مذهنش د یو تمام آنچه تا کنون در پستو دیچک

 در آمد. شینگاهش به نما
کرد که  یم فیخانم تعر یکت یتلفن به دست داشت برا یساق

شده. قربان صدقه  یناراحت و عصب لیچقدر از دست فام
بشنود اما  هیگفت تا هد یرفت. مخصوصا بلند م یعروسش م
کرد بلکه باعث خراب تر شدن  یرا عوض نم یزینه تنها چ
 شد.  یحالش م
سست به سمت اتاقش  یگرفت و با قدم ها واریرا به د دستش

 یمتوجه شد ساق خچالیباز و بسته شدن در  یرفت. از صدا
کردن دارد. خرامان خودش را به اتاقش رساند  ییرایقصد پذ

اما نتوانست در برابر نگاه کردن به تخت اتاق جانان مقاومت 
 کند. 

 وانیل کیبا  یمبل نشست. ساق یرا پشت سرش بست و رو در
کاش جرأت  یکرد ا یآرزو م هیوارد شد. هد مویشربت آبل

چرخاندن  یقفل کند. صدا یساق یداشت تا در را به رو یکاف
 کرد: یم کیتحر شتریاعصاب متشنجش را ب وانیقاشق در ل



کرده. باور کن  رونیهمه رو ب نیخوشم اومد... فخرالد  -
آوردم. آدم شاخ در  دهیمهتاب ازت پرس ییچه سواال دمیفهم

 وجدان؟  یانقدر ب
 یکه هنوز تلق تلق م ییدندان ها یاز ال هیحال هد یب یصدا

 :دیکرد به گوش رس
 بچه حرومه؟    -

کرد. با مشت به شکم  انیناگهان طغ هیفرو خورده هد خشم
 و ضجه زد: دیخودش کوب

 ...یریبم دی...ازت متنفرم...باریبم  -
محکم نگه داشت اما اجازه داد  را در آغوشش هیبدن هد یساق

مرگ کرد  یو آرزو ختیکند. آنقدر اشک ر هیخودش را تخل
 از حال رفت.  بایکه تقر
تنش  یرو ینازک یکرد و پتو میتنظ هیبدن هد ریها را ز کوسن

از دستش بر  یتوانست بزند و نه کار یم یانداخت. نه حرف
به  یند سرو تقاضا ک ردیبا ماندانا تماس بگ نکهیآمد جز ا یم

 عروسش بزند.
 هیشام آمد اما هد ی. ماندانا برادیتا شب چند بار حالش را پرس 

جسد نگاهش به  کیکدام را نداد. مثل  چیجواب ه یکلمه ا
 سقف خشک شده بود.

جانان را خسته  کرده  یوکال حساب نیها بحث و جدل ب ساعت
که جانان از دانشگاه  گرفت و نظر دکتر  یبود. مدارک

 یحال قاض نیداد. با ا رییروند پرونده را تغ نیروانپزشک ژاکل
بچه  کیلحظه درباره جانان و خروج  نیخواست تا آخر یم

 کند.  قیاز خاک کشورش تحق ییایتانیبر



 یروح یماریب یدچار نوع نیبود ژاکل نیروانپزشک بر ا نظر
گونه( است و طبق حرف  سمی)حسادت سادبه نام سندروم اُتللو 

را  زیش با جانان همه چارتباط دهیکه در زندان از او شن ییها
 میوخ نیژاکل یاوضاع را برا ادشیحال اعت نیبدتر کرده. در ع

 کرد. یتر م
معامله را با جانان مطرح کرده بود اما  شنهادیدوباره پ یالریه 

 نیژاکل لیبه وک یتوانست بدون مشورت با راسخ جواب ینم
 بدهد. 

. همراه دیکش یکه تنفس اعالم کرد جانان نفس راحت یقاض
 استراحت کنند.  یبخورند و کم یزیرفتند تا چ رونیراسخ ب

به هر  یهم به جمعشان اضافه شد. لبخند یالریکافه، ه داخل
 کرد: فیطور توص نیحضورش را ا لیدو مرد زد و دل

زن تنهاست که  کیدر هر حال  کرده اما ادیاشتباه ز نیژاکل  -
 نیگفت؟ با ا یکه دکترش چ یدیداره... شن اجیبه کمک احت

 بچه هم محروم بشه... دنیاگر از د یوضع روح
شد و زل زد به چشم  کینزد ی. قدمدیحرفش پر انیم جانان

 شده بود: ریکه آب از لب و لوچه اش سراز یالریه یها
به خاطر  دیبا نیدخترم محروم بودم... ژاکل دنیپنج سال از د  -

 بشه. هیکه در حق من و دخترم کرده تنب یبد یکارها
 کرد: لیرا راسخ تکم حرفش

فکر نکنم  ؟یالریه یباز یم یطور که معلومه دار نیا  -
که به  یتمام مشکالت یمونده باشه...من برا یباق یترحم یجا

 وجود آورده دادخواست دادم...
را مچاله و به سمت گوشه راست صورتش  شیهالب  یالریه

 جمع کرد:



بودم و اگر  نیژاکل یریتسخ لیتونم پنهان کنم. من وک ینم  -
کردم اما به  یانتخاب خودم بود هرگز پرونده اش رو قبول نم

هم به حقوقش برسه... چرا  نیکنم ژاکل یم یهر حال دارم سع
 جاناتان؟ یآقا یکن یرو قبول نم شنهادمیپ

 طیشرا نیخواست هر چه زودتر از ا ی. مردیدل بود بپذ دو
به راسخ انداخت اما  یبازگردد. نگاه رانیخالص شود و به ا

 جهینت نینداشت. راسخ شروع به مذاکره کرد و  به ا یجواب
 یزودتر پرونده بسته م یلیخ یالریه شنهادیپ رفتنیبا پذ دیرس

کوتاه آزاد  تیدوره محکوم کیبعد از تحمل  نیشود اما ژاکل
 خواهد شد.

در سکوت فکر  یو کم دیاز آب پرتقالش نوش یجرعه ا جانان
 کرد:

 چقدره؟  مهیجر  -
چندش آور بود.  یالرینازک ه یلب ها یرو انهیموذ لبخند
 یجوگندم یموها نیب یرا گفت و رفت. راسخ دست طشیشرا

 جانان را راحت کرد: الیو خ دیاش کش
 یم گهیدو هفته د یکیزمان ببره  یلیبچه مال توئِه... خ  -

من  یول یو با خودت ببر یریحضانت کامل بچه رو بگ یتون
 . یتالش کن نیمحکوم کردن ژاکل یبرا شتریدوست داشتم ب

 به وضع و حال خودش زد: یپوزخند جانان
هم  گهیپرونده حال به هم زن د کی...من دیدون یشما که نم  -

 میزندگ فیهر چه زودتر برگردم تا تکل دیدارم...با رانیا یتو
 رو معلوم کنم. 

کنار جانان برخاست و به گارسون اشاره کرد صورتحساب  از
 :اوردیب



 رونیکه داره ب یبا اوضاع بد نیکه ژاکل نجاستیمشکل ا  -
 یبچه ب ای... ممکنه آدم بکشه دهیو به آزار مردم ادامه م ادیم

  ؟یدر برابرش مسئول یکن یکنه... فکر نم تیرا اذ یگناه
با  کهیشد اما به حرفش در حال یمردک خفه م نیکاش ا یا

 رفت ادامه داد: یور م نشیدکمه سرآست
پرونده رو  یتونم از دور بدون حضور تو کارها یمن م  -

و  یتو پدر بچه هست تیبره اما در نها یانجام بدم... زمان م
سفر  کیبعد  ...فوقش چند ماهیا نهیگز نیبهتر میکن یثابت م

 و بچه رو ببر... ایب
 با تأسف تکان داد: یو سر دیبه سمت او چرخ جانان

دخترم  الیخ یبرم چند ماه ب ؟یگیم یکه چ یمتوجه هست  -
نداره. بچه  یتیزن اهم نیادب بشه؟ اصال برام ا نیباشم که ژاکل

 یدلش م یهم هر گند نیکنم. ژاکل یبرم درمانش م یرو م
ازش  یخودش بزنه... اصال به من چه؟ وقت یخواد به زندگ

 رو... تیموقع نیتونست ا یکردم م یخواستگار
متعجب  یبرداشت و با لحن زیناگهان به سمت جانان خ راسخ
 :دیپرس

 ؟یکرد یخواستگار نیتو از ژاکل  -
 تکان داد: یسر جانان

رو  لشیوقت هم دل چیشد ه بیآره... روز بعدش غ  -
 ...دمینفهم
 در هوا زد و گفت: یبشکن

 ؟یثابت کن یتون ی... منهیهم  -
 پاسخ داد: دیترد یب



دانشگاه حضور  یهست... در ضمن تمام دوستانم تو لمشیف  -
 داشتند. 

 :دیخند روزمندیپ راسخ
 نیبا ژاکل تیاز خاطرات دوست یتون یم ی! هر چهیعال  -

 که تو مرد میبه دادگاه ثابت کن دیجمع کن... با لمیعکس و ف
ادعا کرده  یالری...هیخانواده داشت لیو قصد تشک یبود یخوب

 یو برگشت یریبچه رو بپذ تیمسئول یتو حاضر نشد
 نیاکلو ژ یخانواده داد لیتشک ی...اگر ثابت بشه تقاضارانیا

 ...دهیاجازه خروج بچه رو م یبار نرفته دادگاه به راحت ریز
 ! کلمات
 و جان ببخشند.  رندیتوانند جان بگ یکه م یابزار

کاناپه اتاق مطالعه جانان در خودش جمع شده  یتنها رو هیهد
حرف زدن  یصدا ی. گاهدیلرز یم کیستریبود و بدنش ه

 یکه از زبان زن ها یو بعد کلمات دیشن یو ماندانا را م یساق
 گرفت: یآورد و قلبش آتش م یم ادیآمد را به  رونیمجلس ب

گناهه به خدا... آخه نطفه قبل از ... تهیآوردنش جنا ایبه دن  -
 .دیاقدام کن عیسر دیعقد بوده... اصال فکر کردن نداره با

را  زیحکم صادر کردن آسان بود! چه راحت همه چ چقدر
 یبه آن مهمان یخوشگذران یانداختند. اگر برا یم هیگردن هد

 یسوخت. از دست مادرجان عصبان یرفته بود انقدر دلش نم
 بود. 
و ماندانا را بشنود.  یساق یکرده بود تا حرف ها زیت گوش

 یم یرفت اما تمام مدت سع یآنها باال م یتن صدا یگاه
 قیباره تحق نیدر ا یماندانا حساب ایکردند آرام صحبت کنند. گو

 گفت: یکرده بود که به ساق



داره  تیکرد... بچه جنس یشه کار یبا نامه دادگاه نم یحت  -
همون روز اول که  دی...باهیقانون ریغ یسقط با هر روش یعنی

 نه االن... دیشد یاومد گفت حامله است دست به کار م
که به من مربوط  ییتا جا یول هیچ شیدونم حکم شرع یمن نم 
دادگاه نداشته  یتا نامه رسم ادیبر نم یشه از دستم کار یم

 زمانش گذشته. گهید دمیکه اون هم پرس دیباش
حجم از  نیبسته شد. از خودش بابت ا هیهد یدرها به رو همه

 متنفر بود.  یحماقت و بدبخت
 ینم یگفت جانان زود اقدام نکرده؟ چرا کس ینم چکسیه چرا
و آسمان را  نیکرده زم یدانسته چه غلط یکه م یمرد دیپرس

 نکشد؟  نجایبه هم ندوخته تا کار به ا
شده که  بشینص یزیچ هیکردند هد یچرا همه فکر م اصال

 ستند؟یها خودشان زن ن نیکردند؟ مگر ا یبازخواستش م
که جانان قبل از سفر به او قرض داد کنج اتاق  یلیموبا یگوش

که چراغش مرتب  دید یم یکیبه برق وصل بود. در تار
 ادشیگوالخ خان دوباره  یعنی نیشود. ا یخاموش و روشن م

 افتاده. 
 آزرد.  یانزجار تمام وجودش را م حس

چند بار ُعق زد و  اریاخت یمهتاب ب یحرف ها یآور ادی با
باز هم شروع به چشمک زدن  لی. صفحه موباندیمجبور شد بنش

 نیهم جز هم یپناه گریبا خودش فکر کرد مگر د دیکرد. نا ام
 جانان و مادرش دارد؟

به جانان او را   فیتوانست با گفتن آن اصطالح کث یم دیشا 
گوشه  کیرفت خودش را  یم یطور نیبه سقط کند. ا یراض

 . دیشن یحرف ها را نم نیکرد و هرگز دوباره ا یگم و گور م



 دنیباال کش یبرا شیجلو رفت و تلفن را برداشت. دست ها آرام
اما توکل کرد و انگشتش را  دیلرز یعالمت اتصال تماس م

 دکمه سبز حرکت داد.  یرو
در  شیگرفته. با به نما یریکرد جانان تماس تصو ینم فکر

 :دیشاد و بشاش جانان در جا پر ریآمدن تصو
 که؟یجان؟ چرا همه جا تار هیبه به سالم... حالت چطوره هد  -

 ؟ینکنه خواب بود
 آورد و گفت: نییدستگاه را پا یصدا

 سالم... خواب نبودم.  -
 یاما مگر م دید یسرخش را نم یبود که جانان چشم ها خوب

مترو نشسته  یصندل یواش را هم نشنود؟ ر یزخم یشد صدا
 یصدا دنیبود. با شن زانیاز کنار گوشش آو یهندزفر میو س
صورتش جمع شد. اخم کرد و دست  یلبخند پهن رو هیهد

 پر پشتش گذاشت: یها لیسب یآزادش را رو
 چرا صدات گرفته؟ ؟یجان خوب هیهد  -

. ردیانتقام بگ یکیخواست از  یپر از خشم بود. دلش م هیهد
برق  دیرا به هم فشرد و با چند گام بلند خودش را به کل فکش

 رساند.
بود  یزیچ نیملتهبش اول یاز اشک و پلک ها سیخ صورت

 یارسال ینبود که در عکس ها یزن نیکه به چشم جانان آمد. ا
 .دید یساق

در  ایبود اما چهره اش گو یساق یتنها وجه تشابهش لباس ها 
 چند ساعت آب شده: نیا
 افتاده؟ ینت شدم... اتفاقنگرا  -



کاناپه  یکرد و آرام رو هیگر یآورد. کم نییرا پا نیدورب هیهد
صورتش گرفت جانان  یرا دوباره جلو نیدورب ینشست. وقت

 رفت: یمترو راه م طیداشت در مح
 خوام حرف بزنم. یم  -

 تکان داد: یسر جانان
 . من سرتاپایریتماس بگ هیکاف یهر وقت خواست زمیعز  -

 گوشم. 
را به هم  شیرا با زبان تر کرد و کوتاه پلک ها شیها لب

 فشرد:
با خودم بود جونم هم  می. اگر تصمستادمیا زیهمه چ یمن پا  -
 گذشتم.  یدادم اما از بچه نم یم

و بعد  ستینگر هیهد ریو پر اخم به تصو رهی. خستادیا جانان
 کرد: یاطرافش را بررس

 یجا رمیبهت زنگ بزنم؟ م گهید قهیتونم چند دق یم هیهد  -
 باشه؟ رمتیگ یخلوت دوباره م

 باشه.  -
فقط تو رو خدا بردار چون هم  رمتیگ یاالن م نیهم  -

 واجب دارم باشه؟ یلیکار خ کینگرانتم هم 
فرصت افکار  نیگفت باشه و تماس قطع شد. در ا دوباره

 داد و منتظر نشست. یمغشوش و در همش را نظم
جواب  عیبار سر نیبعد جانان دوباره تماس گرفت. ا قهیچند دق 

وسط  شیها یکافه نشسته بود که به نظر صندل هیشب ییداد. جا
 بودند. ابانیخ
 یحرف زد و دوباره هندزفر یبا کس یسیبه انگل یچند کلمه ا 

 را در گوشش گذاشت:



 شنوم. یخب خانومم م  -
از « خانومم»واژه  دنیبا شن هیکه هد یشگونیآن ن جانان

 .دیخودش گرفت تا مراقب دلش باشد را ند
 یمادرش رفتار کند. م تیرا گرفته بود برخالف ترب مشیتصم 

 حرفش را بزند: هیحاش یرا قورت دهد و ب ایخواست ح
 بچه... نیا دمی... شننیمنزل عمو فخرالد یمهمان یامروز تو  -

آورد؟  ین مآن کلمه زشت را به زبا ییشد... با چه رو ینم
 در خلوت به آن فکر کند: دیکش یخجالت م یحت
 نامشروعه!  -

استفاده کند اما همان هم به  نیگزیکلمه جا کیداد از  حیترج
داد  یاش اجازه نم رهیادا کرد. سکوت جانان و نگاه خ یسخت
نگاه کند. پشت انگشت اشاره اش را  لیبه صفحه موبا میمستق

 را کم کند: گرفت تا حس تهوعش ینیب ریز
 گفته. یغلط کرده هر ک  -

 تایاتاق چرخاند و نها ینگاهش را در فضا د؟یفهم ینم چرا
 به سقف گفت: رهیخ
 آوردنش گناهه! ایگفتن به دن  -
 گهیسوال د کیمن االن  ی...ولدنیبه هفت جدشون خند  -

 دارم... نگام کن.
 واریهدف در و د یداد و ب یتکان م اریاخت یرا ب شیزانوها

 کرد: یرا نگاه م
 نگام کن.  -

اش را به  یفرار یبود. مردمک ها یکامال دستور لحنش
 چرخاند: نیسمت دورب



ولت کنم  یگفت ؟یبچه ندار نیرو جز ا یکس یتو که گفت  -
تحت  یستیکردم حاضر ن یفکر م ؟یخودت بزرگش کن یبر
 !یپا پس بکش یطیشرا چیه

را سرخ کرد. نگاهش پر شد و  هیبغض، رنگ چهره هد فشار
 :دیکش یدم بلند

 .ستیبا من ن میتصم  -
 ه؟یپس با ک  -

 هی. هدستادیبا لباس فرم رستوران کنار جانان ا ییبایز دختر
 یم یجانان دلبر یکه چطور برا دیطرز نگاه آن دختر را د

 کند.
 زیم یرو یگریآبجو همراه ظرف د یوانیبشقاب غذا و ل کی 

از همه آن  شتریبا جانان حرف زد. ب یمه اگذاشت و چند کل
کرد  ی. حس مدیکش یداشت به قلبش چنگ م یالکل یدنینوش

 کار خودش را از چشمش انداخت.  نیجانان با ا
 داد: هیرفت و جانان توجهش را به هد دختر

 ه؟یبا ک میتصم ؟ینگفت  -
خشم، کنترل  نکهیا یمحرک الزم را برا یتگر وانیل یتماشا

 فراهم آورد: ردیرا به دست گ هیذهن هد
نظر من براش مهم  چکسیشما... مادرتون... مردم... ه  -
گردن من... اصال من مقصرم  افتهیب زی. باشه همه چستین

دونم و بچه  یخودم م دی... ولم کندمیخودم هم تاوان گناهم رو م
 ام... چشمم کور دندم هم نرم...

کجا  ؟یشنوم. ولت کنم بر یم دیجد یحرف ها ؟یچ گهید  -
  ؟یبه سالمت

 باال انداخت: یمعصومانه شانه ا هیهد



 ...گهید دینکن تمیاذ  -
 کرد: یم زیرا لبر هیجانان داشت کاسه صبر هد انهیموذ خنده

من هم خواستم  دیشا د؟یبر یم فیکجا تشر دییشما بفرما  -
 ...امیب

 :دینال معترض
 آقا جانان؟  -

 اخم کرد و گفت:
 نشنوم. گهیجا تموم بشه. د نیبحث هم نیبهتره ا  -

جا هم از  نیرا به خودش آورد. تا هم هیجانان، هد یجد لحن
 :دیرا رد کرده بود. جانان پرس یگستاخ ینظر خودش مرز ها

 هست؟ یا گهیخب حرف د   -
تا نصفه  هیوحشتزده هد یچشم ها یرا برداشت جلو وانیل و

 . دیسر کش
قرار گرفت متوجه حالت  زیم یاِفِس که رودسته دار  وانیل

 :دیباال داد و پرس ییشد. ابرو هینگاه هد
 هست؟ یمشکل  -

 سرش را آرام باال برد: هیهد
 نه!  -

 یوق زده اش م یو چشم ها هیبود. مچاله شدن بدن هد یول
 داشت.  زیدارد اما همدرد ن یگفت که درد

مطلب را  زیت یلیانداخت و خ نوشیدنی وانیبه ل ینگاه جانان
 گرفت:

 ؟یدیترس نیاز ا  -
 :دیرا چسب هیهد یگلو خیفرار ب حس

 من بخوابم. دیندار ی... اگر حرفگهینه د  -



 را برداشت و باال گرفت: وانیل جانان
 .یبود که بگ یفقط کاف  -

 کرد: یخال نیزم یرو هیچشمان هد یرا جلو اتشیمحتو
 شه.  یکرار نمت گهی... دیمهم تر یزیشما برام از هر چ  -
 داد: هیگذاشت و تک زیم یرا رو یخال وانیل
 م؟یحرف بزن میتون یخب حاال م  -

 یسرنوشت برا راینمانده ز یحرف گریگفت د یم چطور
 گذارد: یدر را هم باز نم کی یحت هیمثل هد یدختر

 .دییبفرما  -
 یشنوم. گفت یبگم... نظرت رو م یزیچ ستیمن قرار ن  -

 از تو نظر نخواسته... حاال بگو... یکس
شده در  نهینهاد صیاز خصا یکار یکردن و مخف یخوددار

 یتوانست رفتار کند. زندگ ینم نیبود. اصال جز ا هیوجود هد
 بنالد.  هیبق یجلو شیها یاز خستگ یمجال به او نداد حت

. ختندیر یشد همه با او فرو م یکه اگر خم م یبود اهرم شده
کرده  یسع یلیکه با جانان داشت خ یتجربه عذاب آوربعد از 

 .ندیجز خودش نب یبود مراقب رفتارش باشد. شکستنش را کس
کند اما آستانه  یروح و جسمش را مخف قیعم یترک ها 

گرفت و بغضش  شیلب ها ی. دستش را جلودیتحملش فروپاش
 :دیترک

 م...تون ینم گهیحالم بده...حالم بده... به خدا د یلیمن خ  -
آرام گرفت. جانان  یکم هیبه هر دو گذشت تا هد یسخت لحظات

کوچک  ریبه تصو رهیغذا را کنار زده بود و خ یظرف ها
 بود: هیهد تینگران وضع لشیداخل موبا

 قطع کنم؟ شهی... مدیببخش  -



 کن.  هیمن گر یشه... جلو ینه نم  -
 اش گذاشت: نهیقفسه س یرا رو دستش

 من هم غرور دارم؟ دیفهم ینم  -
خواد  یمحکمت... دلم م تیغرورت قشنگه... مثل شخص -

 .یبشکن ستی. وقتش نیباش یطور نیا شهیهم
و تنها  میکه ما کنارت یدون ی...مهیوقت مبارزه است هد  -
 ی. ازت ممیدار اجیباش. ما هر دو به هم احت یپس قو یستین

. یریس بگو دوباره با من تما یآب به صورتت بزن یخوام بر
 باهات دارم. یزنگ بزن کار مهم یآروم تر که شد

که از  یتوانست حس وحشتناک ینم هیقطع شد اما هد تماس
کرده از خودش دور کند. زانوها را بغل  دایمصاحبت با جانان پ

تا باالخره کنترلش را از  دیو لرز دیلرز یا قهیگرفت و چند دق
 دست داد. 

چند لحظه  نهیآ یرا در آورد. جلو یساق یشد و لباس ها بلند
آتش به  دشیوز کرده و سف یشد. موها رهیبه خودش خ یا

 جانش انداخت. 
شد.  رهیرا از هم باز کرد و به دندان شکسته اش خ شیها لب

زشت و  یشکستگ نیکرد ا یافتاد که فکر م یحرف ساق ادی
 چهره اش را با نمک تر کرده. فیکث
و  یو ترحم از جانب ساق یدلسوز یادیفشار حجم ز ریز 

شکمش که در ماه  یشد. دستش را رو یجانان داشت خرد م
 شد فشار داد.  یاش حس م یکامال برآمدگ یچهارم باردار

. فقط ستین نیجن کیاندازه مادر متوجه زنده بودن  چکسیه
خواهد بچه  یدانستند که با همه وجودش نم یم شیو خدا هیهد

 را سقط کند. 



 یزد. دلش نم یبه دست و صورتش م یرفت آب یم دیبا
 و سپهر مواجه شود.  یخواست با ساق

 یحس م یداشت. به آن یروزها مرتب احساس گر گرفتگ نیا
 یشد و حت یعرق م سی. همه بدنش خستادهیکرد وسط تنور ا

 توانست تحمل کند.  یپوست تنش را هم نم
که داد  یصورتش تکان م یرا مثل بادبزن جلو شیها دست

شده شروع به چشمک  نینفر لیموبا یدوباره چراغ آن گوش
 زدن کرد.

داد.  رونیو کالفه از گرما نفسش را ب دیکش شیموها نیب یدست 
کرد کار  دیخواست که چند بار تأک یجانان چه م نیمعلوم نبود ا

شد از حرف زدن طفره برود اما تحمل  یبا او دارد. نم یمهم
 سخت بود.  شیبا آقا غول ترسناک واقعا برا یهم صحبت

گره  شیگلو ریز نکهیا یرا برداشت و به جا اهشیس ینخ شال
 بزند پشت گردن برد تا کمتر گرمش شود.

بار جانان  نیکاناپه نشست. ا یرا برداشت و دوباره رو یگوش
 قرمز رنگ خانه نشسته بود: یکاناپه چرم یهم رو

 ؟یبهتر زمیسالم عز  -
 ناراحتتون کردم.  دی. ببخشبله  -
 لحظه صبر کن. کی... نگرانت شدم. ینه خانوم  -

گذاشت. دوباره که  هیپا یرا رو یسمت جلو خم شد و گوش به
 دیاز خودش در معرض د یواضح تر ریمبل نشست تصو یرو

 قرار گرفت. 
گرفتن  یبخوام برا یمن زنگ زدم که از تو و ساق  -

زنگ زدم جواب  یچند بار به ساق. دیدخترم کمک کن یسرپرست



 دیکردم رفت ینداد. معلوم هست امروز چه خبر بوده؟ فکر م
 خوش گذشته. یمهمون

را  یآماده کرد. گوش یمکالمه طوالن کی یخودش را برا هیهد
 عقب رفت: یداد و کم هیکوسن ها تک یرو

 م؟یکار کن یچ دیخوب بود. با  -
و فکر کرد بهتر است با  دیکش شیها شیبه ر یدست جانان

 را منحرف کند: هیفکر هد یمطرح کردن مشکل خودش کم
آم... دادستان خواست در حضور مشاور خانواده تماس   -

کنم  یرو به شما معرف ایس دیبا خونه داشته باشم... با یریتصو
 یزندگ یطیچه مح یقراره بچه تو نهیو مشاور خانواده بب

 یبه عنوان همسرم جلو یخواستم بگم لطف کن یکنه...م
 دهید یمیخانواده گرم و صم کیکه  یباش یمشاور طور

 !یندار ی... البته اگر خودت مشکلمیبش
را  یرهادیخانواده پ یاز محبت ها ینبود. حداقل کم یسخت کار

 کرد: یجبران م
 خانم بگم؟ یچشم. به ساق  -
زمان من با شما هماهنگ باشه. حساب کردم  دیبا یآره ول  -

مشاورم احتماال دو سه نصفه شب به وقت  شیکه من پ یعتسا
 تهرانه...

 جواب داد: کوتاه
 باشه.  -

 :دیپرس لبخند زد و جانان
چطور  دیحالت بهتر بشه ما با نکهیا یبه من بگو... برا هیهد  -

  م؟یرفتار کن
 از سوالش جا خورد: هیهد



 یلیبه سرعت اتفاق افتاد و ما هم خ زیهمه چ یلیدونم خ یم  -
 من سرجاش هست. شنهادی. پمیبه تو فشار آورد

تو تا  یبچه هاست ول یخانواده برا کیساختن  میخواسته قلب 
. من هم یدرباره اش فکر کن یزمان دار یهر وقت که بخوا

 دارم مراقبت باشم.  فهیوظ
ت به من و خود یفرصت چیشه که تو ه یباعث م یبگو چ حاال

 بار هم قصه رو از زبون تو بشنوم. کیخوام  یم ؟یدینم
فرصت  نیا دیایشده پشت تلفن جانش باال ب یگفت. حت یم دیبا

 داد: یرا بشنود از دست نم ندرالیخواست قصه س یکه جانان م
حق  یبزرگ شدم. ما حت یبسته ا یلیخانواده خ یمن تو  -

 ادی. به من میکه مرد نشسته غذا بخور یسر سفره ا مینداشت
 غذا بپزم.  هیبق یدادند گرسنه بمونم اما برا

 دواریام ندهیاما احساس غرور داشتم. به آ میبود ریفق نکهیا با
بودم اما حاال... همه ارزش هام، غرورم، عزت نفسم... هر 

کنم  یم یسع یلیرفته. خ نیکردم از ب یکه بهش افتخار م یچ
 دیکن یم به من ترحم مخان یساق ایهر بار شما  یباشم ول یقو

 دوباره ...
 :دیحرفش پر انیم جانان

 زهایچ یکنم بعض یفکر م زمیعز م؟یکن یما به تو ترحم م  -
برات سوء تفاهم شده... درسته اولش با حس ترحم نسبت به 

که االن  یزیهر چ یول میکه متضرر شده بود جلو اومد یدختر
ماست. ما  تیهو نکهی. اول استیترحم ن گهید ینیب یاز ما م

 . میبود نیهم شهیهم
. میدیجنگ یحلش م یاومد کنار هم برا یم شیپ یمشکل یوقت

 ینم یا گهیطور د ی. من و ساقمیکرد یدرباره هم قضاوت نم



کرد.  یفرق م یلی. اگر بابام زنده بود که اوضاع خمیباش میتون
. با ستیخب ن یاظهار نظر کنه ول یجرأت نداشت کلمه ا یکس

. میدیبهت فضا م نیبعد از ا ی... من و ساقزمیحال باشه عز نیا
 خوبه؟  
 کرد دوباره درخواستش را تکرار کند: جرأت

 برم سر کار... دیاجازه بد  -
شده. نگاهش را به سمت  یداد عصب یبدن جانان نشان م زبان

دو  یکیداد و  هیچرخاند. ابتدا آرنج ها را به زانو تک یگرید
را به هم قفل  شیمبل نشست دست ها ینو روبعد چهارزا هیثان

 کرد:
 شه؟ یمشکلت حل م یریچقدر حقوق بگ  -

 دوخته شد: نیبه زم هیهد نیشرمنده و غمگ نگاه
 .رمینم یی. جادمیباشه فهم  -

 یکرد. دلش داشت ضعف م رییفرم نشستن جانان تغ دوباره
 کرد: یکدرش م یدیآن چشم ها که ناام یرفت برا

 .میاجازه بده کمکت کن... زمیعز  -
 قبل: هیباال آمد. کدر تر از چند ثان هیهد نگاه

 باشه.  -
 یاز رو میجور تسل کیداد.  یموافقت نم یمعن« باشه» نیا

 گناه نکرده: یبرا هیتنب رفتنیپذ هیشب یزیضعف بود. چ
 زنم.  یحرف م یبا ساق  -
و اتمام تماس از سر اجبار که  گرید« باشه» کیباز هم  و

 گذاشت. یم یباق جهینت یلمه را بمکا
 



 هیشد. هد رهیکاناپه تنش را رها کرد و به سقف خ یرو جانان
اتاق مطالعه  یشمار کاناپه چرم یب یکوسن ها انیهم در م

 .ختیرا بغل گرفت و در سکوت اشک ر فشیجانان تن ضع
 یرا در دل م یگریحکومت به قلب و جسم د یسودا یکی 

 سوخت.  یم یآزاد یجرعه ا یایدر رو یگریپروراند و د
 زیم یرو یآمد. ساق رونیسلولش ب ایاز اتاق  هیزود هد صبح

. معلوم بود تا صبح دیکش یم گاریآشپزخانه نشسته بود و س
. با حس حضور امدهیخانه خواب به چشمش ن نیدر ا چکسیه

بلند شد و در بالکن کوچک مشرف به آشپزخانه را  عیسر هیهد
 باز کرد:

 کنه؟ یم تتیبوش اذ دی... ببخشزمیعزسالم   -
مادر و پسر  نیخواست خودش را به ا یشجاع شده بود. م هیهد

 بشناساند:
 ینم تمیبو زاده شدم. باهاش بزرگ شدم. بوش اذ نیمن با ا  -

 کرد. دمیناام دیکش یم دیشما دار نکهیکنه اما ا
 یبرق یجلو آمد و کتر هیخشکش زد. هد هیچند ثان یبرا یساق
 آب گرفت: ریش ریبرداشت ز گاهشیاز جارا 

 با آقا جانان حرف زدم.  شبید  -
 حالت خوبه؟ هیهد  -

را سر  یو کتر دیآب را بست. چرخ ریتکان داد و ش یسر
 گذاشت: شیجا
. فکر نهیتا مشاور دادگاه ما رو بب میباش داریب دیامشب با  -

خوان  ی. ممیرو آماده کن ایاتاق س ریخونه آقا جهانگ میکردم بر
 ...ننیکنه رو بب یقراره زندگ ایکه س ییجا
 شرمنده ام.  روزیبه خاطر د یلیمن خ هیهد  -



اما خودش را کنترل کرد. دو قاشق  دیاش از بغض لرز چانه
 و منتظر شد آب جوش شود: ختیر یخشک در قور یچا
. من خودم دیمن از شما ناراحت نشدم. شما به من عزت داد  -

 دیدی. خوب شد که فهمدیمنو دست باال گرفت یلیعزت نداشتم. خ
. لطفا با آقا دیکه خشک شده آب کش یشه از چاه یبه زور نم

 .دیریجانان تماس بگ
 رتیدر ح شیها دهیکرد و از شن یرا تماشا م هیرفتن هد یساق

روز قبل به او  یکه ساق ییبا لباس ها هیبعد هد هیبود. چند ثان
برداشت تا همه را  نتیاز کاب یا سهیآمد و ک رونیداده بود ب

 :ندیداخلش مرتب بچ
 ممنون بابت لباس!  -

 یکه هنوز درد م هیکتف هد یجلو آمد و دستش را رو یساق
 کرد گذاشت:

 کادو بود.  نیعشقم ا  -
 یبه سمت چشمان پر از ترحم ساق هیپر از حرف هد نگاه

 :دیچرخ
رو  با ارزشتون رو پس بدم. چون شرافتم یخوام کادو یم  -

 دیسازه. اجازه بد یم زونیآو کیکنه. از من  یلکه دار م
عزت  گهیافتم د یاز چشم خودم م ینطوریغرور داشته باشم. ا

 نفس ندارم. 
جز سکوت نداشت. با جانان تماس گرفت و به  یچاره ا یساق

و دکور اتاق  نیرفتند. کل روز را به تزئ دیاتفاق هم به خانه جد
 چیهشدار داده بود به ه یباره به ساقگذراندند. جانان دو ایس

 را تحت فشار نگذارد. هیوجه هد



جمع بودند که  رخانیدر خانه جهانگ یشب همگ یها مهین
 جانان تماس گرفت. 

 نیحاضر نیبود. نگاهش را ب ستادهیا یسرسبز اطیدر ح جانان
دلش آرام  دید یم یرا پشت سر ساق هیهد نکهیچرخاند و از ا

 گرفت:
 د؟یمن... همه خوب یعشقاسالم   -

 تکان داد: یدست سپهر
 تو از خودت بگو. میما خوب  -

 نکند: هیکرد گر یخودش را کنترل م یبه سخت یساق
 آماده است. زیراحت باشه همه چ التیخ زمیجان... عز  -

 زد و قدم زنان راه افتاد: لبخند
 ینم گهید ایس شیپ رمیترجمه کنه...دارم م هیهد یبرا یکی  -

 حرف بزنم. یتونم فارس
اخمالو را که  یرا چرخاند و دختربچه ا نیقدم جلوتر دورب چند
 گفت: یسیتاب ثابت نشسته نشان داد. به انگل یرو

باهاش حرف  یمادربزرگته...دوست دار نی... اایس یه  -
 ؟یبزن
با بغض لبخند زد و  ینشان نداد. ساق یعکس العمل چیه ایس

 دست تکان داد: ایس یبرا
 . یخوشگل یلی... تو خزمیسالم عز  -

با خودش  هیدلبر باشد ترسناک بود. هد نکهیاز ا شتریب ایس اخم
را  ییاست؟ دختر مو طال یچه اسم مزخرف نیکرد ا یفکر م

 نیاست. ا «اهیس»کنند نامش  یهمه فکر م اوردیب رانیاگر به ا
 . رنگ آفتاب است. ستین اهیکه س



تبلت را به سمت چهره  نیوربو دوباره د ستادیصاف ا جانان
 گفت: یخودش گرفت. به زبان فارس

زنه  یاصال حرف نم ای...مامان سادیمشاور دادگاه داره م  -
. مهم نظر دیاحساستون رو نشون بد دیتون یشما تا م یول

 ستین ینرمال یروح تیتو وضع ایمشاور دادگاهه چون س
 باشه؟

 راحت... التیخ زمیباشه عز  -
اظهار  یکه دادگاه برا یو صحبت با خانم یبه معرف یقیدقا

را برداشت و تمام  یگوش یفرستاده بود گذشت. ساق یینظر نها
 را نشان داد.  ایدکور شده س مهیخانه از جمله اتاق ن

بر سر  یکه روسر یدختر دیآن خانم از جانان پرس نیب نیا در
 ست؟یدارد ک

 گرفت و گفت: هیرا سمت هد نیدورب یساق
 ایخواهر  ایس یاست...همسر جاناتان و قراره برا هیهد نیا  -

 گهید ادیما ب شیپ ایس یبارداره و وقت هی...هدارهیب ایبرادر به دن
 کنه.  ینم یتنها باز

 گفت: زن
 خوام با همسرت حرف بزنم. یم  -

 داد: حیتوض جانان
من  دیصحبت کنه... شما بپرس یسیتونه انگل یهمسرم نم  -

 کنم. یبراتون ترجمه م
 :دیپرس هیحاش یرک و ب یلیسوال را خ نیاول
 ؟ینگذار یبچه ها فرق نیو ب یباش ایمادر س یحاضر ایآ  -



و مشاور  نیدورب نیوحشت زده جانان ب بایمردد و تقر نگاه
. زودتر سوال را دهیپسرش ترس دیفهم ی. ساقدیچرخ یدادگاه م

 ترجمه کرد. 
 یلحظه از قبل آماده بود اما فکرش را هم نم نیا یبرا هیهد

 دیو ام دیتوانست دروغ بگو یاز او شود. نم یسوال نیکرد چن
 افتاده بود. ریبدهد اما گ یبه کس یواه

به عالمت مثبت تکان داد. زن هم  یزد و سر یزورک یلبخند
 :دیرا پرس یتکان داد و سوال بعد یسر

 ؟یبد ادی ایبه س یتون یم یزیچه چ  -
بدهد به سمت اتاق  یجواب هیهد نکهیقبل از ا اقیبا اشت یساق

را  هیدوخته شده توسط هد یاز عروسک ها یکینوزاد رفت. 
 گرفت: نیدورب یبرداشت و جلو

 .دهیم ادشی ادیب ایس یسازه. وقت یعروسک م هیهد  -
 یکیکرده بود که لبخند زد و کنار رفت اما  یزن را راض ایگو
گره  یر دادگاه مشتاق شده بود. اخم هااز مشاو شتریب گرید

باز بود و با دقت به  صفحه بزرگ تبلت و  ایخورده س
 کرد. ینگاه م رهیخ یعروسک داخل دست ساق

 را بشنود: یساق حاتیکرده بود توض زیگوش ت 
عروسک ها  نی... از اهیصبور و مهربون یلیدختر خ هیهد  -

دو تا  نیفقط هم نجایا یدوخته ول ادیجاناتان ز یخونه قبل یتو
بده خودش  ادشیتونه  یم هیهد ادیما ب شیکه پ ای. سمیرو دار

 چوقتیه ایکنه و س یخونه کار م یتو هیعروسک بسازه. هد
 ایس ادیب ایدن بهبرادرش هم که  ای. خواهر ستیتنها ن گهید

 هستند. ایخانواده در انتظار س کی نجایداره... ا یهمباز



برق زد و  شی! دخترک چشم هاایدرد س نی! بزرگترییتنها
توانست مادر داشته  یرا در ذهنش ثبت کرد. م هیهد ریتصو

 گرید دیساخت و بچه داشت. شا یکه عروسک م یباشد. مادر
 . زدیبا کمربند کتکش نم ایسوزاند  ینم گاریتنش را با س

کرده بودند.  یاسباب کش رخانیهفته بعد به خانه جهانگ دو
گذاشت. هر روز تعداد  هیز جانش ماروز ا نیا یبرا یساق
جانان با دخترش آمدند همه  یآورد تا وقت یکارگر م یادیز
 حاضر باشد.  زیچ
 سمسیمخصوص کر یها ینیریش دشیدر آشپزخانه جد هیهد

را  ایس یپخت تا حساب یداد م ادشیدستور پختش را  یکه ساق
 اطیباال زده بود و ح نیقرار دهند. آقا سپهر هم آست ریتحت تأث

ساختند.  یپارک م کی اطیکرد. داشتند گوشه ح یرا روبراه م
 یرپهن شد صحنه نشاط آو نیزم یکه رو یچمن مصنوع

 کرد.  جادیا
با جانان  گریبار د کیکرد.  یاز پنجره آشپزخانه تماشا م هیهد
داشت  یشتریاحساس آرامش ب یحرف زده بود و کم یتلفن
مدت فکر کردن  کی یداد حداقل برا شنهادیجانان پ یوقت

قول  یبه هم نداشته باشند. ساق یرا رها کنند و کار ندهیدرباره آ
درآمد  یبرا یسرش خلوت شود راه نکهیداده بود به محض ا

 . ابدیب هیهد
 یگرفته بود. برا لیتحو یرا از دادستان ایروز قبل س جانان

 ینمترسد.  یخودش هم خنده دار بود از دختر کوچکش م
کرده و طرز نگاه  کتهیبچه د نیچه در مغز ا نیدانست ژاکل
 داد.  یآزارش م ایخصمانه س



 رونیمدت دو بار با حضور مشاور خانواده با هم ب نیا در
 ریرفتند. عشقش به خانواده و داشتن فرزند کمکش کرد تا تصو

مسئله  رندهیگ میکه تصم ییاز خودش در ذهن بانو یخوب
 نداشت. یقیتوف چیه ایاما درباره س حضانت بود ثبت کند

توسط جانان با دست خودش  مهیبعد از پرداخت جر نیژاکل
حضانت را امضاء کرد اما دادگاه او را بابت  یمدارک واگذار

به شش ماه حبس محکوم  ابانیزن در خ کیضرب و شتم 
 کرد. 

به درخواست راسخ بستند  ایپرونده ها را مثل شکنجه س یباق
جهنم نجات دهد.  نیکه هر چه زودتر جانان دخترش را از ا

بار  نیآخر یبرا ایحاال هر دو در اتاق مالقات زندان بودند تا س
 نیرفتند و ا یبه فرودگاه م دی. چند ساعت بعد باندیمادرش را بب

 تنها شانس مادر و دختر بود. 
و  یریپذ تیسئوللحظه م نیخواست تا آخر یم روانپزشک

مالقات با  ریکار خط نیهم یشعور جانان را محک بزند برا
 را برعهده اش گذاشتند.  نیژاکل
آنها را  ینگهبان تن جانان را به لرزه انداخت وقت یصدا

 فراخواند:
 .دییای... دنبال من بیرهادیجاناتان پ  -

اما بچه خودش را بغل گرفت و  ردیرا بگ ایرفت دست س جلو
به جانان کرد. جلوتر راه افتاد. پدرش هم کالفه  یسناکاخم تر

 کرد.  بشیتعق
 یزندان از رو یبا لباس نارنج نیباز شد. ژاکل یگریاتاق د در

 برخاست: یصندل
 .زمی... عز ایس  -



را باز کند مثل آدم  شیدست ها نکهیجلو رفت. بدون ا ایس
 نی. نگاه ژاکلردیتا مادرش او را در آغوش بگ ستادیا یکوک
چهره اش جا  یلعنت نیجانان قفل شد. با خودش فکر کرد ا یرو

 افتاده تر و مردانه تر شده:
مال منه هرگز  ایمونه جاناتان... س یمال تو نم یلیخ  -

 فراموش نکن.
که  یحد نسبت به زن نیبرسد تا ا یشد روز ینم باورش

خواست  یدلش م یلیعاشقش بود احساس نفرت کند. خ یروز
از  یرا رگبار گرید یچرا ها ایکرد  شیرهابپرسد چرا 

 داد اصال نپرسد. حیاما ترج زدیبر رونیمغزش ب
صورت  نی. ژاکلستادیا یداخل شد و گوشه ا یچند قدم 

 دخترش را قاب گرفت و با بغض گفت:
تونه ما رو از هم جدا کنه...گفته تو رو کجا  ینم چکسیه  -
 بره؟ یم
 خونه!  -
 ؟یکن یبدجنس زندگ ریپ که با اون زن جادوگر  -

 یبود. دست جانان از خشم مشت شد. لحظه ا یساق منظورش
بزند اما چشمش به روانپزشک افتاد و  یلب باز کرد حرف

 سکوت کرد. 
سرخ جانان انداخت اما  یبه چشم ها ینگاه انهیموذ نیژاکل
افکار کودکانه اش را به  ایس رایز افتیادامه ن یلیاش خ یشاد

 زبان آورد:
 کنم.  یزندگ دمیبا مادر جد رمیم  -



برگشت. صورتش مثل  نیلحظه رنگ نگاه ژاکل کی در
و کنترلش را از دست داد. هر دو دستش را  دیآتشفشان جوش

 گذاشت. به قصد خفه کردن فشرد: ایگردن س یرو
 مادرت منم... من... من...  -

را از  نیژاکل یکرد دست ها یبا عجله جلو رفت و سع جانان
 هم باز کند: 

... ولش ی... گردن بچه رو شکستگهیتمومش کن... بسه د  -
 کن...

به کمکش آمدند اما  یالریه یزندان و روانپزشک، حت نگهبان
فشرد و بزاق دهانش از  یرحمانه م یبچه را ب یگلو نیژاکل

 . دیپاش یم رونیدندان ها ب یال
 یلب ها نیز بباال رفت و زبانش ا ایس یلحظه چشم ها کی در

 یافتاد. جانان نتوانست خودش را کنترل کند. ب رونیکبودش ب
 ی. طوردیکوب نیبه صورت ژاکل یبا آرنج ضربه محکم اریاخت

 یو باعث شد رو دیپاش رونیاش ب ینیکه خون از دهان و ب
 پرت شود.  نیزم

بچه را بغل  عیشل شد و جانان سر ایدور گردن س شیها دست
 فشرد: نهیگرفت به س

 که عاشق تو شدم.  یلعنت به روز  -
داد اگر بچه را رها  یلحظه فقط هشدار م نیکه تا ا نگهبان

را  شیاز پاها یکیشود  ینکند مجبور به استفاده از شوکر م
 گذاشت. نیجمجمه ژاکل یرو

بست اما  یرا از پشت م شیهم داشت دست ها یگرینگهبان د 
 :دیغر انهیخون دهانش را تف کرد و وحش نیژاکل

 دنبالت... امیجاناتان م  -



 :دییرا به هم سا شیها دندان
مال من  دیکشم. تو فقط با یهم م ایکشم... س یزنت رو م  -

کنم... به مادر  یقسمت نم چکسی... من تو رو با هیباش
 جادوگرت بگو منتظرم باشه...

هم  نیا دیگو یخطاب به روانپزشک م یالریکه ه دیشن یم 
و مسلمان نسبت به  یرانیاعمال خشونت جاناتان ا یبرا یمدرک
به جز جان دخترش  یزیاما آن لحظه چ ییایتانیبر نیژاکل
 نداشت.  تیاهم
را باز  راهنشیپ یباال یخواباند و دکمه ها زیم یرا رو بچه

بچه  یگونه ها ی. کمختیآب آورد و کف دستش ر یوانیکرد. ل
شروع کرد به انجام  امدینفسش باال ن دید یکرد و وقت سیرا خ

 یصخره نورد یکه در دوره ها یدادن مراحل تنفس مصنوع
 بود. دهیآموزش د

شد.  رهیو به حرکات هر دو خ ستادیا یگوشه ا روانپزشک
 :دیکش یم غیج نیژاکل

جز من  یبا کس ی...حق نداشتشیریاز من بگ یتون یتو نم  -
 گهین دمال ز یتون ی...نمدی...هر دو تون مال َمنیازدواج کن

 یم کهیت کهیاون زن رو ت امیدنبالش...م امی...من میباش یا
... فقط یتونه تو رو داشته باشه... مال من ینم یزن چیکنم...ه
 من...
 نهیگناهش را به س یبرگشته بود و جانان تن دختر ب ایس نفس

و کنار گوشش نجوا  دیکش یم شیموها یفشرد. دست رو یم
 کرد: یم
 کنه.  تتیاذ یکس دمی. اجازه نمنجاستیبابا ا... زمینترس عز  -



حس  چیبود که چرا ه ریاتفاق با خودش درگ نیقبل از ا تا
کوچک  ینسبت به فرزندش ندارد. حاال که دست ها یپدرانه ا

تمام آنچه  دیکش یرا بو م نشیریو عطر ش دیبوس یرا م ایس
 قلبش کشف کرده بود.  یباره از پستو کیدرونش نداشت به 

بود که سفرش به تهران را از دست بدهد و با اعمال  الشاحتم
آن  زیچ چیدر لندن بماند اما ه شتریب دیبا نیژاکل هیخشونت عل

باز دارد. بچه  ایتوانست او را از محبت کردن به س یلحظه نم
 .دیکش ینفس م یکرد و به سخت یهنوز سرفه م

کرد.  یرا بررس ایدور گردن س یها یکبود یخم شد جا جانان
 یببرد برا رونیداد اجازه ندهند بچه را با خودش ب یاحتمال م

 :دیرا به مشاور دوخت و ملتمسانه پرس سشینگاه خ نیهم
  مارستان؟یتونم ببرمش ب یم  -

 نیا نیاشاره کرد. ژاکل یزد و با دست به خروج یلبخند زن
 رونیکرد خودش را از دست نگهبان ب ی. سعدیصحنه را د

 بکشد:
 ...ریجلوش رو بگ یالری... هیالرینه... حق نداره بره... ه  -
 تکان داد: شیبه تأسف برا یرا برداشت و سر فشیک یالریه
از  گهیکننده است... د نییگفته بودم نظر مشاور دادگاه تع  -

تا  یزندان بمون یتو بهتر بود تو ادیبر نم یدست من کار
کنم. من کارم با  ی...برات درخواست روانپزشک میدرمان بش

 .نیتو تمام شد ژاکل
رفت.  رونیمنتظر نماند. دخترش را برداشت و ب گرید جانان
 پشتش را لرزاند: نیجمله ژاکل نیآخر

 یدنبالتون... منتظر باش جاناتان... منتظر چشم آب امیم  -
 باش عشقم. تیوحش



. دیرا شن نیگونه ژاکل سمیکلمات ساد نیو آخر ستادیا یا لحظه
دش لعنت فرستاد که چرا به حرف راسخ گوش نکرده و به خو

 . انداختهیبه زندان ن یشتریمدت ب یرا برا نیژاکل
 یجلو یزندان مطمئن شده بود کس طیرفتن از مح رونیب با

زدند و  مارستانیبه ب ی. سرردیگ یخروج بچه از لندن را نم
به  یراحت  شد با تاکس ایدرباره سالمت س الشیخ نکهیبعد از ا

شوند جانان صد بار مرد و  مایفرودگاه رفتند. تا سوار هواپ
قسمت فرست  یها یصندل یزنده شد اما باالخره هر دو رو

شد  یم مایبارش بود سوار هواپ نیکه اول ایکالس نشستند و س
 برد.  ادیدرد جانگاه چند ساعت گذشته را از 

 نیمسافر یقسمت خروج یو سپهر جلو یدر کنار ساق هیهد
 در بغل داشت. یخرس عروسک کیبود و  ستادهیندن ال
زد و  یکرد. دائم قدم م یاحساسش را کنترل م یبه سخت یساق 
داد  یاش م یکردند! سپهر صبورانه دلدار ریچرا د دیپرس یم
 یبه پله برق رهیکه خ یکارساز نبود. باالخره ساق یلیخ یول

بعد از چک کردن پاسپورت نشسته بود  نیقسمت خروج مسافر
 :دیاز جا پر

 .نشیبب ایب هیمن... سپهر نگاش کن... هد یخدا یاومد... وا  -
 یرنگ جلوه موها یسراپا خاک یپی. جانان با تدید یدور م از
و نگاه سبزش را صد چندان کرده بود. دست دخترش  یتونیز

ما چند کرد ا یبه روبرو نگاه م یپله برق یرا گرفته و رو
 یبودند و نم دهیآنها کامال به پشت چرخ یپا یدختر جلو

 جانان و دخترش چشم بردارند.  ییبایتوانستند از ز



از  شتریکند اما اعتماد به نفسش ب یکه جانان نگاهشان نم دید
خودش انداخت و  یبه لباس ها یسوال رفت. نگاه ریز شیپ

 نجوا کرد:
 «لبخند بزن. یریچقدر حق ! نشون ندهیهست ینره ک ادتی»
حرکت داد اما بغض نگذاشت  یرا کم شیزور گوشه لب ها به

 بگذارد. شیفرم لبخند را به نما
تکان داد و به سمت قسمت  یساق یبرا یاز دور دست جانان

چمدان کوچک تهران را ترک کرده  کیبار رفت. با  لیتحو
 بود اما حاال سه چمدان بزرگ همراه داشت.

از  بیو غر بیعج ینا آشنا و مردم یطیه از محوحشتزد ایس 
سبد چرخدار  یخورد. چمدان ها را رو یکنار پدرش جنب نم

 :دیپرس ایو خم شد از س دیچ
 من ُهلت بدم؟ ینیبش نجایا یخوا یم  -

چمدان ها  یتکان داد و جانان بلندش کرد رو یسر کودکانه
 نشان داد: ایرا به س یجلوتر با دست ساق ینشاند. کم

 مادربزرگت اونجاست. نیبب  -
کرد. اخم  ینگاه میکه جانان اشاره داشت ن یریبه مس ایس
 انداخت: نییرا به هم گره زد و سرش را پا شیها
 بدجنس متنفرم... از تو متنفرم. ریمن از جادوگر پ  -

. از بخش دیکش یو آه دیجانان در حدقه چرخ یها مردمک
 به آنها رساند.خودش را  یکه خارج شدند ساق تیترانز

جانان مادرش را در آغوش گرفت و عطرش را با لذت بو  
 :دیکش

 ...یاوم...بغلت خود بهشته ساق  -
 گوشش پچ زد: کنار



 ...اریبهش فشار ن ادیز هیعصب یلیخ ایس  -
 و گفت: ایرو کرد به س یجدا شدن مادر و پسر، ساق با
 ؟یعشق من هست ا،یدختر دن نیباتریتو ز  -

خواست از هم باز  یکه نم ییو اخم ها نیجز نگاه خشمگ به
 شد: بشیهم نص ینیشود توه

 ...ریزشت پ  -
 جا خورد و جانان تشر زد: یساق

حرف  ینطوریا یکلمات رو نشنوم...با ساق نیا گهید ایس  -
 ؟یدیفهم یزن ینم
 بشم. ادهیخوام پ یم  -

 چیگذاشت. ه نیزم یرا دور کمر بچه حلقه کرد و رو دستش
 یساق یبه پا ینداشتند. لگد ایاز س یحرکت نیکدام توقع چن

کوچکش را  یرساند. دست ها هیخودش را به هد دیو دو دیکوب
 او چسباند.  یحلقه کرد و سرش را به پاها هیدور تن هد

متعجب باال آمد و به چشمان بهت زده جانان دوخته  هیهد نگاه
و  یکرد. ساق دایهم ادامه پ نیداخل ماش یحرکات حت نیشد. ا

عقب  یصندل یو جانان رو هیهد نیماب ایسپهر جلو نشستند. س
گذاشت و جواب  هیشکم هد یقرار گرفت. گوشش را رو

 را نداد.  چکسیه
 یکبود یجا دنیکرد و با د یرا نوازش م شیآرام موها هیهد
و  هی. جانان تمام حواسش به هدختیر یگردنش اشک م یرو
 رد و بدل کرده بودند. یفرودگاه فقط سالم طیبود. داخل مح ایس
 گرفت.  یهم فاصله م هیمهلت نداد و هد ایس 
داشت  هیکه نسبت به هد یتیحس مالک دیورود به خانه جد با

و هر  دیرا محکم چسب هیدست هد ایسهزار برابر اوج گرفت. 



 یوقت یبه شوق ساق تیاهم ینکرد. ب شیرفت رها یجا م
داد  یرا نشان م اطیگ داخل حرنگارن یکیسرسره پالست

را در  یشد تا حرص ساق رهیخ هیلبخند زد و به هد انهیموذ
 دایپ ایحرف زدن با س یبرا یزود روش یلیخ هی. هداوردیب

 یها تیسکویب ینیبرد. س آشپزخانهو به  دیکرد. دستش را کش
 چشمش گرفت.  یدرست کرده بودند جلو یکه با ساق یرنگارنگ

دست بزند مثل  سمسیکر یها ینیریکرد اگر به ش یفکر م ایس
که سکوتش را  هیشود. هد یم یسخت هیبود تنب نیبا ژاکل یوقت

با طرح  یکیبرداشت و داخل بشقاب پالست یکیاز هر مدل  دید
 سپرد.  ایگذاشت دست س یپلنگ صورت

زد اما با  ییبایچشمان بچه برق افتاد و لبخند ز یآب یها لهیت
را  هیبه آشپزخانه بشقاب را رها کرد و دست هد یورود ساق

 .دیچسب
چزاندن جانان و  یکه از او برا یبچه ا انیدر م هیشب هد تمام
افتاده  ریکرد و نگاه دلتنگ شوهرش گ یسوء استفاده م یساق

 دی. بادیخواب یخانه م نیبود که در ا یبار نیبود. امشب اول
 یاما وقتمخصوص خودش دارد  یشد که اتاق یخوشحال م

را به او  نانجا یبا عجله تخت خواب دو نفره اتاق قبل یساق
هم  یکه راه فرار دیجد بتیمص کیشد به  لیکرد تبد شکشیپ

و  هیبودند به جز اتاق هد دهیچ قهینداشت. همه جا را با سل
زد و  ینوزادش که وقت نشد کامل کنند. جانان در خانه قدم م

اش در حضور پدر مرحوم را مشق  یکودک نیریخاطرات ش
و سپهر هر  یداشت. ساق نهیس یرو ینیکرد. بغض سنگ یم

و تخس  ییدخترک موطال یبرا دیکه به عقلشان رس یشکلک



منتظر دعوت  ونیزیتلو یآوردند و حاال خسته جلو رجانان د
 به شام بودند.  هیهد

و خسته نگاهش را در خانه چرخاند. دلش گرفته  دینا ام جانان
 !ییکرد. تنها یداشت او را خفه م یمیقد یحس آشنا کیبود و 

خانه  یکدبانو ریتصو یزد تا با تماشا هیدرگاه آشپزخانه تک به
کند.  یگذاشت رفع دلتنگ یکه با محبت در دهان دخترش غذا م

آمد.  یم یاز قبل به چشمش دوست داشتن شتریب هیامشب هد
کرد ناخودآگاه به  یم یدختر کار نیا یو آرامش ذات یصبور

 یکه گاه ودصدا ب یو ب فیلط یاو احترام بگذارد. به حد
دارد. مثل روح  یکردند وجود خارج یفراموش م انیاطراف

و پشت سرش همه کارها انجام  دیچرخ یسرگردان در خانه م
 .دمتوجه شو یکس نکهیشد بدون ا یم

کرد.  یخانه را گرم م یفضا یو ماکارون یعطر قورمه سبز
 یکم هیبود. هد ستادهیگاز ا کینزد هیکنار هد یصندل یرو ایس

 کیبا  ایس یو روبرو ختیر یدست شیپ کیدر  یماکارون
عمد  یاز رو ایچنگال مشغول فوت کردن غذا شد. ناگهان س

. دیکوب هیبشقاب گذاشت و محکم به صورت هد ریدستش را ز
 :دیکش ادیآخ گفت و جانان فر هیهد
 !ا؟یس  -
 یبچه را محکم گرفت از صندل یشد و بازو کیعجله نزد با
 هیُهل داد و خودش سراغ هد یرا گوشه ا ای. سدیکش نییپا

تا  دیکرده بود. با خشم چرخ یرا زخم هیرفت. چنگال لب هد
 یرو هیزده هد خیدخترش را سرزنش کند اما لمس دست 

 او را متوقف و در واقع شوکه کرد: شیبازو
 کن...نه آقا جانان... دعواش ن  -



دستش  عیکار را کرده بود.  خودش سر نیفکر ا یب یلیخ هیهد
وحشت  هی. هدردیاما جانان خواست دستش را بگ دیرا پس کش
هر دو  ایس یطانیخنده ش یبه عقب برداشت. صدا یکرد و قدم

را ترساند. جانان از همه پنهان کرده بود که توسط بچه خودش 
 شده.  یبا چاقو زخم

وحشت وجودش را گرفت و از عواقب تنها  یلحظه به حد آن
را رها کرد.   هیکه دست هد دیترس یساق ای هیبا هد ایگذاشتن س

 هشدار داد: هیگرفت و به هد انهیبچه را وحش یبازو
نشو...دلت نسوزه چون  کینزد ایبه س یطیشرا چیتحت ه  -

 ...ادیازش بر م یزیهر چ
آورد و دنبال  نییگرفته بود پا شیلب ها یکه رو یدستمال هیهد

 رونیرا با خودش از آشپزخانه ب ایخواست س یجانان که م
 بکشد راه افتاد:

 نشد... گناه داره... آقا جانان... میزی. من چدیدعواش نکن  -
کرد. دست آزادش را مخصوصا به  یتقال م یوحش یایس

 ختندی. ظرف ها وسط آشپزخانه ردیگرفت و محکم کش یزیروم
 یرا جلو شیو دست ها دیکش غیز ترس جا هیو شکستند. هد
 دهانش گرفت. 

پدرش را   یانداخت و بازو یبا آن جثه کوچکش چنگ م ایس
که رگ  دیکش یم یعصب یها غیج یکرد. طور یم یزخم

را از دست  ایشد تا س کینزد هیزده بود. هد رونیگردنش ب
 مواجه شد: ادشیاما با نگاه پر خشم جانان و فر ردیجانان بگ

 برو عقب... دخالت نکن...  -



خواستند بدون  ی. از جانان مدندیوحشتزده رس یسپهر و ساق آقا
رد خون  ایس یناخن ها یخشونت دخترش را آرام کند اما وقت

 .اوردیطاقت ن گرید یجانان راه انداخت ساق یاز پوست بازو
 سر بچه داد زد: یسیشد و به انگل کینزد 
 بسه... ساکت شو...  -

 پسرش را راحت کند: الیتکان داد تا خ یسر یساق
 من حواسم هست. نگران نباش.  -

 توانست سکوت کند: ینم
با چاقو به من حمله کرد.  ای. سدیمن نگفتم که نگران من نش  -

 کارو بکنه... نیممکنه دوباره هم ا
بود که  یحواس همه به شوک یاز فرصت استفاده کرد. وقت ایس

را گاز گرفت و فرار کرد. تا  یجانان به زبان آورد دست ساق
رفت. سپهر  رونیدر خانه را باز کرد و ب ندیایبه خودشان ب

 و متوقفش کرد.  دیبه او رس اطیوسط ح
. دیچه بگو دیدانست با یدوباره به آشپزخانه بازگشت. نم جانان

 رفت: خچالیانداخت و سراغ  نییشرمنده نگاهش را پا
 .دیلطفا دعواش نکن  -

 نییپا هی. نگاه هددیچرخ هیرداشت و به سمت هدآب را ب یبطر
از  شینشست. مردمک چشم ها یآب معدن یبطر یآمد و رو
 عقب رفت. یو قدم دیترس لرز

 یبزرگ آب معدن زیسا یبطر کینگاه کرد.  یجانان به بطر 
آشپزخانه پرتاب  واریرا به د یمارک نستله بود. با خشم بطر

و آب  دیترک یبود که بطر دیشد یکرد. ضرب دستش به حد
 همه جا پخش شد. 



و دور خودش دست  دیکش یخرناس مانند م یینفس ها یعصب
آمد که با  یم اطیاز ح هیبق ی. سر و صدادیچرخ یبه کمر م

 یو نگاه دیکش شیلب ها یبودند. کف دستش را رو ریدرگ ایس
در خودش جمع شده بود و رنگ به  نتیکه کنج کاب هیبه هد

 زخانهانداخت. با چند گام بلند جلو رفت. در آشپ چهره نداشت
 را بست و قفل کرد. 

. جانان قدم دهیداد چقدر ترس ینشان م هیو بلند هد قیعم دم
قرچ قرچ خرد شدن  یشکسته گذاشت. صدا یظرف ها یرو

 طیترسناک جلوه داد. مح هیاو را در چشم هد شتریظرف ها ب
 .شد کینزد هیرا دور زد و به هد رهیجز زیم

گشاد شده از ترس  ی. با چشم هادیچسب نتیاز عقب به کاب هیهد
شد. طرز نگاهش قلب  رهیجانان خ نیو خشمگ یبه نگاه وحش

جانان را به درد آورد. خون در عضالتش پمپاژ کرد. آتشش 
 زد و نفسش را سوزاند:

کنه  یحرف هام داغونت م یخوام حرف بزنم... ول یم  -
... ستمین یشناخت یکه م ین مهربونچون حداقل امشب من جانا

ناز و  نیا یرو بهت بگه تمومش کن زهایچ نیا یبزرگتر ندار
 شد؟ رفهمیش یکن یتو هم گوش م گمیاداهات رو... من م

 .از هم باز مانده بود هیهد یها لب
کرد. نا  یحکومتش له م ریرا ز هیجانان داشت هد گیج نگاه

 رفهمیش»زودتر خالص شود در جواب آن  نکهیا یبرا دانهیام
 ترسناک گفت: «؟یشد
 باشه!  -



جانان  یلب ها یرو یمعصومانه لبخند محو« باشه» نیا
چند  نیکه ا یساخت و نگاهش را سوزنده تر کرد اما خشم

 آورد.  ادشیوقت فرو خورده بود هم به 
 چه خبره هان؟  رونیاون ب یفکر کرد  -

اش را باال و  نهیقفسه س هیهد نیوحشتزده و سنگ یها نفس
 کرد: یم نییپا
 یا گهیهر مرد د یخوام منت سرت بگذارم... فکر کرد یم  -

کم  هیکرد؟ نه دختر جون  یعقدت م یآسون نیجز من بود به ا
 یتون یهم کردن م یبا عروسک تو یبزرگ شو...فکر کرد

هم دو تا...اون  دیشا ؟یایبچه بر ب هیخودت و  یاز عهده زندگ
ه کم تالش یبفهم... قدر بدون  ستین یجز بدبخت یچیه رونیب

 کن. 
که بهت  یتیاز موقع میکن تیحال یچطور میدون ینم یمن و ساق

 ؟یاستفاده کن میداد
او را برنجاند.  شیگفت قصد دارد با حرف ها یم راست

آورد اما جانان با نوک  نییشد و سرش را پا سینگاهش خ
کوباند  دیلرز یه از بغض مچانه اش ک ریز یانگشت ضربه ا

جان  نشیو نفس آتش نیسبز خشمگ یتا دوباره با آن چشم ها
 را به لب برساند: هیهد
 ایتونست من  یرفت. قانون هم نم یبار نم ریز یمرد چیه  -

 .رمیبچه رو بپذ تیمسئول یرو مجاب کنه حت یا گهیهر کس د
 :دیاش کوب نهیبه س یدست راست ضربه ا با
  ؟یشنو یخواستمت...ممن    -
خواستم...اول با وجدانم حاال با قلبم  یکه هست یجور نیهم  -
 نیبوده ا یهمه عمرت کس یتو یدیخوامت. از خودت پرس یم



کنه که فقط نگاهش  یطور تو رو بخواد؟ ناز بکشه و صبور
تو  یبر نکهیا یبه جا یکه بجنگ ؟یتا آخرش هست یو بگ یکن

 بوده؟ یکس ؟یبش میصد تا سوراخ قا
را در  هیشده و هد زیخانه عز نیحس کرد مرد ا یوقت امشب

 :دیصبرش ته کش دینقش همسرش د
مسخره  نیاز اتاق جدا و ا گهیشه... د یامشب تموم م نیهم  -

تونم مجبورت کنم اما  یسپهر نم ی...جلوستین یها خبر یباز
رو از سرت بردار،  یلعنت یروسر نیا میتنها شد یوقت

 مفهومه؟...
...اگر فکر یچه نخوا یمن شوهرتم چه دوست داشته باش

 یخودت رو بدبخت کن یکنم بر یولت م ای دمیطالقت م یکرد
کنم  یدنبال مادر بچه ام که گندهاش رو ماست مال افتمیبعد من ب

 یم تیخودم حال یکه بهت دادم ندون یزی...قدر چیکور خوند
 کنم.

 کف دستش را باال آرود و لب زد:
باش.  یرهادیرهاش نکن. خانم پ چوقتیو ه ریمنو بگدست   -

 یپشت سرت بوده مال گذشته است. تو االن همسر من یهر چ
االن خودت با گرفتن دستم تمومش کن  نیو مادر بچه ام...هم

 .ستمین ایکوتاه ب گهیچون من د
خواست داخل شود  یم یکیداد.  ییصدا یدر ورود رهیدستگ

چشمان  اهیس ی. مردمک هادر قفل است و رفت دیفهم یول
 را کشت: دشیشد اما جانان ام دهیملتمسانه به سمت در کش هیهد
ندارم پس  یمانع چیمن ه ه،یبق یگرفتن دستت جلو یبرا  -

 . یبش مینباش که پشتش قا یمنتظر ساق



 یهنوز منتظر است. اشک ها یعنیبه دستش داد  یزیر حرکت
 آخر زده: میامشب جانان به س ایشده بود اما گو یجار هیهد
 یبهت ندارم. م یرحم چی. من از امشب همیترحم نکن یگفت  -

رسه  یکه عقلت نم ستیخوام مردت باشم و اصال مهم ن
 هیشمرم هد ی. تا سه میرو به گند نکش یخوب نیفرصت به ا

 یافته شوکه م یکه م یاز اتفاق یریاگر خودت دست منو نگ
 !یش

 یحرکت چیباال آمد. جانان ه یچارگیر باز س هیلرزان هد دست
خالص  تیموقع نیبه خودش نداد تا کمکش کند زودتر از ا

دستش  یرو هیزده و کوچک هد خیشود. صبر کرد تا انگشتان 
 جمع کرد.  هیرا دور دست هد شینگشت هااقرار گرفت.

را به زانو در آورد. بغضش  هیپوست جانان هد یگرما حس
زانو افتاد و هق  یجانان رو یپاها یو سر خم کرد. جلو دیترک

شد اما مثل  شتریدستش ب یزد. فشار انگشتان مردانه جانان رو
 داد. یبه خودش نم یبود و حرکت ستادهیکوه ا

کرده لذت  میرا به زانو در آورده و تسل هیهد نکهیهم از ا دیشا
 برد: یم
 یبودن م مثل من یزن مرد دمیامشب نشونت م نیاز هم  -

تا خودت رو  یباشه... هنوز فرصت دار نیریتونه چقدر ش
 می. شام که خوردستیدر کار ن یاما فاصله ا یجمع و جور کن
 حاضر شو ... 

خانواده، نه دو تا  کی. مثل میکن یشمال استراحت م میریم
 ... حاال بلند شو تا خودم بغلت نکردم.یهمخونه اجبار



کنارش  نتیجانان بغلش کند دستش را به کاب نکهیترس ا از
و  دیکش رونیب زیم یاز جعبه رو یگرفت و برخاست. دستمال

 را پاک کرد: هیهد یخم شد آرام اشک ها
تو  یامن برا ی. تنها جاستین یچیه رونیباور کن اون ب  -
کن و اجازه بده  هی...به من تکهیباش هد یمنه... قو شیپ

 یباش یخوام مثل ساق یمنم. نم تیگنشونت بدم برگ برنده زند
باش و اجازه بده  هیهم نکن اما هد یسع یحت یتون یچون نم

. ستین یباصال بهانه خو یضعف دار نکهیمن جانان باشم. ا
  ؟یشنو یبجنگ م

خدمتکار  کیخونه در نقش  یپستو یمن بجنگ نه تنها تو با
خانم  گنیبهت م یهر جا بر یستین یدیحم هیهد گهیاحمق... د

زودتر دهن همه  یریبگ ادیامروز نقشت رو  نی... همیرهادیپ
 شه. یحل نم یچی. با فرار کردن هیبند یرو م

 میسرش را به عالمت موافقت و در واقع تسل یچند بار هیهد
تن جانان،  یافتاد و جلو نییپا یمثل پر کاه داد.ناگهانتکان 

 خورد.  زیل نیف زمکها  نتیگوشه کاب
 ی. فلج شده بود. حتدید یرا محو م زیهوش نبود اما همه چ یب

توانست انگشتش را تکان دهد. فکش قفل شد و مثل جسد  ینم
 ( کیثابت ماند. )حمله پان ینگاهش به نقطه نامعلوم

دستانش گرفته و مرتب نامش را  نیرا ب هیصورت هد جانان
 زد: یصدا م

 دلم... غلط کردم... تو رو خدا جواب بده... زی... عزهیهد  -
کند. حس  تیهدا شتا به پشت دیکش هیهد یپهلو یرا رو دستش

دردناک  یبدنش باعث شد نفس یحرکت دست مردانه جانان رو
 بکشد.  «نیه» هیشب ییبا صدا یمثل حالت خفگ



رنگ  دیساعد دست جانان افتاد و کف سف یحال رو یب سرش
را رها  هیبود. هد دهی. جانان ترسختیر رونیاز گوشه دهانش ب

 کرد و در آشپزخانه را گشود:
 سپهر...  ؟ییکجا ی... ساقیساق  -

 رونیب یبهداشت سیو سپهر از سرو دیدو نییاز پله ها پا یساق
 آمد:

 تشنج کرده... هیدستم به دامنت هد یساق  -
 اوضاع را در دست گرفت: عیسر سپهر

... ارشیب عی.. بلندش کن سرکنم. یرو حاضر م نیمن ماش  -
 بچه... شیبمون پ یساق

 نیزم یکه در خودش جمع شده رو یبرگشت و با جسد جانان
تنش  هیهد یبازو دنیخشکش زده مواجه شد. زانو زد و با کش

 ییصدا شیبسته از ته گلو یبا لب ها هیبلند کرد. هد یرا کم
 نداشت.  یحرکت شیآمد اما مردمک ها یم رونیناله مانند ب

رفت  یم اطیکه به سمت ح نطوریهم .دست بلندش کرد یرو
 کرد: یعاشقانه نجوا م هیکنار گوش هد

 میریم میبرات... غلط کردم کوچولو نترس. دار رمیبم  -
 ...اریعروسکم طاقت ب مارستانیب

 کامل از خانه خارج شود بلند داد زد: نکهیاز ا قبل
 کجاست؟ هیهد یاسپر یساق  -

را بدتر کرد.  هیبلند و ضمخت جانان حال هد یداص ارتعاش
آن منقبض شد و نفسش کامل بند آمد. جانان  کیعضالتش به 

 :دیشدوباره داخل شد و داد ک
 شه... ی... بدو داره خفه میاسپر یساق  -



بود  یکبوتر هیتمام شده. شب بایکپسولش تقر دیتوانست بگو ینم
به حالت چنگ گرفتن خشک شده. جانان  که مرده و انگشتانش

فروغش  یب یبه چشم ها یکاناپه خواباند و لحظه ا یاو را رو
 شد: رهیخ
مثل  نجامی...من ازمیشه عز یکنم...حالت خوب م یخوبت م  -

 نترس... یچیکوه پشتتم از ه
کرد  یآمد و نگاه نییاز پله ها پا هیهد یباالخره با اسپر یساق

شده بود. چقدر  رهیپدرش خ یبه دلدادگ ییاریکه گوشه پذ ایبه س
 بچه ترسناک بود: نیا
تموم  ی... اسپرمارستانیب مشیجان... جان بلندش کن ببر  -

 ؟ی... دختر تو چرا انقدر مظلومومدهیبچه صداش در ن نیشده ا
 خاک به سرم... یوا

که کم کم رنگ چهره اش از کمبود  هیچشمش به هد تازه
 زد افتاد: یم یبه کبود ژنیاکس

 بکن چرا خشکت زده؟ یکار هیجان   -
که باالخره  دندیپاش هیرا تکان دادند و در دهان هد یاسپر آنقدر

 دیشن یکرد. م ی. حس مدید یم هینفسش را برگرداند. هد یکم
 یزده اش رو خیتوانست خودش را نجات دهد. تن  یاما نم

 یمهم که  یگرفت. اندک نفس یپر قدرت جانان جا یدست ها
داشت  یعداد که س یعطر تن مردانه ا یتوانست بکشد بو

 فراموش کند. 
 زجرکش شد.  نیعقب ماش یصندل یبرسند رو مارستانیبه ب تا
دستگاه  ریتخت اورژانس ز یرو هیدو ساعت بعد هد یکی

و  دیلرز یم شیآرام گرفته بود. هنوز دست ها یکم ژنیاکس



 یرفتند نگاه م یآمدند و م یکه م ییوحشت زده به چهره ها
 کرد.

را  مشیتصم دیکرد. با یبود و فقط تماشا م ستادهیجانان عقب ا 
خواست پا پس  یکرده بود اما نم یرو ادهیگرفت. امشب ز یم

به او دست داده. به  کیداد حمله پان صیبکشد. دکتر تشخ
مخصوص  یقو یتوانستند مسکن ها ینم یخاطر باردار

 دادندکنند. هشدار  زید تجودارن کیکه اختالل پان یمارانیب
 است.  ادیز افتدیدوباره اتفاق ب نکهیاحتمال ا

تخت  یرو یرا مرخص کردند. وقت هیبود که هد روقتید
جانان  ینشست و دست برد شالش را مرتب کرد لحظه ا

 دیدست سف کی. دیرا از پشت پرده د هیگوش هد یباال یموها
فرشته  هیکرد بلکه چهره اش را شب یبود اما نه تنها زشتش نم

 ها کرده بود. 
و سرش  دیکش ی. دم بلنددیدر جا پر هیرا که کنار زد هد پرده

 نیکرد جانان چن یفکرش را هم نم یانداخت. حت نییرا پا
 از او بپرسد: یسوال

 جاده حالت بد بشه؟  یتو یکن یفکر م  -
هم گذاشت و  یداد. پلک رو یخودش حق اعتراض نم به

 فشرد: شیگوشه ملحفه را در مشت ها
 نه! خوبم.  -

توجه به تجربه تلخ چند ساعت گذشته مچ  یجلو رفت و ب جانان
 کند: هیبه مردش تک ردیبگ ادیکرد تا  تشیدستش را گرفت. هدا

 بلند شو. ریشوهرت رو بگ یبازو  -
جانان را چنگ زد و  نیجز اطاعت کردن نداشت. آست یا چاره
گذاشت. شانه به شانه هم راه  نیزم ینا توانش را رو یپاها



گشود و  شیعقب را برا یافتادند. جانان با احترام در صندل
 .ندیکمک کرد بنش

خودش پشت فرمان قرار گرفت و سپهر کنارش نشست. با  
ورودشان به خانه و مطرح شدن سفر شمال همه به وجد آمدند. 

پله ها  یبود. جلو دهیچ زیکرده و م زینه را تمآشپزخا یساق
کامال خشک  یبرداشت و با لحن هیرا از پشت هد شجانان دست
 گفت: یو دستور

 . میافت یراه م میغذا که خورد  -
 برداشت تا به اتاقش پناه ببرد: یتکان داد و قدم یسر هیهد
 کجا؟  -

 را ملتمسانه باال آورد: نگاهش
 کم بخوابم؟ هیشه  یم  -
خواهد در الک خودش فرو  یدوباره م یعنیفرار...  یعنی نیا

 نگرفته: یجانان را جد میبرود و تصم
. یدست و صورتت رو بشور یبر دمیوقت م قهیبهت پنج دق  -

 ... مفهومه؟نمتیکنار خودم بب زیخوام سر م یبعدش م
دفاع  ییزورگو نیکرد. از خودش در برابر ا یاعتراض م دیبا
از هر  یاما خال دیکش یخط و نشان م ایزد  یکرد. داد م یم

از  شتریو خسته بود. بغضش را زود جمع کرد تا ب یگونه انرژ
رفت نگاه  یم ییصدا که به سمت دستشو ینشود. ب ریتحق نیا

 کرد.  یحس م شیشانه ها یجانان را رو نیسنگ
استفاده کرد و  هیهد بتیاز غ یورود جانان به آشپزخانه ساق با

 لب به اعتراض گشود:
جان؟! معلوم هست تو چه مرگت شده؟ زن حامله رو نصفه   -

 مرد! یداشت م ی... طفلکیجون کرد



 یناهارخور زیشده دور م دهیچ یها یبه صندل ینگاه جانان
 داد: یرا کودکانه تاب م شینشسته و پاها زیپشت م ایکرد. س

 داره؟یجانور چرا هنوز ب نیا  -
 دلخور چشم نازک کرد: یقسا
نداره. تا  یکه دوم هیمارمولک کی ؟یش یم فشیتو حر نیبب  -

چرا حالش بد  هیهد نمیکرد. حاال بگو بب دمیشه دیشما برگرد
 شد؟
به گوش  کینزد یاز فاصله ا هیجان هد یخش دار و ب یصدا
 :دیرس

 ناراحتتون... دیجون... ببخش یخوبم ساق  -
 هیتوانست از دهان هد یمرد م کیرا فقط  «دیببخش» نیا
به  یجانان زبانش را بند آورد. ساق نی. نگاه خشمگاندازدیب
 یبا نگاهشان رد و بدل م هیکه جانان و هد یها کلمه ا ونیلیم

 داد دخالت نکند: حیو ترج ستیکردند نگر
 ؟ی...سپهر کو؟ نکنه شوهر من هم کشتمیغذا بخور دینیبش  -

 با حوله وارد شد: شیدر حال پاک کردن دست ها سپهر
 یدر بودم. نترس بادمجون بم آفت نداره ول یجلو نجایهم  -

 ات کنم. وهیب یاحتماال از گرسنگ
 یصندل هیهد یبرا ند،یبنش ایخودش کنار س نکهیقبل از ا جانان

 :دیعقب کش
 .میجان منتظر هیهد  -
 ایو س هیهد نیقصد دارد ب دیشد فهم یم یچشم رینگاه ز کی با

 پنهان شود. یگریهر کس د ای یشد پشت ساق ینم گریباشد. د
و  ردینظر بگ ریرا ز هیهد یبرگشته بود که چهارچشم جانان

 رام خودش کند:



 ... همه منتظر شمان...هیهد نیبش  -
و  یدزدک ینگاه ها ریشب ز مهیساعت سه بعد از ن یجهنم شام

 را هم گرفت. هیهد یشکنجه گر جانان ته مانده انرژ
و دقت کرد تا دانه آخر برنجش  دیغذا کش هیهد یخودش برا 

 دیبود که با ییها بهیتمام حواسش به رفتار غر ایرا بخورد. س
که  ییکرد. به جز زمان ها یم یبه بعد کنارشان زندگ نیاز ا
 غذا بخورد.  زیم یتوانست رو یمهمان داشت هرگز نم نیژاکل
من  یپا ریز دیو با یمن هست یخانگ وانیگفت تو ح یم نیژاکل

و برنده دستش بدهند و  زیت لهیوس نکهی. از ترس ایغذا بخور
 داشت. اریدر اخت یکیقاشق پالست کیصدمه بزند فقط  یبه کس

 یزهایزد اما چ یچشمک م شیپر رنگ و لعاب برا یماکارون 
 ی. نگاه هاندیخواست بب یهم بود که دلش م یگرید بیعج

را دوست نداشت. فقط  گریکدیبه  نیمعنادار و عاشقانه حاضر
جور انزجار و غم در  کیآمد.  یخوشش م هیاز نگاه هد

 .دیخند یبدجنس نم یچشمانش داشت و برعکس ساق
را  زیزودتر از همه برخاست تا لوازم سفر آماده کند. م هیهد

در دل  یحال یکرد. با ب بشیزد نگاه جانان تعق یکه دور م
 نتیفرستاد و از کاب یموقع و اجبار یسفر ب نیبه ا یلعنت

اش  یقبل یاما مجبور شد به سر جا دیکش رونیفالسک ب
 برگرداند:

برندار... فقط لباس راحت بپوش. تا من و  یزیخانم چ هیهد  -
 شما حاضر شو...  میزن یبه ظرف ها م یسپهر دست

اتاق شد.  یها قدم زد و بعد راه نتیکاب یهدف جلو یب یکم
داخل  نشیجانان را از صندوق عقب ماش یسپهر چمدان ها
گذاشت. جانان ظرف ها را شسته بود و  ییرایآورد و وسط پذ



 رونیکرد که از آشپزخانه ب یرا خشک م شیداشت دست ها
 آمد:

...کاش یمال شما و ساق کهیسپهر جان اون چمدون کوچ  -
 .یآورد یاصال نم

 یشانیبه پ یدست نیسنگ یخسته از بلند کردن چمدان ها رسپه
 جانان را فراهم کرد: حیو اسباب تفر دیعرق کرده اش کش

 .یبه فکر آخرت باش دیبا گهی...دیمرد حساب یشد ریپ  -
کاناپه خودش را به خواب زده بود اما نتوانست  یرو یساق

 سکوت کند:
 با شوهر من درست صحبت کن.  -

اتاق  نهیآ یجلو هی. هددیچیقهقهه بلند جانان در خانه پ یصدا
 برق گرفت: ایرا گو هیهد دیجانان که خند .نشسته بود

 «!؟یبهت چرا انقدر صدات خشنه وحش لعنت»
مبارزه نداشت.  یبرا یجان گریمعطل کند. د یلیتوانست خ ینم
سکوت به  نیعمر در برابر همه سکوت کرده بود اما ا کی

 ینبود. برعکس داشت روحش را در هاون م یعمل یب یمعن
 .دیکوب
و رها  یعمل یب یبار معن نیکرد و ا یسکوت م دیهم با باز

حال و خسته بلند شد. ساک  یآب داشت. ب انیشدن در جر
 . دیکش رونیکوچکش را از کمد ب یورزش

بود که  ستادهیو منگ ا جیگ یساک به دست وسط اتاق با ذهن 
 به در خورد: یتقه ا

 تو؟ امیتونم ب یجان م هیهد  -
لقب زشت را از  نیا دیگوالخ؟! با کهیمرت نیخواست ا یم چه

مردانه  نکهینداشت جز ا یریانداخت. بنده خدا تقص یدهانش م



 نهیبه خودش در آ یبود. دوباره نگاه ستادهیا هیشرافت هد یپا
 کرد. 
داد  افتاده از اطراف شالش را به داخل هُل رونیلجوج ب یتارها

چمدان بزرگ  کیو گره پشت گردنش را محکم کرد. جانان با 
 پشت در بود: یمشک

 ؟یحاضر  -
داخل شود و دوباره  دیترس یشروع به کوبش کرد. م قلبش

 را تکرار کند: شیحرف ها
 کنم. یدارم جمع م  -

 و وارد شد: دیچمدان را باال کش دسته
هم  ایس یها بنداز...فقط من لباس ها نیهم به ا ینگاه هیپس   -

 چمدون... نیگذاشتم تو ا
تخت گذاشت.  یرا بلند کرد و رو نیحرکت چمدان سنگ کی با

و  یخارج یمختلف فروشگاه ها یها سهیداخلش پر بود از ک
 کفش است: دیرس یجعبه که به نظر م کی
لوازم  یکش یشما...زحمت م یها یهم سوغات نیا دییبفرما  -
  ؟یهم جمع کن ایس

 زد: رونیاز کاسه ب هیهد یها چشم
 همه؟! نیا  -
...دفعه بعد با یوقت نداشتم برم فروشگاه گرد ادیبار ز نیا  -

بردار... من  یالزم دار یهر چ می...چند روز سفرمیریهم م
 .رمیدوش بگ رمیم
ها را  سهیک نیمجبور شد ب ایس یبرداشتن لباس ها یبرا 

 بگردد. 



خواهند روز بعد به  یو سپهر م یساق دیکه فهم یوقت شد شوک
 تمام راه با جانان تنها خواهد بود. یعنی نیآنها ملحق شوند. ا

 یحرف م یتلفن با کس یکه جانان آن موقع شب پا دیشن یم
 : ندیچ یم حیزند و برنامه تفر

از لندن اومدم چرا باور  شیچند ساعت پ نیهم گمیآرمان م  -
 شکار... میکنم بر یخبرت م الیم وصبر کن برس ؟یکن ینم
« شکار»کلمه  دنیدر راه خروج از خانه با شن چارهیب هیهد

هم  یرا کم داشت که آقا شکارچ یکی نیخشکش زد. فقط هم
 باشد:

... مجبور شدم ببخشم یدید یم دیلندن با یست تبر داشتم تو  -
زنم برو به ادامه خوابت  یزنگ م دمیبه فرناندو... حاال رس
 کردم دستم درد نکنه... دارتیبرس... خوب کردم ب

 دیچرا انقدر خشن؟ تازه فهم د؟یآ یبه چه کارش م« تبر» آخر
خانه اش  واریکه به در و د زهیو ن ریآن همه ُگرز و شمش

. نکند درباره اش اشتباه قضاوت ستین ینیاست تزئ زانیآو
 ! شکار؟! دارد؟ تبر؟ یکرده و وجه پنهان

را تا سر حد مرگ بترساند.  هیتواند هد یفقط م زهایچ نیا
کنار راننده که نشست دهانش کامال خشک شده  یصندل یرو

بست. دخترک اخم  یرا م ایس یمنیبود. جانان داشت کمربند ا
 هم ساکت شده بود.  یبیبه طرز عج یداشت ول

در ذهنش داشت فکر  هیبود. تمام مدت هد کیخلوت و تار جاده
با  هیماه عسل هان یاست؟ برا یچه جور سفر نیکرد ا یم

 یبار شمال رفته بود. در واقع تنها سفر کی مانیخانواده آقا سل
 خیکه به عمرش رفت. همه پشت وانت تا خوِد محمود آباد 



قابلمه پر  کی. دندید یزدند. از سه روز قبل داشتند تدارک م
 پختند. هیالواز کتلت کردند و ساالد 

با خودشان  زی. همه چدندیپنجاه تا نان خر یلواش ییاز نانوا 
برنداشته بودند.  راندازیز یبردند اما باز هم کم آمد. حاال حت

 یگذاشته بود و فقط خودش م یعاشقانه ا میمال کیجانان موز
که  هیبه هد یچشم ریز ی. گاهدیگو یخواننده چه م دیفهم

 یم ینگاه ادد یاده نشان مج یخودش را مشغول تماشا
 کرد.  یلب جمالت عاشقانه تکرار م ریانداخت و با خواننده ز

کردن با  یزندگ یفضا هیبود به هد نیا یسفر در اصل برا نیا
را کنار بزند. در واقع  کشیخودش را نشان دهد و افکار تار

 شهیبود. هم دهیاش رس نهیرید یبه آرزو هیجانان با حضور هد
باز  رانیبه ا یکرد روز یفکر م نیدر کالج تنها بود به ا یوقت
 کیشود. داشتن  یکند و بچه دار م یگردد. ازدواج م یم

جانان  یبرا نیریخانواده که مال خودش باشد با چند فرزند ش
با شکم حامله کنارش نشسته و دخترش  هیبود. حاال هد ایرو
 شت؟شد از او گذ یعقب خوابش برده. مگر م یصندل یرو

 کنه؟ یم تتیاذ کیجان موز هیهد  -
. نگاهش را از پنجره کنار دستش دیکش رونیرا از فکر ب هیهد

 گرفت و به جلو دوخت:
 نه خوبه.  -
تو دستم  قهیمن هنوز سل ؟یدوست دار یکیچه سبک موز  -
 . ستین
فکر کند؟ تمام  زهایچ نیوقت کرده بود به ا یبنده خدا ک نیا

 یدائم یها یخانه تکان ایبه بزرگ کردن بچه گذشت  ایعمرش 



داد و شانزده ساله هم رفت سر کار  یکه مادرجان دستور م
 . دیرس نجایفقط جان کند تا به ا

حرف  یصدا یآنقدر پر بود و دغدغه داشت که گاه ذهنش
 !کیچه برسد به موز دیشن یهم نم انشیزدن اطراف

 نداره.  یفرق  -
را  یسوال بعد هیهد مرخیبه ن رهیو خ دیمعکوس کش دنده
 :دیپرس

 ؟یخارج ای یرانیا  -
 کی شیچند ساعت پ نیخسته بود. ضعف داشت. هم هیهد

نداشت.  یرا پشت سر گذاشته بود و انرژ دیشد یبحران جسم
 دستش گذاشت: یزد و سرش را رو هیآرنجش را به در تک

 نداره برام.  یخوبه... فرق  -
با در نظر گرفتن آن  دیجانان بود. با ه،ینقطه مخالف هد قایدق

لحظه استراحت  کیهمه ساعت پرواز و چند روز گذشته که 
 یشد اما سرشار از انرژ یم هوشیب ینکرده االن از خستگ

 بود:
 ؟یخسته ا  -

 داشت؟ دنیپرس
  ؟یعقب بخواب یرو بد یصندل یخوا یم  -

گشت تا پشتش را  یتکان داد و دنبال اهرم صندل یسر هیهد
 دایچشم حواسش به او بود. شک نداشت پ ریبخواباند. جانان ز

دستش  یشد جانان با تک خنده ا الیخ یب هیهد یکند. وقت ینم
 رد کرد وبه اهرم رساند: هیشکم هد یرا از رو

 ُهل بده بره عقب...  -
 و می ترسید. متصل بود یمثل چسب به صندل هیهد



 چرا خشکت زده؟  -
به  رهیکه خ هیوحشتزده هد یبه چشم ها یشد وقت گیج نگاهش

 :دیو بلند خند دی. جانان دستش را کشستیشده بود نگر شیبازو
 ؟یچرا مثل مجسمه شد  -
 تونم. یخودم م  -

 اهرم را حرکت دهد: دیرس یهم تالش کرد اما زورش نم باز
 خب اجازه بده کمکت کنم.  -

خنده جانان اوج گرفت. راهنما زد  یکه صدا« نه»گفت  چنان
 و گوشه جاده نگه داشت:

 کم سفته... هیولش کن   -
 خوام. یاصال نم  -
 به جلو نشست: رهیخ نهیرا گفت و دست به س نیا
 .دیافتی. راه بادیخوابم نم  -
ازش  دیهستم که با یکس نیمن آخر یدیهنوز نفهم زمیعز  -

 ؟یبترس
 یکه غرق خواب بود نگاه ایس به ابدیب یراه فرار نکهیا یبرا

 یبا دهان باز از خستگ یدر وضع بد چارهیانداخت. دخترک ب
 بود: هوشیب
 آقا جانان دخترتون گردنش خشک شد.  -

گذاشت تا  هیهد یصندل یپشت یدستش را باال برد و رو جانان
نگاهشان به هم گره خورد و  یتوجهش را جلب کند. لحظه ا

را عوض  رشیمس ندرالیس یفرار اهیطبق معمول چشمان س
 کرد:

 ؟یفرار کن یخوا یم یتا ک  -
 رو درست کنم؟ ایس یبشم جا ادهیتونم پ یم  -



 را برداشت و با حرص کمربندش را باز کرد: دستش
 کنم. یخودم حلش م  -
 من بخوابه. شیجلو پ دشیاریب  -

را معذب  هیآمد هد ی. دلش نمستادیجانان از حرکت ا یا لحظه
 کیدر آغوش  ایکه س ندیصحنه را بب نیخواست ا یکند اما م

 زن آرامش گرفته:
 ؟ینش تیاذ  -
 نه راحت ترم.  -

 ایس یصندوق عقب ژاکت بافت خودش را برداشت رو از
 هیرا دور زد. هد نیماش طیانداخت. بچه را بغل گرفت و مح

از  ستادهیزودتر در را باز کرده بود. حاال که جانان کنارش ا
 یبود. چطور بچه را از آغوش جانان م مانیپش شنهادشیپ

 ؟گرفت 
خوابونم  یرو م ایاون طرف س یکم بر هیجان اگر  هیهد  -

 .یسمت در که تو هم راحت باش
باالخره  .رفتیاما پذ دیچسب یبه راننده م ریکل مس دیبا نکهیا با

 توانستند دراز بکشند. یرا خواباند و حاال هر دو م یصندل
ژاکتش را  افتدیراه ب نکهیجانان پشت فرمان نشست و قبل از ا 

را آزرد اما  هیعطرش شامه هد ی. بودیکش ایو س هیهد یرو
 اعتراض کردن هم نداشت.  ییتوانا یحت

خودش را  گانیشا یبود که جانان شب مهمان یهمان عطر نیا
 یلی. خردیرا بگ هیتوانست جان هد یبا آن خفه کرد و م

. دستش را آرام دیرا شن هیهد هیهق هق گر یدانگذشت که ص
و  دیاز جا پر هیدهد اما هد یشانه اش گذاشت تا دلدار یرو

 صاف نشست:



 .میگرد یاالن بر م نیاگر حالت بده هم ؟یخوب زمیعز  -
. دیتنش کش یرا مرتب کرد و ژاکت را رو ایس یجا هیهد

 داشبورد گذاشت: یخودش نشست و سرش را رو
 .دهیاون روز صبح رو م یبو  -

شد و به خودش لعنت فرستاد که  دهیجانان به ژاکت کش نگاه
 چرا دوباره آن عطر را استفاده کرده:

 . میدارم استراحت کن یجا نگه م هیاالن   -
 هیهد دیرا که باال کش ی. ترمز دستستادیرستوران ا کی یجلو

تا  را برداشت ایشد و س ادهیپ عیشروع به ُعق زدن کرد. سر
 . دیایب رونیب نیاز ماش هیهد
را  شیپا کی هیو نبات سفارش داده بود. در انتظار هد یچا

 یدارد که به زبان نم یمشکالت هیداد. معلوم بود هد یتکان م
 یطناز کیکه از جانان داشت  یحالت انزجار نیآورد. ا

  ؟یشد اما چه طور یحل م شهیاز ر دیدخترانه نبود. با
داشت که  یبر م چارهیدست از سر دختر ب افسونش یوقت فقط

نحس  یآب معدن یکدام آن بطر چیزمان به عقب برگردد و ه
 را ننوشند. 

آمد رنگش مثال جسد بود.  رونیب یبهداشت سیکه از سرو هیهد
 :دیعقب کش یصندل شیبلند شد برا

 ؟یبهتر  -
 !ا؟یس  -

 گارسون عالمت داد و گفت: به
 نگران نباش. نمیب یم نجایخوابه... از ا نیتو ماش  -

 :دیسرش از گارسون پرس ینشست و جانان باال هیهد
 د؟یخرما دار  -



 براتون. ارمیبله االن م  -
 ممنون.  -

گذاشت. هر دو  هیهد یو جلو ختیر یتکه نبات داخل چا چند
بود. جانان تازه  یظاهرا سکوت کردند اما ذهنشان طوفان

را سر کرده و  یمیقد یدوباره آن روسر هیمتوجه شد که هد
 مانیبه او فشار آورده پش نکهیگردنش گره زده. از ا ریسفت ز

 بود. 
کرد. گارسون با ظرف  یم یتازه داشت احساس راحت یطفل

 گذاشت: هیهد یخرما آمد. جانان ظرف را جلو
 . افتهیچند تا خرما بخور. فشارت ن زمیعز  -

 ناله بود: هیشب هیجان هد یب یصدا
 ممنون.   -
 خوام.  یمعذرت م  -
 یگرم م یکه دور استکان چا هیبه انگشتان کوچک هد رهیخ

 هیدست هد یرو یشد در انتظار عکس العمل ماند. قطره اشک
 و نگاه جانان را باال آورد: دیچک

 . مقصر فقط منم.ستیشما ن ریتقص  -
 .مینداشت یریحرف رو نزن. ما هر دو تقص نیا  -
 من داشتم!  -

 کی نیتصور کرد ا یش شوکه شد. لحظه ااز حرف جانان
 در مسموم کردن او دست داشته: هیاعتراف است و هد

 مقصرم چون زنم...اگر مرد بودم فرق داشت.   -
راحت شد. نفس حبس شده اش را  الشیسوخت اما خ دلش

 لب زمزمه کرد: ریز یفرستاد و شکر رونیب



ر بودن شه گناه کا ینطفه مون بسته م یما دخترها از وقت  -
 حک شده. کاش بچه پسر باشه.  مونیشونیپ یرو
 کالمش قلب جانان را فشرد. غم
گذاشت اما باعث شد  هیدست هد یمحبت دستش را رو یرو از

 :زدیبر زیم یرو یاز چا یبا ترس دستش را پس بکشد و کم
 کنم. یم زشی...االن تمدیببخش  -

که باعث  هیکرد. عمق وحشت درون هد یحرکاتش نگاه م به
کلمه  نیاحساس گناه کند و ا زیهمه چ یشد دائم برا یم
شده پشت سر هم  یخودش قربان یوقت یرا حت «دیببخش»

 داشت.  تشیدر نوع ترب شهیتکرار کند ر
گم کرده  زیم یرو یچا ختنیرا به خاطر ر شیدست و پا چنان

 نابخشوده کرده: یگناه یکرد یکه فکر م دیلرز یبود و م
 دستم خورد... دیخاک به سرم... ببخش یوا  -

اطراف  یزهایم یتمام شد. نگاهش را رو یدستمال کاغذ جعبه
 چرخاند:

 ...ارمیاالن دستمال م  -
گذاشت تا مجبورش کند  هیساعد هد یدستش را رو جانان

 . محکم گرفت که نتواند پس بکشد:ندیبنش
 گهید یکیسرت االن  ینبود. فدا یمهم زیاصال چ زمیعز  -

 ای یکه تو به خاطرش بترس ستین یزیچ نی. ادمیسفارش م
 یچینگران ه نی. آروم باش دختر خوب... بشیکن یعذرخواه

نباش. جانان آرام دستش را برداشت و به گارسون عالمت داد 
 . اوردیب سیدوباره سرو

 ایسمت در  و س هیشد. هد یط یشتریبا آرامش ب ریمس ادامه
پدرش به خواب رفتند. جانان هدفون گذاشته بود تا  کینزد



همسر و  یبایز ریبه تصو ینکند. گاه تشانیاذ کیموز یصدا
 . دیبال یکرد و از داشتن آنها به خودش م یفرزندش نگاه م

 ی. وقتدیرامسر خواب یالیو ضعف تا خود و یاز خستگ هیهد
ود. ظهر ب بایپارک شده و تقر اطیدرون ح نیچشم گشود که ماش

خواب آلودش را با نوک  یبه اطرافش کرد و چشم ها ینگاه
 انگشت ماساژ داد. 

 هیشب یانیدر قسمت م بایز قیآالچ کیبا  الیبزرگ و اطیح
از  یو چند طبقه در هاله ا دیدست سف کیبود. ساختمان  ایرو

 . دیرس یمه، شاهانه به نظر م
نرم  یکند. آرام موها داریرا ب ایو برگشت تا س دیکش یا ازهیخم

 اش را نوازش کرد: ییو طال
 ...ای... سایس  -

گونه  یبلد بود. نوک انگشتش را رو یسیچند کلمه انگل کاش
با  ایو با خود فکر کرد درباره نام مسخره س دیکش فشینرم و لط

 حرف بزند.  یساق
 ییجلو یاز هم باز مانده و دندان ها ایس یبایسرخ و ز یها لب

معصوم بود.  یخرگوش کوچولو کی هیشد. شب یم دهیاش د
 دخترک لبخند زد.  ییبایبه ز هیهد

کرد.  یدلبر انشیزالل از م یآب لهیو دو ت دیلرز ایس یها پلک
نشست اما توقع نداشت ناگهان در آغوش  شیبا ترس سر جا

اش  یشانیپر احساس بر پ یو با بوسه ا ردیگ یجا هیهد
 هیرد و به چهره مهربان هدشود. نگاهش را باال آو ریغافلگ

 دوخت.



تجربه نکرده بود. دلش  یتیخواب آرام و پر از امن نیچن هرگز
را باز کرد و به  نیخواست همانجا بماند اما جانان در ماش یم

 گفت. یزیدوستش نداشت چ ایکه س ییزبان نا آشنا
. دیکش شیپ ایکمک به س یرا برا شیشد و دست ها ادهیپ هیهد 

دل  ریسبک بود اما ز یلیخ یدخترک الغر و استخوان نکهیبا ا
در  ینگذاشت. وقت نیحال او را زم نیبا ا دیکش ریت هیهد

حلقه کرد. غرق  هیرا دور بدن هد شیگرفت پاها یآغوشش جا
 شانه اش گذاشت.  یبوسه و نوازش شد و سرش را رو

 نهیرها کرده تا خودش شوم نیشد جانان آنها را در ماش معلوم
به کوه و  یکیبه خاطر نزد الیبزرگ و طیوشن کند. محرا ر

 بود.  خچالیدر بدو ورود مثل  یبودن به مدت طوالن یخال
کرد تا هر  ییپتو و بالشت گذاشت و راهنما نهیکنار شوم جانان

 یباز نم هیرا از دور گردن هد شیدست ها ای. سنندیدو بنش
 ییگذاشت و پتو هیکرد. جانان با دقت بالشت ها را پشت هد

 تنشان انداخت: یرو
 یبخرم زود بر م یخوراک رمی. من مدیراحت بخواب الیبا خ  -

 که؟ یترس یگردم. نم
اما برعکس با  دیترس یم بیمکان غر نیاز تنها شدن در ا دیبا

جانان  ه،یشد. با عالمت سر هد یراحت م الشیرفتن جانان خ
بچه را به  را گرفت تا ایرفت. پتو را کنار زد و دست س

را  یبهداشت سیکرد سرو یببرد. با حدس و گمان سع ییدستشو
 . دیکش غیو ج ستادیناگهان ا ایکند اما س دایپ

 یاما قطرات ادرار که از ال دهید یزیچ یکرد بچه جانور فکر
اش اوج گرفت متوجه  هیو گر ختیر نیکوچکش به زم یپاها



 یم یسیانگلشد نتوانسته خودش را نگه دارد. معصومانه به 
 گفت:

 متأسفم... منو نزن.  -
 ی. با ورود دوباره جانان برادیگو یچه م دیفهم ینم هیهد اما

 شیآب، بچه چنان وحشت کرده بود که گونه ها یبردن دبه ها
 .دیلرز یم
زانو زد و دستش را  شیپا یآرامش کند جلو نکهیا یبرا هیهد 

تکرار  دیتوانست بگو یکه م یزی. تنها چدیسرش کش یرو
 بود.  «سیه»واژه 
 به سر دخترش بکشد: یهم جلو آمد و خواست دست جانان

 ...زمیعز ستین یزیچ  -
پس زد. نگاه جانان  انهیو دست جانان را وحش دیکش غیج ایس

 و با خودش گفت:  دیکالفه در فضا چرخ
 «از من بترسه. نیمونده بود ا فقط»
که  یتوجه به درد یتن لرزان بچه را بغل گرفت و ب هیهد

 شیبلند شد. تمام لباس ها یدلش حس کرد به سخت ریدوباره ز
 نداد.  یتینجس شد اما اهم

 ییرا پشت در دستشو ایو س هیهد یساک لباس ها جانان
را  ایبا محبت تن س هیکرد. هد زیرا تم نیگذاشت و خودش زم

را راحت کند بارها  الشیخ نکهیا یشست و لباس پوشاند. برا
 .دیرا بوس شیدست ها و گونه ها

 ای. سدیآب به صورتش پاش یرا پاک کرد و کم شیها اشک
 ینداشت. نم یرفتار نیبا او چن یغرق لذت بود. هرگز کس

 دختر مهربان دور بماند. نیاز ا یا هیخواست ثان



گذاشت تا  ییاو را پشت در دستشو هیکارش که تمام شد هد 
 دوباره داخل شد. ایوض کند اما سخودش لباس ع

منتظر باشد. دوباره  رونیب دیدانست چطور به بچه بگو ینم 
دست به  ایبرود اما س رونیدر را باز و با دست اشاره کرد ب

 . ستادیا واریو گوشه د دیکوب نیپا به زم نهیس
خواهد لباس  یبچه کند که م یو اشاره حال مایکرد با ا فکر

شد. دلش را برد. خم شد  ایباعث خنده س بپوشد اما حرکاتش
را گرفت. تنش را چرخاند تا  شیو شانه ها دیسرش را بوس

با سرعت لباس  هیبود و هد ستادهیا واریپشت کند. رو به د
 آورد.  یرا در م شیها

بکشد و نگاهش را از  رونیرا ب شیخم شد جوراب ها یا لحظه
و با  دهیتش چرخکامال به سم ایس ستادیبرداشت. صاف که ا ایس

 کرد.  یتماشا م طنتیپر از ش ینگاه
تن کند  نکهیاما قبل از ا دیکش رونیب سهیرا از ک شرتشیت عیسر
 گذاشت: هیشکم هد  یجلو آمد و دستش را رو ایس
 !؟یمام  -

دست  یرا دوست داشت. دلش برا ایکودکانه چهره س شوق
ضعف  «یمام»شکمش و نحوه تلفظ کلمه  یرو ایکوچک س

 رفت.
را بپوشد.  شرتشیرا باال برد تا ت شیتکان داد و دست ها یسر 
 :دیدوباره پرس ایس
 !؟یمام  -

عقب رفت  یدستش را برداشت. قدم ایشد شلوار بپوشد و س خم
 و به خودش اشاره کرد:

 !؟یمام یما  -



 ایو به چهره منتظر س دیشک کرد. نگاهش را باال کش هیهد
به عالمت مثبت  یبود اما سر دهیدوخت. منظورش را نفهم

 شکفت و با افتخار گفت: یتکان داد. چهره دخترک از شاد
 .ادیخوشم م  -

اش را  یمعن یبماند تا از ساق ادشیکرد  ی. سعدیهم نفهم باز
اش را سر  یروسر دیبلندش را که پوش یبپرسد. ژاکت بافتن

 تکان داد: یبا اخم سر ایکرد. س
 نه!  -

خوشش  اهیپارچه س نیدر ا هیچهره هد دنیبچه از د نیا یحت
 تیرا به داخل هدا یزد و دو طرف روسر یآمد. لبخند ینم

 ییکردن دستشو زیرا بپوشاند. بعد از تم شیکرد تا کامل موها
 آمدند.  رونیبا هم ب سهیداخل ک فیکث یلباس ها ختنیو ر

 یچا یآب برا یکم دیهنوز برنگشته بود. فکر کرد شا جانان
متعدد طرح چوب را  یها نتی. آشپزخانه بزرگ با کابکند دایپ

 یناهارخور زیم یصندل یکمک کرد رو ایدوست داشت. به س
 رفت.  یو خودش سراغ کتر ندیبنش
که خانه مثل حمام شد. ژاکتش را در آورد و  دینکش یطول

 رطوبت خفه نشوند. یگوشه پنجره را باز کرد که از بو
باز و بسته شدن در، ورود مرد خانه را اعالم کرد.  یصدا

 سهیوارد شد. لبخند زد و ک یبزرگ خوراک سهیجانان با چند ک
 گذاشت: نتیکاب یها را رو

تو زحمت...عوضش االن دستپخت  یجان افتاد هیهد دیببخش  -
 ...یریگ یجون م یخور یشوهرت رو م

خورده اش گره  یبه اخم ها یگذشت نگاه یکه م ایکنار س از
 گفت: یسیکرد و به انگل



 ؟یخور ی... با من دوست باش. نوتال منمیریسالم دختر ش  -
 هیرا تاب داد. جانان رو به هد شیسر باال برد و پاها یلجباز با

 گله کرد:
 یدوست دارم از من م یلیرو خ یمن هر ک ؟ینیب یم  -

 ترسه. 
 سوخت اما از ذهنش گذشت:  دلش

 «و ترسناک نباش! یانقدر وحش خب»
 خجالت درخواست کرد: با
 د؟یرو خاموش کن نهیشوم شهیم  -

 دست به کار شد: عیسر جانان
زده  خی واریکه اومدم در و د یهوا گرفت...لحظه ا گهیآره د  -

 ...دیسرما بخور دمیبود ترس
لحظه از جنب و جوش  کیاما جانان  دندیخواب یکم ایو س هیهد

و  رپوشیز کیشد او را با  اردیکه ب هی. هددیدست نکش
زند و با تلفن مشغول  یکه کباب باد م دید اطیشلوارک وسط ح

 صحبت است.
ها را  نتیبرنج دم گذاشتن، تک به تک کاب یمجبور شد برا 

با  مانهیبکشد. چهار پ رونیرا ب ازشیمورد ن لیباز کند و وسا
خورد  یغذا م یآدم عاد کیاز  شتریغول خان ب نکهیاحتساب ا

 یو شست. نمک و روغن اضافه کرد و کم ختیداخل قابلمه ر
 با گاز کلنجار رفت تا روشن شود.

عرق بود. به  سیبود که حاال به شدت گرمش شده و خ بیعج 
 یکم یرا روشن کند. با حس خنک یموفق شد کولر گاز یسخت

 حالش جا آمد. 



 . جاناندیچ زیم یو بعد رو دیبار آب کش کیها را  بشقاب
را پر کرده بود. همه جور مخلفات داشتند تا سفره را  خچالی

 یکند. حس زنانه اش دست به کار شد و ظرف ها نیرنگ
اردور  سید کیآورد تا در  رونیرا ب یرترشیو س تونیز

 . ندیبچ کیش یخور
را  یترش یها شهیکرد قدرت باز کردن در ش یم یچه سع هر

 ینداشت. کف دستش درد گرفته بود از فشار آوردن به در فلز
تکان  دیشا ردیآب بگ ریش ریکرد اگر ز یلجباز و داشت فکر م

 بخورد.
 ینعره جانان در فضا یدر خانه با ضرب باز شد و صدا 

 :دیچیپ الیبزرگ و
 یمرد خونه چه جوجِ مشت دینی... ببدیتنبال دلم پوک گهیبسه د  -
 .ساخته.. یا

دستش را  کیبسته  یبا چشم ها یناهارخور زیپشت م هیهد
 :دیزد که جانان او را د یقلبش گذاشته بود نفس نفس م یرو

 !دارهیکه ب ندرالیبه به س  -
 هیگشت. هد یم ینیدر دست داشت و دنبال س خیس یادیز تعداد
 رونیب نتیبزرگ از کاب ینیس کیلب گفت و  ریز یسالم

 گذاشت: زیم یرو دیکش
 شه؟ینم داریچرا ب ایس  -

کرد همه مثل خودش  یشد فکر م یخودش خسته نم کهیمرت
 دارند: رهیذخ یانرژ

 ان؟یم یخانم ک یاستراحت کنه. ساق دیبچه است... اجازه بد  -
 یو جلو دیکش رونیداغ ب خیجوجه کباب از س یتکه ا جانان

 گرفت تا از دستش بخورد: هیدهان هد



 گهیدو ساعت د یکیجونت تا  یخوبه؟ نترس ساق نیبخور بب  -
 رسه... یم

 سرش را عقب برد: هیهد
 ندارم. لیممنون االن م  -

 جانان باال رفت: یابروها
کرده تو از من  یمن چه گناه یِ ن یکوچولو... ن نمیبخور بب  -

 ؟یکن یلج م ادیخوشت نم
خوش رنگ  ذیسوخت. با نوک انگشت خواست گوشت لذ دلش

 اما اجازه نداد: ردیتش بگرا از دس
سخته؟ باز کن اون سگرمه ها رو من  یاز دست من بخور  -

... با خوردن ینترس یچیاز ه یکه فقط لبخند بزن نجایآوردمت ا
 جوجه کباب از دست شوهرت شروع کن. زوره... 

 یاز ترس حرکت ناگهان شیشد. چشم ها کینزد اطیاحت با
صورت مشتاق مرد قفل شده بود. گوشت  یرو یجاناِن وحش

 دیعقب کش عیزد. سر یگرفت و گاز کوچک شیدندان ها نیرا ب
 دهانش گذاشت: یجلو یو دست

 اوم... خوشمزه است... ممنون.   -
 آشپزخانه چرخاند: ینگاه هر دو را به سمت ورود ایس یصدا

 مام؟!  -
 . جلودیرا د نیا هیصورت جانان خشک شد و هد یرو لبخند

 ییظرفشو نکیرا گرفت تا صورتش را در س ایرفت دست س
 اطیکه مشرف به ح نکیس یبشورد. از پنجره بزرگ باال

 :دیرا د بهیغر  یلیبود ورود اتومب یاصل
 .دیآقا جانان مهمون دار  -



 شیاخم ها اریمه دیسف یسانتافه  دنیآمد و با د کینزد جانان
 در هم گره خورد:

 چرا اومده؟ نیا  -
و دوباره نگاهش را  ندیبنش یصندل یکمک کرد رو ایبه س هیهد

عقب دلش  یشدن مهگل از صندل ادهیدوخت. با پ اطیبه ح
 آمد: یحرف زدنشان م یرفت اما صدا رونیگرفت. جانان ب

 ورا؟ نیسالم از ا  -
 یجانان انداخت. نگاه یبه سرتاپا یزد و نگاه یچرخ مهگل

 که خواستن به همراه داشت:
 . میبزن یسر میخواست یگفت اومد اریپسرخاله...مهسالم   -

چطور قربان قد  مانهیکه پ دیشن یم هیبا هم وارد شدند. هد همه
کند.  یم یرود و اظهار دلتنگ یخواهرزاده اش م یو باال

خشک  یچا یرا شست. کم یرا پر از آب کرد و قور یکتر
 یکه چشم از او بر نم ایبه س یتصنع یو لبخند ختیداخلش ر

 :دیداشت زد. قبل از همه مهگل به آشپزخانه رس
... دختر نیکوچولو رو بب نیا ؟یینجایجون تو هم ا هیهد یوا  -

 جاناتانه؟
 یسیزانو خم شد و به انگل یجواب دهد. رو هینشد هد منتظر

 کرد. ایشروع به صحبت با س
باره  کیبه ذوق آمده بود. همه به  ایس دنیهم با د مانهیپ خاله

 یبایاز دختر ز یحرف زدن و دلبر یسیشروع کردند به انگل
خواست جواب  یشده بود و نم میقا هیپشت هد ایجانان اما س

 را بدهد.  چکدامیه
کرد تا  تشیهدا ییرایدست پشت جانان گذاشت و به پذ اریمه
 حرف بزنند. با تنها شدن خانم ها، مهگل گفت: یکم



خونه  دیدیاسباب کش دمینها! ش یخوب خودت رو انداخت  -
 یحساب ومدهیکه ن یوجب میبه تو ن نی... آفرریآقا جهانگ یمیقد

هم  هیما الاقل  شیپ ادی...بچه رو ول کن بیزد غیهمه رو ت
 زبون داشته باشه.

کرد اما مشخص بود بچه  ایبه س یخشکش زده بود. نگاه هیهد
 خواهد از او جدا شود: یکرده و نم یبیغر

 ی... از روشهیدوست م یبا کس ریکم د هی ایخانم... س مهگل  -
 قصد نگهش نداشتم...

نازک کرد و در حال درآوردن مانتو و شالش به  یچشم مانهیپ
 مهگل گفت:

  نیم به خاطر اارتباطخوام  ینم ادیهم م یولش کن االن ساق  -
آب بده  وانیل کیخراب بشه...  نیاز ا شتریبا خواهرم ب

 دختر...
هم  هیفرمان داده. هد ردستشیبود که انگار به ز یورط لحنش

 یو جلو ختیآب ر یوانیل عینداشت. سر نیتوقع بهتر از ا
 یبا اکراه به سرتاپا یگذاشت. مهگل نگاه نتیکاب یرو مانهیپ

 را انداخت: یمچاله شده متلک بعد یا افهیکرد و با ق هیهد
خانواده هم شده مثل  نیا یکم به خاطر آبرو هی یتون یتو نم  -

 کلفت ها... نیع ؟یلباس بپوش زادیآدم
 زد: یپوزخند مانهیپ
قالب بدبخت  نینقشه داره. اگر از ا نیدختر؟ ا یساده ا  -
دل خواهر ساده لوح من و پسر  یچطور ادیب رونیب یا چارهیب

 مثل جواهرش رو کباب کنه؟ 
سراغ  هیهد ار،یحرف زدن جانان و مه یشدن صدا کینزد با

خودش را با آن مشغول کرد تا بغضش را  یبرنج رفت و الک



کردند که هر  یپسرخاله ها آشت دیرس یکنترل کند. به نظر م
 :دندیخند یدو بلند م

 د؟یغذا که نخورد  -
 داد: اریرا مه جوابش

... داداش االن چه وقت ناهاره؟ ساعت از میتو جاده خورد  -
 سه گذشته...

 .  دندیکم خواب هیه ها بچ میما خسته بود  -
 :دیبا عشوه پرس مهگل

 ؟یخوا یجون عشقم کمک نم هیهد  -
 دشانیروش جد نیگره خورد. ا یدور قاشق چوب هیهد مشت

مهربان  هیخواستند خودشان را با هد یجانان م یبود. جلو
 نشان دهند. آرام لب زد:

 نه ممنون.  -
با  یگذاشت. جانان حساب ایسکوت نشست و غذا دهان س در

اند گرم گرفته بود.  دهیکش یخانواده خاله که دست از لجباز
 هیرا عوض نکرد. هد یزیو سپهر هم چ یورود ساق یحت

 خودش را در آشپزخانه مشغول نگه داشت.
و « خانم هیجون... عشقم... هد هیهد»شد  یخطاب م یگاه

خواست سفر  یاما نم ختیر یم ییدو رو نیگوشت تنش از ا
 را خراب کند. و جانان  یساق

 یجمع مهمان است و جواب ب نیگفت که در ا یخودش م با
خودش  نکهیکند جز ا یرا حل نم یزیدادن چ یرا با تند یمهر

چند بار دعوتش کرد به جمع ملحق شود  یرا محکوم کند. ساق
 اما گفت راحت است. 



 یرا به آشپزخانه آورد و نگاه یچا یاستکان ها ینیس مهگل
 :دیپرس یسیانداخت. به انگل ایبه س

 ؟یدوچرخه سوار میبر یدوست دار  -
تا  دیاش کوب یکنار یزد و با کف دست به صندل یلبخند ایس

را به هم گره  شی. مهگل با ذوق دست هاندیبنش کشیمهگل نزد
مهگل با قهقهه  غیج ینشست. صدا یصندل یفکر رو یزد و ب

 شد.  یکی ایس یطانیش
کش  یرا چطور یخور وهیکارد م ایبود س دهینفهم چکسیه

 پشت کار گذاشته تا نوکش باال بماند.  یتشک صندل نیرفته و ب
اش را  یخی یآب نیمهگل را سوراخ کرده بود و خون شلوار ج

 کرد.  یسرخ م
اما  ردیو وحشتزده جلو رفت دست دخترش را بگ یعصب جانان

 را بغل گرفت: هیهد یو پاها دیدو ایس
 مام!  -

نشست. خودش هم شوکه شده بود.  هیهد یمتعجب همه رو نگاه
 :دیمچ دست مهگل را گرفت و سمت اتاق خواب ها کش یساق

 ؟یلباس با خودت آورد ؟یشد یچ نمیبب میبر ایب  -
و  دهیکه او را سفت چسب ایماند با س هیخلوت شد. هد آشپزخانه

 نگاه بهت زده جانان: ریلرزد ز یتنش م
 یزیچاقو رو برداشته...حواسم بود چ یکِ  مدیبه خدا من نفهم  -

 دستش نگذارم... یجلو
که دوباره  هیبه هد رهیطور خ نیو هم دیکش ینفس بلند جانان

 کرده بود ماند: یشروع به عذرخواه
 بار بود بهت گفت مامان؟  نیاول  -

 گرد شد. با نوک انگشت به خودش اشاره کرد: هیهد یها چشم



 من؟!   -
 فرم لبخند گرفت: یلب جانان کم گوشه

خواست نه  یشد هم تو رو م داریب یخوشم اومد... پس وقت  -
 مادر خودش؟

 :دیانداخت و لب گز نییخجالت سرش را پا از
 به من بگه مامان؟ دیدونم... آخه چرا با ینم  -
 بلند صدا زد: مانهیپ
  د؟یلوازم پانسمان دار نیجان... بب  -
 دارم. زی...همه چهمانیپ ارمیاالن م  -

 یپزشک یها تیبزرگ مخصوص فور فیک کی نتیکاب از
 ن،یدر طبقه باال رفت. بعد از ا هیو سراغ بق دیکش رونیب

 یهزاربرابر اوج گرفت. جلو هیبه هد مانهیمهگل و پ یفشارها
کردند که  یبا احترام و مهربان رفتار م یو جانان طور یساق

 نهات نکهیاما به محض ا ستین یخصومت گریهمه باور کنند د
 زدند.  یم یتند و زشت یشدند حرف ها یم
لوازمشان را  یتا شب ماندند و حت رایبزنند ز یبودند سر امدهین

حرف هم را بفهمند  نکهیبدون ا ایو س هیبه اتاق ها بردند. هد
 کردند. یم یگوشه نخ باز کی

گرفت چطور انگشتان کوچکش را  ادیباهوش بود و زود  ایس
نگه داشته، فرو ببرد و  شیبرا هیکه هد یرنگ ینخ صورت نیب

 کند.  جادیا یدیگره جد
 یشطرنج با سپهر مشغول باز یمنبت کار زیم یرو جانان

و در واقع  یباز یکرد تمرکزش رو یبود. وانمود م یجیمه
و  ایتمام حواسش به آرامش س یچشم ریاست اما ز یشرط بند

 گفت: مانهیپکه خاله  دیکنار هم بود. شن هیهد



 دیبا ؟یاریمن آب خنک ب یجان دخترم ممکنه برا هیهد  -
 کنه. یمزاحم تو شدم مهگل پاش درد م دیقرص بخورم... ببخش

 یسپرد. وقت ایانگشتانش جدا کرد و به س نینخ ها را از ب هیهد
 ینگاه جانان را رو ینیرفت سنگ یبه سمت آشپزخانه م

 زد: یکرد اما داشت در دلش غر م یخودش حس م
 ریخورده! خوب شد بهانه دستش افتاد گ ریزخم شمش انگار»

اوضاع  یریکه تا بم یزندگ نیبه ا یدل نبند هیبده... هد
 «...نهیهم

گذاشت. دوباره  یناهارخور زیم یو رو ختیآب ر یوانیل
 باال رفت: مانهیخاله پ یصدا

دم کنه؟ سرم داره از  تونه قهوه تُرک یم هیهد نیمهگل بب  -
 ترکه. یدرد م

 را به هم فشرد: شیاز حرص لب ها هیهد
شده  دی. دخترت که شهرهیگ یحرف خودش رو پس م خودش»

 «بود؟!
 یزیاز او چ یاگر کس اینبود از کار کردن بترسد  یدختر هیهد

دانست که خودش گفته  یرا هم م نیا یبخواهد سختش باشد. حت
 نندیپرستار بچه ها بب ایبهتر است او را به چشم خدمتکار خانه 

 آقا جانان... یتا همسر رسم
چشمش  یداد با جان و دل رو یطور دستور م نیا یاگر ساق 
 کارهای نیو مهگل همچن مانهیکردن پ یگذاشت. نقش باز یم

 دیخو پر استرس چر یکرد. عصب یاش م وانهیداشت د اریمه
بگذارد اما با مهگل که آرنج  ینیس یرا بردارد و رو وانیتا ل
 مواجه شد. ندز یزده و پوزخند م هیتک نتیرا به کاب شیها



 یبه آن یخورد و کف آشپزخانه افتاد. لعنت وانیدستش به ل 
که وسط آشپزخانه  یا هیبه هد یپودر شد. مهگل لبخند زشت

 خشکش زده حواله کرد و بلند گفت:
 شکست. وانیل دینترس ستین یزیچ  -

و شکننده بود که  فیضع ینداشت. به حد شیگنجا گرید هیهد
 یکس هی. مهگل هم رحم نکرد. شبردیتوانست همان جا بم یم

 نییتوانست پا یکه م ییرا تا جا شیکند صدا یم حیکه دارد تفر
 افتاد: هیهد یآورد و به جان ته مانده قوا

 یرو یچقدر ساق یدون یم ؟یتا حاال شکست وانیچند تا ل  -
ات که  هیزیدلت بسوزه؟ جه دیلوازمش حساسه؟ اصال چرا با

 مفت خور... ینبوده نگرانش باش
لرزان شروع به جمع  ی. زانو زد و با دست هادیترک بغضش

 ها کرد: شهیکردن خرده ش
 ...ستیمن ن ری... از قصد نبود...تقصدیببخش  -

 بزرگ انداخت: یقلبش ترک ها یخنده زشت مهگل رو تک
وسط تشت  ینشست یتوست...مفت اومد ریمعلومه که تقص  -

... یکن یم یو پاش خال ختیطال عقده هات هم با شکستن و ر
 کنه... دایادامه پ ادیفکر نکن قراره ز یخوبه ول

را به هم  شی. لب هادیفهم یرا نم شیشدن دست ها دهیبر درد
که  یزیچ نیکردنش بلند نشود. آخر هیگر یفشرد تا صدا یم
 سپهر بود: ای یخواست ترحم جانان و ساق یلحظه م نیا
شه و  یزود چشم جانان باز م یلیکلفِت کوتوله؟ خ یدون یم  -

مثل تو   .کسی..یکه قبال بود یتو همون آشغالدون یگرد یبر م
تونم...  یمن م یباشه ول یرهادیتونه عروس خانواده پ ینم

 بچه ات بشم. قراره مادر



به  دی...شایچقدر از من ممنون یاالن نشونم بد نیبهتره از هم 
البته  ینیبچه رو بب یگاه یعنوان کلفتم استخدامت کردم تونست

مثل تو خجالت  یببرمش لندن که از داشتن مادر نکهیتا قبل از ا
 نکشه...

 هیکه بق یرا باال برد طور شیکه حرفش را زده بود صدا حاال
 بشنوند:

سرت فقط  یجونم فدا هینداره هد یبرات... اشکال رمیبم یاله  -
 بود... وانیل هی
تا  دیفاصله گرفت و چرخ نتیاز کاب یروزیپر از پ یحس با

به نام  یکه به پا کرده تنها بگذارد اما با کوه یرا با آتش هیهد
سبزش خون  یمواجه شد که از مردمک ها یرهادیجاناتان پ

 .دییسا یه هم مو دندان ب دیبار یم
جمع کردن اوضاع به لکنت افتاده  یکه برا یاز کنار مهگل 

خون  یدست ها دنیآشپزخانه با د یورود یبود گذشت و جلو
 کمک خواست: هیاز بق عیخشکش زد. مهگل سر هیآلود هد

 ...دیدستش رو بر هیهد دییای... باریمامان... مه  -
 نیچشم همه بدون کوچک تر یجلو دند،یرس هیبق یوقت درست

 هیهد ی... جانان چند گام بلند برداشت. بازوهایخجالت ای دیترد
 را گرفت و بلندش کرد.

پر از خون بود. صبر کرد تا  شیو دست ها دیلرز یتنش م 
 نیزده حاضر خی یها افهیق انیاز م و مطمئن شود همه هستند

 از دخترش خواست: یسیگذشت و به انگل
 .اریدستمال ب یامم یبرا ایس  -
کنار دستش  زیرا از م یجعبه دستمال کاغذ عیسر یساق 

گرفت. چهره حق به جانب و پر غرور  ایبرداشت و به سمت س



 دیکوب یم نیچانه باال داده و موقع راه رفتن پا به زم یوقت ایس
 بود.  یدنید

دنبال  دیزد. دو عیسر یو چرخ دیکش یرا از دست ساق جعبه
چنان  هیبرد. هد یدست از پله ها باال م یرا رو هیجانان که هد

حرکت  یبسته ب یشده بود که مثل مجسمه با چشم ها ریغافلگ
 گذاشت: نیآرام او را زم ییدر دستشو یماند. جلو

 ؟یراه بر یتون یم  -
با  ایبه عالمت مثبت تکان داد و خودش راه افتاد. س یسر

 در ظاهر شد: یپهن جلو یلبخند
... منتظر بمون تا دست هاش رو نمیریممنون دختر ش  -

 بشورم.
حبس  ییدر را ببندد و خودش را در دستشو هیهد نکهیاز ا قبل

توان مقاومت در  گریبود و د جیهنوز گ یکند وارد شد. طفلک
دست .آب را باز کرد ریرا نداشت. جانان  ش یزیچ چیبرابر ه

را از  شهیش یآب برد و آرام براده ها ریرا ز هیهد یها
 پوستش خارج کرد:

فکر  یچ گرانید ستی...مهم نیقهرمان کیتو از نظر من   -
گذره...هر کس  یم یمغزت چ یخودت تو یحت ایکنند  یم
 باخت. یتو بود تا االن خودش رو م یجا یا گهید
 را پوشاند: هیهد یو دست ها دیکش رونیب زیحوله را از آو 
 .یفرار کن دمیبهت اجازه نم   -
. من بهت نشون یترس یکه م یدیمرد عاشق ند تیتو زندگ  -
ناراحتت کرد مثل بچه ها  یبه بعد هم اگر کس نی. از ادمیم
 نیا ریدونم ز ی. در ضمن من میکن یم یمن ُچقول شیپ یایم

  ؟یکرد میقا یچ یکوفت یروسر



 زمزمه کرد: آرام
 موهات! یدیسف  -

خودشان  ریناگهان باز شد. به تصو هیبه هم فشرده هد یها پلک
 . ستیبا وحشت نگر ییروشو نکیس یباال یسرتاسر نهیدر آ

 ی...نمندرالیخوام س یم یکه هست یجور نیمن تو رو هم  -
 کی یمثل مهگل برا یکی ینیب ینم ؟یهست یدونم نگران چ

  ده؟یداره تن م یلحظه با من بودن به چه خفت
هاش محکم شده  شهیازدواج ر نیکه ا مینشون همه ند یوقت تا

 چی... تو ههی... نکن هدزنهیاز راه برسه  زر اضافه م یهر ک
چون  گمیترحم نم ی. از رویندار دنیخجالت کش یبرا یزیچ

 منه... خودت به خودت عزت بده.  یاز دلسوز شتریب اقتتیتو ل
 را به سمت خودش چرخاند. هیفاصله گرفت و هد آرام
کارش را نگرفت.  یجلو هیشل کرد. هد یرا کم یروسر گره
داشت.  یدست از اصرار بر م دید یاگر او را کامل م دیشا

 . زدیبر نییاش هم پا یدفاع وارید نیتا آخر ستادیمحکم ا
را عقب داد.  یروسر یو کم دیسرش کش یدست رو جانان
 هیشگفت زده شده بود. هد دید یکه م یزیاز چ شتریحاال ب

 بود. یون حجاب واقعا دختر جذاببد
 بایاما به شدت ز یو خاکستر دیسرش سف یجلو یموها شتریب 

چهره اش را  ختیر یم نییکه معصومانه پا شیبودند. اشک ها
 داد.  یاز اندازه پاک و بکر جلوه م شیخاص و ب

 شیآورد. دست ها نییو سرش را از خجالت پا دیترک بغضش
از سرش  یسرش گرفت و اجازه نداد کامل روسر یرا رو

 برداشته شود. 
 



تو که  زمیمن...عز ینکن خانم مهربون کوچولو هیگر-
موها چقدر خاصت کرده وگرنه  نیا یدون ی...نمیشاهکار

 ...یپوشوند ینم چوقتیه
 شد: رهیخ شیرا باال آورد و به چشم ها هیسرهد

ده...تا من زنده ام و کر هیبچه بهت تک نیکه ا یتو انقدر خوب  -
تونه تو رو از داشتن بچه ات  ینم یاحد چیکشم ه ینفس م

 یکن یکه فکر م یچقدر خانم یدون یمحروم کنه...خودت نم
کم شده. ارزشت به  تتیاز شخص یزیبه خاطر اون اتفاق چ

و  دیسف یهامو نی. به همستیکه امثال مهگل دارند ن ییزهایچ
 کوچولو... ایس یِ قشنگته مام

حرکت کرد و دست برد کامل گره را باز کند اما  نگاهش
 نیچند هیاز پشت گردن هد یقسمت یناگهان خشکش زد. رو

 بود.  گاریس یشک اثر سوختگ ینقطه قرمز وجود داشت که ب
 یگردنش گذاشت. روسر یدستش را رو عیو سر دیفهم هیهد

دست  یو خودش را پوشاند. با عجله و عصب دیرا باال کش
رفت. پشت سرش  رونیب ییا پس زد و از دستشوجانان ر

 جانان را بهت زده رها کرده بود.
تخت برخاست و جعبه دستمال را  یبا باز شدن در، از رو ایس

را در آغوش فشرد.  ایزانو زد و س هیگرفت. هد هیهد یجلو
هم جوابش را با حلقه دستان کوچکش داد  ای. سدیو بو کش دیبوس

 و دوباره گفت:
 !یمام  -

. بعد از مالقاتش دهیفهم هیرا درباره هد زیکرد همه چ یم فکر
 یاز کارمندها یکی یتلفن یدر باشگاه صخره نورد مانیبا ا

 فرستاد.  هیخانه را دنبال گذشته هد اطیخ



. دیرا کش رزبانشیز یتماس گرفت و حساب هیبار هم با فهم کی
 یدوستبود. نه  ارینامه تمام ع بتیمص کیدختر  نیا یگذشته 

 دنیبه دل راه دهد. همه اش جنگ یکه شک یو نه نقطه کور
 یگرفتن خودش بدون پشتوانه ماد دهیو ناد انیاطراف یبقا یبرا

 !  یو معنو
بود و  اریتمام ع یسمیساد کی ادیبه جز مشکل اعت پدرش

درباره اش  یزیچ نیو نفر یها جز بد هیهمه همسا بایتقر
و  هیهد یفروش خانه پدر نگفتند. خبر داشت که حشمت دنبال

 سهم االرثش است.  دنیباال کش
دانست درسش  یهم خبر گرفته بود. م یهزار مکافات از عل با

حق  هیکند. هد یم یرا رها کرده و در بازار تهران باربر
بود  دهیلحظه او را به دندان کش نیباشد. تا ا یداشت نگران عل

 هیهد دیفهم یداشت م یکه با عل یو حاال جانان با تماس کوتاه
 . دهبچه ناسپاس خور نیچقدر زخم زبان از ا

جانان گفت فکر  دیو تهد هیبه هد نیتوه یبعد از کل یعل یوقت
 دایپ زهیانگ شتریبا ناموس جانان کرده ب یکار نیچن یکند عل

بدون  هیکند. هد قیتشو یرا به ادامه زندگ هیکرد همه جوره هد
 . دید یرا نم یتخوشبخ یهرگز رو یجانان و ساق

که  یزیدرست مثل همان چ یسوختگ یجا دنیحال د نیا با
دختر  نیداد تا شناخت کامل ا یبود نشان م دهید ایپشت کمر س

 فرسنگ ها فاصله دارد. 
و  هیتوانست توقع کند به هد ینم مانهیوجود خانواده خاله پ با
 هیو هد ایو به حرکات س ستادیدر اتاق ا یخوش بگذرد. کم ایس
 : ردیرا بگ مشیشد تا تصم رهیخ
 . میجمع کن برگرد یول یدونم خسته ا یجان م هیهد  -



 پر از غم بود: هیلرزان و زمزمه وار هد یصدا
 . دیمونم. شما بر یاتاق م ینداره... من تو یاشکال  -
 منتظرم. نیی... پارونیب میپس حاضر شو شام بر  -

همه حرف زد  نیا رفت. رونیاتاق را با ضرب باز کرد و ب در
دهد نگرفت. باز  یفرار شتریرا ب هیهد نکهیجز ا یا جهیاما نت
خواست خودش را در اتاق حبس کند اما کورخوانده  یهم م
 بود. 

 یلحظه ا یجر و بحث برا یآمد صدا یم نییپله ها که پا از
 :ستادیپله ها ا نییقطع شد. مهگل جلو آمد و پا

 یرو نداره؟ چ دنمیدختره کردم که چشم د نیبه ا یمن چه بد  -
همه  مینزد یحرف گهیشلوغش کرد؟ ما که د یطور نیگفتم ا

 م؟یبهش احترام گذاشت
جانان و سفت شدن عضالتش مهگل  یمشت شدن دست ها با

شروع به صحبت کرد چند پله  یبه عقب برداشت. وقت یقدم
 آمد: یم نییمانده را پا یباق
 یداشت ی. وقتیز چشمم انداختخودت رو ا یلیمهگل خ  -

من درست  یگفت یو اون مزخرفات رو م یکرد یم دشیتهد
پشت سرت بودم. الاقل احترام خودت رو نگه دار بدترش نکن 

 دختر خاله... 
دسته مبل  یرا از رو شرتشیکنار مهگل گذشت و سو از

 برداشت:
 ... رونیب میریجان ما شام م یساق  -
 دانیفقط م یرا محکم کند. با لجباز شیپا یآمده بود تا جا مانهیپ

 کرد: یانیپادر م نیگذاشت. بنابرا یباز م هیهد یرا برا



اصال  دمیجان... دستش بدجور زخم شده؟ به خدا من نفهم  -
به جون هم...اصال خودم  دیهمه افتاد دمیدفعه د کیشد؟  یچ
. مهگل هم غلط کرده اگر ارمیاز دل عروسمون در م رمیم

 خوب شد؟ زده یحرف
 پشت حرف مادرش را گرفت: مهگل

 یمن داشتم باهاش شوخ د؟یمامان چرا شما بر رمیخودم م  -
 ... یکردم ول یم

 :دیجانان کالمش را بر نیخشمگ نگاه
رو  یزیکنه. چ یاز زن من عذرخواه یکس ستیالزم ن  -

 ... دیشما خوش باش رونیب میریما م نیکنه بنابرا یعوض نم
 :دیداد کش بایرا باال برد و تقر شیصدا

 عشقم؟ یحاضر هیهد  -
او را  یکه کس ییخواست. جا یاتاق ساکت م کیدلش  هیهد
 کی. فقط زدیو به حال زار خودش اشک بر ندی. بنشندینب

کند. هر چه از  دایساعت همه محو شوند تا قدرت مبارزه پ
 یاش را کرد کس یصبح خورده بود باال آورد و تمام سع

 زاریغش و ضعف کند ب نکهیمتوجه حال خرابش نشود. از ا
نشان  یگریمخالفتش را طور د نینداشت. بنابرا یبود اما رمق

 داد. 
که سفت گره زده و کامل صورت  یبا روسر اهیپا س سرتا

آمد. انگشتانش پر  نییاش را قاب گرفته از پله ها پا دهیرنگ پر
کرد و  یکتربازد ایاز چسب زخم شده بود. در واقع با س

 را با چسب پوشاند. هیهد یدخترک دست ها



دست  نیخورد. آخر یم یآمد دلش تکان یم نییکه پا یپله ا هر
 یم یفقط کنترل چشم ها بود که دائم از اشک پر و خال زشیآو

 کرد. یم یشدند. جانان داشت هنوز به مهگل تند
خواست او  یکرد؟ از مهگل م یچه م دیچقدر زشت؟! حاال با 

 یبرا یزورک یکشد و احترام یرا ببخشد که شوهرش داد م
 خواهد؟ یم یزورک یهمسر

. جلو آمد و شال دیرا د ایو س هیهد هیزودتر از بق یساق
 محکم تر گرفت: شیرا دور شانه ها رشیکشم

کم استراحت  هیتو  دیمن که به جانان گفتم بمون ؟یخوب هیهد  -
رو من نگه دارم  ایس یخوا یکنه... م یگوش نم یول یکن

 د؟یخودتون تنها بر
 :ستادیا یساق یپله ها را هم گذراند و جلو نیآخر

 لیفام شیپ دیراحته... من هم خوبم لطفا بر شمینه خوبه که پ  -
 خودتون...

از کنارش  هیهد نکهیزود منظورش را گرفت. قبل از ا یساق
 را گرفت: شیبرود بازو رونیب الیصدا از و یبگذرد و ب

بهت گفته  ی...بفهمم مهگل چی... تو خانواده الندیاون ها فام  -
 میاز زندگ شهیهم یاالن برا نیشده هم یشیکه جانان انقدر آت

 ...ادیدونم تو صدات در نم یم یکنم ول یحذفشون م
را گرفته  شیکه محکم بازو یو دست ساق هیهد نیب ایس نگاه

 یساق یبه ران پا انهیوحش . باالخره کم آورد ودیچرخ یبود م
 یزیو چ دیکش یحمله کرد. چنان محکم گاز گرفت که آه بلند

 . افتدیها ب کیسرام ینمانده بود از پشت رو
 هیهد عیکرد سر یبا ساق ایکه س یکالفه بود. بعد از کار جانان

بود. به  کیزد. هوا تار رونیب الیو دخترش را برداشت و از و



به وجد  ایدر دنیبا د ایشدند، س ادهیکنار ساحل پ نکهیمحض ا
 آمد.

شلوارش را باال  یرا در آورد و پاچه ها ایس یکفش ها هیهد 
تخت  یکند. رو یکنار آب باز ایتا س ستادیفاصله ا یزد. با کم

به زن و فرزندش  زیجانان خسته و درمانده از همه چ ق،یآالچ
 شده بود.  رهیخ
 دیشد. اتفاقا برعکس با یحل نم یزیچ هیفاصله گرفتن از هد با

گذاشت و کم کم اعتمادش را جلب  یاو را در عمل انجام شده م
 یم دایادامه پ دیکه راه انداخته بود با یدیجد یکرد. باز یم

 ایرا در آورد و پاچه شلوارش را باال زد به س شیکرد. کفش ها
 ملحق شد.

چند قدم عقب رفت تا پدر و دختر را تنها بگذارد اما  هیهد 
 جانان او را صدا زد:

 نیبهتر از ا یکم سرده ول هیتو هم پا به آب بزن.  اینرو... ب  -
 ...یکن ینم دایپ ایمسکن تو کل دن

 در هم قفل شد و باز هم عقب تر رفت: هیهد انگشتان
 .ستمیراحت ن یممنون ول  -

 یکرد. ساحل خلوت بود و به جز مردبه اطراف  ینگاه جانان
 :دیرا ند یبا آنها داشت کس یادیزد و فاصله ز یکه کباب باد م

... هوات رو دارم ساحل هم نهینب یمن که کس یجلو ایتو ب  -
 خلوته خجالت نکش...

 نیباز هم دور تر شد و فقط با تکان دادن سرش به طرف هیهد
کردند  یبا هم باز یو جانان کم ایجانان را رد کرد. س شنهادیپ

 . وستندیتنها نشسته بود پ قیآالچ یکه رو هیو بعد به هد



تخت گذاشت و خودش خم شد ماسه را  یدخترش را رو جانان
 بتکاند: سشیخ یاز پاها

 ی... ناز مستین یالیکه خانم من ناز داره هان؟ باشه خ  -
 ...میکش
 شهیهم یرا برا مرد نیخودش و ا فیزد تا تکل یم یحرف دیبا

 روشن کند.
 ...یآقا جانان من قصد ندارم شما رو ناراحت کنم ول  -
 .یکن یناراحتم م یدار  -

 یشروع به بازساز نکهیقبل از ا دیپر هیحرف هد انیم عیسر
 قیآالچ رکیاش کند. کفشش را چند بار به گوشه ت یدفاع وارید

 گفت: رکانهیو ز دیکوب
... ستین یازدواج شدن نیکه ا اریقانع کننده ب لیدل کیفقط   -

 یبه گروه خونم نم زهایچ نیفهمم... ا ینم یمور یمن صور
 خواد حد وسط نداره... ینم ایخواد  یم ایخوره... مرد 

طور که بند کفش را  نی. همدیخم شد و کفشش را پوش دوباره
 انداخت: هیبه هد ینگاه میکرد ن یم میتنظ

که  یزیزودتر از چ یلی. بچه خمیندار شل کن و سفت کن  -
. مخصوصا دنمیو من اهل جنگ ادیم ایبه دن یفکرش رو بکن

 خانواده وسط باشه... یپا یوقت
جانان خودش را  نیهم یکرد برا یبه حرکاتش نگاه م هیهد

 راحت تماشا کند: الیداد تا با خ یمشغول نشان م
 یقانع کننده داشته باشم دست از اصرار بر م لیاگر دل  -

 د؟یدار



 یکند؟ جوابش م ستیرا ل شیداشت؟ ضعف ها یلیچه دل مثال
دختر در مشتش بود.  نیباشد و ا کیجمله رمانت کیتوانست 

 :دیکش شیموها نیب یصاف نشست و دست
 یول یکن دایدونه پ کی یحت یقانع کننده؟ فکر نکنم بتون لیدل  -

 شنوم...  یباشه اگر هست من م
 :دیپرس یسیو انگل دیچرخ ایسمت س به
 م؟یقدم بزن  -
زانوها راه رفت تا به قسمت  یتکان داد و رو یسر ایس

گذاشتن  نیی. جانان برخاست و بعد از پادیرس قیآالچ یخروج
 را دعوت کند: هیدخترش دست دراز کرد تا هد

 م؟یقدم بزن میبر  -
 دیو مانتو کش یبه روسر یانداخت و دست نییسرش را پا هیهد

که دور شدند جانان خودش سر  یجلوتر راه افتاد. چند قدم
 حرف را باز کرد:

 یدون یمطمئنم خودت هم م یول یقانع کننده دار لیدل یگفت  -
 فقط بهانه است.

دانست  یداشت. م دیکه آماده کرده بود ترد یزیگفتن چ یبرا
 خواست به غرور جانان بربخورد: یکارساز است اما نم

 دارم اما دوست ندارم دل شما رو بشکنم.  لیدل  -
که خودش را بغل گرفته و با فاصله  یا هیهد یجانان رو نگاه

 مکث کرد و بعد گفت: یرفت نشست. کم یراه م
برخورد  یمن باهاش منطق یبزن یخب اگر من بگم هر حرف  -
 کیگران شدم. فقط ن قتشیشه؟ حق یراحت م التیکنم خ یم
 یهمون که من ازش م دوارمیکنه و ام دمیتونه نا ام یم لیدل

 ترسم نباشه.



پر حسرت  یفرستاد و آه شیها هیبه ر ژنیاکس یکم هیهد
 :دیکش

 هم نبوده. چوقتی. هستیقلبم ن یتو یکس  -
 گفت: نانیبا اطم جانان

 نیچون فقط هم یبد لمینکن دروغ تحو یدونم. پس سع یم  -
 تونست نظرم رو عوض کنه... یم لیدل کی
 د؟یدار ینباشم به زور نگهم م یاگر من راض یحت یعنی  -

است  یبرگ نیدانست آخر یرا هم داشت. در واقع م نیا توقع
 رو خواهد کرد: نیسر ا هیکه هد

 کنه.  یحل م زویزمان همه چ  -
 . دیدون یشه. خودتون هم م یحل نم یزیدرباره من چ  -

باال  یعقب شلوار فرو برد و با سر بیرا در ج شیها دست
 گرفته گفت:

کردم  یفکر م یرانیا یمردها یلیاگر من هم مثل خ دیشا  -
برگ برنده  نیمن بزرگتر ؟ینیب یحرفت صحت داشت... م

... من روشنفکرم و به یقبولش کن یخوا یتواَم فقط نم یزندگ
 برم... یسوال نم ریرو ز شخصیت یه زن خاطرهرچی

 :دیدلخور پرس یو با لحن ستادیناگهان ا هیهد
  ؟یچ  -

 بود: یکرد راض یباالخره داشت نگاهش م نکهیا از
 خوام... یزدم عذر م یقصد جسارت نداشتم. اگر حرف بد  -

 یم تشیکه در حق جنس یانصاف یهمه ب نیپر بود از ا دلش
 شد:

 مثل من آسون یدختر یبرا دیحفظ همون که گفت دیفکر کرد  -
 میازدواج نکرد ی... ما تا وقتیا گهیهر دختر د یبرا ایبوده؟ 



... هزار جور حرف و میمحروم مونیعمال از تمام حقوق انسان
 شما مردها... کهیپشت ما هست در حال ثیحد

 :دیحرفش پر انیم جانان
نداشتم! چرا  یاوه... صبر کن دختر من که گفتم منظور  -

 ارم؟یکنم از دلت در ب چیکارکنم ؟یانقدر جوش آورد
 :دیچیقهقهه جانان در ساحل پ یصدا 
ندارم حاال  تی...نترس کاریمن دختر تو شاهکار یخدا یوا  -

 ؟یستین یراض یبود که گفت نیهم لتیبگو دل
ماسه ها با چوب خط  یجلوتر رو یکه کم ایبه س ینگاه هیهد
 کرد: دیکش یم
هم  به دل دیگفت... زن و مرد با یمادرجونم م  -

کنند اگر روز اول به  دل هم  ی...هزار سال با هم زندگنندیبنش
 شه... یعوض نم یزینشسته باشند چ

 :یکی نیرا داشت جز ا یزیزد. توقع هر چ خی جانان
 من به دلت ننشستم؟ یبگ یخوا یم  -

 انداخت و دوباره راه افتاد: نییسرش را پا شرمنده
 .ستیآره...دست خودم ن ی... ولگمیکه رک م دیببخش  -

تمام  زیگفت. مهم نبود چقدر جانان همه چ یراست م مادرجانش
درباره  هیخرجش کرده. آن حس که هد یچقدر مردانگ ایاست 

 طرف مقابلش نداشت. یو بد یبه خوب یزد ربط یاش حرف م
عقدش کرد و  یجانان وقت یبود که برا یرارادیحس غ کی 

 نه! هیهد ید اما براحلقه دستش انداخت اتفاق افتا
 نیدر سکوت قدم زدند و باز هم در سکوت سوار ماش یکم

 غذا خوردند. یرفتند و سه نفر یشدند. به رستوران



 یم یبود. جانان هم با افکارش کشت نیخسته و غمگ هیهد چهره
 لشیبه موبا یبرد نگاه ییرا به دستشو ایکه س هیگرفت. هد
 تماس از طرف آرمان داشت. نیکرد. چند

شب قرار گذاشته بودند با هم باشند.  یافتاد برا ادشیتازه  
به  یگذاشت و به خاطر فراموشکار یشانیپ یدستش را رو

خودش لعنت فرستاد. به گارسون عالمت داد تا صورتحساب را 
 و شماره آرمان را گرفت.  اوردیب

 سالم شروع به غر زدن کرد: بدون
از دستت دلخورم  یلیسر کار؟ خ یما رو گذاشت یمرد حساب  -

 قیرف می. داشتیازدواج کرد دمیاالن فهم نیجان... من هم
 ؟یمیقد

 یها خبر نداشتند و مطمئنا دلخور م یلیاولش بود. خ نیا تازه
 اریزده و از مه الیبه و یسر یعنی دهیشدند. اگر آرمان فهم

 :دهیشن
 دارم؟ زیمن که گفتم برات سوپرا  -
که به  یکس نیکردم اول یجان من فکر م ز؟یسوپرا  -

 ...نکهیخودمم... نه ا یکن یدعوت م تیعروس
عقد ساده  کینگرفتم فقط  یباشه حرص نخور... عروس  -

 اتیکه راپورت داده با جزئ یمحضر بود...اون نامرد یتو
 نگفته؟

 یمن امروز صبح بهش زنگ زدم م اره؟یمنظورت مه  -
 اریمن و مه یکردم تو هم به هوا دونستم شماله... فکر

همه هستند جز تو...  دمید یساق یالی... االن رفتم در ویاومد
 یزن گرفت یفکم افتاد... ک یبا زن و بچه ات رفت دمیاصال شن

  ؟یبچه دار شد یک



 میکه ما اومد دیاز تو شن اریآرمان جان... پس مه گمیم  -
 شمال؟

 گفتم؟  یم دیآره نبا  -
خسته اش را با انگشت اشاره و شصت ماساژ داد و  یها چشم
 :دیبلند کش ینفس

... میرو در رو حرف بزن دیاتفاق ها افتاده با یلیآرمان خ  -
 هیهد رمی... مستین دهیکه به عرضت رس یموضوع اون طور

 ...رمیگ یباهات تماس م الیرسونم و یرو م ایو س
است؟ من تازه از  هیبه به... پس عروس خانم اسمش هد  -
 خوبه؟ یرو ادهیپ میزنم بر یاومدم... دور م رونیشما ب یالیو
 ...نمتیب ی... میعال  -

 شیته ر یمتوسط و حدودا هم سن جانان کم یبا قد آرمان
 پف کرده بود.  یشرج یمجعدش در هوا یداشت و موها

 ابانیجانان وارد خ یزد وقت یحرف م اریبا مه الیدر و یجلو
و وانمود کرد در دستش تفنگ دارد.  ستادیشد. وسط کوچه ا

کردن  کیشل یاش ترمز زد و آرمان ادا یقدم کیجانان در 
 در آورد.

همچون برادرش را در  قیرف یشد و با خوشحال ادهیجانان پ 
 :دیآغوش کش

 چقدر دلم برات تنگ شده بود؟ یدون ینم  -
به تو  یبگ...ک معرفت... ولم کن له شدم گنده یزر نزن ب  -

 دختر مردم... چارهیزن داد؟ ب
نگاه کرد. چشمش به  نیجانان که فاصله گرفت به داخل ماش از

کرد  یکه فکر م یزیمتفاوت از چ ینقش با ظاهر زیر یدختر
 است افتاد: قشیرف قهیسل



 ...داریمشتاق د گمیم کیسالم خانم... تبر  -
 یاز رو هیراننده جلو آورد و هد یصندل یرا از رو دستش

عقب  نکهیاجبار نوک انگشتانش را کوتاه لمس کرد. قبل از ا
 :دیپر اخم را د یایبرود س

 بزرگه؟ یلیکه خ نیمن ا یاوه خدا  -
 :دیکش رونیب نیو دوستش را از ماش دیخند جانان

 ؟یکن یو باز م اطی... در حگمینترس همه رو برات م  -
 بیغر یکرد و گوشه ا یسالم هیبا هم وارد شدند. هد همه

گرفت  پشترا از  قشیرف انهیوحش ی. جانان از خوشحالستادیا
از او  هیکرد که هد یکارها را م نیهوا بلندش کرد. هم یو رو

قدرتمند  کلیه فیزد اما حر ی. آرمان دست و پا مدیترس یم
 شد: یجانان نم

 شه؟ یتو چرا رشدت متوقف نم یلعنت  -
 هینگاه هد بانهیمتوجه حالت غر یقهم بود. سا هیسوال هد نیا

 شد: ستادهیکه کنار در ا
 ؟یستادیمن چرا اونجا ا شیپ ایب هیهد  -
زمان بود که به بهانه  نیماند. بهتر یجمع دور م نیاز ا دیبا

 گوشه پنهان شود: کیبرود  یخستگ
 نداره من برم بخوابم؟ یاشکال  -

 :اوردیدر ب یحالت معذب نیخواست او را از ا یساق
... برو راحت میسفر همه استراحت کن میاومد زمینه عز  -

 باش...
 قشیخواست خودش را به جانان و رف یطبق معمول م اریمه

خواهد  یبه اتاق رفتند، جانان گفت م ایو س هیهد یبچسباند. وقت
 با آرمان قدم بزنند. 



رک و واضح  یلیجلوتر از آنها راه افتاد اما جانان خ اریمه
 کرد: عیرا ضا همه او یجلو

خوام  یم دمیرو د قمی... بعد از چند سال رفاریگفتم تنها مه  -
 راحت باشم.

 انداخت: یرا بست و متلک الیدر و اریمه
دفعه  کی... میشد یجنابعال یما باعث ناراحت دمیآهان... فهم  -

 !یخجالت نکش میبگو بر
خلوت شهرک  یکوچه ها نیبه حرفش نداد. با آرمان ب یتیاهم

کرد.  فیرا تعر زیراه افتادند و جانان از اول همه چ ییالیو
 کرد: یم ینیدلش سنگ یکه رو دیرس ییحرف به جا

شه چون من به دلش ننشستم...  یامشب به من گفت نم  -
 شه؟ یباورت م

 پوزخند زد: آرمان
خواد زنت  یمن که مردم دلم م یلعنت ؟یتو هم باور کرد  -

 به حال دخترا... یبشم وا
 :دیکش یآه جانان

 یشم حالش بد م یم کشی...نزددهیکنم راه نم یم یهر کار  -
 ه؟یدونم مشکلش با من چ یشه. نم
 و متعجب نگاهش کرد: ستادیا آرمان

 ؟یبه نفهم یخودت رو زد ای ؟یدون یواقعا نم  -
 جانان از تعجب باال رفت: یابروها

 ه؟یمنظورت چ  -
بوده  بهیمرد غر هی کنار دهیدختره صبح پاشده د یمرد حساب  -

 کار کنه؟ یچ یتوقع دار



مشکالت  هیگفت. احتمالش وجود داشت هد یراه هم نم یب
 به خاطر تجربه آن شب داشته باشد. یتر قیعم
 شد: رهیخ کیو به کوچه تار دیکش شیها شیبه ر یدست

دل خودم باهاش  نکهیتا قبل از ا د؟یچرا به فکر خودم نرس  -
 آزار و اذیترو داشتم که بهش  ینرم بشه من هم حس کس

 شده...
 :دیچیباز شهرک پ یخنده آرمان در فضا یصدا

 از دست تو...  یوا  -
 یشده آدم مورمورش م آزار و اذیتبهش  گهیجور م هی  -

 شه...
من بگذار... از لندن  یلحظه خودت رو جا کیخب آرمان   -

اون روز  ی. واختیبه هم ر زیبعد همه چ دیام یاومدم با کل
 یم ادمیبود. هنوز  میروز زندگ نیشدم بدتر داریب یصبح وقت

 شه... یافته حالم بد م
به حال  یوا یبود یطور نیاحمق جون... تو که خودت ا  -

به خودت و قد و قواره ات  ینگاه هیاون دختر بدبخت...تازه 
. اصال دمیگرخ دمیلحظه دختره رو بغل دستت د کیبکن. من 

. انگار دخترت دیبا هم جفت شد یرفت چطور یمغزم نم یتو
 ها کلک... یشد یبود. قشنگ شوگر َدد

 ی. اما از اصطالحدیرا دور شانه آرمان انداخت و خند دستش
 که به کار برد خوشش آمده بود:

 ه؟یچ ی... شوگر َددیحرف مفت نزن عوض  -
 فاصله گرفت:خودش را از دستش نجات داد و  آرمان

 یشد یِبتُن روت افتاده... شوگر َدد لویانگار صد ک بابا  -
 کتره؟یچند سال ازت کوچ نمی... ببگهید



 حدودا چهارده سال چطور؟  -
 بهت نه بگه؟  یدیاصال به دختره حق نم یبعد جنابعال  -
 نه!  -

 را گرد کرد: شیمتعجب تر از قبل چشم ها آرمان
 من خبر نداشتم؟ یبود یمنحرف یعجب سلطه جو  -

 کیبه  یشلوارش فرو رفت و لگد بیجانان در ج یها دست
 :دیکوب یخال یبطر

شد حس  یدونم چ ی. خودم هم نمستین زهایچ نیبحث ا  -
نداره که  یزیچ چی... هشیدیخوامش... خودت د یکردم انقدر م

دونم  ی... نمهیبدجور خواستن یلعنت یتوجه منو جلب کنه ول
شکمشه  یکنم زنم شده و بچه من تو یهم چون حس م دیشا

 دارم. یحس نیهمچ
 را صاف وسط هدف کوباند: رشیت آرمان

 !؟یبود یو چون تو براش اول  -
 رم؟یفاصله بگ ای ارمیبه نظرت بهش فشار ب  -

کند. در  داریب هیهد تیجانان را با جوابش درباره وضع خواست
 حال او را محک بزند: نیع
ولش کن. حق با دختره است  گمیمن م ؟یپرس یاز من م  -

 یدرباره اش نم یخوب یزهایچ اریراستش مه ؟یدیچطور نفهم
 گفت.
 را از خشم به هم فشرد و پلک بست: شیدندان ها یا لحظه

... تا هکشم از دست اون یم یغلط کرد... هر چ اریمه  -
 یزن و بچه ام رو آوردم شمال مثل بختک افتادند تو دهیفهم

 یدیشن یم یبود دیرو نصفه عمر کنند...با هیما که هد یالیو
 دخترو خون کرد.. نیمهگل چطور دل ا



 مهگل متنفرم... نیمن از ا یوا  -
وجدان  یهمه ب نیشد ا یبودم باورم نم دهیاگر من نشن  -

 رهیگ یشه و بچه رو ازش م یگفت زن من م یباشه... بهش م
خجالت  هیمثل هد یلندن که از داشتن مادر میبر یبا خودمون م

 نکشه...
 به وضوح دلش سوخته بود: آرمان

از  یچ گهیدونه د یافتاده...خدا م بیچقدر غر ی! طفلیآخ  -
نکرده.  یخودکش دینگفته...شانس آورد یکه به کس دهیشن هیبق
 یجز خودکش یجور دخترها راه نیا شتریکه ب یدون یم

بود عقدش  یدلم براش سوخت. جانان کار قشنگ یلیندارند... خ
 کنم مرد... یواقعا بهت افتخار م یکرد

 اشاره کرد: جانان
 م؟یبرگرد  -

در سکوت راه رفتند تا  یتکان داد و دور زدند. کم یسر آرمان
 باالخره آرمان به حرف آمد:

شده  یزیچ هیشک کردم  یومدین میگرفت یبرات مهمون یوقت  -
 ندادم... ریت شلوغه من هم گسر یگفت یه یول

 یشدند. همه خواب بودند. آرمان جلو الیدو با هم وارد و هر
روشن کند از پله  یچراغ نکهیکرد. جانان بدون ا یدر خداحافظ

 طبقه دوم منتظرش بود: منیها باال رفت. مهگل در نش
  ؟یخور یم یزی! چزمیعز یکرد رید  -

 هیهد شیخواهد سر حرف را باز کند تا جانان پ یبود م معلوم
 نرود:

دخترخاله... من زنم رو دوست دارم. تمومش کن. شب به   -
 .ریخ



اتاق را باز کرد و مهگل را بهت زده به حال خودش  در
مواجه شود.  یصحنه ا نیکرد با چن یگذاشت. فکرش را هم نم

دور سرش بسته بود. هر دو  هیمثل هد یروسر کی ایس
 بودند.  هوشیب یرا در آغوش گرفته و از خستگ گریدکی

 ایو س هیبه هد رهی. خدیکش رونیاز ساک ب یلباس راحت آرام
 یبود. لحظه ا داریب هیکرد. هد شیشروع به در آوردن لباس ها

 را باز کرد.  شیپلک ها یال
بکشد  رونیرا ب شرتشیرا باال برده بود تا ت شیدست ها جانان

را به خواب  خودشهدیه . ستیخواب ن هیهد دینفهم نیهم یبرا
 :دیرا د شیمردمک ها زیزده بود اما جانان حرکات ر

 ...یداریدونم ب یمن...م یفرشته کوچولو ریشبت به خ  -
آورد  یرا باز نکرد. به خودش فشار م شیهم چشم ها باز

دلش   ریجمالت مردانه پر از مهر نکند اما ز نیبه ا یتوجه
 . دیکش یم ریت

 را خاموش کرد.  یواریو چراغ د دیخواب نانجا
که جانان به سمت  دینکش یبرد. طول یکدام خوابشان نم چیه

 ایس یشانیبر پ ی. بلند شد و بوسه ادیهمسر و دخترش چرخ
باالخره اشک  یکیخش دارش در تار یگذاشت. زمزمه صدا

 خواست در آورد: یدخترانه م یزهایرا که دلش چ هیهد
 عشقم... ی...خوب بخوابیدوست دارم خانوم یلیخ  -
 یصدا نیسوخت که ا یهر دو به خواب رفتند. جانان دلش م 
 ضشیبا احساسات ضد و نق هیممتد پر از غم است. هد کیتمیر

 در جنگ بود.



قلب به عنوان آقا جانان و نه  میجانان را از صم یاز طرف 
ح پاره توانست با رو ینم گرید ییدوست داشت. از سو شتریب

 . ردیبگ دهیرا ناد شانیو تفاوت ها دیایپاره خودش کنار ب
 یاز رو بایشوند تقر داریب هیبق نکهیقبل از ا هیزود هد صبح

تخت فرار کرد. جانان را با دخترش تنها گذاشت و به بهانه دم 
 در آشپزخانه وقت گذراند.  یکم یکردن چا

طبقه باال که آمد  یبهداشت سیباز و بسته شدن در سرو یصدا
مجبور شد دوباره  مانهیاز ترس روبرو شدن با خانواده خاله پ

 هیچشم باز کرد و به هد ایبه اتاق برگردد. جانان حمام بود. س
 لبخند زد:

 ...یمام  -
خطاب به  ایس یگفتن ها «یمام» نیمتوجه شده بود ا تازه

مرد. با حرکت  شیبرا دیخودش آنقدر با ارزش است که با
 . دیایب نییت اشاره کرد از تخت پادس
رساند. تا  هیخودش را به هد عانهیو مط دیکش یبانمک ازهیخم

را عوض کرده  ایخودش و س یحمام جانان تمام شود لباس ها
 هیحوله بسته، هد کیفقط  کهیبود. لحظه خروج جانان در حال

 نییقهقهه جانان تا طبقه پا یپناه گرفت و صدا ایپشت س یخجالت
 رفت. 

 یرا شانه م ایس ینشسته بود و از پشت موها نیزم یرو هیهد
 آمد: رونیکه جانان ب دیکش

 سالم خانم خوشگال...  -
جدا شد و به  ایموج دار س ییطال یهوا از موها یب هیهد نگاه
 افتاد: جانانتن 

 خاک به سرم... یوا  -



تنش به رعشه افتاده بود. مدل  هیهد د،یخند یکه م جانان
 تیشخص ادیاو را  شهیکلفت هم یجانان با آن صدا دنیدخن
 انداخت.  یترسناک م لمیف یها

 شد. یزده هم م جانیکه ه یاز وقت امان
بلند  نیگرفت و از زم یهر کس دم دستش بود بغل م اصوال

 دستش نبود.  یجلو ایجز س یبار هم کس نیکرد. ا یم
بغل گرفت و به هوا پرتاب کرد،  انهیرا که آن طور وحش بچه
 اش گذاشت و چشم بست: نهیس یدست رو هیهد
 «باش. فیکم لط هیرو خدا آروم...سر جدت  تو»
در دستان قدرتمند جانان مثل موشک به سمت سقف پرواز  ایس
 گرفت: یم یکرد و دوباره در آغوشش جا یم
 دوباره...  -

پرتاب،  نیربود. آخ یبد تر از پدرش سرشار از انرژ دخترک
 :اوردیطاقت ن گرید هیهد
 خوره به سقف... یآقا جانان االن سرش م  -
 مواظبم نترس...  -
 :دیکش غیج ایس
 دوباره...  -

کز  یترسش را پنهان کند گوشه ا نکهیا یوا رفت. برا هیهد
 نشان داد.  ایس یکرد و خودش را مشغول تا زدن لباس ها

. جانان دیترس یهمه عمرش م انهیوحش یرفتارها نیا از
 یرفت. جلو یگذاشت اما از رو نم نیرا زم ایمتوجه شد و س

کرد دوباره  ی. التماس مدیپر یم نییپدرش باال و پا یپا
 پروازش دهد:

 سقف کوتاهه... نجایا نییپا میرفت یباشه وقت  -



پشت کرد و کنار  ضیدر هم گره خورد. با غ ایس یها اخم
 ایو س هینشست. جانان به طرز نشستن هد نیزم یرو هیهد

 :دیخند
 دو تاتون رو بخورم... امیتا ب دینیهمون جا بش  -
بکشد.  رونیرا از الکش ب هیگفت تا هد یجمله را به فارس نیا

در کمد پشتش به آن ها بود.   ینگاهش کرد. جلو یلحظه ا هیهد
پوست انداخت. همه  یچند بار هیتا جانان شلوار بپوشد، هد

 آماده بودند: بایتقر
 م؟یخب بر  -
 بود: هیهد یقسمتش برا نیسخت تر نیا
 ...من صبحانه خوردم...دیشما بر  -

 نشانیب هیجانان آب شد. احمق نبود که نفهمد چقدر هد دل
آورد که  نجایاست. او را با آن حال خراب تا ا بیغر

 که فقط زندانش عوض شده: دید یخوشحالش کند. حاال م
 ؟ی...حاضررونیب میریم  -

کرد به جانان نگاه نکند. تا  یم یهم داشت. سع نیتوقع ا هیهد
بود اما باز هم  دهیبه حال دو مرتبه همه لباس ها را در ساک چ

 آورد و تا زد: رونیدو تکه را ب یکی یالک
من هم  دی... تا شما صبحانه بخوردمیچ زیمن م ستین یازین  -

 کشم... یم نجایبه ا یدست
 رفت: یسراغ روتخت یمعطل یب جانان

گردش  میتخت هم مرتب شد. پاشو بر ایالزم نکرده...ب  -
 .میخونه بمون یدوست ندارم تو

 یم نیینماند. از پله ها که پا هیهد یبرا یجز همراه یا چاره
 کرد.  یو مهگل را حس م مانهیخصمانه پ یآمد نگاه ها



 بلند به او گفت: یبا صدا مانهیرا پ ریصبح به خ نیاول
 ؟یکرد یعروس خانم...باالخره آشت ریصبحت به خ  -

دهد.  رییفرم چهره غم زده اش را تغ یجور چیتوانست ه ینم
 بود: شیمایکالمش هم بدتر از س یآوا
 ...ریمن که قهر نبودم...صبح شما هم به خ  -

پله ها  انیم هی. هددیو مظلومش را جانان شن نیغمگ یصدا
 . دیایب نییپا نیاز ا شتریبود و جرأت نداشت ب ستادهیا

 گرفت: هیخاله اش گذشت و دستش را سمت هد یاز جلو جانان
 ...اطهیح یتو یدلم...ساق زیمن عز شیپ ایب  -

در گردش  مانهیدست جانان و خاله پ نیب هیهد یها مردمک
زده اش را  خیکنترل کرد. آرام دست  یبود. بغضش را به سخت

 جانان گذاشت.  دست گرم یرو
 گذاشت: هیدست هد یرو یخم شد بوسه ا جانان

 ؟یدیافتخار م  -
هم  دیشده. شا بایپرنسس ز کیبه  لیکرد تبد یحس م دیبا
اما  اهاستیپس ملکه قلب شاهزاده رو نیکه از ا ییندرالیس

 یجانان ب ه،یباشد. بر عکس هد نیحواسش جمع بود واقع ب
 کرد.  یم یباف الیپروا خ

پنج ستاره  یهتل ها نیاز معروف تر یکی یجنگل یفضا وارد
 یانداخت. گوشه صندل هیبه هد یمنطقه خزر که شدند نگاه

زد چقدر  یخودش را جمع کرده بود و از طرز نگاهش داد م
 کشد. یخجالت م

هر دو دستش را در هم قفل کرده و  هیزد. هد ایدلش را به در 
دنده  یگذاشته بود. دست جانان آرام از رو شیپاها یرو

 انداخت.  هیسا هیهد یحرکت کرد و بر دست ها



و خواست دستش را بکشد اما جانان نرم و سبک  دیترس
 را گرفت: هیانگشتان هد

 ؟یزد خیعشقم چرا   -
بهمن  ریز هیهد دیرس یو گرم به نظر م یتابستان یهوا نیا در
 کرده: ریگ
 خوبم..  -

 :دیلرز یم تنش
به حال اون کوچولو دلت بسوزه انقدر  یستیبه فکر دل من ن  -

 ...یبغض نکن
 :دیممکن است دوقلو باشد قلب خودش هم لرز نکهیتصور ا از
 هم کوچولوهامون... دیشا  -

به هم گره خورد. جانان پر از شور  یهر دو لحظه ا نگاه
 :زیآم ریتحق یا ندهیوحشت زده از آ هیو هد یزندگ

 کوچولو... یکوچولو...خونه بشه پر از دخترها هیهد دو تا  -
 دوخت و لب زد: رونیسرخ شد. نگاهش را به ب هیهد
 ...رهیخ یهر چ  -

نگذارد.  ایدن نیپا به ا یدختر چیه گریدلش آرزو کرد د در
 کیو ش نیاز گران تر یکیجانان، همسر و دخترش را به 

 . موجود در آن منطقه برده بود یرستوران ها نیتر
هوش و حواس  هیچند ثان یبرا کشیبزرگ و مبلمان ش سالن

زود ظاهرش  یلیبود. خ یرا پرت کرد اما دختر خوددار هیهد
 یدر زندگ شتریبود. هر چه ب یرا حفظ کرد. درونش طوفان

 یشد حس حقارتش اوج م یغرق م یلوکس جانان و ساق
 گرفت.



نشان  گوشیباز یایتمام مدت خودش را مشغول مراقبت از س 
کارش هزار برابر او را در چشم  نیداد. خبر نداشت هم یم

رستوران که  یمبل ها یکند. رو یتر م یجانان خواستن
 یمهمان ها دنینگاهش را باال آورد و با د ینشستند لحظه ا

 انداخت.  نییسرش را پا یبغل زیخوش پوش م
 را باز کرد: ستیبا ذوق ل جانان

ارسون از دستمون فرار که گ میانقدر صبحانه بخور  -
نون بخورم چه  یتونم بزنم ال یکنه...من االن سرآشپز هم م

 ...زیسر م یبرسه به دختر کوچولوها
اش را سفت کرد تا لج جانان را  یبا حرص گره روسر هیهد

 خوشش آمد: شتریاما مردک ب اوردیدر ب
 .دمیخودم سفارش م ایس یخواد؟ برا یم یخب خانم من چ  -

 ندیاشکش را جانان نب نکهیا یگذاشت. برا زیم یرا رو ِمنو
 گشت: لشیرا باز کرد و دنبال موبا فشیک
 خورم... ممنون... یم ییمن فقط چا  -

از  یفرو رفتن در گردباد شتریجانان حکم ب یحرکتش برا هر
 یمناعت طبعش را م یرفت وقت یعشق داشت. دلش ضعف م

 :دید
 یهم م یجنابعال دمیکردند؟ من سفارش م یدوقلوها چه گناه  -

 حساب کن... ی...فقط مونده بگه دونگیخور
احساس  هیداد هد یاگر هر کس دانگ خودش را م قتشیحق

 داشت: یبهتر
 من که از خدامه...  -
 با اون شوهر گوالخت... یتو غلط کرد  -



 هیجا نداشت. هد گرید زیآنقدر سفارش غذا داد که م جانان
 کند.  یپر خور دیکش یگرسنه بود. ضعف داشت. خجالت م

بخورد در دل  یکرد لقمه ا یکه به زور مجبورش م جانان
خواست. جانان  یو برکت م یاز خدا سالمت شیهزاران بار برا

 شناخت. یرا م هیکند. کم کم داشت هد یبود ناز نم دهیهم فهم
از  یگذاشتن تکه ا یبرا یبود. حت ایپر از شرم و ح هیهد 
کرد. مرتب به هر  یدر دهانش رنگ عوض م یشکالت کیک

 آورد. یرا به زبان م «دیببخش»آن کلمه مسخره  یبهانه ا
از  یحق چیدختر مظلوم فرو کرده بود ه نیدر مغز ا یکی 

 ندارد.  یزندگ
در هتل گشت زدند  یماند. کم یباق زیم یغذا رو یادیز مقدار

 و کنار ساحل رفتند.
زود خسته شد اما خجالت  یلیبود. خ هیتمام حواس جانان به هد 

اش به  رهیخ یراه رفتن ندارد. نگاه ها ینا گرید دیبگو دیکش
از  یداد حساب یپولدار هم نشان م یجوان و زوج ها یدخترها

 کنار جانان با آن ظاهر ساده راه برود شرمنده است.  نکهیا
 هیبود گرفت. هد رهینامعلوم خ ییبه جا یهوا وقت یرا ب دستش

 ییهم نکرد دستش را آزاد کند. توانا یسع یاما حت دیدرجا پر
 مبارزه کردن را از دست داده بود:

 نم؟یغمگ شهیهم یدورت بگردم خانوم کوچولو  -
 یشد. لعنت رهیستاره باران جانان خ یبغض به چشم ها با

اف سبزش با جنگل اطر یو چشم ها یتونیز یموها یهارمون
 که از سنگ نبود: هیبرد. هد یرا م یدل هر زن

 نکن... تمیاذ  -



عاشقم نکن. مرا  یعنی. دیفهم یحرفش را جانان خوب م یمعن
 مال خودت نکن. دلم را نلرزان:

 من چاکرتم خانوم...غلط کنم...  -
 دور از جون...  -

خواست  یکرد. م تشیهدا نیو به سمت ماش دیرا کش دستش
 نیتوانست در ماش یم هیسر بزنند. هد دیخر یبرا ییچند جا

 و استراحت کند.  ندیبنش یکم
را  هیهد خیهم نتوانست  یسنت یو گذارشان در بازارچه ا گشت

باز کند. تمام مدت جانان دستش را محکم گرفته بود و به هر 
کرد همان قدر  یکشف م شتریکرد. هر چه ب ینگاهش دقت م

 شد.  یم هیمحکم هد تیشخص فتهیش شتریب
تر شده  دیناام هیکرد، هد یمحبت م شتریآن طرف هر چه ب از

زن باردار  کی. جانان چاندیپ یتر م انهیو گوش دلش را وحش
افتد سرش را  یو لواشک م یچشمش به ترش یکه وقت دید یم
 اندازد. یم نییپا
 یاز گردن کلفت دیآ یدر نم کشیپرد اما ج یرنگ از رخش م 

پر تمسخر  یبخواهد. نگاه ها یزیبال را سرش آورده چ نیکه ا
و جانان را  هیهد پِ یتفاوت قد و ت یمردم فضول که وقت یبعض

 کردند تازه به چشمش آمده بود. یبه هم اشاره م دندید یم
 یکیباال گرفته،  یافتاده و جانان با سر نییپا یبا سر هیهد

 رفتند.  یراه م ایلبخند زنان دنبال س یگریبغض کرده و د
را  هیفروخت دست هد یم یکه اسباب باز یفروشگاه یجلو

 رها کرد:
 گردم. یزود بر م دیجا باش نیعشقم هم  -

 فروشگاه تنقالت شد. کیمغازه آن طرف تر وارد  چند



و با دو  دیکند خر یرا آشفته م هیبود هد دهید ریچه در مس هر
 یگرید مغازه یجلو ایو س هیبرگشت. هد یپر از خوراک سهیک

 فروخت.  یم تونیبودند که ز
 که شد: کینزد

 تونیمشت ز کی...دختر من شهیکه نم یطور نیآقا ا  -
 کنم... میتقد شهیچقدر م دییخورده...بفرما

 یب ایکه س تونیاز همان مدل ز یبرداشت و کم یظرف فروشنده
 :ختیاجازه خورده بود داخلش ر

خورن  یمشت ممشت  انیبده...مردم م رتیخواهرم خدا خ  -
 بده دخترت بخوره... ای...بدنیتازه فحشمون هم م

 پولش را باز کرد: فیک هیهد
 حساب کن.. یختیکه ر یظرف نیآقا...الاقل پول ا شهینم  -
دخترم حاللت باشه...بچه مگه چقدر خورده انقدر خودت رو   -
 ؟یکن یم تیاذ
 دونه... کی ی....حتیهر چ  -

 ریرفت تا قائله را ختم به خ کیجانان عمق گرفت. نزد لبخند
 کند:

تو  زی...لطفا از همون که دخترم دوست داشته برزیعز یآقا  -
 ؟یبره...پرورده هم دار نییدبه خانمم هم از گلوش پا

گرفت.  ایرا سمت س تونیبلند شد، کاسه ز زیکه از پشت م مرد
 نیو شروع به خوردن کرد. در ا دیبا خنده کاسه را قاپ ایس

 برد: هیهد کیانان هم سرش را نزدفاصله ج
 ینم گهیاالن برنگرده سر جاش د نیپولت اگر هم فیاون ک  -
 .شینیب



 یها سهیدست ک کیرفتند، جانان با  یم رونیمغازه که ب از
را محکم  هیدست هد گر،یرا نگه داشت. با دست د دشیخر

 گرفت. 
را بند آورده بود. تمام مدت  هیو لواشک نفس هد یترش یبو

گرفت. حالت تهوع  یم ینیب یانگشت دست آزادش را جلو
 نیزودتر از ا دیبه جانان بگو دیکش یداشت اما خجالت م یبد

 دور شوند. طیمح
 هیهد یپا یها را رو سهیکه شد، جانان ک نیسوار ماش 

 گذاشت:
 خواست. یدلت م دمیهمه اش مال توئه...فکر نکن نفهم  -

ماتش برد. هر چه دلش خواسته بود در آن  هیرا که بست هد در
با  یشد. جانان پشت فرمان نشست و نگاه یم دهیها د سهیک

برد  یفرو م گاهیرا در جا چییانداخت. سو هیگوشه چشم به هد
 گفت: هیکه هد

 کنم. یخونه باز م میممنون...برس  -
 گرفت: هیاشاره اش را به سمت هد انگشت

 چشم من... یاالن جلو نی...همیخور یهمه رو م  -
 شه؟یآخه با دست که نم  -

کار را هم کرده بود.  یجا نیزد. حساب ا یروزمندیپ لبخند
 رونیبار مصرف ب کیرا باز کرد و چند قاشق  یا سهیک

 آورد:
 ؟یباز بهانه دار  -

بزاق دهانش را که به خاطر شوق لواشک  یبه سخت هیهد
 :خوردن جمع شده بود فرو برد

 ممنون... یلیخ  -



 دختر خانم. نیآفر  -
روز بعد در راه بازگشت به تهران بودند. مسافرت را  سه

جانان و  نکهیبه کامشان زهر کردند. با ا مانهیخانواده خاله پ
تنها باشد اما باز  هیبا هد یدادند کس یاجازه نم یلحظه ا یساق

که  ییزهایو چ دیشن یم یعروس اجبار دیکه با ییحرف ها
 را به او فهماندند. دید یم دیبا
فرار کردن از جانان به جاده  یراسخ تر برا یبا عزم هیهد 
اش با  یحفظ زندگ یبود و جانان مصمم تر از قبل برا رهیخ
 .دیکش ینقشه ها م ندرالیس

را  زهایچ یلیسه روز خ نیرا گرفته بود. ا مشیهم تصم یساق
دل باخته بود. هرگز مادر نگران روشن کرد. جانان  کی یبرا
باشد.  ریپروا و سخت گ یحد ب نیتا ا نیدرباره ژاکل یحت دیند

از دست نداده بود و  هیشدن به هد کینزد یرا برا یلحظه ا
 یمخف مانهیپ خالهخانواده  یحت ایو سپهر  یاز چشم ساق نیا

نبود. جانان عمال داشت التماس  یمسئله دلسوز گرینماند. د
گفت  یزور م یسرش بود. حت یباال ریکرد و مثل ش یم هیهد

 اش با چنگ و دندان نداشت. یجز نگه داشتن زندگ یاما قصد
 اهینخود س یمردها را پ یساق دند،یبه خانه رس نکهیبه محض ا 

 ایرفت. داشت اتاق خوابش را با کمک س هیفرستاد و سراغ هد
ر اتاق جانان گفته بود حق ندارد د نکهیکرد. با ا یمرتب م

 کرد.  یهنوز مقاومت م هیجداگانه بخوابد اما هد
گوشه  کیها که دست نخورده  یبه چمدان سوغات ینگاه یساق

 زد: ایمانده بود انداخت و دل به در
 ؟یخسته ا هیهد  -



در بدن ندارد اما زبانش  یجان گریگفت د یکه م ظاهرش
 زد: یگریحرف د

 هست انجام بدم؟  یخانم... کار ینه ساق  -
 داد: هیزد و به درگاه تک لبخند

  ؟یخواست یمگه کار نم  -
 در دست مچاله کرد: جانیکه تا زده بود از ه یشرتیت هیهد
 واقعا؟!  -
 ؟یکه بلد یاطیخ  -
وقت  یلیکردم. البته خ یخونه کار م اطیبله قبال تو خ  -
 ادیخودم  یکردم ول یم ییشونزده سالم بود پادو بای...تقرشیپ

 گرفتم. 
دختربچه شانزده  کی یوقت دیماس یصورت ساق یرو لبخند

 کرده: یرا تصور کرد که کار م هیساله هم قد و قواره هد
 گفتم؟ یبد زیچ  -

 بار پلک زد تا حواسش را جمع کند: چند
 کارگاه؟ ای ی...تو خونه راحت تریعنینه...   -

 کرد: ایبه س ینگاه هیهد
کارگاه...اشکال نداره دوباره  امیاگر ب شهیبچه تنها م  -

 .دیشما نگران من نباش رمیگ یعروسک م
راحت  یکارت چطوره با چ نمیبب ایچرت نگو...امروز ب  -

هم تنها نباشه...حاضر شو با  ایفرستم خونه که س یبعد م یتر
 .میهم بر
 افتاد: ادشی یزیزد اما دوباره چ یچرخ

 ششیپ دی. بامیمعلم زبان گرفت ایس ی...فردا برایآها راست  -
 تا بدبخت رو لت و پار نکنه.  ینیبش



بعد هر سه در  یرفت. ساعت یتکان داد و ساق یسر هیهد
 بودند.  یاطیکارگاه خ

دو واحد روبرو را  یبود که ساق یآپارتمان چند واحد کی
با  ایداشت. س یاطیکارگاه خ یکیو در  دهیکارش خر یبرا

از  یشمار داخل کارگاه حساب یب یهاتاج و لباس عروس  دنید
 نیبا ا یتا ساق دیهم کنار کش هیقالب خودش خارج شده بود. هد

 شود. کیبهانه به نوه اش نزد
کرد. دختر  شتریآن همه لباس عروس غصه اش را ب یتماشا 

 ست؟یگفت حقش ن یخواست. چقدر به خودش م یبود و دلش م
رگال  یکه کنارش رو یمگر دل نداشت؟ به دامن پر تور لباس

نور روز  ریمانندش ز لیاکل زیر ی. دانه هادیکش یبود دست
 داشت.  یبرق قشنگ

 او را به خودش آورد: یساق یصدا
 یتو یتون ی. منیاون کراوات ها که بهت گفتم بب میبر ایب  -

 مزون نشونت بدم. می. بریخونه بدوز
ا کارگاه ب یکامال متفاوت یفضا کیبا دکور فوق العاده ش مزون

خواهد به  یم یچرا هر بار ساق دیفهم یشلوغ داشت. حاال م
 رسد. یمحل کارش برود آن همه به سر و وضعش م

 یبود. موها کلیقد بلند و خوش ه یدختر یمزوِن ساق یمنش 
شده  نتیلم دیدست سف کی یبلند دکلره شده تا کمر و دندان ها

 آمد. هیبود که به چشم هد یزیچ نیاش اول
 مچاله شد: تایب افهیکرد ق یرا معرف هیکه هد یساق 
 د؟یدار لیم ی... چدیخوش اومد  -

 زودتر گفت: یلب باز کرد تشکر کند اما ساق هیهد



به  یکار تایدفترم... ب یتو ایب هیاتاق... هد یتو اریقهوه ب  -
خواست دست بزنه اصال بشکنه...از  ینداشته باش به هرچ ایس

 ...اریم باون کلوچه ها که آوردم ه
داشت. داخل تراس کوچکش پر  یدنج و راحت طیمح یساق دفتر

. یباغ با صفا شد کیوارد  یکرد یبود. حس م اهیاز گل و گ
 نشست.  یمبل یرو هیهد ،یبه دعوت ساق

بعد از  یگذاشت و رفت. ساق ریمد زیم یقهوه را رو ینیس تایب
 زیم یرا برداشت و رو ینیس دش،یچک کردن دفتر سر رس

 هیهد یمبل ها گذاشت. خودش هم روبرو نیکوتاه ماب هیپا
 نشست:

 خب پس خوشت اومد؟!  -
 فرم لبخند گرفت: یکم هیهد نیخسته و غمگ چهره

کارگاه  یتو امیتونستم ب یکارهاتون قشنگه... اگر م یلیخ  -
 گرفتم. یم ادیزود 
داشت  ازیدختر ن نیشد. ا قیدق هیخوب به صورت هد یساق
کمر شکسته اش را صاف  یبه او پر و بال دهد. تا وقت یکس
 محال بود: شیمثل جانان برا یعشق مرد رفتنیکرد، پذ ینم
 یباز لمیو ف دنی. اهل نقشه چیبا من صادق بود شهیتو هم  -

خوام امروز، من هم با تو رک و واضح  ی. میستیکردن ن
 حرف بزنم.

تصور  نیا امحو شد. ب هیصورت هد یرو اقیهاله پر اشت آن
کند  قشیبا جانان تشو یخواهد به ادامه زندگ یکه باز هم م

 حالش گرفته بود:
 خانم. یساق دیراحت باش  -



خورد دلخور شد اما  یحد پس م نیپسرش تا ا نکهیاز ا مادرانه
 :اوردیخودش ن یبه رو

که تو بچه  میبگذار نیفرض رو بر ا ایجان... ب هیهد نیبب  -
 یکن ی... فکر میو از جانان جدا شد یآورد ایرو به دن

 شه؟  یارتباطت با ما قطع م
 یداد و به فکر فرو رفت. ساق هیرا به زانو تک شیآرنج ها هیهد

 هم ادامه داد:
فقط با تو  ینامعلوم لیبه دل ای... سنیاز ا یمسلما نه...جدا  -

بهت وابسته  یلیچند روز خ نیارتباط گرفته و شک نکن تو هم
 چه تازه از مادرش جدا شده. ب نیشده. ا

 یدوباره ضربه روح ایتا س میتو رو از دست بد میقصد ندار ما
قطع ارتباط کاملت با ما  ادیب ایبخوره. بچه خودت هم که به دن

و خودت  یبچه رو به ما بد یممکنه...مگر تو بخوا ریغ بایتقر
 ...یبر شهیهم یبرا

بترساند و به هدفش هم را  هیگفت که هد نیا یآخر را برا جمله
 تیدوخته شد، موقع یکه به ساق هی. نگاه وحشت زده هددیرس

 بکشد: شیاش را پ یتا حرف اصل دیرا مناسب د
 یباشه قبول زندگ ؟یکن یبا جانان زندگ یخوا ینم یگیتو م  -

 یو بخوا یریاگر طالق بگ یاصال فکر کرد یخودته ول
ممکنه  اد؟یود مچقدر برات مشکل به وج یدوباره ازدواج کن

 ...یریات اجازه نده با جان و بچه خودت ارتباط بگ ندهیهمسر آ
 فکر جواب داد: یب
 .دمیکنم قول م یوقت ازدواج نم چیه گهینه من د  -

 یقهوه جلو یمبل گرفت و فنجان یاش را از پشت هیتک یساق
 گذاشت: هیهد



... پس یشه که تو گفت یم نیهم میکن یباشه اصال فکر م  -
باعث  یکن یفکر نم پیت نیبا ا هیسر اصل مطلب... هد میبر

از من  یانقدر رک گفتم ول دیببخش ؟یشیخجالت بچه خودت م
 هاست. بهیبهتر از غر یبشنو

اش را داخل فرستاد  یروسر ی. دستپاچه گوشه هادیکش خجالت
 را با زبان تر کرد: شیو لب ها

تونم  یکه م یکارانقدر براتون کمم...تنها  دی. ببخشدیحق دار  -
 بودن و انضباطه... شرمنده... زیبکنم تم

 بکند: نیرا از زم نشیباعث شد نگاه شرمگ یخنده ساق یصدا
به  یفهمم چند ساله مرد خونه بود ی... هر وقت مهیهد یوا  -

تا دو کالم باهات  یول یو محکم یعجب دختر قو گمیخودم م
مغز  نیابا  ی... دختر تو چطورشمیزنم شوکه م یحرف م

  ؟یدوام آورد یفندق
 نکند: هیرا گاز گرفت تا مثل احمق ها گر نشییخجالت لب پا از
من از اول انقدر پولدار بودم؟ نه دختر جون...  یفکر کرد  -

 اریشهر یتو یکت و شلوار دوز کیمغازه کوچ هیپدر من 
هم  ریآورد... جهانگ یداشت که به زور اجاره خودش هم در م

 پولدار نبود... انقدر
 یمن گاهیجا یکنم تو االن تو یوقت ها حس م یبعض یدون یم

که  یطیمح یو تنها بدون دوست تو بیرفتم لندن... غر یوقت
 ینم یزبون حرف زدن با آدم هاش رو بلد نبودم. حت یحت

 یم هیتا غذا بپزم.هر روز گر دیبرم خر دیبا یدونستم چطور
به  یوقتت کردم که جانان مقاوم یکردم و حس فرار داشتم ول

 جهیکه نت ینیب یداشته باشه و م ییایتانیشناسنامه بر ادیم ایدن



دونم  ینم ای دم؟ینکش یمن سخت یاش هم گرفتم. واقعا فکر کرد
 ه؟یفقر چ

باشد! با  ریفق ای دهیکش یسخت یواقعا سخت بود. ساق تصورش
کجا و آنچه من هر  یدیکه تو د یفقر دیشد بگو یحال نم نیا

 روز قرقره کردم کجا:
. معلومه دیخانم... حتما مشکالت خودتون هم داشت ینه ساق  -

 .دیدیرس نجایبا تالش به ا
 هیرا به زانو تک شیشد و آرنج ها لیمتما هیبه سمت هد یساق
 زد:

شوهرم بود. فقر  هی. ارثدمینرس نجاینه... من با تالش به ا  -
 ریبود که دختر بابام بودم. ازدواج که کردم جهانگ یمال زمان

. درس خوند دکتر دیرس یپولدار نبود اما دستش به دهنش م
 زیمرد همه چ یو وقت میپولدار شد یشد. ظرف چند سال حساب

هم زمان  ربتغ یتو دنمیکش یبه من و جان...سخت دیرس
  گم؟یرو بهت م زهایچ نیچرا دارم ا یدون ینبرد. م یادیز

و  ی. تو االن مادر نوه منیستیدختر خونه بابات ن گهیتو د چون
به  یبچسب یدو دست یتون ی...نم یرهادیعروس خانواده پ

و رشد  یبد رییهمراه ما خودت رو تغ دیگذشته ات با یزندگ
 ؟یدی... فهمیکن
 گفت: یتکان داد و ساق دییبه عالمت تأ یسر لیدل یب هیهد
خاص  طیبه واسطه ازدواجش از شرا یهر زن نکهیاول ا  -

به ضرر ماست مثل  زی... هزار تا چشهیاون ازدواج بهره مند م
از حقوق خودمون به عنوان زن  دیبا یکردن ول مانیزا نیهم

به  نیاز ا یریو چه طالق بگ ی. چه با جانان بمونمیاستفاده کن
جمع ما  یتو دیبه ما گره خورده. به خاطر بچه با تیبعد زندگ



فرار  رشیاز ز یتون ی. نمیبا ما مسافرت بر یضر بشحا
 داره. اجیشما احت ی. بچه به حضور هر دویکن
و تو  دیکن یحالتش هر دو ازدواج م نیتر نانهیدر خوش ب  -

ما انتخاب بشه که بتونه  یارهایبا مع دیات با ندهیشوهر آ یحت
 یم یبشه. حاال من از تو چ دیبا یجمع ما... سخته ول یتو ادیب

 خوام؟
خورد. بسته کلوچه را باز  یقهوه اش را برداشت و کم فنجان

 را گاز زد با دهان پر گفت: یکیکرد و 
رو شل  یزن ها اون روسر یجلو یدونم چرا حت یمن نم  -

 یو مذهب یچون اعتقاد دار میکن یفرض م یول یکن ینم
 پیبر بد ت لیندارم. محجبه بودن دل لشیبه دل ی... کاریهست

دارم  ی. من هزار تا مشترستین دنیو لباس خوب نپوشبودن 
...بلند یبتر و کامال مذه پیخوش ت یخارج یها یتیاز سلبر
 ...سایوا نهیآ یشو جلو

و  ستادیگوشه دفتر ا یقد نهیآ یبا اکراه اطاعت کرد. جلو هیهد
 هم برخاست. یرا در هم قفل کرد. ساق شیدست ها

با دقت نگاه کرد. پشت  شیزد و به سرتا پا هیدور هد یچرخ 
 به کتفش زد: میمال یضربه ا دیسرش که رس

 قوز نکن...  -
 :ستادیاش ا نهیبه س نهیتا س دیهم چرخ باز

 رو بده جلو... نهیگردن باال... قفسه س  -
انگشت اشاره اش را  یکه درست شد، ساق هیهد ستادنیا فرم
 کرد: یگونه خودش گذاشت و اخم یرو



 لیداشتِن استا پ،یزن خوشت کیول از اص یکیآم...   -
شده.  یمیقد یلیخ گهیاز مد د یرویمخصوص به خودشه... پ

 کنم. یطراح لیتو استا یخوام امروز برا یمن م
 باال تر گرفت: یبرد و سرش را کم هیچانه هد ریز دست

 کلیخوش ه ای بایز یلیخ ستیمهم ن لیزن خوش استا کی  -
جمع بشه  کیوارد  یاگر چاق و زشت باشه وقت یباشه... حت
 هی... حاال هدشنیم رهیمنحصر به فرده خ نکهیهمه به ا

خودش رو داشته باشه  لیتونه استا یم یمن چطور یکوچولو
 و منحصر به فرد باشه؟ 

موشکافانه  هیهد یدو قدم عقب رفت و دوباره به سرتاپا یکی
 نگاه کرد:

صورتت  پیکنم با در نظر گرفتن ت یمن دارم تصور م  -
. مثال تمام لباس ها و میبساز یزن کامال شرق کیبهتره ازت 

 یسنت ای یتم هند میکن یکه م یشیو آرا میخر یکه م یلوازم
 یفکر م یداشته باشه...دارم به خط چشم مدل مصر یرانیا

 یریبگ ادی دیفقط با ادیبهت م یمصر لیاستا یکنم... آره حت
 .یاستفاده کنازش  یچطور
 شده باشد گفت: جانیدر ذهنش باعث ه یزیانگار چ ناگهان

 واو...  -
 و دست به کمر شد: دیخند

 ؟یدیپوش یهند یتا حاال سار  -
 افتاد: نییپا هیهد یها شانه

 یم یبخرم؟ ه یخانم من پولم کجا بود برم لباس هند یساق  -
 ینکنم نم کیخودم رو کوچ نیاز ا شترینگم ب یچیخوام ه

و به قول خودتون  دیخر امیشما ب یتونم پا به پا یشه... من نم



هام رو بدم.  یمقدار از بده هیداشته باشم... تازه تونستم  لیاستا
 ....یپا رهیم ارمیدر ب یهر چ

 ی. دهانش را کج و کوله کرد و با صدادیحرفش پر انیم یساق
 را در آورد: هیهد یادا یمسخره ا

 شه... من بدبختم... یدارم...نم یبدهمن پول ندارم...   -
و حس بدش را فراموش  دیبه شکلک در آوردنش خند هیهد

 در هوا چرخاند: یدست یعصب یکم یکرد. ساق
پوستش هم  دیبا یتموم نشد؟ دختره احمق... تو شوهر دار  -

که  یمرد ی... پسر خودمه ولیدیبهش بچه م یکه دار یبکن
هم که  یخوره... زن یهم نم واریخرج زن نکنه به درد جرز د

 یخوام حال آدم رو به هم م ینم یچیبگه من ه یمثل تو ه
 نکهیا لداره... او فهیجانان وظ یحساب کن یزنه... هر جور

 یم ینگهدار ایاز س ی... داری... دوم مادر بچه شیزنش شد
و سالمتت رو به پاش  ندهی...آیکن یم زی...خونه اش رو تمیکن
 فهیوظ نیکم پول کمتر هی ایلباس  کهیتا ت... چهار یزیر یم

 یچه بخوا یباهاش ادامه بد یجانان نسبت به توئه... چه بخوا
 ؟یفندوق مغزدختره  ی... چرا انقدر خنگیبر

در هم محکم تر از قبل گره خورد. نگاهش  هیهد یها انگشت
 :ردیرا در اتاق چرخاند و باز هم نتوانست بپذ

 یاد از شما سوء استفاده کنم... نمخو یخانم من دلم نم یساق  -
 قبول کنم... یزیتونم چ

 :دیسرش داد کش تیعصبان یاز رو بایتقر یساق
... خسته شدم از دستت...اصال فکر کن عقدنامه گهیبسه د  -

بهت  دیخونه با یما بوده... ما در برابر کارت تو نیقرارداد ب



دوستم که طراح  برمت مزون یاالن م نینه؟ هم ای مینفقه بد
 و... یلباس سنت
 افتاد: هیهد یرفت و چشمش به کفش ها نییپا نگاهش

... رهیکفش ها راه م نیخاک تو سرم شده که عروسم با ا  -
 تا از دستت دق نکردم... میرو بردار بر فتیک

با  یسنت یفروشگاه کامل لباس ها کی یدوست ساق مزون
باس آورد و کنار با دقت چند دست ل یخودش بود. ساق یطراح

 گرفت: هیصورت هد
 یاجزا یول یدار یدست کیو  دیسف یلیتو رنگ پوست خ  -

 ی... اصوال براهیکامال شرق وستهیپ یابروها نیصورتت با ا
خوبه... اما من نسبت به  یلیرنگ قرمز خ د،یپوست سف

 ای روزهی... انتخاب کن فرمیبگ میخوام تصم یم تتیشخص
 ق؟یعق ایزمرد 

 و دوستش روناک گرداند: یساق نینگاهش را ب جیگ هیهد
 دونم. ینم  -
و قرار بود تا  یسه تا سنگ اگر حق انتخاب داشت نیا نیب  -

کدوم؟ روناک  یآخر عمرت فقط از همون مدل سنگ استفاده کن
 ؟یاریپارچه هاش رو ب شهیم

 ،یا روزهیف یتکان داد و با سه شال به رنگ ها یسر روناک
هر سه را کنار صورت  یبرگشت. ساق یو زرشک یسبز زمرد

 گفت: شیگرفت و بعد از غنچه کردن لب ها هیهد
 چطوره روناک؟ روزهیف  -

 یم یمیشد و انگار که دارد کشف عظ کینزد یقدم روناک
 کوتاه گفت: یکند بعد از مکث

 نظرت با مرجان چطوره؟  -



 :دیبه سمتش چرخ یبا خوشحال یساق
  د؟یچرا به فکر خودم نرس  -
زنم که بشه هم مرجان  یبراش طرح م یزیچ هیاالن   -

 .امیتا من ب دیبخور یی... شما چاروزهیهم ف میامتحان کن
 یپر از جواهرات مصنوع یکه با جعبه ا ایدو کنار س هر
 زیم یاز رو یدو فنجان چا یسرگرم بود نشستند. ساق یهند

 :دیبلند پرس یداد. با صدا هیدست هد یکیبرداشت و 
 یم یها که روش نقاش یروناک هنوز از اون کفش راحت  -

 ؟یدار یدیکش
 جواب داد: یگریاز اتاق د روناک

کفش پاشنه بلند بپوشه بغل  دیبسپرش به من... عروست با  -
ها به  یراه بره... اون راحت که بدنیا اوردی یابونیاون غول ب

 خوره... یدردش نم
 دوباره بلند گفت: یساق

 ...شهیروناک... با کفش پاشنه دار سختش م عروسم بارداره  -
آمد و  رونیکه روناک از اتاق با تعجب ب دیهم نکش هیثان کی

 :دیپرس
ما  یگرفت یعروس یک یخواستگار یرفت یتو ک کهیزن ؟یچ  -

 م؟یدینفهم
 درون مبل فرو رفت و فنجانش را فوت کرد: الیخ یب یساق

محضر  یعجله شد. تو یلیخ زی. همه چمینگرفت یعروس  -
. فعال میگرفت یعروس دیشا ادیب ایبچه که به دن ی...ولمیعقد کرد
 نیا یدیحل بشه... اصال فهم دیداره که با یریدرگ یجانان کل

 بچه که با خودم آوردم هم دختر جانانه؟!



بلند  یشد. ساق یباز نم نیاز ا شتریب گریروناک د یها چشم
 :دیخند

با نمک شد... بدو من امروز  یلیخ ات افهیروناک ق یوا  -
 کنم.  یم فیکار دارم بعدا برات تعر یکل

 نشانه رفت: یاشاره روناک به سمت ساق انگشت
 دارم برات... یسازم ول یدارم برات... االن عروست رو م  -

که  ییرا صدا زد تا برود در اتاق پرو لباس ها هیبعد هد یکم
و شال  قهیو جل یلند مشکب راهنیپ کیآماده گذاشته را بپوشد. 

 یصندل یرو شیبرا ینیتزئ چیبدون ه دهیهمرنگ کامال پوش
. از دیپوش عیآماده بود. در را بست و قفل کرد. لباس ها را سر

 :دیبلند خند یآمد ساق رونیکه ب اتاق
... روناک چشم نمیجلو بب ایب د؟یپوش یم اهیکم خودش س  -

 ها... یبازارو در آورد
 و خودش زودتر جلو آمد: دیبه دوستش کوب یتنه ا روناک

 کی نهیپس زم هیفقط  نیحرف مفت نزن کارش دارم...ا  -
 .ارمیرو در ب لشیدسته که بتونم فرم استا

عقب  هیباز کند. هد هیبرد گره شال را از پشت سر هد دست
 گره خورد: شی. روناک اخم هادیو رنگش پر دیکش

 گره بزنم.خوام برات  ی... منجایا ستیمرد ن  -
 خودم درستش کنم. دیبگ دیببخش  -

 انداخت: یپر سوال به ساق ینگاه روناک
براش  ی. خب نشونم بده چه نقشه استیولش کن راحت ن  -

 ؟یدار



 یجعبه برگشت. چند مدل گردن بند با سنگ ها کیو با  رفت
گرفتند تم  میامتحان کردند تا باالخره تصم نیدرشت رنگ

 را انتخاب کنند. روزهیف
 یبزرگ لباس از مزون روناک خارج شدند. ساق سهیبا چند ک 

 یخاک یست کت و دامن سنت هیهد یگفت. وقت یکامال درست م
 شیهمراه با انگشتر و گردنبند که روناک برا یا روزهیو ف

پوش و برازنده را  کیزن ش کیکامال ظاهر  دیآورد را پوش
بست  ددا ادیر که روناک به خودش گرفت. شالش را همان طو

در قاب  روزهیبا سنگ ف زیسنجاق ر کیاش  قهیو گوشه شق
انتخاب کرد  یکه ساق یبا نقاش یراحت یزد. کفش ها ینقره ا

به  یلیخ ینقره ا یریو دورگ یا روزهیهم با طرح بوته جقه ف
 آمد. یم پشیت
 نییزد و باال و پا یخوشحال بود. دست م ایاز همه س شتریب 
دست لباس  کی هیو هد ایس ی. روناک قول داد برادیپر یم

 بفرستد.  کیست هم آماده کند و با پ
 یداشت وقت میتصم هیرفتند. هد یدوباره به مزون ساق یهمگ

 ازین یلباس ها را کنار بگذارد و فقط وقت نیرسد ا یبه خانه م
به خطا رفت. جانان وسط دفتر مشغول  رشیبود بپوشد اما ت
وارد  دشیجد لیو استا پیبا ت هیبود که هد اتیحرف زدن با ب

توانست چشم از  یو نم بودشد. دهان جانان کامال باز مانده 
 بردارد.  هیهد
 ک،یو ش نیرنگ یرا با لباس ها هیهمه مدت هد نیاز ا بعد

هر دو دستش  ی. با حالت مسخره ادید یم تشیمناسب شخص
 اش گذاشت: نهیقفسه س یرا رو



چه کرده؟ خانم  یساق نیکنم سکته کردم...بب اوه قلبم... فکر  -
 د؟ید یم ییافتخار آشنا

کرد.  یمورد توجه قرار گرفته ذوق م نکهیدخترانه از ا دیبا
 دنیشد اما قلبش شروع به کوب یسرخ م ایزد  یلبخند م دیبا

وحشت وجودش را  دهیو پسند دهیجانان او را د نکهیکرد و از ا
 گرفت.

گرفت  یرا نم شیبازو یاگر ساق در خشکش زده بود و یجلو
 کرد: یاز همان جا فرار م

 تو دختر... ایچرا خشکت زده؟ ب  -
 :دیکش دار پرس یبا لحن تایب
ما ساعت  د؟یگذار یم نجایآقا جانان... قرار مالقاتتون رو ا  -

 ...میدار یسه مشتر
هم به او نکرد. جلو رفت و دخترش را  ینگاه مین یحت جانان
 اخم کرده بود بغل گرفت: هیهد یپا ریکه ز

 ...لیکم تحو هیدل چه کنم؟ خانم  نیحاال من با ا  -
 و گفت: دیچرخ یسمت ساق به
لباس عزا رو از  یکرد یازت ممنونم. کار خوب یلیمامان خ  -

 نشدم. فی. من که حریتنش در آورد
 باال برد: یزد و شانه ا یچشمک یساق

زحمات من ناهار ما رو ... حاال شما به پاس گهید مینیما ا  -
 تا جبران بشه... رونیب یبر یم

 گذاشت: شیاز چشم ها یکی یکف دستش را رو جانان
 . دیشما امر کن یمن نوکر همه تون هستم دربست. هر چ  -

 یصندل یتاج و تور عروس رو کیبا  ایراه بازگشت س در
 یگذاشته بود و از خستگ هیهد یپا یعقب سرش را رو



 متیرستوران گران ق کی. بعد از ناهار در دیکش یخرناس م
 .دندیلباس خر ایس یو برا دندیچرخ یهم در پاساژ یکم
کرد حاال که  یابرها بود. فکر م یرو یجانان از خوشحال 

تمام شد. به  زیهمه چ گریلباس بخرند د شیقبول کرده برا هیهد
 ایدن هیشده هد دهیاتاق چ دنیبا د دندیبه خانه رس نکهیمحض ا

سرش خراب شد. بچه را بغل کرده بود تا به اتاقش ببرد  یرو
 فکر گفت: یب هیاما هد

 ترسه. یم ییاتاق من از تنها دشیببر  -
صبر کند و بعد واکنش نشان دهد اما  یتوانست تا رفتن ساق یم

حمله  هیهست و اگر دوباره به هد یفکر کرد بهتر که ساق
تخت  یاقش برد و رو. بچه را به اتستندیدست دهد تنها ن کیپان

 خواباند. 
کرد که به اتاق خودش برود اما  یداشت زودتر فرار م هیهد

را محکم گرفت و به  هیهد یبازو یچشم ساق یجانان جلو
 :دیسمت اتاق خواب مشترکشان کش

 ...  دیصبرم ته کش گهی. دمیحرف بزن دیاالن با نیهم  -
 آمد نگاه کرد: یکه از پله ها باال م یبه ساق یدیبا ناام هیهد
 ه؟یکارها چ نیجان؟! نکن ا  -

 چسباند: واریرا به د هیو هد ستادیا جانان
 یاز سرش بر نم یخنگول چرا روسر نیا یدون یمامان م  -

 داره؟
 و جانان چرخاند: هیهد نینگاهش را ب یساق

 ولش کن هر جور راحته... زمیخب عز  -
به مادرش  داد و خطاب هیتک واریبه د هیرا کنار هد دستش
 گفت:



 ی. شما هم حق نداردمیبهش اجازه نم گهی... من درینخ  -
 یاز سر تا پاش هر کار شگاهیآرا شیبر ی.  فردا میکمکش کن

 که بهانه نداشته باشه زشته ... یکن یالزمه م
جانان  یکه به بازو یو ضربه محکم یساق دنیکش نیه یصدا
 یعمال داشت سر جانان داد م یحرفش را قطع کرد. ساق دیکوب
 :دیکش

بزرگ کردم؟ مراقب  یطور نیخجالت بکش... من تو رو ا  -
 ؟یکش یتا حاال زور بازو به رخ م یحرف زدنت باش. از ک

 زشت عمته...
 باال تر رفت: شیهم صدا جانان

... اصال موهاش رو گهیگفتم زشته؟ خوِد خنگش م یمن ک  -
شما بهش  دمیبازو نشون نم... من زور نمیصبر کن بب ؟یدید

 ؟یکن ینگاه م یبه چ یکن من شوهرشم... بفرما دار یحال
جانان  ادیخواست مشکالتش را به  هیدر دفاع از هد یساق

 :اندازدیب
 هیشه... االن هد یکه نم ی. زورکیبهش زمان بد دیجان با  -
 به... شینگران بده شتریب

 تمام شود: ینگذاشت جمله ساق اصال
 نهیگوشه خونه بش دیداره با یمامان زن من بده ؟یبده  -

چرا؟ اصال  گهیفهمه... تو د یخره نم نیعروسک تو هم کنه؟ ا
 کی یحت گهید هیحرف بزن هد ؟یبدهکار یبه ک نمیبگو بب

 یدیاالن شماره طلبکارت رو م نی. همدمیهم بهت وقت نم هیثان
 نکردم. داشیتا خودم پ



کردند. فکش  ینگاه م هیهد دهیدو داشتند به چهره رنگ پر هر
 دیترس یکه ساق دیکوب یبه هم م شیو دندان ها دیلرز یچنان م

 :دیاما جانان پا پس نکش
 .یکن یم تشیاذ یجان دار  -
االن  ای یمنطق... ول یکنم؟ باشه من بد... من ب یم تیمن اذ  -

گردم  ینکنم بر نم داشیتا پ ای دهیخودش آدرس طلبکارش رو م
 خراب شده...  نیا یتو
فقط نگاهش کرد به سمت اتاق خواب  هیهد یو وقت ستادیا یکم

و  یساق یچشم ها یو کتش را برداشت و از جلو چییرفت. سو
 به سمت راه پله رفت: هیهد
نزنم نفهمم زنم به  شیاگر نرم اون محله رو آت ستمیمن مرد ن  -
 بدهکاره... یک
 یاز رو هیآرام گرفت. هد یباالخره جو کم یوساطت ساق با

که به آنها بدهکار بود را داد. جانان  یاجبار تلفن دو سه نفر
پول همه را  ه،یهد یتوجه به اشک ها یتماس گرفت و ب

 پرداخت کرد. آخر هم گفت: ینترنتیا
باز کنم.  یفردا برات حساب بانک اریرو ب تییمدارک شناسا  -
راه بنداز  یحساب کار درست و هی یبا ساق یکار کن یخوا یم
خرجت رو من  دیبا یعقد من یپولش مال خودته... تا وقت یول

ازدواج  ینیزم بیکنم. با س یبدم حرف اضافه هم قبول نم
 .یمرد پشتت دار لوی...صد و ده کینکرد

 :دیپشت دست اشکش را پاک کرد و پر بغض نال با
 حساب دارم.   -
 خوبه... شماره حساب؟!  -



کرد به خواسته  یبود. جانان هر بار اعالم م دهیفا یب مقاومت
پول  یادیترحم خرجش کند. مبلغ ز ستیقرار ن گرید هیخود هد

 هیگردد هد یبر م یتا وقت دیو خط نشان کش ختیبه حسابش ر
 نقل مکان کند.  یبه اتاق خواب اصل دیبا

صورت مادرش و سپس  یرو یاز رفتن، برخاست بوسه ا قبل
 گذاشت و گفت: هیسر هد یرو یبوسه ا

 هیهد یجان برا یصدام باال رفت اما واجب بود. ساق دیببخش  -
 دیجور کن که درخور شأنش باشه... شما حرف بزن یکار

 . نمیعروسک نب نجایا گهید یکارش با من ول هیسرما
به اتاق جانان  یو لوازمش را با کمک ساق ختیاشک ر هیهد

مشخص بود  زیکرد آرامش کند اما همه چ یم یسع یبرد. ساق
 گریخودش هم د هیگذاشت. البته هد ینم یباق یمقاومت یو جا

و با  ردیداد خفه خون بگ یم حیتوان مبارزه نداشت. ترج
 بسازد. کجا را داشت که برود؟  طیشرا
گرفتند. همان حال و  ینم یتماس گرید هیو هان مهیفه یحت

 شده بود. غیاو درهم از  یخشک و خال یاحوال پرس
 هیبود هد دهیفهم اینشست. س یکه تمام شد گوشه ا کارش

کرده بود.  شیناراحت است و خودش را مشغول عروسک ها
نشسته او هم کنارش رفت و سرش را  هیهد دید نکهیبه محض ا

کار  نیآمده بود دوست داشت ا یشکمش گذاشت. از وقت یرو
 شد. یهم مانع نم هیرا بکند هد

 نیاول یعنی نیگردد. ا یرفته بود و گفت که شب بر نم یساق 
در نقش همسر جانان خانه اش را گرم کند.  دیاست که با یشب

 یجا د؛یکش یم ایس ییمجعد و طال یموها یدست که ال
 گرفت.  یو دلش آتش م دید یپشت گردنش را م یسوختگ



 یخانه بود. تمام زجر یمردها ادیاعت یخودش هم قربان هیهد
آمد هر  یدر م شیبه نما شیچشم ها یجلو دیکش یر کودککه د

چه  شیلباس ها ریخبر نداشت ز ی. کسدید یرا م ایبار س
آثار زخم و شکنجه  ایچند برابر س هیپنهان کرده. تن هد یزیچ

 داشت. 
گفت مادرجان نان خور اضافه  یاز دختر متنفر بود. م پدرش

 یکرد جلو یرا مجبور م هیهد یمثل خودش پس انداخته. گاه
را تا  گارشیچهار دست و پا شود و منتظر بماند تا س شیپاها

که  یتن دخترش خاموش کند. هنوز وحشت یته بکشد سپس رو
 داشت.  ادیکرد را به  یدر انتظار سوختن تجربه م

 ادشیکرده بود و از  ریسن کم پ نیرا در ا هیهد زهایچ نیا همه
 یقشنگ م یزهایدختر است و دلش چ کیبرد که او هم  یم

 خواهد. 
به آشپزخانه رفتند و شام حاضر کردند. جانان حدود  ایس با

به اتاقش رفت  میبرگشت و مستق ونیشب از فدراس ازدهیساعت 
گذاشت. خورشت  زیم یبشقاب ها را رو هی. هدردیتا دوش بگ

 یخالل ینیزم بیو دورش را با س ختیرا در ظرف ر مهیق
را  یرو مقدا ختیر سیکرد. برنج را داخل د نیسرخ شده تزئ

داد. خودش با  ایدست س وانیبه زعفران آغشته کرد. دو تا ل
ظرف برنج و خورشت پشت سرش راه افتاد. با جا به جا کردن 

جانان را پشت سرش  یمشغول بود که صدا زیم یلوازم رو
 :دیشن
 یراه انداخت یی... دستت درد نکنه چه بویخانم خسته شد  -

 ؟ی... کمک الزم ندارزمیعز



 کیجانان که فقط  تا سراغ ظرف ساالد برود و با دیچرخ
انداخت. به  نییشلوارک به پا داشت مواجه شد. سرش را پا

 رنگ گرفت: شیسرعت گونه ها
 «تارزان شد! نیا باز»

 . خودش هم نشست:ندیبنش یصندل یرو ایکمک کرد س جانان
  ارم؟یهست من ب یزیچ  -
 .امیم نه االن  -

 یپارچ آب را رو یلرزد. وقت یم شیدانست چرا دست ها ینم
 و لبخند زد: دیلرزش را د نیگذاشت جانان هم ا زیم
 یتو یلوازمت رو گذاشت یداد تیممنون که به حرفم اهم  -

 ی. البته بستگیبش تیاذ ستیراحت باشه قرار ن التیاتاق... خ
 به خودت داره...

. با زدیبرنج بر شیرا در دست داشت تا برا ایبشقاب س هیهد
 جمله جانان خشکش زد: نیآخر دنیشن
  ؟یچ یعنی  -

غذا  ختنیو خودش شروع به ر دیبشقاب را از دستش کش جانان
 کرد:

حرف  یجور نیهم دینکنم با تتیاذ یخوا یاگر م یعنی  -
داره  نیبه ا ی... خواب راحت امشبت هم بستگیگوش کن باش
 ...یاریاالن در ب نیرو هم یکه اون روسر

 هیبهت زده هد افهیبه ق یگذاشت و نگاه ایس یرا جلو بشقاب
 کرد:

 االن مفهومه؟ نیهم  -
برنج  ریکفگ کیرا برداشت.  هیجلو برد بشقاب هد دست

 :ختیر



من به زور  ایخودت برش دار  ای. میش یباالخره با هم تنها م  -
 دارم. یاز سرت برش م

 گذاشت: هیهد یو بشقاب را جلو ختیدوم را هم ر ریکفگ
چون من اصال  یخودم غذا بکشم وقت دار یبرا یتا وقت  -

 سرش کنه... یدوست ندارم زنم جلوم روسر
 یو بشقاب را جلو ختیبرنجش ر یقاشق خورشت رو چند

 خودش گذاشت:
اتاق...آم... ولش کن خودت  یخب وقتت تمومه... شب تو  -
 .یفهم یم
بپوشاند.  شخصی سلباا بعد از شام به اتاقش برد تا ر ایس

نتوانست در  دیرا د شیو زخم ها دیکش رونیبلوزش را که ب
و در آغوش  دیبرابر احساساتش مقاومت کند. تن بچه را بوس

 هیهد نکهیهم از ا ایگرفت. عمق دردش را تجربه کرده بود. س
که جانان  یخنک و بلند راهنی. پدیکش یخجالت م ندیتنش را بب

 بود را تنش کرد. دهیخر ایس یاز لندن برا
توانست با او حرف بزند اما  یرا شانه زد و بافت. نم شیموها 

. ستیبه کلمات ن یازین یفهماندن حس همدرد یبرا یگاه
 یزد. در اتاق را بست و قفل کرد جلو ایباالخره دلش را به در

از پشت  یمتمانتو را باز کرد و قس ینشست. دکمه ها ایس یپا
پدرش بود به  یادگارهایسرشانه را که پر از  کیگردنش نزد

 نشان داد. ایس
پوست  نیرنگ یها رهیدا یرو ایانگشتان کوچک و معصوم س 

کند  یدارد درد دل م هیحرکت کرد و انگار که با زبان گر هیهد
را بغل  گریکدیهر دو  یا قهیهق هقش بلند شد. چند دق یصدا

تخت  یآرام گرفت و رو ایس ی. وقتختندیکردند و اشک ر



 باشده بود و  رهیبه چهره معصومش خ هیخوابش برد هد
 کرد کار جانان درست است. یخودش فکر م

رازش  ایگذشت. حاال که س یاز خودش م دیبه خاطر بچه ها با 
 یکرد. چه کس یاز قبل به او اعتماد م شتریدانست ب یرا م

 بچه را آرام کند؟ نیا یمتوانست روح زخ یم هیبهتر از هد
بار به چهره غرق  نیآخر یاتاق را خاموش کرد و برا چراغ

 انداخت: ینگاه ایدر خواب س
 «خاطر تو... به خاطر بچه خودم. به»

که  هیخواند. هد یبود کتاب م دهیتخت دراز کش یرو جانان
در  یمعطل یبرخاست. ب عیوارد شد نگاهش را باال آورد و سر

به زور مجبورش  دیکرد با یبست. فکر م هیرا پشت سر هد
 یو خودش آرام آن گره کور لعنت ستادیوسط اتاق ا هیکند اما هد

بافته شده  یاو موه دیکش رونیرا کامل ب یرا باز کرد. روسر
 شانه راستش انداخت.  یاش را رو

 شیتا روبرو دیجانان به شماره افتاده بود. دورش چرخ نفس
شروع به باز کردن  د وانداخته بو نییسرش را پا هی. هدستدیبا

 در آوردن مانتو کرد.  تایتک تک دکمه ها و نها
چانه  ریبه تن داشت. دست ز یکوتاه صورت نیآست شرتیت 

که  یبرد و سرش را باال آورد. با انگشت شصت اشک هیهد
 :بود پاک کرد دهیگونه اش چک یرو

 خواد یدلم نم ی. حتخیلی خوبی یکه هست یطور نیهم  -
چقدر  یدون ی. خودت نمیقشنگت رو رنگ بزن یموها
 ...یخاص
آرام باز شد و حاال داشت به  هیهد سیلرزان و خ یها پلک

 :ستینگر یچشمان جانان م



 زخمه... همه جام... یبدنم... پر از جا یهمه جا  -
بلند  یها نیرا باال آورد و ساعدش را که تا حاال با آست دستش

نگاه جانان به  یانان گرفت. لحظه اچشمان ج یپوشاند جلو یم
 شد. دهیسمت دستش کش

 یها یو سوختگ قیعم یها یدگیبر یوحشتناک بود. جا 
و  دیعقب کش هیکرد. هد یم یرا خط خط هیکهنه، پوست هد

جلویش را گرفت و  برود اما جانان رونیخواست از اتاق ب
 .کند یبغضش را خال هیاجازه داد هد

 نییمبِل پا یو کنارش رو دیکه آرام گرفت دستش را کش یکم
و جرأت کرد  دیسرش کش یبا محبت رو یتخت نشاند. دست

 بپرسد:
 کارو باهات کرده؟ نیا یک  -

 :دیلرز یم شیکرد و شانه ها یم هیهنوز گر هیهد
خودم رو  شهیبزرگتر بودم هم هیبابام... حشمت...من از هان  -
بابام  ینداشته باشند...وقت یانداختم وسط که با اون کار یم

 اوضاع بدتر شد. دنیکش شهیشروع کرد ش
 یبود و حاال واضح تر م هیهد یدست ها ینگاهش رو جانان

پوشانده و  یلحظه خودش را م نیچرا تا ا چارهیدختر ب دید
 کرده. یم یدور

 نکن.  هی... قربونت برم گرسیه  -
 کنه... تتیتونه اذ ینم چکسیه گهیبغلم د یتو ایب

 را رنجانده. هیکرد دعوتش بدتر هد ینم تصور
متعجب  یبه چشم ها رهیخ هیاز کنار جانان برخاست و با گر 

 جانان گفت:
 . یکن یم تمیتو هم اذ  -



 . یتونم گوش نکرد یگفتم نم یجور هر
 کنن... یکارو م نیمردها هم همه
 یول یکن میراض یتون یوقت نم چیهمه تون متنفرم. ه از

 اگر...
 ادامه دهد.  شترینداد ب اجازه

 شد و محکم تن لرزانش را در آغوشش فشرد: بلند
 کنم... یولت نم  -
تو  یبد باشن من برا ایدن یاگر همه مردها دمیبهت نشون م 

 . نمیبهتر
 جذبت شده.  ایفهمم چرا س یم حاال

 من خبر نداشتم. یفرشته بود تو
 دمیمن نرم نشه محاله مجبورت کنم اما اجازه نم دلت با یوقت تا

 ...یبش میو قا یکن یخودخور
 یکن یکنار من انقدر هم که فکر م یفهم یامشب م نیهم 

 ...ستیترسناک ن
 افته.  یما نم نیب یاتفاق چیه  -

 باشه؟  میخواب یکنار هم م فقط
 غلت زد و پشتش را کرد: یبا لجباز هیهد
 . نمیب یکابوس هام تو رو م یمن هر شب تو  -

 کنم...  یمرگ م یو آرزو شمیم داریشب از ترس ب هر
 ...سمیجون ندارم جلوت وا گهیخوابم. د یم نجایا باشه

 نشم... داریب گهیحالم بده... خسته ام... کاش بخوابم د یلیخ
 چراغ را خاموش کرد. م آرا جانان

 برد.  ینم خوابش
 شود. نیسنگ شیپلک ها یداد لحظه ا یاجازه نم الیو خ فکر



تصورش مو  یوجود داشت که حت هیهزاران احتمال درباره هد 
 کرد.  یبه تن آدم راست م

 یکارها نیتواند با تن دختر کوچکش چن یم یپدر چطور
 کند؟  یوحشتناک

روحش  یمثل سوهان رو هیدردناک هد ینفس ها یصدا
 کرد.  یم جادیخراش ا

 کرد. دنیشروع به نال هیکه هد دینکش یطول
 شد.  زیخ میتخت ن یرو جانان
 گذاشت: هیشانه هد یرو اطیرا با احت دستش

 ... آروم باش...ینیب یخواب م یآروم... دار زمیعز  -
را  شیعرق کرده و اشک ها یشانیو تازه جانان پ دیچرخ هیهد
 :دید
 به من دست نزن... دست نزن...  -
 خاموش شد. یلحظه ا یجانان برا یدر چشم ها دیام
 را باز کرد.  سشیلرزان و خ یپلک ها هیهد 
 جانان شوکه شد.  دنید با
 افتاد.  نییتخت پا یو از رو دیکش غیج

 یا هیتخت راه افتاد تا به هد یزانو بلند شد و رو یرو جانان
 .ستین دنیترس یبرا یزیکند چ یحال دهیخز واریکه گوشه د

در خانه  یگرید غیج یصدا دیایبه خودش ب هیهد نکهیقبل از ا 
 .دیچیپ
دخترش است که  یصدا نیهنوز مغز جانان دستور نداده بود ا 

 رساند.  ایزد و خودش را به س رونیمثل برق از اتاق ب هیهد
 .دیشن یبود و م ستادهیدر ا یجلو جانان



با آن لحن  ایس یگرفت وقت یمردانه اش آتش م رتیغ 
 گفت: یم هیوحشتزده و پر از التماس به هد

 کنه... تمیاون )مرد( اومد... بهش اجازه نده اذ  -
 هیکرد در برابر گر یدهانش گرفت و سع یرا جلو مشتش

 کردن مقاومت کند. 
 گذشته بر دخترش؟ چه

 با بچه خودش چه کرده؟ شیروان پر کهیآن زن 
 شکست. یگردنش را م دیرس یم نیآخ که اگر دستش به ژاکل 
 را پاک کرد و جلو رفت. شیبا پشت دست اشک ها 
 کرد.  یم هیبلند گر یبا صدا هیهنوز در آغوش هد ایس 

با  دیلرز یتن خودش م نکهیو با ا ختیر یهم اشک م هیهد
 را آرام کند.  ایداشت س ینوازش و بوسه سع

را باز کرد و هر دو را با هم در آغوش  شیدست ها جانان
 گرفت. 

 ُهلش داد: ایو س دیلرز هیهد
 ازت متنفرم...   -

 ...یکرد تشیاذ تو
 بود. هیهد منظورش

کرد  یحس م یول دیفهم یرا نم شانیحرف ها ایس نکهیبا ا 
 یکند حال دلش خراب م یهر بار با جانان برخورد م هیهد

 شود.
را از لحظه اول  هیبا همان حس ششم که همدرد بودن هد 

 یم بیدختر آس نیتوانست بفهمد پدرش به ا یداد م صیتشخ
 زند. 
 به نفرتش نداد.  یتیهم اهم جانان



 دست گرفت. کی یو رو دیکش رونیب هیرا از بغل هد ایس
 ... من مراقبتم...هیهد یستیتنها ن گهید  -
 کنه... تیتونه خانواده منو اذ ینم چکسیه 

 شه...  یدرست م زیچ همه
برمت  یم نجایبا خودم از ا یشیم تیاذ یدار نمیبب اگر
 ...زمیعز
 و کنار گوشش زمزمه کرد: دیرا محکم بوس ایس
 . نجاستیبابا ا  -
 کنه.  تتیتونه اذ یوقت اون )مرد( نم چیه گهید

 زنه. باشه؟ یدختر کوچولوش رو ناراحت کنه م یهر ک بابا
 برد و کنار خودش خواباند. یدو را به اتاق خواب اصل هر

 .ختیبا محبت نوازش کرد و اشک ر 
رفت و به بهانه  رونیدوباره نترسد از اتاق ب هیهد نکهیا یبرا 
 هدف نشست. یب ونیزیتلو یبرد جلو یخوابش نم نکهیا
 . دیتا صبح فکر کرد و نقشه کش 

آمد تا صبحانه آماده کند پشت سرش  نییکه از پله ها پا هیهد
 راه افتاد.

. دستش افتدیاز ترس پس ب هینمانده بود هد یزیکه کرد چ سالم
 :دیکش یفیخف غیگذاشت و ج نهیس یرا رو

 .دیاومد دمیاصال نفهم دی... ببخشیوا  -
 را به دو طرف باز کرد: شیزد و دست ها طنتیپر ش یلبخند

 ؟ینیب ینم چوقتیرو چرا ه یگندگ نیمن به ا  -
نثارش کرد  یبه جانان انداخت و در دل لعنت ینگاه یچشم ریز

 شنود: یرا نم شیپا یصدا یکس چوقتیه که
 ...دیداریب دمی... اصال نفهمدیریآروم راه م یلیخ  -



 خنده جانان دوباره تنش را لرزاند: تک
 کار عقب مونده دارم... یلیلباس بپوشم خ رمیم  -

به جا آورد که باالخره تارزان قصد لباس  یدل شکر در
 دارد: دنیپوش

 تو هم حاضر شو...  -
 ریش ریرا ز یپشت به جانان نگاهش را چرخاند و کتر کالفه

 آب گرفت:
 چرا؟ گهیمن د  -

 بزند: یحرف نینداشت جانان چن توقع
 ...شگاهیبعد هم آرا یدندون پزشک یریم یبا ساق  -

در بود که  یجانان رفته. نگاهش هنوز رو دیو د برگشت
 نکهیشد بدون ا یمثل جن ظاهر م یدوباره برگشت. لعنت

 :اوردیاز خودش در ب ییصدا
 ؟یدی. عاشقشم فهمیزن یت نم... دست به موهایراست  -

از  یکیراه با  نیرفتند. جانان ب رونیسه با هم از خانه ب هر
هم سوار  یدوستانش که دکتر دندانپزشک بود تماس گرفت. ساق

 یبه دندان ها یکردند و به مطب رفتند. دکتر بعد از نگاه
کند و  نییوقت مالقات تع شیخواست برا یاز منش هیخراب هد

 اش شد.  ییدندان شکسته جلو میمشغول ترم
. بعد از اندازدیب ایس یهم به دندان ها یخواست نگاه جانان

 یدوست ساق شگاهیهم تمام شد هر سه را به آرا ایکار س نکهیا
 در دوباره تکرار کرد: یرساند. جلو

 ینه رنگ ول دی... نه کوتاه کنیمامان به موهاش دست نزن  -
 ابروهاش رو حتما بگو برداره...



جانان درباره ابرو  نکهیشد از ا دیآنقدر سرخ و سف هیهد
دهان باز کند و  نیخواست زم یبرداشتنش حرف زد که دلش م

 کی زهایچ نیاو را ببلعد. در خانه آنها حرف زدن درباره ا
 بود.  یگناه نابخشودن

 یصندل یرو یبود. وقت دهیرا ند هیهد یموها یساق هنوز
 یبرا یرا از سرش در آورد ساق ینشست و روسر شگاهیآرا

کرد و چشمانش پر از اشک  یچند لحظه بهت زده نگاهش م
 :دیهم تعجب کرد و پرس شگریخانم آرا ایناد یشده بود. حت

 شده؟ دیموهات سف یارث  -
 تکان داد تا فکر کند ارث بوده: یسر یگفت؟ فقط الک یم چه

 ؟یکن یچه رنگ یخب دوست دار  -
 زود جواب داد: یساق

کم مدل بده چون جانان عاشق  هیجون رنگ نزن فقط  ایناد  -
 .میموهاشه گفته اصال دست بهش نزن

 دوخت: یبا تعجب نگاهش را به ساق ایناد
بمونه؟ مگه چند سالشه؟ پس الاقل  دیسف یطور نیهم یعنی  -

 ه؟ینظرت چ ارمیدر ب تیالیچند تا ها
 یدانست چه فرق ینم قایکنند اما دق یم تیالیبود ها دهیشن هیهد

کرد عالقه  یبه او ثابت م ایبا مش دارد. در هر حال تعجب ناد
مثل  یشود مرد یاست. مگر م یتصنع شیجانان به موها

 او را دوست داشته باشد؟  یجانان موها
با  یتلفن ایباال انداخت تا کار را به خودشان بسپارد. ناد یا شانه

دست  هیهد یتواند به موها یجانان هماهنگ کرد تا چه حد م
 هیدانست تا خط کمر هد یخواست قدش که حاال م یبزند. نم

 مدل دهند.  یاست کوتاه شود اما اجازه داد کم



را مرتب کرد. بعد از جدا کردن رشته  شیفقط نوک موها ایناد
 آنها گذاشت.  یدکلره رو دش،یسف یاز تارها یکیبار یها

رنگ داشت  یشده و بو دهیبر یپر شده بود از سلفون ها سرش
 یاز او خواست بلند شود و رو ایکرد. ناد یحالش را بد م

 ایهم با س ی. ساقندیبنش کوریمان زیم کینزد یگرید یصندل
 آنجا بودند.

دستگاه گذاشته بود تا  ریکوچکش را با ناز ز یدست ها ایس 
 :دیپرس ایخشک شوند. ناد شیالک ها

 براش انجام بدم؟نداره  یخانم کوچولو کار نیا  -
 :دیو پرس دیکش ایس ییمجعد و طال یموها نیب یدست یساق

فکر کنم  ؟یموهاش بباف یکم مهره ال هیبراش  یتون یم  -
 دوست داشته باشه. 

تا کار عروست تموم بشه... اصالح و ابروش هم  ارشیآره ب  -
 نداره؟ یکار خاص گهید میانجام بد

 بود: یخوردن ایس یلب ها یرو نیریش لبخند
 نمیگذره. بب یکوچولو خوش م طونیش نیفعال که داره به ا  -

 اد؟یآسمان م
 :دیپرس ایناد
 م؟یلب هاش رو ژل بزن یخوا یم  -
ترسم براش  یشه؟ چون بارداره م یدونم... اصال م ینم  -

 خطرناک باشه...
 عوض شد: یو ناخن کارش به آن اینگاه ناد رنگ

 د؟ینفهم چکسیپسرت ازدواج کرد که ه یکِ  یبارداره؟ ساق  -
سوال را  نیا دیبا یدندان ها فشرد. تا کِ  نیرا ب نشییلب پا هیهد

 دادند؟ یبه همه جواب م



 یاز نامزد قبل ای. سمیدلش رفت ما هم زود عقد کرد گهید  -
 ایخواهر  هیزود  یلیقراره خ هیلندنه... مامان هد یجانان تو

 هم هر دو... دیبرادر کوچولو بهش بده...شا
هنوز به خاطر بند انداختن سرخ بود.  هیصورت هد پوست
از  انشیم وندیکه پ نیبرداشتند. هم یعیطب یلیرا خ شیابروها

 داد.  یرفته بود چهره اش را باز تر نشان م نیب
 یکرد ا یفکر م هیمنتظر جانان بودند. هد شگاهیدر آرا یجلو

 .ندیکند جانان او را نب دایپ یتوانست راه یکاش م
 یها یبار چتر نیاول یبودند و برا دهیرا سشوار کش شیموها

 یمحو تماشا یبود. ساق ختهیر رونیب یبلندش را از روسر
به  یبا چه حسرت یآورد طفلک یم ادیعروسش به  یایشرم و ح
نگاه  شگاهیآرا واریدر و د یعروس و داماد ها رو یعکس ها

 کرد.  یم
 یزمان ازدواجش م ایباردار شدن  خیدرباره تار یکیبار  هر

 نییپا یشد و سرش را با شرمندگ یم دیسف هیرنگ هد دیپرس
 انداخت. یم
دستش  عیسر هیهد ستادیا شانیپا یجانان که جلو اهیپاترول س 

اش را به داخل ُهل  دهیاتو کش یگرفت و موها یرا به روسر
 گفت: طنتیو با ش دیپر نییداد. جانان پا

 خدا خانم خوشگله رو؟  یوا  -
کرده بود  یدود یها تیالیرا پر از ها هیهد یموها نیب ایناد
است. انگار  دیسف یعیبه طور طب دیرس یبه نظر نم نیهم یبرا

به  کیش یلیدر آورده و خ دیمش سف شیموها نیمخصوصا ب
 . دیرس ینظر م



قرار گرفت و سرش را باال  هیچانه هد ریجانان که ز دست
 را از خجالت بست: شیپلک ها د،یکش

... یتر هم شد نیریحاال ش یووش... موش کوچولو بود  -
 ه؟یخوشم اومد... حاال وقت چ یلیشده خ یعال
سبز  لهیهم بود؟! از تصورش چشم باز کرد و با دو ت باز

 خوشرنگ خندان مواجه شد:
 وقتشه من قربون خانم خوشگلم برم.  -

 کرده: تیکه ترب یجنتلمن یذوق کرد از پسر یساق
 گهیجون دلم... من چقدر خوشبختم که شما رو دارم. د یا  -
  م؟یخوام از زندگ یم یچ

انداخت به سمت  هیهد یو دستش را دور شانه ها دیخند جانان
 :دیکش نیماش

قراره دوتا دختر  مینیخاله ماندانا بب شیپ میخوام بر یحاال م  -
 ؟یانهداشته باشم 

 یقلبش محکم م دیکه دراز کش نهیاتخت سرد اتاق مع یرو
کرد اگر قرار است  ی. بغض کرده بود. ته دلش آرزو مدیکوب

 ردیالاقل خدا رحمش بگ اوردیب ایبچه ها را به دن ایبچه  نیا
 نیگذشت ا یبود و هر چه م زاریپسر باشد. از جنس خودش ب

 گرفت.  یم یشترینفرت عمق ب
آمد کمکش کند تا لباسش را باال بزند. جانان داشت با  یساق
 یم یکه آورده شوخ ییها یمادرش سر سوغات یمیقد قیرف

است  انشانیم یبا خودش گفت خوب که پرده ا یکرد. لحظه ا
 اما جانان پرده را کنار زد و داخل شد. 

جانان  دنیمانتو را باز کرده بود. با د یتازه دکمه ها هیهد
با  یهم آورد. ساق یدو طرف مانتو را رو عیسرسرش  یباال



برود اما  رونیکند ب یاشاره چشم و ابرو خواست به پسرش حال
 جانان گفت:

 تنها باشم؟ هیبا هد قهیدق کیمن  شهیمامان م  -
تنها نشسته بود رفت. جانان  یصندل یکه رو ایسراغ س یساق

 کنار گوشش زمزمه کرد: هیصورت هد یخم شد رو
حق  نیلحظه ها به دلم مونده. به دخترم نگاه کن. ا نیعقده ا  -

باشم و حستون کنم. ما به هم  نجای. اجازه بده اریرو از من نگ
. لطفا آروم باش و فکر کن من ستین نمونیب یپس مانع میمحرم

داشتم دوباره تکرار  ایکه با س ی. نگذار تجربه استمیاتاق ن یتو
 بشه...

 :ا بسته بودر شیمدت از ترس چشم ها تمام
 هم دارم؟ یا گهیمگه من انتخاب د  -
 کنم. یعقب خودم بازش م دیبر 

را  شیدستکش ها کهیعقب رفت و ماندانا در حال یقدم جانان
 وارد شد: دیکش یباال م

کوچولو و مامانش امروز برامون چه  مینیبب میخب بر  -
 هیخواد  یکه نوه دومت م ایب یحاضر کردن؟ ساق یزیسوپرا

 ؟یدوست دار یکوچولو بهت بده... جان تو چ هیهد
را برداشت و به سمتش  یماندانا ژل مخصوص سونوگراف 

 دیلرز یطور هیشد. هد ختهیپوستش ر یل خنک روژ. دیچرخ
 که ماندانا دستش را عقب برد:

 پ؟یخوش ت ییبابا ینگفت ؟یچرا انقدر استرس دار زمیعز  -
 دختر؟ ایپسر 

 . ستیام مهم نفقط سالم باشه اصال بر  -
 نگاهش کرد: طنتیبا ش ماندانا



دروغ  ؟یمثل خودت نداشته باش گریپسر ج هی ستین فیح  -
 نگو کلک، همه مردها عاشق پسرن...

نشه و  تیکه مادرش اذ نی... همیاز ته دلم گفتم خاله مان  -
کنم از  یاعتراف م ی...ولادهیخودش سالم باشه از سرم هم ز

 هی شهیتا دختر داشته باشم. هم شیبودم ش نیعاشق ا یبچگ
 کردم... یخوشگل تصور م یکوچولو یخونه پر از دخترها

 :دیپر حسرت کش یآه یساق
عاشق ازدواج کردن و بچه دار شدن بود. از  شهیجانان هم  -

 خواست. یم تیدلش خانواده پر جمع دیکش ییبس خودش تنها
 گذاشت: هیشکم هد یدستگاه را رو ماندانا

... یرس یبه آرزوت م یرو شکر که حاال دارپس خدا   -
 ایخانم نوبت توست... دختر  هی...هدادیکه داره م دیحاضر باش

 پسر؟
 گفت: دیلرز یکه از غم م ییدرنگ با صدا یب هیهد
 پسر...  -

و نگاه  دیرا فهم زیغم انگ یآرزو نیا لیماندانا دل یحت
قلب بچه که در فضا  یکرد. صدا یبه جانان و ساق یمعنادار

 شد.. چشمانش پر آب دیجانان چانه اش لرز دیچیپ
 محسوس گفت: یبا ذوق ماندانا

 ...دینیمن... دو قلوها رو بب یآ... خدا  -
و جانان  دیکش غیج ی. ساقدیترک جانیاز ه یدر اتاق بمب ناگهان

 :ختیاشک ر یسرش گذاشت از شاد یدست ها را رو
 دوقلو؟ یمن؟ خاله مان یخدا یوا  -



 یچقدر هم تکون م نی... ببطونیآره... دو تا پسر ش  -
 نی... خدا به دادت برسه عیدیخورن... مامانش به آرزوت رس

 ...نیبب یکشه...ساق یته نم شونیجاناتان انرژ
را گرفت.  هیجلو رفت و دست هد یخشکش زده بود. ساق هیهد

 :ندیبب یشتریرا با دقت ب ریخم شد تا تصو
 دو قلوئه؟  یمئنمط یمان  -
 ماندانا گفت: 
 مطمئن نبودم... یهم شک کردم ول شی...دفعه پنیآره بب  -
 اشاره کرد: توریمون یرو ییبه جا 
 ؟یساق ینیب یهر دو تا کامال مشخصه... م یجمجمه   -

... پشت داداشش  هیخجالت یکیچرخه...اون  یداره م ییجلو
 ...شهیم میقا

 گفت: هیو با گر دیرا بوس هیهد. دست اوردیطاقت ن گرید یساق
شه  یباورم نم یهر سه تاتون بشم... وا یمن فدا یاله  -

 دوقلو؟
. اشک دیچرخ یدور خودش م یشده بود. الک وانهید جانان

 : دیرا پاک کرد و پرس شیها
 نه؟یبب ارمیرو ب ایس  -

را با خودش آورد. به  ایزودتر پرده را کنار زد و س یساق
 اشاره کرد و گفت: توریصفحه مون

 ...انیم ایزود به دن یلی... دو تا پسر...خنیبب  -
 به هم گره خورد: شیاخم ها ایس
 از پسر متنفرم...  -

 یو دستش را رو دیترک هیبغض هد هیبق جانیو ه یشاد وسط
 :گذاشت. جانان خم شد شیچشم ها



خدا رو شکر  زمینکن عز هی... گرندرالیازت ممنونم س یلیخ  -
 یمن ک ینترس. خدا یچیاز ه نجامی... من ادیتون سالم سه تا

 شه؟ دو تا پسر... من قربون ماماِن پسرام برم... یباورش م
 دستگاه را برداشت: ماندانا

 فقط آروم... یبلند بش یتون یخب من کارم تموم شد م  -
 و در گوشش گفت: دیکش یرا آرام کنار یساق ماندانا،

 با هم چطوره؟ شونارتباط یساق  -
 یو جانان سر جا هیهد نیب زیچ چیه دهیبود که فهم معلوم

 :ستیخودش ن
ماندانا دختره اصال پسر منو  یظاهرا با هم دعوا ندارن ول  -

 خواد... ینم
 ماندانا رنگ تعجب گرفت: نگاه

 یمرد دوست داشتن نیا یشه کس یخواد؟ مگه م ینم  -
داشته باشه؟  ارتباطممکنه ترس از  یخوشگل رو نخواد؟ ساق

 که افتاده... یبه خاطر اتفاق
شه باهاش  ینم ادیز یزنم ول یحدس رو م نیمن هم هم  -

زنم  یبهش م یحرف زد. انقدر وحشتزده است که هر حرف
 یلیشه خ یداره. نم کیشه. دکتر گفت اختالل پان یبدتر م

 یلیهم بهش دست بده خ کیبهش فشار آورد...اگر حمله پان
 ...خطرناکه

 زد: یبه جانان لبخند رهیخ ماندانا
... کامال معلومه عاشقش رهیجانان ضعف م یدلم داره برا  -

 خوشبخت باشند... یشده... اله
که آن لحظه  یزیآمده بود. تنها چ نییکمک جانان از تخت پا با
بود که پر اخم  ایس دنیتوانست آرامش کند در آغوش کش یم



 یصندل یرفت و رو کینزد. دیکش یانتظارش را م یگوشه ا
 . شستن واریو سرد کنار د یفلز

زد تا دخترک  یزورک یگرفت و لبخند ایرا به سمت س دستش
چانه اش را باال داد و از او رو برگرداند.  ایاما س دیایخودش ب

 جانان چسباند.  یدور شد و خودش را به پا
کرد.  یبیو تار شد. حس غر کیتار هیچشمان هد یجلو ایدن

دانست.  یم یجدا مانده بود از همه و حضور خودش را اضاف
 یشد. نم یگذاشت و محو م یم نیبارش را زم دیانگار با

 افهیآن طور پشت کرد و ق ایکرده که س یدانست چه کار اشتباه
 گرفت.

بود و بر  یآمد دختر دار شدن گناه بزرگ یم ادشیکه  ییتا جا 
توانست داشته  ینم یپاداششد توقع  یفرض اگر پسردار هم م

شد که  یاش حک نم یشانیپ یرو گریننگ د کیباشد. فقط 
 دخترزا است. 

 نوه اش پسر است فقط گفت:  دیفهم یوقت پدرش
 «!میندار گهید ینون خور اضاف هیحداقل  خوبه»

 ینم ایدن نینان خور اضافه به ا کیاست که مثل خودش  خوب
را شکر کرد که  شیو خدا دیشکمش کش یآورد. دستش را رو

 داده. تیبار هم شده اهم کی یبرا شیبه دعاها
و چشم  دیدوقلو هستند از ترس لبش را گز نکهیا یادآوری با

 بست. 
 دیاست و با فیضع یلیداد که مادر خ یم حیداشت توض ماندانا

ها کم است اما در هفته  نیاش برسد. وزن جن هیبه تغذ شتریب
 مراقب باشد.  یلیخ دیو باشود  یبعد شکمش بزرگتر م یها



را پرداخت  شیها یجانان بده نکهیبود. با ا دهیترس یلیخ هیهد
پول جمع  یداشت و فقط کم یپناه یکرد اما همچنان احساس ب

. اگر شکمش بزرگ ردیحس را از او بگ نیتوانست ا یکردن م
 یعمال کدبانو یعنی نیداد. ا یبه او کار نم یساق گریشد د یم

 خواهد بود. بسته شیشود و همه درها به رو یخانه جانان م
بود باال  زانیپدرش آو یکه هنوز به پا اینگاهش را از س 

. مهربان دیرس مرخشیآورد. اندام جانان را تماشا کرد تا به ن
خشن بود اما  ی. کمدهیبود که در همه عمرش د یمرد نیتر
 جز محبت کردن نداشت.  یتین

 نکهیحد از ا نیچرا تا ا رد؟یتوانست او را بپذ ینم چرا
بنده خدا چه  نیا ریکرد؟ تقص یشود احساس انزجار م کشینزد

طور مردانه پشتش  نیکرد که ا یاش را م یزیکن دیبود؟ با
 . ستادهیا

بازگشت به خانه، دل جانان را  ریدر مس هیپر بغض هد سکوت
 کرد.  یخون م

 شیرا پ ایو س هی. واجب بود هدافتی یم یراه حل دیبا
موضوع فکر کرده بود اما با  نیوانپزشک ببرد. قبال هم به ار

به آنها القاء  نکهیبا محبت بتواند بدون ا دیگفت شا یخودش م
 دارند مسئله را حل کند.  یکند مشکل روح

همسر و دخترش را  نکهیو به محض ا دیبه ذهنش رس یا دهیا
 تماس گرفت: یکرد با ساق ادهیخانه پ یجلو

زحمت  هی یول یافتاد تیاز کار و زندگ یلیخ دونم یم یساق  -
 هم برات دارم. گهید
 تو جون بخواه عشقم... بگو جان دلم.  -



اش رو  قهی. من سلرمیجشن بگ هیهد یخوام امشب برا یم  -
 براش بخرم؟ طال خوبه؟ یدونم به نظرت چ ینم
کردم. جان، ما براش نه  یاتفاقا خودم داشتم بهش فکر م  -

 یسوخت تو یلی. دلم خمیگرفت ینه عروس میدیحلقه خر
 کرد... ینگاه م یعروس یبه عکس ها یاون طور شگاهیآرا

 ترسو قنج رفت: یآن مامان کوچولو یبرا دلش
لندن که  میری. فوقش ممیریگ یهم م ی... مامان عروسیآخ  -

 .میریگ ینباشه حرف بشنوه جشن م یکس
جان... به نظرم االن براش فقط طال بخر شام هم  هیفکر خوب  -

 سیبهانه دو تا سرو نی... به اایس شیپ امیمن م رونیببرش ب
 خوب داشته باشه که دلش گرم بشه.

طال  سیسرو دیخر یداد تا جانان خودش برا یآدرس یساق
از جانب خودش  یکیو سپهر و  یاز قول ساق یکیبرود. 

انتخاب  شیدور مچ پا یبرا یریهم زنج ایبرداشت. از طرف س
 را نگاه کرد.  ییطال ریکرد. تا شب چند بار آن زنج

دو نفر  دنیبه خانه شد. از د یکوچه تنگ و بن بست منته وارد
 نیاند دلش به شور افتاد. ماش ستادهیخانه ا یجلو یکیکه در تار

پارک بود نگه داشت و  اطیدر ح یکه جلو یلیرا پشت اتومب
سقف را روشن کرد. کوچه مثل  یپروژکتور رو یچراغ ها

 روز روشن شد.
را جمع  شیو چشم ها دیبود چرخ ستادهیدر ا یکه جلو یمرد 

 ادهیپ عیزد. سر یحرف م هیکرد. حشمت بود که داشت با هد
 شد و جلو رفت:

  ؟یکن یم یچه غلط نجایتو ا  -



. دیرا د هیو وحشت زده هد دهیچهره رنگ پر یا لحظه
 شود. هیترساندن هد شتریبا حشمت و ب یریعث درگنخواست با

 هشیکر یقهوه ا یدندان ها شیزد و نما یحشمت لبخند زشت 
 او را چندش آورتر کرد: یکیدر تار

تونم بزنم؟  یهم نم میداماد چهار کلوم حرف حساب با آبج  -
  نیا یعاشق چشم و ابرو نیامضاء کنه من برم رد کارم همچ

 ...ستمیهم ن
حشمت را  قهیخشمش را کنترل کند. جلو رفت و  نتوانست

 دیکش هیکه هد یخفه ا غیج ی. حتدیکوب اطیچنگ زد به در ح
 مانعش نشد:

رو  یزیچ هی... هدادیدر م یچ فتیمراقب باش از دهن کث  -
 یبارت باشه مزاحم ناموس من م نیکنه آخر یامضاء نم

 ...یش
 :دیپررو خند حشمت

 ها... مهیسرم آبج ریخ بی وجود نیناموس؟! ا  -
 ...کهیمرت ییهم تو بی وجودآره ناموس...  -

 که ملتمسانه گفت: دیرا شن هیلرزان هد یصدا
 .ادینم گهیکنم بره. د ی. امضاء مدیآقا جانان... ولش کن  -

که حشمت در دست داشت را محکم  ییکرد و کاغذها شیرها
چه داد ماجرا از  صیو کوتاه تشخ ینگاه اجمال کی. با دیکش

 :دیو غر دیحشمت کوب نهیقرار است. پوشه را به س
دونم چه  ی...فکر نکن نمیجنازه من رد بش یمگر از رو  -

 یبراش م لی. وکیبنداز رشیتنها گ یکه اومد یداشت ینقشه ا
 .  رمیگ یهم م شیتا قرون آخر ارث پدر رمیگ

 :دیابرو باال داد و به تمسخر خند حشمت



گفتم؟ خودت به  یخانم االن بهت چ هیهداوهو؟!... نه بابا؟!   -
 ...یندار یحق چیآقاتون بگو ه

حشمت را گرفت و چند قدم از در دورش کرد.  یبازو جانان
 کرد: شیبه سمت کوچه ُهلش داد و رها بایتقر

... برو گمشو دفعه ینداشت معطل امضاش نبود یاگر حق  -
... حق رتیغ یب کهیمرت سیزنم پل یزنگ م نمتیبب نجایا گهید

 کنه... یو حقوقش هم قانون معلوم م
 دهیحشمت که فهم یشدن جانان همراه شد با باال رفتن صدا دور

 تواند به هدفش برسد: ینم یآسان نیبود به ا
 ...اریسگ منو باال ن یاون رو هیهد  -

 یو چند قدم با مشت گره کرده به حشمت دیدوباره چرخ جانان
 شد: کیدرفت نز یو عقب عقب م دهیکه ترس

گمشو تا  اد؟یسگت باال ب یاون رو یکن یم یمثال چه غلط  -
 ...ومدهیاعصاب باال ن یسگ مِن ب یاون رو
عقب رفت و  یحرف ها بود. چند قدم نیپررو تر از ا حشمت

 نشیفرصت که جانان در حال خاموش و قفل کردن ماش نیاز ا
 بود استفاده کرد:

 یلیشد خ ی...میواستگفتم... خودت خ یباشه چ ادتی هیهد  -
فقط  یامضاء کن یدردسر حلش کرد...هر وقت خواست یب

 زنگ بزن...
خم شده بود صاف  نیلحظه جانان که تا کمر داخل ماش کی در

 دیو حشمت از ترس پا به فرار گذاشت. نگاه جانان چرخ ستادیا
در  سشیخ یکه چشم ها دید اطیرا پشت در باز ح هیو هد

 زند. یبرق م یکیتار



را بست  نیضعف رفت. در ماش ندرالیس یمظلوم یدلش برا 
را از  شیبود و دست ها ستادهیمنتظرش ا هیو قفل کرد. هد

و کهنه خانه  یبسته شدن در فلز ی. صدادیمال یترس به هم م
 تنش را تکان داد.  هیشدن پتک بر سر هد دهیمثل کوب

وقفه شروع به  یو ب دیبغضش ترک دیکه به سمتش چرخ جانان
 دادن کرد: حیتوض

رو از  نجایدونم آدرس ا ی... من اصال نمدیتو رو خدا ببخش  -
 یدفعه جلو کی یکنم ول یگرفته؟ زنگ زد گفتم امضاء م یک

در ظاهر شد. من بهش آدرس ندادم. اصال خبر نداشتم داره 
 ...ادیم

 نیزم یرا رو شیها دیزد، جانان آرام خر یکه حرف م هیهد
لحظه  یرا که گرفت برا هیهد یو جلو رفت. شانه ها گذاشت

 :ساکت شد یا
مزاحمت شد فقط به من  یبه بعد اگر کس نیدلم... از ا زیعز  -

بهت صدمه بزنه. هنوز  یکس دمیزنگ بزن باشه؟ من اجازه نم
حشمت فرق  ایمن با پدرت  یدینفهم ؟یزیچقدر عز یدینفهم

 گهیبگو که د ؟یکن یکار کردم که هنوز اعتماد نم یدارم؟ چ
و رو کنم  ریرو برات ز ایتکرار نشه... فقط لب تر کن تا دن

 خوشگلم. یندرالیس
را دور شانه  شیآرام باال آمد.  جانان دست ها هیهد یها پلک

 سرش گذاشت: یرو یحلقه کرد و بوسه ا هیهد یها
 ستین دنیترس یبرا یزیمن چ شیدوستت دارم. پ یلیخ  -

 ... زمیعز
 ایدن یجا نیامن تر ینیخودت بب یکن هیبه من تک هیکاف فقط

نکن اجازه  هیبغل شوهرت... گر یجا بوده... تو نیبرات هم



رو امضاء  یزیحشمت ارثت هم باال بکشه. خوب شد چ دمینم
 ...ینکرد
اعتماد کند پس بهتر که  دیاگر با ایگاه است  هیامن است، تک اگر
دارد. دست  یدست از سرش بر نم یآسان نیحشمت به ا دیبگو
 اطیبود باال آورد و با احت زانیرا که دو طرف بدنش آو شیها
 جانان گذاشت. پشت یرو

 :ردیبه عقب ُهلش داد و جانان اجازه داد فاصله بگ یکم 
 ییچه کارها دیدون یکرد. شما نم دمیکنه... تهد یم تمیاذ  -

 ... کاش امضاء کنم بره...ادیازش بر م
 :صورت جانان نشست یرو یمحو لبخند

 به من؟  یازت بخوام بسپار شهیم  -
 باال انداخت: یسرش را کج کرد و شانه ا معصومانه

 چشم.  -
را گرفت به سمت خانه  هیرا برداشت و دست هد شیها دیخر
 :دیکش

شام  هیخوام ببرمش  یحاال خانم خوشگل من حاضر بشه م  -
 ...میبا هم بخور کیرمانت

 با پشت دست اشکش را پاک کرد: هیهد
 خوابش برده... من شام درست کردم. ایس  -
 شیپ ادیم یخوشگل کوچولوت برم... ساق یقربون دست ها  -
 دارم.  زی...من برات سوپراایس

را  هیو دست هد ستادیآمد. جانان ا اطیشدن در ح دهیکوب یصدا
 رها کرد:

 کنم. یباز مخانم هم اومد. تو برو لباس بپوش من  یساق  -



 یشده و بادکنک ها نیتزئ زیم کیبوکا با  یالملل نیب رستوران
از بهت گشاد شده بود  شیبود. چشم ها هیرنگارنگ منتظر هد

کرم و  یقهوه ا یسنت پیخنداند. امشب با آن ت یو جانان را م
 شده بود. یگریدختر د یا روزهیف ورآالتیز

 ریحالت صافش را از دست نداده بود و از ز شیموها هنوز
که  زیپشت م یچرم یمبل ها یآمد. رو یم رونیشال ب

 جلو آمد. کیبا ک ینشست، گارسون
داشت. جانان  ییباینور ز ک،یک یروشن رو یفشفشه ها 

 دستش را گرفت :
 ازت ممنونم. زیخانم خوشگلم به خاطر همه چ  -

 ینم یبود. حت گانهیرفتارها و جمالت کامال ب نیبا ا هیهد
نشان دهد.  یچه عکس العمل دیدانست در جواب محبت جانان با

فضا را  نیبه او محبت نکرده باشد اما ا یهرگز کس نکهینه ا
دادن و  یلذت ببرد از سوت نکهیاز ا شتریشناخت. ب یاصال نم

 بود. دهیاشتباه کردن ترس
 شد .  کیجانان نزد 
 نگاه کن. نیم به دوربعشق  -

 :ستادهیا زیم یمتوجه شد عکاس جلو تازه
 ... دو...لبخند... کی... دیخانم لبخند بزن  -

طرف و آن طرف  نیهدف ا یچشمانش ب یفرار یها مردمک
 رفت: یم
 ... لبخند... بندازم؟دیرو نگاه کن نجایخانم ا  -

گردنش  یافتاد. دستش را رو یم رونیب نهیداشت از س قلبش
نگاهش کرد و  یچشم ری. جانان زدیکش یگذاشت و نفس بلند

 فضا را روشن کرد: نیدستپاچه شده. نور فالش دورب دیفهم



 عکس دو نفره مون بود. نیاول نیجون دلم ا  -
شمع به شکل قلب  یادیشد. تعداد ز نیتزئ زیرا بردند و م کیک

به کادو را  یظروف روشن کردند و جعبه ها انیقرمز در م
بار  ریز دیدانست به چه مناسبت با ینم یحت هیجانان دادند. هد

 همه محبت له شود.  نیا نیسنگ
. جانان در اوردیاش را به زبان ب یتا قدردان افتی ینم یا کلمه

با سنگ  بایو ز فیظر سیسرو کیرا باز کرد و  یجعبه ا
 گرفت: هیچشمان هد یقرمز جلو یها
 رمیقرمز بگ اقوتیگفت  ی. ساقیدوستش داشته باش دوارمیام  -

 .ادیب دتیکه به پوست سف
 :دیجواب فقط توانست بگو در
 ممنون.  یلیخ  -

چشمانش باز شد، جانان صورتش را  یدوم که جلو جعبه
 تر آورد و زمزمه کرد: کینزد

دوست دارم  یلیدل باباش... خ یبرا یول ایاز طرف س نیا  -
 ...نمشیدور مچ پات بب

کوچک با طرح  زیآو کیکه  ییطال ریزنج دنیاز د هیهد 
 :دیلبخند زد و لبش را گز اریاخت یداشت ب ندرالیس
... شرمنده ستمیبلد ن دیتشکر کنم... ببخش یدونم چطور ینم  -

 شدم.
 :دیخند جانان

. زمیعز هیمن کاف یکه چشم هات برق بزنه برا نیشما هم  -
 و سپهر... یهم از طرف ساق نیا

 یو سنگ ها دیسف یبا طال سیسرو کی یسوم حاو جعبه
 بود: روزهیف



 .یاز مال ما دوست داشت شتریرو ب ایس یفکر کنم کادو   -
 یجواهر را از رو سیزده صاف نشست و جعبه سرو جانیه
 برداشت: زیم
 بگم؟  یچ دیدونم با یاصال نم دیخوشگله... ببخش یلینه... خ  -

 :دیکش زیر نهیسرخ س یسنگ ها یرا رو انگشتش
 قشنگه دستتون درد نکنه. یلیخ  -

بود  دنیآه کش هیشب شتریداشت. ب یکالمش حسرت خاص آهنگ
به  یدیتا حرف زدن. منظورش هم کامال واضح بود. هنوز ام

 ندارد: یزندگ نیا
 م؟یشام بخور  -

در  یراحت باشد. کم هیتا هد دیرا گفت و عقب کش نیا جانان
 :دیسکوت مشغول خوردن شدند که جانان پرس

پسرامون  یبرا یحساب میشه بر یآخر هفته وقتم خلوت م  -
  م؟یلوازم بخر

 تنها پاسخش بود: هیهد یباز هم شرمندگ و
 خودم کردم. ریشما رو اس یلی... من خدیببخش  -
 زد: یبنوشد لبخند نکهینوشابه را برداشت و قبل از ا وانیل
 ام تا ابد. هیاسارت ها... من که پا نیتا باشه از ا  -

 ریگفت دلش گ یچطور م گریجانان سوخت. د یبرا هیهد دل
داد؟ کم محبت نکرده و سزاوار  یکرده و احترامش را نشان م

 جبران بود:
 کنم.  ی. جبران مدیلطف دار یلیخ  -
دل جانان را قلقلک داد. لبخند زد و تکه  ندرالیس یتجربگ یب
 گذاشت: هیداخل بشقاب هد دیبر کشیاز است یا



گوشتش خوب  دمیمرغ سفارش دادم. ترس کیشما است یبرا  -
 حتما امتحان کن. هیعال ینباشه ول

 .یمرس  -
نداشت بزند و جانان  یحرف هیبود. هد یعذاب آور سکوت

 یتعارف یقدم شود. گاه شیصحبت پ یبرا هیمنتظر بود خود هد
کوتاه مثل  یاما فقط پاسخ ها دیپرس یم یسوال ایزد  یم
 گرفت.  یم «یمرس» ای «دیببخش»
را مجبور  هیخودش فکر کرد اگر درباره کار حرف بزند هد با

 خودش شروع کرد: هیکند اما هد یم یبه هم صحبت
 دی... البته ببخشینداره ول یآقا جانان... به من ربط دیببخش  -

 ترسم... یبگم... م دیاصال نبا
 آرام گفت: یگذاشت و با لحن هیدست هد یرا رو دستش

بگم همه  یبه چه زبون ؟یشه حرف بزن یم ؟ینترسشه  یم  -
بگم عاشقتم؟  ؟یخواد راحت باش یبه تو ربط داره و دلم م زیچ

 بگم دلت گرم بشه؟ یگذارم؟ چ یبگم که تنهات نم
 ایمرد دن نیامروز با دوقلوها منو خوشبخت تر نیتو هم 

 یتو رو دارم از خوشحال نکهیا یاالن برا دی... من بایکرد
 م؟یزندگ یخوام برا یم یچ گهی... دبزنم غیج

 یشانیپ یرو یجمالت پر آب شد. دست نیا دنیبا شن هیهد نگاه
از  شیاش را جمع کرد تا ب یبه شمع ها انرژ رهیو خ دیاش کش

 احمق به نظر نرسد: نیا
 ...دیببخش  -

 فرستاد: رونیکالفه نفسش را ب یدستش را برداشت و کم جانان
 !دیببخش گهیباز م  -



کرد و حاال که  یم یبنفس که نداشت. دائم خودخور اعتماد
 یحجم از ضعف و نادان نیبابت ا شتریداشت حرف بزند ب یسع

 از خودش منزجر بود:
 خواستم بگم... ی... مایدرباره س  -
نوشابه خورد. خواست  یکه جانان دوباره کم دید یچشم ریز

فرستاد  را به داخل شال شیخودش را خونسرد نشان دهد. موها
 کرد: یبدش را خنث یحس ها یکار طبق عادت کم نیو ا

 هی... اسمش دیدون یکنم... البته خودتون بهتر م یفکر م  -
 ...رانیا یبرا یعنیکم... 
 یموضوع کیخودش  هیخدا را شکر کرد باالخره هد جانان

به  یتوانست کم یکردن م یکرده. همراه دایصحبت پ یبرا
 بدهد: اعتماد بنفس ندرالیس
اصال اسم  ای... درسته سی... چه خوب که گفتیهم عال یلیخ  -

 یم یساق ی. حتستین رانیا یدختربچه تو کی یبرا یمناسب
 یگفته اسم منو گذاشته جاناتان برا یم انیبه اطراف یگفت وقت

جانان صدام زد... البته بعدش  نیهم یمردم نا مأنوس بوده برا
 معلوم شد جانان اسم دختر هم هست...

 :دیفکر از دهانش پر یب
 یدوست دارم. مخصوصا وقت یلیاتفاقا من اسم شما رو خ  -

 زنه... یخانم شما رو "جان" صدا م یساق
دهانش  یحرفش را قطع کرد و کف دستش را رو خودش

 . حرکتش باعث شد جانان بلند بخندد:دیکوب
 کیآخه؟ اوه... نمردم  ینیریدختر کوچولو تو چقدر ش یوا  -

رحم... گناه دارم  ی. دلم رفت بدمیشن فیبار هم از شما تعر
 ها...



کرد  یم جادیکه ا یزیذوق دخترانه و خنده ر کیمقابل  در
 بود.  دهینتوانست مقاومت کند. خجالت کش

رستوران شلوغ  کیته دلش خوشحال بود وسط  چارهیب مرد
اش را  یشانیپ یبرداشت و عرق نشسته رو ینشسته اند.دستمال

 پاک کرد:
 ست؟یگرم ن  -
 نشسته بودند. یدستگاه کولر گاز ریز
که به هم بخوره...  میانتخاب کن یو پسرها اسم ایس یبرا دیبا  -

 ایشه... دوقلو پسر؟ خدا یهنوز باورم نم یوا  ه؟ینظرت چ
 شکرت...

دانست چون  یجانان نم یانتخاب اسم بچه ها قیرا ال خودش
 برود: شهیهم یبرا دیبا مانیکرد بعد از زا یتصور م

 .دیخانم بگ یشما و ساق یهرچ  -
دهانش را  اتیکرد و محتو زیرا با دستمال تم شیلب ها جانان

 تا با دهان پر حرف نزند: دیجو
 یدر حال یکن یمادر ایس یتونم از تو توقع کنم برا یمن نم  -

... شک ندارم یبراش کم نگذاشت یچیه نمیب یاالن م نیکه هم
 یتو رو کامال به عنوان مادرش م ایکشه که س یطول نم یلیخ
 شدم.  ونتیبه خاطرش مد یلی. خرهیپذ

 و کوتاه جواب داد: مختصر
 ام بود. فهیوظ  -
 یکرد ی. هر کاریو ندار ینداشت یا فهیوظ چیه زمینه عز  -

 کیبه عنوان  یب مهربونت بوده. ما راه بلندبه خاطر قل
درباره اسم بچه ها فقط من  رندهیگ می. تصممیخانواده با هم دار



کنم اسم  یخواهش م ای... پس ازت در مقام مادر سمیو تو ا
 هر سه تاشون انتخاب کن... یمناسب برا

و انگشت اشاره اش را به سمت  دیبه سمت جانان چرخ متعجب
 خودش گرفت:

 من؟! چرا من؟!  -
 ماند: هیاز حلقه هد یانگشت خال یجانان رو نگاه

عضو  نی... مهم تریمن ی... مادر بچه هایچون تو زن من  -
 یمشارکت م زیهمه چ یکه تو نمیخوام بب یو من م یخانواده ا

 .میریگ یم میبا هم تصم دمی. تو انتخاب کن من هم نظر میکن
آورد. نگاهش را به  نییشل شد و دستش را پا هیهد یها شانه

کادو دوخت و با خودش بر سر ماندن و رفتن  یجعبه ها
 کلنجار رفت. 

 هی. همه عمرش در حق هانردیرا بپذ ایتوانست نقش مادر س یم
 ینقش نیچن یفایا یبرا یکرده بود. مهارت کاف یمادر یو عل

 بودن را بلد نبود: یرهادیرا داشت اما همسر جاناتان پ
 یتا تو احساس بهتر میکن ی. صبر ممیجان ما وقت دار هیهد  -

کنه که  دایپ هیو بچه ها دا ایس یقراره برا ی. ساقیداشته باش
 یبرا ندهی. آیدرس بخون یتون یخونه هم انجام بده. م یکارها

با رفتنت  یفکر کرد یروشنه ول میکنار هم هست یما تا وقت
 شه؟ یسخت و دردناک م زیچقدر همه چ

 
 یبرا یگفت؟ خودش هم جان یم دیب حرف حق چه باجوا در

 .از صفر شروع کردن نداشت یرفتن و زندگ
 سکوت نکن. هنوز به دلت ننشستم؟  -



را از  کیداد تا افکار تار یبار پلک زد و سرش را تکان چند
 خودش دور کند:

 م؟یبر شهیم  -
خوابشان برده بود. جانان  ییرایکاناپه پذ یرو ایو س یساق 

 انداخت. شانیپاها یرو یرفت و پتو سفر نیپاورچ
کرد که آقا گوالخ ترسناک چقدر  یتماشا م یکیدر تار هیهد 

و  یسر ساق یمهربان و خانواده دوست است. خم شد رو
 هیو هد دیگذاشت. دست محبت بر سرشان کش یدخترش بوسه ا

 کند. یچطور با عشق آنها را تماشا م دید
گرفت که بماند  یم یبود با خودش کشت هیپشتش به هد یوقت تا

کند. به  شکشیمرد فوق العاده پ نیبه ا یو قلبش را دو دست
جانان او  .آمد کیو نزد دیجانان به سمتش چرخ نکهیمحض ا
 به اتاق خواب برد. میرا مستق

صدا از اتاق و بعد از خانه  یکه به حمام پناه برد جانان ب هیهد
را در  یطوالن یریچطور مس دیرفت. خودش هم نفهم رونیب

 یخانه پدر یمیمحله قد کیتنگ و بار یکوچه ها انیم یکیتار
 راه رفته! 

 
با آنها فاصله داشت  ابانیمادر آرمان که چند خ یخانه  یجلو

 :ستادیا
 «آرمان تهران بود. کاش»

عرق است تعجب  سیخ نکهیو از ا دیصورتش کش یرو یدست
 کرد:

 «بدجنس! یکوچولو»



است  روقتیدانست د یبود. م اوردهین لیبا خودش موبا یحت
حدس بزند. به سمت خانه قدم  قیتوانست زمان را دق یاما نم

را با نوک کفشش گوشه  یا زهیسنگ ر یزنان راه افتاد. گاه
 کرد.  یپرت م یا

زد. وارد کوچه  یفرو برده و سوت م بیرا در ج شیها دست
غ روشن اتاق خواب را شاخ و برگ درختان چرا نیکه شد از ب

 است! داریب هی. هددید
 دیبا خودش کل منتظرش نشسته دلش ضعف رفت. نکهیفکر ا از
کند.  داریرا ب یتوانست زنگ بزند و کس یبود. نم اوردهین

 زد. یبه اطرافش انداخت. پرنده پر نم ینگاه
 یگرفت و وزنش را رو واریلبه د یدستش را رو یبه آسان 

از  یانداخت. با چند حرکت ساده صخره نورد نوک انگشتانش
 .دیپر اطیدر باال رفت و جفت پا وسط ح

پله ها  یرو هیزنانه توجهش را جلب کرد. هد یغیج یصدا 
 .لبخند زد اریاخت یبود. ب ستادهیا

 و آرام جلو رفت: دیرا به هم کوب شیها دست
 ...یینجایدونستم ا ینداشتم. نم دینترس منم... کل  -

 :ختیو پلک زد تا ترسش ر دیند بار نفس کشچ هیهد
 «گوالخ نباش! انقدر»

 صدا دنبالش رفت.  یراه افتاد و داخل شد. جانان هم ب جلوتر
 پشت سرش وارد اتاق شد و در کمد را باز کرد. جانان

را  شیها لباسداشت.  یبر م یو شلوار راحت شرتیاز کمد ت
گرفت. تا  دوشت و شانه اش انداخ یبرداشت و حوله را رو

 و جانان آرامش کرد.  دیکابوس د هیصبح هد



 یرفت تا قرص آرامبخش یبار سوم به آشپزخانه م یبرا
 شد و سراغش آمد: داریب یبخورد که ساق

 ؟یخواب یجان... چرا نم  -
 رونیو نفسش را ب دیرا به هم کوب نتیو درمانده در کاب خسته
 داد:

خواد  یم...نمکرد یفکر کن یمامان... هر کار شهینم  -
تونم ولش کنم نه به زور نگهش  ینه م... ستیکه ن یزورک

 دارم...
آشفته اش تکان  یموها انیو دستش را م دیکش ازهیخم یساق
 داد:

 یرو حل م زهایچ یلیجان... زمان خ یدار اجیبه زمان احت  -
 کنه...انقدر هول نباش...

زد و  هیتک نتیآرامبخش به کاب یبه بسته قرص ها رهیخ جانان
 :دیغرق در افکار درهم و آشفته اش پرس

زن ننشسته براش  کیرو که به دل  یتونه مرد یزمان م  -
 کنه؟ زیعز
پسرش سوخت. جلو رفت و از پشت بغلش  یبرا یساق دل

 زد پلک بست.  هیکرد. سرش را به کتف جانان تک
 سکوت را شکست: یحال ماندند تا ساق نیلحظه در هم چند

شدم. سپهر هم دوست داشتم و  ریزن جهانگمن با عشق   -
کنم  یم یفهمم. سع یرو نم هیخواست خودم بود. حال هد

ما  دیکنه... جان شا یوحشت م شتریآرومش کنم اما هر بار ب
تونه ما رو  یاون نم دی. شامیکن یم یادیازش توقع ز میدار

 . میهمون جور دوست داشته باشه که ما دوستش دار



باز کرد و به سمتش  شمادرش را از دور یدست ها جانان
را در هوا  شیزد و دست ها یبا حرص حرف م ی. وقتدیچرخ

 :دیخند یبلند م یداد ساق یتکان م
 یخواد چه کارش کنم؟ دست بکنم تو یدلم م یدون یم  -

رو تکون بدم مغزش جا به جا  کشیموهاش انقدر اون کله کوچ
 ...یقبل یهاش برگرده جا میسکاری کنم بشه بعد 

 :اوردیب نییرا پا شیرا فشرد تا صدا شیبازو یساق
 ... شهیم داریب ای... نکن سسیه  -

 دل جانان تازه گل کرده بود: درد
 آخه من چقدر بدبختم!   -

 یدست .کرد یبدتر اعصابش را خراب م یساق زیر یها خنده
 :دیکش شیموها انیم
 یلیاز لندن زنگ زدم. خ مهیدونم مامان... من به فه ینم  -

 هیچقدر هد ینیب یخودت که م یکرد ول یاظهار عالقه م
به خواهرش  ادیکه نم هیهم از هان نیا یتنهاست...اون از عل

 سر بزنه...
 یهمه مدت برا نیاتفاقا همان روز آمد. تماسش بعد از ا هیهان
گفت دلش تنگ  نکهیبود. بعد از ا بیعج هیاز بق شتریب هیهد

 . دیظهر رس کیشده آدرس گرفت و نزد
 لیکه بزرگ فام ریپ یعمه بتول هم آورده بود. عمه ا همراهش

کردن فقط غر زدن و فتنه  یآمد اما از بزرگ یبه حساب م
 هیماند و هر چه هد رونیب مانیگرفته بود. آقا سل ادی یگر

ت از داش شانیو عمه بتول چشم ها هیتعارف زد داخل نشد. هان
 . مدآ یاز کاسه در م هیخانه و سر و وضع هد دنید



 هیهد ی. وقتردیزبانش را بگ یعمه جان نتوانست جلو آخرهم
 یبه فنجان ها یچشمانش گرفت با نگاه یرا جلو یچا ینیس

 نقره گفت: ینیو س ستالیکر
 ها! یخوب خودت رو انداخت  -

انداخت  هیبه هان یچشم ریز ی. نگاهدیپر هیاز چهره هد رنگ
 :دید ایس یو خواهرش را در حال تماشا

... نه خوشم یحداقل خودت رو بست یدامنت لکه دار شد ول  -
 ...یاحمق زرنگتر بود نیاومد. تو از ا

 یعمه بتول نشست و بغض کرد. م یجلو یمبل تک یرو هیهد
 یشود. کاش رو ریزبان بخورد و تحق شیدانست قرار است ن

جانان را  یانیاتفاق بود. انقدر خانه اعصحبتشان فقط درباره آن 
 کردند: یاش نم یو متهم به زرنگ دندیکوب یبر سرش نم

 ... لباس هات مارکه؟یچقدر خوشگل شد یآبج  -
و  یمشک یخودش لعنت فرستاد که ست بلوز و شلوار سرهم به
پوشاند.  یرا م شی. کاش موهادهیرا پوش یدوز یسنت لهیژ

 گریرفت د یفرو م نیشد و در زم یکاش آب م یاصال ا
 :دید یاو را نم چکسیه
 مامان؟  گهیچقدر خوشگله... به تو م ه؟یدخترشه؟ خارج   -

 هم زجر آور تر بود: هیهان یعمه بتول از سوال ها حرف
 رمردیپ هی با... رهیبگ ادی هیدختر عمو جوادت خوبه از هد  -

خودش  یبرا یا یچه خونه و زندگ نی، عوضش ببازدواج کرد
 ساخت...
 سکوت کند: نتوانست

 یسهم یخونه و زندگ نی... من از استین رمردیآقا جانان پ  -
 ندارم فعال مهمانم...



 در هوا چرخاند: یو دست دیکش یبلند ی« او» عمه
 یچ گهیتو خمره عسل د یسر جات افتاد نیبش بیارپسر  هی  -
رسه به  یارثش م رهیمیباشه بهتر... م ریاصال پ ؟یخوا یم

 پسرت...
 دیفهم یدست خودش است. نم بدنیا اوردنپسر  ایدختر  انگار

بچه را  تیداند جنس ینم یعنیکه خودش زن است  یعمه خانم
 :دیپرس هیرا هان یکند؟ سوال بعد ینم نییمادر تع

 خدا کنه پسر باشه. ت؟یجنس صیتشخ یبرا یرفت یآبج  -
 سوژه دستشان بدهد: شتریداند و ب یم دیخواست بگو ینم
 د؟یمون یناهار که م  -

 دیکش یرا هورت م شیبه عمه بتول که چا ینگاه هیهان
 انداخت:

شه از ناهار خوردن  یمگه م یول میراستش قرار بود نمون  -
 گذشت؟ یخونه ا نیتو همچ

 تکان داد: یهم سر عمه
 تو... ادی... برو به شوهرت بگو بمیمون ی... ممیمون یم  -

 داد: هیو تک دیکش یآه هیهان
 رونیولش کن... خودش گفت هر چقدر طول بکشه ب ادینم  -

 کنه... یصبر م
تمام  ایشد و مهمان ها شروع به خوردن کردند. س دهیچ زیم

به  یلبخند یگاه هیشده بود. هان رهیمدت با اخم به عمه بتول خ
 . دید ینم یزیجز اخم چ یزد ول یم ییدخترک مو طال

عمه  ضیکرد و گوشش به عرا یم ییرایدر سکوت پذ هیهد
 خانم بود:



خونه مال پسِر بزرگه... حشمت حقشه... تو که شوهر   -
 یتا وقت دهیم یهم شوهر داره... اصال چه معن هیهان یکرد

تن داداشم  د؟یکن راثیارث و م یحشمت هست شما دوتا ادعا
 لرزه... یتو گور م

 هیهد یبرا یدلتنگ یبه خواست حشمت بود نه از رو دارید نیا
 :دیزحمت و عذاب کش یکه آن همه در خانه پدر یا
کنم تو هم  یمن که امشب وکالتنامه رو امضاء م یآبج  -

 بکن... داداشم گفت بال عرضه...
زد و با خودش فکر  یلبخند محو هیبالعزل بود. هد منظورش

لت بالعزل دادن هم کرد چقدر خواهرش احمق است! آخر وکا
تواند  یاسمش را نم یافتخار دارد؟ آنقدر نادان است که حت

 درست تلفظ کند:
آقا  یخواستم ول یم یعنیمن امضاء نکردم.  یاومد ول شبید  -

 جانان اجازه نداد...
 زود واکنش نشان داد: یلیخ عمه

همه داره... باز چشمش دنبال ارث  نیوا؟! شوهرت ا  -
 حشمته؟ 

وجه دخترها را مستحق  چیکنند. به ه یرا راض هیدند هدبو آمده
 یافتاد که م مهیحرف فه ادیدانستند.  ینم یپدر هیارث افتیدر

پسرها سر  یپا ریگفت در خانه آنها رسم است دخترها را ز
 ببُرند.

خواند باب مسخره کردن فرهنگ غلطشان که  یهم م یشعر 
 آمد: ینم ادشیآن لحظه 



 یبه اون م زیبگو که حشمت پسر بزرگه همه چ به آقات  -
داماد بخوره...  میبد ستین یراض امرزتیخداب یرسه. بابا

 حرومه به وهللا... 
 یآمد. قرار نبود برا اطیو جانان از ح یحرف زدن ساق یصدا

مهمان دارد. با عجله بلند شد و  هیاما خبر داشتند هد ندیایناهار ب
گذاشته بود و  مانیت پشت آقا سلبه استقبالشان رفت. جانان دس

 کرد.  یبا احترام به داخل دعوتش م
گذاشته بود برداشت و  یجا لباس یکه از قبل رو یشال هیهد
و  یتوانست چشم از ساق یسرش انداخت. عمه خانم نم یرو

 .عمال فکش باز مانده بود رزنیجانان بردارد. پ
 ...دیبردار شتریب دیجون تعارف نکن مونیآقا سل  -

خطاب « جون مونیآقا سل»شوهرش را  ،یهر بار ساق هیهان
شد  یهم تا بناگوش سرخ م چارهی. مرد بدیخند یم زیکرد ر یم

 زد.  یانداخت و لبخند م یم نییاما فقط سرش را پا
کم  یرهادیپ یخانواده کالس باال یجلو نکهیا یخانم برا عمه

جود که و یفرنگ رفته ا لیو افاده از فام سیبا ف اوردین
کرد. جانان از خنده  یم فیتعر یساق ینداشت برا یخارج

 گفت: یبار م کی هیکبود شده بود و هر چند ثان
 طوره! نیبله هم  -

که هر چه زودتر عمه بتول را خفه کند،  یبه دنبال بهانه ا هیهد
رفت اما آن بنده خدا اصال در باغ نبود.  هیبه هان یچشم غره ا
زد.  یم یلبخند مسخره ا ایس یآب یچشم ها یمحو تماشا

 بود.  مانیآقا سل نهیگز نیآخر
را سمت شوهر خواهرش چرخاند. متوجه شد خودش  نگاهش

بروند. قبل از  اطیدهد که به ح یدارد با چشم و ابرو عالمت م



 یبرخاست و جلو مانیسل ه،یاز طرف هد یهر گونه واکنش
 همه گفت:

 نداره! یداشتم... اگر اشکال یعرض یآبج  -
 با احترام به پله ها اشاره کرد: جانان

اتاق مطالعه من راحت صحبت  دیبر زمیجان... عز هیهد  -
 .دیکن

 :دیکرد و پرس یزیاخم ر هیهان
 تنها؟ هیتو اتاق با هد یشده؟ زشته... بر یزیچ مان؟یسل  -

 را جانان داد: جوابش
  د؟یخانم شما چند ساله ازدواج کرد یهان  -
با هم  هیو هد مانیرا منحرف کرد تا سل هیهانسوال ذهن  نیا با

 به طبقه باال و اتاق مطالعه جانان بروند.
 ییرایبه جمع داخل پذ یو نگاه ستادیا مانیپله ها سل یجلو

 دوخت و خجالت زده گفت: نیانداخت.  نگاهش را به زم
 قتشیبزنم تف سر باالست. حق یمن دامادم... هر حرف یآبج  -

 یدونم برا یتونم بگم... م ینم هیبه هان یداشتم که حت یعرض
زشته که اصال  یلیبگم؟ خ ی... چطوریپا مرد کیخودت 

 ...یحرفش رو بزنم ول
برداشت و آرام  مانیبه سمت سل ینگران شده بود. قدم هیهد

 :دیپرس
 افتاده؟  یعل یبرا یاتفاق دی... نگرانم کردمانیآقا سل  -

 و پوزخند زد: دیبا حرص لب برچ مانیسل
 ! ؟یعل  -
 تکان داد: یتأسف سر با



حالش از من و شما بهتره نگران نباش... موضوع  یعل  -
به  دینبا دیشماست... ببخش یصحبتم حشمت و مسئله خونه پدر

 یبزنم اما حشمت داره سر شما دو تا کاله م یعنوان داماد حرف
 گذاره...

 :دیش خوابباد یدرباره عل یخبر دنیاز شن دیناام هیهد
 میامضاء کن نکهیجز ا میندار یچاره ا یدونم... ول یبله... م  -

 بره...
سر دلش  یحرف ایباالخره نگاهش را باال آورد و گو مانیسل

 گفت: یعصب یلیکرد خ یم ینیبدجور سنگ
 یعنیآخه مملکت قانون داره.  یول گمیکه م دی... ببخشیآبج  -
 یبه خاطر اون ... استغفرهللا... هر ک از حقتون دیکه دار یچ

کنه  یبگم فکر م هیهان ی... من اگر جلورهیحق خودش رو بگ
من  یبه ارث پدرش نظر دارم. اصال بر فرض دارم مگه زندگ

 از هم جداست؟  هیو هان
با آقا جانان حرف زدم... گفت خودم به شما بگم  رونیب من

بهش گفتم  یه. وقتهم امضاء نکن هیبود هان نیبهتره...نظرش ا
 شد... یعصبان یخواد حساب یحشمت وکالت بالعزل م

 یبرا چکسیبود؟ چرا دل ه نیا مانیداخل آمدن سل لیدل پس
 ادامه داد: مانیتنگ نشده؟ سل هیخود هد

مالک کل  تونه یم ی... حشمت فقط در صورتدمیمن پرس نیبب
 یاون خونه بشه که از شما وکالت تام داشته باشه. االن مشتر

هر  دهیفهم شیقانون یکرده افتاده دنبال کارها دایدست به نقد پ
هم  هی. گول نخور خواهرم حقته... هاندیبر یشما ارث م یدو

روز بعد همه رو  دوکه  یبه کس دیبخش یحقشه... آخه چرا م
 کنه؟  یدود م



 ی. حشمت سه سوت پرتش میکن یظلم م یه علب یخدا حت به
 ؟یجمعش کن یاریب یخوا یکوچه بعد تو از کجا م یکنه تو

رو سر و سامون بده. خدا رو شکر  یحداقل عل ریحقت رو بگ
پارچه آقاست.  کی. ماشاهلل شوهرت یندار یازیخودت ن گهید

... ردهتو و آقا جانان سود ب یاز ماجرا یحشمت هم اندازه کاف
 کرد؟ یکم بود که از شوهرت اخاذ ونیلیده م
 دوخته شد: مانیوحشت زده و متعجب به سل هیهد نگاه

 از جانان پول گرفته؟ ؟یچ  -
 زد و دست به کمر شد: یلبخند کج مانیسل
مرده صداش رو در  یلیبه خدا شوهرت خ ؟یخبر ندار  -
. همون روز که داشت وسط ریبگ دهی. از من هم نشناوردهین

چک گرفت که به  ونیلیکرد از آقات ده م یم دتیکوچه شه
داد گفت ببرش... نکن خواهرم... من دستم به  تیعقد رضا

آخه چرا تو و  یول میمون یگرسنه که نم یعنیرسه  یدهنم م
  د؟یارث ببر دینبا هینها

به من  هیحالل تره به وهللا ... اصال هان رمادریپدر از ش ارث
آب اما دست حشمت  یجو زهیبه حشمت هم نده... بر ینده ول

 نرسه...
 یگفت و ه یداد و باز هم م یم حیطور توض نیهم مانیسل
 یجلو زیبود. همه چ یگرید یایدر دن هیآورد اما هد یم لیدل

شد. دستش را به نرده راه پله گرفت تا  یو تار م اهینگاهش س
 رفت.  ی. نفسش به شماره افتاده بود و بدنش ضعف مافتدین

طور ادامه داشت تا ته  نی، درد پشت درد و همپشت ننگ ننگ
 نیتا ا ییرا لکه دار کند. با چه رو هیهد تیثیمانده غرور و ح

 جانان ناز کرده بود؟  یلحظه برا



شرم دست از سرش بردارد؟  نیتا ا دیکش یخجالت م دیبا چقدر
 گفت: مانیسل
... من که جرأت ندارم با رهیگ یم لیآقا جانان گفت برات وک  -

کن خودت بگو  یحرف بزنم... باز در حقم خواهر هیهان
 امضاء نکنه...

لب زمزمه کرد تا  ریز یا« باشه»تکان داد و  یسر هیهد
در سکوت شروع  هیساکت شد. مهمان ها که رفتند، هد مانیسل

آن ده  شیکرد. تمام فکرش پ وهیم یظرف ها یبه جمع آور
چند بار  ینشد ساقبر باد رفته اش بود. متوجه  یو آبرو ونیلیم

 :دیداد کش بایتقر اینامش را صدا زده تا س
 ...ی... مامی... مامیمام  -

 یبود که م یزیتنها چ ایاز دهان س «یمام»کلمه  دنیشن
دور  یدرونش لحظه ا زیغم انگ یرا از فضا هیتوانست هد

 ایرفت. س ایرها کرد و به سمت س زیم یکند. بشقاب ها را رو
گرفت به  یکه جا هیکرده بود. در آغوش هد یخود به خود آشت

 اشاره کرد.  یساق
 جوابش را بدهد: هیمنتظر بود هد نهیدست به س یساق

عجب! چشم  ؟ینیب یرو نم یخوشگل نیمن به ا یعنی  -
 ...صد بار صدات زدم.یخواد که ندار یم رتیبص
 یموها انیم یو دست دیرا بوس ایس نیریش یگونه ها هیهد

 :دیدخترک کش و مجعد ییطال
. جانم دمیفکر بودم نشن یجون انقدر تو یشرمنده ساق  -

 د؟ییبفرما
 داد: هیکنسول برداشت و نشان هد یرا از رو یبزرگ کارت



جانانه که  ینوه عمه  یکارت عروس نیخانم... ا هیبله هد  -
 نیبا شوهرت و ا دیهمراه همسر دعوت شده... شما فردا شب با

قوم شوهر... لباس هم  یعروس یم برخانم خوشگله که من باش
 ...یکه ندار

 :دیجد یبتیمص نکیا و
 ادتونی شی. دفعه پامیخانم فکر نکنم درست باشه من ب یساق  -
  ست؟ین

 باال رفت: یساق یابروها
 ! خودیب  -

 گرفت: هیچشمان هد یشد و پشت پاکت کارت را جلو کینزد
 ؟ینوشته؟ سواد که دار یچ نجایا  -

 بود:  نوشته
 «و همسر محترم یرهادیجاناتان پ جناب»
توانست فکر کند آن  یکه م یزیدر آن لحظه به تنها چ هیهد

و در دل به خودش گفت  ستادیبود. بلند شد ا یونیلیچک ده م
به خواست  دیدست و پا له هم شود با ریز یاگر در آن مهمان

 و جانان تن دهد: یساق
برام چند دست لباس  ... آقا جاناندیشما بگ یچشم... هر چ  -

 د؟یشما نگاه کن شهیدونم کدوم مناسبه؟ م ینم یآورده ول
 نشست: یصورت ساق یرو یبا نمک لبخند

 نمیبب میخودم. بر یبرف دیسف یکوچولو یِهد یحاال شد نیآفر  -
 آورده؟  یجان برات چ

 یهم نم هیهنوز دست نخورده گوشه اتاق بود. خود هد چمدان
بازش کرد و  یساق یدانست چه در انتظارش است! وقت

شرمنده جانان شد. کامال  شتریب دیکش رونیرا ب اتشیمحتو



ها  نیمشخص بود سر حوصله در مغازه ها گشته و قشنگ تر
 . دهیهمسرش خر یرا برا

 یها یست کامل لباس شب با اکسسور کیاز همه  شتریب
را بلند کرد.  ایو س یو هوار ساق غیج یمخصوص خودش صدا

کرد همان لحظه  یپا بند نبود. اصرار م یاز ذوق رو یساق
. در دیپر یم نییزد و باال و پا یبرق م شیچشم ها ایبپوشد. س

به خوابش هم  یکه حت یکیش یبه لباس ها رهیخ هیهد انیم نیا
 کرد. یم یوانگیقلبش د دید ینم
کر کند. بود تا تش نجایخواهد جانان ا یچرا دلش م دیفهم ینم 

شد که  یم دهیمرد به همسرش د کیآنقدر در آن چمدان عشق 
شد. آن حس که مراقب بود  یاگر از سنگ هم بود آب م هیهد

 یدرها متما میانفجار عظ کی هیدر آن لحظات شب افتدیاتفاق ن
که قرار بود ممنوع باشد باالخره  یبسته را گشود و مرد

 کوباند.   هیهد یقلب فرار یُمهرش را رو
کرد و عروسش را در  هیگر یتنش نشست ساق یکه رو لباس

و  دیکش رونیب یاسکناس فشی. همان لحظه از کدیآغوش کش
 صدقه چرخاند: یبرا هیدور سر هد

 ... بترکه چشم حسود...یقربونت برم انقدر خوشگل شد  -
 یلیلباس خ حیو مل یآسمان یمحشر شده بود. رنگ آب واقعا

 یقد نهیآ یت. دخترانه جلوجلوه داش دشیپوست سف یرو
 زد و خودش را تماشا کرد. یچرخ

دامن  یتور پف یکار شده رو یها نینگ هیچشمانش درست شب 
 زد: یبرق م



... یکه فردا شب بپوش ییخشک شو دمیامشب م نیهم یِهد  -
 یندرالیمامان س یفرشته ها شد نیعشقم ع یوا

 با تو ست باشه. میهم لباس بخر ایس یخوشگلم...کاش برا
و با  دیرا به هم کوب شی. دستهادیچرخ یفکر به سمت ساق یب

 گفت: یخوشحال
 .میآره... کاش باشه براش بخر یوا  -

خرج  شتریب یشود ساق یزده و باعث م یحرف نیچن نکهیا از
 یدست ها یرو ی. متوجه نبود که نگاه ساقدیکند خجالت کش

پوستش با  یشمار رو یب یزخم ها یخشک شده و به جا هیهد
 کند: یبهت نگاه م

 یمدل نیتونستم براش هم یخانم اگر پارچه داشتم م یساق  -
 یطول نم شتریدو ساعت ب یکیکارگاه؟  امیبدوزم... شب ب

 کشه...
 نامش را به زبان آورد: یپر از غم بود وقت یساق یصدا

 !ه؟یهد  -
 یساقباال آورد و به چهره  شیرا از دامن و کفش ها نگاهش

 :دیخودش رس یرا که گرفت به دست ها یدوخت. رد نگاه ساق
 ... چطور؟... رمیبم یمن ... اله یتو... خدا هیهد  -

 نیتواند ا یرا باال گرفت و تازه متوجه شد اصال نم شیها دست
دانست قسمت پشت لباس هم زخم  یلباس را بپوشد. خودش م

. اصال همه هم بود شیدهد. پاها یکتفش را نشان م یرو یها
قبل در  هیدخترانه چند ثان یداشت. شاد یادگاریبدنش  یجا

 به خاکستر تلخ شد: لیدهانش تبد
 ها نبودم.  نیا ادی... فکر کنم نتونم بپوشمش... اصال یوا  -

 و نپرسد: ردیزبانش را بگ ینتوانست جلو یساق



 من چطور تونسته؟ یکارو با تو کرده؟ خدا نیا یک  -
 جواب داد: فقط

 !ستیمهم ن  -
را عوض  شیمستر اتاق شد و لباس ها سیوارد سرو عیسر

تخت مرتب گذاشت و نگاهش کرد.  یرا رو راهنیکرد. پ
 ! دهیخر شیلباس را برا نیا یجانان با چه عشق چارهیب
که پشتش معلوم نشود اما با  ردیتوانست دورش اشارپ بگ یم

کرد؟ سکوت حزن  یگردنش چه م نییپا ای شیدست ها و پاها
 رونیحال ب نیرا از ا یساق دیاتاق را برداشته بود. با یزیانگ

 :دیکش یم
 تونم بپوشم؟  یرو م یکی نیبه نظرتون ا  -

بود که هنوز کامل از چمدان  یکت و دامن قرمز منظورش
چمدان  اتیبه محتو یسطح ینگاه یبودند. ساق دهینکش رونیب

 گفت: جیگ یانداخت و کم
 خوره... ینم یعروسبه درد   -

اش را با نوک انگشت ماساژ داد  یشانیپ یاز مکث کوتاه بعد
 :دیچرخ هیو به سمت هد

 میبخرم... فکر کنم بشه با مواد گر شیبرات لوازم آرا میبر  -
 یبپوش یتون یهم م ی... جوراب شلوارمیزخم ها رو بپوشون

الزمه  یهر چ میبر هیباشه...حاضر شو هد یا شهیش دیبا یول
 هم لباس نداره... ایس میبخر

مبل  یجانان که تنها رو دنیآمد دلش با د نییپله ها که پا از
 . دیخواند لرز یکتاب م

 یتشکر اساس کیآقا غول ترسناک اما مهربان، سزاوار  نیا
زده  یطب نکی. جانان عستادیبود. آرام جلو رفت و کنار مبل ا



 هیبه هد ی. نگاهدیسر یبود و چهره اش مردانه تر به نظر م
 :دیکرد و متعجب پرس

 شده؟  یزیچ زمیجانم عز  -
 یدر خانه چرخاند. م یبا ترس نگاهش را دنبال ساق هیهد

بود که داشت.  یتنها فرصت نیبرده. ا ییرا دستشو ایدانست س
شانه  یرو یجلو رفت. خم شد و بوسه ا عیزد. سر ایدل به در

 جانان گذاشت: ی
 ممنونم.ازتون  یلیخ  -

 چیمغزش ه هیچند ثان یجانان گشاد شده بود و برا یها چشم
مقدمه  یو ب عیکار را سر نیآنقدر ا هیداد. هد ینم یدستور

فرصت نکرد  یانجام داد سپس پا به فرار گذاشت که جانان حت
 بپرسد.  یسوال

و جانان را با حال خرابش تنها گذاشت.  ختیگر اطیبه ح هیهد
به پشت سرش و  یهدف ه یشده بود. ب وانهید چارهیمرد ب

اش چشم  یخال یکرد دوباره به جا ینگاه م هیفرار هد ریمس
 دوخت.  یم

 شانه اش گذاشت و لبخند زد: یرا رو دستش
 «شه؟یم یعنیمن  یخدا»
بود و از  ستادهیا اطیدر ح یداشت. جلو یهم حال قشنگ هیهد
 یم دنشیکه باعث لرز یدرون بیو غر بیعج یجور شاد کی

گونه ها گذاشته بود و  یبرد. هر دو دستش را رو یشد لذت م
 :دیکش یبلند م ینفس ها

 «چطور روم شد؟ ایخدا»
آمده بودند که  رونیب دیخر یبا کل شیفروشگاه لوازم آرا از
 تماس گرفت: هیهان



که  امیخواستم با داداش ب یم ؟یستیخونه ن یالو...آبج  -
 ...یوکالتنامه رو امضاء کن

را  یتا آب پاک ستادیخلوت ا یعالمت داد و گوشه ا یساق به
 :زدیو حشمت بر هیدست هان یرو

 یول یچه کار کن یخوا یدونم تو م یجان... من نم هیهان  -
 .یکنم قبول نکن یم هیکنم به تو هم توص یمن امضاء نم

 .شهیم یشه که داداش عصبان یوا؟! نم  -
 کی ینم ولخواستم امضاء ک یگوش کن. من هم م هیهان  -

لحظه تصور کن من از حقم بگذرم و حشمت خونه بابا رو دود 
اصال  ایکنم؟  تیحما یاز عل یمنقل... من چطور یکنه پا

که شبانه روز پشت اون وانت قراضه داره  مانیخودت... آقا سل
  ؟یکنه...چرا کمک حال شوهرت نباش یجون م

 به فکر فرو رفت: هیهان
 یبه پا م امتیبدم؟ ق یجواب داداش حشمت رو چ یآخه آبج  -

 کنه. من جرأت ندارم. 
نگذر... کتاب خدا هم نوشته ما نصف پسر  یشنو یاز من م  -

. حشمت اندازه ستی. خدا شاهده به خاطر خودم نمیسهم دار
 ست؟یکرده. بس ن اهیرو س یعل یزندگ یکاف
 :یتکان خورده بود. البته کم یکم هیمخ آکبند هان ایگو
 گهیم یچ نمیحرف بزنم بب مانی... من با آقا سلیچرا آبج  -

 ادیدونم حشمت دو تا داد سرم بزنه امضاء زدم. ن یم یول
 برات دردسر درست کنه؟

 یامضاء م شهیداره مزاحم خانواده آقا جانان م نمیمنم اگر بب  -
 . میالاقل حرفمون هم زد یکنم ول



که درست پشت سرش  یو با ساق دیرا که قطع کرد چرخ تلفن
 بود مواجه شد: ستادهیا
 بود... هیهان دیببخش  -
 !دمیشن  -

 شد: رهیخ شیگذاشت و به چشم ها هیشانه هد یرا رو دستش
... اون یطور محکم باش نیازت توقع دارم هم هیهد نیآفر  -
 فهیتو وظ یتونه بکنه فوقش دو تا داد بزنه ول ینم یغلط چیه

چطور همه  یگرفتار شد یدی... دیاز جنس زن دفاع کن یدار
 دست و پا لهت کردن؟  ریز
شه... فردا  یعوض نم یزیچ یخودت به خودت ارزش ند تا

دنبال کارت اصال هم از حشمت  افتهیب میزن یحرف م لیبا وک
 نترس باشه؟

 پر از اشک شد: هیهد چشمان
خانم من چطور از شما و آقا جانان تشکر کنم؟  یساق  -

 یلیرو بدم؟ خ تتونیهمه محبت و حما نیجواب ا یچطور
 تونم جبران کنم. ینم یجور چیشمام... ه ونیمد

 یکرد. داشت جانش را م یم ینیسنگ یدل ساق یرو یحرف
داشتن اما  یخواسته ا نیچن هیظلم بود در حق هد یگرفت. کم

 سکوت کند: نیاز ا شتریتوانست ب ینم
 کیاگر  عاشق پسرم شو... انقدر دوستش داشته باش که  -

از من  شتریب یبدونم تو حت دهیعمرم به آخر رس دمیروز فهم
اگر بدونم جانان با تو  دمی... من جونم هم برات میدوستش دار

مادرت برات نکرده من هزار  یخوشبخت شده... هر کار
 نیبه جانان نه نگو... ا گهیکنم فقط د یبرابرش رو برات م



! حاضرم به پات اگر برات مهمم یخواهشه از طرف ساق کی
 ...یدل پسرم رو نشکن گهید افتمیب

. اوردیطاقت ن هیهد گرید ختیر نییکه پا یساق یها اشک
 مادرشوهر مهربانش را بغل کرد و با بغض کنار گوشش گفت:

وجودتون  یفدا ینداره ول یقلبم تا ابد مال پسرتون...ارزش  -
 یدوستتون دارم ساق یلیکنه... خ یرو جبران م یزیاگر چ
 خانم...

کوباند باعث شد از هم جدا شوند.  یساق یبه پا ایکه س یلگد
دردش گرفته  یرا با خنده پاک کردند. ساق شانیهر دو اشک ها

 بود:
 شه... یراحت نم الشیجانور کوچولو تا منو نکشه خ  -
 .دینباش میزندگ یاگر شما تو رمیمیدور از جون... من م  -

 انداخت: هیو دستش را دور شانه هد دیبلند خند یساق
کافه دلم  می. بریکن یبدون من زندگ یکن یچرت نگو غلط م  -

. ادیداره تا صبح نم نیخواد. جانان امشب تمر یقهوه الته م
 امشب... یمال خودم

گذراندند. از کارگاه پارچه آورده بودند و  یرا در خانه ساق شب
مال خودش اما  هیشب یلباس ایس یشبانه برا یبا کمک ساق هیهد

 دوخت.  یبه رنگ صورت
کرده بود و  نیتمر یصخره نورد ونیتا صبح در فدراس جانان

 ییبگذارند بخوابد. عصر روز بعد سه تا شیخواست تنها یساق
بروند  شگاهیبه آرا نکهیقبل از ا یرفتند. ساق ایناد شگاهیبه آرا

بود پوشاند.  دهیکه خر یمیرا با کرم گر هیهد یزخم ها یتمام
 شد. یم دهیحال اثرش د نیبا ا



بلند ساتن مخصوص لباسش را  یگرفتند دستکش ها میتصم 
 بپوشد. 

مراسم منتظر بودند تا  یمحل برگزار نگیپارک یورود یجلو
چند بوق پشت سر هم توجهشان  ینگهبان در را باز کند. صدا

را جلب کرد. جانان و آقا سپهر درست پشت سرشان بودند. 
 ییبرد و تکان داد. با راهنما رونیدستش را از پنجره ب یقسا

 شد. رککنار هم پا نیمراسم هر دو ماش یبرگزار نیمسئول
شود اما جانان زودتر  ادهینشست تا پ رهیدستگ یرو هیدست هد 

 ریو زنج یا شهیرا که با کفش ش شیگشود. پاها شیدر را برا
سبز  یها یچمن مصنوع یشده بود رو نیطال دور مچ مز

ستد یبا یگذاشت، نفس جانان بند آمد. خبر نداشت وقت
 خواهد گذاشت. شیشوهرش به نما یبرا یشتریب یزهایسوپرا

 دیچرخ یآمد باد شالش را انداخت. لحظه ا نییکه پا نیاز ماش 
 شیگذاشته بود و آرا یو نگاهشان به هم گره خورد. لنز آب

 ستادهیان اجان یچشم ها یجلو ییایزن رو کیداشت.  یظیغل
در  رییهمه تغ نیا دنیسپهر نتوانست بهتش را از د یبود. حت

 پنهان کند: هیظاهر هد
... جان از کنار زنت تکون یشد بایدخترم چقدر ز  -

 ...ینخور
انداخت. حرکتش جانان  نییو سرش را پا دیدخترانه خند هیهد

 هیهد ینقره ا ی. موهادیفهم یرا نابود کرد. حال خودش را نم
با آن گردنبند چسبان  فشیرا کامل جمع کرده بودند و گردن ظر

چانه جانان  ریاگر دستش را ز یشد. ساق یم دهیدار د نینگ
به مادرش و  یماند. نگاه یمطور باز  نینزده بود فکش هم

 انداخت.  ایبعد به س



لوله شده  ییطال یو موها یپف دار صورت راهنیبا پ هیهد کنار
دست زن و بچه اش  نکهیکرد. از تصور ا یم وانهیاش آدم را د

 یعروسک ها نیا دیو به همه بگو ردیخواهد بگ یرا م
 خوشگل مال او هستند اشک در نگاهش نشسته بود. 

وارد سالن که شدند همه  .را در آغوش گرفت  ایدست س کی با
شده  بایبود واقعا ز دهیخودش هم فهم هیکردند. هد ینگاهشان م

 یقدم زدن کنار مرد یداشت. از طرف یشتریو اعتماد بنفس ب
 شفشرد پشت یکوه افراشته دستش را م کی هیمثل جانان که شب

 کرد. یرا گرم م
در نظر گرفته بودند.  شانیبرا نیعمو فخرالد زیم کینزد ییجا
را  ایو س هیمختصر به همه کرد و دست هد یسالم یقِرت یِ ساق
 یو رقص نورها یرقص برد. وسط آن شلوغ ستیبه پ دیکش

 . دیپرس یم یسوال ایداد  یسالم م یکی یگردان گاه
 یباال گرفته عروس و نوه اش را به همه معرف یبا سر یساق

خودش خارج شده بود.  یمیهم کامل از قالب قد هیکرد. هد یم
 یم یهمراه ایو س یبلد نبود اما با ساق دنیرقص ادیز نکهیبا ا

 کرد.
ش حلقه کرد و به سمت خودش سپهر که دستش را دور خانم 

بود با  ستادهیدورتر ا یتنها شدند. جانان کم ایو س هیهد د،یکش
خواست  یکرد. دلش م یحسرت همسر و دخترش را تماشا م

موقت  یخواست شاد یباشد اما نم بایز ریتصو نیاز ا یقسمت
 را با حضورش خراب کند.  هیهد

و غم چشمانش را حس کرد. عشق در  دیاو را د هیهد یا لحظه
 یتر بود. وقت یسبز جانان از پروژکتورها نوران یها لهیت

 ینقره ا یبا موها یکرد آن عروسک دوست داشتن یتصور م



شد. دست  یم وانهید اوردیب ایبه دن شیقرار است دو تا پسر برا
او را از  وشانه جانان نشست  یاز پسرعموها رو یکی نیدیآ
 . دیکش رونیب شیت هاحسر انوسیاق

را  گریکدیبودند.  یمیصم یلیبا هم خ یاز بچگ نیدیو آ جانان
 :دیپرس نیدی. آدندیدر آغوش گرفتند و بوس

 پس زنت کو؟  -
 را نشان داد: ایو س هیبا دست هد جانان

 یریپس چرا نم زاد؟یآدم ایدو تا عروسکن  نی... ایآخ  -
  ؟یبرقص

رود اما متوجه شد عمه پوران کنار  یبعد م یکم دیبگو خواست
از  یخبر گریکه د دیگو یچه م ستیو معلوم ن ستادهیا هیهد

خودش  نیدیتوجه به آ ی. بستین ندرالیصورت س یلبخند رو
 رساند.  هیرا به هد

 :گذاشت هیهد پشت یرا رو دستش
 با خانمم برقصم؟ یدیسالم عمه جان... اجازه م  -

. وانمود کرد مشغول دیکرد و چرخ یپوران سالم عمه
باال آمد و  هیاست. نگاه هد نیزن عمو فخرالد یبا کت دنیرقص

شده  رهیصورت جانان که هنوز خصمانه به عمه اش خ یرو
 بود نشست.

قول داده بود پسرش را خوشبخت کند. گفته بود قلب  یبه ساق 
مهربان و پسر  یوجود ساق یارزشش را هزاران بار فدا یب

 .کند یجوانمردش م
به جانان گونه جانان گذاشت.  یدستش را باال آورد و رو 

 که نگاه کرد به زور لبخند زد: هیچهره هد
 ناراحتت کرد عروسکم؟  -



 کش آمد: یکم هیهد یها لب
 تونه ناراحتم کنه. ینم چکسیه گهید دیشما هست یتا وقت  -

 برق زد. یکیجانان در تار چشمان
آورد.  نییقلبش را گرم کرد. دستش را پا هیکالم هد تیمیصم 

عقب رفت  یقفل کرد. قدم هیهد یانگشت ها نیانگشتانش را ب
 .دیرا باال کش هیو دست هد

 کرد: شیکرد بچرخد و عاشقانه تماشا تشیهدا 
 .یفهم یکه نم فیح یعشق من  -

 یعاشقانه م شیرقصاند. برا یکه جانان او را م دید یم هیهد
 کند. یم یمعرف هیبه بق خواند. با افتخار

 ی. جانان در آن کت و شلوار مشکدید یهم م یگرید یزهایچ 
توانست از او چشم  ینم یزن چیجذاب بود که ه یبه حد

 یم یبه بهانه ا ایکردند  یمردها نگاهش م یبردارد. حت
 کند.  یم یچه ورزش دندیپرس
 یدخترها مهم نبود جانان زن و بچه دارد. برا یبعض یبرا
گذاشتند اما جانان تمام  یکم نم یا لهیح چیاز ه شدن کینزد

گرفت  یرا م هیهد یبود. دست ها شیحواسش به عروسک ها
 خواند: یبه چشمانش م رهیو خ

خواهم با  یگذرم. تو را م یتاج سرم مگه از تو راحت م  -
دل  نیتو و ا نیکن. ا یدر شهر دل من پادشاه ایخود ببرم. ب

عجب  یامان از من و حالم. وا ی. اکن یمن هر چه تو خواه
با تو  ی. عاشقی. تا ابد با من بگو همراهیتو چه دلخواه یماه

 سر دارد... ریدردسر دارد. دل تو را امشب ز
رفت و مثل  هیرقص قربان صدقه هد ستیآنقدر وسط پ جانان

که دهان همه بسته شد. اجازه نداد لحظه  دیپروانه دورش چرخ



شام از جانان  زیهم سر م نیتنها بماند. عمو فخرالد هیهد یا
 ایدر آنتال شیالیبه و ردیخواست دست زن و بچه اش را بگ

 .رفتیببرد و جانان پذ
شانه  یرو ایکردند. س یو سپهر خداحافظ یباغ از ساق یجلو 

عقب گذاشت و  یصندل یجانان خوابش برده بود. بچه را رو
 یختش بود با آن کفش هاس هیتنش انداخت. هد یکتش را رو

پاشنه بلند سوار پاترول شود. مردد بود چطور باال برود که 
 جانان بلندش کرد.

 :دیاز خجالت خند هیهد 
 ...رهیگ یآقا جانان... کمرتون درد م یوا  -

آنها را  یکه کس دیبه اطرافش کرد و د ینگاه طنتیبا ش جانان
 :ندیب ینم
کار کنه؟ خودت  یحاال با عشق تو چ چارهیمرد ب نیا  -

  ؟یسر من آورد ییامشب چه بال یدیفهم
 کشم. یمن خجالت م م؟یسوار بش شهیم  -
 بدجنس! یپدر سوخته  یا  -

 دیبود. ته دلش پر از نور ام یزندگ نیامشب دلش گرم ا هیهد
 گریتوانست خوشبخت باشد و خوشبخت کند. د یشده بود. م

بودن نداشت. به  زانیکرد. حس آو ینم یارزش یاحساس ب
کرد و تمام ذهن و قلبش پر از عشق به ماندن  یرفتن فکر نم

 :دیشده بود. جانان پرس
 خانومم؟ یاسم کوچولوهامون رو انتخاب کرد  -

 :ردیمرد بم نیا یتوانست امشب برا یکه م آخ
 م؟یامشب با هم انتخاب کن دیستیاگر خسته ن  -

 :لبخند زد جانان



 معنا نداره.  یخستگ گهیبا من حرف بزن دتو   -
دوش  هیفاصله هد نیتختش گذاشت. در ا یرا جانان رو ایس

آمد  رونیرا عوض کرد. از حمام که ب شیگرفت. لباس ها
 کرد. یجانان داشت کراواتش را باز م

 یبرداشت و کنارش رو شیبرا یاز کمد لباس راحت عیسر 
 توالت گذاشت: زیم یصندل

 .میبا هم اسم انتخاب کن امیسر بزنم بعد ب ایبه س رمیم  -
انتخاب اسم قرض گرفته بود را از  یبرا یکه از ساق یکتاب

 زد و به اتاق خواب برگشت.  ایبه س یآشپزخانه برداشت. سر

چند  هیباز کردند و هد نشانیهر دو با هم نشستند. کتاب را ب
 بود به جانان نشان داد: دهیکه دورش خط کش یاسم

جون کمک کرد چند  یبپرسم. ساق ایفکر کردم از خود س من  -
 داد. خودش از طال خوشش اومد. شنهادیتا اسم بهش پ

 را به داخل جمع کرد: شیلبها جانان
 . ادیاوم... خوشم نم  -
شه  یهم آوا م ای... تارا با س ایو ارم ایلیچطوره؟ تارا، ا نیا  -

و ساسان...  سامان ان،یهم هست... سا نی. استیبراش سخت ن
 ...ادیمن از ساسان خوشم نم یخوره ول یم ایبه س انیسا
نداره  ایبا س یهم فرق انیمن هم ساسان دوست ندارم... سا  -

 هیبه دلم نشست... جانان و هد ایو ارم ایلیتارا و ا یول
 ؟ی... دوستش دارم تو چیرهادیپ ایو ارم ایلی... تارا، ایرهادیپ

 داشت: یجمع بسته شده بود حس قشنگ نکهیاز ا هیهد
 م؟یسالم کن ایو آقا ارم ایلیقشنگ شد. پس به آقا ا یلیخ  -
 محترم و مامان مهربونشون برم...  ونیمن قربون آقا  -



گذاشت و چراغ خواب را خاموش کرد.  یپاتخت یرا رو کتاب
خاطرات تلخش شروع به  یلحظه ا.دیتخت خز یآرام رو
آن  یادآوریرا گرفته بود. با  مشیتصم هیکرد اما هد ییخودنما

خرجش کرد در  لیکل فام یکه امشب جانان جلو یهمه محبت
 یم دیترس به دلش راه دهد با واهدکه بخ یزیبرابر هر چ

 . ستادیا
 لیآرامش لذت برد که موبا نیدر سکوت از ا قهیچند دق فقط

جانان زنگ خورد. مجبور شد سرش را بلند کند تا جانان 
 بردارد: یپاتخت یرا از رو لیموبا یگوش

 شده؟  یزیموقع شب؟ الو مامان چ نیا یساق  -
 :دیهم شن هیبلند بود که هد یبه حد یساق یصدا

راه  هیاالن با هد نیاومده در خونه... هم سیجان... پل  -
 ...دیافتیب

 بلند شد و نشست: جانان
 ؟یچ یبرا س؟یپل  -

که جانان به او  یچه گفت فقط نگاه یکه ساق دینشن هیهد
جانان  یانداخت بند دلش را پاره کرد. تماس که قطع شد اخم ها

 :دیلرز یم شیبه هم گره خورده بود و صدا
 ...یکالنتر میبر دیلباس بپوش با  -
 شده؟ یچ  -
 .میفهم یبپوش م  -
 یبیرا خواب آلود با خودشان بردند. جانان به طرز عج ایس

کرد.  ینگاه نم هیده بود. اخم داشت و به هدرفتارش عوض ش
 داشت.  یدلشوره بد



 هیماند و بق ایس شیافتاده. سپهر پ یبد یلیکرد اتفاق خ یم حس
افتاد و دستبند در  مهیکه به فه هیشدند. چشم هد یوارد کالنتر

 رفت.  یعقب یاز ترس قدم دیدستش د
به  هیهد دنیآمد و به محض د رونیب یاز اتاق یمحسن سرهنگ

 دستور داد: ردستشیز
شما با  یرهادیپ یرو بازداشت کن... آقا یدیحم هیخانم هد  -

 ...ایمن ب
 جلو رفت: یبا نگران یساق

 یشده؟ برا یجناب سرهنگ عروسم حامله است... آخه چ  -
 بازداشت؟  یچ

 در اتاقش را باز کرد: یبه استرس ساق تیاهم یب یمحسن
زاده بگو  یز برو به خانم موس... سربادمیم حیتوض دییبفرما  -
 خانم رو ببره بازداشتگاه ... نیا ادیب

حال در مقام دفاع  نیبود. با ا دهیترس یلیروز خ نیاز ا جانان
 از همسرش بر آمد:

 ...دیاتمام کن میبهش تفه دیشه... حداقل با یکه نم ینطوریا  -
و جانان حرکت  هیهد نیب یاز ترحم محسن یسرد و عار نگاه
 کرد:

الزم نداره از  حیبوده... توض شونیکار ا یجنابعال تیمسموم  -
از  قشی. اون رفمینداشت یدیجز خانم حم یاول هم مضنون

 گهیشهادت دادن د میها رو گرفت ی. اصل کارنجاستیا یعصر
 باالتر؟ نیمدرک از ا

بزند اما حس نگاه خصمانه و سرخ  یلب باز کرد حرف هیهد
 دهیاز جانان ند ینگاه نیهرگز چن. دیجانان راه نفسش را بر



 یهنوز از او دفاع م ی. ساقدیبار یبود. از چشمانش خون م
 کرد:

من  د؟یدار یبازداشتگاه نگه م یآخه زن حامله رو شب تو  -
 ...رمیگ یتماس م لمیاالن با وک

و جانان دستبند به  یچشمان ساق یچادرپوش آمد و جلو یزن
 یجز جانان نگاه نم چکسیبه ه هیزد. تمام مدت هد هیدست هد

به دشمن قسم خورده شده بود. دندان  لیکرد. قهرمانش تبد
اش متورم و عضالتش  یشانیفشرد. رگ پ یرا به هم م شیها

 سفت شده بود. 
و جانان به اتاق  ینشاند. ساق مهیرا کنار فه هیهد مأمور،

و  سیکامال خ هیصورتش از گر مهیرفتند. فه یسرهنگ محسن
 سرخ بود:

  م؟یزیبه سرمون بر ی... چه خاکمیبدبخت شد هیهد  -
دوستش به زبان  یدلدار یبرا یکلمه ا نکهیا ییتوانا یحت
شد.  یرا نداشت. ماتش برده بود و هنوز باورش نم اوردیب

کرد اما به خودش  یدستش حس م یفلز دستبندها را رو یسرد
 ندارد. قتیگفت حق یم

 یدوباره وارد فضا جانان خوابش برده و کناردر  احتماال
شد و  کینزد مهیشده. برادر فه شیکابوس ها اهیو س کیتار

 :دیسر خواهرش داد کش
هم   نیدونم و تو... کنار ا یمن م ادیدر ب کتیخفه شو... ج  -

 ...میزیبه سرمون بر یچه خاک مینی...زر زر نکن ببنینش
کرد. ته دلش  یکه از هم باز مانده فقط نگاه م ییبا لب ها هیهد
 نیپرد و ا یزند. از خواب م یم شیگفت االن جانان صدا یم

 شود اما نشد. یکابوس تمام م



 نیرزمیدر ز یآمد و هر دو را به بازداشتگاه سیمأمور پل 
 گفت: یرا باز کرد و با لحن بد شانیبرد. دست ها یکالنتر

 ...نمیتو بب دیبر  -
راه رفتن نداشت. گوشه  ییتوانا هیسست و لرزان هد یها قدم

لب  ریکرد و ز یم هیگر مهینشست. فه نیزم یو رو دیخز یا
 متحرک بود.  یجسد هیشب هیخواند اما هد یدعا م
و ضعف خوابش  هیاز شدت گر مهیرفت و صبح آمد. فه شب

 واریهنوز همانطور بهت زده نشسته و به د هیبرده بود اما هد
از  یکیداشت  دیهمچنان ام یکرد. طفلک ینگاه م رهیروبرو خ
 کند.  دارشیخواب ب

و زنگ زده اتاق بازداشتگاه هر دو  یباز شدن در فلز یصدا
 وارد شد و گفت: یشبیرا از جا پراند. همان مأمور د

 زاده کدومه؟ ینب مهیفه  -
 جواب داد: عیسر مهیفه
 منم خانم...  -
 را نگه داشته بود به در اشاره کرد: میس یکه ب یدست با
 ...یآزاد رونیبرو ب  -

 به هم انداختند. زن مأمور تشر زد: ینگاه مهیو فه هیهد
 ؟یکن ینگاه م یبجنب به چ  -

 نپرسد: اوردیبه سمت در برداشت اما طاقت ن یقدم
 ؟یپس دوستم چ  -
 گذاشتن... قهیتو وث یبمونه... برا دیاون با  -

 ییبازجو یکه برا یساعت کیرفت و شب آمد. به جز  روز
با  یتماس چیه ستیکابوس ن کی نیرفت و باالخره باورش شد ا

 از بازداشتگاه نداشت. رونیب یایدن



 یکیحشمت  یمیقد قیکه رفت چشمش به رف یبه اتاق محسن 
 هیبه هد یمحله افتاد. محسن یمواد فروش ها نیاز معروفتر

 :دیاشاره کرد و پرس
  نه؟یهم  -

به  یو نگاه چندش آور دیپر پشتش کش یها لیبه سب یدست غالم
 انداخت: هیهد یسرتاپا

 یفروختم... گفت م نیخودشه جناب سرهنگ... من به هم  -
 ...کرده غلطیبدم که طرف نفهمه چه  یزیچ هیخواد 
غالم سرش را  یو از شرم بد دهن دیچک نییپا هیهد یها اشک

را بنشاند و  هیبه مأمورش دستور داد هد یانداخت. محسن نییپا
 یسوال ها دنیغالم شروع به پرس فیاه زشت و کثنگ یجلو
 کرد: زشیآم نیتوه

به  ادیاون شب م یرهادیجاناتان پ یدونست یاز کجا م  -
  ؟یمهمون

 دونم. ینم یچیکار من نبود... من ه  -
چطور جاناتان  ؟یها داد یبه چند نفر از اون آب معدن  -

 کن. فیشد تو رو ببره؟ از اول تعر یراض
 دونم... به خدا کار من نبود... ینم یچیمن ه  -
 ماجرا داشت؟ نیا یتو یزاده چه نقش ینب مهیفه  -
هم به نام صابر شهادت  یگریبود. به جز غالم، مرد د دهیفا یب

همراه  یو اکستاز زیقرص روف یداده بود همان شب مقدار
که از حساب  یبانک دیداده. رس هیدستور العمل مصرف به هد

 یم هیپرونده بود. هد مهیشده هم ضم زیوار شانیپول برا هیهد
حساب صابر  بهاضافه  نیمورف دیخر یپول را برا نیدانست ا

 گوشش بدهکار نبود.  یداد کس یم حیاما هر چه توض ختهیر



و قند به  یچا یاو را به بازداشتگاه بردند. به جز کم دوباره
شکمش به  ریرفت و ز یلب نزده بود. دلش ضعف م یزیچ

 چیاما ه دیکش یم رینشسته بود ت شیکه رو یسرد نیخاطر زم
 کرد.  یکدام به اندازه نگاه آخر جانان حالش را خراب نم

نشد. صبح روز بعد دوباره او را  یدوم هم گذشت و خبر شب
در اتاق تنها بود. سرش  یبار با مرد نیبردند. ا ییبازجو یبرا

کرد. هر چه  یمتهمش م یزشت یزهایو به چ دیکش یداد م
 ی. کاغذامدیو التماس کرد دل مرد به رحم ن ختیاشک ر

 :دیکوب شیرو یگذاشت و با خودکار ضربه ا شیجلو
... دو تا چک یدونم حامله ا یخودت شروع کن ... م  -

حالت  تیرعا میما دار یول یزن یمثل بلبل حرف م یبخور
 ...میکن یرو م
از کلمات  یلیخآمد از به زبان آوردن  یکه شرمش م یدختر

 ....و اش یداشت درباره حاملگ بهیغر یبود مرد یساعت کی
که به  یکرد. باالخره با حمله آسم یبازخواستش م زهایچ نیا

 را متوقف کردند. ییدست داد بازجو هیهد
 یو روح یجسم تیمجبور شد اورژانس خبر کند. وضع سیپل 

بود که دکتر اورژانس نامه داد هر چه  میوخ یبه حد هیهد
اجازه  نیچن سیاما پل اورندیاز حالت بازداشت درش ب عتریسر

 قهیوث شیبرا هیتا زمان دادگاه نداشت مگر خانواده هد یا
 کجا بودند؟ هیبگذارند اما خانواده هد

 یرفت. در اتاق رونیگذشته بود که از بازداشتگاه ب ظهر
را امضاء زد. گفتند  یکاغذ ریگرفت و ز لیلوازمش را تحو

همسن و  یشود. مرد یگذاشته و احتماال آزاد م قهیشوهرش وث
منتظرش بود. از طرز لباس  یسال آقا سپهر وسط کالنتر



 که دیشد فهم یکه در دست داشت م یتیسامسون فیو ک دنیپوش
 است.  لیوک

 سرد گفت: یکرد و با لحن هیبه هد ینگاه
هستم. از طرف آقا سپهر اومدم که وکالت شما  یمن عباس  -

 ؟یاعتراف کرد یرو انجام بدم. به چ
با دست اشاره  یبرد. عباس نییسرش را باال و پا یحال یب با

تا  دیطول کش یدو ساعت یکیکرد به اتاق افسرنگهبان بروند. 
موقتش  یحکم آزاد هیهد یجسم طیبه خاطر شرا کیکش یقاض

 را صادر کرد. 
 ابانیخ یرفت. آن سو رونیب یاز در کالنتر یباسع همراه

که دست به  یرنگ جانان پارک شده بود اما مرد اهیپاترول س
 یبه جانان یربط چیکرد ه یو نگاهش م ستادهیکنارش ا نهیس

 شناخت نداشت.  یکه م
را باز کرد.  نیشود در ماش کشیکامال نزد هیهد نکهیاز ا قبل

گره  یرا دور زد با اخم ها نیکرد و ماش هیپشتش را به هد
را تنها  هیتکان داد و هد یدست یخورده سوار شد. عباس

که  یصندل ی. رودیلرز یجانان م یگذاشت. تنش از سرد
 .دینشن یزمزمه کرد اما جواب ینشست سالم

نگاهش کند استارت زد و راه افتاد. سکوت را فقط  نکهیبدون ا 
شکست. جانان  یاش م یاسپر یو صدا هیپر درد هد ینفس ها

 یقیعم نیچ شیبه روبرو اخم ها رهیانگار سنگ شده بود. خ
 هیخانه هد کیفشرد. نزد یابروها انداخته و دندان به هم م انیم
را  یلعنت وتسک نینگاه و ا نیا نیطاقت وزن سنگ گرید
 :دیدو رگه و بغض آلودش نال ی. با صدااوردین
 آقا جانا...  -



 اریاسمش را کامل تلفظ نکرده بود که جانان با لحن بس هنوز
 انگشت اشاره اش را باال گرفت: یخشن

 یخوا یاگر م یشیفقط خفه م یزن ی... خفه... زر نمسیه  -
 نکشمت...

زد. چهره  هیگر ریصورتش را با دست ها پوشاند و ز هیهد
زده بود. جعبه  رونیجانان از خشم کامال سرخ و رگ گردنش ب

 :دیکوب هیرا برداشت و محکم به شانه هد یال کاغذدستم
 دهنت زر زرت رو نشنوم...  یجلو ریبگ  -

در  یجلو یشد. مرد ادهیتوقف کرد و خودش پ اطیدر ح یجلو
 یشناخت حرف م ینم هیکه هد یبود با زن ستادهیا اطیباز ح

 یسراغ مرد رفت. به سخت هیتوجه به ضعف هد یزد. جانان ب
 شود. اطیگرفت تا وارد ح واریدستش را به در و د

اما  ردیبغلش را بگ ریبود خواست ز ستادهیکه داخل ا یزن 
 :دیجانان غر

 اصال وجود نداره... نیولش کن خاله مرجان... فکر کن ا  -
 کیجانان نزد یزن پر از ترحم بود اما جرأت نکرد جلو نگاه

و  دیشن یا مر شیخرد شدن استخوان ها یصدا هیشود. هد
دارد  یکه بر م یکرد با هر قدم ی. حس مختیر یاشک م

. وارد خانه که زدیر یم نیزم یتکه استخوان شکسته رو کی
 احساس شکست کرد. شتریشد ب

که از مرد  یبزرگ یمنتظرش نبود. جانان با تابلو چکسیه 
گذشت و تابلو  هیگرفت وارد شد. از کنار هد لیدر تحو یجلو

 را با خشونت پاره کرد. شیگذاشت. کاغذ رو ییرایرا وسط پذ



و  هی. عکس سه نفره جانان با هدندیعقب رفت تا بهتر بب یقدم
از عکاس خواستند بزرگ چاپش کند  یبود که شب عروس ایس

 و به خانه بفرستد. 
 یبود. جانان پوزخند نیو نگاهشان به دورب دندیخند یسه م هر

در  یکه جلو هیبه هد ینگاه دیزد و دست به کمر چرخ یعصب
 مچاله شده بود انداخت:

دست  نیبا هم ادیچشمم گمشو...صدات در ب یبرو از جلو  -
 االن... نیکنم... زود... هم یهام خفه ات م

گرفته و نفس  واریکه هنوز دستش را به د هیملتمسانه هد نگاه
اعصاب جانان را خراب تر کرد. چند گام بلند  زدینفس م

گرفت. از پله ها که باال  انهیرا وحش هیهد یبرداشت و بازو
 .دیکش یم نیزم یرا داشت رو هیهد بایرفت تقر یم
به ناله  تیاهم یکرد اما جانان ب یخاله مرجان التماسش م 

در اتاق خواب  یداد. جلو یکارش را انجام م هیهد یها
 :ستادیا دندیمشترکشان که رس

 یه قبال مک یتو همون سوراخ موش یرینه... م نجایا  -
 ...یبر یخواست

 را باز کرد و به داخل ُهلش داد: هیهد یاتاق خواب قبل در
اتاق من داره پرت  یتو کهیزن نیا یخاله مرجان... هر چ  -

که ما براش  ییزهایخودش... نه چ یطرف... لباس ها نیکن ا
 . میدیخر
که  دیشن یرا عوض کرده بودند. تا شب م هیفقط سلول هد ایگو
 دیاما جانان داد کش دیایب ششیخواست پ هیبار با گر نیچند ایس

شد که خاله مرجان به  یم کیو دخترش را دور کرد. هوا تار
 ببرد.  هیهد یبرا یخوراک یکرد کم یجانان را راض یسخت



با  چارهیچهره داغون زن ب دنیبه دست وارد شد و با د ینیس
 :دیگونه اش کوب یکف دست رو

 خاک به سرم... خانم حالتون خوبه؟ یوا یا  -
 :دیخشکش کش یلب ها یتکان داد و زبان رو یسر هیهد
 کجاست؟ یساق  -

غذا را  ینیانداخت و س رونیبه ب یمرجان با ترس نگاه خاله
 گذاشت: شیآرا زیم یرو

 د؟یخبر ندار  -
 نیتعجب کردن هم نداشت. سرش را به طرف ینا یحت هیهد

 شد: یبعدتکان داد و منتظر ضربه 
 یسکته قلب یکالنتر یتو شیدو شب پ یکیخانم  یساق  -

داشت... خدا  یصبح عمل جراح هیکرده... االن هم بستر
 دوباره به ما برش گردوند...

پناه  یو ب چارهیتوانست بشود. ب یزشت تر نم نیاز ا گرید ایدن
 ی. ساقدیکز کرد و بر سرش کوب نیزم یهمان گوشه رو

که  دهیداند چه ها شن یمهربانش... خدا م ی... ساقزشیعز
 . اوردهیقلبش تاب ن

رفتار  لیبه حال جانان! دل یباشد وا نیصبور که ا یساق حال
 .دیفهم یجانان را تازه م نهیزشت و پر ک

 یخط قرمز جانان است. حت یدانست ساق یروز اول م از
کنار  نیو حساس نبود. پاورچ ریحد سخت گ نیتا ا ایدرباره س

 بشنود.  یاز ساق یحرف دیکرد شا زیاتاق نشست و گوش تدر 
 جانان خانه را لرزاند: یها ادیفر یکه صدا دیطول نکش یلیخ
... کاش یبرات ساق رمیمن... چقدر احمقم آخه... بم یخدا  -

 خاک تو سرت مرد...  یاومد...ا یخبر مرگم برات م



 داد: یم یکه شوهرش را دلدار دیزنانه شن یآشنا یصدا
 ریگرده...بچه رو ازش بگ یشه بر م ینکن جان... خوب م  -

 ...رونیپرتش کن ب
 اهیمارمولک رو به خاک س نیمن اگر ا رون؟یبندازمش ب  -

 ...ستمیننشونم مرد ن
 ... زودتر از شرش خالص شو...یکن یبه خدا اشتباه م  -
اصال از کجا معلوم بچه مال منه؟ خاک تو سر احمقم چقدر   -

 گفتند گوش نکردم...  اریمهمامانت و 
 د.مهگل بو یصدا نینکرده. ا اشتباه
 تا خوابش برد. ختیهمان جا نشست و اشک ر آنقدر

به  واریپتک بر د دنیکوب هیشب ییشب، خانه از صدا یها مهین 
 زد: یم ادیرعشه افتاد. جانان فر

 ...عوضی ... عوضی  -
. با عجله اوردیطاقت ن گرید هیکه بلند شد، هد ایس غیج یصدا

که خاله مرجان او را بغل کرده. دستش  دیرفت و د ایبه اتاق س
 . دیدو نییشکمش گذاشت و پله ها را به سرعت پا ریرا ز

عکس سه نفره شان را تکه تکه  یتبر داشت تابلو کیبا  جانان
. با پشت ستادیا یلحظه ا دیرا که شن هیهد یپا یکرد. صدا یم

 دهیکوب نیکه به زم ییرا پاک کرد و با قدم ها شیآرنج اشک ها
 آمد.  هیشد به سمت هد یم

تبر کوچک و براق درون دست  یرو یلحظه ا هیهد نگاه
دو قدم عقب رفت. جانان با فاصله  یکیجانان نشست. از ترس 

اشاره  هیکه تبر را نگه داشته بود به هد ی. با همان دستستادیا
 کرد:



 دی... تو االن باکثیف یدو رو... مارمولک یعوض یتو  -
 ...یباش مارستانیتخت ب یرو یساق یجا
خورده.  نوشیدنیکلماتش معلوم بود تا خرخره  یطرز ادا از

با ترس نگاهش را در  هیداد. هد یم گاریدود س یخانه بو
و  نوشیدنی شهیپر از ش زیم یچرخاند. رو ییرایپذ یفضا

 بود: وانیل
 ؟یخواست یم یکنم... شوهر پولدار یمن پوست تو رو م  -

کنم هر  یم یکار ؟یکن دایرو پ نیمهمون ها آس تر نیب یگشت
 ...یمرگ کن یروز آرزو

دهانش گذاشت و هق زد اما نگاهش را از  یرا جلو دستش
سر قهرمانش  ییچه بال ندیخواست خوب بب یجانان نگرفت. م

 خت:سو یجانان م یاز خودش برا شتریآمده. آن لحظه دلش ب
 دهیا چیکردنت مونده...اصال ه هیکن... هنوز گر هیآره گر  -
 در انتظارته... یچ یحدس بزن یکه حت یندار یا

زد و با ضرب به سمت تابلو  یتبر را باال برد. چرخ ناگهان
پرتش کرد. مهارتش در پرتاب تبر باعث شد صاف وسط 

 که قلبش قرار داشت فرو برود.  ییجا ه،یهد ریتصو
 یترسناک و عصب ی. خنده ادیزد جانان بلند خند غیکه ج هیهد

 کرد: یم شیکه دل شنونده را ر
 آقا جانان...  -

 گرفت: نیخشمگ یادیرا فر شیقطع شد و جا خنده
 ...عوضی خفه شو...خفه شو   -

کوبانده بود اما  هیهد نهیانگار وسط س دیکوب واریکه به د یمشت
کشت.  یجانان او را م بود نینتوانست ساکت بماند. آخرش ا

 :ستین یکه رنگ یاهیباالتر از س گرید



 نکردم... به خدا دروغه... یمن کار  -
 یلیشد. جانان با پشت دست س اهیچشمانش س یجلو ایدن

خورد و  یکنار واریبه صورتش کوباند. با شانه به د یمحکم
 نشست. نیزم یخم شد رو شیزانوها

کرد آرام باشد و  یالتماس م. خاله مرجان دیکش یم غیج ایس 
است. طعم  دیگفت از او بع یزن حامله دست بلند نکند. م یرو

 بلند شود نداشت.  نکهیا ییخون را در دهانش حس کرد. توانا
 ریو دهانش سراز ینی. خون از بدیصورتش کش یرو یدست

 یدست حشمت جلو ریز یکرد وقت یفکر م شهیشده بود. هم
 نماند. یباق تشیز شخصا یزیدر خانه کتک خورد چ

 یلیرا نابود کرد. س تشیته مانده غرور و انسان یلیس نیا 
 حشمت  کجا! یجانان ورزشکار کجا و مشت و لگد ها

حلقه کرد.  هیکوچکش را دور گردن هد یاز پشت دست ها ایس
 نیبا آست هیکرده بود. هد سیبچه از ترس خودش را خ

کند.  تیآغوشش هدارا به  ایس دیکرد و چرخ زیصورتش را تم
 چشمش به جانان افتاد.  یلحظه ا

نگاه  دیلرز یم دایکه شد شیبود به دست ها ستادهیا وحشتزده
را  هیهد یلب ها یخون رو ای. سختیر یکرد و اشک م یم
 :دیکش غیو بلندتر ج دید
 خون... خون...   -

 یپشت هم تکرار م ای. سدیبهت زده نگاهش را باال کش جانان
 کرد:

 ازت متنفرم... ازت متنفرم...  -
نفرتش را به  ایشد و هر بار که س رهیها به دخترش خ هیثان

توجه به حضور خاله مرجان و  یزبان آورد شکست. ب



 هیدختربچه وحشتزده اش جلو رفت. دستش را پس سر هد
 :دیکش شیگذاشت و موها

 یسواد ندار ؟یبفهم دینه از کجا با گه؟یم یچ یفهم یم  -
... مِن بی وجود یِ ...دخترم ازم متنفره به خاطر توبدبخت

عالمه  کیبزرگم کرده با  یکه ساق یآروم... مِن عاشق... من
 ریها تقص نیزنم بلند کردم... همه ا یدست رو یستیافکار فمن
 ... یتوئه لعنت

. دیکش یمرجان از پشت جانان را گرفته بود و به عقب م خاله
را رها  هیهد یتا موها زدیساعد دست جانان را چنگ م ایس

 کند.
 یفقط چشم بسته بود و با هر دو دست مچ جانان را م هیهد

 کم کند: شیشدن موها دهیاز درد کش یفشرد تا کم
نبود به مرد  یهان؟ مِن احمق لحظه ا دمیچقدر نازت رو کش  -

 ادیگرفت هر وقت  یم شینفرستادم... دلم آت نیبودن خودم نفر
 افتادم...  یم یلعنت یها سیگ نیا

نبود.  ایدن نیدست جانان را گاز گرفت. جانان انگار در ا ایس
را فشار داد که دهانش پر از خون شد  شیبچه آنقدر دندان ها
 باالتر رفت: شیاما جانان فقط صدا

همه  نیا ینگاه کن یساق یتو چشم ها یتونست یچطور  -
تو  یافتاد یبود یتو چه جانور ؟یاریو ادا در ب یدروغ بگ

 ما؟  یِ زندگ
آرام کردن دل جانان  یدفاع از خودش بلکه برا ینه برا هیهد

 شد گفت: یکه از درد به هم فشرده م ییدندان ها انیاز م
 من دروغ نگفتم...کار من نبود...  -

 صورتش داد زد: یچند بار تو جانان



 ...یخفه شو... خفه شو لعنت  -
 یرفت. صدا رونیسرش را با ضرب رها کرد و از خانه ب بعد

 نیآمد. ا اطیسپس باز و بسته شدن در ح نیاستارت زدن ماش
 یپشت فرمان م دیکه داشت نبا یموقع شب با آن حال خراب

را کشته  هیماند هد یدر خانه م شتریب قهینشست اما اگر چند دق
 بود. 
تا  دیبر فرمان کوب ایداشبورد  یبار با کف دستش رو نیچند

گرفت.  یاوج م شتریکند؛ برعکس هر لحظه ب هیخشمش را تخل
کج شد و به حالت رعشه دستش  شیلب ها یوقت یچهره ساق

 رفت.  یچشمانش نم یشروع به تکان خوردن کرد از جلو
بس نبود؟ حاال  دندیپدرش کش یکه از سکته قلب یهمه عذاب آن

است.  یبستر مارستانیپَس" قلب کرده و در ب یعمل "با یساق
شکمش  کیتا نزد یگردن ساق ریکه از ز هیبخ تصور آن همه

 زده بودند بغضش را ترکاند. 
زد. خاطرات از  هیگر ریبلند ز یو با صدا ستادیا یا گوشه

افتاد که  یم ادشیگرفت.  یگذشت و دلش آتش م یذهنش م
همه  یگر باخت. چقدر جلو لهیدختر ح نیچقدر زود دل به ا

 دفاع کرد: دیاش را به گند کش یکه زندگ ییو از او ستادیا
 یمن دوستت داشتم... مِن احمق تو رو از همه زنا یلعنت  -

 ؟یدوست داشتم... چطور تونست شتریب میزندگ
فرمان  یو سرش را رو دیکوب یدردناکش م نهیمشت به س با

 گذاشته بود:
... آخه مِن یسوزه که هنوزه عاشقتم لعنت یآخ چقدر دلم م  -
 شقتم...عقل هنوز عا یب
 را به خاطر آورد: یمحسن یحرف ها 



بوده که  نیخونه ا یجلو یکتک کار لیبرادرش گفته دل  -
 کار کرده... یو چ دهیخر یاز غالم چ یدیخانم حم دهیفهم

خواسته  یخونه از برادرش کمک م یبوده تو یچند وقت ایگو 
که پولدار  یکیاز مراسم ها نقشه اش رو با  یکیکه بتونه تو 

 دهیفهم دهیشما رو د یکنه...حشمت گفته وقت یباشه عمل
 بمونه... بینص یخواهرش افتاده تو خمره عسل نخواسته ب

 یکرد اما وقت یدفاع م هیآن موقع هم داشت از هد یحت یساق
به صابر و غالم را نشانش دادند که  هیهد یپرداخت ها دیرس

 شد. یدچار حمله قلبدرست روز مراسم انجام شده بود ناگهان 
داد  یدر اتاق عمل قََسمش م یافتاد که جلو یم ادشی یوقت 

 شهیخواست سرش را محکم به ش ینکند دلش م تیرا اذ هیهد
به آنها به چشم احمق نگاه کرده  یمحسن یبکوبد. حت نیماش

توانستند  یبه عقد نبوده. م یازیراحت گفت اصال ن یلیبود. خ
را انجام  انتشحض یآمدن بچه کارها ایصبر کنند بعد از به دن

 دهند.
 هیاز مهر یمیباشد، قانون ن یقربان هیهد نکهیبر فرض ا 

کرده  یپرداخت م دیگرفته و تازه جانان نبا یدر نظر م شیبرا
 یم هیهد ونیماجرا هر کس که بوده مد نیا یبلکه عامل اصل

 ده،یرا کش فینقشه کث نیخودش ا هیهد نکهیشده و با توجه به ا
 به او نداشته. ینید چیجانان ه
مرخص  یشد. ساق زتریهم غم انگ نیبعد اوضاع از ا یروزها

کرد. نخواسته بود  یشده بود و در خانه خودش استراحت م
 یرا بشنود. برا شیصدا ای ندیرا بب هیهد یطیشرا چیتحت ه

رفت  یوابسته نشود به خانه ساق هیبه هد نیاز ا شتریب ایس نکهیا
به  ازین یروز بعد جانان بچه را برگرداند. ساق کیاما فقط 



 وانهیباشد همه را د هیهد شیپ نکهیا یبرا ایآرامش داشت و س
 کرده بود. 

در  یُهل داد و خودش جلو هیبچه را به داخل اتاق هد جانان
 :ستادیا
از من  زهایچ یلی... تو خیدیبه خواسته ات رس ایب  -

دخترم  یمادرم حتخودم و  تی... جز غرور و شخصیدیدزد
 یم ستیمال خودت... اصال برام مهم ن ای... بیهم از من گرفت

 ...یخودت نگهش دار یبرا یتون
خواسته او را از  ینم یجانان حت دیفهم هیمدت هد نیا در

را آقا سپهر گرفت و سند هم او  لی. وکاوردیب رونیبازداشت ب
 گذاشت. 

حرف  هیبه خانه جانان آمد تا با هد یروز عصر عباس کی
 یبرا دنیجانان نفس کش نهیو پر از ک نینگاه سنگ ریبزند. ز

عاشق  هیحاال هد نکهیشکنجه شده بود. از همه بدتر ا هیهد
 یگره خورده و نگاه سردش م یاخم ها یجانان بود. تماشا

 کند.  وانهیرا د هیتوانست هد
روزها را  نیا رایزاحساساتش را گرفت  یمدت جلو نیا تمام

 میوکالت نامه را تنظ نکهیبعد از ا یکرده بود. عباس ینیب شیپ
 :دیکرد، پرس

با ما صادق  دهیوقتش رس گهی...فکر کنم دیدیخب خانم حم  -
 قتیکه حق ی. من فقط در صورتدی. بهتره راستش رو بگدیباش

 تونم کمکت کنم.  یرو بدونم م
گناه است جانان دوباره شروع به  یب دیدانست اگر بگو یم

کرد.  یرا حل نم یزیهم چ هیکند. سکوت هد یم یپرخاشگر
 :دیپرس یعباس



جا  نیتا هم د؟یاعتراف کرد ییبازجو یتو ییزهایبه چه چ  -
. البته فقط به دیکن یپس بهتره همکار نهیسنگ یلیهم جرمتون خ

رو گردن  یزیچ دیوجه نبا چیبه ه سیپل ی. جلودیما بگ
 ... خب من منتظرم...دیریبگ
مبل لم داده بود. آرنج  یبه جانان انداخت. رو یترس نگاه با
مبل و نوک انگشتانش را مماس به هم  یدسته ها یرو شیها

 ینگاه م هیصورتش نگه داشته بود. چنان خصمانه به هد یجلو
 ترساند.  یکرد که آدم را م

ند و در خانه سرش ک یروسر دیبا هیکرده بود که هد حکم
برگشته بود به همان  هیهد لیرا بپوشاند. دوباره استا شیموها
 که روز اول قدم به خانه جانان گذاشت: یدختر

 ینم یشهادت دادند... حت یچ همیدونم عل یمن ... من نم  -
 ینقش چیه هیقض نیا یدونم تو یگفته... فقط م یدونم برادرم چ

 نداشتم...
 :دیبرداشت و غر زیبه سمتش خ جانان

 ی... مثل آدم بگو چه غلطاریسگ منو باال ن یاون رو هیهد  -
بازداشت  یاگر به خاطر سپهر نبود هنوز تو ؟یکرد
نداره پس مثل  یمن ارزش یشکمت برا یبچه تو ی...حتیبود

 آدم حرف بزن...
با هر  نهیشد. ک رهیبغض به چشمان سبز خون آلود جانان خ پر

 کرد: یفضا را مسموم م دیکش یکه م ینفس
 کار من نبود...  -
را جمع کرد و  شیکه لب ها دیکه دست جانان مشت شد. د دید
کرد  یاعتراف م دیبا یزیابروانش افتاد اما به چه چ انیم ینیچ

 ماجرا بود؟ نیا یقربان یگریاز هر کس د شتریخودش ب یوقت



از  یجانان وقت یبایسبز و ز یچشم ها یآن لحظه دلش برا 
 یبرگرداند ضعف رفت. عباس یشد و رو گیجحرص 
 گذاشت: هیهد یزد و وکالتنامه را جلو یپوزخند

... بهتره یدیکنه خانم حم یرو حل نم یزیکارتون چ نیا  -
اگر  یدیخانم حم یشما بشم... ول لیتا من رسما وک دیامضاء کن

دفاع کردن از شما آسون تر  دیداد یاطالعات درست به من م
 شد... یم
سرش  ییحال جانان را کرده بود. هر بال تیلحظه رعا نیا تا

توانست  ینم گریکرد تاب آورد اما د رشیآورد و هر چقدر تحق
 سکوت کند:

 که نکردم بگم کردم؟  یکار دی... توقع داریعباس یآقا  -
 خفه شو...  -

بر  هیاما هد دیبه دسته مبل کوب یبا حرص گفت و مشت جانان
 ترسش غلبه کرد و گفت:

لهم  یبزن ای یبکش یتون ی... مادی... صدام در نمشمیخفه م  -
اما  یریخواد از من بگ یدلت م یانتقام هر چ یتون ی... میکن

 خبر ندارم... یچی... من از هستیکار من ن
 هم کوبانده شد: یبعد مشت

 صدات رو ببر...  -
 کرد: یانیپا در م یعباس

شه...  یحل نم یزیچ یطور نیا دیآقا جانان...لطفا آروم باش  -
 ...گهیبنده خدا راست م دیخب شا
کنترلش را از دست داد. رگ گردنش متورم شد و با  جانان

 :دیداد کش یاشاره کرد خطاب به عباس هیدست به هد



 یدید یسر تا پاش دروغه...اگر م نیا گه؟یراست م نیا  -
تا کجام  یدیفهم یکرده م یباز لمیمدت ف نیما ا یچطور جلو

داشته باشه... سپهر  لیاصال الزم نکرده وک سوزه... یداره م
 کرد بدون اجازه من براش سند گذاشت... خودیهم ب
 آتش گرفت: شتریب هیگفت که دل هد یزیچ یعباس

قبل از عمل بود. پس اجازه  یخواسته ساق یدون یخودت م  -
 ...میما تنها صحبت کن یبده کارم رو انجام بدم. بهتره بر

جعبه دستمال  یکه آمد جانان بلند شد و رفت. عباس یساق اسم
 یُهل داد و با لحن آرام زیم یرو هیرا به سمت هد یکاغذ
 گفت:

 تیبدون تو وضع یارزش قائل یساق یبرا یذره ا یاگر حت  -
راستش رو به من بگو تا  ی...به حرمت ساقشیگذاشت یبد یلیخ

 بتونم ازت دفاع کنم...
 گرفت: ینیب ریو ز دیکش رونیدستمال ب یبرگ

بال رو  نیا یخانم... خدا لعنت کنه هر ک یساق یبرا رمیبم  -
 سر ما آورد...

 تر شد: کینزد یکالفه کم یعباس
دخترجون  ؟یماجرا نداشت نیا یتو ینقش چیه یگیم یعنی  -

 یحت یدادگاه، قاض نیآماده است... تو اول هتیتمام مدارک عل
کنه...  یمحکومت م تیباردار تیبدون در نظر گرفتن وضع

 برات بکنم... یکار هیبتونم  دیحرف بزن شا
 یرفتن جانان بود کرد. م ریکه مس ییبه پشت سرش جا ینگاه
 کرده باشد: نیپشتش کم دیترس

رو در حق من تمام کرده با  ی...آقا سپهر بزرگلیوک یآقا  -
 چیکمک کن ثابت کنم که ه ؟یدفاع کن یخوا یمحبتش... م



از  ؟یقسم بخورم باور کن یماجرا نداشتم. به چ نیا یتو ینقش
فهمه  ی. شوکه شده حال خودش رو نمستمیآقا جانان دلخور ن

 دهیم تمالسر سوزن اح کیباش که  یشما لطفا تنها کس یول
 شهادت دروغ دادند... همیعل

 :دیکش شیها شیبه ر یمتفکر دست یعباس
که  رمیجلو م کردیرو نیاحتمالش هست... باشه من فعال با ا  -

 ...یکن قیشروع به تحق دیشهادت دروغ بوده. خودت هم با
و  ستادیا هیسر هد یشد. باال دایمرتبه از ناکجا آباد پ کی جانان

 :دیسرش داد کش
نداره... جواب  یما رنگ شیحنات پ گهینکن د ییمظلوم نما  -

من گذاشت؟  یرو جلو یآب معدن یاون بطر ی... کنمیبده بب
 بشنوه...بگو که 

گرفته  یدرون دستش را به باز سیبا بغض دستمال خ هیهد
 باالتر رفت: شیبود. جانان صدا

 یک ؟یخفه خون گرفت یحرف بزن دیحرف بزن... االن که با  -
 من آب گذاشت؟  یجلو

 آرام جواب داد: ییصدا با
 من...  -

 :دیروحش خنجر کش یجانان رو یعصب پوزخند
تا چند ساعت  ادمهی... من یکن یخوبه که خودت اعتراف م  -

 نمیتونستم راه برم... بگو بب ینم یشدم حت داریب نکهیبعد از ا
  ؟یاز خونه فرار کرد یچطور

باره طلوع کرد.  کیچشمانش به  یآن صبح جلو ریتصاو تمام
 صورتش را با دست پوشاند:

 تو رو خدا نگو...  -



 کرد: یرو به عباس جانان
خودش  دیدونسته چقدر با یم قیدق نیا ؟ینیب یم  -

 یکردم...زبونم تو یدست و پام رو حس نم یبخوره...من حت
 رونیاز اتاق که ب ؟یدیرو د نیدورب لمی...فدیچرخ یدهنم نم

خودش هم  یخورد ول یتلو تلو م ....حواسش جمع بوده ادیم
شک  یمن حت النمونده... ا ادشی زهایچ یلیقبال به من گفت خ

 ه...باش مناز  بچه دارم
 سوخت: هیهد یدلش برا یعباس

 یوجود داره... نگران یجانان آروم باش...همه جور احتمال  -
. ستین یمشکل میریگ یم کیکنم. تست ژنت یهات هم درک م

 ...یطالق بد یاالن تقاضا نیهم یتون یم
 دوباره پوزخند زد: جانان

بمونه تا اول انتقام خودم و  دیطالقش بدم؟ کور خونده... با  -
من زر زر  یجلو نجای... گمشو از ارمیرو ازش بگ یساق

 نکن...
را ندارد اما  هیدانست که شجاعت جدا شدن از هد یدلش م ته
 یتوانست به آسان یکه به دلش افتاده بود را نم یشک لعنت نیا

از  هیاحتمال وجود داشت که هد نیدرصد ا کیکند.  یخنث
 نیبود که از اول یاردار شده. کابوس بدب یگریشخص د

 خودشگرفت اما با  یآرامش را از جانان م ییآشنا یروزها
 کرد تا اعتمادش را از دست ندهد.  یمبارزه م

برود، کنترلش را از دست داد.  نکهیقبل از ا یبرخاست ول هیهد
 و با شجاعت گفت: دیبه سمت جانان چرخ

. التماس دیگفتم محبت نکن... دیکرد یکاش به حرفم گوش م  -
برام  یزی...چدی....صدقه نددیروم باز نکن یحساب چیکردم ه



خودتون  دی... من از شما نخواستم انقدر با من خوب باشدینخر
 ...دیخواست
مشت گره کرده اش را باال گرفت و به سمت  یلحظه ا جانان

بکوبد  هیآن مشت را به صورت هد نکهیآمد اما قبل از ا هیهد
 :دیدهان خودش نگه داشت و پوست انگشتش را گز یجلو

شکستم  یقول دادم وگرنه گردنت رو م یکه به ساق فیح  -
 نمک نشناس... برو گمشو تا خودم خفه ات نکردم... 

گرفت خاله مرجان برود. قبل از ترک  میبعد جانان تصم روز
 آمد و دستور داد: هیخانه سراغ هد

 زی... پاشو همه جا رو تمییخدمتکار خونه از امروز تو  -
 کن... شام مهمون دارم.

 یفارس یگذاشت تا چند کلمه ا ایس یروز وقتش را برا تمام
ملوس و حرف گوش  یشیپ کی هیدر برابر هد ایدهد. س ادشی

 تندخو بود.  یجانور درنده  کی هیکن اما در برابر جانان و بق
حضورش  یبرا یا یجد ماتیتصم یبه زود دیفهم یم هیهد

 نیآخر نیخواست از ا یخانه گرفته خواهد شد. م نیدر ا
 مثبت بردارد.  یقدم ایلحظات استفاده کند با کمک به س

 کرد: یگرفته بود و تکرار م ایس یآب جلو یوانیل
 آب... آب...  -
 گفت: یبه اشتباه م ایس
 آپ... آپ...  -

 تکان داد: نیرا به طرف سرش
 آب... آب...  -

 یگذاشت و گوش زیم یرا رو وانیخانه به صدا در آمد. ل تلفن
بود. دلش داشت  یرا برداشت. شماره تلفن منزل ساق میس یب



 نیدانست ا یم نکهیحرف بزند. با ا یبا ساق دیکش یپر م
 هم دلش را بشکند جواب داد: یاحتمال وجود دارد که ساق

 خانم... یالو... ساق  -
 سکوت کرده بود:آمد اما  یم دنشینفس کش یصدا

قربونت برم... تو رو خدا با من حرف  یخانم اله یساق  -
 ...تیبگو مردم از نگران یزیچ هیبزن...

از  یموج یساق ماریلرزان، دورگه، خش دار و ب یصدا
 التماس با خودش داشت:

... یکن یپسرم رو خوشبخت م ی... گفتیتو به من قول داد  -
 ؟یدوستت داشتم...چطور تونستمن باورت کردم... از ته دلم 

 یتو یکه من پسر خودم رو قربان امیبا خودم کنار ب یچطور
 کردم؟  ادیش

کند. سکوت کرد و به بغض  یخودش را خال یداد ساق اجازه
که با همه قلبش عاشقانه دوستش داشت گوش  یفرشته ا یصدا

 سپرد:
... رمیباال بگ یکس یتونم سرم رو جلو ینم چوقتیه گهید  -
شه...  یباورم نم ای... خداستادمیهمه به خاطر تو ا یو روت

 یپا یطور نیدلت اومد؟ ا یچطور ؟یکارو کرد نیا یچطور
که اگر  یمنو راحت کن الیخ یخواست یطور نیا ؟یقولت موند

 ریحق ر؟ انقدیاز من جانان رو دوست دار شتریمردم بدونم تو ب
 ؟یبود
کردنش  هیگر یسکوت کرد. صدا یمنتظر جواب، کم یساق

بردارد و در قلب خودش  ییچاقو هیکند هد یتوانست کار یم
 فرو کند:



خانم... من به شما دروغ نگفتم... به خدا برام پاپوش  یساق  -
قولم هستم مهم  ی...من پادیحرفم رو باور کن گهیدوختن...شما د

 ثابت ... دی. الاقل فرصت بددیچقدر االن از من متنفر ستین
هم گذاشت.  یرا رو شیتماس که آمد چشم ها قطع شدن یصدا
را به  نیبرگرداند. ا گاهشیرا خاموش کرد و به جا یگوش
نکرده از  یخدا یبدهکار بود. اگر در اثر آن سکته قلب یساق
 یدست و پا ریله شدن ز متیبه ق یحت هیرفت هد یم ایدن

 ماند. یم یعهدش با ساق یپا دیجانان با
طال که پاک است چه منتش به خاک است؟! به  گفته اند میاز قد 

حال دل خودش  یخودش گفت حال دل جانان خراب است. وقت
چه کردند؟ امروز نوبت او است که  یخراب بود جانان و ساق

شود. بر فرض  یاش ثابت م یگناه یجبران کند. باالخره که ب
 به گردنش نمانده.  ینیراحت است د الشیهم نشد خ

و  گیج ن،یدیه بود که جانان همراه آرمان و آگذشت مهیاز ن شب
معده اش را  اتیو محتو ستادیا اطیبه خانه آمد. وسط ح عقلیال

 در باغچه باال آورد. 
 یجانان آتش م یکرد و دلش برا یاز پشت پنجره تماشا م هیهد

بلند داد  یکش دار و زخم یگرفت. وارد خانه که شد با لحن
 :دیکش

 ...؟ییکجا  -
در  یجلو یبهداشت سیآرمان وارد سرو یتوجه به هشدارها یب

به آشپزخانه رفت  عیسر هیشد و دوباره حالش به هم خورد. هد
صورت جانان را  نیدیدرست کرد. آرمان و آ مویو شربت آبل

که هر  دی. از پشت ددندیکش یم ییرایشسته بودند و به سمت پذ



آن دو جوان  برانداخته. قدش دو برا یکیشانه  یدستش را رو
 رفت. یطور راه م نیکمرش شکسته که ا ایبود اما گو

حال  یکاناپه انداختند. ب یتا جانان را رو ستادیدور ا اطیاحت با
 زده و چشمانش را بسته بود.  هیمبل تک یسرش را به پشت

گذشته بود. سروناز را  یحال جانان خراب تر از روزها امشب
آمده بود حال جانان را . دید یدر مغازه کت و شلوار فروش

 با هم حرف زدند.  یا قهیدر مغازه چند دق یبپرسد . جلو
توانسته چند سال منتظر جانان  یکرد که نم یم هیتوج سروناز

خواستگارش ازدواج کرده اما شکست خورده  نیبماند و با اول
بود. جانان از لج  گریشانس د کیو حاال طالق گرفته. دنبال 

که با  یانتیقبول کرد با هم ناهار بخورند اما از حس خ هیهد
 خراب شد.  ودشکرده بود حال خ هیدعوت به هد نیقبول ا
تماس  اریچطور با مه دیبا وجدانش کلنجار رفت که نفهم آنقدر

رفت. معلوم نبود چه به  اریگرفت و به خانه رسول دوست مه
 یرو یلکنتر چیافتاده و ه یحال نیخوردش دادند که به چن

گرفت همان جا خودش  یرفتارش نداشت. اگر آرمان تماس نم
که  نو آرما هیحرف زدن هد یکشت. صدا یم نوشیدنیرا با 

 را باز کرد: نشیسنگ یپلک ها دیبه گوشش رس
 ...اریهمه شربت ب یجمع کن برا زویم نیا  -

تکان داد و به آشپزخانه برگشت. دو  یآرمان سر یبرا هیهد
کلوچه گذاشت.  یآلبالو درست کرد و کنارش ظرفشربت  وانیل

لوازم  هیو بق یردستیبا ز ختیر یشست و در کاسه ا وهیم یکم
 گاریجانان داشت س ستادی. کنار کاناپه که ادیچ ینیدرون س
 کرد و گفت: هیبه هد ینگاه یچشم ریکرد. ز یروشن م



 ؟یبه همه بگم کلفت من یخواست یکن... مگه نم ییرایپذ  -
 ...یخور یکار م هی نیبده الاقل به درد همنشون 
 یرو اتشیو محتو دیکوب مویشربت آبل وانیدستش را به ل پشت

 :ختیر نیزم
 جمع کن...  -
انداخت.  نیدیزده آرمان و آ خی یها افهیبه ق یبغض نگاه با
دستمال  یادیگذاشت و از جعبه مقدار ز زیم یرا رو ینیس

جانان نشست و  یپا ریزانو ها ز ی. رودیکش رونیب یکاغذ
 کرد.  نیشروع به خشک کردن زم

زد. خم شد و دودش را کنار  گارشیبه س یقیپُک عم جانان
 :اوردیفوت کرد.  آرمان طاقت ن هیصورت هد

  ؟یکن یچه کار م یجان؟! دار  -
 یکی یسزا ه؟یهد یشنو یحقشه...  دلتون براش نسوزه... م  -

... نهیشه هم یم زونیمردم آو یافته تو زندگ یکه با کلک م
 کن... زیتم
 یها نیبه توه یجواب نیچن هیتوقع نداشتند که هد چکدامیه

بود شوکه  گیجاز حد  شیب نکهیخود جانان با ا یجانان بدهد. حت
 شد:

نخور.  نوشیدنی گهی... فقط دشمیتو امر کن من خاک پات م  -
 کوتوله... زونِ ینه مِن آو ایو س یبه خاطر ساق

 یداد حرف یمغزش دستور نم هینشست. تا چند ثانصاف   جانان
 یرا برا هیتالش هد یچشم ریچه مدلش بود؟ ز گرید نیبزند. ا

. آرمان دستش را سمت جانان دراز دید یم نیخشک کردن زم
 کرد:



... معلوم گهیم یفهمه چ یخانم شرمنده... جانان نم هیهد  -
جان ... ستین یعیطب گیجیشخورده...اصال  یچه کوفت ستین
 اتاق... یببرمت تو ایب

است که اعتمادش  یادیاز زن ش گرید یهم حقه ا نیکرد ا فکر
 یدر آن حال خراب برا یگرید لیگرفته. دل یرا به باز

بار  یرفت متلک ی. با خودش کلنجار مافتی ینم هیهد یفداکار
توانست کنار  یهنگ بود که جمالت را نم یکند اما به حد هیهد

 . ندیهم بچ
رفت اما کالمش  یضعف م هیهد یواقع دلش داشت برا در

داشت  یکرد. به نوع یبود که درونش حس م یزیبرعکس چ
دختر  نیکرد ا یقلبش م یحال هیکردن به هد نیبا توه
 شد.  یمهربان را دوست نداشته باشد اما نم یکوچولو

کمک دوستانش به اتاق رفت. لباس عوض کرد و دست و  با
خورده بود که در اثر  نوشیدنیدر صورتش را شست. آنق

تخت که  یافتاد. رو انیتحرک دوباره الکل در خونش به جر
 تا خوابش برد. دیطول کش هیکمتر از چند ثان دیدراز کش
 هیهد یبرا یداور شیپ ای یشد بدون دشمن دایپ یکی باالخره

که جانان را  نیدیافتاده. آرمان و آ یدهد چه اتفاق حیتوض
 یزکاریکه هنوز مشغول تم هیهد شیپ ییدلجو یخواباندند برا

مالقات جانان و سروناز خبر  یبود آمدند. آرمان از ماجرا
داشت. در واقع سروناز با اصرار فراوان آدرس مغازه را از 

کند. عذاب  یعذرخواه دیبهانه که با نیآرمان گرفت به ا
 یکرد باعث شد نتواند ب یحس م هیکه نسبت به هد یوجدان

 اند. بم الیخ
 :دیپرس یآرام یو با صدا ستادیا ییرایپذ یجلو



 تونم با شما حرف بزنم؟ یخانم م هیهد  -
 ریدلش ت ریرا بلند کرده بود اما ز فیکث یظرف ها ینیس هیهد
بگذارد.  زیم یرا رو نیسنگ ینیو دوباره مجبور شد س دیکش

 نیرا برداشت و به آشپزخانه برد. به ا ینیبا عجله س نیدیآ
 و آرمان را تنها گذاشت.  هیبهانه هد

 نشست و گوش داد: یمبل یرو هیاشاره دست آرمان، هد با
رو برام  زهایچ یلیخواهر من... جانان خ یشما جا دیببخش  -

 کیخواست به شما نزد یدلش م یلیخ میگفته... شمال که بود
که افتاد... مخصوصا با  یاتفاق نیمتأسفانه با ا یبشه ول

 ...دهیه شنک ییزهایچ
گفت که حشمت پشت  یآرمان م دی. شادیحرفش پر انیم هیهد

 کرده: یسرش چه غلط
. ریبگ دهیخواهرت...اصال منو ناد یجا یآقا آرمان... گفت  -

گفته؟ من که جرأت ندارم  یلطفا به من بگو حشمت به جانان چ
اعصابش خراب شده که تا من حرف  یبپرسم. آقا جانان به حد

 زنم... یم
 تکان داد: یسر آرمان

 یرو یکنترل گهید نهیب یهم که م یساق تیدونم... وضع یم  -
 ؟یرفتارش نداره... شما با برادرت حرف نزد

 یتونستم از خونه زنگ بزنم ول یدست آقا جانانه...م لمیموبا  -
 ناراحتش کنم... شترینخواستم ب ستین یراض یوقت

 شیها شیبه ر یزد و دست هیآرنجش را به زانو تک آرمان
 :دیکش

بوده که  سیاز پل دهیشن یجانان با برادرت حرف نزده. هر چ  -
چند تا از  یباور کرده. برادرت گفته که شما با نقشه قبل



گردن  یزیچ نکهیا یو برا یرو مسموم کرد یمهمون یپسرها
... یبود یکه خودت هم قربان یکرد یصحنه ساز افتهیخودت ن

سراغ جانان  یبگذره بعد بر تیبارداراز  یتا مدت یصبر کرد
 ...یبنداز رشیکه گ

زده؟  سیحرف ها را به پل نیشوکه بود. برادر خودش ا هیهد
 یبا بهت نگاهش م هیزد و هد یطور حرف م نیآرمان هم

 کرد:
 یا گهیاز اون طرف دو تا مواد فروش معروف به جرم د  -

اظهاراتشون  یتو یبه شما نداشته ول یشدند که ربط ریدستگ
محکوم کردن  یمدرک برا یدرباره شما هم گفتند... اندازه کاف

دارم که  یدونم چرا ته دلم حس ینم یشما موجود هست ول
 یلی...جانان هم داره خستیوسط درست ن نیا یزیچ کی گهیم

 ...دید یبهش حق م دینیرو بب یاگر ساق یول رهیتند م
جمعشان ملحق شد. کنار آمد و به  رونیاز آشپزخانه ب نیدیآ

 را خشک کرد: شیآرمان نشست دست ها
بده.  یلیخانم... از جانان دلخور نشو حالش خ هیشرمنده هد  -
 م؟یخوابه... آرمان بر یراحت تا صبح م التیخ

 یتا جلو هیهم پشت سرش راه افتاد. هد نیدیبلند شد. آ آرمان
تنها شد سراغ تلفن خانه  نکهیدر آنها را بدرقه کرد. به محض ا

 کینزد نکهیرفت. شماره حشمت را بدون در نظر گرفتن ا
و چند بار پشت هم شماره را گرفت  نیصبح است گرفت. چند

مثل ناقوس  تخواب آلود حشم یو منتظر ماند تا باالخره صدا
 :دیمرگ به گوشش رس

 موقع شب؟  نیچه مرگته ا ه؟یک  -



مده بود اما خودش را کنترل و نفسش بند آ دیلرز یاش م چانه
 کرد و با حرص گفت:

 یمن به تو چه بد ؟یچطور تونست ؟یانسان ؟یحشمت تو آدم  -
 کرده بودم؟ یا

 نیمنتظر ا ایزود خودش را جمع و جور کرد. گو یلیخ حشمت
 تماس بود:

زر  یکه چ یکرد دارمیاز خواب ب یخفه ... زنگ زد  -
 ؟یشد کم آورد ی... چینیب یبد م یگفتم اگر امضاء نکن ؟یبزن
ها به خاطر آن وکالتنامه  نیتازه مطلب دستش آمد. همه ا هیهد

 بود: یلعنت
تو  یمارمولک رفت یِ تو یبرم ول شیحد پ نیخواستم تا ا ینم  -

حاال من  نمیخوام بب ی...مدیدست به نقدم پر یمشتر هیجلد هان
برات  یپولدارت چه غلط یِ به دادت نرسم اون شوهر شوگرَدد

 ؟یکرد الیخ یدارم چ قیکنه؟ من هزار تا دوست و رف یم
برادرت  خواهرسر  ستین التیخ نیپول الزم داشتم تو که ع

 به؟یغر میما شد  یخودت رو بست گهید اد؟یداره م یچ
زد. چشم  یداد و نفس نفس م یرا به هم فشار م شیها دندان

 :دیبست و غر
 دروغه؟  یگفت یهر چ یبگ یریاگر امضاء کنم م  -

 :دیخند حشمت
 یم ریمگه خر لگدم زده؟ برم بگم دروغه؟ خب خودم گ  -

اگر پول الزم داشتم  دیافتم. فعال که دست و بالم باز شده. شا
سر  یخوام برم بخوابم هر چ یباهات معامله کردم. االن هم م

حسابت... پول  یزنم پا یهم م نی... ایشب زده بودم پروند
 ...شب خوش.رهیباال م یلیره خدا تیجمع کن که بده



 زور آخرش را هم زد: دیناام
 نداره... یرو نجات بده... به اون ربط مهیالاقل فه  -

بود که از  هیهد نیحساب همه جا را از قبل کرده و ا حشمت
 خبر نداشت: یزیچ چیه
منو مثبت بده سه سوت  یجونت جواب خواستگار مهیفه  -

بخار هم  یب مانیو اون سل هیهان یافته...برا یکارش راه م
 ... دیدارم... هنوز حشمت رو نشناخت

کردن قلب  یخال یبرا هیبود که هد یا نهیتنها گز هیگر
را  شیها یکه شروع بدبخت یهمان تخت یداشت. رو نشیسنگ

 . ختیو اشک ر ختیشاهد بود در خودش جمع شد و اشک ر
کرد را باز  شینداشت. ناگهان چشم ها یهم وضع بهتر جانان
 تخت نشست. یو رو

 دیکوب یکنارش نگاه کرد. قلبش هنوز بلند م هیهد یخال یبه جا 
اش را پاک  یشانیپ ی. با پشت آرنج عرق روزدیو نفس نفس م

و  دیرا شن هیهد هیگر یاما صدا ردیکرد و برخاست تا دوش بگ
 .ستادیا

پشت در اتاق رفت و گوش سپرد. صدا قطع شد. با خودش  آرام
بود و  دهیکه در خواب د ییزهایندهد اما چ یتیکلنجار رفت اهم

 . دیداشت عقلش را دزد انیکه هنوز در خونش جر یالکل
 ینخ لباس شخصی کیرا با ضرب باز کرد. با  هیاتاق هد در

 ادیز هیاز شدت گر شیسبک وسط تخت نشسته بود. چشم ها
 داد.  یاز حد او را معصوم نشان م شیسرخ و حالت نشستنش ب

 :گفت نهیرا پشت سرش بست و پر ک در
 میریزندان... ما م یریو م یاریم ایپسرهام رو به دن  -

مادرشون مرده چون تو واقعا  گمیبهشون م ؟یدیلندن...شن



بهت فکر  گهیوقته پسرات د یلیخ رونیب یایب ی... وقتیمرد
خوام  یپرونده ات...م یرو ادیمن هم م تیکنن...فردا شکا ینم
 تونه برات حل کنه؟  یرو م یزمان چ نمیبب

گره کرده از  یهق زد و جانان با مشت ها ریخرد و خم هیهد
رفت. پشت سرش جانان مهربان را کشته بود. پسر  رونیاتاق ب

 را در آن اتاق خفه کرد.  یساق
گندش همه جا را  یبود تا بو جانان مهربان را رها کرده جسد

چند روز فقط  نیرفت. در ا یم یساق داریبه د دیبردارد. با
 کرد. یزد اما زود فرار م یم یسر

 یسرپا شدن مادرش م یرفت و تمام وقتش را برا یم دیبا 
پشت سرش صف  یشتریب یماند جنازه ها یم نجایگذاشت. ا

 . دیکش یم
رفت  یسراغ محسن میزد. مستق رونیزود از خانه ب یلیخ صبح

کرد.  میتنظ هیهد هیعل یتیشکا بهیغر لیوک کیو با مشورت 
ساله  یحدودا س یکرد. دختر دایپ یرا همانجا در کالنتر لیوک

داشت. به هر  یبود که از لحظه ورود جانان چشم از او بر نم
مشاوره داد.  یجانان شد و چند جمله ا کیبود نزد یترفند

و در آخر  سدیهمسرش بنو هیعل ینامه ا تیکمک کرد شکا
هم  نیدانست ا ی. جانان مردیقبول کرد پرونده طالق را بپذ

 ندیب یاو را م یبود هر زن رفتهیاست. پذ گرید زانیزن آو کی
 .ستین نیژاکل ای هیبهتر از هد یزیچ
با  یکردن بس بود. تماس هینماند. گر کاریهم آن روز ب هیهد
از برادرش فحش خورد. نتوانست حرف  یگرفت و کل مهیفه

 برپا بود. مجبور شد قطع کند. یامتیق مهیدر خانه فه رایبزند ز



شب گذشته  یآشپزخانه نشسته بود حرف ها یها یصندل یرو 
در زندان  هیبرد و هد یکرد. پسرها را م یجانان را مرور م

که نکرده؟ تا  یکار یخورد. ده سال حبس؟ برا یحسرت م
سوژه دست  نکهیا یبرا دیرس یبه فکرش م یعصر هر کار

 شیاما نگاه کدبانو زدیبرق م یزیجانان ندهد کرد. خانه از تم
راه  افتنیکدر بود. تمام مدت در حال  یدیو ناام یاز خستگ

 .افتی ینم یروزنه ا چیمغز خودش را خسته کرد اما ه یحل
 یمبهمش م ندهیاز آ شتریو ب دیچ یاحتماالت را پشت هم م 

 رو نداشت.  شیپ یا نهیگز چیکرد اما ه یم یکار دی. بادیستر
 امدیو التماسش کند اما دلش ن ردیتماس بگ یکرد با ساق فکر

 یآقا دیبدتر شود. شا شیبا حرف ها چارهیحال خراب زن ب
 قیکرد. گفته بود بهتر است خودش هم تحق یم یکار یعباس

 . دهیاز حشمت چه شن دیتوانست بگو یکند. م
 ییرایپذ یمبل ها یرا آورد و رو یعباس تیزیو کارت

باز و بسته  ینشست. هنوز شماره را کامل نگرفته بود که صدا
گذاشت و  شیتلفن را سر جا یآمد. با عجله گوش اطیشدن در ح

 . ختیبه آشپزخانه گر
 نکهیآورد. قبل از ا رونیشربت را ب یبطر خچالیاز  عیسر

 شد. ییرایلوازم پذ کند مشغول آماده کردن شیجانان صدا
به جز  ینگاه کس ینیپشت به در آشپزخانه سرگرم بود که سنگ 

 جانان را حس کرد.
دهانش  یرا جلو شیدست ها یساق دنیو با د دیآرام چرخ 

 کیشناخت نبود.  یکه م یآن ساق د،ید یکه م یگذاشت. زن
 ستادهیدر ا یجلو یساق هیشب دهیپر یبا رنگ دهیچروک رزنیپ

 را بکشد: هیتوانست هد یبود و طرز نگاهش م



 برات... رمیبم یخانم؟ اله یساق  -
 شیبا عجله برا هی. هدندیبنش یصندل یآرام جلو آمد تا رو یساق

راه  دهیلرزاند. خم یرا م ی. بغض چانه ساقدیعقب کش یصندل
خواست  هیبه تن داشت. هد یبلند یگشاد نخ راهنیرفت و پ یم

 .دیو دستش را پس کش ستادیاما ا ردیدستش را بگ
خودش  نتیبه کاب هیسپس با تک ستادیدر همان حالت ا هیچند ثان 

نگاه کند  هیبه هد نکهیرساند. نشست و بدون ا یرا به صندل
 گفت:

 .نیبش  -
. دیکش هیدورگه و خش دارش سوهان بر روح هد یصدا

کرده بود  هیشد. از بس گر رهیخ مرخشیکنارش نشست و به ن
 یغبار گرفته در هاله ا یدو گو هیبراقش شب شهیهم یم هاچش

 شد. یم دهید یاز کبود
به  شتریکرد همان قدر ب ینگاه م یبه ساق شتریهر چه ب هیهد 

 داد عقلش را از دست بدهد: یجانان حق م
وقت  چیه یول رمیدست حشمت بم ریز دیداد یکاش اجازه م  -

 ...دمید یحال نم نیشما رو تو ا
 یشد ب یادامه نده اما مگر م یعنیدستش را باال آورد  یساق
 ی. برادیلرز یاز ضعف م ی. تمام بدن ساقندیآنجا بنش الیخ

 یپنهان م یرنگ شراب ریز شهیکه هم یدیسف یبار موها نیاول
 .دید یکرد را م

باز  قهیشد از  یاش را م نهیس یشمار رو یب یها هیبخ 
و  اوردیحلقه زد. طاقت ن هی. اشک در چشمان هددیلباسش د

که هنوز دور  یزانو زد. با ترس گوشه شال یساق یپا ریز
 :دیبود گرفت و بوس زانیآو یساق یشانه ها



نباش... فحشم  یطور نیا یبگو ول یدوست دار یهر چ  -
نباش  یطور نیا زتیتو رو جون عز یبده... کتکم بزن ول

 جون... یساق
 یو با لحن دیکش رونیب هیبا ضرب شالش را از دست هد یساق

 و خشن گفت: یدستور
 .نیبش  -

از سکوت  ینشست. چند لحظه ا یبلند شد رو به ساق آرام
 :دیباالخره پرس یتا ساق دیزجر کش نشانیب
 که دروغه؟  یثابت کن یتون یم  -

 مسئله حشمت را مطرح کند: نکهیا یوقت بود برا نیبهتر
کرد اگر وکالت نامه رو امضاء  دمیکار حشمت بود... تهد  -

باهاش حرف زدم.  شبیکنه... د یم ینکنم از ارثم نگذرم تالف
 خودش گفت شهادت دروغ داده...

. حالش آنقدر بد ندیبنش یصندل یداشت رو یسع یبه سخت یساق
 را ترساند: هیبود که هد

...بمون یفقط به سالمتت فکر کن دیجون االن شما با یساق  -
 ...میریگ یآروم نم یرو کنم...تا سر پا نش تیزیمن کن نجایا
 بغض لب زد: با
 ؟یاریبرام آب م  -

آب دوباره کنارش  وانیل کیبا  هیدر عرض چند ثان هیهد
 یکند اما لحظه ا غیدر هینشسته بود. خواست نگاهش را از هد

 چشمش به صورت کبود و لب پاره شده عروسش افتاد.
 ری. دست زدیچرخ هیگشاد شد و کامل به سمت هد شیچشم ها 

 رهیکه داشت خ یچانه اش گذاشت و با دقت به وضع وحشتناک
 شد:



 زده؟! یک  -
اما  دیکش نییگله کند. نگاهش را پا ششیاز جانان پ دیکش خجالت

 چانه اش را باال تر گرفت: یساق
 جان؟!  -

 هیشدند تا باالخره هد رهیخ گریکدی سیها به چشمان خ هیثان
 کرد: هیشروع به توج

 میزیچ دیحالش به خاطر شما خراب بود...نگران نباش یلیخ  -
 فهمه... ینشد...شوکه شده نم

 غلط کرد.  -
صورتش به  دهیشد که رنگ پر یچنان عصب یباره ساق کی به

 زد: یکبود
 نیهمچ یبه چه جرأت نمیبب ادی... باریبرو تلفن خونه رو ب  -

  ؟ی کردهغلط
 خانم... یساق  -

 :دیکش داد
من جون ندارم راه  ارینداره... برو تلفن رو ب یبه تو ربط  -

 برم...
آورد و دستش داد.  نتیکاب یرا از رو میس یتلفن ب هیهد

 و انگشتانش را از استرس در هم چالند: ستادیکنارش ا
بود. من اصال ناراحت نشدم... زنگ  یجون... عصبان یساق  -

 ...دینزن
 االن... نیهم ریجهانگ یخونه  ایب عیخفه...الو جان؟! سر  -

 شیرا قطع کرد و شماره آقا سپهر را گرفت. از حرف ها تماس
 نگران خودش کرده: یخبر آمده و سپهر را حساب یمعلوم بود ب



زدم. دلم داشت  یحرف م هیخودم با هد دیخوبم سپهر... با  -
 کنم نترس... یاشه استراحت مطاقت نداشتم... ب گهید دیترک یم

 یساق یحال و هوا یکم دیفکر کرد اگر قهوه دم کند شا هیهد
 کیهمراه دستمال همرنگ با  یعوض شود. فنجان و نعلبک

گذاشت. کنارش هم گلدان کاکتوس  ینیس یشات آب رو
بود  دهیخر شیو قهوه برا یسرو چا یبرا یکه ساق یکوچک

 . دیچ یساق قهیطبق سل
افتاد به حشمت و  یم یداغون ساق افهیبار چشمش به ق هر

 یم یزیدنبال چ فشیداخل ک یفرستاد. ساق یخودش لعنت م
 ینگاه یچشم ریگذاشت ز شیرا جلو ینیکه س هیگشت. هد

 انداخت.
خواست با اعتماد  یتنگ شده بود اما نم هیهد یدلش برا 

 پسر خودش را خراب تر کند: یدوباره، زندگ
 ت؟کجاس ایس  -
جون... حالتون  یخوابش برد ساق دید یم لمیتو اتاقش ف  -

 خوبه؟
پرواز کرده  ایآمد. جانان گو اطیباز و بسته شدن در ح یصدا

هر دو دستش را  یخودش را رساند. ساق عیبود که انقدر سر
راه افتاد تا از  دهی. خمستادیا یگذاشت و به سخت زیم یرو

 رفت. رونیآشپزخانه ب
آشپزخانه  یکرد. با جانان جلو بشیفاصله تعق یبا قدم هیهد 

 روبرو شدند:
 ؟یحالت راه افتاد نیبا ا ییتو بشم... چرا تنها یآخه من فدا  -

 ...دمیتا رس یمردم از نگران
 :دیو طعنه دار پرس یکامال جد یبه پسرش با لحن رهیخ یساق



 تموم شد؟   -
که  یساق یشد اما سوال بعد دهیکش هیجانان به سمت هد نگاه

 پرت کرد: هیکامال با پرخاش همراه بود حواسش را از هد
 کار توئِه؟   -
 تکان داد: یو گنگ سر جیگ
  ؟یها... تو زد یکبود نیا  -

و کمرش را  دیکش یشد. نفس بلند یمتوجه منظور ساق تازه
 زد و گفت: یصاف کرد. پوزخند

بشه؟ آره من زدم... باز  میتونه پشت تو قا یباز فکر کرده م  -
 ... اقتشیزنم ل یهم م
که به گوش  یمحکم یلیو س دیکش یکه ساق یخفه ا غیج یصدا

به  یبود هر سه نفر را صاعقه زد. ساق نیا هیجانان کوباند شب
و اشک  دیلرز یاز کنترل خارج شده بود که تمام تنش م یحد
 :ختیر یم
ست رو زن بلند کردم؟ بابات د تیترب یجور نیمن تو رو ا  -

که با  یکرد یغلط نیهمچ یتو به چه جرأت ؟یگرفت ادیکرده 
  ؟یکن یم فیافتخار هم تعر

داد و  انیو م دیکوب شیچند بار با هر دو دست بر گونه ها هیهد
کرد آرامش کند. جانان خشکش زده بود. با  یسع یساق ادیفر

 یکرد و باورش نم ینگاه م رهیبه مادرش خ یحسرت و نگران
 خورده: یلیس یبار از ساق نیاول یشد برا

پس چرا گردن اون حشمت رو  د؟یبچه رس نیزورت به ا  -
بود؟ من پسر  ادتی تیخانوادگ تیاون موقع ترب ؟ینشکست

 یبزرگ کردم که دست رو زن حامله بلند کنه؟ شرم بر تو ب
 ...رتیغ



 یخودش را وسط انداخت. ساق هیبزند اما هد یباز کرد حرف لب
 دیکوب یجانان م نهیزد با مشت به س یکه حرف م نطوریهم
و التماس هر دو کرد با هم دعوا  ستادیا نشانیب هیهد نیهم یبرا

 نکنند:
جون... قربونت برم نکن... به خدا حالش بد بود  یساق  -

 . به خاطر من دعواش نکن شوکه شده...دینفهم
 انگشت اشاره اش را سمت جانان گرفت: یساق

بفهمم دست روش  گهیبار د کیکه شوکه شده... هغلط کرد  -
 ...ارمیاسمت رو نم گهیقسم د ری... به روح جهانگیبلند کرد

 یفشرد تا مراعات حال ساق یتمام مدت فکش را به هم م جانان
 نتوانست سکوت کند: گریکه خورد د یرا کند اما با قسم

تو باعث شد االن  یدفاع کردن ها نیازش دفاع نکن... هم  -
 ینم نهی... اگر انقدر سنگش و به سمیکن ریمثل خر تو گل گ

خودش  یزندگ یسو یهر ک میاالن بچه رو انداخته بود یزد
 مارمولک روح بابا رو قسم نخور... نیبود...به خاطر ا

 هیآمد و شب یم رونیب یکه به سخت ییتر با صدا یعصب یساق
 :دیکش غیخورده ج دیشد یبود که سرما یکس

باز تو  یمن شد ول ریکردم... آره من کردم... تقص من دفاع  -
به  یاجازه ا نیهمچ ی... کیزن بلند کن یدست رو یحق ندار

  م؟یداد ادتیبابات  ایتو داده؟ من 
 را قاب گرفت و التماس کرد: یصورت ساق هیهد
 فدات بشم حرص نخور...  یجون...اله یتو رو خدا ساق  -

 طرف صورتش گذاشت: کی. دستش را دیسمت جانان چرخ به
 رمیمن قربون دو تاتون برم... خاک پاتونم به خدا... کاش بم  -

 ...دیدوتاتون راحت بش



 کرد: هیو گر دیصورت جانان نوازشگونه دست کش یرو
 آروم باش...  ینگو... به خاطر ساق یچیقربونت برم ه  -

دل هر دو را آتش زد. چشمان جانان پر از اشک شد.  حرکتش
و با لحن  دیاش را لرزاند. خودش را عقب کش بغض چانه

 گفت: یآرام
 ...دیببخش دمیبودم نفهم گتمومش کن...  گهیباشه د  -

به  شتریاش گذاشت و ب نهیس یها هیبخ یدستش را رو یساق
 در آمد: دهیحالت خم

... تو با برادر یلب زد نداری غلط میکنیجنبه  ؟یبودگیج    -
 دمیچقدر زحمت کش یدون یم ؟یدار یاالن چه فرق هیهد

 بود حق مادرت؟  نیبرات؟ ا
وجه  چیچند روزش به ه نیداد. رفتار ا یرا به مادرش م حق

شده بود. دست  سیدر شأن خودش نبود. صورتش از اشک خ
 باال آورد: میرا به حالت تسل شیها
... یساق یتو بگ یخوام... هر چ یباشه گفتم که معذرت م  -

 خوب شد؟ خانم من غلط کردم هیهد
گرفت و دوباره سراغ  یرا م یساق یلحظه ا هیبا گر هیهد

 رفت: یجانان م
... دی... هر دو تون شوکه شددینکن هیفداتون بشم... گر یاله  -

 دی...لب تر کندیزن یحرف م یطور نیبا هم ا نمیطاقت ندارم بب
 مرگم بده... ایشم... خدا یمحو م تونیاز زندگ رمیم

اعالم  دیکه از وسط راه پله کش یبلند غیبا ج ایرا س سکوت
 یرا آرام کند. جانان، مادرش را رو ایرفت تا س هیکرد. هد

 بعد سپهر به جمعشان ملحق شد.  یکاناپه خواباند و کم



شد. سپهر  منیکرد وارد نش یم هیکه هنوز گر ایهمراه س هیهد
فراخواند.  یخلوت تر یرا به جا هیبا عالمت چشم و ابرو هد

 به آشپزخانه رفتند.  هیکه بق دید یچشم ریجانان ز
نشست.  نیزم یرو یفرصت استفاده کرد کنار ساق نیا از

 :دیزده مادرش را گرفت و بوس خیدست 
 یاخم کن یدون یخودت م ؟یش یم یبگم غلط کردم راض  -
 ...رمیمیم

 یرا بسته بود و چانه اش م شیچشم ها یدوست داشتن زن
 :دیلرز

 کنم... یدق م یطور نیجونم؟ نکن ا یساق  -
 ش؟یدلت اومد بزن یچطور  -

پلک  یرا از حرص به داخل جمع کرد و لحظه ا شیها لب
 بست:

زود زنگ زد گزارش داد؟ نگفت کم به خاطرش صدمه   -
 ؟یدیند
تو چشم هام نگاه کنه  نجاینزد... من اومدم ا یحرف هیهد  -

 کرده... یُکش بیغروجدانم  یپسر ب دمید یراستش رو بگه ول
 شد: یآب م یساق یهر کلمه  با
 شه... تو استراحت کن. یتکرار نم گهیباشه د  -
حشمت بهش گفته شهادت دروغ داده... به خاطر اون  گهیم  -

 خونه خرابه...
 حرف زده: یبا برادرش تلفن هیهد یعنی نیا
 که دست منه؟ لشیحرف زده؟ موبا یکِ   -

 ش پر از خشم بود:گیجچشم باز کرد. نگاه  یساق



 ؟یبگم؟ مگه بچه ا یآخه من به تو چ ؟یرو گرفت لشیموبا  -
 ه؟یکارها چ نیا
مواد  لی... بره دوباره با فک و فامدمیباشه ... باشه... پس م  -

 فروشش نقشه بکشه...
خورد به رفتار پسرش،  یکه تأسف م ینُچ نُچ کردن ساق یصدا

 د:کر یم کیاعصاب نداشته جانان را تحر
 جاناتاِن منه؟ باور کنم؟  نیا  -
 کار کنم؟ یچ یمادِر من... توقع دار  -
نکرده... اگر  ایکرده  یگناه ایزنت... مادر بچه هات...   -

 یرو انجام بد شیقانون یکارها دیبا نیمت یلیکرده که خ
 نیا ؟یتون ی... نمیببخش یتون ی... اگر میکن یخداحافظ

اگر هم نکرده که  ؟یاریاز خودت در م هیها چ یباز یوحش
همه  نیاپس  مون؟یسل ایمثل کوه پشتش باشه؟ حشمت؟  دیبا یک

 یطور نیهم ا نیکو؟ ژاکل یعاشقش شد یگفت یخودت رو کشت
  ؟یدوست داشت

 پر حرص نگاهش را به مادرش دوخت: جانان
 یبهت برخورد؟ انگار تا حاال پسر خودم رو نم ه؟یچ  -

از دستت فرار کرد؟  نیکه ژاکل یکرد یچه غلط نیشناختم... بب
 ... هیهم از هد نیاون از سروناز ا

 :دیرا مشت کرد و غر دستش
 ...یکن یم یرو ادهیز یلیخ یمامان؟! دار  -
که لبش  شیزد یچطور ه؟یهد یاز لب پاره شده  شتریب  -

 نی... دو تا برخورد ایمثل اراذل اوباش رفتار کرد ده؟یترک
بگم دستشون  دیبا یسروناز هم کرده باش ای نیلبا ژاک یطور

 ؟یبد یهم فرار هیهد یتون یم نیدرد نکنه ولت کردن... بب



از  یواکنش چیتوانست بشنود. بدون ه ینم شتریکلمه ب کی یحت
با  ییتنها ایرساند. س اطیبرخاست و خودش را به ح یکنار ساق

ثابت مانده و دل  یچمن مصنوع نیکه به زم بیعج ینگاه
 تاب نشسته بود.  یلرزاند رو یرا م نندهیب

 :اوردیحال درش ب نیدخترش که قرار گرفت خواست از ا پشت
 م؟یکن یباز  -
 :دیپرس زیبا همان حالت غم انگ ایس
 ؟یبره؟ دوستش ندار دیبا یمام  -

 یم ادیرا  یدخترک وحش نیحرف زدن با ا دیکه با باالخره
 :دیاش کش ییطال یموها یرو یگرفت! کنارش زانو زد و دست

 ؟یتو دوستش دار  -
 به عالمت مثبت تکان داد: یسر معصومانه

 ؟یباشه ... اما چرا از من متنفر  -
منو  شتیپ امی. گفت اگر برمیمن بم یخوا یگفت تو م نیژاکل  -
 . دمیمن فهم یرو زد ی... تو مامیزن یم
حظه به دخترش بدهد. هرگز رفتار نداشت آن ل یجواب چیه

از جانب پدر و مادر خودش تجربه نکرده بود.  یزیخشونت آم
 شیدر ذهن دخترش داشت دلش ر یچهره زشت نیچن نکهیاز ا
 شد:

 ؟یبود نیژاکل شیپ یتو دوست داشت  -
دست هاش نرمه... بچه  یباشم... مام یمام شیدوست دارم پ  -

 یم نیتو و ژاکل یکشه ول ینم گاریداره... مهربونه... س
 ...دیکش
 یچه کرده بود؟ پوزخند تشیشد؟ با شخص یبدتر هم م نیا از

 به حال خودش زد و گفت:



 ... میگفت اسمت رو عوض کن یمام  -
 دونم... اسم من هست تارا... دوستش دارم. یم  -
 میبر یای. ممیزن یهمه تو رو تارا صدا م گهیباشه پس د  -

 م؟یبخر یبستن
 مکث کرد و گفت: یبچه برق زد. متفکر کم یاه چشم

 .  ادیهم ب یمام  -
 تارا دراز کرد: ای ای. دستش را سمت سستادیشد ا بلند

 کنه.   یداره شام درست م یشب با من باش تارا...مام کی  -
درون دست مردانه جانان قرار  دیکوچک تارا با ترد دست

 وصال با دخترش لبخند بزند: نیا یگرفت و باعث شد از شاد
 گفت با تو مهربون باشم. یمام  -

اش را به پنجره  نهیزهر شد. نگاه پر از ک یاش به آن یشاد
 آشپزخانه دوخت و با خودش عهد کرد: 

 «!ینیب ی. حاال مرمیگ یرو پس م میزندگ»
 یهم کمک م هیسپهر خودش سراغ بساط قهوه رفته بود. هد 

 یتا از محبت و بزرگوار دیکش یرا م یکرد و انتظار لحظه ا
 :دیکند. سپهر پرس یمرد قدردان نیا
 د؟یدار تیمِ  یکاف  -

 رفت: خچالیسراغ  هیهد
 یکنم... برا یمن دم م دیهست آقا سپهر... اجازه بد ریش  -

 قهوه؟  ستیجون بد ن یساق
 :ختیدو قاشق قهوه داخل ظرف ر سپهر

 یستیوجه حاضر ن چیحرف زدم... گفت تو به ه یبا عباس  -
 ... یکن یباهاش همکار



شد.  رهیخ مرخشیرا کنار دست سپهر گذاشت و به ن ریش پاکت
و سپهر  یشد مثل ساق یم ریبا خودش فکر کرد اگر با جانان پ

 رفتند؟ یهر روز صبح کوه م
 :دیپرس سپهر

 .میکرده؟ اصال ازش انتظار نداشت تیجانان شما رو اذ  -
 مکث جواب داد: یکم با
جون  ینسبت به ساق یلی... خدیآقا سپهر به آقا جانان حق بد  -

که براش به وجود  یتونم لحظات تلخ یحساسه... اصال نم
 آوردم تصور کنم...

 میزد و با مال یشعله هم م یقهوه را رو یخونسرد تینها در
 داد: یرا خطاب قرار م هیلحن ممکن هد نیتر
به بعد با ما  نیز ابهتره حداقل ا یکن یپس دخترم فکر نم  -

 یفهمم جانان چه حس یمن خودم مردم...خوب م ؟یصادق باش
گرفته شده...تنها  یکنه شعورش به باز یتصور م یداره وقت
 ؟یشکر به من بد یدرد صداقت شماست...ممکنه کم نیعالج ا
کرد اما اشک  یخنث یلب دردناکش کم دنیرا با گز بغضش

 بردارند.  دنیست از بارد یاش قرار نبود لحظه ا یلعنت یها
شک کند  یسر سوزن ستینفر ن کی یسوخت که حت یم دلش

نداشته. ظرف شکر را کنار دست سپهر گذاشت  یریتقص هیهد
 عقب رفت: یو قدم

 نیهمه ا دیفکر کنم بهتره به گناه نکرده اعتراف کنم. شا  -
بود،  ایفقط تو دن یکی...کاش دیاحساس آرامش کن شتریب یطور

محکومم  نکهیداد قبل از ا یبه من م کیکوچفرصت  کی
و جان با  یساق گهیگردن من فقط د افتهیب زیکنه... باشه همه چ

 هم دعوا نکنند...



گوشه خودش را زنده  کیبرود  رونیکرد از آشپزخانه ب پشت
 زد: شیبه گور کند. سپهر با همان لحن آرام صدا

 جان... بمون حرفم تموم نشده... هیهد  -
 بدنش به هم قفل کرد: یرا جلو شیدست هاو  دیچرخ

 کنم... یگوش م دیی...بفرمادیببخش  -
 زد: هیتک نتیگذاشت و به کاب یقاشق را کنار سپهر

همه  یو مطمئن ی...اگر حق دارمیما درباره تو تند رفت دیشا  -
 نی... ایفرصت دادم که ثابت کن کیکنند من بهت  یاشتباه م

ات، جانان پدر بچه هات و خونه  نجایتوست... ا یزندگ
دو  ادیکس نم چیه یبراش بجنگ یشوهرته...تا خودت نخوا

 ی... از ساقمخان هیکنه... ازت توقع دارم هد مشیبهت تقد یدست
 یرو برا یو مبارزه که لحظه ا زهیزن با انگ کی... ریبگ ادی

 یوقت یکن یو دفاع از خانواده از دست نداده... فکر م تیحما
 قبولم کرد؟  یآسون نیعاشقش شدم به ا

 یلبخند محو اریاخت یشده ب یعاشق ساق یمرد نکهیا تصور
نشاند. سپهر داشت با آرامش فنجان ها را با  هیصورت هد یرو

 کرد: یقهوه پر م
کردم...به خاطر جانان حاضر  یهجده بار ازش خواستگار  -

ه بگذره... تو به خاطر پسرات از چ زشیبود از همه چ
 یدر تماس باش و تا وقت یبا عباس ؟یبگذر یتون یم ییزهایچ
دست از تالش نکش اما اگر فرض  یرو ثابت نکرد تیگناه یب

 عترافاول با ا ستیبه نظرت بهتر ن یباشه که گناهکار نیبر ا
 ؟یاز دردش کم کن یبخشش کم یجانان و تقاضا شیکردن پ

انداخت تا اثر کالمش را  ینگاه هیبه هد یچشم ریز یا لحظه
 داد: ی. کارش را داشت درست انجام مندیدر او بب



سکته مادرش  دنیحال خراب جانان فقط به خاطر د  -
 ی. هر چمیبود دهیوقت جانان رو انقدر عاشق ند چی...ما هستین

بهش حق بدم  نکهیتر...نه ا نیعاشق تر به همون اندازه خشمگ
که  یخودت کجاها اشتباه کرد نیرفتار کنه...بب یطور نیبا تو ا

 گم؟یم یکه چ یفهم یجانان فراهم شده... م یبسترش برا
 تکان داد: دییبه عالمت تأ یسر هیهد
کنم... نه  ی... من قضاوت نمیکارت داشت یبرا یلیحتما دل   -
 یگناه... خودت به ما نشون بده چ یو نه ب یگناهکار گمیم

 کجاست؟ یکاکتوس ساق نیا نمی...ببیهست
خانه آن ساعت از شب خلوت  کیکوچک نزد سوپرمارکت

بود. جانان دست دخترش را گرفت و وارد شد. مرد پشت 
 یبا چشم ها ییدخترک موطال دنیسالم کرد و از د شخوانیپ

 به وجد آمد: یدرشت آب
 کوچولو؟ هی... اسمت چیعمو جون تو چقدر ناز  -

تش شوکه شد. جانان از حرک چارهیچنان اخم کرد که مرد ب تارا
 به حرکت دخترش زد و به فروشنده گفت: یلبخند

 د؟یکجا دار یفهمه...بستن یزبان ما رو نم  -
 فروشگاه اشاره کرد: یبه انتها مرد

 هست. یپر از بستن خچالیتا ته برو دو تا   -
فروشگاه  یاجناس رد شدند و به انتها یقفسه ها انیم از

ها  خچالیبلند کرد تا درون  . جانان خم شد دخترش رادندیرس
 :ندیرا بب

 بردار. یدوست دار یهر چ  -
 یزد. دلش م ینیریپدر داشتن لبخند ش یبایاز حس ز تارا

در آغوش جانان فرو برود. قبال تجربه کرده بود  شتریخواست ب



است که اگر  یگفت پدرش مرد بد یم شهیهم نیاما ژاکل
 کرده.  انتیخ نیدوستش داشته باشد به ژاکل

خودش  ایبود. جانان گو بهیغر شیها برا یبستن یبند بسته
با طعم توت  یوانیل یبستن کیرا گشود و  خچالیکه در  دیفهم

 برداشت: یفرنگ
 دوست داره؟ یتارا توت فرنگ  -

 زد: یطنتیباال داد. جانان لبخند پر ش یرا به عالمت منف سرش
 شکالت؟  -

بود  یشکالت یش بستندخترک برق زد. هر چه دم دست نگاه
گرفت.  یگرید میتصم دیرا د دشیترد ینشان تارا داد و وقت

 از کنار قفسه برداشت: سهیک کیگذاشت و  نیبچه را زم
 ها مال تارا... خوبه؟ یشکالت یبستن یهمه   -
 ...یمام یبرا یآالسکا نارنج  -

دانست  ینام آالسکا را م نکهیبه تارا نگاه کرد. از ا متعجب
 شوکه شده بود:

 ؟یقبال خورد  -
 دوست داره. یمام  -
 یانداخت. جلو سهیداخل ک یخی یبستن ییحرص چند تا با

 یهم به زبان فارس یتر بیتارا حرف عج ستادندیفروشنده که ا
 زد:

 بابا... آب...  -
 نیریاز زبان تارا با آن لهجه ش« بابا»کلمه  دنیذوق شن از

کوچک  یرل کند. زانو زد و دست هانتوانست احساسش را کنت
 . اشک در چشمانش جمع شده بود:دیتارا را بوس

 ...یقشنگ گفت یلیداده؟ خ ادتی یک  -



 ... بابا... آب...دوس دارم...یمام  -
 یداد. رو یآخر او را دق م ندرالیس نی. ادیبغض خند با

و با خودش فکر کرد هر چقدر  دیدخترش دست کش یموها
 یدر فرصت اندک هیبد آموخته، هد یزهایبچه چ نیبه ا نیژاکل

 کرده.  یمادر شیکه داشته برا
 نکهیبدون ا یزود نیاما نه به ا دیرا بخش هیشد هد یم دیشا

در باز  دنیبا د دندیتاوان کار زشتش را بدهد. به خانه که رس
 ی. سپهر داشت به سختدیرا سرعت بخش شیقدم ها اطیح

 کرد: یدر کهنه را باز م یضامن فلز
 ستیدر رو عوض کن... سختت ن نیجان... در اسرع وقت ا  -

 ؟یبش ادهیپ نیاز ماش یهر بار مجبور
 :دیکش رونیشد کمک کرد ضامن را ب خم
 ادی یدخترم چ نیخودم هم به فکرش هستم... سپهر بب  -

 گرفته....
 گفت: یسیشود و به انگل کیدست به تارا اشاره کرد نزد با
 اسمش تارا است... نیا  -

 را باال داد: شیابروها یبا خوشحال سپهر
 ...بایز یاوه... سالم تارا  -
حرف بزنه... تارا به سپهر بگو  یگرفته به فارس ادیتارا   -
 ؟یبلد یچ

به چهره منتظر سپهر  هیاش را جمع کرد و چند ثان ینیب تارا
 یبه ساق پا یرا بغل گرفت و لگد شیها یبستن سهیشد. ک رهیخ

 :دیسپس به سمت خانه دو دیسپهر کوب
 ... آالسکا...ی... مامیمام  -



در را باز کرد. دست  هیاما لبخند جانان پژمرد. هد دیخند سپهر
 یخال یدختر جانان را با عشق  گرفت داخل برد. جانان به جا

 یکرد که دست سپهر رو ینگاه م رهیشان با حسرت خ
 نشست: شیبازو

 ستین ی...دختر بدیبش مونینکن که بعدا پش یارجان... ک  -
 اگر اشتباه کرده... ی... حتیدون یخودت هم م

 به سمت سپهر برگشت: نیخشمگ
 یتو یبپرس چ قتیمار داره؟ از رف یدختره مهره  نیا نمیبب  -

مدت داشته  نیپرونده نوشته؟ کار خود مارمولکش بوده... تمام ا
خودش محکم بشه... شما هم  یپا یداده که جا یم یما رو باز
 ...دید یبهش پا م شتریب دیدار تونیبا دلسوز

 گفت: یشگیزد و با همان لحن آرام هم یلبخند سپهر
 ی... عصبانیبرق نگاهت رو از ما پنهان کن یتون ینم  -

 نکهیبرات ندارم جز ا یا هیتوص چیکنم. ه یدرک م یهست
خراب پل ها رو پشت سرت  یخشم باش. همه  نیمراقب ا

مثل  یجان... وقت یهست ینکن. تو مرد جا افتاده و با تجربه ا
خوره. افسار  یآدم حالش به هم م یکن یبچه ها رفتار م

 چیه هیچ قتیحق یدیدست خودت...تا نفهم ریرو بگ تیندگز
 نکن... یاقدام

 یرا گرفته بود و کنار گوشش التماس م یساق یبازو ریز هیهد
 کرد نرود:

 کنه؟  یازت مراقبت م یآخه اونجا ک  -
 خونه خودم راحت ترم... یدون یخودت م  -
 امیفرستم... اصال م یپزم برات م یجون من غذا م یساق  -

 گردم... یکنم بر م یفردا کارهات رو م



 ... تو فقط مراقب پسرم باش.ستین یازین  -
 یتنها کار نیمراقب خودش باشد؟ اما ا یگرفت. پس ک هیهد دل

 انجام دهد: یساق یانست در جواب محبت هاتو یبود که م
تا حالش خوب بشه... تو سرم هم بزنه صدام  دمیجونم هم م  -

 ...ادیدر نم
. نگاهش را از ستادیا یلحظه ا اطیح یپله ها یجلو یساق

 دوخت: هیهد سیسپهر و جانان گرفت و به چشمان خ
... اگر یبکن یتون یکاره که م نیخور بودن بدتر یتو سر  -

خور باش... گفتم  یدهنش...نگفتم تو سر یتو یبکوب دیزدت با
 ؟یتون یزن باش... مادر باش... عاشق باش... بجنگ...م

و شانه اش را  دیرا در آغوش کش یو لرزان ساق فیضع تن
 :دیبوس

به جز خفه  یچی... مادرم هدیبد ادمیکنم... یهمه تالشم رو م  -
 ...دیفهم یشدن از زن بودن نم

و نگاه خصمانه جانان را  دیکش هیکمر هد یرو یتدس یساق
 :دید
...تو رو یخودم یندرالیثابت کن س هیخدا رحمتش کنه...هد  -

که از دست دادم  یگناه باش... من اندازه دختر یروح مادرت ب
 یم لتیخودم عزرائ یاگر بفهمم گناهکار یدوستت دارم... ول

. به ستیمهم ن میزندگ یمن اندازه جانان تو یبرا یچیشم. ه
 بکنم... یخاطرش حاضرم هر کار

 به چشمانش محکم گفت: رهیرا از خودش دور کرد و خ هیهد
 ؟یفهم ی... میهر کار  -

کردند.  یکاناپه لم داده بودند کارتون تماشا م یو جانان رو تارا
 نهیبود. تارا با لذت سرش را به س یبستن کیدست هر کدام 



کرده  فیزده و تمام دور دهانش را با شکالت کث هیجانان تک
 بود. 
کرد.  یم ریس یگرید یایدر دن ونیزیبه تلو رهیاما خ جانان

و خاطراتش را مرور  دیچ یرا از روز اول کنار هم م عیوقا
 یو کج شدن دهان مادرش م یبانک دیبه رس تایکرد. نها یم

 تا به بن بست بخورد.  دیرس
 یباطل را ط ریس نیگشت از اول و هر بار ا یبر م دوباره

درون دستش آب شده بود. آنقدر محو افکارش  یکرد. بستن یم
 یرو یدست ریز کیو  ستادیکنارش ا هیهد یک دیبود که نفهم

بود  زیم یکه رو شیپا یاز جلو یمبل گذاشت. ک یدسته 
 ختهیر یها یو مشغول پاک کردن بستن دیکش رونیب یدستمال

 ساعد دستش شد. یرو
تا  دیانگشتانش خز نیب هیبه خودش آمد که دست هد یلحظه ا 

گره  یا هی. نگاهشان به هم ثانردیرا از او بگ یچوب بستن
 خورد:

 ارم؟یبراتون ب گهید یکیآب شده آقا جانان...   -
که غم و  اهشیس یو چشم ها هیو گنگ به چهره هد جیگ

حس ترحم در  دنیدشد.  رهیکرد خ یدر آن غوغا م یمهربان
حالش را به هم  دهیاش را به آتش کش یکه زندگ ینگاه دختر

 نیا گریرا به صورتش بکوبد تا د یزد. از مغزش گذشت بستن
افتاد که او را  یساق یحرف ها ادینگاهش نکند اما  یطور
کرد.  یم هیهد تایو سروناز نها نیدادن ژاکل یبه فرار متهم

را درون  یشد به ذهن خسته اش. بستن یتلنگر« فرار»واژه 
 گذاشت: یدست ریز
 خورم...ممنون. ینه نم  -



و به سمت راه پله  دیکش رونیوزن تارا خودش را ب ریز از
با ترس پشت سرش راه افتاد و با خودش کلنجار  هیرفت. هد

 شام نخورده نخوابد: دیرفت چطور بگو
 ... شام حاضره...دیآقا جانان... ببخش  -

 رنگشت پشت سرش را نگاه کند.ب یحت
 لب زمزمه کرد: ریفقط ز 
 خورم. ینم  -

قهرمانش نگاه کرد. دلش  یپشت سر به قامت بلند و عضالن از
لحظه جانان  نیبود. تا ا یآتش گرفت. حق با آقا سپهر و ساق

 بود بجنگد.  هیکم نگذاشت و حاال نوبت هد شیبرا یزیچ چیه
. دیکش رونیب نتیبزرگ از کاب ینیس کیآشپزخانه رفت و  به

گذاشت. بشقاب  ینیس یگلدان کاکتوس را رو زیقبل از همه چ
و  ختیساالد ر ی. کمدیبا دستمال همرنگ داخلش چ وانیو ل

را  یو تجربه ساق قهیسل دیگل برش زد. شا هیگوجه را شب کی
کتلت  تکهابتکار خرج کند. چند  یتوانست کم ینداشت اما م

را با دو رنگ سس به صورت راه  شیو رو کنار ساالد گذاشت
 کرد.  نیراه تزئ

عقبگرد  عیجانان از پشت سرش باعث شد سر هاینفس  حس
 خواهد آدم بکشد: یبود که م یکس هیکند.  طرز نگاهش شب

  ؟یکار کرد یمن چ یبا زندگ یدون یم  -
شه؟  یحل م یزیچ یسوء استفاده کن یاز ساق یفکر کرد  -

ات کار ستیکردم... ل تیشکا هتیزندان...عل یبر دیبدبخت با
 رم؟یدونم اول انتقام کدوم رو ازت بگ یشده که نم ادیانقدر ز

 م؟یقلبم شروع کن دنیاول با دزد هینظرت چ



آورد و به  کیبزند اما جانان سرش را نزد یباز کرد حرف لب
 اش کوباند: یشانیپ
، آبروم ا،ی...مادرم، سادیدر ب کتی... نشنوم جسیه  -

... همه رو تمیشرافت و انسان یغرورم، حت تم،یشخص
خونه  نیا یخاطرات قشنگم تو ی... تموم نشد... تو حتیدیدزد

 الیخ یب یببخشم هان؟ چطور ی...چطوریدیهم به گند کش
 بشم؟ 

که  ییرویرا محکم به هم فشرد و با ته مانده ن شیپلک ها هیهد
 مانده بود گفت: شیبرا

صدات  دنی. دل من هم داره از شندمیهمه رو بهت پس م  -
 کنم... ی... جبران مرهیگ یم شیآت

 پوزخند زد: جانان
 ...ییحرف ها نیتر از ا ریتو حق  -
 را در آورد: هیکهنه هد لیموبا یپشت شلوارش گوش بیاز ج 
خواد با حشمت مواد  یهر چقدر دلت م یتون ی... مرشیبگ  -

... بعدش من با یری... منتظرم حکم اعدامت هم بگیبفروش
تا  یارزششون مرده...ول یمادر ب گمیراحت به پسرام م الیخ

 اون موقع... 
 اهیس چهیلرزانش را باز کرد و در آن دو در یپلک ها هیهد

 :دیاز اشک جوش یچشمه ا
 گناهم... باورم کن. یگناهم...به روح مادرم قسم که ب یمن ب  -

استن فوران سبز جانان خو یکه از مردمک ها دید یم هیهد
به داشتن سال ها تجربه در ارتباط با  یازیکند. اصال ن یم

زشتش  یرا بفهمد. تمام حرف ها و طعنه ها نیمردها نبود که ا



کرد. سر جانان مهربانش چه آمده  یم یرا آن نگاه پر تمنا خنث
 طور ظلم بر زبانش نشسته؟  نیکه ا

 االن... نیگمشو...هم  -
برود.  رونیب هیو منتظر ماند هد در اتاق را باز کرد خودش

 رونیاز در ب یشد وقت یجانان داشت آب م ی وانهینگاه د ریز
شدن در اتاق باعث شد در جا بپرد. دستش  دهیکوب یرفت. صدا

. چند دیدو یبهداشت سیدهانش گذاشت و به سمت سرو یرا جلو
 حالش جا آمد.  یمعده اش را باال آورد تا کم اتیبار محتو

بود و به  ستادهینداشت. پشت در اتاق ا یهم حال بهتر جانان
 شیها شیبه ر یکرد. دست یگوش م هیُعق زدن هد یصدا
 و از در فاصله گرفت. دیکش

مبل  یگوشه اتاق تا خورده و مرتب رو هیهد یقبل یلباس ها 
 جا مانده بود.  یراحت یتک
 اهیپارچه س یرو ینقره ا یتار مو کیمبل که نشست  یرو

شد دارد در حسرت آن رشته  ی. باورش نمدید هیهد یروسر
حد  نیشد تا ا یکند. باورش نم یم هیمو، زار زار گر کیبار

 دهد.  یم یعاشق ینفرتش هم بو یعاشق شده که حت
با هم  یکه در کالنتر یلیهمان وک یتوکل نایروز بعد با ش صبح

دانست از جان خودش  یآشنا شدند تماس گرفت. خودش هم نم
خواهد فقط گفت از طالق دادن همسرش منصرف شده.  یچه م

 ینیریش یبا هم صحبت کنند. جعبه ا نایقرار گذاشتند در دفتر ش
که آسانسور نداشت  یآپارتمان یظهر از پله ها کیو نزد دیخر

 . دیباال رفت تا به طبقه چهارم رس
 ینفس نفس نم یجانان حت نکهیخودش در را باز کرد. از ا نایش

 رده بود:زد تعجب ک



باال بدون  دیچهار طبقه پله رو اومد یچطور یا قهیدو دق  -
 د؟یارینفس کم ب نکهیا

 جواب دادن را نداشت: ایکردن  یشوخ حوصله
 کنم. یورزش م  -
 با دست اشاره کرد داخل شود: نایش
 ؟یچه ورزش دیببخش  -

 بیرا در ج نیماش چییرا دستش سپرد و سو ینیریش جعبه
 شلوارش فرو کرد:

 کار کردم. یحرفه ا یصخره نوردم... از بچگ  -
 :دیباال پر نایش یابروها

اون اتاق تا  یتو دییبفرما ؟یکوه دماوند هیشب نهیاوه پس هم  -
 هیدفترو با دوستم کرا نیمن تازه ا دیخدمتتون... ببخش امیمن ب

 ...ستیخودش ن یسر جا یچیکردم هنوز ه
به دکور  یزد و به سمت اتاق مورد نظر رفت. نگاه یلبخند

گوشه اتاق انداخت و  یتلنبار شده  یدر هم و برهم و کتاب ها
 پوزخند زد:

 «!یدوزار لیوک جوجه»
 داخل شد: ینیریو ظرف ش یچا ینیس کیبا  نایش
 .دی... تعارف نکنیرهادیپ یآقا دینیبنش دییبفرما  -

 لشیموبا یلرزش گوش نشست اما ریتحر زیم کیمبل نزد یرو
شلوارش در  بیرا از ج ی. گوشستادیرا حس کرد و دوباره ا

انداخت. آرمان بود که  نشیبه صفحه اسکر یآورد و نگاه
 گرفت: یتماس م

 تونم جواب بدم؟ یم دیببخش  -
 تکان داد: یدست نایش



شما  ارمیلوازم ب رمی. من مدیکنم راحت باش یبله خواهش م  -
 .دیصحبت کن

 برود و بعد دکمه اتصال را لمس کرد: رونیب نایکرد ش صبر
 ؟یسالم آرمان جان خوب  -
 من خوبم داداش تو حالت چطوره؟   -
 فهمم. یدونم... اصال حال خودم رو نم یهوم... نم  -
 شت؟یپ امیب ییکجا  -
 .میهم باش شیناهار پ ایب دمی... آدرس ملیدفتر وک  -

 فیبا ک نایرا با آرمان گذاشت و تلفن را قطع کرد. ش شیقرارها
 درون دستش وارد شد: یو پرونده ها

 است... ختهیبه هم ر نجایا یلیخ دیببخش  -
زد و پا  هیکوچک کنار مبل گذاشت. تک زیم یرا رو لشیموبا
 پا انداخت: یرو

 .دیکنم راحت باش ینداره خواهش م یاشکال  -
 فشیجانان نشست و از ک ینارمبل ک یرو یمیصم یلیخ نایش
 آورد: رونیبرگ وکالتنامه ب کی
 یشه... من متن وکالتنامه رو م یسرد م یچا دییبفرما  -

 ...دیکن ییرایتا شما از خودتون پذ سمینو
 بعد از دادگاه... یفقط مسئله طالق بمونه برا  -
 تکان داد و دکمه پشت خودکارش را فشرد: یسر نایش
 یخانمتون بارداره نم دیدر واقع چون گفت... ستین یمشکل  -

... تا اون موقع میکن یریگیطالق رو پ مانیشد تا بعد از زا
از همسرتون به خاطر  تی...االن مورد شما شکادیوقت دار

هم  تیثیاعاده ح دیبا مواد مخدر بوده... اگر اجازه بد تیمسموم
 اضافه کنم...



به دست  رهیخچشمانش طلوع کرد.  یجلو هیچهره هد یا لحظه
 یکه مشغول پر کردن وکالت نامه بود از خودش م نایش یها

 نایکند؟ ش یم شیبا مادر دوقلو ها یدارد چه غلط دیپرس
 :دیکرد و پرس لیرا تکم لیمشخصات خودش به عنوان وک

 د؟یهمراه دار ییمدارک شناسا  -
را لمس  شیغرق افکارش بود. با نوک انگشت لب ها جانان

 نایرفت. ش یبا خودش کلنجار م رهیخ یکرد و به گوشه ا یم
 :دیگذاشت و پرس نیمتوجه حالش شد. خودکار را زم

 شده؟  یباز نیوارد ا یهمسرتون با نقشه قبل دیچقدر مطمئن  -
با هم  زهایچ یبود. بعض دهیسوال را بارها از خودش پرس نیا

 آمد: یجور در نم
کامال مطمئنه  سی... پلبود هشیعل زیدونم... همه چ ینم  -

شهادت داده...البته  هشیچون دو تا شاهد داره، برادرش هم عل
جرمش ثابت شده  نکهیفقط گفته در مظان اتهامه نه ا یقاض

 باشه...
را ماساژ  شیچشم ها یجوان به چهره خسته جانان وقت لیوک
بود.  رهیخ زدیدرباره پرونده همسرش حرف م دیداد و ناام یم

 چقدر درمانده است: دیشد فهم یاز آهنگ کالمش م
 زده؟ یحرف ؟یخودش چ  -

 فرستاد: رونینفسش را کالفه ب جانان
رو گردن نگرفته  یچیلحظه که ه نیگناهه... تا ا یب گهیم  -

 کرده... یباز لمیزنه از بس ف یحالم رو به هم م گهید یول
 تونم باهاش حرف بزنم؟ یم  -

 نشست: نایصورت ش یجانان باال آمد و رو نگاه
 کنه؟ یهم عوض م یزیچ  -



 یرسم یلی. بهتره از تلفن دفتر زنگ بزنم و خمینیبب دیبا  -
 کنم.  یم دشیهم تهد یکم دیباهاش صحبت کنم. اگر اجازه بد

 آمد: یبه حرف م هیهد دینبود. شا یبد فکر
 میبا خودش مستق دیتون یرو بهش دادم... م لشیموبا شبید  -

 یدلتون م یزیهر چ دی. از جانب من هم اجازه داردیحرف بزن
 ...امیدر ب یفیبال تکل نیفقط من از ا دیخواد بگ

را  هینشست. جانان شماره تلفن هد زشیبرخاست و پشت م نایش
خواند و منتظر شد. بعد از چند  لشیاز قسمت دفتر تلفن موبا

 :دیچیدر اتاق پ هیهد یبوق صدا
 الو...  -

 یاز کدر شدن نگاه جانان و بُغض نایکرده. ش هیبود گر معلوم
همسرش  شیپ چارهیدل مرد ب دیصورتش نشست فهم یکه رو

 است: ریگ
 همسرتون هستم.  لیوک یتوکل نایمن ش ؟یدیحم هیخانم هد  -

 گفت: دیلرز یکه محسوس م ییکرد و با صدا یمکث هیهد
 ...دییبله بفرما  -
زود شما رو طالق بِدند و حضانت  یلیارند خقصد د شونیا  -

خواستم نظرتون رو بپرسم.  یم رندیبچه هم کامل از شما بگ
 . دیکن یشه با ما همکار یخوب م یلیخ
 جواب داد: هیگر با
دلش آروم  دی...شادیخواد انجام بد یجان م یباشه... هر کار  -

 ...رهیبگ
داشت. انگار  گریحال د کی هیاز زبان هد« جان»نام  دنیشن
نام را تلفظ  نیاز اعماق قلبش با عشق ا« جان»گفت  یوقت

 جا خورد. هیجواب هد دنیاز شن نایش یکرد. حت



بتواند  دیوارد شود شا یگرفت از در محبت و دوست میتصم
 را بکشد: رزبانشیز
موکل  میکن یم یناراحتتون کردم. ما وکال اصوال سع دیببخش  -

اعتراف شما به  دی. شامیکن قیتشو یهامون رو به ادامه زندگ
رو براتون عوض کنه... من هم  طیبتونه شرا دیکه کرد یکار

بتونم براتون  یهمسرتون هر کار لیزن، نه وک کیبه عنوان 
 ...دمیانجام م

براش داره داغون  رمیکنه... بم یبگم جان باور نم یهر چ  -
فقط  رمیکه نکردم گردن بگ یحاضرم گناه یشه...حت یم

 حالش خوب بشه ...
 :دیبه چهره بهت زده جانان پرس رهیخ نایش
 د؟یگناه یشما ب یعنی  -
 هیعل زیتو دستم ندارم همه چ یچیثابت کنم؟ ه یچطور  -

 ازتون بپرسم؟ یزیچ کیشه  یمنه... خانم م
هر  هیشب دیشن یکه از پشت تلفن م ییدلش سوخت. صدا نایش
 :یحرفه ا کالهبردار کیبود جز  یزیچ
 ...دییبفرما  -
 زندان اگر قبول کنم کار من بوده؟  رمیچند سال م  -

سوالش عمال خود را محکوم کرد. دست جانان  نیبا ا هیهد
 اشاره کرد سکوت کند: نای. شدیمشت شد و ناگهان از جا پر

براتون  یقاض دیکن یقطعا اگر خودتون همکار یدیخانم حم  -
 شه... یقائل م فیتخف

 ند سال؟چ  -



هم  دیبدم...فقط مطمئنا حبس و شا یتونم نظر قطع ینم  -
گرفت  فیشه تخف ی...البته همه رو مدیداشته باش ینقد مهیجر

 هم داره... لتونیبه تالش وک یتبرئه کرد. بستگ یحت ای
. اوردیهم نتوانست دل جانان را به رحم ب هیهق زدن هد یصدا
از  نایرفت. ش رونیخودش را کنترل کند از اتاق ب نکهیا یبرا

 فرصت استفاده کرد و تلفن را از حالت پخش در آورد: نیا
من بهتون کمک  دیچه کار کرد دیبگ قیاگر دق یدیخانم حم  -
 کنم.  یم
 نکردم. برادرم شهادت دروغ داده... یکار چیمن ه  -
اد فروش شما از اون مو دهیکه نشون م یبانک دیپس اون رس  -

 د؟یکن یم هیرو چطور توج دیکرد دیها خر
 برگردد: هیصبر کرد تا نفس هد یکم
. بار اولم هم دمیخر یم نیمادرم سرطان داشت. براش مورف  -

 نبود.
 د؟یکرد یکارو م نیچرا بدون نسخه پزشک ا  -
. دکتر خودش گفت برم از بازار آزاد بخرم. دیکش یدرد م  -

کفاف درد مادرم  سهینسخه بنو یبرام تو تونست یکه م یتعداد
 تباه شدم رفت... ده؟یچه فا گهیداد. د یرو نم
در دفتر به صدا در آمد. جانان خودش گشود و آرمان را  زنگ

پشت سر  یدکمه خودکارش را عصب نایبه داخل دعوت کرد. ش
 داد.  یگوش م هیهد یها هیگر یزد و به صدا یهم م

 یبا صدا عیت وارد اتاق شوند. سرگف قشیکه جانان به رف دیشن
 گفت: یآرام

قطع کنم منتظر  دیاالن با یکنم ول یخانم من کمکت م هیهد  -
 تماسم باش.



همسن خودش  ی. جانان با مردستادیگذاشت و ا نیرا زم یگوش
سالم داد و هر دو را دعوت به  یرسم یلیخ نایوارد شد. ش

 :دیپرس عینشستن کرد. جانان سر
 شد؟  یخب چ  -

گناه است. در  یب چارهیاز نظرش زن ب دیخواست بگو ینم
 زد: یجانان را محک م یواقع داشت با زرنگ

 انیبه جر نیپرونده سنگ کیهمسرتون  هیتونم عل یمن م  -
 یزود به جرمش اعتراف م یلیبندازم. احتماال خسته شده خ

 کنه...
 :دی. متعجب به جانان نگاه کرد و پرسدیآرمان پر رنگ

 ؟یکن یچه کار م یدار یفهم ی؟! مجان  -
کرده  عیپشت سر هم، عقل جانان را ضا یو شوک ها یلجباز
 بود:

 اعتراف کرد... یاالن پشت تلفن به خانم توکل نیهم  -
 نشست: نایش یآرمان رو نگاه

 واقعا گفت کار خودش بوده؟  -
 دو تا انقدر جذابند: نیبا خودش فکر کرد چرا ا نایش
... یرهادیپ یکرد آقا یرو اعتراف تلق شونیشه سوال ا ینم  -

اگر  دیپرس شونی... ادیریتند م دیدار یلیکنم شما خ یمن حس م
 ادیجمالت قبلش هم به  شه؟یم یاعتراف به گناه نکرده کنه چ

 ...دیاریب
 کرده بود: یمعن یگریرا طور د زیشکاک جانان همه چ ذهن

 یدیند شنوم... یدونسته من دارم م یاون مارمولک م  -
  ؟یچطور خودش رو زده بود به موش مردگ

 باز هم نتوانست سکوت کند: آرمان



 محاله باور کنه... نهیخانم رو بب هیهد یآخه جان... هر ک  -
 تشر زد: قشیرا در هوا تکان داد و به رف شیدست ها یعصب

 افهیبه جون من که به ق دیآرمان... همه افتاد گهیبس کن د  -
رو خوردم که االن  شیلعنت افهیق نیگول هم ...من همادیاش نم

 هم از تو... نیا یوضعم شده... اون از ساق نیا
 محکم گفت: یلیو خ نایکرد به ش رو

کرده جزاش هم  یخوام هر غلط یمن م یخانم توکل  -
 امضاء کنم؟ دی...کجا رو بانهیبب
 نایداشت. ش یخارج شدند حال بد لیآرمان که از دفتر وک با

 هیدر انتظار هد ینیسنگ یداده بود چه مجازات ها حیتوض
 است.

کرد.  یاش م وانهیبخواهند شالقش بزنند داشت د نکهیا تصور
 یم یرو ادهیزد که دارد ز یآرمان کنار گوشش مرتب غر م

 یاما نم دیگو یدرست م قشیدانست رف یکند. خودش هم م
 .اوردیکم ب هیبه هد قشیخواست در برابر احساسات عم

 یآقا یعکاس هیبه آتل دید از ناهار از هم جدا شدند. بابع 
 یدیتول یزییپا یسر یرفت تا چند فوتوشوت برا یم یانصار

 یمنزل پدر یبفهمد راه نکهیاما بدون ا رندیکت و شلوار بگ
 شده بود. هیهد
به آن خانه ترمز زد و نگاهش را  یمنته کیبار ابانیخ یجلو 

 یکاهگل واریکنار د هیبه کوچه دوخت. صحنه کتک خوردن هد
در آمد. پشت فرمان  شیچشمانش به نما یجلو ییخانه روبرو

 :دیسوال رس نیتنگ آنقدر فکر کرد تا به ا یبه آن کوچه  رهیخ
 «بارداره؟ هیبه حشمت گفت که هد یوسط عزادار یک»



احتمال که حشمت به  نیباشد. ا هیهد توانست کار خود ینم
افتاده هم از نظرش محال بود.  هیخاطر فروش خانه به جان هد

کند؟  یبا خواهرش م یفیکار کث نیچن یآخر کدام برادر
مثل حشمت  یاز آدم ابانیکتک زدنش وسط خ ای هیفروختن هد

اندازد یبخواهد خواهرش را به زندان ب نکهیآمد اما ا یبر م
 بود. یادیز گرید
سوپرمارکت توقف کرد.  کیجلوتر کنار  یاستارت زد و کم 

 یخواهد بپرسد. وارد شد و ب یدانست چه م یخودش هم نم
بود که با  ی. شاگرد مغازه پسر جوانستادیا خچالی یهدف جلو

پولدار به پستش  یسر و وضع جانان فکر کرد مشتر دنید
 خورده:

 آقا در خدمتم... دییبفرما  -
زا برداشت و سمت  ینوشابه انرژ یقوط کیبرد دست  جانان

 صندوق رفت:
 د؟یشناس یم یدیحم یمحله عل نیا یشما تو دیببخش  -

 گرفته گفت: یکه کاپ قهرمان یکس هیشب اقیبا اشت جوان
  د؟یدار شی...چطور مگه؟ کارقمهیبله آقا رف  -
 بدهد: ییآشنا دیخودش فکر کرد نبا با
 کنم...آخه ازم کار خواسته... قیاومدم درباره اش تحق  -

 یو با ژست دیتازه جوانه زده اش کش یها لیبه سب یدست جوان
 :دیمتفکر پرس

 کنه ها...  یم یتو بازار باربر یکار؟ ول  -
 گذاشت: شخوانیپ یرا رو یقوط



 نیگرده...کارخونه من هم یخب دنبال کار بهتر م یآره ول  -
پرس و جو  امیم خودم بمعرف نداره خواست یعل دمی... دکهینزد

 ست؟یمعتاد که ن نمیکنم... بب
 زده جواب داد: جانیه
کشه... باباش البته ختم روزگاره...  یهم نم گارینه آقا س  -

 تیخواهرهاش رضا یفروش ول یخونه رو گذاشته بود برا
 یکی هویی...بعد هیندادن افتاد به پول قرض کردن از در و همسا

که  بانک زده باشه...قرض همه رو داد  یانگار شیدو هفته پ
 یکاوازاک نیاز ا دهیسر تا پا نو شد...تازه موتور هم خر

 ...دایجد
خودش مثل  یبپرس یجوانک سوال نینبود از ا یازین اصال

 داد: یرا لو م زیبلبل همه چ
 یم یبود دیکش رفته؟ با یاز کدوم مادر مرده ا ستیمعلوم ن  -
 یشب تو یعل چارهیداد... ب یچطور پز موتورش رو م یدید
 یروزگار... عل یآقا حشمت... ه نیا یخوابه ول یم ابونیخ

 شیعوض یبابا دنیراحت باشه چشم د التیآقا... خ هیبچه خوب
 رو نداره...

نوشابه را درونش گذاشته بود از دست پسر  یکه قوط یا سهیک
. دو اسکناس پنجاه دیکش رونیب بیپولش را از ج فیگرفت و ک
 گذاشت: شخوانیپ یرو یهزار تومن

 کنم. یهم اضافه م گهیدو تا د یاگر به سوال هام جواب بد  -
 جوان برق زد: نگاه

 آقا من چاکرم. دیبپرس  -
 ؟یدون یم یچ یدیحم هیدرباره هد  -



شوت کند چه  ی هیهان یکرد حال یم یبود سع یساعت مین هیهد
 :دیفهم یافتاده اما نم یاتفاق

حشمت  دیبه حرفم گوش کن... مراقب خودتون باش هیهان  -
 کنه... یم یخطرناک یداره کارها

« داداشم»و چنان  دیپرس یربط م یب یباز هم سوال ها هیهان
 زد: یرا به هم م هیگفت که حال هد یم
 مانیرو بده دست آقا سل یشارژ ندارم... گوش ادیمن ز نیبب  -

 ...دیاون حرف منو فهم دیشا
 قهیتا چند دق دیرا شن هیهد یریدستگ یماجرا یوقت مانیسل آقا

 گفت: یپشت سر هم م
 ...ی... وای... وایوا  -

 کالفه شده بود: هیهد
 یگیم یه یمن بگذار یراه جلو نکهیا یبه جا مانیآقا سل  -

 کجاست؟ یعل ؟یوا
 اعصابش را خراب کرد: شتریب مانیسل سکوت

 هیپرسم شما و هان یم یزیچ یچرا من هر وقت از عل  -
افتاده؟ جواب منو  ینکنه براش اتفاق د؟یکن یسکوت م

 نگرانشم. یلی...خدهینم
 با من و من گفت: مانیسل
با  یچه خاک مینی. فعال ببیخودت مشکل دار یخب اندازه کاف  -

 م؟یزیسرمون بر دیحشمت با
 کجاست؟ یعل دیبه من بگ  -

 یمیکجا بود؟ جانان بعد از پرس و جو در محله قد یعل واقعا
شلوغ بازار  یدر پس کوچه ها یبازار شد. چند ساعت یراه

را گرفت.  یدیحم یو از همه سراغ عل دیسرگردان چرخ



 کیپشت مغازه ها در  ییباربرها به جا ییباالخره با راهنما
کنار  یپسر بچه هم سن و سال عل یکه تعداد دیپرت رس ابانیخ

 کردند. یها استراحت م یخ دستچر
باال برد و  یرا کم شی. صداستادیبا فاصله از جمعشان ا 

 :دیپرس
 د؟یشناس یم یدیحم یبچه ها شما عل  -

 یبزند عل یحرف یکس نکهیاما قبل از ا دندیبه سمتش چرخ همه
محکم به  یو با قدم ها دیپر رونیمغازه ب کی واریاز پشت د

 سمت جانان آمد:
 ... ی کهیمرت نجایگمشو از ا ؟یخوا یم یچ  -

 یرو یکی نکهیخوشحال بود. از ا یخشم عل دنیلحظه از د آن
زده  رونیدارد و رگ گردنش به خاطر ناموس ب رتیغ هیهد

 دلگرم شد:
 م؟یحرف بزن ؟یپس شناخت  -

 در هوا تکان داد: یبا خشونت دست یعل
 ...یندارم... هر یمن با تو حرف  -

 نان گفت:کرد برود و جا پشت
 رو... هیهد یخبر دار  -

گره خورده به سمتش  یفشرده و مشت ها ی. با فکستادیا یعل
 :دیو غر دیچرخ

 ...یعوض ارین تاسم ناموس منو به زبون  -
جانان را  قهیپر است. حمله کرد  یبود دل پسرک بدجور معلوم

 یهم راه افتادند. جانان در برابر مشت هی. پشت سرش بقردیبگ
تلو تلو خورد و  یداد. عل یبه سمتش حواله کرد جا خال یکه عل

 دست پس گردنش را گرفت.  کیجانان با 



کرد و با تمام  یدست جانان تقال م ریز یالغر مردن جوانک
بکوبد. جانان  یلگد ایخواست ضربه  یزد. م یقوا زور م
 گریرا گرفته بود با دست د یدست گردن عل کیخونسرد با 
 کرد: یم یرا خنث هیبق انهیضربات ناش

 دی... دو کالم حرف مردونه دارم بردیبزنم که له شد دیبس کن  -
 کاِرتون... یپ

باالخره خودش را از دست جانان خالص کرد و با پشت  یعل
 خورد: واریبه د

بار  کیبچه ها بره... دیاز جونم؟ ولش کن یخوا یم یچ  -
 کشمت... یجا م نیخودم ا یاریاسم عمه رو ب گهید

 را به هم کوباند: شیزد و کف دست ها یپوزخند جانان
 ای م؟یحرف بزن مینیجا بش هی می...بریقلدر یلیبله معلومه خ  -

 ؟یجفتک بنداز یخوا یباز م
بغضش  یکرد جلو یم یسع یلیشده بود. خ عیضا یعل یطفلک
و خودش را محکم نشان دهد اما عضالت صورتش  ردیرا بگ

 پر از اشک بود: شیمنقبض و چشم ها
حال و روزم  ینیب یخوام حرف بزنم... مگه نم یمن نم  -

 عمه تو رو فرستاده؟ ؟یکه چ نجایا یرو؟ اومد
را  یعل راهنیپ قهیکم آورد. جلو رفت و پشت  گرید جانان

 :دیگرفت دنبال خودش کش
همه  نیا ست؟ین تیچرا حرف حساب حال یوجب میآخه ن  -

الحق که دست پرورده  ؟یخانوادگشما  ادیغرور از کجاتون م
 ...یزبون نفهمت یهمون عمه 

 کرد خودش را رها کند: یتقال م یعل
 ولم کن... دست از سرم بردار...  -



 :ستادیسرش ا یکرد و باال شیها رها یاز چرخ دست یکی یرو
 ؟یجواب بد یریمیدو کالم حرف دارم...م  -

 شد: یجار شیاز چشم ها یعل یشکسته و دل زخم غرور
بود... ننه بابا که نداشتم فقط عمه برام مونده  زمیهمه چ  -

 بود...خدا لعنتت کنه .... خدا همه تون رو لعنت کنه...
کرد. دل جانان  هیگذاشت و گر شیچشم ها یرا رو آرنجش

کردند  یپسرها که از دور نگاه م هیبه بق یسوخت. نگاه
 هیگر هیبقکه  ستادیا یانداخت. فاصله را کمتر کرد و طور

شانه پسرک  ی. خم شد دستش را رونندیرا نب یکردن عل
 گذاشت:

در حقت  دمی... شنیفقط عمه رو داشت یگیآقا خودت م یعل  -
به تو  یا گهیاز هر کس د شتریاالن ب هیکرده... هد یمادر
 از حال و روزش... یداره...خبر ندار اجیاحت
 :دیکش ادیبا خشم فر یعل
 گندبه روزم آورد با  یچ دیداره؟ اصال فهماون از من خبر   -

 نیجونت شب تو هم یهاش؟ برو بهش بگو... بگو علکاری 
شما  یااون محله به خاطر کار یخوابه که نره تو یکوچه م

 ...بی وجود رتِ یغ یسر افکنده بشه... اون هم از بابام... ب
را متقاعد کرد به  یزمان برد تا جانان با آرامش عل یساعت

اسفبار بود. روزها  یلیخ یعل تیگوش دهد. وضع شیاحرف ه
 واریکرد و شب ها در همان کوچه، پشت همان د یم یباربر

رفت تا با  یاما به خانه نم دیخواب یاش م یچرخ دست یرو
 ها و مخصوصا حشمت روبرو نشود. هیهمسا

. دیرا باال و باالتر کش شیها نیآست یزد عصب یحرف م یوقت 
چند  یبرا دیرا که د شیدست ها یرو یزخم ها یجانان جا



نفسش بند آمد. هنوز هفده سالش نبود اما چنان مردانه و  هیثان
 قنج رفت: شیزد که دل جانان برا یپر ابهت حرف م

خودم  یجلو یلیخبر ندارم...خ یچیبه ناموسم قسم من از ه  -
نکرد  ینکشمت... گفتم عمه کم در حقم خوب امیرو گرفتم ن

هم  گهیما رو به سالمت د یشه... تو رو به خوشن وهیالاقل ب
 ...یزنده برگرد دمینشو چون قول نم یطرف ها آفتاب نیا

هم فاصله گرفت اما  یبلند شد و چند قدم یچرخ دست یرو از
 را نگه داشت: شیجانان بازو

  ؟یکن یاِه ... ول نم  -
 زد: یخودش ضربه ا یگلو ریز به
دستم خودت  یمونه رو یم خونت ؟یفهم یپره م نجامیتا ا  -

 برو...
 رهیخ یخم شد به چهره برافروخته عل یو کم دیکش یلب جانان

 نگاه کرد:
به عمه خانمت و من مواد دادن و ما  یپسر جون... اگر بفهم  -
 یباز داد م مینشد کیخودمون به هم نزد لیبه م چکدومیه

 ؟یزن
 در هوا رها کرد: یدو دستش را عصب هر

مواد  ادیبعد ب دیکش یهم نم گاریمن س یعمه  برو بابا...  -
 یباورش م یک یمشت مزخرف گفت ول کیبکشه؟ خودش 

 ؟یآورد ریشه؟ بچه گ
داشت رفتار  یآشنا بود. انگار عل شیبرا یلحظه حرکات عل آن
که دوباره  یگذاشت. عل یم شیچند وقت خودش را به نما نیا

بلکه  یزد که مخاطبش نه فقط عل یپشت کرد جانان حرف
 خودش بود:



روز  کی دیپشت سرت رو خراب نکن... شا یپل ها یهمه   -
 هی... هدیشد مونیپش یلیکه از کار امروزت خ یدیفهم یزیچ

 رتیگناه باشه... اگر غ یممکنه بره زندان و احتمال داره ب
 ...یاالن وقتشه براش خرج کن یدار
نگاهش پر از  دیدوباره به سمت جانان چرخ ی. وقتستادیا یعل

 و غم بود: ینگران
 بره زندان؟  یچ یعمه برا  -

 گریگرفت و به سمت د یخلع سالح شد. جانان نفس باالخره
 کوچه که خلوت تر بود اشاره کرد:

 م؟یقدم بزن  -
کرد شاهکار  فیتوص هیجانان از عمه هد یبرا یکه عل یزیچ

اما غم  یبا کوه لهیپ لهیزحمتکش و سالم بدون ش یبود. دختر
 ی. کسستادهیمردانه ا یمتیسرافراز که در برابر هر گونه نامال

 یکوچکتر بوده اما نه تنها کار م یعل یکه خودش از سن حاال
کرده.  یه نگهداریو هان یو عل ضشیکرده بلکه از مادر مر

 نکهیا یمجبور شده خرج دود و دم برادرش را برا یگاه یحت
 خودش بدهد. بیاز ج افتدیب هیو هان یکمتر به جان عل

 قشیپدر و مادر بوده. دوست و رف شیبرا هیگفت که هد یعل 
و شروع به  دندیکش یم شهیبوده. هر بار حشمت و پدرش ش

شده و  یم هیبق یکردند خودش سپر بال یم یگر یوحش
آنقدر  ی. حرف از نجابت شد. علدهید یرا م بیآس نیشتریب

 گفت که جانان اشکش در آمد.
به گوشش  یکلمات عل نیاز ب ییزهایباز هم چ نهایا یبا همه  
تفاوت که نوع  نیکرد. با ا یرا محکوم م هیخورد که هد یم

به سن و سال  یداد دختر یعوض شده بود. حق م تشیمحکوم



نجات خودش دست  یو برا اوردیکم ب تیهمه مسئول نیبا ا هیهد
 بزند: یبه هر کار

از کار بگذره؟ وسط  خب چرا به ما نگفت؟ چرا گذاشت کار  -
 ...دندیفهم ریو کب ریما...صغ یمادرجون آبرو نموند برا یعزا

به حشمت گفته بود؟ آن هم وسط مراسم  یچه کس واقعا
مادرش که هنوز خاکش خشک نشده. جانان با دست  یعزادار

 اشاره کرد: یبه عل
از  هیهد یکمک کن یتونست دیشا م؟یبخور ییدو تا چا میبر  -
 کنه... دایات پوضع نج نیا

در هم  یعل یآورد اخم ها یرا به زبان م هیاسم هد یوقت هنوز
 یمیقد یکافه ا یو کهنه  یچوب یها یصندل ی. رودیچیپ یم

 باال برد و شاگرد کافه را به نام صدا زد: یدست ینشستند. عل
 به حساب من... اریب ییآق اسمال... چاکرتم دو تا چا  -

در ذهنش تصور  یرا کرد. لحظه ا یحرکت عل نیذوق ا جانان
پز  یخال بیبود. با ج یعل هیشب قایشد دق یمرد م هیکرد اگر هد

 مهمانش کند: یشد کس یداد و حاضر نم یم
  ده؟یحشمت موتور خر یخبر دار نمیآقا... بب یخب عل  -

 باره گشاد شد: کیبه  یعل یها چشم
پنجاه  یابود بر نجایدائم ا شیحشمت؟ اون که تا چند روز پ  -

 کرد؟  یم اذیترو  قامیهزار تومن من و رف
 گرفت: تمیر زیم یبا انگشتانش رو یبه عل رهیمتفکر خ جانان

 بود؟ یک یدیبار که بابات رو د نیآخر  -
جانان  یرا از دست گارسون گرفت و جلو یاستکان چا یعل

 گذاشت:



...مجبورم کرد خودم رفتم براش مواد شیهفته پ کیفکر کنم   -
گفتن  یتا دست از سرم برداشت... اتفاقا بَرو بچه ها م دمیخر

 چند وقته؟ اوردهیرو ن شفیچرا تشر
و برش  یسوختگ یبود. جا یساعد دست عل یجانان رو نگاه

 یپوست دستش را ترسناک م غ،یشدن ت دهیمثل کش یزیر یها
مظلوم که حاال  یکوچولو هیهد یدست ها هیکرد. درست شب

 زهیانداخته انگ ریو جانان را گ دهینداشت اگر هم نقشه کش یشک
 داشته: یقو یا
فقر  نیهمه تون از ا نکهیا یبرا هیبه نظرت ممکنه هد یعل  -

 بده؟ هیبه خورد بق زهیآب مواد بر یتو دیکن داینجات پ
 شد: دهیکوب زیم یناگهان رو یعل مشت

. گمیبهت نم یچیمن درست حرف بزن ه یدرباره عمه   -
 یاصال از لج تو هم که شده با خودم م ؟یآورد رشیگ بیغر

چه  نمیخوام بب یبرمش نوکر خودش و بچه اش هم هستم م
 ؟یبکن یخوا یم یغلط

بچه  نیزده بود. ا خی! جانان یاساس یتلنگر ندیگو یم نیا به
پاره پوست است و شب ها در پس  کیکه چهارتا استخوان با 

حد َجنَم  نیخوابد تا ا یاش م یچرخ دست یبازار رو یکوچه ها
 . دیاز او ترس دیدارد که با

پشت سر جانان خراب شود بهانه  دیاز همان پل ها که نبا یکی
 یکه جلو یجوان نیفرار است. ا یبرا هیندادن دست هد

لحظه  نیاز دست دادن ندارد. تا ا یبرا یزیچشمانش نشسته چ
دا به داد اش گناهکار است. خ چارهیب یکرده عمه  یفکر م

 :دیایدر ب هیجانان برسد اگر بخواهد پشت هد
 هست... هیهد هیمدرک عل یاالن کل نیجان...بب یعل  -



 کیکه با تحکم باال رفت، رگ گردنش مثل  یاشاره عل انگشت
 زد: رونیشلنگ کلفت ب

خانم... درست حرف بزن... کدوم مدرک؟  هینه... هد هیهد  -
 ؟یکشک چ ؟یپشم چ
بود  یرا به هم فشرد تا نخندد. عجب محشر شیلب ها جانان

 آقا: یعل نیا
 ییحرف ها یکم آروم بش هیبخور  ییخانم... چا هیباشه هد  -

 ...ستیقشنگ ن یلیخوام بزنم خ یکه م
 یکه حاال تارا شده اشک م ییایپشت به س یبه بهانه آشپز هیهد
شد. چقدر  یکباب م یعل یدر به در یو جگرش برا ختیر

 یبرا ندهیبچه درس بخواند الاقل در آ نیتا ا دیزحمت کش
 بشود. نگاهش را باال برد و در دل گله کرد: یخودش کس

از تو حرکت از من برکت...الاقل  یحقم نبود... گفت نیا ایخدا»
 «عذابم نده... گهیبرکت بکش د یجا

کوچکش  یخواند و پاها یم یسیبه زبان انگل یداشت شعر تارا
 «یمام»تمام کلمات نامفهومش واژه  نیداد. از ب یرا تاب م
 شد.  یم هیلحظات سخت هد نیا یتنها دلگرم

گرفت تا آن معلم زبان که به خاطر  یتماس م یبا ساق دیبا
آموزش  یبود را دوباره برا امدهیچند وقت ن نیا یها یریدرگ

تارا بفرستد. دست و صورتش را شست تا چهره غم زده و 
 .ندیاش را تارا نب هیسرخ از گر

را برداشت.  لشیموبا یرا خشک کرد و گوش شیها دست
 یطرفه م کی یکم بود و احتماال خطش به زود یلیشارژش خ

که جانان در حساب  یرفت از پول یشد. با خودش کلنجار م
 .دیدرون دستش لرز لیاستفاده نکند که موبا ختهیاش ر یبانک



 بود که از طرف جانان تماس گرفت: یلیشماره همان وک 
 سالم... منتظر تماستون بودم.  -
 یکلنجار م نشیسنگ فیداشت با ک یدر کالنتر یجلو نایش

 رفت:
 م؟یحرف بزن یوقت دار ؟یالو خوب  -
 .دییبله بفرما  -
 ...یلحظه گوش کی  -

مچاله کرد و درش را بست.  فشیکاغذها را درون ک یسخت به
را کنار  یدور شد و دوباره گوش یاز کالنتر یچند قدم

 صورتش گرفت:
به من وکالت  یرهادیپ ی... آقاامیم یمن االن از کالنتر نیبب  -

 یزیچ هی یکنم... در واقع پوستت رو بکنم ول تیداده ازت شکا
 خودمون بمونه؟ شیپ یدیبگم قول م

. افتدیگرفت تا ن ی. دستش را به لبه صندلدیلرز هیهد یزانوها
 کرد نفس بکشد: یو سعهم فشرد  یرا از درد رو شیچشم ها

 ؟یشنو یالو م  -
 یجان اصال با من حرف نم دیشنوم...نگران نباش یبله م  -

تنهام و  یبه حد نیاز ا یبهش بگم... جدا یزیزنه که بخوام چ
 دونم... یکنه که قدر محبت شما رو م یباورم نم یکس
 نیفکر کرد که اصال گفتن ا ی. کمستادیاز قدم زدن ا نایش

دارد خارج  ایاست  یموکلش کار درست یحرف به طرف دعوا
 یکند؟ لحن دردمند صدا یم یو تعهدش کار یقانون فیاز وظا

 آخر کار دستش داد: هیهد
 است درسته؟ هیاسمت هد  -
 بله...  -



 یهم توپش پر بود ول یلیمن خ شیامروز اومد پ ؟یدون یم  -
داشته  دیام نکهیاز ا شتریعاشقته... ب یلیتونه پنهان کنه خ ینم

نقطه روشن بود که بفهمه  کیباشه عذابت بده... چشمش دنبال 
 ...یگناه یب

کرد در حلقش  ینشست. حس م شیگلو بیس یرو هیهد دست
درباره  نایش یاند. قلبش از درد فشرده شد وقت ختهیمواد مذاب ر

 عشق جانان حرف زد:
مهربون با من خوب و  یخانواده به حد نیدونم خانم... ا یم  -

حال خراب در  نیبکنم از ا یرفتار کردند که حاضرم هر کار
 یلیچقدر جان به من محبت کرده... خ دیدون ی...شما نمانیب

 شرمنده مرام خودش و خانواده اش شدم...
سوخت.  یقلبش از عشق م« جان»گفت  یم یخودش وقت یحت
 زد و دوباره راه افتاد: یلبخند نایش
 دفتر من؟  یایب یتون ی... میش دارپس تو هم دوست  -
 ...رونیب امیاجازه ندارم از خونه ب  -
 دخلت رو آورده؟ یاوه... پس اون گوالخ حساب  -

شد و حاال  یباعث ترس و وحشتش م یروز« گوالخ» کلمه
 آورد: یدل ضعفه م دیشن یآن را م یگریکه از زبان زن د

هم بکنه باز همون مرد مهربون قبل  ی... هر کارستیمهم ن  -
 چشمامه... یجلو

 .امی...پس آدرس بده من بیآخ  -
حدودا  یپوش کیش اریبا دختر جوان و بس هیساعت بعد هد کی

 شوهرش بود.  لیساله مواجه شد که وک یس
 یکه بو دیبه درخشش خورش یمتوسط و سبزه رو با لبخند یقد

. دیچیپ ریجهانگ آقا یمیمنزل قد ییرایعطرش در سالن پذ



 اریزد و بس یاعتماد به نفس از تک تک حرکاتش موج م
 مؤدب بود. 

از هم باز  شیآورد و کنار تارا که اخم ها شیشربت برا هیهد
 :دیپرس نایشد نشست. ش ینم
 ارم؟یتونم مقنعه ام رو در ب یم ست؟یخونه ن یمرد که تو  -

 :دیآشفته خودش کش یموها یرو یدست هیهد
زنگ زده. هر بار باز  اطی. در حدیراحت باش ستین ینه کس  -

 کنم... یمن خبرتون م دهیبشه صدا م
 ریساعت ها ز نکهیبا ا نایش یِ نسکافه ا یرنگ شده  یموها

 :دیرس یمرتب تر به نظر م هیهد یمقنعه بود از موها
انداختم... راستش  یخب... من رفتم دادسرا به پرونده نگاه  -

 زهایچ یلیمطمئنم جلسه اول دادگاه خ خرابه... یلیاوضاع خ
با ضمانت  شهیم تیباردار تیشه...به خاطر وضع یمشخص م

که اگر جرم ثابت  میکن لیقرار بازداشت رو تبد نیسنگ قهیو وث
 یکار دیخانم با هیداما ه افتهیزندانت عقب ب یشد و محکوم شد

 شک نکن کمِ  یدست بگذار یدست رو یجور نی... همیبکن
 شه...  یم دهیکم برات سه چهار سال زندان بر

شه... به جز  یم ادتریهم داره ز یتعداد شاک نجاستیا مشکل
مسموم شدند که  یمهمون یهم تو گهیچند نفر د یرهادیپ یآقا

شون رو  یقبل تیدنبال شکا انیاالن بهشون ابالغ شده ب
 ...رندیبگ
 دیام یکورسوها نیداد و با هر جمله اش آخر یم حیتوض نایش

که  دیرس ییکرد. حرفش به جا یخاموش م هیرا در دل هد
 جانان خواسته اصال دنبال طالق نرود:



تونست ازت بگذره... االن  یهم دلش بود تمومش کنه هم نم  -
 نمی... ببیهواش رو داشته باش گهیاز هر وقت د شتریب دیتو با

 ؟یگرفت لیخودت وک
 ن داد:تکا یرا پاک کرد و سر شیها اشک

 یدلش م شتریهست که متأسفانه ب ینام یعباس یبله...آقا  -
خواد محکوم بشم تا تبرئه...برعکس شما فقط از من خواست به 

 گناهم اعترافم کنم...
 یبه چهره بانمک تارا رهیاز شربتش خورد و خ یکم نایش

 اخمالو گفت:
زبون موکل رو  ریوکالست که ز یها ترفند ها نینترس ا  -

 ...فقط بگو تا االن برات چه کار کرده؟بکشن
 گذاشته... قهیاز بازداشت موقت درم آورد... وث  -
 گذاشت؟ یرو ک قهیوث  -

 چارهیآقا سپهر ب یبرا« شوهر ننه»جز  یتوانست واژه ا ینم
 :دیخودش با بغض خند یکند. حت دایپ
 همسر مادر شوهرم...  -
 خنده زد: ریهم ز نایش
راستش  یننه خودت رو خالص کن... ول...بگو شوهر یوا  -

پرونده نبود...  یرو یا هیدفاع چیمن هم تعجب کردم چرا ه
بهش بگو تا االن برات  گه؟یم یمن بشنوم چ لتیزنگ بزن وک
 چه کار کرده؟

مشکل فقط با اعتراف  ایشود  یگفت انجام م یفقط م یعباس
 گفت که هیهد یوقت یبه گناهش حل خواهد شد. حت هیکردن هد

نشان نداد و گفت  یواکنش یماجرا است عباس نیحشمت پشت ا
 زد: یپوزخند نای. تماس که قطع شد شستیقابل اثبات ن



 یادعا نکهینه... درباره ا ای یخواد بفهمه تو مقصر یفقط م  -
 یدرست گفت ول ستیبرادرت هم قابل اثبات از نظر قانون ن
برگه  د؟یکارا کرد ینشد هم نداره...درباره ارثت بگو...چ

 ؟یحصر وراثت دار
 تکان داد: نیبه طرف یسر دیگنگ و ناام هیهد
 هست؟ یدونم چ یاصال نم  -
 زد: ایدل به در نایش
چون  ؟یبه من درصد بد یحاضر رمیاگر من ارثت رو بگ  -
... همه کارهاش رو یحق الوکاله بد یدونم االن پول ندار یم

 ...چند درصدش مال من یکنم بعد که فروخت یمن م
 خرابه کار دستش داده بود: مهیارث وامانده از آن خانه ن نیهم
ترسم برم سراغش... حشمت ممکنه بدتر  یخانم من م نایش  -

 ها برام پاپوش درست کنه... نیاز ا
 لیتونم وک یمن نم نیبب ؟یچقدر شوت گهیبرو بابا... تو د  -

درباره  یشوهرتم ول لیبشم چون وک یکه االن دار یپرونده ا
 بیکنه خودش از ج یقبول نم یلیوک چیتونم... ه یارثت م

لحظه  کیدختر جون  یول رهیخرج کنه آخر سر پولش رو بگ
 یایبعدش ب یدیحبس کش یو رفت یفکر کن... اگر محکوم شد

چه  یخوا یارثت هم آق داداشت دود کرده باشه م رونیب
 نیاآب از سرت گذشته الاقل  یشنو یاز من م ؟یبکن یغلط

 رو از دست نده... یکی
توانست سهمش هر چند اندک را  یم دیبود. شا نایبا ش حق
 کرد: یم یکار یعل یو بعد ها آواره نشود. الاقل برا ردیبگ
 رو امضاء کنم؟ یزیچ دیبا  -



در  یبزرگ یجانان درباره مهمان یپشت تلفن داشت برا اریمه
داد. جانان فرمان  یم حیاز دوستانش توض یکیلواسان  یالیو

و  هیهد یچهره  یفشرد و لحظه ا یرا در مشتش از حرص م
 رفت اما گفت: ینگاهش کنار نم یاز جلو یعل
 از بس وسط زن ها نشستم... دمیزشته؟ پوک امیاگر من ب  -
گذره... رضا و  یخوش م یلیخ یاینه بابا... اگر تو ب  -

مهگل هم ...البته بگم میترکون یم یرسول هم هستن حساب
 دعوته ها...

بعد که  ییجا رمیسر م هی...باشه پس من یخب چه عال  -
 ... دمیحاضر شدم خبر م

 :دیمکث کرد و بعد پرس یکم اریمه
 گه؟ید یایتنها م نمیبب  -

خودش  یخواست با هر دروغ یو خانواده اش م اریمه یجلو
 نشان دهد: هیاز هد زاریرا ب

عشق و حال  میریم میدار ارم؟یچرت نگو با خودم سرخر ب  -
خالص بشم بعد برش دارم  زونیآو یکه از دست اون دختره 

 ؟یمهمون ارمیب
 خودم...پس تماس از تو... یجاناتان خارجک یتازه شد ولیا  -

 دهیخودش چ یسر جا زیداشت. همه چ یسکوت دردناک خانه
بودند که از  یارواح سرگردان هیشب نشیشده و مرتب اما ساکن

را  شیها دهیدوش شن ری. زدندیترس یم گریکدیروبرو شدن با 
 کرد. یمرور م

نو نوا  یگفت حشمت حساب یسر کوچه م یشاگرد مغازه بقال 
مردک از کجا پول آورده  ستیکند. معلوم ن یم یشده و ولخرج



خواهرش  هیدرست بعد از شهادت دادن عل ستین بیعج یول
 ؟بخرد یمتیموتور گران ق

 غیج یکرد که صدا فیرا تعر یها داستان شب هیاز همسا یکی 
تا  دهیباال پر واری. شوهرش از ددندیشن یدیاز خانه خانواده حم

را  هیدست حشمت و پدرش نجات دهد. هد ریبچه ها را از ز
 یداغ کتکش م خیکرده که پدرش داشته با س دایپ یدر وضع

 زده. 
پانزده سال سن داشته.  فوقش هیگفت آن موقع هد هیهمسا خانم

 یم غیکرده بوده اما از درد ج یو عل هیخودش را سپر هان
دوش آب خنک داشت از  ری. زدندیها شن هیکه همسا دهیکش

 سوخت.  یحرارت خشم م
فکر و از  یداد ب یهم بود که اجازه نم یگرید یها حرف

که  یزیبردارد. مثل چ ندرالیبه سمت س یقدم یدلسوز یرو
 دوره گرد گفت: کفاش رمردیپ
 یخانواده همه معتادن... اگر هم معتاد نباشن مواد م نیبابا ا  -

 نیکه از ا دمیفروشن... من خودم هزار بار دخترهاش رو د
... برو از سر تا ته دنیهمه جور کوفت و زهر مار خر  مینع

  ده؟یند یک نیکوچه بپرس بب
در محله  یآمد و کم رونیکه ب هیهد یمحله خانه پدر یبقال از

کند. بارها به پشت  یم بشیدارد تعق یکیکرد  یحس م دیچرخ
کرد  ینگاهش را حس م هی. سادیرا ند یسرش نگاه کرد اما کس

 یبود که عل ینام یحس بود. مسئله مشکوک بعد کیاما فقط 
 به زبان آورد: شیحرف ها انیدر م



 زهیر یکار جواده شک ندارم... مطمئنم داره زهرش رو م  -
 یکنه ... ا یتونه حشمت رو راض یمعرفت... فقط اون م یب

 خاک تو سرت حشمت...
آب  ریکند. ش یکنجکاو شتریجواد ب تینشد درباره هو فرصت

که  یتوانست از همان پسر ی. مدیچیپ شرا بست و حوله دور
به صف  شیرا برا یدیاجداد خانواده حم یبا چند تراول پنجاه

 . ستیجواد ک نیکرده بود بپرسد ا
افتاد که داشت لباس  هیآمد چشمش به هد رونیحمام که ب از
و  دهیکرد. صورتش تک یتخت جمع م یرا از رو فشیکث یها

الغر اما شکمش بزرگتر شده بود. با خودش فکر کرد چطور 
 شود همسرش را به زندان بفرستد؟  یراض
باالتر خواهد آمد و  هیکه بگذرد شکم هد یبود هر روز معلوم

 خطرناک خواهد بود.  شیتحرک برا

 ششوهر دنیبا د دیچرخ یو به سمت خروج ستادیصاف که ا
 :دیکش نیاز ترس ه

 ...دیببخش یوا  -
انداخت و به سمت در رفت اما جانان دستش را  نییرا پا سرش

 با ترس باال آمد. هیسد راهش کرد. نگاه هد
 برم. دی... اجازه بداطیح یرفته تو ایس  -

 گفت: یکش آمد. با لحن آرام یلب جانان کم گوشه
 ...ایس مینگ گهیتارا... خودش گفت د  -
 .دیکش نییبا عجله تکان داد و نگاهش را پا یسر هیهد 
  ؟یی... کجای... مامیمام  -
نمانده بود  یزیدستش ُسر خورد. چ ریز هیهد فیجثه ضع 

 شود. نینقش زم وارید یگوشه 



 را گرفت و بلندش کرد: شیبازوها 
 باال... ادی... آروم... داره مسیه  -

آمد.  یم رونیب انیدر م یکیو نفسش  دیلرز یفکش به شدت م
 زمزمه کرد: یبه سخت

 ...ی... اسپریاسپر  -
حلقه شد. کمکش کرد چند قدم  شیجانان دور شانه ها دست

 یمیقد فیرفت. ک هیفاصله را تا تخت راه برود و به اتاق هد
ا خودش فکر کرد احتماال . بدید شیآرا زیم یرا رو هیهد

 است.  فشیداخل ک یاسپر
 یچشمش به گوش یاسپر یداخلش را گشت اما به جا یکم

چرا قبال شماره تلفن  دیکهنه اش افتاد. از خودش پرس لیموبا
چند  دنیبازش کرد و با د عیداخلش را چک نکرده؟ سر یها

. ختیتماس از دست رفته از طرف حشمت اعصابش به هم ر
درباره شهادت دروغ  هیبه جانش افتاد که نکند هد دوباره شک
 راه انداخته.  یباز اهیبرادرش س

جنگد. هر چقدر هم  یم هیهد یدانست که برا یحال م نیا با
که به او دارد دست  یقیتواند از حس عم یاشتباه کرده باشد نم

 بکشد. با خودش تکرار کرد:
 «!ندرالیس دمیم نجاتت»
 زند: یم ادیو همچنان فر دیآ یباال م که تارا از پله ها دیشن
 ؟یی... کجای... مامیمام  -

 دایرا کنار تخت پ یرا در اتاق گرداند. باالخره اسپر نگاهش
برگرداند در  شیرا سر جا لیموبا یگوش نکهیکرد. قبل از ا

 رهیذخ ینام نینام جواد را جستجو کرد. چن نشیمخاطب انیم
 رفت.  هیو سراغ هد دیکش ینشده بود. نفس راحت



در چشمش به تارا افتاد که هر دو مشتش پر از خاک  یجلو
 :زدینر نیزم یزیکند چ یم یباغچه است و با دقت سع

 ؟یکن یچه کار م یتارا؟ دار  -
 کوچکش را سمت جانان گرفت: یلبخند مشت ها با
 یخوام به مام یکردم... م دایپ یخانگ وانی... من حنیبب  -

 ...میکن یم بازنشون بدم با ه
و  دندیلول یزنده بود که م یخاک با کرم ها یهر دستش کم در

 زدند: یرا به هم م نندهیحال ب
 ...فهی... کثستین یخانگ وانیح نیتارا ا  -

 :دیکش غیج تارا
 یلیکنه تو خ یدعوا نم ینه... من دوستش دارم... مام  -
 ...یبد
خودش را به در اتاق  دهیپر یجان و رنگ یب یبا نگاه هیهد

 آمد: یم رونیب یبه سخت شیرسانده بود. صدا از گلو
 کنم... یم زشیاشکال نداره... خودم تم  -

 را به سمتش گرفت: یاسپر جانان
 نگه داره. یخونگ وونیح یجا یخواد کرم خاک یم  -

تارا که معصومانه سر کج کرده بود نشست.  یهر دو رو نگاه
 کرد: یدر دهانش اسپر ژنیچند بار اکس هیهد
 یشلوارتون رو خال بیکنم. اگر ج یم شیکار کیخودم   -

 .شمیممنون م دیکن
  .در اتاق را بستو  به سمت اتاقش رفت جانان
لباس کمکش کرد تا  یها درس خواندن در رشته طراح سال

آمد  یم نییبزند. از پله ها که پا یمهمان یبرا یمحشر پیت
جانان  یرو یلحظه ا هیگاه هدمشغول بستن ساعتش بود. ن



و  دیبا کت اسپرت راه راه سف یجذب مشک راهنیپخشک شد. 
کرد نگاهشان  یپله را که ط نیداشت. آخر ییبایجلوه ز یمشک

را برگرداند و  شیرو عیسر هیدر هم گره خورد. هد یلحظه ا
 مشغول کمک کردن به تارا شد. 

بزرگ گذاشته بود که  یا شهیگلدان ش کیرا در  شیها کرم
 یکم دیگو یبچه چه م دیفهم ینم نکهی. از اندیاینتوانند باال ب

 کالفه بود. جانان ترجمه کرد:
باغچه بگم فردا  یتو زیبه کرم هاش آب بده...بر گهیداره م  -
 کنن... یسمپاش انیب

انداخته  نییگذشت سرش را پا یجانان که م رهینگاه خ یجلو از
 بود:

سرش گرم باشه من  دیتنهاست... اجازه بد یلیآخه خ  -
 مراقبم...

 کتش را بست: یتکان داد و دکمه وسط یحرص سر با
 رسه... ی... نوبت من هم مدیمتحد بش همیباشه... عل  -

 را باال برد: شیصدا یدر آشپزخانه کم یجلو
 یفکر نکن م یول امیم ری... شب دیمهمون رمیمن دارم م  -

 ...یاز دستم فرار کن یتون
 شد: رهیرفتن جانان خ ریآمد و به مس رونیآب ب یوانیبا ل هیهد
جون ندارم ازت  گهیشه؟ د یم یچ یکم ترسناک نباش هی»

 «بترسم.
 :دیاز در خانه فاصله نگرفته بود که شن هنوز

دنبال مهگل، تو با  رمیباشه پس من م د؟ی... حاضراریالو مه  -
 افتم... یراه م ... آدرس بفرست من دارمایرضا و رسول ب



متوجه ورودش  یحت هیبه خانه برگشت که هد ریآنقدر د جانان
 کند!  یرا عمل داتشیهم نشد چه برسد تهد

مشغول لباس پوشاندن به تارا بود که  هیروز بعد هد صبح
 :دیچیدر خانه پ یساق یعصب یصدا

 جانان... جان...  -
اتاقش  طبقه باال مواجه شد. جانان هم از منیدر نش یساق با
 یهم قرار گرفتند. ساق یآمد و هر سه نفر روبرو رونیب

 :دیرا سمت جانان گرفت و با پرخاش پرس لشیموبا
 جان؟ هیچ نیا ؟یکن یم یچه غلط یمعلوم هست دار  -

کمتر  هیماند. فاصله هد یصفحه گوش یرو هیجانان و هد نگاه
را  دو نفره جانان و مهگل ریزود تصو یلیاز جانان بود. خ

 داد: صیتشخ
 چطور مگه؟ میبود یمهمون شبیشده؟ د یچ  -

را سمت  یرا جمع کرد و گوش شیبا حرص لب ها یساق
 مسخره شروع به خواندن کرد: ییخودش گرفت. با ناز و ادا

... جاِن جانانم...هشتک اهامی... مرد رومیمن و عشق زندگ  -
 زوج سال... نیباتریز

 شد: رهیخ آورد و به جانان نییرا پا یگوش
من احمقم؟ مهگل هزار سال اگر از تو رو  یتو فکر کرد  -

با چه  ؟ینوشت... تو آدم نشد یمزخرفات رو نم نیا دید ینم
 ؟مهمونی یرفت قاشیو رف اریدوباره با مه یجرأت

انداخت و به  نییمنتظر جواب جانان نشد. سرش را پا هیهد
 :دیسرش داد کش یاما ساق دیسمت اتاق چرخ

اول به تو جواب پس بده بعد به  دیبا نی... انمیکجا؟ بمون بب  -
 من...



شد. لبخند اعصاب  دهیبه سمت جانان کش یلحظه ا هیهد نگاه
 بود: هیزد و منتظر عکس العمل هد یم یخرد کن

 یعنیخاله خودم برم عشق و حال؟  یتونم با بچه ها یمن نم  -
 گناهه؟  یب اریهنوز معلوم نشده که مه

 رش را چند بار با حرص تکان داد و تکرار کرد:س یساق
عشق و حال...  یعشق و حال؟ ... آهان... بر یکه بر  -

 شنوم جان... یم دیجد یحرف ها
دانست  یلحظات آماده کرده بود. م نیا یخودش را برا جانان

خواست  یختم نخواهد شد و نم یدو مهمان ای کیبه  قاتشیتحق
حال  نیلو دهد. با ا هیو هد یساق یوجه خودش را جلو چیبه ه

 :ندیرا بب هیدوست داشت حسادت کردن هد
داشته باشه  یلیکنم دل ی...فکر نمنمیب یتوش نم یمن مشکل  -

که با دروغ بسته شده  یکه بخوام نگران ازدواجم باشم... عهد
من لطف کنم و بخوام حفظش کنم...  نکهیباطله مگر ا شهیاز ر
 ؟یکن یفکر نم یطور نیتو ا
 :دیکش غیج بایتر از قبل تقر یحرص یساق

 ؟یگیم یچ یفهم یبا مهگل؟ م  -
دوست مهگل دعوتم...  یاتفاقا امشب خونه  ه؟یمشکلش چ  -

 گذره... یخوش م یلیخ ایبا سپهر ب یدوست داشت
 یتواند ساق یم یجلوه دادن و خونسرد یکرد با عاد یم فکر

آتش شده بود. کم کم  یمثل اسپند رو چارهیرا آرام کند اما زن ب
 هی. هدردیباعث شد بحثشان باال بگ هیاز هد یدفاع کردن ساق

برخورد ها در  نیدانست ا یو فقط گوش کرد. م ستادیا یکم
مادر و  نیا وزو دعوا کردن کار هر ر ستیجانان ن تیشخص

به مهگل  یوجه عالقه ا چیبود که جانان به ه دهیپسر نبوده. شن



 کیها فقط  نیپسندد. همه ا یرا نم اریمه تیندارد و شخص
 بود.  هیتوانست داشته باشد و آن انتقام از هد یم لیدل

 :دیداد کش یساق
 ...یباش بندیبه ازدواجت تا لحظه آخر پا دیتو با  -

 در هوا تکان داد: یدست جانان
 طرفه تموم نشد؟ کی یجانب دار نیهنوز ا  -
 ...دیبسه... تو رو خدا نکن  -

به  یهر دو را ساکت کرد. لحظه ا هیپر بغض هد ادیفر یصدا
. دلش آتش گرفته بود ستیو جانان نگر یچهره برافروخته ساق

به  ی. قدمدهیآن دو ترک یبایز ارتباطکه در  یبه خاطر بمب
 خورد: واریعقب برداشت و با پشت به د

که من اعتراف کنم باشه...اگر  نهیا یکارها برا نیاگر همه ا  -
 یکنه و شما دو تا تمومش م یرو حل م یزیاعتراف من چ

بار باشه سر هم  نیآخر نیا یول رمیهزار بار حاضرم بم دیکن
 ...دیکش یداد م

 را پاک کرد: شیکرد به جانان و با پشت دست اشک ها رو
 منو ببره... ادیب سیپل دیآقا جانان زنگ بزن  -

از کمد برداشت.  یاتاقش شد و با عجله ساک کوچک داخل
 یم هیگذاشت و گر یهر چه دم دستش بود داخلش م یعصب
 کرد:

طاقت  گهیشه... من د یدرست نم یچیه نجامیا یتا وقت  -
... من که قراره برم زندان از االن دیاریندارم سر خودتون بال ب

 ...رمیم



از جانب پسرش بود  یبه جانان منتظر عکس العمل رهیخ یساق
باز  یو ساق هیهد یخواست مشت بسته اش جلو یو جانان نم

 شود:
 سر جات...  نی... بشیگیچرا مزخرف م  -

 یبود. تصور م ستادهیا نهیدست به س هیدر اتاق هد یجلو جانان
 یشینما نیساکت کردن مادر و پسر چن یفقط برا هیکرد هد

تجربه کرده بود  نیبا ژاکل ییوهایسنار نیاجرا کرده. از بس چن
کرد و به  یم سهیآن زن مقا را ناخودآگاه با هیکه هر حرکت هد

 . دباور نکن زدیم بینه اریاخت یخودش ب
کند  یخواست گناهش را الپوشان یهم هر وقت م نیژاکل

با اعتماد کردن به  دیترس یزد. م یم یخودش را به مظلوم باز
و  نیکه ژاکل یزیاحمق ساده لوح شود. چ کیبه  لیتبد هیهد

 از او ساخته بودند. یتصنع یها یسروناز با طناز
را درون  شیسراغ لوازم کنار تختش رفت و داروها هیهد یوقت
 :ستین یشیکدام از رفتارش نما چیحس کرد ه ختیر فشیک
 خودم بزنم... سیپل دیزن یاگر زنگ نم  -

تخت  یو رو دیکش رونیب فیاش را از ک یاعتبار کارت
 انداخت:

 دیبود ختهیپول برام ر ی... هر چکیو  یرمزش دوازده س  -
 که ندارم قرضتون رو بدم... دی... ببخشدیبردار

نتوانست ساکت بماند. وارد اتاق شد و ساک را از  گرید یساق
 :دیکش هیدست هد

کنم  یدختر معلوم هست چه مرگته؟ من دارم با پسرم دعوا م  -
 داره؟ یبه تو چه ربط



 یت ساقساک را محکم نگه داشته بود. با ضرب از دس هیهد
 آورد: رونیب
 چیشما ه یزندگ یاومدم تو ینداره؟ وقت ینداره؟ به من ربط  -

گوش  یوقت تو چیه د؟یدعوا کرده بود یطور نیوقت با هم ا
قشنگتون...گفتم اجازه  ارتباطمن گند زدم به  ؟یپسرت زده بود

خودم  یپا یمهمون باشم... التماس کردم رو دیبد
اون اتاق خودم  ی... تودیکنن ی...خواهش کردم دلسوزسمیوا

چشماتون نباشم... من دروغگو و  یرو حبس کردم جلو
... من که از لحظه دیتو رو خدا خودتون بگ یمارمولک... ول

دونستم  یازدواج عاقبت نداره... من که خودم م نیاول گفتم ا
... ستمین یا گهید زیسواد چ یب یِ ریکبیا یِ کوتوله  کیجز 

 د؟یرکه حاال از من طلبکا دیچرا انقدر محبت کرد
 :دیبه سمت جانان چرخ یساق نیخشمگ نگاه

  ؟یریکبیا یِ کوتوله  یبچه گفت نیتو به ا  -
 هیهد یحرف ها انیبود. در م یگرید یحواسش جا جانان

لحظه از نگاهش دور  نیشده بود که تا ا ییمتوجه نکته ها
خانواده  نیگفت. اگر قصدش گول زدن ا یراست م هیمانده. هد

قبول نکند؟ چرا تمام  یزیکه چ دیبود پس چرا آن همه جنگ
 شتریرفتارش ب نیکرد؟ گرچه هم یمدت از جانان فرار م

نقشه باشد اما  یتوانست از رو یرا جذب کرده بود و م انانج
 دیطالق تأک یلحظات ورودش رو نیاز اول هیهد قتیدر حق
 داشت:

 ییحرف ها نیهمچ یتچطور تونس ؟یبا تواَم... تو انسان  -
 ؟یبهش بزن
 داد: هیرا هد جوابش



خب داره راست  د؟یزن یخانم چرا خودتون رو گول م یساق  -
 ...گهیم

 تشر زد: یساق
تو  یبه مسئله  یربط گهید نیحرف نزن... ا یکیتو   -

حرف ها رو به  نیشه پسر خودم ا یمن باورم نم ینداره...خدا
 زنش زده...

 دست بردار نبود: هیهد
هستم  یدونستم چ یمن از لحظه اول م د؟یکن یچرا باور نم  -

 ی... چدی. نگام کندیریبپذ دیخواست یو از کجا اومدم... شما نم
 کی... من گمیخودم براتون م دیدیاگر هنوز هم نفهم د؟ینیب یم

 یکه حت رمیخانواده معتاد و فق کیزشت از  یدختر کوتوله 
... دهینم صیش هم تشخنرفته... دست راست و چپ رستانیدب
 تونه باشه... یکارگر هم نم ایاز کلفت  شتریب

 یرا نشان ساق شیو دست ها دیرا باال کش شیها نیآست یعصب
 داد:

 یاز گرما م د؟یلباس ها راحتم قبول نکرد نیچقدر گفتم با هم  -
خواستم خودم  یچون نم دمیکش یباال نم نیآست یمردم ول

 خجالت بکشم...
 :ختیرا باز کرد و دورش ر شیموها

التماس کردم که  یدونستم زشتم؟ هر چ ینم دیکن یفکر م  -
متهم شدم  یکه وقت دی... انقدر محبت کرددیشه گوش نداد ینم
 زیهمه چ ستم؟یبگم من گناهکار ن ی... به چه زبوندیکرد نهیک

 ینکردم اما برا یبه روح مادرم من کار یمن هست ول هیعل
زندان  رمی... مردمک گمیم دیتموم بشه شما به آرامش برس نکهیا

با هم دعوا  گهیتو رو خدا د یچشمتون نباشم ول یجلو گهیتا د



 یریکبیا یِ ... تو رو خدا آقا جانان به خاطر مِن کوتوله دینکن
 خوبت رو خراب نکن... تیندارم شخص یارزش چیکه ه

و تنش  دیکش رونیزد از کمد مانتو ب یطور که حرف م نیهم
چشمان  یاش را سر کرد و جلو یلعنت یمشک یکرد. روسر

چانه گره زد. دو  ریبست ز یم شهیکه هم یجانان همان مدل
ضعف رفت.  شیطرفش را که به داخل فرو برد دل جانان برا

 گذشت به سمت راه پله رفت: انشانیساکش را برداشت و از م
 
 مزاحم بودم. دی. ببخشدیحالل کن دیدید یبد یخوب  -

 با تعجب به جانان نگاه کرد: یساق
 ...رهیجان؟ داره م  -

 ندیبب دیکش یراه افتاد. انتظار م هیدنبال هد نهیدست به س جانان
تا  دید یبا چشم م دیکند. با ینم یباز لمیشده و ف یکه واقعا راه

در خانه  یبکشد. جلو شیبه خودش اجازه دهد دست از شک ها
توانست  یکه نم هیهد دنیو به کفش پوش تادسیفاصله ا یبا کم

 یداشت برا نکهیکرد. با ا اهخم شود نگ یلیبه خاطر شکمش خ
 نشان نداد.  یعکس العمل چیمرد اما باز هم ه یم هیهد
داشت هر چه  یو سع ختیر یبلند اشک م یبا صدا هیهد

را هم باز کرد اما  اطیبرود. در ح رونیزودتر از آن خانه ب
بود مانع نشد. در را پشت سرش  بشیدر تعق نکهیجانان با ا

کرد. جانان در را گشود  یهم از کوچه را ط یبست و چند قدم
 یاصل ابانیپس کوچه که به خ نیبه اول هی. هدستادیو منتظر ا

 یو در دل دعا م دیتپ یامان م ی. قلب جانان بدیراه داشت رس
 کرد:



سرت هم پشت  یمن...برنگرد حت یبرو عشق کوچولو واقعا»
 «!یخودم یندرالی...نشونم بده سینگاه کن

 یکمرنگ م هینسبت به هد شیاز شک ها یکم یطور نیا فقط
مجاور شد با عجله  ابانیوارد خ هیهد نکهیشد. به محض ا

 کرد. دنیشروع به دو
کند و  یم هیبلند گر یبا صدا کهیدر حال هیراه رفتن هد طرز
 یکرد. دسته  یپاشد دل سنگ را هم آب م یبه حلقش م یاسپر

 :ساکش را گرفت
 ...یکالنتر رمیولم کن خودم دارم م  -
 ... ساکت شو تا نخوردمت...یغلط کرد  -

 کرد: یهنوز مقاومت م هیسمت خانه راه افتاده بود و هد به
کار من بوده تموم بشه... من که به هر  گمیم رمیبه خدا م  -

هر جا که دوست  دیبچه ها رو ببربرم زندان...  دیحال با
 ...امی...پَستم اگر دنبالشون بدیدار

 من میدونم با تو یحرف بزن گهیکلمه د کی  -
کرد. جانان در  هیزد و گر هیسرش را به شانه جانان تک هیهد
 در خانه را قفل کرد:و  را بست و وارد خانه شد اطیح
 نیهم مزخرف نگو بش ... انقدریرینم رونیخونه ب نیاز ا  -

 دنبالت... افتمیتونم راه ب یسر جات من نم
 تارا باعث شد کالمش قطع شود: حرف

 به من گفت از تو متنفر باشم...هوم! نی... ژاکلیبد یلیتو خ  -
 نیزم یرا رو شیاز پاها یکی نهیو دست به س« هوم» گفت
به  رهیخ زانیمسخره و لب و لوچه آو ی. با آن اخم هادیکوب
. دیرا کش هیبا عجله جلو آمد و مچ دست هد ی. ساقستادینان اجا

 رفت اما دستش را آزاد کرد: یدنبال ساق یچند قدم



 .دمی... بهتون اجازه نمدیبه من محبت نکن گهید  -
 یشانه انداخت و به اتاق خودش رفت. صدا یرا رو ساکش

. به مادرش دیکش یبسته شدن در اتاق که آمد جانان نفس راحت
 یدلخور و عصبان یاشاره کرد دنبالش به آشپزخانه برود. ساق

تارا که با همان ژست  یجلوتر وارد شد و جانان در را رو
 کرد بست: یم بشیتعق
حالت  نیبا ا یافته شال و کاله نکن یم یشه هر اتفاق یم  -
  ه؟یدنبال هد یافتیب

 یاش گذاشت و نگاه معنادار نهیس یها هیبخ یدست رو یساق
 به پسرش کرد:

که  یمرد نی... دنبال پسر خودمم... استمین هیمن دنبال هد  -
 ...ستیجانانم ن ستادهیمن ا یجلو

 شه... یحل نم یزیتو چ یکارها نیبا ا ی...ولستینه ن  -
 شه؟ یدرست م رهیکه نکرده گردن بگ یبچه بره جرم نیا  -

 شد: رهیمادرش را گرفت به چهره خسته اش خ یبازوها
 یدلسوز نکهیا یبار هم شده جا کی یگوش کن... برا یساق  -

 باش... یکم منطق کی یکن
 به عقب برداشت: یجانان را پس زد و قدم یها دست

 ؟یبچه زد نیبود که به ا یزشت یبودن اون حرف ها یمنطق  -
 ؟یسرش آورد ییچه بال یدیفهم چیه

 گفت: میمال یبا لحن جانان
 ...مونمیپش یلیکردم خودم هم خ یرو ادهیدونم... ز یم  -
 یمزخرفات نیچطور از دهنت همچ ؟یاصال چطور تونست  -

 دیبع  تتیتو از شخص یدر اومد؟ بر فرض کار خودش بوده ول
 بود...



 زد: یو کالفه چرخ دیکش شیموها یال یدست
شوکه بودم  یبه حد یباورت نشه ول دی... شایدونم ساق یم  -

چشم  یجلو یدیکردم... خودت که ند یزشت یکارها یلیکه خ
 یتو یداشت یوقت یمن نبود ی... تو جا یشد یهام چه شکل

داشتم  گهید یکی یگر لهی...به خاطر حیداد یدست هام جون م
رو جز تو دارم؟  یدادم...مگه من کس یمادرم رو از دست م

خنگ رو دوست دارم...  یدختره  نیمن ا نکهیاز همه بدتر ا
 یازش تو یقشنگ یافتاده به جون هر چ شهیبا ت یکیانگار 

سرت عهد بستم گولش رو  یمغزم داشتم...با خودم باال
 نخورم...

 کوتوله؟  یگفت یبهش م دیبا  -
اصال برام قدش مهم  یدون ینقطه ضعفش بود... خودت م  -
... من ادیوشم مبودنش خ زهیم زهیهم از ر یلیتازه خ ستین

 یپاک و ب یلیکردم خ یابله شدم چون فکر م نیعاشق ا
 گناهه...

 آمد: نییپا یکم یساق یصدا
 ...یکن یم نیبهش توه یهنوز هم دار  -

 آشکار گفت: یبا حسرت جانان
 دوستش دارم... یلیچون خ  -

که مهگل پست کرده بود تمام حرف  یشد. عکس یقانع نم یساق
 دایکرد. با عجله عکس را دوباره پ یاعتبار م یجانان را ب یها

 چشمان جانان گرفت: یرا جلو یکرد و گوش
  ه؟یچ نیپس ا یاگر دوستش دار  -



دلش بسوزد و مشت  نکهیشد از مادرش پنهان کند اما از ا ینم
. با دست اشاره دیترس یباز کند هم م هیهد یبسته اش را جلو

 :ندیبنش یصندل یکرد رو
 یاعصابم خرابه... مخصوصا گذاشته تو یلی... ختونم ینم  -

 ...نهیبب لیکه کل فام شیشخص یصفحه 
 نیمن هم بهش اجازه دادم همچ قایدونم مامان... دق یم  -

 که بتونم اعتمادش رو جلب کنم... رهیبگ یعکس
پرت کرد و نشست. جانان  زیم یرا رو لیموبا یعصب یساق

 مادرش گذاشت: یجلو ختیآب ر یوانیل
 زهایچ یلیتمام شک هام بر طرف بشه... هنوز خ دیمن با  -

کنم کار  یلحظه فکر م کی...میدون ینم هیهست که درباره هد
 دیبوده...با یبفهمم کار ک دی...باشمیم وانهینبوده بدتر د هیهد

هم با سکوتش داره  هیهد یزنم رو ثابت کنم ول یگناه یبتونم ب
ندونه؟ ...  یزیچ شه یکنه...مگه م یبه ضرر خودش کار م

 لطفا دخالت نکن... یساق
 نگاهش را به جانان دوخت: نیخشمگ

زن حامله  ایعشق و حال؟  یبر یافتیدخالت نکنم که راه ب  -
 ؟ییتو نیبشه بره زندان؟ جان ا یکه راض یرو انقدر بچزون

 تکان داد: دییبه عالمت تأ یسر جانان
 نیتا ا شهیکردم...خودم هم باورم نم یرو ادهیحق با توئِه ز  -

 کیکرده باشم...انگار انتقام همه حماقت هام رو  یعقل یحد ب
رو پس  تمیشکا رمی...امروز مرمیبگ هیخواستم از هد یجا م

باز  میبد تیهاش رضا یشاک هیاگر من و بق یحت یول رمیگ یم
رو کم کنم...  اتشتونم مجاز یشه... فقط م یهم محکوم م

دونست که  یم یزیحتما چ سیخودت رو گول نزن... پل یساق



و تا  قتهیکردن حق دایمن االن فقط پ فهیانقدر مطمئن بود... وظ
چون به جز  دمینم هینشون هد یدر باغ سبز چینفهمم ه یوقت

وجود نداره که ثابت کنه  یمدرک چیرفتار و حرکات خودش ه
 هیکار هد هگیکالم م کی دمیپرس یناز محسبار گناهه...صد  یب

 بوده...
 به التماس افتاد: یساق

نکن...الاقل به خاطر بچه ها...اندازه  تشیتو رو جون من اذ  -
 ...دهیخودش صدمه د یکاف
من و تو  ی... کِ یساق گهی... داره راست ممیدیما هم صدمه د  -
  م؟یبا هم دعوا کرد یطور نیا

و  ستادی. صاف ادیچیجانان در آشپزخانه پ دنیپوف کش یصدا
 فرو برد: بیرا در ج شیدست ها

... دادگاه ادیبر نم یکار یبه هر حال االن از ما جز صبور  -
 یلینکرده... خ یغلط چیهم ه یعباس نیاست ا گهیچند هفته د

 اگر مقصر باشه... یبره زندان حت ادینگرانشم واقعا دلم نم
 ؟یچه کار کن یخوا یم  -

 باال انداخت: یا شانه
و  رمیگ یهام رو پس م تیتونم بکنم؟ فقط شکا یکار م یچ  -

شک دارم... فقط بفهمم کار  ییزهایچ کیاما به  دمیم تیرضا
تا  دمیم شیمظلوم خودمه فرار یندرالیخودش نبوده و همون س

 بفهمم... دیبا یثابت بشه...ول زیهمه چ
 ار؟یرفتن با مهگل و مه یبا مهمون  -
شون  الهیشده هم پ ی.حت..رمیالزم باشه هر شب باهاشون م  -
 ندرالیخودم با س فیتکل دی... اول بایبفهمم ساق دیبا یول شمیم



 یریمدت آروم بگ کیمعلوم بشه...از تو هم توقع دارم حداقل 
 رو نشون بده... شیتا خوِد واقع ینکن تشیانقدر حما

 زد: یپوزخند یساق
 ...یکور یلیخ یدیاگر ند ؟یدیند  -

سر مادرش  یرو یزنگ در آمد. جانان خم شد بوسه ا یصدا
 گذاشت:

 خوام... یاگر ناراحتت کردم عذر م  -
 یاز خجالت آب بش دی. االن بایکن یعذرخواه دیاز من نبا  -

 زنت... یجلو
تارا که هنوز در همان  دنیآشپزخانه را باز کرد و با د در

 خنده اش گرفت: ستادهیحالت ا
 زنه... یداد نم یکس گهیباشه تارا... د  -

آورد و به سمت اتاق ها  رونیزبانش را ب یبا گستاخ دخترک
 را فشرد: فونی. جانان دکمه آدیدو
دختره  نیا یشه بمون ی... مییبا آرمان جا رمیدارم م یساق  -

 س؟یبره دنبال پل افتهیاحمق راه ن ی
 .نجامیبرو من ا  -

به داخل  یقدم اطیباز شدن در ح کیت یصدا دنیبا شن آرمان
 گفت: یکه زن دیبرداشت اما شن

 خانم خونه است؟ هیآقا... هد دیببخش  -
با سر  هیهم سن و سال هد یو چشمش به دختر دیچرخ متعجب

افتاد که خودش را  هیسرخ از گر یو وضع آشفته و چشم ها
 لرزد: یبغل گرفته و م

 د؟یخانم هست هیشما دوست هد  -
 تکان داد. آرمان در را تا آخر باز کرد: یبا ترس سر مهیفه



 داخل... احتماال منزل هستند. دییبفرما  -
 نجاست؟یپس خونه اش ا  -
 .دییکنم بفرما یبله... خواهش م  -

 بر نداشت: یشد اما قدم دهیکش اطیبه داخل ح مهیفه نگاه
 دوستشم. مهیدر؟ من فه یجلو ادیب دیشه بگ یم  -

 یدر روبوس یجلو یتکان داد و داخل شد. با ساق یسر آرمان
 :دیکرد و پرس

 گه؟یخانم خونه است د هیهد  -
 متعجب نگاهش کرد: یساق

 آره چطور مگه؟  -
 است. مهیدم در دنبالش بود... گفت اسمش فه یکی  -

 باال رفت: یساق یابروها
 ومد؟یاست. پس چرا تو ن هیآهان... آره دوست هد  -
 دم در... ادیب دیگفت بهش بگدونم...  ینم  -

 فکر کرد: یو کم دیاش کش یشانیپ یرو یدست یساق
بهش  یشه بر یدو تا خرابه... م نیکم اوضاع ا هیآرمان   -

 بهتره...  هیاتاق هد یتو؟ بره تو ادیب یبگ
 مهیفه دیرا باز کرد و د اطیرفت. در ح رونیبا عجله ب آرمان

 کند: یم هیزده گر هیتک واریبه د
 خانم؟ حالتون خوبه؟  -

 شد: کینزد یگرفت و قدم واریاش را از د هیتک مهیفه
 اد؟ینم  -
خانم گفت شما  ی... ساقرونیب ادیتونه ب یاتاقشه نم یتو  -

 ...دیاریب فیتشر



 یگرفته از جلو نییپا یو بعد با سر ستادیمردد ا یکم مهیفه
افتاد با  مهیتا چشمش به فه ینگاه کنجکاو آرمان گذشت. ساق

 :دیپرس ینگران
 ؟یکرد هیشده دخترم؟ چرا انقدر گر یچ  -

 داشت محکم باشد: یو سع دیلرز یاش از بغض م چانه
 حرف بزنم؟ هیتونم با هد یم  -
 یکه ساق یاز پله ها باال رفت. بر در اتاق یساق ییراهنما با

 داده بود چند ضربه کوتاه نواخت: ینشان
 ...مهیمنم فه ی... آبجه؟یهد  -

قلبشان  یرو نیکردن غم سنگ یخال یکه باز شد هر دو برا در
 ندیتخت بنش یدعوتش کرد رو هیتا آغوش هم پرواز کردند. هد
 آورد: شیآرا زیم یرا از رو یو خودش جعبه دستمال کاغذ

 ... مهیتو رو خدا ببخش فه  -
 یطور نیوقت ا چی... اگر پسر بودم هستیتو ن ریتقص یآبج  -

 خورده بود گرفتنش؟ نوشیدنیداداشم  ادتهی. شد.. ینم
 :دیکش سشیخ ینیب ریتکان داد و دستمال ز یسر هیهد
 ...ادمهیآره   -
کرد و  هیمامان و بابام چه کار کردن؟ از بس مامانم گر  -

من چه  یبرا یکه دلشون سوخت ول ختیاشک ر یدنبال قاض
سرم  یکردن و تو دمیکار کرد؟ از لحظه اول همه فقط تهد

 یکرده حالم از خودم داره به هم م نمیزدن... از بس مامان نفر
کرده انگار با شوهر کردن  دایخوره... بابام گشته برام شوهر پ

 شه؟ یشه...باورت م یثابت م میگناه یمن ب
 :دیصورت دوستش کش یرو یدست هیهد



کردم اوضاع من خرابه... تو که  یبرات... فکر م رمیبم  -
 شم؟یپ یایاجازه دادن ب ی.. پس چطور.یبدتر از من

 بود: هیلب و صورت هد یرو یها یچشمش به کبود مهیفه
 کتکت زده؟  -
 ؟یاومد یمنو ول کن... تو چطور  -
 ؟یکس نگ چیبه ه یدیقول م  -

و چهارزانو رو به  دیچرخ مهیشد. فه یکم داشت نگران م کم
 افتاده گفت: نییپا ینشست با سر هیهد
 من فرار کردم. یآبج  -
کرد. بلند  یبود را هضم نم دهیکه شن یزیچ هیهد هیچند ثان تا

را جلو  شیآرا زیم یدر اتاق راه رفت. صندل یشد چند قدم
 :ندیبنش مهیتا کنار فه دیکش

 زیکار که همه چ نیبا ا مهیفه ؟یچه کار کن یخوا یحاال م  -
 شه... یافته گردنت اوضاع هم خراب تر م یم
 یچرخاند و اشک م یرا در دستش م یدستمال کاغذ مهیفه
 :ختیر
 یکی نکهیبدون ا دیو تهد نیتحمل نداشتم...هر روز توه گهید  -

به جاش داداشم  زم؟یسرم بر دیبا یچه خاک مینیکنه بب قیتحق
افته زندان؟  یاگر منو بکشه چند سال م دهیپرس لیرفته از وک

کنن  یزاتم مهنوز جرم من ثابت نشده خودشون دارن مجا
 دادن... یمموندم باالخره کار دستم  ی... اگر مهیهد
 شکمش گذاشت: یو دستش را رو دیکش یآه هیهد
 ایدختر به دن نکهیاز ا شتریشنوم ب یرو م زهایچ نیا یهر چ  -

 یسواد یبه خاطر ب زیکردم همه چ ی... فکر مادیاومدم بدم م
نداره... جانان که  یربط یخانواده خودم بوده... ول ادیاعت ای



... حرف دیمن خط کش یراحت رو یلیبزرگ نشده... خ رانیا
. عادت رفتمیهم پذ نحشمت رو باور کرد جز من...م یهمه حت

که دائم به  نیهم یعنیمن  یندارم خودم رو گول بزنم. زندگ
 یبهت بگه چه گناه یکس نکهیبدون ا یمحکوم بش یزیچ کی

 میزندگ یآدم ها هیکننده تر از بق قانع لشی...الاقل جانان دلیکرد
بست به دست و پام چون  ریزنج دیاز راه رس یبود...هر ک

 دخترم...
 گذاشت: هیهد یپا یدستش را رو مهیفه
...نگران من نباش از قبل فکر کردم کجا یبرات آبج رمیبم  -

ثابت  میگناه یب یگردم تا وقت یبه اون خونه بر نم گهیبرم... د
 از همه از مامانم... شتریشون متنفرم ببشه... از همه 

 زیکنن همه چ یم داتیپ یهر جا بر ؟یبر یخوا یکجا م  -
 شه... یبدتر م

 مسخره زد و گفت: یلبخند یالیخوش خ با
از  امیشم بعدش م ینم یجا آفتاب چینترس...تا روز دادگاه ه  -

 چیبه ه یجون آبج یول دمیکنم... بهت آدرس م یخودم دفاع م
 نجایا انیترسم ب یزودتر برم. م دی... بایکس نگو که خبر دار

هم برن  هیگرفتم ممکنه بق هیدنبالم...آدرست رو از هان
 سراغش...

 گذاشت: هیدر آورد و کف دست هد یکاغذ فشیک از
هم دستت باشه اگر خودت  نیکجام...ا یدون یفقط تو م یآبج  -

 من... شیپ ایب یداشته باش ییالزم شد جا
اش  یخانه پدر کینزد ییانداخت. جا یبه آدرس نگاه هیده

 بود:
 کجاست؟ نجایا مهیفه  -



 رونینترس جاش مطمئنه... من تا روز دادگاه از خونه ب  -
 یتلفن ثابت داره م یهم خاموش کنم ول لمی. مجبورم موباامینم

 باشه؟ یشد زنگ بزن یاگر خبر خاص یتون
در  یجلو هیهد قهیرفت. تا چند دق یبا اشک و زار مهیفه
کرد. جانان و آرمان هنوز  ینگاه م یخال اطیبود به ح ستادهیا

آرام  یبودند اما به حد یدر آشپزخانه مشغول بحث با ساق
 ی. جانان لحظه ادیشن ینم یزیچ هیکردند که هد یصحبت م

افتاد که به  هیآمد تا جواب تلفنش را بدهد. چشمش به هد رونیب
کشد.  یشکمش م یدست رو اطیبه ح رهیزده و خ هیتک وارید

 دلش آتش گرفت اما احساسش را کنترل کرد. 
بار تماس گرفته  نیکه چند یشد تا شماره ناشناس ییرایپذ وارد

 بود را جواب دهد:
 .دییبفرما  -

 مردانه بود: ییصدا
 ؟یرهادیپ یآقا  -
 خودم هستم.  -
درباره همسرتون دارم که مطمئنم به دردتون  یمن اطالعات  -
 خوره. یم

نتوانست نفس  هیچند ثان یبه دلش افتاد. برا یبیعج دلشوره
هنوز همان جا  هیکه هد دیبه پشت سرش کرد و د یبکشد. نگاه

را باز کرد  یپشت اطیبه دست در ح ی. گوشستادهیمثل مجسمه ا
 رفت: رونیو ب

 شنوم.  یم دییبفرما  -
جواد  دیبراتون جالب باشه بدون دیشا د؟یگرد یجواد م دنبال  -

 هنوز هم نامزد همسرتونه...



گرفت و  واری. دستش را به دندیب یتار م شیکرد چشم ها حس
 خم شد: یکم نهیاز درد س

 ؟یهست یتو ک  -
پر از تو طالق  بیکه منتظرم با ج هیمن جوادم. نامزد هد  -

 گرفتم.  ی. تلفنت هم از علشمیبرگرده پ رهیبگ
 ینم یجور چیرا ه یکی نی. ادیچرخ یدور سرش م ایدن

 یها یخودش را به صندل واریبر د هیتوانست هضم کند. با تک
 تراس رساند و نشست:

 ؟یخوا یم یچ  -
 ست؟یمعلوم ن  -
 باور کنم؟ یچطور  -
 یبپرس جواد م هی. از هدستیسخت ن یلیکنم. خ یثابت م  -

 شناسه؟ 
 کنه؟ یرو ثابت م یخب چ  -
داده بدون  یجواب منف یاگر گفت جواد خواستگارش بوده ول  -
 میافتاد ریرو گفته که با من هماهنگ کرده اگر گ یزیچ نیع

 .گمیمن دارم دروغ م یعنیشناسه  یبگه... اگر گفت نم
 یقانعش نم دیشن یکه م ییداشت. حرف ها یوحشتناک حس
 کرد:

 ؟ینقشه اش رو لو بد دیچرا با  -
کردم  ی... فکر نمیزنگ زد و گفت تو عاشقش شدچون   -

شب  کیمثل تو رو بتونه خر کنه...قرارمون فقط همون  یمرد
 ...زیهمه چ ریزنه ز یداره م هیهد یول بود

 زیم یطاقت نداشت بشنود. مشت گره خورده اش را رو گرید
 :دیکوباند و داد کش



رو در رو حرف  ایب ی... جرأت داررتیغ یخفه شو ب  -
 بزن...

 زد: یپوزخند جواد
زودتر نامزدم رو طالق  دمیم شنهادی... پیشماره منو دار  -
 شه... یداره تحملم تموم م گهیچون د یبد

 تلفن را قطع کرد. جانان چند بار داد زد: جواد
 الو... الو...  -

بار نه، بلکه  کیکوباند.  واریرا به د یگوش تیشدت عصبان از
 یبار زد تا کامل درون دستش خرد شد. آرمان و ساق نیچند

هم آمد و با  هیهراسان خودشان را رساندند. پشت سرشان هد
 یوقت دیلرز یورودش حال جانان خراب تر شد. تمام بدنش م

 انیم ررا بپرسد. د یداشت با آرامش آن سوال لعنت یسع
برداشت و به  یقدم هیو آرمان به سمت هد یساق یاهویه

 خودش را کنترل کرد: یسخت
فکر کن.  یگیکه م یزیپرسم... خوب به چ یازت سوال م  -
جواب  یپرسم. پس خوب دقت کن چ ینم شتریبار هم ب کی
 ...یدیم

بزاق دهانش را قورت داد. نگاهش  دهیبهت زده و ترس هیهد
انگشت اشاره اش را به  یدیدست جانان که به حالت تأک یرو

 ک ماند:خش دیلرز یسمتش گرفته و م
 ...دیبپرس  -

گرفت. نفس  یلحظه ا هیو نگاهش را از هد دیلبش را گز جانان
 دهانش گرفت: ی. مشت گره خورده اش را جلودیکش یقیعم

 ه؟یجواد ک  -



شد تا هر گونه واکنشش  رهیخ هیبه هد میسوال مستق نیاز ا بعد
ابروانش افتاد و  انیم ینی. چدیپر یکند. رنگش به آن زیرا آنال

 :دیپرس جیگ یکم
 جواد؟  -

 :دیشد و غر دهییهم سا یجانان رو یها دندان
 ...یلعنت اریاسمش رو ن  -

 شانه دوستش گذاشت: یرو یدست آرمان
 نیبش ایمرد... ب یکن یسکته م یشده؟ دار یجان؟! چ  -
 ...نمیبب

دهانش مشت بود را باال گرفت تا آرمان را  یکه جلو یدست
 ساکت کند:

رو  کهیاسم اون مرت نکهی. بدون ادمیال پرسازت سو هیهد  -
 نه؟ ای شیشناس یبگو م یاریب

حال در  نیاز ا دیبا عجله خواست جوابش را بدهد شا هیهد
 :دیایب
 یکرده ول ی... حشمت گفت خواستگاردمشیوقت ند چیمن ه  -

 من قبول نکردم...
 شد: دهیسرش کوب یدو دست جانان باال رفت و رو هر

 من نه... ی... خدایوا  -
 :دینگران پرس یساق

 شده حرف بزن... یجان چ  -
نشان دهد. صد  هیبه هد یخواست دوباره عکس العمل تند ینم

 یآقا حشمت! بس بود برا دینقشه جد دیشا ایدرصد تهمت بود 
 یحال نم نینداشت. با ا یکه تمام بتیهمه مص نیا هیهد

توانست حس وحشتناک درونش را کنترل کند. قلبش داشت 



نشست و سرش را  یصندل یشد. رو یمنفجر م نهیدرون س
 گذاشت: دستش یرو

 فقط برو...  -
پرخاش گونه باشد التماس و درد  نکهیاز ا شتریصحبتش ب لحن

عالمت داد برود. جانان  هیبا چشم و ابرو به هد یداشت. ساق
سوخت.  یاش م نهی. قفسه سدیشن یرا نم شانیحرف ها گرید

خواست دوباره اشتباهات  یآورد اما نم یداشت جانش را باال م
وقت هر بار  ندچ نیمرتکب شود. ا هیگذشته اش را درباره هد

آورد  یم ادیرا به  یو تارا در عروس هیهد دنیرقص ریتصو
افتاد که آن  یم ییبایعشق ز ادیگرفت.  یاش شدت م نهیک

 یسوخت و کارها یلحظه به زن و بچه اش داشت جگرش م
اشاره کرد آرام باشد اما  یکرد. با دست به ساق یاحمقانه م
آب  یوانیل الکه دنب یتوانست نفس بکشد. ساق یخودش نم

 خنک رفت مچ دست آرمان را محکم گرفت:
 .رمیم یببر... االن م نجایداداش منو از ا  -

 :دیپرس یا نگرانخم شد ب آرمان
 آخه؟  یشد یچ  -

 تر شد: شیبغضش را فرو داد اما چشم ها یسخت به
 . رمیم یبمونم م نجایفقط منو ببر... ا  -

 رونیشده از خانه ب رشانیداشتند و د یبهانه که قرار قبل نیا به
را به  رشیکه آرمان مجبور شد مس دیطول نکش یلیزدند. خ
 یبود که وقت یعصب یدهد. جانان به حد رییتغ مارستانیسمت ب
 :دیداد کش اریاخت یب ردیآمد نوار قلب بگ یپرستار

 ...ادیب گهید یکیبرو بگو  ؟یکن ینگاه م یبه چ  -
 :ستادیاش را از پنجره گرفت و کنارش ا هیتک آرمان



نوار قلب ساده است... اگر حال  کیجان آروم باش فقط   -
 ؟ینیخودت رو بب

 یبغضش را خال یکم افتی یرفت. جانان مجال رونیب پرستار
 کند:

 نیاز ا شتریب گهید سهیترکم... کاش قلبم وا یآرمان دارم م  -
 دختره بدم... نیترسم کار دست ا یبده م یلینشنوم...حالم خ

 فی... تو که انقدر ضعیچرت و پرت نگو مرد حساب  -
 شده؟ یالاقل حرف بزن بفهمم چ ؟ینبود

 بلند شد و نشست: کالفه
 بدم... تیقول دادم رضا ی... به ساقمیریخواد نوار بگ ینم  -

بماند. با هم به  مارستانینشد در ب فشیحر یجور چیه آرمان
برافروخته  افهیق دنیجوان به محض د لیرفتند. وک نایدفتر ش

بود  دهیاشتباه قضاوت کرده. ترس هیجانان فکر کرد درباره هد
زده باشد. به خودش لعنت فرستاد  یحرف از مالقاتشان هیهد
احمقانه رفتار  حد نیتا ا شتریب یجور کردن پرونده ها یبرا

 کرده.
 نشست: زشیآب خنک آورد و پشت م یوانیجانان ل یبرا

شه  یهست حل م ی... هر مشکلیرهادیپ یمن در خدمتم آقا  -
 ...دیآرامشتون رو حفظ کن دیبا

 گذاشت: زیم یرا رو وانیآب خورد و ل یکم جانان
  رم؟یهام رو پس بگ تیتونم تمام شکا یم یمن چطور  -
 قشیبه رف رهیبه آرمان که خ یاز سوالش جا خورد. نگاه نایش

 انداخت: دیجو یناُخن م
 متوجه نشدم.  دیببخش  -

 مبل جا به جا شد: یو رو دیکش ینفس پر درد جانان



خوام الاقل با  یم یول دیدونم تا االن برام چه کار کرد ینم  -
 دادن از جرم همسرم کم کنم.  تیرضا

زنش شده که انقدر  یگناه یمتوجه ب دیخودش فکر کرد شا با
 :ختهیبه هم ر

 قیپرونده رو دق نکهینکردم جز ا یاقدام چیمن ه قتشیحق  -
 مطالعه کنم...

 یشما کم تیاما با رضا ستیاصال به نفع همسرتون ن اوضاع
 شه... یاز دوران حبسش کم م

 :دیانداخت و پرس نایبه ش ینگاه دیام نا
 مثال چقدر؟  -
گفت... اگر معلوم بود چند گرم مواد مخدر  یشه قطع ینم  -

 یزد... دفعه قبل تو نیشد تخم یم یحدود دیاستفاده کرده شا
در واقع چند جرم  شونیدادم که اتهام ا حیدادسرا براتون توض

 دیبد تیاگر شما رضا یمتفاوته و حت یها یمختلف با شاک
 شه... یم یروند پرونده تا آخر ط

آب خورد و  یمبل بند نبود. دوباره کم یاز استرس رو جانان
 تکان داد: یسر

 د؟یبگ دیتون یدونم خانم... در حد حدس و گمان هم نم یم  -
کنار گوشش  یموها یمقنعه برد و ال ریخودکارش را ز نایش

 متفکر گفت: یکرد. با ژست
 شتریهم ب دیو حداقل سه چهار سال حبس، شا ینقد مهیجر  -

... چون خودش مانیبعد از زا یافته برا یحکمش م یکه اجرا
کنه براش شالق  یریسخت گ یهم مصرف کرده ممکنه قاض

حالت پنجاه تا و در  نیتر نانهی... در خوش برهیهم در نظر بگ
 ... سهیاش ممکنه تا هفتاد و پنج ضربه براش بنو نانهیبدب



ها هم  نیا ی... همه دیممکنه و شا گمیمن فقط م دیدقت کن البته
ها نشه من فقط  نیکدوم از ا چیقابل اعتراضه... احتمال داره ه

 .گمیدارم حدس خودم رو م
قلبش گذاشت و از درد در خودش جمع  یدستش را رو جانان

 :دیشد. آرمان مستأصل پرس
 اجازه هست پنجره اتاق رو باز کنم؟ یخانم توکل  -
پشت سرش  یتکان داد و خودش سراغ پنجره  یسر نایش

 برداشت و سمت آرمان گرفت: یقرص زشیم یرفت. از کشو
 کنه؟ یم یژلوفن دارم اگر کمک نجایمن ا  -

دستش را باال گرفت و کمکش را رد کرد. هنوز از درد  جانان
چشمانش  یجلو ریصوفشرد. تنها ت یهم م یرا رو شیپلک ها

 یسالن عروس ینورها ریز دنیدر حال رقص بایدو عروسک ز
 بود.

 :دیپرس یچارگیپر از ب یحس با
 تونم براش بکنم؟ اگر اعتراف کنه؟ یکار م یچ  -
 یجزا ایفوقش حبس کم بشه  یول دهیم فیتخف یخب قاض  -

 یکنم آقا یم دیشالق رو بردارند... باز هم تأک ای ینقد
 ...ستیمعلوم ن یزینشه چ لی...تا دادگاه تشکیرهادیپ

 چشم دوخت: نایداد و دوباره به ش رونیحبس شده اش را ب نفس
 ها؟ یشاک هیمن و بق تیبا رضا یحت  -
حتک حرمت و اعاده  ،یبکاریبه جرم فر شونیشما از ا  -
 ... دیکرد تیشکا تیثیح

مثل مال شما  ییها تیهم شکا گهیو چند نفر د یمهمون صاحب
شه  یعوض م زیهمه چ یپرونده گذاشتند. فقط در صورت یرو

 دایرو پ یثابت بشه و مقصر اصل یدیخانم حم یگناه یکه ب



فقط در مظان اتهام  ستندیاالن مجرم ن نیهم شونی...البته ادیکن
 قرار گرفتند... 

داد...  ریینظر تغ دیشه در دادگاه تجد یرو م یدادگاه بدو یرأ
 چیآزاده و ه شونیا قهینشده با قرار وث یکه جرم قطع یتا زمان

 شه... یاجراء نم یحکم
لحظه را کرده  نیا ینیب شیپ نایوکالتش را پس گرفت. ش جانان

 یرفت تا الاقل با گرفتن پرونده  هیسراغ هد نیهم یبود برا
 یبزند. تازه کار اما زرنگ بود و م بیبه ج یپول ه،یارث

دست به  یموکل که به آسان کیاستفاده را از  تینها دیدانست با
 شود، بُرد. یم بیج
رفتند نتوانست با  یم یجانان و آرمان که به سمت خروج 

 :دیایوجدانش کنار ب
 خدمتتون عرض کنم. یمطلب دیمن با یرهادیپ یآقا دیببخش  -

 دوخت: نایزده اش را به ش خیو نگاه  ستادیا جانان
رو  گهیشوک د کیمن اصال تحمل  یخانم توکل دیباور کن  -

 د؟یریندارم... ممکنه بعدا تماس بگ
 بدنش به هم قفل کرد: یرا جلو شیگرفت و دست ها ینفس

درباره ارثش  شونیمن با همسرتون مالقات کردم. از ا  -
من  یبعد از فروش منزل پدر میدیوکالت گرفتم. به توافق رس

 دونم گفته... یبردارم. نم یدرصد
 کمرش گذاشت: یرا رو شیو دست ها دیکش یآه جانان

شه من  یچقدر حق الوکاله تون م دیی... بفرماستین یمشکل  -
 یکنم... اون مسئله کامال موضوع جداگانه ا یپرداخت م

 یپرداخت م لیبکنه من با کمال م دیبا نهیداره...هر چقدر هز
 کنم...



 :دینگو یزیچ هیهد لیوک یِ درباره کم کار امدین دلش
 یکه برا یلیوک یرهادیپ ی... آقاستیمشکل حق الوکاله ن  -

 یمحکم رو یلیخ هیدفاع کیتا االن  دیبا دیهمسرتون گرفت
من  یول دیکش یم رونیگذاشت و مو رو از ماست ب یپرونده م

 سوخت...  یدیخانم حم یدلم برا یلیخ دمیرفتم پرونده رو د
حرف  لشیبه ضررش هست لطفا با وک زیهمه چ یکاف اندازه

 انجام بده... یرو با دلسوز فشینشده وظا ریتا د دیبزن
 به جانان کرد: ینگاه آرمان

داره االن  هیکه هد یوضع وحشتناک نی... با اگهیراست م  -
 یکار لشیدست گذاشت...چرا وک یدست رو دیهم نبا هیثان کی

 نکرده؟
 :دیکوب شیرا در هوا بلند کرد و به پاها شیدست ها جانان

 دونم... ینم یچیه گهیدونم... د ینم  -
 :دیکش شیموها انیم یزد و دست یچرخ

 الهیخ یب لشیوک دمیکنم اگر د یمن صحبت م یخانم توکل  -
 ...دیشما فقط لطفا کمکش کن شیپ ارمشیم
تکان داد و  یبود. سر دهیخواست رس یکه م یزیبه چ نایش

 لبخند زد:
من در خدمتم... اگر  دیاریب فی... هر وقت تشریعال اریبس  -

 منزل شما... امیمن م ادیب نجایهم سختشه تا ا
بازار شد. آرمان  یخودش پشت فرمان نشست و راه جانان

که انتخاب  یریسکوت کرد تا حال جانان بهتر شود. مس یکم
خواست با  یاما نم دیرس یبه نظر م بیعج شیکرده بود برا

 ترش کند.  یعصب یکنجکاو



راه افتادند. وارد همان  ادهیکردند و پ دایپپارک  یجا یسخت به
بود که شد از پسر بچه  دهیرا د یعل شیکه دفعه پ کیکوچه بار

 :دیپرس یا
 هست؟ یعل  -

چرخ دستش بزرگ را با  کیپاره پوره  یبا لباس ها پسرک
 پشت سرش اشاره کرد: یی. به جادیکش یخنده دنبال خودش م

 ...دهیکنه... خواب یکار نم ضهیمر  -
که  یواریشد. پشت د یاشاره پسر بچه راه ریدر مس جانان
با  یبود. عل یچرخ دست کیآمد  رونیاز آن ب یعل شیدفعه پ

چرخ  ینور آفتاب در خودش جمع شده و رو ریکهنه ز ییپتو
 خواب بود.  یدست
کند.  دارشیآمد ب ی. دلش نمستادیسرش ا یلحظه جانان باال چند

سوخت.  یگذاشت. از تب م یعل یشانیپ یخم شد دستش را رو
 تکان داد: اطیچرخ نشست و شانه اش را با احت یکنارش رو

 ؟یداداش خوب یآقا... عل یعل  -
 ریز شیاخم ها ندیبهتر بب نکهیا ی. برادیچرخ یحال یبا ب یعل

کامال  ییکرد و با صدا یآفتاب به هم گره خورد. سرفه ا
 دورگه گفت:

 ؟ییباز که تو  -
 :ستادیبلند شد ا جانان

 دارم. اجیآقا منم...به کمکت احت یآره عل  -
از شدت  ی. طفلکدیباال کش شینشست و پتو را تا شانه ها یعل

 :دیلرز یتب م
 ؟غلطی کرده شده؟ باز حشمت چه یچ  -



که تماس گرفت داشت  بی وجودبه زبان آوردن نام آن  یبرا
 بود: دشیام نیآخر یکند اما عل یجان م

 از تو شماره تلفن منو گرفته؟ یکس  -
 پر اخم با دقت نگاه کرد: یعل
 نه... چطور؟  -
 ؟یشناس یامروز به من زنگ زد...گفت جواده...م یکی  -

اول به جانان و بعد به آرمان  یباال آمد. با کنجکاو یعل نگاه
 شد: رهیخ
  ؟ینکنه مفتش ه؟یسوال ستیب  -

 :دیشک یعل یپتو را از رو یکالفه و عصب جانان
 کن جوجه... یبعد قلدر ارمیاول بلند شو ببرم حالت رو جا ب  -

 :دیپتو را چنگ کش یگوشه  یعل
 یحشمت م قیبود رف یکی ه؟یگمشو بابا... جواد کدوم خر  -

وقت  یبدبخت من ک یگفت خاطرخواه عمه است... عمه 
 زدم... خیها رو داشت؟ بده پتو رو  یباز یخاطرخواه

 یاستخوان یبازو ریگرفت. دستش را ز یداشت آتش م دلش
 فشار کوچک بلندش کرد: کیگذاشت و با  یعل
دست از  یعالمه سوال دارم تا جواب ند کی... نمیپاشو بب  -

 دارم... یسرت بر نم
 و دستش را آزاد کرد: ستادیا یعل
 شده باز؟ یها... چ یداد ریبابا... گ یا  -
که  یدیر کنم تا حاال فهم... فکایبه خاطر عمه خانمت دنبالم ب  -

 چقدر محتاج کمک توئه؟
خواست  یبهانه م نیدنبالشان راه افتاد. جانان به ا یلیم یب با

 ی. به هواردیجان بگ یکم دیرا به رستوران ببرد شا یطفلک



خودش و آرمان هم سوپ و کباب  یغذا بخورد برا یعل نکهیا
 سفارش داد. 

 رونیب ییو جانان که تازه از دستشو دیچ یم سیسرو گارسون
 یکالفه پا تکان م یکرد. عل یرا خشک م شیآمده بود دست ها

 کرد.  یعطسه م ایداد و پشت هم سرفه 
 :دیگارسون فاصله گرفت جانان پرس نکهیمحض ا به
 بگو... اروی نیخب درباره ا  -

 تکان داد: یسر جیگ یعل
 ارو؟یکدوم   -

 یخواست اسمش را مرتب تکرار کند اما چاره ا ینم دلش
 نداشت:

 ش؟یشناس یجواد... چقدر م نیهم  -
 یتفاوت که خودش مصرف نم نیمثل حشمته با ا یکیجواد   -

بدبخت من  یهم با عمه  یصنم چیفروشه...ه یکنه فقط م
حشمت گذاشته  یپا یدونم اون راه جلو ینم دینداره...اما بع

 کنه... یمن هم اجرا م رتیغ یب یبابا دهیباشه...اون خط م
کنه در  شیراض نکهیا یاز خجالت عمه برا یحساب حشمت

اومد...آخر جواد رفت زندان که دست از سر عمه برداشت 
 یعنیبار هم با عمه روبرو نشده... کی یخورم حت یقسم م یول

شناسم...فقط اسمش از  ینم نمشیبب ابونیخ یمن هم اگر تو
 افتاد...  یدهن حشمت نم

چند  نیلب زمزمه کرد.  هم ریز یچشم بست و شکر جانان
 سهیقرارش را آرام کرد. آرمان ک یدل ب یکم یعل یجمله 

 :ختیکبابش ر یگشود و رو یسماق را به سخت
 آقا شما چند سالته؟ یعل گمیم  -



 جانان و آرمان گرداند: نینگاهش را ب یبا قلدر یعل
 .. من ناهار خوردم.تموم نشد؟ نوش جان. یفضول  -

خواست فرار کند  یکه م یساعد عل یدستش را رو جانان
 گذاشت:

شه... تو  یداره هر روز بدتر م یلی... اوضاع خنیبش یعل  -
 ...یا هیهد دیتنها ام

 خانم... هیهد  -
 نشست: یو عل دیرا کش دستش

رو  هیهد یخوام کمکم کن یخانم... غذا بخور م هیباشه هد  -
 ...میخانم رو نجات بد هیهد دی... ببخش

از آن همه  یرود کم ینگاهش معلوم بود دلش ضعف م از
 زد: هیو تک دیرنگارنگ بخورد اما دماغ باال کش یغذا

 نوش جان صرف شده.  -
 یجلو امدیرا کرد و دلش ن یحرکت عل نیآرمان ذوق ا یحت

 چشمان گرسنه جوانک ژنده پوش غذا بخورد:
 ...رهینم نییبخور... از گلوم پاداداش به خاطر من   -

بود. با غرور سرش را باال گرفت  هیهد یدست پرورده  یعل
 و گفت:

 رهینم نیی. شما هم اگر از گلوت پاستمیگفتم که... گرسنه ن  -
 ...یبخور یستیمجبور ن

به جانان انداخت. جانان چشم تنگ کرده  یو نگاه دیخند آرمان
 کرد: ینگاه م رهیخ یبه عل یبود با موشکاف

 ؟یاریبازار در م یچقدر در روز تو یعل  -
 را در هوا تکان داد: شیکالفه دست ها یعل



 یدنبال کمک برا ای یریحال ما رو بگ یبابا... اومد یا  -
 ؟یعمه ا
 شیدستش را به عقب هول داد و آرنج ها یبشقاب جلو جانان
 گاه بدنش کرد: هیرا تک

در  یاالن... ول نینقد هم ...دمیپول م ونیلیم یبهت س  -
 ...یخوام با من صادق باش یعوضش ازت م

 گشاد شد: یعل یها چشم
 اون وقت چرا؟ ون؟یلیم یس  -
 یتو م یکنم... ول قیشما تحق یمحله  یتو امیتونم ب یمن نم  -

 یتون یم ی... هر چهیدنبال کار هد یافتیخوام ب ی... میتون
 شرط داره... کیمدرک جور کن... فقط 

 یکمک به عمه  یخواست برا یوسوسه شده بود اما نم یعل
 کند: یاخاذ زشیعز

 کنم... پولت مال خودت... یم قیتحق رمی... مهیباز گفت هد  -
کتش فرو برد. دسته چکش  بیزد و دست در ج یلبخند جانان

 گذاشت: یعل یچشم ها یرا جلو
بانک... در  شیاالن ببر نیهم یتون ینقد... م ونیلیچهل م  -

 دایعمه خانمت پ هیعل یزیاگر چ یخوام حت یعوض ازت م
 ...یاز من پنهان نکن یکرد
 به دسته چک جانان گفت: رهیزد و خ یپوزخند یعل
من  یاز دستش ناراحت بودم ول ؟یفکر کرد یدرباره من چ  -

 ...ستمیمثل بابام آدم فروش ن
که  یعل یبه چشم ها رهیدر خودکارش را باز کرد و خ جانان

 به آن همه پول دارد گفت: یتوانست پنهان کند چه حس ینم



مادر بچه  هیقلبم دوست دارم. هد میرو از صم هیمن هد یعل  -
...فکر کن ارهیکه قراره دو قلو پسر ب یخبر ندار دیهامه...شا

 تونم نسبت بهش داشته باشم؟  یم یمن چه حس
. با همه دیدیاون خونه عذاب کش یدونم چقدر شما تو یم من

زنده ام  یاگر بدونم گناهکاره تا وقت یوجودم عاشقشم. حت
که من  یبهم بگ یفهم یم یخوام هر چ ینوکرشم. از تو م

 یداره اشتباه هیبتونم بهتر زن خودم رو بشناسم. اگر هد
 بدونم که کمکش کنم... دیشه من با یمرتکب م

 دیقلو حرکت جانان را ت دیچرخ زینرم شد. به سمت م یکم یعل
 زیم یرا رو شیزد و آرنج ها یکرد. ظرف سوپ را کنار

 گذاشت:
 ؟یدیپس چرا رشوه م رهیخ تتیاگر ن  -
 دست به غذا اشاره کرد: با
 بخور تا بگم.  -
 .رمیس  -
 بخور بگو چشم... گمیها... م یهست یعجب تخس  -
 ...رمیگفتم که س  -

دهانش  یبرداشت جلو ی. دستمالدیبا دهان پر خند آرمان
 تا لقمه را فرو دهد: دیجو یگذاشت. کم

 ...یباحال یلیآقا من چاکرتم خ یبامزه است... عل یلیخ  -
 کرد و قاشق را برداشت: یدهن کج یعل
خفه  قتیرف نیخورم تا ا یکم سوپ م هیخب بابا...  لهیخ  -

 نشده...
قاشق را که در دهانش گذاشت جانان هم شروع به  نیاول

 :دیآرمان پرس ینسبتا طوالن یاز مکث خوردن کرد. بعد



 خب معامله جوش خورد؟   -
 را تکرار کند: شنهادشیدوباره پ دیفرصت را مناسب د جانان

خوره...خودم هم  یتو غصه م یبرا یلیخ هی... هدیعل نیبب  -
گرسنه  یکار کن دیدونم با ی...مدمید کیکه وضعت رو از نزد

سراغت با  امیاخالقت هم باعث شد اعتماد کنم ب نی... همینمون
 گفت شماره تلفن منو از تو گرفته... عوضی  اون نکهیا

 نییراه پا مهیبود ن یکه در راه فرو رفتن در دهان عل یقاشق
 آمد:

 بلغور کرده؟  یچ گهیاز من گرفته؟ عجب! خب د  -
احمق باشم باورش  یلیخ دیمن با قتشی... حقزهایچ یلیخ  -

 م...نکن
من  یوصله ها به عمه  نیِد بشنو و باور نکن برادر من... ا  -

 چسبه... ینم
 گفت... کهیرو به من داد که اون مرت یهمون جواب قایدق یول  -
 ؟یمثال چ  -

آب خورد و حرف را عوض  یشده بود. کم نیجانان سنگ نفس
 :اوردین ادیرا دوباره به  یکرد تا آن لحظه لعنت

 دیبا یزیمن کار کن... قبل از هر چ یبرا دمیبهت حقوق م  -
...جواد هم یاریپدرت تا سر از کارش در ب شیخونه پ یبرگرد

 ...یکن دایپ
 سوپ در دهانش گذاشت: گرید یتکان داد و قاشق یسر یعل
 رمیبه خاطر عمه م یخوام ول یآمار بابا دستمه... پول نم  -
 ...ارمیو پوکش رو در م کیج
هم با دست پر  شهیل کن... هم وقتت آزاد مجان... قبو یعل  -
 ...یتون یم



 گذاشت و برخاست: نیرا زم قاشقش
... رمیدفاع از شرفم پول بگ ینداده برا ادیبه من  هیعمه هد  -

 دنبالش رو تخم جفت چشم هام... افتمیب یگفت
 زیم یرو دیکش رونیچند اسکناس مچاله ب بشیکرد از ج دست

 انداخت:
 زنم. یممنون. زنگ مبابت سوپ   -

کردند. آرمان  ینگاه م رهیو آرمان بهت زده به رفتنش خ جانان
 نتوانست سکوت کند:

 ...یا چارهیباشه که ب نیا هی... زنت هم اخالقش شبگمیم  -
 جانان باعث شد نگاه آرمان به سمتش بچرخد: پوزخند

شب تا صبح  یوقت دیهم سرتق تره... با نیاون از ا  -
 یزد م یما نم یکرد و لب به غذاها یعروسک تو هم م

 ...دمیفهم
 :دیبا تعجب پرس آرمان

 رو؟ یچ  -
 جواب داد: یجانان پر از حسرت بود وقت یصدا

 کوچولو رو دوستش دارم... ندرالیچقدر س نکهیا  -
شبح گوشه  کیقصه جانان در آن لحظات مثال  یندرالیاما س و

. ذهنش به سرعت در حال دیلرز یم یواریاتاق کنج کمد د
هر لحظه ترسناک تر  شیرو شیپ کیتار ندهیپردازش بود. آ

 شد.  یم
شد خودش را در  یم یترس بر او مستول یوقت یعادت بچگ به

 تیشد احساس امن یم یکه کم ییکمد حبس کرده بود. تنها جا
 یاز نور به داخل م یکم یکمد بارقه ها یدرزها یکرد. از ال

 هم امن نبود.  یواریکمد د گرید شهی. برعکس همدیبتا



کند.  یم یسرد زندان را تداع یفضا شیکرد برا یم حس
کند. فقط به  یبار از او گذشت نم نینداشت که جانان ا یشک

 نیبرگردد کمتر ینزد و رفت. وقت یحرف یخاطر حضور ساق
 کارش کتک زدن است. 

بود که با حشمت گرفت.  یتماس ونیحال خرابش را مد نیا
در  دندیخند یتلفن م یپا ششیجواد و حشمت که به ر یصدا

 یجواد کجا نیاصال ا دیپرس ی. از خودش مدیچیپ یمغزش م
 دهیاز او شن یاش بوده که حاال طلبکار شده؟ فقط نام یزندگ

بار که حشمت گفت خاطرخواهش شده؛  کیبود. به جز همان 
مواد فروش  یود کله گنده هم به گوشش خورده ب یچند بار

 محل است.  یها
محال بود  دید یم ییاست و اگر جا یدانست چه شکل ینم یحت

گرفتنش است و هر چه  لیبه تاوان وک نیبشناسد. حشمت گفت ا
طور که  نیبرود اوضاع خراب تر هم خواهد شد. ا شیپ شتریب

سر زده و  یگرفتن اوراق قانون یبه چند جا برا نایمعلوم بود ش
 . دهیخبر به گوش حشمت رس

در و  یتلفن با خودش محاسبه کرده بود مگر آن ملک ب یپا
کرده و به  زیطور دندان ت نیارزد که حشمت ا یچقدر م کریپ

 نیاما حشمت خودش جواب ا دیافتاده؟ نپرس شیجان خواهرها
 سوال را داد. 

نجاه خواست. گفت اگر تا شب پ یدنبال ارث نبود. رشوه م فقط
و خودش  ندیآ یجور نکند با جواد به در خانه جانان م ونیلیم

 شخصا به جانان خواهد گفت که خواهرش چه ها کرده.



داد.  یخورد و تلق تلق صدا م یاز ترس به هم م شیدندان ها 
در  شیاتفاق ممکن برا نی. بهتردیترس یاز زندان نم گریحاال د

 آن لحظات فقط زندان رفتن بود. 
را  زیبرود و همه چ یخودش نزد محسن یکرد اگر با پا فکر

 خوابد.  یشر م نیا ردیگردن بگ
 یبودند. حت هشیکرد اما همه بر عل یمشورت م یکیبا  دیبا
 مهیاش فه نهیجانان هم هست. تنها گز لیبه هر حال وک نایش

 کیتنگ و بار یدر فضا یخشک شده اش را کم یبود. پاها
 باز کرد. یرا کمدر  یکمد تکان داد و ال

کرد. با  یکه به خودش آورده بود دلش درد م یخاطر فشار به
فشار کم کرد اما دردش آرام  نیاز ا یکم شیصاف کردن پاها

 نشد. 
کنار معلم زبان تارا نشسته و سرشان  یبود که ساق خوشحال

 مهیکه فه ی. شماره تلفنرندیگ یاز او نم یگرم است سراغ
 زود جواب داد: یلیخ مهیکاغذ نوشته بود را گرفت. فه یرو

 ؟ییتو یالو آبج  -
 مهیفه یگذشت تا باالخره توانست برا ختنیبه اشک ر یقیدقا
نه تنها آرامش  مهیفه یکند. حرف ها فیاز ماجرا را تعر یکم

 باعث وحشتش شد: شترینکرد بلکه ب
بعد از به  برند زندان... تا یگفت االن تو رو نم یداداشم م  -
در و  یافته... همه  یحکم عقب م یاومدن بچه اجرا ایدن

 گهی... االن که دیانداخت یبچه رو م دیگفتند با یها م هیهمسا
 شه کرد... ینم شیکار

 بیو غر بیکه قطع شد مغزش دستورات عج مهیبا فه تماسش
که مو بر بدنش  دیپرس یاز خودش م یفیداد. سواالت کث یم



اصال بچه مال او  دیکرد. اگر حشمت به جانان بگو یراست م
 یم فیشمار پشت هم رد یب یها دیشا ایو اما  اگر  ست؟ین

زندان رفتن هم  نهیگز دیشن مهیکه از فه ییزهایشدند. با چ
بدتر از  طیبماند و شرا دیبا هیهد یعنی نیشد و ا یم یمنتف

 را تجربه کند.  دهیلحظه د نیکه تا ا یزیچ
 یتکان م یمعصوم که تازگ یوسط چه بر سر دوقلوها نیا

کرد خواهد آمد؟ به جانان قول داده  یحسشان م هیخوردند و هد
بماند و مجبورش نکند در به در دنبالش  یطیبود تحت هر شرا

هر  ایدهد حشمت  یبگردد اما جانان هم به او قول داد اجازه نم
 کند.  تشیاذ یگریکس د
ده بود. خودش شکنجه گرش شد به به قولش عمل نکر جانان

 گرش باشد.  تیحما نکهیا یجا
که  دیشن نییپا یرا از طبقه  یساق ی. صدادیخز رونیکمد ب از

 گردد: یدنبالش م
 ...رمیمن دارم م ایب یی... کجاهیهد  -

 یبه ساق دیبا دیگردد. شا یرود و غول بر م یم یساق حاال
حال  چارهیچند ساعت که کنارش بود زن ب نی. در ادیبگو

که صبح به خودش آورد درد  ینداشت. به خاطر فشار یدرست
 .دیکش یم
 یساق یتا تماس تلفن ستادیراهرو منتظر ا یرفت و جلو نییپا 

خودش هم  دیکه به سمتش چرخ یمزون تمام شود. ساق یبا منش
 دارد لبخند بزند: یچرا به زور سع دینفهم

کنم  یدارم بهت اعتماد م نی... ببیبر یافتی... نرم راه بیِهد  -
 ها...



را راحت کند.  یساق الیبا سکوتش خ ایبزند  یبود حرف مردد
 یحشمت اقدام نکهیقبل از ا دیتوانست به خود جانان بگو یم

 کند:
 ...رمینم ییراحت باشه جا التونیخ  -
 قول؟  -
 بله.  -

تارا آورد و کنارش نشست. تارا با اسباب  یبرا یخوراک یکم
 یم یدلبر یآورده بود حساب شیکه معلم زبان برا ییها یباز

 کرد.
نامش را  یداشت با لهجه با نمکش به فارس یهر کدام را بر م 
 گفت: یم
 ماما... بابا...  -

و نفسش  دیکوب یامان م یزد اما قلبش ب یبه تارا لبخند م هیهد
بود که  یآمد. ضرب آهنگ بدنش مثل کس یم رونیب یبه سخت

داد کامال خونسرد است و  ینشان م دیاما با دهیساعت ها دو
 . ستین ینگران یبرا یزیچ

به سراغش  یمخصوص دوران باردار یگر گرفتگ احساس
در حال باد زدن خودش در خانه راه  یآمد. برخاست و کم

را هزار برابر  ششیتشو فونیآ یکه صدا دینکش یرفت. طول
 کرد.

از حد وحشتناک بود.  شیب دید یم توریمون یکه رو یریتصو 
زدند.  یشناخت پشت سر هم زنگ م یکه نم یحشمت با مرد

 یروشن نبود. م یادیز یبه خانه کرد. چراغ ها ینگاه
 توانست جواب ندهد اما نه... 



باال  اطیح یاز در کهنه  بهیقالب گرفت تا مرد غر حشمت
 فیساک و ک دیلحظه مغزش دستور فرار داد. دو کیر بپرد. د

تخت بود را برداشت. مانتو  یاش که از ظهر هنوز رو یدست
 آمد.  نییتنش کرد و با عجله پا

صدا وارد  ی. بدیچیپ یم اطیحشمت و آن مرد در ح یصدا
که رنگ کار جا گذاشته  یبلند یشد. نردبان چوب یپشت اطیح

گذاشت. تارا  هیکوتاه خانه همسا وارید یبود را بلند کرد و رو
 زد: شیدر صدا یبا تعجب جلو

 !؟یمام  -
گفت از خانه  یدست عالمت داد ساکت باشد. به خودش م با

. اول تارا را ردیگ یبا جانان تماس م رونیکند و از ب یفرار م
کوچک  یپشت بام انبار یفرستاد و بعد خودش باال رفت. رو

چراغ  یو وقت ستادیبه انتظار ا یمک هیخانه همسا اطیح یانتها
 .دندداخل ش قشیحشمت و رف دیخانه روشن شد فهم

شوند  یپشت اطیبود وارد ح یتوانست همان جا بماند. کاف ینم 
. نگاهش را گرداند و نندیرا بب واریزده به د هیتا نردبان تک

 اطیبروند به ح نییپا یانبار یفلز یمتوجه شد اگر از پله ها
کوچک به سمت  یخانه در نیا اطیح یرسند. در انتها یم
داد  یم نشانخاموش خانه  یبود و چراغ ها یپشت ابانیخ
 یکه شدند کم کیتار ی. وارد کوچه ستیمنزلشان ن چکسیه

 . دینفس راحت کش
 یچه خطر دیفهم یزده بود. دخترک نم جانیخوشحال و ه تارا
جانان را گرفت اما گوششان گذشته. چند بار شماره تلفن  خیاز ب

 جواب نداد. 



مشغول ورزش بودند.  ونیآن لحظه با آرمان در فدراس جانان
 نیعقب ماش یصندل یرا گرفت. او هم رو یکه شد ساق دیناام

سپهر را هم  ی. شماره دیشن یزد و نم یآژانس چرت م
 .ردیتماس بگ سینداشت. فکر کرد بهتر است با پل

داد چه  حیکامل توض سیمأمور پل یو برا ستادیا یا گوشه
منتظر بماند. تماسش  دیفرستند. با یم رویافتاده. گفتند ن یاتفاق

 :دیاز پشت سرش شن ییکه قطع شد صدا
دور بشه با شکِم  یلیتونه خ یرفته مطمئنم...نم نجایاز ا  -

 حامله...
توانست  یکه م یسرعت نیتارا را محکم گرفت و با آخر دست

 یتاکس کیچشمش به  چ،یپ نید. بعد از اولز رونیاز کوچه ب
تواند دور شود. تارا را سوار کرد و  یافتاد. بهتر بود تا م یخال

 خودش هم نشست. 
هدف گرداند و با  یکجا برود؟ نگاهش را ب دیپرس راننده

بزند.  مهیهم به فه یتواند سر یبهانه م نیخودش فکر کرد به ا
بود که حشمت  اوردهین رونیرا از پارک ب نیراننده هنوز ماش

 شدند.  یاصل ابانیوارد خ قشیو رف
داد. بارها به  یتلفن جانان را گرفت اما جواب نم ریمس تمام
بود و با  دهیمدت به خانه رس نیدر ا یزنگ زد اما ساق یساق

برد.  یبه سر م یقیمسکن در خواب عم یعالمه قرص ها کی
به چه  قشیاصال حشمت و رف ای دهیرس سیدانست پل ینم یحت

 وارد خانه شدند؟ یهدف
محله  کینزد یمیقد یپله ساختمان ریاتاق در ز کی مهیفه خانه

 یهمچنان تلفن جانان را م کهیدر حال هیبود. هد هیسابق هد
از کجا  یمیقد قیرف نیدانست ا یگرفت وارد منزلش شد. نم



داشت به  ییکه جا نیکرده اما هم هیخانه را کرا نیپول آورده ا
 بود.  یآن پناه ببرد خودش نعمت

 بالشت آورد و پشتش گذاشت: شیبرا مهیفه
 داره... یباالخره که بر م ینترس آبج  -
بود  متیخونه پر از لوازم گرون ق ینترسم؟ تو یچطور  -

  ؟یآوردن چ یم ییموندم سر من و تارا بال یاگر م یول
 ؟ینگفت سیخب مگه به پل  -
 دمیاومدم شه رونیاز خونه ب یطور نیجانان بفهمه اگفتم اما   -
 کنه... تو رو خدا بردار... یم
 بده. امکیپ یآبج  -
 عجله نوشت: با
افتاده که مجبور شدم با تارا از خونه فرار  یجانان اتفاق آقا»

 «.دیریکنم. لطفا تماس بگ
 شد: مانیکه نوشته بود پش یزیارسال را فشرد اما از چ دکمه

 نوشتم... ینم یطور نیکاش ا  -
 ...یدیم حیزنه براش توض یخب زنگ م  -

عرق کرده خودش را به قسمت رختکن رساند.  یبا تن جانان
 یم یشوخ دیرس یشده بود و به هر کس م یپر انرژ یحساب

 :دیکرد. آرمان از پشت هولش داد و خند
 شه... یطرف فلج م یزن ی... منهیدستت سنگ کهیمرت  -

 :دیچیپ یجانان در سالن خال یقهقهه  یصدا
 ...دیهمه تون ُشل دیزنم سفت بش یم  -
 شگونشیجانان ن شیپ هیچند ثان نیاز جوان ها که هم یکی

 گرفته بود گفت:



 نیگوالخ هم کهیمرت م؟ینیرو بب یک دیبا میسفت بش میما نخوا  -
 هفت پشتمون بسه... یبرا یستیکه تو شل ن

 شدند. ییپاسر یآرمان وارد قسمت حمام ها با
 ه؟یچ لیخانم وک  نیجانان... نظرت راجع به ا گمیم  -

 :دیبلند خند جانان
  ؟یدیچرا زودتر نپرس یفرفر  -

کرد و  یآرمان بود که در اثر ورزش پف م یموها منظورش
 داشت: تینسبت به آن حساس شهیهم
 ...مینشد ریگ یکردم چقدر خوبه که کشت یداشتم فکر م  -
 چرا؟  -
انقدر  یشدم... تو کِ  یدستت جوون مرگ م ریکنم زفکر   -

 ؟یرشد کرد
 یآنقدر قدش بلند بود که فقط با باال بردن دستش کم جانان

 :دیحمام به سمت آرمان پاش وارید یشامپو از رو
 ...ینکن عوض  -
 گوالخ بودن... یایمزا  -
 کشه؟ یم یبدبخت زنت از دستت چ  -

آب را بست و  ریجانان خشک شد. ش یلب ها یرو لبخند
 :دیچیحوله پ شدور

 ی... تو که در آستانه ارمیخوام امشب برم از دلش در ب یم  -
 ؟یندار ینظر یهست یمخ زن

 ام؟ یمخ زن یمن در آستانه   -
 ...لیخانم وک گهیآره د  -

به شدت فر  شیآمد. موها رونیب شحوله دور کیهم با  آرمان
 :دیو خند دیکش شیموها یال یو وز شده بود. جانان دست



 تو؟ یبود یگوسفند ک  -
 شه... ینکن بدتر م  -

 را برداشتند و به سمت کمدها رفتند: لوازمشان
 ادمی یبهش زدم که وقت یزشت یکردم. حرف ها تشیاذ یلیخ  -
تونم  یدونم چه کار م یشم... نم یم زاریافته از خودم ب یم

وقت از  چیبکنم که فراموش کنه چون اگر خودم جاش بودم ه
 رفت... یدلم نم

 کنه! یرو حل م زیزمان همه چ  -
جمله لعنت  نیانداخت و در دل به ا قشیبه رف یچشم نگاه ریز

زدند. آرمان  رونیو از باشگاه ب دهیفرستاد. هر دو لباس پوش
 :دیپرس

 م؟یبخور یزیچ هی میبر  -
 گشت: لیموبا یدست برد به ته ساکش دنبال گوش جانان

با اون حالش مونده که  یگردم خونه... ساقبر دیمن با  -
براش کادو هم بخرم... به  دیفرار نکنه... در ضمن با ندرالیس

 بخرم؟ ینظرت چ
من  یکه حداقل جلو ییزهایدونم... فکر نکنم اون چ ینم  -

 لی... به نظرم براش موباادیبا طال از دلش در ب یبهش گفت
 ...یدیبهش اعتمادت هم نشون م یطور نیبخر... ا

باال گرفت و نشان  دیکش رونیکرد. از ساک که ب دایرا پ یگوش
 آرمان داد:

 بخرم. دیخودم هم با یبرا  -
شدند. فروشنده چند  یفروش لیدو با هم وارد مغازه موبا هر
 کرد: یخرد و شکسته جانان با تعجب نگاه م یبه گوش هیثان
 رون؟یب یاز حلقومش بکش یخواست یارث پدرت رو م  -



گرفته بود  می. تصماوردیب ادیخواست اتفاق امروز را به  ینم
 کند: هیتمام اعتمادش را خرج هد نیبعد از ا

که اطالعاتش رو  یخوامش...فقط در حد یاصال نم نیبب  -
 ؟یکن یکار یتون یبشه منتقل کرد م

 تکان داد: یسر فروشنده
انتخاب کن تا من  یانتقال اطالعاتش با من... شما برو گوش  -

 بکشم... نیبه ا یدست
 :دیها کرد و پرس نیتریبه و یاجمال ینگاه

 اومده؟  یچ فونیمدل آ نیدتریجد  -
 ...ییجلو نیتریبرو اون طرف همه مدلش هست... تو اون و  -

 فونیآ یگوش دنیقرار گرفت با د نیتریو یجلو نکهیمحض ا به
افتاد  هیداغون هدکهنه و  یگوش ادیانتخابش را کرد.  یصورت

 دارد: یکه قاب صورت
 یهم برا یخوام... مشک یخانمم م یُرز ُگلده؟ برا نیا  -

 خودم...
 گفت: فروشنده

 یم دیاگر جد یبرن...ول یخانم ها م یلیرنگ ُرز ُگلد خ  -
 مد شده... ییطال یخوا

 ؟ی... خط ثابت هم دارادیدونم خوشش م ی... مینه صورت  -
 :دیپرس آرمان

 ؟یچ یبرا خط  -
 و داغونه... ی... خط خودش اعتبارهیهد یبرا  -
 .یترکوند گهید ی... به نام خودش هم بخرقیرف نیآفر  -

 یوصل کرد و با صدا وتریرا به کامپ یمیقد یگوش فروشنده
 بلند گفت:



براتون  دیشه با یمنتقل نم زهایچ ی... بعضدیاریب فیآقا تشر  -
 بدم... حیتوض

. شاگرد مغازه سفارشات جانان ستادندیفروشنده ا کیدو نزد هر
 :دیگذاشت. فروشنده پرس زیم یرا آورد و رو

 ؟یمشک فونیآ یبره تو دیکارت شما با میخب ... س  -
 یخوام ول یکارت م میهم س یصورت فونیآ یبله.... برا  -

 شناسنامه همسرم رو ندارم... یاالن کپ
 تکان داد: یسر وتریکامپ توریبه صفحه مون رهیجوان خ مرد

 ؟یاشکال نداره فقط داداش چقدر تماس از دست رفته دار  -
تر شد و با  کی. نزدختیدرون قلب جانان فرو ر یزیچ

 یانداخت. باال توریبه صفحه مون یفروشنده نگاه ییراهنما
 یو سپهر همگ یهم ساق ییو چند تا هیپنجاه تماس از طرف هد

 مربوط به چند ساعت قبل:
 ست؟یشماره خانومت ن یکرد رهیذخ ندرالیکه س نیا نیبب  -
 فرستاده... بخونم؟ امکیپ
 بخون...  -
. به دیکش رونیروح از تن جانان ب یکیکه خوانده شد  هیهد امیپ

رفت و دوباره  یمغازه م رونیجهت تا ب یبود که ب جیگ یحد
را از مرد  هیهد یفاصله شماره  نیگشت. آرمان در ا یبر م

 بوق برداشت: نیو تماس گرفت. با اول دیفروشنده پرس
 جواب داد... ایخانم... جان... ب هیالو هد  -

 هیو زار زار گر ندیخواست کف مغازه بنش یگنده دلش م مرد
 را از دست آرمان گرفت: یکند. گوش

 ؟ییکجا  -
 را لرزاند: هیخش دار و پر از خشمش تن هد یصدا



 .. من....دیزنگ زدم جواب نداد یلیآقا جانان خ  -
 ؟ییکجا  -
. از ستدیچشم فروشنده کنجکاو با یتوانست جلو ینم گرید

 دور شد: یرفت و چند قدم رونیمغازه ب
 د؟ی...شما االن خونه رفترونیمن از خونه اومدم ب  -

خواست با  یکرد داد نزند. نم یخودش را کنترل م یسخت به
 به فرار شود: قیتشو شتریب هیکار هد نیا
 دنبالت... امیب یی... بگو کجازمینه عز  -
که فکر کنم همون جواد باشه  گهید یکیآقا جانان حشمت با   -

... 
 :دیغر اریاخت یب هینام جواد از زبان هد دنیشن با
 نگو... ینگو... ِد لعنت  -

تا  دیدور خودش چرخ یدهانش گرفت و کم یرا جلو مشتش
 یتصنع یگرفت و با لحن یکند. نفس دایرفتارش پ یرو یکنترل

 آرام گفت:
 ؟ییعشقم فقط بگو کجا  -

 یرا آرام نشان دهد موفق نم شیکرد تن صدا یچه تالش م هر
پشت هر کلمه اش پنهان  یپنهان کند چه خشم هیشد از هد

 کرده. 
تعجب کرده بود که چطور جانان دوباره او را  یاز طرف هیهد
داشت با آرامش به  یزند! سع یصدا م« عشقم» ای «زمیعز»

از  یریجلوگ یو برا ضهیغر یفرار از رو نیجانان بفهماند ا
 زشت بوده: یاتفاقات

راه خونه شمام  یآقا جانان من از شما فرار نکردم. االن تو  -
 خونه... یترسم برم تو یم یول



 :دینفس راحت کش یجانان کم باالخره
 ...امیبرو خونه من هم االن م  -
مجبور  یزنگ زدم ول سین همون موقع به پلترسم... م یم  -

 با تارا فرار کنم... یپشت اطیشدم از ح
 رسم... یباش من زود بهت م کینزد زمیباشه عز  -

 و با آرمان که پشت سرش منتظر بود مواجه شد: دیچرخ
در به در دنبال زن و  افتمیخونه تا دوباره مجبور نشدم ب میبر  -

 بچه ام...
نمانده بود جانان وسط  یزیچ سیپل دنیکوچه که شدند با د وارد

باز بود  اطیپرتاب کند. در ح رونیب نیخودش را از ماش ابانیخ
 داد.  یم یحاتیتوض سیپل یها داشت برا هیاز همسا یکیو 

 نشان داد: سیکه با جانان افتاد او را به مأمور پل چشمش
  د؟ییصاحب خونه است... آقا جانان کجا شونیا  -

نگاهش را به سمت خانه چرخاند. چراغ ها  یاز هر جواب قبل
 شکسته بود: یدر ورود شهیروشن و ش

 شده؟ یمن چ یخدا  -
 جواب داد: سیپل مأمور

تماس  سیبا پل دهید هیهمسا ایشده... گو یاز منزل شما دزد  -
 گرفته...

 و ملتمسانه گفت: دیسمت آرمان چرخ به
 کجان؟ ستیو تارا معلوم ن هیهدآرمان دستم به دامنت...   -
 کنم... یم داشونیزنم خودم پ یمن االن زنگ م  -

 ی شهیشدند و ش اطیدو نفر وارد ح دهیکرد که د فیتعر هیهمسا
اما  دیآ یم سیگشت پل نیبعد ماش یرا شکستند. کم یورود

که  هیرود. همسا یزود م یلیجواب نداده خ یچون کس



 نکهیکرده تا ا یرا نگاه م اطیاز پنجره، ح یمشکوک شده گاه
. زنند یلوازم بارش م یو مقدار ستدیا یدر م یوانت جلو کی

 رسد. یم ریاما د دیآ یم سیپل ه،یهمسا یبا تماس دوباره 
 سیپل یبودند برا دهیوارد خانه شد و هر چه که دزد جانان

و  کروفریسبک مثل ما هیکرد. فرش و چند تکه اثاث ستیل
جواد را به عنوان  قشیبرده بودند. حشمت و رف ونیزیتلو

 کرد. یمضنون معرف
همسرش برگشت با هم به  نکهیخواست به محض ا سیپل 

 گریجانان د ت،یشدن خانه از جمع یبروند. با خال یکالنتر
 بعد برگشت اما تنها بود: یآرام و قرار نداشت. آرمان کم

 شد؟ یپس چ  -
دوستش  یگفت رفته خونه  جان... نگران نباش یچیه  -

 یدربست داره بر م یتاکس ی... راهش دور بوده االن تومهیفه
 دنبالت... امیزنگ بزن ب دیشد کیگرده... گفتم نزد

آرمان را گرفت  لیصبر کند. موبا هیثان کی یتوانست حت ینم
 ینم گریزود جواب داد. جانان د یلیخ هیشد. هد اطیو وارد ح

 :دیگو یچه م دیفهم
 یب یسرت دار یتو یکنم... هر فکر یخواهش م هیده  -
اصال هم برام مهم  یدونم چه کار کرد یشو... من نم الشیخ
سر تو باشه من از  ریها ز یبدبخت نیاگر همه ا ی... حتستین

گفتم دروغ بود خوشگل من... فقط  یقلبم عاشقتم...هر چ میصم
 برگرد...

بود که قبال جانان با  یهمان سوپرمارکت کینزد یکم هیهد
. تصور کرد دیکش ریو پشتش ت ستادیا یدخترش رفت. لحظه ا



 هیهد یخانه هم با نقشه قبل یاست دزد نیمنظور جانان ا
 صورت گرفته. 

تا داخل سوپر مارکت  دیکش یبه تارا که دستش را م ینگاه
که هنوز دارد التماس  دیشن یجانان را م یشوند انداخت. صدا

 کند: یم
خوام  ینم یچیازت ه گهیکنم... د یم یبگ یهر کار نیبب  -

هم  نیهام رو پس گرفتم بعد از ا تیفقط نرو...من تمام شکا
سرت... لب تر  یازت ندارم... برادرت بُرده فدا یتیشکا چیه

 خرم... یکن بهترش رو برات م
خواست مطمئن شود  یتارا وارد سوپر مارکت شد. م همراه

اضافه نشده. تارا با  شیها یبدبخت ستیهم به ل یگریاتهام د
. از دور دیمغازه دو یها در انتها یبستن خچالیعجله به سمت 

 کرد: یداشت او را تماشا م
به برادرم کمک کردم از خونه  دیکن یآقا جانان شما فکر م  -

 کنه؟ یشما دزد
 فکر جواب داد: یب جانان

ام مهم ... به جون بچه هام اصال بری... هر چیاصال کرد  -
 ؟ییفقط برگرد خونه... بگو کجا ستین

تار شد. مغزش  هیلحظه اتفاق افتاد. نگاه هد کیدر  زیچ همه
که تمام مدت  یزندگ نیبه سرعت شروع به هشدار کرد. ا

 خورد؟  یندارد به چه درد م هیجز هد یمحکوم
زد که نفسش به  یم عیکرد. آنقدر سر دنیشروع به کوب قلبش

قابل وصف تمام وجودش را گرفت.  ریغ یشماره افتاد. وحشت
کرد  یبود. حس م گری( دی)حمله وحشت زدگ کیحمله پان کی



اش را چنگ  نهیدوش آب قرار گرفته. قفسه س ریتمام بدنش ز
 خم شد. یو از درد کم دیکش

 یو رو دیچک نییاش پا یشانیپ یقطرات عرق از رو 
 مغازه افتاد. دیسف یها کیسرام
سوخت.  یبدنش م یبود. همه  ستادهیا یینانوا یکوره  وسط

کند ترس به  یخون خوار فرار م یوالیه کیکه از  یکس هیشب
 آورد. یفشار م شیسلول ها

جانان  یموج التماس ها انیرفت و در م رونیاز مغازه ب 
 گفت:

 رمیسوپرمارکت سر کوچه است... من دارم م یتارا تو  -
 ...ایدنبالم ن
 :دیوحشت زده داد کش جانان

 ...هیهد  -
آمد  نجایکه با همان تا ا یزرد رنگ ی. تاکسدیرس ابانیسر خ به

 رو منتظر مسافر بود: ادهیپ یهنوز جلو
سوپر...  یشم... بچه رو گذاشتم تو یم نیدارم سوار ماش  -

 عجله کن...
 نیعقب ماش یصندل یرا قطع کرد و خودش را رو تماس

 :دیانداخت. راننده نشست و پرس
 ؟خانم کجا  -

 به راننده کرد: یحال نگاه یآمد. ب یباال م یبه سخت نفسش
 همونجا که سوار شدم...   -

و پشت سر هم شماره  دیدو یبه سمت سوپر مارکت م جانان
گرفت. به محض ورود، چشمش به تارا افتاد که  یرا م هیهد

 .ستادهیمغازه ا یانتها خچالیکنار 



زانو زد و  نیزم یچطور خودش را به بچه رساند. رو دینفهم 
 دخترکش را محکم بغل کرد:

 نترس... نجامیدخترم... ا نجامیمن ا  -
 یشانه ها دنیافتاده. لرز یدانست چه اتفاق یاصال نم تارا

بترسد. جانان نگاهش را در  یزیاز چ دیگفت با یپدرش م
 نبود.  چکسیمغازه چرخاند. ه

فسه ها ق نیفشرد ب یم نهیبچه را به س کهیشد و در حال بلند
 :دیاز فروشنده پرس دیصندوق که رس یزد. جلو یچرخ

 بچه رو آورد؟ یک یدیشما ند  -
 به اطراف انداخت: ینگاه فروشنده

... االن دیاومد خر یبا دخترتون م شهیهمون خانم که هم  -
 ...رونیانگار حالش بد شد رفت ب یبود ول نجایا

 لیشد. بارها و بارها موبا یتر نم وانهید نیاز ا گرید جانان
 یسخت رو یبعد از آن حمله  هیگرفت اما هد یرا م هیهد

و  دهیکرخت و سست دراز کش یبا بدن نیعقب ماش یصندل
 . ختیر یاشک م

مغزش درست جهت ها را  یشد حت ادهیکه پ مهیخانه فه یجلو
بود خودش را به آن آپارتمان  یداد. با هر مکافات ینم صیتشخ

 یزیچ کیرفته  یکرد از وقت یکهنه رساند. حس م یدو طبقه 
در  یها شهیدهد ش صیتوانست تشخ یجا فرق کرده اما نم نیا

 شکسته.  یورود
پله  یدر رو یباز نکرد. جلو مهیبار زنگ زد اما فه چند

 ییاز ترس تنها کیخلوت و تار یبه کوچه  رهینشست. خ
زد که حشمت او  ی. توهم مدیکش یم شیو گلو نهیچنگ به س
 . دید یم سینور چراغ گردان پل ایزند  یرا صدا م



در حدقه  یرعادیغ یگشاد شده و در حالت شیها مردمک
لحظه آرام  کیکه  لشیکرد. لرزش موبا یتند م یحرکت ها

شد. کنترلش را  یاش م یحمله عصب دیگرفت باعث تشد ینم
 از دست داد. یلحظه ا

 شد: یرفتن به خانه جانان آماده م یداشت برا یساق
 فکر... یاحمِق ب یِ سپهر عجله کن... دختره   -

را  شیدست انداخت و خم شد کفش ها یکتش را رو سپهر
 بپوشد:

 شه... یم داشیخانمم حرص نخور... باالخره که پ  -
 :دیچیکاشته شده اش را با دندان کند. از درد به خودش پ ناُخن

 م؟یکن داشیپ یجانان... حاال چطور یبرا رمیآخ... بم  -
را  شیبود. سپهر باالخره بند کفش ها ریبا انگشتش درگ هنوز

 اش انداخت: یبه ناُخن زخم یبست. دستش را گرفت و نگاه
 یکار کرد یافتاده؟ چ یچه اتفاق میدون یجان هنوز نم یساق  -

 با خودت؟
 :دیکش یرا عصب دستش

گفت اصال مخم سوت  ییزهایچ هیدونم؟ آرمان  یچه م  -
 ... صبر کن ....دیکش

توانست  ینداشت. نم نکیدور نگه داشت. ع یرا کم لشیموبا
 نام مخاطب را بخواند:

 ه؟یک نیا نیسپهر بب  -
 گفت: جانیخم شد و با ه سپهر

 است... جواب بده... هیهد  -
 را داد: هیبا پرخاش جواب هد بایتقر یساق



چقدر همه رو نگران  یفهم یاحمق م یِ الو... دختره   -
 ؟یکرد
 حرف زد: هیهد یمردانه به جا ییصدا

جان  مهیفه یِ مزاحم شدم... من صاحب خونه  دیخانم ببخش  -
 بده...  یلیحالش خ یول نجاستیهستم. دوستش ا

 به سپهر دوخته شد. تماس را به حالت پخش گذاشت: یساق نگاه
 .امیمن االن م دیآدرس بد  -

 مکث گفت: یبا کم مرد
 نیا شی. خانواده اش چند ساعت پمیپناه داد مهیخانم ما به فه  -

رگ دست هاش رو زد هنوز  چارهیجا رو ترکوندن... دختر ب
 نه؟ ایزنده است  میدون ینم

 :دیمحکم بر صورتش کوب یساق
 شماست؟ شیخاک بر سرم... االن عروس من پ یوا یا  -
 یبنده  نیخون بود ا... همه جا پر از نجایاومد ا یبله... وقت  -

 تیخواهشا رعا یول میخدا انگار شوکه شده... دکتر خبر کرد
 ...میما آبرو دار دیکن
 میتصم اندازد،یجانان هم برود؛ داد و هوار راه ب نکهیترس ا از

مطمئن نشدند بر اعصابش مسلط است آدرس  یگرفتند تا وقت
 ندهند. 

 یبر م هیروند و با هد یقانعش کردند که خودشان م یسخت به
که در آن خانه  یا هیبود. هد ستادهیدر ا یگردند. آمبوالنس جلو

شناختند تفاوت  یکه م یکردند فرسنگ ها با دختر دایمحقر پ ی
 داشت.

کز کرده تن لرزانش را بغل گرفته بود. پشت سر هم  یگوشه ا 
 کرد: یزمزمه م



... زندان رنیگ ی... منو مرمی... من زندان نمرنیگ یمنو م  -
 ...رمی... من زندان نمرمینم

 شود اما زن صاحب خانه گفت: کشیخواست نزد یساق
 زنه... یم غیشه ج یم کینزد ی.... تا کسدیخانم مراقب باش  -

خم  ی.  با درد کمستادیفاصله ا ی. با قدمدیبه سمتش خز آرام
 صدا زد: اطیشد و نامش را با احت

 ...یمنم ساق زمیجانم... عز هی... هدهیهد  -
نشست.  یصورت ساق یباال آمد و رو هیهد یوحشت زده  نگاه

االن است  نیهم دیرس یو به نظر م دیلرز یتنش محسوس م
 کند: یکه قالب ته

 ترسم... ی... مامی... نمامیترسم نم یترسم... م یمن م  -
 :دیپشت همسرش کش یدست سپهر

 اجازه بده من باهاش حرف بزنم.  -
شوهرش  نهیصورتش را به س ی. لحظه ادیترک بغضش یساق
 را آرام کند. هیسپهر بتواند هد دیداد و عقب رفت شا هیتک
دو زانو نشست و با  نیزم یرو هیهد یشد. جلو کیسپهر نزد 

 شروع به صحبت کرد: یشگیهمان لحن آرام هم
تو رو زندان نبره... اجازه  یکس دمیدخترم... من قول م  -
هر جا که تو  میبا هم بر م؟ریدستت رو بگ یدیم

 ...باشه؟یخواست
 انداخت: یبه سپهر و بعد به ساق ینگاه هیهد
... آره... آره مهیفه شیپ رمی... مدیآقا جانان نبر شیمنو پ  -
 ...مهیفه شیپ رمیم

 دستش را جلو برد: سپهر
 ...زمیبرمت عز یم یهر جا خودت خواست ریدست منو بگ  -



اون  یتو امینم گهیگناهم گوش نکرد... د یگفتم ب یهر چ  -
 خونه... 

 :دیاورژانس پرس دکتر
 داشته؟  نیا هیشب یعصب یسابقه حمله ها  -

 جواب داد: یساق
نه  یبهش دست داد ول کیبار حمله پان کیدکتر...  یبله آقا  -

 شدت... نیبه ا
 گفت: نانیتکان داد و با اطم یجوان سر مرد

 دیمزمن شده... حتما با یه حمله هاب لیاحتماال براش تبد  -
 تیاالن به خاطر وضع میتون ینم یچی. ما هدیدرمانش کن

درمانگاه سرم  دشیاگر ببر تای. نهامیکن زیتجو شیباردار
... میاالن انجامش بد میتون یبشه که ما خودمون هم م یدرمان
 ...ادیاز دستمون بر نم یا گهیکار د
وسط خانه نشسته بود و  هیفاصله از هد یتمام مدت با کم سپهر

فشرد و  یم نهیرا به س فشیکرد. ک یرا نگاه م چارهیدختر ب
که مأمور  دیداد. شن یبدنش را به جلو و عقب حرکت م

 اورژانس گفت:
 تایشه... دورش خلوت باشه نها یخودش آروم م دینکن تشیاذ  -

 گرده... یبر م یعیبه حالت طب گهیدو ساعت د یکیتا 
 ینشست و به پشت هیتر شود. کنار هد کیجرأت کرد نزد سپهر

 داد: هیتک
مدت از  کی یخوا یبشنوه... م یخوام ساق یجان نم هیهد  -

  ؟یما دور باش
 نییپا شیشد. اشک ها دهیبه سمت سپهر کش هیملتمس هد نگاه
 به عالمت مثبت تکان داد: یو سر دیچک



زده؟  یحرف ؟یختیر طور به هم نیکرده که تو ا یجانان کار  -
 کنم... یکه کمکت م یدون یبه من بگو دخترم... خودت م

 یبرم تو یبخشه... چطور یگفت ... اگر دزد هم باشم م  -
...تو نمشیخوام بب ینم گهیترسم... د یم یلیاون خونه؟ من خ

 ولم کنه... دیرو خدا بهش بگ
 خونه ما... ای... امشب بستیکه ن یباشه دخترم... زور  -

 :دیبا وحشت در جا پر هیهد
 دنبالم... ادیخوام... م ینه... نم  -
را خواباندند و کم کم حالش  هیتا هد دیدو ساعت طول کش یکی

 فیو سپهر تعر یساق یمدت صاحب خانه برا نیجا آمد. در ا
 چارهیبه آنجا حمله کردند و دختر ب مهیکرد چطور خانواده فه

 ش را تکه تکه کرده:قبل از شکستن در توسط برادرها خود
 کهیبرادر کوچ دمیخونه... د یمن رفتم پشت سرشون تو  -

خانم که مثل فواره خون  مهیگردن فه یدستش رو گذاشته رو
گفت ولش  یبود م ستادهیسرش ا یاومد... بزرگه باال یازش م

 ... رهیکرده... بهتر که بم یغلط کیکن حتما 
چادر پاک کرد و بر ران  یرا با گوشه  شیاشک ها خانمش

 :دیکوب شیپا
دو تاشون... حاال اگر مرد بودن ننه هاشون ذوق  یبرا رمیبم  -
 یهمون شرکت خدمات یتو مهیسال با فه کیکردن... من  یم

و  یدختر اجتماع مهیشناختم اما فه یرو نم هیکار کردم. هد
 غیبچه چقدر بهش فشار اومده که ت دینیبود. بب یخوش مشرب

راحت  رهیبم کنمدونم دعا  یخودش...االن نم یگلو یرو دهیکش
نداره دلم  یجان تیخونه امن یگفت تو یزنده بمونه؟ وقت ایبشه 

 کردم... یکارو نم نیکاش ا یا یبهش پناه ندم ول ومدین



دراز  نیزم یاز خانه رو یکه گوشه ا هیبه سمت هد یساق نگاه
فاصله گرفت و . از جمع دیشده چرخ رهیو به سقف خ دهیکش

جرأت نداشت دستش را  ینشست. حت نیزم یرو هیکنار هد
 . ردیبگ
 یکم دیبا هیجانان کرده بود که هد یِ حال یمدت به سخت نیا در

سوخت،  یپسر خودش م یدلش برا یاستراحت کند. از طرف
را در  یآمد طفلک یدلش نم هیوضع هد دنیبا د گرید یاز سو

 بگذارد: نیسخت تر از ا طیشرا
جان... به من بگو دخترم... جانان چه کار کرده که تو  هیهد  -

  ؟یترس یانقدر ازش م
شروع به صحبت کرد  یبه سقف طور رهیهمان طور خ هیهد

 :دیگو یم انیهذ دیرس یکه به نظر م
خوبه...  یکنه... آره ساق یبزرگ م یساق انیب ایپسرام به دن  -

 حواسش هست...
 هیسر هد یرو یدست اطیتر شد و با احت کیبا بغض نزد یساق
 :دیکش

روزها  نی... ایکن یدلم خودت پسرهات رو بزرگ م زیعز  -
 ...دمیشه بهت قول م یثابت م تیگناه یگذره... ب یم

 حرکت کرد: یبه سمت ساق هیهد سیخ یها مردمک
تو  شیپ انیقول نده...پسرام م چکسی... هدیقول ند گهید  -
 ...مهیفه شیتونم برم پ یشه...م یراحت م المیخ
شکسته بود. با برگشتنش به خانه جانان هم ممکن بود  هیهد

 عقلش را از دست بدهد:
 دمیکن... تا حالت خوب نشده اجازه نم یبا من زندگ ایب  -

 ...شتیپ ادیجانان ب



 مشت شد: شیو دست ها دیلرز هیهد چانه
 خدا... یشدم ا ریچقدر حق ؟ییبا چه رو  -

 گذاشت: هیدست هد یدستش را رو عیسر یساق
مدت  کی... ایمن ن شینگو... باشه پ یطور نیدلم ا زیعز  -

 جانان تنها باش تا حالت بهتر بشه... یمیخونه قد یبرو تو
دست برده دل و روده  یکیکنم  یکنه؟ حس م یم یچه فرق  -

 ...ستیدرونم ن یچیه رونیب دهیام رو کش
 شد: دهیشن یسپهر از پشت سر ساق یصدا

... اگر دوست میخدا بر یبنده ها نیاز خونه ا ایفعال دخترم ب  -
کنم. به من که  یخودم حلش م یبا جانان روبرو بش یندار

 ؟یاعتماد دار
نگاهش را باال  هیبود. هد ستادهیفاصله از آنها ا یبا قدم سپهر

تکان  یسر یچارگیب ی. از رودیو قامت بلند سپهر را د دیکش
دلش حس کرد. آه از نهادش  ریز ی. دردندیکرد بنش یداد و سع
 برخاست:

 جان آروم... هیهد  -
نداشت دست  یخودش هم حال خوب نکهیگفت و با ا یرا ساق نیا

عقب  یصندل یبعد رو یبرد تا بلندش کند. کم هیهد یبازو ریز
 یسع یکه ساق دیشن یشده بود و م رهیسپهر به جاده خ نیماش

 کند صبور باشد: دارد جانان را قانع
 یبهش گفت یزیچ هیحتما  ره؟یسرت نم یتو چرا حرف تو  -

 نیحال ا دیرو...با یگوش دمیکه انقدر حالش خراب شده... نم
 وانهیشه... جان؟! د ینم گمیچرا م یبفهم یدید یبچه رو م

 چه مرگته؟  گهید ادیداره با ما م ؟یشد
 را از خانمش گرفت: یگوش سپهر



چقدر  میدون یدونم مرد... همه م یم ؟یستین جان تو که بچه  -
ماست...  شیخانم پ هیاالن هد یول یروز وحشت داشت نیاز ا

همه فشار از  نیبهش حق بده... ا یاصال قصد فرار نداشته ول
جان گفتم به  ی...از روز اول به شما و ساقستیهمه طرف کم ن

گوش  یول دهزو زهایچ یلیخ یبرا دیدختر فضا بد نیا
درباره اون مسئله تند  یلیخ یدون ی... خودت هم مدینکرد

 یاالن وقت جبرانه پسر خوب... من که بدت رو نم یرفت
 خوام...

گرفت.  یزد آرام نم یحرف نم هینداشت. تا جانان با هد دهیفا
را به سمت  یکرد در آخر گوش حتیچانه زد و نص یسپهر کم

 گرفت: یساق
بهش  میکنه ما هم دار ینشدم... فکر م فشیخانم من که حر  -

 ...میگ یدروغ م
دو فرشته  مهربان  نیآمد ا یحالش بهتر بود. دلش نم یکم هیهد

 یرو یخودش شکنجه کند. کم یها یرا به خاطر بدبخت
 اش گفت: یباطن لیرغم م یو عل دیتنش را باال کش یصندل

 من باهاش حرف بزنم... دیخانم... بد یساق  -
 داد: هیرا دست هد یو گوش دیچرخ یبا خوشحال یساق

داره چرت و  یدی... اگر دیفهم یمن فدات بشم که انقدر م  -
ازش ها... همه اش  یداد زد جواب نده ... نترس ای گهیپرت م

 هارت و پورته...
از هر زمان  شتریلحظه ب نیو پورت نبود. جانان ا هارت

 یصدا یفقط لحظه ا مردیبود. داشت م هیعاشق هد یگرید
 مظلومش را بشنود. یکوچولوعروسک 



را  شیتوانست آن لحظات استخوان ها یاز دست دادن م ترس
 دیچیپ یگوش یکه در بلندگو هیهد نینرم و غمگ یبشکند. صدا

 :دیچشم بست و نفس نکش یلحظه ا
گفت که  یسالم قربونت برم...سالم نفس جانان... مردت چ  -

 دمیقول م... یگرد یدل عروسکش شکست؟ فقط بگو که بر م
 نکنم فقط برگرد... تتیاذ گهید

به حالت  شتریهم سخت شده بود. ب هیهد یبرا دنیکش نفس
کلمات  یادا ی. برادیکش نییپنجره را پا ینشسته در آمد و کم

خواست دل جانان را بشکند. بابت تمام  یبود. نم قهیدر مض
 یرا م شیشک ها یداد. حت یکامال به او حق م شیرفتارها

شده  مهمه تهمت طاقتش تما نیبار ا ریما خودش زا رفتیپذ
 بود:

 هم دارم؟  یمگه من چاره ا  -
 یفشرده شد. از شدت هجوم ناگهان نهیجانان در س قلب

سوزاند  یکه داشت تنش را م یاحساسات عذاب آور و عشق
 راه رفت: یبلند شد و چند قدم

گفته چاره  ی... کی... خانم منیدلم تو تاج سر من زیعز  -
 ...دمیمردونه قول م ؟یندار
 :دیحرفش پر انیم یعصب هیهد
... فقط دی...اصال نبخشدی... محبت نکندینگ یچی... هدیقول ند  -

 ...رمیبه درد خودم بم دیولم کن
 گفت: هیآرام کردن دل هد یفقط برا یچارگیب یرو از
 ...یکه تو راحت باش رونیب رمیخونه... من م ایعشقم ب  -
هام مواد  لیبا فام ایلوازم خونه هم بدزدم؟  هیبق یترس ینم  -

 کنم؟  یفروش



 :دیلبش را گز یو لحظه ا دیاش کوب یشانیبر پ یمحکم ضربه
 یگفتم از ته دلم نبوده خودت م یمن غلط بکنم... هر چ  -

 چقدر دوستت دارم... یدون
از خودم ندارم. هر  یکنه... من که اراده ا ینم یفرق گهید  -

خانم  یساق دمیرو م ی. گوشرمیبپذ دیمن فقط با دیریبگ یمیتصم
... 
 صبر کن... هیهد  -
 یرا دست ساق یگوش د،یکه شن یکلمات نیبه آخر تیاهم یب

 یحس م نهیخودش از آ ینگاه سپهر را رو ینیسپرد. سنگ
 اش بود.  یبعد تیبه جاده منتظر محکوم رهیکرد. خ

بهتر  یبرد و چند روز یرا به خانه خودش م هیگفت هد یساق
. با قطع شدن تماس، نندیرا نب گریکند همد یاست جانان صبور

 حکم فرما شد.  ینیسکوت سنگ
 یانداخت و دلش برا یم ینگاه هیبه هد نهیاز آ یگاه سپهر

ناگهان  یخانه ساق کیگرفت. نزد یدختر آتش م نیا یبیغر
 داد.  رییرا تغ رشیسپهر مس

 خودش گفت: یبا تعجب نگاهش کرد. قبل از هر سوال یساق
 مدت... کی یحداقل برا یخانم ازت توقع دارم رازدار باش  -

 ابروانش داد: انیم ینیچ یساق
 چرا؟ یباشه ول  -
 .ادیبا ما خونه نم هیهد  -

 سپهر نشسته بود: یهم رو هینگاه متعجب هد حاال
خانم  ؟یدختر رو به خاطر جانان به کشتن بد نیا یخوا یم  -

حجم از  نیدو قلو حامله است... هر لحظه ممکنه به خاطر ا
دونم چرا تو و جانان  یبچه ها رو سقط کنه... نم یفشار روان



 دیرو آورد دهیدختر صدمه د کی دیخواد بفهم یاصال دلتون نم
  رسته؟د زیوانمود کنه همه چ دیو ازش توقع دار

 کرد: هیجتو یساق
 م؟ینداشت یتوقع نیوقت ازش همچ چیما ه  -
 یمحبت بوده ول یدونم از رو ی... مینگو ساق گهیبه من د  -
 یخاله خرسه است...طفلک یدوست دیکن یم دیکه دار یکار نیا

 نیاش شده...حق داره ا جهیهم نت نی... ادیرو با محبت خفه کرد
جانان نه اون همه خشم که  نیخدا... نه به اون عشق آتش یبنده 

 من و شما رو شوکه کرد... یحت
فرو رفت و با بغض  شتریب یصندل ی. رودیخواب یساق باد

 گفت:
شده بود. سکته من هم بدترش  تیاذ نیبه خاطر ژاکل یلیخ  -

 ...ستین یآدم نیکرد. جانان اصال همچ
 کرد: دییهم تأ هیهد
 یاَم... روزها یدار... من آدم مشکل ستیآقا جانان ن ریتقص  -

 آروم تر شده... یلیاول شوکه بود االن خ
بود  رهیکه هنوز به پنجره خ هیبه هد یدوباره نگاه سپهر

 انداخت:
و  یاز حد احساسات یادی. زمیشناس یما جانان رو خوب م   -

کنن و توقع دارن  یزود جوشه... همه به قد و قواره اش نگاه م
کدوم  چیحال ه نینه... با اشک یزود م یلیخ یمحکم باشه ول

 یاون وحش ایزن حامله بلند کنه  یشه که دست رو ینم لیدل
 ...ارهیها رو در ب یباز
 :دیشکمش کش یرو یپوزخند زد و دست هیهد



 یدیجد زیرفتارها بزرگ شدم آقا سپهر... اصال چ نیمن با ا  -
 رتیغ یعنیکه زنش رو نزنه  ینبود... تو خونه ما مرد

 نداره...
بار  نیاول یصحبت سپهر ناگهان پر از خشم شد. برا لحن
 :دیداد کش هیسر هد بایتقر

که پسر  یبرخورد کرد یطور نیخجالت بکش دختر... هم  -
 یبفهم دیرو داده... با یبه خودش اجازه هر غلط یآروم ساق

بزرگ  گهیرفتار خودت بوده...بسه د نهیاتفاقات آ نیاز ا یلیخ
 دیسقف اول تو با کی ریز دیباره بردو نکهیشو...قبل از ا

 ...یستین یدختر اون خانواده روان گهید یبفهم
 :دیکنجکاو پرس یساق

 سپهر؟ یچه کار کن یخوا یم  -
 کرد و گفت: یبه ساق ینگاه

بفهمم به جانان  یخودم... ساق یمیبرمش آپارتمان قد یم  -
دختر گفت فقط  نی... از روز اول ایکن یدلخورم م یلیخ یگفت

 دیشما دو تا مثل بختک افتاد یاومدن بچه ها ول ایتا به دن
  ؟یدینخواد بمونه بهش خونه م هیاگر هد یروش...مگه نگفت

کنه اما جانان  دایبره خودش رو پ دمیمن االن بهش خونه م خب
 ...ارهیبفهمه کجاست که دوباره بهش فشار ب دینبا

ملتمس به سمت  یپسر خودش با لحن تینگران وضع یساق
 :دیسپهر چرخ

و  یوضع روح نیبا ا هیهد نکهیآخه سپهر جان... اول ا  -
تنها بمونه... بعد هم با جانان چه کنم؟ بچه  دیاصال نبا یجسم

 شه... یداغون م
 پوزخند زد: سپهر



قد از نظر تو بچه  یبچه؟ پدر سه تا بچه با دو متر و خرده ا  -
 ریبعد برن ز انیاول با خودشون کنار ب دیاست؟ دو تاشون با

 یرو برا هیجان شک نکن هد یساق یطور نیسقف... ا کی
 برگردم خونه؟ ای... برم یدیاز دست م شهیهم
 ... به من قول داد...ادیجانان گفت نم  -
 اگر جانان اومد؟ یخونه خودمون ول میریباشه... پس م  -
 .یتو بگ یهر چ  -

دادند. هنوز وارد کوچه نشده  ریمس رییتغ یسمت خانه ساق به
را خاموش کرد و از سرعتش  شیبودند که سپهر چراغ ها

 کاست:
 یابونیپس اون غول ب ادیخانم... پسرت قول داد که نم یساق  -

  ه؟یدر خونه ک یجلو
 یشد. جانان داشت عصب رهیکوچه خ یکیبا دقت به تار یساق

به حال خراب  هیرفت. چند ثان یرا قدم رو م ابانیعرض خ
در  هیدردناک هد ینفس ها یپسرش نگاه کرد و به صدا

 را گرفت: مشیسکوت گوش داد تا باالخره تصم
 ادی دیبا یدونم به عشق زنش اومده ول یبرو سپهر... م  -

 قولش بمونه... یپا رهیبگ
 یگذاشت و کم یساق یصندل یپشت یدستش را رو سپهر

 شد: کینزد
 یکن ی... اگر فکر میبهش آدرس ند یاریطاقت ب دیبا یساق  -

 خونه که من باهاش حرف بزنم... میاالن بر نیهم یتون ینم
 ینفس ها یصدا یساق ماتیتصم یمحرک آن لحظه برا تنها

 بود: هیوحشت زده هد
 ...گمینه... برو بهش نم  -



در کوچه روبرو توجه جانان  یلیدنده عقب زدن اتومب یصدا
سپهر خاموش بود اما  نیماش یچراغ ها نکهیرا جلب کرد. با ا

 به دلش افتاد.  یشوند. دلشوره وحشتناک یکه دور م دیجانان د
 قینفس عم یچند بار یعجله شماره مادرش را گرفت. ساق با

 کند: دایحرف زدن با پسرش را پ ییتا توانا دیکش
 د؟یمامان پس چرا رفت  -
هم  یداد هیدکه به ه ییقول ها ی... پایتو به من قول داد  -
 ؟یسادیوا یجور نیا

 نفس کم آورده بود: جانان
گورم رو گم  رمیراحت بشه م المیخ نمشیبب قهیدق کیمامان   -
 یزدم وگرنه تا صبح م یباهاش حرف م دیکنم... با یم

 ُمردم...
 یبه داخل جمع کرد و پا رو یرا لحظه ا شیلب ها یساق

 احساس مادرانه اش گذاشت:
 به آرامش داشت... ازیدختر ن نیشب ا کینه جانان... فقط   -
 ؟یچ یعنی  -

 کرد و بعد گفت:  یمکث یساق
منه و خودت  میتصم نیکجاست...ا یکه تو ندون ییجا رهیم  -
سپهر رو  ایلحظه حرمت من و تو  نیتا ا هیهد یدون یم

برام  یچیو دوقلوهام...ه هینشکسته... االن من نگران جون هد
و بچه هاش  هیاز سالمت روح و جسم هد شتریب تشیاولو

بهتر بشه...  هیهد طیتا شرا یری... بهتره تو هم آروم بگستین
 زنه... یبعد اگر خودش صالح دونست باهات حرف م

ازدواج کرد  یکه با ساق یآقا سپهر از زمان یمجرد آپارتمان
که از  بهیغر یمهمان ها یبرا یمانده بود. فقط گاه یخال



 یشد. کم یآمدند استفاده م یخارج از کشور م ایشهرستان 
پنجاه متر  تایو مدرن بود. نها کیخاک گرفته اما به شدت ش

 یطراح بادکوراتور آن را  کیخاطر  نیمساحت داشت. به هم
لوکس و منحصر به فرد کرده  یبه واحد لیخالقانه تبد یها

 بود.
 یآشپزخانه در ظاهر سه در بزرگ به رنگ ذغال یها نتیکاب 

 خچالیرا باز کرد معلوم شد  یکیدر  یساق یبودند اما وقت
 است:

 میتون ینم روقتهی... االن هم دستین خچالی یتو یچیسپهر ه  -
 سوپر... میزنگ بزن

 وارد خانه شود: شتریاشاره کرد ب هیبا دست به هد سپهر
 ... میاریبراش م میخر یقبل از رفتن م  -

 دیشا ایمدت  کیقراره  نجایجان بفرما راحت باش... ا هیهد
 تو باشه... یخونه  شهیهم یبرا
 رونیو از آشپزخانه ب دیشوکه از حرف شوهرش چرخ یساق
 آمد:

  شه؟یهم یبرا یچ یعنی  -
 تکان داد: یبا تجربه فقط سر مرد

تنها بمونه  هیجانم... االن بهتره هد یساق میزن یحرف م  -
 استراحت کنه...

تنها باشه... مگه  هیهد دیاالن اصال نبا ؟یگیم یسپهر چ  -
 ؟ینیب یخودت حالش رو نم

. ستادیمبل بنشاند صاف ا یرا رو هیکه خم شده بود هد سپهر
 انداخت: ینگاه تند یمعترض به ساق



الزم داره  هیکه االن هد یزیچ ؟یخانم تو که از پسرت بدتر  -
بچه اعتماد  نیکم به ا هی... ستیجان ن ایدوست داشتن تو 

 ...دیکن
 انداخت: هیبه هد یخم شد نگاه دوباره

فقط  یدی... تو به سپهر قول ممیدینم یقول چیما به تو ه  -
 ؟یو مراقب خودت باش یاستراحت کن

 سپهر را ببوسد: یخواست دست ها یدلش م هیهد
همه  نیا یبرا یجواب چیکنم...ه تشکر یدونم چطور ینم  -

...تو رو ستیدردسر درست نکنم ن گهید نکهیجز ا یبزرگوار
 ...دیشد ریموقع شب به خاطرم اس نیا دیخدا ببخش

 شانه اش قرار گرفت: یمهربان سپهر رو دست
 می... همه دوستت داریاز خانواده ما هست یشما عضو  -

تا  یفرصت، خوب فکر کن نیا یخوام تو ی...ازت مزمیعز
 یبا پسر ما نمون یبا جانان معلوم بشه... اگر خواست فتیتکل

... فردا شهیم یساق یمال مادر نوه ها شهیهم یخونه برا نیا
 ... نگران پرونده دادگاهت هم نباش...  ارهیبرات لوازم م یساق
 یکدوم از اتهام ها مدرک کاف چیحرف زدم ه یبا عباس من
 ...یریگردن نگ یزیخودت چ یاره تا وقتاثبات ند یبرا
خانه را در  دیبرگشتند. سپهر کل یخوراک یدو رفتند و با کم هر

 گذاشت: هیدست هد
هم  یمن به تو اعتماد کامل دارم. شک نکن جانان و ساق  -

 یاز رو یدیاز جانان شن یبوده... هر چ نینظرشون هم
که چقدر  یدون ی...خودت هم مریگفته پس به دل نگ یلجباز

و چهار ساعته  ستیآپارتمان نگهبان ب نیدوستت داره...ا



 با... جانان هم یاستفاده کن یتون یداره...استخر هم هست م
 ما...
بتواند چند کلمه با عروسش  یرفت تا ساق رونیزودتر ب سپهر

را  هیو هد دیبغضش ترک یحرف بزند. با بسته شدن در، ساق
 در آغوش گرفت:

... به خاطر من ندرالیستت داره... ببخش سدو یلیپسرم خ  -
 ببخش...

را محکم بغل گرفت و عطرش را بو  یساق فیتن ظر هیهد
 :دیکش

 یم تمیاذ یعاشقش شو... وقت یقولم موندم... گفت یمن پا  -
که بخوام  ستمیکرد به قولم عمل کردم... از دستش ناراحت ن

 نهیرو ک یزیتونم چ یکرده که نم یببخشم... انقدر به من خوب
به خودم دارم  یحس بد یلیجون...خ یکنم اما دلم شکسته ساق

 یاجازه م کاششه...  یم شتریحس داره ب نیهر روز هم ا
 شد... یمن کم م یتو یاهیس نیکم ا هی دیمستقل بشم شا دیداد
 را قاب گرفت: هیو با هر دو دست صورت هد دیعقب کش یکم
منت همون  ی... باریجا پول در ب نی... همارمیبرات کار م  -

 هیهد یبا همون حقوق... ول دمیخودم م یکه به کارمندها یکار
چند سال  یدون یکنه... تو نم یپسرم... داره دق م شیبرگرد پ

چطور شکنجه اش کرد...شما قراره دو  دهیند ریخ نیاون ژاکل
 فکرش رو بکن... سر...دو تا پدیتا پسر با هم داشته باش

که در راه بودند همه را خوشحال اما  یپسر ینوزادها تصور
 کرد: یم نیمادرشان را غمگ

کاش اصال  یا یول شنیشما خوشبخت م شیدونم پ یم  -
 بود... یکیحداقل فقط  اینبودن... 



 نازک شد و چشم غره رفت: یساق یها لب
 ...ینباش دیانقدر ناام گهیقرار شد د  -
کنم  یچقدر آرزو م دیدون یاومد؟ نم یچ مهیسر فه دیدیند  -
 هم ُمرده باشه...  مهیفه دوارمیُمردم...ام یدست حشمت م ریز

بود  دهیوقتش رس گریو سپهر به سمت خانه راه افتادند. د یساق
را به  تیمسئول نیجواب هزاران تماس جانان را بدهند. سپهر ا

زد و سپهر  یها داد م وانهیمثل د یقیعهده گرفت. جانان دقا
 داد: یفقط گوش م

 یسنگ هم رفته باشه تا ابد که نم ریکنم... ز یم داشیپ  -
... دستت درد نکنه آقا سپهر... از هر کس دیکن مشیقا دیتون

 توقع داشتم جز تو...
کرد که خودش نفس کم آورد. با سکوت  دیگفت و تهد آنقدر

 جانان، سپهر با آرامش شروع به صحبت کرد:
 یتو یموقع شب تنها ولش کرد نیجاست جانان؟ ادخترت ک  -

  ه؟یدنبال هد یافتیخونه که ب
دست بگذارم که  یچه کار کنم؟ دست رو یپس توقع داشت  -

 ...ششهیزنم فرار کنه؟ خاله مرجان پ
جانان با  یکرد تا در برابر لحن عصب یتمام تالشش را م سپهر

 آرامش حرفش را بزند اما واقعا سخت بود:
... مگه تو از نمیبگو بب ؟یکن یتو چرا زنت رو درک نم  -

 ؟یکرد تشیپس چرا انقدر اذ ؟یدیترس ینم هیفرار کردن هد
دختر مادر و پدر نداره که  نیا ؟یاصال خودت رو جاش گذاشت

چه کار کنه  هیهد یاز شوهرش به اون ها پناه ببره... توقع داشت
 بوده؟ کیخونه شر یدزد یتو یبهش گفت یوقت

 شد: رهیکوچه خ یبا دهان باز به خلوت جانان



 دهیمن بهش گفتم؟ من غلط کردم با هفت پشتم... اشتباه فهم  -
 سپهر... 

 :دیمکث کرد و بعد پرس یکم سپهر
 ؟ییکجا  -
شما... کجا رو دارم  یدر خونه  یباشم؟ هنوز جلو دیکجا با  -

 برم دنبالش بگردم؟ 
 .میبمون تا برس  -
 قلب مجنونش گذاشت و چشم بست: یدست رو یدیناام با
 با شماست؟  -
 .میزن یحرف م  -

داشت. تماس را قطع  یگفتن به ساق یهم برا ییحرف ها سپهر
به خانه برسند همسرش را  نکهیقبل از ا یمعطل یکرد و ب

 خطاب قرار داد:
 یلیخ میکرد میرو کجا قا هیهد یبفهمم به جانان گفت یساق  -

 ...یکن یناراحتم م
 تکان داد: یسر ابانیبه خ رهیخ یساق

برم  یکم کار م هیبراش  رمیباشه حواسم هست... فردا م  -
 سرش گرم باشه...

 بگذارد: انیدر م یگرفت تا اصل حرفش را با ساق ینفس
 یدوست داره... چطور یلی... جانان زنش رو خزمیعز  -

شده و  گهیسواله اما د یهمه جا یدختر شد برا نیانقدر عاشق ا
تونه  یم ی... کدوم مرددمیمرد بهش حق م کیمن به عنوان 
قراره بهش دو تا پسر بده  ایو پاکه  بیکه نج یدر برابر زن

هم حس جانان رو  هیهد ایجاست که آ نیمقاومت کنه؟ مشکل ا
 داره؟ 



االن به من  یدون ی... مشهیبه من قول داد عاشق پسرم م  -
 گفت؟ یچ

 ت:را گرف یدست ساق سپهر
 گفت عشقم؟ یچ  -
 یعنیقولش مونده...  یکرده پا یم تشیجان اذ یگفت وقت  -

 ...ستیطرفه ن کیاالن احساس جان 
 کش آمد: یعشق کم نیسپهر از تصور ا یها لب

 هیزمان الزم هست تا هد یلیحال هنوز خ نی...با ابایچقدر ز  -
رو  زشی... همه چیساق ستیکنه...کم ن دایبتونه خودش رو پ

شده...مگه  کونیَ ُکن فَ  شیمدت از دست داده... زندگ نیا یتو
 یتون یهمه ترس سر کنه؟ م نیچند سالشه که شبانه روز با ا

 ؟یلحظه دغدغه هاش رو تصور کن کی
قطرات اشک را از گوشه چشمش پاک  یاشاره ساق انگشت

 کرد:
که به  میبراش راه باز کن دینبا یتونم... حق با توست ول ینم  -

 فکر کنه...طالق 
 یزندگ شینگران نیکمتر دیبا هیهد زم،یاتفاقا برعکس...عز  -

حس کنه مجبور  دیاومدن بچه هاش باشه... با ایبعد از به دن
کالهبردار  کی... به چشم می... بفهمه بهش اعتماد دارستین

... بدونه اگر نخواست با جانان باشه میکن ینگاهش نم ادیش
 یجان بهش امکانات یو ما به عنوان مادر بچه ها ستیآواره ن

 سر بچه هاش باشه... یکه باال میدیم
 شد: رهیصاف نشست و با بغض به شوهرش خ یساق

 شه که بره... یم قیتشو یطور نیسپهر ا  -



از موندن باشه  شتریرفتن ب یاش برا زهیخب بره...اگر انگ  -
 میتصم دیاجازه بد ...رهیباالخره م میزیرو هم پاش بر ایهمه دن

شروع  ییمشکالت از جا نی...ادیمحکومش کن نکهینه ا رهیبگ
 دختر ازش گرفته شده... نیا اریشده که اخت

ثابت کرده تا  بتیبه گذشته اش نگاه کن... با اون همه مص 
 یعمل داشته مثل فرشته ها پاک مونده و برا یآزاد یوقت

 ... دهیجنگ شیزندگ
 ی. از جلودیدنده معکوس کش ییباال رفتن از سرباال یبرا

 شدند. به خانه جانان اشاره کرد: یجانان رد م یآپارتمان قبل
شما  یمثل شکنجه گاه بود ول هیهد یخونه برا نیا ؟ینیب یم  -
کشه... از بس دختر  یچقدر داره عذاب م دیدیکدوم نفهم چیه

 یشتباه تصور مبه ا گرانیبار اومده د یخود دار و با شعور
 دیبا یپسرت رو ببخشه؟ ک ینداره... ازش خواست یکنند درد

اتفاق افتاده فقط محکوم  نیکه ا یرو ببخشه؟ از لحظه ا هیهد
 شده....

محکوم به مادر بودن... محکوم به عاشق شدن... محکوم به  
...تموم دیکه تو و جان براش گرفت یماتیقبول کردن تمام تصم

هم شده... سنگ بود  یو کالهبردار یدزد نشد حاال محکوم به
کم بفهمه اصال با خودش چند  هی دیشد... ولش کن یتا حاال آب م

 چنده؟
تماس گرفته بود.  مهیخانه فه یحوال مارستانیب نیبا چند هیهد

اوپراتور  یکرد و منتظر صدا پیتا یدیشماره را با ناام نیآخر
شت دوست ندا یشک دیکه در خانه د یشد. با آن همه خون

تا به قسمت اطالعات  دیطول کش یشده. کم یقربان زشیعز
 ماند: منتظررا گفت و  مهیفه یوصل شود. نام و نام خانوادگ



اتاق  یاومده االن تو یزاده به خاطر خودکش ینب مهیبله فه  -
 عمله ...

داد  حیترج شتریو گرسنه بود اما ب هیاز ساعت ها گر خسته
که بعد از مدت ها ورزش  ی. عضالتش مثل کسردیدوش بگ

شب گذشته و  مهیکرده، درد داشت. ساعت از سه ن ینیسنگ
 بود.  بهیبا خواب غر هیهد
به  یوارد حمام شود نگاه نکهیخانه را قفل کرد و قبل از ا در

 یکه م یزیها را باز کرد و از چ نتیاطراف انداخت. در کاب
 شگفت زده شد. دید

از  یکی دیاجاق گاز با یو حت ییظرفشو نکیاستفاده از س یبرا
آشپزخانه  هیشب یکرد. اتاق خواب هم کمد یدرها را باز م نیا

تخت خواب کم جا  نیلباس همچن یو کشوها شیآرا زیداشت. م
 کار گذاشته شده بود.  وارید یرو
را در  شیکرد. لباس ها یتخت را باز م دیبا دنیخواب یبرا

 یکم نکهیمستر اتاق شد اما به محض ا سیآورد و وارد سرو
زنگ در خانه را به صدا در آورد.  یکس ختیتنش ر یآب رو

 را تن زد.  شیآمد و لباس ها رونیب عیسر
کس در راهرو نبود.  چیانداخت. ه رونیبه ب ینگاه یچشم از

راهرو هنوز روشن بود  یمریمنتظر ماند. چراغ تا هیچند ثان
 نیاعت شب محال بود مسئولشد. آن س ینم دهید یاما کس

 باشند.  داریسرا ایآپارتمان 
افتاد که چراغ راهرو خاموش  یکم ترس داشت به جانش م کم

از در فاصله گرفت و نفس حبس شده اش را آزاد  یشد. قدم
چون دوباره نور چراغ  دیآرامش طول نکش نیا یلیکرد. خ



به در  یتقه ا یو کس دیبه داخل تاب یراهرو از سوراخ چشم
 . دیکوب
 یمجسمه خشکش زده بود. جرأت نداشت دوباره از چشم مثل

 ی. چرخردیسپهر تماس بگ ای یبا ساق دینگاه کند. به فکرش رس
 شد: خکوبیم شیقدم سرجا نیزد اما با اول

  ؟یباز کن شهی... میینجایدونم ا یم زمی... عزهیهد  -
 یچشم نیحاکم شد. از روزنه کوچک دورب ینیسنگ سکوت

از حضور جانان پشت در  ینشان د،یتاب یکه به داخل م ینور
نگاه کرد که  رهیخ یو فقط به آن نقطه نوران ستادیبود. آنقدر ا

 چراغ راهرو خاموش شد.
بعد دوباره آن نور کوچک شکل گرفت. با  هیثان کیکمتر از  

احتمال وجود دارد که  نیصدا بماند ا یخودش فکر کرد اگر ب
 ینفس ها یدهانش گذاشت تا صدا یجانان برود. دستش را رو

 خش دارش به گوش نرسد. 
ها منتظر ماند. چراغ باز هم خاموش و روشن شد.  هیثان

 یاز داخل است برا ییصدا دنیداد جانان منتظر شن یاحتمال م
. آن نور کوچک دیترس یخودش هم م دنیاز نفس کش نیهم
 روشن نشد.  گریبار د نیز هم خاموش شد اما ابا یلعنت

شده و رفته. آرام به سمت در  دیخودش فکر کرد جانان ناام با
و جرأت کرد چشمش را به سوراخ  دینفس کش ی. چند باردیخز

بود اما  کیتار هیثان کی یکند. برا کیدر نزد یکوچک رو
در دست داشت،  یجانان که تبر ریناگهان روشن شد و تصو

 چشمش شکل گرفت. یجلو
 و عقب رفت: دیاز ترس کش یدم بلند اریاخت یب 



در  نیتا ا ندرالی... خودت باز کن سیدونم پشت در یم  -
 نشده... کهیهزار ت
چشم بست. با باال  یقلبش گذاشت و لحظه ا یرا رو دستش

و با خودش فکر کرد  دیرا د یچوب یدر ورود شیرفتن پلک ها
 را دارد؟ شکستنش ییجانان توانا ایآ
اگر جانان شروع به ضربه  رایصدا بماند ز یتوانست ب یم 

 رسند: یها سر م هیهمسا ایزدن کند احتماال نگهبان ها 
در...  نیافتم به جون ا یبا تبر م یشمرم... باز نکن یتا َده م  -
 ...کی

رساند. از در فاصله گرفته بود تا  یخودش را به چشم دوباره
رها کرد  یه باشد. تبر را ماهرانه لحظه اداشت یشتریب دید هیهد

 و دوباره گرفت:
 دو...  -

 رفت: لشیموبا یدر فاصله گرفت. با عجله سراغ گوش از
 سه...  -

توانست شماره تلفن  یکه نم دیلرز یم یطور شیها دست
 کند: دایرا پ یساق

چون همه خبر دارن من  یزنگ نزن یچهار... بهتره به کس  -
 ... پنج...نجامیا

او را از پسرش پنهان  یاحمق است که باور کرده ساق چقدر
 مبل افتاد: یاز دستش ُسر خورد و رو لیموبا یکند! گوش یم
 ...ندرالیکشه س یداره صبرم ته م گهی... دشیش  -

پرداز نادان کرده که  الیدختر خ کیبه  لیاو را تبد یکس چه
شوهر  کنند یبخشند و کمکش م یبه او م یباور کند آپارتمان

  رد؟یطالق بگ ندهیدر آ یحت ایخبر بگذارد  ینگرانش را ب



دانه  کیاز  شتریاو را ب یبه مغزش خطور کرد ساق چطور
 پسرش دوست دارد؟ 

 هفت...  -
چه آمده و باز هم با  مهیبر سر فه دیشن شیپ قهیچند دق نیهم

مهم  یکس یارزشش برا یباور کرد که وجود ب ،یالیخوش خ
 است:

 هشت...  -
داد جانان  یاجازه م دیرا گرفت. نبا مشیلحظه تصم کی در
خودش  ی. اوضاع فقط براافتدیراه ب یزیکند و آبرور یوانگید

بود شوهرش هر چند مرد  دهیلحظه فهم نیشد. تا ا یبدتر م
 و انتقام جو است.  یا نهیاست اما به شدت ک یمهربان

 یتصاحب م دیشده به زور با یخواست را حت یکه م یزیچ
افتاد.  یمحض اتفاق م میفقط با تسل ییرها هیهد یکرد. برا

 فروخته شده.  قتیمرد در حق نیفراموش نکرده بود که به ا
از دست دادن جانش  متیاگر به ق یحت یکردن آن در لعنت باز

 یزیبدتر از چ طیبود صبر کند و شرا نیشد بهتر از ا یتمام م
 که هست رقم بخورد:

 نُه...   -
بود جانان تبر به دست  نیدر را باز کرد. تصورش ا یمعطل یب

و بکوبد اما وسط درگاه بود  دیتا عدد آخر را بگو ستادهیمنتظر ا
نبود که آماده شکستن  یکسهیوجه شب چیزد. به ه یو لبخند م
 در باشد. 

داده و با  هیسمت راست تک واریرا به د شیاز دست ها یکی
 .دیباال کش یتبرش را کم گریدست د



 یبه داخل برداشت. گام ها یبه عقب و جانان قدم یقدم هیهد
سرعت گرفت و باز هم عقب رفت. جانان در را بست و  هیهد

 هیتک واریگذاشت و دسته اش را به د نیقفل کرد. تبر را زم
 زد. 

 کرد نفسش را آزاد کند.  دایجرأت پ هیهد
 یاتاق خواب با قدم یورود یشد. جلو کیآرام نزد جانان
 .ستادیا هیه از هدفاصل

و  ختهیشلوارش آو بیانگشت شصت هر دو دستش را به ج 
 کرد. یپدر چهره اش را ترسناک تر م یهنوز آن لبخند ب

و  یپا گذاشته بود. ساق ریرا ز زهایچ یلیلحظه خ نیخاطر ا به
نزدند اما قول گرفتند  گاهشیدرباره مخف یحرف نکهیسپهر با ا

دانست خلف وعده خواهد کرد.  یسراغش نرود. خودش هم م
 سپهر است.  یدر خانه مجرد هیحدس زد هد یبه آسان

جانان را به سمت  شتریکه کردند ب ییها حتیبا نص دندینفهم
 یبه بها یسوق دادند. آمده بود حکومتش را اعالم کند حت هیهد
 با محرک ترس! ندرالیکردن س میتسل
جنون برساند. توانست جانان را به مرز  یبا نگاهش م هیهد

 یجانان ُزل زده و مردمک ها قراریب یمعصومانه به چشم ها
من تو » یچشمک زن دائم جمله  شینما یمثل دو تابلو اهشیس

 ...کردند. یرا تکرار م« خواهم. یرا نم
 

بار به چهره مردانه اش  نیآخر یکنار جانان برخاست. برا از
 شلوار جانان برداشت. بیاتاق را از ج دینگاه کرد. کل



خواست  یتکرار شده بود اما نم شیآن خاطره تلخ برا دوباره
. باز هم از کنار جانان غرق خواب برخاسته و قصد اوردیکم ب

 فرار داشت.
 جانان گذاشت: شرتیت ینوشت و رو ینامه ا 

 «گردم. یم بر»
توانست به جانان بدهد.  یبود که صادقانه م یتنها وعده ا نیا
را شب  مارستانیزد. آدرس ب یم چارهیب مهیبه فه یسر دیبا

کرده بود اما لحظه آخر در خانه  ادداشتی یکاغذ یقبل رو
 سپهر جا گذاشت. 

احتمال که جانان سر  نیرفت ا یم مهیفه داریاگر به د نیبنابرا
 یخلوت چرخاند. حت ابانیبرسد وجود داشت. نگاهش را در خ

  است.دانست در کدام منطقه تهران  ینم
 یراه افتاد تا به اتوبان یصبحگاه شیگرگ و م یکیدر تار ادهیپ

 رشی. مسدیاتوبوس را د ستگاهیا کی ی. از دور چراغ هادیرس
 دیفهم یتابلو م یرفت از رو یبود اما اگر تا آنجا م یطوالن

 کند.  یط دیرا تا بازار چطور با رشیمس
 یقلب جانان را به درد آورد که دستش را رو یوقت وحشت

نشست و از  شیسر جا هیچند ثان یگذاشت. برا هیهد یخال یجا
که  دیام نیدر باز اتاق فقط نفس نفس زد. به ا دنیشدت شوک د

 در آشپزخانه است برخاست. 
رفته  هیکه بفهمد هد دینکش یرفت. طول رونیبا عجله از اتاق ب 

تکه کاغذ است که وعده  کیمانده  یکه از او باق یزیو تنها چ
 گردد. یداده بر م

داد.  یرا نشان م قهیدق یرا چک کرد. َده و س لشیموبا ساعت
 .دیچرخ یهدف م یوسط خانه ب تیاز عصبان



 یعنی نیکانتر آشپزخانه گذاشته بود. ا یرو هیخانه را هد دیکل 
 یباره به ساقگردد و محال است دو یخانه باز نم نیبه ا گرید
زده  مهیبه فه یبود سر نیا دشیسپهر اعتماد کند. تنها ام ای

 باشد. 
حال خراب  نیکرده بود. با ا دایجلو مبل پ زیم یرا رو آدرس

 دنیگرفت و با شن هیبا هد یکند. اول تماس یتوانست رانندگ ینم
 :دیکش ریاوپراتور قلبش ت امیپ

 «مشترک مورد نظر خاموش است. دستگاه»
زود جواب داد. بدون سالم و  یلیآرمان را گرفت. خ شماره

 :دیداد کش بایتقر یاحوالپرس
 ؟ییآرمان کجا  -

فرستاد. طاقت نداشت در خانه بماند.  شیرا با عجله برا آدرس
اطراف را گشت. فقط دو نفر بودند  یراه افتاد و کوچه ها ادهیپ

 ه ببرد. به آنها پنا تیموقع نیدر ا هیداد هد یکه احتمال م
 یاز دستش بر نم یکه با اتفاق وحشتناک شب گذشته کار مهیفه

 !یآمد اما عل
آرمان  نیزدند. با ماش مارستانیبه ب یآرمان ابتدا سر همراه

ماند و  نیمتوجه حضورشان نشود. جانان در ماش هیرفتند که هد
چهره  دنیخنده اش را با د یتوانست جلو یآرمان که هنوز نم

 رفت. مهیسراغ فه ردیبگ قشیرف شیبدون ر
در بسته  یکرد. جلو دایرا پ مهیبا پرس و جو باالخره اتاق فه 

چه  مهیو با خودش فکر کرد به خانواده فه ستادیا یاتاق لحظه ا
است که بدتر  هیشوهر هد قیگفت رف یبدهد؟ مثال م یحیتوض

 شد. یم



 احتمال را داد نینبود. ا چکسینگاهش را در راهرو گرداند. ه 
توانست در را باز کند و اگر  ینمانده. م مهیفه شیپ یکه کس

 اشتباه آمده.  دیبگو یداخل اتاق نبود الک هیهد
به طور  دیکه از داخل شن ییدر را گشود اما با سر و صدا آرام
 شوکه شد. دید یکه م یزیبا عجله داخل رفت. از چ یزیغر

گذاشته بود و به قصد خفه  مهیصورت فه یبالشت رو یمرد 
چطور به مرد حمله کرد و او را به  دیفشرد. نفهم یکردنش م

سالم  یجا کیافتاد.  مهیچشمش به فه یعقب هول داد. لحظه ا
 صورتش نداشت.  یرو
و  یچیدو دستش را گچ گرفته بودند. دور گردنش هم باند پ هر

و  دیدوداخل  یآتل داشت. مرد از اتاق فرار کرده بود. پرستار
 : دیکش ادیفر مهیفه تیوضع دنیبا د

 ... آقا چه خبره؟نجایا ادیب یکی  -
هر  مهیآمد و خبر داد حال فه رونیبرد تا پرستار ب یادیز زمان

  یِ آمده. آرمان نشان رونیب یبحران تیچند خراب اما از وضع
 حیپرستار توض یبود برا دهیکه د ییزهایآن مرد را همراه چ

 داد:
 بودم دختره رو کشته بود... دهینرساگر من   -

 پرستار بر بهتش افزود: جواب
به سر دختره آوردند  یچ ستیخاک بر سرشون... معلوم ن  -

 امتیق نجایا شبیکرده... د یخودش رو خط خط یطور نیکه ا
 ...رهیبم دیگفت ولش کن یباباش دائم م نیبود... هم

 :دیگرد شده پرس یچشم ها با
 باباش بود؟ اروی نیباباش؟ ا  -



داد. تماس  یگوش م یو هوار ساق غیبود به ج یقیدقا جانان
اما  ردیکردند بگ دایرا آنجا پ هیکه هد یگرفت آدرس خانه ا

 کرد: یبود که فقط سرزنشش م یعصبان یمادرش به حد
مدت  کیتو معلوم هست چه مرگته؟ دختره التماس کرد فقط   -

تو چه  یجان... وا یکنه... وا دایخودش رو پ میتنهاش بگذار
به  هیهد گهیبدم؟ محاله د یحاال من جواب سپهر رو چ ؟یکرد

 هیهد یدیکدوم از ما اعتماد کنه... من موندم تو از کجا فهم چیه
 اون جاست؟ 

به  رهیرا کنار صورتش نگه داشته بود و خ یسکوت گوش در
 یشدند نگاه م یخارج م ایداخل  مارستانیکه از در ب یمردم
 کرد:

کنه...  یبگم من آدرس ندادم باور نم هیهزار سال هم به هد  -
 بمونه...  یگذاشت یشب به حال خودش م کیجان الاقل 

ترسناک به  یو نگاه دهیپر یکه با رنگ دیدور آرمان را د از
از  یدر افکارش غرق بود که وقت ی. طوردیآ یم نیسمت ماش
 نیماش کینمانده بود با  یزیگذشت چ یم ابانیعرض خ

 تصادف کند. 
 نبود: ایدن نیاصال در ا ایشد. آرمان گو ادهیبا عجله پ جانان

 خبر داشت؟ مهیشد؟ فه یچ  -
 شد: رهیبه جانان خ جیآرمان باال آمد و گ نگاه

 هان؟  -
 در هوا چرخاند: یدست یعصب جانان

 حواست کجاست؟  -
 آرمان شود: الیخ یاز پشت تلفن مجبورش کرد ب یساق یصدا



... میزیبه سرمون بر دیبا یچه خاک میبفهم ری. آروم بگجان..  -
 دارم قطع کن... یپشت خط

نگاه کرد.  مارستانیبه در ب میپشت فرمان نشست و مستق آرمان
 شتریدوستش ب بیجانان که کنارش قرار گرفت از حالت عج

 نگران شد:
 ؟یدیشن یبگو چ زتیداداش... جون عز  -

 پلک بست و دکمه استارت را فشرد: یا لحظه
 هم خبر نداره... مهی... فهستین نجایا  -

 اش کوباند: یشانیبه پ یجانان باال رفت و ضربه ا دست
رو بزنم؟ آرمان برو  یمن... کجا برم؟ در خونه ک یخدا  -

 ...دهیام نیآخر نیبازار ا
 د،یپر یم نییآتش باال و پا یجانان داشت مثل اسپند رو یوقت

آمد.  یدر نم کشیبود و ج رهیآرمان در سکوت به روبرو خ
پارک کرد و دنبال جانان راه  ییرا جا نیماش یمثل آدم کوک

 افتاد. 
اتراق  یعل شهیکه هم یمشخص بود. داشتند به کوچه ا مقصد

تا هر  دیدو یداشت م بایشدند. جانان تقر یم کیکرد نزد یم
کوچه که  نیآخر چیبرساند. از پ یچه زودتر خودش را به عل

اطرافش قدم تند  یو جوان ها یچند چرخ دست دنیگذشت با د
 کرد:

 کجاست؟ یبچه ها... عل  -
 چرخش چهارزانو نشسته بود گفت: یپسر که رو نیتر کوچک

 بابا... یا ستیجا ن نیا گهیاوه... برو داداش د  -
 شیپ ای. نفسش حبس و دنستادیجانان از حرکت ا یا لحظه

 چشمش تار شد:



 رفته؟ یکنم؟ کِ  داشیپ یکجا رفته؟ چطور  -
 در هوا تکان داد: یدست پسرک

 بره... دیچند روزه رفته... اون خانم که اومد به ما گفت با  -
تر  کیگرفت. نزد یدیکرد اما ام ینم قیکه زمان تطب نیا با

 :دیشد و نفس زنان پرس
 اومد دنبالش؟ یکدوم خانم؟ امروز کس  -

اش  نهیاست که حمام نرفته. س یادیبود پسر بچه مدت ز ممعلو
 اش را مچاله کرد: افهیخاراند ق یرا که م

 یجز شوما سراغ عل یکس نجامیامروز؟ نه... من از صبح ا  -
 رو نگرفته...

. دیرا کوتاه به درون جمع کرد و دور خودش چرخ شیها لب
 کینزدفاصله قدم زنان  یآرمان خودش را بغل گرفته و با کم

 شد: یم
 بود؟ شیاومد دنبالش؟ چند روز پ یک  -

 :دیپر نییچرخ پا یرو از
ها اومد... ما هم  شیت یاز اون ت یخانم هی شیدو سه روز پ  -

رفت که رفت... به ما  یشد جون داداش... فقط عل یچ میدینفهم
 گرده... یبر نم گهید میاومد بگ یهم گفت هر ک

چرخ به دسِت آن  یجانان رشوه دادن به جوانک ها دیام نیآخر
ها معلوم  یدانستند. از نشان ینم یزیکدام چ چیبود. ه ابانیخ

 . ستین هیزنند هد یبود آن خانم که درباره اش حرف م
 یآقا کیکه با  یمشک یپوش با موها کیش اریبلند و بس قد

 بیدو نفر، غ نیا دنیبه محض د یآمده و عل یکت و شلوار
 شده. 



کرد.  ینم شیدایآمد پ یم یهم سراغ عل هیحساب اگر هد نیا با
 شیخورد مگر پ یکامال خط م یهم نداشت پس عل لیموبا

 حشمت برگشته باشد. 
مداوم  یپر از استرس و سرزنش ها یهفته گذشت. هفته ها سه
کامل از معشوق؛ در به در کوچه  یخبر یو سپهر در ب یساق
 دنبالش بگردد. دیداند کجا باب نکهیبدون ا ابانیو خ

گذاشت  یداد و با خودش قرار م یفحش م یاول گاه یروزها 
روز که  کی. هر ردیگ یاز او م یکند انتقام سخت شیدایپ یوقت

درد عاشقانه  کیبه  لیخشمش را تبد یو نگران یگذشت دلتنگ
 کرده بود.  یسپر نیرا با ژاکل ییروزها نیکرد. قبال هم چن

سه هفته  نیاما ا دهیعذاب کش یلیکرد آن روزها خ یم فکر
کرده.  ینم یچارگیحد احساس ب نیتا ا یهرگز در زندگ دیفهم
وار عاشق  وانهیرا فقط دوست داشته اما د نیکه ژاکل دیفهم
 است. هیهد

از  یکیحبس کرد.  هیقبل از دادگاه خودش را در اتاق هد شب
با دست دوخته بود را بغل  هیکه هد یشیپول یعروسک ها

حضور  یشود برا یمجبور م هیدانست باالخره هد یم.گرفت
گفته بود در همان دادگاه  یدر دادگاه خودش را نشان دهد. عباس

اثبات  یبرا یمدارک کاف رایتبرئه خواهد شد ز هیاول هد
 هیتوانست بعد از دادگاه با آرامش هد یجرمش وجود ندارد. م

 ند.را به خانه برگردا
دِر دادگاه از  یو سپهر راه افتادند. جلو یصبح زود همراه ساق 
و  ستادهیا یورود یآرمان تعجب کرد. زودتر از آنها جلو دنید

 شد: کیکرد. جانان از پشت سرش نزد ینگاه م نیبه مراجع
 آرمان؟  -



 به سمتش برداشت: یجانان قدم دنیو با د برگشت
 ...دمشیند یول نجامیهست ا یساعت کیسالم... من   -

 شانه دوستش گذاشت: یدست رو جانان
 ...ادیشه که ن یاصال نم ادینوکرتم... م یلیخ  -

 شد: دهیتکان داد و نگاهش به پشت سر جانان کش یسر آرمان
 ؟یخوب یسالم خاله ساق  -

 کرد: یجلو آمد و با آرمان روبوس یساق
 ؟یدلم... از مامان خبر دار زیسالم عز  -
خواد از منچستر برگرده... با دختر و نوه اش  ینمفعال که   -

 گذره... یبهش خوش م یحساب
 و با آرمان دست داد: دیهم رس سپهر

 پسرم؟ یچطور  -
 تو؟ میخوبم آقا سپهر... خب بر  -

 یم یرا دنبال نشانه ا ابانیبا نگاهش داشت اطراف خ جانان
 گشت:

 رکت کنه...دادگاه ش یتو ادیچون به هر حال مجبوره ب میبر  -
بعد  ی. کمستادندیبه انتظار ا یداخل رفتند و گوشه ا یهمگ
کند هم  یدانستند آنجا چه م یکه نم نایو ش هیهد لیوک یعباس
 نبود. یخبر ندرالیاما از س دندیرس

 قشیچشم به رف ریآمد و سالم کرد. جانان ز کینزد نایش 
 لیجوجه وک نیکرد آرمان از ا یانداخت. تصور م ینگاه

بود و  نیاما آرمان تمام حواسش به مراجع دیآ یخوشش م
 گردد: یم هیکرد دنبال هد الیجانان خ



 چی... هنوز هیرهادیپ یآقا ینه؟ ول ایدونم درسته بگم  ینم  -
دونم  ی... من نمستین یدیپرونده خانم حم یرو یا هیدفاع
 نکرده؟ یاقدام چیچرا ه لتونیوک

 گفت: یبه در ورود رهیزد و خ یلبخند محو جانان
 یزیبه چ هیکرده تا خود هد قی... گفت تحقمیحرف زد شبید  -

 راحت باشه... المیاعتراف نکنه خ
 زد: یباال برد و آشکارا پوزخند ییابرو نایش
رسه  یبا شماست... موکل من هم االن م اریبه هر حال اخت  -

 فعال...
 یورود به در رهیشد. هر چهارنفر خ یم یسپر یبه کند قیدقا

. امدندیکدام ن چیاما ه نندیرا بب هیهد ای یسالن منتظر بودند عل
با سر و صدا وارد شدند. جانان با  مهیدر عوض خانواده فه

 چنان شوکه شد که اشک در چشمانش حلقه زد. مهیفه دنید
که کامال کبود و داغون بود هر دو  یبا چهره ا چارهیب دختر

 یتوانست درست راه برود. ساق یدستش را گچ گرفته و نم
از  یکیاما  ردیبغلش را بگ ریو جلو رفت ز اوردیطاقت ن
 . دیرا محکم گرفت و با خودش کش مهیفه یبازو شیبرادرها

 یها که نشست دورش را گرفتند تا کس یاز صندل یکی یرو
جلو رفت و  نایشد. فقط ش ینشود. سپهر هم مانع ساق کینزد

با هم حرف زدند. جانان با  یند کلمه انشست چ مهیفه یپا نییپا
 :دیتعجب از آرمان پرس

 شد؟ مهیفه لیوک یشما کِ  یِ خانم توکل نیا  -
 ُزل زد: نایو ش مهیو به فه ستادیا هیپشت به بق آرمان

بود  دیخانواده بع نیداره... از ا لیدونم... باز خوبه وک ینم  -
 ...رنیبگ لیدخترشون وک یبرا



 لیهمراه سه وک شیو رفقا اریکه وارد شدند مه یکسان نیآخر
جمع  نیخودش را به ا یمدت حساب نیبودند. جانان در ا

کردند. به  یجلو آمدند و احوالپرس نیکرده بود. بنابرا کینزد
مراسم  یاتهام برگزار نکهیشاد و خونسرد بودند. با ا یلینظر خ

ما بود ا یرسول و رضا قطع یات برانوشیدنیمختلط و ِسرو 
 . دندیرس یکدام نگران به نظر نم چیه
و پدر و  مهیاعالم افسرنگهبان همه وارد اتاق دادگاه شدند. فه با

نشستند.  یکنار یها یصندل فیدر رد نایمادرش همراه ش
کرده  شیدل همه را ر مهیدردناک فه یها دنینفس کش یصدا
 بود. 

. دیبار یکرد اما از چهره پدرش خشونت م یم هیگر مادرش
 چارهیکرد همه به دختر ب دیرا تهد مهیبلند فه یبا صدا یوقت
 شدند: رهیخ
خونه  میبساط تموم نشه... برس نیخوام امروز ا یفقط م  -

 برم.... ینفست رو م
 هیدادگاه شروع شد. نگاه جانان به در خشک بود اما هد جلسه

گفت  یچند بار سراغش را گرفت. هر بار ساق ی. عباسامدین
 پرونده نشست.  یباالخره رو یعباس هی. دفاعامدیاما ن دیآ یم

اجازه دفاع بدهد  یبه کس نکهیبدون ا یبعد از بررس یقاض
 .دیناگهان از جا پر نایخواهد حکم صادر کند. ش یاعالم کرد م

 یحرف یشکل گرفت. عباس ییدعوا یو قاض نایش نیب بایتقر 
 به سپهر داد: یمختصر حیزد اما توض ینم
از قبل  ایکنه  یم یریداره سخت گ ای ی... قاضبهیعج یلیخ  -

 حکم معلومه...



به سمتش  شترینشسته بود. ب یپشت عباس یصندل یرو سپهر
 :دیشد و پرس لیما
 حکم معلومه؟ یچ یعنی  -

 باال انداخت: یشانه ا یعباس
 به پرونده است؟  یدگیچه طرز رس نیبگم؟ آخه ا یچ  -

 :دیچیدر اتاق پ مهیپدر فه یادهایفر یبعد صدا یقیدقا
 آره؟ یگناه یکشم... که ب یمن تو رو م  -

را از پشت گرفته بودند تا وسط دادگاه  مهیو رضا پدر فه آرمان
حکمش را خواند و در  یقاض نکهیدخترش را نزند. به محض ا

 از کنترل خارج شد. زیواقع جمع را شوکه کرد، همه چ
بودند اما  یچانه زن مشغول یقاض زیکنار م نایو ش یعباس 

 رونیزد تا همه را ب یمرد اخمو مرتب نگهبان ها را صدا م
 کند. 
را به سه سال حبس و  مهیو فه هیهد یترحم نیکوچکتر بدون

 یپا یمنطق چیهفتاد ضربه شالق محکوم کرده بود که ه
 یدر جلسه دادگاه را بهانه م هیحکمش نداشت. عدم حضور هد

 بدهکار نبود.  یکس حاتیکرد و گوشش به توض
به  مهیرفتند. فه رونیدادگاه همه از اتاق ب نیدخالت مأمور با

 یداشت به صندل یگرفته و سع واریدستش را به د دهیحالت خم
شود که پدرش محکم به پشت سرش  کینزد واریکنار د یها

نگهش  نایخورد و اگر ش ی. با صورت به کف صندلدیکوب
 شد. یم نینداشته بود پخش زم

را دور نگه دارند اما  مهیداشتند پدر و برادر فه یسع همه 
 یم یچک و لگد یکردند و گاه یم دشیچشم مردم تهد یجلو
 پدرش گفت: دادی. وسط داد و بدندیکوب



که پاش به زندان و دادگاه باز بشه از  یآبرو... دختر یب  -
 مرده... ؟یشنو ینظر من مرده... م

 چسباند: واریرا به گوشه د نیمرد خشمگ جانان،
... دخترت از ُگل پاک تره خجالت ریآروم بگ یمرد حساب  -

 بکش...
جانان گذاشت و به عقب هولش  نهیس یدو دستش را رو هر
 داد:

زن خودت رو جمع کن...  یگیراست م که؟یبه تو چه مرت  -
  ده؟یبر سیگ یدیکشم...شن یامروز م نیدختره رو هم نیمن ا

اش به  دهید بیآس یصوت یتارها که به خاطر ییبا صدا مهیفه
 لب زمزمه کرد: ریآمد ز یدر م یسخت

 شم... یکنم... راحت م یم یخودکش  -
 ستادهیا شیپا یو آرمان که جلو نایرا فقط ش فشیضع یصدا

 کرد: ونیشروع به ش مهی. مادر فهدندیبودند شن
در خونه منو بزنه از من  ادیم یک گهی... دشاهللایا یریبم  -

 بگم دخترم رفته زندان؟  هیبه در و همسا یچطور ره؟یدختر بگ
 ناگهان همه را به سکوت و بهت وا داشت: یمردانه ا یصدا

 خانم... رمیگ یمن ازتون دختر م  -
را دور  مهیلحظه به زور داشت برادر و پدر فه نیتا ا جانان
و با چشم  دیآرمان ناگهان چرخ یصدا دنیداشت. با شن ینگه م

 مهیفه نیشد. آرمان نگاهش را ب رهیخ قشیگرد شده به رف یها
 و مادرش حرکت داد:

شوهر کرده... نگران زندان  دیکنم به همه بگ یعقدش م  -
 خودم نوکرشم... دیرفتنش هم نباش



و سپهر  یساق یباال رفت. حت یجانان لحظه ا یابروها
 خشکشان زده بود.

رش بود جانان را از دخت یکه انگار دنبال سوژه ا مهیفه پدر
و در  دیاش را چسب قهیعقب زد و خودش را به آرمان رساند. 

 :دیصورتش داد کش
چقدر  یدون ی... مبی وجود ؟یکه گولش زد یپس تو بود  -
 بودم؟  دهیبچه زحمت کش نیا یپا

به نگاه خون  رهیو خ دیرا چسب مهیپدر فه یمچ دست ها آرمان
 بارش گفت:

در  یکشت یدختر خودت رو م یکه داشت ییحرف زدن با تو  -
 ... ستیشأن من ن

جدا کرد و مرد را به عقب  راهنشیپ قهیپدرش را از  دست
 هول داد:

خوره... عاقد  یبهش نم یدنبالش... دست کس امیامشب م  -
 توش نباشه...  یحرف ارمیم

شده بود.  ریجو گ یادیز قشی. رفاوردیطاقت ن گرید جانان
 رونیزور گرفت و با خودش از دادگاه ب آرمان را به یبازو
 در، دستش را با ضرب رها کرد: ی. جلودیکش

 ...رتیغ یب کهیولم کن جان... مرت  -
 :دیایبه خودش ب دیشا دیبه کتف آرمان کوب یا ضربه

 یعاقد م یچ یعنی ؟یگفت یچ یدیاصال فهم یمرد حساب  -
 امشب در خونه اش؟ یبر

در سرزنش  یجمالت را ساق نی. اولدندیو سپهر هم رس یساق
 آرمان به زبان آورد:



افته به جون  یاالن م ؟یبود کرد یکار چ نیآرمان جان؟ ا  -
 ...یباهاش داشت یکنه سر و سر یدختره بدبخت فکر م

 به هر سه نفر کرد و دست به کمر گفت: ینگاه آرمان
گفتم؟ به ارواح خاک پانته آ امشب از اون  یالک دیفکر کرد  -
 ...دمیخونه نجاتش م وونهید

 یدانستند. با آمدن نام پانته آ که روز یدرد آرمان را م همه
کس جرأت نکرد  چیقلب آرمان به اسمش سند خورده بود ه

 هیپسر که صبح زودتر از بق نیبزند. معلوم شد درد ا یحرف
 دادگاه حاضر شده چه بود. یجلو

و خانواده اش که از کنارشان گذشتند همه فقط با نگاه  مهیفه 
زاده جدا شد و خودش  یاز جمع خانواده نب نایکردند. ش بشیتعق

 را به جانان رساند:
شه  ینظر م دیتجد یتو دی... نگران حکم نباشیرهادیپ یآقا  -

رفت... باورتون  یسرش نم یحرف تو کهیداد... مرت رشییتغ
 یعباس یهم نخوند چه برسه مال آقامن  هیدفاع یشه حت ینم

امروز به دادگاه  نیپرونده...من هم یکه تازه امروز نشست رو
 یمشخص بود نم مالکنم... حکم کا یم تیشکا هشیقضات عل

 نیهمچ یبه عقلش خطور کرد تو دادگاه بدو یدونم چطور
 نشده ببره؟ یکه هنوز جرمش قطع یمتهم یبرا ینیحکم سنگ

 کرد: مهیفهبه  یاشاره ا جانان
 هنوز آزاده؟ مهیفه یچطور  -
 به پشت سرش انداخت: ینگاه نایش
حکم  دیباالخره که با یجور کردم فعال آزاده ول قهیبراش وث  -

 کجاست؟ هیاجرا بشه... هد



 یرو یرا لحظه ا شیسوال! جانان با درد پلک ها نیبه ا لعنت
 هم گذاشت:

 .ادینتونست ب  -
 دیکن شیدادسرا معرف دیامروز باهاش بر نیهم یرهادیپ یآقا  -

که  یقاض نیتر نشه ا نیکه به جرم فرار از قانون حکمش سنگ
 مهیفه یبرم دنبال کارها دیفقط دنبال بهانه بود...من با دمیمن د

 فعال با اجازه...
 ی. از طرفستادیرفتند اما جانان آن اطراف به انتظار ا همه

آمده که در دادگاه  شیپ یمشکل هیهد ینگران بود که نکند برا
 یتا آخر وقت ادار دیداشت شا دیام گرید یحاضر نشده، از سو

 خودش را برساند.
تماس گرفت و  یآن اطراف چرخ زد که ساق یدو ساعت یکی 

 برد: نیرا از ب دشیام
 حرف زدم.  هیاالن با هد نیهم  -

معلوم  یساق یافتاد از صدا یجانان که داشت پس م برعکس
 آرامش گرفته: یبود کم

 گفت؟  یمامان کجاست؟ چ  -
محاله بهت  یدونم کجاست جان ول یوقته که م یلیمن خ  -

بگم....همون روز که رفت به من زنگ زد از من خواست 
کنم... تا  یبار به اعتمادش پشت نم نیرازدارش باشم... الاقل ا

گرده...دادسرا هم رفته اعالم  یجا بدون که گفت بر م نیهم
 حضور کرده...

 :دیکش ادیفر اریاخت یب جانان
 دیبا یکدوم قبرستون نمیگرده؟ حرف بزن بب یبر م یچ یعنی  -

 برم دنبالش؟



 .میزن یخونه با هم حرف م ایب  -
چطور خودش را به مادرش رساند. از در خانه که وارد  دینفهم

مثل آوار  منیوسط نش وردایرا در ب شیکفش ها نکهیشد بدون ا
 خراب شد:

 ...نمیبب ایب ی... ساقیساق  -
آمد. با  رونینسکافه ب وانیل کیاز آشپزخانه با  یساق

 مبل نشست: یاز کنار جانان گذشت و رو یخونسرد
 . میحرف بزن دیجان... با نیبش  -

 بشیرا در ج نیماش چییتوانست خودش را کنترل کند. سو ینم
 :دیکش شانشیپر یموها نیب یفرو کرد و دست

 ... تو رو خدا بگو زنم کجاست؟ شمیم وانهیمامان دارم د  -
 کنار دستش گذاشت: زیم یرا رو وانیو ل دیبلند کش ینفس یساق

بعد  هیهد یجا یخودت رو بگذار هیچند ثان یخوام برا یم  -
و  نیکجاست... فعال بش گمیبهت م یاگر مثل آدم برخورد کرد

 گوش بده...
 کاناپه رها کرد: یخودش را رو یعصب

 کنم... یگوش م دییبفرما  -
گرده جان...خوبه که  یگناهه بر نم یتا ثابت نکنه ب هیهد  -

فهمم  یکنم چون من هم مادرم م یمن هم بهش کمک م یبدون
 ه؟یدختر چ نیدرد ا

و انگشت اشاره  ستادیمادرش ا یجا بند نبود. بلند شد جلو کی
 اش را سمتش گرفت:

 یکنم... تو و سپهر هم نم یم داشیمن پ یگوش کن ساق  -
زن حامله  کی د؟یفهم ی... آخه چرا نمدیریجلوم رو بگ دیتون

 نداره... یپشت و پناه چیکه ه



 حرفش با پرخاش گفت: انیم یساق
انقدر  یدیفهم یرو م زهایچ نیپناه؟ پس ا یزن حامله؟ ب  -

صبر کن... صد بار التماس  میاون شب گفت ؟یعذابش داد
فقط چند روز بگذره باهاش حرف  میبهت گفت میآدرس بد یکرد

 یکنم چطور یفکر م یهر چ ؟یتو چه کار کرد میزن یم
 ...دهیعقلم قد نم میکرد مشیخونه سپهر قا یدیفهم

درمون من  یکردم مادر من؟ تو که درد ب یکار م یخب چ  -
 ...یدونست یرو م

خواد با سر باال  یساکت شو... االن فقط بدون جاش امنه و م  -
رو ثابت کنه  یزیاگر نتونه چ یگرفته برگرده... به من گفت حت

 ...ادیم مانشیقبل از زا
 یسکوت کرد. با خودش کلنجار رفت کم یلحظه ا جانان

 :دیپرس یکند. با لحن آرام یمادرش خوددار یجلو
 آدرس داد؟  -
 داره...  تیکه رفته امن ییدونم جا ینه... فقط م  -

 یرا دارد اما نم هیو آدرس هد دیگو یدروغ م یبود ساق معلوم
 :دیبگو یزیخواهد به جانان چ

 ...رمیاگر قول بدم دنبالش نم  -
نگران جانان دوخته  یباال آمد و به چشم ها یساق نیخشمگ نگاه
 شد:

طرف مثل  نیاز ا ؟یقول؟ تو اصال مرد قول دادن هست  -
 ریخ اریدختره بعد هر شب با اون مه نیدنبال ا یافتاد لیعزرائ

 نیمن تو رو ا ؟یپشت مهمون یمهمون یزن یم پیت دهیند
 شناسمت... ینم گهیبزرگ کردم؟ به خدا د یطور



که  یوقت یوقت و ب یها یبا مهمان یرا حساب یدانست ساق یم
به مادرش بدهد.  یحیتوانست توض یرود کالفه کرده. نم یم

که او را  یشدن به کسان کیجز نزد یکردند چاره ا یدرک نم
 زهایچ یلیمدت خ نیانداخته اند ندارد و در ا ریمس نیدر ا
 شده: رشیدستگ

 تارا کجاست؟  -
 هیهد یهست از وقت تیباشه؟ اصال حال یکن یکجا فکر م  -

لقمه  کیمدت  نیبچه چقدر داغون شده؟ بچه، تو ا نیرفته ا
نخورده... خدا رو شکر من و مرجان  یدرست و حساب یغذا

دو هفته است  یدی...اصال فهممیاز چشم دورش نکرد
 رهیبگ ادیزبان  گهیفرستادمش مهدکودک که الاقل تا سال د

خواست پدر چند تا بچه  یدلت م یطور نیبره مدرسه؟ ا نهبتو
  ؟یبش

تارا کم گذاشته اما  یمدت چقدر برا نیدانست در ا یم خودش
 گذرد: یتوانست بفهمد در مغز پسرش چه م ینم یساق

 خودش تماس گرفت؟ لیزنه؟ با موبا یگفت دوباره زنگ م  -
 زنگ زد.  ینه از تلفن عموم  -

خواست مادرش را آرام کند اما خودش به شدت نا  یم دلش
 یخداحافظ یرا برا دیکه به ذهنش رس یآرام بود. تنها جمله ا

 زبان آورد:به 
 ...یممنونم ساق زیبه خاطر همه چ  -

را گرفت.  هیشماره تلفن هد یدیرفت با ناام رونیخانه که ب از
بار زنگ خورد. با عجله  نیمدت خاموش بود اما ا نیدر تمام ا

نگه  یلیرساند و پشت فرمان نشست. خ نیخودش را به ماش
 داشت اما جواب نداد. 



اش  یاز دوستان دوران کودک یکیافتاد  ادشیفکر کرد و  یکم
 :دیبه فرمان کوب یشده. ضربه ا سیپل
 لعنت به من!  -

دارد؟ مجبور  یدوست نیچن افتادهین ادشیچرا تا حاال  دیفهم ینم
 دایرا پ نیتا باالخره شماره تلفن آر ردیشد با چند نفر تماس بگ
از گذشته شرح  یادیفراوان و  یکرد. بعد از احوالپرس

 شیفاصله برا نیجرا به دوستش داد. در ااز ما یمختصر
 آمد: هیاز طرف هد یامکیپ
 فرستاد. امکیاالن پ نیآر  -
 بخون خبر بده.  -
 را باز کرد: امیپ
 من... یخدا یوا  -
 نوشته؟ یچ  -
گرده دنبالش  یبر م مانیمختصر گفته قبل از زا یلیخ یچیه  -

 نرم...
من هم  ایاالن ب نیهم دمینده... آدرس م یجواب چیباشه تو ه  -
 کنم؟  دایپ شنیخطش لوک یتونم از رو یم نمیبب
 دمت گرم.  -

 نیکرد شد.  ترسش ا یکار م نیکه آر ییجا س،یمرکز پل وارد
 شیرا خاموش کند. ناهار را هم پ لشیدوباره موبا هیبود هد

 خورد و به انتظار نشست.  یمیقد قیرف
بار  نیکه آخر ییجا شنِ یلوک ریغروب باالخره تصو کینزد
 گرفته را دستش دادند.  یبا تلفن همراهش تماس هیهد
بود. نفس  هیهد یمحله خانه پدر کینزد یاطیکارگاه خ کی

مرتب در گوشش  یکیراه افتاد.  یمعطل یو ب دیکش یراحت



کند اما دلش  یرا بدتر م زیکار همه چ نیزد با ا یم بینه
 .را به حال خودش بگذارد هیآورد هد یطاقت نم

رفت  یساز را که باال م یمیشکسته ساختمان قد مهین یپله ها 
. ستادیا یا قهیدر کارگاه چند دق یداد. جلو ینم یاری شیپاها
 .ردیبگ هیاز هد یداشت در را بکوبد و سراغ دیترد

بزرگ پر از خرده پارچه بر دوشش  سهیک کیبا  یکارگر
 یآمد و در را پشت سرش باز گذاشت. جانان فرصت رونیب
 . اندازدیداخل کارگاه ب طیبه مح ینگاه افتی

مشغول کار بودند.  یصنعت یپشت چرخ ها اطیخ یادیز تعداد
سالن را  یکه تا انتها دیخودش را باال کش یو کم ستادینوک پا ا

 توجهش را جلب کرد: کیاز فاصله نزد یزن ی. صداندیبب
  د؟یخواست یم یزیآقا چ دییبفرما  -

داد از آن دست  یطوط چهره اش نشان مبه زن کرد. خ ینگاه
. حدودا پنجاه ساله و قد دهیزن ها است که همه عمر زحمت کش

 کوتاه بود:
  د؟یشناس یم یدیحم هیخانم... شما هد دیببخش  -

جواب دادن  یجانان انداخت و برا یبه سرتاپا ینگاه زن
 کرد: یمکث

 ...دمینه آقا تا به حال اسمش هم نشن -
 یانداخت. شک شنیلوک یرنگ رو یبه نقطه آب ینگاه دوباره

 ساختمان است: نینداشت که هم
 هم هست؟  یا گهیکارگاه د نجایا  -

 تکان داد: نیبه طرف یسر زن
ساختمون هست  نیا یتو یاطیکارگاه خ نینه... فقط هم  -

 چطور مگه؟



 :دیفکر کرد و پرس یکم
  د؟یرو صدا کن رکارگاهیممکنه مد  -

 شد: نهیزد و دست به س یشخندین زن
 ش؟یخودم هستم فرما  -

داخل کارگاه  هیدانست هد یاگر م یزن حت نی. ادیخواب بادش
 بزند: یاست محال بود حرف

 تونم اسم شما رو بپرسم؟ یم  -
 هستم. یاکبر  -
هستم. مطمئنم زن من  یدیحم هی... من همسر هدیخانم اکبر  -
 .دیصداش بزن دی. خودتون لطف کننجاستیا
شما به من  ی... دوما که مشکالت شخصستیاوال که گفتم ن  -

 نداره...  یربط
به  یو دوباره نگاه ستادیکرد داخل کارگاه شود اما ا پشت

 جانان انداخت:
شناسه... بهتره دردسر  یمحله ما رو م نیسوما... کل ا  -

 ... راهت رو بکش برو...یدرست نکن
تا  دیپاگرد دور خودش چرخ یتنگ و خفه  طیدر مح هیثان چند

 دییتأ نیبود آر ی. کافردیتماس بگ نیگرفت دوباره با آر میتصم
 دشینقطه فعال است اما ام نیدر هم هیخط هد گنالیکند هنوز س

 را خاموش کرده بود.  لشیموبا هیهد رایرفت ز نیاز ب
 رونیآمد. از ساختمان ب یباال م انیدر م یکی یبه سخت نفسش

نداشت  یرفت. شک نییهدف باال و پا یدر کوچه ب یزد و کم
 یکیکار خواهد آمد. با احمد  ینباشد برا نجایاگر هم ا هیکه هد

بود تماس  دهیرا د هیخانه خودش که قبال هد اطیخ یاز پادوها



لحظه  کیو خواست  ددا یدستمزد قابل توجه شنهادیگرفت. پ
 بر ندارد.  یکارگاه لعنت نیچشم از در ا

گفت که  نانیدو ساعت بعد احمد تماس گرفت و با اطم یکی
او  هیاما هد دهید یاطیرا در حال وارد شدن به کارگاه خ هیهد

 فرار کند. هیرا شناخته. ممکن بود هر لحظه هد
به تارا بزند اما با  یخواست سر یبود و م یخانه ساق کینزد

 عجله دور زد.
خاموش  یچراغ هاشد احمد با دست  ادهیدر کارگاه که پ یجلو 

 ساختمان را نشان داد:
نرفت اما االن  رونیب نجاینگاه کن... من حواسم بود که از ا  -

من تا  ی...چادر سرش بود ولستین چکسیشده ه لیکارگاه تعط
 شناختمش...مطمئنم که خودش بود. دمید

اگر هم  هیکرده بودند. هد ریقفل و زنج رونیکوچه را از ب در
 برود. رونیتوانست ب یساختمان بود تا صبح نم نیداخل ا

احمد را مرخص کند. خودش هم  نکهینداشت جز ا یچاره ا 
وجود  یگریاطراف را چک کرد و مطمئن شد دِر د یکم

 خروج داشت که بسته بود. یراه برا کیفقط  هیندارد. هد
دهد.  کیکش نجایکرد که شبانه روز ا یم دایرا پ یکی دیبا 

 یراه افتاد. جلو هیهد ید و به سمت خانه پدرش نیسوار ماش
محله آمده و  نیدانست چرا به ا یکوچه ترمز زد. خودش هم نم

 یم کیاست! نگاهش را در کوچه تنگ و بار یزیدنبال چه چ
 افتاد. یگرداند که چشمش به عل

بوق فشار داد و نامش را صدا زد.  یدستش را چند بار رو 
جانان توجهش  یتازه وارد کوچه شده بود که از سر و صدا

 جلب شد:



 ؟ییپسر تو معلوم هست کجا ای... بیعل  -
را بداند و پا به  هیهد یجا یفکر کرد ممکن است عل یا لحظه

 اریفرو برد و بس بیرا در ج شیدست ها یفرار بگذارد. عل
 کرد. یط را ابانیخونسرد عرض خ

 یها کیو الست نگیر ینگاهش رو ستادیکه ا نیکنار ماش 
 اسپرت پاترول جانان خشک شده بود:

 داماد؟  یورا آقا نیسالم... از ا  -
 استفاده کرد: نشیضعف جوانک نسبت به ماش از
 ...میبزن یدور هی میبپر باال بر  -

 پر اخم نگاهش کرد: یعل
  ؟یچ گهید  -

 یرا رو شیگذاشت و مخصوصا پا شیبه نما یزورک یلبخند
 اگزوزش بلند شود: یپدال گاز فشرد که صدا

 تو رگ؟ میبزن یآب طالب میناز نکن... بر گهید ایب  -
را دور زد  نیماش طیمح یخفن، کار خودش را کرد. عل اگزوز
 گرفت: یبغل راننده جا یصندل یو رو

 زله؟یموتورش د  -
 شد: یاصل نی. راهنما زد و وارد الدیسوالش خند به
 دمشیکه خر شیروش گذاشتم... چند سال پ تیموتور تقو  -

 ...یرفتم رال یباهاش م
 باال رفت: یعل یابروها

 ...ولیا ؟یکن یم یشوخ  -
 انداخت: طیبه مح یچراغ قرمز ترمز زد و نگاه پشت

 کجا هست؟ یفروش وهیاطراف آبم نیا نمیخب چه خبرا؟ بب  -
 به روبرو اشاره کرد: یعل



 ...عمه چطوره؟دمیبرو نشونت م میمستق  -
 یاحتمال وجود داشت که عل نیحال جانان را گرفت. ا سوالش

 باشد: دهیمنحرف کردن ذهن جانان پرس یسوال را برا نیا
 هفت ماه... یتو رهیداره م گهیخوبه د  -

خبر  یچیداد از ه ینشان م یمتعجب و خوشحال عل حالت
 ندارد:

 دل غافل چه زود گذشت؟ یا ؟یگیجون من؟ راست م  -
 آره... زود گذشت...  -

که مثل باد گذشت تعجب کرده  یزمان یادآوریهم با  خودش
 چشم دوخت: ابانیو به خ دیپر حسرت کش یآه یبود. عل

کرد؟ باز خوبه شما  یفکرش رو م یروزگار... ک یه  -
 ...و معرفتمن که ت یهواش رو دار

گذشته بودند که  یگریدسکوت کردند. از چهارراه  یدو کم هر
 اشاره کرد: یعل
 سمت راست آقا جانان... چیکوچه بپ نیاول  -
 رییتغ یدر عل یزیمدت چ نیانداخت. در ا یبه عل ینگاه مین

 . دیرس یتر از قبل اما پخته تر م نیکرده بود. به نظر غمگ
 یشدند و جلو ادهینگه داشت.  پ یفروش وهیمغازه آبم یجلو

 :ستادندیا نیتریو
 ؟یخور یم یآقا چ یعل  -
 بهانه است. وهینداره... راستش خودم کاِرت داشتم. آبم یفرق  -
هم  یرفتند و روبرو نیبه سمت ماش یآب طالب وانیدو ل با
 :دیطاقت پرس ی. جانان بستادندیا
  ه؟یچ هیقض نمیخب بگو بب  -
 سراغ من؟ یشده اومد یاول شما بگو چ  -



اعتمادش جلب  یگفت. تازه کمآقا دروغ  یعل نیشد به ا ینم
 کرد: یبه او نفوذ م یگر یاز در لوت دیبا نیشده بود بنابرا

 یداره برات غصه م یلیراستش عمه خانمت خ  -
 بتیخانوم اومده بعدش غ هیگفت  قتیخوره...اومدم بازار رف

 ه؟یاون چ انیزده... جر
اش را با  وهیجهت آبم یشده بود و ب رهیحسرت به مردم خ با
 زد: یهم م ین
 وقته برام مرده... زن سابق حشمت... یلیکه خ یکی  -

 شد: رهیخ وانشیزد و به ل یپوزخند
دونم؟  یگفتم مامان... ننه... چه م یهمون که باس بهش م  -

 ادیپر کرد... خانم شوهر کرده  هیهمون که جاش رو عمه هد
 من افتاده...

 یباز م یه اروزن دیحال جانان با نیداشت. با ا یدل پر عجب
 بکشد: شیرا پ هیکرد تا فرار هد

 بابات؟ شیپ یپس برگشت  -
 :دیخند

دنبال  یآقا جانان... مرد و مردونه بگو اومد الیخ یبابا؟ ب  -
کنم  ی. نگران ماِلت نباش... کار مدهیکه ازت دزد یلوازم

خوشم اومد... حشمت دستش از عمه  ی...ولدمیخودم پس م
زنه که نتونسته  یلگد م واریکوتاه شده داره مثل خر به در و د

 ...رهیبگرو ازش  ونیلیوکالت نامه و اون پنجاه م
آن را  یحرف عل دنیجانان بود اما با شن یلب ها کینزد وانیل
 آورد: نییپا
 ون؟یلیکدوم پنجاه م  -
 :دیباال پر یعل یابرو یتا



 انیخودش... جر یتو زهیر ی... مگهینگفته؟ عمه است د  -
 ادته؟یاون جواد که 

 خب؟  -
کنه که تو   یاز عمه اخاذ ونیلیخواسته پنجاه م یحشمت م  -

... حاال هم هر یِزر اومد و قورمه سبز یپشت عمه در اومد
به هم  ختهی... بد ردهیکنه عمه جواب تلفنش رو نم یم یکار

 ...نامرد
از او درباره جواد  یرا وقت هیچشم بست و چهره هد یا لحظه
 را نداشته باشد: دنشیحق داد چشم د هیتجسم کرد. به هد دیپرس

بگم  یزیچ هی یمرد و مردونه... طاقت دار یگفت یعل  -
 دارم... اجیبه کمکت احت ؟یاریجوش ن

 را پاک کرد: شیبا پشت دست لب ها یعل
 شده؟ یبگو داداش چ  -

 نداشت: یپسربچه شجاعت کاف نیا یگفتن حرفش جلو یبرا
 قشیاز خونه فرار کرده... همون شب که حشمت و رف هیهد  -

 نکهیکردم اما از ترس ا داشی...البته من بعدش پیاومدن دزد
... 
 :دیحرفش پر انیم یعل
عمه از خونه فرار کرده؟ حشمت  یچ یعنی... نمیصبر کن بب  -

 .. .یاومده دزد شیچند هفته پ
 وانیمرتبه ل کیبه حرف جانان فکر کرد و  یو منگ کم جیگ

 :دیجانان را چسب قهیانداخت  نیرا زم وهیآبم
  ؟یکار کرد یباهاش چ نمیحرف بزن بب  -

شد و با خودش فکر کرد  رهیخ یعل نیبه چشمان خشمگ جانان
 است: هیهد هیچقدر شب



... خوبه قبلش گفتم گمی... دستت رو بردار بهت میعل یچیه  -
 ...اریجوش ن

 به عقب برنداشت: یدستش را انداخت اما قدم یعل
کنه من گفتم تو  یحرف منو اشتباه برداشت کرده... فکر م  -

 نیخورم اصال همچ یقسم م یخونه دست داشته ول یدزد
رو  شیگناه یخودش رفته که اول ب الینبود... به خ یزیچ

خودش  مانیدرم گفته قبل از زاثابت کنه بعد برگرده... به ما
 یانرو شیتونم ولش کنم دارم از نگران یمن نم یول ادیم
 ...شمیم

 :دیفکر کرد و پرس یکم
 ؟یکجا دنبالش گشت  -
 بار اونجا بوده... نی... آخریخانم اکبر یاطیکارگاه خ  -

 را در سطل انداخت: یخال وانیکه فاصله گرفت جانان ل یعل
 رم؟یبرات بگ گهید یکی  -

 را برداشت به سمت مغازه رفت: وانشیشد ل خم
 کنم... یخودم حساب م نیتو ماش نیبش  -
دوباره به  یسر زدند. دست خال ییچند جا یعل ییراهنما با

 گفت: یبازگشتند. سر کوچه که نگه داشت عل هیهد یخانه پدر
و پوکش رو در  کیحشمت که ج شیآقا جانان من اومدم پ  -
اون جلو  ختیمونم... خوش ندارم ر ینم نجایا ادی... زارمیب

ندارم  ییدماغم شده... فعال جا یمو زن همچشمم باشه ... اون 
کنم... نگران عمه نباش  یهر جا رفتم خبرت م یبرم ول
تو  یاست... چهارتا زهیم زهیپا مرده... نگاه نکن ر کیخودش 

 ...ادی...عزت زفهیرو به وقتش حر
 افتاد: یزیچ ادیمرتبه  کیرا باز کرد اما  نیماش در



 ؟ی...شماره منو داریآها راست  -
 :دیکش رونیداشت ب هیهمان که هد هیشب یگوش کی بشیج از
 بندازم... سیشماره بده م ستمیحفظ ن  -

خواست کار کند  یافتاد که م یحرف عل ادیبازگشت  ریمس در
خودش بار  نیع یکی هیپدرش را بدهد. الحق هد یو تاوان دزد

 کرد. لشیبه ساعت موبا یآورده بود. نگاه
 دیبه تارا بزند. هر چند آن طور که با یوقت داشت سر هنوز

قلبش هنوز سرد بود اما  ینداشت و کم ینسبت به تارا مهر پدر
 کند.  دایادامه پ یلیوضع خ نیخواست ا ینم
باز  یبود که کس بیمعطل شد. عج یپشت در خانه ساق یکم
روشن خانه را  مهین یو چراغ ها ستادیوسط کوچه ا کند. ینم

 ته دلش به آشوب افتاد.  یزیاز نظر گذراند. چ
دوباره شروع به سرزنش کند، شماره  یساق نکهیترس ا از

 سپهر را گرفت:
 ...ستین یالو سپهر جان... اومدم خونه کس  -
 ؟یمنتظر بمون یتون یجان... م میراه یتو  -
 ست؟یخاله مرجان ن شیخونه پ یتارا مگه تو یآره ول  -
 ...میکیماست... نزد شینه پ  -

به  یزیچ کیشد  یم کیکه از کوچه روبرو نزد یساق سانتافه
داشت که به خاطر  نیآمد. پنج نفر سرنش بینظر جانان عج

 . ندیتوانست درست داخلش را بب ینم نینور ماش
وارد شد.  ادهیپ برد. جانان هم نگیرا داخل پارک نیماش سپهر

عقب  یرا باز کرد آرمان از صندل نیکه در ماش یکس نیاول
گره خورده  یآمد. با اخم ها رونیبود. پشت سرش تارا ب
 کند.  یمحل یخواست به پدرش ب یخودش را بغل گرفته و م



شد  کینزد یغرور دخترش ضعف رفت. قدم یجانان برا دل
 را لمس کرد: شانشیپر ییطال یاز موها یو با ترس طره ا

 ...یبیسالم بِ   -
 ادهیخشونت دست پدرش را پس زد و فاصله گرفت. همه پ با

 پشت راننده نشسته بود. یصندل یشدند به جز نفر پنجم که رو
 باز کرد. دستش را باال گرفت و گفت: شیآرمان در را برا 
 من هوات رو دارم... نییپا ایآروم ب ریدست منو بگ زمیعز  -

دست تارا را  یثابت ماند. ساق قشیرف یجانان رو کنجکاو نگاه
 گرفت و همراه سپهر به سمت آسانسور رفتند:

 کمک؟ امیآرمان جان ب  -
 انداخت: یبه ساق ینگاه مین آرمان

 کنه... یم هیخاله داره گر  -
کمک به آرمان  یبچه را به سپهر سپرد و خودش برا یساق

 یتو یطاقت نداشت بفهمد چه کس نیاز ا شتریرفت. جانان ب
 آمد.  رونیب نیاز ماش یکه شد دست کینشسته. نزد نیماش

و  ستادیدست زنانه که از مچ تا آرنجش گچ گرفته شده. ا کی
 در مغزش به صدا در آمد: ینام
 «!مه؟یفه»
شد.  ادهیپ نیاز ماش یبود که با کمک آرمان و ساق مهیفه یآر

از خون داشت.  یدند لکه بزرگبو دهیچیکه دور گردنش پ یباند
 . ستدیتوانست صاف با ینم هیاز شدت ضعف و هق هق گر

 یزخم یبه قدر مهیفه یکه کرد دل جانان خون شد. صدا سالم
 کرد. یبود که شنونده را منزجر م

حلقه  مهیدستش را دور فه کیهم بود. آرمان  یتر بیعج زیچ
 .دیرا چسب شیبازو گریزد و با دست د



 یاجازه نم مهیفه میکرد اما حال وخ یشوکه فقط نگاه م جانان
به هم افتاد و  یبپرسد.  نگاه جانان و آرمان لحظه ا یداد سوال

 . رندیشان را بگ یاراد ریخنده غ ینتوانستند جلو
که  دیتارا را د یچشم ریانداخت و ز نییسرش را پا جانان

. از داخل کند یپشت سپهر پناه گرفته و با اخم به پدرش نگاه م
آورد و  رونیآب شده بود ب یکه کم یشکالت یبستن کی سهیک

 چشم تارا گرفت.  یجلو
را با حالت  شیمغرور ابروانش را باال داد و چشم ها دخترک
بست از جانان رو برگرداند. در آسانسور که باز شد  یبامزه ا

بهت زده جانان،  یچشم ها ی. آرمان جلودیدو رونیاول تارا ب
 را به اتاق مهمان برد.  مهیفه
 یهر کدام رو یتوانست سکوت کند. سپهر و ساق ینم گرید
 :دیو پرس ستادیا منیمبل ولو شده بودند. وسط نش کی
 چه خبره؟  نجایبه من بگه ا یکی  -

 مختصر جواب داد: یحال یبا ب یساق
 ...میآورد میعقدش کرد میرفت  -

 بسته اضافه کرد: یهم با چشم ها سپهر
 ک هللا...یرو به زن داداش سالم کن پسرم... بارب  -

داد، آرمان  یم کیکش یاطیدر کارگاه خ یجانان جلو یوقت
بود. وارد  مهیدر خانه فه یجلو ینیریتک و تنها با گل و ش

دو برادر  نینگاه خشمگ ریزاده که شد ز یمحقر خانه نب منینش
اش را  یتومان ونیلیچند م یها یفرهنگش کتون یالت و پدر ب

 در گذاشت. یدر آورد و جلو



آمد که  یگرفته بود اما بدون هماهنگ نایآدرس و تلفن را از ش 
. با اورندیب چارهیب مهیسر فه یینکند قبل از ورودش بال

 بودند.  دهیچ یکه دور تا دور پشت دیسالن کوچک د کیورودش 
 نیتر ییرا از دستش نگرفت. در انتها ینیریگل و ش یکس

و گل را کنارش گذاشت. هر  ینیریشست، جعبه شقسمت که ن
از برادرها  یکیبا اخم نشستند. سکوت را  شیسه مرد روبرو

 شکست:
 ی... تنها اومدیدار گریج یلینه... خوشم اومد... خ  -

 ؟یبش یافق یدینترس
 نیخواست ا یوجه نم چیرا پدرشان که به ه یبعد جمالت

 فرصت را از دست بدهد گفت:
 ه؟یشازده حرف حسابش چ نیا مینیهمه خفه بب  -

 زد و با شهامت گفت: یشخندین آرمان
 خوامش... یم  -

 مهیمحکم حرفش را زد که همه شوکه شدند. پدر فه یحد به
به سر و وضع آرمان با  رهیو خ دیکش شیها لیبه سب یدست

 نکهیا یخودش حساب کرد بهتر است آن جنازه متعفن را به جا
 هد. در خانه دفن کند شوهر د

تنش اندازه کل  یبچه پولدار که لباس ها نیبهتر از ا یکس چه
 داشت: متیآنها ق ییدارا

 نداره... هیزیجه  -
 صورت آرمان عمق گرفت: یمحو رو لبخند

 گه؟یسرش... د یفدا  -
 اش باالست. هیمهر  -
 ؟یچ گهیحله... د  -



 .یکن یامشب عقدش م نیهم  -
 .   ستین یمشکل  -

 به پسر بزرگترش کرد و دستور داد: ینگاه مهیفه پدر
 غهیص ادیتوک پا ب هیبگو  میبچه پاشو برو در خونه حاج سل  -

 بره شر بخوابه... میبخونه ردش کن
با سپهر  یآورد و تماس رونیب بیرا از ج لشیهم موبا آرمان

 گرفت:
 نیبه ا ایخانم ب یزحمت برات دارم... با ساق هیآقا سپهر   -

 ...دیخوام شاهد عقدم باش یفرستم. م یآدرس که م
و  یآمد. پشت سرش سپهر و ساق یمرد روحان کیبعد  یساعت

زدند و منتظر عروس  هیها تک یبه پشت ی. همگدندیتارا هم رس
شده بود که  رهیچنان با خشم به آرمان خ مهیخانم شدند. پدر فه

 داد به سمتش حمله کند: یهر لحظه احتمال م نندهیب
 تیچوب کبر کی... یکن یارده تا سکه مهرش مصد و چه  -

 ...دمینم هیزیهم جه
 تکان داد: یبا لبخند سر آرمان

 زیالزم نداره همه چ هیزیکنم... جه یهم مهرش م شتریب  -
 هست.  

 را باال برد: شیصدا یزاده لجش گرفت. عصب ینب
 کو؟  میکه گرفت یخانم... اون کاغذ  -

 ینگه داشته بود وارد شد. کاغذ پیکه ک یبا چادر مهیفه مادر
 دیآن را قاپ انهیگرفت و همسرش وحش رونیچادرش ب یاز ال
 صورت آرمان گرفت: یجلو

 ...یبهت کور خوند دمیمفت م یهم سند... اگر فکر کرد نیا  -
 نتوانست سکوت کنم: گرید یساق



 ادتیاالن  ؟یفروش یگوسفند م ی... مگه دارواشیحاج آقا   -
 دیبچه رو شه نیاز گل پاک تره؟ شما که اافتاده دخترت 

 ...دیکرد
داد  بایو تقر یبا پرخاش رو کرد به ساق مهیکوچکتر فه برادر

 :دیکش
فرار کرده... رفته زندان... آبرو برامون نذاشته... برش   -

 زن نیهم شیخودتون... بابا بده بره جاش پ یارزون دیببر دیدار
 ...هاست

خواست  یم یبود که با لحن بد یساق ها از زن منظورش
دهانش گرفت و  ی. سپهر مشتش را جلوستین یزن خوب دیبگو

 مجعدش فرو برد.  یموها انیم یآرمان دست
به  شتریکرد تا ب یم ریهر چه زودتر قائله را ختم به خ دیبا

 نکنند: نیناموس خودش توه
 ...دیحاج آقا لطفا شروع کن  -

داد و  یبرداشت. طور زیبه سمت آرمان خ بایتقر مهیفه پدر
 کند: یمسابقه شرکت م کیکرد که انگار در  یقال م

دو  شیببر دمی... فکر نکن اجازه میسینو ینود و نُه ساله م  -
 ...یروز بعد برش گردون

 :دیآرام پرس یبه حاج آقا کرد و با لحن رو
 د؟یجا عقد دائم کن نیهم دیدار اریحاج آقا شما اخت  -
 رفت: مهیبه پدر فه یاستغفرهللا گفت و چشم غره ا رمردیپ
در اسرع  دیبا یتونم عقد دائم کنم ول یمن محضر دارم... م  -

 ...دیوقت ثبت کن
 زاده هول کرد: ینب
 آره... آره... دائم بهتره...  -



 :دیداد کش دوباره
 خانم...  -

 آمد: رونیبا عجله از اتاق مجاور ب مهیفه مادر
 ...یبله حاج  -
 رو...دختره اون  ارشیب  -

و  یآمد. صورت زخم رونیلرزان از اتاق ب یبا تن مهیفه
نشست  واریفاصله گوشه د یبود. با کم سیکبودش از اشک خ

پدرش باز هم  یدوخت. صدا نیزده اش را به زم خیو نگاه 
 باال رفت:

 بره... مونیننگ از زندگ نیا میتمومش کن یبخون حاج  -
 دیکه با دیرس یع به خواندن کرد. به قسمتشرو یروحان مرد

کرد. خودش گفت صد و چهارده اما  یرا معلوم م هیمقدار مهر
 :دیحرفش پر انیآرمان م

 ...سیسال تولدش رو بنو یحاج  -
 متعجب نگاهشان به آرمان دوخته شد: همه

 اومده مهرش هم همون قدر باشه...  ایبه دن یهر سال  -
 داشت: دیترد هیهمه مهر نینوشتن ا یآقا برا حاج

  ؟یپسرم مطمئن  -
 تکان داد: یسر آرمان

 یهمسرم همون قدر م یبرا میمهر خواهرهام کرد یهرچ  -
 خوام... هر دو تاشون به اندازه سال تولد مهر دارند... 

خواستند هر طور شده با آرمان  یدلشان م یلیو سپهر خ یساق
دارد اما آرمان به بر یتندرو نیحرف بزنند تا دست از ا یکالم
 ییکرد که جا یمطمئن و با اعتماد به نفس صحبت م یحد
 گذاشت. حاج آقا دوباره از اول شروع کرد. ینم حتینص یبرا



 یبرا غهیکرد تا ص یسکوت م دیکه عروس با دیرس ییبه جا 
 جواب داد: یمعطل یب مهیبار دوم خوانده شود. فه

 بله...  -
تا بار سوم صبر کند. صدا از  ایبا اجازه بزرگترها  نگفت

 یبود برا دهیآمد. عاقد درست نشن یدر م یبه سخت شیگلو
 را خواند و در آخر گفت: غهیدوباره ص نیهم
 دخترم بلندتر بگو...  -

 یو مرتب بر سرش م ختیر یلحظه اشک م نیتا ا مهیفه مادر
 :دیکوب

 تونه بلندتر بگه... یمشکل داره نم شیتار صوت یحاج  -
 مادرش را سرزنش کرد: یبزرگتر با لحن بد ربراد

 نیبده بگه با اجازه بزرگترش... هم ادیننه به دخترت   -
 که مرده اش بهتره از زنده اش... یسرخود بارش آورد یطور
گذاشت تا وسط خانه مثل  یساق یپا یدستش را رو سپهر

توانست  ینم چکسیجور وقت ها ه نینارنجک منفجر نشود. ا
 . ردیدفاع از جنس زن بگ یرا برا یساق یجلو
 فقط گفت: مهیبار سوم باز هم فه یدوباره خواند و برا عاقد

 بله...  -
خانه را برداشته بود. آرمان  مهیمادر فه ونیو ش هیگر یصدا

الزم را در عقدنامه زد. کارش که تمام  یهم بله گفت و امضاها
 پچ زد: یگوش ساق ریشد ز

 ...ختهیزهرش رو نر یکیتش تا خاله لطفا خودت بده دس  -
نشست  مهیدفترچه عقدنامه را گرفت و برخاست. کنار فه یساق

بود که  دهیرا بر شیدست ها یو کمکش کرد امضا کند. طور
قطع شده و قادر نبود خودکار  شیعصب چند تا از انگشت ها



 مهیبه مادر فه ریپر از تحق ینگاه ی. ساقردیدر دستش بگ
 انداخت و گفت:

شکنه لوازم  یدستت نم ای یش یحاج خانم اگر ورشکست نم  -
 رو جمع کن... شیضرور

 در دل به زن فحش داد: یبه شوهرش کرد. ساق ینگاه زن
 «جیهو» 
 و از حرصش گفت: 
 ی... فردا خودم سر تا پاش رو طال مستیالزم ن  -
 ...افتهیشما ب ادی ارهین نجایاز ا یچی...همون بهتر هرمیگ
پدرخانواده، مادرش برخاست و به  یعالمت چشم و ابرو با

و  مهیسر فه یساک برگشت و باال کیبعد با  یاتاق رفت. کم
 :ستادیا یساق

ببره... آخه من  دهیکه خودش خر یالاقل اجازه بده اثاث یحاج  -
 بدم؟  یجواب مردم رو چ

 در هوا چرخاند: یاحمق دست مرد
کوه کنده... صد بار گفتم انگار  دهیدو تا ظرف شکسته خر  -
 ؟ینره سرکار مگه گوش کرد میخور یلقمه نون کمتر م کی

 هیچشم در و همسا یزنم جلو ی... فردا بار مریبگ لیحاال تحو
 شوهر کرده حرف و سخن تموم بشه... ننیکه بب

 بلند شد. پشت سرش سپهر هم برخاست: آرمان
 یهرچ ی...ولپارچه جواهره کی... خودش میندار یازیما ن  -

 هیکرا دیبفرست دیاگر دوست داشت دمیخودش بخواد... آدرس م
 ...دمیبارش هم خودم م

 زدند و برادر کوچکتر گفت: یپوزخند مردها
 رسه... ینه بابا... نترس دستمون به دهنمون م  -



 نیهم یبرا ردیدو تا الت را بگ نیخواست حال ا یم دلش
 گفت:

حداقل  هیتا زعفران نجایز اوانت ا هیآم... فکر کنم کرا  -
 بشه... یتومن صدیس ستیدو

 :دیبرادرش با تعجب پرس همان
 ه؟یزعفران  -

نفروخته بود اما آن لحظه دلش خنک شد  یفخر به کس هرگز
 :دیبهت برادرها را د یوقت

است... بفرست خودم  هی... منزل خواهرتون زعفرانگهیآره د  -
 کنم... یحساب م

 مهیداشت فه یاز آن همه استرس حاال آرمان در خانه ساق بعد
 هیمدت هد کیکه  یبرد. همان اتاق یرا به سمت اتاق مهمان م

 را در خود پناه داد.
فوق العاده  ونیدکوراس دنیاتاق آمده بود. از د نیقبال به ا مهیفه

اش خراب بود  یحال روح یاش متعجب نشد. در واقع به حد
 یتیبار اصال اهم نیاتاق، ا نیورودش به ا که برعکس بار اولِ 

. ندیتخت بنش یرود. آرمان کمکش کرد تا رو یداد کجا م ینم
 نشست.  هیدرست همان جا که بار اول هد

از خودش نشان  یچه رفتار دیبا دیفهم یبود. نم جیگ مهیفه
 بایتقر هیبود و از شدت گر یجار لیمثل س شیدهد. اشک ها

 کرد. یداشت سکسکه م
 یاتاق آورد و رو گریاز سمت د یآرمان جعبه دستمال کاغذ 

را جلو  شیآرا زیکنار م هیگذاشت. چهارپا مهیکنار فه یپاتخت
 نشست. مهیفه ی. با آرامش روبرودیکش



جرأت نداشت به چهره در هم شکسته عروسش نگاه کند. در  
در ذهنش بعدها  تیوضع نیخواست او را با ا یواقع اصال نم

را برداشت  لشیموبا یپشت شلوار گوش بی. از جاوردیب ادیبه 
 گرفت: مهیچشمان فه یرا جلو نهیو عکس پس زم

 اسمش پانته آ بود.   -
 به عکس انداخت: ینگاه مهیفه
 نتونستم نجاتش بدم.  -

 یمنج یچهره دوست داشتن یشد و رو دهیباال کش مهیفه نگاه
 ینگاه م لشیموبا یرو ریاش نشست. با حسرت داشت به تصو

 کرد:
کنه... فرصت نداد فقط  یم یمثل تو نگفت که خودکش  -

 ...یرفت...بدون خداحافظ
به  رهیخ مهیگذاشت. فه بشیرا بست و دوباره در ج لیموبا

مرد شوهر من  نیکرد واقعا ا یآرمان داشت با خودش فکر م
 است؟

 کارو به خاطر خودم کردم...  نیدر واقع... من ا  -
و نگاهش  دیمجعدش کش یموها انیم یت. دستبغض داش آرمان

 را به گوشه سقف دوخت:
... درد من هم ینکن یفکر خودکش گهیو د یتو خوشحال باش  -

 شه... یدرمان م
 :ستادیا مهیفه یشد و جلو بلند

 ...یاریکمکت کنم مانتوت رو در ب ایب  -
انگشتان  یرو مهیگرفته بود. نگاه فه مهیفه یرا جلو دستش

پرده حرفش را  یرک و ب یقفل شد. به حد یآرمان لحظه ا
 یسوال چیه یرا معلوم کرده بود که جا مهیفه فیزده و تکل



 هیکه هد یراه اشتباه دیگذاشت. به خودش گفت من نبا ینم
 :رمیبگ شیرفت را پ

فکر  یبه خودکش گهیکن... قول بده د یبه خاطر من زندگ  -
برات باشم...تو  یمرد خوب و مهربون دمی...من هم قول مینکن

 بشو درمون درد من... من هم پشت و پناه تو...
 تکان داد: یبا بغض سر مهیفه
 ؟یستیگرسنه ن  -
 . ستادیو صاف ا دیسوال را پرس نیا

 یصورتش شکل گرفت. دستش را رو یرو یپر مهر لبخند
 گفت: یگذاشت و با لحن مهربان مهیفه یبازو

 زیهمه چ گمینم یچون دروغه... حت هشیدرست م گمینم  -
 ه؟یچ ایرسم دن یدون یم ی... ولشهیبهتر م

از چشمش  یحرکت داد و قطره اشک نیسرش را به طرف مهیفه
دستش را باال آرود و با نوک  اطی. آرمان با احتدیچک نییپا

 انگشت اشکش را گرفت:
 یخوشگل ی... حتیشاد ای. غم ستین یابد ایدن یتو زیچ چیه  -

... فقط رهیو م ادیم زیلحظه... همه چ نی... امروز و ایو زشت
 گذره.  یتونم بهت قول بدم که م یم

 به تخت کرد: ینگاه
 .نیبش  -

 دراز بکشد: کرد شنشست. آرمان کمک مهیفه
 یم داتیها بگرد؛ غم خودش پ یفقط دنبال شاد گهیم چهین  -

حلقه  دی...با خرمیکن دایپ یشاد میگرد یکنه... از فردا فقط م
 ...میکن یشروع م

 چراغ خواب را روشن کرد و گفت: 



 گردم... یصدام کن... زود برم یخواست یزیچ  -
 و به در اشاره کرد: دیخند

 نی...چند تا جواب به اییبازجو یبرا دنیفکر کنم صف کش  -
 مهربون ها بدهکارم...

 مهیفه یزخم یبرود که صدا یکرد به سمت خروج پشت
 کرد: متوقفش

 فهمم. یرو م هیاالن حال هد  -
تخت چهارزانو نشسته و به  یکه رو مهیبه چهره فه دیچرخ

 شده بود نگاه کرد: رهیخ شیدست ها
فهمم  یدونه... االن م ی... گفتم قدر نمدمیاون روز بهش خند  -

 بود.  یدردش چ
 :دیپرس یو با کنجکاو دیچرخ مهیکامل به سمت فه آرمان

 بود؟ یدردش چ  -
 :دیکش یاش را گرفت و دم بلند ینیب ریدستمال طراوت ز با
خواد  یکنه... دلش م یگفت حس حقارت داره خفه اش م یم  -

 یبهش نگاه نکنه... کس چکسیمحو بشه... فقط چند روز ه
وجود  ایدن نیا یتو ینپرسه... اصال فکر کنه کس یزیچ

... رو داشت زینداره... التماس چند روز دور شدن از همه چ
 ... دمیخند یبهش م دی... نبا یتر بود ول یاز من قو هیهد

 یمردن ننگ یجا نشسته بود که گفت حت نیهم قایروز دق اون
بره و من... گفتم خاک  ینم نیتنش حک کردن از ب یکه رو

شانس بهت رو کرده...االن من هم  یفهم یتو سرت که نم
 همون حس رو دارم...



شود اما  مهیفه کینزد یدلدار یقدم برداشت برا یا لحظه
رفت و چراغ اتاق را خاموش  یشد. به سمت خروج مانیپش

 کرد:
کنه اما دلم  یفهمم دروغه...تنها بمون اگر کمکت م یبگم م  -
 کیبرات  ای...فردا دنیبه زندگ یخواد از فردا برگرد یم

 همسرم... ریکنار گذاشته... شب به خ زیعالمه سوپرا
از  یدلبر یبرا یازگشت آرمان فرصتدر انتظار ب جانان

 بیغ هیهد یداد. از وقت یبود. قبال زودتر وا م افتهیدخترش 
 کرد.  یم یبا جانان سخت شتریشد، تارا ب

با تارا  هیداشت مثل هد ینخ دور انگشتانش بسته و سع یمقدار
 شده بود: انیباعث خنده اطراف شتریکند اما ب یباز

 خورد؟  یهم گره نم یانگشت هاش تو یواقعا چطور  -
 :دیبلند خند یساق

ات خنگ تر  افهیق یهات رو زد شیر یجان... از وقت  -
 شده...
 معترض به مادرش انداخت: ینگاه

شدم کمتر بهم  یرابیس هیشب یگفت ی...میدستت درد نکنه ساق  -
 خورد... یبر م
 گذاشت: یساق یپا یسرش را رو سپهر

باعث شد  یچ یگذاشت شیرهمه سال که  نیمن موندم بعد ا  -
 ؟یکن یگالب هیخودت رو شب

 لشیو سب شیر دنیکه پشت تراش یعاشقانه ا لیدل یادآوری غم
 قلبش و لبخندش جمع شد.  یانداخت رو هیبود سا

کنار دستش  زیم یها را از دور انگشتانش باز کرد و رو نخ
 انداخت:



 ... خنگ...  یرابی... سی... گالبشهیفعال که داره بلند م  -
 :دیخند سپهر

ما  یدیفهم یکه نم ی... خنگ بودیستینه انقدر هم خنگ ن  -
 م؟یکرد میرو کجا قا هیهد

 و سپهر هنوز دلخور بودند: یرا انداخته بود. ساق متلکش
سخت بود بفهمم؟  یلیخ یآخه عقل کل... واقعا فکر کرد  -

تونست باشه؟  ی... خونه خودم هم نرفته کجا مستین نجایا یوقت
 آپارتمان جردن...  شیبرد دمیفهم ،یکرد مشیقا یتا گفت

از  یشد. لبخند دهیورود آرمان همه نگاه ها به سمتش کش با
 دسته مبل پشت تارا نشست: یخجالت زد و رو

 در خدمتم ... مشت اول صد تومن... دییبفرما  -
 اتاق ها نگاه انیم یو به راهرو دیبدنش را باال کش یکم یساق

 شنود: ینم مهیکرد تا مطمئن شود فه
و بابات  زادیمن االن موندم جواب پر ؟یبچه تو عقل ندار  -

 بدم؟  یرو چ
 :دیتارا کش ییطال یموها یرو یدست آرمان

خودش گفت از شما بخوام کنارم  یهر دو خبر داشتند... پر  -
 ...دیباش

 سرش را بلند کرد: یکم سپهر
  ؟یشهاب چ  -
 ... دروغ چرا؟یدون یگفت خودت م  -

رها  یمبل تک یدسته کاناپه بلند شد و خودش را رو یرو از
 کرد:

کنه... آقا با  حتیدونم؟ نص یخواست بگه نه... چه م یدلم م  -
 بود... یمهمون دشیخانم جد



 از تعجب گرد شد: یساق یها چشم
 مگه شهاب دوباره زن گرفته؟  -
 :دیبار جانان خند نیا
هر  یدون یآقا دکتر...مگه نم دیجد یمنشنگو زن... بگو   -
 عقد بشه؟ دیشهاب کار کنه حتما با یبرا یک

 از خنده کبود شد: سپهر
 گرفتم... یمثل بابات زن م یشدم ه یکاش جراح زنان م  -

 صورت سپهر گذاشت: یبرداشت و رو یکوسن یساق
 ...یآرزوها نکن نیتا از ا یش یاالن خفه م  -

 یم یرحم یبا ب یکه ساق یکوسن ریسپهر به زور از ز یصدا
 آمد: رونیفشرد ب

 غلط کردم... غلط کردم...  -
و سپهر را  یساق انیو پرحسرت جانان به عشق م رهیخ نگاه

کاناپه نشسته و  یلحظه چهارزانو رو نیتارا شکار کرد. تا ا
از کوسن  یکی یرو یگلدوز یداشت نخ ها هیدور از چشم بق

 کرد.  یها را پاره م
دندان  یشد خوشش آمد. لبخند نیچشمان پدرش غمگ نکهیا از

فکر کرد باالخره  چارهیمرد ب ینما به جانان زد که لحظه ا
 کرده: دایبه دخترکش پ یروزنه ا

 من... نیریدختر ش  -
برد تا  کیگفت و صورتش را نزد یسیرا جانان به انگل نیا

سر تارا بگذارد. تارا با همان لبخند پهن، چشم  یرو یبوسه ا
کرد و ناغافل کوسن کنار دستش را محکم به صورت  کیبار

 . دیجانان کوب



کرد. چشم جانان در اثر  یم شیخنده تارا دل آدم را ر یصدا
شده به خارش افتاده بود اما نخواست تارا  یاصابت پارچه اشک

 بوده.  یباز کی را دعوا کند. وانمود کرد حرکت بچه شروع
برداشت و آرام به پشت تارا ضربه زد. حقه اش  یکوسن

کوسن  دنیو هر دو شروع به کوب ستادیمبل ا یگرفت. تارا رو
خواست  یکردند. برعکس جانان که محتاطانه نم گریکدیبه 

به تارا بخورد، بچه پر از عقده داشت حرصش را  یصدمه ا
 کرد.  یم یسر پدرش خال

 تای. نهادیکوب یسرخ شده بود و با تمام قوا م اش از خشم چهره
 :دیتارا به اتمام رس هیپدر و دختر با گر نیخشن ب یباز

 خوام... یرو م یمن مام  -
 فشرد و در دل گفت: نهیدخترش را به س جانان

 کلیه نیخوام با ا یخنگ کوچولوت رو م یمن هم مام  -
 گنده...

و سپهر را مجبور کرد سرش  دیکش یپر بغض نفس بلند یساق
 را بلند کند:

... خوب شد رفت مهد... حداقل میبچه غافل شد نیاز ا یلیخ  -
 کنه... یم دایچند تا دوست پ شهیمدرسه آماده م یبرا

 به مادرش کرد: ینگاه مین یبا لجباز جانان
سوخت آدرس اون دختره احمق رو از  یدلت م یلیشما خ  -

 ...یکرد ینم میمن قا
 شوت شد از کنار سر جانان گذشت: یساق ییادمپ

دونه دور  ی... خدا میداد شیفرار یآدرس بهت ندادم رفت  -
 که گذاشت رفت؟ یاز چشم من چه کارش کرد

 کرد: یانیبزند آرمان پا در م یجانان حرف نکهیاز ا قبل



 شیگفت تازه حال مهیاالن فه نی... همستیجان ن ریخاله تقص  -
 بوده... یدردش چ هیشده هد
 :دیهول زده و کنجکاو پرس جانان

 شده؟  میدونه کجا قا یم مهیفه نمیبوده؟ بب یچ  -
 :دیکش یپوف آرمان

 روش؟ یافتیمثل بختک ب یکجاست بر یبفهم یتو فقط معطل  -
را  شیپدرش را به عقب هول داد و با پشت دست اشک ها تارا

 ت:حواسش به بچه بود گف نکهیا نیپاک کرد. جانان در ع
 شوهرشم... یولش کنم به حال خودش؟ ناسالمت ؟یپس چ  -

 برخاست دست بچه را گرفت: یساق
 ییکم اروپا هیلندن  ی... پسرت رو بفرستریبگ لی... تحوایب  -

به جون دختر مردم  افتهیها ب رتیخر غ نیع ادیفکر کنه بعد ب
 هات هم که باد برد... لیشوهرشم... جمع کن بابا سب گهیتازه م

ماندن تارا،  دخترش را به خانه  یبرا یرغم اصرار ساق یعل
سوهان روح  هیهد یخال یگرم نبود. جا گریکه د یبرد. خانه ا

در خانه  یداشت زندگ ازیشد اما تارا ن یهر دو نفرشان م
 اش را تجربه کند.  یخودش کنار پدر واقع

شد. دخترک با  یباعث دربه در شدن بچه م دینبا هیهد رفتن
در  یسکوت کرد. جلو ریشد و تمام مس نیسوار ماش یدلخور

 دیزنگ زده را باز کند. کل یشد که در آهن ادهیجانان پ اط،یح
 در را باال بکشد: نییپا یانداخت و خم شد تا اهرم فلز

  ؟یدر عوض کن هی یلعنت بهت مرد... عرضه ندار  -
باز شود، شکست و  نکهیا ی. به جادیضرب اهرم را باال کش با
 رونیاش در دست جانان ماند. نفسش را پر صدا ب یفلز لهیم

 فرستاد:



 گوالخ! گهیبهت م ستیخود ن یب  -
 شیبه لوالها یآورد الاقل دست یحتما روز بعد آهنگر م دیبا

چشمش به  یکیرا به سمت باغچه پرت کرد. در تار لهیبکشد. م
. ختیفرو ر لیدل یافتاد. قلبش ب نیزم یرو دیپاکت سف کی

 آن نوشته نشده بود. یرو ینشان چیرا برداشت. هپاکت 
 یبسته بودند. به هر حال نم یدرش را با چسب نوار انهیناش 

 یبرا یو نور کاف اوردیب اطیرا به داخل ح نیتوانست ماش
عقب شلوارش گذاشت و  بیخواندن نامه نداشت. پاکت را در ج

 سراغ تارا رفت. 
خانه که شدند دل هر دو گرفت. خاله مرجان خانه را برق  وارد

اش را نتوانسته بود پاک  یروح یو ب یانداخته بود اما سرد
کند. تارا را به اتاقش برد. هر چه جمله پر مهر و نگاه پر 

 محبت در چنته داشت خرج دخترش کرد.
چند زخم  یجا دنیکرد با د یرا عوض م شیلباس ها یوقت 

شکمش نتوانست خم نشود و  دیپوست نرم و سف یپراکنده رو
 . ردینشود و دخترش را در آغوش نگ سینبوسد. نگاهش خ

داد. بچه را  ینشان نم یواکنش چیمثل سنگ سرد بود. ه تارا
 ریخواند. ز شیکتاب قصه برا یتخت خواباند و کم یرو

برد. دختر  یکه بغض کرده و خوابش نم دید یم یچشم
 یخواست و پدرش هم حال بهتر یم هیکوچولو دلش گر
 :دیتارا را بوس یشانینداشت. برخاست پ

 دوستت داره... یلیعشقم... بابا خ ریشب به خ  -
دانست کم  یقلب دوستش داشت اما خودش هم م میصم از

 یرینبود. تقص شیبایپدر به دختر کوچک و ز کیاست. عشق 
ر کرد تارا صد د یثابت م کیتست ژنت نکهیهم نداشت. با ا



بچه پنج  کیصد دختر خودش است اما شوک مواجه شدن با 
تارا  اقتیآن طور که ل ،یداد عشق پدر یساله بد قلق اجازه نم

 در قلبش طلوع کند.  است
را خاموش کرد و به سمت اتاق خودش رفت. از کنار  چراغ

داد. در  یجلوتر رفتن نم یاری شیگذشت پاها یکه م هیاتاق هد
 هی. چند ثاندیکش ریانداخت. قلبش ت اتاقبه  یرا باز کرد. نگاه

را برداشت و بغل  هیهد ییندرالیس راهنیکمد بود. پ یبعد جلو
 گرفت. 

 یرا با خودش به اتاق برد و روهای هدیه  راهنیپیکی از 
 شرتشیدامن پر تور لباس، ت یبایبه برق ز رهیتخت انداخت. خ

 :دیکش رونیرا ب
 یندرالیبندمت س یکنم... الزم باشه به خودم م یم داتیپ  -

 احمق...
چه  م؟یعاشقت یفهم یشه؟ نم یدلمون تنگ م یفهم ینم  -

 مرگت بود؟ حاال خوب شد؟
. با عجله دیپوش یشلوار راحت عیبه پاکت نامه خورد. سر دستش

. عنوان دیکش رونیگوشه پاکت را پاره کرد و کاغذ داخلش را ب
 بود: بیعج شینامه برا

 «جان... سالم»
از  ینشانه ا چیگرفته بدون ه نتیشده و پر پیمتن تا کی

 تخت نشست و شروع به خواندن کرد: یفرستنده. رو
 «...یهست یدونم از دستم عصبان یم... »

 رهیخ هیکلمات چند ثان نیآخر یشد و رو دهیکش نییپا نگاهش
 ماند:

 «.هیتو هد یندرالیس... »



 :ستادیبلند شد و ا جانی. از هبود هیاز طرف هد نامه
 «...؟یدونست یدارم م دوستت»

 . مستأصل گوشه تخت نشست:دیلرز شیبند آمد. زانوها نفسش
توش  یکه شکوه یدوست داشتن متنفرم جان... عشق نیا از»
خب  گمیکنم به خودم م یبا خودم تکرارش م یوقت ی. حتستین

همه  ؟ینیب ی! مینکرد یاست کار بزرگ فهیوظ ؟یکه چ
 «...دهیته گلوم مزه خون م نیریش یزهایچ
 :دیلب غر ریآورد و چند بار ز نییحرص نامه را پا از
 احمق... احمق...  -

 چشمانش نگه داشت: یگرفت و دوباره نامه را جلو ینفس
هر بار  یخوام ول یخوام مال تو باشم. با همه وجودم م یم»

داده به حشمت،  ونیلیدر گوشم گفت ده م یکی یشد کمیکه نزد
 ی. کِ یریخفه خون بگ دیهم داد به طلبکارهات با ونیلیپنج م

 «...دهیشوهرت تو رو خر یبفهم یخوا یم
 زد: یبلند شد و دور خودش در اتاق چرخ کالفه

 یگاو...م فیفقط دستم به اون حشمت گاو برسه... ح  -
 کشمش... یکشمش... م

 یرو یتا کنترلگذاشت  شیدندان ها انیاشاره اش را م انگشت
 خشمش داشته باشد:

و غول مهربونش... ِمستِر جاناتان  ندرالیو تو... س من»
بشه خوشگل تر هم  یعصبان یچشم سبز که وقت یِ رهادیپ
کوتوله  یِ دست و پا چلفت یدیحم هیهد پی...شوهر خوش تشهیم

ادعاش  یبده ول یتونه دست مشتر یآب نم وانیل کیکه 
 «نداره... یتموم



لبخند زد و  اریاخت یکلماتش قند در دل جانان آب کرد. ب بیترک
 بلند گفت:

 دختر... ینفس من  -
. به خاطر خودم، به خاطر مرد دلشکسته زمیرفتم عز یم دیبا»

 یکه به زود ایو ارم ایلیخوشگلم، ا یزخم یمهربونم، تارا
 یضیمر یترسو نیالزم دارند نه ا یمادر پاک قو کیو  انیم

 که االن هستم.
گردم  ی. بر میدون یدونم. دوستت دارم م یم یدوستم دار 

به دل  چیزی حسرت دمیاگر موفق نشده باشم. اجازه نم یحت
که تو  ی. فکر کن رفتم سفر مثل وقتزمیمهربونت بمونه عز

. حاال یستیکردم چه خوبه که ن یلندن و مِن احمق فکر م یرفت
برگرد بغلش کن.  گمیبه خودم م هیانقدر دلم تنگ شده که هر ثان

مال خودتم چه بخوام چه  ایجون تا ته دن وونهیبهش بگو د
 «نخوام....

 :دیاش کش یشانیپ یرو یبغضش را فرو داد و دست یسخت به
 برگرد دختر... تمومش کن.  -
دست  یول میخواد ما با هم نباش یم ایهمه دن ست؟ین بیعج...»

 یگذاره تو یو م رهیگ یما رو م یدست ها ادیسرنوشت م
اما حالم  بامیاجبار ز نیعاشق ا یدست هم. قشنگه نه؟ من حت

 «کنم... یحالم بده و دارم حال تو هم بد م یلیبده جاِن دلم. خ
نانوشته دائم در مغز جانان  یعهد هیجمله که شب کیتکرار  و

 زد: یتلنگر م
 کنم...  یم داتیکنم... آره پ یم داتیپ  -
حشمت رو پر از  بیج یداره حساب یکی دمیتا االن فهم...»

اما همه رو  دهیدزد یدونم چ ینم شه؟یکنه. باورت م یپول م



جلوت سرشکسته  یخرم. اندازه کاف یگردونم. نشد نو م یبر م
 «رو ندارم.... یکی نیهستم. طاقت ا

نداشت. از حرص  یطاقت خواندن و خود دار گریهم د جانان
 :دیداد کش بایتقر

 ده... خدا صبرم ب یوا  -
. شتریهم ب دیدو هفته شا یکی دیگردم. شا یزود برم یلیخ... »

کامل دارم. پول هم هست.  تیکه هستم امن یینگرانم نباش جا
. تارا رو از امیتا ب یکن یصبور یو کم یمنو ببخش دوارمیام

 یزود بر م یلیرفته سفر خ یطرف من ببوس بهش بگو مام
 «.هیتو هد یندرالیاز قبل عاشقتم. س شتریگرده. ب
بار اما  نیبار سوم و بعد چهارم یاز اول خواند. برا دوباره
بود که  بیکرد. عج یشد. پاکت را بررس یاش رفع نم یدلتنگ

طبق محاسبات جانان  نکهیتر ا بیشده. از آن عج پینامه تا
 رونیبوده و شک نداشت ب یاطیدر کارگاه خ هیتمام روز هد

 انداخته؟ اطیآورده و در ح نجای. چطور نامه را تا اامدهین
 یول یعل یسپهر حت ،یممکن بود کمکش کند. ساق یکس هر

 توانست. یهم م دیتوانست باشد. شا ینم ینه... عل
 نیف یو مبهوت باز هم نامه را کلمه به کلمه خواند. صدا جیگ 
و  ستادهیدرگاه ا انیکردن تارا او را به خودش آورد. م نیف

 کرد: یم هیمعصومانه در سکوت گر
 ؟یدیشده؟ خواب بد د یچ  -

کوچکش طراوت صورتش  یباال انداخت و با دست ها یا شانه
 را گرفت:

 نامه فرستاده... ی... مامنی... ببنجایا ایب  -



. ستادیجانان ا یپا یجلو دیتارا شکفت. دو نیچهره غمگ ناگهان
 :دینفهم چیکرد و ه ینامه را نگاه

 بخون...  -
 :دیبا کف دست به تخت کوب یضربه ا جانان

 پدرت بخواب... شیپ  -
 فاصله گرفت: یتکان داد و قدم نیبه طرف یسر

 ...یکن یم تی... اذیتو بد  -
 انقدر ترسناک شده بود: یبه وضع خودش زد. از کِ  یشخندین
 بار امتحان کن. کی  -

کرد به پدرش  یم یبود اما خوددار زیتارا وسوسه انگ یبرا
 انداخت: هیهد یخال یبه جا یرو ندهد. نگاه

 تنگ شده.  یمام یدلم برا  -
 :دیکش هیبالشت هد یرو یبا حسرت دست جانان

 نامه رو برات بخونم... ایتنگ شده... ب یمام یمنم دلم برا  -
 نشانیرا ب ندرالیس راهنی. پدندیدو به موازات هم دراز کش هر

 گذاشتند و جانان شروع به خواندن کرد:
 تارا...دخترم   -

کرد،  یسقف را تماشا م نهیتارا که دست به س مرخیبه ن ینگاه
 انداخت:

 قسمتش مال توست... نیا  -
 کش آمد: یتارا کم یها لب

 بخون...  -
از غم  ینبود گول زدن دخترک اما کم یکار درست دیشا

 کاست: یدرونش م



گردم. با  یدوست داره. زود از سفر بر م یلیتو رو خ یمام  -
 من... نیریبوسمت دختر ش ی. ممیخور یآالسکا م یهم بستن

 به جانان رفت: یچشم غره ا تارا
 ...یگیمن... تو م نیریدختر ش گهینم یمام  -

 دخترش باهوش است ذوق کرد: نکهیا از
 گرفتم. ادی ی! من هم از مامگهیم یچ یمام یفهم یتو که نم  -
 شد: رهیباال انداخت و دوباره به سقف خ یشانه ا ضیغ با
هم رفته .... مثل  ی... مامیدونم دروغ گفت یمن م  -

 دونم... یمنو دوست نداره... من م چکسی...هنیژاکل
 گاه سرش کرد: هیو دستش را تک دیپهلو خواب به
 ؟یرو دوست دار یچرا مام  -

 :دیچک نییو اشک از گوشه چشمش پا دیبچه لرز چانه
زنه... دستش نرمه...عروسک داره... مثل من  ینم یمام  -

 خوام... یرو م یزشته...من مام
طاقت نداشت تماشا کند. نشست و تن تارا را  نیاز ا شتریب

خودش نشاند و سرش را به  یپا یدست بلند کرد. رو یرو
 فشرد: نهیس
 ...ادیزود م یمام  -
نداشته زنه... گفت تو رو دوست  یم ادیم نی... ژاکلادینم  -

 باشم...
 صانهیتارا فرو برد و حر شانیپر یموها انیاش را م پنجه

 :دیسرش را بوس
 کنه... تیتو رو اذ یکس دمیاجازه نم  -
دردش  یدوستت ندارم...مام گهی... دیرو زد یتو مام  -

 گرفت... از دهنش خون اومد...



به زبان آورد که دل جانان را خون  شیها هیگر انیم یا جمله
 کرد. 

 «دوستت ندارم. گهید»
 قبال دوستش داشته: یعنی
از دست من  گهیکه برگرده بهت م ی... مامزمینکن عز هیگر  -

 ...ستیناراحت ن
 زنه... یمنو م ادیم نیترسم...ژاکل یمن م  -
 تونه... ینه... اون نم  -
 تونه... یم  -

و نفس کم  دیکوچکش در حصار بازوان جانان لرز یها شانه
 آورد:

 ادیاون )آقا( ب گمیم یگفت اگر بابا رو دوست داشته باش  -
 سراغت...

 یو زخم رتشیبود. به جز جوش آوردن رگ غ یبیعج حس
از حس دوست داشته شدن توسط  یجور شاد کیشدن روحش 

 برد.  ورشیتارا همزمان به جانان 
اتاق برد.  یبهداشت سیرا بغل گرفت و به سرو دخترش

 .دیلرز یم هیشست تمام بدن تارا از گر یصورتش را که م
نشاند و با هر دو دست  ییکنار روشو نتیکاب یاو را رو 

 صورتش را قاب گرفت:
من  نیریگذارم... تو دختر ش یتنهات نم چوقتیه گهیمن د  -

 یاگر از من متنفر باش یکنه. حت تتیتونه اذ ینم ی... کسیهست
 عاشقتم باشه؟ شهیهم

 کرد و به دست جانان چسباند:سرش را کج  معصومانه
 بکشش ... ادیاون )آقا( ب  -



. تارا را بغل گرفت و با خودش به دیبه ذهن جانان رس یفکر
کمد، لوازم شکار و  یباال یاتاق مطالعه برد. از جعبه ا

 . دیکش رونیورزش ِسکوئِنس اش )پرتاب تبر و چاقو( را ب
 یشده را جلو ینقره با دسته صدف کار یست تبرها جعبه

را  یکیافتاد  ادشیباز کرد. دو تا از تبرها کم بود.  ایچشمان س
قاب عکس تکه  یهنوز رو یگریخانه سپهر جا گذاشته و د

تارا  یاست که پشت مبل ها گذاشته اند. چشم ها یپاره شده ا
 برق زد: دهیانعکاس نقره آب د دنیاز د

 واو...   -
 فت:زانو نشست و با لبخند گ یرو جانان

ها ُدِمش رو  نیکنه... پدر با ا تیهر کس بخواد تارا رو اذ  -
 بره... یم

جانان  یچشم نازک کرد و لبخند زد که حت یخشن طور یتارا
جعبه تبرها را درون ساک  عی. سردیاز طرز نگاهش ترس

کمد جا  یقسمت باال نیتر ییمخصوصش گذاشت و در انتها
 ساز کرد:

 که مراقبت باشم؟ میبا هم بخواب میخب... بر  -
 الیهم بگذارد. به جز فکر و خ یصبح نتوانسته بود پلک رو تا

 یتارا که دائم در خواب جفتک م یچک و لگد ها ریز ه،یهد
 شد. ریبدنش خرد و خم زدیم غیج ایانداخت 

 یخال یجا دیبرپا کند. با یافتیدخترش ض یگرفت برا میتصم 
کرد. آن لحظه از ذهنش گذشت، رفتن  یپر م شیمادر را برا

 یزندگ یشدن چرخ دنده ها یباعث روغن کار یبه نوع هیهد
 اش شده. 



 چیه نیکه از دست رفته بود را برگردانده. بعد از ا یاعتماد
 یتواند باعث شود به همسرش شک کند. از طرف ینم یطوفان
 نیشود. مهم تر کیفراهم کرد تا به دخترش نزد یفرصت

 بود: هیباز شدن قفل زبان هد قسمتش هم
 من که الل بود. ی! جلوختیر یچه زبون کیرمانت یفسقل  -

مخلفات  هیآرد با بق مانهیپ کیوافل ساز را روشن کرد.  دستگاه
 زیم یبرداشت و رو ی. کاسه اختیر یخشک را در ظرف

 گذاشت.  رهیجز
آشغال درست پشت سرش بود. فکر کرد تخم مرغ ها را  سطل

اندازد.  یدر سطل م میشکند و پوستش را مستق یدر کاسه م
و پوستش را در سطل  دیرا در کاسه شکست. چرخ یاول

در کاسه بشکند،  نکهیا یرا برداشت و به جا یانداخت. دوم
 درون سطل شکست.  دیچرخ

 زیل یمنگ به تماشاو  جیبود که گ هیفکرش مشغول هد یحد به
. با همان حالت ستادیآشغالها ا یتخم مرغ رو عیخوردن ما

را درون  یبه سمت کاسه تخم مرغ ها رفت و پوست خال یجیگ
 کاسه انداخت.

 بلند گفت: یبا صدا یسیعادت به انگل یاز رو 
 کنم؟ یم یمن دارم چه غلط  -

 خنده تارا بلند شد: یصدا
 ؟یادب بود یتو ب  -
 یداد همراهش در آشپز یبه تارا اجازه م هیافتاد هد ادشی

 کمک کند:
 ؟یکن یبا پدر آشپز یدوست دار  -



 یم نیژاکل یدهایشدن به پدرش به خاطر تهد کیاز نزد بچه
 :دیترس

 ؟یآم... وافل دوست دار  -
 من اجازه ندارم بخورم.  -

 کرد: یبا تعجب اخم جانان
 چرا؟  -
تونه وافل  یم نیخوره...فقط ژاکل یوافل نم یخونگ وونیح  -

 بخوره...
دستش بود تا زنده زنده کبابش  یجلو نیخواست ژاکل یم دلش
 کند:

 ... صبر کن فکر کنم؟یستیمن ن یخونگ وونیتو ح یول  -
کرد سخت مشغول تفکر کرد سپس با خنده به سمت تارا  وانمود

 برداشت: زیخ
 ... صبر کن بخورمت...یتو وافل من  -

. بلندش دیجانان به او رس ییرایو فرار کرد. وسط پذ دیخند تارا
 شانه اش انداخت: یکرد و رو

 ...میاول دست و صورت وافل خوشمزه رو بشور میبر  -
 یکمرنگ تر م هیهر ثان نیژاکل یعبور از خط قرمزها رهیدا

پشت پنجره برود و  یبود که تارا حق نداشت حت یشد. روز
 یزبان م یسیانگل یبچه هامخصوص  یحاال به مهدکودک

 رفت. 
کنار  یچوب یفقط حق داشت در کلبه ا نیخانه ژاکل در

 یخودش آن را سفارش داد. جا نیآشپزخانه بخوابد. ژاکل
 سردرش نوشته بود: یمخصوص سگ که رو

 «ایمن س یخانگ وانیح» 



 یدارد. فکر م بایاتاق ز کیبود که  افتادهیتارا جا ن یبرا هنوز
دلش  نکهیا ی. برارندیگ یها را از او م نیکرد هر لحظه همه ا

 متنفر باشد.  زیداد از همه چ یم حینشکند ترج
مهد  یاحساس دامن زده بود. وارد فضا نیهم به ا هیهد رفتن

دست پدرش را گرفته دچار غرور شد.  نکهیکودک که شد از ا
 . ها گذشت یهمکالس انیبا فخر سرش را باال گرفت و از م

با جانان حرف زد و بعد دستش را سمت تارا  قهیچند دق یمرب
 گرفت:

 ...میدار ی... امروز کالس نقاشایبا من ب  -
خواست دست پدرش را رها کند اما دوست هم نداشت  ینم دلش
 را گرفت.  یرا جانان بفهمد. دست مرب اقشیاشت
 یبه سمت کالس برداشت، دختر بچه ا یقدم نکهیمحض ا به
 خورد.   نیجانان زم یو کنار پا دیدو

بچه را گرفت و بلندش کرد. با  یخم شد از پشت بازوها جانان
 یو مشغول تکاندن خاک رو دیسرش کش یرو یمحبت دست

 شلوارش شد. 
تارا از حسادت جمع شدند و مشتش گره خورد.  یها چشم

 در ذهنش تلنگر زد:  نیژاکل میتعل نیبزرگتر
 یبرا یکه مال ما است را حت ییزهایحق ندارد چ چکسیه»

 «بدزدد. یلحظه ا
تارا را به  یسر بچه گذاشت دندان ها یکه جانان رو یبوسه ا 

به بچه زد و دستش را جلو برد تا با  ی. لبخند ترسناکدییهم سا
 هم وارد کالس شوند.



جانان داشت با داد و هوار از  یدو ساعت بعد درست وقت یکی 
 رونیدر آن پنهان شده ب هیکرد هد یکه فکر م یاطیکارگاه خ

 آمد از طرف مهدکودک با او تماس گرفتند.  یم
 ریمد یخانم اکبر یدهایبود که تهد یعصبان یلحظه به حد آن

 توانست ساکتش کند: یهم نم سیتماس با پل یکارگاه برا
 گردونم... یکنم... هر جا باشه برش م یم داشیبهش بگو پ  -

 کارگرها را خطاب قرار داد:از  یکی یاکبر خانم
 یم یچه غلط یابونیغول ب نیا نمیبب سیبرو زنگ بزن پل  -

 شه؟ یسرت نم زادیچرا زبون آدم ستین گمیخواد بکنه؟ بهت م
کنار دستش را هول داد و کف  زیم یرو یقدرت پارچه ها با

 :ختیر نیزم
زنگ  یخوا یزنم به هر کس م یم شیرو آت نجایمن ا  -

 یدونم صدا ی.... مهیمطمئنم... هد نجاستیبزن... زن من ا
 ...امیکه کوتاه نم یدون یم رونیب ای... خودت بیشنو یمنو م
خورد. باالخره از  یدائم زنگ م لشیکشمکش موبا نیا وسط

 زنگش خسته شد و جواب داد: یصدا دنیشن
 الو... بله...  -
مهدکودک...  دیاریب فیاالن تشر نیهم یرهادیپ یآقا دیببخش  -

 کرده... یتارا کار وحشتناک
 ...یگوش  -

برود اما قبل از  رونیشلوغ کارگاه ب طیشد از مح مجبور
 گرفت: یخروج انگشت اشاره اش را سمت خانم اکبر

 گردم... یمن بر م  -
 برو بابا...  -

 را کنار صورتش گرفت: یگوش دیدو یم نییپله ها که پا از



 شده خانم؟ یچ  -
... دینیبب دیاریب فیخودتون تشر دیبگم؟ با یدونم چطور ینم  -

. بچه میهاش رو آروم کرد یاز همکالس یکیمادر  یبه سخت
 ...ادیکنم کوتاه ب یمادرش فکر نم یول مارستانیرو بردن ب

 س،یپل نیماش دنیبه پا بود. با د یامتیدر مهدکودک ق یجلو
 دیکش یم غیکه ج یو زن یساق یبرد. صدا ادیرا کامال از  هیهد

 توانست بشنود: یهم م اطیرا از وسط ح
  د؟یبگ دیداره نبا سمیبچه تون ساد  -
تونسته  یدونم چطور یشرمنده شدم. اصال نم یلیخانم من خ  -
 خوام... یکارو بکنه... من از شما عذر م نیا
خوره؟ دماغ بچه من  یتو به چه درد من م یعذرخواه  -

 ؟یفهم یشکسته م
مهد، اول چشمش به تارا افتاد که  یورودش به سالن اصل با

 یصورت دارد. مرب یرو یا انهیو لبخند موذ ستادهیا یگوشه ا
 :دیاو را د

 پدر تارا هستند... شونی... خانم ایرهادیپ یآقا  -
رو کرد به جانان و هر چه از دهانش در آمد گفت اما  زن

 یشرارت م شیبایز یبه تارا که از چشمان آب رهیجانان خ
 شوکه شده بود.  دیبار

 یاما م ندیگو یجمع به هم چه م نیا دیفهم یتارا نم مطمئنا
کنند. جانان  یکه کرده بحث م یدانست درباره او و کار

 زانو زد: نیزم یشد و کنارش رو کینزد
 شده؟ یتارا به پدر بگو چ  -
 :دیهمان نگاه ترسناک به سمت جانان چرخ با
 کردم... هشی...تنبرهیو رو از من بگخواست ت یاون م  -



معلوم شد  نکهیهزار مکافات توانستند مادر بچه را بعد از ا با
 نکهیبدون ا سیکنند. پل یراض ستیدر کار ن ینیب یشکستگ

 رفت.  ردیصورت بگ یتیشکا
مهدکودک جمع بودند. حرف  ریدر دفتر مد یبعد همگ یکم
مدت چند روزه  نیوحشتناک بود. تارا در ا دندیشن یکه م ییها
ها  یخودش و همکالس یکامل از اعمال خشونت رو ستیل کی

که  یهوا و محکم صورت دختر یداشت. چنان ب یمرب یحت
بچه  ینینمانده بود ب یزیکوبانده که  چ زیرا به م دیجانان بوس

کند.  دایپ یبه جراح ازیشود و احتمال دادند ن یدچار شکستگ
 تارا گفت: یمرب

ترسه... قبل از  یزنه... آدم ازش م یم بیعج یحرف ها  -
رو داشت  شیبکوبه اول مداد رنگ زیرو به م شیسر بغل نکهیا

 ایلحظه ازش چشم بردارم  کیدستش...فقط  یکرد تو یفرو م
بچه رو  نیا دی... شما حتما باهیبه بق ایبه خودش صدمه زده 

 ادی نکهیا یرا. تمام خانواده در واقع بدیروانپزشک ببر شیپ
 . نندیآموزش بب دیرفتار کنند با یبا تارا چطور رندیبگ

 اطیوارد ح یجز بردن تارا از مهد نداشتند. جانان وقت یا چاره
که تارا درون استخر کوچک  ییها یاسباب باز دنیشد از د

مهد داشتند تعداد  ی. کل کارمندهاستادیا یمهد انداخته لحظه ا
درون استخر  یساق دنیکه تارا قبل از رس یاسباب باز یادیز

 نیکامال باز بود و به ا راتا شیکردند. ن یانداخته بود را جمع م
 .دیخند یصحنه م

داد و از  یم شنهادیکنار گوش جانان راه حل پ یساق ریمس تمام
 یکرد. جانان در خاطرات یبچه کم گذاشته اند گله م یبرا نکهیا

 یش مذهن یخان در فضا ریجهانگ یشده بود. صدا ریدور اس



را خواسته  ائشیاول یکه به خاطر کتک کار ی. روزدیچیپ
 بودند.

 یپدرش حساب یپاره جلو یسر و صورت کبود و لباس ها با
در  یبزرگ یلیبود اما پدرش آن روز کار خ دهیخجالت کش
 حقش کرد. 

 یلیکند خ یمدرسه عذرخواه نیاز مسئول نکهیا یجا به
چشمان  یخونسرد خواست پرونده پسرش را بدهند و جلو

 گفت: نیمبهوت حاضر
و متأسفم که تا  دیفرزند من ناتوان هست تیشما کامال در ترب  -

 دیهست یریامروز جگرگوشه ام رو بهتون سپردم... چطور مد
 شیفرق داره و اگر انرژ یکیبا اون  یهر بچه ا دیدون یکه نم

  اد؟یبه وجود م یمشکالت نینشه چن هیتخل
 :دیکرد به جانان و پرس رو

 ؟یداشت ییپسرم امروز چه درس ها  -
 :دید شیکوه استوار روبرو کیو  دینگاهش را باال کش جانان

 ...یاضی...رکتهیانشاء...د  -
 :دیسر پسرش کش یرو یزد و دست یپوزخند ریجهانگ

 خوام.  یمتوجه شدم پسرم...من ازت عذر م  -
 :دیمدرسه گرداند و پرس ریرا سمت مد نگاهش

داره و  ییباال یکیزیف ییبچه که توانا کی یبرا یدون یم  -
چه جور  دیبا نهیحرکت بنش یجا ب کیتونه چند ساعت  ینم

که  یاضیر کته،یخنده داره... انشاء، د ؟ینیبچ یبرنامه درس
 نکهیبدون ا یشه خشم کنترل نشده و کتک کار یاش م جهینت

د... برنامه یشاگردهاتون داشته باش یرو یروانشناس یابیارز



 یدون یورزش م ،یاضیباشه ورزش، ر دیپسر من با یدرس
 چرا؟ 
 یمجبورش م یو وقت نهیجا بش کیتونه  یبچه نم نیا چون

تحرک  یساعت اجازه بد کی دیبا سهیدو ساعت انشاء بنو یکن
 نه جان...   دییداشته باشه... پس مقصر شما

 یبرد و نامش را در کالس ها یباشگاه روز جانان را به همان
کنترل  ینوشت. بعدها جانان برا یو کمان و صخره نورد ریت

شد به  یمشکل ساز م شیبرا یدرونش که گاه یباال یانرژ
 و سکوئِنس رو آورد.  یصخره نورد

 اطیبه خ یکرد سر ادهیدر خانه پ یرا که جلو یو ساق تارا
رفت  یخانه خودشان زد. کارها که سبک شد سراغ همان مرب

 یداد. سالها گذشته و تلفن ادیو کمان  ریبچه بود به او ت یکه وقت
 رییرفت هم کامال تغ یم شهیکه هم یاز او نداشت. باشگاه

گرفت  می. تصمودندساخته ب شیپاساژ به جا کیشکل داده بود. 
 از آرمان بپرسد اما آرمان کجا بود؟

به خانه خودش برد.  یرا از خانه ساق مهیصبح زود فه رمانآ
وانت  کیباشند.  هیتماس گرفته بود که منتظر اثاث مهیبرادر فه

 فرستادند.  هیزیکامل پر از جه سانین
 یبود و هر تکه را که کف خانه م ستادهیا یگوشه ا مهیفه

لوازم را با حقوق خودش  نی. تک تک ادیکش یگذاشتند آه م
 هیگفت وضعش از هد یحال به خودش م نیبود. با ا دهیخر

 بهتر است. الاقل چهار تا تکه اثاث دارد. 
 ریچشمگ یکرد. با انعام یچقدر احساس حقارت م هیهد چارهیب

کردند. آرمان در را  یاز طرف آرمان، کارگرها خداحافظ
 به جعبه ها انداخت: یبست و نگاه



جا به جا  ادیخودش م... خاله مرجان رونیب میخب... ما بر  -
 کنه... یم
 کجا برود؟ ختیسر و ر نیفکر کرد با ا مهیفه
 من االن... یول دیببخش  -

کرد و  یزیو حرفش را خورد. آرمان اخم ر دیکش خجالت
 فرستاد: رونینفسش را ب

استراحت کن...خاله مرجان هم  یباشه اگر حالش رو ندار  -
رو کجا  یچ یبهش بگ یتون یرسه... بعدش م یاالن م

 بگذاره...
جانان نداشت.  یاز خانه مجرد یآرمان هم دسِت کم آپارتمان

آورده بود  مهیکه فه یلوازم نیکامال دکور شده و مجهز، بنابرا
 آمد.  یبه کار نم

تر و گران تر  کیاثاث خانه آرمان ش نکهیدر نظر گرفتن ا با
خودش تا  هیزینداشت جز انبار کردن جه یچاره ا مهیهم بود فه

 کمتر خجالت بکشد:
 آقا آرمان مزاحم شما شدم... دیببخش  -

مرحوم خشک شده  یاز پانته آ  یبزرگ یتابلو یرو مهیفه نگاه
 :دیرا د نیبود و آرمان ا

کار  یبدم... امروز کل ونیدکوراس رییکم تغ هی دیمن هم با  -
 پس خوب استراحت کن...  میدار

اش  ییگذاشت تا به اتاق خواب راهنما مهیرا پشت فه دستش
 کند:

... به یستیمهمون هم ن ی... حتیستیدر ضمن شما مزاحم ن  -
 ...یخوش اومد دتیخونه جد



خواست حاضر شود  مهیاز آمدن خاله مرجان، آرمان از فه بعد
رفتند.  مارستانیبه ب شیباز کردن گچ دست ها یو با هم برا

 تمام شود.  یزود نیقرار نبود به ا مهیدرمان فه
 یادیاش با مدت ز دهید بیدست آس یتا از عصب ها چند

 یبه حالت قبل باز م یمخصوص کم یو نرمش ها یوتراپیزیف
 انجام دهد.  یادیکار ز شیتوانست با دست ها یگشت. عمال نم

اش بود که دکتر گفت کار  یصوت یآن بدتر وضع تارها از
ممنوع کرد  شیرا برا. بغض کردن دیآ یاز دستش بر نم یادیز
بغض نکند؟  یتیموقع نیدر چن زادیشود آدم یمگر م یول

 قرار گرفت.  تیمشاوره روانشناس هم در اولو
فضا داد تا با  مهیبه فه یکه خارج شدند آرمان کم مارستانیب از
سوال بود که  یجا شیکند. هنوز برا هیخودش را تخل هیگر

 یطور به خودش صدمه بزند؟ برا نیچطور جرأت کرده ا
 :دیپرس مهیعوض کردن فضا و در واقع دلگرم کردن فه

  م؟یحلقه بخر میبر  -
فرمان قرار  یآرمان که رو یبه دست ها ینگاه مین مهیفه

. ردیخواست آرمان دستش را بگ یداشت انداخت. دلش م
 یدخترانه اش داشتند قلقلک م یازهایبود اما ن یادیز یآرزو
 دادند:

خواست همون  یخانم م یساق ادمهی... یول دیآقا آرمان ببخش  -
کرد  یقبول نم یلباس بخره... وقت هیهد یاول برا یروزها

 شتریب دیبرام بخر یزیاحمقه... االن اگر چ یلیبهش گفتم خ
 شرمنده ام... یلی... ممنون از محبتتون من خشمیداغون م



داشت کامال  مهیفهو به فکر فرو رفت.  دیکش ینفس بلند آرمان
از طرف آرمان ممکن بود غرور  یگفت. هر حرکت یدرست م

 دارتر کند.  حهیدخترک را جر
. آرمان دیایوضع کنار ب نیداشت تا با ا اجیبه زمان احت مهیفه

 کرد: یمعلوم م مهیدلش را با فه فیتکل دیهم با
درس  هیاز جانان و هد دیجان حق با شماست... ما با مهیفه  -

بشه...  ریخوام د ینم یکنم ول ی. چند روز صبر ممیریبگ
کم بهتر شد  هیکنم.... حالت  یمن اشتباه جانان رو نم قتشیحق
حرف و  یطور نی. امیکن یزیبرنامه ر یجشن عروس یبرا
 ه؟یچ رت. نظمیدار یشتریشه ما هم آرامش ب یکمتر م ثیحد
داد و چشم  هیگفت. سرش را به پنجره تک یا« باشه» مهیفه
و  مهیرا بست. خاله مرجان هنوز مشغول کار بود که فه شیاه

 آرمان وارد شدند:
 ره؟یبره دوش بگ یدیخاله جون لوازم خانمم رو چ  -
کرد.  مهیرا با دل فه دیکه با یگفتن آرمان کار« خانمم» نیا

 انداخت: نییزد و سرش را پا یسوخت. لبخند محو شیگونه ها
حمام  یدستت باز شد کمک کنم براتفاقا خودم فکر کردم گچ   -

برات گذاشتم... آقا آرمان چند بار  زیهمه چ زمیعز ایدخترم... ب
 داشت... یآقا جانان تماس گرفت انگار کار واجب

 کرد: لشیبه موبا ینگاه آرمان
 حالت سکوت...  یمطب دکتر گذاشتم رو یحواسم نبود تو  -

 را لمس کرد: شیو آرام بازو مهیکرد به فه رو
من جواب جانان رو بدم...  یریشما تا دوش بگ زمیعز  -

 ...میبخور یزیچ هی ایبعدش ب



و خاله مرجان به سمت اتاق خواب رفتند و آرمان  مهیفه
 ایکرد عکس  ینگاهش را در خانه چرخاند. هر جا را نگاه م

فرصت  نیاز ا دیخورد. با یاز پانته آ به چشم م یادگاری
 یکه تو زهایچ یلیخ مهیبرگشتن فهکرد تا قبل از  یاستفاده م

 داشت.  یچشم بود را بر م
 یکه شماره جانان را م نطوریکرد و هم دایپ یخال یا جعبه

 پانته آ شد: یگرفت مشغول برداشتن عکس ها
... مارستانیب میرفته بود مهیسالم داداش شرمنده... با فه  -

 ؟یکارم داشت
 ... خوبه؟یبه سالمت  -
خوام زودتر  یبشه... م یوتراپیزیف دیبگم؟ با یچ یه  -

هم شروع کنه... خودم همه رو باهاش  شیجلسات روان درمان
 االن مهم تره... شیچون وضع روح رمیم
رو زودتر  هیبه تو مرد خوب... کاش مِن احمق هم هد نیآفر  -
 ابونیروانپزشک که االن دربه در کوچه و خ شیبردم پ یم

 نباشه...
 انویپ یرو یگذاشت و سراغ قاب عکس ها نیرا زم جعبه
 رفت:

 دیآره با ی... ولیریگ یسخت م یدار قیرف شهیم داشیپ  -
که  گهیم ییزهایچ هی یگاه مهی... فهیکرد یزودتر اقدام م

و تنها  بیغر یلیخ یسوزه... طفلک یم هیهد یدلم برا یلیخ
 تونسته حرفش رو به شما بزنه... یبوده... نم

و کمان  ریت یاستش زنگ زدم بپرسم مربدونم... ر یم  -
 تارا؟ یبرا یسراغ دار



دوستش داشت اخم  هیاز بق شتریاز عکس ها که ب یکیبه  رهیخ
 :دیکرد و پرس

با هم ارتباط  شتریب ینطوریا ؟یدینم ادشیتارا؟ چرا خودت   -
 ...دیریگ یم
شه اگر خودم  یخوب م یلیآره خ د؟یچرا به فکر خودم نرس  -

 باهاش کار کنم...
 :دیلبخند پانته آ کش یرو یرا داخل جعبه گذاشت و دست قاب

کنم... اول براش لوازم بخر  یمن هم کمک م یاگر خواست  -
 یم ادشیخودمون  میکن یبراش هدف درست م اطیح یبعد تو

 طون؟یش یبه فکر عضالت اون کوچولو ی... از االن افتادمید
رو  شیخوام بتونه انرژ ی... مستین موضوع عضالتش  -

 یبراش سرگرم دیکنه... درونش پر از خشم و نفرته با هیتخل
... فکر کنم اگر زهیحال ترسش از آدم ها بر نیدرست کنم در ع

بهش  یتونه از خودش دفاع کنه کمک بزرگ یحس کنه م
 کردم...

خودت ترسناک  یموافقم... فقط تبر دستش نده... اندازه کاف  -
 از دستت... دهیکش یچ هیهد چارهی... بیهست

از شهر که همه جور لوازم  یبه سمت قسمت میمستق جانان
تا موفق شد  دیطول کش یداشت راه افتاد. چند ساعت یورزش

کند.  دایدوازده سال پ ریز یو کمان مخصوص بچه ها ریت کی
 جادیا یکرده بودند که خطر یطراح یرا طور رهاینوک ت
 نکند. 

کرد  یو به خانه برگشت. فکر م دیهم خر گرید لهیوس چند
 بود.  یتارا مانده و هر دو منزل هستند اما خانه خال شیپ یساق



فرصت  نیگوشه گذاشت. فکر کرد در ا کیرا  شیها دیخر
مداربسته  نیکند. با نصاب دورب یریکردن خانه تدب منیا یبرا

خانه  یحفاظ ورود یبرا یآکاردئون یتماس گرفت. درب آهن
 سفارش داد.  اطیح یوارهاید یرو یحصار برا نیهمچن
باال زده  نیو تارا برگشتند. جانان آست یبرد تا ساق یادیز زمان

با سس آلفردو  یکند. عطر اسپاگت یدخترش آشپز یبود برا
 خانه را برداشته بود.

. دیدوان دوان وارد آشپزخانه شد و بو کش یتارا با خوشحال 
 همان عکس العمل را نشان داد: قایآمد و دق یرش ساقپشت س

 تو رگ؟ میمرد خونه؟ حاضره بزن یاوم... چه کرد  -
 داد: هیتک نتیو از پشت به کاب دیچرخ

 شما؟ دیکجا بود  -
به سوالش نداده بود که چشمش به عروسک  یجواب یساق هنوز

 درون دستان تارا افتاد: یشیپول
 ؟یمامان؟ کجا بود  -

خونسرد به تارا  یشده بود. ساق یکامال خشک و جد لحنش
 گفت:

 ؟یداد یچه قول یبه مام  -
پدرش با  ی. جلودیتکان داد و به سمت جانان دو یسر تارا
 و لبخند زد: ستادیکوتاه ا یپرش

 خوام بابا...  یمعذرت م  -
 گفت: یبعد به فارس و
 دوِست دارم...  -



چرخاند. باورش  یمو تارا  یساق نیمات نگاهش را ب جانان
 یرفته و آدرسش را به او نم هیهد دنیبه د یشد که ساق ینم

 دهد.
دوستت » یدلش برا ایرا بازخواست کند  یبود ساق مانده
با آن لهجه با نمک ضعف  یگفتن تارا به زبان فارس« دارم

 برود.
بزرگتر از عروسک  زشیقرمز که سا یآن خرس عروسک 

 کرد: یاش م وانهیبود داشت د یقبل یها
 من هم دوستت دارم پرنسس...  -

بلند  غیشد. از ذوق ج یخطاب م« پرنسس»بار بود تارا  نیاول
 یگوش خراش یصدا دنیبا شن ی. جانان و ساقدیکش یو ممتد

 . دندیمتر از جا پر کیکه تارا از خودش در آورد، هر کدام 
 یرفت. ساق رونیکنان از آشپزخانه ب یل یکه تمام شد، ل کارش

 :زدیقلبش گذاشته بود و نفس نفس م یدستش را رو هیتا چند ثان
 یکشه با گوشتمون آبگوشت م یبچه آخر همه ما رو م نیا  -

 پزه...
 کجاست؟  -

 خونسرد شروع به در آوردن مانتو و شالش کرد: یساق
ما بود. تارا  شیپ نجایکه ا یبهتر از وقت یلیحالش خوبه...خ  -

تارا هم خوب شد  یولش نکرده... برا هیرو بردم که بفهمه هد
 ...دشیکه د

زد. کم کم داشت  یو چرخ دیصورتش کش یرو یدست جانان
 داد: یاش را از دست م یخونسرد

 که حالش خوبه؟!  -



کف دستش  عیما یرفت. کم ییظرفشو نکیسمت س یساق
 و شروع به شستشو کرد: ختیر
ه همه جانان ازت توقع درک دارم... مادر بچه هات دار  -

 ؟یبر یدنبالش آبروش رو م یکنه و تو افتاد یتالشش رو م
چه  یدر کارگاه خانم اکبر یفکر نکن خبر نداشت که رفت

 ...یبه پا کرد یقشقرق
 :دیبه سمت مادرش چرخ جانیه با
 داره؟  فیآهان... پس خانم اونجا تشر  -

 :دیرا محکم به هم کوب شیها دست
گفتم مطمئنم زنم  یهرچزن!  نیبود ا یعجب مارمولک  -
 کرد... یقلدر نجاستیا

 باال رفت: یکم یساق یصدا
 ... معلوم هست چه مرگته؟گهیجان؟! بسه د  -

و شروع به خشک کردن  دیشانه جانان کش یرا از رو حوله
 کرد: شیدست ها

 یداد یکاش اجازه م یمدت تنها بمونه... ا کی دیبا هیهد  -
... در ضمن دمشیکه د یخونه سپهر باشه نه تو وضع یتو
شناسند  یرو م گهیهمد میاز قد یول ستین یخانم اکبر شیپ

نرو اونجا  گهیناراحت بود... د یلیخ دهیخبر به گوشش رس
 دختر؟ نیا ستیسرشکسته ترش کن... بَِسش ن

 به سمت مادرش برداشت: یلجاجت قدم با
 یتو خونه خودش باشه... م دی... زن من باستینه بس ن  -

 ...میخونه قبل رمیبرگرده من م نه؟یَمنو نب ختیخواد ر
 کج و معوج شد: یرارادیغ یکنترل لبخند یبرا یساق یها لب



سر جات بچه... من به  نی...بشیاوردیشب طاقت ن کیشما   -
بدون هواش رو  یکجاست ول هیگم هد یخاطر خودت نم

 ...رمیم دنشیدارم... در ضمن باز هم د
 :دیراه افتاد، جانان پرس یکه به سمت خروج یساق

 اط؟یح یتو یپس نامه هم تو انداخت  -
 معلوم بود تعجب کرده: ینگاه ساق از
 نامه؟ کدوم نامه؟  -

 زد: یپوزخند جانان
کرده بود... کار خودت بود  یهمون که خانم توش بلبل زبون  -

 خانم... ما رو خر فرض نکن... یساق
با همان  ی. ساقندیبشقاب بچ زیم یرا باز کرد تا رو نتیکاب در

 تر آمد: کینزد یحالت بهت زده قدم
دونم باور کن... در واقع تا  یاز نامه نم یزیجان من چ  -

رو نداشتم... فقط بهم شماره تلفن  هیهد قیامروز آدرس دق نیهم
کردم که آدرس  فیتارا رو تعر یداده بود. زنگ زدم ماجرا

 داد...
را  شیچشم ها یگذاشت و لحظه ا زیم یبشقاب ها را رو کالفه
 بست:

 ...دمیبرگرده وگرنه من عقلم رو از دست م دیبا هیهد ،یساق  -
 پسرش گذاشت: یبازو یشد و دستش را رو کینزد آرام

بهتره بهش  ی... ولیدیترس یروز م نیدونم چقدر از ا یم  -
با چه  شیدید یم دیبود. با یپر انرژ یلی... خیفرصت بد

 یمدت کم کرده حرف م نیکه تو هم ییدرباره کارها یاقیاشت
 زد...

 توانست دل جانان را آرام کند: ینم زیچ چیه



 یشده دوباره عروسک تو میمثال چه کار کرده هان؟ رفته قا  -
  ؟یهم کنه که چ

 شد: لیبه سمت مادرش متما شتریب
کنه من خر  یتمام مدت داره به طالق فکر م هیهد ،یساق  -
از پس  ییتونه تنها یبفهمه خودش م نکهیبه محض ا... ستمین

 داره خداحافظ... یبچه ها رو بر م ادیخودش بر ب
 پر از حس تمسخر بود: یساق نگاه

کنم؟  یعشق التماس نم یوقت برا چیگفت من ه یبود م یک  -
کنم.  یدرکت نم گهیباور کن د ؟ینگهش دار یخوا یبه زور م

... رهیکش تُمبون در م اون دختره هم مثل یِکش یتو م یه
شد  یجور وقت ها که مشکل حل نم نیا ریجهانگ ستین ادتی

 گفت؟ یم یچ
آرام کردن پسرش بود. آوردن نام  یبرا یترفند ساق نیآخر نیا

 خان: ریجهانگ
 رهاش کن...   -

 یتر از چند لحظه قبل مشت یاش نگرفت. جانان عصب حقه
 کوباند: زیم یرو

  د؟یفهم یکنم... زنمه چرا نم تونم رهاش یِد ... نم  -
 شد: نهیدست به س یساق

حامله است... مسئله سر ِدِلته  ایکه زنته  ستین نیموضوع ا  -
 یروزها رو با تو گذروندم... وقت نیبچه جون...من قبال ا

االن  ینخواست خب به جهنم ول یگفت یشد فقط م بیغ نیژاکل
وز طاقت ر کی... یدوز یو آسمون رو به هم م نیزم یدار

 ...به من گوش بده جان...یاوردین
 به چشمان سرخ جانان گفت: رهیرا کم کرد و خ فاصله



دل  یبا رضا شهیهم یبرا هیتا هد یکن یم یاالن صبور ای  -
 ...یکه از دستش بد یکن یم تشیانقدر اذ ایبرگرده... 

 را دارد: هیهد تیکردند قصد اذ یگرفت. چرا همه فکر م دلش
کنم؟ من ترسناکم؟ چه کارش کردم که به من  یم تشیمن اذ  -
 غول؟ گهیم

 :دیخند یساق
 چارهی...بگهید یاز دست شما دوتا... ُخب غول یغول؟! وا  -

 باش فرزندم... فیکم لط هی... دهیگرخ
خوردند، جانان داشت از درون با  یکه ناهار م یمدت تمام

 یحاضر نم یحت یدانست ساق یرفت. م یخودش کلنجار م
 بدهد. هیهد گاهیاز مخف یشود نشانه ا

 یشکرش باق یشد. باز هم جا یم دینا ام دیپرس یم یهر سوال 
 خبر دارد.  ندرالیاز س یکیبود که 

رفت و لوازم کارش را آماده کرد. تخته  اطیاز ناهار به ح بعد
نصب کرد. رنگ  یکنار در ورود وارید یهدف را رو
را  یریعالئم مخصوص فواصل نشانه گ نیزم یبرداشت تا رو

دست  یرو نریت یکم اطیرسم کند. کارش که تمام شد گوشه ح
 کیدر،  یو مشغول شستن رنگ شد که از باال ختیر شیها
 افتاد.  نییکند پا یکه از درخت سقوط م ینامه مثل برگ تپاک
 یزیو در را گشود که چ دیرا دو اطیطول ح یچنان سرعت با

 یابر ییکس داخل کوچه نبود. دمپا چینمانده بود کله پا شود. ه
 . دیو شلوارک دو ریرا در آورد. پابرهنه با عرق گ شیها

 ینشد. چاره ا دایپ یزیکرد اما چ یتا کوچه را بررس چند
. دهیاو را ند یزودتر به خانه برگردد تا کس نکهینداشت جز ا

 سوخت. یم مآسفالت گر یرو شیو پاها زدیلب غر م ریز



چراغ برق  ریاز کنار ت یا یخال یآگاه خم شد بطر ناخود
 یم دیکه از پشت پنجره او را د یدختر غیج یبرداشت. صدا
 یزیداد چ ی. تابش آفتاب سر ظهر اجازه نمدیچیزد در کوچه پ

 . ندیبب
مارک نستله آن را با ضرب  دنیانداخت و با د یبه بطر ینگاه

 وسط کوچه پرتاب کرد. 
فرستنده، جانان  یشده بدون نشان پیتا یاول هیدوم هم شب نامه

به  یآن را خواند و وقت اطیرا به مرز جنون رساند. وسط ح
 :دیکش ادیبلند فر دیآخرش رس

 ...یساق  -
نم پس نداد.  یکرد ساق دیبود. هر چه داد زد و تهد دهیفا یب

انه با قهر از خ یشدند که ساق ریمادر و پسر چنان با هم درگ
نشست. سر  یپله ورود یرو یا قهیجانان رفت. چند دق

 گرفت و فکر کرد.  شیدردناکش را با دست ها
. عذاب وجدان ردیبگ یدرست میداد تصم ینم یاری مغزش

مسخره  نیداد. ا یتند رفتار کرده اما حق نم یداشت که با ساق
 شد. یجا تمام م کی دیبا یباز

بار نامه  نیبار دوم خواند. ا ینامه بود. برا زشیتنها دست آو 
مختصر با همان جمله  حیتوض کینبود. فقط  یطوالن ادیز

 :یبند
شدم. نگران ما نباش.  یجان... شرمنده باعث ناراحت سالم»

عدم حضور  یکم باز شده حالم بهتره. رفتم دادسرا برا هیدستم 
. آقا دیزحمت کش یلیخ یعباس یدادگاه مشکل حل شد. آقا یتو

 یتونم آزاد باشم تا ب یگذاشت. فعال م قهیدوباره وث سپهر هم
 ثابت بشه.  میگناه



 ینتونم با سر باال گرفته تو چشم هات نگاه کنم بر نم یوقت تا
 «.هیتو هد یندرالی. سیدرک کن دوارمیگردم. ام

خبر  هیهد گاهیکه معلوم بود همه به جز جانان از مخف نطوریا
 داشتند. 

سپهر  دیرس یبا سپهر تماس گرفت. به نظر م ،یاز ساق دیام نا
 جواب داد: عیسر یلیتماس بود که خ نیمنتظر ا

 داد نزن اول گوش بده.  -
 یخونسرد یهم فشرد تا کم یو پلک رو دیبار نفس کش چند

 اش را حفظ کند:
تونم توقع کنم درک  ینم یسپهر زن من کجاست؟ از ساق  -

 ...یتو خودت مرد یکنه ول
 :دیحرفش پر انیم سپهر

 کجاست... هیدونم هد ی... من نمنمیبب اریجوش ن  -
 :دیکوب یشانیبا کف دست بر پ یا ضربه

 صبرم بده... ای... خدایوا  -
در حق خودت  یتونست یبود که م ییدعا نیبهتر نیراستش ا  -

 پسر خوب... یبکن
 :دیسر سپهر داد کش یدستور یاز پرخاش و با لحن پر
 یشده توقع دار ابونیزن من آواره کوچه و خ یمرد حساب  -

 گهیاالن... وگرنه د نیصبور باشم؟ بگو زن من کجاست؟ هم
 نه من نه تو...

 کرد: کیتحر شتریسپهر اعصاب متشنجش را ب سکوت
 پرسم... یبار آخر ازت م یسپهر برا  -
تماس گرفت من براش سند  ی. عباسدمیرو ند هیمن اصال هد  -

 فرستادم. 



 زد: دپوزخن
رو قبول کردند؟ من نه بچه ام  قهیِهه! بدون حضور مالک وث  -

 نه خر؟
خواهد کنترلش را از  یشده اما نم یبود سپهر هم عصب معلوم

 دست بدهد:
 جان گوش کن...  -
عاشق  یسراغم گفت یسپهر اومد نینه تو گوش کن... بب  -

پسر  ایکه از تو بزرگتره  ستیبرات مهم ن ی... گفتیمادرم شد
 یوقت ازش بچه نم چیه یداره... قسم خورد لیف کلیقد ه
 گفتم؟  ی...بهت چیخوا

 رسه به خودش مربوطه... یمادرم عقلش م یگفت  -
 یفکر م یول ادیاز پس خودش بر م یآ بارک هللا... گفتم ساق  -

خودم تا  یتو ختمیبرام آسون بود؟ به خدا داغون شدم... ر یکن
 یبا ساق هیهد ی... ولیدیند یاحترام یلحظه هم از من ب نیا

زن  هی. در ضمن هدادیاز عهده خودش بر نم هیفرق داره. هد
 یکه به خودت اجازه بد یستیمن ن یمنه نه زن تو... تو هم بابا

 ...یدخالت کن میزندگ یتو
 نتوانست سکوت کند: گرید سپهر

 نیا یتو یمتوجه هست چیجان مراقب حرف هات باش... ه  -
 یلیآره درسته من خ ؟یرو شکست یمدت چقدر حرمت ساق

... ستمیزن خودم رو داشته باشم. پدر تو هم ن یهوا دیَمردم با
 تشیاذ یعاشقته... بفهمم دار یساق  ستیپس بدون برام مهم ن

هم من فقط قصد کمک  هیمونم... درباره هد یساکت نم یکن یم
چشمم  یاشت جلودختر د نیمن هم آدمم... ا یداشتم. مرد حساب

داشت... نه  یوسط اون خونه چه حال شیدیمرد. تو که ند یم



... به عنوان گهید زیهر چ ایپدرت  ای یبه عنوان شوهر ساق
 یمشکل رو با آرامش حل کن نیخوام ا یانسان ازت م کی

 بشه... مهیفه تیبدتر از وضع دیشا هیچون عاقبت هد
ترس جانان  نیبزند بزرگتر یهم دست به خودکش هیکه هد نیا
 روزها بود: نیا
تنها خواسته اون  نیبهش اعتماد کن. ا یاگر دوستش دار  -

 ینم گهید زیچ چیدختر از تو بود. نه پول، نه لباس و نه ه
. یخواد. نشونش بده باورش دار یخواد. از مردش اعتماد م

 یکار هم فقط با صبور نی. ایاالن وقتشه جبران کن یگند کاشت
 ...یخود دان گهی. دادیلحظات ازت بر م نیا یوت

و  جینشست و فکر کرد. چقدر گ اطیپله ح یها رو ساعت
کرد قلبش چنان قدرت گرفته که عقلش  یسردرگم بود! حس م

کرد. دور  ستیرا ل شیها تیکرده. با خودش مسئول عیرا ضا
سرش گرم کار خودش باشد  الیخ یدانست ب یم یاز مردانگ

 .دیایب هیممکن بود هزار تا بال سر هد یوقت
مشکالت حل  هیبه جز هد ؟یکرد اما چطور یم دایاو را پ دیبا 

 یبرا یهر چه زودتر چاره ا دیهم داشت که با یگرید ینشدن
دانست  یکه اصال نم یروان یتارا نشیکرد. مهم تر یم دایآن پ

 . دیآ یدر نم شیکجاست و چرا صدا
از تارا نبود. با خودش فکر  یرا چک کرد. خبر نییپا طبقه

. به طبقه باال رفت اما تارا در اتاق خودش دهیخواب دیکرد شا
آنجا  دی. به سمت اتاق خودش رفت شادیترس ینبود. لحظه ا

 چشمش به در باز کمد افتاد.  هیراه در اتاق هد مهیباشد اما ن



شد  کیرام نزدمانده بود. آ رونیب هیتارا از کمد اتاق هد یپاها
پدرش نترسد نامش را صدا  یاز حضور ناگهان نکهیا یو برا

 زد:
 اد؟یب یدیتارا؟! به پدر اجازه م  -

 :دیچیبسته کمد پ طیتارا در مح یصدا
  ؟یترس یتو هم م  -

همان  هیکه از هد ی. تارا عروسکدیکمد را کنار کش ییکشو در
 روز گرفته را بغل کرده و کنج کمد نشسته بود:

 ؟ینشست نجایترسم. چرا ا ینم یزیمن از چ  -
 فشرد: نهیبه س شتریو عروسکش را ب دیتارا از بغض لرز چانه

کرد. دلم  یم هیگر نجایا دیترس یهر وقت از تو م یمام  -
 براش تنگ شده...

آن  یابروان جانان خانه کرد. دلش ضعف رفت برا انیم اخم
ه کمد اتاقش گوش ییرا در تنها شیترسو که اشک ها «یِ مام»

 کرده: یم یخال
 ؟یبا پدر ورزش کن ی... دوست داردهیخر یزیپدر برات چ  -

 تکان داد: نیرا به طرف سرش
 زنه... یداد نم ی... مامیمام شیخوام برم پ یم  -
 ؟یراندازیبره ت ییپس پدر تنها  -

 را جمع کرد: شیشد و لب ها دهیباال کش گیجشرور تارا  نگاه
 ...یگیتو دروغ م  -
 بدم...  ادتیکه  ایدنبالم ب  -

کوچک  یگام ها یراه افتاد. صدا اطیآرام به سمت ح خودش
 ی. آنقدر رفت تا به چند قدمدیشن یتارا را از پشت سرش م

 .دیتخته هدف رس



 کرد: یریو کمان را برداشت و هدف گ ریت
... من هم یشیم میکمد قا یتو یبا مام یترس یتو هر وقت م  -

کنم... اگر  یورزش م شهیتنگ م یمام یبرا هر وقت دلم
 زهیقرمزه، پدر بهت جا رهیوسط اون دا یامروز سه بار بزن

 ...دهیم
را رها کرد. صاف وسط هدف خورد. چشم ها و دهان تارا  ریت

 با هم باز شد:
 واو...  -

کرد.  دایتارا معنا پ یبرا« پدر قهرمان است.»لحظه جمله  آن
و به دعوت جانان جلو رفت تا  انداخت یعروسک را گوشه ا

 هر چه که هست برسد. زهیهر طور شده به آن جا
کوچک تارا جا ساز کرد  یو کمان را در دست ها ریجانان ت 

 داد. خم شد کنار گوشش گفت: ادشیرا  ستادنیو روش درست ا
 یکه ازش م ی... فکر کن اونینینشون پدر بده که بهتر  -

و  یاسمش رو بگ یتون یمقرمزه است... رهیهمون دا یترس
 ...یبزن
 صورتش را مچاله کرد: یو اجزا دیبا حرص زه را کش تارا

 ...نیژاکل  -
الزم  ییتوانا شیدست ها رایز دیرا رها کرد. به تخته نرس ریت

فاصله  یاز خط ها یکیبود. جانان به  ادیرا نداشت و فاصله ز
 اشاره کرد: یگذار

خوام تمام  ی... میخط ها امتحان کن نیا یرو یتون یم  -
 ... نمیخشمت رو بب



را آن طور که پدرش  یبعد ری. تستادیا یخط بعد یرو تارا
داشت اما جانان  نیبه تمر ازیگفته بود در دست گرفت. هنوز ن

 نکرد.  یا هیتوص چیه
خشم تارا بود. با تمام توانش زه  هیتخل یبرا نیتمر نیاصل ا در

 را به هم فشرد: شیاو دندان ه دیرا کش
 ...نیژاکل  -
جانان از تعجب  ی. چشم هادیرها شد و گوشه تخته چسب ریت

جلو برود اما  گریچند خط د دیکرد حداقل با یگرد شد. فکر م
 یزیچ چیه نیخشم درون تارا بود که بعد از ا یبه حد

 جلودارش نشد. 
و آوردن نام  وهیکه در زهدان داشت با همان ش یریسه ت هر
را جمع کرد و در زهدان  رهایرها کرد. جانان ت «نیژاکل»

انداخت. دوباره و دوباره تکرار کرد. ِست چهارم بود و جانان 
 مداخله کرد:

اگر  یخوام فکر کن یپرت کن... م ینفرت دار یتارا هر چ  -
 ...یبخوره انتقامت رو گرفت رهیتو دا رتیت

ها هم کامال  هیتوص نیشده بود. با ا کیتارا تحر یکاف اندازه
 زد: غیو ج دیچک نییپا شی. اشک هادیجوش

 ...نیژاکل  -
 :دیرا برداشت و زه را کش یبعد ریت
 ...نیژاکل  -
زد.  هیگر ریبلند ز یرا که گذاشت با صدا یسوم و آخر ریت

دست تارا  یرا رو شیجانان پشت سرش نشست و دست ها
 گذاشت. کمان را باال گرفت و کنار گوشش گفت:

 ...ینیتو بهتر نمیریدختر ش  -



 بار وسط هدف خورد. نیرا رها کرد. ا ریت
 هیرا به سمت خودش چرخاند و سرش را به شانه اش تک بچه

 کند: هیخواهد گر یداد. گذاشت هر چقدر م
دختر  نیتر یکنم قو یخوام کار ی...میرو برد زهیتو جا  -
به پدر قول  دیبا یکنه...ول تتیکس نتونه اذ چی... هیبش رانیا

 نیآدم بدا... ا یحت چکسی... هیصدمه نزن یبه کس گهید یبد
 من و تو... باشه؟ نیرازه ب

 را پاک کرد: شیفاصله گرفت و با حرص اشک ها تارا
 ...دمیقول م  -

 دخترش زد و مشتش را سمتش گرفت: یبه رو یلبخند
 ...میبش یتا قو میپس با پدر بر  -

 زهیشدند. غرور و انگ یدو با هم وارد سالن صخره نورد هر
 ری. مدندیتوانست در طرز نگاه و مدل راه رفتن تارا بب یرا م

 نیاجازه داد دختر بچه را وارد سالن کند. با ا یباشگاه به سخت
 یو لحظه ا ردیشرط که خودش آموزش تارا را به عهده بگ

 یمبتد یاز پانل ها یکینگذارد موقتا اجازه دادند از  شیتنها
 استفاده کند.

 ییطال یبود را با دقت بست. موها دهیخر شیکه برا یلوازم 
 یشد کم ینظر همه را جلب کرده بود. هر کس رد م شانشیپر

خواست از پدرش  یکه م یقربان صدقه دخترک چشم آب
ترسناک تارا  یرفت اما با اخم ها یم ردیبگ ادی یصخره نورد

 شدند.  یمواجه م
زد و  یبود. زور م یدنیباال رفتن از پانل د یتارا برا شتال

کمکش کند دوباره از نو  یکس نکهیافتاد بدون ا یهر بار م
 کرد.  یشروع م



 کرد: یم قشیو تشو دیکش یپشت سرش داد م جانان
دختر  نی... آفریهست یقو یلیتارا... تو خ یتون یتو م  -
.... ریاز پاهات کمک بگ دستت ی... وزنت رو بنداز رونمیریش

 کن دختر... مینفس هات رو تنظ
پرنسس  قیتا از دوستان هم جمع شدند و شروع به تشو چند

و  نیجانان دخترش را تمر یاخمو کردند. دو ساعت یکوچولو
ساعت خسته شود اما تازه  میکرد ظرف ن یآموزش داد. فکر م

 مشکل خودش را دارد. قایمتوجه شده بود تارا دق
شود. با  هیهر طور شده تخل دیاز اندازه که با شیب یانرژ 
و  یانرژ نیاز خودش گذشته بود همچنان با ا یسن نکهیا

دختربچه که از  کیباال مشکل داشت. چه برسد  لیپتانس
بهره  یهم ب ریو جهانگ یمثل ساق یموهبت داشتن پدر و مادر

 بوده. 
گشتند. فست فود خوردند و به خانه باز کیرا با هم در  شام

خسته  یو آب باز یدخترش را به حمام برد و آنجا هم با شوخ
 اش کرد. 

بود و نه لگد زدن  یتارا خبر یها غیج یشب نه از صدا آن
 اش در خواب! یدائم یها
کرد.  ینگاه م دهیصورت خسته بچه که مثل فرشته ها خواب به

 دیفهم یبود. حاال م یزخم یکف هر دو دستش متورم و کم
 ازهایخودش است. فقط ظاهرش نبود بلکه ن هیچقدر دخترش شب
 . دهیرس یجانان بود که دوباره به سن کودک نایو اخالقش هم ع

 یمثل او نم چکسیتارا فقط و فقط جانان بود. ه یمنج تنها
 یخشن اما قلب یبچه را درک کند. ظاهر نیتوانست درون ا

بهتر بشناسند اما او را  انیداشت اطراف ازین شهیمهربان که هم



 یخشم بر او مستول ایگرفت  یبه دل م نهیکه ک یامان از وقت
 یوانگیکرد و دست به د یعقلش درست کار نم گریشد. د یم

 شد. یزد که بعدها باعث خجالتش م یم ییها
صبح روز بعد کمک کرد تارا لباس ورزش بپوشد. دست و  

گرفته  میبدود. تصم لیتردم یصورت نشسته وادارش کرد رو
کامل  یبرنامه ورزش کیبود همه جا بچه را با خودش ببرد. 

خواست به بهانه آموزش در روح و  یتارا آماده کرده و م یبرا
 قلب دخترش نفوذ کند. 

مواجه شدن با اجتماع را  یهنوز آمادگ هیهم مثل هد تارا
گذاشتند  یرا مرهم م شانیزخم ها یگوشه ا دینداشت. هر دو با

 کنند.  دایظالم را پ یایرو شدن با دنتا قدرت روب
به دختر و  دیخوب شدن هر دو اعتماد بود. جانان با دیکل

 داد باورشان دارد.  یهمسرش نشان م
 یناهار کم یرا همراه تارا انجام داد. برا شیظهر کارها تا

 کین کی. از خانه لوازم ِسکوئِنس و پدیخر یگوشت کباب
خلوت در ارتفاعات  یپارک جنگل کیبرداشت. تارا را به قلب 

 تهران برد.
را نشان تارا بدهد تا  زهیخواست تبحرش در پرتاب تبر و ن یم 
را  یکند. بساط کباب راه انداخت و درخت هیبه او تک شتریب

تبر  نیزده تارا چند رونیچشمان از حدقه ب ینشانه کرد. جلو
 دند:به هدف خورده بو یپرت کرد. همگ یبه نقطه ا میرا مستق

و کمان  ریتونه مراقبت باشه...حاال تو ت یپدر م ؟یدید  -
 کن تا من گوشت کباب کنم...  نیبردار تمر

ذغال  یآتش زنه رو عیما یو مقدار دیذغال داخل منقل چ یکم
بار مصرف دستش کرد و چند تکه  کی. دستکش ختیها ر



برخورد تبر با چوب  یبکشد. صدا خیگوشت برداشت تا به س
 گهان او را به خودش آورد.درخت نا

جانان را به  یو کمانش را رها کرده و داشت تبرها ریتارا ت 
خطرناک را از  لهیکرد. بلند شد تا آن وس یسمت هدف پرت م

پشت سرش قرار گرفت، تبر با  یاما درست وقت ردیتارا بگ
 از کنار هدف گذشت.  یکم یلیفاصله خ

و به خودش گفت االن وقتش است نشان  ستادیا یا لحظه
 دخترش دهد که او را باور دارد.

به خودش صدمه نزند را  نکهیا یبرا یدقت نکات ضرور با
 یتا تارا کارش را انجام دهد. تبرها ستادیداد و کنار ا ادشی

دختر پنج شش ساله مجبور ش  کی یبرا نیکوچک اما سنگ
ن دادن اعتمادش نشا شتریب یزور بزند. برا یکرد حساب یم

 گفت:
گذارم  ی... تنهات منمیریش یکن یکار م یدار یعال یلیخ  -

 ...یکن نیتمر
با تعجب رفتن پدرش را تماشا کرد. جانان کنار منقل  تارا

 خیو مشغول س دیکش رونیب سهیاز ک یدینشست. دستکش جد
 زدن کباب ها شد. 

 نیشد او را با چن ی. باورش نمستادیو منگ ا جیگ یکم بچه
 تنها گذاشته اما کار با تبر را دوست داشت.  یخطرناک لهیوس

شده و  یشد حس کند قو یکرد. باعث م یم یرا خال حرصش
صفت جرأت  طانیآن زن ش دیایسراغش ب نیژاکل یاگر روز

 کند آزارش دهد.  ینم



ژست جانان موقع پرتاب  یادا پشتشزد و با عقب دادن  یچرخ
و  دیحرکتش را د نیا یچشم ریتبر را در آورد. جانان ز

 :ردیخنده اش را بگ ینتوانست جلو
 «نشده! یچیهنوز ه ارهیمنو در م یچه ادا پدرسوخته»

 یکردند. تارا خستگ یو باز دندیدر جنگل دو یاز ناهار کم بعد
 نکهیدو روز متوجه شد دخترش از ا نیبود. جانان در هم ریناپذ
 یعکس العمل ها عیرنجد و سر یگرفته شود به شدت م دهیناد

 دهد.  یخشن از خودش نشان م
کار کرد. تارا دوست  میلوازم، تقس یموقع جمع آور نیبنابرا

 نیهم یخطرناک را خودش انجام دهد. برا یداشت کارها
 خاموش کردن آتش را به عهده اش گذاشت. 

 دنیآمد. با شن یبلند کرده بود اما کوتاه نم یآب را به سخت دبه
جنگل  یگداخته، خنده تارا در فضا یاذغال ه سیپ یصدا

 .دیچیپ
گذاشت و اجازه داد  شیپاها یدر راه بازگشت تارا را رو 

. دخترک در بهشت بود. از ردیدستش را به فرمان بگ
زد. با خروج از  یو مرتب بوق م دیکش یم غیج یخوشحال

 یصندل یو ورود به قسمت شلوغ بچه را رو یجاده جنگل
 اش را بست.  یمنینشاند و کمربند ا

 کند: یابیکارش را ارز ریوقتش بود تأث حاال
 ده؟یتارا به پدر بوس م  -
گونه  یرو یرا غنچه کرد و بوسه ا شیلب ها یخوشحال با

 قهیرفتند. به سل یگلفروش کیجانان گذاشت. از آنجا به 
 انتخاب گل اعتماد کرد. یدخترش برا



خواهد  یاز مادربزرگش هر چه م ییدلجو یاجازه داد برا 
کوچک و بزرگ به  یها تیبخرد. معلوم شد با سپردن مسئول

 زند.  یگونه سر م سمیساد یکمتر از او رفتارها یلیتارا خ
داشت که با  گرانیاثبات خودش به د یبرا یذات ازیجور ن کی

ارتباط با  جادیا یبرا یشتریاعتماد به نفس ب یروزیهر پ
 کرد. یم دایپ گرانید
 در را باز کرد.   یساق یمنش تایشدند. ب یساق هم وارد مزون با
هست.  یجانان و همسرش مشکالت نیشک خبر داشت ب یب

 اقیفرصت را از دست بدهد. خم شد با اشت نیخواست ا ینم
 :دیبه سر تارا کش یدست

 ...یتو چقدر ناز یخوشگل...وا یسالم کوچولو  -
 یتزش یآورد. صدا رونیدستش را پس زد و زبانش را ب تارا
 وارد شد. دیکوب تایبه ب یکرد و تنه ا دیتول

 خودش را گرفت که نخندد: یجلو یبه سخت جانان
 نداره؟ یمشتر یخانم... ساق تایسالم ب  -
 هنوز شوکه بود. با دست اشاره کرد داخل شود: چارهیب
 ...ستین بهیلطفا... آقا سپهر هستند غر دییبفرما  -

قسمت سالن راه افتاد.  نیتر ییدر انتها یسمت دفتر ساق به
 :دیپشت در شن

 ...دهیجواب من هم نم هیشه هد یباورم نم  -
 ادامه داد:  یخشکش زد و قلبش فشرده شد. ساق یا لحظه

کنه؟ من فکر کردم  یدختره داره چه کار م نیا ستیمعلوم ن  -
دارم از  گهیراستش د یول ارمیتونستم اعتمادش رو به دست ب

 بود که کرد؟  یچه کار احمقانه ا نی. اشمیدستش ناراحت م



داد بزند که اگر  یخواست وارد شود و سر ساق یم دلش
بود اما خودش  افتهی انیحماقت پا نیداد تا االن ا یآدرسش را م

 :دیبه در کوب یرا کنترل کرد. تقه ا
 اجازه هست؟  -

 نازک کرد و رو به سپهر گفت: شیبرا یپشت چشم یساق
سگم  ی... بهش بگو بره تا اون روزنمیحرف نم نیمن با ا  -

 ...ومدهیباال ن
 مبل نشست: یرو الیخ یو ب دیخند سپهر

 یکه مادرش رو ازش خواستگار یانداخت روز ادمیپسرت   -
جان... به تو  یکردم چقدر شرمنده ام کرد... حق داره ساق

 از خونه بمونه؟ رونیخواد ب یم ینگفت تا ک
 کیمرد اما دسته گل را نزد یم یداشت از کنجکاو نکهیا با

 سرشانه اش گذاشت: یرو یگرفت و بوسه ا یساق
 ادشیخوام تاج سرم... ببخش پسرت  یمن از شما عذر م  -

 هم مامانش... یرفت هم باباش بود
 و خودش را در آغوش جانان انداخت: دیقرار چرخ یب یساق

 ...یخر یلیخ  -
دانست چه به هم  ینم نکهی. تارا با ادندیو سپهر با هم خند جانان

 یساق اما حسادتش طبق معمول گل کرد. با مشت به ندیگو یم
 و گفت: دیکوب یچند ضربه ا

 از پدر من دور شو...  -
 گفت: یمثل بچه ها لج کرد و به فارس یساق

مال خودم بود از اول... به  یابونیغول ب نیخوام ا ینم  -
 ...دمینم چکسیه



که داغ دل جانان را تازه تر  زد یفکر حرف یو ب دیخند سپهر
 کرد:

 لمیشما دو تا ف ی... بهش گفته بودم ته دعوایخال هیهد یجا  -
 دن؟یبَُود مانند د یکِ  دنیشن یول شهیم یهند
 یاز کنجکاو شتریتوانست ب ی. سکوتش مدیپرس یسوال م دینبا
کرد و به انتظار  فیتارا تعر یها تیاز فعال یبگذارد. کم ریتأث

 . ندیاینشست تا خودشان به حرف ب
 یکرد در پ یگرفت اما وانمود م یتماس م هیمرتب با هد یساق

. دیکه منتظرش بود باالخره فرا رس یاست. لحظه ا یمشتر
 رفت.  یبه اتاق بغل شیاز عروس ها یکیپرو لباس  یبرا یساق

عروس را  یخواست تمام تاج ها یسرش با تارا که م سپهر
 در دفتر تنها ماند. یساق لیامتحان کند گرم شد و جانان با موبا

ده ها بار از صبح گرفته بود را  یکه ساق یعجله شماره تلفن با
 رایاست ز هیخودش ثبت کرد. مطمئن بود شماره هد لیدر موبا

 شد.  یاش م یشماره اش مربوط به محله خانه پدر شیپ
با شماره خودش تماس  دینبا دیرس جهینت نیفکر به ا یکم با

 یگوش نی. بنابراردیکمک بگ یساق لی. بهتر بود از موباردیبگ
 نیگذاشت و به بهانه سر زدن به ماش بیهمراه مادرش را در ج

 رفت.  رونیاز مزون ب
کارش ناراحت خواهد  نیتا مرز جنون از ا یدانست ساق یم

خط  کیداد.  یجواب نم هیبود. هد دشیام نیآخر نیشد اما ا
 بفرستد. امکیتوانست پ ینم نیبود بنابرا یثابت شهر

 ییبود چه کار کند که به طور معجزه آسا ریبا خودش درگ 
 تماس گرفت. یخودش با ساق هیهد



را کنار صورتش نگه  یدکمه اتصال را لمس کرد و گوش 
 داشت:

سرم شلوغ  یلیجواب ندادم خ دیجون... ببخش یسالم ساق  -
 ...دی...تو رو خدا ببخشدمیرس االن نیبود...هم

 ینشنود. به حد هیرا هد دنشینفس کش یکرد صدا یم یسع
 یلرزش خاص شهیکه هم نیرینرم و ش یصدا نیا یدلش برا

 داشت تنگ شده بود که نگاهش پر آب شد. شیته گلو
لحظات را در  نیرا به هم فشرد و چشم بست تا ا شیلب ها 

 ثبت کند: شیتک تک سلول ها
  اد؟یجون؟ ... الو صدام م یالو... ساق  -

 دهانش گذاشت و در دل آرزو کرد:  یرا جلو دستش
 «... حرف بزن عشقم...وونهید یقطع نکن کاش»
بعد دوباره تماس گرفت. باز هم  هیثان کیقطع کرد اما  هیهد

 جانان سکوت کرد و فقط گوش داد:
  اد؟یجون؟ صدام م یالو... ساق  -

وضع گذشت.  نیها به هم هیهم ساکت شد. ثان هیهد نیاز ا بعد
را  شیتا صدا دیبگو یزیکرد چ یجانان در دل التماس م

خط  نیجواب ا گرید هیحرف بزند و هد دیترس یبشنود. م
 وامانده را ندهد. 

حبس شده بود. آن  نهیو نفسش در س دیکوب یمحکم م قلبش
مرد  یها ینگران یرو دیو مهربان خط کش فیلط یصدا

 و گفت: چارهیب
 ؟ییجان؟! تو  -

تا  دیکش نییفرستاد. پنجره را پا رونینفسش را ب باالخره
 کیوارد شود. زبانش بند آمده بود.  نیبه کاب یشتریب ژنیاکس



کرد که هر لحظه ممکن بود گداخته  یآتشفشان درونش حس م
با همان لحن آرام شروع به صحبت  هیفوران کند. هد شیها

 کرد:
 درسته؟ یخودت ؟یزن یحرف نم سالم...چرا  -

 گرفته گفت: ییو با صدا دیرا کوتاه گز لبش
 ...ندرالیخودمم س  -

 :دیخند هیهد
 چه خوب! دلم تنگ شده بود.   -
 معرفت. یب  -

 :دیهم دخترانه خند باز
 بدجنس.  -

 :دیجانان هم خند حاال
رو  یساق یگوش یدونست یهمه محرم بودن جز من؟ م  -

 که فقط صدات رو بشنوم؟  دمیدزد
 من غلط کردم خوب شد؟  -
 یاز وقت ندرالی. سختیر نییپا یدرون قلب جانان ُهر یزیچ

است که  یفرصت نیآخر نیا دیتر شده. شا یرفته دوست داشتن
 برگرداندنش دارد: یجانان برا

  ؟یکار کنم برگرد یچ  -
 صبر کن.   -
 تونم.  ینم  -
 ...دمیقول م امیفقط دو سه هفته... زود م  -

قلبش درد  یو با تصور دو سه هفته دور دیکش یقیعم دم
 گرفت:

 ؟یکن وونمید یخوا یم  -



 :دیخند زیر
 .یبود وونهید  -

 نیکند آن هم با ا یم یدارد با او شوخ هیشد هد ینم باورش
 یدور نیادامه ا یاش برا زهیحساب، انگ نی! با اتیمیصم

 یچارگیاست که قبال بود. از سر ب ییاز برگشتن به جا شتریب
 را نشان همسرش دهد گفت: تشیحما نکهیا یبرا

 زم؟یعز یالزم ندار یزیچ ؟یخوب هیهد  -
 یزیکنم چ یم یسع ی... هر چدمینا ام یلیدلگرمم کن... خ  -

 ...دهیکه حشمت دزد یاثاث دمی... فقط فهمادیدستم نم
حبس  نهیطاقت نداشت عشقش را در س گری. ددیحرفش پر انیم

 کند:
... هیوجودت... بسه هد یمن... ارزون زیسرت عز یفدا  -

 یوحشت من تو نیبزرگتر نی... ادمیدارم عقلم رو از دست م
 ؟یکه به من قول داد ستین ادتیبود...  یزندگ

 کنم. یزندگ یطور نیتونم ا ینم گهید یهست...ول ادمی  -
 :دیحرص غر با
 ؟یتون یکردم که نم یچه غلط نمیِد حرف بزن بب ؟یچطور  -
که به همه بدهکاره...مثل  یکی... مثل یمجرم فرار کیمثل   -
رفت.  ینم نییکس پا چیه یکه از گلو یکه بودم. لقمه ا یزیچ

بار  کیخانم  ی...ساقیکه بفهم یمن نبود یبودن. جا یزورک
غرور  کرده من غرور دارم... بهش گفتم ندارم. یگفت فکر م

باعث شکستمون  شتریخوره فقط ب یمثل من نم یبه درد آدم ها
غرور دارم. انقدر  یلیکنم من خ یشه... حاال که فکر م یم
صدقه دادن  هیشما شب یکردم محبت ها یحس م یکه وقت ادیز

خودم رو  ریتصو یو بدبخته فرار کردم...وقت ریدختر فق کیبه 



وقت نه از  چیدار شد. من ه حهیغرورم جر دمیذهنت د یتو
... خودم رو گم کرده ودمب یکس زونیکردم نه آو یدزد یکس

 شدم که واقعا بودم... یدوباره همون م دیبودم جان... با
نداشت. حق با سپهر و  یا دهی. اصرار فادیرس ینم زورش

کرد  یفراهم م یداد و بستر یفضا م هیبه هد دیبود. با یساق
 د. خودش برگرد یکه با پا

 کمکت کنم؟  ی... چطورهیباشه هد  -
 نیسکوت کرد. از برخورد جانان شوکه شده بود. اول هیهد
 را به زبان آورد: دیکه به ذهنش رس یزیچ
 گردم. ی... خودم بر مایدنبالم ن  -

 یباطن لیرغم م یاش را حفظ کرد و عل یخونسرد یسخت به
 اش گفت:

دونم از  یباورت دارم و م ی... خوبه که بدونزمیباشه عز  -
تا بتونم  ییبدونم کجا دی... اما من بایایروزها بر م نیپس ا

 کمک کنم...
دارم اول خودم سرپا بشم...اون  ازیمن ن ؟یدیهنوز نفهم  -

هنوز  یخونه باباش جمع کرد یکه از جلو ریجنازه خرد و خم
از من  یکن یکمک م یاستخون هاش جوش نخورده... وقت

حالم بد  ستیبشم اما من دست خودم ن کیبهت نزد یتوقع دار
 ...شهیم
نگفتم چون  یزی... من بهت چیدرمان بش دیخب عشقم با  -

 ...یدار یمشکل روح یخواستم فکر کن ینم
 و با اقتدار گفت: محکم

 گهیاعتراف کنم د نکهیدارم. از ا یآره... من مشکل روح  -
بده  یلیبگم حالم خ دمیترس یشما که بودم م شیترسم. پ ینم



 دایبشم. االن شجاعتش رو پ ریچشم شما تحق یتو شترینکنه ب
 انیب ایروانشناس... بچه هام به دن شیبار هم رفتم پ کیکردم. 

 ؟یهست یراض مبکش یمغزم نقشه خودکش یو من همچنان تو
 ...گردم خونه یاالن برم نیاگر برات قابل قبوله هم

 به خودش گرفت: یا انهیجانان فرم خنده موذ یها لب
 ...میتمومش کن ییخوب بگو کجا یخودت مثل دخترها  -
 افته به من... یم یهر اتفاق ینه تا وقت  -
 :دیحرفش پر انیم
  ه؟یهد یی... کجاارمیاز دلت در م  -

 فرستاد: رونینفسش را ممتد ب هیهد
 باز شروع شد.   -
 بچه جون؟ ییکجا  -
گردم  یبر م گهی. چند هفته دبرم نجایاز ا دیفکر کنم با  -

 ...ایخونه...دنبالم ن
 یاعصابش مسلط باشد. ضربه ا یتوانست رو ینم نیاز ا شیب

 باال رفت: یکم شیو صدا دیفرمان کوب یرو
 یلیخ یهان؟ فکر کرد یکنیم یچه غلط یِد آخه مثال دار  -

 یبه در بسته؟ آمار عل یخورد یدنبال عل یرفت ؟یزرنگ
 کوچولو جون...  یگرفت یاز من م دیجونت رو با

 :دیزده پرس جانیه هیهد
 ؟ی! مگه ازش خبر دار؟یعل  -
هم  یمشکلت با عل یاریب فیبله که دارم... شما اگر تشر  -

 یم یکنم... ارث پدرت هم از اون حشمت روان یحل م
 ...رمیگ
 کجاست؟  یعل  -



 یآشت یعل شیپ میبا هم بر امینشد... آدرس بده تا ب گهینه د  -
 . دیکن

 دارد: دیشده اما ترد کیداد تحر ینشان م هیهد مکث
رو ثابت  تیگناه یب یخواست یحرف بزن دختر...مگه نم  -

  گه؟یهم با من... د یاون با من...عل ؟یکن
 یکمک م ی... گفتامیکه خودم از پسش بر م یدون یم یگفت  -

 ...یکن
 صبرم بده. ایخدا  -

خورد جانان را به خودش  نیشما شهیکه به ش یتقه ا یصدا
 بود.  ستادهیا نیکنار ماش یعصب یا افهیبا ق یآورد. ساق

 هیجانان و هد یباز بود صحبت ها مهیکه پنجره تا ن ییجا از
 :دیشن یرا م

 ست؟یمن ن لیموبا یاون گوش انایاح  -
فرصت را از دست  نیخواست ا یاما نم دیجانان پر رنگ
 بدهد:

 زدم. یبا زنم حرف م دیبا  -
بله متوجه هستم... بده به من اگر زنت خواست باهات حرف   -

 بزنه...
 مامان؟   -

 و مداخله کرد: دیبحثشان را شن هیهد
 یبا ساق دیآقا جانان...لطفا اجازه بد رمیم نجایمن امروز از ا  -

 خانم حرف بزنم...
 کرد: وانهیلحنش جانان را د رییتغ



 یمسخره باز نیدست از ا یاخو یم یباز شدم آقا جانان؟ کِ   -
 افتمینکن کل شهر ب یخونه سپهر کار یالاقل برو تو ؟یبردار

 دنبالت...
 کنم که برم اونجا... یخانم هماهنگ م یباشه با ساق  -

 یحرف، جانان را از سر باز کرد. ساق نیبا ا هیواقع هد در
دور شد سپس تماس را قطع کرد.  یرا گرفت و چند قدم یگوش

 :ستادیمادرش ا کیشد و نزد ادهیجانان پر از استرس پ
 خب؟! کجا برم دنبالش؟  -

 نگاهش نکرد. فقط گفت: یحت
حاال  یبرد نیکه باهاش داشتم از ب ی... تنها راه تماسادینم  -
 راحت شد؟ التیخ

ا رفت. پنجره را باال برد و در ر نیپر خشم به سمت ماش جانان
 :دیبا ضرب به هم کوب

 کنم... یم داشیهان؟ پ ادیکه نم  -
بگذارد. با چند گام  شیزد و پشت کرد تا تنها یپوزخند یساق

 بلند خودش را به مادرش رساند و سد راهش شد:
 یمن مردم چه حال یفهم ینم ؟یزن یم شخندیخانم... ن یساق  -

به ... بگو ریباهاش تماس بگ یتون یکه م یدارم؟ هر طور
من هم  هیسا مانینباشه تا بعد زا ایخوام دن یجون خودش که م

 ؟یفهم یکنم چرا نم ی...مامان دارم دق منهیب یخونه نم یتو
دانست. حق  یرا خوب م لشیدل یجانان خراب بود و ساق حال

 یو نگران هیوضع هد نیکرده بود ب ریداد اما خودش هم گ یم
 پسرش: یها
 نجاستی...مشکل اینگران باش یدونم جان... حق دار یم  -

خواد و تو با رفتنت به  یاز جانب ما نم یکمک چیه هیکه هد



خبر  یخواست ب ی...نمیخونه سپهر اعتمادش هم از ما گرفت
که به من آدرس و شماره تلفن داد... اون بچه اصال  میبمون

با تو کرد تکرار کنه چرا بهش  نیکه ژاکل یقصد نداره کار
  ؟یکن یاعتماد نم

 جانان وسط کوچه باال رفت: یصدا
تونم... زن من دوقلو حامله است ولش کنم به حال  یچون نم  -

 خودش بعد به خودم بگم مرد؟ 
نگاه کردند تا سکوت را  رهیهم خ یبه چشم ها هیدو چند ثان هر

 بشیاست از ج هیکه هد دیام نیجانان شکست. به ا لیزنگ موبا
 مواجه شد: یلاما با شماره تلفن ع دیکش رونیب
 آقا چه به موقع؟ یعل ولیا  -

برداشت اما لحن شوکه و متعجب  یبه سمت مزون قدم یساق
 کرد: خکوبشیجانان م

 مارستان؟یشده مرد؟ کدوم ب یچ ؟یعل  -
 هیگر یشد صدا ی. جانان باورش نمختیر نییهر دو پا دل
 شنود: یرا از پشت تلفن م یعل
 کنم... یکنم... به خدا جبران م یآقا جانان جبران م  -
 نشده... شیطور هیفقط بگو هد یعل  -
 نکردم... داشینه...هنوز پ  -

 یچنان مظلومانه هق م یبکشد اما عل ینفس آسوده ا خواست
 اش شدت گرفت: یزد که نگران

خودم نوکرتم فقط بگو  یجان لب تر کن هر جا هست یعل  -
 شده؟ یچ



 دی... حشمت بارمیم یارم از درد مبعثت... د مارستانیب ایب  -
بده عملم کنن...اجازه نده مامانم پول عمل بده داداش  تیرضا

 ...دمیکنم پس م یکنم... کار م یجبران م
که  یپسرک مغرور یپناه یب یجانان ضعف رفت برا دل
 بار آورده: هیهد
 راه افتادم... اریطاقت ب یعل  -

 بلند گفت: دیدو یکه م نیسمت ماش به
 زنم... یتارا رو داشته باش زنگ م یهوا یساق  -

 یدرونش وعده م یکیشده بود.  مارستانیب یسالن اصل وارد
 هیگرفتار باشد و هد یشود عل ی. مگر مدیرا خواهد د هیداد هد

 چیاطراف چرخاند. ه یندهد؟ نگاهش را با کنجکاو تیاهم
 ی. به سمت قسمت اطالعات رفت و از متصددیند ییآشنا
 :دیپرس

گردم فقط اصال  یم یدیحم یخانم... من دنبال عل دیببخش  -
 کجاست؟ ایدونم چرا اومده  ینم

 ایبه جانان انداخت و گو یبود نگاه شهیکه پشت ش یدختر
 سبز به خون نشسته اش بند آمد: یچشم ها دنیزبانش با د

 ب... بله؟  -
را چرخاند و  شیداد. مردمک ها رونینفسش را کالفه ب جانان

 :دیپرس یبلندتر یبا صدا
 ...یدیحم یعل  -

 حشمت پاسخش را داد: شخوان،یدختر جوان پشت پ یجا به
 ورا؟ نیبه سالم جناب داماد... از ا  -

 یاما صدا دیایمشت شد تا بر صورت حشمت فرود ب دستش
 که ملتمسانه گفت: دیرا شن یزن



بده... بچه  تیحشمت تو رو ارواح خاک مادرجون رضا  -
 ...ادیداره از درد جونش باال م

 دست زن را پس زد: حشمت
خواد عمل بشه... تو  ی... پسر خودمه دلم نم کهیگمشو زن  -

 تا حاال ستاره خانم؟ یرو َسنَنَه...کجا بود
 ملیر هیقد بلند و خوش پوش بود. از شدت گر یزن ستاره

صورتش درست کرده و به نظر  یرو یدو خط مواز شیها
شک مادرش بود  یاست. ب ینگران وضع عل یلیخ دیرس یم

 داشت: دهیند ریبه حشمت خ یزن چه ربط نیاما ا
صاحاب  یاون ب ریخوام خرجش رو بدم... تو فقط ز یمن م  -

 ؟یخوا یرو امضاء کن...نکنه رشوه م
 :دیچندش آور خند حشمت

 رهیباباش... بخوام بمقانون حق رو داده به  ؟ینیب یم  -
سر خونه  ینیبش یخواست ی... مکهیزن ستیجلودارم ن چکسیه

 ...یهرز نپر تیو زندگ
. دیحشمت را چسب قهیجوان از پشت ستاره جلو آمد و  یمرد

 :دیکش غیبزند، ستاره ج یحرف نکهیقبل از ا
 ...زمیبه سرم بر یخاک هینکن احسان...ولش کن   -
 کیخورد.  یکرد و حرص م یلحظه جانان فقط تماشا م نیا تا

مواقع  نیدر چن یدرونش داشت که گاه یحس خاص از بچگ
 آمد. آن لحظه به خودش گفت: یسراغش م

 «!بی وجودگرفت حشمت فرار کن  میگوالخ حس»
را به صورت  شیحرکت داد و شانه ها نیرا به طرف گردنش

 ینیب یکه پره ها ی. طوردیکش قیعم یچرخاند. نفس یدوران
 اش باز شد:



 حشمت...  -
 یاما لبخند رو دیبا همان لبخند زشت به سمتش چرخ حشمت

 یجانان کِ  دیکس نفهم چیبلند شد. ه یبه آه لیصورتش تبد
. دیبه صورتش کوب یشانیحشمت را گرفت و با پ یبازوها

 .دیپر خون نال یحشمت با دهان
قب داد و به سمت را ع شانشیپر یخونسرد موها یلیجانان خ 

 :دیچرخ رشیپذ یمتصد
 ... فقط بگو کجاست؟یدیحم یعل  -

 اشاره کرد: یوحشتزده به سمت دختر
 ...دیبخش اورژانس...نوار قرمز رو دنبال کن  -

که  دیشن یداد و هوار حشمت را م یشد صدا یدور م یوقت
 کند: یم دیتهد

 یم تی... شکارمیگ یرو م یکیمن حال تو  یابونیغول ب  -
 کنم...

که به  یاش را ماساژ داد و خط قرمز یشانیپ یکم تیاهم یب 
 کرد: بیرفت را تعق یسمت بخش اورژانس م

 «حال اومد...! گرمیج شیآخ»
بود.  دهیچیقسمت اورژانس پ یدر فضا یعل دنیدرد کش یصدا

 یتخت فلز کی ی. روردیبگ ینداشت سراغش را از کس یازین
 . دیچیپ ینشسته و از درد به خودش م واریگچ د هیشب یبا رنگ

شکسته اش را آتل بسته بودند. ملحفه ها همه پر از خون  یپا
 شانه اش گذاشت: یدست رو ستادیبود. کنارش که ا

  ؟یشد یداداش چ یعل  -
 را باز کرد و با بغض گفت: شیها پلک

 ...دیآقا جانان...تو رو خدا ببخش دیببخش  -



استخوان  یحرف زدن نداشت. نگاه جانان که رو ینا پسرک
 نشست حالش خراب شد: شیزده ساق پا رونیب
 جان... یگردم عل یاالن بر م  -

 :دیپرس یکیهمان نزد یپرستار از
 خانم... دکتر بخش کجاست؟  -

توجه به  یدانست ب یرا م یعل انیجر ایکه گو پرستار
 گفت: تشیوضع

 هم گفتم...اجازه پدر الزمه به مادرش   -
 :دیکش ادیسرش گذاشت و فر یرا رو شیصدا یعصب جانان

پدرش  یکشه شما منتظر یداره درد م ضیکدوم پدر؟ مر  -
 خراب شده کو؟  نیا سیرئ اد؟یب

که مسن  یهمه، مرد نیشدند. از ب کیهم نزد گرید یپرستارها
جانان گذاشت. با  یبازو یتر بود جلو آمد و دستش را رو

 مزمه کرد:ز نییپا ییصدا
تا  نجایخوبه...ا تیببرش اگر وضع مال نجایاز ا عیسر  -

 زنند... یپدرش نباشه دست بهش نم تیرضا
 کرد: یبه عل یاشاره ا جانان

 ...دیوضع؟ آخه انصاف داشته باش نیبا ا  -
 :دیحرفش پر انیپرستار م مرد

دکتر اجازه  افتادهیبدتر هم اومده تا رو به موت ن نیاز ا  -
کم حالش بدتر  هیصبر کن  یکنه...اگر پول ندار ینداشته کار

 نی... منتظره ادمی... باباش رو دمیکن یبشه خودمون اقدام م
ها انقدر سخت  مارستانیب یکاسب بشه...همه  یزیچ هیوسط 

 باشه... یمخصوصا اگر خصوص ستندین ریگ
 



 تم کرد:کالم گفت و قائله را خ کینبود.  زیکردن جا صبر
 برمش... یم  -

چرخ دار گذاشت و از  یصندل یرا با کمک همان مرد رو یعل
 یبرد. پشت فرمان که نشست، نم رونیب مارستانیب یدر پشت

 کجا برود! استارت زد و راه افتاد: دیبا قایدانست دق
 ...اریجان طاقت ب یعل  -

 رفت: یداشت از هوش م بایتقر یعل
 ...دمیکنم... پولت رو م یشرمنده شدم... جبران م یلیخ  -
را  مشیانداخت و تصم یعل دهیبه چهره درد کش ینگاه مین

معروف رفت.  یخصوص مارستانیب کیبه  میگرفت. مستق
بد شود بعد اقدام  یکه منتظر بودند تا حال عل یبرعکس قبل

 عمل آماده کردند. یاو را برا عیکنند، سر
ها را داد.  نهیه ها را امضاء کرد و هزبرگ ریجانان خودش ز 

شکسته  یرفت متوجه شد مشکلش فقط پا یدوباره که سراغ عل
 یم مارستانیب نیچاقو هم خورده بود و مسئول ی. علستین

 را بدانند. لشیخواستند دل
زده اش را گرفت. مسکن زده بودند  خیکنارش نشست و دست  

را سمت جانان چرخاند  شگیجآرام بود. نگاه  یکم نیهم یبرا
 لب گفت: ریو ز

 زد...در رفت... نیحشمت زد... فرار کردم... ماش  -
از  یتا ساکت شود. قطره اشک دیسرش کش ینوازش رو دست

 که قلب جانان را سوزاند: دیچک نییگوشه چشمش پا
 ...شهیسرت پسر خوب...االن استراحت کن درست م یفدا  -

کردنش را  هیگر یداشت جلو یاما مردانه سع دیلرز یعل چانه
 :ردیبگ



 ...رمیَکس شدم؟ کاش بم یکجا برم بعدش؟ چقدر ب  -
 اش گذاشت: یشانیپ یرو یشد بوسه ا بلند

 ... شتیپ ادیهم بفهمه زود م هیخودم نوکرتم... عمه هد  -
 :دیهم گذاشت و نال یرا رو شیها پلک

نگو  یچیشه ... عمه نبخشه بهتره... بهش ه یروم نم  -
 کشم...  یخجالت م

راستش پر شده  ی. پادیچند ساعت طول کش یعل یجراح عمل
 ینم یزود نیو معلوم بود به ا نیپالت یفلز یها لهیبود از م

 مارستانیتواند راه برود. حق داشت نگران باشد که بعد از ب
 کجا بماند.

به هوش آمده بود. جانان  یکه عل دیرس یمادرش درست وقت 
زد که همراه شوهرش وارد  یتر جراحش حرف مداشت با دک

 شدند:
 بچه ام... یبرا رمیبرات مادر... بم رمیبم  -

 :دیلب غر ریز یحال یبا ب یعل
 ...ادین دیگمشو... بگ  -

اتاق صحبت کنند. ستاره با  رونیجلو رفت و خواست ب جانان
رفت. شوهرش هم  رونیبه جانان انداخت و ب یخشم نگاه

 جانان شدند: حیهر دو منتظر توض. ستادیکنارش ا
 هیخوشحال شدم. من شوهر هد تونییاول سالم... از آشنا  -

 هستم. 
 یبه سرتا پا یابروان ستاره نشست. با دقت نگاه انیم یاخم

 :دیجانان کرد و پرس
خودشون رو  یخانواده خوب بلدن چطور نیعجب! ا ه؟یهد  -

 قالب کنن...



 به سمتشان برداشت: یدمجانان از حرص جمع شد و ق یها لب
. مراقب حرف زدنت باش. پس حق ستیمهم ن یهست یهر ک  -

... فکر کردم نهیخواست تو رو بب یبود که دلش نم یبا عل
 ...یآدم

برداشت اما ستاره دستش را  زیبه سمت جانان خ شوهرش
 او گذاشت: نهیس یرو

 یپول داد یاحسان آروم... باشه اصال به من چه؟ هر چ  -
 یبه صدقه کس یازین یکنم. عل یبفرما خودم حساب م

زنگ زدم تا  مارستانیصد تا ب یخبر برد ینداره...بچه رو ب
 اش با من... هیکردم... دستت هم درد نکنه بق داشیپ

 پر صدا زد: یپوزخند
کرد؟  یم یبازار باربر یتو یعل یوقت یجدا؟! شما کجا بود  -

شب گرسنه  یکه علکند  یجون م یمهمون یتو هیهد یوقت
 یاالن هم عل ؟یداشت فیتشر یکدوم قبرستون ینخوابه جنابعال

 یازیسرش هست ن یباال هیهد هی. تا سانهیخواد تو رو بب ینم
 دهیدرد کش یلیاومده خ هوشنداره. تازه به  تیبه دست و دلباز

 نینکن. شعور داشته باش الاقل بعد عمل، سوهان روح ا تشیاذ
 بچه نشو... زنده است به اصطالح مادر... برو به سالمت...

که  ی. به پرستارستادیاتاق را بست و خودش پشت آن ا در
 هنوز داخل اتاق بود گفت:

 ؟یایب شهیخانم م  -
 تکان داد: یبه عالمت سوال یجلو آمد و سر زن

 یبد ارتباط. مادرش پشت دره اما دهیدرد کش یلیبچه خ نیا  -
 نکنه؟  تشیتونم براش بکنم که اذ یند. من چه کار مبا هم دار



 ی. اگر هم مدرکدیصحبت کن مارستانیب سیرئ شیپ دیبر  -
 بههست... به عنوان بچه  یستیبهز ندهینما نجایا دیدار

کنه... تو اتاق عمل به دکتر گفت باباش  یم شیسرپرست معرف
 چاقوش زده... 

رفت تا مشکل  رونیو تشکر کرد. پرستار ب دیکش یراحت نفس
 دکتر شود: کینزد افتی یستاره را حل کند. جانان فرصت

 شه؟یم یدکتر چند روز بستر  -
راه بره...  دیاستراحت مطلق... اصال نبا یفردا مرخصه ول  -

 دیبه پرستار بخش بگ ستیهست مراقبش باشه؟ اگر ن یکس
 کنه... یمعرف یبهتون پرستار خصوص

 ممنون.  یلیحتما دکتر خ  -
 هیکرد گر یم یبود اما سع سیبغض داشت. نگاهش خ یعل

 :دینکند. تنها که شدند کنارش نشست و پرس
  ارم؟یبرات ب یالزم دار یزیچ ؟یبهتر  -
 دونم... ینم یآقا جانان... از شرمندگ دیببخش  -

 یو عل هینداد حرفش را بزند. خسته شده بود از بس هد اجازه
 کردند: یم یعذرخواه

مثل اون عمه مغرورش  گمیبهش نم یچیه ی... هگهیبسه د  -
 ...شهیتنگ م شتریدلم ب زنهیحرف م

 کش آمد: یکم یعل یها لب
 ؟یمنم دلم تنگ شده...خبر ازش دار  -

 را باال داد: شیزد و ابروها هیتک جانان
عمه  د؟یجز دق دادن من ندار یا گهیکار د یشما خانوادگ  -

پس دادن قرض من بود...  یجونت مشغول پول جمع کردن برا
 احتماال با عروسک تو هم کردن...



 :دیبلند کش یخشکش را با زبان تر کرد و نفس یلب ها یعل
 ...یهم دست کم گرفت یلی...خیعمه رو دست کم گرفت  -

 برداشت: زیبه سمتش خ کنجکاو
 !ینکرد داشیپ یچطور؟ تو که گفت  -
 :دیخند زیر
 ؟یدم...پس خبر ندارکتکش رو خور ینکردم ول داشیپ  -

 :دیفهم یم دیافتاد که با یاتفاق ها پشت سر جانان م یلیخ انگار
 ...یمردم از نگران یحرف بزن عل  -
خونه... حشمت  یتو ختیگرفته بود... مأمور ر هیحکم تخل  -

 کرد افتاد به جون مِن بدبخت... یهم قاط
 باره گشاد شد: کیجانان به  یها چشم

 گرفته؟  هیحکم تخل هیهد  -
من... زدم  یپهلو یخط افتاد رو دیآره... حشمت چاقو کش  -
 دیزارت کوب نیماش هیکوچه از شانس گندم  یتو دمیدو رونیب

از کجا  کهیزن نیدونم ا ی. اصال نمدمینفهم یچیه گهیبهم... د
کمک  دیکش غیبد اخالقه ج لیاون خانم وک ادمهیشد؟ فقط  داشیپ

 خواست...
 تش آمد:حساب کار دس تازه

  ؟یخانم توکل  -
 مامانمشوهر  کهیاون مرت نیتو ماش دمیها... همون...بعد د  -

دو تا نبودن اصال به  نینشستم همه جا پر از خون بود... اگر ا
 یول رمیبم مارستانیکردن گوشه ب یزدم. ولم م یشما زنگ نم

 کنن... یبرام دلسوز انیدو تا ن نیا
 :دیخند جانان



 یاون عمه ب نیممنون باشم که اومدن وگرنه ع دیپس با  -
 ...یکند یغرور جون م یمغزت پا

عاشق  شتریگذشت ب یماند. هر لحظه که م یعل شیرا پ شب
شد. اصرار داشت که بعد از  یجوانک کله خراب م نیا

 کند.  یم دایماندن پ یبرا ییمرخص شدن خودش جا
زانو گچ گرفتند. با  یرا تا باال شیروز بعد آمدند و پا ظهر

لگن بگذارند  رشینبود ز یازیتوانست بلند شود و ن یعصا م
 یگچ گرفته اش م یپا یوزنش را رو دیوجه نبا چیاما به ه
 انداخت. 

 یمرتب غر م یراند عل یکه به سمت خانه خودش م جانان
 یاعصاب جانان رژه م یداشت رو بایبه بعد تقر ییزد. از جا

 رفت:
خونه  امی... محاله بزمیر یبه سرم م یخاک هیمن خودم   -

 ... نگه دار...رمیشما... نگه دار آژانس بگ
 یو محکم رو دیکش یبلند ادیجانان کم آورد. فر باالخره

 داشبورد کوباند:
 یخال بیبا ج یپز عال نیمن موندم ا ؟یش یِد چرا خفه نم  -

بچه سر  نیبش اده؟یداده انقدر روتون ز ادی هیبه تو و هد یرو ک
انقدر زر  غلط نکن  گهیپاش به اون پاش م نیجات... خوبه ا

 زنه... یم
 داد بزن...  یدوست دار یآقا جانان... هر چ امینم  -
 ؟یباش یِهه...خر ک  -

شود. با کمک  ادهیپ نیاز ماش ییتوانست تنها ینم یحت یعل
گچ گرفته اش  یپا نکهیبغل زد اما به محض ا ریجانان عصا ز



بکشد.  ادینمانده بود از درد فر یزیدر آمد چ یت عمودبه حال
 جانان دلش سوخت:

 بغلت کنم؟ یخوا یم  -
 نه... زنگ بزن آژانس خودم...  -
 شد: یم یجانان داشت روان چارهیب
 صبرم بده... معلوم هست چه مرگته؟ ایخدا  -

 خانه و چهره برافروخته جانان حرکت کرد: نیب یعل نگاه
  ام؟یب ییبا چه رو  -

 هیچهره هد یانداخت. لحظه ا نییسرش را با شرم پا یعل
 نیا یشد. جا یتداع شیکه پا به خانه اش گذاشت برا یروز
 یچه حس وحشتناک یپناه یو ب یها نبود بفهمد شرمندگ یطفلک

 دارد. 
 حهیرا به داخل بکشد که غرورش جر یبود چطور عل مانده

خان سمت  ریجهانگ ادیبه  یدار نشود. نگاهش لحظه ا
 :دیبه ذهنش رس یشد و فکر دهیکش نیرزمیز
 ...دمیم هیمن کار کن بهت اتاق کرا یبرا  -

 اشاره کرد: نیرزمیسرش را آرام باال آورد. جانان به ز یعل
 جا بمون... به عنوان... نیکنم... هم یامروز درستش م  -

بدهد.  یقرار است به عل یدانست چه عنوان یهم نم خودش
 :دیکوتاه و زبرش کش یها شیبه ر یدست

نداره...  تیخونه باشه... امن نیا یدائم تو دیبا یکی نیبب  -
  ؟یکه حشمت چه راحت اومد دزد یدید

 شد: دهیکش نیرزمیبه سمت ز یعل نگاه
 ؟یخوا یم داریسرا  -



مراقب باشه  ستمیمن ن یکه وقت یکیشه گفت... فقط  ینم  -
خونه  یتو کیکوچ... بچه سیالاقل زنگ بزنه به پل

 ه؟یدارم...نظرت چ
که من خجالت نکشم...  یاریبهانه م یدون یخودت هم م  -

 ...قامیاز رف یکیخونه  رمی...میمرد حساب شهینم
 ادیشروع کرد به فر اطیاز کوره در رفت. وسط ح جانان

 :دنیکش
تو  نیهم ع هیتو بچه؟ هد ی... چرا انقدر تخسگهیبس کن د  -

آخر مجبور شدم بهش زور بگم... اصال  کرد که تیانقدر اذ
 رفتارت درسته؟  نیبه تو گفته ا ی... کیبر یحق ندار

 نیانداخت اما هم نییپر اشک شد و سرش را پا یعل یها چشم
 کرد: کیتحر شتریحرکتش هم جانان را ب

 افتیبچه جون... راه ب شهیازت کم نم یچینکن... ه هیگر  -
 ...نمیبب

هنوز  مهیآمدند. فه رونیب یاز جواهر فروش مهیو فه آرمان
گرفت  یباال م اطیرا با احت شیرفت و دست ها یراه م دهیخم

 نخورد. یکس ای یزیتا به چ
افتاد و برگشت.  مهیفه تیوضع ادیآرمان جلوتر رفته بود اما  

 دستش را سمتش دراز کرد و لبخند زد:
 ...ایب اطیبا احت ریدست منو بگ زمیعز  -

درد گرفت و  شیها هیجلو برد اما بخ یدستش را کم مهیفه
 صورتش جمع شد:

 تونم دستم رو صاف کنم... یآقا آرمان نم دیآخ... ببخش  -
گذاشت  مهیتر شد. دستش را دور شانه فه کیباز هم نزد آرمان

 اش کرد: ییراهنما نیو به سمت ماش



لباس  یساق شیپ میسرت... تو فقط خوب شو... بر یفدا  -
  م؟یهم انتخاب کن زهایچ هیو بق عروس

 باتریشکل گرفت ز مهیکبود فه یلب ها یکه رو ینیریش لبخند
به دل آرمان نشست. احساس غرور کرد از  یاز لبخند هر زن

 .ندیچهره همسرش بب یتواند رو یمرد بودنش را م نکهیا
شناخت  یاو را م شتریبود. هر چه ب ییدختر آرام و دانا مهیفه 

بهت زده تر  اوردیسر خودش ب ییبال نیتوانسته چن نکهیا از
  .قرار گرفتند نیشد. کنار هم درون ماش یم
گرفت تا خودش  یبه خودکش میچه شد که تصم دیپرس یم دیبا

بود. مخصوصا حاال که  ینشود. فرصت خوب وانهید یاز نگران
 یخواستند جشن عروس یبودند و هر چه زودتر م دهیحلقه خر

 :رندیبگ
دارم که ممکنه ناراحتت کنه اما  یجان من سوال مهیفه  -

 ...یجواب بد یدوست دارم اگر توانش رو دار
 گفت: کوتاه

 ...دیبپرس  -
زود  یلیآرمان دستش را برداشت و راهنما زد اما خ یا لحظه

 حفظ کرد: مهیاش را با فه یکیزیدوباره ارتباط ف
برام مهمه  ؟یشد که به خودت صدمه زد یخوام بدونم چ یم  -

 ... یریقرار بگ تیموقع نیا یخواد دوباره تو یچون دلم نم
 گفت: ابانیبه خ رهیو خ دیکش ینفس بلند مهیفه
بود.  یو زار هیخونه گر یشدم...شبانه روز تو تیاذ یلیخ  -

. مادرم چند دیکش یسرم داد م دیرس یاز در م یکیهر لحظه 
 گناهم... یبگم باجازه نداشتم  ی...من حتمارستانیبار رفت ب

 انداخت: مهیبه صورت داغون فه ینگاه مین آرمان



گلوت  یرو غیت یشد که بخوا ینم لیدل نهایکدوم از ا چیه  -
 کنم... یاصال درکت نم یول دی... ببخشیبکش

 انداخت: نییاز خجالت سرش را پا مهیفه
بد افتاد.  یاتفاق ها یلیخونه خ ی... قبلش تویدونم ول یم  -

 یگفت فرق یبود زودتر شوهرم بده. به همه م یکیبابام دنبال 
باشه فقط زود عقدش کنه. از اون طرف برادرهام...  ینداره ک

. به من و مادرم مینداشت یخانواده مرد ساالر یلیراستش ما خ
من افتاد سر زبون  شکلحرف م یگذاشتند اما وقت یاحترام م

پوستشون  ریچطور ز دیدیشن یم دی... باهیو در و همسا لیفام
 کردند... یم رشونیرفتند و ش یم

 آه مانند آرمان حرفش را قطع کرد: نفس
رو  یکس یخونه  رتیکه به بهانه غ یخدا نگذره از مردم  -

 کنند... یخراب م
بابام  یفرار کردم که عموم داشت برا یاوهوم...من وقت  -

شه...براش  یننگ تموم م نیداد اگر منو بکشه ا یم حیتوض
کرد که خودش بره زندان بابت کشتن ناموس  یقانون خط م

 یکمتر از جرم من و زندان رفتنم کسر شأن خانواده است...وقت
دونستم فرار کردن هم به جرم هام  یاون خونه م یتو ختندیر

 یزدم بابام کار دست خودش م یاضافه شده... اگر خودم نم
دردش هم حس نکردم  یکار کردم. حت یچ دمیداد... اصال نفهم

 ...دمیبابام رو شن یکه صدا یتا وقت
شد. آرمان  سیو صورتش از اشک خ دیاش از بغض لرز چانه

 فشرد: اانگشتانش ر یکم
 جا هم قانع شدم... نینگو... تا هم یدوست ندار زمیعز  -



 ی... بابام مرمیگردنم پارچه گذاشته بود که نم یداداشم رو  -
تا من بکشمش...  رهیبم یطور نیولش کن... بهتر که اگفت 

 اون موقع تازه درد حس کردم. 
آن لحظات  یادآوریبا  مهیکرد تا فه یحرف را عوض م دیبا

 یسخت خودش را شکنجه نکند. با پشت دست آرام اشک رو
 را گرفت: مهیگونه فه

فکر کن.  ندهی... به آزمیعز یتموم شد. حاال با من گهید  -
 یلیخوام خ ینم م؟یریباغ بگ یرو تو یعروس هینظرت چ

 متنفرم... تیپر جمع یاز عروس میشلوغش کن
 شد: لیبه سمت آرمان متما یبا خجالت کم مهیفه
 ...رهیمن؟ آبروتون م افهیق نیآخه با ا  -
نگاهش کرد. چانه اش را آرام گرفت و  یلبخند و مهربان با

 گفت:
اش  هیشه... بق یصورت خوشگلت خوب م گهیماه د کیتا    -

 ... لدهیپا کارل لَِگرف کی...خودش یبه اوستا ساق میسپار یهم م
طراحان لباس جهان که  نیاز بزرگتر یکی لدی)کارل لگرف

او به شهرت  یاز طرح ها یگوچ ای تونیو ییمثل لو ییبرندها
 .(دندیرس اریبس
 شهیزد. هم یدخترانه لبخند م نیریش یاهایغرق در رو مهیفه 

گفت مرد بور  یم هیآمد. به هد یاز مرد بور و بلوند بدش م
 شیکند. حاال داشت به ته ر یبه آدم القاء نم یحس مردانگ

گفت  یکرد و با خودش م یآرمان نگاه م دیو پوست سف ییطال
 شود؟  یمردتر هم م نیاز ا

تابش نور آفتاب  ریپف کرده آرمان ز شهیمجعد و هم یموها
 شد.  یم دهیروشن تر هم د



 یطبق معمول در حال دلبر تایشده بودند. ب یمزون ساق وارد
خواست  یدلش م یلیبود. خ یمجرد اطراف ساق یاز مردها
کند. مخصوصا آرمان و  ریجوان ها را اس نیاز ا یکیباالخره 

 کامل تر بودند. هیجانان که از بق
 یسالن اصل یمبل ها یرو نیهم یداشت برا یمشتر یساق

 شد: مهیفه کیبرداشت و نزد ینشستند. آرمان ژورنال
دوست  یچ یاصال فکر کرد اد؟یب یتا ساق میما تماشا کن  -

 ؟یبپوش یدار
و گنگ نگاهش را به  جیگ .بود تایتمام حواسش به ب مهیفه

 آرمان داد:
 د؟یگفت یچ دیهوم؟ ببخش  -

باز  شیپا یورنال را رو. لبخند زد و ژدیدردش را فهم آرمان
 کرد:

از  یشب عروس یخوا یم یچطور دمیخوشگل خانم... پرس  -
  ؟یبنده دل ببر

هم  تایبشنود. ب تایکلمات را مخصوصا بلند گفت تا ب نیا
 شد زمزمه کرد: یطور که دور م نینتوانست ساکت بماند. هم

 خدا بده شانس!  -
از عکس ها  یکی یدستش را رو تا،یتوجه به حرف ب یب آرمان

 گذاشت:
 چطوره؟  نیا  -

اش به شدت باز و دامنش تنگ  قهیبه لباس کرد.  ینگاه مهیفه
لبو  هیحس کرد شب دنشیاز تصور پوش یکه حت یبود. لباس

 شده:
 بازه... یلیخ  -



عروس  قهیسل مینگاه کن ایب ؟یخوا یم دهیآهان... پس پوش  -
 . ادیخانم دستمون ب

 چیفهماند ه مهیبه فه شیانتخاب هاآرمان با  ،یآمدن ساق تا
نداشت. فقط  یبلند فرق ایانتخاب لباس ندارد. کوتاه  یبرا یمانع
 دوستش داشته باشد. مهیمهم بود فه شیبرا

سرش  یرو یکرد و نشست. تارا تاج یبا هر دو روبوس یساق 
شد. از  یم دهیکش نیزم یتور بلند از پشتش رو کیداشت و 

هم  یبرد. ساق یعروس بچرخد لذت م لیوسا نیدائم ب نکهیا
کرده بودند و تارا  دایبا هم پ یبهتر ارتباطشد.  یمانعش نم

 یازگکرد. ت یاستفاده نم« جادوگر بدجنس»از لقب  گرید
 کرد: یخطابش م

 «یساک» 
 :دیکش شیموها انیم یشالش را برداشت و دست یساق

 یزیچ یجون شربت تای... بدهیاوف... کولر اصال جواب نم  -
 د؟یانتخاب کرد یخب چ ؟یاریم

 :دیخند آرمان
 ینم یلی...فقط خیکه خودت همه کارهاش رو بکن میاومد  -

 خوام شلوغش کنم. 
 نتوانست سکوت کند: یساق .شربت آمد ینیس کیبا  تایب
مانتو بپوش... فردا که  ادیداماد م یصد بار بهت گفتم وقت تایب  -

جواب پس بدم...برو دفتر  دیرو تخته کرد من با نجایاماکن در ا
 ...اریرو ب زیم یرو یتلفن و آلبوم ها

 :دیکرد به آرمان و پرس رو
 اد؟یم یمعلوم شده؟ مامانت ک خشیتار  -



انداخت  مهیبه فه ینگاه میهم قفل شد. ن یآرمان تو یها دست
 گفت: دیو با ترد

انگار هنوز باورش نشده...فکر  یراستش به مامان گفتم ول  -
زودتر بهتر  یهم هرچ خشیکنم... تار یم یکنه دارم شوخ یم

حالش خوب بشه...  مهیماه جلوتر نباشه که فه کیفقط از 
 دونه... یمامان هم خودش م

 شیمهمان ها یشربت را جلو یها وانیخم شده بود ل یساق
 معنادار به آرمان کرد و گفت: یبگذارد. نگاه

حقش  زادیپر ؟یکن یکار م یچ یهست دار تیآرمان حال  -
 ...ستین
 :دیپر یحرف ساق انیم
چرا  یدون یما رو م یتو که همه زندگ یساق ست؟یحقش ن  -
 دمیدوباره به مادرم اجازه م یفکر کرد ؟یزن یحرف رو م نیا

همون کارها رو تکرار کنه؟ به خودش گفتم حق نداره درباره 
مثل  دیبکنه. فقط با ستیکه قرار ن یازدواجم نظر بده. کار

 یمراسم پسرش... اون هم که از بابام... حت یتو ادیمهمون ب
 یساق الیخ یکنم...ب دایپ اجیبهش احت دیزنگ نزده شا کی

 دیجون...من احترام گذاشتم خبرشون کردم. خودشون هم با
 نه؟ ایبردارند  یقدم

هم سن و سال  یزن ها یلیبا خ یکردن ساق یمادر روش
مخالف بود اما به خودش  نیاکلخودش فرق داشت. از اول با ژ

 داد حال خوب جانان را خراب کند.  یحق نم
خورند اما  یبه مشکل بر م نیروز با ژاکل کیدانست  یم

الزم است و  یهر کس یتلخ برا یتجربه ها یاعتقاد داشت حت
 رشد کند.  دیجانان با



مادر آرمان به در خانه پدر پانته آ رفت و  زادیکه پر یروز
پسرش با  ارتباطبه هم زدن  یبه آنها برا یزشت یحرف ها

برد. آن  ینم ادیکه عاشقش شده بود زد را هرگز از  یدوست
کرد مراقب رفتارش باشد گوش  زادیروز هر چه التماس پر

 نداد.
سال بود آرمان خودش را  نیشد که حاال چند نیاش ا جهینت 

ارد و یدختر چیدانست و با ه یکردن پانته آ م یمقصر خودکش
 بار نظر دهد: نینداشت ا یحق زادیشد. واقعا پر ینم ارتباط

زنم...خب اول  یحرف م زادیباشه پسرم... من خودم با پر  -
 م؟یبا باغ و غذا شروع کن ایسراغ لباس  میبر

و همه  ردیتماس بگ شیبا همکارها یها وقت برد تا ساق ساعت
پسرش است. دل  یگفت عروس یرا رزرو کند. به همه م زیچ

گفت. لباس عروس را  یرا م نیا یگرفت وقت یخودش آتش م
 . دیبا دست کش مهیفه یخودش برا

 نینشود. در ا دهید شیطرح زد که زخم دست ها و گلو یطور
عروس را  قهیتوانست سل ینگاه م کیبود و با  یکار حرفه ا

 شد. یهفت طراح قهیبلند و  یها نیحدس بزند. لباس با آست
به گردن(  دهیگردنبند چوکر )گردنبند چسب کیگردنش  یبرا 

از جنس پارچه لباسش در نظر داشت که با دکمه از پشت بسته 
. دامن ختیر یاش م نهیس یرو دیمروار یشد و رشته ها یم

 و گفت: دیکش یلباس را مدل ماه
 دی... موهات بایشه قد بلندتر به نظر برس یمدل باعث م نیا  -

تاجت بزرگ باشه که باز هم بلندتر نشونت باال جمع بشه و 
 یبخوا یخوام با پشت بلند لباس معذبت کنم که ه یبده...نم

 ...یبش تیدستت اذ یتو یریبگ



 داد: حیطرحش گذاشت و توض یرا رو انگشتش
 یکفش هات رو م یدامن رو نیی... پانیرو بب نجایا  -

 یکن استفاده رشیلژ دار ز یاز کفش راحت یتون یپوشونه... م
 یموقع راه رفتن حس کن یول افتهیعکس ن یکه اصال تو

 ...یپات کرد ییدمپا
کرد.  ینگاه م رهیبود خ دهیکش یکه ساق ییبایبه طرح ز مهیفه

شد.  ینم تشیاندام و شخص یقشنگتر و مناسب تر برا نیاز ا
 ی. آرمان دستش را رودیشد در نگاهش د یذوق دخترانه را م

 گذاشت: مهیکتف فه
 اصال عجله نکن... ؟یدوستش دار زمیعز  -

 کرد: دییهم تأ یساق
خونه...  یبا خودت ژورنال ببر یتون یجونم...م مهیآره فه  -

 چیخواد بده...ه یدلت م یرییسر حوصله نگاه کن هر تغ
 دادم... شنهادیمن فقط پ ستین یاجبار
سرش را باال  ینشسته بود وقت مهیشوق درون چشمان فه اشک
 آورد:

ذهنم  یکه تو یزیقشنگه... از چ یلیجون... خ ینه ساق یوا  -
 شما؟ دیداشتم صد برابر بهتره...چقدر هنرمند

گونه گذاشت و نتوانست حسش را  یرا رو شیدست ها کف
 پنهان کند:

 لرزه... یخدا انقدر ذوق زده شدم تنم داره م یوا  -
 ن؟یپس هم  -

اس دست حو یب مهیو با لبخند نگاهش کرد. فه دیپرس آرمان
 آرمان را گرفت:

 دوستش دارم.  یلیخ  -



 یآن دو راض انیکرد. از حس خوب م یداشت تماشا م یساق
جانان  انیهم م یاحساس قشنگ نیکاش چن یبود. آرزو داشت ا

 شد.  یگرفت. تمام مشکالت حل م یشکل م هیو هد
 هیهد یبرا یاول جشن عروس یبود که همان روزها مانیپش

 یبود با شک ها نینگرفت و دهن همه را نبست. اشتباهشان ا
 :دیرا شکنجه کردند. آرمان پرس هیگاه هد یگاه و ب

 جون پس جانان کجاست؟ یساق  -
 یمشغول انتخاب لباس در مزون ساق مهیآرمان و فه یوقت

 یبود از پله ها یا یرا با هر بدبخت یبودند، جانان داشت عل
 نگاهش ببرد اما هیست او را به اتاق هدبرد. خوا یخانه باال م

 هم نداشت: یبهداشت سیسرو یاتاق حت نیرا در اتاق چرخاند. ا
 ینم یحت ؟یبفهمم چقدر سخت کنارم بود ینگذاشت یچطور»

 «؟ییدستشو یریم یک دمیفهم
 شتریو دلش هر لحظه ب دیپرس یسوال ها را در ذهنش م نیا

 یرا به اتاق مطالعه برد. رو یشد. عل یتنگ م هیهد یبرا
 کرد و ملحفه انداخت: یرا خال یکاناپه چرم

 ای...بیداره راحت تر یبهداشت سیاتاق سرو نیجان ا یعل  -
 ...یکمکت کنم دراز بکش

زد بغضش را  یکرد. زور م یبلند نم نینگاهش را از زم یعل
 یم شیآورد که گونه ها یفشار به خودش م یپنهان کند. به حد

 :دیلرز
 ممنون...  -
 :دیکمک جانان نشست. از درد صورتش مچاله شد اما آه نکش با
دوش  یکنم بر یکمک م امیامروز استراحت کن شب م  -

 ...دمی... لباس هم خودم بهت میریبگ



 شیاندام جانان حرکت کرد اما به چشم ها یآرام رو یعل نگاه
 انداخت: نییدوباره سرش را پا دیکه رس

تونه بره از  یم یک نمینباشه... بب یکی زمونیفکر کنم سا  -
 ...دیببخش ؟یدیرو م لمیموبا اره؟یخونه برام لباس ب

گذاشته بود که  بشیپله ها در ج نییرا پا یعل لیموبا جانان
 :افتدین
 رمی... خودم میزنگ بزن یخواد به کس ینم یول ریبگ ایب  -

 ...ارمیم یخواست یبرات هر چ
 ...یشده... فکر نکنم اجازه بدن داخل بر آخه خونه پُلمب  -
 نیکنم... تو نگران ا یهماهنگ م یزنم با توکل یزنگ م  -
... رونیبرم ب دیزنگ بزن من با یداشت ینباش... کار زهایچ

 مادرم... شیدخترم هم ول کردم پ
 گذاشت: شیچشم ها یآرنجش را رو یعل
 برو داداش من خوبم نگران نباش...دمت گرم.  -

. به سمت اتاقش رفت تا فقط ردیزمان نداشت دوش بگ یحت
 هیهد ی. نگاهش به اتاق خالستادیراه ا نیلباس عوض کند اما ب

 کرد. یاش م وانهیداشت د یماند. دلتنگ رهیخ
سرگرم شد سپس به  هیدر اتاق ماند و با لوازم هد یا قهیچند دق 

 اتاق خودش رفت. 
از طرف  لیمیآالرم ا کیتخت انداخت.  یرا رو لشیموبا
 ای. مردد بود بازش کند ختیداشت. قلبش ناگهان فرو ر نیژاکل

توجه از کنارش  یتوانست ب یشود؟ به هر حال نم الیخ یب
 را باز کرد: امیبگذرد. پ

 «مرد من. شتیپ امیزود م یلیباش. خ منتظرم»



 ختنیکرم ر دیمدل جد نیزد و با خودش فکر کرد ا یپوزخند
کورخوانده. فعال تا چند ماه بعد زندان  یاست ول نیژاکل یها

 به ساعتش کرد: یخواهد بود اما اگر آزاد شده باشد چه؟ نگاه
 فرستاده؟  لیمیاز زندان ا یعنی  -
 دیگرفت تا مطمئن شود تهد یتماس م لشیوک ایبا چاو  دیبا

 لیمیهر دو ا یاساس است. فکر کرد بهتر است برا یب نیژاکل
 بفرستد و منتظر جواب شود.

چند وقت از همه  نینداشت. ا یعقب مانده اش تمام یکارها 
 هیبود هد نیا دشیغافل شده بود. در آن لحظات تنها ام زیچ

 را بشنود و برگردد. یعل یماجرا
تماس گرفت.  یتوکل نایآمد با ش یم رونیکه ب یانصار هیاز آتل 

خبر داشته  هیهد یااز محل اختف لیجوجه وک نیزد ا یحدس م
 باشد:

 هستم. یرهادی... بنده پیسالم خانم توکل  -
در لحن  یساختگ یسکوت کرد و بعد با نشاط یلحظه ا نایش

 کالمش گفت:
خواستم  ی... حالتون چطوره؟ اتفاقا میرهادیسالم جناب پ  -

 د؟یچه کار کرد نمیدرباره پرونده همسرتون بب رمیتماس بگ
 را فشرد: نشیماش ریدزدگ موتیزد و دکمه ر یپوزخند جانان

 یوضع بد یلیخ ی...علدیرو پُلمب کرد شیمنزل پدر دمیشن  -
 داره...

 آره... مادرش اگر اونجا نبود... یوا  -
 :دیحرفش پر انیم کالفه

 یمن م ؟یکردن بردار یدست از نقش باز شهیم یخانم توکل  -
 کجاست...  هیهد یدونم خبر دار



باز کرد و پشت فرمان نشست اما استارت نزد.  را نیماش در
 دوباره سکوت کرده بود: نایش
 ...ی... بهتره خودت حرف بزنیشنوم خانم توکل یم  -
 و گفت: دیکش یدم بلند نایش
اسرار موکلم رو فاش  ستیقرار ن یدونم کجاست ول یمن م  -

 ...دیستیموکل بنده ن گهیوقته د یلیکنم... شما خ
 :دیرس نایخنده معنادار جانان به گوش ش تک

 گه؟یطور؟ د نیهوم... که ا  -
 حالش چطوره؟ یعل  -
 خبر داره؟ هیپس هد  -
 نگفتم... یزینه... من که چ  -
 جانان باال رفت: یابرو یتا
 چرا؟  -
مهمه که  یچون همسرتون بارداره... البته اگر براتون ذره ا  -
 دونم هست! یم
 ؟یخانم توکل یانداز یم کهیت  -
 یارث پدرش رو از اون نامرد م گهیمن تا چند وقت د  -
بوده... بعد  شیگناه یپول و اثبات ب نیبه ا دشی... تمام امرمیگ

  ؟یخب که چ ؟یکن داشیکه پ یهست نیشما فقط به فکر ا
 شیفرمان مشت شد و از حرص لب ها یدستش رو یا لحظه

 را جمع کرد:
که من هر چقدر هم بخوام روشن فکر  یفهم یم یخانم توکل  -

 مردم؟ کیباشم باز هم 
 فیبرام تعر هیکه هد ییزهای... با چیمرد یلیراستش خ  -

 هزار برابر شده... پس خوب گوش کن... شمیکرده احترامت پ



 فرو برد: گاهیرا در جا چییتکان داد و سو یسر
 کنم... یگوش م  -
 اشتباه نکنم... رفته دکتر... ماندانا خانم اگر هیهد  -

و به خودش لعنت فرستاد چرا زودتر  دیبه فرمان کوب یا ضربه
 سراغ ماندانا نرفته:

 بچه ها افتاده؟ یبرا یخب؟! اتفاق  -
متوجه حال  دهیرو د هینه... ماندانا خانم از روز اول که هد  -

 ریگیبه مادرتون هم هشدار داده اما پ ایخرابش شده... گو
ماندانا خانم رفته... از  شیپ شبه خاطر دردها هی...هددینشد

 یبه کس دهیخجالت کش یمشکل داشته ول هیهمون شب هد
 بگه...
 آب شد. نیماش یصندل یرو یمثل بستن جانان

 کیکرده به  شیسوخته و معرف یلیدلش خ ایماندانا خانم گو  -
 شهیر یلیخ هیمشکالت هد یرهادیپ یدوست روانپزشک... آقا

 نیکرد...تا هم یخودش تصور م یبود که حت یزیدارتر از چ
شما و  شیکنه برگرده پ یداره تالش م هیهد دیحد خوبه که بدون

 ...ستین یبد یجا
پشت سرش گفته بود  هیچند لحظه به فکر فرو رفت. هد یبرا
 یکرد رسم مردانگ یکه داشت م یکار ایآ یمرد است ول یلیخ

 بود؟
است دلش تنگ شده و چرخاند. درست  ابانیرا در خ نگاهش

خبر باشد اما  یدهد از همسر باردارش ب یاجازه نم رتشیغ
 را اشتباه برداشته. شیکامال مشخص است که قدم ها

را به  امشیپ نایش قیرا گرفت و خواست از طر مشیتصم 
 برساند: هیگوش هد



بگو بهش با  یگردم...اگر باهاش حرف زد یدنبالش نم گهید  -
دستش  زمیر یاعتماد دارم...امشب براش پول م همه وجودم

...راستش تماس گرفتم دمیباز بشه... حق الوکاله شما هم خودم م
اون خونه  یرو از تو یلوازم عل یازت بخوام کمک کن

 بردارم...
 شماست؟ شیپ یعل  -
 مونه...  یمن هم م شیبله و پ  -
 هیبه هد یزیچ دیخب خدا رو شکر...فقط به همه بسپار  -

 تشیحما یکرد یحساسه...کار قشنگ یلیخ یعل ینگن...رو
با مأمور برم در خونه... اگر  دی...ساعت هشت بایکرد

 الزمه بردار... یهر چ ایب یخواست
وارد خانه شدند. حشمت را با  سیمأمور پل کیو  نایش همراه

 یآزاد نم یزود نیکرده بودند و به ا ریمواد مخدرغافلگ یکل
 شد. 

از ماجرا به  یزد شرح یطور که کنار جانان قدم م نیهم نایش
 داد: یاو م

 ارویخبر نداشته باشه...اون  هیهد یاز جا یفعال بهتره کس  -
که از حشمت  یچرخه... مواد یول م رونیجواد هنوز ب

بشه  میامن قا یجا کی دیبا هیگرفتند حتما مال جواد بوده... هد
 ک تر شده...حشمت اوضاع براش خطرنا یریچون با دستگ

 داره؟ یشتریب تیاگر برگرده خونه امن یکن یفکر نم  -
 یچشم رفته آقا جانان...ممکنه حت یتو یلیخونه شما خ  -

...حشمت به یباند موادفروش باش کینظر  ریخودت دائم ز
 ی...تازگستیآدم خودش ن گهیمصرفش باال رفته که د یحد
 ش؟یدید



 یبا حشمت کرد لبخند مارستانیب یکه تو یکار یادآوری با
 چهره اش نقش بست: یرو

 نم؟یبله شخصا از خجالتش در اومدم... بب  -
 :دیچرخ نایتعجب به سمت ش با
 گرفتنش؟ یبود؟ مگه نگفت مارستانیب یپس چرا تو  -
محل...خالفش  کیپارک نزد ینه... چند ساعت بعد تو نجایا  -

 زده باال...
به  ینگاه نایبودند. ش ستادهیخانه ا یدر ورود یدو جلو هر

 آورد: رونیکاغذ و خودکار ب فشیداخل کرد و از ک
اموال  ستیخواد؟ تا من و مأمورم ل یم یچ قاینگفت دق یعل  -

 ...یشما برو سراغ لوازم عل میدار یبر م
حکم  نایدر گذاشتند و داخل رفتند. ش یرا جلو شانیها کفش
از  یبردار ستیاموال داشت و با مأمورش مشغول ل فیتوق

 لوازم داخل خانه شد. 
 شیبرا دیبا یزیچه چ قایتماس گرفت تا بداند دق یبا عل جانان

 بردارد:
 گهید یگرفت یآقا جانان شرمنده شدم... کاش برام پرستار نم  -

 ام؟یاز خجالتت در ب یدونم چطور ینم
 یخونه شمام... بگو چ یحرف مفت نزن بچه... من االن تو  -

 بردارم؟
 اتاق عمه گذاشتم... ی... توستین ادیمنده...لوازم من زشر  -

به اطرافش کرد. خانه از دو اتاق تو در تو  ینگاه جانان
 دهیهم چ یرو یسمتش رختخواب ها کیشده بود که  لیتشک

 شد. یجدا م منیپرده از قسمت نش کیگذاشته بودند و با 



باز  منیبود که درش به نش گریدر سمت د یآشپزخانه کوچک 
بودند. هر چه نگاه  دهیکهنه چ یها یشد. دور تا دور پشت یم

 از اتاق عمه کدام است: یکرد متوجه نشد منظور عل
 جان اتاق کجاست؟  یعل  -
 ؟یخونه نرفته بود یتا حاال تو  -
 جا که اصال اتاق نداره؟ نینه پسر خوب... ا  -

 زد: یپوزخند تلخ یعل
اش محل  هیمت بوده... بقحش یداره... نصفش تخت پادشاه  -

 ایخرپشته است... از خونه ب یخدمت ما...اتاق من و عمه تو
 یباال فقط مراقب باش لق م یبر یآهن یاز پله ها دیبا رونیب

 کنده نشه... واریبه د یریدستت رو بگ دیزنه با
نگذاشته  یمکان نیپا به چن یبود. هرگز در زندگ وحشتناک

 واریدستش را به د اطیرفت با احت یبود. از پله ها که باال م
 گرفت. 

بود که هر لحظه احتمال  یآهن یشد گفت... پلکان یکه نم پله
ساخته شده  یداد از جا کنده شود. وارد پشت بام شد. اتاقک یم

 هیشب شتریقرار گرفت که ب دگانشید یجلو تیرانیاز جنس ا
 مشترک! یالنه کبوتر بود تا اتاق خواب

 یعل یبرا یزیچ کیتر اما  زیرقت انگ ونریب یاز نما داخلش
 هیهد یشد. حرف ها ینم دایداشت که در خانه جانان پ هیو هد

 در گوشش تلنگر زد: 
 « خودم سربلند بودم. ینداشتم اما غرور داشتم. جلو یچیه»

نفت سوز  یبخار کیرا در اتاق چرخاند. به جز  نگاهش
نداشتند. چند تکه  یشیگرما ای یشیسرما لهیوس چیه یمیقد

 تا شده بود.  یلحاف و تشک کهنه گوشه ا



قرار داشت.  یدر ورود یداغون هم روبرو یکمد برزنت کی
وسط اتاق ولو بود. نشست و لباس ها را داخل ساک  یساک عل
و کهنه اما با ارزش تر  متیمشت لباس ارزان ق کیگذاشت. 

 . دهیکه جانان در کمد اتاقش چ ییاز تمام لباس ها
هر تکه اش شبانه  یانسان بود. برا کی ییها تنها دارا نیا

 روز جان کنده بودند. 
داخل کمد  اتیبه محتو یکه پر شد نگاه یکوچک عل ساک

 انداخت.
داخلش نداشت. شلوار  یادیز زیباز بود و چ نییتا پا پشیز 

برداشت و به زور  کهنه و رنگ باخته را از رگال نیج یها
 یرا مرتب م زیعادت که همه چ یداخل ساک جا داد. از رو

 کمد را ببندد.  پیکرد خم شد تا ز
قسمت کمد  نیتر ییعروسک افتاد که در انتها کیبه  چشمش

شده. تمام صورتش را با خودکار خط  میبه حالت نشسته قا
سوخته  شیکرده بودند. لباس عروس به تن داشت. موها یخط
چشمانش  یسبتا کچل بود. عروسک را برداشت و جلوو ن

 !هیهم هان دیباشد. شا هیمال هد دیگرفت. شا
گذارد که بدنش  یم شیرا به نما یدخترک ریچه هست تصو هر

 کیاست. چشمانش در انتظار  یعروسک خط خط نیمثل هم
را غم  شیبایز یبه در خشک شده و موها تیجو انسان
 سوزانده. 

عروسک به نظر جان گرفت  ی. نگاه آبدیسرش کش یرو یدست
 یادگارهای دیکرد شا یاتاق را دوباره بازرس طی. محدیو خند

 کند. دایپ یفرار یندرالیاز س یشتریب



کرم  کیداغون که داخلش فقط  شیلوازم آرا فیک کی 
امداد  تهیکم مهیبود به اضافه دفترچه ب یمرطوب کننده و اسپر

 . افتیبود که  یزیداشت تنها چاعتبار ن گریکه د یمتعلق به عل
 منتظرش بود: اطیوسط ح نایآمد ش یم نییپله ها که پا از
بود... به  نیرزمیز یشده تو دهیکه از منزل شما دزد یلوازم  -
 ؟یکه گزارش داد سیپل

کرد از پلکان  یم اطیاحت دیبه عالمت مثبت تکان داد. با یسر
شدند.  نیرزمیوارد ز سی. همراه مأمور پلافتدین نییپا یفلز
 داد. صیزود اسباب خانه اش را تشخ یلیخ
هم  یمقدار نیزم ریتنگ و خفه ز طیمح گریدر سمت د 

 یبه نوار دوخته شده رو یشده بود. نگاه دهیکارتون چ
 :دیانداخت و نامش را فهم سیمأمور پل فورمیونی
 یول ستین گهید زی... فرش و چند تا چیسرکار محمد  -

 کارتون ها رو بگردم؟  نیا ینداره...اجازه دارم تو تیاهم
 درون دستش اشاره کرد: یبه کاغذها نایش
 دهیاست که خودش خر هیهد هیزیها جه نی... امیکن ستیل دیبا  -

رو از  کهیفاکتور چند تا ت یحشمت بهش نداده...با بدبخت یول
 هیتونم ثابت کنم چند تاش مال هد یفروشنده ها گرفت... فعال م

خواهر برادر  نیب یاگر ثابت نشه مثل ارث پدر هیاست... بق
دونه حشمت چند تاش رو فروخته دود  یشه...خدا م یم میتقس

 کرده؟
جدا  هیبق نیکرد آن چند تکه را که فاکتور داشت از ب کمک

 ینیو لوازم تزئ وانیل سینبود. چند سرو یادیز زیکردند. چ
 دیفهم یمثل مجسمه که از نظر جانان ارزشمند نبودند اما م

 .دهیها را خر نیهم یبا چه جان کندن هیهد



گشت که اصرار داشت همه  یم یزیبه نظر دنبال چ نایش 
 جعبه ها را باز کنند:

 ؟یگرد یم یبگو دنبال چ یخانم توکل  -
 داد: یو دست محمد دیکش رونیب فشیاز ک یفاکتور

 داشیپ نیمونده بب نیدنبال ا ی.. چشمش بدجورقهوه جوش.  -
 ؟یکن یم
بازش  یبود. وقت هنیم یکارتن بستن کیتمام جعبه ها  ریز

جلو آمد و  نایکردند در نگاه اول خواستند درش را ببندند اما ش
 گفت:

 کی یگذاشته ال نهیحشمت نب نکهیا یخودشه... گفت برا  -
 ...یعالمه آت و آشغال تو جعبه بستن

 یکوچک ساده که فقط قهوه فرانسه دم م زیقهوه جوش سا کی
پاره و کهنه جا ساز  یتکه لباس ها ریز یکرد به رنگ صورت

 شده بود.
کوچک  یبرق لهیآن وس و جانان نتوانست خودش را کنترل کند 

 هیدستان کوچک هد یدلش ضعف رفت برا .را بغل گرفت
 ندهیر آشوهرش د یگذاشته تا جلو یهم م یاسکناس رو یوقت

 مبهم سربلند باشد.  یا
داند.  یفقط خدا م دهیچند تکه لوازم را خر نیهم یچه عشق با

 یاز ماجرا خبر داشت و حشمت را هم م یسرکار محمد
 گفت: نایشناخت. دلش سوخت و به ش

ببر... من  یتون یم یشما هر چ رونیب رمیمن م یخانم توکل  -
 ...دمیند یزیهم چ



تا توانستند داخل پاترول جانان را پر کردند. بعد از  نایش همراه
تنها  نیرا با هم در ماش یریمس یبه کالنتر یرساندن محمد

 شدند. 
کند. بعد از پشت سر گذاشتن  چیرا سوال پ نایبود تا ش یفرصت

اتوبان  یبه خروج دنیمحله و رس کیبار یپس کوچه ها
 سکوت را شکست:

 هیهد دیمحکم گفت یلی؟ قبال خدرباره پرونده هینظر شما چ  -
 بعد... یشه ول یمحکوم م

 :دیحرفش پر انیو م دیخند نایش
 خود زور نزن... یب یرهادیپ یآقا دمیمن به شما آدرس نم  -

 را غم بار کرد: نیکاب یآه مانند جانان فضا نفس
کنم اشتباه  یکنم اما حاال فکر م داشیکردم پ یسع یلیخ  -

 بود...
 جانان نشست: مرخین یرو نایمتعجب ش نگاه

 من باور کنم؟ یو توقع دار یدیرس جهینت نیخب چطور به ا  -
بست. معلوم  یجانان را جمع نم گریشد. د یمیصم یکم لحنش

 نایدانست از حرف زدن با ش یاما جانان م ستینبود قصدش چ
 ندارد: هیبه گوش هد امیجز رساندن پ یهدف

 یگردم... تا هر وقت که الزم م یدنبالش نم گهیگفتم که د  -
نگرانشم... الاقل اگر باهاش حرف  یدونه بهتره دور باشه ول

ازش بپرسم...  یرو روشن کنه بتونم حال لشیبگو موبا یزد
 دارم... یچه حال دیبفهم دیستیمن ن یجا
روز  نیاز هم یلیخ اینگران شماست...گو یلیخ هیاتفاقا هد  -
 یزیاگر چ رمیگ یتماس م ... من امشب باهاشیدیترس یم

 بدونه... یهست که بخوا



 گاهیو التماسش کند مخف افتدیب نایش یمرد به پاها یم داشت
 را لو دهد اما خودش را کنترل کرد: هیهد
 من حالش خوبه...  شیپ یبهش بگو عل  -
نکرده  یبدونه... تنهاست خدا یخوام درباره عل یفعال نم  -

 کنه... یهول م
 ...ینگو... خانم توکل یزیباشه پس چ  -
ما احتمال داره ماه ها با  دیصدام بزن کی... به اسم کوچنایش  -

 ...میهم کار داشته باش
که  لیخانم وک نیدل ا دیآمد اما با یخوشش نم تیمیصم نیا از

 کرد: یبود را نرم م هیتنها رابطش با هد
 راحته؟ ؟یدیکه هست رو د ییخانم... جا نایممنون ش  -
 را بغل گرفت: فشیو ک دیکش یفس بلندن نایش
مجبور شد بره چون تو  یبهتر بود ول شیقبل یراستش جا  -

 کنه... داشیحشمت پ یسراغش باعث شد یرفت
 نامرد... رتتیتف به غ  -

 شد و گفت: لیبه سمت جانان متما یکم
 ؟یدید تیزندگ یآقا جانان تا به حال آدم معتاد تو  -
حد گرفتار  نیتا ا یمن کس کیاز دور... نزد یول دمید  -

 نبوده...
 شد: نیغمگ نایش یصدا

 یلیخ یداشت... خدا رحمتش کنه ول ادیبرادر من هم اعت  -
گرفتار بشه همه به اسمش  نکهیقبل از ا ؟یدون یکرد... م تیاذ

پسر محله بود...بدنش کرم  نیتر پیخوردند...خوش ت یقسم م
... عاشق زدیکه مادرم رو م دیشک ییگذاشت... کارش به جا

 ی... از طرفترفتارش نداش یرو یکنترل گهید یمادرم بود ول



کار  یآدم معمول کیذهنشون بازتر از  شهیباعث م بتیمص نیا
بهتر از من و  یلیکشن خ ی...نقشه مشنیکنه... باهوش م

 شما...
 انداخت و دنده را عوض کرد: نایبه ش ینگاه مین
 ؟یکن یاز حشمت دفاع م یدار  -
 :دیتلخ خند نایش
دشمنت رو  یموفق بش یبتون نکهیا ینه... فقط خوبه برا  -

جماعت  نی... از حشمت و دوست هاش بترس...ایبهتر بشناس
رحمش  یاز دست دادن نداره...واقعا فکر کرد یبرا یزیچ
طرف به خاطر چند  شه؟یسرش م رتیغ ایبه خواهرش؟  ادیم

مثقال مواد حاضره زن و بچه اش رو بفروشه بعد از حشمت 
  ؟یدار یناموس پرست وقعت
 چه کار کنم؟ هیهد یبرا دیحق با شماست... حاال من با  -
 یتو ی... وقترهیم شیخوب داره پ یلیبهش اعتماد کن... خ  -

ذره  کی یدختر مچاله شده بدون حت کی دمشیخونه شما د
شما و  تیداشت رعا یبه نفس بود... تمام مدت سعاعتماد 

مشکالتش رو با شما  دیکش یمادرتون رو بکنه... خجالت م
 لیبوده و به شما تحم یکرد بار اضاف یمطرح کنه چون حس م

 یدنبالش...بهش ثابت کرد یخوب شد افتاد یلیشده...اتفاقا خ
 بودنش با ارزش و مهمه...

 هیهد تیعاشق شخص نای. شحرف زدند هیراه درباره هد تمام
 حکم موکل ندارد.  شیبرا گریکرد د یشده بود و ادعا م

و  بایز« گل مرداب» هیگفت که هر دو شب مهیو فه هیهد درباره
 آمده اند.  ایلجن به دن انیبکرند اما م



 یبه کارتن ها یکه توقف کرد نگاه نایش یخانه پدر یجلو
 عقب انداخت: یصندل یرو

 داخل؟ ارمیب دیبا  -
 شد: ادهیدر را باز کرد و پ نایش
همه خودش رو  نیا هینه آقا جانان ببر خونه خودت...هد  -

جمع کنه  هیزیاثاث به عنوان جه کهیچهار تا ت نیکشت که هم
 ...ادیدر ب لتیشما و فام یجلو یسرشکستگ نیاز ا

 ...وونهید  -
چقدر غرورش  یبفهم یستین هیهد یجا یول وونهید یگیم  -

مدت شکسته...ببر خونه مبارکت باشه... من امشب  نیا یتو
نره  ادتی...پول هم یگرد یدنبالش نم گهید یکه گفت گمیبهش م

 ...یزیبراش بر
 تکان داد: یسر جانان

 بیممنون... االن ترت زیخانم... به خاطر همه چ نایحتما ش  -
 زنه... یدونم بهش دست نم یگرچه م دمیپول هم م

جانان تکان داد اما  یبرا یور شد و دستد یچند قدم نایش
 و گفت: دی. به سمت جانان چرخستادیناگهان ا

 یکی دی...شایدو یها م یآقا جانان چرا مثل وحش یراست  -
 بخواد از دستت فرار کنه...

 کرد: یمتعجب اخم جانان
 د؟یببخش  -
 یالزم شد بپر دیلباس بپوش تارزان...شا اطیدفعه بعد تو ح  -

 مردم... یدخترا یوسط کوچه... زشته جلو
 ریخانه را بسته بود اما جانان همان طور بهت زده به مس در

را در ذهن آن قدر مرور  شیکرد. حرف ها یرفتنش نگاه م



را به حالت دنده در  نی. با خنده ماشدیکرد که منظورش را فهم
 آورد:

ه دارم برات جوج ؟یموش موذ ینامه انداخت یپس تو بود  -
 پررو... لیوک

به نام  یفرستاد؛ مرد جوان یعل یکه خاله مرجان برا یپرستار
حجت و اهل مناطق تُرک زبان کشور، از آن دست هم وطن 

 به شدت شوخ طبع بود.  یها
تا  یخنده عل یو تارا که وارد خانه شدند صدا یساق همراه

گذاشت  زیم یغذا را رو یآمد. جانان ظرف ها یم اطیوسط ح
 نیریباال برد. لهجه ش یو دست تارا گرفت به سمت اتاق ها

 بود. یدنیکرد شن یم فیتعر یعل یخاطره برا یحجت وقت
هنوز به جمعشان ملحق نشده بود که از شدت خنده اشک در  

 چشمانش جمع شد:
 گذره؟ یآقا خوش م یعل  -

 :ندیکرد صاف بنش یسع یکم یعل
 شه... یلحظه ساکت نم کیآقا حجت  نیشرمنده... ا  -

تنگ کرد.  یرا کم شیانداخت و چشم ها یبه عل ینگاه تارا
جانان  نیتارا تعجب کرده باشد، نگاهش ب دنیاز د ایهم گو یعل

 و تارا در حرکت بود:
 دختر خانم اسمش تاراست... نیا  -

 داد: حیتارا هم توض یبرا یسیانگل به
 یلیخ یاست...مام هی...برادرزاده هدیآقا عل نیتارا... ا  -

 کنه... یدوستش داره... قراره با ما زندگ
بود که  یمزاحم چه کس نیتارا تنگ تر هم شد. ا یها چشم
او را دوست داشت؟ خواست دستش را بکشد و  زشیعز یمام



شود اما جانان زودتر حس بد درون دخترش را  یعل کینزد
 شناخت.

ز شرارت پر ا یبه چشمان آب یدستش را رها نکرد. لبخند 
 تارا زد:

 کنه؟ یم یتارا با پدر باز  -
 نیتمر یبرد. بعد از کل اطیبود. بچه را به ح نیهم راهش

کنند. تارا  یمجبورش کرد آب باز یو سرسره باز یراندازیت
تا از دست  دیدو یم اطی. دور حدیخند یو م دیکش یم غیج

 که به سمتش گرفته فرار کند.  یجانان و شلنگ
کرد.  یاز پنجره آشپزخانه نگاه م بایز ریتصو نیبه ا یساق

و جانان به تارا شده بود.  یشدن ساق کیباعث نزد هیرفتن هد
آورد، گوشه  هیهد یکه جانان با خودش از خانه پدر یلوازم

همان قهوه جوش  شترینظرش را جلب کرد. از همه ب ییرایپذ
 زد. یچشمک م یصورت

چند  یجمع آور ینبودند اما معلوم بود در پس تالش برا ادیز
که در  یدی. امدهیخواب ندهیبه آ دیام هیزیتکه اثاث، ِمن باب جه

دارد با چنگ و  یبعد از آن اتفاق کشته شده و حاال سع هیهد
 . ردیدندان پسش بگ

 سیسرو کیاز جعبه ها را باز کرد.  یکیزانو نشست و  یرو
اما  متیطرح چوب بود. ارزان ق یقاشق و چنگال با دسته ها

 و خاص! کیش یلیخ
زودتر کمکش نکرده تا  نکهیتنگ شده بود. از ا هیهد یبرا دلش

 کرد. یم یمانیخودش را جمع و جور کند احساس پش



 یاو را از ب شتریزد ب هیهم که ماندانا درباره هد ییحرف ها 
کرده  نیمهربان شرمگ یلوکوچو ندرالیاش نسبت به س یتوجه
 بود. 

 یلیماندانا رفته خ شیپ هیگفت که هد یجانان به ساق یوقت
 یمیقد قیدانسته و به رف یشد ماندانا م یتعجب کرد. باورش نم

 دیکه شن یاش خبر نداده. تماس گرفت و با همان چند جمله اول
 متوجه عمق فاجعه شد:

خنده جان از پشت تلفن  ی... تا صدادیهمون بار اول که اومد  -
 یکه من حس کردم االن غش م دیاز جاش پر یاومد طور
  د؟یشما متوجه نشد یدونم چطور یکنه... نم
و مهگل  مانهیپ یکشه ول یبه من بگه داره درد م خواست

شده به شما درباره  یبچه اصال روش نم نیاتاق... ا یتو دنیپر
 بزنه... یمشکالتش حرف

 بهش گفته بودم پشتش هستم... شهیه هم... من کیآخه مان  -
که دور بر خودت  ییدختره رو با دخترها نیا یتو دار یساق  -

 دایبهت بگه مشکل پ ادیب یتوقع داشت ؟یکن یم سهیهستند مقا
 یول دهیکش یکرده؟ تمام مدت که کنار شما بوده داشته درد م

 ... ومدهیصداش در ن
کار  یکم زبون داشت...حاال چ هیبراش... کاش  رمیبم  -

 ؟یکرد
 داده آموزش الزم دیبعدش هم با یبرا یدرمانش کردم... ول  -

...من همون روز اول حس دهیصدمه د یبشه چون اندازه کاف
 نداره... یدختر حال خوب نیکردم ا

 شیبره پ دیبا میبهش بگ میدیما ترس یدونم ول یم  -
 روانپزشک...



اصال  یکردم آسم داره ول یکر م... من فدیاشتباه کرد  -
 یداره. تنگ کیدختر اختالل پان نی... استیمشکلش آسم ن

سکته  ای یخودکش دینفسش هم مال همون بوده... شانس آورد
جون... االن هم رفته  یساق یکرد یفکر یب یلینکرده...خ یقلب
 روحرف هاش  یریباهاش تماس بگ دیدکتر مهرجو با شیپ

 ...یبشنو
زد. قرار گذاشت روز بعد  یبدتر یهم حرف ها مهرجو دکتر

نگفته  یزیبروند. هنوز به جانان چ دارشیهمراه جانان به د
 یفرصت استفاده م نیدرباره مسئله تارا هم از ا دیبود. حتما با

 کردند.
شانه پدرش  یرو سیخ یتارا با لباس ها د،یسپهر که رس 

 یش صدارا از ارتعا شی. سپهر گوش هادیکش یم غیهمچنان ج
 تارا گرفت و صورتش را مچاله کرد: زیر
 ...ی... پدر و دختر وحشدیخور یالحق به درد هم م  -

مبل مثل  یو تارا را رو دیسرحال شده بود. بلند خند جانان
بلند شد و شروع به  عیموشک پرتاب کرد. دخترک تخس سر

 آورد.  یوجه کم نم چیکرد. به ه دنیپر نییباال و پا
چنگول  یجوجه بود اما جا کیپدرش  کلیبا ه سهیمقا در

لبخند  یبا خستگ یشد. ساق یم دهیجانان د یانداختنش همه جا
 زد و گفت:

جان... من واقعا سختم شده هر روز با خودم ببرمش   -
 ...میکن دایبراش مهدکودک پ دیمزون... با

 مادرش را راحت کرد: الیبا تارا خ یدر حال مشت باز جانان



 یبراش مرب اریدو روز طاقت ب یکی... ستین یازین  -
مثل باباش انقدر وول بخوره که شب  دیوروجک با نیگرفتم... ا

 از حال بره...
زدند  یدرباره اش با مهرجو حرف م دیکه با یاز مسائل یکی

شک  یب هیجانان و هد یکیزیف یبود. تفاوت سطح انرژ نیهم
داشته  یفعال شیدوقلو ها ب یشد. ممکن بود حت یمشکل ساز م

 آمد: یجانش در م هیوسط فقط هد نیباشند. ا
 ؟یبر یرو خودت م یعل یغذا  -

 :دیچرخ یبغل زده بود و دور خودش م ریدخترش را ز جانان
سرتق هم  سیجوجه خ نیسر بزنم... ا هیآره برم بهش   -

 ...دیبشورم... شما شروع کن
 یمک هیهد یترس ها لیدرباره مهرجو و دل یساق ز،یم سر

و  یداد. قرار فردا هماهنگ شد و باالخره با رفتن ساق حیتوض
 کرد استراحت کند.  دایپ یسپهر، جانان فرصت

. تارا وسط شام از دیتخت دراز کش یو رو دیپوش یراحت لباس
در  یشب آرام دیرس یغش کرده بود. به نظر م یخستگ

 لیمیکتاب خواند و ا یطور نبود. کم نیانتظارش است اما ا
 را چک کرد. شیها
در  یکدام جوابش را نداده بودند. کم چیچاو و راسخ ه 

 یادیز زیکرد. چ قیتحق کیدرباره حمالت پان یصفحات مجاز
 چیاز او، ممکن است ه هیترس هد نکهینشد جز ا رشیدستگ

هر چقدر هم  یاراد رینداشته باشد اما به طور غ یموجه لیدل
 افتد.  یبا آن مبارزه کند اتفاق م

وضع را عوض کند آرامش و  نیتوانست ا یکه م یزیچ تنها
 نداشت. هیکه هد یزیبود. چ یعدم فشار روان



به  رهی. خدیتر دراز کش دیدلتنگ تر از قبل، خسته تر و نا ام 
 یرا مجسم م هیاز گناه هد یو عار یسقف چهره دوست داشتن

و نفسش  دیکش یتخت دست م یاش رو یخال یکرد. به جا
 شد.  یم نیسنگ

را خاموش کرده شروع به  لشیموبا هیدانست هد یکه م نیا با
 کرد: پیتا
معرفت...برگرد  یکنم. دلم تنگ شده ب یدارم دق م ؟ییکجا»

 «...وونهیخونه د
رسد  ینم هیبه هد امشیدانست پ یارسال را لمس کرد. م دکمه

قلبش بود.  یرو نیکردن بار سنگ هیتنها راه تخل نیا یول
 دوباره نوشت:

هم از  نی. از روز اول آزادت نگذاشتم. انتقام ژاکلیداشت حق»
عرضه نگاه کردم در  یدختر بچه ب کیتو گرفتم. بهت به چشم 

. با یخونه بود کی. مرد یخانواده بود کیتو مسئول  کهیحال
ات رو  هیزیجه یرفت یم یچطور یاون همه فشاِر من و ساق

و با  یاشتذبه جاش به من احترام گ ؟یگرفت یاز حشمت م
 «.یسکوتت از کس و کار من طعنه خورد

 هیکرد دلش سبک شده. باالخره که هد یرا فرستاد. حس م امیپ
ها هرگز نرسد باز  امیاگر پ یکرد. حت یرا روشن م لشیموبا

 هم نوشتنش آرام بخش بود:
. امروز که رفتم یهست یفیدختر ضع یلیکردم خ یم فکر»

روز هم دوام  کیاصال تو رو نشناختم. من  دمیخونه پدرت فهم
بهت  یهر چ یوقت ؟یتحمل کرد یآوردم. تو چطور ینم

گفتم زبون نداره  یبه خودم م یکرد یشد سکوت م یم نیتوه
انقدر صبور  یول یفهمم داشت یاز خودش دفاع کنه حاال م



و  یجز خانم میدیازت د ی. چیکه حرمت ما رو نشکن یبود
همه مبارزه  نیجون ا چکسیه م؟یکردکه بهت شک  یمهربون

. چقدر غصه ارهیباشه کم م یرو نداره. هر ک یکردن با زندگ
 «...؟یچرا با من حرف نزد ؟یشد ضیکه مر یداشت

 یم یبزرگ اتیها داشت به کشف امیپ نیبا نوشتن ا خودش
 تخت چهارزانو نشست و ادامه داد: یرو نی. بنابرادیرس
 یزهایچ ای هیزیبرام از جه کردم چون وجودت یفکر م من»
. امروز که یبد تیاهم دیبا ارزش تره پس تو هم نبا گهید

باهات  یچقدر در اشتباه بودم. طور دمیلوازمت رو آوردم فهم
. یجز با من بودن ندار یچاره ا یکردم که حس کن یرفتار م

 «...یجز با من بودن ندار یالبته چاره ا
 :دیعاشقانه اش خند یقلدر از
هم دلت بخواد  یلی. خیشوهر گوالخ نکن یواستخ یم»

 «...یفسقل
 حسرت پوزخند زد: با
 «خواد. یتو رو م شتریکنم دل من ب فکر»

 هیهد یخال یجا یبه سقف دستش را رو رهیو  خ دیکش دراز
 پیکه دوباره نشست و شروع به تا دیطول نکش یلیگذاشت. خ

 کرد:
چرا از  دمیفهم یدوست دارم. قبال نم یلیمن تو رو خ هیهد»

جور ناز دخترونه است.  کیکردم  یفکر م ؟یترس یمن م
از من  یزشت یچون رفتارها یدم بترس یاالن بهت حق م

خودم هم شوکه کرده. به خاطر مادرم بود. بابا  یکه حت یدید
 یلی. خرهیهم بم یساق دمیاز دست دادم...ترس یطور نیرو هم

 یدوباره م سمیاگر ننو یخاموشه ول لتیدونم موبا ی. مدمیترس



افتم دنبالت. گفتم کوتوله که دلت بسوزه. عاشق کوچولو 
 «.مبودنت

 و نوشت: دیآه کش 
صورت بکر و  یچون خودم داشتم برا یریکبیگفتم ا »

گفتم که دوستت نداشته  یرو م زهایچ نیمردم. ا یمهربونت م
کردم. اصال دماغت  یشد. دل خودم هم خون م ینم یباشم ول
. نامرد زنگ یخوشگل یطور نی. همیخواد عمل کن یهم نم

 «بزن. دورت بگردم زنگ بزن...
را بغل گرفت.  شیتخت پرت کرد و زانوها یرا رو یگوش

و عالمت  لشیموبا نیروشن و خاموش شدن صفحه اسکر
 هیحمله کند. هد یبه گوش انهیباعث شد وحش امکیپ افتیدر

 جواب داده بود:
 «.سیبنو برام»
 زد: یبا خودش بلند بلند حرف م یخوشحال از
من زنگ  یروشنه؟ خدا لشیخونده؟ آره خونده... موبا یعنی  -

 بزنم؟
 شیدست ها نکهی. خنده اش گرفت از ادیکوب یامان م یب قلبش

 لرزد: یم
 .سمینو ینوکرتم تا صبح برات م  -
 کرد: پیتا
نوشتم  ی. هر چزمیعز هیخال یلیتنگ شده. جات خ دلم»

 «؟یخوند
خونش به حالت انفجار  نیباعث شده بود آدرنال ادیز نجایه

چشمش  یجلو لشیدر اتاق قدم زد. موبا یبرسد. بلند شد الک
 جواب داد: هیبود که هد



 «.روقتهی. بخواب جان، دخوندم»
 :دیداد کش بایتقر لیحرص خطاب به موبا با
 آره؟ ؟یتو به فکر خواب من  -

بود که  یجمله ا . دنبالدیکش ششیته ر یرا محکم رو دستش
 فکر نوشت: یرا قلقلک دهد. ب هیدل هد یکم
بره. نگرانتم مامان کوچولو. حالت  یتو خوابم نم بدون»

 «خوبه؟
 باز هم کوتاه بود: هیهد جواب

 «. تارا رو ببوس.خوبم»
 ی. جواب هادیپر یم نییآتش باال و پا یمثل اسپند رو جانان

 کرد: یم تشیاذ هیکوتاه هد
 دیالبد زنگ هم نبا سه؟یبنو شتریتونه دو کلمه ب ینم یعنی  -

 بهش بزنم؟ آخ اگر دستم بهت برسه...
 داد: امیهر حال پ به
 «نفسم. یبخواب خوب»
فرستاد که  یریزد. شب به خ یو لبخند محو دیرا د امشیپ هیهد

توانسته بود  یچند کلمه هم به سخت نی. همردیجانان تماس نگ
 کند. پیتا
پنهان شده بود و از دور رفت و  یانیاع یخانه ا واریپشت د 

شد سرپا  یم ینظر داشت. دو ساعت ریآمد خانه رسول را ز
 . دیترس یم ییساعت از شب، تنها نیبود و ا ستادهیا
فروخت  یمحله که قبال به او دارو م یاز دالل ها یکی

است.  ییمکان خبرها نیداد که امشب در ا امیکرد و پ یهمکار
 لحظه وارد شده بودند.  نیدختر و پسر تا ا نیچند



اش را  یشانیپ یخسته و گرسنه با پشت دست عرق رو هیهد
. نگاهش را به ستدیتوانست با ینم نیاز ا شتریپاک کرد. ب

رساند اما  یگفته بود خودش را م نایکوچه چرخاند. ش یورود
 کرده بود.  رید یلیخ
گرفت  میتصم باد زد. یدست صورت گر گرفته اش را کم با

 انداخت. یبار به خانه رسول نگاه نیآخر یبرود. برا
رفت  یم یاصل ابانیکه داشت به سمت خ یلحظه ا درست

او  یتا کس دیخودش را عقب کش عیچشمش به جواد افتاد. سر
 را گرفت: نای. تلفن شندیرا نب

 ...کمینزد امی... دارم میالو ِهد  -
 خونه... یاالن رفت تو نیجون اومد...هم نایش  -
 رسم. یم گهید قهیباشه عشقم نگران نباش تا دو دق  -
 یرسد معن یم گرید قهیدو دق دیگو یم نایش یدانست وقت یم

در ساعت  لومتریاست آن طرف شهر با سرعت چهل ک نیاش ا
 کند: یم یرانندگ

رو روشن نگه دارم.  لمیموبا یلیتونم خ یجون من نم نایش  -
 ؟یکنم تا تو برسکار  یبگو چ

 روشنه؟ دهیچرا؟ نکنه جانان فهم  -
 ... فقط بگو االن من چه کار کنم؟الیخ یب  -
موقع  نی. خاموش کن که اگر بفهمه اامیشو تا ب میقا یچیه  -

 کنه... یم یقاط یدیخونه رسول رو م کیشب کش
 باشه... منتظرم.  -

امشب  . اگردیلرز یآمد. از ترس تمام بدنش م یباال نم نفسش
شد.  یعوض م زهایچ یلیگرفتند خ یجواد را در خانه رسول م



 یبود که جانان ب یدکمه خاموش کردن گوش یانگشتش رو
 قرار تماس گرفت. یطاقت و ب

که روشن  ینداشت. چراغ گوش یسوخت اما چاره ا یدلش م 
تلفنش را روشن  یاتفاق یلیشد احتمال داشت لو برود. خ یم

 تیکلمه هم به زور توانست در آن وضعکرده بود و همان چند 
 کند. پیتا یدست کی ستادهیا
 نیاش آخر یمیقد یاینوک یبه صفحه سبز رنگ گوش رهیخ 

 یگوش یرو شیبرد. اشک ها نیجانان را از ب یراه ارتباط
نمانده بود  یزیو ترس چ ی. دلش تنگ شده بود. از خستگدیچک
 . اوردیکم ب
خانه رسول خاموش شد. جواد  یبعد، تمام چراغ ها قهیدق چند

 ستینرفته بود. شک نداشت داخل خانه حداقل ب رونیهنوز ب
چراغ هم روشن  کی ینفر مهمان حضور دارند اما حت یس یال

 نبود. 
 ادهی. داشت پدیرا از پشت سرش شن ناینفس نفس زدن ش یصدا

رساند. کنارش که  یم هیاز پشت درخت ها خودش را به هد
 خانه کرد:به  ینگاه ستادیا
 پس چرا خاموش کردن؟  -
 دونم...  ینم  -
 جواد هنوز داخل خونه است؟  -
 .ادیب رونیب دمیآره من که ند  -
 ادیباال ب کیموز یتا صدا میکن یصبر م گهیکم د هیباشه...   -

 ...سیزنم پل یبعد زنگ م
 آورد: رونیلقمه نان و کالباس ب کی فشیبرد داخل ک دست

 ...ستیبخور مامانم داد... رنگ به صورتت ن ایب  -



 یخانه ا یبه پشت سرش کرد و با اشاره به پله ورود ینگاه
 گفت:

 اونجا من حواسم هست... نیبش  -
 یدانست از گرسنگ یحالت تهوع داشت اما خودش هم م هیهد

 است:
 تونم بخورم...دلم آشوبه... یاالن نم  -

 زد: شیصدا نایگذاشت که ش یاش م یدست فیرا در ک چیساندو
 جا رو... نیا نیبب  -
 شدند: یو مهگل بودند که داخل خانه م اریدقت نگاه کرد. مه با
 م؟ی... حاال چه کار کنیوا  -
 با چشم غره نگاهش کرد: نایش
 میزن یسوزه زنگ نم یدو تا هم م نیا ی... دلمون برایچیه  -
 ...سیپل

 نیاز ا شترید داشت و بدر یلیخ هیصبر کردند. هد گرید یمدت
از خانه رسول  ییصدا چیحال ه نی. با استدیتوانست با ینم
 دشانیعا یزیگرفتند چ یتماس م سیآمد و اگر هم با پل ینم
 :دیچرخ هیبه سمت هد نایشد. ش ینم
 دارم. یفکر هیمن   -

 تکان داد: یبه لقمه زد و با دهان پر سر یگاز هیهد
... نجایردشون رو زدم تا ا گمیزنم به جانان... م یزنگ م  -
 چه خبره؟ نهیتونه بره داخل بب یم

سرفه کرد تا توانست حرف  ی. چند باردیپر هیهد یدر گلو لقمه
 بزند:

 االن جانان... ؟یشد وونهینه... د  -



چشمانش گذشت  ی. پاترول جانان از جلودیدر دهانش ماس کالم
 فاصله از آنها پارک کرد: یو با کم

 ...نجاستیجان ا... نایش  -
 پیخم شدند تا پشت شمشاد ها پنهان بمانند. جانان ت یدو کم هر

به اطرافش  یشد نگاه ادهیکه پ نیزده بود. از ماش یمحشر
در کوچه  شیکه صدا دیمحکم به هم کوب یکرد. در را طور

 صورتش را مچاله کرد: نای. شدیچیپ
 چه خشن؟  -

 گذاشت: نایدهان ش یدستش را رو هیهد
 ...سیه  -
گره خورده  یو دستش را پس زد. جانان با اخم ها دیخند نایش

و به سمت خانه  دیکش شیموها نیب یکتش را تن زد. دست
 گاهیرسول راه افتاد. با ورود جانان به خانه، هر دو از مخف

 آمدند: رونیب
 .میزنگ بزن سیبه پل میتون ینم نایش  -
جماعت  نیا الهیآقاتون که خودش هم پ نیچرت نگو...ا  -

 فه؟یکث
 کنه... یداره با من لج م یمحاله...ول  -
به چهره پر  هیعاقل اندر سف یباال رفت و نگاه نایش یابرو یتا

 انداخت: هیبغض هد
کرباسه دختر جون...من جات  کیهمه مردها سر و تهشون   -

 گهیکردم که د یزدم بعد خودم خفتش م یزنگ م سیبودم به پل
 ...هاریبهانه عاشقانه ن

با جانان تماس گرفت.  هیبعد از خاموش شدن تلفن هد اریمه
خاص در خانه رسول را به  یلیخ یمهمان کیبود وعده  یمدت



که اصال دل و دماغ نداشت اما به محض  نیداد. با ا یجانان م
 تماس گرفت حاضر شد و راه افتاد. اریمه نکهیا
دور  هیشب شتریشبانه است اما ب مهمونی کیکرد  یتصور م 

چند دوست بود. چراغ ها را خاموش کرده بودند.  ینیهم نش
زد و  یجانان لبخند پهن دنیهمه جا شمع روشن بود. مهگل با د

 به استقبالش آمد:
چند وقته ازت  یی... کجایخوش اومد یلیخ زمیسالم عز  -

 ست؟ین یخبر
 گرفتار دخترم بودم...  -

 زوج اشاره کرد: کیبه  مهگل
 هست؟ ادتیه که سروش و شرار  -

 یهمراه مهگل رو گریبا چند نفر د ییو آشنا یاز احوالپرس بعد
 یآورد و با کم نوشیدنی یبطر کیکاناپه نشستند. رسول 

 فاصله نشست:
 ؟یجاناتان...راه گم کرد یچه عجب آقا  -

 زد: یتصنع یلبخند
 یگرفتار دخترم بودم. از شما هم خبر یلیرسول جان خ  -
 ...دیکن یباشه خبرم م یباز یمهمون... گفتم ستین

عرق دست ساز درونش  یبرداشت و کم لیوان کی رسول
 :ختیر
 زم؟یکنم جبران بشه...بچه ها نوشابه بر یامشب شارژت م  -

 گفت: مهگل
 خورم... یرسول من ِسکر م  -

 :دیبه گوش رس یخنده مرد یصدا
 ا...ه کهیدرجه  یخورها نوشیدنیآقا جاناتان خانمت از اون   -



 بهیغر نکهیافتاد. از ا یبار تحمل مهگل پس م ریداشت ز جانان
 او را خطاب قرار داده تعجب کرد.  تیمیصم نیبا ا یا

چشمان جانان گذشت و کنار رسول  یاز جلو بهیغر مرد
 شانه رسول گذاشت: ینشست. دستش را رو

همه دبه ها رو  یداداش جنسش حرف نداره... خوب کرد  -
 ...یدیخر

جانان آشنا بود که شک نداشت قبال او  یبرا یبه حد شیصدا
با هم حرف زده اند. به بهانه شروع صحبت  ای دهید ییجا ایرا 

 مهگل نجات داد. کنار خودش را از  بهیبا مرد غر
 لیوانگرفتن  یبه سمت جلو خم شد و دستش را برا یکم

 جلو برد: ختیر یکه رسول داشت م ینوشیدن
 سم؟ شنا یمن شما رو م  -

 به او انداخت: یو نگاه چندش آور دیخند مرد
ورد زبون مهگل خانوم  شهیشما هم ریدورا دور... ذکر خ  -

 بوده و هست...
 کرد: یبه مهگل انداخت و اخم ینکرد. نگاه قانعش

 ه؟یک نیا  -
 . مهگل عاشقانه چشم دوخت به جانان:دیوار پرس زمزمه

 شیو بدون ر شیر...تو چرا با ارهیمه قیولش کن... رف  -
 ؟یهست خوشگلانقدر 

که درون دست مهگل  لیوانیشد و به  دهیکش نییجانان پا نگاه
نخورده اما از لحظه ورود حس  یزیماند. هنوز چ رهیبود خ

 :ستین یحالتش عاد یکرد مهگل کم
 ...ییرو هوا نخوردی کم بخور مهگل...هنوز  -

 شده بود: شهیپروا تر از هم یامشب ب مهگل



من  نوشیدنیپسرخاله... شمیمگیج   تو یبا چشم ها من  -
 ...ییتو
 سیکنند و با پل دایپ یبهانه ا عتریاصرار داشت هر چه سر نایش

جانان دردسر درست  یبرا دیترس یم هیاما هد رندیتماس بگ
 شود:

 آخه جان اون جاست... نایش  -
 :دیکوب نیپا به زم کالفه

بعد آقا  نجا؟یا یستادیگنده ا کمیش نیچند ساعته با ا یدون یم  -
 ؟یرفته خوشگذرون

جانان و مهگل داشت  نیب یاز تصور اتفاقات احتمال نکهیا با
 داد اعتماد کند: یم حیشد اما ترج یم وانهید
 .ادیب شیپ یخوام براش مشکل ینم  -

را  شیرفت گونه ها یم رونیب شیلب ها انیکه از م نایش نفس
 باد کرده بود:

 هی...کافرونیب ادیب یکیتا  میکن یباشه... پس انقدر صبر م  -
 یدستمون... االن تمرکز رو ادیباشه تا سوژه بگیج   شونیکی

 کنه... یشد جانان همکار یجواده...کاش م
 کرد: هیو چهره خسته هد دهیبه رنگ پر ینگاه

 بخواب... ی...فوقش خسته شدارمیم نیماش رمیم  -
 ینفر از مهمان نیگذشته بود که باالخره اول کیاز  ساعت

گیج  که مهگل همراه بانبود جز جانان  یآمد و او کس رونیب
 بود.
 یشده و به خاطر ُگر گرفتگ ادهیپ نایش نیتازه از ماش هیهد

صحنه مواجه شد.  نیزد که با ا یپشت همان شمشاد ها قدم م
 :دیچیجانان در کوچه پ یصدا



 مهگل آروم...  -
 مهگل بلندتر از قبل شد: قهقهه

 ...رهیم جیجان... سرم داره گ یوا  -
 بخند... یخوا یم ینزن هر چ یفقط تگر  -

که  یوق زده به زن یبود و با چشم ها ستادهیا یکیدر تار هیهد
 کرد.  یخندد نگاه م یو م بودشوهرش  کنار

خودش گذاشت و  نیشاگرد ماش یصندل یمهگل را رو جانان،
 کرد و پشت فرمان نشست.   یرا ط نیماش طیدر را بست. مح

 یانداخت. قدم هیبه تن هد یخفن جانان لرز یاگزوز ها یصدا
 یخورد. جانان که دور م واریبه عقب برداشت و با پشت به د

صدا در  نیهم ا دیآمد. شا یمهگل م یخنده ها یشد هنوز صدا
 شد. یساکت نم یحک شده بود که لحظه ا هیروح هد

بود که متوجه  ریلحظات نفس گ نیا یتماشا ریدرگ یبه حد 
 نیبه دست از ماش یگوش نایآمده. ش رونینشد جواد از خانه ب

 :ستادیا هیشد و کنار هد ادهیپ
 ی... ه دیمرغ از قفس پر ی... لعنتسیزنم پل یدارم زنگ م  -

 حواست هست؟ هیهد
 و پچ زد: دیچرخ نایزده به سمت ش جانیفکر و ه یب
 دنبالشون؟ میبر  -
 در هوا چرخاند و زمزمه وار گفت: یدست یعصب نایش
دنبال حضرت  میبر میکه ول کن میهمه ساعت منتظر بود نیا  -

 آقا؟ 
و  ستادهیا دیپرا کی ینگاهش را در کوچه چرخاند. جواد جلو 

بود که داشتند.  یفرصت نیآخر نیزد. ا یحرف م یا بهیبا غر



با اعتماد به  ایبه جانان شک کند  دیدانست در آن لحظه با ینم
 . ستین انتیدهد شوهرش اهل خ یخودش دلدار

کرد با پشت دست بر  یخودش را کنترل م یبه سخت جانان
را در اتاق خواب با  اریمچ مه یدهان مهگل نکوبد. درست وقت

کرد گرفت،  یتعارف م شیبسته بزرگ قرص که به رفقا کی
 کرد. رقصیدنع به ها وسط خانه شرو وانهیمهگل مثل د

جز جمع کردن  یچاره ا نیکه در هپروت بود بنابرا اریمه 
را با خودش کجا ببرد گیج   دانست مهگل یمهگل نداشت. نم

 یبود اما م یاش خانه ساق نهیکه سوء تفاهم نشود. تنها گز
 احمقانه کنند. یفکر ها دیترس

 یتنها گذاشتن تارا هم با دو مرد جوان در خانه کار خطرناک 
 بود. 

 یسخت بهمهگل را به خانه خودش برد. یچارگیب یرو از
شود سر و صدا راه  یم ادهیپ نیاز ماش یمجبورش کرد وقت

 . اندازدین
 یببرد. خنده ها هیهد ایخواست او را به اتاق خودش  ینم

 دیترس یر درد شده بود. مپ یا هیبه گر لیسرخوشانه مهگل تبد
تن سست دخترخاله اش را  ی. به سختاوردیهر لحظه باال ب

 در کرد. یجلو ییوارد دستشو
دستش را با خشونت پشت گردن مهگل گذاشت و وادارش کرد  

. شلنگ ندیبه حالت سجده بنش یتوالت فرنگ یزانو جلو یرو
 سرش گرفت: یرا برداشت رو

 خورده؟ یچه کوفت ستیمعلوم ن ؟یکش یخجالت هم نم  -
 بلند تر هق زد: مهگل

 عاشقت بودم...چرا؟ آخه چرا؟ ی... از بچگیمن عاشقتم لعنت  -



 را سردتر کرد: شیو دما شتریآب را ب شدت
 یعوض م دوستدم به ساعت  یاز بس عاشق من بود  -

  ؟یکرد
را همان جا رها کرد و با سرعت به اتاقش  جان مهگل یب تن

 . اوردیاش را ب ییرفت تا حوله پالتو
شده بودند. حجت  داریب یمهگل، حجت و عل یسر و صدا از

 :دیایب نییبود پا دهیو خجالت کش ستادهیدر اتاق ا یجلو
 شده؟ یآقا جانان چ  -

 داد: رونیرا کالفه ب نفسش
 یکه نم گیجم یدخترخاله  یبرا یتون یداداش فقط م یچیه  -

 ؟یبکن یخورده فکر یدونم چه کوفت
 نیزم یمهار کند. رو یکمک حجت موفق شد مهگل را کم با

با  دیبه فکرش رس یزد. لحظه ا یم غیو ج دیکش یخودش را م
تا دخترشان را جمع کنند اما  ردیو شوهرش تماس بگ مانهیپ

با مهگل  یکارش باعث شود تصور کنند جانان کار نیا دیترس
 کرده. 
قالب کره را به زور در دهان مهگل فرو کرد و  کی حجت

آرام گرفت. با  یتا کم دیطول کش یلی. خاوردیباعث شد باال ب
 :کاناپه افتاده بود یجانان رو ییحوله پالتو

 ...یدیمنو ند چوقتیدوستت داشتم...تو ه یلیمن خ  -
کرد اما باز هم  یباور نم یحت ایداد و  یسوخت. حق نم دلش

خودش را  یمبل تک یداشت. خسته و درمانده رو یاحساس بد
 :دیرها کرد. حجت پرس

 مصرف کرده؟ یچ  -
 گرفت: شیدست ها انیدردناکش را م سر



رو بفهمم... شانس آوردم  نیدونم حجت جان... رفتم هم ینم  -
 یچه کوفت ستیخودم نخوردم وگرنه بدبخت بودم...معلوم ن

 کس به حال خودش نبود؟  چیکه ه نوشیدنی یتوبودن  ختهیر
 گفت: یاستغفرالله حجت

 نیرو بب فشیک یتو گمیجور جاها...من م نینرو برادر من ا  -
 کنه... یکمک م یلیزده؟ اگر بدونم خ یچ یبفهم دیشا
 :دیاز جا پر عیسر جانیه با
 د؟یدمت گرم چرا به فکر خودم نرس  -
بود. همان جا درش را باز کرد و  نیمهگل داخل ماش فیک

 یلیکه دنبالش بود خ یزی. چختیر یصندل یرا رو اتشیمحتو
 زود خودش را نشان داد. 

هر کدام عالمت  یکه رو یصورت یپر از قرص ها سهیک کی
 یبود. با نگاه مختصر گاریهم س یمثبت هجده داشت. بسته ا

 گهید زیبلکه داخلش چ ستین گاریمتوجه شد س اتشیبه محتو
 بار گذاشته اند.  یا

که به مغزش  یچه کار کند. تنها فکر دیدانست آن لحظه با ینم
 زریفر سهیک کیبود با دست برش ندارد. از خانه  نیا دیرس

را داخل  گاریآورد و بدون تماس دست بسته قرص و پاکت س
 کرد.  سهیک

آورد که  یرا در م شیها ییداشت دمپا یدرگاه ورود یجلو
 چشمانش گرفت: یرا جلو لشیموبا یحجت گوش

 ...ندرالیچند بار زنگ خورد... روش نوشته بود س  -
ساعت از شب  نیاو را برق گرفته. ا یکرد لحظه ا حس

 رد؟یهمه وقت تماس بگ نیبا او بعد از ا دیچرا با ندرالیس
گفت  یاوپراتور که م یشماره اش را گرفت اما با صدا



را چک کرد.  شیها امیپقسمت  عیخاموش است مواجه شد. سر
 داده بود: امیپ ندرالیس
 «بچه هام باش. نگرانتم آقا جانان. یبابا مراقب»
رفت. منتظر بود هوا  یها در خانه راه م وانهیصبح مثل د تا

تماس  نایبه حال مهگل کند سپس با ش یروشن شود و اول فکر
 . ردیبگ

بود و حتما خبر از حالش داشت.  هیاش با هد یراه ارتباط تنها
را گرفت و به  نای. شماره شاوردیطاقت ن گریساعت هشت د

چنان  شیتا جواب داد. صدا دیطول کش یلیرفت. خ اطیح
 :دیخواب آلود بود که خجالت کش

 کردم... دارتونیموقع زنگ زدم ب یب دیببخش یخانم توکل  -
 اوم...بگو...  -

 :دهیپربود هنوز خواب از سرش ن معلوم
 من زنگ زده... لیبه موبا هیهد روقتید شبیشرمنده... د  -
 :دیحرفش پر انیم نایش
 شیدو ساعت پ یکیتا  بایحالش خوبه ازش خبر دارم... تقر  -

 . رسوندمش خونه حالش خوب بود...میبا هم بود
 شما بود؟ شیپ  -

مراقب طرز حرف زدنش باشد و سر زنک داد  نکهیا یبرا
 :دیلرز یم شینکشد لب ها

 یلیحرف بزنم... خ هیحتما با هد دیمن با یخانم توکل  -
 نگرانشم...

 و پر صدا را تمام کند: یطوالن ازهیخم کی نایماند تا ش منتظر
 یخسته بود وقت یلیفکر کنم االن خواب باشه...خ  -

 رسوندمش...



 باال رفت: شیصدا یکم اریاخت یب
االن  نیشه؟ زنگ بزن هم یتموم م یک یمسخره باز نیا  -

 رو روشن کنه... لشیبگو موبا
 معنادار زد: یپوزخند نایش
خورده روت رو کم  هیشما که شب بهت بد نگذشته...حداقل   -

 ...ستیبد ن یکن
 :ختیر نییپا یُهر دلش

 منظور؟  -
با اون  یکه جنابعال میبود یپشت در خونه ا هیمن و هد  -

خونه  شیبر یگفتم که م هی. من به هدیرفت رونیوضع ازش ب
گفت محاله...آوردمش در خونه که با چشماش  یخودت ول

 یول یزن یم نهی...جالبه برام که انقدر سنگش رو به سنهیبب
 خونه ات هم نداره... دیکل یحت هیهد
داشته با خودش نبرده... شما اون  دیچرت و پرت نگو...کل  -

 ن؟یکرد یم یساعت شب در خونه رسول چه غلط
 هیکه خودت و هد یخونه کس یشما اون ساعت شب چه کار  -

 دخترکش؟  پیبا اون ت ؟یرو خونه خراب کرده داشت
درباره اش در ذهن ساخته داشت  هیکه هد یزیتصور چ از
 شد. لحنش کامال حالت التماس به خودش گرفت: یم وانهید
خوب به  یول یکرد یدونم چه فکر یم نیخانم...بب نایش  -

لحظه  دیکه داره االن نبا یبا اون وضع هیبده. هدحرفم گوش 
شه ازت توقع داشت  یدونم که نم یاسترس داشته باشه. م یا

لطفا آرومش  یاگر باهاش حرف زد یول یبه من اعتماد کن
 کن. 

 :دیکامال خونسرد پرس یلحن با



 بگم؟ یچ  -
قرص و  فشیک ی. توستیبگو مهگل مواد زده بوده. دروغ ن  -

 کردم.  دایپ شیچند نخ حش
اون موقع  یبزن پیت دیخب به تو چه که مواد زده؟ تو چرا با  -

 شب...
 :دیحرفش پر انیم
محکوم  هیگذارم تا هد یدست م یدست رو یفکر کرد نایش  -

 بشه؟ 
 یمن حت ؟یآورد ریخر گ قات؟یتحق یآهان پس رفته بود  -

رو  چارهیب هیقصد هد یاالن شک دارم که تو خودت از رو
 ...یوم نکرده باشمسم

 یهر طور که م هیبه هد یفکر کن ول یدوست دار یهر چ  -
باشه؟  افتادهین یاتفاق چیمن و مهگل ه نیبده که ب نانیاطم یتون

 به خاطر بچه ها...
 ؟یدیتو جواد رو د نمیخب بگو بب یشم ول یخر نم  -
 :دیتعجب پرس با
 رمیدستگ ییزهایچ هیداشت  یاما درست وقت دمیجواد؟ نه ند  -
شد... مجبور  دیوونه یدختره احمق وسط مهمون نیشد ا یم

 ...رونیشدم زود بکشمش ب
 یو اعصاب جانان را به باز دیخند یممتد م قهیتا چند دق نایش

 گرفته بود:
 ؟یشد؟ عجب صحنه ا دیوونهواقعا   -
کردم؟ به هر  یکار م یاَم... چ یعصب یلیخانم من خ نایش  -

ناموس خانواده است...داداشش هم وضع حال دخترخاله ام و 
 تفاوت باشم... ینتونستم ب ینداشت ول یبهتر



من  م؟یدستمون دار یچ نمیدفترم بب ایب یباشه باشه... عصر  -
 کنم. داینتونستم مدرک پ شبیکه د

 .امیم  -
از دوازده گذشته بود که مهگل کم کم به هوش آمد. تا  ساعت

بود.  دهیعذاب کش یعل یو عصب رهیخ ینگاه ها ریلحظه ز نیا
ماجرا را  نیهم یکند برا یم یقاط یحساب یدانست ساق یم

 کرد.  فیسپهر تعر یفقط برا
. مهگل ردیشود تا حالش را بگ داریمهگل ب دیکش یم انتظار

مبل  یبه جانان که با اخم رو یبه تنش داد و نگاه یکش و قوس
 نشسته انداخت: یکنار

 ؟یقشنگ سالم عشقم... چه صبح  -
برداشت و  زیم یها را از رو یگاریقرص و س یحاو سهیک 

 مهگل گرفت: یجلو
 مهگل؟ هیچ نیا  -
 :دیخند الیخ یب
که بدون تو بشه  یراه هی... یکم جوون هی... یکم خوش هی  -

 کرد... یزندگ
 :دیپرت کرد و داد کش زیم یرا رو سهیک
 ی... وقتبه دخترم سر بزنم رمیپاشو خودت رو جمع کن...م  -

 ...نمتینب نجایگردم ا یبر م
لوازم مهگل را که گذاشته بود خشک شوند از  هیو بق مانتو

گره خورده همه را  یبرداشت. با اخم یپشت اطیرختک داخل ح
 به صورت مهگل پرت کرد:

 ...یرفته باش دیبا امیم نییبا دخترم که پا  -
 نگاهش کرد: جیگ مهگل



 کردم؟ یجاناتان؟ مگه من چه کار بد  -
 یشلوارش گذاشت. به خروج بیرا برداشت و در ج سهیک

 اشاره کرد:
 االن... نی... همرونیب  -

تختش  یداخل اتاق تارا شد. رو میپله ها باال رفت و مستق از
 :دیچ یرا مرتب دورش م هیهد ینشسته بود و عروسک ها

 کی...صبحانه پن کییجا میبر دیسالم تارا... امروز با پدر با  -
 ؟یا نوتال دوست دارب

 یبه عروسک ها رهیخ یباال انداخت و با دلتنگ یشانه ا تارا
 ماند: هیهد
 ؟یسوار نیجنگل ماش میبر یدوست دار  -

. آرام اندازدیحال دوباره شانه باال ب یکرد که با ب ینم تصور
 جلو رفت و کنار تخت نشست:

 ؟ینیچرا غمگ نمیریدختر ش  -
 ازش متنفرم.  -
 ؟یک  -

 پر خشمش را به سمت جانان چرخاند: نگاه
 ...دهیاون که خواب  -
فرد مورد نظر  تیجنس یسیدر زبان انگل نکهیتوجه به ا با

 زد. یمشخص است تارا درباره مهگل حرف م
را دو طرف صورت دخترش گذاشت و به چشم  شیها دست

 شد: رهیخ سشیخ یآب یها
 به من نگاه کن...  -

 مانده بود: رونیمعصومانه ب نشییو لب پا دیلرز یتارا م چانه



 یبهت دروغ نم چوقتیدوست دارم...ه یلیمن تو رو خ  -
 گرده... یبر م یکه مام دهیگم...پدر قول م

دست بلند کرد و محکم در  ی. بچه را رودیتارا ترک بغض
 یمدت انتظار م نیآغوشش فشرد. آن عشق پدرانه که در ا

 ه خودش را نشان داد.کند باالخر دایدر قلبش پ دیکش
فشرد.  یاش م نهیتارا را به س فیبا حرص جثه کوچک و نح 

 :دیکش یو عطرش را بو م دیبوس یرا م شیموها
...پدر شهیدرست م زی...همه چنمیریدوستت دارم دختر ش  -
 گذاره... یتنهات نم چوقتیه

 یروحش مرهم گذاشته م یغرق عشق و بوسه بر زخم ها تارا
 شانه جانان گذاشت و اشکش را پاک کرد: یشد. سرش را رو

دوستت  ینگو...ول نیمن هم دوستت دارم... به ژاکل  -
 رازه... نیدارم...ا

. دخترش را با خودش به آشپزخانه برد. مهگل دیبلند خند جانان
نداد. دست و  یتیمنتظرش بود. اهم ختیهنوز با همان سر و ر
 شست. ییظرفشو نکیصورت تارا را در س

او را از آغوش پدرانه اش دور  یخواست لحظه ا یمدلش ن 
شروع به  گریدست بچه را نگه داشت و با دست د کیکند. با 

 بساط صبحانه کرد. یآماده ساز
کوچک تارا دور گردنش قفل شده بود. هر چند  یدست ها 

گذاشت. هم  یسر تارا م ایدست  یرو یبار بوسه ا کی هیثان
 د:ز یحرف م شیزمان از برنامه ها

دونم  ی...میحرف بزن یفارس یریبگ ادیدوست دارم زود   -
... یریگ یم ادیزود  یکنم. تو باهوش یمن کمکت م یسخته ول

 باشه؟



 تکان داد: یبا بغض سر تارا
 تارا دوست نداره...  -
بهتر از ارتباط گرفتن با  یا زهیداد و چه انگ یم زهیانگ دیبا

 وجود داشت: زشیعز یمام
 ...یحرف بزن یبا مام یتون یم یگرفت ادی یوقت  -

 اش گرفت: حقه
 .دمیباشه...انجامش م  -

تخم مرغ را درون ظرف شکست و دستگاه همزن را  نیدوم
 روشن کرد:

 ...دهیم زهیپدر بهش جا رهیبگ ادی یزیهر بار تارا چ  -
 ؟یچ  -
 یکالس هاش نشون بده به کس یهفته تو کیمثال اگر تارا   -

 خوب داره... یلیخ زیسوپرا کیزنه... پدر براش  یصدمه نم
 :دیدوباره پرس یلوس یلیلحن خ با
 ؟یچ  -

 :ختیآرد درون کاسه ر یلبخند زد و مقدار جانان
کنه...امروز با هم  یخوشحال م یلیکه تارا رو خ یزیچ  -
 ؟ی... دوست داریراندازیکالس ت میریم
که  یمهگلو چشمش به  دیچرخ کیکاسه آماده مواد پن ک با

 افتاد: ستادهیدر ا یهنوز جلو
 کنم؟  یاحترام یخواد بهت ب یمهگل دلت م  -
به من  کیاز اون پن ک ؟یخوب با دخترت کنار اومد  -

 ؟یدینم
 باشه...  -



گذاشت. کاسه را دستش داد. سرش را  رهیجز زیم نییرا پا تارا
 اش زد: ینیبا نوک انگشت سر ب یو ضربه ا دیبوس

 بزن تا پدر برگرده...تارا هم   -
تکان  یکش آمد. سر انهیموذ شیتارا جمع و لب ها یها چشم

 کرد. کیداد و شروع به هم زدن مواد پن ک
. دیکش اطیمهگل را گرفت و به سمت ح یبازو انهیجانان وحش 

با همان  اطینداد. از در ح یتیو داد کرد اهم غیهر چه مهگل ج
بود و  ستادهیکوچه ا انداخت. با حوله وسط رونشیلباس ها ب
 حد از خودش خشونت نشان دهد: نیشد جانان تا ا یباورش نم

 کجا برم؟ یطور نی... استیلباس تنم ن  -
را بست. مانتو و لوازمش را برداشت و دوباره سراغش  در

 رفت. همه را وسط کوچه پرت کرد:
 فقط گمشو...  -
از خونه  یطور نیکه منو ا یشد رتیغ یانقدر ب یتو از ک  -

 رون؟یب یبنداز
 نیا دی... شایستیتو هم ناموس من ن یول ستمین رتیغ یمن ب  -

... عشقم هم از یمن گم کن یگورت رو از زندگ یبر یطور
 مغز پوکت بپره...

 ؟یدیطالقش م یتو که گفت  -
 یمهگل باز شود. هنوز م یخواست مشت بسته اش جلو ینم

ها برود تا  یو به مهمانحفظ کند  اریخواست ارتباطش را با مه
 عشقش مدرک جور کند: یگناه یب یبرا

نه به خاطر تو...  یکنم... ول ی... پوستش هم مدمیطالقش م  -
 تیمسئول یفکر که حت یو ب فیانقدر ضع یمن از زن ها

 یحالم به هم م رندیتونن به عهده بگ یخودشون هم نم یزندگ



و  ادیاعت یخونه است قربان یخوره... اون بچه که تو
 قرو طال هیهد یمادرش شده... واقعا فکر کرد یخوشگذرون

... یکور خوند رم؟یرو بگ نیمثل ژاکل گهید یکی امیکه ب دمیم
 یکنم جا یخودم براشون مادر دمیم حیمن سه تا بچه دارم ترج

سوهان روحشون بشه... تو  ادیمعتاد احمق مثل تو ب کی نکهیا
 ای یزن من بش یایبعد ب یخودت رو جمع کن یتون ینم یحت

 مادر بچه هام؟ خداحافظ دخترخاله...
و به  ستادیهمان جا ا هی. تا چند ثاندیرا محکم به هم کوب در

مهگل گوش کرد. دردناک بود اما اگر مهگل  یها هیگر یصدا
 نیاز جانان دست از ا یدلبر یبرا یباشد حت یدختر عاقل

 کشد.  یم شیکارها
داشت. بعد از رساندن تارا به رو  شیپ یشلوغ یلیخ روز

 یدیتول یکه از قبل هماهنگ کرده بود به کارها یکالس زبان
. دو ساعت بعد دنبال تارا رفت و او را به دیکت و شلوار رس

 برد. یراندازیکالس ت
 یاز دوستان برا یکیرا توسط  دهیبه نام سپ یدختر جوان 

توانست صحبت  یم یسیکرده بود که انگل دایتارا پ یگریمرب
 کند. قبل از رفتن کنار گوش تارا زمزمه کرد:

 ینکرد تیهم اذ یو کس یگرفت ادیبگه که خوب  دهیاگر سپ  -
 ...زهیجا نیاول نی... ایسوار نیماش میریبا هم م

داده  قیرا با سرگرم کردن تارا تطب شیروز همه کارها تمام
 یحسابخلوت  یتارا در پس کوچه ها جیمه یسوار نیبود. ماش

 آورد.  فیبچه را سر ک



 نکهیا یبود همه جا او را با خودش ببرد. هنوز آمادگ مجبور
 شیبرا یطور دیرفت با یمهد کودک برود نداشت و اگر هم م

 کند.  هیاش را کامل تخل یکه انرژ دندیچ یم یبرنامه آموزش
 یشنا است معرف یاز دوستانش که مرب یکیآنها را به  دهیسپ

شنا نوشت. با هم  یریادگی یکرد. همان روز اسمش را برا
 .دندیلباس خر یرفتند لوازم شنا و کل

خودش انتخاب کند. دخترک برعکس  قهیاجازه داد تارا به سل 
 نیو خشن همچن رهیت یهم سن خودش عاشق رنگ ها یبچه ها

 نکرد.  یپسرانه بود. جانان هم مخالفت یها پیت
شد  نیاش ا جهینش را بروز دهد و نتداد احساسات درو اجازه

 شرتیبرد. ت نایخالف کارها او را به دفتر ش هیشب یبا ظاهر
همراه دستمال سر  یمشک نیبا طرح جمجه و شلوار ج یذغال

 بانمک کرده بود.  یلیتارا را خ ،یاسکلت
کرد او  یرا نم شیدلش ضعف رفته بود اما جرأت اخم ها نایش

 را بچالند:
 هیچقدر بامزه است؟ بگو چرا هد نیرو بب پشیمن ت یخدا  -

 بد اخالقه؟ یکوچولو نیانقدر عاشق ا
 :دیسر تارا کش یرو یدست جانان

جونش تنگ شده...  یمام یکوچولو دلش برا ییایدزد در نیا  -
 حرف بزنه؟ هیبا هد یکن یکار یتون یم
 کیبار بود شر نیاشاره کرد با هم وارد دفترش شوند. اول نایش
به  دی. از طرز نگاهش فهمدید یبود م یا که پسر جوانر نایش
پس  ینمانده بود از فضول یزینظر دارد. مرد جوان چ نایش
 . افتدیب



را با شانه کنار  لشیموبا یشربت آمد. گوش وانیبا دو ل نایش
 لیگذاشت و موبا زیم یرا رو ینیصورتش نگه داشته بود. س

 را سمت تارا گرفت:
 ...یمام  -

که  یکلمات یبرق زد. جالب بود که معنا یتارا به آن یها چشم
که  ییاما پالس ها دندیفهم یشد را نم یم یبر زبانشان جار

 به ترجمه نداشت. یازیفرستاد ن یبه هم م شانیقلب ها
کرد که از پدرش پرتاب تبر  یم فیتعر هیهد یتارا داشت برا 
 دیگو یبفهمد چه م نکهیبدون ا یهم با صبور هیگرفته. هد ادی

رفت. جانان داشت پس  یداد و قربان صدقه اش م یگوش م
 هیهد یو درباره شب گذشته برا ردیرا بگ یافتاد گوش یم

 گرفت: تاراکه او را صدا زد، نگاهش را از  نایدهد. ش حیتوض
 اومد؟ رتیگ یچ ؟ینگفت  -
 حرف بزنم...  هیخوام با هد یم  -
تلفنش رو  ایزنه  یبا تو حرف نم هیچرا هد یدون یم  -

 هیخودش آسون بوده؟ هد یبرا یکن یکنه؟ فکر م یخاموش م
روشن دم دستش باشه  لیموبا یگوش کی دیاالن هر لحظه با

مجبوره تمام مدت خاموش نگهش  یبه خاطر جنابعال یول
 داره...

 کنم... یراستش درکش نم  -
 پس اجازه بده من برات بگم...  -

 کرد: حیگذاشت و شروع به توض زیم یرا رو شیها آرنج
که  یگذار ی...آزادش نمیکن یم دشیتهد یزن یزنگ م  -

خونه حبسش  یکنه... تو دایمشکالتش پ یبرا یخودش چاره ا
به من  هیبه اعتمادت نارو زده...البته هد گهید یکیچون  یکرد



سابقت  دوست هیقض دمیشن ینگفته ها...از مادر گرام یزیچ
 بوده... یچ

 ها را خود جانان هم قبول داشت: نیا همه
 یدوست خوب هیخوشحالم که هد یلیجان... خ نایدونم ش یم  -

دادم و گفتم که درست  امیکرده...به خودش هم پ دایمثل تو پ
 نشناخته بودمش...

 یانقدر به تو اعتماد داشت که هر چ هیآقا جانان...هد نیبب  -
کار  نیا یبهش هشدار دادم ممکنه تو خودت تو شبیمن د

 گیجتکه تو با دخترخاله  دیقبول نکرد. د یدست داشته باش
 یا گهیگفت امکان نداره جز کمک قصد د یخونه ول یتو یرفت

تو  فتگ یزیو چ دی...چرا هر کس از راه رسیداشته باش
اجازه دفاع کردن از خودش  هیاما به هد یحرفش رو باور کرد

  ؟یرو نداد
شده بود اما دلش  یعصب یند کماو را سرزنش ک نایش نکهیا از

 یعشق شد. ب یبه خودش مملو از گرما هیاعتماد هد دنیبا شن
 زد و فکر کرد: ینیریلبخند ش اریاخت
 «مامان کوچولو. یپشت من شهیبگردم که هم دورت»

 تکان داد و گفت: یسر
 کنم... یزنم حلش م یبا خودش حرف م  -
 زنه... یبا تو حرف نم هیهد  -

 را از دست داد: شیصدا تُن کنترل
 آخه چرا؟  -
 ترسه تارزان... یچون ازت م  -
جانان خنده  یجمالت را گفت که حت نیچنان با حرص ا نایش

 اش گرفت:



 مگه من چه کارش کردم؟  -
  ؟یدید نهیآ یترسم... خودت رو تو یمن هم ازت م  -

 جانان گرد شد: یها چشم
 ه؟یمگه چ  -
 یرد م تی... آدم از ده قدمیرانیا یمردها نیتر یقو هیشب  -

با اون قد و  هیزنه... بعد فکر کن هد یشه چهار تا سکته م
 هیازت بترسه... دیقواره و پنجاه گرم پوست رو استخونش نبا

 یدیرو کوب نتیدر ماش شبیشه...د ینم یچیه یباش فیکم لط
 ... میدیچهار متر از جامون پر هیمن و هد

خانه  کیداشته کش روقتیبا آن وضع د هیهد نکهیتصور ا از
 :دیپر نایبه ش یداده عصب یرسول را م

خواد که بره  یم ی...آزادگمیبهش نم یچیه یتمومش کن ه  -
 بده؟ ینصفه شب در خونه مردم نگهبان

 جواب داد: ییبا پررو نایش
 یخاک هیخودش  دیبا ستیسرش ن یمرد باال یآره... وقت  -

کردم همون موقع  ی... آخ کاش به حرفش گوش نمزهیسرش بر
... االن هم جواد سیزدم به پل یخونه زنگ م یتو یکه رفت

 داشتم... هیرسول و بق هیدستم بود هم مدرک عل یتو
 :دیفکر کرد و پرس یجواد افتاد. کم ادی تازه

 ده؟یرو ند کهیمرت نیا چوقتیکه گفت ه هیجواد؟ هد  -
 زد: یپوزخند نایش
داد و  یدر کارگاه خانم اکبر یجلو یرفت یبلند شد یوقت  -

 داشیپ لشیموبا قیاز طر دیفهم هیهد یهوار راه انداخت
 یدرک م ی... دوستش داریگند کاشت یلی... آقا جانان خیکرد

بار  نیاول هی...هدیداد یکاش به حرف هاش گوش م یکنم اما ا



 فونیآ پشتاز  یحشمت با جواد اومد در خونه شما دزد یوقت
اعصاب فرار  یب یبعد که از دست تو یول دیرو د کهیمرت نیا

داد که شناختش...االن هم به  کیکرد انقدر در خونه پدرش کش
 یچ شبیبگو د هیبحث کردن با من و فشار آوردن به هد یجا

 شد؟ رتیدستگ
قرص ها و بسته  سهیشلوارش ک بیدست برد از ج جانان

 انداخت: نایش زیم یرو دیکش رونیرا ب شیحش
همه استفاده  بایتقر شبیکردم... د دایمهگل پ فیک یاز تو  -

 هم بود... اریکرده بودند...دست مه
 :دیکش یشانیبه پ یبا حرص دست نایش
زنگ  سی... کاش زودتر به پلمیرو از دست داد یچه فرصت  -
 زدم... یم
 اومد؟ سیمگه پل  -
ا رفتم باال اما که جواد رفته بود...با مأموره یوقت یآره ول  -
 نبود... چکسیه

 آمد: ادشی یزیفکر کرد و چ یکم جانان
 د؟یطبقه چندم رفت  -
 دوم...البته فقط رضا خودش رو نشون داد که پاک بود...  -
... رسول دو طبقه از اون آپارتمان رو داره...دو گهید نیهم  -

تا واحد دست رسول و رضاست...دِر طبقه دوم رو باز کرده 
 !یهمه مهمون ها طبقه سوم بودند... عجب مارمولک یول
 یکرد یباهاش رفاقت م هیکردن هد دیتهد یاگر به جا  -
شد... بهش گفتم به جانان زنگ بزنم  ینم یطور نیا شبید

در خونه رسول  یاون موقع شب جلو نکهیبه خاطر ا دیترس
 ...یدعواش کن میبود



کرد. جانان با  یم یبلبل زبان هیهد یهمچنان داشت برا تارا
گرفت  میتنگ شده بود اما تصم هیهد یدلش برا یلیخ نکهیا

 جرأت تماس گرفتن با او را داشته باشد: هیکند که هد یکار
زنم...  یحرف نم هیجان... باشه من فعال اصال با هد نایش  -

هم  گهیرو خاموش نکنه... د لشیزنگ نزنم بگو موبا دمیقول م
 ینخواد برگرده...احتماال فعال از مهمونتا خودش  رمیدنبالش نم

من هم دعوت نکنند به خاطر  گهی...ممکنه دستین یخبر
 یکنم هر طور شده راه یم یکه با مهگل داشتم اما سع یرفتار

 کنم... یبار با تو هماهنگ م نیباز کنم... ا
 باال انداخت: ییابرو نایش
 م؟یکنقرص ها چه  نی... حاال با امیکن فیو تعر مینیبب  -
اثر انگشت روش  دیمن فکر کردم بهش دست نزنم شا  -

 ...سهیکه پل نیدوستم آر شیبرم پ یباشه... فردا م
باشه...  سیپل میگشت یم یکیهم دنبال  هی... من و هدهیعال  -

الزم شد ازش مشورت  دیرو به ما هم بده شا قتیتلفن رف
 ...میریبگ

گفت  نیکرد. آر یرا معرف نایتماس گرفت و ش نیجا با آر همان
تواند قرص ها را به  یکنند اما م دایمحال است اثر انگشت پ

 . ستیبدهد تا بفهمند داخلش چ شگاهیآزما
کرد غم  یخداحافظ هیرا از تارا گرفت و با هد یکه گوش نایش

جانان نشست. هر چه با خودش کلنجار  نهیس یرو ینیسنگ
 . اوردیسد آخر طاقت ننپر هیدرباره محل اقامت هد یرفت سوال

 :دیملتمس پرس یو با لحن ستادیا یدر لحظه ا یجلو
 کجاست؟ یدون یجاش خوبه؟ م  -
 انداخت: نییپا یدلش سوخت. لبخند زد و سرش را لحظه ا نایش



االن خونه ماست...مادرم به زور نگهش داشت...داره از   -
 راحت شد؟ التی...خرهیگ یم ادی یحرفه ا یمادرم گلدوز

 :دیبغض خند با
 نوکرشم... یلیبهش بگو خ  -
 به غبغب داد: یبا افتخار باد نایش
 ای...ارزشش به پول ستین یدختر کم هی...هدیهم باش دیبا  -

... زنت فرشته ستین شیلیبه مدرک تحص یخانواده اش حت
.. یکن دایپ یتون ینم ایدن یجا چیه هیاست آقا جانان... مثل هد

سر راهت اومده...به  یگل نیبرو خدات رو شکر کن همچ
 بدت هم فکر کن... یکارها
 :دیخند جانان

 یبه بعد با خودت هماهنگ م نیبدجنس... باشه پس از ا  -
 کنم...

 با منزل تماس گرفت: نایمحض بسته شدن در دفتر، ش به
 رفت؟ هیالو مامان...هد  -
 شده؟ یزیآره مادر چ  -
 یدیشه... اگر دخوام امروز حواست به کوچه با یم نیبب  -

 عیاسپرت پارک کرده سر اهیپاترول س کیدور و بر خونه ما 
 سقفش پروژکتور داره... یبه من زنگ بزن...رو

خواست جانان را محک بزند. دلش آتش  یم نایواقع ش در
 یشب ها در اتاقک پشت کارگاه خانم اکبر هیگرفته بود که هد

 یعهدش م یپاخوابد. اگر جانان  یآن همه خرده پارچه م نیب
توانست قانعش کند به  یم نایرفت، ش ینم هیماند و سراغ هد
 خانه آنها برود. 



با خودش  یخانه ساق کیاش را کرد. تا نزد یهم سع جانان
اش اجازه نداد.  یکلنجار رفت که خلف وعده نکند اما دل لعنت

به کوچه  یکه ترمز گرفت نگاه نایش یسر کوچه خانه پدر
 انداخت. 

 رونیاز خانه ب هیکرد هد یو آرزو م دیکوب یامان م یب قلبش
با  نایبود. مادر ش یکاف ندیاو را از دور بب ی. فقط لحظه ادیایب

 نیلبخند شماره دخترش را گرفت. از پشت پرده داشت ماش
 کرد: یجانان را تماشا م

 سوزه... ی... سر کوچه است... دلم براش ماوردیطاقت ن  -
 :گفت یعصب یبا لحن نایش
دست  یگیبهش م یفهمه هر چ ینم کهینخند مامان... مرت  -

 بردار... هیاز سر هد
... بهش حق بده نگرانش زمیخب زنش رو دوست داره عز  -

 باشه...
 خود کرده... یب  -
 هیدنبال هد سیکه تا االن با پل نیجان... مرده...هم نایش  -
 کنه... یقبول نم یمرد چیکرده...ه ییآقا یلیخ افتادهین
هم حق داره نگران وضع خودش  هیهد یدونم... ول یم  -

 رفت خبرم کن... یباشه...وقت
 یزد و جانان نم یمنتظر ماند. تارا غر م قهیدق ستیب تاینها

چند بار تماس گرفته بود  ی. ساقندیاو را بب نایش ای هیخواست هد
 که با هم سراغ دکتر مهرجو بروند. 

 لشیدر تحو یرا به خانه آرمان برد. خاله مرجان جلو تارا
توانست انجام دهد  ینم شیبا دست ها یکار چیه مهیگرفت. فه

 ماند. یدائم در خانه آرمان م دیخاله مرجان با نیهم یبرا



به استقبال آمد. تارا از لبخند  مهیهمراه تارا که باال رفتند فه 
است.  هیمثل هد یکیتوانست حدس بزند که  یم مهیمهربان فه

پهن  یرا با لبخند مهیکرد جواب فه یکه اخم م شهیبرعکس هم
 داد.

خانم ها تا شب تنها  نیهم یسر کار بود برا روقتیآرمان تا د 
پوست گرفته آورد و  ی وهیم یبودند. خاله مرجان ظرف

 را روشن کرد: ونیزیتلو
 گرفت... واقعا یم ادی یبچه چهار تا کلمه فارس نیکاش ا  -

 تونه حرف بزنه... ینم چکسیسخته که با ه
 انداخت: ونیزیبه کتابخانه کنار تلو یجلو آمد و نگاه مهیفه
 دونه کارتون نداره... کیاما  لمیهمه ف نیا  -
 کنم... یدخترم خودم نگاه م نیتو بش  -

 یکتابخانه بزرگ پر از د کیهم کنجکاو شده بود. آرمان  تارا
ها نگاهش را  لمیف نیعناو نیداشت. موشکافانه ب ید یو

 دایمورد عالقه اش را پ شنیمیطبقه ان نیتر نییگرداند. در پا
 کرد.

گرفت.  مهیو سمت فه دیکش رونیرا ب ید یو یجعبه د 
در هم گره  شیاخم ها مهیباعث شد فه شنیمیترسناک ان ریتصاو

 بخورد:
 مال بچه هاست؟ نیا  -

 انداخت: به کاورش یمرجان جلو آمد و نگاه خاله
خودش  یدونم فکر نکنم ول ینم سمس؟یکابوس قبل از کر  -

 انتخاب کرده...
 یشده بود که گذشت زمان را نم شنیمیچنان غرق ان تارا
. هر بار تمام شد دوباره تقاضا کرد از اول پخش کنند. دیفهم



ترسناک  یها تی. شخصدیرا د لمیاول ف قهیدق ستیفقط ب مهیفه
ارواح بودند حالش را خراب  ایتحرک که همه جسد م شنیمیان

 کرد. 
را تماشا  لمیکنار تارا نشست و دوباره از اول ف دیکه رس آرمان

 یخورد. نم ونیزیتلو یشامش را جلو یکردند. تارا حت
مخصوص بزرگساالن  یشنیمیان یاز تماشا یخواست لحظه ا

 برتون" دست بردارد. میساخته "ت
کارگردان را  نی"کارخانه شکالت" از هم لمیف شنهادیآرمان پ 

 پخش کنند.  شیداد اما تارا دوباره خواست همان را از اول برا
را به  ید یو یآخر شب که جانان دنبالش آمد، آرمان د تاینها

عنوان کادو در دست تارا گذاشت. لبخند و طرز نگاه پر از 
در شرارت تارا همه را به خنده انداخت به جز پدرش که اصال 

 حال خودش نبود. 
به مطب دکتر مهرجو رفتند. زن خوب و  یهمراه ساق غروب
شکل گرفته بود  هیاو و هد نیهم ب یخوب ارتباطبود.  یدلسوز

 کند. یداد بدون خجالت خودش را خال یاجازه م هیکه به هد
هماهنگ کرده بود  هیاز مراجعه جانان و مادرش با هد قبل

شوهرش پخش  یرا برا ضبط شده اش یاز صدا ییبخش ها
توانست به  یهرگز نم هیکه هد ییروش حرف ها نیکند. با ا

 یرساند. جانان هر چقدر م یرا به گوشش م دیشوهرش بگو
مهرجو درباره  یبرا هیشد. هد یم هیعاشق هد شتریب دیشن

 داده بود: حیطور توض نیا تشمشکال
 لیفام یکرد که حت ینبود. انقدر به همه بد یبابام مرد خوب  -

 ی. وقتمیتنها بود یلی. خنندیخواست ما رو بب یدلشون نم میپدر
 شهیشد. هم شتریهاش ب تیرو بکشه اذ یشروع کرد هر کوفت



من  یها یناراحت بود. نفس تنگ میدختر هیمن و هان نکهیاز ا
کله  یها شاز مواد فرو یکیشروع شد که  یاز روز
 ی...حرف هاهیکوچه خلوت افتاد دنبال من و هان یگنده...تو

 یاز شما رو جا یکیگفت باباتون قراره  ی. مزدیم یزشت
انداخت... اون  رمونیگوشه گ کیبه من بده... آخر  شیبده

آقا جانان  کلیمرده که بعدا به جرم قتل اعدام شد هم قد و ه
من  ولی کاری کرد کهخواست ما رو بترسونه  یبود. فقط م

زدن... تشنج کردن من باعث شد فرار  شروع کردم به ُعق
 ...داد. یبهم حمله دست م یکنه... بعد از اون گاه

 دکتر مهرجو دستگاه را خاموش کرد: نجایا
آزار  کیدست داده...  هیبه هد یطیشرا نیحمله در چن نیاول  -
دختر بچه  کی یرو یمنف ریممکنه تأث یلیبوده که خ یابانیخ

بهش  یوقت نکهیدرباره ا حشیخوام توض یبگذاره...حاال م
کنه رو پخش کنم...اما قبلش  یحس م یچ دهیحمله دست م

وحشت  یگهانهجوم نا کیبگم... حمله پان کیدرباره اختالل پان
که اختالل  ی. کسشهیم یکیزیف یکه باعث واکنش ها ادهیز
گذشته  دیحتما نبا ای...ستیفرد افسرده ن کیداره صرفا  کیپان

تونه باعث بشه  یم یفشار روان یداشته باشه...کم یسخت
دست  نهیشیسوء پ چیبدون ه یعاد یبه آدم کیحمالت پان

دچار  گنیبهش م گهیحمالت مزمن بشه د نیا یبده...وقت
تا آخر عمر ممکنه بهش حمله  هیهد یعنی نیاختالل شده...ا
 یم هیکه االن از زبون هد ییزهایتمام چ قایدست بده...دق

 ...دیشنو
هر دو اشک  یکه در اتاق پخش شد، جانان و ساق هیهد یصدا

 :ختندیر یم



...قبلش رهیگ یکوبه که دردم م یقلبم انقدر تند و محکم م  -
وقت ها  یبعض یعالئم ندارم ول شهیاحساس دلشوره دارم. هم

زنه که  یشور م لیدل یدلم ب یفهمم، به حد یکه از قبل م
 ...ادیم. نفسم بند رمیگ یحالت تهوع م

. دیشن یشد به آسان یرا م هیهد نیبلند و سنگ ینفس ها یصدا
زد  یداشت با دکتر مهرجو درباره مشکلش حرف م یوقت یحت
 با درد همراه بود: دنشینفس کش تمیر
االن  نیکنم هم ی...حس مرهیگ یبعد وحشت وجودم رو م  -
کنه  یم دایترس انقدر شدت پ ی...گاهشمیم وونهید ای رمیم یم

که آقا  یکنم روحم از بدنم جدا شده... مثل شب یکه حس م
 ریجانان از لندن برگشت و منو گوشه آشپزخونه گ

 نمتو ینم یحت شهیجور وقت ها تمام بدنم فلج م نیانداخت...ا
 کنم... یرو حس م زیهمه چ یانگشتم رو تکون بدم ول

 :دیمهرجو پرس دکتر
 ؟یکن یچطور باهاش مبارزه م  -
 یشد فقط اسپر ینداشتم...نفسم که تنگ م یراه چیقبال ه  -
 زدم... یم
 داد؟ یدکتر بهت اسپر  -
من هم  دیخر یکیها آسم داشت... برام  هیاز همسا یکینه...   -

 استفاده کردم...
 ؟یچرا دکتر نرفت  -
آوردم خرج دکتر و  یپول در م یلیدلتون خوشه ها... من خ  -

دادم... انقدر بدهکار بودم که مجبور بشم  یمادرم رو م یدارو
ناز و  نیها کار کنم...من وقت ا یمهمون یتا نصفه شب تو

 یکارم رو راه م یاداها رو نداشتم... تا قبل از اون اتفاق، اسپر



 یکرد... گاه یمعرف رهااز همکا یکیهم  یقرص هیانداخت...
 یاز دلشوره ام کم نم یزیخوردم اما چ یهشت تا م ایهفت 
 شد...

 ؟یوضعت نرفت نیسراغ درمان ا چوقتیپس ه  -
 یکردم تحملش کنم اما بعد از شب مهمون یم ینه... سع  -

 تر شد... دی... حمله ها شدگانیتاالر شا
 ؟ینگفت یزیچ یرهادیچرا به خانواده پ  -
باهاشون نداشتم... به  یتیسنخ چیکه ه یخانواده ا یرفتم تو  -

و احساس سربار بودن  دمیکش یاز همه شون خجالت م یحد
شد تو چشمشون نگاه کنم چه برسه که کمک  یداشتم که روم نم

بدون  دیبا یعنی...امیکردم خودم از پسش بر م یبخوام...فکر م
کردم...  یم شیرکا کیخودم  یرهادیخانواده پ یمزاحمت برا

بار از تحملم خارج  نیکردم اما ا یم دایپ یراه ییتنها شهیهم
 بود...

 متوقف کرد: موتیدستگاه پخش را با ر هرجوم
رو بپرسم. چرا زودتر  یخوام از شما سوال مهم یم نجایا  -

به وضوح  هیهد د؟یمشاوره روانپزشک نگرفت هیهد یبرا
براتون به وجود آورده  یادیخودش اعتراف کرد که مشکالت ز

 و نا خواسته باعث آزار شما شده.
 داد: یبه هم کردند. جواب دکتر را ساق ینگاه یو ساق جانان

. زدیاصال با ما حرف نم هیکردم. هد یبهش فکر م یلیمن خ  -
با سکوتش از ما  میبش کیبهش نزد میخواست یهر وقت هم م

 یلیخ یکرد. من و پسرم بعد از فوت همسرم روزها یم یدور
بعد از اون به  یسخت ی. ضربه هامیرو گذروند یسخت یلیخ

. میکرد ی. مشکالتمون رو با حرف زدن حل مجانان خورد



. میغلبه کن میتون یم یبود که با هم به هر مشکل نیشعارمون ا
کنم که حالش خوب  یدختر محبت م نیبه خودم گفتم انقدر به ا

 بشه.
 جانان اضافه کرد: ،یادامه حرف ساق در
 شیب هیهد یبدم ول شنهادیپ هیخواستم به هد یمنم چند بار م  -

کرد. اعتماد به نفس که  یما احساس کمبود م یاز حد جلو
اون از ما  میکرد یم یکیما بهش نزد یاصال نداشت. هر چ

چون اگر  میگفتم صبر کن یبه ساق نیهم یکرد. برا یم یدور
ممکن  میزد یاحساس کمبودش دامن م نیو به ا میگفت یبهش م

 بود حالش بدتر بشه...
 :دیپرس دکتر

روانپزشک  شیبره پ دیبا دیاگر بهش بگ دیدفکر کر یعنی  -
 د؟یبودن چسبوند یممکنه تصور کنه بهش انگ روان

 تکان داد: یسر جانان
بود که با  نیترس من و مامان هم نیبزرگتر بایآره تقر  -

. هر میکن دیاز خودش ناام شتریرو ب هیمطرح کردنش هد
 ی. کارمیبا محبت به مرور بهش کمک کن میخواست یدومون م

تا حالمون خوب بشه. البته  میکرد یهم م یکه خودمون برا
که من  یاومد و رفتار بد شیپ شیریکه بعد از دستگ یمشکالت

تر شد.  یمنزو هیبرد. هد نیاز ب زویباهاش داشتم کنترل همه چ
 تونستم چند کلمه باهاش حرف بزنم. یبه زور م

 مهرجو با لبخند به هر دو نگاه کرد: دکتر
 ی. وقتستین یکاف نیا یول دیهست یخوب یلیخ یهاشما آدم   -

که  یدرباره اون روزها حرف زد من متوجه شدم تنها کس هیهد
بوده  هیکرده هد یعاقالنه رفتار م یروح دیفشار شد ریداشته ز



 وشده ر آزار و اذیتکه بهش  ینه شما...حس وحشتتاک دختر
 هیاز هد شتریب یلیشما خ یرهادی. جناب پدیگرفت دهیکامال ناد

که بعد از مرگ  ی. صدماتدیبه مشاوره روانپزشک داشت ازین
 دمیپدرتون به شما خورده با محبت و حرف زدن حل نشده. شن

 ...دیخبر بود یچند سال از وجود دخترتون ب
 داد: حیتوض یساق

تند و  یبله... حق با شماست. جانان همون موقع هم رفتارها  -
خبر رفت تا  یب نیژاکل یتداد. وق یاز خودش نشون م بیعج
تونستم کنترلش کنم. پنج سال خانم دکتر  یمن اصال نم یمدت

گفته و  یراست م میدیزن ما رو شکنجه کرد تا باالخره فهم نیا
ممکن  طیشرا نیبدتر یکه تو یدر کاره...بچه ا یواقعا بچه ا

خواست پدر خودش رو با چاقو  یکه م یبزرگ شده...بچه ا
بچه  نیچقدر اوضاع ا دیخودتون تصور کن گهیبکشه...د
 خرابه...

. فعال میرس یداستان تارا کوچولو کامال جداست به اون هم م  -
 هی...هدیرهادیپ یآقا دیدرمان بشه شما هست دیکه اول با یکس

 شرفتیداره خوب پ یلیخودش قبول کرده که مشکل داره و خ
اما  دیخارج از کشور هست کرده لیکه تحص بهیکنه. عج یم

شما  یرهادیپ ی...آقادیکن ینسبت به روانپزشک رفتن احمال م
مرد خودخواه و سلطه جو که  کی ریاز خودتون به من تصو

به شدت لوس  یتحت فرمانش باشن و آدم دیکنه همه با یفکر م
 هی. هددینشون داد دهیسنش باال رفته به بلوغ نرس یکه هر چ

کارها  یلیخ ستیفقط بلد ن و بالغه نیواقع ب یلیبرعکس شما خ
نداده...هر  ادشی یچون کس دهانجام ب یعاد یرو مثل آدم ها

 گرفته کامال مخرب بوده... ریهم که از خانواده تأث یچ



جانان داشت ناخن  زدیطور که دکتر مهرجو حرف م نیهم
 :دیجو یرا م شیها
االن  یقو یلیخ دهید بیدختر آس کیبه عنوان  هیهد  -

کردن از  یحرف نزدن و دور نیمشکلش هم نیبزرگتر
دختر بچه بوده به هزاران  کی یاز وقت دیاجتماعه...تصور کن

بهش القا شده که حرف نزن...احساساتت رو نشون  لیدل
تو  زی...مقصر همه چیکرد یکار بد یبخوا یزینده...اگر چ

خورده  یکرده کتک م یبغض م یبه من گفت وقت یت...حیهست
 کی یعیواکنش طب نیترسه کوچکتر یم یگاه نیهم یبرا

بهش گفتن زشته و باعث  یبگذاره. از بچگ شیانسان رو به نما
 یلینسبت به بدن خودش احساس خ هیپدرشه...هد یشرمسار

 یرو یزخم ها یتونه با خودش به خاطر جا یداره...نم یبد
که با شما  یتونه به خاطر رفتار ینم یپس کس ادیتنش کنار ب
که  دمیم ادی هی...من االن دارم به هدرهیخرده بگ داشته ازش

 یها نیحرف بزنه که خودش رو بروز بده... داره تمر
. در دهیانجام م تیکه بهش دادم با پشت کار و جد یمخصوص

به  دیکن یشما هم سع ستیهمه تالش همسرتون بهتر ن نیبرابر ا
ان به درم ازیکه ن دیریتا شما نپذ د؟یخودتون غلبه کن مشکالت

 ...ادیبر نم یکار چکسیاز دست ه دیدار
 را برداشت و به سمت دستگاه پخش گرفت: موتیر دوباره

سخت چطور با  طیتو اون شرا هیهد دیحاال گوش بد  -
 ی...مطمئنم تا االن به شما نگفته چه حسدهیجنگ یمشکالتش م
 ...بهتون داره

 :دیپرس هیصدا پخش شد. مهرجو از هد دوباره



رو کم  کیکه اثر حمالت پان ینداشت یراه چیقبال ه یگفت  -
اومده که بدون کمک گرفتن از دارو جلوش  شی... پس پیکن

 ؟یریرو بگ
 بار... کیفقط   -
 ؟یخب... چه کار کرد  -
 میتنها خاطره خوب و قشنگ زندگ ادیچشم هام رو بستم   -

دارم  یاون عروس یکردم حس کنم دوباره تو یافتادم... سع
 میزندگ یبار تو نیاول یرقصم...من اون شب برا یم باهاش

بار حس کردم با ارزشم و  نیاول یعشق رو تجربه کردم...برا
دونم  یتونم خوشبخت باشم...باورم شده بود خوشگلم...م یم

آقا جانان با تبر افتاد به جون  یکنم... وقت یالبافیاشتباه بود خ
 ینوز هم وقتاومدم اما ه رونیب االتیعکِس اون شب، از خ

اون شب  اشیآقاجانان و مهربون ریشه فقط تصو یحالم بد م
 داره... یزنده نگهم م ییایرو
 لیتوانست جانان را تبد یم هیحرف ها از زبان هد نیا دنیشن
 یپوشاند. برا شیکند. صورتش را با دست ها وانهید کیبه 

 یجلو یوسط سالن کالنتر هیمعصوم هد افهیچند لحظه فقط ق
خط  شیباورها یکرد رو یچشمانش بود. با نگاهش التماس م

 نگذارد. شینکشد. تنها
لحظه اتفاق افتاد.  کی زیفرستاد. همه چ نیآن لحظات نفر به

 نیعشقش شکست. آخر شهیکه مادرش سکته کرد و ش یلحظه ا
خراب  یو جانان را حساب یدکتر مهرجو حال ساق حاتیتوض
 کرد:

 دیشده آورد آزار و اذیتکه بهش  دهید بیدختر آس کیشما   -
 دیکرده و از توقع داشت آزار و اذیتکه بهش  یخونه کس یتو



زن عاشق و خوشحال...ممکنه سالها  کیبشه به  لیشبه تبد کی
 یعاد مهیبه حالت ن یتیوضع نیزن در چن کیطول بکشه تا 

 وارددوباره  نکهیکنه نه ا یدرد زندگ نیبرگرده...فقط بتونه با ا
چون در حقش  دیبا همون آدم بشه...تصور کرد باطارت

گل و بلبل  زیهمه چ دیدیو آبروش رو خر دیکرد یبزرگوار
از  د؟یکن لیخودتون رو بهش تحم یروش زندگ دیشده؟ خواست

 یکشه چند کلمه عاد یخجالت م یحت گهیکه خودش م یدختر
مشکالتش رو با  دیبا مردم حرف روزمره بزنه توقع داشت

حل کنه چون  دیکه عامل دردش هست ییزدن با شما فحر
 د؟یکه سرش منت دار دیدید یم یخوب یخودتون رو آدم ها

فهمه. از  یشما رو نم یعاد ینصف حرف ها گهیم هیهد
 چوقتیکه ه دیکن یاصطالحات مخصوص به خودتون استفاده م

با شما  تیمیصم جادیا یبرا یکه راه دراز دهی. اون فهمدهینشن
 یمنزو هیو با فشار آوردن به هد دیشما متوجه نشد یلداره و

 .دیترش کرد
خورد جلب  یتکان م یجانان که دائم عصب یمهرجو به پا نگاه

 زد و ادامه داد: یشد. لبخند مهربان
 یاما مثل قهرمانش رفتار نم دیهست هیشما قهرمان هد  -

 هیشب شتریب دیکه براش ساخت یخفقان آور ی...با فضادیکن
به کمک  ازیچون خودتون ن دیشکنجه گرش شد ایزندانبان 

 دیجد طیو شرا ادیتا با خودش کنار ب دی...بهش فضا نداددیدار
رو به  ابا فرارش به زور اون فض هیکنه...هد نیرو سبک سنگ

دست آورد تا خودش رو از نو بسازه...االن اون دختر داره 
 یانپزشک مجنگه و من به عنوان رو یبا شما بودن م یبرا

. دیدارو مصرف کن دیشما با یرهادیپ یخوام بهتون بگم آقا



 یسپر محکم نیا دی. حاضردیو خشم پنهان دار یعالئم افسردگ
رها  دیریناپذ ستشک دیتا نشون بد دیخودتون گرفت یکه جلو

که من مطمئنم  هیمثل هد یبه خاطر خودتون و دختر خوب د؟یکن
بچه هاتون  یمادر برا نیشما و بهتر یهمسر برا نیبهتر

 ...شهیم
 یاز راه کارها یکیتمام راه در افکارش غرق بود.  جانان

از افکار  یدور قایدق یاز نظر علم پزشک یماریب نیکنترل ا
را که رساند  یآور است. ساق یشاد یزهایچ یآور ادیو  یمنف

که دکتر  ییراه داروها نیآرمان راه افتاد. ب نهبه سمت خا
کرد.  یم هیهد یبرا یکار دی. بادیوشته بود خرن شیمهرجو برا

 یهر طور شده خاطره شکستن تابلو را از ذهنش پاک م دیبا
 یخوب م یخاطره ها شیها برا یتمام آن تلخ یکرد. به جا

 ساخت.
راه با عکاس مراسم  نیداد. ب رییرا به سمت خانه تغ رشیمس

کرده بود تماس گرفت.  رهیکه از قبل تلفنش را ذخ یعروس
بفرستد  شیآن شب را برا یعکس ها تالیجیخواست نسخه د

بزرگ چاپ کند. با عجله  یتابلوها یوهمه عکس ها را رو
. اشتبود را برد دهیخر هیهد یکه برا یلیداخل خانه شد و موبا

بپرسد. پشت فرمان که نشست با  یاز عل یصبر نکرد حال یحت
 واب داد:زود ج یلیتماس گرفت. خ نایش
مزاحمت شدم...اگر ازت بخوام  دیخانم ببخش نایسالم ش  -
 برات امکانش هست؟ یبرسون هیدست هد یزیچ
مکث کرد و  یبود. کم یهنوز از دست جانان عصبان نایش

 :اندازدینتوانست متلکش را ن



 یرفت یکت و شلوار م یطراح یشما بهتر نبود به جا  -
 ؟یشد یم یکارآگاه مخف

 مگه؟چطور   -
 یاومد یکجاست ول هیخواستم بهت بگم هد ی...میخر خودت  -

 ...یرو خراب کرد یدر خونه ما همه چ
کرد  یشروع م ییجا کیاز  دیکار از کار گذشته بود. با گرید

استرس دم به ساعت که هر لحظه ممکن است  نیرا از ا هیهد
 رها کند: اندازدیب ریجانان او را گ

دارم که  یفکر هی...امیمهرجو مدکتر  شیمن از پ نایش  -
 شت؟یپ امیب ییکنه... کجا یرو بهتر م هیمطمئنم حال هد

 ؟یایب یتون یمن هنوز دفترم... م  -
نشست و عکس سه نفره شان را به  نیدفتر داخل ماش یجلو
گذاشت تا  نهیپس زم یمنتقل کرد. عکس را رو هیهد یگوش

 یبرداشت و رو ی. کاغذندیروشنش کرد آن را بب یوقت هیهد
 آن نوشت:

دل من هر  نیتو و ا نیکن... ا یدر شهر دل من پادشاه ایب»
 «کن یچه تو خواه

خواند برق چشم  یم هیهد یآن شب برا یبود که وقت یشعر
. کاغذ را درون جعبه ندیبب یکیتوانست در تار یرا م شیها

ضرب باال رفت. جعبه  کیگذاشت و پله ها را تا طبقه چهارم 
چپ  هیگذاشت تا چند ثان زیم یرو نایش یرا که جلو لیموبا

 کرد: یچپ نگاهش م
انقدر خره که روشنش کنه تو سه سوت  یواقعا فکر کرد  -

 ؟بترسه یعربده کش یبر یکن دایجاش رو پ
 را با زبان تر کرد: شیو لب ها دیکش ینفس بلند 



باور کنه بهش بگو به جون  نکهیا یدنبالش...برا امینم گهید  -
خودش بخواد...بگو مثل کوه  یقسم خوردم... تا وقت یاقس

هر دومون  یتونه از دکتر مهرجو بپرسه...تا وقت یپشتشم...م
 ییبار هم اگر خواست جا نیکشم...ا یپا پس نم میخوب نشد

 ...رهیشماره تماس بگ نیبده با ا کیکش
 گذاشت: زیم یرا رو شیاز کارمند ها یکیتلفن  شماره

هر چقدر که الزم بود  دیهر جا که خواستهماهنگ کردم   -
از اون خط  گهیبده...بهش بگو خط به نام خودشه د ینگهبان
... میزیر یاستفاده نکنه...امشب دوباره براش پول م یاعتبار

 هر چقدر که الزمه خرج کنه تا حالش خوب بشه...
کارش قرار گرفته  ریکه تحت تأث نایاما ش دیسمت در چرخ به

 اش کند: یراه یبود نتوانست دست خال
 یدنبالش م یخوابه...اگر نر یم یکارگاه خانم اکبر یتو  -

 قسمت بمون... یخونه ما...لطفا پا ادیکنم ب شیتونم راض
هم  یرا رو شیرحمانه فشردند. پلک ها یکرد قلبش را ب حس

دوخت  نایدوباره نگاهش را به ش ی. وقتدیگذاشت و لبش را گز
 :دیحال خرابش را فهم

 ؟یفهم یدوستت داره آقا جانان...شرمنده است م یلیخ هیهد  -
عادت کرده  هیسخته...هد یلیکردن خ یزندگ یشرمندگ نیبا ا

 کیتونه پشتش رو به  یباشه...نشونش بده م زیمسئول همه چ
شکلند... حشمت  کیهمه مردها  هیمرد گرم کنه... تو نگاه هد

شون آقا  نهعرضه بچه ن یاون داماد ب یحت ایباباش  ای
مرد  یو معنا یستین هیمثل بق یبا عمل نشونش بد دی...بامانیسل

 ...یرو براش عوض کن
 انداخت: نییزد و سرش را پا یتلخ لبخند



خوشحالم که با هم  یلیازت تشکر کنم...خ یدونم چطور ینم  -
کنم اما  یهات عمل م هیحتما به توص نای...ممنون شدیدوست شد

 دارم... اجیبه کمکت هم احت
شروع  هیپرونده ارث یدادرس نهیبا پرداخت هز هینظرت چ  -

 ؟یکن
 ام...تو فقط لب تر کن... هیمن که پا  -
 کنم. یفردا خبرت م  -

را  شیها دهیغرق خواب نشسته بود و شن یسر تارا یباال
 دینداشت. با نیدر ا یگشت شک یبر م هیکرد. هد یمرور م

 دایپ یبرگشت احساس بهتر یکرد که وقت یفراهم م یربست
. ردیبپذ هیدر ذهنش داشت اما مطمئن نبود هد نهیکند. چند گز

خواست  یم ی. قبل از هر کاردیچ یخودش برنامه ا یبرا
ببرد. سرش را به تاج  رونیاش را از خانه ب یمیخواب قد تخت

 زد: هیتخت تارا تک
 کنم... یکرده رد م تشیاذ یآره... هر چ  -

رفت.  رونیتارا گذاشت و از اتاقش ب یشانیپ یرو یا بوسه
برگ برنده اش بود. هر چند  یزد. عل یهم حرف م یبا عل دیبا

او را به  ه،یبه دست آوردن دل هد یبرا یاستفاده از عل تیبه ن
آورد و پسرک  یرا به دست م یاما اگر دل عل اوردیخانه اش ن

 یشد. م یمخوشحال  یلیخ هیکرد هد یتخس را سرپا م
 شهیهم یآماده کند و از او بخواهد برا یعل یبرا یتوانست اتاق

از  یامیانداخت. پ لشیبه موبا یبماند. به اتاقش رفت و نگاه
 طرف چاو داشت:

به  یبا بخشش قاض شیسه هفته پ نیجاناتان. خانم ژاکل یآقا»
آزاد شد. از من آدرس شما در تهران را  یخاطر خوش رفتار



گرفته که شما  یخواست که گفتم ندارم. از طرف دادگاه نامه ا
 یکنه البته تا وقت یم ایبا س نیرا ملزم به حفظ ارتباط خانم ژاکل

 یزیتنها چ نینداره. ا یاصخ ییکارآ دینباش ایتانیدر خاک بر
 «دونستم. روز خوش. چاو یبود که م

 یرا کم داشت. کالفه و خسته خودش را رو یکی نیهم فقط
 هیهد شنیکرد لوک یم کشیحس کشنده تحر کیتخت رها کرد. 

را  ماتشیتنظ نایبه ش لیموبا لیرا چک کند. قبل از تحو
کند. با  دایپ شیبرا یگشت تا راه یلیکرده بود. خ یدستکار

در کارگاه  هیهد دینقشه فهم یرنگ رو یعالمت آب دنید
را روشن کرده.  لیموبا یعنی نیاست و ا یخانم اکبر یاطیخ
. روشن دهیعاشقانه جانان را د امیو پ نهیعکس پس زم یعنی

 است.  هیاز اعتماد دوباره هد ینشان دیجد لیشدن موبا
وجه  چیکه بداند کجاست اما به ه یکاف نیآرام گرفت. هم دلش

به آرامش داشت. اندازه  ازین هیخواست سراغش برود. هد ینم
 یاعتماد جانان کم دیمشکالت بود. شا ریتا خرخره اس یکاف

که  ییشروع، قرص ها یکرد. برا یبهتر م شیرا برا طیشرا
 در آورد: سهیکرده بود از ک زیمهرجو تجو

...صبر کن و ندرالیس مهیاتفاق زندگ نیقهرمان تو شدن بهتر  -
 یرو حل م زی...زمان همه چشهیدرست م زیکه همه چ نیبب

 کنه...
کم کم با عصا در خانه راه  یذشت. علهفته از آن شب گ سه

دهد.  یقرض جانان را م ایرود  یزد که م یافتاد. دائم غر م
 یدر کالس ها یلیخ ژهیو زیسوپرا کی افتیدر الیتارا به خ
زد همه از  یحرف م یفارس یکرده بود. وقت شرفتیزبانش پ

بود که  یکردن مهگل هم دردسر رونیافتادند. ب یخنده پس م



را  لیاز خجالت خواهرش در آمد. کل فام مانهینداشت. پ یتمام
کرده بود تا جانان را مجبور کنند از مهگل رسما  جیبس

 کند.  یعذرخواه
نکردند و  یوجه احترام دار چیو جانان به ه یبار ساق نیا

ش را با جانان ارتباط هیبرعکس بق اریجواب همه را دادند. مه
داد.  نایبه ش یص ها نامه اقر شیبعد از آزما نیقطع نکرد. آر

کرد که  یم لیهمان اثرات را به مصرف کننده تحم باتشیترک
کرده بودند. گرچه  بهها تجر یآب معدن قیاز طر هیجانان و هد

شد در دادگاه  یکرد مگر مهگل حاضر م یرا ثابت نم یزیچ
ها  نیکه محال بود. همه ا دهیجواد خر ایشهادت دهد از رسول 

 یو دلتنگ یطرف، نگران کی نیگاه ژاکل یگاه و ب یها امیو پ
آورد. فقط  یداشت جانان را به زانو در م گرید یاز سو هیهد
کرد. داروها  یآرامش م یمهرجو کم تردرمانش با دک یریگیپ

 یداد با دقت هر شب م یهم که م یناتیداشتند. تمر یخوب ریتأث
 نوشت. 

را نشان  هیهد شنیکه لوک یبه نقطه ا رهیهفته بود شبها خ سه
روز جمعه تحملش تمام  کیکرد اما  یداد خودش را آرام م یم

 یبود رو یساعت کی یبرود. عل هیدنبال هد دیشد. لباس پوش
جانان را  یگفت دلتنگ یکه م یرفت. هر کلمه ا یمخش رژه م

 کرد. یم شتریب
 هیکرد هد یکه حس م یو لوازم یمیاز رد کردن تخت قد بعد
اندازد، لوازم اتاق مطالعه را به اتاق  یخاطرات تلخش م ادیرا 
دکور   یعل یماندن دائم یمنتقل کرد. اتاق مطالعه را برا هیهد

سد  اطیرفتن سر دهد. وسط ح یباعث شد بنا نیکرده بود و هم
 :دیراهش شد و سرش داد کش



 ؟یبر یخوا یوضعت کجا م نیتو با ا ؟یفهم یچرا نم یعل  -
 بابام... شیپ رمیمدونم... ینم  -
سر  نیبش کهیبابات زندانه... خونه هم که پلمب شده... مرت  -

 جات...
 ...هیخونه هان رمیم  -
 یبار م کیمدت  نیا یبه فکرت بود تو یلیاگر خ هیهان  -

 ؟یخوا یم یچ گهی...برات اتاق درست کردم ددنتیاومد د
 خوام... یخوام... من صدقه تو رو نم ینم  -

 شیها را از پا نیاز درد کبود شده بود. تازه پالت یعل صورت
لگنش اجازه  کیتا نزد یبودند اما گچ سرتاسر دهیکش رونیب

صورت  یمدت کم نیتحرک داشته باشد. در ا یلیداد خ ینم
جانان لُپ آورده  یدائم یها یدگیاش به خاطر رس یاستخوان

داد.  اساژرا با نوک انگشتان م شیچشم ها یبود. جانان عصب
رفت. در را  اطیفکر به سمت در ح ی. بدیکش یمخش نم گرید

 :دیداد کش یباز کرد و رو به عل
  ؟یبر یخوا یم یکدوم قبرستون نمیبرو بب ایب  -

 به خودش گرفت: یباره حالت بهت زدگ کیبه  یعل چهره
 عمه؟!  -

پشت در  دهیبا چادر به حالت خم هیرا برق گرفت. هد جانان
را به درگاه  گرشیدستش به کمر و دست د کیبود.  ستادهیا

کشد. جانان که به سمتش  یدرد م دیرس یزده به نظر م هیتک
در هم گره خورد. جانان خشکش  ینگاهشان لحظه ا دیچرخ

 نکهیبزند تا ا یتوانست حرف ینم هیچند ثان یزده بود. برا
 باالخره گفت:

 !ه؟یهد  -



حلش کند اما با برداشت تا در آغوشش  هیبه سمت هد یقدم
 آرنج پسش زد و به پشت سرش اشاره کرد:

 یزود برم تو دیکمکشون کن... تو رو خدا برو کنار با  -
 خونه...

زده گذشت و لنگ لنگان به سمت خانه رفت.  خیکنار جانان  از
 یرفتنش نگاه م ریشوکه بودند و فقط به مس یهنوز جانان و عل

ت چادرش را از رف یراه م دهیطور که خم نیکردند. هم
برداشت دنبالش  یانداخت. جانان قدم نیدورش باز کرد و زم

 زد: شیصدا یبرود اما مرد
 ...نهیسنگ یلیخ رشیآقا بگ  -

در دستش  نیجعبه بزرگ و سنگ کی بهیمرد غر یک دینفهم
 یم یاثاث دارند خال سانیوانت ن کیگذاشت. تازه متوجه شد 

با  هیکه هد یهمه لوازم نیا انیدانست جر ینم یکنند. حت
انجام دهد.  دیبا یلحظه چه کار نیو در ا ستیخودش آورده چ
 .بودمشغول کمک کردن به کارگرها شده  دیتا به خودش جنب

 یداخل آمد. صدا یآن نوشته بود شکستن یکه رو یجعبه ا با
آنجاست.  هیداد هد یدر نشان م یجلو ییآب از دستشو ریش

 یرا باور نکرده بود. از خوشحال مقدمه اش یهنوز بازگشت ب
 آمد: ینفسش باال نم

 «.یدار ییدستشو یبرم که روت نشد بگ قربونت»
 به در زد: یطاقت نداشت صبر کند. تقه ا 
 عشقم...تو حالت خوبه؟  -
 نشکنه... یزی... شما به عبدل آقا کمک کن چامیآره االن م  -



همان طور بهت زده وسط  ی. علدیدو اطیزده به سمت ح جانیه
شانه اش گذاشت و  یخشکش زده بود. جانان دست رو اطیح

 :دیخند
عمه اومد خونه گلستان شد... برو  گهیبرو تو بچه جون... د  -
 دلش تنگه برات... یلیخ
خودش  دیلنگه پا چرخ کیتکان داد و مثل بچه آدم  یسر یعل

دادند  یم را به خانه برساند. هر تکه اثاث را که دست جانان
غرور مادر  یزد و دلش برا یم هیبه جان هد یلب غر ریز

رفت. معلوم نبود پول از کجا آورده که  یضعف م شیپسرها
لوله  رشف کی. عبدل آقا از پشت وانت دهیهمه لوازم خر نیا

فرش کهنه  دینگاه فهم کیو دستش داد. با  دیکش رونیشده ب
  بودند. دهیدزد قشیخودش است که حشمت و رف

بلند به سمت خانه  یشانه اش انداخت. با قدم ها یرا رو فرش
را که  هیهد یکوچولو یباز بود. کفش ها ییرفت. در دستشو

 ی. فرش را گوشه ادیرا از شوق گز نشییلب پا دیدر د یجلو
بود و به  ستادهیا منیوسط نش یشد. عل یعل کیرها کرد و نزد

 آنجاست. هیهد یعنی نیکرد. ا یکاناپه نگاه م
رفت فرشته خانه اش را  نییاختالف سطح را که پا یپله ها 

اش را مثل سابق سفت گره  ی. روسرافتیکاناپه  یرو دهیخواب
 شیجوراب ها یاز خستگ یزده بود و مانتو به تن داشت. حت

کوسن کنار مبل گذاشته  یبود. سرش را رو اوردهیرا هم در ن
زد. دستش  زانو شیپا نییقرار پا یرا بسته بود. ب شیو چشم ها

 یحت هیزده. هد خی شیمتوجه شد نوک انگشت ها .را که گرفت
 :دیمظلومانه نال یحال یرا باز نکرد. با ب شیچشم ها

 ؟یاول بخوابم بعد دعوام کن شهیم  -



بود که انقدر با عجله  بیزانو بلند شد. عج ی. رودیبغض خند با
اش را باز کرد و  ی. آرام گره روسردهیداخل آمد و حاال خواب

 پچ زد:
 ؟یعشقم خوب  -

 گفت: فقط
 هوم...  -

 زیسوپرا ه،یکوتاه هد یموها دنیکنار زد. با د یرا کم یروسر
. جوراب دیرس یم شیگوش ها ریتا ز تاینها شیشد. قد موها

 یبا صدا دیکش یم رونیرا که ب دشیسف یبنفش با خال ها یها
 رفت: یبلند قربان صدقه اش م

را سمت صورت  نگاهشمن... یدورت بگردم مامان فسقل  -
باز مانده و به خواب رفته بود.  مهین شیبرگرداند. لب ها هیهد
خسته  یلیخ ایابروانش داشت. حس کرد  انیم یکوچک نیچ

اش گذاشت.  یشانیپ یکشد. دستش را رو یدرد م ایاست 
بود. نگرانش کرد. برخاست و شماره  نییحرارت بدنش پا

از  یکیخانه  ستخرهمراه تارا به ا یرا گرفت. ساق یساق
باشند و جواب دهد.  رونیکرد ب یدوستانش رفته بودند. دعا م

 برداشت: یشد که ساق یم دیکم کم داشت نا ام
 برگشته... هیخونه هد ایمامان... بدو ب  -

 :دیکش غیج یساق
 شکرت...حالش چطوره؟ ایخدا ؟یگیراست م  -
... مامان نگرانم دیکاناپه خواب یرو دیراه رسدونم... از  ینم  -

 ...ستیرنگ به صورتش ن ایزود ب
 باشه اومدم...  -



رفت. با عجله  یک دی. اصال نفهمستین یمتوجه شد عل تازه
جعبه را  نیکه آخر یشد. عبدل آقا پشت سر جوان اطیوارد ح

 آورد گفت: یم
  د؟یندار یخب با ما کار  -
 کنم؟ میتقد دیقدر بادستتون درد نکنه... چ  -
 یخانم حساب کرده انعام بچه ها هم داده... با اجازه اگر کار  -

 ...میما بر دیندار
آمد. چنان  یاز دستش بر نم هیبه جز تماشا کردن هد یکار

شبانه روز است  نیچند یکرد یغرق خواب بود که حس م
بود نکند حالش  دهیکند اما ترس دارشیآمد ب ینم دلش. دهینخواب

تارا از  دنیکش غیج یغش کرده. صدا نطوریکه ا ستیخوب ن
تا دخترش را ساکت  دیاو را به خودش آورد. با عجله دو اطیح

صدا  یخسته و خواب است. تارا ب هیکند. هشدار داد هد
بغض  دنشیهم با د ینشست. ساق هیآمد و کنار هد نیپاورچ

دور کند.  هیاز هد توانست جانان را ینم چکسیبود. ه دهکر
 به بهانه دوش گرفتن، تارا را با خودش به طبقه باال برد. یساق

 را باز کرد. شیپلک ها یآرام ال هدیه گذشت  که یساعت کی
  ت؟یمردم از دور یمرد...کجا بود نیدل ا زیعز  -

 زد و دستش را باال آورد. یلبخند محو هیهد
 جان...  -

 جانان پر آب شد: یها چشم
 جاِن دلم...  -

 شکمش بگذارد: یبرد تا رو نییجانان را گرفت و آرام پا دست
 پسرات پوستم رو کندن...  -

 شکمش حرکت داد: یرا رو دستش



 ؟یکن ی...حس منجایا  -
خورد صورتش از درد جمع  هیکه به شکم هد یحس ضربه ا با

 شد:
هم مثل  ای... ارمادهی...مثل باباش زورش زاستیلیا نیآخ...ا  -

 زبون و خنگ... یمن ب
 ییگونه اش راه باز کرد. حرف ها یجانان رو یها اشک

 وار شروع کرد: انی. تند تند و هذدیشن یجانان م دیداشت که با
 ی... هر چمیرشوه گرفته...خونه بابام رو فروخت یقاض  -

 دایرو پ هشیکم سوخته... شب هی... فرش دمیبودن خر دهیدزد
 مال خر بود... هی... دست گهینکردم... ببخش د

 :دیچهره پر از دردش نگران پرس دنیبا د جانان
 حالت خوبه؟  هیهد  -

گرفت و  ینفس یخشکش را با زبان تر کرد. به سخت یها لب
 ادامه داد:

از  ادیقول داده بودم ز یرو ثابت کنم...ول میگناه ینتونستم ب  -
 ...شتیگشتم پ یبر م دی...بایبچه هات دور نباش

تبلور  هیهد یشانیپ یعرق رو یچشمان جانان دانه ها یجلو
 کرد:

 زنگ بزنم اورژانس؟ ؟یکش یدرد م یدار هیهد  -
نه فقط گوش کن...خاله ماندانا... گفت ممکنه زودتر بچه ها   -
 ...اگر رفتم زندان...انیب

زد. معلوم بود درد دارد اما با  یحرف زدن نفس نفس م موقع
 خواست حرفش را بزند: یسماجت م

 ...یرینگو... تو زندان نم یچیه  -
 گوش کن...  -



 کنم... یرو صدا م یاالن ساق  -
 جانان نشست: یبازو یرو هیجان هد یب دست

خاله  شیپ روزیخسته ام...د یلیجان...من خوبم...فقط خ  -
 یاستراحت کنم...وا دیفقط با میماندانا بودم...گفت خوب

 عکسامون...
چشمش به  ینقش بست وقت هیصورت هد یرو ییبایز لبخند

. جانان ندیتا بهتر بب ندیکرد بنش یافتاد. سع وارید یرو یتابلوها
. دو دیبدنش را باال کش یدست پشت شانه اش گذاشت و کم

شب  ادگاری ه،یجانان و هد یبه عکس ها نیبزرگ؛ مز یتابلو
 بود: زانیآو منینش واریکنار هم به د یعروس

 قشنگه... یلیخ  -
که  یعشق یخوام هر طرف که نگاه کرد ی...میتو قشنگ  -

 ...یاز من نترس گهید ینیبهت دارم بب
 اشاره کرد: ییرایپذ به
 اونجا هم هست...  -

 یلبخند به لب داشت. رو سیخ یپر بغض با چشمان هیهد
خورد و نفسش  یدرشت عرق به چشم م یاش دانه ها یشانیپ

برق  شیچشم ها نهایآمد. در کنار همه ا یباال م یبه سخت
 گفت: یداشت وقت یبیعج

 دوستت دارم... یلیترسم...خ یازت نم گهید  -
 شد: لیخنده کوتاه تبد کیبه  لبخندش

کنم... از همون لحظه اول هم دوستت  یاالن که فکر م  -
 خواستم به خودم اعتراف کنم... یداشتم فقط خر بودم نم

 هیشکم هد یتا تارا خودش را رو ردیگفاصله ب یمجبور شد کم
 پرت نکند. با دست تارا را دور نگه داشت:



 ...نهی... صبر کن بشرهیگ یدردش م یمام  -
عجول  ی. تارادیایکامل به حالت نشسته در ب هیکرد هد کمک

 ی. چند کلمه باوردیجانش طاقت ن یکردن از مام یدلبر یبرا
 فیگرفته بود با آن لهجه مسخره پشت هم رد ادی یربط که تازگ

 کرد:
(...َدَدش )داداش(... هار ی)قورمه سبز یساز یاُرم  -

 )خواهر(...
 یجانان با محبت رو د،یخند یکه به حرف زدن تارا م هیهد

دست تارا را گرفت و به  هی. هددیکش یدست م شیموها
 کرد: تیآغوشش هدا

 ؟یشد روح سرگردان هیقربونت برم چرا شب  -
 یتارا بود. لُپ ها یاسکلت یبا خال ها یمشک شرتیت منظورش
. جانان خواست دیکش غی. تارا بلند جدیسفت بوس یلیتارا را خ

 اش فشرد: نهیبچه را به س شتریب هیساکتش کند اما هد
زدنات تنگ  غی...دلم برات جی... نفس مامیمن یدختر وحش  -

 شده بود...
نظمش  انهیفرو برد. وحش هیهد یموها انیرا م شیدست ها تارا

 را به هم زد:
 هوشِدل...هوشِدل...  -

را باز هم باالتر برد. با ورود  هیخنده هد یاشتباهش صدا تلفظ
را  هیکه سر و صورت هد یکامل شد. ساق هیهد یشاد یساق

رفت، تارا با  یضعف م شیمدل موها یو دلش برا دیبوس یم
 زد: یمشت و لگد مادربزرگش را م

 ...ادیبهت م یلیخ ؟یقربونت برم... چقدر خوشگل شد  -



 یچشم ریسرخ شد. ز شی. گونه هادیواضح خجالت کش هیهد
 :دیبه جانان انداخت و دخترانه خند ینگاه

گفت حاال  یخانم م ایاجازه کوتاه کردم... ناد یب دیببخش  -
 ...رهیزنش رو پس بگ یموها ادیجانان م

 :دیبا تعجب پرس یساق
 ا؟یناد شیپ یرفت  -
 ختیخواستم با اون ر یرفتم...نم شبیآره... د  -

 سخت شده بود... یلیبرگردم...شستنش هم برام خ
 باال انداخت و با خجالت گفت: یمعصومانه شانه ا 
 شه بگم... یهم کردم روم نم گهیکار د هی  -
 رونیب یجعبه کوچک بشیمبل بود. از ج یپشت یرو فشیک

 یچه م ندینب یصورتش گرفت تا کس یآورد. دستش را رو
 نگیاش پرس ینیدستش را برداشت سمت راست ب یکند. وقت

کردند  کیهر دو با هم صورتشان را نزد یداشت. جانان و ساق
. اول جانان نندیاش را بهتر بب ینیب یرو زیر اریبس نیتا نگ

 نشان ندهد: یواکنش توانستن
 ؟یدماغت رو سوراخ کرد یرفت  -

 ه شده بود:هم شوک یساق
 ؟یچسب ایواقعا سوراخه   -

. دستش را ردیباعث شد دردش بگ دنیخند نیاما هم دیخند بلند
 شکمش گذاشت و صورتش مچاله شد: ریز
وقت ندارم خوشحال  یلیمحالم بود...خ یآرزوها ستیتو ل  -

 ...دیکنم...ببخش یزندگ
واقع گرا اصال  هیو جانان در هم قفل شد. هد یمعنادار ساق نگاه

کارها را کرده  نیبزند. همه ا یخواست خودش را به نفهم ینم



خوشحال باشد. حق  یبود که بتواند قبل از زندان رفتن کم
کوچک را که خودش با چنگ و دندان  یها یشاد نینداشتند ا

نوک انگشت به  ا. جانان چانه اش را برندیساخته از او بگ
 ینیب یکوچک رو نیگسمت خودش چرخاند و خوب به آن ن

 اش نگاه کرد:
 کرده... کتی...منم دوستش دارم...شادیبهت م یلیعشقم خ  -

را آراست و نگاهش مملو از  هیچهره هد ن،یریش اریبس یلبخند
 شد: یحس خوشبخت

 ...یمرس  -
 :دیپرس یساق

 کو؟ یپس عل  -
 گفت: هیدهد، هد یجانان جواب نکهیاز ا قبل

اتاق که بگه خوشحاله...  ی...االن رفته تونهیاون اخالقش هم  -
 یمن االن فقط م یشه...ول ینم یدور من آفتاب ششیتا نرم پ

 بعدش کار دارم... یخوام بخوابم کل
 در کرد: یجلو یبه جعبه ها ینگاه یساق

 ...مید یتو برو بخواب... من و جانان انجامش م هیهد  -
 شترشونیبرم... ب نییاز پله ها باال و پا یفکر نکنم بتونم ه  -
 امیمجبور نشم ب ادیبره آشپزخونه طبقه باال که من ز دیبا
 ...یدزد یجنس ها ایپسراست  یسمونیس ایاش هم  هی...بقنییپا

مبل  یاز کنارش بلند شد. کوسن ها را برداشت و رو جانان
 انداخت: یکنار

... مامان کمکش کن مانتو در ارمیبرات بالشت ب رمیمن م  -
 جا بخوابه... نیهم ارهیب



. جانان و امدین رونیاز اتاقش ب یو عل دیخواب هیروز هد هیبق
از لوازم را باز کردند و مرتب گوشه  یبعض اطیبا احت یساق

 هیکجا بگذارند. تارا کنار هد دیخودش بگو هیتا هد دندیچ یا
جانش دور  یخواست از مام یوجه نم چیبود. به ه دهیدراز کش

 هیدر کنار هد ارامثل ت یگوشیبچه باز بود که بیشود. عج
و پشت سرش  نایشد. با آمدن ش یصدا م یانقدر آرام و ب

 . دیکمک هم رس مه،یفه
جعبه ها را  یچسب رو یخور وهیبا کارد م یبه سخت مهیفه

 یدر سکوت لوازم داخلشان را گوشه ورود هیکرد. بق یباز م
آشپزخانه دور . چند ساعت بعد همه خسته در دندیچ یخانه م

درباره لوازم  نایخوردند. ش ینشسته بودند و قهوه م زیم
 داد: حیطور توض نیشده ا یداریخر

... دیدید یرو م هیهد افهیق میخونه رو فروخت یوقت دیبود دیبا  -
گفت  یول ریبهش گفتم پولش رو سپرده کن بانک سودش رو بگ

 رم. گذا یخونه جانان نم یپا تو یسمونیو س هیزیبدون جه
 دلش آتش گرفت: یساق

 چیعذاب داده به خاطر ه یبراش چقدر خودش رو الک رمیبم  -
 و پوچ!

 کرد: دییهم تأ نایش
کرد. برنامه  یم ینیسر دلش سنگ زهایچ یلیدرسته...خ  -
برگرده از شر موهاش راحت  نکهیکرده بود قبل از ا یزیر

بره  دیاومدن بچه ها با ایکنه بعد از به دن یبشه...فکر م
 کم نباشه... یچیمدت ه نیخواد ا یزندان... م

 :دینداشت. نگران پرس هینسبت به هد یهم وضع بهتر مهیفه
 زندان؟ میبر دیجون واقعا با نایش  -



 دوخته شد: نایچشم ها به ش همه
رشوه گرفته  یقاض میدیکه فهم نیوا؟ مگه من مردم؟ هم  -

 میتون یرو جلو انداخت... البته هنوز نم کارمون یخودش کل
رفت مالقات حشمت  یوقت زهایچ یلیخ هیهد یول میثابت کن

 شد... رشیدستگ
گذاشت  یدر دهانش م کیک یغرق افکارش داشت تکه ا جانان
 شد: مانیکه پش

 رفته مالقات حشمت؟ هیهد  -
 از قهوه اش خورد: یتکان داد و کم یسر نایش
خوب شد که  یلیخ یبره ول یداد یازه نمتو بود اج شیاگر پ  -

کم عقلش  هیزندان مجبور شده ترک کنه...  یرفت...حشمت تو
خواد هر طور  یهست که م یکیاومده سر جاش...بهش گفته 

پول به  یمجرم شناخته بشه... به خاطرش هم کل هیشده هد
 یلو میدیهم ما از حشمت شن یقاض انیحشمت داده... جر

به  تمیشکا یکنه...مگر من تو یرو عوض نم یزیشهادتش چ
برنده  یمسخره خود قاض یقضات به خاطر رأ یدادگاه عال

 بشم.
 :دیپرس یسوال خوب یساق

رو  هیهد یماجرا یحشمت نگفت از کجا روز عزادار  -
 ده؟یفهم
 مطمئن جواب داد: یلیخ نایش
باشه... من بهتون  قاشیو رف اریتونه به جز مه یکس نم چیه  -
رو  هیداشتند هد یمدت با صحنه ساز نیکنم که تمام ا یبت مثا
رضا  ای... شک ندارم کار رسول شیآت یانداختند تو یم

 گفتم؟ یک دینیبوده... حاال بب



 همه نگاه ها را به سمت در آشپزخانه گرداند: هیهد یصدا
 ...میما سه تا بخور دیبد یزیچ هی دینکن بتیغ  -

در راه رفتن کمک  هیبلند شد تا به هد زیاز پشت م عیسر جانان
 :دیخند نایکند. ش

 گوجه سبز شده... هی...با اون موهات...شبیکدو قلقل ایب  -
 گریکدی هیرساند. تا چند ثان هیطاقت خودش را به هد یب مهیفه

کامل خوب شده  مهیصورت فه یها یرا بغل کرده بودند. کبود
 یلیهم باند نداشت و حالش خ شیبود. دور گردن و مچ دست ها

 بهتر بود:
... یزود برگشت یکه به حرفم گوش کرد یجونم مرس یآبج  -

 خورد... یداشت برات غصه م یلیآقا جانان خ
و به  دیبه جانان دوخته شد. جانان خند مهیاز پشت فه هیهد نگاه

 رفت: خچالیسمت 
 بودم... بهیوسط فقط من غر نیبله... ا  -

 آورد: رونیرا ب ریش یبطر
 و ترسناک...  -

 :دیبه حرفش خند هیهد
 ...یخودت خبر ندار یشما تاج سر  -

 معترض گفت: یرو کرد و با لحن یساق به
خانم کوچولو زبون در آورده... االن به  ؟یساق ینیب یم  -

 کار کنم؟ یفرشته گرد و قلنبه چ نینظرت من با ا
 به پسرش انداخت: ینگاه ضیباال داد و با غ ییابرو یساق

 هیهر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد... تو فعال با   -
 عسل خوشحالمون کن... ریش وانیل



حرف مادرش  دنیگذاشته بود. با شن کروفریرا داخل ما وانیل
 :دیبلند خند

 ای...با خانم ها محاصره شدم کاش الاقل سپهر گهیبله د  -
 ...میخورد یآرمان بودن با هم کتک م

حرف خودش،  رویسپرد. پ یو عسل را دست ساق ریش وانیل
رفت. مردد بود  هیخانم ها را تنها گذاشت و سراغ لوازم هد

اتاق  ،یعل ییِ جا به جا یرا کجا بگذارد! برا شیساک لباس ها
آورده  یکرده بود. هر چه از منزل قبل یرا پاکساز هیسابق هد

است  هیهد یابر یلحظات دردناک ادآوری زدیبودند که حدس م
هم به اتاق خودش  هیهد یانداخت. لباس ها رونیمدت ب نیدر ا

 منتقل کرد. 

را از پشت سرش  هیهد یجعبه باال برده بود که صدا ییچند تا
 :دیشن
...اگر از پله هیکاف مینیجون فقط آشپزخونه باال رو بچ یساق  -

ا ... الاقل همون جنییپا امیتونم دوباره ب یها برم باال سخت م
 کنم... یتونم آشپز یم

کنار درگاه آشپزخانه  نایبه کمک ش هیکه هد دیو د برگشت
از حد  شیشکمش ب دیشد د یبود م ستادهی. حاال که استادهیا

 که مجبور با دست نگهش دارد. یبزرگ است. طور
 فکر کرد و گفت: یکم یساق

 ؟یاریبلور خانم رو ب یبتون یکن یجان... فکر م  -
 شیبرا دیباشد اما با هیتوانست کمک حال هد یخانم م بلور

 فکر جواب داد: یکردند که شب ها بماند. ب یدرست م ییجا
من  یهست...االن کتابخونه و لوازم طراح هیهد یاتاق قبل  -

 اون جاست...



 رفت و برگشت: یجانان و ساق نینگاهش ب هیهد
 د؟یکار کرد یپس با اتاق مطالعه چ  -

جوابش را  یبزند، ساق یب باز کند و حرفجانان ل نکهیاز ا قبل
 داد:

دکورش کامل  روزید نیشده...هم یاتاق عل گهیاون جا که د  -
 شد... درسته جان؟

چه  هیهد بیخاص و عج اریمانده بود در برابر نگاه بس جانان
باز مانده  مهین شیو لب ها زدیبرق م شی. مردمک هادیبگو

پر از حرف بود که زبان جانان را  یبود. طرز نگاهش به حد
 :دیدوباره پرس دیکه سکوت جانان را د یبند آورد. ساق

 جان با تو اَم...  -
 نیشد مردش تا ا یباورش نم دیشا ایهنوز مطمئن نبود  هیهد

 رفته باشد: شیحد پ
 ؟یاتاق درست کرد یعل یبرا  -

بود که در مکالمه  هیته آهنگ کالم هد شهیهم یمحسوس لرزش
آن  دیسوال را پرس نیا یشد. وقت یهم حس م یعاد یاه

بلکه  دیکرد با زبانش نپرس یلرزش اوج گرفت. شنونده حس م
هم ُزل زده  یو جانان به چشم ها هیبا قلبش سوال کرد. هد

داد  متعال مهیزد و با حرکات ابرو به فه یلبخند نایبودند. ش
زد و  یضربه ا یساق یهم به بازو مهیآنها را تنها بگذارند. فه

نگاهش را از  یلحظه ا هیاز پله ها باال رفتند. هد ییسه تا
 باال آمد: چارهیجانان گرفت. نفس مرد ب

 یبهداشت سیاتاق مطالعه رو براش درست کردم که سرو  -
 تو هم... الیما خ شیداره...بمونه پ



دوباره داشت با همان حالت  هیماند چون هد مهین کالمش
 کرد: ینگاهش م

 یعسلم تو نگران نباش... پرستار گرفتم براش... راست  -
 حجت کجاست؟ 

 یداشت قلبش را سوراخ م زریفرار از آن نگاه که مثل ل یبرا
. خودش را مشغول گرفتن دیکش شیکرد حرف حجت را پ

همچنان با همان  هیکرد هد یشماره حجت نشان داد اما حس م
 اش شده: رهیحالت خ

 اد؟یودش گفته نخ یعل نمیمن برم بب  -
را نگاه کرد. لبخند  هیهد یفرار کند لحظه ا نکهیاز ا قبل
شد  یغم زده شکوفا نم شهیچهره هم نیکه هرگز در ا ینیریش

 کرد: زشیسوپرا
 پدر؟ یباال آقا میایما سه تا ب یکن یکمک م  -
کاناپه من برات همه  یرو نیبش ایبرات سخته... ب زمیعز  -
 ...یراحت باش ارمیم زیچ

 عمق گرفت: هیهد یبایز لبخند
 ؟یخواب یم کنارمخودت هم   -

به زبان  یتوانست کلمه ا یجانان باز مانده بود اما نم یها لب
ترس  یاز رو ایدعوت است  کی نیدانست ا ی. نماوردیب

 شده: دهیپرس
 راحت باشه... التی...خزمینه عز  -

 صدا دار شده بود: یبه تک خنده ا لیتبد هیلبخند هد گرید حاال
 ؟یچ میبخواب مییاگر ما سه تا بدون تو نخوا  -
 یانداخت. قلبش از دلتنگ نییو سرش را پا دیخند اریاخت یب

 خودش را گرفت: یمچاله شد اما جلو



 یباال عل ییایب دی...به هر حال فکر کنم بایتو بخوا یهر چ  -
 ...ینیرو بب

شد. دست چپش را سمت جانان گرفت و با  کیآرام نزد هیهد
 زد: هیکنار راهرو تک واریدست راست به د

 ولش کن...  -
دست  یرو فشیآرام دستش را گرفت. پوست نرم و لط جانان

مردانه جانان ُسر خورد. انگشتان کوچکش را جمع کرد.  یها
 محکم دست جانان را گرفت:

 در ناز بکشم؟ ...چقادیخودش ب دی...بارمیدنبالش نم گهید  -
 گرفت: یو نفس ستادیدوم هم باال رفته بود. ا پله
شوهر و  یهمه وقتم رو برا دی... من االن باستیبچه که ن  -

 دادن آقا رو ندارم... یخودم خرج کنم... وقت دلدار یبچه ها
 :گذاشته بود هیهد پشتدستش را  اطیاحت با
... من با دلم زیشما االن فقط به فکر سالمت خودت باش عز  -

 زنم... یحرف م یعل
 ستادیا هیتر بود. هد نییپله پا کیپله چهارم و جانان  یرو هیهد

 یو هر دو دستش را رو دیچرخ اطی. با احتدیو دستش را کش
 جانان گذاشت. یشانه ها

 غول مهربونم دوستت دارم یلیخ  -
 من هم دوستت دارم ...  -

 یجانان افتاد. احساسش را م سیبه چشمان سبز و خ نگاهش
 خواند.  شیبایلرزان و ز یشد از مردمک ها

 باال؟ میرب -
 من گرفتمت... ایآروم ب باشه -



 عیطبقه باال نشست. تارا هم سر منینش یمبل ها یرو هیهد
. جانان دیجانش چسب یخودش را رساند مثل بچه گربه به مام

اتاق  ایدر آشپزخانه  هیهد ییآورد و به راهنما یلوازم را باال م
 .دندیچ یها م

 یکه برا یبا آمدن تارا، مجبور شده بودند عجوالنه لوازم 
بود  دهیدر اتاق تارا بگذارند. وقتش رس دندینوزاد خر یسمونیس

 :دیپرس جیگ یکم یبه حال اتاق پسرها کنند. ساق یفکر
  م؟یاتاق بچه ها نبود ادیما چرا اصال   -

 داد: شنهادیپ جانان
... نیزم ریفرستم ز یاتاق مطالعه هست م یتو یفردا هر چ  -

 م؟یخوبه؟ فقط بلور خانم رو چه کار کن
 :دیکش یم ونیطبق معمول داشت نقشه دکوراس یساق

 نیرزمیز یبرا یلی... خیکتابخونه رو رد کن دیبا یآره ول  -
پوستر بزرگ  کیهم با  شیواریکاغذ د گمیبزرگه... من م

 ...میعوض کن
 ذوق زده استقبال کرد: هیهد
خونه  ی... مثل همون که توشهیخوشگل م یلیآره خ یوا  -

 دم؟یشما د
 نایبا لبخند به ش هیبه عالمت مثبت تکان داد و هد یسر یساق

 رو کرد:
 رسه؟ یم یبه نظرت تا فردا لوازم چوب  -

 دندیچرخ هیبه سمت هد یجانان و ساق نا،یاز جواب دادِن ش قبل
 :دندیپرس با هم بایو تقر

 ؟یلوازم چوب  -
 ؟یدیخر یچ گهید  -



و جانان بهت زده نگاهش  یساق هیچند ثان ی. برادیبلند خند هیهد
 یپروا یقهقهه زدن ب یکدام صدا چیلحظه ه نیکردند. تا ا یم

 بودند: دهیکامال باز را نشن یآن هم با فک هیهد
است...البته کالسکه هم هست که  کهی... فقط دو تا تدینترس  -

 قرار شد زنگ بزنه آدرس بدم...
 نتوانست سکوت کند: گرید مهیفه
 ؟یخرج کرد یپول گرفت یهر چ یآبج  -

مبل  یکه رو یا مهی. دستش را بر شانه فهدیخند یهنوز م هیهد
 کنارش نشسته بود گذاشت:

رو قبال از همون  هاش کهیت یمگه کال چقدر پول بود؟ بعض  -
گرفته بودم مال االن  میدیخر یم هیزیجه یمغازه که با هم قسط

بچه هام  یسمونینگه داشتم. س یعل یکم برا هی. نترس ستین
 ...شهیهم راحت م المیدرست بشه خ

 هیفرق سر هد یرو یطاقت جلو رفت و بوسه ا یب یساق
 گذاشت:

 یدون یم...خودت یخند یفدات بشم انقدر بامزه م یاله  -
 ؟یدیهمه اثاث خر نیوجودت برامون بس بود... چرا ا

 نشست: یچهره مهربان ساق یباال آمد و رو هیهد نگاه
راه  یکسب و کار خونگ هیتونم  یبه نظرت با چقدر پول م  -

 یزیچ هی یرو یخوام پول بدم به خودش... ول یبندازم؟ نم
 کرد؟ هان؟ یگذار هیسرما شهیم
 آره عشقم چرا نشه؟ بسپارش به من و جان...  -

وارد  میشد. به اتاق پناه برد و مستق یم وانهیداشت د جانان
به سر و صورتش زد و برگشت.  یشد. آب یبهداشت سیسرو

چهار اتاق  نکهیدست به کمر نگاهش را در خانه چرخاند. با ا



 اوردیب یپرستار دائم کیخواست  یخواب داشت اما اگر م
 :دیش کشیها شیر یداشتند. دستش را رو یشتریبه اتاق ب ازین
 اتاق ساخت؟  شهیتراس م یتو نمیبب ارمیرو م یکیفردا   -

 کرد: دییهم تأ یساق
بال استفاده افتاده... اگر اتاق  یبزرگ نیآره...تراس به ا  -

 یلیبمونه...خ نجایدائم ا ادیتونم بگم بلور خانم ب یم یبساز
 شه... یخوب م

 کرد: یبه اتاق عل یخجالت زده نگاه هیهد
کنم...فعال  یم دایپ ییجا هیمونه... براش  ینم نجایکه ا یعل  -

تشکر  یدونم چطور یتا پاش خوب بشه مزاحم شماست... نم
 کنم... باز هم شرمنده محبتتون شدم...

که  هیانداخت. برعکس هد هیبه هد یچشم ریز ینگاه جانان
 یابد شیها برا یشاد نیاز ا کدام چیکرد ه یفکر م شهیهم

را  ییجدا ایخواست رفتن  ینم ینخواهد بود، جانان لحظه ا
 تصور کند:

نباش... آخرش  زهایچ نیمونه عشق من...نگران ا یم یعل  -
دور و اطراف براش خونه اجاره  نیبراتون سخته هم دمیاگر د

 ...هیهنوز خال میکنم...خونه قبل یم
 :دیپرس یساق

 شد؟ یمستأجره چپس اون   -
 یبه درد عل دیکنم شا ی... کنسلش ممیهنوز قولنامه ننوشت  -

 خورد...
طبق معمول مخالفت کند اما بحث را ادامه  هیبود هد منتظر

جمع ملحق شد.  نیو به ا دیشام کباب خر ینداد. سپهر، برا
در دست گرفتند و در همان طبقه  یبشقاب یآرمان هم آمد. همگ



 نیتمام ا هیکه هد دیفهم شانیحرف ها انین مغذا خوردند. جانا
اند.  دهیرا د گریکدی یمدت با سپهر در ارتباط بوده و چند بار

 هیخانه آرمان هم رفته بود. دلش گرفت. همه او را از هد یحت
 دور نگه داشتند.

خواست  ی. دلش مدید یم یرا به در اتاق عل هیهد یها نگاه
به  یلیاش را بچسبد و چهار تا س قهی. چاندیرا بپ یگوش عل

دست از خون کردن دل عمه اش  دیپسرک مغرور بکوبد شا
 بردارد. 

بهانه سراغش برود.  نیپر از غذا کرد تا به ا یشد و بشقاب بلند
 متوجه شد: هیسمت اتاق رفت هد نکهیبه محض ا

 !؟ینر شهیآقا جانان... م  -
 رفت و آرام گفت: هی. کنار هدستادیا
 باهاش حرف بزنه... دیبا یکیبرم... یبراش شام م مزیعز  -

 یپر مهر نگاهش کرد. بشقاب را از دستش گرفت و رو هیهد
 کنار مبل گذاشت: زیم
 بخوره... هیبق نیب ادیب دی... اگر گرسنه باشه باستین یازین  -

 هی. چند ثانستادیرا به داخل جمع کرد و صاف ا شیلب ها جانان
کرد  یشد. با خودش فکر م رهیخ هیحق به جانب هد افهیبه ق

بماند هرگز  ادشی دیدو تا چقدر لجباز و مغرورند؟! با نیآخر ا
دارد  یکه به عل یقی. با عشق عماندازدیرا سر دنده لج ن هیهد

که  یبه حال جانان ی. وادیایب نییپا طانیاز خر ش ستیحاضر ن
 طرفه است.  کی هیکرد احساسش به هد یهنوز فکر م

 بتشیدر مدت غ گرانیبا د هیدرباره ارتباط هد شتریچه ب هر
 دادیشد که عشق فقط در قلب خودش ب یمطمئن تر م دیشن یم
 از سر اجبار مهربان شده.   هیکند و هد یم



به اتاق تارا  هیاز صرف شام مهمان ها کم کم رفتند. هد بعد
د. تختش نشست. کمک کرد لباس راحت بپوش یرفت و رو

 کرد. یزده بود نگاهشان م هیجانان به درگاه اتاق تک
 یبیمشکل داشتند اما به هر ترت یلیحرف زدن با هم خ یبرا 

قشنگ بود. تارا که  یلیشان خارتباطکردند.  یهم م یبود حال
کتاب قصه  شیخواست برا هیگرفت از هد یتخت جا یرو

 بخواند.
 یکلمه اش را هم نم کی هیکه قطعا هد یسیبه زبان انگل یکتاب 

 شیها یبه نقاش یتوانست بخواند. کتاب را باز کرد و نگاه
 یدانست داخلش چه نوشته اما از رو ینم نکهیانداخت. با ا

 ها حدس زد و شروع به شکلک در آوردن کرد.  ینقاش
 یهم م هی. هددیچیپ یتخت به خودش م یاز خنده رو تارا
خودش را  شهید مثل همبخواه نکهی. بلند و واضح بدون ادیخند

 پنهان کند:
 رم؟یمن برم دوش بگ یالزم ندار یزیجان چ هیهد  -

که نگاهش پر از حسرت بود  یبا لبخند به جانان ینگاه مین هیهد
 انداخت:

مورد عالقه ام  یها لیکه دست به سب ینه به شرط  -
 کارت دارم. ای...بعدش بینزن

 :دیکش شیها لیسب یدستش را رو اریاخت یب
 ؟یهام چ شیکه مورد عالقه شماست؟ ر  -

با  دینگاهش کرد و انگشت اشاره اش را به حالت تهد دوباره
 لبخند باال آورد:

 زنم... یم غیمن بخوره ج یها ییدستت به دارا  -
 گرفت: لجش



 تراشم... یهمه رو م رمیآهان...پس م  -
 گفت: یغیج غیگرد شد و ج یبه حالت بامزه ا هیهد یها چشم

 وقت... هی ی...نکننه  -
 اش را از در گرفت: هیرا باال داد و تک شیابروها جانان

 ...یبنده رو کوتاه کن زیعز یها ییدارا ینر یتا شما باش  -
برداشت و او هم انگشت اشاره اش را سمت  رونیبه ب یقدم
 گرفت: هیهد
 ...یمورد عالقه من دست بزن یدفعه آخرت باشه به موها  -

بدهد و  رونیرا ب نشییلب پا یگوشیبا باز هیشد هد ینم باورش
 خودش را لوس کند. دلش ضعف رفت:

 تربچه... یخوشگل شد یلیهم بگم... خ نیا  -
 باز شد: هیهد شین
 کارت دارم. ای...زود بزیبرو کم زبون بر  -

خاطرات تلخش دوباره زنده  یطیشرا چیخواست تحت ه ینم
ب کرد. از مرت یرا کم لشیو سب شیشود. دوش گرفت. ر

و  یشیبود. تمام محصوالت آرا ِوآیعاشق برند ن ینوجوان
مارک بود. همان روز صبح،  نیاز هم دیخر یکه م یبهداشت

 بود. ختهیرا دور ر مهه هیقبل از آمدن هد
 کیآمد در کمدش را باز کرد. شب قبل  رونیاز حمام که ب 
که هنوز  دیمتفاوت خر یمردانه از برند یلوازم بهداشت سهیک

به  یکم ویرا گرفت و از افتر ش شیآکبند بودند. نم موها
 صورتش زد. 

. حوله هنوز دور گردنش بود که دیپوش یو شلوار راحت شرتیت
هم از اتاق تارا خارج شد.   هیآمد. همزمان هد رونیاز اتاق ب



زد و با حرکت سرش  یرا باز کرد. لبخند پهن شیچشم ها هیهد
 اشاره کرد:

  م؟یتراس حرف بزن یتو میخوابش برد...برتارا   -
 :شد کشینزد آرام

 ؟یبخواب یخوا ی...نمیخسته ا زمیعز  -
 داشت: یبیبرق عج هیهد یها چشم

نکنه  ؟یدار یخوام گربه رو دم حجله بکشم! شما مشکل یم  -
 ؟یترس یگوالخم م یاز پسرا

 در آورده: یچه زبان ی. وروجک فسقلدیخند
من پشت سرتون  دییشماست...بفرمافعال که قدرت دست   -
 ...امیم

 شد: منیجلوتر راه افتاد. وارد آشپزخانه کوچک کنار نش هیهد
 رو افتتاح کنم. میخوام قهوه جوش صورت یم  -
 موقع شب؟  نیا  -

 :دیقهوه جوش را با ذوق باز کرد و خند یمحفظه باال درِ 
 زم؟یقهوه بر دیجا با نیا  -

رفت و انگشتش را  کینزد .ستیضعف رفت که بلد ن دلش
 محفظه گذاشت: یدرج شده جلو ینشانه ها یرو

 یآب م نجایا ؟ینیب یعالمت ها رو م نینه عشقم... ا  -
چند تا فنجون برات قهوه دم  دهیعالمت ها نشون م نی... ایزیر
از چهار تا جا  شتریب کهیدستگاه کوچ نیکنه...البته ا یم

. )منظورش قهوه دهیجواب مدوازده تا هم  ینییپا ینداره...تو
 است.( یجوش خودش در آشپزخانه اصل

 کرد: یبا دقت نگاه م هیهد
 زم؟یپس قهوه کجاش بر  -



آورد و  رونیاش را ب مانهیپشت قهوه جوش را باز کرد. پ در
 گرفت: هیچشم هد یجلو

 ...لترشیف یسر پُر تو مانهیپ کیهر فنجون  یبرا  -
 با عالقه گشاد شد: هیهد یها چشم

 بودمش...کجاش بود؟ دهیچه خوشگله؟ من ند نیا یوا  -
انقدر ذوق کرده بود؟! آن همه  یکیقاشق پالست کیخاطر  به

حد خوشحالش  نیتا ا دیخر شیکه برا متیگران ق یکادوها
 آورد: رونیب نتینکرد. لبخند زد و بسته قهوه فرانسه را از کاب

 ...ریبگ ادیشما نگاه کن  زمیر یمن م  -
خواست  یزده م جانیو ه یغیج غیج ییه ها با صدابچ مثل

 اش را افتتاح کند: یخودش اسباب باز
 ...نمیبب رونی... اصال برو بزمیخوام بر یبده من... خودم م  -

قهوه جوش  مانهیو با دقت پ دیقهوه را از دست جانان کش جعبه
از هم باز  شیکرد لب ها یکار م یرا درونش فرو برد. وقت

 :شده بود رهیخ مرخشیمانده بود. جانان به ن
 ...ارمیمن برات فنجون م  -
 زد: یخفه ا غیج بایزده تقر جانیه
 ...امیتراس من م ینه... برو تو  -
 حاِلت؟! نیبا ا  -
 ...گهیتونم... برو د یتونم... م یم  -
 را به هم فشرد: شیاش کرده بود. با حرص لب ها وانهید
 خودت صبرم بده... ایخدا  -

 رفت: رونیآشپزخانه تنگ و کوچک ب از
 صدام کن. یاگر کمک خواست  -



 یبا قهوه جوش صورت یرا نداد. سخت مشغول باز جوابش
 یم یخنک میبود. جانان در تراس را باز کرد. نس زشیعز
 آورد.  یکه حال خودش را جا م دیوز

از  یسبک یممکن است سردش شود. پتو سفر هیکرد هد فکر
 یها یاز صندل یکی یبرداشت و رو منینش یواریکمد د
تنها نشست تا  یا قهیداخل تراس انداخت. چند دق یبامبو

 زیدو فنجان قهوه آمد. خ یحاو ینیس کیبا  هیباالخره هد
 گفت: هیبرداشت کمکش کند اما هد

 کنم... ییرایخوام از شوهرم پذ یبلند نشو...م  -
 کیرا امروز دو بار به کار برده بود. « شوهر»واژه  نیا

شکم بزرگش بود. به  ریز گرشیو دست د ینیس ریدستش ز
که  زی. به مزدیرفت اما لبخند م یو محتاطانه راه م یسخت
 یرا باالخره به دست جانان سپرد لحظه ا ینیو س دیرس

 لبخندش پر زد:
 ...ختیهمه اش ر  -

کوچک  ینیس یرا رو دهیکه خودش خر یو نعلبک فنجان
 یبود. ذوق زنانه اش برا دهیچ دهیکه خودش خر یکیپالست

دل جانان را برد. چه خوب که حاال احساس  هیزیاستفاده از جه
 آماده کرد: شیرا برا یدارد. بلند شد صندل یبهتر

 یشده... چه فنجون ها یهم عال یلیخ زمیعز نیبش  -
 !یخوشگل
 لبخند زد: دوباره

بودم...چقدر خوب که حشمت  اشیگوگول نیعاشق اآره   -
 موند... یدودش نکرده... وگرنه تا ابد چشمم دنبالش م

 :انداخت شیکه نشست، جانان پتو را دور شانه ها یصندل یرو



 نیا یول یشیات م هیزیفنجون جه یها یشما عاشق گوگول  -
 ادمیباشه خانم  ؟یالتماس کنه ازش نترس دیات با چارهیشوهر ب

 مونه... یم
و براقش داشت او را  رهیگذشت نگاه خ یکه م هیکنار هد از
 کشت: یم
 ؟یخسته شد اد؟یآقامون...خوابت که نم نیبش  -

سر دل جانان آورد.   ییگفتن چه بال« آقامون» نیبا ا دینفهم
ها را  یجهت اخم کرده بود. نعلبک یکه نشست ب یصندل یرو

 کرد: یخال نیزم یبرداشت و رو
 ...یدیکم خواب هیمن فقط نگران شمام...خوب شد  زمیعزنه   -

خواست  یساعد دستش قرار گرفت. دلش م یرو هیهد دست
 بزند: هیگر ریمثل بچه ها ز

 حالت خوبه جان؟  -
جانان قشنگ بود.  یبرا شهیهم هیهد یته گلو یلرزش لعنت آن
 نیندارد ا یتیجذاب چیه هیکرد هد یآن روزها که فکر م یحت

 شتریرا دوست داشت. امشب ب هیهد یصدا یخش زنانه رو
 یلیکرد. مخصوصا حاال که لحن صحبتش خ یم ییخودنما

دست کوچک و ناخن  یبود. نگاهش رو یمیمهربان و صم
 تیشکا کیماند. نتوانست در برابر  هیهد یگرفته  تهاز  یها

 کند: یعاشقانه خوددار
 ...دلم شکسته...ندرالیازت دلخورم س  -
 دونم. یم  -

 باترینگاه کند. امشب به چشمش ز هیکرد به چشمان هد جرأت
و برق نگاهش  نیریبود. مخصوصا با آن لبخند ش شهیاز هم

 قرص ماه شده بود: هیشب



 ...هیبرام کاف یینجایکه ا نیگذشت...هم گهیاشکال نداره... د  -
. رفتنم... هم اشتباه بود هم درست... حداقل خوام یمعذرت م  -

 با خودم کنار اومدم. 
ساعدش  یرو هیجانان باال رفت. هنوز دست هد یابرو یتا

 :بود
 دیبا ه؟یمن چ فیاالن تکل دییبفرما ؟یکه با خودت کنار اومد  -

 فقط نگاهت کنم؟ نمیطور بش نیهم
ود ب یعصب ی. لحنش طلبکار و کمدیچرخ هیبه سمت هد شتریب

 کرد: یکامال خونسرد نگاهش م هیاما هد
کنم  یم تتی...گفتم همه جوره حمایدیگفتم دوستت دارم نشن  -

...با همه وجودم بهت اعتماد کردم اما تمام مدت به یقبول نکرد
کردم دلت به  یچه کار م دیمن با هی... هدیرفتن فکر کرد

 نیتو بزرگتر دم؟یکش یچ یدیبا من گرم بشه؟ نفهم یزندگ
فکر  یتون ینم هیثان کی ی...حتیکرد یکه داشتم واقع یکابوس

 داشتم... یمن چه حال یفرار کرد یوقت یکن
و  یپر از مهربان یفرم لبخند گرفت. لبخند شتریب هیهد یها لب

 دلگرم کننده:
  ؟یزن یسرم غر م یاالن دار  -

 نکهیاز ا شتری. بتیعصبان یشده بود اما نه از رو یحرص
 هیهمه خودش را در برابر حمله کردن به هد نیمجبور است ا

 آورد: یکنترل کند داشت جوش م
 تو رو... دیغر؟! من االن با  -

 زی. خنده راوردیتا تصورات  ذهنش را به زبان ن دیرا گز لبش
 اعصابش رژه رفت: یرو شتریهم ب هیهد



 یلیمدت خ کیدونم  یآره م ؟یترس یکه از من م یچ یعنی  -
 یتو از روز اول از من م ؟یکردم. قبلش چ یبدرفتار

 از خودم بدم اومده... یکرد ی...کاریدیترس
فشرده شد. جانان نفس کم  یدست جانان کم یرو هیهد انگشتان

 آورده بود:
 کیآدم مشکل دار با  کیترسم...من  یجان...هنوز هم م  -

 قبال هم گفتم... ستی. مشکل از تو نستمیگذشته تلخم... مثل تو ن
 هیتوانست رفتارش را کنترل کند. کامل به سمت هد ینم گرید

 و دستش را گرفت: دیچرخ
رو  زهایچ یلی. خیبا من حرف بزن دیدل من...خب با زیعز  -

 ...یتو فقط فرار کرد یول میحل کن میتونست یبا هم م
جانان نشست. تصور کرد با گرفتن  یدست ها یرو هیهد نگاه

 شیپلک ها یترسش شده. لحظه ا ایباعث رنجش  هیدست هد
دست  هیاما هد دیهم فشرد و دستش را عقب کش یرا رو

حال نگاهش را از  نیدست جانان گذاشت. با ا یرا رو گرشید
 نگرفت: شانیدست ها

شما... پر از حس حقارت  یزندگ یاومدم با اون وضع تو  -
 ...ما کجا و شما کجا؟یدیپدرم رو که د یبودم...خونه 

 اجازه نداد: هیبزند اما هد یست حرفخوا جانان
اول مطمئن بودم قرار  ی... فقط گوش کن...روزهاسیه  -
کرد انگار  یرفتار م یطور یساق یول میبرس ییبه جا ستین
خواست دوست داشته  ی...من هم دلم مافتادهین یاتفاق چیه

 ...ینه زورک یباشم...ول زیخواست عز یبشم...دلم م
 شیباال آمد و به چشمان جانان دوخته شد. مردمک ها نگاهش

 نم داشت: یو کم دیلرز یم



 یم لیتردم یهر روز صبح رو یکردم... ساق یمن تماشا م  -
با تلفن حرف  یکرد. وقت یم وگای یساعت حرفه ا کی. دیدو
 اومد... یزد صداش م یم

 کوتاهش را پشت گوش فرستاد: یگرفت و موها ینفس
با دوست  دمیشن یخونه... م یکه هر روز کتاب م دمید یم  -

زنه...سفر فالن کشور...برنامه  یحرف م یهاش درباره چ
بود... من  بیمن غر یها برا نیاسپا...حراج فالن برند...همه ا

... من ی... پشتوانه داشتیتو مادرت رو داشت یتنها بودم ول
زبان  اصالانگار که  دمیفهم یشما رو نم ینصف حرف ها

و حال  یدیاز رفتنم ترس یلیدونم خ یکرد...م یشما فرق م
اون  یداشتم وقت ی... حاال فکر کن من چه حالیداشت یبد

هم زبون شدن با  یکردم برا یشما بودم و فکر م نیروزها ب
شدم که کمبودهام  یم میقا دیتالش کنم؟ چقدر با دیشما چقدر با

 ...یشرمندگ خجالت و ازکه آب نشم هر لحظه  نه؟ینب یرو کس
 یطور نیگفت. جانان هرگز ا یرا م زهایچ نیخوب که ا چه

 نگاه نکرده بود: هیبه داستان خودش و هد
 ...یالاقل با ساق ؟یعشقم چرا با من حرف نزد  -

 باال انداخت: یو شانه ا دیخند تلخ
 ایخوندم که بتونم با تو  یم دیگفتم؟ چند تا کتاب با یم یچ  -

 یورزش م دیمثل خودتون حرف بزنم؟ چند ساعت با یساق
 یا گهید یمثل تو باشم؟ ترس ها یمرد یکردم که بتونم همپا

 هم بود...
 دوخت: شانینگاهش را دوباره به دست ها

من  یبفهم یتون یاون روز صبح با اون حال بلند شدم. تو نم  -
اتوبوس  یمردم تو یداشتم...هنوز نگاه ها یچه حس وحشتناک



 یم هیبلند بلند گر یهاشون وقت یدلسوز ایبدون کفشم  یپاها به
که  یاالن اتفاق افتاده...وحشت نینرفته... انگار هم ادمیکردم از 

 تنهام نگذاشت... وقت چیدرونم بود ه
 با محبت دستش را فشرد: جانان

برات  یلیدونم حرف زدن درباره اش خ یعشقم م  -
 یزود ازت توقع کردم اجازه بد یلیفهمم که من خ یسخته...م

 داشته باشم... ارتباطباهات 
 بود: قیآه عم کی هیشب دیکش هیکه هد یبلند نفس

روز اول با ماندانا خانم  دی...من بایکرد یاتفاقا تو کار درست  -
اشتباهم  تیگرفتم که دست از ترب یدرس م دیزدم. با یحرف م

 ... شب کار رو نکردم...من از همون نیبردارم اما ا
 ی. حتدیحرف بزند. چانه اش از بغض لرز هم شرمش آمد باز

 یاما م دیزد و لرز خیدستان گرم جانان  انیدستش در م
 حرفش را بزند: یطیخواست تحت هر شرا

شدم... فقط کابوس هام نبود. با چند تا پماد و  یم تیاذ  -
جان؟... من عادت نکردم  یدون یم یقرص مشکلم حل شد ول

. نرفتم که ترکت کنم. شما به من فرصت رمیکمک بگ یاز کس
 خودم رو جمع و جور کنم... دیداد ینم

راه افتاده بود بغض جانان را هم  هیگونه هد یکه رو یاشک
عمق داد. با بغض لبخند زد و به چهره بهت زده و گر گرفته 

 شد: رهیجانان خ
 ایکردم؟ تا ته دن یکار م یمن چ یاگر انقدر خوب نبود  -

 ...ونتمیمد
 شکست: هیسکوت را هد



 شهیرو م ییرایپذ یتو یاون دو تا گرز رستم که زد  -
 ؟یبردار
 :دهیترس زهایچ نیاز ا هیشد هد ی. باورش نمدیبلند خند جانان

 ترسونه؟ یواقعا تو رو م  -
... زونهیبهش چاقو ضامن دار آو شهیبترسم؟ شوهرم هم دینبا  -

... در نمیب یکمون م ریکنم تبر و گرز و ت یهر طرف نگاه م
در خونه آقا سپهر رو  یخواست ینرفته که م ادمیضمن 

 زهایچ نیرو نشون من بده که با ا یکی... آخه تو یبشکن
 سرگرم بشه؟

را  هیهد دیداد. با یبه او م یو لذت بخش بیمردانه عج حس
 کرد: یروشن م

وقت در خونه  چیترسو...اوال که من ه یخانم کوچولو نیبب  -
 شکستم...  یسپهر رو نم

 کردم؟ یاگر باز نم یحت  -
تونستم چون در ضد  ی...اصال نمیکرد یاگر باز نم یحت  -

داره. فکر کنم  یتبر کوچولو خراش هم بر نم هیسرقت با 
 کنم... هیبود پشت در خونه زار زار گر نیدومم ا نهیگز
 و جانان ادامه داد: دندیدو با هم خند هر

 یبچه بودم که رفتم کالس ها یلیدوما... من خ  -
 ...میپسرها رو هم بفرست می...ممکنه فردا مجبور بشیراندازیت

 پر از وحشت و تعجب بود: هیهد نگاه
 شکار؟ میبر هیاول یآخه چرا؟ مگه قراره مثل انسان ها  -
 :افتدینمانده بود از ترس پس ب یزیچ هیهد 
 انیب ای...صبر کن پسرها به دنبرمت یعشقم... شکار هم م  -

 ...میزن یقرقاول م میریبا تارا م



 ...ه؟یکار درست یکن یبا تارا؟ واقعا فکر م  -
 کرد: هیتوج

 یزنم... چ یبچه که نم یاَم دختر...جلو یمن حرفه ا  -
 ؟یدرباره من فکر کرد

  ه؟یکارها چ نیآخه ا  -
 ...یترس یم یطور نیا دهیم فیک یلیخ  -
 ؟یکن یم تیذا نیبب  -
 ...به به  -

 شد: یگرفت و لحنش جد یجانان نفس
با نمکت  یموها نیخوشگل من که با ا یمامان فسقل نیبب  -

 رهیذخ یبچه بود با انرژ ی...آقاتون از وقتیگرد و قلنبه شد
 یمن کمتر برا نکهیا یمشکل داشت...بابا جهان برا ادشیز

کرد...مثل  یهر روز باهام کار م مشکل ساز بشم هیخودم و بق
 یتون ینم یول کهخطرنا یبگ دیکه من با تارا کردم...شا یکار

مدت خشم فرو خورده اش رو  نیا یچقدر تارا تو یتصور کن
 کرده و آروم شده... هیتخل
 شد: یقانع نم هیهد
 ادیرو  هیکه راه صدمه زدن به خودش و بق یطور نیخب ا  -
 ...رهیگ یم
 نیهم ا دشیجد یها یی... توانامیدیم تیحس امنما بهش   -

تموم  ینظر خودمون انرژ ریکنه... ز یم تیحس رو تقو
 هیچقدر با بق یکنه...متوجه نشد یم هیدرونش رو تخل ینشدن

 کرد؟ یبهتر رفتار م
 آخه شکار؟ یآروم شده... ول یلیآره طفلکم خ  -

 باال برد: میرا به حالت تسل شیدست ها جانان



افتاده تو  یتارا حساب یخوبه که بدون ی... ولمیریه... نمباش  -
 خط سکوئِنس...

 یتار شد. رو شیچشم ها یچ یعنیسکوئِنس  دینفهم هیهد یوقت
جانان فکر  یگرفت. لحظه ا یکیاز تار ینگاهش را پرده ا

 کرد به خاطر تارا ناراحت شده:
 یزیهم داره نگران چ ی...مربدمیخودم دارم بهش آموزش م  -

 نباش...
 انداخت و بغض دار گفت: نییرا پا سرش

 یما نم یگفتم زندگ یم زهایچ نیبه خاطر هم ؟ینیب یم  -
 شه...

 «دختر؟ یرفتن گذاشت یکردم که بنا یمن چه غلط باز»
 گذاشت: هیچانه هد ری. دست زدیجانان لرز دل
 کنم... یکال تمومش م یتو بخوا  -

 :دیبلند کش ینفس هیهد
آوردم که درباره  یاول به خودم فشار م یروزها ؟یدون یم  -
 تو... ینکنم...ول یالبافیخ ندهیآ

 «ما بدون هم معنا نداره. ندهی. آیکرد یغلط م تو»
دونم چه  یکه بابات لندن درس خونده اما نم دمیشن یلیمن خ  -

 ؟یرشته ا
 یمن متخصص زنان بود... االن تخصص بابام جلو یبابا  -

 ؟  رهیگ یما رو م یخوشبخت
 اخم نشست: با
 ...گمینم یچیه گهیمن د  -
 ...خب؟یکرد یدرباره بابام سوال م یداشت  -



باال  ادشیاعت نکهیمن قصاب بود...البته قبل از ا یبابا  -
تشنج  دیبچه بودم که جلوم سر گوسفند بر یلیبزنه...من خ

شکار؟  یدختر کوچولوت رو ببر یخوا یکردم... حاال تو م
گذاره؟ به من نگاه  یم یریاش چه تأث هیروح یتو یفکر کرد

 ...زیبرنامه ها بر نیکن بعد از ا
کنم... قول من  یچشم دخترم نم یکارو جلو نیمن هرگز ا  -

 کنه؟  یم تیکفا
 ماند: کیباز شد اما نگاهش همچنان تار هیهد خی یکم
بعد از  یکشم... حت یکه نفس م یاالن تا روز نیاز هم  -

مردم من رو با  میاز راه برسه... هر جا که بر یمرگم...هر ک
همون زنه است که رفتن  نیا گنیو م دنیانگشت به هم نشون م

شهر جمعش کردن چون حامله بود... درباره تو هم  نییاز پا
 ...ترم... منم که از تو کمیستیمتهم تو ن یول گنیم

داد  یم حق هیموضوع فکر کرده بود. به هد نیقبال به ا جانان
 که پا به فرار بگذارد:

 هیهد ی...ولمیریم رانیمن هم به شما گفتم الزم باشه از ا  -
 جان چرا انقدر حرف مردم برات مهمه؟

. ساعت ها و روزها دیایاصال قصد نداشت امشب کوتاه ب هیهد
 یرا نگفته باق یحرف چیه یشب نیکرده بود که چن نیتمر

 نگذارد:
نبوده...ما  رینبوده...پدرم آقا جهانگ یچون مادر من ساق  -

 دیما دائم با گن؟یم یگفت مردم چ یمامانم م میخورد یتکون م
بود. من دختر بزرگ بودم تو  یحواسمون به حرف مردم م

 یلیخ دیکردم با یمسئول خانواده شدم فکر م یوقت یعالم بچگ
 یکه مردم چ کردمفکر  نیمامانم بشم... تمام عمرم به ا هیشب



و گوش کنم که مردم دارند  نمیعمر بش کی دیحاال با گن؟یم
 یتو متخصص زنان بوده و بابا یکنند چون بابا یسرزنشم م

 کیبوده و مادرجون من  یقصاب معتاد؟ مادرت ساق هیمن 
برسه بگه  یمثال هر ک ایسواد؟  یب فیاحوال ضع ضیزن مر
 ..ام.. افهیو ق ختیهم ر نیا ده؟یکوتوله د نیا یتو یآخه چ

 بس کن...  -
 شیاومدم پ یکنه...از وقت یکنم...داره داغونم م ینه بس نم  -

 ...والمیکنم ه یحس م نمیب یخودم رو م نهیآ یشما هر بار تو
 را باال برد و طعنه زد: شیابروها جانان

 ...یبود ندرالیمن بودم...شما س والیه ادمهیکه  ییتا جا  -
 تر از قبل اعتراض کرد: یآتش هیهد
  اد؟یخوشم م یلیخ یکن ی...فکر مندرالیس نیهم  -

 نشست: هیهد یجانان رو نگاه
شرمنده که خودم  ی... ولیبرف دیتونم بهت بگم سف یم  -

 ...ستمیکوتوله ن
 آقا جانان....  -
 یلندن... اون جا کس میریتموم نشد؟ م هیجاِن آقا جانان... هد  -

 ...دهیبا انگشت نشونت نم
 جانان ثابت ماند: یبه چشم ها رهیخ شیمردمک ها

 اگر برم زندان...  -
 را اصال نداشت: یکی نیحرف زدن درباره ا طاقت

 خوام بشنوم... یکلمه هم نم کی  -
 ؟یمون یمنتظرم م  -

گل باران زده را  نیرحمانه فشرد. چطور ا یب یکیرا  قلبش
 کرد: یزندان م یراه



 راحت شد؟  التیدارم... خ نهیتا نفس تو س  -
 گفت: هیهم وارد شدند و هد با
 ؟یبهم بد گهید یگون هیساکم  یاز تو شهیم  -

 کرد و به سمت ساک رفت: یتعجب اخم از
 ؟یگون  -

 :دیخند هیهد
...خودش هم یگفت گون یمدل لباس ها م نیمادرجونم به ا  -

 بپوشه... یزیچ یتونست جز گون ینم
که  یهمان هی. شبدیکش رونیرا ب یکیساک را باز کرد و  پیز

 رنگ روشن: یبود با پارچه ا هیتن هد
 داره؟ یگون یدیجونت تول یپس خانم اکبر  -

که  هیدلش خنک شد. به سمت هد یرا انداخته بود. کم متلکش
دل ضعفه گرفت. با خجالت سرش  ستادنشیاز حالت ا دیچرخ
 چالند: یرا در هم م شیانداخته بود و انگشت ها نییرا پا

 بزنم... شی...کم مونده بود کارگاه رو آتیبدجنس یلیخ  -
 بلند را باز کرد: ینخ راهنیپ یرفت و تا کینزد

 فروخته؟ یمنو به چ نیبب  -
 را گاز گرفت. نشییلب پا هیهد
 یروشن با طرح گل ها ییمویرا خوب تماشا کرد. ل راهنیپ
 گرد باز: قهیو  زیر
 ... یشیترش م مویل هیشب نیبا ا  -

 یبهداشت سیو به سمت سرو دیز دستش کشرا ا راهنیپ هیهد
 .رفت

که در حمام را پشت سرش بست جانان را برق گرفت. با  هیهد
که  هیرا عوض کرد.هد شیسرعت ممکن لباس ها نیآخر



بزرگ  ریاتاق شد. مخصوصا آن شمش رییآمد متوجه تغ رونیب
و سرشان  افتدیکرد ممکن است ب یفکر م شهیتخت که هم یباال

 را قطع کند.
را کنار زد اما  یلبخند نزند. آرام جلو آمد و روتخت نتوانست
 ییندرالیس راهنیرفته بود بردارد. پ ادشیرا  یزیچ کیجانان 

بود. نگاه هر دو به هم قفل شد. جانان اولش  یروتخت ریز هیهد
زود دست به کمر زد و طلبکارانه  یلیخ یول دیخجالت کش

 گفت:
 ؟زنده موندم یچطور یپس فکر کرد  -

شد و با لحن پر  سیافتاد. نگاهش خ نییپا هیهد یها شانه
 گفت: یاحساس

 ...زمیجان...عز  -
رفت داخل کمد  یطور که م نیرا برداشت و هم راهنیپ

 کند غر زد: زانشیآو
درد  تیخال یجا یبمون یخواست ینکن... م عزیزم زمیعز  -

 ...رهینگ
 کمد را بست: در
که همه دست به دست دادن تو از من  سوزه یهنوز دلم م  -

 ...یدور باش
 آورد: یم رونیب یزیچ فشیاز ک هیهد دیو د برگشت

 کنم... یامشب بسه... فردا خودم کبابت م یفعال برا  -
را در آورد اما  شرتشیعادت خواست ت یاز رو یا لحظه

کرد.  هیبه هد یو نگاه دیتخت دراز کش یمنصرف شد. رو
 یکه در دست داشت ور م یا سهیپشت به او نشسته بود با ک

 رفت:



 حدسم درست بود!  -
 میرا باال گذاشت و بالشت را پشت سرش تنظ شیآرام پاها هیهد

 کرد:
 ؟یچه حدس  -
 :دیخند یبدجنس با
 خوشگلت... یِ گون نیبا ا یترش بش مویل هیشب نکهیا  -

 بود: ریبا بالشتش درگ هیهد
 ؟یخوا یکمک نم  -
 نشسته بخوابم... مهین دیتونم صاف دراز بکشم...با ینم  -

 کرد: میشد و بالشت را پشتش تنظ بلند
 خوبه؟ ینطوریا  -
 تکان داد: یسر یلبخند و قدردان با
 .زمیعز یمرس  -

که  نیریش یلب به خواب رفت. خواب یرو یبا لبخند جانان
مرد  نیکرد. خودش را خوشبخت تر یوقت بود تجربه نم یلیخ

کم نداشت.  یدر زندگ یزیچ چی. هدید یم نیزم یرو
هنوز به  نکهیشد. با ا یتک به تک داشت برآورده م شیآرزوها

 کند. یفرار نم گریدانست د یشک داشت اما م هیاحساس هد
در  دکرده بو زیرا ت شیکه به وطن بازگشت گوش ها یاز شب

که نسلشان در تهران  ییها رکیرجیج یصدا دنیطمع شن
 آمد. یم شانیبود که امشب صدا بیمنقرض شده. عج یوحش
 هیکرد، هد یشد. تصور م داریزود طبق عادت ب یلیخ صبح

سرعت  نیبود. با آخر یخال شیهنوز در رختخواب باشد اما جا
بود.  ستادهیگاز ا یزد. جلو رونیو از اتاق ب دیپر نییاز تخت پا



بود که  یبه کاسه ا گرشیچشم د و لیچشمش به موبا کی
 زد.  یزرد رنگ را هم م یریدرونش خم

کش دار و بلند جانان توجهش را جلب کرد.  ینفس ها یصدا
 نهیس یو دست رو دیکش ی. دم بلنددیترس یطبق معمول لحظه ا

 اش گذاشت:
 صدا... یچقدر ب یوا  -
 یزد و گوش یزود خودش را جمع و جور کرد. لبخند یلیخ

 را باال گرفت: لشیموبا
زرده و  دمیکردم... آخر نفهم دایپ کیصد تا دستور پخت پنک  -

  زم؟یبا هم بر ایجدا باشه  دیبا دهیسف
 شنوند: یها م هیهمسا یقلبش را حت یکرد صدا یحس م جانان

 عشقم؟ یشد داریچرا انقدر زود ب  -
 یصفحه لمس یباال انداخت و با نوک انگشت رو یشانه ا هیهد

 :دیکش لشیموبا
باشم  یرهادیعادت دارم... البته اگر بخوام عروس خانواده پ  -
 مثل شما روزم رو شروع کنم... رمیبگ ادی دیبا

خواست هر طور  یم هیحرفش کامال مشخص بود. هد یمعن
ببرد.  نیشمارشان را از ب یب یاز تفاوت ها یشده حداقل کم

آموزش زبان . کتاب دینگاه جانان به سمت کانتر آشپزخانه چرخ
را قبال مطالعه کرده حالش را گرفت.  یکه معلوم بود مقدار

. ردبگذا هیهد یباالخره موفق شد خودش را جا یلحظه ا
 یمحروم بوده محکوم به زندگ یکه از هر گونه امکانات یدختر

زبان  یخانواده فوق مدرن شده که حت کیکردن در سطح 
 فهمد: یحرف زدن با آنها را نم

 کنم... یطرف من درست م نیا ایعشقم ب  -



 را برداشت و رو به جانان گرفت: کاسه
 درست کنم... کیپنک یبد ادمیکه  یبه شرط یول باشه-
 ... یاَفرا شد رهیبا ش کیپنک هیخودت االن شب  -

 متفکر اخم کرد: هیهد
 خنگم؟ یگیبپرسم نم یزیچ هی  -
 ...بپرس کوچولو...یعشق من یخنگ هم باش  -
 :دیو پرس دیگز یخجالت لبش را لحظه ا با
 ه؟یاَفرا چ رهیش  -

 لبخند زد: یبا مهربان جانان
 یتو یکنه ول یاستفاده نم یکس نجایعسل...ا هیشب یزیچ هی  -

 یوافل م ای کیپنک یدوست دارند...رو یلیلندن مردم خ
 ...زندیر
 زد: هیهد ینیبر ب ینوک انگشت ضربه ا با
...من هم یکه خنگ ستین نیا شیهم معن یدونست یکه نم نیا  -

 رو بلد نبودم... زهایچ یلیاز شکم مادرم خ
شست  یم ییظرفشو نکیدست و صورتش را درون س یوقت
کرد. جانان دستمال  یبود و نگاهش م ستادهیهدف ا یب هیهد

کانتر برداشت و صورتش را خشک  یاز جعبه رو یکاغذ
 کرد:

 ک؟یسراغ پنک میخب بر  -
را  لیدستور پخت بخواند اما جانان موبا یت از روخواس هیهد

 گذاشت: نتیکاب یو رو دیاز دستش کش
 ای کیجدا زده بشه و پف کنه...پنک دهیوافل الزمه سف یبرا  -

 ...یو زرده رو جدا کن دهینداره سف یاجیِکِرپ احت
 :دیپرس یوقت دیلرز یم هیهد یصدا



 ه؟یِکِرپ چ  -
 داد: رونینفسش را ب کالفه

 نازک تره... کیاز پنک  -
 :دیچرخ هیها را درون سطل انداخت و به سمت هد دستمال

 یالملل نیصبحانه ب یهر روز صبح بلند بش ستیالزم ن هیهد  -
رو  زهایچ نیاز تو توقع ا ی...دختر جون کسیدرست کن

 نداره...
 چالند: یرا در هم م شیزده انگشت ها خجالت

 ...رمیگ یم ادی...کم کم ادیاز دستم بر م نیخب...فعال هم  -
بازگرداند؟  هیخودش فکر کرد چطور اعتماد بنفس را به هد با

تا خودش را  ستیکارها ن نیبه ا یازیچطور به او بفهماند ن
جعبه کورن فلکس  کی نتیهماهنگ کند؟ خم شد از کاب

 برداشت:
ت وافل ما عاد ای کیاز پنک شتریب یباشه...پس خوبه بدون  -

 ...ارمیمن برات ب نی...حاال بشمیکورن فلکس بخور میدار
 اشاره کرد: رشیکاسه خم به
 ؟یچ کیپس پنک  -
 لطفا... نیامروز صبحانه با من...بش  -

 یسفت بود. بطر کیپنک یبرا یکرد. کم هیهد ریبه خم ینگاه
 ینی. سنگختیر ریآورد و داخل خم رونیب خچالیرا از  ریش

او را تحت نظر  یچشم ریکرد که ز یرا حس م هینگاه هد
گاز آماده گذاشته، از لوازم  یرو هیکه هد یا تابهیدارد. ماه

 نیاول یکه برا یکوچک صورت تابهیماه کیاش بود.  هیزیجه
که خودش را  یدختر یاز سربلند یشد. نشان یبار استفاده م

از  یتواند کم یم زهایچ نیکرد با ا یو فکر م دید یم ریحق



توجه هر  یباز شدن در اتاق عل یکند. صدا یخنث حس بدش را
 رونیدر ب یافتاده آرام از ال نییپا یدو را جلب کرد. با سر

 :دیخز
 سالم.  -

چشم  یدر آورد و رو راهنشیپ بیرا از ج ینکیع هیهد
 گذاشت:

 .کیعل  -
با قاب  نکیع کی. دید یم نکیرا با ع هیبار هد نیاول جانان

گرفت. معلوم  یورتش را در بر ماز ص یمیبزرگ که ن اریبس
دختر  نیچقدر کم ا دیفهم یباالست. تازه م نکشیبود شماره ع

 یو عل هیبه حالت عصا قورت داده هد یشناسد. پوزخند یرا م
 :ختیر تابهیداخل ماه ریخم یزد. مقدار

 ...یکه شام نخورد شبیصبحانه بخور... د نیجان بش یعل  -
کرد خودش را به آشپزخانه  یم یسع یبا عصا به سخت یعل

نظر داشت.  ریحرکاتشان را ز یچشم ریبرساند. جانان ز
که به خودش  یو آن ژست پر غرور هیباال رفته هد یابروها

 یخنده اش را م یجلو یبه سخت دید یگرفته بود را که م
 گرفت:

 خورم... ینم  -
 یلجباز نیتا دست از ا دیکش یسر هر دو داد م دیبا دیشا

آنقدر  یداد ساکت بماند و فقط نگاه کند. عل حیاما ترج بردارند
 ی. معلوم بود زبانش نمستادیا هیهد یجلو بایشد که تقر کینزد

 چرخد حرفش را بزند:
 گرده... یآقا حجت رفته شهرستان...فردا بر م  -

 شد تا نخندد: یهم فشرده م یجانان به رو یها لب



که  یخوب شد انقدر یکن ینگفت...فکر م یزیبه من چ  -
 اد؟ین گهید

 جواب داد: کوتاه
 خوبم...  -

در حرکت بود.  یو عل هیهد نیحاکم شد. نگاه جانان ب سکوت
 رهیبا اخم، خ هی. هددیچرخ یم هیجانان و هد نیهم ب ینگاه عل

 یکوچک یکشنریداشت. د یدستش مداد نوک کیبه کتاب و در 
لغات را جستجو  یمعن یهم کنار کتابش گذاشته بود و به سخت

نگاه نکند.  انانج ای یکرد به عل یاش را م یکرد. تمام سع یم
است و  یاز سمت عل یحرف ای یزیمنتظر چ دیرس یبه نظر م

 شد: یم دهیوحشت زده د یعل
 ...رمیعمه... من م  -
 جانان را شوکه کرد: یداد که حت یجواب یمعطل یب
 خوبه...برو به سالمت...  -

گاز را بست  چیت. جانان دلش سوخت. پرسما بغض داش یعل
 :دیچرخ هیو به سمت هد

 جان... هیهد  -
 دستش را باال آورد و جانان را ساکت کرد: کی
 درست نوشتم؟ نیبب ایشما دخالت نکن لطفا...ب  -

 انداخت: هیبه جمله مورد نظر هد یجلو رفت و نگاه جانان
استفاده  یجمله زمان گذشته است... تو از فعل حال استمرار  -

 ...یکرد
کلمه  یتکان داد و با پاک کِن پشت مداد نوک یمتفکر سر هیهد

 که اشتباه نوشته بود را پاک کرد: یا
 خودم بفهمم... دیها...با ینگ  -



 یدونم چطور یهم نم نجاشی...تا ارمیگ یبرات معلم م  -
 ؟یخوند

 بود که کالس هاش رو نرفت... یکتاب عل  -
هم با کتاب شروع  ی...ساقیریبگ ادیخودت هم  یتون یم  -

 زود راه افتاد... طیتو مح یکرد ول
 رمیگ یم ادی...خودم ادیاولش کمک کرد قلقش دستم ب یساق  -

دست  یطور نیهم یعل یوقت کالس رفتن ندارم...کتاب ها
کتاب ها  نیاز ا شتریب یزیکالس چ ینخورده مونده... مگه تو

 چهار تا کتاب دادم؟ نیچقدر پول بابت ا یدون یم دن؟یم ادی
را با نمک کرده بود که  هیچهره هد یبه حد یلعنت نکیع آن

 جانان افسار پاره کرد:
 برم...آخه من قربونت   -

 مثل لبو شد: یعل
خجالت هم  ؟یکن تیکم رعا هیمن  یجلو یتون یداداش نم  -

 کشن... ینم
را برداشت و  نکشیدوخت. ع ینگاهش را به عل هیهد ناگهان

 شد: رهیپر اخم خ
 دیبا ایهمه دن یکن یچه مربوط؟ چرا فکر م یبه جنابعال  -

 حال تو رو بکنند؟  تیرعا
 اش به جانان اشاره کرد: یمداد نوک با
... یریبگ ادی یازش جوون مرد دیبا ؟ینیب یآقا رو م نیا  -

 یپناه چیکه ه یمن یت برابی وجود یپشت بابا یتو داشت یوقت
آقا مثل کوه پشت ناموست  نیهم یدیکش ینداشتم شاخ و شونه م

 بود... سادهیوا



 یشرمندگ قیزد. به حس عم رونیرسما رگ گردنش ب یعل
 خشم خروشان هم اضافه شده بود: ایدن کیاش 

 من... یرگ باشم خوبه؟ الاقل جلو یب ینیزم بیس  -
 زیم یرا رو نکشیبلند شد. ع یصندل یپر خشم از رو هیهد

 ریرفت. محکم با نوک انگشت ز یپرت کرد و به سمت عل
 :ردیزد تا سرش را باال بگ یچانه عل

 یبرا یسادیوا نجایا یبه من نگاه کن...تو به چه حق  -
با تو  ؟یعل یهست یک یفکر کرد ؟یکن یم یصاحبخونه قلدر

 اَم...
 باال رفت: یکم شیصدا

 به من نگاه کن...  -
 گذاشت: هیپشت هدجلو آمد و دستش را  جانان

دونم چقدر دلت  یخوبه من م د؟یکن یچرا دعوا م زمیعز  -
 براش تنگ شده بود...

 زد: یپوزخند هیکه باال آمد، هد یخصمانه عل نگاه
که تا  یبنداز سرت... دختر یزیچ هیبابات...دختر برو  نیع  -
 ادیباشه فالنه... رو حرف مرد صداش در ب ابونیتو خ روقتید
 میبود دهیروش کم بشه...ما هم به عمرمون مرد ند دیبا

نون و  یآقا که دار نی...هممیشد پشت و پناه دار یباورمون م
رو  اتبار به من نگفته موه کی یخور ینمکش رو م

رو  شتین اینداده چرا صدات بلنده  ریدفعه گ کیبپوشون... 
 یروزا نیادا ها، مرد و مردونه تو بدتر نیببند... عوض همه ا

داشتم... زشت بودم...  رادیکردم...ا تیعمرم ولم نکرد...خر
 کیمرد  نیا... من از اوردیبودم...به روم ن ریکوتوله بودم...فق

بعد از اونهمه سگ دو زدن، تو  ی...ولدمیاحترام و شعور د ایدن



که من خرجشو  ی...خونه ادیکرد رونمیو بابات از خونه پدرم ب
 دادم... یم

 باالتر رفت: هیهد یزد و صدا یپوزخند زشت یعل
آره بخند...مادرت در به در افتاد دنبالت تو باز پشت بابات   -

 ؟یدر اومد
 هم باال رفت: یعل یصدا ناگهان

 عمه شروع نکن ها...  -
من  ی... براینشو حشمت دوم یعل ؟یکن یم یمثال چه غلط  -

ه بال سرم اومد هم ساده؟یجلوت وا یک اریب ادتینشو الاقل... 
 یموند من چه خاک یهام باهاش دود شد؟ اگر جان پام نم یخوب

 ییکردم؟ تو؟ تو یم هیتک یبه ک ختم؟یر یاالن به سرم م دیبا
که  ییها بهیغر ه؟یدردم چ یبفهم یگوش کن ینخواست یکه حت

جون و  یگفت یکه م ییاز تو شتریبا من نداشتند ب یصنم چیه
 ...دندیعمرتم به دادم رس

 :دیو بغضش ترک دیکوب یعل نهیبه س یکف دست ضربه ا با
زخماش  ی...رو تنم هنوز جانیا یمن جون کندم که تو شد  -

همه  ی. چطورنمیبب نهیآ یجرأت ندارم خودم رو تو یهست حت
رفت؟ اگر جان نبود که االن من خودم رو کشته بودم  ادتی زیچ
که تو  دمیهمه زحمت کش نی... اخوره یالم داره ازت به هم مح

خودم گرفتار  یدنبال بابات؟ که وقت یافتیب یدرِست رو ول کن
بهم؟ خاک تو سرم که پات سوختم... حقت بود  یشدم پشت کن

 ...ستیاز حشمت ن شتریب اقتتیمامانت ولت کنه بره چون تو ل
 :دیکش ادیفر یعل
 بسه...  -



 هینگاه عاقل اندر سف نهیپوزخند زد و دست به س هیبار هد نیا
 انداخت: یبه عل یا
 یدست ها دیرو من برات ساختم...االن با یغرور لعنت نیا  -

چرا؟  یبه ناموست پناه داده ول یازش تشکر کن یجان هم ببوس
 نیا یچشم و رو باش... از دست من نون خورد یمثل بابات ب

تشکر خشک  هیدارم  ی... چه توقعیکرد یپشتم رو خال یطور
از زبونت  ردهکه جان بهت ک یهمه محبت نیدر جواب ا یو خال

کدوم از  چیه یبنداز ادشیکه  یبشنوم؟ صبح از جات پاشد
 خب برو به درک! ؟یریکارهاش ارزش نداره؟ که م

او  نهیس یدستش را رو هیخواست دخالت کند اما هد جانان
 گذاشت:

 نیکنه...هم ینگو...محبتت داره ما رو خفه م یچیتو ه  -
 ...هیافک یپشتم باش یطور

و  دیکش یکه از خشم خرناس م یاشاره اش را سمت عل انگشت
 گرفت: دیبار یخون م شیاز چشم ها

چهار تا الت مثل خودت در  یادا ها رو برو برا نیا  -
 یداد نم یمرد واقع دمی...خوشحالم که باالخره فهماریب

... شهیناموسش گرفتار م یکنه وقت یم تیحما یزنه...مرد واقع
برات  یکه گفت اریب ادتیکنه...نه مثل تو...  یم یآبرو دار

 ...شیوجود نداره چون تو کشت یعمه ا گهیمردم...االن هم د
 یزد جانان داشت از خجالتش آب م یحرف ها را که م نیا

حال  نیکرده بود. با ا هیکارها را خودش هم با هد نیشد. تمام ا
 نیا یپا را هم به ای. دندیخر یم یعل یرا جلو شیآبرو هیهد

 کرد: یزشت خودش را جبران نم یکارها ختیر یدختر م



آقا جانانم...مادر سه تا بچه ام که ممکنه تا  یندرالیمن فقط س  -
 یچند سال برم زندان نتونم ازشون مراقبت کنم...زن عقد

نفس نمونده که  کی ی... خاک پاشم... حتزشمیجانانم... کن
به خاطر جانان و  یدار یبخوام برات خرج کنم...اگر حرمت

من  ی...هر چزشونا ریبگ ادینه من... یمادرشه...مهمون جان
 ادیخانواده محترم  نیبدم از ا ادتی تینتونستم شعور و انسان

 ...ریبگ
 را باالتر برد: شیصدا هیتا به سمت اتاق برود. هد دیچرخ یعل
حرمت سفره  یعنیاالن برات موعظه کردم...شعور  نیهم  -
نازت رو بکشه  ادینم چکسیه گهی...دینگه دار خونه رو نیا

 ...یعل
 عصا مشت شد: یدستش رو ستاد،یا یوقت

 ...ینیب یعمه...حاال م رمیم  -
کنه...بگو خودم  تتینبود حما یکس یبعد نگ یبه جهنم...ول  -
نداشتم...عمه بدبختم پام سوخت...شوهرش با عشق برام  اقتیل

 یتالش کنم حداقل آبرو نکهیا یمن جا یاتاق درست کرد ول
که اسمش رو گذاشتم  یبه مزخرفات دمیعمه ام حفظ بشه، چسب

جونت خودت  بابا شی...برو پاقتیل یب رتِ یغ ی... برو برتیغ
شوهر عمه ات نازش رو  ینیبب یاوردیهم گول بزن که طاقت ن

...من ینیرو بب شیچند روز خوشبخت ی...چشم نداشتدیجلوت کش
رو از خدا گرفتم که  میشبانه روز یاهم پاداش همه زحمت ه

 شد... بمینص یخانواده ا نیهمچ
او  یرا گرفت و کم هی. مچ دست هداوردیطاقت ن گرید جانان

 :دیرا به سمت خودش کش
 ...هیهد یریتند م یدار  -



 یو اسپر دیچرخ زیبه خر خر افتاده بود. به سمت م نفسش
نشست  یم یصندل یطور که رو نیاش را برداشت. هم یتنفس

 چند بار در دهانش افشانه کرد:
اَم... خانمم...هر  تیکردم اگر سکوت کنم با شخص یفکر م  -
 یمراقب باشم کس دیسرم بزنه فقط با یتو یبشه... هر ک یچ

 یبهش م دیبا یکی...نجامیخور شدم که االن ا ینفهمه...تو سر
ور دست  رهیم ای شهیآدم م ایفقط منم...حاال  یکیگفت و اون 
...آخه من براش دارمدر برابرش ن یا فهیوظ گهیباباش...من د

 مردم...
به سمت اتاق  یقدم یبود. گاه ستادهیهنوز همان جا مردد ا یعل

را زده  نکشیدوباره ع هیشد. هد یم مانیداشت اما پش یبر م
 زیداشت وانمود کند در حال مطالعه است. جانان م یبود و سع

 نییپا نکشیع ریکه از ز هیهد یاشک ها دنیو با د دیچ یرا م
 :دیپرس هیخورد. با گر یحرص م دیچک یم
  ؟یچ یعنی نیآقا جانان ا  -

آن گذاشته بود  یانگشت رو هیکه هد یخم شد به کلمه ا جانان
 نگاه کرد:

 سوسک... یعنی  -
 مچاله شد: هیهد افهیق
 شه؟یتلفظ م یاسمش هم زشته...چطور یحت  -

رو به راه  زیوانمود کند همه چ نکهیا یبرا یتبحر کاف هیهد
بود.  دهیآموزش د ینگرانش باشد را از بچگ دینبا یاست و کس

 یلیپشت آن چهره آرامش، خ هیاوضاع هد دیفهم یجانان حاال م
ها  کی. بشقاب پنکدهیاست که تا کنون فهم یزیخراب تر از چ

 گذاشت و بلند گفت: زیم یرا رو



 بعد... یباشه برا هیبخور...هدصبحانه  ایجان ب یعل  -
 چشم...  -

 یکانتر پشت سرش گذاشت. به سخت یرا بست و رو کتابش
زد اما نتوانست لرزش صدا  یزورک یبلند شد. با بغض لبخند

 و چانه اش را پنهان کند:
 رتیکنم...شما شروع کن د داریدخترم رو ب رمیمن م  -
 ...شهیم

رفت که تارا را  یکرد و دلش قنج م یرا تماشا م رفتنش
وارد اتاق تارا شد به  نکهیکند. به محض ا یخطاب م« دخترم»

 قدم تند کرد و زمزمه وار گفت: یسمت عل
از جونش؟ مگه  یخوا یم یمعلوم هست تو چه مرگته؟ چ  -

 ...ادیصدات در ن زیسر م نیبش ؟ینیب یحال و روزش رو نم
ربانش طور مورد حمله عمه مه نیشد ا یهنوز باورش نم یعل

 قرار گرفته:
وقت  چیه یعنیحرف نزده بود...  یجور نیتا حاال با من ا  -
دونستم داد زدن هم  یزد...من اصال نم یحرف نم یطور نیا

دوستم نداره...باشه هر جور راحته...نو که اومد به  گهیبلده...د
 شه دل آزار...بچسبه به آقاشون... یبازار کهنه م

 :دیرا چسب شیاما جانان بازو دیسمت اتاق چرخ به
 ی... تو نمی... بد هم خراب کردیآقا...خراب کرد یعل  -

چند ماه  نیکه ا یبود... وحشت بیما غر نیچقدر ب هیهد یدون
چقدر غصه تو  یدون ی...نمیدیتجربه کرده رو به خوابت ند

تنه همه  کی هیتا هد یمنتظر بمون یخوا یم یرو خورد...تا کِ 
و اون  محلهاون  یبچه ها گهینه؟ شما ها درو درست ک زیچ

 هیاز هد ؟ییاالن کجا نی. ببدیستیخالفکاِر داغون ن یها هیهمسا



زانوت بلند شو... نشونش بده قدر  ی. دست بزن روریبگ ادی
 ...یدان زحماتش

شده بود و  یمغز یعمر شستشو کی یخودش نبود. عل دست
 را تحمل کند: یرهادیخانواده پ یباز زندگ یتوانست فضا ینم
من داره  یجلو یطور نیکه ا ستمین رتیغ یآقا جانان من ب  -

 دمید رون،یاومدم ب شبینگم... د یچیگرده ه یم بدون روسری
نشسته...شانس آورد  ختیر نیبا هم قتیآقا سپهر و رف یجلو

 بهش نگفتم... یچیه
 یو دردش را نم یبود. حرف عل یگرید یایاز دن جانان

 :دیفهم
است...  هیپدر هد یسپهر جا ؟یگیچرت و پرت مچرا   -

 آرمان هم مثل برادرمه...
 :دیدستش را با ضرب کش یعل
با  یکرد یبابابزرگم ولش م یمن جلو یجمع کن بابا...عمه   -

 نیکردن ا یجرأت م هیهد ای هیعمه هان یگشت... کِ  یچادر م
 بگردن؟ یطور

 ریش ریرا ز یخواست مغز عل یگرفته بود. دلش م حرصش
 بشورد: تکسیو با وا ردیآب بگ

 بدون روسریفقط دردت  یندار یمشکل چیه یعنیاالن   -
پدر خودش  یجلو هی...هدایبه خودت ب یاست؟ عل هیگشتن هد

شده طرف  ینم شیزده حال یمواد م کهیبوده چون مرت دهیپوش
 یباش یدنبال حل مشکل اصل نکهیا یزنش...به جا ایدخترشه 

بچه چقدر کنار  نیفهمم ا یمزخرفات؟ االن م نیبه ا یدیچسب
 ترسه... یمرده م یشده که از هر چ تیشماها اذ

 ابرو باال داد: ییبا پررو یعل



عمه من  گند زدی به زندگی یحاال افتاد گردن من؟ جنابعال  -
 قهرمانش؟ یحاال شد

کوباند باعث شد  یکه جانان به صورت عل یمحکم یلیس
دستش  هی. تا چند ثانافتدیکاناپه ب یبه هم بخورد و رو تعادلش
 یصورتش گذاشته بود و متعجب به جانان نگاه م یرا رو

 کرد:
دلش نازکه طاقت  یول زدیعمه ات بهت م دیرو با یلیس نیا  -

 یو ک ییکجا یبفهم دینداره...من زدم که مخت تکون بخوره شا
 شترین که بم کنار یپرتش کرد ؟یکار کرد ی... تو چیهست

 یرتیغ یمردا یمن ادا یازش سوء استفاده کنم؟ االن هم برا
من جمعش  ی...ناموس تو بود نه ناموس من ولاریدر ن رو

کردم نه تو... من به شرافتش حرمت گذاشتم نه تو...تو اصال 
 ...یاعتراض کن یندار یحق
 را گرفت و با خشونت بلندش کرد: یعل یبازو ریز
ملکه قلب  یچشم ها یجلو زیسر م ینیش یمثل بچه آدم م  -

امروز  نی...از همادیهم در نم کتیج یخور یمن صبحانه م
 یعقب افتاده ات رو م یدرس ها یکن یهم شروع م

من خجالت زده  نکهیا ی...اون دختر با اون حالش برایخون
بعد از  میداره... تو زندگ رتیکنه چون غ ینشم داره تالش م

همه  نی... به خدا موندم ادمیند هیاز هد تر رتیبا غ یزن رمماد
 ؟یمشت روان کیگرفته وسط  ادی یصالبت رو از ک

 وهیرفت. پاکت آبم خچالینشاند و سراغ  یصندل یرا رو یعل
 گفت: یبه چهره سرخ عل رهیگذاشت و خم شد خ زیم یرا رو

نگذشت؟ به خاطر چهار تا  شیچرا از حق پدر یکن یفکر م  -
دهن  یاحمق خودش رو انداخت تو یاثاث؟ به خاطر تو کهیت



خونه من باال رفتند  واریگنده الت از د هیبا  تبابا ی...وقتریش
دفاع و تنها بود  یدختر بچه پنج ساله ب هیخونه با  یتو هیو هد

 هان؟ ؟یبود یتو کدوم گور
زنگ خانه باعث شد جانان دست از سرزنش کردن  یصدا

را  خچالیگذاشت و در  زیم یرا رو ریبردارد. ظرف پن یعل
 :دیبه هم کوب

 شکنم... یپات هم خودم م یکیاون  یاز جات تکون بخور  -
 ی. تماشاردیتا بغضش آرام گ ستادیسر تارا ا یباال یکم هیهد

بسته بود به ازدواج  دیکه ام ییچهره غرق در خواب تارا
کرده،  یتلخ را سپر یهمان تجربه ها هیکه شب یپدرش با دختر

 ی! تارا همان کورسویکرد. آر یدر قلبش روشن م دینور ام
 یقلب و ذهنش جستجو م یهر چه در پستو هیبود که هد دیام

 . افتی یکرد نم
فکر  ی. کمدیقشنگش کش یموها یرو ینشست و دست کنارش
 کند: دارشیاز خواب ب یسیآمد چطور به انگل ادشیکرد تا 

 شو... داری.بشو...عشق من.. داریتارا... ب  -
 هیبدنش را تکان داد و چشم گشود. چند ثان یبا اخم کم تارا

 یرا در مغزش پردازش کند. به حد هیتا جمالت هد دیطول کش
 شتری. بدیتارا باز شد و خند یلهجه اش افتضاح بود که اخم ها

 خوشحالش کرد:« عشق من» دنیشن ه،یاز لهجه هد
 ؟یزن یحرف م یسیانگل ی...تو داریمام  -

 دهیگونه تارا گذاشت. نفهم یزد و دستش را رو یلبخند هیهد
دانست شبانه روز تالش خواهد کرد تا هر  یبود چه گفته اما م

 :ردیبگ ادیچه زودتر 
 دونم... ینم  -



اما از ترجمه اشتباه استفاده کرد.  ستیبلد ن دیخواست بگو یم
 تارا آرام نشست و گفت:

 کنم... ی...باشه... من کمک میریگ یم ادی یتو دار  -
تکان داد و برخاست. با دست به  ی. فقط سردیهم نفهم باز

 صورتش اشاره کرد:
 شستن...  -

و در  دیهم خند هیتخت ولو شد. هد یاز خنده دوباره رو تارا
 دل به خودش گفت:

تارا قشنگ  یرو مثل خنده ها مونیزندگ دی... بانهی... همآره»
 «امروز وقت داشته باشم. نیاگر فقط هم یکنم. حت

تارا را قلقلک داد سپس دستش را گرفت و با  یپهلو ها یکم
 برد.  یبهداشت سیخودش به سرو

 یسیتارا گرفت به انگل یچشم ها یرا برداشت و جلو مسواک
 گفت:

 مسواک...  -
 تلفظ درستش را تکرار کرد: تارا

 مسواک...  -
 ت:گف یبار به فارس نیتکان داد و ا یسر هیهد
 مسواک...  -

 نهیآ یجلو ییگرفت. دو تا ادیبار تارا تکرار کرد تا  چند
 یم ادیزبان هم را  گریکدیبودند و به  ستادهیا ییبزرگ روشو

دست و صورت بچه  وهیش نیتا به هم دیطول کش یدادند. زمان
را بافت. با هم  شیرا عوض کرد و موها شیرا شست. لباس ها

 آمدند.  رونیاز اتاق ب



 دیکرد. تارا دو ینگاه م اطیبود به ح ستادهیپنجره ا یجلو یعل
 :ستادیا منیوسط نش زیانگ جانیه یو با پرش

 (ری...)صبح به خیُصب... باک  -
عمق گرفت و به سمت  شتریب یعل یاما اخم ها دیخند هیهد
 :دیچرخ هیهد
 آشغال با آقا جانان چه کار داره؟  نیا  -

داخل  یبه عل تیاهم یو ب دیدر حدقه چرخ هیهد یها مردمک
 آشپزخانه شد:

 ؟یکن یم یفضول ییبا چه رو  -
قهوه  مانهیرا با آب پر کرد و دو پ زشیعز یجوش صورت قهوه

پنجره خونش به  یجلو یعصب ی. علختیاش ر یدرون صاف
 جوش آمده بود:

 ...یعوض نیا یعمه... باشه قهر باش ول  -
 :دیحرفش پر انیم هیهد
 تو چه؟بابا...به  یا  -

 تفاوت باشد: یتوانست ب ینم یعل
 ه؟یمیآشغال چرا انقدر با آقا جانان صم نیا گمیدارم م  -
اش را از کشو  یطرح زنبور یِ گوگول یفنجان ها الیخ یب

 برداشت:
 هست؟ یحاال ک  -
مراسم بود...همون که به من و بابا حشمت  یهمون که تو  -

 ...یگفت تو حامله ا
رها کرد و با عجله خودش را به  نتیکاب یها را رو فنجان

گفت و  یگل م اریداشت با مه اطیپنجره رساند. جانان وسط ح
 تعجب کرد: نشانیب تیمیصم دنیاز د هیهد ی. حتدیشن یگل م



 ؟یتو مطمئن یعل  -
 ی...وقتگهیپسر د هیبود با  نی... ادمیخودم د یبا چشم ها  -

من بعد از اون هم  یزد ول بشونیحشمت افتاد به جون تو غ
 ادیکردم م ی... فکر مدمیپسره رو با حشمت د نیصد بار ا

 یاومد ولخرج یخره...هر بار سراغ بابا م یجنس ازش م
 شد... یهاش شروع م

حلقه شده  اریدست جانان که دور شانه مه یاز تماشا هیهد قلب
 بود فشرده شد:

 آقا جانانه... یپسرخاله   -
 شد: رهیعمه اش خ مرخین متعجب و بهت زده به یعل
  ؟یگیم یچ  -

را  شیدست ها یهر دو در سکوت تماشا کردند. عل هیثان چند
 دهانش گرفت: یو مشتش را جلو دیمحکم به هم کوب

از آب در   نیآقا جانانت هم که همدست ا ؟یدیاِه، اِه، اِه...د  -
 اومد...

 چرخاند: یپر خشم نگاهش را سمت عل هیهد
وصله ها  نیباشه به آقا جانان از ادفعه آخرت   -

 یدید یکن که چ فیبرگشت کامل براش تعر ی...وقتیبچسبون
 ...یانداز یکلمه هم جا نم کی ؟یدیشن یو چ
 ینشسته بودند و مهمان ناخوانده ا زیبعد، همه دور م قهیدق چند

 :دیکش یدر سکوت سوهان بر روحشان م
 م؟یامشب بر گمیم  -
تا  دیاز جانان پرس هیهد یوصا جلومخص اریسوال را مه نیا

 یحیواکنشش را بسنجد. هنوز جانان فرصت نکرده بود توض



 هیکرد به هد یم یباز شیو رفقا اریمه یکه جلو یدرباره نقش
 بدهد:

 میاز کار و زندگ یلیتونم جون داداش... خ یامشب نم  -
 افتادم...

داخل دهانش گذاشت و در  ریقاشق کورن فلکس و ش کی اریمه
 گفت: دنیحال جو

 نیگوشه هم هی یلش کن یول کن بابا... تو که تا عمر دار  -
 ...زهیر یبرات پول م واریاز در و د یجور

 کار عقب افتاده دارم... یلیجان...خ ارینه مه  -
 ی. قاشقش را در کاسه چند باردندیرا همه شن اریمه پوزخند

 :چرخاند و با سر عالمت داد
  ده؟یحاج خانوم اجازه نم  -

. دید هیحرکتش را هد نیقاشق فشرده شد و ا یرو یعل دست
 بلند شد و گفت: عی. سراوردیجوش ب یداد عل یاجازه م دینبا
 کمکم کن... ایجان ب یعل  -

بشقابش رها کرد و دنبال  یقاشق را با سر و صدا رو یعل
شده بود اما  یو عل هیهد یراه افتاد. جانان متوجه ناراحت هیهد
از هر  هیش با هدارتباطداد که  ینشان م اریمه یجلو دینبا

 مستحکم تر شده: یگریوقت د
 شی...پانیم ایبچه ها به دن گهیماه د کی بای...تقراریمه  -

کنم پا به  یحالش رو م تیخودمون بمونه...فعال رعا
 یول دمیبره...خودم پوک میکنمردش  بدنیا بیادماهه...صبر کن 

 کنن... دایپ یخواد بچه ها مشکل یدلم نم
 بلند شد: زیتکان داد و از پشت م یسر اریمه
 ...یکرد یهمون موقع سقط م دیاحمق جون با  -



 نگو... یفقط به کس الیخ یاشتباه کردم... ب  -
بره آب خنک  دیبعدش با ی... طالقش هم نددمیباشه فهم  -

 داشتم الفرار... یبخوره... من جات بودم بچه ها رو بر م
 کیدر هوا حرکت داد که به نظر برسد  یرا طور دستش

 در حال اوج گرفتن است: مایهواپ
 نیعمر از شر ا کی...چند ساعت بعد لندن... عوضش ژیو  -

جماعت تا شاه  نی... برو حالش رو ببر پسر... ایشیخالص م
 خودش... یندارند...لندن که جا نیماش هیپول کرا میعبدالعظ
زد  یم شخندین ی. علدندیشن یم یو عل هیرا هد اریمه یسخنران

 داد.  یو سرش را با تأسف تکان م
بفهمد. به  یزیچ یخواست عل ی. نمدیلرز یتمام بدنش م هیهد

جانان آن حرف  یجانان شک نداشت اما دلش آتش گرفت وقت
 دروغش هم سخت بود: دنیشن یها را زد. حت

رم...تا به خودش بجنبه همه رو دا میتصم نیخودم هم هم  -
من و پسرهام هم  هیرو پول کردم و رفتم که دستش به سا زیچ

 یکنم...البته از زندگ یحالش رو م تینرسه...فعال دارم رعا
 برم... یهم لذت م میمتأهل

 :دیبلند و چندش آور خند اریمه
  ؟ی...چرا نبرگهیآره د  -

از بغض سوخت. رگ گردن  شیمشت شد و گلو هیهد دست
نگذاشته بود  شیبازو یدست رو هیزد و اگر هد رونیب یعل

که جانان با چه  دندیکرد. ند یسرش خراب م یخانه را رو
 اریخودش را کنترل کرد تا با مشت و لگد به جان مه یمکافات

 یو جنازه اش را تکه و پاره نکند. لبخند افتدین رتیغ یب
 زد: یصنعت



 هم دلش بخواد... یلیخ...گهیآره د  -
 ل؟یدو ماه عشق و حال تعط یکیپس تا   -

 ماند: یجا م اریمه یها یاز مهمان دینبا
رو  شیباق یول امیکپک بزنم؟ امشب نم یخوا ینه بابا...م  -

 م؟یهستم... حاال امشب کجا قرار بود بر
 ادیبه  یتواند مخ جانان را بزند و شب یفکر کرد م اریمه

توانست مهگل را هم با جانان  یبهانه م نیبسازد. به ا یماندن
 دهد: یآشت

 امشب غوغاست... امکیخونه س  -

 است: هیجانان وانمود کرد پا 
 امیم روقتیزنگ بزن آدرس بده من هستم... فقط د ؟یآخ گفت  -

برسه  ینفهمه... به گوش ساق یبرگردم که کس دیزود هم با
 ...شهیدوباره دردسر م

برساند  اریبه بدنش داد تا خودش را به جانان و مه یتکان یعل
 مچ دستش را گرفت. کنار گوشش پچ زد: هیاما هد

خودت  ینه من نه تو...اصال به رو گهید ادیصدات در ب  -
 ...یارینم

 یصدا دیاش کوب یشانیبا کف دست به پ یکه عل یا ضربه
 :دیغر شیدندان ها یداد. از ال یترسناک

 عمه؟ رمیخفه خون بگ یچطور  -
دونه که داره خرش  یم یزیچ هیکه گفتم...جان حتما  نیهم  -
 کنه... یم
 گفت؟ یچ یدیکنه؟ نشن یخرش م  -

کردند باعث شد  یم یو جانان که با هم خداحافظ اریمه یصدا
در اتاق تارا با آنها  یبعد جانان جلو یقیحرفشان قطع شود. دقا



اش  نهیبه هم فشرد. قفسه سرا از حرص  شیروبرو شد. لب ها
 بدهد. هیبه هد یحیتوض دیچرخ یشد. زبانش نم یم نییباال و پا
 شکست: یو درد آور را عل نیسنگ سکوت

 بود؟  نیا یگذاشت یسرت م یرو یکه داشت یمرد  -
 رفت: یبه عل یچشم غره ا هیهد
 حرف دهنت رو بفهم...  -

به جان هم  هیو هد یعل نکهیو قبل از ا دیکش ینفس بلند جانان
 اوضاع را در دست گرفت: افتندیب
کار  هیو بق اریمخ مه یرو یشرمنده شدم... من کل هیهد  -

گفتم فقط  یهاشون...هر چ یمهمون یکردم که بتونم برم تو
بدون تو نفسم باال  یدون یبود...خودت م اریگول زدن مه یبرا
 ؟یقسم بخورم باور کن ی...به چادینم
توانست از  یم هیهد دیخواست با جانان حرف بزند. شا ینم
رو به راه است اما  زیوانمود کند همه چ ایبگذرد  شیها دهیشن
 توانست: ینم یعل
 گفت... یچ یدیخوره...عمه خودت شن یداره حالم به هم م  -
 :دیحرفش پر انیم
 ؟یدیرو کجا د اریبار مه نینداره...فقط بگو اول یبه تو ربط  -

 آمد: ینفسش از خشم باال م یه سختب یعل
 دوست مراسم مادرجون...به حشمت و من گفت که تو یتو  -

 ...یاالن هم حامله ا یبود قشیرف
 وا رفت: جانان

 ...یوا  -
 :دیکش شیها شیر یدور خودش زد و دست رو یچرخ

 مش؟یدیند یپس چطور من و ساق  -



رو بست...من همه حرف  شد فلنگ یکتک کار یچون وقت  -
. همون چند تا جمله اول که گفت حالم خراب دمیهاشون رو نشن
 قشیو رف نیبا ا یکوچه پشت یتو یساعت میشد. حشمت ن

 دیخر یکرد... بعدش هم فکر کنم از بابام جنس م یاختالط م
 که دم به ساعت در خونه ما بود...

دور  و دیکش یشده بود. وسط خانه عربده م وانهید جانان
 :دیچرخ یخودش م

  دم؟ینفهم مچرا خود  -
مثل خنجر در قلب جانان فرو  هینگران و مهربان هد یصدا

 رفت:
 سرت... یتو رو خدا آروم باش... فدا  -
رو کرد. چشمش به تارا افتاد  هیبه هد نیزده و خشمگ جانیه

 ی. کمدهیچسب هیهد یو به پا دهیبلند پدرش ترس یکه از صدا
 آرامتر گفت:

همه رو سر  یآدم طور نیا ؟یگیم یدار یسرم؟ چ یفدا  -
هاش رو  یپشت سرش گندکار یانگشت چرخونده که هر چ

به خودت بکن  ینگاه هی... رهینم گندش یبو یماله بکش
... دندیعشقم...مادرم رو تا مرگ برد... زن و بچه ام عذاب کش

بعد  ادچشم هام اتفاق افت یکابوس هام جلو نیآواره شدند...بدتر
چه  نمیب یرو م یساق یها هیهر بار بخ یسرم؟ فکر کرد یفدا
 شم؟   یم یحال
 شد آرامش کرد. ینم
 شد: کشیو نزد ختیآب ر یوانیلرزان ل یبا دست ها هیهد
کم آب بخور... صورتت کبود شده...درست  هیآقا جانان   -
 ...شهیم



اومد؟ اگر اون  یسر مامانم م ییاگر بال شه؟یدرست م یچ  -
 آورد... یم ریخونه تنها گ یتو و تارا رو تو وضی ع

 فرو برد: شیموها انیرا م شیها دست
تونم بهش فکر کنم... لعنت بهت  ینم یمن... حت یخدا یوا  -

 وجدان؟ یآدم چقدر ب هی...آخه اریمه
 بود: یعیکامال طب هیهد یاما برا بیجانان عج یبرا

باال زده  یادیکه مصرفش ز یفکر کنم تا حاال آدم معتاد  -
 ...یدیند

عقب مانده اش را  یرفت و کارها یدیکه به کارگاه تول جانان
کارگر به خانه بازگشت. هر چه در اتاق  یانجام داد با تعداد
بلور  یهم برا یبرد و اتاق یم نیرزمیبه ز دیمطالعه داشتند با

 ساخت.  یخانم در تراس بزرگ طبقه باال م
نداشتند. قبل از همه خودش  یادیبود و وقت ز یپر کار روز
. کتابخانه اندازدیب تشیبه وضع یرفت تا نگاه نیرزمیبه ز

راه نفسش را  یپدرش هنوز آنجا بود. دلتنگ یو فلز یمیقد
 ریآقا جهانگ یخاک گرفته که روز یکتاب ها ایدن کیگرفت. 

 خواند.  یخط به خطشان را م
از آثار  سینف یو مجموعه ا یپزشک یتخصص یها کتاب
 یسال ها بود خاک م ریبا رفتن آقا جهانگ یرانیا یشعرا

جانان را شوکه کرد  یبه حد رخانیجهانگ یخورد. مرگ ناگهان
کرد.  یمنطق پرخاش م یآمد ب یخانه م نیکه تا سال ها اسم ا

کند که حاال داشت در  یم شیها با دل آدم ها یچه باز ایدن
 کرد! یم یهمان خانه زندگ

 زد: شیرگرها صدااز کا یکی
 ارم؟یآقا جانان همه رو ب  -



 باال رفت و به جوانک گفت: نیرزمیز یپله ها از
 میزیاضافه است بر یهر چ دیآقا فرهاد نوکرتم...اول با  -

 خوام اهدا کنم به کتابخونه... یپر از کتابه م نییپا نیدور... ا
 گریکدیمشغول چانه زدن با  یو تارا در اتاق خواب اصل هیهد

اش  یکرد و نام فارس یبدنش اشاره م یبه اعضا هیبودند. هد
 هیاش را به هد یسیکرد و نام انگل یگفت. تارا تکرار م یرا م

گرفت و  یم ادیکلمه را  کیداد. هر بار که تارا  یم ادی
به عنوان  مشدانه کش کیبه او  هیکرد هد یدرست تلفظ م

 داد. یم زهیجا
 یصندل یراهرو رو انیباز شده بود. م خشی یهم کم یعل 

کرد تا کارشان را  یم ینشسته بود و به کارگرها امر و نه
جانان چنان  یدرست انجام دهند. با وجود آن همه مشغله کار

 ریخودش هم باور پذ یدر خانه داشت که برا یاحساس آرامش
کرد و  یم ازآمد در اتاق را ب ینبود. هر بار از پله ها باال م

 رفت.  یو تارا دلش ضعف م هیهد دنیداز 
و  یاز عل شیها دهیداشت درباره شن نایکه با ش یتماس در

برود صحبت کردند.  اریکه قرار بود با مه یشبانه ا یمهمان
کند اما از روز  یرا ثابت نم یزیچ یگفت که شهادت عل نایش

کنند.  یرا قربان هیخواستند هد یم هیو بق اریدانسته مه یاول م
 یهم نم یشد همه کارها را تمام کرد. از ساق یروزه نم کی

نداشت جز  یو تارا بماند. چاره ا هیهد شیتوانست بخواهد پ
 و خاله مرجان را بفرستد. مهیاز آرمان بخواهد فه نکهیا

زود  یلیبود. از صبح خ یسخت مشغول تدارکات عروس آرمان
 چند جا سر زده بودند.  مهیبا فه



 هیآتل کیهران انتخاب کردند و به ت کینزد یکوچک باغ
به  لیآرمان تبد یدائم یها یدگیبا رس مهیرفتند. فه یعکاس

 کرد. یطراح لیاو هم استا یبرا یشده بود. ساق یگریدختر د
 یآمد برا یبه چهره اش م یتِم شرق شتریکه ب هیهد برعکس

 کیدر نظر گرفت. حاال با  ییروشن و اروپا یرنگ ها مهیفه
کنار آرمان نشسته بود.  دیروشن و شلوار سف یاسی یمانتو
از  شیموها نییپا ی. فرهادیکش سیرا خاله مرجان بابل شیموها

 ینگاهش م ارزده بود. آرمان هر ب رونیب دیسف ریشال حر ریز
دختر را از  نیزد. ا یم تیاز سر رضا یکرد ناخودآگاه لبخند

او به  یکه همسرش را فقط برا نیبود. مثل ا دهیکش رونیقبر ب
 ر،یگفت بم یآرمان بود. اگر م مانشیآورده باشند. جان و ا ایدن
آمد آرمان مملو از  یکه در م مهیخنده فه یمرد. صدا یم

 شد.  یغرور م
در  یطوالن انیرا داشت که سال یخوشبخت بود. حس کس مهیفه
کرد  یبوده. تمام عمر جرأت نم یشکنجه گاه مخوف زندان کی

پروا حرف بزند،  یطور ب نیخانواده اش ا یاعضا یجلو
اظهار نظر کند. آرمان فقط جسمش را از مرگ نجات  ایبخندد 

 نداده بود بلکه روحش را هم آزاد کرده بود. 
آمدند. آرمان نگاهش را در  رونیب هیدر دست هم از آتل دست

 پاساژ بزرگ بودند: کیاطراف چرخاند. داخل  طیمح
 م؟یناهار بخور میبر  -
 لبخند زد: مهیهف
 ؟یشما گرسنه ا  -

 هم لبخندش را با لبخند پاسخ داد: آرمان



به بهانه  می...بریامروز سرپا موند یلیتو خ یول زمینه عز  -
با گروه ارکستر  یدفتر ساق میبر دیبعدش با مینیکم بش هیناهار 

 ...میقرارداد ببند
خوردند. گروه ارکستر را  فست فود کیرا با هم در  ناهار

 از قبل هماهنگ کرده بود.  یساق
 یدو ساعت یکیمنتظرشان بود.  یدر دفتر ساق یاصل نوازنده

 یتا ترانه ها را هماهنگ کردند و از دفتر ساق دیطول کش
آمدند و آرمان کنار  یخانه باال م یزدند. با هم از پله ها رونیب

 آورد.  یرا در م تایحرف زدن ب یادا مهیگوش فه
 :دیچیپ یدر راهرو م شیو صدا دیخند یم مهیفه
 آقا آرمان... یجور نیا دینکن یوا  -

 شیزد دل آدم را ر یزنانه  حرف م یکلفت آرمان وقت یصدا
 کرد: یم
چش و چالت  شمیدوال م ینجوریا یآقا آرمان...چرا وقت  -

 تو حلقم؟ رهینم
 یرا هم باال رفته بودند. فقط چهار پله با در ورود پاگرد نیآخر

زده بود  هیتک واریاز زور خنده به د مهیواحد فاصله داشتند. فه
 :دیخند یو با دهان کامال باز م

 ...یبد یلیخدا نکشدت...دلم درد گرفت...خ  -
 گرفت: واریشد و دستش را به د مهیفه کیخنده نزد با
... نه من نه جاناتان نگاهش هم جالبه ؟ییخدا گمیدروغ م  -

 ...میکن ینم
 :خم شد یاز خنده کم مهیفه
 تو فقط بخند... زمی...عزبه به  -



باز شدن در واحد مثل برق گرفته ها  یصدا دنیدو با شن هر
به او  یجهنم یکه با نگاه دیرا د یزن مهینگاهشان باال آمد و فه

کوتاه که  یحدودا پنجاه شصت ساله با موها یشده. زن رهیخ
چند  یبه تن داشت. برا یست به رنگ بادمجان یتاپ و دامن

به خودش  مهی. آرمان زودتر از فهدخشکش زده بو مهیلحظه فه
 :آمد

 ؟یخانم... چه عجب؟! راه گم کرد زادیبه به... پر  -
 :اوردیتکان داد اما آرمان کم ن یبا تأسف سر زادیپر
من... عشقم  زیزع مهیکنم عروس خوشگلتون فه یم یمعرف  -

 با مادرشوهرت آشنا شو... 
گرداند. گفته بود  زادیآرمان و پر نیبهت زده نگاهش را ب مهیفه

شناخت دو طرف  یبرا یخواهد فرصت یم یتا شب عروس
او را  گرانید یمدت جلو نیحال تمام ا نیداشته باشند. با ا

 خطاب نکرده بود.« عشقم»
 سالم خانم... خوشبختم...  -

 یکوه آتشفشان بود. سخت و محکم با درون کی هیشب زادیپر
 مشتعل:

 داره... قتیپس حق  -
 به تمسخر زد: یخنده ا تک

 ...زادیخاک تو سرت پر  -
به هم کردند.  یو آرمان نگاه مهیو داخل رفت. فه دیچرخ

 :آرمان لبخند زد
 یکنم...به خاطر من هر چ ینگران نباش...خودم حلش م  -

 باشه؟ یدینشن فکر کن اصال یدیشن



در  زادیتکان داد. پر شیبرا یهم لبخند زد و سر مهیفه
دختر  نیا دیکش ینشسته بود. انتظار م زیآشپزخانه پشت م

مرحوم را  یارزش را له کند. هزاران بار پانته آ یمزاحم و ب
خانواده  کیداد. حداقل پانته آ از  یم حیترج مهیبه امثال فه

دانشگاه اما  ادمتوسط بود. پدرش بازنشسته ارتش و مادرش است
 قیوجه ال چیبود او را به ه دهیشن مهیکه درباره فه ییزهایبا چ
دانست آرمان  یکه م ییدانست. از آنجا یخانه اش هم نم یکلفت

 چیداند و سال هاست که با ه یپانته آ م یاو را مقصر خودکش
کرد دروغ بافته  یشود، فکر م ینم یجد ارتباطوارد  یدختر

 مهیمشترک آرمان و فه ی. عکس هاندتا مادرش را شکنجه ک
گرفت و به  طیبل عیسر دیآرمان که د یرا در صفحه مجاز

 تهران بازگشت.
 را تا اتاق خواب برد و خودش برگشت: مهیفه آرمان،

 میکشت یم یزیچ یگوسفند ؟یخبر اومد یجون چرا ب یپر  -
 پات... یجلو
 گذاشت: زادیپر یو قندان را جلو یمرجان فنجان چا خاله

 ...دیصدام کن دیخواست یزیخانم چ  -
کرد تا در اتاق به  بیخاله مرجان را تعق زاد،یپر نیآتش نگاه

 ملحق شد: مهیفه
 الزم داره؟  یخانم نوکر شخص  -

کف آشپزخانه نشان  کیسرام یرو یشدن صندل دهیکش یصدا
 یخشمش را گرفته. روبرو یجلو یداد آرمان به سخت یم

بود که مادرش را  بینگاهش کرد. عج قیمادرش نشست و عم
 یکس را در حد خودش نم چینبود اما ه یدوست ندارد. زن بد



احمقش  یکرد همه آمده اند تا از بچه ها یدانست. تصور م
 کنند: استفادهسوء 

خوب  مهیفه یدست ها ی...تا وقتستیخاله مرجان نوکر ما ن  -
خاله مرجان  نیهم دینبود یجنابعال یکنه...وقت یبشه کمک م

کرده...حرمت داره برام البته اگر حرمت  یدر حق من مادر
 ...ینگه دار یرو بتون یکس
بدنش را به سمت آرمان  یداد و کم شیبه آرنج ها هیتک زادیپر
 :دیکش

 ارزه؟ یاالن نشونت بدم زنت چند م نیهم یخوا یم  -
ختم  یخوب یبحث به جا نیدانست ا یشرده شد. مآرمان ف فک

فرصت خانه  نیفکر افتاد در اول نینخواهد شد. همان لحظه به ا
 را عوض کند. 

و  چارهیب مهیطبقه باال مثل برج زهر مار به جان فه مادرش
هر دو طبقه مال آرمان و  نکهیافتاد. با ا یخاله مرجان م یحت

بخواهد  زادیتوانست از پر یپدرش بود اما نم هیدر واقع هد
 برود:

 نجایاز ا رمیگ یتحملم کن... خونه م یتا بعد از عروس  -
 ...میریم

 :دیرا به هم کوب شیو دست ها دیخند یعصب زادیپر
 ...پسره احمق!ریبگ لیتحو ایهاه...ب  -

 یفنجان را رو یو عصب دیدرون فنجانش را نوش یاز چا یکم
 :دیکوب ینعلبک

  ؟یریخانم بگ یبرا یخوا یهم م یعروس  -
گشتم و گشتم دست گذاشتم  یبه مردم بگ یکش ینم خجالت

 ؟یزیچ نیهمچ یرو



صحنه ها را  نیکرد. ا یدر سکوت مادرش را تماشا م آرمان
دست پانته آ را گرفت و به خانه آورد  یبود. وقت دهیقبال هم د
 پول کرد. کیرا سکه  چارهی. دختر بدندیها را شن نیبدتر از ا

 مادرش: ینه صدا دیشن یپانته آ را م یلحظه ضجه ها نآ
 عرضه ات هم کمکت کرد؟  یب یاون بابا نم؟یبب  -

 چزاندن مادرش گفت: یزد و مخصوصا برا یپوزخند
 دختر کم سن فوق العاده خوشگل... هیدوباره ازدواج کرده...  -

را گفت که واکنش  نیبود. ا دهیپدرش را ند دیهمسر جد اصال
واضح حالش  یلی. خدیکند. رنگ زن پر فیو ک ندیرا بب زادیپر

 گرفته شد:
 ...بگیریدش دیبا ادیسر راهتون ب کی...هر یبابات نیع  -

 وار به سمت آرمان گرفت: دیاشاره اش را تهد انگشت
 یمن آبرو دارم... مردم چ ؟یدیشن یعروس یب یعروس  -
 گن؟یم
کرد جواب  یم قیدرونش تزر یخونسرد ،یکه به سخت یلحن با

 داد:
 یپانته آ رو به کشتن داد یکه وقت گنیرو م یزیهمون چ  -

 گفتن...
 دانست در مرگ پانته آ مقصر است.  یخودش هم م زادیپر

 ینامرد ییرفته بود که جدا شیپ یآرمان و پانته آ تا حد ارتباط
 یبار نرفت. جدا ریز زادیشد اما پر یمحض در حق پانته آ م

 یپانته آ را جلو یآبرو زادیعاشق هم بودند، پر واقعا نکهیاز ا
در خانه شان  یبا مأمور کالنتر یها برد وقت هیخانواده و همسا

 یکرد با صدا یرا آب م نگکه س ییرفت و آن چنان حرف ها
 بلند زد. 



شود پانته آ خودش آرمان را  یکار باعث م نیکرد با ا یم فکر
 :یول کند. در واقع ول کرد اما با خودکش

... ردش کن ستین یباشه حرف ؟یکارو کرد نیاز لج من ا  -
 . رمیگ یخودم برات م یرو خواست یبره بعدش برو هر ک

و خاله مرجان  مهیباز و بسته شدن در اتاق آمد. فه یصدا
 زادیپر زیآم ریآمدند. نگاه تحق یداشتند به سمت آشپزخانه م

خواست آرمان را تنها  یگرفت اما نم یرا م مهیداشت جان فه
 بگذارد.

کنار  یصندل یرو یتصنع یآشپزخانه که شد با لبخند وارد
 آرمان نشست:

 ...دیخوش اومد یلیخ  -
داد کلمات به شکل  یمادر و پسر اجازه نم نیب نیسنگ جو

. آرمان چنان خصمانه مادرش رندیدر مغزش شکل بگ یمناسب
زن را  قهیهر لحظه  دیکش یانتظار م نندهیکرد که ب یرا نگاه م

 :اندازدیب رونیو از خانه ب ردیبگ
  ؟یاریکم م هی میدیکه خر یکیخاله مرجان...از اون ک  -

 کیدر جعبه را باز کرد. نمونه ک یمرجان با خوشحال خاله
 بود: یعروس

 د؟یسفارش داد نیدخترم مبارک باشه...از هم یوا  -
 با ترس به سمت خاله مرجان برگشت: مهیفه
 ...دیخاله جون...شما هم بخور بله  -
 .دیانشاهلل که خوشبخت باش یبه سالمت  -

 :دیبار یخون م زادینگاه پر از
 چند سالته دختر؟   -



به مادر شوهرش کرد. الحق زن  یزده نگاه خیگنگ و  مهیفه
 بود..  یکیش
 :شیچشم ها یبه آرمان نداشت جز رنگ عسل یشباهت چیه
 و سه سالمه... ستیب  -

 یمعطل یشان کش آمد و ب یبه تفاوت سن زادیلب پر گوشه
 :دیرا پرس یسوال بعد

 ؟یخون یدرس م یچه رشته ا  -
خشن خطاب  یبا لحن زادیبه آرمان کرد اما پر ینگاه مهیفه

 قرارش داد:
 ...دمیاز تو پرس  -

 :دیکوب زیبه م یآرمان با کف دست ضربه محکم ناگهان
بهش  دمی.. بهت اجازه نممنه. یزن عقد مهیتمومش کن...فه  -

هم  مهیفه یکه گرفت یژست نیبا ا ی...اگر فکر کردیکن نیتوه
 ...یکور خوند یکن یمثل پانته آ از من دور م

 :دیکوب شیران پا یرو زادیدوم را پر ضربه
جواب مادرش رو به  یطور نیخاک تو سرم شده که پسرم ا  -

 ...دهیسر و پا م یب هیخاطر 
و  دیکوب زیگره کرده آرمان به م یسوم هم مشت ها ضربه

 برخاست:
دختر مثل دسته گل مردم رو به  یخاک تو سرمون شد وقت  -

... خاک تو سرمون شد از همون روز اول که تو میکشتن داد
به جون بچه هات...  یافتاد یمطبش گرفت یمچ بابا رو با منش

گناه به خاطر دک و  یب هیخاک تو سرمون که خون  یآره پر
 نکهیدستمون مونده... وگرنه من جز ا یرو یابعالپز جن

 عاشقش بودم نامرد نبودم...



 :ستادیهم ا زادیپر
 یم ؟یگرفت ستیکه در شأنت ن یکی یتو از لج من رفت  -

چند  ؟یدیتره؟ خجالت نکش کیچند سال ازت کوچ یدون
 ش؟یدیخر

را وسط آشپزخانه پرت  زیم یبا خشم فنجان و قندان رو آرمان
 کرد:

که  میعوض یبسه...مرده شور شأن من و خودت و اون بابا  -
 یدی...هنوز نفهممیدون یرو در حد خودمون نم یاحد چیه

 نیا یدونه تو یشدن...خدا م یبچه هات از دستت فرار ؟یپر
که شوهرش زن  یکرد شهیمدت چطور خون آرزو رو به ش

 زائو رو گذاشت و رفت...
 د:از تعجب و خشم گرد ش زادیپر یها چشم

 من بود؟  ریتقص دیجنب یمن؟! آقا سر و گوشش م  -
آرامش خونه اش رو زهر  ی... رفتدیجنب یسر و گوشش نم  -

 یسرش م ی...هفت ساله ازدواج کردند تو هنوز تویکرد
خوب داشته خودش رو بدبخت  یکه آرزو خواستگارا یکوب

 هم از من... نیکرده؟ ا
 کرد اشاره کرد: یکه بهت زده نگاهشان م مهیفه به
دختر ارزش پاک کردن کفش  نیا ؟یخوا یکه م هیزیچ نیا  -

 نیپانته آ هم به ا دهیگند یتار مو کیهات هم نداره احمق...من 
 فروشم... یدختره نم

 :دیکش ادیتوان فر نیزد و با آخر رونیرگ گردنش ب آرمان
و حرمت  ی... با جاه طلبشیپانته آ مرد... رفت... تو کشت  -

برم سر خاکش...همون  یحت ادیشرمم ب یکرد یکار تیشکن
...بهت یمن مرد یدر خونه شون، تو هم برا یروز که رفت



...اون جالل احمقانه ات یهم بشکن مهیحرمت فه دمیاجازه نم
 خودت نگه دار... یرو برا

از جا  مهی. فهدیبه صورت پسرش کوب یمحکم یلیس زادیپر
 و خاله مرجان خواست مداخله کند: دیپر
 خانم... زادیپر ه؟یچه کار نیمن ا یخدا یوا  -

 را سمت زن محترم و زحمتکش گرفت: دستش
 ...یدخالت کن یبخوا یستین یتو خفه شو در حد  -

دور زد و به سمت خاله مرجان که بغض  زیاز پشت م آرمان
فت بود رفت. سرش را با هر دو دست گر سیکرده و نگاهش خ

فرقش  یپر مهر رو یبودنش بوسه ا یتوجه به مذهب یو ب
 نشاند:

 ...یمن نوکرتم خاله...تو تاج سر من  -
 :مهیسمت فه برگشت

 اتاق... یتو دیعشقم با خاله بر  -
 :ستادیا شیمحکم سر جا مهیفه
 مونم... یمن کنار شوهرم م دیخاله جون شما بر  -

از جنس استقامت ساخته شده اند.  مهیفه ای هیمثل هد ییدخترها
. دیاز شکسته شدن آنها ترس دیشکنند اما با یسخت م یلیخ

مبارزه کردن  ایاز دست دادن  یبرا یزیحس کنند چ یوقت
 زنند.  یم یبیندارند دست به خود تخر

 بود: دهیرا د مهیبار شکستن فه کیچون  دیترس آرمان
 به حرفم گوش کن... برو خانمم...  -

برود، رو کرد به مادر شوهرش و با لحن  نکهیا یبه جا مهیفه
 گفت: یآرام



منو  متیق دیپسر شما قهرمانه...مرده به تمام معنا...خواست  -
ندارم  یارزش چیپسرتون...من ه یمردونگ متیهم ق د؟یبدون

اومدم فکر کردم  یارزه...وقت یم یلیدرست اما دل پسرتون خ
وجود  یشکسته که حت یخودم داغونم...آقا آرمان قلبش طور

 دیبه من بگ وادخ یدلتون م یتونه درستش کنه...هر چ یمن نم
 ...دیبه شکستن قلب قهرمانم ادامه ند گهیاما د

 باال رفت: زادیپر یابروها
 ؟یوجب مین یدار یعجب زبون  -
 تی...به من اهمارمیآقا آرمان وسط باشه زبون در م یپا  -
که هنوز کمرش راست نشده ...حواستون به پسرتون باشه دیند

 از غم...
دختر  هی یگولت زده؟ خاک تو سرت که رفت یطور نیا  -

هم بکنه...البد با افتخار  یبلبل زبون یدیاجازه م یمعلول گرفت
 ...یبد لیکج و کوله بودنش رو نشون فک و فام یخوا یهم م

 یو دست ها مهیگردن فه یزخم بزرگ و زشت رو منظورش
 آتل بسته اش بود:

 کنم...برو خونه خودت... نینکن بهت توه یمامان کار  -
 یپاشدم اومدم زندگ ایاز اون سر دن ؟یکن یم رونمیب یدار  -

 تو رو درست کنم...
 ...یمن درسته اگر تو خرابش نکن یزندگ  -
عروسم  یا قهیعت نیاگر اجازه بدم همچ ستمین زادیمن پر  -

 باشه...
و بعد با دست  دیکوب مهیبه فه یگذشت تنه ا یکنارشان که م از

 را پاک کرد: شانیمحل تماس بدن ها
 باال لباسم هام رو بندازم دور... رمیشدم... م فیکث  -



رفتنش را تماشا کردند. در خانه را محکم به هم  مهیو فه آرمان
به  عی. خاله مرجان سردندیکه هر دو در جا پر ی. طوردیکوب

 اتاق خواب رفت تا آنها را تنها بگذارد. 
بودند.  ستادهیهدف ا یزدند و ب یهر دو نفس نفس م هیچند ثان تا

 سکوت را آرمان شکست:
 من ازت....  -

 :دیحرفش پر انیم مهیفه
...مادرتون کامال حق دینگ یچیکنم ه ینه... خواهش م  -

 داره...
دست به  مهیبه فه رهی! خقیو عم بیبود. عج بیآرمان عج نگاه

نگاهش داشت  ینیشد. سنگ یم نییاش باال و پا نهیکمر قفسه س
 گرفت: یرا م مهیجان فه

 ...میجا تمومش کن نیهم دیاگر شما بگ  -
 !یگور پدر عروس  -
 .خاله مرجان در اتاق را باز کرد 
 ...مامان رفت...میینجایخاله ما ا  -
 هیهد شیسر برم پ کی دیبا من ندار یآقا آرمان اگر کار  -

 خانم...
 بلند شد: عیسر مهیفه
الاقل  یول ادیاز دستم بر نم ی...من که کارمیخاله با هم بر  -
 باشم... شتونیپ

 را نازک کرد: شیاز حرص لب ها آرمان
 برو حاضر شو...  -

از فرصت استفاده کرد و  مهیدو وارد اتاق خواب شدند. فه هر
 :دیپرس



 شه؟یم یحاال چ  -
 باال انداخت: یشانه ا الیخ یب
آورده  فی...تشرمیکن یاسباب کش دیبشه؟ با یچ یخوا یم  -

 که ثابت کنه من احمقم...
و بن بست منزل جانان شدند. آرمان ترمز  کیکوچه بار وارد

 رهیپارک شده خ اطیدر ح یکه جلو ینیزد و با دقت به ماش
 نگاه کرد:

 رفته تو؟ یعنیاومده؟  یچ یبرا نیا  -
 عیعقب جا به جا شد و سر یصندل یرو یمرجان کم خاله
 را شناخت: مانهیخاله پ نیماش

 یخانم روز هیهد چارهیخانواده آرامش بده...ب نیخدا به ا  -
 نیخوان از جون ا یم یکه استرس نداشته باشه...آخه چ ستین

 دختر؟ 
 و آرمان گرداند: نیماش نینگاهش را ب جیگنگ و گ مهیفه
 !ه؟یک  -

 پارک کرد: یرا گوشه ا نیآرام راه افتاد و ماش آرمان
کنم حرمت نگه داشتن  یفکر م یمزاحم...دردسر...بال...گاه  -
 ایو مهگل  مانهیبا امثال پ یوقت هیمفهوم یکار زشت و ب یلیخ
 ...شمیمادر خودم روبرو م یحت

 یمجبور نشود برا هیداده بود که هد دیبه خاله مرجان کل جانان
پر از خرده  اطی. داخل حدیایب نییباز کردن در از پله ها پا

آورده بودند. کارگرها  رونیب نیرزمیبود که از ز یلوازم
 کردند.  یداشتند استراحت م یگوشه ا

. همه توقع داشتند ستین ییبود که داخل خانه سر و صدا بیعج
 را بشنوند اما آرام بود.  نیو هوار ساکن غیج



تا خاله مرجان ورودشان را به  ستادندیا نییپا مهیو فه آرمان
زود آمد و با دست  یلیدر طبقه باال اعالم کند. خ نیحاضر

 توانند باال بروند.  یاشاره کرد م
برنگشت به  یتنها بود. رو به پنجره نشسته بود و حت مهگل

 یسالم کند. آرمان مخصوصا بلند سالم داد و متلک نیتازه وارد
 انداخت:

 دردسر؟ یتو یافتاد دهیجان...هنوز نرس هیهدسالم   -
دست شکم بزرگش را نگه داشته بود و محتاطانه  کیبا  هیهد
 بردارد: نتیکاب یرا از رو یچا یحاو ینیخواست س یم
 ...ادی...االن جان هم مدییکنم بفرما یخواهش م  -

 را برداشت: ینیخودش را رساند و س عیمرجان سر خاله
...استرس یاز جات تکون بخور دیاصال نبادخترم تو االن   -

اتاقت من از مهمان  ی...شما برو توستیهم برات خوب ن
 کنم... یم ییرایپذ
 کوتاه جواب داد: هیهد
 خوبم خاله...  -

 به اتاق خواب ها کرد: ینگاه
 میسوزونه؟ ن یم یشیتارا داره چه آت نیباز ا نیخاله برو بب  -

 ر دستم بده...ترسم کا یزده م بشیهست غ یساعت
 هیمبل کنار پنجره پشتش را به سالن کرده بود. هد یرو مهگل

 رهیخ هیبه حالت نشستن هد یچشم رینشست. ز کشیآمد و نزد
 شد و با پشت دست اشکش را پاک کرد:

 اد؟یم یجاناتان نگفت ک  -
 گذاشت: یداشت کوسن پشتش م هیهد



 یبسازه توخواد اتاق  یکنه...م دای...رفته بنا پادیگفت م  -
 تراس طبقه باال...

به هم دوخته شد. خاله  یلحظه ا مهیمتعجب آرمان و فه نگاه
بدنش را  یآمدند. دخترک همه جا رونیمرجان با تارا از اتاق ب

. خاله دندیکرده بود. همه به ظاهرش خند ینقاش کیبا ماژ
 مرجان با حرص گفت:

بچه رو  نیسر اتاق آورده؟ من ببرم ا ییچه بال یاگر بدون  -
 شده... یبشورم که دستش به هر جا بخوره رنگ

 تارا ضعف رفت: یدلش برا هیهد
 یجا رو م هی...مطمئن بودم داره ادیگفتم صداش در نم  -

 ترکونه...
 صدا زد: نییاز پا جانان

 ؟یآرمان هست  -
 بلند جواب داد: آرمان

 آره...  -
 کمک داداش دستم بنده... ایب  -

. صورتش از دیبه سمت راه پله چرخ یمهگل لحظه ا نگاه
با آن لحن  هیبود. تازه متوجه شدند چرا هد سیاشک خ

 داد.  یمحترمانه و دوستانه جوابش را م
بعد جانان و آرمان از پله ها باال آمدند. جانان با اخم  یکم

با  یچه برخورد دیدانست با یبه دختر خاله اش کرد. نم ینگاه
 کند.  عیرا ضا هیخواست هد ینم مهگل داشته باشد. یجلو هیهد
 یخوب ارتباطکه  دیرس یم اریخبر به گوش مه دیحال نبا نیا با

 نیحاضر نیو نگاهش را ب ستادیدارد. چند لحظه ا هیبا هد
 حرکت داد.



 :دیرا بوس هیرفت و سر هد جلو
 ؟یاستراحت کن یریتو چرا نم زمیعز  -

 متعجب نگاهش کرد: هیهد
کل روز  ستیقرار ن گهیرفت...دخوبم...حوصله ام سر   -

 بخوابم...
 :دیکوتاه و نرمش کش یموها یرو یمحبت دست با
...خودم با ماندانا یکل روز بخواب یعنیاستراحت مطلق   -

 حرف زدم...تارا کو؟
 بود: نیریش یلیخ هیهد خنده

دارم با  دیسر خودش آورده؟ فکر کنم د ییچه بال یاگر بدون  -
لج کرد...خاله مرجان بردش زنم  یمهگل خانم حرف م

 حموم...
 من... یقارچ کوچولو  -

رفت تا به جانان بفهماند مهگل دارد  یچشم غره ا هیهد
توانست مانع جانان شود  ینم زیچ چیه گریکند. د ینگاهشان م

 را پنهان کند: هیبه هد قشیتا احساس عم
 گم؟یم یکه چ یبه درک...گرفت  -

 را گرفت. منظورش
تراس  یتو دیمهگل خانم باهات کار داره...بر ی...ولدمیفهم  -

 ...دیحرف بزن
برخاست و در تراس را باز کرد. جانان با اخم  عیسر مهگل

 تکان داد: یبه حالت سوال یسر
 ...یفهم یاومده...برو خودت م شیپ یمشکل هیبراش   -

مسئله  ایخواست با مهگل حرف بزند اما گو یدلش نم اصال
آمده. قبل از ورودش به تراس، پرده را  نجایابود که تا  یمهم



را عقب  ی. صندلندیبتواند از داخل آنها را بب هیکنار زد تا هد
 نشست: نهیو با فاصله از مهگل، دست به س دیکش

 کنم... یگوش م  -
 پرده گفت: یو ب عیسر مهگل

 ...امحامله   -
با تأسف  یبخندد؟ سر ایدانست تعجب کند، حرص بخورد  ینم

 دار مکافات است: ایفکر کرد دن نیتکان داد و به ا
 ؟یگیخب؟! حاال چرا به من م  -
...چند وقته با شیشناس ی...تو نمرهیگ یچون طرف گردن نم  -

 ...میهم دوست
 گرفت بخندد: میتصم باالخره

به  نتیکه با عشق آتش یجنابعال یهادوستاز  یکیآهان   -
 پسرخاله ات کنار اومده؟ 

نداشت که  یتی. اصال اهمدیپر خشم مهگل به سمتش چرخ گاهن
 دلش را بشکند:

 رم؟یگ یمن گردن م ینکنه فکر کرد  -
 ؟یباهاش حرف بزن یبر دیخوام...گفتم شا یازت کمک م  -
  ؟یبرم بگم چ  -
 ...هیسراغ هد یو رفت یکه به خودت گفت زهایهمون چ  -

 :دیبه حرفش تلخ خند جانان
  ؟یکن یم سهیمقا هیخودت رو با هد یدار  -
 است؟ هیمن ارزشم کمتر از هد یعنی ؟یچ  -
 رحم و قاطع جواب داد: یب
 آره...  -

 و گفت: دیتنش را جلو کش یکم



 یبود، من و ساق هیهد یمثل تو جا یاگر دختر یکن یفکر م  -
  م؟یکرد یبرخورد م یطور نیباهاش ا

در حق تو کردم  یچه بد دونم یجان...من نم یبدجنس یلیخ  -
 ؟یشکن یکه انقدر راحت قلبم رو م

خانواده خاله  ینداشت که دستش جلو یتیاهم نیکوچکتر گرید
 خواهد: یرا با تمام وجودش م هیاش رو شود و همه بفهمند هد

من اصال  یول یکرد هیدرباره من و هد یزشت یتو کارها  -
باشه پس  ؟یقصد ندارم قلبت رو بشکنم...از من کمک خواست

خودت و با اراده  لیباز کن...تو به م قتیاول چشمت رو به حق
 یبا انواع و اقسام پسرها رفت یخوشگذرون یخودت بعد از کل

 یعنی...رهیبگرو گردن  گند کاریشخواد  یکه نم یکی جای
 ...یدنبال آدم درست نبود یکرد یانتخاب م یداشت یوقت

 خانم پاک بوده فقط من ناپاکم؟ هیهد یعنیآهان   -
 چیصد درصد پاک بود...ه هیاما هد ینبود ناپاک نیمنظورم ا  -

که براش افتاد نداشت...انتخاب نکرده بود  یتو اتفاق زشت ینقش
اشتباهش سرزنشش  صیبخواد به خاطر تشخ یکه کس
ما  یدیپناه بود. اگر د یمعصوم و ب یقربان کی هیکنه...هد

نجابتش  و یپاک لشیدل میکرد تشیحما میرفتبدون شناخت جلو 
ازش  رمیرو بگ کهیاون مرت قهیکه من برم  یدار یبود...تو چ

 بخوام پات بمونه؟ 
 یکرد. خشم درونش م یفقط به جانان پر حسرت نگاه م مهگل
 زد.  یم یو رنگش به کبود دیجوش
دختر  نیکند که ا یرا باز یخواست نقش تنها کس یم جانان

 :اوردیب رونیلوس را از توهم ب



از  ی...گفتیخودت بمون یادعا یپا یتون ینم یمهگل تو حت  -
حرفت احترام بگذارم  نیبه ا دی...من بایعاشق من بود یبچگ

 یعنی...ینبود دوستبدون  یتو لحظه ا ادیم ادمی یاز وقت یول
 ی...من برم به پسره چیسیوا یتون یعشقت هم نم یپا یحت

 ؟یبه ازدواج باش بندیکه پا یهست یتو آدم رش؟یبگ ایبگم؟ ب
نکن چون تو باهاش فرق  سهیمقا هیخودت رو با هد گمیم

با  هیبود...هد ستادهیمثل مرد پشت خانواده اش ا هی...هدیدار
شده  لیکه به زور بهش تحم یبچه ا یداشت برا یدست خال

 ین زندگتو هم ز ایآ یبود ول یزن زندگ هی...هددیجنگ یم
 یدون ی...تو خودت مرداصال بر فرض پسره قبول ک ؟یهست

بعد از  یایبا خودت کنار ب دیاول با ؟یخوا یم یچ تیاز زندگ
 روت حساب باز کنن... یتوقع کن گرانید

حرف وارد خانه شد.  یبرخاست. بدون کلمه ا یعصب مهگل
 هم نکرد.  یخداحافظ

دانست  یرفت. دلش سوخت اما نم رونیکه از خانه ب دید جانان
 ایدارد کمک کند  فهی! اصال وظدیآ یاز دستش بر م یچه کمک

 یحرف م مانهیخاله پ یحت ای یبا ساق دیبا دیباشد؟ شا الیخ یب
احتمال وجود داشت  نیشد به مهگل اعتماد کرد. ا یزد اما نم

 کند.  مکه فقط آمده دل جانان را با خودش نر
 شیو رفقا اریاز مه گرینداشت که د یهر حال جانان شک به

 شود. ینم یخبر
زود  یلیخ مهیهمه کار کرده بودند. آرمان و فه روقتید تا

 رفتند. خاله مرجان ماند تا روز بعد هم در کارها کمک کند. 
. جانان دیاز سر شب کمرش درد گرفت و زود خواب هیهد

 یپدرش را کنار در ورود یپزشک یجعبه کتاب ها نیآخر



بفرستد. با پشت  یگذاشت و چسب زد تا روز بعد به کتابخانه ا
کرد تا  یحتما حمام م دیاش را گرفت. با یشانیدست عرق پ

 بتواند به رختخواب برود. 
دلش ضعف  هیهد دنیطرز خواب دنیاتاق که شد از د وارد

حمام کند که سر و صدا،  نییپا سیگرفت در سرو میتصمرفت. 
 برداشت.  زیهم نزند. با خودش همه چرا بر  هیخواب قشنگ هد

و در حال خشک کردن  دیدر حمام که تمام شد لباس پوش کارش
 به اتاق بازگشت.  شیموها
 به بدنش نداده!  یحرکت چیه هیبود که هد بیعج

را بلند کرد تا  یجهت دلش به شور افتاد. آرام رو تخت یب
کند.  اریهوش یرا کم هیبخزد و به بهانه بغل گرفتن، هد رشیز

 افتاد: هیبدن هد ریچشمش به لکه بزرگ خون ز
 ...هیمن...هد یخدا یوا  -

از خون نشسته  ییایدر در هیرا کامل برداشت. هد یروتخت
زانو جلو رفت و دستش را گرفت. نبضش  یبود. با وحشت رو

اش گرفت و مطمئن شد  ینیب یرا چک کرد. گونه اش را جلو
 دارد.  یاتیعالئم ح

. در دیدو نییرا برداشت و از پله ها پا نیماش چییسو عیسر
دست بلند  یرا رو هیرا کامل باز کرد و برگشت. هد نیماش

 دیشا دیکش یم ادیفر بایبرسند کنار گوشش تقر نیکرد. تا به ماش
 عکس العمل نشان دهد:

به دادم  ای... خدااریفدات بشم طاقت ب هیعشقم...هد هیهد  -
 برس...

 آمد: رونیاز اتاق ب عیشد و سر داریجانان ب یاز صدا یعل
 شده آقا جانان؟ یچ  -



 بود: دهیپله ها رس نییبه پا گرید جانان
 نوکرتم...مراقب تارا باش... یعل  -

 یجانان با دست ها و لباس خون دند،یو سپهر که رس یساق
داد.  یرا تکان م شینشسته بود و در سکوت پا یمکتین یرو

 :دیفتاد از جا پرا ینگاهش که به ساق
 ...اریمن که گفتم مامان رو ن  -

 شد: رهیبدون کفش پسرش خ یبه پاها یساق
 برات...االن حالش چطوره؟ رمیبم  -
بود که پابرهنه است. نفسش  دهیخودش هم نفهم یآن لحظه حت تا

 آمد: یاز استرس باال نم
 ایدکتر گفت سه تاشون سالمند...ممکنه امشب بچه ها به دن  -
بره  دی...از بس به خودش فشار آورد...آخه زن حامله باانیب

 ...عوضیمشت  کی یدر مهمون یجلو
دور شد.  یدهانش گرفت و قدم یرا با حرص جلو مشتش

 اوضاع را در دست گرفت: شهیسپهر مثل هم
دست و صورتت رو  ایجان...اگر حالش خوبه ب  -

 ؟یریگب ییاز پرستار براش دمپا یتون یم نیبب یبشور...ساق
به  نهیخودش در آ یکه شد از تماشا یبهداشت سیسرو وارد

 یرو یخون حت یبود. لکه ها یوحشت افتاد. تمام لباسش خون
 یخون یبا دست ها یشد. متوجه نبود وقت یم دهیصورتش هم د

 خودش ساخته.  یبرا یصورتش را لمس کرده چه وضع اسفناک
 نیهم یشد. ماندانا تهران نبود برا یم یسپر یبه کند زمان

 مانیزنان و زا کیبا دکتر کش یرا تلفن هیهد یمسئله اورژانس
 هماهنگ کرد.  مارستانیب



و بچه ها خبر آورد و هر دفعه  هیدو بار از حال هد دکتر
. بار سوم در اتاق عمل باز دیآ ینم شیپ یداد مشکل نانیاطم

 جانان را فراخواند: یشد و پرستار
دستگاه باشند  یتو دی...بچه ها باریبراش اتاق بگ نییرو پاب  -

کارهاش رو  عیبه بخش...سر شهیاما مادرشون االن منتقل م
 بکن...
 دست به آسمان برد: جانان

 کنم... یشکرت...جبران م ایخدا  -
و با  دیکه دست پرستار بود را قاپ یمعطل نکرد. برگه ا سپهر

را با برانکارد  هیبعد هد یرفت. کم نییعجله پله ها را پا
 آوردند. 

و دنبال  دیچرخ یدر حدقه م شیبود. مردمک ها جیگ هنوز
 گشت: یقهرمانش م

 جان...نرو...جان...  -
« نرو»بود مخاطب آن  دهیدستش را گرفت. باالخره فهم جانان
جز خودش  یکرد کس یزمزمه م شیدر کابوس ها هیکه هد
 نبوده:

 و...من یفدات بشم...کشت یاله  -
 :دینگران پرس یکرد به پرستار و با لحن رو

 چطوره؟ تشیوضع  -
تر به  عیداد تا هر چه سر یداشت برانکارد را هول م پرستار

 آسانسور برسند:
 هی...مارستانیب دیزود رسوند دی...شانس آوردفهیضع یلیخ  -

 یلی...خدیداد یهر سه تا رو از دست م دیاومده بود رتریکم د
 رحم کرد... شیخدا رو شکر کن...خدا به جوون



لب  ریتخت اتاق منتقل کردند. ز یرا رو هیجان هد یبدن ب 
 خی. دستش ستادیگفت. جانان کنارش ا یم انیکرد و هذ یناله م

بزرگ جانان  یدست ها انیزده بود. انگشتان کوچکش در م
 شد.  یمثل برف آب م

 ستادندیو سپهر دور ا یقدائم در رفت و آمد بودند. سا پرستارها
 یچند بار هیهد یباز باشد. پلک ها یخدمات پزشک یتا راه برا

 طیمتوجه مح یاریباز و بسته شد اما هنوز در حالت ناهوش
 اطرافش نبود. 

 نینپرسد. ا یزیدرباره بچه ها چ اوردیباالخره طاقت ن یساق
باشند وجود داشت. با  دهید بیترس که ممکن بود بچه ها آس

 یتوقع داشتند بچه ها را جلو یگفتند هر سه سالمند ول نکهیا
 .نندیاتاق عمل بب

سوال کند اما  یاز پرستار یرفت تا خصوص رونیاتاق ب از
 آمد.  یداشت به سمت اتاقش م هیبازگشت. دکتر هد عیسر
تا چشمش به دکتر افتاد سراغ  یقرار یاز همه جانان با ب قبل

 را گرفت: شیپسرها
 چه هام...دکتر...ب  -

 شد: کیزد و نزد یلبخند دکتر
اومدن...فعال  ایدن یدو تا شاخ شمشاد که عجله داشتند برا  -
 ی...مستین ینگران یاصال جا یدستگاه باشند ول یتو دیبا

داخل دستگاه فندق کوچولو ها رو  دیبا پرستار هماهنگ کن دیتون
 کنم... نهیمن معا دیباش رونی...اگر چند لحظه بدینیبب

از اتاق خارج شدند.  یدور شد. همگ هیاز کنار هد عیسر جانان
 نکنند.  هیلحظه صبر کرده بودند تا گر نیتا ا دیرس یبه نظر م



را در آغوش گرفتند  گریکدیو جانان  یمحض خروج، ساق به
زد و دستش را  هیتک واری. سپهر هم به ددیو بغضشان ترک

 :ختیصورتش گذاشت اشک ر یرو
شدم؟ فکر کردم  یچه حال دمشید یوقت یوند یمامان نم  -

 مرده...تمام تخت خون بود...
حلقه دستانش را دور گردن جانان محکم تر کرد و سرش  یساق

 :دیرا بوس
 گذشت... ریبگردم...خدا رو شکر که به خ  -

 گرفت: یجانان آرام نم دل
رفته  رترید قهیبود؟ دو دق دهیچقدر مظلوم خواب یاگر بدون  -

 دادم... یاز دستش م ششیبودم پ
شانه جانان گذاشت. مادر و پسر  یجلو آمد و دست رو سپهر

 از هم فاصله گرفتند: یکم
حرف ها  نیبا ا یول یاسترس داشت یلیدونم خ یجان...م  -

...برو بچه ها رو ستیخودت رو عذاب نده...االن وقتش ن
 ...نیبب

 جانان نشست: یلب ها یلبخند رو باالخره
 ...نمیکه خدا بهم داده بب یعجول بد قلق یپسرها میآره...بر  -

 :دیهم با بغض خند یساق
 یپسرها نیاز ا یکیسوزه...خودم  یم هیهد یدلم واقعا برا  -

 هفت پشتم بسه... یعجول بد قلق رو بزرگ کردم برا
 :دیرا بوس ساقی یشانیپ سپهر

 یم هیهد شی...من پبدنیا اوردنتغول  نیقربونت برم با ا  -
 ...دیمونم شما بر



. دو دندیپرستار هر دو لباس مخصوص پوش ییراهنما با
داخلش بود را نشان  یجثه ا زیر یدستگاه کنار هم که نوزاد ها

 و جانان دادند: یساق
 که ندارن؟ یخانم مشکل کن؟یدو تا چرا انقدر کوچ نیمامان ا  -
 داد: حیپرستار توض 
دارند...مادرشون  یاومدند هم زرد ایزود به دن یلیهم خ  -
که کمتر بهش فشار  دیکمکش کن یحساب دیبود...با فیضع یلیخ
 ...دیلمسشون کن دیتون یم نجای...از اادیب

شکل را نشان داد تا دستشان را وارد دستگاه  رهیدا یا چهیدر
 کنند. 
 یچه اسم کیکدام هیهد دیداد از د صیتشخ یبا نگاه جانان
 دارد:

 ...ایلیقلدر هم ا نی...ااستیاسمش ارم کهیاون کوچ  -
 :دیبا ذوق پرس یساق

 ؟یدون یاز کجا م  -
 بغض کرده بود: ینام گذار نیا لیگفتن دل یبرا

صدا تره...مظلومه مثل  یتره...ب کیاون که کوچ  -
پشت  ی...همون که موقع سونوگرافاستیمامانش...اون ارم

شکمش بودند فرق  یتو یوقت یحت هیشد...هد یم میداداشش قا
 داد... یم صیدو تا رو تشخ نیا

 یبود اما سر و صدا نم داریب نکهیبا ا ایبود. ارم هیبا هد حق
 سرش گذاشته بود: یاتاق را رو ایلیکرد. برعکس ا

 ترسم گرسنه بشه داداشش رو بخوره... یم  -
. جانان از داخل دستگاه نوک دیگفت و خودش خند یرا ساق نیا

 :دیکش ایلیسر ا یانگشتش را رو



 یمن...خوش اومد ی...قربونت برم مرد کوچولویاوخ  -
اول مامانش رو  یوحش نی...ا ی...نترس ساقییدل بابا زیعز

 یچطور نی...ببایسراغ ارم رهینشد م ریخوره بعد اگر س یم
 انگشت منو گرفته؟

که با انگشتان  ایلیبه ا یدور شد و نگاه ایاز کنار ارم یساق
 انداخت: ردیخواست دست پدرش را بگ یکوچکش م

کم قربون  هیمن  یکیبرو سراغ اون  ایمن فدات بشم...ب یا  -
 برم... نیا

 یدست م ایسر ارم یعوض کردند و حاال جانان داشت رو جا
 :دیکش

مامان من چقدر  یخدا به دادمون برسه با تارا...وا  -
 خوشبختم؟!! نگاشون کن آخه!

 دنیبا د یاز کرد و زود بست. ساقپلکش را ب یال یکم ایارم
 شده بود: وانهیرنگ چشمش د

تو  ینوزاد نی...چشماش ع؟یدیجونم...جان تو هم د یا  -
 گفتن اصال مردمک هات رنگ نداره... یبود...پرستارا م

 :دیرو کرد به پرستار و پرس جانان
 مادرشون؟ شیبرد پ شهیم یک  -

 از دور جواب داد: پرستار
بچه  شیپ ادی...احتماال مادر بمیکن یهماهنگ مخودمون   -

پس فردا  ایمادر فردا  یباشند ول نجایا دیبا یها...فعال چند روز
 ...ریکردم بگ ستیلوازم که برات ل نیا ای...شما بشهیمرخص م

 یجسم تیماندانا از قبل هشدار داده بود به خاطر وضع نکهیا با
اما  ندیایب ایاحتمال وجود دارد که بچه ها زودتر به دن نیا هیهد

 الزم را نداشتند.  یآمادگ



 یکرد و جلو یپرستار نگاه م ستیو بهت زده به ل جیگ جانان
 بود.  ستادهیدر اتاق نوزادان ا

 شانه پسرش گذاشت: یآمد دست رو رونیکه ب یساق
...بعد تو برو لباس عوض هیهد شیاول پ میبر زمیعز  -

همه جات پر از خونه هول  نهی...کت سپهر رو بپوش که نبکن
 کنه...

به  زی...چرا انقدر همه چمیدیمامان هنوز اتاق بچه ها هم نچ  -
 خورده؟ چیهم پ

رو  زیهمه چ بیبرگرده من ترت هینگران نباش...تا هد  -
مونم تو برو لباس عوض  یم ششی...امشب من پدمیم

هم برو  شیباق دهیخر یچ هیهد نیبب دمیکن...بهت آدرس م
 بخر...

کردنش از وسط راهرو  هیگر یبه هوش آمده بود. صدا هیهد
 هراسان وارد اتاق شدند.  یشد. جانان و ساق یم دهیشن

 یسرش دست م یبود. پدرانه رو ستادهیا هیکنار تخت هد سپهر
 نداشت.  یا دهیدهد اما فا یداشت او را دلدار یو سع دیکش

 انان افتاد گفت:و ج یکه به ساق چشمش
دخترم جان هم اومد... جان بهش بگو بچه ها رو  نیبب  -
 ...یدید

چشم  یساعد دستش را رو هیرفت. هد کیقرار نزد یب جانان
 زد: یبلند هق م یگذاشته بود و با صدا شیها
دق کردم...بچه ها  یطور نیقربونت برم عروسکم...نکن ا  -

 بود؟ یچه رنگ ایارم یبگو چشم ها یحالشون خوب بود...ساق
جواب  عیباور کند بچه ها سالمند سر هیهد نکهیا یبرا یساق
 داد:



جانان  یسپهر اون که کوچولو تره چشم هاش کپ یوا  -
لحظه پلک هاش رو باز کرد دلم ضعف رفت...واه  کیشده...

 ...رهیبگ قهیاالن انگار اومده  نی...از همیکیواه به اون 
 نداشت.  دهیفا

 یم هیشانه جانان که مرتب قربان صدقه هد یودست ر یساق
 رفت گذاشت:

 جان...بلند شو لطفا...  -
نکن...تو  هیگر یطور نی...تو رو خدا ازمیفدات بشم عز  -

 آروم باش... ...ی...جون منینفس من
 . ندیبنش هیاجازه داد کنار هد یبه ساق 
 یبزند و کم ییبتواند حرف ها یساق دیرفتند شا رونیسپهر ب با

که نام پسرش را  یصبر کردند. ساق یرا آرام کند. مدت هیهد
برگشت. با چشم و ابرو به جانان اشاره کرد  عیصدا زد سر

 لباسش را عوض نکرده. 
وجه دکمه  چی. به هدیرفت و کت سپهر را پوش رونیب دوباره

باعث خنده شده بود تا بتواند  شتری. بدیرس یبه هم نم شیها
 پوشش دهد:جانان را  یلباس خون

 یشون رو م کهیکه کت داداش کوچ یبچه ها شد نیا هیشب  -
 پوشند...

 به سپهر کرد: یچپ چپ نگاه جانان
 کار کنم؟ یاالن وقت سوژه کردن منه؟ خب چ  -
خوبه  ی...ولیتر نیسنگ یاریبه نظرم درش ب الیخ یب  -

 کم بخنده... هی یبر یختیر نیهم
 دلقکم مگه؟  -



چشمش به لکه  هیهمان کت داخل شد. به محض ورود هد با
 افتاد: شرتشیت یخون رو یها
 ...دی...همه تون نگران شددیتو رو خدا ببخش  -

از حرص خوردن بود تا  شتریچهره جانان ب یرو یتصنع لبخند
داشت جوش  «دیببخش»کلمه  نیا دنیاز شن گریدادن. د یدلدار

 آورد.  یم
 به پسرش داد. را شیبلند شد و جا یساق

 ایمرد دن نیدلم تو امشب منو خوشبخت تر زیعز  -
 ...ینیبچه ها رو بب یتون ی...فردا میکرد

تشکر کنم باز هم  یکردم؟ هر چ یکار م یشما رو نداشتم چ  -
 کمه...

باشه؟  یهم فکر نکن یچیبه ه یبخواب دیعشقم...االن فقط با  -
الزم  یزی...تو چارمیب لهیبچه ها وس یاز خونه برا رمیمن م
 ؟یندار
 :دیچشم گشود و نگاهش از عشق جوش آرام

 تتیدوستت دارم آقا جانان مهربونم...کاش انقدر اذ یلیخ  -
 کردم... ینم
 گهیبار د کی...دیوقت نگو ببخش چیه گهید یاگر دوستم دار  -

 ...نییکنم پا یخودم رو پرت م مارستانیاز پنجره ب یبگ
 :دیبغض خند با
اتاق  یچشم...برو خونه...فکر کنم بدجور گند زدم بهت...تو  -

 یم دایکمدش پ یگذاشتم...تو زیتارا ساک آماده کردم همه چ
 ...یکن



بازگشت، ماندانا  مارستانیجانان دوباره به ب یزود وقت صبح
به در زد و اجازه ورود  یآمده بود. تقه ا هیمالقات هد یبرا

 خواست:
 ام؟یخانم ها ب  -

 یخوب مارستانیرا به ب هیسوخت که نتوانسته هد یم یلیخ دلش
. از قبل با ماندانا ردیبگ یاتاق اختصاص شیببرد و برا

مجبور شد  هیهماهنگ کرده بودند اما به خاطر حال خراب هد
بود  دهیخواب یبرود و حاال در اتاق مارستانیب نیتر کیبه نزد

 که سه تخت داشت. 
پرده ها را بکشد. پشت  یتا همراه تخت بغل ستادیمنتظر ا یکم

مخصوص  یباال آورده بودند. لباس صورت یرا کم هیتخت هد
 به تن داشت.  مارستانیب
درون دستش لبخند  یزر ورق یجانان و بادکنک ها دنید با

 زد: یپهن
 ...زمیعز یچه خوشگله؟ مرس یوا  -

خواهد خودش را سرحال نشان  یمشخص بود به زور م کامال
 ترساند.  یرا م نندهیکبود بود که ب یچشمش به حد یدهد. پا
گذاشت و از کنار  زیم یرا رو ینیریجعبه بزرگ ش جانان

 ماندانا رد شد:
 اول خانمم... یسالم خاله ول  -

 باز کرد: شیو راه را برا دیخند ماندانا
 برو...چه هوله؟ ایب  -
 کرد: یرو بوس هیهد با
 اد؟یرنگ بهت م نیمن؟ چه ا یقارچ کوچولو یچطور  -

 را باز کرد: ینیریدر جعبه ش ماندانا



 ؟یکن یم ریجانان رو ابرها س  -
 را کنترل کند: نشیتوانست آدرنال ینم یخوشحال از
 از من خوشبخت تر آدم هست؟ یعنیخاله   -
 یجز تو پدر شده باشه...ول یکنم کس ینه ... من که فکر نم  -

 یلی...خدیرو خوندم سرم سوت کش هی...پرونده هددمیبهت حق م
بخواب  ریبگ نیالاقل بعد از ا هیخدا بهتون رحم کرد...هد

 :دیپرس یدیبا ناام هیهددختر...
 بدم؟ ریتونم بهشون ش ینم یجور چیه یعنی...یخاله مان  -

 یبرداشته بود اما نم یناپلئون ینیریبرش بزرگ ش کی ماندانا
 توانست بخورد:

از مادرها مشکل تو رو دارند...جان  یلینگران نباش...خ  -
 ...ریبرو بشقاب بگ

خواست هر طور شده با جانان تنها  یبهانه بود. ماندانا م بشقاب
 حرف بزند. 

 سرش راه افتاد و بلند گفت: پشت
 خوام... یهم م گهید زیچ هیجان صبر کن   -

آورد  شیکه سپهر برا ییبا لباس ها یرا تنها گذاشتند. ساق هیهد
از اتاق که دور  یمشغول بود. چند قدم یبهداشت سیداخل سرو

 :دیپرس نییپا ییشدند، ماندانا با صدا
 محرمه؟ زیکه دکتر تو همه چ یدون یم  -

حرف بزند  یخصوص یخواهد درباره موضوع یبود م معلوم
 کند: یم یساز نهیو دارد زم

...هر زمیبرام...بگو عز یهست یمثل ساق گهیخاله تو که د  -
 هست بهتره از خودت بشنوم... یچ



تا جرأت حرف زدن  دیکش یمکث کرد و نفس بلند یکم ماندانا
 کند: دایپ
خوام آروم  یازت م ینگفتم ول یزیچ هیبق یجان من جلو  -

 ...یبرخورد کن یو منطق یباش
را  هیکه شب قبل هد یرا برق گرفت. معلوم بود با وضع جانان

 :ستیدرست ن یزیچ کیرساند  مارستانیبه ب
حس  شبیحرف بزن خودم از د یحال زنم خوبه؟ خاله مان  -

 کردم...
 اشاره دست ماندانا باز هم دور شدند: با
 فیضع یو روح یکیزیاز لحاظ ف یلیپسر گل من...زنت خ  -

درست  نیاز ا ی...جدایهواش رو داشته باش دیبا یلیشده...خ
 زده... هیبه هد یریصدمه جبران ناپذ شبی...اتفاق دیحدس زد

 آمد: یقلبش نشست. نفسش باال نم یجانان رو دست
  ؟یچ یعنی  -
 یفکر کنم به اندازه کاف یول یبچه دوست دار یلیدونم خ یم  -

...االن اگر بهش شهیبچه دار نم گهید هیخدا بهت داده...جان هد
 تحمل کنه... یشتریب یممکنه فشار روح میبگ

 سرش نشست: یجانان باال رفت و رو یها دست
 من... یخدا ی...وایوا  -

. نگران دیفهم یاز ماندانا دور شد. حال خودش را نم یقدم چند
 بچه دار شدن دوباره نبود. 

و همان اندک  یکند به خودخور یباز شروع م هیدانست هد یم
لحظه به دست آورده را هم به باد  نیکه تا ا یاعتماد به نفس

 خواهد داد: یفراموش
 نزنند؟ یبهش حرف میبه همه بسپار یورخاله چط  -



با تو که  مشیتصم گهیراحت باشه...د التیمن سپردم...خ  -
فکر نکنم اگر حرف بچه دار  ؟یپنهان کن ای یاصال بهش بگ

 یلی...از نظر من ندونه خمیباشه مطرح کن یازین ادین شیشدن پ
 بهتره...

 :دیپرس هیبه اتاق هد رهیو خ دیصورتش کش یرو یدست
 دونه؟ یم یساق  -
 یمسئله به تو و زنت مربوط م نینگفتم...ا یزینه من چ  -

االن از استرس دور باشه خودت که  دیهم با یشد...ساق
  ؟یدون یوضعش رو م

 تیمحدود انیبماند. ورود آقا هیکنار هد ادیتوانست ز ینم
تا قبل از  دیبه دوقلو ها زد و به خانه بازگشت. با یداشت. سر

 کرد.  یرا مرتب م زیبچه ها همه چ و هیورود هد
ها بود. به  یو روتخت یاقدامش خارج کردن تشک خون نیاول
 توانست به آن تشک نگاه کند.  یعنوان خودش نم چیه

بود تشک نو بخرد. هر کس که سراغ داشت به کمک  بهتر
زود سرپا  یلیشده بود. اتاق نوزادها خ امتیفراخواند. خانه ق

 شد. 
را  دهیخر هیکه هد ییکم توانش لباس ها یبا دست ها مهیفه

کارها را  هی. خاله مرجان و بلور خانم هم بقدیچ یداخل کمد م
سبک را  یها لهیناقصش وس یبا همان پا یعل یکردند. حت یم

 رساند.  یم هیداشت و لنگ زنان دست بق یبر م
داشته باشد. جانان او را به  یخواست سهم یهم م تارا

پوست  وهیدستش سپرد که داخلش م یه برد و ظرفآشپزخان
بود که تارا را از  یزینداشت اما تنها چ یخاص لی. دلردیبگ



 وهیکردن با کارد م یباز یداشت. به هوا یدور نگه م هیبق
 آماده کند.  وهیم هیهد یبرا رفتیزود پذ یلیخ یخور
  یسر کرد اما برا هیهد یخال یدوم هم با جا شب
حداقل تا  دیآرام و قرار نداشت. بچه ها با گریشب د نیسوم

 ماندند.  یم مارستانیهفته در ب کی
 زیزد و از همه چ یشده بود. غر م ریبهانه گ یاز دلتنگ جانان

گردد  یبه خانه باز م هیهد یخواست وقت یگرفت. نم یم رادیا
 آرامشش را به هم بزند.  یزیچ چیه

اتاق داخل تراس  کیخواستند  یکه م ییسر کارگرها آنقدر
کند.  یشد و گفت کار نم یبسازند داد زد که اوستا بنا عصبان

و بچه ها خوب  هیهد یاصال برا نیداد و ا یرنگ م یخانه بو
 نبود. 
رفت و خودش را در آشپزخانه حبس  نییاز پله ها پا کالفه

را  یآب معدن یبطر کیمتشنج بود که  یکرد. اعصابش به حد
را گرفت و  شیشت دست طراوت لب ها. با پدیتا ته سر کش

 کرد.  یبه مارک بطر ینگاه
قدر دانش باشد.  دیشروع شد. با یمارک لعنت نیاز ا زیچ همه
پدر باعث شد امروز جانان پدر سه فرشته و  یمارک ب نیهم

 به حالش زد: یبرگ گل باشد. پوزخند یبه پاک یهمسر دختر
 ؟!دیوونه یترس یم یاز آب معدن  -

وحشت  یعاتی. بعد از آن شب از هر نوع مادیترس یم یآر
پرونده  فیهر چه زودتر تکل دیداشت. با خودش فکر کرد با

 بود.  کینظر نزد دیرا معلوم کند. دادگاه تجد هیهد



دادن به بچه ها را  ریش ییکرده و توانا مانیزا هیکه هد حاال
 یاحتمال که مجبور شود به زندان برود شدت م نیندارد ا
  گرفت.
از تصور آن لحظه که همسر معصومش را به دست  نفسش

 قانون بسپارد بند آمد.
نشسته  رهیجز زیکنار م یصندل یگرفت. رو نایبا ش یتماس

را  شیکرده پا یگلدوز هیکه هد یکوچک یزیبه روم رهیبود، خ
 داد: یتکان م یعصب

 ستم؟یمزاحم که ن دیخانم...ببخش نایالو ش  -
 خوبه؟ هیاومدم...هد رونیبنه االن از دادگاه   -
 اومدند... ایبچه ها به دن قتشیحق  -
 چقدر زود؟ ؟یگیراست م یوا  -
 دی...بچه ها هم تا شنبه باومدهیهنوز خونه ن هیآره...البته هد  -

 هیخانم نگران پرونده هد نایباشند. راستش ش مارستانیب یتو
 ؟یندار یام...خبر

 مکث کرد و گفت: یکم نایش
چند  یمهمون کیتو  ختنیر ایرفتم دادسرا...گو زرویمن د  -

 یهاشون مربوط به پرونده شما م ینفرو گرفتن که بعض
دادگاه  یحتما تو یبه من نگفت ول یچیشدند...افسر پرونده ه

 دونم رسول و رضا نبودند... یکه م یی...تا جاشهیمطرح م
 هیهد مانیروز قبل زا اریافتاد مه ادشیفکر کرد و  یکم جانان

 زد: بشیببرد اما غ مهمونی کیآمده بود تا او را به 
 ؟یچ اریمه  -
از دخترها  یکیرفتم دادسرا مادر  یخبر ندارم...فقط وقت  -

ها به  هی...همساختهیر سیخراب بوده که پل یلیگفت اوضاع خ



آپارتمان  کی یتو یخاطر سر و صدا خبر دادند....مهمون
 سمت رودهن بوده... 

 ارم؟یتونم در ب یم یچ اریاز مه نمیکنم بب یم یریگیمن پ  -
 کیکش یپرونده از دادسرا نکهی...به محض اشهیم یعال  -
 هیبه هد یکمک دوارمیسراغش...ام رمیمن خودم م ادیب رونیب

 بکنه...
بچه  یایبهت زنگ بزنه ب هیهد گمیخدا از دهنت بشنوه...م  -

 ...ینیها رو بب
 آره حتما...پس خبر از شما...  -
منتظر خبر  ای ردیتماس بگ اریرفت با مه یخودش کلنجار م با
کند و خودش دنبال اطالعات  سکیتوانست ر یشود. نم نایش

 نرود. 
 ایبا مهگل وارد شود. مهگل هم گو یگرفت از در دوست میتصم

 جواب داد: عیمنتظر تماس جانان بود که سر
 ؟یخوا یم یچ  -
 :زدیحال آدم را به هم م طرز حرف زدن واقعا نیا
منه که ارث بابات رو  ریت هم تقصدوست گند کارینکنه   -

 ؟یطلب دار
کرد اما دست  یم کیبا متلک انداختن مهگل را تحر دینبا

 خودش نبود:
 حرفت رو بزن...  -

عاشقش بود  یکه روز مانهیفکر کرد و به حرمت خاله پ یکم
 گفت:

 ه؟یحسابش چ حرف نمیرو بده بب اون عوضیتلفن   -
 ...سیبنو  -



 ه؟یاسمش چ  -
 تورج...  -

با  یتماس نکهینداشت جز ا یگرفتن اطالعات چاره ا یبرا
 داد.  ی. در واقع داشت به مهگل رشوه مردیمهگل بگ دوست
صبر کرد تا  یکرد و گفت منتظر باشد. کم ادداشتیرا  شماره

باالخره آقا تورج جواب داد. محترمانه سالم داد و خودش را 
 کرد. یمعرف
 :دیزد و پرس یپوزخند د،یاسمش را شن نکهیبه محض ا تورج

داد  یکه مهگل همه جا پزش رو م یپس اون جاناتان خارج  -
 ؟ییتو
 خودمم...  -
 ...یمرد یلیخ دمیشن  -
. میتا انسان با هم حرف بزن خوام مثل دو یآقا تورج...م نیبب  -

بار هم تو  کیچه کار کرده... ایهست  یندارم مهگل ک یکار
 ه؟یچ انیبرام بگو جر

 ...الحق که درباره ات درست گفته...ولیا  -
 ...یلطف دار  -
 ابونیرو بنده گوشه خ یداداش من...دختر خاله جنابعال نیبب  -

سوار  گیج  ساعت سه نصفه شب هیطریپارک ق یجلو
به پا بود به  یامتیاون موقع شب چه ق یدید یکردم...باس م

 خاطر سر و وضعش...
 دخترخاله اش مهگل است: قایدق نیخودش فکر کرد ا با
 شد؟ نتیسوار ماش یخب قبول...زورک  -
 یسوارش کردم ول دهیراه م دمینه...خب خوشگله من هم د  -

 یوقت ستینمرد و مردونه انگشتم بهش نخورد...تو قاموسم 



سوء استفاده کنم...دروغ چرا؟ بردمش  ستین شیطرف حال
دست  یول قشی...شب هم موند با رفمیدیو خند میگفت یخونه...کل

 ...زمیاز پا خطا نکردم جون عز
اروپا  دی...شاینکن مرد حساب فیمن قصه عاشقانه تعر یبرا  -

 ...ستمیرگ ن یب ینیزم بیس یرفته باشم ول
 یاخالقت با مرام...خالصه کنم برات...گاهمن شرمنده   -

وقت فاب  چیه یسفر ول می...دو بارم رفتمیرفت یم مهمونی
 ...مینبود

 شه؟یفاب حساب نم رهیسفر م یکه با کس یآهان...کس  -
در  رندیو سخت گ یمن از اول بهش گفتم خانواده من مذهب  -

 رهیضمن من زن دارم...دختر بزرگم هجده سالشه داره م
 شگاه...دان

 :دیجانان سوت کش مغز
 ؟یدونست تو زن و بچه دار یمهگل م  -
عکساشون رو  میاومد خونه مجرد یآره از همون اول...وقت  -
منو  ایداده ب ریحاال گاومد... ...دعوتش کردم خودش همدید

کردم ها...رفتم با مادرم حرف زدم  ینامرد ی...فکر نکنریبگ
 کالم گفت نه... کیتا چشمش به مهگل افتاد  یول
 ؟یمهگل حامله است خبر دار  -

 پرده جواب داد: یو ب رک
نداره  یچفت و بست چیکه ه یمن دختر بدنیا بیارهپنج قلو هم   -

 تونم ببرم خونه... ینم
  ؟یمگه خودت چفت و بست دار دیببخش  -
 ؟یزن یحرف رو م نیچرا ا یاروپا بزرگ شد گهیشما که د  -



است  دهیکه آفتاب مهتاب ند یکی یع دار... توقیمرد حساب  -
 عشق و حال؟ یپ یرو بکنه؟ خودت هم بر تیزیکن ادیب
 ...رانهیا نجایخب ا  -

 عمال رد داد: جانان
 یعنی رانیساخته؟ سنگ و خاکش؟ ا یرو ک رانیا  -

 فیکث یدیکه به خودت اجازه م ییتو...تو یعنی رانیمن...ا
 کنه... یکارو با دختر خودت م نیهم یکیفردا . یباش

  ؟یاوه چرا جوش آورد  -
 گهید یول ریدخترخاله منو بگ ایب گمیمن نم ارم؟یجوش ن  -

 ی...ادعایات نزن...راحت بگو لجن نهیهم به س رانیسنگ ا
 نبند... یرانیو ا رانیمرام و معرفتت هم نشه خودت هم به ا

 تلفن را قطع کرد و به مهگل زنگ زد: یعصب
نکن به خاطر گند  سهیمقا هیخودت رو با هد گمیبهت م یقتو  -

 هاته... یکار
 الزم نکرده...  -

 :دیپر غشیج غیج وسط
 گند بود مثل تو که یآشغال هیخفه شو گوش بده...اون هم   -

حق هم  رهیبار نم ری...زیاشتباه گرفت یبا روشنفکر کاریاشو
رو باهات  شیعمر زندگ کیبهت اعتماد کنه  دیداره...چطور با

  ؟یستیخودت قائل ن یبرا یارزش چیه یبشه وقت کیشر
 بزند اما جانان اجازه نداد: یخواست حرف دوباره

 یچه کار م دیبا یبود ییایتانیشهروند بر کیاگر  یدون یم  -
توقع  دینبا یکن یم یبه سبک اون ها زندگ یدار یوقت ؟یکرد

هم  شهیباهات رفتار بشه...نم یرانیدختر ا کیمثل  یداشته باش
...اون یطلبکار باش یرانیا رتیهم غ یاروپا رو بخوا یآزاد



انقدر بچه دوست داره که  ای شهیزن باردار م کی یطرف وقت
 یسقط م ایبا افتخار مادر مجرد باشه  رهیگ یم میتصم

که بچه  ییبه خانواده ها ارهیم اشیبه دن نکهیآخر ا نهیکنه...گز
تورج توقع  نیاز ا یبا خودته ول میسپاره...تصم یم شنیدار نم

 کنه... یبچه پدر ینکن برا
 گریبار د کیمهگل باعث شد درون جمجمه جانان  حرف
 صوت به گوش برسد: هیشب ییصدا

دارم براش  دیفردا که فهم نمیپاش لب گوره...بب کی کهیمرت  -
 مونه؟ یم ادشیحرف هاش  نیا ارمیپسر م

 :دیپرسگرد شده  یچشم ها با
 مگه چند سالشه؟  -

 و پررو جواب داد: الیخ یب مهگل
نگاه به  هیمنبر؟ قبلش  یپا یبر یخوا یول کن بابا...حاال م  -

 کهیهم سن خواهر کوچ یازدواج کرد یکیخودت بکن که با 
 یخانم پاک و معصومت شوگر َدد هیهد یبرا انایات...شما اح
 ؟یایبه حساب نم

چشمانش  یتلفن جد و آباد مهگل را جلو یتا از پا دیرا گز لبش
 نی. مراقب کالمش باشد تا نپرسد آخر با آن همه ثروت ااوردین

 یداشته که حاال نقشه م یبه شوگرَدد یازیدختر احمق چه ن
گناه مردک را به دام  یبچه ب کیآوردن  ایکشد با به دن

 :اندازدیب
 ؟کردم حاال نوبت توئه یکه ازم خواست یمهگل من کار  -
 د؟یببخش  -
 کجاست؟ اریمه  -
 من چه بدونم؟  -



 دلش افتاد اشتباه حدس نزده: به
 ؟یازش خبر ندار یاز ک  -
 از خودش بپرس... ارم؟یمه یوص لیمگه من وک  -

احتمال وجود داشت  نیتماس نگرفته بود. ا اریبا مه مخصوصا
 را کتمان کند: زیکه همه چ

 دو سه شب اصال خونه اومده؟ نیا نمیبب  -
 نه ...چطور؟  -
 ؟یندار ی...کاریچیه  -

 گرفته گفت: ییکرد و با صدا یمکث مهگل
با من  یزنگ زد میباره خودت به گوش نیاول یدونست یم  -

 ؟یداشت یکار شخص
 را در فضا گرداند: شیمردمک ها کالفه

 تموم نشد؟ ست؟یمن رو که ن یخدا  -
 ...ادیجونت ب نیکه ژاکل شهیتموم م ینه وقت  -

نفسش کامل قطع شد. تمام بدنش را برق گرفته بود.  یا لحظه
 :دهیاشتباه شن شیفکر کرد گوش ها

 ؟یگفت یتو االن چ  -
کرد بهش آدرس  یبوکم التماس م سیاومده بود تو ف  -

بعد  یبکنم؟ ول یکار نیهمچ دیبدم...خب اولش گفتم چرا با
ابله  یشهر نییاون دختره پا یرو برا یگرفتم زندگ میتصم

 سهیخودم رو باهاش مقا دینبا یکن یزهر کنم...همون که فکر م
 کنم...
 :دیچیجانان در خانه پ نیخشمگ ادیفر یصدا

 ؟یکرد یتو چه غلط  -
 :دیمجسم خند یطانیش هیخصمانه شب مهگل



دادم بهش...تازه قرار گذاشتم برم فرودگاه  قیدق شنیلوک  -
 یت اهل همه جور عشق و حالدوست یوددنبالش...نگفته ب

 یبا یهم...با یبرا میشیم یخوب یهست... دوست ها
 جاناتان...

عنوان  چیشد؟ به ه یتمام نم هیهد یدرد کشنده برا نیا چرا
 تارا نبود.  یحت اینگران خودش 

 توانست درباره دخترش بکند.  ینم یغلط چیه نیژاکل
کرد. حقش نبود. توانش را نداشت.  یفرق م هیهد موضوع

اما  دیبود. شک داشت که راست بگو ختهیمهگل زهرش را ر
 خوب شد که گفت. 

که  دهیهم وقتش رس دیبرد. شا یخانه را باال م تیامن دیبا
داشته باشد. هر چقدر هم با مادرش فرق  مانهیبا خاله پ یصحبت

 ...هست؟ستیکند اما نفهم که ن
تماس گرفت. تلفنش در دسترس نبود. فکر کرد  اریبا مه اول

 شوهرش برود بهتر است.  یحت ای مانهیخاله پ دنیبه د یحضور
که  یآن روز افتاد. آن روز باران ادی ستادیدر مجتمع که ا یجلو

 یآمد. صدا مانهیبه خانه خاله پ مارستانیخراب از ب یبا حال
 یکه فقط قربان صدقه اش م مانهیپ یالیخ یو ب اریمه یخنده ها

 شد.  یرفت در ذهنش بازساز
ممکن  یکرد؟ حت یرا عوض م زیچه چ مانهیزدن با پ حرف

 نیعمو فخرالد دیتر و خراب تر کند. شا دهیچیبود اوضاع را پ
 زشیعز یوقت بود از عمو یلیتوانست واسطه شود. خ یم

 غافل شده بود. 
آموزش  یدر کالس ها نیساعت از روز عمو فخرالد نیا

اش بود. وارد انجمن شد و با پرس و جو باالخره  یسیخوشنو



و  دیکرد. او هم از دور جانان را د دایرا پ پشیخوش ت یعمو
 کند.  یتا با شاگردها خداحافظ دیطول کش یتکان داد. کم یدست

. دستش را که سمت دیکش یداخل راهرو انتظارش را م جانان
 نوک انگشتانش به مرکب آغشته بود:جانان دراز کرد هنوز 

 خبر؟ یدلم چه ب زیعز نجا؟یاومده ا یک نیبب  -
جانان را در آغوش گرفت و چند ضربه  یمحبت لحظه ا با

 به کتفش زد: میمال
بغل کردم...ماشاهلل عمو  دیاوه ...انگار ستون تخت جمش  -

دخترم  ؟یریگ یاز ما نم یسراغ یوار شد الیع گهیجان...د
 خوبه؟ هیهد
. مرد با تجربه دیکش یم ادیفر ینگاه جانان استرس و خستگ از

 که لبخند پهنش را جمع کرد: دیهم فهم
 شده بابا؟ حالت خوبه؟ یچ  -

 گرفت: نیتکان داد و دستش را پشت فخرالد یسر جانان
 حرف دارم باهات... یکل میعمو بر  -

تا  یسیکوتاه انجمن خوشنو ریعادت داشت مس نیفخر الد عمو
پارک مانند اطراف انجمن  طیکند. وارد مح یرو ادهیخانه را پ

 اشاره کرد: یبه نقطه ا نیشدند. فخرالد
 م؟یبا هم قهوه بزن یکن یرو قبول م رمردیپ نیدعوت ا  -

 داد: یرا نشان م تشیجانان رضا لبخند
  د؟ییفرما یم یشکسته نفس رمرده؟یکجات پ  -
 شیاز جوون یچیکنه ه یحس م نهیب یآدم تو رو م  -

 یریفاز پ یکن یم ی...تو کارستیمن ن ری...تقصدهینفهم
 بردارم...



 یهمه درس طراح نیا گمیبه خودم م نمیب یخب منم تو رو م  -
 ...ستمیلباس خوندم نصف عموم خفن ن

 یب یها یاز اضطراب جانان با شوخ ی. کمدندیدو بلند خند هر
 یها یسرباز با صندل یا رنگ باخته بود. کافه نیفخرالد یایر

کوچک قرار داشت در دل پارک  یکه کنار حوض یکیپالست
 ساخت.  یم بایز یمنظره ا

 رونیاز پشت صندوق ب نیفخر الد دنیفروشنده به محض د مرد
 کرد: یکوتاه میگذاشت و تعظ نهیس یآمد. با احترام دست رو

 ...دیخوش آمد یلیاستاد...خ دیمشرف فرمود  -
 و دستور داد: دیکش شیها لیبه سب یدست یدنید یژست با
 لطفا... یشگیهمون هم  -

 لیدل یطاقت نداشت برا گرید نیهم نشستند. فخرالد یروبرو
 مالقات صبر کند: نیا
 ...یکن ینگرانم م یدار یلیشده؟ خ یجان...پسرم چ  -

و فکر کرد  را خاراند شیبا نوک انگشت گوشه ابرو جانان
 بهتر است با اخبار خوب شروع کند:

 اومدن عمو... ای...پسرهام دننکهیاول ا  -
 پهن زد: یمشهود لبخند یبا ذوق نیفخرالد

 خوش قدم باشند... چقدر زود؟ یبه سالمت ؟یگیراست م  -
 آره عمو...خدا هر سه تاشون رو دوباره بهم داد...  -
 ؟یکِ   -
...بچه ها هم چند ومدهیهنوز خونه ن هی...راستش هدشبیپر  -

 دیببخش میبود ریدرگ یلیدستگاه باشند...خ یتو دیبا گهیروز د
 ...میخبر نداد
 با دو فنجان قهوه فرانسه آمد: گارسون



... میکن یما هم درک م میاشکال نداره عمو...همه گرفتار  -
اون  یساق یبرا ی...از وقتشهیخوشحال م یلیبفهمه خ یکت

نگرانت  یشما بود...خب حاال بگو چ ریاتفاق افتاد فکر ما درگ
 کرده؟

کرد که وارد  فیتعر یتوانست داستان را طور یکه م ییجا تا
حامله شدن  یبه ماجرا دیرا گفت تا رس زینشود. همه چ هیحاش

اتفاق  نیآمدن ژاکل رانیکه قرار بود با ا یمهگل و فاجعه ا
 :افتدیب
 کهیبا اون زن فمی...تکلستمیخودم نعمو من نگران   -

لحظه رنگ  کیکه  یچ هیهد ؟یدخترم چ یمعلومه...ول
توقع دارم نه  مانهیانصافه؟ من از خاله پ نیآخه ا ده؟یآرامش ند

 ی...به خاطر شعور خودش قدمیبه خاطر من و ساق
دلشون  یگناه بره زندان رواست؟ چطور یبرداره...زن من ب

 اد؟یم
 

زد و  یقهوه بود. پوزخند یخال یفنجان ها یرو نیفخرالد نگاه
 :اوردیب گریبه گارسون اشاره کرد دو فنجان د

که چقدر  یدون یجان؟ خودت م یتوقع شعور دار یاز ک  -
وقت زن برادر من  چیه ی...ساقزهیبرام عز یساق

به رحمت خدا رفت  ریجهانگ یوقت ینبوده...خواهرم بوده...حت
شد...ماشاهلل سپهر  زترید برام عزدوباره ازدواج کر یو ساق

 پارچه آقاست... کی
 کرد: دییهم تأ جانان

رو  زهایچ یلیخ یجا یکمتره ول یسنش از ساق نکهیبا ا  -
 برامون پر کرده...بگم سپهر فرشته است اشتباه نکردم...



فرق  یلیمسئله خ مانهیکامال درسته...برعکس درباره پ  -
خوب با هم  یلیو خواهر من توران از روز اول خ مانهیداره...پ

 یها ی...دشمنیالک یها یورز نهیجفت شدند...ک
 مسخره...حسادت...امان از حسادت...

خاله و عمه من هر دو وضع  ؟یآخه عمو حسادت به چ  -
 یهاشون تکون نم یزندگ یاز ما بهتره...توپ بزن شونیمال

 خوره...
 :دیبه حرفش با طعنه خند نیفخرالد

 مانهیپ یشوهر برا یکه ادا یپسرم...تو به اون مردک مافنگ  -
مثال توران...از بس همه رو چزونده  ایشوهر؟  یگیم ارهیدر م

خانه  یخواهرم تو دنیترسم االن د نیمن بزرگتر
 یول افتادیاز دهنش ن ریبار آقا جهانگ کی یسالمندانه...ساق

 یم نیبه شوهرش توه بهیدوست و غر یجلو مانهیپ
...دخترش یگیم یکه االن دار نیهم شهیاش هم م جهی...نتردک

 کاریاش گندکنه  یگرده...پسرش هم فکر م یم یدنبال شوگرَدد
تو و  یجان...حسادت زندگ یفرق دار یلیکالس...تو خ یعنی

روز به  کیشده...اگر  ژنیخانواده مثل اکس نیا یبرا یساق
 ...ادیشما فکر نکنند نفسشون باال نم

 :دیپرس یعصب جانان
در حقشون کردم؟...اصال  یفهمم چه بد یآخه چرا؟ من نم  -

 یطور نیبه کارشون نداشتم و ندارم...خب از اول هم ا یکار
 نبودند...

رو  یاومد حرمت کس یکه دلش نم یبودند...گذشت ساق  -
کرد  یم یهر کار لیاوا یبشه...ساق دهیداد د یبشکنه اجازه نم

 یخانم وارد زندگ هیهد یرو حفظ کنه...از وقت شیکه خواهر



و حسادت  یمیقد یها نهیک نیهم ی...برادیبر گهیشما شد د
 مانهیپ شیپ ماگر بر یکن یکهنه سر باز کرده...االن فکر م یها

  گه؟یبه من م یچ ریدخترت رو بگ یبگم جلو
پارک  یبه سنگ فرش ها رهیکرد. آن لحظه خ دشیناام کامال

کار از  گریداشت؟ د یاصال چه انتظار دیرسپ یاز خودش م
 نیمحل سکونتش دست ژاکل شنیکار گذشته و به قول مهگل لوک

 است. 
به  یهست باالخره راه ایدن نیو حسود در ا یهر چه روان چرا
 کردند؟  یم دایاش پ یزندگ

که حق  یزیذره چ کی شیبا تمام کمبودها هیوسط هد نیا
 چقدر بکر بود: هیخواست و هد یرا نم ستیخودش ن

 هیهم شده با هد یمدت یکنم الاقل برا یم شنهادیمن بهت پ  -
 لندن... دی...بردیدور باش

باز  نیژاکل یبود با لندن رفتن دوباره راه را برا نیا یبدبخت
 کرد: یم
 نهیعمو...دخترم تازه آروم گرفته...اگر مادرش رو بب  -

 نکهیا یعنیشه...برگشتن ما به لندن  یمشکالتش از نو شروع م
 یبا اون بچه ب نیبار اجازه بدم ژاکل کی یحداقل هفته ا دیبا

 ...دهیبچه عذاب کش نیچقدر ا یدون یگناه تنها باشه...تو که نم
 فکر کرد و گفت: یکم دهیفهم یعمو

تو  یگذره...به قول خودت با مراقبت ها یروزها م نیجان ا  -
 رانیا یبچه بشه...دست اون زن هم تو تونه مزاحم ینم یکس

...الزم شد یسر خانواده ات باش یباال ریمثل ش دیکوتاهه...با
 ایدونم؟ مثال کانادا  ی...چه مگهیکشور د کیمهاجرت کن به 

 ؟یشنو یاز من م یلهم آدرس نده...و چکسی...به هایاسترال



که با زحمت به دستش  یبمون و بجنگ...اجازه نده زندگ
دست امثال مهگل نابود بشه...دندون همه رو  ریز یآورد

که  یلیداشتن فام ایخانم و بچه هات  هیمهم تره؟ هد یبکن...ک
کنه؟  یکنکاش م تیشخص یزندگ ینشسته تو یکاریاز سر ب

که زن  یدیشن یبود م امهمان م هیاون روز که هد یبود دیبا
 ...دندیازش پرس یمزخرف یها چه سوال ها

زده اش را  خیاز قهوه  یجرعه ا نیلدکرد تا فخر ا صبر
 بنوشد:

رو  یچشم من و کت یلیجان خ هیهد یبرا یاتفاق روز مهمان  -
محدود  لیمون رو با فک و فامارتباطباز کرد...ما کال 

...با اون ختیدختر اشک ر نیا یتا چند روز برا ی... کتمیکرد
زبون به دهن  نکهیا یجا یما رفت ول هحال خرابش از خون

 یگفتند...که قدش به تو نم یم چرت و پرتپشتش  رندیبگ
...تو حروم ستین یخوره...معلومه از خانواده سرشناس

 الاقل زخم نزن... یستیمرهم ن ی...آخه به شما چه؟ وقتیشد
که چقدر التماس کرد او را به محافل  زشیعز هیهد یطفلک

ها  یسرکوفت ها و فضول نیهم دنینشن ینبرند. برا یخانوادگ
 خودش را در آن اتاق حبس کرده بود. 

از حد توانش به او فشار  شیچرا فرار کرد؟ ب دیفهم یم حاال
خاله خرسه به قول سپهر مصداق  یآورده بودند. دوست

 بود: هیرفتارشان با هد
زندان رفتنش  ی...کاش الاقل بتونم جلودهیعذاب کش یلیخ  -

 ...رمیرو بگ
 جانان گذاشت و پدرانه لبخند زد: یزانو یدست رو نیفخرالد



 رهیاعدام م یگناه تا پا یگفتند آدم ب میخدا بزرگه جان...از قد  -
عمر  کی...صبور باش...عوضش رهیدار نم یسرش باال یول

داره...من هم  زیکه ارزش همه چ یکن یم یزندگ یبا زن
 یم یسع ینداره ول یریکنم...گرچه تأث یم مانهیبا پ یصحبت

 آگاهش کنم... کنم الاقل
 یرفتند. م نیماش شگاهینما کیبه  یروز بعد با عل صبح

گفت که  یم یبخرد. عل ریچشمگ ییکادو هیهد یخواست برا
 ندارد اما مهم نبود.  نامهیعمه اش گواه

 یم یگرفت. خوب بود که عل یم ادیشد  یحالش بهتر م یکم
آمد کمتر غر  یم رونیکه از خانه ب نیتوانست راه برود. هم

 زد.  یم
 یبا مدل ها نیدانست. فروشنده چند ماش یرا نم هیهد قهیسل

 نشست.  یکدام به دلش نم چیداد اما ه شنهادیمختلف پ
رفت  کشی. نزددینوش یم ینشسته بود و چا یگوشه ا یعل
 :ردیبتواند کمک بگ دیشا
 تونم یبعدا م اد؟یاز کدوم خوشش م هیبه نظرت هد یعل  -

گرده دست  یبر م یخوام وقت یاالن نم یبراش عوض کنم ول
 باشم... یخال
را هورت  یدر دهانش گذاشت و چا یقند بزرگ الیخ یب یعل
 :دیکش

ترسه  ی...اصال مستیها ن یباز یقرط نیعمه اهل ا  -
 خوره... یخاک م اطیهم گوشه ح یکنه...بخر یرانندگ
 فرو برد: شیموها انیم یدست یعصب

...شده ازش اریکم به مغز پوکت فشار ب هیها... یآخرش یعنی  -
 چه خوشگله؟ نهیماش نیبگه ا ابونیخ یتو یبشنو



 را خورد: شیتا قطره آخر چا باالخره
 یبود...چهار ساعت کنارت م یلنتیکال آدم سا هیعمه هد  -

دوست داره؟  یزد...از کجا بدونم چ ینشست دو کلمه حرف نم
 ی...قدش نمادیبلند به کارش ب یشاس نیفکر نکنم ماش یول

 رسه...
 ...یکلمه حرف حساب زد کینمردم   -

 جانان شود: نیسخت بود سوار ماش هیهد یبرا شهیهم
کوچولو مثل  یسوار نیشروع ماش یپس برا  -

 ه؟یخودش...نظرت چ
 نیانتخاب رنگ ماش یبرا یباال انداخت. حت یفقط شانه ا یعل

 نداشت: یهم نظر
دونم از  ی...باور کن نمزدیحرف نم ادیمه زمن که گفتم ع  -

 اد؟یخوشش م یچه رنگ
 روشن؟ ایکنه  یانتخاب م شتریب رهیالاقل بگو رنگ ت  -
 وقت دقت نکردم... چیه یعنیدونم جون داداش... ینم  -
افتاد. قهوه  یزیچ ادیکه  دیچرخ یها م نیماش نیهدف ب یب

 که آن همه دوستش داشت: هیکوچک هد یجوش صورت
 باشه... ی...فقط صورتیهرچ ؟یدار یصورت نیآقا...ماش  -

 یصورت نیمنتظر بمانند تا ماش شگاهیدر نما یشدند کم مجبور
و شش صفر به رنگ  ستیدو کی. اورندیب یگرید یرا از جا

 زد: یجانان از ذوق برق م یبود. چشم ها یصدف یصورت
 دیاری...تا عصر بدیخوام روش روبان بزن ی...مهیعال نیهم  -

محضر فعال  یدر خونه...مدارک همسرم آماده است...فقط برا
 ...ادیتونه ب ینم



 کیزمان محضر رو  میسینو ی...قولنامه رو مستین یمشکل  -
 ...میکن یم نییتع گهیماه د

و سپهر از صبح مشغول  یرفتند. ساق مارستانیبه ب یعل همراه
را  یینها نهیمعا دیبودند. دکتر با صیترخ یانجام دادن کارها

 کرده بود.  ریداد اما د یانجام م
 یتخت بغل ضیمر یتا مطمئن شود برا ستادیدر اتاق ا یجلو

. با دیکوب یوار م وانهیحضورش مشکل ساز نشود. قلبش د
بود اما حس  دهیرا د هیهر روز در ساعت مالقات هد نکهیا

 داشت.  یبیعج
 یشد. ساق یرفت و کنترل احساساتش سخت م یلرز م بدنش

 را خبر کرد: یکه اجازه ورود داد، عل
 ؟یایب یتون یخودت م یعل  -

قرار به سرعت برق خودش  یتکان داد و جاناِن ب یسر یعل
قسمت اتاق بود رساند.  نیتر ییکه در انتها هیرا به تخت هد

بود اما  زانیخون کنار کپسول ِسُرمش آو یا سهیهنوز ک
 . دیرس یقبل به نظر م یسرحال تر از روزها

 :زد نیریش یکه به جانان افتاد لبخند چشمش
 جان؟  یکجا بود  -
 جون دلم... خدا رو شکر که حالت بهتره...  -

 ...چقدر صورتت خسته است؟ دمیامروز رفتم بچه ها رو د-
 گهینباش...اتاق بچه ها حاضره...فقط د یچینفسم نگران ه  -

 ...شهیداره سخت م تیدور
 افتاد: یشمش به علسر جانان چ یاز باال هیهد
 ...سالم...یعل  -
 



 سالم عمه...  -
 اتفاق افتاد.  یو عل هیهد نیبود که ب یتنها مکالمه ا نیا

 یکوچولوت برم...من چطور یانگشت ها نیآخه من قربون ا -
 عروسکم؟  ینبود یطاقت آوردم وقت

 کشم... یخجالت م یلیننداز...خودم خ ادمی گهید  -
بلند  هیخانم دکتر باعث شد باالخره جانان از کنار هد ورود
 شود:

 بهتره؟ یلیکه امروز حالت خ نمیب ی...میخب...به سالمت  -
جانان  .اش را مرتب کند یروسر یدست کیداشت  یسع هیهد

 :دیاز دکتر پرس
 م؟یبچه ها رو ببر میتون یم یک  -

 زد: یرا برداشت و لبخند هیپرونده هد دکتر
 دی...خونه هم رفتیدیحم هیود...خب خانم هدز یلیخ  -

نشسته بچه ها رو بغل  مهیاستراحت مطلق...به حالت ن
مجاز  شتریب لویک کی یضرور یلیدر مواقع خ تای...نهادیریبگ
 دیخونه قدم بزن یتو اطی...از هفته دوم با احتدیبار بلند کن دیستین

 ...دیباش شتهرو دا یرو ادهیساعت پ مین یبعدش کم کم روز
که توسط دکتر امضاء شد و اتاق را ترک کرد،  صیترخ برگه

 :دیآن سوال تلخ را از جانان پرس هیهد
 ؟مش یخوب نم گهید یعنی ؟مدید دیشد بیمن آس یچ یعنی  -

 هیفکر نکرده بود که بچه دار نشدن هد نیبه ا یلحظه ا جانان
بود  نیاش ا یدارد. نگران یتیاهم نیکوچک تر شیبرا ندهیدر آ

 شده.  وبیمع ایحس کند ناقص  هیکه هد



که  یمورد نداند. حداقل تا وقت نیدر ا یزیچ هیبود هد بهتر
تلخ را  قتیحق نینبود ا یازیبچه نداشته باشد ن یخودش تقاضا

 بداند:
 فیچقدر ضع ینیب یمگه نم ه؟یچه حرف نیا زمینه عز  -

خودش  یگفت اگر استراحت مطلق باش یخاله مان ؟یشد
از جات  دیوجه نبا چیخونه به ه میرفت یوقت ی...ولشهیدرست م

 ...یتکون بخور
حالش را خراب  هیدروغ گفتن سخت بود! نگاه نگران هد چقدر

 نداشت. یکرد اما چاره ا

 یرا انجام داد. ساق مارستانیمربوط به ب یسپهر تمام کارها
 مدت جمع کرده بود.  نیلوازمش را در ا

 نییاز تخت پا هیداخل آمد. جانان کمک کرد هد لچریبا و سپهر
 یداد صورتش رنگ به رنگ م یبه بدنش م ی. هر حرکتدیایب

 کرد.  یشد اما به شدت در برابر آه و ناله مقاومت م
آمد اما  ینفسش باال نم گریکه نشست د لچریو یصندل یرو
 دردش را آشکار کند.  دیکش یسپهر و جانان خجالت م یجلو

 لرزد: یاز درد م هیهد یلب ها دیخم شد و د جانان
  ؟یاریعشقم آخه چرا انقدر به خودت فشار م  -

 زمزمه وار گفت: یزنان به سخت نفس
 بچه ها؟  شی...پمیبر  -

 هیشانه هد یبود دست رو ستادهیکمک ا یکه برا یپرستار
 گذاشت:

فقط به  دی...تو االن باریخانم...برو خونه اول جون بگ هیهد  -
 ...یایاز عهده دو تا بچه بر ب یتا بتون یودت برسخ
 پر درد زد: یلبخند هیهد



 سه تا...  -
 چشم گرد کرد: پرستار

 اولت نبود؟ مانیسه تا؟ مگه زا  -
 دختر هم دارم...پنج سالشه...تارا کجاست؟ هی  -

 گوششیکوتاه باز یانداخت و موها هیسر هد یرو یشال جانان
 از عرق شده بود عقب داد: سیخ یرا که کم

 یزیچ هیدرست کرده... یخاله مرجان...برات کاردست شیپ  -
از ترس...تو  یافتیپس ب ینیآلت قتل که بب یها هیساخته تو ما

 رهیراه مهست؟ یدونه چ یجومونگ اصال نم دهیکالس شن
 ونگ ساختم...مجو ریششم یمام یبرا گهیم

 شکمش گذاشت و اخم کرد: ی. دستش را رودیخند هیهد
 ...حاال باهام قهر نکنه شانس آوردم...یآخِ   -
...احتماال با تبر تا شهینترس گفته خودش مراقب َدَدش م  -

 ...دهیم یسرشون نگهبان یصبح باال
 قرار گرفت: شیدندان ها انیم هیهد نییپا لب

 منو نخندون...لطفا...  -
 بیدستگاه بودند ترت با نوزادها که هنوز درون یکوتاه مالقات
 دادند. 
 یدرد م هیهد دید یکه داخل اتاق نوزادان بود وقت یپرستار

 مردها ناله نکند گفت: یمراقب است جلو یکشد اما به سخت
تو انقدر  ی...ولمیدید ادیما تو عمرمون زن زائو ز یدون یم  -

اشکشون در اومد...از من  مانیکل پرسنل اتاق زا یمظلوم بود
...آدم ستین یقشنگ زی...اصال مظلوم بودن چحتیبه تو نص
و ناله کردن  هیماریبگه...درد عالمت ب دیبا رهیگ یدردش م

بشه؟ دردت  یکه چ یکن ی...تحمل مزادیآدم یعیواکنش طب



...اگر همون شهیم شتریگرفت آه بکش...با سکوت فقط دردت ب
که چقدر  یگفت یم هیروز که دردت گرفت به شوهرت و بق

...سکوت تو یاالن با بچه هات خونه بود یکش یعذاب م یدار
از دست دادن جون خودت و بچه هات تموم  یممکن بود به بها

 بشه...
 گرفت: یرا به باز ایو انگشتان کوچک ارم دیتلخ خند هیهد
 یزد اما اگر م یحرف بد نم چوقتیه امرزیمادرجونم خدا ب  -
 یو هوار م غیدرد ج از ایخنده  یبلند م یداره با صدا یزن دید

که  یبه چشم ما هر زن...«ایح یب کهیزن»گفت  یکنه بهش م
 نیمن ا یول یگیشد...شما درست م یم یناله کنه آدم بد

 بزرگ شدم... یطور
 یگریبا تجربه منظورش را گرفت. صبر کرد تا پرستار د زن

 کند: حتیرفت تا دوباره نص رونیب
بده مثل لجنزار  ریینکنه خودش رو تغ یکه سع یآدم  -
...هر دهیتعفنش همه و از جمله خودش رو آزار م ی...بوشهیم

خودت رو بکش...صبح روز بعد دوباره به  یخواب یشب که م
 یکن یزندگ یامروز فرصت دار نی...فکر کن فقط همایب ایدن

 یبرا یتا شب از خودت چه خاطره ا نیشو...بب یدیپس آدم جد
کن...اگر  زی...هر روز خودت رو سوپرا؟یگذار یم گرانید

...فردا که دوباره ریقبل از خواب بم یهست یامروز آدم ناتوان
کار رو  نیبدون و انقدر ا ییخودت رو آدم توانا یاومد ایبه دن

که  ی...هر چیستین یقبل فیاون آدم ضع گهید یبکن تا حس کن
 نداشته با یدرست جهینتکردند و  کتهیبهت د گرانیامروز د

 ایخودت به گور بسپار...صبح روز بعد که دوباره پا به دن
 ...یتکرار کن دیرو نبا گرانیغلط د یآموزش ها گهید یگذاشت



چهره زحمتکش پرستار  یکنده شد و رو ایاز ارم هیهد نگاه
 مهربان نشست:

مادرت  یگفته بسپار به خودش...اون زندگ یمادرت هر چ  -
 کی...فکر کن فقط یمادر کیبوده نه تو...تو االن خودت 

 گهیو شب د یکن فاینقش مادر بودن ا یروز حق دار
 ؟یروز باش کیاون  یتو یخوا یم ی...چه جور مادریستین
  ؟یمثل همون که داشت یکی

 تکان داد: یکش آمد و سر هیهد یها لب
 ادمیکه  رمیحرف هاتون رو قاب بگ دیحق با شماست...با  -

 نره...
 اش گذاشت: شانه یدست رو پرستار

 کیمن  سیخودت بنو ی...بزرگ براریحرف منو قاب نگ  -
 یعنیانسانم...هر روز بهش نگاه کن...از خودت بپرس انسان 

کنه...حق  هیکه حق نداره بخنده...حق نداره گر یانسان ؟یچ
اشتباه کنه به نظرت زنده است؟ هر  یحت اینداره آه بکشه...

من عمل  حتیبدون به نص یزنده باش یانسان یوقت تونست
رو فراموش  هی...امثال مادر تو انسان بودن خودشون و بقیکرد

هم انسان باشند...االن هم  هیکردند...انسان باش و اجازه بده بق
 کی...مثل میخوشگلت هست یبرو خونه...ما مراقب فندق ها

...انسان موجود یبش یتالشت رو بکن تا قو دهیانسان صدمه د
بهت کمک کنند...دست  هیبق...اجازه بده هیاجو محت یاجتماع

از  ایشکنه  یرو رد نکن...فکر نکن غرورت م یکس
هم سهم خودشون  هیکنه...اجازه بده بق یکم م یزیچ تتیشخص

 ی...وقتیرسه که جبران کن یرو انجام بدند...نوبت تو هم م
 نیشد...ا ریگ نیمادرشوهرت زم یشد...وقت ریشوهرت پ



پس ازش لذت  یبد رشییتغ یتون ی...نمچرخه انسان بودنه
 ببر...

همان  دیکشت. نبا شیسر پسرها یخودش را همان جا باال هیهد
 گشت.  یبه خانه باز م یقبل هیهد

 یکه رفت همراهانش را صدا بزند به نوزادها پرستار
شد و با خودش عهد بست از اشتباهات گذشته  رهیمعصومش خ

 . ردیدرس بگ
 ادهیتوقف کرد. سپهر خواست زودتر پ نیدر خانه، ماش یجلو

 را باز کند: اطیشود تا در ح
در وا مونده رو عوض  نی...ایهمه کار کرد نیا  -

 بگذار... ی...بابا بکن جاش در درست و حسابینکرد
 به سپهر کرد: ینگاه نهیاز آ جانان

 هیشب ی...انقدر غر نزن داریبش ادهیخواد پ ینم نیبش  -
 ...یشیم رمردایپ

 شگونیها دستش را جلو آورد و ن یصندل انیاز م یساق
صورتش  یکه اجزا یجانان گرفت. طور یاز بازو یمحکم

 گفت: یجمع شد و آخ بلند
 دراز... تیترب یب رمرد؟یپ یبه شوهر من گفت  -

داشت هر طور شده  ی. سعدیخند یبه حرکات ساق یعل یحت
 یار مرا مه یو ضربات ساق دیخند یجانان را بزند. جانان م

 کرد:
 یشوهرش...ارزون نیاست ا قهینکن مادر من...حاال انگار عت-

 ...میخودت نخواست
ذره عقل  کیگنده کرده  کلیفقط ه نیولش کن خانم...ا  -

 تو؟ یبر یخوا ینداره...نم



هماهنگ  مارستانیدر ب یمنتظر خبر آرمان بود. از جلو جانان
و  هیهد نیشود، ماش یباز م اطیدر ح یکرده بود که وقت

آرمان  یبرا یامکیبود آماده شود. دوباره پ دهیکه د یتدارکات
 فرستاد:

 «کنه. یاالن شک م میدر یشد؟ جلو یچ پس»
 باال داد: ییبعد آرمان در را باز کرد. سپهر ابرو یا هیثان
 بشه... فیخواست دستش کث ینم حضرتیپس بگو؟ اعل  -

داشت  ید محوکه لبخن هیهد دهیبه چهره رنگ پر ینگاه جانان
چانه اش گذاشت و باعث شد لبخندش  ریکرد. دستش را ز

 کند: دایعمق پ شتریب
 فرشته پاکم... یبه خونه خوش اومد  -

 لیشد. اتوموب اطیرا در حالت دنده گذاشت و وارد ح نیماش
بود که به  یزیچ نیبا روبان بزرگ قرمز اول یصدف یصورت

 آمد.  هیچشم هد
شوق گرفت اما هنوز مطمئن نبود  یرنگ تعجب و کم نگاهش

 کند: یهمان است که فکر م ندیب یکه م یزیچ
 !؟یصورت نیچقدر خوشگله! ماش نیا یوا  -

 کرد و گفت: یبه عل ینگاه
 ادیدل داره؟  یول لنتهیسا نکهیعمه خانمت با ا یدیحاال فهم  -

 سخت نبود... یلیخ دنشی...فهمادیخوشش م یاز چ ریبگ
 :دیو مبهوت پرس جیگ هیهد
 ؟یچ یعنی  -

 ادهیشد. همه پ بشیمرموز از جانان نص یجواب فقط لبخند در
 نیکه منتظر بود جانان کمکش کند. هنوز اول هیشدند به جز هد



و داد  غیبا ج نایو ش مهینگذاشته بود که فه نیزم یگام را رو
 کردند.  رشیغافلگ

 یل رونق مهیکرد و فه یم یدر هوا اسپر یبرف شاد نایش
وسط  اطی. دستش را جانان گرفت و با احتدیپاش یسرش م

 کرد. کنار گوشش آرام گفت: ادهیپ نیدخترها از ماش یاهویه
افتاد خاطره  ادمی یکنم ول یخواستم برات گوسفند قربون  -

کمک کرد...فقط  یکیبهتره با پولش به  دمی... دیندار یخوب
دخترش  یبرا یکه دادم به کارگر خانم اکبر یخوبه بدون

 بخره... هیزیجه
 با تعجب نگاهش را سمت جانان چرخاند: هیهد
 ؟یشناخت یرو از کجا م یکارگر خانم اکبر  -

 :دیخند
همه  دمیشن یکردم...اتفاق یعذرخواه ینیریرفتم با گل و ش  -

کردند...پول دو تا گوسفند بهش دادم...گفتم  یداشتند پول جمع م
 هم با من... لباس عروس و کت شلوار داماد

خوشحالش کرده اما باز هم  یلیداد خ ینشان م هیهد چهره
دور شدند به  نیکه از ماش یداشت. چند قدم زیسوپرا شیبرا
 اشاره کرد: یو شش صورت ستیدو
 ارزش من به همسر مهربونم... یب یهم کادو نیا  -

که  هیخسته هد یچشم ها یرا آرمان دستش داد. جلو چییسو
 توانست فکش را ببندد: ینمگرفت از تعجب 

من  یها رو به زندگ نیکردم...تو بهتر یبه تو بد یلیمن خ  -
 یرو نم یچیجبران ه زمیرو به پات بر ای...دنیآورد

 ...یسوارش بش یبا بچه هامون به شاد دوارمیکنه...ام



و  چییو سو یصورت نیماش نیفقط بهت زده نگاهش را ب هیهد
 یش بند آمده بود. هر چه سعداد. زبان یحرکت م هیچهره بق

 تا احساسش را بروز دهد.  افتی ینم یکرد کلمه ا یم
و دست جانان را محکم فشار  ختیر یم نییپا شیاشک ها فقط

طاقتش  ینگاه کرد که ساق هیو گنگ به بق جیداد. آنقدر گ یم
 تمام شد. 

اش را پر مهر  یشانیرا قاب گرفت پ هیآمد و صورت هد جلو
 :دیبوس

...چرا زهاستیچ نیاز ا شتریب یلیخ اقتتیقربونت برم تو ل  -
 ماتت برده؟ 

 :دیبا بغض خند هیهد
 مال منه؟ نیواقعا؟ ... ا یعنی  -
 تازه اولشه... نیدارم مال توئه...ا یقربونت برم هر چ  -

 دور کند: هیکرد جانان را از هد یسع یساق
 رو کنار گنده بگ...ب  -
قرار نبود تمام شوند. داخل خانه که شد، خاله  زهایسوپرا 

 مرجان با ظرف اسپند از او استقبال کرد. 
دف کوچک در دست گرفته بود و به زبان  کیهم  بلورخانم

. خانواده عمو فخر دیرقص یخواند و م یخودشان م یمحل
 . دیهم بودند. از سر و وضعش خجالت کش نیالد

 نیاما عمو فخرالد اندازدیسرش ب یبرد شالش را رو دست
شده بود. سرش را با هر دو دست گرفت بوسه  کیزودتر نزد

 پدرانه بر فرقش نشاند: یا
 یلیبرکت و عشق بده....خ تونی...خدا به زندگزمیدختر عز  -

 ...یبرادرم رو خوشبخت کرد ادگاریممنونم 



را گرفت و کمکش کرد چند قدم  هیقانع نشد. دست هد نیهم به
که  یمبل یکند. مثل ملکه ها رو یط منیل نشرا تا داخ گرید

 جانان تمامش را با گلبرگ پوشانده بود نشست. 
گفتند.  کیاحترام و محبت تبر تیو غزال هم در نها یکت

حد  نیجمع تا ا کی انیبرسد که در م یشد روز یباورش نم
 محبوب و محترم باشد. 

 هیرا بدهد. فقط گر هیبود که بتواند جواب بق نیزبان تر از ا یب
 کرده بود. وانهیکرد. حالت معصومانه اش همه را د یم
اشاره کرد  یرا آورد و به ساق ششیلوازم آرا فیبا عجله ک نایش

 یرژ لب برا یگرم کند. به سرعت کم ییسر مردها را جا
و  دیکش شیبه موها یرا رنگ داد. دست شیزد و گونه ها هیهد

انداخت که  شیآورد دور شانه ها از طبقه باال یکه ساق یاشارپ
 گشادش معذب نشود.  لباس شخصیبه خاطر 

 !ستین یوسط از تارا خبر نیبود که ا بیعج
در جمع  یکرد کم یانجام دهد. سع یخواست کار یکس م هر
 بود.  فیضع یلیاما خ ندیبنش
کنار مبل خم شد  یشود. وقت کشیدست اشاره کرد جانان نزد با

 :دیپرس
 کجاست؟تارا   -

 تکان داد و با لبخند گفت: یسر جانان
 یگرده...م ی...االن بر مییخانم رفته جا دهیسپ شیبا مرب  -

 ینکن یستیاصال رودربا نیبب ؟یببرمت باال بخواب یخوا
حال و هوات عوض  ینیجمع بش یکم تو هیها...من گفتم 

 کس االن از تو توقع نداره... چیبشه...ه



 دیودش را به دست خجالت نسپارد. باخ گریگرفته بود د میتصم
سه تا بچه  تیشد. مسئول یم یاز خانواده اش قو تیحما یبرا

 گردنش بود.  ندهیآ یدر روزها
خودش را  یجا چکسیکردند باز هم ه یچقدر هم کمکش م هر

 کرد. دستش را سمت جانان گرفت تا کمکش کند: یپر نم
 یطور نیمعذبم ا یلیخ نجایفکر کنم بهتره زودتر برم باال...ا  -

 ...دمیدراز کش
 کرد: یبلند از جمع عذرخواه یو با صدا ستادیصاف ا جانان

بره باال استراحت  دیخانم من با یول دیممنون که اومد یلیخ  -
 کنه...
 گفت: یبه شوخ نیفخرالد عمو

انگار فقط خودش زن  گهیجور خانمم م هیاوه...حاال   -
جمع؟ ببرش باال  یتو نهیبش دیگفت زن زائو با یداره...اصال ک

 یزینگران ما نباش...پاشو دخترم االن استراحت از هر چ
 شما واجب تره... یبرا
 هم به کمکشان آمد.  یساق

 . دندیبه تخت اتاق مشترکشان رس باالخره
 .دیتخت  دراز کش یروبود.  دهینو خر یتشک و روتخت جانان

 انیدوستات ب گمینباش خب؟...االن م یچینفس...نگران ه  -
 ...یباال که تنها نباش

به من زنگ  یخواست ی...هر چیپاتخت یهم گذاشتم رو لتیموبا
 بزن باشه؟

بعد مادر  یتکان داد. کم یپر مهر به جانان زد و سر یلبخند
 هم آمد.  نایش

 کرد.  یزود خداحافظ یلیماند و خ هیهد شیپ یا قهیدق چند



آورده  یو ملحفه گلدوز ینوزادها دو ست کامل روتخت یبرا
 بود.

 هم شد.  باتریبا بازگشت شکوهمند تارا ز زیهمه چ 
 استراحت کند.  یرا تنها گذاشته بودند تا کم هیهد

پله  هیتوجه به بق یو ب دیدو غیبا ج اطیدر ح یاز جلو دخترک
 باال رفت.  یکیها را دو تا 

 یکه در دست داشت را رو یاتاق را باز کرد و توله سگ در
 تخت شوت کرد.

 توانست نفس بکشد.  یاز شدت شوک نم هیچند ثان یبرا هیهد 
زده  جانیسرخوش و ه یتارا یکس موفق نشده بود جلو چیه

 .ردیرا بگ
 زدند.  یبودند و نفس نفس م دهیهمه پشت سرش دو 
 .دیکش یم غیکرد و ج یم زیتخت جست و خ یرو الیخ یب
 هیو خودش را به هد دیتخت خز یتوله سگ کوچولو رو 

 رساند. 
 تیامن هیو حس کرده در کنار هد دهیترس یبود طفلک معلوم
 دارد.

 یچسبانده بود و دم کوچکش را تکان م هیخودش را به تن هد 
 داد.

 سر تارا داد زد: یوارد اتاق شد و به فارس یجانان عصب 
 ...نییپا ایپدر سوخته ب  -

 گفت: یسیرا عوض کرد و به انگل ششیگو دوباره
 ...تارا...نییپا ایب  -

 . اوردیب نییرفت و از کمر بچه را گرفت تا از تخت پا جلو
 دستش را دراز کرد تا اجازه ندهد: هیهد



 ؟یکارش دار ی...دلم براش تنگ شده...چشمیپ ادیولش کن ب  -
 ...رهیگ یخوره بهت دردت م یآخه م  -
 دارم؟ یبهش بگو...از کجا بدونه من چه وضع  -
 ه؟یچ نیبگو آروم باشه...ا 

 ریکرد ز یم یبود که داشت به زور سع یتوله سگ منظورش
 پتو برود. 

 در ظاهر شد: یجلو نایبدهد اما ش یحیلب باز کرد توض جانان
 چقدر خوشگله... نیبب هیهد یوا  -

 دونه گندمه... هیشب
 بود.  دهیخواب از سرش پر هیهد
 کند: هینمانده بود گر یزیذوق توله سگ چ به
 ... اندازه کف دستمه چقدر کوچولوئه...یآخ  -

 انداخت.  یجانان جفتک م یبازو انیهنوز معلق در هوا م تارا
را محکم گرفت تا  شیگذاشت و شانه ها نیزم یرا رو بچه

 بدهد: یحیتوض
 به من نگاه کن...  -

 ...یتخت بپر یرو دی...نبارهیگ یدردش م یمام
 شو...باشه؟ کشینزد آروم

تارا برداشت،  یشانه ها یدستش را از رو نکهیمحض ا به
 . جانان غر زد:دیدو هیو به سمت هد دیکش غیج یدخترک وحش

 ...اطیح ی...تارا گفتم توستیتخت ن یسگ رو یجا  -
 داد.  ینم تیبه جانان اهم چکسیه

خورد و تارا کنار تخت  یوول م هیتن هد یکوچک رو سگ
 . دیپر یم



تخت نشسته بود و در  یرو هیهد یپا نییهم چهارزانو پا نایش
 چالند.  یتارا را م یهر فرصت

 نگاه کرد. بایمنظره ز نیو به ا ستادیا یکم جانان
 خوشحال بودند. یلیو تارا خ هیهد 
تارا  یبرا یروانپزشک گوش کرد و سگ هیبه توص نکهیاز ا 

 داشت. یگرفت احساس خوب یبه سرپرست
داشته  یخانگ وانیدوست داشت ح یلیتارا خ نکهیاز ا یجدا 

 آمد.  یجور درمان به حساب م کیباشد 
 داد. یتارا م ادی گرانیو محبت به د یریپذ تیمسئول

از تارا ذوق  شتریب دید یمخالفت کند اما م هیکرد هد یفکر م 
 کرده.

به مراقبت  ازیکه ن فیتازه وارد و ضع یحضور آن کوچولو 
کم کرده  شینوزادها دنید یرا برا هیهد یداشت، دلتنگ دیشد

 بود.
 بود. ستادهیدر اتاق مردد ا یتارا جلو یراندازیت یمرب دهیسپ 
 :دیاو را د هیاول هد 
 داخل... دیاریب فیخانم...تشر دهیسالم سپ  -

 دست داد: هیرفت و با هد جلو
 ...یاول بردمش دامپزشک  -
 پناهگاه واکسن خورده... یراحت از قبل تو التونیخ
 .میهم حمامش کرد یدامپزشک تو
 :دیپرس هیهد
 مادرش کجاست؟  -
 پناهگاه... یتو  -

 دونه توله رو داشت... کی نیهم



از پناهگاه به  دیبخر نکهیا یبه جا دیکرد یکار خوب یلیخ
 ...دیگرفت یسرپرست

 به جانان کرد: ینگاه هیهد
 ؟یمادرش پس چ  -

 لبخند زد: هیهد یبه دلسوز جانان
 نباش...نگران   -
 مادرش بوده... شیپ یتا دو ماهگ 

 زودتر از هم جدا بشن... نخواستم
 :دیفکر پرس یخراب شده. ب هیبود حس خوب هد معلوم

 م؟یاریمادرش هم ب یخوا یم  -
 شه... یسخت م شونینگهدار یتونه بمونه ول یم اطیح یتو 

 کدرتر هم شد.  هیهد نگاه
 طور شد: نیچرا ا دیفهم یکرده بود و جانان نم بغض

 ...گهینه د  -
مراقبشون  ستین یکس یوقت مینگه دار یچطور یگیم راست
 باشه...

 کرد: دییهم تأ نایش
 چه کار؟  یخوا یآره بابا...م  -

 یتوله ها رو از مادر جدا م یجا بعد از دو سه ماهگ همه
 کنن...نگران نباش...

 ریبره خونه بخت عاقبت به خ یهم مادرشون رو م یکی
 ...شهیم

همه رو  تیهمه عالم بسوزه مسئول ینکرده تو دلت برا الزم
 گردنت... یریبگ



بود که از موهبت داشتن مادر محروم  یفیکوچک و ضع بچه
 شد.  یم

 تفاوت باشد؟ یو ب ندیبب هیشد هد یم مگر
 و بغض نکند.  افتدیخودش ن ادیشد  ینم 

 یکه محل زندگ یمخصوص یفنس ها ده،یبا کمک سپ جانان
 طبقه باال سر هم کرد. منیکرد گوشه نش یرا جدا م وانیح
 خوابش برده بود. هیهد
 یگذاشته بود و با چشم ها هیبالشت هد یتارا هم سرش را رو 

 کرد. یبسته احساس آرامش م
 زد. یچسبانده بود و چرت م هیخودش را به تن هد وانیح 
 را ثبت نکند. بایصحنه ز نیا امدیدلش ن 
 عکس گرفت. ییرا آورد و چند تا لشیموبا 
 نشود. هیمهمان ها مزاحم خواب آرام هد یدر را بست تا صدا 
 زد.  یم یآمد و سر یم یگاه 
 شب موفق نشدند تارا را بخوابانند.  یها مهین تا

شرط که کنار قفس سگش بخوابد  نیداد به ا تیرضا باالخره
 بردارد. هیدست از سر هد

کنارش  یانداخت و خودش کم نیزم یپتو رو شیجانان برا 
 نشست تا خوابش برد. 

دراز  هیراحت کنار هد الیتا با خ افتی یرفتن مهمانان فرصت با
 بکشد. 

 کند.  دارشیخواست ب ینم
 . دیپتو خز ریسکوت لباس عوض کرد و ز در
 زد. یچشم گشود و لبخند هیهد
  



 تونم از فردا ورزش کنم؟ یآقا جانان...به نظرت م  -
 کرد: یزیاخم ر جانان

 ؟یچ گهید  -
ورزش  یخوا یم یبعد چطور یراه بر یتون یتو اصال نم 

 الزم نکرده... ؟یکن
 ؟یخوا یم یچ گهیمن عاشقشم د یکلتینگران ه اگر

 باشد.  کلشیکرد عاشق ه ینم باور
به فرم  یکرده بود اما هنوز شکم بزرگش کم مانیزا نکهیا با

 سابق مانده بود. 
 یم ییبایز یشود و اگر نشد جراح یجمع مگفت خودش  یساق

 کند. 
پس بهتر بود هر چه زودتر شروع به  دیترس یم یجراح از

 ورزش کند.
اش ثابت  یگناه یارزش داشت که ب یها فقط تا وقت نیهمه ا 

 شود. 
 وقت بود که از دست داده.  یلیرا خ دشیام

 انداخت.  نییافکار جمع شد و سرش را پا نیبا ا لبخندش
 .دید شیرا در چشم ها دیرنگ شدن نور ام یب جانان

 :دیچانه اش برد و صورتش را باال کش ریدست ز 
 ...دمی...من اجازه نمیری...تو زندان نمهیهد  -
 سوال را از جانان بپرسد.  نیخواست ا یوقت بود دلش م یلیخ

ندارد اما دلش چه  هیبه هد یشک گریداد که د ینشان م رفتارش
 گفت: یم
 ممکنه کار من باشه؟  یکن یهنوز فکر م  -
 ...یخوام راستش رو بگ یم



 فقط بگو که بدونم... یکه به من شک داشته باش ستین مهم
 دلش آب شد. جانان

 یزبان و مظلوم که هنوز م یدختر ب نیچه کرده بود با ا 
  د؟یترس

 یآن روزها ستیقرار ن گریکرد که د یرا راحت م الشیخ دیبا
 کند: تلخ را تجربه 

  ؟یدون یم  -
 شک رو درونم داشتم. نیاز روز اول ا من

 دادم بهش فکر کنم. یبه خودم اجازه نم 
اومد در خونه و به خودم اون حرف ها رو  یاگر حشمت م 
گفت و اون مدارک  سیپل یوقت یول رمیزد محال بود بپذ یم

 رو نشون داد...
 به اون حال افتاد... یساق یوقت

 تونستم به خودم بگم شک نکن... ینم گهید
 نکن... باور
 رفته...غرورم له شده... نیاز ب تمیکردم شخص یم حس
فقط تحمل  یاز خودت دفاع کن نکهیا یتو به جا بعد
 ...ی...محبت کردیکرد

 ...یآرامشت ما هم آروم کرد با
 شرمنده ات بمونم کمه... ایته دن تا

 کرد.  ینم قانعش
 :دیدوباره پرس نیبنابرا

  ؟یبه من شک ندار گهید یعنی  -
 بگه کار من بوده... سیاگر باز پل یعنی

 شد: رهیخ شیبه چشم ها



 ذره... کی ینه عشقم...حت  -
 بگه کار تو بوده محاله باور کنم... ایهمه دن اگر

 افته... یما نم نیوقت اون اتفاق ب چیه گهید
 ...زمیر یرو پات م امیجبران کنم دن نکهیا یبرا

 بدونه... یخوام کس ینم یکنم ول یبه مهاجرت فکر م دارم
 ...اریطاقت ب گهیکم د هی
 مهاجرت؟ کجا؟  -
 باشه؟  میریدونم...همه با هم م ینم  -

 ...میبر یهم م یالزم بشه عل یحت
 دادگاه باشه... نیآخر نیا دوارمیام فقط

 یحرف و سخن ها زندگ نیبدون ا ایدن یجا هی میبر بعدش
 ...میکن
دارد فرار  بایو تقر دهیترس نیاز آمدن ژاکل دیخواست بگو ینم
 کند.  یم
 کرد. یبه جز لندن و تهران فکر م ییهر جا به
مردم، فقط  یحرف ها ایباشد و نه مهگل  یکه نه حشمت ییجا 

 را با هم بسازند. ندهیخانواده کوچکش و آ یآرامش باشد برا
 کرد.  یو گنگ فقط نگاه م جیگ هیهد 

 است.  یاژه ترسناکو مهاجرت
دو بار سفر به  یکی تایکه نها هیمثل هد یدختر یبرا مخصوصا

 شمال با آن وضع را تجربه کرده. 
 حال نخواست مخالفت کند. نیا با
و  یاش را در دست ساق یپس بهتر بود سکان زندگ نیاز ا 

 جانان بسپارد.
 دانستند: یم هیاز هد شتریب زهایچ یلیتجربه داشتند و خ 



 ...دیریبگ میشما تصم یباشه...هر چ  -
 ...یخوب استراحت کن دیبخواب نفسم...االن با گهید  -

 یبا شکوه در ذهنش م یمراسم عروس کی یایرو یساق
 ساخت. 

 یم یالبافینامعلوم خ یبه نقطه ا رهینشسته بود و خ یا گوشه
 یرفت و ب یدلش قنج م دید یرا در لباس عروس م هیکرد. هد

 زد.  یلبخند م اریاخت
با دو فنجان دم کرده گل گاوزبان کنارش نشست. نگاه  سپهر

 کرد.  بیرا تعق یساق رهیخ
باال انداخت و  ییشده. ابرو االتشیغرق خ یبود حساب معلوم

 همسرش گذاشت: یفنجان را جلو
 ...یدور شد یلیخانم ما هم دعوت کن...دلم گرفت خ  -
را  شیانداخت و پاها یبه فنجان گل گاوزبان نگاه یچشم ریز

 آورد: نییمبل پا یاز رو
داره؟ سپهر  یآقامون چه کرده؟ به به...چه عطر و رنگ  -

تونه گل گاو زبون دم کنه...واقعا  یکس مثل تو نم چیجونم ه
 ؟یکن یچه کار م

 یپشت یزد و دستش را رو هیتک یساق فیمغرور از تعر سپهر
 مبل گذاشت:

 یکنم...برا یدرست م یدستور سر نیشما با ا یفقط برا  -
 اندازم... یها توش تف م بهیغر
 و سرش را عقب داد: دیبلند خند یساق

 ...سپهر حالم به هم خورد...یوا  -



 نیافتاد. اول یزن دوست داشتن نیبا ا ییاول آشنا یروزها ادی
کافه دعوت کرد و حرف  کیکه او را به بهانه کار به  یبار

 دلش را زد. 
. کم مانده بود ختیدستش ر یرا رو یروز آب پاکآن  یساق

 را به صورت سپهر بپاشد.  کیش لکیم وانیل
رفت و  یعصبان یرا دنبال ساق یریآمدند مس رونیکافه که ب از

 که بود التماسش کرد فقط گوش دهد.  یبا هر بدبخت
 به چشمان سپهر گفت: رهیخ یو با لحن تند ستادیا یساق

 سهیمن چند سالمه؟ پسر من بغل تو وا یدون یبچه جون...م  -
  ش؟یدی...اصال ددهیقورتت م

 کی بایزن ز نیدانست ا یبود فقط م دهیهنوز جانان را ند سپهر
 هرکول دارد.  کلیپسر بزرگ هم ه

 لبخندش را گرفت و گفت: یجلو یسخت به
 نشده... بمیهنوز افتخارش نص  -

 یابروها انیکه م یکوچک نیچ دنیو با د دیرا باال کش نگاهش
 افتاده دلش ضعف رفت. یساق
 اریاخت یهم رنگ عاشقانه نگاه سپهر را حس کرد. ب یساق

 :دیلبخند زد و نگاهش را دزد
نگاه  ختمیخواد به ر یدلت نم شمیم ریمن پ گهیچند سال د  -

...برو از مادرت بپرس...هر چقدر هم مراقب ظاهرم باشم یکن
خودش رو داره...من اصال قصد ندارم  نیما زن ها قوان کیزیف

هم برام خطرناک  گهیدوباره بچه دار بشم چند سال د
 ...ایهم سراغ من ن گهی...برو پسر خوب...دشهیم

 یهم از ساق گریبعد از آن مالقات هفده بار د سپهر
 .کرد یخواستگار



جانان از  نکهینگرفت تا ا یجواب« نه»و جز  دیشن حتینص
 شد مادرش عاشق شده! لندن برگشت و متوجه

 کیو نگاهش به لبخند سپهر دوخته شد. چشم بار دیچرخ یساق
 :دیکرد و پرس

 ؟یکن یفکر م یبه چ  -
که با  یبرد از سپهر یبود. هر حرکتش دل م بایهم ز هنوز

 زن را دوست داشت: نیهمه وجودش ا
در مزون با مادرم  یافتادم...اون روز که جلو میقد ادی  -

 ...میمنتظرت بود
 داد: رونیآه حسرت ب کی هینفسش را شب یساق

وقت خودم رو به خاطر مادرت  چیخدا رحمتش کنه...ه  -
 ...دمینبخش
 :دیمتعجب پرس سپهر

 چرا؟ مادر من که عاشقت بود!  -
تو به دلش بود...من هم عاشقش  یِ بچه  دنیحسرت د شهیهم  -

 یکنازدواج  یکیدونستم ته دلش دوست داشت با  یم یبودم ول
 که ...
 نداد حرفش را تمام کند. اجازه

ما انقدر  دید یم یدلم...مادرم وقت زیجان...عز یساق  -
به جز  چکسیگرفت...من با ه یم دیآرزو رو ند نیا میخوشبخت

 کرد... یکه همراه دیشدم...مادرم هم فهم یتو خوشحال نم
 یبهش فکر م شتریروزها ب نیا ی...ولزمیدونم عز یم  -

 یبچه ها ادیبه  ایکنم  ینگاه م نهیآ یکنم...هر بار به خودم تو
 دم نظرم... ادیافتم مادرت م یجانان م



 دیاعتماد بنفسش را از دست بدهد. با یبود که ساق دردناک
 کرد.  یهمسرش م یبرا یکار
با جانان درباره اش  شبید نیمهاجرت که هم شنهادیپ دیشا

 شروع دوباره باشد.  کی یبرا نهیگز نیحرف زدند بهتر
خواهد  یرا هم راض یندارد و ساق یجانان گفته بود حرف به

نسبت به خودش دارد  یاحساس بد یساق دید یکرد. حاال که م
 مصمم تر شده بود. 

من با  یسوزه...حت یم هیهد یدلم برا یلیسپهر؟ خ یدون یم  -
بودم و ازدواج دومم بود لباس عروس  یزن سن دار نکهیا

وجه حس  چیبزرگ نبود اما به ه ادی...درسته جشن ما زدمیپوش
خانواده شده در  کیاالن مادر  هیکم دارم...هد یزیکردم چ ینم

کنه  یم یسع دارهرو نداره...به زور  شیاصال آمادگ کهیحال
اش رو آورد دلم براش کباب  هیزیجه یمحکم باشه...وقت

چشم هام  یدختر کم سن جلو کیبرباد رفته  یشد...آرزوها
 مظلوم و بد شانسه... یلیبچه خ نیاومد...ا

را با  یساق شگاه،یدر آرا یافتاد که جلو یروز ادیبه  سپهر
 . دیلباس عروس د

 عروسش لذت بخش بود.  یتماشا چقدر
مردمک  یکه رو یبغض و اشک ینتوانست جلو یا لحظه

 نشست مقاومت کند.  شیها
 داشته باشه؟  یعروس دیچرا نبا  -
که قبل از ازدواج تف  یسپهر...دختر رانهیا نجایا ؟یطورچ  -

بغلشه اگر لباس عروس  یدهن مردم شده و حاال دو تا نوزاد تو
 خندونه... یبپوشه همه رو به خودش م



هر کس که با  ینداره...گوربابا یربط یقبول ندارم...به کس  -
همدل  نکهیا یخواد زخم بزنه جا یم ای شهیما شاد نم یشاد

 باشه...
از  شهینم ی...ولیدون یمن هم ته دلم قبول ندارم خودت م  -

 شتریدونم خودش هم قبول کنه...ب یم دیفرار کرد...بع قتیحق
 مهمه... یلیاست که حرف مردم براش خ هیهد نیاز همه ما، ا

جشن هم فقط  ی...لباس بپوشه تودیرو دعوت نکن یخب کس  -
 ...میخودمون باش

افته  یم ادمیکنم...هر بار  یخواد براش کار یدلم م  -
مزون  ای شگاهیآرا یبه عکس عروس و دامادها تو یچطور
سوزه...مگه چند سالشه؟ جانان حق  یکرد دلم براش م ینگاه م

به  ؟یچ هیهد یداشته ول ینداره چون همه جور خوشگذرون
 مشورت کنم؟ مهینظرت با فه

 یرو م هیاز ما هد شتریب مهی...فهزمیعز هیخوب یلیفکر خ  -
 شناسه...

با هم رفتند تا نوزادها را از  یزود جانان و ساق صبح
 . رندیبگ لیتحو مارستانیب
مراقب  مارستانیدر ب یکیلحظه هر روز به نوبت  نیا تا

 نوزادها بود و همه خسته شده بودند. 
 یرا در آغوش گرفته بودند و قربان صدقه اش م یکیکدام  هر

 رفتند. 
 کرد: یسر و صدا م ایلیدر آغوش جانان آرام بود اما ا ایارم

 ؟یوجب میزنه ن یچقدر غر م ؟یساکتش کن یتون ینم یساق  -
بچه  یو کم ستادیا ی. لحظه ادیچیپ ایلیدور ا شتریپتو را ب یساق

 را باالتر گرفت:



اخالقش  یاز وسط نصف شده با توئه ول بیانگار س ایارم  -
 مامانشه... یکپ

 را نشانش داد: ایمادرش شد و چهره ارم کینزد جانان
 کم رنگ گرفته... هی...مردمک هاش نیبب  -

را باز کرد و لبخند زد. لثه  شیپلک ها یال یبه آرام ایارم
 اش دل جانان را برد: یصورت یها
کم  هیبده  ادی...به داداشت ییمردم پسرخوش اخالق بابا یوا  -
 داشته باشه... ایح

 به جانان اشاره کرد:و  دیخند یساق
 تو... گنداست با اخالق  هیصورت هد یکی نیا  -
 را بلند تر کرد: یخنده ساق یطلبکار جانان صدا افهیق
 نبود؟ گهید زیدستت درد نکنه...چ  -

 شانه اش نشست: یرو یساق دست
 یدو تا فندق رو م نیاز ما دلش ا شتریب هیکه هد میبر  -

از تو ذوق داره که بچه ها  شتریخواد...احتماال سپهر هم ب
 ...انیب

مخصوص  یعقب در گهواره ها یصندل یها را رو بچه
 بست.  شانیرا برا یمنیخواباندند و جانان کمربند ا

افکار شب قبلش را با جانان در  یدور نشده بودند که ساق یلیخ
 گذاشت: انیم
 ...رمیبگ یخوام براتون عروس یم  -

 یبه عقب کرد و با خونسرد ینگاه نهیراهنما زد. از آ جانان
 جواب داد:

رو ببرم  هیخوام هد یآرمان که بگذره م یموافقم...عروس  -
 مسافرت...بدون بچه ها...



 بچه ها را چک کرد: یبه عقب برگشت و پتو یساق
 چرا بدون بچه ها؟  -
 کینداره  یمجرد نیریاز دوران ش یفهم چیچون زن من ه  -

حق  هی...چون هدبتیهمه مص نیه با ادفعه مادر سه تا بچه شد
شمال  میکه رفت شیدغدغه خوش بگذرونه...دفعه پ یداره ب

 چیخوام بدون ه یشده دو روز م یحت د؟یفهم یچ یطفلک ادته؟ی
 فقط خوش بگذرونه... یتیمسئول
 شهیشماره تلفن سپهر هم دنیزنگ خورد. د یساق لیموبا
سپهر دائم سراغ بچه ها را  یروزها وقت نیبود اما ا بایز شیبرا
 شد: یخراب م یگرفت حال ساق یم
 جانم سپهر...  -
 د؟یرس یم یک د؟یبچه ها رو گرفت  -
 جانیجانان ه یچقدر با ورود بچه ها دینبود سپهر بگو یازین

 نبود حسرت نگاهش را پنهان کند.  یازیزده است. ن
 یم ایپدر دن نیداشتند سپهر بهتر یدانست اگر بچه ا یم یساق

 شده بود.  ریبچه دار شدن د یبرا یلیخ گریشد. د
اش  یپنجاه سال را رد کرده بود بلکه سکته قلب یتنها ساق نه

 کند: یسکیر نیداد چن یاجازه نم
 یم گهیساعت د میما هم تا ن هیهد شی...برو پمیایم میدار  -

 .میرس
 دیالزم ندار یزیچ کمی...نزدستیجونم من که دل تو دلم ن یا  -

 بخرم؟
 ...میدیخر زیهمه چ زمینه عز  -

راحت غم  یلیبه مادرش کرد. خ ینگاه یچشم ریز جانان
 را حس کرده بود: شیدرون صدا



 ه؟یمامان خبر  -
 خودش را خونسرد نشان داد: یساق

 ؟یچه خبر  -
 ...یدروغ بگ یتون یبه من نم  -

 گفت: نیزده بود بنابرا یینگرفت. خودش حدس ها یجواب
موضوع کنار اومده  نینگران سپهر نباش...خودش با ا یساق  -

 ؟یکن یشلوغش م یتو چرا الک
اما نسبت بهش عذاب وجدان دارم دست  ستمینگران سپهر ن  -

 تفاوت باشم... یتونم ب ی...نمستیخودم ن
شد. جانان  یساکت نم ایلیلحظه از دست ا کی نیماش یفضا
 کرد: یو به پشت سرش نگاه کوتاه دیخند

 کوچولو؟  نیا گهیم یچ  -
شب از  کی ریتا چند ماه من و جهانگ ؟یگفت یم یخودت چ  -

بغلت  می...تا خود صبح مجبور بودرهینم ادمی...میدیدستت نخواب
در  یلحظه خستگ کی...میبچرخ یناهار خور زیدور م میکن
 رفت هوا... یم غتیدوباره ج میکرد یم
سر  میبر میتون یکدوم نم چیه گهیحساب د نیپس با ا  -

 ...ادیاز پسش بر نم ییتنها هیکار...هد
 شتریکارم رو سبک کنم که ب دیاتفاقا بهش فکر کردم...با  -

 .رمیگ یرو هم خودم م یکمکش باشم... جشن عروس
 سگ کوچولو بودند. یو تارا مشغول انتخاب اسم برا هیهد
 پوست مثل چرمش به رنگ طال بود. 
 .دید ینمخوب  شیدندان نداشت و چشم ها 
 دیچسب یم هیتخت به تن هد یرو یکرد و فقط وقت یدائم ناله م 

 شد.  یساکت م



 داشت کنار مادرش باشد.  ازین
 تنش را حس کند.  یگرما

 کرد.  یو بغض م دید یم هیهد
 کنارش باشد.  ستیجانان خانه ن یداد وقت یاجازه م نیهم یبرا

ود بعدها مبل بر ایتخت  یگفت اگر عادت کند رو یم جانان
 توانند کنترلش کنند.  ینم

از اتاقش چند رنگ الک آورده بود و اصرار داشت به  تارا
 الک بزنند.  یآن طفلک یناخن ها

 شیبردارد دست ها چارهیدست از سر سگ ب نکهیا یبرا هیهد
 کیتارا گذاشت و اجازه داد هر انگشتش را  اریرا در اخت
 رنگ کند.

 حرف بزند.  یتوانست فارس یم یبه سخت 
 شد. یم ییرمزگشا دیکرد با یکه تمام م یجمله ا هر

 برد.  یدل م یحساب نشیریلهجه ش 
 ینامفهوم تارا را تحمل م یاش سخنران یذات یبا صبور هیهد

 کرد:
 ...ثیفی...گرلونیباب -

 و کوتاه انتخاب کنند. یالبیاسم دو س کیگفته بود  جانان
 سخت بود. هیهد یمورد عالقه تارا برا یتلفظ اسام 
فهم کلمات تارا را سخت  یبا فارس لیاص ییایتانیلهجه بر قیتلف 

 کرد. یتر هم م
 ایکند  یصحبت م یسیدهد انگل صیتوانست تشخ یشنونده نم 

 ! یفارس ای یعرب
 آرِدر... -

 کرد.  وارید یبه ساعت رو ینگاه



 کرده بودند. ریو مادرش د جانان
 آمد.  یپتو م ریخرخر کردن توله سگ کوچولو از ز یصدا 

 پتو را بلند کرد.  یو کم دیدستش را از دست تارا کش یا لحظه
 کرد: یچنان غرق خواب بود که خر و پف م یطفلک

 تارا... -
چقدر معصومانه  وانیح ندیدست به تارا اشاره کرد تا بب با

 . دهیخواب
 هیبکشد اما هد غیدهانش را تا آخر باز کرد ج یوحش دخترک

 دهانش گذاشت. یدستش را رو
خودش  شنهادیکند پ یفعال را خنث شهیبمب هم نیا نکهیا یبرا 

 را به زبان آورد:
 ...یباب -

 سرش را به عالمت مثبت تکان داد.  تارا
 دهان بچه برداشت.  یدستش را از رو آرام
 اش نشسته.  یشانیپ یکرد عرق سرد رو یم حس
 داد.  هیتک و دیکش یراحت نفس

 . دیطول نکش یا هیثان آرامشش
 : دیپر شیخانه به صدا در آمد و تارا از جا زنگ

 ...ی...بابیباب -
 سرش گذاشته بود. یخانه را رو دیدو یم نییپله ها که پا از
خواست هر چه زودتر به پدرش بفهماند اسم سگش را  یم 

 گذاشته.  یباب
از چشم جانان  یبود که سگ را چطور ریبا خودش درگ هیهد

 پنهان کند. 



 یم یبرسد و احتماال عصبان شیلحظه ممکن بود با نوزادها هر
 شد.

 . دیکش ینفس راحت دیسپهر را که شن یصدا 
 صاف نشست. یرا مرتب کرد و کم شیها لباس

 صدا زد: منیسپهر از وسط نش 
 تونم داخل بشم؟  یجان من م هیهد -
 آقا سپهر... دییبفرما -

 هیبه هد نکهیدر خم شد تارا را در آغوش گرفت. بدون ا یجلو
 نگاه کند وارد شد:

 بهتره... یلیکه امروز حالت خ نمیب یسالم...م  -
کس اندازه سپهر  چیخانه شده بود با ه نیکه وارد ا یروز از

 کرد.  ینم یکیاحساس نزد
با خودش ندارد را تا  یمرد که نسبت خون کیشد  ینم باورش

حس نکند محرمش  یحد دوست داشته باشد و لحظه ا نیا
 . ستین

 یاما سپهر طور دیکش یخجالت م یساق یجلو یگاه یحت
کرد سالها است او را به عنوان  یرفتار کرده بود که حس م

 شناسد: یمهربان م یپدر دیشا ایبرادر بزرگتر 
 د؟یبرام بکن یکار هی شهیخوبم آقا سپهر...م  -

 شد: کیگذاشت و نزد نییتارا را پا عیسر سپهر
 ؟یالزم دار یجانم چ  -

 را کنار زد و به سگ اشاره کرد: پتو
 ...شهیم یعصبان ادیقفسش؟ االن جانان ب یتو دشیببر شهیم  -

 خم شد و سگ را برداشت: سپهر
 ؟یپس اسمش شد باب  -



و دور  دیکوب یم نیبدهد. تارا پا به زم یجواب هینبود هد یازین
کرد.  یرا تکرار م «یباب»پشت سر هم نام  دیچرخ یمخودش 

 :دیسر تارا کش یرو یسپهر دست
 گردم...خبر خوب برات دارم... یبرمش زود بر م یم  -

دوباره  یکه باب دیشن یاز دور م هیبعد برگشت. هد یو کم رفت
 شروع به ناله کرده. 

آمد.  یهم از دستش بر نم یسوخت اما کار یمهربانش م دل
 کنار تخت نشست: یصندل یسپهر برگشت و رو

 خبر خوب بدم؟ یخب...آماده ا  -
 طنتیتارا با ش دیترس یبود. م یباب شیپ هیحواس هد تمام
 به آن طفلک صدمه بزند: شیها
 یلیتارا فعال نتونه بغلش کنه؟ خ میکن یکار شهیآقا سپهر نم  -

 ترسم لهش کنه... ی...مکهیکوچ
 کرد: شیها نیشروع به باال زدن آست زد و یلبخند سپهر

که از  رندیگ یگربه م ایبچه ها سگ  ینگران نباش...برا  -
به  وونیح یتمام کارها دی..باانیبار ب ریپذ تیمسئول نییسن پا

تر از خودش مراقبت  فیاز ضع رهیبگ ادیعهده تارا باشه تا 
بشه  هیتخل شیکم انرژ هیکنه...امروز کالس ورزش داره...

به  رهیجون بگ مه یداره...باب یبرم وونیح نیدست از سر ا
به فکر  شهیسرش گرم م یکنه...حساب تشیترب مید یم ادیتارا 

 افته... یبرادراش نم یبرا دنینقشه کش
تمام  هیهد مانیچند روز تارا به خاطر زا نیبا سپهر بود. ا حق

 تر شده بود: یوحش نیهم یمدت خانه بود برا
 بیعج یمونه فکرها یکار م ی...هر بار بدیگیآره راست م  -

 کنه... یم بیو غر



 :دیبلند خند سپهر
بهش کار  یتون یتا م یشنو یجانان...از من م نیع  -

جا  کیبسپار...خودت لم بده بگو جانان همه کارها رو بکنه...
 ستیدر آوردن...هنوز باهات راحت ن یخل باز یعنیموندن 

 یتون یازه نده باهات راحت بشه...بعدش نموقت هم اج چیه
سراغ خبر خوب  می...حاال بریهاش رو جمع کن یخرک یشوخ
 من؟
 هیرا به زانوها تک شیشد و آرنج ها لیمتما هیبه سمت هد یکم

 زد:
از همون  یکی یو چند تا از دوست هاش رو تو اریمه  -

 مانیاز قبل زا بایها گرفتند...چند روزه بازداشته...تقر یمهمون
جانان  ایاما گو رهیکرده با جانان تماس بگ یتو...مهگل سع

 به نفع تو شده... یلیگفت خ یجواب نداده...عباس
 شکفت: یاز شاد هیهد صورت

 شه؟یهم عوض م یزیچ یعنیآقا سپهر؟  یگیراست م  -
 تکان داد: دییبه عالمت تأ یسر سپهر

..به هر حال تمام باشه. ریتأث یتونه ب یآره دخترم...نم  -
وضع  یمهمان ها از همون قرص مصرف کرده بودند...تو

...گرچه رسول و رضا مهمونیداخل  ختهیر سیپل یبد یلیخ
داشتند و قسمت  یشدند اوضاع بد ریدستگ یوقت هینبودند اما بق

 اریهشهادت دادند قرص ها رو م یکه چند نفر نجاستیخوبش ا
 آزاد نشده... اریمه نیهم یمردم پخش کرده...برا نیآورده ب

 آمد: نییبلورخانم از طبقه پا یصدا
 خانم جان...آقات آمد...  -



بغض  هیدر هم گره خورد. هد یو سپهر لحظه ا هیهد نگاه
 . زدیکرده بود اما لبخند م

. برخاست و با محبت فرق سرش را دیخند شیهم به رو سپهر
 :دیبوس

 ...زمیباش عز یدختر خوب...قو شهیدرست م زیهمه چ  -
 :دیرا شن ایلیا هیگر یشد صدا یفاصله هم م نیهم از
خواد حقش رو از  یم دهینرس یکی نیخدا به دادت برسه...ا  -

 ...رونیحلقوم ما بکشه ب
 یایلیآمد. در آغوشش ا یبا عجله داشت پله ها را باال م جانان

 سرکش را داشت:
 ایخوردن مغز ما به دن یهستند که برا ایلیا شونی...ادییبفرما  -

 اومدند...
آورد. با  رونیتخت گذاشت و بچه را ب نیینوزاد را پا یصندل

 شد: هیهد کینزد اطیاحت
 غر نزن... گهیخوشگلت د یبپر بغل مامان  -

لبخند زد  یگرفت لحظه ا یجا هیدر آغوش هد نکهیمحض ا به
 . دوباره شروع به غر زدن کرد. دیطول کش هیثان کیاما فقط 

 :دیآرام سرش را بوس هیهد
 موهاش چه نازه... یوا  -

 :ندیدور شد تا جانان کنار همسرش بنش سپهر
 کجاست؟ یساق  -

 به پله ها اشاره کرد: جانان
 کنه... یاش م چارهیتارا االن ب ؟یکمکش کن یری...منییپا  -

 تر شد: کیرفت. جانان نزد عیسر سپهر



 یچقدر دلم م یبدون...اگر یاالن چقدر خوشگل یاگر بدون  -
 خواد دوتاتون رو با هم قورت بدم؟

 :دیخند هیهد
 ...یترسناک یمهربون یوقت یحت  -
  ؟یدونست یعاشقتم م  -
 یبره زن چه مرد احمق ادتیکنم که  یانقدر خوشبختت م  -

 ...یشده بود
 ی...از دلم رفت...فراموشش هم مدمیباشه جان...بخش  -

 یمونه...به شرط یم ادمیمهربون سبز  یچشم ها نیکنم...فقط ا
 ...یهات رو نتراش شیر گهیکه د

 فاصله گرفت: یو کم دیبلند خند هیهد یایر یب یبه شوخ جانان
 انقدر بد شده بودم؟  -
کردم  یآورده بود اما حس م نییسنت رو پا یلیاتفاقا خ  -

 یکنارم بود که اصال نم بهیمرد غر هی...انگار یستیخودت ن
 شناختمش...

 شد: دهیکش لشیو سب شیر یرو اریاخت یجانان ب دست
مردها که دو تا زن  نی...مثل استیتنوع بد ن یخب برا  -

 ...یدو تا شوهر داشته باش یتون یدارند...تو هم م
رفت که توجه  یم ایبلند قربان صدقه ارم یچنان با صدا سپهر

 و جانان را هم جلب کرد.  هیهد
 آمد. بلند گفت: یباال م داشت پشت سرش از پله ها یساق

 ...شهیم میشوهرم ذوب شد...داره حسود  -
 رونیکه داشت ب یتوانست سپهر را از حال خوش ینم زیچ چیه
 :اوردیب
 جون دلم...فرشته کوچولو...عشق سپهر...  -



 گرفت: هیرا از آغوش هد ایلیبرخاست و ا جانان
 یرو م یکیخودخواه هست...حق اون  یاندازه کاف نیا  -

 ...ارمشیب سایخوره...وا
 را سمت سپهر برد: ایلیا
 ...یاپای...معامله پارمیگ یم ایارم دمیم ایلیعوض...ا ایب  -

 آرام گرفته بود: یافتاد که کم ایلیچشم سپهر به ا تازه
 رو...بده به من... یکی نیا یوا  -

 آورد: هیهد شیرا پ ایها را جا به جا کردند. جانان ارم بچه
 ترسم بچه هام رو بخوره... یشوهرت رو جمع کن م یساق  -

 با خنده گفت: سپهر
 د؟یبچه ها الزم ندار ی...پرستار برارمیسرکار نم گهیمن د  -
 خوام... یتونم کار بلور خانم هم بکنم...حقوق نم یم

شده  یاز سر ذوق سپهر باعث بغض کردن ساق یها یشوخ
را خراب  ینمرد دوست داشت نیا یخواست شاد یبود اما نم

 کند. 
بهانه سر زدن به تارا که قهر کرده بود چرا بچه ها را  به

بود که  ییایارم یغرق تماشا هیرفت. هد رونیدستش نداده اند ب
 زد.  یجهت لبخند م یتمام مدت ب

 ینقره ا یموها یبود دست رو ستادهیسرش ا یهم باال جانان
 :دیکش یاش م

 یر هست کمکت ممامان کوچولو...سپه ینگران نباش  -
 ...میشوهرش بد میتون یهم خوبه م شیکنه...آشپز

 :دیفکر پرس یب سپهر
 شد؟ یبده چ ریبه بچه ها ش ادیکه قرار بود ب یاون خانم  -



که زده بود  یسپهر نشست. از حرف یباال آمد و رو هیهد نگاه
 شد کرد: ینم یکار گریشد اما د مانیپش
بده...گفت  ریبهشون ش ادیگشت که ب یم یکیدنبال  یساق  -
 کرده... دایپ یکی

 هیرا از استرس ناراحت شدن هد شیلب ها یلحظه ا جانان
 جمع کرد:

 یازیشوهرش اجازه نداد...با دکتر حرف زدم گفت ن  -
 ...ستین

سپهر  ه،یو حال خراب هد نیعوض شدن جو سنگ یبرا
 :دیکش شیرا پ اریمه یریموضوع دستگ

 بازداشتگاهه؟  اریمه یجان...خبر دار یراست  -
کنده شد و به سمت  هیجانان از هد یمتعجب و شوکه  نگاه

 :دیسپهر چرخ
 ؟یدون یاز کجا م ؟یچ  -
 ؟یگفت...چند روزه چطور خبر ندار یعباس  -
زنگ بزنم...پس بگو مهگل چه مرگش  نایبه ش رمیمن م  -

 بود!
 رفت سپهر گفت: رونیاتاق که ب از
 یصبور گهیکم د هیداده؟  ینم نگفتم جواب تلفن مهگل رو  -

 ... غصه نخور...باشه؟شهیحل م زهایچ یلیخ یکن
شد.  رهیخ ایزد و به چهره معصوم ارم یمصنوع یلبخند هیهد

کرد تمام مدت جانان و مادرش حق  یآن لحظه با خودش فکر م
 محکوم کنند.  یزندگ نیداشتند او را به ا



چقدر  د؟یایخواست تک و تنها از پس دو تا بچه بر ب یم چطور
بچه ها را به عهده  تیکرد خودش مسئول یاحمق بود که فکر م

 . ردیگ یم
جانان را دانست. هر  یاز قبل قدر جوانمرد شتریلحظه ب آن

 یزندگ یشک رو هیخواست سا یاما نم دهیچند گفت که بخش
 نوپا و ترک خورده اش بماند.

 انیرا با سپهر در م یکه موضوع مهمبود  یخوب فرصت
 بگذارد:

جون و  یفعال به ساق یبخوام ول یزیازتون چ شهیآقا سپهر م  -
 د؟یجان نگ

 گفت: عیسر سپهر
 شده؟ یبگو دخترم...چ  -

خواست با کم  یبود. نم قهیجمالت در مض دنیکنار هم چ یبرا
را انجام دهد که سابقا  ییو خجالت دوباره همان کارها ییرو
 کرد: یم
 کنم؟ کیتست ژنت یتونم تقاضا یم یآقا سپهر من چطور  -

 شوکه نگاهش کرد: سپهر
 !؟یچ  -
 پدرشون... یعنیثابت کنم که بچه ها.... یچطور یعنی  -

 یرفت. سپهر کنارش رو نیبا چند گام بلند از ب نشانیب فاصله
 :دیتخت نشست و آرام پرس

 زده؟ ینکنه جان حرف ؟یگیم یدار یچ یفهم یم  -
داشت به  یو سع دیلرز یم یذات یایاز شرم و ح هیهد چانه

 سپهر نگاه نکند: یچشم ها



خوام  یکنه...نم یدونم اگر به خودش بگم قبول نم ینه...م  -
بار  کیاگر  یشرمنده بشه...ول شتریکرد ب تمیاذ نکهیبه خاطر ا

 نایتونه شک کنه...قبل از برگشتنم از ش یشک کرده باز هم م
 یکار یانجام بشه ول مانیم تقاضا بده موقع زاخواست

 د؟یکن ینکرد...کمکم م
به تست  یازیکرد. ن ایو بعد به ارم ایلیبه چهره ا ینگاه سپهر

 هینبود. هر کدام نسخه تازه متولد شده جانان و هد کیژنت
 بودند. 
گذاشت. با  ینم یدیترد چیه یبود که جا ادیز یبه حد شباهت

 حق داد: هیحال به هد نیا
بدونه...اجازه بده من باهاش حرف  دیجانان با یباشه...ول  -

 بزنم...
شده بود و  شتریاز شدت بغض ب هیهد یآوا یشگیهم لرزش

 خش داشت: شیصدا
کنه...اگر جلوم قسم بخوره مجبورم سکوت کنم که  یقبول نم  -

کنم...به خاطر  یبا ترس زندگ دیبعدش با یغرورش نشکنه ول
 بچه ها...

 شود: رهیسپهر خ یخودش جرأت داد به چشم ها به
 کنم... یلطفا...خواهش م  -

 گذاشت: هیرا کنار هد ایلیآرام برخاست و ا سپهر
 یهم مشورت م یکنم...با عباس یدرباره اش فکر م  -

 یخودت رو عذاب نده...من براش راه زهایچ نیکنم...فعال با ا
 کنم باشه؟ یم دایپ

تکان داد و سپهر رفت. خانه پر از جنب و  یآرام سر هیهد
 آمد.  یم یگریرفت و د یم یکیجوش بود. 



به  شیو برادرها یکردند بدون باب یمکافات تارا را راض با
خواست همه را با خودش ببرد تا به  یبرود. م یراندازیکالس ت

 نشان دهد.  دهیاش سپ یمرب
صبر  دیبته بارا داده بود که ال یجشن خودمان کی شنهادیپ یساق

 سرپا شود.  هیکردند هد یم
بلند  یبا صدا یزیتوافق نکرده مشغول برنامه ر یکس هنوز
 بود:

...البته به اون رهیازتون عکس بگ یحساب ادیب یانصار گمیم  -
مجالس صدا کرده هم فکر  یتو یلیخ یپسره که تازگ
 بود؟ یکردم...اسمش چ

 جواب داد: ایلیدادن به ا ریدر حال ش جانان
اش؟ سرتا پاش ادا و ژست  هیآتل یاصال رفت ؟یمهرداد بزرگ  -

 ...یکار درست و حساب کیاز  غیبود در
 :دیبا اخم پرس یساق

 رند؟یگ یمن سراغش رو م یها یپس چرا انقدر مشتر  -
 پشیکه ت ی...برعکس انصارژهیو با پرست پیچون خوش ت  -

زبون بازه  یلیخ یهست جز عکاس...بزرگ یزیهر چ هیشب
از  یکی یتو یزنه...من اتفاق یبه دل نم یکارهاش چنگ یول

 ی...نمونه کارهاش هم تودمشید اریمه قیرف یها یمهمون
 یوقتاست... خوشگذرون ینشون داد...از اون پسرها لشیموبا

گرفته لطف کنه  میتصم کاسویخود پ یکن یفکر م زنهیحرف م
 سبکم...من صاحب  گهیبشه...م یعکاس مجالس عروس

 یحضور داشت برا اریدوستان مه یها یکه در مهمان نیهم
تا ابد  شیهمکارها ستیکرد که نامش را از ل یم تیکفا یساق

 خط بزند:



 یهمه دوست ها دی...باادیب یانصار گمیپس ولش کن...م  -
هاشون اصال خبر ندارند  یلیجان...خ یرو دعوت کن تیمیقد

همه از دستت دلخور  یکرد یمدت دور نی...ایازدواج کرد
 شدن...

 گفت: نییپا ییرا در گهواره اش گذاشت و با صدا ایلیا
 وروجک خوابش برد... نیا دیدونم...صدا نکن یم  -

تر بود  کیکه نزد یبود. ساق دهیخواب هیهم در آغوش هد ایارم
 رفت: هیسراغ هد

 ادیب ایبده من ببرمش تو هم استراحت کن...امروز گفتم ناد  -
 ...یجون داشته باش دیرس یبهت برسه...بخواب که وقت یحساب

سالنش با هم آمدند. همه را  یشگرهایاز آرا گرید یکیو  ایناد
 لیتحو دیجد هیهد کی ایکردند تا به قول ناد رونیاز اتاق ب

 شوهرش بدهند. 
را کردند  شیتخت همه کارها یرو دهیخواب مهیهمان حالت ن در

 کمکش کردند حمام کند.  یبا ساق یو بعد سه نفر
 بود. دهیخر شیبرا کیش یچند دست لباس راحت یساق
کرم را از  یقهوه ا شرتیو تاپ و سو یشلوار ورزش ست

کوتاه  یبه موها نهیکه درون آ هیهد یدر آورد و جلو سهیک
 شده بود گرفت: رهیاش با لبخند خ ییطال

  ؟یدوستش دار  -
وزنش را  نیهم یمبل نشسته بود. درد داشت برا یبا رو هیهد
توانست صاف  یم یدسته مبل انداخته بود و به سخت یرو
 :ندیبنش

 تشکر کنم! یدونم چطور یخوشگله...نم یلیخ  -
 در هوا چرخاند: یبه مسخره دست یساق



خواد تشکر  یتازه م بدنیا اوردهُخبه بابا...دو تا فرشته   -
کمک کن زودتر لباس بپوشه االن عروسم از  ایب ایکنه...ناد

 ...شهیآب م یخجالت مثل بستن
 زد.  یتلنگر م هیپرستار بخش نوزادان در مغز هد یها حرف

کردند با  یرا م شیدر حمام کارها ایو ناد یمدت که ساق تمام
 کرد:  یخودش تکرار م

 یتون یبه تو کمک کنند. وقتش که برسه م گرانیبده د اجازه»
 «شد. ریمادرشوهرت پ ی. وقتیکنجبران 

کند به  یرا راض هیتوانست هد یجمالت م نیهم یادآوری فقط
  .را بشورد شیاجازه دهد موها یساق

سراغ  عیسر یکرد. ساق یم تشیاذ یکم یشلوار راحت مارک
شلوار را شکافت تا  یقسمت جلو یرفت و کم یاطیخ لیوسا

 دوخت کار گذاشته بودند را خارج کند: انیکه م یمارک
 یم تیاذ یلیخ یدیبه پهلو بخواب تا من درستش کنم...اگر د  -

 ...میکنه بگو عوضش کن
 را باال برد: شیپشت در صدا جانان

 تو؟ امیب د؟یکن یچه کار م دیبا زن من دار  -
 گرفت: رونیدر را باز کرد و دستش را ب یال ایناد
 ...ادیرو رد کن ب هیهد یرونماانعام من به اضافه   -

 قهقهه زدن جانان آمد: یصدا
 کارت به کارت کنم؟ نقد ندارم... شهیم  -

 :دیایقصد نداشت کوتاه ب ایناد
 باشه... ینقد دیخانمت با یرونما یول یچیحاال انعام من ه  -
 ...امیباشه پس صبر کن ب  -

 دلش سوخت: ایناد همکار



زشته گناه  ای...نادرهیپول بگبانک  رهیبابا...االن م یا  -
 داره...

 باال انداخت: یشانه ا یبا بدجنس یساق
براش خرج  دیداره با یخوشگل نی...زن به ارهیخب بره بگ  -

 کنه...
 خنده زن ها بلند شد. یصدا

که خم شده بود نخ را با دندانش  یشانه ساق یدستش را رو ایناد
 بکند گذاشت: هیاز کمر لباس هد

بود خون به  ی...حاال هر کیکه مادرشوهر نمونه ابه خدا   -
 ...یساق یکرد...نوبر یدل عروسش م

نخ را گره  نییصاف شد و سوزن را باال گرفت تا پا یساق کمر
 بزند:

که از شوهرش  یپسر خودم سوخته...زن ینترس من دلم برا  -
کنه به  یم لشینخواد اگر شوهرش فرشته هم باشه تبد یزیچ
با مظلوم  هیکه هد دمیمه زحمت جان رو نکشه نی...اطانیش

 یکن یخانم؟ پوست پسر منو م هیهد یدیخرابش کنه...شن یباز
 اگر بهت کمتر از گل گفت...

 :زد یداشت غلت م هیهد
 ...شمیمثل قبل نم گهیچشم...د  -

 دوباره برگشت: جانان
 ...یاول انعام تو رو بدم تا رسوام نکرد ایب ایناد  -

گرفت. جانان دو  رونیبا عجله رفت و دوباره دستش را ب ایناد
 کف دستش گذاشت: یتا بسته شکالت خارج

 الحساب تا بعد جبران کنم... یفعال عل نیا  -



شکالت را نشانش  یو بسته ها دیچرخ یبه سمت ساق معترض
 داد:

 چه زرنگه؟!  نیبب  -
 میکرد بالشت را پشت کمرش تنظ یم هیداشت کمک هد یساق
 د:کن
 نجامیمرد جماعت نسوزه...خوبه من ا ینگفتم؟ دلتون برا  -

 میقا یخوشمزه خارج یها یخوراک یخبر دارم تو هر سوراخ
 ...یچیه اینقد  ایبگو  یکرده...ناد

 جانان سوخت: یدلش برا هیهد
 جون گناه داره... یساق  -
 گفت: یجد یلیخ
درست و  زیچ هیها...تا بهت  یشیخفه...آدم نم یکیتو   -

 تو... ادیب یدینداده اجازه نم یحساب
باعث ضعفش شده بود و داشت  ادیبود تحرک ز نیا قتشیحق
 یرنگارنگ غش م یها یتکه شکالت با بسته بند کی یبرا

 کرد:
 ؟یحاال اگر من دلم شکالت بخواد چ  -

 :دیچرخ هیبه سمت هد یمتعجب ساق نگاه
 رمی...االن میکرد یزیچ هیچه عجب؟! نمردم و تو هوس   -

 کنم... یم دایهاش رو پ یمخزن خوراک
بلند به جانان که در راه پله بود  یرفت و با صدا رونیب یساق

 گفت:
 یدوبرابر زنا هیهد یدیمرد؟... اصال فهم گنیبه تو هم م  -
  ومد؟یداشت صداش در ن اریو گهید

 با عجله برگشت: جانان



 ...ارمیبراش م بخواد یمن نوکرشم...فقط لب تر کنه هر چ  -
 باال داد و با لبخند گفت: ییابرو یساق

تا  اریب یزود یکرد میقا یاز لندن آورد یخوراک یهر چ  -
 ...شینیاجازه بدم بب

 هیخواسته هد نیا دیزود فهم یلینگرفت. جانان خ یساق حقه
 حمله کند: شیها یخواهد به انبار خوراک یم یبلکه ساق ستین
 تو؟  ایکرده  اریو هیهد  -

 بشنود: هیرا باال برد تا هد شیصدا یکم
کردم  میقا یخوراک ی...تو اشاره کن من هر چمیعشق زندگ  -

 کجا گذاشتم... گمیکنم...فقط به تو م یم متیتقد
 کرد: یپشت هم تکرار م جانیبا ه یساق

 بگو... یبگو...جرأت دار یمرد  -
 گفت: هیباز هم بلند خطاب به هد جانان

بهت  سهیک یخواستم برم لندن از تو یم ادتهیدلم  زیعز  -
ها همون جاست...بخور نوش  یدادم؟ اصل کار پسیچ

 جونت...
خنده همه را بلند کرد. داشت پشت  یساق دنیکش «نیه» یصدا

 :زدیدر جانان را م
 هیبه هد یبعد دزدک بدنیا اوردم  گوالخ...من تو رو  کهیمرت  -
 ؟یبه من نگفت یداد پسیچ
قبلش برگردانده  یرا دوباره به جا پسیکه بسته چ هیهد چارهیب

 بود:
 جون...گذاشتم سر جاش... ینخوردم ساق  -

 صورتش را جمع کرد: یدر را باز کرد و با تأسف اجزا یساق



گذاشته سر  گهیخاک تو سرت...چه با افتخارم م یا  -
 ؟ینکرده بود اریو یعنیجاش...

پشت در آن اتاق  یخوراک یکم یبرا یکه داشت. گاه اریو
 نکهیخواسته و با ا یافتاد چقدر دلش انار م ادشیداد.  یجان م

جانان  سدیبنو دیخر ستیدر ل یحت دهیفصلش بوده خجالت کش
 انار بخرد.  یکم

 یکارش درست بود؟ حاال اگر جانان و مادرش م نیا واقعا
 شدند: یچقدر شرمنده م دندیفهم

 خواست... یدلم نم یخاص زیچ  -
 ه جون خودت...آر  -

 در را بست و به جانان گفت: یساق
 االن دلش شکالت خواست...الاقل جبران کن...  -
زنم چه  نمیخوام بب یبرو کنار م ه؟یهد ایتو جبران کنم  یبرا  -

 شده... یشکل
را کنار بزند و وارد اتاق شود. چشمش  یموفق شد ساق باالخره

قلبش  یو هر دو دستش را رو ستادیا عیافتاد سر هیکه به هد
 گذاشت:

 قلبم... یوا  -
 انداخت.  نییسرخ شد و سرش را پا هیهد

روشن کرده بودند.  یرا کم شیو ابروها ییرا طال شیموها
 کرده بود.  رییتغ یلیچهره اش خ

ملتهب بود و گوشت اطراف ناخن  یپوست صورتش کم هنوز
 سوخت.  یم یبه خاطر سوهان کش شیها

 :درار کنار تخت زانو زق یب جانان



...چقدر بهت یقربونت برم که انقدر خوشگل شد  -
 ...ریبدو عکس بگ ی...ساقادیم
 آقا جانان؟!  -

 یکرد. ساق یم هیزد. جانان داشت گر شیبا تعجب صدا هیهد
 شد دستش را پشت پسرش گذاشت: کینزد

 غوِل گنده؟ یجان؟! بچه شد  -
 رفت.  رونیب عیسر ایهمکار ناد

 دلش کباب شد و دنبال همکارش راه افتاد: ایناد
 راحت باشن... ایب ی...ساقیآخ  -

 :دیچرخ ایپر اخم به سمت ناد یساق
 کشه... یخجالت نم کهی...مرتخودیب  -
 آقا جانان نکن دلم خون شد.  -

دستش را دور  جانان.ندیکرد بنش ی. سعدیهم ترک هیهد بغض
 حلقه کرد: هیهد یشانه ها

 ...هیهد یشد خوشگل یلیخ  -
 گفت: یبا لجباز یساق

خراب  ششیآرا یکن یکار یتون یم نیخوشگل بود...حاال بب  -
 بشه؟

 را پاک کرد: هیهد یفاصله گرفت و اشک ها یکم
خانم شده...عشقم االن همه  دیخورش هیشب نشیآخه بب  -

به مادرشوهرت  یفقط خودت بخور دمیهام رو م یخوراک
 نده...

 :دیبا بغض خند هیهد
 خانم؟ دیشدم قارچ کوچولو حاال هم خورش ندرالیاز س  -



. چقدر شکر خدا کنم که تو یاز اول هم فقط عشق من بود  -
 چکسیه ایدن نیا یرو از من نگرفت؟ از من خوشبخت تر تو

 .ستین
 :دیجانان کوب یبه بازو یضربه ا یعوض شدن جو، ساق یبرا

هات رو باز  یها پاشو مخزن خوراک ختنیزبون ر نیا یجا  -
 بچه دلش شکالت خواست. نیکن. ا
 یپر از خوراک یبزرگ سهیبرخاست و از کمد ک عیسر جانان

 مختلف در آورد.  یها
 هوا گرفت: یپرت کرد که رو یبسته آدامس به سمت ساق کی
 خوام. یم پسیآقا...من هم چ ستیقبول ن  -

 یرو هیرا کنار تن هد سهیک یداد و باق ییهر کدام چند تا به
 تخت گذاشت:

 نهییپا خچالی یخواد؟ شکالت تو یدلت م یچ نیعشقم بب ایب  -
 ...ارمیاالن برات م

 دستش را گرفت: هیهد
 نیخواست. ا کهیت هیلحظه ضعف کردم دلم  هیخواد... ینم  -
 ته؟یسکویب
فاسده  نمیداره فقط صبر کن بب ینیآره  توش کره بادوم زم  -

 نشده باشه.
را باز کرد  تیسکویمصرف، بسته ب خیاز چک کردن تار بعد

دست  گرید یخورد تا مطمئن شود سالم است. تکه ا یو تکه ا
 داد: هیهد
 ...ارمیب وهیبرات آبم رمیهمه شو بخور...من م  -

 :دیچیگشت در خانه پ یتارا که از کالس زبان بر م یصدا
 ...ی...ساکی...ساکیساک  -



 با خنده گفت: یساق
من افتاده؟ بدون من  ادی نیشده ا یچ خدا به دادم برسه.  -

 همه شو... دینخور
خواست آن را به  یداشت که م یکاردست کیدر دستش  تارا
 یم نیبود. پا به زم یتاج عروس کاغذ کینشان دهد.  یساق
 سرش بگذارد.  یو تاج را رو ندیبنش یکه ساق دیکوب
. جانان دیخند یکرد و م یاز در باز اتاق داشت نگاه م هیهد
 بردارد.  هیتوانست چشم از هد یبود. نم ستادهیسرش ا یباال

کرد هنوز از ذهنش پاک  شیدایغرق در خون پ یوقت رشیتصو
 خاطرات تلخشان افتاده بود.  ادیشد. آن لحظه  ینم

 زد. یلیس هیافتاد به هد ادشیشد.  یاز درد مچاله م قلبش
 به سقف دوخت: یشد و نگاهش را لحظه ا نیسنگ نفسش

گناه  یلی. کمک کن زنم خارمیکمکم کن از دلش در ب ایخدا»
داره. اجازه نده بره زندان. آخه خودت نگاش کن اصال دلت 

 «اد؟یم
 لبخند زد: شیبه رو یبا مهربان هیهد
 بچه ها خوابن؟  -

 نشست : کنارش
...تو زهیخوردن جاشون هم تم ریراحت عشقم...ش التیخ  -

 شتیپ ارمیبگو ب یداشتاصال نگران نباش فقط هر وقت دوست 
 دلت تنگ نشه...

 م؟یریبا هم عکس بگ ارمیاالن ب  -
  ده؟یخواب یطور نیا  -
 داره؟  یآره چه اشکال  -



لبخند زد و جانان سراغ نوزادها رفت. بلور خانم کنار  هیهد
ساکت است خودش  ایلیکه ا نیگهواره ها خوابش برده بود. هم

 آمد.  یمعجزه به حساب م
 یجهت لبخند م یب ایاما ارم دهیخواب ایلیا دیشد و د کینزد آرام

 . دیکش ایگونه ارم یزند. انگشتش را رو
 هیهم ته چهره معصومانه هد ایبود اما ارم هیهد هیشب یلیخ ایلیا

 بود.  یسبز طوس شیتفاوت که چشم ها نیرا داشت با ا
و  اریبه گوش مه دیرا با یلیجانان را خراب تر کرد. آن س حال
 شیو بچه ها مانهیآنقدر خانواده خاله پ دی. بادیکوب یم شیرفقا

 گرفت.  یرا م هیکرد تا انتقام دل شکسته هد یم ریرا تحق
کردن و حرمت  یآبرودار یادیگفت ز یحق داشت که م آرمان

 . ستین یخوب زیاصال چ لینگه داشتن در فام
 ایارم دنیرفت. با د هیهد شیرا آرام بغل گرفت و به اتاق پ بچه

را باال برد تا بچه را از  شیعمق گرفت. دست ها هیلبخند هد
 . ردیجانان بگ

 را باز کرد: شیچشم ها یو لحظه ا دیخند هیدر آغوش هد ایارم
 کوچولو؟ یمامان...تو چقدر خوش اخالق زی...عزیآخ  -

 :دیکش هیسر هد یرو یدست جانان
منه...اگر عکس  یبچگ یکپ ایزنه. ارم یبا تو مو نم ایلیا  -

 ...گمیم یچ یفهم یم ینیمنو بب ینوزاد
چشم  ایبه جانان انداخت و دوباره به ارم یبینگاه عج هیهد

 گفتن.  یدوخت. نگاهش حرف داشت برا
سرش وارد شد  یبا تاج رو یبه دل جانان انداخت. ساق شیتشو

 مثل ملکه ها کرد: یبا نمک میو تعظ



عروس  اه،یخوشگله با تاج س یکنم ساق یم یخدمتتون معرف  -
 شده.
 رساند. هیو خودش را به هد دیسرش دو پشت

 :دیرا گرفت و آرام بوس ایارم یپا 
 َدَدش...هوشدل...توتولو. تارا.. -

 .دندیبه حرف زدنش خند همه
 .ندیاشاره کرد کنارش بنش هیهد 
تواند  یقانعش کرده بودند که نم یلحظه به سخت نیتا ا 

 را بغل کند. شیبرادرها
 داد.  هیبه تاج تخت تک هیهد ییبا راهنما 

 گذاشت: شیپاها یآرام نوزاد را رو هیهد
 فشارش نده. دیبهش بگو نبا -

 بود: دهیترس جانان
 االن زوده... هیهد -
 فهمه...  ینم هیوحش نیا
 فهمه... یم -

 بده. حیتوض براش
تارا درباره نحوه نگه داشتن  یبا کمک جانان برا یجمله ا چند

و خشن  ینوزاد گفت اما وحشت کرده بود از حرکات ناگهان
 کرد. یحسادت م زیکه هنوز به همه چ ییتارا

کرد که  یو ذوق م دیکش یدست م ایسر ارم یتارا آرام رو 
 به او اعتماد کرده.  هیهد
 گردن نوزاد را نگه داشته بود.  یبه سخت هیهد
 کند.  شیتارا رها یپاها یوتوانست کامل ر ینم



دوستش  دیکند به برادرش بگو یکرد به تارا حال یم یسع
 دارد:

 داداش...خوب...دوستت دارم... -
 هوب...دوست... -
 تارا خوب... -
 هوب... -

دست  ایسر ارم یبا نوک انگشت رو« هوب»گفت  یبار م هر
 .دیخند یم ایو ارم دیکش یم
 گرفت: یم لمیصحنه ف نیداشت از ا ایناد 
 . انیچقدر قشنگ با هم کنار م زمیعز یوا -

چه خوب با هم  یفهمن ول یرو نم گهیموندم حرف همد من
 رن؟یگ یارتباط م

 نکند: یهنوز استرس داشت که تارا کار خطرناک جانان
 . دیرو بو کش هیاز روز اول تارا محبت هد -

 کنه. تشیترسم اذ یجان بچه رو بده م هیهد
دستم درد گرفته بهش  یول میکنه اگر حساسش نکن ینم تیاذ -

 که دلش نشکنه. یدار یبگو به خاطر دست من برش م
 بردارند.  شیپا یکه بچه را از رو رفتیپذ یبه راحت تارا
 :دیرا بغل کرد و گونه اش را بوس هیهد
 دوست... یهوشدل...مام یمام -

ا گرفت و جانان خانم ها را تنه یجا یدر آغوش ساق ایارم
 گذاشت. 

 یرا برا یلحظه ا یخواست حت یدر ذهنش داشت که نم یفکر
 کردنش از دست بدهد. یعمل

 . دیکوب یبه در اتاق عل یتقه ا 



 خودش در را باز کرد:  یعل
  ؟یداداش وقت دار -

 تکان داد و جانان وارد شد. یسر یعل
 تخت انداخت.  یرو لیبه وسا ینگاه 

 خواند:  یداشت درس م یعل
 .  یکرد زمیبه تو...سوپرا نیآفر -
 زد:  هیکنار در تک واریانداخت و به د نییشرم سرش را پا با
 راستش چطور بگم؟  -

 تخت نشست:  نییپا جانان
  ؟یالزم دار یزیچ -
 ممنون... زینه...فقط خواستم بگم به خاطر همه چ -

 که سربار شدم.  دیببخش
 : دیالمش کوبس یبه پا یشد و بعد لگد رهیخ یبه عل یا لحظه

 ...حالم ازت بهم خورد...کهیخفه شو مرت -
 کارت دارم باز شروع کرد مزخرف گفتن...  نمیبب نیبش
 و کنار جانان نشست:  دیخند یعل
 داداش؟  یگیبه من م -

 پس گردنش زد:  یمیمال ضربه
  ؟یداداش گوالخ داشته باش ادیخوشت م هیچ -
 گفت:  یبیحسرت عج با
 . ادیآره...خوشم م -

 گفت:  یآرام یشد و با صدا کشینزد یکم جانان
خودش  شیرو پ یراز هیتونم از داداشم بخوام  یم یعنیپس  -

 نگه داره؟ 
 سرش را جلو برد تا بهتر بشنود:  یعل



 بگو رو تخم چشمام.  -
 بی وجودمشت  هی میبر میجور کن یابونیچند تا غول ب یا هیپا -

  م؟یبد یرو گوشمال
 بفهمه.  دینبا چکسیه فقط

 قابل باور بود. ریداد غ یکه حرفش به عل یجانیه
 خوست: یپسرک از خدا خواسته دلش دعوا م 
 مرد... یدار ولیا شییخدا -
 قاشیو رف زیهمه چ یب اریمن اگر پشت داشتم تا حاال اون مه 

 رو مثل آدامس چسبونده بودم کف آسفالت جاده چالوس... 
حال  گرمیرد بشن ج ونیدادم هزار بار از روش با کام یم
 . ادیب

محله رو  یبازار و الت ها یلب تر کن سه سوت بچه ها تو
 به پا کنن... امتیق زمیر یم

 جون داداش...  دنیم لتیتحو جنازه
به بعد داشت کم  ییاز جا یگوش کرد و لبخند زد ول یکم جانان

 رفت.  یباال م شیکم صدا
 گذاشت:  یکتف عل یرا رو دستش

 از من تند تره؟  شتیبرادر من آروم...تو که آت -
  ره؟یبگ لیخواست جنازه تحو یک
 سوزه.  یچقدر دلم م یدون یآخه نم -

 افتاده.  شیهم آت هیعمه هان یزندگ یتو یول یندار خبر
 و مادرش دعوا داره.   مانیروز با عمو سل هر

 : اوردیب هیرا به مالقات هد هیخواست هان یجانان م اتفاقا
 داره؟  یچه ربط یاون چرا؟ به اون طفلک -
 نپرس!  یه -



 شناسه.  یننه اش هم نم یشکیه گهیاومده وسط د پول
صندوق  ختهیرو ر هیرفته خونه رو فروخته سهم بق هیهد عمه

 دادگاه...
که برو سهمت رو  هیو مادرش افتادند به جون هان مانیسل حاال
 بده شوهرت... ریبگ
 یاحد چیدست ه گهیدادم به داداشم د بار کی گهیهم م هیهان
 . دمینم
 ببخشه؟  دیخب حق داره. مال خودشه چرا با -
افته  یم تیزندگ اریکه اخت مانیجلد سل ریحشمت رفته ز -

 . یجمعش کن یتون ینم گهید یشیدست زنت بدبخت م
 خواد. یشهر م یباال یدلش آب و هوا هیمثل هد یکی شهیم
 داره داداش... یحشمت از تو زندان هم دست بر نم 

هم که عمه رفته مالقاتش افتاده سر معرفت به خاطر  یبار اون
 بوده دلش بسوزه خونه رو نفروشه...  نیا

که از حشمت  یزد همان اندک اطالعات یهم حدس م جانان
 حساب و کتاب نبوده. یدرز کرده ب

 گفت:  یقال یبه گل ها رهیو خ دیبه صورتش کش یدست 
 چرا من حشمت رو از وسط نصف نکردم؟  -
 شد. یاز شرش راحت م ایدن کی یکرد یآخ م -
 ننه من هم افتاده دنبالم به کس و ناکس رو انداخته... 
 کنه رفته سراغ حشمت... ینم دامیپ دهید 

کنم امروز و فرداست که سر و کله اش با شوهر جونش  فکر
 بشه.  دایپ

 در اتاق راه رفت.  یشد کم بلند
 دست بگذارد تا موعد دادگاه شود.  یتوانست دست رو ینم



 کرد.  یم یکار دیبا
 بود. اریمه دنیبه حرف کش نهیگز نیبهتر فعال

خانواده اش  یلحظه خبر داشت بازداشت است و حت نیتا ا 
 سراغش نرفته اند: 

خواهرش آخه  دنید ادیبگو ب هیجان...زنگ بزن عمه هان یعل -
 ...ستیکه درست ن یطور نیا

 چشم انتظاره... هیهم با شوهرش داره باالخره هد یمشکل هر
 زنم. یمن باهاش حرف م ریهم بگ مانیسل شماره

 برداره.  هیاگر براش کار جور کنم دست از سر هان دیشا 
 :دیرا باال داد و با تعجب پرس شیابروها یعل
  ؟یچه کار مان؟یسل یکار؟ برا -
 نداره؟  مگه وانت -
 آره.  -
 نباشه...  تیخب پس کار -

 یبراش آژانس م ادیتونه خودش ب یهم بگو اگر نم هیهان به
 . رمیگ
 افتاد:  ادشی یزیرفت که چ یسمت در م به
  ان؟یاگر الزم شد م یکه گفت قاتیاون رف نیبب یعل -
 مطمئنم.  انیآره م -
 کنم.  یپس خبرت م -

 زیو ورود دو قلوها ظاهرا همه چ هیهد مانیهفته بعد از زا دو
 برگشته بود.  یزندگ کی یبه روال عاد

با حضور بلور خانم و خاله مرجان راحت بود و  الشیخ جانان
 کند. یدگیتوانست به کارها رس یم



شد و از هفته دوم شروع کرد  یهر روز حالش بهتر م هیهد
 در طبقه باال آرام قدم بزند.  یکم
 رساند.  یودش را مخ یهم در هر فرصت یساق
سخت افتاده بود دنبال  نایش یمدت جانان با همکار نیا در
 با او داشته باشد. یمالقات یتا به هر نحو اریمه
 آمدند.  رونیاز دفتر دادستان ب نایروز چهارشنبه با ش 
مجبور شده بود پله ها را دنبال جانان بدود و نفسش باال  نایش
 آمد:  ینم
  ؟ییخدا...مگه کانگورو ی...آسایوا -

 : دیخند نایو به حرف ش ستادیدر پاگرد ا جانان
  ؟یدختر نون نخورد -
پله را پشت سر گذاشت و سرش را از پنجره باز  نیآخر نایش

 گرفت.  رونیراهرو ب
 نفس زنان گفت:  نفس

 نگو ُمردم. یچینون خوردم...ه -
 کشه از دست تو؟  یم یچ هیهد چارهیب 
 . میبش اریمه الیخ یب ایب -

 . یزن یزور م یدار یخود یب دهیاجازه مالقات نم یقاض
 . دیایصبر کند تا نفسش جا ب یعنیباال آمد  نایش دست
 : دیو دوباره پرس ستادیا یکم جانان

رسول با کتک  ایدر خونه رضا  رمیم قامیمن با چند تا از رف -
 . رمیگ یآدرس جواد رو ازشون م

 یبه سمت جانان با چشم ها دیکش یممتد و بلند «نیه» نایش
 : دیگشاد شده چرخ

 ؟یگیم یدار یچ -



  ؟یراه بنداز یخوا یارتش غول ها م 
که با شکنجه گرفته بشه رو  یاعتراف سیخود پل یحساب مرد

 ... یبر یخوا یقبول نداره...تو م
 : دیحرفش پر انیم جانان

به  یدرس حساب هیخواهر گل من...اوال که مونده سر دلم  -
 همه شون بدم. 

 کنه؟  ینم یغلط چیه سیپل ینیب یمگه خودت نم دوما
 راحت زن من شد همه کاره تموم؟   یلیخ

که  یسیاز دست بازپرس پرونده و مأموران پل یحساب نایش دل
 را نوشتند خون بود:  هیاول یگزارش ها

خالص  چارهیب مهیو فه هیبشه هد دایمن فقط منتظرم مدرک پ -
 بشن.

که راحت به تو و مامانت گفته  یاون محسن یبرا یآش کی 
 است بپزم... هیکار هد
بگه  ایرو مجرم بدونه  یکس ستین اراتشیدر اخت سیپل اصال

 شده. یاتهامش قطع
کنه به  یمعرف دیو بعد با هیتونه بگه مضنون ک یفقط م 

 دادگاه...
کردنش اصال درست  ییبازداشت زن حامله و بازجو یحت

 نبوده...
 گناهه... یب یک ایبوده  ینداره بگه کار ک قح

 بچه ها... نیچنان مطمئن انداخته گردن ا کهیمرت
 به پله ها اشاره کرد: جانان

 ام... ی...من هم از دستش شاکاریجوش ن -



 هیکامل گفت کار هد نانیکه به من و مامانم با اطم یجور اون
 شد.  یبود باورش م یکرد هر ک ادیداغش رو ز ازیبوده و پ

 کرد...  یگفت همونجا اعدامشون م یم یقاض به
 نداره...  یقدرت نیچن سیکارش جرم بوده. پل نیا -
رو نصف  ایباز بگو ارتش غول ها راه نندازم اون عوض -

 نکنم... 
 آمده بودند. رونیساختمان ب از
 رفتند:  یم نیفاصله شانه به شانه هم به سمت ماش یبا کم 
  ؟یرو ثابت کن یکارت چ نیبا ا یخوا یآقا جانان م -

 تو هست؟  تیاصال در شخص آخه
 مظلوم کردم... هیکارها نبود که با هد یلیمن خ تیدر شخص -

 بوده؟  یک یدونم مقصر اصل یم یسکوت کنم وقت دیبا چرا
 . یفهم یحال منو نم تو
 یزیمشت بچه پولدار من چ کی یبابت خوش گذرون نایش

 رو از دست بدم... زمیدوقلوهام، همه چنمونده بود مادرم، زنم، 
 یدست هات جون م یمامانت تو یاون طور یمن بود یجا تو

  ؟یداشت یچه حس یکرد یم دایعشقت رو غرق خون پ ایداد 
  ؟یموند یم ساکت

 به فکر فرو رفت.  یبه نقطه نا معلوم رهیو خ ستادیا نایش
 . دیفهم یجانان را م درد

 بود.  دهیخارج از خانه جانان را د هیسخت هد یروزها
کردند چه  ینم تیرا حما هیدانست اگر جانان و مادرش هد یم

 آمد.  یجامعه م نیگناه در ا یدختر ب کیبر سر 
 بود.  دهید شیپرونده ها انیرا م هشیشب



داد  یزودتر ادبش را قورت م یلیجانان بود خ یاگر جا خودش
بار  چاریچهار تا ل گذاشت حداقل یپا م ریرا ز تشیو شخص

 کرد:  یجماعت م نیا
 حرف بزن. ستیبا اون دوست پل -
نرو سراغشون که بعدا برات دردسر  قیبه نظرم بدون تحق 

 بشه. 
بزنم لت و پارشون  یخوام برم قشون کش یبگم؟ م یمثال چ -

 کنم؟
 برو من پشتتم؟  گهیم نیآر یکن یفکر م 
 ...یابونیدونم غول ب ینم -

 عجول نباش. یکن یم یکار هر
 اخالق بدت بوده.  نیاز ا یدیکش یهر چ 
 دستت درد نکنه...  -
 و جلوتر راه افتاد:  دیخند نایش
 که زبون نداره...الاقل من بگم دلم خنک بشه.  هیهد -

 یبا همکارانش مشورت م نایش ر،یدو سوار شدند. تمام مس هر
 . ابدیب اریمالقات با مه یبرا یکرد تا راه

 دفتر وکالت توقف کردند.  در یجلو
 : دیرا قطع کرد و به سمت جانان چرخ تلفن

 لیتونه به جز فام یدادستان نم گهیزنم م یحرف م یبا هر ک -
 بده... گهیاجازه مالقات به کس د کیدرجه 

 ...یبر یتون یمادر و پدرش هستند تو نم تا
 دارم...  یفکر هی من

 خب؟!  -



مشرف  یرو ادهینشسته بود اما نگاهش به پ نایرو به ش جانان
 به دفتر وکالت بود.

کرد. مرد جوان  یاز دور داشت آنها را نگاه م نایهمکار ش 
 جوش آورده بود:  یحساب

 . ریاز مهگل کمک بگ -
 دوخت:  نایاخم نگاهش را به ش پر
زدمش خون  یاگر زن نبود تا حاال انقدر م قتشیعمرا...حق -

 . ارهیباال ب
انقدر ساده است که دلش براش سوخته به من گفت کمکش  هیهد

 شه؟  یکنم باورت م
 شده. تیبد ترب یلیخ هیآره بابا...هد -
 دشمنش... یکنه حت ییرایگرفته از همه پذ ادیفقط  

 کرده... یبهش بد یک رهیم ادشیسوت هم  سه
 خورم...  یاز دستش حرص م یلیخ
 بود.  یعصبان لیوک یحواس جانان به آقا یچشم ریز

 : اندازدین نایبه ش یسکوت کند و ملتک نتوانست
 نکن.  تیما رو اذ قیرف نیا گمیم -
 زود با اکراه صورتش را جمع کرد:  یلیکرد و خ ینگاه نایش
 خوره.  یحالم ازش به هم م ن؟یا -

 : دیمتعجب پرس جانان
 چرا؟  -
 ...دهیفکر کرده منو خر کهیمرت -

 کنه. یبه ساعت داره منو چک م دم
 شم؟  یم یمیبه تو چه من با موکالم صم 

 جور آدم ها... نیاز ا متنفرم



 ازش جدا بشم...  رمیپرونده خوب بگ هی منتظرم
 :دیبلند خند نایحرف ش به
 سوزه.  یم یلیدلم براش خ -
 دلت نسوزه. -
با من مثل برده رفتار  ادیب یکیهمه درس نخوندم که  نیمن ا 

 کنه.
کنم که  یکارو م نیا یکیبخوام شوهر کنم با  یاگر هم روز 

 به من اعتماد داشته باشه.
باهاش  یصنم چیکه ه یبه کفشش نباشه به کس یگیاگر ر نیا 

 کنه. ینداره شک نم
به حال  یاعصاب منو خراب کرده وا ینجوریاالن که ا 

 که خرش از پل بگذره...  یروز
 باال رفت:  میجانان به حالت تسل یها دست

  ؟یاوه اوه...چه دل پر -
 غلط کردم اصال بمون بترش...  دیببخش

  ؟یزن یبه مهگل زنگ نم -
نه تنها  یزبون بکشم ول ریبهش باج دادم که ز یلینه...من خ -

 مادر تارا فرستاد.  یخونه رو برا شنینم پس نداد دست آخر لوک
 کشتمش.  یکارش م نیبه خاطر ا دیبا
خاطره قشنگ از خاله احمقم  یو من هنوز کل میلیکه فام فیح

 دارم.  
 و مقنعه اش را مرتب کرد:  دیکش یکالفه پوف نایش
 ...ریاز خاله جونت کمک بگ -
نرفته  یهمه وقت زندانه حت نیکه پسرش ا الهیخ یانقدر ب یعنی
 سر بزنه؟  هی



از  اری...احتماال اصال خبر نداره چون مهالیخ یقدر ب نیهم -
 هم نگه... یبره مسافرت به کس قاشیادت ها داشت با رفع نیا
از نظر خانواده خاله من با کالس بودن و تمدن  زهایچ نیا

 شه...  یحساب م
 کرد؟  یکمک دیزنگ بزن الاقل بندازش سر دنده معرفت شا -
 کنم.   یباشه خبرت م -

 تماس گرفت. مانهیبار با خط خاله پ نیچند
 داد.  ینمجواب  یروشن بود اما کس 
 شوهرش هم تماس گرفت.  لیمنزل و موبا با
 کدام پاسخگو نبودند. چیه
 دلش به شور افتاد.  

که  مانهیاما به خاطر پ ردیخواست با مهگل تماس بگ ینم
 رفت شماره اش را گرفت. یم یپسر ساق یجانش برا یروز

 نبود.  یاز مهگل هم خبر 
 نگران شده بود.  واقعا
 داشته باشد:  یخبر نیخرالدعمو ف دیکرد شا فکر

 بد موقع مزاحم شدم.  دیالو عمو جان...ببخش -
 ... زمیعز یمراهم هست -

 به شدت گرفته و ناراحت بود. نیعمو فخرالد یصدا
 کرد:  شتریجانان را ب ینگران 
 افتاده؟   یعمو حالت خوبه؟ اتفاق -
  ؟یداشت ینه پسرم...بگو کار -

 با جانان حرف بزند.  یطور نیا نینداشت عمو فخر الد سابقه
 ندارد:  یبود حال خوب معلوم

 گردم. یم مانهیعمو من دارم دنبال خاله پ -



 چکسیدو سه هفته است بازداشت شده ه اریمه قتشیحق 
 سراغش نرفته. 

 دیبا کیگفتن خانواده درجه  یخواستم برم  مالقاتش ول من
 ... ادیب

 بود:  نیو سنگ بیعج یلیخ نیعمو فخرالد سکوت
 . دنیکدوم جواب نم چیزنم ه یزنگ م -

 یاز ک دیدونم با ینم میکرد ارتباطقطع  لیهم با کل فام ما
  رم؟یسراغ بگ

 فقط هول نکن...  گمیبهت م یزیچ هیجان... -
 مورد نبود.  یاش ب ینگران
 خبر ندارند:  یافتاده که جانان و ساق یاتفاق

 . یشده عمو؟ نگرانم کرد یچ -
  ؟ییکجا -
 بودم.  اری...دنبال کار مهرونیب -
  ؟یستیپشت فرمون که ن -
. بگو عمو دلم رمیچند تا تماس بگ ستادمیا ابونینه کنار خ -

 شور افتاد. 
 سکوت کرد. یباز هم کم نیالد فخر

 حیجانان توض یتا برا ندیتوانست پشت هم بچ یکلمات را نم 
 بدهد: 

 باردار بوده؟  ییبنده خدا هیمهگل از  یدونست یم -
 رفت.  یبار نم ریحرف زدم ز ارویآره به من گفت...با اون  -
 طرف قانعش کرده بچه رو بندازه. -
 مهگل هم قبول کرده.  
 خب؟  -



کار خودش رو به  نیا یرفته برا یدونم کدوم قبرستون ینم -
 کما؟   یخطر انداخته که  رفته تو

 ! ؟یچ -
 . ستین نیفقط هم -

 حالش بد شده.  مارستانیب یبوده تو یماجرا چ دهیکه فهم باباش
 بگم؟  یچطور
 اریسراغ مه یخراب است که کس یلیبود اوضاع خ معلوم

 دهند:  ینرفته و جواب تلفن ها را هم نم
 ترسم.  یعمو حرف بزن...دارم کم کم م -
دخترش رفته تو کما به خاطر سقط  دهیآره عمو...بنده خدا فهم -

 دعواش شده... مانهیبا پ نیجن
 نیبه خاطر قرص و ا اریموقع هم خبر دادن که مه همون

با دعوا رفته  مارستانیکرده از ب یرفته زندان قاط زهایچ
 بهش زده... نیماش رونیب

دهانش  یو مشتش را جلو دیکش «نیه»وحشتزده  جانان
 گرفت: 

 ؟یگیم یدار یعمو چ -
 االن حالش خوبه؟  
 جواب داد:  یمکث با
 رحمت خدا رفته...به  -
 شده. یهم سکته کرده بستر مانهیپ
 پوران خبردار شده... قیاز طر یهم نگفتن فقط کت یبه کس 

 کماست.  یکه هنوز تو مهگل
بخش مراقب  یتو دیگفتن با ستیهم هنوز حالش جا ن مانهیپ

 باشه.  ژهیو یها



 کردن... عییبدون سر و صدا تش لشیبنده خدا رو فام اون
 مراسمش نبود. یتو چکسیه

بود بر  ییچه بال نیکرد ا یکارگاه با خودش فکر م ریمس در
 سر خانواده خاله اش آمد؟

 یبرا لیفام نیفرد ب نیمحبوب تر مانهیبود که خاله پ یزمان
 جانان بود. 

 نداشت.  یتمام محبتش
گرفت  یکرد و فاصله م یو مهگل حال نم اریاول هم با مه از

 شت. حسابش فرق دا مانهیاما پ
 تیاز شخص یگرید یرو یجانان به قول یبه زندگ هیهد ورود

 را به جانان نشان داد.  مانهیپ
 بود. ییآدم تنها یساق
 کی نیفوت کرده بودند و هم شیو مادرش سال ها پ پدر

 داشت.  ایخواهر را از دار دن
کرد و هر چه  یرا م مانهیاخالق پ تیرعا یلیخ نیهم یبرا
 .دیبخش یگفت م یم

 را از دست ندهد. مانهیبود پ نیبر ا یساق یسع تمام
 گریخودشان فراتر گذاشتند که د میآنقدر پا از گل هیبه خاطر هد 

 نداشت. تیهم اهم یساق یبرا
خواهرش  یبرا یلیبفهمد خ یدانست اگر ساق یحال م نیا با

 شود.   یناراحت م
 کرد. فیتعر شیسپهر تماس گرفت و داستان را برا با
 سپهر شوکه شده بود. 



آمدن  ایجانان داشت به دن یمدت کوتاه درست وقت کی در
نابود شده  مانهیگرفت خانواده خاله پ یرا جشن م شیپسرها
 بودند.
خبر  یبزنند بعد به ساق مارستانیبه ب یگرفتند با هم سر میتصم

 دهند. 
 هم حرف زد و ماجرا را گفت.  نایش با
قانع کردن  یور مدارک الزم برااش کرد که چط ییراهنما نایش

 . ردیبگ مارستانیدادستان از ب
 تماس گرفت. هیکه هد دیکش یدر دفتر سپهر انتظار م یجلو

 یچند بار تماس م یروز هیبود که هد بایز یلیجانان خ یبرا 
 پرسد. یو حالش را م ردیگ
 را شناخته بود.  هیهد شتریروزها ب نیا

 میخودش را قا یبه شدت با ادب و با شعور که از وقت یدختر
 همه هزار برابر شده بود:  شیکرد احترامش پ ینم
 ...جانم نفس...یجانم زندگ -

در  میخستگ میصفحه گوش یرو ادیبرم که اسمت م قربونت
 ... رهیم

به تکاپو افتاده بود و با هر  شتریروزها ب نیکه ا یبا قلب هیهد
 ینیریگرفت لبخند ش یآتش م نهیحرکت جانان در س ایکلمه 
 زد: 

  د؟یدور از جون...شما خوب -
 . مزاحم که نشدم؟ دینباش خسته

مزاحم کدومه؟ خودت  یآرامش هیمن تو ما یعشق کوچولو -
 . ختمیکه دورت ر بچهبا اون همه  یخسته نباش

 خوره... ینم میدیم یبه باب یما هر چ یآقا جانان راست -



 کنه. یناله م یداره ه گناه
 خورد...  یم ریبچه ش نیکاش مادرش کنارش بود ا 

توله سگ و مادرش را  نیغصه ا هیدانست چقدر هد یم جانان
 خورد.  یم

رد  هیاما هد اورندیداده بود که مادرش را هم ب شنهادیبار پ چند
 کرد. یم
کند قرار است به  یفکر م هیبه جانان گفت هد یشب قبل ساق 

 : ردیبپذ دیجد تیترسد مسئول یم نیهم یزندان برود برا
 نگران نباش عشقم... -

 خرم.   یمخصوص براش م یغذا یدامپزشک رمیراه م سر
 یسوال بپرسم مزاحم کارتون بشم ول یخوام ه ینم دیببخش -

   ؟یایم یشما ک
 ضعف رفت:  هیهمه شعور هد نیا یبرا دلش

 کنم.  یاالن پرواز م نیشما امر کن هم -
 من صدات رو بشنوم کمه...  یشب هم سوال بپرس تا
 ...زمیعز یمرس -

 . ادیخواد ب یخانم دکتر مهرجو م آخه
 ساعتش رو باهاش هماهنگ نکردم. هنوز

 بهتره... یلیخ میگفت اگر همه باش 
 جون رفته دنبال تارا...  یساق

ب هماهنگ غرو یبرا یتون یکم گرفتارم م هیمن  زمیعز -
  ؟یکن
 چشم...ساعت هفت خوبه؟  -
 قربونت برم.  امیمن هفت م -
  ؟یالزم ندار یزیچ



 شما... یفقط سالمت -
 . دیداشته باش یخوب روز

 سرت سالمت خانم... -
 . یداشته باش یروز خوب توهم

 بود. دهیخواب ژهیو یتک و تنها در بخش مراقب ها مانهیپ
 دید بیخاله اش را انقدر غر یها، جانان وقت یبا تمام دلخور 

 حالش خراب شد.
 با دکترش حرف زدند. 
 مانهیجلو برود و پ دیشد. ترس یمضطرب م ایزده  جانیه دینبا 

 جانان حالش بد شود.  دنیبا د
 مهگل را گرفتند.  سراغ

 رفتند.  یم گرید یبه طبقه ا دیبا
از دوستانش  یکیرا به دستگاه وصل کرده بودند و  مهگل

 بود.کنارش 
 آمد:  رونیجانان از کنار مهگل برخاست و از اتاق ب دنیبا د 
 به شما گفت؟  یسالم...ک -

 شناخت. یدوست مهگل را م نیا جانان
رسول به  یها یمهمان یدائم یها هیبود و از پا داینامش ل 

 آمد:  یحساب م
 حالش چطوره؟  -
 جسد شده بود انداخت:  هیبه مهگل که شب ینگاه دایل
درست و  یجا هیبگم؟ آخه دختره احمق نکرده بره  یچ -

 ...یحساب
 هم که انداخته قبلش باال کار دستش داده.  یهمه قرص اون
 : دیشد و آرام پرس کینزد یقدم



 خانم؟  دایل یچه قرص -
 کنه؟  یخواسته خودکش یم
 ...کهیخورده با همون مرت نوشیدنیعالمه  کینه بابا...قبلش  -

کرد خورده  یپخش م یهمون قرص ها که رسول تو مهمون از
 که به قول خودش رو هوا باشه...

 رسول و رضا کار دستش دادن.  نیا آخر
را لو  زیهمه چ یدارد که به آسان یدل پر دایل دیرس ینظر م به
 دهد.  یم

را  رزبانشیبه شانه جانان زد و عالمت داد ز یضربه ا سپهر
 بکشد:

 .دیکن یتا شما صحبت م رمیقهوه بگ رمیمن م -
 تنها گذاشت. دایبهانه جانان را با ل نیا به
ها و پرستارها  ضیتا مزاحم مر ستادندیاز اتاق ا رونیهر دو ب 

 نشوند. 
 زد: یخودش داشت مثل بلبل حرف م دایل
 کم داشت؟ خوشگل بود...  یدختر چ نیدونم ا یمن نم -

 یهمه جا دنبال دردسر م یداشت ول یبه اون خوب خانواده
 گشت.

 یلیهنوز دست از سرت برنداشته اولش خ دمیفهم یوقت 
 جاناتان...  یختیر یتو خودت هم کم کرم نم یناراحت شدم ول

هنوز او را به نام  اریمهگل و مه یبود که فقط رفقا جالب
 زدند:  یاش صدا م ییایتانیبر
 کنم. یازب لمیکس ف چیه یخوام جلو ینم گهیخانم د دایل -
 . دنیمنو به گند کش یخواهر و برادر زندگ نیا 



 یگناه یبتونم ب نکهیا یشده بودم فقط برا کیبه مهگل نزد من
 خودم رو ثابت کنم.  چارهیزن ب
 مهگل دخترخاله من بود. نیاز ا یجدا

 . میبا هم بزرگ شد یما از بچگ 
 یا گهیمهگل طور د یبود ول یعیطب یلیما خ نیب تیمیصم

 کرد.  یبرداشت م
 تکان داد:  دییبه عالمت تأ یسر دایل
 یلیکامال معلومه جاناتان زنش رو خ میگفت یآره...ما بهش م -

 . ختیر یبه هم نم یطور نیدوست داره وگرنه ا
  ؟یبود شیگناه یکه دنبال ب هیزنت مشکلش چ حاال
 بود که خبر نداشت.  بیعج
 : زدیم یهم خودش را به نفهم دیشا
 ادته؟ی گانیتاالر شا یمهمون -
 همه جا حرفش بود.  
 رسول و رضا رو گرفته. قهی سیپل دمیآره شن -
 رسول و رضا رو نگرفته... قهی -

 من خدمتکار اون تاالر بود. زن
االن متهم به مسموم کردن مهمون ها با همون قرص هاست  

 بوده...  یخودش هم قربان کهیدر حال
 باال رفت:  شیو صدا دینان چرخزده به سمت جا جانیه دایل
 ؟یچ یعنی -
 ...چارهیدختر ب 

 نوشیدنیکه رسول و رضا منبع مواد مخدر و  میدون یم همه
 بودن...



اهل قرص  یکنم ول یانکار م یخورم فکر نکن یمن هم م نیبب
 . ستمیو مواد ن

 بود؟  یاسمش چ اروی اون
 .اوردیب ادیرا به  یکرد نام شخص یفکر م داشت

 آورد:  ادشیخودش به  عیجانان سر 
 جواد؟!  -
 آ...آره همون جواد... -
 رسوند.  یم زیبه رسول و رضا همه چ نیا

هم گرفتن انقدر قرص به خورد مردم  اریرودهن که مه یمهمون
هوش و حواس نداشته  چکسیداده بودن که تا چند روز ه

 بشه... ییبازجو
 هم بوده فرار کرده...  دونم جواد یمن م یول اریگردن مه افتاده
 قهوه برگشت.  یحاو ینیس کیبا  سپهر
 تینها تیموقع نیخواست از ا یپا بند نبود و م یرو جانان

 استفاده را بکند.
 : دیپرس عیقهوه تعارف کند و سر دایاجازه داد سپهر به ل 
 . گمیپرده م یخانم...ب دایل -

 کرده.  مانیمن تازه دوقلو زا زن
 مبارک باشه.  یبه سالمت -
 ممنون... یلیخ -

نظر  دیدادگاه تجد یکه احتمال داره دوباره تو نجاستیا مشکل
 کردن...  هیکه جواد و بق یمحکوم بشه به جرم

 اد؟یاز دست من بر م یچه کمک -
 بندازم؟  ریرو گ هیتونم جواد و بق یم یبه نظرت چطور -
 : دیفکر کرد و بعد پرس یکم دایل



 کمکت نکرد؟  مهگل یعنی -
 مهگل از خداش بود زن من بره زندان... -

 سوزه. یکرده که دلم براش نم یچقدر بد یدون ینم
 افته؟ین ریفقط خودم پام گ دمیشهادت م امیمن م -
 متوجه شما نشه.  یزنم که مشکل یحرف م لمیبا وک -
ازش  یخوا یبگو م ریبا جواد تماس بگ دمیم شنهادیمن پ -

 .یجنس بخر
 ...زهیت یلیچون خ یمخش رو بزن یحرفه ا یلیخ دیفقط با 

 بنداز...  رشیجا بعد گ هی بکشش
 ازش ندارم. ینشونه ا چیمن ه -
 . دمیاالن بهت شماره تلفنش رو م -

 رفتند.  رونیب مارستانیاز صحبت با دکتر مهگل از ب بعد
 مثل معجزه بود. دایبا ل مالقات

 نیکند که به ا دایرا پ یکس شد از دوستان مهگل یباورش نم 
 بدهد.  یقول همکار یآسان

اول با  نیهم یبکند برا یخواست دوباره عجوالنه کار ینم
 تماس گرفت.  نایش
 هماهنگ کند.  نیداد با آر شنهادیپ نایش
زند و به جانان خبر  یحرف م یگفت خودش با جواد تلفن نیآر
 دهد. یم

 بود:  یسپهر نگران ساق. دیکش یرا که قطع کرد نفس راحت تلفن
  م؟یبهش بگ یچطور -

 ناراحت بشه.  یو کت نیاز دست فخرالد ممکنه
 مانیزا ریما درگ یخواسته درست وقت یآخه سپهر، عمو نم -

 اعصاب ما رو خراب کنه.  میبود هیهد



گفت که شوکه  یم یهم تازه حالش خوب شده چطور یساق
 نشه؟ 

 بگم که شوکه نشه؟ یمن چطور -
ما هم  مارستانیتخت ب یتنها افتاده بود رو مانهیوخت پدلم س 

 داره.  یمالقات نهیکه بب میجلو بر مینتونست
 خودشه سپهر... ریتقص -

 یگذشت م ایکرد  یسکوت م یاگر ساق یهم دلم سوخت ول من
بود که روز تنگ خواهرها به داد هم  نیکرد به خاطر هم

 برسن...
از  یهر چ ایبکشه تونست سرشون داد  ینم یکن یم فکر

 بارشون کنه؟ ادیدهنش در م
 کردن؟ تیکم اذ 
 زنگ زد؟ هی مانهیعمل کرد پ یمگه ساق 
به اون حال افتاد  اریمهگل و مه یبه خاطر حماقت ها یساق 

 به بچه هاش... دیچسب مانهیپ یول
 اش شد.  جهیهم نت نیا
  ؟یریم یحاال کجا دار -

 یسمت جاده کرج مکه جانان انتخاب کرده بود به  یریمس
 رفت: 

 قشنگ بشه. یلیقراره خ ندهیکنم آ یحال هیبه هد رمیدارم م -
 . میبش فیکم دوتامون کث هیفقط ممکنه  

را که  ایلیا یکیداد و با آن  یم ریش ایدست به ارم کیبا  هیهد
گذاشت نوازش  یسرش م یکردند خانه را رو یاگر بغلش نم

 کرد. یم



 ایلیرا نداشته باشد ا ایارم یکرد اگر هوا یبا خودش فکر م 
 خورد. یحقش را م

کردند  یفکر م هیکرد و بق یسکوت م شهیمثل خودش که هم 
 ندارد. یمشکل

توانست  یبود و نم دهیخواب شیپاها انیهم م یوسط باب نیا 
 بدنش را تکان دهد. 

 کند:  داریرا ب یآمد باب یخشک شده بود اما دلش نم کمرش
  ؟یخانم...هستبلور  -

 زد. یچرت م یخانم در هر فرصت بلور
 کردند:  یم دارشیمرتب از خواب ب دیبود اما با یکمک بزرگ 
  ؟یشنو یمنو م یصدا ی...علیعل -

 آمد:  دنیکش ازهیبلورخانم در حال خم ،یعل یجا به
 جانم خانم...ببرم؟ -
 کردم.  دارتیب دیببخش -
   ؟یرو بردار ایلیا یتون یم

 گرفت.  هیرا از دست هد ایلیشد و ا خم
 تخت افتاد:  یرو یبه باب چشمش

 کنه...  یهمه جا رو نجس م رونیب دشیبنداز -
  اد؟ینه دلت م یوا -

تنها  نکهیبه حال ا یدو روزه غذا نخورده وا میما مراقبش تازه
 کوچه... یبمونه تو

 هم هست شما نگران نباش... زینداره تم یکار
شود  داریب یآمد و باعث شد باب اطیاز ح یگریسگ د یصدا

 ناله کند: 
 چقدر چشم انتظار مادرشه؟ نیا نیبب -



 سوزه.  یدلم م یلیخ 
 آمد.  یخانم از سگ خوشش نم بلور

 رفت:  رونیب ایلیاش را مچاله کرد و با ا افهیق
 بسوزه. زیهمه چ یدلت برا یشما هم ه -
 فهمه... یکه نم نیا 

 . ستیدختر جون آدم که ن سگه
 بحث کرد.  رزنیپ نیبا ا یلیشد خ ینم
 ادیوار  یرا طوط زهایچ یبود مثل مادر خودش که بعض یکی

 کنند.  یم کتهیگرفته اند و به همه د
 : دیکش یسر باب یرو یرا در آغوش گرفت و دست ایارم

 نترس...  نجامیآروم کوچولو من ا -
بود که حس  کینزد یآمد به حد یم رونیکه از ب یسگ یصدا

 خانه خودشان است. اطیکرد از ح
بدن خشک شده  یگذاشت و کم ایرا در دهان ارم ریش شهیش 

 اش را حرکت داد. 
 کرد.  یم یقرار یب یلیخ یباب

 . افتدیتخت ب یاز رو دیترس
 دست بزند.  یتوانست بخواهد به باب یبلور خانم هم نم از

در باز اتاق  انیکه از م دیایب نییبود چطور از تخت پا ریدرگ
 : دیآ یباال م یکیجانان پله ها را دو تا  دید
  ؟یخوا یخانم کجا؟ کمک نم یه -
  ؟یریگ یلحظه بچه رو م کی دیببخش -

 . یایکردم غروب م فکر
 : دیاش را بوس یشانیرا گرفت و پ ایارم جانان

  ؟یشد زیسوپرا -



 تخت برداشت:  یرا از رو یو باب دیخند هیهد
 یقرار یداره ب دهیسگ شن یصدا وونیح نی...ایخوش اومد -
 کنه. یم
 ... نیزم افتهیب دمیترس 
  ؟یراه بر یتون یم -

 . ستادیتکان داد و آرام ا یسر هیهد
 گذاشت.  نیزم یرا جانان گرفت و رو یباب
 راه رفت:  یتخت گرفت و چند قدم نییدستش را به پا هیهد

 کم قدم بزنم.  هیخواستم  یشدم خودم م خسته
 بهت نشون بدم.  یزیچ هیپس برو لب پنجره  -

 دارد:  یدیجد زیسوپرا شیچهره جانان معلوم بود برا از
  ؟یمنو خجالت بد یخوا یآقا جانان چقدر م -
 لوست کنم بهتر نبود؟  یگفت یم -

 انداخت. ینگاه اطیرا کنار زد و به ح پرده
را  وانیبود و تارا داشت ح ستادهیا یکنار سگ بزرگ سپهر

 کرد. ینوازش م
 کند. یناله م یبه طرز سوزناک یچرا باب دیتازه فهم 
 مادرش را حس کرده بود.  

 خشکش زد.  هیچند ثان یبرا هیهد
 ... یهم مادر باب نیا -

 گرد شده برگشت و به جانان گفت:  یبا چشم ها هیهد
  ش؟یآورد شهیهم یبرا -
  ؟یتا حاال سگ داشت -
 نه نداشتم.  -

 نگاه کرد.  اطیبه ح دوباره



آمده بود کنار توله اش باشد خوشحال بود اما فکر  نکهیا از
 قبول کند:  ینیسنگ تیمسئول نیداد چن یرفتن به زندان اجازه نم

 خواد مراقبش باشه؟  یم یآخه ک -
 تونه...  یخانم که نم بلور

 ...اون مال توئه...هیهد -
 . میکن یمک مما هم ک یمراقبش خودت

  ؟یترس یم یچ از
به جانان دوخت و دوباره به  یغم زده اش را لحظه ا نگاه

 شد.  رهیخ اطیح
 گذرد:  یچه م هیدانست ته مغز هد یم جانان

اون سگ  یکه مراقب خونه باشه ول دمیبا تارا آموزشش م -
 . یاسمش رو انتخاب کن دیتوئه خودت با

 . میلونه درست کنرسه براش  یپناهگاه م یحام االن
 ...نییدراز بکش من برم پا ایب

 باال... ارمشیکردم م زشیتم یوقت
را از دست  ایدوباره به تخت برگشت و ارم یحرف چیه یب

 جانان گرفت.
از خودش نشان  جانیه ایتشکر کند  هیجانان منتظر نبود هد 

 دهد.
کار  نیاست اما ا یچه کابوس ریکامال مشخص بود ذهنش درگ 

 بسازد.   شیبرا ندهیاز آ یقشنگتر رید که تصورا کر
 در اتاق حرف زد.  هیتنها با هد یساعت کیمهرجو  دکتر

 ندارد.  مانیبعد از زا یخواست مطمئن شود عالئم افسردگ یم
 یمناسب تیداد موقع یم رینه باردار بود و نه ش گریکه د حاال
 داشتند. کشیاختالل پان ییدرمان دارو یبرا



الزم را کرد  یها هینوشت و توص هیهد یبرا ینسخه کامل 
 سپس سراغ تارا رفت. 

 کرد.  یهم با تارا در اتاق خوابش حرف زد و باز یساعت مین
رفت و از جانان و مادرش  نییطبقه پا منیآخر به نش در

 گوش دهند:  شیخواست به حرف ها
 نسبتا خوبه... هیهد تیوضع -

 ام... یتارا هم راض از
دست به  یداشتند و من خوشحالم که همگ شرفتیپ یلیدو خ هر

 . دیکمک کرد دیدست داد
زندان رفتنه و تارا فقط وحشت داره که  هیترس هد نیبزرگتر

 سراغش... ادیمادرش ب
ترس تارا  دیاما با شهیزود حل م یلیخ هیکنم مشکل هد یم فکر

 تموم بشه.  ییجا کی
از خودش دفاع کنه درسته مناسب سنش  دیداد ادشیکه  نیهم

 اما بهش اعتماد بنفس داده. ستین
اومد  نیبه من گفت پدرش سگ نگهبان آورده که اگر ژاکل 

 بخوردش... 
 داد: حیو توض دیبه افکار ترسناک تارا خند جانان

 .اوردمیمن اون سگ رو به خاطر تارا ن -
 کرد.  یم یباهاش هم ذات پندار هیهد 

دادن به بچه محروم  ریخورد که مثل خودش از ش یم غصه
 شده...

تارا هم جواب  یفکر کنم رو یآوردمش ول هیخاطر هد به
 داده...

 بله کامال... -



 . دیدیاز من پرس یدرباره مراسم عروس یخانم شما تلفن یساق
  د؟یریجشن بگ دیقصد دار هنوز

 تکان داد و مهرجو گفت:  یسر نانیبا اطم یساق
 بعد از دادگاه... یبرا دیرو بندازمراسم  -

 شده... یجشن قطع خیکه تار دیبگ هیاالن به هد از
نظر  زهایچ هیخودش درباره لباس و بق قهیبه سل دیازش بخوا 

 بده. 
 .دیریگ یکه بعد از دادگاه براش م دیکن یجشن ریرو درگ ذهنش

رو از دست نده و شما  دشیکه ام دیبهش نشون بد یطور نیا 
 گناهه...  یکه ب دیمطمئن
 گفتن داشت.  یبرا یهم حرف سپهر

با جانان  هیفرصت بود که درباره خواسته هد نیبهتر نیا
 صحبت کند: 

 خانم دکتر...  -
کنه  یدونم همسرش قبول نم یخواسته که م یزیاز من چ هیهد
 براش مهمه... یلیخ یول

 کنم...  یخواستم دور از چشم جان کار ینم من
 شدند. رهیهر دو به سپهر خ یو ساق جانان

 : دیترس یاز عکس العمل جانان م 
زود جوش  یکه مراقب باش گمیخانم مهرجو دارم م یجلو -
 جان... یارین

 ... یرو درک کن هیکن هد یسع
 یلیجانان ژست گرفته که مثال خ دید یمکث کرد و وقت یکم

 خونسرد است لبخند زد و گفت: 
 . رمیبگ کیاز من خواسته تست ژنت هیهد -



اما سپهر  دیجمله اش تمام شد جانان از جا پر نکهیمحض ا به
 اجازه نداد حرف بزند: 

 سپهر؟  یگیم یدار یچ -
 ...سیه -

 نگو پسر خوب... یچیه نیبش ریبگ
 کامال حق داره که بترسه...  هیهد
 اخم نشست.  با

 دهد:  حیتوض شتریجرأت کرد ب سپهر
احتمال وجود  نیا یبار شک کرد کیبه قول خودش اگر  -

 .یداره که باز هم شک کن
کنه  یوحشت زندگ نیتونه تمام عمرش با ا ینم هیدر ضمن هد 

 وجود داشته باشه... دیترد نیاز ا یا هیسا یذهن تو حت یکه تو
 یاما با من همکار یکه خبر دار یکنم بهش نگ یم شنهادیپ

 ...یکن
اره اش درب یحرف گهیو د دمیم هیاون مدرک رو دست هد من
 . میزن ینم

 .شهیاون دختر راحت م الیخ فقط
 سپهر موافق بود:  شنهادیهم با پ مهرجو

احتمال  دیمسائل حرف بزن نیشما درباره ا شتریب یهر چ -
 ...رهیباالتر م ادیسوء تفاهم به وجود ب نکهیا

 یا گهیطور د هیهد یول دیبگ یزیمحبت چ یاز رو ممکنه
 برداشت کنه. 

 هیبه هد دیدلتون داشت یکه تو یقبال هم به خاطر شک شما
 . دیصدمه زد

 بتونه از خودش دفاع کنه. هیهد دیبار اجازه بد نیا بهتره



 .دیکه خبر دار دیاریبه روش ن 
 دستش... دیو بد دیریتست رو بگ 
 است. هیهد یاالن تنها دارو تیاحساس امن 
داره تست  یچه اشکال دیبخر تیبراش امن دیتون یاگر م 

  د؟یریبگ
 ستیدانست مراحلش چ یکرده بود و م یریگیاز قبل پ سپهر

داشت که قرار گذاشتند روز بعد  ازیفقط به نمونه خون جانان ن
 جانان خودش برود انجامش دهد. 

 داشت. یهم با جانان حرف خصوص یچند کلمه ا مهرجو
  کنند.رفتند تا تنها صحبت  اطیبا هم به ح 

 دکتر مهرجو گوش سپرد:  حاتیبه توضدقت  باجانان 
 نبوده. آزار و اذیتفقط تجربه  هیهد مشکل-
رو درونش به وجود  ارتباطترس از  ،یاشتباه از بچگ تیترب 

 آورده و بعد از اون اتفاق شدت گرفته.
 ترس مبارزه کنه.  نیخودش تالش کرده که با ا یلیخ

 هماهنگ کردم.  یهر دو تون مشاوره تلفن یبرا
 .  دیریبگ هیکه دادم از هد یشماره ا حتما

 به چهره دکتر لبخند زد:  یبا قدرشناس جانان
 من چطور از شما تشکر کنم؟  -

 ما مثل معجزه بود.  یبرا حضورتون
 دیکن یتالش م گهیهمد یچقدر براش خوشبخت نمیب یم یوقت -

 .  دیطور باش نیا شهیهم دوارمیبرم. ام یلذت م
خانواده  یاز رفتن دکتر با سپهر نشستند و آرام آرام ماجرا بعد

 گفتند. یساق یرا برا مانهیخاله پ
 .اوردیکردند طاقت ن یفکرش را م 



 یاست و کس مارستانیهنوز در ب مانهیپ دیشن نکهیبه محض ا 
 خواست که به مالقاتش برود.  ستیسرش ن یباال

 وبرو شدند.با عمه پوران ر ژهیو یدر بخش مراقبت ها پشت
 تلف نکرد. یسرزنش کردن ساق یرا برا یا هیثان 

که اجازه ندهد  ستادیدر ا یبه تأسف تکان داد و جلو یسر
 وارد بخش شود:  یساق

 انسان؟  یگیتو به خودت م -
 افتاده؟  مارستانیتخت ب یچند روزه خواهرت رو یدون یم

 ها حفظ شود. ارتباطکرد که  یم یاحترام دار شهیهم یساق
شان  یدر زندگ یداد کس یکردن کمتر اجازه م یبا دور 

 دخالت کند.
تصور  نیکرد با ا یخلوت خودش را با چنگ و دندان حفظ م 

 .ستین یکار درست لیکه دهن به دهن گذاشتن با فام
از او نگرفت  یسراغ یخودش تا مرگ رفت و کس یاز وقت 

 کرده.  یکه اشتباه م دیفهم
 بود.و دشمنش را شناخته  دوست

 ایمثل پوران  ییداد سکوت در برابر آدم ها ادشیسرنوشت  
آورد بلکه تنها تر و سر شکسته  یدر نم ییاو را از تنها مانهیپ

 کند:  یترش م
 پوران خودت با زبون خوش برو کنار... -

داره  ایدن یکه تو یو تنها کس مانهیتنها خواهر پ ینیب یم اگر
رفتار زشته که از تو  نیبه خاطر هم ومدهیمدت سراغش ن نیا
 گرفته...  ادی

 چشم گرد کرد و با اشاره به خودش گفت:  پوران
 من؟!  -



 آره تو... -
 یفروختم که سرتون دائم تو مانهیپ ایبه تو  یتر زمیچه ه من

 من بود؟ یزندگ
ما کردن تا  یکه بچه هاش با زندگ یاز خجالت کار دیبا مانهیپ 

 عمر داره شرمنده باشه...
اومده  شیومدم چون به هر حال خواهرم براش مشکل پا من
 کارو کرد؟ نیهم هم مانهیپ یول
به  یچ یدیاصال فهم یانسان یلیخ شهیتو که ادعات م ای 

 روزگار من و پسرم اومد؟ 
 ... ستمین میقد یساق گهیکنار من د برو

 ... رهیدهن منو بگ یکه شعورش جلو ستین نجایهم ا ریجهانگ
 به پوران زد و داخل رفت. یا تنه

 سپهر فاصله گرفت تا با پوران بحث نکند. 
 را گرفت که داخل نرود:  یساق یپرستار بخش جلو 
 . ستیخانم کجا؟ االن ساعت مالقات ن -
 دارد. مانهیبا پ یداد چه نسبت حیبه پرستار توض نییپا ییصدا با
مخصوص به تن  یاش کرد پوشش بهداشت ییپرستار راهنما 

 د. کن
خواهرش در آن وضع  دنیاز د دیکه رس مانهیتخت پ کنار

 خراب اشک در چشمانش حلقه کرد.
 : زد هیگر ریز یساق دنیچشم باز کرد و با د مانهیپ 
  ؟یکجا بود ی...ساقیساق -

 بدبخت شدم؟  ینیبب یبود کجا
 بد کردم...   یلیحاللم کن...حاللم کن خ یساق



کند اما  رونیرا ب یخواست ساق دیرا د مانهیکه واکنش پ پرستار
 با خواهرش حرف بزند.  دیکرد با یالتماس م مانهیپ

 آرامش کردند. یسخت به
 کنارش نشست و دستش را گرفت. یساق 
تنها  یبود که چرا مثل سابق دلش برا ریخودش درگ با

 رود؟ یخواهرش ضعف نم
 ادیخورد اما هر بار  یکه داشت غصه م یتلخ تیوضع یبرا 
آورد قلبش  یرا به خاطر م هیهد ای دیافتاد جانان چه کش یم نیا

 شد. یمثل سنگ م
روراست حرفش  مانهیآمد تا با پ شیپ یمناسب تیموقع باالخره

 را بزند: 
 .میما خواهر بود -
 .میرو جز هم نداشت یکس 
مون ارتباطمراقب باشم که  دیشد من با یکردم هر چ یفکر م 

 به هم نخوره.
 . یبا من بد کرد یلیخ مانهیپ 

 . یکرد کمیکوچ
روز تنگ پشت و پناه من و پسرم  نکهیا یو دخترت به جا تو

خواد  یکه دلم نم دیبه پا کرد لیفام یتو یشیچنان آت دیباش
 .  نمیرو بب چکسیه ختیر
 ...یدونم ساق یم -

 شد...  لیو م فیح یطور نیسوخت که جانان ا یم دلم
 حرف خواهرش پوزخند زد.  به
 بس بود.  گرید
 کرد:  یم داریرا از خواب غفلت ب مانهیپ دیبا



 گرفت؟  یشد اگر دختر تو رو م ینم لیو م فیجانان ح -
 دهیتار گند کی یدوست داشتم ول یلیخدا من مهگل رو خ به

 فروختم.  یمهگل نم یرو به هزار تا هیمثل هد یدختر
کنم که باز بهش  کتیتحر هیکردن از هد فیخوام با تعر ینم

من از روز اول به جانان گفتم اصال برام مهم  یول یکن نیتوه
باشه فقط  ریفق ایپولدار  ارهیم شیزندگ یکه تو یدختر ستین

 ... شیبرام ذات اون دختر مهمه و وفادار
 کرد.  یم تیبرام کفا یوفادار من

 شه؟یم شیحال یتو وفادار دختر
دلش  یروان نیبه اون ژاکلخونه جانان رو داده  شنیرفته لوک 

 پنج ساله نسوخته... یبه حال تارا
   ؟یداد یراه م تیرو به زندگ یآدم نیهمچ یبود خودت

 کند.  دایپ شیتخت را برا موتیبا دست اشاره کرد ر مانهیپ
 کرد:  دایبالشتش پ ریرا ز موتیبرخاست و ر یساق

 باال؟  ارمیب -
 بده به خودم...  -

 .دیاینشسته در ب مهیتخت را باال آورد تا به حالت ن یکم
خواهرش را سرزنش  یلیوضع خ نیخواست در ا ینم یساق 

 کند اما قصد سکوت کردن هم نداشت. 
 را پاک کرد و گفت:  شیاشک ها مانهیپ
 بودم. یمن زن احمق -
 زدن... یبچه هام گولم م 

 کردم. یکردم اگر آزادشون بذارم کار درست یم فکر
 اومدم.  یمن جلوش در م یگفت ول یم یلیخ امرزیاون خدا ب 

 کنه... یدادم باهاشون تند ینم اجازه



 سوء استفاده کردن... یلیخ اریو مه مهگل
 خبر ندارم.   اریاز مه یاز کما در اومده ول شبید مهگل

 کیدرجه  لیچون فام یکرده بره مالقاتش ول یجانان سع -
 نبوده بهش اجازه ندادن...

زن جانان با  دهیم حیترج ارینره چون مه خودیبهش گفتم ب لبتها
 رو لو نده...  قاشیگناه بره زندان اما رف یدو تا نوزاد ب

 : دیکوب شیبر ران پا یضربه ا مانهیپ
 ...اریمه یقایرف نیآخ امان از ا -

دور پسرم رو  یخوب و سالم یکردم بچه ها یفکر م من
 گرفتن...

 کردن...  یم یطونیشدن ش یدور هم جمع م یگاه حاال
 : دیحرف خواهرش پر انیم یساق

 ؟یطونیش مانهیپ -
 یگیخوردن و قرص باال انداختن م نوشیدنیتو به هر شب  
 ؟یطونیش
 کردم؟ یمن چند سال لندن زندگ 
 ...زهایچ نیاطرافم پر بود از انواع و اقسام ا 

دائم دور  یکنن اگر هم کس یرو ادهیمردم انقدر ز دمیخدا ند به
 شدن... یقائل نم تیبراش شخص دیچرخ یم زهایچ نیو بر ا
 کردن. یبه چشم انگل نگاه م بهشون

 افته.  ینم نوشیدنیو  شیتو قرص و حش یاز دست بچه ها 
 ییاز حرفا دهیکرده مخش سوت کش دایمهگل پ فیک یتو جانان
 ... دهیکه شن

 دونم... یم -
 کو گوش شنوا؟  یول یحیگفتم تفر بهشون



مواد  دمیبار نشن کیهمه سال لندن بود  نیپسر من ا مانه،یپ -
 مصرف کنه...

 و رو شده... ریز شیزندگ رونیشب با پسرخاله اش رفته ب کی
به جون  دیسرزنش بشه افتاد شیباعث و بان نکهیا یبه جا تازه
 که خودش زخم خورده؟ چارهیب هیهد
   د؟یبچه نزده باش نیحرف موند که به ا 

 .دیکش ریگفت قلب خودش ت یکه م ییزهایچ از
 اش را ماساژ داد:  نهیو قفسه س ستادیبلند شد ا 
دختر  نیچقدر ا نیبب ایب یسرش نبوده ول یپدر و مادر باال -

 داره؟  ایادب و ح
 و با شعوره؟  ریچشم و دل س چقدر
بعد دخترت افتاده دنبال  دیهمه جور امکانات داشت شما

 ؟یشوگرَدد
  مانه؟یبا بچه هات پ یکار کرد یچ 
 بود دست باال گرفتنت؟ نیا
 ایبودنه؟ به خودت ب یشهر یبه پول و باال زیمگه همه چ 

 ...نیالاقل بعد از ا
 گرده خونه... یمهگل هم بر م شهیآزاد م اریمه

 که توش یباتالق نیبه بچه هات نجاتشون بده از ا بچسب
 افتادن... 

 را گرفت و ملتمسانه گفت:  یبا بغض دست ساق مانهیپ
 کمکم کن... -
 تنها شدم.   یلیخ

 زد:  یپوزخند یساق



دادگاه  گهیافته چند هفته د یم ادمی یخواد باور کنم ول یدلم م -
 . ادیخواهرتم شرمم م نکهیاست از ا هیهد

بودم و جانان پسر تو بود  اریاگر من مادر مه یدون یم خودت
 دادگاه شهادت بده.  ادیکندم ب یپوست بچه خودم رو م

از من توقع  یچون من هنوز زنده ام ول مانهیپ یمون ینم تنها
 ...یما بش ینداشته باش دوباره بهت اجازه بدم وارد زندگ

بشه  دیبعد شا نییپا دیایب لیاز دماغ ف دیو اون پوران با تو
 ه حرف حساب زد...باهاتون چهار کلم

 بود.  یتلخ مالقات
 زند تا مرخص شود.  یسر م مانهیگفت خودش مرتب به پ یساق

 . دندیمهگل نرفتند فقط حالش را از دکترش پرس دنید
 شد.  یمرخص م گریچند روز د مهگل

 رود.  یبه منزل پوران م دندیفهم یراحت شد وقت الشانیخ
 شدند. یهم م یبرا یخوب جفت

 به مزون بزنند. یاز سپهر خواست سر یدر راه خانه، ساق 
 با عجله باال رفت و چند تا ژورنال عروس برداشت.  

 کردند. یکباب درست م اطیو تارا داشتند در ح جانان
که پدرش گرفته بود را به  یکوچکش لقمه ا یبا دست ها تارا

 مادربزرگش تعارف کرد: 
 ...کاباب... یساک -

 دلش ضعف رفت.  یساق
 .دیتارا را بوس یشد موها خم

 . دیکش یکوتاه با خوشحال یغیتارا ج 
 مچاله شد:  یصورت ساق یاجزا



 دنشیکش غیج نیکلفت نه ا ینه به اون کاباب گفتنش با صدا -
 کنه...  یگوش آدم رو سوراخ م زریکه مثل ل

 و بلند شد:  دیچ ینیس یها را رو خیهمه س جانان
 تو... دیشما بر رشیسپهر بگ -

 رو خاموش کنم...  شیآت من
 به النه سگ ها انداخت:  ینگاه سپهر

 پس سگه کو؟  -
 است.  هیهد شیباال پ -

 براشون جدا کن.  خیس هیکباب پخش شده  یبو
 بود. دهیکاناپه طبقه دوم دراز کش یرو هیهد
 یگذاشته بود و با نگاه هیشکم هد یمامان هاپو سرش را رو 

 کرد. یم شیتماشا یدردانسرشار از ق
 هیحالت نگاه مامان هاپو را به هد یبغضش گرفت وقت یساق 
 : دید
 کنه؟  یرو نگاه م هیداره هد یسپهر چه جور نی...ببزمیعز -
 خوره.  یم ریداره ش ی...بابیآخ -

 جلوتر رفت. یقدم یساق
 خورد:  یم ریمادرش داشت ش کلیه ریز یباب 
زود جداشون کرده  یلیخواد خ یبچه مادر م نیگفت ا هیهد -

 بودن... 
 کرد بلند شود.  یسع هیهد
 گذاشت:  هیشانه هد یدستش را رو یساق

 با تو نداره...  یکار یبخواب دختر کس -
کانتر  یکباب ها را رو ینیبه سمت سپهر که س هیهد نگاه

 شد:  دهیگذاشت کش یآشپزخانه م



 پام؟   یرو دیبنداز یزیچ هی شهیشرمنده زحمتتون نم -
با خودش آورد  ینازک یسفر یبه اتاق رفت و پتو عیسر یساق
 پهن کرد.  هیهد یپا یرو

گذاشته بود و از پله ها باال  شیشانه ها یدخترش را رو جانان
 آمد.  یم

 : دیکوب یبر در اتاق عل یا تقه
 غذا حاضره...  ایداداش ب -

 شد. یدر جمع حاضر م شتریروزها ب نیا یعل
عقب افتاده اش  ینشست و درس ها یتمام وقتش را در اتاق م 

 کرد.  یرا مرور م
 یگرفته بود تا جواب محبت ها یدرس خواندن را جد یلیخ
 را بدهد.  هیبق

سر  یرو یشوت کرد و دست یمبل تک یتارا را رو جانان
 : دینشسته بود کش هیهد یپا نییمامان هاپو که مؤدب پا

  است؟یخانم چقدر با ح نیا -
 باره.  یازش م تیصاحبش شخص مثل

 کرد:  یم میداشت کباب ها را در بشقاب ها تقس سپهر
 ...شیآورد یکرد یکار خوب یلیخ -

 یخودت دردسر درست نکن ول یخواستم بگم برا یم اولش
به خودم گفتم گوشه  دمیپناهگاه د یرفتم وضعش رو تو یوقت
 ما بخوابه بهتر از اونجاست...  اطیح

 : دیپرس هیخودش را کنار تارا جا داد و از هد جانان
 شد؟  یخب اسمش چ -

  ؟ینگرفت میتصم هنوز
 باال انداخت:  یشانه ا جیگ یکم هیهد



 دونم...من صداش کردم مامان هاپو... ینم -
 کنه؟  ینگاه م یچطور نیبب
 شد؟  ادیچقدر مامان ز -

و غذا  ندیصاف بنش یکند کم هیجلو آمد تا کمک هد یساق
 خورد: ب
 سوزه... یم هیهد یمن فقط دلم برا -

 خودم...  شیپ ایمادر...پسرهاش رو بنداز سرش ب نترس
کوتاه داد و لنگ لنگان به آشپزخانه  یبا خجالت سالم یعل

 رفت تا کمک سپهر کند. 
 کرد.  یچشم نگاهش م ریداشت ز هیهد
 خانه به زن ها کمک کند.  یدر کارها ینداشت عل ادی به

 آدم ها مؤثر است!  تیشخص یریدر شکل گ طیمح چقدر
شورد  یظرف م ایکند  یم یجانان آشپز دید یم یوقت یعل

سابقش بر  تیبا او حرف بزند دست از ترب یکس نکهیبدون ا
 داشته بود.

 زیم یخوردن را با چند بشقاب برداشت و رو یظرف سبز 
 کوچک وسط مبل ها گذاشت: 

  د؟یخور یم نجایا -
 جواب داد:  یساق

 آره پسرم دستت درد نکنه.  -
  ؟یاریهم م آب

 پسرم خطابش کرد.  یساق یبرق زد وقت یعل یها چشم
 : ستادیزد و ا شیاما جانان صدا دیسمت آشپزخانه چرخ به
 . ارمیهنوز پات خوب نشده من م نیبش یعل -
 . نیداداش شما بش ارمیم -



 .اریبه خودت فشار ن -
کنم که  یم دایپ رستانیاطراف دب نیا نمیبرم بب خوام یفردا م 
 سر کالس؟  یبر گهید
 . یزود خوب بش دیبا
 رفت. خچالیبه سمت  یبا خوشحال یعل
 مانده بود. خیجانان م یرو هینگاه قدردان هد 
 زد. ینگاهش کرد و چشمک یجانان لحظه ا 
 عمق گرفت.  هیلبخند هد 

 یرو هیهد یپا ریرا آورد و ز شیژورنال ها یاز شام ساق بعد
 نشست. نیزم

کردند و  یم زیبا جانان داشتند آشپزخانه را تم یسپهر و عل 
 دوقلوها بود.  شیبلورخانم پ

 هیاز ژورنال ها را دست هد یکینشست و  نیزم یرو یساق
 داد. 
را  یگریداد و ژورنال د یجا انشانیخودش را م عیهم سر تارا

 باز کرد.
 گفت: هیبه هد یساق 
 ...دترهیجد هیاز بق نیا -

 میبا هم نگاه کن یول یدوست دار یدونم خودت چه مدل ینم
 ... ادیات دستم م قهیسل
 به جلد ژورنال کرد.  ینگاه هیهد

 : دیرا نفهم یساق منظور
  مه؟یفه یعروس یبرا -

ترسم  یپوشم فقط م یکه آقا جانان آورده رو م یلباس همون
 تنگ شده باشه. 



 من قرمزه هم هست. و دا کت
 یعروس یلباس مناسب برا هیافتاده بود هد ادشیتازه  یساق

 دوستش ندارد: 
 .میکن یاون هم انتخاب م ی...برایخوب شد گفت -
 تارا هم لباس نداره. 
لباس ساقدوش ها آخر ژورناله من فکر کنم رنگ سبز برات  

 مناسب باشه...
 : ندیآن را بب یژورنال را چرخاند تا قسمت انتها هیهد
 . دیافتیبه زحمت ب ستین یازین -

 پوشم اگر تنگ نبود... یرو م ییندرالیهمون لباس س فردا
 و مجله را از صفحه اول باز کرد:  دیحرفش پر انیم یساق

 اول لباس عروس انتخاب کن...  -
 نشده بود:  یمتوجه منظور ساق هیهد هنوز

  مه؟یفه یبرا -
 انتخاب نکرده؟  مگه

 خودت...لباس عروس خودت... یبرا -
  ؟یهنوز شوت ای یگرفت االن
 از تعجب گرد شده بود:  شیها چشم

 من؟ یبرا -
  م؟یریبگ یمگه قراره عروس 

 جانان جوابش را داد:  ،یساق یجا به
 بله خانم... -

 کارها نداشته باش.  نیبه ا یلباس انتخاب کن کار شما
 آخه االن؟   -



باغش  یتو کیجشن کوچ هیم حرف زدم از دوستا یکیمن با  -
 ... میریگ یم

 شد.  یهم قطع خشیتار
 . دیچرخ یم نیحاضر نیب هیهد یها مردمک

 نشان دهد:  یچه واکنش دیدانست با ینم
  د؟یریگ یم یقبل از دادگاه عروس یعنی -

گذاشت تا توجهش  هیساعد هد یلبخند زد و دستش را رو یساق
 را جلب کند: 

 ...رینخ -
 یسفر بعد از دادگاه عروس یریقبل از دادگاه با آقاتون م شما

 .  میریگ یم
 زد.  خی هیهد چهره
 به ژورنال درون دستش کرد:  ینگاه

 آخه با دو تا بچه؟  -
 کشم... یخجالت م من

 خندن...  یبهم م مردم
 زانو بلند شد و مجله را باز کرد: یرو یساق

 خانم... هیهد -
 غلط کردن با هفت جد و آبادشون... مردم

 نشنوم.  یزیچ گهیحق توئه د یعروس نیا
 نگو فقط انتخاب کن. سوال هم نپرس.  یچیه

 یلباس داماد یدونه پسرم رو تو کیخوام  یفکر کن م اصال
 . نمیبب
 خاطر من باشه؟ به



 یمجلل عروس ها یزد و به لباس ها یرا ورق م ژورنال
 کرد. ینگاه م بایو ز کلیخوش ه

کنند اما دلش آرام  دوارشیام ندهیدانست قصد دارند به آ یم 
 گرفت.  ینم

 در دست نداشتند.  یمدرک محکمه پسند چیه هنوز
 حرف زده بود.  هیبا هان یتلفن
 کرد. یم هیاز دست حشمت خون گر هیهان

 درباره کار حرف زده.  مانیجانان با آقا سل دیفهم 
 کرد.  یخانواده جانان م ونیاز حد مد شیرا ب هیهد نهایا همه
 شود. یآزاد م یگفت که حشمت به زود هیهان

 جور کرده.  قهیوث یمعلوم نبود چطور 
 گفت کار رسول و رضا است. یم نایش
 گذاشته اند. قهیکرده، آنها هم وث دشانیالبد تهد 
نداشت که به محض خروج از زندان دوباره به جان  یشک 

 افتد.  یم هیصوصا هدمخ شیخواهرها یزندگ
اتمام حجت  هیحشمت با هان یحرف ها ریتحت تأث مانیسل آقا

 در ارتباط باشد. هیکرده بود که حق ندارد با هد
نداشت اما حشمت ترس به دل آن بنده خدا  یمشکل هیبا خود هد 

لوکس مثل  یممکن است بخواهد زندگ هیانداخته بود که هان
 داشته باشد. هیهد

هم دوباره سر زبان مادرشوهرش  هیبچه دار نشدن هان مشکل
 افتاده بود.

 است. مانیدانستند مشکل از آقا سل یهمه م 
 افتاد. یم ادشیبار  کیهر چند وقت  هیمادرشوهر هان 



کرد که به مرگ خودش  یم یو زار هیگر هیهان یآنقدر جلو 
 شد.  یم یراض
کرد  یندارد اما وانمود م یمشکل هیبار گفته بودند که هان هزار

 عروسش نازا است. 
را قانع کنند زنش را  نیدهن ب مانیآقا سل دیترس یم یطفلک

 بچه دار شد.  دیشا ردیسرش زن بگ ایطالق دهد 
 بدهد.  مانیخواست سهم االرثش را به سل ینم نیهم یبرا
 بود.   دهیترس ندهیآ از

افکارش شده کند و غرق  یانتخاب نم یزیچ هیهد دیکه د یساق
 گرفت:  هیهد یرا باز کرد جلو یگریژورنال د

 چطوره؟   نیا -
 نگاه کرد.  ریبه تصو هیهد
 یکه تا قوزک پا را م یلباس باله بود با دامن هیشب شتریب

 پوشاند: 
 شلوغه...  یلیجون فقط باالش خ یخوشگله ساق یلیخ -

 نداشت.   یهمه سنگ دوز نیا کاش
 رییتغ یبدوزم هر جاش که دوست ندار خوام یخب من م -
 . میدیم

  ؟یانتخاب کرد یچ خودت
 . ستیشد حواس جانان به آنها ن مطمئن

 آورد و گفت:  نییرا پا شیصدا
 ... دیکارو نکن نیجون لطفا ا یساق -

 اجازه نداد: هیخواست اعتراض کند اما هد یساق
 . دیفکر کنم منو شناخت -

 غرق بشم.  ایرو یاصال دوست ندارم تو من



اگر  ینداره ول یمناسب بود اشکال طیاز دادگاه اگر شرا بعد
 . شمیناراحت م یلیبعد نشه خ دیخرج کن یاالن کل

 یکج شد و ژست بامزه ا هیبه تمسخر حرف هد یساق لب
 گرفت. 

 . دیخند هیهد
 را نوازش کرد:  یپشت انگشت گونه ساق با
 ...دیفداتون بشم انقدر با نمک یاله -

 .دیاما مثل دفعه قبل نکن دیخوام ناراحت بش ینم
 به وقتش... یزیهر چ دیاجازه بد 

 میلباس عروس بپوشم با سه تا بچه قد و ن شهیهم روم نم من
 قد...

 : دیتوپ هیباال رفت و با پرخاش به هد یساق یابروها
 دونم و تو ها... یکشم من م یخجالت م یبگ گهیبار د هی -

 ...شهیما شاد نم یبا شاد یقول سپهر تف به هر ک به
 نگفت تف... البته
 خودم گفتم.... من
 ...رهیبم یبره از ناراحت ادیخوشش نم یهر ک یول

 ...رنیگ یم یازت سراغ عکس عروس شنیهات بزرگ م بچه
  ؟یحرف مردم چوب بخور یپا یخوا یباز م ای یشد قانع
 بود.  یبا ساق حق
گرفتند  یبچه ها م ندهیآ یبرا یادگاریعکس  ییچند تا دیشا
 کرد: یاز مشکالت را حل م یلیخ
پوشم  یمزون رو م یاز لباس ها یکیباشه پس بعد از دادگاه  -

 ... هیکاف میریچند تا عکس بگ
 صبرم بده.   ایخدا -



 گرفت. یمحکم شگونین هیهد یبازو از
 نتوانست ناله نکند:  هیهد 
 آخ...  -
 آخ و مرض...  -

 یرا گرفته بود و شوخ یگردن علجانان اشاره کرد که  به
 کرد:  یم یخرک

 یخوش قلب و مهربونه ول یلیاون مرد که دستت سپردم خ -
 نره... ادتی

 یم داریرو هم ب ایآدم دن نیتو، گرگ درون بهتر یلوح ساده
 کنه...

خونت رفته  یقناعت کردن تو یبود یریتو از خانواده فق دیشا
 اما جانان که نبوده...

 یهمون مرد مهربون گرگ م یریگ یدست کم م یتو ه یوقت
 افته به جون خودت و بچه هات... یشه م

 که سر راهت باشه. یجانان، هر کس نه
 برات خرج کنه. دیجانان با 
 همه پول رو با خودش کجا ببره؟  نیخواد ا یم 

 قبرش؟  سر
 گفت:  عیسر هیهد
 دور از جون...  -
اش خبر  گهید قهیدقآدم از دو  یآره دور از جون همه ول -

 نداره. 
 کرد من سکته کنم؟  یفکرش رو م یک
  ؟یزیبه خونر یافتیب یبخواب یکرد یخودت فکر م ای

 ...متهیغن یزندگ نیا قهیدق هر



 م؟یستیخودمون آدم ن یول میندار ادیز مهمون
 . نهیچشم نداشته باشه بب یگور گشت هر ک 

مردم لباس عروس  یانتخاب کن من برا یکه دوست دار یلباس
 عروس خودم ندوزم؟ یدوزم برا یم
من به خاطر  نهیس یغمش بمونه رو یخوا یم ایتا آخر دن 

 حرف مردم؟ 
 بدم؟  فحش
 شد. قانع

دوست و استاد  نینه تنها مادرشوهر نمونه بود بلکه بهتر یساق 
 آمد:  یبه حساب م هیهد
 جون حق با شماست. یباشه ساق -
 فردا بگم؟  نمیامشب بب 
 خودم.  یندرالیس یحاال شد -

 تارا هم لباس انتخاب کن.  یبرا
 خودت... یهم عروس یکی مهیفه یعروس یبرا یکی

 . میزن یکه اومدم با هم حرف م فردا
 خانه سر زدند.  کینزد رستانیبه چند دب یبعد جانان با عل روز

 شد.  یهجده ساله م گریسه ماه د یعل
 نتوانستند ثبت نام کنند.  نیهم یداشتند برا نیبه اجازه والد ازین

 حالش گرفته بود.  یحساب یعل
 بتواند کمک کند.  نایش دیفکر کرد شا جانان

خواهد  یم یمادر عل یکه گرفت متوجه شد تا وقت یتماس در
 یاخاذ یو حشمت از بچه برا ردیرا به عهده بگ تشیمسئول

 دیآ یاز دستش بر نم یادیکند کار ز یکردن سوء استفاده م
 بچه بد سرپرست است.  یمگر بتواند به دادگاه ثابت کند که عل



 یبرد و بعد از هجده سالگ یزمان م یلیهم نبود اما خ ینشدن
 نبود. یازین گرید یعل
 شدند.  یاطیدو با هم وارد کارگاه خ هر
به مسئول کارگاه زد تا  یدر دفتر نشست و جانان سر یعل

 کند. کارها را هماهنگ
 یاز االن راه م دیرا با دیطرح مخصوص ع دیخط تول 

 انداخت. 
 آماده نداشت. طرح

 کند. یطراح دیچند وقت اصال فرصت نکرده بود کار جد نیا 
 کند.  ییرایخواست از مهمانش پذ یبه دفتر برگشت و از منش 

آن بود نگاه  یکه عکس جانان رو ییداشت به کاتالوگ ها یعل
 کرد:  یم
 داداش؟  یبش یپیچه داماد خوش ت -

 خودش بود. یکارها ریفکرش درگ جانان
 زود رفت. یلیآمد و خ تیسکویو ب یچا ینیبا س یمنش 
کهنه اش فکر کرد  یلباس ها دنیانداخت و با د یبه عل ینگاه 
 ندارد که بپوشد:  یزیچ مهیفه یعروس یبچه برا نیا
اندازه هات رو  اطیانتخاب کن بدم خ یکیخودت  یبرا یعل -

 . رهیبگ
 با تعجب نگاهش را به جانان دوخت:  یعل
 گم.  ینم یچیه ینکن ه اهمیرو س گهید -
 است.  مهیفه یعروس گهیهفته د یعل -

 . دهیبرات خر هیکن هد فکر
 ؟یکار دار یچ تو
 اد؟یفقط بگو از کدوم خوشت م 



 داداش... شهیمن روم نم -
 پوشم.  یم یزیچ هی

 . امین دیشا اصال
 بلند شد.  زشیاز پشت م جانان
 نگاه کرد:  رهیخ شینشست و به چشم ها یعل کنار

 دونم برات سخته... یم یعل -
 تو نبودم.  یجا چوقتیفهمم چون ه یرو نم حست

 کنم.  یخود نم یب یادعا پس
عمه  شیپ یبر کیلحظه تصور کن با کت و شلوار ش کی

 ...باشه؟ هی...به خاطر هدهیهد
 ه عکس ها کرد.ب ینگاه یعل
 یکرد اما مردانه م یداشت بغضش را کنترل م یبه سخت 

 خواست محکم باشد: 
 داداش... یشما بپسند یهر چ -

 . ارمیسر در نم زهایچ نیاز ا من
 بتونم جبران کنم.  کاش
 نشست:  یشانه عل یجانان رو دست

 جان... یعل یجبران کرد -
 خوشحاله... زنم
 بابت تو راحت شده.  الشیخ

 باال... یخودت رو بکش یکن یم یسع یدار
 بیهمسن تو چقدر سخته با ج یپسر یبرا نمیب ینکن نم فکر
 اون اتاق تنها بمونه.  یتو یخال

 با من سر کار؟  یایکه مدرسه نشد م حاال
 . یندار یبه اجازه کس ازین گهیسالت که بشه د هجده



 . یکن یثبت نام م یریم خودت
 کنارم باش. فعال

 . ستمیدست تنها ن ینطوریا 
 . یریگ یم ادیهم کار  تو
 هیکه کنار گذاشته برات سرما یگفته با پول هیضمن هد در

 خودت بره.  بیکه دستت تو ج میکن یگذار
 حله؟

 تکان داد.  یبغض لبخند زد و سر با
 خواست فکرش را عوض کند:  جانان

 . دهیالغرتر نشونت م یلینپوش خ رهیبه نظرم رنگ ت -
 خوره.  یهم به سنت نم یخاکستر رنگ فیط

 کنم.   یم شنهادیاسپرت پ مهین پیبهت ت من
 از عکس ها گذاشت:  یکی یرا رو انگشتش

 ...یو شلوار خاک یآب فیدو دکمه با رنگ ط ،یمدل نیا -
  ه؟یمردونه...نظرت چ رهنیپ یبپوش به جا شرتیهم ت رشیز
 . ستمی...من که بلد نیکاره ا نیشما ا -

 روقتیاون هم دنبال عمه رفتم که د یبار رفتم عروس کی فقط
 تنها برنگرده. 

 . ادینم ادمیهم بچه بودم اصال  هیعمه هان یعروس
 انتخاب کن.  شما

 در را باز کرد و گفت:  یمنش 
دوست شماست. چند  نیآر گهیتلفن م یپا یکی یرهادیپ یآقا -

 بار از صبح تماس گرفته. 
 بلند شد:  عیسر جانان

 آره وصل کن جواب بدم... -



 . رهیآقا رو بگ یعل یاندازه ها ادیها هم بگو ب اطیاز خ یکی به
 نشست و تلفن را برداشت. زیپشت م خودش

 تماس نگرفته بود:  لشیبا موبا نیبود که آر بیعج 
 .یخوش خبر باش قیجانم رف -
  ست؟یدر دسترس ن لتیخبر دارم جان...چرا موبا -

 انداخت.  یبه گوش ینگاه
 نداشت: یخاص مشکل

 ؟یریبگ یچند تا تماس داشتم چطور نتونست نیآر -
  ؟یبالکم نکرد نیبرو بب -
 بالک کنم؟  دیآخه چرا با -
 من هم شده... یبرا -

 گرفت.  یزد نم یزنگ م یخورده بود مادرم هر چ دستم
 گفت:  یرا چک کرد. اشتباه نم نیآر شماره

 ...یاحتماال دست من هم خورده بالک شد بهیعج -
 اول خبر خوبت رو بده.  حاال

 داد. یجواد حرف زدم. دم به تله نم اروی نیبا ا -
دو بار که تماس گرفتم خاموش  یکیبود  یشماره هم اعتبار 

 شد. 
  د؟یپر یعنیداد... یا -
  ؟یاومد ایصبر کن شش ماهه به دن -

 : دیصورتش کش یرو یو دست دیبه حرفش خند جانان
 فکر کنم. دوقلوها که هشت ماهه اومدن.  -

 . میهول یکیژنت ما
همون شماره ردش رو  یبود از رو یخالصه...با هر مکافات -

 . میزد



 . میکرد دایهم پ دشیجد شماره
  ؟یبه نام ک دهیخط خر یکن یم فکر

  ؟یک -
راست راست  رونیآورده ب فیبرادر زنت آقا حشمت که تشر -

 گرده.  یول م
 ...ونیلیگذاشتن براش با ارزش چند صد م قهیوث

 گذاشته؟  یک یکن یم فکر
 ؟یکن یم یسوال ستیبگو چرا ب نیآر -
آقا رسول براش گذاشته...جان، چهار تا غول مثل خودت  -

جواد و اون دو تا رو  میراه بنداز یالک یمهمون هیجور کن. 
 خفتش کنم.  بشه من  داشونیبا قرص پ هی. فقط کافمیکن یچیق
 . دمیکنم بهت خبر م یامروز هماهنگ م -

در  ینکرده بود که آرمان سرش را از ال یخداحافظ هنوز
 داخل آورد: 

  رعامل؟یجناب مد یهست -
مبل  یدست داد و رو ی. آرمان با علندیدست اشاره کرد بنش با

 نشست. هر دو منتظر بودند تماس جانان تمام شود. 
 رشیمد یصندل یرو یو از خوشحالرا گذاشت  یگوش جانان
 زد:  یچرخ

 . رمیخوام بگ یم مهمونیدعوا...غول  میریم می...داروهوی -
از  یگرفت و جانان با تعداد شیچند تماس با بچه محل ها یعل

 دوستانش در ورزشگاه هماهنگ کرد. 
گرفت و  یاز دوستان که خدمات مجالس داشت هم تماس یکی با

 یدستگاه د یمهمان یسوله مخصوص برگزار کیقرار شد در 
 . افتدیبه دام ب دیجواد رس یبگذارند که وقت یو نورپرداز یج



. دیکش ینعره م یکه آمد جانان وسط دفترش از خوشحال سپهر
 . دندیخند یاش م انهیهمه به حرکات وحش

 را گرفت و از جانان دورش کرد:  یدست عل سپهر
سابقه داره ناغافل  نینکرده. ا یطرف تا سر تو خال نیا ایب -

جانان  کیجور وقت ها نزد نیبلندت کنه شوت کنه هوا...ا
رو قراره نصف  یبه من بگه چه خبره؟ ک یکینشو...حاال 

 کنه؟ 
 یاش را برا یقشون کش یتا جانان ماجرا دیطول کش یقیدقا

 کرد:  فیسپهر تعر
 هم...  یتو رهیبد کالهمون م یبگ یبه ساق -

 و دستش را باال برد و گردنش را کج کرد: هر د سپهر
 یعنی ی...أَنا مظلوم...أنا الل...)به زبان عربگمینم یزیمن چ -

 من مظلوم، من الل( 
در را باز کرد و  یچند بار آمده و رفته بود. ال چارهیب اطیخ

 : دیپرس
  رم؟یاندازه بگ امیب یرهادیپ یآقا -

 با دست اشاره کرد داخل شود:  جانان
...سپهر ناهار ریداماد هم بگ یآقا نیدمت گرم...اندازه ا ایب -

  ؟یخورد
 : دیسپهر جواب بدهد از آرمان هم پرس نکهیاز ا قبل

  ؟یخورد ؟یآرمان تو چ -
جور  کیتست ژنت یبرا یآورده بود که عباس ینامه ا سپهر

 انداخت و سرخوش گفت:  یکرده. جانان نگاه
 دیس بدوم...بچه ها هم بانف کیاالن حاضرم تا قله دماوند  -
  ان؟یب



 یمارستانیب یچون نمونه خون بچه ها هنوز تو ستین یازین -
که الزم نشه ازشون  یعجله کن دیاومدن هست فقط با ایکه به دن
 . رنیخون بگ

 خوام بگم.  یم یزیچ هیمنم  -
که آمد چهره اش  ی. از لحظه ادیهمه به سمت آرمان چرخ نگاه

 گرفته بود. 
 دل و دماغ ندارد:  قشیتازه متوجه شد رف جانان

 طالق داده؟  ینشده عروس خانم تقاضا یچینگو که ه -
 : دیپف کرده اش کش یموها انیم یو دست دیخند آرمان

هر روز  یشدم. پر وانهیو شهاب د زادینه بابا...از دست پر -
هم جواب  مهیکنه. فه یم مهیبار فه چاریچهار تا ل نییپا ادیم
 مهیفه یخواد تو وضع روح یدلم نم یول ارهی کم نماصال دهیم

 . افتهیب ینکرده اتفاق یخدا ارهیبهش فشار ب
 : دیبا خنده پرس سپهر

 یطرفدار آقا یکه من بدجور یدون یاز شهاب جون بگو...م -
 دکترم. 

رفته  روزیگفتم بابا زن گرفته. د یکردم به پر یغلط هیمن  -
آقاست...نگو  یهمون زن عقد یمطب شهاب فکر کرده منش

راه  یزیهم خبر نداره. آبرور یچیبدبخت تازه اومده از ه
شون  یکی یعنیمنه... ریانداخته حاال شهاب قهر کرده که تقص

. ستین گهیاالن وقت انتقام گرفتن از همد میتمومش کن گهینم
زودتر خونه رو عوض کنم. فکر  دیام. با مهینگران فه شتریب

 . ادیب یزود نیه اب یکردم پر ینم
 : دیهول زده پرس جانان



تو به فکر اسباب  هیعروس گهیهفته د ؟یاالن خونه عوض کن -
   ؟یافتاد یکش

 و با خجالت گفت:  دیرا به هم مال شیدست ها آرمان
 یتو هنوز خال یخونه مجرد دی...گفتم شااهیراستش روم س -

 وقت کم دنبال خونه نگردم.   نیتو ا گهیباشه د
 یدیشد و جانان دسته کل دهیکش رونیبا صدا ب زیم یکشو

 برداشت به سمت آرمان شوت کرد. 
 خورد:  ینگرفته بود صاف وسط صورتش م اگر

 . یختیر یدکورم رو به هم م یداشت یعوض یِ جان؟! وحش -
 کوکه تو جون بخواه.  فمیبرو برادر من االن ک -

 : دیپرس سپهر
  ؟یکن یاسباب کش یخوا یم یآرمان چطور -
اش  هیاز مادرم دور بشه بق مهیدونم سپهر جان...فقط فه ینم -

 ... افتهیبرم کارمون راه ب یاثاث م یکم هی. فوقش ستیمهم ن
 : دیحرف آرمان پر انیم سپهر

 یازیخونه جانان...آپارتمان من هم هست. ن یخواد بر ینم -
 سر یتا بعد از عروس دی. با دو تا چمدون بردیببر یزیچ ستین

 .  دیحوصله اسباب بکش
 با اخم گفت:  جانان

دونم  یم دیهم دنج و قشنگه...بع یلی...خستیهم ن یفکر بد -
آپارتمان  یپر یشهاب آدرس اونجا رو بلد باشن ول ای زادیپر

 شناسه...  یمنو م
 یکی دشیدسته کل انیکرد و از م بشیبار سپهر دست در ج نیا

 آورد به سمت آرمان انداخت.  رونیرا ب
 گفت:  یجد یلیخ یبا لحن یعل



 تهیکم ستیخونه آقا جانان...ن دیایکنم ب یم شنهادیمن هم پ -
 .میکن یبچه دار میامداد باز کرده گفتم همه دور هم جمع بش

 . دندیبه حرفش خند همه
 زد:  یکه رنگ صورتش به کبود دیچنان پشتش کوب جانان

  ؟یآقا...زبون باز کرد یخوشم اومد عل -
 داداش شکست.   -
 ...یُشل یلیهنوز خ یسفت بش دیبا -

از ژورنال ها را برداشت و چند ضربه محکم به  یکی سپهر
 : دیپشت جانان کوب

به  متیببند دیبا یشیزده م جانیه یگوالخ...وقت کهیمرت -
 درخت؟  

به رنگ سبز از جنس  یتاپ و شلوار مجلس هیهد یبرا یساق
 دوخته بود.  ریحر

 راحت باشد.  مهیگشاد و سبک که در مراسم فه کامال
 خودش لباس انتخاب کرده بود. قهیهم به سل تارا

 . دندیخند یم پشیشد به ت یاز کنار هر کس که رد م 
 بود.  نیکاستوم مخصوص هالوو کی

انداخت  یپشت سرش م یرا با فخر فروش اهشیبلند و س شنل
 کند. یدارد پرواز م دیرس یرفت به نظر م یراه م یو وقت

کالفه  یبودند. ساق یهمه در سالن طبقه باال منتظر جانان و عل 
 خودش را باد زد و گفت: 

 ستیبه سالن هنوز مردا حاضر نشدن...معلوم ن دیعروس رس -
 کجا موندن؟ 

 آمده بود.  یبا ساق سپهر
 را برداشت و به سمت راه پله رفت:  کتش



 ترسم عرق کنم.  یم اطیح یتومن برم  -
 : ستادیو ا دیکش یسوت بلند دیپله ها که رس یجلو

 با دل ما؟  یکار کرد ی...چپیخوشت یآقا یماشاهلل عل -
پله ها  یبه باال یاز خجالت به رنگ بادمجان شده بود وقت یعل

 .دیرس
 باز ماند.  یعل دنیفکش از د هیهد یحت 

 رهیت یمردانه و شلوار سورمه ا راهنیبا پ یالجورد یآب کت
 بود.  دهیپوش

 یباال یسرش خوابانده بودند و دکمه ها یرا رو شیموها
 باز بود.  راهنشیپ

 جانیگشت و ه یم هیداشت دنبال هد یاز پشت سر عل جانان
 :ندیزده بود عکس العملش را بب

 کن.  یشد. کم دلبر رید پیبرو باال خوشت -
 هیتک واریبه د منیگرفته گوشه نش نییپا یبا سر یعل یطفلک
 زد. 
انگشت اشاره هر دو دستش را در دهانش کرد و ممتد  یساق

 :دیسوت کش
 کف قشنگه رو به افتخارش... دیبزن -

 کرد.  دایرا پ هیجانان هد باالخره
 نفس فاصله داشت. کیکردن فقط  هیگر تا
 پوستش نشسته بود.  یخوب رو یلیرنگ سبز خ 
 جلو رفت:  یسپهر و ساق یها یتوجه به شلوغ کار یب
 زن خوشگل شکرت رو بگم؟  نیمن چقدر به خاطر ا ایخدا -

 خانم... هیهد یدرخش یجواهر م مثل
 . یبودم عاشق ترم کرد عاشق



 نکند:  هیخواست گر یم یسخت به
 تشکر کنم؟  یدونم چطور ینم -

 کرد.  یم یقدردان یخاطر عل به
شدم با  ایمرد دن نیتشکر کنم که خوشبخت تر یمن چطور -

 تو؟ 
 : دیجانان را عقب کش یساق

 ...برو کنار کمکش کنم. شهیخراب م ششینکن آرا تشیاذ -
 داد:  هیرا تا زد و دست هد دستمال

 صورتت... ینکش رو یول ریگوشه چشمت بگ -
 . یخوشحال باش دیهم که اشکت دم مشکته االن با تو
 خوشحالم.  یلیون...خج یخوشحالم ساق -

 خانواده خودش را دعوت نکرده بود. مهیفه
 آمد.  رید یلیمادر آرمان هم خ 

 با چهره غمزده نشست.  یبه جمع کرد و گوشه ا یاخم
کرده  رشیو آرمان با رفتن به آپارتمان سپهر غافلگ مهیفه

 بودند.
سپهر و جانان  افهیکه وارد شد ق دشیآرمان با همسر جد پدر

 بود.  یدنید
 . دندیخند یکردند و م یم یگوش هم شوخ در
 گرفت. یم شگونیمرتب از سپهر ن یساق

 داد.  یگفت و دوباره به چرت و پرت گفتن ادامه م یآخ م 
 بلورخانم در خانه ماندند.  شیپ دوقلوها

 مراسم بود. ژهیو یمرجان از مهمان ها خاله
به حالت قهر  زادیپر د،یآرمان که خم شد دستش را بوس 

 برخاست که برود.



تکان  شیاز جا چکسیاما ه ردیرا بگ شیجلو یکیتوقع داشت  
 در باغ زد و دوباره برگشت.  یچرخ نیهم ینخورد برا

و اکثرا دوستان مشترک  دندیرس یها به صد نفر نم مهمان
 آرمان و جانان بودند.

 غول ها است.  ییگردهما دیرس یسمت سالن به نظر م کی 
 ها ترسناک تر بود.  افهیق یکیاز  یکی

 و مادرش آمده بودند.  نایفقط ش مهیطرف فه از
 بود.  ییایر یو ب بایحال جشن ز نیا با

جانان  نیهم یتوانست تحرک داشته باشد برا ینم ادیز هیهد
 رقصاند.  یدخترش را وسط م

 گرفت.  یم لمیف لشیبا موبا یکرد و گاه یدور تماشا م از
 سراغش آمده بود. یحس خوشبخت دوباره

ابرها  یجانان رفتند و رو لیفام یکه عروس یمثل همان شب 
 .دیرقص یم

کمر خودش گذاشته بود و  یگود یهر دو دستش را رو جانان
 قر بدهد. یرانیبا آهنگ ا یداد چطور یم ادیبه تارا 

 پدر و دختر ضعف رفت.  یدلش برا 
 یصندل یرو زادیپر خواند که یدل حمد و قل هو هللا م در

 کنارش نشست.
 ششیزن پ نیا یبه خاطر حرف ها مهیمدت فه نیاز بس در ا 

 . دیدرد و دل کرده بود که ترس
 حرف بزند.  یخواست با ساق یم زادیپر

 خواند. یو با آهنگ بلند م دیرقص یداشت نشسته م یساق
 زد تا متوجه حضورش شد.  شیچند بار صدا زادیپر 



را بدهد چانه  زادیجواب پر نکهیو قبل از ا دیرا جلو کش یصندل
 را گرفت تکان داد: هیهد

 ...یشد گریخوشگلم که انقدر ج یبرم موش کوچولو قربونت
 بخند باشه؟ یطور نیا شهیهم
 : دیرا گرفت و بوس یدست ساق هیهد
 تر؟  گریاز شما ج -
 زیچ هیامشب تو  یول دهیافریتر خدا ن گریاز من ج رینخ -
 ... یا گهید

 تا حرفش را بزند:  دیرا مناسب د تیموقع زادیپر
 ...گهیآره د -

فکر کرد اگر با  یهست یتو از عروست راض دیهم د آرمان
 . شهیدوستش ازدواج کنه خوشبخت م

 را باال برد و نگاهش را به سقف دوخت:  شیدست ها یساق
 شکر... یاله -

 اومده مثل فرشته ها پاک و خوش قلب... رمیتا عروس گ دو
 بشه چشم حسود...  کور
 خنده اش را جمع کرد.  یبه سخت هیهد
 شده بود:  رهیخ یبا دهان باز به ساق زادیپر
  ؟یاالن به من متلک انداخت -
 ...یجمع کن پر -

 پسرت خوشحاله؟  ینیب ینم
 یدوست شده بود چقدر تو ذوق م نیجانان با اون ژاکل ادتهی

 ؟یکرد
 گفتم؟   یبهت چ 
 جانان ناراحت نشه. یگینم یزیچ یول ادیخوشت نم یگفت -



که  یگذاشت و اول به خاطر حرف هیدست هد یرا رو دستش
 کرد:  یخواست بزند عذرخواه یم
 یمن قصد ناراحت کردن تو رو ندارم ول یفرشته کوچولو -
 کنم.  داریرو از خواب ب یکی دیبا

 فشرد:  با لبخند دستش را هیهد
 جون... یدونم ساق یم -

 . دیباش راحت
 و گفت:  زادیکرد به پر رو

 سیدوست بود به اسم فرانس یدختر هیبا  نیجانان قبل از ژاکل -
 که من از لحظه اول عاشقش شدم.

 بود.  یو فوق العاده خوشگل لیدختر اص 
رو بدم که جانان با اون دختره ازدواج  زمیبودم همه چ حاضر

 کنه.
 شد؟  یچ یدون یم یهم عاشق جانان بود ول سیفرانس 

 بهش نداشت. یحس چیمن ه پسر
 نشست.   یبراش احترام قائل بود اما به دلش نم 

 انداخت:  هیبه هد ینگاه ضیبا غ زادیپر
 بود؟  یمشکلش چ -

 بلند بود؟  یادیز قدش
 پرده گفت:  یرک و ب یساق

 به هدف... یزد قایدق -
 کنم زن کنارم نشسته. یگفت حس نم یم
 م رو گرفتم. دوستانگار دست  رمیگ یدستش رو م 

 خانواده است. لیاز اون دخترها بود که عاشق تشک سیفرانس
 خواد ازش بچه داشته باشه. یبه جانان گفته بود دلش م 



جانان باهاش به هم  یکنه ول یباهاش زندگ ادیهر جا هم بگه م 
 زد. 

 گم؟یم یخوب گوش کن چ یپر
 .یعروست بخواب شیپ ستیتو قرار ن 
 . یهم صحبتش بش ستیتو قرار ن 

صفت مثل  طانیش هی ریباشه پسرت گ یکاف دیتو با یبرا
 .افتهین نیژاکل

 یخوشت اومده بود چون خوشگل و خارج نیاز ژاکل یلیتو خ 
 یروز رو م نینداشت چون من ا یتیمن اهم یبرا یبود ول

شوم  هیشد و سا ریبچه پنج ساله غافلگ هیکه جانان با  دمید
فرشته کوچولو  نیا یهنوز دست از سرش برنداشته ول نیژاکل

  ؟ینیب یرو م
 اشاره کرد و ادامه داد:  هیهد به
 سیفرانس ای نیژاکل یکدوم از آپشن ها چیظاهرا ه دیشا نیا -

 به دل پسر من نشسته و ذاتش پاکه... یرو نداشته باشه ول
 کنه... تمومعقده ها و کمبودهاش رو با پول جانان  ومدهین نیا

 کنه... یبا لبخند تشکر م ینون خشک هم بذار جلوش
 یهزار برابرش رو بر م نهیبخشه، خوب بب یم نهیبب بد

 گردونه...
که درست و خوب  میکن تشونیفقط هدا دیوسط ما مادرها با نیا

 کنن... یزندگ
 . میجونشون بش یبال نکهیا نه

 تا االن درست بوده؟  یرفت که یراه
 ؟یدیپوش اهیس چرا

  ؟یعزادار یاومد یکه بگ 



  ؟یرس یم یدار یبه چ خب
 ... نیرو بب آرمان

 : دندیرقص یاشاره کرد که وسط مجلس م مهیآرمان و فه به
 . یکارو کرد نیبا آرزو هم ا -

 یبچه دار شدن رفت یزهر مار شد بعد وقت شیعروس
 سراغش...

 ...یپر نکن
بچه  یکنم ول یدرک م یچقدر از دست شهاب ناراحت باش هر

 ندارن.  یهات گناه
 به عروست شاباش بده صورت پسرت رو ببوس... برو
 نداره... دهیفا گهیبچه دار شدن د یوقت

 ...زمیخوام با عروسم برم وسط قر بر یهم من م االن
 ... ایخواست با ما ب دلت

 بلند شود.  شیآرام از جا هیتا هد ستادیرا گرفت و ا هیهد دست
 کرد. یداشت نگاه م زادیپر
را باال گرفت تا  لشینشست و موبا هیدور کمر هد یدست ساق 

 : رندیبگ یبا هم سلف
 دندونات معلوم بشه...  ریبگو پن -

خواست بدون بچه ها به سفر برود اما جانان اصرار  ینم هیهد
 گرفته بود. طیداشت و بل

 رواز داشتند.ساعت سه بعد از ظهر پ 
 آمدند.  یو آرمان جدا م مهیفه 

گوش  شینشسته بود به مکالمه جانان با دوستش در ک یا گوشه
 داد:  یم
 اجاره کنم؟  نیاز خود فرودگاه ماش -



 زنم. یزنگ م میدیپس رس خب
 . ستیمهم ن متشیق ریخوب بگ زیچ هیآره  

 ... شهیبلند باشه بهتر چون من پاهام پشت فرمون جا نم یشاس
 : دیچرخ هیو به سمت هد دیبه حرف دوستش خند بلند

 میبنداز میاگر جا نشدم نصفم رو ببر ارمیبا خودم اَره م -
 صندوق عقب... 

داد لبخند  یم ریرا ش ایلیا کهیدر حال هیغمزده هد چهره
 صورت جانان را جمع کرد: 

 فرودگاه؟  یتو متینیب یپس م -
 ... زیبابت همه چ یمرس باشه

 مبل نشست. یرو هیرا قطع کرد و کنار هد تماس
 : دیلرز یاز بغض م هیچانه هد 
 مامان کوچولو...  نیمنو بب -

 شد.  رهیخ ایلیبه جانان انداخت و دوباره به ا ینگاه مین هیهد
 خانم من... -

 خوره.  یسپهر دوقلوها رو نم نترس
 همه آدم هست که مراقب بچه ها باشه. نیا
 کنم.  یم نیمن تضم افته ینم یاتفاق 

سوخت که بچه  یاما دلش م ردینداشت حال جانان را بگ قصد
 گذارد:  یها را تنها م

 نگفتم.  یزیمن که چ -
  ؟یریگ یچرا انقدر سخت م هیفقط سه چهار روزه هد -
 . ادیدلم نم -

کنار بچه هام باشم  دیچقدر هم مراقبشون باشن، من مادرم با هر
 ... یبرم خوشگذرون نکهینه ا



  ؟یچون مادر شد یخوشگذرون یبر دیگفته تو نبا یک -
 پدرسوخته رو به من... نیا بده

 کن.  شیآرا برو
 نیهم یبود برا گرانیمحبتش به د یهم از رو هیزدن هد غر

 گرفت:  یجانان به دل نم
بشه ول کنم برم  یدلم راض یدارم چطور تیهمه مسئول نیا -
 خودم؟  یخوش یپ

 را باال برد:  شیشد جانان صدا یمطور که دور  نیهم
 ...حیتفر یبر نکهیجز ا یندار یتیمسئول چیشما االن ه -
نُه ماه  ارمیم ادتیهات هم  تیمسئول یباق یغر بزن گهیکم د هی
 .ادیصداش در ب گهید
 . میریعکس بگ یخوشگل کن حساب 
به استقبالشان آمد و  شیاز دوستان جانان در فرودگاه ک یکی

 آپارتمانش را به آنها داد. دیکل
رفتند و به خاطر قد بلند جانان  لیاتومب هیبا هم به مرکز کرا 

 بلند انتخاب کردند.  یشاس ینیماش
 شد.  یم جانشیباعث ه زیبود و همه چ هیهد ییسفر هوا نیاول

 کی کینزد یلوکس و مبله دوست جانان در محله ا آپارتمان
 فروشگاه بزرگ قرار داشت. 

به آن  نیبا ماش هینشدن هد تیاذ یداد برا شنهادیپ آرمان
 فروشگاه بروند و شام را همان جا بخورند.

 شد.  یخسته م دیتوانست راه برود و نبا ینم ادیز هیهد 
 شدند. ادهیپ مهیو فه هیدر فروشگاه اول هد یجلو

 : دیکش نییکه بسته شد جانان پنجره را پا نیدر ماش 
 را...خوش بگذره دخت یسفر مجرد -



 . دیفقط زنگ بزن دیوقت خسته شد هر
 را گشاد کرد:  شیوحشتزده چشم ها هیهد
  ؟یچ یعنی -

  م؟یکجا بر تنها
 . دیکن دیخر دیتون یتا م دیبر -

 ... میاطراف نیما هم دیخوش بگذرون دخترونه
 را آماده کرده بود.  مهیاز قبل فه آرمان

 و گفت:  دیرا کش هیدست هد نیهم یبرا
 . دمیم حیمن توض میبر ایب یآبج -

 بزند جانان راه افتاد. یحرف هیهد نکهیاز ا قبل
 بود. ستادهیفروشگاه ا یورود یو منگ جلو جیگ 
 دستش را گرفت و آرام به داخل دعوتش کرد:  مهیفه 
فقط  یفکر نکن یچیخواد تو چند روز به ه یآقا جانان م -

 ... یخوش بگذرون
 کجا برم؟   بیتو شهر غر ییآخه تنها -
 نترس... -
 . میخر یلباس م میگرد یفروشگاه م یکم تو هی

دنبالمون فقط به خودت  انیزنم ب یزنگ م یوقت خسته شد هر
 بگو...  یشد تیاذ یدیهر جا د اریفشار ن

 . دندیچرخ مهیدر پاساژ با فه یکم
 یداد حساب یگرفت و هشدار م یتماس م قهیهر چند دق جانان

 کنند.  دیخر
 کرده بود.  وانهیرا د هیهد

راه  ییتوانا گرید هیمغازه لباس بچگانه بودند که هد کی داخل
 رفتن نداشت. 



 ییزهایو خودش چ ندیبنش یصندل یدعوتش کرد رو فروشنده
 آورد. یم شیخواستند برا یکه م

 . دیخر شرتیت ییتارا چند تا یبرا 
کوله  کیکه فروشنده آورد چشمش به  ییلباس ها انیم در
 لمیف سمس،یکابوس قبل از کر شنیمیافتاد که نقش ان یتپش

 آن بود. یمحبوب تارا رو
رفت  یبا خودش کلنجار م هیچند ثان یبرا دیرا که پرس متشیق 

 . دهیکه احتماال اشتباه شن
آورده و  کایاز امر یرا مشتر فیک نیداد که ا حیتوض فروشنده

 . ستینمونه اش در بازار ن
 یکرد باز مبلغ معقول یچانه زد اما هر چه کم م یکم مهیفه
 شد. ینم
 رفتند دوباره جانان تماس گرفت:  رونیمغازه ب از
اون قسمت که دورش پر از رستورانه ما تا ده  یتو نیبرو بش -
 ... شتونیپ میایم گهید قهیدق
 به پشت سرش کرد: یو نگاه دیچرخ هیهد
  د؟ییشما کجا -
 . امیبرو االن م -

 یو صندل زیحوض بزرگ بود که دورش را م کیجلوتر  یکم
 بودند.  دهیچ

 شاپ داشت.  یرستوران و کاف اطرافش
 گوشه نشستند. کی مهیو فه هیهد
 .دندیبعد جانان و آرمان رس قهیچند دق 
ها جا نشد  یصندل یدر دست داشت که رو سهیجانان آنقدر ک 

 بگذارد. نیزم یرا رو یو مجبور شد مقدار



تارا  یرا که برا یکوله پشت فینشست و همان ک هیکنار هد 
 .دیکش رونیب سهیبود از ک دهیپسند

 :دیپرس یبا خوشحال هیهد 
  ش؟یدیخر یوا -

 را در آورد:  هیهد یبه مسخره ادا جانان
 آره...  یوا -

 شدند.  رهیبه هم خ هیدو چند ثان هر
 را سرزنش کرد:  هیهد یجد یلیخ یبا لحن جانان

 ای یرو بپرس یزیچ متیمغازه ق یتو یدفعه آخرت باشه بر -
 . یخنگ تر از خودت چونه بزن قیرف نیبا ا یسیوا
 کند:  هیخواست توج هیهد
 گرون بود.   یلیآخه آقا جانان خ -
 گرون بود؟ -
    ؟یکن یبا پول من ولخرج یدیخجالت کش یجنابعال ای 

 کرده. هیبود که هد یکار نیا قایدق
 . دیجانان مچش را گرفته خجالت کش نکهیا از
 را به داخل جمع کرد تا لبخند نزند:  شیها لب

فقط کارت  یدار یبر م یخوا یم یتو مغازه هر چ یریم -
 .  یکش یم
 . ومدیآخه دلم ن -
 . ومدیخود دلت ن یب -

 . شمیورشکست نم زهایچ نیمن با ا نترس
  ؟یدیخر یچ حاال

 انداخت.  یرا نگاه هیهد یها سهیک



 کیبا  یلباس نوزاد ییتارا و چند تا یبرا شرتیچند ت فقط
 بود:  دهیبسته دستمال مرطوب خر

 !ن؟یهم -
  ؟یپس خودت چ 

 : دیرس هیبه داد هد مهیفه
 .میپاساژ اومد نینکن تازه اول تشیآقا جانان اذ -
 راه بره.  یلیهم نتونست خ هیهد 

 گرفت: مهیانگشت اشاره اش را سمت فه جانان
 وروجک... رسهینوبت تو هم م -
  ؟یدیخر یتو چ نمیبب

 نبود. هیهم بهتر از هد مهیفه تیوضع
 : دیگذاشت و پرس زیم یرا رو لشیپول و موبا فیآرمان ک 
  م؟یبخور یزیچ هیخب بچه ها  -

  اد؟یبا من م یخوام برم دستام رو بشورم کس یم من
آرمان  یدستمال مرطوب در آورد و جلو فشیاز ک هیهد

 گذاشت: 
 داره.  ندهیالکل و شو نیآقا آرمان ا -

 انداخت:  مهیبه آرمان و فه یبا خنده متلک جانان
 ؟یتو چرا انقدر ساده ا هیهد -
 بهانه بود. ییبشه دستشو میخواست با زنش ج یم نیا 

 رفتند.  یبهداشت سیبه سمت سرو مهیو فه آرمان
 : دیرا گرفت و پرس هیدست هد جانان

 قهوه؟  ایخواد  یدلت م یبستن خب -
  ؟یاگر گرسنه ا میبخور میتون یهم م غذا

  ان؟یتا ب میحاال صبر کن -



 ؟یکار به اون دو تا دار یتو چ -
 بخرم.  یبرات خوراک میاصال پاشو بر 
 ...دیتونم آقا جانان ببخش ینم -
 کم درد دارم. هی
 خونه؟  میبر -
 . شمیخوب م نمینه بش -
 بمون تا برگردم.  -

پر از انواع شکالت و  سهیک کیبعد با  یرفت و کم جانان
 برگشت.  لیپاست

 کی مهیدست فه کهیباز در حال شیو آرمان هم با ن مهیفه
 بزرگ بود برگشتند.  یپشمک قلب

 گفت:  هیکنار گوش هد جانان
 نگفتم؟  -

 بخره. یل یبراش قاقا ل رفته
 . شهیم ادیروش ز یهات بهش ند یاز خوراک 

 تعارف زد:  هینشست و پشمکش را به هد مهیفه
 بردار. یآبج -
 . میخور یتونستم بخورم گفتم با هم م ینم یکیمن  

 : دیپرس آرمان
  م؟یاالن برگرد نیهم ستیخانم اگر حالت خوب ن هیهد -

  اد؟یهمه در ب یخستگ میری...قهوه بگجان
 . میخونه بخور میکه بر مید یهم سفارش م شام

 بلند شد:  عیسر جانان
 .رمیغذاشون هم بگ ستیدارن ل یچ نمیمن برم بب -



ها در آوردند چشم  سهیها را از ک دیو خر دندیخانه که رس به
 آمد.  یداشت از کاسه در م مهیو فه هیهد یها

 بود.  دهیخر یکیش یلیخ یهر دو لباس ها یبرا جانان
نتوانست  دیچکمه چرم با طرح پوست مار سبز را که د هیهد

 سکوت کند: 
منو  یپا زیسا ؟یدیرو خر نایهمه ا یزمان کم چطور نیتو ا -

 ؟یدونست یاز کجا م
 بزرگش را تا ته خورده بود.  چیبا دو گاز ساندو جانان
 : دیو کاغذش را از دست جانان کش دیبلند خند آرمان

 کجا رفت ؟  -
  ؟یکرد مشیاون پشت قا ای شیخورد ییخدا

لباس خونده  یبگو شوهرش چند سال طراح به زن داداشت -
 . ردشیانقدر دست کم نگ

 پات چنده؟ زیضمن مگه سا در
 یلیخ زشیتو بزرگتره حدس زدن سا یکف دست من از پا 

 . ستیسخت ن
 اون پالتو بنفشه تو تنت چطوره؟ نیبب مهیفه
 عوض کنه. ارمیم ومدیگفتم اگر خوشش ن 

  .نشست مهیتن فه یرو یموهر بنفش به قشنگ یپالتو
 عشقم... ادیبهت م یلیخ -

 ات حرف نداره.   قهیجانان سل یمرس
مانده بود و در ذهنش داشت  خیم مهیفه یجانان رو نگاه

 کرد:  یم یطراح
 چشمم موند دنبالش... دمیچکمه د هیبراش  -

 خرم. یبراش م فردا



 .دیخر میپالژ بانوان خودمون بر میفردا بچه ها رو بذار 
 . شهیتونه راه بره خسته م ینم ادیز هیهد 

از خود فروگاه تا خانه قربان  یروز بعد که برگشتند، ساق چهار
 رفت.  مهیو فه هیآفتاب سوخته هد یصدقه صورت ها

توانستند از  یدو ساعت م یکینبود و فقط  دیآفتاب شد نکهیا با
 سرخ شده بود.  شانیهر دو گونه ها یپالژ استفاده کنند ول

 نو به تن داشتند. یدو لباس ها هر
 بافته بودند.  ییقایموها را لب ساحل مدل آفر 
 شده بودند.   پیخوش ت یحساب یتازه و پر انرژ یها هیروح با

نو عروس ها شده  هیحاال شب هیکرد هد یبا خودش فکر م جانان
 کم گذاشته.  شیلحظه برا نیو چقدر تا ا

 سوغات بخرد. هیبق یفکر بود برا نیبه ا فقط
 یخودش نم یبرا یزیکرد چ ینم دیخر شیاگر جانان برا 

 خواست.
 کنار ساحل رفتند.  نیقبل با ماش شب

 :دیرا عقب کش نیکرد و سقف ماش ادیضبط را ز یصدا جانان
 باد بخوره.  سرتونباال  دیدخترا بر -

 هیداد اما هد یوفق م زیزود خودش را با همه چ یلیخ مهیفه
 . دیترس یم یکم
 و شالش را برداشت. ستادیا مهیفه
 بشنود:  مهیرا باال برد تا فه شیآرمان صدا 
  ؟یصدات برسه دوب یبزن غیج هی یتون یم نمیبب -

 یجهان در آن لحظه برا یآوا نیقشنگ تر مهیخنده فه یصدا
 شوهرش بود.

 نگاه کرد.  هیبه هد نهیجانان از آ 



 کشد.  یخواهد اما خجالت م یبود دلش م معلوم
 : ستادیا یسپس گوشه ا ندیبنش مهیکرد تا فه صبر

 زنم...  شیخوام برم پ یپشت فرمون م نیآرمان بش -
 شد و جلو نشست.  ادهیهم پ مهیفه

هم  هیکه حرکت کرد جانان خودش بلند شد و دست هد نیماش
 تا همراهش شود.  دیکش
هر دو از سان  کهیگرفت در حال یجانان جا کناردر  هیهد

 بودند. رونیروف ب
 ساحل خلوت بود.  

 کردند. یم یرو ادهیپ یچند نفر فقط
 خورد.  یماسه ها تکان یرو نیماش 

 ....دیکش غیج هیهد
بود تا  زهیگشتند جانان پر از انگ یکه داشتند به خانه باز م حاال

 دادگاه فردا مدرک جور کند. یبرا یبیبه هر ترت
 گفت هنوز وقتش نشده. یم نیلحظه آر نیا تا
 داد که جانان سرخود عمل نکند. یدائم هشدار م 
 دست بگذارد تا فردا شود. یتوانست دست رو ینم 
سراغ زندان  میجدا شد و مستق هیظهر بود که از بق کینزد 

 .ندیرا بب اریبتواند مه دیرفت شا
 یمالقات اریهوا که مه نیکرد به ا یبا التماس نگهبان را راض 

زندان صحبت  سیلباس آورده اجازه دهد با رئ شینداشته و برا
 کند. 
تواند از پشت تلفن با پسرخاله اش  یم قهیفقط چند دق گفتند

 حرف بزند. 



بال  یاز خوشحال دیجانان را شن یصدا نکهیبه محض ا اریمه
 در آورد: 

 جاناتان... یدونستم ته معرفت یم -
  ده؟یجواب تلفن نم یچرا کس یاز نگران مردم

بود که اگر اجازه مالقات  یو عصب ریدلگ اریاز مه یحد به
 کرد. یم یاش را سرش خال یدادند دق و دل یم
 را گفت. زیرحم همه چ یب 
 کرد.  یاول باور نم اریمه 

 گوش بدهد. اریمه هیمجبور شد سکوت کند به گر یقیدقا
 افتاده بود.  یلحظه سکته کردن ساق ادیدوباره  

 گذشت. یچشمانش م یاز جلو گذشته
رحمانه  یب یلیها و س هیچشم همسا یجلو هیخوردن هد کتک

 . دید یدختر زد را به وضوح م نیکه خودش به ا یا
 سوخت.  ینم اریمه یبرا دلش
 کرد. یاحساس انزجار م بدتر

 باالخره حرفش را زد:  اریمه یهق زدن ها انیم 
 دیبچه جون...شما به خاطر عشق و حال خودتون داشت نیبب -

 . دیگرفت یداشتم از من م ایدن یکه تو یا کستنه
 تو باشه. یبابا یاالن جا یبود ساق ممکن

رو  یکیافتاد من تو  یبراش م یبه جون بچه هام اگر اتفاق 
 کردم.  یزنده ول نم

 هنوز تموم نشده. دیکرد هیکه به هد یظلم
لرزه که  یمن تن و بدنش داره م یاالن مادر بچه ها نیهم 

 اد؟یقراره سرش ب یدادگاه چ یفردا تو
 ...اریمه یذره وجدان ندار کی 



 کجان؟  قاتیرف
همه رو به پاشون  یزد یم نهیکه انقدر سنگشون رو به س تو

 سراغت؟ ومدنیاالن چرا ن یکرد یقربان
 کرد.  یم هیهنوز داشت گر اریمه

 آمد. یهم نفسش از خشم باال نم جانان
 اریمه یبرا یتوانست با دلسوز یفرصت بود و نم نیآخر نیا 

 خرابش کند: 
خواهرش حامله  یکه به حشمت گفت یدونم تو بود یمن م -

 است. 
  ؟یدیکجا فهم از
 رسول بهم گفت... -
کرد افتاد  یحشمت قاط یخواست بهش حق السکوت بده ول یم

 به جون خواهرش... 
به جون  افتهیحشمت که ب بیبه پر کردن ج دیبعدش هم افتاد -
 من؟ یندگز
 داره.  یخط خصوص هی -

 کرده. تیزنگ بزن بگو صابر معرف بهش
 . ادیم یهر جا آدرس بد یاسم رمزه اگر بهش بگ نیا 

 تا خرخره گرفتار شدم.  یاندازه کاف اریاز من ن یاسم فقط
 با جواد گرفت. نیرا آر تماس

 یبرا نوشیدنیهمان شب قرار گذاشتند تا جواد قرص و  یبرا 
 . اوردیخارج از شهر ب مهمونی کی یبرگزار
 یو چند تا غول مثل خودش اطراف محل برگزار جانان
 کرده بودند.  نیکم یالیخ یمهمان

 برود.  تیتماس گرفت و گفت مجبور شده به مأمور نیآر



 است جواد را معطل کنند تا خودش را برساند. یکاف
 قراضه وارد محوطه شد. دیپرا کیشب  ازدهیحدود ساعت  
 یج یدستگاه د یپارک کرده بودند و صدا نیماش یادیاد زتعد 

 شد.  یدر فضا پخش م
شلوغ  یمهمان کیکرد  یجواد بود تصور م یکس هم جا هر

 در آن سوله گرفته اند. 
که  ردیبگ دارشیبا خر یرا پارک کرد و خواست تماس نیماش

 یمحاصره شد. هر کدام در دست اسلحه ا والیه یادیبا تعداد ز
 داشتند.

از پشت  یرا مثل اسباب باز نیدنده عقب زد اما دو نفر ماش 
 بلند کردند. 

راه  چیهوا مانده بود و جواد ه یرو دیعقب پرا یها چرخ
 نداشت.  یفرار
و  ستادیگذاشتند جانان کنار پنجره راننده ا نیرا زم نیماش یوقت

 زد. شهیبه ش یبا تبرش تقه ا
 اوضاع خراب است. دیجواد فهم 
 چپ زد:  یداد و خودش را به کوچه عل نییپنجره را پا 
 شده؟  ی...چدییبفرما -

 اومدم دنبال مسافر...  من
 : دیحرفش پر انیبا لبخند م جانان

 شناسمت؟   ینم یجواد واقعا فکر کرد -
 وارد شد.  یگریجانان او را شناخته از در د دیکه فهم جواد
 یو دستش را طور دیو پر صدا باال کش یرا عصب یدست ترمز

نگه داشت که جانان فکر کند هر لحظه از پشت شلوارش 
 آورد:  یم رونیتلفنگ ب



 بگو برن کنار... قاتیبه رف -
 بشه؟  یراندازیکه ت یخوا ینم

 جواد شد:  دنیباعث ترس شتریخونسرد جانان ب لحن
   ؟یانداز ریت -

بود و  ستادهیا نیماش یاز دوستانش که جلو یکیبه  ینگاه
 چرخاند کرد.  یدر دستش مثل فرفره م ییچاقو
بود که از دو طرف سرش را  کلیقد بلند و درشت ه یجوان
 بلندش را از پشت بسته بود. یموها یو قسمت باال دهیتراش

 ترساند.  یرا م نندهیبدون آن چاقو هم در حد مرگ ب 
 به او اشاره کرد و گفت:  جانان

 آقا جواد؟ ینیب یاون داداشمون رو م -
 ...نگیکیوا زیکامب میگ یبهش م 
 دستت از مچ قطع شده... یاریرو در ب زتیتو تفنگ عز تا

 عملش حرف نداره... سرعت
 ؟ینیبب یخوا یم

 یبا حرکت نگیکیوا زیجمله جانان تمام نشده بود که کامب هنوز
چهل متر دورتر  یس بایتقر یچراغ برق ریچاقو را به ت عیسر

 .دیپشت سرش پرت کرد و المپش ترک
 .دیچرخ هیبق ینگاه وحشت زده جواد رو 
هود به  نیو کمان مثل راب ریت یگریقمه داشت و د یکی 

 کرده بود. زانیخودش آو
پرتاب تبرش  دهیافتاد قبال از مهگل شن ادشی دیبه جانان که رس 

 حرف ندارد.
 کرد:  یآدم ها شوخ نیشود با ا یتازه متوجه شد اصال نم 



 یکه کرد یبه هر غلط یایخودت مثل بچه آدم با ما م -
 .یکن یاعتراف م

 تبرئه بشه...  دیبا دهیزن من به دادگاه نرس 
حرف ها بود که دم  نیکه داشت، زرنگ تر از ا یتمام ترس با

 به تله بدهد.
 به عالمت مثبت تکان داد و گفت:  یسر 
 ...یکالنتر رمیباشه خودم م -

 زنت ندارم. ایبا تو  یخرده حساب من
 کنم.  یاعتراف م رمیکار حشمت بود م 
 .ستمیکه دنبال دردسر ن ینه ...نشد...شانس آورد -
 .میریبا هم م ادیب سیتا پل یکن یصبر م 
 ... دیبفرما رس 

 هم وارد محوطه شد. نیآر نیماش
جواد را محاصره  نیکه ماش یکلیدرشت ه یمردها دنیبا د 

 : ردیخنده اش را بگ یده اند نتوانست جلوکر
 داشتم... نیکاش دورب یوا -

 ... دیهست یباحال میت عجب
 دور شد.  نیاز ماش جانان

 کردند و گشتند. ادهیو همکارش، جواد را پ نیآر
با  یگریفلفل سالح د یضامن دار و اسپر یچاقو کیبه جز  

 خودش نداشت. 
 کردند.  دایپ یتفنگ اسباب باز کیداشبورد  داخل

 دستور داد:  نیآر
 صندوق عقب رو باز کن.   -



رفت و صندوق را باز  نیبا اعتماد به نفس پشت ماش جواد
 کرد. 

 نبود. یخاص زیچ داخلش
 را گشتند.  شیرا برداشتند و تمام سوراخ سنبه ها دکی ریتا 

به  یمدرک یعنی اوردهین نوشیدنیجواد با خودش قرص و  اگر
 فلفل ندارند که بازداشتش کنند. یجز چاقو و اسپر

 شده بود.  یجانان عصب 
 زد:  ادیو فر دیجواد کوب نیبا مشت بر سقف ماش یا ضربه

 ؟  بی وجود یکجا گذاشت -
 شد. هیجواد کامال فرو رفت و باعث خنده بق نیماش سقف

 چرخاند و معترض گفت:  نیحاضر نیجانان نگاهش را ب 
  د؟یخند یم دیدار یجد -
جواد را گرفت و مثل بچه گربه  قهیاز غول ها از پشت  یکی

 . دیتا به وسط کوچه رس دیدنبال خودش کش
 را باال داد. شیها نیکرد و آست پرتش

جانان پرونده درست کند و اعتراف  یخواست برا ینم نیآر 
 اثر شود. یجواد به خاطر کتک خوردن ب

 جانان گفت:  قیبه رف 
 رو نگشتم... نیکامل ماشبرادر من صبر کن هنوز  -

 کرد:  دییهم تأ جانان
 رسم... یرامبو...ولش کن من خودم بعدا خدمتش م -
 رامبو اصال قصد کوتاه آمدن نداشت.  یقا

 یرا به حالت دوران شیگردنش را شکست و شانه ها قولنج
 چرخاند. 

 . افتدینمانده بود پس ب یزیچ جواد



 ر کند. رامبو که باال رفت جواد خواست فرا مشت
 حلقه زدند و راهش را بستند. دورش

 گشتند. یرا م نیو همکارش داشتند داخل ماش نیآر 
 ینم دیرس یرامبو خان م نهیس ریتا ز تایجواد که قدش نها 

 دانست به کدام سوراخ موش پناهنده شود. 
 یکی یو گاه دیچرخ یجهت دور خودش داخل حلقه م یب

 داد.  یهولش م
گرد کرده بود و خرناس  یرا به طرز ترسناک شیچشم ها رامبو

 .دیکش یم
 آورد و گفت:  رونیب نیسرش را از ماش نیهمکار آر 
 . ستین یزیچ -

 توانست کنترل کند. ینم یاحد چیه گریرا د جانان
مشت را به صورت جواد  نیوارد حلقه دوستانش شد و اول 

 : دیکوب
 که زن من نامزد توئه؟ -
 ...بی وجودآشغال   
 ... بی وجودکشم  یتو رو م نم
 .ردیجانان را بگ یداشت که جلو یبر نم یکس قدم چیه
 یمردها بگذرد اما راهش را م نیکرد از ب یم یسع نیآر 

 بستند. 
 یحرصش را سر جواد خال ریدل س کیکردند تا جانان  صبر
 کند. 
 زد.  یهم م جواد

 آورد. یوجه کم نم چینصف جانان بود اما به ه کلشیه نکهیا با
 شده بود. یسر و صورت جانان هم زخم 



 : دیاز پشت جانان را گرفت و عقب کش نیباالخره آر 
   ؟یکن یکار م یچ یمرد... دار -
به روزگار زن من  یکثافت چ نیا یدون یولم کن...تو که نم -

 آورده؟ 
  ف؟یحر نیزم یتو یانداز یچرا توپ رو م یدونم ول یم -

 کنه.  تیتونه ازت شکا یم االن
 عقب...  ایکن ب ولش

و مجبورش کرد دست از سر جواد  دیکش یرا به گوشه ا جانان
 بردارد: 

 نشو؟ ریچقدر گفتم باهاش درگ -
 یکنم به جا ریدارم تو رو دستگ فهیمن مأمور قانونم االن وظ 
 .. .بی همه چیز نیا

شود  یدر دادگاه محاکمه م هیکرد روز بعد هد یتصور م یوقت
 آمد.  یوش مخونش به ج

 گذاشت و هولش داد:  نیآر نهیس یرا رو شیدست ها کف
 هیکه هد ییقبلش من انتقام تک تک اشک ها یکن ول ریدستگ -
 .رمیگ یم بی وجود نیرو از ا ختهیر
 ؟یبه ضرر زنت کار کن یخوا یم -

بزرگ  سهیک کی نیهمکار آر یوقت افتیو بحث خاتمه  جر
 کرد:  دایپ نیعقب ماش یقرص داخل تشک صندل

 کمک کن. ایهم مدرک...ب نی...تمومه انیآر -
 خواست از فرصت استفاده کند.  جواد

 .دیبلند شد و به سمت جاده دو ریبدن خرد و خم با
و دوباره  دندیاش را چسب قهیدوستان جانان مثل آب خوردن  

 برش گرداندند.



 عقب را کامل جدا کردند. یصندل 
 بود.  نوشیدنی شهیپر از ش رشیز 

 .دندیکش ینفس راحت یهمگ
بود که چطور جانان را به خاطر کتک زدن  نیتنها مشکل ا 

 جواد تبرئه کنند؟
شود تا بتواند جواد را  یط دیبا یدانست سلسله مراتب یم نیآر 

 کند. یبه دادگاه معرف
 نبود. یکار آسان گانیدادنش به پرونده تاالر شا ربط

 داشتند جانان را بازداشت کنند. فهیوظ 
 .دیچرخ یکالفه دور خودش م نیآر 
 بود.  هیجانان فقط نگران هد 

 دارد. نیدر باشگاه تمر روقتیکردند تا د یدر خانه فکر م همه
باشد  هیامکان که در دادگاه کنار هد نیشد ا یاگر بازداشت م 

 رفت.  یم نیاز ب
برسند، همکار  سیپل بانیپشت یروهاین نکهیآخر قبل از ا لحظه

 و گفت: هیرو کرد به بق نیآر
 . میدیما شما رو ند -

 . دیدیهم ما رو ند شما
 جواد قبلش کتک خورده بود.  میدیما رس یوقت
 رفت:  قشیبه رف یچشم غره ا نیآر
  ؟یگیم یدار یچ -

  م؟یسیدروغ بنو گزارش
 ...نیببند آر -

 . میکن ریکننده قرص ها رو دستگ دیتول میخواست یم ما
 . میدیند یزیگرفته کتکش زده ما هم چ یکیوسط  نیا



 .  دنیتا همکارامون نرس دیبر دیبا عیسر فقط
 کرده بودند. هیمحل را تخل قهیچند دق ظرف

 شد.  بیو در جاده غ دیخودش پر نیهر کدام پشت ماش 
 .دیساعت دو بود که جانان به خانه رس کینزد

 یداده بود تا مطمئن شود جواد را به کالنتر کیکش یدزدک 
 . دیبازگشتش طول کش نیهم یرسانده اند برا

 .ندیاش را بب یخون یباشد و لباس ها داریب یکی دیترس یم
 . ستادیا اطیخاموش پشت در ح یبا چراغ ها 

خانه را از حضورش  نیواق زدن مامان هاپو ساکن یصدا
 مطلع کرد: 

 کار کنم؟  یال چلعنت به من...حا -
 انداخت. یخانه نگاه یشد به پنجره ها خم

 در سالن طبقه باال روشن بود.  ینور کم 
 کشد. یاست و انتظارش را م داریب یکینداشت که  شک

 نباشد.  هیآرزو کرد هد 
 داخل رفت. نیرا پشت در گذاشت و پاورچ نیماش

 دم در شد.  یبهداشت سیوارد سرو عیسر 
 و صورتش را شست. دست

 خون آلود و پاره بود.  راهنشیپ 
 . اندازدیو در سطل آشغال ب اوردیکرد همانجا درش ب فکر
 برش دارد. هیتوانست دور از چشم هد یم بعدا

را باز کرد. سکوت را زنگ  یبهداشت سیآرام دِر سرو 
 شکست.  لشیموبا
پشت خط  یرفت و جواب داد. عل ییدوباره داخل دستشو عیسر

 بود: 



  ش؟یگرفت ؟یشد مردم از نگران یداداش چ -
 آمد زمزمه کرد:  یکه به زور در م ییصدا با
 ی. کتک کارنهیخوام منو بب ی...نمدارهیب هیفکر کنم هد یعل -

 شده.  یکردم صورتم زخم
 کمک؟  امیب یخوا یم ؟یخوب -
راحت  التیمرتبه خ زینفهمه. همه چ هینه فقط قطع کن هد -

بازداشت شد. فقط قطع  نوشیدنیمواد و  یباشه. جواد هم با کل
 کن. 

گرفت و جرأت  یتماس را قطع کرد. جانان نفس عیسر یعل
 خارج شود.  ییکرد از دستشو

غرق شده بود. فکر کرد به  یکیکامال در تار نییپا طبقه
 داخل شد.  نیآب بخورد. پاورچ یآشپزخانه برود و کم

درون  یزیبود و دنبال چ ستادهیا ییظرفشو نکیس کینزد هیهد
 گشت.  یسبد داروها م

صدا باال  یشد ب یچه کار کند! نم دیدانست آن لحظه با ینم
 را بترساند.  هیبرود. ممکن بود هد

را  هیکردن هد نیف نیف یبود که صدا ستادهیهمان جا ا هنوز
 یم نیبلند و سنگ یداشت نفس ها هیکرد. هد زی. گوش تدیشن
 . دیکش
 هیرا تکان داد تا هد دشیبه عقب برداشت و دسته کل یقدم

 متوجه ورودش بشود. دوباره داخل آشپزخانه را نگاه کرد. 
 بود:  ستادهیا یهنوز پشت به ورود هیهد
  ؟یدیچرا نخواب ؟یخوب هیهد -

خش دار که نشان  ییپشت سرش را نگاه کند. با صدا برنگشت
 کرده گفت:  هیداد گر یم



 باال...  امیمن هم االن م دیخوابم نبرد. شما بر دی..ببخشسالم. -
زد به خاطر استرس دادگاه روز بعد خواب از سرش  حدس

 لباس عوض کند:  ستین هی. بهتر بود تا حواس هددهیپر
 . رمیدوش بگ رمیباشه من م -
آشپزخانه  نتیعجله پله ها را باال رفت. لوازم پانسمان از کاب با

اتاق  یبهداشت سیسرعت ممکن به سرو نیباال برداشت. با آخر
 پناه برد. 

گونه اش  یرا چسب زد. رو شیابرو یگرفت و زخم باال دوش
 بدهد.  یواه دیام هیخواست به هد یهم کبود شده بود. نم

 یبرا یاحتمال وجود دارد که زمان کاف نیگفته بود ا نیآر
 ته باشند. جواد به دادگاه نداش یمعرف

استفاده  یعال وانیشد در دادگاه د یحساب از جواد م نیا با
 نییپا یاز پانل صخره نورد دیبگو هیتوانست به هد یکرد. م
 افتاده. 

 دیدر را باز کرد و د یدر حمام معطل کرده بود. وقت یلیخ
 . دیپوش یو شلوار راحت شرتیشوکه شد. ت ستین هیهد

 بود.   نییهنوز پا هیباال و اتاق بچه ها کرد. هد منیبه نش ینگاه
 گذاشت تا چراغ آشپزخانه را روشن کند. دیکل یرا رو دستش

 نشسته بود:  یناهار خور زیکنار م یصندل یرو هیهد
  ؟یخورد یزیبره. چ یروشن نکن. خوابم نم -

 زانوها نشست. یرو هیهد یپا نییرفت و پا کینزد آرام
 شیرا قاب گرفت تا با کمک نور مهتاب اشک ها هیهد صورت

 : ندیرا بب
 ؟یکن یم هیگر یچرا تنها نشست -
 زد:  یمصنوع یبغض لبخند با



من و بلور خانم رو کشت. تازه  ا،یلیا یایب نکهیتا قبل از ا -
 خوابش برده. من خوبم فقط استرس دارم.  

صورت جانان را  یو زخم رو دینگاهش را باال کش یا لحظه
 :دید
 شده؟   یچ -
تونم  یم ی...من چطورنیتو باشگاه خوردم زم ستین یزیچ -

 تو رو آروم کنم؟ 
خواست خودش  یکرد. دلش م یم ینیسنگ هیهد نهیس یرو غم

 کند.  یکردن خال هیرا با حرف زدن و گر
 سخت شده بود:  یلیخ شیلحظات برا نیدر ا یخوددار

 ... یاگر دوباره حکم قاض -
 : دیحرفش پر انیم جانان

مدرک و  یاالن کل زمیجان...عشق من...نترس عز هیهد -
 . میشاهد دستمون دار

 نگاه نکرده.  یحت یگفت قاض نای. شمیهم داشت شیدفعه پ -
  ؟یکن یکنه عشقم...چرا خودت رو شکنجه م یبار فرق م نیا -
  ؟یمون یمنتظرم م -

از  شتریب یلحظات نیسوال در چن نیکرد جواب دادن به ا حس
 گذارد.  یم ریتأث هیدادن در هد دیام ای حتینص
کند. نگاهش از اشک  یهمراه هیبود با حال خراب هد بهتر

 شد:  رهینگرانش خ یو به چشم ها شد سیخ
مونم. قول  یمال تو م شهیهر چقدر طول بکشه. من هم -

تونه نشونت بده که  یخورم. فقط زمان م ی. قسم هم نمدمینم
 بهشت...  یخواد حت یرو نم یچیدون تو هخرس گنده ب نیا
 



 را کج کرد و با لبخند و بغض گفت:  سرش
 ثبت نامم کرده.   یکالس رانندگ یساق -

 و با پشت دست اشکش را پاک کرد:  دیخند
 یباف الیخ یخوشبخت نیترسم دوباره ا ی. مستیدست خودم ن -

خواد  یلم مدندارم.  یباشه. من عادت به خوشبخت ندرالیس یها
 مونده.  یچند ساعت باق نیتو هم حداقلباشم.  یزن خوب

 .  رهیتونه تو رو از من بگ ینم چکسیه -
 کنم. تتیهام اذ یخوام با نگران ینم -
 کنه. یکارو نم نیزن خوب ا 
 ....دهیم دیبه همه ام 

 بده جان... یلیمن حالم خ یول
 همه تنگ شده.   یاالن دلم برا از
 دختر... دمیم تیفرار -

 زندان؟  یبر دمیمن اجازه م یکرد فکر
 را نداشت.  یدردناکش قدرت کاف یگفتن حرف ها یبرا
 باال انداخت:  یو شانه ا دیخند تلخ

 کنم؟   یم یدارم بد قلق -
 دلم... زینه عز -
 . یدیدونم ترس یم

 که آرومت کنم.  نجامیا من
 بزن.  حرف

  ...زینرخودت  یچقدر عذاب آوره فقط تو ستین مهم
 . یخوام قول بد یم -

 بار پاش بمون.  نیا فقط
  ؟یخوا یم ینفسم چ دمیقول م -



 اگر فردا دوباره محکوم شدم اجازه بده برم زندان...  -
 گفت:  یدیتأک یو با لحن شیزد به چشم ها زل

 . یریتو زندان نم -
 نداره...  یفرق ادیبرات ب یحکم هر
 بزند. جانان اجازه نداد:  یخواست حرف هیهد
 نگو... یچیه -

 . میکرد ییکارا هی نیو آر من
 ... یریاگر هم نشد تو زندان نم یول شهیعوض م حکمت

 اجازه بده بگم.  -
 ترکه.    ینزنم قلبم م حرف

 بگو عشقم... -
 حرف بزن. یشیآروم م یطور نیا اگر

 خوام زودتر تموم بشه.  یم -
 بسه...  گهید

 سبک شود. هیبا گر هیصبر کرد تا هد یکم
 یدختر ول نیا تیمعصوم یگرفت برا یدلش داشت آتش م 
 کند: دوارشیتوانست ام یاز حد هم نم یادیز
 ...هیهد نیبب - 

  گم؟یم یکن چ گوش
 یچ یدون یم یول میکشور بر نیخواستم همه با هم از ا یم من

 شد؟ 
 یکه داشت یو وضع یبا دست خال یافتاد که تو چطور ادمی

 .یدیآبروت جنگ یبرا
کنم  ینگاه م یکه آورد هیزیجه کهیهر بار به اون چهار تا ت 

 فرار کنم.  دنیجنگ یبخوام به جا ادیاز خودم شرمم م



 . میساز یرو م مونیجا زندگ نیهم ما
 .میش یروز خوشبخت تر م هر
برداشت و اشک  یچند برگ دستمال کاغذ زیم یاز رو هیهد
 رد:را پاک ک شیها
خواستم بهت بگم اگر رفتم زندان بچه ها رو بردار برو  یم - 

 ...ایسراغ من هم ن
 .دیکالفه پوف کش جانان 
 :دیبا بغض خند هیهد 
 خونه به من حمله دست داده بود. یدیرس یوقت - 
 غر زدم به خاطر حال خرابم بود.  یهر چ 

 بهت بگم... یزیچ هیخوام  یم یاعصابت خراب شد ول دیببخش
 شد: رهیجانان را گرفت و به آنها خ یها دست 
فکر کن که بهت  یزیبه چ شهیحالت بد م یدکتر گفت وقت - 

 .دهیم تیاحساس امن
 کنه. یکه وجودش خوشحالت م یزیچ هر

 جان؟ یدون یم 
که به  یکه هست یزیما افتاد تو تنها چ نیکه ب ییبا همه اتفاقا 

 کنه.  یو خوشحالم م دهیم تیمن احساس امن
 به تو فکر کردم.  فقط
 . یآرومم کرد یدیرس یوقت
 بس بود. یکه بود نیهم
 بشم؟  وونهیامشب د یخوا یم -
 دوستت دارم.  یلیخ -
 .ارمیکه بتونم به زبون ب یزیاز چ شتریب یلیخ
 دوستت دارم.  یلیخ یمثل تو بگم عشقم نفسم ول ستمیبلد ن 



 دلم... زیعز -
 دوستت دارم. یلیخ منم

 .میزندگ یتو یکنم اومد یدونه که هر روز شکر م یا مخد 
 ...هیهد شهیدرست م یهمه چ 

 . نهیب یخودش م خدا
 ....مطمئن باش. ادینم دلش
 .روشن شده بود هوا

طبقه  منینوزادها و بعد راه رفتن بلورخانم در نش هیگر یصدا 
 اجازه نداد.  ولی جانان خواست بلند شود هیباال که آمد هد

 کنه.  یم هیبچه داره گر -
 وقتا... نیهم یهمه خرج کردم برا نیگرفتم، ا هیدا -
 .میحاضر بش دیبا گهیدو ساعت د یکی
 یم هیجا بمون.  هد نیبچه ها رو داره تو فقط هم یبلور هوا 

 بهت بگم.  یزیچ هیخوام 
خوام دوباره خودت رو سرزنش  ینم یکمکت کنه ول دیشا
 . یکن
 بگو..  -
کنم مغزش درست  یزنم حس م یحرف م یبا عل هر بار -

 . دهیبهش دستور نم
اگر  یدادن که حت یمغز یشستشو یبچه رو طور نیا انگار

 کنه.  یزندگ یجامعه با خوشحال یتونه تو یبخواد نم
 بره... یلذت نم یچیه از

 یمحک م شیذهن یارهایرو با مع زیداره همه چ فهیوظ انگار
 کنه...  یزنه و بد و خوبش م

 ام؟  یطور نیمنم ا -



 آره عشقم... -
 شرمنده شد:  هیهد شهیهم مثل

 ... دیببخش -
 .دیببخش ینگفتم که بگ -
خوبه  یول یدار یحق زندگ رهیبگ ادیبره تا ذهنت  یزمان م 
 ستیبهت قرار ن یکن یانقدر هم که فکر م ایبهت بگه دن یکی

 .  رهیسخت بگ
 ؟یدون یم -
از دوستام شرکت  یکی نیمراسم تدف یلندن بودم تو یوقت 

 کردم.
 زد.  یحرف جالب شیکش 
 .دیستیدونه که شماها کامل ن یگفت خدا خودش م یم
خوب و کامل  دهیاجازه نم یرونیعوامل ب ای دیکن یاشتباه م 

 . دیباش
دادن  تیکردن و اهم یفقط سع دهیهاتون نمره نم تیموفق به

 . دیشما براش مهمه پس از هم توقع کامل بودن نداشته باش
کنه  یچقدر تالش م ایکنه  یم ینفر چقدر سع کی دینیبب فقط

 که موفق بشه. ستیمهم ن
 مقبول خداست. یعنی دهیم تیکه اهم نیهم 
 چه قشنگ گفته...  -
 جانان... یندرالیآره س -
 . ستیهم کامل ن یارتباط چیه
فقط  یول میدعوا کن ای میکن یقراره دوباره به هم بدهزار بار  ما

 ... میهم داشته باش شیپ یبهتر یزندگ تیفیک میکن یمهمه که سع



باعث شد من به تو شک کنم و اون اتفاق ها  یچ یدون یم
 افتاد؟ 

  ؟یچ -
 ...ندرالیس میبا هم نبود -
 . میخورد یغصه م میدور از هم داشت 
 . یکرد یکه تحملم م یهمون موقع هم دوستم داشت دونم یم

 کردم.   یباورت نداشتم چون حست نم یعاشقت بودم ول من
 کرد:  یواریبه ساعت د یاز پشت سر جانان نگاه هیهد
 . میفقط سه ساعت وقت دار -
  ه؟یهد یوقِت چ -

   است؟یآخر دن نیا یکن یفکر م چرا
 . میبهش فکر نکن ایب -

 باال رفت و لبخند زد: جانان  یابروها
 چه عجب!  -

 ؟یفکر کن یبه چ یدوست دار خب
 یکه دارد برا یمثل کس هیخانه را ترک کنند هد نکهیاز ا قبل
 یو نوازش م دیبوس یرود بچه ها را در خواب م یم شهیهم

 کرد. 
 او را نگرفت. یهم جلو جانان

تا  ختیر یآب م هیهد یداخل مخزن قهوه جوش صورت 
 با هم بخورند. یصبحانه مختصر

 آمد.  رونیرا پاک کرد و از اتاق تارا ب شیاشک ها هیهد 
 دو به هم تلخ لبخند زدند. هر

آورد اما به  یرا به خانه م هیدانست بعد از دادگاه هد یم جانان
 حد نگران و وحشتزده باشد.  نیداد تا ا یهم حق م هیهد



 م شکست خورده بود.سال گذشته پشت سره کی چارهیب دختر
 کرد؟ یرا باور م یچطور آزاد 

برخاست تا مانتو بپوشد. جانان دستش را  هیهد دیکه رس یساق
 گرفت و گفت:

 . ینره منو دار ادتی -
 مثل من پشتش هست. باشه؟  یکیغصه بخور که  یزن قد

 زد:  یزورک یهم آمد و لبخند یرو هیهد یپلک ها یا لحظه
 برم مانتو بپوشم؟  -
 برو نفس...  -

 بود:  دهیپله ها رس یبه باال یساق
کالس  یبر دیکفش راحت بپوش چون بعدش با هیهد -

 ...یرانندگ
 .دیایب رتریکردم کنسلش نکرد فقط گفت د یکار هر

 . ادیمنتظره، آرمان جدا م نیهم تو ماش مهیفه 
 به جانان کرد. ینگاه هیهد
بود که آنها  نیو خانواده شوهرش ا هیهد نیتفاوت ب نیبزرگتر 

تمام عمرش با شکست خو  هیرا باور داشتند اما هد یخوشبخت
 . ردیبگ دهیتلخ را ناد یها تیتوانست واقع یگرفته بود و نم

نسبت به  یبود و شناخت بهتر دهیرا فهم نیا گریهم د جانان
 داشت:  هیهد
   قهوه درست کنم. یساق یشما لباس راحت بپوش من برا -
 رو صدا کنم؟  یاول عل -
 کنم.  یخودم صداش م -

 کنارش قرار گرفت. یپشت فرمان نشست و عل یساق
  .و جانان عقب نشستند هیهد 



 نشست.  هیهم کنار هد مهیفه
 کردند.  ینم دایپارک پ یدادگاه جا یجلو 

در دادگاه  یبار دوم دور زد و جلو یرا برا یریمس یساق
 : ستادیا
 گردم.  یکنم بر م یم دایپارک پ یمن جا دیبربچه ها شما  -
  ؟یچ گهید -

 : دیپرس یبا قلدر جانان
 بدنیا اوردیگردن کلفت که  نیشو با بچه ها برو ا ادهیشما پ -

 کنه. یم نشیبه حال ماش یفکر هیخودش 
 : دیپرس یعل
 داداش؟  امیمنم باهات ب -
 شما مراقب خانم ها باش. رینخ -
زنم که از دادگاه جا  یم ششینکنم آت داینترس جا پارک پ 

 نمونم. 
 از قسمت بانوان وارد شدند.  یو ساق مهیهمراه فه هیهد

از مهمانان تاالر  یشتریتعداد ب نیهم یدادگاه مهم بود برا نیا
 حضور داشتند. گانیشا
 کرد. تیبه جمع ینگاه هیهد 
 ینم مهیو فه هیجز هد یبودند و متهم یآدم ها شاک نیاکثر ا 

 شناختند. 
که با مأمور  یمنتظر ساق یانداخت و گوشه ا نییرا پا سرش
 .ستادیشده بود ا ریسر الکش درگ یانتظام

خون  شیکه سرتا پا یهمراه متهم سیاز کنارش چند مأمور پل 
 آلود بود گذشتند. 

 به حال مرد سوخت.  دلش



 صدا زد:  یساق
 ! ؟یی! کجا؟یِهد -

 رفت.  یم یگرینشده بود و به سمت د هیهد متوجه
 تند کرد و خودش را رساند:  قدم

 . نجامیخانم ا یساق -
 برگشت صورتش سرخ شده بود:  یوقت

 ...یعقده ا کهیاعصابم رو خراب کرد زن -
داخل بعد  یبر شهینم گهیدستکش دستمه باز م گمیم بهش

 ... گنینشستن با هم از الک من م
 نگرانش شد. هیهد
 : دیگذاشت و پرس شیبازو یودست ر 
 حالتون خوبه؟ -
 . دیاریتو رو خدا به خودتون فشار ن 
 یجانان دست یتا برا ستادینوک پا ا هیهد یتوجه به نگران یب

 تکان دهد: 
 ... میینجای...ما انجایا -

 با هم از قسمت مردانه خارج شدند. یو عل جانان
غر  یکه جانان سر عل دندیشن یآمدند همه م یکه م کینزد 
 زند:  یم
با مأمور  یسادیبعد وا یمن به تو گفتم مراقب خانم ها باش -

 ؟یکن یدادگاه بحث م
 گفت... یداده بود به عصام چرت و پرت م ریآخه داداش گ -

تونم عصا داخل  یگفت نم یگفتم پام تازه شکسته م یچ هر
 ببرم. 



را  مهیو فه هیمسخره، ترس هد یزهایسر چ هیشدن بق یعصب
 کرد.  شتریب

که  ییمثل بچه ها نهیزدند و دست به س هیتک واریدو به د هر
 . ستادندیکرده اند ا یکار بد

 بعد آرمان و سپهر هم جداگانه خودشان را رساندند. یکم
 . ردیبگ یبماند تا چند تماس تلفن رونیب دیگفت با جانان

 همراهش بود. نایبرگشت ش یوقت
 .دیرس گانیبرد تا نوبت به پرونده تاالر شا یادیزمان ز 
 باشند. رونیخواسته بود همراهان ب یقاض 
کردند و خارج اتاق  تیموفق یو سپهر و آرمان آرزو یساق 

 دادگاه ماندند. 
 و نفس کم آورده بود.  دیلرز یموقع راه رفتن م هیبدن هد تمام

 کیبه همسرش نزد یلیخ طیمح نیتوانست در ا ینم جانان
 شود. 

 تیگذاشته بود به بهانه هدا هیکتف هد یدستش را رو فقط
کرد و  یاش را حفظ م یکیزیکردنش به داخل اتاق ارتباط ف

 داد.   یرا نشان م تشیحما
همه  یداشت و وقت یته استکان نکیبود که ع یمرد مسن یقاض
اوراق پرونده  نینشستند نگاهش را از ماب یها م یصندل یرو

 اشت بلند نکرد.که در دست د یا
 یقاض یروبرو یدوم صندل فیرد یرو مهیو فه هیهد 

 نشستند. 
 گرفتند.  یجا هیو جانان کنار هد مهیکنار فه نایش

 کلمات را به زبان آورد:  نیاول یتا قاض دیطول کش یقیدقا
 همه اومدن؟  -



 رساند. یقاض زیبرخاست و خودش را به م عیسر نایش
 حرف زد. یچند کلمه ا نییپا یبا صدا 
که در دست  یسرش را بلند کرد و با اشاره به پرونده ا یقاض 

 داشت گفت: 
بعد اگر الزم شد  هیبه چ یچ نمیمن اول بب نیدخترم بش -

 کنم.  یصدات م
نفس حبس شده اش را رها  هیمحترمانه اش باعث شد هد لحن
 کند. 

 . ستادیبا سماجت همانجا ا نایش
کنار  نایکرد و ش یم یداشت با دقت پرونده را بررس یقاض

 زد. یگوشش مدام حرف م
 .ستادندیا یقاض زیرسول و رضا هم بلند شدند کنار م یوکال 
رفتند و  یرسول و رضا از لحظه ورود به جانان چشم غره م 

 سالم نکردند. یحت
طور ترش کرده  نیکه ا دهیمعلوم بود خبرها به گوششان رس 

 اند. 
 یلب دعا م ریدست هم را گرفته بودند و ز مهیو فه هیهد

 خواندند. 
 را خراب کرد.  هیباالخره حال هد یقاض یخونسرد

بود که با آرامش تمام فقط پرونده را  قهیدق ستیاز ب شتریب
 کرد. یمطالعه م

 باال آمد. یو نفسش به سخت دیترک هیهد بغض
 . دیچیهق زدنش در سالن پ یصدا 

اش را  یتنفس یداشت سرش را بلند کند تا اسپر یسع جانان
 دستش بدهد. 



 دهیصورتش را با هر دو دست پوشانده بود و به حالت خم هیهد
 .دیکش یدردناک م ینفس ها

 را باال برد:  شیصدا یکم یقاض
 ...نی...با شمام آقا...خانم شما هم بشدینیهمه بش -

 : دیماند و بعد پرس رهیخ هیبه هد هیثان چند
  ؟یکن یم هیخانم شما چرا گر -

 جانان جواب داد:  ه،یهد یجا به
 ... یقاض یاسترس داره آقا -
  ؟یشما شوهرش -
 بله...  -
 خوام خودش جواب بده...  یم -

 دوخت:  هینگاهش را به هد دوباره
 ... نمتیباال بب ریخانم سرت رو بگ -

 سرش را باال گرفت.  هیهد
نگه داشت اما با پشت دست  شیلب ها یرا جلو یاسپر جانان

 : دیآرام پرس یبا لحن یپس زد. قاض
 خانم؟  هیاسم شما چ -

 لب زد:  یسخت به
 ... هیم...م..ن...هد -
 زودتر جواب داد:  نایش
گفتم تو  یهستن که االن داشتم براتون م یدیحم هیهد شونیا -

 دادگاه قبل... 
 را ساکت کند:  نایرا باال آورد که ش دستش

 زبون داره... خودش -
  ؟یکن یم هیگر یچ یاالن برا یدیحم خانم



 : دیبغض نال با
 نگرانم...  -
  ؟ینگران چ -
 بچه هام.  -
  ؟یچند تا بچه دار -
 سه تا...  -
 اضافه کرد:  نایش
باردار  یرهادیپ یاز آقا گانیبعد از اتفاق تاالر شا شونیا -

 شدن. 
 ... یقاض یکردن آقا مانیزا تازه
 به جانان اشاره کرد:  یقاض

  ؟یهست یرهادیشما جاناتان پ -
 بله...  -
 ؟یدورگه ا -

 ینیسوال ها جو سنگ نیخواهد با ا یم یحس کرد قاض جانان
 کند.  یآورد را خنث یفشار م هیکه به هد

 را راست کرد و جواب داد:  کمرش
 اومدم. ایهستم فقط لندن به دن یرانیبنده کامال ا ریخ -
 اسم رو برات انتخاب کرده؟  نیا یک -
 پدرم...  -
  نجاست؟یپدرت االن ا -
 عمرشون رو دادند به شما...  -
 خدا رحمتشون کنه...  -

 :دیبه پرونده کرد و دوباره از جانان پرس ینگاه
  ه؟یاسمت چ یمعن یدون یم -



 دونم. ینم -
 از جانب خدا... یا هیهد یعنی -
که برات  یبه خاطر اسم یاز پدرت ممنون باش دیبا یلیخ

 انتخاب کرده. 
 ...هیو دوست ینماد وفادار جاناتان

  ؟یهست یو دوست یخانمت نماد وفادار یبرا
 به هم گره خورد.  هیجانان و هد نگاه

 شدند:  رهیبه هم خ عاشقانه
 کنم باشم.  یم یسع -

 : دیرا د نیا یبا بغض لبخند زد و قاض هیهد
 یدیحم هیو خانم هد یرهادیخوبه...پس جناب جاناتان پ -

و  گانیشا یدر مهمان یمسموم شدند با قرص توسط آب معدن
 االن با هم ازدواج کردند؟ 

 کرد:  فیتند تند شروع به تعر نایش
 باردار شده بود.  شونیاز ا یدی...خانم حمیقاض یبله آقا -

 موضوع رو قبول کردند.  نیا تیمسئول یرهادیپ یآقا
  ؟یکرد یچه کار م یمراسم نیتو همچ یدیخانم حم -

 با بغض جواب داد:  هیهد
 خدمتکار بودم.  -

 : دیو پرس نایرو کرد به ش یقاض
  ه؟یبچه چ -
 دوقلو پسر...  -
 : دیمهربان خند رمردیپ
 ماشاهلل خدا حفظ کنه.  -



 یاصال چ نمیانقدر بغل گوش من حرف نزن بب نیشما بش خب
 ه؟یبه چ

 . اریزنت آب ب یپاشو برا ییکه رحمت خدا ییآقا 
گوش کرد و  یبار به حرف قاض نیا نایبود که ش بیعج

 نشست. 
کرد که  یکار یحالش بهتر شده بود. رفتار قاض یهم کم هیهد
 آرام گرفت. هیهد
 آب برگشت.  وانیل کیرفت و با  رونیجانان ب 

 از حضور در دادگاه داشتند.  یاحساس بهتر همه
 دن و حرف زدن با دادستان شد. باز هم مشغول خوان یقاض
 زیم یرو یداخل آمد و کاغذ سیمأمور پل کی نیب نیا در

 گذاشت.  یقاض
 کرد و به مأمور گفت:  ینگاه

 ... گهیم یچ نمیتو بب ادیب -
 برگشت. اریبعد با مه یرفت و کم مأمور
 زندان به تن داشت.  لباس

 .ستادیا یقاض زیم کینزد یآمد گوشه ا یوقت
 را با دستبند بسته بودند.  شیدست ها 

 نگیریج یکه دستبند صدا دیلرز یهر دو دستش م چنان
 . دیچیپ یساکت دادگاه م یداد و در فضا یم نگیریج

را جلب کنند اما  اریکردند توجه مه یم یو رضا سع رسول
 کرد.  ینگاهشان نم یحت

 ندیانداخته بود و هر چه مأمور دعوتش کرد بنش نییرا پا سرش
 شد.  ینممتوجه 

 گذاشت. زیم یرا برداشت و رو نکشیباالخره ع یقاض



 به دادستان اشاره کرد شروع کند. 
 خشن بود.  یبا ظاهر یدادستان مرد جوان 

همه  دیسوالش را پرس نیاول یداشت و وقت ییرسا یصدا
 ساکت شدند: 

  ه؟یک یدیخانم حم لیوک -
 دستش را باال برد:  عیسر نایش
 هستم.  یدادستان...توکل یمنم آقا -
 ات کدومه؟  حهیال -

اش  حهیانگشت اشاره اش را بر ال یقاض زیم یشد رو بلند
 گذاشت: 

 مال منه...  نیا -
 ... نیخوبه بش -

 دوباره نشست. نایکرد و ش یرا نگاه کاغذ
حاضر در  گرید یمشابه از وکال یسوال ها دنیاز پرس بعد

 : دیو پرس اریرو کرد به مه یدادگاه، قاض
 چند سالته جوون؟  -

 : دیلرز یفکش موقع حرف زدن م اریمه
 و دو...  یس -
خونت اثرات قرص  یتو یشد ریدستگ ینوشته وقت نجایا -

 روانگردان بوده.
  ؟یکن یم دییتأ 
 بله...  -
 کن. فیخب تعر -
 ؟یبا متهم آشنا شد یخوام بدونم چطور یم 

 زد. هیگر ریبه سنگفرش کف دادگاه ز رهیخ اریمه



 که کنارش بود دستور داد:  یبه افسر یقاض 
 .دیاریبراش آب ب -
 پسرجان استرس نداشته باش.  نیبش 

 اوج گرفت:  اریمه هیگر
 من بابام رو کشتم... -

 بسه...  گهیخواهرم، خاله ام...د مامانم،
 : دیپر شیدفعه از جا کی رسول

   ؟یگیخفه شو چرا چرت و پرت م -
 مرتبه عوض شد.  کیدادگاه  جو
 ادیهمه داشتند فر بایکه رسول و رضا نشسته بودند تقر یسمت

 . دندیکش یم
 وسط رضا گفت:  نیا
کرد حاال شده  یدختره رو داداشش داشت به همه ما تعارف م -
  سه؟یقد

 ادیبزند دادستان فر یحرف نکهیاما قبل از ا دیاز جا پر جانان
 : دیکش

 ...رونیساکت....همه ب -
 یزیکرد چ یبود و التماسش م دهیجانان را چسب نیآست هیهد

 .دینگو
مشت شده  شیفشرد و دست ها یرا به هم م شیجانان دندان ها 

 بود.
 کرد.  اریخصمانه به مه ینگاه 

 .ختیر یبود و اشک م ستادهیهنوز همانجا ا اریمه
 نشست.  هیبه خاطر هد 



کرده  رونیکردند ب یرا که شلوغ م نیاز حاضر یمین دادستان
 بود. 

و رضا را هم بردند و فقط وکال اجازه گرفتند داخل  رسول
 بمانند.

 کوباند:  زیم یکف دستش را رو یقاض 
کنم  یم رونیهمه رو ب نمیبب یزیچ نیهمچ گهیبار د کی -

 زنم. یبا شاهد حرف م یخصوص
 نشنوم.  یآقا تموم نشده صدا از کس نیصحبت من با ا یتا وقت 

 : دیو پرس اریکرد به مه رو
   ؟یحرف بزن یتون یم -

 تکان داد و با پشت دست اشکش را پاک کرد:  یسر اریمه
 ؟یگرفت یخوبه حاال بگو...قرصا رو از ک -

 زد:  یگریرا بدهد حرف د یجواب قاض نکهیا یجا به
 ...شهیم یطور نیدونستم ا یمن نم -

 خواستم برم زندان... ینم فقط
  شه؟یم یچطور -
بچه رو سقط کنه  میبهشون بد یپول هیدر خونه شون که  میرفت -

 شر بخوابه...
 سراغش... رهیدونستم جاناتان م ینم
 کنه...  یسکته م یدونستم خاله ساق ینم 

 یم هیکه با گر اریمه یسکوت کرده بودند به حرف ها همه
 دادند:  یگفت گوش م

 کرد. یمن کردم...عقلم کار نم -
 رفاقت، پدرم رو کشتم...  یپا 

 : دیپرس یقاض



 کردم؟ رونشونیها بودند که االن ب نیهم قاتیرف -
 تکان داد.  یسر اریمه

 شانه اش گذاشت:  یکه کنارش بود دست رو یافسر
 حرف بزن.  یصندل یرو نیبش -

 نشست.  باالخره
 . دیایصبر کرد تا نفسش باال ب یکم یقاض
و  دیایبه حرف ب اریاالخره مهکرد ب یمدت جانان آرزو م تمام

 را به دادگاه اعتراف کند.  دیکه با یزیچ
 هم شد. نیهم

 دندیپرس یسوال م یکه گاه یبا کمک دادستان و قاض اریمه 
 را مثل بلبل لو داد:  زیهمه چ

  ؟یآب معدن یچرا تو -
 . میبد یقرار نبود به کس -

 مال خودمون چند تا بود.  فقط
 خوان...  یهم م هیسالن بق یتو میاریگفت اگر ب رسول

  ن؟یختیآب ر یخب چرا تو -
 . نهیدستمون بب یکه شکل قرص نباشه کس -
 خودمون چند تا بود... یفقط برا مینداشت ادیز

رو دادن دست  یدونستم که صندوق آب معدن یاصال نم من
 خدمه...

 تا روز بعد چت بودم... خودم
 ینبود چ میاصال حال جاناتان با اون حال اومد خونه ما یوقت

 ...گمیدارم بهش م
 ؟یگرفت یقرص م یاز ک -
 به اسم جواد... یکیبعد  قامیاول از رف -



داداشش با جواد  دمیفهم یدیدر خونه خانم حم میرفت یوقت
 رفتم سراغ حشمت...  یهر دفعه م گهیدوسته د

 طرف مقابل به تکاپو افتاده بودند.  یوکال
 خورد. یتکان نم شیبا لبخند نشسته بود و از جا نایوسط ش نیا
به  دیکرد تا رس فیرا تعر یاز لحظه ورود به مهمان اریمه 

 شده. ریکه دستگ یروز
با  یگفت قاض یکم م یزیو اگر هم چ انداختیجا ن یزیچ چیه 

 گرفت.  یو جوابش را م دیپرس یآرامش م
 هم به دادگاه احضار شد. یگرید شاهد

که با سر و صورت خون آلود آورده بودند را دو  یهمان مرد 
 نشاندند.  اریکنار مه کلیه یتا مأمور قو

 تازه او را شناخته بود. هیهد
 سالم در صورتش نداشت. یجا کیجواد  

 نشست چشمش به جانان افتاد. نکهیمحض ا به
 گفت:  یبه قاض جانیبا ه 
سرم  ختنیمثل خودش ر یابونیمنو زده...با چند تا غول ب نیا -

 مواد جاساز کردن انداختن گردن من...  نمیماش یتو
خنده اش را گرفته  یرو کرد به جانان که به زور جلو یقاض
 بود: 

  ؟یتو زد -
بدهد اما  یاز قبل به جانان گفته بود اگر لو رفت چه جواب نیآر

 : دیگو یداد که دروغ م یحالت پر خنده چهره جانان نشان م
 باشگاه بودم شاهد هم دارم. شبینه...من د -

جانان دروغ  دهیبود که فهم نیگواه بر ا یقاض انهیموز لبخند
 گفت: 



  ؟یکه باشگاه بود -
باهاش  یخرده حساب چیه شیاگر االن بهت اجازه بدم بزن یعنی

  ؟یندار
 با شجاعت جواب داد:  جانان

 کنم.  یم زشیر زیر -
 .دندیو دادستان با هم خند یقاض

 کرد:  یم یغ کارجواد شلو 
 ...یقاض یخودش بود آقا -

 هم بودن... گهید یتا چند
 و کمون سمتم گرفت... ریهود ت نیشون مثل راب یکی
 کردن... دمیهم تبر...با چاقو تهد نیشون قمه داشت ا گهید یکی

 و رامبو...  نگیکیوا یچ یدونم چ ینم
 . دندیخند یهمه م بایتقر
با تعجب زل زده بود به جانان و جانان از زور خنده  هیهد

 صورتش گرفته بود.  یدستش را رو
 : دیپرس دادستان

 کنم چطور هنوز زنده است؟ یتعجب م -
 دونه به من بزنه خود به خود نصف شدم.   هی نیا 

که به او حمله کردند حرف  ییهمچنان داشت از غول ها جواد
 به سکوت دعوتش کرد:  یکه قاض زدیم
 ...دمیباشه فهم -
 شرح کاملش هست فعال ساکت شو... نجایا

و دادستان  یقاض ییدادگاه در سکوت منتظر نظر نها یقیدقا
 ماند. 

 بود.  یسخت لحظات



قبال درباره اش  نایبود اما ش یخوش اخالق یچند قاض هر
 یلیکشد و خ یم رونیداد که مو را از ماست ب حیتوض

 . راستیسختگ
دادگاه داد تا قرائت کند  یکه حکم را دست منش یا لحظه

 حالش خراب شد.  هیدوباره هد
کرد ساکت  یسع رویدهانش گذاشت و با تمام ن یرا رو دستش
 بماند: 

خانم  هیبا اتهامات عل ارتباطدر  یحکم صادره در دادگاه بدو -
هد نبودن مدارک و شوا لیزاده به دل ینب مهیو فه یدیحم هیهد
 ... شهیدر پرونده باطل اعالم م یکاف
 کنترلش را از دست بدهد. هیبود تا هد یکاف نیهم

گفت  یبلند شکر خدا م یکه با صدا مهیدست دور شانه فه نایش 
 انداخت. 

 .دیشن یدرست نم یدادگاه را کس یمنش یحرف ها یباق
شده بود اما پرونده  یقطع مهیو فه هیفقط حکم برائت هد 

 یموکول شد تا قاض یگریهمچنان باز ماند و دادگاه به وقت د
 را اعالم کند.    ییحکم نها

 با آنها نداشت گفت:  یکار گریکه د یخطاب به کسان یقاض
فقط همون چند نفر که هنوز کارشون تموم نشده  رونیهمه ب -

 ...دیبمون
 .. نمون. نجایبچه هات ا شیبرو خونه پ دخترم
 بماند. دیبا یفکر کرد به خاطر کتک کار جانان

 : دیپرس نیهم یبرا 
  د؟یهنوز با من کار دار ایمن هم برم  -
 خنده به در اشاره کرد:  با



  ؟یآقا چه کار کرد نیبا ا نمیبرو بب -
 ... یاز پدر بودنت لذت ببر تا دادگاه بعد فعال

 خواهد جواد را خفه کند. یبود فقط م معلوم
 برد:  هیهد یبازو ریجانان دست ز 
 تموم شد.  گهیپاشو عشقم د -

 رفتند.  رونیب یهمگ
 برده بودند.  رونیرا ب اریاز آنها، مه قبل

 بود.  ستادهیا یا گوشه
 هیاز عرق بود و زار زار گر سیسرتاپا خ ادشیخاطر اعت به
 کرد.  یم

 نگران شده بود.  یساق
 دادند. یشود اما نگهبان ها اجازه نم کشیخواست نزد یم
 دست جانان را فشرد تا توجهش را جلب کند:  هیهد 
 ... ششیبرو پ -
 دلم براش سوخت؟   یفکر کرد -
 یزیچ یفرصت بد هیشده بهش  مونیدونم...حاال که پش یم -

 ... شهیازت کم نم
 ... یچه غلط یدیآخه مگه نشن -

 ماند.  مهین حرفش
 یحمله کرده بودند و سرش داد م اریت مهو رسول به سم رضا

 زدند: 
 بود رفاقتت؟  نیا -
 نهیکه انقدر سنگش رو به س تیپسرخاله خارج نیبهت داد ا یچ
  ؟یزد یم



محل سگ بهت  یدنبالش موس موس کرد یبدبخت هر چ -
 گذاشت؟ 

 کنه اوسکول...  یاصال تو رو آدم حساب نم نیا
 م؟یکن یولت م یفکر کرد -
 م؟ینگاه کن مینیما بش یجونت ماله بکش یجان یبرا یرفت 
معتاد  یدروغگو رمیگ یمن مادرتو به عزات ننشونم آروم نم 
 ...رتیغ یب

خودش را رساند و پس گردن رسول را  نیب نیدر ا جانان
 دورش کرد: اریمحکم گرفت از مه

   ؟یزر گنده تر از دهنت بزن یکه بخوا یهست یتو ک -
 داد.  یبه صورت جانان بکوبد که جا خال یمشت دیچرخ رسول

 دخالت کردند.  نیدادگاه و حاضر مأموران
 زد:  یرسول کنار گوشش داد م لیوک
 ... یآزاد قهیهنوز با وث ریآروم بگ -
 نداشت.  دهیفا

 مردها فوران کرده بود.  خشم
مدت  نیکه ا ییبه خاطر تک تک اشک ها نهیپر از ک جانان

 .دیکوب یلگد م مشت و ختندیر زانشیعز
 یاما از هر فرصت دیشن یرا م هیو هد یزدن ساق غیج یصدا 

بلند به ناموسش  یکتک زدن رسول و رضا که با صدا یبرا
 کرد. یدادند استفاده م یفحش م

خواست شاهد باشد که دارند  یمرتب از افسرنگهبان م نایش 
 دهند.  یم یفحش ناموس

 شده. ختهیبود که ر یآب



و نه از کتک خوردن  دیترس یاز بازداشت م ینه کس گرید 
 داشت. یهراس

که خرج کردند و  ییدانستند تمام پول ها یرسول و رضا م 
جواد پوچ  یریو دستگ اریبا اعتراف مه ختندیکه ر یینقشه ها

 شده.
 گرانیو د هیهد دنیکش نییپا یکه برا یداشتند با همان سنگ 

 رفتند. یانداختند به ته چاه م
 و مردها را از هم جدا کردند.  ختندیر سیپل یادیتعداد ز 

 زدند. هیبه دست جانان و بق دستبند
 کرد:  یدور م تیرا بغل کرده بود از جمع هیتن هد نایش 
 کنن... یولش م گهیکم د هینترس  یِهد -

 خونه...  ادیکشه م یبه جون مامانم تا شب نم یِهد
تمام  یکرد اما ساق یم هیو گر دیکوب یبر صورتش م هیهد

 کرد محکمتر بزند:  یم قیمدت پسرش را تشو
 حال اومد... گرمیمادرت حاللت...عشق کردم ج ریش -
 ... اریدر ب قشیجور بزن ر هی
 : دیکش ادیفر تیجمع انیرسول در م یاز رفقا یکی 
 کنه...  یبرو بچه ننه مامان جونت داره برات جز جز م -

که از پشت دستبند خورده جلو رفت و با سر  ییبا دستها جانان
 . دیطرف کوب یشانیبه پ
صورتش پر از خون بود.  یرو دیتنش را عقب کش سیپل یوقت
 نمانده بود غش کند. یزیچ هیهد
 را باال داد و بلند گفت:  شیها نیآست جانیاز شدت ه یساق 
 ... دی...روح بابات تو قبر برات هورا کشنیآفر -

 دورش کرد:  تیاز جمع یرا گرفت و کم یساقبا خنده  سپهر



 همه مرد؟ نیوسط ا یگیم یتو چ -
 نکن.  یانقدر قلدر هیهد شیبرو پ ایب 

 رساند.  هیخودش را به هد عیسر یساق
 : دیپرخاشگر پرس یلحن با
  ؟یکن یم هیگر یتو چرا دار -

 : دیملتمس نگاهش کرد و نال هیهد
 شد؟  یصورتش خون یدیبرنش زندان...مگه ند یم -

 باال انداخت و خونسرد گفت:  یا شانه
مرد  دهیکه تو عمرش بازداشتگاه نخواب یخب بره! مرد -
 .ستین

 وا رفته گفت:  یمظلوم و لحن یا افهیبا ق سپهر
 ریوسط ز نیمن ا یدستت درد نکنه...فقط مونده بود مردونگ -

 سوال بره... 
به  ی. ساقردیخنده اش را بگ ینتوانست جلو هیوسط گر مهیفه
 اشاره کرد:  مهیفه
  ست؟ین الشیخ نیزندان ع رهیهم زدن داره م نیشوهر ا نیبب -
 : دیپر شیباره از جا کی مهیمتوجه آرمان نشده بود. فه چکسیه
 آرمان؟ کو؟  ؟یچ -

 تا با نگاهش دنبال آرمان بگردد. ستادیپا ا نوک
 سپهر با خنده گفت:  
  د؟یسادیوا نجایاصال شماها چرا ا ؟یستش کندر یاومد یساق -

 ... نیماش یمن ببرمتون تو دیایمردونه بود تموم شد. ب یدعوا
 ایرسول  یادهایفر یرفتند هنوز صدا یکه م یسمت خروج به

 : دیچیپ یرضا در سالن م



 دیشا یبه خودت نگفت یدیدختره رو از داداشش خر یرفت -
 بچه مال تو نباشه؟ 

 : دیناشناس بلند استغفرهللا گفت و سرش داد کش یمرد
باز  دهنتوزن و بچه نشسته  نجای...ابی وجودخجالت بکش  -

 نکن... 
 شلوغ شده بود. دوباره

از سالن  یگریکردند اما سمت د یم یباز هم داشتند کتک کار 
 نبود. هیو بق هیهد دیکه در معرض د

 نایتا ش دندیجانان انتظار کش نیپشت در دادگاه داخل ماش یکم 
 دوان دوان خودش را رساند. 

 مردها شود. تیوضع یایشد تا جو ادهیپ نیاز ماش عیسر هیهد
 آمد:  یباال م انیدر م یکینفسش  نایش 
راحت باشه...فوقش  التیخ یهمه رو بردن بازداشتگاه ول -

 مونن فردا آزادن...  یامشب م
 نیدر ماش رونیب شیپاها از یکینشسته بود و  یور کی یساق

 خورد:  یتاب م
  م؟یبر ای میخب ما بمون -

 کرد:  نایبه ش یملتمس نگاه هیهد
 . دیبر گمیمن که م -

 کنم. یشد خبرتون م الزم
 بخوام.  قهیوث دیشا 
 کو؟  یعل -
 نبود.  یحواسش به عل چکسیه
 و گفت:  دیخند نایش
 تو کمر رضا... دهیبا عصا کوب -



 کنم.  یم نیافته من تضم ینم یاتفاق بد چیه دینترس
 دل خوش کند. نایش نیتوانست به تضم ینم هیهد
 به خانه برود.  هیهمراه بق نکهینداشت جز ا یحال چاره ا نیبا ا 
خنده  یاز تجربه شرکت در دعوا باالخره صدا یساق جانیه

 همه را در آورد: 
تو  دیفقط اون لحظه که جانان رفت سمت پسره با مخ کوب -

 مغزش...
شد  یم دهیکش نیزم یاون نگهبانه که پشتش بود رو بدبخت

 نگه داره. بدنیا اوردم  که  یابونیتونست غول ب ینم
 عشق کردم ها...  یعنی 

 : دیبا خنده پرس مهیفه
 .دمشیرفت وسط؟ من اصال ند یآرمان ک -
شوهر  بیافتخارش نص یدوم یمشت اول رو جان زد ول -

 جونت شد. 
 زد؟  یبه ک -
 تو دهن رضا... دیهوا کوب یب -

 افتادم. یاز خنده پس م داشتم
 زد. یرضا اصال اون لحظه حرف نم 
 انقدر ناغافل زد که بدبخت هنگ بود.   

 : دیکوب شیبا کف دست بر ران پا یا ضربه
 کردم.  یفیآخ که چه ک -

 یهم به اون م یهم بود چهار تا کف گرگ یقبل یاون قاض کاش
 اومد.   یحال م گرمیج دنیکوب
زندان  ستیقرار ن گرید مهیو فه هیهمه افتاد که هد ادی تازه

 بروند. 



 کرد:  هیبه هد ینگاه نهیاز آ یساق
 بود؟ یامروز چه روز قشنگ نیدیفهم چیه -
 . میریجشن بگ دیبا 

 ها نشست:  یصندل انیو م دیتنش را جلو کش هیهد
 بپرسم. نایمن نتونستم از ش -
 که هنوز پرونده بازه؟   یچ یعنی 

 داد:  حیدنده عوض کرد و توض یساق
هنوز  یباطل شده ول دیکه تو دادگاه قبل گرفت یحکم یعنی -

 . شهیپرونده کار م یرو
 یکردن قاض یگفت نگاه به شوخ دمیدادگاه پرس یاز منش من
تا  یبره ول یم نیهم حکم سنگ شهیهم رهیسخت گ یلیخ دینکن

محکوم  یرو الک ینداشته باشه کس یمطمئن نشه و مدارک کاف
 کنه.  ینم

 دخترا... الیخ یب حاال
   م؟یریجشن بگ میبر کجا

 که از خجالت سرخ شده بود گفت:  یبا صورت سپهر
 من هم جزو دخترها شدم؟ -
  ن؟ییپا دینکنه قراره پرتم کن 
 ها کلک؟  یایدلته ب -

 ... هیه دلت عروسات معلومه ت افهیاز ق قشنگ
 . ستادندیا یآموزشگاه رانندگ یجلو

 یبه ساق دیدل و دماغ نداشت اما خجالت کش هیهد نکهیا با
را ساعت ها  شیدهد به خانه برود و بچه ها یم حیترج دیبگو

 ببوسد. 
 آموزشگاه شدند.  نیسوار ماش یمرب همراه



 یم یرا با آن ذهن آشفته و دل نگران به سخت یمرب حاتیتوض
 . دیشن
را  یامکان نیچن شیو جانان برا یخواست حاال که ساق یم

 فراهم کردند قدر شناسانه از آن استفاده کند.
 نکهیبه محض ا یگفت را انجام داد ول یکه مرب ییتمام کارها 
 خاموش شد.  نیکالج برداشت ماش یرا از رو شیپا

 بار تکرار کرد. چند
 کند.  میگاز را با هم تنظشد به موقع کالج و  یهر بار موفق نم 

 مانده. جهینت یشده بود که تالشش ب یعصب
در  هیرفتند به قول خودشان دور دور تا کار هد مهیبا فه یساق 

 تمام شود.  یآموزشگاه رانندگ
 شده بود تا خانم ها خوش بگذرانند. ادهیراه پ نیهم ب سپهر

اش  افهیعقب پاترول جانان نشست ق یصندل یدوباره رو یوقت 
 دمغ بود.  یحساب
 به خانه برود. میقصد نداشت مستق یساق
 و کمربندش را باز کرد:  ستادیشاپ لوکس ا یکاف کی یجلو

 . میریبر بدن جشن بگ میبزن یمهمون من کاف یهمگ میبر -
 فقط عشق و حال...  لهیتعط میرژ امروز
کامل پر شده  زیسفارش داد که م یو قهوه و خوراک کیک آنقدر
 بود. 

 . دندیخند یبه حرکاتش م هیو هد مهیفه
 ستادهیکه پشت صندوق ا یعشوه دستش را باال برد و به مرد با

 بود گفت: 
 . ادیکن رقصمون ب یکار هیداداش  -



و  پیطور خوش ت نیمسن ا یزن دید یم نکهیجوان از ا مرد
 است ذوق کرده بود. طنتیپر از ش

شد را عوض کرد و به  یکه در سالن پخش م یمیآهنگ مال 
 ترانه شاد گذاشت. کی شیجا
نشسته بود را بست و با خنده  یکه ساق یپرده پنجره قسمت 

 گفت: 
 . یبچه هات نگهت داره همه ما رو سرحال کرد یخدا برا -
 . ریازمون عکس بگ ایحاال که افتخار دادم سرحالتون کردم ب -

 اعتراض کرد:  هیهد
 من آخه...  افهیق نیبا ا -
 : دیحرفش پر انیم
 خفه شو...بخند فرزندم... -

 خانمه...  کیآپ  کیم نیباتریز خنده
 سرش گذاشته بود. یشاپ را رو یکاف

 است.  ژهیجشن و کی نیبه گارسون گفت ا 
 یکوچک و شمع ها کیک کیبعد صندوقدار با  قهیدق چند

 روشن آمد: 
 مامان باحالتون...  یمغازه برا یبچه ها هیهد -

 مثل بچه ها ذوق کرده بود:  یساق
 خوام.  یبادکنک هم م -

 : دیخند صندوقدار
 چشم شما جون بخواه.  -

 آمد.  یو با سه بادکنک رنگ رفت
 همه را گرفت:  یساق

 مال خودمه...  دمیدوتا نم نیبه ا -



به  یچییعروسک جاسو کیاز گارسون ها  یکیرفتن هم  موقع
 کرد.  شکشیپ یساق
 با انعام دادن از خجالت همه در آمده بود. یساق البته

 نبود.  ریتأث یهم که سفارش داد ب یآن همه خوراک 
 نیرا از ب هیکارها استرس دادگاه و حال خراب هد نیهمه ا با

 برد.
 دنیرا به بوس یادیمدت ز دیبه خانه رس یوقت هیحال هد نیبا ا 

 کرد. یو در آغوش گرفتن بچه ها سپر
 شد. یآمدند کامل نم ینم هیجانان و بق یتا وقت یشاد نیا 
 حدود ساعت چهار آمد. نایش 
 . زدیم یبه کبود ادیز یرنگ صورتش از شدت فشار عصب 

 چشیآرام شود تا سوال پ یبخورد و کم یزیکردند چ صبر
 کنند.

 : دیپرس مهیسوال را فه نیاول 
جون حاال که پرونده بسته نشده ممکنه ما دوباره محکوم  نایش -

  م؟یبش
را در دهانش گذاشت و در  مهیقاشق از خورشت ق نیآخر نایش

 گفت:  دنیحال جو
 . دیچسب یلیخاله مرجان دستت درد نکنه خ -

 مرجان بشقابش را برداشت:  خاله
 دوباره؟  زمینوش جونت مادر...بر -
 ترکم.  ینه دارم م -
 نخورده بودم. یخوشمزگ نیبه ا مهیوقت بود ق یلیخ
 ...ییرایتو پذ دیپس بر -
 . دیزن یتا شما حرف م ارمیم ییمنم چا 



تارا را  ینشسته بود و داشت موها منینش یمبل ها یرو یساق
 بافت.  یم

 گفت:  نایکه نشستند ش همه
 شاخ و برگ داره.  یلیپرونده خ نیا -

 یاول ینبود و قاض یکاف محکوم شدن شما مدرک یبرا درسته
 یلیهمون موقع هم به خ یصادر کرد ول یبدون مطالعه رأ

 نشده بود.  یدگیاش رس گهید یزایچ
 یرو هم آورد الدنگ ب هیمحکوم کردن شما سر و ته قض با

 وجدان... 
 : دیپرس هیهد
  ؟یمثال چ -
 که خورده... یو صدمه ا مهیفه یرفتن آبرو نیمثال از ب -

 دیبا تول گانیکردن پرونده تاالر شا دایهمه مهمتر ارتباط پ از
وقته  یلیخ سیپل ایکه گو زیروف یکننده و پخش کننده قرص ها

 دنبالش بوده...
هم  یمحسن کهیو اون مرت یاول یمن از قاض تیشکا البته

 هست...
 . شهیتموم نم یزود نیکار داره به ا یلیخ
 : دیدوباره پرس هیهد
  م؟یامکان نداره ما محکوم بش گهید یعنی -
 ...هینه هد -

پرونده که  یتو ادیشما ب هیمدرک محکمه پسند و محکم عل مگر
 کنه... ینم تیکفا دیاون هم تا خودتون اقرار نکن

 امروز با اعترافش شما رو نجات داد...  اریمه



 نایافتاده باشد با اخم به سمت ش یزیچ ادیتازه  ایگو یساق
 : دیچرخ

 دفعه موضعش عوض شد؟ کی اریچرا مه یراست -
 کرد؟  یعرق م یچطور یدید 
 شیکه خاله مرجان جلو ینیس یرا از رو یاستکان چا نایش

 نگه داشته بود برداشت: 
 ...دهیچون بهش مواد نرس -

اعترافش قبول  یاستخون درد و تپش قلب داره ول دایشد االن
 دنیکه نرس یمواد مخدر نبوده اما فشار ریشده چون تحت تأث

 کرد.  یآورد قفل زبونش رو باز م یمواد بهش م
 شنیکنن اگر حرف بزنن زودتر خالص م یحال حس م نیا تو

 که دوباره دستشون به مواد برسه...
 شه؟یم یچ اریحاال مه -
که در هر حال نگران سالمت خواهرزاده  یسوال را ساق نیا

 : دیاش بود پرس
خاطر که خودش مصرف  نیبه ا گهید یجرمش از اون دو تا -

 بودند سبکتره... نیکننده بوده و اون ها بساط چ
که خودش رفته دستش هم پر از  یبه خاطر اون مهمون مگر

ببرند که به خاطر شدت  نیقرص بوده براش حکم سنگ
 شیبخوره چون احتمال داره اصال حال فیممکنه تخف ادشیاعت

 کنه... یکار م ینبوده داره چ
به نظر دادستان  یو بستگ شهیتو دادگاه معلوم م زهایچ نیا همه

 داره... یو قاض
 : دیبه سالن کرد و پرس ینگاه یساق



 یمهربون جشن سپاسگزار یغول ها یبه نظرتون برا -
  م؟یریبگ

 : دندیبه حرفش خند همه
  ن؟یخند یچرا م -

 ...میخوام دعوتشون کنم تشکر کن یم خب
 ...دمیتاشون رو قبال د چند

 رم که پشت جانان در اومدند...گ دمشون
 یحاال م میریتولد بچه ها جشن بگ یبرا میخواست یکه م ما
 غول ها...  ییگردهم آ مشیکن
 با ذوق گفت:  نایش
 . دیمنم دعوت کن -

رو بزنه نصف کنه  کمیشر نیاومد ا رمیشوهر گوالخ گ هی دیشا
 از شرش راحت بشم. 

 کرد. ازیتا شب سر سجاده دعا خواند و با خدا راز و ن هیهد
داد  یم شیکرد و دل به خدا یسجاده پهن م یها وقت میقد 
 کند. شکشیپ شیها ینداشت جز بدبخت یزیچ
 شکرگزار خالقش بود. ایدن کیبار  نیا 
 . اوردیب ادیکرد تک به تک به  یم یسع 

اش  یکیکه هرچند مادر ژنت زشیعز یدوقلوها، تارا سالمت
از وجود خودش است که  یکرد تکه ا یحس م ینبود اما گاه

 کند.  یم یجان گرفته و دلبر
 یبزرگتر خوب م کیدادند  ادشیو سپهر که  یبا ساق ییآشنا

دستش را  طیشرا نیامن باشد که در بدتر یگاه هیتواند تک
 و راه را نشانش دهد. ردیبگ



و  هیهد یبا همه اشتباهاتش جانش برا از همه مهمتر جانان که 
 رفت. یم شیبچه ها

 افتاد.  گانیتاالر شا عیمشکالتش قبل از وقا ادی 
 بود. شیشانه ها یاز درد رو یکوه

 نداشت. یکه تمام ییها تیمسئول 
 اش بود. ندهیکرد خودش و آ یکه به آن فکر م یزیچ نیآخر 
 ه،یمادر جان، خرج خانه، مشکالت هان یماریب ،یدرس عل 

که همه بر  یعالمه مسئله حل نشدن کیحشمت و  یدردسرها
 بود.  هیعهده هد
بود که  نیرا گذراند اما حاال تنها مشکلش ا یسخت یروزها

 به خانه برگردند. یجانان و عل
 یجوانمرد ونیهمه سبک شدن از بار مشکالت را مد نیا 

 بود. یجانان و وجدان ساق
 یبار در اتاق را باز م کی قهیکه هر چند دق یمهربان یساق 

سفت او  یدر چادر نماز با بوسه ها هیهد دنیکرد و به ذوق د
 چالند. یرا م
 گذشته بود.  مهیاز ن شب

وجه  چیاما به ه دینخواب قهیدق کی یشب قبل حت نکهیا با
 برد.  یخوابش نم

 . دیتخت دراز کش یچادر رو با
 داد.  یجانان عذابش م یخال یجا
 افتاد که جواد را زده.  ادشی

 شوهرش ضعف رفت.  رتیغ یبرا دلش
 شتریشد اما ب یم یرتیغ شیبرا یبود که گاه یتنها کس یعل
 کرد تا خوشحالش کند. یم تشیاذ



را  رتیغ یاش معن یزندگ یبا خودش فکر کرد همه مردها 
 اند.  دهیفهم یجور بد

خواند  یداشته باشد درسش را م رتیخواست غ یاگر م یعل
دهد نه  یخرجش را م یبا چه جان کندن هیهد دید یم یوقت

چرا چند  ای یآمد ریکه چرا د هیجان خود هد یبشود بال نکهیا
 زده! رونیاز مقنعه کهنه ات ب یتار مو در اثر خستگ

را  یواقع رتینبرده بود. غ رتیاز غ ییهم که اصال بو حشمت
 سپهر داشت. 

مثل کوه پشتت در  یکرد یمرد دراز م نیا یدست جلو بار هر
 آمد. یم
 گفت.  یداشت و نه زور م ینه توقع 
کرد و هر چه  یگوش م تینشست با آرامش به حرف ها یم

 گذاشت. یحل مشکل وسط م یدر توانش بود برا
 یکه کس ستدیا یم گوشیباز یبود چطور کنار ساق دهیبارها د 

گذاشت که خودش باشد و از  یمزاحمش نشود اما راحتش م
 لذت ببرد.  شیلحظه ها

 . دیرا فهم نیبودند ا شیک یاخالق را داشت. وقت نیهم ا جانان
و لوازم  ندیبنش مکتین کی یپاساژ مجبورش کرد رو وسط

 را امتحان کند. دشیجد شیآرا
 .ندیرا بب هینتواند هد یکه کس ستادیا یخودش طور 
از کنارش  یکارش که تمام شد دستش را گرفت و لحظه ا 

 جنب نخورد.
 کرد. شتریرا ب هیهد یدلتنگ زهایچ نیا یادآوری 
پنهان شده  یدر کارگاه خانم اکبر یچقدر وقت دیفهم یتازه م 

 بود جانان را عذاب داده. 



پهن شده بود به خاطرش  یروتخت ریکه ز ییندرالیس راهنیپ
 آمد.

 : دیش حلقه زد و از خودش پرساشک در چشمان 
 تو رو قد جان عاشقانه دوست داشته؟  یک -

 بود. «چکسیه» جوابش
توجهش را جلب  لیموبا نیو خاموش شدن صفحه اسکر روشن
 کرد.

 توانست باشد؟  یم یساعت از شب چه کس نیا 
 برداشت.  یپاتخت یرا از رو یگوش

 بود. بیعج اریشماره ناشناس و بس کی
 ! کیعدد صفر و  یادیبا تعداد ز کیو  ستیصفر ب 
 اتصال تماس را لمس کرد:  کونیآ
 بله!  -

مملو از حس سرور به تمام اندامش  یجانان لرز یصدا
 انداخت: 

  ؟یسالم قربونت برم خواب که نبود -
 قلبش گذاشت و صاف نشست:  یدستش را رو یخوشحال از
 بودم.  داریب زمینه عز -

 بره؟ یممن بدون تو خوابم  مگه
 که نشده؟  تیزیحالت خوبه؟ چ 
 ؟یجون...چه مهربون شد -
 اومدم بازداشتگاه...  یم شتریدونستم ب یاگر م 
  ؟یشد ی...زخمتینکن ُمردم از نگران تمیاذ -

 : دیبلند خند جانان
 دلم... زیحالم خوبه عز -



 هم خوبن اصال نگران ما نباش.  یو عل آرمان
 گذره. یداره خوش م یلیخ راستش

 ...یرسول و رضا رو انداختن تو سلول بغل 
 . میکرد یرو سرشون خال مونیدق و دل یکل یو آرمان و عل من
 هست که طرفدار ما شده... یابونیغول ب هیسلولشون  تو
 زنه... یم یزنن بهشون پس گردن یحرف م تا

 دلم درد گرفته...  دمیخند انقدر
 انش نباشد: زند که نگر یحرف ها را م نیدانست ا یم
 بود.  کیسرد و تار یلیآخه اونجا که من بودم خ ست؟یسرد ن -
 د؟یدادن بخور یزیچ

 مکث کرد.  جانان
 خون شد. هیهد یبرا دلش

رها کرده  یافتاد که دو شب زن حامله اش را در کالنتر ادشی 
 لحظات عمرش را ساخت:  نیآمد بدتر رونیب یبود و وقت

 ...هیهد مونمیپش یلیخ -
 ...یکشم ازت بخوام منو ببخش یخجالت م یحت

 ...دمیکنم برات...بهت قول شرف م یم جبران
حرف  نیکند که ا یفکر م یزیدانست جانان به چه چ ینم هیهد

 ها را زده: 
 شده؟ یآقا جانان چ -
 تو رو خدا منو نترسون...  
 نشده عشقم... یزیچ -

 یتا ظهر بر م تاینها شهیبرگزار م کیصبح دادگاه کش فردا
 باشه؟ میگرد

 نگران ما نباش... 



 گرفت...  چیبرامون ساندو سیخس سپهر
 ... ختیر یدلم هر یگفت یجور هیآخه  -
 ترسوت برم...  یمن قربون اون دل کوچولو -
 خدا نکنه... -

 دعوا نکن باشه؟  گهیخب؟ به خاطر من د ام،یم نایصبح با ش من
 ...میباشه زندگ -

دوباره بهت  انیخوام چشم ا یچون نم یایبهتره تو ن یول
 ...افتهیب

 صبر کن.  گهیکم د هی...هیهد شهیدرست م یچ همه
 خوام.   ینم یچیه گهیدرست شده...د یهمه چ یتو که برگرد -
 برم.  دیمن با -
 دوِست دارم. -

 جانان نشست.  یلب ها یرو لبخند
 ی خوب بخواب -

 قطع شد.  کیبه صورت اتومات تماس
 را نداشت. یکار چیوقت بود دل و دماغ ه یلیخ
 کرد.  یآن روز فرق م 

 است.  گریآدم د کیبود که دوباره متولد شده.  نیا مثل
 یکشد و م یکه عاشقانه انتظار بازگشت شوهرش را م یزن

 باشد.  نیخواهد بهتر
 وجود نداشت. گرید یترسناک زیچ چیه
از  یباره با حس آزاد کیبه  یو خاکستر اهیس یتمام رنگ ها 

 گرفته بود.  یشاد زندگ یرا رنگها شیوجودش شسته شد و جا
 کرد. شیآرا یو کم دیزود لباس خوشگل پوش صبح

 بار گذاشت.  یبرداشت و قورمه سبز یقابلمه بزرگ 



 سنگ تمام بگذارد. زانشیعز یخواست برا یم
 آمد.  یصدا از خود بهشت م نیبلند شد. ا ایلیا هیگر یصدا 

را مثل گل آفتابگردان که در معرض تابش نور  هیهد صورت
 یکند تا به قلبش گرما یرا باز م شیقرار گرفته و گلبرگ ها

 بتابد شکفت. دیخورش
 غرق خواب بود.  ایارم 

 زدیلبخند م ایخواب بود  ای ایآمد اما ارم یصدا در م وارید از
 خورد. یم ای
 تپل شده بود.  یمدت کوتاه حساب نیدر هم 

 ایارم ینرم موها ییطال یتارها یانگشتش را آرام رو نوک
 .دیکش

 یتونیبه ز لیما ییطال شیسبز و موها شیمثل جانان چشم ها 
 بود. 

 یبه همراه داشت که دل همه را م یبیخودش آرامش عج با
 برد. 

 زد. ینیریحس لمس شدن توسط مادرش در خواب لبخند ش با
 فشرد. نهیرا از گهواره بلند کرد به س ایلیو ا دیچرخ هیهد 
 یبه همراه داشت که دل همه را م یبیخودش آرامش عج با

 برد. 
زد.  ینیریحس لمس شدن توسط مادرش در خواب لبخند ش با

 فشرد.  نهیرا از گهواره بلند کرد به س ایلیو ا دیچرخ هیهد
 . زدیبد اخالق هنوز دست و پا م پسرک

بر سر قنداق کردن  یتمام نشدن یحثب یبلور خانم و ساق نیب
 نوزادها از روز اول شکل گرفته بود.



کرد که به قول  یبلورخانم نوزادها را چنان محکم قنداق م 
 شدند.  یم ییایموم هیشب یساق
 به قنداق سفت نداشت. یاعتقاد یساق

 شود. یکج م شانیگفت پاها یبلورخانم م 
 گذاشت.  ایلینرم ا یلپ ها یرو یبوسه ا هیهد

 : دیشن کینزد یتارا را از فاصله ا یصدا
 ( ری)صبح به خ ی...صب باکیمام -
 گفت:  یسیو به انگل دیلبخند به سمتش چرخ با
 ... زمیعز ریصبح به خ -

 .دیخند هیبه لهجه هد شهیمثل هم تارا
 شد. یخنده شاد م نیدلش به ا هیهد 
 : ردیبگ ادیکرد  یم دایپ زهیانگ شتریب 
 صورتت...  یشستشو -
 یاما اشتباه م میصورتت را بشور میبرو دیخواست بگو یم

 گفت. 
 سیدست زد و به سمت سرو یهر حال تارا با خوشحال به

 .دیدو یبهداشت
غرغرو را نگه داشت و با دست  یایلیدست ا کیبا  هیهد 
 کمک تارا کرد تا صورتش را بشورد. گرید
را کنارش  ریو ظرف ش ختیکورن فلکس در کاسه ر یکم 

 گفت:  یسیگذاشت به انگل
 بخور...  -

 یکوچکش به سخت یو با دست ها دیپر یصندل یرو تارا
 را برداشت.  ریظرف ش

 را بکند.  شیداشت خودش کارها دوست



 تا مراقب باشد.  ستادیفقط کنارش ا هیهد
 کرد صبحانه اش را تا آخر بخورد. صبر
 و گفت: دیرا بوس سرش

 ... یباب -
 و مامان هاپو بود.  یغذا دادن به باب وقت
 داد.  یغذا به سگش م دیخودش با تارا

مخصوص بردارد و وزن  یغذا سه،یداده بود از ک ادشی جانان
 به اندازه سنش غذا بخورد. یکند تا باب

داد و در حال حاضر  یرا در آغوشش تکان م ایلیا  ه،یهد
 یباب یغذا برا شتریخشک حواسش به تارا بود که ب ریکردن ش

 .زدینر
 ازهیبلورخانم که در اتاق نوزادها خوابش برده بود در حال خم 

 آمد:  رونیب دنیکش
 بدم...  ریمن بهش ش دیخانم بد -
حالم  گهیبرو بخواب من د یخسته ا یلینه بلورخانم شما خ -

 تونم کمک باشم. یبهتره م
 دستت درد نکنه کاش بتونم جبران کنم.  

 انداخت و گفت:  هیبه هد بیعج یهنگا بلورخانم
 .رهینم نییمن لقمه مفت از گلوم پا یول یخوب یلیشما خ -
 . دیاتاق بهم داد 

 که مراقب بچه هات باشم.  دید یهم م خرجم
 خودت رو بکن اجازه بده من هم کار خودم رو بکنم. کار

 غرور ندارم.  رمیفکر نکن پ 
 یرا م ریفق رزنیپ نیحس و حال ا هیاز هد شتریب یکس چه
 د؟یفهم



 گفت:  یلبخند زد و با مهربان شیبه رو 
 چشم حق با شماست...  -

سهم خودم رو درباره بچه هام انجام بدم.  دیآخه من هم با یول
  ؟یکمک کن گهید یتو کارها شهیم
 کنم.  یهمه مادر یخوام امروز برا یم

 امروز اجازه بده خودم کارهام رو بکنم باشه؟  فقط
 باال انداخت و به سمت اتاق رفت:  یمغرور شانه ا رزنیپ
 . ارمیرو م ایپس من آقا ارم -
 . میبا هم صبحانه بخور ای...ولش کن بدهیخواب -

 یخشک مخصوص سگ ها را به سخت یدو تا ظرف غذا تارا
 برد. یم نییداشت با خودش از پله ها پا

 .ختیر نیزم یاز ظرف ها کج شد و کم یکیراه  انیم 
 کرد:  دایپ یبلورخانم باالخره کار 
 کمک تارا خانم...  رمیمن م -

 شده بود. وانهیتا ظهر از دست بلورخانم د هیهد
 یخواست دست بزند بلور خانم خودش را م یم یزیبه هر چ 

 رساند. 
مخ  یفکر افتاد البد رفتار خودش هم مثل بلور خانم رو نیا به

 رفته.  یجانان و مادرش م
 کردند!  یدر برابرش صبور چقدر

 خاموش بود.  لشیموبا نایش
تواند جواب  یاست نم یکالنتر ایدر دادگاه  یدانست وقت یم

و  یافتاد که ساق یتلفنش را بدهد. کم کم داشت دلش شور م
 آمدند.  مهیفه

 غذا خانه را برداشته بود. عطر



 گرفت و گفت:  یژست مسخره ا یساق 
 باره... یهنر م عروس گرفتم از پنجولش -

 پخته روش دو وجب روغن... یسبز قورمه
 جون منو کرده... قصد

 پشت سرش رفت.  هیهد
 : دیکرد و گونه اش را سفت بوس بغلش

  ؟یدیپز م یدار یمن فدات بشم...به ک یاله -
 ...گهیپز دادن داره د یدونم...ول ینم -

 ... ادیسپهر هم بتونه ب کاش
 را از دورش باز کرد:  هیهد یها دست

 با دوتاتون کار دارم.  نیبش ایحاال ولش کن ب -
 کنارش نشست. عیسر هیهد
 گفت:  مهیانداخت و به فه هیهد یوزنش را رو یساق 
 چه نرمه! شیآخ -

ول کن  یساق یشد ول یگوجه فرنگ هیشب هیصورت هد رنگ
 نبود: 

 .شهیکوچولو موچولو هم هست مثل قند آب م -
 نکنه که گرفتمش.  دستم درد 

 بره به جونم دعا کنه...االن سرخ شده؟  دیبا جان
 .دیخند یکه خودش به رنگ بادمجان بود و م دیپرس مهیفه از
 تکان داد:  دییبه عالمت تأ یسر مهیفه 
 جوجه ها... دیخب حاال گوش کن -

 خوام بازنشسته بشم.  یم من
مزون بدون که چرخ  یمن کارآموز شیپ دییایب دیدوتا با شما

 من بچرخه...



 . دیریگ یم ادیهم  زهایچ هیبق دیبلد یاطیخ دوتاتون
 : دیبا تعجب پرس هیهد
  د؟یکار نکن گهید دیخوا یم یعنی ؟یچ یعنی -
 نه مثل االن هر روز... یول امینه بابا...م -

 هام با من... نوه
 .دیتون رو بساز ندهیاالن وقتشه آ دیندار یدوتا سن شما

نباشه  یخودش کس یخودش نره و برا بیزن اگر دستش تو ج 
 ...ستیکه زن ن

 ! ؟یخوام شنفت ی...من عروس بوق نمبوقه
 یو با لحن ندیصاف بنش یباعث شد ساق مهیو فه هیهد سکوت

 : اوردیرا به زبان ب شینقشه ها یجد
 ...هیهد ستیتو ن یاالن وقت بچه دار -

 دانشگاه... یرفت یم دیاالن با تو
 ...یگرفت یم دوست...مهمونی یرفت یم

 خانم خوش خنده... یطور فسقل نیهم هم تو
 . دیگرفت ادیهنر  یکل ینداره ول یاشکال دیدرس نخوند حاال

 عمل... ای رهیبگ ادیعلم  دیبا ایگفت آدم  یم آقاجونم
با کتاب خوندن  دیتون یدر کنارش م دیگرفت ادیدوتا عمل  شما

 .دیهم باال ببر سطح فرهنگتون
فکر  یول دیخون یدرس هم م گهیبا کمک همد دیدوست داشت 

 .دیبوق باش دیتون یاومده خودتون م رتونیشوهر پولدار گ دینکن
 کرد انداخت: یم شیکه با عشق تماشا هیرا دور شانه هد دستش

بعدش  یول یبا بچه هات حال کن یتون یم یتا بعد از عروس -
 یریبگ ادیمزون تا  ییایبا من م یزن یم پیهر روز ت

 ...یراه بنداز یمشتر یچطور



 کنم.  یهم که فرار نم من
بچه ها تا شما کارتون تموم بشه  شیپ امیروز صبح م هر

 خونه...هوم؟  دیبرگرد
 .دیبوق نباش دیبد نظر
 : دیرا گرفت و بوس یدست ساق هیهد
 مونم...  یشما م ونی...تا آخر عمر مددیشما بگ یهر چ -
 چرت نگو بابا... -

 را در آورد: هیهد یادا
 مونم... یشما م ونیمد -

 ! ؟یفسقل ی! تو چیشیلوس م ادیبدم م انقدر
 جواب داد:  یبا خوشحال مهیفه
 حال داره بره دانشگاه؟   یمن که از خدامه...ک -
  ؟یدار پلمیتو اصال د نمیپررو نشو...بب -
 نداره. هیهد یمن دارم ول -
 یاضیر نیبار تمر کی یبه من بگو هر روز کتاب بخون ول 

 حل نکن انگار تو بهشتم. 
 : هیکرد به هد رو

  ؟یتو چ -
 خوام درس بخونم.  یمن م -

 خودم خجالت نکشم.  شیکه پ رمیبگ پلمید حداقل
 ؟یبعدش چ -
 دونم.  ینم -

 خوندم.  شتریب دیشا
 نشه.  دیبه خاطر بچه ها گفتم شا یفکرش بودم ول تو
 ...یخودم یکوچولو یهد -



 . یاراده کن هیعشقم فقط کاف شهیم
تونم صبر  یبه من بده نم یهم پاشو از اون قورمه سبز االن

 . دلم ضعف رفت. انیب هیکنم بق
غذا  ینیس کیخودش  قهیطبق سل یساق یداشت برا هیهد

 : دیچیجانان در خانه پ یکرد که صدا یحاضر م
 ! من اومدم... هیهد -

 بلند اعالم کند. ادیفر کیعادت داشت ورودش را با  شهیهم
 رفت.  یاز ترس لرز م هیکرد تن هد یکار را م نیهر بار ا 
صورتش نقش بست و در دل  یرو نیدلنش یبار لبخند نیا

 شکر خدا کرد که قهرمانش برگشته. 
 یجانان با آن پاها یطبقه باال برا منیخانه تا نش یورود ریمس

 یم یط هیاز ثان یاش در کثر یتمام نشدن یبدن بلند و قدرت
 شد.

نگذاشته بود که جانان وسط  زیم یغذا را رو ینیهنوز س هیهد 
 ظاهر شد.  منینش
 بود:  یپاره و خون راهنشیپ
 ...دینگام نکن امیاالن م -

 وحشت نکند.  دنشیبا د هیبه سمت اتاق که هد دیدو
 دنبالش برود. اشاره کرد  هیبا چشم و ابرو به هد یساق

 بود. یبهداشت سیدرون سرو جانان
 به در زد: یتقه ا هیهد 
 حالت خوبه؟ ارم؟یبرات ب یزیچ -
 کرد: نگاهرا  هیهد گیجدر را باز کرد و با نگاه  یال
رو از دست  یچ نمیرو بپوش بب یبرو اون چادر نماز گل گل  -

 دادم؟



 با خنده گفت: 
 .ایزود ب ریپوشم برات...دوش بگ یباشه م -

 در را بست.   جانان
 جمع برگشت. شیتخت گذاشت و پ یرو یلباس راحت شیبرا

کرد شب قبل چقدر در  یم فیتعر جانیداشت با ه یعل 
 اند.  دهیبازداشتگاه خند

 یم منیدوشش گذاشته بود وسط نش یتارا را رو آرمان،
 .دیچرخ

 آدم ها بود. نیعاشق تک تک ا هیهد
 بود.  نیکند هم یخودش معن یبرا خواست بهشت را یاگر م 

 باشد.  تیعشق و امن یکه قلبش مملو از حس گرما ییجا
 . دیچ قهیرا با وسواس و سل زیم

 رفت.  هیسراغ هد میآمد مستق رونیکه از اتاق ب جانان
 خانم خوشگلم؟  یریگفتم زندان نم یدید -

  ه؟یانقدر غصه نخور؟ االن وقت چ نگفتم
 دونم.  ینم -
 تو...تولد دوباره ات... یآزادجشن  -

 مهمون دعوت کرده.  یامشب کل مامانم
 . میلباس بخر میبر مهیفه با

 ... ایناد شیپ دیبر دیهم با بعدش
 گرد شد:  هیهد یها چشم

  د؟یمن برم خر میمهمون دار -
 زد:  هیهد ینیب یبا نوک انگشت رو یمیخنده ضربه مال با
 خوشگل... یآره کوچولو -
 که خدمات مجالس داره.  یکارها با دوست ساق هیبق



ما  لیتحو زیآخرش هم خونه رو تم ارنیم زیهمه چ خودشون
 . دنیم

 برمتون...  یاز ناهار خودم م بعد
 را تارا به هم زد. خلوتشان

 و با لهجه بانمکش گفت:  دیپر یصندل یرو
 ( ی)قورمه سبز یساز ی...اورامی امی امی -

 با خنده به تارا اشاره کرد:  جانان
 ؟ینیب یم -
به رگ  شیرانیرگ ا یدرست کن یخارج یغذا ستیالزم ن 

 چربه... یم شیخارج
 خوره؟  یبرنج م یچه دو لپ یدید

 باباش رفته پدرسوخته... به
 یعنیببرد  رونیلباس ب دیخر یرا برا هیجانان بخواهد هد نکهیا

 چمدان لباس قرار است برگردند.  کیبا 
 داشت. شیاش را در سفر ک تجربه

 بود.  گرانید یبرا دنیجانان عاشق لباس خر 
 ینگاه م کیلباس با  یدر رشته طراح التشیخاطر تحص به

 بزند. نیو فرم اندام طرف را تخم زیتوانست سا
جفت کفش  کیکرد و مثال اگر  یها را در ذهنش ست م لباس

 یمناسبش را هم م یشلوار و مانتو و روسر دیبا دیخر یم
 . دیخر
 توانست جلودارش شود.  یهم نم یکس

 خرد.  یم مهیفه یبرا یزینداشت جانان چه چ یهم کار آرمان
و در  ستادندیا یگوشه م کی مهیدو تا مرغ عشق با فه مثل

 کردند تا جانان کارش تمام شود.  یگوش هم پچ پچ م



 یم و پول را پرداخت دیکش یآخر آرمان فقط کارت م لحظه
 کرد.

زمان  دیاست که با هیروز شلوغ در انتظار هد کی یعنی نیا 
 را در اتاق پرو بگذراند.  یادیز

 سپهر جدا کرد. یغذا برا یظرف
 . امدیدلش سوخت که ن 

 بود.  هیعاشق دستپخت هد سپهر
کردند که باالخره سپهر هم  یرا جمع م زیبا کمک هم م داشتند

 کرد.  لیرا تکم هیهد یو شاد دیرس
کاسه  کیهمراه  یگرم کرد و بشقاب شیغذا را برا عیسر هیهد

 گذاشت. زیم یرو یرازیساالد ش
 سیهمه دست تکان داد و به سمت سرو یسپهر از دور برا 

 رفت:  یبهداشت
به دست و صورتم  یآب هی دیاول با دیببخش یسالم به همگ -

 بزنم.  
 گفت:  نییپا ییبا صدا ییدر دستشو یجلو

  ؟یایلحظه ب کی شهیجان م هیهد -
 که به سمت سپهر رفت، سپهر وارد اتاق خواب تارا شد.  هیهد
 گرفت:  هیپاکت در آورد و به سمت هد کیکتش  بیج از
 .یکه خواسته بود کیتست ژنت -
 به جان نشون بده.  یدوست داشت 

 خودت نگهش دار.  شیپ ینخواست
بهش نداشت فقط به خاطر  یازین چکسیه نجایهر حال ا به

 تو گرفتمش...  الیخ شیآسا
 سپهر را ببوسد. یخواست دست ها یم دلش



 اشک در نگاهش خانه کرد:  
 تشکر کنم؟ یدونم چطور ینم -
 . دیکرد یدر حقم پدر 

 چقدر دوستتون دارم.  دیدونست یم کاش
 : دیگذاشت و فرق سرش را بوس هیدست پشت گردن هد سپهر

 ...یخونه ا نیا دختر گهیتو د -
 ...زمیعز یقلب ما جا دار تو

 یزندگ وونتیراحت کنار بچه هات و اون شوهر د الیبا خ برو
 کن...

 ؟یپخت یقورمه سبز نمیبب
پخته بود تا شوهر  یبه عشق سپهر قورمه سبز شتریب هیهد

 خودش: 
 براتون گذاشتم کنار... دیدستاتون رو بشور -
 . دیدونستم دوست دار یم
 برو که اومدم.  -

 از دوستانش برد. یکیخانم ها را به مزون  جانان
 . دیبلورخانم و خاله مرجان لباس خر یبرا یحت 
وجه  چیبود که به ه دهیخر نجایدست لباس ن کیتارا هم  

 بدهد.  یرا دست کس رشیحاضر نبود شمش
آن همه مرد غول  دنیبه خانه برگشتند از د شگاهیاز آرا یوقت

 بترسند به خنده افتادند.  نکهیاز ا شتریب کریپ
را گرفت و به تک تک دوستانش  هیبا افتخار دست هد جانان
 کرد. یمعرف



گفتند که  کیخوشحال شدند و تبر دنشیاز د یهمه به قدر 
کامال از ذهنش  یرهادیپ لیفام نیخاطره تلخ حضورش در ب

 پاک شد.
هم بودند که تفاوت قد  یگرید یدوستان جانان زوج ها نیب 

 و فنجان بود.  لیف هیشب شانیها
 نهیس ریتا ز تایکه قدش نها یباشگاه صخره نورد یمرب همسر

 گرفت. هیبا هد یزود ارتباط دوستانه ا یلیشوهرش بود خ
 . دندیو مادرش قبل از سرو شام رس نایش 
 کرد.  یبهت زده به مهمان ها نگاه م نایش قهیچند دق تا

 تشیسالن هدا انیانداخت و به م نایش یدور بازودست  یساق
 کرد: 

  ...کنم تیمعرف یکیخوام به  یم ایب -
 توانست فکش را کامل ببندد:  یبود و نم جیهنوز گ نایش
   ن؟یکرد دایهمه گوالخ پ نیاز کجا ا -
 ...ستنیهمه شون هم غول ن -
  ه؟یاون مو بلنده چقدر گوگول نیبب
را از پشت بسته بود اشاره  شیالغر اندام که موها یجوان به

 کرد: 
 مدال گرفته...  یاون کل -

 باهاش دوست بودن... یجانان اکثرا از بچگ یدوستا یباق
  د؟یکن میمعرف دیخوا یم یاالن به ک -
 نباشه...  تیکار ایتو ب -

خودش حرف  کلیهم ه یکیسالن، جانان داشت با  یانتها در
 داشت.  یبیکه ظاهر عج زدیم
 . دیزود فهم یلیخ نایش



 و با خنده گفت:  دیرا کش یساق دست
 ! یبدجنس یلیخ -

صورتش از  یگرفت که اجزا نایش یاز پهلو یشگونین یساق
 درد جمع شد.

که از  یدفعه آخرت باشه عروس مظلوم منو مسخره کن -
 . دیترس یشوهرش م

 عقدت کنم؟  نیا یاالن برا خوبه
از شوهرش  هیدرباره ترس هد یتلفن به ساق یبار پا کی نایش
 گفته بود.  ییزهایچ
ترس  نیا شیکرد و برا یرا درک نم هیروزها اصال هد آن

 مسخره بود. 
 گرفت:  یم نایدر واقع داشت انتقام آن حرف ها را از ش یساق

 من غلط کردم.  -
 گفتم شما ببخش... یزیچ هی حاال

هم قد خودش بود اما از عرض دو برابر  بایجانان تقر دوست
 پوشانده بود. یچانه اش را با خالکوب ریتا ز بایپهن تر و تقر

پوست سرش  یتاس که رو یبه شدت خشن با کله ا یچهره ا 
 عقاب تاتو کرده بود.  کیهم 
 آرام گفت:  نایکنار گوش ش یساق

  ؟ینیب یها رو م یابونیغول ب نیا -
 دختر بچه نازکه... هیدالشون قد  یگنده کردن ول کلیه

 اش پسر خودم... نمونه
 درس بزرگ بدم. هیبهت  خواستم

برخوردهاشون تو نگاه اول  یحت ایظاهر آدم ها  یاز رو 
 گذره؟  یم یواقعا درونشون چ دیفهم شهینم



 . یفهم ینم یباهاشون معاشرت نکن تا
 کوچولو سخت تر از دل جانان گنده بگ بود.  هیهد دل

چقدر محکم  هیهد یدیخودت د یسه سوت خر شد ول نجانا
 بود... 

 بده... صیتونه تشخ ی...آدم نمدیگیراست م -
 یبا قدرت پا یول فهیضع یلیخ هیهد میکرد یفکر م همه

 ... سادیغرورش وا
 رو پس نگرفت اجازه نداد جانان وارد قلبش بشه... شیتا آزاد -

 قائله...براش احترام  یا گهیجانان طور د االن
 گرفت.  ینم یرو جد هیاصال هد قبال

رو نشوند سر جاش که جانان تا آخر  یگندگ نیمرد به ا یطور
 .  ارهیبهش فشار ب ایزور بگه  هیعمرش غلط کنه به هد

گذاشت و با محبت نگاهش  یشانه ساق یدستش را رو نایش
 کرد: 

 کمکش کرد. یلیخانم شعور شما هم خ یساق -
 اومد.  یشما بود پشت عروسش در نم یجا گهیهر کس د 

 ... کشیشد دشمن درجه  یم اصال
 من پشت عروسم نبودم. -
 پشت پسرم بودم. 
 شکنه.  یحالش بد باشه و بشکنه پسر من هم م هیهد یوقت 
بردن عزت نفس  نیکردم با از ب یفکر م نیاز همه به ا شتریب

 . نهیب ینم بیاندازه جانان و بچه هاش آس چکسیه هیهد
 من هم پشتش در اومدم.  دیبراش جنگ هیهد

 .نمیب یاش رو م جهیهم دارم نت االن
 نگاش کن...  



همان مرد  یبود و به حرف ها ستادهیکه کنار جانان ا هیهد به
 اشاره کرد:  دیخند یترسناک م

 حالش خوبه حال پسر من هم خوب کرده. -
 آخ... م؟یخوام از زندگ یم یچ گهید 

 گفت و پشتش را با دست ماساژ داد.« آخ» یساق
 زد.  یهمه را م ریو با شمش دیچرخ یتارا وسط مردم م 

 بود.  یرو به ساق رشیگرفته بود و نوک شمش ژست
 گفت:  یسیانگل به
 هستم...  نجایمن دختر ن -

 . دندیهم شن هیکه از خودش در آورد را بق یکلفت یصدا
 معلوم بود.  اهیسدست  کیلباس  ریاز ز شیچشم ها فقط
بود نتوانست خودش را  ستادهیدورتر ا یکه کم یجوان مرد

 کنترل کند.
 :دیپرس یسیشد به انگل خم
  ؟یبا من بجنگ یخوا یم -

مرد زد و شروع کردند به  یبه پا یاز خدا خواسته لگد تارا
 گرفتن.  یکشت

 یتارا را که رو یکیپالست ریفرصت شمش نیدر اول جانان
ده برابر قد و قواره خودش را  یرها کرده بود تا مرد نیزم

 کرد.  میبزند برداشت و قا
و خانواده اش همه را به صرف شام  نیآمدن عمو فخرالد با

 آماده کرده بودند دعوت کردند. اطیکه در ح یمفصل
فرصت که مهمان ها سرشان با خوردن  نیدر ا یانصار یآقا 

به طبقه باال  یعکاس یا براخانواده ر یشام گرم بود همه اعضا
 برد. 



که با دوقلوها گرفت  یو دسته جمع یتک یعکس ها نیب از
 چاپ کنند.   یشاس یفرستاد که رو هیرا زودتر به آتل یکی

 طرف افتاده بودند.  کیها که رفتند هر کدام خسته  مهمان
اش تمام  یکرد انرژ یخوشحال بود که حس م یبه حد هیهد
 شود.  ینم

 .ندیکار بنش یتوانست ب یخودش نبود که نم دست
 یخانه کمک م یبه خدمتکارها در جمع آور یدر هر فرصت 

 کرد. 
 زانو زد. دهیآن خواب یکه تارا رو یفاصله از مبل یبا کم جانان

 را سمتش گرفت با خنده گفت:  لشیموبا نیدورب 
 ... دینیوروجک رو بب نیا ختیر -

 ینم داریب یانداخت یاگر کنار گوشش نارنجک هم م یخستگ از
 شد: 

 انقدر همه رو زد خودش از حال رفت... -
 خوش گذشته باشه...  طونیش نیاندازه ا چکسینکنم به ه فکر
باال آورد با  یرا کم سرش.بود  دهیخواب یگریمبل د یرو یساق

 گفت:  یحال یب
 اون بچه رو ولش کن... -

 رو از برق بکش... هیهد برو
 از بس وول خورد...  رمیگ یحالت تهوع م نمشیب یم

 داشت. گرید ییرنگ و بو هیهد یبرا زیهمه چ امشب
 کرد. یم یبگیکرده بود اما حس غر زیخانه را تم نیبارها ا 
باشد  شیزن نسبت به خانه اش که با عشق کدبانو کیاحساس  

 را نداشت.
 آمد.  یبه چشمش امانت م زیچ همه



 کند. زیخوب بود. دوست داشت خانه را تم یلیحالش خ امشب
 . اندازدیرا برق ب زیهمه چ 

 کند. زن شده بود.  ییرایپذ نشیساکن از
خانم  ت،یمحکوم ایاجبار  یعشق و نه از رو یکه از رو یزن
 خانه گرم و امن شده. کی
وزنه  کیکرد  یها کار م یمجرد بود و شبها در مهمان یوقت 

 یطاقت فرسا رو یکمرش داشت و درد یرو نیسنگ اریبس
بار تحمل  ریز ایشد زود خسته شود  یقلبش که باعث م

 . زدیاشک بر هیها دور از چشم بق تیمسئول
لب  یرو یو تمام مدت لبخند قشنگ یسبک بود و پر انرژ حاال

 داشت.  
عکس از تارا انداخت سپس بغلش کرد به اتاقش  ییچند تا جانان
 ببرد. 

زوج  کی ریکه تصو یبزرگ یتابلو یطبقه باال جلو هیهد
 ستادهیگذاشت ا یم شیخوشحال همراه سه فرزندشان را به نما

 بود. 
 نگاهشان در هم قفل شد:  یلحظه ا دیکه رس جانان

   ؟یزل بزن نیبه ا یسیوا یخوا ینکنه تا صبح م -
 جانان به اتاق تارا رفت. دنبال

 به تارا پوشاندند.  صیلباس شخکمک کردند  ییدو تا 
 شلوار تارا گفت:  دنیکش رونیدر حال ب هیهد
 یلباس رو برا نیداد که ا یبه خودش فحش م یجون ه یساق -

 .  دهیتارا خر
 رو ترکوند.  یقربونش برم...امروز مهمون -
  گه؟یم یبه من چ یدون یم



 تکان داد:  یسر هیهد
 .میکن یمنو دعوت کن با هم باز یباز هم دوستا گهیم -
 دوستاش!  ؟یفهم یم 

 هی. هددندیدو به تصور رفاقت تارا با آن همه مرد گنده خند هر
 و گفت:  دیسر تارا کش یرو یدست

 نیدکتر مهرجو گفت همه ا یول میخند یما به کارهاش م -
 رفتارهاش به خاطر ترس درونش از مادرشه...

 یشده با وحش یکنه حت یم هیهم خوبه که خودش رو تخل باز
 ... یباز

 صورت جانان جمع شد. یرو لبخند
خانه را از مهگل  شنیافتاد که آزاد شده و لوک نیژاکل ادی 

 گرفته.
 کرد:  یخانواده اش م تیبه حال امن یفکر دیبا 
 . میکن یخوبش م زمینگران نباش عز -
 کار مونده؟  یلیخ نییپا

اال اش ب نهیدست تارا گذاشت و پتو را تا س یرو یبوسه ا هیهد
 : دیکش

 آخرشه...  گهینه...د -
 کارت دارم. ایپس با من ب -
 آهسته از اتاق خارج شدند و آرام در را بستند. یقدم ها با
 آوردن براتون؟  یکادو چ مینیبب نجایا اریگوالخ جون ب -

 انبار شده بود. ییرایگوشه پذ ییکادو یاز جعبه ها یکوه
 که آورده بود باز کرد. ییکادو نیفقط عمو فخرالد 
کوچک طال  یو دستبندها هیهد یجواهر برا سیسرو کی 

 بچه ها آورده بودند. یبرا



 کادو دادند.  یفیظر یو پالک گردن ریزنج مهیبه فه یحت 
 تو بازشون کن... ارمی...من همه رو میخور یتکون نم -

 رفت؟  یآرمان ک یراست
 . دندیهر دو با هم خند یو ساق سپهر
 گفت:  سپهر

 ...انیاز همه م رترید مهیآرمان و فه دیدقت کرد -
 شن؟یم میج زودتر
 شیاز ران پا یدردناک شگونیاز کنارش گذشت و ن جانان

 گرفت. 
جانان  یبه پا یچند ضربه ا عیسر یکه آخ گفت ساق سپهر

 : دیکوب
   ؟یزن یشوهر منو م -
 ات... قهیشوهر عت نیبرو بابا...با ا -

 را گرم کردند که کار نکند. هیبهانه باز کردن کادوها سر هد به
در خانه را زد و اعالم  ییرایجعبه که باز شد مسئول پذ نیآخر 

 کرد کارشان تمام شده. 
 : دیکش یآه بلند یساق

 ... میباالخره تموم شد...سپهر پاشو بر شیآخ -
 رونیب اطینفر هم از در ح نیآنقدر صبر کرد تا آخر جانان
 رفت. 

با  یعروس دیخر یرا برا هیصبح زود آمده بود تا هد یساق
 ببرد.  رونیخودش ب

 صبحانه گفت:  زیم سر
...بدو چند تا لباس عروس برات کنار گذاشتم که پرو یهد -

 ... یکن



 کنار گوشش پچ زد:  یدر افکارش بود که ساق غرقجانان 
 ... یاریبنا ب دیبه نظرم دوباره با -

 رش نگاه کرد: به ماد متعجب
 چرا؟  -

با چنگال برداشت به سمت دهان تارا  مروین یتکه ا یساق
 گرفت: 

 ؟یچه کن یخوا یم یبه اون بزرگ ییرایپذ -
 کرد.  یمادرش فکر م شنهادیداشت به پ جانان

 شد:  یحل نم یزیکار چ نیا با
 کال خونه رو بکوبم از نو بسازم... ای -
 خودمون... یباشه برا لوتیپ نییپا

شب به شب برن  هیکه بق ارمیباال هم چند تا واحد در ب طبقه
 خونه خودشون...

  ه؟یچ نظرت
بغض کرده بود  زدیحرف ها را م نیداشت ا یخودش وقت یحت

 خانه بود:  نیکه عاشق ا یچه برسد به ساق
 بره... یزمان م یلیخ -

 ندارم.  یحرف من
 ... یخوره بخر یهر جا که به دردت م یبفروش یتون یم یحت

 : دیمادرش را گرفت و بوس دست
 ...یینجایدونم عاشق ا یم -

 شدم.  مونیکن اصال پش ولش
 نه جان... -

 بچه هات و خودت بهتره همون کارو بکن.  یکه برا یکار هر



برام با ارزش تر از حفظ  دیبا هم خوشبخت باش هیو هد تو
 کردن خاطرات گذشته است. 

 .یکن نجایخرج ا یرو بفروش هیخونه زعفران یتون یم
 جا رو رهن کن که بچه ها راحت باشن... هیاطراف  نیموقتا ا 

آرام دِر گوش  ییبه اتاق نوزادها انداخت و با صدا ینگاه
 جانان گفت: 

 ینم یتونم مراقب بچه هات باشم که بلور خانم بره ول یمن م -
 بچه ها باشه.  تیلحظه نگران مسئول کی یحت هیخوام هد

 ایکنم درس بخونه  قیرو تشو هیتونم هد یبلور هست م یوقت تا
 بره سر کار...

دو نفره باهاش  یحیمرتب برنامه تفر یتون یخودت م یحت ای
 ...یداشته باش

 بسوزه... تیمسئول یعمرش پا نیاز ا شتریب دینبا هیهد
   ش؟یاز زندگ دهیفهم یبچه چ نیا

 دست جانان گذاشت:  یرا رو دستش
 ببرش فقط بگردونش باهاش حال کن... -

 ...دیتون لذت ببر یاز زندگ دیدو سال وقت دار یکیتا  حداقل
 ...ایداره تو آنتال الیجون صد بار گفته و یفخر

 ...بچه ها با من... هیترک دیکردم ماه عسل بر یفکر م داشتم
گوش  شیکرد و به حرف ها یبا عشق مادرش را نگاه م جانان

 داد. یم
که هرگز  ردیدر آغوش بگ یرا طور یخواست ساق یدلش م 

 از هم جدا نشوند:
 من عاشقتم؟   یدونست یم -
 گم شو بابا...  -



 جانان زد. یبه بازو یبا عشوه ضربه ا یساق
 شد. یجانان وحش 

 .  دیرا گرفت و سرش را بوس یگردن ساق سفت
 باال رفت.  یو هوار ساق غیج
 گرفت:  یوسط تارا هم داشت انتقامش را از پدرش م نیا
 رو ول کن...  یمال منه...ساک یساک -

 یم سهیکرد همه از خنده ر یخطاب م یرا ساک یبار ساق هر
 رفتند.
 جانان از دور گردن مادرش شل شد. یها دست

 دست به آسمان بلند کرد و با خنده گفت:  یساق 
 سوراخم کنه...  نکهیا یمن دفاع کرد جا بار از هینمردم  -

 : دیآرام گونه مادرش را بوس جانان
 رو براش نگه داره که هر نفسش نعمته...  یخدا ساک -

فروشگاه  کیبه  یبه مزون سر دنیشدند قبل از رس مجبور
 بزنند و گن بخرند. لبای شخصی

 با اخم وارد شد.  تایب
 هیهد یوس را برالباس عر ریز یسپرده بود دامن فنر یساق

 ببرد. 
 پهن کرد:  نیزم یشد دامن را رو خم
 ...نجایا ایب -

 .ستدیدر قسمت مرکز دامن با هیکرد که هد اشاره
 .بست یدامن را از پشت م کمر

 کند. میدامن را تنظ یتا فنرها دیدورش چرخ تایب 
 هیاز بق شتریکه ب هیهد یهم به دست ها یبا گوشه چشم نگاه 

 داشت انداخت.  یبدنش اثر زخم و سوختگ یجاها



 به تأسف تکان داد.  یپوزخند زد و سر عمال
 : دیبا شجاعت پرس هیهد
   ؟یخند یم یبه چ -
 یخال هیخواست حرصش را سر هد یاز خدا خواسته م تایب

 کند: 
 خدا بده شانش...  -

 دهن به دهن گذاشتن نداشت.  ایبه کلکل کردن  عادت
توجه به لرزش چانه اش از  یگرفت و ب یحال نفس نیا با

 بغض گفت: 
نبود  یکس یچشمم دنبال زندگ چوقتیخدا بهم شانس داده که ه -

 نکردم. یحسود یو به کس
 ...ستمیخوشحالم که حسود ن 

 نکردم...  ریهم تحق یکس
 شد.  دهیباال کش تایب نگاه
 کرد قرار است دعوا شود.  حس
 حرفش را تمام کند:  هیتا هد ستادیا نایبه س دست

 کنه؟   یشانس من تو رو ناراحت م -
 گفت:  ضیرا باال داد و با غ شیاز شانه ها یکی
 نه...به من چه مربوط؟  -

رک حرفش را بزند که  یلیخ یکرد به خاطر ساق ینم جرأت
 دردسر شود: 

 هم...  یبه پا دیبش ریپ -
 هم... یبه پا میشیم ریپ -
 که خدا بهت شانس بده...  خانم حسود نباش تایب
 کرد؟  یبه تو حسود یوا؟! ک -



 رک و محکم جواب دهد:  هینداشت هد توقع
 تو؟!  -

 کرد شوکه شده:  وانمود
  ؟یزن یمن؟! چرا تهمت م -

 کار به تو دارم؟  یچ من
 درست... میشانس آورد یلیخ مهیمن و فه -

 ؟یکن یبه ما نگاه م یفهمم چطور ینکن نم فکر
 نخواه. ستیکه حقت ن یزیچ 
 ...دهیزود خودش رو نشون م یلیحقت باشه خ یزیباور کن چ 

 شد. یم کیبا تلفن داشت نزد یحرف زدن ساق یصدا
 فرار کند:  یساق دنیو قبل از رس دیبگو یخواست متلک تایب 
 کنم...  یشاگرد قتیدر محضر تو و رف دیآره خب...با -

 گفت:  هیهد بود که دهینرس رهیدستش به دستگ هنوز
که  میایب مهیجون با فه یساق یبه جا یوقت یپس خوبه بدون -

رو کم  مونیزندگ یحتما اول بدخواها میریرو بگ نجایا تیریمد
 . میکن یم

 ... یما باش ستیل یندارم تو دوست
 خشکش زده بود. تایب
سر  یاحمق ب کیکرد با  یفکر م د،یرا د هیکه هد یاز روز 

 و زبان طرف است. 
کرد  یرا مرتب م شیموها نهیآ یکه داشت جلو هیبه هد رهیخ

 در دل گفت: 
 ...زهیچه ر نیفلفل نب -
 ! ارهیزبون در ب دمیبا

 در را باز کرد.  یساق



 زد: یچانه م یمشتر کیدر دستش بود و با  یگوش هنوز
 باالتره... متشینقره ق سیبله خانم من که گفتم سرو -

به بودجه شما  دیداره ببر یَمرَدنگهمون سفره که  دیتون یم شما
 خوره...  یهم م

که هنوز مثل  ییتایگرفت و به ب نییرا پا یلحظه گوش کی
 بود گفت:  ستادهیمجسمه ا

تن  ارشیدست ب یدفتر رو یکه گذاشتم تو یبرو لباس تایب -
 عروسم کن... 

خودش در  ریبود به تصو ستادهیآزادانه ا هیهد تا،یبازگشت ب تا
 کرد.  یم نگاه نهیآ

 داشت که از خودش دفاع کرده.  یخوب حس
 . دهینکش خجالت

 ندارد.  تایمثل ب ییاحساس ضعف در برابر آدم ها گرید
 و جانان او را خواستند. یچرا ساق دیفهم یحاال م

 بودند. یمهگل فرار ای تایمثل ب ییو جانان از آدم ها یساق 
 اش خواستند.  یرا به خاطر ادب و خوش قلب هیهد 

 گرانیشد پشت سر د یداشتند چون دائم دهانش باز نم دوستش
 کند.  ییبدگو
 دو نفر نداشت. نیا یبرا یتیبودنش اهم باکره

 دادند. یرا به همه م هیهد یو مهربان یبا افتخار پز بخشندگ 
 داشت. یبار حس غرور فوق العاده ا نیاول یبرا 
 آورد.  اطیبا احت شیدست ها یلباس عروس را رو کی تایب 

 زد:  یسر و کله م یهنوز داشت با مشتر یساق
 و شمعدون که خانم مال عروسه؟  نهیآ -

 بدم.  هیتونم کرا یم من



 یم هیکرا انیدوست ندارن بخرن م گهید امیاز مشتر یلیخ
 کنن...

 قرآن با جلد خوشگل دارم که عروست انتخاب کنه...  یحت من
 گفت:  هیه نگه داشت و به هدلباس را در دستش آماد تایب
 هر دو تا دست باال...  -

 باال تنش کرد. از
 ادشی ینشست ساق هیتن هد یتور که رو یبا دامن پف لباس

 تلفن است:  یپا یرفت مشتر
 من فدات بشم عروسک خوشگلم... یا -

 خانم با شما نبودم. دیببخش
 رم؟یتماس بگ شهیم 
 کنم.  یاالن دارم تن عروس خودم لباس م 
 . دیممنون لطف دار یلیخ

 ... رمیگ یم یدارم براشون عروس بله
 تا تماس را قطع کند.  دیطول کش یکم
 کرد.  یم میتنظ هیداشت لباس را در تن هد تایب
 شدند:  رهیبه هم خ نهیو هر دو در آ دیباال کش یرا ساق پشیز
  ؟یدوسش دار -
 جون... یساق یلیخ -

  تشکر کنم؟ یدونم چطور ینم
 گفت:  تایخطاب به ب یساق

 ... اریهم ب یکیبرو اون  -
 با اخم از اتاق خارج شد.  تایب

 شد:  یمتوجه رفتار منش یساق
 چه مرگش شد؟  نیا -



 : دیبه دامن لباسش کش یدست هیهد
 ... دمیمن بهش توپ -

 از تعجب گرد شد:  یساق یها چشم
   ؟یهم بلد دنیتو؟! مگه توپ -

 انداخت:  نییو سرش را پا دیکش خجالت
 .  رمیگ یم ادیدارم  -

 غنچه گفت:  یزد و با لب ها هیدور هد یچرخ یساق
 یزیچ هی دیکنم با یحس م یول ادیم یلیبهت خ ینُچ...دامن پف -

 ...یبش دهیتر د دهیکش یبپوش
 ... میرو امتحان کن یکیاون  ارمیکن درش ب صبر

 : اندازدیرا به دردسر ب یخواست ساق ینم هیهد
 ...ستمین ریسخت گ یلیمن خ -

 ... دیشما بپسند یچ هر
 ... دینکن تیخودتون رو اذ فقط

 خود... یب -
لباست نظر  یراجع به طرح بُرودِره دوز دیبا یحت
 ... نمیباال بب ری...دستاتو بگیبد
 یم رونیلباس را از تنش ب یآورد وقت یرا در م هیهد یادا
 : دیکش

 ...ستمین ریمن سخت گ -
 کشه... ینم خجالت

   ؟یچند بار قراره لباس عروس بپوش مگه
 کند که کمتر سرزنش بشنود:  هیخواست حرفش را توج هیهد
 خوشگل بود...  یلیآخه خ -
 خفه بابا... -



 یتنت م یرو شتریب یچه مدل ادیکه دستم ب یفقط دادم بپوش من
 ...نهیش

عشق تنها پسرم  دمیرو م گهید یکیلباس  یفکر کرد واقعا
 بپوشه؟

 داشت. یدوم دامن بلند و ساده ا لباس
 بود:  دهیوجه نپسند چیبه ه یساق 
 اصال حرفش هم نزن... -

 گهیکه د یو ناز شده بود یعروسک یبا دامن پف پف انقدر
 ...ادیبه چشمم نم یچیه
 ... رمیاندازه هاش رو بگ اریدرش ب تایب

 دهیکه کش یبه طرح یتا باالخره ساق دیطول کش یساعت چند
 داد.  تیبود رضا

 داد.  یهم آموزش م هیکار داشت به هد نیح در
 کار را دوست دارد:  نیفکر کرد چقدر ا هیهد
   رم؟یبگ ادی یتونم برم کالس طراح یجون م یساق -
 شوهرته... یاستاد طراح -
  ؟یدیحاال طرح زدن جان رو د تا
 : ندیمشتاق شد که بب اریبود و بس دهیند
 واقعا بلده؟  -

 کرد:  هیبه هد هینگاه عاقل اندر سف یساق
 یطراح سانسیشوهرت فوق ل یدون یخاک تو سرت که نم -

 لباس داره...
   د؟یگفت یهمه وقت به هم چ نیموندم شما دو تا ا من
را  گریکدیبا جانان مکالمه نداشته و خوب  ادیفکر کرد ز هیهد
 شناسند.  ینم



 منه... ریتقص -
 باهاش حرف بزنم...  شتریب دیبا

 شیبه لپ ها یباعث حمله ساق هیحالت متفکر چهره هد طرز
 شد: 

 تربچه... یجور نینکن ا -
 ... رمیگ یخوشمزه تو م یلپ ها نیگاز سفت از ا هیآخر  من

صحنه را  نیوارد شد و ا یچا ینیبا س تایهمان زمان ب درست
 . دید
ت از حسادت داش یول اوردیخودش ن یکرد به رو یسع یلیخ

 کرد. یدق م
 رفت.  رونیگذاشت و با اخم ب زیم یرا رو ینیس 

 :ردیزبانش را بگ یآخر باالخره نتوانست جلو لحظه
 ... شیت -

 خنده زدند.  ریز یو ساق هیکه پشت سرش بسته شد هد در
 گفت:  یساق

اخ و  یخوبه ه یبا ک یک نهیفقط نشسته بب ستیدست خودش ن -
مشغول  نجایا یایحاال خودت م ستین یدختر بد یکنه ول فیپ
 ...ادیدستت م یشیم

افته از بس تو دلش  یظرف تخمه از دستش نم یرو بد بهش
 ... ارهیدر ب یمونده با من خاله زنک باز

 گذاشت:  هیهد یفنجان جلو کی
 ... دی...آخ جون خرمیدار دیخر یکل میبخور بر ییچا -

هم تماس گرفت و دنبالش  مهیذوق زده با فه یِ راه ساق سر
 رفت.

 با هم داشتند. جیروز زنانه مه کی 



 بزرگ شدند.  شیلوازم آرا یندگینما کیوارد  ییتا سه
که  یاز کرم ها و لوازم یدانست کاربرد بعض ینم یحت هیهد
 !ستیدهد چ یسفارش م شیبرا یساق

رژ لب و کرم مرطوب کننده  کیاگر دست خودش بود فقط  
 داشت.  یبر م

 داد:  شنهادیپ روشندهف
که کارشناس ما ست کامل مراقب پوست به  هینظرتون چ -

 بده؟  شنهادیعروستون پ
 به اطرافش کرد:  یاز خدا خواسته نگاه یساق

 پس تا حاال کجا بود؟ -
 بلده؟  یچ نمیبب ادیبگو ب 

 آمد.  یجوان پسر
گذاشت  شیکنار پالت بزرگ لوازم آرا هیهد یبرا یصندل کی

 .ندیو دعوتش کرد بنش
 معذب شده بود. هیهد 
پسر جوان  کیکه  ستیمهم ن یساق یشد برا یباورش نم 

 . بزندصورت عروسش کرم  یرو
انگشت مرد به صورتش بخورد خودش را عقب  نکهیاز ا قبل
 : دیکش

 زنم...  یخودم م دیبد -
 ... دیبزن یبا نوک انگشت ضربه ا دیآخه روش داره...با -
 ... رمیگ یم ادیباشه  -

 رو کرد به کارشناسش و گفت:  یقبل فروشنده
 ... ستیراحت ن یمشتر ادیب گمیبه بهاره م رمیم -

 دو رفتند. هر



 را بغل کرد و کنار گوشش گفت:  هیاز پشت هد یساق 
 اخالقاتم... نیعاشق هم -

 ... یکه خودت انقدر با شعور یمرس
 را نپسندد:  کارش نیا یفکر کرده بود ساق اولش

دست  یخواستم اعتراض نکنم ول ستیشما براتون مهم ن دمید -
 ... ستیخودم ن

 پسرم گرفتم؟  یچرا تو رو برا یفکر کرد -
 ... تهیکنم به عروسم که انقدر خانم و با شخص یم افتخار
بود  زانیکه هنوز از گردنش آو یدست ساق یرا رو دستش

 گذاشت: 
 بدم چقدر دوستتون دارم...  تونستم نشونتون یکاش م -

 اسپلش در دستش آمد:  یبا دو باد مهیفه
 کدوم خوبه؟ دینظر بد -

 را رها کرد:  هیگردن هد یساق باالخره
 ؟یخوام از کجا برداشت یمنم م یوا -
 .. .اینااآخ جون از  

 : دیرا گرفت و کش هیهد دست
 ... میهم باش ادی شهیکه هم میهم بخر نیع ییسه تا میبدو بر -
 به خانه بازگشتند. دیخر یها سهیعالمه ک کی با
 یتن همه خال یرو د،ید متیهر چه تستر عطر گران ق یساق 

 کرده بود.
دادند که بلور خانم صورتش را  یم یزیتند و ت یبو یبه حد 

 جمع کرد: 
 چه خبره؟ خفه شدم...  -

 رنگ به صورتش نداشت:  مهیفه



 خودمم حالت تهوع گرفتم...  -
 .دندیخند یم یو ساق هیهد
 آمد:  ینفسش باال نم مهیفه 
 جون؟   یساق یخب چرا همه رو زد -
 مفت باشه کوفت باشه...  -

 پخته بود.  هیپر از ادو یجنوب یغذا کیشام  یخانم برا بلور
 یبو یکه کس دیچیپ یمختلف در فضا م یعطرها یبو یحد به

 .دیفهم یتند غذا را نم
در  یضرب گرفتن و آواز خواندن ساق یساعت بعد صدا مین

 و تارا آمد.  یجانان همراه عل یوقت دیچیپ یخانه م
 مختلف سرگرم بود.  یاز صبح در کالس ها تارا
 .دیفهم ینم یبدتر از پدرش خستگ بچه

 رساند. یو خودش را به حمام اتاق اصل دیپله ها را باال دو 
 : دیبا مشت به در کوب 
 منم...  یباز کن...ساک یساک -

 تارا باز کرد.  یدر را برا مهیفه
 بچه برق زد و دهانش باز ماند. یچشم ها یخوشحال از
 داخل وان نشسته بود.  یساق 
 : دیایدست اشاره کرد داخل ب با
 ... میکن یباز ایب -

انداخت و تند تند لباس  نیاش را زم یبا عجله کوله پشت تارا
 . دیکش غیو ج دیحمام دو وداخل را در آورد شیها

 شد. یحمام اکو م یو بلندش در فضا زیر یصدا
را گرفتند و صورتشان را جمع کردند تا  شانیگوش ها همه

 کند.  یخودش را خال



 و داد خانم ها به خنده افتاد:  غیاز ج دیرس یهم وقت آرمان
 چه خبره؟  -

 خواند:  یلم داده بود کتاب م ونیزیتلو یجلو جانان
 الش رو ببر...گوش کن ح نیبش ایب -

 سرشون...  یرو گذاشتن رو خونه
 بود.  دهیدونات خر یجعبه ا آرمان

 گذاشت و کنار جانان نشست:  زیم یرو
 .دمیرفتم سر راه دونات خر -
 دوست داره.  یلیخ مهیفه 

 در جعبه را باز کرد:  جانان
 بخورم. ادیدلم نم -
 براشون اسپرسو درست کنم بهشون بچسبه...  میبر ایب 

 . دیدو رونیتارا با حوله از اتاق ب اول
 آشپزخانه شکارش کرد.  یجلو جانان
 . دیرا بوس سشیسرو کله خ محکم

 : دیکش یم غیانداخت و ج یجفتک م تارا
 دختر خوشگل من...خوش گذشت؟  -

 : دیشد د یاز خنده باز بود که تا ته حلقش هم م یطور دهانش
 ... دمیمن رقص -
  ؟یکار کرد یچ گهیبراوو...د -

 را به اتاقش برد.  بچه
 کند. هیرا تخل جانشیحرف زدن کمکش کرد ه با
 با حوله خشکش کرد و لباس پوشاند. 
 یجانان شکلک در م یزد و برا یطور حرف م نیتارا هم 

 آورد. 



جانان قهقهه  دهیرقص ینشانش داد چطور داخل وان م یوقت
 . زدیم
 . دندیپوش یلباس م یهم داشتند داخل اتاق اصل هیبق

 آمد. رونیدست دخترش را گرفت و از اتاق ب جانان
 و بلند گفت:  دیبه در کوب یتقه ا 
 خونه... یزایعز -

 ... دیدونات و اسپرسو بخور دییایب زود
 شده بودند. طانیو ش گوشیسه تا دختربچه باز مثل

 کوتاه بود. یساق یبرا هیشلوار هد 
 .ستادیا نییوسط آشپزخانه طبقه پا 
 و آرمان داد:  یرا نشان جانان و عل شیپاها 
 آب حوض کشا شدم...  نیع -

 آمد. یرفتارها کنار م نیکم کم داشت با ا یعل
 افتاد. یشلوار ساق یچشمش به پاچه ها اریاخت یب یلحظه ا 

 نتوانست نخندد.  یول دیرا دزد نگاهش
 واکنش نشان داد:  یبه خنده عل عیسر یساق

 ب؟...آهان چه عج -
 ؟یپسر خودم یدیفهم حاال
 بود که به جمع ملحق شد.  یکس نیآخر هیهد
 دو نوزاد را در آغوش داشت. هر

 به وجد آمده بودند. ایو ارم ایلیا یحت 
 .دندیخند یزدند و م یدست و پا م 
از بچه  یکیشد و خواست  هیهد کینزد یبار عل نیاول یبرا 

 .ردیها را در آغوش بگ
 را دستش داد:  ایلیا هیهد 



 خوره...  یتکون م یلیمراقب باش خ -
 تونم عمه...مواظبشم...  یم -

 بود.  ریبا دستگاه قهوه ساز درگ جانان
 کند:  ژهیکار و کیبکشد و  هیخواست هنرش را به رخ بق یم
   ؟یاریآرمان فنجون م -

 گفت: هیهد
 ! هیآقا سپهر خال یچقدر جا -

   م؟یبراش نگه دار هست
 ...شهیم میآخر به سپهر حسودمن  -

 کم بود حاال زنم هم اضافه شده...  یساق
 گرفت:  یساده جد هیگفت اما هد یشوخ یرا جانان برا نیا
 دلش بخواد...  دیشا ستینه...آخه گفتم ن یوا -

 : ردیرا بگ ایدست دراز کرد ارم یساق
 ه؟یهد یخور یتو چرا انقدر زود گول م -
 خوش اخالق کوچولو رو... نیکم بچلونمش ا هیبده من  

 توانست به شوهرش کمک کند.  یم حاال
 دایکرد تا فنجان پ یها را باز م نتیهنوز داشت در کاب آرمان
 کند: 

 ... دیی...شما بفرماارمیآقا آرمان خودم م -
 از پشت جانان رد شد.  آرمان
گرفت که به  چارهیب یاز پهلو یشگونیچنان ن یوحش جانان

 : دیچیخودش پ
   ؟یکن دایفنجون پ هی یعرضه نداشت -
 دونم کجاست؟   ینکن آخ...من چه م -

 زد:  شیهم به ساق پا یلگد



 ... یالزم نکرده کمک کن کهیگمشو مرت -
رد  هیاز کنار هد یاز درد صورتش مچاله شده بود وقت آرمان

 شد:  یم
  ن؟یاز دست ا یکش یم یبرات خواهرم چ رمیبم -

کرد و کنار جانان  یپر از فنجان و نعلبک ینیس کی هیهد
 . ستادیا

 یکرد قهوه جوش مجهز جانان چطور کار م یفکر م شهیهم
 کند!

به کف کرد خم شد تا بهتر  لیرا تبد ریبخار فشرده ش یوقت 
 : ندیبب
 چه جالب؟ -
 داره؟...  یخوب یچه بو یوا 

 . ختیشات اسپرسو ر کیداخل هر فنجان 
  ؟یخوش گذشت خانم -

داخل فنجان ها در افکارش غرق  یبه رنگ قهوه ا رهیخ هیهد
 بود: 

 هوم؟!  -
  ؟یگفت یچ
 تو فکر؟  ینفس من؟ باز که رفت ییکجا -

 و گفت:  دیبه حرف جانان خند کوتاه
 خوامت؟   یگفتم نم یچرا م یدون یم -

از فنجان ها  یکی یکف کرده رو ریش یگرفت و کم یبلند نفس
 : ختیر
 کرد.  یم تمیاذ یلیخ -
 تو نبود.  ریتقص -



 شک داشتم.  یبه همه چ من
 . دیکردم دوستم دار ینم باور

پرتم  ادیب ایتا بچه به دن دیبود صبر کن نیکابوسم ا نیبزرگتر
 ...رونیب دیکن

 گفتم باور نکن.  یبه خودم م دیکرد یمحبت م یچ هر
 کردم.  یدعواش م دیلرز یبار دلم برات م هر
عذرم  ،یبچه ها رو ازم گرفت یبشم که وقت خواستم عاشقت ینم

 داغون تر بشم... یرو خواست
 دلش ضعف رفت. جانان

 من قربون دلت برم... -
   ؟ییتو چرا انقدر کوچولو آخه

 .دیاز جا پر یزیحس لمس و سوزش ر با
 شده.  کینزد نیمتوجه نشده بودند که تارا پاورچ چکدامیه 

 رص بخورد: ح ایدانست به کار دخترش بخندد  ینم
  ؟یکن یکار م یچ یتارا دار -
 اخم جواب داد:  با
 مال منه...  یمام -

 : دیپرس نیهم یچه گفته برا دینفهم هیهد
 گفت؟  یچ -
 ...ییتو مال تارا گهیم -

 . دیشد تارا را بغل کرد صورتش را بوس خم
 گفت:  یسیانگل به
 دوست دارم...  -
سخت نبود اما درست تلفظ کردنش  یلیجمله خ نیگرفتن ا ادی

 برد. یگرفته زمان م ادیکه تارا  یطور



 تکرارش کرد:  ظیو با لهجه غل دیتارا بلند خند 
 دوست دارم...  -

 تارا را جلب کرد.  تیچند بار گفت تا باالخره رضا هیهد
کرد و  یو تارا را تماشا م هیهد نیداشت با لبخند محبت ب جانان
 برد. یلذت م

در آشپزخانه  ینگاهش باال آمد و متوجه شد کس یلحظه ا 
 .ستین
 ... امیمنم االن م هیبق شیپ دیبا تارا بر -
 چشم...  -

 بود.  هیادب هد یاز رو یگفتن ها« چشم»عاشق  جانان
 رونیکرد تا از آشپزخانه ب بینگاه، همسر و دخترش را تعق با

 رفتند. 
 و خامه درست کرد.  قهوه اسپرسو با کف ینیس کی قه،یسل با

 دستش گرفت و به جمع ملحق شد. کیدونات هم در  جعبه
 زود به چشمش آمد.  یلیخ هیهد بتیغ 

 : دیپرس یساق از
 کو؟  هیپس هد -

 به دوناتش زده بود. یگاز بزرگ یساق
 با دهان پر گفت:  
 زنگ خورد رفت باال... لشیموبا -
 جهت دلش به شور افتاد. یب
 آمد. یبار هم به صدا در نم کی یسال هیهد لیموبا 
 داد. یجواب م هیبق یخورد جلو یاگر هم زنگ م 
کرد چقدر  یمعاشرت م گرید یبا دخترها یافتاد وقت ادشی 

 آنها حساس بود. لیموبا ینسبت به گوش



 کرد.  یهم اشتباه نم چوقتیه 
 پنهان کردن داشتند.  یبرا یزیچ شهیهم
 داشتند. یتماس تلفن و سروناز نیژاکل شتریهمه ب از
خورد که اعصابش به  یزنگ م نیژاکل یاز بس گوش یگاه 

 . ختیر یهم م
 رفت.  هیشد دنبال هد بلند
صحبت  نییپا یباال داشت با صدا منینش یمبل ها یرو هیهد
 کرد:  یم
 ه؟یشد هان یآخه چ -
  ؟ییاالن کجا 

 نکن. هیگر باشه
 من با شوهرت حرف بزنم؟ 

 را باال رفت. ماندهیپله باق چند
 به جانان کرد. یبا شرمندگ ینگاه هیهد 
 است:  یدر چه وضع هیاز طرز نگاهش معلوم بود هان 
 بگو کجاست برم دنبالش؟   -

 نبود خواهرش هم سربار جانان شود:  یراض هیهد
 دعواشون شده.   ستین یزیچ -

 نشانه رفت:  یجانان به سمت گوش دست
 بده من باهاش حرف بزنم...  -
 کنم...  ینه خودم درستش م -
 یچ کتیمغز کوچ یدونم تو یفکر نکن نم هیبده به من هد -
 گذره؟  یم

 نباش...  یزیرو بده نگران چ یگوش



دارد  هیمتوجه نشد هد یکرد که حت یم هیچنان داشت گر هیهان
 زند:  یبا شوهرش حرف م

 خسته شدم به خدا... -
 یسر من م یوت یدونه که مشکل از پسر خودشه ه یم ننه

 کوبه... 
 گردن مِن بدبخت... ندازهیم هیبق یجلو
 هم که ماست...  مانیسل
 خواهرم؟   ییجان کجا یهان -
 جانان شوکه شد:  یصدا دنیشن با
 مزاحم شدم... دیببخش یوا -

 ... ستین یزیخوبم چ من
 کرد؟  مانیکه خواهرت زا یاصال خبردار شد هیهان -

 ... یبهش بفهم یزنگ زد هیدادگاه  روز
 : دیهول زده وسط حرف جانان پر هیهان

 پوست منو کنده...  مانیبه خدا سل -
 : دیترک بغضش

 تلفن خونه رو قطع کرده...  -
 منم گرفته بود...  یگوش

 چرا دختر؟ -
  ه؟یمشکلش با ما چ 
 ...ارهیداره بهم فشار م رهیرو ازم بگ هیخواد پول ارث یم -

شود همه به فکر سوء  یپشت م یکس و ب یب یکی یوقت
 افتند:  یاستفاده م

  ؟یابونیاالن تو خ ادیم نیماش یصدا یهان -
 ... دیتو رو خدا ببخش -



 : ستادیبلند شد کنار جانان ا هیهد
 فکر کنم دوباره کتکش زده...  -

 کرد:  هیبه هد ینگاه تند جانان
  ؟یچ یعنی -
 . ..نجایا ادیخواست ب یاز خونه فرار کرده م -

 گفت:  هیو به هان دیدو نییپله ها پا از
 تو راهم...  یهان امیدارم م -

 برداشت:  یجا کفش یرا از رو چییسو
 ... شتمیپ قهیتا ده دق یتکون نخور هر جا هست -

 کرد. دایپ هیهد یخانه پدر یمحله قبل کینزد ییرا جا هیهان
 کرد.  یم هیبود و گر ستادهیا یساک لباس گوشه ا کیبا  

 آمد. ینفسش باال نم هیچند ثان یبرا دیصورتش را د یوقت
 ساده نبود. یلیس کی فقط

 صورتش نداشت.  یسالم رو یجا کی 
 و بسته شده بود. اهیچپش س چشم

 تخم مرغ باد داشت.  کیاندازه  
 : دیلرز یم دیبود و مثل ب دهیترک لبش

 دونه؟  یم هی! هد؟یهان -
 بغض سرش را باال برد:  با
 نه...نگفتم بهش...  -
 ...ساکت رو بده من... نیتو ماش نیبش ایب -

 یراه افتاد نشان م نیسمت ماش دهیبه حالت خم هیکه هان یطور
 که داغون شده.  ستیداد فقط صورتش ن

 پشت فرمان قرار گرفت. عیسر جانان



 یرا برداشت و رو یداشبورت جعبه دستمال کاغذ یاز رو 
 گذاشت. هیهان یپا
 را سرزنش کند.  مانیودش شرمش آمد که سلاز خ 

 با هم نبودند.  سهیچند قابل مقا هر
 را زده بود:  یو مردن فینح هیبه قصد کشت هان مانیسل
 شده؟ یبه من بگو چ یهان -
 ... دهیبع مانیآخه از سل 

شوهر  یتوانست جلو یپر بود که نم یبه حد هیهان دل
 کند:  یخواهرش خود دار

 ...میشد میتیگفتن  یهمه به ما مبابا که مرد  -
 نبود.  میحال یچیه من

 ...دمینفهم یلیکه مرد هم خ مادرجون
 رفت... هیشدم که هد میتی یوقت من
 زدم... یخراب بشه کاش زنگ نم شیخوام زندگ یخدا نم به

دست  یدلدار یاش خواست برا ییاروپا تیطبق ترب جانان
 . ردیرا بگ هیهان

 : دیرا جمع کرد و به در چسب خودش
  شه؟یخراب م هیهد یگفته زندگ یک زمیعز -

  ؟ینگفت چرا
 داشت؟   یخودش مگه کم بدبخت -
 ه؟یچ کهیمرت نیحاال درد ا -

 دیشا. دینپرس یجانان سوال گریراه د یباق  سکوت کرد. هیهان
در  یجلو . اوردیمشکلش را به زبان ب دیکش یخجالت م

آمد. تا چهره داغونش را  هیبه استقبال هان یخانه، ساق یورود
 جوش آورد:  دید



 بکنه؟   یغلط نیجرأت کرده همچ یپدر یکدوم ب -
انداخت. هر دو  یو عل هیهد ادیجانان را  ه،یهان ستادنیا طرز

افتاده کنار در کز کرده  نییروز اول با سر پا یطور نیهم
 برد:  هیهان یبازو ریدست ز یساقبودند. 

 دلم... زیعز نمیبب نجایا ایب -
 آمد.  نییاز پله ها پا یرا در آغوش داشت وقت ایلیا ه،یهد

داد بار اول  یکه به صورت خواهرش نگاه کرد نشان م یطور
 . ندیب یوضع او را م نینبوده در ا

 برد:  یرا به آشپزخانه م هیداشت هان یساق
 شد؟  یطور نیا یکِ  -

 تازه است؟  زخمات
در چشم  ایرا بدهد  یجواب ساق دیکش یخجالت م هیهان یطفلک

 نگاه کند.  یکس
 گرفت:  هیرا از دست هد ایلیجلو رفت، ا جانان

 نداره... اجیاندازه تو احت چکسیبه ه -
 بهش بده... یهم خواست یخواهرت هر قول شیپ برو

 پشتت هستم؟  شهیکه هم یدون یم
 و تلخ زد:  یمصنوع یلبخند

 کنم...  یجان...خودم حلش م دونم یم -
 هیهان یبرا خی سهیداشت ک یکه وارد آشپزخانه شد، ساق هیهد

 کرد. یآماده م
 ینشسته بود اشک م یناهارخور زیم یصندل یرو هیهان 
 : ختیر
 جون دستت درد نکنه... یساق -
  م؟یکم تنها باش هیما  شهیم



 ...ریصورتش بگ یرو خی ایآره فدات بشم...ب -
 بچه رو زده؟ یچطور نیبشکنه بب دستش

 ناراحت بود.  هیاز دست هان هیهد
 عقل داشت. نیریخواهر ش نینسبت به ا نهیریعقده د کی
کرد که  دینداشت کل یهنوز سن یممکن وقت طیشرا نیدر بدتر 

 شده.  مانیعاشق سل
مخارج  نیتأم ییو توانا ستیگفت وقت ازدواجش ن هیچه هد هر

 نرفت. هیش هانرا ندارد به گو یعروس
 خواهرش فرار کند و بدبخت شود. دیترس 
چهار تا تکه اثاث  یبرا دیکش بتیافتاد چقدر مص یکه م ادشی 

 شد.  یخودش کباب م یدلش برا
 دهیآرامش د یرو هیهد ینداشت حاال که زندگ یحق چیه هیهان

 کند. لیمشکالتش را به خواهر بزرگترش تحم
 نشست.  هیهان کنار

با ترس نگاهش کرد و زود سرش را  یشد که لحظه ا متوجه
 انداخت. نییپا
 رفت و در را پشت سرش بست:  رونیب یصبر کرد تا ساق 
  ه؟یهان یدون یم -

 یروز رو م نیدنبالت ا ادیمدرسه م یجلو دمیکه فهم یروز از
 ... دمید

 زد. هیگر ریصورتش را پوشاند و ز هیهان
 به حالش سوخت.  هیدل مهربان هد 

 یدر آمد اما کلمه ا هیافتاد پشت هان یسالها هر اتفاق نیا تمام
 سرزنشش نکرد. 

 سکوت بس بود:  گرید



 ...هیدر همسا یتو قیمن با اون سن کم رفتم تحق -
 چشمش به دهن مادرشه... مانیگفتن سل یمحل م کل

 ...یهم معروفه به بدجنس مادرش
 بهت گفتم نکن... آروم

 زدم...  یکاش م یسرت داد نزدم که ابار  هی
 : زدیخواهرش بر یآب برا یوانیشد ل بلند

 گولت بزنه... مانیسل دمیترس یاز بس خنگ بود -
 یبرات آبرودار ینبود از خواهر کم سنت توقع داشت تیحال

 کنه... 
 کشم...  یخجالت م یلی...خیدونم آبج یم -
 گذاشت:  زیم یرا رو وانیل
 ...یخجالت بکش خوام یاتفاقا م -
 چرا؟ به من نگاه کن...  یدون یم

 صورتش برداشت. یبا ترس دستش را از رو هیهان
 را خون آلود کرد:  هیچهره داغونش قلب هد دنید 
 دستش بشکنه... یگفت اله یدلسوز یاز رو یاالن ساق نیهم -

 بهت برخورد...  یدونم تو دلت ناراحت شد یکه م من
 نه به خدا...  -
 ن دروغ نگو...به م -
 یو همه رو بهش م یرو دوست دار کهیاون مرت یوقت تا

 کنم... یدخالت نم تیزندگ یمن تو یفروش
 یاومدم با خودش و مادرش حرف نم یهمون موقع نم مگه

 زدم؟ 
 کردن؟  تیسر بچه دار نشدنت اذ کم
 نماز شکر خوندم... ستیمشکل از تو ن دمیفهم یوقت



 دارن...  یدست از سر خواهرم بر م گفتم
پاره  کهیو مامانش منو ت مانیسل یرفت یدونم...از وقت یم -

 کردن... 
 گفت:  یجد ینشست و با لحن کنارش

بار هم شده به من  کی دیشا یسرزنشت کردم که خجالت بکش -
 . یگوش کن

 . دمیقول م یبگ یهر چ -
 چرا زدت؟  -
 آب را به سمتش هول داد:  وانیل
 کم بخور جواب بده...  هی -

 اش را گرفت:  ینیآب خورد و با دستمال طراوت ب یکم هیهان
 کرد... یخوام...قاط یگفتم طالق م -

 خواهد:  یگفته طالق م مانیبه سل هیشد هان ینم باورش
 تو دعوا؟  ای یگفت یجد -
 گفتم به خدا... یجد -
 یدو دست رمیرو از صندوق دادگاه بگ هیخواد برم پول ارث یم

 کنم. مشیتقد
 ؟یدیبه چه ام 
 . ادیخورم صدام در نم یهمه از مامانش حرف م نیا 

مگه از  یول دمیکنم خودم پولش رو م یم هیگفتم خونه کرا بهش
 کنه؟   یمامانش دل م

  ؟یریداد تماس بگ یکه اجازه نم هیمشکلش با من چ -
 باهات نداره. یمشکل یدون یخودت م -
 شهر زده به سرم... یباال یبهانه است که منم هوا 
 دستش به پول نرسه...  یپشت من باش یایتو ب دیترس یم



 : دیفکر کرد و پرس یکم هیهد
   ؟یخوا یواقعا طالق م هیهان -
 بشه؟  یبمونم که چ -

 .میش یدار که نم بچه
 به خودش بده. یتکون هیخواد  یهم نم مانیسل 
بمونم تو  دیتا آخر عمر با ارهیچنگم در مهم که دارم از  نیهم 

 بخورم... یسر
 .ردیبخواهد طالق بگ هیشد که هان ینم باورش

 آشپزخانه کرد. یواریبه ساعت د ینگاه 
 مشورت کند. ناینبود که با ش رید یلیهنوز خ 
 بلند شد و گفت:  
 مشورت کنم.  یکیبخواب تا من با  یبرو تو اتاق عل ایب -
  ؟یبا ک -
 نباشه...  تیکار -

 بود. دهیشام را چ زیم بلورخانم
 همه طبقه باال منتظر خواهرها بودند.  

 در اتاقش بود.  یعل
 که باال آمدند در اتاق را باز کرد. هیو هان هیهد
 باد کرد:  رتشیرگ غ هیهان دنیبا د 
 زده؟  مانیسل -

 رساند:  یخودش را به عل عیسر جانان
 ...اریبچه جوش ن یهو -
   ؟یبه من بگ یخواست یم یامروز چ نمیبب ایب

 بردارد:  هیتا دست از سر هان دیرا کش یعل یبازو
 آخه...  -



 کار بزرگترا دخالت نکن...  یتو ایآخه نداره ب -
 هنوز دست جانان بود:  هیهد لیموبا

  د؟یمنو بد یگوش شهیآقا جانان م -
 ... دیالزم ندار اگر

پنهان کردن  یبرا یزیچ چیه هیحال کرده بود که هد یکل جانان
 ندارد. لشیدر موبا

برد تا  یم رونیسروناز را با خودش ب ای نیژاکل لیموبا اگر
 کرد.  یم یعذرخواه دیچند روز با

 پشت شلوارش در آورد:  بیرا از ج یگوش
 اجازه بردمش...  یب دینفسم...ببخش ریبگ ایب -
 ...یطور نیا دینگ -
 ...دنبالش دیممنون که رفت یلیخ

 کنم.  یم جبران
 کرد. یگوش م هیشوکه داشت به مکالمه جانان و هد هیهان

طور با احترام با هم  نیا یزن و شوهر چیبود ه دهیتا حاال ند 
 حرف بزنند. 

 به اتاق رفت.  هیهد همراه
 بود. یمال عل یکه به طور اختصاص یاتاق

پسر به  کیکه مخصوص  یقشنگ ونیتخت دو نفره و دکوراس 
 آمده!  نجایچه به ا یبرد اصال برا ادشیبود از  یسن عل

پشت  یرو یکرد با اتاق سابق عل یم سهیذهنش داشت مقا در
 ساخته بودند: رانتیبام که با ا

 شد؟  یواقعا اتاق مال عل یآبج -
 در اتاق را بسته بود.  هیهد
 تخت خشکش زده بود.  یرو یبه کاغذها رهیخ



 کرد.  یپر م یخصوص سربازداشت دفترچه م یعل
 توجهش را جلب کرد.  هیهان سوال

 تخت برداشت:  یکاغذها را از رو عیسر
 دراز بکش کارت دارم.  -

 راحت باش...  ادیتو نم ،یجز عل یکس
 آورد.  یکرد و مانتو در م یاطرافش را نگاه م طیمح هیهان
 زند:  یحرف م یمیصم یلیخ یکیدارد با  هیکه هد دیشن یم
 زم؟یعز یخوب -

 مزاحمت که نشدم؟   دیببخش
 : دیچرخ یاش م یصندل یرو یبا خوشحال نایش
 انقدر سرخوشم که نگو...  هیهد -
 شده؟  یچرا؟ چ -
 کردم... رونشیباالخره ب -
سر قرارداد همه پولش رو  ارویاومد که  رمیپرونده تپل گ هی

 داد...
 ... یدید یم دیببر فیگفتم تشر یرو وقت شیریکبیا افهیق دیبا

 . دیچیدفترش پ یخال طیدر مح نایقهقهه ش یصدا
که در دفتر با هم  یدانست دارد درباره همان پسر یم هیهد
 زند.  یبودند حرف م کیشر
 یمزاحم را که ادا نیروز ا کیگفت باالخره  یم شهیهم نایش

 اندازد:  یم رونیب یآورد با اوردنگ یعاشق بودن در م
 واقعا رفت؟  -
 اثاثش هم برد... کهیت نیاالن آخر نیهم -

 مال خودمه... گهید دفتر
 تن خواهرش نشست. یرو هیهد نگاه



 بدنش کبود بود.  یهمه جا 
لت و پارش  یطور نیرا بکشد که ا هیخواسته هان یم مانیسل

 کرده:
  ؟یخوام وقت دار یمشورت م هیجان ازت  نایش -
 آره بگو...  -

 داد. حیرا توض هیهان تیوضع اتیبا جزئ هیهد
 . دیسوال پرس ییچند تا نایش 

 فکر کرد و گفت:  یکم
  ؟یقانون یرفته پزشک -
 ما...  شیاومده پ مینه...مستق -
 دنبالتون... امیاالن م دیحاضر بش -

 که شوهرش کتکش زده؟  دهید یازش بپرس کس فقط
 تکرار کرد:  هیهان یرا برا سوال

راهرو منو  یکردم تو یم ...داشتم از دستش فراردید هیهمسا -
 گرفت... 

 : دیشن نایش
 شهادت بده؟ ادیبپرس طرف م -

 داشت:  یگریسوال مهم د هیهد
 ... رهیمن به خواهرم شک دارم که واقعا بخواد طالق بگ نایش -

 : دینگو یزیچ هیرا باال گرفت که هان دستش
 گردن من...  افتهیکنم که بعدا ب یخوام کار ینم -
 نداره...اشکال  -

کرده  یکه ثابت کنه چه غلط میمدارک جور کن میبر گمیم من
 گهیکه د دیکن دشیبا همون تهد دیبد یآشت دیبعد اگر هم خواست

 جرأت نکنه... 



 به طالق نداره؟  یربط یعنی -
 اش کامال جداست... هینه اون قض -

 .میریگ یم یقانون یپزشک یگواه میریفقط ما م االن
 نباشه...  تیکارتو بسپار به من  

 شد.  رهیبه خواهرش خ هیچند ثان نایبا ش یاز خداحافظ بعد
 باشد.  نیبود که عاقبت خواهرش ا دهیهمه زحمت نکش نیا

 خودش پول داشت. هیهان
 کند.  هیتوانست کرا یآلونک م کیگرفت  یکه م یبا سهم 

 یداد که احترامش را نگه نم یم یمانیپولش را به سل دیبا چرا
 دارد؟ 

ها  یکتک کار  نیبا خانواده جانان آشنا نشده بود ا یوقت دیشا
 آمد.  یزن و شوهر ها م نیب یهیامر بد کیبه نظرش 

 . ستین یقبل هیهد گریکه د دیفهم
مثل جانان است که به خاطر  یکیو همسر  یساق دختر

 شده:  شیکوتاهش تا حاال هزاران بار خاک پا یبدرفتار
 یم میکه بتون یهر مدرک یقانون یپزشک میریما م هیهان -
 . میریگ

 ...یجدا بش ای یکن یآشت مانیبا سل یکه بخوا ستین مهم
دست روت بلند  گهید مانیکنه که سل یم نیمدرک تضم نیا

 نکنه... 
 محکم گفت:  یلیخ هیهان

 گردم.  یبر نم یآبج -
 .دمیاز پولم نم مانیتومن هم به سل هزار

 . ادیب نایحاال فعال استراحت کن تا ش -
  ؟یدیفهم یکن یگفت م یکار هر



 راحت...  التی...خیباشه آبج -
 برداشت.  یپاتخت یرا از رو یسرباز دفترچه

 خوردند.  یداشتند شام م همه
 : دیعقب کش یصندل هیهد یبلند شد برا جانان

 غذا بخور... ایعشقم ب -
 ببرم؟  هیهان یبرا یخوا یم
 نشست.  یندلص یدرون دستش رو یبه کاغذها رهیخ

 سرش به کاغذها نگاه کرد. یکنجکاو از باال جانان
داشت نظر  یخود عل د،یایب رونیاز اتاق ب هیهد نکهیقبل از ا 

 : دیپرس یرا م یجانان و ساق
 ... میزن یبده به من بعدا حرف م -

 . دیکش هیرا از دست هد دفترچه
 و بعد به جانان کرد:  یبه عل یمتعجب نگاه هیهد
 به شما گفته بود؟   -
 .میزن یحرف م -
 .  ستین یمهم زیچ 

 .دیفهم یرا م یدرد عل هیهد
ثبت نام کند و حاضر نبود به  رستانیموفق نشد در دب یوقت 

بود که  یاش رفتن به سرباز نهیتنها گز اندازدیمادرش رو ب
 نباشد.  هیهد یمزاحم زندگ

 .  ندیو گرفته بب نیرا غمگ هیطاقت نداشت هد جانان
 میگفت هنوز تصم یاالن داشت به ما م نیدلم هم زیعز -

 نگرفته...
 ...رمیاصال نگران نباش خودم فردا باهاش م تو



 هیو هان نایموقع شب با ش نیداشت که جانان اجازه دهد ا شک
 برود.  رونیب

 خودش را مشغول غذا خوردن نشان داد.  یکم
 شدند.  یم یها به سرعت سپر هیثان
 برسد.  نایممکن بود شلحظه  هر
 زد و باالخره گفت:  ایبه در دل
   ؟ییجا میبر نایما با ش یدیآقا جانان اجازه م -

 : دیپرس عیسر یساق
 موقع شب؟ نیکجا ا -

بجنگد  یزیچ یبخواهد برا هیهد یدانست وقت یم گرید جانان
 به او اعتماد کرد و دستش را باز گذاشت.  دیبا

مظلوم و ساکت  هیخانواده وسط بود هد یپا یوقت مخصوصا
 شد. یم یگریبه آدم د لیتبد
 آورد. یسر از کارش در م یکرد و نه کس ینه داد و قال م 
 کرد:  یکور را باز م یصدا و با حوصله  گره ها یب 
 .  یبه اجازه من ندار ازیشما ن زمیعز -

 ذوق کرد. هیهد
 لبخند زد که دل جانان رفت:  یطور 
 .  میگرد یآقا جانان...زود بر م یمرس -
  د؟یریتونم بپرسم کجا م یم -
 ...یقانون یپزشک میریم نایبا ش -

 اگر از نظر شما اشکال نداره... البته
 که داشت.  اشکال



موقع شب  نیسه تا خانم ا یبرا یمناسب یجا یقانون یپزشک
از چشمانش به او  شتریبفهماند ب هیخواست به هد ینبود اما م

 اد دارد: اعتم
 داره؟  یچه اشکال زمینه عز -

 مزاحم نشه؟   یکس امیباهاتون ب یدار دوست
 شه؟یزحمتتون م -
  ؟یچه زحمت -
 اومد خبرم کن.   نایش
 چشم.  -

 «. چشم»گفت  باز
 یکه جانان را عاشق تر م ییهمان حالت مؤدب و تو دل برو با

 کرد.
که داشت با بلور خانم حرف  هیخواست چشم از هد یدلش نم 
 زد بردارد:  یم
 کنم.   یشما استراحت کن من خودم برگشتم غذا گرم م -
 بچه ها حاضره...  ریش -
 ممنون بلور خانم... -
 . دیدیزحمت کش یلیخ

 شد گفت:  یطور که بلند م نیکرد به جمع و هم رو
 خوام.  یمن از همه عذر م -

 من برم حاضر بشم.  دیبخور شما
و  یرا در کالنتر هیزود کار هان یلیزبر و زرنگ خ ینایش

 انجام داد.  یقانون یپزشک
شدند با چند برگ فرم منتظرشان  یکه خارج م نهیاتاق معا از

 بود: 



 گفت؟  یدکتر چ -
 ستدیپا با یتوانست رو ینم هیخواهرش را که از فرط گر هیهد

 کرد:  یکمک م
 کرد... یگواه یچیه -

 شاهد الزمه...  گهیم یول
 بخرد. وهیآب م هیهان یرفته بود برا جانان

 واریکنار د یها یصندل یرا رو هیداشتند هان دیرس یوقت 
 نشاندند.  یراهرو م

دهان  یرا داخلش فرو برد جلو یرا باز کرد و ن وهیآبم پاکت
 گرفت:  هیهان

 کم بخور قندت افتاده...  هی زمیعز -
 .دینگاهش را باال کش هیهان

 خطابش کرده بود؟ زمیتا حاال عز یکدام مرد 
به  گریکرد د یاز بس ناراحتش م یگفت ول یم یگاه مانیسل 

 نشست.  یدلش نم
 را از دست جانان گرفت:  پاکت

 ... دیشد تیاذ دیببخش یمرس -
 زنم.   یحرف م مانینگران نباش من با سل -
 .دیشن یداشت م نایش

 زده گفت:  هول
 ؟یزن یحرف م یچ یچ -
 کنم... یدر خونه پوستش هم م رمیاالن با مأمور م 

 شهر هرته؟   مگه
 برخاست:  هیهان یپا یبا خنده از جلو جانان

 ... نایخدا به داد شوهرت برسه ش -



 ؟یپس چ -
 آورده؟  ریگ بیغر

 قانون داره...  مملکت
 را گرفت و کنار گوشش پچ زد:  هیهان یبازو ریز هیهد
 در خونه... میریبا مأمور م میدار -

 ...ارمیاسمت هم نم گهیبه خدا د ادیدر ب کتیج هیهان
 ... ینیمنو نب چوقتیه گهیکلمه ازش دفاع کن تا د کی فقط

 ...یآبج گمینم یچیه -
 ... گمینم یچیخدا ه به

 روشن بود.  مانیخانه سل یها چراغ
 فونیزنگ را زد و پشت آ هیخود هان یمأمور کالنتر هیتوص به

 گفت: 
 ... نییپا ایب مانیسل -
 ؟یبود یکدوم خراب شده ا -
 ... نمیباال بب ایب 

 کرد.  هیبه بق ینگاه هیهان
 گفت:  نایش
 ... نییپا ادیبگو ب -
 ترس دوباره تکرار کرد:  با
 ... نییپا ایب مانیسل -
 نشونت بدم...  امیتا ب سایهمونجا وا -

 در را باز کرد. رپوشیو ز یبا شلوار کرد مانیسل
 . ردیرفت تا دوباره به باد کتک بگ هیبه سمت هان انهیوحش 

 بود. یصحنه ا نیاز قبل منتظر چن جانان
 .دیرا گرفت و کش مانیاز پشت کش شلوار سل 



 در دست جانان است. شلوارشکه  دیشوکه برگشت و د 
 نکرد.  یجانان هم نامرد 

 و رها کرد:  دیشلوارش را مخصوصا کش کش
 ...نمویسالم آقا سل کیعل -
 با امانت خانم من؟  یکار کرد یچ
 یجانان بار جا به جا م یاطیکارگاه خ یبود برا یمدت مانیسل

 کرد. 
کار  یب مانیدانست اگر به گوش جانان برسد و سل یم هیهان

 ندارند.  یدر آمد چیه گریشود د
 و شوهرش رفته باشد. هیسراغ هد هیشد که هان ینم باورش
 بند آمده بود.  زبانش
 و گفت:  دیافتاد رنگش پر هیکه به هد چشمش

 ...دیخوش اومد یلیخ -
 باال... دییبفرما

 تعارف کن... هیهان
 در؟ یجلو چرا

 دارد؟ ییچه معنا یمتوجه نبود حضور مأمور کالنتر هنوز
 دستپاچه رفت زنگ خانه را زد. 
 : دیمادرش با پرخاش پرس 
  ه؟یک -
  رزن؟یپ هیاز جون  یخوا یم یچ
 .میمهمون دارننه  -
 کمک...  ادیاالن م هیهان 

 داخل شود:  عیهم اشاره کرد که سر هیهان به
 بدو ننه دست تنهاست... -



 تر بود رفت:  کینزد مانیبه سل هیکه از بق هیبه سمت هان نایش
 طرف... نیا ایشما ب یدیخانم حم -

 ها شاهد بود؟   هیاز همسا یکی کدوم
 کرده.  تیاشک هیکه هان دیتازه فهم مانیسل

 و به داخل هولش داد:  دیهمسرش را چنگ کش یبازو
 ...نمیبرو باال بب -

 نداره...  یربط یکس به
و آسمان بغل گرفت که با  نیزم انیرا م هیهان کلیه جانان

 آپارتمان نخورد.  یصورت به در فلز
 پرتش کرد.  هیعجله تن خواهرزنش را چرخاند و به سمت هد با
 برسد. هیدوباره دستش به هان مانیکار مانع شد که سل نیا با
 :رندیپشتش پناه بگ هیو هد هیکه هان ستادیا یخودش طور 
 به ما ربط داره... -

   ومده؟یبته که در ن ریز از
 از دست دادن نداشت. یبرا یزیچ گرید مانیسل
 را باال برد:  شیدر هوا چرخاند و صدا یعصب یدست 
 تا حاال؟  یبرو بابا...از ک -

 رفت مدرسه...  یپاره م یکه گرفتمش با مانتو من
زد که جانان با تعجب برگشت  غیج مانیچنان سر سل هیهد

 نگاهش کرد: 
 دنبالش... یافتین یخواست یم -

 من که نمرده بودم... یپاره بود ول مانتوش
 ؟یکن یخوشبختش م یمن قول نداد به
 بودم؟  دهیمن چقدر زحمت خواهرم رو کش یدون یم 

 دادم؟   لیبه تو تحو یطور نیرو ا هیهان من



 آمد. یقائل بود به کارش نم هیهد یکه برا یاحترام گرید یحت
 کند:  یبه خودش، خواست قلدر هیبه پشتوانه عشق هان 
 آره اصال زدمش... -

 .میدعوا کرد میو شوهر زن
 . میکن یم یدو روز بعد هم آشت 

خودتو جمع کن که حرفت  یبرو آبرو یگیراست م یلیخ تو
 سر زبون همه افتاده...

 را بچسبد.  مانیسل قهیخواست  جانان
 لباس جانان را چنگ گرفت:  هیهد
 نکن آقا جانان...ولش کن...  -

 دور کرد:  مانیرا از سل شوهرش
 ... واریبه د دهیآخه بزنمش که مثل سوسک چسب -
 ...ستیدر حد شما ن -
 مان را زده بود. آپارت یزنگ همه واحدها نایش

 و بلند گفت:  یکرد به مأمور کالنتر رو
  ؟یکن یجلسه م صورت یشما دار -

 که اقرار کرد؟  یدیشن خودت
 تکان داد.  دییبه نشانه تأ یفقط سر مأمور

 تازه حساب کار دستش آمده بود. مانیسل
 آمد.  رونیاز ساختمان ب مانیمادر سل 

 . ستیدانست ماجرا چ ینم اصال
قدم را به کوچه گذاشت هر دو دستش را  نیاول نکهیمحض ا به

 : دیباال برد و محکم بر فرق سرش کوب
 برس... رزنیپ نیخدا...به داد ا -

 فتنه است... ستین عروس



 ...دیبرس ادمیبه فر مردم
 دهان مادرش گذاشت تا ساکتش کند:  یدستش را رو مانیسل
 نگو...  یچیننه ه -

 را با خشونت پس زد:  مانیسل دست
 چقدر گفتم طالقش بده نازاست؟ -
 دست من که نمک نداره...  نیبشکنه ا 
 . دیکش رونیها را ب هیهمسا مانیو داد مادر سل غیج
 شد. تیپر از جمع ابانیزود خ یلیخ
 گفت:  نایکنار گوش ش یمأمور کالنتر 
 ...ستیشهادت الزم ن -

 من اقرار کرده که زده... یجلو
 ...دینمون نجایمن امضاء کنم ا سیبنو
 ... رهیهم بگ هیتونه د یم نیهم با
 رساند:  هیرد شد و خودش را به بق تیجمع انیاز م نایش
 کارم تموم شد.   میبر -

بار آخر شوهرش را  یبرگشت برا هیشدند هان یدور م یوقت
 نگاه کرد. 

 یکردن از همسرش داشت مادرش را ساکت م ییدلجو یجا به
 کرد. 

 دعوا را هم نداشت. کیجمع کردن  عرضه
از حق مادر  یمرد نیتا آخر عمر به خاطر همچ دیچرا با 

 گذشت؟  یشدن م
 بروند. یشدند دوباره به کالنتر مجبور

 یجانان تماس م لیداشت مرتب با موبا مانیخانه، سل ریدر مس 
 گرفت. 



و  هیچند بار مخصوصا جوابش را نداد بعد رو کرد به هد جانان
 : دیرسپ
 خانمم اجازه هست باهاش حرف بزنم؟   -

 دست جانان گذاشت:  یرو یکرده بود وقت خی هیهد دست
 ... دیدون یهر جور خودتون صالح م -
 بهش بگم؟ دیبا یعشقم چ -

 تا از خواهرش بپرسد:  دیچرخ هیهد
  م؟یبگ یچ هیهان -
 مهرم حالل جونم آزاد...  دیبگ -
 مداخله کرد:  عیسر نایش
 نشستم؟ نجایمگه من بوقم ا -
 بده... دیتا قرون آخرش رو با 

 چقدر هست؟  حاال
کرد که چقدرش سهم  یدر ذهنش حساب و کتاب م داشت

 شود:  یخودش م
 چهارده تا سکه...  -

 : دیچرخ هیزده به سمت هان بهت
 چند تا؟!  -

  گه؟ید یزنش شد یمفت بگو
   ؟یبگذر یخوا یهم م نیهم از
 : دیکوب هیهان قهیبه شق ینوک انگشت ضربه ا با
 احمق جون... -

 کنه... یسه سوت خالصت م یقاض نکهیا اول
 ...یمحکمه پسند دستت دار لیدل نیکتکت زده که بهتر دوم



 یبده، تک تک حق و حقوقت هم از حلقومش م هید دیتنها با نه
 ... رونیکشم ب
 با خنده گفت:  جانان

 کنه...  یم متیتقد ارهیم از پاش در مه مانیسل یشلوار کرد -
 ؟یداشته که زنش شد یچ نیمن موندم آخه ا -
 بود؟  یمادرش عجب پاچه پاره ا 

 زد:  نایبه حرف ش یپوزخند هیهد
 ...ناینگو ش -

 ... شهیداره ازت دلخور م رتیآقاشون غ یرو هیهان
به خودش  دیبا هیکند اما هان رینداشت خواهرش را تحق دوست

 آمد.  یم
 انداخت:  یرا به دردسر م هیدوباره با حماقت، هد دینبا
 تونست ازدواج خوب بکنه... یم گمینم -

خدا بهم لطف داشت که با اون وضع  یدون یخودت م منم
 کنه... تمیشد حما دایپ یکیخراب 

 چاه... یتو افتهیاومد ب یاز چاله در نم الاقل
اومد دردامون  ینم گهید یکیحداقل  یزده بود ول ایرو که دن ما

 کنه...  شتریرو ب
 حرص نخور...  زمیتموم شد عز گهید -
 ...شهیتموم نم -

افته دنبال شوهرش همه ما رو هم  یدوباره م گهیروز د دو
 کنه... یم عیضا
 ...ستیبارش ن نیاول
 خواست از خودش دفاع کند:  هیهان

 کجا رو داشتم برم؟  -



 : اوردیهم کم ن هیهد
 . میدر به در بود یو علهر جا من  -

 ... ابونیکف خ شده
اما لقمه در  دیخواب یکه گرسنه م ینداشت به خواهر یجواب

 گذاشت بدهد. یم یو عل هیدهان هان
 خانه جانان گذاشته بود: یرا جلو نشیماش نایش 
 ارمیرو م نیخونه، فردا خودم ماش متیرسون یجان م نایش -

 . دمیم لتیتحو
 ...من عادت دارم. خواد ینه بابا نم -

 ... رمیم خودم
 ها... یشد یرزنیواسه خودت ش -

 کنه؟  یبهت افتخار م یلیخ مامانت
 کرد من جبران کردم.   تشیداداشم اذ یآره هر چ -
 خدا برادرت رو رحمت کنه... -

 مادر پشت سرته... ریخ یدعا
 . میکن یهم بهت افتخار م ما
 بزرگتر بود.  هیفقط دو سه سال از هد نایش
 شوند.  نایمثل ش یکیتوانستند  یهر کدام م هیو هان هیهد
داد، حاضر  یفکر کرد اگر به حرف خواهرش گوش م هیهان

 .اوردیبار ب نایمثل ش یکیبکند تا  یبود هر کار
 هیسخت نسبت به زحمات هد یهم در آن روزها یعل 

 کرد. یم یقدرناشناس
 نکهیکردند نه ا یم یبود که نادان نیا یمشکل اصل دیشا 

 دارند.  یریفق ایخانواده بد 
 دانست.  یبه جز خودش را مقصر نم یکس



و خراب  یبا فداکار هیکه داشت را هد یپشتوانه مال نیهم یحت
 ساخته.  هیهان یخودش برا یکردن زندگ

 هیکرد وکالت بالعرض )بالعزل را هان یکه ذوق م یا هیهان
 دهد.   یمعتادش مگفت( دارد به برادر  یاشتباه م

 نشسته بود. داریب یعل
 برسد.  هیداد تا هان یم کیطبقه باال کش منینش یمبل ها یرو 

که گذشت  یعینشستند و از وقا یعل شیپ یا قهیچند دق یهمگ
 حرف زدند. 

 توانست در برابر خواب مقاومت کند.  ینم گرید جانان
 و گفت:  هیختم کالم رو کرد به هان یبرا

 .یجان شما االن حکم خواهر منو دار یهان -
 استراحت کن تا من...  یاتاق عل یفعال تو 

 : دیحرفش پر انیم هیهد
 خونه؟   یتو زهیالبد قراره فردا بنا بر -

 شدند. رهیهم خ یهر دو به چشم ها یلحظات
 : دیبار یم یاز نگاهشان عشق و قدردان 
 جان... ستین یازین -
 . میزن یحرف م مانیبا سل گهیدو روز د یکی

 فکر کنه.  دیاول با هیهان
به  میکنه بتون یکه اگر خواست آشت میفقط مدرک گرفت ما
 . میاریفشار ب مانیسل

 است. هیبا خود هان میتصم
او  یتوانند جلو یهست که نم یزیچ دیفکر کرد شا جانان

 درباره اش حرف بزنند.
 بلند شد و گفت:  



 کنم. یم یپس من از جمع عذرخواه -
 . ریبه خ یشب همگ 

 هم بلند شد:  هیهد
 بخوابم.  رمیمنم م -

  ؟یبالشت و پتو بد هیخودت به هان یتون یم یعل
 تونم عمه شما برو بخواب... یم -
کرد تا در را پشت  بیرا تعق هینگاهش رفتن جانان و هد با

 سرشان بستند. 
گوشه اش کز کرده بود  هیکاناپه که هان یبلند شد و رو عیسر

 ت: نشس
 حرف دارم باهات...  قهیعمه دو دق -

 واقعا تحمل حرف زدن نداشت. هیهان
خواست که به حال زار خودش  یگوشه خلوت م کیدلش  

 کند:  هیگر
 االن جون ندارم.  یعل -
 راه در رو نداره.   یباس گوش بد -

 .دیچرخ یبه سمت عل هیجان هان یب نگاه
 یو حرف خوردن پس چاره ا دنیهنوز مانده بود سرزنش شن 

 جز تحمل کردن نداشت: 
 .  یکن حتمی...فقط مونده بود تو نصیبگو عل -

 شناخت. یمدل حرف زدن را خوب م نیا یعل
 خودش استادش بود:  
 فرق دارن... یلیخانواده با ما خ نیا -

 واسه خاطر پولشون باشه ها... یفکر کن نه



از کجاش  یدون یم یول دهیدستور م گهیمغزشون طور د اصال
 خوشم اومده؟ 

 را کنجکاو کرد:  هیهان
 ینون تو یتو کدوم قبرستون ستیاز اونجا که براشون مهم ن -

 .میو خورد میخون زد
 رد خور نداره.  گهید یتو هم جزو خانواده ا گنیم یوقت 

 برگشت با هم دعوامون شد. هیکه عمه هد یروز
 حرفش تو گوشم موند.  
 گفت؟  یچ -

 را نشنود:  شیصدا یتر شد تا کس کینزد یکم یعل
 رفتم سر کار... یمن با آقا جانان چند بار -

 شیاصال حال یکنن ول یم گاشیقشنگه همه ن کلشیبس ه از
 .ستین
انداخت تن و بدن خودش تو چه وضع  ادمیعمه اون روز  

 ...هیداغون
التماسش که داره افتاده بود دنبال عمه  یمرد با تمام امکانات نیا
 کرد برگرده.  یم
 .یدید یحال و روزش رو م دیبا
  ست؟یمثل آقا جانان بهتر از عمه ما ن یکیواسه  یکن یفکر م 

  ره؟یما خرش م عمه
 به موال... نه

 ...شهیاحترام و معرفت سرش م یول ستین یچیبراش ه عمه
 کرد که بتواند بدون مانع حرفش را بزند:  یمکث

 ...نیبب -
 . میروراست باشبا هم  ایب



  ره؟یاومد عمه ما رو بگ یم یک
 افتاد.  یکن اصال اون اتفاق نم فکر
 حشمت نشم.  هیکند که من شب یجون م دیتا عمر داشت با عمه

 پوشند؟ یموهاش و تنش رو م یچطور ستین ادتی
  ادته؟یگلوش  ریبست ز یکه سفت م یپاره ا یاون روسر 
 شد:  هیباعث خنده هان هیهد یروسر یادآوری
 ... دنیخند یکل محل بهش م -
  ش؟یدیاالن د -

 کشه.  یخجالت نم گهیآدما بهش گفتن که خاصه د نیبس ا از
 کردم.  یاولش قاط من
 یچ یدون یم یدارم ول رتیخواستم نشون بدم هنوز غ یم

 شد؟ 
 تکان داد:  یسر هیهان

 .رمیبگ ادیهستم  نجایفکر کردم خوبه تا ا -
 نگاه به آقا جانان و شوهر مادرش آقا سپهر کردم. 
 فرق کرد عمه... یلیخ ایدن 

از  یگرفت ادیاز قبل  یهر چ ،یبمون نجایا یخوا یم اگر
 مغزت بشور. 

نگاه کن به حرف زدنشون و محبت کردنشون به  خوب
 ...گهیهمد

 یپاره کردن جا کهیخانم که بدون تعارف ت یساق مخصوصا
 ...مادرم رو پر کرده

 افتاد:  هیهان ادی یزیچ
 رفت بگم.  ادمی یعل یوا -

 گرده.  یم هیدوباره اومده سراغت داره دنبال آدرس هد مامانت



 تونم باهاش حرف بزنم.  یم گهید -
 با شوهرش...  یحت
 کرد:  یباور نم هیهان

 با شوهرش؟  یوا؟! عل -
 تونم.  یآره م -

 خوام برم سراغش...  ینباش خودم م نگران
  ؟یآخه چطور -
 گفتم؟  یاالن بهت چ -

 گرفتم. ادیمدت از آقا جانان  نیا یتو
 شده. یسرکش خونه حشمت منطق یعل 
اگرآقا  یول ستین سهیالبته شوهر ننه من با آقا سپهر قابل مقا 

 بتونم.  دیتونه پس منم با یجانان م
 هم نکن.  یچیفکر ه میبخواب میبر حاال

 زدند.  ینم یحرف چیه یقیدقا یبرا هیو هد جانان
 شکست:  هیرا هد سکوت

 ... زیممنونم به خاطر همه چ -
که  یرا بلد نبود اما ادب و احترام زهایچ یلیخ دیدختر شا نیا

داد  یکه از خودش نشان م یتیگذاشت و شخص یم گرانیبه د
 : ختیانگ یرا بر م انیاطراف نیتحس

باالش چند تا  میرو بکوب نجایا میدینقشه کش یمن و ساق ه،یهد -
 . میاریواحد در ب

  ه؟یچ نظرت
 : دیپرس یرا م هیبود که نظر هد قشنگ

  ؟یپرس یخونه پدر شماست از من م -
 خونه شما هم هست. گهیاالن د -



 ینم یبیخانه احساس غر نیدر ا گری. ددیپر هیاز سر هد خواب
مدت جانان  نیا درمهمان ناخوانده را نداشت.  کی حسکرد. 

 یاست و عضو مهم هیثابت کرده بود که خانم خانه اش فقط هد
 :رود یاز خانواده به شمار م

 نیاگر تو همچ قبال. دمینترس یچیاز ه یبود شمیامروز که پ -
 داد...  یگرفتم حمله بهم دست م یقرار م یتیموقع

 مامانش...  یرو بکنم. وا کهیخواست کله مرت یدلم م -
 : دیخند هیهد
 بدجنسه... یلیمامانش خ -
 کار کنم؟   یاالن من با تو چ -

 : دیچانه اش برد و سرش را باال کش ریدست ز جانان
 .  ستیبدجنس ن یمادر چیه -
محله گفتن دختر  کل... قیرفتم تحق من. یگیکه م یدیپس ند -

 کرد.   یم تیاز بس مادرش همه رو اذ دیند مانیبه سل
چند سال  هیازدواج کرده، هد هیهان یذهنش محاسبه کرد وقت در

و  یکس یب یبرا قلبش ق؟یخواهرش رفته تحق یداشته که برا
 گرفت.  هیهد یپناه یب
  ؟یکرد قیتحق یآخه کوچولو تو کجا رفت -
بچه ننه  مانیگفتن سل همه ...شیزندگ محل محل کارش... -

 رفت؟   هیمگه تو گوش هان یهم جادوگر ول مادرشاست. 
 بسوزه.  پدر عشق  -

 را آراست:  هیهد نیریصورت گرد و ش یزیر اخم
 چند سالش بود؟ هیهان یدون یمعشق؟!  -
 خواسته فرار کنه.   یفقط م هیهان ...میدونم زندگ یم -

 شد:  دهیدم رونیب هیهد یلب ها انیآه مانند از م ینفس



گذاشت  دستداد.  یبهش دختر نم یهم کس مانیآره...سل -
 نداره... یخواهر خنگ من که کس و کار درست و حساب یرو
 رو زده بود؟  هیمخ هان یبا چ یدون یم
 عشقم؟  یچ -
 بود.   دهیقرمز خر یبراش کفش ورزش -

 کیبچه ها که هر کدام  نیبه حال ا ایدانست بخندد  ینم جانان
 کند:  هیجور زخم خورده اند گر

  ؟یکار کن یباهاش چ یخوا یحاال م -
 کنم به حال خودش... یبه حرفم گوش نده ولش م اگر -

 . دمیبراش جنگ یاندازه کاف من
 االن ولش کن.  نیبه نظرم از هم -

 شد:  رهیمتعجب به جانان خ هیهد
 خودش شروع کرد به تالش کردن.  یرو ول کرد یعل -

 هم رها کن.   هیهان
 خنگه...  یلیفرق داره. خ یبا عل هیهان -

 واقعا کم داشت:  هیگفت هان یم راست
کنه، خودش اون مغز  یزندگ نجایفقط ولش کن چند روز ا -

 ... دهیم یتکون هیدست نخورده رو 
 با جانان بود.  حق
توانست  یرا نم دید یم یعل تیکه در شخص یادیز راتییتغ

 انکار کند: 
  شه؟یم یچ نمیتا بب شیدنبال کار سرباز رمیم یمن فردا با عل -

گفت ممکنه به خاطر کوتاه شدن  دمیپرس یکیاز  ینگو ول بهش
 پاش معافش کنن... 

 گرفت:  یزند قلبش درد م یلنگ م یعل دید یبار م هر



  شه؟یپاش درست نم گهید -
دوباره عمل  دیبره اگر درست نشد با یدکتر گفت زمان م -

 کنه.
 باش.   یغصه نخور فقط به فکر عروس زایچ نیا یتو برا 
بود چهره داغون  دهیکش شیبرا یکه ساق یطرح لباس یادآوری

 خواهرش را شست و با خودش برد: 
 انقدر لباسم خوشگله...  یوا -
 ؟یمن بش یندرالیقراره س -
 . یخواد بپوش یدلم م یلباس پف پف 
 .  ادیبهت م یلیخ
 .یبدون دیگفت نبا یساق -

 رفت: یم لیجانان داشت تحل یصدا
 ...اگر خوابم برد دور نشو -
 جان... رمینم ییجا گهیدمن  -
 راحت بخواب...  الیخ با

 . امدین رونیاز اتاق ب هیبعد هان روز
 . دیکش یصورتش خجالت م یها یخاطر کبود به

 کرد تا همه رفتند.  صبر
 یتدارکات عروس یبرا ییرا چند جا هیخواست هد یم یساق

 ببرد. 
 یمانده بود با بلورخانم و جوجه ها هیده صبح فقط هان حدود

 کردند. یکه دائم ونگ ونگ م هیهد
 . دیخز رونیاز اتاق آرام ب 

 اطرافش را نگاه کرد.  یکم
 شد.  یبود اما ساکت نم خلوت



 .ختیر یخودش چا یبرا
 یبه زبان لُر یآواز محل کیبچه ها  یبلور خانم داشت برا 
 خواند.  یم
 با دو تا نوزاد کالفه شده بود.  رزنیپ

 کند. بتواند کمک دیکرد شا فکر
 با ترس به اتاق بچه ها رفت.  

 کرده بود.  نیتزئ ایرو هیاتاق را شب نیا یساق
 شد.  رهیاتاق خ یبایو ز کیش واریبه در و د هیثان چند

 کند:  یمحو بود که متوجه نشد بلورخانم دارد نگاهش م چنان
  ؟یکن یکمکم م -

 .دیسه قدم که جلو رفت به گهواره بچه ها رس دو
 دو تا تخت کوچک کنار هم گذاشته بودند.  

 . زدیداخل گهواره نق م ایلیدر آغوش بلورخانم بود اما ا ایارم
 تنش نبود.  یچیه

 داد.  یم ریش ایداشت به ارم بلورخانم
 هم عوض کند:  ایلیبود پوشک ا نتوانسته

 رو بخوابونم.  ایبنداز روش تا من آقا ارم یزیچ هی -
 شده بود.  ایلیا یکوچولو یت و پاهادس یمحو تماشا هیهان
 . ندیتر رفت تا بهتر بب کینزد

 خاله اش ساکت شد.  دنیبد اخالق و پر سر و صدا با د یایلیا
 خشکش زده بود. هیهان

 نشده بود. یزیحد عاشق چ نیدر عمرش تا ا چوقتیه 
 اش فشرد. نهیرا از داخل گهواره برداشت و به س ایلیآرام ا 
 حلقه کرد. شیاشک در چشم ها 

 گفت:  بلورخانم



 . شهیسردش م -
 بکنم.  ایلیمن لباس تن آقا ا ریرو بگ ایآقا ارم ایب

کرد  یتکرار م« آقا»نوزاد ها را با پسوند  یهر بار اسام یوقت
 داد.  یم یبیحس عج

 کرد.  ایلیبه صورت ا ینگاه هیهان
 است.  بهیغر کیبود در آغوش  دهیتازه فهم ایلیا

 کرد. ینم هیداشت اما گر اخم
رود که چطور  یدارد با خودش کلنجار م دیرس یبه نظر م 

 سرش بگذارد؟ یخانه را رو
 را داخل گهواره گذاشت:  ایبلورخانم، ارم 
 بده من... -

 خواست از نوزاد در آغوشش دل بکند. ینم دلش
 هم هست. گرید یکیبا خودش فکر کرد  
 رفت.  ایسپرد و سراغ ارم را به بلورخانم ایلیا 

 . زدینق م ایارم
 کوچکش را باز کرد.  یپلک ها یکه بغلش کرد لحظه ا هیهان

 صیشد رنگش را تشخ یروشن بود که نم یبه حد شیها چشم
 داد. 
 زد.  لبخند

 کرد:  وانهیرا د هیاش هان یصورت یها لثه
 قربونت بره خاله... -

  ؟یچقدر خوش اخالق و خوشگل تو
 خانم گفت:  بلور

 ...یکی نیآخ...امان از ا -
 کشه...  یآخر منو م نیا



 دور از جون... -
 کنم.  یمن هستم کمک م فعال

 گوشه اتاق نشست.  یمبل تک یرا برداشت و رو ریش شهیش
 گرفت:  یمهم میتصم ایبه چهره ارم رهیخ
 . رمیگ یم طالق»

 « خوام. یبچه م من
را  ییزهایآمد چه چ یم ادشیکرد و  یبه گذشته فکر م یوقت
 کرد. ینم یمانیکرده احساس پش مانیسل یفدا
حق  زدیبر مانیسل یتوانست به پا ینم گریکه د یزیتنها چ 

 مادر شدن بود. 
از  یخواست لحظه ا یکه نم هیآن روز با حضور هان بلورخانم

 برود خوب استراحت کرد. رونیاتاق بچه ها ب
 بماند.   شهیهم یبرا هیکرد هان یآرزو م رزنیپ 

 رستوران قرار گذاشته بودند.  کیظهر همه خانواده در  کینزد
دست به  زیدمغ پشت م افهیگره خورده و ق یبا اخم ها یعل
 نشست.  نهیس
با چشم و ابرو به جانان عالمت داد تا بفهمد داستان  هیهد
 .ستیچ

 : دیفقط خند جانان
   م؟یکن یبا ساالد خودکش میبر -
داشت خودش را زودتر به  جانیکه ه دیپرس یسوال را ساق نیا

 قسمت ساالدبار برساند.
 راه افتادند.  یدنبال ساق هینشست و بق یعل 

که داشتند از  هیو هد یبار، جانان خم شد به ساق زِ یم کنار
 مردند گفت:  یم یکنجکاو



 معافش کردن اعصاب نداره.   -
 .دندیخند یپشت به عل ییتا سه

 : دیپرس یساق 
  ؟یدیکه گفتم براش پرس یجان اون کار -
 آره حله... -

 کنم.  یاونم بررس شنهادیخوام پ یم ادیاالن سپهر م فقط
 زنند:  یحرف م یدانست مادر و پسر درباره چ ینم هیهد
 . من کوچولوئم...دیبه منم بگ -

انداخت و به سمت  هیبا ذوق دستش را دور شانه هد یساق
 د: کر تشیهدا یگرید
 ...یناز ناز یمن قربونت برم کوچولو -
 تا برات بگم.  میکرم کارامل بردار میبر ایب

 غذا کرد.  شیپر از انواع ساالد و پ یعل یهم برا یبشقاب جانان
 ساالدبار کند.  زیدل از م هیو هد یاز ساق زودتر

 شده بود.  دیناام یحساب یعل
را  شیگذاشت اخم ها شیکه جانان جلو یبشقاب رنگارنگ یحت

 باز نکرد: 
 ندارم جون داداش...  لیم -
 بخور حرف نزن بابا... -

 خوشحال شدم.  یلیکه خ من
 بشه؟  یکه چ یسرباز یبر یخواست یم

 . دیفهم یرا نم یعل درد
 یدر زندگ یرفتن قدم مهم یخودش فکر کرده بود با سرباز با

 کند:  یکم م هیدارد و شرش را از سر جانان و هد یبر م
 سالم...سالم... -



 کردم.  رید دیببخش
 : ندیو جانان بنش یعل یرا دور زد تا روبرو زیم سپهر

 . یسالم خسته نباش -
 هم سالم کرد.  یعل

 گشت: یم یداشت با نگاهش دنبال ساق سپهر
 پس کجان؟  -
 ...نمیزن گرفتم که خودم تنها بش -
 سپهر؟  ینیب یم

 انداخت:  یصندل یپشت یرا رو کتش
خبر خوب  یکل امیآب به دست و صورتم بزنم ب هی عیمن سر -

 دارم.  
 : دیشد جانان پرس دهیچ زیم یکه جمع شدند و غذا رو همه

 سپهر خبر خوب... -
 ما هم باز شد.   یآقا یعل یاشتها دیباش شا زود

 گرفت تا لقمه را قورت دهد:  شیلب ها یدستمال را جلو سپهر
 بدم.   حیآقا توض یجان و عل هیهد یبرااول صبر کن  -

 شروع کرد:  یسپهر، ساق یجا به
 ...یراه بنداز یعل یبرا یکاسب یخوا یم یگفت یِهد -

 وارد کننده پارچه است.  سپهر
با  میرو بند کن یدست عل شهیم یکرده که چطور قیتحق رفته
 خودش شروع کنه.  هیسرما
 برق زد:  یاز خوشحال یعل یها چشم

 خانم؟  یعا ساقواق -
 گرفت:  یقاشقش را به سمت عل یساق

 کچل؟ یدونست ینگاهم م نیاوه...من عاشق ا -



رفتن به خدمت  یبود که برا یعل یغلیسر ص منظورش
 . دیصبح همان روز تراش ،یسرباز
 گذاشت:  یکله عل یکف دستش را رو جانان

 ...یشد زیوسوسه انگ یلیخ -
 ... میبرم منم بتراشم ست کن گهیم طونهیش

خواهد  یکه باورش شده بود جانان م هیوق زده هد یها چشم
 سرش را بتراشد قهقهه جانان را بلند کرد: 

 ... نیرو بب هیمامان هد یوا -
 دستمالش را به سمت جانان پرت کرد:  سپهر

 نکن... تیانقدر دختر منو اذ ریزبون به دهن بگ قهیدو دق -
 کردم؟  یکه لگد نم گل

 : دیخند یم هیهد افهیهنوز داشت به ق جانان
 به من چه؟  -

 تربچه شد دوباره... هیشب
  تراشم...  ینم نترس

 گفت:  یبا ژست بانمک یساق
 گه؟یم یشوهر با کماالتم چ نمیبچه رو ببنده من بب نیا یکی -
 گوالخ گوش نده...  نیبگو عشقم به ا 

دست سپهر  یکه رو یبه دست ساق یچشم ریداشت ز یعل
 کرد. با خودش گفت:  یگذاشته شد نگاه م

 «.نهیرو بب زایچ نیا دیبا هیهان عمه»
 شروع به صحبت کرد:  سپهر

 یم شیاستانبول من معرف میریبا هم م ادیکه ب شیکارت معاف -
 .میکن یکه با هم کار م ییکنم به فروشنده ها

 کنه. دیتونه با پول خودش هم خر یم 



 داریبراش خر میریگ یم لیما جنس رو از گمرک تحو یوقت 
 . میدار

 رسه. یبه انبار نم اصال
 ... ادیدستش م یخودش بعد از چند بار سفر کردن کاسب 

را خوشحال کند اما چهره اش در هم رفته  هیکردند هد یم فکر
 بود. 

 سپهر داد:  لیتحو یزور لبخند به
 تشکر کنم؟ یدونم چطور ینم -
 ... ستین ادیزآخه پولش  
 اشکال نداره.  -

 کنه. یدو توپ پارچه شروع م یکیبا  اول
 ینم یزیچ بتونیمخارج سفرش هم گردن شرکته شما از ج 
 ... دید

 نبود. یراض
انقدر اعتماد نداشت  یبه عل یول دیپسند یسپهر را م شنهادیپ 

 یحال حرف نیکه اگر سفر خارج برود خودش را گم نکند. با ا
 نزد. 
 کند.  کیرا در کار خودش شر یخواست عل یهم م جانان

 دوست داشت:  شتریرا ب شنهادیپ یکی نیا
 مناسب فصل بعده... یطرح ها دیاالن وقت تول -
 کیاز طرح ها رو شر یکی یکه دار یبا همون پول یتون یم

 ...یبش
 ...یکدوم که دوست دار هر

 ... یکیبشه به نسبت سهمت شر یسود و ضررش هر چ گهید
 گرفت. ینم ادی یزیچ ینبود اما عل بد



کرد فقط موقع حساب و کتاب  یعمال همه کارها را جانان م 
 . دیرس یم یسود یبه عل

 که زد:  یبا حرف هیهد یدغدغه ها یرو دیخط کش یساق
 دادنتون...  شنهادیپ نیخوره با ا یبه درد عمه تون م -

 . دیچرخ ینگاه ها به سمت ساق همه
کرد و  میرا به چهار قسمت تقس یبرگ دستمال کاغذ کی

 گذاشت:  یعل یجلو
 سپهره...  شنهادیپ یاول -
 را جدا کرد:  گریتکه د کی
 مال جانان... یکی نیا -
 نداشته باش...  شیکار هینخود یسوم نیا

 گذاشت. یسوم را مچاله کرد و گوشه ا تکه
 تکه گذاشت:  نیآخر یانگشت اشاره اش را رو 
 توئه... یآرزو نیا -

 . یبکن ندهیدر آ یکه دوست دار یکار
 .یبه خاطرش شبانه روز تالش کن یحاضر

 منت امثال من سرت باشه.  
 ...یاریداشتنش کم نم یتو برا یبه خاطرش بشکنه ول غرورت

 ه؟یدونم اون چ ینم من
 . یبفهم دیتو با 

 . یروش فکر کن یبر دیبا ای یدون یاز قبل م ای حاال
 یتکه جوجه کباب جلو کیرا برداشت و با چنگال  دستش

 گرفت:  یصورت عل
 به من بده.  سیکاغذ بنو کهیت کی یرو یکرد داشیهر وقت پ -

 اگر آرزوت محال باشه. یحت



 ...ادیخواد فرود ب یم مایباز کن هواپ 
 . دیبا بغض خند یعل

را  ایجوجه کباب دن نیرا باز کرد و خوش مزه تر دهانش
 . دیبلع
 یزیچه چ یآن تکه دستمال کاغذ یرو دیدانست واقعا با ینم

 . دیفهم یم یبه زود یول سدیبنو
 داشت.  نهیگز هزاران

 زد.  یدر مغزش تلنگر م هیاز بق شتریب یکی
 . دیرس یمحال تر به نظر م هیتر بود اما از بق واضح

 شده بود. ریآقا جهانگ یعاشق کتاب ها یعل
رفت و همان چند نسخه که  یم نیرزمیبه ز یدر هر فرصت 

 خواند. ینگه داشت را م ادگاریجانان به 
گوشه و کنارش  ریکه آقا جهانگ یقطور یکتاب آناتوم 
 یخودش م ریرا درگ یعل هیاز بق شتریگذاشته بود ب ادداشتی

 کرد.
کرد زمان از  یرا تماشا م شیو عکس ها زدیورق م یوقت 

 رفت.  یدستش در م
 شدند. یو مادرجان دود م یو پدربزرگ روان حشمت

 آمد.  ینم ادشیاسم خودش هم  
شود و  رهیخواست به آن کتاب رنگارنگ خ یدلش م فقط

 خان را بخواند.   ریجهانگ یها ادداشتی
 بازگشت از جانان و سپهر جدا شدند. ریمس در
کنند. اول  یرانندگ هیو هد یاصرار کرد به نوبت عل یساق 

 نشست. یعل
 راحت بود.  یلیخ کیدنده اتومات نیبا ماش یرانندگ 



 . ردیخواست ترس تردد در شهر را از آنها بگ یم یساق
 عوض کرد.  هیرا با هد شینشست و بعد جا یاز راه عل یمین

اتفاق  نیتر نیریش یساق یبرا هیو هد یصورت عل یرو خنده
 عمرش بود: 

کالج  یبعد پات رو از رو «ید»عالمت  یرو یزن یفقط م -
 ...یدار یبر م

 ...یکنترل کن دیپا با کیباشه فقط با  حواست
 کنه... یکار ترمز هم م کالج،

  ؟یکن یکار م یچ نمیبرو بب حاال
 راه افتاد.  یآسان به
 شد:  یذوق لبخندش جمع نم از
 جون چقدر آسونه؟ یساق یوا -
 کنم.  یسر کالس خاموش م شهیمن هم 
 داد. ادی یبه من رانندگ ریجهانگ -
 به دنده نگاه کن. یکالج رو آزاد کن یخوا یم یوقت 
کنه به  یدنده شروع م شهیم ریاون لحظه که گاز و کالج درگ 

 .دنیلرز
همون موقع گاز بده آروم پات رو از کالج بردار محاله  

 . یخاموش کن
 خدا رحمتشون کنه.  -

نداشتم باهاشون آشنا بشم انقدر دوستشون دارم  قیکه توف من
 به حال شما و جان...  یوا
 عقب گفت:  یصندل یرو یعل
 طور... نیمنم هم -

 داد.  یرا تکان م ایلیبود ا ستادهیکنار پنجره ا هیهان



 .دیرا د اطیبه در ح یساق نیشدن ماش کینزد
 انداخت و در را باز کرد. دیشد کل ادهیپ یعل 
 آرام داخل آمد.  نیماش 

 پشت فرمان بود؟ هیهد
  د؟ید یدرست م شیچشم ها 

 شد.  ادهیپ نیاز ماش هیهد
 کردند.  یم یقرار یداشتند ب یهاپو و باب مامان

 هر دو را ناز کرد و به سمت خانه آمد.  یکم
 از پنجره فاصله گرفت.  هیهان
 خواست خودش را در اتاق پنهان کند.  یم

 از پله ها باال آمد: یلوازم عروس دیخر یها سهیبا ک یعل
 کدومه؟  نیعمه...اسالم  -

 بلور خانم با احترام اسمش را گفت:  مثل
 ... ایلیآقا ا -
 مونه... یآقا جانان و تارا م نیمن عاشقشم اخالقش ع یوا -

 تارا کجاست؟  یراست
 باال انداخت:  یشانه ا هیهان

 دونم... ینم -
 شدم نبود.   داریب صبح

 داخل اتاق برود.  خواست
 مانعش شد:  یعل
 کمک کن.  میکار دار یخانم گفت کل یون ساقعمه بم -

 .دیکش یخجالت م یساق از
که پسرش را در آغوش  دیکش یهم خجالت م هیاز هد یحت 

 گرفته: 



 حوصله ندارم.  یعل امیبعدا م -
 مبل رها کرد.  یها را رو سهیک یعل

 را گرفت و گفت:  هیهان یبازو
 بمون فقط تماشا کن. -
 گفتم؟  یچ شبیرفت د ادتی 

کرد و از پله ها  یرا خشک م شیداشت با حوله دست ها هیهد
 آمد. یباال م

 با خواهرش چشم تو چشم شد.  یلحظه ا 
اما  دیحالش را نپرس یکرد حت مانیزا یبود که وقت دلخور

 کرد:  یدرکش م
 ... نمشیبده من بب -

 بچه را به آغوش مادرش سپرد:  هیهان
 دل مامان... زیقربونت برم عز -

 کجاست؟ بلورخانم
 هدف اشاره کرد:  یپشت سرش ب به
 هم خوابه...  ای...آقا ارمدهیخواب -

 بزند. ایهم به ارم یبه سمت اتاق نوزادها رفت تا سر هیهد
 همان جا بماند؟  ایکند  میداشت خودش را قا دیهنوز ترد هیهان 

 در حال حرف زدن با تلفن باال آمد. یساق
 تلفن گفت:  یه شخص پاکرد و ب یروبوس هیبا هان 
 باشه. ییایخوام عکساشون رو یم -
 . میدیرو پسند کهیبا عروسم باغ کوچ 
 لمیکه از وسطشون رد بشن ف یخوام چند تا طاق گل بزن یم

 ...رنیبگ
  ؟یزده بود یقبل یهمون که تو عروس از



 خلوت بود.  یلیاون خ نه
 .  میانتخاب کرد دیسف یرو آب یعروس تم
مبل  یها را رو سهیاز ک یکیزد  یطور که حرف م نیهم
 کرد:  یخال

  وم؟یآنتار -
 نه... ی...واستین بد

 متنفرم اصال حرفش هم نزن...  یاز رز آب من
 : یکیکوچک پالست اریبس یمبل پر شده بود از سبد ها یرو

 زنم. یرو بپرسم زنگ م هیحاال صبر کن نظر هد -
 رو بفرست که نشونش بدم.   نمونه کارهات 

 یخال زیم یرا رو یگرید سهیتماس را قطع کرد و ک یساق
 کرد: 

  ؟یی...عشقم کجایِهد -
 . میدرست کن فیکمک با هم براشون گ ایجون ب یهان

 پهن کنند.  منیکف نش یکرد تا ملحفه بزرگ یساق کمک
 تا جا باز شود. دیمبل ها را عقب کش یعل
 کردند. یها را وسط ملحفه خال سهیهمه ک 
 کوچک بود.  ینیعالمه لوازم تزئ کی 

 زیدر سا یخوشگل فانتز لیتور، چسب و وسا ،یمصنوع گل
 بودند.  دهیخر زیر اریبس
 هر دو تا نوزاد را با هم در آغوش گرفته بود. هیهد
 : دیاش خند افهیبه ق یساق 
   ؟یخب مگه مجبور -
 . دهیم فیک یلیخ -
 .  یکن یم مانیدوباره زا رشونیز یمعلومه دارقشنگ  -



 دست دراز کرد کمکش کند:  یعل
 خوام.   یرو م ایلیمن ا -

 گفت:  یبه شوخ یساق
 چه خوش خوراک؟  -

 قلنبه تره مال مامان بزرگشه...  ایلیا ستین قبول
 نشست:  یدو زانو کنار بساط ساق یبه سخت هیهد
 ...دیدعوا نکن -

 ...میخور یمه با هم مکنم وسط ه یم ولشون
 هر دو نوزاد را وسط گذاشتند.  یکمک عل با

 طرف به بچه ها حمله ور شدند.  کیکدام از  هر
 کرد.  یبهت زده فقط تماشا م هیهان
 گفت:  یو م دیبوس یرا م ایارم یکف پا یساق

 منه... یخوشگل کادو یپسر کوشولو نیا -
 منه... مال
 من مردم برات... آخ

 من...  یکوچولو جان
 گذاشت:  ایلیشکم ا یصورتش را رو هیهد
 ...یمامان کمیتو ش یخواد قورتت بدم بر یدلم م -
خواست سرش  یم یرا در مشت گرفت و وقت هیهد یموها ایلیا

 نکرد.  شیرا بلند کند رها
 از خنده غش کرده بود:  یساق

 آهان خوشت اومد؟ -
 .  نمیبب ایلیدست ا یتارا رو تو سیتونم گ یاز االن م 

به سن تارا صبح زود رفته و  یبود دختر بیعج هیهان یبرا
 هنوز برنگشته: 



 پس کجاست؟  -
 رونیب ایلیانگشتان کوچک ا نیرا از ب شیموها یبه سخت هیهد
 : دیکش یم
 . شهیم داشیپ گهیساعت د میکالس داره تا ن -

 کرده...  ریآخ موهام گ آخ
 خم شد کمکش کند:  یساق

 کشه... یقدرت داره م نینکرده با آخر ریگ -
 کوچولوت؟  یبا اون انگشتا یهست یتو چقدر عوض آخه

 را خالص کرد:  هیهد باالخره
 باز ناخناش بلند شده.  یِهد -
 کوتاه کنم.  دیآره با -
 کشه.   یبه خودش چنگ م یلیخ

 کرد.  یبا حسرت به بچه ها نگاه م هیهان
 است؟ یبیعج یچقدر جا ایفکر بود دن نیا در
خواهد دو تا  ینم دیاش را ندارد و شا یکه اصال آمادگ یکیبه  

 دهد!  یهم نم یکی هیمثل هان یکیبه  یدهد ول یبچه م
 را باال برد و در دل گفت:  نگاهش

 حکمتت رو شکر...  ایخدا -
 ها را همان وسط گذاشتند و مشغول شدند. بچه

 سبد گل کوچک ساخت:  کیتکه ها را سر هم کرد و  یساق 
 . شهیدرست م یآسون نیبه هم -

 خواد.  یحوصله م فقط
 ...هیکاف میفوقش هفتاد تا درست کن میندار ادیز مهمون

 : دیپرس یعل
 هست؟  یچ یحاال برا -



   گه؟یدست مهمونا د میدیم -
  ؟یخب که چ -

 پرسد:  یکه م دهیفکر کرد حتما تا حاال ند یساق
 یبه عروس ما هم برا دهیسر عقد کادو م ادیمثال مهمون م -

 بمونه براش... یادگاریکه  میدیم فیتشکر بهش گ
 شغل باشد:  هیهان یتواند برا یم نیحس کرد هم هیهد
درست  نایاز ا هیخواد که هان یم هیجون چقدر سرما یساق -

 کنه بفروشه؟ 
 ادی هیکه زودتر از بق دیچرخ هیبه سمت هان هیو هد یساق نگاه
 ه بود. گرفت

 سبد کامل شده داشت:  کیدستش  در
 رفتم تو کارش...  ولیا -

 : دیکش هیبا ذوق گفت و سبد را از دست هان یساق
 ...زهیخوبه تم -
 

 اومد...  خوشم
 نشست و کمک کرد.  یکم یعل

 خان بود.  ریجهانگ یکتاب آناتوم ریمدت ذهنش درگ تمام
 یریفقط تنها تصو ردیخواهد بگ یم یا جهیدانست چه نت ینم

 کرد. یم ییمختلف خود نما یها نهیگز نیبود که دائم ب
 خانم ها را تنها گذاشت.  زدیبر یچا نکهیبه بهانه ا 

 گاز گذاشت.  یرا رو یکتر
 بلند گفت:  یساق

 قرص بخورم؟   یاریبرام آب ب شهیجونم م یعل -
 نشست.  یبد به دل عل یگفتن ساق« جونم یعل» نیا



 گذاشت. یردستیز یرو ختیآب ر یوانیل
 را بردارد:  وانیل یبا احترام خم شد تا ساق 
 آخ دستت طال...  -

 بتواند کمکش کند.  یساق دیشا دیفکرش رس به
 رفت.  نییپله ها پا از
 را برداشت و برگشت.  یکتاب آناتوم نیرزمیز از
چند  یگذاشت برا نیزم یرو یساق یکتاب را کنار پا یوقت
 کتاب شد:  هریخ یساق هیثان
 بخوام؟  یچ دیدونم با ینم -

 شدم.   نیعاشق ا فقط
 .دیکتاب کش یرو یدست یساق

قرار  السیپشت باغ گ ریبود که با جهانگ یکتاب مال زمان نیا
 گذاشت.  یم یدزدک

 در دستش بود.  شهیهم
 گشت. یزیصفحاتش دنبال چ انیرا باز کرد و م کتاب

 شده بود.  یخط خط یاز صفحاتش با خودکار آب یکی 
 نیا اوردیرا در ب ریحرص جهانگ نکهیا یافتاد برا ادشی

 صفحه را با خودکار خراب کرده. 
 اجازه برداشته:  یکرده که کتاب را ب یفکر کرد کار بد یعل
 خواستم ناراحتتون کنم.   ینم دیببخش -
 نه اشکال نداره.  -

 را حس کرد.  یساق یغم صدا هیهد
 گذاشت:  یزن دوست داشتن یزانو یرا رو دستش

 جون؟  یساق -
  ؟یکن یم هیگر یدار



 داد:  هیرا پاک کرد و آن صفحه را نشان هد اشکش
 بال رو من سر کتابش آوردم.  نیا -
 که خرابش نکنم.  دیباغ دو یچقدر دنبالم تو چارهیب

 شد.   میبس سرش تو کتاب بود حسود از
  الس؟یهمون باغ گ ی...تویآخ -
  ادته؟یآره  -

 کتابش رو بدم... امیکرد ب یروز التماس م دو
 رفتم... یکاشتمش نم یم یه

 ...رمتیگ یم امیلج کرد گفت م نیهم سر
 . دندیخند یساق طنتیبه ش همه
 : دیگذاشت با محبت پرس یصورت عل یدستش را رو یساق

   ؟یدوستش دار -
 یدست پر محبت ساق یبود هم دلش برا دهیهم خجالت کش یعل
 رفت:  یصورتش ضعف م یرو

 . رهیم ادمی زیخونم همه چ یم یوقت -
 تا برات بگم...  نیبش -
کتاب مربوط به چه  نیداد که ا حیتوض یعل یحوصله برا با

است و شوهر مرحومش دنبال  یدانشگاه التیاز تحص یمقطع
 بوده که سرش دائم داخل کتابش بوده. یزیچه چ

خان و  ریجهانگ یمتوجه شد عالقه اش به نوشته ها یعل 
 یرشته پزشک یداخل کتاب به سخت درس خواندن برا ریتصاو
 شود:  یختم م

 ندارم.   پلمیآخه من هنوز د -
 حرف زدم. نایمن با ش -
 مدرسه... یکه برگرد میریبشه برات نامه بگ دیشا 



 جونم... یعل نیبب
 ...یس بخوندر یلیخ دیبا یدوست دار یپزشک اگر
دو برابر تالش  دیبا یخودت عقب موند یاز همسن ها تو
 ...یکن
 .دیخواب یعل باد
 گفت:  یشده بود. ساق رهیبه کتاب خ زانیبا لب و لوچه آو 
انقدر  اینداره  یارزش تالش و فداکار یکن یاگر فکر م -

نباشه پس  نیبرات مهمتر از ا یچیه گهیکه د یندار زهیانگ
 .ینکرد دایکه من ازت خواستم پ یزیهنوز اون چ

 دستش اشاره کرد:  یلوازم جلو به
 ؟ینیب یم -
انقدر عاشق مزون  یکارا رو بلد نبودم ول نیکدوم از ا چیمن ه 

 گرفتم.  ادی ییدار شدن بودم که خودم تنها
که بتونم  مهیگفتم عروس یمزون مردم م یرفتم تو یم یالک

 کاراشون رو نگاه کنم. 
 . دمیفهم یت هم نمو خجال یخستگ

 رونیدونه چند بار عمال از مزون مردم پرتم کردن ب یم خدا
 ادمیکردم  یگشتم التماس م یدو روز بعد دوباره بر م یول

 بدن... 
 گرفتن سخت بود.  میتصم

دانست خانه اش  یکه هنوز نم یمثل عل یکی یبرا مخصوصا
 کجاست! 

 یکیکه  زانشیپر از حسرت عز ینگاه ها نیمانده بود ب هیهد
نامعلوم  یبه نقطه ا یگریبه نوزادها بغض کرده و د رهیخ

 کند.  یم ستیرا ل شیکمبودها



 تشیوعده بدهد که حما یتوانست به عل ینم یلیخ یساق یجلو
 کند. یم
 . رندیگ یرا م یو جانان دست عل یدانست ساق یم 

 هیزحمت خانواده اش را گردن بق ن،یاز ا شتریخواست ب ینم
 . اندازدیب

 گفت:  نیهم یبرا
 .  شهینم ریحاال فکر کن د -

 گرفت:  ینیب یدستش را جلو یساق
 اوه اوه... -
 بو بد داد...  یکی
 کرد:  یتف م شیلب ها انیزد و از م یداشت زور م ایلیا
 بود... شیکار خود عوض -

 کنه...  یو مکارش ر حیبا لبخند مل زنهیزور م یوقت یحت ایارم
 را برداشت تا پوشکش را عوض کند:  ایلیا هیهد
 زنگ زد...  یکیکنم  یحس م نییبرو پا یعل -

 زنگ دوم آمد:  یصدا
 فکر کنم تارا باشه... زنهیداره در م یکیآره  -

 باال... ادیتعارف کن ب شیمرب به
 گرفت.  لیتحو دهیسرخوش را از سپ یرفت و تارا یعل
 د. گرفته بود شعر بخوان ادی یلهجه مسخره ا با

 : دیگو یکه چه م دیترانه فهم تمیشد از ر یم فقط
 ...هیلیک یلیدوب دادم ک هی -

 ... هیاَند آو دیفیاَند س ُسرک
 خواند.  یم «هیتوپ دارم قلقل هی» داشت

 ! یسیگفت و نصفش را انگل یم یرا فارس نصفش



 سفت بغلش کرد:  یساق
 داد؟  ادتی یحرف زدنت برم ک یقربون اون فارس -
 ... َدهیفیس -

 بود. دهیسپ منظورش
 : دیکش شیموها انیم یدست یساق

 که؟  یسیهنوز خ -
 کنم.   عوضت میبر بدو

 : دیکش شیرو یرا جلو داد و دست شکمش
 )گشنه(...  شنَهیک -

 : دیخم شد شکمش را بوس یساق
  ؟یمنو نخور -

 کالب؟  چیساندو
 ... یبله ساک -

 مادربزرگش را گرفت و با هم به آشپزخانه رفتند. دست
 یم سهیکه مرتب در ذهنش مقا ستیدست خودش ن زادیآدم 

 کند.
 یرا م یمادرشوهرش با ساق نیداشت با خودش تفاوت ب هیهان 

 .دیسنج
 نخندد.  زیر زیتوانست ر ینم 

 یطور که داشت پوشک تن بچه م نیبرگشت و هم ایلیبا ا هیهد
 . دیرا د هیهان یچشم ریکرد ز

 خندد.  یم یزیبه چه چ دیزود فهم یلیخ
 ممکن گفت:  یصدا نیکمتر با
 خنده نداره.  هیهان -

 . شمیکنه از خجالت آب م یمحبت م یبار به من و عل هر



 نیگرفته شدم تا عروس ا یکنم به سرپرست یحس م شتریب
 خانواده باشم. 

 . میدر حد همون ننه بود ما
مثل جانان  یکیبا  یریگ یطالق م یکنبرت نداره فکر  هول

 .یکن یازدواج م
 . ریبگ میخوب فکر کن بعد تصم 

 هم استثناء بودم چون دلشون برام سوخت...  یکی من
 یزیاست اما نتوانست چ هیخواست باور کند که حق با هد یم

 : اوردیگذشت را به زبان ن یکه در مغزش م
   ؟یچ مهیفه -

 انداخت. هیترس به دل هد سوالش
 شناخت.  یم یگریخواهرش را بهتر از هر کس د 

 نداشت خودش را جمع کند.  عرضه
 کرد:  یم یالبافیخ فقط

 ...هیهان -
 خودت نگاه کن.  به

 بباف.  ایبعد رو یهست یبفهم ک اول
به  یندار یازش توقع یفقط تا وقت ستین یمرد بد مانیسل

 و بسازه... ر شیزندگ دهیخودش تکون نم
 .  شهیو تکون بده بچه دار نمهر چقدر خودش ر -

 را شکار کرد.  ایلیبه ا هیهان رهیخ نگاه
گولش بزند که از حق مادر  ایرا قانع کند  هیتوانست هان ینم

 شدن بگذرد.
 داد سکوت کند. حیترج



 تیدانست و واقع یحد خودش را م شهیکه هم هیبرعکس هد 
 بلند پرواز بود. و  ییایرو یادیخواهرش ز رفتیپذ یرا م

دور  هیهد یرا از زندگ هیکرده هان یحق داد که سع مانیسل به
 نگه دارد.  

کوچک  ینیتزئ یمشغول درست کردن کادوها یشب همگ تا
 بودند. یعروس یمهمان ها یبرا

 کرد. یجانان چهارزانو نشسته بود کمک م یحت 
خان حرف  ریجهانگ یبه کتاب ها یدرباره عالقه عل یساق 
 : زدیم
 ...رهیبگ یلیبره مشاوره تحص گمیمن که م -

 جان؟  هیتو چ نظر
و منجوق  دینگه داشتن مروار یبزرگ جانان برا یها دست

 ساخته نشده بود.
شد تا  یم هیباعث خنده بق شتریطرز نشستن و کار کردنش ب 

 کند:  یکمک
 ...ستین یفکر بد -
 خندد. یاش م افهیدارد به ق یعل دید یچشم ریز
 گفت:  یلجباز یاز رو 
 آقا... یعل گمیم -

  ه؟یچ دهیدرباره سپ نظرت
 شد.  یبه سرعت رنگ گوجه فرنگ یعل

 همه فاش شود:  یکرد که راز دلش جلو یرا نم فکرش
 من؟!  -
 !  ؟یچیه
 آره جون خودت... -



 ...یرستوران یکافه ا دیبر دهیدرس خوندن با سپ یجا گمیم من
 داره؟  یاشکال چه
 دهیاش را فهم یپدرش فقط نام مرب یحرف ها انیاز م تارا

 بود: 
 ... َدهیفیس -
 ...نمیریآره دختر ش -
 ... َدهیفیس

 : دیکرد و پرس هیبه هد رو
 کنه؟  یتلفظ م ظیرو چقدر غل َدهیفیس یدید -

 داد:  یتکان م شیپا یرا رو ایلیداشت ا هیهد
 ...یرو بشنو شعر خوندش ینبود -

 بخونه... بگو برات  بهش
 دیتوانست تول یکه م ییصدا نیو با آخر ستادیوسط لوازم ا تارا

 کند از ته حلقش شروع به خواندن کرد. 
 کرد.  یاز خنده غش م یکیگفت  یکه م یکلمه ا هر

 کرد. یم قشیو تشو زدیدست م جانان
تصور که هر چه بلند تر بخواند کارش را بهتر  نیتارا هم با ا 

 زد. یزور م شتریانجام داده ب
 کرد.  ینشست و با جمع همراه یکم یعل
کرد خودش با مادرش تماس  یفکر م نیشب قبل داشت به ا از
 . ردیبگ

 کرد. جادیدر او ا یشتریب زهیهم انگ ریکتاب آقا جهانگ یماجرا
 بود. یکرد کاف یکه در مدرسه ثبت نامش م نیهم 
 : دیاز خودش پرس 
 ونم؟ همه درس بخ نیخوام ا یواقعا م -



 انداخت.  ینگاه هیو هان هیهد به
 ! هیهد یکه شوت بود ول هیهان

 طیشرا نیزحمتکش و مهربانش که در سخت تر هیهد عمه
 دستش را رها نکرد! یلحظه ا

 بخواند!  یخودش درس نخواند که عل 
 افتخارش شود؟  هیما ینبود تا عل حقش
 وارد اتاقش شد و در را بست.  آرام

تواند تنها  یبا بچه سرش گرم است و م هیبود که هان خوب
 باشد.

 یمادرش را م لیشماره موبا یوقت دیلرز یم شیدست ها 
 گرفت. 

 حاضر بود به خاطر دکتر شدن غرورش را بشکند؟  ایآ
 اَم...  یسالم...عل -
  ؟یی...تو کجایعل یوا -
 چقدر دنبالت گشتم؟  یدون یم
 بودم.  شهیکه هم ییجا -
 که مراقبم بود. یتنها کس هیعمه هد شیپ
 ...یمن فدات بشم عل -
 ...یدونم از دستم ناراحت یم

 باشه؟   میبا هم حرف بزن ایب یول یدار حق
 فرستم ساعت هشت اونجا باش.  ی...برات آدرس مایتنها ب -
 شده؟  یزیچ -
 بهت رو بندازم.  نکهیندارم جز ا ینه...فقط چاره ا -

 همرات باشه.  ییشناسا مدارک
 را قطع کرد.  تماس



 به مادرش رو بدهد.  ادیخواست ز ینم
 بار با جانان رفتند را فرستاد.  نیکه آخر یرستانیدب آدرس

 یم تیهم باشد کفا نیاز والد یکیگفته بود اگر  رستانیدب ریمد
 کند. 
داده بود را  هیآرمان هد یعروس یکه جانان برا یو شلوار کت

 آماده گذاشت.
 تیوضع نیدر بهتر ندیب یمادرش را م یخواست وقت یم

 باشد. یظاهر
 به در زد:  یتقه ا یساق 
 تو؟  امیجون ب یعل -

 باز کرد:  شیدر را برا عیسر
 ... دییبفرما -

 شکلک در آورد:  یعل یخم شد برا طنتیبا ش یساق
 صابخونه؟  یدنگ دنگ دنگ...هست -

 انداخت:  نییو سرش را پا دیخند یعل
 ... دیخوش اومد -
 به تخت اشاره کرد:  یدستپاچگ با
 ... دیخانم...راحت باش یساق دییبفرما -

تخت مرتب افتاده  یکه رو یبه کت و شلوار عل ینگاه یساق
 بود کرد: 

   ده؟یسپ یبرا یکش ینقشه م یدار طونیش یا ه؟یخبر -
 نه به خدا... -

 سر به مدرسه بزنم. هی گفتم
 .تونم برم.. یکه نم یسرباز گهید 
 دلته ها؟! یول -



 نگو... گهیبه من د 
 ...یکرد ینگاش م یچطور دمیزودتر از جان فهم خودم

 داره؟  یاشکال چه
 ... دیشیآشنا م دیخور یقهوه م هیهم  با

 شد.  یم میهفت تا سوراخ قا یتو دید یرا م دهیبار سپ هر
 یلباس ورزش شهیبود که هم یدختر الغر اندام قد بلند دهیسپ
 . دیپوش یم

 حداقل سه سال بزرگتر بود.  یعل از
برد و از جانان  یم شیآمد تارا را به کالس ها یم نیماش با

 گرفت:  یحقوق م
 . ستمیکارا ن نیخانم من اهل ا یساق -

 . شهیسرم م ناموس
 ...شهیبرو بابا...ناموس سرم م -

 کارا؟  کدوم
 ینم نیتا جوون با هم چهار کالم حرف بزنن آسمون به زم دو

 رسه...
 برات دارم.   یفکر هیمن  نیبش حاال
 تخت نشست:  یرو یساق کنار

 ...ییما هیتو نور چشم هد یعل -
 من بگم...  ستیالزم ن گهید یزیچقدر عز یدون یم خودت

 ...دیزیمن عز یشما هم برا -
 مامانم دوستتون دارم...  قد

 گذاشت:  یشانه عل یدستش را رو یساق
 ... ادیدوستم داشته باش خوشم م یلیخ نیآفر -

 : دیخند یساق یایر یب یشوخ به



 ... گمیبه خدا دروغ نم -
 دونم پسر خوب... یم -

رو  هیهد یخوا یاگر م یکار کن ول یبهت چ گمینم من
 به نظرم اصال از درس خوندن نترس... یسرافراز کن

 باشه؟   میکن یهمه کمکت م ما
 یرو یکه ساق یت را بوسه اکه با ستاره داش یمکالمه ا یتلخ

 برد:  نیسرش گذاشت از ب
  ؟یهم دار یدیچه کله گرد و سف -

 . میبخور کیک ایب پاشو
 . امیچشم زود م -

آمد جانان  رونیروز بعد که با کت و شلوار از اتاقش ب صبح
 زد:  یسوت بلند

  ؟یکجا به سالمت -
 که رفت؟  دهیسپ
 ... الیخ یداداش ب -
  ؟یریم جون من بگو کجا -

 در اتاق نوزادها بود. هیهد
 کرد و گفت:  ینگاه یدزدک یعل 
 ثبت نام کنم. رستانیدب رمیبا مامانم دارم م -

 جانان گرد شد.  یها چشم
 گذاشت:  نتیکاب یقهوه اش را رو وانیل
 ... نمیکن بب فیتعر نیبش -
 شده گفتم هشت اونجا باشه...  رمید -

 فکر کرد. یکم جانان



کند و  نهیرا هز یمبلغ دیبا یثبت نام، عل یافتاد برا ادشی 
 است:  ییپر از سرباال رستانیآن دب ریمس

 . شمیصبر کن حاضر م قهیدو دق -
 ... امیتا ب ینر ییجا

در کم مانده بود کله پا  یکه جلو دیبا عجله لباس پوش آنقدر
 شود. 
 افتاد.  کیسرام یاز دستش رو دیکل دسته

 آمد:  رونیاز اتاق ب ایبا ارم هیهد
 چرا انقدر با عجله؟ -

را  هیهد یشانیپشت پسرش گذاشت و بعد پ یشد بوسه ا خم
 : دیبوس

 گردم. یزود بر م ییجا میریم یبا عل -
  ؟یدار یتو امروز کالس رانندگ 
 مونم...  ینه...امروز خونه م -
 ...امینم گهیپس من د -

 کارگاه...  ادیهم با من م یعل
 رفت:  یداشت به سمت راه پله م یعقبک

 دوستت دارم مامان کوچولو... -
 رو از قول من ببوس...  ایلیا

 دست تکان داد:  شیبا خنده برا هیهد
 مرد گنده...  نییپا یبپا با مغز از پله ها نر -

 راحت باشد. هیرفته بود تا جانان با هد نییزودتر پا یعل
 یغر زدن و مزاحمت برا یگرفت به جا یم ادیکم داشت  کم

 و جانان بهتر است شر خودش را کم کند.  هیهد یعاشقانه ها
 معطل شدند.  یکم رستانیدر دب یجلو



 گوش نکرده بود.  یخانم به حرف عل ستاره
چشم بست و در  یلحظه ا یشد عل ادهیشوهرش که پ نیماش از

 دل فحشش داد.
رفت تا  یم داشت تند راه یپاشنه بلندش به سخت یبا کفش ها 

 برساند:  یخودش را به عل
 قربونت برم مادر... -

  ؟ییهست تو کجا معلوم
 شکرت...  ایخدا

 و ببوسد. ردیرا در آغوش بگ یخواست عل یم
به عقب برداشت و با اخم اشاره کرد وارد مدرسه  یقدم یعل 

 شوند:
 نکن زشته... -

 . یبر یتون یکارت ندارم بعد م شتریب قهیدق دو
با او  نجایچه بوده که ا ینبود که ستاره بفهمد خواسته عل سخت

خواهد  یم یمحله ا نیچرا در چن دیفهم یقرار گذاشته فقط نم
 ثبت نام کند: 

 دوره... یلیکه خ نجایا یعل -
 شد؟  یخونه نم کینزد
 : دیجوش یداشت مثل آتشفشان م یعل
 کدوم خونه؟  -

 مِن دربه در خونه دارم؟   مگه
  گه؟یحشمت دخونه  -
 حشمت؟!  -

 زندانه... حشمت
 رو برداشته. سهم خودش یهم فروختن هر ک شیپدر خونه



از سهمش دوهزار  یول کرد ششیکه منو پ یاون یفکر کرد 
 نخوابه؟   ابونیکه پسرش شب تو خ دهیم
 خب مگه من مرده بودم؟  -
 ما...  شیپ یاومد یم
 نیوقت است که مادرش مرده و ا یلیخ دیخواست بگو یم
 زجر آور است. یلیخ دیگو یکه م« ما»
 . ستین شتریب یتعارف پوچ و تو خال کیدعوتش هم  

 و به در مدرسه اشاره کرد:  دیرا با دندان گز لبش
  ؟یایم -
 ...میآره بر -

زودتر  یمنتظر بماند، عل دیکه برگشت به شوهرش بگو ستاره
 داخل مدرسه شد. 

 پشت سرش وارد شد.  هم جانان
 پچ زد:  یگوش عل کنار

  ؟یریتند م یدار یکن یفکر نم -
 فرق داره آقا جانان... یلیمادر من با مادر شما خ -

 چاره داشتم محال بود بهش زنگ بزنم.  اگر
 نموره آروم تر... هیباشه داداش من پشتتم فقط  -

گذره  یزمان که م یاون لحظه درسته ول یتو زهایچ یبعض
 ...یپشت سرت رو آباد کن یخرابه ها یبرگرد یتون ینم

ازدواج  کترهیکه از خودش کوچ یکیهم سختم بود مادرم با  من
 کرد... 

 دوباره تکرار کرد:  یعل
 خانم فرشته است... یساق -

 ... ستیبا مادر من ن سهیمقا قابل



  ده؟یکش یمادرت چ یدون یتو چه م -
 کرده.  شیشده زخم کینزد یبه هرک حشمت
 ... هیهم مثل بق مادرت

 زد:  شخندیبه جانان کرد و ن ینگاه مین یعل
تر  نینداشت رنگ یا فهیوظ چیکه ه هیخون مادرم از عمه هد -

 بود؟
از راه  یتونست مثل خواهرش با هر ک یعمه نم یفکر کرد 
 خودش؟  یرسه شوهر کنه بره سراغ زندگ یم

 موند به خاطر من... عمه
 کند...  یجون م یچطور ینیبب ینبود تو

 یادار یو ستاره مشغول انجام دادن کارها یمدت که عل تمام
که به قول  ییکوچولو هیبودند، جانان داشت به هد یثبت نام عل

 کرد.  یبود فکر م هیو مراقب بق« کند یجون م» یعل
 ! دیگو یدرباره مادرش راست م یعل دیشا
 ندارد.  یبد تیسر و وضع ستاره که معلوم بود موقع از
 . دیایزودتر سراغ پسرش ب یلیتوانست خ یم

 هم بزرگ شده بود. یاش نبود. عل یکه حال حشمت
زن قضاوت  نیها به خودش اجازه نداد درباره ا نیبا همه ا 

 یکند فقط دست خودش نبود که حرکات ستاره اصال به دلش نم
 نشست. 
 زد.  یحرف م یمدرسه داشت با عل یدرس مشاور
 رساند.  ریاستفاده کرد و خودش را به مد تیاز موقع جانان

 پردازد.  یرا خودش م یعل لیکرد تمام مخارج تحص سفارش
قرار است  یدر چه مقطع یکرد تا معلوم شود عل یصبر م دیبا

 سر کالس برود.



 رفتند.  رونیب رستانیبا هم از دب 
 و امتحان بدهد. دیایگفته بود روز بعد ب یدرس مشاور

 یشوهرش تکان داد و رو به عل یبرا یدر، ستاره دست یجلو
 گفت: 

   م؟یخونه ما حرف بزن میخب بر -
صورت مادرش منفجر شود، جانان  یتو یعل نکهیاز ا قبل

 گذاشت و ساکتش کرد:  یدستش را پشت عل
 ستاره خانم... -
 به خاطر پسرتون کنم؟  کیخواهش کوچ هیتونم از شما  یم

 .دیآ یاصال از جانان خوشش نمبود ستاره هم  معلوم
 تاتو شده اش را باال داد و گفت:  یابروها ضیبا غ 
 کنم.   یجناب گوش م دییبفرما -
 که بره... دیبه همسرتون بگ دیاگر من ازتون بخوام لطف کن -
امکانش  میخلوت در آرامش صحبت کن یجا هی میبر یعل با

 هست؟ 
 رسونم...  یشما رو م دیخودم هر جا که امر کن من

 وا؟!  -
 من چه کار به شما داره؟  شوهر
 خودش خفه کند:  یزن نفهم را با دست ها نیخواست ا یم دلش

 آقا... یعل میبر -
 صحبت ندارند...  طیاالن شرا شونیا

 از خدا خواسته دنبال جانان راه افتاد. یعل
 را باال برد:  شیصدا یستاره کم 
 ؟یدیکه بهش خط م یتو چه کاره بچه من -
 .نمیصبر کن بب 



 شد:  رهیبه مادرش خ یو لحظه ا ستادیا یعل
 همه کاره... -

 ؟یچه کاره من خودت
 هان؟  

چهار تا کالم حرف  یکن یاز شوهرت دل نم قهیکه دو دق ییتو
 ؟یچه کاره من یآرامش با پسرت بزن یتو
رسه...بهانه تو  یباز حشمت بهانه داشت که معتاده عقلش نم 
   ه؟یچ

 جواب نشد.  منتظر
 جانان قدم تند کرد. نیسمت ماش به
کنان خودش را برساند و  غیج غیکرد ستاره ج یفکرش را نم 

 شود:  نیاجازه ندهد سوار ماش
  ؟یریکجا م -

 ...یسوار بش دمیمادرتم بهت اجازه نم من
 ... نمیبب سایوا

 ستاره باعث جلب توجه مردم اطراف شده بود. یو صدا سر
در  یخودش که جلو یهم سن و سال هابه  ینگاه یعل 

 مدرسه بودند کرد. 
 یفهمد دارد آبرو یکه نم رفتیپذ یمادر را م نیا چطور

 برد؟ یم رستانیدر دب یپسرش را روز اول جلو
 را ببُرد. شیبا ستاره نداشت که صدا یجز همراه یچاره ا 

 .دیایبود که کوتاه ب نیپاچه پاره تر از ا ستاره
 : دیفشرد غر یکه از حرص به هم م ییهادندان  انیاز م 
 خفه شو...آبروم رفت...  -

 را خواباند:  یجانان را باز کرد و صندل نیماش در



 ... میحرف بزن نیماش یتو نیبش -
 نجا؟یچرا ا -
 آقا نباشه.  نیما که ا نیماش یتو میبر 
 آقا بزرگتر منه... نیا -

 داره... یحق برادر گردنم
 یدار یباز یبا کول ید نکنه فکر کردتشکر و دستت در یجا

  ؟یریگ یم یحقت رو از ک
  ونم؟یکه من جونم رو بهش مد یکس از

 رو نشکستم...  شو تا حرمت مادر بودنت خفه
 شد. نیبغل زد با اخم سوار ماش ریرا ز فشیک

 شاگرد نشست.  یصندل یرو یعل
 هم پشت فرمان قرار گرفت.  جانان
 داد:  یم حیشوهر جانش توض یتلفن برا یداشت پا ستاره

 من چه بدونم؟  -
 ... میارث باباش رو خورد انگار

 جانان بود.  منظورش
 خورد. یفشرد و حرص م یمشتش را م یعل
 نشست:  یعل یران پا یدست جانان آرام رو 
 آروم باش... -
 آخه؟   یچطور -
 داداشم... نجامیمن ا -

که اصال  یگوش بد تیزندگ یتو ییزایبه چ دیوقتا با یبعض
 ... ستین ندیبرات خوشا

 ...با تواَم...اروی یهو -
 در گوش بچه من ورد و جادو نخون...  انقدر



گرفته بود تا جانان را سر  نییرا پا یگوش یفقط لحظه ا ستاره
 بنشاند.  شیجا

 را کنار صورتش گرفت:  یرا زد و دوباره گوش حرفش
  ؟ینیب یم -

 چشم من داره بچه رو...  یجلو
 .اوردیطاقت ن گرید یعل
 : دیو به سمت ستاره چرخ دیکش یبلند ادیفر 
 یواسه چ یبا شوهرت حرف بزن یخواست یبسه...اگر م -

 دنبال من؟   یافتاد
 و تماس را قطع کرد.  دیاز دست ستاره کش یرا عصب یگوش
 پرت کرد: نیعقب ماش یصندل یرا ضرب رو یگوش

 با تو حرف بزنم.  قهیخوام دو دق یحاال من ماصال  -
 ؟یکن تیکم رعا هیالاقل به خاطر من  یبفهم یندار شعور

 رو بکنم؟ یچ تیرعا -
 اومده...  نجایخب به خاطر من تا ا 
 غلط کرد با تو... -

  ا؟یبهت نگفتم تنها ب شبیمن د مگه
 ؟یاومد یم یبا تاکس یمرد یم
 سه؟یدور وا یخواست یازش م ای 
 ساعت وقت برد؟   کیکال  

 آتش گرفت.  یعل یدلش برا جانان
 .دیدو یصورتش م یزد خون تو یسر ستاره داد م یوقت

با هر کلمه اش  دیفهم یطلبکار بود که نم یستاره هم طور 
 سوزاند:  یرا م یجگر عل

 نکن ها... یواسه من قلدر -



 کنم...  هیزر زر گر«  نرو هیسم»مثل  ستمین هیهد من
 .دیبهت زده جانان به سمت ستاره چرخ نگاه

 نازیپر یروز با باز کیابد و  لمیدر ف هیمنظورش کاراکتر سم 
 بود.  اریزدیا

 کهیخودش را گرفت که با پشت دست بر دهان زن یجلو یلیخ
 نکوبد.

 نیبر ا میرا در آوردن تصم هیهد یستاره که شروع کرد ادا 
خودش را کنترل کرد که  یول رونیب نیشد پرتش کند از ماش

 را نبرد:  یعل یدر مدرسه، آبرو یجلو
  ؟یاریزن مظلوم منو در م یادا -
 برو بابا... -

 ؟یدست و پا بودن شده مظلوم یو ب یتا حاال خنگ یک از
 دختره عقب افتاده...  

 را روشن کرد و راه افتاد:  نیماش جانان
 عقب افتاده هفت جدته...  -
 دیرس یدارد به نظر م یبفهماند چه قصد یبه عل نکهیبدون ا 

 با هم هماهنگ شده اند. 
 یم یخواست به ستاره بدهد را عل یکه دلش م ییها جواب
 گفت: 

 دست و پاست؟  یعمه من ب -
 ...چارهیب ییافتاده تو عقب
 ...رزنهیمن ش عمه

 ...یداشته باش تینصف عمه شخص ینیب یخوابت نم به
 ...رتتیبه غ تف
 ...به شرفت تف



 بدبخت... یستین یچیه تو
دختر بچه  هیگردن  یرو انداخت تشیمسئول یپس انداخت بچه

  ؟یحاال طلبکار هم هست
 کند. یخواست حاضر جواب ستاره

 : دیکش ادیو فر دیمشت کوب یصندل یبه پشت انهیوحش یعل 
 خفه شو... -

خودته بار عمه من  قیال یرو باز نکن هر چ فتیکث دهن
 کن...ن

 کرد.  یم فیداشت ک جانان
داشت  یعل یداد با ستاره دهن به دهن شود ول یاجازه نم ادبش

 آمد.  یجانان از خجالت مادرش در م یجا
 یگوش م یعل یادهایرفت و به فر یبا لبخند راهش را م پس
 داد.

 که شوهر ستاره دنبالش راه افتاده.  دید یم نهیاز آ 
د که حرصش دا یم راژیدر کوچه پس کوچه ها و مخصوصا

 :اوردیرا در ب
 دنبال من؟ یاصال تو چرا افتاد -
 هان؟  
   ؟یخوا یاز جون من م یچ
 من مادرتم... -

 دارم نگرانت باشم...  حق
 ؟یتو نگران من -
 خوام دونه به دونه بپرسم... یتا حاال؟ م یکجا بود 
 دهن من غذا گذاشت؟ دیخودش گشنه خواب یک
  ؟یگرفتم تو کجا بود من آبله مرغون 



 د؟ینصفه شب دو مارستانیتشنج کردم کولم کرد تا ب یک
 تو؟ 
 تک و تنها...  هیعمه هد رینخ 

 یجر شتریرا ب یبلند گفت که عل« ِهه» کی ییبا پررو ستاره
 کرد: 

 بردم مدرسه؟  یکالس اول رفتم، ک -
  د؟یبرام دفتر و کتاب خر یک

 ...شهیبگم تموم نم بتاتیاز غ یچ هر
 که حضانت من با حشمت بود... نگو
 معتاده... یدونست یم یمن شد یاز روز اول که زن بابا تو
 ؟یحامله شد یچه حق به
 ستاره خانم... یزنگ نزد هی 
 زنده... ایمردم  ینیبب یومدیبار تا در خونه ن کی

 یگذره ول یهست از جونش م هیراحت بود هد التیخ چون
 ...کشه یبچه تو رو به دندون م

 هندوستان کرده...  ادی لتیکه ف هیدونم دردت چ یمن م االنم
 کرد.  یبه عل ینگاه یبا کنجکاو جانان

 نیکه بعد از ا ستیخواست بداند درد ستاره چ یدلش م یلیخ
 پسرش افتاده:  ادیهمه سال 

مادر بدبخت  هی یبه شوهر جونت نشون بد یخوا یتو فقط م -
 ...یکن یبراش دلبر یفداکار

ازت نپرسن چه  یقوم شوهرت نره ه یآبروت جلو یخوا یم
 ...یدونه پسرت ندار هیکه خبر از  یهست یجور مادر

 من نسوخته...  یدلت برا 
 نه به جون خودت...  -



 دلت سوخته... میگیباشه م -
  ؟یخونه خودت نگه دار یتو یبر یمنو م االن

 ؟یدیمدرسه منو م خرج
 یمهمون یتا صبح خروس خون، تو هیمثل عمه هد یحاضر 

 شب گشنه نخوابم؟ ایکه من برم کالس زبان  یظرف بشور
را کشت و به جانان  یعل دیام یکورسو نیستاره آخر جواب

 است:  یثابت کرد حق با عل
 کنم.  یبتونم م یخب در حد توانم هر کار -
 در حد توانت؟  -
 رتیکه بزرگم کرد غ ضیدختر بچه مر هیتو نصف  یعنی

  ؟یندار
 ...یآورد ایبچه به دن یغلط کرد پس

 ... نییپرتش کن پا داداش
 به چشم...  یاِ  -

پر  یرا طور یآورد و ترمز دست نییسرعت را پا یا گوشه
 خورد:  یکه ستاره با صورت به صندل دیصدا باال کش

 بابت خانمم...  تیهم تو دهن نیا -
 ه داشت: ستاره باز نگ یرا برا نیشد در ماش ادهیپ خودش

 نشو...  یدور و بر آفتاب نیا گهیگمشو د -
 به بغل نشست:  فیک ستاره

 ... رمیجا نم چیمن بدون پسرم ه -
 شد. ادهیهم پ یعل
 .زدیلنگ م شهیشکسته اش هم یبه خاطر کوتاه شدن پا 
 : ستادیتا کنار جانان ا دیچرخ نیدور ماش 
 . میبر ایباشه ب -



 .یبه من اتاق بد دیندارم با خونه
 ریگ نیرو عمل کنم چند ماه زم پام دیهم با گهیچند وقت د 
 . شمیم
 کن...  یبرام مادر میبر ایب

 دورتر نگه داشته بود.  یستاره کم شوهر
که کنار هم  دیرا د یجانان و عل یوقت ینشد ول ادهیپ اولش

آهسته به سمت آنها  یباز است با گام ها نیاند و در ماش ستادهیا
 رفت. 

 به کوچه انداخت:  ینگاه یعل
 . ادیشوهر ننه مون داره م ایب -

 کنم.   یآقات قربون یپا یگوسفند ندارم جلو شرمنده
 ستادهیو منگ با ترس عقب ا جیکرد به شوهر ستاره که گ رو

 بود: 
 . میباباجون شرمنده شد -

 . میشیآشنا م شتریکنم ب یخونه شما زندگ امیامروز م از
خنده دار بود که  ینگاه مردک به قد و قواره جانان به حد طرز

 راحت بخندد.  الیجانان پشتش را کرد با خ
 هم ول کن نبود:  یعل
 . یبد هیفردا شهر دیبا ونیلیم شیفکر کنم پنج ش -

 کنکور هم قراره برم.  کالس
 یرو م دست بابا جونم گهید یول شهیدونم چقدر م ینم هنوز

 بوسه... 
زد از  شیوا رفته صدا یشوهرش با لحن دیشن یوقت ستاره

 شد:  ادهیپ نیماش
 ...یعل یخودت خواست -



  ؟یشد جا زد یچ ام؟یمن که گفتم باهات م -
 . ستیبه من مربوط ن گهید ادیسرت ب یهر چ -
 قبلش به تو مربوط بود؟   ستین -

تازه گرفت. کنارش  یسمت شوهرش که رفت انگار جان به
 و هوار کرد:  غیشروع به ج ستادیا
دونم پُرت کرده...به  یاست...من که م کهیمرت نیا ریتقص -
  ؟یناز یم تیچ

 گفت:  طنتیپر از ش یزد و با لبخند هیتک نیبه ماش جانان
 یبه آقات بگ یتون یندارم م یمن حرف ؟یبزن یخوا ینکنه م -

 امتحان کنه... 
. ستیبود قلق دک کردن ستاره پنهان شدن ن دهیتازه فهم یعل
انداخت تا خودش دمش را  یرا گردنش م شیها تیمسئول دیبا

 کولش بگذارد و فرار کند:  یرو
 . دمیباشه من به حرف آقا جانان گوش نم -
تخم چشمام...حشمت  یهم گفت رو یخونه مامانم هر چ امیم

  ؟یهست یمنتظر چ گهید میمزاحمت بشه. بر ستین گهیهم که د
 با جانان دست داد:  یجد یلیخ برگشت

 زیلباس پاره رو بر کهیداداش دمت گرم اون چهار تا ت -
کنم خودش برام  یمامانم زندگ شیپ رمیدارم م گهیدور... من د

 خره...  یم
خنده  یرفتند صدا یم نیو شوهرش که به سمت ماش ستاره

 . دیچیپ یو جانان در کوچه م یعل یها
شوند. جانان محکم پشت  نیهر دو سوار ماش کردند تا صبر

 : دیکوب یعل



که زنم بهت داد حاللت  یخشک ریدمت گرم حض کردم...ش -
 باشه...

 از درد صورتش را جمع کرد:  یعل
 آهن؟   ریت ایدست بود  نیا  -
 ... یشل یلیآخه خ یزدم سفت بش -
 مامانم...  شیآخ...شکستم...فرار کنم برم پ -
بگردم  رتتیبا غ هیدور عمه هد قهیاول من دو دق میبر نیبش -

 کارگاه... میبعد با هم بر
 داد.  یغذا م یبود. داشت به مامان هاپو و باب اطیداخل ح هیهد
خنده اش به  یرا باز کند صدا اطیجانان در ح نکهیاز ا قبل

 یدنیو جانان د یعل روزمندیشاد و پ یها افهی. قدیگوش رس
 بود.
 یکه به مادرش زد احساس سبک ییچنان بعد از حرف ها یعل
 رفت.  یابرها راه م یکرد که رو یم

ساعت جانان چرا به خانه  نیکرد. ا یو منگ نگاه م جیگ هیهد
 برگشته؟

که دورش حلقه شد و محکم بغلش کرد  یعل یبا بازوها اول
 اخالق ها نداشت:  نیاز ا یشد. عل ریغافلگ

کنم  یم یا عمر دارم خاک پاتم...کارنوکرتم عمه...ت یلیخ -
 جواب زحمتات جبران بشه... 

بهت زده را رها کرد. دستش را گرفت و خم شد که  هیهد
 : دیدستش را کش هیببوسد. هد

 معلوم هست چه خبره؟  ؟یکن یکار م یچ یدار یعل -



بود که جانان از داخل صندوق  یدسته گل بزرگ یبعد زیسوپرا
دو ساعت چه کرده که  یکی نیدانست در ا یعقب در آورد. نم

 شده؟  یبزرگ نیدسته گل رز قرمز به ا کی قیال
دور کامل  کیدوخت و  هیبا لبخند نگاهش را به هد جانان

 : دیدورش چرخ
  ؟یکن یکار م یچ -
 گردم...  یدارم دورت م -
 واه؟!  -

 هم پشت جانان راه افتاد:  یعل
 ... میصبر کن با هم دورش بگرد -
 دو تاتون؟   نیخل شد -

ظاهر شد. فکر کرده بود دارند  اطیمثل صاعقه وسط ح تارا
 دنیتارا به چرخ یبه هوا یکنند. جانان و عل یم یقطار باز

 ادامه دادند. 
 خواند:  یقدرت م نیو با آخر دیکوب یم نیپا به زم تارا

 ... یچ یهوهو...چ -
 ییقرمز داخل دمپا یبا الک ها دشیسف یکوچولو یپاها

 پدرش را به مرز جنون رساند.  ،یصورت
از ساق  یمیدست بلند کرد. کله پا کرد. گاز مال کیرا با  بچه

 گرفت.  شیپا
 یدفاع از تارا مشت به بازو یبرا هی. هددیکش غیبا خنده ج تارا

 : دیجانان کوب
 ... یوحش رهیگ یمنو...نکن دردش م یِ ول کن بچه  -

که  هیتارا را نگه داشته بود. هد یاز پاها یکی با دندان جانان
 رسد سراغ شلنگ رفت:  یزورش نم دید



 کنم بچه رو ول کن...  یم ستیخ -
 شیچالند و گوشت ساق پا یکله پا را م یدست تارا کی با
 داد. یدسته گل را تکان م گریبود. با دست د شیدندان ها انیم

 آب را باز کرد:  ریش هیهد
 خجالت بکش...انقدر گوالخ نباش... مرد گنده  -

سرخوِش خندان را به  یتارا یپا شتریب یو کم دیغر جانان
 دندان گرفت: 

 کنم...  یم تیاالن حال ؟یریگ یبچه منو گاز م -
شود.  شتریرا نوک شلنگ نگه داشت تا شدت آب ب انگشتش

 کند. سشیکرد واقعا خ یجانان فکر نم
گل از دستش افتاد. تارا هم عقب رفت و دسته  یقدم اریاخت یب

 هیهان اطیداخل ح یشروع به لگد زدن کرد. سر و صدا عیسر
 . دیرا که با بچه ها مشغول بود به سمت پنجره کش

بد  یکرد. عل یم سیشلنگ به دست داشت همه را خ هیهد
 هیکرد خودش را از دست هد یم یو سع دیخند یاخالق م

 نجات دهد. 
 .دندیدو یسگ ها به وجد آمده بودند دنبال آب م یحت
بگذرد تا کتش را در خانه  هیخواست از کنار هد یم یعل
 کرد:  یرحم نم هیاما هد اندازدیب
 ندارم...  یلباس پلوخور گهید شهیعمه خراب م -

 پناه گرفته بود. بلند گفت:  اطیته ح جانان
فه کت شلوار خانم بره کا َدهیفیاگر بخواد با س گهیراست م -

 نداره... 
 گرفت و دنبال جانان افتاد:  هیاز حرصش شلنگ را از هد یعل
 نه؟   ای یدار یدست از سرم بر م -



 ی. طورافتدیتارا ب یخواست فرار کند کم مانده بود رو جانان
 غیج هیرساند که هد هیهدبه و خودش را  دیسر تارا پر یاز باال

 . دیبه سمت خانه دو دیکش
 ی. علدیکولش انداخت و چرخ یرا بلند کرد رو هیراه، هد نیب

 شلنگ را رها کرد به داد عمه اش برسد: 
 ... رهیم جی...نچرخ سرش گیولش کن وحش -

 گفت:  یدیبا ناام هیهد
آقا سپهر هشدار داده بود اجازه ندم روش به روم باز  -

 کردم؟  یبشه...عجب غلط
واد انقدر تکونش بدم خ یسپهر غلط کرد...زن خودمه دلم م -

 ... رمیکه ازش کره بگ
 کرد:  ریتارا را ش یسیانگل به
 رو حموم کن... یمام نمیریدختر ش -

افتاده بود برداشت و  نیزم یخدا خواسته شلنگ را که رو از
 کرد. هیکردن بق سیشروع به خ

 یکرد نم یم یهر کار یبود ول یدر دست عل هیهد یپا
 اش را از دست جانان گنده بگ نجات دهد:  چارهیتوانست عمه ب

 ...میعمه منو پس بده نخواست -
 کردم...  یعمه رو باهات معلوم م فیزودتر تکل باس

 خانم معلوم کن... َدهیفیرو با س فتیتو برو تکل -
 من با زنم معلومه...  فیتکل

 پشت پنجره افتاد. هیچشم جانان به هان یا لحظه
 : دیایب نییبا دست اشاره کرد پا 
 ما...  شیپ ایب یهان -

 : دیجانان کوب پشت یمشت کم توانش را رو هیهد



 کنه...جان... یولم کن...چه خوشش اومده مهمون دعوت م -
 ...رهیتارا رو بگ یکی

 شد.  دهیموش آب کش یخودش را وسط انداخت ول یعل
 : دیکش غیج هیهد
 دسته گلم... -

 پات رفت روش...  جان
به خاطر  هیآمده بودند از هد یافتاد با عل ادشیتازه  جانان

 زحماتش تشکر کنند. 
 گذاشت.  نیرا زم هیهد

 : دیچیزمخت جانان در خانه پ یصدا
 بلور خانم... -

   ؟یاریما حوله م یدستت برا قربون
 دفعه هر سه با هم صدا زدند:  کی
 تارا...  -

 کرد.  یاز سر و کولش آب چکه م تارا
 . دیهمان وضع تا طبقه باال دو با
 کهیبعد در حال دیکش یبلند و ممتد غیافتاد ج هیچشمش به هان تا

طرف شوت شدند، به سمت اتاقش  کیهر کدام  شیها ییدمپا
 . دیدو

 تارا پاره نکرد.  غیج یبلورخانم را حت قیعم خواب
کرد در اثر سکته دهانش کج  یحس م هیچند ثان یبرا هیهان

 شده.
تارا  یخال یگذاشته بود مثل مجسمه به جا نهیس یا رور دستش
 کرد:  ینگاه م

 شدن؟  وانهیچرا همه د -



 آورد.  شیدست ها یرو یرا عل هیهد
 شد. یگشادتر نم نیاز ا گرید هیهان یها چشم

 کرده بود؟  رییچقدر تغ یعل
 خودشان بود؟ یواقعا عل نیا
  ده؟یم یفیعمه کوچولو موچولو داشتن چه ک - 

 پوزخند زد:  طنتیبا ش جانان
 داره...  یفیزن کوچولو موچولو داشتن چه ک یخبر ندار -
 هم گوالخ بشه... یفقط کم مونده بود عل ایخدا -
 گوالخا نجاتم بده... نیاز دست ا یکی

 به جانان گفت:  یو متلک ستدیبتواند با هیخم شد تا هد یعل
رنگ من و عمه مثل بادمجون  یبار نشد حرف بزن کی یعنی -

 نشه... 
 .. .حرف بزن اینجوریخانمت  َدهیفیبا س ریبگ ادی -

قهقهه جانان را به آسمان  ه،یو هان هیهد دنیکش «نیه» یصدا
 رساند. 

 ....خودش را در اتاق حبس کرد. عیهم سر یعل
 شده؟  یبگو چ حاال-
 ... رستانیدب میرو ثبت نام کرد یعل میرفت -
  ؟یچطور -
 خودش به ستاره زنگ زده بود.   یعل -

 کرده.  یکار نیچن یشد عل ینم باورش
حرف بزند اما قسم  یکرده بود با عل یسع شیدو روز پ نیهم

 یجواب سالمش را نم یحت ندیبب ییخورد اگر مادرش را جا
 دهد. 



گردد را به  یم یچند بار آمار ستاره که دنبال عل یاکبر خانم
 داده بود:  هیهد
 خودش زنگ زده؟  یعل یطمئنم -
 اوهوم...اومد چند تا امضاء زد بعد با هم دعواشون شد... -
رو مادر بچه هام  یخدا چه فرشته ا دمیوسط من فهم نیا

 کرده... 
 نوکرتم... یلیمن خ -

 ...یاگر به زور مجبورت کردم مال من باش ببخش
 ابروانش بود. انیم یزینگاه کرد اخم ر هیبه صورت هد یوقت

 نگاهش رنگ تعجب داشت: 
 گفتن؟ یو ستاره به هم چ یمگه عل -
  ؟یگفته مجبورم کرد یک 

 که خودم برگشتم...  من
 کرد:  یفقط با عشق نگاهش م جانان

آقا جانان من خودم خواستم که باهات بمونم چون دوستت  -
 داشتم. 
حرف ها رو  نیکه ا یهست یچقدر مرد خوب یدون ینم خودت

 ...یزن یم
 بودم.  ضیفقط شوکه و مر من
 بودم. جیگ
 یرو م یکه تو در حق من و بچه هام کرد یکار بزرگ یک 

 کرد؟  
 به خاطر توئه... میمن و بچه هام اگر زنده ا -
 ها...  یبه زور مجبورم کرد ینگ گهید
 برم کارگاه کمک دستم باشه.  یرو م یعل -



  ؟یکار کرد یچ هیبا هان یراست
 را عوض کند.  سشیخ یکمد رفت تا لباس ها سراغ

 کمک خودش را رساند:  یبرا عیسر هیهد
 گرده... یبر نم گهیم -
 یدنبال کارا افتنیب رهیحرف زد که بره ارثش رو بگ نایش با

 طالقش... 
 خودش لباس انتخاب کرده بود. جانان

 گذاشت:  یتخت م یگرفت رو یم هیداشت هد یهر چه بر م 
 ... یستین یتو راضکنم  یحس م -
 یدوباره رفته باشه تو نجایترسم با اومدنش ا یماره... -

 ...ایرو
 خودش و من...  یبدتر گند بزنه به زندگ 
  ؟یفکر بد نکن یدیبهت بگم قول م یزیچ هی -

 تکان داد.  نیبه طرف یسر
 یبمونه ول نجایتا آخر عمر ا هیندارم اگر هان یحرف چیمن ه -

 ... ینگ یزیاالن بهش چ خوام یازت م
 از شما تشکر کنم؟   یمن چطور -
 خونه تو هم هست. نجای...اهیهد -
 مشکالت تو مال منم هست.   
 فعال که من سرتاپام مشکله...  -
 قربونت بشم. ستین -
 افتاده به تو پناه آوردند.  یهر اتفاق یو عل هیتا حاال هان 

هست نگهشون  یکیبزنند  یگرم بوده که هر گند پشتشون
 داره...

 نداره...  یجداست چون سن یعل بحث



 اول راهه... هنوز
 رهیبگ ادی دیخواد از شوهرش جدا بشه با یاگر م هیهان یول

 . ادیبر ب شیبدون تو از عهده زندگ
از طالق  دیبا یکن فیرد زویاون نشسته که تو همه چ یوقت تا

 ...یگرفتنش بترس
 زد.  یاز عشق برق م هیهد یها چشم

 است:  ییداد در دلش غوغا یهم نشان م لبخندش
 ...یشما بگ یهر چ -

 کار کنم؟  یچ دیبا االن
 .یکرد یمعرف لیتو بهش وک -
 آواره بشه.  یاجازه نداد 

 خوشگل من... رهیحق نداره آرامش تو رو ازت بگ هیهان
 ره؟یخواد طالق بگ یم
 که داره قانع باشه. یزیبه چ دیبا یارثش رو گرفت یرفت 
نداره  یراه یدیاگر د یبمونه ول نجایا ستیکن قرار ن شیحال 

 جفت چشمامون...باشه؟  یقدمش رو
 صبر کرد تا خانه خلوت شود.  هیهد
سرش با فندق  یبا صورت کبود و زخم هیهان دید یبار م هر

 بزند که معذبش کند.  یآمد حرف یکوچولوها گرم است دلش نم
 یرا گرفته بود که هر چه زودتر زندگ مشیصمحال ت نیا با
 را سر و سامان دهد. ییایخواهر رو نیا
 همراه تارا وارد اتاق بچه ها شد. 
 خم شده بود. ایلیسر گهواره ا یباال هیهان 
 مبل با دهان باز خواب بود. یبلور خانم هم رو 
 شانه بلورخانم گذاشت:  یآرام جلو رفت و دست رو 



 بلورخانم... -
 ... میاتاقت ما هست یپاشو برو تو زمیعز
خسته چشم  رزنیبار صدا زد و شانه اش را تکان داد تا پ چند
 را باز کرد.  شیها
 نرود.  جیاتاق همراهش رفت که سرش گ کینزد تا

 بود:  ستادهیا ایلیهنوز کنار گهواره ا هیبرگشت هان یوقت
  ده؟یچه ناز خواب نیبب یآبج -
 را در دستش نگه داشته بود.  هیهانبا اخم انگشت  ایلیا

 جانان انداخت:  ادیرا  هیهد
 ... دهیانگار گرز رستم گرفته دستش خواب -

 حصار گهواره رد کرده بود. انیدستش را از م تارا
 کرد. یرا نوازش م ایسر ارم یرو اطیآرام و با احت 
 حسادت کند.  شیکردند تارا به برادرها یهمه فکر م 

 برعکسش ثابت شد. روز اول  از
 انداخت. یخودش م ادیرا  هیرفتارش هد یگاه

 فرشته نگهبان کوچولوها شده بود: 
 .میتا بچه ها خوابن حرف بزن ایب هیهان -

 یتارا را سرگرم کند رو نکهیا یبرا هیهدرفتند.  رونیسه ب هر
دستش گذاشت.  یجلو یعروس فیلوازم ساخت گ ینیس کی

 حرفش را رک بزند:  دیترس یکه نشست هنوز م هیهان کنار
 ... نجایا ادیب مانیخوام زنگ بزنم به آقا سل یم -

 مبل لم داد:  یرو الیخ یب هیهان
 بشه؟  یکه چ ادیولش کن بابا...ب -
 .یرو خورد مانیتو نون و نمک سل هیهان -



 یا یخوب چیهم نبوده که ه نطوریا یدرسته اشتباه کرده ول 
 نداشته...

 ...یکن یم کشیبا زبون تندت چقدر تحر دونم یکه م من
 اخالقا نداشت؟  نیاز ا مانیهمه سال سل نیا چرا

 بره بچسبه به ننه جونش... -
 ؟یخوب کدوم

 ... دمیمن که ند 
 وضع را دوست نداشت.  نیا

را  هیگفت ترس هد یم یبا خونسرد هیکه هان یجمله ا هر
 کرد:  یم شتریب
 ...یدونم دلخور یم -

 ...یدار حق
 . ستیکامل ن یازدواج چیه هیهان یول

 مشکالت دارن... همه
 یلیبا حرف زدن خ یول شترهیمثل ما ب ییمشکالت آدما خب

 ... شهیدرست م زایچ
 ...هیخوام برگردم هد یمن نم -

 بگم؟  یچه زبون به
 تو رو تنگ کردم؟  یجا

 ... زمیبه سر خودم بر یخاک هیلب تر کن تا برم  فقط
 منطق بود.  یب شهیهم

کرد دست  یم شتریفشار را ب هیآورد و اگر هد یجوش م زود
 زد:  یاحمقانه م یبه کارها

 من که نگفتم برگرد... -



 میحرف بزن یجد مانیبا آقا سل ادیهم ب نایش میزنگ بزن گمیم
 معلوم بشه...  فتیزودتر تکل

جوان و خوش  لیپز وک مانیسل یجذاب بود که جلو هیهان یبرا
 اش را بدهد.  یالشهربا پیت
 کرد:  یجور احساس غرور م کی
 ندارم. یمن حرف ادیب نایاگر ش -

 دیام نیداشت به ا هیکه از قبل نسبت به هد یطبق شناخت مانیسل
هم گفت  نایشکنند زود قبول کرد.  یرا قانع کرده آشت هیکه هان

دست  کیبا  هیهدتواند خودش را برساند.  یبعد از ساعت دو م
 یرا بغل م ایو ارم ایلیبه نوبت ا گریکرد با دست د یم یآشپز

خواستند  یزمان حواسش به تارا هم بود. هر بار م همگرفت. 
 نیو خطرناک تر نیترسناک تر دیبه تارا بسپارند حتما با یکار

 ینشسته بود با دست ها زیم یکرد. رو یرا انتخاب م
کرد.  یخرد م یتخته آشپز یرا رو ینیزم بیس کیکوچکش 

از  هیآمد تن هد یم یبرخورد چاقو با تخته چوب یهر بار صدا
 هیآورد، هد مانیکه سل ینیریگل و ش دستهرفت.   یترس لرز م

 آمده بود.  یخواستگار یانداخت که برا یروز ادیرا 
خودش بسوزد که در آن سن کم وحشت  یدانست دلش برا ینم

واهرش بر خ یو آبرو هیزیکرده بود چطور از پس مخارج جه
 یبایز یکه هر دو با حسرت به نوزادها هیو هان مانیسل ای دیایب

 کردند؟   ینگاه م هیهد
تا چشمش به  یاخم کرد ول یکم دیرا د نایاولش که ش مانیسل

 آمده. یچه کار یرفت اصال برا ادشیبچه ها افتاد 
 شد. داریمعطلشان کرد تا بلورخانم ب ییرایآنقدر با پذ هیهد 



 یمالقات فرم رسم نیبچه ها را به دستش سپرد و باالخره به ا 
 داد:

 کرده؟   یبیخواهر من نانج مانیآقا سل -
 باعث شد همه با تعجب نگاهش کنند:  سوالش

 کرده؟ یبد قلق -
 بهت نارو زده؟  

 گفته؟  دروغ
 کرده؟   ییایح یب

 پرسد. یسوال ها را م نیتازه متوجه شد چرا ا مانیسل
 انداخت:  نییپا یبا شرمندگ سرش را 
 بود... یزن و شوهر یدعوا -

 دستم در رفت...  از
 خب بگو من بدونم. -
 بود؟   یسر چ یزن و شوهر یدعوا 

 شد.  ریش مانیسل یلحظه ا یبرا
 گفت:  یباال انداخت و با قلدر یا شانه

نگاش  سمیخواد وا یزنم بگه طالق م ستمین رتیغ یمن ب -
 کنم...

دستش را باال گرفت تا  هیاما هد دیبگو یزیخواست چ نایش
 ساکتش کند: 

  ؟یشدم با خواهرم ازدواج کن یچرا راض یدون یم -
 باهات فرار کنه... دمیترس چون
 کالم گفت عاشقت شده. کیباهاش حرف زدم  یچ هر

دلش رحم نداشت که خواهر بدبختش  یول دید یوضع ما رو م 
 دو تا عذاب بکشه...ازدواج شما  یچقدر قراره پا



 خواد؟ یگفته طالق م هیکه هان مانیسل یکار کرد یچ
 خودش را وسط انداخت. هیهان

 کرد:  یفکر داشت جو را متشنج م یتند تند و ب 
 از ننه حرف بخورم؟ دیچقدر با -
 بکشم؟  یپول یو ب یبدبخت دیچقدر با 

 که دو قرون پول دستم اومده بدتر افتاده به جونم... حاال
 بگم غلط کردم؟  یچه زبون به
 خوام... ینم

 حالل جونم آزاد...  مهرم
 جوش آورد.  مانیسل

 : دیو داد کش ستادیشد ا بلند
 که نخواه... یخوا ینم -

 جهنم... به
 ؟یبکن یخوا یم یچه غلط نمیبب برو

 ... ستمیانقدر بمون موهات رنگ دندونات بشه من طالق بده ن 
 خورد:  یبه درد م نایبود که حضورش نجایا
 .یبکن یکار نیهمچ یتون یمحترم شما نم یآقا -
 .شهینم یمشمول حال جنابعال دیکه شما فرمود یدیاون تهد 
 اندازه دهنت حرف بزن.  نیبفرما بش 

 کنه.  یطالقش موافقت م یبا تقاضا یدادگاه، قاض نیاول یتو
 . یکه کتکش زد میدار مدرک
قانع کننده  یقاض یشما هم هست که کامال برا یینازا مسئله
 است. 

 وا رفت.  مانیسل
 . اوردیکم ن خواست



 اشاره کرد و با پرخاش گفت:  هیهد به
 ...یگوشش کرد یرو تو زایچ نیتو ا -

 ...دیرس یحرفا نم نیعقلش به ا هیهان
 مداخله کرد:  نایهم ش باز

 یکتک کار یشما شهادت داده که بار اول نبوده صدا هیهمسا -
 ...دهیرو با صورت کبود د هیو هان دهیشما رو شن

 ...مانیآقا سل نیبش ریبوده؟ بگ هیهم کار هد نیا
خواست با پشت  یدلش م یلیخجز نشستن نداشت.  یا چاره

 هیهانزد.  یم شخندیبکوبد که آن طور ن هیدست به دهان هان
 دیبار یکه غم از صورتش م یکس یگرفت ول یداشت طالق م

 بود:  هیهد
 بگم؟  یبه چه زبون رمیمن ندارم براش خونه بگ -

 را نشان جمع داد:  شیدست ها کف
که  دیکرد! از روز اول وضع ما رو د دایبکنه اگر مو پ ادیب -

 ییخانم هوا دهیرس ییشده حاال که خواهرش به نوا یچ زنم شد.
 شده؟  

 یشدن موج م ییهوا نیا هیدانست در اعماق ذهن هان یم هیهد
کرد و چشم  ینگاه م هیبه لوازم لوکس خانه هد یطورزند. 

 ینبود با خودش فکر کرده طالق م دیزد که بع یبرق م شیها
 شود:  یجانان م لیاز فک و فام یکیو زن  ردیگ
با  گهیافتاده به جون من که د دیتو رو د یاومد زندگ یاز وقت -

 رهیرو بگ بهش گفتم ارثش ارم؟یکجا ب ازکنه... ینم یننه زندگ
 بخرم باهاش کار کنم...  نیبده من ماش

 دستش را باال برد:  نایش



 یشما نم  مالک اون مبلغ هستند. شونیا جا نگه دار... نیهم -
از  یجداکه از حقش بگذره.  دیبا کتک زدن مجبورش کن دیتون

 ... نیا
 اشاره کرد:  هیهد به
گاه به اون داد نیمن از ا یخانم با شکم حامله پا به پا نیا -

 ادینکرده که خواهرش ب یو مأمور کالنتر یدادگاه التماس قاض
فکر نکن حق  شما ...یبده به جنابعال یارثش رو دو دست

کرد داره به  یشما ذوق م همسر است... هیهد حق زنته...
کنده شد که  هیهد پوست ...دهیبرادر معتادش وکالت بالعزل م

اون پول چرتکه  یبرا ییچه رو با ...دیبه حقش رس هیهان
کتک زدن  با رو بساز... تیباش، کار کن زندگ مرد  ؟یانداخت

 مرد؟   یگیارثش به خودت م دنیو باال کش هیهان
بوده و از  ینرفته بود ک ادشی  نبود. نایاز جنس امثال ش هیهد

که بزرگ شدند بهتر از  یدانست در آن وضع یم کجا آمده. 
هم مشکل داشت که  مانیسل  آمد. یسراغ خواهرش نم مانیسل

 گذاشت. هیهان یدست رو
 یدختر بدهد با آن مادر روان مانیکس حاضر نبود به سل چیه

 زیچ کی مانیکه بزرگ شدند رفتار سل یدر اجتماع  که داشت.
 ریتقص یداد اما خواهرش هم ب یحق نم مانیسل بهبود.  یعاد

 نبود: 
دستت در نره وسط که از  یدیبه من م ینیچه تضم مانیآقا سل -

دونم  یم ره؟یدستت نم ریخواهرم ز یزن و شوهر یدعوا
 هیبا هان یآشت یبرا. ستیراهش ن نیا یول یدار ادیمشکل ز
 لیدل کی. برام فقط دهیکردن جواب نم دیتهد ای ینیریگل و ش



بشه دوباره تنها خواهرم رو  یکه دلم راض اریقانع کننده ب
 بسپارم دستت... 

گرفت.  شیاز پا یشگونین نایخواست دهان باز کند، ش هیهان تا
هم از خودش  یدفاع چیهشده بود.  هیشرمنده هد مانیسل

 نداشت: 
کار  یچ ...یما رو داشت یمثل خواهر بزرگتر هوا شهیتو هم -

 کوچه؟  یکردم تو یکنم؟ مادرم رو ول م
مادرت و  یزندگ یتونست یم ...یهم نکرد یتالش ینه ول -

 ...یخودت فقط با مادرت طرف باش یزنت رو از هم جدا کن
تا لنگ ظهر  خودتدستش...  ریز یرو گذاشت هیجاش هان به
خوام با سرزنش  ینم منکه از آسمون برات بباره؟  یخواب یم

کم  کیبا  گمیدارم بهت م فقط کردن غرورت رو بشکنم...
 ... یرو عوض کن زهایچ یلیخ یتونست یتالش م

 . دیرا به حرف کش هیو هان مانیدو ساعت با آرامش سل کینزد
 یگفت که طالق م یکالم م کی هیداد و هان یوعده م مانیسل

گفت از حق  هیهان یرفت وقت هیبا گر مانیآخر سل درخواهد. 
 گذرد. یمادر شدنش نم

 معلوم بود.  فیتکل 
 هیوکالتنامه را کنار دست هان یبرگه ها نایناهار ش زیم سر

 گذاشت: 
تونم طالقت  یمن سه سوت م هیهان بخون بعد امضاء کن... -

 ها...  ستین یراه برگشت گهیشروع کنم د یوقت یول رمیرو بگ
کاغذ را  ریمتن را بخواند ز نکهیبدون ا نایو ش هیچشم هد یجلو

 امضاء کرد: 
 من به شما اعتماد دارم...  -



 ضاء نکند: را ام یکاغذ گذاشت که بعد یدستش را رو نایش
واسه   ؟یریطالق بگ ستین یچرا خواهرت راض یدون یم -

 توش نوشتم؟  یمن چ یدون یتو از کجا م دختر کارات... نیهم
 ؟یایاز پس خودت بر ب ییتنها یخوا یم یچطور فردا
بار در عمرش احساس قدرت  نیاول یبرا  سرخوش بود. هیهان
نسوخت بلکه  مانیسل یاشک ها یتنها دلش برا نهکرد.  یم

 دلش خنک هم شد: 
 برام... یا هیشما مثل هد -
 .  ستین هیبرات مثل هد چکسیه -

وقتش  گرید  گذاشت و نشست. زیبرنج را وسط م ینیس هیهد
 بماند:  نجایا ستیکند قرار ن یحال هیبود به هان

  ؟یکن یزندگ یخوا یکجا م هیهان -
 یداد دلش را صابون زده که تو ینشان م هیمتعجب هان نگاه

 ماند:  یم یاتاق عل
 ؟یآبج یچ یعنی -
درس که  ه؟یخوام بدونم برنامت بعد از طالق چ یم -

 نایفرض ش بر...ستین گهیبابات هم که د خونه ...ینخوند
  ؟یبعدش چ خب طالقت رو گرفت...

که به  یطور  عمال عذرش را خواسته. هیکرد هد ینم باور
خواهرش  یذهنش را با نگاه حال یبود ناگفته ها شده رهیخ هیهد
گاه  هیبود تک بسجانان افتاد.  یحرف ها ادی هیهد کرد.  یم

 شدن.  یو عل هیمطلق هان
 تیگذاشت تا بتوانند مسئول یدل مهربانش م یپا رو یکم دیبا

 :رندیخودشان را به عهده بگ یزندگ



 یبرات کار جور کنم ول تونم یخانم م یساق قیمن از طر -
 یبه خاطر عل یکاف اندازه ...هیبا خودته هان تیزندگ گهید

 خانواده هستم.   نیشرمنده ا
 آمد:  هیهم به کمک هد نایش
از  گمیم من ...یریگ یهم م مهرت ...یخودت پول دار گهید -

 دنبال خونه...  افتیامروز ب نیهم
هم نداره  یازین اصال کنه... دایتونه خونه پ یاطراف نم نیا -
 رسه...  یخودمون پولش م یخونه قبل سمت باشه... نجایا
 ...ادیجور در ب هیهم هست که با بودجه هان گهید یمحله ها -

 ... شهیو هواش عوض م حال
 اطالعات ندارم...  ادیمن ز -
دو تاشون  یطور نیا بشه... کیتونه باهاش شر یهم م یعل -

  ه؟ینظرت چ هوم؟ و دارن...ر گهیهمد یهوا شنیمستقل م
 هیو هد نایش یسکوت داشت به حرف ها دربود.  دهیترس هیهان

کند تمام  یزندگ ییتنها دیخودش با نکهیا تصور داد.  یگوش م
از  بعد که در ذهن ساخته را نابود کرد.  یرنگارنگ یاهایرو

 ریبتواند تقص اینازش را بکشد  ینبود که گاه یمانیسل یحت نیا
 .اندازدیرا گردنش ب زیهمه چ

خوردند، جانان همراه  یخانم ها در خانه داشتند ناهار م یوقت
 یرا مجبور کرد ورزش ها چارهیب به باشگاه رفته بود.  یعل

 انجام دهد.  نیسنگ
 آمد:  یدستگاه پرس جانش باال م ریداشت ز یعل
 زور بزن...  -
 ... نهیسنگ یلیداداش خ -
   ؟یحرف نباشه مگه نون نخورد -



 تونم بلندش کنم.  یجون خودت نم -
 خانم باش...  َدهیفیبه فکر س -

 باال نگه داشته بود.  یوزنه را به سخت یعل
 . اندازدیخودش ب ینمانده بود وزنه را رو یزیزور خنده چ از

 شیوسطش را گرفت و سر جا لهیدست م کیبا  جانان
 برگرداند: 

 ... قویر نمیپاشو بب -
 : دیخند ینشسته بود و فقط م یعل هیچند ثان تا
 چه خوشش اومده؟ -
 کرده...  ریگ ششیاعتراف کن دلت پ 
 ... یکن یکه ول نم یتا آبروم رو نبر -
 را گرفت بلندش کرد.  یعل یبازو ریز

برد کنار  یاز دستگاه ها م گرید یکیطور که به سمت  نیهم
 خونسرد گفت:  یگوشش با لحن

 داره؟  یچه اشکال -
 ...دیخون یورزش...درس م دیریهم م با

 ...دیزن یحرف م یتلفن
 ... دیخر یهم کادو م واسه

 : دیدستش را کش یعل
 آقا جانان من نوکرتم... -
 خوره...  یبه گروه خون من نم یگیکه م زایچ نیا

 بود.  یجد یلیخ جانان
 کند:  قیرا تشو یخواست هر طور شده عل یم
 خوره؟ یبه گروه خونت نم یچ یعنی -
 ...اذیت کنمن که نگفتم برو ناموس مردم رو  



 دارم...  رتیدخترمه روش غ یجا
  ؟یستیول کن من ن یگیم یپس چ -

 به اطرافش کرد:  ینگاه
 تا برات بگم... میبزن چیکافه دو تا ساندو میبر -
 شده... داریمعده ام ب یوالیه

 سفارش غذا داد:  یجانان کل یوقت دیخند یفقط م یعل
  ؟ینترکداداش  -
 نگاه کن... کلیبه ه -

   شم؟یم ریس چیساندو هیبا  یکرد فکر
 از دوستانش افتاد:  یکیدور چشمش به  از
 چاکرم...بفرما ناهار...  یلیآقا من خ -

 نشستند:  یدو گوشه ا هر
 ...یهست یخارج یلیخ میکرد یآقا جانان ما همه فکر م -
 ...ایخارججز  یشیم یهر چ هیشب یزن یجور که حرف م نیا
 زنم...  یکنم با بچه محل خودمون حرف م یوقتا حس م هی
 کنن؟ یکار م یچ ایمگه خارج -
 الت ندارن؟  یفکر کرد 

 شون با کالسن؟    همه
 بگم؟ ینه...آخه چطور -

 شد و گفت:  کینزد یبه عل یکم جانان
 آسمون همون رنگه؟ یهر جا بر گنیم یدیشن -
چند سال بعد  یول دمیحرف خند نیمن روز اول که رفتم به ا 

 ...دمیجمله رس نیبه عمق ا
 ارزشات... یعنی آسمون

 بَده... ییتنها یهر جا که بر یعنی



 ثروته... نیبزرگتر خانواده
 درد داره... فقر
 ...ییایدن یکجا ستین مهم
 .ستیفرار کردن راه حل ن یجا باش هر

 ... یکن جادیا رییو تغ یبمون دیبا 
 دور شد:  یاز عل یکم گارسون دنیرس با
  ؟یوقت بگذرون شتریب دهیچرا اصرار دارم با سپ یدون یم -

 با تأسف تکان داد:  یسر یعل
 ها...  یکن یول نم -

 و تعارف زد:  دیجلو کش یصندل جانان
 تا بگم...  یبخور شارژ بش -
 ... الیخ یداداش ب -
 گوش کن... یعل -
 . دینداره اگر با هم حرف بزن یاشکال چیه -
 . دیبباف ایهم رو با
 .دیبد زهیهم انگ به
از خط  دیرو بشکن گهیکه حرمت همد ادیم شیپ یمشکل وقت 

 . دیقرمزا رد بش
 . ستین یبیو غر بیعج زیزن چ یریبگ ادی تو
 کرباسن... کیهمه مردا سر و ته  رهیبگ ادیهم  دهیسپ

 شیبا لذت چشم ها  گاز زد که نصف شد. یرا طور چیساندو
 : دیرا بست و آه کش

 کن...  رابیگشنه است س یهر چ ایخدا -
  ؟یانقدر گشنه بود -
 شده...  داریمعده ام ب یتو یوالیگفتم که ه -



 . زدیبا دهان پر حرف م داشت
 .ردیگ یم شیلب ها یجالب بود که دستمال جلو یعل یبرا

 و قورت داد:  دیدرون دهانش را جو اتیمحتو 
  ؟یعل یدون یم -

 تنها بزرگ شدم. یلیداشتم اما خ یپدر و مادر خوب من
 بچه داشته باشم.  یبود کل نیآرزوم ا نیبزرگتر 
 شدم؟  هیشد که عاشق هد یفکر کنم اصال چ ادیم شیپ یلیخ
 ما رو نداشت. یارهایکدوم از مع چیه هیهد
 ...یکرد ول یم یبدقلق یلیخ 

 داد:  نییرا پا چشیساندو کاغذ
حس مادر بودن  نیا لشیکنم تنها دل یم االن که بهش فکر -

 کرد نتونستم ازش بگذرم.  یاست که هر کار هیهد یذات
داشته  دوستدخترم  دمیاجازه م دیپرس یازم م یاگر کس مایقد

 آوردم.  یباشه زود جوش م
 شیزندگ یکه تو یدختر نینشونم داد چقدر فرق هست ب هیهد

که تمام  یربا جنس مخالف بدون ترس معاشرت داشته و دخت
 .. زهیعمر بهش گفتن مرد ج

 به حرفش پوزخند زد:  یعل
 ... مینیب یآقا جانان...اون روز همو م نمتیب یحاال م -
 ...یفکر بد نکن یعل -
 کنه؟  حیتفر ایداره حرف بزنه  یچه اشکال 
 نداره...  تی...خوبیمرد حساب شهینم -
 ... شهیم دمیحرفت هم که شده نشونت م نیبه خاطر هم -

 هماهنگ کند. هیبا خانه گرفت تا با هد یتماس اول



همان لحظه که سالم کرد حال خرابش را  هیهد یلرزش صدا 
 به گوش جانان رساند: 

 عشقم؟ حالت خوبه؟  -
 لرزه؟   یصدات م چرا

 . دیخوبم...خسته نباش -
   د؟یخورد ناهار

 راحت حرف بزند:  ستدیدورتر با یشد تا کم بلند
 من چرا صداش ناراحته؟ نفِس  -
 .میخور یم چیساندو میباشگاه دار یتو یآره عشقم با عل 
  ؟یتو خوب 
 ...رهیفقط فکرم درگ ستین یمهم زینوش جانتون...چ -

 ... میاومد حرف زد مانیسل آقا
 منم باشم...  یگفت یکاش م -
 شما بشکنه... ینخواستم غرورش جلو -

 کردم؟   یبد کار
 زد. هیکنارش تک وارید به
سکوت کرده بود در دل قربان صدقه شعور  هیچند ثان یبرا 

 رفت:  یم هیهد
  ؟یآقا جانان...ناراحت شد -
 ...یکرد ینه قربونت برم...کار خوب -

 شد؟  یچ جهینت خب
 مانیسل یدلم برا یلیخ یگرده ول یبر نم گهیم هیهان -

 سوخت...
 ناراحتش شدم... ستیخودم ن دست

 حرف بزنند.  هیو هان مانیدرباره سل یلیشد خ یتلفن نم یپا



 یرا هم عوض م هیهد یکه داشت حال و هوا یشنهادیپ دیشا
 کرد: 

  ؟یندار یعشقم تو امشب کار -
 خوام مهمون دعوت کنم.  یم
 چشم... یقدمشون رو -

 ...فقط چند نفرن؟ارنیب فیتشر
 و خانوادش... دهیسپ -

 ... یدرست کن خواد ینم یچیه رمیگ ینفر...شام م چهار
 خواد مشغول باشم.  ینه اتفاقا دلم م -

  ست؟یزنگ بزنم به مادرش بهتر ن من
 ...یهم عال یلیخ -

 که زحمتت کم بشه... رمیگ یکباب م من
  ؟یالزم ندار یزیچ
 شما...  یسالمت -
 . میکن ینکن با هم حلش م الیفکر و خ -

  باشه؟
 چشم... -

 شد؟  یداماد چ پرسن کت و شلوار یجون م یساق فقط
 مگه اونجاست؟  -
 .  میکن یسفره عقد درست م لیوسا میبله دار -
 من قربون خودت و سفره عقدت با هم برم؟  -

نترسه کت و شلوار شوهر جونش هم طرح زدم دادم به  بگو
 ...اطیخ

 عشقم. نمتیب یم شب
 بودند.  یمثل خودش دوست داشتن دهیسپ خانواده



 یلیسه سال کوچکتر بود و خ یبرادرش که از عل مخصوصا
 زود خودش را در دل همه جا کرد. 

 لیدل دیفهم یاز ورود مهمان ها گذشته بود که عل قهیده دق فقط
 . ستیاصرار جانان چ

 کند.  کینبود درست سالم و عل بلد
 کرد.  یرا گم کرده بود که دائم عرق م شیدست و پا چنان
 حواسش بود.  جانان

 دهیاز معاشرت سالم با سپ دیان دهد نبانش یبه عل نکهیا یبرا
 داد:  شنهادیبترسد پ

 ...دیکن یباز شنیاست یباال پل دیبچه ها بر -
  زم؟یعز یجان خودت که بلد دهیسپ
 تارا هم ببرم؟  -
 ببرش دخترم... -

 کن...  ییرایخودت از مهمونات پذ یعل
 وجود نداشت. یخالف اخالق ایترسناک  زیچ چیه
 و برادرش سامان کنار هم نشستند.  دهیسپ 

 گرفتند.  یجا یگریمبل د یو تارا هم رو یعل
 کردند.  یم ینوبت باز به
و ورزش و خواننده مورد عالقه شان حرف  یلیرشته تحص از
 زدند. یم
 کردند. یم یشوخ یخوردند حت یپاپ کورن و پفک م 
درس بخواند  یخواهد رشته پزشک یم یعل دیفهم یوقت دهیسپ 
 کند.  یزیبرنامه ر دهیسپ یداد با مشاور درس شنهادیپ

 ییتوانند شغل ها یاعتقاد داشت بچه ها از سن کم م دهیسپ پدر
 بچه داشته باشند. یمثل پرستار



 خودش گفت:  اتیحرفش موافق بود و از تجرب نیجانان هم با ا 
 اروپا شغل هست.  ینوجوان ها تو یبرا -

 وانیاز ح ینگهدار ایافراد مسن  یبراکتاب خوندن  مثل
 ...یخواد بره مهمون یصاحبش م یوقت یخونگ
 ریفق یو اکثرشون اصال از خانواده ها رنیگ یپول م یساعت

 ...ستنین
 جور افتخاره...  کیبراشون جا افتاده که کار کردن  فقط
 کرد:  دییهم حرف جانان را تأ یساق

لندن تنها  یتو یلیاومده بود من خ ایجان تازه به دن یوقت -
 بودم. 
برد  یاومد سگ ما رو م یها هر روز م هیاز همسا یکی دختر

 گردش...
 شیها پ هیاز همسا گهید یکیرفت خونه  یشب ها هم م یبعض

 موند... یبچه ها م
 بخره... نیرفت کالج ماش یکنه وقت یگفت داره پول جمع م یم

 خانوادش از همه ما بهتر بود... یبود که وضع مال نیا جالبش
 داره؟ یچه اشکال میبله ما هم فکر کرد -
 .ادیجان مستقل بار م دهیاالن سپ نیاز هم 
 افتاد.   یمردم هم جا م نیفرهنگ ب نیکاش ا یا 

 برد.  یبچه ها خوراک یچند بار به طبقه باال رفت و برا هیهد
 دید یم دهیموقع حرف زدن با سپ یکه در رفتار عل یآرامش

 بود.  یباورنکردن
 خودش را در اتاق حبس کرده بود. نایبعد از رفتن ش هیهان

 خواست نازش را بکشد.   یهم نم هیهد 
 از پله ها باال آمدند:  دهیو پدر سپ جانان



   د؟یبچه ها چطور -
 به جانان انداخت. یپر از قدر شناس ینگاه یعل
کف  کین نگاهش را گرفت و با کوباند یمعن یجانان وحش 

 محکم بر کتفش جواب داد:  یدست
   ؟یبر یآقا سامان رو م نیا یچطور نمیبب -

 از درد کبود شد.  یعل صورت
دختر مورد عالقه اش آه  یتواند جلو ینم یفکر کرد عل هیهد

 بکشد: 
 تو آشپزخونه...  ایب یعل -

 کنار گوشش پچ زد:  دیکه رس یعل
 فکر کنم شکستت...  -
 ...نهیدستش سنگ یلیعمه خ -

 خوره... یزنه چهار ستون بدنم ترک م یباز م هر
 ...یُشل گهیم تازه

 کنه...  یکه همه بدنم درد م دیباشگاه از من کار کش یتو انقدر
 ببر...  یخوراک هیهان یبرو برا -
 ولش کن بابا...رفتم بهش گفتم نگران نباشه... -

 .میکن یم یبا هم زندگ میریگ یم خونه
جا  هیمونده با تو  نیهم گهیتشکر کنه به من م نکهیا یجا 

 کنم... یزندگ
 روش نکن عمه... پُر
 ...یما رو داشت یهوا یاندازه کاف یدار یخودت زندگ تو

 ...ادیاز تنت در ب یخستگ شمیخونم دکتر م یم درس
 ... نیصبر کن بب فقط
 بود. نیریواقعا ش یحرف ها از عل نیا دنیشن



کرک به  یکه  کم یصورت عل یدستش را با محبت رو 
 در آورده گذاشت:  شیعنوان ر

 کنم.  یبهت افتخار م یلیخ -
زد که  ادیسرش را از پنجره تراس داخل آورد و چنان فر جانان

 : دندیبا هم درجا پر یو عل هیهد
 ... میینجایما ا -

 تراس ساخته شده بود. یبلورخانم انتها اتاق
 : دهیچقدر ترس چارهیب رزنیفکر کرد پ هیهد
 ...میدیباشه فهم -

 داد نزن...  میدید خودمون
 سوزانده:  یداند چه آتش یلبخندش معلوم بود که خودش م از
 ... میکن یم یباز یفوتبال دست میخواستم بگم ما دار -
 فقط داد نزن بلورخانم گناه داره... دیخوش باش -

 با خنده گفت:  یکه رفت، عل جانان
 ترسم فکر کنه بلورخانم هم ُشله...  یم -
 دوستات...  یببر برا وهیم ایب -

 برق زد. دهیبا سپ یاز تصور دوست یعل یها چشم
 کرد.  یاز دور تماشا م هیهد 

کند  ییرایشد از مهمانش پذ یخم و راست م یکه عل یطور
 بود.  تشیبزرگ در شخص شرفتیپ کی

 دانست. یده اش مجانان و خانوا ونیها را مد نیهمه ا هیهد
بود که  یا هیقبال در دستان هد یو عل هیهان یسکان زندگ 

 آمد.  یبه حساب م یاجتماع ماریب کیخودش 
 ادی هیمجبور بود به بق اموزدیب یخودش زندگ نکهیاز ا قبل

 بدهد. 



 .ردیبگ ادیبود که  دهیند
 شد. یدرس عبرت بزرگ هیهد یبرا مهیفه 
چند ماه که کنار آرمان بود به سرعت خودش را با  نیدر هم 

 وفق داد. دیجد طیشرا
 مدل حرف زدنش را عوض کرد.  یحت 
 داد. یگذشته هدر نم یوقتش را برا هیثان کی
کرد که جان و دل  یو محبت م دیرس یبه آرمان م یطور 

 مردش شده بود. 
به حساب  مهیفه یبرا یلیازدواج تحم کی یهم به نوع آرمان

 عمل کرد. هیعاقالنه تر و قدرشناس تر از هد مهیآمد اما فه یم
 بود.  یمراسم عروس گریهفته د دو

 مادر فندق ها سنگ تمام گذاشته بودند. یجانان برا خانواده
 هیهد یبرا یکه ساق ییکس کارها چیگفت ه یدکترمهرجو م 

 کند. یکرده را نم
 یدش فرقو دختر خو هیهد نیعمل کرده بود که ب یطور یساق 

 شد.  یقائل نم
 یلیتمام شد اما خ نیسنگ هیهد یبرا گانیاتفاق تاالر شا دیشا
 را عوض کرد. زهایچ
 یعالمت ضربدر فرض کیساعدش  یبا نوک انگشت رو 

 کرد: تیو در دل ن دیکش
 که قبال بوده.  یهر چ یرو دمیخط کش -
 .شهیلحظه شروع م نیمن از هم یبرا ایدن

« خانم َدهیفیس»را با  یاز رفتن مهمان ها جانان پوست عل بعد
 کند. 



توانست ذوق درونش را  ینم یشد ول یم دیسرخ و سف یعل
 پنهان کند.

 یلیقرار داشت که با هم نزد مشاور تحص دهیبعد با سپ روز
 بروند.
 برده بود.  ادیرا کامال از  رستانیدب یورود امتحان
 را بشورد.  نییقه پاطب یمجبورش کرد ظرف ها جانان

 کرد: یم دیآورد کنار گوشش تهد یم دیبار ظرف جد هر
 ...یبا من طرف یچپ نگاش کن -
 زنمت استخونات از درون ترک بخوره... یجور م هی

 یم فیکث یها یردستیبعد با ز هیرفت و چند ثان یم دوباره
 آمد:

لبت رو  یباال یانگشتت بهش بخوره دونه به دونه اون پرزا -
 کنم... یم نیبا موچ

 هیبود که سر و کله هان شیبه نوزادها یدگیمشغول رس هیهد
 شد: دایپ
 تو خونه شماست؟  یکیچرا هر شب  -

 همه مهمون؟ نیاز ا ینشد خسته
 انداخت.  ایارم ریز زیتم پوشک
 :دیخند یداد و م یرا تکان م شیخوش اخالق پاها پسرک

 خداست... بیمهمون حب -
مردم  یتو مهمون روقتینرفته که هر شب تا د ادمیمن  هیهان

 کندم... یجون م
 برم نداشته... هوا

 پوزخند گفت: با
 تو هوا برت نداشته؟  -



 ...یچقدر عوض شد یفهم ینم خودت
 جانان مکالمه خواهرها را قطع کرد: ورود

 ... نیدل بابا رو بب یزایعز -
 رفت.  رونیب عیسر هیهان

 یصدا م یقرار گرفت متوجه شد دارد ب هیکه کنار هد جانان
 خندد:

 گفتم؟ یباز من چ -
 به موقع بود... یلی...خزمیعز یچیه -
 رو عوض کنم... یکیبده من اون  -

 گرفت.  هیاز دست هد زیتم پوشک
 توانست باز کند: یم یرا به سخت ایلیا قنداق

 بلورخانم با پسر من؟ نیکار کرده ا یچ -
 جور بسته که... هی 
 کرد.  یاریصورت پدرش را آب ایلیباز شدن پوشک، ا با

 را محکم بسته بود.  شیها و لب ها چشم
 شد.  سیسر و صورتش خ تمام
 . دیخند ایلیچشم باز کرد ا یوقت
 :دیصورت جانان کش یحوله رو هیهد
 خنده... یپدر سوخته کارش رو کرده م -
 رو بسته؟ ایلیسفت ا یطور نیچرا بلورخانم ا یدیحاال فهم -
دستاش باز باشه تمام سر و صورت خودش رو چنگ  قهیدو دق 
 کشه... یم
 من برم به صورتم آب بزنم برگردم کمکت کنم... -

 پشت سر پدرش وارد اتاق شد.  تارا
 کند. یباز شیدانست عقده به دلش مانده با برادرها یم هیهد



 شود. کیرا دست تارا داد و اشاره کرد نزد زیپوشک تم 
کرد اجازه دادند  یکه حس م نیتوانست بکند اما هم ینم یکار 

 بود.  یکاف شیشرکت کند برا یدر باز
 برگشت: سیبا صورت خ جانان

 کرده بود؟  میقنداقش مسلسل قا ریتوله سگ ز -
 زد: یلبخند م یهنوز با خوشحال ایلیا
 بابا... یکوچولو یهست یعوض یلیتو خ -

 خدا به دادت برسه... هیهد
 پوست بلورخانم رو کنده... -

کار  یبا خودش چ نیبب یول میریگ یناخون هاش رو م مرتب
 کرده؟

 را نشان جانان داد. ایلیا یتپل یچانه و لپ ها ریز
 :دیگردنش را بوس ریجانان پسرش را بغل کرد و ز 
 پسرم که زخم شده... یبرا رمیمن بم -

 کوچولو... یبرم وحش قربونت
 کرد.  یدوباره گند کار دیجانان چسب نهیکه کامل به س ایلیا

 یلکه بزرگ قهوه ا کیجانان  زیو تم دیسف شرتیت یرو
 :دیکش

  اد؟یخودش رو نگه داشته بود تا باباش ب بی وجود نیا -
 دستپاچه شده بود: هیهد
 کرد؟ یجور نیچرا ا نی...ادیببخش یوا -
 ولش کن... -

 کنه... فیخواد کث یدلش م یچ هر
 :دیخند یبه پدرش م طنتیبا ش تارا

 کرده؟ یچه ذوق نیبب نویا -



 .امیبرم بشورمش ب 
کردن مادر  سهیکرده بود ذهنش را از مقا یمدت سع نیا تمام

 دور نگه دارد.  یخودش با ساق
کرده  یبود اما به اندازه خودش مادر یفیزن ضع دیشا مادرش

 بود. 
 کرد.  یپدرش فرق م درباره
 یبا رفتارها سهیمحبت کردن جانان به بچه ها در مقا یتماشا

عاشق جانان  شتریشد ب یتند و خودخواهانه پدرش باعث م
 شود. 

 دو کنار هم تالش کردند تا نوزادها به خواب بروند. هر
گفتند و به اتاق خودشان  «ریشب به خ»بلورخانم که آمد  

 رفتند.
 هیغرق در خواب هد یسر نوازدها یباال هیصبح روز بعد هان

 .ستادیا
 ایو رو یالباقیرا از خ هیتوانست ذهن هان ینم زیچ چیه گرید 

 کند.  یخال یپرداز
 یزندگ کیداشتن  دیداد که به ام یدائم هشدار م هیهد دیشا
گوشش  یتو هیدارند نباشد اما هان مهیو فه هیکه هد یزیچ هیشب
 رفت. ینم
 نداشت. یمشکل هیبا طالق گرفتن هان هیهد
 ایشدن  ریداد که بعد از آن همه کتک خوردن و تحق یحق م 

خودش  یبرا یبه خاطر مادر شدن بخواهد قدم بزرگ یحت
 بردارد. 

شد  یبود که باعث م هیهان یافکار سطح نیهم هیهد مشکل
 دست به حماقت بزند.



 یرا ماست مال شیافتادند و گند ها یدنبالش راه م دیآنوقت با 
 کردند.   یم

امتحان  یآمده بود تا برا یدنبال عل یزود ساق یلیخ صبح
 همراهش باشد. رستانیدب یورود

 بال در آورده بود. یعل
شکسته تنها در اتاق  یمدت که مجبور بود به خاطر پا نیا 

 داشت.  یآمادگ یو درس بخواند حساب ندیبنش
 چالند.  یرا م یداشت عل یآمدند ساق یپله ها که باال م از

 از خجالت رنگ بادمجان بود.  صورتش
 داشت:  یبر نم یسر و کله عل دنیهم دست از بوس یساق

 ...رمردمیقربونت برم ش -
 ... یکرد دمیسف رو
شده بود  یعاد شیبرا یساق یرفتارها گرید نکهیبا ا هیهد یحت

 کرد.  یبا تعجب نگاه م
 توانست فکش را ببندد.  یکه نم هیبه حال هان یوا

انداخت و با ژست  یپله ها دستش را دور گردن عل یباال یساق
 : دیپرس

 کار کرده؟   یپسر من چ دیدیفهم -
انداخته  نییکه از خجالت سرش را پا یدست آزادش به عل با

 بود اشاره کرد: 
 ...کینزد یا ندهیهستند در آ یدیحم یدکتر عل شونیا -

 دست قشنگه رو...  دیبزن
 گذاشت: نیبلند کرد و زم شیپا یبا لبخند تارا را از رو جانان

 خانم بره گردش...  َدهیفیکه امروز با س نهیدکتر ا یآقا زهیجا -
 سوخت:  یعل یدلش برا هیهد



 آقا جانان؟!  -
 بچه کبود شده؟   ینیب ینم

 کرد:  هیبه هد ینگاه معترض
 آقا جانان...  گهیباز کشدار م -

 و سرش را کج کرد:  دیخند هیهد
 گناه داره.   یآخه عل -
   ستم؟یسرکار تا شب ن رمیمن که دارم م ایگناه داره  یعل -

 بشکن زد تا توجهشان را جلب کند:  یچند بار یساق
 با شمام... یهو -
دکتر دست  یآقا یخوب داده برا یلیامتحانش رو خ یعل گمیم

 ...دیبزن
 کند.  یول نم یدانستند تا دست نزنند ساق یم همه

 جو گرفت.  عیرا سر جانان
سوت  ییانگشت در دهان برد و چند تا هیدست زدن بق وسط
 زد.

اش رساند و به زور  یبا عجله خودش را به شوهر وحش هیهد 
 : دیکش رونیدستش را از دهانش ب

 ... شنیم دارینکن بچه ها ب -
 از خنده سرخ شده بود:  جانان

 بلورخانم جونت؟ ای شنیم داریپسرام ب -
   ش؟یبخوابون یاستخدامش کرد 
 ...رزنیگناه داره پ -

 ... دهیبوده خوب نخواب اریبچه ها هوش شیتا صبح پ شب
 بوده؟   داریب یاون ک -



صدا  دیکمک کرد دست از تول لشیآالرم زنگ موبا یصدا
 بردارد: 

دلم برات  َدهیفیآهنگ س یعل یخواستم برا یم یشانس آورد -
 بخونم دلش وا شه.  دهیبر

 به شماره کرد.  ینگاه
 اش در لندن بود.  یمیهمسر فرناندو دوست قد ارایچ

 .دیرس یمشکوک به نظر م یساعت کم نیا تماسش
دعوت بودند اما گفتند احتمال دارد نتوانند  یعروس یبرا 

 شرکت کنند.
 بلند شد و دکمه اتصال را لمس کرد:  زیاز پشت م 
 ... ارایسالم چ -
 خبر مهم دارم.   سالم جان... -

 به است.  یداد موضوع مهم ینشان م ارایحرف زدن چ طرز
 سمت اتاق رفت تا راحت صحبت کند: 

  د؟یایب یعروس یبرا دیتون یم -
 درباره. میفرناندو رو نگرفت یمرخص یهنوز جواب تقاضا -

 خواستم بگم.   یم نیژاکل
به قلبش وصل  یکیجانان حس کرد شوک الکتر یلحظه ا یبرا

 شده. 
 : دیلرز دیاش شد نهیس قفسه

 حرف بزن.  -
داره.  دزیا دنیزندان فهم یتوبود.  یبستر مارستانیب نیژاکل -

اول به من  نیهم یگرفتم بفهمم حالش چطوره برا یمن تماس م
 مرده. شیخبر دادن. دو ساعت پ



روز  کیکه  ینیژاکل یدانست برا ینمداشت.  یبیعج حال
 ایطور خودش را بدبخت کرد. غصه بخورد  نیعاشقش بود و ا

 ینم دیدخترش را تهد یخطر گریشرش کم شده و د نکهیاز ا
زد. ناخودآگاه  هیکنار در تک وارید بهکند خوشحال باشد؟ 

بود و  تیو موفق ییبایدر اوج ز نیکه ژاکل ییروزها ریتصاو
. آن چشمش گذشت یخودش کرد از جلو فتهیجانان را ش

 رایگ یآب یبا چشم ها ییزن مو طال نیکرد ا یروزها فکر م
که پشت چهره  ییاز عقده ها و کمبودها خبرفرشته است.  کی

دکتر زندان  یاش پنهان کرده نداشت. گزارش روانشناس بندهیفر
 را خوانده بود. 

به  یسمیساد کیداد.  ینبود که نشان م یزیاصال چ نیژاکل
داد که  یرا آزار م یاز همه، کسان شتریبتمام معنا بود. 

 نیدوستشان دارد. پدر و مادرش سالها قبل با حکم دادگاه ژاکل
به دروغ گفته بود  نیطرد کرده بودند و ژاکل شهیهم یرا برا

باعث شد از باتالق افکارش نجات  ارایچ یصداآنها مرده اند. 
 کند:  دایپ
 همه خوب شد.   یبرا -
و  جیگخودش نگه نداشته.  یا برار چکسیه نیدانست ژاکل یم

 : دیسردرگم پرس
   ره؟یگ یم لیجنازه رو تحو یک -
 باشه.   یپرسم. فکر نکنم کس یم -
 فرستم.   یمخارجش شد من م یهر چ -
کنه تا آشناهاش  یصبر م یکه خبر دارم شهردار ییتا جا -
 یاگر بگ  .دهیخودش کارهاش رو انجام م ادین یو اگر کس انیب



پرداخت  یهاش هم مجبور بش یممکنه بده یدار ینسبتباهاش 
 نداره.   یدردسر میسراغش تا مطمئن نش رهینم ی. کسیکن
 باشه من منتظر خبرت هستم. -

سفر به  یبپرسد برا ارایرفت از چ ادشی یقطع شد. حت تماس
 یبود و نم ستادهیکردند. پشت در اتاق ا یتهران چه اقدامات

گفت؟ بهتر بود از دکتر  یبه تارا م دیابچه کار کند.  دیدانست با
نبود به تارا درباره  یازیاصال ن دیشاگرفت.  یمهرجو کمک م

 به در زد:  یتقه ا هیهدبزند.  یمادرش حرف
  ام؟یتونم ب یم -

با ادب و با مالحظه است. در را  شهیبود که هم نیا عاشق
 باز کرد:  شیبرا

 .  زمیتو عز ایب -
زده  هیتک واریبه جانان که پشت در، به د یبا تعجب نگاه هیهد

 انداخت: 
 حالتون خوبه؟   -

 تکان داد و از در فاصله گرفت:  یسر
 خوبم عشقم...  -

 باشوکه شده بود.  نیخبر مرگ ژاکل دنیشن ازنبود.  خوب
عشق  یرا پا زشینفر همه چ کیکرد چطور  یخودش فکر م

خبر  یب نیلدانست چه شد که ژاک یبازد؟ هنوز نم یو حال م
 ایدن کیترکش کرد و چرا آن همه سال با بچه عذابش داد؟ 

توانست جوابش را  یم نیسوال مهم داشت که فقط خود ژاکل
چه  نیدارد بداند ژاکل یتیبود که اصال چه اهم ریبدهد. درگ

برداشته بود  یمانتو با طرح سنت کیاز کمد  هیهدمرگش بود؟ 



داشت به خودش  نهیآ یجلو. دیرس یزانو م ریکه قدش تا ز
 :دیزد و پرس لبخند کرد اما حواسش به جانان هم بود. ینگاه م

   ست؟یکوتاه ن -
 عشقم؟  یبر یخوا یکجا م -
شما سر راه  ستین یدارم. گفتم اگر زحمت یکالس رانندگ -

 خانم نشم.   یمزاحم ساق دیبرسون
جمع  هیصورت هد یزده جانان باعث شد لبخند رو خی نگاه

 شود: 
  ؟یجان...خوب -
 ایدونم خوبه  یداد که نم یخبر هیدوستم از لندن زنگ زد  -

 فهمم.   یاصال حس خودم رو نم  بد؟
 باشه.   ریانشاهلل که خ -
   ره؟یبه نظرت خ  مرده. شیمادر تارا دو سه ساعت پ -

 نیپر از اشک شد. جانان از ا هیهد یکه چشم ها دینکش هیثان به
 شدن خنده اش گرفت:  یسرعت عملش در احساسات

 سرعت؟   نیبه ا ؟یکن یم هیگر نیژاکل یبرا یواقعا دار -
 خدا رحمتش کنه.   -

 کرد:  وانهیبا غم و مظلومانه گفت که جانان را د یطور
   ؟یخور یغصه م یدار االن...یاوخ -
 خب دلم سوخت.  -
سوخت؟  یک یبرا دلتمن قربون اون دل مهربونت برم.  -

   ش؟یشناخت یمگه تو اصال م
نتونست قبل از مرگ دخترش  چارهیبشناسم.  یتارا رو که م -

 مرد! بیچقدر غر  .نهیرو بب



از جانان که دور   کرد! یم یعزادار نیژاکل یداشت برا واقعا
با تعجب نامش  جانان کرد.  یم نیف نیافتاده ف نییپا یشد با سر

 را صدا زد: 
   من غلط کردم بهت گفتم. اصال ! ه؟یهد -
دوباره ضربه  تارا. ستیدست خودم ن خب ...یطور نیا دینگ -
 مادر شده؟   یمگه چند سالشه ب طفلکمخوره.  یم

تارا نگرانش  یکیولوژیاز مادر ب شتریب هیدار بود که هد خنده
 جیکه گ هیهد یرفت و شانه ها جلوبود که نکند ضربه بخورد. 

 بود را گرفت:  ستادهیکمد ا یجلو
خودت  یعنی مادر دار شده.  االن اومد... ایمادر به دن یتارا ب -

 ره،یم چپ ؟یدیرو ازش شن نیبار اسم ژاکل کی یحت ؟یدینفهم
به دختر من  تو ...یجونش که تو باش یفقط مام ادیراست م

واقعا مادرش  رهیم ادمیمن  یکه حت یکرد یکار. یآرامش داد
 .یستین
که  یمهربون و دلسوز انقدر ...یو شکننده ا فیانقدر ظر -

. دختر من بهتر از تو ادیاشکت در م یطور نیا بهیغر هی یبرا
 تونست داشته باشه.   ینم یمادر

 .  نمیحاال مانتو خوشگله رو بپوش بب -
 زد و سرش را کج کرد:  یبغض لبخند با
 چشم.   -

گشاد و کوتاه  راهنیپ کیمانتو را بپوشد.  هیتا هد ستادیا عقب
 یم یو شلوغ حالت سنت یزرشک یح بته جقه هابود که با طر

 دختربچه ها شده بود:  هیشبگرفت. 
  ؟یریگ یم نامهیگواه یکِ  -



تونم امتحان  یم گهیجلسه است. سه روز د نیامروز آخر -
 یول رنیگ یامتحان م ینامه بدم اگر قبول بشم بعدش عمل نیآئ

 فکر نکنم بار اول قبول بشم.
 چرا؟  -
 کنم.   یخاموش م افتمیراه ب خوام یهنوز م -
 .  نمتیبچرخ بب حاال. یشی. نترس قبول مدمیم ادتیخودم  -

را دو طرف بدنش  شیزد و مثل بچه ها دست ها یچرخ هیهد
 باال نگه داشت. 

 . ستیکنم کوتاهه مناسب ن یحس م یدوِسش دارم ول -
خودت  ستیکوتاهم ن  عاشقش شدم. من خوبه... یلیخ -

 ... یحساس
 هیبرداشت و دور گردن هد ینخ یشال مشک کیاخل کمد د از

جانان داشت شالش را  نکهیکردنش به خاطر ا ذوق انداخت.
 یلیحرکات تارا کودکانه بود. جانان خ هیکرد شب یم میتنظ

کاله با  کی هیگره زد که شب یطور شیماهرانه شال را برا
 دید نهیخودش را در آ یوقت شانه اش شد. یدنباله کج رو

 زده شده بود:  جانیه
   ؟یکارو کرد نیا یچطور -

 : دیکش یدستش را گرفت به سمت خروج جانان
 .  یذوق کن یتون یراه هم م یتو میبرما رو؟  یدسِت کم گرفت -
 رو بردارم؟  فمیک -

 رفت:  رونیرا رها کرد و خودش ب دستش
 فقط زود باش.   -

و  یبه مکالمه ساق ستادیا یرفت چند لحظه ا رونیاتاق که ب از
 گوش سپرد:  یعل



 یکن یدعوتش م یرسم یلیخ دیمشاورش که اومد شیاز پ -
 کافه...

امروز تو مهمونش  یگیبهش م دهیگفت دانگ خودش رو م اگر
 از دفعه بعد اشکال نداره.   یکن یم

 گشاد شده گفت: یبا چشم ها یعل
 که؟  شهینم -

 کنه...  بشیزن دست تو ج زشته
که قراره از  دیشما فقط دو تا دوست ساده هست  ه؟تدوستمگه  -

 داشته باش. رتیروش غ  .دیریبگ ادی زیهم چ
 به غبغب داد و کمرش را صاف کرد:  یباد یقلدر با
 راحت...  التونیدارم روش خ رتیغ -

 به جانان انداخت:  یبا خنده نگاه یساق
 کاراشم...  نیعاشق هم -

 و گفت:  یکرد به عل رو
نگاهش کرد  داریخر یکیکه اگر  ستین نیداشتن به ا رتیغ -

 .یترش کن
 . شهیاول از نگاه خودت شروع م رتیغ 

 .شهیمغزت شروع م از
 یرتیغ یب یبه جز امانت پدر و مادرش نگاه کن دهیاگر به سپ 

 .  یکرد
 به جانان کرد:  ینگاه یهم با دلخور یعل
 سر خودته ها...  ریز شایآت نیهمه ا -
 کن.  یو خوب ایب -

 زد:  یعل یبه بازو یضربه ا یساق
 منو... نیبب -



 یخانم چطور هیبا  یریبگ ادیرو داده که تو  شنهادیپ نیا جانان
 . یرفتار کن

 . یجلوتر راه بر ابویمثل  یانداز یرو نم سرت
 .یدار یقدم بر م کنارش

 . یکن یدِر همه جا رو براش باز م 
 باشه...  دیراه پله اون جلوتر از تو با تو

 طور ادامه داشت. نیهم یساق یها آموزش
 داد.  یگوش م شیبا دقت به حرف ها یعل 

 یکرد به حد یدرباره کالس رانندگ یجانان سوال یوقت یحت
 یبه عالمت منف یبود که فقط سر یساق یها هیتوص ریدرگ

 تکان داد. 
 آمد:  رونیباالخره از اتاق تارا ب هیهد
 شد.   رید دیببخش -
 گرفتم.  یم ادیاز مامانم  یداشتم رسم همسردار زمینه عز -
به  یبا آپشن ها دیجانان جد هی گهیدو سال د یکیراحت  التیخ

 .  دهیم لتیروز شده تحو
کوچک  یآب معدن یبطر کیرا باز کرد و  خچالیدر  هیهد

 برداشت: 
 کار کرده؟ یچ یعل دمیآخر نفهم -

پر افتخار  یو با ژست دیچرخ هیبه سمت هد یصندل یرو یساق
 گفت: 

پسرم انقدر خوب درس  یافتاد ول یسال عقب م کی دیبا -
 .رهیگ یهم م پلمشیخونده که تا آخر امسال د

 ... ییکردم خدا فیک 
 نشست.  یعل یرو هیقدردان هد نگاه



 داد:  لشیتحو یهم لبخند قشنگ یعل
 کردن هم داره.  فیک -

 ... یعل یهمه رو در آورد یخستگ
 دفعه خودش را وسط انداخت:  کی هیهان

 کنم.  دایخونه پ رمیم یمن امروز با عل -
 گرفت. هیحرفش از هد نیقبل را با ا هیچند ثان یشاد تمام

 : دیرا گرفت و به سمت خودش کش هیجانان دست هد 
  ؟یچ یجان عجله برا هیهان -

 . یریبگ میتصم تیزندگ یما باش تا با آرامش برا شیپ حاال
 گرفتم. میصممن ت -
 . ادیهم با من م یعل 

 هم جانان مداخله کرد:  باز
 کنم.  یم دایمن خودم براتون خونه پ -

 دنبالش... دیبر ستین الزم
 استراحت کن.  فعال

 است. هیهان ریداد فکرش درگ ینشان م ریدر مس هیهد سکوت
 با لبخند نگاهش را از پنجره گرفت و به جانان دوخت: 

 نباش. هیعشقم نگران هان -
داره  ییواقعا قصد جدا دمیکنم بعد اگر د یکم معطلش م هیمن  

کنم که به  یم دایپ ییدانشجو تییسو هیاطراف  نیبراش هم
 بودجه خودش هم بخوره.  

 سوزه.  یدلم م ستیدست خودم ن -
 نبود. یاصال مرد بد مانیسل
 بسوزه. مانیسل یبهش بگم به پا ادیدلم نم 
 هم از بچه ها جدا نشده.  هیثان کیاومده  یاز وقت 



 ترسم باز کار دستم بده.  یم فقط
 کنه... یکه شوهر پولدار م ایرفته تو رو االن
 ...گهیدونم د یم من

 بزرگش کردم.   خودم
 ...میدیشوهرش هم م -

که تارا هم خوشحال  نگیکیوا زیبه کامب دمشینباش م نگران
 بشه... 

 : دیخواست بزند اول بلند خند یکه م یخاطر حرف به
 .میکن یباز میبر ایزنه که ب یتارا بهش زنگ م گهیم زیکامب -
 ...قشهیرف کنهیفکر م 

 دنبالش...  ادیب ونیبار که خواست بره فدراس نیگفته ا بهش
 دهیاز تارا شن شیکه چند روز پ یزیچ دیکش یخجالت م هیهد
 جانان تکرار کند. یبرا

تارا را  یکار نیریخنده خودش را گرفت تا ش یجلو یبه سخت 
 پدرش افشا کند:  شیپ
 ( داره.دوستفرند ) یبه من گفت بو -

 چنان قهقهه زد که فرمان از دستش در رفت:  جانان
 عاشقشم.  یوا -

 فرند تارا شدن؟   یاز گوالخا، بو یکیکدوم  حاال
 رو گرفته.   ییرزایم یچشمش آقا -

از دوستان جانان بود که با همسرش به  یکی ییرزایم یآقا
 آمد. یمهمان

زدند و جواد را نصفه  یهمان که همه او را رامبو صدا م 
 عمر کرد.

 دو برابر جانان بود. کلشیه 



 داشت. نهیقفسه س کیتا نزد یبلند شیکله کچل و ر 
به رامبو  یتعارف زبانیخواست به عنوان م یهر بار م هیهد 

 برد.  یآخر باال مسرش را تا  دیبکند با
آدم انقدر  کیشود  یکرد چطور م یبار با خودش فکر م هر

 گنده باشد!
تارا  نیهم یکرده بود برا یباز ریبا تارا شمش یآن شب حساب 
 ش است. دوستگفت رامبو  یم

 : ردیرا بگ دنشیخند یتوانست جلو ینم هیتا چند ثان جانان
 دخترم هم گوالخ پسنده.  قهیسل -

 .ومدهین رشیگ یمهمون یتر از رامبو تو گنده
 با دکتر مهرجو حرف زدم.  دمیمن ترس -

 نداره. یاشکال گفت
 . میحساسش کن دینبا 

 .  میازش بگذر یحد شوخ در
 .یاتفاقا خوب شد گفت -
شماره دکتر مهرجو رو بده باهاش مشورت کنم درباره مادر  

 تارا...
 هست من بپرسم؟    اجازهمن فردا باهاشون قرار مالقات دارم.  -
تارا  اریصاحب اخت شما دلم... زیرسونمت عز یخودم م -

هم باهاش حرف  هیکنم راجع به هان یفکر م دارم. یهست
  ه؟یچ نظرت ...یبزن

 .  گمیچشم حتما بهشون م  .ستین یفکر بد -
فاصله به  نیا درشد.  ادهیپو هدیه  آموزشگاه نگه داشت یجلو

آموزشگاه  یو سر ساعت دوباره جلو دیرس شیچند تا از کارها
 دوباره تماس گرفته بود.  ارایچ. ستادیمنتظر همسرش ا



 یرا تماشا م هیداد و از دور هد یگوش م ارایچ حاتیتوض به
 کند:  یم یاش خداحافظ یآموزشگاه از مرب یکرد که جلو

خودش همه کارهاش  یشهردارکرده جسدش بسوزه.  تیوص -
که  انیو مادرش هم تماس گرفتن ممکنه ب پدر باکنه.  یرو م

 نگرانش نباش. گهید. رنیبگ لیخاکسترش رو تحو
 یرا باز کرد و با لبخند سالم کرد. جانان سر نیدر ماش هیهد

 گفت:  ارایتکان داد و خطاب به چ
 شد؟   یچ سفرتون. یکرد یریگیممنون که پ -
دو ساعت  یکیتا  فرناندو...ادهیز یلیخ میایب نکهیاحتمال ا -
 .  میایگرفته باشه حتما م یگرده اگر مرخص یبر م گهید
 باشه منتظرم. -

 دوخت:  هیرا قطع کرد و نگاه عاشقش را به هد تماس
مدل مانتو  نیا یول یخوشگل بود یعنی  .یخوشگل شد یلیخ -
 .  ادیبهت م یلیخ
 نگاه کرد:  نهیذوق خودش را در آ با
 یهر ک بهبستم؟  یشکل نیشالم رو ا یگفتن چطور یهمه م -
 آورد.   یگفتم شوهرم بسته شاخ در م یم
 را مرتب کرد:  هیدست گره کنار گردن هد کی با
 .  یخودت ببند دمیم ادی بهت چند مدل بلدم... -
 واقعا؟! -

داشت که جانان کامال حرف  جانیو ه زدیچنان برق م نگاهش
 برد:  ادیرا از  ارایچ یها
 خوام ازت جدا بشم.  یامروز نم  م؟یبر یکجا دوست دار -
 ... یهر جا شما بگ -



 هیبا هد چوقتیکرد ه یبا خودش فکر م  را روشن کرد. نیماش
 حیدختر را با خودش به گردش و تفر نیاقرار عاشقانه نداشته. 

کرده  شیهادوست یکه قبال برا ییاز کارها یکی یحتنبرده. 
دختر مهربان و خالص  نیبدهکار ا چقدر نکرده.  هیهد یبرا

 بود: 
   م؟یجا قدم بزن هی میبر ای  ؟یدوست دار دیخر -
 قشنگه... یلیخ گنیمن تا حاال نرفتم م  ه؟یدیپارک جمش میبر -

 . دیاگر شما کار ندار البته
 شیگرفت که سقف خواسته ها دلشانداخت.  هیبه هد ینگاه مین

 شود:  یختم م هیدیبه پارک جمش تاینها
 مناسبه؟  کفشات  -
 .  دمیپوش یبله کتون -
 ... هیدیپارک جمش یبه سو شیپس پ -

چنان  هیهد  کردند. یرو ادهیرا در سکوت با هم پ یریمس
 خوشحالزد.  یزده شده بود که تمام مدت لبخند م جانیه

کرد.  یم جیجانان را گ یآسان بود که گاه یکردنش به حد
 خوشبخت تر تصور کند. نیتوانست از ا یخودش را نم هیهد

که جانان با افتخار دستش را گرفته و مراقبش بود  یطور
 شد.  یباعث کوبش قلبش م

دخترانه که از آن محروم شده بود را در آن  یحس ها تمام
 کرد.  یلحظات تجربه م

 کیش است و با هم دوستبافت که جانان  یم الیذهنش خ در
فکر  نیا اریاخت یباند. گذاشته  هیدیقرار عاشقانه در پارک جمش

شدن کنار  دهیمثل سابق از د گریشد. د یباعث لبخند زدنش م
مردم با انگشت نشانش دهند و در  نکهیا از. دیترس یجانان نم



مرد  نیداشته که ا یزیکوتوله زشت چه چ نیا ندیگوش هم بگو
. دیکش یاو را انتخاب کرده خجالت نم کلیقد بلند و خوش ه
قد  یاست و حت بایز هیبود که در نگاهش هدجانان ثابت کرده 

جانان، او را از افکار دخترانه  یصداکوتاهش را دوست دارد. 
 : دیکش رونیاش ب

 رم؟یازت عکس بگ قیاون آالچ یتو میبر -
فوق  یفضا  شد. رهیکرد خ یکه جانان اشاره م یریمس به

 داشت:  ییبایالعاده ز
 توش نشست؟  شهیمچقدر قشنگه!  یوا -

 کند:  تیدختر کوچولو را اذ نیا یخواست کم دلش
فرار  دید یاگر کس فوقش. میریم یدزدک یول دنینه اجازه نم -
 .  میکن یم

 ها بخواهد:  طنتیش نیدلش از ا هیکرد هد یرا نم فکرش
 .  نهینب یکس میفرار کن یبعد زود میبر -

 ببرد:  نییکه از پله ها پا دیرا کش دستش
 کنه اجازه نده؟ یجرأت م یپدر یآخه کدوم ب -
  ؟یچرا انقدر ساده ا تو 
 توش نشست؟   شهیم یمجان یعنیواقعا؟!  -

 دستش را دور شانه اش انداخت:
 من... یدختر کوچولو -
 ...گانهیرا زشیعموم همه چ یبرا نجایا

 .میخور یم یباال با هم بستن میریم بعدش
  .رمیعالمه از خانم خوشگلم عکس بگ هیخوام  یاالن م 
   رم؟یمنم از شما عکس بگ شهیم -
  ؟یریگ یاجازه م -



 رها کرد و چند قدم عقب رفت:  قیآالچ انیرا م هیهد
 خوشگله... ریژست بگ -

عکس  ییچند تا جانانفرق کرده بود.  هیحرکات بدن هد یحت
 داد:  شنهادیگرفت و بعد پ هیاز هد

 .  میریعکس بگ ییدو تا ایب -
حالت خودکار  یثابت کرد و رو سکو یرا رو لشیموبا

گرفت.  دورشو دستش را  ستادیا هیگذاشت. با عجله کنار هد
 : دیبه عکس پرس رهیخ هیشده بود. هد ییبایفوق العاده ز عکس

 میگوش نهیپس زم یخوام رو یم د؟یمن بفرست یبرا شهیم -
 باشه.  

 .  میدو تامون ست کن ایبکردم.  یفکر م نیمنم داشتم به هم -
 جانانراه افتادند.  نیبه سمت ماش یفیق یاز خوردن بستن بعد

 نیهم. اوردیب رونیرا ب هیهد شتریب دیفکر بود با نیدر ا
 خوب بود:  هیهد هیروح یبرا یلیچند ساعته و ساده خ یقرارها

   ؟یحاال رفت تا ؟یبا تارا شهرباز میدفعه بعد بر -
 قشنگه...  یلیخ دمیشننه نرفتم.  -

 دهیگفت که ند یهر بار م یطرف ازبود.  دهیرا فقط شن زیچ همه
 یفکر م گرید ییسو ازگرفت.  ینکرده دل جانان م یو بچگ

 نیهم یمختص شوهرش است حت هیهد یها نیکرد همه اول
همسن  یدخترها یلیخ یبرا دیو پا افتاده که شا شیپ یزهایچ
دارد  نهیگز ایدن کی یعنی نیرا از دست داده. ا تشیجذاب هیهد
 خوب بود:  یشاد کردن همسرش و به نوع یبرا

رسونمت خونه... فردا ساعت چند با  یبعد م میناهار بخور -
 ؟یمهرجو قرار دار

 . رمیبا آژانس م شمیشما نم مزاحم ساعت هفت...



دونم  یدکتر بهانه است م مطبدوست دارم کنارت باشم.  -
 .  یبر یتون یخودت م
دور  هیدیاز پارک جمش یبود کمکه انتخاب کرده  یرستوران

گوشه ذهنش  کیخلوت کند.  هیداشت تا با هد یکاف زمانبود. 
 یهم حس کرده بود برا هیبود. هد نیژاکل ریتمام مدت درگ

آورد تا  یخودش نم یکرد و اصال به رو یسکوت م نیهم
 سکوت را جانان شکست:  باالخرهجانان راحت باشد. 

روح سرگردان  مثلمرد.  شیسال پ یلیمن خ یبرا نیژاکل -
 چیگشت عذابم بده. من ه یبار بر م کیبود که هر چند وقت 

وجدان ندارم که کم  عذابنبودم.  بدهکارش بهش نداشتم. ینیدِ 
حس  نیکنه ا یکه ناراحتم م یزیچ نکردم. تشیحما ایگذاشتم 

 نسبت به خبر مرگش... هیجور خوشحال کیسبک شدن و 
 یآزاد گهیبهم گفته د یکی ایرفته  نیکابوسم از ب نیبدتر انگار

تارا و تو  یکنم برا یحس م نکهیا کن... یبرو خوشبخت زندگ
 کنه...  یخوب شد که ُمرد، ناراحتم م یلیخ
 : دیبا تعجب پرس هیهد
 کار داشت؟   یخدا به من چ بندهمن؟!  یبرا -
خونه رو  شنیلوک مهگل ...یمن بهت نگفتم که نگران نش -

اومد هر طور شده زهرش  یاگر م  فرستاده بود. نیژاکل یبرا
پول بوده که  یو ب ضیانقدر مر دمیفهم البته. زدیرو به تو م

بود  یبود. انقدر روان یمشکل دار زن...ادیتونسته ب یاصال نم
 دست کنه... یبچه پنج ساله چاقو بده پدرش رو زخم هیکه به 

 یولمن انداخت  یرو یزخم سطح هیتارا جون نداشت فقط 
 ... شهیحالم خراب م ادیم ادمینگاهش  یخشم تو یوقت
 : دیبه سمتش چرخ هیهد



 نداشت. یریکه تقص تارا ...دینگ یطور نیا -
به من حق بده که  ینداشت ول یریتقص چینه عشقم بچه ه -

مهرجو  یدینشن  .ستین یبراش خطر نیژاکل گهیخوشحالم د
اومد با  یم اگرداده بود.  یمغز یرو شستشو بچهگفت؟  یچ

 وونیبه ح لیرو دوباره تبد یتونست طفلک یچند تا جمله م
 دست آموزش کنه.  

 یافتاد روز ادشی را به فکر فرو برد.  هیجانان، هد یها حرف
خانه ظاهر شد، خودش شک کرده  یدفعه جلو کیکه مهگل 
 دارد.  یبود نقشه ا

را به  محبت مهگل باکند.  یاحترام یحال نتوانست ب نیا با
بردارد. آن روز مهگل  یدست از دشمن دیداخل دعوت کرد شا

 یرا برا شنیبه بهانه حرف زدن با جانان آمده بود که لوک
به دل نگرفته  یا نهیآن لحظه از مهگل ک تابفرستد.  نیژاکل
تصور که کار مهگل چه  نیبه خاطر خودش نبود، با ا  بود.

بار  نیاول ید برابزن زشیعز یتوانسته به تارا یم یصدمه ا
به  هینگاه هد رهیمتوجه حالت خ جانان دلش پر از نفرت شد. 

 روبرو شد: 
حرف ها ناراحتت  نیبا ا دیببخش تموم شد... گهید زمیعز -

 کردم.  
 تارا نسوخت؟ یدلش برا چطورمهگل بود.  ریتقص -
چند بار به  ی. ساقینیب یرو نم مانهیمهگل و پ چوقتیه گهید -

 یخواهرش سر زده باهاش اتمام حجت کرده که دور و بر زندگ
 دهیکش ییتنها مارستانیب یاز بس تو مانهیپ نشه. داشونیما پ

گفته اجازه   دونست. یقدر خواهرش رو م دیکه با دهیتازه فهم
 دنبال من...  افتهیمهگل دوباره ب دهینم



 جواب داد:  کوتاه
 خوبه...  -
 یبا نگاهش دنبال گوشه ا جانانتوران شدند. هم وارد رس با

شلوغ بود. در همان بدو ورود از  رستورانگشت.  یدنج م
 شد:  مانیانتخابش پش

اگر  یخوبه ول یلیخ غذاش گه؟ید یجا میبر یخوا یم -
 .میکنه بر یم تتیاذ یشلوغ

 باال انداخت:  یشانه ا هیهد
کنار شما  خوام یم من. دیشما بگ یهر چ ستمیمن که بلد ن -

 نداره.   یباشم رستورانش فرق
خلوت تر  دیطبقه باال شا میبر  من قربون فهم و شعورت برم؟ -

 بود.  
قسمت سالن  نیتر ییانتها در طبقه باال داشتند.  یخال زیم چند

سرش را  جانان خودش را رساند.  عیسر گارسون باال نشستند. 
آشنا  کیبه باال آورد تا با گارسون حرف بزند اما چشمش 

دورتر نشسته بود و  یمرد جوان کم کیبا  سرونازافتاد. 
 کرد. یداشت به جانان نگاه م میمستق

سروناز بفهمد با همسرش  نکهیا یو برا دیزود نگاهش را دزد 
 را گرفت:  هیآمده دست هد

 خوبه...  یلیخ نجایا کیاست تزایپ ؟یدوست دار تزایپ -
 .  میبا هم بخور دیریبگ یکی  .ستمیگرسنه ن یلیمن خ -

به سروناز نگاه کند به گارسون سفارش داد اما با  نکهیا بدون
شد  بلندشده.  رهیگوشه چشم متوجه شد که سروناز به آنها خ

 اش را عوض کرد تا پشت به سروناز باشد:  یصندل
 .  نمیتو بش شیکم برو کنار من پ هیجان  هیهد -



نشست و به سمت  جانانجا به جا شد.  یکم مکتین یرو هیهد
 : ندیبه جز صورت همسرش نب یزیتا چ دیچرخ هیهد
 میتون یاالن م یول هیترک میکردم ماه عسل بر یداشتم فکر م -

 لندن...  میبر
  ام؟یتونم ب یلندن؟! مگه منم م -
هم  ایو ارم ایلیا  گذرنامه بده. یتقاضا میفردا بر ؟یچرا نتون -
 هیترک میبر دیحتما با البته گذرنامه تو... یتو میبنداز میتون یم

 .رمیبگ زایکه بتونم براتون و
 شیزن و بچه ها یگرفتن برا زایفکر کردن به نحوه و مشغول

سرش  هیهدافتاد.  هیصورت هد یرو یحضور کس هیبود که سا
 جانان. ندیرا بب بهیغر یبایرا باال آورد تا زن خوش پوش و ز

 : دیفه پوف کشسروناز کال دنیو با د دیچرخ
   ؟یریگ ینم لیتحو گهید سالم جاناتان... -

 و مخصوصا بلند گفت:  هیکرد به هد رو
 بر خرمگس معرکه لعنت...  -
   م؟یکه ناز بانو بود قبالخرمگس؟  میحاال ما شد -

 را گرفت:  هیهد دست
 یخانم اومده مزاحم ما بشه برا نیا. میبهتره ما بر زمیعز -

 . ستیقائل ن تیخودش شخص
 و بپرسد:  ندیمحکم بنش یلیخ هیکرد هد ینم فکر

 شما بوده؟  یقبال ناز بانو شونیا -
 بدهد خطاب به سروناز گفت:  یجانان جواب نکهیاز ا قبل

زود بگو  یدار یحرف شماآقا هستم.  نیا یندرالیاالن بنده، س -
 بچه هام خونه منتظرن...



دانست  ینم هیدن هداز ذوق جواب دا جانانزد. خی سروناز
 عکس العمل نشان دهد:  یچطور

 بچه هات؟   -
 ینازبانو دیندار یشانس چیه گهید شما. میبله دو قلو پسر دار -

 دانگش مال ماست.   شش. دیجاناتان باش
 باره عوض شد:  کیسروناز  موضع

 باشه.   مبارکقلو پسر؟  دوجاناتان؟  گهیراست م -
 زمزمه کرد:  هیخنده کنار گوش هد با
 منکرش لعنت.   براصال ُکلش باس ماست.  -
 ندارم.  یبرو باهاش حرف بزن من مشکل -
 من مشکل دارم. -

که سروناز کنار  یفاصله گرفت. از لحظه ا یکم هیهد از
 بدوننشسته بود.  هیبود، پشت به او و رو به هد ستادهیا زشانیم
 کند گفت:  جادیدر نشستنش ا یرییتغ نکهیا
 یمن چقدر وحش یدون یم خودت سروناز برو رد کارت... -

 شناسم.  یعشقم وسط باشه زن و مرد نم یپا ام...
طالقش  یخوا یکه م یبود گفتهمن فقط اومدم سالم کنم.  -
 . یبد
   ست؟ین ادتی
 سروناز .ستادیو صاف ا دیدفعه به سمت سروناز چرخ کی

 و چند قدم عقب رفت:  دیترس
  دمیفهم یم دیبا خودم ...یوحش اریجوش ن مدیباشه باشه فهم -

 ... یزنگ نزد گهید یوقت یکرد یآشت
 گم شو... فقط گم شو... -

 گفت:  هیخم شد به هد یبا بدجنس سروناز



خدا   .یافتاد یبد آدم ریگ. گمیم تیبهتون تسل ندرالیخانم س -
 بهت صبر بده.  

 یبه خاطر از دست دادن تنها شانس گمیم تیمنم به شما تسل -
 .  شهیسر راه الزم م دیبخر یپماد سوختگ  .دیکه داشت

بود.  دیساکت بع شهیهم هیواقعا از هد یمدل حاضر جواب نیا
 هیهدشد.  یباورش نم  برگشت. هیبا خنده به سمت هد جانان

 زیرا با دستمال مرطوب تم شیخونسرد داشت دست ها یلیخ
کولش  یدمش را رو یحرف چیبدون ه سرونازکرد.   یم

نشست و با  هی. کنار هددیکش ینفس راحت جانانگذاشت و رفت. 
 : دیذوق پرس

   ؟یواقعا خودت بود نیا -
 را زده بود اما طبق معمول عذاب وجدان داشت:  حرفش

 کردم. ییپررو یلیخ دیببخشبد گفتم؟  -
 خوب بود.  یلیخ یسوختگ پمادکردم.  فیک چرت نگو... -

 را باز کرد:  هیهد خیجانان  یها خنده
اومده بود   خودش ارزش قائل نشد. یآخه به قول شما برا -
جون قبال درباره نازبانو برام  یساق خوبه رو ثابت کنه؟  یچ

 کرده بود. فیتعر
مامانم انقدر باهات  ادیم خوشمجا انداخته؟  یزیکال چ یساق -

 راحته... 
 مادر خودم انقدر راحت نبودم.   باراحتم.  یلیخ شونیمنم با ا -

 : اوردیرا در ب هیهد یخواست ادا جانان
 شانیو ا شونیبا پسر ا  .دیهم راحت هست شونیشما با شوهر ا -

 .دیهم راحت باش
 را به داخل جمع کرد:  شیخجالت لب ها از



 زنم؟  یبد حرف م -
 کنه.  یم نیریکام ما رو ش ادیاز دهنت فقط نقل و نبات در م -

 حرف زد؟   شهیمگه م نیتر از ا قشنگ
 : دیافتاد و خند یپماد سوختگ ادی دوباره

باحال بود  یلیخ یِهد یوا بخر... یسر راه پماد سوختگ گهیم -
 خندم.  یم ادیب ادمی یشب ه تا ...یروزم رو ساخت

 تاج سرم...  دیبخند شهیهم -
شده بود و لبخند  رهیخ هیهد یفقط به چشم ها هیچند ثان یبرا
 . زدیم

درخشان  یروزها پر از ستاره ها نیا اهشیس یها مردمک
غم کهنه  کیاز  یا هیرنگش مات بود چون سا قبال شد.  یم

مدل  یحت  کند. ییخودنما اهشیرنگ س ییبایداد ز یاجازه نم
در  ادا اعماق قلبش بود.  از لبخند زدنش هم فرق کرده بود. 

دندان  شتریروزها ب نیا  نگه دارد. یرا راض هیآورد تا بق ینم
موقع حرف زدن دستش  یگاه یحت قبال . دید یرا م هیهد یها

 داشت:  ینگه م شیلب ها یرا جلو
 عاشقتم؟   یدونست یم -
 زیخاطر همه چ به خوشبختم.  یلیخ طور... نیمنم هم -

 ممنونم.  
بزرگ که حامل  یلیشکل خ رهیدا یتخته چوب کیبا  گارسون

 چشم جا باز شود.  زیم یکمک کرد رو جانان بود آمد.  تزایپ
 گشاد شده بود:  تزایپ زیسا دنیبا د هیهد یها
 بزرگه؟!  چقدر . دیسفارش داد یکیخوب شد  -
 .ادیاز طعمش هم خوشت م مطمئنم نوش جونت... -



 هیهد یبرا . دندیرس یو فرناندو پنج روز مانده به عروس ارایچ
از  ییرایبه بهانه پذ  دارد. یجذاب بود که مهمان خارج یلیخ

 یرستوران م کیهر شب شام را در  بایتقر ییایتانیزوج بر
صبر کنند  یداده بود تا بعد از عروس شنهادیپ مهرجو خوردند. 
مراقبت از تارا داشته باشند بعد مسئله  یبرا یشتریتا زمان ب

 مهین یقد بلند با پوست یزن ارایچ مرگ مادرش را مطرح کنند. 
پوست  اهیو مادر س یپدر هلند دیرنگ سف بیترک  بود. یرنگ

 هیموجود خوشرنگ کرده بود که هد کیاهل فرانسه او را 
 شود.  رهیخواست ساعت ها به رنگ بدنش خ یدلش م

کنار  یچاق بود که وقت یقد کوتاه و کم یفرناندو مرد برعکس،
 هر . دیرس یشانه اش م کیتا نزد تیقدش نها ستادیا یم ارایچ

 مهربان و محترم بودند. یلیدو خ
 یسپهر که برا یهنوز در آپارتمان مجرد مهیآرمان و فه 

 یم ینگه داشته بود زندگ یخارج یاز مهمان ها ییرایپذ
و  ارایچ اریخانه خودشان را در اخت نیهم یبرا  کردند.

خواست  یم یآخر ساق شب فرناندو گذاشتند که راحت باشند.  
 ارایچ یرا برا یرانیا یها یاز رسم و رسومات عروس یکم

که  گریرسم د یو پارچه بران و کل حنابندان کند.  یبازساز
و زنانه با  یبود به طور خصوص دهیاسمش را نشن یحت هیهد

صورت  یبند انداختن رو یبلورخانم ادا یوقت هم گرفته بود. 
مثل چوب خشک عقب و  الغرش کلیآورد ه یعروس در م

 یبا اشک رو ششیبود که آرا دهیآنقدر خند هیشد. هد یجلو م
 بود:  دهیکش اهیگونه ها دو خط س

 درد گرفت...  دلم ...دیتو رو خدا نکن -
 : دیبلند شد بلورخانم را عقب کش یساق



 بنداز...  ارایچ یبرو برا -
 افته...  یم یتیچ ایلوب ادیآدم   آخه؟ هیچه اسم نیا -
 یکاسب زیکم قر بر هیگرفته شاباش بده  ادیبرو غر نزن االن  -

 کن زرنگ باش. 
 کرد.  دنیرفت و شروع به رقص ارایچ یخدا خواسته جلو از

ها بلند شدند هر کدام  خانم دل همه را برد. رزنیساده پ حرکات
دور سرش  یصد دالر کیکه  ارایچ  شاباش دادند. یمبلغ

 حاالآمد.  یداشت از کاسه در م بلورخانم یگرداند چشم ها
 دنیکند رقص یتوانست به بلورخانم حال ینم چکسیه گرید

دست  یدعوت کرده بود رو یکه ساق یشگریآرااست.  یکاف
 یرانیا یاز رسم ها ارایچ یحد بهکرد.  یهمه حنا نقاش

گرفت و در صفحه  یو عکس م لمیخوشش آمده بود که دائم ف
 کیهم در  انیآقا جمعگذاشت.   یبه اشتراک م نستاگرامشیا

 هیهد شیجشن گرفته بود. دل جانان در خانه پ یسفره خانه سنت
هر بهانه  به کرد.  یم یزود احساس دلتنگ یلیخ یتازگ  بود.

  .ردیتا آرام بگ دیشن یرا م هیهد یصدا یشده تلفن یحت دیبا یا
 فرناندو شده بود.  هیگره خورده اش سوژه خنده بق یاخم ها

 صورت جانان گرفت:  یرا جلو لشیاموب
 . ینیبب یتون یم . دهیداره گزارش م ارایچ -
کم  یزیچ ارایچ  .دیرا از دست فرناندو قاپ یزده گوش جانیه

ها  ینیریو ش یخور وهیم یاز بشقاب ها یحت نگذاشته بود. 
دکلته تنگ کوتاه  راهنیپ کی هیهد  عکس پست کرده بود.

کرد و در  یمنتشر م لمیف ایمرتب عکس  ارایچ .بود دهیپوش
 یداد که کدام مراسم قبل از عروس یم حیقسمت کپشن توض

از همه عالقمند به حنابندان  شتریب . دهیکش ریرا به تصو یرانیا



دست همه عکس گرفته بود به جز  یاز نقوش سنت  شده بود.
قسمت نظرات  درحنا گذاشته بودند.  شیپاها یکه رو هیهد

 نوشت: 
 . ریعکس بگ هیمن جاناتانم از هد ارایچ -
عکس  کی عیسرافتاد.  ینم ارایاز دست چ لیلحظه موبا کی

که  تیگرفت و پست کرد. لبخند رضا هیدو نفره با هد یسلف
 کردند:  یشلوغ کار هیصورت جانان نقش بست بق یرو

 چه عجب! -
 امشب داماد اخماش رو باز کرد.   مینمرد -
 : دیآرمان کوب یپا به زانو با
   م؟یشد ما هم بود یم یچ خب حرف مفت نزن.  -

 با خنده گفت:  سپهر
. یگنده ات رو نقش حنا بذار یخواست دستا یالبد دلت م -

 شمیزن منم پ نیدل بکن. بب قهیبکش مرد گنده دو دق خجالت
 کنم.   ینم هیگر ستین

 شیبار عروس را با دوقلوها نیادوباره عکس فرستاد.  ارایچ
بودند.  دهیپوش یلباس ست راحت ایلیو ا ایارمشکار کرده بود. 

 : دیبا تعجب پرس جانان
 چرا لباس بچه ها رو عوض کردن؟   -

 کرد:  کیسرش را نزد سپهر
 شد؟ یپس لباس خوشگالشون چ یگیاِه...راست م -

از استانبول  رشیاخ یدوقلوها را سپهر در سفر کار لباس
تن بچه  یبانمک بود که وقت یلیخ یست نوزاد کیبود.  دهیخر

اند و  دهیشلوارک چهارخانه پوش دیرس یکردند به نظر م یم
 یمجلس عروس یرا هم برا نیهم هیشبقرمز زده اند.  ونیپاپ



کت و شلوار بود و کراوات  هیتفاوت که شب نیبود با ا دهیخر
 داشت: 

 یجلو یلیخ ییخدا وروجکات چشم بخورن... دنیالبد ترس -
 نگه داشتم قورتشون ندم... خودم رو 

مرموز به هم  یو سپهر نگاه جانانحرف را آرمان زد.  نیا
 کردند: 

 ها...  میعمو بش میمنتظر ما ه؟ینه بابا خبر -
 کرد:  دییهم حرف جانان را تأ سپهر

 رسه؟  یم یخوب ک خبر م؟یکه ما عاشق بچه ا یدون یم -
 را دست فرناندو داد:  انیشلنگ قل آرمان

دوست  یلیخ مهیفه. میکن یاقدام نم یزود نیبابا ما به انه  -
 یهنوز سن مهیفه شهینم ری. دستین یمن گفتم عجله ا یداره ول
 نداره.  

 یاز حرف ها یکمتنها مانده.  یلیحس کرد فرناندو خ جانان
 و گفت:  دیفرناندو خند  دوستش ترجمه کرد. یجمع را برا

 دهیتو رو د یبچه ها ارایچ. میبچه دار بش میما هم دوست دار -
 کنه.   یاصرار م شتریب
 باهات ازدواج کنه؟ یبخوا ارایاز چ یخوا ینم -

 سهیک بشیفرناندو منتظر اشاره بود. از ج دیرس ینظر م به
 آورد و حلقه داخلش را نشان جانان داد:  رونیب یکوچک

برم اما هنوز آماده گفتنش  یهمراهم م میریدو ماهه هر جا م -
 .  ستمین

 برق زد:  یجانان از خوشحال یها چشم
  ؟یستیچرا آماده ن هیعال یلیخ نیفرناندو ا -

 گذاشت:  بشیبرگرداند و در ج سهیرا دوباره داخل ک حلقه



خودش  یدوست داره آزاد شهیهم ارایچترسم قبول نکنه.  یم -
 .  ادیخوشش نم ادیاز تعهد ازدواج ز  رو حفظ کنه.

 االن نظرش عوض شده؟  دیشا باهاش حرف بزن.  -
 طور باشه... نیا دیشا دونم.... ینم -

متفاوت  یلیدانست نگاه مردم اروپا درباره ازدواج خ یم جانان
بچه دار  یکنند، حت یتوانستند سال ها با هم زندگ یاست. م

از عهد  شتریرا ب یوفادار ازدواج کنند.  نکهیبشوند بدون ا
از قشر مدرن و  ارایو چ فرناندودوست داشتند.  یبستن زبان

دو نفر را از  نیعاشقانه ا یبودند. زندگ ایتانیمردم بر لیاص
در  یحتکرد.  یخودش م یالگو ییاول آشنا یروزها

مسائل روزمره به هم دروغ  نیو پا افتاده تر شیو پ نیکوچکتر
 گفتند:  ینم
همسرت بشه قبول  یبخوا ارایفرناندو من مطمئنم اگر از چ -
 کنه.  یم

کردن و فشار  زیکه ممکنه ناراحتش کنه سوپرا یزیچ تنها
مطرح کردن  یبرا تیموقع نیکنم بهتر یفکر م من آوردنه...

 خلوت دو نفره است. یجا کی
بود روز بعِد  قرار . دیبه ذهنش رس یا دهیفکر کرد و ا یکم

اتاق  یبا هم به رامسر بروند. جانان در هتل بزرگ یعروس
 رزرو کرده بود: 

 کن. یهتل ازش خواستگار یسفر تو میرفت یتوق -
 فرستاد:  رونینفسش را پر صدا ب فرناندو

 ... جیگ یمردها ...دهیچیپ یزن ها -
گفت کشف زن ها کار  یراست م  .دیبه حرفش بلند خند جانان
موجودات خدا  نیتر جیکار گ نیبود و اکثرا مردها در ا یسخت



بگذرانند تا خانم  یدر منزل ساق یشب را قرار بود همگ  بودند.
حرف  هیآرام و قرار نداشت با هد گرید جانانها راحت باشند. 

دانست دورش شلوغ است که خودش تماس نگرفته.  یبزند. م
 فرستاد: شیبرا یکوتاه امیگذشته بود. پ کیاز  ساعت

 به صدات محتاجه... رهیداره از دست م نجایا یکی -
خودش را  کالفه. دیرا ند امشیپ هیمنتظر ماند اما هد یلیخ

ماند که حوصله اش  رهیبه سقف خ آنقدرکاناپه انداخت.  یرو
دل  ایاست  یقبل از عروس جانیدانست ه یسر رفت. نم

 یهمه برنامه ها رو ب یکرد یشده که ولش م وانهیعاشقش د
 گشت.  یشد و به خانه باز م یم الیخ

که در  یکرد. عکس دو نفره ا لشیبه موبا ینگاه دوباره
اش را  یدلتنگ شیصفحه نما یگرفته بودند رو هیبا هد قیآالچ

 تمامخودش قهوه درست کند.  یشد تا برا بلندهزار برابر کرد. 
 یرا جلو لشیموبا گریکرد با دست د یدست کار م کیمدت با 

خودش حرکاتش خنده دار  یبرا یحتداشت.  یچشمش نگه م
 کیقهوه اش را با  فنجانکانتر نشست.  یصندل یروبود. 

 ارایکه چ ییها لمیعکس ها و ف گریدست گرفت و با دست د
دو تا  هیشب شتریب یو ساق هیهدپست کرده بود تماشا کرد.  

 نیا ازبودند تا عروس و مادر شوهر!  یمیدوست صم
 گرفت. یم یمادر و همسرش حس خوب نیب تیمیصم
بود. در تمام عکس  دهینه پوشبار لباس دخترا نیاول یبرا تارا

را پسرانه کوتاه کند و  شیخواست موها یمها اخم داشت. 
نداشت که قهرش مدت ها طول  یشکجانان اجازه نداده بود. 

و جانان به  هیبود هد دهیفهم نکهی. از همه بدتر ادیخواهد کش
 ییموطال یبایز دخترکبرند.  یروند اما تارا را نم یسفر م



 یانگشتش را رو  شد خورد. یعسل هم نم َمن کیرا با 
 : دیکش هیهد ریتصو

 «.یبگردم که انقدر خوشگل شد دورت»
از ذهنش دور  یدر لباس عروس را به سخت هیهد دنید تصور

 یبود که چرا همان روزها مانیپشاش نکند.  وانهیکرد که د یم
نشده بود.  رینگرفته اما هنوز هم د یعروس هیهد یاول برا

 هیطرف هد ازکردند.  یبودند که درک م ین ها کسانتمام مهما
 آمدند.  یم نایو ش یفقط خانم اکبر

بودند. به جز عمو  یجانان و ساق یدوست و آشناها هیبق
 رانیهم داشت که ا گریعمه د کیعمو و  کی ن،یفخرالد

دختر عمه اش  کیدو تا پسرعمو و  فقط کردند.  ینم یزندگ
آمد ممکن بود عروس را به باد  یهر کس م  را دعوت کرد.

 : دهیکه با دو تا نوزاد لباس عروس پوش ردیتمسخر بگ
 « پدر همه شون! گور»

نگاه کرد که خسته  هیهد یهمان جا نشست و به عکس ها آنقدر
 شد. 
 چییسواند.  دهیدر خانه زد تا مطمئن شود همه خواب یچرخ
خانه در  یجلوبرداشت.  یجا کفش یصدا از رو یرا ب نیماش

 هیهد هنوزکند! یچه م نجایدانست ا یاصال نم ستادیخودش که ا
روشن خانه معلوم بود همه  یاز چراغ ها  بود. دهیرا ند امشیپ
 حرص گفت:  با. دارندیب
 ...اَه... گهید دیبخواب -

با چراغ   بود. اطیدر ح یکی زنند. یشد سگ ها واق م متوجه
لحظه آخر   خاموش خواست دنده عقب برود و فرار کند. یها

جانان  شین . دیخز رونیآرام ب هیهد  کرد. اطیبه در ح ینگاه



آمد و  نییپا یچطور دینفهمبرد.  ادیرا از  شیباز شد و آبرو
 را با در باز وسط کوچه رها کرد:  نیماش

  ؟یزن یزنگ نم چرا  ؟یکجا بود -
دورش انداخته بود که  ییمانتوآمده بود.  رونیب یهم دزدک هیهد

 نیپاورچرا نبسته بود.  شیدکمه ها یحتفقط تنش را بپوشاند. 
 شیلب ها یبه سمت جانان آمد و با گرفتن انگشت اشاره جلو

 خواست هشدار بدهد: 
 شنوه.  یم یکی! سیه -

 : ندیآنها را نب یکه از داخل خانه کس ستادیا واریگوشه د آرام
 .  یاومد دمیپشت پنجره د از ؟یکن یکار م یچ جانیشما ا -
 فرستادم.   امیبرات پ -
چه  یدوقلوها اول مهمون یاگر بدون آخهرو گم کردم.  میگوش -

 سرمون آوردن؟   ییبال
 شده؟ یچ -
 میهم نشد که رفت قهیدق دو ...میتخت گذاشت یرو میحموم کرد -

دونم  ینم . یدید یم دیبا میبرگشت یوقت  .میبراشون لوازم ببر
دو تاشون غلت زده  بعد کرده بود.  یخراب کار یکیکدوم 

 .. ی.بودن رو
 دهان جانان گذاشت:  یدستش را رو هیهد. دیبلند خند جانان

 .  نهیبب یکیکشم  یآروم تر من خجالت م -
 ! دنیخب پس بگو چرا لباس خوشگالشون رو نپوش -
و  لباسا . دیبار یدو تاشون کثافت م یکله تا پا از ...گهیآره د -

 رو گند زده بودن.  یکل روتخت
گفت همش  یمخورد.  یجون حرص م یساق دیخند یم ایلیا

 حموم...   مشونیدوباره ببر میشد مجبور. استیلیسر ا ریز



 یکارت تموم شد زنگ بزن من خوابم نم فقط باشه برو... -
 بره.  

جانان  یر برگشت و برالحظه آخ  تا داخل خانه شود. ستادیا
 هیهد  راه افتاد. نشیهم به سمت ماش جانان تکان داد.  یدست

 یبود به جا رخت دهیچیکه دورش پ ییمانتووارد خانه شد. 
که  دیام نیبه سمت آشپزخانه رفت به ا نیپاورچ  کرد. زانیآو

که دست به کمر  یساق افهیق  نشده. بتشیمتوجه غ یکس
 آمد:  منتظرش بود به استقبالش

 خوش گذشت؟ -
 انداخت:  نییخجالت سرش را پا با
 ... نمشینرم بب ومدیدر پارک کرده دلم ن یجلو دمید -
 نوش جونش... -

 را روشن نکرده بود:  نییچراغ آشپزخانه پا یحت یساق
   ؟یکیحاال چرا تو تار -
پسرم نره تا  یداد آبرو یم کیکش دیبا یکی  کار کنم؟ یچ -

 ت نشه؟  آخر عمر سوژه مل
 دست تند تند اشاره کرد که به جمع ملحق شوند:  با
 ستیمادرشوهر و عروس معلوم ن نیا گنیم االن بدو بدو... -

خوابش  ارایچ یپا کنار تارا کنن... یم یچه غلط نییاون پا
  خوشگله... چیارا گهیم ...شهیکنم بلند نم یم یبرده هر کار

 لشیتمام اطراف اتاق را دنبال موبا یمدت دندیهمه خواب یوقت
معلوم نبود هول کرده و  ایو ارم ایلیا یبا گند کار  گشت.

 را کجا گذاشته. یگوش
 دیترد  از سه گذشته بود. ساعت آنقدر گشت که خسته شد.  

خواست با زنگ نزدن  یباشد اما نم داریداشت که جانان هنوز ب



خانه را  میس یتلفن ب آمد تا رونیآرام از اتاق ب  کند. دشیناام
داده  ارایرا به چ یاتاق عل  بود. داریهنوز ب هیهان  بردارد.

 یم منیکاناپه وسط نش یرو هیامشب هان نیهم یبودند برا
 : دیخواب

 ... یشیخسته م یلیخ فردا  ؟یخواب یچرا نم یآبج -
  ؟یدیمنو ند لیموبا -
 چه کار؟   یخوا یم لیموقع موبا نیا -
دونم کجا ول  یهم نم میس یب تلفنکجا گذاشتمش.  دونم ینم -

 کردم.  
 .  ادیصداش ب دیشا رمیصبر کن من بگ -
 کند. دایآمد جهت را پ لشیموبا یتا اگر صدا ستادیاتاق ها ا نیب

 : دید نتیکاب ریرا ز لینور صفحه موبا یکیتار در
 افتاده.   نتیکاب ریقطع کن ز یهان -

  فرستاده بود. غامیپ ییچند تا جانان را برداشت.  یشد گوش خم
  است. داریهنوز ب یعنیفرستاده  شیپ قهیده دق نیرا هم یآخر

 : دیپرس نیغمگ یبا لحن هیکه هان دیبه سمت اتاقش چرخ
   ؟یبر رانیاز ا یخوا یواقعا م -

 برگشت نگاهش کرد:  متعجب
اصال  دیشا  .میگرد یماه عسل بر م میریم فقط ...هینه هان -

 .  ستیمعلوم ن یچیه  .رمیبگ زاینتونم و
 یلیداد خ یسکوت کرد اما طرز نشستنش نشان م هیهان

 ناراحت است. 
 امدیمنتظر گذاشته بود اما دلش ن یجانان را اندازه کاف نکهیا با
 تفاوت باشد:  یب



 .یبچه دار بش یکنم که تو دوست دار یمن درک م هیهان -
 لیبد هست که دل یباهات کرده اندازه کاف مانیکه سل یکار

 . ستیکامل ن چکسیه یزندگ هیهان یول طالق گرفتنت باشه...
همه سال  نیا تو سخته... ساختن آسونه... یلیکردن خ خراب

از حق مادر  ایببخش  گمینم  .یدیرو کش یزحمت اون زندگ
و  یخودت . ستمیبار فکر کن من ن نیا نیشدنت بگذر اما فقط هم

 ... ریبگ مینکن با حوصله فکر کن بعد تصم عجله دت...خو
 زیهمه چ امشب حرف ها بدهکار نبود.  نیگوشش به ا هیهان
 چشمانش به رقص در آمده.  یبود که جلو ایخواب و رو شیبرا
 دید یرا که م هیو هد یساق یکردن ها یها و شوخ دنیخند

چرا   نداشته باشد؟ یمادرشوهر نیکرد چرا خودش چن یفکر م
لطافت   که بر تن دارد مال خودش نباشد؟ بایز یلباس ها نیا

به خواهرش امانت داده بود را هنوز  هیکه هد یراهنیپارچه پ
 یرو یکه ساق یمتیگران ق عطرکرد.  یپوستش حس م یرو

 کرد. یگردنش افشانه کرد نفسش را خوشبو م
اشتباهش انتخاب  یبه پا دیبا هیتواند اما هان یم مهیفه چرا

هم دلخور بود که هنوز با  هیاز دست هد  بسوزد و بسازد؟
 کرد: یمخالفت م مشیتصم

 رهیگ یشما هم که گفت سه سوت طالق منو م یباش لیوک -
 نکرد.   یکار چیه

 کرد:  هیو پشتش را به هد دیتنش کش یرا رو پتو
 الیم خغلط کردو ننه هم بگم  مانیبه سل میبرم سر خونه زندگ -

 احت بشه.  همه ر
نکرده بود که هر روز  یگناه هیهد داشت و حق نداشت.  حق

 تنش بلرزد:  هیاز ترس دوباره اشتباه کردن هان



مطمئن  متیخواستم دست نگه داره تا از تصم نایمن از ش -
راه  گهید هیهان یشروع کنه ول گمیکه اومد بهش م فردا . یبش

 تییسو هیاطراف  نیجانان برات هم آقا. ستیبعدش ن یبرگشت
هم  ی. علیایکرده که از پسش بر م دایپ ییدانشجو یکوچولو
از دست  یکار نیاز ا شتریب گهید  .یکه تنها نباش ادیباهات م

چون  یکن یبار عاقالنه زندگ نیا دوارمیام فقط. ادیمن بر نم
 . ستیدر کار ن یتیاز طرف من حما یدفعه دوم گند بزن

را خوشحال  هیدانست هان یم  .اتاقش شد و در را بست وارد
کرد در  حس چرا خودش به وحشت افتاده.  دیفهم یکرده اما نم

 یپاتخت یبا عجله از کشو  است. گرید کیحمله پان کیآستانه 
 رونیبرداشتن آب ب یخواست برا ینم  را برداشت. شیداروها
 یکم ییروشو ریمستر اتاق شد و از ش سیسرو وارد برود. 

تخت که  یرو آب خورد تا قرص ها را به معده اش بفرستد. 
را در آورد و با  شیکفش ها  .دیلرز ینشست هنوز تنش م

 . دیدراز کش یمهمان رهنیهمان پ
با جانان حرف  یخواست وقت ینمبود!  یجانان خال یجا چقدر

 نیفرستاد به ا یغامیپ اول زند متوجه بد بودن حالش بشود. یم
 که جانان خواب باشد:  دیام
 مرد مهربونم.  ریشب به خ -

به  رهیکاناپه نشسته و خ یدانست جانان چهارزانو رو ینم
 که جانان جواب داد:  دینکش هیبه ثان  منتظر است. لشیموبا

 سالم نفسم زنگ بزنم؟   -
ضربان قلبش   .دیکش قیعم ینفس ها یبار چند . ستادیشد ا بلند

باد زد و به سمت کمد  یصورتش را کمتند شده بود. با دست 
 یکه وزنش را رو دیپوش یساتن سبک شخصی لباس رفت. 



زنگ جواب  نیبا اول  جانان را گرفت. شماره تنش حس نکند. 
 داد: 

   ؟یسالم خانمم خسته شد -
 یلیخ دیببخش ...یفقط نگران شما بودم که منتظر زمینه عز -
 شد.  رید
  ؟یخوب هیهد -

کرده بود از جانان پنهان کند دچار حمله شده  یچقدر سع هر
 نداشت:  یا دهیفا
 کنم بخوابم بهتر بشم.   فکر خوبم... -
 شده؟   یچ هیهد -
 .دیخوبه نگران نباش حالم ...یچیه -
شناسم.  یلرزش صدا رو م نیمن ا  دنبالت ببرمت دکتر؟ امیب -

لباس بپوش دارم   ناراحتت کرده؟ یکس حمله دست داده؟  بهت
 . امیم
 لطفا...  قهیدو دق فقط صبر کن.  قهیدق دو ...اینه من خوبم ن -

تخت  یو رو دیکش یقیباز هم نفس عم هیهد  ساکت شد. جانان
 نشست: 

کنم  یحمله کوچولو که فکر م هیآقا جانان من حالم خوبه فقط  -
قرص خوردم االن خوب   باشه بهم دست داد. یاز خستگ شتریب
 .  شمیم
 ناراحتت کرد؟   یک -
 یب بود...  یشب قشنگ یلیخ یشما خال یجا ...چکسیه -

 .  شمیبا شما حرف بزنم آروم م  شدم. هینگران هان یخود
 : دیکش یبار جانان نفس بلند نیا



تا صدات آروم نشه خوابم  منم . میدراز بکش با هم حرف بزن -
 بره.   ینم

 : دیپتو خز ریرا خاموش کرد و با تن لرزان ز چراغ
 .  دیشما هم دراز بکش -
 نجایخر و پفش تا ا یصدا سپهر کاناپه... یرو دمیمن خواب -
 رهیطالقش رو بگ نایش بگم کشه؟  یم یمامانم چ چارهیب  .ادیم
 مادرم حروم شد.  دمیپسش نم گهید خودم... شیپ ارمشیب

و  دیخند زیر هیهد گذاشت. زود اثرش را  یلیجانان خ یشوخ
 گفت: 

 کنه!  یآقا سپهر که اصال خر و پف نم چارهیب -
تازه   فرناندو مخ همه رو خورده. خرخر دونم نفس... یم -
منم بودم  خبقبول نکنه باهاش ازدواج کنه.  ارایممکنه چ گهیم

 شدم.   یزنش نم
 تعجب کرده بود:  دیشن یکه م یزیچ از
   ؟ستنیمگه زن و شوهر ن -
  کنن... یم یده ساله با هم زندگ کینزد نه ازدواج نکردن... -
 کنه. یخواستگار ارایخپل روش نشده از چ نیا

 موضوع را هضم کند:  نینتوانسته بود ا هنوز
امروز  آخهازدواج کنن با هم بودن؟  نکهیده ساله بدون ا یعنی -
 بچه دار بشه.   خواد یگفت که م یجون م یداشت به ساق ارایچ

 مکث کرد و گفت:  یکم جانان
 دن،یکش یو سخت دنیما بعد از اون همه جنگ هیهد یدون یم -

 ادیکه هر کس م میخودمون ساخت یبرا یخوشگل یانقدر زندگ
 یاول سپهر و ساق  خواد. یدلش م نهیب یجوجه هامون رو م

ال دو تا ک نیا حاال گذشته.  یاز ساق گهید یشده بودن ول ییهوا



سه چهار روزه اومدن بعد از ده سال به فکر بچه دار شدن 
   ست؟ین قشنگ افتادن. 

 قشنگه...  یلیخ یگیراست م -
  ؟یاالن بهتر شد -

 یلب داشت و حت یرو ینیریلبخند ش حاال آرام شده بود.  کامال
 ضربان قلبش به حالت نرمال برگشته بود: 

 .یآرومم کرد -
برو بخواب   راحت شد. المیخ منم لرزه.  ینم گهیصدات د -

 . یدوست دارم ازش لذت ببر  .یکار دار یلیعشقم فردا خ
 . یکه برام کرد یخوب یممنون به خاطر همه کارا  -
 خوشگلم...  یبخواب خوب. میزندگ یتو یمنم ممنونم که اومد -

از صبح  ستیکوتاهش الزم ن یگفته بود به خاطر موها ایناد
راحت استراحت  الیتوانست با خ یم برود. شگاهیزود به آرا

 هیدر اتاق را که باز کرد هد نفر تارا سراغش آمد. نیاول کند. 
 یم هیداشت خودش را به هد نیدخترک پاورچ  شد. اریهوش

صدا  یبکند.  یتارا چه کار م ندیچشم بست تا بب هیهدرساند. 
را با  هیکوچکش سر هد یدست ها با . ستادیا هیسر هد یباال
طاقت  گرید  .دیرا بوس هیخم شد شانه هد  نوازش کرد. اطیاحت

زد و با لبخند از تارا  غلتنداشت خودش را به خواب بزند. 
 استقبال کرد: 

 ...ریصبح به خ -
را که به  هیهد «ریصبح به خ»جواب   بود. دهیخجالت کش تارا
 داد:  یگفت به فارس یسیانگل

 مام... یُصب باک -



  فشرد. نهیتن کوچکش را به س  تارا باز کرد. یرا برا آغوشش
 یلیکرد بدن بچه خ حسبلندش کرد تا کنارش بخواباند. 

 لرزد.  یمحسوس م
توانست  یکه نم فیحصورتش که نگاه کرد بغض داشت.  به
 یطور تارا واضح با تارا حرف بزند و دردش را بفهمد.  یلیخ

کمک  ادیلش فرزال یآب یکرد که از مردمک ها ینگاهش م
کرد با محبت کردن دل دخترکش  فکر شد. یم دهیخواستن شن

 یسر و صورت تارا کرد و کم دنیبه بوس شروع را آرام کند. 
قشنگش که بلند شد فاصله  یخنده ها یصدا قلقلکش داد. 

 قلبش گذاشت. یتارا را برداشت و رو دست گرفت.
 گفت:  یسیشد و انگل رهیخ شیبه چشم ها 
 دارم.  دوستت  -

 ینم  پناهنده کرد. هیخودش را به آغوش هد  .دیتارا ترک بغض
را نوازش  شیموها فقط. ستیتارا چ یقرار یب نیا لیدانست دل

 هیبود در اتاق هد دهیکه د یساق. دیبوس یکرد و سرش را م یم
 تارا داخل آمد:  یباز است در پ

 کنه؟   یم هیچرا گر  شده؟ یچ -
 لرزه.   یجون تن بچم داره م یدونم ساق ینم -

تارا از او سوال  یبه زبان مادر یکنار تخت نشست و کم یساق
 گفت:  هیتا باالخره وسط گر دیپرس

 باشم.   یمام شیخوام پ یمن م  خواد منو ببره. یم نیژاکل -
حرف  انیرا م نیتارا چه گفته اما اسم ژاکل قایدق دینفهم هیهد
 هیچند ثان یبرا  به هم قفل شد. یو ساق هینگاه هد  .دیشن شیها

 گفت:  هیبه هد یساقهر دو خشکشان زده بود. 



 میزد یدرباره مادرش حرف م میداشت ارایفکر کنم من و چ -
 .  دهیشن
 : دیایتخت جا به جا شد تا به حالت نشسته در ب یرو یکم
   ؟یبراش ترجمه کن گمیم یهر چ شهیجون م یساق -

سر تارا را به  هیهد به عالمت مثبت تکان داد.  یسر یساق
شروع به حرف  یبا لحن آرام و خلسه آور  اش فشرد. نهیس

 زدن کرد: 
 ...یتو دختر من -

لحظه مکث  کیکرد و با  یرا کوتاه انتخاب م شیها جمله
 تارا ترجمه کند:  یداد برا یاجازه م یکردن به ساق

من  شیپ شهیهم یابر تو دوست دارم.... یلیمن تو رو خ -
 ...ایو ارم ایلیمثل ا یهست
شده بود و  زانیآو هیبچه کوآال به گردن هد کیمثل  تارا

 کرد:  یخودش را لوس م
 دونم.  یمن م ادیاون م -
 تونه بگرده.   ینم گهیکه د ییاون رفته جا -

 شد:  رهیخ هیهد یرا باال آورد و به چشم ها سرش
 کجا؟  -

در  نیژاکل هیسا یحت گریکند د یدانست چطور به بچه حال ینم
خدا  شیرفته پ دینخواهد داشت. فکر کرد بگو یاش نقش یزندگ

متفاوت بزرگ  یبهشت اما حس کرد تارا در جامعه ا یحت ای
 اصطالحات را ممکن است درک نکند:  نیشده که ا

 من تا حاال به تو دروغ گفتم؟   -
 کرد:  نییباال و پا یبه عالمت منف یسر تارا

 . شینیب ینم چوقتیه گهیتو د -



 اش گذاشت:  نهیقفسه س یرا رو دستش
دختر من  شهیهم یبرا تو . ادینم گهیخورم که د یقسم م -

 قبوله؟   .یشد
تارا نشست اشک در چشم  یلب ها یبغض رو یکه جا یلبخند

تارا را به خودش چسباند و سرش  محکم حلقه کرد.  هیهد یها
و تارا  هیتن هد یرا رو کلشیدفعه کل ه کی یساق. دیرا بوس

 انداخت: 
 ... حمله  ؟یپس من چ -

را خنده  هیگر یو گاز گرفت که جا دیو تارا را بوس هیهد آنقدر
 گرفت: 

 هیهد. میخوشگل کن شگاهیآرا میبر دیبا لوس... یدخترا دیپاش -
 شد.   رید ریدوش بگ

را  لشیموبا  برود. رونیاز اتاق ب یصبر کرد ساق هیهد
 کیرا غنچه کند.  شیبرداشت و به تارا اشاره کرد لب ها

 نوشت:  نشییجانان فرستاد. پا یگرفت و برا یعکس سلف
 «.میدوست دار ییبابا ریبه خ صبح»

تارا به حمام رفت و بعد با هم صبحانه خوردند. جانان  همراه
 ه بود: را داد امشیجواب پ

شما رو  شتریخوشگل ما ب یمامان ریشما هم به خ صبح»
 «.میدوست دار

تارا  یلحظه ا یباعث شود حت یعروس یخواست کارها ینم
راحت  ایلیو ا ایبابت ارم الشیخ کند. ییو تنها یبیاحساس غر

. دیرس یعاشقانه به نوزادها م هیبود. به جز بلورخانم، هان
بود تارا هم با  قرارآمدند.  یم شگاهیبه آرا رترید هیو هان مهیفه

هم  یساقخواست تارا را با خودش ببرد.  هیاما هد دیایآنها ب



از  یاسم گرید یطیشرا چیکرد که تحت ه ارایبا چ یصحبت
فرستاد که  یجانان عکس شگاه،یآرا ریمس درنبرد.  نیژاکل

و آرمان و سپهر  یداماد داشت با عل یباعث خنده همه شد. آقا
 سیو خ یاز کله تا پا کف یهمگشست.  یم نیفرناندو ماشو 

 یدست به دست م هیهد لیموبا  «یداماد زورک تیوضع بودند.
 یساق  .نندیکه جانان فرستاده بب یشد تا همه عکس مسخره ا

 پشت فرمان بود. 
 : دیبه عکس انداخت و پرس ینگاه

   ؟یحاال چرا زورک -
ند خودش را به ک یدانست جانان هنوز فکر م یم هیهد

 کرده:  لیهمسرش تحم
 قبولش کردم.  یخواد بگه مجبور یم یعنی -

 کرد:  هیبه هد ینگاه معنادار یساق
   ؟یقبولش کرد یحاال مجبور -

 قتشیحقبدهد که دلش نشکند.  یبه ساق یدانست چه جواب ینم
 یرا از رو زیهمه چ ییآشنا یروزها نیبود که در اول نیا

آن احساس خفقان آور را نداشت.  گریاما حاال د رفتهیاجبار پذ
 خودش جواب داد:  یبدهد اما ساق یحیتوض خواست

 مادرش حاللش باشه. ریش هم خوب کرد پسرم... یلیخ -
   و تارا نشسته بود. ارایعقب کنار چ یصندل یمرجان رو خاله
را باال برد و خودش پشت فرمان  یقیموس یصدا گوشیباز زن

 : ختیقر ر
 د؟یبخار یچقدر ب میبر یعروس م میخانما دار یآ -
 نیهم به ماش یتیاهم  و آواز خواند. دیرقص شگاهیخود آرا تا
  زدند. یبودند بوق م دهیداد که چهار تا زن د یاطرافش نم یها



هم از خدا خواسته به  ایناد شد.  شگاهیبا همان وضع داخل آرا
 کارمندش گفت: 

 ن شروع کرده.  از اال یآهنگ رو عوض کن ساق -
تارا را  یدست ها هیهد حال همه را خوب کرد.  یساق حرکات

از ته دل  یخنده ها  رقصاند. شگاهیگرفت و وسط سالن آرا
جانان از  یخواست برا یاز ساق  .دیارز یم ایدن کیتارا به 

 لمیبپوشد ف یلباس عروس نکهیخودش و تارا قبل از ا دنیرقص
 . ردیبگ
را از  نیکه منتظر بود ماش دیدست جانان رس لمیف یوقت

ساده گل رز  فیرد کیبود فقط  قرار . ردیبگ لیتحو یگلفروش
 یلیخ نیهم ینصب کنند برا شهیش نییقسمت پا یرو دیسف

 لمیزد تا ف هیتک یگلفروش وارید به. دیکش یکارش آنجا طول نم
 . دیخند یآرام بود و م هیدخترکش فقط با هد  را تماشا کند.

نشست تا دِر قلبش را باز کند به تک  هیهد یکه پا یسال کی
 : دیارز یتکرار م یو ب بایز یلحظه ها نیتک ا

آخر خودم زدم با گرز رستم   در قلبش رو باز کرد؟ کجا»
 « شکستم

 انهیموذ یروزیجور احساس پ کی تصوراتش به خنده افتاد. از
 « کردم مال خودم بود خوب» نسبت به خودش داشت:  یا

عروس از قبل آماده کرده  یکه برا یبا دسته گل گلفروش
 شد.  کینزد

 گذاشت:  بشیرا قفل کرد و در ج لشیموبا جانان
 تمومه؟   -
 خانم سفارش داد.   یهم دسته گل که ساق نیبله ا -
 گل خورد؟  نیسرعت ماش نیبه هم -



 مد نظرته یزیامر کن اگر چ شما ساده خواسته بودن... یلیخ -
ما  حساب ...هیمادرم سفارش داده کاف یچ هر .میاضافه کن

   شه؟یچقدر م
ما هستند. از  یمیخانم همکار قد یساققابل شما رو نداره.  -

 شماست.   یعروس هیطرف مغازه هد
 ... شهیکه نم یجور نیا -
دسته  فقط ...میما نون و نمک خورده مادرتون دییشما بفرما -

 نییپا طبقه ه تا شب پژمرده نشه...باشه ک خچالی یتو دیگل با
 نزنه...  خیبهتره که 

 ممنون واقعا قشنگ شده.   یلیچشم خ -
و عکاس  لمبرداریبا ف شگاهیآرا یشد جلو یم یا قهیدق ده

 بود. ریدرگ
که بعدا بشود همان  ردیعکس بگ یخواست طور یم یانصار 

 جانان استفاده کند.  یغاتیرا پوستر کرد و به عنوان عکس تبل
 یجلو . ندیرا بب هیقرار بود که هر چه زودتر هد یو ب یعصب

 یمشت آمد.  رونیو در زد اول تارا ب ستادیکه ا شگاهیدر آرا
از ذوقش   .دیگلبرگ از سبد درون دستش به صورت جانان پاش

جانان خم شد دخترش   معروفش را زد. یها غیاز همان ج یکی
 نیو از ا دییبو یرا م شیموها هیچند ثان یبرا را بغل گرفت. 

که چشم باز کرد از تارا فاصله  یا لحظه شد.  یمگیج   عطر
پف تور با  دامن. ستادهیدور تر ا یکه کم دیفرشته د کی ردیبگ

کوتاهش را ساده  یموهابود.  دهیدکلته پوش نیباالتنه پر از نگ
با گل  فیظر یلیتاج خ کی  سرش خوابانده بودند. یرو
 اشت.سرش د یرو یعیطب



 جادیکه خاله مرجان با سوزاندن اسپند ا یظیدود غل نیب از
 کرده بود گذشت. 

داشت قلب عاشقش را  یکه به سمت جانان بر م یقدم هر
کنار گوشش  یاگر انصار  انداخت. یبه تکاپو م نهیدرون س

 یاش نم یگفت که دسته گل را به عروس بدهد اصال حال ینم
 شد کجا هستند: 

 یدسته گل رو بهش بده دارم عکس م برده؟ جان چرا ماتت -
 .  رمیگ

 نکهیداد بدون ا یدستور م یکه انصار یهر کار یآدم کوک مثل
هم  نیداخل ماش یوضع حت نیا  چشم بردارد انجام داد. هیاز هد

 هیتلفن با هان یدارد پا هیخوشحال بود که هد  کرد. دایادامه پ
کرد  یم هیهد مرخیبه ن ینگاه یدر هر فرصت  زند. یحرف م

 :دیپرس یو از خودش م
 ! نم؟یب یخواب نم -

داد  یدورش انداخته بود اجازه نم هیکه هد یکاله دار شنل
قطع  هیتماسش که با هان خوشبختانه . ندیراحت صورتش را بب

با مادرشوهرش بود  یمشغول هماهنگ هیزنگ زد. هد یشد ساق
حواسش نبود  اصال کرد.  یراحت تماشا م الیو جانان با خ

انداخته و  رونیب یبغل نیرا از ماش کلشیاز ه یمین لمبرداریف
هم به آن بدبخت  یکند که نگاه یدارد خودش را پاره م

 شهیرا کنار ش یکی ادیفر یصدا یفقط لحظه ا  .اندازندیب
 : دیشن نیماش

 داماد....  یآها -
 لمبرداریوضع ف یوقتآمد.  رونیب نیریاز آن خلسه ش تازه

وسط  نینمانده بود با دورب یزیچ خنده زد.  ریز دیرا د چارهیب



قطع  یهم باالخره تماسش را با ساق هیهدپهن شود.  ابانیخ
 کرد: 

 کنه. یآقا جانان داره شما رو صدا م -
 خنده جواب داد:  با
 کرد...  یدونم...بدبخت خودکش یم -
 ...رهینگ لمیف ابونیجون گفته بود تو خ یساق -

جانان   زنگ بزند. یرا برداشت تا به ساق لشیموبا دوباره
با تعجب به سمت جانان  هیهد  .دیرا از دستش کش لیموبا
 یرفت و م یروبرو م ابانیو خ هیهد نیجانان ب نگاه . دیچرخ
 آمد:

 شدم از دستت؟  وونهیحواست هست د -
 کار کردم؟   یمگه من چ  من؟! -
با دل  یکن یم یکار دار یچ  ؟ینگاه کرد نهیبه خودت تو آ -

 من؟  
هم  یرا رو شیدست ها یطورلبخند زد و صاف نشست.  هیهد

معصوم  یفرشته کوچولو کی هیبر دامنش گذاشته بود که شب
 شد:  یم دهید
   د؟یچرا عقلم نرس  چرا انقدر مهمون دعوت کردم؟ ایخدا -
  ؟یشد مونیپش -
 یب  رامسر؟ میبر میفرار کن نجایاز هم شهیآره مثل سگ... م -
 .  میو مهمونا بش یعروس الیخ
 نکن... تیآقا جانان اذ -
 کن.   تیتو هم کم منو اذ یچشم ول -

پشت سرش تکرار  یو ساق زدیم یعروس کیتمیبوق ر جانان
عروس و داماد که چشم  الیخ یب گریهم د لمبرداریف  کرد. یم



عقد را در قسمت  سفره داشتند، شده بود.   یاز هم بر نم
گل  یطاق ها انیجانان از م همراهباغ پهن کرده بودند.  یینتهاا

 یرفت و رو یجلوتر م تاراگذشت و به مهمان ها لبخند زد. 
قشنگش را به  ییطال یموها نییپا. ختیر یگلبرگ م نیزم

کرد  یپشت که نگاهش م ازفر کرده بودند.  یصورت لوله ا
 نیرا کوتاه کند اما ا شیخوشحال بود جانان اجازه نداده موها

به  یموها شستنکند.  یرا داشت که حتما جانان را راض الیخ
 یدر حمام عذاب م شهیتارا سخت بود و هم یبرا یآن بلند

 یم تیدختر کوچولو احساس مالک نینسبت به ا چقدر. دیکش
دارد. تارا  ایو ارم ایلیحس مادرانه را داشت که به ا همانکرد! 

 شیو جانان برا هیهد دلزد.  یش چرخبه عشق دامن پف دار
مخصوص  یها یصندل یبه شانه هم، رو شانهضعف رفت. 

 یشد و با صدا کینزد یجانان کم  عروس و داماد نشستند.
 : دیپرس یآرام

  ؟یمشقات رو نوشت -
 لبخند زد:  شیافتخار به رو با
  ؟یچ شما وقته حاضره... یلیبله خ -

 زد:  یخودش ضربه ا نهیقفسه س یجانان رو دست
 من زودتر نوشتم. -
 یلیگفت خ یم هیهدهفته قبل گرفته بودند.  کیرا  میتصم نیا

هم  یداد برا شنهادیپ جانانمسخره است که دوباره عقد شوند. 
 دیو به زبان دل خودشان تجد سندیکوتاه بنو یمتن سخنران کی

 عهد کنند. 
 دهیتا عاقد کارش را شروع کند ا اند ستادهیکه منتظر ا حاال

 توانستند انجامش دهند. یبود که م دهیرس هیبه ذهن هد یگرید



کنار  دیرس یشد اما قدش نم لیبه سمت جانان متما شتریب
نگه  کیخم شد و صورتش را نزد جانان گوشش حرف بزند. 

 داشت: 
 جانم عشقم...  -
  م؟یمن و تارا هم عقد کن یالک شهیم گمیم -

 متعجب نگاهش کرد:  جانان
  د؟یعقد کن -
 یکه بچه فکر کنه من برا میاریادا در ب مثال دونم... ینم -

 مامانش شدم.   شهیهم
 چرا؟  -
 مادرش... شیبرگرده پ ایترسه از من دور بشه  یهنوز م -

 یاز منم بپرسه م  خواد دختر من بشه؟ یعاقد بپرسه م یالک
 خوام مادرش بشم؟ 

  شه؟یم ...میمادر و دختر شهیهم یبرا گهیبگه د بعد
زنم باهاش هماهنگ  یحرف م یبا ساق االن . ستین یفکر بد -

 کنه.
رامبو  یپا یدورتر جلو یکم نگاهش دنبال تارا گشت.  با
 یبرا چارهیب مرد کرد.  یم یبود و با ناز بلبل زبان ستادهیا
 یدو زانو رو بایتارا را بشنود با کت و شلوار تقر یصدا نکهیا

 چمن نشسته بود. جانان با خنده برگشت و گفت: 
 خانِم رامبو سوخت.   یبرا دلمتارا برسه.  دوستخدا به داد  -
 شد؟  یچ -
 .  یکرد یفکر خوب یلیخ. زمیعز میدیانجامش م -

و عاقد شروع  ستندیتا مهمان ها دور سفره با دیطول کش یزمان
 کند. 



 ییایبار به سبک عقد آر نیکه جانان خواسته بود ا یزیچ طبق
هم  یدعوتشان کرد تا روبرو عاقد شد.  یخطبه خوانده م

شدند در  رهیهم خ یچشم ها به .رندیو دست هم را بگ ستندیبا
 : ندیآ یبار است به عقد هم در م نیکردند اول یحس م کهیحال

به طراوت بهاران  ایآ یرهادیجاناتان پ یدر نزد انجمن، آقا -
بر  یدار یتا هماره آنچه بر خود روا م یکن یم ادیسوگند 

 زیبر او ن یپسند یو آنچه بر خود نم یروا دار شیهمسر خو
 یفرزندانت پدر یوفادار و برا یاو شوئ یبرا  ؟ینپسند

   ؟یخردمند و راهگشا باش
 یپخش شود مجبور بود کم کروفونیدر م شیصدا نکهیا یبرا

 کمرش را خم کند: 
 کنم.   یم ادیسوگند  -
 شد:  هیهد وبتن
 یو بارور یبه سرسبز ایآ یدیحم هیدر نزد انجمن خانم هد -

مهربان و همدل  شیتا با همسر خو یکن یم ادیتابستان سوگند 
او  ازین  ؟یآور یو غرور و احترام او را همواره به جا یباش
   ؟یباش یهمساز و همگام و یو آز یازین یخود و در ب ازیرا ن

گونه  یرو هیهد یجمالت عاقد تمام نشده بود که اشک ها هنوز
 راه باز کرد: 

 کنم.   یم ادیسوگند  -
مجبور شد  ایکه ناد ختیتا آخر سوگند نامه آنقدر اشک ر هیهد
به صورتش  یو عکس وسط عقد دست لمیخراب نشدن ف یبرا

و دوباره دست  دیبا بغض خند هیکارش که تمام شد، هد  بکشد.
 را گرفت. جانان  یها

 : دیپرس عاقد



 شروع کنم؟   -
 بلند جواب داد:  ایناد
 ... شگاهیبرگرده آرا دیعروس دوباره با دیبله فقط زود بخون -

صبر کرد مردم ساکت شوند و دوباره شروع به خواندن  عاقد
 زمزمه کرد:  نییپا یلیخ یبا صدا جانانکرد. 

   شه؟یکردم حاال مگه تموم م یعجب غلط -
عوض  یجانان هم برا  .دیانداخت و خند نییسرش را پا هیهد

 دوباره گفت:  هیکردن حال هد
بخوابم کارش تموم شد صدام  شهیم ...رهیگ یداره چرتم م -

 ؟یکن
 از دور داد زد:  نیفخرالد عمو

 .  شهیپخش م کروفونیداماد صدات داره تو م -
جانان با خنده   باعث شد عاقد ساکت شود. تیخنده جمع یصدا

 بلند گفت: 
   م؟یکن ادیبه صورت فشرده سوگند  شهینم -

 داد زد:  سپهر
 اومده.   ایشش ماهه به دن نیا دیداماد هوله زود بخون -

 یتند تند متن را م یخدا طور بنده عاقد شروع کرد.  دوباره
جمالت را  نیآخر خواند که همه مهمان ها به خنده افتاده بودند.

 آب دست عاقد داد:  وانیل کیهر که گفت سپ
 گلوت خشک شد.    .یخسته شد نیشما بش -
 هنوز سوگند آخرو نخوردن.  -
خورن شما  یخودشون با خودشون سوگند م ستیالزم ن -

 زحمت نکش.  



اش را  یشانیپ یکنار جانان رفت و با دستمال عرق رو یساق
 پاک کرد: 

 شد؟   یتموم نم چرا بچم هالک شد... -
را از دستش گرفت و  دستمال دست مادرش را پس زد.  جانان

 صورتش زده بودند اشاره کرد:  یکه صاف تو یبه پروژکتور
 منو پخت االن کامل جا افتادم.   نیا -

را به  شیکرد که هنوز داشت اشک ها هیبه هد ینگاه یساق
 کرد:  یپاک م یسخت

 بزنم پودر ک هی ایب یناد  .یکن هیگر یتو هم که فقط منتظر -
 عروس...  یرو

 به ما مهلت بده.   قهیدو دق میدار یکار هیخواد مامان ما  ینم -
  ؟یچه کار -
 ...یفهم یبرو عقب خودت م -

 مردم را به سکوت دعوت کرد:  کروفونیم پشت
 یم هیمن و هد دیاگر اجازه بد یول دیدونم همه خسته شد یم -

شاهد  دید یم افتخار. میعهد کن دیبه زبون خودمون تجد میخوا
   د؟یباش
عروس و  یاش رو رهیدور شد اما نگاه متعجب و خ یساق

 هیپا کتش در آورد.  یداخل بیاز ج یجانان کاغذ  داماد ماند.
منتظر  یبه چشم ها رهیو خ دیتر کش کیرا نزد کروفونیم

 : دیپرس هیهد
 اول من شروع کنم؟   -

کاغذ که داشت  یتا  تکان داد که موافق است. یسر هیهد
کرد  یخودش را کنترل م یشد به سخت یچشمانش باز م یجلو

 : زدیاشک نر



 یهست یکس نیو خالص تر نیتو مهربان تر  .زمیهمسر عز -
که  یهست ریپذ تیمسئول یدلسوز و انسان یمادر تو که شناختم.

خاطره ها مرد تو  نیبا تلخ تر من کنم.  یبه داشتنت افتخار م
 ... یمن آورد یها را به زندگ نیشدم اما تو بهتر

 : دیکرد و پرس یمکث
 خونم؟   ینم یادب یلیخ -

 یبود که جانان م یزیچ نیو ا دیهم خند هیهد. دندیخند مردم
گذاشت و از حفظ شروع به  هیکاغذ را کف دست هد  خواست.

 گفتن کرد: 
که  یزیاز چ شتریب یلیخ  .دمیبا تو به همه آرزوهام رس -
چشم همه با  یجلو نجایخوام ا یم. یبودم به من داد قشیال

 یوفادار بلند بگم قلب من تا ابد متعلق به تو خواهد بود. یصدا
هر روز خوشبخت  یو شرط من و تالشم برا دیق یو عشق ب

عاشقت  یکه اجازه داد ممنونم منه... نیو آئ نیتر کردنت، د
زنم  .یبخون یتون یخودت م گمیاش رو نم هیبق گهیدباشم.  

 عهد؟ دیتجد ایعروس ُکشون بود   کرد. هیپس افتاد از بس گر
 و گفت:  تیرو کرد به جمع طنتیش با
 انیو کبود کرد جر اهیزد عروس رو س یشب عروس گنیم -

 منه... 
بود نامه اش  زانیکه به مچ دستش آو یکوچک فیهم از ک هیهد

 لند بخواند: ب یمثل جانان با صدا دیکش یم خجالت را در آورد. 
 .  دیببخش گهیمن مثل شما بلد نبودم د -

 بلند گفت:  نیعمو فخرالد همسر
 عروس خانم...  بلندتر . میشنو یما نم -



 هیبدن هد یکرد که چطور تمام اجزا یبا شوق تماشا م جانان
شد تک تک  یم  لرزند. یم شیچشم ها یجلو جانیاز ه

 : دیرا با چشم د هیاحساسات درون هد
 شهیرفته بود که م ادمی یحت یکیتار یتو  گم شده بودم. من -

صبح  یدیشب رو سپ یاهیآخر س منداشت.  دیبه ستاره ها ام
 یکرد دامیپ تو بود.  ییتنها فقط بود.  یاهیفقط س  .دمید ینم

خودم مهم نبود که  یبرا یحت خواست.  یمنو نم چکسیه یوقت
خوشبخت  یگفت نکردم.  باور . یدوستم دار یگفت  گم شدم.

تو  ینکردم که ُمردم ول یاز بس زندگ  نخواستم بشنوم.  .میشیم
وجودم.  یتو یخودت نور شد  .یبه من نفس داد  .ینشد دیناام
داشت.  دیبه ستاره ها ام شهیم یانداخت ادمی. یمحبت کاشت بذر
. یتونم ستاره ها رو تماشا کنم چون تو جاِن من شد یم  حاال

روز  کیرو گذاشت جاناتان چون قرار بود  اسم تو ریآقا جهانگ
  یاز جانب خدا به من و بچه هام باش یا هیهد

جانب خدا و نماد  یا هیاسم جاناتان که هد ی)اشاره به معن
 است.( یو وفادار یدوست

 زد هق متنش را بخواند.  هیبق نتوانست
 تونم بخونم...  ینم دیببخش -
 باش تموم شد.  آرومنگو... یچیه گهید سیه -
نبود که  یکس بایتقربه مردم نگاه کرد.  هیسر هد یباال از  

 شیداشت اشک ها نیپشت دورب لمبرداریف یحت. زدیاشک نر
 کرد:  یرا پاک م

عشقمون چقدر قشنگه؟ االن همه دخترا دلشون  ینیب یم -
 خواد. یشوهر گوالخ م



 یوانیبا ل یساق  نداشت. هیدر حال هد یریتأث چیجانان ه یشوخ
 را از جانان دور کرد:  هیهد آب خودش را رساند. 

 کم آب بخور قربونت برم.   هیعشقم  -
 داد:  یبا بغض کاغذ متنش را نشان ساق هیهد
 نتونستم بخونم. ادامش از شما و آقا سپهر هم گفته بودم.   -
حالت رو  میبر ایب امشب شما دو تا... نیکرد وونهیهمه رو د -

 .  دهیپر یلیبخور رنگت خ یزیچ هیتو هم برو  جانان .ارمیجا ب
 حالش بدتر شود:  هیبود هد دهیواقع ترس در بود.  هیهد نگران

 شد.   تیاذ یلیخ هیمن خوبم فقط هد -
و به سمت جانان  ستادیا  دو قدم دور شده بود. یکی هیهد

 : دیچرخ
 ادیب یبه عاقد بگ شهیمنگرانم نباش.  زمینه من خوبم عز -

   م؟یکه گفتم با تارا بکن یهمون کار یبرا
کلمه هم حرف  کیوراج  نیا دمیاجازه نم یتا تو سرحال نش -

 بزنه.  
 به جانان رفت. یچشم غره ا یساق

نه کادو دادن نه  هنوز کنن... یهمه دارن نگاه م گهیبسه د -
به صورتت  یدست هی میبر هیهد ...دیشما حلقه دست هم کرد

 اصال سرپا موندن... مردم . میبرگرد ایحال در ب نیبکش از ا
 شد؟ یچ دمینفهم
مرتب بادش  یساقنشاندند.  یصندل یدورتر رو یرا کم هیهد
تمام  جانانکرد.  یرا درست م ششیهم تند تند آرا ایناد. زدیم

به خودش آمده  یکم بود تا برگشت.  هیمدت حواسش به هد
 یصندل یرو یزد و به دعوت ساق یزورک یلبخند  بود.

 یساق یدر سکوت هر کار نیاز ا بعد مخصوصش نشست. 



در دهان  عسلحلقه دست هم کردند.   دادند. یگفت انجام م یم
 یادیتعداد ز تیدر نها  گرفتند. لیها را تحو کادو هم گذاشتند. 

 نیورود دوقلوها باالخره ا  عکس همراه مهمان ها گرفتند.
بغل  هیرا هد ایارم را جانان گرفت.  ایلیا شکنجه را تمام کرد. 

 یعکس دسته جمع کی  .ستادیآنها ا یپا نییهم پا تاراکرد. 
 گرفتند.  یخانوادگ

و  هیبه هان چشمش. ندیایو سپهر هم ب یاشاره کرد ساق هیهد
 بلند گفت:  مخصوصابودند.  ستادهیا بیافتاد که غر یعل
 . میریبگ یبعدش با خانواده منم عکس تک -

 یکه ساق یلباس شکفت. یو عل هیکه صورت هان دیر ددو از
با پارچه  یمجلس راهنیپ کیاز مزونش آورده بود  هیهان یبرا
 نیزم یبود که دامنش رو ینفت یمرغوب به رنگ آب اریبس
با کراوات  یهم در کت و شلوار مشک یعل شد.  یم دهیکش
مردم  یرا جلو یحاال عل نیاز هم یساق شده بود.  کیش یلیخ
شد  یاما باعث م دیکش یم خجالت زد.  یصدا م« دکتر یآقا»

 قبل شود.  یساق« دکتر یآقا» یروز دیباور کند که باالخره با
 درخواستش را تکرار کرد:  هیاز ترک سفره عقد دوباره هد

  م؟یکه خواستم انجام بد یکار شهینکنم م هیاگر قول بدم گر -
 کرد:  دایگرداند تا عاقد را پ طینگاهش را در مح جانان

 ... ارمشیاالن م -
خواستند انجام دهند  یکه م یعاقد درباره کار یبرا یکم

 هیکه هد یشنهادیتارا گفت و پ یروح طیاز شرا  داد. حیتوض
 داده را مطرح کرد: 

هر حال که  به . دمیانجام م یندارم اگر شما بخوا یمن حرف -
 داره.   شیفقط جنبه نما



 خدمتتون... میایدخترم هم آماده کنم ب دیاجازه بد بله -
 یم یبود و با تور دامن عروس باز ستادهیا هیهد یکنار پا تارا

 کنارش زانو زد و آرام گفت:  جانانکرد. 
 مامانت بشه؟   هیهد شهیهم یبرا یدوست دار نمیریدختر ش -

 شد:  رهیبه پدرش خ قیو عم متفکر
رو  هیتو و هد ادیآقا ب اون ...میمثل ما که زن و شوهر شد -

 مادر و دختر کنه.   شهیهم یبرا
 زد:  یگشاد شد و برق قشنگ شیها چشم

 واقعا؟!   -
بلند  دیکنم تو فقط با یبرات ترجمه م  ...ادیب گمیم من بله... -

 .  یقبول دار یبگ
هم خواست  لمبرداریف از شود.  کیدست اشاره کرد عاقد نزد با
تارا  یجلو شیزانوها یرو هیهد  لحظه را ضبط کند. نیا

 ییزهایعاقد به زبان خودش چ  را گرفت. شینشست و دست ها
هماهنگ کرده  هیگفت اما جانان همان طور که خودش با هد یم

 کرد:  یبود ترجمه م
 ؟یمادر تارا باش شهیهم یبرا یتو دوست دار هیهد -

 یسید و به انگلفشر یکوچک تارا را به گرم یدست ها هیهد
 جواب داد: 

 بله...  -
 : دیسوال را از تارا پرس نیهم
 مادر تو باشه؟   هیهد شهیهم یبرا یتارا دوست دار -

 جواب داد:  یسیبه انگل هیهم مثل هد تارا
 بله...  -



حرف بزند و وانمود کرد دارد  یکرد تا عاقد چند کلمه ا صبر
 کند:  یترجمه م

 .  دیمادر و دختر هست شهیهم یبرا پس شما از حاال به بعد -
کتش در آورد و با  بیاز ج ییمقوا یکارتکرد.  یزرنگ عاقد

 هم از حرکتش استقبال کرد:  جانانگرفت.  هیهد یخودکار جلو
 مادر تارا امضا کن.   -

دخترک   امضاء کرد و خودکار را به دست تارا سپرد. هیهد
 امضاء کرده. کرد که مثال  یخط خط یالک یجد یتخس با ژست

 جانانکارت را به دست تارا سپرد و خودش دور شد.  عاقد
 گفت: 

 .  رهیتو رو بگ یتونه از مام ینم چکسیه گهید یعنی نیا -
راحت خودش  یالیتارا با خ  دخترش باز شد. یبرا هیهد آغوش

 یتکه کاغذ برا کیآن   کرد. هیرا مهمان محبت مادرانه هد
امن و پر از محبت را داشت که قرار  یتارا حکم پناهگاه

رود و  ینم گریجان د یمام هرگز از او گرفته شود.  ستین
عهد بسته و  یمام تواند برگردد.  یرفته که نم ییجا نیژاکل

 مادر تارا باشد.  شهیهم یبرا گریرا امضاء کرده که د رشیز
تواند دنبال  یکه م یشب  تارا است. یشب زندگ نیبهتر امشب
  روشن داشته باشد. یبه صبح دیها بدود و امستاره 

 یماه بعد در سالن فرودگاه منتظر بودند تا سپهر برا کی
از عهده سه  ییتنها هینگران بود که هد یبرسد. ساق یخداحافظ

 : دیایتا بچه بر ن
 اومدم استانبول کمکت باشم.   یکاش الاقل م -
 کردم.   یجون نگران نباش. من همه عمرم بچه دار یساق -
 سفر...  یکه تنها نرفت یاشتباه کرد یلیخ -



 خوشگلم. من عادت دارم. انقدر حرص نخور.   یمامان -
 دهد:  یکه دست تکان م دیرا از دور د سپهر

 . پس جان کجا موند؟  دیآقا سپهر رس -
   ؟یکرد ری...سپهر چقدر دمیجا بمون نیگفت هم -

 بودند انداخت:  دهیخواببه دوقلوها که درون کالسکه  ینگاه اول
 بود. جان کجاست؟  کیتراف یلیمعطل شدم. خ عصریول دونیم -

 جوابش را داد:  هیهد
 .  ادیاالن م ییرفته با تارا دستشو -
شد  یمشخص م زاتیاول و ؟یشد بچه ها رو نبر یحاال نم -

 .  میداد یم لیتحو میآورد یبعد ما م
بحث را با جانان هم  نیکرد. ا یرا تکرار م یسوال ساق دوباره

و  یکرد به ساق یکه جانان را راض یزیداشت. آخر همان چ
 سپهر هم گفت: 

بدون بچه  یچیمن ه یول دیو نگران شهیدونم دلتون تنگ م یم -
از  دیرفتم؟ نترس یبدون تارا م ی. چطوررهینم نییها از گلوم پا

 .  امیپسش بر م
 انیگذاشته بود و از م شیشانه ها یدخترش را رو جانان
سر و گردن  کیآمد خودش  یگذشت. از دور که م یم تیجمع

 از همه بلند تر بود.
 : دیسپهر خند  قد تارا هم به ارتفاع جانان اضافه شده بود. 
 چوقتیخوبه الاقل ه  .ادیانگار پرچم گرفته دستش داره م -

 .  یکن یشوهرت رو گم نم
  دنبال من بگرده.   نیبا ذره ب دیعوضش جانان با -

 شد:  یباز نم یآسان نیبه ا یساق یها اخم



سه روزه بعدش  کال ...گهینباش د یطور نیا جون... یساق -
 ... رمیبگ زایاصال نتونم و ادهیهم احتمالش ز

بدن؟ من اون همه  زایبهت و دینبا چرانزن.  یحرف الک -
 یگرفتن برا زایو هیکه شناسنامه جانان به درد  دمیغربت نکش

سفارت رو به  امیندن خودم م زایو  زن و بچه اش نخوره.
 کشم. یم شیآت

 گفت:  طنتیبا ش سپهر
 رهیندن م زایاگر و ایخواد بچه ها برن  ینم میدیباالخره نفهم -

 یجور نیا خب زهر مارش نکن.  یساق  کنه؟ یغوغا به پا م
که بمونه  رهیخوبه نم حاال راحت تره که با بچه هاش بره. 

 گرده.   یبر م گهیفوقش چند هفته د
تا سرش را به شانه  دیکوب نیبچه ها نق زد و پا به زم مثل

 دهد:  هیسپهر تک
 .  شهیخوام دلم تنگ م ینم -

 گذاشت:  یصورت ساق یو دستش را رو دیبلند خند سپهر
 نکن کوچولو...انگار دو سالشه...  هیگر -
  چند سالمه؟  یمگه تو فکر کرد -
 .  یومدین ایمن غلط بکنم تو هنوز به دن -

قدم  چندآورد.  یتارا شکلک در م یداشت برا دیکه رس جانان
 :ستادیبه عقب برداشت و دوباره جلو رفت ا

 ... ستگاهیبه ا دیرس قطار ...بیب بیب -
تارا کل فرودگاه را  غیج یصدا  بگذارد. نیشد تارا را زم خم

 با خنده گفت:  ستادیصاف ا یکرد کرد. وقت
تو  رهیبزنه خلبان با مخ م مایتو هواپ غایج نیدونه از ا هی -

 ... میصدا خفه کن داشت کاش کوه...



 یکوتاه و آشفته تارا را با دست مرتب م یداشت موها هیهد
 کرد: 

 ها شده.  یکول هیشب . میشدم انقدر کوتاه کرد مونیپش یلیخ -
 موهاش رو هواست.  شهیهم

 چمدان را گرفت و به سپهر گفت: دسته  جانان
 شد.   رید میبر گهیکمک کن د -

بار گذرنامه اش را  هر بود.  زیانگ جانیه هیهد یبرا زیچ همه
 اریاخت یب دید یرا داخلش م شیپسرها یکرد و اسام یباز م

کارش نشان داده  نیگفته بود جانان با ا نایش  زد. یلبخند م
 چقدر به او اعتماد دارد.

رفاه  یکه جانان رزرو کرده بود برا ییها یصندل فیرد
که بچه  ییمخصوص خانواده ها  داشت. زیخانواده اش همه چ

 یکالسکه بچه ها را روبرو  کوچک دارند ساخته شده بود.
نبود بچه  یازیمحکم کرد و ن واریشد به د یم نیمسافر یصندل

 کیتازه متوجه شده بود چرا جانان  هیهد . رندیها را بغل بگ
را خورد تا  یمسافرت یمخ آژانس ها مایهفته تمام سر مدل هواپ

 بخرد.  طیشد بل یراض
 ندیتوانست راحت بنش یکه با آن قد بلندش م ییها یصندل تنها
هر کس وارد   بود که جانان با وسواس رزرو کرد. یهمان
تا چشمشان   گذشت. یآنها م یاول از جلو دیشد با یم مایهواپ

آب از  وانیل کیجانان با   کردند. یافتاد ذوق م یبه دوقلوها م
را دست دخترش داد و  وانیخم شد ل  آمد. یقسمت مهماندار

 زد:  هیبه هد یلبخند
خواد  یم ایتشنه است  ایتو فرودگاه  دهیکه رس یاز لحظه ا -

  ....خوبه اون دو تا زبون ندارن حاال ...ییبره دستشو



 یم ریهم ش شنیم داریدو تاشون با هم ب گهید قهینترس دو دق -
 جاشون عوض بشه...  دیخوان هم با

 یم هیبا هم گر ای ادیبا هم خوابن صداشون در نم ای  ؟یدید -
 یمیکار ت پسرام شده... میسنسوراشون با هم تنظ انگار کنن...

 دوست دارن... 
کرد تا سطل  به اطرافش ینگاهرا از دست تارا گرفت.  وانیل

شوهرش مجبور است  نکهیداشت به ا هیهد کند.  دایآشغال پ
 کرد:  یراه برود نگاه م مایدر هواپ دهیخم مهین
 دست مهماندار...  میدیبده من بعدا م -
 برمش...  یخودم م االن  ؟یچ گهید -

و زود برگشت. باالخره  یرفت به قسمت مهاندار دوباره
به کارش  یهم کار هیهد .ندیبنش یصندل یداده بود رو تیرضا

 دیشود با یمضطرب م یبود جانان وقت دهیفهم گرید نداشت. 
 یساق  شود. یبند نم یصندل یجنب و جوش داشته باشد و رو

 « داره! خیپشتش م پسرم» گفت:  یم
مجبورش  نکهیبا ا  هم ورژن به روز شده پدرش بود. تارا

 فقط خورد.  یاما مرتب تکان م ندیبنش یصندل یکردند رو
اعالم خلبان همه  با ساکت نشسته بودند.  شیو پسرها هیهد

 گریو تارا د جانانکمربندها را بستند و آماده پرواز شدند. 
وضع به خنده افتاده بود.  نیاز ا هیهدجز نشستن نداشتند.  یراه

 با گوشه چشم نگاهش کرد:  جانان
   ؟یخند یم زیر زیر یبه چ -
 یکنم شما دو تا رو بستن به صندل یمدارم خدا رو شکر  -

 . نیآروم گرفت



خنده جانان  ی. از صدادیو بلند خند دیمنظورش را فهم جانان
 هیهد دفعه به سمتش برگشتند.  کی یبغل فیرد یمسافرها

 دست جانان را گرفت تا ساکتش کند: 
 سکته کردن...  مایهواپ کل کم آرومتر... هی -

 ردیباعث شد باالخره جانان آرام بگ هیهد حرکت
 ... شمیباشه من ساکت م -

که  دینکش یطول  صدا بماند. یکرد آرام و ب یسع یقیدقا یبرا
 دوباره سکوت را شکست: 

 تموم شد؟  هیدادگاه هان نمیبب -
داشت که کتک  یچون مدارک کاف یمونده ول گهید یکی -

 نیآخر نیگفته ا یقاض شهیبچه دار نم مانیخورده و سل
 دادگاهه... 

باشه  ادتی  رو ثابت کنه. یزیتونست چ ینبود نم نایش -
 .  میبخر یبراش سوغات یحساب

شدند تا اوج  یباند م وارد. دندیکش یم ادیفر مایهواپ یموتورها
 . رندیبگ
 یخودش را م یجانان که به زور داشت جلو مرخیبه ن هیهد

درست  یکرد زندگ یشده بود و فکر م رهیگرفت آرام بماند خ
 یسوار م دیاولش با هزار ام  شدن است. مایسوار هواپ هیشب
 یبرا یکائنات چه نقشه ا مینیتا بب میمنتظر بمان دیو بعد با میشو

 میکه کرده ا یتواند تمام تالش یباد مخالف م کی  اند؟ دهیما کش
و  مینشسته ا یصندل یرو الیخ یب یوقت به تاراج ببرد. 

ممکن  میکن یفکر نم یکند لحظه ا ییرایمهماندار پذ میمنتظر
جرقه ممکن  کی با عمرمان باشد.  یها هیثان نیآخر نیاست ا



خوب  چرا  م؟یپس چرا قدر هم ندان  پوچ شود. زیاست همه چ
 م؟یو فرصت ها را از دست بده میرا تماشا نکن گریکدی
اشتند هر دو د حاال توجه جانان را جلب کرد.  هیهد رهینگاه خ 

 نیرا از زم شیچرخ ها مایهواپ کردند.  یبا عشق به هم نگاه م
 و جانان با هم به پرواز در آمدند. هیهد کند. 

 
 انیپا

  


